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 ٧: الپەڕەی............  ٢١٠٢و  ٢١٠٢............ بابەتەکانی ساڵی 

 
 ...عەبدولحوسێن شەعبان..... ................................................................. توندوتیژی و تیرۆر -١

 ...ویکیپیدیاوە ئازادی ئینسایکڵۆپیدیای لە............. ............................................... تیرۆریزم -٢
 ...دانیال سەعدی حامد.د...... ........................................تیرۆر  بۆ  سایکۆلۆژیانه کی یه وه خوێندنه -٣
 ...دڵشاد نامق فرر ........... ...................................... ند هه ڕه  كی ئاڵۆز و فره یه دیارده... تیرۆر -٤
 ... دوكتور قاسملوو....... ...................................................... (بۆچوونێكی جیاواز )تێرۆریزم  -٥
 ...زەهرایی لوقمان... ......... کانی ئامانجه و کوردستان اڵتی رۆژهه  له ئیسالمی کۆماری تی وڵه ده تێرۆریزیمی -٦
  ...د حسەینیناهی......... ................................................................تیرۆریزمی دەوڵەتی  -٧
 ...مووساپوور سیروان......... ........................................  وه قاسملووه دوكتۆر روانگەی لە تیرۆریزم -٨
 ...سەلیمی هیوا............. ...........ئێران  عەرەبەکانی دژی لە دەوڵەتی تیرۆریزمی زیادبوونی هۆکارەکانی -٩
  ...شۆڕش گوڵکار............ ..........................المی تیرۆر بەشێکی دانەبڕاوە لە ئیدۆلۆژی کۆماری ئیس -١١
  ...مستەفا مەعرووفی .................................. كانی ترسییه و مه  ئیسالمی  كۆماری  تیی وڵه ده  تێرۆریزمی -١١

 

 ٥٢: الپەڕەی............  ٤١٠٢و  ٤١٠٢............ بابەتەکانی ساڵی   
 

 ...سەفەری ئێقباڵ ..............................................!لەبەردەچێ تایبەتبەخۆی خوێنێ برینێک هەر -١٢
   ...پیرۆتی رەحمان......... ...................................... ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتی تێرۆریسمی -١٢
 ...دنخە رەسووڵ جەماڵ................ .........................دا  ئێران ئیسالمیی رێژیمی کارنامەی لە تیرۆر -١٣
   ...تاهیری ئومید.................. ...............................مۆدێڕن   پۆست تیرۆریزمی و ئیسالمی کۆماری -١٤
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  ...سەلیمی سۆران.......... ........جیانەکراوە  لەیەک وانەی دوو نێودەوڵەتی، تیرۆریزمی و ئیسالمی کۆماری -١٥
  ...گرویسی کەمال.................. .....................................مێژوودا  رەوتی لە تیرۆریزم و تیرۆر -١٦
 ...کاوە بەهرامی........................................ تیرۆریزمە؟  دژی و کورد دۆستی ئیسالمی کۆماری ئایا -١٧
  ...یووسفی كەیهان: و - پوودێر جۆزێف........................ نایسمەن  ئالبێرتۆ مەرگی و ئێران تیرۆریزمی -١٨

 

 ٠٠٢: الپەڕەی............  ٤١٠٢............ بابەتەکانی ساڵی 
 

  ...هاشر  کەریمری.... .....................................................کۆماری ئیسالمیی ئێران و تێرۆریزم  -١٩
 ...عەزیز شرێخانی.... .................................... تەقەیننەوەکانی بەردەم قەاڵی هەرمۆتە و دواڕۆژی -٢١
 ...شێرکۆ پااڵنیجرافی...... ......... ئامانجکردنی بنکەکانی حیزبی دیمۆکرات و مەبەستەکانی پشت پەردەبە  -٢١
  ...سمایل شەرەفی... ...............................بۆ تێرۆرەکەی شەوی یەلدا کاری کۆماری ئیسالمی ئێرانە؟  -٢٢
   ...لوقمان مێهفەر.... ..................................تیرۆر نامان ترسێنێ هەرەشە هەنگاومان پێ شل ناکا -٢٣
  ...ماڵپەڕی ئین ئار تی.... ..................ئایا ئێران دەستیکردووەتەوە بە سڕینەوەی نەیارانی لە دەرەوە؟  -٢٤
 ...یی كاڵوه د مه حمه ئه... ..........لدا دا، نامان ترسێنێ  وی یه شه  ی كۆماری ئیسالمی له كه ترۆریستیه وه  كرده -٢٥
 ...عەلی بداغی......... .........بۆ پەالمارە تێرۆریستییەکەی سەر حدک دەستی کۆماری ئیسالمیی لەپشتە؟  -٢٦
 ...ئەحمەد شێربەگی........ .................................................لێ؟  اڵشی خوێناوی چمان پێده كه -٢٧
 ...وی ت خوسره حشمه... ...............کانی حدک له کۆیه  کێک له بنکه م یه رده تیرۆریستی له به ی وه قینه ته -٢٨
 ...وریا رەحمانی........... ...............................................تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێران  -٢٩
  ...سرمایل شرەرەفی..................................... بروونی میللەتێرک  تێرۆرەکەی شەوی یەلداو، لەسەر پێ -٣١
 ...خشی حوسێن به....... ........................................لەسەر کارەساتە خوێناوییەکەی شەوی یەڵدا  -٣١
  ...ئاوه مین کامران ئه. د................. .................................................ڵدا  وی یه تیرۆری شه -٣٢
 ...هاوار بازیران............. ................................ری ئێران لە هەرێمی كوردستان وەرزی نوێی تیرۆ -٣٣
 ...حەسەن شرێخانی...... .......................ڵدا و قوواڵیی دیفاعی ئیستراتیژیک  وی یه کانی شه وه قینه ته -٣٤
   ...سامان فەقێ نەبی......... .................رد تێرۆریزمی دەوڵەتیی و پەرچەکرداریی بزاڤی نەتەوەیی کو -٣٥
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 :ەکیوتووێژچەند 

 
 . پێویستە هەموو حیزب الیەنە کوردییەکان، ڕێگاێکی هاوبەش و یەکگرتووانە بگرنە پێش :رەزا کەعبی -٣٦
 . بەبێ هاوكاریی خۆماڵی، ئەو كردەوە تیرۆریستییە سەركەوتوو نەدەبوو :هاوار بازیان -٣٧
هەتررا لێكترررازاو و پررڕژباڵو برران دوژمنررانش گەل و ناشررتمان دەترروانن جانررایەتش لەوه گەورەتررر ش  :زەبیحرری -٣٨

 . بخوڵقێنن
 کۆماری ئیسالمی لە هەموو هێزی خۆی بۆ لەناوبردنی شۆڕشی کورد و ئامانجەکانی کەڵک :ئەلبورز ڕووئین تەن -٣٩

  .وەردەگرێت
یەکەم هەنگرراوی کردەیرری هەڕەشررەکانی کۆمرراری ئیسررالمی بررۆ تیرررۆری دژبەرانرری لە کررۆیە  :هەڵررمەت مەعرووفرری -٤١

 .  ڕەنگی داوە
   ...ماڵپەڕی وشە نێرت..... ...............پاسداران  سوپای لە تیرۆر ی٤١١ یەكەی لەبارەی زانیارییەك هەموو -٤١
  ...عمر ایزدخواە..... ..............ناوەراست ئەزمونی تیرۆری دەوڵەتیی ئێران لە رۆژهەاڵتی  ..ئینفۆگرافیک -٤٢
  ...عبدالرحمن رسول.... ........................!!! ...........کۆماری سێدارەی ئیسالمی ئێران بۆچی تیرۆر ؟؟ -٤٣
 ...کەریمری هاش ......... ........................................ئیسالمی  تێرۆریزمی پێکهاتنی سەرچاوەکانی -٤٤
 ...چاودێری رۆژهەاڵت........... .................................ئاران  تش حكومه كانش تارور ستاه وه كرده -٤٥
  ...ت جان هیدایه......... ............................ تیرۆری رۆژهەاڵتییەكان لە باشوور دەست پێ دەكاتەوە -٤٦
 

 ٤٤٢: الپەڕەی ............ ٢١٠٧............ بابەتەکانی ساڵی 
 

 ...شێخانی عەزیز............. ............................تیرۆریزمە  راستەقینەی سەرچاوەی و ماکە دەوڵەت -٤٧
 ...مستۆفی ئازاد...... ............................................ئێران  ئیسالمیی کۆماری تیرۆری دیپلۆماسیی -٤٨
 ...حوسرێنی شاهۆ................................................................................ نێئۆتیرۆریزم  -٤٩
 ...ری فه سه ئیقباڵ..... کوردستان؟  دێموکراتی حیزبی بنکەی و بارەگا لەبەردەم تیرۆریستی تەقینەوەی بۆچی -٥١
 ...قادر وریا.............................. تیرۆر  چەکی بە حدک گەڵ لە ئیتالعات و  پاسداران سوپای شەڕی -٥١
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 ...شەڵماشری مستەفا............................................. ......... ناڕووخێ تیرۆر به خۆڕاگری قەاڵی -٥٢
 ...قادر وریرا..................................................... ....................... کورد و داعش تاران، -٥٣
 ...دەرویش ری  كه حمان بدولڕه عه................  كوردستان ڕۆژهەاڵتی لە تیرۆر سەرهەڵدانی لە ئێران ڕۆڵی -٥٤
   ...تاشان سلێمان............... .......................تیرۆر  لە لێوانلێو مێژوویەك.. ئێران ئیسالمیی كۆماری -٥٥
 ...تەیموور مستەفایی..... ..........................................نێونەتەوەیی  تیرۆریزمی ناوەندی ئێران، -٥٦
  ...ڕەسووڵ عەبدووڕەحمان...... ..........................تیرۆریستە  ئێران ئیسالمیش کۆماری سیستەمش بەڵێ -٥٧

 
 ٢٢٥: الپەڕەی............  ٢١٠٢............ بابەتەکانی ساڵی 

 
  ...قوڕەیشی دارا...... ....................................م تیرۆریز تا سێدارەوە لە ئێران؛ ئیسالمیی كۆماری -٥٨
   ...کەماڵ کەریمی............................................. ................المی و تێرۆر دیسان کۆماری ئیس -٥٩
 ...باڵەکی عومەر....... ..........................................کۆماری ئیسالمی تێرۆر و ئاسنی ساردکوتان  -٦١
 ...هەیاس کاردۆ........ ...............! ............................هەروا لەجۆشە ئەسپی سەرکێشی تاوانبار -٦١
 ...نەبی محەمرمەدی........ ..........................وەکارکەوتنەوەی ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی ئێران  -٦٢
 ...حسێن ڕەسرووڵی................ .............................، !!تێرۆری کاک قادر قادری و چەند پەیڤێک -٦٣
  ...باوەجرانی عارف ..............................................................................دیسان تێرۆر  -٦٤
  ...عەزیز شێخانی..... ..............کوردستاندا  باشوری لە رۆژهەاڵتییەکان تیرۆری سەر لە روانگەیەک کورتە -٦٥
  ...تەن ڕۆئین ئەلبورز....... ...............................ئازادیخوازان  لە تۆقاندن، و تێرۆر کۆماری ترسی -٦٦
 ...عەبدواڵ موزەفەر........ .................................. !؟..دەناسرێتەوە چی بە ئێران ئیسالمی جمهوری -٦٧
 ...عەباسری ئەنوەر....... ......................................................................تیرۆر  کۆماری -٦٨
 ...باڵەکی عومەر..... ................................ ئیسالمی کۆماری تیرۆری سیاسەتی و میکونووس دادگای -٦٩
 ...باڵەکی عومەر.......... ......................... مەرگ بۆسەی بەرەو قاسملوو.د پەلکێشکرانی هۆکارەکانی -٧١
 ...براڵەکی عومەر....... ........................................... مێکونووس بڕیاری هەتا ڤییەن تاوانی لە -٧١
 ...پوورکەری  جەماڵ..... ...................................................نەداوە  وەاڵم تیرۆر بە تیرۆرمان -٧٢
 ...پەرویزی کەری ......... ..............................................................مووشەکی  تێرۆریزمی -٧٣
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 ...ئەحرمەدی ساماڵ... .... کورد گەلی سەرکوتی بۆ تاران ڕێژیمی هەمیشەییی میکانیزمی توندوتیژی و تیرۆر -٧٤
 ...شرەرەفی سمایل..... ......................... دێپلۆماتیکەوە لووسی زمانێکی بە تێرۆریستپەرەوەر رێژیمێکی -٧٥
 ...ماڵپەڕی نوچە نێت... .......................................دەکات؟  تیرۆر بۆچی و رێگەیەک چ بە ئێران -٧٦
 ...محەمرمەدی نەبی....... .................نێودەوڵەتی  تێڕۆریزمی ناوەندیی بانکی ئێران، ئیسالمیی کۆماری -٧٧
 ...مەریوان زرێبار...... .................................................سەردەمە  شێرپەنجەی سێدارە کۆماری -٧٨
 ...وریا قادر...... ............ بەرپەرچدانەوەی پێویستیی و واڵت دەرەوەی لە نەیاران تیرۆری نوێی قۆناغی -٧٩
  ...بداغی عەلی..... ....................................................! مارەکە سەری و دەوڵەتی تێرۆریزمی -٨١
  ...عەلی بەهرامی......... ........................ !درێژەی تیرۆریزمی دەوڵەتی رژیمی ئێران و كاردانەوەكان -٨١
 ...وریرا قادر.......... ...................... واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە سیاسی تێرۆری سەر لە بەردەوامبوون -٨٢
  ٣٩١ ... کۆکردنەوەی رەحمان نەقشی..........  قوربانیانی تێرۆری کۆماری ئیسالمی ئێران  شێک له ی به لیسته -٨٣
  ٣٣٩...  گۆلی ئیبراهی  نەسرەدین .د ..................................................... تیرۆر سایكۆلۆژیای -٨٤
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 ٢١٠٢ - ٢١٠٢: ساڵی: بابەتی

 
 

 
 

 تیرۆریزم
 

 لە ئینسایکڵۆپیدیای ئازادی ویکیپیدیاوە

 
 برۆ هۆکارێرک هری . نووسرین سرتانداردی شرێوازی بە بگرات ترا هەبێرت خراوێنکردن بە پێویستی لەوانەیە وتارە ئەم

 . وتارە ئەم باشترکردنی بۆ بدەن یارمەتی تکایە. نەکراوە دیاری خاوێنکردن
 

 تیرۆر چییە؟
 

 .زیاد لەسەد پێناسەمان بۆ تیرۆر ھەیە

 
 لەیاسرای ٢٦٥٦ لەمراددەی ٢٢ ناونیشرانی هەیە، تیرۆر بۆ بەخۆی تایبەت پێناسەیەکی ئەمریکا دەرەوەی وەزارەتی
 لەدژی بەکاردەهێنرێرت سیاسریی، بەپراڵنەری دەکرێرت پاڵپشرتی ئەنقەسرت، توندوتیژییەکی"  واتا تیرۆر: ئەمریکا
 کراریگەرییە دروستکردنی لێی ئامانج نهێنییەکان، بەکرێگیراوە و نەتەوەییەکان شێوە کۆمەڵە شەڕی دوورە ئامانجی

 ". خەڵک زۆرینەی لەسەر
 

 لێکرۆڵینەوەی نوسرینگەی پێناسەیەو لەم کەجیاوازە هەیە بەخۆی تایبەت پێناسەیەکی ئەمریکاش بەرگری وەزارەتی
 تیرررۆر بررۆ پێناسررەی سررێ دوو بررابەتەش ئەم نوسررەری هەیە، بەخررۆی تررایبەت پێناسررەی شررێوە بەهەمرران رالیشفیررد

 . نەکراوە بەدی پێناسەکاندا هەموو لەنێو ئێستا تا تیرۆر بۆ گشتگیر پێناسەیەکی بەاڵم هەیە،
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 لەمێرژوودا تیرۆریسرتییەکان گرروپە ئەگەر وترابێرت شرت زۆر مرنەوە لەپرێش شرەڕ دوورە ئامرانجی رای لەسەر رەنگە
 . دەبوو کەمتر زۆر سەربازەکان و پۆلیس پیاوانی سەر هێرشکردنە ئەوا نەبوایە، بوونیان

 
 لەئێروارەش سرەر و پرۆلیس پیراوانی بکەنەسرەر هێرش لەبەیانی سەر چەکدا لەپێناوی گروپێک دەبێت چۆن ئەگینا
 پررۆلێنکردنێکی بیررانخەینە دەکرێررت چررین؟ ئەی نەبررن تیرۆریسررت ئەمررانە ئەگەر هاوواڵتیرران سررەر بررکەنە هێرررش

 نرراگەینە هەرگیررز نەهرراتووە؟ سروشررتیاندا بەسررەر گررۆڕان رۆژێکرردا لەمرراوەی چەکرردارانە پیرراوە ئەو یرران جیرراوازەوە،
 جرۆر یەک اهرتەن کە ئەوەیە ئەویرش سرادە هرۆیەکیی لەبەر ئەویش تیرۆر بۆ گشتگیر تەواو پێناسەیەکی بنیادنانی
 سراتی و لەکرات کەهەریەکەیران( هەیە تیرۆرمران جۆر چەند) یاخود هەیە گەلێکمان تیرۆر بەڵکو نییە، تیرۆرمان

 . نین هاوشێوە پاڵنەرەکانیان و ئامانج و تریان لەوەی هەیە گەورەیان جیاوازی خۆیدا
 

 خوێندنەوە سەرەتاییەکان

 
 دەسرتی لەسرەر هەڵە بیروڕایەکری پێکررد، دەسرتی رابردوودا سەدەی لەهەفتاکانی ئەکادیمییەکان خوێندنەوە کاتێک

 سرورەکانی یەکەمریش بەپرلەی و تونردڕەوەکان چەپە کرۆمەڵە پراڵ دەخسرتە اهرتەن کەتیرۆریران دروسرتبوو کۆمەڵێک
 نەتەوەییەکرران، کررۆمەڵە دووەمرریش بەپررلەی) التررین ئەمریکررای کۆمەڵەکررانی و ئەڵمررانی سرروری سرروپای و ئیتاڵیررا
 (. نەبوو گەورەشی سەدایەکی چی ئەگەر رویدا باکور لەئیرلەندای کە ئەوەی هەروەک

 
. دەبێررتەوە بەهێررز سررەرکوتکردنی و بەشررخوراوی توشرری کەمرررۆ  ئرراراوە دێررتە کاتێررک تیرررۆر: ئەوەیە دەرئەنجررامیش

 تائێسرتا ئەگەر. مرۆڤەکران بەشرکردنی بێ و سەرکوتکردن بەبنەبڕکردنی ێنرێتهب بەتیرۆر کۆتای هەیە لەتواناشدا
 نەدەیرن بیسرتەم سرەدەی رێکخراوەکرانی نێرو بەتیررۆری ئامراژە بێترو ئەگەر لێررەوە بێت، ئاشکرا و روون باسەکەمان

 و ئەڵمرانی نرازی رێکخراوەکرانی نێرو تیررۆری نموونەشرمان. بکەین تیرۆر مێژووی بۆ باش شیکردنەوەیەکی ناتوانین
 . ستالینە روسیای

  
 ن!!!!!!!CON LOS TERRORISTAS لەخرراوە و دەوڵەت لەدەوڵەمەنرردترین تیرررۆر بوترێررت ئەگەر راستیشررە
 . نەبووە بوونی دەوڵەتیشدا هەژارترین لە بڵێن دەتوانین نەبووە، بوونی چیندا فرەترین
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 بەاڵم چوون، بەسەر و نەماون دیار توندڕەو چەپی تیرۆریستانی زۆرینەی درێژ دوورو ماوەیەکی تێپەڕبوونی لەگەڵ
 هراتۆتە تونردڕەوەکان راسرتڕەوە دەسرتی لەسرەر هەڵردابێت سرەری هەشرتاکاندا لەدەیەی تیرۆرێرک جۆرە هەر ئەگەر

 تەقانرردنەوەی هررۆی بررووە درا ئەنجررام ئەمریکررا فڕۆکەیەکرری لەسررەر تیرۆریسررتییەی کررردارە ئەو هەروەک. کررایەوە
 ١١ لەگەڵ بروو کەس ٢٥٩ کەژمارەیران فڕۆکەکە سەرنشینەکانی هەموو لەئەنجامدا. سکۆتلندا خاکی لەسەر فڕۆکەکە

 . نێژران بوو کیلۆمەتر ٢،١٨٩ کەپانتایییەکەی زەویەدا لەو هەمووشیان و بەقوربانی بوون زەوی لەسەر کەس
 

 تونرردڕەوە لەالیەن هیچیرران باڵیۆزخانەکرران سررەر هێرشررکردنە و تەقیررنەوە و رفانرردن تررری کردارەکررانی هەروەهررا
 . نەدراون ئەنجام چەپەکانەوە

 
 دابێرت، رووی لەئەمریکرادا و سێپتەمبەر ی١١ لەپێش کەوتبێتەوە لێ قوربانی کەزۆرترین تیرۆریستیش کردەوەیەکی

 لەالیەن شرێوە کەبەهەمران ١٩٩٥ لەسراڵی( سریتی ئۆکالهۆمرا) لە بروو فیردراڵی حکومەتی باڵەخانەی تەقاندنەوەی
 . بوون ئەمریکییەکان چەکدارە بزوتنەوەی کەپاڵپشتی ئەنجامدرا توندڕەوەکانەوە راستڕەوە

 
 سررریالنکاو و لەئیسررپانیا باسررک نرراوچەی برراکور، ئیرلەنرردای) لەواڵتررانی وەک هەیە بەردەوامرری ەتەوەیررین تیرررۆری

 نەدابروو، رووی پێشرتر دەگێڕێرت، برااڵ رۆڵری ئەمڕۆ کە ئیسالمی تیرۆری بەاڵم ،(تر ناوچەیەکی چەند و ئیسرائیل
 . پچڕ پچڕ بەشێوەیەکی ئەوەیش نەبێت ناوەڕاستدا رۆژهەاڵتی واڵتێکی چەند لەناوخۆی جگە

 
 تیرۆریسرتی کراری ئاینیدا توندڕەوی چەتری لەژێر ئەوان هاوشێوەی گروپی کۆمەڵێک قاعیدەو تیرۆریستانی ئەمڕۆ

 . دەگەیەنن بەئەنجام الیەنگرانیانەوە لەرێگای
 

 لەپرێش تیررۆر دیراردەی چرونکە تونردڕەوانە، ئیسرالمییە گرروپە بەو نەکەیرنەوە یەکسان تیرۆر دەبێت لێرەدا بەاڵم
 . گروپانەش ئەو توانەوەی لەپاش دەبێت بەردەوامیش هەبووەوە بوونی بوونەوە - ئیسالم

 
 تررازەترین تیرررۆر بەاڵم ئایرردیۆلۆجیا، بررۆ بگررۆڕن تیرررۆر ویسررتیان هەنرردێک نیرریە، سیاسررییانە بڕوایەکرری تیرررۆر

 . توندوتیژییە شێوەکانی
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  جەنگەکانەوە دروستبوونی لەپێش تیرۆر چونکە تیرۆرەوە، چوارچێوەی ناچێتە تیرۆرێک هەموو ئەوەشدا لەگەڵ
 هەیە، پێشررکەوتوو لوجسررتیکی و بەرێکخسررتن زۆری پێویسررتی سرروپاکان شررەڕی ئەوەی بەهۆکرراری ئرراراوە هرراتۆتە
  .نەبووە بەردەست سەرەتایی مرۆڤی الی ئەمەش

 
 پێشینەیەکی مێژووی

 
 نمروونە برۆ رۆمانیەکانردا و یۆنرانی لەمێرژووی زۆر رووداوی سرەریهەڵداوە، پیررۆزدا کتێبری کۆنی لەسەردەمی تیرۆر

 لەسررەر جەخترری کارەکانیانرردا و لەنوسررین هەنەرمەنرردان و نووسررەر تائێسررتاش کە برروو قەیسررەر یولیرروس کوشررتنی
 کە سویسررررییەکاندا رۆمرررانە لە نەتەوەیررری پررراڵەوانی ی(تیرررل ولیرررام) زۆردارانەی کوشرررتنی هەوەرهرررا دەکەنەوە،
 . دەکرێت ناوزەد پاڵەوانێتی بەکاری تائێستاش

 
 مراوەیەکی برۆ تیررۆر دیراردەی کە ئەوەی لەسرەر کرۆکن بەزۆریرنە بەاڵم نیریە، گشرتی و ترۆکمە رادەیەکی هەرچەندە
 وەک تیررۆر کەدیرارەدەی برووە، لەکاتێکردا دیاریکراوەش ماوە ئەو زۆردارانەوە، لەالیەن پێدراوبووە رێگە دیاریکراو

 ئراین لەروانرگەی کرراو قەدەغە دیاردەیەکی وەک نەکراوە دەستنیشان و نەکراوە تەماشا مرۆڤایەتی دژە دیاردەیەکی
 لەنررراوبردنی برررۆ بەکرررارهێنراوە هەوڵێرررک وەک تریشرررەوە لەالیەکررری. مرۆڤایەتییەکرررانەوە دادپەروەری یاسررراکانی و

 . تر ارەکانیچ رێگا هەموو گرتنەبەری سوودیی بێ دەرکەوتنی دوای زۆری و بەزوڵ  کۆتایهێنان و زۆرداران
 

 دژی لە کوشرتن بەکارهێنانی کە بەوەکراوە درک ئێستا تا الهوتەوە زاناکانی و فەیلەسوف لە هەر بەوەش سەبارەت
 برۆ پەنابردن یاخود کوشتار و کوشت بەکاری شەرعیەتدان بۆ بیانویەک نابێتە و نیە ترسناک دیاردەیەکی زۆرداران

 بەرەنگراربوونەوە برۆ دەکررا و کوشرت( لەفەرەنسرا چوارەمیان هێنری)کە ئەوەی هەروەک کوشتنە، کە چارەسەر دواین
  بگرنەبەر خۆپیشاندان ترو چارەی رێگا

 
 هاتنەکرایەوە بچرووک کرۆمەڵەیەکی چەنرد دەسرەاڵتداران دژی تیررۆر دیاردەی بەکارهێنانی لەکاتی سەردەمەدا لەو 

 لە هرراتبوون کەپێررک برروون نهێنییەکرران حەشاشررییە خێڵرری لەوانەش داڕشررت، میتررۆدیی تیرررۆری بررۆ کەنەخشررەیان
 و ئەنجام چواردەهەم سەدەی تا هەشتەم لەسەدەی ئەمڕۆ ئێرانی و عێراق لەناوچەکانی ئیسماعیلییەکان موسوڵمانە

 . کرد تیرۆر یان - سەلیبی قودسی لەپاشاکانی یەکێک و خەلیفەکان و والی و حاک 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

11 
 

  دەدا هەوڵیان شمشێرو لە بوو بریتیی چەکەکانیان و کرد دا میتۆدی تیرۆریزمی لەکاری داهێنانیان حەشاشییەکان
 ئەنجرام کارانەیان ئەو خۆبەخش چەندان مەبەستەش ئەم بۆ و بدەن ئەنجام کارەکانیان خۆکوژییەوە کاری لەرێگای

 . دەدا
 

 دەدا هەوڵیرران و برروو، لەدەور زۆری پاسررەوانێکی دەسررەاڵتداربوو کەسررە ئەو و بەئامررانج دەکرررد یەکێکیرران کاتێررک
 کە حەشاشرییەکان داهێنرانەی ئەم. دەکوژران و هەڵبێن پاسەوانەکان لەدەست نەیاندەتوانی بدەن ئەنجام تیرۆرەکە

 . پێدراوە گەشەی و هەیە درێژبوونەوەی ئێستا تا خۆکوژی لەکاری بوو بریتیی
 

 .ماوە بوونی ناوچەیەک لەچەند زمانەکەیان ئەمڕۆ تا حەشاشییەکانیش
 

 نوێیەکاندا لەسەدە بەاڵم نوێ، سەدەی تا ناوەڕاستەوە سەدەی لەکۆتاییەکانی هەبوو بەردەوامی تیرۆریستی چاالکی
( ١٨١٥ - ١٧٩٩) نرراپلیۆن جەنگری و( ١٦٤٨ - ١٦١٨) سراڵە سری جەنگری وەک دا رویران بەرفرراوان جەنگێکری چەنرد

 لەبەر کەوتەوە دونیررادا جیاجیاکرانی لەنرراوچە زۆر کوشرنکارییەکی و کوشرت ئەوجەنگررانەوە بەردەوامبروونی لەمراوەی
 نەدراوە پێ ئەوتۆی گرنگییەکی و نەدەکرا لێوە ئەوتۆی باسێکی تیرۆر دیاردەی بڕەکان و کوشت زۆری و هۆکارە ئەم

 . بوەتەوە نزم ماوەیە لەم تیرۆر ئاستی هەربۆیە
 

 تەشەنەکردنی تیرۆر

 
 . بینی بەخۆوە بەرچاوی تەشەنەیەکی نۆزدەدا سەدەی لەکۆتاییەکانی تیرۆر

 
 ئیرلەنردییەکان هەڵهاتووەکرانی چاالکە کۆمەڵە وەک دونیادا تەواوی لە جیاواز کۆمەڵەی هەندێک لەنێوان ئەمیش

 و ئەوروپررا ناوچەکررانی زۆریررنەی لە گێرەشررێوێن خێڵێکرری چەنررد لەنێررو یرراخود روسرریەکان، ئیشررتراکییە شۆرشررگێڕە و
 . باکور ئەمریکای

 
 ئامررانجە پێنرراو لە چررین و هنررد لەمیسرررو نمرروونە بررۆ ئەوروپرراو لەدەرەوەی ێنییەکررانیشهن کررۆمەڵە شررێوە بەهامرران

  لێ دڵتەزێنیان زۆر رووداوی زۆرجار کارانەش ئەو دەدا، ئەنجام تیرۆرکارییان کردەوەی نەتەوایەتییەکانیان
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 . کورتدا لەماوەیەکی نەک درێژدا دوورو لەماوەیەکی دەهێنا بەدەست سەرکەوتنیان هەندێکجار دەکەوتەوە،
 

 لەکراتی سرڕبی نەتەوەیری گروپێکری دەسرتی لەسەر ژنەکەی و(فیردیناند فرانز) نەمساوی ئەرشەدوقی کردنیر تیرۆ
 . کەوتەوە لێ یەکەمی انیهجی جەنگی دا،١٩١٤ حوزەیرانی ی٢٨ لە لەبۆسنە سرایڤۆ بۆ سەردانێکیدا

 
 ئەلێکسراندرای) بەناوی روسی قەیسەرێکی کوشتنی نۆزدەدا، لەسەدەی تیرۆریستییەکان توندڕەوە بەرچاوەکانی کارە

 مراکنلی ولیرام) ئەمرریکیش سرەرۆکی هەروەهرا و ژەنرراڵ و نروێنەران و وزیرر چەنرد داوتریش و لێکەوتەوە ی(دووەم
 چەنرد کرردارانەدا ئەو بروونەوەی لەدرێژ هەر. سەردەمەبوون ئەو تیرۆریستییەکانی کارە بەرکەوتەی( ١٩١١ لەساڵی

( زیتا) ئیمپراتۆر ئەمبرتۆ، پادشای ئیتاڵیا، پادشای وەک قوربانی، بە بوون دەسەاڵت و پایە و پلە خاوەن کەسی
 وەزیررری سررەرۆک کانوفاسرری ئەنتۆنیررۆ و(کررارنۆ سررادی) فەرەنسررا سررەرۆکی و(مەجەر - نەمسررا) لەئیمپراتررۆریەتی

 . ئیسپانیا
 

 لەسررەروە کە فردینانررد فرانررز کوشررتنی بەهررۆی کررارانەبوو ئەم دەرئەنجررامی یەکەم انیهررجی جەنگرری لەکۆتایشرردا
 . لێدرا ١٩١٤ لەساڵی جەنگ زەنگی باسمانکرد

 
 هێنری دەگاتە تا دۆستوڤیسکیەوە) لە نوسەرانی گەورە چیرۆکی و سەردەمە ئەو رۆژنامەکانی خوێندنەوەی لەدوبارە
 ژیرررانی لەسرررەر گەورەیە مەترسرررییەکی چ کەتیررررۆر دەردەکەوێرررت بۆمررران بەئاسرررانی( کرررونزاد جەزیرررف و جیمررریس

 . مرۆڤایەتی
 

 شۆڕشرری لەکرراتی کە ترۆتسررکی لیررۆت وتەیەی ئەو وەک کررراوەتەوە دووبررارە زۆرجررار تیرررۆر هێنررانی پررێ کۆتررایی
 بەڕیگرای کررد تیررۆر ێنرانیکهپێ لەکۆترایی باسری لەبۆنەکانردا لەیەکێرک وەزیرێرک بەکوشرتنی سەبارەت بەلشەفیدا

 . کراوە تیرۆر وەزیری کەجێگای تر وەزیری چەندین دروستبوونەوەی
 

 ی ھاوچەرخرتیرۆ

 
  وەک ەڵدایەوە،هسەریان جیاوازدا واڵتی لەچەند تیرۆریستییەکان کردارە دوبارە یەکەمەوە انیهجی جەنگی لەداوی
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 . بەڵقان واڵتانی ئەڵمانیاو
 

 کەسری، تراکە تیرۆریسرتی بەکررداری نەک هەبروو گشرتی بەتیررۆری بڕوایران توندڕەوەکان کۆمۆنیستە و فاشستەکان
 لەئیتاڵیرا ئیشتراکییەکان سەرکردەی تیرۆکردنی وەک دەدا، رویان تاکەکەسەکان لەدژی کردارەکان هەندێجار بەاڵم

 دووەم انیهرجی جەنگری لەسرەردەمەکانی بێت شایەنیباس کە تیرۆریستی کرداری بەاڵم ،(مۆماتیوتی جیاکو) بەناوی
 تیرۆریزمررری لەسرررەر کرررردارانە ئەم بیسرررتەمدا سرررەدەی لەحەفتاکرررانی بەاڵم نەدا، رویررران ئەوە دوای دەیەش دوو و

 برروو، خۆکرروژی دیرراردەی کەئەویررش هاتەکررایەوە پێشرروو هاوشررێوەی لە دوور و نرروێ ناونیشررانێکی لەژێررر ئیسررالمی
 لەشمشرێرو اتبووهرپێک چەکەکانیران دەناسررا خۆکروژی دیراردەیەکی وەک کە باسرمانکرد لەپێشرەوە ئەوەی هەرچەندە
 دەبرروون پێرروە خۆیرران دواتررریش و دەدا کراوەکانیرران بەئامررانج کەسررە کەپەالمرراری هرراوێژ کەم دەمررانچەی خەنررجەرو

 برۆمبی لەرێگرای ئەویرش دەبێرت ون الشرەکانیان و دەتەقێننەوە خۆیان کەسەکان کە ئەمڕۆ دیاردەیەیی لەو جیاوازە
 . چێنراوەوە بەخۆ

 
 تیرۆی چونکە هاوچەرخ، لەتیرۆی جیاوازە زۆرە دەدا روی ئەوکاتەش پێش نۆزدەدا لەسەدەی ئەوەی و کۆن تیرۆری

 سرەرکردەو لەدژی دەدا تیرۆریسرتییان کردارێکری هەوڵری تیرۆریسرتان کاتێرک دیراربوو پێوە مەندییەکی شەرەف کۆن
 ئەمڕۆ بەاڵم، پێوەدەبوون، لەهێرشەکاندا بەرزانە پایە ئەوکەسە منداڵی و ژن هەندێکجار و دەکرد کاریان سەرۆک

 کرارەی ئەو لەئەنجرامی نیریە مەبەست پێی و ناکات ئاسایدا خەڵکی و کاربەدەستەکان کەسە لەنێوان جیاوازی هی 
 . دەبێت پێوە هاوواڵتی و تاوان بێ کەسی چەند و پێوەدەبێت ژەنراڵ و سیاسی کەسی چەند دەدات ئەنجامی کە
 

 . هەیە خراپیان یەکجار ناونیشانێکی جیاوازن ناوێکی هەڵگری هاوچەرخ تیرۆیزمی بۆیە
 

 یادەوەرییەکرانی یەکەمردا انیهرجی جەنگری لەپێش روسیابوو ئیشتراکییەکانی شۆڕشگێڕە کەسەرۆکی سافنکوف بوریس
 خرررۆی دەیەوێرررت چەرخە ئەم تیرۆریسرررتی بەاڵم باڵوکرررردۆتەوە،( تیرۆریسرررتێکدا یادەوەرییەکرررانی) نررراوی لەژێرررر

 وەک خررۆی شررێوەیەک بەهرری  بەاڵم شۆڕشررگیڕ، یرران هەڵهرراتوو یرراخود مافیررا پیرراوانی یرران بناسررێت بەجەنگرراوەر
 . پیشاننادات تیرۆریست
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 سررەبارەت هەیە تەواو ئرراڵۆزییەکی واتە تیرۆریررزم، بررۆ گشررتی پێناسررەیەکی لەسررەر نەبررین کررۆک و بێررت ئەگەر
 .هەڵە نابێتە لەسەری بدات رایەک الیەنێکیش هەر و بەدیاردەکە

  
 تررا چررۆن دەبررن الیەنگررری کررۆمەڵێکیش و دەوسررتێتەوە لەدژی کۆمەڵێررک تررر دیرراردەیەکی هەر وەک تیرررۆر دیرراردەی
 . هەیە بونیان انداهجی لەسەرتاسەری بوت بول تا هیتلەرەوە لە انهجی تاوانباری گەورە الیەنگرانی ئێستاش

 
 دەدرێرت ئەنجرام ئازادیردا لەپێنراو تیرۆریسرتی کەکراری ئەوەی لەسرەر راهێنرراون هەمیشرە کەسرانەی ئەو کاتێکیش
 تیرۆریسرتییەکان کرردارە لەسرەر بڕیراریش دوا بەاڵم بناسرێنین، پێ تیرۆریان گشتی پێناسەیەکی ناتوانین هەرگیز
 . خەڵک تەواوی نەک بوارەیە ئەو پسپۆڕی کەسانی بەدەست

 
 کراتیش بەتێپەڕبروونی بەتیرۆریسرت دەبرن برۆ مرۆڤەکران کەئایرا نەکرراوە دیراری بەگشرتی هۆکارێرک هری  ئێستا تا

 . دەوەستن دەستەوەستان لەبەرامبەریاندا لێکۆڵەرەوان و شیکاران و دەبن هەمەجۆرتر سەیرترو روداوەکان
 

 لەسراڵی کاتێرک بروو جۆراوجۆرەکانردا واڵتە سەرنشینی ١٥٣ لەنێوان کە بوو رفێنراوە ئەومنداڵە ئەمبرنامی فیکتور
 چ دەبێرررت منرررداڵێک گرتنررری بررروو، دەستبەسرررەر هەفرررتە دوو بۆمررراوەی لوبنانییەکرررانەوە تیرۆریسرررتە لەالیەن ١٩٥٨

 . هەیە بەردەوامی تائێستا دیاردەیەش ئەم کە بێت لەپشتەوە هۆکارێکی
 

 لە بیانی داگیرکەری بوونی بۆ دەگەڕێتەوە کەهۆکارەکەی تیرۆر بەدیاردەی سەبارەت کرا پێشنیارێک دواییانەدا لەم
 . تیرۆریستییەکان کارە سەرهەڵدانی هۆی دەبێتە واڵتێکدا لەهەر بوونیان و واڵتاندا

 
 ئەمریکا سوپای بوونی یاخود ناپلیۆنەوە لەالیەن ئیسپانیا داگیرکردنی وەک راستە رووەوە لەهەندێک پێشنیارە ئەم

 لە هەریەک لە بونیرران دەبینررین هرراوچەرخ تیرۆریزمرری سیاسرری نەخشررەی بررڕوانینە بەوردی ئەگەر بەاڵم لەعیررراق،
 تررێ رووی داگیرررکەر هێررزی واڵتررانە کەئەم هەیە جەزائیررر ئەوروپرراو واڵتررانی و بەنگررالدش و سررریالنکا واڵتررانی

 . هەیە بوونی لەکۆنەوە روودەدەن کە رووداوانەی ئەو لەعیراقیشدا بگرە نەکردوون،
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  پێشکەشکردووین بەتیرۆر سەبارەت وانەیەکی هی  مێژوو ئایا
 

  وەاڵم گشتی بەشێوەیەکی دەبێت و ناکرێت بەدی تایبەت و روون کەوەاڵمێکی دەکەینەوە دوپات ئەو تریش بۆجارێکی
 دیکتراتۆرییە دەسرەاڵتە لەالیەن مەگەر نەدەکررا بەدی ئەوترۆ تیررۆری لەوسرەردەمانەدا کە ئەوەیە ئەویش بدرێتەوە

 هەروەهرا و ئراین و سیاسریی ئرازادی و رادەربرڕین ئرازادی بەهۆی تازەدا لەدونیای بەاڵم نەبێت، سەرکوتکەرەکانەوە
 . تیرۆریزم دیاردەی فراوانبوونی بۆ گەلێکن هۆکار دیموکراسییەوە سیستمی لەسایەی تاکەکان گردبوونەوەی

 
 نمروونەش برۆ نەمابێرت هەربروونی یراخود بێرت الواز ناوەنردی کەدەسرەاڵتی کرایەوە دێتە لەکاتێکدا تیرۆر دواتریش

 لەکررراتی بەاڵم نەدەکررررا، بەدی تیرۆریسرررتی دیررراردەیەکی هررری  فرانکرررۆدا لەسرررەردەمی ئیسرررپانیادا لەشرررەقامەکانی
 هەروەهررا کررایەوە، هرراتە واڵتەدا ئەو سیاسرری لەگۆڕەپررانی تیرررۆر دیرراردەی دیکتاتۆرییەکەیرردا هەڵوەشرراندنەوەی

 وەک بگررن دیرارەیەدا ئەم دەستبەسرەر توانیویرانە میانڕەوەکرانیش سەرکوتکەرە دەسەاڵتە ناوەڕاستیش لەرۆژهەاڵتی
 . پێشوودا سەدەی هەشتاکانی لەدەیەی جەزائیر و میسر و سوریا و تورکیا

 
 توشررری بکەرەکانیشررری و دەبێرررت شکسرررتخواردوو هەنررردێجاریش و دەهێنێرررت بەدەسرررت سرررەرکەوتن تیررررۆر هەنررردێجار

 و بێرت ئەگەر دەبێت بەردەوامی هەمیشەش و بەردەوامە دیاردەیەکی تیرۆر بەاڵم دەبنەوە، پێچەوالنە دەرئەنجامێکی
 جەنگ و دەبێتە هێوەر تیرۆر کە ئەوکاتانەشی سەرهەڵدەداتەوە، هەر تردا لەکاتێکی و بگیرێت بەسەردا دەستیشی

 . نادرێت پێ ئەوتۆی گرنگییەکی هەبێت بوونیشی ئەگەر تیرۆر ...هەیە بووونی جیهاندا تەواوی لە زۆر کوشتاری و
 

 ئەمین شێخ سۆران: وەرگێڕانی - الکیر ولتر.د: نووسینی کوردپرێسەەوە، لە :سەرچاوە
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 بۆ تیرۆر  کی سایکۆلۆژیانه یه وه خوێندنه

 
 
 
 
 
 

 دانیال سەعدی حامد.د

 
 پزیشکی دەروونی

  
 :پێشەکی

 
مرۆ  هەمان توڕەبوونی هەیە بەرامربەر بەو شرتانەی بەدڵری نیریە کە دەیانبینێرت یران دەیانبیسرتێت وەک ئراژەڵ و 

زەبروزەنگ بەکاردەهێنێت کاتێک کە هێرش دەکرێتە سەری یان کاتێک تۆڵە دەکراتەوە کە هەنردێک بەهەمان شێوە 
جار بەرامبەرەکەی ئەوەندە بەهێزە تەنهرا بەشرێوەی ناڕاسرتەوخۆ ترۆڵەی لێردەکاتەوە و خەفەتری دەداتری، یران بە 

رێررت لەالیەن بەشرری بەاڵم مرررۆ  کررۆنترۆڵی هەڵسرروکەوتی دەک... شررێوەی ڕاسررتەوخۆتۆڵەی خررۆیی لررێ دەکرراتەوە
پێشەوەی مێشک، ئەوەی کە پێی دەوترێت هەست و نەسرت وئاگراو ویرژدان، ئەمرانە بەیەکەوە پێکهراتەیەک دروسرت 

 ...ی تێدا دەکرێت(تفنن)دەکەن لەمێشکی تاکدا توڕەبون و تۆڵەسەندنەوە و شەڕەنگێزی کەگۆڕانکاری و هونەری 
گێزی و هەڵەشررەبون و هەڵچررون و تیرۆرسررت برروون لە ژێررر لەکررۆنترۆڵ دەرچررونی هەڵسرروکەوت و توڕەبررون و شررەڕەن

کاریگەری کرۆمەڵە ڕێنمراییەکی ئراینی و ئاراسرتەی ڕۆشرنبیری وتیرۆری کرۆمەڵگەو باکگراونردی ئرابوریو پەروەردەیری 
واتە پەیررردابون و درووسرررت بررروونی تیرۆریسرررت لە کرررارگەی خێرررزان، ... کەسرررەکە لە خێرررزان و کرررۆمەڵگەدا دەبێرررت

ۆمەڵگەکەو ئاینی کەسەکە وئابوری خێزانەکەوە بەرهەم دەهێنرێت، هەرگیرز لەسرەر ئاسرمانەوە کۆمەڵگە،دەوڵەتی ک
تیرۆریسرررت نابرررارێتە سرررەر زەوی هەرگیرررز زەوی تیرۆریسرررت دەرنررراداتە سرررەر ڕوی خرررۆی ،بەاڵم لە هەمررروو کرررات و 

وەاڵمری کۆمەڵێرک شوێنێکیشدا هەبووە، کەواتە بۆ باسرەکەمان دەبێرت پێناسرەی تیررۆرو تیرۆریسرت بکەیرن، دەبێرت 

http://derunnasy.com/wordpress/wp-content/uploads/2008/02/dr-danial.png
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پرسیاری گرنگ بدەینەوە بۆئەوەی تێ بگەین تیرۆرست چۆن بیردەکاتەوە؟ بۆ کەسێک کەدەیەوێت ئامانجێک بێنێرتە 
دی کەچی خۆی دەتەقێنێرتەوە یران خرۆی دەدات بە کوشرت ،ڕۆڵری ئراین چیریە لە دروسرت کرردن و دروسرت نەکردنری 

 تیرۆریست؟
 

ی ڕون و ئاشکرا و گشتگیرمان نییە برۆ تیرۆرسرت کە نێرو دەوڵەتری پێناسەیەک: دەڵێت(Erich From)ئەریک فرۆم
لە سررەری ڕێکرربکەوین، بەاڵم بەگشررتی تیرررۆر بررریتییە لە ( بەزانررا موسوڵمانەکانیشررەوە)بێررت و زۆربەی زاناکرران 

برۆ مەرامری سیاسری وە تیرۆریسرت، ئەو (مەدەنری)بەکارهێنان و ئەنجامدانی کراری تونردوتیژی دژی خەڵکری سریڤیل 
ە کە کێشررەیەکی سیاسرری یرران کررۆمەاڵیەتی یرران ئررابوری یرران نەتەوەی یرراخود ئایرردۆلۆژیایەک دەقررۆزێتەوە و کەسررەی

و ئەو ڕێرگەیەی کەباسرمانکرد یران هەر ڕێگەیەکری ( هردف مقردس)بەکاریدەهێنێت وەک ئامرانجێکی پراک و برێگەرد 
دا پرراک و ڕاسررتە کەلەوانەیە واتە تیرۆریسررت خرراوەن پەیررامە، پەیررامەکەی لەبنەڕەترر! نەشرریاوی تررر دەگرررێتەبەر،

، بەاڵم کەسررەکە (ئەو ئرراینە بێررت(مەزهەب)نەتەوەیرری ،ئرراینیی وە لەنرراو ئاینرردا لەوانەیە پەیررامی ڕێچکەیەکرری)
،وە ئررامێرێکە کەهەمرروو کەس (وەسرریلەیەکە)تیرررۆر ئررامرازێکە ... زیررادەڕوی بکررات لە خزمەتکررردن لەو پەیررامەدا

هەرکاتێررک بمانەوێررت دەبررین بە تیرۆریسررت ئەگەر هەسررتاین بەکرراری  دەتوانێررت بەکرراری بهێنێررت، واتە، تررۆ، ئررێمە
 ...دیاری دەکات و دەیگۆڕێت(شخصیة)تیرۆریستی واتە ئەنجامدانی کارەکە یە کە ماناو سیمای کەسێتی 

 
ئایا کەسی تیرۆریست خراوەن کەسرایەتی نرۆرمەڵە؟ ئایرا توشری تێکچرونی کەسرێتی ... لێرەدا پرسیارێک دێتە پێش

(personality disorder ) نەبووە؟ بۆ وەاڵمری ئەم پرسریارە زۆربەی زاناکرانی برواری سرایکۆلۆژیا لەو براوەڕەدان
کە تیرۆریست خاوەن کەسایەتی نۆرمەڵەو نەخۆشی دەروونی نییە، ئەوە کۆمەڵگەی نێودەوڵتی یە کە وا مرۆڤایەتی 

 .بەرەو تیرۆریزم دەبات
 

 :فاکتەرەکانی پەیدابوونی تیرۆر

 
رۆر پێویسررررت بە باکگراونرررردێکی عەقیرررردیی ناکررررات ،جرررراری واهەیە تەنهررررا هۆکرررراری ئررررابوری هەمرررروو کررررات تیرررر

پاڵپێوەنەرەکررانی برروووون بررۆ تیرۆریسررتیی لەم سررەردەمەداو لەم عێررراقەدا کە برروین بە جررێگەی القیرررتەی هەمرروو 
اڵپێوەنەرەکران زۆر جیهان ڕووداوی سەیرو سەمەرە دەبیستین کە هەمویان کاری تێکدەرانەو تیرۆریستانەیە، بەاڵم پ

 !!!بە سانایی لێکدانەوەی بۆ دەکرێت 
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لەم ڕۆژانەدا هاوڕێیەکی شیعەم ڕوداوێکی سەیرو هەزەلی برۆ گێرڕامەوە ئەگەر لە فیلمردا یران لە هەر وواڵتێکری ترر 
کەسررێک لە باررداد دایکرری توشرری ئازارێررک لە پشررتدا دەبێررت،  ،بمبیسررتایە برراوەڕم نەدەکرررد، ووترری جررگە لە عێررراق

پشتوێنێکی بۆ دێنێتە ماڵەوە دەڵێت ڕۆشت  بۆالی پزیشکی جومگەو ئێسقان و لە بارەی ئازارە کەت پرسیارم لێکرد 
دایرکە بەکراریبێنە برا هەمروو کرات لە پشرتتدا بێرت، لەو : ئەویش ئەم پشتوێنەی برۆ ئرازارەکەت نوسریوە پێری ووت

، لەگەڵ دایکری دەڕوات برۆ زیرارەت و پێری دەڵێرت کاتەشدا یادی زیارەتی گۆڕی ئیمام موسای کازم دەبێرت لە بارداد
دایکە تۆ لە پێشەوە بڕۆ دایکەکەش دەڕوات و سواری پاس دەبێرت لە پاسرەکەدا لێری دەپرسرن برۆ وا ناڕەحەتیرت و 
دەستت بە پشتەوە گرتووە، دەڵێت توشی فەقەرات بووم کوڕەکەش  پشرتوێنێکی برۆ هێنراوم برۆ ئەم ئرازارەم کە چری 

ی ترر نراڕەحەتی کرردوم، لێری دەکەونە گومران کاتێرک پرۆلیس بانگردەکەن و دەیپشرکنن دەبیرنن زۆر قورسە ئەوەندە
 !!!!!!یە و کوڕکەی ویستبوی لە قەرەباڵایدا بە کۆنترۆڵ بیتەقێنێتەوە(T.N.T)پشتوێنەکە 

 
،ئەو کرروڕە شرریعەیە و تەقیررنەوە لەنرراو مەرقەدێکرری یەکێررک لە ئیمررامە :باشررە بررا لێرررەدا هەڵوەسررتەیەک بکەیررن 

پراش ...!!!!!بەرزەکانی شیعەدا دەکات و هەموو زییارەتکەرانیش شیعەن وە دایکی خۆی بەکاردەهێنێرت برۆ مەرامەکەی
ئەمە ئەوە دەردەخررات کە !!!!! ر ئەمەی کررردووەبیسررت هەزار دۆال(٢١١١١)لێکررۆڵینەوەش دەرکەوتررووە کە لە بەرامرربەر 

 .  بەرژەوەندییە ئابورییەکان یەکێکە لە فاکتەرو پاڵپێوەنەرە گرنگەکانی بوون بە تیرۆریستن
 

لێکۆڵینەوەکران دەریران خسرتووە ئەو ناوچرانەی گەشەسررەندنی ئرابوری تیرادا بەخرۆوە دەبینێرت و کەس بێکررارنییە و 
یر لە کاری تیرۆریستی ناکەنەوە ،لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە ئەی باشە گەنجی توانای ئابوری کەسەکان بەرزە ب

 .سعودی لەچییان کەمە کە کاری تیرۆریستی ئەنجامدەدەن؟؟؟
 

یەکێکی تر لە فاکتەرەکان ؛نامۆ بوونی مرۆڤە بەخۆی ،کەدەبێتە هۆی دروست بوونی بیری وێررانکەری و تێکردەرانە 
رۆ  یەکرۆمەڵگەکەی بە خرودی خرۆی بیرری عەبەسریەت ی الدروسرت دەکرات ئەگەرچری لەناو مێشکیدا، نامۆ بوونی مر

 !!!خۆی بە پەیڕوی تەواو ترین ڕێچکەی ئاین بزانێت
 

هەسررتکردن بە ژێردەسررتەیی و چەوسرراندنەوەو کررۆنترۆڵکردن یەکێکرری ترررە لە فاکتەرەکرران ودروسررت کردنرری بیررری 
سرێک زەوت و سرنوردار دەکرێرت ئەوا ڕق و کیرنە لە دڵیردا تۆڵەسەندنەوە، کاتێک کە ئرازادی بیرروڕاو جروڵە لە کە
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دروست دەبێت بەرامبەر بەو کەس و الیەنرانەی کە ئەو هەڵوێسرتەیان لە بەرامربەردا نووانردووە، ئەو ڕقە ش پەرە 
دەسێنێت لە مێشک وهزری کەسەکاندا بۆ تۆڵە سەندنەوە، ئەگەر تۆڵەسەندنەوەکە چوارچێوە نەکێشرا بە ئاگایی و 

و هۆشمەندی ئەوا دەڕوات بەرەو الی بیری تیرۆریستیدا، ئەوکاتە ئەو مرۆڤە لە بونەوەرێکی داهێنەرانە وە  ویژدان
وە ئەو مرررۆڤە ئەگەر دەربڕینەکەشرری ڕێرری لێگیررراو (مخرررب و مرردمر)دەبررێ بە بررونەوەرێکی کرراولکەر ( مبرردو ومنررتج)

دێرررت بە ( suicideاالنتحرررار )وژی نەیتررروانی دەریببرررڕی، ئەو کرررات حەز لە مەرگررری خرررۆی دەکرررات وە بیرررری خۆکررر
 .مێشکیدا،چونکە ئەو کەسە ئیتر ناتوانیت بەرەنگاری ژیان و پێداویستی ژیان ببێتەوە

 
هەسرررت بە مەزڵرررومیەت کرررردن و فێڵەکرررانی ژیررران و غەدری زەمرررانە وادەکرررات کەسرررەکە هەمیشرررە بە دوای ترررۆڵەدا 

ەیە کە لەسررەر ئەوە ئەنرردامەکان والیەنگرانرری بگەڕێررت،بۆ نمررونە هەنێررک ڕێچررکەی ئرراینی و ئایرردۆلۆژیای حیزبرری ه
خۆیان پێی دەگەیەنێرت کە هەسرت بە مەزڵرومیەت برکەن بە ناشررینترین شرێوە بیرری ترۆڵە سرەندنەوەیان الدروسرت 
دەکەن، چررونکە دڵسررۆزترین ئەنرردام ئەوەیە کە زۆر ترررین و زیرراترین هەسررتی تررۆڵە سررەندنەوەی هەیە، هەمیشررە 

بەشرێوەی زارەکری وەک جنێرو هێرشری فیزیرایی وەک لێردان )و شتەی کە مەبەستیەتی لەسەر پێیە بۆ لەناوبردنی ئە
 (...وکوشتنی ءیتر بە هەرشێوەیەک ببێت

  
،بەاڵم گەر بەو ...تیرۆر لەو وواڵتانە زۆرە کە کە لە ڕووی ئابورییەوە الوازە وەک ئەفاانستان، یەمەن ،فەلەستین

دەشرێت لەوێ : ڕایەک هەیە دەڵێرت!!! ئەفریقیرا تیرۆریسرت بونرایە پێیەبووایە دەبوایە هەموو دانیشتوانی کیشروەری
هەیە، یران تیرۆریسرت هەیە لەوێ بەاڵم ( تاکە کەسی )تیرۆریست هەبێت چونکە نە زەمینە لەبارەو نە خۆراکیش 

وە ڕایەکی تر هەیە دەڵرێ لە واڵترانی (قبیلە)زیاتر لەسەر ئاستی تاکەکەس یان زۆر باو بووە لەسەر ئاستی خێڵ 
و کێچێرک دەکرێرت بەگرا،چونکە لەو واڵترانەدا ( بە مەبەسرت)ئیسالمی و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاسرتدا زۆر گەورە دەکرێرت 

کە یرۆروتیرۆریسرررت زۆرە )کەسرررەکانی ئەم واڵترررانە.!! دەزگرررا گەورە کرررانی ڕاگەیانررردنەکانی جیهررران مەبەسرررتیانە
جیراوازییەکی زۆر لەنێروان !!! ەاڵم ئەوان وا نینچانسی ژیانیان کەمترە، لە واڵتێکی دەوڵەمەندا دەژین ب( تیایاندا

هاواڵتیاندا دەکرێت ،هاواڵتیان پلەیان هەیە بەپێی نزیکری لە دەسرەاڵتەوە مراف دەدرێرت بەهراواڵتی نەک بەپێری 
،هەنرردیک کەسرریش هەر لە پێرروەرە کەدا نیرریەو ئەوانرریش هرری  چررارەو !!!!هرراواڵتی بررون و هرراو نیشررتمانیتی برروون

نێتەوە تەنها ڕێگەی ڕەفزکردنی هەرشتێک کە کە پەیوەندی بە دەسەاڵت و حیزبی دەسرەاڵتدارو ڕێگەیەکیان بۆ نامێ
 !!!!دەستەی ڕژێ  نەبێت 
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ئوسامە برن الدن ئەنردازیاری : لێرەدا باباسی هەندێک گەورە ناودارەکانی جیهان بکەین کە بە تیرۆریست دەناسرێن
کی چراوەو سرەرکەوتوش برووە لە بوارەکەیردا، مرحەمەد عترا ئەیرمەن زەواهیرری کە پزیشر.بینا سازی و ملیراردێرە، د

خوێندکاری دکتورا بووەو باری ئابوری زۆر باش بووە، کە ئەمانە دەبین  خاوەن ئابوری باش و بڕوانرامەی بەرزیران 
 ...هەبووە، گومانی باری ئابووری الواز بەهێز دەبێت

 
کە لەنرراو دوو ( Weather Under Gronnd)ی ئەڵمانیررا و لە ئەمریکرراش(Badden Wenhoff)ڕێکخررراوی 

برروونی ئەمررانە ئەو گریمررانەی ئررێمە دەخرراتە ژێررر پرسرریارێکی جررددیو ... کررۆمەڵگەی بەرزو ڕاقیرردا درووسررت برروون
محرجەوە، چونکە ئێمە ووتمان فاکتەری ئاین یەکێکی ترە لە پاڵپێوەنەرەکان کە بەڕای مرن ئەوە بەدحراڵی بروونی 

وەش توند ڕەو بوونی بیروکرردار دروسرت دەکرات، کە بەزۆری تونرد ڕەوبروونی بیرر تەواوە لە ئاین و چەمکەکانی ئە
 .پێش توندڕەو بوونی کردارەو پاشان بەیەکەوە بەرجەستە دەبن لە کەسەکەدا دەبێت بە تیرۆریست

 
و ئاین بۆ ڕێکخستنی کارو باری ژیان و چاککردنی پویوەندی کەسەکانە لە نێوان خۆیاندا هاتوون، چەقی برونەوەر 

ر بیرانوویەک ئاین و فەلسەفەی فەیلەسوفەکان بریتییە لە مررۆ  و خۆشرگوزەرانی مررۆ ، الدان لەم مەبەسرتە بەهە
کە برریتییە لە لەو کتێربە پیررۆزانەی )بەاڵم تەفسیرەکانی مرۆ  بۆ چەمکی سرەرەکی ئراین  ،الدانە لە ڕۆحی ئاین

گۆڕانکررراری تێررردا برررووەو کەوترررۆتە ژێرررر ( وئینجیرررلکە لەگەڵ هەر ئاینێکررردا کە هررراتوون وەک قورئررران و تەورات 
 (.افراگ و تفریگ)کاریگەری کەسەکانەوە ئەمەش زیادە ڕەوی و شلگیری درووست کردووە 

 
... پێکهێنرراوە( تەورات)بۆ نمونە دەوڵەتی ئیسرائیل دەوڵەتێکی ئاینییە، بگرە بۆ جێ بەجێ کردنی بڕگەیەک لە 

سراڵی ڕابرردوی خرۆی، وە ئیسرالم کەمتررین ئەم  ٢١١٨ی تێدایە بەدرێژایی مەسیحیەت مێژووەکەی زۆرێک لەم الدانە
 !!!پریشکی زیادە ڕەویەی بەرکەوتووە و بێ بەش نەبووە لەم الدانە هەر لە سەردەمی خەواریجەکان تا ئەمڕۆ

 
 انی ئاینی لەمەدا پیاو... لە الی مرۆڤەکان دروست بکات(خۆبەکوشتدان)ئاینە کەدەتوانێت لە کەمترین ماوەدا بیری 

ڕۆڵێکی سەرەکی دەبینن، زیاتر گرنگی یان بە تۆڵە سەندنەوە داوەو ڕق وکینە دروست دەکەن لەالی ئەندامەکانیان 
کەمتررر برراس لە بەخشررندەیی و مهرەبررانی و خۆشەویسررتی دەکەن، دروسررت !!! و شرروێنکەوتوانیان، ئەمەش ڕەهررا نیرریە

ناشررریرین و برررێ مرررۆراڵ و بررری پیررررۆزی لە مێشرررکی کردنررری هەسرررتی مەزڵرررومیەت، خولقانررردنی وێرررنەی زاڵمێکررری 
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الیەنگرانیاندا، ئەمیرەکانیان واقسەدەکەن و ڕەفتراردەکەن وا تەوجریە دەدەن و فێرری شروێنکەوتوانی خۆیران دەکەن 
 !!!.ئەوەش پێویستی بە تۆڵە سەندنەوەیە( مادورو ماف خوراون)کە ئەوان 

 
ۆ چەمکە سەرەکیەکانی ئراین کرراوە بەلێکردانەوەی پێاەمربەر لێرەدا جێی خۆیەتی ئەوە بڵێین کە تەفسیری ئەمیر ب

بگرررە زیرراتر بررۆ ئەو چەمررکە سررەرەکییە و کررراوە بە چەمکرری سررەرەکی ئرراین وەک ئەوەی لێکرردانەوەی مەال عررومەری 
ەو (خ.د)تالیبرران بررۆ هەنرردیک مەسررەلەی دینرری و دنیررایی لەالی الیەنگرانرری خررۆی لەپررێش لێکرردانەوەی پێاەمرربەر 

لەبەر ئەوە زۆر ئاسررانە تەوجیهرراتی ئەو و ئوسررامە بررن الدن لەالی الیەنگرانیرران بیررری خررۆ !! دایەلەریررزی قورئانرر
 . و وێرانکاری درووست بکات( االنتحار)بەکوشتدان

 
 اڵت سه ده

 
دەتوانێت ڕق و کینە دروست بکات و خەونی ئایندە لە الی گەنج لێڵ بکرات و بگررە نەیهێڵێرت، دەسرەاڵت بە ئراگرو 

داواکاریەکانیان بداتەوە ،هەڕەشەی ئەو دەسەاڵتە لە هاواڵتیاندا ڕق و کینە دروست دەکات و و تاکە  ئاسن وەاڵمی
ئامێری گفتوگۆ لەگەڵیاندا زمانی تۆڵە بێت، بگرە دەسەاڵت نانیران بخروات و ئەوان بکراتە خۆڵەمێشری ئراگری خرۆ 

ت بیرێک لەالی هاوالتی دروست دەکات کە ئەم مامەڵەیە ی دەسەاڵ... گەرم کردنەوەی دارو دەستەو مناڵەکانی خۆی
پررێش ئەوەی لەنرراوت بەرن تررۆ لەناویرران بەرەو پررێش ئەوەی )لە داهرراتودا ببێررت بە تیرۆریسررت، ئەویررش ئەوەیە 

 (!!!!بتڕوخێنن تۆ بیان ڕوخێنە
 

زۆر ئەسررتەمە بترروانی شرریکاری دەرونرری بررۆ هررزرو فکررری : دەڵێررت( Jessica،wesihach)بیرمەنرردی بەناوبانررگ 
، نەتەوە (مەزهەب)بەاڵم تیرررۆر لەسررەر چەنررد بنەمررایەک دروسررت دەبیررت کە ئەوانیش؛،ئرراین !!ریسررت بکەیررن تیرۆ

ئەگەر تیرۆریسررت لەسررەر بنەمررای نەخۆشرری دروسررت دە برروو ... ، عەشرریرەت گەری، زوڵمرری کررۆمەاڵیەتی(نیشررتیمان)
 .چارەسەر زۆر ئاساندەبوو

 
سررراڵیدان، سرررەیر (٢٧ - ١٧)تیرۆریسرررتەکان کرررێن؟ بە پێررری زۆربەی لێکۆڵینەوەکررران بەزۆری گەنجرررن لە تەمەنررری 

کروڕن بەزۆری بیرری لەنراوبردنی دوژمرن و جرێ بەجرێ )!!!  suicideاالنتحرار )لەوەدایە هەمان تەمەنری خۆکوشرتنە
 ەرەوەی خۆیان دەکەن،کردنی فەرمانێکی سەرو خۆی لە مێشکیاندا دەچەسپێت، کوێرانە گوێڕایەڵی س
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(James W.Janes )منداڵ و مێررد منرداڵ لە ژیرانی فەنتازیراو خەیاڵردا دەژیرن و هەمیشرە هەوڵردەدەن : دەڵێت
لەالی تیرۆریسرت شرتەکان تەنهرا ڕەش .بچرن، بەاڵم گەورە واقیرب بیرنە (الکمرال)دا برن و بەرەو (کمال)لەتەواویدا 

 .رگیز سێهەم بوونی نیەیان سپیە، تاریک یان ڕون یان شەڕ یان خێر هە
 

شررڵەژانی کەسررێتی بیررری خۆکرروژی دروسررت دەکررات و : دەڵێررت ١٩٩١ئاریرراڵ میررراری کە پسررپۆڕی تیرررۆرە لە سرراڵی 
ی ناوزەد دەکررد، بەاڵم هەر ئەم زانرایە دوای دوانرزە سراڵ ئەزمرون و شرارە ( عمل فردی)بەڕوداوێکی تاکە کەسیانە

، دەڵێرت ڕێکخرراوە !برا تراک کەسرییش بێرت( منرتڤ  ومرنڤ )ەکی ڕێکخراوەزایی و نوسین لەو بوارەدا پێیوایە دیاردەی
ئەمەش ڕون دەبێررررررتەوە لە ڕوی !!! تیرۆریسررررررتییەکان بەدوای ئەو کەسررررررانەدا دەگەڕێررررررن کە دەیانەوێررررررت بمرررررررن

سرررایکۆلۆژییەوە، کە دەڕوانیرررنە تیرۆریسرررت لە کررراتی ئەنجامررردانی کرررارە تیرۆریسرررتییەکەدا پرررێش ئەوەی خرررۆی 
 !!!!واردەکات بتەقێنێتەوە ها

 
 :کۆمەڵگە

 
واقعرری کررۆمەڵگە زۆر بیررر لە مێشررکی ئەندامەکانیرردا دەخولقێنێررت لەوانەش ژیررانی زۆر نرراخۆش پررڕ لە نەخۆشرریی و 

 .!!!!!هتدکەواتە شەهیدی شەرەف مەندییەو باشتر وایە شەهید ب ... لەناوچوون وپیری وقەرزاری
 

 ...سەرەکی دەبینێت لەم هاوکێشەیەداپەروەردەی خێزانیی کە بەشێکە لە کۆمەڵگەدا و ڕۆڵی 
 

ئایرردۆلۆژیای گروپرری تیرۆریسررتی بریترری یە لە وێررنە کردنرری ژیررانی خۆشررتر و گەورەتررر لەالی ئەنرردامەکان شرروێن 
و کوشررتنی زۆر ترررین ژمررارەیە لە  ،نجی گەورە لەالیرران کوشررتنی دوژمررنەالیەنگرانرری تیرۆریسررتان ئامررا... کەوترروان

 دووژمن ،خەڵکی بێ تاوان دەچنە بەهەشت و تاوانباریش بەسزای خۆی گەشت، دەبێت خەڵک باجی هەڵوێستەکانی 
 ...بدات

 
خۆیان توانای بڕیاردانیان نیریە برۆیە مەرجەعەکانیران ( کە مەبەستمان لە الیەنگرانی تیرۆریستەکانە)ئەو کەسانە

... ی خۆیرران بررن و گرروێ لەمشررتیان بررن(تررابب)میشررە وایرران لرری دەکەن شرروێن کەوترروو و سررود لەوە وەردەگرررن هە
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دروست دەکەن کەگەڕانەوەی نەبێت وتاوان و کوشتن و بڕین و ( ئەندامەکان)مەرجەعەکان بارێکی دەروونی الی تاک
 .!!زۆر شتێکی ئاسای بێت... تەقینەوە

 
دەکەن کە کۆمەڵگە هەموو بە بێ جیاوازی تاوانبارو کافرن گروپی تیرۆریستی قەناعەت الی ئەندامەکانیان دروست 

کە ئەم پررراک تررررو بەرزتررررە لە کرررۆمەڵگەیەک کەڕازیە بەم دەسرررەاڵتدارە کرررافرو تاوانبرررارانە ،وای لێررردێت کە 
قەناعەتێکی الدروست دەبێت کە جارێکی ترمەحاڵە ژیان بەسەر بردن لەو کۆمەڵگەیەدا ،خۆاردنیان حەرامەو دەست 

 !!ن حەاڵڵەکەوتن لێیا
 

ژیررنگە و چررواردەورو خێررزان و کررۆمەڵگەیە کە تیررررۆرو ( Behaviorists)بە بررڕوای زانایررانی دەرونرری ڕەفترراری 
 .تیرۆریست دروست دەکات

 
 :گروپی تیرۆریستی

 
ئەوگروپرررانەی کە لە وا لە دەرەوەی ئەنررردامانی خرررۆی و شررروێنکەوتوانی ئایررردۆلۆژیای خرررۆی یرررارمەتی دەدرێرررن و 

دەکرێنەوە ئەو گروپرانە زۆر ترۆکمەنین و وازهێنرانی ئەنردامەکانیان زۆر ە وئاسرانەوخەڵکیان لرێ  یارمەتیان بۆ کۆ
دەتەکێتەوە بە پرێچەوانەی ئەو گروپرانەی کە یرارمەتی مراددی لە ئەنردامو الیەنگرانری خۆیران وەردەگررن بەتەنهرا 

ەبێرت وازهێنرانی ئەنردامەکانیان ویارمەتی ماددی لە کەس قبوڵ ناکەن ئەگەر الیەنگرو ئەنردامی دڵسرۆزی خۆیران ن
کە یررارمەتی و هاوکرراری (القاعرردە)، نمررونەی ئەمە وەک کررۆمەڵی !زۆرئەسررتەمەو بەکەمرری کەس لێیرران دەتەکێررتەوە

 .ماددی لەناو خۆیاندا یە بۆیە وازهێنانی ئەندامەکانیان زۆر دەگمەنە
 

 گروپ و( ژن و پیاو)ن ،چەندەها تاک لە کۆتایدا دەڵێ  هەموو تیرۆریستەکان بە تفەنگء وتەقینەوە تیرۆر ناکە
بە شرێوەی شراراوە تیررۆر دەکەن و کەس پێیران نازانێرت و کردەوەکانیران نراوی (گەورەو بچوک و حکومەت و حیرزب)

 !!تیرۆر نییە بەڵکو لەوانەیە ناوی ئینسانی و نەتەوەی لێ بنێن
 

بۆ نمونە؛کەسێک لە منداڵیدا هەڵخەڵەتابێت لەالیەن کەسرێکەوە تەنرانەت ئەگەر دایرک و باوکیخۆیشری برووبن لە 
گەورە بوندا منداڵەکە تۆڵەی لێدەکاتەوە چونکە بەمنداڵی دایک و باوکی چەوساندویانەتەوە بە چەنرد شرێوەیەکی 
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یەتەوە،بۆیە ترررۆڵەی خرررۆی لە کۆمەڵگرررا جیررراواز، زۆر بەیررران بیریررران دەچێرررتەوە کە کرررێ بە منرررداڵی چەوسررراندو
 ،.دەکاتەوە

 
بۆ نمرونە کەسرێک لە تەمەنری منداڵیردا لەگەڵ گەڵ براوکی دا؛ ئەو براوکە لەنراو کرۆمەڵگەدا بەمرۆڤێکری زۆر زۆر  

بەڕێزو گرنگ خۆی نیشان دەدات و خەڵرک بە مەڕی پێاەمربەری دادەنرێن و زۆر بەڕێرزە لە دەرەوە بەاڵم لە مراڵەوە 
زەی ژن و منداڵەکانی و زۆر خراپە لە گەڵیان و ئاگرو مارە، منداڵەکە ئەم دووفاقیە دەبینێت و هی  بەربووەتە وێ

دەسەاڵتێکی نییە بە منداڵی، بەاڵم کە گەورە بوو لە تەمەنری مێردمنداڵیردا ئەو ڕق و کیرنەیە دەکرات بە کرردار و 
براوک نمرونەی )بێت ناوی دەسرەاڵت بێرت  هەوڵی تۆڵەسەندنەوە دەدات و لە کۆمەڵگەو هەر شتێک کە دەسەاڵت دار

 (.دەسەاڵتە الی منداڵ لە منداڵیدا
 

نمونەیەکی تر حکومەتێک کە گەلەکەی خۆی بۆ نانێک بەئاسماندا دەچێت و موحتاجە کەچی بە ملیۆنەها یرارمەتی 
برسرران حکرومەت و گەالنری واڵترانی تررر دەدات وەک ڕژێمری بەعرس لەکراتی ئررابڵوقە ئرابوریەکە، گەالتری عێرراق لە

هەزار دۆالری دەدایە هەر ماڵێررک لە فەڵەسررتین و مۆریتانیرراو سررودان کەالیەنگررری حیزبرری  ٢٥دەمررردن کەچرری ئەو 
 !!!!...بەعس و سەرۆکی فەرماندە بوونایە

 
ماوەتەوە بڵێ  چارە سەری تیرۆر یەک الیەنی نییە چۆن هۆکارو فاکتەرەکانی زۆرن هەر بەو شێوەش چارەسەرکردنی 

یشە کێشکردنی سەربازی خۆ هەڵخەڵتاندنی ڕژێمەکان و وواڵتانە ،بەڵکو دەبێت هەر پاڵپێوەنەرێکی فرە الیەنە ،ڕ
هترد، دەبێرت کراری برۆ بکرێرت، هێررش ... چارە سەری خرۆی هەبێرتە ،لە ڕووەکرانی ئرابوری ،ئراینی ،کرۆمەاڵیەتی،

 .ن دەکات بە ئاگرەکەدای گەل یان تاقمێک لە خەڵک ئەوەندەی تر بەنزی(مقدسات)کردنە سەر پیرۆزییەکانی 
 

 ٢١١٨ی شوباتی ٢١: ڕێکەوتی  -روونناسی   ڕی ده ماڵپه: سەرچاوە
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 ند ھه ڕه  كی ئاڵۆز و فره یه دیارده... تیرۆر

 
 
 
 
 
 
 
 

 دڵشاد نامق فرج
 

 ی تیرۆر مێژوو و زاراوه

 
ری  وه ی تیرررۆر و ترره زاراوهناونیشررانی  م به كرره ری یه وه ترره كی، ره ری سرره وه بررۆ دوو ترره  ش كررردووه مان دابرره م باسرره ئرره 

 :كان ته ر بابه سه  چینه ده  وه خواره ناونیشانی مێژووی تیرۆر ، واله میش به دووه
 

 :ی تیرۆر زاراوه: م كه یه

 
ر  گرره ، ئه كررراوهر  سرره ی له گرێت و زۆر قسرره ڵررده باس و خواسرری زۆر هه ی كرره مكانرره وچه له  كێكرره مكی تیرررۆر یه چرره
  هررراتووه  وه نسررریه ره ی فه( Terreure)ی  ووشررره مكی تیررررۆر له تررردا چررره ڕه بنه ، له كررره ی زاراوه چررره بۆبنه  وه ڕێینررره بگه
واتای  بره كه  داتاشرراوه  وه ی التینیره( Terrere - Ttersere)ی  ووشره تردا له ڕه بنه ش له یه م ووشره ی ئره رچاوه سه كه
نسری  ره كادیمیانی فه نگی ئره رهره فه  وه وانیشره ڕووی زمانه ، له(١)كاردێت  به ( ڕاوكێ یاخود دڵه تۆقاندن، ترساندن،)

تێكچرروون و  ،تۆقانرردن، ترسررێكی تونررد:  واترره)  هی تیرررۆری كررردوو ی زاراوه ڕاڤرره  یه م شررێوه دا برره ١٩٩٤سرراڵی  له
ی  ندین ئامراژه چه وه( ٢()كی نزیكدا ترسیه یاخود مهكی ئانی  نگێزیه ڕه ی شه شێوه له  وێناكردنی شێوازێكی توندوتیژانه

،  وه بنره كارهێنانی توندوتیژیردا كۆده ی تررس و تۆقانردن و بره بازنره موویان له هه كه  یه م زاراوه ی ئه رباره ده  یه ترهه
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نردی  یوه یرزم و تیررۆر پهتیرۆر  م مانایره پێی ئره اڵم بره ،بره  وه و ووشره ڕووی زاراوه مانای تیرۆر لره  ت به باره سه  مه ئه
و  ژی، یرران ئرره گیانی تیررادا ده كرره  یرره و بررارو دۆخه و ئرره  یرره هه  وه كانرره خودی برراری سررایكۆلۆجی تاكه وخۆی برره ڕاسررته
و   وه بنرره ك ده ترسرریه ری مه گرره ڕانگێزی و یرراخود ئه ڕوی شرره كان ڕوبرره یاره نرره  وه هۆیرره به كه  یرره تونرردوتیژی یه ته حاڵه

،  وه تێكی نائاسررایی یرره حاڵرره  یخاترره كررات و ده ر ده رانبرره روونی به ده وخۆی قرروڵ لرره ری ڕاسررته كاریگرره نجام ره سرره له
  كاته ڕووده  وه كانه رونی تاكه ده له  گرێت، واته رده وه  و قاڵبێكی سۆسیۆلۆژیانه  زێنێ به كان ده تیرۆر سنوری تاكه وه لێره
 . وه وامه رده تی ترس و تۆقاندنی به حاڵه  خاته دهمووی  هه  ڵگه نجام كۆمه ره ، سه ڵگه كۆمه

 
ك و  یره ك زاراوه وه( تیررۆر)مكی  ردوو چره نێوان هره ن لره كره جیراوازی ده  وه ڕووی سیاسری یره س لره ندێك كره دا هه لێره

ڕووی  لرره ت وڵرره بررۆ تیرررۆری ده  یرره مكی تیرررۆر ئاماژه چرره)،  و كرراره كردنێكی ئرره ك كردارێررك یرران پیرراده وه( تیرۆریررزم)
ن  الیرره اڵت له سرره ده ر به رانبرره تونرردو تیررژی به به  یرره ئاماژه -TERRORISME-ی  ردا ووشرره رانبرره به ، له وه وانیرره زمانه

 (٣() وه كانه ڵ و تاكه یان كۆمه  وه له گه
 

 :مێژووی تیرۆر: م دووه

 
،  یررره و بۆچررونی جیرراواز هه وتنی دا، زۆر ڕوانگررره دیاركرره ی تیررررۆر و مێررژووی به ڵدانی دیررارده رهه باسرركردنی سرره له
ی ئێسرتای  م ماناو فۆڕمه به  ته ڵبه تی، ئه بۆ قۆناغێكی داریكراوی مێژووی مرۆڤایه  وه باته ی ده تاكه ره سه  كه ریه هه كه

ی  ڵدانی دیررارده رهه تای سرره ره سرره  برره  وه سررتنه یبه ڵكو ده ، برره رگرتررووه ۆژی وهكی سیاسرری و ئایرردۆل یرره چوارچێوه نررا، كه
دیاری  ندێك له هه  تیدا، بۆیه ڵگای مرۆڤایه ناوكۆمه له  یه م دیارده كردنی ئه نه شه كان و ته نێوان مرۆڤه  توندوتیژی له

چیرۆكی  ش لرره مرره ئه سررتی مرررۆ ، كه ده مرررۆ  به م كوشررتنی كرره بۆیه  وه ڕێنرره گه وتنی تیرررۆردا ده ركرره كردنرری مێررژووی ده
  ی پرێ م كوشرتنی مررۆ  ئامراژه كه كان وك یه ئاسمانیه  م ئاینه رجه سه وێت كه كه رده ستی قابیلدا ده ده كوشتنی هابیل به

تن و ئاسررتی كوشرر  گاترره زانینرری مرررۆ  ده  وره گرره كتر و خۆبه كردنی یرره شرردا قبرروڵ نرره م چیرۆكه ن و بێگومرران لرره كرره ده
كردن و ڕق و  كتر قبوڵنررره ری یرره پاڵنرره مین كوشررتنی مررررۆ  به كرره یه ت به باره سررره مه ی، ئه كرره ره رانبه ناوبردنی به لرره

 ی ئیمپراتۆر  -ر یصه قه -یولیوس  -ندێك كوشتنی  وا هه ڵدانی تیرۆری سیاسی ئه رهه سه  ت به باره اڵم سه به)، كینه
 ( ٤()ن ده م ده ڵه قه ت له وڵه رۆكی ده كردنی سه( ئیاتیال)ڵدانی  رهه تای سه ره سه ی پێش زاین دا، به( ٤٤)ساڵی  له
 .نرێت كانی تیرۆر داده شێوازه شێوازێك له ئێستا به  كه
 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

27 
 

ك  روه م نرررین، هررره كان كررره سرررته ده كان و كاربه و والیررره  لیفررره كوژكرانی خه شررره ی ڕه مێژووی ئیسالمیشررردا نمونررره لررره
ك  یره ڕاده رخی ئیسرالمیدا به كانی چره كۆتایی یه له  وه ته وڵه اڵتی ده سه ن ده الیه تیش له وڵه انی دهیار كوژكردنی نه شه ڕه

 .ین كی باو ناوی ببه یه ك دیارده كرێت وه ده كه  زۆر بووه
 
ڵدانی  رهه و سرهوتن  ركه فراوانی ده تای به ره تی بێت، سه اڵیه كی سیاسی و كۆمه یه دیارده ی كه م مانایه اڵم تیرۆر به به
ك  و وه  مكرره م چه كی قرروڵی دابرره مانایرره( ١٧٨٩)  م شۆڕشرره ئرره  نسرری، چونكرره ره می شۆڕشرری فه رده بررۆ سرره  وه ڕێترره گه ده

ڕ و  ی بیروبررراوه وه پاندن و باڵوكردنررره بۆسررره  وه كانه ن شۆڕشرررگێڕه الیررره سرررترا له به میكرررانیزمێكی گرنرررگ پشرررتی پێده
نسی  ره سیماكانی شۆڕشی فه كێك بووله كانی شۆڕش یه یاره ی ترس و تۆقاندن دژی نهكارهێنان كانی شۆڕش، به دروشمه

كی زۆر تونررد  یه شررێوه به) -كان عقوبیرره یه -كان  سررت ژاكوبیرره ده  وترره تی شررۆڕش كه ركردایه سرره تی كاتێررك كه تایبرره به
می كۆماری و ئازادی  سیسته خۆی له كه( ژاكوبیزم)كرد بۆئایدیای  وازیان ده كانیان و بانگه یاره ر نه رانبه به  وه جواڵنه ده

نها میكانیزمێكیران  تره تیرۆر و به واویان دابره كی تره مانایه  م ئایدۆلۆژیایه ڵگرانی ئه هه( ٥() وه بینیه كسانیدا ده و یه
بیرو  نسرا بره ره فهپێنن و هاواڵتیرانی  بسره  نسادا بتوانن خۆیانی پێ ره وكاتی فه بارودۆخی پڕملمالنێی ئه له زانی كه ده

ناوی پاراسرتنی  شریان بره مانه موو ئه وان هره ئره  كه  یه وه دا ئه لێره  ی تێڕامانه ی جێگه وه ن، ئه كانیان ئاشنا بكه ڕه باوه
تی  تایبره به)نسرادا، ره فه له  وه كایره  هراتبووه  تازه دا، كره نجام ده ئره  وه می كۆمراری یره چوونی سیسته ناونه ئازادی و له

كی  یه شرێوه ك تیررۆر به پێی یاسرایه بره  برێرت، چونكره حروكمی تیررۆر ناوده  بره( ١٧٩٤ - ١٧٩٢)ی نێوان سرااڵنی  وهما
می كۆمراری  كرێت دژی سیسته ده  گومانیان لێ ستگیر بكرێن كه ده  وانه موو ئه ی كارو بڕیاردرا هه رنامه به  رمی خرایه فه

بیاتی سیاسری و فیكرری  ده ی ئره زۆربره لره   م تێروانینره ئه( ٦()ستگیر كران ده  ته وتۆمه س به كه( ٣١١١)بوو  وه بن، ئه
ت و تیرررۆر  ڕوونی تۆتالیتاریرره دا برره( ڕۆبسررپێر)كانی  قسرره تا له وه ، ئرره وه ترره نگرری داوه ڕوونی ڕه دا برره مه رده و سرره ئرره
 (.٧()كان كۆماریه له  بێجگه  ماندا نی یه كه كۆماره ك له هی  هاونیشتمانیه)ڵێت  وێت كاتێك ده كه رده ده
 
،  وه ینره نێوان دوو جۆری تیرۆردا، یان دوو قۆناغی تیرۆر لێكتر جیابكه ین له بێت جیاوازی بكه ده  وه رۆكه ڕوی ناوه له
پاندنی پرنسیپ  پێناو سه له  وه اڵته سه ست ده ده به  میكانیزمێك بووه ڵدانی تیرۆر كاتێك كه رهه میان قۆناغی سه كه یه
اڵم  می سیاسری، برره ری سیسرته زێكی پێكهێنره گرره ڕه به  كو دواترر برووه تراوه  كاری هێنرراوه كرانی خۆیردا بره ڕه بیررو باوه و

كانی  اڵت و گروپرررره سرررره كانی ده یاره سررررتی نرررره ده كێك به چرررره ودا تیرررررۆر و ترسرررراندن برررروو به قۆناغی دوای ئرررره لرررره
م  لره كه -گێڕی  ئراژاوه -نارشیسرتی  ی ئه وه توانین بزوتنه ده)  كارهێنراوه كان به اڵتداره سه دژی ده و له  وه اڵته سه ده دژبه
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اڵتیان  سره واوی ده ته به  یه وه م بزوتنه ئه ی تیرۆر دابنێین كه م جۆره ی ئه نمونه ڵدا به ری هه وروپا سه ئه دا له دوایی یه
زۆرێررك   وه كی تررره ڕوویرره له( ٨()كێش بكرێررت ڕیشرره  پێویسررته  یه ڕه و شرره ت ئرره وڵرره ده وپێیرران وابرروو كه  وه كرررده ت ده ڕه
ن،  بره ناوده  وه ره سره یران تیرۆریرزم له( سرور)تیرۆریزمی  ت به وڵه تیرۆری ده  می تیرۆر واته كه ندان جۆری یه بیرمه له
م  ئرره هێرنن وه كار ده بره اڵت سره ده ر به رانبرره تیررۆر به  اڵت دا كره سره ی ده وه ره كررانی ده الوازه  ر تیررۆری چینره رانبره به له

  وتانره م ڕه تروانین بڵێرین ئره ده  وه لێرره( ٩)ن  بره نراوی ده  وه خواره یران تیرۆریرزم لره( سرپی)تیرۆری  م به ی دووه جۆره
قاڵبرردا و  مكی تیرۆریرران له واوی مانرراو چرره ترره به( كان نارشیسررته نسرری و ئه ره شۆڕشرری فه)وترری  ردوو ڕه گشررتی و هرره به

  یره م چوارچێوه ر ئره سره وان ئیشریان له كانی تری دوای ئه یارو هێزه كانیان دیاری كرد، ته گشتی یه  ێگهو پ  چوارچێوه
 .كرد
 

ڵكو فیكری ماركسری  مكی تیرۆر، به ر چه سه بوو له رچاوی هه ری به وری خۆی كاریگه ده مان، فیكری ماركسی به دوای ئه
تیررۆری  كان كره  دیاره سروفه یله فه له  كێكره ماركس خۆی یه جۆرێك كه به تیرۆر و تۆقاندن، به  تی داوه كی تایبه گرنگیه

تی  ڕه كی بنره یه له سره ، هری  مه تونردوتیژی مامرانی مێرژووه)ڵێرت  تا خرۆی ده وه ، ئه كی مێژوویی داناوه پێویستی یه به
ڵگا  دیردی مراركس كۆمره به گرێرت كه هد  رچاوه سره  وه وه ش لره مره ئه( ١١()رناكرێت سره تونردوتیژی چاره  بێ مێژوودا بره له
ری ملمالنێری  سره لۆگ چاره دایره  و پێری وایره نجام بردات، ئره یی ئره توانێرت گرۆڕانی ڕیشره ده  وه ی شۆڕشره ڕێگه نها له ته
  هتمی، بۆیر كی حره یه شێوه ملمالنێدان به وام له رده دیدو بۆچوونی ماركس به به كان ناكات، كه  جیاوازه  وامی چینه رده به

كارهێنانی  دوای به بێت كه دا نه و بارودۆخه نها له ، ته تمی یه كی حه توندوتیژی و تیرۆر پێویستی یه بینێت كه وای ده
قۆناغێكی دواترردا  ی مراركس لره م تیرۆره كان نامێنن، ئره كێشه و ناكۆكی و كێشمه  كی زۆر ئیتر ملمالنێ توندوتیژی یه

كی زۆر  یره پرۆگرامی خرۆی و تاڕاده فی كرردی بره لشره ی به وه ی سیاسی، بزووتنه وه ندین بزوتنه ئایدۆلۆژیای چه  بووبه
كررد  ده  ڕوونی تیررۆری پیراده بره  یره وه م بزوتنه ئره  م دا، كره ی بیسته ده تای سه ره سه ڕوسیادا له كردنی له پیاده  وته كه
ی  شره بانگه وێت كه كره ده كانی لینرین دا ده گوتره نی لهڕوو ش بره مره ئه)اڵتداردا،  سره اڵت و ده سه ده  ردوو ئاستی بێ هه له
نابێت پشرتی تێبكرێرت و  بررد كره نگێكی پرارتیزانی نراوی ده ك جه بوو، وه واوی پێی هه ڕی ته كرد بۆ تیرۆر و باوه ده

فی  لشره دوای شۆڕشری به لره ، كه رگرترووه ڕبوونی كات تیررۆر فرڕم و جرۆری جیراوازی وه تێپه به( ١١()بهێنرێت  وازی لێ
 ویش نازیزمی  ك فۆڕمێكی ترسناكی تیرۆر، دوای ئه ین وه ی فاشی ئیتاڵی بكه وه بزوتنه به  توانین ئاماژه ده  وه یه
 بێگومان  كه ،ی خۆی وه ره كانی ده نگه موو ده كردنی تیۆر و كپكردنی هه پیاده  وته كی ترسناك كه یه شێوه ڵمانی به ئه

 .دوای خۆیدا هێنا می به جیهانی دووهنگی  ماڵوێرانی و كاولكاری جه
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ر دوو ئاسرتی فیكرری و ئایدۆلۆژیردا،  سره به  وه وتره شربوونی جێهرانی لێكه می جیهانی دابه نگی دووه كۆتایی هاتنی جه
تی  رۆكایه سرره ، به وه بینیرره اڵت و ڕۆژئرراوا یرران سۆسیالیسررت و كاپیتالیسررت دا ده ری ڕۆژهرره مسرره ردوو جه هرره خۆی له كرره
  ملمالنرێ  وه هۆی جیراوازی ئایردۆلۆژیاو تێڕوانینیانره به مریكا، كه كانی ئه كگرتووه یه تی جاران و ویالته سۆڤیه كێتی یه
دا  یرره و میانه نگی سیاسرری دا، لرره رهره فه ناسرررێت له ده( نگی سررارد جره)  برره ڵرردا كه ری هه نێوانیان سره تین لرره كی برره یره
ربگرێررت،  وه  یرره  وملمالنێ وت و ترروانی سررود لرره ڵكرره كردنی بررۆ هه شرره گه لی مێنتالیزمی ئیسررالمی هرره نررده یاری فه ترره
ش  تی كردنره م دژایره كررد و بێگومران ئره اڵتی ده تی بلرۆكی ڕۆژهره كی تونردتر دژایره یه شرێوه به  وتره م ڕه بێگومان ئره كه

ن  الیره ی مراددی له فه لسره ردنری فهنی ك بره م ته كره یه: بوون دوو هۆكار هره  وه مویانه روو هه سه له)بوو  هۆكاری خۆی هه
واڵتری ئیسرالمی   نردێ ر داگیركراری هه بره میران له ت، دووه وڵره سرمی ده ك ئایردۆلۆژیای ڕه تی جراران وه كێتی سرۆڤیه یه
ی  لرره م هه ئرره  كانرره ری كاپیتررالیزم زیره مسرره ئیتررر جه( ١٢()فاانسررتان ی ئه نمونرره ، له وه ته كێتی سررۆڤیه ن یرره الیرره له

كێتی  دژی یره جیهادی لره دا كره ی ده ئوسروڵیه  وه تونردڕه  وتره و ڕه تی ئره وی یارمره عنره ی ماددی و مه شێوه و به  وه قۆسته
  وت، چونكره ڵكره ندنی تیررۆر هه سه ره یدان و په بار بۆپه كی له یه دا ژینگه نده م نێوه یاندبوو، له تی جاران ڕاگه سۆڤیه

میش  پاراسررت و هرره ده  مانرره ڕی ئه شرره دا له كرره ناوچه كانی خررۆی له دۆسررته  وواڵتررهم  ی هرره تی یرره و یارمرره مریكا برره ئرره
ی  ده ی كۆتررایی سرره یرره ده اڵت له ری ڕۆژهرره مسرره اڵم دوای ڕوخررانی جه كرررد، برره الواز ده  ری خررۆی پررێ ری ڕكابرره مسرره جه

  وتبوونرره مریكا كه كانی ئرره كگرتووه یرره  كی خررودی ویالترره تی و كۆمرره یارمرره به ی كه الحانرره به زه  و گروپرره مدا ئرره بیسررته
مان  هره به  چونكره  مریكاوه ری ئره رانبره ری به نگه سره  وتنره فاانسرتان كه ئه له (  لقاعیده ی تالیبان و ئه نمونه)  رپێ سه

  وه كفیریانرره دیرردێكی ته به)ڕوانرری  كێتی سررۆڤێتیان ده یرره پێشررتر له كرررد كه مریكایان ده ماشررای ئرره ته  وه دیدوبۆچونرره
الی  ش بره مره ملی بردرێت، ئه لره  بوایره برا و ده دوژمن نراوده بره  بوایره ڵیان نه گه ی له وه و دواجار ئه  ڵگه كۆمه  زینه دابه
كانی  قره بۆده  ندخوازانره وه رژه و به  زووبازانره و ئاره ڵره فسریرێكی هه ڕای ته ره سره  كارێكی ئاسران بروو چونكره  وه وانه ئه

ی كررروڕی الدن   ش ئوسرررامه مانررره ی ئه نمونررره ، له سرررتدا یررره رده به ربازیشررریان له كی باشررری سه وانایرررهئررراینی ئیسرررالم، ت
  بۆیرره( ١٣()كررات ربازی خۆیرران ده وبررڕی توانررای سرره  رچاوه زۆری سرره برره  كانی دا ئامرراژه وتنرره چاوپێكه كێك له یرره له كه
جیهانی ببێرت  ناسێت و بره تێك نه وڵه سنوری ده ێهات كهجۆرێكی ل به  م گروپه كانی ئه تیرۆرستی یه  كۆتایی دا كاره له

   ی سێ زاره ك و هه ی بیست و یه ده ی سه تیرۆر تائێستاش دیارترین دیارده ، وه وه ترسی یه مه  و تێكڕای جیهان بخاته
 . مه یه
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 ی تیرۆر پێناسه

 
و  ن ئرره كرره واده كه  وه پێشرره  ك گیروگرفررت دێنررهڵێ تی دا كۆمرره اڵیرره كی سیاسرری یرران كۆمه یرره ردیارده كردنی هه پێناسرره له

  یره ری خرۆی هه ها فاكته نده ش چه مه ئه  وه گرێته نه  یه و دیارده كانی ئه نه موو الیه كی گشتگیر، هه یه شێوه به  یه پێناسه
ی تیررۆریش  ، دیرارده هكر كردنی دیارده و ڕاڤره  وه بێت بۆ خوێندنه ی خۆی هه و ڕوانگه ندێك پێوانه ر ناوه كات هه واده كه
ر ئاسرتی نێرو  سره له ، نه كراوه نی برۆ نره الیره مه كی گشرتگیرو هه یه تائێسرتا پێناسره ی كه سیاسریانه  و دیارده له  كێكه یه
  سررفكردنی ئاسررانتره تیرۆر  وه كرره  زاناكان بڕوایرران وایرره زۆرێررك لرره  بۆیرره)ر ئاسررتی نرراوخۆیش، سرره له تی و نه وڵرره ده
،  ن و گررۆڕاوه الیرره مه كی زۆر هه یرره تاڕاده كه  یرره هه  وه كرره سروشررتی دیارده نرردی به یوه ش په مرره ئه( ١٤()كردنی پێناسرره له
وا  ك میكانیزمێكی گونجاو و ڕه نێكی تر وه ند والیه بات ناوه ی ناوی ده وه تیرۆر و توندڕه نێك به ی الیه وه جۆرێك ئه به
 .ڕوانێت كات و لێی ده ی دهماشا كانی ته ئامانجه یشتن به پێناوی گه له
 
 ١١١  تا ئێسرتا زیراتر لره هره)بۆتیرۆر كرراون، ی كره جیاوازانره  موو پێناسه و هه مین هۆكار بێت بۆئه كه یه  مه ئه  نگه ڕه

  یان لرره و زۆربرره  ریدا زاڵرره سرره سروشررتێك به  م پێناسررانه لرره  كرره ریه هه كه( ١٥() ی جۆراوجررۆر بررۆتیرۆر كررراوه پێناسرره
  ، واتره دایه كه ن پێناسره فسری خراوه تی و نه اڵیه ت كۆمه نانه نی سیاسی و ئایدۆلۆژی  ئابووری و ته ری الیه هژێركاریگ

 .  ڕوانیوه یان نه كه دیارده له  تیانه و بابه  نانه الیه  كی بێ یه شێوه به
 

  ینره ك بخه یره ڕوانگه ین زیراتر له ده هوڵرد و هه  وه كی دیراری كرراوه یه پێناسه ستین به ش ناتوانین خۆمان ببه ئێمه  بۆیه
 : وه ی خواره یه م شێوه ڕوو، به  ینه خه ك ده یه ند پێناسه چه  وه ی جیاوازه ڕوانگه  سێ له  ڕوو، بۆیه

 
 :كان بۆ تیرۆر نگه رھه ی فه پێناسه: م كه یه

 
 :ین كه دوانیان ده به  دا ئاماژه والێره  كیان بۆ تیرۆر كردووه یه ند پێناسه كان چه نگه ههر فه

 
 كارهێنان یان  به له  تیرۆر بریتیه)  ی تیرۆر كراوه دا ئاوا پێناسه(  السیاسیه  الموسوعه)نگی  رهه فه له -١
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ئازاردان،  -اغتیال  -كوژی  شه ڕه: ك ، وه وه كانی یه موو جۆره هه كارهێنانی توندوتیژی نایاسایی به به كردن به شه ڕه هه
ی  رگری و ڕوخانی وره ناوبردنی گیانی به له: ك ستهێنانی ئامانجێكی سیاسی دا، وه ده پێناو به له... ، رانه كاری تێكده

پێناو  كارهێنانی تونردوتیژی و زۆرداری ،لره ستهێنانی زانیاری و به ده ك ئامرازێكی به یان وه... كان، زراوه زگاودامه ده
  یه وه نرێت ئه ل دانه سه تێروته به  یه م پێناسه ئه كات كه ی واده وه ، ئه(١٦()ر نجامده نی ئه ر بۆالیه رانبه چكردنی به ملكه
ت  وڵره تیرۆری ده بره كه   ی تیررۆره وجۆره ی ئره نها پێناسه ته  ، واته وه كاته ت ده وڵه ر تیرۆری ده سه خت له نها جه ته كه

كارهێنانی توندوتیژی  به)ی  واژه سته ده  درێت، چونكه دهنجام  ئه  وه ته وڵه ن ده الیه له برێت، یان تیرۆری سور، كه ناوده
دات  ده  ڕاوكێی پرررێ ی تررررس و دڵررره وه وڵی باڵوكردنررره اڵتی سیاسررری هررره سررره ده كه  یه یه شررره و بانگه ئررره...( نایاسرررایی

( نایاسرایی)ی  وشرهو  وه كی تره الیه پێنێت، له كانی خۆی بسه چ بكات و پرنسیپه ر ملكه رانبه ی به وه دا،بۆئه ڵگه كۆمه له
كی  هایره ربكرات و هری  به توانێرت یاسرا ده ت ده حكومره كه  السرتیكی تێدایره و جۆرێك له  كی گشتی ناڕونه یه واژه سته ده

رپێچی كردنێكیشری  رسره و هه  وه كارهێنانی هێزه ی به ڕێگه جێیشان بكات له به  بێت جێ ریان تێدا نه روه مرۆیی و دادپه
،  وه ببێترره  ڕوی تونرردوتیژی نامرۆڤانرره رپێچیكار ڕوبرره نی نرراڕازی یرران سرره سررف بكررات و الیرره ا وهیاسرر رچوون له ده برره
 .بێت و ده  یه بوونی هه  یه م دیارده كاندا ئه دیكتاتۆریه  مه ی سیسته سایه تی له تایبه به
 
تیرۆریررزم یرران تیرۆریسررت )  ڵررێ ده  كررات كرره ی تیرررۆر ده پێناسرره  یه م شررێوه دا برره(  نگی سیاسرری نرروێ رهرره فه)  لرره -٢
كان  تره ر حكومه سره  ك میكانیزمێرك برۆ فشارخسرتنه برات وه نا برۆ تونردوتیژی ده پره ڵێكی سیاسی كه بۆ كۆمه  سفێكه وه
برۆ تیررۆری   یره شریان ئاماژه یه م پێناسه ، ئره(١٧()تی یران سیاسری اڵیه یی كۆمه نجامدانی  گۆڕانكاری ڕیشه پێناوئه له

اڵتی  سره ت و ده وڵره دژی ده لره ی كه توندوتیژئامێزانره  وڵره و هه موو ئره هره  ت، واتره وڵره دژی ده لره كان ڵره تاك و كۆمه
ی دیردی  ئاراسرته ڵگا به ك  گرۆڕینی كۆمره ئامانجێكی سیاسری، وه به  وه كانه جۆراو جۆره  ن گروپه الیه درێن له سیاسی ده

كرێت بڵێین  ده  وه ركاری بیروبۆچونێكی سیاسی دیاری كراو، لێره سه  كارهێنانی توندوتیژی، یان هێنانه به خۆیاندا به
ڵكو  ر هاواڵتیررانی خررۆی، برره رانبرره ت ناكررات به وڵرره تیرۆری ده برره  ئاماژه كرره  دایرره وه م و كررورتی له كرره  یه م پێناسرره ئرره
 .ڕوانێت ده  كه دیارده له  وه ندانه هه دیدێكی تاك ڕه له
 

 :كان بۆ تیرۆر یاساناسه توان و ی سیاسه پێناسه: م دووه

 
ك  روه كردنی تیررۆر، هره پێناسره سرتاون به تی سیاسری و یاسراناس هه سرایه زۆر كه  وه ره ی سره و پێناسرانه ڕای ئره ره سه

 بۆی،   كی گشتیان داوه یه وڵی دانانی چوارچێوه و هه  كردووه یان پێناسه یه م دیارده كادیمی ئه سانی ئه ران و كه لێكۆڵه
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  زاڵبوونی هۆكراره خرۆی لره  یتوانیوه و نره  كرراوه  وه كره ی ئایدۆلۆژیایه ژێر سرایه ك و له یه رپێناسه كۆتاییدا هه هاڵم ل به
ین و  كره ده  و پێناسرانه نردێك لره هه به  دا ئامراژه اڵم لێرره ، به وه وتۆته تی بوون دووركه بابه كان ڕزگاربكات و له خودیه

 :ین یان بكه كه ریه ر هه سه ورتی لهك ی خۆمان به ین قسه ده وڵ ده هه
 
كارهێنانی  برره له  تیرۆریررزم بریترری یرره: ) كررات كرره ی تیرۆرده پێناسرره  یه م شررێوه دكتررۆر حرراڵد الرردین عررامر، برره -١

ر هاواڵتیرران و خولقانرردنی بررارودۆخێكی  سرره ركیزكردنه ی ته ڕێگرره له  وه ن ڕێكخراوێكرری سیاسرری یرره الیرره تونرردوتیژی له
ختی  جره كه  یره وه دا ئه یه م پێناسره كرێرت لره ی تێبینی ده وه ، ئه(١٨()ئامانجێكی سیاسی یشتن به ێناو گهپ نائاسایی له

 . گشتگیرنی یه  ، واته رامۆش كردووه تی فه ڵه و تیرۆری ده  وه ته كان كردووه ر كاری گروپه سه له
 
  وه كانره ن تاكه الیره له ، كه انی تونردتیژی یرهتی هانرد تیرۆر سرتراتیژیه: )ڵێت ریف البسیونی، ده دكتۆر محمد شه -٢

  و ئامراژه  وه تره زی تراك كراوه گره ر ڕه سره خت له دا جره یه م پێناسره ، لره(١٩()اڵت سره ده یشرتن به درێت برۆ گه نجام ده ئه
ت  وڵرره دهزی  گرره رامۆشرركردنی ڕه ڕای فه ره ، سرره كی دیرراری كرراری تیرۆریسررتی یرره سرریمایه كه  كراوه كاری ڕێكخراونرره برره
 .تیدا وڵه پانی نێوده ر گۆڕه سه ر هاواڵتیانی خۆی یان له رانبه به وێت له كه رده ك تیرۆریستێك ده ندێك جار وه هه كه
 
مای ئررابوری و  كانرردنی بنرره ڵته ئامانجی هه كه كه یه رپرۆسرره تیرۆریررزم هه: )كررات ی تیرررۆر ده وازی ئرراوا پێناسررهالرر -٣

ت  وڵره دژی ده  كره  یه و پرۆسرانه ئره  وه ر كردۆتره سره ختی له جره  یه م پێناسه ی ئه نه الیهو ئه( ٢١()ت بێت وڵه سیاسی ده
رامۆش  تی فره وڵره دا تیررۆری ده كرێرت ،لێرره ت ده وڵره كانی ده ئرابوری وسیاسریه  ی بنكره درێت، یان ئاراسرته نجام ده ئه

تێك  وڵه ده و زیاتر له  وه ترسیه مه  خاته یشی جیهانی دهئاسا تی كه وڵه گرتنی تیرۆری نێوده رچاونه به ڵ له گه له  كردوه
 . وه گرێته ده
 
  ڕاوكێ ند ئامرازێك بۆ وروژاندنی دڵره ی چه ستانه نقه ئه كارهێنانی به به له  تیرۆر بریتیه: )ڵێت جۆر  الفاسێر، ده -٤

 (.٢١()ستێك  به ند ئامانج و مه دیهێنانی چه پێناوی به و تۆقاندن له
 
 س  كه ن تاكه الیه له ین كه ی تریش بكه و پێناسانه موو ئه ی هه و نزیكه وه ره ی سه و پێناسانه یری ئه وردی سه ر به گه ئه

 ر  سه ختی له و جه  كه ر یه هه ی كه نجامه و ڕاستی و ئه ئه  ینه گه ڕوونی ده ، به مكی تیرۆر كراوه بۆ چه  وه كانه و ڕێكخراوه
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كانی  نه موو الیه هه  یتوانیوه یان نه  رامۆش كردووه ی فه كه ته كانی تری بابه نه الیه  گرنگی پێداوه، و  نێك كردووه الیه
تی تیررۆر و  دیارترینیان ئراڵۆزی بابره بۆ زۆر هۆكار كره  وه ڕێته گه ش ده مه ڕوو، بێگومان ئه  باشی بخاته به  كه ته بابه

ن و  الیره مه كی هه یه پێناسره  ینره ی ناتوانین بگه وه ر ئه به له  پێمان باشه  ئێمه  وه ، لێره كانه ندیه وه رژه پێكداچوونی به
كانی  ندیرره ت مه ت و تایبره سرڵه خه  ی تیررۆر بێررت، باشرتر وایره مك و دیرارده بااڵی چره كااڵبره ،كه تیانه پڕاوپرڕ و بابه

 . ك ئاسانتره یه تاڕاده ین، كه ی تیرۆریستی دیاری بكه كرده
 

 كانی كاری تیرۆریستی ته سڵه خه

 
ك  و وه  وه بناسررێته  كرێت كراری تیترۆریسرتی پرێ ده ین كره كره تێك ده سرڵه نردی و خه تمه ند تایبه چه به  دا ئاماژه لێره 

 :ڕوو ینه یان خه كورتی ده دا به لێره ین، كه ماشایان بكه كان ته تیرۆریستی یه  ك بۆ كارو پرۆسه یه نیشانه
 
 . وه ترسیه مه  وێته ر بكه رانبه ماڵ و گیانی به  وه هۆیه به وای توندوتیژی كه ناڕهكار هێنانی  به -١
 .ڵكی روونی خه ر دڵ و ده سه  ری خستنه ی ترس و كاریگه وه باڵوكردنه -٢
 .ت بكرێت وڵه ندی گشتی و ده وه رژه كان یان به زراوه كان یان دامه ی تاكه ئاراسته -٣
 .نجامی بدات خۆی ئه  كه ته وڵه نجامی بدات، یان ده تێك ئه وڵه ده ت بهتاكێك یان گروپێك پاڵپش -٤
كانی  نه سان یان الیه دیهاتنی ئامانجی كه به گرتن له ستی ڕێگه به مه ،یان به  یه ئامانجی سیاسی یان ئایدۆلۆژی هه -٥

 .ر  به گیرێته تر ده
  الاایره)پرنسیپی  سانی سڤیلدا و به كدار و كه نێوان چه لهجیاوازی ناكات  كه  یه وه تی تیرۆر ئه سڵه دیار ترین خه -٦

 .كات كار ده(  تبرر الوسیله
 (٢٢.)درێت نجام ده ئه( منڤ )بۆ داڕێژراو و   رنامه ی به شێوه كاری تیرۆریستی به -٧
 

 :تی بۆ تیرۆر وڵه ی یاسای نێو ده پێناسه: م یه  سێ

 
مای  ر بنه سه كان له ندی یه یوه ری په كان و ڕێكخه ته وڵه كانی نێوان ده ی یهند یوه مای په ك بنه تی وه وڵه یاسای نێو ده

دوای  ڕان برره میش بررۆ گرره و هرره  وه كرره الیه كردنی له م بررۆ پێناسرره ، هرره وڵی زۆری داوه بواری تیرررۆردا هرره ، لرره ئاشررتیانه
 الن و  كانی گه ڕزگاری خوازه  وه بزوتنه له ی وه وڵدان بۆ جیاكردنه كانی تیرۆر و هه كانی و دیاری كردنی جۆره ره فاكته
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و   تی برۆ پێناسره وڵره كانی یاسرای نێرو ده وڵره كورتی هه دا بره لێرره  ، بۆیره وه كی ترره الیره ئازادی ویستانی جیهان، له
 .ڕوو  ینه خه دیاری كردنی تیرۆر ده

 
 -االم   عصربه -الن  ی گره ڵره مری كۆمه ر ده سره لهكردنی تیررۆردا  بواری پێناسره تی لره وڵه وڵی یاسای نێو ده م هه كه یه

می  رده سره له ١٩٣٧سراڵی  له هرات، كه  وه ه -بڕكردنی تیررۆر  كردن و بنره غره ده ی قه وتن نامره ڕێكه -ی  ڕێگه له بوو، كه
ی  ماده اڵم لرره برره  وه جێكردنرره به  بررواری جررێ  وترره كه نه  نررده رچه هه  یرره وتن نامه م ڕێكرره سررترا، ئرره النرردا به ی گه ڵرره كۆمه

تی ترس و تۆقاندن  هۆی دروستكردنی حاڵه  بێته ده كه  وه گرێته ده  تاوانكاریانه  و كاره تیرۆر ئه: ) می دا هاتووه كه یه
 (٢٣( .)گشتی ر به ماوه سێك یان جه كه  ڵه سێكی دیاری كراو یان كۆمه ند كه الی چه له
 

ك  كرات، وه كان دیراری ده تیرۆریسرتی یره  جرۆری كراره  یره وتن نامه و ڕێكه ان ئهم هه  وه ره ی سه یه و پێناسه ڕای ئه ره سه
 : وه ی خواره یه م شێوه به  می دا هاتووه ی دووه ماده له
 
م  ندروسرتی و ئرازادی ئره و ته سرته تی جه المه ژیران و سره  دژ بره كره  نرێرت كره تیرۆر داده بره  سرتانه نقه ئه  و كاره ئه -١

 :بێت  تیانه سایه كه
 

 .كانیان ت، یان جێگره وڵه رۆكی ده كاروباری سه ستن به ڵده ی هه سانه وكه ت یان ئه وله رۆكی ده سه* 
 . وه ره ی خاڵی سه تیانه سایه و كه ری ئه هاوسه* 
درێژی سرت ڕوی ده كانیان ڕوبره كاره سرتان بره كاتی هه سرپێردرێت لره ده  سمیان پرێ كاروباری ڕه ی كه تیانه سایه و كه ئه* 

 . وه كردن ببنه
 
رخان  ندی گشرتی تره وه ژه بۆ به ی كه و سامانانه سامانی گشتی یان تێكدانی سامانی گشتی یان ئه یاندن به زیان گه -٢

 . یه وه ڵكه ست خه ده ت به كاله وه و به  كراوه
 . وه ترسیه مه  نه بخه تی مرۆڤایه  نگه ڕه ن كه كه ترسی گشتی دروست ده مه ی كه ستانه نقه ئه  و كاره ئه -٣
 نجامدانی  ستی ئه به مه ر به نه یه ی زیان گه سته ره نی و كه مه قه ك و ته ك یان دروستكردنی چه چه تیدان به یارمه -٤

 (٢٤. ) وه ره ی سه و تاوانانه رتاوانێك له هه
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  وه كانره كگرتووه یه  وه تره ی نه ڕێگره ی تیرۆر جرارێكی ترر له تی بۆ پێناسه وڵه كانی یاسای نێو ده وڵه ی هه میانه رله هه
كان  كگرتووه یررره وه ته ی گشرررتی نه ڵررره ی كۆمه٣١٣٤پێی بڕیررراری  بررره)ویش  ، ئررره كردنی تیررررۆر دراوه وڵی پێناسررره هررره
 - ١٢ - ١٨)رواری  بره له كه( تی وڵره تیرۆری نێرو ده ت به ی تایبه لیژنه)ناوی   به  وه وته كی لێكه یه پێكهێنانی لیژنه كه

مانگی  ك بروو برۆتیرۆر، لره یه سرتی دانرانی پێناسره به نها مه ته  كه ت، لیژنه وڵه ده( ٣٥)ندامێتی  ئه پێكهات به( ١٩٧٢
نێك  رالیره ڕو و هه یاری جیراواز خرانرهڵێك پێشرن كی گشتی كۆمره یه شێوه ، بهكانی خۆی كرد كاره ستی به ده ١٩٧٣ئابی 

كۆتررایی   كرره كۆتایی دا لیژنه لرره  ڕوانرری، بۆیرره نرردی خررۆی لێرری ده وه رژه پێی به برره  وه كرررده ر بوارێررك ده سرره ختی له جرره
توانین  ده ڕ كره گره ته وڵێكی ترر خراوه ند هه چه  سته به و مه ر به هه( ٢٥()نجام ئه  ی بگاته وه ئه  بێ كانی هێنا به كاره به

سویسرررا  له ١٩٧٧سرراڵی  له وروپا بررۆ بنبڕكردنرری تیرررۆر كه ی ئرره وتن نامرره ڕێكرره)ك  ین، وه نرردێكیان بكرره هه به  ئامرراژه
دانانی  ی پێشررتر باسررمان كررردن شكسررتی هێنررا لرره و هۆكارانرره مان ئرره ر هرره برره میش له اڵم ئرره ، برره(٢٦( )سررترا به

هێنن ،دوایرن  تیررۆر پێكرده  ی دیاری كرد كه وكارانه ئه  وه بری ئه ر، لهمكی تیرۆ واو و گشتگیر بۆ چه كی ته یه پێناسه
( ١٣٧٣)  بڕیاری ژمررراره كررره  وه كانررره كگرتووه یه وه ته ن نه الیررره بررروو له( ٢١١١ری  مبه ی سرررێپته١١)دوای  وڵیش لررره هررره

( ٢٧()كرد  ی نره و پێناسه  وه تهنادیاری هێش مكی تیرۆری به یش چه م بڕیاره اڵم ئه رچوو، به نی ئاسایش ده نجومه ئه له
كرررد   و شروێنانه  وڕێ ڵك و باسری لرره ی  تیرررۆر بكرات برره یتوانی پێناسره كران نرره كانی زلهێزه ندیرره وه رژه ر به بره له واته

 .ر به  ری بگیرێنه رانبه به له  پێویسته كه
  

 كانی تیرۆر ره جۆر و فاكته

 
 كانی تیرۆر جۆره

 
زیرراتر   ین، واترره شرركردنێك بررده دابه زیرراتر له  برره  ترروانین ئامرراژه كانی تیرررۆر، ده كاتی باسرركردنی جررۆر و شررێوازه لرره
ر  هرره ، كه یرره كانمان هه تیرۆریسررتیه  كانی كرراره كی پررۆلێنكردنی تیرررۆر و شررێوازه مایرره شرركردن و بنه ئاسررتێكی دابه له

ر ئاسرتی  سره له  ، بۆنمونره ش و پرۆلێنی كرردووه خۆی دابره ت بره تایبره ر ئاسرتێكی دیرار كرراوی سه له  وانه بۆچونێك له
تی  وڵره ردوو جرۆری تیررۆری نراوخۆیی و تیررۆری نێوده هره به  ین و ئامراژه شری بكره تروانین دابه كری ده ره ناوخۆیی و ده

وی  عنره یی و تیررۆری مه سرته تیرۆری جه بره  تروانین ئامراژه ده  كه تیرۆریسرتیه مای ئامرانجی كاره ر بنره سره له ین، وه بده
  ئێمره  بۆیره( ٢٨)ین برده  ی پێ دا درێژه پێویست ناكات لێره كه  یه هه  یه م شێوه شكردنی تری له ندان دابه چه ین، وه بكه
كانی  جۆره بره  ئامراژه  یره هه ی كه و واقیعره پێی ئره ین، بره شركردنێكی فراوانترر برۆ تیررۆر بكره ین دابه ده وڵده دا هه لێره
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كانی  شرركردنه م دابه رجه سرره جۆرێك كه كورتی لێیرران برردوێین، برره برره كرێت وه ده پیاده ی كرره و شررێوازانه ین برره تیرررۆر بكرره
 : وه ی ببێته تریش تیایدا جێگه

 
 (٢٢:)تیرۆری ئایدۆلۆژی  -٠

 
ڕو  م بیررر و برراوه رجه سررهی  وه وڵی سررڕینه پێنرێت و هرره ك بسرره ئایدۆلۆژیایرره كه  وه بینێترره دا خررۆی ده وه كورتی لرره زۆربرره

م  ئرره  ر، ئیتررر گرنررگ نیرره برره  ش هۆكرراری ترررس و تۆقانرردن بگیرێترره سررته به م مه كانی تررر برردرێت، بۆئرره دیدوبۆچونرره
ی  كایرره كسررانی، هێنانه ك ئررازادی، یه درێررت، وه نجام ده ژێر چرری ناونیشرران و ئامررانج و درۆشررمێكدا ئرره لرره  یه پرۆسرره
كان و  جیاوازه نگی بیرررو بۆچونرره نگرراوڕه یرری و ڕه ی فره وه وڵێك بررۆ سررڕینه موو هرره هرره  هتررد؛ چونكرره ...ری، روه دادپرره
ك  ئایدۆلۆژیایره رین كه تیرۆری ئایدیاكان ناوی بره كرێت به و ده  وڵێكی تیرۆریستی یه كدا هه یه قه بۆته یان له وه توانه

 .كات ی ده كار هێنانی هێز پیاده به به
 

 :تیرۆری سیاسی -٢

 
ڕی سیاسری  ر بیروبراره بره ی گرروپ یران تراك ،له شرێوه ڵك به الی خره دروسرتكردن لره  ڕاوكێ ترسراندن و دڵره له  بریتیه

  وه تره وڵه ن ده الیره ی تیررۆر زیراتر له م جۆره كان، ئه جیاوازه چاالكی سیاسی گروپه دان به نه دواتر ڕێگه  جاوازیان، وه
اڵتدار كاروچرراالكی ئاشرركرای  سرره نها پررارت یرران گروپرری ده ترره كانرردا، كه تۆتالیتاره  سیاسرریه مه سیته كرێررت له ده پیاده

شررداری  نجام برردات به ی پێنادرێررت چرراالكی ئرره و مافرره سررمی ئرره ره نێكی تررر به دات و هرری  الیرره نجام ده سیاسرری ئرره
  كره  وه ی تیررۆره ێوازهم شر ژێرئره  چێتره رده كانیش هه وه توندڕه  ها كاروچاالكی گروپه روه تی واڵتدا بكات، هه سیاسه له
ت بێرت  وڵره ده ، ئیتر دژ به(٣١)ن  ده نجام ده كانیان ئه تیرۆریستیه پێناوی ئامانجێكی سیاسی دوور یان نزیكدا كاره له

 .نی ده یان هاواڵتیانی مه
 

 (٢٠: )یی سته تیرۆری جه -٢
 

  یره وانه ، ئیترر له وه ی كراری تونردوتیژی یره گرهڕێ رگ له مره حكومكردنی به ر و مره رانبره به رگرتنی ژیران له وه له  بریتیه
كرانی  ناوبردنی هێماجیاوازه بری لره ی تیررۆردا لره م جرۆره سری تیرۆریسرت لره كه  یه وه كانی جیاوازبن، گرنگ ئه هۆكاره

ری  بررهران ی قبرروڵكردنی به هی  جۆرێررك ئامرراده بررات و برره ناو ده لرره وه و رۆرحه سررته جه ر به رانبرره ر، خررودی به رانبرره به



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

37 
 

دا برۆی  كه یی و فیكری وئایدۆلۆژی تیرۆریسته رده روه پاشخانی په كرێت له ی تیرۆر ده م جۆره كی ئه ره ری سه ،پاڵنه نیه
تی  ی كوشررتنی خۆیرره سرری تیرۆریسررت ئامرراده كه ئاسررتێك كه  گاترره ی تیرررۆر ده م جررۆره ترسررناكی ئرره  ڕێین، چونكرره بگرره

هێزی  نی تیرۆریسرت هۆكرارێكی بره وتویی الیره ی، زۆر جرار دۆگمرایی و دواكره هكر یاره هۆی كوشرتنی نه جێك ببێته مه به
  ونه كه قوربانی و ده  بنه تاوان ده  سانی بێ ك كه یه جۆرێك ژماره كوژی به شه نجامدانی كاری كوشتن و ڕه بۆ ئه  ره پاڵنه

 . رئامانجی كارێكی تیرۆریستانه به
 

 (٢٢: )تی  وڵه تیرۆری نێو ده -٤

 
تی  وڵرره نردێكی نێوده هه زێنێت و ڕه بره وڵتێك ده ده سرنوری زیراتر لره كه  یره لێك كراری تیرۆریسرتی هه ی گره وه ر ئره بره له
ر  زیانیشریان بۆسره ، وه وه تێكره وڵه ده نراو زیراتر له  ونره كه كان ده تیرۆریسرتی یره  كانی كراره گرێت یاخود ئامانجه رده وه
تی  وڵره یاسرای نێرو ده  ، بۆیره یره تی دیاری كراو هه وڵه ڵێك ده گشتی یان كۆمه ی بهت وڵه ڵگای نێوده ندی كۆمه وه رژه به

ت و  سرڵه ند خه ی تیرۆر چه م شێوازه ، ئه(تی وڵه تیرۆری نێو ده)ناوی  كات به تیرۆر ده تی له بۆ جۆرێكی تایبه  ئاماژه
ش  سررته به و مه ی، بۆئرره وه بررۆ ناسررینه  وه تی یرره هوڵرر ی نێررو ده ڵگرره ن كۆمه الیرره له  كی دیرراری كررراوی بررۆ دانررراوه مایرره بنه

چروار   یره م لیژنه ، ئره پێكهێنرراوه( كخسرتنی یاسرای جنرائی تی بۆیه وڵره كێتی نێرو ده یره)ن  الیره كی پسرپۆڕ له یه لیژنه
 : یه م شێوه به  تی دیاری كردووه وڵه ندی بۆ تیرۆری نێو ده تمه تایبه

 
 .كاندا دروست بكات تیه وڵه نێوده  ندیه یوه بواری په له  ئاژاوهپشێوی و   كه تیرۆریستیه  كاره -ا

 .بێت تێك هه وڵه ده ری بۆ زیاتر له كاریگه  كه تیرۆریستیه كاره -ب 
 . نجامدراوه تیایدا ئه ی كه ته وڵه و ده ت ئه نیسبه كی بن به ره ده  كه تیرۆریستی یه  رانی كاره نجامده ئه -  
 (٣٣.) نجامدراوه تیایدا ئه بێت كه ته وڵه و ده ی ئه وه ره ده له  كه تیرۆریستیه  رهكردن بۆ كا خۆئاماده -د
 

 كانی تیرۆر ھۆكاره

 
 ،  یه وه پشته و هۆكاری خۆی له  یه كی ژیانی، ئامانجی خۆی هه ك چاالكی یه دات وه نجامی ده مرۆ  ئه موو كارێك كه هه

وخۆ و  ری ڕاسرته ندین فاكتره ڵك و چه نجام نادرێت، به ر ئه رو پاڵنه فاكته ر له ده كاری تیرۆریستی و توندوتیژیش به
یری  ر زۆری و فره بره ین له مویان ببره هره ی به بتروانین پره  كی زۆر ئاسران نیره یره تاڕاده ن، كه وه پشتیانه وخۆ له ناڕاسته
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  نردێ هه  ن، بۆنمونره وه پشرت تیررۆره ی له و هۆكارانره برۆ ئره  شكردن كراوه ۆریش دابهها ز روه كان، هه ره هۆكار و فاكته
مای تر  ر بنه سه ندێكی تر له ن و هه كه تی ده ری خۆدی و بابه فاكته به  كانی تیرۆردا ئاماژه باسكردنی هۆكاره س له كه

  اڵم ئێمرره ، برره(٣٤)ن كره هتررد، ده...رونری اسرری و دهتی و ئررابوری و سی اڵیره ری كۆمه فاكترره به  ن و ئامراژه كرره شری ده دابه
كانی  جۆره رجۆرێك لره هره  ، پێمران وایره وه خره بایه و تێڕوانینیان به  شكردنانه و دابه رگرتن له ڕای سود وه ره دا سه لێره

،  كه تیرۆریسرتیه  كرارهنجامدانی  ر بۆ ئه پاڵنه  بنه ده كه  یه خۆی هه ت به رێكی تایبه ند فاكته رێك یان چه تیرۆر فاكته
 :ن وه كانه تیرۆریستیه  وه پشتی كرده له ین كه كه ده  رانه و پاڵنه ندێك له هه به  كورتی ئاماژه دا به لێره  بۆیه

 
و خراك و   وه بێتره كانی ده ك دوچاری پێشرێلكاری مافره یه وه ته ل ونه گه كاتێك كه(: ٣٥) وه وساندنه داگیركاری و چه -١

مان كاترردا  هرره ، له وه وسررێنرێنه چه ده  وه مكارانه ن داگیركررار و سررته الیرره له یرران توشرری داگیركرراری دێت،وه كه نیشررتمانه
ئاسرت  كان له تیره وڵه یراخود یاسراو ڕێسرا نێوده  وه كانیانه م كێشره ده ك پێویست ناچێرت بره تیش وه وڵه ڵگای نێوده كۆمه

هرا  یان دا جۆره سرایه و له وه مێننره ز ده ركاغه كبی سه ك مره نها وه ته و زۆرجار  وه جێكردنه بواری جێبه  پێویستدا ناچنه
ر كراری تونردوتیژی  بره نا وه بن پره ناچار ده  شخوراوانه به  وه ته ل و نه و گه درێت، ئیتر ئه نجام ده م و زۆرداری ئه سته
ی هێزیران زۆر  و پێوانره  هێزتره مان به زۆر له ریان رانبه نی به زۆرجار الیه كانیان، كه ی مافه وه ندنه پێناو سه ن له ببه
و  كانی ئره ن تاكره الیره درێرن له نجام ده كان ئره تیرۆریسرتیه ت و كاره ڵمره اڵم هه ، به ك نیه ك و یه و وه  دوره  وه كه یه له
  خرروێن ڕشررتنی بررێردووالو  زیانی هرره نجامرردا برره ئه له ئامانجی وروژانرردنی ڕای گشررتی جیهررانی، وه نها برره ترره  وه النرره گه

ی ئاسایشری  وه ئاسرتی ئره  گاته ده  كات كه ده نه شه ها ته كی وه یه شێوه ندێك جاریش به بێت و هه وام ده رده كان به تاوانه
 . وه ترسیه مه جیهان بخاته

 
گرێرت و  ده  یانرهن ده باتی مه خره له  اڵتێك ڕێگره سره ده كاتێرك كه(: ٣٦)بوونی ئرازادی و نه  وانه وایی تاكڕه رمانڕه فه -٢

سروتێنێت،  كران ده جیاوازه  م دیردو بۆچونره رجه سره بێت كه رپاده مێك بره نه هه كات، ئیتر جه وت ده كان زه ئازادی و مافه
ی  سرایه له  هۆكراره م جۆره ، ئره اڵته سره م ده ر به رانبه به  ی توندوتیژئامێزانه وه سازێت بۆ كاردانه ك ده یه مینه ش زه مه به

 .كردنی شه ڵدان و گه رهه بۆ سه  یه باری هه ی له مینه كاندا زه یدیا تۆتالیتارهفیكروئا
 
بۆ   وه كانیه نگیه نگاوڕه موو ڕه هه به  مین پرنسیپی گوتاری تیرۆریست پۆلێن كردنی جیهانه كه یه(: ٣٧)سك بینی ته -٣

ش  ڵ دابرره گرره نێت له یرره گه كان ده جیاوازیررهم  رجه ترین مانایرردا كوشررتنی سرره سرراده ش له مه ش و سررپی،ئه نگرری ڕه دوو ڕه
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موو  هه كه  یه نها دوو ناوهه و ته  وه م جێی نابێته یه  ك، ئیتر ڕێگای سێ یه ری دژبه نگه و سه  ره كردنی جیهان بۆ دووبه
ڵگا بێررت  ری كۆمرره پێرروه  ره و پێرروه تا ئرره ی قرروڵ، بێگومرران هرره ڵرره هرراو هه ڕاسررتی ڕه: بررن ش ده ردا دابرره سرره كانی به شررته

كی  یره ڵه دیردی ترۆدا هه مرن له  ره م پێوه پێی ئه به  ، چونكه خساوه باشی ڕه دایكبوونی تیرۆر و تۆقاندن به ی له مینه زه
مررن )بێررت  دروسررت ده  م جررۆره نجامرردا حیرروارێكی لرره ره ده ، ئیتررر له الیرره هررات له ترسرریدارم و تررۆش ڕاسررتی ڕه قرروڵ و مه

 (. ناو بردووه یك  له ڵه دواجار هه وشتنی خۆیش  بێت، چونكهك ر به گه م بتكوژم ئه ئاماده
 
بواریك برۆ  كره  یه و كرات و سراته ی ئره ی جرار تیررۆر و تونردوتیژی زاده زۆربه: لۆگ وتووێژ و دایه  بوون به بڕوانه -٤

ك  یره رجێگه هه له: )ڵێرت ده( پۆڵ ڕیكۆر)نسی  ره ندی فه بیرمه  وه یه م باره ، له وه گفتوگۆكردن ولێك حاڵیبوون نامێنێته
ركاتێك زمران  هره  وه یشره وانه پێچه و به یره وره یی تونردوتیژی گه ری ئامراده گره سرتدا ئیترر ئه ده گی خرۆی له زمان ئامراده

برۆ   یره دا ئاماژه ، بێگومران زمران لێرره(٣٨() بوونی تونردوتیژی الوازه ری ئامراده گره ئه  وه بوو ئره واوی هره گی تره ئاماده
ربڕین و ئاڵوگۆڕكردنی بیروڕا و  ندی كردن و ڕاده یوه ك بۆپه زایه بوونی فه یشتن، مانای هه كتر گه یه ردن و لهگفتوگۆك

رسرت و  ن، واترا هێرزی تیرۆریسرت وهێزپه ده تێك نیشران ده قیقره ك حه ی خۆیران وه و شرتانه موو ئه هه گومان كردن له
 .ن وگۆ بكهوێت و نازانن گفت و نایانه  توندوتیژ زمانیان نیه

 
ك  ، وه وه لیكترۆنیشرره ها ئه روه كررانی بینررراو و بیسررتراو و خوێنرردراو و هرره گشررت جۆره یانرردن به ڕاگه: یانرردن ڕاگه -٥

بواری  ین لره كره یانردن ده ڕۆڵی ڕاگه به  نها ئاماژه دا ته گێڕێت، لێره بواری تیرۆردا ڕۆڵی خۆی ده ر له هۆكارێكی كاریگه
مریكا  ی ئه وه ره تی ده زاره وه وی له سپۆڕی بواری توندڕه( ڕۆدۆ  لیڤ)  وه یه م باره كان، له ریستیهتیرۆ  كاره دان به ره په
 (٣٩: )وێت كه رده دا ده م خااڵنه ندنی تیرۆردا له رسه په یاندن له ری ڕاگه كاریگه  ڵێ ده
 
 .كات پیالنی باشتر دابنێن وایان لێده  هم كار ئه و و تیرۆریستی، كه ر بۆپێكهێنانی گروپی توندڕه ماوه هاندانی جه -ا

ر  ماوه الی جره لره  ڵره ن تێبینری هه كره واده ر ،كه ماوه رچاوی جره بره كان له تیرۆریسرتیه  ی ناوی ڕێكخرراوه وه هێشتنه -ب 
 .ن دروست بكه

 .تر وره نجامدانی كاری گه ن بۆ ئه ده كان ده بچوكه هانی گروپه -  
 

 هۆی فراوان بوون و   بنه ن و ده وه كانه تیرۆریستیه  وه پشت كارو كرده له ی كه و هۆكارانه شێك بوون له به  مانه ئه
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كردار و هۆكراری ئرابووری و نرادادی  رچه په: ك وه  یه هۆكاری تریش هه  مانه ڕای ئه ره سه كه  م كارانه، ندنی ئه سه ره په
 .هتد ...تی و اڵیه كۆمه

 
 كانی تیرۆر ریه سه چاره

 
بێررت  بڕكردنی، ده ڵگادا و بنرره كۆمرره ندروسررت له كی خررراپ و ناته یرره ر دیارده ركردنی هرره سرره بررۆ چاره  بڕوای ئێمرره برره 

نردێك  دا هه ، لێره وه م بكرینه م كه بڕبكرێت یان النی كه میان بنه رجه ست پێبكرێت وسه ده  وه كانیه ره هۆكار و پاڵنه له
 : ستنیشانیان كردووه و ده  یان پێداوه ئاماژه  م بواره رانی ئه ران و لێكۆڵه توێژه  ین كه كه پێده  ئاماژه  رانه سه وچاره له
 
  هێنانره له  رپرسریاره تی به وڵره كردنی تیرۆر بدرێت و یاسرای نێرو ده وڵی پێناسه هه  وه تیه ڕوی یاسای نێو دوڵه له -١

كانی تیرۆر  نده هه م ڕه رجه ڕۆشنی سه به  ل و ڕون وئاشكرا بۆی، كه سه رو تهكی گشتگیر و تێ یه و دانانی پێناسه  كایه
  گرێت لره ده  ش ڕێگه مه ، به(٤١) وه الن جیای بكاته باتی ڕزگاری خوازی گه كانی خه م شێوازه رجه سه  دیاری بكات و له

 . ی تیرۆروه وه گژداچونه ناوی به الن به ی گه وه وسانه چه
 
كان  م دیرده سرته وه ته ل و نه خرۆش بكرێرت برۆ گره  ڕێگره  واتره:  وه تی بگێڕدرێتره وڵره اسرای نێودهبرۆ ی واو هێرزی تره -٢

مكاری و  سرته له  ڕێگره  وه تیره وڵه ی یاسرای نێوده سرایه واكانی خۆیران ، له ڕه مافه  نه بگه  وه ی ئاشتیانه ڕێگه ی له وه بۆئه
 (٤١.)زۆرداری بگیرێت

 
كان و دابینكردنی مافی  گشتی یه  ئازادی یه دان به ڕێگه  كان، وه وه تۆتالیتارو تاك ڕه  ی ڕژێمهمان ناوبردن و نه له -٣

ت بررۆ  رعیه ی شرره وه ڕانرره گه ك، وه موو جیاكاریرره ی هرره وه سررپاندنی پرنسرریپی هرراواڵتیبوون و سررڕینه هاواڵتیرران و چه
 (٤٢.)كان سیاسیه مه سیسته

 
كان  ركردنی كێشرره سرره خۆشرركردن بررۆ چاره فیكر و بۆچررون دا و ڕێگه لرره  وه كرانررهی ڕۆحرری لێكبرروردن و  وه باڵوكردنرره -٤

بری  كتر قبروڵكردن لره كلتوری گفتوگرۆ و لێكترر حراڵی بروون و یره دان بره ره لۆگ و دواترر پره ی گفتوگۆ و دایره ڕێگه له
 .ڕ و توند تیژی و تیرۆر و تۆقاندن نابردن بۆ شه په
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ڵك و تونردكردنی  ی خره وه ڵی هۆشریاركردنه وام هره رده ڵك و بره به: درێت ی تیرۆر نه هر باڵاكردنی به ره وڵی قه هه -٥
 .ی پێبدرێت ره ڕ و په گه دژی توندوتیژی بخرێته ر له ماوه ی جه وه تیرۆر و كۆكردنه ی دژبه ره به
 

 :امنج ئه
 
پێناو دانررانی  دراون لرره ی كرره هواڵنرر و هه ڕووی زۆرێررك لرره خسررتنه مك و واتررای تیرررۆر ،وه دوای دیرراری كردنرری چرره لرره 

 :یشتین گه  وه ی خواره نجامانه م ئه كانی ، به ی تیرۆر و دیاریكردنی هۆكاره پێناسه
 
كرانی  نێوان جۆره بتوانرێت جیاكراری بكرێرت لره  ته حمه زه جۆرێك كه ، به كی زۆر ئاڵۆزه یه كی تاڕاده یه تیرۆر دیارده -١

 .یی وه ته باتی ڕزگاری نیشتمانی و نه خهك  لی تری وه گه تیرۆر و دیارده
كردنی  كردنی تیررۆر و دیراری نره نه كانی پێناسره كیه ره سه  هۆكاره له  كێكه كان یه كداچووی زلهێزه یه ندی به وه رژه به -٢

ی  وه جۆرێك ئره ، برهكرات ماشرای ده ته  وه كانی خۆیه ندیه وه رژه ی به ڕوانگه و له  نه رالیه هه  چونكه  كه، مكه تی چه واوه ته
ئراڵۆزتر   كره ته ش بابه مره نێرت، ئه باتی پیررۆزی داده خره نێكی ترر به بات الیه نێت و ناوی ده تیرۆری داده نێك به الیه

 .كات ده
ك  كردنی وه وتنی و پیراده ركره اڵم ده ، بره بووه فۆڕمی جیاوازدا هه له  مێژه ڵك و له ، به نیه  كی نوێ یه تیرۆر دیارده -٣
 .كانی دواتر و قۆناغه  و شۆڕشه می ئه رده نسی و سه ره بۆشۆڕشی فه  وه ڕێته گه رامی سیاسی ده مه ك به یه اردهدی
و تونررردوتیژی چررروون و  ره كانی بررره هۆكاره لررره  كێكررره بیر و هرررزردا یه ر  و دۆگمرررایی لررره رانبررره كردنی به قبررروڵ نررره -٤

 .بێت بارده خسێت و له ڕه ی تیرۆر ده مینه زه  وه كرایه ت ركاتێك گفتوگۆ ڕه هه ر، وه رانبه ناوبردنی به له
كانی  هۆكاره لره  كێكره برێرت و یه ت یران تیررۆری سرور ناوده وڵره تیرۆری ده اڵتی سیاسری  بره سه م و زۆرداری ده سته -٥

 . ڵگه كردنی تیرۆر بۆناوكۆمه نه شه ته
ش  مره ، به النره كی باشری پێردانی مرافی گه نتیره ره علری، گهكی فی یه شرێوه تی به وڵره ی هێرز بۆیاسرای نێوده وه ڕانه گه -٦

 .برێت ناو ده ی تیرۆر و توندوتیژی  له وره رێكی گه هۆكارو پاڵنه
گشرتی،  به  یره ر جیهران هه ترسری بۆسره و مه  وتووه دیاركره كی جیهرانی به یره ك دیارده مڕۆدا وه ڕۆژگاری ئه تیرۆر له -٧
 .تیرۆر گرتن له ركردن و ڕێگه سه پێناو چاره له  یه تی هه وڵه و كۆششی جیهانی و نێو ده وڵ هه پێویستی به  وه رئه به له
 كانی تر،  ره ڕای پێوه ره ر ویژدان ببرێت، سه به نا وه ی كاری تیرۆریستی په وه كرێت بۆ ناسینه ده  بڕوای ئێمه به -٨
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هترد، ... نج و ری و منرداڵ و ژن و گره سركه سڤیل و عهڵكی  جیاوازی خه  بێ و به  ی دڕندانه شێوه ركارێك به هه  چونكه
رئامانجێك  هره بكرێرت و به  ركوێ هره س بیكرات و له ركره نرێرت، ئیترر هه تیرۆر داده دودڵری بره  برێ  وه ئامرانج ئره  كرده

 . كار بهێنرێت، هی  پاساوێكی نیه ئامرازێكی تیادا به رجۆره بكرێت و هه
 
ر تیررۆر  بره نا وه كران نابێرت پره ڕای هۆكاره ره سره  ك ئامرانج، واتره هۆكار بكرێرت نره ماشای بێت ته ده  ڕای ئێمه به -٩

 . واو نادروسته نا ڕه  كه هۆكاره  پیرۆزیش بێت، چونكه  كه نادات باكاره  كه كاره ت به رعیه شه مه ببرێت و ئه
  

 كان راوێزه په

 
بی  كترره كانی مه باڵوكراوه تی، لرره وڵرره ترراوانێكی نێوده ك تی وه وڵرره وانی تررر ،تیرۆریزمرری نێررو ده تۆفیررق عمررر و ئرره -١

 .(81)  ره م ،سلێمانی، الپه كه چاپی یه( ك.ن.ی)بیروهۆشیاری 
 ٢١١٢م،  كرره كانی، گۆڤرراری بیرررو هۆشرریاری، سرراڵی یه ته سررڵه مكی تیرررۆر و خه تی چرره ره دانررا عبرردالكری ، بنرره -٢

 (.١٥١١)  ره ، الپه(١) ژماره
و  ١٤)  ، حفحه٢١١٢االولی، باداد   ، گبعه العامه االرهاب واالرهاب الدولی، دار الشۆون الپقافیهسهێل فتالوی، .د -٣

١٥.) 
 .١٩  الگبب، حفحه  زانین، بدون سنه  عبدالسالم المدنی، ماهو االرهاب، مگبعه -٤
 (.٣٧١ - ٣٦٩)  ره ی پێشوو، الپه  رچاوه مان سه سهیل الفتالوی ، هه. د -٥
م  سررراڵی دووه ٥  ژمررراره( هرررودی)واالوهرررام، گۆڤررراری   برررین الحقیقررره  نررردی، االرهررراب، الدولررره وه مه محمرررد هررره.د -٦

 .كات ریده ری هودا ده نته ، سه(٩١) ره الپه
 (.٣٧١)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه سهێل الفتالوی، هه. د -٧
 (.١٥٥)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه دانا عبدالكری ، هه- ٨
 . ره مان الپه ی پێشوو، هه رچاوه مان سه ا عبدالكری ، ههدان -٩
 ٢ - ٢٥رۆژی   م، ژماره یه  ساڵی سێ( ١٦٢)  ی هاواڵتی، ژماره ولێر، رۆژنامه ی هه كه ریوان ووریا قانب، روداوه مه -١١
- ٢١١٤. 

 (.١٥٦)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه دانا عبدالكری ، هه -١١
 (.٣٨)  ره سلێمانی، الپه ٢١١٣م،  كه نج، چاپی یه ی ره مێنتالیزم، چاپخانه نده ، فه...عید سه  ران حمه كامه -١٢
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 (.٦٢و  ٦١)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه هه... سعید  ران حمه كامه -١٣
 (.١٥٧)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه هه... دانا عبدالكری  -١٤
 . ره همان الپ و هه  رچاوه مان سه هه -١٥
، ١٩٩٩ الربعره   للدراسرات والنشرر ر الگبعره  العربیه ، مۆسسره السیاسریه  عبدالوهاب الهیاكلی واخرون، الموسروعه -١٦

 (.١٥٣)  حفحه ،بدون مكان الگبب، مجلدالول
 (.٢٤)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه هان سه ،مه...تۆفیق عمر و هاورێكانی -١٧
 (.١٥٩)  ره ، الپه چاوهر مان سه هه... دانا عبدالكری  -١٨
 .(72)  ره ، الپه  رچاوه مان سه تۆفیق عمر و هاورێكانی ،هه -١٩
 ( ١٦١)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه دانا عبدالكری ، گۆڤاری بیروهۆشیاری، هه -٢١
 . ره مان الپه و هه  رچاوه مان سه دانا عبدالكری ، هه -٢١
م،  كره رگێرانی  كوێستان جمال، چراپی یه تی، وه وڵه الگیار، تیرۆری نێودهحباد بكر .احمد محمد رفعت و د. د -٢٢

 (.٢٧ - ٢٥)  ره الپه ٢١١٤سلێمانی 
 ١٦٩)  ره الپره - ١ -  م ژماره كه تان، گۆڤاری بیروهۆشیاری، ساڵی یه وڵه ختیار احمد، تیرۆر و یاسای نێو ده به -٢٣
- ١٧١.) 

 (.١٧١)  ره ی پێشوو، الپه چاوهر مان سه هه.... د حمه ختیار ئه به -٢٤
االولرری، دار الفكرر، دمشررق،   محمررد عزیرز شرركری، االرهراب والنڤررام العرالمی الررراهن، گبعره.امیرل یرازجی و د.د -٢٥

 (.١٨٥)  ، حفحه٢١١٢
 (.١٨٥)  حاڵح بكر الگیار، المصدر السابق، حفحه. احمد محمد رفعت و د. د -٢٦
م،  نی ئاسرایش، گۆڤرراری، هرودی، سرراڵی دووه نجومرره ی ئه١٣٧٣ك بۆبریراری  هیرر وه شرۆیی، خوێندنه عبردالقادر شه -٢٧

 (.١٤٩)  ره ، الپه(٥)  ژماره
 (.١٢٤و  ١٢١)وایچا ( ٢٢و  ٢١)  محمد عزیز شكری، المصدر السابق، حفحه. امیل یازجی و د. د: انڤر -٢٨
  ره ، الپره سراڵی دووه( ٥)  گۆڤاری هودا، ژمراره تیرۆریزم، تاكه رایی بوبه پێناو جیهانگه مریكا له ر، ئه شوان رابه -٢٩
(١٦٢.) 

 (.٢٧)  عبدالسالم المدنی، ماهو االرهاب؟، المصدر السابق، حفحه -٣١
 (. ١٦٦)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه تیرۆریزم، هه تاكه رایی بوبه پێناو جیهانگه مریكا له ر، ئه شوان رابه -٣١
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 (١٥٨)  ره ، الپه رچاوه مان سه هه... گیارحالح ال. احمد رفعت و د. د -٣٢
 (.١٧٢)  ره ، الپه ر چاوه مان سه تی، هه ڵه ختیار احمد، تیرۆر و یاسای نێو ده به -٣٣
 (.١٦٢)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه ر، هه شوان رابه:  بنواره -٣٤
 ( ٢٥١)  ره هی پێشوو، الپ رچاوه مان سه حاڵح بكر الگیار، هه.احمد رفعت و د. د -٣٥
 (.٢٨)  االمصدر السابق، حفحه... عبدالسالم المدنی، ماهو االرهاب؟ -٣٦
، ٢١١٢م،  كره سراڵی یه( ١)  كان، گۆڤاری بیرو و وشریاری، ژمراره فیكریه مال حسێن، گوتاری ئیرهاب، جومگه جه -٣٧

 ( ١٨١)  ره الپه
 .ی پێشوو رچاوه مان سه هه... ریوان وریا قانب مه -٣٨
م،  یره ، سراڵی یازده وری، كوردستانی نوێ ی تیرۆر و توندره یاندن و دیارده ندی نێوان راگه یوه سوڵ، په ر ره هونه -٣٩

 (.٧)رەی الپه( ٢١١٤/  ٢/  ٢٦)رۆژی ( ٣٣١٣) ژماره
 (.١١٩)  ره ی پێشوو، الپه رچاوه مان سه تی، هه وڵه حاڵح بكر الگیار، تیرۆری نێو ده.احمد محمد رفعت و د.د -٣٩
 . ره مان الپه و هه  رچاوه مان سه هه -٤١
 (.٢١)  عبدالسالم المدنی، ماهو االرهاب؟، المصدر السابق، حفحه -٤١
  

 كان  رچاوه سه

 
 :كان كوردیه  رچاوه م سه كه یه

 
ی ب كترره كانی مه باڵوكراوه تۆفیررق عمررر علری، سررامان احمررد و زانرا جررالل، لرره: تی، نوسرینی وڵرره تیرۆریزمری نێررو ده -١

 .٢١١٣م، سلێمانی ساڵی  كه ، چاپی یه(ك.ن.ی)بیروهۆیاری 
مال،  رگێڕانرری كوێسررتان جرره حرراڵح بكررر الگیررار، وه.احمررد محمررد رفعررت و د.د: تی، نوسررینی وڵرره تیرررۆری نێوده -٢

 .٢١١٣م، سلێمانی  كه تی ڕۆشنبیری، چاپی یه زاره كانی وه باڵوكراوه له
 .٢١١٣م، سلێمانی  كه نج، چاپی یه ی ڕه كانی چاپخانه باڵوكراوه سعید، له حمه ران كامه: مێنتالیزم، نوسینی نده فه -٣
 

 :كان بیه ره عه  رچاوه سه: م دووه
 
   ، الگبعه سهیل حسین فتالوی، من منشورات دار الشۆن الپقافیه.د: ااڵرهاب وااڵرهاب الدولی، تألیف -١
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 .٢١١٢ااڵولی،باداد 
محمررد عزیررز شرركری، مررن منشررورات دار .أسرریل یررازجی و د.د: العررالمی الررراهن، تررألیفااڵرهرراب الرردولی والنڤررام  -٢

 .٢١١٢ااڵولی، دیمشق   الفكر، الگبعه
 .الگبب  ااڵولی بدون مكان وسنه  زانین، الگبعه  عبدالسالم المدنی، مگبعه: ماهو االرهاب؟، تألیف -٣
للدراسرات والنشرر،   العربیه  رون، من منشورات المۆسسهعبدالوهاب الهیاكلی وأخ.د: ، تألیف السیاسیه  الموسوعه -٤

 .بدون مكان الگبب ١٩٩٩   الرابعه  الگبعه
 

 : كان گۆڤاره: م یه  سێ
 
( 1)  كرات ، ژمراره ری ده ده( ك.ن.ی)بی بیروهۆشیاری  كته مه  رزی یه گۆڤاری بیروهۆشیاری ، گۆڤارێكی فیكری وه -١

 .٢١١٢م ، شوباتی  كه ، ساڵی یه
كوردی و  ی سیاسری وسرتراتیژی بره وه ری هودابۆلێكۆڵینره نته ، سره رزی سیاسی گشتی یه گۆڤاری هودا ،گۆڤارێكی وه -٢

 .٢١١٢م  ساڵی دووه( ٥)  كات، ژماره ری ده بی ده ره عه
 

 : كان ڕۆژنامه: م چواره
 
لره ( ٣٣١٣) كات، ژمراره ریرده كێتی نیشرتمانی كوردسرتان ده ، یره یره كی سیاسری ڕۆژنانه یه ، ڕۆژنامه كوردستانی نوێ -٣
 (٢١١٤ - ٢ - ٢٦).   

 (.٢١١٤ - ٢ - ٢٥)  له( ١٦٢)  كات، ژماره ریده نج ده ی ڕه ، چاپخانه هلی ئازاده كی ئه یه هاواڵتی، ڕۆژنامه -٤
 

 ٢١١١ی فێبریویری ٦: ڕێکەوتی  -گۆڤاری کۆچ  : سەرچاوە
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 تێرۆریزم

 

 
 

   جیاواز بۆچوونێكی
 

  قاسملوو دوكتور:  نووسینی

 
كانیانردا  ره ڕی نیروان تێرۆریسرت و دژبه  شه  له  كه  تاوانه ڵكی بێ ر ژیانی مرۆ  و ئازادیی خه بۆ سه تێرۆریزم هێرش 

 .شدار نین به
 
گرتنی  بارمتره كان، به  گشرتییه  شروێنه  لره( ی بۆمرب وه یان دانانره  وه قاندنه ته) واڵتانی رۆژئاواییدا چاندنی بۆمب  له
  یره م دیارده ی ئره كانی دیكره  تره نرد رواڵه رچه هه. بردرێن ی دزێروی تێررۆر نراوده  وه كررده  بره  ڵك و ڕفانردنی فڕۆكره خه
 .بوێرن لێ ده  ن و خۆیانی ویان نابهكان نا یه  رۆژئاوایی  گشتییه  ره نه یه زگا راگه و ده زیاترن  وانه له
 

 :ین دا چند پرسیارێك بكه و باسه ن له رێگا بده
 

 ؟ تێرۆریست كێیه

 
 : یه وه ئه  م پرسیاره اڵمی ئهەو

 

  یه م دیارده ؟ ئاخۆ ئه كا تێرۆریسته رێشان ده ی په كه ڵكه یی، خه وه ته تی نه منییه ناوی پاراستنی ئه  به  تێك كه وڵه ده
 واڵتانی   ت به نیا تایبه ته  مه ریاندا حاكمن؟ ئایا ئه سه كان به دیكتاتۆره  كه  مه نیا گرفتی واڵتانی جیهانی سێهه ته

https://rojpress.wordpress.com/2013/07/12/1-212/qasimlu2/
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 ؟ مه جیهانی سێهه
 

  ئازادییره  كرا كره تێك ده وڵره كی تێرۆریستیی دژی ده یه وه كرده  بێ كه رێكی سیاسیی ده بۆ دژبه  "تێرۆریست" ی وشهئایا 
 كا؟  پێشێل ده  تی ڕه كانی قانوونی بنه ركراوه به سته ده  نییه ده مه
 
بژێرررێ چررێ  ڵ ده ، تێرۆریررزم هررهخۆیی ربه نرراوی ئررازادیی و سرره  برره  یی كرره وه ترره ی ئررازادیی نه وه ڕ بزووتنرره مرره ی له ئرره
 گوترێ؟ ده
 
 پێنێ؟ سه دا ده كه ڵكه ر خه سه كانی خۆی به بری تێرۆر، قانوونه زه  و به كا داگیر ده   واڵتێكی دیكه  ی كه و واڵته ئه
 

و  نیقررانوو  دژی راسرریزم و گوشرراری گرووپرره  كرره  وه ر ئرره برره له  بررێ وڕوو ده ره و تۆقاندنرردا برره ڵ ترررس گرره ڵكێك له خرره
خوازیراری گرۆڕینی   ن كره وه سرتی خۆیانره به دوای مه  بره  سرانێكن كره كه  و گرووپانه ئه. ن كه بات ده كان خه ناقانوونییه

 ملین؟  ستاندنی پووڵی زۆره تكاران و ئه ت، ئازادیی جینایه سیاسه
 

 ؟ راستی كێ تێرۆریسته به

 
ن  كرره بات ده ی خۆیانرردا، خرره كرره واڵته  لرره( ئاپارتایررد) زیی هگرر دژی جیررایی ره  فریقای باشرروور كرره كانی ئرره شرره ئایررا ره

 پێنێ؟ سه زیی ده گه جیاوازیی ره  پرێتۆریا كه  كان له تێرۆریستن یان، رێژیمی سپییه
 

  كرا، تێرۆریسرته یی ده وه تره ی نه برۆ پاراسرتنی پێناسره  ڕێكی عاداڵنره و شه  ڵ گرتووه كی هه چه  ڵكی كورد كه ئایا خه
ڵكی  ڵ خه كۆمه  و به  ئێراندا وێران كردووه  كانی كوردی له ساڵی رابردوودا شاروگونده 2  له  كه  ینییه خومه  هو یان ئه

 ؟  اڵچۆ كردووه قه
 

 قانب   پاندووه ر كوردیدا سه سه دا به توركیه  له  ی كه یه حشییانه وه  گوشاره  و  به  كه  تی ئانكارا تێرۆریسته ئایا حكوومه
 ؟ عێراقه  تی بێدیفاعی كورد له شیمه ریكی بۆمبارانی حه ئێستا خهو   نیه
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ی  هێمنانره[ بوونی هره] و هاوبوونیی  و واڵته له  هاوژینیی هێمنانه  تی به یارمه  كه  تی قانوونی نیكاراگوئه وڵه ئایا ده
 ؟  تێرۆریستن  پشته  نیان لهلێشاو پشتیوانیی رێگا تیی به یارمه  یان كۆنتراكان كه  كا، تێرۆریسته مریكا ده ئه
 
سرێ  ر كه دا هره تره و حاڵه ڵكی بێتراوان برێ، لره ی خره ر ژیرانی ئازادانره مانای هێرشربردن برۆ سره  ر تێرۆریزم به گه ئه

 .ت وڵه ، یان ده تاك بێ یان رێكخراوه  سه و كه رنجی بدرێتێ، چ ئه كوو تێرۆریست سه بێ وه وتۆ بكا ده كارێكی ئه
 
كانی  رییره كارتێكه  نیا لره ته  ی واڵتانی رۆژئاواییدا كه ڵ روانگه گه ش له وه ئه. ما دابنرێ بنه  بێ به ده  یه م پێناسه ئه

بۆ   و هۆیانه ئه  پێویسته.  وه كانی تێرۆر بكۆڵێته هۆیه  وڵ نادا له ش هه رۆژئاوا  وه ناگرێته ك ، یه وه كۆڵنه تێرۆریزم ده
 . ، روون بن بڕكردنی تێرۆریزمه ی بنهخوازیار  سێك كه كه
 

 . شانه كی بێبه تێرۆریزم چه  كه  گوتراوه
 
تی،  داڵره ر بێعه رامبره به ت له نانره وێ ته بیانره  نگه ره  كه  یه  سانه و كه ی ئه تێرۆریزم رێگه  زیادبكرێ كه  ش وه بێ ئه ده

( ریك تره)  كان ئیزۆلره بڕ بكررێن، تێرۆریسرته بنره  كه  یانهم هۆ ئه.  بێ یان هه وه و راسیزمدا دژكرده گوشار، دیكتاتۆری
 .دێ یان كۆتایی پێ  كه ترسییه خێرایی مه  بن و به ده 

 
  كررانی تێرۆریسررتان برره وه موو كرده مێنێ، هرره تی نرره داڵرره ڵك دابررین بكرررێن وبێعه كانی خرره قانوونییرره  ر ویسررته گرره ئه

  ئیرددیعای ویسرته  كانی خۆیران بره تێرۆریسرتییه   وه كان كرده تێرۆریسته  هچوونك. كرێن حكووم ده رین، مه كی به یه شێوه
 . وه ڕازێننه كان ده قانوونییه  سیاسییه

 
. ڵ بكررێ ڵ كراری تێرۆریسرتیدا تێكره گره كرداری له باتی چه و خره یی وه ته ی نه وه بزووتنه  خۆشه واڵتانی رۆژئاوا پێیان

 ... خرێ بێ رێك ده ر نه گه وێ، ئه كاندا رێك بكه ته ڵه و ده  ۆر لهی ز وه ڵ كرده گه چی تیرۆریزم له وێده
 

   تی تێرۆریستی، به سندكردنی سیاسه تێرۆریزم بۆ په  ر پێویستیی خۆیان به به له  زۆرن كه  و واڵتانه ی ئه نموونه
 و   ، ئیسرائیل، شیلی و ئێران له [باشووری]فریقا كو باشوری ئه وه. ن  به  تێرۆریست ناوده  دژه  ی ئاسایی خۆیان به شێوه
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 .دان  ریزه
 

كان داوای واڵتی  ستینییه له زانن، فه تێرۆریست ده  كان به شه وان ره مێنێ، ئه ن ئاپارتاید نه كه كان داوا ده شه كاتێ ره
 . وه نه كه ده  ت ئاخوندیی ره  كان دیكتاتوریی و ئیرانییه  دیكتاتورییه  ڵكی شیلی دژی خه. ن كه خۆیان ده

 
سررت بررۆ  ینی ده رێژیمرری خومرره  سرراڵی رابررردوودا دژی وت  حرره  لرره  حیزبرری دێمرروكراتی كوردسررتانی ئێررران، ناچرراركراوه

  بره  تیی كرردووه یارمره  وه وانره پێچه به.  ه كشراو   و تێرۆریرزم نه ره رگیز بره هره  باتره و خه ئره. رێ بره  كدارانه باتی چه خه
ی  كانی دیكره یره یی وه ته نێونه   وه بزووتنه.* یی بوون نسه ڕه سیان فه وت كه حه  گیراو كه بارمته ك به یه ئازادكردنی ژماره

 . وه تێرۆریزمه  نێو گێژاوی  وێته ناكه  وته ڵسوكه هه  و شێوه ئه. ن   كه  وت ده ڵسوكه هه  یه و شێوه جیهان به
 
تی مررۆ   رامره و كه، ئرازادی مایره و بنه ئره  پێمران وایره  چوونكره.  هو ینره كه ت ده تێرۆریرزم ره  نسیپ، ئێمه پێی پره  به
  برا و لره نێو ده لره  وه ندا تێرۆریزم پرستیژی بزووتنره   درێژخایه  ، له وه ی سیاسییه روانگه ها له روه هه. كا ر ده به  سته ده

و  بات دژی ئره تێرۆریرزم، خره  نی رۆژئراوا لرهگونجاوی واڵتا كردنی نه نگاندن و پێناسه ڵسه هه. كا وێرانی ده  وه نێوخۆ
 .كا م ده سته ئه  یه دیارده

 
كانیان  كان برۆ ئامانجره تێرۆریسرته . پشرته سرتی جۆراوجرۆری له به كان دژی واڵتانی رۆژئراوا مه   یه    تێرۆریستییه  وه كرده

و  كانیران پتره ویی هێزه عنره ی مه نیان رۆحیرهكا واویی دوژمنره ناتره  وێ، بره یانه ده.  یه هه  نده پروپاگه  پێویستییان به
 .ن  بكه
 

لی  گرره  ت پێوانه وڵرره ن، ده ده وڵ ده ن و هرره كار بخرره ر لرره تی دژبرره  وڵرره كانی ده یه ئاسررایی  وێ چاالكییرره یانرره وان ده ئرره
 .  ڕ گه گشتیی بخاته  تیی زایه دانی ناڕه ستی دنه به مه نائاسایی به

 
  حاڵێكردا چاالكییره  لره.  وه نێنره كان بۆیران داده تێرۆریسرته  كره  داوێكره  ونه كه رۆژئاوادا ده  كان له گشتییه  ره  نه یه راگه

ی  وه باتی بزووتنرره نرردرێن، خرره یه گه راده لك  ئاگررادریی خرره  و برره  وه كرێنرره  رباڵوی برراڵو ده برره  كان برره تێرۆریسررتییه  
 . كرێ بیر ده كان له مافهو  دێموكراتیك بۆ ئازادی
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و داخروازیی  ویسرت.  یره جیهانردا هه  نگری لره كا نراوو ده ستكرد ده تیی تاقمێكی ده رایه   نیا نوێه ته  جیهادی ئیسالمی كه
  ، بزووتنره یره یی واره قه و بێ  گونجاوییره و نه ئایرا ئره. ناسررێ دژواری ده  ی سیاسریدا بره بازنره  بیست میلیۆن كرورد لره

 نگیان ببیسترێ؟ ده  وه رن، تا ئه ی تێرۆریستی به وه نا بۆ كرده په  وه نادا بۆ ئه  كان هان راتییهدێموك 
 
دا  و كاتره ر لره اڵم هره بره. گررن رده ڵك وه كره  واوییره و ناته  كان لره واون و تێرۆریسرته كانی رۆژئراوا ناتره دێموكراسییه 

  تێرۆریرزم بره. ناكرا  شره ، تێرۆریرزم گه یره دێموكراسری هه  ی كره وێنهو ش له.  تێرۆریزمه  ی8  دێموكراسی دوژمنی ژماره
،  یرره  تی هه داڵرره ، بێعه یرره كرررێن، دیكترراتۆری هه كان پێشرێل ده ئازادییرره  ی كرره و واڵتانرره لرره. ڕا دێ وه ره ده  ئاشركرا لرره

  كانی دێموكراسی، زیاتر زیان بره ركاندنهدام. گرن ده   ره كان په سیاسییه  ، گرفته یه و ئیتنیكی هه  ئایینی[ اڵواردنی هه]
 . نێ یه گه كان ده یه دێموكراسیی رۆژئاوایی

 
 . گیرێ رده وه ڵكی لرێ كاندا كه ڵبژاردنه  هه له  كه  كه   گیراوێك ئیمتیازێكه بارمته ئازادكردنی به

 
برێ [ بیرمان لره]برێ  ده. ن  ده پێده ره كانیان په ویسته. گرن رده ڵك وه ریی سیاسیی كه به ئیمتیازی ركه  كان له تێرۆریسته

  شوێنی  وه ینییه ن خومه الیه مریكا له رۆككۆماریی ئه ڵبژاردنی سه هه  له 8811  كان له یه مریكایی گرتنی ئه بارمته  به  كه
 . دا8811مارسی   حیزبوڵاڵی لوبنان له  ها دانی باجی سمێل به روه هه. كان یه مریكایی تی ئه ر سیاسه سه  خسته

 
و  ره كان برره ن وگرفترره بنكۆڵیرران بكرره  نرراووه  ن، لرره   ق بكرره كان لرره دێموكراسررییه  كرره  یرره وه كان ئامانجیرران ئه تیروریسررته

دان و  تی مانرررای یارمررره  ی دێموكراسررری بررره وه ردنهسررركك رته به. ن كانیان وێرررران بكررره واڵتررره  وه رۆژئررراوا بنێررررن برررۆ ئررره
 .  تێرۆره  له  نگریكردنه الیه
 

 تێرۆریزم بێنین؟  كرێ كۆتایی به ن ده دا چۆ رجانه لومه م ھه له

 
 .نێو ناچێ  و له  نایه وێك كۆتایی پێ شه  تیرۆریزم به  بێ كه  و راستییه بێ ئاگاداری ئه مرۆ  ده

 
  كررره  یه و شرررته راسرررت ئررره  وه ئررره  چوونكررره.  نیررره  ڵكی گیراوان كررره بارمتررره كی زۆر برررۆ به یررره  نرررده ڕێخسرررتنی پڕوپاگه وه

 .كان ی بارمته بارمته  نه كه رنا واڵت ده گه ت ،ئه وڵه رووخاندنی ده. وێ یانه كان ده تێرۆریسته
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. "  كانرردا نیرره نییه مه چاپه  كی لرره ره سرره  گیراوان، مانررای نووسررینی وتررارێكی  ر بارمترره مرره ئاگرراداركردنی ڕای گشررتی له
 .ئازادكردنیان بكا  تی به زیاتر یارمه  نگه كان ره ڕ بارمته مه له" خۆداگرتن به دان
 

بیربكررێ    نرابێ لره.  كانیان نیره موو ویسته مانای چۆكدادان بۆ هه  اڵم قبووڵی وتووێژ به به  .البنرێ وتووێژ نابێ وه
كانیران رێكروپێكتر و  داخوازه  كره  وه برۆ ئره  وه كاتره كان رێگرا ده كانی تێرۆریسته هناقانوونیی  چبوون بۆ ویسته ملكه  كه

 .ن زیاتر بكه
 

كان و  بررۆ چانرردنی بۆمبرره  ی كرره سررانه و كه ئرره  دا وتررووێژ بكرررێ، نره قینه ڵ تێرۆریسررتانی راسررته گرره له  كرره  زۆر گرنگره
 .گیرێ رده وهڵكیان لێ گرتن و رفاندن كه بارمته

 
درووسرتكراوی   مانره ئه  زانرێ كره ده   وه س ئره موو كره حاڵێك دا هره ؟ لره ڵ حیزبروڵاڵی لوبنران چیره گره وترووێژ لهخاڵی 
 . وه ر بۆ وتووێژ بدۆزرێنه به رانی موعته نجام نوێنه ره بێ سه ده. تارانن

 
و  ره كان به ئابووریی ئێرانییه  كه  وه ر ئه به له. ی بدا  كه ڕه شه   به  ڵ عێراق درێژه گه له  وه وێ، بۆ ئه ی ده ینی پاره خومه
  نردیی بره و كۆمراری ئیسرالمیدا، پێوه  نسره ڕه كرانی نێروان فه وتوێژه  كران لره كی وتووێژه ره خرالی سره. چرێ سات ده كاره

 .تی ئۆیرۆدیفی دابوو شیركه  شا به  كه  یه هه  وه رزه میلیارد دۆالر قه
 

ت  ست حیزبوڵاڵی لوبنران دان ره ده  له  گیراوان كه بارمته  س له وت كه ر حه سه له رانی كۆماری ئیسالمی، وتووێژ نوێنه
ر  سره  كانی دیكره گرووپره.  یره هه  توڵاڵوه ویستی ئایه  ندیی به پێوه  وانه نووسی ئه چاره  زانن كه مووان ده و هه وه نه كه ده
تی ئێران  تایبه  ن به كه تێرۆر ده  پشتیوانی له  ی كه واڵتانهو  ڵ ئه گه ڕكردن له شه. ن لێكی ناسراوی دیكه تگه وڵه ده به

 . وه نێو ترس و خۆفه  بێ خۆیان بگلێنه ده  و واڵتانه  ئه. ناكرێ و چاوپۆشیی لێ كه پێویستییه
 
  دا كه رۆژ 444ی  ماوه له.  نیه  EECناتۆ و   ت به ش تایبه وه ئه. ن تێرۆریزم هاوكاری بكه  دژی  بێ موو واڵتان ده هه

 .  وه ڵ ئێراندا هێشته گه ندیی باشیان له ند واڵتێكی ئورووپایی پێوه چه. ئێراندا بوون  كان له  مریكاییه ئه  بارمته
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 .وت ست كه ینی ده رێژیمی خومه  بازرگانیی باشیان له  كانی ئورووپایی قازانجی ته وڵه كاندا ده مریكییه بوونی ئه نه  له
ڕ  مره ی له نرده گوشراری پڕۆپاگه  نسره ڕه لوبنانردا بروون، فه  كانردا لره سرتی ئیرانییه ده نسری له ڕه فه ند ند مانگ، چه چه

 .كرد  جرووبه كان ته بارمته
 

ڵ  گره هێزیان له نردیی ئرابووریی بره و ئاڵمان ئێسرتاش زۆر پێوه كوو ئینگلستان وه  نسه ڕه فه  ی"سی. ئی. ئی"هاوكارانی 
.  ڵ برژاردووه تی هره وڵره كروو دوكترورینێكی ده تێرۆریزمری وه  ن كره كره ریژیمێك ده  پشتیوانی له  وانه ئه.  یه ئێراندا هه

نیا واڵترانی رۆژئراوایی،  تره [ نره]و  یی وه تره  كی نێونه  یره دیارده  و ببێتره برێ  تر برێ كارامره ندیی دژی تێررۆر ده هاوپێوه
 . وه میش بگرێته هتی جیهانی سێه تایبه  ڵكو واڵتانی سوسیالیستیش به به
 
 [. البنرێ وه]  وه وێته دوور بكه  بێ لێی كا ده  م تێرۆریزم دروست ده كا جیهانی سێهه ئیددیعا ده  كه  و تیۆرییه ئه
 

 . بگرێ رچاوه سه  كه  وه كه رجێیه هه و له ، بێ جیاوازی بات دژی تێرۆر كارێكی پێویسته خه
 

حكووم  وردی مرره و برره بررێ رارایرری  وه ترسررییه مه  نرره خه كان ده ژیررانی بێتاوانرره  كررهكان  برره ره تێرۆریزمرری عه  كرره  یرره ژیرانه
ئرازادیی   دژی  یه وه و كرده س كوژران، ئه كه 74تێیدا   ئیستامبوڵ كه  كان له كه ر سێناگۆگی جووله هێرش بۆسه. بكرێ
 حكووم ناكرێ؟ ر كوردی عێراق مه اڵم بۆچی هێرش بۆ سه به.  ئایینه

 
حكووم  كان مره تێرۆریسرتییه  وه كانی واڵتانی رۆژئاوا كررده هاوكووفه. نی ده دان مه رگی سه هۆی مه  بێته ده  ێرشهم ه ئه 

فریقای باشرووری  رستی ئره زپه گه رێژیمی ره  دژی  نگاوانه و هه ڕ ئه مه كانیان له یه رارایی  كه  اڵم زۆر گونجاوه به. ن كه ده
 .رچاو بگیرێ به وه
 

   جه ره ده  كوو هاوواڵتیی ڵك وه خه  دا بڕێك له م جیهانه له  بێ، كه كۆتایی پێ  و جیاوازیدانانه ئه  هاتووه   وه كاتی ئه
 .  یانه وتوو هه ی واڵتانی پێشكه و هاوواڵتییانه ئه  كه  ی نیه خه و بایه ژیانیان ئه  كرێ كه دوو و سێ چاویان لێده

 
 كی  یه رێگه  وه  نه  كه ت ده نابردن بۆ تێرۆر ره په  ی كه ڵكانه و خه كانی ئه وه بزووتنه  و سیاسی له خالقی پشتیوانیی ئه
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 . بات دژی تێرۆریزمه بۆ خه  دیكه
 

  ABDUL RAHMAN GHASSEMLOU 

GENERAL SECRETARY  

PARIS, 16/09/1986 
  

:  كانیران بریتری بروو لره ی گرتبروون، ناوه بارمتره  عێرراق بره  یی كرورد لرهحیزبێكی سیاس  كه  سه كه  2 و س له كه 3 *
Gymore   وMaurice   وHary . 

 
گشررتیی حرردكا و هاوكرراریی   قاسررملووو، سرركرتێری. ئیبتیكررارو نێرروبژیكردنی د  و برره نسرریی برروون ڕه كرران، فه گیراوه
  كانی بره نسریییه ڕه فه  ی كره و حیزبره  رۆكی ئره پاریس و سره  رپرسی سیاسیی حدكا له ، به عزیز ماملرێ.تڤان، د سیاسه
 . گرتبوو ئازادكران  بارمته

 
قاسرملوو سركرتێری . ئیبتیكاری د گیرابروون بره  بارمتره  بره  وهێمان شر هره  بره  ازیاری یۆگۆسالوی كهند ها دوو ئه روه هه

 . حدكا ئازاد كران  گشتی
  
كۆنفڕانسری "بۆ   كه  حمان قاسملووه بدولڕه مر دوكتور عه كی نه یه ، نووسراوه وه كی جیاوازه یه روانگه  تێرۆریزم له(  8)

 . چوو  ڕێوه شاری پاریس به  له 8811 - 18 - 81  له  و كۆنفڕانسه ئه.  نووسراوه"  وشتی مرۆڤانه تێرۆر و ره
 

دا،  و كۆنفڕانسره بوونی دوكترور قاسرملوو لره هرۆی نره  به  نسه ڕه تی فه وڵه ی ئێستای ده وه ره زیری ده دوكتور كۆشنێر، وه
 .  خوێندبۆوه  ی كه نووسراوه

 
  ، برره نووسررراوه  وی ڕانسرره زمانی فه برره  كرره  وه یه كه كییه ره سرره  قرره ده  ی لرره قووقییررهح  ترره و بابه ئرره  یوبزاده ن ئرره سرره حه
 كوردی  به  زمانی ئینگلیزیی كردووه  ی به كه رگێڕدراوه رچاوگرتنی وه به له
 

 ماڵپەڕی رۆژپریس: سەرچاوە
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 کانی ئامانجه اڵتی کوردستان و رۆژھه  تی کۆماری ئیسالمی له وڵه تێرۆریزیمی ده
 
 
 
 
 
 

 لوقمان زەھرایی

 
 هرۆی  بره وبروو روویردا  وسرنه هاباد مره کانی شراره  لره کرورت زۆر کی یره ماوه  لره  که تێرۆریستی ی وه کرده دوو دوای  له

 کۆمرراری سررتانی ده ،کاربه  که شراره ردووک هرره سرریڤیلی ی دیکره سرری که یرران ده وبرینرداربوونی و س کرره نرردین چه کروژرانی
 الی برۆ تاوانیران قرامکی یاسرایی کی یه وه لێپرسینه و  وه لێکۆلینه هێ  بێ  وبه  نده پرۆپاگه  به کرد ستیان ده ئیسالمی

 و ئره رانی بکره  بره ئیسررائیل ئامریکراو پشرتیوانی  بره وانیان وئره کررد درێرژ کوردسرتان اڵتی رۆژهره کانی سیاسیه  هێزه
 رێژیمری سرتانی ده کاربه هاباد مره شراری ی که تیرۆریسرتیه  وه کرده ڵ گه  له ندی وهی په  له. کرد نیشان ست ده  ته نایه جه

 یران وه کرده و ئره  کره  سرتگیرکردووه ده سریان که دوو  کره کوتیران  رتاوه سره  ولره کوت ده کیان یه  دژبه شتی زۆر ئاخوندی
 سرنوری  لره بروون ریک خره وان ئره ولی قره  بره  کره سری که سری گروپێکی گۆیا  که کرد عایان ئیده وپاشان  داوه نجام ئه

. کرروژراون ئیسررالمی کۆمرراری کررانی هێزه سررتی ده  برره  بووه هرره سررتیان ده دا  وه کرررده و ولرره عێررراق ناوخرراکی  بچنرره ئێررران
 کوردسرتانیش رێمی هره سرتانی ده کاربه ت نانره وته کروردی یری وغره کروردی نێکی والیه س که هی  بێ ڵ گه  له ئێستاشی

      کوژراون؟ کوێ  وله وچۆن بوون سیاسی نێکی الیه چ  ربه وسه کێن  سه که سی و ئه  که یانزانی نه
 

 اڵتی رۆژهره سیاسری کرانی هێزه موو هره ن الیره لره  تێرۆریسرتیه  وه کررده و ئره کردنری زار رمه وشره حکوم مره دوای  به دوا
 کرروژراو ی ماڵرره بنه بررۆ ت تایبرره  وبرره ک الیرره موو وبۆهرره رئاو سرره  وترره که ئیسررالمی ی سررێداره کۆمرراری تی پرره کوردسررتان
  نرده ناوه کراری  تێرۆریسرتیه  وه کررده و ئره  کره  برۆوه روون بروون نگور مره تی شیره عه  له یان زۆربه  که کانیش وبرینداره

  ی وه ئه بۆ  داڕشتووه یان خالقیه ئه  ودژه ئینسانی  دژه  پیالنه و ئه خۆیان وان وئه  رێژیمه خودی کانی ونیزامیه منی ئه

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZna2q0pTaAhVMWsAKHe_ICYsQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kurdipedia.org/?q=20160126152608129613&lng=9&psig=AOvVaw3d6gb_j9RrxUxxcHTJa_0U&ust=1522518862662706
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  .ن بکه کورد ستی ده  به کورد ڕی شه
 

  ولرره  سررنه شرراری بررۆ  وه گوێزرایرره پرریالن وجارشرروێنی ،ئه هاباد مرره  لرره ئررازادی دوژمنررانی پیالنرری وتنی که رنه سرره دوای
  وبره کالشرنیکۆف کی چره  بره پێچرراو وچاو دم سی که دوو کراودا  ئاماده دا پێش  له و گوماناویدا واو ته کی سینارێۆیه

  لرره س کرره نررد وچه ئینتزامرری کررانی هێزه ماشررێنی ردوو سرره  ترره کوتاوه ڵیان هرره ئیقبرراڵ یرردانی مه  لرره روونرراک رۆژی
  لره سریش که نرد چه ش سره دووکه و ئره ی قره ته  بره وگۆیرا  کردوو بریندار و  کوشتوو  یان ماشێنانه دوو و ئه رنشینانی سه
 ی تانره وحیکایه ئه. بروون رباز ده بۆی دان دروش   به ش که قه ته ودوای بوون وبریندار کوژران شار تاوانی بێ ڵکی خه
 و خرۆ نراو زیرانری وه زاری  لره ت نانره وته خۆیان ربه سره مێردیاکانی  وله  شاره و له رێژی  ستانی ده کاربه زمانی  له  که

 ن بکره پرێ برڕوای رخۆیان هره م گره مه نیا تره   کره چن ده یاڵ خه  وله راستین  له دوور نده وه ئه  وه ته بونه باڵو ئیتالعات
 ئیسررالمی کۆمراری سررتانی ده کاربه ی سرانه له وده ودرۆ بوخترران و بره بڕوایرران نێک والیره س کرره هری  ش جرراره و ئره نرا وده
 . کرد نه
 

 برێ  بره  ره فره دوونه و ئره  کره وێ کره رده ده باشری  به ڵگیراوه هه  که رووداوه  له  که ی فیلمه  کورته و  له کردن چاولێ  به
  لره خۆیران گرورجی  بره ی وه ئره برۆ  نیره شریان له په وهری  سرترێژ رده به  تره داوه یان ماشێنه دوو و ئه ڕاوکێ  ودڵه ترس

  بره تاوانیران قرامکی دیسران ش تێرۆریسرتیه  وه کررده و ئره برۆ رێرژی  سرتانی ده کاربه  .ن بکره ربراز ده  که ڕووداوه شوێنی
  هێررزه سررتۆی ئه  خسررته دیسرران شرریان ته نایه جه و ئرره وترراوانی ڕاکێشررا'' ئیررنقالب زیررددی''  بررۆالی خۆیرران ولی قرره

  کررره  تێرۆریسرررتیانه  وه کررررده و ئررره رانررری دارێژه کانی وبوختانررره  سررره له ده و درۆ. کوردسرررتان اڵتی رۆژهررره کانی سیاسررریه
  سرنه شراری ڵکی خره ش جراره م ئه یتوانی نه رێژیمن ئیتالعاتی تی زاره وه و پاسداران سپای ستانی ده به کار رخودی هه

 رانی دژبره کراری  تێرۆریسرتیانه  وه کررده و ئره  کره بێنرێ پرێ ت ناعه قه کوردستان اڵتی رۆژهه  له کورد گشتی وبیرورای
 تی ڵره و ده کانی لێدانره ت تۆهمره به ایانبڕو ئیسالمیش شورای جلیسی مه کوردی رانی نوێنه ت نانه وته بێ نیزام کوردی
  . نیه کودتا

 
 پاندنی داسره  له گرتن  خنه ڕه وێرای  ره ودیوانده وکامیاران  سنه کانی شاره رانی نوێنه  له کێک یه می ره بارکه بدولجه عه

  کره رجه ومه ل هره  لره رگررتن وه خرراپ ڵکی کره  بره ئیسرالمی کۆمراری رپرسرانی به دا، که رناوچه سه  به تی منیه ئه دۆخی
  ر سه  به رخۆیان هه  که ی تیه منیه ئه ی دۆخه و له رێژی  ستانی ده کاربه''  که لێ ده دا کانی وته  وله  کردووه تاوانبار

 .''گرن رده وه لێ ڵکی که خۆیان قازانجی  به   ندووه پا سه دایان دا  که ناوچه
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  ڵ گه  وله بکا چاو ڕه ڵک خه کانی مافه ئاست  له نگی ده بێ  بووه نه  ئاماده ی وه ئه هۆی  به''   که کرد ئاشکرای ناوبراو
 ئێسرتا تاکوو هره پارلمرانی تی سرونیه مه بروونی رای ره سره بکرا،  وه ڵکه خه مافی  به ودا وسه سات رێژی  ستانی ده کاربه
 مانرگ 7  لره زینردانی وحروکمی  کرراوه ڕاکرێش دادگرا م رده بره برۆ  وه رێژیمه زایی قه زگای وده دام ن الیه  له جاران پێج
  . پاوه داسه ر سه  به ساڵی 7 تا هه
 

 عبانی شره مین ئره نراوی  بره  ره ودیوانرده وکامیراران  سرنه کانی شاره رانی نوێنه  له  دیکه کێکی یه دا  ندیه یوه په و رله هه
  وه هێلنرره نه یی شرراراوه  بره  رووداوه و ئرره رانی بکرره ی وه دۆزینره وترری ره  کره کرررد ئیسررالمی کۆمراری رپرسررانی به  لره داوای

 ش قروروه شراری ری نوێنه حوسێنی عیماد ید سه. ێنن بگه ڵک خه ئاگاداری  به  وه کانه گشتیه  نه یه ڕاگه  له کانی وئاکامه
  اڵتدارانه سره ده کانی وتره چه  ته سیاسره ی وه نهبیرخسرت وه  وه ژیاندنه ستی به مه  به  تێرۆریستیه  کاره و ئه''  که  وایه ڕای
 ی وه کردنره دان ئراوه خسرتنی گروێ وپشرت دان نره گرینگری ئامرانجی  بره  کره  وایره پێری ناوبراو.  یه وناوچه ربه رامبه  به

 .'' دراوه نجام ئه  وجۆره له کی یه وه کرده کوردستان
 

 اڵتی رۆژهره پارێزگاکرانی  لره تێرۆریسرتی تراوانی کردنری جرێ  بره وجرێ پرالن دارشرتنی  له ئیسالمی کۆماری ئامانجی
 اڵتدارانی سره ده کانی لره په چه  ته سیاسره ی وه کردنره تراقی یردان مه  بۆته کوردستان اڵتی رۆژهه وبۆچی  چیه کوردستان

 خرۆی ئامرانج  کردۆتره کروردی ی وه تره ونه کوردسرتان اڵتی رۆژهره ئیسرالمی کۆمراری تی وڵه ده تێرۆریزمی وبۆچی تاران
 . یه که دۆخه نگاندنی ڵسه وهه  وه بیرکردنه جێگای

 
 بکررێ گرینرگ ی له سره مه نرد چه  بره  ئامراژه  پێویسرته ئیسرالمی کۆمراری کانی تێرۆریسرتیه  ته سیاسه ی وه روونکردنه بۆ

  .بکرێ  شرۆڤه کانی جۆراوجۆره  نه والیه
 

 وکوشرتن گررتن و کۆمرار رۆک سره  بره نرژاد دی حمره ئه ی وه پاندنه زۆرداسره  وبره پاسرداران سپای کودتای دوای :م که یه
 تی واویره ته  لره ئیسرالمی کۆمراری وسیسرتمی  قیره فه لری وه اڵتی سره ده تی شروعیه مه س که دان سه  به کردنی وزیندانی

  ماوه نره  سیسرتمه و به بڕوایان ئیدی ئێران ڵکی خه هاتووی زاڵه وه میلیۆنی اڵنی وکۆمه  وه پرسیاره ژێر  وتۆته که خۆیدا
 ی وه مانره وبرۆ زانرێ ده  وراسرتیه ئه باشری  بره ئیسرالمیش کۆمراری. دێمروکراتیکن رێژیمێکی رکاری سه  هاتنه وخوازیاری

 دا ده وڵ وهره وتۆقانردن وئێعردام وزینردان نرگ بروزه زه ر بره  بردۆتره نای پره جراران  زیاترلره زۆر اڵتدا سره ده  له خۆی
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 وئێعردامی کوشرتن  بره ی وه ئره برۆ  باشره یدانێکی مه وکوردستانیش بکا ی که نیزامه رانی دژبه  به  کشه پاشه  وه ورێگایه له
  رله هه  وه ینه خومه ن الیه  له کورد تاکی خوێنی ڕشتنی و بترسێنی پێ ئێرانی ی دیکه کانی ناوچه ڵکی خه کورد الوانی
 . زانراوه الل حه  به  وه ره وبه مه  له ساڵ 31  له کورد ی وه ته نه دژی  له ی تواکه فه دوای

  
 دای  وبره  برووه خرولقێن بروحران رێژێمێکری وام رده بره خۆیردا ی ساڵه 38 نی مه ته ی ماوه  له ئیسالمی کۆماری :م دووهه

 یاسایی داواکارێکی  رجۆره هه  وه رێگایه و وله بکا دروست ئێران النی گه وبۆ بۆخۆی بوو نه کی ره ده دوژمنی  داوه وڵی هه
 واڵم دان  سررێداره  ولرره وزینرردان ئاگروئاسررن  برره کرروردی لی گرره ت تایبرره  برره ئێررران النی گرره دێمرروکراتیکی و وئینسررانی

 کردنرری حروم ومرره کوردسررتان  لرره ی تێکرره وله ده تێرۆریزمرری تی سیاسرره ی وه هێنانرره پاسرراو بررۆ وام رده برره  و  وه ترره داوه
 دان وئراوه ئرابوری برواری  لره کانی کوردنشرینیه  ناوچره موو کانی،هره نیه ده مه و سیاسری  مافره  لره کوردستان التی رۆژهه
 رجی خره ئێرران ی دیکره پارێزگاکرانی برۆ ی زۆره  پراره  ڕاده و ئره  بووه نره  وئامراده  وه هێشتۆته وتووی دواکه  به  وه کردنه

  لرره ت منیرره وئه  نائارامرره کوردسررتان  کرره   بررووه  وه ئرره شرری هانه وبه بهێنررێ کاری برره کانیش کوردیرره پارێزگررا بررۆ  کررردووه
 ئامریکررا پشررتیوانی  برره وێ یانهرره ده و ئێرررانن ڵکی خرره  وبرره ئێررران  وبرره ئیسررالم  برره دژ کرران کورده و  نیرره کوردسررتان
 ق وحرره ئینسررانی باتی خرره  جررۆره و وبرره ن بکرره  جزیرره ته وواڵت ن بکرره الواز ئیسررالمی کۆمرراری وبریتانیررا وئیسرررائیل

 . کاەد  پێناسه ئێران میللی تی منیه ئه ر سه بۆ ک یه شه ڕه هه  به کوردستان التی رۆژهه کانی سیاسیه  هێزه ی خوازانه
 

 ئیسرالمی کۆمراری دوژمنرانی  وه ئره  کره یه وه ئه دانری ونیشران نرارازی ڵکی خره  لره میلیۆنران کردنری رکوت سه بۆ :م سێهه
 ت نانره وته ن کره ده وقورعران ئیسالم رانی دژبه تی یارمه وی عنه ومه سیاسی تی ویارمه پوڵ دانی  به رێکن خه  چاالکانه

 برێ ڵکی خره وکوشتنی بۆمب ی وه قاندنه ته  به ی وه ئه بۆ ئێران خۆی نێو  نێرنه ده تێرۆریستی گروپی  وه کانه سنوره  له
 دژی  لره تونردی  بره زانرێ ده خرۆی رکی ئره  وبره  ناچراره ت وڵره ده  ربۆیره وهه بشوێنن ئیسالمی کۆماری تی منیه ئه تاوان
  سریناریۆیه و ئره خسرتنی رێ وه بره ئیسرالمی کۆماری.  وه بجولێته لوچستان وبه سیستان و کوردستان کانی سنوریه  ناوچه

 دا ده وڵ هره درێرژێ، تاوانێرک هی  بێ  به کورد ئینسانی وخوێنی کردوون بۆ رێژی  رنامه به خۆی  که ی تێرۆریستیانه
 و له  تێرۆریستیانه کی سیمایه ک الیه  له ی وه ئه بۆ کوردستان اڵتی رۆژهه کانی سیاسیه  هێزه ستۆی ئه  بخاته ی تاکه خه

 نردی ناوه کوو وه کوردستان  وه دیکه کی الیه  وله بکا دناویان به وئێران کوردستان ڵکی خه الی  وله بکا رسی  ته  هێزانه
 وبرۆ خۆیران کانی ئامانجره برۆ  کره بکرا تاوانبرار بریتانیراش و وئامریکا وئیسرائیل بدا نیشان دونیا  به تێرۆریستان

 .ن که ده تێرۆریزم  له پشتیوانی ئێران ڵکی خه  له شاندن وه  ربه زه
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  ڵکانی خه میللی ئیحساساتی ڵخراندنی هه وڵی هه  له ی رانه فریوده  ته سیاسه و ئه بردنی  رێوه به  بۆ ئیسالمی کۆماری
 ی دیکره کانی ناوچره کگرتوویی ویره ردی هراوده  لره  م لێبدا،هره نیشران دوو تیرێک  به وێ یهه وده  ئێرانه کوردی یره غه

 ئێرران سیاسری زای فره میش وهه بکا پێشگیری یان که رێژیمه دژی  له بات خه بۆ لوچستان وبه کوردستان ڵ گه  له ئێران
 خۆی دژی  له ڵک خه کی یه وه کرده دژ موو وهه  وه بهێلێته دا خۆی تی وڵه ده تێرۆریزمی تی سیاسه ری سێبه ژێر  له روا هه
 .بکا  پێناسه  بێگانه ستی وده تێرۆریزم  به
 

 7181ری ەی ئۆکتۆب82: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی گیارەنگ  : سەرچاوە

 
 

 

 

 تیرۆریزمی دەوڵەتی 
  
 
 
  
 
 
 

 ناھید حسەینی

  
و لە گرینگتررین  و كرۆمەاڵیەتی جیهانیران داگیرر كرردووە  و تیرۆریزم، ئەو دوو چەمكەن كە پانتایی سیاسری  تیرۆر 

و ئەوپەڕگیررررەوە وەك  و یررران گرووپگەلێكررری تونررردئاژۆ  ئاریشرررەكانی ئەم سرررەردەمەن و زۆرجرررار لە الیەن كەسررران 
 و بەرژەوندیی تاكەكەس، گرووپ یان دەسەاڵتێك   ستراتیژییەكی سیاسیی بەكاردەهێنرێن بۆ دەستەبەركردنی قازانج

 .و یان نەهێشتنی نەیارانیان بە مەبەستی بێدەنگ كردن 
 

 دیارە تیرۆریزم وەكوو تاكتیكێك
 

http://www.heloykurdistan.com/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=645:tirorizmi-dawlati&catid=2:syaset&Itemid=7
http://www.heloykurdistan.com/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=645:tirorizmi-dawlati&catid=2:syaset&Itemid=7
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نەك هەر لە الیەن ترراك یرران گرررووپێكەوە، بەڵكرروو زۆرجررار لە الیەن دەسررەاڵتێكەوە لە دژی خەڵرركەكەی خرررۆی 
و لە رێرگەی  ریزمی دەوڵەتی سەرهەڵدەدات كە بە شێوەی نایاسرایی وی تیرۆو لێرەوە چەمكێك بەنا بەكاردەهێنرێت 

 .و بەكرێگیراوەوە بەڕێوەدەبرێت و یان بەكارهێنانی كەسانی خۆفرۆش  رێكخستنی نهێنی 
و بە  نمرروونەیەك لە تیرۆریزمرری دەوڵەتیرری كۆمرراری ئیسررالمیی ئێررران، تیرررۆری رێبەرانرری ئۆپۆزیسرریۆنی ئێرانرری 

 .و هاوڕێیانیانە سادقی هەمیشە لەیاد . و د قاسملووی نەمر . و رێبەری مەزنی كورد، د سەركردە تایبەتی دوو 
 

و  و سەرەڕۆكان بۆ پاراستنی دەسەاڵتە ناڕەواكەیان، چاوپۆشی لە هەموو بەها مرۆیی، سیاسیی  دەسەاڵتە دیكتاتۆر 
بەاڵم مێرژوو سرەلماندوویەتی . یەتی دانرانێنو كەرامەتری مرۆڤرا و هی  بەهایەك بۆ رای گشتیی  یاساییەكان دەكەن 

و نە هرری  زاڵمێررك  دەخررات   و رێبەرێررك بررزووتنەوەی ئررازادیخوازیی نەتەوەیەك لە پررێ كە نە كوشررتنی كەسررایەتی 
 .و مانەوە بە دەسەاڵتەكەی ببەخشێت و توندوتیژی بەردەوامیی  توانیویەتی بە تیرۆر 

 
یری خەبراتی سیاسری خرۆی، لەگەڵ ئەوەدا كە بەردەوام لەگەڵ هێرشری حیزبی دێموكراتی كوردستانی ئێران بە درێژا

و ئەخالقییەكران  و تیرۆریزمی دەوڵەتیی كۆماری ئیسرالمیی بەرەوەڕوو برووە، هەرگیرز لە پرەنسریپە سیاسریی  تیرۆر 
لە حیزبرری دیمررۆكراتی كوردسررتانی ئێررران ئەمررڕۆ . و تیرۆرمرری لە هەمرروو شررێوەكانیدا مەحكررووم كررردووە الی نەداوە 

و بە گشتیی لە گۆڕەپانی سیاسەتدا وەك حیزبێكری خراوەن  و كۆمەڵە نێونەتەوەییەكاندا  و لە كۆڕ  ئاستی نێوخۆیی 
 .و بە ئەزموون ناسراوە مێژووی پاك 

 
تەنیا چەند رۆژ بەسەر بیستەمین ساڵیادی تیرۆری رێبەری هەمیشە لەیادمان، شەهید دوكتور سادق شەرەفكەندیدا 

و پەیمرران لەگەڵ رێبررازی رێبەرانرری شررەهیدمان كە رێبررازی  كررردنەوەی بەڵررێن   بررۆیە وێررڕای نرروێو هەر تێپەڕیرروە 
شرررەرەفكەندی كە . و نیشرررتمانەكەمانە، هانرررا دەبەیرررنە بەر وتەیەكررری بە نررررخ لە د و سرررەروەری گەل بەخرررتەوەری 
ۆیانردا بە هەسرتی گەرمری و پڕ لە خۆشەویستیی خ با دایكانی كوردستان رۆڵەكانیان لە باوەشی گەرم :"فەرموویەتی

و چیرۆكی ژیانی دوكتور قاسملوو و شەهیدانی رێگرای رزگارییران بە  و ئازادیخوازی پەروەردە بكەن  نیشتمانپەروەری 
 ".گوێدا بخوێنن

 
 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ٢٧: ڕێکەوتی  -هەڵوی کوردستان  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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  وه تیرۆریزم لە روانگەی دوكتۆر قاسملووه

 
 
 
 
 
 
 

 سیروان مووساپوور
  

ئررێمە وەك حیزبێكرری دێمرروكرات ڕەشررەكوژی رەت دەكەیررنەوە، چررونكە حیزبێررك كە لەالیەن گەلەوە پشررتیوانی لررێ » 
ئررێمە تیرۆریررزم لە هەر شرروێنێك مەحكرروم . بكرررێ، هرری  پێویسررتییەكی بە پەنررابردن بررۆ ئەو چەشررنە كررارانە نرریە

 (لە وتە بەنرخەكانی دوكتۆر قاسملوو) «...دەكەین
 

تیرۆریررزم وەك زۆر چەمررك و زاراوەی دیرركە، پێناسررەی جۆراوجررۆری بررۆ :  وه تیرۆریررزم لە روانررگەی دوكتررۆر قاسررملووه
تەنیرا خاڵێرك كە . دیارە لێررەدا مەبەسرت پێناسرەكردن و باسركردنی رەهەنردە جیاوازەكرانی تیرۆریرزم نیریە. كراوە

تەكرران بە دژی كەسررایەتی و رێكخررراوە سیاسررییە گرررینگە ئامرراژەی پێبكرررێ ئەوەیە كە تیرۆریررزم چ لە الیەن دەوڵە
نەیارەكان كەڵكی لێ وەرگیرێ و چ لەالیەن تاق  و رێكخراوەكانەوە بە دژی حكوومەتەكان سروودی لرێ وەربگیررێ، 
ئەوا كردەوەیە كە تێیدا مەبەست بەكرار هێنرانی تونردوتیژی و تررس و تۆقانردن و، لەنراوبردن و بەچۆكرداهێنانی 

دیررارە خررودی زاراوەی تیرررۆریش لە سررەرچاوە التینییەكەیرردا هەر بەواتررای ترسرراندن و ترررس و . الیەنرری بەرامرربەرە
 . تۆقاندنە

 
دوكتۆر قاسملوو وەك رێبەری حیزبێكی خاوەن پرێگەی جەمراوەری، لەم برارەوە خراوەن روانرگە و هەڵوێسرتی روون و 

ەكانیدا تێپەڕ دەبوو، ئەو پێرداگری لەوە لە كاتێكدا كە شەڕ لە كوردستاندا بە ئاستەمترین قۆناغ. ئینسانیی بووە
كردۆتەوە كە تێكۆشەرانی كورد لەگەڵ ئەوەیكە بە تەواوی تواناوە بۆ وەدەسهێنانی مافەكانیان هەوڵ بردەن، دەبرێ 
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لە یەكێك لە وتووێژەكانیدا . لە هەر چەشنە كردەوەیەكی دژە مرۆییانە بە تایبەت كردەوەی تیرۆریستی خۆ ببوێرن
داواكانمران حەقرن، . ئێمە بۆ دێموكراسی بۆ ئێرران و خودموختراری برۆ كوردسرتان خەبرات دەكەیرن ..»: گوتوویەتی

 .«شەڕ دەكەین بەاڵم هەر چەشنە كردەوەیەكی تیرۆریستی رەت دەكەینەوە
 

خاڵێكی گرینگی دیكە كە لە روانگەكانی دوكتۆر قاسرملوو سرەبارەت بە تیرۆریرزم دەردەكەوێ، مەسرەلەی جیراوازیی 
ئەو لە هەمران كاتردا كە برۆ چارەسرەكردنی . رۆریزم و خەبراتی برزووتنەوە ڕزگراریخوازییە نەتەوەییەكرانەنێوان تی

ئاشتییانەی پرسی كورد لە رۆژهەاڵتی كوردستاندا لە هی  هەوڵ و كۆششێك خۆ نابوێرێ، بەاڵم زۆر بە راشركاوانە 
. ەرست و تیرۆریستی تراران رەت نراكەینەوەئێمە خەباتی چەكدارانە لە دژی رێژیمی كۆنەپ« :ئاماژە بەوە دەكا كە

لە رێژیمێكی دیكتاتۆردا كە دەرەتانی هی  شرێوەیەكی دیركەی خەبرات لە گرۆڕێ دانریە، تەنیرا چەك برۆ خەبرات لە 
ی فەڕەنسری پێرداگری (لیبراسریۆن)لەگەڵ ئەوەشردا لە وترووێژ لەگەڵ رۆژنرامەی . «پێناو دێموكراسریدا دەمێنێرتەوە

شررەڕی . تیرۆریررزم و بررزووتنەوە رزگرراریخوازییە نەتەوەییەكرران دوو مەسررەلەی جیرراوازن» : لەسررەر ئەوە دەكررا كە
هەر لەم پێوەندییەدا . «چەكدارانە یان پارتیزانی بۆ رزگاریی نەتەوەیەك، پەنا بردن بۆ تیرۆریزمی پێویست نیە

تیردا دەڕۆن و رێنروێنی و ی دیموكرا من پێ  وایە بزووتنەوە بەهێزەكان، ئەو بزووتنەوانەی بە ڕێگه»: فەرموویەتی
ئەو بە باشری لەوە . «الیەنگری و پشرتیوانیی خەڵكیران لەگەڵە، پێویسرتییەكیان بە پەنرابردن برۆ تیرۆریرزم نریە

تێگەیشررتبوو كە لەژێررر روونرراكیی سیاسررەتی دروسررتی حیررزبەكەی و پشررت ئەسررتوور بە هێررزی لەبررڕان نەهرراتووی 
خەباتی نەتەوەكەی بە ئامانج دەگا و هی  پێویسرت ناكرات كە خەڵكەكەی و فیداكاریی پێشمەرگەكانی، سەرەنجام 

 . «بۆ گەیشتن بە ئامانجی پیرۆز كەڵك لە ئامراز و كەرەسەی ناپیرۆز وەبگیرێ» 
 

دوكتررۆر قاسررملوو بە روانینێكرری ئینسررانی و بیركردنەوەیەكرری سررەروو حیزبرری و تەنررانەت سررەروو نەتەوەیرریش بررۆ 
اتانە تیرۆریزم مەحكوم ناكات كە رووی لە حیرزبەكەی یران نەتەوەكەی خرۆی ئەو تەنیا ئەو ك. تیرۆریزمی روانیوە

ئەو لە هەمرران كاترردا كە كوشررتاری گوندنشررینەكان بە هررۆی رێژیمرری خررومەینییەوە بە تیرۆریررزم دادەنررێ، . بێررت
ئەو بە چەنرردین جررار ئەوەی دووپررات . تەقانرردنەوەی بۆمررب لە پێتەخترری واڵتە رۆژئاواییەكررانیش مەحكرروم دەكررا

لەم پێوەنردییەدا جێری خرۆیەتی وەك نمرروونە . «ئرێمە تیرۆریرزم لە هەر شروێنێك مەحكرروم دەكەیرن»دۆتەوە كە كرر
لەگەڵ ئەوەی خرومەینی چەنردین جرار دژی ئرێمە »: ئاماژە بە یەكێك لە وتە بەنرخەكانی دوكتۆری زانامان بكەیرن

نەكررردوە و بە پێررڕەوی كررردن لە  لە شررێوەكانی تیرۆریسررتی كەڵكرری وەرگرترروە، ئررێمە هرری  كررات ئەوەمرران تەئییررد
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دا ئێمە تەنیا حیزبی ئێرانری برووین كە بارمتەگرتنمران  ١٩٧٩لە ساڵی . ئوسوول، بارمتەگرتنمان مەحكووم كردووە
. دواترریش هەمیشرە تەیرارە رفانردن و بۆمرب دانانەوەمران مەحكرووم كرردوە. لە سەفارەتی ئامریكرادا مەحكرووم كررد

ری ئیسررالمییە كە بەرپرسررانی رێررژی  چەن سرراڵ لەمەوپررێش بە ئاشرركرا رایرران تیرۆریررزم سیاسررەتی ڕەسررمیی كۆمررا
 . «...گەیاندوە

 
رێژیمە دیكتاتۆرەكان لە پێناوی گەیشتن بە ئامانجەكانیان نە تەنیا كردەوەی .. »لە روانگەی دوكتۆر قاسملووەوە 

دا لە رەشرررەكوژی و شرررێوە تیرۆریسرررتی بە خرررراپ نرررازانن، بەڵكررروو بە شرررێوەی رەسرررمی لە نێوخرررۆ و دەرەوەی واڵتررر
ئەو رێژیمررانە لەنێوخررۆی واڵترردا موخررالیفە سیاسررییەكانی خۆیرران تیرررۆر . جۆراوجۆرەكررانی تیرررۆر كەڵررك وەردەگرررن

لە دەرەوەی واڵتیشردا . دەكەن و لەو رێگایەوە دەسەاڵتی پاوانخوازانەی خۆیان بە زۆری بەسرەر خەڵكردا دەسرەپێنن
نردی جیهرانی و برۆ بەرگریری لەالیەنگریری ئرازادیخوازان و بە مەبەسرتی بۆ كرپ كردنری دەنگری هراودەردی و هاوپێوە

ناچاركردنی دەوڵەتان برۆ قبرووڵی هێنردێك مەبەسرتی ترایبەتی و جاروبراریش برۆ برا  ئەسرتاندن یران سرەپاندنی 
كۆمراری ئیسرالمی وەك رێژیمێكری دژەگەلری . «ئیدئولوژی و بۆچوونێكی تایبەتیی خۆیان پەنا دەبەنە بەر تیرۆریزم

هەم لە ئاستی نێوخۆیی و هەم لە ئاستیی نێونەتەوەییشدا بە شرێوەیەكی بەربراڵو كەڵكری لە كرردەوەی تیرۆریسرتی 
وەرگرترروە كە بێگومرران یەكێررك لە الیەنە هەرە خەسرراردیتووەكانی ئەم كررردەوە دژە مرۆییررانەی كۆمرراری ئیسررالمی، 

ین رێربەر و كەسرایەتیی سیاسریی تێكۆشرەری حیزبی دێموكراتە كە بە سرەدان كرادر و پێشرمەرگە و ئەنردام و چەنرد
 . لەدەست داوە

 
جیرراواز لەوەیرركە تیرۆریرزم خررۆی بە شررێوازی . دوكترۆر قاسررملوو، قوربررانیی تیرۆریزمری دەوڵەتیرری كۆمرراری ئیسرالمی

جۆراوجرررۆر پێناسرررە كرررراوە و لە رەهەنررردیی جیاجیررراوە سرررەیری كرررراوە و لە قرررامووس و سرررەرچاوەكاندا پێناسرررەی 
ووسراوە و بگرە لە هەندێكیشیاندا هۆكارەكانی سەرهەڵدان و بەكارهێنانیشری دیراری كرراوە، دەبرێ جۆراوجۆری بۆ ن

بڵێین كە خودی تیرۆریزم چەند شێوازی جۆراوجۆری هەیە و لە چەند جۆرێكدا بەڕێوە دەچێ كە باوترینیان بریتین 
، تیرۆریزمری سیاسرری، ئررایینی، (یپەراوێررز)تیرۆریزمری پێشررێلكاری یاسرا گشررتییەكان، تیرۆریزمرری مارجینراڵی : لە

دیارە بێجگە لەمانەش چەنردین جرۆری دیركەی تیرۆریرزم . كیمایی، رادیۆلۆجی، گەریالیی، دەوڵەتی و نێودەوڵەتیی
بە ئامراژە بەم جرۆرانە دەتروانین بڵێرین كە دوكترۆر قاسرملوو، بروو بە قوربرانیی دەسرتی تیرۆریزمری . بوونیان هەیە

چونكە لە ترازەترین پێناسرەدا . ەم رێگەیەوە كۆتایی بە ژیانی فیزیكی ناوبراو هاتدەوڵەتیی كۆماری ئیسالمی و ل
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شررررێوازێك لە تیرۆریررررزم كە دەوڵەتێررررك لە »: كە بررررۆ تیرۆریزمرررری دەوڵەتیرررری كررررراوە، هرررراتوە كە بررررریتییە لە
یرۆریرزم ستراتیژییەتی خۆی بۆ گەیشتن بە ئامانجەكانی پشت بە كردەوە تیرۆریستییەكان دەبەستێ، ئەمجۆرە لە ت

كاتێك بەڕێوە دەچێ كە دەوڵەتێك بە پشت بەستن بە هێرشە سەربازییە كالسیكەكان نەیتوانیوە ئامانجەكانی خۆی 
 .«بەوەپێشەوە ببات

 
هەورەك هەموو الیەك دەزانرن كۆمراری ئیسرالمیی ئێرران لە مراوەی چەنرد دەیە دەسرەاڵتدارێتیی رەشری خرۆی بەسرەر 

بەرهەڵستكارانی خۆی كەڵكری لە هەمروو جرۆرە ئرامرازێكی سرەركوت و لەنێروبردن ئێراندا بۆ لەنێوبردنی نەیاران و 
. وەرگرترروە و تەنررانەت زۆرجررار لە رەهەنرردی ئررایینییەوە هەوڵرری رەوایرری پێرردان بە كررردەوە دژەمرۆییەكررانی داوە

وەیە، نەتەوەی كررورد لە ئێررران و حیزبرری دێمرروكراتیش وەك رێرربەر و پێشررەنگی خەبرراتی رزگرراریخوازانەی ئەم نەتە
ماوەیەكی كەم دوای هاتنەسەركاری ئەم رێرژیمە، رووبەڕووی خەبراتێكی سرەخت و خوێنراوی برۆوە و لەم پێناوەشردا 

رێژیمی كۆماری ئیسالمی بۆ كپ كردنی دەنگی ئرازادیخوازانەی ئەم نەتەوەیە . تێچوویەكی زۆری ماددی و مرۆیی داوە
بەرتەسررك كررردنەوە و تەنررانەت لەنرراوبردنی ئەم كەشررە  و لە مەیرردان وەدەرنررانی تێكۆشررەرانی حیزبرری دێمرروكرات و

كایەوە، پەنای بۆ گشت ئامرازەكانی سرەركوت   سیاسییەی كە دوای ڕووخانی رێژیمی پەهلەوی لە كوردستان هاتبووه
تیرۆركردنی دەیان و سەدان كادر و پێشمەرگەی دێموكرات لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت، یەكێرك لەو . و تۆقاندن برد

دژەمرۆییررانە برروو كە رێررژی  لە پەنررا كاولكرراری و قەاڵچررۆكردنی شررار و گونرردەكان و گرررتن و ئێعرردامی كررردەوە 
كرردەوەیەك كە . تێكۆشەرانی سیاسی و شەڕ لەگەڵ پێشمەرگەكانی هێرزە سیاسرییەكانی كوردسرتان بەكراری دەهێنران

ەم حیزبی دێموكرات و بزووتنەوەی بەداخەوە هەم كۆماری ئیسالمی لە زۆربەی كاتەكاندا تێیدا سەركەوتوو بوو و ه
 خەڵكی كورد خەسارێكی زۆری پێگەیشت كە یەكێك لە تاڵترین و لە هەمان كاتدا گەورەترین خەسارەكانی ئەم 

 . كردەوە دژەئینسانییە تیرۆری ڕێبەرانی كورد و یەك لەوان خودی دوكتۆر قاسملوو بوو
 

راسررتە لە مرراوەی چەنررد سرراڵ شررەڕ و بەربەرەكررانی و شررەهیدبوونی دەیرران و سررەدان تێكۆشررەی دێمرروكرات، كۆمرراری 
ئیسررالمی توانیبررووی تررا رادەیەك شۆڕشرری كررورد و حیزبرری دێمرروكرات تووشرری الوازی بكررا، بەاڵم ئەم حیررزبە پەشررت 

وەستابوو و بەربەرەكرانی خرۆی درێرژە ئەستوور بە هێزی خەڵك و ئیرادەی پێشمەرگەكانی، هەروا قورس و قایی  را
دەتروان  بڵرێ  و » : دا گوتبرووی«یروم السرابب»هەروەك دوكتۆر قاسملوو خۆی لە وتووێژ لەگەڵ رۆژنامەی . پێدەدا

رابگەیەن  كە ئێمە هەوەڵ كەس بووین لە بەربەرەكانێ لەگەڵ رێژیمی خومەینی دا و لەو باوەڕەدام لە داهاتووشدا 
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لە الیەكری . راسرت هەرواش بروو. «بەربەرەكانێمران لەگەڵ رێژیمری خرومەینی هەر دەمێنرێئاخرین كەس دەبرین كە 
دیكەشررەوە، كۆمرراری ئیسررالمیش زۆر بە باشرری هەسررتی بەوە كردبرروو كە هررۆی سررەرەكیی خررۆڕاگری و بەردەوامبرروونی 

ەتی حەكیمرانە خەباتی حیزبی دێموكرات و لەوەش گرینگتر بە جیهان ناساندنی كێشەی كورد، ریبەرایەتی و سیاس
هەر بررۆیە ئەوانرریش بە داڕشررتنی پیالنێكرری سررامناك و تررێكەل بە . و پررڕ لە واقررب بینیرریەكەی دوكتررۆر قاسررملوویە

وردبینیررریەوە كە لە الیەن بەرپررررس و كەسرررانی پرررلە یەكەمررری واڵتەوە گەاڵڵە كرابررروو، پیالنررری تیررررۆری رێررربەری 
 . وە توانیان تێشیدا سەركەوتوو بنبەتوانای كورد، دوكتۆر قاسلوویان بەڕێوە برد كە بەداخە

 
قاسرلوو چررۆن برروو كەوتە نرراو ئەم تەڵەیەوە؟ ئەوە پرسرریارێكە كە هەركەس لەوانەیە بە بۆچرروون و لە روانررگەی .د

ئەو كە باشتر لە هەر كەسێكی دیكە لە ماهییەتی كۆماری ئیسالمی تێگەیشتبوو و تەنانەت . خۆیەوە واڵمی بداتەوە
ئێران و جیهران ناسراندبوو و چەنرد سراڵ پرێش ئەوی وەك ریژیمێكی تیرۆریست و تیرۆریست پەروەریش بە خەڵكی 

ئێرران تەنیرا واڵترێكە كە بە رەسرمی » : شەهیدبوونی لە وتووێژ لەگەڵ رۆژنرامەی فەڕەنسریی لیبراسریۆن گوتبرووی
. «ئەوە مەوزۆعررێكە كە مررن وەبیرهێنررانەوەی بە پێویسررت دەزانرر . تیرۆریزمرری گەیانرردۆتە سررەتحی سیاسررەتی واڵت

بەاڵم ئەوەكە چرۆن بەم ئاسرانییە لەالیەن . ای سیاسەتە چەپەڵەكانی ئەم رێرژیمە برووكەوایە ئەو زۆر باش شاڕەز
بەكرێگیراوانررری رێژیمررری ئاخونررردییەوە تیررررۆر كررررا، هەروەك گوتمررران هەركەس بە شرررێوەیەك وەاڵمررری دەداتەوە و 

دادەنێن، بەاڵم  تەنانەت هەندێك لە نووسەران و خاوەنڕایان ئەمە بە یەكێك لە هەڵە گەورەكانی دوكتۆر قاسملوو
هەر چەشرنە واڵمردانەوەیەك بەم پرسریارە بەبرێ : لێرەدا ئاماژە بە خاڵێرك بە پێویسرت دەزانر  كە ئەویرش ئەوەیە

لەبەرچاوگرتنی بارودۆخی ئەوكاتی ناوچەكە بە گشتی و، بزووتنەوەی كورد لەو سەردەمدا و هەلومەرجی نێوخرۆیی 
 . قاسملوو دەكرێ حیزبی دێموكرات، ناحەقییەكە دەرحەق بە دوكتۆر

 

 : سەرچاوەكان
 

 (بەرگی دووەهەم)كاوە بەهرامی : تاڤگەی هەقیقەت، كۆكردنەوەی -١
 . فەرهەنگی سیاسی، وەرگێڕانی زاهیر محەممەدی و یاسین حاجی زادە -٢

 

 . وه دا باڵو بۆته" کوردستان"ی  ی رۆژنامه٥٨٧  ژماره  له
 

 ٢١١٢ جووالیی ٢١: یڕێکەوت  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ھۆکارەکانی زیادبوونی تیرۆریزمی دەوڵەتی لە دژی عەرەبەکانی ئێران

 
 
 
 
 
 

 ھیوا سەلیمی

  
 کررارونی زینردانی لە سیاسری چراالکیتری دوو لەسرێدارەدران، عەرەب سیاسرری چراالکی چەنردین رابرردوودا رۆژانری لە

 سریڤیلی هاوواڵتی چەندین جیاوازیشدا رووداوی چەندین لە. لەدەستدا گیانیان گوماناوی زۆر شێوازێکی بە ئەهەواز
 ئەمنییەتییەکران هێرزە گروللەی راستەوخۆی دستڕێژی بەر کەوتوونە دیاریکراو و روون هۆکارێکی هی  بێ بە عەرەب

 برروو، ئێررران باشررووری لە عەرەب نەتەوەی بررۆ تراژیررک و سررەخت رۆژانێکرری رابررردوو رۆژانرری گشررتی بە. کرروژراون و
 لەو باشری بە کرورد گەلری وەک ئرێمەش و دەبێرتەوە دووبرارە عەرەب نەتەوەی برۆ دەیەیە سێ لە زیاتر کە رۆژانێک
 بە و ئێرران بندەسرتەکانی نەتەوە هەمروو دژی لە نەتەوەیری ئاپارتایردی. تێدەگەین سەختانە ئازارە لەو و رۆژانە

 ئامرادەبوونی حروکمی بە بەاڵم و ئێررانە سیاسری سیسرتەمی ئامادەی هەمیشە سیاسەتی عەرەب گەلی لەدژی تایبەت
 :زیادبوونە و گەشە لە روو سیاسەتە ئەم هۆکار چەندین

 
 لەژێرر ئێراندا سیاسی هاوچەرخی مێژووی لە بندەستەکان نەتەوە ئاسمیالسیۆنی و هەاڵواردن سیاسەتی و پڕۆژە -8

. پێناسرررەکراوە پێداویسرررتییەک و زەروورەت وەک سیاسررریدا ئیسرررالمی و ناسررریۆنالیزم ئایررردیۆلۆژیای دوو کررراریگەری
 هررێڵە جیاوازییەکرران، سررڕینەوەی بررۆ هەوڵرردان گشررتی بە و جیاوازەکرران شوناسررە لە حاشرراکردن تەڵەبرری، عەزەمەت

 بەهرررا و مرررۆڕاڵ هەمررروو ئایررردیۆلۆژیکانەدا ئرررارەزووە ئەو تێرکردنررری لەئاراسرررتەی و پێناسرررەن ئەم سرررەرەکییەکانی
 و هەیە جیاجیررای دەرکەوتەی و شررێواز هەیە، جیاجیررای رەهەنرردی پێکررراو ئامرراژە پررڕۆژەی. کررراون بررزر مرۆییەکرران
 کراریگەری لەژێرر پرالنە ئەم جیاجیاکرانی قۆنراغە و شرێواز و رەهەند. تێدەپەڕێت جیاجیادا قۆناغی بە دواجاریش

http://brwska.org/content-36.html
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 و هەڵکشرران لە بەشررێک هۆکررارانەیەو ئەو بەرچرراوترینی" قەیررران. "فورمولەدەکرێررت تایبەترردا هۆکرراری کۆمەڵێررک
 چوارچێروەی لە نەتەوەبندەسرتەکان بە پەیوەنرد لە ترایبەت بە و ئێرران لە مررۆ  مرافی پێشێلکارییەکانی داکشانی

 .دەکرێت شرۆڤە و ئانالیز قەیرانەکاندا رادەی
 
 هەنروکەییش سیسرتمی کرۆمەاڵیەتی و سیاسری زەرفری جیردین، ئێرران سیاسری سیستەمی قەیرانەکانی ئێستادا لە -7

 لەم. دەکرێرت ئەزمروون دیرکە شرێوازی و ئەڵترنراتیڤ دواجرار هەربۆیەش. نییە قەیرانانەی بەو واڵمدانەوە توانای
 و ئامررادەن بەسررتێنێکی بندەسررتەکان نەتەوە و ژنرران نمرروونە بررۆ دەکرررێن، دەستنیشرران ئاڵقەکرران زەعیفترررین نێرروەدا

 دژایەتی و" مونکەر ئەز نەهی و مەعرووف بە ئەمری" گەشتەکانی زیادکردنی هاوشێوەی فاشیستی سیناریۆی چەندین
. جێگیرردەبن چوارچێوەیردا لەم نەتەوەبندەسرتەکان سیاسریی چاالکرانی لەسرێدارەدانی هەروەها و بەدحیجابی لەگەڵ

 بررارودۆخە ئەو پابەنرردی ئێرررانیش باشررووری لە عەرەب گەلرری رابررردووی رۆژی چەنررد تراژیکرری کەیسرری لە بەشررێکی
 .بکرێت ناوچەدا لەو مرۆ  مافی پێشێلکارییەکانی زیادبوونی بۆ خوێندنەوە چوارچێوەدا لەم دەکرێ و نائاساییەیە

 
 بژاردەکرانی لە یەکێرک ئێرران سرەر برۆ سرەربازی پالماری ئەگەری و ئەتۆمی دیپلۆماسی پەیتاپەیتاکانی شکستە -3

 ئررارای هرراتنە لەئەگەری. ئێرررانە ئەتررۆمییەکەی برروونە یرراخی لەگەڵ روبەروبرروونەوە بررۆ نیررۆدەوڵەتی کۆمەڵگررای
 نەتەوە کرررۆمەاڵیەتی و سیاسررریی جوگرافیرررای دێمۆکراتیکەکرررانی و سیاسررری برررزووتنەوە لەوشرررێوەدا سررریناریۆیەکی

 برۆ ئەمنییەتری گەورەی چالشرێکی برابەتە ئەم بێگومان. دەرخسێت بۆ زیاتریان سیاسی مانۆڕی مەجالی بندەستەکان
 بە بەڵکوو نییە، سەربازی پالماری لە پێشوازیکردن مانای بە مەسەلە ئەو دیارە. دەکات دروست ناوەندی حکومەتی

 برۆ ئێرران بندەسرتی گەالنری سیاسرییەکانی برزووتنەوە سیاسری چراالکی ئەزمروونی بروونی کامرڵ و پوختەبروون مانای
  بێ بینەرێکی نابنە پێکراوەکان ئاماژە بزاڤە لەوشێوە، پێشهاتێکی لەئەگەری و دەرفەتەکانە لە کەڵکوەرگرتن

 . رووداوەکان هەڵوێستی
 

 لە ئیسررالمی کۆمرراری حکررومەتی تیرۆریزمرری ئاسررتی چوونەسررەرەوەی هۆکارەکررانی لە یەکێررک دەترروانێ بررابەتەش ئەم
 خررۆی کەنررداویش لە عەرەب گەلرری نزیکبرروونی و بێررت عەرەبەکرران تررایبەت بە و بندەسررت گەالنرری روبەرووبرروونەوەی

 سررەرهەڵدانی ئەگەری ناوەنرردی، دەسررەاڵتی ازبرروونیالو. دەبەخشررێت مەسررەلەکە بە زیرراتر هەسررتیارییەکی لەخۆیرردا
 ئەم سرەرجەمی. جێگیرردەبن کاتاگۆریردا لەهەمران هاوشرێوەش ئەگەری چەندین و جەماوەرییەکان شۆڕشە و راپەڕین
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 کۆمەاڵیەتییەکررررررانی و سیاسرررررری بررررررزووتنەوە هەنرررررراوی نرررررراو سیاسررررررییەکانی کررررررارەکتێرە بە دەرفەت ئەگەرانە
 و دەکرات مەسرەلەکە بە هەسرت باشری بە ئیسالمی کۆماری. دەبەخشێت عەرەبەکان تایبەت بە و نەتەوەبندەستەکان

 نرروتفەدا لە ئەگەرانە ئەو هەمرروو و بێررتەوە مەسررەلەکە بەروڕووی هەزیررنە کەمترررین بە لەئێسررتاوە هەر نیررازە بە
 بە. مررۆڤە مرافی رێکخراوەکرانی ناڕەزایەتی وەحشیگەرییانە، ئەم ئێستای تێچوونی و هەزینە تەنیا. بکات بێدەنگ

 دەربەسرتر برێ ئێرران حکرومەتی رێکخرراوانە، ئەو پەسرندکراوەکانی و بڕیرار برۆ ئیجراییش زەمانتێکی نەبوونی هۆی
 .دەبات رەفتارانە ئەو بۆ پەنا

 
 لە ئێرران گازییەکرانی و نەوتری سەرچاوە لە بەرچاو بەشێکی: هەیە بوونی تایبەتیتریش هۆکارێکی نێوەدا لەم -4

 و بررووە باشرروور عەرەبەکررانی پشررکی دووکەڵ ئیسررالمیدا کۆمرراری دەسررەاڵتی مێررژووی هەمرروو لە. ئێرانرردان باشررووری
 بە ئێران باشووری لەدەستچوونی بێگومان. نەبووە ئەوان بۆ قازانجێکی هی  سامانە و سەروەت هەموو ئەو هەبوونی

 دەسررەاڵندارانی کارنررامەی بەلەبەرچرراوگرتنی. ئێرررانە ئررابووری و داهررات لە بەرچرراو بەشررێکی لەدەسررتچوونی مانررای
 ئەو لەدەسرتچوونی واترای بە عەرەب، گەلری مافەکرانی ئینکراری لە ئێررانیش ناسریۆنالیزمی بەردەوامبوونی و ئێران
 بە و جەماوەر تۆقاندنی مەبەستی بە زەبروزەنگەکان و سەرکوت زیادبوونی لە بەرچاو بەشێکی. پڕداهاتەیە ناوچە

 و باشررروور عەرەبررری دانیشرررتوانی دەرکردنررری. جەمررراوەرە پێشررروەختی کردنررری چاوترسرررێن ئاراسرررتەی لە زمرررانێکیتر
 سیاسررەتی هەمرران ئاراسررتەی لە نرراوچەکە دێمررۆگرافی گررۆڕینی واتررایەکیتر بە ماڵەکانیرران، و زەوی داگیرکردنرری

 داهرراتووی قەیرانەکررانی پررڕ رۆژە لە ئەمنیرریەت هەبرروونی لەئێسررتاوە بەنیررازە سیاسرری سیسررتمی و ئامرراژەپێکراوە
 .بکات گەرەنتی پێشوەخت کۆمەڵگادا

 
  بەرچاوی بەشێکی لە کۆلۆنیالیزمی و ئاپارتاید مێژووی هێماکانی دزیۆترین دیکە هۆکاری چەندین و هۆکارانە ئەو

 خەریکری هەمیشرە لە بەزەیرانەتر برێ و دڕنردانەتر ئیسرالمی کۆمراری و زیندووکردۆتەوە ئێران باشووری ناوچەکانی
 .  ناوچانەیە لەو بیرجیاوازی و نارەزایی نیشانەکانی هەموو سەرکوتی و مرۆ  مافی پێشێلکاری

 
 ٢١١٢ی جووالی ٦: ڕێکەوتی  -ئاسۆی رۆژهەاڵت   ماڵپەڕی: سەرچاوە

 
  
  



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

68 
 

 
 تیرۆر بەشێکی دانەبڕاوە لە ئیدۆلۆژی کۆماری ئیسالمی

    
  

 
 
 
 
 
 

 شۆڕش گوڵکار
  

پووچەڵکردنەوەی پیالنی تیرۆریستی رێژیمی کۆماری ئیسالمی لە واڵتە یەکگرتووەکانی پاش باڵوبوونەوەی هەواڵی 
ئەمریکا دیسانەوە نێوی دایکی تیرۆریستی نێونەتەوەی واتە رێژیمری ئێرران کەوتەوە رۆژەڤری هەواڵەکرانی راگەیرنە 

ریس و سەرەڕۆی ئیسالمی جیهانیەکان، بەاڵم ئەمە شتێکی نوێ نیە چوونکە بە هاتنە سەر کاری رێژیمی کۆماری نگ
ئیدی شەڕ و تیرۆرو کوشتن بوو بە تیتر و مانشێتی سەرەکی و بەردەوامی راگەینە گشتیەکان، چوونکە خروڵقێنەر و 
رێبەرو بەرێوەبەری ئەم رێژیمە واتە خرومەینی حەز و ئرارەزوویەکی لە رادەبەدەری بە شەڕوکوشرتن وخروێن هەبروو، 

ی تاناتووسی خۆی تێزیی بەڕێکردنی شۆڕشی ئیسالمی بۆ دەرەوەی سرنوورەکان هەر بۆیە لە پێناو تێرکردنی غەریزە
 .هێنایە بەرهەم تاکوو واڵتانیتریش تووشی ئەم بەاڵو جرسوومە بن

 
هەر لەم پێناوەشدا تیرۆر یان رەشەکوژی بە باشترین چەک دەزانی و بەردەوامیش لە ئەولەویەتی یەکەمدا بووە بۆ 

ە کە تا هەنووکە بەرپرسانی ئەم رێژیمە گرۆی بە هری  یاساورێسرایەکی نێرونەتەوەی ئەمەش وایکردوو. ئەم رێژیمە
نەدەن و خۆیشرررریان بە بەرپرررررس نەزانررررن لە حاسررررت ویرررردا و هەروەهررررا بەردەوام بە شررررێوەیەکی راسررررتەوخۆ و 

دەن ناڕاستەوخۆیش بە کردەوەی تیرۆریستی هەڕەشە لە ئاسایش و هێمنی واڵتانی جیهان و تەنانەت جیرانیش وەرب
بە مەبەسرررتی نرررانەوەی شرررەڕوئاژاوەو بشرررێوی، هەروەهرررا جێگرررای ئامررراژەیە کە نیزامررری والیەتررری فەقرررێ لە کررراتی 

سیاسەتی تیررۆر و رەشرەکوژی بە نیسربەت خەڵرکەکەی   زایینی تا هەنووکە ی8828بەدەسەاڵت گەیشتنی لە ساڵی 
گەلێرک لە دژبەرانری خرۆی لە نراوەوەو ەوام خەرێکری لە نراوبردنی خۆیشی پەیڕەوکردووە، بۆیە برێ پسرانەوەو بەرد
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. دەرەوەی سنوورەکانیەوە بووە و ئەم ترس و تۆقاندن و تێرۆرکردنەشی بە باشترین چەک زانیوە بۆ پاراستنی خۆی
چونکە دەسەاڵتدارانی جەماران ئەوە بە چاکی دەزانن کە ناتوانن واڵمی خۆاستوو ویستی خەڵک بدەنەوە، بۆیە ئەو 

کی چاوترسێن کەن کە چیدی دژبەریان نەکەن، برۆیە بە چاوخشراندنێک بە کارنرامەی ئەم کارانەش دەکەن کە خەڵ
. رێژیمە بە روونی بۆمران دەردەکەوێ کە لە خرۆڕا نریە کە نازنراوی دایکری تیرۆریسرمی نێرونەتەوەی پرێ بەخشرراوە

تبار  ی تیرۆریسرتی تۆمره وه کررده  هکۆمراری ئیسرالمی تیایردا بر  ی کره و روداوانه ندێک له هه  له  وه ینه ده دا ئاوڕ ده لێره
 . کراوه

  
زایینی هەڵدەستن بە تەقاندنەوەی باڵوێزخانەی ئەمریکا لە باژێری بەیرووت لە لوبنان  ی8813هەژدەی ئاوریلی 

ئەم هێرشررە تیرۆریسررتیە لە الیەن تیرۆریسررتێکەوە بە .کرروژراوی لررێ کەوتەوە کە هەڤرردەی ئەمریکرری برروون 13کە 
بەرپرسری . نجام درا پڕ لە تەقینەوە بە بینای باڵوێزخانەی واڵتەیەکگرتووەکانی ئەمریکا ئرهکوتانی سەیارەیەکی 

تیرۆریسررتیە حیزبواڵبرروو کە لە الیەن رێژیمرری ئێررران و سررووریەوە پۆشررتەو پەرداخررت و پشررتیوانی   ئەم کررردەوە
کە لە دەرەوەی خرراکی  ریسررتی برروو بررۆ سررەر ئەمریکررائەم کررردەوە تیرۆریسررتیە مەرگەسرراتترین هێرشرری تیرۆ.دەکرررێن

 .ئەمریکا روویدا
  

  سرەرباز و مەلەوان و چەکرداری ئەمریکری لە هێرشرێکی تیرۆریسرتی کروژران و 748ی زایینی 8813ئۆکتۆبەری  73
کیلوگرام تی ئرن  8011تا  1111لەم کردەوە تیرۆریستیە لۆریەک کە هەڵگری . پتر لە سەد کەسیش بریندار بوون

هەر برۆیە ئەمریکرا دەیگرۆت، کە ئەم .چەکدارانی ئەمریکی لە بەیرووت لە لوبنان تەقێنرایەوەتی بوو لە مەقەڕی 
ئەمریکری لە   هرۆی بروونی هێزەکرانی. تەقینەوەیە مەزنتررین تەقیرنەوەی غەیررە نراوەکی برووە لە سرەر گرۆی زەوی

ەرپرسی ئەم تەقینەوەی دەزانری ریکا حیزبواڵ بە بئەم. لوبنان نێۆبژیوانی لە نێوان الیەنە ناکۆکەکانی لوبنان بوو
 .کە بە پشتیوانی ئێران و سووریە دەستی داوەتە ئەم کارە

  
زایینی تەقینەوەی خۆکوژی لە باڵوێزخانەی ئەمریکرا لە کوێرت کە شرەش کروژراو پترر  ی8813دوازدەی دیسامبەری 

 .وە پشتیوانی دەکرێگومان لە گرۆپی الدعوە دەکرا کە لە الیەن ئێرانە. لە هەشتا برینداری لێ کەوتەوە
  

زایینی خومەینی فتوای کوشتنی سەلمان روشدی نووسرەری موسرڵمانی بریترانی هنردی ژبرۆ  ی8818چۆاردەی فێفریەی 
 خومەینی ئەم پەرتووکەی بە کفرناوبرد وبە دژی ئیسالمی دەزانی ئەم . نووسینی پەرتووکی ئایاتی شەیتانی دەرکرد
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 .نی رێژیمی ئێرانە دژی بە وتەی خۆیان دژبەرانی ئینقالبفتوایە دەستپێکی کردەوە تیرۆریستیەکا
  

زایینری لرۆریەکی هەڵگرری مرادەی تەقیرنەوە باڵوێزخرانەی ئیسررائیلی لە براژێری برۆینێس  ی8887هەڤدەی مارسری 
ئەمریکرا لە . برینرداری لرێکەوتەوە 748ئایرێس لە واڵتی ئراڕژانتین کرردە ئامرانج کە بیسرت و نرۆ کروژراو پترر لە 

 .دا رێژیمی ئێرانی بە بەرپرسی ئەم کردەوە تیرۆریستیە ناسی 7111ساڵی 
  

زایینری ئامیرا ناوەنردی هاریکراری جووەکران لە برۆینێس ئرایرێس لە واڵتری ئراڕژانتین  ی8884بیستمی سریپتامبەری 
ئەم هێرشرررە .کەوتە بەر پەالمررراری تیرۆریسرررتی و هەشرررتاوپێنج کررروژراو نرررزیکەی سێسرررەد برینرررداری لرررێکەوتەوە

دەزگرای پاراسرتنی ئرارژانتین ئەحرمەد .یستیە مەرگەساتترین کردەوەی تیرۆریسرتی برووە لە مێرژووی ئرارژانتینتیرۆر
 .وەحیدی فەرماندەی پێشووی سپای پاسدارانی بە داڕێژەری ئەم پیالنە تیرۆریستیە نێوزەدکرد

  
زایینی تەقینەوەی لۆریەکی پڕلە تی ئن تی لە بینرای نیشرتەجێبوونی سرووپای ئەمریکرا لە  ی8881بیستووپێنجی 

برینرررداری  327کە نرررۆزدە ئەمریکررری و هررراواڵتیەکی سرررەعوودی کوژرانررروو پترررر لە .واڵتررری عەرەبسرررتانی سرررعوودی
  . لێکەوتەوە

 
 ٢١١٢ی جوونی ٢٦: ڕێکەوتی  -  ندی نووچە و شرۆقەی رۆژناوەماڵپەڕی : سەرچاوە
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  كانی ترسییه و مه  ئیسالمی  كۆماری  تیی وڵه ده  تێرۆریزمی

  
 
 
 
 
 

 مستەفا مەعرووفی
 

و    وه قیره بوڵاارسرتان ته  بورگاسی  شاری  ئیسرائیل له  كانی تووریسته  ڵگری هه  ئوتووبووسێكی 7187  ی ژوئیه  ی71  له
  ر هێرشرری برره  وتنرره كه  و توركیرره  هینررد  ئیسرررائیل لرره  تی فاره دا سرره نده وبه ر و سرره  ر لرره هرره. كرروژران  ئیسرررائیلی 0

  ی وه نرد كررده چه  ئێرران لره  تۆمیی ئره  برواری  زانایرانی  س له ند كه چه  تێرۆری  ڵ گه هاوكات بوو له  مه ئه.  تێرۆریستی
  وه ره كان بره موو قامكره بورگاس هره  پاش تێرۆری.  ناسی تاوانبار ده  به  ، ئیسرائیلی یئیسالم  و كۆماری  دا  تێرۆریستی

  زانرای برواری 3  ی تۆڵره  لره  یره وه م كرده ئره  رچاو كره بره  هاتره وا ده  چونكره. راداشرتران  ئیسرالمی  و كۆماری  حیزبولاڵ
زایی  قرره  زگررای ده. ڕان ڕاسررت گرره وه  و گومانانرره دا ئرره سرراڵ م ئرره  ی فێوریرره  ی0  نجام لرره ره سرره.  ئێررران دا بررێ  تۆمیی ئرره

  پێری  و به  نجام داوه  یان ئه یه وه م كرده حیزبولاڵن ئه  نیزامیی  لقی  ر به سه  دوو لوبنانیی  یاند كه گه  بوڵاارستان رای
 . بێ  وه تێرۆریستیه  وه م كرده پشت ئه  ئێران له  یه وانه كان له ڵگه به

 
  نردی ناوه  ی وه قینره ته  بره  نردیی ، پێوه ر مێزه سه ئێستا له  كه  ئیسالمی  كۆماری  تیی وڵه ده  تێرۆریزمی  ی دیكه  ییسێك كه
بررۆینیس   كان لرره كرره جووله  نگیی رهرره فه  نرردی دا ناوه 8884  ی ژووئیرره  ی81  لرره.  یرره هه  وه كانرره كه جووله  نگیی رهرره فه

  كۆماری  وت كه ركه ده  دا بۆی  كانی وه لێكۆڵینه  ئارژانتین له  پاشان دادگای. كوژران  كه هجوول 10و   وه  قیه ئایرێس ته
برۆ   گیرانری  رمانی فره  ئیسرالمی  كۆماری  وكاتی ئه  فیری یمانپوور سه سوله  هادیی.  بووه  یه وه م كرده پشت ئه  له  ئیسالمی

ئێسرتا . ئێرران  وه خوێنردن بروو، خێررا برایره  ریكی بریتانیرا خره  دا لره  گیرانی  رمانی فه  كاتی  له  ناوبراوكه. رچوو ده
  كۆمیسرریۆنێكی  وه دزێترره كان  نه وه لێكۆڵینرره  لرره  خررۆی  دیكرره  چرری  ئیسررالمی  كۆمرراری   ی وه ئررارژانتین بررۆ ئرره  تی وڵرره ده

 .  ئێران پێك هێناوه  ڵ گه له  شی هاوبه

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8scva3JTaAhVMNMAKHT8FArEQjRx6BAgAEAU&url=http://www.kurdistanukurd.com/?p=2573&psig=AOvVaw3Ke3w9-oFg10tYcKAG64_4&ust=1522522557091625
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  تی وڵرره ن ده الیرره  لرره  ز ئێرانرری گرره ره  و برره مریكا ئرره  ربرراب سرریر دانیشررتووی نسرروور ئرره مه دا7188  ئۆكتررۆبری  ی82  لرره
دا   وه بره  دادگرا دا دانری  و لره زگیر كرا ده  م واڵته بستان له ره عه  فیری سه  وڵدان بۆ تێرۆری هه  تی تۆمه  به  مریكاوه ئه

نێرروان   كانی ندییرره پێوه  برروو كرره  وه ش بررۆ ئرره كرره وڵه هرره.  سررپاردوه ئه  پررێ  وتۆی ئرره  كررارێكی  ئیسررالمی،  كۆمرراری  نررا كرره
 .   دا بشێوێ  ناوچه  مریكا له و ئه بستان ره عه

 
  دیكره  چری  كره  وه ئاگادار كرده  ن ئێرانی مه یه  نوێی  رۆك كۆماری دا سه دوایی  ی یه و ماوه ر له هه  یسه كه  م سێ ئه  وێڕای

نفووزیران   ترازه  تی حكوومره  دژی  لره  كره  نێرێ ن نره مره یه  له  لقاعیده ئه  ر به سه  بۆ تێرۆریستانی  نی مه قه و ته ك  چه
 . ن مه هی  واڵتی  كردۆته

 
راسررتیدا   ، لره دا بخشررێنی  م مێرژووه ر چاوێرك برره گرره ئه.  ڕێ پره ده  دا تررێ  ئیسرالمی  كۆمرراری  نی مره ر ته سرره به  سراڵ 30

  وه كانره و جیهانیه كان ر ئێرانیره سره به  ری سرێبه  كه  وه خوێنیه ده  تی وڵه ده  تێرۆریزمی  ترسیدار له مه  قۆناغێكی  مێژووی
 . بێ ده روا قورستر هه

 
و  لره  ی وه ئه.  ئیسالمی  كۆماری  تێرۆریزمی  ی له سه ر مه سه  خستبووه  ری ك سێبه یه عێڕاق تا راده  ڵ گه له  ساڵه 1  ڕی شه

  هراتنی  كۆترایی  اڵم بره بره.  برووه  وه ینیره ن خومه الیه له  لمان روشدی سه  تڵی قه  خوڵقێن بوو فتوای دا زۆر كێشه یه ماوه
  كی یه كۆمیته  كه  لماندی ڵمان سه ئه  پاشان دادگای  تێرۆریزم كرا كه  رفی سه  ئیسالمی  كۆماری  و ئینێرژیی وانا ڕ، ت شه
  تێرۆریزمرری  وێ ر بمانرره گرره ئه. كررا ده  تیی رۆكایه ر سرره رێبرره  كرره  زراوه رێررژی  بررۆ دامرره  رپرسررانی رزترین به برره پایه  لرره
   ند جاری رچه ین، هه كه ده  دی به  تێرۆریستی  پۆلی شه  تا ئێستا سێ ین هه بكه  ندی ناغبهقۆ  ئیسالمی  كۆماری  تیی وڵه ده

 :ون كه رچاو ده هاوكات به  پۆڵ شه  ر سێ هه  وایه

 
 م كه یه  پۆلی شه

 
كانیش  و ئامانجره چروون  ڕێوه و عێڕاق به  ئورووپا، توركیه  له  زۆری  شی واڵت به  ی وه ره ده  كان له دا تێرۆره و قۆناغه له
   دیموكراتی  حیزبی  رانی و تێكۆشه ران رێبه  تی تایبه  وانیش دا به نێو ئه  و له كورد  تی تایبه  ، به ئێرانی  باتگێڕانی خه

 :كوردستان بوو
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ر  ئرازه  بردولاڵ قرادری دیمروكرات، عه  حیزبری  گشرتیی  حمان قاسملوو سركرتێری بدولره عه .دا د8818  ی ژوئیه  ی83  له
ت  رواڵه  به  كه  ئیسالمی  كۆماری  نێردراوانی  ستی ده  عێڕاقی به  كوردی  سووڵ ره  فازڵ. و د ئورووپا   حیزب له  ری نوێنه

بوزورگیرران،   نسررووری میر مه تێرۆریسررتان، ئرره. هید كررران ئرروتریش شرره  ختی ن پێترره ڤییرره  بررۆ وتررووێژ هرراتبوون، لرره
  ته م جینایه ئه  ی نده روه و په تاران  وه كرانه ڕێ به   وه خوێناوییه  ستی ده  ، به وی فه مسته  حاجیو    رودی حرا سه  ری عفه جه
 .و ئێران نێوان ئوتریش  ودای و سه سات  قوربانیی  راستیدا بۆته  و له  هات بۆ پێك نه  كی تا ئێستاش دادگایه هه

 
پراریس   لره  خرۆی  ماڵره  پێشروو لره  رێژیمری  زیرانری رۆك وه ن سرهختیار دوایری بره  شراپووری .دا د8888  ئرووتی  ی1  له
  كرانی ناوه  بره  وه ئیسرالمییه  ن كۆمراری الیره نێرردراو له  سرانێكی كه  سرتی ده به  كرانی هاوكاره  له  تیبه كه  سرووشی  ڵ گه له
 8884  ساڵی  راد له  كیلی وه  لی عه.تێرۆر كرانراد   كیلی وه  لیی و عه   ئازادی  دی ممه ، محه دی حمه بویێر ئه  یدوونی ره فه
ن  الیره له  لوبنرانی  ققاشری نیس نه دا جارێرك ئره ش8818  سراڵی  لره. دا نرا  تره ئمووریه و مه بره  ك دا دانی دادگایه  له

 . وه ئێران كرایه  ی وانه و ره وت  كه ر نه اڵم سه ختیار به به  ئمووركرا بۆ تێرۆری مه  ئیسالمی  كۆماری

 
تاد  فره  ڵ گره كوردسرتان له  دیمروكراتی  حیزبری  گشرتیی  سركرتێری  ندی فكه ره شه  سادقی.دا د8887  سێپتامبری  ی82  له
  ری تێكۆشره  دێهكروردی  و نووریی ڵمان ئه  حیزب له  اڵن كادری رده ئه  مایوون هه. ، د وه ره ده  حیزب له  ری نوێنه  بدولی عه

  كرازمی  كره  لماندی سره  وه لێكۆڵینره  سراڵ  سرێ  ڵمان دوای ئه  دادگای. ڵمان تێرۆر كران ئه  ختی بێرلین پێته  له  ئێرانی
برۆ   وه ئیسرالمیه  كۆمرارین  الیره ئیرل له مین جوبره و ئره لراییر  باسی عه  كانی ناوه  به  دیكه  ل دوو لوبنانیی گه ، له دارابی

  و هاشررمیی ئیتیالعررات  زیررری و وه   وه ره ده  زیررری و وه ر رێبرره  لرره  تێرررۆر كرره  ی و كۆمیترره راسررپێردراون  ترره م جینایه ئرره
 .    بووه  م تێرۆره ئه  ری بڕیارده  پێك هاتوه  نجانی فسه ره

 
یان  زۆربه  كورد كه  رانی تێكۆشه  له س كه 701  ی نزیكه  یهو تورك عێراق  دا له8882تا  8888  نێوان سااڵنی  ی ماوه  له
هید  زۆریان شه  شی و به  ئیسالمی  كۆماری  تێرۆریستیی  ر هێرشی به وتنه  كوردستان بوون، كه  دیموكراتی  حیزبی  ر به سه

 . بوون

 
 م دووه  پۆلی شه

 
 و  ك  الیه كان له تییه وڵه نێو ده  رێكخراوه  كانی وامه رده به  ته حكوومیه و مه  جیهانی  گشتیی  وڕای بیر  فشاری
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،  وه دیكرره  كی الیره له  ئیسرالمی  كۆمرراری  كانی نێوخۆییره  كێشره  گرتنی ره و پره  می خاترره  دی ممره ید محه سره  ركاری سره هاتنه
 . نا پێوه  نێوخۆ پاڵ  و ئازادیخوازانی و جیابیران ره به  ی م رێژیمه ئه  یتی وڵه ده  تێرۆیزمی  ماشێنی

 
  بروو كره  پۆله م شره ئره  كانی وریرده م مه كره یه  لره  سیرجانی  عیدیی ك سه وه  ندی و بیرمه زانا  گرێكی خنه ره  نێوبردنی  له

ت  نانره و ته نووسرران  ده  تێررۆر رووی  پاشران ماشرێنی. بروو  می خاتره  دی ممه ید محه هس  ركاری سه  هاتنه  ر له به  دیاره
،  نرده پوویه  ری عفره د جه ممره ، محه موختراری  دی ممره دا محه 8881  پراییزی  لره. گریش كررد خنره و ره جیابیر  شاعیرانی
  ی8  لره. كرردن  ێررۆریرێرژی  ت  ئیتیالعراتی  زگرای ده  بروون كره  رانه و نووسره و شراعیر رگێرڕ و وه ، له زاڵزاده  ئیبراهیمی

قۆ  چه  خۆیان به  ماڵی  له  میللی  ی ره به  رانی تێكۆشه  له  ری هاوسه  ی روانه و په ر فرووهه  داریووشی دا8881  زی رماوه سه
م  وو لهناچار ب  ئیسالمی  نێوخۆدا كۆماری  له  زایی ناڕه  گرتنی ره و په  یی وه ته نێونه  ژێر فشاری  له. نجن كران نجن ئه ئه

یرران  م كاره ئیتیالعررات ئرره  ترری زاره وه  لرره» ر  خودسرره«   ی ك مررۆره یرره ژماره:   كرره  كان دا بنررێ تاوانرره  دا دان برره یرره راده
س  هرری  كرره  ی وه ئرره  هررات، بررێ  كۆتررایی(  ئیسررالمی)  ئیمررامی  عیدی سرره  خۆكرروژیی  بررهت  رواڵرره  ش برره كه كێشرره.  كررردوه

 . یان نا  مردوه و بزانن  ببینێ  ی كه رمه ته

 
 م سێیه  پۆلی شه

 
  حررروزووری  دژی  فاانسرررتان لررره و ئه عێرررڕاق  مریكا لررره ئررره  كرررانی هێزه  بررروونی  بررره  م الوه بررره 7113  لررره  پۆله م شررره ئررره

  بررۆ گرووپرره  وچۆڵ ك و چرره  مررادی  تیی ها یارمرره روه هرره. وت كرره  ڕێ ئیسرررائیل وه  دژی  ناوچرره و لرره  كان لرره رۆژئاواییرره
  وه پێشره  ره هه  ریزی  لوبنان له  دا حیزبولاڵی  و نێوه له.  تێرۆریستی  ی وه كرده  نجامدانی بۆ ئه  ناوچه  كان له جیهادییه

  لقرری  لرره  و پشررتوانیی سرروودان  كانی ئیسررالمییه  و گرووپرره ن مرره یه  تی حكوومرره  یارانی بررۆ نرره  وچۆڵ ك چرره  نرراردنی.  دایرره
  ڵ گرره نررد هاوكررات له رچه ، هه هو قۆناغرر شررێكن لرره به( نرردن دا یا راگه  تی سیاسرره  لرره م  النیکرره)  مررالی  لرره  ی لقاعیررده ئه

 . بردوه  ڕێوه ر به هه  شی تێرۆریزمه  له  م شێوه ش ئه دیكه  كانی قۆناغه

 
  كانی نیزامیه  و هێزه  وه كاته ده  تاقی  قورس به  كێكی چه  ی ر رۆژه هه  تی یه هه  كه  وه تێرۆریستیه  و كارنامه رێژێمێك به

  یشرتن بره بێگومران برۆ گه  كره  كانی تۆمییره ئه  چاالكییره. نیرزامین  ترین هێرزی كارامه و  یارترین دا ته ناوچه  ئێستا له
ئاشرركرا   برره  كانی یمانرره و هاوپه مریكا جۆرێررك ئرره  برره.  نوێرروه  قۆنرراغێكی  نێترره ده  رۆژ پررێ  ، رۆژ برره تۆمییرره ئه  كی چرره
و   برێ رۆژ جیرددیتر ده  رۆژ بره  ئیسالمی  كۆماری  تیی وڵه ده  تێرۆریزمی  ترسیی مه  ربۆیه هه. بڕن رده خۆیان ده  رانیی نیگه
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لێك  گرره  و چرراواڕوانیی  بررێ ده  دواوه دا برره ناوچرره  لرره  ی وه دژكرررده  ترسرریه و مه بێگومرران ئرره. بررن رباڵوتر ده برره  كانی نرره الیه
 .   كرێ ده  لێ  و ئاڵوگۆڕی  رووداو

 
 . وه ۆتهدا باڵو ب"کوردستان"ی  رۆژنامه ی117  ژماره  له

 

 ٢١١٣ی فێوریەی ١٩: رێکەوتی  -ماڵپەری کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

 
 
 

 ٤١٠٢ - ٤١٠٢بابەتەکانی ساڵی 
 

  
 

 
 !ھەر برینێک خوێنێ تایبەتبەخۆی لەبەردەچێ

 
 
 
 
 
 
 

 ئێقباڵ سەفەری

 
 چەنرردین وەبیرهینررانەوەی برێ، هرراودەردیکردن و ئیردانەکردن بەرلەوەی لێکرردانەوە کرورتە ئەم لەنووسررینی مەبەسرت
 .بکەین لەسەریان بێ، کورتیش هەرچەند هەڵویستەیەکی دەبێ کە رابردودیە سااڵنی دەوڵەتی تێرۆریسمی کردوەی
  پاریس شاری لە گۆڤاریچارلیهیبدۆ نۆسینگەی بۆسەر ٢١١٤ - ١ - ٧ رێکەوت رابردوو چوارشەمەی تێرۆریستی هێرشی

  ئایینی، تۆنئاژۆی کە دا نیشانی دیکەش جارێکی گۆڤارە، ئەو بەڕێوەبەرانی و نۆسەران لە دەکەس گوژرانی و
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 ئێرە تا.  پێدەزانێ مرۆڤایەتی پێگەی جێگەو نەش و دەناسێ سنور نە بێ، لەهەرکوێ ئتنیکی و سیاسی مەزهەبی،
 جێگرای ، مررۆڤە کرۆمەڵە ئەو گیانلەدەستدانی و هیبدۆ چارلی گۆڤاری سەر نوێیەی کردەوە ئەم و نییە قسەیەکمان

. بکرررێ فەرانسررە خەڵکرری و کەسرروکار بنەمرراڵە، لەگەڵ هرراودەردی دەبررێ ئیرردانەکردن، لە بێجررێگە و کەسرەرە و داخ
 وەبیرهینررانەوەی بررێ، هرراودەردیکردن و ئیرردانەکردن بەرلەوەی لێکرردانەوە کررورتە ئەم لەنووسررینی مەبەسررت بەاڵم

 لەسەریان بێ، کورتیش هەرچەند هەڵویستەیەکی دەبێ کە رابردودیە سااڵنی دەوڵەتی تێرۆریسمی کردوەی چەندین
 شرراپۆری دوکتررۆر هەڵکەوترروە، لررێ هێبرردۆی چررارلی گۆڤرراری کە پرراتەختەی لەو رێررک و هەشررتاکاندا لە -. بکەیررن

 ئەم بەاڵم. ئەسررتێدرا لررێ گیانیرران ئیسررالمی کۆمرراری دەوڵەترری تێروریسررمی بەدەسررتی رەجەوی کررازمی و بەختیررار
 بە فەرانسررەش دەوڵەترری بەڵکرروو شررەقام، سررەر نەهینررایە فەرانسررەی ئررازادیخۆازی خەڵکرری هەر نەگ جنررایەتە

 بازرگررانی ساتوسررەودای قوربررانی بە کررردی و لێکرررد چاوپۆشرری رۆداوەکە، چررۆنیەتی پەراوێزخسررتنی و دریژکررردنەوە
 دەوڵەتری ریسرتیتێرۆ ئروتریش، واڵتی پاتەختی ویەن شاری لە و ئەوەدا بەدوای -. ئێران ئیسالمی کۆماری لەگەڵ
 سرکرتێری قاسرملۆ عەبردولڕەحمانی دوکتۆر ناسراوترینیان کە سەند کورد شۆرشگێری سێ لە گیانی ئیسالمی کۆماری
 واڵتری بازرگرانی ساتوسرەودای قوربرانی کررانە ئرازادیخوازەش مررۆڤە پرۆلە ئەم. بروو کوردسرتان دێمروکراتی حیزبی

 نەگ ئوتریش، خەڵکی نە و فەرانسە خەڵکی نە بەاڵم. جینایەتە ئەو ئەنجامدەرانی و بریاردەران لەگەڵ ئوتریش
 هەڵوێسرررتیکی چ بەڵکررروو فیزیکیرررانە، لەنررراوبردنە ئەو و دژبەوتێررررۆر ئیررردانەکردن برررۆ سەرشرررەقام هەرنەهررراتنە
 لە تێرۆریسرررتیانە کرررردەوە ئەو بەدواچرررونی برررۆ دەوڵەتەکەیررران سرررەر برررخەنە گۆشرررار تررراکوو نەنوانرررد ئەوتۆشررریان
 کەچرۆن بیسرتمان و دیتمان هەموان نووسی، شەیتانی ئایەکانی کتێبی رۆشدی سەڵمان کە ئەوکاتەی -. واڵتەکەیان

 کوشرتنی برۆ تەرخرانکراوە پارە ملیون چەندین و دەرچوو جەمارانەوە ئیمامەەکەی لەالیان کوشتنی فەتوای دەسبەجێ
 سرەر وەرگێرڕاوەتەوە رۆشردیان رۆمرانەکەی کە لەوانەی کەس چەنردین کە لەبیربچرێ ئەوەشرمان نرابێ. نووسەرە ئەو

 ئورۆپررایی واڵترانی لە هیچکرام خەڵکری نە و فەرانسرریەکەن نە و ئینگلیسریەکان نە و تێرۆرکرراون دیرکە، زمانکرانی
 سرادقی دوکترۆر بکۆژانی ئاڵمان، خەڵکی و دەوڵەت نەگ ئاڵمانو دادوەری دەزگای ئەگەرچی. شەقام سەر نەهاتنتە

 ئاڵمرران خەڵکرری هیچکررات بەاڵم بررڕینەوە، بررۆ ئاڵمانیرران واڵترری برراوی سررزای و گرررت هاوڕێانیرران و شررەرەفکەندی
 ئیسررالمیدا کۆمرراری لەگەڵ ساتوسررەودا قۆنرراخی دوایررن ترراکوو کە دەوڵەتەکەیرران بۆسررەر گوشررار ببررنە نەیررانتوانی

 کە تێرۆریسرتیانەی کرردەوە ئەم. ئێرران ئیسرالمی کۆمراری تێرۆریسرتیەی کرردوە ئەو پەنکۆرکردنی بۆ پێش چووبونە
 لە زۆربەیرررران کە ئیسررررالمی کۆمرررراری دەوڵەترررری تێروریزمرررری خەرواری لە مشررررتێکن درا، پررررێ ئاماژەیرررران سررررەرەوە

 کرررردوە لە سرررۆچێک بمرررانهەوێ ئەگەر -. دراون ئەنجرررام ئەمریکررراش، بگررررە و ئوروپرررایی واڵترررانی پاتەختەکرررانی
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 بەترایبەت و خەباتکراران و جیرابیران قەاڵچرۆکردنی لەبرۆ واڵت لەنراوخۆی ئیسالمی کۆماری دیکەی تێرۆیستەیکانی
 و زەنجیریەییەکرران تێررۆرە سرەردەمی برۆ بگەڕێیرنەوە دەبررێ هەڵردەینەوە، واڵتە لەو کوردسرتان رۆژهەاڵتری خەڵکری

 فەترروا خرراوەن مەالکررانی تێرررۆری جینایتە،ماشررینی ئەو ئەنجامرردانی بە کە فرررۆهەر داریوشرری و پەروانە بەتررایبەت
 ئیسرالمی کۆمراری خۆهەڵقورتانردنی و بەرفرراوان دەسرەاڵتی لەبەرەکەتی ئێستا: گیریئاکام. کران ریسوا  و ئاشکرا

 بە تلڤیزیرونی دەزگرای دەیران هەبوونی ئورۆپایی، و ئیسالمی واڵتانی بەتایبەت زەوی، گۆی لە بەرچاو بەشێکی لە
 رۆژهەاڵترری لە دیکترراتۆری ریژیمەکررانی ملمالنررێ مەزهەبرری، و ئررایینی تونرردئاژۆی هانرردانی و بێگررانە زمررانی دەیرران

 ئەمریکرری، و ئورۆپررایی سیاسررەتوانانی خررواردنی رۆژ نررانبەنرخی ئیسررالمی، واڵتررانی بەرینرری بەشررێکی و ناوەڕاسررت
 واڵتررانی لە برراوە دێموکراسرریە لەو ئررایینی بیرتەسررکی کۆنەپررارێزانی خراپتێگەیشررتنی و وەرگرررتن خررراپ کەڵکرری

 پیشرەیی واڵتانی دەرگای لەبەر دەوڵەتی تیرۆریسمی و کوێر تێرۆریسمی کەڵەگای دیکە، هۆکاری زۆر و پێشکەوتو
 هۆڵموتکۆڵەکررران، میترانەکررران، تاچرەکررران، مررراڵی دەرکررری لەبەر خرررۆی کە کەڵەگرررایە ئەم. داوە بەعەرزە خرررۆی

 خروێنی. دەوێێ خوێنی و تینۆیەتی ئەو. ناهێڵێ بەجێ ئەوێ و هەڵناستێ بەمزوانە بووە، جێگیر ،...و شیراکەکان
 و هیبردۆیە چارلی ئەمرۆ.  بکەن دروست داهاتو دەیانهەوێ ژیان بۆ دەمرن کە دەبا لەنێویان و دەڕێژێ ئەوکەسانە

 هراتوە ئەوە کراتی ئێسرتا کەوابرێ. ئرافتۆنبالدت سێبەێانیش و واشینگتۆنپۆست دووبەێانی ئیندپندت، نۆرەی بەێانی
 کۆنەپررارێزان، لەگەڵ ساتوسررەوداکردن لە دەسررت ئامریکررایی و ئورۆپررایی واڵتررانی لە دەسررەاڵتداران لەالیەکەوە کە

 و هەڵگررن دەوڵەتری تێرۆریسرمی و کروێر تێرۆریسرمی راستەقینەی پشتیوانانی و هاندەران و دیکتاتۆران و ملهۆڕان
 . دابنێن سیاسی و ئیتنیکی مەزهەبی، ئایینی، توندئاژۆیەکی هەمووچەشنە بوونەوەی رووبەڕوو بۆ تۆکمە پالنێکی

 

 بەترررایبەت مەزهەبررری، و ئرررایینی تونررردئاژۆی کێشرررەکانی سرررەرچاوەی کە هەبرررێ گۆمرررانی لەوەدا نرررابێ هررریچکەس
 پشررتیوانی و ملمالنررێ بررۆ دەگەڕێررتەوە رابررردوو، دەیەی سررێ تیرۆریسررتیەکانی کررردوە و تەکفیریەکرران و خەزاییەکرران

 بەدەستی شیعە سەدان بە رۆژیک هەموو کە هەیە رۆنتریش لەوە باڵگە. سعۆدی و ئێران واڵتی دوو تەبلیای و ماڵی
 و لوبنران یەمەن، و ئێران عێراق، و سوریا ئەفاانستان، و پاکستان لە شیعە، بەدەستی سوونە سەدان بە و سوونە

 ئورۆپرا لە وجردانەکان بەاڵم دەبرنەوە، لەتوپرار بۆمبەکرانەوە تەقیرنەوەی بەدەم یران سەردەبڕدرێن ،...و بەحرەین
  دەستەوداوینی و دەبیسرێن بەجوانی دەنگەکان دەکرێ، نەوت بەهای هاتنەخواری باسی کاتێک کەچی. دەنگ نایەنە
 .کەمترە نەوتیش فات یەک کە مرۆ  نرخی کە دەزانی هەروەک دەبن، ئۆپک

 

 ٢١١٤ی جانێوێری ٩: ڕێکەوتی  -  گیارەنگماڵپەڕی : سەرچاوە
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 تێرۆریسمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی ئێران

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 رەحمان پیرۆتی

 
 وەکررروو بەکارهێنررانی بەرنرررامەبۆداڕێژراوی توونرردوتیژی، یرران هەڕەشرررەی بەکارهێنررانی توونرردوتیژی"تێرۆریسرر ، 

 .و هتد کەرەستەیەکی مەشروو بۆ دەستەبەرکردنی ئامانجی سیاسی، مەزهەبی، ئیدئۆلۆژیک
 

ئەوە دەکررێ ". یەکرانەو پرەنسریپە یاسرایی و ئەخالقری کردنی هەمروو نرۆرمو بە پێشێل لە رێگای باڵوکردنەوەی ترس
و گۆشرەنیگای  یەتی لێرڕوانینبێ، بەاڵم بەو هرۆیە کە چەمکری تێرۆریسر ، بەسرتراوەتەوە بە چرۆن تاریفێکی مەنتقی

و  الیەنە نەیارەکان و شێوازی دەستەبەرکرانی ئامانجەکان، تا ئێستا پێناسەیەکی گشتگیر بۆ تێرۆریس  بوونی نیریە
 .تێکەڵ بووە" تاوانی سیاسی"و  "تووندوتیژی سیاسی"زۆر جار لەگەڵ تاریفی 

 
بەاڵم بە حروکمی ئەوەی کە دەوڵەتەکران خراوەن  و مەیردانێکی مەفهرومی رەهرای هەیە، تێرۆریس  شرێوازی جۆراوجرۆر

و راگەیانرردنی  و سررەرچاوەی مرراڵی، هێررزی سررەربازی رێکخررراو، پشررتیوانی دیپڵۆماتیررک و دەزگررای میرردیا دەسررەاڵت
تیرۆریسررمی . و مەترسرریدارترین شررێوازی تیرۆریسرر  دادەنرررێ ترررینبە سررەرەکی" تیرۆریسررمی دەوڵەترری"کرراریگەرن، 

و تۆقاندن  و ترس یەکی تایبەت بۆ باڵوکردنەوەی تووندوتیژیرتنی دەوڵەت لە ستراتێژیوەرگدەوڵەتی، واتا کەڵک
و ئاڕاستەکردنی ئەو سیاسرەتانەی کە بە شرێوە یاسرایی و ئاسرایی تێیانردا سرەرکەوتوو  بردنبە مەبەستی بەرەوپێش

 .نەبووە

http://rojhelattimes.net/arshivpesho/index.php/witar/1191-تێرۆریسمی-دەوڵەتی-کۆماری-ئیسلامی-ئێران
http://rojhelattimes.net/arshivpesho/index.php/witar/1191-تێرۆریسمی-دەوڵەتی-کۆماری-ئیسلامی-ئێران
http://rojhelattimes.net/arshivpesho/cache/multithumb_thumbs/b_0_0_0_10_images_WITAR_rahman_piroti.jpg
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و بیرمەنردی سیاسری، بە  نووسرەر ،"ویلیرام دی پێردیرۆ"ستراتێژی تیرۆریسرمی دەوڵەتری، بە گروێڕەی بۆچوونەکرانی 
 :گشتی دەرەنجامی ئەو شێوە کردەوانەی ژێرەوەیە

 
یەکانی یەک دەوڵەت بەرامبەر بە خەڵرکەکەی لە رێرگەی باڵوکرردنەوەی توونردوتیژی و تررس، یە سیاسیچاالکی -١

دادگررایی کردنرری و ئررازار،  و مێرردیاکان، ئەشررکەنجە کە بررۆی هەیە بە شررێوەی کررۆنترۆڵی راگەیانرردنەکان و رۆژنررامە
و بەپەلە و بەربرراڵو ئەنجررام  و لەسررێدارەدانی خێرررا و رێپێوانەکرران نررادادپەروەرانە، مهەندیسرری کردنرری خۆپێشرراندان

 .بدرێن
و گیانی  هێرشی چەکداری هێزی نیزامی یەک دەوڵەت بۆ سەر ئامانجەکانی دەوڵەتێکی دیکە کە لەو ناوەدا ژیان -٢

 .خەڵکی مەدەنی بکەویتە مەترسیەوە
حەولدان بۆ لەناوبردن و حەزف کردنی بەرپرسان و دیپڵۆماتکرارانی واڵترانی دیرکە؛ واترا سرازماندانی شراخە و  -٣

 .جوخەی تیرۆر لە سەرتاسەری واڵتانی جیهان
 .و چ لە رێگەی دامەزراندنی پێگەی عەمەلیاتی داگیرکردنی نیزامی یەک واڵت، چ بە شێوەی راستەوخۆ -٤
 .ەی یەک دەوڵەت بۆ لەسەر کار راگرتن یا لەدەسەاڵت خستنی دەوڵەتێکی دیکەچاالکی نهێنی و شاراو -٥
یەکان لە واڵتانی دیکە، بۆ لە دەسەاڵت خستنی حکوومەتی ئەو بەکارهێنانی دەستوپێوەندەکان و گروپە نیزامی -٦

 .و بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت و دواتر کۆنترۆڵکردن واڵتانە
تررانەی کە مررافی بڕیرراردانی خەڵررک رەد دەکەنەوەو سررەرەڕۆیانە و لەرێررگەی پشررتیوانی و پشررتگیری لەو دەوڵە -٧

 .و دامەزراندنی دیکتاتۆڕی حوکمی واڵت دەکەن قۆڕخکردنی دەسەاڵت
و تێکردانی   و هەرێمییەکران و تەسلیحات بۆ باڵوکردنەوەی شرەڕە نراوچەیی و راگواستنی چەکوچۆڵ فرۆشتن نایاسایی -٨

 .و کۆتایی هێنان بە کێشەکە ن بە رێگاچارەیەکی سیاسیحەولە ئاشتیخوازەکان بۆ گەیشت
و رەشەکوژی و تێکچوونی ژینگەی  پەرەپێدان یان ئەنجامدانی تاقیکاری ئەتۆمی، کە لەوانەیە کوشتاری بەکۆمەڵ -٩

 .لێدەکەوێتەوە
 

ەکررانی ئەگەر بۆچوونەکررانی پێردیررۆ بە پێرروەری هەڵسررەنگاندنی تیرۆریسررمی دەوڵەترری دابررنەین، بەشررێک لە زلهێز
یەکێرک لەو واڵترانەی کە . یەوەیەکان دەکەونە ناو لیستی واڵتانی تیرۆریسرتیو هەرێمی و دەسەاڵتە ناوچەیی جیهان

و پشتیوانانی تیررۆر لە سەرتاسرەری جیهران پاراسرتووە،  بەردەوام پێگەی شیاوی خۆی لە ریزی واڵتانی تیرۆریستی
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مرراری ئیسررالمی وەکرروو حکرروومەتێکی دیکترراتۆڕی ئیرردئۆلۆژیک، سیاسررەتی ورد و کەالنرری کۆ. کۆمرراری ئیسررالمی ئێرررانە
داخراو و زێدەخواز هەم لە ئاستی ناوخۆیی و هەم لە ئاستی دەرەوە، بە پێوەرەکانی پێردیۆ، خاوەن کارنرامەیەکی 

 .یەدەوڵەمەند لە تێرۆریسمی دەوڵەتی
 

ەزهەبرری و سررەپاندنی سیسررتمێکی لە نرراوخۆی واڵت، کۆمرراری ئیسررالمی بە پێررداگری لەسررەر بیررری رادیکاڵیسررمی م
و بەو شررێوە لە مەیرردان  وەرگرررتن لە تیرررۆر و هەڕەشررە و بۆمبررارانی تەبلیارراتیحکرروومەتی پاشررکەوتوو، بە کەڵررک

و نیگەرانرری بناغەکررانی  و باڵوکررردنەوەی ترررس یەکرران و قررۆڕخ کردنرری دەسررەاڵتو حیررزبە سیاسرری بەدەرکردنرری الیەن
یەکررانی شررارو گونرردەکانی کوردسررتان و کرروژیا بە رەشررەکوژی و کررۆمەڵحکرروومەتی خررۆی پررتەو کرررد کە لە ئاکامررد

ناوچەکانی دیکەی وەکوو تەورێزو تورکمەن سرەحراو و ئەهرواز گەیشرت کە تێیردا بە هەزاران کەس بروونە قوربرانی 
لە دەیەی : رەوتێررک کە لە چرروار دەیەی تەمەنیرردا درێررژەی هەبررووە. ماشررێنی تیرررۆر و کوشررتاری کۆمرراری ئیسررالمی

و سازماندەیی کردنری  و رێکخستن و دەرەکی، کوشتاری بە کۆمەڵی بەندکراوانی سیاسی کەم؛ بە شەڕفرۆشی ناوخۆیییە
و  گروپی خۆسەر و رێکخراوی سەرکوتکەری هاوتەریبی وەزارەتی ئیتالعات؛ بە مەبەستی هەڕەشرەلێکردن لە نەیراران

و  بیران، هێررررش کرررردنە سرررەر راگەیەنررردنەکانو ئەشرررکەنجەکردنی سیاسرررەتمەداران و روونررراک رەخنەگرررران، رفانررردن
و کوشتاری دەیان  لە دەیەی دووەم، بە دڕێژەپێدان بە میلیتایزەکردنی کوردستان، رەشەکوژی زەنجیرەیی. رۆژنامەکان

و دڕنرردانەی  و رەخنەگررری حکرروومەتی لە نرراوخۆ و دەرەوەی واڵت، و سررەرکوتی بێرەحمررانە و نووسررەر چرراالکی سیاسرری
 . ١٣٧٨ی پووشپەڕی ساڵی ١٨یەکانی ئێران بۆ نمونە سەرکوتی بزوتنەوەی خوێندکاری لە خۆیینارەزایەتیە ناو

 
دەیەی سررێیەمی تەمەنرری کۆمرراری ئیسررالمی بە بەرپەرچرردانەوەی توونرردوتیژانەی بررزووتنەوەی سەرتاسررەری خەڵکرری 

حمەدی نژاد و مهەندیسی ،یان سەرکوتی بەباڵوی ناڕەزایەتیەکانی پاش داسەپاندنەوەی ئە١٣٨٤کوردستان لە ساڵی 
و یەکدەسرت کردنری سیاسری واڵت،  و یەکڕەنرگ کردنری دەنگری نرارەزایەتی، رەوتی کرپ١٣٨٨هەڵبژاردنەکان لە ساڵی 

لە دەیەی چوارەم، بە هێرش کردنی بەردەوام بۆ سەر باڵوێزخانەی واڵتان، بۆ نمرونە باڵوێزخرانەی . درێژەی کێشا
و مرافخواز بەترایبەت چاالکرانی  لەسرێدارەدانی بەکرۆمەڵی چاالکرانی سیاسری و درێژەکێشرانی ١٣٩٢بریتانیا لە ساڵی 

یەکررانی گروپرری یە نیزامرریبەنرردکراوی بەلرروچ، بە تررۆڵەی چرراالکی ١٦و هەروەهررا کۆمەڵکرروژی بە کررۆمەڵی  کررورد
سرەرکوتی  و و پاکستان؛ ماشێنی تێرۆر و بە بارمتەگیرانی سەربازانی ئێران لە سەر سنوورەکانی ئێران "جەیشولعەدل"

یەکانیران، مرۆڵەت جگە لەوە بێبەش کردنی کۆمەاڵنی خەڵک لە مافە ئەساسری. تر بووکۆماری ئیسالمی پڕدەسکەوت
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و گۆڤررارە ناوچەییەکرران، بێرربەش کردنرری خەڵررک لە  نەدان بە کۆبرروونەوە و رێکخسررتنی سررێمینار، داخسررتنی رۆژنررامە
و شراراوەی کۆمراری  ێرک لە الیەنەکرانی تێرۆریسرمی کروێرخوێندن بە زمانی زگماکی خۆیان، هەموو تێکڕا وەکوو یەک

 .ئیسالمی لەئەژمار دێن
 

و  و هێزەکررانی ئۆپۆزیسرریۆن کۆمرراری ئیسررالمی، تێرۆریسررمی دەرەوەی سررنوورەکانی خررۆی هەم بەدژی نەیررارانی سیاسرری
و  نی کەوانەی شریعەو هەم بە دژی رکەبەرانی ناوچەیی خۆی لە چوارچێوەی ستراتێژی دامەزرانرد و بارەگاکانیان بنکە

و مافی  و بە دژی بەرژەوەندی واڵتانی زلهێزی جیهان بۆ وەدەستهێنانی پوان بەدەستەوەگرتنی رێبەری جیهانی ئیسالم
جگە لەوە، کۆماری ئیسالمی بە . یەکان بە شێوەیەکی بەرنامەبۆداڕێژراو ئەنجام دەدادەنگدان لە بڕیارە نێودەوڵەتی

ەڕی باو و کردەوەی راستەوخۆ، لەگەڵ زۆربەی گروپە تیرۆریستیەکانی سەرتاسەری کردن بە ئاستەنگەکانی شهەست
و بەترایبەتی  سرپای پاسرداران. و تۆڕێکی تیرۆریستی جیهانی دروست کردووە و هاوکاری دامەزراندووە جیهان پێوەندی

لەشرکری مێهردی، و الیەنە شریعەکانی دیرکەی عێرراق،  سپای قرودس، حیزبروڵالی لوبنران، حەمراس، رێکخرراوی بەدر
و دەیران رێکخرراوی دیررکە  یەمەن" ئەلحوسرری"حیزبروڵالی بەحررەین، حیزبروڵالی کوەیررت، حیزبروڵالی حیجراز، گروپری 

 .بەشێکی ئەم تۆڕە پێکدەهێنن
و هەر الیەنێکرری ئامررادەی  کۆمرراری ئیسررالمی لە رێررگەی پشررتیوانی هەمەالیەنە لە هەر یەک لە ئەنرردامانی ئەو تررۆڕە

و تێکردانی سرەقامگیری  و کێشرەنانەوە بۆ هەڕەشرەلێکردن لە نەیارەکران" شەڕی نیابەتی"ەشنێک دیکە، لە راستیدا چ
یە بەڕێرروە دەبررا، تررا هاوکررات لەگەڵ الواز کردنرری و ئررابووری لەو واڵتررانەی تێیانرردا خرراوەن بەرژەوەنرردی سیاسرری

رەکرانی تیرۆریسرمی دەوڵەتری نمرونە دیا. و دەستەبەرکردنی ئامانجەکرانی بردات بردن نەیارەکانی، حەولی بەرەپێش
 :کۆماری ئیسالمی بریتین لە

 
لە بەیرروت لە الیەن حیزبروڵالی لوبنران، کە دواترر لە  ١٣٦٤بە بارمتەگرتنی سەربازانی ئەمریکایی لە سراڵی  -١

 .ئازاد کران" کۆنترا - ئێران"و تەسلیحات لە ئەمریکا لە چوارچێوی پرۆژەی  بەرامبەر وەرگرتنی چەک
 .لە عەرەبستانی سعودی و دواتر لە لوبنان" زەهران"ئەنجامدانی تەقینەوە لە پێگەی هێزەکانی ئەمریکا لە  -٢
تیرۆری رێبەرانی کورد؛ بۆ نمونە تیرۆری دکترۆر قاسرملو لە ڤیریەن، تیررۆری دکترۆر شرەرەفکەندی لە ئاڵمران و  -٣

 یرۆری سەدان کەس لە کادر و پێشمەرگەکانی لە هەمان کاتدا، ت. رێبەران و چاالکانی دیکەی بزووتنەوەی کورد
 .و تورکیە حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی لە باشووری کوردستان، ئێراق
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وەکوو تیرۆری دکتۆر شاپور بەختیار لە پراریس، : و نووسەران و رووناکبیرانی رەخنەگر تێرۆری رێبەرانی ئێرانی -٤
 .یان تێرۆری دکتۆر کازم رەجەوی لە ژێنێو

کە چەندین جرار تێیردا  ١٣٧١و  ١٣٦١تێرۆرکردنی دیپڵۆماتکاران و بەرپرسانی عەرەبستانی سعودی لە دەیەکانی  -٥
 .سەرکەوتوو بووە

لە پاکسرتان کە وەکروو  "الهرو"لە ١٣٦٨انی سرعودی لە سراڵی تەقاندنەوەی فرۆکەیەکی هێڵی هەوایری عەرەبسرت -٦
 .ئێرانی کوژران، ئەژمار کرا ٤١١کە تێیدا  ١٣٦٦تۆڵەی حەجی خوێناوی ساڵی 

 .کەسی لێکەوتەوە ٨٥کە کوژرانی   ،١٩٩٤لە ئارژانتین لە ساڵی " یەکانهاوکاری یەهودی"تەقاندنەوەی بنکەی  -٧
لە برراکو لە  ١٣٨٩داڕشررتن بررۆ تیرررۆری دیپڵۆماتکرراران و تەقانرردنەوەی باڵوێزخررانەی ئیسرررائیل لە سررالێ پررالن -٨

 .و گورجێستان و دواتر لە تایلەند لە هێندوستان" دێهلی نوێ" لە ١٣٩١و لە ساڵی  ئازەربایجان
و دەستبەسرەرکرانی ئەنردامانی سرپای  و سروماڵی و تەسرلیحات برۆ نیجێرریە، یەمەن ئاشکرابوونی ناردنی چەکوچۆڵ -٩

 .قودس لەو واڵتانە
؛ کە ١٣٩١سرراڵی ، لە واشررێنگتۆن لە "عررادل ئەلجەبیررر"حەولرری تێرررۆر کردنرری برراڵوێزی عەرەبسررتانی سررعودی، -١١

" مەنسروور ئەربراب سریر"دەوڵەتی ئەمریکا بە فەرمی سپای قودسی وەکروو پالنردارێژی ئەو عەمەلیراتە راگەیانرد و 
 .وەکوو بەڕێوەبەری تێرۆر، دەستبەسەر کرا

 
 و فەلەستین بەو خااڵنەی سەرەوە ئەگەر تێرۆریسمی بەرنامەبۆداڕێژراو لە ئێراق، سوریە، بەحرەین، یەمەن، لوبنان

کە بە شێوەی راهێنانی گروپی چەکدار و سەرەڕۆ و ئەنجامدانی عەمەلیراتی بەربراڵوی تێررۆر و کوشرتار شرێوازمەند 
و سڕینەوەی نەیارانی سیاسەتەکانی کۆماری ئیسرالمی و یران لەدەسرەاڵت الدانری حکوومەتەکرانی  بە مەبەستی حەزف

بەاڵم بە . ۆمرراری ئیسررالمی باشررتر دەردەکەوێهاوشررێوەی یەمەن و بەحرررەین زیرراد بکەیررن، تێرۆریسررمی دەوڵەترری ک
و  هەمررووی ئەوانەشررەوە، بە پێرردانی ئیمتیررازی ئررابووری و یارمەتیرردانی واڵترری زلهێررز لە هەنرردێ پرسرری نرراوچەیی

نمررونەی هەرە دیرراریش رازی . هەرێمرری، کۆمرراری ئیسررالمی تررا رادەیەکرری برراش کۆمەڵگررای نێررودەوڵەتی رازی کررردووە
 .و دەربازکردنی ئەنجامدەرانی تێرۆری دکتۆر قاسملو یەکان بۆ شاردنەوەی راستی کردنی دەوڵەتی ئۆتریش بوو

 
 و پەروەندەی میکۆنۆس لە  بۆ نمونە لە تێرۆری دکتۆر شەرەفکەندی. بەاڵم هەمیشەش کۆماری ئیسالمی دەرباز نەبووە

 نی ئورووپایی، باڵوێزەکانی و دواتر زۆربەی واڵتا ئاستی بااڵدا، تێکڕای رێبەرانی کۆماری ئیسالمی مەحکوم کران
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هاوشێوەی ئەو . و پێوەندی دیپڵۆماتیکیان لەگەڵ تاران هەڵپەسارد خۆیان لە ئێران بۆ ماوەی چەند مانگ کشاندەوە
و  یەکران درا و بەرپرسرانی پرلەبەرزی کۆمراری ئیسرالمیحوکمە بۆ پەروەندەی تەقاندنەوەی بنکەی هاوکاری یەهرودی

جرگە لەوە، ئەنردامانی . یە راگەیەنردرانداڕێژ و بەڕێروەبەری ئەو کرردەوە تیرۆریسرتینحیزبوڵالی لوبنان وەکوو پال
سپای قودس و هێزەکانی ئەندام لە تۆڕی تیرۆریستی کۆماری ئیسالمی لە دەیان پەروەندەی دیکە لە واڵتانی وەکوو 

نەش دا، کۆمراری ئیسرالمی لە لە تازەترین نمرو. ئەمریکا،ئازەربایجان، تورکیە، تایلەند و هێندوستان حوک  دراون
لە الیەن دادگررای نیۆیررۆرک، کە بررۆ لێکررۆڵینەوە لە ترراوانە تێرۆریسررتیەکانی کۆمرراری  ١٣٩٣ی پوشررپەڕی سرراڵی ٢١

بەوالوە پێکهراتبوو، بە  ١٣٨١ئیسالمی و بەتایبەت تەقاندنەوەی پێگەی هێزەکانی ئەمریکا لە بەیروت، لە سراڵی 
و دواترر بە بڕیراری  یە مەحکروم کرراەماڵەی قوربانیانی ئەو کردەوە تێرۆریسرتیمیلیارد دۆالر قەرەبوو بۆ بن ٢دانی 

 .دادگا بەشێک لە دارایی و موڵکەکانی ئێران لە ئەمریکا دەستیان بەسەر داگیرا
 

دا ریشرەی داکووتراوە و سرەرەڕای ئەوەی کە تیرۆریس ، چەمکێکە کە بە تەواوێتی لە ناو ساختاری کۆماری ئیسرالمی
و سیاسرری لەنرراو بررازنەی تونرردڕەو، رێفۆڕمخررواز،  زیررک بە چرروار دەیەی رابررردوو دەسررەاڵتی بەڕێرروەبەریلە مرراوەی ن
یەکری ئەوترۆ لە سرتراتێژی تیرۆریسرتی کۆمراری ئیسرالمی دا ئاڵوگۆڕ کرراوە، بەاڵم گۆڕانکراریو محافزەکار کۆنەپارێز

دا برراڵو بررۆتەوە و لە زۆربەی جیهرران لە حاڵێکرردا، تیرۆریسررمی کۆمرراری ئیسررالمی بە سەرتاسررەری. نەهرراتووەوەدی
و ئەمنییەتری نراوچەو جیهران  برۆ سرەر ئاسرایش" هەڕەشرەیەکی جیرددی"یەکران وەکروو و دژەتیرۆریستی راپۆڕتە ئەمنی

و بەڕێرروەبەرانی دەزگررای دیپڵۆماسرری ئەو واڵتە بە بەکارهێنررانی  ئەژمررار دەکرررێ، دەسررەاڵتدارانی کۆمرراری ئیسررالمی
کردنی هاوپەیمانان و کردنی پوانی ئابووری و نیزامی و قایلو پێشکێش ەسمومی تەبلیااتیدژەتاکتیک و بۆمبارانی م

یەکرانن؛ رەوتێرک کە تەنیرا مزگێنیردەری شرەڕ و نەیارەکانیان لە حەولی پاکانەکردن بۆ خۆیان و شرێواندنی راسرتی
 .کێشە و تێچووی ئینسانی زیاتر بۆ نەتەوەکانی ئێران و واڵتانی ناوچەیە

 

 :سەرچاوەکان
 

 فەرهەنگی زانستی سیاسی، ئەحمەد شەبانی -١
 فصلنامەی راهبرد، مرکز مطالعات راهبردی -٢
 

 ٢١١٤ی سێپتەمبەری ٨: ڕێکەوتی  -رۆژهەاڵت تایمز  ماڵپەڕی : سەرچاوە
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 دا تیرۆر لە کارنامەی رێژیمی ئیسالمیی ئێران

 
 
 
 
 
 

 جەماڵ رەسووڵ دنخە

 
وەکروو سرتراتیژییەک برۆ لەنراوبردنی دژبەرانری خرۆی لە گۆڕەپرانی دەسرەاڵت کەڵرک  رێژیمی ئیسالمیی ئێران تیرۆر

دا لە رابردوو، هەنووکەدا لەو کردەوەیە بۆ گەییشتن بە ئامانجەکانی خرۆی  وەردەگرێت و لە رەوتی حکوومەتی خۆێ
 .کەڵک وەردەگرێت

 
 تیرۆریزم چییە؟

 
 و نامرۆڤانە و تۆندئاژۆیانە بۆ گوشار خستنەسەر دەوڵەت تیرۆریزم، بەکار هێنانی کەرەستە و کردەوەی نایاسایی 

 .بەمەبەستی ئامانجێکی تایبەته
 

کەرەسررتەی نایاسررایی بەگشررتی دەبێررتە هررۆی ترررس و خررۆف و بررۆ ئامررانجێکی تررایبەت وەکرروو سیاسرری، ئررابووری، 
 .کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی و هتد دەگەڕیتەوە

 
دێک لە واڵتررانی جیهرران دەوڵەتەکررانی دیررکە بە تیرۆریزمرری چەمکرری تیرۆریزمرری دەوڵەترری چەمکێکرری تررازەیە، هەنرر

 جیاوازی هەڵێنجان لەو وشەیە و جیاوازی ئەو لەگەڵ تیرۆریزمی تاکەکەسی و گرووپی . دەوڵەتی تاوانبار دەکەن
 .گرینگێکی زیاتر دەبەخشێتە بابەتەکە
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 دا تیرۆر لە زمانی فارسی

 
دا بە  ، ئەو وشرەیە لە زمرانی فەڕانسرەوی"چەک مانرا کرراوەتەوە قەتڵری سیاسریی بە"دا بە  تێرۆر لە زمرانی فارسری

مانررای تۆقانرردن هرراتووە و تیرۆریسررتیش هەر لە وشررەی تیرررۆر وەرگیررراوە واتە کەسررێک کە الیەنگررری ئوسرروولی 
ئەو وشرەیە لە زمرانی فارسریی ئەمرڕۆدا بە . توندوتیژی نواندن، کردەوەی توند و دروست کردنی ترس و خۆف بێرت

 .ئەنجام بدات" چەک قەتڵی سیاسیی"ترێت کە بە کەسێک دەو
 

: لە مێژووی شۆڕشی گەورەی فەڕانسرەدا ئەو وشرەیە دوو مانرای ترایبەتی هەیە و بە دوو مەبەسرت بەکرار دەهێنرێرت
گرتنەپێشررری رێگرررا چرررارەی سرررەخت دژ بە شۆرشرررگێڕان، دووهەم، نررراوی دەورانێرررک لە میرررژووی  یەکەم، بە مانرررای

 .تیرۆر بە مانای یەکەم بەکار دەهات و حاک  بووەفەڕانسەیە کە لەوێدا 
 

دا بە مانرای هەر جررۆرە کرردەوەیەک برۆ بەرەوپێشربردنی ئامرانجی تررایبەت و  ئێسرتا ئەو وشرەیە لە چەمکری سیاسریی
 .پەنابردن و دروستکردنی تۆقاندن بەکار دەهێنرێت

ۆ  کوژی، هەڕەشە و دروستکردنی ترس بە رای هەندێک لە نووسەران تیرۆریزم واتە باوەڕهەبوون بە پێویستیی مر
و خرۆف لە نێرو کۆمەڵگررادا برۆ گەییشرتن بە ئامررانجی سیاسری یررا روخانردنی دەسرەاڵت و بەدەسررتەوە گرتنری جررڵەوی 

دانی دەسەاڵت بە تاق  یا گروپێک کە پێشتر دەیهەویست دەسرەاڵت لە دەسرتی ئەو دابێرت، ئەو  دەوڵەت یا تەحویل
 .م و ماکیاویلیزم خۆی دەردەخاتباوەڕە زۆرتر لە ئوسوولی فاشیز

 
کارهێنررانی  تیرۆریررزم بە"لە کررۆی گشررتی ئەو پێناسررانەی کە بررۆ وشررەی تیرۆریررزم برراس کررران دەترروانین بڵێررین کە 

سرتی گەیشرتن بە کەرەستەی نایاسایی توندئاژۆیانە بۆ گوشار دژی دەسەاڵت یا حیزب یا گرووپێکی سیاسی بە مەبە
 .ە"ئامانجێکی تایبەت

 
دەوڵەتی چەمکێکە لە ئاگادارکردنەوە بە دەستێوەردانی دەوڵەت یرا دەوڵەتانێرک لە کاروبراری نێوخرۆیی  تیرۆریزمی

یررا دەرەوەی واڵتررانی دیررکە کە بە مەبەسررتی ترررس و تۆقانرردن بە بەکارهێنرران یررا هاوکرراریی کررردن لە کررردەوەی 
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ر یرا حیرزب یرا هەر گرووپێرک کە تیرۆریستی یا پشتیوانی نیزامی بۆ الوازکردن یا روخانردنی دەوڵەتری لەسرەر کرا
 .دژی دەسەاڵت بێت

 
 :جۆرەکانی تیرۆریزمی دەوڵەتی

 
 یارمەتییە ماڵییەکان وەکوو یارمەتییە نیزامییەکان رر

رر یارمەتییە مەعنەوییەکان وەکوو پشتیوانی سیاسری بە گررووپە جیاوەزەکران و هاوکراریی لە کرردەوەی تیرۆریسرتی 
کەنارئاوەکران، رفانردنی مرۆڤەکران، رفانردنی فرڕۆکە و تیررۆری بەرپرسرانی برااڵی گروزاری  گوزاری، مین وەکوو بۆمب

حکوومەتی یا قەتڵی رێبەرانی سیاسیی حیزبێکری ئۆپۆزیسرۆن لە واڵترانی دەرەوە چەنرد نمروونەیەک لە تیرۆریزمری 
 .دەوڵەتین

 
شرەڕ لە : "پێناسرە دەکراتیەکێک لە هەواڵنێرانری بەناوبانرگ، تیرۆریزمری دەوڵەتری نەم جرۆرە " بڕایان جنیکێنس"

( پشرتیوانانی تیرۆریزمری دەوڵەتری)ئەو واڵترانە : " ناوبراو دەڵێرت(. جنگ از طریق قائ  مقام)رێگای جێگرەکان 
برۆیە وا هەسرت پرێ دەکەن کەلە ( محدودیتهای جنگهای متعرارف)لەسەر سنوورداریەتی شەڕەباوەکان پێداگری دەکەن

هەمیشە بۆخۆیان ئەو رێکخراوانەیان پێکهێنراوە یران لەبراری مراڵی ئەوان  ئیمکاناتی رێکخراوە تیرۆریستییەکان کە
پشررتیوانیان لررێ دەکەن، بررۆ ترسرراندنی دوژمررن یررا تێکرردانی سررەقامگیری سیاسرریی و ئررابووریی ئەو واڵتە کەڵررک 

 ".وەردەگرن
تایبەتە و جیا  دا بەڕێوەبەری ئەسڵی کردەوە تیرۆریستییەکان یەک دەوڵەت یا چەند کەسی لە تیرۆریزمی دەوڵەتی

 :لەوەش دەستێوەردانی دەوڵەت یا دەوڵەتەکان لە کردەوە تیرۆریستییەکان دوو جۆرە
 

 .رر بەشێوەی راستەوخۆ؛ دەوڵەت خۆی کردەوەی تیرۆریستی دژی دەوڵەت یان الیەنێکی دیکە ئەنجام دەدات
چەک، تفراقی شرەڕ و کەرەسرتەی رر بەشرێوەی ناراسرتەوخۆ؛ واتە بە نراردنی کەس و نراردنی یارمەتییەکرانی وەکروو 

 .پێشکەوتووی نیزامی بۆ ئەو کەسانە دابین دەکات و ئامانجی خۆیان دەپێکن
 

بە برراوەڕی نووسررەرانی کتێبرری فەرهەنگرری چەمررک و دەسررتەواژەکانی سیاسرریی و ئیسررتراتژیک دەبررێ سررێ بررابەت لە 
 :تیرۆریزمی دەوڵەتی جیا بکەینەوە
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 رر گرووپە ئازدیخوازە نەتەوەییەکان

 ر حیزبە شۆڕشگێرەکانر
 رر گرووپە قەومی یا ئایینییەکان

 
ئەو حیزب و گرووپە سیاسیانەی کە بۆ ئازادی خاک ونیشتمان ئراوارەبوونە و پایبەنرد بە یاسرای نێرودەوڵەتین بە 

 .تیرۆریست ناناسرێن و بەڵکوو پشیتوانی نێودەوڵەتیشیان لێ دەکرێت
 

 تیرۆریزمی دەوڵەتی رێژیمی ئیسالمیی ئیران

 
تیرۆریزمی دەوڵەتی رێژیمی ئیسالمیی ئێران بە کۆمەڵێک کردەوەی تیرۆریستی ئەو رێرژیمە کە برۆ بەرەوپێشربردنی 
ئامانجەکانی خرۆی لە رێکخرراوە نێوخۆیییەکران و دەرەوەی ئێرانردا بە دەسرتێوەردان لە کاروبراری واڵترانی دیرکە یرا 

 .پشیتوانی ئەو رێژیمە لە گرووپە تیرۆریستییەکان دەوترێت
 

ی هەتاویردا، خرۆمەینی و بەرپرسرانی ویالیەتری فەقیهرر دوای روخرانی ١٣٥٧پاش شۆرشری گەالنری ئێرران لە سراڵی 
رێژیمی پاشاتی ئەو وادە و بەڵێنانەی کە پێش بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت بە خەڵکیان دابوو بەاڵم دواتر نەتەنیا 

ە بگررە بە ترۆمەتی شرەڕ لەگەڵ خرودا، جیراواز لەگەڵ غەزەبی توندی خومەینی و دار و دەستەکەی بەروڕوو بروونەو
هتد هەموو الیەن و حیزبێکری سرەرکوت کررد و تەواوی ئراوات و خۆزگەکرانی  ...بوون، کافر و ران، بیر رۆژئاواییبی

 .خەڵکی ئیرانی کردە خەونێک
 

وەکررروو (PDKI( Democratic Party of Iranian Kurdistan)حیزبررری دێمررروکراتی کوردسرررتانی ئێرررران 
ەڵگری شۆڕشرری نەتەوەی کررورد لە کوردسررتانی رۆژهەاڵت لەسررەرەتای هرراتنی سررەرکاری رێژیمرری ئێررران وەکرروو ئررااڵه

لەالیەن والیەترری فەقیهررر نرراودێر دەکرررا و خەڵررک بررۆ بەرگررری لە خرراک نیشررتمان " دژە نیررزام و بررێ دیررن"حێزبێکرری 
سرەر کرورددا سرەپێندرا و تەنرانەت دەستیان دایە خەباتی چەکداری و شەڕی نەخوازراو کە لەالیەن خرومەینی وە بە

 .حوکمی جیهاد بەدژی کورد درا ١٣٥٨گەالوێژی ساڵی  ٢٨بە فەرمانی نامرۆڤانەی خومەینی لە 
 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

88 
 

واڵتررانی رۆژئرراوا وەکرروو ئامریکررا، ئیسرررائیل، ئاڵمرران، ئرراڕژانتین و بریتانیررا رێژیمرری ئێرانیرران بە دەسررتێوەردان و 
 .پشتیوانی لە تیرۆریزم ناساندووە

 
دەوڵەترری ئامریکررا، رێژیمرری ئێرانرری بە هاوکرراریی کردنرری ئەو رێررژیمە لە حیزبررووڵاڵی لوبنرران و چەنرردین گروپرری 

 .تیرۆریستی کەلە لیستەی گرووپە تیرۆریستییەکانی جیهاندا جێگیر کردووە
 

جیهران  هەروەها سپای پاسدارانی رێژیمی ئیسرالمیی ئێرران و وەزارەتری دیفراو لە لیسرتی گررووپە تیرۆریسرتتەکانی
 .جێگەیان گرتووە

 
تەقاندەوەی بنکەی جوولەکەکان لە واڵتی ئاڕژانتین یەکێک لە بەرچاوترین نموونەی تیرۆریزمی دەوڵەتی ریژیمری 
ئێررران لە دەرەەی واڵت بررووە کە لەو کررردەوە تیرۆریسررتییەدا هاشررمی رەفسررەنجانی بەڕێرروەبەری ئەو تیرررۆرە بررووە و 

 . بانگهێشت کرالەالیەن دادگای نێونەتەوەیی الهە 
 

ی پووشپەڕی ساڵی ٢٢رێژیمی ئێران لە درێژەی کردەوە تیرۆریستییەکانی خۆی لە بەرانبەر گەلی کورددا، رێکەوتی 
ی هەتاوی دوکتور قاسملوو و هاوڕێیانی که بۆ چارەسەری پرسی کورد لە ڤییەنی واڵتی ئۆتریش لەسەر مێزی ١٣٦٨

 . شەهیدیانی کردوتووێژ ئامادە ببوونی دایە بەر دەستڕێژ و 
 
 
 
 
 
  

 تیرۆری میکۆنووس

 
 دا دەوڵەتی ئاڵمان چەندین کەس لە بەرپرسانی پایەبەرزی ئێرانی بە هاوکاریی  لە پەروەندەی تیرۆری میکۆنوس
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 .کردن لەو تیرۆرە بە تاوانبار ناساند و تیرۆریزمی دەوڵەتی ئێران بەڕوونی خۆی دەرخست
 

هەتاوی کۆنگرەی جیهانی حیزبە سوسیالیسرت و سوسریال دێموکراتەکران لە ی ١٣٧١ی خەرمانانی ساڵێ ٢٦رێکەوتی 
 .دا بوو بڕلین پایەتەختی ئاڵمان لە کاتی بەڕێوەچوون

 
چاالکررانی سوسرریالی ئێررران کە بە گشررتیی لە چاالکررانی سیاسرریی ئێرانرری و حیررزب و الیەنە دژبەرەکررانی رێژیمرری 

سکرتێری گشتی حزیبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بۆ بەشداریی دوکتور سادق شەرەفکەندی . ئیسالمیی ئێران بوون
لەو کۆبررروونەوەیە برررۆ ئاڵمررران چووبررروو، رۆژی چررراوپێککەوتن لە رسرررتۆرانی میکۆنررروس لە کررراتی وترررووێژ لەگەڵ 
بەرپرسانی رێژیمی ئێران درانە بەر دەستڕێژ و دوکتور سادق شەرەفکەندی، هوومایون ئەردەاڵن، فەتاد عەبردوولی 

 .دێهکوردی شەهید کران و نوری
 

دوای یەک ساڵ تێپەربوون بەسرەر کارەسراتی رسرتۆرانی میکۆنروس کەسرێکی ئێرانری بە نراوی کرازم دارابری کرازرونی 
کەسری دیرکەی لوبنرانی بە ناوەکرانی  ٤سەربە سپای پاسدارنی رێژیمی ئیسالمی و ئیدارەی ئیتالعراتی ئێرران بروو و 

لەالیەن پۆلیسرررری ئاڵمررررانەوە " عەتررررائووڵاڵ عەیرررراد و عەبرررراس رەحیررررلیووسررررف ئەمررررین، محەمررررمەد ئیرررردریس، "
 .ی هەتاوی دادگایی کران١٣٧٢ی ساڵی ٦دەستبەسەرکران و تاوانباران کە رێکەوتی 

 
میلیررۆن فڕانررک خەرجرری  ٩رۆژی خایەنررد و نزیررک بە  ٢٤٧سرراڵ و  ٥دادگررایی کردنرری ئەو چەنررد کەسررە نزیررک بە 

 .هەڵگرت
 

کەس لە دادگرررا ئامرررادە بررروون و لەبرررارەی رووداوی  ١٧١و تاوانبرررارانەدا زیررراتر لە لە رەوتررری دادگرررایی کردنررری ئە
 .تیرۆرەکەدا قسەیان کرد

 
دا دەرکررا کە کرازم دارابری دانیشرتووی ئێرران و ١٣٧٦ی خراکەلێوەی سراڵی ٢١حوکمی دادگای میکۆنوس لە رێکەوتری 

محەمرمەد ئیردریس خەڵکری لوبنران بە عەباس رەحیل خەڵکری لوبنران بە زینردانی هەتاهەترایی و یوسرف ئەمرین و 
 ساڵ زیندان مەحکووم کران کە گەورە بەرپرسانی رێژیمی ئێران لە بڕیادەرە سەرەکییەکانی ئەو کردەوە  ٥ساڵ و ١١
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 .تیرۆریستیە بوون
 

عەلری "، سرەرکۆماری ئەو کراتی ئێرران، "هاشرمی رەفسرەنجانی"بەرپرسانی ئەو کاتی رێژیمی ئیسالمیی ئێرران واتە 
 سەید عەلی "وەزیری کاروباری دەرەوەی ئەو کاتی ئێران و " عەلی ئەکبەر ویالیەتی"وەزیری ئیتالعات، " انفەالحی

 .رێبەری رێژیمی ئیسالمیی ئێران دەستیان لە تیرۆری رێبەرانی گەڵی کورددا بوو" خامنەیی
 

و واڵترانی نراوچەکە دەات و ئەمرۆکەش رێژیمی ئیسالمیی ئێران بەردەوام درێژە بە کردەوەی تیرۆریسرتی لە نێوخرۆ 
 .بەردەوام لەالیەن واڵتانی رۆژئاوا بە دەستێوەردان و کردەوەی تیرۆریستی مەحکووم کراوە

 
تیرۆریزمی دەوڵەتی رێژیمی ئێران بۆتە جێگای مەترسی لەسەر برارۆدۆخی واڵترانی جیهران و بە ترایبەت واڵترانی 

مەعرنەوی لە گررووپە تونرردئاژۆکانی وەکروو حیزبررووڵاڵی  نراوچەی رۆژهەاڵتری نرراڤین و رۆژانە بە یرارمەتی مرراڵی و
 .خەڵکی سڤیل بە کوشت دەدات... لوبنان، حماس و

 
نموونەی هەرە بەرچاوی تیرۆریزمی دەوڵەتی رێژیمری ئێرران لە واڵتری سرووریە لە ژێرر دەسرەاڵتی رێژیمری بەعسری 

ن لە و واڵتە درێررژەیە هەیە و بە سرراڵە شررەڕ و پێکرردادنە نیزامییەکررا ٤بەشررار ئەسررەد خررۆ دەردەخررات، نزیررک بە 
 .هەزاران کەس کوژراون و ملوێنان کەس ئاوارە بوونە

پشتیوانی ماڵی و نیزامی رێژیمی ئێران لە گرووپە تیرۆریستیەکان تێچوویەکی زۆر هەڵردەگرێت ئەوەش لە کاتێرک 
 .دایە کە خەڵکی ئێران لە دژوارترین دۆخی ژیاندا بەسەر دەبەن

 
 ٢١١٤ی سێپتەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -  ردستان میدیاکوماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ئایا کۆماری ئیسالمی دۆستی کورد و دژی تیرۆریزمە؟

 
 
 
 
 
 

 کاوە بەھرامی

 
 و خررومەینی دێموکراسرری، و ئررازادی بررۆ ئێررران گەالنرری هەوڵرری و لەئێررران پاشررایەتی رێژیمرری روخررانی دوابەدوای

 بەتررایبەت ئێررران خەڵکرری ئررایینی برراوەڕی و نێرروەڕۆک بێ دروشررمی کۆمەڵێررک لە وەرگرررتن کەڵررک بە دارودەسررتەکەی
 .ئێرانیانداسەپاند خەڵکی سەر بە مرۆڤی دژی تۆتالیتەری سیستمێکی شیعە، مەزهەبی

 
 وپەیوەندی دەسرت کۆمەڵێرک لەنراوچە و بەسریج و پاسرداران سرپای ئێرران لەناوخۆی خۆی دەسەاڵتی پەرەپێدانی بۆ

 پێک نیونەتەوەیی تیرۆریزمی پەرەپێدانی هەوێنی و چەشنە بەو دامەزراند حیزبوڵالی و حەماس وەکوو تیرۆریستی
 کردنری نائرارام بەمەبەسرتی ناوچەکەشری دیرکەی تیرۆریسرتییەکانی گررووپە بارهێنرانی و هاوکراری تەنرانەت. هێنا

 .گرت ئەستۆ بە و خست رێک ئێران خەڵکی پارەی بە ناوچەکە
 

 بۆ کۆسپ بووە و سەند پەرەی جیهان لە تیرۆریزم فەقێ، ویالیەتی رێژیمی سەرکاری بەهاتنە دەزانن باش هەموان
 .تێکدا ناوچەکەی کۆمەالیەتی و فەرهەنگی بارودۆخی و گەالن ەژیانی پێکەو و ئازادی

 
 داعش ئێستا کە ئەوەی و پێکرد دەست کوردستان رۆژهەاڵتی لە کۆمەڵکوژی ٥٨ لەساڵی هەر ئێران ئیسالمی کۆماری

 و بررردووە بەڕێرروە سرروریا و عیررراق لە مەسرریحییەکان و ئیزیرردی و شرریعەکان عەرەبە و باشرروور کوردسررتانی دژی لە
 . دەبا بەڕێوە
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 رۆژانە جەالد وەک خەڵخاڵی و پێکرد دەستی پاوە و قەاڵتان و قاڕنا نەغەدە، سنە، لەشەڕەکانی ئیسالمی کۆماری
 .دەدران داعشەکان رەگباری بەر و دەکەرد دەر کەسی دەیان ئێعدامی فەرمانی لێپرسینەوە بەبێ

 
 ئێرران تراوانی برێ خەڵکری رۆژانە و کررد کۆمەڵکروژی بە دەستی وە ٥٨ لەسالی ئیسالمی کۆماری یانی ئێران داعشی

 .دەدرێن لەسێدارە مەزهەبییەوە و نەتەوەیی جیاوازی هۆی بە بەلوچێستان و لەکوردستان بەتایبەتی
 

 کۆترایی لەئێرران ئیرنقالب برۆ ئێسرتا هەتا ٥٨ لەساڵی دەکا پرسیار ئێران لەداعشەکانی جیهان گشت بیروڕای ئایا
 بۆ میکانیزمێک وەک تۆقاندن و تیرۆر و زەنگ و زەبر بە دیکتاتۆری رێژیمی نەبوو؟ سەقامگیر سیتەم و نەهات پێ

 سەرکوت چەشنە بەم و دەبینێ ئینقالبدا وشەی لە سیستمە ئەو مانەوەی و دەگرێ وەر کەڵک ئینقالب لە پارێزگاری
 .هەیە دریژەی

 
 لەسراڵی دەکەن پرسریار ئایرا کرران؟ ئێعردام بەکرۆمەڵ برۆ زیندانەکان لە ٦٧ ساڵی زیندانیانی دەکەن پرسیار ئایا
 خۆیران دزراوەکرانی دەنگە بە بەدواداچوون داوای و شەقام سەر هاتنە مەدەنی بەشێوەیەکی رووناکبیر کۆمەڵێک ٨٨
 کردن؟ بەنیستیان سەر و سەرکوت چۆن داعشەکان کرد
 

 ئەوەیە پرسریار کرران؟ ئێعردام برۆ بەکرۆمەڵ پێکەوە٦٢ ساڵی لە مەهابادی تاوانی بێ الوی ٥٩ دەکەن پرسیار ئایا
 گۆیررا و باشرروور کوردسررتانی دێررتە ئررازادیخواز و دێمررۆکرات سیسررتەمێکی وەک ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری هەنررووکە کە

 لە کرورد گەلری دۆسرتە مررۆ  ئەگەر ئیسالمی کۆماری دەکا، شەڕ تیرۆریزم ودژی کوردە یارمەتیدەری داعش لەشەڕی
 .هەیە دیکەی تاوانێکی مەگەر نەتەوایەتی مافی بۆ داخواز لە جگە ئێران کوردستانی

 
 خۆیران براکانی هاوخەباتی و هاوکاری بوون ئامادە نەتەوە و لەخاک پارێزگاری وەک رۆژهەاڵت پێشمەرگەی هێزی

 و ئاوەاڵ بەدڵێکی دێمۆکرات حیزبی و کرا ئێران کوردستانی دیمۆکراتی حیزبی لە هاوکاری داوای بکەن، باشوور لە
 چەنردین کە بروو سرووڕمان سرەر جێگای ئیسالمی کۆماری بۆ کرد شەڕ بەرەکانی رەوانەی خۆی هیزی کات بەزووترین

 نەمرراوە، کوردسررتان لە ئۆپۆزسرریۆن کە رایگەیانرردووە پروپاگەنرردەکانیەوە و ئەمنیەتییەکرران دەزگررا لەریگررای سرراڵە
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 شررەڕ لەبەرەکررانی کرراتژمێر ٦ لە بەکەمتررر ئێررران کوردسررتانی دێمررۆکراتی حیزبرری پەرداخرری و پۆشررتە هیررزی کەچرری
 .دەبێت ئامادە

 
 بیرروڕای لەنراو ئیسرالمی کۆماری شوورەیی و لەشەرم پڕ دزێوی دیمەنی دێمۆکرات حیزبی بەکردەوەی هەڵوێستە ئەو

 دانران سەرپۆش و سەرکوت بۆ باشوور کوردستانی یارمەتی بەناوی کەوتەکانی و هەڵس هەموو کە روو خستە گشتی
  .رۆژهەاڵتە کوردستانی لە کورد نەتەوایەتی مافی لەسەر

 
 نەکردنری لەبەشرداری بەرگرری بۆ ئەوە سەرەڕای داعش لەشەڕی بەشداریکردنی ئیسالمی کۆماری دیکەشەوە لەالیەکی

 سرنوورەکانی برۆ مەترسری داعرش شرەڕی دیرکەوە لەالیەکری ، بروو داعش دژی لەشەڕی دێمۆکرات حیزبی پێشمەرگەی
 کرۆنترۆڵ بۆیران ئیردی و ئێران سنوورەکانی بگاتە شەڕە ئەو هەیە ئەوەیان ترسی بۆیە هەر. کردبوو دروست خۆیان

 .نەکرێت
 

 عێررراق ناوەنرردی حکررومەتی کە ئەوەیە بررۆ کوردسررتان هەریمرری بررۆ کردنیرران هاوکرراری نەکەیررن ئەوەش باسرری نرراکرێ
 .لەسەرەکان کێشە ناوچە بۆ بگەڕێتەوە

 
 ئەرکی حیزب و ھیزەکانی کوردستانی رۆژھەاڵت چیە؟

 
 گرران زۆر ئیسرالمی کۆمراری برۆ دەرکەوت بۆمران روونری بە کوردسرتان هەریمری سرەر بۆ داعش لەپەالماری وەک هەر

  بەر رێژیمیش خودی گوێی بن لە دیکە تیرۆریزمی لەگەڵ تەنانەت کوردستان رۆژهەاڵتی جوواڵنەوەی دەبێ تەواو
 .بکا بەرەکانی

 
 بە هەنگاوی یەکگرتنە ئەم بەاڵم ، گرین یەک دەلێن ئاخاوتن و نووسین لە هەموویان سیاسییەکان الیەنە و حیزب

 لە کورد گەلی جوواڵنەوەی بۆ میکانیزمە باشترین کەوابوو حیزبی، بەرژەوەندی لە لێبوردن هێندێ دەوێ، کردەوەی
 ئیررردی نەگررررێ سرررەر حیزبەکررران یەکگررررتەوەی ئەگەر نررریە مەر .پێکەوەبررروونە و یەکیەتررری رۆژهەاڵت کوردسرررتانی
 .نیە دیکە میکانیزمی
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 لە یەکێررک پلررۆرالیزم. هەیە جیاوازیرران بۆچرروونی و دەکەن یەکتررر هاوکرراری پررێکەوە حیررزب چەنررد واڵتێررک هەر لە
 .سیستمێکە هەر لە دێمۆکراسی رێگای الیەنەکانی

 
 شرەڕی بەنراو باشروور کوردسرتانی هراتە خۆی سنوورەکانی لە بەرگریکردن بۆ کوردستان هەرێمی لە ئیسالمی کۆماری

 چەنررد بە ئسرریالمی کۆمرراری پروپاگەنرردی مەسرررەفی ترراریخی جیهررانی گشررتی بیرررورای لەروانررگەی. کرررد داعشرریان
 دێمۆکراسی، ژێستی سەرەڕای لە بریتین کە چووە بەسەر لەراستیدا و بەسەرچوون دەکەم پێ ئاماژەی کە پێوانەیەک

 رێرژیمە لە یەکێرک ئابووریردا لەبرواری و ناسرراوە پەروەر تیرۆریسرت و تیرۆریسرت بە جیهانیردا گشرتی بیروڕای لە
 .جیهانە ئەمڕۆی فاشلەکانی

 
 و و بێرزراوە گشرتیدا بیرروڕای لە و کرردووە نراحەز وا ئێرانری دیمەنری مررۆ  مافەکرانی پێشێلکاری سیاسی لەبواری

 کرۆمەاڵیەتی فسرادی پەرەپێردەری بۆخرۆی کە نراوچەیە رێژیمری یەکەمرن کرۆمەاڵیەتییەوە لەبرواری ئێرران لەناوخۆی
 . جۆراوجۆرەکاندایە لەبوارە

 
 ٣٥ پراش دەکرا دروسرت زیراتر بەربەسرتی و خراپترە ساڵ لەدوای ساڵ پێگەیاندن و ئامووزش و فەرهەنگی لەبواری

 زانکرۆ، وهەمروو بکرێرت قەدەغە زانکۆکران لەنیرو دەبرێ کۆمەاڵیەتیەکران زانستە کە ئەوەدەکات باسی هەنووکە ساڵ
 برۆ راگەیانردن برواری کرردنەوەی بەرتەسرک بردرێن ئامووزش داعش بۆچوونی لەچوارچێوەی شوێنەگشتییەکان سینەما
 بەرتەسرک مرۆڤری مرافی و دێمۆکراسری رێگاکرانی هەم. فەقری وەالیەتری حکرومەتی بەرنامەکانی چوونی پێش بەرەو

  بەکاری رێژیمەکەی سەقامگیری بۆ مرۆڤیانە دژی کەرەستە ئەو هەموو و ئەشکەنجە و گرتن ئێعدام، وەکوو کردووە
 .دەگرێ دێمۆکراسیش ژێستی و دێنێ

 
 لەکوردسررتانی ئەگەر بەاڵم خسررتووە، گرروێ پشررت حیزبمرران زۆربەرژەوەنرردی نەتەوە بەرژەوەنرردی پاراسررتنی بررۆ ئررێمە

 بەرژەوەنردی بەهێزبروونی لەراسرتای ئەوکات پێبکاتەوە دەست بەهێز جوواڵنەوەیەکی زیندوو بەشێوەیەکی رۆژهەاڵت
 .دەبێ تەواو کوردستان چوارپارچەری هەر لە کورد

 
  بە و دڵسۆزی حیسابی ناکرێ نین کورد دۆستی هیچیان کراوە دابەش بەسەر کوردستانیان واڵتانەی ئەو
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 و حیررزب هاوکرراری خۆیانرردا بەرژەوەنرردی چوارچێرروە لە کامەیرران هەر بەڵکرروو بکرررێ، بررۆ کوردیرران پەرۆشرربوونی
 .دەکەن دیکەیان واڵتەکەی ئپۆزسیۆنی

 
 چرۆنێتی و خەبرات الیەنەکرانی تاوتێکردن بۆ بەهێزە خاڵێکی رۆژهەاڵت کوردستانی سەرەکییەکانی هێزە پەیوەندی

 .ئیسالمی کۆماری مرۆڤی دژی رێژیمی لەگەڵ بەربەرەکانی
 

 خرراڵە و مرررۆ  مررافی پێشررێلکارییەکانی و ناعررداڵەتی مەسررەلەی وروژانرردنی و ئێسررتا هەلررومەرجی لە دەربررازبوون
 ئۆپۆزسیۆنی کەسی وتاکە حیزبی بەرژەوەندییەکی چەشنە هەر لە بەدەر الیەنەی هەمە خەباتێکی رێژی  الوازەکانی

 بەشرێەوەیەکی گشتی بیروڕای بە رێژی  روخساری پێشاندانی و نووسین خۆ جارەی مافی وەدیهێنانی بۆ دەوێ کوردی
 لە رۆژهەالت کوردسررتانی نیسرربەت بە گشررتی کررۆدەنگییەکی دەترروانین چەشررنە بەو. کررردەوەدا مەیرردانی لە چرراالک

 .بکەین دەرباز ئێستا مەرجەی و هەل لەم رۆژهەاڵتیش کوردی ئۆپۆزسیۆنی و بکەین دروست دیکە پارچەکانی
 

 ئیسرالمی کۆمراری تیژەکرانی و تونرد هەڵوێسرتە لەبەرانربەر کە دەوێ ئیسرتراتیژییەکی خەبرات ئێستای هەلومەرجی
 .بگونجێ دیکەوە لەالیەکی بەتایبەتی کوردستا خەڵکی و گشتی بە ئێران خەلکی دۆخی باروو و و لەالیەک

 
 کوردسرتانی حیزبەکرانی ئەسرتۆی دەکەوێرتە مەرجە و هەل بەو ترایبەت بەرنامەی دانانی پالن و کردن ئاهەنگ هاو

 .رۆژهەاڵت
 
 ئەو نرخری دەبرێ بروێ ئرازدی گەلێرک دەیوت هەمیشە کە دێنمەوە وەبیر قاسملوو دوکتۆر وتەیەی ئەو کۆتاییشدا لە

 .بدات ئازادیەش
 

 ٢١١٤ی سێپتەمبەری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
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 ئالبێرتۆ نایسمەن تیرۆریزمی ئێران و مەرگی

 
 
 
 
 

 كەیهان یووسفی: جۆزێف پوودێر ـ وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە

 
 بە دوای بە كە رێرررژیمێكە بەڵكررروو نررراوكیە، چەكررری وەدەسخسرررتنی خوازیررراری تەنیرررا نە ئێرررران ئیسرررالمی كۆمررراری

 و پاڵپشررت ئێررران، پاسرردارنی سررپای و ئایەتۆڵاڵكرران. ناوەڕاسررتدا رۆژهەاڵترری لە نرراوچەییە هێژمررۆنی دەسررتهێنانی
 .جیهانن سەرانسەری لە ئیسالمی تیرۆریزمی پشتیوانی

 
 كروژرانی كە بوو فەرانسە واڵتی لە سوننەكان موسڵمانە جیهادییە دڕندانەكەی هێرشە دەرگیری جیهان دواییەدا لەم
 جیهرررران هێشررررتا. لررررێكەوتەوە پاریسرررری لەشرررراری كۆشررررێر مرررراركێتی لەسرررروپێر جرررروولەكەی 4كەس و لەوانە  82

 فیدارسریۆنی لە بۆمبردانان ئۆپراسیۆنی رێبەریكردنی مەڕ لە 8884 ساڵی لە ئێرانی شێعەی رێژیمی پشتیوانیەكانی
 كەسی 311كەس و برینداربوونی  10 كوژرانی كە نەكردووە بیر لە( AMIA)ئارژانتینی جوولەكەكانی خەیرخوازیی

 ئامریكرای مێژووی لە تێرۆریستی هێرشی چەشنی خراپترین ئیسالمیە تیرۆریستیە هێرشە ئەم. بوو دواوە بە دیكەی
 .بووە باشووردا

 
 لە ئرایرس برۆئێنس بۆمبردانانی دۆسریەی بە پێڕاگەیشرتن و بەدواداچروون بەرپرسری سراڵە، 08 نایسمەنی ئالبێرتۆ

 و( 8888 - 8818)مینرری  كررارلۆس كۆمرراری سررەرۆك سررەردەمی ئررارژانتینی حكوومەتەكررانی كە برروو ئێرررانەوە الیەن
 مرردووی تەرمری سرازكردووە، لێكۆڵینەوەكرانی برۆ كێشرەیان و گرفت( هەنووكە 7112)كرچنێر فێڕناندێز كریستیانا

 كریچنێر حكوومەتەكەی و ئێران ئیسالمی كۆماری حكوومەتی نێوان سازانی لە باس ئەو ئەوەیكە پێش كاتژمێر چەن
  بۆ گوێی( 7180 - ١ - ١٩) دووشەممەدا رۆژی لە ئارژانتین كۆنگرەی و قسەبكات بوو بڕیار ئەو. دۆزرایەوە بكات،



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

97 
 

 .ڕوو بخاتە لەمبارەوە ئیددیعاكەی بە پەیوەندیدار بەڵگەكانی ئەویش و بگرن
 

 بەوەیركە بكات تۆمەتبار تایمرمەن هێكتۆر ئارژانتین، دەرەوەی كاروباری وەزیری كە بوو هیوادار هەروەها نایسمەن
 بینررای سررەر بررۆ هێرررش پشررتی لە كە دەكرررد تۆمەتبررار بەوە ئێرانرری نایسررمەن. كررردووە ئێررران گەڵ لە سررازانی كە

 بەردەم لە گرفررت خەریرركە كە كرچنێررر پرراڵ دەخسررتە تررۆمەتەی ئەو هەروەهررا و بررووە جوولەكەكررانەوە كۆمەڵگررای
 .دەزانی ئیسالمی كۆماری حكوومەتی بە ئیمتیازدانێك و با  وەكوو ئەوەش كە دەكات دروست لێكۆڵینەوەكاندا

 
 سرەرۆك نایسرمەن”  كە دەكرات لەوە براس كرردەوە باڵوی 7180ی ژانویەی 71 كە راپۆرتێك لە ژوورناڵ ستریت وال

 بە بەڵێرنەی ئەو نراوبژیوانێكەوەو رێرگەی لە و نەهێنیری دانیشتنێكی لە كە كردووە تۆمەتبار بەوە كرچنێری كۆمار
 ”.بپارێزێت ئێرانیەكە گومانلێكراوە ئێراندا، نەوتی بەرانبەر لە كە داوە ئێران

 
 دوادچروونی بە كە ماركوز مارسێلۆ هاوكاری، دۆزگەرەكەی و نایسمەن ئالبێرتۆ دا، 7111 ساڵی ئۆكتۆبەری ی70 لە

 ئێرانیران و ئرارژانتین نێروان نراوكی بەربراڵوی پەیوەنردی تێیردا كە كردەوە باڵو راپۆرتێكیان دەكرد، دۆسیەیان ئەو
 بە پتێنرردراو ئۆرانیررۆمی ئامررادەكردنی حرراڵی لە بەردەوام ئررارژانتین كە دەكررات لەوە برراس راپررۆرتكە. كرررد ئاشرركرا
 رێرك بروون، نراوكی هاوكراری پەرەپێردانی برۆ جیرددی وتوێژی خەریكی واڵت دوو و بووە ئێران بۆ خوارەوە دەرجەی

 .دابوو رووی تەقینەوەكە و بۆمبدانان كە كاتەی ئەو
 

 كرچنێررر، كریسررتینا كۆمررار سررەرۆك. كرررد وەسررف خۆكرروژی بە نایسررمەنی مردنرری ئاسررایی زۆر ئررارژانتین حكرروومەتی
 گەورە ئررابڕووچوونێكی گەڵ لە دەبرروو ئاشرركرا سررەری لە نایسررمەن ئیررددیعاكانی و لێكررۆڵینەوە ئەگەر كە كەسررێك
 بابەتەكانردا گشرت لە …خۆكروژی ”وت، ئەمەی ئەو. بكشرایەتەوە كار لە دەستی دەبێت بەناچار و دەبوو بەرەوڕوو
 ئایا كرچنێر كۆمار سەرۆك كە دەكات دروست بچووك گومانێكی ئەمە. ”دەكات دروست پرسیار دوایی و شۆك سەرەتا

 گەڵ لە رێكەوتنێررك كرراریگەری ژێررر لە ئەو ئایررا بكوژێررت؟ خررۆی بیهەوێررت نایسررمەن كە برروو ال لە هۆكررارگەلێكی
 كە كردبوو ئاشكرای نایسمەن نەداوە؟ ئەنجام كارەی ئەم چییە نیە دیار هێشتا كە دیكە ئێرانیەكانی یان حیزبۆڵاڵ

 دەتروانین ئرارژانتین سرامیەكانی دژە و نازیەكران لە زۆرێرك ئەگەرچری. كرردووە لرێ كوشتنیان هەڕەشەی ئێرانیەكان
 لە كاتێكرردا لە تررایبەت بە و گرتررووە ئەسررتۆ لە نایسررمەنیان نرراوبردنی لە ئەركرری خۆشررحاڵیەوە بە زۆر كە بڵێررین
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 هرری  ئەو. بكرررێتەوە روون دەبێررت شررت یەك. بێررت درا پررێ پاراسررتنیان بەڵێنرری ئارژانتینیشررەوەو حكرروومەتی الیەن
 ئارژانتینرردا كۆنگرێسرری بەرانرربەر لە كە برروو تررامەزرۆ بە زۆر ئەو پررێچەوانەوە، بە. نەبرروو خۆكرروژی بررۆ هۆكررارێكی
 .بكات ئاشكرا راستیەكان

 
 ئیسرراییل، دایكبرووی لە ئرارژانتینیی نووسرەری پێرێردینك، گوسرتا  نایسرمەن، دۆسرتی باشرترین وتەكانی پێی بە
 گاڵتەجرراڕانەیە زۆر چەمكێكرری خۆكرروژی، بۆچرروونی كە دەڵێررت پررێ ئەوەمرران مردنرری كرراتی و نایسررمەن كەسررایەتی"

 بروو، راوەسرتا كوشرتندا هەڕەشرەكانی بەرانربەر لە كە بروو چاونەترس و هیبەت بە زۆر پیاوێكی ئەو …لەمبارەوە
 ".بوو دلۆڤان و باش كەسێكی پێداگر، و خۆڕاگر ئەو
 
 و حیزبررۆڵاڵ ئەنرردامانی لە كەس 1 بررۆ دەسررگیركردنی بڕیرراری ئینتێرپررۆل نایسررمەنەوە، لێكۆڵینەوەكررانی هررۆی بە

 عەلری ،(كروژرا دەمیشرق لە كە حیزبرۆڵاڵ سرەربازی فەرمانردەری)مروغەنیە فەیراز عێماد: دەركرد ئێرانی بەرپرسانی
 ئیجرایرری كررومیتەی. رەزایرری موحسررێن و وەحیرردی ئەحررمەد ئەسرراەری، رەزا ئەحررمەد رەببررانی، موحسررێن فەالحیرران،
 وەزیرری رەفسرەنجانی، ئەكربەری عەلری ئێرران، پێشرووی كۆمراری سرەرۆك برۆ كردنری دەستبەسەر بڕیاری ئینتێرپۆل

 نەكرد، دەر سولەیمانپوور هادی ئارژانتین، لە ئێران پێشووی باڵوێزی ویالیەتی، عەلی دەرەوە، كاروباری پێشووی
 .بوو زانی دۆسیە ئەم تۆمەتباری بە ئەوانیش ئارژانتین گشتی دۆزگەری ئەگەرچی

 
 ئێررانەوە لەبرارەی كرونگرێس نوێنەری دانكەن، جێف داواكاری سەر لە و ئامریكا كۆنگرەی پانلێكی بۆ كە نایسمەن

 دروسرتكردنی رێرگەی لە التینری ئامریكرای لە زۆری نراوچەیەكی دەیەكە برۆ ئێرران:  كە وتبرووی بروو كرا بانگهێشت
 تیرۆریستیە هێرشی بەڕێوەبردنی بۆ ئامادەسازی خەریكی و خۆی نفووزی ژێر خستۆتە نەهێنیەوە ئیتالعاتی ئێزگەی

 .بدات سەر لە بڕیاری خۆی ئێران كە كاتێكدا هەر لە
 

 كە برررووی زانررری ئەو ئێرانیەكررران، ئۆپراسررریۆنی شرررێوازەكانی لەبرررارەی نایسرررمەن قووڵەكرررانی لێكرررۆلێنەوە پێرری بە
 پێویسرتیان ئامادەكاری و ئارژانتین نێو كردۆتە دزەیان دەستوپەیوەندییەكانیان سەر لە شوێندانەری بە ئێرانیەكان

 ئیتالعرراتی ئۆپراسرریۆنی تررۆڕی شررێوەی بە كررردەوەیەك. كررردووە ئررایرس بررۆئێنس لە AMIA سررەر بررۆ هێرررش بررۆ
 رۆسرێت، كلودیرا قسەكانی پێی بە. گویان و توباگۆ و ترینیداد سورینام، شیلی، پاراگۆئە، بێرزیل، لە ئێرانیەكان
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 هێڵەكررانی تەقانرردنەوەی بررۆ تیرۆریسررتی پیالنێكرری تەمررای بە برروو ئاشرركرا دا 7112 سرراڵی لە كە گویرران تررۆڕی
 .بوو نیویۆركدا لە كێندی ئێف جان فرۆكەخانەی لە سووتەمەنی

 
 بۆمبێرك كە كاتێك پێكرد، دەستی 8887ی مانگی مارچی ساڵی 82 لە ئارژانتین لە ئێرانیەكان تیرۆریستی هێرشی

 لە. كررد بریندار دیكەشی كەسی 701كەسی كوشت و  78 و تەقیەوە ئایرس بوئێنس لە ئیسراییل باڵوێزخانەی لە
 لە ئیسرراییل و ئامریكرا بەپرسرانی تەقیرنەوەن، ئەم بەرپرسری ئەوان كە كررد ئیددیعای ئیسالمی جیهادی حاڵێكدا

 .كردووە كارەی ئەو ئێران فەرمانی بە و بووە تەقینەوە ئەو بكەری لوبنان حیزبۆڵاڵی كە بوون باوەڕە ئەو سەر
 

 ڤری تری ABC. نەهێشتۆتەوەو كەس هی  بۆ گومانی و شك جێی و سەلمێنراوە بابەتێكی ئێران جیهانی تیرۆریزمی
 تەقەمەنریەوە پۆند 33 بە ئێرانی پیاوی دوو" كە رایگەیاند 7187ی ژووییەی ساڵی 7 رێكەوتی لە راپۆرتێكدا لە

 واڵتری لە بریتانیرا و ئیسرراییل ئامریكرا، بەرژوەنردییەكانی و برنكە سرەر بركەنە هێررش بروون تەمرا بە كە گیراون
 براڵو ئێرران و ئەلقاعیردە نێروان پەیوەنردی مەڕ لە راپرۆرتێكی دا 7114 سراڵی لە ترایمز گۆڤراری هەروەهرا". كێنیا

 ئێرران رۆڵی لە باسی راپۆرتێكدا لە دا 7188ی دێسامبێری ساڵی 1 رێكەوتی لە پۆست واشگنتۆن هەروەها. كردەوە
 دادگررای كە كردبرروو تانزانیررا و كێنیررا واڵتررانی لە ئامریكررا باڵوێزخانەكررانی لە 8881 سرراڵی تەقینەوەكررانی لە

 برراڵوی نیرروز ررر نێرت وای دا 7187ی ئۆكتررۆبەری سرراڵی 82 لە. دەركردبروو لەمبررارەوە بڕیرراڕێكی واڵتە، ئەم فێردراڵی
 براڵوێزی ئامرانجی كە كرردۆتەوە پرووچەڵ تیرۆریسرتیان پیالنێكی كێنا واڵتی ئیتالعاتیەكانی ئاژانسە "كە كردەوەو

 .دیكە حاڵەتی دەیان و بووە واڵتە لەم ئیسراییل
 

 گەڵ لە گررروڕ گەرمرررو پەیوەنررردی كە دەگەڕێرررت رێگرررایەك دوای بە زۆرەوە تەقررراالی و هەوڵ بە ئۆبامرررا حكررروومەتی
 لە سەرشرۆڕییەك تەنیرا دەمێنێرتەوە ئامریكرا كۆماری سەرۆك بۆ ئەوەی ئەگەرچی دابمەزرێنێ، تاران ئایەتۆڵاڵكانی

 لە خررۆی هێژمررۆنی گەشررەی بررۆ ئێررران هەوڵەكررانی و واڵتەیە ئەم نرراوكی پرۆگرامرری سررەر لە رێككەوتنێررك پێنرراو
 نەتوانێررت ئامریكررا كە دەبێررت دڵتەزێنتررر قررات چەن كاتێررك نایسررمەن ئررالبێرتۆ مەرگرری. بەردەوامە هەر نرراوچەكە
 .هەڵبگرێت ئێران جیهانی تێرۆریزمی دژی هەنگاوێك

 
 ٢١١٥ی فێبریوێری ٤: ڕێکەوتی  -ئێران   کوردستانی دێموکراتی خوێندكارانی تیی كیه یهماڵپەڕی : سەرچاوە
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 مۆدێڕن و تیرۆریزمی پۆستکۆماری ئیسالمی 

 
 
 
 
 

 رییئومید تاھ

 
 دیراری برۆ ڕوونری پێروانەیەکی و سرنوور پێروەر، ئێسرتاش ترا کە انەهجی کێشەکانی سەرەکیترین لە یەکێ تیرۆریزم
 هەنردێ کرردووە وای پێناسرەدا، لە هراوبەش ئاشکراو زەرفێکی و پێویستەکان فاکتەرە و ئێلێمان نەبوونی نەکراوە،

 لە بەشرێک دەبێرتە جرار هەنردێ ناوخۆییان، و دەرەکی سیاسەتی لە جیانەکراوە بەشێکی بە دەیکەن دەوڵەتان جار
 ڕزگراریخواز بزووتنەوە بەسەر ناڕەوا بە جاریش هەندێ و دەوەستنەوە تیرۆر بەدژی ئێستا کە دەوڵەتانێ ڕابردووی

 ڕەوا پاراسرتنی مافی واڵت هەندێ کە ئەوەی بۆ بووە ڕێگەخۆشکەر زۆرجار بۆشاییە ئەم. دەسەپێت مافخوازەکاندا و
 شرێوازێکی بە کە سیاسرییە و برۆدارێژراو پرالن تاوانێکی تیرۆر،. ڕاستە پێچەوانەکەیشی کە ێننهبشوب تیرۆریزم بە

 پەیرام گەیانردنی خەسرارگەیاندن، مەبەسرتی بە تۆقانردن، و توندوتیژی لە وەرگرتن کەڵک بە و ئەخالق لە دوور
 کوشرتن تۆقانردن، ترسراندن، لە جیراوازە تیررۆر. دەدرێت ئەنجام تایبەت ئامانجێکی بە گەیشتن یاکوو دەنگ، یان
- سیاسری درێژمراوەی و گشرتگیر کراردانەوەی و دیراریکراوە برۆ سرزایان یاسرادا لە کردەوانە ئەم کاریی، خراپە یان

 مرۆڤرررایەتی و ئەخرررالق نەنووسرررراوەکانی و نووسرررراو یاسرررا و سرررنوور هەمررروو تیررررۆر، بەاڵم نیررریە کۆمەاڵیەتیررران
 . دەروونییە - کۆمەاڵیەتی - سیاسی باری هەڵگری و تێدەپەڕێنێت

  
 کەسررایەتی و دێنێررت خۆیرردا بەدوای داهرراتوو لە نررائەمنی بە هەسررت و کررۆمەاڵیەتی کرراردانەوەی و دڵەڕاوکە تیرررۆر
 جەسرتەیی، بوارەکرانی لە دەتروانێ کە کرردەوانەن ئەو ئامرانجی سرەرەکیترین سرڤیل، خەڵکرانی و مەدەنی و سیاسی

 زیرانێکی و خەسرار گەیانردنی لەتیررۆر ئامرانج جسرتەیی، برواری لە. بەڕێوەبچێرت دا ڕەوانی - دەروونی و کەسایەتی
 سرێیەم، شرێوەی لە و مەبەسرتە جەماوەری پێگەی و خەڵکی متمانەی لە زەربەدان دا کەسایەتی تیرۆری لە گیانییە،
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 و سیستەماتیک شێوازێکی تیرۆر کە کاتێک. هێرش بەر دەکەونە کە مرۆڤە دەروونییەکانی بنەما یان باوڕ و شوناس
 کەرەسرەیەک دەبێرتە رێکخراوەییردا، ئایردیا پرۆسرەیەکی لە و تیرۆریزمەوە خانووی دەچێتە بگرێت، بەخۆ بەردەوام

 هەمرریش سررتراتیژ دەبێررتە هەم تونرردوتیژی، و تۆقانرردن بەکارهێنررانی بررۆیە خواسررتەکان، و ڕوانررگە سررەپاندنی بررۆ
 دەتوانێ هەروەها دەوڵەتانەکانەوە، لەالیەن و ناڕاستەوخۆ یان ڕاستەوخۆ دەتوانێ کە تاوانێکە تیرۆریزم. تاکتیک

 .دەسەاڵت بە گەیشتن بۆ بێت کەرەسەیەک یان بێت دەسەاڵت کردەوەکانی دژی بە کاردانەوەیەک
 

 دایە، پەرەسررەندن لە ڕەهەنردەکانی و قروواڵیی پانتررایی، و ڕێکردەخرێت جۆربەجرۆر فررۆڕمی و شرێواز بە  تیرۆریرزم
 تەمەنرری. ڕێکرردەخرێن مررودێرن  پۆسررت و( مررودێڕن)پێشررکەوتوو کالسرریک، جررۆری و قۆنررا  سررێ لە گشررتی بە بەاڵم

 لە شێوە لەم. ماوەتەوە داخراودا بازنەیەکی لە ئێستاش تا کە ڕابردوو ساڵی سەد بۆ دەگاتەوە کالسیک تیرۆریزمی
 دەتررروانێ بەاڵم کەمە، قوربانییرررانی ڕێرررژەی و ترررایبەتە کەسرررێکی بە گیرررانی زیرررانی گەیانررردنی ئامرررانج تیررررۆردا،
 گرینگە دیاریکراو خەساری گەیاندنی شێوەدا لەم. بێنێت پێک گەورە سیاسی - کۆمەاڵیەتی کاردانەوەی و گۆڕانکاری

 هێرشررەکان مررودێڕن، تیرۆریزمرری لە. نیرریە زۆری بررایەخی کررردەوەکە دوای لە هێرشرربەران خەسرراربینینی ئاسررتی و
 و دەچرن بەڕێروە داهێرنەرانە پالنێکری بە و بەرینترر پانتراییەکی لە خودەگرن، لە چڕتر و ڕاستەوخۆ نا  شێوازێکی
 کەڵرک بەکرێگیرراو و چەکردار کۆمەڵێرک یران ترۆقێنەر گرووپێکری ڕێکخراو، و سازمان لە ئەنجامەکەی بۆ لەوانەیە
. دەگەیەنرررن خەسرررار ئاسرررتی بەرزتررررین دیرررتن، زیررران ریرررژەی کەمتررررین بە تیرۆریسرررتەکان مرررودێلەدا لەم. وەرگررررن

 قوربانیانیران ئاسرتی و جۆرەن لەو کردەوەی کۆمەڵێ... و کردنی ژەهراوی بارمتەگرتن، فڕۆکە، ڕفاندنی تەقینەوە،
 . بگات کەس سەدان تا لەوانەیە

  
 هەمروو لە شروێن هەمروو و هەمووکەس شێوەدا لەم. تیرۆریزمە قۆناغی سامناکترین مودێرن  پۆست تیرۆریزمی بەاڵم

 برایەخی قوربانیران ڕێرژەی بروونی لەسەرە و توندوتیژی بەکارهێنانی ئاستی. ئامانج بکرێنە هەیە ئەگەری کاتدا،
 کۆمەڵکرروژ، چەکرری و دەچررن بەڕێرروە پسررپۆڕانە و پێشررکەوتوانە شررێوازێکی بە ڕەهەنرردین، چەنررد کردەوەکرران و هەیە

 هێمرا سرەرچاوە، فەوتاندنی هێرشەکە ئامانجی مودێلەدا لەم. هەیە کاریگەریان دەوری تەکنولۆجیا و نوێ تاکتیکی
 شرروک تووشرری جیهرران لەوانەیە و برراوەڕپێنەکراوە و چرراوەڕواننەکراو زیررانەکەی و کرراردانەوە ئاسررتی. بنەماکررانە و

 بایۆلۆژیرک، کیمیرایی، ئەترۆمی، چەکری بەکارهێنانی ئەنجامی لە دەتوانێ بەرزدا ئاستێکی لە کردەوانە ئەم. بکات
 بە پێویسرررتی  تیرۆریرررزم قۆنررراغەدا لەم. قوربرررانی بکررراتە کەس هەزار سرررەدان.. .و ڕادیۆئەکتیرررو ڕادیولۆژیرررک،
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 ونێرونەتەوەییە هاسران هاتوچۆی توانای جیهانی، ڕێکخستنی و پەیوەندی لۆجستیک، و زانیاری و ماڵی سەرچاوەی
 . موومکینە نا دەوڵەتان یارمەتی و پاڵپشتی بێ بە بۆیە و
  

 کێشررەی لە. دەبینێررت نەتەوەکانرردا ئررایینی و کەلتررووری جیرراوازییە لە تیرۆریررزم سررەرچاوەی هررانتیگتون سرراموئێل
 کردەوەیەکری هەر ئەنجامی و دەبینێت سەردەست بە وکولتوورەکەی ماڵ خاوەن بە خۆی داگیرکار الیەنی دا نەتەوەیی

 ڕزگراریخوازیش برزووتنەوەی بەرامربەردا لە دەزانێرت، ڕەوا بە واڵتەکەی پرارچەنەبوونی و دەسرەاڵت بە درێژەدان بۆ
 ئرایینەوە، ڕوانرگەی لە یران. بژی دیلی بە نایهەوێ و خۆی مافەکانی و خواست و شوناس بە گەیشتن لەسەر سوورە
 مرۆ  سزادانی و کوشتن بۆیە و بگرێت بەدەستەوە دەسەاڵت نییە بۆی مرۆ  و بکا حوک  دەتوانێ کە خودایە  تەنیا

 حاڵەتردا هەردوو لە. شرەرو حروکمی بەجێهێنرانی پێنراو لە ڕەوا کرارێکی دەبێرتە دیرن برێ و مرورتەد کافر، بەناوی
 بە بەاڵم. بەرامرربەر بەالیەنرری کررردن پاشەکشررە پێنرراو لە ئامرازێررک ببێررتە تونرردوتیژی بەکارهێنررانی زۆرە ئەگەری
 هێنررانی بەدەسررت یرران و تۆڵەسررەندنەوە کررۆمەاڵیەتی، ئایرردۆلۆژیک، ئررایینی، نەتەوەیرری، پرسرری و کێشررە گشررتی،

 . دەکرێن ئەژمار تیرۆریزم سەرهەڵدانی سەرچاوەکانی بەهێزترین وەک ئابووری، بەرژەوەندی
 

  کێشرەکان چارەسرەری بنەمرای شەڕیشردا، لە ڕاسرتە نراوخۆییە، یران دەرەکری شرەڕی لە جیراواز ڕووداوێکی تیرۆریزم
 بە هەسرتی و تررس و دڵەڕاوکە یراکوو بکررێن قوربرانی تێردا خەڵکیشری لەوانەیە و تونردوتیژی خانووی دەچێتەوە
 ڕاگەیەندراوە تێکهەڵچوونێکی شەڕ  بەاڵم. بدات ڕوو تێدا تیرۆریستیشی کردەوەی تەنانەت یان بێت پێک نائەمنی

 ترایبەت یاسرای دیرارییە، سرەوز و دەرگیر ناوچەی نموومە بۆ هەیە، بەخۆی تایبەت نێونەتەوەیی ڕێسای و یاسا و
 حیسراب الیەن برێ  وەکروو سڤیل خەڵکانی و جەنگدان لەبەرەی سەربازییەکان و نیزامی ناوەندە و هەیە دیلەکان بە

 دەکرێن پێشێل یاساکان و سنوور هەموو و ناکاوە لە و ڕانەگەیەندراو هێرشەکە تیرۆریزم  لە حاڵێکدا لە دەکرێن،
 پررارتیزانی شررەڕی و تیرۆریررزم لەوە جررگە. سررڤیلە و مەدەنرری خەڵکرری کوشررتنی و تۆقانرردن ئامررانجەکەی هەروەهررا و

 هەردووکیان لە لەوانەیە نموونە بۆ. جیاوازن لەیەکتر شتی دوو بەتەواوی بەاڵم زۆرە، هاوبەشیان خاڵی ئەگەرچی
 و برکەن شرەڕ نرارێکخراو بەشرێوازی هەردووال یران نەکررێنەوە جیرا مەدەنری خەڵکری لە و برکەن لەبەر ئاسرایی جلی

 .جیادەکرێنەوە لێک بەتەواوی خوارەوە پێوەرانەی بەم بەاڵم بێنن بەکار هاوشێوە تاکتیکی
  
  شەڕە زۆربەی وەک دەتوانێ و هەیە تایبەتی گرینگی کێشەکە سەرهەڵدانی ناوەڕۆکی و هۆکار م،ەیەک - 
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 چەکێرک وەک دەیشرتوانێ بێرت، چەوسانەوە و ستەم لەگەڵ بەرەنگاری یان مافەک لەسەر پێداگری پارتیزانییەکان،
 . بێت بەکار تیرۆریستان دەسەاڵتی و بڕوا و بیر سەپاندنی لەپێناو

  
 بررۆیە ڕاوەسررتاوە، کررۆمەاڵیەتی پررێگەی هەبرروونی و جەمرراوەری پاڵپشررتی لەسررەر پررارتیزانی خەبرراتی دووهەم، -

 و هێرز لە لێدان زەربە چاالکییەکانی لە ئامانج و بکات زیان و دڵەڕاوکە تووشی کۆمەڵگا کردەوەکانی بە ەوێهنای
 کاردانەوە، و دڵەڕاوکە و دەنگدانەوە ئاستی بەرزترین بە گەیشتن بۆ تیرۆریزمدا، لە پێچەوانە بە. دوژمنە توانای

 . کۆمەڵگایە خەڵکانی و مەدەنییەکان ناوەندە سەر بۆ هێرشەکە
  
 هەمیشرەیی شرێوەی بە خراک گرتنری و کرونترۆڵ فراکتەری و دیرارییە پارتیزانی چاالکی ناوچەی و سنوور سێیەم، -

 گرینگییەکری خراک گرتنی و نییە تایبەتی سنوورێکی و چاالکی ناوچەی تیرۆریزم، بەاڵم. گرینگە تێیدا کاتی یان
 . ناوێ ئەوتۆی

  

 خەبراتی لە. مەدەنیریە قوربانیرانی ڕێرژەی و تونردوتیژی بەکارهێنرانی ئاستی گرینگە هەرە خاڵێکی کە چوارەم، -
 بەرامبەر نیزامییەکانی و سەربازی هێزە لە قورس زەربەی دیتن، زیان ئاستی کەمترین بە تێدەکۆشن دا، پارتیزانی

 سرڤیل کەسری سەدان و دەیان کە ئەوەی بۆ تیرۆردا لە بەاڵم دەگرن، بەدوور نیزامی کوێری کردەوەی لە خۆ و بدەن
 سرەنت زانکرۆی لێکۆڵینەوەی پێی بە. دەکوژن خۆیان پێشدا لە کردەوەکە ئەنجامدەرانی هەندێجار قوربانی، بکرێنە

 لە فەلسرتینییەکان گررووپە چراالکی بە سرەبارەت ئەمریکری ڕۆژنرامەیەکی ڕاپۆرتەکرانی لەسەر سکۆتلەند ئەندرۆزی
 برۆ تەنیرا کە داوە ڕووی تونردوتیژی بە ئراوێتە کرردەوەی ٨ زائینری، ی١٩٧٣ ساڵی دێسامبری تا ژوئەن مانگەکانی

 لێکۆڵینەوە ئەو پێی بە. ناسراون چریک بە هێرشبەران دیکەدا لەوانی و براوە بەکار تیرۆریست وشەی دانەیان دوو
. بررووە جیراوازییە ئەم سرەرەکی پرارامێتری مەدەنری، خەڵکررانی بە گەیانردن زیرانی و بەکراربراو تونردوتیژی ئاسرتی
  باری خاوەنی هەرکامەو. ..و تیرۆریست ناوخۆیی، دژبەرانی پارتیزان، چریک، نەناسراو، چەکدارانی بە ئاماژە
 .خۆیەتی مانای و پەیام هەڵگری و سیاسی

  
 ئێران و تیرۆریزم

  
  کردەوەی ئەنجامدانی بە مەحکووم دەوڵەتە ئەو بگرنەوە، یەک شوێنێکدا لە تیرۆر و دەوڵەت دەستی کە هەرکات
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 دا، شرەڕ لە بەشرداربوون بەهرۆی یران نراوخۆیی ناڕازییرانی سرەرکوتی برۆ دەوڵەتێ کە کاتێ. دەوڵەتییە تیرۆریزمی
 تیرۆریزمری ئەنجرامی بە تۆقانردن، و تیررۆر ئەداتە دەسرت دیرکە واڵترانی هاوکاری بە یا الیەنە یەک بەشێوازێکی

 و دەبرن پرالنەکە ئەنجامردەری بەکرێگیرراوان و سرێیەم الیەنی کردەوانەدا ئەم زۆربەی لە. دەبێت تاوانبار دەوڵەتی
 زەق دەوڵەت دژە دیراردەیەکی وەکروو تیرۆریرزم زۆرجرار، کە بەپرێچەوانەی. نراگرن ئەسرتۆ لە بەرپرسایەتی واڵتان

 تیرۆریرزم سرەرەکی یارمەتیردەری و هانردەر کارگێڕ، داهێنەر، دەوڵەتان لە هەندێ کە بڵێین دەتوانین دەکرێتەوە،
 جررۆرەی لەئەم برروون ڕکررابەر بررێ لە جررگە ئێررران، وەک هەنرردێکیان هەڵرربەت. چرراالکن تێیرردا ئێسررتاش و برروون

 و( مادەهۆشررررربەرەکان) نرررررارکۆتیرۆریزم ،(ژیرررررنگە)ئێکرررررۆتیرۆریزم وەک دیرررررکەی لەڕەهەنررررردەکانی تیرۆریزمررررردا،
 و هەڕەشرررە لە تەنرررانەت. هەیە کاریگەریررران و سررەرەکی دەوری ئرررایینی تێرویزمررری و( ئیترنێتررری) سررایبرتیرۆریزم

 .دەبرێت ناوی پێداویستییەک وەکوو ڕێبەرانیەوە زمانی لە و ناکەن شەرم کردەوانەش ئەم ئاشکرای بە ئەنجامدانی
  

 دەورەی لە. دەگەڕێتە عوسمانییەکان لەگەڵ بەرەنگاربوونەوە سەردەمی و زایینی هەمی١١ سەدەی بۆ ئێران لە تیرۆر
 لەدوای بەاڵم. سەند پەرەی دیکە جارێکی" موسەدیق.د" سەردەمی لە و دەبرا بەکار  الیەنگرانیدا و سەباد حەسەنی
 هەترا و دەسەاڵت بە درێژەدان بۆ ئیسالمی کۆماری کەرەسەیکی و هەڵبژاردە بە بوو تیرۆر ئێران، گەالنی ڕاپەڕینی
 مرودیلە دا، هەتراوی ٧١ و ٦١ دەیەکرانی لە ناڕازییران سرەرکوتی لەدوای ڕژی . بووە درێژەی ڕاوەستان بەبێ ئێستاش

 مرراوەدا، لەم ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری. مررودێڕنەوە تیرۆریزمرری قۆنرراغی نررایە پێرری و نرراو وەال تیرررۆری کالسرریکەکەی
 دەرەوەی و نرررراو لە  ڕوونرررراکبیرانی و ڕەخنەگررررران و دژبەران سیاسرررری، و مەدەنرررری چاکڤانررررانی لە کەس هەزاران

 ئەمریکییەکران، دیپلۆمراتە برارمتەی ڕێکرس، سرینەما ئراگردانی وەک کرردەوەی چەنردین کرردووە، تیرۆر سنوورەکانی
 کەسرایەتی تیررۆری و ٧١ دەیەی تیرۆرەکرانی زنجیررە بریتانیرا، و ئەمریکرا باڵیۆزخرانەی بۆسرەر هێرش میکۆنوس،

 عەبرردولڕەئۆف بەختیرار، شررەرەفکەندی، دوکترۆر کشراوەرز، غررواڵم کەمرانگەر، سردیق کرراک قاسرملوو،.د وەک گەلێرک 
. دایە کارنرامە لە ڕۆژهەاڵتری حیزبەکرانی پێشرمەرگەی و ئەنردام و کرادر ٢٥١ بە نزیرک تیرۆری هەروەها... و ڕیگی
 چەنردین ڕفاندنی کوەیت، و لوبنان بەیرووتی لە تەقینەوە ئارژانتین، تەقینەوەی وەک کردەوەگەلێک لە لەوە جیا

 دەسرتی دیرکەدا نمروونەی دەیران و عەرەبستان باڵیۆزی تیرۆری هەوڵی اللە، حزب دەستی بە تەقینەوەیان و فڕۆکە
 .  دەکات پاڵپشتی ئاشکرا بە تیرۆریستی ڕێکخراوی و گرووپ دەیان لە و بووە

 
  بۆ دەرەکی شکستێکی و پاشەکشە وەک و بوو ەوە"ژنێڤ" لە هەر سازانەکەی دەنگۆی کە ناوەکی ڕێکەوتنی لەدوای
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 مەترسری الیەن لە بوونەوە دڵنیا و خەڵک چاوترسێنی بۆ دەوڵەتی و ئەمنی کارناسانی ئەژمار، دێتە ئێران ڕژیمی
 لە وردبرروونەوە بە. تیرۆریررزم لە نرروێ شررەپۆلێکی داوەتە دەسررتیان ئۆپۆزسرریۆن، لە زەربەدان و ئاڵترناتیوەکرران و

 کرردەوە جەختی کە خامنەیی پەیامەکەی ،(١٣٩٣ خەزەڵوەری ی١٥)ئیتالعات وەزیری - عەلەوی وتەکانی و هەڕەشە
 و  (١٣٩٣ ڕەشرەمەی) برکەن ئەمنیریەت بە هەسرت نابێ واڵتیش دەرەوەی لە ڕاگەیاندن چاالکانی و سیاسی ناڕازیانی

 بەڕێوەچوونی شێوازی و کۆمەڵە ئۆرگانی هەستیارترین لە بۆمب چاندنی و سیاسییەکان کەسایەتییە تیرۆری هەوڵی
 ڕێکەوترنە ئەم لەدوای ڕژیر  پەیوەندییەکانی و ماڵییەکان سەرچاوە کە ئەوەی لەبەرچاوگرتنی هەروەها پیالنەکە،

 ئیسررالمییەکی کۆمرراری دەبێررت، بەردەوام سانتریفیوژیشررەوە یەک بە تەنررانەت ئۆرانیررۆم پیتانرردنی و دەسررتێنێت پەرە
 گەمەیەکری دەسرپێکی ئەمە. دەنێرت هەنگراو پۆسرتمۆدێڕن تیرۆریزمری بەرەو خەریرکە نراوەکی تەکنۆلۆژیرای بە تەیار

 پێکردووە دەستی انهجی دژی بە دیکتاتۆر و تۆتالیتەر  و ئایینی ئایدۆلۆژیکی دواکەوتووی دەسەاڵتێکی کە سامناکە
 کۆمەڵگررای بررۆ مەترسررییە ئەم لەهەمرربەر وەسررتانەوە بررۆیە هەر. هرراوگەمەیەکن مرۆڤررایەتیش ژیررانی و چررارەنووس و

 بەڕۆژبروون هاوکاری، وشیاری، بە پێویستی بەرەنگاربوونەوەی، و مێژووییە و مرۆڤانە ئەرکێکی انیهجی و ناوخۆیی
 .تەیارکردنە خۆ و
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 جیانەکراوەکۆماری ئیسالمی و تیرۆریزمی نێودەوڵەتی، دوو وانەی لەیەک 

 
 
 
 
 
 

 سۆران سەلیمی

 
 ئەو گشررتی سررکێرتێری قاسررملوو عەبرردۆلرەحمانی دوکتررۆر کردنرری تیرررۆر سرراڵوەگەری ەمررین٢٦ پووشررپەڕ، ی٢٢ رۆژی
 لە ویەن، لە ئیسررالمیە کۆمرراری دیپلۆماتەکررانی تیرۆریسررت دەسررتی بە ئێررران کوردسررتانی دیمررۆکراتی حیزبرری کرراتی

 مێرزی لەسەر و ویەن چووبووە ئیسالمی حکوومەتی نوێنەرانی گەڵ لە وتوێژ بۆ دیمۆکرات حیزبی سکرتێری کاتێکدا
 بەداخەوە کاتەدا لەو کرد، بەخت گیانی و ئێرانی دانوستانکاری بەناو تیمی پەالماری بەر کەوتە دانیشتبوو گفتگۆ

 دواترریش و کرردوو تراران رادەسرتی ئێرانیەکرانی تیرۆریسرتە سەرسرووڕهێنەر زۆر کردەوەیەکی لە ئۆتریش دەوڵەتی
 ترا و بەر بگررێتە خرۆی ئاسایی رەوتی قاسملوو دوکتۆر تیرۆری دۆسیەی وڵآتە ئەو دادگاکانی لە کە نەدا ئیجازەی
 دەسرتی تەسرلیمی رێبەرەکەیران بکروژانی نەیرانتووانیوە حیرزبەکەی و دیمرۆکرات حیزبی سکرتێری بنەماڵەی ئێستاش
 کوردیران خۆیان سیاسی و ئابووری قازانجی و بەرژەوەندی بەر لە ئۆتریشیەکان دیارە هەڵەبت کە بکەن، عەدالەت

 .سێدارە کۆماری وەکانیڵڵگ پالنە قوربانی کردە
 

 نارازیرانی کردنی بەدەر لەمەیدان بۆ ئێران ئیسالمی کۆماری کە بوو دوواجاریش نە و یەکەمجار نەک ئەوە هەڵبەت
 ئررایینیە، نیررزامە ئەو سررەرکاری هرراتنە رۆژەکررانی لەیەک هەر برررد، و دەبرررد تیرررۆر قیزەونرری دیرراردەی بررۆ پەنررای

 شروێنێکی هەر لە کووشرتنیان و موحاربن و فیلئەرز مۆفسێدی ئێمە نارازیانی کە رایگەیاندبوو راشکاوانە رێبەرەکەی
 گۆشەی چوار لە خۆیان نارازیانی تیرۆری بە کرد دەستیان خێرا بە بۆیە شۆڕشگێرە، موسڵمانێکی هەر ئەرکی انهجی
 پانتراییەکی و خێرایری ئۆپۆزیسریۆن هێزگرتنری ترسری لە و خرومەینی مردنری دووای تایبەت بە رەوتە ئەو ان،هجی
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 لەدەرەوەی ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی بڵێندی پایە ئەندامی دەیان کردنی گیانبەخت دەرەنجامەکەی کە خۆی گرتە سەیری
 .بوو واڵت

  
 حەرەکەتێکررری کە کرررورد گەلررری رزگررراریخوازانەی برررزووتنەوەی لە تونررردی بە مەالکررران حکررروومەتی کە روونە ماڵبە

 لە برەخسرا برۆ دەرفەتی بکراو بۆی جێگایە ئەو تا و هەبوو بەربڵآوی ترسێکی بوو کۆڵنەدەر و بەردەوام نەپساوەو
 سررادقی دوکتررۆر دوواتررر کررۆمەڵەو لە کشرراوەرز غررواڵم کەمررانگەر، سرردیقی نەدەکرررد، سررڵی کررورد نارازیررانی کوشررتنی

 برۆ ئیسرالمی رێژیمری تیررۆری دەزگای پرۆژەکانی لە بچووک نموونەگەلێکی تەنیا دیمۆکرات حیزبی لە شەرەفکەندی
 لە کە بروون ئێرانیەکران بەناوبرانگی کەسری دوو رەجەویرش کرازم و بەختیرار شاپووری بوو، کورد نارازیانی حەزفی

 نێوان لە کە دەردەخات وای نارازیان لێکۆڵینەوەیەکی دەرەنجامی کە جێگایە ئەو تا. کران تیرۆر سوییس فەرانسەو
 و برروون سررەرکەوتوو زۆربەیرران کە کررردووە تیرررۆری ٤٥١ لە زیرراتر ترراران ١٣٧١ دەیەی نیرروەی تررا ١٣٥٨ سرراڵەکانی

 لە نەوەسررتاو بەوەش هەر مەالکرران حکرروومەتی. قوربررانی کررردە انهررجی گۆشررەی ٤ لە خررۆی نارازیررانی لە زۆرێررک
 دەیران ئراراوە هراتە کوردسرتان باشرووری لە کە بۆشرایییەک لە وەرگررتن کەڵرک بە و زایینری ی٩١ دەیەی نیوەکرانی

 خاکی لە بەشەی ئەو رەوانەی دیمۆکرات کۆمەڵەو پێشمەرگەکانی و کادر و ئەندامان تیرۆری بۆ بەکرێگیراوی کەسی
 بە حیزبە دوو ئەو پێشمەرگەی و کادر ٣٥١ لە زیاتر ساڵدا دوو ماوەی لە تەنیا ئامارەکان پێی بە کرد، کوردستان

 روون هەرگیزاوهەرگیرز بکوژەکران ناسرنامەی رووداوەکرانیش زۆرینەی لە و کران تیرۆر ئیسالمی تیرۆریستانی دەستی
 .نەکرد کارەساتبارە پرۆژە بەو ئاماژەی نێودەوڵەتیش ناوەندێکی هی  نەکرایەوەو

  
 قەناعەتەی ئەو دەگەیاندە خۆی ئایدۆلۆژیکەکانی بنەما لە هێنانەوە بەڵگە بە بکوژەکانی زۆربەی ئیسالمی کۆماری

 دەکەوێرت، وەبەر دونیرای ئەو دونیراو ئەم خەیری کە ئەرکێکە کوشتنیان و ئایینن خوداو دوژمنی ئێمە نارازیانی کە
 گیرانی کەوتە دۆالر ملیۆن دەیان کردنی سەرف بە و کرد پەروەردە ئایدۆلۆژیکی تیرۆریستی سەدان رێگاوە لەم بۆیە

 داهراتی سرەرمایەو لە بەشرێک بەخشرینی و ئرابووری گرێبەسرتی رێگەی لە تیرۆریکیش هەر دووای و خۆی نارازیانی
 کە نریە بێمانرا بۆیە دەپاراست، نائینسانیەکانی کردەوە دەرەنجامی لە خۆی رۆژئاواییەکان وڵآتە بە ئێران خەڵکی

 یرران ’پیرررۆز ترراوانی“ نازنرراوی سررەردەمەدا لەو ئیسررالمی کۆمرراری نارازیررانی تیرررۆری پرررۆژەی بە ئەمرررۆ نارزایرران
 لە هێنرانەوە بەڵرگە و فاکرت بە ئیسرالمی کۆماری راستیەیە ئەو نیشاندەری کە بەخشیوە ”موقەددەسیان جینایەتی“

 دونیرا گۆشرەی ٤ هەنراردەی خرۆی کوژەکانی پیاو حکوومەتی مەالی هێندێک فتوای رێگای لە و ئایینیەکان نووسراوە
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 و عەقڵیەت بنەمای لەسەر ئیسالمی کۆماری روونە شێوە بەهەر. ئۆپزیسیۆن ئەندامانی و رێبەران کوشتنی بۆ دەکرد
 لە و بگرێررت خررۆی لە جیرراواز بیرۆکەیەکرری هرری  بررۆ رێررز ناتوانێررت هەنگرراو لەیەکەم کە دامەزراوە ئایرردۆلۆژیەک

 هری  و دەزانێرت ئایردۆلۆژیک و شرەرعی ئەرکێکری وەکروو کەسرانە ئەو بردنی ناو لە و کوشتن دووهەمیشدا هەنگاوی
 .ناکات پێناسە رەهەندەوە لەو سوور هێڵێکی

  
 رزگراریخوازەکەی، برزووتنەوە و کرورد نەتەوەی ئێرانردا پانترایی لە بڵێرین ئەگەر نەگووتروە زیادمران نێووانەدا لەم

 رۆژهەاڵت حیزبەکرررانی کرررادری و ئەنررردام سرررەدان بە سرررێدارەیەو کۆمررراری سیاسرررەتەی ئەو قوربرررانی گەورەتررررین
 یەک سەلمێنەری تەنیا ئەوەش کردووەو بەخت ئازێزیان گیانی و تاران تیرۆریستەکانی دەسترێژی بەر کەوتوونەتە

 و تۆقانرردن هەڕەشررەو دەزگررای تەسررلیمی کە نررابن و نەبرروون ئامررادە شررێووەیەک هرری  بە رێەبرانرری و کررورد راسرتیە،
 سرراڵە ٣٦ بێررنن، ئیناسررنیەکانیان و نەەترروەیی خەونە و ئرراوات لە واز برربن ترراران داگیرررکەری حکرروومەتی تیرررۆری
 ئەوە کرووڕیەک، و کەم هەمروو سرەرەرای تیرۆرێک، و کوشتن هەموو سەرەیای تەگەرەیەک، و کۆسپ هەموو سەرەڕای

 نیزامێکرری سررەر بە دان نەبررووە ئامررادە قەت داوەو خررۆی خەبرراتی بە درێررژەی هەر کوردسررتان خەڵکرری بررزووتنەوەی
 شررەپۆلی بەر بکەوێررتە کە ئاسرراییە زۆر بررۆیە بنێررت، ئیسررالمی کۆمرراری نرراوی بە چرروو بەسررەر مێررژوو کۆنەپەرەسررتی

 بەاڵم ببێررت، قوربررانی رۆڵەی هەزاران و سررەدان و دەیرران کرروژەو ئینسرران نیررزامە ئەو دڕنرردەی هێڕشرری بەردەوامرری
 بیررۆکەی کردنری دژایەتری شرێوازی قیزەونتررین وەکروو تیرۆر لە نەبووەو تاریکی هێزی تەسلیمی هەرگیز بەوەشەوە

 .نەترساوە ئازادی
  

 برۆ مەنتقری واڵمێکری هری  تیررۆر و کوشرتن لە جرگە ئێرران، پەروەری تیرۆریسرت و تیررۆر کۆمراری سراڵە ٣٦ بەڵێ
 و نراوچەیی هۆکاری لەبەر ئەگەرچی دەیە ٤ بە نێزیک دووای ئێستاش نیە، ناوخۆییەکانی گرفتە و خۆی نارازیانی

 کەم ئەرکەکررانی چەنرردایەتیەوە برراری لە نرراوچەکە و هەرێرر  ئاسررت لە نیررزام راسررتەوخۆی تیرررۆری دەزگررای انیهرجی
 دیرارە هەیەو درێژەی هەر رێژیمە ئەو زیندانەکانی لە سیاسی زیندانی دەیان کۆمەڵی بە ئێعدامی بەاڵم کردووتەوە

 خۆراگرە کوردستانە ئەو گۆشەیەکی لە و رۆژێک کە بین ئەوە چاوەڕوانی ناتوانین مابێت ئیسالمی حکوومەتی تا کە
 حکوومەتی بەسەرچووەکەی ئایدۆلۆژیە و سیاسەت قوربانی نەبێتە و نەکات بەخت گیانی تێکۆشەرێکمان و الوێکمان
 .ئێران ئیسالمی

 

 ٢١١٥ی جووالی ١٤: ڕێکەوتی  -  دانمارک واڵتی لە شۆڕشگێڕ کۆمەڵەیماڵپەڕی  :سەرچاوە
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 لە رەوتی مێژووداتیرۆر و تیرۆریزم 

 
 
 
 
 
 

 کەمال گرویسی: ن

 
 بە هەموانەوە الیەن لە ئامرازە ئەو. لێوەرگیراوە کەلکی بەرپەرچدەرەوە ئامرازێکی وەک تیرۆر مێژوودا درێژایی لە

 ئامرانج یران هراتووە وەبەر ئەوەی و براش کرارێکی وەک برووە کرردەوەکە برکەری ئەوەی. نەکرراوە پێناسە شێوە یەک
 تیرۆریسرت و رێکخراو وەک تیرۆریس  بۆ پێناسە ناسراوترین. کردووە پێناسەی قێزەوەن و ناحەز کارێکی بە بووە،
 .هەڵداوە سەری یەوە زایینی مێژووی سەرەتای لە بکەر وەک
 

 کە دامەزرانرد رێکخراوێکری "گرالیلێڕن یروداس" نراوی بە جروولەکە کەسرێکی عیسرا بروونی دایرک لە دوای سراڵ شەش
 دینرری بنەمررای لەسررەر رێکخررراوە ئەو. برروو رۆمرری "کررۆکەرەوەی بررا " پیرراوانی دژی ڕاپەریررن و بەربەرەکررانی ئەرکیران
 و بروو تیرۆریسرت پرێ ئەوانیران یەکران رۆمی. هەبروو برێگەرد و پراک ژیانێکی بە بڕوایان ئەوان. رۆنرابوو جوولەکە

 .بیروباوەڕێکدا لە توواوە واتە "زلووس" نابوون ناویان
 

 دەسررەاڵتی دژی بەربەرەکررانی بررۆ برروو جووەکرران هانرردەرەی بەهێزترررین رێکخررراوە ئەو زایینرری ی٧١ تررا ٦٦ سررااڵنی
 شارەیان ئەو دەسەاڵتی جووەکان و نەما دا" ئورشەلی " شاری بەسەر دەسەاڵتیان ساڵێک چەند کە رۆم ئیمپڕاتۆڕیی
 دا( فاریسرریان و سرردوقیان) مەزەبرری فیرررقەی دوو نێرروان لە کە نێوخررۆیی کێشررەی بەهررۆی بەاڵم. گرررت بەدەسررتەوە

 هەبروو، خۆیران الیەنگرری هەردووکیران فیررقەیە دوو ئەو. بروونەوە زاڵ بەسرەریاندا سرەرلەنوێ رۆمییەکان هەبوو،
 چینەکانی و ئەشراف ناو لە زیاتر سدوقییەکان. هەبوو پێگەیان ئاساییدا نێوخەڵکی لە زیاتر فریسیانەکان بەاڵم

http://kdpmedia.org/data/upimages/subfolders/nuseran/k-grwesi.jpg
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 فاریسررییەکان و نووسررراوە کتێبێکرری کە هەبرروو، "تەوڕات" بە باوەڕیرران و داکوتررابوو، پێگەیرران کررۆمەڵگەدا سررەرووی
 .دەگێڕدرانەوە رێبەرانیانەوە الیەن لە و بوو زارەکی زیاتر کە هەبوو "تەلموود" بە باوەڕیان

 
 بە فیررقەیە ئەم بنجری. گیاکەرەکرانە یران "حەشاشرین" فیررقەی دەکا، باسی مێژوو کە تیرۆریستیی تاقمی دووهەم

 خوێنرردکاری سررێ کە پەیمانێررک بررۆ دەگەڕێررتەوە یە،" مررارکۆپۆلۆ" یەکیرران کە ئوروپررایی سررەچاوەی هێنرردێک پێرری
 و "سرەباد حەسرەن" ،"خەیرام عرومەر" کەسرە سرێ ئەو. دەدەن یەکترری بە سرەلجوقییەکاندا سەردەمی لە قوتابخانە

 کەوت، وەدەسرت پێگەومەقرامی زووترر هەرکامیران کە دەدەن یەکترر بە بەڵرێن ئەوان. دەبرن "ئەلمولرک نیزام خواجە"
 .بدا دیکە دووانەی ئەو یارمەتی

 
 بەڵێنەکەشرری و سررەلجووقی مەلەکشررای دەربرراری وەزیررری دەبێررتە هاواڵەکررانی لە زووتررر ئەلمولررک نیررزام خررواجە

 .دەکا دابین سەباد حەسەنی بۆ دەربار لە کارێکیش دەکاتەوەو خەیام بۆ مەدرەسەیەک. دەباتەسەر
 

 ئەلمولرک نیرزام و سرەباد حەسەنی و ئەلمولک نیزام نێوان دەکەوێتە کێشە دەسەاڵت و مەقام لەسەر پێناچێ زۆری
 و دەڕوا میسر بەرەو و هەڵدەگرێ خۆی سەری سەباد حەسەنی. دەنێ وەدەر سەلجووقی دەرباری لە سەباد حەسەنی

 تیرۆریسرررتیی فیرقەیەکررری و ئێرررران دەگەڕێرررتەوە دواترررر و دەبرررێ "ئیسرررماعیلی" مەزەبررری نهێنییەکرررانی فێرررری لەوێ
 پیالنەکانیرردا لە بترروانێ ئەوەی بررۆ ئەو. سررەلجووقییەوە دەسررەاڵتی نێررو دەخرراتە دڵەڕاوکە و ترررس و دادەمەزرێنررێ
 قەاڵیەکرری چەنررد لە و پێرردەگوتن دینرری دەرسرری و دەخەسرراندن کرروڕی منررداڵی مێرمنررداڵیەوە لە بررێ، سررەرکەوتوو
 خەسراندنی لە ئەو مەبەسرتی. بروو ئەلەمووت قەاڵی سەباد حەسەنی قەاڵی وبانگترینبەنا. رایدەگرتن سەربەخۆی

 و کررر  و ژن گیرررۆدەی ترررایبەت بە و نەکەنەوەو ژیرران خۆشررییەکانی لە بیرررر ئەوان کە برروو ئەوە مێرمنرردااڵنە ئەو
 جلکری بە برێ پێویسرت ئەگەر بتروانن ترا برێ مروو برێ رووخسراریان و نەیە لرێ موویران هەروەها و نەبن ئەوینداری

 برێ، ئەوینردار و برێ خرۆش دنیرا بە دڵری هەرکەس پێیوابروو سرەباد حەسرەنی. بەڕێروەبەرن تیرۆرەکانیران ژنانەوە
 مردنری ئەگەری و برێ مەترسریدار ئەرکە ئەو ئەگەر ترایبەت بە. ڕاپەڕێنرێ باشری بە پێسرپێردراوی ئەرکری ناتوانێ

 .بەڕێوەبردنی لە بێ دوودڵ و بێ زاڵ دیکەدا ئەرکەکەی بەسەر ئەوینداری و دڵەودوابوون رەنگە بێ، تێدا
 

  ژنانەوە جلوبەرگی بە خەساوی مرۆڤکوژێکی ئەو بوو، ئەلمولک نیزام سەباد، حەسەنی فیرقەی قوربانی یەکەم
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 .کوشت نیزامەلمولکی خەنجەر بە راوگەیەک لە و نارد
 
 و دەبەن بەڕێرروەی دەوڵەتەکرران کە تیرۆرێررک لێوەردەگیرێررت، کەلکرری شررێواز دوو بە تیرررۆر هاوچەرخرردا مێررژووی لە

 لە بەداخەوە دەبەن، بەڕێرروەی دەوڵەتەکرران تیرررۆرەی ئەو. دەبەن بەڕێرروەی دەوڵەت دژی تاقمەکررانی کە تیرۆرێررک
 تیرررۆری بەاڵم. نرراکرێتەوە زەق زۆر ئررابوورییەوە و سیاسرری بەرژەوەنرردی هررۆی بە نێررودەوڵەتییەوە کررۆمەڵگەی الیەن
 .دەدرێ قاو لە و دەکرێ مەحکووم زوو زۆر گروپەکان و تاق 

 
 و تێرردانیە شررکی هرری  مرۆڤەکررانە لەنرراوبردنی شررێوازی بێزراوترررین و قێزەونترررین لە یەکێررک تیرررۆر کە ئەوەی

 تیررۆر مەبەستێک چ بە و هەرکامە بزانین و بکەین هاوێریان دەبێ دیاردەیە ئەم بنەبڕکردنی بۆ بەاڵم. مەحکوومە
 .دەبا بەکار

 
 :بکەین دەستنیشان تیرۆر شێوازانەی ئەم دەکرێ ناوەڕاست رۆژهەاڵتی لە
 

 دەوڵەتی تیرۆڕی
 رێکخراوەیی تیڕۆڕی
 مەزەبی تیڕۆری

 
 دژی ئەوانەی بەگشتی... و نەتەوەییەکان کەمینە مافی خستنی ژێرپێ بۆ دەوڵەتەکان کە ئەوەیە دەوڵەتی تیڕۆڕی

. ناپرارێزن دەسرت کردنیران بێردەنگ و سرەرکوت بۆ ئامرازێک هەرچەشنە لە و دەبەن بەڕیوەی ئەوانن، بەرژەوەندیی
 ....سوریە عێراق، ئێران، تورکیە، دەوڵەتانە، ئەو نموونەی

 
 دوور لێری جار جار بەشێکیان و دەبەن بەڕێوەی حیزبواڵ و فەلەستینی رێکخراوەکانی کەزیاتر رێکخراوەیی، تیرۆری

 .تێهەڵدەچنەوە بۆی جاروبارەش و دەکەونەوەوە
 

  دەتوانن دەوڵەتەکان نە کە تێرۆرانەیە لەو یەکێک بڵێین دەکرێ و تیرۆرە شێوازی پیسترین کە مەزەبی تیرۆری
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 ترراقمە جررۆرە ئەم نمرروونەی. ئەوانەوە ویسررتی ژێربرراری بچررنە دەترروانن مرررۆ  تاکەکررانی نەک ڕاکێشررن بررۆ ملرری
 ناچرار و ئیسرالم بنەماکرانی لە وەرگررتن کەلرک بە کە وتاڵیبرانن نەسرە بەرەی و داعش رێکخراوی تیرۆریستیانە،

 .دەدەن کۆمەڵگادا بەسەر سەپاندن خۆ حەولی ئەوان رێساکانی و یاسا پێی بە ژیان بۆ خەڵک کردنی
 

 لە ئەوەی چروونکە. برن کرۆک لەسرەری الیەنەکران هەموو کە گشتگیر پێناسەیەکی بکرێتە ئەستەمە تیرۆر پێناسەی
 و کوردسررتان لە زیرراتر شررێوەیە ئەم. شۆڕشررگێرە دیررکەوە الیەنێکرری روانررگەی لە تیرۆریسررتە، الیەنررێکەوە روانررگەی
 .دەکەوێ بەرچاو دا کوردستان داگیرکەری واڵتانی

 
 بەرچرراوی بەشررێکی لە و خررۆی دەسررەاڵتداری بنرراغەی کررردووتە تیرۆریسررمی کە رژێمررێکە ئێررران ئیسررالمیی رژێمرری

 بەو و رادەنررێ پێرروە خۆیرران کررۆکردووەتەوە خررۆی دەوری لە تیڕۆریسررتی ترراقمی رەوەیەکرری دا نێوەڕاسررت رۆژهەاڵترری
 دا بەرانربەری لە دنیرا و سرەر چووەتە بۆی ئێستاش تا و دەدا خۆی بەرژەوەندییەکانی دەستبەرکردنی حەولی شێوازە
 .هەڵبژاردووە بێدەنگی جۆرێک

 
 سراڵ چەنرد ترا تەنانەت و تیرۆر چوارچێوەی دەخاتە خێرا کوردان مافخوازییەکی چەشنە هەر کە تورکیە دەوڵەتی
 لە! هەبروو تیرۆریان لە ئەوان پێناسەی ئەو پێی بە دیارە بکرێ، بۆ تیرۆری پێناسەی دەکرا کورد ناوی لەمەوبەر
 لە نکرۆڵی و یە راسیسرتی دەوڵەتەکەیران نراوی برڕوانین، لێی مرۆ  مافی چوارچێوەی لە و وردی بە ئەگەر کاتێکدا

 .دەکا تورکیە ناو دیکەی نەتەوەیەکی هەرچەشنە بوونی
 

 لە ئەوانریش و ئێرران ئیسرالمیی رژێمری بەرەی دەکەونە خەریکرن ئێسرتاش، وێرانری و کرۆن سروریەی و نروێ عێراقی
 .دەگونجێنن ئێران ئیسالمیی رژێمی پێناسەی دەگەڵ تیرۆر بۆ پێناسەکانیان داهاتوودا

 
 رێکخرررراوی بگررروترێ پێررری خۆیررردایە لەجێررری کە نەتەوەیەکگرتووەکررران، رێکخرررراوی کە، ئەوەیە داخە جێررری ئەوەی

 هەر کە کررردووە ئرراوەاڵ واڵتررانەی ئەو دەسررتی سررنوورەکان، و خرراک سررەروەری بەنرراوی یەکگرتووەکرران، دەوڵەتە
 قوربرانیی گەورەتررین کرورد. بەرن بەڕێروەی واڵترانە ئەو ناو دەستەکانی ژێر نەتەوە دژی بکرێ، بۆ جینایەتێکیان

 ئراڵوگۆڕ کە خرۆیەتی جێری. بێردەنگە لێری رێکخرراوە ئەم کە دەوڵەترانەیە ئەم کۆمەڵکوژی و نکۆڵی تیرۆر، دەستی
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 و بکرررێتەوە زەق خرراڵە ئەو جیاتیرران لە و تیرررۆرە دەوڵەت دژی چەکررداری راپەرینرری دەڵررێ کە بکرررێ خرراڵەدا لەو
 !هەیە خۆی لە بەرگریکردن مافی مرۆڤێک هەموو: دڵێ کە بکرێ پێڕەو

 
 پێ ژێر کەمتر و بکرێن دابین باشتر مرۆ  مافەکانی هیواداربین دەکرێ ئەودەم پێبدرێ، گرینگی خاڵە ئەم کاتێک
 .بخرێن

 
 ٢١١٥ی دێسەمبەری ٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی حدک میدیا : سەرچاوە

   
 
 

 ٤١٠٢: بابەتەکانی ساڵی
 

 

 
 

 کۆماری ئیسالمیی ئێران و تێرۆریزم
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 .دەدا
 

 ر هره. نریە گومانێرک تێرۆریسرت پەروەردەکردنری سرەرکییەکانی برنکە لە یەکرێکە ئێرران ئیسالمیی کۆماری کە لەوەدا
 .ئسالمی كۆماری تێرۆریزمی مێژووی  به م كه ده كورت یكی ئاماژه نیا ته دا وتاره م له  بۆیه

 
 تراقمی و گرروپ چەنرد و فەلەسرتین حەماسری لوبنان،حیزبولردەعوە، حیزبرواڵی یرارمەتیی ئێرران ئیسرالمیی کۆماری

 ئەنجامردانی بە تاونبرارن گشرتیان  گرووپانره ئەم کە. دەدا و داوە باشروور کوردستانی و ئەفاانستان لە تێرۆریستی
 .تێڕۆریستی کردەوەی

 
 ئوروپا واڵتانی لە ئوپۆزسیون سیاسیی کەسایەتیی لە کەس سەد لە پتر تێرۆری لە بێجگە ئێران ئیسالمیی کۆماری

 ،ڵەەکۆم دیموکڕات، حیزبی بە سەر سیاسیی کەسایەتیی و پێشمەرگە و کادر لە کەس سەد سێ لە پتر ئاسیادا، و
 رووخانی دوای ها روه هه. کردووە تێرۆر کوردستان باشووری لە تری پچووکی رێکخراوی چەند و شۆڕشگێران خەبات،
 عێراقردا لە کەمپەکانیان لە خەڵقی موجاهیدینی ئەندامانی لە دەیانکەس بە حوسەینیش سەدام مرۆڤکوژی ریژیمی
 و سیاسی کەسایەتیی چەندین ئێرانیشدا نێوخۆیی لە تەنانەت نەوستاوە، شەوە بەو ئیسالمی کۆماری. کردوە تێرۆر

 .ناوبانگە بە زنجیرەییەکان  کوشتاره ناوی بە کە کردووە، تێرۆر روناکبیری
 

 کارنررامەی کررردووە، تاوانبرار تێرۆریررزم بە سرەبارەت ئیسررالمییان کۆمراری کە حکوومەتررانەی ئەو برزانیین بررا ئێسرتا
 دەست سعوودیە عەرەبستانی کە سەردەستەیانەوە لە چۆنە؟ مرۆ  مافی پێشێلکردنی و تێرۆریزم بە سەبارەت خۆیان

 . پێشترە لە هەمووان لە واڵتان الی قسەی و سامانە و سەروەت گەورەترین خاوەنی ریژیمە ئەو چونکە پێدەکەین
 سیاسرەتەوە دونیرای نێرو هراتوتە هەڵسووڕاوانە ریژیمە ئەو( هەتاوییەوە پەنجای) وه زاینیه حەفتای ساڵەکانی لە
 ئێسررتاش نێوخرۆدا لە لەوەی برێجگە. نەکرردووە تۆمررار خۆیردا میرژووی لە خراوێنی کارنررامەیەکی هرێ  ئەمرڕۆ بە ترا

 لەوە نەتەوەیرریەوەش نێررو برراری لە کردەوەکررانی جیهرران، ریژیمەکررانی سررەرەڕۆترین و کۆنەپەرسررتترین لە یەکررێکە
 .نییە خاوێنتر

 
  سۆڤیەتی یەکیتی توانیان پاکستان و ئەمریکا هاوکاریی بە عەرەبستان هەڵگیرسا، ئەفاانستان شەڕی کاتێک
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 نێروەودا لەو کە برڕوخێنن نەجیبرواڵ دوکترور دێمرۆکڕاتی رادەیەک تا حکوومەتی و دەرپەڕینن ئەفاانستان لە پێشوو
 جیهران هەمروو لە ئەلقاعیردە و وپاکسرتان ئەفاانسرتان لە تاڵەبران سرەرەوە، واڵتەی سێ و ئه کارئاسانیی هۆی بە

 پەرەپیرردانی بررۆ عەڕەبسررتان. جیهررانی تێرۆریزمرری سررەرەکیی سررەرچاوەی کررۆڵەکەی دوو برروونە و هەڵرردا سررەریان
 ئەو و ئیسررالمی فەقیررری واڵتررانی هەمرروو لە نەوت بەلێشرراوی پررارەی و پررووڵ بە سیاسرری ئیسررالمی و وەهررابییەت

 ئەو حکوومەترانی چاوپۆشریکردنی بە ئوروپرایی واڵترانی لە تەنرانەت و لێریە، موسرڵمانی کەمرایەتیی کە واڵتانەی
 .مزگەوت و ئیسالمی فێرگەی دروستکردنی کەوتە هەبوو، عەڕەبستان گەڵ لە بەسودیان مامەڵەی کە واڵتانە

 
. تێرۆریسرت پەروەردەکردنری سرەرەنجام و ئراینی تونردوتیژیی پەروەردەکردنری ی سەرچاوه بوونە  ئەمانه مووی هه کە

 تێرۆریسرتیی تراقمی پێکهێنانی لە تورکیە و قەتەر سعوودی، عەرەبستانی کە دەیانزانی سیاسی شارەزایانی هەموو
 کرراتی لە نجامرردا ئه  لرره كوو ترراوه نەدەدا بەدەسررتەوە بەڵگەیرران واڵتررانە ئەو بەاڵم. هەبررووە دەسررتیان دا داعەش

 وەزیرری کراتێ  كلینترۆن هرێالری': دەڵرێ کە دەرخسرت بەڵگەیەکری' ویکریلکس' ئەمریکادا کۆماری سەروک هەڵبژاردنی
 .'دەکەن داعەش یارمەتیی قەتەر و عەرەبستان کە گوتوویەتی بووە ئەمریکا دەرەوەی

 
  واترره)زاینرری حەفتررای سرراڵەکانی لە نرراوچە، کۆنەپەرسررتەکانی رژیررمە لە یەکررێکە کە عومرران سررەڵتەنەتیی ریژێمرری

 بررزووتنەوەی شررا، رەزا حەمە ریژیمرری و گەورە بریتانیررای( كولررۆنی)ئیسررتعماری یررارمەتیی بە( تاوی هرره نجاكانی پرره
 ئەمرارات، قەتەر، واتە فرارس خەلیجی دیکەی نشینەکانی شێخ. کرد خوێن شەاڵڵی یان' زوفار' پێشکەوتنخوازانەی

 نەخشررە ئەو هەر سیاسرری ئیسررالمی پەرپیردانی بررۆ زۆر تررا کەم زۆرەوە سرامانێکی و سررەروەت بە کوویررت و بەحررەین
 .گرتووە بەئەستۆوەی سعوودی عەرەبستانی کە دەگێڕن

 
 ر هره کۆمراریەتی، سەرۆک منسوورهادی ربە عبد و عەڕەبستانە هاوپەیمانی ئێستا کە یەمەن لە بەشێک حکوومەتی

 بەشرەکەی گەڵ لە و سرەرکار هراتۆتە برێخەوش هەڵبژاردنێکری برێ بە پێشروو، سرەرۆکی سرالح عەبدواڵ عەلی ك وه
 کوشرتنی لە هیچکرام و خویناویردایە لەشرەڕێکی سرالح عەبواڵ عەلی دارودەستەی و شێعەکان  حەوسه کە یەمەن تری

 کروێرانەی بۆمبرارانە ئەو شرەریکی هرادی مەنسروور ربە عبرد ترایبەت بە. ناپراریزن دەسرت بێدیفاو و سویل خەڵکی
 .قوربانی دەبنە تاوان بێ بە کەس سەدان بە کە سعوودییە عەرەبستانی
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 رەشرری سرریبتامبری کوشررتاری  وه بررووە، حوسررەین سررەدام نزیکرری هاوکرراری و دۆسررت سرراڵەها لەوەی جررگە ئرروردەن
 برۆ پەنرا ئاگر ترسی لە گوتراوه دا پێشینیان پەندی لە ك وه ر هه. کراوە تۆمار کارنامەیدا لە فەلەستینییەکانیش

 ئراوارەی و ببروو بررد هاوزمانەکانیران برۆ پەنایان ئیسرائیل داگیرکاریی دەستی لە فەلەستینی هەزاران بە دەبا ئاو
 بە کە میسرررر حکررروومەتی. کرررران قەتڵوعرررام واڵتە ئەو ئەرتەشررری دەسرررتی بە داخەوە بە بەاڵم ببررروون، ئررروردەن

 تەنیرررا نەک ئێسرررتا کودەترررا، سرررەرەتایەکانی بەڵێنیررریە پرررێجەوانەی بە سرررەرکار، هررراتۆتە نیزامررری کودترررایەکی
 دەزگرای و پرۆلیس بەرهێرشری کەوترونەتە میسرریش چەپەکرانی و دیمروکڕات بەڵکروو دەکرا، سەرکووت ئەخەوانەکان
 .ما ئاكام بێ گۆڕانكاری بۆ میسر خەڵکی وفیداکاریی خەبات  كه ی ئەوه دوای واڵتە، ئەو دادوەریی ناسەربەخۆی

 
 لە یەکرێکە سروودان ریژیمری. نریە ئەوتۆیران جیراوازییەکی موبرارەک حوسرنی ڕژێمری ڵ گره  لره ریرژیمە ڕاسرتیدائە  له

 دیموکراتییەکررانی ئررازادییە هەمروو ئیسررالم نراوی بە لەوەی بررێجگە. ئەفریقرا پەرسررتەکانی کرۆنە دیکترراتۆرو ریرژیمە
 ئامرار پێری بە کە كرات، ده كوشرتار و سرەرکوت دارفرۆر هەژاری و برسری خەڵکری سراڵەهایە ئەوە کردووە، بەربەست
 هەزاران سرەر کرراوتە دەسرتدرێژی و ئاوارەبوون کەس هەزار هەشتسەد و دوومیلیون و کوژراون کەس هەزار چوارسەد

 لەالیەن( هەتراوی ی١٣٨٨) زاینری ی٢١١٩ سراڵی لە واڵتە ئەو دیکتراتۆڕی بەشریر عرومەر  هرۆیەوه بەم. دارفۆر ژنی
 و دەرچررووە بررۆ گرتنرری فەرمررانی دارفررۆر خەڵکرری ژینوسررایدی تررۆمەتی بە( دێنهرراخ) الهەوە نەتەوەیرری نێررو دادگررای
 گەرمری بە ئیسرالمییەوە واڵترانی الیەن لە ئێستاش هەرچەند. بکات سەفەر ئورووپا و ئەمریکا واڵتانی بۆ ناوێرێ

 تێررڕۆری ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری وەکرروو کە ریژیمررانەی لەو یەکررێکە(مەغریررب) مەڕاکرریش. لێرردەکرێ پێشرروازیی
 .داوە ئەنجام خۆی واڵتی دەرەوەی لە ئوپوزسیۆنی کەسایەتیی

 
 بە ئەمریکررا سرریای ڕێكخررراوی یررارمەتیی بە مەڕاکیشرری پێشررکەوتنخوازی کەسررایەتیی بەرەکە بررن مەهرردی مەڕاکرریش

 لە( هەتراوی ی١٩٤٤) زاینی ی١٩٦٥ ساڵی لە بوو، بەردا لە ڕانسەیان فه پۆلیسی بەرگی و جل کە کەسانێک دەستی
 .رۆژئاوا سەحرای خەڵکی بە شەرفرۆشتن  به  تاوانباره هات روه هه  وه. کرد تێڕۆریان و رفاند پاریس فرۆکەخانەی

 
 لە ئیسررپانیا نەمررا، مررردنیەوە هررۆی بە فرانکررۆ خرروێنڕیژی ریژیمرری کە( هەترراوی ی ١٣٥٤) زاینرری ی١٩٧٥ سرراڵی لە

 ئیردیعایان موریترانی هەم و مەڕاکرێش هەم ئەوە پرێش. چرووەدەر بروو( کولرونی) موستەعمەرەی کە رۆژئاوا سەحرای
 سرەری پۆلیسراریۆ برزووتنەوەی ئیسپانیا دەرەوی چوونە دوای. ئەوانە واڵتی لە بەشیێک رۆژئاوا سەحرای کە دەکرد

 وچروار پێکررد دەسرتی پۆلیسراریۆ و مەڕاکریش نێروان لە شرەڕ و دەکررد واڵتە ئەو برۆ سەربەخویی داوای کە هەڵهێنا
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 چروار دوای. کوژران رۆژئا سەحرای خەڵکی لە کەس هەزاران بە دا ماوه م له. بووو بەردەوام رزگاریخوازی شەڕی ساڵ
 سرەحرای هەروا و بروو سروور خرۆی ئیردیعای سرەر لە بەاڵم کێشایەوە، رۆژئاوا سەحرای لە هێزەکانی مەڕاکیش ساڵ

 .دەزانی خۆی واڵتەکەی لە بەشێک بە رۆژئاوای
 

 دەوڵەتێررک هری  بناسرێ، رەسررمی بە رۆژئراوا سرەحرای سرەربەخۆیی نەبررووە ئامرادە مەڕاکریش ئەوەی لەبەر ئێسرتاش
 یەکگرتووەکران نەتەوە رێکخرراوی تەنیرا نەناسریوە، بەرەسرمی واڵتەیران ئەو مەڕاکیش تەمەعکارانەی ویستی لەبەر

 واڵتری یرازدە و ئێرران ئیسرالمیی کۆمراری رەشری کارنرامەی لە کورتەیەک بوو ئەوە. کردۆتەوە واڵتە لەو دەفتەرێکی
 .بخوێنەرەوە گوتارە کورتە لەم تەسەل و تێر داستانی خۆت تۆ; دەڵێ فارسی شێعرێکی. عەڕەبی

 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژهەاڵت تایمز  : سەرچاوە
 

 

 
 

ھەرمۆتە و دواڕۆژی پارتە رۆژھەاڵتییەکان لە باشووری تەقەیننەوەکانی بەردەم قەاڵی 
 کوردستاندا

 
  
 
 
 
 
 

 عەزیز شێخانی

 
مانگی بەردەم قەاڵی هەرمرۆتە، کە بە قەاڵی دێمروکڕات ناسرراوە، جێگرای  ٢١رووداوی تێرۆریستی ئێوارە درەنگانی 

لەو رووداوەدا پێنج پێشمەرگەی حیزبی دێمروکڕاتی کوردسرتان و دوو کەس لە کارمەنردانی ئاسرایش . داخ و کەسەرە

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10202513426353680&set=a.1131705549596.14796.1736005822&type=3
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وداوە دڵتەزێرنە باڵونەکرراوەتەوە، بەاڵم حیزبری هێشرتا بەڵگەیەکری ئاشرکرا لە سرەر بکەرانری ئەو رو. شەهید بوون
شررایانی باسررە، کە ئەو کررردەوە . دیمرروکڕاتی کوردسررتان، ئێررران بە ئەنجامرردانی ئەو رووداوە تێرۆریسررتیە دەناسررێنێ

تێرۆریستییە پێویستی بە کەرەسە و فاکتەری جێبەجێکەر هەیە، کە رەنگە لە داهاتوودا وردەکاری زیاتر لەوبارەوە 
لێکدانەوە سەرەتاییەکان ئامراژە بەوە دەکەن، کە ئەو کرردەوەیە راگەیانردنی پەیرامێکە، کە پرارتی . رێنئاشکرا بک

لە دوای روودانرری کارەسررات و کررردەوە رەشررەکوژییەکان . کوردییەکرران رۆژهەاڵت لە باشرروور نرراکرێ لەبیررری بررکەن
لە پێوەنردی لە گەڵ رووداوی . هەیەکۆمەڵێک پرسیار دەورووژێندرێن، کە زیراتر پێوەنردیان بە سروشرتی مررۆڤەوە 
هەموومران رەنرگە پرسریار بکەیرن، . بەردەم قەاڵی هەرمۆتە پرسیارەکان زۆرن و رەنگە بەشێکی زۆریران لرۆژیکی برن

دەبررێ چ کەسررانێک لە پشررت ئەو کررردەوەیە بررن؟ بررۆچی بررواری ئاسررایش و پارێزگرراری لەو شرروێنە تونرردوتۆڵ نیرریە؟ 
کررامێرای شرراراوە تۆمررار کررراون؟ چەنرردە لە پەروەردەی پێشررمەرگەدا برراس لە  رووداوەکرران چەنرردە و چررۆن لە رێگررای

چۆنیەتی هەڵسروکەوتکردن و بەرەنگراری لە گەڵ رووداوە نەخوازراوەکران دەکررێ؟ لێررەدا راسرتییەکی حاشراهەڵنگر 
ەاڵی هەیە، کە دەکەوێررتە دەرەوەی برررازنەی واڵمررری ئەو پرسرریار و ئاکرررامی لێکرررۆڵینەوەی تەقینەوەکرررانی بەردەم ق

 خەباتی رەوای گەلێکی ژێردەست و روخساری بێزراوی نەتەوە و دەسەاڵتێکی سەردەست، کە باوەڕی بە . هەرمۆتە
 . بوونی و مافی نەتەوەی کورد نییە

 
کرردەوە تێرۆریسرتییەکان ئەمرڕۆ بە شرێوازی . رەشەکوژی بە یەکێک لە کێشە نێونەتەوەییەکانی سرەردەم دەژمێرردرێ

لە روانررگەی جیرراواز برراس لە رەشررەکوژی دەکرررێ و . بینرررێن و بە ئاسررانی کررۆنتڕۆڵ نرراکرێنجیرراواز لە جیهانرردا دە
خوێنرردنەوە تێررۆریی و نووسررراوەکان لەو پێوەنرردییەدا جاروبررار لە گەڵ . ترراریفێکی تررۆکمە بررۆ ئەو دیرراردەیە نیرریە

ەکدار و ئایردۆلۆژیەکان ئەوان لە دەوری رێکخراو و گروپە چ. خەیاڵ و شێوازە نەگونجاوەکان پرسەکە ئاڵۆز دەکەن
. دەسررووڕێنەوە و کەمتررر برراس لە تیرۆریزمرری دەوڵەترری دەکەن، کە مرراکەی سررەرەکی رۆژرەشررییەکانی مرۆڤررایەتییە

بەشێکی بەرچاو لە دەوڵەتەکان بە بیانووی سەروەری و پارێزگاریکردن لە سنوورەکان خەڵکی ئازادیخواز و نەیرارە 
ژومارەیەک لەوان وەکو دەسەاڵتە سەردەستەکانی کوردستان بێجگە . ودەبەنسیاسییەکانیان بە ئاشکراو و نهێنی لەنێ

لە سرررڕینەوەی جەسرررتەیی نەیرررارە دیارەکانیررران بە چەک و شرررێوازی جیررراواز ناسرررنامە، کولترررور، زمررران، هەسرررتی 
 .بڕوابەخۆبوون و زۆر سەرمایەی نەتەوە و کەمایەتییەکان دەخنە ژێر پاڵەپەستۆی شێکێنەر

 
 . ران لە دامەزرانەوە هەتا ئەمڕۆ راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ پەرەپێدەری تیرۆریسمی دەوڵەتییەکۆماری ئیسالمی ئێ
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رێژی  بۆ سەرکەوتن لەو پیالن و کرردەوانەدا و هەروەهرا شراردنەوە و پرووش بەسرەرکردنیان لە زۆر کەرسرە کەڵرک 
دەسرتەمۆ دەبرن و ئامرادەن دژ یەکێک لەو چەکانە بەکرێگرتنی خەڵکی خۆماڵی و کوردە، کە بە ئاسانی . وەردەگرێ

رێژیمی تراران زیراتر لە رێژیمەکرانی دیرکەی زاڵ بەسرەر . بە خۆیان و نەتەوەکەیان هەنگاوی دوژمنکارانە هەڵگرن
هەڵرردانەوەی الپەڕەکررانی رابررردوو و . کوردسررتاندا لە کەیسرری تیرررۆر و رەشررەکوژی لەو کرروردانە سرروود وەردەگرررێ

. ێدا دەیسەلمێنێ، کە تیرۆر و رەشەکوژی بەشێکە لە کولتوری ئەو دەسەاڵتەسرووشتی دەسەاڵت لە ئێرانی کۆن و نو
ئەوان لە مێژووی هاوچەرخی خۆیاندا نیشانیان داوە، کە بۆ سڕینەوەی دژبەر و سەرکردەی ئۆپۆزیسیۆن و تێکۆشەرە 

وچە و بە ترایبەت لە کەیسی تێرۆر و رشەکوژیدا، ئێران لە نێو واڵترانی نرا. ئازادیخوازەکان هی  سنوورێک ناناسن
دیرۆکرری سرریخوڕیی و هەروەهررا . دەوڵەتە داگیرکەرەکررانی کوردسررتاندا تاقررانەیە و هرری  کررام شرران لە شررانی نررادەن

لیستی . کوشتن لە سەر مێزی بەناو دیالۆگ، لە دەرەوەی واڵت و لە نێوخۆی ئێران بۆ کوردەکان پرسێکی ساغبۆوەیە
سرررتان، لە دوای راپەڕیرررن دەرخەری سیاسرررەتی دوژمنکرررارانەی تیررررۆری تێکۆشرررەرانی رۆژهەاڵت لە باشرررووری کورد
وتەی نەوەی کۆن و براپیرانی کروردە رۆژهەاڵتییەکران هێشرتا . دەسەاڵتدارانی تاران بەرامبەر بە کورد و کوردستانە

  باوەڕپێکردن( داگیرکەرانی رۆژهەاڵتی کوردستان)شایانی ” عەجەمەکان“لە گوێی نەوەی ئەمڕۆدا دەزرینگێتەوە، کە 
 .نین
 

دیاردەی تیرۆر لە ئێراندا برابەتێکی ئراڵوز و چەنرد روخسریارییە، کە رەگ و ریشرەی قروڵی لە خرانە تاریکەکرانی 
ژێرخررانی پررتەوی تیرررۆرە سیاسررییەکانی ئێررران بررۆ سرووشررت و کولترروری دەسررەاڵتدارانی ئێررران و . مێررژوودا هەیە

لە مەیردان و گۆڕەپرانی . یدا دەگەڕێرتەوەبەتایبەت تێکەاڵوکردنی مەزهەبی فەرمی لە گەڵ سیاست و دەسرەاڵتدارەت
رۆژانە و پڕاکتیکیدا کوردەکانی رۆژهەاڵت و نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە ستایلی جیاواز شراهیدی روودانری بەشرێک 

کۆمراری . لە ئەنجامدا سێبەری رەشی تیرۆر و رەشەکوژی باڵی بەسرەر هەمروو الیەکردا کێشراوە. لە تیرۆرەکان بوون
ژێر رێبەرایەتی ئاخوندە فێڵباز و رووناکبیرە ونبووەکانی قوتابخرانەی ناسریۆنالیزمی کروێرانە و ئیسالمی ئێران لە 

ویالترری بەنرراو فەقیهرری نامرۆڤررانەدا سررااڵنێکی زۆرە لە نێوخررۆ و دەرەوەدا راهێنرران لە سررەر تێرۆریررزم دەکررا و زۆر 
ویکرراو، پەڕتروکی بە بۆمرب و کەرەسرەی ناردنی شیرینی و خواردنی ژارا. روخساری ناسراوی بەو شێوازە لەنێوبردوە

تەقیررنەوە ئرراخنراو، کەسررانی فریوخررواردو بە ژار و دەرمررانی کرروژێنەر، نرراردنی سرریخوڕە خۆماڵیەکرران بررۆ ناسررین و 
هەڵسەنگاندنی دۆخی نیوخۆیی و لێدانی بنکە و بارەگاکان و کوشتنی ئەندامەکان بە هرۆی دەسرتوپێوەند و سریخوڕە 

جێگای باسرە، . اشوور بەشێکی بچووک لە کردەوەی تیرۆریستی رێژیمی تاران دەژمێردرێنکوردەکان لە رۆژهەاڵت و ب
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کە کەمتەرخەمیی و نەبوونی هونەر بۆ پوچەڵکردنەوەی کردەوە تیرۆریستیەکانی ریژی  دیوێکی دیکەی رووداوەکانە، 
رووداوە مێژووییەکرران و  بررێجگە لەوە، وانەوەرنەگرررتن لە. کە وردکررردنەوە و هەڵسررەنگاندنی شررارەزایانە دەخرروازێ

خۆشررباوەڕی بەرامرربەر بە دەسررەاڵت و نوێنەرەکررانی وەک بەشررێک لە کولترروری کرراری سیاسرری، رۆڵرری بەرچرراوی لە 
 . سەرکەوتنی کردەوە رەشەکوژییەکان دژ بە کوردان گێڕاوە

 
هەر . ەڕێلە رۆژگرراری ئەمرررڕۆدا خەبررراتی رزگررراریخوازانە لە پارچەکررانی کوردسرررتان بە تەوژمررری جیررراوازدا تێررردەپ

رۆژهەاڵتری کوردسرتان . پارچەیەی بە جۆرێک پرسە نێوخۆیی و دەرەکیەکان تەتەڵە دەکرا و رێڕەوێکری هەڵبرژاردوە
لە نێررو سررێ پررارچەکەی دیررکەدا چارەنووسرری دژوارترررە، چرروونکە ئەوان لە خەبرراتێکی گەرم و گرروڕ بررۆ خەبرراتێکی 

سررتەقینە و تاقررانەی پرسرری کررورد لە رۆژهەاڵترری کۆمرراری ئیسررالمی ئێررران وەک دوژمنرری را. پەراوێزخررراو داکشرراون
کوردستان وەک گەمەکەرێکی چاالک لە ناوچەدا ئەکتیڤە و وێڕای تورکیە لە کاروباری عێڕاق و سروریە و تەنرانەت 

رۆژهەاڵتیەکران و پرارتە سیاسرییەکانی رۆژهەاڵت زیراتر . هەریمی کوردستاندا رۆڵ و دەورێکی یەکالکەرەوە دەگێرڕێ
ئەوان لە پێنراوی باشرووردا . سراڵی رابرردوودا کرپ و بێردەنگ کرراون ٢٥کانی کوردستان لە مراوەی لە هەموو پارچە

زیرراتر لە دوو دەیە وازیرران لە خەبرراتی چەکررداری هێنررا و کەوتررنە بررازنەی چرراوەڕوانی، کە سررەرئەنجام دۆخێکرری 
و جرێگە و پرێگەی رۆژهەاڵت لە پێوەندی لەگەڵ دواڕۆژی پرارتە رۆژهەاڵتییەکران لە باشروور . نالەباری لێکەوتەوە

لە تەرازووی رووداوە کوردسررررتانیی و ناوچەییەکانرررردا چەنررررد پرسرررریارێک هەن، کە بررررۆ ورووژانرررردن گونجرررراون و 
گرینگترررین پرسرریار ئەوەیە، کە دوارۆژی کوردەکرران . تەتەڵەکردنیرران بە قررازانجی خەبرراتی رۆژهەاڵترری کوردسررتانە

چ چارەنووسێک دەکەن؟ ئەوان دەتوانن چی بکەن و چەندە دەرفەتری چییە و رۆژهەاڵتییەکان لە باشوور چاوەڕوانی 
کررراوە بررۆ تێپەڕانرردنی ئەو دۆخە چەقیرروە هەیە؟ ئایررا مررانەوە و چرراوەڕوانی کررردن دەرەقەترری مەترسررییە دیررار و 

 نادیارەکان دێت؟
 

ری لە سررەر چارەنووسرری کوردەکرران لێکگرێرردراوە و داهرراتووی پرسرری کررورد لە باشرروور و پارچەکررانی دیررکە کرراریگە
بە گررروێرەی وانە مێژووییەکررران، چارەنووسررری کوردەکررران لە ئەگەری . تەوژمررری خەبررراتی کررروردانی رۆژهەاڵت دەبرررێ

ئەو سەردەمەی کە تێکۆشەران و ! ی زایینی نەبێ٦١تێکچوونی بارودۆخی باشووری کوردستان رەنگە باشتر لە دەیەی 
کرانی بە نراو شۆڕشری باشرور تووشری گررتن، ئەشرکەنجە، شۆڕشگێڕانی رۆژهەاڵت لە پێنراوی بەرژەوەنردییە کورتماوە

سرەردەمانێک، کە سیاسرەت لە مرۆڕاڵ و تەنرانەت دابرونەریتە . راوەدوونان، کوشتن و رادەستکردنەوە ئێران بروونەوە
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کورییەکررران شرررۆرایەوە و لە پێنررراوی مرررانەوەی خرررۆدا، کوردەکرررانی دیرررکە لە گۆڕەپرررانەکە دەرپەڕێنررردران و خەونە 
ئەوە راسررتە، کە جیهرران گررۆڕاوە و کوردەکرران بە بەراوەرد بە .تمانیەکانیان کرررایە کۆشررکی هەوریررننەتەوەیرری و نیشرر

چەند دەیەی رابردوو دۆخێکی باشرتریان هەیە، بەاڵم نراکرێ ئەگەرە نەخوازراوەکرانی دوای شرەڕە گەورەکران لەبیرر 
 .بکەین

 
کی ورد و دووربینرررانەی دۆخ و دواڕۆژی پرررارتە رۆژهەاڵتییەکررران و ئەنررردامەکانیان پێویسرررتیان بە هەڵسرررەنگاندنێ

ئەگررر خوازیرراری دواڕۆژێکرری باشررترین، گونجرراوە کە لە سررەر بنچیررنەی زانیرراریی و تێگەیشررتن دەرفەت و . خۆیررانە
سرررەرکردایەتی هێرررزە سیاسرررییە . هەڕەشرررەکانی بەردەم کرررورد و برررزوتنەوەی کرررورد لە رۆژهەاڵت تررراوتوێ بکررررێ

و گۆڕەپررانی جوڵەکردنیرران بەرتەسررکە، بررۆیە پێویسررتیان بە خوڵقانرردنی  رۆژهەاڵتییەکرران لە قۆنرراغیکی دژواردان
دەرفەتەکررران بە پررالن و بەرنررامە و کررراری بەردەوام دەخرروڵقێن و ئەو ئەرکە وەک هەمررروو . دەرفەترری لەبررار هەیە

ە ئێسرتا پرارتە رۆژهەاڵتییەکران دەبرێ بیرر لەوە برکەنەوە، ک. پالنەکانی دیکە لە هەڕەشە و مەترسی بەدوور نیریە
لەو بەشەی کوردستاندا بەو شێوازە دەمێننەوە یان خوازیاری ئاڵوگۆڕن؟ ئەگەر خوازیاری مانەوەن، چ زمانەتێک برۆ 
دواڕۆژی ئەوان هەیە و چەندە دەتوانن پارێزگاری لە خۆیان و ئەندامەکانیان بکەن؟ ئەگەر نیازی تێپەڕانردنی ئەو 

ێزی الو و تازە هراتوە لە سرنوورەکان رێکخرراو و پەروەردە دۆخەیان هەیە چ میکانیزمێک هەیە و چەندە دەتوانن ه
بررکەن؟ ئایررا ئیمکررانی ئەوەیرران هەیە، کە خرراوەن ژن و منررداڵەکان بە جۆرێررک رێگررای هەنرردەران بگرررنە بەر و لە 

 ساڵەدا وەرچەرخان لە بزوتنەوەی رزگاریخوازنەی کورد لە رۆژهەاڵتدا بخوڵقێنن؟ ٥ماوەیەکی 
 

کررورد دیرراردەیەکی نررامۆ نیرریە و زۆربەی نەتەوە ژێردەسررتەکان کەم و زۆر بە دەسررت ئەو  پەرتەوازەبرروونی نەتەوەی
کوردەکررران جیرررراوازن و مێژووییەکررری پررررڕ لە . دەردەوە نااڵنررردوویانە، بەاڵم ئەوەی کرررروردان لە سرررنوور تێپەڕیرررروە

ە ژێرر شروێنەواری چەرمەسەریان هەیە و لە ماوەی چەند سەدەی رابردوودا ئاسرانتر لە نەتەوەکرانی دیرکە کەوتروون
تێپەڕانرردنی دۆخەکە . ناسررنامەی ئررایینی و زڕەناسررنامەی دەوڵەترری مررۆدێرنی ئێرانرری، تررورکی، عێڕاقیرری و سرروری

پێویسررتی بە هەمرروو الیەکە، بەاڵم بررۆ بە ریکخراوکردنرری رەوترری ترراوتوێکردنی ئەو پرسرریار و بابەتررانە، پررارتە 
یەککەوتنەوەی هێزەکران و کۆبروونەوەی وزە پەرتەوازەکران وەسرەر. سیاسییەکان باشترە هەنگاوی بەکردەوە هەڵگررن

ناسررینی . نرروختەی وەرچەرخررانە و دەلالقەیەکرری تررازە بەرەو داهرراتووی خەبرراتی کرروردان لە رۆژهەاڵترردا دەکرراتەوە
الیەنە بەهێررز و الوازەکرررانی رابرررردوو، وانەوەرگررررتن لە هەڵە چەنرررد پرررات کراوەکررران و رەچررراوکردنی بنەماکرررانی 
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کات بە پەلە تێدەپەڕێ و ناکرێ لەو سەردەمەدا رێگا، . شتمانی بە هەنگاوی گرینگ پێناسە دەکرێنبەژەوەندی نی
 .مەبەست و ئامانج مژاوی بن و لە بازنەی کەوتن و شکستەکانی دوینێدا سەرگردان بین

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢١:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

   
 
 

 . بە ئامانجکردنی بنکەکانی حیزبی دیمۆکرات و مەبەستەکانی پشت پەردە
 
 
 
 
 
 

 شێرکۆ پااڵنیجافی

 
دەستپێکردنەوەی کۆماری ئیسالمی ئێران و دیسانەوە بە ئامانجکردنی کوردانی رۆژهەاڵت لە سایەی مرۆڤە سراویلکەو 

 .بەکرێگیراوەکانیانەوە
 

ئیسالمی ئێرران بە هاوکراری خۆفرۆشرەکان پالنیران دانراوە برۆ دەرکردنری شاراوە نییە کە دەزگای تروریسمی کۆماری 
حزبرری دیمررۆکرات و حیزبەکررانی دیررکەی ڕۆژهەاڵترری کوردسررتان لە باشررووری کوردسررتان، هەروەک چررۆن بە هاوکرراری 

ناچاریران برکەن   مالکی و چەندین الیەنی ئێراقی توانیران مۆجاهیردینی خەلرق لە سرەر خراکی ئێرراق وەدەر بنێرین
 .اوارەی واڵتی سێیەم ببنئ
 

ئایا حیزبەکانی دیمۆکرات و حیزبەکانی دیکەی ڕۆژهەاڵتی کوردسرتان بیریران لەوە کرردووەتەوە، کە ئەگەرکەوترنە 
ژێررر فشرررارێکی هاوشرررێوەی ئەوەی سررەر موجاهیررردینی خەڵرررک لە الیەن واڵترررانی ئێررران و ئێرررراقەوە، یرررا فشرررار و 
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موئامەرەکەی دیکەی دژواریان هێنا بۆ سەر باشوری کوردستان بەمەبەستی وەردەرانی ڕۆژهەاڵتیەکران لەو خراکە، بە 
هەموویانەوە هێزێکی نیزامی هاوبەش و یا هێزێکی لە یەک نزیک و هاوپەیمان دروستبکەن، و بریرار بردەن شراخی 

ر بررکەن بە شررۆێنی سررێیەمان و تررا گەرانەوەی قەنرردیل و برراقی شرراخەکانی سررنووری دەستدروسررتی ڕۆژهەاڵت و باشررو
هەر لەو . لە خەباتی پارتیزانیدابن و ئاگایان لە خەڵکەکەیران بێرت یەکجاری بۆ ڕۆژهەاڵت لەوێدابن، وبەردەوام 

ڕێگەشرەوە لە ڕێرگەی کروردانی ڕۆژهەاڵترری تاراوگەنشرین دەتروانن باشرترین پشررتیوانی سیاسری، سرەربازی و مررادی و 
 .ەیی و لە ڕێگەی جیهانەوە یا لە ڕێگەی واڵتانی نەیاری ئێرانەوە بۆ خۆیان کۆکەنەوەمرۆڤایەتی نێونەتەو

 
بەردەوام کارەسات بە دوایی کارەسات دەبینین و کە چری بەداخەوە الیەنەکرانی ڕۆژهەاڵتری کوردسرتان هەر لە سرەر 

 .یەک قسەو قسەڵۆک و پروپاگەندە دەکەن و ئاواتیان الوازکردنی یەکترە
 

وندی ئێران بە پێێ هیندێک گۆرانکاری لە ناوچەکرانی ڕۆژهەاڵتری نراڤین و کرۆکردنەوەی پشرتیوانی برۆ ڕێژیمی ئاخ
خررۆی بەمەبەسررتی پشررتیوانی لە مررانەوەی بەشررار ئەسررەد لە سررەر حرروک  و بە مەبەسررتی بە کارهێنررانی سرروریا وەک 

وە، وایکررردوە کە ئەم  ١ زایررد ٥مررۆڵگەی مەبەسررتە تروریسررتیەکانی خررۆی، ڕێکەوتنەکررانی ئێررران لەگەڵ واڵتررانی 
جا لەو کاترانە زیراتر دەکەوێرتە زەربە وەشراندن لە . ڕێژیمە دژە مرۆڤایەتیە تۆزیک ئاسوودەیی بە خۆیەوە ببینێت

 .ئازادیخوازان و نەیارانی
 

ناشتوانین ئەو ڕاستیە نادیدە بگرین کە دەزگا جاسووسیەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران لە مێژساڵە دەزەیان کردوەتە 
ەندین شارو ناوچەی باشوری کوردستان، بە دەیان ملیارد پارە خەر  دەکەن لە پێناو ئامرانج و مەبەسرتەکانیان، چ

وەک الوازکردنی دەستکەوتەکانی باشرور، دروسرتکردنی نراکۆکی بەردەوام لە نێروان الیەنە سیاسریەکانی ئەو بەشرەی 
نەیرانتوانیوە بەو شرێوە کرۆنترۆڵی تەواوی هەرێمرری ئەوان بە تەواوی کرۆنترۆڵی ئێراقیران کرردوە بەاڵم . کوردسرتان

زەقبررووەتەوە بررۆ ئەوەی هەوڵبرردەن  ٢١١٤کوردسررتان بررکەن، هەر بررۆیەش پالنەکانیرران بررۆ ئەو مەبەسررتە زیرراتر لە 
هەر لە سرینارێوی برینری مروچە لە . دەسەاڵتەکانی هەرێمی کوردسرتان بە ناچراری برخەنە ژێرر دەسرەاڵتی بەغرداوە

اکۆکی و قەیرانەکانی باشروری کوردسرتان برۆ خۆشرترین ئراگرەکە دەسرتی سرەرەکی ئەم رێرژیمە بەغداو قۆزتنەوەی ن
  . مەترسیدارەی تێدایە
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پێویستە هەموو الیەنەکانی باشوری کوردسرتان زۆر وردترر لەوەی ئاگراداری پرالن و مەبەسرتەکانی کۆمراری ئیسرالمی 
 .ران بە هی  شێوەیەک دەستبخاتە نێو کاروباریانەوەئێران بن لە ناوچەکانی باشوری کوردستان، و ڕێگە نەدەن ئێ

  
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢١:  ڕێکەوتی  -  پارتی سەربەستیی کوردستانماڵپەڕی : سەرچاوە

 
 

 
 

 بۆ تێرۆرەکەی شەوی یەلدا کاری کۆماری ئیسالمی ئێرانە؟
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

 
 ئیسرالمی کۆمراری رێژیمری ناوهێنرانی دا، دێموکرات قەاڵی بەردەم یەلدای شەوی تەقینەوەکانی گەڵ لە پێوەندی لە

 ئادرەسرێکە درووسرتی ناسرینی لە نیشران بەڵکروو بردرێتەوە، لێرک" بەپەلە بڕیراردانی" وەک ناکرێ نەتەنیا ئێران،
 .بێت دیکە کوێی هی  ناتوانێ تاران لە جیا کە،
 

 ئیسرالمی کۆمراری رێژیمری دەسرەاڵتدارێتی لە دەیە ٤١ بە نزیرک مراوەی لە ترایبەت بە کوردستان دێموکراتی حیزبی
 ئەم مراوەی لە هەروەهرا. نەزانیروە خرۆی دوژمنری بە دیرکەی الیەنێکی و دەوڵەت هی  ئێران رێژیمی لە جیا ئێران،
 برررێ بە کرابرررێ، دێمررروکرات حیزبررری تێکۆشرررەرانی و رێررربەران بە دژ تێرۆریسرررتی کردەوەیەکررری هەر دەیەدا چەنرررد

 .نەبووە دیکە الیەنێکی هی  ئیڕان ئیسالمی کۆماری رێژیمی لە جیا ئەمالوئەوال
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 نەتەوایەترری بررزووتنەوەیەی و دێمرروکرات حیزبرری لە وەشرراندنانە  دەسررت ئەو هەمرروو ئادرەسرری بەگشررتی لە کەوابرروو
 .ئیڕانە ئیسالمی کۆماری پەروەری تیرۆریست رێژیمی هەر لەمەوبەدوایش ئێستاو تا کوردستان رۆژهەاڵتەی خەڵکی

 
 حیزبرری لە دا ئەمسراڵ رابررردووی مرانگی چەنرد لە رێررژی  ئەمنییەتیری بەرپرسرانی پەیتاپەیتررای ئاشرکراو هەڕەشرەی
  شەوی تەقینەوەکانی کە دیکە حاشاهەڵنەگری ئاشکراو بەڵگەیەکی کوردستان، پێشمەرگەی هێزی و دێموکرات

 .رێژیمەیە ئەم کاری تەنیا تەنیاو دێموکرات قەاڵی بەردەم یەلدای
 

 لە ئەمسرراڵ خەزەڵروەری ی٩ رۆژی ئێرران پاسرردارانی سرپای هێزەکرانی گشرتیی فەرمانرردەی جێگرری سرەالمی، حوسرێن
 و بەدواداچروون برۆ" کە؛ رایگەیاند راشکاوانە ورمێ لە رێژیمەکەی ئەمنییەتی بەرپرسانی گەڵ لە دا کۆبوونەوەیەکی

 ئەم". دەیرانکوژین برن جیهرانە ئەم کروێی هەر لە و ناناسرین سروور هێڵێکری هرێ  شۆڕش دژە هێزەکانی تێکشکاندنی
 بە ئەو کە کوردسرتان، ناوچەکرانی شرارو لە دێموکرات حیزبی پیشمەرگەکانی حزووری بە ئاماژەدان وێڕای پاسدارە

 .دەکەنەوە لێ ی"بڕین سنوور" ئەو تۆڵەی کە دەکات دێموکرات حیزبی لە هەڕەشە دەبات، ناو یان"تێرۆریست"
 

 کردەوەیەکری لە تروانی رێرژی  دیکە جارەکانی هەموو وەک ئەمجارەیشیان دەسەلمێنی کە ئاشکرایە بەڵگەیەکی ئەوە
 .بوەشینێ کوردستان دێموکراتی حیزبی تێکۆشەرانی لە دەست دا تیرۆریستی

 
 و بوەشررێنن دێمرروکرات حیزبرری لە دەسررت کردبرروو، ئیرردیعایان ئەمنییەترری بەرپرسررانی وەک ترروانی رێررژی  کە راسررتە

 ئەم دەرکەوتووە، دا رابردوویش لە وەک بەاڵم. بستێنن حیزبە ئەم پێشمەرگەکانی لە کەس ٥ گیانی ئەمجارەیشیان
 بە ناتوانێ بوەشێنێ، حیزبە ئەم تێکۆشەرانی و دێموکرات حیزبی لە دەست دیکەیش جاری سەدان بە ئەگەر رێژیمە

 .بگات تێکۆشەرانییەتی و حیزبە ئەم تێکۆشانی و خەبات ئیرادەی داهێنانی بەچۆک کە خۆی، سەرەکی ئامانجی
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 تیرۆر نامان ترسێنێ ھەرەشە ھەنگاومان پێ شل ناکا

 
 
 
 
 
 

 لوقمان مێهفەر

  
 مروتەکە وەک کە. ئێرانە گەالنی نەهامەتی و نەکبەت دێوەزمەی سێدارەیە، و پەت کۆماری ئێران، ئیسالمی کۆماری
  .بووە کراوەکان زەوت ماف نەتەوە ملی و شان سەر سواری

 
 کررردووە گێررر دەسررەاڵت کورسرری لە چەنگرری ئرراژاوە، نررانەوەی و کوشررتن، شررەر رەشرری فەلسررەفەی بنەمررای لەسررەر

 و سرررەلماندوە راسرررتیەی ئەو مێرررژوو بەاڵم. ناپرررارێزێ جنایەتیرررک هررری  لە دەسرررت دەسرررەاڵتەدا لەو بۆمانەوەشررری
 درەنررگ یررا زوو رەشررە چارەنووسررێکی ودیکترراتۆرانە، حکررومەت جررۆرە ئەم چارەنووسرری کە دەریخسررتوە ئەزمرروونیش

 و پەشریمانی ئیردی کرات ئەو. واڵت هراتووی وەزاڵە کرۆمەاڵنی شەقی بەر دەکەونە داماو و زەلیل..دەگرێ بەروکیان
 لە ئیسررالمی کۆمرراری سررەرانی چارەنووسرری دڵنیررام.. وەربگرررێ گەل سررزای دەبێررت و نررادا کەر زوڵرر  دادی پررارانەوە
 ..نابێ باشتر دراوسێکانی چارەنوسی

 
 بررێ مانررایە بەو" ئەخررالقە بررێ و ترسررنۆک پرنسرریپ، بررێ رژیمێکرری" رسررتەدا یەک لە رژیررمە ئەم پێناسررەی چررونکە

 واڵترانی سرەروەری سرەر دەکراتە درێرژی دەسرت. ناکرا رەچراو نێرودەوڵەتی پێروانەیەکی و ئووسرول هری  کە پرنسیپە
 بەڵرگەی. دەدا ئەنجرام تیرۆرسرتی کرردەوەی و دەکرات جنایەت ئەوەندا لەخاکی و دەکات پێشێل سەروەریان. جیهان

 ئەم سرەرەکی وبریراردەری عامرل بە دادگرایەدا لەو ئێرران سرەرانی" میکۆنووسرە دادگای" راستیە ئەو بۆ سەلمێنەریش
  سەرەکی تاوانباری کەواتە قەتڵەکەن جێبەجێکردنی ئامرازی داوە ئەنجام قەتڵەکەیان ئەوانەی. دادەنرێن، قەتڵە

 ..ئیسالمین کۆماری سەرانی
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 لەنراوچەدا نێوخرۆدا، لە چ لەناوچە چ. نیە خۆی رەقیبی لەگەڵ بوونەوەی روبەرو شەهامەتی مانایە بەو ترسنۆک
 نرراکۆکی ئرراژاوەو و دەدا وەر واڵتررانە ئەو برراری کررارو لە تێرروەردان دەسررت دار بررریقە و جررۆر جررۆراو نرراوی ژێررر لە

 .دەپێکێ خۆی ئامانجی و دەکا تەحقیب خۆی گاڵوەکانی نیەتە سناریۆیە ئەم پشتی لە دەنێتەوە،
 

 گشتی بە ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی تێکوشەرانی گەڵ لە راستەوخۆ، بەربەرەکانی و روبەروبونەوە لە نێوخۆیشدا لەئاستی
 .چووە زندەقی تایبەتی بە کورد ڕۆڵەکانی و
 

 ئەودا مەزهەبرری لە کررردن درۆ نررایە، زمانرردا بە راسررتی کە مانررایەیە بەو ئەخررالقە، بررێ ڕژێررمە ئەم دەڵررین کاتێررک
 لە ی خۆ بە دژ جیابیرانی کردنی سەرکوت بۆ نیە نەریتی و یاسای رێوشوێنێکی و ئاین بەهی  بروای رەوایە شتێکی

 بە ئەوکچرانەی. روو دەخەینە نموونەیەک چەند پەیوەندیەدا لەو. نەبواردوە خۆی کارانە جنایەت کردەوەیەکی هی 
 درێرژی دەسرت لەزیندانردا حروک  جێبەجێکردنری لە بەر دەدرێ لەسرەر ئیعردامیان حوکمی و دەگیرێن سیاسی تۆمەتی
 بکرێن ئیعدام ئەگەر کچێنین شەرەفی خاوەن کە کچانە ئەو ئیسالم شەریعەتی بەپێی چونکە. سەر دەکرێتە جنسیان

 دونیررای لە هەم و فررانی دونیرای لە هەم مرررۆڤە ئەو خۆیران چەوترری بیرری بەلێکرردانەوەی. پراکن چررون بەهەشرتین،
 .لێدەستینیری کچێنی شەرەفی و سەر دەکرێتە درێژی دەست زۆر بە ئیعدام بەرلە. وەربگرێ، سزا ئاخرەت

 
 نایران ئیعردام حروکمی یاسرا پێری بە برووبن تراوانیش توشری ئەگەر سراڵە ١٨ خرواروی لە تەمەنیان گەنجانەی ئەو

 ئیعردام ئەوان گەنجەکران ترسراندنی چراو برۆ دانرانێ،، یاسانە رێساو ئەو بۆ رێز ئیسالمی کۆماری کەچی گرێتەوە،
 موحراکمە برێ بە دواجرار و زینردانی ئەوان نێونەتەوەیەکاندا یاسا لە دێل مافەکانی گرتنی بەرچاو لە بەبێ. دەکا

 خوازیخۆیرران دڵ پررارێزەری نررادرێ رێگررا تەنررانەت بێرربەرین یاسررای مررافی لە سیاسرریەکان زینرردانیە. دەکرررێن ئیعردام
 مەعنەویران کەسرایەتی و دەکررێن تەحقیرر بەوجۆرە دەکرێن تێکەاڵو موعتاد دز، قاتڵ، تاوانبارانی لەگەڵ هەبێ،

 بێهرۆش مادە بردنی بۆ دەکا ئاسانی کار بکا، دابین بەندیەکان بۆ کار پیشەو خوێندن و زانست لەجیاتی. دەشکێنێ
 غررروروری توانررراو بەوەش بکررررێن، بررروون موعتررراد نەخۆشررری توشررری ئەوان هەترررا بەنررردیەکان نێرررو برررۆ کەرەکررران

 چرون.هەڵنرای هاواڵتیرانی وشرادی خۆشری و، ئرارامی و ئاشرتی بە چراوی کە رژێمێرک. دەسرتێنێ لرێ شۆرشگێرانەیان
 زمرانەوە دێرر لە یەڵردا شەوی بروانن گێرانن، شین و تاریکی ئاشقی ئەوان چونکە بێ، بەختەوەری مایەی دەتوانی
 برررۆ رۆژە ئەو کرررراوە، پێناسرررە یەک دەوری لە کۆبرررونەوە وشرررادی خۆشررری بەشرررەوی ئێرانەکانررردا فەرهەنگررری لەنێرررو
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 یرادەکە کە هەیە، دیکەشی الیەنێکی لەوەش جیا کورد ئێمەی بۆ بەاڵم. مێژوییە خۆشی رۆژێکی بەگشتی ئێرانیەکان
 هەڵکەوترووی رێربەری رۆژەدا لەو چرونکە. دێمروکرات تێکوشرەرانی برۆ بەترایبەتی دەکرا، رازاوەترر کۆرەکە و خۆشتر
 دوکتررور. هەڵدەنیشررێ کررورد نەتەوەی لەسەرشررانی شررانس بررازی دەبررێ، دایررک لە قاسررملوو عبرردارحمن دوکتررۆر کررورد

 بروو ئەوە توانرای و هەوڵ هەمروو کررد، نەتەوەکەی رزگراری برۆ خەبراتی خرۆی سیاسری تەمەنی درێژای بە قاسملوو
 خراپرری کەلکرری ئەو پرراکی نرریەت لە ئیسررالمی بکا،کۆمرراری چارەسررەر دانوسررتانەوە و سیاسرری لەرێگررای کررورد پرسرری

 پررێچەوانە بە. بێررنن رێررژی خررۆێن و بەشررەر کۆتررای گرررن، وەر لررێ ئاشررتەوای پەیررامی ئەوی جیرراتی لە. وەرگرررت
 رۆژهەاڵت لە کرورد جرواڵنەوەی کە مەبەسرتە بەو. کررد شرەهیدیان وترووێژ مێرزی لەسرەر جروانمێرانە نا بەشێوەیکی

 نەتەوەی چروون بەهەڵە لەوەدا ئیسرالمی کۆمراری سەرانی. دەخوێندرێ فاتیحای قاسملووش حیزبی و پێدێ کۆتایی
 یرادی یەڵردادا شەوی لە ساڵی هەموو قاسملوو مەکتەبی رێبوارانی. پێن لەسەر زیندوو هەر قاسملوو حیزبی و کورد

 یاسا هەموو پێچەوانەی بە. دەترسێ لەویادەش رژێ  بوێە.دەکەنەوە نوێ لەگەڵی پەیمان دەگرن، رێز لەدایکبوونی
. هەترراوی خەڵترانی خرروێن کرررد بەم کرردەوە جنررایەت کررارانەیەی ١٣٩٥ یەڵرردای شرەوی وسیاسرری ئرراینی نەریتێکری و

 برونە باشور و اڵت رۆژەهه لە کورد رۆلەکانی لەکەس  ٧راستە لەو کردەوەیەدا . سەلماندی کە رژیمێکی تێرۆریستە
 چررررۆ زیرراتر لێررربکەن پۆمرران ڵکرررو زیرراتر هەتررا سرررنەوبەرین داری وەک ئررێمە گررروتەنی هۆشررمین ،بەاڵم قوربررانی

 باشررترین" دەڵێررنەوە ریربەرە ئەو بەنرررخەی وتە ئەو بەدوژمرن وەاڵمررداروو لە دیمروکراتیش تێکۆشررەرانی .دەردەکەیرن
 برنکە دەگەینە خۆیان نیشتمان وکورانی کچان رۆژانە راستایەدا لەو هەر"  رێگایانە دانی درێژە شەهیدان بۆ پاداش

ی ٢ ئەمرررۆ بررکەن بەر لە پێشررمەرگە پیرررۆزی بەرگرری تررا ئێررران کوردسررتانی دیمکراترری حیزبرری سررنوریەکانی سررەر
 کر  لەو پۆلێرک لەخرزمەت کە پێبرا ئەوەی شانازی بەندە خەبات و ئەزموون وانەی گوتنەوەی بۆ ١٣٩٥بەفرانباری 

 پێشررکەوتوانە هزرێکرری و بیررر بە داهرراتودا بەهرراری لە هەتررا دەگرررت گوێیرران تررامەزرۆوە بە ئەوان. برر  کررورانەدا و
 لە شراخ شرارو خەبراتی برکەن پەیدا حوزور رۆژهەاڵتدا خەڵکی کۆمەاڵنی نێو لە شۆرشگێرانەوە، باوەرێکی و بەبیر

 گەشرە لە نەک ئێروە دەسرتی راسانی داگیرساوی مەشخەڵی بڵێن شەهیدەکان بە. بدەن گرێ پێکەوە راسان ناوی ژێر
 خراراوی دیمروکراتین رۆڵەکانی ئێمە دەڵێن نێونجیش سەدەکانی رژێمی بەسەرانی گەشانوەدایە، لە بەڵکو نەکوتووە

 خۆبرای لە سرەرکەوتندا لە نەبرین دەستەووەسرتان تەنگرانەدا لە کرردوین فێری مەزن قاسملووی کۆستەکانینن کورەی
 .ناکات شل پێ هەنگاومان رەشەبا هەرەشەی ترسێنێ نامان تیرۆر ئەمرۆش بۆیە نەبین

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێشمەرگەکان  : سەرچاوە
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 ئایا ئێران دەستیکردووەتەوە بە سڕینەوەی نەیارانی لە دەرەوە؟

 
 
 
 
 
 

 ١٩٨٩کردنی عەبدولرەحمان قاسملو و یاوەرانی لە نەمسا ساڵی  شەهید
 

و شرەهیدبوونی حەوت کەس لەو ( حردک)کراتی کوردسرتان ومی کۆیە و بە ئامانجگرتنی حزبی دیدوای تەقینەوەکان
هێرشەدا، جرارێکی دیرکە چاوەکران چروونەوە سرەر سیاسرەتی دەرەوەی ئێرران کە لە ڕابرردوودا چەنردین کرردەوەی لە 

 .دەرەوەی خاکی خۆی بەرامبەر نەیارانی ئەنجامداوە
 

نەیارانی ئێران لە هەر کروێ برن "هەفتەی ڕابردوو جێگری فەرهەنگی هێزە چەکدارە دەریاییەکانی ئێران ڕایگەیاند 
 .دەناسرێنەوە و حسابیان لەگەڵ دەکرێت

 
ووتنەوەی سرەوزی ئۆپۆزسریۆنی ئێرران لەم ماوەی رابروودا بەرپرسانی سایتی ئومێد نیوز کە نزیکە لە چاالکرانی برز

ڕایانگەیانرررد کە لەالیەن دەسرررەاڵتدارانی دادوەریررریەوە کەیسررری جۆراوجۆریررران برررۆ درووسرررت دەکرێرررت و هەرەشرررە 
 .لەسەریانە

 
لەم نێوەندەدا غالم حسێن محسنی، جێگری یەکەمی دەسەالتی دادوەری لە ئێران سێ ڕۆژ پێش ئێسرتا لە وتەیەکردا 

رەوەیرری ئێررران هەنرردێک لە نەیررارانی خسررتووەتە ژێررر چرراودێرییەوە و پەلەمرران نیرریە لە سیسررتمی دە"ڕایگەیانررد 
 ".چاودێریکردنیان

 

http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=56107
http://www.nrttv.com/Details.aspx?Jimare=56107
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 ".هەندێک کەس پێیان وایە مادام لە دەرەوەی ئێرانن ئیتر کەس دەستی بەوان ناگات"ئەو بەرپرسە ڕاشیگەیاند 
 

چەکرردارەکانی ئێررران لەم مررانگەدا  بەرپرسررێکی دیررکەی سررەربازی ئێررران مەسررعود جەزایررری، جێگررری سررەرۆکی هێررزە
نەیارەکانی دەسرتکەوتی شۆڕشری ئیسرالمی چ لە دەرەوە و چ لە نراوەوەی ئێرران لە کراتێکی گونجراودا "رایگەیاندبوو 

 ".ڕووبەڕوویان دەبینەوە
 

ئەو بەرپرسررە سررەربازییەی ئێررران ئامرراژەی بەوەشررکردووە ئێررران ڕێگررا نررادات لە دەرەوەی واڵترریش هەنرردێک کەس 
 .ببن مەترسی بۆسەر ئاسایشی واڵت درووست بکەنپەیدا

 
بەشررێک لە نەیررارانی حکررومەتی ئێررران ئامرراژە بەوە دەکەن کە ئێررران لە دەرەوەی واڵتەکەش مەترسرری بۆسررەریان 

 .درووست دەکات و لە مێژوودا چەندین تیرۆری دەرەکی ئەنجامداوە
 

قاسرملو سرکرتێرى گشرتیش حزبرش دیمروکراتش عەبردولڕەحمان . سراڵ پرێش ئێسرتا د ٢٦و  ١٩٨٩ى تەمووزى ١٣ڕۆژى 
کوردستانش ئێران و دوو کەس لە یاوەرەکانش لە کاتش گفتوگۆ لەگەڵ تیمش دانوستانکارى حکومەتش ئێران لە واڵتش 

 .نەمسا، تیرۆر کران
 

 .دواتر حزبی دیموکراتی کوردستانی ئێران، ئێرانی بە بەرپرسیاری ئەو کردەوەیە دانا
 

ەژمرروونی ئێررران لە نرراوچەکەدا جررارێکی دیررکە ئەو پرسرریارە دێررتە پێشررەوە کە ئایررا ئێررران بە لە دوای زیرادبوونی ه
 هاوکاری دۆستەکانی دەست دەکاتەوە بە لەناوبردنی نەیارانی لە دەرەوەی خاکی ئێران؟

 
   ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢ :ڕێکەوتی  -  ماڵپەڕی ئین ئار تی: سەرچاوە
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 .لدا دا، نامان ترسێنێ وی یه شه  ئیسالمی له ی كۆماری كه ترۆریستیه وه  كرده

 
 
 
 
 
 
 

 یی كاڵوه د مه حمه ئه

  
 كرادرو تیرۆركردنی وێڕای ویستی تیرۆر،  وه دایه ستی ده دێموكرات حیزبی دژی  به تر جارێكی بۆ  كه ئیسالمی كۆماری
 .كات تیرۆر كانیشیان ماڵه بنه مندالی و ژن ری، رێبه نگروئ الیه و ندام ئه و  رگه پێشمه

 
  بره هاتبوون و دا ده وجی مه كان جوانه و ناسك و شل  منداڵه  له حیزب كان وه كۆبوونه ساڵۆنی  كه دا لدا یه وی شه  له

 و بنررو ئاسرروودویی  برره بڵررین پررێ و نن پێپكرره بررۆی تێررر كراویرران هید شرره ریی رێبرره قاسررملوو برروونی دایررك  لرره یررادی
 كراری و بۆمرب ی گرمره و نرگ ده و تیكره  بره ی ردانره نامه ڵوێسرتی هه  بره ئێرران ئیسرالمی ،كۆماری نیره چۆل ت كه رێبازه

 نا كۆماری اڵم به.شین  كردنه لی یان ڕكه ڵپه هه و نین پێكه و وخۆشی كردن هید شه لێ وبراكانیان باوك تیرۆریستی،
 اڵی قره ركری ده ر  بره  لره  تیرۆریسرتیه  كراره و ،بره  ئێمره كانی هیده شره خروێنی رشرتنی  بره  كره بزانرێ براش برا ئیسالم

 .بوو ش ره روو زیاتر تیدا مرۆڤایه ڵگای كۆمه نیو  له گشتی  وبه  وه ته گر خۆی ری سه بۆ قوڕی دێموكرات
 

 كان منداڵره نرامرد،  خراوه خیاڵرت نرا اڵم بره بترسرێنێ،  ئێمره كانی منداڵره تروانێ ده بروو وا پێری ئیسالمی نا كۆماری
 نرۆ  منداڵره دوێنری.یت بره ده  نۆكانه ترسره كراری برۆ سرت ده خرۆت نۆكی ترسره  لره  كه نین نۆك ترسه تۆ ك وه دێموكرات

 برۆمبی ی رمبه گڕو و قه وته بێ ده  كه وه كۆبوونه ساڵۆنی  له دا  كه وه قینه ته كاتی  وله دا لد یه وی شه  له  كه م كه ساڵه
 .م كه ده (یی خامنه) كان بۆمبه جێی  له چاو و اڵ قه بۆ دێ  من ڕۆم ئه  بابه گوتی كێنێ، چڵه رایده ئیسالمی كۆماری
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  لره  كره كانت بۆمبره تیكێكری ر هره ، خراوه خیاڵرت نرا نرا بترسرێنێ، دێمروكرات ڵكی خه ویستت ئیسالم، نا كۆماری هۆ
 بررۆ لی  سرره قڵی ئرره  بره  وه نرره  یانكرره ده بیانترسرێنی ویسررتت  كرره داهاتوومران كانی وه نرره دراون كانمان هیه شرره ی سرته جه

 .ڕینن په رتده ده ڕۆییت ره سه یدانی مه  وله ت وه گژداچوونه
 
 و میدیاورۆژنامره زاران هره  لره دونیرا چرۆن مڕۆ ئره و دوێنری و پێررێ دیتتران ئیسرالم، نرا كۆمراری كانی رێژه خوێن هۆ

  بره چرۆن  كره دیتتران دوێنرێ كررد، دێمروكرات كرۆرانی وخرۆراگری رزی ربه و،سره  ئێروه نۆكی ترسره  له باسیان  وه گۆڤاره
 ئاسررایی ڵكی خرره و نگی رهرره فه و تی اڵیرره كۆمه و سیاسرری تی خسررییه وشه ومامۆسررتا روونرراكبیر  لرره س كرره زاران هرره
 خۆیران دا  مره خه و لره و دا دێمروكرات كان بنكره  له ریان سه جیاجیا رێكخراوی و حیزب یان باشوورده اڵتدارانی سه وده
 . زانی یكر شه  به
 
 ترۆ سرتی ده  باشرووربه و اڵت رۆژهره  كوردی كورانی رژاوی ق ناحه  به خوێنی  كه تر جاریكی بۆ ئیسالم، نا كۆماری هۆ

  ده پرێ مانی كره له گه یی وه تره نه ك یره میرژووی خوێنران م ئره بێشرك  كره  بزانره براش ، وه بوونره  یره  بره ڵ تێكه و رژان
 .ن كه ده ش ره پێ مانی كه وه ته نه دوژمنانی گشت تۆو رووی زیاتر و وه نوسرێته

 
 وێت كره رده ده دێمروكرات اڵی قره ئاسرمانی ر سره  لره  وانره وته حه ی ستێره ئه  پۆله یان مجاره ئه  كه  بزانه باش دوژمن هۆ

 و حیزب ندی پێوه ی ئاڵقه و ماڵێ راده رستان تاریكپه شی ره اڵتی سه ده و كوردستان اڵتی رۆژهه نێو  وه داته ده وروناكی
 .سووتینێ ده دوژمن ناوی هه و كات ده وتر پته كورد ڵكی خه
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٣: ڕێکەوتی  -  گیارەنگماڵپەڕی : سەرچاوە
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 بۆ پەالمارە تێرۆریستییەکەی سەر حدک دەستی کۆماری ئیسالمیی لەپشتە؟

 
  
 

 
 
 

 عەلی بداغی

 
 کرۆیە شاری نیزیک لە کوردستان دێموکڕاتی حیزبی بنکەیەکی سەر بۆ یەڵدا شەوی تێرۆریستییەکەی پەالمارە دوای

 دێمررروکڕاتی حیزبررری کە ئەوەیە لەبەر هەر ئەوە ئایرررا بەاڵم. ئیسرررالمی کۆمررراری سرررەر چررروونەوە قامکەکررران هەمررروو
 هەیە؟ قایمتر لەوەش بەڵگەی یان دەزانێ؟ خۆی دوژمنی تاکە بە ئیسالمی کۆماری کوردستان

 
 خرۆی، دژبەرانری تێرۆری کە بووە سیاسی نیزامی کەم بووە، مرۆ  سیاسیی مێژووی لە بەشێک کاتێک هەموو تێرۆر

 پاراسرتنی پێنراو لە ئەوەشری و نەزانیبێ خۆی ئەرکی بە مخالیفی ببنە بووە ئەوەیان ئێستعدادی کەسانەی ئەو یان
 دژەبرایەخ شرتێکی بە شرێوازە ئەو ئرێمەدا هاوچەرخی دنیای لە بەاڵم. نەکردبێ نیزامەکەی سەقامگیریی و دەسەاڵت

 .دێنن تێرۆر بۆ پەنا دەگمەن بە زۆر دێموکڕاتیک و خەڵکی سیاسیی نیزامی و دەکرێ سەیر
 

 نیزامرری نمرروونەی. بەر گرتررۆتە نەیررارانی تێرررۆری شررێوازی بەریررن زۆر شررێوەیەکی بە ئیسررالمی کۆمرراری نێرروەدا لەو
 بە کرام هری  ئەوانە بەاڵم سرەددام، سەردەمی عێڕاقی باکوور، کۆرەی نەبوون، کەم ناوچەدا لە تێرۆریست سیاسیی

 خۆیرران دژبەرانرری واڵتەکەیانرردا خررۆی نێررو لە ئەوان نەبرروون، ئیسررالمی کۆمرراری وەک تیژیرری و تونررد بە و دڕنرردەیی
 بەکراربوونی سەرەڕای ئێران لە بەاڵم کردوون، ئیعدامیان و کردوون محاکەمەیان بێدادگاکاندا یان دادگا لە گرتوە،
 هەتررا ڕا ٦١ دەیەی لە جێبەجێکردنرری، و ئێعرردام حرروکمی سررەپاندنی لە قەزایرری دەزگررای و ئەمنیەتییەکرران دەزگررا
 .کردوە تێرۆر خۆی دژبەری سیاسیی چاالکی ١٨١ النیکەم زنجیرەییەکان، قەتڵە هەراکانی هەتا و ٧١ دەیەی نیوەی
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 ئێرانیررران دەوڵەتررران دادگرررای و رێکخرررراو زۆر واڵت، زۆر ئیسرررتا ترررا ڕا ئیسرررالمی کۆمررراری هاتنەسرررەرکاری دوای لە
 مەحکرووم تێرۆریسرتییەکان گررووپە لە پشرتیوانی یران تێرۆریسرتییەکان کرردەوە لە تێداهەبوون دەست بە سەبارەت

 .واڵتانەن لەو بەشێک ئیسڕائیل و بریتانیا ئاڕژانتین، ئەمریکا، ئاڵمان،. کردوە
 

 دەرەوەیردا وەزارەتری سرااڵنەی ڕاپرۆرتی لە دیرکە جرارێکی دواییرانەدا لەم هەر جیهران زلهێرزی وەک ئەمریکرا واڵتی
 پشررتیوانی واڵترری تەنیررا کە ڕایگەیانررد بەاڵم کررردوە، ئیمررزا ئەتومییرران رێککەوینرری ئێررران لەگەڵ ئەوەی لەگەڵ

 هەروەهرا و ئێران بەرگریی وەزارەتی ئێستا هەر هەروەها. ئێرانە ئیسالمیی کۆماری جیهان، لە لەئێستادا ترۆریس 
 برۆ؟ بەاڵم خرراون، تێرۆریسرتییەکان گررووپە ڕەشی لیستی لە ئەمریکاوە لەالیەن ئیسالمی کۆماری پاسدارانی سپای
 کە هەیە بەڵرگە بەڵرێ هەیە؟ ئەوە بۆ قانوونی بەڵگەی یان ئیسالمی، کۆماری لەگەڵ دوژمنایەتی لەبەر هەر ئایا

 تێرۆریسرتییەکانی ترۆرە ئەفریقا لە و ئورووپا لە ئاسیا، لە ناناسن، جێیەک هی  ئێران تێرۆریستییەکانی هەوڵە
 .کردوە خۆیان کاری ئیسالمی کۆماری

 
 :چەند بەڵگەیەک لەو پێوەندییەدا

  
 دادگای میکونوس

 
 شرررەڕەفکەندی، دوکترررور تێررررۆرەدا لەو. دراوە ئێرررران دژی بە سرررەربەخۆ دادگرررایەکی لەالیەن کە بڕیررراڕ گرینگتررررین

 بەرپرسری ئەڕدەاڵن هۆمرایون و ناوەنردی کرۆمیتەی ئەنردامی عەبردوڵی، فەتاد دێموکڕات، حیزبی گشتیی سکرتێری
  تێرۆر ئیسالمی کۆماری دژبەرانی لە و کورد دۆستانی لە یەکێک دێهکوری، نوردی و ئالمان واڵتی لە حیزب کۆمیتەی

 .کران
  

 تەقینەوەی ئامییا

 
 . برینداربوون و کوژران کەس ٣٨٥ رووداوەدا لەو. تەقێندرایەوە ئاڕژانیتین لە جوولەکەکان ناوەندی ١٣٧٣ ساڵی

 .کرد مەحکوم تێرۆریستییەدا پەالمارە لەو تێداهەبوون دەست بە ئێرانی ئاڕژانتین دادگای
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 بۆمب دانانەوە لە بانکوک

 
 تایلەند قەزایی دەزگای بەرپرسانی. کران تایلەند پایتەختی بانکوک، لە تەقینەوە زنجیرەیەک دا ٢١١٢ ساڵی لە

 سرەعید ناوەکانی بە پاسداران سپای ئەندامی ئێرانیی دوو و بووە تەقینەوانە ئەو پشتی لە ئێران کە ڕایانگەیاند
 .کران مەحکوم ئەبەد زیندانی بە خەزایی محەممەد و مرادی

 
 تەقینەوە لە دێهلی

 
 بررۆ دێلرری تەقینەوەیەکرری بەرپرسرری کە کرررد تاوانبررار بەوە ئێرانرری هینررد، واڵترری پۆلیسرری هەترراوی ی ١٣٩١ سرراڵی

 .بووە ئیسڕائیلی دیپلۆماتەکانی کوشتنی
  

 پیالنی تێرۆری باڵوێزی عەڕەبستان لە ئەمریکا

 
 سرەرنەکەوتووی تێررۆری پەروەنردەی لە تاوانبرار  وەک ئێرانیری تێرۆریستی دوو ئەمریکا دادگوستەریی ١٣٩١ ساڵی
 مەنسرروور. ناسرراند( عەڕەبسررتان ئێسررتای دەرەوەی وەزیررری) ئەمریکررا لە عەڕەبسررتان برراڵوێزی ئەلجرروبەیر، عررادل

 قەزایی دەزگای - ئێرانە لە و ڕایکردوە شکووری غوالم - زیندانە لە ئێستا و گیرا کە بوو لەوان یەک سیر ئەرباب
 .پاسدارانە سپای بە سەر قودسی سپای ئەندامی شکووری غوالم دەڵێ ئەمریکا

 
 ھەوڵە تێرۆریستیەکان لە بەحرەین

 
 واڵتەدا لەو بۆمبسررررازییان گەورەی کارخررررانەیەکی بەحرررررەین ئەمنیەتییەکررررانی ناوەنرررردە پررررارەکە، ،١٣٩٤ سرررراڵی

 پاسرداران سپای لەگەڵ کە دانا بەوە دانیان هەموویان کران دەسبەسەر و دەکرد کاریان لەوێدا ئەوانەی. دەۆزییەوە
 واڵتەکەی لە ئێرانری براڵوێزی و کێشایەوە ئێران لە خۆی باڵوێزی ڕووداوە ئەو دوای بەحرەین - هەیە پێوەندییان

 .وەدەرنا
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 کردەوە تێرۆریستییەکان لە عێڕاق

 
 لە زیاتر کەنداوی شەڕی دوای ئێران بە سەر میلیشیاکانی کە دەڵێن توێژینەوە ناوەندەکانی و هەواڵ سەرچاوەکانی

 .کردوە تێرۆر عێڕاقدا لە ئەمریکاییان سەربازی ١١١
 

 کاری تێرۆریستی لە واڵتی کێنیا

 
 موسررەوی محەمررمەد سررەید و ئەبررولفەتحی ئەحررمەد ناوەکررانی بە ئێرانرری تێرۆریسررتیی دوو کێنررا پۆلیسرری ٩١ سرراڵی

 تەقەمەنیری ترۆن یەک و بروون قرودس سرپای ئەنردامی کەسرە دوو ئەو کروتی کێنیرا قەزایی دەزگای. کرد دەسبەسەر
 .لێگیراوە بۆمبیان

  
 ھاوکاری لەگەڵ ئەلقاعیدە

 
 برووە، سرووننی ئەلقاعیدەی لەگەڵ نیزیکیان زۆر هاوکارییەکی ئەفاانستان لە تالیبان رووخانی دوای شیعە ئێرانی
 ئێرانری دا ١٣٩١ ساڵی لە یەکەمجار بۆ ئەمریکا - لێهات دیکەیان جۆرێکی مەرزبەندییەکان کە سووریە شەڕی هەتا

 رێرربەرانەی کەو ڕایگەیانرردبوو ئەمریکررا هەواڵگریرری دەزگررای. هاوپەیمررانە ئەلقاعیرردە لەگەڵ کە کرررد بەوە تاونبررار
 بەرنرامە بۆ بەرین زۆر ئابووریی و ماڵی تۆڕێکی ئێرانەوە رێگەی لە توانیویانە داون، دالدەی ئێران کە ئەلقاعیدە

 .پێشێ بەرنە تێرۆریستییەکانیان
 

 تێرۆری کەسایەتییە ئێرانییەکان

 
 ڤییەن دیکەی شەهیدانی و قاسملوو دوکتور تێرۆری وەک پێشێ، هاتۆتە ئێران پێی هەموویاندا لە کە دەرەوەش لە

 دوایرین بەختیرار، شراپوور تێررۆری رووداوەدا، لەو برڕلین دیکەی شەهیدانی و سادق دوکتور تێرۆری رووداوەدا، لەو
 پرراریس؛ لە پەهررلەوی ئەشرررەف کرروڕی شررەفیق، شررەهریاری پرراریس، لە پاشررایەتی حکررومەتی وەزیرانرری سررەرۆک

 ئاڵمرران، واڵترری لە فەروخررزاد فەرەیرردون پرراریس، لە برررای غواڵمحوسررێنی لەگەڵ ئۆوەیسرری غرروالمعەلی ئەرتشرربود
 .دا ئورووپایی واڵتانی لە دیکە تێرۆری دەیان و سویس لە ڕەجەوی کازم پاریس، لە برومەند عوبدوڕەحمان
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 کە کرااڵیەکە تێررۆر و یەکتررین ئاوەڵردوانەی ئیسرالمی کۆمراری و تێررۆر دەڵرێن پێمران کە فاکتێکن کۆمەڵە ئەوانە
 .دەبڕێ ئیسالمی کۆماری بەژنی بە تەنیا

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٤: ڕێکەوتی  -  کوردستان و کوردماڵپەڕی : سەرچاوە

  
  

  
 

 لێ؟،  اڵشی خوێناوی چمان پێده كه
 
 
 
 
 
 

 ئەحمەد شێربەگی

 
  كره  تێرۆریسرتییه نروێی وڵێكی هره سرتپێكی ده تای ره سره "حردك" گرای باره م رده به ڵدای یه وی شه تێڕۆریستی ی وه كرده

 باشرووری  له اڵت رۆژهه كوردی ئۆپوزیسیونی دژی  له كان ده وه نه دوای  ئێران له ئیسالمی كۆماری تێرۆریستیی ڕێژیمی
 .برد ی رێوه به كوردستان

 
 دوای  لره ڕێرژی   كه بوو سرووشتی زۆر. بوو پشت  له تی تایبه ستێكی به مه كردی دا وه شه م له ئیسالمی كۆماری ی وه ئه

  لره لێردان برر زه دوای  به بوو شكا تێك ی نه یمه هه  كه دێمۆكرات ی رگه پێشمه ڕابردووی هاوینی ڕاسانی كانی چاالكیه
 ڵبژارد؟ هه  سته به مه م ئه بۆ لدای یه وی شه بۆچی اڵم به ڕێ، دابگه دێمۆكرات حیزبی

 
  تی تایبه پیرۆزێكی كوردستانیش اڵتی رۆژهه كوردی بۆ و  پیرۆزه وێكی شه دا میترایی نگی رهه فه  له لدا یه وی شه
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  سرته به مه م ئره برۆ ، بروه دایرك  لره تێیردا قاسرملوو دوكتور كورد، ری ڕێبه ویسترین وخۆشه ترین وره گه ودا له  كه  یه هه
 و شرین وی شره  بكاتره  ره شرادیهێنه  نگه واهه شره م ئره تروانی دارێرژراو ی تكارانره جینایه پیالنێكری  بره ئیسالمی كۆماری
 دوكترور یرادی س كره دا داهراتوو سرااڵنی لردای یهی و شره  لره  كره  وه بكاتره وابیرر خرۆی خراوی یاڵی خره  بره مین، ماتره

 ... وه كاته نه خۆشی  به زن مه قاسملووی
 

 هری   بره و بگیرردرێ ر سره له ڵوێسرتی هه جیددی  به بێ ده دا خته وه ساته م له ئیسالمی كۆماری ی نگاوه هه م ئه بێگۆمان
  مجۆره ئرره ی وه دۆزینرره پسررپۆری  كرره كوردسررتانیش رێمی هرره تی حكومرره ئاسایشرری .بخرررێ گرروێ پشررت وه نررابێ ك یه شررێوه
 برێ  بره و ڕ گره  بخاتره  تێرۆریسرتیه  وه كررده و ئه رانی بكه ناساندنی بۆ خۆی كانی وڵه هه موو هه ركێتی ئه  یه وانه كرده
 ... وه بكاته ئاگادار رانی بكه ناساندنی  له وجیهان كوردستان ڵگای كۆمه ك یه وه شاردنه و ودا سه ساتو هی 
 
  كره دا  سرتیاره هه  سراته م لره: لرێ ده پێمان ئیسالمی كۆماری وێلی ته  به  نگه نه كی یه ڵه په  كه  خوێناوییه  اڵشه كه م ئه

 اڵتی رۆژهره كروردی ڕن، پره تێده  برووسركه خێرایی  به كان ئاڵوگۆره و كات ر ده گوزه پێیدا ناوڤین اڵتی رۆژهه ی ناوچه
 .رێكخات خۆی ناوماڵی بێ ده كوردستان

 
 پرانی گۆره ر سه كانی نه سه ڕه  هێزه موو هه نێوان  له رجێك مه ندو به هی  بێ  به ش هاوبه كی یه ره به بوونی لێ پێمانده
 . یاتیه حه مرێكی ئه كوردستان اڵتی رۆژهه سیاسی

 
 برررۆ كررروردو ی وه تررره نه بااڵكرررانی  ندییررره وه رژه به پاراسرررتنی برررۆ لرررێ، ده پێمررران  اڵله شررره دا خررروێن  لررره  اڵشررره كه م ئررره

 برۆ ها روه هره و ئیسرالمی كۆمراری ڕێژیمری ی دیكره تێروریسرتیی ئیحتمرالی كی یه وه ركرده هه ری گه ئه ی وه ڵكردنه پووچه
 ... كبگرن یه و النێن وه كان ناكۆكیه كوردستان اڵتی رۆژهه ی وه بزووتنه ری ماوه جه باتی خه زیاتری كاراكردنی

 
 ....خوێناوی وی شه لدا یه هیدانی شه ڕوحش  له ساڵو

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٥: ڕێکەوتی  -فەیس بووکی نووسەر   دیواری: سەچاوە
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کانی حیزبی دێموکراتی  کێک له بنکه م یه رده ی تیرۆریستی له به وه قینه ته: شرۆڤه

 .کوردستان له کۆیه
 
 
 
 
 
 
 

 وی ت خوسره حشمه

  
 رێگرار و باکراونرد کران، هۆکاره تیرۆریسرتیه، وه قینره ته و ئره بیرانوی به که درێت ده وڵ هه تدا بابه م له: وتن پێش
 .بکرێت شرۆڤه وه، ئوبژکتیڤه و سی که تاکه یەکی روانگه له کان چاره

 سرەرەکی شروێنی قەاڵ بەردەم لره تیرۆریسرتیدا تەقیرنەوەی دوو لره سراڵدا ئەو یەلردای شرەوی لره کره باسه جێگای
 چەنرد و بروون شەهید ئاسایش کارمەندێکی و حیزبه ئەو پێشمەرگەی چەند کودستان، بەداخەوه دێموکراتی حیزبی
 .بوون بریندار دیکەش کەسی

 
 ئەم رێگررای لرره کرره دەزانرر  خررۆمی مررۆراڵی و نەتەوەیرری ئەرکری بررابەتەکەوه، برره نێررو بچمرره قرروڵی برره ئەوەی پرێش

 و کوردسرررتان رۆژهەاڵتررری ئرررازادیخوازی خەڵكررری شرررەهیدانه، ئەو بنەمررراڵەێ گەڵ لررره خرررۆم هررراوخەمی برررابەتەوه
 .دەخوازم بریندارەکانیش بۆ چاکبونەوه هیوای هەروەها و دەرببرم کوردستان دێموکراتی حیزبی رێبەرایەتی

 
 Terrorism تیرۆریزم -٠

 
  وشەی له دەستەواژەکەش و فەرانسه شۆڕشی الی بۆ دەگەرێتەوه میژووەکەی تیرۆریزم دەستەواژەی که باسه جێگای
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terreur دێت توقاندن یان ترس خوڵقاندنی واتای به که وەرگیراوه فەرانسی ی . 
 

 لره هەمریش و یاسرایی براری لره هەم کره کرردوه کرارێکی یره دەستەواژه ئەو کارهێنانی به چۆنیەتی و فرەرەهەندی
 که بێت ئەوه هۆکارەکانی له یەکێک رەنگه که بکرێت تیرۆر بۆ ئیستاندارد پێناسەیەکی نەتوانرێت زانستیدا بواری
 رێگرای بره دەدرێرت هەوڵ تێردا کره دەهێرنن کار به تایبەت مەبەستی و ئامانج بۆ تیرۆر الیەنێک یان دەوڵەت هەر

 رەچراوکردنی برێ بره برکەن دروس واڵتێرک سیاسرەتی کۆمەڵگایران سەر له کاریگەری تیرۆریستی کاری دانی ئەنجام
 .مەدەنی یان سڤیل خەڵکی ژیانی

 
 داوه هەوڵری الیەنێرک کره ئەوەیره مانای ئەوه تیرۆریستی کارێکی خانەی بچێته قەاڵ بەردەم تەقینەوەکانی ئەگەر

 و ئسرتراتیژیکی ئامرانج کۆمەڵێرک یران ئامانجێرک به گەیشتن بۆ مێتودێک وەکوو تیرۆر کارهێنانی به رێگای له که
 .وەربگرێت کەڵک دیاریکراو

 
 بره دەیرهەوێ تیررۆر شرێوازی لره وەرگررتن کەڵرک بره تیرۆریسرتی رێکخراوێکری یران الیەنێک واڵتێک، باسه جێگای

 بەرفرراوان خرۆی دەسرەاڵتی و هەژمروونی رێگاوه لەو و بێنێت چۆکدا به بەرانبەرەکەی تۆقاندن و ترس خوڵقاندنی
 کررراره ئەو سرررەرەکییەکانی هۆکررراره( قەاڵ) بەردەم تەقینەوەکرررانی بیرررانوی بررره دەدرێرررت هەوڵ دواترررر کررره بکرررات

 .بکرێت شرۆڤه تیرۆریستیه،
 

 Bakground باکراوند -٢
 

 سررەرکاری هاتنرره و ئێررران گەالنرری شۆڕشرری گەڵ لرره هاوکاترره ئێرانرردا لرره مەزهەبرری شررەپۆلی و تیرۆریررزم دیرراردەی
 .دا١٩٧٩ ساڵی له ئیران ئیسالمی کۆماری

 رێکخسرتنی پاشران و سیاسی ئیسالمی رادیکاڵکردنی به سەنتەری به بوه تاران ئێستا تاکوو کاتەوه لەو راستیدا له
 . دەرکردوه ناوبانگیان ئیسالمیەکان به دواتر که جوراوجور گرۆپی

 
  الله حیزب پاسداران، سۆپای بەسیج، که دەستپێکرد خۆی موخالفینی تیرۆری شەپۆلی هێدی هێدی تاران رێژێمی
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 الیەن لررره شررەرعیەت قررانونی کردنرری پراکتیرررزه بررۆ کرره رێکخررراونەن ئەو نمررروونەی دیکرره گرۆپرری زۆر و لوبنرران
 .کران ئورگانیزه وه ئیسالمی کۆماری بەرزی پایه کاربەدەستانی

 
 لره هەمیش و ئێران نیوخۆی له هەم خۆیان تیرۆریستیەکانی کردەوه گرۆپانەوه ئەم رێگای له تاران کاربەدەستانی

 خررومەینی واترره نیررزام رێرربەری دەسررتوری برره شەمسرری ی١٣٥٨ گەالوێررژی ی٢٨ لرره و دەسررتپێکرد سررنورەکانی دەرەوەی
 جۆره بەم و دەستپێکرد کوردستان رۆژهەاڵتی خەڵکی به دژ( کفار) دژی به شەڕ بیانوی به سیاسی جیهادی یەکەمین

 .کران کۆمەڵکوژ ماکۆ تا کرماشان له هەر سڤیل خەڵکی له کەس دەیان
 

 لره تروانی وترووێژەوه رێگرای لره ئیسالمی ئێراق، کۆماری و ئێران نێوان له ساڵه چەند شەڕی هاتنی کۆتایی پاش
 واتره ئێرران کوردسرتانی دێمروکراتی حیزبی تئوریسیونی و مێشک موتور، ئوتریش پێتەختی وییەنی له ١٩٨٩ ساڵی

. د واتره قاسرملوو جێگرری مریالدی ی١٩٩٢ سرپتامبری ی١٧ لره واتره دواترریش سراڵ چەنرد و بکات تیرۆر قاسملوو.د
 .کرا تیرۆر تارانەوه، تیرۆریستەکانی دیپلۆمات الیەن له ئەڵمانیا بەرلینی له شەرەفکەندی سادق

 
الیەنە  ئەنردامانی و پێشرمەرگه کادر، له کەس دەیان میالدی ی٢١١١ کۆتاییەکانی کوو تا ١٩٩١ ساڵەکانی نێوان له

 دەسرتی بره کوردستان باشووری له دێموکرات حیزبی تایبەتی به کوردستان رۆژهەاڵتی خەباتکارانی و کان سیاسییه
 .کران تیرۆر کوردستان باشووری له هاودەستانی و قودس سوپای قەرارگای

 
 شۆڕشری واتره بگرات، خرۆی ئامانجەکرانی لره بەشێک چەند به توانی ئیسالمی کۆماری تیرۆریزمی ماشینی جۆره بەم

 .کرا پاسیڤ دێموکرات حیزبی تایبەت به ئەکتیڤەکانیش هێزه و کرایەوه کپ زۆر رادەێکی تا کوردستان رۆژهەاڵتی
 

  کاریگەری و شوێن بووه قیمەتێک هەر به که بووه ئەوه سەرەکی هەوڵی دا دەورانه ئەو تەواوی له ئیسالمی کۆماری
 .گەیشت ئامانجه لەو بەشێک به ئاخرەکەشی که بکاتەوه کەمرەنگ کوردستان رۆژهەاڵتی له دێموکراتەکان

 
 دیررکەوه، ماشررینی الیەنرری چەنررد و قررودس سرروپای رێگررای لرره ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری دیسرران سرراڵ ٢١ پرراش ئێسررتا

  مێژوو بۆ یەڵدا شەوی له خۆیان ترۆریستی کردەوەی یەکەمین و خستووتەوه بەکار دێموکراتەکان به دژ تیرۆری
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 .کرد تۆمار
 

 ئەم خۆی، چونکه مۆخاڵفینی به دژ وەردەگرێت کەڵک مێتود و کەرەسته هەمان له دیسان ساڵ ٢١ پاش رێژیمه ئەم
 کراتی و سرات هەڵبژاردنری لره تەنرانەت و تراران لره مەالکران دەوڵەتری برۆ هەبرووه باشری ئەنجامی پێشتر مێتوده

 رۆژی بره رۆژهەاڵت کوردەکرانی له بەشێک و دێموکراتەکان الی رۆژه ئەو که کراوه دقەت باشی به زۆر تیرۆرەکەش
 دەدات دێمۆکراتەکران لره تیرۆریسرتی زەربەی دا لەو شرەوه راست تاران رێژیمی. ناسراوه قاسملوو.د بوونی دایک له
 .رێبەرەکەیانه بوونی دایک له رۆژی که
 

 Factors ھۆکارەن
 

 ئەسرتۆ بره قەاڵ بەردەم لره یەڵردای شرەوی تەقینەوەکرانی راسرتەوخۆ واڵتێرک یران الیەن هری  ئێسرتا تراکوو دیاره
 ئیسرالمی کۆمراری دەچێرت لەوه کره دەکەن لەوه براس فەرزییەکران هیپرۆتیزه خوێنردنەوەیان زۆربەی بەاڵم نەگرتوه،

 فەرزی خوێنردنەوەێکی پرێ به که دابنرێت وا ئێستا. بێت تیرۆریستیەوه کاره ئەو پشتی له جیرەخۆرەکانی و ئێران
 لره راستەوخۆ که شەعبی حەشدی قودس یان سوپای رێگای له و ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی الیەن له کاره ئەو
 بره دا سراتەوەخته لەم کراره ئەم هۆکارەکرانی واته که ئەی درابێت ئەنجام ئێرانه، ئیسالمی کۆماری کاریگەری ژێر
 کامانەن؟ کوردستان دێمۆکراتی حیزبی دژی
 

 کەمکردنەوەی ھێزی ئینسانی -٠

 
 کەس دەیران تروانی جۆراوجرور رێگرای به میالدی ی٢١١١ ساڵی ئاخرەکانی تاکوو نەوەدەکان دەیەی له قودس سوپای

 کادرەکرانی و پێشرمەرگه ئەنردامان، تیررۆری دیراره کره بکرات تیررۆر کوردسرتان باشرووری له خۆی مۆخاڵفەکانی له
 لره وەرگررتن کەڵرک به توانی که بووه کوردستان باشووری له سوپایه ئەو یەکەمی ئەولویەتی له دێموکرات حیزبی

 ترایبەتی بره کوردسرتان رۆژهەاڵتری سیاسریەکانی هێرزه لره وا زەربەی کوردسرتان باشرووری ناوخۆییەکانی کۆنفلیکته
 دابەزیررن لرره روو جیراواز شررێوەی دوو بره حیزبرره ئەو ئینسرانی هێررزی رۆژ دوای لره رۆژ کرره بردات دێمرروکرات حیزبری

دیکەشرەوە  الیەکی له و دەکران تیرۆر باشوور له قودس سوپای دەستی به کانی پێشمەرگه و کادر الیەک له. بکات
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 دێموکرات پێشمەرگەکانی کادرو له کەس دەیان که کرد وایان کارێکی تیرۆر رەوانیەکانی و سایکۆلوژیی کاریگەرییه
 روونرری برره ئێسررتاش ترراکوو کۆچرره ئەم خەسررارەکانی کرره بەر گرترره ئورووپایرران رێگررای بنەمرراڵەوه و ترراک برره

 .هەبووه دێمۆکراتەکان ئینسانی هێزی سەر له کاریگەرییان
 

 درێررژەدەری دێموکراتەکرران تررایبەت و کوردسررتان رۆژهەاڵترری الیەنەکررانی برره دژ تیروریسررتی جورەکرراری هەر کەواتره
 نروێ لره سرەر بەرچراوگرتنی له به کوردستان باشووری له قودسه سوپاسی رابردووی ئستراتیژیکیەکانی و سیاسەت
 .ساڵ بیست پاش دێمۆکراتەکان بوونەوەی ئەکتیڤ

 
 زەربەدان)رابرردوو مێترودی لره وەرگررتن کەڵرک به و قودس سوپاسی رێگای له ئیسالمی کۆماری دیکه، مانایەکی به
 به دەیهەوێ دێموکراتەکان تایبەت به الیەنەکان ئینسانی هێزی کردنەوەی کەم رێگای له( مۆخاڵف الیەنەکانی له

 .بکاتەوه تاقی مۆخاڵفەکانی دژی دیکه جارێکی شێوازه ئەو بووه قیمەتێک هەر
 

 کوردسرتان باشرووری هەرێمری برۆ هەمریش و دیموکراتەکران بۆ هەم ئێستا سەردەمی که بچێت بیر له نابێت هەڵبەت
 لرره شررەعبی حەشرردی رێگررای لرره ئیسررالمی کۆمرراری بررێ گەڵ لرره ئێستاشرری نەودەکرران، بەاڵم دەیەی لرره جیرراوازه زۆر

 نیزامری، سیاسری، نفروزی کوردسرتان نیشرتمانی یەکیەتی دەسەاڵتی ژێر هەرێمی له قودس سوپای و ئێراق باشووری
 له بەتایبەت کوردستان هەرێمی له سیاسی و ئابووری قەیرانی دیکەوه الیەکی و له هەیه فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی

 راسررته. کرردوه ئراوەاڵ رابرردوو وەکروو هەر دا هەرێمره لەو ئیسرالمی کۆمراری دەخراڵەتی برۆ رێگرای سرەوزدا هەرێمری
 بره ئیسرالمی کۆمراری بەاڵم نراکەن، نراوخۆ شرەڕی رابرردوو پرێچەوانەی به کوردستان باشووری دەسەاڵتدارانی ئێستا

 ی بنەماڵرره لرره پشررتیوانی و کوردسررتاندا هەرێمرری لرره سیاسرری و ئررابووریی قرروڵی قەیرانرری داعررش، شررەڕی بیررانوی
 حراجی) وێرنەی لره هاودەسرتەکانی و شرەعبی حەشدی قودس، سوپای رێگای له جاران له باشتر دەتوانێ تاڵەبانی
  کوردستان باشوور له خۆی ئستراتیژیکییەکانی ئامانجه یەکیەتی، ناو دەسترویشتووەکانی شیعه و یەکان( مەسیفی
 .بپێکێت

 
 خوڵقانردنی نروێ لره سرەر برۆ دێموکراتەکران بره دژ ئیسرالمی کۆمراری الیەن له تیرۆر ماشینی هێنانی کار به بۆیه
 ئینسانی هێزی دات هەوڵده رێگاوه لەو که تیرۆرێکه هەر دوای سایکۆلوژییەکانی کاریگەرییه کردنی دروس و ترس
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 لره بەهێرز فراکتورێکی بره بربن نەتروانن نەك ئیترر کره دابەزێرت شێوازێک به نەودەکان دەیەی وەکوو دێمۆکراتەکان
 دیکەشەوه الیەکی له و دەدات بوون پاسیڤ قوناخی بۆ ئەوان گەراندنەوەی هەوڵی بەڵکوو کوردستاندا، رۆژهەاڵتی

بکرات،  نائومێرد رۆژهەاڵتریش خەڵکری و بشرکێنێت دێمروکرات پێشرمەرگەکانی و کادر ئیرادەی دەیهەوێ کارانەی بەم
 کرردنەوەی کەم واتره خرۆی ئامرانجی بره نەوددەکران دەیەی وەکروو بتوانێت جاره ئەم ئیسالمی کۆماری مەحاڵه بەاڵم
 .بگات دێمۆکراتەکان ناو له توقاندنه و ترس دروستکردنی و ئینسانی هێزی

 
 Create conflict - سازکردنی کۆنفلیکت -٢

 
 و دێموکراتەکرران نێرروان لرره نرراکۆکی سررازکردنی تیرۆریسررتیه کررردوه ئەو ئامانجەکررانی لرره دیکرره یەکێکرری دەکرێررت
 و کۆیره لره بااڵدەسرته هێرزی یەکیەتری کره راسرتیەی ئەو بەرچراوگرتنی لره بره بێرت کوردسرتان نیشتمانی یەکیەتی
 .هەیه ئیسالمیدا کۆماری گەڵ له هەمیش و کوردستان دێموکراتی حیزبی گەڵ له هەم باشی پێوەندییەکی تەنانەت

 
 بکرات کارێرک تیروریسرتی کاری رێگای به که داوه هەوڵی مێژه له ئیسالمی کۆمای که بچێت بیر له نابێت هەڵبەت

 کۆمراری ئامرانجی و مەرام کره شروێنەی ئەو بگاتره( یەکیەتی) میزبان الیەنی و دێموکرات نێوان پێوەندییەکانی که
 دا پالنره لەم ئێستا تاکوو یەکیەتی، بەاڵم دەسەاڵتی ژێر هەرێمی له دێمۆکراتەکان دەرکردنی بووه، واته ئیسالمی

 .بدات مێتوده ئەو تاقیکردنەوەی هەوڵی دیکه جارێکی دەچێت لەوه بۆیه نەبووه سەرکەوتوو
 

 بۆ دیسکۆرسی ئەکتیڤ بوونگوزەر له دیسکۆرسی پاسیڤ بوون  -٢

 
  بوونیان کتیڤ ئه دیسکۆرسی یان گوتار دیسان جوراوجور هۆکاری به بوون پاسیڤ له ساڵ ٢١ پاش دێموکراتەکان

  له ساڵ ٢١ پاش کوردستان رۆژهەاڵتی سنورەکانی له دێموکراتەکان پێشمەرگەکانی کادرو حوزووری و هەڵبژاردوه
 کۆمراری دەسرەاڵتدارانی زەرەری و بگۆرێرت دێموکراتەکران قازانجی به رۆژهەاڵتیەکان زەهینیەتی دەتوانێ بێدەنگی،
 ئەکتیررڤ خۆیرران سیاسرریدا بررواری لرره تەنیررا دێموکراتەکرران کرره ئەوەی لەبەرچرراوگرتنی برره بکەوێررتەوە لررێ ئیسررالمی
 بردەن گررێ پێکەوه شار و شاخ خەباتی کوردستان کرێکارانی پارتی وەکو که دەدەن ئەوه هەوڵی بەڵکوو نەکردوه،

 چرراو لرره ئیسررالمی کۆمرراری برره بەرانرربەر هەیرره نەرمتررری سیاسررەتێکی کوردسررتان دێمرروکراتی حیزبرری هەڵرربەت کرره
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 بەردەم لره یەڵردا شرەوی تەقینەوەکرانی دەچرێ لەوەش ئێران، بەاڵم کورستانی دێموکراتی حیزبی واته جیرانەکەی
 .بگۆرێت ئیسالمی کۆماری به بەرانبەر خۆی روانگەی حدک که بکەن کارێک قەاڵ

 
 دژ ئیسالمی کۆماری پالنەکانی بوونی کاریگەر بێ نیشانەی کوردستان رۆژهەاڵتی له دێموکراتەکان فیزیکی حوزووری

 برره نیزامرری تەنررانەت و مەدەنرری سیاسرری، خەبرراتێکی کرراراکردنی بررۆ ئومێررده و ئیررراده گەڕانرردنەوەی و ئەوانرره برره
 هەرێمەکرانی لره ترایبەتی به کوردستاندا رۆژهەاڵتی جەرگەی ناو له خۆیان زیندووەکانی و نوستوو شانه پاڵپشتی
 .ئەردەاڵندا و موکریان

 
 ئیسالمی کۆماری که هێزێک بوونەوەی ئەکتیڤ نوێ له سەر واته دێموکراتەکان هەستانەوەی نوێ سەر له گشتی به
 هرۆی بره هێزه ئەم که دەزانێت باش بۆیه داوه زۆری هەزینەی هێزه ئەو پێشمەرگەکانی کادرو رێبەران، تیرۆری بۆ

 دەسررەاڵتی بررۆ گەوره مەترسررییەکی ببێترره دەترروانێ ئەردەاڵنرردا و مۆکریرران هەرێمەکررانی لرره بەرفراوانرری هیژمررۆنیی
 .داهاتوودا ئاڵۆگۆڕەکانی له ئیسالمی کۆماری

 
 کۆمراری کاربەدەسرتانی هەڕەشەکانی کردنی پراکتیزه یەڵدا شەوی تەقینەوەکانی که بێژێ دەتوانێ مرۆ  گشتی به

  میدیاکاندا، له رێژیمەوه ئەو پایەبەرزی کاربەدەستانی زمانی له جار چەندین که دێموکراتەکانه دژی به ئیسالمی
 .دەکرایەوه بالو
 

 Solutionsرێگاچارەکان 

 
 و زانسرتی چرارەی رێگرا و مکرانیزم دانرانی و کارەسراته ئەم برۆ خەسارناسی مەبەستی به کۆمسیونێک پێکهێنانی -١

 دێموکراتی حیزبی رێبەرایەتی کارەش ئەم دانی ئەنجام بۆ. تیرۆر دەستی خەسارەکانی له پێشگرتن بۆ سەردەمیانه
 و لره وەربگرێرت تیرورناسری بوار له شارەزا یان مینەوان کەسانی تواناکانی له کەڵک الیەک له دەتوانێ کوردستان

 ئەم پررێکەوه کرره بکررات ئێررران کوردسررتانی دێمرروکراتی حیزبرری هواترر جیرانرری الیەنەکەی لرره داوا دیکەشررەوه الیەکرری
 .بکەن چاالک و ئەکتیڤ کۆمسیونه
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 برکەن تیرۆریسرتیانه کرردەوه ئەو برۆ خەسارناسری وه ئەکادیمی و زانستی بواری له دەتوانن دێمۆکراتەکان کات ئەو
 یەڵردای شرەوی تەقینەوەکانی کوو تا قاسملوو.د یاد زنده تیرۆری له هەر دراوه ئەنجام دژیان به رابردوودا له که

٢١١٦. 
 
 جیا یەکتر له خەبات و ژیان شێوازی کوردستان دێموکراتی حیزبی که بێت ئەوه چارەکان رێگا له یەکێک رەنگه -٢

 کوردستان کرێکارانی پارتی مۆدێڵی کارەش ئەم بۆ و دابنێت نیزامی و مەدەنی ژیانی نێوان له سنورێک یان بکاتەوه
 مانرایەکی بره .بکرات ئراوا پاراسرتن هەرێمری واتره بگرێرت، نموونره بره( پرژاک) کوردسرتان ئرازادی ژیانی پارتی و

 نراکەن سرەختی لره پرڕ و شۆڕشرگیری ژیرانی تەحمروڵی کره ئەوانەی واتره خرۆی بنەماڵەکانی دەتوانێ حدک روونتر
 که زەمانەی لەو چاالکتر تەنانەت و وەخت تەواو شۆڕشگێڕی به ببن دیکەش ئەوانەی و بکات واڵت دەرەوه رەوانەی

 بگەرێرن دا باشرتر ئاڵترنراتیڤی دوای بره دەتروانن دێمۆکراتەکان دیکه واتایەکی به یان. بوو قەندیل له دێمۆکرات
 .خۆیان هێزەکانی کردنی جێگێر بۆ
 

 و نیزامی موحتێکی واردی ئاسانی به ناتوانن تیرۆریست کەسانی ئیتر که ئەوەیه کاره ئەم قازانجەکانی له یەکیک
 براری لره یەکتر گەڵ له خەبات و ژیان تێکەڵکردنی و منداڵ و ژن و مەدەنی خەڵکی حزوری بن، بەاڵم شۆڕشگێری

  ببنه کەش مەدەنیه خەڵکه رۆژێک که هەیه ئەوەش مەترستی تەنانەت که دەدات لێ گەورەت زەربەی ئەمنیەتییەوه
 .شەعبی حەشدی تەنانەت و قودس سوپاس تیرۆری ماشینی قوربانی

 
 ترایبەتی هیزێکری کاتردا زووتررین له دێموکراتەکان پێویسته خۆپاراستن یا بەرگری سیستمی کردنی دروست بۆ -٣

 بره خۆیران کره واڵترانەی ئەو بەترایبەتی و ئورووپرای واڵتانی له داوا کارەش ئەم بۆ و بکەن پەروەرده تیرۆر دژه
 بررره ئاشرررنابوون بارهێنررران، برررواری لررره واتررره. بررردەن یارمەتیررران دەزانرررن کوردسرررتان رۆژهەاڵتررری خەبررراتی دۆسرررتی

 .وەربگرن یارمەتی کارهێنانیان به چۆنیەتی و تیرۆر دژه کەرەستەکانی
 

 دا مەترسرریه پررڕ و سررەخت قۆناخرره لەم کرره بررکەن خۆیرران الیەنگرانرری و ئەنرردامان لرره داوا دیررکەوه الیەکرری لرره
 ژیرررانی لررره واز دێموکراتەکررران الیەنگرانررری و ئەنرردام زۆربەی مەرجەی بەو ئەویرررش بپرررارێزن قاسرررملوو حیررزبەکەی
  له راستەقینه خەباتکاری و واڵتپارێز به ببن بەرانبەر دا له و بهێنن خۆیان شەخسیەکانی قازانجه و ئیگویستی
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 .رۆژئاوا و باکوور کوردەکانی وێنەی
 
 ئەنررردازەی بررره خۆپاراسرررتن و بەرگرررری سیسرررتمی کردنررری دروسرررت برررۆ مکانیزمێرررک چارەیررران رێگرررا هررری  رەنگررره -٤

 هەوڵره لره یەکیرک کره بچێرت بیرر لره نابێرت نەبێرت، بۆیره کاریگەریی دا قۆناخه لەم دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی
 کوردسرتان رۆژهەاڵتری سیاسریەکانی هێرزه رێزەکانی ناو له کۆنفلیکت کردنی دروست ئیسالمی کۆماری بەردووامەکانی

 هەڵبژاردنرری و هرراوبەش کررۆنگرەیەکی پێکهێنررانی برره دەترروانن ئەوان ۆیررهب هەر بررووه، دێموکراتەکرران تررایبەتی برره
 و بکەن چارەسەر سکرتێری پۆستی قەیرانی الیەک له پژاک و پەکەکه وێنەی له( پیاوێک و ژنێک) سەرۆک جووت

 بره براوەری زۆرترر کره قاسرملوو. د سرەردەمی برۆ بگەرێنرنەوه خۆیران تەشرکیالتی و سیاسری کاری دیکەوه الیەکی له
 .تر شتی و شەخس تاقه نەك بوو کۆمەڵ به رێبەرایەتی

 
 بخروێنێتەوه دێموکراتەکران دووک هەر ئیردولوژی و بەرنامه زەرەبینیانەوه چاوێکی به ئەگەر ژیر و سیاسی مرۆڤێکی

 واته که. جیاواز و ناکۆک خاڵی تا زۆرتره هاوبەشەکانیان الیەنە خاڵه دوو ئەو که تێبگات لەوه رەنگه کات ئەو
 .پێچەوانەکەی نەك یەکگرتنه دا قوناخه لەو خۆپاراستنیان بۆ گارەنتی باشترین

 
 لەوانەیره و بەرێوەیره دێموکراتەکران بره دژ ترسرناک پالنێکری کره دەڵرێن پێ ئەوەمان شرۆڤەکان و ئاماژه بێگومان
 زۆرترر سەوزدا هەرێمی له تاڵەبانی بنەماڵەی له پشتگیری بیانوی به خۆی هێژمونیی ئیسالمی کۆماری بێت رۆژێک
 و بنکرره ی پەالمررار یەوه شررەعبی حەشرردی و قررودس سرروپای رێگررای لرره کرره هەیرره ئەوه مەترسرری جررار ئەو و بکررات

 .بدات کۆیه له دێموکراتەکان بارەگای
 

 لەو دێموکراتەکران خرودی یەکگرتنری سریناریویه ئەو ئەگەرەکانی له خۆپاراستن بۆ چاره رێگا باشترین رەنگه بۆیه
 .دا سەخته شەرایەته

 
 :ئەنجامەکانی بابەت

 

هەڕەشرررە  کردنررری پراکتیرررزه کوردسرررتان دێمررروکراتی حیزبررری دژی لررره یەلررردا شرررەوی تەقینەوەکرررانی باکراونررردی •
  جیهادی له هەر رێژیمەیه ئەو تیرۆری ماشینی درێژەی هەمیشە و ئیسالمی کۆماری کاربەدەستانی زارەکییەکانی
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 .دا رابردوو ساڵی ٢١ له دێموکراتەکان کردنی پاسیڤ تاکوو ١٣٥٨
 
 

 :ھۆکارەکان
 

 دێموکراتەکان ئینسانی هێزی کەمکردنەوەی •
 .توقاندن و ترس کردنی دروست •
 .ردرێژ دوورو ماوەیەکی بۆ تیرورێک هەر دوای سایکۆلۆژیی کاریگەریی کردنی دروست •
 .کوردستان نیشتمانی یەکیەتی و دێموکراتەکان نێوان له کۆنفلیکت سازکردنی •
 .رابردوو کوو هەروه دێموکراتەکان نیزامی و سیاسی ریتورێکی و ئەکتیڤ دیسکورسی کردنی پاسیڤ •
 

 :رێگا چارەکان
 

 کۆماری تیرۆری ماشینی تایبەتی به تیرۆر بارەی له ئەکادیمی و زانستی لێکوڵینەوەی بۆ کۆمسیونێک ئاواکردنی •
 .ئێران ئیسالمی

  تیرۆر دژه هێزی ئاواکردنی •
  مودێڵی به سەرۆکی جووت سیستەمی کردنی پراکتیزه و هاوبەش کۆنگرەیەکی له دێموکراتەکان یەکگرتنەوەی •

 .پژاک و پەکەکه
 

 :سەرچاوه
 

https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/terrorism-rotter-orsaker-och-atgarder/ 
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٦: ڕێکەوتی  -  گیارەنگماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
  

  
 

https://al-lodenius.com/rapporter-utredningar-2/terrorism-rotter-orsaker-och-atgarder/
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 تێرۆریزمی کۆماری ئیسالمیی ئێران

 
 (خوێناویی دێموکراتدا بەبیانووی کردەوە تێرۆریستییەکەی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە شەوی یەلدای)

 
 
 
 
 
 
 

 وریا رەحمانی

 
  سرێکی دیراریکراو لره نرد که س یران چه ی فیزیکیی کره(حذف)  وه ستی سڕینه به مه  به  رانه ی هێرشبه وه تیرۆر یان کرده

ی  واڵتێکی دیکرهمتر  که  له  نگه و ڕه یه  کی کۆنی هه ت کۆماری ئیسالمیدا، رابردوویه تایبه  مێژووی سیاسی ئێران و به
ڵک  کره  خوازراوه نره  م ئرامرازه لره  یره م راده کران بره جۆراوجۆره  سیاسریه  ڵ هاوکێشه گه  له  وه وروو بوونه ره به  دنیادا له

یی  وه تره پانترایی مێرژووی سیاسریی نێونه  لره  ی کره گشرتیانه  و پارامێترە پێی ئه ی تیرۆر به پێناسه  دیاره. رگیرابێ وه
گررێ و  خرۆدا ده  رفراوانتر لره رینتر و بروارێکی بره ، ئاسرتێکی بره ی رابردوودا دیراری کرراوه ده ند سه چه  له ت تایبه به
گشرتی  به  ی کره وه اڵم ئره بره.  وه ی فیزیکیردا بەرتەسرک نابێتره وه ی تیرۆری سیاسیی مۆدێلی سرڕینه چوارچێوه  نیا له ته

  ترین جرۆری تیررۆره ردانه ترین و نامه خوازراوانه نه  ، که یزیکی یهی ف وه یە کرداری سڕینه جێی سەرنجی ئەم نووسینه
ندی  پێوه  کانی خۆیان له که گرینگترین چه  کێک له ک یه وه  میشه ک کۆماری ئیسالمیی ئێران هه لێکی وه گه پێکهاته  که
 .گرن رده ڵکی زۆری لێ وه هکیدا، ک ره ئاستی ده  ئاستی نێوخۆیی و چ له  کان، چ له جۆراوجۆره  ڵ هاوکێشه گه له
 
   ی که عریفیانه مه  رچاوه و سه کانی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمی و ئه داوه ره سه  یبردن به و په  وه راستیدا بۆ دۆزینه  له

وتری  ئاوڕێرک لە ڕه  گررێ، پێویسرته رده کی لرێ وه یره وه ت و پاسراوی کرده رعییه شه  شنه م چه کی سیاسیی له یه پێکهاته
  ئیسرالمی ئێررانییش کره  دیراره. ئێرانردا بردەینەوە  سالمی سیاسی و دەور و کرارکردی تیررۆر لره بەسرتێنی سیاسرییئی



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

150 
 

روونری خۆیردا  ده  لره  کانی دیکره ئیدیۆلۆژیکره  ی پێکهاتره ک زۆربه وه  یه ریدا هه گه وتی بناژۆخوازی شیعه ڕه  ی له ڕیشه
  ڕه م باوه ئه. تی یه که تیی ئامرازه ئامانج پاساوی چۆنییه  یشتن به تیی گه کا و چییه ئامانج ئامراز دیاری ده  پێی وایه

ی جۆراوجرۆر خرۆی  شرێوه  و بره  وه ته وشراوه کانردا دره رادیکاڵه  په ئایینی و چه  هەناوی هێزه  رباڵو له کی به یه شێوه  به
 .ک تیرۆر بێ خوازراوی وه کی نه یه وه کرده کانی پشت قایمه  ره هه  پاساوه  کێک له یه  نگه خود ره  که  نیشان داوه

 
وامردار و   ش خرۆی بره و راشرکاوانه  وه تیی پێکهراتنی خۆیردا، نایشرارێته ی چۆنیره شررۆڤه  کۆماری ئیسالمیی ئێران لره

ی رچاو خرود بروارێکی گرینرگ و بره  زانێ، که ده... و" فەدائیانی ئیسالم"ک  لێکی وه گه وه ڕین و بزووتنه میراتگری راپه
بیات  ده ئره  لره.  وه دیتره یارانی سیاسی و ئایینیدا خۆی ده ی نه وه تیرۆر و سڕینه  له  تانه که ره حه  شنه و چه کرداریی ئه

" دین شای قاجرار ناسره"بکوژی( میرزا ئاقاخانی کرمانی)ک  تیرۆرستانێکی وه  سالمیدا لهو میتۆدی سیاسی کۆماری ئی
کۆمراری .  وه کرێتره ی مێژوویری یراد ده وره مانانێکی گه ک قاره وه" ر ساداتی میسری نوه ئه"بکوژی " خالید ئیسالمبولی"و 

ئیسررالمییش وەک هەمرروو حکررومەتە دیکترراتۆڕییە ئینقالبییەکررانی دیررکەی هاوشررێوەی خررۆی بەمەبەسررتی شررەرعییەت 
وە بەردەوام لە هەوڵی بەخشین بە سەرکوت و بێدەنگکردنی هەر سازێکی ناکووک هەر لە سەرەتای هاتنە سەر کارە

  تانره حکوومه  و جرۆره ئره. دوژمن داتاشین و وێناکردنی وەهمی مەترسیی ئەنواعی دوژمنی نێوخرۆیی و دەرەکیردا برووە
رمی  ببیرنن و نره  وه خۆیانره وتۆ به کی ئره یه وه ن ناتوانن کرانه ساسه ، ئه یانه ی کە هه تانه تایبه  و چوارچێوه پێی ئه به

مانیان بەرێ و  کانی نره ڵردێره ترا لێرواری هه  یره وانه میش له کی هەرچەنرد کره یه کشره ر چەشنە پاشه چون هه. بنوێنن
و   کی نامرۆڤانرره یرره وه کرده  شررنه هرری  چه  ش لرره ربۆیرره هه. تیان پێررک بێنررێ  وجوودییرره ترسرریی جیرردی بررۆ مرران و مه مه
 . وه و تەنانەت پاساویشی بۆ دێننه ه و ناپرنگێنه  وه کانیشیانه ڕه ی باوه وانه پێچه ندێ جار به هه
 

  پێری قۆناغره  بره  بینرین کره ده  وه راشرکاوییه ین به کره سیستمی کۆماری ئیسرالمیدا ده  یری ماشێنی تیرۆر له کاتێک سه
 و  خرۆدا گرترووه  ، شرێوازی جۆراوجۆریشری لره وه م رێژیمره ی ئره روانگره  م، لره رده کانی سره ته رووره کان و زه جۆراوجۆره

 . وه ت ناگرێته نیا بوارێکی تایبه ته
 

وترری  اڵت و ره سرره ڕی نێوخررۆیی ده ی شرره چوارچێرروه  کانی تیرۆریزمرری کۆمرراری ئیسررالمی لرره وترره رکه ده  شررێکی زۆر لرره به
. ی گشرتی سیاسری واڵتردا بروو پێکهاتره  اڵت لره سره کانی نێرو ده ی ناخودییره وه رکردن و سڕینه و ده  وه ست کردنه کده یه
روشروێن  یی نێوخرۆیی حیزبری کۆمراری ئیسرالمی، برێ سه وه قینره قانی و ئەحرمەد خرومەینی، ته گی گوماناوی تاڵهر مه
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... می ئیسرالحات و  رده کانی سره ییه زنجیره  ست، کوشتاره ی شه یه ده  زاران زیندانیی سیاسی له هه کردن و کوشتاری به
 .ی تیرۆریزمی کۆماری ئیسالمین روویکرده  شنه م چه کانی ئه رچاوه به  نموونه  له
 

نرد سراڵێک  پراش چه  بروو کره  م نیزامه هێزی ئۆپۆزسیۆنی ئه  کانی کۆماری ئیسالمی رووی له ی تیرۆره نێکی دیکه الیه
ودیوی  ی ئرره وازه رترره ناچار په و برره وه  مایرره نێررو خررۆی واڵتیرران بررۆ نه  ئیتررر ئیمکررانی کررارکردن لرره  وه دوای شۆڕشرره  لرره

س و  و کرره ریی ئرره و کاریگرره  پێگرره  لره  م رێژیمرره ترسرری ئرره  وه شره م حاڵه چی برره کرره. ی واڵت برروون وه ره ده کان و سرنوره
کانی  رچاوترین نموونره به له  له. ستێ یان هه وه نجامی تیرۆر و سڕینه ئه  به  ڵگادا وای لێکرد که نێو کۆمه  نانه له الیه
ی کوردی ئێرانری دوکترور قاسرملوو و  رکرده هیدانی سه تیرۆری شه  انین بهتو ی تیرۆری کۆماری ئیسالمی ده م شێوازه ئه

ی  وه ره ده  ی کۆماری ئیسالمی له ری دیکه تی و دژبه سایه دان که سه ختیار و به ندی، تیرۆری شاپوور به فکه ڕه دوکتور شه
تیی سیاسیی رۆژهەاڵتی کوردستان پێشمەرگە و کەسایە ٣١١جێی وەبیرهێنانەوەیە کە زیاتر لە . ین بکه  واڵت ئاماژه

 .و حیزبی دێموکرات لە خاکی باشووری کوردستاندا لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە تێرۆر کراون و کوژراون
 
کانی  ئاسررته  لرره  م رێژیمرره یارانی ئرره ران و نرره دژبرره  زگررای تیرررۆری کۆمرراری ئیسررالمی رووی لرره ی ده نرردێکی دیکرره هه ره

  ی هاوکێشه چوارچێوه  کۆماری ئیسالمی له  ی دژ به ره به  له  که  وه گرێته ده  نانه و واڵت و الیه و زیاتر ئه  جیهانی دایه
ڕێی دەسررت و پێوەنرردەکانی  لرره  تیرۆرسررتیانه  وه م کرررده شررێکی ئرره به  سررەرەڕای ئەوەیکرره ئینجررا. کان دان ییرره وە ته نێونه
 ... وەک سپای قۆدس و   وه خۆیه

 
ی "ماس حرره" ک کانی وه یمانرره هاوپه  تێرۆریسررتییه  رێرری گرررووپ و تاقمرره  شررێکی زۆریشرری لرره دات کەچرری به نجام ده ئرره
کان لرره  کرره نگی جوله رهرره نرردی فه ی ناوه وه قاندنرره ته. یێنێ گرره نجام ده هئرر به... ی لوبنررانی و"حیزبرروڵاڵ"سررتینی و  له فه

، ٢١١١ساڵی   ئامریکا له  بستان له ره فیری عه ، تیرۆری سه١٩٩٤ساڵی   ختی ئارژانتین له ی پێته(بۆئێنۆس ئایرێس) 
ت، پەیوەنردی و یارمەتیردانی نردین واڵ چه  کانی ئیسرڕائیل لره ته فاره ی دیپلۆمرات و سره وه قاندنه وڵی تیرۆر و ته هه

کانی  رچاوه بره  نموونره  لره... بەردەوامی گروپە توندئاژۆ و تێرۆریسرتیە جۆراوجۆرەکران لە ئاسرتی نێونەتەوەییردا و
تیردا  وڵه ی تیرۆرزمری نێوده چوارچێروه  گشرتی لره به  کرداری تێرۆریسرتیی کۆمراری ئیسرالمیی ئێررانن کره  له  شه و به ئه

 . وه بینێته خۆی ده
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پێنراوی   ک ئامرازێکی کارا و کرارتێکی یراری لره تێرۆر وه  له  میشه کۆماری ئیسالمی هه  که  یه له سه و مه رنجدان به سه
  الرێ بردنرری ڕای گشررتی، چ لرره و برره" فرافکنرری"پان و هەنرردێ جررار بررۆ  راسررتای داسرره  کانی خۆیرردا لرره ندییرره وه رژه به

و رەنررگە لە ناسررینی   یرره تی هه کی تایبرره ردەگرررێ گرینگییرره ڵک وه ، کررهئاسررتی دەرەکیرردا  ئاسررتی نێوخررۆیی و چ لرره
 .ر بێ تیده پێکهاتەی ئاڵۆزی ئەم رێژیمەدا یارمه
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 بوونی میللەتێک تێرۆرەکەی شەوی یەلداو، لەسەر پێ
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل شەرەفی

 
  تێرۆریسرت رێژیمری راسرتەقینەی رووی دەرخسرتنەوەی لە جیرا ئەمسراڵ یەلردای شرەوی تیرۆریسرتییەکەی تەقینەوە
 برزووتنەوەی کە، هەڵنەگررەیە حاشرا ئاشرکراو و روون واقعییەتە ئەو سەلمێنەری ئێران، ئیسالمی کۆماری پەروەری

 .یە پێ سەر لە هەروا کوردستان رۆژهەاڵتی خەڵکی مافخوازانەی
 

 حاشررا سیاسررەت پێشرری بەگرررتنە یەوە هاتنەسررەرکاری سررەرەتاکانی لە هەر ئیسررالمی کۆمرراری کرروردی بە دژ رێژیمرری
 کوردی نەتەوەی مافخوازانەی بانگی ناتوانێ تەنیا نە کە دا نیشانی... و تێرۆر و ئاسمیالسیۆن سەرکوت، کردن، لێ

  النیکەم نەبات، ناو لە ئەگەر میللەتە ئەم کە دەدات هەوڵ نامرۆڤانە شێوەیەکی هەموو بە بەڵکوو بێت، لێ گوێ
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 .بکات دەستەمۆی
 

 بو مل سۆنگەیەوە لە و بکەن پێ دەرکی نیە توانایاندا لە رێژیمە ئەم دەسەاڵتدارانی ئێستایش تا کە ئەوەی بەاڵم
 بوون تەسرلی  و کەوترن نراوی بە شرتێک دا جەوهەری لە داوە نیشرانی کە میللەترێکە ئیررادەی رابکێشرن، راستییەکان

 لێ حیزبی کراوە، وێران لێ ماڵی داوە؛ هەزینەی شێوە هەزاران بە میللەتە ئەم پێناوەدا لەم. نیە وجوودی و بوون
 لرێ کلترووری و زمران کرراوە، پرڕ لرێ زینردانی شرکێندراوە، لرێ قەڵەمی کراوە، شەهید لێ رێبەری کراوە، دەربەدەر
 .بکەن زەوت لێ ئیرادەی نەیانتوانیوە گرانانە و قورس هەزینە ئەم هەموو سەرەڕای بەاڵم... کراوەو قەدەغە

 
  ئەوەیان تانەی کوردستانیش دیکەی پارچەکانی لە براکانمان لە هێندێک و دۆستان تەنانەت کە هەبووە جار زۆر
 لە تێنەگەیشررتن لە جۆرێررک لە بیرکررردنەوە ئەم بڵیررین دەکرررێ کە ،"نەمرراوە شررۆڕش رۆژهەاڵت لە" کە داویررن لررێ

 کە داوە نیشرانیان کوردسرتان رۆژهەاڵتی خەڵکی. دەگرێ سەرچاوە کوردستانەوە رۆژهەاڵتی خەڵکی سیاسی رەفتاری
 تێگەیسرتنی مەعررەفەو لە جۆرێرک بە پابەنرد مافەکانیران، دەسرتەبەرکردنی برۆ خەبرات لە لێبڕاوبوونیان سەرەڕای
 لە. هەیە دا خەباتکارانەیران و سیاسریی تراریرەف شێوەی لە بەرچاوی کاریگەریی مەر  و هەل پێی بە کە تایبەتن
 سستی بە هەست بکەین، کوردستان رۆژهەاڵتی لە کورد پرسی رواڵەتی لە چاو ئەگەر دا تایبەتی قۆناغی هێندێک

 خەڵررکەدا ئەم رەفترراری لە خەبررات خسررڵەتەکانی بە شررارەزا ئەگەر کە دەکرررێ دەنگرری بررێ و بوون کررپ لە جۆریررک و
 .بین هەڵە لێکدانەوەی تووشی لەوانەیە نەبین

 
 قسرەی دا رێرژی  دژکرردوەی جۆری لە هەم و خەڵک رەفتاری لە هەم(* دێموکراتەکان)دێموکرات حیزبی نێوەدا لەم

 لە. دەکەین دێموکرات حیزبی پێگەی و رٶڵ لە باس جۆرە بەم کە نیە دەمارگرژانە ئیدیعایەکی ئەوە. دەکات یەکەم
 کەموکروڕی زۆر خراوەنی حیرزبە ئەم کە دەزانن دێموکرات حیزبی تیکۆشەرانی و دڵسۆزان بەتەنیا هەر ئەوەیکە گەڵ

 بە کوردسرتان رۆژهەاڵتری خەڵکری دیسرانیش بەاڵم هەیە، خرۆی بە ترایبەت هۆکراری هەرکرامەوە کە یە کەمایەسی و
 .حیزبە ئەم هەڵوێستەکانی و سیاسەت دەڕوانن هومێدەوە هیواو چاوی

 
 زیرراترو مەیرردانی هرراتنە بررۆ خەڵررک هانرردانی و خەبررات بوارەجۆراوجۆرەکررانی سررەرجەم بە حیررزبە ئەم دانرری گرینگی
 لە داو، خۆی خەڵکی و خاک نێو لە پێشمەرگەی هێزی بەرچاوی حزووری هەروەها و دەرفەتەکان لە وەرگرتن کەڵک
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 گەرمرری پێشروازیی دێموکراتررو حیزبری گوتراری داواو بە کوردسررتان خەڵکری کرۆمەاڵنی واڵمرردانەوەی تر گرینرگ هەمروو
 خسرتە ترسری دیرکە جرارێکی برۆ واڵت، نراوخۆی لە پێشمەرگەکانیان رۆڵە لە کوردستان پێشمەرگەپەروەری خەڵکی

 .ئیسالمی کۆماری کوردی بە دژ رێژیمی کاربەدەستانی دڵی
 

 وەجووڵەخسررتنی ئادرەسرری کە دەیرانزانی دێمرروکرات، حیزبرری لە هەڕەشرەکردن بە راشررکاوانە زۆر رێررژی  بەرپرسرانی
 کە دەزانرن براش ئەاوان. الیەنرێکە چ کروێیەو رابرردوودا سراڵی چەنرد مراوەی لەم خەڵک توێژەکانی و چین زیاتری
 بەاڵم کردبرروو، هەڕەشررەیان هەروەک برۆیە. مرریللەتەیە ئەم برروونی پرێ سررەر لە سررەرکیی هۆکراری دێمرروکرات حیزبری

 .وەشاند دێموکرات حیزبی لە دەستیان دیکە جارێکی بۆ ترسەنۆکانە
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 لەسەر کارەساتە خوێناوییەکەی شەوی یەڵدا
 
 
 
 
 
 
 
 خشی حوسێن به

 
 دوکترور دایکبروونی لە رۆژی لەگەڵ هاوکاتە کە یەڵدا شەوی واتە زایینی، ی٢١١٦ی دێسامبری ٢١لەسەر  ٢١ شەوی

 نزیررک لە تەقیررنەوە دوو ئاکررامی لە ماڵەکانیرران، بررۆ خەڵررک گەڕانەوەی و بەرنررامەکە تەواوبرروونی دوای قاسررملوو،
 دوو و حیزب پێشمەرگەی پێنج. دەستدا لە گیانیان کەس ٧کۆیە، لە کوردستان دێموکراتی حیزبی ناوەندی بارەگای
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. بررووە کررردەوەدا لەو دەسررتی ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری نیرریە تێرردا گومررانی. کوردسررتان هەرێمرری ئاسایشرری ئەنرردامی
 سرەرەتای لە ئێرران، شیعەی دەسەاڵتدارانی.  رێژیمه ئەو دەسەاڵتداری ساڵ ٣٨ پێشینەی بۆ دەگەرێتەوە هۆیەکەشی

 ئرامرازی وەک تیرۆریزمیران دیراردەی تراران، لە ئەمریکرا باڵوێزخرانەی سەر بۆ بردن هێرش بە سەرکاریان، هاتنە
 والیەترری نیزامری لە بەرگرری قەڵارانی کردیررانە و کررد نەهرادینە دا یەکران ئەمنی هێررزە نێرو لە دەسرەاڵت پاراسرتنی

 .فەقیە
 

 زیرراتری هەرچرری شررڵەژانی و ئاژاوەنررانە هررۆی بە برروو ئیسررالمی کۆمرراری سررەرکاری هرراتنە بە دەوڵەترری تیرۆریزمرری
 دەسرررت ئیسرررالمی کۆمررراری کە مررراوە زەوی گرررۆی لە شررروین و واڵت کەمترررر و دا جیهرررانی رادەی لە هێمنررری و ئاسرررایش

 .ماڵوێرانکاری و کێشە و شەڕ نانەوەی هۆی نەبووبێتە جۆراوجۆردا، رێگای بە و نەکردبێ تێدا تێوەردانی
 
 ناتەبایی و کێشە ئێسالمی کۆماری سەرکاری هاتنە سەرەتای لە هەر دا، کوردستان رۆژهەاڵتی تەک لە پێوەندی لە
  وەاڵمی ئێستاش هەتا و بوو ئارادا لە ناوەند، دەسەاڵتدارانی کردنی نکوڵی و کورد مافەکانی و خواست نێوان لە

 .دەدرێتەوە گوللە و راودوونان ئەشکەنجە، زیندان، بە کورد رەواکانی داخوازە
 حیزبررری ترررایبەت بە ئێرررران، تری شررروێنەکانی لە زیررراتر کوردسرررتان پرررارچەیەی لەو کرررورد کارەکرررانی داکۆکی هێرررزە

 .ئیسالمی کۆماری تێرۆری و هێرش ئامانجی بوونە کوردستان دێموکراتی
 

 بە کررورد، رزگرراریخوازنەی جرروواڵنەوەی دژی نررابەرابەر شررەڕێکی داسررەپاندنی وێررڕای رابررردوودا، دەیەی چەنررد لەو
 دوو تی توانیویره کوردسرتان، دیرکەی پارچەکرانی رێکخراوەکرانی لە بەشرێک نێرو لە هاوپەیمانانی و دۆست یارمەتی
 لە جرگە و بکرا تێررۆر کوردسرتان، باشرووری و ئورووپرا خراکی لەسرەر حیرزب پێشرمەرگەی و کادر دان سه و سکرتێر
 بروونی ریسروا زیراتر و قراودان لە هۆی بە بوو و کرا بۆ بەدواداچوونی ئاڵمان دادگای الیەن لە کە برڵین رووداوی
 خەریرکە زەمران تێپەڕبروونی بە بەڵکروو نەکررا، برۆ بەدواداچروونی تەنیرا نە دیرکە، تێرۆرەکرانی ئیسرالمی، کۆماری

 .دەنیشێ لەسەر فەرامۆشیان تۆزی
 

 دوای ئیسرالمی کۆمراری. بێرت دەوران ناخۆشرترین رەنرگە دێمروکرات، حیزبری برۆ زایینری نەوەدەکرانی و هەشتا دەیەی
  لەنێوبردنی و الوازکردن پالنی خومەینی، الیەن لە ژەهر جامی خواردنەوەی و عێراق لەگەڵ لەشەڕ شکستهێنانی
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. بروو بەرنرامەدا لە چەکرداری جروواڵنەوەی کردنری کرپ بە دێمروکراتی حیزبی لەوان یەک و بەرهەڵستکارەکان هێزە
 .کران شەهید و ئێران  تێڕۆریستی هێرشی بەر کەوتنە حیزب پێشمەرگەی و کادر دان سه بە سااڵنەدا لەو
 
 کەوترنە دێموکرات لەبەرپرسانی کەس چەند دوکان شاروچکەی نزیک لە زایینی ی١٩٩٧ دێسامربری ی٨ رێکەوتی لە

 ٣ بروونی برینردار و فەتاحی مەنسووری بوونی شەهید هۆی بووبە و ئیسالمی کۆماری تێرۆریستەکانی پەالماری بەر
 وێنردەرێ لە کرۆیە، سرێڕای نە بگەیره خۆیران و برن دەربراز تێرۆریستەکان چنگ لە توانیان کەسانەی ئەو. تر کەسی

 پێشررررمەرگەکانی لە کەس دوو رووداوەدا لەو هەر. دەکەن شررررەهید چواریرررران هەر و  گوللرررره دەسررررڕێژی بەر دەکەونە
 (.یەڵدا شەوی رووداوی وەک) دەکرێن شەهید یەکیەتی

 
 حروزووری و حیرزب نیزامیری و سیاسری بەجموجرۆڵی الیەک لە راسرتەوخۆی پێوەندی یەڵدا شەوی دڵتەزێنی رووداوی
 نیشرراندانی هەروەهررا و دووبەرەکرری و ئرراژاوە نررانەوەی مەبەسررتی بە دیررکە الیەکرری لە و دا خەڵررک نێررو لە زیرراتری

 داوای و راگەیاندن مەسەلەی دەزانن کە ئێستا تایبەت بە کوردستانە، هەرێمی لە نائەمن و ناسەقامگیر سیمایەکی
 .پێدەدرێت زیاتری گرینگی موسڵ شەڕی کۆتاییهاتنی دوای سەربەخۆیی بۆ رێفراندۆم

 
 خۆیران حراڵی لە جیردی بیرێکری کوردسرتان رۆژهەاڵتری رێکخراوەکانی و حیزب پێویستە ڵدا یه وی شه رووداوی دوای

 هێرزە و پاسرداران سرپای کاربەدەسرتانی. بردەن برۆ هەزیرنەی کەمتررین کە بردۆزنەوە چارەسرەرێک رێگای و بکەنەوە
. برن شروێنێک هەر لە کرردوە نەیارانیران بردنی لەنێو و کوشتن هەرەشەی پێشەوە لەوە مانگ چەند لە یەکان ئەمنی
 لە براس خەڵرک فریوی بۆ الیەک لە ئەگەر. نابن و نین مرۆڤایەتی رێسایەکی و یاسا چەشنە هی  پابەندی ئەوان

 دا هەمانکرات لە دەکەن، دا ئێرران لە ییەکران”مەزهەبری“ و ”قەومری“ ”جیراوازییە“ و ”شرەهروەندی مافی مەنشووری“
 .دادەڕێژن وئازادیخوازان جیابیران تێرۆرکردنی و کوشتن بۆ بەرنامە و پالن

 
 کۆمرراری وەک دڕنرردە و دواکەوترروو ئەوپەڕی سیسررتەمێکی لەگەڵ برروونەوە رووبەروو بررۆ و ئەوتررۆدا هەلررومەرجێکی لە

 وردبینری و تەبرایی یەکریرزی، هەڵوێسرتی، بەیەک پێویسرتە بەرپررس، و ئازادیخواز رێکخراوەی و حیزب ئێسالمی،
 .نەوە که پووچەڵ پیالنەکانی و بێتەوە دوژمن بەرەرووی سیاسی
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 ڵدا وی یه تیرۆری شه
 
 
 
 
 
 
 

  ئاوه مین کامران ئه. د

  
 بردنری لەنێرو برۆ کە داوە نیشرانی ئێرران لە خرۆی دەسرتەاڵتداریی مێرژووی درێژایری بە ئێرران ئیسالمیی حکوومەتی
 لەوان یەک و ئامرازەکرران تەواوی لە و ناکررات کۆتررایی نائینسررانی کررارێکی هرری  لە خررۆی ئۆپۆزیسرریۆنی هێزەکررانی

 پێکهراتووی تازە حکروومەتی کارەکرانی هەوەڵرین لە یەکێرک  وه٥٧ شۆڕشی سەرەتای لە هەر. وەردەگرێ کەڵک تیرۆر
 دەرەوەی لە تیررۆر هێزی پێکهێنانی هەروەها ساواما، تازەی وبەرگی جل لە ساواک رێکخستنەوەی  سەرلەنوێ ئێران،

 بە باشی بە زۆر توانی ئێران رەوتەدا لەم. بووە یەکان نەئێرانی تێرۆریستە لە وەرگرتن کەڵک تایبەتی بە و واڵت
 نفووزی و پێگە پێی بە کوردستانیش باشووری لە بەاڵم. وەربگرێ کەڵک فلستین و لوبنان عەرەبەکانی لە تایبەتی

. دەکەن خۆیرران نەتەوەکەی نەیررارانی بە خررزمەت دا تی کرروردایی بەرگی و جررل لە کە وەرگرتررووە کەڵررک لەوانەی خررۆی
 لەم بەرچراو نمروونەیەکی ئرازادکراو کوردسرتانی لە کرۆمەڵە و دێمروکرات حیزبی پێشمەرگەی و کادر سەدان تیرۆری
 کرورد تێکۆشرەری تیررۆری سرەرنەکەوتووی پیالنری هەترا و دواییرانە ئەم تا. ئێرانە  ئیساڵمیی حکوومەتی ی هەواڵنه

 ئێرران، کوردسرتانی زەحمەتکێشانی شۆرشگێری کۆمەڵەی بارگای تەقاندنەوەی پووچەڵبوونەوەی و کەعبی رەزا کاک
 تاوانبرار و میکۆنرۆس دادگای پاش تایبەتی بە کە بوون ئارخەیان چەشنێک بە رۆژهەاڵت یەکانی کوردستانی حیزبە

 کە بەرچراو دێرتە ئراوا و، نییە کاردا لە جاران وەکو ئێران تیرۆریستی کاری وێچوونی ئێران، حکوومەتی ناساندنی
 کۆمەڵکرررروژیی کە ئەوانەی نەبرررروون  کەم. کردبررررێ یرررران کەمترخەمی یەوە ئەمنییەترررری روانررررگەی لە رادەیەکرررریش تررررا

 کررد، پێناسرە کوردسرتان رۆژهەاڵتری بەکرانیحیز برۆ مەترسریدار زەنگێکری وەکو الیبێرتی لە خەڵکیان موجاهیدینی
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 لە  یه  مەترسرری ئەم رادەی و هەیە عەرەبرری بەشرری لەگەڵ جێرراوازی کوردسررتان باشررووری وابرروو پێیرران بەشررێک بەاڵم
 کاربەدەسرتانی گەر ئە داوە نیشانی ئێران مەاڵکانی دەستەاڵتداریی مێژووی دیکەشەوە الیەکی لە. دایە نزم ئاستێکی

 بە و ئێرانری ئرازادیخوازانی و رۆشرنبیران تیررۆری سیاسرەتی لە کاتیشریان پاشەکشەیەکی جۆراوجۆر هۆی بە ئێران
 پاشرررگەز هتررد و خسررتن بەنرردیخانە لە و گرررتن و تیرررۆر سیاسررەتی جەوهەری لە قەت کردبررێ، کررورد تررایبەتی

. گۆڕیروە خۆیران سرەرکوتکەرانەی سیاسرەتی شریوەی جیهران و ناوچە گۆڕانکارییەکانی پێی بە تەنیا و نەبوونەتەوە
 و میرردیایی پرۆپاگەنردەی و کوردسرتان رۆژهەاڵتری برۆ پێشررمەرگەکان لە بەشرێک نراردنەوەی رەوتری دواییرانەدا لەم

 و پاسررداران سررپای فەرمانرردەکانی گورەشررەی و هەرەشررە و بررووە خوازیار نرره ئەمرێکرری ئیسرراڵمی حکرروومەتی بررۆ هتررد،
 کوردی هێزەکانی لە ترسی ئیساڵمی حکوومەتی کە راستییەیە ئەم پیشاندەری ئەم. کەوتۆتەوە لێ ئێران میدیاکانی
 لە بررراس کە کوردسرررتانی حیزبێکررری پێویسرررتە لێررررەدا. بررروون جێگیرررر کوردسرررتان باشرررووری لە کە هەیە رۆژهەاڵت

 دادەنرێ کوردسرتان رۆژهەاڵتی بۆ پێشمەرگە ناردنی بە دان راشکاوی بە یان دەکا چەکداری خەبات زیندووکردنەوەی
 بە تێبکۆشرری و بکررات سیاسررەتەکەی لەگەڵ هاوئاهەنررگ ئێررران، دەرەوەی لە حیررزبەکەی چرراالکیی و کررار شرریوەی

 دەکررێ کە رادەیەی ئەو ترا کوردسرتان رۆژهەاڵتری دەرەوەی و نێوخرۆ لە رێکخراوەکرانی خۆڕێکخسرتنەوەی سەرلەنوێ
 کراک تیررۆری پیالنری و رووداوە ئەم. دەرێ بکێشرێتە یەڵردا شرەوی وەکو کارەساتی مەترسی ژێر لە خۆی هێزەکانی

 یەڵدا شەوی کارەساتی ئێران، کوردستانی زەحمەتکێشانی شۆرشگێری کۆمەڵەی بارگای بۆمبرێژکردنی و کەعبی رەزا
 لە مەدەنررری خەباتکرررارانی کوشرررتنی و گررررتن ئاسرررایش، کارمەنررردی دوو و حررردک پێشرررمەرگەکانی شرررەهیدبوونی و

 گەورە کۆسپێکی ئێران ئیساڵمیی حکوومەتی بوونی کە راستییەیە ئەم نیشاندەری تەنیا هتد و کوردستان رۆژهەاڵتی
 دابرین و تاران تێوکراتیکی حکوومەتی رووخانی بێ و تی نەتەوەییەکانیه ئامانجە بە رۆژهەاڵت کوردی گەیشتنی بۆ

 ئازاد واڵتێکی بە گەیشتن بۆ ئاسۆیەک هی  دا ئێران لە نەتەوکان مافی بە باوەڕمەند و سکواڵر حکوومەتێکی بوونی
 پراوانخوازی لە دوور بە رۆژهەاڵت یەکانی کەسرایەتی و حیزبەکران پێویسرتە رەوتەدا لەم. نابینردرێ دێموکراتیک و

 جرێ بە باشرتر خۆیران مێژوویری ئەرکری بتروانن ترا بێرنن پێرک ئێران ئیساڵمی حکوومەتی بە دژ هاوبەش بەرەیەکی
 .بهێنن

 
 نیشتمان ئازادی رێگەی تێکۆشەرانی تەواوی و یەڵدا شەوی شەهیدانی یادی بێ پێرۆز
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 .وەرزی نوێی تیرۆری ئێران لە ھەرێمی كوردستان

 
 
 
 
 
 

 ھاوار بازیان 

  
 تارانرردا حكرروومەتی و ئێررران دەسررەاڵتی نەیرراری كوردییەكررانی هێررزە نێرروان لە" شرراراوە"  رێكەوتنێكرری برروو سرراڵ ٢١

 هەرێمری. ئێرران ی"تیررۆر چەكەكانی بێدەنگكردنی" و كوردان ی"شۆڕش چەكەكانی كپكردنی" ئەساسی لەسەر هەبووە
 بەاڵم دەگێڕا، رێكەوتنەكەی راگرتنی و ناوەندگیری ئەركی سیاسییە گۆشە سێ ئەو سێیەمی هێڵی وەك كوردستانیش

 وەاڵمردانەوە بەنراوی ئیسرالمیش جمهروری الیەنری و بردەوە چەك بۆ دەستیان كوردەكان و گۆڕا شتێك هەموو لەناكاو
 هەنگراو كروێ بەرەو گۆڕانكارییرانە ئەو بەڕاسرتی بەاڵم. نیریە راشركاو ئێسرتە تا هەرێمیش الیەنی و وەشاند گورزی

 هێررررزە سررررەر بررررۆ ئێررررران جۆراوجۆرەكررررانی هێرشررررە و ١٩٩٨ - ١٩٩٢ سررررااڵنی دووبررررارە برررروونەوەی ئایررررا دەنررررێن؟
 و رۆژهەاڵتییەكران لەنێروان هەرێر  حكروومەتی ئراخۆ دەسرتپێدەكەنەوە؟ دیسران باشوور نیشتەجێی رۆژهەاڵتییەكانی

  بكا؟ چی دەبی ئێرانییەكاندا
 

 بیرھێنانێكی كورت

 
 پراش بەتایبەت. مەیدان هاتە هەڕەشەوە زمانی و نیگەرانی بە گۆڕانكارییەكانەوە سەرەتای لە هەر ئێرانی الیەنی

 جەژنری لە ئێرران كوردسرتانی دیمروكراتی حیزبری سرنووری سرەر چروونەوە و سەربازی بەرەنگاربوونەوەی راگەیاندنی
 دواترر. كررد ئیسرالمی جمهروری دژی" راسران" بانگەشرەی ئاشكرا بە حیزبە ئەو سكرتێری تێیدا كە رابردوو نەورۆزی

 و پێشرمەرگە هێرزی نێروان لە پێكردادان و شرەڕ چەنردین( حردك و حردكا) دیمروكرات الیەنی هەردوو دەستی لەسەر
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 قۆنراخی و بروون شرەهید پێشرمەرگە زۆری ژمارەیەكی بەهۆیەوە كە دا رووی ئێراندا كوردستانی لەناو ئێران سوپای
 . راگەیاندن هاتە ئیسالمی جمهوری بەرامبەر ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی كوردی هەڵسانەوەی نوێی

 
 هەیە ئەوەی و" نیریە ئرارادا لە كێشرەیەك" كە بردا پیشران وا بەڕوالەت داوە هەوڵی ئێستەش تا و سەرەتا ئێران،

 ئاسایشری" خەریكرن" سعوودیە" راسپاردەی لەسەر كە" دیموكراتن پارتی و سعوودیە الیەنگری چەكداری چەند تەنیا"
 و خواسرت و مێرژوو هەمرووان لە باشرتر و نیریە پرێ بڕوایران خۆیان ئێرانی بەرپرسانی كە شتێك". دەشێوێنن ئێران

 تەنیرا لێردوانەكانیان و دەزانرن كوردستان رۆژهەاڵتی تری هێزەكانی سەرجەم و كۆمەڵە و دیموكرات حیزبی پێگەی
 حیزبرری سررەرەكیی بارەگررای بەردەم ی(٢١١٦ - ١٢ - ٢١) رابرردوو هەفررتەی تەقیررنەوەكەی ترا برروو راگەیانرردن شرەڕی

 :گرتبوو لەخۆ ترسناكی پەیامی چەند و شێواند تەواو دۆخەكەی و لێكەوتەوە شەهیدی ٧ كە كۆیە لە دیموكرات
 
 پێیوانەبروو هەرگیرز ئەفریقایە، لە بەشێك و یەمەن و سووریا مووسڵ، وەك تری شەڕەكانی سەرقاڵی كە ئێران -١

 وەك هەمیشرە لە زیراتر هەربۆیە. ئێرانن كوردانی ئەویش كە دەبێتەوە زیندوو بۆ شەڕی كۆنی بەرەیەكی لەوكاتەدا
 شرێوە توونردترین بە بەنیرازە و دەكرا سرەیریان نراوچەكە لە خرۆی گەورەی دوژمنرانی ی"درووسرتكراو سەرئێشەیەكی"

 و شرەڕ. دەیبینێ" ئێران لە كورد مافی بۆ خەبات" تەنیا لە گەورەتر زۆر مەسەلەكە و بداتەوە كوردانە ئەو وەاڵمی
 .نابی زیان بێ تێیدا بەگشتی كورد و كوردستان هەرێمی بێگومان كە ناكۆكییەك

 
 تیرۆركردنرری" و" بنكەكرران لێرردانی" وەك گەورەیرران هەڕەشررەی ئێرانرری بررااڵی بەرپرسررانی یەكەمرردا قۆنرراخی لە -٢

 كاتێررك نیگەرانررین و مەترسرری مررایەی هەڕەشررانە ئەو دەكرررد، باسرریان بەئاشرركرا و كررردووە دیموكراتیرران ی"رێرربەران
 الیەنگرانری و ئەنردام و پێشرمەرگە كروژرانی و تیررۆر سرەدان و تۆپبراران و هێررش رووداوەكانی رۆژهەاڵت كوردانی
 باشررووری لە ئێرانرری ئەمنیرری مۆرەكررانی دەسررتی لەسررەر ١٩٩٩ - ١٩٩٢ سررااڵنی لەنێرروان كە دێررتەوە وەبیررر خۆیرران

 !بكەن تاوانبار كەس نەیانتوانی بااڵ و نزم لێژنەكانی و سكااڵ لە كام هی  دواتریش و هاتن تووشی كوردستان
 
. پێربكەنەوە دەسرت دیموكراتەكران دژی ترایبەت شرەڕێكی بەنیازن ئێرانی بەرپرسانی كە دەردەخەن وا ئاماژەكان -٣

 دەبی ئەمنی و سیاسی -هەرێمی  فشارهێنانی و ئێرانی كوردانی تۆقاندنی و تیرۆركردن ئەساسی لەسەر كە شەڕێك
  چاالكیی پالنی دانانی و رێكخستنەوە خۆ دەرفەتی ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی كوردی ئەوەیە سەرەكیش مەبەستی و
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 .نەبی ئێران دژی چەكدارییان
 
 ئێرران كروردانی. برردووە برۆ پەنرای نەیرارانی بەرامربەر و برووە ئیسرالمی جمهروری یەكەمی چەكی هەمیشە تیرۆر -٤

 ئەو رێبەرانرری تیرۆركرانرری لە هەر. هەیە ناوەنرردا دەسررەاڵتی تیرۆرەكررانی لەگەڵ ناخۆشررییان لە پررڕ ئەزمرروونێكی
 بروون ژەهراوی و تەقینەوە بە كوژران و تیرۆر شێوازی جۆرەها دەگاتە تا تاران لەگەڵ گفتوگۆ مێزی لەسەر حیزبە

 دیموكرات نیشتەجێبوونی ساڵی چەند لەماوەی تەنیا رەسمی، ئامارێكی بەپێی. ئەشكەنجەدان و رفاندن و كوشتن و
 كوردسرتان باشرووری لە دیمروكرات ئەنردامی و كرادر تیرۆركردنی حاڵەتی ٢١٧ كوردستاندا هەرێمی لە كەمپەكانی و

 ئەنجامیرران هەرێرر  لە مۆرەكررانی و ئێررران سررەرجەمیان و هەیە لەبەردەسررتدا تەواو وردەكرراریی بە كە كررراوە تۆمررار
 . داوە
 
 جرووڵەی دەسرتپێكی لەوەی برریتییە كە پێدەدات تاڵمان پەیامێكی ئێران و دیموكرات نێوان رابردووی ئەزموونی -٥

 بەنررراوی كە دەدات ئێرانررری الیەنررری بە ئەوە پاسررراوی گشرررتی، بە ئێرررران دژی رۆژهەاڵتررری هێزەكرررانی و دیمررروكرات
 كە دۆخێك. ببەنەوە كوردستان هەرێمی لە نەیارانیان كوشتنی و تیرۆر بۆ دەست" بااڵ بەرژەوەندییەكانی پاراستنی"

 دەسرتپێكی. دەبرووین شراهیدی رۆژانە كوردسرتان باشرووری برۆ كرۆمەڵە و دیمروكرات پەڕیروە بروونی سەرەتای سااڵنی
 كوردسرتان هەرێمری لە تیرۆریسرتی چراالكیی بە دەسرت دیسران ترا دەدا هان ئێرانی الیەنی دیموكراتەكان، جووڵەی
 الیەنری! بەرپرسرن لرێ ئێرانری كروردانی و دیموكراتەكان تەنیا دەدا، روو ئەوەی بدات پیشان بەجۆرێكی و بكاتەوە
 دەسەاڵتەكانی لە مافەكانی داوای ساڵە ٧١ كە سیاسی هێزێكی بەسەر بسەپێنێ خۆی تیرۆری هێزی بەنیازە ئێرانی
 .دراوەتەوە كوشتن و تیرۆر بە هەر وەاڵمەكەی هەمیشە بەاڵم دەكا، ئێرانی

 
 لەوەی نەبرری نرریگەران تررا ئیسررالمی جمهرروری بررۆ بەهێررزە خرراڵێكی كوردسررتان، باشررووری الیەنەكررانی نرراكۆكیی -٦

 بەهێررز و كرراریگەر مەحكرروومكردنێكی یرران شررەرمەزاری تووشرری باشرروور لە كوشررتنی و تیرررۆر رەفتررارێكی هەرجررۆرە
 باشروور سیاسیی دۆخی لە زۆریان سوودی ئێرانی ئەمنییەكانی هێزە یش٢١١١ - ١٩٩٥ سااڵنی چۆن هەروەك. ببیتەوە

 وەك نائارامییەكانیرران لەوەی جررگە و بینرری دیمرروكرات پررارتی و نیشررتمانی یەكێترری نێرروان نرراخۆیی شررەڕی دواتررر و
 هێررزەی دوو ئەو ئێسررتاش بەداخەوە هەرچەنرردە. دەبرروونەوە مەحكوومبرروون تووشرری كەمتررریش هێنررا، بەكررار دەرفەت
 هێزە ەكەیبەرباڵو كۆبوونەوە بەو ئاماژە دەتوانین نموونە بۆ نین، بوێر و راشكاو ئێران بەرامبەر كوردستان هەرێمی



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

162 
 

 حیزبرری بانگهێشررتنی لەسررەر دیمرروكرات بارەگررای بەردەم تەقیررنەوەكەی پرراش رۆژانرری كە بكەیررن كوردسررتانییەكان
 بروو تایبەت كە نەكرد بەشدارییان گۆڕان و یەكێتی و پارتی حیزبەكانی لە كام هی  بەاڵم چوو، بەڕێوە دیموكرات

 الیەنە ٣ ئەو. )تیرۆریسررررتییە هێرشررررە ئەو شررررەرمەزاركردنی و ئێررررران تێرررروەگالنی بەڵگەكررررانی خسررررتنەڕووی بە
 (كردبوو هێرشەكەیان مەحكوومی بەیاننامە و نووسراو بە پێشتر باشوور سەرەكییەكەی

 
 بەكورتی

 
 دژی ترررری كرررردەی چررراوەڕێی بەردەوام پێویسرررتە و بەدەسرررتەوەیە تیرۆریسرررتی مەترسررریداری بەرنرررامەیەكی ئێرررران

 كرارە پاسراوی دوژمرن، بەرپەرچردانەوەی بەنراوی خەریركە تاران كە بەتایبەت بین، باشوور لە ئێرانی ئۆپۆزسیۆنی
 رێرگەی لە چرۆن وەك بكرا خرۆش ئەوە زەمیرنەی و بكرا تیررۆر خۆی نەیارانی هاوكات و بهێنێتەوە تیرۆریستییەكانی

 عێراقییەكان بە" ئاڵۆزی و ئاژاوە مایەی" بە خەڵق موجاهیدینی ئەندامانی توانی قودس سوپای بە سەر هێزەكانی
 چارەنووسە ئەو تووشی نەیارەكانیشی كوردە هێزە بكا، دەریان بەغدا دەوروبەری و ئەشرەف كەمپی لە و بدا پیشان

 رەنرگە بەاڵم زۆرە، جیاوازییران كوردستان خاكی لەسەر دیموكرات و عێراق لە موجاهیدین بەراوردی ئەگەرچی بكا،
 .نەبی نامومكین

 
 :سەرچاوەكان

 
http://www.kurdistanukurd.com/?p=15778  

http://www.kurdistanukurd.com/?p=15833 
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 ئیستراتیژیکڵدا و قوواڵیی دیفاعی  وی یه کانی شه وه قینه ته

 
 
 
 
 
 

 ن شێخانی سه حه

 
. دێرنن کراری  بره دا دوایری ی سرااڵنه م لره ئێرران رپرسرانی به  کره  بیسرتووه ئیستراتیژیکمان دیفاعی مکی چه موومان هه

 خۆیران کانی یره تی منییه ئه  سرنووره دا ئیسرتراتیژییه م ئه ی چوارچێوه  له بڵێ   باشتره یان ، مکه چه م ئه پێی  به ئێران
 ”دوژمنران“ ڕووی ره بره کانمان سرنووره  له والتر ئه زۆر ر گه ئه ڵێن ده و ن که ده وێنا ئێران کانی سنووره  له والتر ئه زۆر
 و ن ده ده ئیسرالمی کۆمراری الماری پره ئێرران نێوخرۆی  لره ت نانه ته و ئێران کانی سنووره  له دوژمنان  وه ئه ، وه بیبنه نه
 برێ ده  کره  کرراوه بینرا  وه ئه ر سه له  ئیستراتیژییه م ئه ساسی ئه. ئێران جوغرافیایی ی چوارچێوه نێو  کێشنه ده  که ڕه شه
  واڵتره و ئره ی” بلقروه و بلفعل“ رانی دژبه  له ئێران، دراوسێکانی خاکی قوواڵیی  له و، ئێران کانی سنووره ی وه ره ده  له

 نێوخرۆی  لره ش وه لره والتر ئره و کان سرنووره ر سره له توانن نره  کره ی وه ئره برۆ ببررێن، نێو له یان بکرێن الواز رێ، بده
 .ئیسالمی کۆماری ر سه بۆ ترسی مه و  شه ڕه هه ی رچاوه سه  ببنه ئێران،

 
 ی وه ئره  کره نروێنن ده وا و  کراوه  فورموله دا”ئیستراتیک دیفاعی قوواڵیی“ ناوی ژێر  له  ئیستراتیژییه م ئه ند رچه هه
 عێراق و  سووریه  له ت تایبه  به کانی، یمانه هاوپه و خۆی یارانی نه و داعش دژی  له دا دوایی ی سااڵنه م له ئێران  که
 ر سرره له کانی، یاره نرره و داعررش کردبا، نرره وای ر گرره ئه و  بررووه خررۆی  لرره ”ئیسررتراتیژیک دیفرراعی“ ، داوه نجامی ئرره

 ر سره برۆ  یره” پێشرگیرانه هێرشێکی“ دا راستی  له  مکه چه م ئه اڵم به. گرت ده رۆکیان به ئێران نێوخۆی  له و کان سنووره
 نن، یره بگه ئیسرالمی کۆمراری  بره زیران وان ئره  کره ی وه ئره پرێش واترا. ئیسرالمی کۆمراری ی” بلقروه و بلفعرل“ رانی دژبه

 .بدا لێ یان ربه زه و بکا ستی پێشده ئیسالمی کۆماری
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 دا ش ڵگه کۆمه  له ئێران، تی منییه ئه پاراستنی بۆ  وه خوێندنه م ئه دا وڵی هه  وه جۆراوجۆره ی رێگه  له ئیسالمی کۆماری
 روونرراکبیرانی  لره ڵێک کۆمره ڵوێسرتی هه و بۆچرروون یری سره ر گره ئه. بخرا خرۆی ڵ گرره له ڵک خره اڵنی کۆمره و بخرا جرێ

 واڵترانی نێوخۆیی ڕی شه و ئاڵوگۆڕ ؛ بووه وتوو رکه سه دا بواره م له ک یه راده تا  که وێ که رده ده بۆمان ین، بکه ئێرانی
 :  وه ته وه شکاه ئیسالمی کۆماری کۆماری قازانجی  به  الوه ند چه  له عێراق و  سووریه

 
 رێگای  به و  وه پارێزه  به ئێران ڵكی خه  که وایکرد کێشانی، درێژه و، عێراق و  سووریه  له ماڵوێرانی و ڕ شه :م که یه

 . بێ لێ ی واڵتانه و ئه ک وه ئێرانیش  که بترسن  وه له و ن بکه کانیان مافه داوای  دیکه
ــه   لرره رگری برره بررۆ عێررراق، و  سررووریه واڵتررانی بررۆ زۆر هێزێکرری شرراندنی ی رێگرره  لرره ئیسررالمی کۆمرراری :م دووھ

 تیی چۆنیرره و نێوخررۆیی ڕی شرره بررواری  لرره ت تایبرره  برره زۆری زموونێکی ئرره رانیان، دژبرره رکوتی سرره و کانی یمانرره هاوپه
  کره  نییره تێردا شرکی. دێرت ڵکی که به داهاتوودا  له و  هێناوه ست ده به کان، شاره نێو ڕی شه ڵ گه له  وه بوونه ڕوو رووبه

 سرت ده به برۆ  مرۆییره و مراددی  تێچرووه موو هره و ئره دانی و  زۆره  هێزه و ئه شاندنی بۆ ئێران کانی ئامانجه  له کێک یه
 .  وه ڕێته گه ده دا، خۆی کاتی  له رگرتنی وه لێ ڵک که و زموون ئه هێنانی
 کی واتایه  به و حزوور توانی ک یه راده تا بی، زهه مه و ناسیۆنالیستی ستی هه ڵخڕاندنی هه ی رێگه  له ئێران :م سێهه
 تی منیره ئه پاراسرتنی نراوی  به ش مانه ئه مووی هه و بدا پاساو عێراق و  سووریه واڵتانی  له کانی ردانه ستێوه ده  دیکه

 . بدا قالب  له ئێران،
 پررراوانخواز دەسرررەاڵتی برررۆ زیررراتر مرررانۆڕری بەسرررتێنی و کەش ئەمنررری، کێشرررەیەکی لە خۆتێوەگالنررردنی :چـــوارەم
 بیرانووی بە دەسرەاڵت دەرگاکرانی هەمروو و بردات نێوخرۆ لە خرۆی پراوانخوازێتی بە زیراتر پەرەی هەتا دەخوڵقێنی
 .دابخا ئەمنییەتی

 
 هێرشری" یران :ئیسرتراتیژیک دیفراعی قروواڵیی" ئیستراتیژی ئێران  یه هه  وه ئه ری گه ئه ، وه ره سه ی وانه شیکردنه م به

 و داعرش ر مبره هه  له  ئیستراتیژییه و ئه  مجاره ئه  واته. بێنێ کار به دا دیکه بواری  له و  دیکه ئاستی  له ،" پێشگیرانه
 حزابی ئرره  لرره لێرردان  ربرره زه و  وه ڕووبوونرره رووبه بررۆ کانی، یمانرره هاوپه و خررۆی ری دژبرره ی دیکرره کانی تونرردڕه  گرووپرره

 یرران”نررا“ ، وه یه ئیسررالمی کۆمرراری رکاری سرره  هاتنرره دوای  لرره  کرره کوردسررتان، اڵتی رۆژهرره رزگرراریخوازی و ئررازادیخواز
 مرادام  وابرێ پێی ئیسالمی کۆماری  یه وانه له. بدا پێ ی ره په و  وه بگوزازێته پێکرد، ست ده دژی  له باتیان خه و پێگوت

 سرت ده به نجامی ئره کانی، یمانره هاوپه و خرۆی یاری نره و داعرش دژی  لره و رباڵوتر به ئاستێکی  له  ئیستراتیژییه و ئه
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 قی رحره به باتێکی خره تیی رایره نوێنه  کره خرۆی، ری دژبره کانی حیزبره دژی  لره و دا دیکره ئاسرتێکی  لره بۆچی ، هێناوه
 دێمرروکراتی حیزبرری کیی ره سرره ی بنکرره م رده برره  لرره ڵرردا یه وی شرره کانی وه قینرره ته! هێنێ نرره کار برره ن، کرره ده لێک گرره

 وی شه کانی یه تیرۆریستی  وه قینه ته بۆ مان یه وه شیکردنه م ئه ر گه ئه.  وه بدرێنه لێک  وه القه ده م له کرێ ده کوردستان،
 برۆ  وه یه ئیسرالمی کۆمراری ن الیره  لره ، دیکه رووداوی ڕوانی چاوه و بڕوانین لێی سپێک ده ک وه بێ ده بێت، قبوو ڵدا یه
 دابررێ یان رنامرره به  لرره اڵت رۆژهرره کانی حیزبرره ر گرره ئه. بررین اڵت رۆژهرره کانی حیزبرره ت تایبرره به  لرره لێرردان  ربرره زه
 ئیسررالمی کۆمرراری  یرره هه ئیحتمررالی بێ، هرره حزووریرران دا خۆیرران ڵکی خرره نێررو  لرره جیررددیتر و یرردانی مه کی یه شررێوه به
  لره خۆیران، ولی قه  به و بێ  رگه پێشمه ی وه چوونه ڕوانی چاوه دا کان رمه گه  رزه وه  له  که ی وه ئه جیاتی له دوا وبه مه له
 شروێنێک ر هه  له و ”خۆی کانی سنووره“  له دوورتر و بکا ستی پێشده  مجاره ئه ، وه بێته ڕوویان رووبه ”دا خۆی مینی زه“

 ش ره پره  یره وانه له و، بروو  سته رجه به ڵدادا یه وی شه کانی وه قینه ته  له  مجاره ئه ی وه ئه. لێبدا یان ربه زه بتوانێ،  که
 و برره ؛ دیتوومانرره و  وه ترره کراوه ترراقی رابردووشرردا کانی یرره ده و سررااڵن  لرره  کرره  توخمرره نرردێک هه ڵگری هرره بسررتێنن،
 .گرن ده جێ دا” پێشگیرانه هێرشی“ قیقتری ده فورمولی ی چوارچێوه  له و، پێشوو  له ئامانجدارتر  که  وه جیاوازییه

 
 ئیسرتراتیژیک دیفاعی قوواڵیی تیشکی ژێر  له  که دا، عێراق و  سووریه  له کانی زموونه ئه  له  بیجگه ئیسالمی کۆماری

 موجاهیردین ی نموونره ند رچه هه. عێراق  له  ڵقه خه موجاهیدینی ڕاندنی رپه ده مۆدێلی  له چاوی هێناون، ستی ده به دا 
 تی میللره نێو  له اڵت رۆژهه کانی حیزبه  نموونه بۆ ؛ ه”الفارق مب“ راوردێکی به  وه رووه زۆر  له اڵت، رۆژهه کانی حیزبه و

 کانی حیزبره دژی  لره وانری ره ڕی شره شرنێک چه  بره وێ بیه بتوانێ ر گه ئه ئیسالمی کۆماری  نیه دوور اڵم به دان، خۆیان
 .نێ یه بگه پێ زیانیان جۆراوجۆار، شێوازی  به ش وه له تر واوه و، بکا اڵت رۆژهه

 
  که اڵت؛ رۆژهه کانی حیزبه بۆ ترسین مه نگی زه و هۆشدار ڵدا یه وی شه کانی وه قینه ته دا، ت حاڵه ترین خۆشبینانه  له
  بره و بگررن رچاو بره له کان ره گره ئه موو هره  پێویسرته برن، چراالک دا اڵت رۆژهه نێوخۆی  له ت تایبه به وێ بیانه ر گه ئه
 و رجاره هه  که  وه ببنه ئیسالمی کۆماری کانی پیالنه ڕووی رووبه نگی، هاوئاهه  به و بات خه نویی میتۆدی کردنی چاو ره
 .بینین ده  پیالنانه و له ک یه رده په
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 تێرۆریزمی دەوڵەتیی و پەرچەکرداریی بزاڤی نەتەوەیی کورد

 
 
 
 
 
 

 سامان فەقێ نەبی

 
بە ئامانجە قێزەونەکەی کە برریتییە تێرۆر بەکەڵک ترین ئامرازە بۆ گەیشتن  لە روانگەی کۆماری ئیسالمی ئێران،

 .لە پووکاندنەوەی جواڵنەوەی رزگاریخوازیی نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
 

ئرراورێکی خێرررا لە مێررژووی بررزاڤە نەتەوەییەکررانی گەالنرری بندەسررت لە سەرانسررەری جیهرران، ئەوە دەردەخررا کە لە 
ناچررارە لە شررەرێکی " فرررانتێس فررانۆن"ە بە قەولرری زۆربەی ئەم کێشررە میللرری یررانەدا، ئەوە گەلرری چەوسرراوەیە ک

کەم  نابەرامبەردا لەگەڵ داگیرکەر تەنانەت پەنا بۆ تێرۆریش ببا، بۆ ئەوەیکە لە ئۆغدەی پەنگ خواردووی خۆ بە
بەاڵم راستییە تاڵەکە ئەوەیە کە لە رۆژهەاڵتی کوردسرتان ئەم هاوکێشرەیە بە پرێچەوانەی  .زانین خۆی دەرباز بکا

بەو واترایە کە ئەمە  ەباتی زۆربەی نەتەوە ژێردەستەکانی جیهان بە ئاقارێکی پرێچەوانەدا تێرپەر برووە؛شێوازی خ
دەوڵەتی داگیرکەری کۆماری ئیسالمییە کە لە تێرۆریزم وەکوو مێکانیزمی الوازکردنی خەباتی گەلی کرورد بە گشرتی 

 .و حیزبی دێموکرات بەتایبەتی کەڵکی وەرگرتووە
 

 ۆ ئەم مەبەسرتەش رێگرایەکی تراقیکراوی هەڵبرژاردووە کە لە مێرژووی هراوچەرخی کوردسرتان دا،کۆماری ئیسالمی بر
ئەم رێگایەش بریتییە لە ئەنجام دانی کردەوەی تێرۆریستی  .دوژمنانی ئەم نەتەوەیە بەردەوام لێی سوودمەند بوون
خەیانەتی نەتەوەیی و لە کانالی واتا تێرۆر لە چوارچێوەی  لە دژی شۆرشگێرانی کورد لە رێگای کەسانی خۆجێیی؛

 .خەیانەتکارانی بە رەواڵەت کوردەوە
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دۆزیرنەوە و  لە راستییدا هەبوونی کۆمەڵگایەکی رۆچوو لە نێو هەژاریری و برێ شوناسریی لە رۆژهەاڵتری کوردسرتان،
تەبەر دەستنیشان کردنری کەرەسرتە و مرۆرەی خرائین برۆ بە ئاکرام گەیانردنی ئەم سرازوکارە نرامرۆییەی رێژیمری دەسر

  .کردووە
 

حاشا هەڵنەگررە کە نەبروونی شوناسرێکی بەهێرزی تاکەکەسری و ژیران لە نێرو کۆمەڵگرای ناسرەقامگیر و بەرێکخرراو 
نەکراوی رۆژهەاڵتی کوردستان، بۆتە هەوێنی هراتنە ئرارای کەسرانی خرائین بە نەتەوە و نیشرتمان کە لە سرۆنگەی 

نەک لە شرررەڕی راسرررتەوخۆ بەڵکررروو لە نێرررو ریرررزی  دا،لە پێنررراوی سرررەرکەوتن لە شرررەڕ" سررروون ترررزۆ"رێکرررارەکەی 
 .خەبانگێرانی کوردەوە تەداروکی گورز وەشاندن لە شۆرشی کوردستان بدرێ

 
گەلرری کررورد لە رۆژهەاڵترری کوردسررتان نزیررک بە چرروار دەیەیە کە لە شررەڕێکی هەمەالیەنەی نیزامرری، کولتررووری، 

ایە و لەو مرراوەیەدا، رێررژی  لە هرری  چەشررنە پیالنێکرری کررۆمەاڵیەتی و ئررابووری لە دژی کۆمرراری ئیسررالمی ئێررران د
بە داخەوە گەلی  .خۆی نەبواردووە ناوزەدی کردوون،" هونەری جەنگ"تێرۆریستی و کرەوەیەکی ناجوانمێرانە کە بە 

کورد بە گشتی و بزاڤە نەتەوەییەکەشی بەتایبەتی، لەو نێوەدا تەنیا بوونەتە تەماشاکەری قوربرانی دانری مررۆڤە 
ێرەکانیان و بە پاساوی پەنا نەبردن بۆ تێرۆر هەر لە بازنەی فیدابوون قەتیس مراونەتەوە و لە پراکتیرک شۆرشگ

 .دا ئیقدامێکی شۆرشگێرانەی بەرباڵو بۆ راگرتنی تێرۆریزمی دەولەتیی کۆماری ئیسالمی لە ئارادا نەبووە
 

اوی پەرەپێردان بە پرێگەی کرۆمەاڵیەتی لە مێژووی خەباتی نەتەوە بندەستەکان دا، بزاڤی گەلری چەوسراوە لە پێنر
خۆی بە مێتۆدی وەاڵمدانەوەی رادیکال لەهەمبەر تێرۆریزمی دەوڵەتیی،پشتیوانی یان النیکەم بێ الیەنری زۆریرنەی 

 ئیرلەندی براکوور، ئەلجەزایر، ئەم مێتۆدە لە کوبا لە الیەن چێگڤارا و دواتر لە وێتنام،. خەڵکی وەدەست هێناوە
ترر سرەرکەوتنی برۆ گەلری بندەسرت بە دیراری هێنرا؛ کەچری لە رۆژهەاڵتری کوردسرتان بە هرۆی  باسک و زۆر شوێنی

نەبررروونی کررراردانەوەیەکی پرررالن مەنرررد لە الیەن جررروواڵنەوەی رزگررراریخوازی کررروردەوە برررۆ پرررووچەڵکردنەوەی ئەم 
 .پەتای خەیانەت وەکوو هەورێکی رەش هەروا باڵی بە سەر واڵت دا کێشاوە مێکانیزمەی رێژی ،

 
ئەمە لە حالێکدایە کە زۆرینەی فیلسروفان و تەنرانەت پێاەمبەرانریش رەوایەتییران بە شرەڕی دیفراعی و کراردانەوە 

یران " خرودا شرەڕکەرە:"تا ئەو جێگایە کە موسا پێاەمبەری جوولەکەکران دەلرێ بەرامبەر بە پیالنەکانی دوژمن داوە؛
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 .افی پاراسرتن مرافێکی سرووشرتییە و زامنری عەدالەتەمۆنتێسکیۆ بیرمەندی فەرانسەیی لە سەر ئەم بڕوایەیە کە مر
ماکیاوێلیش پێی وایە کە شەڕی پێشگیرانە و دیفاعی شەڕێکی لۆژیکی یە و مرائۆ رێربەری شۆرشری چینریش بەردەوام 

لەو نێوەدا هێگل تەنانەت ئرارەزووی ئاشرتی ."پێویستە بە شەڕ لە دژی شەڕ راوەستین"ئەوەی دووپات کردۆتەوە کە 
 .خەون لە مێژووی مرۆڤایەتی ئەژمار دەکا بە رۆیا و

 
هەموو ئەم فاکتانەی کە ئاماژەیان پێکرا،ئەوە دەسەلمێنن کە بزاڤری نەتەوەیری کرورد لە رۆژهەاڵتری کوردسرتان بە 
گشتی و حیزبی دێموکرات بە تایبەتی، پێویستی بە سەر لە نوێ دارشتنەوەی ستراتیژی خۆی لە بەرامبەر دیاردەی 

تیری کۆمراری ئیسرالمی ئێرران هەیە و پێویسرتە مێرژووی خەبراتی گەالنری بندەسرت لە جیهران وەک تێرۆریزمی دەوڵە
پررارادای  لەبەرچرراو بگیرررێ و ئەم ئەسررڵە بە هەنررد وەربگیرررێ کە وەاڵمرردانەوە بە تێرررۆری دەوڵەتیرری بە شررێوەی 

 .رادیکالە کە پاسیڤیتە و بێ هیوایی لەناو دەبا و ماشێنی تێرۆری رێژی  دەوەستێنێ
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٣١: ڕێکەوتی  -  کوردستان و کوردماڵپەڕی : ەرچاوەس
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 پێویستە ھەموو حیزب الیەنە کوردییەکان، ڕێگاێکی ھاوبەش و یەکگرتووانە بگرنە پێش: رەزا کەعبی

  
ی سرەرماوەزی ٣١بە مەبەستی تاووتوێ کردنی، بەشێک لە ڕەهەنردەکانی کرردەوەی تیرۆریسرتیی شرەوی سرێ شرەممە 

کەس شرەهید بروون، وتووێژێکمران لەگەڵ بەڕێرز ڕەزا  ٧کە تێیردا  ی هەتاویی بەر دەرگرای قەاڵی دێمروکرات١٣٩٥٥
 .داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوەجێگری سکرتێری گشتیی کۆمەلەی زەحمەتکێشانی کوردستان، ئەنجام  کەعبی،

 
 
 
 
 
 

 ڕەزا کەعبی
 

 تیرۆر چۆن پێناسەدەکەن؟ تیرۆریزمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی بە چ مانایەکە؟ :ڕۆژی کورد
 

له دەستگای سەرکوت و له دامرکانردنی ناڕەزایەتییەکران و بره ترایبەت  تیرۆر و تیرۆری دەوڵەتی دامانە  :کەعبی
تیرررۆر هەمیشررە . هەر بررۆیە ڕژیمەکرران پشررت برره تیرررۆر دەبسررتن. ورە و هیرروای خەڵررک و تێکۆشررەرانی سیاسرریە

برۆ کۆمراری ئیسرالمی کره . لێهاتوترین و مەترسریدارترین کەسرایەتییەکان لره ڕوانرگەی ڕژیمەکرانەوە نشرانە دەگررێ
له هارترین سیستمەکانی تیرۆری هەیە، بەتاڵکردنی جنونی کوشتار و مرۆڤکوژییە که ئەشکەنجە و زینردان یەکێک 

 ئەمنییەت و ئاسایشی خۆیان له نائەمنیی بەردەوامی کۆمەڵگادا دەبینن و سێبەری تیرۆر . و سێدارە ڕازییان ناکات
 .نابێ کاڵ بێتەوە
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وەی کە له بااڵترین ئۆرگان و کەسانی ڕژی  خەریکی پالنی کوشرتن تیرۆریسمی دەوڵەتی کۆماری ئیسالمی بریتیە لە
 .و له ناوبردنی دژبەرانن

 
کۆمرراری ئیسررالمی ئێررران بررۆ کپکردنرری دەنگرری نرراڕەزایەتیی دژبەرانرری لە نرراوخۆ وتەنررانەت دەرەوەی  :ڕۆژی کــورد

ێوازە دەترروانێ ڕێکرراری ئایررا بە کارهێنررانی ئەو شرر. سررنوورەکانی ئێرررانیش، کەڵررک لە ڕەوشرری ڕەشررەکوژی وەردەگرررێ
 بەرەنگاری بێ؟ ئایا کۆماری ئیسالمی توانیوێتی لەو بواردا سەرکەوتوو بێ؟

 
 ڕاستە قوربانی زۆرمان داوە و ڕاستە تیرۆر هەمیشە لێهاتوترین و کارامەدترین کەسایەتییەکان نیشانە  :کەعبی

تیرۆرەکررانی . ئیسررالمی برراجی زۆری داوەدەکررات، بەاڵم برره بررڕاوی مررن نەتەنیررا سررەرکەوتوو نەبررووە، بگرررە کۆمرراری 
کۆماری ئیسالمی ناوبانگی ئەم ڕژیمەی له جینایەت و مرۆڤکوژی بە جهیانی کرد و له ناوخۆی ئێرانیش ڕەشەکوژی و 

 .تیرۆر ڕێگای له بەردەوامیی خەبات و جمووجۆڵی سیاسی نەگرتووە
 

ی کرورد بەترایبەتی خەسراری بەرچاویران بە هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانری بە گشرتی و ئۆپۆزیسریۆن :ڕۆژی کورد
هۆی تیرۆریزمی دەوڵەتیری کۆمراری ئیسرالمی وێکەوترووە، برۆ نەیرانتوانیوە ترا ئێسرتاش ڕووخسراری ئەو تیرۆریرزمە 

 هەوسارپچراوە بە کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بناسێنن؟
 

بەاڵم ئەوەمران لەبەرچراو . من پێمۆایە تا ڕادەێکی بەرچاو تۆانیویرانە ڕوخسراری ئەو تیرۆریرزمە بناسرێنن :کەعبی
. بێررت کرره زۆرێررک لرره تیرۆرەکررانی کۆمرراری ئیسررالمی، برره بررێ هاوکرراری یررا النرریکەم چاوپۆشرریی واڵترران نەدەکرررا

انەکانی کرورت مراوە، حوکمردران و تیرۆریسرتەکان لهبەرچراوی هەمروو جیهران ڕەوانەی تراران کررانەوە یران لره زینرد
لره سرااڵنی ڕەشری تیرۆریسرمی  ...و دواتر گەیشتنەوە تاران و مامەڵەیان پێدەکرا بۆ بەدەسهێنانی ئیمتیازی ئابوور

بوو که ناوی ڕەمرزی چاوپۆشری ” دیالۆگی ڕەخنەگرانە لهگەڵ کۆماری ئیسالمی“کۆماری ئیسالمیدا، سیاسەتی ڕۆژئاوا 
 .ماری ئیسالمی بۆ بردنە پێشی پیالنە تیرۆریستییەکانی بووو دەست ئاوەاڵکردنی کۆ

 
لە نوێترین هێرشی تیرۆریستی بۆ سەر بنکەکانی حیزبری دێمرۆکراتی کوردسرتان لە ڕێورەسرمی شرەوی  :ڕۆژی کورد

لە زاری هینرردێک لە وتەبێژانرری . یەڵرردا، ئاماژەکرران کۆمرراری ئیسررالمیی ئێررران وەک بررکەری ئەو ترراوانە دەسررەلمێنن
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تی ئێرران بە ڕاشرکاوی قسرە لە هێررش برۆ سرەر دژبەرانری کۆمراری ئیسرالمی دەکررێ، تیررۆری شرەوی یەڵردا دەسەاڵ
دەکرێ وەک قۆناغێکی نوێ لە دەستپێکردنەوەی بەرباڵوتری تیرۆر لە دژی هێزە دژبەرەکانی کۆماری ئیسرالمی بێرتە 

 نرخاندن؟
 

من لەسەر ئەوە پێداگر نیە کە بڵێ  قۆناغێکی نوێ نیە، بەاڵم ئەگەر ساڵی پار تەقینەوەکەی کرۆمەڵەی  :کەعبی
شۆڕشگێر و تیررۆرەکەی کرۆمەڵەی زەحمەتکێشران سرەرکەوتوو بروایە، قۆنراغە نروێیەکە لەو کراتەوە دەسرتیپێدەکرد؟ 

تیرۆر وەها پێکەوە بەسرتراونەتەوە کره  کۆماری ئیسالمی و. کهوایە گرنگ نیە قوناغی نوێیە یان نا و هی  ناگۆڕێ
بەاڵم نیشران دەدات کە پڕۆپاگەنردەی ناوبۆشری هەمروو . قۆنا  ناناسێ و بره برێ پسرانەوە دەبرێ کراری خرۆی بکرات

ڕۆژەی کۆمرراری ئیسررالمی بررۆ فەوتانرردنی حیررزبە سیاسرریەکانی کوردسررتان، چەنرردە لەگەڵ ڕاسررتییەکانی کۆمەڵگررای 
بەکرران دێررتەوە؟ مررن پێمرروایە کۆمرراری ئیسررالمی زۆر زۆر لرره کوردسررتان و لەو کوردسررتان و پررێگەی جەمرراوەریی حیز
کوردستان سەنگەرێکی زۆرزۆر قایمە لره دژی کۆمراری ئیسرالمی و لره کاتێکردا . حیزبانە که دەڵێ نەماوەن نیگەرانە

خەڵکرری کرره سەرتاسررەری ئێررران برسررییەتی و هەژاری و دیرراردە هەر تاڵەکررانی کۆمەڵگررا، ئێررران و دەیرران میلیررون 
هەراسرران کررردووە و ڕژیرر  هەسررتی پێرردەکات، هەر چەشررنە هەسررتانێکی جەمرراوەری لرره کوردسررتان و چرراالک برروونی 

زێردەرۆیی نریە گەر بلێرین . حیزبەکان دەتۆانێ هەوێنی هەڵگیرسانی بزووتنەوە و شۆڕشی جەماوەری له ئێرران بێرت
لێدەدرێ، هەر برۆیە هری  چەشرنە دەرفەتێرک  جەرەقەی شۆڕشی جەماوەری له دژی کۆماری ئیسالمی له کوردستانەوە

 .له دەست نادات و هەر پیالنێک دەگێرێت
 

ــورد هێررزە سیاسرریەکانی کوردسررتانی ڕۆژهەاڵت بررۆ بەرەنگرراریی ئەو هەڵسرروکەوتانەی کۆمرراری ئیسررالمی  :ڕۆژی ک
 پێویستە چی بکەن؟

 
زۆر ئاشکرایە که پێویستە به زووترین کات که زۆریش درەنگ کەوتووە، ڕێگاێکی هاوبەش و یەکگرتووانە  :کەعبی

برره هررۆی ئەوە کرره کررۆمەڵەی زەحمەتکێشرران و هەموومرران لرره ڕێرربەری و کادرەکررانی زۆر جررار قسررە و . بگرررنە پررێش
 .ر له سەری ناچ لێدوانمان له سەر پێویستیی ئەم کاری هاوبەش و یەکگرتنە هەبووە، لێرە زۆرت

 
 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -  رۆژی کوردماڵپەڕی : سەرچاوە
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 بەبێ ھاوكاریی خۆماڵی، ئەو كردەوە تیرۆریستییە سەركەوتوو نەدەبوو: ھاوار بازیان

 
 
 
 
 
 

ی سرەرماوەزی ٣١بە مەبەستی تاووتوێ کردنی، بەشێک لە ڕەهەنردەکانی کرردەوەی تیرۆریسرتیی شرەوی سرێ شرەممە 
کەس شەهید بروون، وتووێژێکمران لەگەڵ بەڕێرز هراوار  ٧کە تێیدا  ی هەتاویی بەر دەرگای قەاڵی دێموکرات١٣٩٥٥

 .بازیان، ڕۆژنامەوان و چاالکی سیاسیی کورد ئەنجام داوە کە لێرەدا دەیخوێننەوە
 
 
 
 
 
 

 ھاوار بازیان

 
یەکێررک لە ئەنرردامانی پررلە بەرزی یەکێترری لە مرراڵپەڕی فەرمیرری یەکێترری نیشررتمانی ردا نووسرریویە،  :ڕۆژی کــورد

 ؟”تورکیە و تیرۆری کۆیە، کوجا مەرحەبا“تیرۆری کۆیە، کاری تورکیایە؟ بەڕای ئێوە کوردکوتەنی 
 

ئێرانردایە، بەرەیەك بە تۆزێك لێكدانەوەی سەرپێیی دەبینین توركیرا ئێسرتە لە بەرەی سرعوودی و دژبەری  :بازیان
 كە هێزەكانی كوردیی نەیاری ئێرانیش خۆیانی تێدا دەبیننەوە، بۆیە هی  پاساوێك هەڵناگرێ لە ئێستەدا ئەو 

 :ئەو جۆرە لێكدانەوانە لە دوو ئەگەر بەدەر نین. كارە لەسەر دەست و ڕاسپاردەی توركیا بێ

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/12/15589494_1371226136244750_8335341275906407813_n.jpg
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 .بەالرێدا بردنی ڕاستییەكان و الدانی چاوەكانی تیرۆر لەسەر کۆماری ئیسالمی :یەک
ئەوەی بەڕاسررتی كە خرراوەن ئەو بۆچرروونە بە نەزانرری و كاڵفررامی دەسررتی بررۆ پرسررێكی وا گرینررگ و مێررژوودار  :دوو

 .بردووە كە من ئەگەری یەكەم بەهێزتر دەزان 
 

ەڵویسررت و نرراردنی ڕۆژنامەوانررانی بررۆ ئێررران و هەمرریش لە یەکێترری نیشررتمانی هەم لە لێرردوان و ه :ڕۆژی کــورد
کۆبوونەوەی ئەنترناسیۆنال سوسیالیست، بە هەموو جۆر بەرگری لە ئێران دەکا و هیرش دەکاتە سەر ترورکیە، ئەو 

 سیاسەتە لە چیەوە سەرچاوە دەگرێ؟
 

نەیراربوونی پرارتی دیمروكرات و . یەكێتری، سیاسرەتەكانی نراوخۆیی و دەرەكری لەسرەر دوو بنەمرا داڕشرتووە :بازیان
 .نیشاندانی خۆی وەك هاوپەیمانێكی جێ متمانەی ئێران

هەر لە سەرەتای دەستپێكی جووڵەی چەكرداریی نروێی ڕۆژهەاڵتییەكران، یەكێتری هاوشرانی ئێرران پێیوابروو پرارتی 
واتە ڕوون و ئاشكرایە لەو پرسەدا هەردوو الیەن دەگەن بە خاڵێكی هاوبەش . هەڵسانەوەیە دیموكرات لەپشت ئەو

یەكێتی نیشتمانی بەداخەوە ئەوەنردەی مەیلری ترارانی هەیە، خەمری موكریرانی . كە دەبێ بەربەرەكانی لەگەڵ بكەن
دۆسرتی “سراڵە بەنراوی  02 كێشەی گەورەتر لەوەی دووبەرەکیی سیاسیی ئەو هێزەیە كە زیراتر لە. نەبووە و نییە

، وەك سەرچاوەیەكی سیاسری بەرامربەر ئێرران، سروودی لە بروونی كروردی ڕۆژهەاڵت لە ناوچەكرانی خرۆی ”دیموكرات
هەربررۆیە نەك دەرفەت بە دیمرروكرات نررادەن، بگرررە دەرفەتەكررانی دیمرروكراتیش لەبررار دەبەن كە بەرهەمرری . بررردووە

 .خوێن و ڕەنجی دیموكرات خۆیانە
 

نامەیەک لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان باڵو بۆتەوە لە نازم دەبا ، نوێنەری هەرێر  لە تراران کە دەڵری  :ڕۆژی کورد
ریە، ئەو نیشرران دەدا،  ٢١١١چرراوەدێریی دێمرروکرات لە سرراڵڕۆژی تیرررۆری دوکترروردا بررکەن، ئەو نررامەیە ئرری سرراڵی 

ۆی هەیە دەسررتی یەکێتری لەو کررردەوە یەکێتیری نیشرتمانی لەمێررژە لە سیاسرەتەکانی ئێررانەوە گررالوە، بەڕای ئێروە بر
 تیرۆریستیەدا هەبێ، یان هەکێتی ئاسانکاری بۆ کردبێ؟

 
ئەو بەڵگەیە و دەیان بەڵگەی ڕاست و دیاری دیكە، هەموویان ئەو ڕاستییە دەردەخەن كە یەكێتری نراتوانێ  :بازیان

هاوكررات كەس نرراتوانێ بڵررێ سررەرجەم یەكێترری تێرروەگالوە لەوەی دژایەتیرری دیمرروكرات و ! خەمرری ئێررران نەخرروات
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رری نراو یەكێتری كە زیراتر لە ”سرتئێرانری پەرە“بزووتنەوەی نروێی كروردی ڕۆژهەاڵت بكرا، بەاڵم بێگومران بەشرێكی 
، برۆ ئەوەی شروێنی لەقری نراوەخۆیی خۆیران و بەهرای ”زۆریرنەن“نیوەی ئەو حیزبە لەخرۆ دەگررێ و سرەر بە براڵی 

سیاسرریان لە مەیرردانەكەدا زیرراتر لە دەسررت نەدەن، ئاسررانكاری دەكەن بررۆ ئەوەی ئێررران بترروانێ ئەو پەیررامە بە 
بەڵرێ ئەو كرارە و شرێوازی كرردەوەكە و ئەگەر ! ردەم مەكتەبری سیاسریتاندیموكراتران بردات كە دەسرتمان دەگراتە بە

بەبێ هاوكاریی خۆماڵی، ئەو كردەوە تیرۆریستییە : بەراوردی ڕووداوەكانی پێشتریش دەكەی بە یەك ئەنجام دەگەی
 .سەركەوتوو نەدەبوو

 
تیەوە و هەروەهرا پەراوێزخسرتنی بەڕای ئێوە لە هەمبەر ئەو الگیریە ئاشکرایەی ئێران لەالیەن یەکێ :ڕۆژی کورد

کوردی خۆرهەاڵت و ڕێگری لە چونەوەی پێشمەرگە بۆ زێدی خۆی، حیزبەکانی خۆرهەاڵت زۆر شرلگیر نرین و زۆریران 
لەبەر یەکێتی دانەنەواندووە؟ ئەگەر بەڵێ، بۆ؟ ئایا دەتروانین بڵێرین حیزبەکرانی خرۆرهەاڵت، سرەربەخۆییان الواز 

 بووە؟
 

سراڵی مانەوەیران لە باوەشری باشروور، فێرری زۆر شرت بروون، یەكێرك لەوانە  ٢١ان لە ماوەی ڕۆژهەاڵتییەك :بازیان
كراتی ئەوە هراتووە گلەیری لە یەكێتری و هری  . ی لەڕادەبەدەر بەرامبەر ئەوانەی بەناوی دۆست، دوژمنن”نەرمبوون“

ەوەندییەكانی ئێمە ئامرادە یەكێتی لەبەر بەرژ: هێزێكی تر نەكەین و هەرچی گلەیی هەیە لە خۆمانی بكەین بەوەی
بری، بەاڵم ئایرا ” رەنرگە مەنترق“نەبووە و نابی دەست لە ملری ئێرانری هراوەڵی بكراتەوە و بەدیردێكی سیاسری ئەوە 

بررین؟ ئەگەر ئەو گلەییرریە لە خۆمرران بكەیررن، یەكێترری و سررەرجەم ” سرریفر“ئررێمە تررا كەی لەو هاوكێشررەیەدا ژمررارە 
ی ئەوەی بە چراوی بەزەیری سرەیرمان بركەن، وەك هێزێرك حسرێبمان برۆ هێزەكانی تری كروردی و نراكوردی لە جیرات

 .دەكەن
 

دیموكرات دەتوانێ وەك هەموو ئەو هێزە شۆڕشگێڕانەی دیكەی كوردی، شاخ لە دوژمن بگرێ و برانگەواز برۆ نراوەخۆ 
لەوانە بكرات كە و دەرەوە بدا لەوەی تێكەڵی بن، جا ئەوكات ئەگەر وەاڵمی پێویستی وەرنەگرتەوە دەتوانێ گلەیی 

 .ئێستە ئەو ڕەخنانەی وەك ئێمەی لێدەگرن
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -  رۆژی کوردماڵپەڕی : سەرچاوە
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ھەتا لێكترازاو و پڕژباڵو بين دوژمنانى گەل و نيشتمان دەتوانن جينایەتى : زەبیحی

 لەوه گەورەتريش بخوڵقێنن
 
  
 
 
 
 
 سرەرماوەزی ی٣١ شرەممە سرێ شرەوی تیرۆریسرتیی کرردەوەی ڕەهەنردەکانی لە بەشێک کردنی، تاووتوێ مەبەستی بە

 هیروا بەڕێرز لەگەڵ وتووێژێکمران بروون، شرەهید کەس ٧ تێیردا کە دێموکرات قەاڵی دەرگای بەر هەتاویی ی١٣٩٥٥
 .دەیخوێننەوە لێرەدا کە داوە ئەنجام دانمارک، لە حدک کومیتەی ئەندامی و سیاسی چاالکوانی زەبیحی

 
 
 
 
 
 

 ھیوا زەبیحی

 
 مانایەکە؟ چ بە ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی دەکەن؟ پێناسە چۆن تیرۆر :ڕۆژی کورد

  
 ز راتر وه دژبەرد رت و  رار نره الیەنرش  رش سرته جره و سااسرش كوشرتنش و برردن نراو لره ماناى به تیرۆر :زەبیحی

 کەڵرک خۆیران سااسریی دژبەرانری و نەیراران لەنراوبردنش برۆ کەڵک شێوەیە و له سەرەڕۆكان و توتالاتر ته حكومه
 چارەسرەركردنش برۆ دیرالۆگ و گفتوگۆ شێوەى به نایە، خۆیاناان دژبەرانش دەنگش باستنش تواناى چونكه وەردەگرن،

http://www.rojikurd.net/wp-content/uploads/2016/12/rasan-teqinnnnnnn.jpg
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 سااسریی نەیرارانش بردنرش نێرو لره برۆ و ناناسێت سنوور تیرۆر زم. سەردەماانه و مەدەناانه شێوەیەکی به کێشەکان
 .دەدەن ئەنجام خۆیان تیرۆریستیی كارى بگونجێت بۆیان گوماناوى شێوەیەکی هەر به خۆیان،
 هرا  یەكگرتووەکران، نەتەوە مرۆڤرش مافش جاڕنامەى بەپێی و تۆقاندن و ترس واتاى به سااسیە وشەیەكش تیرۆر

 .نایە مرۆڤایەتش پێوەرێكش
 
 ڕژیر ، بنەڕەتیری سااسرەتش پێکررد، ئاماژەم هەروەک ئێران، ئیسالمیی سێدارەى و پەت کۆمارى لەگەڵ پێوەندى له

 پاشرەى کرردۆتە ئێعردامش و كرردن ز نردانش و خرۆف و ترس نایەو مرۆڤایەتش و ئانسانش پێوەر كش ها  به باوەڕى
 شرێوەگەلی بره توانش سانایی به زۆر پێیە بەو هەر كردنادا، حکومەت ساڵەى ٣٧ تەمەنش ماوەى له خۆی سەرەکیی
 .بكات سەركوت ئێران سەرانسەرى له خۆی دژبەرانش و نەیاران جۆراوجۆر

 
 سرنوورەکان دەرەوەى لره بووه خۆی سااسیی نەیارانش تیرۆرى و كوشتن ڕژی ، ئانسانایەكانش دژى كردەوه له یەكاك

 ناوبرانگش بره سرایەتش كره تیررۆرى: وێرنە برو دەکرێت، پێناسە نێودەوڵەتی تیرۆر زمش به سااسادا قاموسش له كه
 لره نەمر رش(قاسملو دوكتور) گەل و حازب مەزنش سەركردەى دوو تیرۆرى فەڕانسه، له( ختاار به شاپورى) ئێرانش

 دەرەوەى و نراوخۆ له د كه نموونەى دە ان و ئاڵمان ماكونوس له( شەرەفکەندی سەعاد دوكتور) تیرۆری و ئوتر ش
 .واڵت

 
 مێررژووش و گەلرره بررۆ هەر سررەرکەوتن بنەڕەترردا لرره بەاڵم بێررت سررەرکەوتوو توانێررویەتش ڕواڵەت برره هەرچەنررد

 .سەلماندوویەتش
 

 دەرەوەی لە تەنرانەت و ناوخۆ لە دژبەرانی ناڕەزایەتیی دەنگی کپکردنی بۆ  ئێران ئیسالمیی کۆماری :ڕۆژی کورد
 ڕێکرراری دەترروانێ شررێوازە ئەو کارهێنررانی  ئایررا. وەردەگرررێ ڕەشررەکوژی ڕەوشرری  لە کەڵررک ئێرررانیش سررنوورەکانی

 بێ؟ سەرکەوتوو بواردا لەو توانیوێتی ئیسالمی کۆماری ئایا بێ؟ بەرەنگاری
 

 دەسرەاڵتی بره درێرژە بتروانن ئەوەى برۆ پاشره کرردۆتە كوشرتناان تیررۆرو سرەرکوتکەرەکان، ڕژیمه هەموو :زەبیحی
 .ناتوانن در ژخایەن بۆ بەاڵم بن، سەركەوتوو دەتوانن ماوەیەك بۆ بەاڵم بدەن، خۆیان نگر سش
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 :هە ه بەرچاوى هۆکارگەلش چونكه بكات، كپ گەل ی دەنگش ناتوانێت ئاسالمش د كتاتورىی ڕژیمش :ڕۆژی کورد
 

 پچرووك گونردێكش بۆتە جاهان تەکنەلۆژی، پێشکەوتنش و تەكناك و زانست پێشكەوتنش و گەشه هۆى به :زەبیحی
 کرۆمەاڵیەتی و ئرابوورى و سااسرش باسێكش و هەواڵ هەموو ئاگادارى دەتوانن خێرا ش به و سانایش به زۆر خەڵک و
 چراوكراوه گەل توێژەکرانش و چان هەموو كه ئەوه هۆى بوونەتە هۆکارانه ئەو هەر. ببن جاهان گشت له تاد،.…و

 .ڕژی  ى كۆنرپەرستانه باروباوەڕى و خورافه بارى ژێر نەچنه و بكەون عر فەت مه و عال  و زانست وەدواى و بن
 

 بە بەرچاویان خەساری کە بەتایبەتی کورد ئۆپۆزیسیۆنی و گشتی بە ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی هێزەکانی :ڕۆژی کورد
 بە هەوسارپچڕاوە تیرۆریزمە ئەو ڕوخساری نەیانتوانیوە بۆ وێکەوتووە، ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی هۆی

 بناسێنن؟ نێونەتەوەیی کۆمەڵگای
 

 .منەوه بەالى گرنگه زۆر ش جێیەو به زۆر پرسااره و ئه :زەبیحی
 
 زۆر هەبرن ئەگەر رش ئێرانش، ئۆپۆز ساۆنش ناوى به نایە شتێکمان من بڕواى به هەلومەرجەدا لەم بەداخەوە زۆر -

 پێنراو لره هەموو ران گشرتش بره و تررازاون لێرك و پرڕژوباڵو زۆر چونكره نرایەت، لێروه نوزە ران و هێزن بێ و الواز
 ز رراتر ڕژیرر  كرره ئەوەى هررۆى بۆترره ئۆپۆزیسرریۆن پڕژوباڵویرری و الوازى ئەو و دەنررێن هەنگرراو خۆیرران بەرژەوەنرردیی
 برۆ بهاوێژێرت پەل  توانیرویەتش سرانایی بره زۆر رش و بردات خرۆی گەلیی دژى دەسەاڵتداریی به درێژە توانیویەتش

 .بكات پچڕپچڕ ز اتر خۆی ئۆپۆزیسیۆنش و واڵت دەرەوەى
 

 هۆکرارانەش ئەو ئۆپۆزیسریۆندا، نێرو لره یەكترری بره متمرانەیە براوەڕو نەبروونش پرڕژوباڵویە ئەو سرەرەکیی هۆکارى
 برره حازبەکرران و برردات خررۆی نەیررارانش لرره بەرچرراو خەسررارى بترروانێ دەسررەاڵتدار، ڕژیمررش كرره ئەوه بررۆ ئەگەڕێررتەوه

 دنارراى برره ئاخونرردەکان یواقعرر ڕوخسررارى ناسرراندنش سررەر پڕژێترره نرره سررەر ان كرره بكررات سررەرقاڵ جارراواز شررتگەلش
 .جاهانش کۆمەڵگای دەرەوەو

 
  كرد باسمان ئێرانش ئۆپۆزیسیۆنش بو كه وه سەره ى تاله واقاعه و ئه هەر كوردستاناش ئۆپۆزیسیۆنش تناسبە به
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 !كوردستانش ئۆپۆزیسیۆنش نێو له یەكنەگرتوو ش و پرژوبالوى و مساردى خه ئاست نایەله وتوى ئه رقاكش فه
 

 ئۆپۆزیسرریۆنش كرره ئەوەیە دەکرێررت بەدى كوردسررتانش و ئێرانررش ئۆپۆزیسرریۆنش نێرروان لرره كرره سررەرەکی جارراواز یەكش
 بەاڵم هێشتووه، جێیان به و نیە خەباتاان گۆڕەپانی و خۆیان جەماوەرى لەگەڵ ڕاستەوخۆیان پێوەند یەكش ئێرانش

 بەرەیەكرش و یەكڕ رزى و یەكگرتروو ش نەبروونش بەاڵم هەیە دەرەکییران و نراوخۆیی وجودى كوردستانش ئۆپۆزیسیۆنش
 مراهایەتش قراودانش لره واتره سرەرەکی مەبەسرتێکی پێناو له نەتوانن كه ئەوەى هۆى بۆتە نێوانااندا له یەكگرتوو

 .هەڵبگرن هەنگاو نێونەتەوە ش كۆڕوکۆمەڵی و دەرەوەوه دنااى بۆ ڕژی  تیرۆر ستىی
 

 شرەوی ڕێوڕەسرمی لە کوردسرتان دێمرۆکراتی حیزبری بنکەکانی سەر بۆ تیرۆریستی هێرشی نوێترین لە :ڕۆژی کورد
 وتەبێژانری لە هینردێک زاری لە. دەسرەلمێنن تراوانە ئەو برکەری وەک ئێرران ئیسرالمیی کۆماری ئاماژەکان یەڵدادا،
 یەڵردا شرەوی تیررۆری دەکررێ، ئیسرالمی کۆمراری دژبەرانری سرەر برۆ هێررش لە قسرە ڕاشرکاوی بە ئێرران دەسەاڵتی

 ئیسرالمی کۆماری  دژبەرەکانی هێزەکانی دژی لە تیرۆر بەرباڵوتری دەستپێکردنەوەی لە نوێ قۆناغێکی وەک دەکرێ
 نرخاندن؟ بێتە

 
 د مروكراتش حازبرش سااسرىی دەفرتەرى نز رك لە دێمروکرات قەالی ى تیررۆره و ئره مرن برڕواى بره بەڵێ، :زەبیحی

 و د مروكرات باڵش هەردوو بەتا بەت و كوردستان ڕۆژهەاڵتی حازبەکانش هەموو بۆ مەترسێدارە زەنگێکی كوردستان،
 لەوه جانرررایەتش دەتررروانن ناشرررتمان و گەل دوژمنرررانش بررران پرررڕژباڵو و لێكتررررازاو هەترررا دەڵرررێ  پێاررران ڕاسرررتەوخۆ

 .بخولقانن گەورەتر ش
 

 بره كۆیە ئاسا شش ئەفسەرى دوو و حدك قارەمانش پاشمەرگەى پێنج كردنش شەهاد و كۆیە قەاڵی جانایەتەى ئەو
 نە رارو هرا  كوردسرتان، د مروكراتش حازبش و هۆکاریەتی  ئێران ئیسالمیی کۆمارى ڕژیمش گومانێك، و شك ها  بێ

 .ئێران روەرى تیرۆر ستپه ڕژیمش له بێجگە ناە ترى دوژمنێكش
 

 کۆمراری کەوتانەی هەڵسو ئەو لەگەڵ بەرەنگاری بۆ کوردستان رۆژهەاڵتی کوردییەکانی سیاسیە هێزە :ڕۆژی کورد
 بکەن؟ چی پێویستە ئیسالمی
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 هەمرروو لرره كردەوە رران برره هاوكرراریش دەبررێ كوردسررتان باشرروورى لرره كوردسررتان ڕۆژهەاڵترری ئۆپۆزیسرریۆنش :زەبیحــی
 له و هەبێت پێکەوە پێوەند ان ڕاستەوخۆ دەبێ ئاسایشیدا و هەواڵگرى زاناارىی له بەتا بەت هەبێت، بوارەکاندا

 .نەبوێرن خۆ یەكتر به زاناارى دانش
 
 .كورد ڕۆژى بەڕێوەبەرانش بۆ هەمە بڕانەوەم بێ سوپاسش خۆمەوە لەالیەن کۆتاییشدا لە
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -  رۆژی کوردماڵپەڕی : سەرچاوە
  

  
  

 
کۆماری ئیسالمی لە ھەموو ھێزی خۆی بۆ لەناوبردنی شۆڕشی : ئەلبورز ڕووئین تەن

 کورد و ئامانجەکانی کەڵک وەردەگرێت
 

 سرەرماوەزی ی٣١ شرەممە سرێ شرەوی تیرۆریسرتیی کرردەوەی ڕەهەنردەکانی لە بەشێک کردنی، تاووتوێ مەبەستی بە
 ئەلبورز بەڕێز لەگەڵ وتووێژێکمان بوون، شەهید کەس ٧ تێیدا کە دێموکرات قەاڵی دەرگای بەر هەتاویی ی١٣٩٥٥
 .دەیخوێننەوە لێرەدا کە داوە ئەنجام کورد سیاسیی چاالکی  تەن، ڕووئین

 
 
 
 
 
 

 ئەلبورز ڕووئین تەن

 
  مانایەکە؟ چ بە ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی دەکەن؟ پێناسە چۆن تیرۆر :ڕۆژی کورد
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 ئامرانجی بە واڵتێرک، یران ڕێکخراوێرک یران گرروپ یران تراک هەر بەرانبەر توندوتیژی بەکارهێنانی :ڕووئین تەن
 نێرروان لە هەیە جیرراوازی لێرررەدا. تیرررۆرەوە خررانەی دەکەوێررتە ئیرردۆلۆژی، و سیاسرری بەرژەوەنرردیی وەدەسررتهێنانی

 نرررخە پێنرراو لە بررکەن، شررەڕیش ئەگەر تەنررانەت ئەوان خەبرراتی. شۆڕشررگێرەکان ڕێکخررراوە ئررازادیخوازان، خەبرراتی
 تیررۆر وشرەی. تیررۆرەوە چوارچێروەی نراکەوێتە کە هەیە خۆی یاسای شەڕیش دایە، ڕەواکان مافە و گەردوونییەکان

 یەکرێکە دەوڵەتی تیرۆری. هەیە جۆری چەند تیرۆر. هاتووە تۆقاندن یا ترساندن بەواتای فەڕانسەویدا یزمان لە
 پێناسرررەیە بەو. بەرێرررت لەنررراو خرررۆی دژبەرانررری دەدات هەوڵ تونررردوتیژی، کرررردەوەی بە دەولەتێرررک واتە لەوانە،

 دڕەنردییەوە بەوپەڕی و شرێوازێک هەمروو بە خۆی دژبەرانی بردنی ناو لە بۆ ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی
 خومەینی حوکمی، سەر هاتنە ساتەکانی یەکەمین لە چونکو بووە، دروست سەرکاریەوە هاتنە یەکەمی ڕۆژی لە هەر

 دژی کە ئەوەی بیرانووی بە تەنیرا دا، ئەنجامیران دواترر و دەرکررد کەسریان زۆر کوشرتنی فەرمرانی دارودەستەکەی و
. وەرگرت ئیسالمی دەستوری و ناو لە کەڵکیان دانانیشی، لەسەر سەرپۆش بۆ ناکەنەوەو بیر ئەوان وەک یان ئەوانن

 ئێسرتا ترا سرەردەمەوە لەو. هەبوو ئیسالمی شەرعی حاکمی پۆستی دەدا، کوشتنی فەرمانی کە کەسەی ئەو نمونە بۆ
 دادگرا لە بەشرێکیان و کراوە ئیسالمی کۆماری بەدەستی کە براون نێو لە ئیسالمی کۆماری دژبەری هەزار هەزاران بە

 .سەلمێندراون نێودەوڵەتیەکان
 

 دەرەوەی لە تەنرانەت و ناوخۆ لە دژبەرانی ناڕەزایەتیی دەنگی کپکردنی بۆ  ئێران ئیسالمیی کۆماری :ڕۆژی کورد
 ڕێکرراری دەترروانێ شررێوازە ئەو کارهێنررانی  ئایررا. وەردەگرررێ ڕەشررەکوژی ڕەوشرری  لە کەڵررک ئێرررانیش سررنوورەکانی

 بێ؟ سەرکەوتوو بواردا لەو توانیوێتی ئیسالمی کۆماری ئایا بێ؟ بەرەنگاری
 

 و پڕەنسریپ و ڕێسا هەموو پێچەوانەی چونکو بێت، بەرەنگاری ڕێکاری ناتوانێ شێوازە ئەو گومان بێ :ڕووئین تەن
. وەردەگرن شێوازانە لەو کەڵک تیرۆریستەکان و جینایەتکاران تەنیا واتە مرۆڤیە، ئەخاڵقی و نێودەوڵەتی یاسای

 خرۆی، ئامانجی بگاتە تیرۆر بەکارهێنانی بە ناتوانێ تر واڵتێکی هی  نە و ئیسالمی کۆماری نە دا کات هەمان لە
 داواکارانی کە ڕاستیەیە ئەو سەلمێنەری مرۆڤایەتی مێژووی چونکو بێت، ئازادیخوازان دژی تیرۆر ئەگەر بەتایبەتی

 کۆمرراری چونکررو ئاشررکرایە، و ڕوون زۆر هەر چەنرردە ئەو ئێررران و کررورد بررۆ. سررەردەکەون ئررازادیخوازان ڕەواو مررافی
 زۆر ئیسرالمی کۆمراری وەردەگرێت، کەڵک ئامانجەکانی و کورد شۆڕشی لەناوبردنی بۆ خۆی هێزی هەموو لە ئیسالمی
  ئیسالمی کۆماری ئەوەی بۆ بەڵگەیە خۆی ئەوە کەواتە بەردەوامە هەر کورد خەباتی ئێستاش بەاڵم ڕژاند خوێنی

 .بێت سەرکەوتوو نەیتوانیوە
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 بە بەرچاویان خەساری کە بەتایبەتی کورد ئۆپۆزیسیۆنی و گشتی بە ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی هێزەکانی :ڕۆژی کورد
 بە هەوسارپچڕاوە تیرۆریزمە ئەو ڕوخساری نەیانتوانیوە بۆ وێکەوتووە، ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی هۆی

 بناسێنن؟ نێونەتەوەیی کۆمەڵگای
 

. هەبرووە کەموکوڕیمران بروارە لەو کە هەیە خۆمرانەوە بە پەیوەنردی بەشرێکی. بەشرە دوو چەنردە ئەو :ڕووئین تەن
 ئەو ترا سرتەملێکراویمان دەنگری و بکەین کارە ئەو باشتر تاراوگە، کوردانی لە وەرگرتن کەڵک بە دەمانتوانی ئێمە

 هەروەهرا. ئوروپراش کەلترووریی بگررە و یاسرایی و سیاسری ناوەنردەکانی هەمروو بە بگەیێنرین دەتوانین کە شوێنەی
 بەرهەمری بەشرێکی کرورد دۆسرتانی ئێسرتاش نمرونە برۆ. برکەن کرار زۆرتر دەیانتوانی بوارەدا لەو سیاسیەکان الیەنە

 بگەیێنرین، دەنرگە ئەو دەمرانتوانی باشرتر کرابرا کرار ئەگەر کەواتە قاسرملوون، دکترور شرەهید، ڕێبەری دیپلۆماسیی
 باسررە ئەو دووهەمرری بەشرری. حەوجێییەکیشررە و هەیە زۆرترمرران ئەنجررامی پتانسررێلی بەاڵم کررراوە کرراریش هەرچەنررد
 نررخە و ڕاگرن ئێمە بۆ گوێ ئامادەن چەند تا کە هەیە ڕۆژئاوایە واڵتانی و نێودەوڵەتیەکان الیەنە بە پەیوەندی

 بەرژەوەنردیی نرخرانە لەو زیراتر واڵتێرک هەر چونکرو دابنرێن، ئابوریەکران بەرژەوەنردییە سەروی لە گەردوونیەکان
 بە ئێرررران وەکررروو ناوەڕاسرررتی ڕۆژهەاڵتررری دەوڵەمەنررردی واڵتێکررری گەڵ لە ترررایبەتی بە دەگررررێ، لەبەرچررراو خرررۆی

 فرراکتەری لە زیرراتر بررۆیەش هەر زۆرە، خرراوی مررادەی خرراوەن هەم و برراش کڕیرراڕێکی هەم کە زۆرەوە حەشرریمەتێکی
 .بگیرێت بەرچاو دە هەن تریش فاکتەری دەبێ بوارە لەو بوون چاالک

 
 شرەوی ڕێوڕەسرمی لە کوردسرتان دێمرۆکراتی حیزبری بنکەکانی سەر بۆ تیرۆریستی هێرشی نوێترین لە :ڕۆژی کورد

 وتەبێژانری لە هینردێک زاری لە. دەسرەلمێنن تراوانە ئەو برکەری وەک ئێرران ئیسرالمیی کۆماری ئاماژەکان یەڵدادا،
 یەڵردا شرەوی تیررۆری دەکررێ، ئیسرالمی کۆمراری دژبەرانری سرەر برۆ هێررش لە قسرە ڕاشرکاوی بە ئێرران دەسەاڵتی

 ئیسرالمی کۆماری  دژبەرەکانی هێزەکانی دژی لە تیرۆر بەرباڵوتری دەستپێکردنەوەی لە نوێ قۆناغێکی وەک دەکرێ
 نرخاندن؟ بێتە

 
 شررێوازی بە و ڕانەوەسررتاوە هەر ئیسررالمی کۆمرراری چونکررو بررزان  تررری دەسررتپێکێکی وەک نرراتوان  مررن :ڕووئــین تەن

 کرورد جروواڵنەوەی بە پەیوەنردی چەنردە ئەو دیرکەش لەالیەکری دەبێرت زۆر، یا کەم بووە، بەردەوام هەر جوراوجۆر
 و زۆرترر ئەزمونێکی بە بوارەشدا لەو وەردەگریت کەڵک تیرۆر لە زیاتر ئیسالمی کۆماری  دەبێت بەهێزتر تا هەیە

 هەبررروونی و ئیسرررالمی کۆمررراری نررراوەرۆکی هرررۆی بە بەاڵم. دەدات کارەکرررانی بە بەردەوامررری کراوەتررررەوە دەسرررتێکی
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 ئەگەر بەتررایبەتی دەکرێررت، کررردەوانە ئەو زیررادتربوونی پێشرربینیی تیرررۆر، بە گرفتەکرران چارەسررەریی عەقڵیەترری
 ئەو. بکەیررن کررردەوەیەک هەمرروو پێشرربینی دەبررێ هێرررش، بررۆ بگوڕێررت بەرگرررییەوە لە خررۆی ترراکتیکی کررورد شۆڕشرری

 برۆ بانگەشرەی ژێردەسرتەکانیەوە گررووپە و ئیسالمی کۆماری لەالیەن شانازییەوە بە تەنانەت ئاشکراو بە چەندەش
 .دەکرێت

 
 کۆمراری کەوتانەی هەڵسو ئەو لەگەڵ بەرەنگاری بۆ کوردستان رۆژهەاڵتی کوردییەکانی سیاسیە هێزە :ڕۆژی کورد

 بکەن؟ چی پێویستە ئیسالمی
 

ــین تەن . جێرربکەنەوە خۆیانرردا کرراریی بەرنررامەی لە زیرراتر هەمرراهەنگی دەبررێ ڕۆژهەاڵت سیاسرریەکانی هێررزە :ڕووئ
 پررووچەڵ ئیسررالمی کۆمرراری پیالنەکررانی دەترروانێ هێزەکرران، هاوئرراهەنگیی و یەکگرترروویی چەشررنە هەر هەروەهررا
 دەرکررردووە، نرراوی ڕاسرران نرراوی بە ئێسررتا کە شررۆڕش پشررتیوانیی و شررۆڕش سررەر لە بەردەوامرری هەروەهررا بکرراتەوە،

 شرارە، و شراخ خەبراتی لێکگرێردانی کە ڕاسران ئامانجەکرانی و بشرڵەژێ زیراتر ئیسالمی کۆماری ئەوەی هۆی دەبێتە
 .نامێنێ ئیسالمی کۆماری تیرۆری بڵێین دەتوانین ئەوکات و بەدیدێت

 
 بفەرموون؟ نەکراوە بۆ ئاماژەی پرسیارەکاندا لە کە هەیە مژارە بەو سەبارەت بابەتێکتان ئەگەر :ڕۆژی کورد

 
 وەرگرتنری برۆ دا ئیسرالمی کۆمراری لە تیررۆر سیاسرەتی لە براس کورتی بە دەمهەوێ کۆتاییدا لە من :ڕووئین تەن

 برۆ چەکێرک وەک تیررۆر لە کە پێربکەم ئامراژە برووە زۆرترر دواییردا سااڵنی لە کە دانوستاندنەکان لە زیاتر خاڵی
 چراوێکی بە ئەگەر ناناسرێت سنوور چەندەش ئەو بۆ هەروەها و لێوەردەگرێت کەڵکی گاڵوەکانی ئامانجە بەدیهێنانی
 جۆرێرک بە بکەیرن دەکرێن تر گرووپی یان داعش بەدەستی کە دواییەدا لەو جیهان تیرۆرەکانی سەیری شیکارییەوە

 ڕەوتە بەو پێشری جیهرانی کۆمەڵگرای دەبرێ کرورد لە زیاتر بۆیەش هەر ، تەواو ئیسالمیدا کۆماری بەرژەوەندیی لە
 .دەڕوات خرابتر بەرەو جیهان دۆخی نا ئەگەر بگرێت
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/ یەکەم ھەنگاوی کردەیی ھەڕەشەکانی کۆماری ئیسالمی بۆ تیرۆری دژبەرانی لە کۆیە ڕەنگی داوە

 لەگەڵ ھەڵمەت مەعرووفی وتووێژ
 
 

  
  
 
 

ی خەزەڵروەری ١١پاسدار حوسێن سەالمی، جێگری فەرماندەی گشتیی سپای تیرۆریستیی پاسداران، ئەمڕۆ دووشەممە 
ی هەتاوی لە ڕێوڕەسمی وەبیرهێنانەوەی کروژراوانی ئیتالعراتی سرپا لە براکووری ڕۆژئراوای ئێرران لە ئرورمیە، ١٣٩٥

وێررڕای تاوانبررارکردنی ئەمریکررا و ئیسررراییل بە دەسررت تێرروەردان لە کاروبرراری نرراوخۆیی ئێررران، ڕوو لە دژبەرانرری 
 ."و ڕاوەدوونانی دژبەرانمان نیەئێمە هی  هێڵێکی سوورمان بۆ شوێن کەوتن ": کۆماری ئیسالمی گوتی

 
 .”لە هەر شوێنێکی ئەو جیهانە بن، دەیانکوژین“: پاسدار سەالمی ڕوو لە دژبەرانی ڕژیمی ئێران گوتی

 
ڕۆژنامەوانی کوردستانی خۆرهەاڵت، بە ئاماژە بە هەڕەشەکانی جێگری فەرماندەی گشتیی سپای  ھەڵمەت مەعرووفی،

ی دژبەرانی کۆماری ئیسالمی لە هەر شوێنێکی جیهان، لە لێوانێک بۆ ڕۆژی کورد تیرۆریستیی پاسداران لەمەڕ تیرۆر
 : گوتی

 
یەکەم هەنگررراوی کردەیررری کۆمررراری ئیسرررالمی ئێرررران کە وەک مررراکەی تیررررۆر و تیرۆریرررزم لە جیهررران بە گشرررتی و “

نواند، ئەو تیرۆرە هەر خۆرهەاڵتی ناڤین بەتایبەتی، ناسراوە، لە دوای ئەو هەڕەشانە، لە قەاڵی دێموکرات خۆی 
کەس یرران کەسررانێک کردبێتیرران، بە پرریالن و پررارە و ئەمررری ئێررران بررووە و ئەوەمرران پررێ ڕادەگەیێنررێ کە کۆمرراری 
ئیسالمی دەستی بە تیرۆرەکان لە هەمبەر چاالکانی کوردستانی خۆرهەاڵت و حیزبەکانی کردۆتەوە و دڵنیاشر  دوای 

بروونی ئێرران و هاوپەیمران و گزیرەکرانی، ئەو هێرشرانە بەربەرینترر و تەواوبوونی شەڕی موسڵ و دەسرت ئراوەاڵتر 
 .”جیاوازتر دەبنەوە
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مەعرووفی لە درێژەدا ئاماژەی بە لیدوانی یەکێک لە کادرە پلەبەرزەکرانی یەکێتری نیشرتمانی لە مراڵپەڕی فەرمیری 
  :ئەو حیزبە دا و گوتی

 
یەی کە هەیەتررری و سەرئەسرررپێدراویی تەواو و برررێ هێنرررانە ئرررارای باسرررێکی ئەوترررۆ، جیرررا لەو ڕوخسرررارە ڕواڵەتیررر"

کە پێویست ناکا باس لە مێرژوو و نمروونە  -ئەمالوئەوالی بەشی سەرەکیی یەکێتیی نیشتمانە بە ئێران نێشان دەدا 
بێژەری ئەو قسە و دەستە پشتی پەردەکانی گەرەکیانە بێرژن، . ڕواڵەتێکیشی شاراوەشی هەیە - بەرباڵوەکانی بکەم

بە  -کە ئەوان کروردانی خرۆرهەاڵت و پرارتی دێمروکراتی کوردسرتان وا پێناسرە دەکەن-ەر بە ترورکیە حیزبەکانی سر
ئاژاوە نانەوە و دووبەرەکی و تەنانەت دەست تێدابوونیان لە ئینشعاب و . بکەری ئەو کردەوە تیرۆریستییە بناسێنن

 .”.وت خانەیانەدابڕانەکانی جەستەی خۆرهەاڵت، شتێکی تازە نیە و ئەوەش درێژەی ئەو حە
 

ئەو ڕۆژنامەوان و چاالکە سیاسرییەی کوردسرتانی خرۆرهەاڵت لە کۆترایی لێدوانەکەیردا باسری لە ڕێگرا چرارە کررد و 
  :گوتیشی

 
یەکگرررتنەوە، یەکڕیررزی و دەرچررون لە . لە کررێ دەپرسررن بۆترران برراس دەکررات. هەمروو کەس دەزانررێ ڕێگاچررارە چرریە“

بەو شرێوەیە هەم خەسرارە ناوخۆییەکرانی حیزبەکران و هەمرێش خەسرارە  .قۆناغی باشوورنشینی تەنیا ڕێگا چارەیە
حیزبەکان دەبێ لە ئێستاوە لیوەلەرزەی تەواوبوونی شرەڕی موسرڵ و داعشریان لرێ برێ، . دەرەکییەکان، کەم دەبنەوە

بە کرروردی، داعررش ئەگە ربمرررێ لە حیزبەکررانی خررۆرهەاڵت دەمررری، کەواتە باشررتر وایە واز لە تەخررت و بەخترری 
وور بهێندرێ بۆ هەمیشە کە ئەوەش بەستراوە بە ئیرادە و مەیل و ئارەزووی سەرکردایەتییەکانی ئەو کاراوانەوە باش

و لە دەسەاڵتی ئێمەی ڕۆژنامەنووس و خەڵکانی تر کە تەنیا بۆ دابڕان حیسابیان بۆ دەکرێ و بۆ یەکگررتنەوە بە 
 .”هی  وەرناگیرێن، بەدەرە
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 ی تیرۆر لە سوپای پاسداران٢١١ھەموو زانیارییەك لەبارەی یەكەی 

 
 
 
 
 
 
  

هێررزی قودسرری سرروپای پاسرردارانی كۆمرراری ئیسررالمی ئێررران تیمێكرری تررایبەتە بە تیرۆرەكررانی سرروپای  ی411یەكەی 
ئەو یەكەیە بەرپرسررررە لە گەیانرررردنی چەكوچررررۆڵ و راهێنرررران و رێنمررررایی كردنرررری . پاسررررداران لە دەرەوەی ئێررررران

ەسرانەیە كە رێگرررن تیرۆریسرتان و رێكخرراوە چەكردارییەكان لە جیهرران و ئەركری سرەرەكییان تیرررۆری هەمروو ئەو ك
 .لەبەردەم بەرەوپێشچوونی بەرژەوەندییەكانی كۆماری ئیسالمی

 
ئەنرردامانی ئەو یەكەیە لەالیەن فەرمانرردەی گشررتی سرروپای قودسررەوە دەستنیسرران دەكرررێن و بە شررێوەیەكی نهێنرری 

هەر  بەهرررۆی هەسرررتەوەری ئەركررری ئەو یەكەیە لەسرررەریانە برررۆ ئەنجامررردانی. كارەكانیررران بە ئەنجرررام دەگەیەنرررن
عەلری "یان رێبەری كۆمراری ئیسرالمی ئێرران " قاس  سلێمانی"جووڵەیەك مۆڵەت لە فەرماندەی گشتی سوپای قودس 

 .وەربگرن" خامنەیی
 

بەرپرسیارێتی سرەرجەم ئەو تیررۆر و تەقیرنەوانەی چەنرد سراڵی رابرردووی لەسرەر سرا  برووەتەوە كە  411یەكەی 
 :ینلەخوارەوە ئاماژە بە چەند دانەیەكیان دەكە

 
داڕشتنی بەرنامەی تیرۆركردنی باڵیۆزی . 7188اڵی تیرۆری دیپلۆماتكاری سعوودیە لە پاكستان لە مانگی ئایاری س

و كۆمەڵێررك كررردەوەی تیرۆریسررتی لە شرروباتی  7188سررێپتەمبەری سرراڵی  - سرعوودیە لە واشررنتن لە مررانگی ئەیلرروول
ۆماتكرارێكی ئیسرررائیل لە نیرودەلهی و ئەنجامرردانی لەوانەیرش تەقانرردنەوەی ئۆترۆمبێلی هاوسررەری دیپل 7187سراڵی 
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تەقینەوە لە جۆرجیا و بەرنامەی تەقاندنەوەی ماڵێك لە برانكۆك كە ژمرارەیەك ئۆپۆزسریۆنی ئێرانری تیرادا بروو، 
ئەو كرردەوەیە رەوانەی كردبروون، بۆ  411بەاڵم دواجار پالنەكە سەری نەگرت و سەرجەمی ئەو ئەندامانەی یەكەی 

 .گیران
 
 
 
 
 
 

 
 ٢١١فەرماندەی یەكەی 

 
هێزی قودسی سروپای پاسردارانی لە ئەسرتۆیە، عەبردواڵهی لە  ی411سەردار حامید عەبدواڵهی، فەرماندەی یەكە 

. گەڕەكی شائابادی تاران لەدایك بووە و بەرپرسیارێتی سەرجەم تیرۆرەكانی كۆمراری ئیسرالمی ئێرانری لە ئەسرتۆیە
ەستنیشان بكرێت، فەرماندەی سوپای پاسردارانی زاهیردان و زابرول برووە و بەرلەوەی وەك فەرماندەی یەو یەكەیە د

سوپای پاسداران، جێگری سلێمانی بووە و دواترر لەالیەن  ی48لە سەردەمی فەرماندەیی قاس  سلێمانی لە لەشكری 
 .خامنەییەوە وەك بەرپرسی ئیتاڵعاتی سوپای پاسداران دەستنیشان كراوە

 
 411حامیررررد عەبرررردواڵهی لە زۆربەی كررررردەوە تیرۆریسررررتییەكاندا بەشررررداری كررررردووە و وەك فەرمانرررردەی یەكەی 

بەرپرسیارە لە بەڕێوەبردنی سەرجەم كردەوەكانی وەك پالندانان و كۆكردنەوەی زانیاری و دەستنیشانكردنی شێوازی 
 .عەلی خامنەیی تیرۆر، هاوكات بەرپرسە لە بەرزكردنەوەی راپۆرت بۆ قاس  سلێمانی و
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، حامیرد عەبردواڵهی لەالیەن 411بەهۆی ئەو كردەوە تیرۆریستیانە و هاوكرات لەگەڵ بروون بە فەرمانردەی یەكەی 
 .واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكاوە ناوی خراوەتە ناو لیستی رەشەوە

 
سررروپای قودسرررە، لە سرررەردەمی سرررەرۆك كۆمررراری مەحمررروود  ی411مەجیرررد عەلەوی جێگرررری فەرمانررردەی یەكەی 

گروازرایەوە برۆ ئەو یەكەیە و بروو بە جێگرری  7188ئەحمەدینەژاد جێگری وەزیرری ئیتاڵعراتی ئێرران برووە و سراڵی 
 .حامید عەبدواڵهی

 
 شێوازەكانی تیرۆر* 

 
كۆمەڵێك شێوازی جۆراوجۆر پێڕەو دەكات بۆ ئەنجامدانی كردەوە تیرۆریسرتییەكانی و زیراترین هەوڵری  411یەكەی 

 .نەهێشتنەوەی ئاسەوار و جێپێكانی كۆماری ئیسالمی ئێرانە لەو كردەوانەدا
 
ئەو یەكەیە سررروود لە كەسرررانی نررراو دامەزراوەی وەزارەتررری دەرەوەی ئێرررران وەك كۆنسررروڵگە و باڵیۆزخانەكررران  -

وەردەگرێت بۆ كۆكردنەوەی زانیارییەكان و هەر لە رێگەی ئەوانەوە ئامادەكارییان بۆ ئەنجام دەدات و هەندێك جار 
 .هەر لەو كەسانەش بۆ ئەنجامدانی تەقینەوە یان تیرۆركردن كەڵك وەردەگرێت

 
ی بەكارهێنانی چەك لە ئێران رادەهێندرێن بۆ چۆنیەت 411زۆربەی كاتەكان ئەو كەسانە بە فەرماندەیی یەكەی  -

و دانانەوەی بۆمب و تەقەمەنییەكان و بۆ پێدانی زانیاری یان وەرگرتنی ئەركەكانیران راسرتەوخۆ لەگەڵ فەرمانردە 
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و جێگری فەرمانردەی ئەو یەكەیە لە نراوخۆ و دەرەوەی واڵت كرۆ دەبرنەوە، برۆ ئەوانەی لە دەرەوەی ئێررانن، چەنرد 
 .گەڵ كەسەكان دەكەننوێنەرێكی نهێنی هەن كە چاوپێكەوتن لە

 
 
 
 
 
 
 
بەكارهێنانی كۆمپانیا بازرگانییەكرانی سرەربە سروپا كارئاسرانیان برۆ دەكرات برۆ ئەوەی ئەو ئەنردامانەی یەكەكە  -

 .لەژێرناوی بازرگان هاتوچۆی دەرەوەی ئێران بكەن و ئامانجەكانیان جێبەجێ بكەن
 
كررانی سررەر بە سرروپای پاسرردارانی وەك كۆمپانیررای بە قاچررا  بردنرری چەكوچررۆڵ و تەقەمەنرری لە رێررگەی كۆمپانیا -

 .ئاڕەش، زووبین و كۆمپانیای ئاریا بۆ ئەو واڵت و ناوچانەی بە ئامانج گیراون
 
دامەزرانررردنی ناوەنررردە ئاینییەكررران، ناوەنررردە فەرهەنگررری و تەندرووسرررتییەكان لە دەرەوەی واڵت برررۆ ئەوەی لە  -

 .كەیان كۆ بكەنەوەرێگەیەوە ئەندامی خۆجێیی لە واڵتاندا بۆ یەكە
 
راكێشان و رێكخستنی ئەو كەسانەی برۆ پەروەردەی زانسرتی ئراین روو دەكەنە ناوەنردە ئاینییەكرانی وەك حەوزەی  -

 ".قوم"زانستی ئاینی شیعە لە شاری 
 
 
 
 
 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

189 
 

ود كۆمەڵێك توانای جیاوازی لەناوخۆیدا كۆ كرردووەتەوە و سرو 411بۆ ئەنجامدانی كردەوە تیرۆریستییەكان یەكەی 
 .لەو شێواز و كەسانە دەبینێت كە لە خاڵەكانی سەرەوەدا ئاماژەیان پێ دراوە

 
و " قاسر  سرلێمانی"ئەو رێوشوێنانە سەرجەمیان بە فەرمان و ئاگەداری فەرماندەی هێزی قودسری سروپای پاسرداران 

كییەكران لەالیەن جێبەجرێ دەكررێن و پێداویسرتی كرردەوە و چاال" عەلری خرامنەیی"رێبەری كۆماری ئیسالمی ئێران، 
 و لەدوای ئامادەكارییەكان بە ئیمزای فەرمی . ناوەندەكانی پێوەندیدار بەو دوو كەسایەتییەوە رێك دەخرێن

 .خامنەریی یان قاس  سلێمانی تیرۆرەكە ئەنجام دەدرێت
 
 
 
 
 
 
 

 ی چاالكییە تایبەتەكان بەو شێوەیە رێك خراوە٤١١یەكەی 

 
 "حامید عەبدواڵهی" 411فەرماندەی گشتی یەكەی * 
 "مەجید عەلەوی"جێگرەوەی فەرماندەی گشتی * 
 ..."كۆمپانیای ئاڕەش، زووبین و كۆمپانیای ئاریا و" كۆمپانیا بازرگانییەكانی سەر بەو یەكەیە، وەك * 

 
 : دەستەكان* 

 
 چاالكی  -١
 زانیاری  -٢
 لۆجستیك  -٣
 هێزی مرۆیی  -٤
 "پارێزگاری زانیارییەكان -٥



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

190 
 

 
 :ناوچەییەكانیەكە * 

 
 توركیا  - قەوقاز -١
 پاكستان  -٢
 ئەفاانستان  -٣
 رۆژهەاڵتی دوور  -٤
 عێراق  -٥
 ئەوروپا  -٦
 .ئەمەریكا و ئەمەریكای التین -٧
 

تا ئێستە ئەو یەكەیە لە سەرانسەری جیهان كۆمەڵێك كردەوەی تیرۆریستی و تەقیرنەوەی ئەنجرام داوە و هەمرووان 
بەرەوپێشرربردنی سیاسررەتەكانی دەرەوە و نرراوچەیی كۆمرراری ئیسررالمی رێررك خررراون، بەاڵم ئەوە تەنیررا بە ئامررانجی 

چاالكی ئەو گرووپە نەبووە و بۆ لەناوبردن و سرڕینەوەی دژبەرە ناوخۆییەكرانی سرنووری ئێرران ئەو تریمە چەنردان 
 .چاالكی تیرۆریستی لە دژی ئۆپۆزسیۆنی ئێران ئەنجام داوە

 
 
 
 
 
 
 

 سەركردەكانی كورد وەك ئامانجی یەكەكە *
 

 كوردی رۆژهەاڵت زیاترین زیانیان لەو یەكە تیرۆریستییە بەر كەوتووە و دوای داگیرسانی شەڕی دژی كوردستان بە 
 دەستی پیكرد و ئەوەیش بووە هۆكار حزبەكانی رۆژهەاڵت بنكە و بارەگاكانیان  ١٩٧٩فەرمانی خومەینی لە ساڵی 
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 .تەوە ببەنە دەرەوەی سنوورەكانلە ناوخۆی رۆژهەاڵ
 

 هێزی قودسی سوپای پاسداران لە رێگەی باڵیۆزخانەی ئێران لە نەمسا بەناوی دیپلۆماتكار تیمیكی  ی411یەكەی 
. تیرررۆری بررۆ ئەو واڵتە رەوانە كرررد و بە بیررانووی دانوسررتان لەسررەر چارەسررەری دۆزی كررورد لە رۆژهەاڵت لەگەڵ د

ی پایتەخرررت كرررۆ بررروونەوە و لە كررراتی "ڤیەنرررا"سررركرتێری گشرررتی حزبررری دیمررروكرات لە عەبررردولڕەحمان قاسرررملو، 
 .وتووێژكردندا دیپلۆماتكارەكانی كۆماری ئیسالمی چەكەكانیان دەرهێنا و قاسملوو و هاوڕێیانیان تیرۆر كرد

 
 
 
 
 
 
 
عەبردواڵ قرادری ئرازەر و لەگەڵ  ، لە ڤییەنرای پرایتەختی نەمسرا ١٩٨٩ی تەممووزی ١٣عەبدولڕەحمان قاسملوو . د

دكترور . فازیل رەسوڵ مەحموود، لەسرەر مێرزی دانوسرتاندن لەگەڵ نروێنەرانی كۆمراری ئیسرالمیی ئێرران تێررۆر كرران
قاسملوو لە كاتێكدا تیرۆر كرا كە بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەیەكی ئاشتییانە بۆ پرسی كورد لە ئێران و وەدەستهێنانی 

سرەرەڕای بەڵرگە حاشراهەڵنەگرەكانی كراتی تیررۆرەكە . د چروو برووە ئەو دیردارەمافە سیاسی و نەتەوەییەكانی كور
ئەم . دەوڵەتی نەمسا ڕێگای بە پرۆلیس و دەزگرای دادی خرۆی نەدا لێكرۆڵینەوە و بەدواداچروون لەو دۆسریەیە بركەن

كەی تا ئێستەش تاوانە لە ناوەندی واڵتێكی دیموكراتی ئەوروپایدا ئەنجام درا و بێ سزا مایەوە و دۆخە یاسایییە
 .چارە نەكراوە
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سررادق شررەڕەفكەندی، . قاسررملوو دوا سررەركردەی رۆژهەاڵت نەبرروو كرررا بە ئامررانجی ئەو یەكەیە و ئەمجارەیرران د. د
 .سكرتێری گشتی حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران لە ئەڵمانیا بووە نێچیری ئەو دەزگە تیرۆریستییە

  
تۆر سادق شەرەفكەندی، سكرتێری گشتیی حزبی دیمروكراتی كوردسرتانی ئێرران، دك ١٩٩٢سێپتەمبەری  - ئەیلوول ١٧

لە ریسررتۆرانتی میكۆنۆسرری بەرلینرری پررایتەختی ئەڵمانیررا لەگەڵ فەترراد عەبرردولی و هومررایون ئەردەاڵن و نررووری 
 .دێكوردی لەالیەن راسپێردراوانی عەلی خامنەیی تیرۆر كران

 
دوای تیرۆركردنرری دكتررۆر عەبرردوڕەحمانی قاسررملوو رووی دا، بەاڵم تیرررۆری دكتررۆر شررەرەفكەندی تەنیررا سررێ سرراڵ 

ئەمجارەیان دادگەی ئەڵمانیا هاوشێوەی واڵتی نەمسا بێ دەنگبروونی لەم تیررۆرە هەڵنەبرژارد و بەدواداچوونەكرانی 
بررۆ ئەو كەیسررە برروو بەهررۆی ئاشرركرابوونی ئەو یەكە شرراراوەیەی لە سررەرەتای شۆڕشرری گەالنرری ئێررران و دامەزرانرری 

 .كۆماری ئیسالمییەوە دەستبەكار بوبوو
 

 ئاشكرابوونی ئەو یەكە شاراوەیە* 
 

سەرباری هەوڵەكانی كۆماری ئیسرالمیی ئێرران برۆ سەرپۆشركردنی ئەو دۆسرییەیە، هەرگیرز نەیرانتوانی وەك كەیسری 
ی دەوڵەتری سرەرباری ئەوە. دكتۆر عەبدوڕەحمانی قاسملوو بە ساتوسەوداكردن دەوڵەتی ئەڵمانیا پاشرگەز بركەنەوە

ئەڵمانیا پاڵەپەستۆی زۆری بۆ دادگە هێنا بۆ ئەوەی زیاتر رۆ نەچێتە ناو لێكۆڵینەوەكان، بەاڵم هەر ئەو كەیسە 
 .بوو بەهۆی ئەوەی پێوەندی دەوڵەتی ئێران و ئەڵمانیا بگاتە خراپترین ئاست لە مێژووی هەردووال

 
 
 
 
 
 
 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

193 
 

سەرۆكایەتیی شاندێكی حزبی دیموكراتی دەكرد بۆ بەشداریكردن لە تیرۆری دكتۆر شەرەفكەندی لە كاتێكدا بوو كە 
كۆبوونەوەی سۆسیالیست ئەنتەرناسیۆنال لە بەرلرین و چەنرد كاتژمێرێرك دوای كۆترایی كۆبروونەوەكە لەگەڵ چەنرد 

 .ەكەسایەتییەكی سیاسی لە نەتەوەكانی ئێران دژی كۆماری ئیسالمیی ئێران لە ریستۆرانتی میكۆنۆس كۆ بووبوونەو
 

یەكەم "لە دادگەییەكەدا كەسێك كە پێشتر ئەندام بووە لە ئیتاڵعاتی ئێران، بە پاڵپشرتی ئەبوحەسرەن بەنیسرەدر 
و گەرەنتری دادگەی ئەڵمانیرا برۆ پاراسرتنی ژیرانی، وەك " سەرۆك كۆماری ئێران كە دواترر بەرەو ئەوروپرا رای كررد

لە دادگەی میكۆنرۆس پرارێزراوە، دانری بەوە نرا كە خرۆی ئەو كەسرە كە نراوی . شایەت لە دادگەییەكەدا ئامادە بروو
پێشتر ئەندامی وەزارەتی ئیتاڵعاتی ئێران بووە و شایەتی لەسەر ئەوە دا كە شێوازی داڕشرتنی تیررۆرەكە بە باشری 

 .دەناسێت
 

ئەو ئەنررردامەی پێشرررووی وەزارەتررری ئیتاڵعرررات لە دادگە كرررۆمیتەیەكی شررراراوەی تیررررۆری ئێرانررری ئاشررركرا كررررد كە 
ەرپرسیاری سەرجەم تیرۆرەكانی دەرەوەی واڵتیان لە ئەستۆ بوو كە پێك هاتبوون لە رێبەری ئێران و سەركۆمار و ب

ی لە دەرەوەی 022وەزیررری ئیتاڵعررات و وەزیررری دەرەوەی كۆمرراری ئیسررالمی ئێررران و بررۆ یەكەمجررار نرراوی یەكەی 
 رێكخستنی سوپای قودس ئاشكرا كرد

 
ەی ئەڵمانیا بەرپرسانی بااڵی ئێران، لە سەرووی هەمووانەوە، عەلی خامنەیی وەك دوا بەدوای ئەو شایەتییە دادگ

 ئەنجامدەرانی تیرۆری دكتۆر سادقی شەرەفكەندی بە تاوانبار ناوبرد
 
 
 
 
 
 
 

 تیرۆری دكتۆر سادقی شەرەفكەندی دوا كاری تیرۆری سیاسی نەبوو لەالیەن كۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە، بەڵكو 
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بە سەرپەرشررتی  022كەی دادگەی میكۆنررۆس ئاشرركرای كرررد، كررۆمیتەیەكی تررایبەت لەنرراو یەكەی هەروەك شررایەتە
سەركردە بااڵكانی كۆماری ئیسالمی پێك هاتبوو بۆ لەناوبردن و تیرۆری ئەو كەسایەتییە سیاسییانەی كاریگەریران 

ملوو و شراپووری بەختیرار لەسەر رای گشتی ناوخۆی ئێران هەبوو و لە سەرووی هەمووان دكترۆر عەبردوڕەحمان قاسر
 .بوون

 
دوا سررەرۆك وەزیرانرری حكرروومەتی شررای ئێررران برروو كە پرراش " حزبرری ئێررران"شرراپووری بەختیررار سرركرتێری گشررتیی 

دژایەتی خۆی لەگەڵ كۆمراری ئیسرالمیی ئێرران " نیهزەتی مقاومەتی میلی"رووخانی رژێمی شای ئێران لە چوارچێوەی 
 ١٩٩١ركردنرری درا، بەاڵم سررەركەوتوو نەبرروون و لە ئەنجامرردا لە سرراڵی هەوڵرری تیرۆ ١٩٨١درێررژە پێرردا و سرراڵی 

هەر ئەوكررات میرردیاكان . جررارێكی تررر لە پرراریس لەالیەن چەنررد چەكرردارێكەوە هێرررش كرررایە سررەری و تیرررۆر كرررا
بەرپرسیاری هەردوو هێرشەكەیان خسرتە ئەسرتۆی بەرپرسرانی كۆمراری ئیسرالمیی ئێرران، بەاڵم حكروومەتی فڕەنسرا 

 .وەی كەیسی تیرۆری دكتۆر قاسملو لە نەمسا، ئەو تاوانەی پەردەپۆش كرد و كەیسەكەی بە نهێنی هێشتەوەهاوشێ
 

ئەو یەكەیە لە عێراق چەندان كەسایەتی و دیپلۆماتی واڵتانی دەرەوە و ناوخۆی عێراقی بە ئامرانج گرترووە و دوا 
الندانان بوو بۆ هێرشكردنە سەر باڵوێزخانەی وەك وەزارەتی بەرگری سعوودیە ئاماژەی پێدا، پ 411هەوڵی یەكەی 

 .واڵتەكەیان لە بەغدا
 

یۆلیۆی ئەمساڵدا باڵوی كردەوە كە تیمی تیرۆری هێزی قودسی سوپای /وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە لە مانگی تەمووز
ۆكەخرانەی پاسداران بە نیازی تیرۆركردنی سامر سوبهان باڵیۆزی پێشووی سعوودیە بوون لە بەغردا، لە رێرگەی فڕ

بەغرردا هێرشرریان كررردووەتە سررەر ئۆتررۆمبێلەكەی، بەاڵم بەهررۆی ئەوەی پێشررتر دەزگەی تەنرراهی سررعوودیە زانیرراری 
هەبووە، رێگەیان نەداوە سوبهان بەو ئۆتۆمبیلە بڕواتە فڕۆكەخانە و تیمەكە هێرشیان كرردووەتە سرەر ئۆتۆمبێلێرك 

 .كە تەنیا شۆفێرێكی تێدا بووە
 

 ٢١١٦مبەری نۆڤەی ٢٤: ڕێکەوتی  -  نێت وشەماڵپەڕی : سەرچاوە
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 ئەزمونی تیرۆری دەوڵەتی ئێران لە ڕۆژھەاڵتی ناوەراست.. ئینفۆگرافیک

 
 

 
 
 
 

 عمر ایزدخواە:ئامادەکردنی

 
تیرۆری دەوڵەتی کە شێوازێکی سەرەکی جۆرەکانی تیرۆر و هەروەها ستراتیژێکی دیاری سیاسەتی ئێرانی بەرامبەر  

دژبەرانی لەماوەی هاتنەسەرکاری رژێمی ئیسالمی ئێراندا پێک دەهێنێ و بە دریژایی ئەو مێژووەی سودی نەیاران و 
لێ وەرگرتووە، کە لە زۆرترین چاالکیەکانیردا بە روونری بروونی دەسرتی دەسرتە و گروپەکرانی سرەربەو حکرومەتە و 

لە ترررارانەوە نەخشەکێشررری لەالیەن  تێوەگالنیررران سرررەلماوە کە بەشرررێکیان راسرررتەوخۆ پالنررردانان و جێبەجیکرررارانی
بەرپرسانی حکومی و دەزگای سرەربازیەکانیانەوە کرراوە و بەشرێکی تریشریان لە رێرگەی ئەو گروپرانەی کە کرار برۆ 
بەرژەوەندیەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران دەکەن و وەکرو دەسرتێک و نروێنەرانی ئەو رژێرمە چاالکیەکانیران لە نراوچە 

، خاڵێکی تری جێری سرەرنجی پەیوەسرت بە ەراست واڵتانی دیکە ئەنجام دەدەناڵتی ناوجیاوازەکانی والتانی رۆژهە
، بررریتیە لە هاوکرراری راسررتەوخۆ و ناراسررتەوخۆی بەرپرسرران و ی دەوڵەتیرری کۆمرراری ئیسررالمی ئێرررانپرسرری تیرررۆر

تونرردڕەوە ، سررەڕەڕای بەکارهێنررانی گررروپە ە فەنرردەمێنتاڵە سررونی مەزهەبەکررانەحکررومەتی ئێرانرری بەرامرربەر گررروپ
اوکراری راسررتەوخۆ و ، لەوانەش هانیانشریعەکان لە واڵترانی نرراوچەکە و قۆسرتنەوە و گەورەکردنری کێشررە سیاسریەک

و گروپەکرررانی ترررری سرررەربە قاعیررردە و تەنرررانەت هەنررردێ سرررەرچاوەی ( گالیبررران)و ( القاعررردە)ناراسرررتەوخۆی 
( داعرش)رێرگەی سروریاوە برۆ هێزەکرانی  لە پشتراستکراوەش باس لە بوونی هاوکاری بەرپرسانی حکومەتی ئێرانری

سەرۆک وەزیرانی پێشوو و ( نوری المالیکی)حکومەتی عێڕاقی بە سەرۆکایەتی  ، سەرباری ئەوەی کە بینیماندەکەن
هاوپەیمانی توندی سەرانی رژێمی ئێرانی بەرپرسی یەکەمی کشانەوەی هێزەکانی عیڕاقی بوو لە نەینەوا و پاشان 

، هەرچەنررد هۆکرراری بنچینەیرری و سررەرەکی دروسررتبوونی زۆربەی رێکخررراوەی لررێ کەوتەوە مەزنرری ئەو بەهیزبرروونێکی
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، کە ئەویرش خرۆی دەبینێرتەوە لە ڕێنەوە بۆ هۆکارە هرزریە دینیەکرانگروپە توندڕەو و تیرۆریەکانی ناوچەکە دەگە
ی و ترس و تۆقانردن شەرعیەتدان بە توندڕەوی و پاساوهێنانەوە بە دەقی پیرۆز و بااڵ لە ئەنجامدانی توندوتیژ

، بەاڵم هۆکرراری تررر هەن کە کرراریگەری زۆر ەی نەیررارانی دینرریلەپێنرراوی فەتررح و رووبەرووبرروونەو ...و کوشررتار و
، مرۆڤررانە و فرررە بەرە ئەنجررام دەدەنگەورە دەبیررنن لە بەهێزبرروون و هرراتنە مەیرردانی ئەو هررزرانەی کە کررردەی نا

ئەگەر نمونەی داعش وەکرو یەکێرک لەوانە براس بکەیرن ئەوا ناکرێرت هاوکراری راسرتەوخۆ و ناراسرتەوخۆی واڵترانی 
، کە بێگومران ئێرران پشرکی شرێری بەردەکەوێ و ی لرێ بەدەر بکرێرت(ئێرران -سرعودیە  -تورکیرا ( )ئاغای نراوچە)

دوای  ە و زۆرترینرری بەرژەوەنرردیەکانی لەبەهێزبرروونی ئەو گروپررانە بەشررێوەیەکی زۆر لەبەرژەوەنرردی ئێررران برروون
، کە بەشررێکی ئەو بەرژەوەنرردیانە خررۆی لە دیفرراکتۆی حکررومەتی سرروری و فەوزا و بەهێزبرروونی داعررش هرراتۆتە دی

 .شێواندنی ماڵی سونی و زیادبوونی رۆڵی ئێران لە ناوچەکە و لێدانی زیاتر لە نەیارانی بینیوەتەوو
 

، برریتیە لەو پرسریارەی ەی ئێرانری کە پێویسرتە بوروژێنردرێژی تیرۆریسرتانبابەتێکی گرنگی پەیوەست بە ستراتی
، دەسرتپێکانەیەتی لە کارتەکرانی ؟؟ ، ئایرا میکرانیزمێکی؟؟کە ئایا تیرۆر دەکەوێتە کام ئاستەی سیاسەتی ئێرانری

وپێیەی بنەمرا ، بەکردنی تیرۆر لەالیەن ئەو واڵتەوەواڵمی ئەوەش بریتیە لە ستراتیژی بوونی ئەنجامدان و دروست
شرریعی کە هەمیشررە بەچرراوێکی دوژمنررانە  -هررزریە بنەرەتیەکررانی رژێررمەکە کە دەگەرێررتەوە بررۆ هزرێکرری رادیکرراڵی 

، وە ستراتیژی سیاسەتی دەرەکی ئەو رژێمەش لەسەر بنەمای نانەوەی کێشە و روانێتە کۆمەڵگا و هێزە سونیەکاندە
و  بە ئامرررانجی بەهێرررزی و سرررەقامگیری( ەرەوەی شرررۆڕشنررراردنەد)واڵترررانی نررراوچەکە لەژێرررر دروشرررمی  ئررراژاوە لە

، سررەرباری سروشررتی ئەو سیاسررەتە تۆتالیتررار و فاشرری و مەرکەزیەی کە پیررادەی بەرژەوەنرردیە ناوخۆییەکررانی خررۆی
ئراین و  دەکات و دەستی داوەتە تونردوتیژیەکی بەردەوام لەگەڵ هاواڵتیرانی واڵتەکەی بەترایبەت لەگەڵ نەتەوە و

، کرررردە و چررراالکیە تیرۆرییەکرررانی بە روونررری دەرخەری ئەو راسرررتیەیەن کە خرررۆی لە اوازەکرررانگرررروپە ئیتنررریە جی
غرررافڵکوژی و ئەنجامررردانی تەقیرررنەوە و رفانررردن و کۆمەڵکررروژی و رەشرررەکوژی و دروسرررتکردنی تررررس و تۆقانررردن 

  .ەدەبینێتەو
 

پرۆسرررەیەکی بەردەوامررری هەر برررۆیە ئەوانەی خررروارەوە کۆمەڵێرررک چررراالکین لە کۆمەڵیرررک بەرواری دیرررار لەنێررروان 
 درێژخایەنی پەرەسەندوی چاالکی ستراتیژی تیرۆریئێرانی بەرامبەر بە دژبەرانی لە هەریەکە لە واڵتانی ناوچەکە



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و ناسرراوە  یان هاواڵتی ئەمریکری بروون ٢٥هاواڵتی بیانی لە لوبنان کە لەنێوانیاندا  ٩٦فڕاندنی  ١٩٨٢ساڵی * 
 .ئێرانەوە ئەنجام درا بە و گروپەکانی سەر( حزب اللە)بە قەیرانی بارمتەکان، کە ئەو چاالکیەش لەالیەن 

 
هرۆی  ، کە تیایردا برووەەوە(حزبراللە)لە بەیروت لەالیەن تەقاندنەوەی کونسوڵخانەی ئەمریکی  ١٩٨٣لە ساڵی * 

 .کەس لەو کونسوڵخانەیە ٦٣کوژرانی 
 

فەرەنسرری مەدەنرری و  ٦٤ەوە کە تیایرردا ەبررنکەی هێررزە فەرەنسرریەکان لە بەیررروت لەالیەن حزبرراللتەقانرردنەوەی * 
 .سەرباز کوژران
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 .کەس ٢٤١تەقاندنەوەی بنکەی سەربازی ئەمریکی لە بەیروت و کوشتنی  ١٩٨٣و لە ساڵی * 
 

هەڵسران بە کۆمەڵیرک بکوژەکانی حزب اللە و پارتی بانگەوازی شریعی بە پاڵپشرتی ئێرران  ١٩٨٣هەر لە ساڵی * 
 .برینداری لێ کەوتەوە ٨کوژراو و  ٥هێرش بۆسەر کونسڵخانە ئەمریکی و فەرەنسی لە کوێت و کە تیایدا 

 
خ جابر ئەحمەد چەباد ئەمیری کوێرت، کە هەوڵدان بۆ تەقاندنەوەی کاروانی ئۆتۆمبێلەکانی شێ ١٩٨٥لە ساڵی * 

 .پێش بە هەوڵەکە گیرا
 

ی ئرراڵۆزی لەنێررو حاجیررانی مەراسرریمی حە  و بەهررۆی دروسررتبوونی پاڵەپەسررتۆوە دروسررتکردن ١٩٨٦لە سرراڵی * 
  .حاجی لێ کەوتەوە ٣١١کوژرانی 

 
 .١٩٨٨رفاندنی فرۆکەیەکی کوەیتی لە ساڵی * 

 
 ١٩٨٣و لوبنانیانەی کە لەتەقینەوەکەی باڵوێزخانەی ئەمریکا لەکوەیت لەسراڵی  جێگای سەرەنجە ئەو کەسە عێراق

و ١٩٨٣هەروەهرا ئەو لوبنانیرانەی لە تەقیرنەوە برنکەی سرەربازیی ئەمریکرا لە بەیرروت لەسراڵی دەستیان هەبووە، 
دەستیان هەبووە، سرەرجەمیان رەگەزنرامەی ئێرانییران وەرگرترووە، لەوانە  ١٩٨٨رفاندنی فرۆکەی کوەیتی لە ساڵی 

 .عیماد موغنیە فەرماندە پێشووی میلیشیاکانی حیزبواڵی لوبنان
 

ی پوشررپەڕی ٢٢، رێرربەری گەلرری کررورد لە ڤییەنررا( عبرردالرحمن قاسررملو.د)ۆری غافڵکوژیررانەی تیررر ١٩٨٩سرراڵی * 
، دکتررۆر عبرردالرحمن قاسررملو لەگەڵ لە شرراری ڤیەننررای پررایتەختی نەمسررا ١٩٨٩ - ٧ - ١٣ی هەترراوی واتە ١٣٦٨

ێموکرات برۆ ەکی دعبداللە قادری ئازەر کاتیک لەسەر مێزێک لەگەڵ شاندێکی واڵتی ئێران بۆ دۆزینەوەی چارەسەری
 .، بە پیالنگێڕی و بەدەستی نوێنەرانی واڵتی ئێران شەهید کرانپرسی کورد دانیشتبوون

 
 .تیرۆری غافڵکوژیانەی چوار دیپلۆماتی سعودی لە تایالند ١٩٩١ساڵی * 
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 .تیرۆری غافڵکوژی شاپور بەختیار دواهەمین سەرۆک وەزیرانی سەردەمی فەرمانڕەوایی شا ١٩٩١لە ساڵی * 
 

، ێررانسکرتێری گشتی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئ( ادق شەرەفکەندیس.د)تیرۆری غافڵکوژی  ١٩٩٢لە ساڵی * 
ێمی کۆماری لە چێشتخانەی میکۆنوس لە شاری بەرلین کاتێ بەشداری کۆبوونەوەیەکی سەرانی گرووپەکانی دژ بە ڕژ

لەالیەن دادگررای بەرلیررنەوە کرررایەوە و دوای ، کە دواتررر کەیسررێکی تررایبەت بەو رووداوە ئیسررالمی ئێررران کردبرروو
، سررەرانی کۆمرراری ئیسررالمی بە تاوانبررار ناسررران بررۆ ئەنجررامی ئەو ەی ڕووداوەکررانی کارەسرراتی میکۆنرروسشرریکردنەو

سەرۆک کۆماری )ەفسەنجانی ئەکبەر هاشمی ڕ( ،ڕێبەری کۆماری ئیسالمیی ئێران)ی عەلی خامنەی)تیرۆرە لەوانەش 
 .وەزیری ئیتالعاتی کاتی بۆ دادگا بانگێشت کران) عەلی فەالحیان)کات و 

 
و تیرۆری رۆژانەی هاواڵتیان و چاالکانی سیاسی و رێبەری پارت و هێزە سیاسیەکانی رۆژهەاڵتری  ٢١١٣ - ١٩٩١* 

  .کوردستانی دانیشتوی باشوری کوردستان
 

کەس برروونە قوربررانی و  ٨٥ لە ئەرجەنتررین کە تیایرردا زیرراتر لە( بیررونس ئررایرس)تەقیررنەوەی  ١٩٩٤لە سرراڵی * 
 .کەس برینداربوون ٣١١زیاتر لە 

 
کروژرای لرێ کەوتەوە  ١٢١ی سرعودیە و لە ئەنجامردا (خوبر)ئەنجامدانی تەقینەوەیەک لە شاری  ١٩٩٦لە ساڵی * 

 .یان ئەمریکی بوون١٩کە لەنیویاندا 
 

 .دین تەقینەوە لە بەحرەینئێران بۆ ئەنجامدانی چەن ئاشکرابوونی پالنی گروپەکانی سەربە ٢١١٣ساڵی * 
 

 .لە شاری کەڕاتشی( حەسەن قەحتانی)رۆری غافڵکوژی دیپۆلماتی سعودی تی ٢١١١ساڵی * 
 

 .هەوڵدان بۆ تیرۆرکردنی کونسوڵی سعودیە لە ئەمریکا ٢١١١ساڵی  * 
 

 هەوڵی تیرۆری سیاسی لەبەرامبەر هەریەک لە رەزا کەعبی جێگری کۆمەلەی زەحمەتکیشانی  ٢١١٥ - ٨ - ٨* 
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ەحمەتکیشررانی کوردسررتانی کوردسررتان دراو ودواتررر هەوڵرری تەقانرردنەوەی بارەگررایەکی حزبرری کررۆمەلەی شۆرشررگیری ز
 .، کە دوایی دەرکەوت ئەم چاالکیە لەالیەن کۆماری ئیسالمیەوە بووە ئێران درا

 
 .دەستگیرکرانی نێردراوانی ئێران بۆ ئەنجامدانی کردەی تیرۆر لە واڵتی بەرزایل و ئۆرۆگوای ٢١١٦ - ٨ - ٧* 

 
وە جگە لەوەش ئەو گروپانەی راستەخۆ کۆماری ئیسالمی ئێرران هاوکاریران دەکرات و کرار برۆ بەرژەوەنردیەکانی ئەو 

ەنررداو و نرراوچەکەن و دەسررت ناپررارێزن رژێررمە دەکەن و لەهەمرران کاتترردا سررەرچاوەی تونرردرەوی و گرررژی واڵتررانی ک
لەهەر کردەیەکی تۆقێنەر و تیرۆریستانە و خاوەنی هزرێکی رادیکاڵی مەزهەبین، بە تایبەت لە عێراق و سوریا و 

سررپای )پێویسررتە ئاماژەیرران پررێ بکرررێ، لە سررەرووی هەموویررانەوە .. لوبنرران و فەلەسررتین و یەمەن و بەحرررەین
زی راسررتەوخۆی لەو واڵتررانە هەیە و گروپێکرری یەکجررار زۆری دیررکەش کە لە کە نفررو( نیررروی قررودس - پاسررداران

هەن، کە ئەوانەی خررروارەوە ..( ، عێائرررب ئەهرررل حەق، فەیلەقررری بەدرجەیشررری مەهررردی، حیزبرررواڵ)سرررەروویانەوە 
 :بەشێکیانن
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 :ئەو سەرچاوانەی کەڵکیان لێ وەرگیراوە 
http://www.assakina.com/news/news.html  من الخارجیە السعودیە: إیران #لجرائ  السجل الکامل 

١/٨٣٤٨٩ 
http://islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/ ٢٨٦١٤٦ - ١٣ - ١٣ - ٢١١٦.html 

http://www.alhayat.com/Articles /اإلرهاب-فی - إیران - تورگ - علی - دلیال - ٥٨ السعودیە/ ١٣٥٣٨١٨٤ 
https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/syriaالشیعیە - المیلیشیات - قائمە ٦ - ٨ - ٢١١٤-   

 html.والڕرقام - بالدماء - الحکایە - بسوریا 
 

http://www.assakina.com/news/news١/٨٣٤٨٩.html
http://islammemo.cc/akhbar/Asia-we-Australia/
http://www.alhayat.com/Articles
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 !!!کۆماری سێدارەی ئیسالمی ئێران بۆچی تیرۆر ؟؟
  
 
 
 
 
 
 

 عبدالرحمن رسول

 
دەسەاڵتی بە هەر جۆرێک بۆی کرابێت ڕێگری کردووە سیستەمی کۆنەپەرستی ئیسالمی ئێران هەر لەگەڵ هاتنە سەر 

وەکررانی غەیرری فررارس دابررین بەهرری  جۆرێرک مررافی ئینسرانی نەتە لە گەشرەی ئررازادی و مافەکرانی مرررۆ  لە ئێرران
ڕێگری زۆری کرووە لە گەشە و باڵوکردنەوەی کەلتروور و داب و نەریرت و فەرهەنرگ و سرووننەتی تەواوی  ،نەکرووە

هەر جرۆرە هەنگراو و جروڵە و چراالکێ کریش کە نەتەوە  ،ی کورد بەترایبەتیبەگشتی و نەتەوە نەتەوە جیاوازەکان

http://www.noonpost.net/
http://aawsat.com/home/article
http://www.kurdistansecular.com/ku/wp-content/uploads/2016/03/1274560_440187316097895_523503705_o.jpg
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سرراندوویەتی وهەوڵرری جیاوازەکرران ئەنجامیرران دابێررت بەپررێچەوانەی دەسررتووری کۆنەپەرسررتانەی ئیسررالمی ئێررران نا
ور و هەشرتی ئرازار و نمروونەی زۆر دیرار و ئاشرکرا لە کراتی یادەکرانی نەورۆز و چوارشرەممەی سرو ،پەکخستنی داوە
هیتررد لە سررااڵنی ڕابررردوو چەنرردین چرراالکوانی مەدەنرری زینرردانی کررردوون و لە سررەر ئەنجامرردانی ... یەکرری ئایررار و

لێپرسراوانی  هەر هەوڵێکی کۆنەپەرستانە و دژ بە ئازادی و مافەکانی مرۆ  کە لەالیەن چاالکی لە سێدارە دراون،
ڕژێمرری ئیسرررالمی ئێرررانەوە ئەنجرررام درابێرررت تەنهررا ئامانجیررران پاشەکشرررە بررووە بەچاالکوانررران وڕۆژنامەنووسررران و 

ڕژێمری ئیسرالمی ئێرران لە درێژایری دەسرەاڵتدارێتی دا لە پێنراوی  .سیاسی ئازادیخواز و یەکسرانیخواز هەڵسوڕاوانی
ەکسررانیخوازەکاندا دەسررتی نە پاراسررتووە لە هرری  کررردە وە و پاشەکشررە و ڕکررودی هێررزە شۆڕشررگێر و ئررازادیخواز و ی

، بە چەنرردین کەسررایەتی سیاسرری و ڕۆژنامەنووسرری ڕیرردکاڵ و کۆمونیسررت و ارێکی دژ بە مرۆڤررایەتی و دڕنرردانەکرر
ئازادیخواز و یەکسانیخوازی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە وواڵتانی ئەوروپا و ئەمریکرا و واڵترانی ڕۆژهەاڵتری ناوەڕاسرت 

عێراق و لە باشووری کوردستان عێراق و ناوخۆیی ئێران و کوردستان بە بەرنامە و پرالن ڕێرژی هێرزە ئەمرن و و لە 
زۆریررنەی حیزبەکررانی ئۆپۆزیسرریۆنی ئێرانرری  ،ئیسررالمی ڕفێنرردراون و تیرررۆر کررراونئیتالعیەکررانی ڕژێمرری سررێدارەی 

لە دوایررین کررردەوەی  .می ئێرانیرران هەیەقوربانیرانی تیرررۆر کررراوی دەسررتی پالنرری دڕنرردانەی ڕژێمرری سررێدارەی ئیسررال
دڕندانەی ڕژێمی ئیسرالمی ئێرران بریتری بروو لە ئەنجرام دانری ڕفانردن و تیررۆر کردنری دوو هەڵسروڕاوی سیاسری لە 

لە  (٢١١٦ - ٤ - ١٣)لە  ،ئێران پارتی ژیانی ئازادی کوردستان ئەم حیزبە کە یەکێکە لە حیزبەکانی ئۆپۆزیسیۆنی
شرراری پێنجررون سررەر بە شرراری سررلێمانی بە هررۆی ئەنجامرردانی پیالنگێڕێررک لەالیەن ئیتالعرراتی ئێرررانە وە هەر دوو 

تررایبەت بەو کررردەوە  .(وەسررتا سررەدیق سرراڵیاوایی)و ( سررادە ناسررراو بە کمررالە خررڕە کمررال)هەڵسرروڕاوی سیاسرری 
تی ڕژێمی ئێرانی بە ئەنجامردەری ئەم تراوانەی دڕندانەیە پارتی ژیانی ئازادی کوردستان لە لێکدوانێکی دا ئیتالعا

ناسرراند،ئەوەی خسررتۆتە ڕوو کە پررێش تیرررۆر کررردنەکە چەنرردین جررار لەالیەن ڕژێمرری ئیسررالمی ئێرررانەوە هەڕەشررەی 
ئەم کرردەوە دڕنردانە و .جارێرک سراڵیاوایی تەقەی لێکررا بروو (٢١١٥) ڕفاندن و تیرۆر کردیران لێکرراوە ،لە سراڵی

شاندەدات کە هێشتا لە باشووری کودستان لە ژێر دەسەاڵتی هەرێمی کوردستاندا کۆترایی بە تیرۆریستی یە ئەوە نی
تۆقانرردن و تیرررۆر و ڕفانرردن نەهرراتووە و هێشررتا تیرررۆر هەڕەشررەیە کە بررۆ سررەر گیررانی هەڵسرروڕاوان سیاسرری و 

انرردرێت ژیانیرران ڕۆشررنبیران و ڕۆژنامەنووسررانی ئۆپۆزیسرریۆنی ئێرانرری ئەمە نیشررانی دەدات بە هرری  شررێوەیەک ناتو
کوردسرتانی  هەر چەندە ئەم کردەوە تیرۆریستی یە تەواوی ئرازادیخوازان و یەکسرانیخوازان و خەڵکری .پارێزراوبێت

بەاڵم ڕفانرردن و تیرررۆر و کوشررتن هەرگیررز ڕێکخرررا و حیررزبە شۆڕشررگێڕ و تێکۆشررەرانی  ،خەمبررار و دڵنرراخۆش کرررد
بۆ بەدیهێنانی کۆمەڵگایەکی سیکۆالر و ئازاد پاشگەز ناکراتەوە  ئازادیخواز و یەکسانیخواز لە تێکۆشان و بەرخودان
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لەبەرئەوەی بەو تیرۆرە کۆنە خروازان و تیرۆریسرتانی ئیسرالمی دەیانەوێرت ئیررادەی ئرازادیخوازانە و شۆڕشرگێڕانەی 
دن و بەاڵم ڕەوتی ڕووداوەکان پێچەوانە دەبێرتەوە بە گیران بە ختکرر ،کوردستان وخەڵکی ئێران تێکبشکێننخەڵکی 

شەهید بوونی تێکۆشەرانی دەستی تیرۆر شۆڕش و تێکۆشانی ئرازادیخوازانە و یەکسرانیخوازانەی خەڵکری ڕۆژهەاڵتری 
لە کاتێکردا ئەو  .کوردستان بەتایبەتی و تێکۆشانی خەڵکی ئێران بەگشتی بەهێزترر و پڕجرۆش و خرۆشرتر دەکرات

سەرەخۆشی لە هەردوو  ،ی قوربانی یەکان شادبێت وم و ڕوحکردەوە ڕاندانە و تیرۆریستی یە مەحکوم و ڕیسوا دەکە
لە هەمان کاتدا داوا لە حکومەت و دەسەاڵتدارانی باشرووری کوردسرتان  ،دە و هاوڕێ یانی قوربانیان دەکەمخانەوا

دەکەم لە زووتررررین کاتررردا تاوانبرررارانی ئەم کرررردەوەیە تیرۆریسرررتی یە لە دادگرررایەکی ئاشرررکرا بەسرررزایی خۆیررران 
و دیموکراسی یران  ئەوەی ئەوانەی کە پاڵپشت و ئەنجام دەری کردەوەی تیرۆریستین گەشەی ئازادیلەبەر ،بگەیەنن

 .ئازادی و دیموکراسی لە جێگایەکدا هەرگیز گەشەناکات کە کۆتایی بە ڕفاندن و تیرۆر نەیەت .پێ هەرس ناکرێت
  

 ٢١١٦ی ئەپریلی ١٨ :ڕێکەوتی  -  الرکوێسناوندی ماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 

 

 سەرچاوەکانی پێکهاتنی تێرۆریزمی ئیسالمی
 
  
 
 
 
 
 

 ھاشم کەریمی

 
 کررانی هررۆیە لە بەشررێک تەنیررا هەریەک کە کررراونەتەوە برراڵو نووسررراوە و کتێررب زۆر گرررنگە بررابەتە ئەم لەسررەر

  مەترسییەکی بۆتە کە بکرێ باس دیاردە ئەو هۆیەگرنگەکانی هەموو پێویستە. کردووە دەستنیشان ئەوکێشەیان
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 . مڕۆڤایەتی داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر مەزن
 
 کررورتی بە دەدەم هەوڵ کە سررەرەکی، هررۆی پێررنج بررۆ دەگەڕێررتەوە ئیسررالمی تێرۆریزمرری سررەرچاوەی مررن برراوەڕی بە 

 واڵتررانی لە تررازە پررێگەی پێکهێنررانی بررۆ جیهرران زلهێزەکررانی واڵتە ملمالنێرری:  لرره بررریتین کە بررکەم پررێ ئاماژەیرران
 بررۆ ئیسررالمی واڵتررانی لە هێنرردیکیتر و ئێررران ئیسررالمیی وکۆمرراری سررعوودی عەڕەبسررتانی هەوڵرردانی دا، ئیسررالمی

 زار و زەوی داگیرکردنی لە ئیسڕائیل پێداگریی و فەلەستین کێشەی چارەسەرنەکرانی سیاسی، ئیسالمی پەرەپێدانی
 بەنراو واڵترانی ڕووخرانی و حەدیرس، و ئایت لە بۆبەشێک ئیسالمی زانایانی لە هێندێک گەڕانەوەی فەلەستین،  له

 .پیشوویان باوەڕی بیرو لە هەلپەرستان بادانەوەی و کمۆنیستی
 

 سەرھەڵدانی داعەش

 
 سراڵی لە کاتێرک. دەکەم پرێ دەسرت ئەفاانسرتانەوە شرەڕی لە و دواوە برۆ نراگەڕێمەوە زۆر یەکەمردا هۆی بارەی لە

 یەکێترری دۆسررتی و  سوسیالیسررتیه حکرروومەتەکەی کە رایگەیانررد سررەرکارو هرراتە"نەجیبررواڵ دکتررۆر" زاینیرردا ی١٩٧٨
 ئەمریکررا هاوپەیمررانی و برروو سرریتۆدا و نرراتۆ پەیمررانی لە کە پاکسررتان بررۆ نەجیبررواڵ هەنگاونررانەی ئەم. سررۆڤیەتە
 هاوپەیمررانی، دیررکەی واڵتررانی و ئەمریکررا هاوکرراریی بە و پەلە بە و نەبرروو کررردن قبررووڵ جێرری برروو، وبریتانیررا

 تەقەمەنری و چەک و سرعوودی عەڕەبسرتانی پرارەی بە ئەمجرارە و ئەفاانسرتان حکروومەتی دژی پیالنگێرڕان کەوتنە
 پەیرررداکردنی کەوترررنە دا ئیسرررالم جیهرررانی هەمررروو لە پاکسرررتان، لوجیسرررتیکیی و گواسرررتنەوە خزمەتررری و ئەمریکرررا

 بررۆ سررەربازی هێررزی سرروڤیەت یەکێترری لەوالشررەوە کررران، ئەفاانسررتان رەوانەی موجاهیررد، نرراوی بە و بەکرێگیررراو
 خوارد شکستی سۆڤیەت سەرئەنجام. لێکەوتەوە ساڵەی چەند خوێناوی شەڕێکی کە کرد بەڕی ئەفاانستان یارمەتیی

 لە چرونکە نەکررد، ئەوترۆی قرازانجێکی ئەمریکراش بەاڵم ڕووخا، نەجیب حکوومەتی و هێشت بەجێ ئەفاانستانی و
 دوژمنرری رواڵەت بە کە برروون، پەیرردا پاکسررتان دوایرری و ئەفاانسررتان لە ئەڵقاعیرردە دوایرری و تاڵەبرران پێشرردا

 دەچروو، کرزی بەرەو زلهیزەکان بەڕکێی رکە ئەو رواڵەت بە ماوەیەک تا سۆڤیەت یەکێتی ڕووخانی دوای. ئەمریکان
 و ئەمریکررا و برروون نزیررک رووسرریە لە کە هەبرروون واڵت چەنررد عەڕەبرری، بەهرراری بەنرراو سررەرهەڵدانی دوای بەاڵم

 شرەڕی کە دەربێرنن رووسریە چنرگ لە واڵتەش چەنرد ئەو کە دەگەڕان دەرفەتێرک برۆ رۆژئاوا سەرمایەداریی واڵتانی
 . کردەوه تێروریزمدا بەر بە نویی گیانێکی نوێ سەرلە و کەوتەوە لێ یەمەنی و لیبی و سووریە
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 دژی ئیسرماعیلییەکان و قەرمەتییەکران ڕاپەڕینری برۆ دەگەڕێرتەوە کە هەیە، کرۆنی مێژوویەکری سرونە و شێعە شەڕی
 " سرەفەوی ئیسرماعیلی شرا ”کە هەڵردا سەری کاتێک سونە، و شێعە شەڕی خوێناویترین بەاڵم عەباسی، خەالفەتی

 دیکەدا ناوچەکانی و ئێران گەالنی هەموو لە سونەی خەڵکی هەزار دەیان بە و گرت بەدەستەوە دەسەاڵتی ئێران لە
 کە هەزارشررێعەی چررل تررا سرری نررزیکەی" عوسررمانی سررەلیمی سرروڵتان "لەوالشررەوە. کرررد کوشررتار دەکرررد، گیررری دا كرره

 درێرژەی سراڵەها عوسرمانی و سەفەوی شەڕی. کرد قەتڵوعام بوون، کورد هێندێکیشیان و عەلەوی شێعەی زۆربەیان
 لە کۆماری ریژیمی سەرکاری هاتنە بە. هات دوایی دووبەش، کردە کوردستانی کە زەهاو پەیمانی واژۆی بە و کێشا

 بەرەو سرونە شرێعەو دوژمنرایەتیی بوون، رۆژئاوا واڵتانی بە سەر دوو هەر کە ئێران لە پەهلەوی ریژیمی و تورکیە
 سررکیوالر روالەت بە کە واڵت دوو برروو، کررورد دژی بەشررێکی کە دا سررەعدئاباد پەیمررانی کردنرری واژۆ لە چرروو، کررزی

 پادشایی ریژیمی تاکوو. بڕا سعوودی عەڕەبستانی بە سونە مەزهەبی نوێنەرایەتیی دوایی. هاوپەیمان بوونە بوون،
 بە سررەر ئێررران لە پەهررلەوی ریژیمرری و سررعوودی عەڕەبسررتانی ریژیمرری هەردوو ئەوەی بەر لە هەبرروو، ئێرانرردا لە

 بە کە ئێران ئیسالمیی کۆماری سەرکاری هاتنە بە بەاڵم نەبوو، نێوانیاندا لە ئەوتۆ کێشەیەکی بوون، ئیمپریالیزم
 پێرریەش بەو هەر و  ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری و سررعوودی عەرەبسررتانی نێرروان لە ملمالنررێ ئەمریکررایە، دژی رواڵەت

 بەرئەوی لە. هەڵرردایەوە سررەری دیررکە واڵتررانی لە سررونە و شررێعە پەیرەوانرری لە هێنرردێک نێرروان لە دوژمنررایەتی
 براڵی نروێنەری ئێرران ئیسرالمی کۆمراری و وەهرابی ناوی بە سونەیە توندئاژۆی باڵی نوێنەری سعوودی عەرەبستانی
 تێدەکۆشێ واڵتە دوو لەم هەرکام کە ئەوە هۆی بۆتە رکەبەڕکییە ئەو. فەقیە ویالیەتی بەناوی شێعەیە توندئاژۆی

 خراوەنی واڵت دوو هەر ئەوەی بەر لە و بکرا پەیردا خرۆی برۆ زیراتر الیەنگرری جیهاندا شێعەکانی و سونە نێوان لە
 هەزاران خۆیران بە سەر ئیسالمی واڵتانی لە توانیویانە هەیە، بەرفراوانیان دارایی ئیمکاناتی و نەوتن سەرچاوەی

 بەڵکرروو ئیسررالمی واڵتررانی لە تەنیررا نەک ودیررارە بررکەن دروسررت ئیسررالمی وانەی خوینرردنی قوتابخررانەی و مررزگەوت
 و واڵتە دوو ئەو کە دەیکەن، و کردوە ئاسانکارییان خۆیان سیاسی و ئابووری لەبەربەرژەوەندیی رۆژئاواش واڵتانی
 لە ئیسرررالمی وانەی قوتابخرررانەی و مرررزگەوت هەزاران بە  بتررروانن ئیسررراڵمی دیرررکەی دەوڵەمەنررردی واڵتررری چەنرررد

 ئەرکررری بەڕیررروەبردنی جێررری مزگەوترررانە ئەو ئەوەی جێررری لە داخەوە بە بەڕاسرررتی کە بکررررێتەوە، دا واڵتەکانیررران
 . ئیسالمی تێرۆریزمی پەروەرەکردنی مەکۆی بوونەتە بن، زانست فیربوونی جێی قوتابخانانە ئەو و بێ ئاینییان

 
 دیرارە. تێرنەدەپەڕی بیسرت سرەدا لە دا عەڕەبەکران بەرامبەر فەلەستین جووەکانی رادەی نییزای ی١٩١٧ سالی پێش

 جرروواڵنەوەی ،"هیرتررزل" سەرپەرشررتیی بە سرراڵەدا لەو. برروون موسررڵمان برراقی و مەسرریحی عەڕەبررانە لەو بەشررێک
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 نیشرتمانەش ئەو و هەبرێ خرۆی نیشرتمانی دەبرێ یەهروود قەومری دا کەبڕیاریران هرات، پێرک ئوروپا لە سەهیونیزم
 فەلەسرتین بەرەو جیهرانەوە هەمروو لە جووکران بەرە بەرە ئەمجارە. قەومەکەیانە کۆنی نشیمەنگای کە فەلەستینە،

 بە عەڕەبەکررران لە خانوویررران و زەوی هەبررروو، باشررریان مررراڵیی ئیمکانررراتی ئەوەی لەبەر و دەسرررتپێکرد کۆچیررران
 کررد، پەێرڕەو جرووی دژی سیاسرەتی و هەڵردا سرەری ئەڵمان لە هیتلێری نازیزمی ئەوەی دوای. چەندبرانبەردەکڕی

 دا زۆرەملری کەمپەکرانی لە و کرۆدەکردەوە جووەکانیران دەکررد داگیریران واڵترانەی ئەو هەمروو لە ئەڵمران هێزەکانی
 بوون زۆر ئەوەندە دوایی و دەبردن ناویان لە برسێتی و رەنجهێنەروئەشکەنجە کاری بە پێشدا لە. دەکردنەوە کۆیان

 دژی سیاسررەتی قوربررانیی برروونە بێترراوان جررووی میلیررۆن شررەش نررزیکەی و بۆدانرران سرروتاندنیان مررڕۆ  کرروورەی کە
 قەشرەی هێنردێک یران مڕۆڤدۆسرت کەسرانێکی داگیرکراوەکانردا واڵتە لە هێنردێک لە لەونێروەدا. نازیس  مڕۆڤایەتی
 و بریتانیرا و سرویس واڵترانی بۆ و کرد رزگار مردن لە جوویان ژمارەیەک نهێنی بە زۆر کلیساکاندا، لە مرۆڤدۆست

 لە. کررد زیرادی فەلەسرتین لە جووەکران ژمرارەی و فەلەسرتین چروونە دوایری هێنردێکیان کە کرردن بەڕییان ئەمریکا
 دەوڵەتررری دژی هەروەهرررا و عەڕەبەکررران دژی فەلەسرررتین لە سرررەهیونیزم جررروواڵنەوەی دووەم، جیهرررانی شرررەڕی دوای

 دوڵەترری زاینیرردا ی ١٩٤٨ سرراڵی لە سررەرەنجام تررا راگەیانررد، شررەڕی برروو، ژێردەسررتدا لە فەلەسررتینی کە بریتانیررا
 ئێسرتا ترا کراتەوە لەو. ناسریان رەسمی بە ئیسالمی واڵتانی لە جگە جیهان واڵتانی زۆربەی و هات پێک ئیسڕائیل

 دەوڵەتری نریە حرازر تەنیرا نەک و دەکرا پێشیل فەلەستینیەکان مافی ئەمریکا، پشتیوانیی بە ئیسڕائیل حکوومەتی
 دەوڵەتری ژیردەسرەاڵتی کەوترۆتە کە رۆژهەاڵتریش ی(المقردس بیت)ئورشەلی  بەڵکوو بناسێ، رەسمی بە فەلەستین

 برۆتە ئەوە و دەکا داگیر رۆژهەاڵت ئورشەلیمی زاری و زەوی جۆراجۆر بیانووی بە و دەزانێ خۆی هی بە فەلەستین،
 . هێناوه پێک تێرۆریزمی تری سەرچاوەیەکی و عەڕەبەکان تایبەت بە و موسڵمانان لە بەشێک تووڕەیی هۆی
 

 هێندێک دەقی بۆ دەگەڕینەوە خۆیان توندئاژۆیی بیرورای سەلماندنی بۆ شێعە و سونە ئاینیی زانایانی لە هێندێک
 بە وەهابییەکرران زاینرری ی١٧٣٧لە. ئیسررالم کررۆنی سررەردەمی ئرراینیی زانررای چەنررد وتەکررانی یرران حەدیررس و ئررایەت

 سرەر لە خۆیران بۆچروونی بیررو و راپەڕیرن عەرەبستان نەجدی لە "تەمیمی عەبدولوەهاب بن محەمەد" رێبەرایەتیی
 پادشراکانی گەورەی براپیرە و نەجرد ئەمیرری "سرعوود بن محەمەد" نییزای ی١٧٤٤ لە. راگەیاند مەزهەبییەکان کێشە

 و بروون  "حەنربەل ن ى ئەحرمەدی" پەیررەوی وەهرابییەت. بەهێزبوو رەوتە ئەم و وەهابی سەررێبازی چووە سعوودی
 کە دیررارەدە هێنرردێک ئەوان بۆچرروونی بە. دەکرررد پەیرەویرران سررەلەفی زانررای" تەیمرریە ئیبنرری  "بۆچوونەکررانی لە

 جێری جێگەکەکرانی و گۆڕەکران زیرارەتی وەکروو کافرە، بکا پەیڕەوی کەس هەر و "بیدعەتە "ئیسالمەوە نیۆ هاتۆتە
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 بروو شێعەکان لە مەبەستیان)کوفرە نوێژدا لە پێاەمبەر دوای کەسانی ناوهێنانی بوتپەرستییە، کە موسڵمانان رێزی
 بە براوەر کروفرە، نەهراتبێ حەدیسدا لە یان قورعان لە کە حوکمێک هەر لە کردن پەیرەوی( دێنن عەلی ناوی لە

 وەهابییەکران لەوەش جرگە. دیرکەش شرتی زۆر و کروفرە قورعران تەئرویلی کروفرە، مروعتەزیلە باوەری وەکوو قەدریە
  نوێخوازێکیان جۆرە هەر و دەکرد بەربەرەکانێیان توندی بە رۆژئاواش زانستی و کولتور و پێشکەوتنخوازی لەگەڵ

 .دادەنا کوفر بە
 
 کە زاینی ی١٩٣٥ مردن  "رەزا رەشید مەحەمەد" ناوی بە عەڕەب عولەمای لە یەکێک بیستەمدا چەرخی سەرەتای لە
 جەمرالەدینی" لە پەیرڕەوی بە هەبروو تێکۆشرانی و کرار میسرر و سرووریە لە پترر بەاڵم لوبنران، خەڵکری بنەچە بە

 رۆژنررامەی و کررردەوە بەرز موسررڵمانانی یەکگرتنرری دروشررمی "میسررری عەبرردەی مررحەمەد "و"( ئەسررەدابادی) ئەفاررانی
 بە زۆری برررایەخی رۆژنرررامەدا لەم. بررروو سرررەلەفی ئیسرررالمیزمی پررران حررراڵی زمرررانی کە کرررردەوە بررراڵو ئەلمنررراری

 کە گرۆڕێ هێنایە ئیسالمیی حکوومەتی بیرۆکەی رەزا رەشید. دەدا تەیمیە ئیبنی و حەنبەل ئیبنی بیروبۆچوونەکانی
 سیاستی کە وابوو پێی رەزا رەشید. کرد پیادەی ئێراندا لە "خومەینی" کە دەچێ فەقیە ویالیەتی حکوومەتی لە زۆر

 کولترور دژی رەزا رەشرید. ئیسرالم پەیدابوونی سەردەمی یاساکانی بۆ بگەڕیتەوە دەبێ ئیسالمی واڵتانی بەڕێوەبردنی
 ترررێکەاڵوی عەڕەبررری ناسررریونالیزمی فیکرررری بەڵکررروو نەوەسرررتا بەوەشرررەوە و گررررت هەڵوێسرررتی رۆژئررراوا زانسرررتی و

 ترایبەتی وبە سیاسری ئیسرالمی و سرەلەفی جرواڵنەوی تیۆریسرینی و مامۆسرتا برووە و کررد خرۆی ئاینی بیروبۆچوونی
 و قورەیشرری مررن عەڕەبرر ، موسررڵمانێکی و موسررڵمان عەڕەبێکرری مررن: دەڵررێ رەزا رەشررید. ئیخوانولموسررلمین جررواڵنەوەی

 . بپاریزێ ئیسالم وشەریعەتی زمان دەبێ عەڕەب سەربەخۆی دەوڵەتی ...عەڕەب  محەمەدی نەوەی لە و عەلەوی
 

 مرحەمەد عبدوسرەالم" ئەخەوانولموسرلمین، رێبەرانری لە "ئەلسباعی مستەفا" و" بەننا حەسەن" رەزا، رەشید لە جگە
 ئەلتکفیرر جەمراعەتی تیۆریسرینی زاینری ی١٩٩٦ ئیعردام میسری ی "قوتبی سەید" جیهاد، جەماعەتی میری "فەرە 

 "ئەلرنەدەوی ئەبولحەسرەنی" جیهراد، براڵێکی فیکریری رێبەری زاینی ی١٩٨٩ مردن سووری "حەوای سەعید" وەلهجرە،
 دامەزرێررنەری زاینرری ی١٩٧٩ مررردن پاکسررتانی "ئەلررمەودوودی ئەبررولعەال" جرراهیلییەت، بیررری تیۆریسررینی هینرردی

 موسرڵمانان جەماعەتی میری "شوکری مستەفا" و حاکمیەت تیۆری تیۆریسینی و پاکستان لە موسوڵمانان جەماعەتی
 و ئەخوانولموسرلمین وەکوو ئیسالمی توندڕۆکانی تاقمە دەستەو پێکهێنانی لە سەردەمە، ئەو بنئاژۆی وەکووعولەمای

 .هەبوو کاریگەرییان تەکفیروجیهاد جەماعەتی و موسڵمانان جەماعەتی
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 تیررۆری بە دەبەسررتێتەوە تیررۆریەکەی برروو، پاکسررتانی مەزهەبرری شررێعە موسررڵمانێکی خررۆی کە مەودوودی ئەبررولعەال
 قسررەکانی لە هێنرردێک ئەمەش. بررێ تیررۆکڕاتیکی دەوڵەتێکرری دەبررێ ئیسررالم دەوڵەترری: ودەڵررێ ئیمررامەوە ویالیەترری

 و بگۆڕێ دونیا کە هاتووە ئەوە بۆ ئیسالم…ئامانج بە گەیشتن بۆ بەردەوامە و هەمیشەیی بزاڤێکی جیهاد: ناوبراو
 سیسرتمێکە بەڵکروو نریە، ئراینی نەریتێکری و ئەرکێرک چەنرد تەنهرا ئیسرالم…بهێنرێ پێ باوڕی جیهان سەرتاسەری

 هی  خۆی لە بێجگە نابێ قایل  ئیسالم ئاینی. ئیسالم بیکاتە و بیگۆڕێ هەیە، جیهان دیکەی سیستمی چی دەیەوێ
 ئەو هەمروو دژی لە جیهراد سرەریەتی لە ئیسرالمی حیزبری خرود یرا موسرڵمانان جەمراعەتی …هەبرێ ترر سیستمێکی
. دانرامەزرێ نەبرێ شمشرێر زەبرری بە ئیسرالم سیستمی…ناکەن جێبەجێ ئیسالم شەریعەتی کە رابگەیەنێ سیستمانە

. نەکردبروو گراڵو نەتەوەیری ئامرانجی بە دامێنیران هێشرتا کە کردەوە باڵویان عەڕەب خەڵکانی لەسەردەمێکدا جیهاد
 ریشرە و رەگ لە لەسرەریەتی و نەبرێ ئیسرالمی کە سیسرتمێکە هەر دوژمنری ئیسرالمی حیزبری چونکە پەالمارە جیهاد

 پێری بە دەبرێ تیرۆکڕاتی، دەوڵەتری دامەزراندنی و کۆمەڵگا کردنی ئیسالمی بە پاش چونکە بەرگریشە…دەریبێنێ
 لە سرۆفیزم و خواپەیرداکردن برۆ شرەریک و ئیلحراد …بکا بەهێز دەسەاڵتە ئەو پایەکانی تایبەت پالنی و نەخشە

 زانسرتەکانی ئەدەب، فەلسرەفە، کرردۆتەوە، براڵو دا ترێ خۆیان ژەهری و داوە حەشار خۆیان دا ئیسالم پەردەی ژیر
 موعتەزیلە باوەڕی. ئیسالمەوە خاکی نێو هاتوونەتە جۆر بە جۆر شێوەی بە ئێرانییەکان و هیندوس ،(یۆنان) گریک

 . نیه ئیسالمەوە بە فڕیان کە وێنەکێشان و موزیک و سینەما هونەرو لە جگە ئەمە خۆشکرد، دووبەرەکی بۆ رێگایان
 

 و نووسررین فێررری خەلررک هەتررا قوتابخررانە نە و دانرراوە حرروجرەی نە خویرردا لەسررەردەمی پەیررامبەر: دەڵررێ شرروکرێ
 .بەس و بزانن شت هێندێک پێویست، پێی بە داوە موسڵمانان بە رێگای نەبێ ئەوەندە ببن، ماتماتیک

 
 کونتڕۆڵیران خرودا دوژمنری و کرافر و فاسرق خەڵکرانێکی راگەیاندن، هەمووئامرازەکانی لەسەردەمێکدا: دەڵێ فەرە 
 …دەربهێنررێ دەوڵەت دەسرت لە هێرز زەبرری بە دەسرگاکان و دام تەواوەی ئەویە بەخرش سروود هەوڵری …کردووە

 ئەوەی بەر لە جرا …وزایونیسرتن کمۆنیستان و خاچپەرستان پەروەردەی هەموویان ئیسالمی واڵتانی دەسەاڵتدارانی
 ئەرکێکی دوژمنە ئەو دژی لە کردن جیهاد دەستەوەیە بە دەسەاڵتی جڵەوی و خۆدایە نێو لە دوژمن حازردا حاڵی لە

 . ئاینییه
 

  خواوەند بۆ کۆیلەتی بناغەی لەسەر شتێک هەموو ئەوەیە ئیسالم کۆمەڵگای یەکەمی خەسڵەتی: دەڵێ قوتب سەید
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 …ناکرا ناونیشران و دروشر  تەماشرای تەنهرا بە ئیسرالم …جراهیلییە کۆمەڵگرایەکی ئێستا کۆمەڵگای…دامەزرابێ
 .ئیسالم بۆ بگەرێنەوە دەژین جاهیلییەتدا لە ئەوانەی دەبێ

 
 رەسررەنی رەگەزی …جرراهیلییەت و ئیسررالم لە ،پێکهرراتووە ڕەگەیە  دوو تیکەڵرری ئررێمە کۆمەڵگررای: دەڵررێ قەرزاوی
 کرۆمەڵێکی ئەوانە. بێردین عەلمانیی و کمۆنیست لە تێدایە هەڵەگەڕاوەی ئاشکرا بە خەڵکانێکی و تێدایە ئیسالمی

 گەڵ لە یران( مرترد) هەڵرگەڕاوە مرامەڵەی ئەوانە. عەقائیردییەکان پرارتە نێرو پیراوانی و کاربەدەسرتان لە کەمن
 .دەکرێت

 
 و فاسررقن کۆمەڵگررایەکی: دەڵررێ و ناکررا تەکفیررر یەکجرراری بە کۆمەلگررا قوتررب سررەید پررێچەوانەی بە حەوا سررەعید

 .بکا کارانە ئەم دەزانێ حیزبواڵ ئەرکی بە و دەکەن حوکمڕانییان مونافیق و وەرگەڕاو ئاین لە خەڵکانێکی
 
 .ئیسالمی بنەمایەکی لەسەر ئادەمیزاد کەسایەتیی دروستکردنەوەی -١
 .ئیسالم دەوڵەتی دامەزراندنەوەی -٢
 .ئیسالم نەتەوی یەکێتی پاراستنی -٣
  .خەالفەت پایەی ژیانەوەی -٤
 .جیهاندا سەرتەسەری لە ئیسالمی دەوڵەتێکی دامەزراندنی -٥
 
 ژێر لە بەننا. دامەزرا میسر لە ١٩٢٨ ساڵی ،لە زاینی ی١٩٤٩ کوژران "بەننا حەسەن"  الیەن لە( المسلمین اخوان)

 بیرررو سەردەمەشرردا لەم و برروو دا" تێمرریە ئیبنرری" و "حەنرربەل ئیبنرری"  ،"غەزالرری" بۆجوونەکررانی بیرررو کرراریگەریی
 فەرمانەکررانی و یاسررا دەبررێ کە برروو برراوەڕەدا لەو بەننررا. برروو کرراربڕ لەسررەری" رەزا رەشررید مررحەمەد" بۆچرروونی

 پەیڕەوانرری بررۆ رینرروێنیی. ئیسررالم پەیرردابوونی سررەردەمی یاسرراکانی بررۆ بگەڕیررتەوە ئیسررالمی واڵتررانی بەرێرروەبردنی
 بگرە رۆژئاوایی نەریتی لە رێگە و بکەرەوە زیندوو ئیسالمییەکان نەریتە بدە هەوڵ دەکرێ بۆت چەند: بوون ئەمانە

 خواردن حەوانەوەت، و ئیش کاتی نێوماڵ، کەلوپەلی جلوبەرگ، مێژوو، زمان، ساڵوکردن،. بستێنێ پەرە مەیەڵە و
 وئەو خویندنگە کۆروکۆبوونەوە، رۆژنامە، یانە، بایکۆتی بن ئیسالمی خۆشیت و ماتەم هامشۆکردن، خواردنەوەت، و

 .ئیسالمین فیکری دژی کە بکە دامودەسگایانە
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 لە هەڕەشرەکردن کەوتە دەسرت، کەوتە نیزامیری کەرەسەی کە دوایی بەاڵم جوواڵیەوە هێمنی بە پێشدا لە ئەخەوان
 ئەنرردامانی بررۆیە هەر. برردرێ ملرری لە دەبررێ بررێ ئەوان دژی هەرکەس دا فتوایرران ئەخەوان رێبەرانرری نەیارەکررانی،

 برووە خویشری البننرا حەسرەن دوایری کە تێرۆرکررد، وحقووقییان فەرهەنگی و سیاسی کەسایەتیی چەندین ئەخەوان
 سررەروک "عەبدوناسررر جەمررال" لە تەقەیرران نررییزای ی١٩٥٤ لە ئەوەی دوای ئەخەوان. وتیررژییە تونررد ئەو فیرردای
 بەرنە پەنرا بروون ناچرار زۆریران میسررو حکوومەتی پەالماری بەر کەوتنە توندی بە کرد، میسر کاتی ئەو کۆماری

 پێشررتر کە ئیسررالمی جەمرراعەتی نرراوی بە هەر پاکسررتان لە. سررودان و یەمەن پاکسررتان، ئەردەن، سرروریە، واڵتررانی
 کرراتی ئەو کۆمرراری سررەروک "زیررائولحەق". پێکررردەوە دەسررت تێکۆشررانیان برروو، دەیمەزرانررد "مەودوودی ئەبررولعەال"

 .پێکهێنا بۆئەوان بەهێزبوونی ئیمکانی پاکستان
 
  دەورەی لە دووجرار. هەبروو پێشرینەی و کردبروو پەیڕەو سەلەفی رەوتی" مەهدی ئیمام" پێشدا لە کە سوودانیش لە
 بەهرراتنە و دەسررەاڵت بەشرری شررەریکە برروونە ئەخەوان سرروودان، کۆمرراری سررەروک دوو "عومەربەشرریر" و "نررومێرێ"

 "جەدیرد برن شرازلی"جەزایرر لە. بروون هیرز بە زۆر واڵتەش لەو بروو، ئەخەوان ئەندامی خۆی کە" توڕابی" سەرکاری
 لە خرۆی کاتێرک هات لێ وای دا ئەنجام لە بەاڵم کردەوە، ئەخەوان بۆ دەسەاڵتی دەرگای کات ئەو کۆماری سەروک

 . قوربانی بوونە بێتاوان مرۆفی بەهەزاران کە هەڵدا سەری جەزایر لە خویناوی شەڕێکی کەوت، دەسەالت
 
 ئەوەی برۆ ناسر، دوای کۆماری سەرۆک "سادات ئەنوەر" کران، سەرکووت ماوەیەک بۆ ئەخەوان ئەوەی دوای میسر لە
 عەڕەبستانی ناوبژیکردنی بە و کردەوە ئەخوان بۆ ریگەی بکاتەوە، کەم دیمۆکراتەکان و چەپ و ناسری نفووزی لە

 ئەوان کە دەکررا بررۆ رێخۆشررکەرییان و دەکەوێ ئەخەوان رێبەرانرری لە یەکێررک "رەمەزان سررەعید" بە چرراوی سررعوودی
 ئەخەوان الیەنگرانررری کرررردەوە الی ترررا سرررادات. دەسرررت بگررررنە خوێنررردکاری و کریکررراری یەکێتیەکرررانی کرررونتڕۆڵی

 واژۆ ئیسرڕائیل گەڵ لە ی "دیویرد کامرپ" پەیمرانی سرادات ئەوەی دوای سرەرەنجام و کررد پەیدا زۆریان دەسەاڵتێکی
 رێبەرانرری فەرمررانی بە ئەخەوان، رێبەرانرری لە یەکێررک "عومرئەلتەلمسررانی" شرراگردی "ئیسررالمبوولی خالیررد" کرررد،

 .کرد تێرۆر نییزای ی١٩٨١ لە ساداتیان ئەخەوان
 
 کە کرردەوە ئەخەوان برۆ رێگەیران ناسرری رەوتری ترسری لە وەهابییەتە، ناوەندی خۆی کە سعوودی عەڕەبستانی لە

 ئیسررالمی، جیهررادی وەک تونرردرۆکانی ترراقمە زۆربەی. برروو پەروەردە دا دەسررتیان ژێررر لە الدەن بررن وەک کەسررانی
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 و دەعوەت گروهی ئیسالمی، حیزبی ئیسالمی، جەبهەی ئەلجەزیرە، لە نەجات جەبهەی ئەتکفیروەلهیجرە، حەماس،
 بررزووتنەوەی مەغریررب، لە ئیمررام جنبشرری ترروونس، لە ئیسررالمی ئیتحررادی نەهررزە، حەرەکەترری تاڵەبرران، تەبلیرر ،
 بە رۆژهەاڵت کوردسرتانی لە مروفتیزادە ئەحرمەدی بە سەر رەوتی و باشوور لەکوردستانی ئەنسارولئیسالم و ئیسالمی

 ئەخەوان لەسرەر ئەمریکرایی رۆژنامەنووسری "دریفووس رابرت". ئەخوانولموسلمین بەرنامەی بۆ دەگەڕینەوە شێوەیەک
. دامەزراند بوو، ئینگلیزدا چاودیریی ژێر لە کە ئیسماعیلیە بەندەری لە خۆی عەمەلییاتیی بنکەی" ئەلبننا" :دەڵێ

 کە شرریرکەتە ئەم. دەچرروو بەڕیرروە فەڕانسررەیی - ئینگلیررزی شرریرکەتی هررۆی بە رەسررمی بە بەنرردەرە ئەم کاروبرراری
 ئەو. ئەخوانولمسلمین کردنی بەهێز بۆ دەدا ئەلبننای ماڵیی یارمەتیی بوو، میسر لە ئینگلیز ئیمپریالیزمی نوێنەری

 . کرد تەواو ١٩٣١ لە دەکرا، دروست ئینگلیز پارەی و پووڵ بە کە مزگەوتی یەکەمین بینای بەننا واتە
 

 .  وەرگیراوه میسری مەجید فوئادی نووسینی لە ئیسالمی ئوسوولی بیری کتێبی لە سەرەوە نووسینەی لەو بەشێک
 

 ئەم خەڵکی هێزەکانی لە وەرگرتن کەڵک لە دەوڵەمەندیان ئەزموونی ئینگلیزییەکان: دەڵێ ئایرەملووش رەزا دکتور
 و هینرد لە ئیسرالمییەکان قوتابخرانە پێکهێنانی قۆناغی تاکوو بارەوە لەم هەبوو، خۆیان ئامانجەکانی بۆ واڵتانە

 و مەال پەروەردەکردنی کەوتنە و پێش چوونە عێراقدا لە خۆیان ژێردەسەاڵتی مەڵبەندەکانی لە دوایی و پاکستان
 کەڵررك بە و دانررا مەزهەبرری گرنگەکررانی بەرپرسررایەتیە لە خۆیرران الیەنگررری مەالکررانی هەروەهررا ئەوان …ئاخونرد
 و ئێرران لە خۆیران الیەنگرری مەالکرانی لە بەهێزیران رێکخراوێکری شرێعەیی، و ئیسرالمی وەقفری بەناو لە وەرگرتن

 . هێنا پێک عێراق
 

 بررزانین ئێسررتا. خۆیرران پەیرەوانرری بررۆ مەزهەب سررونە زانایررانی ئامۆژگارییەکررانی و فترروا لە برروون کررورتەیەک ئەوە
 قسررانەی ئەم دەڵرری؟ چرری بررارەوە لەو ئیسررالمی کۆمرراری دامەزریررنەری و شررێعە تەقلیرردی مەرجەعرری گەورە خررومەینی
 دوژمنررایەتیی: دەڵررێ شررەفا. هەڵیبررژاردووە ئێرانرری شررارەزای وەرگیررڕی و لیکررۆڵەر شررەفا شرروجاعەدینی خررومەینی
 دوژمنرررایەتیی ئاکرررامی ئەمرررڕۆ، جیهرررانی نرررامەزهەبی زانسرررتێکی جرررۆرە هەر گەڵ لە "خمینررری الرررلە رود" سروشرررتیی

 زانسرت، راسرتەقینەی مڕۆفری گەڵ لە دا جرێگەیەک هەر لە و سەردەمێک هەر لە مەزهەبەکانە هەموو ئاخوندەکانی
 مەبەسرت) گەورە فەقیهری. ەکران" انیشرتاین" و  ەکران "دارویرن" کران" گرالیلە" یەکان "رازی" کان "سینا ابن" گەڵ لە

 گرروێ دەکەن دیمۆکڕاسرری باسرری کەسررانەی ئەو بررۆ: گرروتی و الدا راسررتییە ئەم لەسررەر پەردەی خررۆی( خررومەینییە
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 لەسررەرکۆماری قسررە کەس هەر ئررێمەیە، دوژمنرری دەوێ کۆمرراریی کەس هەر ئیسررالمن، نەیرراری ئەمررانە رامەگرررن،
 قەڵەمرری ئررێمە بررێ، "سررویس" وەکرروو واڵت کررردووە شۆڕشررتان ئێرروە مەگەر …ئیسررالمە، دوژمنرری بکررا دیمۆکڕاتیررک

 چیرنەیە لەم بەسرەردێ چیمران هەر دەشکێنین، دەکەن شتانە ئەو و دێمۆکڕاتیک و میللی باسی کە ئەوانە ژەهراویی
 رۆژئراوا لە ئەمران کە زانسرتێک و عریل  ئرێمە …خوینردویەتی زانکرۆ لە و حقووقزانە و رووناکبیر دەکا ئیدیعا کە

 "خروار " و کێشرا شیرەکەی عەلیهیموسەالم ئەمیرولموئمینین کە رۆژێکە راستەقینە ی "اللە یوم" نامانەوێ، دەیهێنن
 تەعرراال و تبررارەک خررودای کە رۆژانەن ئەو "الررلە ایررام" کوشرت، هەموویررانی کرررد، دروێررنە ئرراخر ترا ئەوەڵەوە لە ی

 ئینسرران، ببررنە کە دەدا خەڵررکە لەم قررامچی بە دەنێرررێ، تۆفانێررک دەنێرررێ، الفاوێررک دەنێرررێ، برروومەلەرزەیەک
 ئێرروەی …بکرروژێ یەکجررێ کەس حەوسررەت ترراوەکوو نەدەکێشررا شرریری بنرروێنێ نەرمرری ئەگەردەبررووا ئەمیرلمرروئمینین

 قوڕعررران لە رەحرررمەت ئایررراتی هەر برررۆچی دەکەون؟ رۆژوو و نررروێژ ئەحکرررامی دوای هەر برررۆچی عولەمرررا ئاغایرررانی
 الیەنەتران ئەو ئێروە بۆچش بکەن، بەند بدەن، لێ بکوژن، دەڵی قوڕعان ناخوێننەوە؟ کوشتن ئایاتی و دەخوێننەوە

 لە جەنگ، جێی واتە شەڕ جێی واتە میحڕاب …خودایە لەگەڵ دژایەتی رەحمەت دەکا؟ رەحمەت باسی کە  گرتووە
 پێاەمربەر بروون، پەیردا میحرڕابەوە لە ئیسرالم شەڕەکانی زۆرترین وەکوو هەر بێ، پەیدا شەڕ دەبێ میحڕابەکانەوە

 برروون شررەڕکەر هەمرروو برروون، سررەرباز هەمرروو علیهیموسررەالم ئررێمە ئیمامررانی بکرروژێ، خەڵررک ترراکوو هەیە شمشرریری
 بکرا، رەجر  و بکرا جێ بە جێ "حد" ببڕیتەوە دەست کە دەوێ خەلیفەمان ئێمە دەکوشت، خەڵکیان دەکێشا، شیریان

 کە ی"قریرزە بنری" جەمراعەتی هەروەکروو و دەکررد جێبەجرێ ی "حرد" دەبرڕیەوە دەسرتی ص "الرلە رسرول" وەکوو هەر
 ئیسرالم لە بکروژێ، مرڕۆ  نابێ ئیسالم و نیە شەڕ دینی ئیسالم دەڵێن کە ئەوانەی …کرد قەتلوعام بوون، نارازی

 بردەن شرەڕ بە درێرژە ئەوەندە دەبێ قوڕعانن، پەیڕەوی کەسانەی ئەو واتە شەڕ، شەڕ دەڵێ قوڕعان نەگەیشتوون،
 هەر لە بۆهەرمیللەتێک خواوە الیەن لە رەحمەتێکە و عالەم بۆ شەڕرەحمەتە هەڵدەگیرێ، دونیادا لە فیتنە تاکوو

 .  هەیه کە جێگەیەک
 

 سیسررتمێکی دامەزرانرردنی جێرری لە واڵتە ئەو کە نەبرررد زۆری رووسرریە، ی١٩١٧ ئوکترروبری شۆڕشرری سررەرکەوتنی دوای
 دیکترراتۆریی بررووبە سیاسررییەوە برراری لە و دەوڵەترری ئررابووری بەسیسررتمی گررۆڕا ئررابوورییەوە برراری لە سوسیالیسررت

 سۆڤیەت یەکێتی گەورەی نەخشی ناکرێ کە دووەم جیهانیی شەڕی دوای. کەسی تاکە دیکتاتۆریی تەنانەت و حیزبی
 سرۆڤیەت، سرەرکەوتنی هرۆی بە نەگیررێ، لەبەرچراو هیتلێرری نرازیزمی و فآشریزم تێکشکاندنی سوورلە ئەرتەشی و

 بەاڵم دامەزران، رۆژهەاڵت ئوروپررای لە سوسیالیسررت واڵتررانی نرراوی بە سررۆڤیەت شررێوەی هامرران بە واڵت چەنرردین
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 بەرگریرری هێررزی رێبەرانرری لە بەشررێکیان کە واڵتررانە ئەو کمۆنیسررتەکانی حێررزبە رێبەرانرری لە هێنرردێک  هەرچەنررد
 بەاڵم بردەن، واڵتەکەیران سیاسرتی لەسرەر سرەربەخۆ بریراری خۆیران دەیانویست و بوون نازیزمیش دژی واڵتەکەیان
 نرازیزم چنگری لە سروور ئەرتەشری هرۆی بە واڵتەکەیان ئەوەی بەر لە و "ئیستالین" ڕیبەریی بە سۆڤیەت هیژموونی

 برررۆنە ئررابوورییەوە و سیاسرری برراری لە سررۆڤیەت هاوشرریوازی کە ناچررارکران و نەدرا پررێ دەرفەتیرران ببرروو، رزگرراری
 . پێش

 
 کە ئەوانەی دابررروون، فەڕانسررەدا و بریتانیررا ئیسررتعماری ژیردەسررەاڵتی لە زۆربەیرران کە دا ئیسررالمی واڵتررانی لە

 زۆربەی وەکوو رووسیە، شۆڕشی سەرکەوتنی دوای بەتایبەت و بیستەمدا چەرخی لە بوون، پێشکەوتووتر تاڕادەیەک
 و مرارکس نووسرینەکانی کە خوینردەواران و روونراکبیران لە هێندێک باشروور، ئەمریکرای و ئەفریقا و ئاسیا واڵتانی
 ریکخرراوی و حیزب پێکهێنانی بیری کەوتنە نهینی بە زۆر خویندبۆوە، سوسیالیزمیان دیکەی بیرمەندانی و ئینگڵس

 ژمررارەیەکی یەکەم. کرررد رێکخراوانەیرران و حیررزب ئەم بەشررداریی ترروێژ سررێ. کریکرراری و سوسیالیسررتی و کمۆنیسررتی
 لە بەرفررراوان ترروێژێکی دووهەم گەیشررتبوون، تێرری و خوینرردبۆوە یرران سوسیالیسررتی شرروینەواری کە زۆرکەم ئیجگررار

 البردنری بۆ تێدەکۆشێ سوسیالیستی بیری بیستبوویان کە کریکاران و شار زەحمەتکێشانی تایبەت بە زەحمەتکێشان
 حکوومەتردا دەسرگاکانی لە کە هەلپەرسرت خوردەبرورژوای خوێنردەواری تروێژێکی سیهەم و چینایەتی چەوساندنەوەی

 . بگەن پایەیەک و پلە بە سەرکەوتن، داهاتوودا لە رێکخراونە و حیزب ئەو ئەگەر بۆئەوی نەبووبۆوە، جێیان
 

 بەهێزبروونی و شرۆڕاکان الوازبروونی بروون، ئەمرانە بەشرێکی کمۆنیستی بەناو واڵتانی و سۆڤیەت روخانی هۆیەکانی
 بروارە لە بیرکرردنەوە شێوازی گۆڕانی سستیی بوروکراسی، دەزگای( سەلبی) نەرینیی خۆڕاگریی حیزبی، کومیتەکانی

 بەرانرربەر لە تیکنۆلرۆژی دواکەوترروویی زەرەرهێرنەر، ئررابووریی ئیسرتراتژیی هێنرردێک هەڵبژاردنری جۆراوجۆرەکانردا،
 و گەنردەڵی و خرواردن بەرتیرل خەلرك، پێداویسرتییەکانی گەڵ لە دابشرکردن ترۆڕی گونجاندنی نەبوونی رۆژئاوادا،

 . تر شتی هێندێک
 

 چەپرری ریکخراوەکررانی و حیررزب نێررو هەلپەرسررتانەی کەسررە ئەو رۆژهەاڵت، بەرەی و سررۆڤیەت رووخررانی دوابەدوای
 و سررەکەوتوو سیسرتمی سررەرمایەداری و نەبروون کمۆنیسرت قەت کە کرررد ئیردیعایان و بایانرردایەوە ئیسرالمی واڵترانی

 لە پشررتیان بەشررێکیان و برروون نائومیرردی تووشرری هێنررابوو، شکسررتی ئامانجەکەیرران کە زەحمەتکێشرران ئەمرررۆژەیە،
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 زەحمەتکێشران، لە بەشرێک هیروایی برێ و لەبیرروەرگەڕاوان هەلپەرسرتیی ئەم. کررد سیاسرت تەنانەت و حیزبایەتی
 بە سیاسری ئیسرالمی  کراتە لەو ئرا. کرد خۆش سیاسی ئیسالمی بۆ زەمینەی کە هێنا پێک کۆمەڵگادا لە بۆشاییەکی

 تررەوە والتێکری چەنرد و سرودان و ئەفاانسرتان و پاکسرتان و ئێرران لە پترر کە مەیردان هراتە تازەوە تینێکی گڕو
 نراتوانن کمۆنیسرتی سیسرتمی نە و سرەرمایەداری سیستمی نە کە دەکرد ئیدیعای سیاسی ئیسالمی. دەگرت سەرچاوەی
. دەگەیەنرێ بەسرەرمەنزڵ ئەرکە ئەو کە ئیسرالمە تەنیرا ئەوە و برکەن رزگرار چارەڕەشری و کروێرەوەری لە مڕۆڤەکان

 گەڕو کەوتە ئیسررالمی دەوڵەمەنرردی واڵترری چەنررد و ئێررران ئیسررالمی وکۆمرراری سررعووی عەڕەبسررتانی پررارەی و پررووڵ
 نردیدامەزرا دایە دەسرتیان سیاسری ئیسرالمی هەڵسرووڕاوانی. هێنران پێرک برۆ بەرفراوانری پڕووپاگەندەی ئیمکاناتی

 نەک ئیسررالمی قوتابخررانەی و مررزگەوت هەزاران بە و ئیسررالمیدا واڵتررانی زۆربەی لە ئیسررالمی ریکخررراوی و حیررزب
 بۆخراتری خۆشریان رۆژئراوا واڵترانی دیرارە کە کران، بینا رۆژئاواش واڵتانی لە بەڵکوو ئیسالمی واڵتانی لە تەنیا

 یارمەتیردەری هەیرانبوو، ئیسرالمی واڵترانی جۆراوجرۆری کانگرای و نەوت خاون واڵتانی لە کە ئابووری بەرژەوەندی
 پروپاگەنرردەی نرروێژکردن، جێرری لە مزگەوتررانەدا لەو ئررا. برروون سررعوودی عەڕەبسررتانی و ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری
 کەبروونە دەخوینردران، سیاسری ئیسرالمی تیۆریسرینەکانی وتەکرانی قوتابخانانەدا ولەو دەبۆوە باڵو سیاسی ئیسالمی
 . ئیسالمی تێرۆریزمی سەرچاوەی لە بەشێک

 
 زۆرایەتیرریە، مەزهەب شررێعە حەشرریمەتی کە ئەوەی لەبەر عێررراق لە رووخررا، حوسررەین سررەدام مرۆڤکرروژی ریژیمرری

 کۆمراری برۆ بروو دەرفەتێرک ئەمە. بوو شێعەوە کەسانی بەدەست دەسەاڵتەکان زۆربەی کە کار هاتەسەر حکوومەتێک
 رژیرمە ئەم کاروبراری بخراتە دەسرت زوو هەر ئەوەی بۆ دادەنێ، جیهان شێعەی نوێنەری بە خۆی کە ئێران ئیسالمیی

. رابگەینێ فیدڕالی هەرێمێکی باشووردا، کوردستانی بەشێکی لە کە وەگیرکەوت دەرفەتێکی کوردیش تازەپێکهاتووە،
 و ناسیونالیسرت حیرزبە سرەرۆکەکانی لە هێندێک گەل لە نزیکایەتی بەهۆی بەشەشدا لەم ئیسالمی کۆماری ریژیمی

 سراڵەی هاشرتا تەوای لە کە عێراق سونەکانی نێوەدا لەو. بکاتەوە خۆی بۆ پێ جی زوو هەر توانی ئیسالمییەکان،
 حاسررانی بە نەبرروون وحررازر دەزانررێ مررافخوراو بە خۆیرران برروون، یەکەم دەسررەاڵتی خرراوەنی واڵتەدا ئەو میررژووی

 عێرراق لە ئەمریکرا سیاسی حاکمی "برێمیر". بکەن قبووڵ ئێران ئیسالمیی کۆماری دەستتیوەردانی و شێعە دەسەاڵتی
 کاربەدەسرتانی زۆربەی چونکە سونەکان، تووڕەبوونی هۆی بووە زیاتر ئەمەش. راگەیاند هەڵوەشاوە بەعسی حیزبی
 بروونی و عێرراق حوکمی دژی کە بوو، پەیدا عێراق لە تێرۆریستی تاقمی و دەستە نەبرد زۆری. بوون سونە بەعس

 کاتێررک. دەبرررد بەڕیەوەیرران بەعسررییەکان کە برروو نەقشرربەندی ترراقمی لەوانە یەکێررک. دەکرررد شررەڕیان ئەمریکررا
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 ودەسرررتەوتاقمە بررروو پەیررردا تینێرررک گررررو سونەنشرررین نررراوچەی لە هێشرررت، بەجرررێ عێراقیررران ئەمریکرررا هێزکرررانی
 پێرک داعەشریان خروێنرێژی گروهری و گررت یەکیران لەکارالبراوەکران بەعسییە پشتیوانیی بە سونە تێرۆریستەکانی

 شرێعەی میحروەری پێکهراتنی مەترسریی قەتەرکە و تورکیە و سعوودی عەڕەبستانی مەزهەبی سونە دەوڵەتانی. هینا
 داعەش بە باشرریان یررارمەتیی سررەرەتاوە لە و کەوتنەخررۆ دەکرررد، لوبنانیرران حیزبررواڵی و سررووریە عێررراق، ئێررران،

 لە جررگە و راکیشرا لرێ پێری داعەش کە دوایری. بروو پشرتەوە لە ئەمریکاشریان چراسرەوزی دیرارە کە کررد پیشرکەش
 یەخسریری و رۆژنرامەنووس چەنردین سرەری و هێنرا پێک کوردستان هەرێمی و بەغدا بۆ مەترسیی سووریە، بەشیکی

 رواڵەت بە داعەشرریش یارمەتیرردەری سررونەی واڵتررانی و خررۆی نەیرراری کررردە رۆژئرراوای و ئەمریکررا بررڕی، رۆژئرراوایی
 و ئەلقاعیردە و تاڵەبران لە زۆر کە داوە پێشرانی خرۆی بەکردەوەکانی داعەش. خوێنریژە تاقمە ئەو کردە پشتیان
 و عێرراق لە جرگە ئێسرتا هەر. مەترسریدارترە خرۆی پرێش تێرۆریسرتییەکانی تراقمە و ئەلجەزیررە ئیسرالمی جبهەی
 و ئەفریقرا دیرکەی واڵتی چەند میسرو سینای سەحرای و نیجریە لیبی، سومالی، فیلیپین، ئەفاانستان، لە سوریە،
 برۆ چرارەی فیکرر و ئراوەز و عەقرڵ بە ئەگەر شرێرپەنجە ئەم. هەیە تێکۆشرانی رۆژئاوا، واڵتانی تەنانەت و ئاسیا

 پرری شکسرتی نیزامری هێرزی بە تەنیرا نەکررێ، وشرک بەربراڵوی راگەیانردنی و دارایری سرەرچاوەکانی و نەدۆزرێرتەوە
 و باشروور لە شرەڕەوانان و پێشمەرگە هێزکانی لەخۆبووردوویی و قارەمانەتی کە بیئەمەگییە، هەرچەند ناهێنرێ،
 . نەگرین چاو لەبەر لەشەڕدا کۆبانی خۆراگریی و داعەش رووبەڕووبوونەوەی لە کوردستان رۆژهەاڵتی
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 حكومه تى ئيرانكرده وه تيروريستيه كانى 
 
 
 
 
 
 
 

 Rojhlatت ەاڵژھۆچاوديری ر

 
 گرووپرری لەوانەش دەرەوە؛ و نرراوەوە لە تونرردڕەوەكان گررروپە دامەزرانرردنی ،"العررربیە" كەنرراڵی راپررۆڕتی بەپێرری

 یەمەن؛ و سرروریا و عێررراق و سررعودیە لە گررروپ ژمررارەیەك و و حیجرراز حزبرروڵاڵی و لوبنرران لە حزبرروڵاڵ چەكررداری
 جیهرانیی تونردڕەوەكانی رێكخرراوە لە ئێرران پشرتگیری لەوەش جگە ئێرانن؛ بە سەر توندڕەوەكانی گروپە نموونەی

 .توندڕەوەكان گروپە لەگەڵ ئێران تێوەگالنی سەڵماندنی بۆ بەهێزن بەڵگەی ؛7118 ساڵی لە قاعیدە وەك
 

 كررردەوەی ژمررارەیەك ئێسررتە؛ تررا 8828 سرراڵی لە ئێرانرردا ئیسررالمیی مێررژووی لە ،"العررربیە" راپررۆرتەكەی بەپێرری
 :شێوەیە بەم دراون؛ ئەنجام توندوتیژی

 
 8818 سراڵی لە بەیررۆت لە عێرراق باڵیۆزخرانەی تەقیرنەوەی لە راستەوخۆ شێوەیەكی بە ئێران پاڵپشتیكردنی -١

 .برینداربوون دیكەشی 881كەس كوژران و  18كە تێدا 
 
 لەالیەن كە ئێرانرری بەرپرسررانی فەرمررانی بە بەیررروت لە ئەمەریكررا باڵیۆزخررانەی تەقیررنەوەی 8813 سرراڵی لە -٢

 .كوژران كەس 13 تێدا و درا ئەنجام حزبوڵاڵ
 
  بارەگای لە بەیروت لە چێنراوی بۆمبێكی پاسداران؛ سوپای ئەندامی عەسكەری ئیسماعیل ؛8813 ساڵی لە -٣
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 دیررركەش كەسررری 811كەس كررروژران و زیررراتر لە  748 بەوهرررۆیەوە و تەقانررردەوە ئەمەریكرررای دەریرررایی چەكررردارانی
 .بوون ئەمەریكا دەریایی هێزی بەرپرسی ژمارەیەكیان كە برینداربوون

 
 14 هرۆیەوە بەو و تەقێنررایەوە حزبروڵاڵوە؛ لەالیەن بەیرروت لە فەرەنسرا هێزەكرانی بارەگرای 8813 ساڵی لە -٤

 .كوژران فەرەنسی سەربازی
 
 كررردەوەی ئێررران؛ راسررتەوخۆی پشررتگیریی بە عێراقرری دەعرروەی حزبرری و حزبرروڵاڵ ئەنرردامانی 8813 سرراڵی لە -٥

 و دا ئەنجرام كوێرت نەوتری پرااڵوتگەی و كوێرت لە فەرەنسا و ئەمەریكا باڵیۆزخانەكانی بارەگای لە تیرۆریستییان
 .برینداربوون دیكەش ی1كەس كوژران و  0 هۆیەوە بەو
 
 تێرردا كە ئەلسروباد؛ ئەحرمەد جرابر شرێخ كوێررت؛ میرری تیرۆركردنری شكسرتخواردووی كرردەوەی 8810 سراڵی لە -٦

 ئەنجرام ئێرران پاڵپشرتیی بە و عێراقری دعوەی حزبی لەالیەن و كوژران مەدەنی هاوواڵتیی و سەرباز لە ژمارەیەك
 .درا
 
 .كوشت كەسیان 311 ئاڵۆزی؛ و پشێوی نانەوەی بە سعودیە لە ئێران حاجیی ژمارەیەك 8811 ساڵی لە -٧
 
 ئایرسرریان برروینس تەقیرنەوەی پالنرری ئێررران بەرپرسرانی ئەرژەنتررین؛ تررایبەتی دادگرای بەپێرری 8884 سراڵی لە -٨

 7113 سراڵی لە هەمانكاتردا لە و. برینداربوون دیكەش كەسی 311كەس كوژران و نزیكەی  10 تێدا كە داڕشتبوو
 .ئەرژەنتین لە بوو ئێران پێشووی باڵیۆزی یەكێكیان دەستگیركرد تۆمەتباری 2پۆلیسی بەریتانی 

 
 برورجی لە تیرۆریسرتیی كردەوەیەكری ئێررانە؛ بە سەر توندڕەوی گروپێكی كە" حیجاز حزبوڵاڵ" 8881 ساڵی لە -٩

 دواتررریش و برروون ئەمەریكرری یرران88كەس كرروژران كە  871 تێرردا و ئەنجامرردا سررعودیە لە" الخبررر" نیشررتەجێبوون
 ئەحمەد ناوی بە سەرەكی تۆمەتباری 7180 ساڵی لە تاكو دران داڵدە ئێرانەوە لەالیەن تەقینەوەكە ئەنجامدەرانی

 .دەستگیركرا لوبنان و سعودیە هەواڵگریی لەالیەن الماسل
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 تیرۆریسرتییە هێرشە ئەو هەبووە؛ راستەوخۆی رۆڵێكی ریاز شاری تەقینەوەی لە ئێران رژێمی 7113 ساڵی لە -١١
 هاوواڵتیررانی لە ژمررارەیەك ئاكامرردا لە كە بەڕێوەچررووە؛ ئێررران لە قاعیرردە بەرپرسررانی لە یەكێررك فەرمررانی بە

 .كوژران ئەمریكایی هاوواڵتیانی لە ژمارەیەك تایبەت بە بیانی و سعوودی
 
 كۆشرركی لە بۆمررب دانررانەوەی مەبەسررتی بە ئێررران پاسرردارانی سرروپای پشررتگیری بە پالنێررك ؛7113 سرراڵی لە -١١

 بروون، حزبروڵاڵ و ئێرران پاسردارانی سروپای بە سرەر گررووپەكە ئەنردامانی و كررایەوە پروچەڵ بەحرێن پاشایەتی
 .پێدراوە پەرە بەحرێن دژی لە ئێرانەوە الیەن لە 7181و  7188 ساڵی لە پالنە ئەو. كران دەستگیر

 
 سرروپای و ئێررران هەواڵگررری دەزگررای كارمەنرردانی لەالیەن كە حزبرروڵاڵ شررانەیەكی ئیمررارات 7183 سرراڵی لە -١٢

 و حكررومی دامەزراوەكررانی بە تررایبەت زانیارییەكررانی كررۆكردنەوەی سررەرقاڵی كە كرررد؛ ئاشرركرا دامەزراوە پاسررداران
 .بووە حزبوڵاڵ و ئێران بۆ گواستنەوەیان و ئیمارات لە ئابووری چاالكییەكانی و ئاسایش سەربازی؛ ەكانیڕماڵپە

 
 لەوانە یەكێرك كە دەركررد؛ تۆمەتبرار دوو برۆ سێدارەدانی لە حوكمی كوێت تاوانەكانی دادگای 7181 ساڵی لە -١٣
 حكرومەتی برۆ كرردن سریخوڕی و ئەلعەبردەلی بە ناسرراو گرووپری لە بروون ئەندام تۆمەتی و بووە ئێرانی رەگەز بە

 پێشێلكردنی و یەكگرتوویی و نەتەوەیی ئاسایش تێكدانی بە تۆمەتبارن كەسە دوو ئەو. سەپێندرا بەسەردا ئێرانی
 .واڵتە لەو توندوتیژیی بەكارهێناتی و حزبوڵاڵ و ئێران كردنی هاوكاری و كوێت خاكی سەروەری

 
 تەقانردنەوەی برۆ كە ناسرێندراوە؛ جیهان لە دی ئی ئێل تەقێنەری ماددەی باڵوەپێكردنی گەورەترین بە ئێران -١٤

 لە كەس سررەدان مردنرری هررۆی بررووە تەقێررنەرانە مررادە ئەو. بەكاردەهێنرێررت زرێپۆشررەكان هەروەهررا و ئۆتۆمبێلەكرران
 .7188و  7113 سااڵنی نێوان لە عێراق لە نێودەوڵەتی هاوپەیمانییەتی بە سەر هێزەكانی

 
 وێررنەی مێررژوودا لە كە رفانررد كوێتیرران ئەلجررابریەی فرۆكەكررانی ئێررران ئەمنییەكررانی هێررزە ؛8817 سرراڵی لە -١٥

 برااڵی بەرپرسرانی فەرمرانی بە عێرراق دەعروەی حزبری و لوبنران حزبروڵاڵی ئەنردامانی لە هەندێك دواتر و نەبووە
 و رفانررد عەممرران ئاسررمانی سررنووری لە دەرۆیشررت كوێررت بەرەو كە بررانكوك لە یرران 477 ژمررارە فرررۆكەی ئێررران

 زینردانیانی كە كررد؛ گرووپرانە لەو داوایران دواترر و ئێرران رۆژهەاڵتری براكوری لە مەشهەد گواستەوە فرۆكەكەیان
  و كوێت ژێرخانەكانی لە بۆمب دانانی بە كرابوون تۆمەتبار زیندانیانە ئەو. بكەن ئازاد كوێت لە ئێرانی
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 .ئەمەریكا یەكگرتوەكانی ویالیەتە و فەڕەنسا باڵیۆزخانەكانی
 
 لە سعوودی دیپلۆماتكاری 4 تیرۆركرنی لە رۆڵیان ئێران رژێمی نەوەد؛ و هەزارونۆسەد و 8817 ساڵەكانی لە -١٦

 .ئەلسەیف ئەحمەد و ئەلباهلی ئەلبەسری؛فەهد عەبدوڵاڵ ئەلمالكی؛ عەبدوڵال ناوەكانی بە هەبووە تایلەند
 
 یەكگرتوەكررانی ویررالیەتە لە سررعوودییە برراڵیۆزی كە برروون بەنیرراز ئێررران ئەمنییەكررانی هێررزە ؛7188 سرراڵی لە -١٧

 ؛7188 سراڵی ئرۆكتەبەری ی88 لە. كرردەوە پرووچەڵ پالنەیران ئەو ئەمەریكرا بەرپرسرانی كە بكەن تیرۆر ئەمەریكا
 نراوی بە ئەمەریكرایە لە كە ئێرانری رەگەز بە هاوواڵتێكی كە: رایگەیاند ئەمەریكا دادوەری وەزیری هۆلدەر ئەریك

 هەروەهرا و سرەرەكی تۆمەتبراری سرەپێندرا؛ بەسرەردا سراڵی 70 زینردانی سزای دواتر كە سەییار ئەرباب مەنسوور
 بە برووە؛ ئێرران پاسردارانی سروپای هێرزی بااڵی ئەفسەری كە شكوری غوالم عەلی ناوی بە تر ئێرانی هاوواڵتێكی
 .كراوە تۆمەتبار واشنتۆن لە ریاز باڵیۆزی ئەلجوبەیر عادل تیرۆری پالنی داڕشتنی و كردن پەیوەندی

 
 برراكو لە ئەمریكاییرران دیپلۆماتكررارانی و بەرپرسرران پالنرری ئازەربایجرران كۆمرراری بەرپرسررانی ؛7187 سرراڵی لە -١٨

 بۆ پالنی و دەكرد پشتیوانی پاسداران سوپای كە توندڕەو شیعەی گرووپەكانی لە یەكێك لەالیەن كە ؛ كرد ئاشكرا
 .داڕیژرابووە

 
 پێشینە ئەو. دیپلۆماتكار كەسانی و باڵیۆزخانەكان سەر كردنە هێرش لە هەیە جیهان لە پێشینەی زۆرترین ئێران

 سرەر برۆ ترایبەت بە باڵیۆزخانەكران؛ لە پشرتگیریكردن لە نێرودەوڵەتییە ڕێكەوتنامەكانی پێشێلكردنی گەورەترین
 رۆژ 444 مرراوەی بررۆ باڵیۆزخررانەیە ئەو كارمەنرردەكانی دەسررتگیركردنی و 8828 سرراڵی لە ئەمەریكررا باڵیۆزخررانەی

 .دەكرێت هەژمار
 

 ساڵی لە كوێت باڵیۆزخانەی سەر كردنە هێرش و 8812 ساڵی لە سعوودییە باڵیۆزخانەی سەر كردنە هێرش دواتر
 .8811 ساڵی لە رووسیا باڵیۆزخانەی سەر كردنە هێرش و 8812

 
 لە پاكسرتان باڵیۆزخرانەی سرەر كرردنە هێررش و 7112 سراڵی لە كروێتی دیپلۆماتكرارێكی سرەر كرردنە هێرش -١٩ 

 سرەر كرردنە هێررش هێررش؛ دووایرین و 7188 سراڵی لە بەریتانیرا باڵیۆزخرانەی سرەر كردنە هێرش و 7118 ساڵی
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 كە 7181 سررراڵی سرررەرەتای لە مەشرررهەد شررراری لە واڵتە ئەو كۆنسرررولخانەی و تررراران لە سرررعوودییە باڵیۆزخرررانەی
 .چووە بەڕێوە نێودەوڵەتی یاساكانی سەرجەم پێشێلكردنی لە رژێمە ئەو پێشینییەكانی

 
 بەڕێوە واڵتەكەی ئۆپۆزسیۆنی كەسایەتییەكانی دژی لە هێرشی كۆمەڵێك خۆی هێرشەكانی بەردەوامی لە ئێران -٢١

 لە ئێران كوردستانی دیموكراتی حزبی گشتی سكرتێری" قاسملۆ عەبدولرەحمان" دكتۆر تیرۆركردنی تایبەت بە برد؛
 .ئازەر عەبدوڵاڵ جێگرەكەی هەروها و ڤیەننا لە 8818 ساڵی

 
 لە ئێرانری وەزیرری سرەرۆك دووایرین" بەختیار شاپوور" ؛ ئێران پاسدارانی سوپای ؛8888 ساڵی لە پاریس لە -٢١

 .كوژران فەڕەنسیش ئافرەتێكی و فەڕەنسا ئاسایشی كارمەندێكی هێرشەدا لەو. كرد تیرۆر شاە رەزا سەردەمی
 
 نراوی بە ئێرانری كوردستانی دیموكراتی حزبی كاتی ئەو گشتی سكرتێری ئێران ؛8887 ساڵی لە و بەرلین لە -٢٢

 نررروری و ئەردەالن هومرررایون و عەبررردلی فەتررراد" ناوەكرررانی بە هاوكارەكرررانی لە كەس 3 و" شرررەڕەفكەندی سرررادق"
 وەزیری بۆ دەستگیركردنی حوكمی ئەڵمانیا گشتی دادوەری. كرد تیرۆر ئێران پاسدارانی سوپای دەستی بە" دێهكردی

 هێرشرررە ئەو برررۆ راسرررتەوخۆ چررراودێری و پالنررردانان ترررۆمەتی بە" فەالحیررران عەلررری" ئێرررران كررراتی ئەو هەواڵگرررری
 .دەركرد تیرۆریستییە

 
 نرزیكەی عێرراق و ئێرران شرەڕی سرەردەمی لە ترایبەت بە و دەسرەاڵت بە گەیشرتن دوای ئێران ئیسالمی كۆماری -٢٣
 لەسێدارە چەپی باڵەكانی ئۆپۆزسیۆنی و خەلق موجاهیدینی رێكخراوی هەروەها و حكومەت نەیارانی لە كەس 871

 لەمە جرگە. لەسرێدارەدا 8811 سراڵی هراوینی لە سیاسریی زینردانی هەزار 31 كۆمەڵی بە كوشتنی لە هەروەها. دا
 و كوردەكررران ئەهرررواز؛ عەرەبەكرررانی بەترررایبەت جیررراواز كەمایەتییەكرررانی سیاسررریی چاالكوانرررانی لە كەس هەزاران

 .لەسێدارەدا بەلوپەكانی
 
 زویررربن ئرررادەم دارایررری هەواڵگرررری و تیرۆریرررزم كاروبررراری بە ترررایبەت ئەمەریكرررا دەرەوی وەزیرررری جێگرررری -٢٤

 لە دەسرتێوەردانی و تیررۆر لە پشرتگیریكردنی هرۆی بە سەپێندراوە ئێراندا بەسەر سزایانەی ئەو كە رایگەیاندبوو؛
 پێشرریل بەردەوامرری هررۆی بە هەروەهررا و یەمەن لە كررردن پشررتیوانی و ئەسررەد رژێمرری پشررتگیری و سرروریا كاروبرراری

 .دەبێت زیاتر مرۆ  مافی كردنی
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 لە نێرودەوڵەتی تیرۆریزمی بە تایبەت ئەمەریكا یەكگرتوەكانی ویالیەتە دەرەوەی وەزارەتی كە راپۆرتێكدا لە -٢٥
 و داوە لەقەڵەم نێررودەوڵەتی تیرۆریزمرری گەورەی پشررتیوانی بە ئێرانرری تێرردا و كررردوەتەوە؛ برراڵوی 7188 سرراڵی

 تێكدانی و عێراق و سوریا لە توندوتیژیی و تیرۆریزم لە كردنی پشتگیری و ناوچەكە لە تاران دەستێوەردانەكانی
 بە ئامراژەی و كرردووە ئیردانە ئێران پاسدارانی سوپای چاالكوانانی لەالیەن ناوچەكە ئاسایشی و ئەمنی بارودۆخی

 .كردووە بەحرێن لە تارور ستش هاندانش و توندوتیژیی نانەوەی لە دەوڵەتە ئەو رۆڵی
 

 ٢١١٦ی جووالی ٣١: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی چاوەدێری رۆژهەاڵت : سەرچاوە
   
 
 

 تیرۆری رۆژھەاڵتییەكان لە باشوور دەست پێ دەكاتەوە
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت جان ھیدایه

 
ماوەی نۆ مانگە بەرپرسە بااڵكانی كۆماری ئیسالمیی ئێران لەسەر ئاستی سیاسی و سەربازی لە میدیاكان هەڕەشەی 

لەنراو خراكی هەرێمری كوردسرتان دەكەن، " دیموكراتەكان"هێرش و لەناوبردنی ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵت و بە تایبەت 
ەاڵی دیمررروكرات، چررراودێران و سیاسرررەتوانانی دیسرررێمبەری ق/كرررانوونی یەكەم ی71لە دوای تەقینەوەكرررانی شرررەوی 

رۆژهەاڵتی كوردستان باس لە مەترسری دەسرت پێكرردنەوەی تیررۆری ئۆپۆزسریۆنی رۆژهەاڵت لە باشرووری كوردسرتان 
 .دەكەن لەالیەن ئێرانەوە
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ئەنرردامی ئۆپۆزسرریۆنی رۆژهەاڵت  371لە نەوەتەكررانی سررەتەی رابررردوو، لەنرراو خرراكی هەرێمرری كوردسررتان زیرراد لە 
كەسیان پێشمەرگە و كادر و ئەنردامی  811ەالیەن كۆماری ئیسالمیی ئێران لە باشووری كوردستان تیرۆر كراون كە ل

ئەو حرررزبە لە دوای تەقیرررنەوە تیرۆریسرررتییەكەی شرررەوی یەڵررردا، لە . سرررەركردایەتیی حزبررری دیمررروكرات بررروون
نی سررەتەی رابررردوو شررەپۆلێكی نرروێی كۆمرراری ئیسررالمیی ئێررران هاوشررێوەی نەوەتەكررا"بەیاننامەیەكرردا هۆشررداری دا 
 .لە هەرێمی كوردستان دەست پێ بكاتەوە" تیرۆری ئۆپۆزسیۆنی رۆژهەاڵت

 
تەقیرنەوەی "حدكا بە فەرمی داوای لە حزب و الیەنە سیاسییەكانی كوردستان و رێكخرراوە نێودەوڵەتییەكران كررد، 

و سرەرەتایەكی بە كرردەوە دەسرتپێكردنەوەی  تیرۆریستی لە دژی حزبی دیموكراتی كوردستان وەك زەنگێكی مەترسری 
قررادر وریررا ئەنرردامی دەفررتەری ". پرریالنە تیرۆریسررتییەكانی ڕژێمرری ئێررران لە هەرێمرری كوردسررتاندا، چرراو لررێ برركەن

حزبی دیموكراتی كوردستان لە تاوانباركردنی رژێمی "رای دەگەیەنێت " وشە"سیاسیی حزبی دیموكراتی كوردستان بۆ 
ئەو . ران بە ئەنجامدانی ئەم تەقینەوە تیرۆریستییە، پشتی بە كۆمەڵێك بەڵگە و هۆ بەستووەكۆماری ئیسالمیی ئێ

ڕژێمە، هەر لە هەرێمری كوردسرتان لە دەیەی نەوەتری زاینیردا، دەیران تراوانی تیرۆریسرتیی گەورەی لە دژی الیەنە 
 ".و بنەماڵەكانیان ئەنجام داوە و تێكۆشەرانی كوردی ڕۆژهەاڵتی   سیاسییەكان

 
دەستپێكردنەوەی شەپۆلێكی نوێی تیرۆری كۆماری ئیسالمیی ئێران لە باشووری كوردستان لە بەیاننرامەكەی حدكردا، 

الی خۆیانەوە چاودێرانی سیاسی رۆژهەاڵتی كوردستان تەقیرنەوەكەی بەردەم . وەسف كرابوو" زەنگیی مەترسی"وەك 
 .ی ئەو شەپۆلە دەزاننبە سەرەتای دەست پێكردنەوە" حدك"بارەگای دەفتەری سیاسیی 

 
كۆمرراری ئیسررالمیی بررۆ "هەوڵەكررانی كۆمرراری ئیسررالمی لەو پێنرراوەدا ئاشرركرا دەكررات و رای دەگەیەنێررت  قررادر وریررا

و الیەنە سیاسرییەكانی  و لە دژی حزبری دیمروكرات   چاالككردنەوەی نیازە تیرۆریستییەكانیان لە هەرێمی كوردسرتان
لەگەڵ ژمررارەیەك لە هاودەسررتانی خۆیرران لە دەیەی نەوەترری هەتاویرردا  تررری ڕۆژهەاڵترری كوردسررتان، پێوەنرردییان

 ".بەستووەتەوە و داوایان لێ كردوون بۆ ئەم مەبەستە هاوكارییان بكەن
 

ئەو تیررررۆرانەی كۆمررراری ئیسرررالمیی لە نەوەتەكرررانی سرررەتەی رابرررردوو لە هەرێمررری كوردسرررتان دژ بە ئۆپۆزسررریۆنی 
. وە هەرێمرری كوردسررتان بە دۆخرری قورسرری شررەڕی ناوخۆییرردا تێرردەپەڕیرۆژهەاڵت ئەنجررامی داون، لەكاتێكرردا بررو



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

225 
 

چاالكێكی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردستانیش ئاماژە بەوە دەدات، پێشمەرگەی رۆژهەاڵت لە باشووری كوردستان تەنیا 
 .نییە

 
زۆر فراكتەر "دووپراتی دەكراتەوە " وشرە"بۆ  ناسر باباخانی مامۆستای زانكۆ و چاالكی سیاسیی رۆژهەاڵتی كوردستان

برۆ وێرنە پێمران وابرێ ڕێرك . رۆڵیان هەیە و ئەگەری دووبارەبوونەوەی نەوەتەكانی سەتەی رابرردوو كراڵ دەكراتەوە
ئەو كررارەی ئێررران بە یررارمەتی دەسررتوپێوەندەكانی لەگەڵ موجاهیرردینی خەڵررق كررردی بترروانێ بەسررەر هێزەكررانی 

نە كوردستان بەغردایە و نە پێشرمەرگەی ڕۆژهەاڵت وەك  ڕۆژهەاڵتیشیدا بێنێ، ئەوە روو نادات، چونكە لە ڕاستیدا
هەر ئەو ئامرراژانەی لە نرراوخۆی باشرروور چ لەالیەن خەڵررك و چ لەالیەن هەنرردێك حزبرری . موجاهرردین بررێ كەسررە

 ".سەرەكیی باشوورەوە دەبینرێن، سەلمێنەری ئەوەن ڕۆژهەاڵت پێگەی خۆی هەیە
 
بەاڵم . ێمرری كوردسررتان وەك دیفرراكتۆی سیاسرری لە بیررر بكەیررننررابێ هاوكێشررە سیاسررییە نێودەوڵەتییەكرران لە هەر"

لەگەڵ ئەوەشررردا گومررران  نیررریە لەوەی كۆمررراری ئیسرررالمی بەردەوام دەبرررێ لەو كرررردەوە تیرۆریسرررتییانە بە هرررۆی 
 .باباخانی وای گوت" دەستوپێوەندەكانی لە خاكی باشووردا، وەك پیشەی سااڵنی ڕابردووی

 
حررزب و الیەنرری هەر چرروار  31كرروردانی رۆژهەاڵت لە باشررووری كوردسررتان، مەترسرری دەسررت پێكررردنەوەی تیرررۆری 

دیسرێمبەردا بەیاننرامەیەكی /كرانوونی یەكەم ی70پارچەی كوردستانی لە مەكتەبی سیاسیی حردك كرۆ كرردەوە و لە 
 .هاوبەشیان بۆ پاڵپشتیكردن لە حزبی دیموكرات و خەباتی نەتەوەیی لە رۆژهەاڵت باڵو كردەوە

 
  و ئەندام  و پێشمەرگە  لە نەوەتەكانی سەدەی بیستدا بە داخەوە سەتان كادر: "مەكەدا ئاماژە بەوە دراوەلە بەیاننا

و بنەماڵەكانیررررران لە باشرررررووری كوردسرررررتان بررررروون بە قوربرررررانیی پررررریالنە  و الیەنگرررررری حزبەكرررررانی ڕۆژهەاڵت 
ن دەتروانین ڕێرگە بردەین ڕۆڵەكرانی چرۆ"هاوكرات روونریش كرراوەتەوە، ". تیرۆریستییەكانی كۆماری ئیسرالمیی ئێرران

 ".بەشێكی تری كوردستان لەسەر خاكی هەرێ  ببن بە ئامانجی تیرۆر
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی وشە نێت  : سەرچاوە
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 ٢١٠٧: بابەتەکانی ساڵی

 
 

 

 

 دەوڵەت ماکە و سەرچاوەی راستەقینەی تیرۆریزمە

 
 
 
 
 
 

 عەزیز شێخانی

 
زۆربەی . تیرۆریزم، لە وشەدا بە مانای خوڵقاندنی ترس و تۆقین بە مەبەستی گەیشتن بە ئامرانجێکی دیراریکراوە

دەبەستنەوە و لێکدانەوە و هەڵسەنگاندنەکان، کردەوە تیرۆریستیەکان بە کرداری تاکەکان یان دەستە و تاقمەکان 
شررایانی باسررە، کە تیرۆریررزم وەک چەمررک و لە چوارچێرروەی سیسررتمی . دەوڵەت لەو پێناسررەکردنەدا لەبیررر دەکەن

نێودەوڵەتیدا تەمەنێکی زۆر کۆنی نییە، بەاڵم مرۆڤەکران لە کرۆنەوە دژ بە یەکترر یران ژیرنگە و سرەرمایەی یەکترر 
. ین، سێکۆالر و ئایدۆلۆژییە جیاوازەکاندا بینراوە و دەبینرێلە بازنەی بنەماڵە، عەشیرەت، ئای. بەکاریان هێناوە

لە بەستێنە کۆمەاڵیەتی، سیاسیی و کولتورییەکاندا دیاردەیەکی نرامۆ . لێدان و لەنێوبردنی کەسانی رقەبەر و هتد
ۆکری تۆڵەسەندنەوە و خاڵیکردنەوەی رق و کینەی کۆن و توند بەرامبەر بە کەس، الیەن و دەوڵەتەکران چیر. نییە

 .ئاشنای مێژووییە
 

مەترسری ئەو دیراردەیە کاتێرک . رەشەکوژیی و تیرۆریزم بە یەکێک لە کێشە نێونەتەوەییەکانی سرەردەم دەژمێرردرێ
کرردەوە تێرۆریسرتییەکان . زیاتر دەردەکەوێ، کە باس لە چەکە بە کۆمەڵکوژ و رێگاکانی دیکەی رەشەکوژی دەکررێ

بینررێن و تەوژم و رووبەرێکری زیاتریران هەیە، برۆیە بە ئاسرانی کرۆنتڕۆڵ ئەمڕۆ بە شێوازی جیاواز لە جیهانردا دە

http://azizsheikhani.blogspot.com/2017/01/blog-post_4.html
http://azizsheikhani.blogspot.com/2017/01/blog-post_4.html
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ئەوان و بکەرەکانیان بە ئامانجی جیاواز و بە فرۆڕمی خۆیران لە بەسرتێنی نراوچە، واڵت یران لە پانترایی . ناکرێن
ترۆکمە برۆ  لە روانگەی جیاواز باس لە رەشەکوژی دەکرێ و تراریفێکی. جۆغڕافیایەکی بەرینتردا ئەکتیڤ و چاالکن

خوێندنەوە و لێکدانەوەکان زیاتر لە سرەر جرۆرە ئاشرکراو و باوەکرانی رەشرەکوژی دەدوێرن و بە . ئەو دیاردەیە نییە
ئەوان زیراتر رێکخرراو، گرروپە چەکردار و ئایردۆلۆژییەکان . شێوازێکی پچڕ پچڕ دیاردەی تیرۆریرزم تراوتوێ دەکەن

 .دەکەن، کە فاکتەری پەرەپێدەری بەبەرنامەی رەشەکوژییە زەق دەکەنەوە و کەمتر باس لە تیرۆریزمی دەوڵەتی
 

بەشێکی بەرچراو لە دەوڵەتەکران بە بیرانووی سرەروەری و پارێزگراریکردن لە سرنوورەکانیان، خەڵکری ئرازادیخواز و 
ژمارەیەک لەوان وەکو دەسەاڵتە سەردەسرتەکانی کوردسرتان . نەیارە سیاسییەکانیان بە ئاشکراو و نهێنی لەنێودەبەن

بێجگە لە سڕینەوەی جەستەیی نەیارەسیاسییەکانیان، بە چەک و شێوازی جیراواز خراک، ناسرنامە، کولترور، زمران، 
هەر کررام لە دیکتاتۆرەکررران . هەسررتی بڕوابەخۆبرروون و زۆر سررەرمایەی کرررورد دەخررنە ژێررر پاڵەپەسرررتۆی شررێکێنەر

رووداوەکرانی . ەل و هاواڵتیرانی خۆیراننوێنەیەکی زیندوو و بەرچاوی بەکارهێنانی رەشرەکوژی و تیرۆریرزم دژ بە گ
ی دوای شۆڕشرری فەڕانسررە، کە بررو بەهررۆی لە ملرردان و قەاڵچررۆکردنی هەزاران کەس بە یەکێررک لە روخسررارە ١٧٩٣

 .دیارەکانی تیرۆریزمی دەوڵەتی پێناسە دەکرێ
 

 زایینی  ١٩٣٧وشەی تیرۆر لە خاڵی یەکەمی کۆنوانسیۆنی تایبەت بە بەرگرتن و سزادانی تیرۆریزم لە ساڵی 
لەو خاڵەدا تیرۆریزم بە کردەوەیەکی نائاسایی و تاوان ناسرراوە، کە دەوڵەتێرک، . کۆمەڵەی گەالندا بەکار هاتوە

لەو سررەردەمەدا کررۆمەڵەی گەالن رۆڵێکرری ئەوتررۆی نەدەگیررڕا و . خەڵررک یرران الیەنێکرری دیرراریکراو دەکرراتە ئامررانج
رێکخررراوی نەتەوە . ی ئەو سررەردەمەی پررووش بەسررەر کرررددەسررتپێکی شررەڕی دووهەمرری جیهررانی زۆربەی رووداوەکرران

و پاش رووداوی بە بارمتەگرتنی وەرزشکارانی ئیسرائیلی لە یاری هاوینەی  ١٩٧٢یەکگرتوەکان یەکەمجار لە ساڵی 
سرەرۆکی ئەو کراتی رێکخرراوی نەتەوە . ئۆلەمپیکی مۆنیخ دا، تیرۆریزمری وەک برابەتێکی سرەربەخۆ خسرتە بەربراس

لە راگەیەندراوێکدا ئاماژە بە چۆنیەتی بەرگریکردن لە کردەوە و جۆرە رەنگاوڕەنگەکرانی رەشرەکوژی  یەکگرتوەکان،
شررایانی باسررە، کە لەو راگەیەنرردراوەدا خەبرراتی رزگرراریخوازانەی گەالن خررراوەتە دەرەوەی بررازنەی کررردەوە . دەکررا

بکەرانررری رەشرررەکوژیی و تیرۆریرررزم نەتەوە یەکگرتوەکررران کۆمیتەیەکررران برررۆ ناسرررینی و سرررزادانی . تیرۆریسرررتیەکان
 ئەرکی ئەو کۆمیتەیە بریتی بوون لە لێکدانەوەی کردەوە و . ساڵ کۆتایی بەکارەکان هات ٥دامەزراند، کە پاش 

 . هەنگاوەکانی دژ بە تیرۆریزم و لێکۆڵینەوە لە هۆکارەکانی سەرهەڵدانی تیرۆریزم
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ە بە گرروێرەی ترراریفە شررل و کررراوەکەی تیرۆریررزم سرراڵەی رابررردووی جیهرران پررڕە لەو کررردەوانەی، ک ٧١مێررژووی 
لە درێررژەی گەشررەکردنی دیرراردەی تررۆڵە سررەندنەوە و بەرەنگرراری، . زۆربەیرران دەکەونە خررانەی ترررس و تۆقانرردن

تیرۆریزم لە چەند دیەی رابرردوودا روخسراری ترازەی پەیردا کرردوە و لە سرەر بنراخەی ئایردۆلۆژی ئرایینی، چەپ، 
ئامانج و مەبەستی رەشرەکۆژ و داڕێژەڕانری پالنەکران جیراوازە، کە . کی جیهانی ناسراوەوەک دیاردەیە. راست و هتد

لە دەرکەوتنی تاکەکان لە کاناڵی مێدیاوە هەترا شرێواندنی دۆخری واڵتران و بەرهەمهێنرانەوە بەردەوامری تررس لە 
ە تەوژمرری ترررازەی ژمرراریەک شررارەزا و کەسررانی خررراوەن روانررگ. یەکە جیرراوازە سیاسررییەکانی جیهانرردا دەگررررێتەوە

تیرۆریررزم، کە لە دوای شررەڕی سررارددا لررق و پررۆپی لێکەوتررۆتەوە بە شررەڕی ئایرردۆلۆژیی و کولتوورەکرران پێناسررەی 
 . دەکەن

 
تیرۆریزمی دەوڵەتری بە بیررۆکە، سیاسرەت و کرردەوە تونردوتیژییەکانی دەوڵەت بەرامربەر بە خەڵکری خۆمراڵی لە 

بەشرێک . ڵەت یان مرۆڤەکانی دەرەوەی سنوورە خۆماڵییەکران دەگروترێنێوخۆ و دەرەوەی واڵت و هەروەها دژ بە دەو
ئەوان بە . لە دەوڵەتەکرران، لە کررۆنەوە و بە پاسرراوی جۆروجررۆر ئەکررتەری چرراالکی گەشررەپێدانی دیرراردەی تیرررۆرن

شێوەی راستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ راهێنان لە سەر ئەو سیاسەتە دەکەن و دەزگرای سریخوڕی و زانیراری بە ماشرێنی بە 
دەزگا سیخوڕییەکان دەستکراوەن و تەنانەت لە گەڵ رێکخرراو و تراقمە . گۆڕی دەوڵەتەکان لەو رێچکەیەدا دادەنرێ

تیرۆریسررتەکاندا دەسررت ترررێکەڵ دەکەن و بە نرراردنی کەسرری خۆیررران کانرراڵی گونجرراو برررۆ پررالن و بەرنامەکانیررران 
تەوخۆ کەڵررک وەردەگرررن و لە دەرەوەی ئەو دەوڵەتررانە، لە نێوخررۆی واڵترردا زیرراتر لە تیرررۆری راسرر. دەخرروڵقێنن

 .سنوورەکانیان پیالن و بەرنامەکانیان بە دەستە و تاق  و تەنانەت تاکە رەشەکوژەکان دەسپێرن
 

تیرۆریزمی دەوڵەتی بە درێژکراوەی سیاسەتی بەشێک لە دەوڵەتەکان پێناسە دەکرێ، کە لە دەرەوەی سرنوورەکانی 
دزگررا سرریخوڕییەکانی ئەو دەوڵەتررانە و . زە جیهانیەکران ئەنجررامی دەدەنخۆیران دژ بە دەوڵەتە نرراوچەیی یرران زلهێرر

. کەسە شارەزاکانیان لە گەشەپێدان، پەروەردەکردن و ئامادەکردنی ئەو گرووپ و تاقمانەدا دەستێکی بااڵیان هەیە
ن دۆخەکە ئەوان لە بەر هەسررتیاری ئەو بررابەتە کەمترررین زانیرراری لەسررەر ئەو رووداوانە تۆمررار دەکەن و تێدەکۆشرر

لە ئاکامدا الیەنە دەوڵەتیی و نێودەوڵەتییەکان سەریان لەو تۆڕە جاڵجاڵوکەییانە . بەتەواوەتی تەمومژاوی بکەن
ئامانجەکران رەنگراوڕەنگن و گۆڕەپرانە ئرابوری، . دەرناچێ و مراکە و سرەرچاوەی سرەرەکی تیرۆریسرتەکان نرادۆزنەوە

 ایانی باسە، کە کردەوە تێرۆریستیەکان کەم و زۆر بەرژەوەندی ش. سیاسی، ئایدۆلۆژیی و ستراتیژییەکان دەگرنەوە
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 . چەند الیەنێک دەستەبەر دەکەن، کە بە شێوازی خۆیان قەیرانەکان دەکەنە دەرفەت و سوودیان لێوەردەگرن
 

ئەو دەوڵەتانەی کە راستەوخۆ و یان بە شێوازی دیکە و لە ریگای کەس و الیەنە هاوبەندەکانیان لە چەکی تیرۆر 
کەڵرررک وەردەگررررن، لە سرووشرررتدا دوورن لە بنەمرررا رەواو و بەسرررتێنە لۆژیکیەکرررانی دەوڵەتررری خەڵکیررری و خررراوەن 

ئەو دەوڵەتررانە، لە گەڵ خەڵکرری خۆیرران بە توونرردترین شررێوە دەجرروڵێنەوە و بەنرردیخانە و سررێدارە و . شررەرعییەت
ئەوان رێرررز لە یاسرررا . ەی واڵتخنکانررردنی دەنرررگە ئرررازاد و ئازاکررران دەکەنە رێچرررکەی رۆژانەی سیاسرررەت و ئیررردار

لە . نێودەوڵەتییەکرران نرراگرن و پرسرری مررافی مرررۆ  و ئازادییەکرران بە گەمەیەکرری هەڵخەڵەتێررنەر پێناسررەدەکەن
روانررگەی دەرەوە هەڵگررری پەیررامی هێرشرربەرانەن و لە بیررری خررۆپڕ چەککردنرردان و بررایەخ بە چررۆنیەتی ژیررانی 

وەکرران مررل قرروت دەکەنەوە و بە قررازانجی خۆیرران و رێژیمەکانیرران لە زۆربەی نرراوچە پررڕ لە ئاژا. هاواڵتیرران نررادەن
ئەو دەوڵەترررانە لە دابینکردنررری ئرررازادییە سرررەرەتاییەکان و . الگیرررری لە الیەن یررران بەرەیەکررری دیررراریکراو دەکەن

هەروەها پەرەپێدانی کولترور و پەروەردەی دێموکڕاسری دەپررینگێنەوە و تررس و تۆقانردنی هاواڵتیران و جیرابیران 
 . ەنە مۆدێلی رۆژانەی سیاسەتدەک

 
 دەوڵەتەکانی ئۆگری کاری رەشەکوژی بۆ راپەڕاندنی پیالن و بەرنامەکانیان لە پشت کۆمەڵێک رێکخراو و تاقمی 

لە جیهرانی ئەمرڕۆدا رێکخرراو و تراقمە رەشرەکوژ و رادیکاڵەکران زۆر بە . ناوچەیی و جیهانی خۆیران حەشرار دەدەن
لە ژێررر تیشررکی . وانی دەوڵەت و دەزگررا سرریخوڕەکانیان دابمەزرێررن و گەشررە بررکەنکەمرری دەترروانن بە دوور لە پشررتی

دەوڵەتەکران . رەوتی تیرۆریزمی دەوڵەتیدا تێگەیشتن لە رووداو و دیاردەکانی ئەمرۆی ناوچە و جیهران دژوار نیریە
زەکرران دەدەن و لە پشررتی قەڵاررانی دەسررتە و ترراقمە رەنگاوڕەنگەکرران زەبەر لە بەرژەوەنرردی دەوڵەتە نەیررار و زلهێ

لە بەشررررێکی زۆر لە نرررراوچە . خۆیرررران لە بەرپرسرررریارەتی راسررررتەوخۆی کررررردەوە رەشررررەکوژییەکان قوتررررار دەکەن
قەیراناویەکررانی جیهانرردا برروونی دەوڵەترری سررەرەڕۆ، دابەشررکاری ناعرراداڵنەی سررامان و سررنوورە جۆغڕافیاییەکرران، 

. دەرکەوتنی تیرۆریزمی دەوڵەتری زیراتر دەخروڵقێنن نەبوونی ماف و ئازادییەکان و جیاوازییە ئایینیەکان دەرفەتی
بە هۆی بۆشایی تایبەت لە گۆڕەپانی پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان و ئیدارەدانی الوازی قەیرانەکاندا، دەوڵەتەکان 

 دەوڵەتە ئامررراژە. لە پێشرررڕوانی چررراالکی تیرۆریرررزم و پێشرررتیوانانی بەگرررۆڕی رێکخرررراو و تررراقمە رەشرررەکوژەکانن
لە ژێر سێبەری شەڕ و قەیرانەکاندا سیاسەتی بەالڕێدابردن و دەکارهێنانی زۆر تاکتیک رەچاو دەکەن پێکراوەکان، 

 دەوڵەتە جەردە و دەزەکرران، لە ژێررر نرراوی پاراسررتنی سررنوور و چوارچێرروەی خرراک و بە کەڵررک. و بە رەوای دەناسررن
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ن و نەیررار و رەخنەگرەکانیرران بە وەرگرررتن لە دەزگررا سرریخوڕییەکانیان بررارودۆخێکی ترسررناک و تررۆقێنەر دەخرروڵقێن
 . ئاشکرا یان نهێنێ دەکوژن

 
دەوڵەتەکررران، لە مەڕ تێررروەگالن لە کاروبررراری رەشرررەکوژی یررران رێزگررررتن لە مررررۆ  لە سرررێ پرررێگەی جیررراوازدا 

یەکەمیان هێزی دەوڵەت و رۆڵی ئەو هێزە لە ئیردارەدانی کۆمەڵگرا و پاراسرتنی سرنوور و هترد . هەڵدەسەنگێندرێن
نیەتی رەچراوکردن و جێبەجیکردنری دووهەمیان باس لە پێگەی یاسا، شکڵ و سرتایلی دەوڵەت و هەروەهرا چرۆ. دایە

شررەرعییەتی دەوڵەت بە سررێهەم پررێگە پێناسررە دەکرررێ، کە برراس لە . یاسررا نیشررتمانیی و نێونەتەوەییەکرران دەکررا
لەو دەوڵەتررانەی، کە دژ بە خەڵررک و . بەرپرسرریارەتی دەوڵەت بەرامرربەر بە خەڵررک و بررابەتە مۆڕاڵیەکرران دەکررا

لەو . دێررنن، بە کررردەوە سیاسررەتی هێررز قسررەی یەکەم و ئرراخر دەکررا هاواڵتیرران هێررزی تررۆقێنەر و شررکێنەر بەکررار
نیزامررانەدا یاسررا نووسررراوەکان و شررەرعییەت بایەخیرران نیرریە و هەوڵرردەدرێ بە گزیرری و دزی رواڵەتێکرری درۆزنررانە 

لە ئاکامدا تیرۆر بەشێکی دانەبڕاو لە سیاسەتی هێرزی دەوڵەت بە ئەژمرار دێرت، کە لە پێنراوی مرانەوەی . داتاشن
 . اکە کەس، حیزب یان بنەماڵەیەکدا تیرۆر دەکاتە مێتۆد و سیاسەتی ئیدارەکردنت
 

 دەوڵەتەکان رەنگە لە مێدیاکاندا خۆیان بە پاڵەوانی ئاسایش و شەڕ دژ بە تیرۆریزم، ماددە هۆشبەر و چەکدارە 
ەی گرررررتەوە، ئەگەر پەالمررررارە رەشررررەکوژییەکان بەرژەوەنرررردی دەوڵەتررررانی دیررررک. ئاژاوەگێڕەکرررران پێناسررررە بررررکەن

پشتیوانەکانی تیرۆریزم خۆیان مات دەکەن و بە شێواز و مێترۆدی جیراواز هەوڵری شرێواندنی زانیارییەکران دەکەن و 
دەوڵەتە تێوەگالوەکرران لە تیرۆریررزم بە . بیررروڕای گشررتیی و تەنررانەت نێررودەوڵەتی تووشرری سررەرلێ شررێوان دەکەن

ا کێشررە و رووداوێررک بخرروڵقێنن و پرراش هەڵسررەنگاندنی ئەوان رەنررگە سررەرەت. وەسررتای کرراری رەشررەکۆژی دەناسرررێن
بەشرێکیان لە دەرەوەی سرنوورەکانی خۆیران بە پاسراوی ! دژکردەوەی خەڵرک و دەرەوە، رێگرا چرارەش پێشرنیار برکەن
بە کۆڵەوەژی تیرۆر قەیران دەخوڵقێنن و خەڵک بەگرژ . بەرگری کردن لە کەمایەتییەکی ئایینی، نەتەوەیی و هتد

یارمەتیدانی ماڵی و پەروەردە کردنی دەستە و گرووپی رادیکاڵ بە مەبەستی دژایەتری دەوڵەتێکری  .یەکتردا دەکەن
 .ناوچەیی یان زلهێزیکی جیهانی رێگایەکی دیکەی یارمەتیدانی رەشەکوژییە

 
کۆمراری . دەوڵەتی ئێران، لێواولێروە لە تایبەتمەنردییەکانی تیرۆریزمری دەوڵەتری و بە سرەرتۆپی ئەوان دەناسررێ

ئەو . سررالمی ئێررران وێررنەی ئاشررکرای ئەو دەوڵەتررانەیە، کە پەرەپێرردەری تیرۆریزمرری دەوڵەتیرری و نێررودەوڵەتییەئی
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رێژی  برۆ سرەرکەوتن لە پریالن و کرردە . نیزامە لە دامەزرانەوە هەتا ئەمڕۆ راهێنان لە سەر سیاسەتی تیرۆر دەکا
هەڵرردانەوەی . ر کەرسررە کەڵررک وەردەگرررێتێرۆریسررتیەکان و هەروەهررا شرراردنەوە و پررووش بەسررەرکردنیان لە زۆ

الپەڕەکانی رابردوو و سرووشتی دەسەاڵت لە ئێرانی کۆن و نوێدا دەیسەلمێنێ، کە تیررۆر و رەشرەکوژی بەشرێکە لە 
ئەوان لە مێررژووی هرراوچەرخی خۆیانرردا نیشررانیان داوە، کە بررۆ توانرردنەوەی نەتەوەیەکرری . کولترروری ئەو دەسررەاڵتە

لە کەیسری . و سەرکردەی ئۆپۆزیسیۆن و تێکۆشەرە ئازادیخوازەکان هی  سنوورێک ناناسرن مافخواز، سڕینەوەی دژبەر
. تێرۆر و رەشەکوژیدا، ئێران لە نێو واڵتانی نراوچە و بە ترایبەت دەوڵەتە داگیرکەرەکرانی کوردسرتاندا تاقرانەیە

زی بە نراو دیرالۆگ تیررۆر ئێران تاوانی گەورەی تیرۆری ئەنجرام داوە و سرەرکردە سیاسرییە کوردەکرانی لە سرەر مێر
چەوساندنەوەی . تاوانێک، کە بە ئاشکرا باس لە کولتوری رەشەکوژی لە دیرۆکی دەسەاڵتدارانی ئێران دەکا. کردوە

کوردەکرران، ئێعرردام و گرتنرری نەیرراران، پەرەپێرردانی کەش و ژیررنگەی تررۆقین، تیرررۆری تێکۆشررەرانی رۆژهەاڵت لە 
 .ەری تیرۆریزمی دەوڵەتی ئێران بەرامبەر بە گەلی کوردەباشووری کوردستان و دەروەی واڵت، دەرخ

 
دیاردەی تیرۆر لە ئێراندا برابەتێکی ئراڵوز و چەنرد روخسریارییە، کە رەگ و ریشرەی قروڵی لە خرانە تاریکەکرانی 

ژێرخررانی پررتەوی تیرررۆرە سیاسررییەکانی ئێررران بررۆ سرووشررت و کولترروری دەسررەاڵتدارانی ئێررران و . مێررژوودا هەیە
لە مەیردان و گۆڕەپرانی . ێکەاڵوکردنی مەزهەبی فەرمی لە گەڵ سیاست و دەسرەاڵتدارەتیدا دەگەڕێرتەوەبەتایبەت ت

رۆژانە و پڕاکتیکیدا کوردەکانی رۆژهەاڵت و نەتەوەکانی دیکەی ئێران بە ستایلی جیاواز شراهیدی روودانری بەشرێک 
ەر بە خەڵکی سڤیل، خاک، کولتور، زمان بەکارهێنانی توندوتیژی بەرامب. لە سیاسەتی تیرۆر و تۆقاندنی رێژیمن

ئەو رێرژیمە . و ناسنامەی کروردان بەشرێکی دانەبرڕاو لە تیرۆریزمری دەوڵەتری ئێرران بەرامربەر بە کرورد دەژمێرردرێ
. تێکۆشاوە بە شێوازی جیاواز لە دەرەوەی واڵت و تەنانەت لە جەرگەی رۆژئاوادا زەبر لە نەیارە سیاسییەکان بدات

ئەو رێررژیمە بە نرراوی بەرگریکررردن لە شرریعەکان، . نرراوچەدا بە کانرراڵی تیرررۆردا تارردەپەڕێ سیاسررەتی ترراران لە
ئەنرررردازیاری سیاسررررەتی پەرەپێرررردانی تیرررررۆر لە دەروەی . فەلەسرررتینیەکان، دەسررررەاڵتدارە هاودەسررررتەکان و هتررررد

 . سنوورەکانەیەتی
 

ە چاکسررازی لە قەوارەی دەوڵەت، بررۆ رزگرراربوون لە داوی تیرۆریزمرری لۆکرراڵی، نرراوچەیی و جیهررانی پێویسررتمان ب
بۆ کەمکردنەوەی هەڕەشەی تیرۆریزم، کۆمەڵگای مرۆڤرایەتی و . رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکان و پەروەردەی تاکە

رێزگرتن لە مافی مررۆ ، کەمایەتییەکران، . یەکە سیاسییەکانی جیهان پێویستە تیرۆریزمی دەوڵەتی خاشەبڕ کەن
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ی دێموکڕاسری و ئازادییەکران دەوڵەتەکران لە زۆنگراوی سریخوڕی و رەشرەکوژی دوور گەالن و باوەڕمەندبوون بە کرایە
. پێویسرتیمان بە روانگەیەکری رەخنەگررانەیە، کە زیراتر لە هەمرووان لێکرۆڵەر و مێردیاکاران دەگررێتەوە. دەکراتەوە

ەوام و لە نەبرررروونی روانگەیەکرررری بەرد. ئەوان وەک بەرپرسرررریارەتی پیشررررەیی ئەرکرررری گەورەیرررران لە سررررەر شررررانە
سررراویلکە بررروون و بررراوەڕکردنی هەرزان بە . سیسرررتماتیکی رەخنەگررررانەدا کۆمەڵگرررای مرۆڤرررایەتی زەرەرمەنرررد دەبرررێ

. دەسەاڵتداران و چەمینەوە و تەسلیمبوون لە بەرامبەر دەسەاڵتدا، کۆمەڵگا بەرەو نەهامەتی زیراتر پراڵپێوە دەنرێ
ێن و ترراوانە زۆروزەوەنرردەکانیان پەرە بە تیرۆریزمرری بێرردەنگی زۆرایەترری کۆمەڵگررا بەرامرربەر بە دەسررەاڵتە خۆسررەپ

 .رەنگە دەوڵەتەکان و بە تایبەت دەوڵەتە نادێ. دەوڵەتی دەدات
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٥  ژماره لە
 

 ٢١١٧ی جانێوێری ٤ :ڕێکەوتی  -  کوردستان و کوردماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 .ئیسالمیی ئێراندیپلۆماسیی تیرۆری کۆماری 
 
 
 
 
 
 

 ئازاد مستۆفی

  
 نێرودەوڵەتی پەیوەنردییەکانی بە گەشرە ئەوەی برۆ واڵترێکە هەر دەرەوەی سیاسەتی کەرەستەی گرنگترین دیپلۆماسی

 دیپلۆماتەکانەوە، پارێزبەندی بەهۆی و بدرێ
 

  ریکخراوەگەلی یەکگرتووەکان، نەتەوە رێکخراوی لە یەوە سیاسی بواری لە خۆیان جیاوازی پەیامی دەتوانن واڵتان
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 و دیپلۆماسرری. بەربرراس بێنررنە هەیە، کۆنسرروولخانەیان و باڵیۆزخررانە کە واڵتررانەی لەو هەروەهررا و نێررودەوڵەتی
 لە ئەوەیە هەوڵیران واڵتران. دەرەوە جیهرانی بۆ واڵتەیە ئەو رۆچنەی واڵتێک هەر لە دەرەوە وەزارەتی دامودەزگای

 و بێرت پێروە واڵتەکەیرانی کولترووری و ئرابووری قرازانجی کە وەربگررن کەڵرک زۆرتررین دیپلۆماسری کراوەی دەرگەی
 پالنی دایڕشتووە، دا درێژخایەن سیاسەتی لە کە خۆی بەرژەوەندییەکانی بەپێی واڵتێک هەر ئاگادارین کە هەروەها

 .کردووە دیاری دەرەوەی وەزارەتی بۆ درێژخایەنیشی و کورتخایەن کاری
 

 لە ئاشررووری داریرروش ”سیاسرری دانشررنامە“ لە و ترسررە خوڵقانرردنی و ترررس واتررای دا فەڕەنسرری زمررانی لە تیرررۆر
 ئەنجرام کرردەوە ئەم کەسانەی بەو و دێت بەکار سیاسی کوشتاری بۆ تیرۆر پێناسەی“ کە هاتووە تیرۆردا پێناسەی

 ئەم و راهێنررراون کە کەسررانێکن دەکەن تیرۆریررزم ئایرردۆلۆژیای پەیررڕەوی ئەوانەی. ”تیرۆریسررت دەوترێررت، دەدەن
 کوشررتنی بررۆ تونرردوتیژییە کردەوەیەکرری تیرۆریررزم. رێگەپێرردراوە ئەوان، ئایرردۆلۆژیای بەپێرری نامرۆڤررانەیە کررردەوە

 ئەم ئاکررامی و نێررودەوڵەتی یاسررای و ئینسررانی ئەخالقرری و کررۆمەڵگە عررورفی لە بەدوورە کە سیاسرری موخررالفینی
 .دا جیهان لە توندوتیژییە گەشەی و ئاڵۆزی هەژاندنی و خەڵک کۆمەاڵنی نێو لە ترسە خوڵقاندنی کردەوەش

 
 هەمیشرە باڵێۆزەکانیان، هەروەها و دایە دەستیان لەبەر کە بەرباڵوانەی میدیا ئەو رێی لە تولیتارەکان حکوومەتە
 بەرهەڵسرتکارانی ئرازادیخوازیی خەبراتی پراڵ بریخەنە و برکەنەوە دوور خۆیران لە تیرۆر تۆمەتی کە داوە هەوڵیان

 بەم کرورت ئامراژەیەکی دەوڵەتری تیرۆریزمری و ئرازادیخوازیی خەباتی نێوان جیاوازیی شیکردنەوەی بۆ. واڵتەکەیان
 ئەو یراخود خۆیران واڵتەکەی بێتراوانی خەڵکری چەنرد نییە گرنگ هی  دەوڵەتی تیرۆریزمی بۆ: دەکەم خاڵە چەند

 سیاسرری یەکی کەسررایەتی تیرررۆری بررۆ هەروەهررا و دەڕژێ خوێنیرران دەدەن، ئەنجررام تێرردا تیرررۆرەکەی کە واڵتەکەی
 کە واڵتەی بەو خەیراڵی گرێبەسرتی و پرارە کە ئامادەشرن تەنرانەت و دەدەن مادی زۆری هەزینەیەکی بەرهەڵستکار

 بررۆ خەبرراتی کە خەڵررکەی ئەو مرراڵی و گیرران دا خەبرراتەکەی لە ئررازادیخواز بەاڵم. بیرردەن دەکەن، تێرردا تیرررۆرەکەی
 و سررەرەڕۆ دەسررەاڵتێکی مررانەوەی تیرۆریررزم ئامررانجی. ئامررانج ناکرراتە بێترراوان خەڵکرری و گرررینگە ال زۆر دەکررات

 هەر لەالیەن تیرۆریرزم. مررۆڤە مرافی و دێموکراسی وەدیهێنانی ئازادیخواز ئامانجی بەاڵم یە تولیتاریستی مرۆڤکوژی
 ئەو پشرتیوانەکەی اکەتر ئرازادیخوازی خەبراتی بەاڵم دەکرات بێوچرانی پشرتیوانی واڵتێرک بێرت گرووپێکەوە و کەس

 .دەدات پێشکەوتنی بۆ هەوڵ کە چەوساوەیە میللەتە
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 باسرری لە تیرۆریررزم، بررواری بەناوبررانگی هەواڵنێرانرری لە Brian Michael Jenkins جێنکینررز میشررێل برایرران
 تیرۆریزمرری واڵتررانەی ئەو“: دەڵێررت و دەکررات پێناسررەی ”جێگرررەوە رێرری لە شررەڕ“ بەنرراوی دەوڵەترری تیرۆریزمرری
 ئیمکانررراتی لە باشرررترە پێیررران برررۆیە دەزانرررن ”متعرررارف“ شرررەڕی یەکانی بەرتەسرررکی دەکەن، پەیرررڕەوی دەوڵەتررری

 هەڕەشررەی بررۆ وەئەسررتۆیە، ماددییەکەیرران پشررتگیرییە یرران دایانمەزرانرردوون خۆیرران کە تیرۆریسررتی رێکخراوەگەلرری
 رای نراوبراو. ”بگررن لێروەر کەڵکری مەبەسرتیانە واڵتەی ئەو ئرابووری و سیاسی سەقامگیریی لە ئاڵۆزی یان دوژمن
 دوژمررن دەترروانێ پێویسررتە، ”متعررارف“ شررەڕی لە کەمتررری زۆر سررەرمایەگوزارییەکی کە تیرۆریررزم لە شررێوە ئەم وایە

 .بکات دا تیرۆریستەکان لەگەڵ پەیوەندی هەبوونی لە نکوڵی بەتەواویش و بخات لەپێ
 

 وەدیهرراتنی بررۆ جۆراوجررۆرە شررێوەگەلی بەکارهێنررانی گشررتی، دیپلۆماسرری بەشرری لە باسررەکان گرنگترررین لە یەکێررک
 داڕشرتن، برواری لە دەرەوە سیاسرەتی لەگەڵ جیراوازی رێگەیەکری هەرچەنرد گشرتی دیپلۆماسری. سیاسی مەبەستگەلی
 ،”تلفیقی“ دیپلۆماسی. هاوبەشن مەبەست پێکانی لە دا کۆتایی لە بەاڵم هەیە پڕوپاگەندە و نێوەڕۆک بەڕێوەبردن،
 دەرەوە، سیاسرەتی برۆ واڵت سەرەکیی بڕیاری ناوەندەکانی کە بەشەی ئەو لەگەڵ یە دیپلۆماسی چەمکی ئاوێتەکردنی

 .دەزانن دروستی و پێویست بە
 

 نە و دەناسرین سرنوورێک نە“ کە رایگەیانرد بەئاشرکرا سەرکارییەوە هاتنە سەرەتای لە هەر ئێران ئیسالمی کۆماری
 برۆ. واڵتەکەیران دەرەوەی سیاسرەتی سرەرەکیی بنەمرای کرردە یران”اسرالمی انقرالب حردور“ و ”نەژادێک نە و زمانێک

 وەپررێش یرران”تعهررد“ واڵت دەرەوەی برۆ دیپلۆمرراتیش دیرراریکردنی هەروەهرا و واڵت گرینگەکررانی پۆسررتە بەڕێروەبردنی
 سروپای“ تونردڕەوییەکەیان ئایردۆلۆژیا هەنراردەکردنی جێبەجێکردنری برۆ دا هەنگاویران یەکەم لە و خست ”تخصص“

 و سرررەربازیی چررراالکی کە سررروپایەی ئەو برررۆ نررراوە ئەم هەڵبژاردنررری لە وردبررروونەوەیەک. دامەزرانرررد یررران″قرررودس
 ئیمامانی دا لەکاتێک بۆچی کە دەداتێ زیاترمان یەکی بەرچاوڕوونی وەئەستۆیە واڵت دەرەوەی لە ئێرانی تیرۆریستی

 مرن ئەوەی هەڵردەبژێرن؟ سروپاکەیان برۆ قودس ناوی بەاڵم مەشهەدن و کووفە کەربەال، بەغدا، نەجەف، لە شیعە
 پشرت لە سرتراتێژییەک. لەپشتە واڵتانی خاکی داگیرکردنی و پاوانخوازی مەبەستێکی زیاتر دەیخوێنمەوە ناوە لەم

 و زمان قودس سوپای بۆ کە دەرکەوتووە بۆمان سوپایەش ئەم کاریی بیالنی بەپێی و هەیە ناوەوە ئەم دیاریکردنی
 ئاوەڵەوە باوەشی بە بێت دا ئێران تیرۆریستیی سیاسەتی لەگەڵ گرووپێک و تاق  هەر و نییە گرنگ سنوور و نەژاد

 تری، الیەنەکررانی بەدژی سرروننە تری تونرردڕەوی گرووپێکرری سرروننە، بەدژی شرریعە تونرردڕەوی گرووپرری. وەریرردەگرێت
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 بەردەوام قەیران و ئاژاوە وەشئە بۆ وەردەگرێت هەموویان هەر هتد، و مەسیحی بەدژی جوولەکە توندڕەوی گرووپی
 برروونی واتە قەیررران برروونی چررونکە. دەکررات یان سیاسرری و مرراددی یەکی پشررتیوانی هەمەجررۆرە هەبێررت نرراوچەکەدا لە

. کردووە تۆمار دا خۆی پاوانی لە دەسەاڵتی جومگەکانی هەموو کە ئێران لە ئابووری و سیاسی سەرەڕۆی دەسەاڵتێکی
 مراددی هەزینەیەکری هەمووجۆرە بخاتەوە دوور واڵتەکەی نێوخۆی گۆڕەپانی لە شەڕ ئەوەی بۆ ئێران قودسی سوپای

 دەنگررری چرررونکە چارەنووسسرررازە ئێرررران برررۆ تیررررۆرانە ئەم. بکرررات تیررررۆر بەرهەڵسرررتکارەکانی کە دەدات سیاسررری و
 .دەبێت ون تیرۆرانەدا و شەڕ تەپڵی ئەم هەراوهوریای نێو لە هەر واڵتەکەشی نێوخۆی نەیارانی سەرکوتکردنی

 
 ئێررران، ئیسررالمی کۆمرراری بررۆ قودسررەوە سرروپای لەالیەن یەش تیرۆریسررتی دەسررتدرێژییە ئەم رۆچنەکررانی لە یەکێررک

- دیپلۆمرات چەمکری و کرردووە لەبەر دیپلۆماتیران بەرگری تیرۆریسرتەکانی کە کۆنسروولخانەکانیەتی و باڵوێزخرانە
 و چراودێریکردن برۆ ترایبەتی بەشرێکی ئێرران کۆنسروولخانەیەکی و باڵێۆزخرانە هەر. دووراوە بااڵیان بە تیرۆریست

 بەرزتررین لەالیەن دواجرار دەبرێ تیررۆر کۆتایی حوکمی. هەیە تیرۆر حوکمی جێبەجێکردنی پاشان و پالن داڕشتنی
 شرەهریار ژەنەڕاڵ واڵت دەرەوەی لە ئێرران تیررۆری یەکەم. بکرێرت واژۆ فەقریهە ویالیەتری کە شیعەوە ئایینی پلەی

 پاریس لە پەهلەوی ئەشرەفی واتە دایکی ماڵی لە کاتێک هەتاوی، ی8301 سەرماوەزی ی١٦ رۆژی کە بوو شەفیق
  دادگاه“ لە خومەینی ئایەتوڵاڵ نوێنەری خەڵخاڵی سادق ئاخوند کە تیرۆریستان فیشەکی دوو بە دەرەوە دەهاتەوە

 .کوژرا دابوو، غیابی دادگایەکی لە ”االرض فی مفسد“ بەناوی حوکمەکەی ”انقالب
 

 نێرودەوڵەتی بێردەنگیی بڵرێ  دەیشکرێ و نێودەوڵەتی بەداواداچوونی نەگەیشتنی بەئاکام و شەفیق ژەنەڕاڵ کوژرانی
 واڵتەی ئەو دیپلۆماتەکررانی زمررانی و ئرراوەاڵتر ئێرانرری تیرررۆری دەسررتی یە، دەوڵەترری تیرررۆرە یەکەم ئەم ئاسررت لە

 پارێزبەنرردی و باڵوێزخانەکانیرران ئیمکانرراتی رێرری لە واڵت دەرەوەی لە نەیارەکانیرران تیرررۆری کە کررردەوە درێژتررر
 .ببەن بەڕێوە سیستماتیک بەشێوەیەکی دیپلۆماتەنیان،

 
 ی٣١ لە شررا، مررحەمەدڕەزا سررەردەمی لە ئەمریکررا لە ئێررران باڵیۆزخررانەی وتەبێررژی تەباتەبررایی، ئەکرربەر عەلرری

 بە دا خررۆی مرراڵی دەرگەی بەردەم لە ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری تیرۆریسررتەکانی لەالیەن هەترراوی ی١٣٥٩ پووشررپەڕی
 برررراکەی لەگەڵ پررراریس لە هەتررراوی، ی١٣٦٢ رێبەنررردانی ی١٨ لە ئۆوەیسررری غرررواڵمعەلی ژەنەڕاڵ. کررروژرا فیشرررەک

  ئەکتەری کوڕی فازڵی بیژەن. کوژران ئێران ئیسالمی کۆماری تیرۆریستانی فیشەکی بە ئۆوەیسی غواڵمحسێن
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 . کرا تیرۆر لەندەن لە خۆی فرۆشگەی لە بۆمبەوە بەهۆی هەتاوی ی١٣٦٥ گەالوێژی ی٢٨لە فازڵی رەزا رەخنەگر
  شاری لە هەتاوی ی١٣٦٨ ساڵی لە رەسووڵ فازڵ دکتۆر ئازەرو قادری عەبدوڵال و قاسملوو عەبدولڕەحمان دوکتور
 و کرررا تیرررۆر ئیسررالمی کۆمرراری تیرۆریسررتەکانی - دیپلۆمررات لەگەڵ دانوسررتان لەکرراتی( ئررۆتریش) نەمسررا ی-ڤرریەن

 تیررۆر عێرراق کوردسرتانی رانریەی شراری لە کەمرانگەر سردیق و قوبرس ی الرناکا شاری لە ساڵ هەمان لە دووبارە
 کچرری قررازی عرریفەت خرراتوو سرراڵی هەمرران لە دووبررارە و سرروئیس لە رەجەوی کررازمی هەترراوی ی١٣٦٩ سرراڵی. کررران

 تیررۆر سروید ی-وێسرترۆس شراری لە برۆمبڕێژکراوەوە نرامەیەکی بەهۆی محەمەد قازی پێشەوا کوردستان سەرکۆماری
 پاریس لە ”ایران ملی مقاومت نهضت“ کارگێڕێ دەستەی بەڕێوەبەری بروومەند عەبدولڕەحمان هەتاوی ی١٣٧١. کرا

 شراری لە فەڕوخرزاد فەرەیدوون هەتاوی ی١٣٧١ بەختیار، شاپووری واڵت و شار هەمان و ساڵ هەمان لە دووبارە و
 لە دێهکۆردی نووری و ئەردەاڵن هومایون و عەبدولی فەتاد و شەرەفکەندی سادق محەمەد دوکتور ئەڵمانیا، ی-بۆن

 سراڵی. کررا تیرۆر یەوە ئیسالمی کۆماری تیرۆریستانی الیەن لە ئەڵمانیا ی-بێرلین شاری لە هەتاوی ی١٣٧١ ساڵی
 تیررۆر ئێرران ئیسرالمی کۆمراری تیرۆریسرتانی فیشەکی بە پاریس لە خۆی ماڵی لە مەزڵوومان رەزا هەتاوی ی١٣٧٥
 عێررراق کوردسررتانی ئرراژاوەی لە کەڵکرری دا زاینیرری ی81 دەیەی لە ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری تیرررۆری دیپلۆماسرری. کرررا

 تیرۆریسررتی کررردەوەی دوایررین لە. کرررد تیرررۆر دەڤەرە لەو رۆژهەاڵترری کوردەکررانی لە کەسرری ٣٥٢لە پتررر و وەرگرررت
 دیمرروکراتی حزبرری سیاسرری دەفررتەری بەردەم یەڵرردای شررەوی تەقیررنەوەی عێررراق کوردسررتانی لە ئیسررالمی کۆمرراری

 دوو و حرررزبە ئەو پێشرررمەرگەی 0 شرررەهیدبوونی کە دا هەتررراوی ی١٣٩٥ بەفرانبررراری ی8 شرررەوی لە بررروو، کوردسررتان
 .بوو بەدواوە کوردستانی هەرێمی ئاسایشی کارمەندی

 
 برۆ بەرهەڵسرتکارانی و سیاسری کەسرایەتی تیرۆری لە دوورودرێژی لیستێکی ئێران ئیسالمی کۆماری تیرۆری دەزگەی

 لیستیشیان هەمان و یەوە ئیسالمی دەسەاڵتە ئەو بەنێوچاوانی رەشە پەڵەیەکی ئەمە بێگومان کە کردووە تۆمار خۆی
 بە بکرررێ ئامرراژەیەک دەکرررێ نمرروونە بررۆ کە هەیە بیررانی ناوەنرردگەلی و کەسررایەتی بەدژی تیرررۆر و تەقیررنەوە بررۆ

 کرردە رووی تەقیرنەوە مرادەی کیلرۆ ٩١١بە کامیۆنێرک کە لوبنان هەتاوی ی٢٣٦٢ ساڵی خاکەلێوەی ی٢٩ تەقینەوەی
 کەسرریش ١٢١ لە پتررر و کرروژران کەس ٦٣ کرراتەدا لەو هەر و بەیرررووت لە ئەمریکررا باڵیۆزخررانەی سررەرەکیی بینررای

 کەسررری ی٨٥ کررروژرانی کە ١٣٧٣ سررراڵی لە ئەرژەنترررین لە جوولەکەکررران ناوەنررردی لە تەقیرررنەوە بررروون، برینررردار
 ٤١١ و ئەمەریکرری سررەربازی ١٩ کرروژرانی کە سررعوودیا ی-ئەلخرروبەر ناوەنرردی ی١٣٧٥ سرراڵی تەقیررنەوەی لررێکەوتەوە،

 دەرەوەی وەزیرری و ئەوکرات براڵوێزی ئەلجروبەیر عادل تیرۆرکردنی بۆ هەوڵ ١٣٩١ ساڵی. لێکەوتەوە دیکەی کەسی
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 تیرررۆری بررۆ هیندوسررتان دێلهرری و تایلەنررد ی-بررانکۆک لە هەترراوی ی١٣٩١ سرراڵی تەقینەوەکررانی سررعوودیا، ئێسررتای
 ١١١ گواسرتنەوەی بەتراوانی قرودس سوپای ئەندامی ئێرانی دوو دا ساڵ هەمان لە دووبارە و ئیسرائیل دیپلۆماتەکانی

 هێررزی ش٢١١٥ سرێپتەمبری لە. کررران زینردان و مەحرکەمە رەوانەی و دەسررتگیر کێنیرا برۆ تەقیررنەوە مرادەی کیلرۆگرام
 تاوانبرراران دەرکەوت لێکررۆڵینەوە پرراش کە بۆمررب دروسررتکردنی کررارگەیەکی بەسررەر گرررت دەسررتیان بەحرررێن تەنراهی

 .بووە ئێرانەوە قودسی سوپای بە پەیوەندییان
 

 و بەسرات واڵت هەنردێ دیرارە و رەتکرردووەتەوە دەسرتێدابوونی ترۆمەتی تەقینەوانەدا و تیرۆر لەو هەمیشە ئێران
 لەگەڵدا ئێستەشی و بوون خۆش قودس سوپای بەدەستی ئێران بەرهەڵستکارانی رژاوی خوێنی لە بازرگانی سەودای

 و ئێرران تیرۆریسرتبوونی بەفەرمری ئەرژەنتین و میکونوس دادگەی بەاڵم بکرێتەوە دۆسیانە ئەو نەداوە رێگەیان بێت
 عرارەق برێ ئێرران نەیهێشرتووە و کرردووە خرۆی ئیجرائیراتی و راگەیانردووە بەڵرگەوە بە واڵتەی، ئەو سەرکردەکانی

 ئێسرتاش هەترا میکۆنروس دادگەی بڕیراری تارمرایی کە براوەڕەدایە لەو لە روحرانی حەسەن کە بەشێوەیەک دەرچێ،
 نراوکیی یارمەتیردانیی پێشری کە میکۆنوسرە ئەوە“: دەڵێرت ئەو مراوە، دا واڵتەکەی دەرەوەی پەیوەنردییەکانی بەسەر

 گرنرگ خراڵێکی (روحرانی حسرن هسرتەای، دیپلماسی و ملی امنیت. )”دەگرێت ئیسالمی کۆماری بە ئەورووپی واڵتانی
 ئراوەڵە دەسرتی هێنردە ئێرران برۆ بکۆڵردرێتەوە لەبرارەیەوە دەبرێ و بکرێرت پێ ئاماژەی نووسینەدا لەم پێویستە کە

 کروێ لە و دەکرات تیررۆری بیەوێرت کرێ کە واڵت دەرەوەی لە واڵتەکەی بەرهەڵسرتکارانی تیرۆری لە هێشتراوەتەوە
 دەکات؟ تەقینەوە بێت، خۆش پێی
 

 وەکرو نەوتیشری سرەرمایەی خراوەن دەوڵەتێکری کە بەترایبەت و نیریە برۆ سرنوورێکی هری  تیررۆر بێرت راستی ئەوەی
 هەروەهررا و بگررات خررۆی ئامانجەکررانی بە تیرۆریسررتی گرووپگەلرری رێکخسررتنی بە دەترروانێ بێررت، لەپشررت ئێرانرری

 گرێبەسررتی دەیررداتە بکررات، هەزیررنە پێشررکەوتن و ئرراوەدانی بررۆ واڵتەکەی سررەروەتی و سررامان ئەوەی لەجیرراتی
 سیاسرەتە ئەم پێشرگرتنی. لەوێرن واڵتەکەی بەرهەڵسرتکارانی ئەژماری زۆرترین کە واڵتانەی ئەو لەگەڵ بازرگانی

 ڕۆژانە کرۆمەاڵیەتی تاوانەکانی و بن ترهەژار بەردەوام واڵتەکەی نێوخۆی خەڵکی کە ئەوەی هۆی بووەتە ئێران بۆ
 واڵترری هەنرردێ گرروێنەدانی. بێررت رەشررتر دەرەوە، جیهررانی لە ئیسررالمیش کۆمرراری سرریمای و بکررات زیررادبوون لە ڕوو

 وەکرو کەسرێکی دەبینرین نمروونە برۆ کرردووە ملهروڕ زیراتر واڵتەی ئەم ئێرران یەکانی تیرۆریستی کردەوە بە زلهێزیش
 لەوپەڕی سااڵنێکە ئێستە بوو میکونوس دادگەی سەردەمی لە ئەڵمانیا لە ئێران باڵیۆزی کە ”موسویان حسین سید“
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 دەستگیر بەاڵم ئینتەرپۆل درایە میکونوس دادگەی پاش ناویان کە کەسانەی ئەو یاخود دەژی ئەمریکا لە دا تەناهی
 .زۆرن جۆرە لەم نموونەی نەکراون،

 
 مەبەسرتی برۆ ئێرران باڵیۆزخانەکرانی دەزانرن کە ئەوەیە واڵتران سرەر دەکەوێرتە و گلەیریە کە تر خاڵێکی هەروەها

 جررۆرە هرری  نەکررات، گەورەیرران گرفترری تووشرری و نەگرررێتەوە بەرۆکیرران هەتررا بەاڵم دێررت بەکررار تیرۆریسررتی کرراری
 بینرررای لە تیرۆریسرررتەکان قاسرررملوو، دوکترررور شرررەهید تیررررۆری رووداوی وەکرررو تەنرررانەت و نرررابێ دژکردەوەیەکیررران

 بەدواداچوونی رێی هەر ئێستەش دەوڵەتە ئەو و کران ئێران ڕەوانەی دواتر و درابوون حەشار دا ئێران نەیباڵیۆزخا
 .نەدا یە تیرۆریستی دۆسیە ئەو بۆ
 

 گەشرەپێدانی برۆ واڵتەیە ئەو کەرەسرتەی گرنگتررین و ئێررانە دەرەوەی سیاسرەتی بنەمای و سەرەکی بەشێکی تیرۆر
( ٢١١٦ - ١١ - ٢٦) ١٣٩٥ - ٨ - ٥ لە. ئەمریکا و ئەورووپی واڵتانی و ناوەڕاست رۆژهەاڵتی لە نفووزی و دەسەاڵت

 لە پارێزگرراری بررۆ“ کە رایرردەگەیەنێت ئاشررکرا بە هەمەدان لە دا وتررارێکی لە ئررابنووش سرراالر پاسرردار سررەرتیپی
 لە بەزوویری کە برن دڵنیرا جیهان هەموو“: دەڵێت هەروەها ئەو ”ناناسێت سنوور پاسداران سوپای فەقیە ویالیەتی
 فەڕەنسرا و ئەلرجەزایەر شۆڕشرەکانی وەکرو ئرێمە شۆڕشری …دەبێرت دروسرت پاسرداران سروپای ئەمریکاش و ئورووپا

 عەلی حەزرەتی سەردەمی لە الخمیس شرطە گرووپی وەکو و جیهان لە بێوێنەیە ناوەندێکی پاسداران سوپای. نییە
 کۆمرراری تیرۆریسررتەکانی-دیپلۆمررات واتە چررووە بەرەوپررێش هەنگرراوێ تیرررۆر دیپلۆماسرریی گەشررەی بررۆ ئێررران. ”وان

 یررش-داعررش و ئەلقاعیرردە وەکررو تیرۆریسررتی گرووپگەلرری لەگەڵ هاوکرراریکردن لە خۆیرران تەنررانەت ئێررران ئیسررالمی
 دە لە پتررر پەیوەنرردی لەبررارەی کررردەوە برراڵو راپررۆرتێکی ٢١١٣ سرراڵی لە پۆسررت واشررینگتۆن رۆژنررامەی. نەبررواردووە

 سررێی لە ئەمریکررا جررار یەکەم بررۆ. وەحیرردی ئەحررمەد ئێررران بەرگررری وەزیررری و زەواهیررری ئەیررمەن نێرروان سرراڵەی
 هەروەهرررا کررررد تۆمەتبرررار ئەلقاعیررردە رێکخرررراوی لەگەڵ هاوپەیمرررانی بە ئێرانررری هەتررراوی، ی١٣٩١ گەالوێرررژی

 سووریا لە داعش تیرۆریستەکانی و قودس سوپای نێوان پەیوەندی بە سووریا مرۆڤی مافی ناوەندی تۆمەتبارکردنی
 دەسرت دراوەتە داعرش ئەسریرەکانی و سرووریا شرەڕی بەشرداربووی ئێرانری ئەسریرەکانی زاری لە دۆکیۆمێنتەکانی کە

 ٦ - ٢ = ١٣٩٥ - ٣ - ١٣ ئەمریکا دەرەوەی وەزارەتی دواییانەدا لەم. کراونەتەوە باڵویش و بیانی راگەیەندنەکانی
 هەرچەنررد ئێررران حکرروومەتی“: ڕایگەیانررد جیهررانی تیرۆریزمرری بە سررەبارەت دا خررۆی سررااڵنەی راپررۆرتی لە ٢١١٦ -

  پشتیوانی واڵتی سەرەکیترین هێشتا بەاڵم گەیشتووە تەوافوق بە یەوە ناوکی پالنی لەبارەی ١+٥ واڵتانی لەگەڵ
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 .”دا جیهان لە تیرۆریزمە
 

 لە پێویسررتە بررارەوە لەم کە سررەرنج جێرری و ورد خرراڵێکی دا ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری تیرررۆری دیپلۆماسرریی باسرری لە
 ماددی توانای بەهەموو ئێران ئێرانەوە؛ لەالیەن تیرۆرەکەیە پاش قۆناغی بکرێت پێ ئاماژەی وتارەدا ئەم کۆتایی

 واڵتەی لەو کۆنسروولخانەکانیان و باڵیۆزخانەکران درێژخایەنە سااڵنێکی کە دەستوپێوەندییانەی بەو یەوە سیاسی و
 بەالڕێرردابردنی لە بەربرراڵو زۆر پڕوپاگەنردەیەکی میرردیاوە، لە نەرم جەنگری رێرری لە هەروەهرا کررراوە تیررۆرەکە کە

 ئەو رێری لە دەدەن هەوڵێک هەموو و دەخەن وەڕێ دووبەرەکینانەوە و ئاژاوەنانەوە و تیرۆرەکە سەرەکیی تاوانباری
 .بدات تیرۆر بەدیپلۆماسی درێژە بتوانێت ئێران کردوون، لەسەر سەرمایەگوزارییان کە تاقمانەی و گرووپ

 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٥  ژماره لە
 

 ٢١١٧ی جانێوێری ٤  ڕێکەوتی  -  کوردستان و کورد: سەرچاوە
 

 

 
 

 نێئۆتیرۆریزم
 
 
 
 
 
 

 شاھۆ حوسێنی
 

 ( وه کۆنستروکتیڤیس  تێۆری دەالقەی لە ئیسالمی کۆماری تیرۆرەکانی بۆ خوێندنەوەیەک سەرلەنوێ)
 

  بەڵکوو نیە، سیاسەت سەرەکیی تایبەتمەندیی مرۆ  کە وایە پێی تێۆری وەک کۆنستروکتیڤیزم :پێشەکی
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 کرۆمەڵگە بەسرتێنی لەسرەر و مێژوو درێژایی بە واتە کۆمەاڵیەتی و مێژوویی بەشێوەی سیاسەت تایبەتمەندییەکانی
 نۆرمەکرران و پڕەنسرریپ و واتررایی چانرردی، هررزرە لەسررەر پێررداگری کۆنستروتیڤیسررتەکان دا راسررتی لە پێگەییررون،

 ناسرینی برۆ هەوڵ سیاسرەت لە تێوەگالوەکران الیەنە تایبەتمەنردییە ئەو بنەمای لەسەر کە چەشنێک بە. دەکەنەوە
 یەکتررررەوە، لەگەڵ کێبەرکررێ دەکەونە یرران دەکەن کرررار پررێکەوە ناسررینەش ئەو بەپێررری و دەدەن ئەویتررر و خۆیرران

 دەدەن، ئەویترر و بۆخۆیان شوناس دروستکردنی هەوڵی یاریکەرەکان تایبەتمەندییانە ئەو بەپێی دیکە بەواتایەکی
 شریعە واتاییەکرانی پێکهراتە و نرۆرم چانرد، لەسرەر کە یە ئرایینی حکوومەتێکی کە دا ئیسالمی کۆماری لە نموونە بۆ

 بەگروێرەی) بەیت ئەهلی مەزڵومیەتی لەسەر پێداگری و سوننە و شیعە بەربەرەکانی مێژوویی رەوتی گرتووە، شکڵی
 شرکڵی شوناسرێک بنەمایە ئەو لەسەر ئەویتر، و خۆی ناسینی و خۆی بۆ شوناس دروستکردنی بەستێنی بۆتە( ئەوان

 لەگەڵ هەمیشرررەیی دژایەتررری و کێبەرکێررری لە خرررۆی کە زانرررین، بەرحەق بە خرررۆ رەهرررای رێچرررکەی لەسرررەر گرترررووە
 خۆی لە ناسینێک و چەشنە لەو شوناسێکی بە حکوومەتە ئەو. کراوە پێناسە رەها باتڵی کە دەدۆزێتەوە ئەویترێکدا

 .دەکرێت پێناسە نێئۆتیرۆریزم وەک کە تیرۆریزم لە چەشنێک پەرەپێدەری بۆتە ئەویتر، و
 

 بە. نێئرۆتیرۆریزمە سروبژێکتیڤی و ئەبژێکتیرڤ سرەرەکی بنیراتی و پرێگە نراڤین رۆژهەاڵتی بێگومان: نێئۆتیرۆریزم
 چانردییانەوە، و واترایی ژێرخرانە ئەو بەستێنی لەسەر کە بناژۆخوازەکان بڕوا و ئایینی چوارچێوەکانی بوونی هۆی

 نرروێی چەشررنێکی نێئررۆتیرۆریزم، دا لەراسررتی. دەکررات بەرێکخسررتن ئەوانیتررردا لەگەڵ رووبەرووبرروونەوە و کێبەرکررێ
 دروسررتکردنی دا نێئررۆتیرۆریزم لە سررەریهەڵداوە، دا ئررایینی بنرراژۆخوازانەی بڕواکررانی و هررزر لەنێررو کە تیرۆریررزمە
 و پێهێنررران قەنررراعەت برررۆ بەرانررربەر الیەنررری کردەوەکرررانی و پێکهررراتە ئامرررانج، لە درۆیرررین میررردیایی هێژمرررونی

 نێروان لە کە تیرۆریرزم لە چەشرنێکە نێئۆتیرۆریزم دا راستی لە. گرینگە نێوخۆیی گشتی رای رەشایی مۆبیلیزەکردنی
 کرردەوەی هانردەری دیکە، ئامانجەکانی لە زیاتر یەکی گرینگی و هێژمون بە ئایینی ئامانجی جیاوازدا، ئامانجگەلی
 هەتا ئێستا تا وە ١٣٥٧ شۆڕشی سەرەتای لە ئیسالمی کۆماری یەکانی تیرۆریستی کردەوە لە ئاوڕێک یە، تیرۆریستی

 ٢١  رێکەوتی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی سیاسی دەفتەری یبنکە لە بۆمب دوو تەقاندنەوەی کە نموونە دوایین
 لە بەردەوام ئررایینی تێکی حکوومرره وەک ئیسرالمی کۆمرراری کە راسرتیەیە ئەو دەرخەری روونرری بە بروو، ٢١١٦ - ١٢ -

 دینری تێکی حکوومره وەک ئیسرالمی کۆمراری. دەدات ئەویتر لەنێوبردنی و سڕینەوە هەوڵی یەوە ئایینی رەوایی رێگەی
 : دروستکردووە بۆخۆی شوناسی تایبەتمەندی سێ بە

  .فەقیە موتڵەقەی ویالیەتی بە بڕوامەند شیعەی موسڵمانی :یەکەم
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 وەلرری دەسررت بە دا زەمرران ئیمررامی نەبرروونی لە جیهرران موسرروڵمانانی ئیمررامەتی و ت حکوومرره رەهررای مررافی :دووهەم
 . فەقیهە
 .بچن لەنێو دەبێ و خودان لەگەڵ "محارب" تە، حکوومه و هزر ئەو رەخنەگرانی و دژبەران :سێهەم

 
  ئێران ئیسالمی کۆماری تیرۆریستی هێرشی دوایین ئامانجی کرایە کە کوردستان دێموکراتی حیزبی دیکە الیەکی لە
: سرررێهەم سرررێکۆالر: م دووهررره کرررورد: یەکەم:  دەناسررررێتەوه یەوە ئیسرررالمی کۆمررراری الیەن لە تایبەتمەنررردی سرررێ بە

 تایبەتمەندییەکانی دژبەری بەتەواویەتی نۆرمەکانی و واتا چاند، هەڵگری کە تایبەتمەندییە سێ ئەو. دێموکرات
 و ببرردرێن لەنێو باتڵ وەک دەبێ رژێمەوە ئەو سیاسیی کەلتووری روانگەی لە و هزر لە ئیسالمین، کۆماری شوناسی

 حیزبری سرەربازیی حرزووری الیەک لە کە ئەنجامدرا ئەوە لەدوای یە تیرۆریستی کردەوە ئەو هەڵبەت و بسڕدرێنەوە
 لەگەڵ سرررەربازی رووبەرووبررروونەوەی مەبەسرررتی بە نەک)  تر کوردسرررتانیەکانی حیرررزبە و کوردسرررتان دێمررروکراتی

 لە و برروویەوە بەرینتررر( کوردسررتان کررۆمەڵگەی توێژەکررانی گەڵ لە پەیوەنرردیگرتن ئامررانجی بە بەڵکرروو ت حکوومرره
 لێکترازانی و کێشە تووشی رۆژئاوایی واڵتانی لەگەڵ رێککەوتن و بەرجام لەدوای نێوخۆ لە ت حکوومه دیکە الیەکی

 سڕینەوە، بۆ هەوڵدان هاوکاتە، کێشە دوو لەو رزگاربوون و دەرچوون رێگەی وەهادا دۆخێکی لە بوویەوە، نێوخۆیی
 بەشێوەی میدیایی درۆیینی هێژمونی دروستکردنی بە الیەک لە تیرۆرە ئەو. دژبەرانە تیرۆری و فیزیکی لەنێوبردنی

 دەرەوەی لە رووبەروونەوە هەڕەشررەی و سررەربازیی و ئیسررتخباراتی پررلەبەرزی بەرپرسررانی جۆراوجۆرەکررانی وتررووێژە
  جوداییخوازیی) داخوازییەکان لە بزوێنەر هەست و ناراست روخسارێکی وێناکردنی بە دیکەوە الیەکی لە و سنوورەکان

 .روویداوە ئەوان
 

  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٥  ژماره لە
 

 ٢١١ی جانێوێری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 بۆچی تەقینەوەی تیرۆریستی لەبەردەم بارەگا و بنکەی حیزبی دێموکراتی کوردستان؟

 
 
 
 
 
 ری فه ئیقباڵ سه

 
 برابەتە ئەم نووسرەری رووبەڕووی کروردەوە هاوواڵتیرانی و هەڤرااڵن دۆسرتان، ن الیره  لره جار بەدەیان پرسیارە ئەم

 بکەری و تاوانبار بە ئیسالمی کۆماری حدک، بەرپرسانی رادەڕبڕینەکانی و لێدوان زۆربەی لە ئەگەرچی. کراوتەوە
 راسرتەقینەی تێئرۆری بە ئاماژەیران رادەڕبڕینرانە و لێردوان لەو هیچکام بەاڵم ناساندوە، یە تیرۆریستی کردەوە ئەم

 .نەکردوە کردەوەکە پشتی
 

 : پێشەکی

 
 شرارەزای و کردوە ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتبەدەستی قۆڵەکانی نیوان ملمالنێی چۆنیەتی بۆ بەدواداچوونیان ئەوانەی

 کۆنەپرارێزەوە و ریفۆرمخرواز بە کە دەزانرن چراک دەسرەاڵت، لروتکەی بە گەیشرتن بۆ قۆاڵنەن ئەم رەفتاری و کردار
 واتە. هاوهەڵویسرتن و هاودەنگ ئیسالمی کۆماری سیستمی مانەوەی بۆ بەاڵم بن، یەک بەدژی بابەتێک هەر لەسەر

 هەمرروو لەنێوچرروونی یرانی ئیسررالمی، کۆمرراری رووخرانی دەزانررن برراش چرونکە هەیە، ئیسررتراتیژییان یەک هەموویران
 ئێررانن دەرەوەی لە ئێسرتا کە رێکخرراوانەی و حیزب ئەو کە هەبێ گومانمان لەوەش نابێ. دەسەاڵت نێو قۆڵەکانی

 نەبررروونی و هررراوبەش ئیسرررتراتیژییەکی نەبرررونی لەبەر دەکررررێن، پێناسرررە ئیسرررالمی کۆمررراری ئۆپۆزیسررریۆنی بە و
 .نین ئیسالمی کۆماری بۆ هێز به ئالترناتیڤی کرداری، هاوکارییەکی و هاوئاهەنگی

 
 بە و فەقیره والیەتری سیسرتمی کرۆمەاڵیەتیی و ئیداری ئیدئۆلۆژی، - سیاسی ساختاری چۆنیەتی لە وردبوونەوە بە

  ئیسالمیی کۆماری سەر بۆ یە مەترسی ئەوەی کە دەردەکەوێ بۆمان رەهەندانە، ئەم لەسەر لۆژیکی لێکدانەوەیەکی
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 .دەبنەوە کۆ خوارەوە خااڵنەی لەم دێنێ، رێژیمە ئەم کارەساتی پڕ تەمەنی بە کۆتایی زوو یان درەنگ و ئێران
 

 دابینکردنی لە سیستەمە ئەم ناکارامەیی سەردەم، رووداوەکانی رەوتی لەگەڵ سیستمە ئەم نەسازانی و بوون ناکۆک
 هەشررتا و سەد کە نرروێ جیلێکرری تێگەیشررتنی و پێگەیشررتن دەسررەاڵتی، ژێررر کۆمەڵگررای بررۆ شررەرافەتمەندانە ژیررانێکی

 و سەرکوت هێزی بە بەستن پشت و ئازادی نەبوونی هەیە، جیاوازییان ئیسالمی کۆماری ئایدۆلۆژیای لەگەڵ  جه ره ده
 کێشررەی دەیرران کەڵەکەبرروونی واڵت، ئررابووریی ژێرخررانی داڕمررانی و دان بەفێرررۆ مرۆڤەکرران، فیزیکیرری لەنێرروبردنی
 .دوایی تا و سیاسی خاڵقی ئه داڕمانی و ئیداری گەندەڵیی چارەسەر، بێ کۆمەاڵیەتیی

 
 و بەردەوام ملمالنەیەکرری لە دەسررەاڵت گرتنرری بەدەسررتەوە یرران مررانەوە بررۆ! ریفۆرمخررواز و کۆنەپررارێز قررۆڵی دوو

 و بێررت زاڵ کۆمەڵگررادا بەسررەر دەیررهەوێ زەبروزەنررگ هێررزی بە بەسررتن پشت بە کۆنەپررارێز قررۆڵی. دان ناتەندروسررت
 مەبەسرتانەش، ئەم برۆ. بکا رەشەکانی چاڵە راپێچی یان بەرێ، لەنێو خۆی ئایدۆلۆژی و سیاسی رکەبەرانی هەموو

 بە. یاسرا لە برااڵترن کە نیگابران، شرووڕای و فەقیه وەلی شۆڕش، خۆمەینی،: وەک بەدەستەوەیە گۆپاڵی چەندین
 ئەسررتۆی دەخرراتە دژەمرۆڤررانەی کردارەکررانی و نررازانێ بەرپرسرریار بە دا مرررۆ  بەرانرربەر لە خررۆی قررۆڵە ئەم کررورتی
 ؟!مێتافیزیکی هێزێکی

 
 پێری و دەسرت چوار بەدەستەوەیە، دەوڵەتی ئیدارەی ئێستا و دەکا پێناسە ریفۆرمخواز بە خۆی کە دیکە قۆڵەکەی 

 بێ، بچوکیش هەرچەند ئاڵوگۆڕێکی یان ریفۆرم نییە ئەوەی هێزی و بەستراوە یاساوە سەرەوەی هێزەکانی ن الیه  له
 لێکرردانەوەی و ئامراژە و بکررێ لەسررەر هەڵوێسرتەیان دەبرێ کە هەن زۆر شررتی پێوەنردیەدا لەم. بکرا سیسرتمەدا لەو

 .پرسیارەکە ئەسڵی سەر دەچینە کەوابێ،. بکرێ بۆ جیاوازیان
 

 پالن بەدای  بۆیە ئێران، ئیسالمی کۆماری سەر بۆ مەترسین کە کردوە هۆکارانە بەو ئاماژەمان لەسەروە: گیری ئاکام
 .جیابیران و دژبەران لەگەل حیساب پاکانە و دەسەاڵت لەسەر مانەوە بۆ دادەڕێژن

 
 دێمرروکراتی حیزبرری هەڵویسررتەکانی و پەسررەندکراوەکان بررڕوانینە راسررتبینانەوە دیرردێکی بە و بررێ لەبیرمرران ئەگەر

 لە و دابرڕان پراش بەترایبەت ئێرران، ئیسرالمی کۆمراری لەگەڵ رووبەڕووبروونەوە چرۆنیەتی بە سەبارەت کوردستان،
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 بۆمران بەڕوونری نەهراتووە، بەرسرەردا ئەوترۆی ئاڵوگۆڕێکی شازدەش کۆنگرەی لە کە پازدەدا، و چاردە کۆنگرەکانی
 لەسررەر کە یانەی مەترسرری ئەو خررانەی دەچررنە حرردک، هەڵوێسررتەکانی و مررانۆڕ بەرچرراوی بەشررێکی کە دەردەکەوێ
 .مەالکانە دەسەاڵتی

 
 .تاوان نەک ماف، دەبێتە خوازی جودایی پێشتر، پەسەندکراوەکانی بەپێچەوانەی :یەکەم

 ئەمانە کە بەش، بەچوار بووە و کراوە داگیر کە دەکا پێناسە واڵتێک وەک کوردستان دا، خۆی لەبەرنامەی :دووهەم
 .نیشتمانی و نەتەوەیی هزری بەهێزکردنی بۆ بەستەرە و بەخۆهینان باوەڕ بۆخۆیان

 دەهراتە نەبەخشرراو گونراهی بە ئەوکرات، ترا کە گۆڕەپرانێکەوە چووتە و گرتوە لەخۆی رەخنەی نەترسانە :سێهەم
 نەک ئەمرانەش. کۆماری سەرۆک و پارلەمان هەڵبژاردنەکانی لە بەشداریکردن بۆ خەڵکە هاندانی ئەویش. ناساندن

 بەاڵم جیاواز، مەبەستی چەندین بۆ بەڵکوو. دەسەاڵت شەریکی بە بیکا و بکاتەوە لێ الی ئیسالمی کۆماری ئەوە بۆ
 .گرێدراو پیکەوە

 
 بەم و مەجلیس بچنە خەڵک راستەقینەی نوێنەرانی ئەوەی بۆ بڕەخسێ بوار کە بوو ئەوە هەڵویستە لەم مەبەستیش

. برکەنەوە قرووڵتر رێرژی  قۆڵەکران نێرو کێشرەی و بێرت بەسرەردا ئراڵوگۆڕی دا ملمالنێکان لە هێز پارسەنگی شیوەیە
 بەئاشرکرا ریرژی  قۆلەکرانی نێرو یقووڵبرونەوە و نراکۆکی ئێسرتا و دەرهاتوە ئاو لە دروست هەڵویستە ئەم بێگۆمان

 بەهۆکار و دەژی لێ دیکەی نەتەوەی ورمێ پارێزگای لە بەرچاو بەشێکی کە بەتایبەتی دیکەش، الیەکی لە. دیارن
 زۆر و ئەمررانە. نەخررورێ نەکررردن بەشررداری و بررایکوت لەبەر کوردەکرران مررافی دەسررەاڵتن، شررەریکی بررێ، ئررایینیش

 سررەر بررۆ مەترسررین کە هۆکررارانەی لەو بەرچرراون بەشررێکی کوردسررتان، رۆژهەاڵترری لە دیررکەش کرررداری و هەڵویسررت
 .مەالکانەوە دەسەاڵتی سەر ئاماژەپێدراوەکانی یە مەترسی خانەی دەچنە ئێران، ئیسالمی کۆماری

 
 نروێنەرایەتیی چرونکە حردک، دژی تیرۆریسرتی کرردەوەی بەر دەبەنە پەنا ئیسالمی، کۆماری کاربەدەستانی هەربۆیە

 بە کە پەیررامە ئەم دیررکەی دیرروەکەی. دەکررا کوردسررتان رۆژهەاڵترری هاوواڵتیررانی نیشررتمانیی -نەتەوەیرری و هررزری
 . پشتە لە مەبەستی دوو درا، نیشان تیرۆریستی کردەوەیەکی

 
  هەزاران بە ئەمە کە پیشە، بکاتە تۆندوتێژی کردەوەی و گوتار و پێشتر قۆناخەکانی بۆ بگەڕێتەوە حدک :یەکەم
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 و دەسررت کۆنەپارێزەکررانی و فەقیرره وەلرری گرێخررواردووی حەڵررقەی و پاسررداران سررەرکوتی سرروپای بەکەیفرری جررار
 و بەرتەسررک مەدەنرری خەبرراتی گۆڕەپررانی و بکررا ملیتررارێزە دیررکەش ئەوەنرردەی کوردسررتان ئەوەی بررۆ. پێوەنرردیەتی
 کە یە، سرەرۆککۆماری داهراتووی هەڵبژاردنەکرانی کراتی نیزیکبروونەوەی دووهەمریش مەبەسرتی. بکاتەوە بەرتەسکتر

 بە پاسررداران، سرروپای پشررتیوانی بە پرراوانخواز قررۆڵی و نەکەن هەڵبژاردنەکرران پرۆسررەی بەشررداری خەڵررک دیسرران
 .بکەنەوە درێژتر ئێران ئیسالمی کۆماری تەمەنی دیکەش ساڵی چەند ماوەی دیکە، نژادێکی ئەحمەدی شێوە هێنانی

 
  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٥  ژماره لە

 
 ٢١١ی جانێوێری ٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
 

  
 

 و ئیتالعات لە گەڵ حدک بە چەکی تیرۆر شەڕی سوپای پاسداران 
 
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 تیرۆریسرتیی تەقینەوەیەکی ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕیژیمی تێرۆری و جاسووسی دەزگای ئەمساڵدا، زستانی شەو لە
 و کەس 2 بررروونی شرررەهید کە بررررد بەڕێررروە کوردسرررتان دیمررروکراتی حیزبررری سیاسررریی دەفرررتەری بارەگرررای بەردەم لە

 .کەوتەوە لێ دیکەی کەسی 3 برینداربوونی
 

  هەر و  ئێران و  کوردستان سیاسییەکانی رێکخراوە و حیزب توورەیی و بێزاری هۆی بووە تیرۆریستییە، تەقینەوە ئەم
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 شرەپۆلێکی کراتەدا لەو هەر. کررا مەحکرووم تونردی بە و،  کوردسرتان ڕۆژهەاڵتی و باشوور لە خەڵک کۆمەاڵنی وەها
 .خست وەڕێ شەهیدەکان بنەماڵەی و  کوردستان دیموکراتی حیزبی گەڵ لە هاوپێوەندیی و هاودەردی لە گەورە

 
 ڕێژیمری تێرۆریسرتییەی تراوانە ئەم هراتبوو، دا کوردستان دیموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری بەیاننامەی لە وەک

 خەڵکری بەڵکروو کوردستان، ڕۆژهەاڵتی سیاسییەکانی ڕێکخراوە و  حیزب هەر نەک کە بوو مەترسی زەنگێکی ئێران،
 بەم ئیسرالمی کۆمراری. بیبیسرن پێویسرتە، سیاسرییەکان الیەنە و هەرێر  حکروومەتی ترایبەتی بە کوردسرتان هەرێمی

 نیرازی کە جسرتوە دەری دواییردا، ساڵەی دوو یەک لەم پووچەڵبۆوەی تیرۆریستیی پیالنێکی چەند بە و تەقینەوەیە
  کرردەوەی  ڕێگرای لە خرۆی نەیارەکرانی لە وەشراندن زەبرر برۆ کوردسرتان هەرێمری خراکی دیرکە جارێکی هەیە ئەوەی

 لە کوردستان باشووری لە ڕێژیمە ئەو تێرۆری ماشێنی دەستبەکاربوونەوەی و وەڕێکەوتنەوە. بێنێ کار بە تیرۆریستی
 و وەخررت ڕێررژیمە ئەو کە دەردەخررا ئیررددیعایانەش ئەو درۆبرروونی دا خررۆی لە ڕۆژهەاڵت، سیاسررییەکانی هێررزە دژی

 .دەکاتەوە باڵویان دا، کوردستان خەڵکی نێو لە ئەوان کاریگەریی ونەمانی بێپێگەیی بارەی لە بێوەخت
 

 دوایری سرالەی چەنرد ئەم تیرۆریسرتیی پیالنری گەورەتررین ئامرانجی بە برووە کوردستان دیموکراتی حیزبی کە ئەوە
 دا سەرەکی بواری دوو لە دا، دوایی ساڵەی 81 لەم کوردستان دیموکراتی حیزبی. نیە ڕێکەوت بە ئیسالمی، کۆماری

 و لەمەیدانردابوون برۆ بووە ڕۆژهەاڵت خەڵکی هاندانی بوارانە لەو یەکێک. کردوە مەیدانداریی ڕێژیمە بەو بەرامبەر
 و سیاسررەت بەو هەڵچنررین تەنررگ و خۆیرران داواکررانی و ویسررت گررۆڕی هێنررانە بررۆ دەرفەتێررک و هەل هەر قررۆزتنەوەی
 حیزبی تێکۆشەرانی حوزووری بوار، دووهەم. دەبەن ڕێوەی بە کوردستان لە ئیتالعات و پاسداران سوپای بەرنامانەی
 ئەم جۆراوجرۆری تێکۆشرانی  چراالکبوونەوەی و دا کوردسرتان ڕۆژهەاڵتری خراکی و خەڵک نیو لە کوردستان دیموکراتی

 ناوەنردە الی حیرزب دیراربوونی دا، ئەمرانەش گەڵ لە و تێکۆشران رەهەنردەی دوو ئەم بروونی کراریگەر. برووە حیرزبە
 و سررەرنج جێگررای ببێررتە کوردسررتان، دیمرروکراتی حیزبرری کررردوە وای نیودەولەتییەکرران، کررۆمەلە کررۆڕو و دیپلۆماتیررک
 دا، نێوخررۆ سیاسررییەکانی رووداوە لە شرروێندانانی ئاسررتی و، کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری نێوخررۆی لە خەڵررک پشررتیوانیی
 .بچێ بەرەوژوور

 
 هێمنرانە، ڕێگرای بە کوردسرتان پرسری چارەسرەری پێویسرتیی و دیرالۆگ لە کوردسرتان دیمروکراتی حیزبی باسکردنی
 حروزووری توانرای و هێرز نیشراندانی و خەڵرکەوە الیەن لە خەبرات مەدەنییەکانی شێوازە بەری گرتنە بە گرنگیدانی
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 وەزارەترری و پاسررداران سرروپای دڵرری خسررتووەتە نیگەرانیرری جۆرێررک بە دا، ڕۆژهەاڵت خەڵکرری نێررو لە پێشررمەرگانە
 الیەکەوە لە. بێرنن کار بە جۆر دوو بە تیرۆر چەکی حیزبە، ئەم گەڵ لە ڕووبەڕووبوونەوە بۆ کە ئێران ئیتالعاتی
 و درۆ لە پرررڕ موسرررتەنەدێکی. برررکەن تاوانبرررار تیرۆریسرررتی کرررردەوەی ئەنجامررردانی بە حیرررزبە ئەم داوە هەوڵیررران

 تی پرێس“ لە کوردستانەوە دیموکراتی حیزبی بارەی لە دا دوایی مانگانەی لەم ئیتالعات وەزارەتی کە ساختەکاری
. هەواڵنە لەو نمروونەیەکە بکرا، تاوانبرار ڕەشرەکوژی ئەنجامردانی بە حیرزبە ئەم دەیەوێ و کرردووەتەوە براڵوی ”ڤی

 حیررزبە لەو زەبررر دەیررانەوێ تیرۆریسررتییش بەرنررامەی و  پرریالن  ئەنجامرردانی بە و نەوسررتاون بەوەشررەوە هەر بەاڵم
 ڕوونری بە نیازەیرانی ئەم حیرزب، سیاسیی دەفتەری بنکەی لە یەلدا شەوی تیرۆریستییەکەی تەقینەوە کە بوەشێنن
 .دەرخست

 
 ڕێگرا دەتروانن سیاسەتەیان ئەم گرتنەبەری بە ئیسالمی کۆماری ئیتالعاتی وەزارەتی و پاسداران سوپای ئایا بەاڵم

 بگرن؟ هەڵ خۆی شوێندانەرانەی تێکۆشانی و سیاسەت و گوتار لە پێ دەستی و بگۆڕن کوردستان دیموکراتی حیزبی بە
 هەوڵەکانیران و کوردسرتان دیمروکراتی حیزبری دژی ئیسرالمی کۆماری تێرۆری و جاسووسی دەزگای بەرنامەکانی و پیالن

 کە ئەوەیە هەبررووبێ، حیررزبە ئەم سررەر لە تەئسرریرێکیان ئەگەر حیررزبە، لەو ناشرریرین روخسررارێکی نیشرراندانی بررۆ
 و یمەڕێررژ ئەو تیرۆریسررتیی پیالنرری و هەڕەشررە بەرپەرچرردانەوەی بررۆ تێکۆشررەرانی و خررۆی ئامررادەیی و توانررا و وشرریاری

 جررۆرەی بەو حیرزبە، ئەم ئوسروولیی تێکۆشررانی و سیاسرەت و گوترار ئەگینررا ببرا، ژوور بەرەو ژاراویریەکەی تەبلیاراتە
 .دەدرێ پێ درێژەیان داگرتوونەوە، سەر لە پێی حیزب، کۆنگرەی دواین

 
 ٢١١٧ی جانێوێری ٩: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 خۆڕاگری به تیرۆر ناڕووخێقەاڵی 

 
 
 
 
 
 

 مستەفا شەڵماشی

 
 اڵتی ڕۆژهره  لره و گشرتی  بره کوردستان موو هه  له کورد رانی تیکۆشه ئازاری و  نجه شکه ئه ئیعدام، کوژی، شه ڕه تیرۆر،

 کۆمراری می رده سره  لره چ و تیدا پاشرایه می رده سره  له چ ئێران  له.  یه هه ی درێژه  ساڵه دان سه تی تایبه به کوردستان
 دژی  وه کررده و ئره وتنی رکه سره برۆ و بروون ئێرران اڵتدارانی سره ده کی ره سره میترۆدی دوو ئیعردام و تیڕۆڕ دا، ئیسالمی

 ڵکیان کره نیوخرۆش خۆفرۆشرانی ناپراکی سرتی ده  لره و کردوون ڵ تێکه ڵ گه  له یان که ڵه ته و فێڵ زۆرجار شیان لیه گه
 و قررازی دری سره و د ممرره محه واقازی پێشره سررمکۆ، سرمایالغای ک، وه رانی ڕێبرره و رکرده سره کردنرری هید شره.  رگرتروه وه
 ی وه جوواڵنره رانی ڕێبره کردنری هید شره دا، کوردستان کۆماری ڕووخانی دوای به  دیکه مانی قاره یان ده و قازی یفی سه
 حیزبری ی دیکره ری ڕێبره کرادری یران ده و،  ریفزاده شره ، ئراواره ال مره کان، موعینیره ک وه وت، حره و چل و ش شه و چل

 .بوون تی پاشایه می رده سه ی ونه قێزه  مێتۆده ودوو ئه نجامی رئه به دا، می رده سه و له دێموکرات
 

  لره کرورد لی گره باتگێڕانی خره چۆکرداهێنانی به برۆ تی پاشایه ڕژیمی گی مه ئه  به میراتگرێکی ک وه ئیسالمیش کۆماری
 جررۆری جررۆراو میتررۆدی  سرراڵه وت حرره و سرری تی تایبرره  برره دێمرروکڕات کانی ڕۆڵرره و گشررتی  برره کوردسررتان اڵتی ڕۆژهرره
 ی ڕاده ترا تیررۆر ڵ، کۆمره به ئیعردامی ڵ، کۆمره  بره کوشرتاری دا مێتۆدانره و ئه نێو  له.  وه کاته ده تاقی  تکارانه جینایه

  بره ئرابووریو مارۆی گره و کوشرتن ر کۆڵبه و کردن تااڵن و بڕین نان دونان، ڕاوه و  نجه شکه ئه و زیندانی کان، ره ڕێبه
 اڵتان، قره قراڕنێ، عرامی تڵی قره ک وه کانی تره جینایه. هێنێ نره مانی کره له گه ر سره به  ماوه نه ساتێک کاره هی  گشتی
 برۆ الوان ڵی کۆمره  بره ئیعردامی ، دیکره جێگرای یران ده و  سنه خوێناوی هاری به فا، مسته ڵ قه چه سۆفیان، ند، وسوکه
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 و کان رگه پیشرمه و کرادر تیررۆری کوردسرتان، ری رانسره سه  لره  دیکه الوی زاران هه و مهابادی الوی ٥٩ ئێعدامی وێنە
 کۆنفڕانسری  لره یرا وترووێژ، مێرزی ر سره له ت نانره ته ندی، فکه ڕه شره دوکترور و قاسرملو دوکترور ک وه حیزب رانی ڕێبه

 کە بووە گەلەکەمەن سەرکوتی بۆ ئیسالمی کۆماری سیاسەتەکانی لە دیکە بەشێکی رلین، به  له ک وه دا یی وه ته نێونه
 باتگێڕانی خره و گشرتی  بره کرورد باتگیڕانی خه ئازادیخوازانەی ستی هه و  ئیراده  له تۆزقاڵێک  یانتوانیوه نه هیچکات

 . وه نه بکه م که تی تایبه  به دێموکڕات
 
 یردان مه تە هاتونره  وه زۆرتره تینێکی و گوڕ  به رز ربه سه هیدانی شه رێگای ڕێبوارانی رژی  تێکی جینایه ر هه دوای  له
 ئیسرالمی کۆمراری دەسرەاڵتدارانی.  پێرداوه  دریرژه یان کره ڕێبازه و وه تره پڕکردوه کانیان هیده شره شرانازی پرڕ جێگەی و

 بووە،دیسران سەرلێشرێوان و الوازی تووشری دیموکراتدا خەباتگێرانی رباڵویبە تێکۆشانی و چاالکی لەبەر کە ئیستا
. تیرۆڕیسرتیە ی وه کررده مان هره  که خۆی نایارانی ڵ گه له کانی ره ربه به کانی شێوه ترین بونانه زه بۆ  وه ته بردوه نای په

 ی ڕاسرتیه و ئه بۆ  وه ڕیته گه ده ر هه کوردستان، دێموکراتی حیزبی کی ره سه گای باره م ده ر به له لداش یه وی شه تیڕۆڕی
 کوردسرتان دێمروکڕاتی حیزبی ندیی هه ڕه ند چه و ڕاشکاوانه باتی خه ر رامبه به  له  داماوه و لیل زه ئیسالمی کۆماری  که
 .دا
 
  له  که دا حیزبێک ر رامبه به  له دێنێ کار به تیڕۆڕ مێتۆدی ئیسالمی کۆماری بۆچی  که پێش  بێته  پرسیاره و ئه  نگه ڕه
 روبنی سره.  بردوه نره تیرڕۆڕ برۆ نای پره کجاریش یره برۆ دا شرانازی  لره پرڕ باتی خره ساڵ ک یه فتاو حه ی ماوه واوی ته

 ترین وره گره دا پێناوه و له و دا ئێران  له کورد ی له سه مه ری سه چاره بۆ  بووه دێموکراتیک و سیاسی ی ڕێگاچاره ی قسه
 یردانی مه سروارچاکی ڕابرردوودا، سراڵی نرد چه  لره زیراتر ش وه لره و داوه سرت ده له وترووێژ میزی ر سه  له خۆی ری ڕێبه
  بره دا ئیرران  لره کرورد ی له سره مه رباسری به  هێنانره بۆ کانیش بچوکه  ته رفه ده  له رگرتن وه ڵک که و نی ده مه باتی خه

  لرره  کرره کررا، ده  یرره تکارانه جینایه  وه کرررده و ئرره دا حیزبێررک ر رامبرره به له ڕژیرر  بررۆچی.  بررووه دا ئاشررتیخوازانه ڕێگررای
 حیزبێکرری  برره دا کانیش ییرره وه ته نێونه  ندییرره یوه په بررواری  لرره ت نانرره ته و دا ئیررران و کوردسررتان سیاسرری پررانی گۆڕه
 و به و ناسراوه دا خۆی یری غه ر رامبه به ڵووێست هه  له لیبڕال داو فتار ڕه و گوتار  له رم نه سیاسی، خالقی ئه ن خاوه
 .دا جیهان و ئێران کوردستان، کانی سیاسیه  ڕێکخراوه نێو  له  رینه به کی پێگەیه نی خاوه  وه هۆیه

 
  ئیسالمی کۆماری کی ره سه ی کێشه.  دایه که پرسیاره نێو  له ڕاست ، جێیه  به  پرسیاره و ئه اڵمی وه  که  نییه تێدا گومانی
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 دێمرروکراتی حیزبرری دێمرروکراتی و لیبررڕاڵ و مرراقوڵ تی سیاسرره و ئرره ڕاسررت کوردسررتان دێمرروکراتی حیزبرری ڵ گرره  لرره
 حیزبرری ی سررنده په گشرت و مرراقوڵ  گوترراره و ت سیاسره  لەو ڕاسررت ئیسررالمی کۆمراری رسررتی په کۆنه ڕژیمرری.  کوردسرتانه
  کره  کوردسرتانه دێمروکراتی حیزبری ی که ئاشرتیخوازییه  گوتراره و بۆچرون نفروزی  وه ئره. ترسێ ده کوردستان دێموکراتی

 و نی ده مره باتی خره  لره پشرتیوانی ری، ماوه جره باتی خره یدانی مه  له حدک وتنی رکه سه  وه ئه.  کردوه راسان هه ڕژیمی
  لررره رگررررتن وه ڵک کررره اڵت، ڕۆژهررره رانی پرررارێزه ری، میحررروه اڵت ڕۆژهررره دروشرررمی گرررۆڕی  هینانررره نێوخرررۆ، چاالکرررانی

 بررواری  لرره وتن رکه سرره ، ئاراسررته ک یرره و سررتوو قبه چه تی سیاسرره النررانی وه نێوخررۆیی، دێموکڕاسرری کان، ترره رفه ده
 و  جێگره رناسریۆناڵ، ئینته سۆسیالیسرت  لره نردام ئه  بره بروون و یی وه تره نیونه رباڵوی بره کی ندییره یوه په و دیپلۆماسی

 کۆمراری  بره راسری هه  کره  یره دیکه بەجێری ڵوێسرتی هه و ت سیاسه یان ده اوئێرانید ئۆپۆزیسیۆنی نێو  له حدک ی پێگه
 . ڵگرتوه هه ئیسالمی

 
 کانی ڕۆڵره کردنری هید شره و ت جینایره خولقانردنی  لره رژیر   ڕاسرته ، کره  یره وه ئه  ئاماژه جێگای ی دیکه کی یه له سه مه

  پێکاوه نه کی ره سه ئامانجی ک یه شێوه هی   به الم به ، هێناوه ست ده به کاتی وتی سکه ده خۆی بۆچوونی  به دیموکراتدا
 دوای بره. دا کوردسرتان اڵتی ڕۆژهره  لره کرورد لی گه ی وه جوواڵنه و دیموکرات حیزبی داهێنانی چۆک  به  له  بریتیه  که

 نردام ئه و کرادر  نده چه هاتوو نه بن  له هیزێکی چ نی خاوه  که دا نیشانی جوانی  به حدک دا لدا یه وی شه تی جینایه
 م هره کوردسرتان، التی ڕۆژهره نێوخرۆی کانی قامه شه دیواری رو ده م هه.  باتگێڕه خه و دڵسۆز نگری الیه و  رگه پێشمه و

  لره  سرێداره کۆمراری کانی ته فاره سره رکی رده بره و قام شه  له م هه و کوردستان باشوری کانی قامه شه و کان ساڵۆنه نێو
 دیموکراتی حیزبی یی وره گه شاهیدی وکانادا، مریکا ئه ئوروپاو تا  ئوستورالیاوه  له ر هه  دنیاوه کانی اڵته وه ی زووربه

 .بوون حدک نگرانی الیه و ندام ئه و  رگه پێشمه و کادر کانی چاالکییه رباڵوی به و کوردستان
 
 چ کاندا، کوردسرتانیه  ڕێکخراوه و حیزب نێو  له چ دا، ڵک خه اڵنی کۆمه نێو  له چ کان پشتیوانییه رباڵوی به پۆلی شه
 و هێرز ی نیشرانه دا، کان جیهانییره مێردیا و ڕێکخرراو و حیرزب نێرو  لره چ و کان ئیرانیره  ڕێکخرراوه و حیرزب نیرو  له

 هری ، هات نره دا چرۆک  بره حردک دا لردا یه وی شره تیررۆری دوای  بره و تی کانیره چاالکییه رباڵوی بره و حردک توانای
 تێکۆشان و بات خه ر سه له بدا، قوربانی زۆرتر تا و رزێ ناله  بایانه  وجۆره به  که دا دوژمنی و دۆست نیشانی ڵکو به

 .ناڕووخێ تیرۆر  به خۆڕاگری اڵی قه  که لماندبێ سه دوژمنی و دۆست  به حدک ی نیشاندانه خۆ و ئه بێ ده.  شێلگیرتره
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  وه بۆته باڵو دا”کوردستان“ ی رۆژنامه ی٦٩٦  ژماره لە
 

 ٢١١٧ی جانێوێری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 

  
 

 مێژوویەك لێوانلێو لە تیرۆر.. كۆماری ئیسالمیی ئێران
 
  
 
 
 
 

 سلێمان تاشان

 
 خۆی پاراستنی بۆ گرتووە، بەدەستەوە ئێرانی دەسەاڵتی ئێران ئیسالمیی كۆماری رژێمی ەوە١٩٧٩ ساڵی لە لەوەتەی

 سرەركوت بۆ هانای بووە، مەبەستی خۆی بەرنامانەی ئەو چەسپاندنی و دەرەكی و ناوخۆیی گوشارێكی جۆرە هەر لە
 تەنانەت و دەرەوە واڵتانی لە بەڵكو نەكوشتووە، خۆی نەیاری خەڵكی ناوخۆ لە تەنیا رژێمە ئەو. بردووە تیرۆر و

 .كردووە جێبەجێ خۆی تیرۆریستییەكانی پیالنە ناسراون، دنیا ئارامیی و ئاشتی مەڵبەندی بە كە واڵتانەش لەو
 كررۆمەڵگەی لە ئێررران، ئیسررالمیی كۆمرراری رژێمرری برروونەتەوە، سررا  رژێررمە ئەم لەسررەر تیرررۆرانەی ئەو بەهررۆی هەر

 و ئۆپۆزسرریۆن و خررۆی هاوواڵتییررانی دژی واڵتە ئەو ناسررراوە، تیرۆریررزم سررەرەكیی پشررتیوانیكەری بە نێررودەوڵەتی
 .كردووە تیرۆریستی گەورەی تاوانی كۆمەڵێك دنیا، تری واڵتانی خەڵكی تەنانەت

  
 حزبواڵی لەوانە. تیرۆریستین كاری خەریكی كە دامەزراندووە رێكخراوی كۆمەڵێك واڵت، دەرەوەی و ناوخۆ لە ئێران

 بنكەیران ناوەڕاسرت رۆژهەاڵتری واڵترانی لە بەترایبەتی كە ترر رێكخرراوی و گرووپ دەیان حیجاز، حزبواڵی لبنان،
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 كاری و ئاژاوە و تێكدان خەریكی زۆریان بەشی كە كردووە دروست گرووپی دەیان سووریا و عێراق لە. دامەزراندووە
 .تیرۆریستین

  
 رێكخرراوە لەو پشرتیوانی راسرتەوخۆ بەڵكرو نەبرووە، تیرۆریسرتییەكان گررووپە هەنردێك دامەزرێرنەری تەنیرا ئێرران

 ئەلقاعیردە كردەوەكرانی لە پشرتیوانی ٢١١١ ساڵی لە رژێمە ئەو ناسراون، جیهاندا لە كە كردووە تیرۆریستییانەش
 .داوە داڵدە خۆی الی مەترسیدارەی رێكخراوە ئەو سەركردەكانی لە كۆمەڵێك و كرد

  
 تیرۆری دژبەران

  
 تیررۆر واڵتەكەی ئۆپۆزسریۆنی رێبەرانری و كەسرایەتی لە كۆمەڵێرك دەسرەاڵتیدا، درێژەی لە ئێران ئیسالمیی رژێمی

 كوردستانی دیموكراتی حزبی گشتیی سكرتێری قاسملوو  عەبدوڕەحمان دكتۆر ١٩٨٩ ساڵی تەمووزی ی١٣ لە. كردووە
 نروێنەری ئازەر قادری عەبدواڵی هێرشەدا لەو. كرا تیرۆر گفتوگۆ مێزی لەسەر نەمسا پایتەختی ڤیەننای لە ئێران

 .كران تیرۆر كوردستان باشووری كەسایەتیی رەسووڵ فازڵ و ئەوروپا لە حزبەكە
  

 هێرشرە لەو. كررد تیررۆر ئێرانری وەزیرانری سرەرۆك دوایین بەختیار شاهپوور ئێران، پاسدارانی سوپای ١٩٩١ ساڵی
 .دا دەست لە گیانیان هاوواڵتییەك و فڕەنسی پۆلیسێكی درا، ئەنجام پاریس لە كە
  

 دیمرروكراتی حزبرری گشررتیی سرركرتێری شررەرەفكەندی سررادق دكتررۆر ئێررران رژێمرری ئەڵمانیررا، بەرلینرری لە ١٩٩٢ سرراڵی
 نررووری و ئەردەاڵن همررایون عەبرردولی، فەترراد ناوەكررانی بە ئەو، هاوڕێیررانی لە كەس سررێ و ئێررران كوردسررتانی

 ئێرانری ئیتاڵعراتی وەزیری فەالحیان عەلی گرتنی حوكمی ئەڵمانیا فیدراڵی دادگای ئەوكات. كرد تیرۆر دێهكۆردی
 .بوو تیرۆریستییەكە هێرشە سەرەكیی داڕێژەری كە دا
  

 لە سێدارەدانی بەكۆمەڵ و كوشتن بە ھۆكاری سیاسی

 
 نرزیكەی ئێرانردا، و عێرراق نێروان جەنگری كراتی لە ترایبەتی بە گەیشت دەسەاڵت بە كە ئەوەی دوای ئێران رژێمی

 لە كوردییەكرانی حرزبە و خەلرق موجاهردینی و چەپییەكران رەوتە ئەنردامانی و خۆی دژبەرانی لە كەس هەزار ١٢١



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

253 
 

 هەزار ٣١ سرەرووی و سیاسرییەكان بەكرۆمەڵی كوشرتنی بە كررد دەسرتی ئێرران دا١٩٨٨ سراڵی هراوینی لە. دا سێدارە
 لەوانەش ئێرران جیاوازەكرانی نەتەوە چاالكرانی لە زۆر ژمارەیەكی زیندانییانە، لەو جگە. كوشت سیاسیی زیندانیی

 .كوشت بەلووچی و عەرەب و كورد
  

 كە دەكرات لەوە پێرداگری دارایری، زانیراریی و تیررۆر برواری لە ئەمەریكا دەرەوەی وەزیری یاریدەدەری زوبین ئادەم
 چ بەردەوامە تیرۆریرزم پاڵپشرتیكردنی لە هێشرتا واڵتە ئەو چونكە دەبێت، بەردەوام ئێران سەر سزاكانی و گەمارۆ

 .دنیا تری واڵتانی و یەمەن لە چ و عێراق لە چ سووریا، لە
  

 وەك ئێررران نرراوی نێودەوڵەتیرردا، تیرۆریزمرری بررواری لە ئەمەریكررا دەرەوەی وەزارەترری راپررۆرتی دوایررین بەگرروێرەی
 نرراوخۆیی كاروبرراری لە دەسررتێوەردان بە ئێرانرری راپررۆرتەكە. هێنررراوە نێررودەوڵەتی تیرۆریزمرری سررەرەكی پشررتیوانی

 .كردووە مەحكووم ئاژاوەنانەوە و ناوچەكە واڵتانی
  

 دانانی بۆمب

 
 و بۆمررب دانررانی و رفانرردن خەریكرری دەرەوە لە چ و نرراوخۆ لە چ بەڵكررو نەوەسررتاوە، بەوانە تەنیررا ئێررران رژێمرری

 .بووە تر قێزەونی كردەوەی چەندان
  

 ٦١ كرروژرانی كە هەبرروو لبنرران پررایتەختی بەیرووترری تەقیررنەوەكەی لە دەسررتی راسررتەوخۆ دا،١٩٨١ سرراڵی لە ئێررران
 .كەوتەوە لێ كەسی ١١١ برینداربوونی و كەس

 كە كرا تەقینەوە لبنان لە ئەمەریكا باڵوێزخانەی بەردەم لە ئێرانەوە، بە سەر حزبواڵی الیەن لە ١٩٨٣ ساڵی لە
 .دا دەست لە گیانیان كەس ٦٣ بەهۆیەوە

  
 خۆكوژیردا هێرشرێكی لە ئێرران، پاسردارانی سوپای ئەندامی عەسكەری ئیسماعیل ناوی بە كەسێك ،١٩٨٣ ساڵی لە
 .كرد بریندار تری كەسی ١١١ و كوشت كەسی ٢٤١ بەیرووت، لە ئەمەریكا دەریایی هێزی ناوەندی لە
 

  لەالیەن كە عێراق دەعوەی حزبی و حزبواڵ سەربە گرووپێكی دا،١٩٨٣ ساڵی لە ئەلعەرەبیە ماڵپەڕی بەگوێرەی
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 واڵتە ئەو نەوتری پرااڵوگەی و كوێت لە فڕەنسا و ئەمەریكا باڵوێزخانەكانی نزیك لە دەكران، پشتیوانی ئێرانەوە
 .بوون بریندار تر هەشتی و كوژران كەس پێنج بەهۆیەوە كە دا ئەنجام تیرۆریستییان هێرشێكی

  
 ئەگەرچری نەبروو، سرەركەوتوو بەاڵم بكرات، تیررۆر كوێرت میرری ئەحرمەد جرابر شێخ ویستی ئێران ،١٩٨٥ ساڵی لە

 ئێران بە سەر كە درا ئەنجام عێراق دەعوەی حزبی لەالیەن هێرشەكە. كوژران سڤیل هاوواڵتیی و سەرباز ژمارەیەك
 .بوون

  
 ٣١١ رووداوەیشردا لەو دواجار كە بنێتەوە ئاژاوە ویستی مەككە، لە حاجییەكانیەوە رێی لە ئێران دا١٩٨٦ ساڵی لە

 .كوژران كەس
  

 بە كە دا ئەنجررام گەورەی تەقینەوەیەكرری ئەرجەنتررین، پررایتەختی ئایرێسرری بررۆینێس لە ئێررران دا١٩٩٤ سرراڵی لە
 بەرپرسررانی لە كەس حەوت رووداوەوە ئەو هررۆی بە. برروون برینرردار تررریش كەسرری ٣١١ و كرروژران كەس ٨٥ هررۆیەوە
 هررادی بەریتانیررا پۆلیسرری ٢١١٣ سرراڵی. كرراون داوا نێودەوڵەتییەكررانەوە یاسررایییە ناوەنرردی الیەن لە ئێررران برااڵی

 .گرت تۆمەت هەمان بە ئەرجەنتینی لە ئێران پێشووی باڵوێزی پوورسەفیر
  

 كرروژران، كەس ١٢١ بەهررۆیەوە كە تەقانرردەوە بررۆمبێكی سررعوودیە، ترراوەرێكی لە حیجرراز حزبررواڵی ١٩٩٦ سرراڵی لە
 بەیررووت لە مەغسرەل، ئەحرمەد نراوی بە ٢١١٥ سراڵی تاوانبارانە لەو یەكێك. بوون ئەمەریكی كەسیان ١٩ لەوانە

 . سعوودیەیە خەڵكی خۆی كە ئەوەی سەرەڕای هەبوو، ئێرانی پاسپۆرتی كە گیرا سعوودیەوە هەواڵگریی لەالیەن
 فەرمرانی بە هێرشرەكەش و هەبروو راسرتەوخۆی رۆڵری سرعوودیە، ریازی لە بۆمبێك دانانەوەی لە ئێران ٢١١٣ ساڵی

 هرراوواڵتی كۆمەڵیررك رووداوەش ئەو بەهررۆی. دراوە داڵرردە ئێررران لە كە درا ئەنجررام ئەلقاعرردە رێبەرانرری لە یەكێرك
 .قوربانی بوونە

  
 لە بۆمرب ژمرارەیەك  داڕێژرابروو، ئێرران پاسردارانی سروپای پاڵپشرتی بە كە تیرۆریسرتی پیالنێكری بە ٢١١٣ ساڵی

 .كرانەوە پووچەڵ واڵتەوە ئەو پۆلیسی لەالیەن بەاڵم چێنرابوون، تەقاندنەوە مەبەستی بۆ بەحرێن
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 ئێررانەوە لەالیەن كە بكرات ئاشركرا حزبرواڵ تیرۆریسرتی ترۆڕێكی تروانی عەرەبری یەكگرترووی ئیماراتی ٢١١٣ ساڵی
 بەترایبەتی واڵتە ئەو دامەزراوەكرانی هەمروو لەسرەر بوون زانیاری كۆكردنەوەی خەریكی تۆڕە ئەو. دەكرا پشتیوانی
 .ئابوورییەكان و سەربازی دامەزراوە

  
 ئێرران حكروومەتی برۆ و بروو ئێرران بە سرەر یەكێكیران كە دا سرزا كەسری دوو كوێت تاوانەكانی دادگای ٢١١٦ ساڵی
 .دەكرد هەواڵگریی كاری

 
 جررۆرە ئەو. دەكرررێ هەژمررار دنیررا لە IED تەقیررنەوەی مررادەی دابینكردنرری سررەرچاوەی گەورەترررین بە ئێررران رژێمرری
 هەزار دەیران مرادانەوە ئەو بەهرۆی هەر. گونجراوە زرێپروش و ئۆتۆمبێرل تەقانردنەوەی بۆ و مەترسیدارە زۆر مادەیە

 .كوژراون عێراقی هاوواڵتیی
  

 رفاندنی مرۆڤ

 
 بیانییان كەسی ٩٦ تیرۆریستی، تری گرووپێكی چەند هاوكاری بە ئێران بە سەر حزبواڵی گرووپی ١٩٨٢ ساڵی لە
 خراپتررین بە رووداوە ئەو. راگیرران برارمتە بە ساڵ ١١ ماوەی بۆ و بوون ئەمەریكی كەسیان ٢٥ كە رفاند لبنان لە

 .دەكرێت هەژمار دنیادا لە گرتن بارمتە رووداوی
  

 ئەنردامانی لە ژمارەیەك. رفاند كوێتیان ئەلجابرییەی فڕۆكەی ئێران، رژێمی بە سەر تیرۆریستانی ١٩٨٨ ساڵی لە
 دەفرڕی، كوێرت بەرەو برانكۆكەوە لە كە ٤٢٢ ژمرارە فڕۆكەی پاسداران، سوپای فەرمانی بە عێراق دەعوەی و حزبواڵ
 گیراوەكانیران كررد كوێرت لە داوایان و ئێران رۆژهەاڵتی خوراسانی پارێزگای لە مەشهەد بردە فڕۆكەكەیان و رفاند
 . بپارێزن سەرنشینان گیانی ئەوانیش تا بكات رزگار

  
 تیرۆری دیپلۆماتكاران

 
 .كرد تیرۆر تایلەندی لە سعوودیە دیپلۆماتكاری چوار ئێران رژێمی دا،١٩٩١ و ١٩٨٩ سااڵنی لە
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 تشررینی ی١١ لە. نەبروو سرەركەوتوو بەاڵم بكرات، تیررۆر ئەمەریكرا لە سعوودیە باڵوێزی ویستی ئێران ٢١١١ ساڵی
 مەنسروور بەنراوی ئێرانری هراوواڵتییەكی كررد، ئاشركرای ئەمەریكرا دادی وەزیرری هولردر ئێریرك ئەوساڵەدا یەكەمی
 عەلی رووداوەدا لەو. كرا مەحكووم زیندان ساڵ ٢٥  سزای بە دواتر و هەبوو تیرۆرەكەدا لە دەستی سەیار، ئەرباب
 .كرا تۆمەتبار رووداوەكە هۆكاری بە ئێرانی قودسی سوپای بااڵی ئەفسەری شكوری غوالم

  
 بكەن ئاشكرا واڵتەكەیان لە ئەمەریكا دیپلۆماتكارانی تیرۆری پیالنی توانییان ئازەربایجان بەرپرسانی ٢١١٢ ساڵی

 .خرابوو رێك دەكرێ، پاڵپشتی ئێرانەوە الیەن لە ئازەربایجان شیعەی توندڕەوی گرووپێكی الیەن لە كە
  

 ھێرش بۆ سەر باڵوێزخانەكان
  

 ١٩٧٩ ساڵی بۆ ئێران ئەزموونی یەكەم و هەیە باڵوێزخانەكان سەر هێرشكردنە لە ئەزموونی زۆرترین ئێران رژێمی
 .گرت ئێرانی لە ئەمەریكا باڵوێزخانەی فەرمانبەرانی و دیپلۆماتكار رۆژ ٤٤٤ ماوەی بۆ كاتێك دەگەڕێتەوە،

 سرەر كرردە هێرشری سراڵدا هەمران لە تراران، لە سرعوودیە باڵوێزخرانەی سەر كردە هێرشی ئێران دا١٩٨٧ ساڵی لە
 .ئێران لە رووسیا باڵوێزخانەی سەر كرایە هێرشەكە ١٩٨٨ ساڵی لە و كوێت باڵوێزخانەی

  
 باڵوێزخرانەی سرەر كررایە هێررش ٢١١٩ سراڵی لە ئێرران، لە كروێتی دیپلۆماتكارێكی سەر كرایە هێرش ٢١١٧ ساڵی

 باڵوێزخانەكرانیش سرەر بۆ هێرش دوایین بەریتانیا، باڵوێزخانەی سەر كرایە هێرشەكە ٢١١١ ساڵی لە و پاكستان
 و تاران لە سعوودیە كونسوڵگەری و باڵوێزخانە هەردوو سەر كردە هێرشی ئێران. دا رووی ئەمساڵ سەرەتای لە

 .مەشهەد
  

 ٢١١٧ی جووالی ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی وشە  : سەرچاوە
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 تاران، داعش و کورد

 
 
 
 
 
 

 مبەشی یەکە

 
 قادر وریا

 
 :ئاماژە

 
 لە کورد و داعش تاران، پێوەندیی ئەوە هۆی بە بوون دیکە جارێکی تاران، ئەمساڵی جۆزەردانی ی١٧ ڕووداوەکانی

 پێتەختررری لە ئیسرررالمی کۆمررراری.  بکررررێ لرررێ قسرررەیان جۆراوجرررۆر شرررێوەی بە و بەربررراس بێرررنەوە یەکترررر گەڵ
 مەزارگەی لە دووهەم و ئیسرالمی شرووڕای مەجلیسی یەکەمیان واتادار، شوێنی دوو لە ئەویش دەسەاڵتدارەتییەکەی،

 بە هێرشرەکانیش. تیرۆریسرتی هێرشری زنجیرەیەک بەر کەوتە هاوکات ڕێژیمە ئەو ڕێبەری و دامەزرێنەر خومەینی،
 داعرررش ڕێکخرررراوی هەم. بررروون کوردسرررتان ڕۆژهەاڵتررری خەڵکررری و کوردزمررران کە چررروون بەڕێررروە کەسرررانێکەوە هرررۆی

 داعرش کراری بە هێرشرەکانی ئیسرالمییش، کۆمراری هەم و ئەسرتۆ گررتە هێرشانەی ئەو ئەنجامدانی بەرپرسیارەتیی
 کوردزمان بەڕێژی ، سەر ناوەندگەلی و کەسان تایبەتی بە و ئێران نێوخۆی لە ڕووداوانەوە، ئەم سۆنگەی لە. زانی

 و ڕق باڵوکررردنەوەی و کررورد بەرامرربەر دوژمنررانە لێرردوانی بررۆ بیررانوو کررردە هێرشررانەیان ئەو ئەنجامرردەرانی برروونی
 کررروردی بەڵکررروو نەگررررتەوە ئێرانررری نێرررو لە کرررورد هەر تەبلیاررراتییەکە هێرشرررە. نەتەوەیە ئەو دژی لە نەفررررەت

 هەرێمری لە سرەربەخۆیی برۆ ڕێفرانردۆم پرسی کە دا لەکەشوهەوایەک ئەویش خۆی، رەحمەتی بەر دایە باشووریشی
 دەدا هەوڵ وترارە زنجیررە ئەم. دەبۆوە نزیک بەڕێوەچوونەکەی ڕۆژی دیاریکردنی بڕیاری ساتەوەختی لە کوردستان،

  ی١٧ ڕووداوەکانی بە پێوەندیدار لێکدانەوەکانی و باس ڕەهەندێکی لەسەر هەڵوەستە دا خۆی ئەڵقەیەکی هەر لە
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 .بکا تاران جۆزەردانی
 

 ھێرشی تیرۆریستیی ڕاستەقینە یا سیناریۆی دەسکردی سوپا و بەیتی رەھبەری؟: ڕەھەندی یەکەم

 
 داعررش گەڵ لە شررەڕ جەمسررەرەکانی کرراریگەرترین لە یەک وەک خررۆی داوە هەوڵرری ئیسررالمی کۆمرراری دا حاڵێررک لە

 دا، داعرش گەڵ لە ناوچەیی شەڕی لە خۆی ڕۆڵی سەر بباتەوە هێرشانەدا لەم تاران ئامانجکرانی بە و بکا پێناسە
 سینارێۆک وەکوو و هەیە دا هێرشەکان بوونی واقعی لە گومانیان جیهانی، و ناوچەیی نێوخۆیی، شڕۆڤەکارانی لە زۆر
 سرریناریۆ بە لە کە لەوانەش بەشررێک! دەڕوانررن لێیرران ڕشررتوە، دایان ڕێررژیمە ئەو خررودی یەکانی سررەرەکی ناوەنرردە کە

 و پشرتیوان خرۆی برۆ کە الیەنێرک و حکوومەتێرک نەیانشراردووەتەوە النریکەم برواردوە، خۆیران هێرشەکان ناوبردنی
 .دەگرێتەوە خۆیشی داوێنی ڕۆژێک تێکەاڵوییە، و پشتیوانی ئەم دووکەڵی بێ، تیرۆریستییەکان ڕیکخراوە هاوکاری

 
 مەزارگەی) یەکەمیرران کە خررۆی دیرراری هەرە ناوەنرردی دوو ڕێژیمێررک دەکرررێ چلررۆن ئەوەیە سرراددە زۆر پرسرریارێکی

 مەجلیسری) دووهەمیان و، ئیسالمی کۆماری الیەنگرانی و بەڕێوەبەران بۆ ڕووگەبوونی و پیرۆزی ڕووی لە( خومەینی
 سریناریۆیەکی بەڕێروەبردنی شروێنی بە بکرا هەیە، تایبەتیران گرنگیەکری سیاسرییەوە ڕووی لە کە( ئیسالمی شوورای

 فراکتۆر ٣ کە دەبرێ هێرز بە کاتێرک بۆچوونانە جۆرە ئەو ڕاستبوونی بوونی موحتەمەل! دایڕشتوە؟ خۆی کە خوێناوی
 :بگرین چاو بەر لە
 

 سرروپای کارنررامەی  کە دا خوێنرراوی و ئەمنیەترری سرریناریۆی بەڕێرروەبردنی لە ئیسررالمی کۆمرراری پێشررینەی یەکەم،
. تیردایە چەشرنەیان لەو نمروونەی دەیران بە ڕێرژیمە ئەو سرەرکوتکەرەکانی دەزگا و ئیتالعات وەزارەتی و پاسداران
 . بوون پالسکۆ، بینایەی تەقاندنەوەی دواتر و سووتاندن و، ڕەفسەنجانی گوماناویی مردنی نموونەکان نوێترین

 
 کوشرتنی وەک نمروونەی دا پێشووش لە. وەرنەگرتوون سروشتی رووداوی وەک ئەمانەی ئێستاش هەتا ئێران کۆمەڵی

 لە تەقیررنەوە و مەسرریحی قەشررەی ٤ تیرررۆری مەشررهەد، لە ڕەزا ئیمررام بارەگررای تەقانرردنەوەی خررومەینی، ئەحررمەدی
 بەڵرگە بە ١٣٧٦ جرۆزەردانی ی٢ پراش لەقاودانەکرانی لێکترر دوای ئێسرتا، ئیردی کە هەبروون خومەینی، مەزارگەی

 ڕووداوانە لەم چەند یا یەک پشت لە سوپا، و ئیتالعات وەزارەتی و ڕەهبەری بەیتی کوچکەی سێ کە سەلمێندراون
 ئەو. دەگروزەرێین رووداوانە لەو کرام هەر بە پێوەندیردار سریناریۆی پشت نیازی و ئامانج لەناوبردنی لێرەدا. بوون
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 ئیسالمی، کۆماری سەرکوتکەرەکانی دامەزراوە پیالنانەی ئەو باسی ئەنقەست بە لێرەدا کە نەچێ بیر لە خاڵەشمان
 نمرروونە وەک تەنیررا. نرراکەین بررردوون، بەڕێوەیرران ڕێررژی  دەرەوەی و ئۆپۆزیسرریۆن جیابیرەکررانی کەسررایەتییە دژی

 چری کە برێ، پشرتیان لە بۆخرۆی ڕێرژی  دەکررا شریمانە زەحرمەت بە پێشرتر کە کررد رووداوێرک چەنرد بە ئاماژەمان
 و ئەمنیەتری و سیاسری ئامانجی بۆ ئامادەیە دا ڕێژیمە لەم دەسەاڵت سەرەکیی ناوکەی و بەڕێوەبەر دەرکەوت دواتر

 .بکا وای شتی گرینگ، خۆیەوە ڕوانگەی لە بەرژوەندی
 

 ڕووبەڕوو لە دەمڕاسرتەکانیان و دەسەاڵت سەرەکییەکانی ناوکە نیشاندانی دژکردەوە و هەڵسوکەوت جۆرەی دووهەم،
 و پرسرریار برردەن، راسررتییەکان دۆزیررنەوەی یررارمەتی جیرراتیی لە کە دا چەشررنە لەم ڕووداوگەلرری گەڵ لە برروونەوە
 لە نەسررەلمێندراو ئیررددیعای و درۆ باڵوکررردنەوەی و ناتەبرراوێژی لە جررگە چررونکە. دەکەن دروسررت زیرراتر گومررانی

 لە هەر سررەرەداوەکان دەکەن وا پێوەندیرردار، کەسررەکانی و ڕووداوەکە الیەنرری چەنررد یررا الیەنێررک گەڵ لە پێوەنرردی
 بە ڕووداوانە جرۆرە لەم لێکرۆڵینەوە. بچرن نێرو لە گومانراوی شرێوەیەکی بە دواترر یرا ببن ون تەواوی بە سەرەتاوە

 پیوەندیردارەکانی دامەزراوە کارنرامەی و دەچرێ بەڕێروە گشرتی، بیرروڕای نروێنەرانی و میدیاکان چاوەدێریی لە دوور
 کرردوە وای ئەمەش. برووە گوماناوی و ڕەش تەواوی بە دا، خەڵک بە دروست و ڕاست زانیاریی دانی لە ڕێژیمە ئەو
 هێزترر بە هاتوە هەتا دەدەن، روو دا ئیسالمی کۆماری نیو لە رووداوانەی لەو روانین پرسیارەوە و گومان چاوی بە

 .ببێ
 

 ئەو ترایبەتی بە ڕێرژی  نێرو سرەرەکیی قرۆڵی دوو ملمالنێری ئەنجرامی وابرووە عادەت دا ئیسالمی کۆماری لە سێهەم،
 سرروپای و رەهرربەری وبەرژەوەنرردی ویسررت زیررانی لە خەڵررکەوە، دەنگرردانی جررۆری سررۆنگەی لە ملمالنێکرران کاتررانەی

 ی١٧ هێرشررەکانی. بکرررێتەوە پررێچەوانە قەیرانسررازییەوە، ڕێگررای لە پررێش، دەچررنە کۆنەپارێزەکرران و پاسررداران
 روویران کۆنەپرارێزدا قرۆڵی کاندیدای شکستی و بانەمەڕ ی٢٩ هەڵبژاردنەکانی دوای بە تاران ئەمساڵی جۆزەردانی

 نێوخرۆیی برواری دوو هەر لە رووحرانی حەسەنی سیاسەتی هەڵبژاردنەکە، ئەنجامی ڕاگەیەندرانی دوای لە هەر. دا
 شەخسرری هەمرروانەوە سررەرووی لە و، کۆنەپررارێز قررۆڵی هێرشرری و ڕەخررنە بەر کەوتررنە پێشرروو لە پتررر دا دەرەکرری و

 بە کۆنەپرررارێزەوە قرررۆڵی دەمڕاسرررتەکانی و خرررامەنەیی زمرررانی لە هێرشانەشرررەوە ئەم دوای لە ئەوەی. خرررامنەیی
 درێرژەی پێویسرتیی بەرجرام، ڕێککەوتنی پرسیاردابوونی ژێر لە دادەگیرێتەوە سەر لە پێیان زیاترەوە ڕاشکاوییەکی
 دەرەوەی لە «دوژمنران» گەڵ لە شرەڕ پێویسرتیی و نراوچەدا لە ئیسرالمی کۆماری ئەمنیەتیی و  نیزامی مەیدانداریی
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 شەخسرری دا نێوخررۆییش ئاسررتی لە. ئەمریکررایە گەڵ لە نزیکبرروونەوەیەک چەشررنە هەر لە دووریکررردن و سررنوورەکان
 بەڵێنررانەی و دروشرر  ئەو سررەر دەکرروتێتە هەڵ وێنە بررێ جررۆرێکی بە ڕۆحررانی، هەڵبژێرررانەوەی دوای بە خررامەنەیی

 بە پاسرداران سروپای سریناریۆیەکی جرۆزەردان، ی١ ڕۆژی هێرشرەکانی نراگونجێ ئایا. کردوون بۆ بانگەشەی ڕۆحانی
 زیررانی بە و خۆیرران بەرژوەنرردی لە واڵت ئەمنیەتیرری و سیاسرری دۆخرری گررۆڕینی بررۆ خررامەنەیی شەخسرری ڕەزامەنرردیی

 بێ؟ الیەنگرەکانی و سەرکۆمار
 

 دەسکردی سیناریۆکی لە بووبن بەشێک چ بووبن، داعشەوە الیەن لە ڕێکخراو هێرشی چ جۆزەردان، ی١٧ هێرشەکانی
 سروپای و ڕەهربەری ئراوەاڵیی دەسرت ئەویش هەبووە، دیاریان ئاکامێکی هتد، و ڕەهبەری بەیتی و پاسداران سوپای

 هەڵبژێرررردراوو، سرررەرکۆماری پێررری ژیرررر لە بەڕە دەرهێنرررانی برررۆ خرررامەنەیی بە سرررەر دامەزراوەکرررانی و پاسرررداران
 درێرژەدان و بەردەوامی بۆ بووە ئاوەاڵ ئەوانە دەستی وەها هەر. نێوخۆدا لە دەمکوت و سەرکوت شەپۆلی وەڕێخستنی

 لە دا نراوچەکە لە ئیسرالمی کۆمراری هێژمۆنیی زاڵکردنی و ناوچە واڵتانی کاروباری لە دەستتێوەردان سیاسەتی بە
 کەلکروەرگرتن بە دەیەوێ دا، ئیسرالمی کۆمراری لە دەسرەاڵت سرەرەکیی نراوکەی. ئرایینی شرەڕی پێشری بردنە ڕێگای

 پێشوو سیاسەتەکانی و نیاز درێژەدانی لە ڕاراییەک و دوودڵی جۆرە هەر سەرهەڵدانی جۆزەردان، ی١٧ ڕووداوەکانی
 پراژنەی هەمران سرەر لە هەر ڕێرژیمە ئەو نیوخۆییەکانی و دەرەکی سیاسەتە دەرگای بکاو، سەرکوت دا نیزام نێو لە

 ئەوترۆ زێڕێنری هەلێکری. رەخسراندوون بۆ زێڕێنی هەلێکی جۆزەردان، ی١٧ هێرشەکانی پێیە بەم. بوخلێتەوە جاران
 .دەکا هێز بە دیکە ئەوەندەی جۆزەردان، ی١٧ هێرشەکانی بوونی گوماناوی و سیناریۆ گریمانەی کە
 
 .دەکەین دا داعش شەڕی لە ئیسالمی کۆماری و کورد پێگەی لە باس دا، وتارە ئەم دووهەمی ئەڵقەی لە
 

 .٧١٤ ژمارە کوردستان ڕۆژنامەی: سەرچاوە
 

 ٢١١٧ی جوونی ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 دووھەمبەشی 

 
 دا پێگەی کورد و کۆماری ئیسالمی لە شەڕی داعش: ڕەھەندی دووھەم

  
 بەگشتی، تیرۆریستییەکان گرووپە و تیرۆریزم لەگەڵ بەرەوڕووبوونەوە چۆنیەتی و تایبەتی بە داعش گەڵ لە شەڕ

 گەڵ لە دژایەترری لە نێوەڕاسررت ڕۆژهەاڵترری نرراوچەی هێررزی دوو نێرروەرۆکی هەڵسررەنگاندنی بررۆ باشررن مەحەکێکرری
 و سرروپا و دەوڵەت خرراوەنی و، دەسررەاڵتە و حکرروومەت( ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری)یەکێکیرران کە هێررز دوو. تیرررۆردا
 وێرنە برۆ نیودەوڵەتییەکانیش ناوەندە لە و حکوومەتییە دەزگای دامو و  ئابووری  زەبەالحی سەرچاوەی و ئەرتەش

 و حکررروومەت ئەو. هەیە سرررەربەخۆی واڵتێکررری نررروێنەرایەتیی ستاتووسررری یەکگرتووەکانررردا، نەتەوە ڕێکخرررراوی لە
 بەش بەش و بندەسرت نەتەوەیەکری ،(کرورد) دیرکە هێرزەکەی. دەبرا بەڕێروە ئێرران بەرینری و پان واڵتی دەوڵەتە،

 نیشررتمانەکەیدا، پررارچەی چرروار لە پررارچەیەک لە تەنیررا و کررراوە دابەش دا نرراوچە واڵترری چرروار سررەر بە و کررراوە
 و نەتەوەیی بزووتنەوەی قالبی لە دیکە، پارچەکەی سێ لە نەتەوەیە ئەو ئیرادەی. دەستەوەیە بە خۆی دەسەاڵتی

 ئەکرتەرە دوو ئەو پێگەی و جێگە لە تێگەیشتن بۆ. دەنوێنێ خۆ دا سیاسیەکانی هیزە هەڵویستی و سیاسەت و بڕیار
 براس جیا بە تیرۆریستییەکان، گرووپە و تیرۆریزم گەڵ لە تەعامول و تیرۆر دژە شەڕی لە ناوچەکە نایەکسانەی

 :دەکەین کورد باسی دا پێش لە. دەکەین کامێکیان هەر لە
  

 بزووتنەوەی رزگاریخوازیی کورد بە تیرۆریزمنامۆبوونی 

 
 ڕزگرراریخوازانەی شوناسررێکی کە دا کرراتە لەو هەر کوردسررتان بەشررەکانی هەمرروو لە کررورد نەتەوەیرری بزووتنەوەیرری

 لە کرام هەر سەرەکییەکانی هێزە لە کام هی . پێشکەوتنخوازانەشە و دیموکراسیخوازانە نیوەرۆکێکی خاوەنی هەیە،
 هەوڵری و نرین دیرکەدا دینێکری و ئرایین سرەر بە ترایبەت دینێکی و ئایین زاڵکردنی خوازیاری کوردستان بەشەکانی

 پەیماننرررامە گەڵ لە دژایەتییەکیررران هەر نەک. نرررادەن دیرررکە ئایینەکرررانی الیەنگرانررری و پەیرررڕەوان بندەسرررتکردنی
 بە کرردوە پەیماننامانەیران ئەو ۆکینێروەر بەڵکروو نریە مرۆڤردا ئازادییەکانی و ماف بە تایبەت نیودەوڵەتییەکانی

 سرێبەری لە کوردسرتان ئایینییەکرانی و نەتەوەیری جۆراوجرۆرییە پێکەوەژیانی. خۆیان سیاسیی بەرنامەی لە بەشێک
 هری . کوردسرتانە سیاسرییەکانی هێزە دیارەکانی ئامانجە لە یەکێک دا، ناسینیان ڕەسمی بە و وێکهەڵکردن و ئاشتی
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 ڕووی لە و نرراهێننەوە دا بێمررافی و کررۆیلەتی لە ژنرران هێشررتنەوەی بررۆ ئایرردۆلۆژیانە و کولتررووری بیررانووی کامێکیرران
 بەم گەیشررتن بررۆ خەبررات ڕەوترری لە. دەکۆشررن تێ پیرراو و ژن یەکسررانیی بررۆ دا پررراکتیکیش لە تەنررانەت و برراوەڕەوە

 و خۆیران نەتەوەکەی لە بەرگرری بۆ بووبن، چەکداری شەڕی و چەک هەڵگرتنی بە ناچار ئەگەر دا، ئامانجانەشیان
 خەڵکری مافەکرانی سرەرەتاییترین زەوتکەرانری و نیشرتمانەکەیان داگیرکەرانری لەشکرکێشی و شەڕ بەرپەرچدانەوەی

 داهێنرراوی خەباتکارەکرانی، هێرزە و کرورد پاڵ دراونە «تیرۆریستی تاوانی» وەک کردەوانەی ئەو. بووە کوردستان
 و سررروپا بەرەنگررراربوونەوەی تیرۆریسرررتی، کرررردەوەی لە مەبەستیشررریان و بررروون کوردەکررران دژە و داگیررررکەر ڕێرررژیمە

 لە کە بررووە کرروردەوە بەرهەڵسررتکارەکانی و خەباتکررار هێررزە الیەن لە ڕێژیمررانە ئەو سررەرکوتکەرەکانی دامودەزگررا
 وەک برروون ئامررادە دەگررمەن بە نێودەوڵەتییەکررانیش ناوەنرردە بررۆیە هەر ،«ڕەوا بەرگریرری» خررانەی دەچررنە راسررتیدا

 هەلری دا نیشرتمانەکەی بەشرێکی لە کات هەر کورد نەتەوەی کە ئەوەش هەر. بڕوانن لێیان «تیرۆریستی کردەوەی»
 نمرررروونەیەکی نررراوچە، واڵتررررانی گەڵ لە بەراوەرد بە ڕەخسررراوە، بررررۆ خرررۆی حکرررروومەتی و دەسرررەاڵت پێکهێنرررانی

 گەڵ لە کرورد ڕزگراریخوازی برزووتنەوەی نرامۆبوونی بەڵرگەی داوە، نیشران خۆی لە دەسەاڵتدارەتیی دیموکراتیانەی
 هەرێمرررری نێوخررررۆی لە «دیررررکە ئەوانرررری» سررررڕینەوەی و سررررەرکوت و مەزنیخرررروازی بررررۆ پەنررررابردن و تیرۆریررررزم

 کوردسرتان کۆمراری دەسرەاڵتدارەتیی ئەزمروونی. دایە دەسرەاڵتدارەتییەکەی ناوچەی دەرەوەی و دەسەاڵتدارەتییەکەی
 ئەم ڕاسررتیی بررۆ بەڵررگەن باشررترین ئێسررتا، هەتررا  ەوە١٩٩٢ لە کوردسررتان هەرێمرری حکرروومەتی و ١٩٤٦ - ١٩٤٥ لە

 .قسەیە
 

 کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری و باشرروور لە تررایبەتی بە کرروردیش نێررو لە دواییرردا دەیەی ٣ - ٢ لە کە نرراکرێ لەوە حاشررا
 و ڕوانرگە هەڵگرری ئەوەی گەڵ لە ڕیکخرراوانە و گرووپ لەو هێندێک. داوە هەڵ سەریان ئایینی ڕێکخراوی و گرووپ

 نەتەوەیرری ڕزگرراریخوازی بررزووتنەوەی لە بەشررێکن سیاسررییەوە ئامررانجی و بەرنررامە ڕووی لە ئررایینیین، بیروبرراوەڕی
 لە باوەڕەوە، و فکری ڕووی لە بڵێین دەکرێ و توندڕەوانەن و وشک بیروباوەڕی خاوەنی ژمارەیەکیشیان دیارە. کورد

 ئەمرانە. هراتوون لێیرانەوە داعرش و ئەلقاعردە وەک تیرۆریسرتییەکانی ڕێكخراوە کە هەڵقوواڵون سەرچاوەوە هەمان
 نێررو لە کەسررانێکیان و کررردبێتەوە کوردسررتان لە تیرۆریسررتییانە ڕێکخررراوە جررۆرە ئەم بررۆ پێیەکیشرریان جررێ ئەگەر

 نەتەوەکەی ترا بروون نزیکترر زۆر ئیسرالمییەوە کۆمراری لە کردبرێ، داعش و ئەلقاعیدە ڕەوانەی کوردەوە، نەتەوەی
 و کوردسرررتان لە گرووپرررانە جرررۆرە ئەم پەرەگرتنررری و سرررەرهەڵدان لە ئیسرررالمی کۆمررراری ڕۆڵررری لەبرررارەی. خۆیررران

 .دەوەستین زیاتر وتارە، زنجیرە ئەم دیکەی شوێنێکی لە گەڵیان، لە هەڵسوکەوتی و پێوەندی و دا ناوچەکە
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 کورد و شەڕی دژە تیرۆر

 
 تەنرانەت و ڕەشرەکوژی و تیررۆر بەرەوڕووی سراڵە مێرژ لە نیشرتمانەکەی، بەشەکانی لە کام هەر لە کورد نەتەوەی

 دەوڵەترانی تیرۆری لە جگە. کردوە دابەش خۆیاندا سەر بە کوردستانیان ەکە بووەتەو دەوڵەتانە ئەو کۆمەڵکوژیی
 ڕێکخررررراوە هررررۆی بە کە تیرۆریررررزمەش ئەو شررررەپۆلی کررررورد، نەتەوەی دژی سررررووریا و عێررررراق ئێررررران، تررررورکیە،

 بە کردوە کوردیان نەتەوەی و کوردستان ناوچەیە، ئەم کردووەتە ڕوویان داعشەوە، و ئەلقاعیدە تیرۆریستییەکانی
 هەرێمری لە ئەلقاعیردە بە بەسرتراوە و ترێکەاڵو ئیسرالمییەکانی تونردڕەوە گررووپە شەڕی. خۆیان دوژمنیی ئامانجی

 زایینیردا ی٩١ دەیەی لە کوردسرتان دیموکراتی پارتی و نیشتمانی یەکیەتیی و هەرێ  حکوومەتی گەڵ لە کوردستان
 تەقیرنەوەی چەنردین وەهرا هەر هەرێر ، کاربەدەسرتانی و بارەگاکران و برنکە دژی لە تیرۆریسرتییەکانیان کردەوە و

 باشرررووری لە کررورد نەتەوەی کە دەیسررەلمێنن کوردسررتان، هەرێمررری شررارەکانی لە سررڤیل خەڵکرری دژی لە خۆکرروژی
 لە ئایینییەکران، تونردڕەوە ڕێکخرراوە لە سرەرچاوەگرتوو تیرۆریزمری گەڵ لە زایینیریەوە ی٩١ دەیەی لە کوردستان،

 .دایە شەڕ
 

 پررێ دەسررتی داعشررەوە خیالفەترری سررەرهەڵدانی دوای لە یەکتررر، گەڵ لە تیرررۆر و کررورد گەورەی هەرە شررەڕی بەاڵم
 دا رابررردوو سرراڵی چەنررد لە کوردسررتان، باشررووری و ڕۆژاوا واتە کوردسررتان، پررارچەی چرروار لە پررارچە دوو. کررردوە
 هێرزی بە ترایبەتی بە کە دەرچری لێ ڕۆژاوایییان واڵتێکی چەند. بوون تیرۆر دژە جیهانیی  شەڕی سەرەکیی بەرەی

 نەبرووە، شرەڕدا لە داعرش گەڵ لە کورد ڕادەی بە ناوچە نەتەوەیەکی هی  داعشن، گەڵ لە شەڕ بەشداری  هەوایی
 مرۆیرری دژە ترراوانی گەورەترررین دیررارە. نەداوە قوربررانیی دا داعررش شررەڕی لە کررورد ڕادەی بە نەتەوەیەکرریش هرری 

 گەورەترررین کە لەوەی جررگە ئەمە. بەڕێوەچررووە شررەنگاڵ لە تررایبەتی بە کوردسررتان خەڵکرری دژی لە هەر داعشرریش
 و شرررەرڤان دەسرررتی سرررەر لە و کوردسرررتان دووبەشرررەی لەو هەر داعرررش پەالمارەکرررانی بەرامررربەر خۆڕاگرییەکرررانیش

 .کراون تۆمار کورد پێشمەرگەی
  

 ئامانجی کورد لە شەڕی دژە تیرۆردا

 
  هەر نەک کوردستان بەشەکانی هەموو لە کورد بزووتنەوەی سەرەکییەکانی هیزە و کوردستان هەرێمی حکوومەتی
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 گررووپە مرۆیری دژە و وێررانکەرانە هێرشری ئامرانجی بەڵکوو نەداوە، تیرۆریستییەکانیان گرووپە داڵدەی کات هی 
 ئەو تیرررۆری دژە شررەڕی کە داعررش گەڵ لە کررورد نەتەوەی شررەڕی جەوهەریرری خرراڵی. برروون تیرۆریسررتییەکانیش

 دەکاتەوە جیا داعش، لەگەڵ  ئێران ئیسالمیی کۆماری  ڕێژیمی لەوان یەک و ناوچە دەوڵەتانی شەڕی لە نەتەوەیە
 کە ئێرران ڕێژیمری پێچەوانەی بە ڕێک. دەکا و کردوە خۆی نیشتمانی و خاک لە خۆی، لە بەرگری کورد کە ئەوەیە

 بەرتەسرررککردنی و الوازکرررردن و هەیە تررائیفی و مەزهەبررری نێررروەرۆکێکی دا داعررش بە دژ شرررەڕی لە بەشرردارییەکەی
 ەتییدەسرەاڵتدار جۆغرافیرای فراوانکردنری دا بەرامربەر لە و، نراوچە مەزهەبی سوننی بەرەی دەسەاڵتی جۆغرافیای
 و چنرگ بە سۆنگەیەشرەوە، لەم و ئامرانج بە کردوە ڕێژیمەی ئەو خودی ڕێبەریی بە مەزهەبەکان شیعە هاوپەیمانە

 ناوچەیەک و شار هەر! دەکا ئەسەد بەشسار ڕێژیمی واتە ناوچەکە ڕێژیمی خوێنڕێژترین مانەوەی لە بەرگریی ددان
 ئەو مرۆڤری شیاوی ئازادییەکانی و ماف بەو تێکەڵ ئاوەدانیی و ئاسایش و ژیان بکاتەوە، پاکی داعش لە کورد کە

 بێتە داعش دەست لە ئیسالمی کۆماری پشتیوانیی بە کە ناوچەیەک و شار هەر بەاڵم دەگرێتەوە، جێگای سەردەمەی
 کە دەگررێتەوە جێگرای ئیسرالمی کۆمراری خودی یا ئەسەد، بەشار دەسەالتدارەتییەکەی چەشنی لە دەسەاڵتێکی دەر،
 شرتێکی دا، مەزهەبری و ئرایینی هەاڵواردنری و سرووکایەتی و سرەرکوت ژێرر لە و بێمرافی و تراریکی لە ژیان لە جگە
 .دیکەیە جەهەننەمێکی بۆ چوون و جەهەننەمێک لە ڕزگاربوون قسەدا یەک لە. نیە دیکە

 

 .دەکەین تیرۆریزم ئاواڵدوانەکەی، و ئیسالمی کۆماری باسی دا، وتارە زنجیرە ئەم سێهەمی بەشی لە
 

 .٧١٥ ژمارە کوردستان ڕۆژنامەی: سەرچاوە
 

 ٢١١٧ی جووالی ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

------------------------------------------ 
 

 (بەشی سێهەم و کۆتایی)
 

 تێرۆریزم، ئاوەڵدوانەی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران: ڕەھەندی سێهەم

  
  لە بەر زۆر و هەیە درێژی تەمەنێکی سیاسی، ئامانجی پێشێی بردنە بۆ نەرێنی شێوازێکی وەک تێرۆریزم ئەگەرچی



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

265 
 

  گرووپی و ڕێکخراو و دەوڵەتان الیەن لە جیهان جیاوازەکانی لەشوێنە ئێرانیش ئیسالمیی ڕێژیمی سەرکاری هاتنە
 بەکرار دیراردەیەکی لە دا، ئیسرالمی کۆمراری سرەرکاری هراتنە گەڵ لە ئێرران لە بەاڵم هراتوە، کرار بە جۆراوجۆرەوە

 .بوو دایک لە دا ڕێژیمە ئەو گەڵ لە و دەوڵەتی ئاستێکی چووە ڕێکخراوێکەوە، و گرووپ الیەن لە هاتوو
  

 گونجاویی ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە گەڵ تیرۆر لە ڕووی باوەڕەوە

 
 و ڕزگراریخوازانە نێروەرۆکێکی و، سرەردەمیانەیە ڕۆحێکری خاوەنی کە کورد ڕزگاریخوازیی بزووتنەوەی پێچەوانەی بە

 سرەر لە نراوچە جیاوازەکرانی ئرایینە و نەتەوە گەڵ لە هاوژیرانی خوازیراری و هەیە مرۆڤدۆسرتانەی و دێموکراتیک
 براوەڕی لەوەی جرگە هێناوە، بەرهەم ئێرانی ئیسالمیی ڕێژیمی کە ئایدۆلۆژیایەک الیەنەیە؛ دوو ڕێزگرتنی بناغەی

 و خررۆی بەرهەڵسررتکاری و نەیررار نێرروبردنی لە نرریە، هاوژیررانییە چەشررنە ئەم و ئایینەکرران و نەتەوە یەکسررانیی بە
 و تونرد چەشرنە هەر بە داوە پیررۆزی ڕەنگێکی تەنانەت. دەزانێ ڕەوا بە ئایدۆلۆژیایەش، ئەم هەڵگری حکوومەتی

 لە پێریە بەم. دەکرا ئایردۆلۆژیایە ئەو پەرەپیردەری و هەڵگرر ڕێژیمری مانەوەی خزمەتی کە نێوبردنێک لە و تیژی
 مرانەوەی پێنراوی لە بەڵکروو نریە تێرۆریرزم گەڵ لە ناتەبراییەکی هەر نەک ڕێرژیمە ئەم ڕوانینەوە، و باوەڕ ڕووی

 و نراوەرۆک لە براس تەنیرا برۆیە هەر تیرۆریرزمە سرەر لە ئرێمە باسرەکەی دا لێرە دیارە. دەزانێ ڕەواشی بە خۆیدا
 و نەیررراران نێررروبردنی لە دیرررکەی نەرێنییەکرررانی شرررێوە ئەگینرررا دەکەیرررن، ڕێرررژیمە ئەو تیرۆریسرررتیی کارنرررامەی

. زانررراون ڕەوا بە و برروون گونجرراو هەر ڕێررژیمە، ئەو نرراوەرۆکی و برراوەڕ گەڵ لە جیررابیرانیش، و بەرهەڵسررتکاران
 بە کوشررتاری کە هێنررراون بەکررار دوودڵرری بررێ و ئاسررایی شررێوەیەکی بە ڕێررژیمەدا، ئەو تەمەنرری مرراوەی لە بررۆیەش
 ئێررران، سیاسرریی بەنرردیی هەزاران کۆمەڵکوشررتنی بە و کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری گونرردی دەیرران دانیشررتوانی کررۆمەڵی
 .دیاریانن هەرە نموونەی

  
 دا بەکارھێنانی تیرۆر لە دوو بیاڤی نێوخۆیی و نێودەوڵەتی

 
 بە سەردەمی پێش بۆ دەگەڕێتەوە تێرۆر، بۆ ئێران ئیسالمیی ڕێژیمی دامەزرێنەرانی و پێشەنگان پەنابردنی مێژووی

 و شرەڕ لە کەلکروەرگرتن شانبەشرانی دەست، گرتە ئێرانیان والتی دەسەاڵتی کە ئەوەش دوای. گەیشتنیان دەسەاڵت
 بەشرێکی بە کررد یشریان «تیررۆر « کارهێنرانی بە خۆیران، بەرهەڵسرتکارانی و نەیراران نێروبردنی لە برۆ سەرکوت

 واڵتردا نێوخرۆی لە کە نەوێسرتان بەوەش هەر دیرارە. دەسرەاڵتدارەتییەکەیان و سیاسرەت لە دانەبڕاو و هەمیشەیی
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 پاشررماوەکانی نێرروبردنی لە بررۆ چ واڵت، دەرەوەی لە بەڵکرروو بێررنن کررار بە نەیرراران نێرروبردنی لە بررۆ ئررامرازە ئەم
 نیزامیی هێزی و بنکە  لە وەشاندن زەبر بۆ چ و ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی کەسایەتییەکانی یا(پەهلەوی)پێشوو ڕێژیمی
 .دا ئەنجام تیرۆریستییان کردەوەی واڵت، هێندێک

 
 خەڵکی لە داوای و دەکرد شۆڕشی ناردنەدەرەوەی سیاسەتی بانگەشەی ڕاشکاوانە کە وا هەر ئێران ئیسالمیی کۆماری

 دامەزرێرنن، لەوێ ئێرران ئیسالمیی کۆماری چەشنی لە شتێکی و بڕووخێنن واڵتەکەیان ڕێژیمی دەکرد واڵت هێندێک
 دەدا واڵتانەی لەو بەرهەڵستکار تاقمی و گرووپ دروستکردنی هەوڵی دا، ئامانجەشی ئەو جێبەجێکردنی ڕاستای لە
 خۆشری تیرۆریسرتییەکانی کرردەوە لە بەشرێک. دەدان پرێ تەقەمەنیی و چەک و ماڵی یارمەتیی سەخاوەتمەندانە و

 ئەم. دەکرررد جێبەجررێ ڕێکخررراوانە و گرررووپ ئەو هررۆی بە دیررکە، واڵترری هێنرردێک و ئەمریکررا  و ئیسرررائیل دژی لە
 هراتبێ، سرەر بە جیراوازییەکی دا پێشیشی بردنە شێوەی و ڕواڵەت لە ئەگەر و بەردەوامە ئێستاش هەتا سیاسەتە،

 .نەهاتوە بەسەردا گۆڕانی دا، جەوهەرەکەی و ئامانج لە
 
 دەیران تووشری رابرردوودا، دەیەی ٤ مراوەی لە جێهران تیرۆریستییەکانی کردەوە ڕۆژژمێری نێو بە خێرا گەشتێکی بە

 تێردا دەسرت بە ئیسرالمی کۆمراری و ئێرران ڕێژیمری دەگەنەوە سرەرەوە، چەنرد لە یرا سرەرێکەوە لە کە دەبرین کەیس
 وەدەستخسرتنی ون واڵترا تەسرەلی تێررو بەدواداچروونی لێکرۆڵینەوەو دوای کەیسرانە، لەو زۆر. تاوانبارە هەبوونیان

 لرێ ئێرانیران ڕێژیمری مەحکروومیەتی ئەوان، دانپیردانانی و ئەنجامردەران گرتنی تەنانەت و حاشالێنەکراو بەڵگەی
 کرررردەوەی لەئەنجامررردانی تەنیرررا ئیسرررالمی، کۆمررراری دەوڵەتیررری تێرۆریزمررری ئەوەیە سرررەرنجڕاکێش. کەوترررووەتەوە

 لە و تیررۆر ڕەوتری لە ئەگینرا. پێویسرت پارێزی و شوێنەونکە بەر دەبردە پەنای دیکەدا، واڵتانی دژی تیرۆریستی
 پێویسررت بە شرراردنەوە و پررارێز ئەوەنرردەی( بررووبێ دنیررا جێیەکرری هەر لە) دا خررۆی ئێرانیرری نەیررارانی نێرروبردنی
 کرردەوەی زۆر لە ئورووپرایی واڵترانی قەزایری دەزگای و پۆلیس بەدواداچوونەکانی یەکەم لە بۆیەش هەر. نەزانیوە

 عەبدولڕەحمان.د ڕەجەوی، کازم.د بەختیار، شاپوور وەک ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی کەسایەتییەکانی بە دژ تیرۆریستیی
 و هەڵگیرراوە ئێرران پێی شروین هاسانی بە هاوڕێکانی، و شەرەفکەندی سادق.د هاوڕێیانی، و قاسملوو.د بروومەند،

 .گیراون هێندێکیشیان تەنانەت و ناسراون ئەنجامدەرانیان
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 شەڕی کۆماری ئیسالمی لەگەڵ داعش لە سەر چی؟

 
 و ڕۆژاوا گەڵ لە تیرۆریسرتی، ڕێکخرراوی پڕمەترسریترین و گەورەتررین وەک ئەلقاعیردە ڕێکخرراوی کە سەردەمانێک

 کۆمراری کە بروو ئەوە گرنرگ هەرە پرسیاری بوو، شەڕدا لە جێهان شوێنەجۆراوجۆرەکانی لە ڕۆژاوا هاوپەیمانەکانی
 هاوکاریی و ساتوسەودا ڕێکخراوە، ئەو گەڵ لە ژێرەوە لە یا دایە ئەلقاعیدە دژی جیهانی شەڕی بەرەی لە ئیسالمی
 وەدەرنەنرابروو، ئەفاانستان لە هێشتا ئەلقاعیدە کاتەی ئەو تایبەتی بە دا، ٢١ سەدەی یەکەمی دەیەی لە هەیە؟

 لەو زۆر هەروەهرا و ئەفاانسرتان برۆ کەنرداوەوە واڵترانی لە ڕێکخراوەیە ئەو ڕێبەرانی و فەرماندەران هاتوچۆی زۆر
. بروو ئێررانەوە ڕێگرای لە ئەفاانسرتان، دەچوونە داعش چەکی هەڵگرتنی بۆ عێڕاقەوە و سووریە لە مرۆییەی هێزە

 لە ئەلقاعیردە ڕاگواسرتنی پووڵ و جموجۆڵ بارەی لە سەرنجڕاکێشیان زانیاریی زۆر کات ئەو هەر جیهان میدیاکانی
 و جموجررۆڵ لەو ئێررران نەبرروو، وا پێرری وخرراوەنڕایەکیش شررارەزا  هرری . دەکررردەوە برراڵو ئێرررانەوە واڵترری ڕیگررای

 و ئەلقاعیرردە نیرروان لە هەیە ڕێککەوتررن جۆرێررک وابرروو پێیرران بەڵکرروو غررافڵە، خۆیرردا خرراکی نیررو لە هاتوچۆیررانە
 کۆمرراری. نەبرروو زەحررمەت ئەلقاعیرردەش گەڵ لە ئیسررالمی کۆمرراری سررازانی هررۆی لە تێگەیشررتن. دا ئێررران ڕێژیمرری

 کررات هەمرروو ڕێررژیمە ئەو مەگەر دایە؟ شررەڕ لە ئەمریکررا گەڵ لە کە بررێ ڕێکخراوێررک دژی چرری بررۆ ئێررران ئیسررالمیی
 بکرا؟ ئەمریکرا بەرهەڵسرتکارەی ئەم دژایەتیری دەبرێ چی بۆ ئێستا نەزانیوە؟ خۆی دوژمنی گەورەترین بە ئەمریکای

 باشررووری و ئێررران هاوبەشرری سررنووری هرراتنەوە ئەفاانسررتانەوە لە سررااڵنەدا، لەو هەر تونرردڕەوانەی گرررووپە ئەو
 دراوسررێیان، ئەمینترررین کوردسررتان، هەرێمرری حکرروومەتی و سررڤیل خەڵکرری لە وەشرراندن زەبررر کەوتررنە و کوردسررتان

. بروو ئێران ئیسالمیی کۆماری هەر هەرێ ، حکوومەتی بە شەڕفرۆشتن لە سەرەکیشییان پشتیوانی و ئیسالمی کۆماری
 ٢١١٣ لە هاوپەیمانەکررانی و ئەمریکرا کراتێکیش برروو، ئێررانەوە ڕێگرای لە ئەفاانسررتان برۆ هاتوچۆیران لەوەی جرگە

 ڕێکخررراوە ئەو بنکەکررانی کوردسررتانیش لە و ڕووخانررد حوسررێنیان سررەددام ڕێژیمرری و عێررراق سررەر کررردە هێرشرریان
 لەوێ و کرررد پاشەکشررەکەیان ئێررران خرراکی نێررو بررۆ خۆیرران، ومووشررەکانی بۆمررب هێرشرری بەر دایە تونرردڕەوانەیان

 .گیرسانەوە
 

 دەسرەاڵتدارەتیی ناوچەی و دابایە شەڕ لە هاوپەیمانەکانی و ئەمریکا لەگەڵ هەر ئەلقاعیدە وەک داعشیش ئەگەر
 هریاللە و خرۆی دەسرتی ژێرر نەخسرتبایە ئێرانری ئیسرالمیی کۆمراری شریعەمەزهەبی هاوپەیمانی واڵتانی و دەوڵەتان

 بەگشررتی و داعررش کاتێررک بەاڵم. نەبرروو داعررش لەگەڵ شررەڕێکی ئێررران ڕێژیمرری نەکردبررایەوە، برراریکتر شرریعییەکەی
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 شریعەکەی لەمێرژینە هاوپەیمرانە ئەسرەد، ڕێژیمری بە تەنگیران سرووریە لە سووننەکان ئیسالمییە توندڕەوە گرووپە
 لە و دەرهێنرا ئەرتەشرەکەی و مرالیکی دەوڵەتی دەست لە ڕۆمادییان و تکریت و موسڵ عێراق، لە و هەڵچنی ئێران
 لە هەر نەک کە دایگررت نیگەرانیریە ئەو جرار ئەم. کەوڵری کەوتە کێچری ئیسرالمی کۆمراری بروونەوە، نزیرک بەغدا

 بەرهەڵسرتی و چراالکی یرا - داعرش شرەڕی لەگەڵ دا ئێرانیش نێوخۆی لە بەڵکوو دا، هاوپەیمان و دراوسێ واڵتانی
 .بێ بەرەوڕوو - خۆی دژی لە داعش پشتیوانانی و خوازیاران

  
 بەرپرسیار و تاوانباری یەکەم  لە سەرھەڵدان و پەرەگرتنی گرووپە توندڕەوەکان لە ناوچەدا

 
 بە گرووپرانەی ئەو پەرەگرتنی و سەرهەڵدان سەر لە هەبووە کاریگەریی ناراستەوخۆ، و ڕاستەوخۆ ئێران، ڕێژیمی

. وایە دا نراوچەکەش ئاستی لە بەڵکوو کوردستان ئاستی لە هەر نەک ئەمەش دەبا، ناویان تیرۆریستی و تەکفیری
 و دابرووە ناوچەییەکانیران هاوپەیمرانە و ئەمریکرا لە چاالکییەکانیان و کردەوە ڕووی گرووپانە، ئەو کاتانەی ئەو

 لە گەڵیران لە ئیسرالمی کۆمراری نەبرووە، ئێررانەوە رێژیمری هاوپەیمرانی گرووپەکرانی و ڕێژیمەکان سەر بە کاریان
 لە و، بێنرێ کاریران بە ناوچەییەکانیان هاوپەیمانە و ڕۆژاوا و ئەمریکا دژی لە داوە هەوڵی  بووە، دا ساتوسەودا

 هاوپەیمانەکانیران و ڕۆژاوایی واڵتانی نفووزی حزوورو زیانی بە بااڵنسەکە کردنیان، پشتگیریی و هاوکاری ڕێگای
 مرانەوە لە جرۆرە بەم و بگرۆڕێ پێشکەوتوو، و نەتەوەیی زیڕزگاریخوا و دیموکرات بەرەی زیانی بە و ناوچەیە لەو

 . بووە یارمەتیدەریان دا قاییمکردنیان پێ جێ و
 

 دەگەڕێتەوە سوننیانە، توندڕەوە گرووپە ئەو پەرەگرتنی و سەرهەڵدان سەر لە ئێران ڕێژیمی دیکەی کاریگەرییەکی
 و ئێررران ئاسررتی لە مەزهەبەکرران، سرروننە هێررزە و خەڵررک دژی بە ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری کە سیاسررەتەی ئەو بررۆ

 و شریعە مەزهەبری بااڵدەسرتکردنی بە دا ئێرران نێوخرۆی لە ڕێرژیمە ئەو. دەبرا بەڕێروەی و بردوە بەڕێوەی دا، ناوچە
  هررررۆی بە برررووە ئرررایینی، هەاڵواردنرررری زەقتررررین گررررتنەبەری  بە و دا  بوارێررررک هەمررروو لە مەزهەبەکررران شررریعە

 لوبنران و سرووریە و عێرراق لە جرۆرە بەم هەر. حاک  دەسەاڵتی لە بێزارییان و مەزهەبەکان سوننە پەراوێزخستنی
 چاوپۆشری و شیعییەکان گرووپە و دەسەاڵت لە ال ئەو الو ئەم بێ و الیەنە هەمە پشتگیریی بە الیەک لە وهتدیش

 پەراوێررز لە سیاسررەتی لە پشررتیوانی بە دیررکەش الیەکرری لە خۆیرران، هاونیشررتمانانی بە دەرحەق لەتاوانەکانیرران
 گەشانەوەی و توندڕەوی هەڵدانی سەر بۆ بووە ڕێخۆشکەر شیعییەکان، غەیرە ئایینییە و نەتەوەیی پێکهاتە خستنی
 .دا مەزهەبەکان سوننی نیو لە توندڕەو ڕێکخراوی و گرووپ پێکهاتنی و مەزهەبی ناکۆکیی ئاگری
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 :ئەنجام

 
 و دیررکە مەزهەبرری و ئررایین قبررووڵنەکردنی لە تررایبەتی بە ئایرردۆلۆژییەوە، ڕووی لە ئێررران، ئیسررالمیی ڕێژیمرری

 داعشری و ئەلقاعیدە کە نیە ئایدۆلۆژیایە ئەو گەڵ لە ئەوتۆی جیاوازییەکی دا، نەیارانی گەڵ لە ڕووبەڕووبوونەوە
 برۆ تونردڕەوانە گررووپە ئەو کە - تۆقانردن و تێررۆر لەوان یەک - تیرژانەش و تونرد شرێوازە ئەو. هێناوە بەرهەم

. هرراتوون کررار بە مێررژە لە دا ئیسررالمی کۆمرراری لە دەهێررنن، کرراری بە خۆیرران نەیررارانی نیرروبردنی لە و سررڕێنەوە
  و شراراوە شرێوازێکی ئیسرالمی کۆمراری ئەگەر. دایە شێوازانە ئەو جێبەجێکردنی فۆڕمی و پلە لە تەنیا جیاوازییەکە

 ژێر خەڵکی و جیهان واڵتانی و دەوڵەتان گەڵ لە بوونەوە ڕووبەڕوو لە داعشی و ئەلقاعیدە نەرمترلە رادەیەک تا
 هەیەتری نیودەوڵەتی کۆمەڵگەی ئەندامێکی وەک ستاتووسەی ئەو بۆ دەگەڕێتەوە بەر، گرتووەتە دا خۆی دەسەاڵتی

. کروردن نەتەوەی ڕێنروێنی کە بایەخرانەی و براوەڕ لەو جیراوازە تەواو ئەمەش. بکرا رەچراوی ڕادەیەک تا ناچارە و
 ئەو ئیررررادەی کە جێگایرررانە لەو هەم دەسرررەاڵتدارەتییە، و حکررروومەت خررراوەن کرررورد نەتەوەی شررروێنانەی لەو هەم

 شرتێکی کە سرەلماندوویە کرردەوە بە دەنروێنێ، خرۆی ڕزگاریخوازدا و نەتەوەیی بزووتنەوەیەکی شێوەی لە نەتەوەیە
 کە کروردە نەتەوەی تەنیرا نێروەدا لەو کە ئەوەش. ە(داعرش و تراران)دیکە جەمسەرەکەی دوو لە جیاواز تەواوی بە
 خرۆی لە بەشرێک وەک مرۆڤایەتی و شارستانی دنیای و دیوەتەوە خۆی دا، تیرۆر دژە جیهانیی هاوپەیمانیی نیو لە

 دەکرررێن، سررەیر دا جیهرران ئاسررتی لە تیرۆریررزم سررەرچاوەی وەک هەر دیررکە، جەمسررەرەکەی دوو دەکرراو، سررەیری
 .دیکەیە شتێکی کورد، و قوماشن یەک لە ئێران ئیسالمیی ڕێژیمی و داعش کە دەیسەلمێنێ

 
 .٧١٦ ژمارە کوردستان ڕۆژنامەی: سەرچاوە

 
 ٢١١٧ی جووالی ٢٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ڕۆڵی ئێران لە سەرھەڵدانی تیرۆر لە ڕۆژھەاڵتی كوردستان

 
 
 
 
 
 

 ریم دەرویش، حمان كه بدولڕه عه

 
 سۆران زانكۆی نێودەوڵەتییەكانی پەیوەندییە بەشی لە مامۆستا

 
 :سەرەتا

 
 ئەزمروونێكی. دەگرێرت خرۆ لە ڕەهەنرد چەنردەها كوردسرتان، ڕۆژهەاڵتری لە تونردڕەو گرووپری هەندێ باڵوبوونەوەی

 سرەرهەڵدانی مەترسریی زەنگری و، كوردسرتانییەكان بیرەوەریری نراو دەگێرڕێتەوە جیاجیاكانردا زەمەنە لە پڕئاڵۆزی
 و ئررایینی تونرردڕەویی سررەرهەڵدانی ئەوەی لەبەر. دەدات لررێ نیشررتمانی ڕزگرراریی ڕێبررازی لە پڕئرراڵۆزی قۆنرراغێكی
 پرسری برازنەی لەناو هێشتا میللەتە ئەم چونكە ڕوو، دەخاتە هزری ئیشكالییەتێكی كورد، میللەتی لەناو مەزهەبی
 چەنررردین دەدات هەوڵ. هەیە زۆری كجار یرره گرنگییەكرری ،بررابەتە ئەم لەسرررەر لێكررۆڵینەوە. نیشررتمانییە ڕزگرراریی
 ڕزگراریی برازنەی لە دەیانەوێرت الو، هەنردێك برۆچی: وەك بداتەوە پرسیارێك چەند وەاڵمی و بورووژێنێت پرسیار

 مەزهەبرری تونرردڕەویی بە خۆیرران، نەتەوەییرری پرسرری بررۆچی جیهررانی؟ تیرۆریسررتێكی برربن و، پەڕن تررێ نیشررتمانی
 گالوە؟ تێوە تاچەندە پرسە، ئەم لەناو ئێران دەستی ؟ دەگۆڕنەوه

 
 :وێنای مەزھەبی لەناو ئێران: یەكەم

 
  مەزهەبی بنەمای لەسەر ئاستەكان، هەموو لە. مەزهەبییە تیۆكراتیی دەوڵەتێكی ئێستا دەوڵەت، وەكوو ئێران
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 ببێررتە دەكررات لررێ وای ئەمەیررش. نررراوە پێرردا دانرری بەزەقرری دەسررتووردا لەنرراو ئەمەیررش داڕێررژراو؛ ئیمررامی  دوانررزده
 الیەن لە بەتررایبەت دادەڕێژێررت، مەزهەبرری بنەمررای لەسررەر پەیوەنرردییەكان سررەرتاپای و، تاكڕەهەنررد دەوڵەتێكرری

 مەزهەبیری-ئرایینی بەرژەوەنردیی لەگەڵ دەبێرت هاوترا ئێرانری، نیشرتمانیی بەرژەوەنردیی و، فەرمییەكران  دامودەزگه
 و ئابووری و سیاسی شانۆی لە سەرەكییە وێنایەكی ئێران، لەناو مەزهەبی وێنای كە دەردەكەوێت بەمەیش،. ئێرانی

 بە بەرامربەر ئێرران حكوومەتەكرانی فەرمیری سیاسرەتی. كۆمەاڵیەتیشردا چوارچێوەی  له ڕاددەیەكیش تا و كەلتووری
 سرەرەكیی فراكتەرێكی برۆتە نەتەوەیری، ڕەهەنردی شرانی بە شران مەزهەبی، ڕەهەندی كوردستان، نیشتمانیی پرسی

 لە برروو مەزهەبرری ڕژێمرری دامەزرانرردنی سررەرەتای لە هەر ئرراڵۆزییەیش ئەم. كوردسررتان پرسرری لەگەڵ كردن مامەڵرره
 براوەڕی بەرژەوەنردیی و ئیمانرداری دۆخری شریكاری بنەمرای لەسرەر و" خرومەینی ئیمرام" فتوایەكی بە كاتێك ئێران؛

 جیرراوازی وێررنەی ترسررناك ئاراسررتەیەكی بە ئەمەیرش درا؛ كوردسررتان دژی جەنررگ هەڵگیرسرراندنی فترروای مەزهەبری،
 بە كرد دەستی ئێران كاتێك بینی، بەخۆیەوە ئاڵۆزیی زیاتر وێنەیەیش ئەم. كرد دروست كوردستان لەناو مەزهەبی

 هەاڵوسررانی بررۆ لەبرراری ژینگەیەكرری ئێررران حكرروومەتی. ڕۆژهەاڵت كوردەكررانی لەنرراو مەزهەبرری جیاكرراریی سیاسررەتی
 .دادەكوتێت ڕەگ كەمینەكانیش لەناو خەریكە و، ترسناك ئاستێكی گەیشتۆتە كە خوڵقاندووە، توندڕەوی

 
 :گرووپە توندڕەوەكان ڕەگوڕیشەی پەیوەندیی نێوان ئێران و: دووەم

 
 و قاعیردە نێروان لە دەكەن تونردوتۆڵ پەیوەنردییەكی لە براس جیاجیاكاندا جیهانییە سەنتەرە لە ڕاپۆرت چەندان
 كە پەیوەنردییەیش ئەم. بپارێزێرت قاعیردە كردەوەكرانی لە ئێرران ئەوەی هرۆی برووە كە پەیوەندییەی، ئەو ئێران؛
 لە برراس ئەمریكییەكرران. ئەفاانسررتان پرسرری ئاڵۆزییەكررانی و گرقررت بررۆ دەگەڕێررتەوە كەی ڕەگوڕیشرره برروو، دروسررت

 كررد وای كە ئەفاانسران، برۆ بروو ئەمریكرا داگیركردنری دوای  كره دەكەن پەیوەندییە ئەو سەرهەڵدانی سەرەتاكانی
 زۆر ئەفاانسررتان لە ئەمریكررا برروونی لە ئێررران هەرچەنرردە ڕابكێشررێت؛ تونرردڕەوەكان بررۆ یررارمەتی دەسررتی ئێررران

 ئیسرالمیی ڕێكخرراوی چەنردان گەشرەكردنی و دامەزرانردن بڵێسرەی بە بروو ئێرران، لەوەیرش جرگە( ١).بوو سوودمەند
 باشرووردا كوردسرتانی لە. واڵتەكانیانردا لە دووبرارەكردنەوەی بۆ پێودانگ بە كرد ئیرانیان ئەزموونی كە توندڕەو،
 چرررونكە دەناسررررێتەوە، دیررركە شرررێوەكی بە ئیسرررالمییەكان پرررارتە و ڕێكخرررراو و ئێرررران نێررروان پەیوەنررردیی مێرررژووی

 كررراتی بەترررایبەت بیسرررتەم، سرررەدەی نەوەدەكرررانی برررۆ دەگەڕێرررتەوە پەیوەنررردییە ئەو وایە پێیررران كوردسرررتانییەكان
 هەورامران و بجە هەڵه ناوچەی لە ئێران پشتیوانیی بە چۆن  كه كوردستان، هەرێمی لە ناوخۆ جەنگی سەرهەڵدانی

 و، ڕێكخررراوانە لەو  یەكێكرره" ئەنسارولئیسررالم. "دەكرررد كوردسررتان حكرروومەتی دژی جەنگیرران تونرردڕەوەكان گرررووپە
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  وه ئێرانرره ی ڕێگرره لە تونرردڕەو سررەدان دەكەن لەوە برراس بیررانی لێكررۆڵەرانی. داوە داعررش بە تی بەیعرره ئێسررتایش
 دەركردنری زنجیررەی بەاڵم. دەنێرت هەنگاوێرك هەمروو ئەمریكا دژایەتیی بۆ نەشاردەوە ئەوەی ئێرانیش و، پارێزران

 هەمووی ئەویش كرد؛ بەهێز كجار یه توندڕەوەكانی پێگەی و ژمارە هەڵهاتن، ناوی بە زینداندا لەناو توندڕەوەكان
 .ئێران بە سەر عێراقی حكوومەتی و ئێران ئەستۆی  ته خراوه

 
 :ڕەگوڕیشەی دروستبوونی توندڕەویی جیهادی لەناو ڕۆژھەاڵتی كوردستان: سێیەم

 
 سەرنجڕاكێشریی ی جێگره كرات هری  و، برووە نرامۆ دیراردەیەكی كوردسرتان ڕۆژهەاڵتری لەنراو سیاسری ئیسرالمی بوونی

 و، نرین ئیمانردار ڕۆژهەاڵت ناوچەكرانی دانیشرتووانی كە نیریە ئەوە مانای ئەمەیش.  نەبووه ڕۆژهەاڵت دانیشتووانی
 كە دەسرەلمێنێت ئەوە ڕۆژهەاڵت نزیكری مێرژووی بەپرێچەوانەوە، بەڵكرو ، وه دیندارییره ڕەهەندەكانی بە نین پابەند
 و؛ بركەن سیاسرەت تێكەڵری ئرایینی ڕەهەنردی ئەوەی بەبرێ گێرڕاوە، نیشرتمانییان خەبراتی ڕۆڵری ئرایینی، پیاوانی
  بره یان ڕێگره هەرگیرز كە دیكەیش خەباتگێڕی چەندان و، بوو" محەمەد قازی" پیشەوا شەهیدی نموونەیش باشترین
 سیاسری ئیسرالمی ڕەوتری ئەوەیشردا، لەگەڵ بەاڵم. نەداوە سیاسی كاری پرۆسەی لەناو مەزهەبی و ئایینی ڕەهەندی

 ڕەوتری. دەدا ئەنجرام سیاسریی ڕێكخسرتنی و ئرایینی هۆشریاریی كراری و، دامەزرا ئیخروان و قورئران مەكتەبری وەكوو
 برررۆ هەوڵێرررك هەر پشرررتیوانیكردنی لە نەریتێرررك وەكررروو ڕۆژهەاڵت كوردسرررتانی ئیسرررالمییەكانی غەیررررە و ئیسرررالمی

 لەو نەتەوەیرری مررافی وەدەسررتهێنانی ئەگەری و نرروێ ڕژێمێكرری دامەزرانرردنی و ترراران لە سیاسرری ڕژێمرری ڕووخانرردنی
 ڕەوتەكانی هەموو دواتر. شا ڕووخاندنی بۆ كرد ئیسالمی جوواڵنەوەی لە پشتیوانییان هەمووانەوە بە نوێیە، ڕژێمە

 جەنرگ دڕنردەی شرااڵوێكی ڕووبەڕووی ئێرران ئەوسرای ڕابەری فتروایەكی بە ئیسرالمییەوە، و عەلمانی بە كوردستان،
 و كوردسررتان ڕۆژهەاڵترری نێرروان پەیوەنرردییەكانی هاوكێشررەی ئێررران، لە ئیسررالمی ڕژێمرری سررەركەوتنی( ٢.)برروونەوە

 ڕژێمری بونیرادی كە دەردەكەوێرت بەمەیرش،. كررد زیرادی ئرایینی - مەزهەبری ڕەهەنردی چرونكە بروو، ئاڵۆزتر ئێران
 پەیوەنرردیی هاوكێشررەی بررۆ مەزهەبرری و ئررایینی ڕەهەنرردی زیررادكردنی لە برروو سررەرەكی هۆكررارێكی ئێرانرری، سیاسرریی
 بە بەرامربەر ڕژێرمە ئەو سیاسرەتی دواترریش ،"ئێرران لە بڕیرار ناوەنردی و كوردسرتان ڕۆژهەاڵتری ننێوا لە سیاسی

 ئێررران ڕژێمرری سیاسررەتی و سروشررت كە گشررتییەی ژیررنگە ئەم. مەزهەبیرریە سیاسررەتێكی كە كوردسررتان ڕۆژهەاڵترری
 كوردسرتاندا، ڕۆژهەاڵتری لەنراو تونردڕەوی سەرهەڵدانی لە بینی ڕاستەوخۆی كاریگەریی و ڕۆڵ كردووە، دروستیانی

 سەدەی نەوەدەكانی لە باشوور كوردستانی توندڕەوەكانی ئیسالمییە الیەنە بۆ ئیرانی حكوومەتی پشتیوانیی: لەوانە
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 ڕۆژهەاڵتیرردا كررۆمەڵگەی لەنرراو كرررد، وای پشررتیوانییەیش ئەم. كوردسررتان ڕۆژهەاڵترری لە جێگیركردنیرران و بیسررتەم
 .بكەن ئاراستە توندڕەو سیاسیی پۆشێكی و ئاقار بەرەو ڕۆژهەاڵت لەناو دینداری و، دابمەزرێنن پێگەیەك

 
 ، رییه گه شریعه سیاسرەتی ئێرران، فەرمیری سیاسەتی چونكە هەیە، خۆی تایبەتمەندیی پرسەكە ئێران، لەناو بەاڵم
 شرێوەیەكی بە خۆیران ڕێكخسرتنی موسرڵمین ئیخروان و جیهادییەكران سرەلەفییە ڕەوتە دراوە  ڕێگه كوردستان لە بەاڵم

 زاری لە ئەوەی سرراغكراوەكان بەڵررگە بەپێرری ئیسررالمی، دەعرروەی چەتررری ژێررر لە و، برردەن ئەنجررام ئاشرركرا-نرریمچە
 ئیسرالمی برۆ ئەڵتەرنراتیفە دۆزیرنەوەی برۆ هەنگراوە ئەم گروایە كە دەگوترێت، ئێرانی حكوومەتی خودی الیەنگرانی

 لەوەی هەیە گومران بەاڵم. بكرابرایە ری گه شریعه هەنگاوە، ئەو جیاتی لە دەكرا چی كه كوردی؛ ئیسالمی یان سۆفی،
 لەنراو چۆن وەك بسووتێت؛ تیرۆر ئاگری بە و، بێت موبتەال تیرۆر بە كوردی كۆمەڵگەی بێت ئەوە بۆ هەنگاوە ئەم

 دوو بەردەم نە دەخره كرورد. كررد زۆری بەاڵیەكی تووشی توندڕەوی فكری باڵوبوونەوەی عێراق لە عەرەب سوننەكانی
 .جیهادی سەلەفیی توندڕەوی بە دەبن یان شیعە، بە دەبن ئەوەیە یان: بژاردە

 
 :كوردستانییەكان و گرفتی نائومێدی: چوارەم

 
 حكروومەتە كانی ته سیاسره هرۆی بە كەلترووری و كرۆمەاڵیەتی و ئرابووری و سیاسی دۆخێكی كوردستان ڕۆژهەاڵتی لە

 دروسررت ئەوێرردا الوانرری لە بەشررێك لەنرراو نائومێرردیی گرفترری كە ئرراراوە، هرراتۆتە ئێررران یەكەكررانی دوای لە یەك
 و موعترررادبوون: لەوانە كرررایەوە، هێنررراوەتە بیركرررردنەوەی شرررێوازی و ڕەفترررار چەنررردین نائومێررردییە ئەم. كرررردووە

 دیرارە. ئرایینی تونردڕەویی بیروهۆشری نزیكبروونەوەی كاتیشردا هەمان لە الگردەیی؛ و تاوان ژیانی بە ئالوودەبوون
 و ئیرانرری ڕژێمرری چوارچێرروەی لە بەشررێك ببررنە ئەوەیە یرران: كررراوەتەوە الوان بەردەم لە ئاراسررتەیە دوو ئەم هەر

 و مەزهەبی توندڕەویی لە بەشێك ببنە ئەوەیە یان بن، ڕۆشنبیرییەكانیان و كۆمەاڵیەتی و ئەمنی دەزگا الیەنگیری
 بەرامبەریشدا لە بەاڵم كوردایەتی، خەباتی و پێشمەرگایەتی لە دەخاتەوە دوور الوان ئاڕاستەكە، هەردوو. ئایینی

 پەیردا هەسرتە لەم مەترسریدار سیاسریی ڕەنگدانەوەی بۆیە هەر. دەسووتێنن  وه پێكه وشك و تەڕ بۆمبێك دەیانكاتە
 دیررركە، هۆكررراری چەنررردین و كرررران بررراس سرررەرەوە لە كە لەوانەی دیررركە هۆكررراری چەنررردین و هۆكرررارە ئەم. برررووە

 بەدەر دیركە بەشرەكانی لە كوردسرتان بەشرەی ئەو كە دەكەنەوە، شری كوردسرتان ڕۆژهەاڵتری لە داعش سەرهەڵدانی
 هەر داعررش شرروێنانە ئەو هەمرروو لە كە نرراكرێتەوە، جیررا موسررڵمانانیش جیهررانی دیرركەی شرروێنیكی هرری  لە و، نیرریە
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 وەكروو داعشرییەكان چرونكە دەبێرت، بەرجەسرتە هەنردێك الی لە ئومێردێك وەك ئایینی توندڕەویی. هەڵداوە سەری
 .بهێنن بەدی ئامانجەكانیان ئەوەی بۆ دەكەن هەڵسوكەوت بێباك ڕادیكاڵییەكی

 
 :ھاوپەیمانێتیی ئێران و داعش لەسەر ڕۆژھەاڵتی كوردستان: پێنجەم

 
 كوردسرتانی خەبراتگێڕانی. كرردووە فەراهەم داعشری تونردڕەویی باڵوكردنەوەی بۆ كۆمەاڵیەتیی ژینگەی ئێران ڕژێمی
 تیرۆر موڵگەی بە بكات كوردستانی، نیشتمانیی خەباتی ئەوەیە بۆ ئێران هەنگاوەی ئەم  كه دەڵێن ڕۆژهەاڵت لەناو

 بنێرنە پاڵ و بكشێنەوە كوردستانیبوون لە یارسان، و كاكەیی و كریستیان و شیعە كوردانی و، توندڕەوی ناوچەی و
 .بخەنەوە دوور پێشمەرگایەتی لە كورد الوانی ها روه هه و، ئێران ڕژێمی

 
 داعرش برۆ خۆیران پاڵپشرتیی بەئاشركرا" جوندوڵاڵ" گرووپی لوچستان به لە ساڵێك، چەند پێش و پێشوو ماوەی لە

 دیرركەی گرووپرری چەنرردین و، لوچسررتان به لە دیرركەیە چەكررداری گرووپێكرری كە( العرردل) دڵ عرره سرروپای. ڕاگەیانررد
 ئێرران ئەرتەشری دژی سرەربازی چراالكیی و ڕاگەیاندووە تاڵیبان بۆ یان قاعیدە، بۆ خۆیان پشتیوانیی لوچستان به

 جررار چەنرردین هورمزگرران لە. دەكررات پرسررەدا ئەو لەگەڵ مررامەڵە بێرردەنگی و بەكپرری ئێررران بەاڵم دەدن، ئەنجررام
 ئەو نەگوتراوە ئێرانیدا، ڕاگەیاندنی لە كات هی  كوژراون؛ كەس چەندین و داوە ڕووی سەربازی ی وه ڕووبەڕووبوونه

 .داوە ئەنجامیان كان لوچییه به جیهادییە تیرۆریستییە كردەوە
 

 بەاڵم. كوردسرتانییەكانە نراوچە شروێنیان كەمتررین چی كره زیادبوونردایە، لە ئێرران سوننەكانی لەناو داعش بوونی
 زیاتر زۆر كوردستان لەناو توندڕەوەكان سەلەفییە و داعش گوایە كە دەخەن دەری وەها ئێران لەناو الیەن هەندێ

 کوردسرتان ڕۆژهەاڵتری لە: دەكرات هەڵسروكەوت هەمران داعرش تێڕامانە، ی جێگه ئەوەی. بەهێزن دیكە شوێنانی لە
 تێردا باشرووری ئیسرالمییەکانی چەکردارە گررووپە ئێرانری حکروومەتی پێشرتر لێیە، داعشی بەزۆری کە ناوچانە ئەو

 و دراوە ئەنجررام كرماشرران دەوروبەری لە سررەربازی ئۆپەراسرریۆنێكی گرروایە كە دەڵێررت ئێررران كەچرری کردبرروو؛ جێگیررر
 شریعەمەزهەبن  وه مەزهەبییره ڕووی لە كرماشران دەزانرن خەڵرك هەموو كاتێكدایە لە ئەمە لێیە؛ داعشی چەكدارانی

 !هەڵدابیت؟ سەریان ناوچەیە لەو چۆن داعشییەكان دەبێ و،
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 بەهێرزی پێگەیەكری داعرش گروایە كە دەكرات ئەوە لەسرەر كرار بەئاشكرا زۆر ئێران حكوومەتی دەكرێت بەدی ئەوەی
 بروونی هەواڵگرییەكران،  زگره ده و یانردن ڕاگه كانی دەزگره. تیرۆریسرتن هەموویران كوردەكرانیش و، هەیە كورد لەناو
 برایەخ بەترایبەتی زۆر بردا، ئەنجرام تیرۆریسرتی كرارێكی تیرۆریستێك هەر و، دەكەن قەبە زۆر كورد لەناو داعش
 داعرش، بوونەتە كورد الوی 8011: دەڵێت ئێران ئیتیاڵعاتی. كوردە تیرۆریستە، ئەو كە بیسەلمێنن كە دەدەن بەوە

. سرەیرە زۆر جەدەڵییەتە ئەم. داعش لەناو دەكەن ڕۆژهەاڵتی كوردی الوی 411 لە باس دیكە سەرچاوەكانی چی كه
 گونجراوە كجار یه جەنگ بۆ ناوچەكانیان و بەهێزە زۆر ئایینی توندڕەویی پێگەی لوچستان به لەناو ئەوەی سەرەڕای

 ئەفاانسررتانیش؛ و پاكسررتان سررەر كررراوەتەوە سنوورەكانیشرریان و، دەریررا لەسررەر هەیە بەرفراوانیرران كەنررارێكی و،
 دەسرت لەوێ داعرش بەاڵم جەنرگە، ئەو برۆ لەبارن كجار یه ناوچانە ئەو بدات ئێران لە بیەوێت هێزێك هەر ئەگەر

 لە تیرۆریسررتی كررردەوەی ئەنجامرردانی بررۆ تیرۆریسررتانە ئەو و، لۆكرراڵییە زۆر جموجۆڵیرران هێشررتا و ناكررات پررێ
 مەرجێررك بە تیرۆریسررتی، كرراری سررەنتەری بە نەكررردووە لوچسررتانی به گرووپەكررانی. ڕاناسررپێرێت ئێررران قرروواڵییی
 كوردسرتان ناوچەكرانی لە دێت كەچی بەدەستەوەیە، زۆری چۆڵەوانیی و بیابان ناوچەیەكی. قوم شاری لە نزیكترن

 و دەكەن جموجرۆڵ" كروردی" نازنراوی بە هەموویشریان و، ڕادەگەیەنێرت پرسە ئەم كوردەكان تیرۆریستە دەستی بە و
 ئیسررالمی، سررەردەمی سررەرەتای لە و كوردسررتانییە نرراوچەیەكی نرراوی كە ،"نەهاوەنررد" نرراوی بە دەردەكەن گۆڤارێررك
 ئامراژەیە داعرش زینردووكردنەوەیەی ئەم". الفترود فتح" نرا لێ ناوی و، بوو ساسانی دەوڵەتی ڕووخاندنی مەیدانی

 گرۆڕینی جەنگری برۆ هرۆیەك دەبێرتە ئراینی تونردڕەویی بروونی دیسران و، ئیسرالمی فتوحاتی سەردەمی گێڕانەوەی بۆ
 كررورد گەلرری مررافی کە بررزووتنەوەیەك بە نررابن داعشررییەكانیش كرروردە كوردسررتان، ڕزگرراریی نەوەك ئێررران تەخترری
 دەوڵەتری بە بگرۆڕێتەوە ئرایەتوڵاڵ دەوڵەتری ئەوەی برۆ دەقرۆزنەوە كرورد الوانری تروڕەییی بەڵكروو بهێرنن، بەدەست
 . بدەن كورد چارەنووسی بە بایەخ ئەوەی بەبێ خیالفە،

 
 :ھاوكێشەی نێوان جیهادییەكان و پێشمەرگە لە مێنتالێتیی ئێرانیدا: شەشەم

 
 ماوەی لە پێشمەرگە كارەیش ئەم داوە؛ تارانی جەرگەی لەناو داعش گوایە كە دەپرسن ڕۆژهەاڵت، لەناو س كه زۆر

 و نرادات ئەنجرام جرۆرە لەم كراری هەرگیز پێشمەرگە، دەبێتە كوردەی ئەو. نەداوە ئەنجامی هەرگیز ساڵدا چەندان
 جرۆری و هرزری جیاوازیی ئەمەیش ناكات؛ كەسێك هەموو لە تەقەیش و، ناكات تەقە شوێنێكدا هەموو لە هەرگیز

 ئەوەی برۆ ڵگرتووە هره چەكری  كره دەگرات ترێ  وه لره پێشرمەرگە. چەكهەڵگررتن مەبەسرتی و ئامانج لە بیركردنەوەیە
 زۆر بیركرررنەوەیە، ئەم. دەكررات خررۆی دوژمنرری لە تەقە جەنگرردا مەیرردانی لە تەنیررا و، بكررات ڕزگررار خررۆی واڵترری
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. بردات ئەنجام دەچێت بۆ دەستی  كه شوێنێك هەموو لە ماڵوێرانی و تۆقاندن دەیەوێت كە تیرۆریستێك لە جیاوازە
 كەچی ئامرازێك؛ نەكردۆتە تۆقاندنی هەرگیز كوردایەتی، مێنتالییەتی لە پێشمەرگە. مێنتالیتییە جیاوازیی ئەمە
 .بیركردنەوەدا و ڕیباز لە  یه جیاوازییەكه  ئەمه تێڕوانینە؛ و مەبەست تۆقاندن تیرۆریستان، الی
 
 خراكی لە بەرگرری ی وه ئره برۆ برۆتەوە تیرۆریسرتی و دڕنردە هێرزی چەندین ڕووبەڕووی پێشمەرگە خۆیدا مێژووی لە

 جیاجیای قۆناغی و وێستگە چەندین ڕۆژهەاڵت، لە پێشمەرگە سەربازیی جوواڵندنەوەی و خەبات. بكات كوردستان
 كررراری و نەبرررووە تیرۆریسرررتی هێزێكررری پێشرررمەرگە كوردسرررتان، دیررركەی پارچەكرررانی هەمررروو وەكررروو بەاڵم بینیررروە،

 كررورد، هەمرروو. دەكرررد ئاراسررتە داگیركرراری هێررزی دژی تەنیررا سەربازییشرری جواڵنرردنەوەی. كردووە نرره تیرۆریسررتیی
 هێرز چەنردان ڕووربەڕووی ئێسرتایش، تراوەكوو خواردبوو؛ گیریان دەوڵەت تیرۆری دەستی بە پێشمەرگە، بەتایبەت
 .ناسراون تیرۆریستی هێزی بە كە دەبێتەوە

 
 و ئێرانری ڕژێمری دیرارە. قوتابخانەكرانی و ئاراسرتە هەمروو بە دەبێرتەوە، تونردڕەوی ڕووبەڕووی پێشرمەرگە دەمێكە

 وەكروو و، نەبروو جیراواز داعرش هەڵسروكەوتی لە هیچری كوردسرتان، سەر بۆ شااڵوەكانی سەرەتاكانی لە بەتایبەت
 تیرررۆر دژی كررورد لەوسرراوە دەدا؛ ئەنجررام كوردسررتان لەسررەر شررااڵوەكانی ئررایین بە پشتئەسررتور و تونرردڕەو هێزێكرری

 دەدات هررانی پێشررمەرگە، هێررزی چەكررداریی خەبرراتی ڕووبەڕووبرروونەوەی لە ئێررران ی مێنتالیتییرره ئەو. دەنجەنگررا
 دووری  وه ڕۆژهەاڵترره خەبرراتی گۆڕەپررانی  لرره و بكررات لێررژ پێشررمەرگە بە  جێگرره كە بكررات هێزێررك هەر پشررتیوانیی

 لە جررگە برردەن؛ ئەنجررام بررۆ هەنگرراوەی ئەو ئەوەی بررۆ دەكررات شررل تیرۆریسررتان بررۆ گرروێ بررۆیە هەر. بخرراتەوە
 .هتد و دەرەكی بازاركردنی و سیاسی ڕووی لە دیكە ئەنجامەكانی

 
 :ئەنجام

 
 ئێرران ڕژێمری بروون، كورد داعش ئەندامەكانی ئەوەی لەبەر تەنیا و، دەكاتەوە دەست تاران لە داعش ئەوەی دوای

 ئۆپەراسرریۆنی چەنرردین و، كوردسررتان ناوچەكررانی لەنرراو دەسررتگیركردن هەڵمەتێكرری بەرپرراكردنی بە كرررد سررتی ده
 و نرردە پرۆپاگه هەڵمەتێكرری بەرپرراكردنی بە  كررردووه سررتی ده لەوەیررش، جررگە. كررردووە بەرپررا ئەمنیرری و سررەربازی

 كە دەزانرررن كوردسرررتانییەكان كاتێكررردایە لە ئەمە كرررورد؛ بە بەرامررربەر ئێرررران لەنررراو كرررین و ڕق باڵوكرررردنەوەی
 تەنیرا ئەوان. كروردە دوژمنرانی سەیروسرەمەرەی سیاسرەتێكی كرورد، لەنراو توندڕەو ئایینیی بیری لە پشتیوانیكردن
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 هەموو و ئەنارشی و پۆپۆلیستی پشتیوانیی بەڵكوو ناكەن، مەزهەبی و ئایینی توندڕەویی باڵوكردنەوەی پشتیوانیی
 برۆ گەورەیشری زیرانێكی بیروبراوەڕەیش ئەو ئەگەر تەنرانەت بێرت، كروردایەتی تریڕەو دژی  كره دیكەن، بیرۆكەیەكی

 چ خۆیرران بررۆ دواتررر نرراكەنەوە بیررر چیتررر دەكەن، بەخێررو كوردسررتان لەنرراو دووپشررك و مررار ئەوان هەبێررت، خۆیرران
 وەكروو بێرت تیرۆریسرتی ڕێكخراوێكری یران ئیرران، وەكروو بێرت حكوومەتێرك كرورد دوژمنرانی ئەوجرا. دەبێرت زیانێكی
 .شەعبی حەشدی وەكوو بێت نیمچەفەرمی میلیشیایەكی یان داعش،

 
 نەیرانتوانی؛ بەاڵم بركەن، لێژ كوردستان ڕۆژهەاڵتی لەناو پێشمەرگە ی جێگه ویستوویانە چەكداری، هێزی چەندان

 وەكروو پێشرمەرگە هەر كۆتاییردا لە دامەزران؛ جۆراوجرۆر چەكرداریی گرووپری جیاجیرادا ئایدیۆلۆژیی چەتری لەژێر
. دەكرات نیشرتامان و خراك لە بەرگرری و دەكات ڕزگاری شۆڕشی بەرجەستەی كوردستان، میللەتی ڕاستەقینەی هێزی
 ئەوە بێررت، مەبەسررت ال كوردسررتانی سررەربەرزیی و ڕزگرراری و، بكررات خەبررات كوردسررتاندا پێنرراو  لرره كەسررێكیش هەر

 مەترسریدار ئەگەرێكی هەر لە واڵتە ئەم وكوردایەتی كوردبوون ڕێبازی بە پایەندبوون بەرامبەردا لە. پێشمەرگەیە
 .دەپارێزێت

 
 گرووپرری چەنرردان و ئیررران تونرردوتۆڵی پەیوەنرردییەكی باسرری ڕۆژاوایرری و ئەمریكرری دیرركەی ڕاپررۆرتی چەنرردان -١

 .داوە ئەنجام چاالكییان جۆر چەندان پەیوەندییە ئەو ئەنجامی لە و، دەكەن ئیسالمی غەیرە و ئیسالمی توندڕەوی
 
 نەبرد زۆری بەاڵم كرد خومەینی لە تەواوی پشتیوانیی(. 8883 - 8833) زادە موفتی د حمه ئه شێخ:  نموونه بۆ -٢

 .كرا ئازاد مانگێك چەند بە مردنی پێش و، بوو لەزیندان 8883 تاوەكوو كرا؛ زیندانی
 

 ٢١١٧ی ئاگۆستی ٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پێنووس  : سەرچاوە
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 تیرۆریزمی نێونەتەوەیی ئێران، ناوەندی

 
 
 
 
 
 
 

 تەیموور مستەفایی

 
 دەخرراتە ئاسررایی خەڵكرری ژیررانی و گیرران كە ترسررناك دیرراردەیەكی بررووەتە ئەمررڕۆدا دنیررای لە تیرۆریررزم و تیرررۆر

 دەسرتەوەگرتنی بە مەبەسرتی بە حكروومەتەوە و ڕێكخرراو و گررووپ كۆمەڵێرك الیەن لە دیاردەیە ئەم مەترسییەوە،
 .وەردەگیردڕێت لێ كەڵكی خەڵكدا سەر بە خۆسەپاندن ئاكامدا لە و ترس خولقاندنی ڕێگای لە دەسەاڵت

 
  و بیر بە سەرنجدان بە ئیسالمی كۆماری سەركاری هاتنە پاش بەاڵم هەیە، كۆنی مێژوویەكی تیرۆریزم و تیرۆر

 بە و ئێران دەوڵەمەندی ئابووریی لە وەرگرتن كەڵك بە خومەینی، هەموویان سەرەوەی لە و دامەزرێنەرانی باوەڕی
 كە نابینرێرت دنیرا لە گۆشرەیەك ئیترر ئێستاش و سەندووە پەرەی زیاتر شێعی، ئیمپراتووریی پێكهێنانی مەبەستی

 .نەبێت سەر لە تیرۆریزمی ترسی
 

 هەڕەشرە بەر كەوتووەتە ئیسالمییەوە كۆماری دامەزراندنی ڕۆژەكانی یەكەم لە هەر ئێران كوردستانی لە كورد گەلی
 فتوای( زایینی ی١٩٧٩ ئابی ی١٩) هەتاوی ی١٣٥٨ ساڵی گەالوێژی ی٢٨ لە خومەینی. ئیسالمی كۆماری سەركوتی و

 فەرمرانەدا ئەم چوارچێروەی لە. ئامرانج كرردە وشریارەی گەلە ئەم سەروماڵی و ڕاگەیاند كورد گەلی دژی لە جیهادی
 سرەدان جیهرادەدا فتروای ئەو درێرژەی لە و چركەیەكدا چەند لە الوان بەكۆمەڵی ئێعدامی كەوتە جەلالد خەڵخاڵیی

 كوردبوون تاوانی بە تەنیا... و هەڵەقووش گێچێ، سەیدە، مام كانی قەاڵتان، و قارنێ وێنە بۆ كوردستان گوندی
  جیا الشە لە سەریان و كوژران ئاوایی مەالی و پیرەپیاو تا النكەوە سەر منداڵی لە و قڕكردن شااڵوی بەر كەوتنە
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 .بوو چۆكداهێنانی بە و كوردستان خەڵكی تۆقاندنی و ترساندن جینایەتانە لەم مەبەست كە كرایەوە
 

 و دێمروكرات حیزبری پێشرمەرگەی و كرادر سەدان و شەرەفكەندی دوكتور و قاسملوو دوكتور شەهید ڕێبەرانی تیرۆری
 و خەڵررك ترسرراندنی لێرری مەبەسررت و برروو سیاسررەتەدا ئەو چوارچێرروەی لە هەر كوردسررتانیش دیرركەی حیزبەكررانی

 هرررۆی بە خۆشرررییەوە بە كە بررروو گەیشرررتوو دەسرررەاڵت بە ترررازە كۆنەپەرسرررتی ڕێژیمررری بە بەرانررربەر ملكەچكردنیررران
 دەسررت بە ئێسررتاش و نەگەیشررتووە ئرراواتە بەو بررێ لەگەڵ ئێستاشرری تررا ڕێررژی  گەلە ئەم تێكۆشررەرانی خررۆڕاگریی
 .دەناڵێنیت تێكۆشەرانییەوە و كوردستان

 
 و مێژوویررری فیكرررری، بوارەكرررانی لە ئیسرررالمی كۆمررراری تیرۆریزمررری سرررەر لە كرررورتە لێكررردانەوەیەكی برررابەتە ئەم

 پێشرركەش بررابەتەكە سررەر لە كرورت  چەنررد هەر ڕوونكردنەوەیەكرری تروانیبێت  سررەرەتایە بەو هیرروادارم. سیاسرییەوە
 .كردبێت

 
 داڵردەدەری و هانردەر و ڕێكرخەر و جیهرانی تیرۆریسرتی هێرزی گەورەتررین خرۆی بۆ ئیسالمی كۆماری كە كاتێكدا لە

 ناوەنرردی بررۆتە كررردەوە بە و شررێعەوەیە و سرروننی بە جیهرران و نرراوچە ئاژۆكررانی تۆنررد گرررووپە زۆری هەرە زۆربەی
 نێرونەتەوەییە، تیرۆریزمی دایكی بڵێین دەتوانین و جیهاندا لە ئاشتی و ئازادی دژبەری و نێونەتەوەیی تیرۆریزمی

 ئەو برزانین برا بەاڵم دەگررێ، تیرۆریرزم بە دژ خەبات درۆینەی ژستی ناوچەكەدا هەنووكەیی ئاڵۆزی بارودۆخی لە
 لە پێوەنردییەك چ و نرزیكە ئێران ڕێژیمی كردەوەی و ئاكار و سیاسەت جەوهەری و ڕاستی لە چەند تا بانگەشەیە

 .هەیە ئیسالمیدا كۆماری و تیرۆریزم نێوان
 

 فیكرییەوەتیرۆریزمی كۆماری ئیسالمی لە ڕووی 

 
 بەرەی". باتررڵ" بەرەی و" حەق" بەرەی: دەبێررت دابەش بەرەدا دوو سررەر بە دنیررا فەقیهرردا ویالیەترری جیهررانبینیی لە

 . دەناسێنن باتڵ بەرەی وەك دژبەرەكانیشیان و دەزانن شوێنكەوتووەكانیان و خۆیان دنیای بە حەق
 
 ئەم. دەرەكری دۆژمنرانی و نێوخرۆ دۆژمنرانی: دەسرتەن دوو فەقیره ویالیەتی دوژمنانی ڕوانگەیەدا ئەم چوارچێوەی لە

 .دەناسێت موشریك و كافر بە دوژمنانە ئەو و ناناسێ جۆغرافیا باوەڕە و بیر
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 وەحرردانییەت بە كە دەگروترێ كەسررانە بەو موشرریكیش و هەیە ئیسررالمیان دینری لە جیررا دینری كە كەسررانێكن كرافر
 كەسرانێكن ئەوانیش. دەكەن ناوزەد مونافقین بە بەشێكیش چوارچێوەیەدا لەم هەر. نیە باوەڕیان خودا ی(یەكبوون)

 .نییە حكوومەت فەرمیی ئیدئۆلۆژیی و خوێندنەوە وەك دین لە خوێندنەوەیان كە
 

 بە براوەڕ ئەگەر كە دیركەیە گرووپێكری برۆ ئەوان پێناسرەی..." و مەسریحی و یەهروودی" وەك كتێرب ئەهلری كافرانی
 .بدەن( جزیە) تایبەت باجی كە مەرجێك بە بژین ئیسالمیدا حكوومەتی دەسەاڵتی ژێر لە دەتوانن نەهێنن ئیسالم

 و دیررنە ئەم ڕاسررتیدا لە بەاڵم هەیە، ئیسررالم دینرری بە بڕوایرران ڕواڵەت بە كە كەسررانێك واتە نێوخررۆ دۆژمنررانی
 .بگیردرێت پێ پێشی كافرەكان و دین بێ لە توندتر دەبێ ڕوانگەیە ئەم. دەكەنەوە ڕەد بەهاكانی

 
 ئەگەر یران" حەق" ڕێگرای سرەر بێرنە هەمروو دەبرێ یان كە ئەوەیە ڕوانگەیە ئەم سەر لە ئامۆژگارییەكان و ڕێنوێنی
 .بچن نێو لە و بكڕێ جیهاد دژیان لە نەهاتن

 
 هراتووە ئایەترانەدا لەو یەكێرك لە وێرنە بۆ دەبەستن، قورئان ئایەتەكانی بە پشت جیهادەش ئەم بەڕێوەبردنی بۆ

 یران بكروژرێن كە ئەوەیە سرزایان دەكەن فەساد زەویدا لە و شەڕدان لە پێاەمبەرەكەی و خودا لەگەڵ كەسانەی ئەو
 چەپررریش دەسرررتی دەبرررێ ببرررڕدڕێتەوە، ڕاسرررت القررری ئەگەر) ببرررڕدڕێتەوە یەكترررر پرررێچەوانەی بە دەسرررتێكیان و الق

 (.ببڕدڕێتەوە
 
 و نەتەوەكرران مررافی لە نكررۆڵیكردن و جیرراواز بیررروڕای و ئررازادی دژایەتیرری بیروبرراوەڕە ئەم تایبەتمەنرردییەكانی لە

 .دەدرێ دژیان لە جیهاد بڕیاری كە جۆریك بە دیكەیە، ئایینەكانی
 

 .دەزانن خودا فەرمانی بە ڕێبەر فەرمانی و بیروباوەڕیانە بنەمای( ڕێبەری) تاكپەرستی
 

 بكرروژن ئەگەر دەدەن هرران موجاهیرردەكان و دەزانررن پیرررۆز بە ڕێبررازەدا ئەم ڕێگررای لە خۆبەكوشررتدان و جیهررادكردن
 .دەگەن كەمال بە خودادا ڕێگای لە و دەبن شەهید بكوژرێن ئەگەریش گەیاندووە، جێ بە خۆیان شەرعیی ئەركی
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 پێناسرە بەهەشرت و هەمیشرەیی دنیرای بە گەیشرتن و فرانی دنیرای لە ڕۆیشتن مانای بە خودادا ڕێگای لە فیداكاری
 .ئەوانەوەیە ڕوانگەی لە مەرگ تەقدیسی و ژیان ڕەدكردنەوەی واتای بە ئەمە دەكەن،

 
 بنەماكررانی پتەوكردنری و دەسررەاڵت پەرەپێردانی و بەدەسرتەوەگرتن كەرەسررتەی كرراوەتە دیررن ئیسرالمیدا كۆمراری لە

 و خرودا دژایەتیی مانای بە سیاسەتەكانی و دەسەاڵت دژایەتیكردنی. دەسەاڵتدا لە خۆیان مانەوەی و فەرمانڕەوایی
 .كراوە دیاری بۆ لەنێوچوونی و كوشتن سزای و دەدرێ قەڵەم لە ئیمامان

 
 لە ڕووی مێژووییەوە

 
 سرەر بپەرژێینە تێروتەسەلی بە بابەتەدا ئەم مەجالی لە ناتوانین و بكەوینەوە دوور زۆر نامانهەوێ ئەوەی لەبەر

 و تونردئاژۆیی ڕەوتری هەنگاوەكرانی لە ئراوڕ و شریعەدا یرا ئێرران مێرژووی لە تیرۆریزم سەرچاوەكانی تاوتوێكردنی
 شیعەنشرینی نراوچەی شاخاوییەكانی قەاڵ لە سەنان شێخ یا ئەلەمووت قەاڵی لە سەباد حەسەن فیداییانی تیرۆری
 ئەم دروسرتبوونی سرەرەتای كە هراوچەرخ مێرژووی سرەر دێیرنە ڕاسرتەوخۆ بردەینەوە، لوبنان باشووری عاملی جەبەل
 لە ئیسرالم فیرداییانی بناغەكرانی سرااڵنەدا لەم كە( ١٩٤٥ - ١٩٤١) ١٣٢٤ ترا ١٣٢١سراڵەكانی برۆ دەگەڕێتەوە ڕەوتە
 فیرداییانی یا سەباد حەسەن فیداییانی لە خۆی بۆ ناوەش ئەو كە) دادەڕێژرێت سەفەوییەوە نەواب موجتەبا الیەن
 ١٣٢٤ سراڵی لە(. دەزانێرت ئەوان ڕێبرازی درێژەدەری بە خۆی سەفەوی نەواب دەدات نیشان و وەرگیراوە سەنان شێخ

 .ڕادەگەیەندرێت ئیسالمی حكوومەتی سەركاری هێنانە مەبەستی بە ڕێكخراوەیە ئەم دامەزرانی
 

 مێژوونووسری كەسررەوی ئەحمەد. دەكەن پێ دەست تۆقاندن و تیرۆر بە چاالكییەكانیان سەرەتای ئیسالم فیداییانی
 وەزیرانرری سررەرۆك سررێ مەنسرروور حەسررەنعەلی و ڕەزمررارا عەلیحرراجی ئەرتەشرربود هەژیررر، عەبدولحوسررەین و ئێرانرری

 و سرررەركەوتوو تیررررۆری دەیررران لەمرررانە برررێجگە. دەكررررێن تیررررۆر گررررووپەوە ئەم الیەن لە حەمەڕەزاشرررا ڕێژیمررری
 ریژیمرری سررەرئەنجام. دەبەن بەڕێرروە جیررابیر خەڵكرری تۆقانرردنی بررۆ چاالكییانرردا مرراوەی لە دیرركە ناسررەركەوتووی

 .دەكات ئیعدام سەفەوی نەواب پاشایەتی
 
 كۆمراری سرەركاری هراتنە ترا و نهێنیریەوە بواری دەكەوێتە چاالكییان ئیسالم فیداییانی سەفەوی نەواب ئیعدامی بە

 .بووە كاردا لە هەر تۆقاندن و تیرۆر بۆ ڕووناكبیران دژی لە دەستیان چەكی ئێران ئیسالمیی
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 دەر خۆیران دیركە جرارێكی گررووپە ئەم خومەینیدا ڕێبەرایەتیی ژێر لە ئێران ئیسالمیی كۆماری سەركاری هاتنە بە
 نەواب خۆشەویستیی لەبەر دەڵێ خامنەییش. دەبات نێو میللەتیان دڵسۆزی و فیداكار ڕۆڵەی بە خومەینی و دەخەن

 ڕێرربەری سررەفەوی، نەواب موجتەبررا خۆشەویسررتییەی ئەم بەر لە ڕەنررگە هەر و سیاسررەت كررردووەتە ڕووی سررەفەوی
 .كردووە ناودێر موجتەبا ناوی بە خۆی گەورەكەی كوڕە كە بووبێت ئیسالم فیداییان

 
 ئاشركرای كە بروو مردنری پرێش مانگێرك چەنرد ئیسرالمی كۆماری كۆڵەكەكانی لە دیكە یەكێكی ڕەفسەنجانی هاشمیی

 دەسرت خسرتوویەتە و كرردووە دابینی ئەو شا ڕێژیمی وەزیرانی سەرۆك مەنسوور حەسەنعەلی تیرۆری دەمانچەی كرد
 .ئیسالم فیداییانی

 
 سیاسری كراری برۆ دەگەڕێینەوە خامنەییدا ئەمر وەلی ڕێبەریی ژێر لە دەڵێن ئیسالم فیداییانی جەمعییەتی هەنووكە

 سعوود ئالی و بەحرەین لە هەڕەشە هەروەها و حكوومەت لە پشتگیری بۆ دێنین كار بە قەڵەمەكانمان جارە ئەم و
 .دادەمەزڕێنین دیكەش شوێنەكانی لە ئیسالم چەك زۆری بە بكات پێویست ئەگەر دەڵێن و دەكەن

 
 تررازە حكرروومەتی خررزمەت كەوتررنە ئیسررالم فیررداییانی ڕێبەرانرری لە بەشررێك ئیسررالمی كۆمرراری سررەركاری هرراتنە بە

 یەكێرك كە كەنری مەهردەوی. نەپاراسرت براوەڕە و بیر ئەم جێگیركردنی بۆ جینایەتێك هی  لە دەستیان و دامەزراو
 لە دیركە یەكێكری خەڵخراڵی. شرۆڕش كومیتەكرانی بەرپرسری كررایە بروو، ئیسرالم فیرداییانی ڕێبەریی ئەندامانی لە

 بە و ئێررران سەرانسرەری لە شرۆڕش پراش ئیعردامەكانی لە و شرەرو قرازی بە بروو كە ئیسرالم فیرداییانی ئەنردامانی
 جینایەتررانە لەم مەبەسررت. نەپاراسررت جینایەتێررك هرری  لە دەسررتی كە ناوبررانگە بە زۆر كوردسررتاندا لە تررایبەتی
 .كران گوللەباران یا دران سێدارە لە تاوان بێ كەسی سەدان بە ئێعدامانەدا لەو و بوو خەڵك ترساندنی

 
 لە براوەڕە و بیرر ئەم جێگیركردنری برۆ كە تاوانانەن لەو دیكە بەشێكی گوندەكان قەاڵچۆكردنی و جیهاد دەستووری

 .چووە بەڕێوە كوردستاندا
 

 پێكهێنانی ئیمپراتوریی ئیسالمی لە ڕێگەی تیرۆر و تۆقاندنەوە
 

 خۆیرران) ئیسررالم لە خۆیرران ئیرردئۆلۆژیكی خوێنرردنەوەی جیهررانیكردنی بە بررۆ خومەینیرردا بیروبرراوەڕی چوارچێرروەی لە
 واڵترانی لە و ترازەدامەزراو ڕێژیمری كراری بەرنرامەی بە بروو شۆڕش دەرەوەی ناردنە سیاسەتی( حەق دینی گوتەنی
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 و ئێران شەڕی هەاڵیسانی لێكەوتەی یەكەم كە كرا ئامانجە ئەم بەرەوپێشبردنی بۆ پڕوپاگەندە بە دەست ناوچەدا
 و خرومەینی سەرشرۆڕكردنی لە برێجگە ئێرران برۆ تێچرووی و كێشرا ی دڕێرژە سراڵ ٨ ماوەی بۆ شەڕە ئەم. بوو عێراق

 داهراتی لە مراڵی زیرانی دۆالر میلیرارد ٦٢٧ لەگەڵ بروو واڵت الوی هەزار چوارسرەد كروژرانی ژەهر، جامی خواردنی
 .بكرێت خەر  خەڵكدا خۆشگوزەرانی و ئاسایش خزمەتی لە بوو پیویست كە ئێران گەالنی

 
 بكررات دەرەوە هەنرراردەی( برراوەڕەكەی و بیررر) شۆڕشررەكەی شررەڕەوە ڕێگررای لە نەیتوانیبرروو كە تررازەدامەزراو ڕێژیمرری
 .راگەیەندراوە ئامانجە ئەم بەرەوپێشبردنی بۆ تیرۆریستی تاقمی و دەستە پێكهێنانی دایە دەستی

 
 بە كە بروو لوبنران حیزبوڵاڵی هێنا، پێكی لوبنان لە( ١٩٨١) ١٣٥٩ ساڵی لە ڕێژی  كە تیرۆریستی گرووپی یەكەم

 سراپۆرت مراڵییەوە و سەربازی و سیاسی باری لە كراو پێ سەربازیی ڕاهێنانی و هات پێك پاسدارانەوە سپای هۆی
 .كرا
 

 :لە بوون بریتی كە كرد دیاری بۆ سەرەكیی ئەركی ٣ حیزبوڵاڵ دامەزراندنی بە ئێران ڕێژیمی
 
 لۆبنان لە ڕۆژئاوا شوێنەواری لەنێوبردنی -١
 ئیسالمی حكوومەتی دامەزراندنی -٢
 لەنێوبردنی مەبەستی بە ئیسراییل دەوڵەتی دژی لە شەڕ -٣
 
 تۆنردڕەوەكانی ئیسرالمییە دامەزرانردنی بە ئێرران ڕێژیمری بكات، جێبەجێ ئەركە ٣ ئەم بتوانێ هێزە ئەم ئەوەی بۆ

 شرەڕكەرێك هەر بە مانگرانە دۆالر هەزار لە زیراتر لوبنران حیزبروڵاڵی ڕیرزی بۆ ناردنیان و دیكە واڵتانی لە شیعە
 .دەدات

 
 وەك دیرركە كررارێكی چەنررد بررۆ ڕێكخررراوە ئەو كرابرروو، دیرراری حیزبررۆڵاڵ بررۆ سررەرەتاوە لە كە ئەركەی ٣ لەو بررێجگە
 .ڕاسپێردرا لوبنان شێواندنی و نائەمنكردن و دنیادا سەرانسەری لە ئێران دژبەرانی تیرۆری

 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

284 
 

  لە كە بردوون بەڕێوە تیرۆرانەی ئەم ئیسالمی كۆماری فەرمانی بە حیزبوڵاڵ كارانەدا و ئەرك ئەم چوارچێوەی لە
 :لە بریتین و كراون ئاشكرا سەالحییەتدارەكانەوە دادگا الیەن

 
 دەسررتەیەك ئاڵمرران بێرلینرری شرراری لە میكۆنررۆس ڕێسررتۆرانی لە ١٩٩٢ سررپتامبری ی١٧ لە: میكۆنررۆس تیرررۆری -١

 سرادق دوكترور لە هراتبوون پێرك كە ئێرران كوردسرتانی دێمروكراتی حیزبری ڕێبەرانی سەر كردە هێرشیان تیرۆریست
 ئەردەاڵن هومررایوون( ئورووپررا لە حیررزب نرروێنەری) عەبرردولی فەترراد( حیررزب گشررتیی سرركرتێری) شررەرەفكەندی

 سوسیالیسرررت ئینترناسررریۆناڵ كرررۆنگرەی لە كە حیرررزب دۆسرررتی دێهكررروردی نرررووری و( ئاڵمررران لە حیرررزب نررروێنەری)
 دەسرررتڕێژی بەر كەوترررنە ببررروونەوە، كرررۆ ئێرانررری كەسرررێكی چەنرررد لەگەڵ میكۆنرررۆس ڕێسرررتورانی لە و گەڕابررروونەوە

 هەر كە ئەتررریس محەمررمەد ئەمررین، یووسررف ڕاحێررل، عەبرراس دارابرری، كررازم لە هرراتبوون پێررك كە تیرۆریسررتەكان
 برراكووری ڕەشرتی شراری لە ١٩٨٦ - ١٩٨٥ سراڵی لە تیرۆریسرتانە ئەم. بروون لۆبنران حیزبروڵاڵی ئەنردامی چواریران

 فێرر تیرۆریران و تەقیرنەوە كاروبراری و چەك دەورەی پاسرداران سرپای فێركارییەكانی ناوەندە لە یەكێك لە ئێران
 ئاڵمرانەوە دادگرای الیەن لە ١٩٩٧ ئراوریلی ی١١ڕۆژی لە سراڵە ٥ دادگراییكردنێكی پاش تیرۆریستانە ئەم. كردبوون

 ئەم كە هررراتبوو دادگرررادا كۆترررایی بڕیررراری لە. كرررران درێژمررراوە زینررردانی و هەتاهەترررایی زینررردانی بە مەحكرررووم
 بریتری كرومیتەیە ئەو ئەنردامانی كە برردووە بەڕێروە تیرۆرەیران ئەم تایبەت كۆمیتەیەكی فەرمانی بە تیرۆریستانە

 :لە بوون
 

 ،(دەرەوە وەزیرری) ویالیەتی ئەكبەر عەلی ،(كۆمار سەرۆك) ڕەفسەنجانی هاشمی ،(ڕێژی  ڕێبەری) خامنەیی عەلی
 (پاسداران سپای گشتیی فەرماندەی) ڕەزایی موحسین ،(ئیتالعات وەزیری) فەالحیان عەلی

 
 بە بەیررووت لە ٢١١٥ سراڵی تیررۆرە ئەم: لوبنران سرەقامگیریی تێكردانی مەبەسرتی بە حەریرری ڕەفیرق تیرۆری -٢

 . دا ڕووی بۆمبیكەوە تەقاندنەوەی هۆی
 

 سەرپەرسرتی الهەوە دادگای الیەن لە كە نێونەتەوەییەوە دادگایەكی الیەن لە تیرۆرە لەم لێكۆڵینەوە ساڵ ٣ پاش
 بریتی و بوون لوبنان حیزبوڵاڵی ئەندامی كەسیان چوار هەر كە ناسێنران تیرۆرەدا لەم تاوانبار بە كەس ٤ دەكرا،

 :لە بوون
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  عیسا حوسێن -١
  بەدرەدین مستەفا -٢
  سەبرا ناسر -٣
 عەباس وەسی  -٤
 

 حەسررەن لەگەڵ هرراوڕێ و دەدا قەڵەم لە ئیسررراییل و ئەمریكررا حرروكمی بە نێررونەتەوەییە دادگررا ئەم حررۆكمی ئێررران
 و پارلمران ئەنردام چەنردین. داخررا مانرگ ١١ برۆ لوبنران پارلەمرانی هۆیەوە بەم و هەڕەشەكردن كەوتنە نەسروڵاڵ

 ئێرران ئامرانجی كە تێكردان ئەركری چەشرنە بەم. كران تیرۆر لوبنان لە گرووپەوە ئەم الیەن لە هەر دیكە وەزیری
 لۆبنررانە، لە ئیسررالمی حكرروومەتی پێكهێنررانی كە ئامررانجە بەو ئێررران ئێسررتاش تررا بەاڵم كرررد، جێبەجێیرران برروو

 . نەگەیشتووە
 

 ی(ئامیرا) ئرارژانتین جوولەكەكرانی ناوەنردێكی تەقیرنەوەی وەك دیركەی تیررۆری دەیران ئێرران تیرۆرانە لەم بێجگە
 كەس ٣١١و كررروژران كەس ٨٥ لەوێررردا و دا ڕووی( ١٣٧٣ ڕەشرررەمەی ی٢٧) ١٩٩٤ ژووئررریەی ی١٨ كە برررردووە بەڕێررروە
 ژێرر لە حیزبروڵاڵ ترایبەتی سرتادی كراتی ئەو بەرپرسری مروغنیە عیمراد الیەن لە تەقیرنەوەیە ئەم. بروون بریندار

 سررراڵ ١٣ دوای و چررروو بەڕێررروە ڕەفسرررەنجانیدا هاشرررمی كۆمررراریی سرررەرۆك دەورانررری لە ئیسرررالمی كۆمررراری فەرمرررانی
 ئێرانرری بەرپرسررانی لە كەس ٩ دەستبەسررەركردنی بڕیرراری ئررارژانتین گشررتیی دادسررتانی ٢١١٧ سرراڵی لە لێكررۆڵینەوە

 :لە بوون بریتی و تەقینەوەیە بەو بوون پێوەندیدار كە دەركرد
 

 وەزیررری) فەالحیرران عەلرری ،(دەرەوە وەزیررری) ویالیەترری ئەكرربەر عەلرری ،(كۆمررار سررەرۆك) ڕەفسررەنجانی هاشررمی
 سرپای ئەوكراتی فەرمانردەی) وەحیردی ئەحرمەد ،(پاسرداران سرپای گشرتیی فەرماندەی) ڕەزایی موحسین ،(ئیتالعات

 ڕاوێژكراری) ڕەبرانی موحسرین ،(لوبنران لە ئێرران باڵوێزخرانەی سرێهەمی دەبیرری) ئەساەری ڕەزا ئەحمەد ،(قودس
 كە كرررا تیرررۆر دۆسرریەیە ئەم دادوەری پاشرران. مرروغنیە عیمرراد و( ئررارژانتین لە ئێررران باڵوێزخررانەی فەرهەنگیرری

 .نیە دیكە واڵتێكی و كەس هی  كاری ئێران لە بێجگە تیرۆرە ئەو بێگومان
 

  كوژران كەس ٢٧٢ هۆیەوە بەو كە ١٩٨٣ ساڵی لە لوبنان لە فەرانسە و ئەمریكا هێزەكانی ناوەندی تەقاندنەوەی
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 بەڕێروە رۆحانی كابینەی لە وەزیر" دیهقان حەسەن" فەرماندەیی ژێر لە عەمەلیاتە ئەم. بوون بریندار كەس ١١٥ و
 لە كەس سرەدان تیررۆری ترا بگررە زنجیرەییەكرانەوە قەترڵە لە دیركە تەقاندنەوەی و تیرۆر سەدان و دەیان و چوو

  ئیسالمی كۆماری تیرۆریستییەكانی كارە لە دنیادا كەناری و گۆشە لە تەقاندنەوە چەند و چەندین و واڵت دەرەوەی
 .ئێرانن

 
 بە كارھێنانی گرووپە توندئاژۆ سوننەكان لە بەرژەوەندیی خۆی

 
 بە برۆ پۆپەكانی و لق پاشان و ڕێكخراوە بەم ئێران پێوەندیی ئیسالمی، بزووتنەوەی دروستبوونی پاش ساڵ چەند

 و كەوتەوە لررررێ نیشررررتمانییەكان هێررررزە دژی لە هێررررزانەی ئەم شررررەڕی كوردسررررتان هەڕێمرررری دژی لە كارهێنانیرررران
 پشرتگیریی بە بیرارە و هەڵەبرجە نراوچەی و كررد سراز زایینری ی٢١١٣سراڵی ترا كوردستان هەڕێمی لە نائارامییەكی

 یاسررای زۆر خۆیرردا دەسررەاڵتی مرراوەی لە ڕێكخررراوە ئەم. ئیسررالمی بررزووتنەوەی دەسررەاڵتی نرراوچەی بە برروون ئێررران
. سرەپاند بروو ئەمارەتەكەیران ناوەنردی كە خورماڵردا و بیرارە و هەڵەبجە ناوچەی خەڵكی سەر بە دواكەوتووانەی

 لە دێموكراتیران حیزبری پێشرمەرگەی ٧ هەتراوی ی١٣٧٥ ڕەزبەری ی١٣ لە ئێران بە خۆشخزمەتیكردن بۆ بزووتنەوە
 .كردن پاوەیان شاری لە ئێران ئیتالعاتی ڕادەستی دواتر ڕۆژی و كرد دەستبەسەر هەڵەبجە

 
 مووشرەكیی پەالمراری بەر كەوترنە باشروور كوردستانی هەورامانی ناوچەی لە ئەنسارولئیسالم بنكەكانی ٢١١٣ ساڵی

 و كررد ئێرران لە ڕوویران و كررد چرۆڵ ناوچەكەیران ناچرار بە و نیشرتمانی یەكیەتیری هێزەكرانی هێرشری و ئەمریكا
 .كردن نیشتەجێی هۆتێلێكدا لە سنوورییەكان شارە لە یەكێك لە ئێرانیش

 
 ئەم لەگەڵ چڕوپررڕ هەمرراهەنگیی و پێوەنرردی و ئێررران لە( كرروڕەكەی و ژنەكەی) الدەن بررن بنەمرراڵەی داڵرردەدانی

 و ژن كە كەسانەیان بەو یارمەتیدان و داعش نێو بۆ تۆندڕەو كەسانی ناردنی و ڕۆژئاوا دژایەتیكردنی بۆ ڕێكخراوە
 كە نەبوو خۆڕا لە بۆیە هەر. داعشدا ڕێكخراوی نێو لە ئێران نفووزی هۆی بە بوو مابوونەوە، ئێراندا لە منداڵیان

 و ئێرران هێزەكرانی نێوان لە شەڕێك ئەگەرنا بووبێ، هەڵكەوت بە مەگەر عێراقدا و سووریە شەڕەكانی تەواوی لە
 كە ئەوەیە دەسەلمێنێت داعشدا ڕێكخراوی نێو لە ئێران دەسەاڵتی و نفووز كە دیكە هۆی. ئاراوە نەهاتۆتە داعشدا
 و شرەڕ هەمروو بگررە نەداوە ئەنجرام عێرراق شێعەنشرینەكانی شرارە لە تەقیرنەوەی یا هێرش جاریش یەك بۆ داعش

 و عێرررراق سوننەنشرررینەكانی گەورەشرررارە وێرانبررروونی هرررۆی برررۆتە كە برررووە سوننەنشرررینەكان نررراوچە لە كێشرررەكەی
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 شرررێعەی بەرژەوەنررردیی لە تەواوی بە ئەمەشررریان كە بررروون جۆراوجۆرەكررران نررراوچە پەڕیررروەی و ئررراوارە خەڵررركەكەی
 كۆمراری سرێبەری راسرتیدا لە و ئیسرالمیدان كۆمراری ڕێژیمری هێژمرۆنی و كراریگەری ژێرر لە ئەوانیش كە عێراقدایە

 .عێراقدان لە ئیسالمی
 

 پەردەی كۆتایی

 
 تراقمی و گررووپ دروسرتكردنی لە ئێرران ڕێژیمی بێت، لەگەڵ ئێستاشی تا ئیسالمییەوە كۆماری سەركاری هاتنە لە

 دروسرتكردنی بە و ڕانەوەسرتاوە سراتێكیش مەزهەبرن شرێعە پیكهاتەكانیان لە بەشێك كە واڵتانەدا لەو تیرۆریستی
 دەسرەاڵتی سرەپاندنی هەوڵری... و شرەعبی حەشردی یەمەن، حووسرییەكانی لوبنران، حیزبروڵاڵی وەك ڕێكخراوگەلی

 و ڕێررژیمە ئەم كە بنرروێنێ وا و بكررات سرراز خررۆی لە درۆیررنە هەیمەنەیەكرری توانیررویەتی و داوە ناوچررانە لەو خررۆی
 .شكاننەهاتوون لە و ناوچەدا لە زۆرن نفووزێكی خاوەن جینایەتكارەكەیان ڕێبەرە

 
 برۆ دەگەڕێرتەوە بەرچراوی بەشرێكی نراوچەكەدا، لە هێرزە بە دەسرەاڵتێكی ئێرران كە دەردەكەوێ وا ئێسرتا تا ئەگەر

 بەهێزبرروونی نیشررانەی كە لەوەی زۆرتررر كەوا نرراوچەكەدا لە ئێررران دەسررتێوەردانەكانی لە ڕۆژئرراوا چاوپۆشرریكردنی
 پیشران ناوەڕاسرت ڕۆژهەاڵتری سەر بۆ مەترسییەك وەك ئێران ویستوویەتی ڕۆژئاوا كە دەچێ داوێك لە بێت، ئێران
 ترسرە ئەو و بفرۆشێت ناوچەكەدا لە هاوپەیمانی واڵتانی بە زۆر چۆڵێكی و چەك بتوانێ چەشنە بەم تاكوو بدات

 ئەمریكرا لە یارمەتی داوای تا واڵتەكانیان و دەسەاڵت بۆ مەترسییە ئێران داهاتوودا لە كە بكات دروست الیان لە
 خەڵكری و حكوومەتەكران ویسرتی سەر لە بەڵكوو زۆرەوە، بەكارهێنانی ڕێگای لە نەك ئەمریكا چەشنە بەم و بكەن

 .بپاڕێزێت خۆی بەرژەوەندییەكانی و بكات جێگیر ئیستراتژیكەدا ناوچە لەم خۆی هێزەكانی ناوچەكە
 

 عەرەبری هاوپەیمرانییەكی پێكهێنرانی یەكەمردا قۆناغی لە ئێران بەرەنگاربوونەوەی بۆ قۆناغەدا لەم ڕۆژئاوا كاری
 هێزەكرانی كشراندنەوەی ڕۆژئراوا دووهەمری قۆنراغی. گەیانردووە جرێ بە كارەی ئەم كە سعوودییە سەركردایەتیی بە

 هەمروو بكرات قبرووڵ ئەمە ئێرران ئەگەر دیرارە كە سریفرە خراڵی بۆ گەڕانەوە و عیراق و سووریە واڵتانی لە ڕێژی 
 نەكا قبووڵ كشانەوە و هەڵنەگرێ سیاسەتە ئەم لە دەستیش ئەگەر و دەچێ فیڕۆ بە مرۆییەی و مادی تێچووە ئەو

 گررووپە و نراكەوێ بەر هیچری دۆڕان لە برێجگە شرەڕەدا لەو بێگومان كە بكڕێت شەڕێك تووشی ئێران زۆرە ئەگەری
 .ناگەن هاوارییەوە بە توندڕەوەكانیش
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 لقری ئێسرتا لە پێشرتر دیرارە كە پاسردارانە سرپای ناسراندنی تیرۆریسرت بە ئێرران، سرەر برۆ گوشرار كۆتایی خاڵی
 وەك پاسرداران سرپای تەواوی بەرنامەیردایە لە ئەمریكرا ئێسرتا و ناسرراوە تیرۆریسرت بە پاسرداران سوپای قودسی
 گەمارۆیران نروێنەران و سرنا مەجلیسرەكانی دەنگری تێكرڕای بە ڕابرردوودا مراوەی لە و بناسرێنێ تیرۆریسرتی هێزێكی

 ٢٥١بە نزیررك زیرراتر لەوەش. پاسررداران سررپای بە سررەر كەسررایەتیی و ئررابووری ناوەنرردێكی چەنررد سررەر خسررتۆتە
 .بناسێندرێت تیرۆریستی ڕێكخراوێكی وەك پاسداران سپای كە كردووە داوایان ئورووپاش پارلمانتاری

 
 لە ئەوەی بەر لە تیرررۆر، لیسررتی بكەوێررتە پاسررداران سررپای سرراڵە سرراڵیانی برروو پێویسررت كە ئەوەیە ڕاسررتییەكەی

 .حاشاهەڵنەگرە و دیار تەواوی بە پاسداران سپای چەكدارەكەی هێزە و ڕێژی  دەستی تیرۆرەكاندا تەواوی پشتی
 

  ژماردنی ببینین دەبێ بوو كەوا ناكرێ، قبووڵ دنیا بۆ ئاكارەوە و سیاسەت بەم ئێرانێكی كە نیە لەوەدا گومان
 بە تیرۆریرزم ئیسرالمی كۆمراری نەمرانی بە گومران برێ كە كرردووە پرێ دەستی ئیسالمی كۆماری كۆتایی بۆ پێچەوانە
 پاڵپشرت و دەچرێ نێو لە نێودەوڵەتی تیرۆری ناوەندی گەورەترین ئەوە بەر لە دەبێ الواز و كز بەرچاو شێوەیەكی

 .نامێنێ تیرۆریستەكان بۆ ئەمن مەئمەنێكی و
 

 ٢١١٧ی سیپتەمبەری ٦ ڕێکەوتی  -  کوردستان میدیاماڵپەڕی : سەرچاوە
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 بەڵێ سیستەمى کۆماری ئیسالمیى ئێران تیرۆریستە

  
 
 
 
 

 
 عەبدووڕەحمان ڕەسووڵ

 
  ئایین فکرو جیاوازو بیروباوەڕى بۆهەبوونش ئازادى و دیموکراسش شێوەیەک بەهی  بەگشتش دا ئایینش لەسیستەمش 
 ئەویرش بنوێنێرت نەرمرش کەمێرک دا دینرش گرتنەدەسرەاڵتش لەسرەرەتایش لەوانەیە,یە نری جیاوازبوونش فەلسەفەى و

 باش یەکان ئیسالمش کەمەال ماوەیەک پاش بەاڵم، بەکۆیلەبوون جیاوازەکان سەرجەم بوونش ملکەچ و بوون بۆتەسلی 
 جۆراوجرۆر هەڕەشرەى و وزەبروزەنرگ بەتونردڕەوى دەسەاڵت جومگەکانش سەرجەم ئەوا لەدەسەاڵتدا کرد قای  خۆیان

 وئراینش بەگشرتش یەکران دینش مێژوویش بەدرێژایش، یەکانیان ئایینش و فکری یجیاوازی سەرجەم بەرامبەر دادەپۆشن
 .بووە جۆرە شێوەو هەربەم ئیسالم

 
 بیررو فکررو خراوەن مرۆڤە هەبووە دینش فەرمانڕەوایش حکومدارو و  ئایینش سیستەمش کاتێک میژوودا لەقۆناغەکانش

 بەشرێوازى خەڵکردا لەبەردەم بەئاشرکرا و دراون لەخراچ ڕەوادا فەرمران لەسیسرتەمش ڕەخنەگرەکران و جیراواز باوەڕە
 و ئەسررپ بەدوایررش ڕاکێشررانش و سررووتاندن لەجررۆرى ئەشررکەنجەدانش و لەسررێدارەدان و هەڵواسررین لەشررێوەى دڕنرردانە
 .مردن هەتا( ڕاکێشان دوائۆتۆمبیل بە ئێستاش بۆقۆناغش) بیرو و چاڵ ناو خستەنە حوشترو

 
 خرزمەت لەکوێردا هەیە؟ تیررۆرەوە بەگەشەى پەیوەندى کەچۆن بکەینەوە کۆنەپەرستەشی سیستەمە ئەم بێین ئەگەر

 سەرجەم قاعیدەو رێکخراوى و داعش تیرۆریستش ورێکخراوى ئێران ئیسالمش سیستەمش، دەکات؟ تیرۆریزم بەگەشەى
 کە چەنردمانگێک هەیرانە تەنرانەت چەندسراڵێک کەمراوەى وەربگررین بەنمرونە یەکان ئیسالمش حیزبە و گرووپ ئەو
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 بەسیسررتەمش یەکەپررێچەوانەن راسررتش ئەو دەگەیررنە واڵتێکرردا و کۆمەڵگررایەک و نرراوچەیەک لە برروون دەسررەاڵتدار
 .مرۆڤەکان بەختیارى و بەختش خۆش و ئازادى و مرۆ  مافش و شارەستانیەت و مەدەنیەت سیکۆالرو

 
 و خۆشررگوزەرانش و بەختیررارى لەنرراوبردنش بررۆ بررزووتنەوەیەکە واتە، بەشررەرییە دژە بزتنەوەیەکررش خررۆیش تیرۆریررزم

 مافەکرانش زانیرارى و زانسرتش بوارەکرانش لەسرەرجەم مررۆ  پێشکەوتنش و شارەستانیەت و مرۆ  مافەکانش و ئازادى
 ئرایین فکررو و سیستەم و دەسەاڵت هێزو و لەڕەوت کەجیاوازن مرۆڤەکان بەختەوەرى و ریفاهیەت و ئازادى و مرۆ 

 و پەکخسرتن کەئامرانج جۆاوجۆر بەڕێگای، بەکاردێت مرۆڤەکان لەناوبردنش بۆ تیرۆر هەروەها .خۆیان تێروانینش و
 لەجررۆرى بەرامرربەر جیرراوازى تێڕوانینررش و ئررایین فەلسررەفەو ئایرردیاو فکرررو بیرکررردنەوەو و بۆچرروون نەهێشررتنش
 .جەستەدا قسەو لەناوبردنش

 
  و ماف و ئازادى نەبوونش بەمانایش وێڕاى تیرۆردێتەکایەوە کاتێک، سەردەمێکدا و قۆنا  لەهەموو و کاتێک هەموو

 تیرۆرتێرردا کە حکررومەتە و دەوڵەت ئەو سررایەى لەژێررر نرراوچەیەو لەو ئاسررایش و ئەمنێررت نەبرروونش و دیموکراسررش
 لەنراوبردنش برۆ حکرومەتەیە و دەسرەاڵت و سیسرتەم ئەو پشرتیوانش و هاوکارى بەمانایش کاتدا لەهەمان، ڕوودەدات
 تێررڕوانینە ئەم کاتێررک ئەمەش، خەڵررک ئەمنێتررش ئاسررایش گەشررەى لەنرراوبردنش و دیموکراسررش و ئررازادى گەشررەى

 کە واڵتە دەوڵەتش و حکومڕانش و دەسەاڵت و سیستەم ئەو لەسەر دەچەسپێت و دەردەچێت دروست و ڕاست بەتەواوى
 .ببێتەوە چەندبارە دووبارەو حکومەتەدا و سیستەم هەمان سایەى لەژێر کردن جارتیرۆر چەندین

 
 و دادوەرى دادگرررایش لەالیەن و بناسرررێندرێن ڕاسرررتەقینە تاوانبرررارانش ئەوەى بەبرررێ یەدا ئیسرررالمش سیسرررتەمە لەم

 خەڵکرش نیشرانش و برکەن دروسرت جیراواز سریناریوێش خۆیران و بەرپرسران و دەسرەاڵت، سرزابدرێن سزادان یاساکانش
 لە دادوەرى بوارەکانش یاساو بەجێبەجێکردنش متمانەى بەگشتش خەڵک سەردەمەشدا و لەوکات، بدەن کۆمەڵگاکەیان

 .لەدەستدەدات بەتەواوى بەقۆنا  قۆنا  حکومەتدا و سیستەم و دەوڵەت ئەو ژێرسایەى
 

 و فەلسرەفش و وئرایینش فکررى و نەتەوەیرش هەرجیراوازێکش هەبروونش بەبرێ مررۆڤێکە و هەرکەس لەدژى تیرۆرە ئەم
 و تێرروانین و هەربۆچروون کراوخاوەنش تیرۆر مرۆڤش واتە تیرۆرە هەربەمانایش بێت بۆچوونێک و تێڕوانین ئایدیاو
 .کردنە مەحکوم و ڕیسواکردن و بەشەرمەزارکردن پێویستش .بێت فکروئایدیایەک و فەلسەف
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 و نەژادیرررش و ڕەگەزیرررش و نەتەوەیرررش و ئرررایینش و فەلسرررەفش و فکررررى بنەمرررایش جیررراوازى ناکرێرررت کاتێرررک هررری 
 بەرامربەر شرەرمەزارکردن و کرردن مەحکروم و نەفررەت هەڵوێسرتش نیشراندانش برۆ بەبنەمابگیرێرت ترر هەرجیاوازێکش

 .بێررت کۆمەڵکرروژى تیرۆریسررتش ئەنجامرردانش یرراخود بێررت تاکەکەسررش لەشررێوەى چ تیرۆریسررتش کررردەوەى ئەنجامرردانش
 هەر مەحکرومکردنش و ڕیسروایش و شرەرمەزارى نیشراندانش برۆ هەبێرت تەرخەمێک هەرکەم و هەرساردێک لەبەرئەوەى

 و حکرومەت و هەردەسرەاڵت لەژێرسرایەى بێرت مرۆڤێرک و هەرکەس لەدژى بێرت لەهەرشوێنێک تیرۆریستێک کردەوەى
 و یەکسرانیخوازى و ئرازادیخوازى فەلسرەفەى فکررو پرێچەوانەیەبە نەک بێرت هەرناوێکیشردا لەژێرر بێرت دەوڵەتێکدا

 تیرررۆرو پشرتیوانش و هاوکرارى و لەخرزمەت خۆبەشرێکە خۆوناڕاسررتەو بەڵکوڕاسرتەو پەروەرى مررۆ  و دۆسرتش مررۆ 
 درێرررژە دەیەوێرررت تۆقاندنررردا تیررررۆرو چوارچێررروەى کەلە مرۆڤرررایەتش دژە کۆنەپەرسرررتش برررزوتنەوەى و تیرۆریسرررتش
 .بدات مرۆڤایەتییەکانش دژە هەنگاوە ئەنجامدانش و بەهەڵسوڕان

 
 جۆروشرێوازى بەهەمران دەردەکەوێرت بۆمران بگێررێن ئێرانردا ئیسرالمش کۆمرارى حکومردارى بەسیسرتەمش چاوێک ئەگەر

 ئەم .دەوڵەتداریدا بوارەکانش لەسەرجەم بەڕێوەبردووە دەسەاڵتش داعش تیرۆریستش ڕێکخراوى سیستەمش و دەسەاڵت
 کە لەکاتێکرردایە دەکررات پاسررداران سرروپایش تیرررۆری ناولیسررتش لەخسررتەن کەبرراس ئەمریکررا سررەرۆکش هەنگرراوەى

 ئێرران ڕژێمرش تەدەخرولش جروڵەو ژێرفشرارى کەوتۆتە ناوەڕاست ڕۆژهەاڵتش لەناوچەى ئەمریکا یەکانش بەرژەوەندیش
 دەوڵەتررش هەنگرراوەى ئەم هەرچەنرردە، دا فرمررانڕەوایش و ئررابوورى لەبرروارى ناوەڕاسررتدا رۆژهەاڵتررش لەدەوڵەتررانش

 و ئێرران کۆمەڵگرایش خەڵکرش سروودى و لەبەرژەوەنردى، دەبێت خۆیش سوودى بۆبنێت کردارى ئەگەرهەنگاوى ئەمریکا
 مووشررەکش و یەکررانش بەرنررامەئۆتۆمش پەرەپێرردانش بەهررۆى ٢١١٧ لەسرراڵش، نرراوچەکەدایە و کوردسررتان رۆژهەاڵتررش

 لە مررۆڤەوە مافەکرانش پێشرێلکردنش بەهرۆى ٢١١١ لەسراڵش، ئێرران ڕژێمرش سرەر خسرتە گەمارۆیش( ئەمریکا) یەکانش
 دا بڕیارى ئەمریکا سەرۆکش٢١١٧ - ١١ - ١٣ کەلە جارجیاوازترە ئەم بەاڵم داسەپێندرا بەسەر ترى گەمارۆیش ئێران

 گرووپە و حیزب ڕێکخراوو کردنش پشتگیرى و هاوکاریکردن بەهۆى تیرۆرەوە ناولیستش بخاتە پاسداران سوپایش کە
 سرەر تونرددەخاتە گەمرارۆیش، الرلە حیرزب و سرووریا بەعسرش دەوڵەترش هاوکاریکردنش و تیرۆریستەکانەوە توندڕەو

 خەزێررنەى لەوەزارەتررش داوایررش ئەمریکررا سررەرۆکش .جۆراوجۆرەکانرردا لەبرروارە پاسررداران سرروپایش بااڵکررانش بەرپرسررە
 .پاسداران سوپایش بەرپرسەبااڵکانش سەر بخاتە گەمارۆ کە کردووە ئەمریکا

 
  و باش هەنگاوێکش بەاڵم خۆیدایە بەرژەوەندییەکانش پاراستنش لەپێناوى ئەمریکا هەنگاوەى ئەم چەندە هەر
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 دەوڵەترررانش سرررەرجەم و ئەمریکرررا ئەوروپررراو  دەوڵەترررانش لەمەوبەر سررراڵ چەنررردین دەبررروایە ئەگەرچرررش .بەسررروودە
 مافەکرانش پێشرێلکردنش بەهرۆى هێنابرایە ئێرران ئیسالمش بۆسەرکۆمارى فشاریان دیموکراتخواز و مەدەنش پێشکەوتوو

 و سیاسرررش و ڕۆژنامەنووسررران و الوان و گەنجررران لەسرررێدارەدانەکانش بررروونش بەردەوام و ئرررازادى نەبررروونش و مررررۆ 
 .ڕۆشنبیران

 
 یەکەم لە کەهەر دەردەکەوێرت بۆمران بردەینەوە یە ئینسرانی دژە ڕژێمە ئەم فەرمانڕەوایش لەمێژوویش ئاوڕێک ئەگەر

 کوردسرتان ڕۆژهەاڵتش کۆمەڵگایش بەگشتش ئێران کۆمەڵگایش لەئێران ئیسالمییەکان دەسەاڵتش دامەزراندنی ڕۆژەکانی
 ی٢٨ لە خررومەینی ،یەکرران ئیسررالمی کۆمرراری سررەرکوتی و هەڕەشررە بەر کەوتررووەتە شررێوە بەتررونترین بەتررایبەتش
 و ڕاگەیانررد کررورد گەلرری دژی لە جیهررادی فترروای( زایینرری ی١٩٧٩ ئررابی ی١٩) هەترراوی ی١٣۵٨ سرراڵی گەالوێررژی
 ئێعرردامی کەوتە جەلررالد خەڵخرراڵیی فەرمررانەدا ئەم چوارچێرروەی لە. ئامررانج کررردە وشرریارەی گەلە ئەم سررەروماڵی
 و قرارنێ وێرنە برۆ کوردستان گوندی سەدان جیهادەدا فتوای ئەو درێژەی لە و چرکەیەکدا چەند لە الوان بەکۆمەڵی
 لە و قڕکردن شااڵوی بەر کەوتنە کوردبوون تاوانی بە تەنیا …و هەڵەقووش گێچێ، سەیدە، مام کانی قەاڵتان،
 لەم مەبەسررت کە کرررایەوە جیررا الشررە لە سررەریان و کرروژران ئرراوایی مەالی و پیرەپیرراو تررا النررکەوە سررەر منررداڵی

 .ئازادیخوازبوو تێکۆشەرى خەڵکش چۆکداهێنانی بە و کوردستان خەڵکی تۆقاندنی و ترساندن جینایەتانە
 

 لە بەشررێک کە واڵتررانەدا لەو تیرۆریسررتی ترراقمی و گرررووپ دروسررتکردنی لە ئێررران ئیسررالمش مەالکررانش ڕێژیمرری
 لوبنرران، حیزبرروڵاڵی وەک ڕێکخراوگەلرری دروسررتکردنی بە و ڕانەوەسررتاوە سرراتێکیش مەزهەبررن شررێعە پیکهاتەکانیرران

 .داوە ناوچانە لەو خۆی دەسەاڵتی سەپاندنی هەوڵی هیتد …و لەعێراق شەعبی حەشدی یەمەن، حووسییەکانی
 

 بەجۆرێررک وقیررنەى ڕق، زیرراتردەبووە ئررازادیخواز بەرامبەرخەڵکررش هوڕیەکررانش ومررل سررەرکوت سرراڵ لەدوایررش سرراڵ
 لە بررۆ کرررد بەپالنرردانانش دەسررتش هەربررۆیە کرراتژمێریش بررۆیەک نەپاراسررتوە تیرۆرکررردن و لەکوشررتن بووەکەدەسررتش

 لەوانە یەکسرانیخواز ئرازادیخوازو و سیاسش کەسایەتش چەندین تیرۆرکردنش بۆ نا هەنگاوى، ئازادیخوازان ناوبردنش
 لەوانە کروردى برزوتنەوەى ناو ڕێبەرانی  چەندین تیرۆرکردنش هەروەها کرد تیرۆر کۆمۆنیستش هەڵسوراوى چەندین

 عبررداللەقادرى) کررانش هرراوڕێ قاسررملوو عبرردالرحمن دکتررۆر بەرێررز ئێررران کوردسررتانش دیمرروکراتش حیزبررش سررکرتێرى
 بۆمەبەسررتش کە لەنەمسررا فەیننررا لەشررارى ١٩٨٩ - ٧ - ١٣ لە تیرۆرکررران بەیەکەوە( رسررول فازیررل دکتررۆر، ئررازەر
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 ئیسرالمش کۆمرارى بەاڵم فەیننرا بۆشارى چووبوون ئێران ئیسالمش کۆمارى شاندى لەگەڵ ئاشتیانە گفتوگۆى و دانشتن
 پراش، کرردن تیرۆریران و دانابوون بۆ کردنیان تیرۆر پالنش سەرەتاوە هەرلە نەبوو بەئاشتش باوەریان لەبەرئەوەى

 میکۆنۆس ڕێستۆرانی لە ١٩٩٢ سپتامبری ی١٧ لە) شەرەفکەندی بەرێزدکتۆر  بەتیرۆرکردنش دەستیان دواتر ساڵ سێ
 کوردسررتانی دێمرروکراتی حیزبرری ڕێبەرانری سررەر کررردە هێرشرریان تیرۆریسرت کەدەسررتەیەک ئاڵمرران بەرلینرری شراری لە

 حیرزب نوێنەری) عەبدولی فەتاد( حیزب گشتیی سکرتێری) شەرەفکەندی سادق دوکتور لە هاتبوون پێک کە ئێران
 کررۆنگرەی لە کە حیررزب دۆسررتی دێهکرروردی نررووری و( ئاڵمرران لە حیررزب نرروێنەری) ئەردەاڵن هومررایوون( ئورووپررا لە

 ببرروونەوە، کررۆ ئێرانرری کەسررێکی چەنررد لەگەڵ میکۆنررۆس ڕێسررتورانی لە و گەڕابرروونەوە سوسیالیسررت ئینترناسرریۆناڵ
 ئەمررین، یووسررف ڕاحێررل، عەبرراس دارابرری، کررازم لە هرراتبوون پێررک کە تیرۆریسررتەکان ڕێررژی دەسررت بەر کەوتررنە

 حیزبرری پێشررمەرگەی و کررادر سررەدان و( .برروون لۆبنرران حیزبرروڵاڵی ئەنرردامی چواریرران هەر کە ئەتررریس محەمررمەد
 ئیسرالمش ڕژێمرش لەالیەن شرێوە بەهەمران کوردستانیش دیکەی حیزبەکانی و شۆڕشگێڕان کۆمەڵەویەکێتش و دێموکرات
 ملکەچکردنیران و خەڵرک ترسراندنی لێری مەبەسرت و بروو سیاسرەتەدا ئەو چوارچێوەی لە هەر تیرۆرکراون ئێرانەوە
 خرۆڕاگریی هرۆی بە خۆشرییەوە بە کە بروو گەیشرتوو دەسەاڵت بە تازە دژەبەشەرى کۆنەپەرستی ڕێژیمی بە بەرانبەر

 دەسرررت بە ئێسررتاش و نەگەیشررتووە ئرراواتە بەو بررێ لەگەڵ ئێستاشرری تررا ڕێررژی  ئررازادیخوازانە ئەم تێکۆشررەرانی
 .دەناڵێنیت یەکسانیخوازەوە ئازادیخوازو تێکۆشەرانش

 
 .سیاسییەوە و مێژوویی فیکری، بوارەکانی لە ئیسالمی کۆماری تیرۆریزمی

 
 داڵردەدەری و هانردەر و ڕێکرخەر و جیهرانی تیرۆریسرتی هێرزی گەورەتررین خرۆی بۆ ئیسالمی کۆماری کە کاتێکدا لە

 شرررێعە و سررونەمەزهەب بە جیهررران و نرراوچەکە دەوڵەتررانش تیرۆریسرررتەکانش تۆنرردڕەو گرررووپە زۆری هەرە زۆربەی
 لە مررۆ  مافەکرانش و ئاشرتی و ئرازادی دژبەری و نێرونەتەوەیی تیرۆریزمری ناوەندی بۆتە کردەوە بە و مەزهەبەوە

 .نێونەتەوەییە تیرۆریزمی دایکی بڵێین دەتوانین و جیهاندا
 

 ئایەتەکرانی بە پشرت و جیهرادەکەن برۆ بانگەشرە یەکران توندڕەوتیرۆریسرتش یە ئیسرالمش وحیرزبە گررووپ سرەرجەم
 ئەو هرراتووە ئایەتررانەدا لەو یەکێررک لە بررۆوێنە,شررێوەیە بەهەمرران ئیسررالمیش سررێدارەى کۆمررارى دەبەسررتن، قورئرران

 الق یران بکروژرێن کە ئەوەیە سرزایان دەکەن فەساد زەویدا لە و شەڕدان لە پێاەمبەرەکەی و خودا لەگەڵ کەسانەی



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

294 
 

(. ببرڕدڕێتەوە چەپریش دەستی دەبێ ببڕدڕێتەوە، ڕاست القی ئەگەر) ببڕدڕێتەوە یەکتر پێچەوانەی بە دەستێکیان و
 هاوسەرى ژیانش لەدەرەوەى یاخود وبراو باوک رازیبوونش کردبەبێ وسێکسییان کرد زینایان کاتێک وکچان ژن یاخود
 یرران جیاوازبێررت بیروبرراوەڕى خرراوەنش الیەنێررک و هەرکەس .بکرررێن وزینرردەبەچاڵ بکرررێن بەردبرراران پێویسررتە ئەوە

 یرران پەرانرردن بەمررل دەکرێررت جێبەجررێش و دەدرێ دژیرران لە جیهرراد ئەوا بێررت دیررن بررێ یرراخود جیاوازبێررت ئرراینش
 .کێشانش وگیان مردن هەتا سێدارە بەپەتش هەڵواسین

 
 و دەسررەاڵت پەرەپێرردانی و بەدەسررتەوەگرتن کەرەسررتەی کررراوەتە دیررن ئیسررالمیدا سررێدارەى کۆمرراری سیسررتەمش لە

 بە سیاسرەتەکانی و دەسرەاڵت دژایەتیکردنری. دەسرەاڵتدا لە خۆیان مانەوەی و فەرمانڕەوایی بنەماکانی پتەوکردنی
 .کراوە دیاری بۆ لەنێوچوونی و کوشتن سزای و دەدرێ قەڵەم لە ئیمامان و خودا دژایەتیی مانای

 
 لقری ئێسرتا لە پێشرتر دیرارە کە پاسردارانە سرپای ناسراندنی تیرۆریسرت ئێرران،بە ئیسرالمش ڕژێمرش سرەر برۆ گوشار

 وەک پاسرداران سرپای تەواوی بەرنامەیردایە لە ئەمریکرا ئێسرتا و ناسرراوە تیرۆریسرت بە پاسرداران سوپای قودسی
 گەمارۆیران نروێنەران و سرنا مەجلیسرەکانی دەنگری تێکرڕای بە ڕابرردوودا مراوەی لە و بناسرێنێ تیرۆریسرتی هێزێکی

 ٢۵١بە نزیررک زیرراتر لەوەش. پاسررداران سررپای بە سررەر کەسررایەتیی و ئررابووری ناوەنرردێکی چەنررد سررەر خسررتۆتە
 ئەمەش. بناسررێندرێت تیرۆریسررتی ڕێکخراوێکرری وەک پاسررداران سررپای کە کررردووە داوایرران ئورووپرراش پارلمانترراری

 .ئێران ئیسالمش دژەبەشەرى دەسەاڵتش ملهوڕى ملشکاندنش بۆ یە بەجێ دروست هەنگاوێکش
 

 ئەوەیە ڕاسرتییەکەی، لەئێستادا کەرە دڵخۆش هەنگاوێکش پاسداران سوپایش وە جیهانێ تیرۆرى لیستش ناو کەوتنە
 ناو بخرایانە ئێران ئیسالمش کۆمارى کاربەدەستەبااڵکانش وسەرجەم پاسداران سپای ڕابردوو سااڵنی بوو پێویست کە

 هێزەکرانش کۆڵبەربەدەسرتش بەسەدەها و لەسێدارەدان والوان گەنجان لە بەهەزارەها ئەوەی بەر لە تیرۆرەوە لیستش
 لەالیەن تیرۆرکرررران دەرەوە لەواڵترررانش و ئێرررران لەنررراوخۆیش سیاسرررش کەسرررش بەسرررەدەها کرررران گولەبررراران ڕژێررر 

 .ئێرانەوە ئیسالمش کۆمارى سەربەڕێژیمش گروپەکانش هێزو و بەرپرسەکان
 

 دەبێررت مەیسررەر ڕاپەریررن و شررۆرش بەبەهێزکردنررش ئەوەش یەیە ئیسررالمش سیسررتەمە ئەم ڕوخررانش تەنهررا چارەسررەر
 رۆژهەاڵتش یەکسانیخوازى ئازادیخوازو پێشکەوتوخوازو یە کەسایەتش و حیزب هێزو سەرجەم پشتوانش و بەهاوکارى
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 لەسیستەمش گۆرانکارى هەنگاوەکانش دیموکراتخواز و ووتوەکپێش دەوڵەتانش کۆمەکش و وهاوکارى ئێران و کوردستان
 .دەکات باشتر خێراترو ئێراندا ئیسالمش

 
 ٢١١٧ی ئۆکتۆبەری ١٧: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی رۆژی کورد : سەرچاوە

 
 

 
 

 ٢١٠٢: بابەتەکانی ساڵی
 

 

 
 

 ئێران؛ لە سێدارەوە تا تیرۆریزمكۆماری ئیسالمیی 
 
 
 
 
 
 
 

 دارا قوڕەیشی

 
 دیرركەی ترۆریسررتیی پیالنێكرری ڕابررردوودا سرراڵی دوو لە دووهەم جرراری بررۆ زایینرری ی7182 - 87 - 31 شررەممە ڕۆژی

 برۆمبی چانردنی شرێوازی لە كرۆمەڵە سەركردایەتیی و گشتی سكرتێری ماشێنی كاروانی ئامانجی بە ئیسالمی كۆماری
 مرراڵی و گیررانی گەورەی خەسرراری دەیترروانی ئاكررامەكەی كە كررۆمەڵە، ناوەنرردیی بارەگررای نزیررك لە جررادە قەراخ

 جێی. كرایەوە پۆچەڵ و كەشف و گیرا پێ پێشی وشیارییەوە بە قوربانی، ببنە مەدەنیش خەڵكانی و لێبكەوێتەوە
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 كررۆمەڵە دژی بۆمررب چانرردنی جررۆری لە تیرۆریسررتی پیالنرری ئیسررالمی كۆمرراری نیرریە جررار یەكەم ئەمە كە ئامرراژەیە
 كررۆمەڵە نهێنییەكررانی ڕێكخسررتنە بینررای لە دیكەیرران بررۆمبی كۆمەڵێررك دا8384 - 0 - 82 ڕێكەوترری لە و دەگێڕێررت

 .نەگرت سەری پیالنەش ئەو خۆشیەوە بە كە چاند
 
 گرۆی پانترایی بە سووچێك هەر لە گومان بێ ئیسالمیدا كۆماری دیكتاتۆریی دەسەاڵتی تەمەنی دەیە چوار ماوەی لە

 لە بەر و دەسرتبەجێ زەینەكران گومران برێ دەوتررێتەوە نێرودەوڵەتی و دەوڵەتی تیرۆریزمی و تیرۆر نێوی كە زەوی
 هەر ئیسالمی كۆماری كارنامەی. دەڕوات ئیسالمی كۆماری دەسەاڵتی بەرەو دیكە تیرۆریستیی گرووپێكی و الیەن هەر
 ڕووداوێكری دنیرا شروێنێكی هەر لە: وایە گشرتی ڕای و سرەلماندووە ڕاسرتییەی ئەو سەركارییەوە هاتنە سەرەتای لە

 .سەرەكییە هۆكاری و تێكەڵ ئیسالمی كۆماری دەستی ناڕاستەخۆ و ڕاستەوخۆ ڕووبدات تیرۆریستی
 

 لە كە هێنراوەتەوە بۆ ئایینی و شەرعی بیانوویەكی تیرۆریستییەكانی كردەوە بە شەرعییەتدان بۆ ئیسالمی كۆماری
 و ئیستشرهادی ئینتحراری، و تەقانردنەوە خرۆ لە تیرۆریستی عەمەلیاتێكی هەرجۆرە ئیمامیدا دوازدە شێعەی ئایینی
 ئەم بررۆیە و ئیسررالمە ئررایینیی دژبەرانرری كوشررتنی واتررای بە ئیسررالمی كۆمرراری دژبەرانرری كوشررتنی و فیزیكرری حەزفرری

 لە هەروەهرا و بەرگریردایە جیهرادی و جیهراد چواچێوەی لە دینی شەرعییەتی و ئیسالم ئایینی ئامانجی ئامانجانە،
 چروونەتە بۆخۆیران و جەهەنەم نراردووەتە كوژراوانیران ڕاسرتەوخۆ و خرودان ڕێرگەی جیهادگەری بكوژانەوە ڕوانگەوە

 .بەهەشتەوە
 

 و ئرازادیخواز هەزاران بە نیریە، بابەتێكردا هری  تراقەتی لە ئیسرالمی كۆمراری كوشتاری و تیرۆر دەزگای كارنامەی
 جۆراوجرۆر شرێوازی بە ئیسرالمی كۆمراری دەسرەاڵتی مەشرروعییەتی ڕادەی و جیراواز بیری تاوانی بە تەنیا شۆڕشگێڕ
 قوربانییرانی ئاماژەشرە جێی. كردوە بەخت گیانییان و ئیسالمی كۆماری تیرۆریستییەكانی پیالنە قوربانیی بوونەتە

 و نەوەسرررتاوەتەوە ئیسرررالمی كۆمررراری دەسرررەاڵتی سیاسررریی دژبەرانررری و چاالكررران بە هەر سرررەركوتگەرە دەزگرررا ئەم
 لە بەدوور دادوەری پڕۆسرەیەكی هری  بەبرێ و بەڵرگە هی  بوونی بەبێ و تاوان بەبێ و الیەن بێ كەسی بەهەزاران

 . كردووە ئێعدام و كوشتار تیرۆر، مافپارێز چاودێرێكی هی  چاوی
 

  و ناڕازی سیاسیەەكان، كەسایەتییە دژی بە ئیسالمی كۆماری تیرۆریستییەكانی كردەوە جوغرافیای و ڕەهەند
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 واڵترررانی چ لە و ئێرررران نررراوخۆی لە چ جۆراوجرررۆر بەشررری و الیەن زۆر ئیسرررالمی كۆمررراری دەسرررەاڵتی ئۆپۆزسررریۆنی
 كۆمرراری دەسررەاڵتی تەنیررا. دەگرێررت خررۆ لە" ئەمریكررا و ئۆروپررا ناوەڕاسررت، ڕۆژهەاڵترری" ئێررران دەرەوەی و دەوروبەر
 و كوشرتن داوەتە دەسرتی خۆیردا دەسرەاڵتی ژێرر واڵتری لە دونیرا دەوڵەترانی قاتی چەندین بە كە ئێرانە ئیسالمیی
 پێوەنردە و دەسرت الیەن لە و كاتێكردا لە كە سیاسریانەی قوربرانییە ئەو زۆرن. خۆی نەیارانی وەحشیانەی تیرۆری

 بە ئێران لە مەدەنی و سیاسی چاالكی هەزاران كراون، شوێن و سەر بێ و دەستبەسەر ئیسالمی كۆماری ئەمنییەكانی
 پراڵ خسرتنە تراوان سراختە، سرووشتیی ڕووداوی نەخۆشین، هاتووچۆ، ڕووداوی وەك جۆراوجۆری سیناریۆی و شێواز

 گرۆی لەسرەر دەسرەاڵتێك تەنیرا. كرراون كرپ و تێرۆر هتد و كردن مەسموم ئێعدام، بڕینەوەی و قەزایی سیستمی لە
 فتوا بە كەسانەی ئەو زۆرن ئێرانە، ئیسالمیی كۆماری دەسەاڵتی هەیە ی"خانە فەراموش" گرتووخانەكەیدا كە زەوی

 لەش بە ئێرران نهێنییەكرانی تایبەتە گرتووخانە لە ئێستاكەش" خومەینی" ئیسالمیی كۆماری دامەزرێنەری یاسای و
 جررۆرە هرری  بررێ و نیشرران و نرراو بررێ زینرردومانەوەی تەنیررا حرروكمی و مررردوون نیشرران و نێررو بە و مرراون زینرردوو

 زینردانیانی ئامراری زۆرتررین. پێدراوە ئیسالمی كۆماری دەسەاڵتی الیەن لە كۆمەڵگایان و بنەماڵە بە پێوەندییەك
 و سررروكایەتی ئەشرركەنجە، وەحشرریانەترین مەدەنرری، و سیاسرری چاالكررانی ئێعرردامی زۆرترررین مەدەنرری، و سیاسرری

 مرۆڤرایەتی ڕەوای مرافی سرەرەكییترین دواكاریی و ناڕەزایەتی دەربڕینی بە سەبارەت گرتووخانەكان لە بێحورمەتی
 .بڕاوە ئیسالمی كۆماری بااڵی و بەژن بە تەنیا ڕادەربڕین، ئازادیی و
 

 و نراڕازی سرەركوتی بە هەر ئایردیۆلۆژیكەوە ئامرانجە بەو ئیسرالمی كۆمراری تیررۆری چەپەڵی دەستی ئاماژەیە جێی
 گەاڵڵە و ڕێكخرررراو شرررێوەیەكی بە ئێرررران سرررنوورەكانی دەرەوەی لە و نەوەسرررتاوە ناوخۆییەكرررانەوە نررراڕەزاییەتییە

 دانمرارك، ئۆتریش، فەرانسە، ئامریكا، ئاڵمان، هێندوستان، پاكستان، عێراق، سویس، وەك واڵتانی لە دارێژراو
 و چرراالك كەسرری سررەدان بە هتررد و عەرەبرری واڵتررانی بریتانیررا، سررۆئێد، ترروركیە، ئررارژانتین، قێبرررێس، فیلیپررین،

 ئاكامرردا لە كە ئیسررالمی كۆمرراری تیرۆریسرتییەكانی كررردەوە ئامررانجی برروونەتە هترد و ئێرانرری سیاسرریی كەسرایەتیی
 تیرۆریسرتییانە، پریالنە لەم هەبێ كەسێكیش دەگمەن بە و بەختكردووە گیانیان جۆراوجۆر شێوازگەلی بە زۆربەیان

 دەربراز گیانی گەیشتووە، ئەنجام بە ئیسالمی كۆماری تدارانیدەسەاڵ بااڵی ئاستێكی فەرمانی و بڕیار بە هەموو كە
 .كردبێ

 
  هەناردە دەرەكیی سیاسەتی ئاراستەی گرینگترین كە ڕایگەیاندووە ڕاشكاوانە سەرەتاوە لە هەر ئیسالمی كۆماری
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 و دەرەوە وەزارەتری. ناناسێ سنوورێك هی  مەبەستە ئەم بۆ و دونیا سەرانسەری بۆ ئێرانە ئیسالمیی شۆڕشی كردنی
 گەشررەی بررۆ هەلررێكە و ئررامراز واڵترران، دیپلۆماسرریی مەسررونییەتی و كونسررولگەرییەكان و سررەفارەتخانە دیپلۆماسرری،

 بەرژەوەنرردیی و بۆچرروون نرروێنەرایەتیی كە نێونەتەوەییەكرران پێوەنرردییە بررواری و ئررابووری كولتررووری، سیاسرری،
 بررۆ دەسررتی ڕێ سیاسرریەیانە پۆسررتە ئەم لەژێرنرراوی ئێررران میئیسررال كۆمرراری بەاڵم دەكررات واڵتەكرران سررتراتیژیكی

 بەرباڵوترر خۆی سیاسیی نەیارانی كوشتنی گەاڵڵەی و ڕێكخستن و ئیمكانات دابینكردنی و تیرۆریستییەكان ئامانجە
 پاسرداران سرپای قۆدسری سپای بنكەی و ناوەند بوونەتە كونسولگەرییەكانی و سەفارەتخانە ڕاستیدا لە و بووەتەوە

 گرررووپە داڵرردەدانی و تیرۆریسررتی عەمەلیرراتە كردنرری جێبەجررێ پڕچەككررردن، چرراوەدێری، داڕشررتن، سرریخوری،  بررۆ
 .تیرۆریستییەكان

 
 و ئراڵۆزكردن برۆ و شرێعەگەری توونردڕەوانەی بیرری زاڵكردنری و سرتراتیژ بە درێرژەدان برۆ ئێرران ئیسالمیی كۆماری

 سرررپای بە سررەر ترررایبەتی هێررزی قرررۆدس سررپای بەرفراوانترررر، و نرراوچەكە ناسرررەقامگیریی و قەیررران بەردەوامیرری
 كۆمرراری پاسرردارانی سررپای تیرۆریسررتییەكانی و نیزامرری چرراالكییە هەمرروو بەرپرسرری كە درووسررتكردووە پاسرردارنی،
 و غەنرری واڵتێكرری بررودجەی و داهررات زۆریررنەی ڕاسررتیدا لە كە ئێررران سررنوورەكانی دەرەوەی لە ئێرررانە ئیسررالمیی
 هۆی ببێتە دەیتوانی كە ئێران، وەك نەوت كەاڵنی ئابووریی و ژێرزەوی و سرووشتی سەرمایەی خاوەن و دەوڵەمەند
 بەرێوەچرروونی بررۆ كررراوە تررایبەت خەڵرركەكەی، كررۆمەاڵنی ئاسررودەیی و بەخررتەوەری واڵت، چرروونی پررێش و ئرراوەدانی

 هێزێكری بە كرردووە موتروربە ئێرانری ئرابوورییەی گەورە هێرزە ئەو دیركە واترایەكی بە و قۆدس سپای ئامانجەكانی
 .دونیادا سەرانسەری لە خوێنرژ تیرۆریستیی

 
 هرۆی بە واڵتان لە زۆرێك ئێراندا ئیسالمی كۆماری مرۆییانەی دژە و تیرۆریستی كردەوەی لە ڕەوتە ئەم درێژەی لە

 ئاراسررتەی دەیانررداتێ، بوونرردا دەنررگ بررێ بەرامرربەر لە ئێررران دەسررەاڵتی كە ئابوورییەكررانی برراجە و بەرژەوەنرردی
 تیرۆریسررتییەكانی ئامررانجە بەدواهرراتی و زیرران لە چاویرران جرراران زۆر تەنررانەت و هەڵبررژاردووە خۆكوێركردنیرران

 دەنگرری بررێ بە پێررداچوونەوەیان و وەاڵمرردانەوە و داخسررتووە خۆشرریاندا واڵتەكەی چوارچێرروەی لە ئێررران دەسررەاڵتی
 لە دەسرتێدابوون بە ئێرانیان ئیسالمیی كۆماری دادگاكان، و ڕێكخراوە واڵت، دەسەاڵتی لە بەشێك بەاڵم. فرۆشتووە

 فەلەسررتین، حەماسرری لۆبنرران، حیزبررۆڵاڵی وەك تیرۆریسررتییەكانی گرررووپە داڵرردەدانی و تیرۆریسررتییەكان كررردەوە
  سپای و كردووە مەحكوم و تاوانبار واڵتان سیاسیی كیانی لە دەستێوەردان هەروەها و هتد و یەمەن حوسییەكانی
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 .كردووە تۆمار تیرۆریزم لە پشتیوانی و تیرۆر لیستی لە دونیادا لە هیزە ئەم نزیكەكانی و قۆدس
 

 قرووڵی دژایەتیری ئێرران، لە دەسرەاڵت بەدەسرتەوەگرتنی و خۆسرەپاندن سرەرەتای لە هەر ئێرران ئیسالمیی كۆماری
 خواستێكی وەاڵمی لە و كردووە كوردستان خەڵكی كۆمەاڵنی ئازادیخوازیی بزووتنەوەی بەرحەقەكانی خواستە لەگەڵ

 كە ئێستاشردا لە و پێكرردووە دەسرتی بوارە ئەم چاالكانی تیرۆری و نیزامی هێرشی بە ئاشتیخوازانە و دێمۆكراتیك
 وەاڵمی كوشتن و زیندان ئێعدام، ئەشكەنجە، تەقینەوە، تیرۆر، بە دەسەاڵتییەتی تەمەنی دەیەی چوارەمین كۆتایی

 ی71 لە  دەسررەاڵتە ئەم ڕێرربەری خرومەینی كە برروو ئەوە تیرۆریسررتییەكان كرردەوە بەڵررگەی یەكەمرین لە. داوەتەوە
 بەو و دەركررد چەكردارەكانیان هێرزە هەمروو ڕوولە كوردسرتان سرەر برۆ جیهادی فەرمانی هەتاوی ی8301 گەالوێژی
 و سیاسی تیرۆری ڕاستیدا لە. كوردستان سەر كرایە داعش تیرۆریستەكانی هێرشە لە دڕندانەتر هێرشێكی فەرمانە
 واڵتردا دەرەوەی لە چ و ئێرران نراوخۆی لە چ كوردییەكران ئۆپۆزسریۆنە هیرزە و سیاسری ناڕازیرانی فیزیكیی حەزفی

 و پیالنگێررڕی لە ئێسررتاش بە تررا بررووە دایررك لە ئیسررالمی كۆمرراری لەگەڵ عررادەت و خرروو وەك سررەرەتاوە لە هەر
 و ئەنردام كرادر، سرەدان باشرووردا كوردسرتانی لە زایینری ی8881 دەیەی لە. ڕانەوەستاوە شێوە هی  بە هەوڵەكانی
 كە كرردووە بەخرت گیانیران و ئیسرالمی كۆماری تیرۆریستییەكانی كردەوە پەالماری بەر كەوتنە كۆمەڵە پێشمەرگەی

 لە و كرۆمەڵە بلیمەتەكانی سەركردە لە یەكێك كەمانگەر، سدیق كاك گیانبەختكردوانەدا ئەم ناودارەكانی سیما لە
 .بەرچاوە كوردستان ڕزگاریخوازانەی بزووتنەوەی ڕێبەرانی

 
 كوردسرتانی هەرێمری لە شۆڕشرگێڕ كۆمەڵەی پێشمەرگەكانی و كادر و بارەگا سەركردایەتی، ڕابردوودا ساڵی دوو لە

 بە كە بۆمرب، چانردنی و تەقیرنەوە شرێوەی لە ئیسرالمی كۆمراری تیرۆریسرتییەكانی پیالنە ئامانجی بوونەتە عێراق
 لەگەڵ خررۆی كێشررەی نهێشررتنی بررۆ ئیسررالمی كۆمرراری. كررراوەتەوە پرروچەڵ و كەشررف هەوڵەكانیرران خۆشررحاڵییەوە
 عەرزی سرەر لە فیزیكی حەزفی و گیانی و گەرم تیرۆری تاكتیكی بە هەر كۆمەڵە تایبەت بە و كورد ئۆپۆزیسیۆنی

 ڕاگەیانردن شۆڕشی سەردەمی و تێكنۆلۆژی دونیای پێشچوونی وێڕای ئەمانە لەگەڵ هاوتەریب و نەهێناوە وازی واقب
 بە دیرررراردانە ئەم ئامرازەكرررانی دەسرررتەوەگرتنی بە و خەیررراڵی برررودجەی بە زوو زۆر كۆمەاڵیەتییەكررران، ترررۆرە و

 پریالنە تراكوو گەڕ خسرتووەتە خرۆی هەوڵری هەمروو پاسرداران سرپای ڕێكخرراوی لە سرایبێری ئەرتەشی دامەزراندنی
  سەركردایەتی تایبەت بە و ڕۆژهەالت كوردستانی ڕزگاریخوازانەی بزوتنەوەی دژی بە خۆی ییەكانیئەمن و سیخوڕی

 .ئەنجام بگەیەنێتە كۆمەڵە گەورەی تەشكیالتی و



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

300 
 

 ئامررانجی بە دیرركە كردەوەگەلرری و داڕێررژراو گەاڵڵە و تەبلیارراتی دەزگررای لە كەڵكرروەرگرتن بە مەبەسررتە ئەم بررۆ
 مێرژووی داوە هەوڵری. بكرات الواز كرۆمەڵە داوە هەوڵری كرۆمەڵە، بەهاكرانی و براوەڕ و بیرر لەسرەر كاریگەریردانان

 گشرتی سركرتێری ترایبەتی بە و هێرز بە متمرانەی بروونی و حیزبری پتەویی و یەكڕیزی پیرۆزییەكان، پڕشەنگدار،
 لەم ناحەزەكانی پیالنە نەیتوانیوە ئاستێكدا هی  لە ئیسالمی كۆماری ناڵێ . ئامانج بكاتە گۆڕەپانەدا لەم كۆمەڵە

 داڕێژراوەكرانی پریالنە نەخوێنردنەوەی و ناوریرایی هۆی بە لەوێ و لێرە دیارە بگەیەنێ، سەركەوتن بە گۆڕەپانەدا
 بەدەسرت سرەركەوتنی لەوانەیە نزمردا ئاسرتێكی لە و كراتی بەشێوەی پیالنانە لەم بچووك بەشێكی ئیسالمی كۆماری

 كاتێكررردا لە برررۆیە،. سرررەركەوێ نەیتوانیررروە قەت سرررەرەوەدا ئاسرررتی لە و سرررتراتژیك شرررێوازی بە بەاڵم هێنرررابێ،
 ئاكرامی لە و دەبینرێ داڕمانردا و هەڕەشرە ژێرر لە خرۆی مرانەوەی ڕوویەكەوە هەمروو لە ئیسرالمی كۆمراری دەسرەاڵتی

 دونیررای لە كرۆمەڵە تەشركیالتی و كرۆمەڵە گشرتیی سرركرتێری تیررۆری و كرۆمەڵە دژی ڕەوانییەكرانیش شرەڕە پیالنری
 رێررربەرەی هێررزە ئەو كرررۆمەڵە دەزانررێ بررراش لەكاتێكرردا هەروەهررا و دەبینێرررتەوە ناهۆمێررد خرررۆی میرردیادا سۆسرریال

 بە تیرۆریسرتی پیالنێكری و خرۆی شرارەزایی برواری برۆ دەبراتەوە دەسرت كوردسرتانە، ڕزگراریخوازانەیەی بزووتنەوەی
" ترری ئررێن ترری" بررۆمبی چانرردنی شررێوازی لە كررۆمەڵە سررەركردایەتیی و گشررتی سرركرتێری ماشررێنی كرراروانی ئامررانجی
. كرراوە پروچەڵ و كەشرف تەقینەوە پێش كە دادەرێژیت كۆمەڵە، بارەگای نزیك لە جادە قەراخ بەهێزی ڕێژكراوی

 لەوە دەیە چرروار لە هەر ئێررران ئیسررالمیی كۆمرراری تیرۆریسررتییانەی پرریالنە ئەم هەمرروو لەبەرچرراوگرتنی بە بەاڵم
 هەرگیررز و نەیتوانیرروە كررۆمەڵە، كەسررایەتییەكانی و تەشرركیالت بایەخەكرران، و بەهررا دژی ئێسررتا ترراكوو پێشررەوە
 دیركە جرارێكی كرۆمەڵە دژی بە تیررۆرانە ئەم تراڵی ئەزمروونی. كرۆمەڵە پرۆاڵیینی ئیررادەی بخراتە خەوش ناتوانێ
 مرافە دەسرتەبەركردنی برۆ كرورد گەلری ڕزگراریخوازانەی برزووتنەوەی و كرۆمەڵە خرۆراگریی و خەبرات بوونی بەرهەق

 .ناسرەوین وااڵكانمان ئامانجە بە گەیشتن تا پێشوو لە قایمتر و دەخاتەڕوو ڕەواكانی
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 دیسان کۆماری ئیسالمی و تێرۆر

  
 
 
 
 
 

 کەماڵ کەریمی

 
 کۆمرراری لەالیەن  کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری کەسررایەتییەکانی و حیررزب لەسررەر تێروریسررتی کررردەوەی کە برروو سررااڵنێک

 بکرا، ڕێرژیمە ئەو برۆ پاکرانە نەیتوانی کەس سااڵنەشدا لەو بەاڵم. نەدەکرا پێ هەستی ڕابردوو وەک ئیسالمییەوە،
 نێوخۆی لە کاریانەوە سەر هاتنە سەرەتای لە ئیسالمی کۆماری دەوڵەتیی تێرۆری. نابێ وەال تێرۆری سیاسەتی کە

 کەسرریی هەزار چەنررد پاکترراوکردنی بە و ١٣٦٧ سرراڵی لە و پێکرررد دەسررتی دژبەرەکانیرران فیزیکرری لێرردانی بە واڵت
 حیزبەکانی تێکڕای الینگرانی ڕاوەدوونانی و فشار کە ئەوەی دوای ڕاست. خۆی ئەوپەڕی گەیشتە سیاسی زیندانیانی

 دەزگرای برکەن، هەنردەران لە ڕوو و بهرێڵن بەجرێ واڵت کە کررد ناچرار سیاسیی چاالکانی و ڕێبەران لە زۆر ئێران،
 چراوەدێریی ژێرر لە ڕاسرتەوخۆ و پاسرداران سرپای و ئیتالعرات وەزارەتری هاوبەشیی بە کە ئیسالمی کۆماری تێرۆری

 سرەرووی لە و نیشرتمانی ئاسایشری سرەرۆکی ئیتالعرات، وەزیرری سرەرۆککۆمار، وەک دەسەاڵتدار یەکی پلە ڕێبەرانی
 دەرەوەی لە ڕووی دەبررد، بەڕێروە ئەرکەیران ئەم ئەوان ڕاسرتەوخۆی دەستووری بە و خامنەیی ڵاڵئایەتو هەمووانەوە
 .کرد ئێران سنوورەکانی

 
 لەو ئیسررالمییان کۆمرراری کۆنسررولگەرییەکانی و باڵوێزخررانە جموجۆڵەکانیران لەسررەر سەرپۆشرردانان بررۆ دەزگرایە ئەم

 دیپلۆمرراتی نرراوی بە تێرۆریسررتەکانیان، و هێنررا بەکررار دەبرررد بەڕێرروە تێرردا تێرۆریسررتییان کرراری کە واڵتررانەی
 شرانەیەکی ڕێرژی  کە هەبروو واڵت کەم ئەوکراتە. هەبروو هەڵسرووڕانیان پیالنەکانیران جێبەجێکردنی بۆ ئێرانییەوە

 تیرررۆری بە فەڕانسررە وەک واڵت هێنرردێک لە بەاڵم نەکردبررێ، جێگیررر جاسووسررییەکانیدا هررێالنە لە تێروریسررتیی
 سرادق دوکترۆر ئاڵمران قاسرملوو، عەبردوڕەحمان دوکترۆر ئرۆتریش ڕەجەوی، کرازم سرویس بەختیار، شاپووری دوکتۆر
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 دەوڵەتەکانیران بازرگرانیی چراوچنۆکیی لە ،.…و مالیزی تورکیە، ئیتالیا، وەک دیکەی واڵتی زۆر و شەرەفکەندی
 لە زەربەکرانی کوشەندەترین دژبەرانی، دیارەکانی کەسایەتییە و ڕێبەران شەهیدکردنی بە و وەرگرت کەڵکی باشتر

 بە و خررۆی نفررووزی پەرەپێرردانی بررۆ کە عەڕەبرری واڵتررانی وەک دیررکە شرروێنی زۆر لە جررگە ئەمە. دا ئۆپۆزیسرریۆن
 تێرۆریسرررتی کررراری و تیرۆریسرررتییەکان گررررووپە دروسرررتکردنی لە خۆیررران بە سرررەر شررریعەکانی پرررێگەی هێزکردنررری

 .نەپرینگاونەتەوە
 

 ڕێبەرانری مەحکروومکردنی و میکۆنرۆس شرەهیدانی کارەسراتی دوای لە بێررلین دادگرای ئازایرانەی هەڵوێستی ڕەنگبێ
 کررردەوە درێژەدانرری ڕەوترری تێرۆریسررتییە، کررردەوە ئەو بڕیرراری دەرکردنرری و ئاگرراداربوون هررۆی بە ئیسررالمی کۆمرراری

 گوشرارانە لەو یەک هری  هەرگیرز بەاڵم کرردبێتەوە، خاو دەرەوە لە ئاستەدا لەو ئیسالمی کۆماری تێرۆریستییەکانی
 هەر لە سیاسررییەکان ئرراڵوگۆڕە هررۆی بە ئەوان و تێرررۆر سیاسررەتی لە ڕێررژیمە ئەو دەسررتبەرداربوونی هررۆی نەبرروونە
 ئەنجرام بە و تێرۆریسرتەکانیان تەڕاتێنری مەیردانی کرردوەتە شروێنەیان ئەو کررابێتەوە، برۆ پێیەکران جرێ شوێنێک

 .دزێوەکانیان پیالنە گەیاندنی
 

 لەو ئێرران بە پێویسرتییان هرۆی بە هەم و هاوسرنووری هرۆی بە هەم کە ناوچرانەیە لەو یەکێرک عێراق کوردستانی
 کیبەرکێری لەوان یەک و دیرکەش هۆکراری هێنردێک و عێرراقەوە ئابووریی حەساری ژێر کەوتبووە کە هەلومەرجەیدا

 سرررپای هەواڵگریررری دەزگرررای ڕێرررگەی لە کە ئیسرررالمی کۆمررراری لەگەڵ باشررروور حیزبەکرررانی لە بەشرررێک پێوەنررردیی
 بە بروو زوو زۆر هەر نراوچە، لەم کروردی دەسرەاڵتی پێویسرتییەکانی لە نەبروو بەشرێک و دەخررا ڕێرک پاسدارانەوە

 جێگەی ئەو هەتا ئیسالمی کۆماری پاسدارانی سپای تێرۆریستییەکانی گرووپە بۆ بەرباڵو مەیدانێکی کرانەوەی هۆی
 بەرینترکردنی بۆ بوو ڕێخۆشکەر ئەمەش هەر. دامەزراند ناوچەدا لەو تێرۆریستییەکەشیان قەرارگا نهێنیی ناوەندی

 .حیزبەکان و دەسەاڵت چاوی لە دوور بە دیکە خەڵکانی لەگەڵ تێرۆریستییە دەزگا ئەم پێوەندییەکانی
 

 ڕۆژهەاڵتری حیزبییەکرانی ناوەنردە و پێشرمەرگە بارەگرای و برنکە پەالمراردانی هەلومەرجە ئەم دروستبوونی ئاکامی
 تێرۆریسرتییەکانی پریالنە یەکری دوای لە یەک درێرژەی و دەسرپێکردن. ببروون جێگیرر کوردستان باشووری لە کە بوو

 و بنکە سەر بۆ هێرش دانانەوەو کەمین ڕفاندن، ڕێگەی لە ساڵدا پێنج ماوەی لە تەنیا باشوور لە ئیسالمی کۆماری
 نێوەشردا لەو کە ڕۆژهەاڵت حیزبەکانی ئەندامانی و پێشمەرگە و کادر سەدان گیانلەدەستدانی هۆی بە بوو ماڵەکان
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 زیرادبوونی نێوخرۆ، گۆڕانکارییەکرانی الوە، بەم ١٣٧٧ سراڵی لە. بەرکەوترووە شرێری پشرکی بروون دێموکرات حیزبی
 ئەم کەمبروونەوەی یرا وەسرتانڕا بۆ بوون هۆکارێک چەند کوردستان، لە دەسەاڵت جێگیربوونی و دەرەکییەکان فشارە

 برررۆ باشررروور حیزبەکرررانی سرررەر فشارخسرررتنە وەک) دیکەیررران ڕێرررگەی ئەو جرررێگەی لە و تێرۆریسرررتییانە کرررردەوە
 نیشران وایران الشرەوە لەو و بەر گررتە( کردنیان هاوکاری لە ڕێگرتن و حیزبانە ئەو تێکۆشانی بەرتەسککردنەوەی

. خسرررتوەتەوە دوور خەبرررات ڕاسرررتەوخۆی مەیررردانی لە حیزبەکانیررران و نررریە گرفتێکررری کرررورد ڕۆژهەاڵت لە کە دەدا
 لە چ و شاخ لە چ پیالنەکانیان هەموو لەگەڵ ڕووبەڕووبوونەوە لە ڕۆژهەاڵت خەڵکی بوونی مەیداندا لە هەرچەند

 کوردسرتان خراکی لە بەشرە لەو کرورد ڕۆڵەکرانی خەباتی کە بباتەوە بیر لە ڕاستییەیان ئەو نەیهێشت هەرگیز شار
 هەترا ورمرێ لە ڕۆژهەاڵت پارێزگاکرانی ئیسرتاش هەترا برۆیە هەر. نەکرد ئارامی بە هەستیان هەرگیز و بەردەوامە

 ئەمنییەتری هێزی و پاسدار هەزار دەیان مۆڵگەی بە کردوویانە و دەکەن لێ چاو ئەمنییەتی ناوچەیەکی وەک ئیالم
 .خۆیان

 
 ئاگراداربوونی و نەتەوەییەکران، داواکرارییە و وشریاری ئاستی بەرزبوونەوەی و واڵت نێوخۆی لە خەبات پەرەگرتنی

 ئەو ئێسرررتا کوردسرررتان، ڕۆژهەاڵتررری خەڵکررری لەسرررەر سیاسرررییەکان هێرررزە کررراریگەریی لە ڕێرررژی  دەسرررەاڵتدارانی
 دەسرررتپێکردنەوەی سرررەرەکییەکانی هۆکررارە لە یەکێرررک ئەمە گومرران برررێ. کررردووە زیررراتر ئەوان الی نیگەرانییررانەی

 ١٣٩٥ یەلردای شرەوی لە کە پیالنێک. حیزبەکان و پێشمەرگە سەر بۆ ئیسالمییە کۆماری یستییەکانیتێرۆر پەالمارە
 کە کاتێکرردا لە و کوردسررتان دیمرروکراتی حیزبرری سررەرەکیی بارەگررای بەردەم لە بۆمررب تەقانرردنەوەی هررۆی بە کە

 ٧ و دەکررردەوە قاسررملوویان دوکتررور شررەهید ڕێرربەری دایکبرروونی لە یررادی شررەوەدا لەو بنەماڵەکانیرران و پێشررمەرگە
 سررەباد دانررانەوەدا بۆمررب کردەوەیەکرری لە ئەمساڵیشرردا کۆتاییەکررانی لە و پێکرررد دەسررتی کەوتەوە، لررێ شررەهیدی
 ئەمە. بروون شرەهید و، قوربرانی برووە تێردا قادرییران قرادر فەرماندە تێرۆریستیدا دزێوی پێالنێکی لە و ڕەحمانی

 سرەرەتایەکی ئەمە بێگۆمران. گیرراوە جێبەجێبوونیان بە پێش کە دیکەش پیالنی چەندین پووچەڵکردنەوەی لە جیا
 و کوردستانەوە باشووری خەڵکی چاوی بەبەر کە ئیسالمییە، کۆماری تێرۆریستییەکانی هێرشە تازەی دەورێکی نوێی

 .دەکا لێ هەڵوێستیان چاوەڕوانی ڕۆژهەاڵت خەڵکی و، دەچێ بەڕێوە ئەواندا واڵتەکەی لە
 

 بوونەوەیەکی ڕووبەڕوو لە جگە دەدا، پێ درێژە ڕەوتە ئەم پەروا بێ و ڕووهەڵماڵراوانە ئیسالمی کۆماری کە ئیستا
 چراوەڕوانیی کە کوردسرتان باشرووری لە کروردی دەسرەاڵتی وەدەنگهراتنی و ڕۆژهەاڵت حیزبەکانی الیەن لە یەکدەست
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 بێگۆمران دەکررێ، لرێ باشوور دێنە عینوانێکەوە و ناو هەر بە کە ڕێژی  دەستوپێوەندەکانی زیاتری چاوەدێریکردنی
 خەبەری چراوەڕوانی و دابنیشرن بێردەنگ ناتوانن بن، کوردستان شوێنێکی هەر لە نیشتمان پارێزەرانی و پێشمەرگە

 بررزانن دەبررێ ڕێررژی  دەسررەاڵتدارانی. بررن هاوسررەنگەرانیان و ڕۆڵە شررەهیدبوونی و دیررکە تێرۆریسررتی کردەوەیەکرری
 مرۆڤرانە دژە کردەوە بەم دەدەن هەوڵ و تۆقیون لێی ئەوان کە هەیە، ئەوەندە کورد پەروەرانی نیشتمان تواناکانی

 کاریگەریران زەبری شەهیدانەدا ئەو ڕژاوی ناحەق بە خوێنی تۆڵەی لە دەتوانن بیانەوێ هەرکات کە بکەن، الوازی
 .بدەن لێ
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٢ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی مارچی ٢٢ :ڕێکەوتی  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە
 

 

 
 

 کۆماری ئیسالمی تێرۆر و ئاسنی ساردکوتان
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

  
 لەو و دەسررەاڵتە دژبەری و سیاسرری جیررابیری کەسررێکی ئانقەسررتی بە کوشررتنی جۆرێررک سیاسرری، کوشررتنی یررا تیرررۆر

 کەرەسررەیەکی وەک تیررۆری دایرمە بە دەسررت، گرترۆتە دەسرەاڵتی و کررار سرەر هراتۆتە ئیسررالمی کۆمراری کە کراتەوە
 .هێناوە بەکار دژبەرانی و جیابیران دژی بە خۆی لە وەالنەندراو و دانەبڕاو گرینگ،
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 و تررس خوڵقانردنی مانرای بە هەمووانردا لە بگەڕێرین، تیررۆر مانرای لە قامووسرەکاندا الپەرەکرانی نێو لە ئەگەر
 هەر لە. گرتبرررێ دژبەرانررری لە چررراوی ژاری ئەوەی برررۆ دەیکرررا دەسرررەاڵت زیررراتر و کرررۆمەڵگەدا نێرررو لە دڵەراوکێررریە
 خرۆی دوای لە شروێنپێیەک ئەوەیە هەولری هەموو دەسەاڵت تێرۆردا لەکارکردنی گشتی بە و تیرۆریستی کردەوەیەکی

 هەول خرۆی دەسرەاڵت هەر جراران زۆر تەنرانەت بمێنیرتەوە؛ گۆمانردا و شرک حرالەتی لە وکوشرتنەکە نەهێڵێ بەجێ
 .بەرێ الرێدا بە لێکۆلینەوەکان رێچکەی هەڵە زانیاریی دانی بە دەدا
 
 بررۆ پەنررا ئازادیخوازییەکرران جرروواڵنەوە لەگەڵ بەربەرەکررانی بررۆ دەوڵەتررانەی ئەو نررین کەم ئیستاشرردا سررەردەمی لە

 جرێ تێررۆردا دژی خەبرات بەرەی لە کە دەکەن ئەوە ئیردیعای خۆیشریان برۆ و دەبەن تێرۆریسرتی کرردەوەی و تێرۆر
 دنیررایەک سیاسررییەکانیاندا بەرژەوەنرردییە پێنرراو لە دەبینرری دەخشررێنی، کارنامەیانرردا بە چرراوی کە بەاڵم. دەگرررن

 .لەوانە یەک ئێران ئیسالمیی کۆماری کردوە؛ کوشتاریان و جینایەت
 

 برۆ تیرۆریان کەیانڕێژیمە دامەزرانی پێش تەنانەت ڕێبەرانی کە دەوڵەتانەیە لەو یەکیک ئێران ئیسالمیی کۆماری
 براڵوی بە ڕێژیمەکەیانردا ڕاگرتنری پێنراو لە دەسرەاڵتیش بە گەیشتن دوای و هێناوە بەکار سیاسییەکانیان ئامانجە

 نهررادینە دەسەاڵتیشرردا پێکهرراتەی لە  و دەگەڕێررتەوە ڕێررژی  ڕێبەرانرری فیکریییەکررانی بنەمررا بررۆ ئەوەش کردوویررانە؛
 .خراوە جێ و کراوە

 
 بنەمرررای سرررێ سرررەر لە ئیسرررتا هەترررا ڕا  ڕێژیمەکەیررران دامەزرانررری سرررەرەتای لە هەر ئیسرررالمی کۆمررراری ڕێبەرانررری

 و «نررراوچە واڵترررانی ناسرررەقامگیرکردنی و واڵت نێوخرررۆی لە قەیرررران خولقانررردنی» ،«شرررۆرش هەنررراردەکردنی»
 و ئێرران خرۆی نێرو لە مەزهەبری و سیاسری جیابیرانی نێوبردنی لە بۆ کارا کەرەسەیەکی وەک تیرۆر بەکارهێنانی»

 کۆمررراری بنەڕەتررری قرررانوونی پێشرررەکیی لە. داوە ڕێژیمەکەیررران درێژکرررردنەوەی و ڕاگررررتن هەوڵررری «واڵت دەرەوی
 و ئەرک باسری لە و دەبرا نراوی «مەکتەبری ئەرتەشری» وەک دەکرا ئێران نیزامیی باسکی لە باس کاتێک ئیسالمیدا

 و ئیمران کە ئەوەیە سرەر لە سرەرنج واڵتردا بەرگریری هێزەکرانی ئامادەکاریی و پێکهێنان لە»: دەڵێ وەزیفەکانیدا
 ئەو بەجێگەیانرردنی بررۆ پاسررداران سررپای و ئیسررالمی کۆمرراری ئەرتەشرری پێرریە بەو بررێ، قررانوون و بنەمررا مەکررتەب
 و خررودا ڕێررگەی لە جیهرراد واتە مەکتەبرری ئەرکرری بەڵکرروو سررنوورەکان پاراسررتنی بررۆ هەر نەک دێررن، پێررک ئامررانجە
 ئەسرلی لە هەروەهرا. «شرانیان سرەر دەکەویرتە جیهران لە خودا قانوونی حاکمییەتی پەرەپێدانی ڕێگەی لە خەبات
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 و وەزیررفە ئیسررالمی کۆمرراری دەوڵەترری و ئررۆممەتن یەک موسرروڵمانەکان هەمرروو»: هرراتووە بنەڕەتیرردا قررانوونی ی١١
 برردا هەوڵ و دابرێررژێ موسرروڵمان نەتەوەکررانی یەکیەتیرری و هاوکرراری بنەمررای لەسررەر خررۆی سیاسررەتی ئەرکیەترری
 .«دی بێتە ئیسالم دنیای فەرهەنگیی و ئابووری و سیاسی یەکیەتیی

 
 سیاسرییەکانی سنوورە دەرەوەی و ئێران نێوخۆی لە دەسەاڵتداری و دەسەاڵت لە ئیسالمی کۆماری خویندنەوەیەی بەو

 کە سروشررررتییە کرررردوە، پێناسررررەی واڵتەکەی سررروپای و ئەڕتەش بررررۆ بەرپرسرررایەتییەی و ئەرک بەو و هەیەتررری
 تێپەربوونی بە دەبینین بەاڵم. بێنن کار بە ئامانجەکانیان بە گەیشتن بۆ چەکێک وەک تیرۆر ڕێژی  دەسەاڵتدارانی

 و، کێشرە بروونەتە برۆی هێدی هێدی ئیسالمی کۆماری باوەڕانەی ئەو هەر کە دەخا دەر خۆ زیاتر ڕاستییە ئەو کات
 زەمەنیی ماوەیەکی لە دەوڵەتی تێرۆری دیکەوە لەالیەکی. دادەفەتێنێ ئیسالمی کۆماری لەشی خەریکە خۆرکەیە ئەم

 بەهێرز برۆ برێ بەڵرگە و ئامراژە نراتوانی دێ کرار بە نیرزام و دەوڵەت دژبەرانری و جیابیران دژی بە کە دورودرێژدا
 ئەو ناسرررەقامگیریی و الوازی نیشرررانەی دەتررروانێ ئاشرررکرا بە بەڵکررروو  سیاسرررییە؛ سیسرررتمە و دەوڵەت ئەو بررروونی
 بە ناچررار هەر خۆیرردا تەمەنرری لە دەیە چرروار مرراوەی لە کە سیاسرری نیزامێکرری و دەوڵەت. بررێ سیسررتمە و دەوڵەت
 ئەم ئاشررکرایە و ڕوون. دەردەخررا خررۆی ناسررەقامگیریی و الوازی ئەوپەری بررووبێ، دژبەرانرری و جیررابیران تیرررۆری
 بسرتێنێ پەرە کرۆمەڵگەدا لە خرۆی ئەندیشەکانی لە جیا ئەندیشەیەک و بیر کە دەترسێ لەوە کاتێ هەموو ڕێژیمە

 .بکا لەق پێی جێ و
 

 و سیاسرری دژبەرانرری تێرررۆری. بررووە ئیسررالمی کۆمرراری سیاسررەتەی ئەو چەقرری کرراتێ هەمرروو ئێررران لە کوردسررتان
 هەمیشرررە تێررررۆر بەڕێرررگەی ئرررایینی و سیاسررری جیرررابیرانی دەرکردنررری مەیررردان لە هەروەهرررا و کرررورد تێکۆشرررەرانی
 ماشرێنی مراوەیەکە دەبینرین ئێستاشردا لە. برووە کوردسرتان لە ڕێژی  بەرنامەکانی و کار سەرووی لە و ئەولەوییەت

 یەلردای شرەوی تەقیرنەوەکەی. دراوە پرێ دیرکەی خێراییەکری نەکەوترووە گەڕ لە قەت کە ئیسرالمی کۆمراری تیرۆری
 لرێ تێکۆشرەری ٧ شەهیدبوونی کە کوردستان دێموکراتی حیزبی سیاسیی دەفتەری بارەگای بەردەم لە رابردوو ساڵی

 سرەباد شەهیدبوونی کە حدکا ئەندامی ڕەحمانی، سەالد ماشێنی بە مێاناتیسی بۆمبی لکاندنی هەروەها کەوتەوە،
 حیزبرری فەرمانرردەیەکی قررادری، قررادر بررۆداڕێژراوی بەرنررامە تێرررۆری و؛ کەوتەوە لررێ نرراوبراوی کرروڕی ڕەحمررانی،
 بەداخەوە کە تێرۆریسرتییانەن کرردەوە و پریالن لەو بەشرێک ڕەشرەممەدا مرانگی نێوەڕاسرتی لە کوردستان دێموکراتی
  کە بووە گۆریدا لە ڕێژیمەوە لەالیەن دیکەش تێرۆریستیی هەوڵی و پیالن زۆر حاڵێکدا لە بوون، سەرکەوتوو
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 .ەوەکردوونەت پووچەڵیان کوردستان ڕۆژهەاڵتی حیزبەکانی ئەمنیەتییەکانی دەزگا
 

 دێمرروکراتی حیزبرری ئیسررالمی کۆمرراری تیرررۆری ماشررێنی بررۆچی کە بررێ پرسرریار الیەن و کەس زۆر بررۆ ڕەنررگە ئێسررتا
 گرران و ئرالۆز کوردسرتان ڕۆژهەاڵتری مەسرائیلی بە ئاگرا خەڵکری الی پرسریارە ئەو وەاڵمری ئامانج؟ بە کردووەتەوە

 حیزبری جێگای و پێگە سەر لە زانیارییەیان و ئاگایی ئەو ڕەنگە کە کەسانێک یا کەس هەن و هەبوون بەاڵم نیە،
 .بیبینن کە نەیانهەوێ یان نەبێ کوردستاندا ڕۆژهەاڵتی کۆمەڵگەی نێو لە دێموکرات

 
 برۆ ڕێرگەی سرەر هراتوونە کە کۆسرپەی و کەنرد هەموو ئەو سەرەڕای رابردوودا ساڵی ٧٢ ماوەی لە دێموکرات حیزبی
 بە رێگرایەدا لەو و نەوەسرتاوە کوردسرتان ڕۆژهەاڵتری لە کرورد گەلری مافەکانی وەدەستهێنانی بۆ خەبات لە ساتێک
 دڵری نێرو لە بەهێرزی پێگەیەکری کە کرردووە وای ئەوە هەر و بروون شرەهید پێشرمەرگەی و کرادر و ئەندام هەزاران

 جەمرراوەرییەی پررێگە ئەو دەترسررێ لێرری ئیسررالمی کۆمرراری ئەوی ڕاسررتیدا لە و هەبررێ کوردسررتاندا خەڵکرری کررۆمەاڵنی
 برۆ برارودۆخ کرات هەر کە دەزانرن ڕاسرتییە بەو براش ئیسرالمی کۆمراری دەسرەاڵتدارانی هەروەها. دێموکراتە حیزبی

 کوردسرتان کەوێ، ترێ درزی ئێرران لە ئەوان حاکمییەتی و بێ لەبار کوردستان لە خەڵک ناڕەزایەتیی بزووتنەوەی
 برررۆ ئامرررادەترە ئێرررران دیرررکەی ناوچەکرررانی هەمررروو لە کررروردی دیرررکەی هێزەکرررانی و دێمررروکرات حیزبررری بررروونی بە

 .بارودۆخەکە دەستەوەگرتنی بە و هەل قۆستنەوەی و بەربەرەکانی
 

 دەیەیە چرروار ئیسررالمی کۆمرراری کە سرراردکوتانە ئاسررنی ئەوە بگرررێ؟ ڕەوتە بەو پررێش دەترروانێ تێرررۆر ئرراخۆ بەاڵم
 ئەوە ڕێرژی  برۆ ئاکرامەکەی کوردسرتان لە کوشرتار و جینرایەت و تێررۆر دەیە چروار. دەڕوا کرۆنە قەوانە ئەو لەسەر

 حیزبری و، برووە گەشرە لە ڕوو بەردەوام کوردسرتان لە مافخوازی و شۆڕشگێری شعووری و نەتەوەیی هەستی کە بووە
 گرترووە، هەڵری ئیسرالمی کۆمراری تێررۆری سیاسەتی سۆنگەی لە خەسارانەی و زەبر ئەو هەموو سەرباری دێموکرات

 .کوردستانە خەڵکی کۆمەاڵنی هەراوی متمانەی جێی و خۆشەویست هەروا و مەیدانە لە هەروا بەاڵم
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٢ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی مارچی ٢٢  :ڕێکەوتی  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

308 
 

 
 !ئەسپی سەرکێشی تاوانبار ھەروا لەجۆشە

 
 
 
 
 
 

 ھەیاس کاردۆ

  
 هێرشررێکی بررۆ خررۆی خەریررکە و کررراوەتەوە نرروێ تررازە نەکەوترروە، لەکررار قەت کە ئیسررالمی کۆمرراری مەرگرری ماشررێنی

 وەی بررۆ دەکرروتێ چوارنرراڵ خەریررکە ئێسررتا دپڕمێنررێ، دایرر  کە تاوانبررار سەرکێشرری ئەسررپی. دەکررا ئامررادە بەرباڵوتررر
 کوردیران لەڕۆڵەکرانی ئیسرالمی کۆمراری دەسرەاڵتدارانی خروێنەی جرۆگە ئەو. بکا زیاتر و زیاتر تاوانەکانی ژمارەی
 بەخروێن لەسرەرانی هەرکام. دەکەوێ خوێن وەسەر و دەزێتەوە خەریکە بەهار وەرزی سەرەتای دەگەڵ خستوە، وەڕێ

. نەدەن دەرخروارد کوردیران الوانری مێشرکی نریە ڕۆژ و شرانە لەسرەر ماریان دوو زەمان ئەژدهاکی وەک ئێران تینووی
 مەرگری داسری و دەبێرتەوە دووپرات ڕۆژێ هەمروو نەگبەتە واڵتە لەم کورد بە خەیانەت و جینایەت و غەدر مێژووی
 کەس و ناکرا برڕ هرۆوەی هەترا کرورد هاواری هەزار ئێران حاکمانی الی. دەکا دروێنە کورد الوانی ملی هەروا ڕیژی 

 .ناکا ماندوو خۆی گرتنی گوێ بۆ
 

 و سروڵح و پێکگەیشرتن بەچراوی قەت ئێرران دەسرەاڵتدارانی دەگۆڕێردایە ڕزگراری و ئازادی بۆ کورد خەباتی لەوەتا
 ویسرتی برۆ دانەوانردنی مرل و کرورد بەچۆکرداهێنانی یران ئەوانە مەبەسرتی ئەوەی. نەکرردوە کورد لە چاویان ئاشتی

 و بەرداتەوە سەر زیاتر کورد هەتا داوە نیشانی مێژوو. ڕاگرتن برسی و ماڵوێرانی و کوشتوبڕ درێژەی یان خۆیان،
 قەت. دەکەوێ وەکررار چرراکتر قەتڵرروبڕ و سررەرکوت ماشررێنی بررێ، بێرردەنگتر دەسررەاڵت زۆرییەکررانی و زوڵرر  لەحانررد

. هەڵێنرێ پرێ بەزەییان و ڕەح  چاوی و بکا نەرم دەسەاڵتداران دڵی مەزلوومییەت هاواری نەبیستراوە و نەدیتراوە
  سەرخستنی لەپێناو. کوردە نەتەوەیی ناسنامەی و کەلتوور زمان، فەرهەنگ، نابوودیی ئێران درێژخایەنی پالنی
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 .خوێنە جۆگەی وەڕێخستنی و بێڕەحمی نیشاندانی کەهەمان دەکاتەوە تاقی ڕێگا مەترسیدارترین پالنەشدا ئەو
 الوانی بەلێشاوی ئەشکەنجەی و ئازار و لەنێوخۆ خەڵک کۆمەاڵنی بەزەییانەی بێ لەسەرکوتی جگە ئیسالمی کۆماری

 کرورد تێکۆشرەرانی لەنێروبردنی برۆ و دەنێررێ دەرەوەش بۆ خۆی تیڕۆڕی ماشێنی بەدای  جۆراوجۆر، بەبیانووی کورد
 تیررڕۆری کوردسررتان لەباشررووری ئیسررالمی کۆمرراری ترراوانی دەسررتی قوربررانیی دوایررین. نررادا بەفیررڕۆ مەجالێررک هرری 

 کەلەبەرەبەری بروو ادریقر قرادر تێکۆشرەر کوردسرتان، دێمرۆکڕاتی حیزبری ڕابروردووی خاوەن و خۆشناو فەرماندەری
 واڵت لەدەرەوەی ئیسالمی کۆماری تیرۆرەکانی ڕابوردووی بەلەبەرچاوگرتنی. ئەستێندرا لێ گیانی نوێدا ساڵی سەری

 کررورد تێکۆشررەرانی بررۆ مەرگ داوی خەریررکە کەدیسرران بررزانین برراش ئەوەی دەبررێ کوردسررتان باشررووری بەتررایبەت و
 .دەکرێتەوە بەرینتر تیرۆریستەکان ڕمبازێنی مەیدانی و دادەندرێتەوە

 
 بکرا، کرورد تێکۆشەرانی ڕاوی و دابڕێژێ مەترسیدارتر پالنی هەتا ڕەخساندنی بۆ مەجال و تاوانبار بە مەیداندان

 پیالنەکرانی لەبەرامربەر ڕاوەستان. بڕژێ بەخۆڕایی هەروا کورد خەباتکارانی خوێنی بدرێ ڕێگە نابێ. تاوانە خۆی
 حیرررزبە سرررەرەکیی ئەرکررری بکررراتەوە، تیررررۆر لەبەرنرررامەی بیرررر نەتررروانێ هەترررا هەڵچنینررری  پرررێ تەنرررگ و ڕیرررژی 

 کەم پەالمررار بررۆ ڕیژیمرری جەسررارەتی نەک پرراڕانەوە و نەرم زمررانی خسررتوە دەری ئەزمرروون. کرروردە سیاسررییەکانی
 نیشراندان فەقیرر خرۆ و پراڕانەوە بە ڕزگراری و ئرازادی برۆ خەبرات. کرردوە زیادیشری قرات چەند بگرە نەکردۆتەوە

 بتروانێ کە هەمەالیەنەیە و لێبرڕاو خەبراتێکی ڕیرژی  سرەرکوتی دەزگرای دەگەڵ بەربەرەکرانی ڕێگرای تەنیا. ناکرێ
 لە دیفرراو مەبەسررتی بە بررۆکراو حیسرراب و تررۆکمە پالنرری داڕشررتنی. بکرراتەوە کەمتررر ڕیررژی  مانۆرەکررانی مەیرردانی

 زەبرێرک هەر. بەردەوام کراری سرەرلەوحەی بکرێتەوە دەبێ دوژمن، مەجالەکانی کردنەوەی بەرتەسکتر و تێکۆشەران
 دڵگەرمترر درێژەدانری برۆ ئیسرالمی کۆماری دسەاڵتدارانی دەکەوێ، کورد خەباتکارانی وەجەستەی تیرۆرەوە لەڕێگای

 تێکۆشرەری بروونی شرەهید بەاڵم. نرایە لرێ نائومێدی بۆنی بەربەرەکانێدا لەمەیدانی پێشمەرگە شەهیدبوونی. دەکا
 بردرێ ڕێرگە نرابێ. دەکرا ئرالۆزتر مێشکەکان و الوازتر جەستەکان دەگوشێ، ڕێکتر دڵەکان تیرۆرەوە لەڕێگەی کورد

 لەمەترسری هەر کرورد خەباتکرارانی گیانی مادام. بڕێژرێ خوێنی هەبێ دیفاعی مەجالی ئەوەی بێ کورد تێکۆشەری
 هەمیشرە دوژمنردا سروپای و پێشرمەرگە نێوان لەشەڕی مەترسی؟ نەکەوێتە بەربەرەکانیدا لەمەیدانی بۆ ئیدی دایە،

 زەبررری پێشررمەرگە هێررزی زۆرجررار تەنررانەت و بررووە پێشررمەرگە شررەهیدی بەرامرربەری چەنررد دوژمررن کرروژراوی ژمررارەی
  شێوەی بەئاسانترین دەکەوێ وەکار دوژمن تیرۆری تیمی کە بەاڵم. ببینێ زیان خۆی ئەوەی بێ داوە لەدوژمن قورسی
 .دەکەن شەاڵڵ دەخوێندا کورد تێکۆشەری جەستەی بناسێندرێن، دوژمن ئەفڕادی ئەوەی بێ و مومکین
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 دیرکە جرارێکی تیررۆر، دەسرتی تەلەفراتی لەدانری زۆر ئەزمروونێکی تێپەڕاندنی پاش و ساڵ نوێبوونەوەی دەگەڵ با
 خەباتکارانی ڕاوی هاسانی و سووک بە نەدەین دوژمن بە مەجال چیدیکە با. داڕێژینەوە خۆمان دیفاعی ستڕاتێژیی

 نەعرررەتەی دیررکە جررارێکی بررا. بررێ پێرروە هررات هەرچرری و مەرگ داوی بکەیررنە لررێ تیرررۆری مەیرردانی بررا. بکررا کررورد
 .بخاتەوە وەلەرزە وکوردستان دۆڵەکانی و دەشت پێشمەرگە

 
 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٢ ژمارەی لە)

 
 ٢١١٨ی مارچی ٢٢  :ڕێکەوتی  -کوردستان و کورد  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
  

 
 

 وەکارکەوتنەوەی ماشێنی تیرۆری کۆماری ئیسالمی ئێران
 
 
 
 
 
 

 نەبی محەممەدی
  

 بە بەرانررربەر تێرۆریسرررتی پیالنررری ٥ لە زیررراتر ئێرررران ئیسرررالمی کۆمررراری رێژیمررری ڕابرررردوو سررراڵی یەک مررراوەی لە
  سیستماتیکە پیالنە ئەم. بردوە بەڕێوە کوردستان باشووری لە نیشتەجێ کوردستان ڕۆژهەاڵتی کوردی تێکۆشەرانی

  پاسدارانی سپای ئیتالعاتی بەشی سەرپەرەستیی بە ڕێژیمەوە ئەمنیەتییەکانی ناوەندە ڕاستەوخۆ لەالیەن کە
 لە کوردسرتان دێمروکراتی حیزبری سیاسریی دەفرتەری برنکەی بەردەم لە یەکەمجرار برۆ دەچرێ، بەڕێروە ئێرران رێژیمی
 سراڵرۆژی و یەلردا شرەوی لە کە تێرۆریسرتییەدا کرردەوە لەم. کررا جێبەجرێ کۆیە شاری نزیک لە و پارەکە زستانی
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 هەرێمری ئاسایشری دەزگرای سەربە کەسی ٢ و حیزبە ئەم پێشمەرگەی ٥ دا، ڕووی قاسملوودا دوکتور شەهید تێرۆری
 .دا دەست لە گیانیان کوردستان

 
 کە ڕۆژەدا لەو ڕاسرت یەلردا، شرەوی تێررۆرەکەی کەیسری برۆ  هەولێر شاری لە دادگا بەدواداچوونی لە ساڵێک دوای

 یەلرردا شررەوی تێرۆریسررتییەکەی کررردەوە لە تۆمەتبررار گیراوانرری لە کەس چەنررد ترراوانیی بێ سررەر لە بڕیرراری دادگررا
 ی کوردسرتان دێمروکراتی حیزبی ئەندامێکی ماشێنی بە دەستی بۆمێکی هەولێر، شاری بنەساڵوای گەڕەکی لە دەرکرد،
 لرێ حیزبری دیکەی ئەندامێکی برینداربوونی و حیزبە ئەم ئەندامێکی شەهیدبوونی ئاکامدا لە کە تەقییەوە ئێراندا

 .هەبووە بنەساڵواشدا تێرۆرەکەی لە دەستی ئێران ئیسالمی کۆماری کە نیە لەوەدا گۆمان کەس بۆ. کەوتەوە
 

 فەرمانردەیی کرادرێکی حردکا، ئەنردامی دوو بە بەرانبەر هەوڵیر شاری تێرۆریستییەکەی کردەوە دوای ڕۆژ هەرچەند
 دەسترێژی ئێرانەوە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی تێرۆری تیمی الیەن لە بالیسان دۆڵی لە کوردستان دێموکراتی حیزبی

 .کرا شەهید فیشەک، ٢١ لە زیاتر لێدانی بە و کرا لێ
 

 لە ئێرران ئیسرالمی کۆمراری رێژیمری دیرکەی تێرۆریسرتیی هەوڵری دوو النریکەم ڕابرردوودا سراڵی یەک ماوەی لە هەر
 ئێرران، کوردسرتانی زەحمەتکێشرانی شۆڕشگێڕی کۆمەڵەی و کوردستان زەحمەتکێشانی کۆمەڵەی بارەگاکانی لە نزیک

 .کرانەوە پووچەڵ بەخۆشییەوە کە بەڕێوچوون
 

 شرررێوەیەکی بە ئیسرررالمی کۆمررراری ڕێژیمررری کە ئەوەیە پێررردانە گرینگی و تێڕامررران جێررری پێوەنررردییەدا لەم ئەوەی
 لە ئەمە هەر کە وەرێخسرتۆتەوە کرورد تێکۆشرەرانی بۆسەر خۆی تێرۆری ماشێنی بۆدارێژراو، بەرنامە و سیستماتیک

 :بگەیەنێ پەیامێک چەند دەتوانێ دا خۆی
 
 دۆخی بۆ گەڕانەوە و کوردستان باشووری هەرێمی لە هەتاوی ٧١ و زایینی ی٩١ دەیەی تێرۆرەکانی بە سەرنجدان بە

 بشرێوێ و نێوخرۆیی کێشرەی سباتی، بێ تووشی مەڵبەندە ئەم هەرکات کە دەردەکەوێ هەرێ ، کاتی ئەو ئەمنیەتیی
 مەجالێرک و دەرفەت وەک ئەمەی و کرردوە پرێ هەسرت ئەمنیەتری بۆشاییەکی ئێران ئیسالمی کۆماری رێژیمی بووبێ،

 لە. داون  لرێ زەربەی و قۆسرتۆتەوە نیشرتەجێن باشروور لە کە ڕۆژهەاڵت سیاسریی تێکۆشرەرانی سرەر هێرشرکردنە بۆ
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 و پاڵپشررتی بە( کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری) واڵت نێوخررۆی لە مەدەنرری و سیاسرری تێکۆشررانی هەرکررات دیررکەوە الیەکرری
 تێررۆری ماشرینی کردبرێ، زیرادی حیزبەکران تێکۆشرانی و برووبێ پێوەدیرار گڕوتینی کوردییەکان، حیزبە پشتیوانیی

 .کردوە زیندوویەتییە و تێکۆشان ئەم داینامۆی ئادرەسی لە رووی ئێران ئیسالمی کۆماری
 

 شرارو لە ئەمنییەتییەکران هێرزە لە کەس هەزار سرەدان جێگیرکردنی و مۆڵدان بە کە ئێران ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی
 بە بێرت، شرێوەیەک هەر بە دەیرهەوێ نیزامری، گەورەی پادگرانێکی کرردۆتە نیشرتمانەی ئەم کوردسرتان، ناوچەکانی

 بە نزیرک مراوەی لە وەک و بدات حیزبەکان و سیاسی تێکۆشەرانی لە زەربە تۆقاندن و تێرۆر پیالنی بەڕێوەبردنی
 حیزبەکانیران و سیاسری تێکۆشرەرانی تێکۆشرانی مەجرالی داوە،  ئەنجرامی و داڕشرتوە برۆ پیالنری ڕابرردوودا ساڵی ٤١

 .بخاتەوە دووریان بەرتەسک
 

 برۆ ئەمنیەتیریە بۆشراییە ئەم مەترسریی بە کۆترایی دەتروانێ چرۆن کوردسرتان باشووری هەرێمی حکوومەتی ئەوەیکە
 بە بەداخەوە کە هەستیار و پڕگرینگ باسێکە بهێنێ، سیاسیی تێکۆشەرانی و کوردستان ڕۆژهەاڵتی حیزبەکانی سەر

 لە دوورە دا کورتخررایەن لە چارەسررەرکردنی النرریکەم نرراوخۆییەوە، ملمالنیرری و ئررابووری و سیاسرری بررارودۆخی هررۆی
 و خۆپاراسررتن سیاسررەتی بکرررێ، سررەر لە قسررەی جرردیی بە پێویسررتە پێوەنرردییەدا لەم ئەوەی بەاڵم. چرراوەڕوانی

 .بەرنەدەنەوە لێ دەستی و نەبن کەمتەرخەم النیکەم چیدیکە کە کوردستانە رۆژهەاڵتی حیزبەکانی ڕەوای بەرگریی
 گەڵ لە هاوکررراری برررۆ هەیە هاوبەشررریان ناوەنررردێکی کوردسرررتان ڕۆژهەاڵتررری حیزبەکرررانی خۆشرررییەوە بە کە ئێسرررتا

 و خۆپاراسرتن مەبەسرتی بە هراوبەش هەنگراوی پێشرمەرگانەوە، جموجرۆڵی و ئەمنیەتی رووی لە پێویستە یەکتری،
 .بنێن ڕەوا دیفاعی

 
 وەک هەر و نەخرروازراودایە و هەسررتیار دۆخێکرری لە کوردسررتان باشررووری ئەمنیەتیرری و سیاسرری بررارودۆخی بەداخەوە

 کورسرتان رۆژهەاڵتری حیزبەکرانی برۆیە بکررێ، چارەسرەر دۆخە ئەم زووانە بەم چراوەڕوانییە لە دوور کررا، باسیش
 بێنررنەوە هەترراوی ٧١ و زایینرری ی٩١ دەیەی لە ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری دەستوەشرراندنەکانی و تێرۆرەکرران پێویسررتە
 .”نەدات پێیانەوە مار دووجار کونێکەوە لە“ ئەوەی بۆ خۆیان بەرچاوی
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 ،!!تێرۆری کاک قادر قادری و چەند پەیڤێک

 
 
 
 
 
 

 حسێن ڕەسووڵی

 
 کرردە قرادری قرادر کراک دێررین، تێکۆشرەری و خۆشەویسرت هراوڕێی گیرانی تاوان دەستی ئەوجارەیان بەداخەوە زۆر

 .کرد شەهیدی و ئامانج
  

 ئیسرالمیە، کۆمراری تێررۆرە ئەو بەڕێروەبەری و دارێرژەر دەزانرێ کەس هەمروو و ناکرات کردن ماندوو خۆ بە پێویست
 پێکردۆتەوە؟ دەستی ئیسالمی کۆماری ”تێرۆری ماشێنی“ ئایا دەڵێن کەس زۆر وەک بەاڵم

 
 لە سراتێکێش برۆ تەنرانەت کرات هری  ئیسالمی کۆماری تێرۆری ئاشی دۆستان، هەموو بۆچۆنی و بیر پێچەوانەی بە

 .ڕۆژهەاڵت تێکۆشەرانی جەستەی بۆ بەتایبەت نەوەستاوە هاڕین لە و گەڕان
 

 کانیاوەکان بوونی ژاراوی باسی کەس و دەبینێ گوڵەکان هەڵوەرینی و بوون پەڕپەڕ تەنها کەس زۆر بەداخەوە زۆر
 !!ناکات

 
 !!بکات داربەڕوەکان بڕی و قەڵت و بڕین باسی نیە کەس 
 

 !!بداتەوە کوردستان بەردی و دار و زەوی بوونی قەقنەس و سووتان لە ئاوڕ نیە کەس هی 
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 قەنررارە پەترری بررڕدراوە، کرروردی زمررانی کررراوە، تێرررۆر نیشررتیمان دایکرری جەسررتەی بەردەوامە، کررۆڵبەران کوشررتنی
 لێردراوەکان برۆمەلەرزە گرترووە، کروردی گەلری بینەقاقای گرانی و بێکاری هەڵخراوە، کورد تێکۆشەری بۆ بەردەوام

 . دەسووتێندرێن ئانقەست بە کوردستان لێرەوارەکانی هەاڵتن، ڕەق سەرمان لە و برسان لە
 

 مراوەیەدا لەو ئێرران ئەگەر کرردۆتەوە جەستەیی تێرۆری بە دەستی ئیسالمی کۆماری کە دەبینن ئەوە هەر کەس زۆر
 الوان ژێنۆسرایدی خەریکری بوو، سپی تێرۆری خەریکی بەاڵم بوو خامۆش ئاشکرا بە تێرۆری ماشێنی دەڵێن وەک کە
 زیراتر ئەوە برووە، ڕۆژهەاڵت ڕەسەنەکانی سیاسیە هیزە کردنی پەرتەوازە و لەتکردن خەریکی ڕۆژهەاڵت خەڵکی و

 .کردوە قەفەس لە کوردیەکانی هێزە هەموو نرخ کەمترین بێ بە ساڵە ٢٥ لە
 

 خەڵرک زۆریرنەی هەڵیردەوەرێنێ و عازیزێکمران جەسرتەی دەگاتە ئیسالمی کۆماری تێرۆری  ڕەشی دەستی هەرکاتێک
 خۆی کە کاتەوە باڵو الیەنە ئەو ئاگاداری یان بوونەکەی شەهید هەواڵی خێراتر کامەیان کە ئەوەیانە بەرکێی کێ
 !!بکات مەسەلەکە کاکڵی لە باس نیە کەس دەزانێ، شەهیدەکە خاوەنی بە
 

 و وێررانە نێو لە کردنی نیشتەجێ و لۆتکە لە هەڵۆ دابڕینی ئاکامی ئەویە بڵێ حیزبانە ئەو ڕێبەری بە نیە کەس
 !!کەالوەکاندا

 
 بررڕانەوەی بررۆ دیررکە؟ کانیرراوێکی برروونەوەی کرروێر بررۆ دیررکە؟ عررازیزێکی دانرری دەسررت لە دیسرران بررۆ ناپرسررێ کەس

 دیکە؟؟ مەتەرێزێکی ڕووخانی بۆ و دیکە شەقامێکی و دیکە ماڵێکی چرای کووژانەوەی بۆ دیکە؟ داربەڕوویەکی
 

 کرردوە بە و دەدات تاو سات بە سات خۆی تێرۆری ئەسپی گوێدان بێ بە و کردنەوە سڵ بێ بە کە ئیسالمی کۆماری
 و دەبررات بەڕێرروە فەلەسررتین و لوبنرران،یەمەن سررووریا، عێررراق، وێررنە بررۆ دیررکە واڵترری چەنرردین ئێررران لە جررگە

 زایینریەوە ی٩١ بەهراری سرەرەتای لە هەر کوردسرتانیش باشرووری تۆقانردنە، و برڕین و کوشرتن دیارە کلتوورەکەشی
 دەکەی؟؟ کێ لە گلەیی کەوابوو و هەیە و بووە ئێران دەسەاڵتی لە دانەبڕاو بەشێکی

 
  بەشی لەوەش جگە و نیە گۆمان جێگای ئێرانن بەکرێگیراوی و خۆر مووچە باشوور خەڵکی لە بەشێک کە ئەوەی
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  بە بەزەییان بین چاوەڕوان ئێمە دەکرێ چۆن دانایەتەوە خۆی کاری و کەس و خاک بە بەزەیی خەڵکە ئەو زۆری
  دابێتەوە؟ ڕۆژهەاڵت ئێمەی

 
 زۆر یرران هەبررێ ئەمنیەترری و بررێ پررارێزراو باشرروور لە هەبررێ چرراوەڕوانی ئەوەی دەڵررێ  موبررالەغە بررێ بە بەڕاسررتی

 .نازانێ سیاسەت بێی و ئەلف یان ساویلکەیە
 

 و توانرا و وزە دانری بەفیڕۆ بە جۆرێک بەڵکە نیە دان قوربانی ئەوە بەاڵم دەوێ خوێنی و قوربانی خەبات دڵنیام
 گیررانی ڕەبەقە سرراڵی٢٥ لە زیرراتر ئەوە ڕۆژهەاڵت کوردیەکررانی هێررزە و دێمرروکڕات حیزبرری ڕێبەرایەترری لێهرراتوویە،

 بررۆ نێشررانە بە کردوویررانە و دانەوە دەسررت لەپرری سررەر لە هررێلکە وەک عازیزانیرران و پێشررمەرگە و کررادر و خۆیرران
 .ئێران سێدارەی و پەت کۆماری

 
 ماشێنێک سواری بە و تەنها و تەک قادر کاک دەبینین کەچی نەبۆتەوە سارد سەباد شەهید پیرۆزی تەرمی هێشتا

 !! ئێران کرێگراوەکانی بە داوی دەکەوێتە دێیەک کوێرە لە
 

 هەترا زانرین کەم بە خرۆ و موبراالتی برێ بەاڵم نریە، تراوانە ئەو کەمکرردنەوەی جرۆر هری  بە قسەیە لەو مەبەست
 کەی؟

 
 برۆ و دەکەیرن سرنوورەکانمان دەرەوەی لە خۆمران دژبەرەکرانی و نەیرار شەڕی ئێمە دەڵێ ئاشکرا بە ئیسالمی کۆماری

 ڕوونتر؟ لەوە ئیدی دەیکەین، هەوڵێر و بەغدا و دەمێشق شەقامەکانی لە نەگرێ پێ بەردەگامان شەڕ ئەوە
 

 باشرتر لەوە نەک هەڵنەقرچێت تاران دەسەاڵتدارنی هەناوی هەتا و  ئیسالمی کۆماری دڵی نێو نەچێتە ئاور هەتا
 موجاهیردین دەردی بە ڕۆژهەاڵت کوردیەکرانێ هێزە کە نیە دووریش و دەبێ دەبێ خراپتر ئەوەندە هەزار بگرە نابێ
 .ببات

 
  دێ وەزاڵە لێ خۆی نێو گشتی ڕای بەاڵم نەڕووخێ ڕێژی  لەوانەیە ڕێژی  دڵی نێو بۆ سەنگەرەکان گواستنەوەی بە
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 برۆ کراری بەردەوام و دەترسرێ لێری و ترساوە لێی ساڵە ٤١ بە نزیک ئیسالمی کۆماری کە شتەیە ئەو هەر ئەوەش و
 .جیران و دەر ماڵی نێو بردۆتە خۆی شەڕی و ڕاگرتوە دوور خۆی لە ئاورەکەی و دەکات

 
 ئێسرتا و نریە ئیسرالمی کۆمراری سرەرکاری هراتنە واترا پێشروو دەیەکانی وەک ئێستا سەردەمی کە دەزانین هەموومان

 ئرارام دووڕگەیەکری وەک ئێرران و نریە کێشرە ئێرانردا لە بڵرێ دنیرا بە ئەوە برۆ تەقەالیەتری و حەول هەمروو ئێران
 سرەرمایەگوزاری برۆ بکرات ئەرخەیران ئورووپایەکران و ڕۆژئراوا زیاتر هەرچی ئەوە بۆ بدات دنیا گشتی ڕای نیشانی
 ئێران دەسەاڵتی لە بەشێکە کە کوردستان باشووری خاکی قوواڵیی لە دانیشتن بە هەربۆیە ئێراندا لە زیاتر کردنی

 بزانرێ شریاو بە و بکرات حەز هەرچۆنێرک و دەبرێ سرواتر پشروو ئێرران ، قەدەر و قەزا سیاسرەتی بە سپاردن خۆ و
 .دەکات کەوت و هەڵس

 
 گرۆڕینی خەریکری خەبرات، شرێوازی گرۆڕینی جیراتی لە کورەدسرتان ڕۆژهەاڵتری حیزبەکانی کە دەیەیە دوو لە زیاتر

 یران دەکەن خەبرات نرازانێ ئینسران لێهراتوە وای و باشروورن لە بروون نیشتەجێ درێژخایەنانەتری و باشتر شێوازی
 !! دەوڵەتدارین خەریکی

 
 باشوور لە کەچی نین ڕۆژهەاڵت خاکی بستێک خاوەنی ڕۆژهەاڵت کوردیەکانی حیزبە هەموو بە کە ئەوەیە کارەسات

 داناوە کارتۆنیان دەزگای و دام
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دیسان تێرۆر، دیسان ئاژاوەنانەوە لە ناو ماڵی کوردا، لە الیەن ئێرانی نەیار و 

 داگیرکەرەوە، 
 
 
 
 
 
 

 عارف باوەجانی

 
 ڕۆهەاڵترری حیزبرری ٢ سررەر لە ترۆریسررتی، کررردەوەی ٢ ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری ئەمسرراڵەوە سررێێ مررانگی لە هەر

 دەڤەری لە دیرکە ئەوی بروو، پایتەخرت هەولێرری شاری لە تروریستییەکانی کارە لە یەکێک برد، بەڕێوە کوردستان
 .بوو پشدەر

 
 باشرور خراکی نراو لە چی.بێت، خشاند ئێراندا ئیسالمی کۆماری سیاسەتەکانی بە چاوی وردی بە ماوەدا لەو ئەوەی

 کە لوبنان لە باوک حەریری ترورکردنی تایبەت بە. ناڤیندا ڕۆژهەاڵتی واڵتانی لە چی کوردستاندا، رۆژهەاڵتی و
 حوسرررییەکانی اڵمررریەو زۆر کە یەمەن، سررراڵحی عەبررردواڵ عەلررری یرررا. بێرررت سیاسرررەتەکانی ملکەچررری ئامرررادەنەبوو
 کارەیرران ئەو خۆیرران دەسیسررەی بە حوسررییەکاندا، پێکهرراتەی نرراو لە گوومرران دروسررتکردنی بررۆ هەر نەدەدایەوە،
 ئەوان دەسررتوورەکانی ڕایەڵرری گررۆێ کە نەکەنەوە لەوە بیررر یەمەن حوسررییەکانی لە کررام هرری  ئەوەی بررۆ ئەنجامرردا،

 .نەبن
  

لە  سیاسرین پرارتی ٢ دەسرەاڵتی ژێرر لە زیراتر کە نراوچەی ٢ لە و سراتەدا و ئران لەم تروریسرتیانە، کردەوە ئەم
 .پێدەکەم ئاماژەیان خوارەوە بەشێوەی کە مەبەستدارن، زۆر کوردستاندا، بەشەی
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  کوردستاندا، باشوری لە ڕێفراندۆم باسکردنی سەردەمی لە تایبەت بە و کۆتاییدا ساڵەی چەند لەم -١
 . سەندبوو پەرەی زۆر جیهاندا و کوردستان ئاست لە کورد ماڵی یەکگرتوویی

 
 سرەر دەهراتنە یەکردەنگ کراتەدا لەو برووبن، توونرد یەک بە بەرامبەر زۆر بواردا هیندێک لە جاران ئەگەر کوردان
 واڵترری چرروار هەر بررۆ. کرروردان نزیکبرروونەوەی ئەم. پێشرراندەدا بەشررە ئەو سررەربەخۆیی لە پشررتیوانیان و شررەقام

 کوردەوە ماڵی ناکۆکی ڕێگەی لە هەمێشە کە دەزانن باش ئەوان چوون. بوو دژوار زۆر ئێرانە یەکێکیان کە داگیرکەر
 .دەبێت لێخراب کارەکەیان ببنەوە کاڵ ناکۆییانە ئەو ئەگەر وەشاندووە، خۆیان دەستی ئاسانی بە
 

 گەلێکری بە بەرامربەر پیسرەکەیان ژەهررە ڕشرتنی برۆ کرورد، مراڵی لێکترازانری بۆ پالن کەوتە تووندی بە بۆیە هەر
 کەرکروکی سرەر هێرشری سەرپەرەسرتی ئاشرکرا بە سرلێمانی قاسر  چۆن کە دیتمان. کورد وەک ئازادیخوازیو  مافخواز
 .هەڵنەگرە حەشا بەڵگەی باشترین خۆی بۆ ئەوە دەکرد،

 
 خرۆیەوە بە هەڵکشانی زۆر ئابورییەوە و ئاوەدانی و پێشکەوتن بواری لە کوردستان باشوری سەرەوە بۆ ٢١١٥ لە -٢

 جیهران، فیتنەی ئاژاوەو ئەندازیاری وەک خۆیان ڕێنمایی بە هەر. نیگرانکرد ڕێژیمەی ئەو دیسانەوە ئەمەش بینی،
 برسیکردنی مەبەستی بە کوردستان، باشوری خەڵکی قووتی برینی کەوتنە  خۆیانەوە، دەسەمۆی بەغدای ڕێگەی لە

 دەزگرررا برررۆ زەمیرررنە ئیررردی. دەسرررەاڵت و خەڵرررک نێررروان دەکەوێرررتە نررراکۆکی بررروو، برسررری شرررەقامیش کە. خەڵرررک
 فیترنەگەری بە نەوەستاوە بەوەشەوە هەر. بکەن خۆش ئاگرەکە خۆیان ویستی بە تا دەبێت، خۆش داپڵۆسێنەرەکانی

  نراکۆکی لە دەستیشرێ بگررە کوردسرتان، باشروری لە سیاسییەکان پارتە ناو بخاتەوە ناکۆکی دەیەوێ دەستێوەردان و
 ئامررادەنین کە سررەرکردانەی ئەو الوازکردنرری مەبەسررتی بە  ئەمەش هەیە، کوردسررتاندا باشرروری لە حیزبرری دەروون

 دووری بوون مالکی دژی ئەوانەی و مالکی حیزبەکەی ناو خستە ناکۆکی چۆن وەک هەر. بن ویستەکانیان گۆێڕایەڵی
 . خستنەوە

 
 خرۆی کە مرۆڤرانەی ئەو لەڕێرگەی باشرور، ناوخراکی لە ڕۆژهەاڵت کروردانی ترروری بە دەسرتپێکردنەوە دیسانەوە -٣

 لە زەربەدان مەبەسرررتی بە یەک هەیە، مەبەسرررتی چەنرررد. برررووە مناڵیررران و مررراڵ برسررریکردنی سرررەرەکی هۆکررراری
  لە کوردی شەقامی و الیەن نێوان لە دروسکردن گوومان و نانەوە ئاژاوە مەبەستی بە دوو خۆی، نەیاری حیزبەکانی
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 . باشور و ڕۆژهەاڵت
 

 ڕۆژهەاڵت و باشرررور نیرروان لە هێررز بە یەکجرررار تێکەاڵوییەکرری سررەرەوە برررۆ ٢١١٥سرراڵی  لە کە ئاگررادارین هەمرروو
  شارو لە ڕۆژهەاڵت کوردی هەزار سەدان بە بگرە زێرکردبوو، بە زۆر نەتەوەیی بیری کە لەوەی بێجگە دروسببوو،
 هەوڵیردا سرەرەتا. بروو قرورس ال زۆر ئەمەشری ئێران ئیسالمی کۆماری. ئەنجامدەدا کاسپیان کارو باشور ناوچەکانی

 کرێکراران برۆ کە زۆرەوە، گرومرگی ڕێگەی لە باشور بەرەو ڕۆژهەالت گەشتیارانی بۆ دروستکردن ئاستەنگ ڕێگەی لە
  الوازکردنری و ئرابوری ئرابڵووقەی  بەغرداوە ڕیرگەی لە. باشرور چۆی و هات بۆ بدەن پارە ئەوەندە بوو، قورس زۆر

 لەتکرراوی زۆر بە بەشری هەردوو سنوورەکانی سنوورنشینی خەڵکانی سەرچاوەی تەنیا کە کۆڵکێشی  باشور، بازاری
 .ببینێتەوە شۆێنیدا لە ئەڵتەرناتیڤێک بێئەوەی قەدەغەکرد، کوردستان

 
 مرراڵی یەکریررزی تەنیررا بەاڵم بسررتێنێت، پەرە تۆقانرردنە و ترررور کە پیشررەییەکانیان کررردەوە دەکرێررت چرراوەڕوان وا

 .مەترسیدارەیە ڕێژیمە ئەم بەرەنگاربوونەوەی قەڵاانی دەتوانێ کوردە،
 

 گشت لە داوام تەنیا. نایەت کۆتایی هەرگیز دەریایەو وەک ڕێژیمە ئەم تروریستی و ئاژاوەگێری  سەر لە باسکردن
 یەکتررری تاوانبارکرنرردی لەهەوڵرری  تروریسررتی کردەوەیەکرری  هەر سررەرهەڵدانی کرراتی لە هەرگیررز کرروردە، ترراکێکی
 .تارانە سەرەکییەکەی دارێژەرە کە بزانن ئەوە نەبن،
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 باشوری کوردستاندا سەر تیرۆری رۆژھەاڵتییەکان لە کورتە روانگەیەک لە

 
 
  
 
 
 
  

 عەزیز شێخانی

 
 و دیالۆگ ناوی بە تەنانەت و واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە ئەوان. تازە و کۆن ئێرانی کولتوری لە بەشێکە رەشەکوژی و تیرۆر

 برۆیە نراگۆڕنەوە، گروڵ مرۆڤەکران شرەڕدا لە کە هەڵنەگررە، حاشرا راستییەکی. بردوە لەنێو خۆیان دژبەرانی وتووێژ
 و کورد بە دژ تیرۆر چکی لە تاران رێژیمی. لێوەردەگیرێ کەڵکی رەشەوکوژی بێدادیدا و زوڵ  بە دژ تێکۆشان و خەبات لە

 بەاڵم بێررزراوە، چەکێکرری ئەگەرچری تیرررۆر کە باسررە، شرایانی. وەرگرترروە کەڵکرری ئێرران دیررکەی نەتەوەکررانی براقی
 مەیردانەدا لەو ئێرران دەوڵەتری تیرۆریزمری. وەرگیرراوە چەکە لەو سروود جیراواز مەبەسرتی بە جیهان ناوچەی زۆر لە

 تیررۆری تراڵی ترامی نێروەدا لەو رۆژهەاڵتییەکران کوردە. بڕیوە جۆغڕافیاییەکانی جیاوازە کەرتە سنووری و ناسراوە
 دەرەوەی و کوردسررتان باشررووری رۆژهەاڵت، نێوخررۆی لە رابررردوو سرراڵی ٤١ درێژایرری بە و کررردوە ئاخونرردەکانیان رێژیمرری

 .لێداون زەبری ئێران ئیسالمی کۆماری رەشەکوژانەی قۆڵی واڵت
 

 حەمە سرەردەمی برۆ دەگەڕێرتەوە قۆنراخ یەکەم. دەگررێتەوە جیراواز قۆنراخی دوو باشروور لە رۆژهەاڵتییەکان تیرۆری
 کررروردە تۆقانررردنی و تیررررۆر گررررتن، کوردسرررتان دێمررروکڕاتی پرررارتی سرررەرکردایەتی ژێرررر لە سرررەردەمە ئەو. شرررا رەزا

 تیرررررۆری یەکەمرررری قۆنرررراخی بە زایینرررری ی١٩٧١ و  ١٩٦١ دەیەکررررانی. کرررررا رەنگڕێژەیەکرررری رۆژهەاڵت پەڕیوەکررررانی
 زۆنری لە بەڕێوەبەرەکانی و کادر زۆربەی و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی کات ئەو. دەناسرێ باشوور لە رۆژهەاڵتییەکان

. دەکررد رۆژهەاڵتییەکران پرسی بە گەمەیان لەوان بەشێک و دەژیان جەاللیدا و مەالیی بە ناسراو بەرەی دەسەاڵتی ژێر
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 کەسرانەدا ئەو پێشرەوەی ریرزی لە دیرکەش زۆری و موکریرانی ەژاره و کوردستان دێموکڕاتی حیزبی ئەوکاتی سکرتێری
 .بپرسنەوە قازی حیزبەکەی ئەندامانی مافی لە نەبوون ئامادە کە بوون،

 
 ترازە سرەدەی سرەرەتای هەترا کە دەستپێدەکات، کوردستان باشووری راپەڕینی دوای لە تیرۆرەکان دووهەمی قۆناخی
 یەکێترری و کوردسررتان دێمرروکڕاتی پررارتی دەسررەاڵتی ژێررر لە و سررەوز و زەرد زۆنرری دوو لە مرراوەیەدا لەو. کێشررا درێررژەی

 تیرۆرەکرررران. کررررران تیرررررۆر رۆژهەاڵت تێکۆشررررەرانی و سیاسررررەتکار لە کەس ٣٥١ لە زیرررراتر کوردسررررتاندا نیشررررتمانی
 بەرپرسرەکانیان لە بەشرێک وێرڕای پێوەنردییەدا لەو باشروور سیاسرییەکانی هێرزە و پێناسەدەکرێن رەش پەڵەیەکی بە
 حیزبوڵاڵی. بوون باشوور لە ئێران تیرۆریستییەکانی کردەوە جێبەجێکردنی پردی بنەماڵەکانیاندا و خۆیان پێناوی لە

 دێمرروکڕاتی پررارتی تەنیشررت لە عەشرریرەت و کەس ترراکە زۆر و ئیسررالمی بررزوتنەوەی بررارزانی، ئەدهەم شۆڕشررگێڕیی
 .وەشاند رۆژهەاڵت لە کورد بزوتنەوەی پەیکەری لە خۆیان زەبری کوردستان نیشتمانی یەکێتی و کوردستان

 
 قۆنراخی بە سرەرەنجدان بە. دەردەخات دزێوەکەی روخسارە خەریکە باشوور لە رۆژهەاڵتییەکان تیرۆری تازەی قۆناخی

 هەروەهرا و ئیرداریی سیاسریی، بواری لە کوردستان باشووری نالەباری بارودۆخی کە تێدەگەیین، تیرۆرەکان دووهەمی
 لەوە، برێجگە. کرردووە خۆشتر رۆژهەاڵتییەکان کوردە بە دژ باشوور لە ئێران تیرۆریستییەکانی کارە بەستێنی ئابوری

 نێوخرۆی و سرنوورەکان سرەر لە رۆژهەاڵت کوردییەکرانی هێرزە لە بەشرێک جروڵەی وردە و ئێرران نێوخۆییەکرانی قەیرانە
 کە دەریردەخەن، ئاماژەکران. هانرداوە باشروور لە تیررۆر نەخشەی داڕشتنی بۆ تارانی رێژیمی بەرپرسانی رۆژهەاڵت،
 پررارتە ئەڵررقەی تونرردترکردنی هەروەهررا و رۆژهەاڵتییەکرران هێررزە زیرراتری سررڕکردنی بررۆ ترراران رێژیمرری بەرپرسررانی

 و هەولێررر لە ئێررران. دەسررتپێکردۆتەوە خررۆی هەڕەشررەکانی و جموجررۆڵ رۆژهەاڵتییەکرران هێررزە سررەر لە باشرروورییەکان
 زۆرترر و زیراتر دەتروانێ مەیردانەدا لەو و هەیە سریخوڕی کەسرانی رۆژهەاڵتییەکران پرارتە نێرو لە تەنانەت و سلێمانی

 هێرررزە چەککردنررری و دەرکرررردن کۆتاییررردا لە ئێرررران نەخشرررەی. سرررازبکات کوردسرررتان باشرررووری سرررەر لە پاڵەپەسرررتۆ
 .بکات جێبەجێ پیالنە وئە خوازیارە بەجۆرێک کە باشوورە، لە رۆژهەاڵتییەکان

 
 و ئاسرررایش گرینگەکرررانی خررراڵە برررواردا زۆر لە ئەنررردامەکانیان و رۆژهەاڵتییەکررران حیزبە کە ئامررراژەپێکردنە، جێگرررای

 داوی بەرەو گرینرگ خراڵی زۆر چراوگرتنی لەبەر برێ بە تەنیرا بە لەوان بەشرێک. نراگرن لەبەرچراو خۆیان پاراستنی
 دەچن، بەڕێوە. هتد و رێکخستن ئەندامی ناوی بە کە حیزبەکان، دەرەوەی کەسانی گەڵ لە دیدار و گەڕان. دەچن مەرگ
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 بۆ تۆڵەئەستێن کەسی یان دوژمن و دەکەنەوە مەترسیدا زۆر سەر بە دەرگا تەنیا بە سەردانی و دیدار. مەترسی لە پڕن
 حیزبەکران و تراک الوازی خراڵی لە دەدەن، ئەنجرام تیررۆر کاری کە کەسانەی ئەو. هاندەدەن کردەوەکان ئەنجامدانی

 رۆژهەاڵتییەکران حیزبە پێشرمەرگەی و کرادر کە دەیسەلمێنێ، تیرۆرەکان لە بەشێک مێژووی و وەردەگرن خەراپ کەڵکی
 باشررتر کردبررا، تەتەڵە خۆیرران الوازەکررانی الیەنە کررۆنەوە لە رۆژهەاڵتییەکرران حیزبە ئەگەر.نررین خۆیرران ئاگرراداری

 بەرپەرچردانەوەی و کرردوە زۆری سرەرمایەگوزاری سریخوڕی برواری لە ئێرران رێژیمری. دەکرردەوە پرووچەڵ پیالنەکانیان
 .هەڵسووڕانە و کار نهێنی پاراستنی هەروەها و زیاتر بەرچاوڕوونی بە پێویستی رێژی  سیاسەتەکانی

 
 مەیرردانی کە برروون، لێبرروردە و نەرم زۆر پێشررمەرگەکانیان و ئەنرردام کرروژرانی و تیرررۆر سررەر لە رۆژهەاڵتییەکرران حیزبە

 مکرروڕ کادرەکانیرران و پێشررمەرگە گیررانی پاراسررتنی سررەر لە سررەرەتاوە لە ئەوان. کررردوە زیرراتر رەشررەکوژەکانی گەڕانرری
 جێگیربروون و مرانەوە. دەکررێ سرەیریان بێدەسرەاڵت و الواز چراوی بە باشروورییەکان لە بەشێک الیەن لە بۆیە نەبوون،

 پرسرینەوە. نراکرێتەوە قەرەبروو ئاسرانی بە کە گەورەیە، هەڵەیەکری کنرخێر هەموو بە کوردستان باشووری قواڵیی لە
 کوردسرتان باشرووری لە ئێرران ئیسرالمی کۆمراری رەشرەکوژی کاری بۆ سنوورێکی پێشمەرگەکان و کادر و ئەندام گیانی لە

 دا١٩٩١ دەیەی لە دێمروکڕات حیزبری برنکەی سرەر برۆ ئێرران سرپای لشکرکێشری و تیرۆرەکران زنجیرە ئاکامدا لە و دادەنا
 پرررارتە و پێررردەدرا بایەخیررران زیررراتر پێشرررمەرگانە و نێوخرررۆ دیسررریپلینی دیرررکە، واترررایەکی بە. نەدەدران ئەنجرررام

 کرروردە خرروێنی بە دەسررتیان باشرروور پانتررایی لە نەدەوێررران ئاسررانی بە رەشررەکوژ مشررەخۆرێکی چەنررد و باشرروورییەکان
 کررروردە زیررراتر لەوە نیررریە رەوا و هەیە رابرررردوو بە پێرررداچوونەوە دەرفەتررری هێشرررتا. ببرررێ سررروور رۆژهەاڵتییەکررران
 مرۆڤەکررران گیرفانررردا و ورگ پێنررراوی لە کە نررراکوردانەی، ئەو و سررریخوڕ خرررۆراکی ببرررنە یەک یەک رۆژهەاڵتییەکررران

 .دەکوژن و دەفرۆشن
 

 جیراواز هۆکراری بە کوردەکران. ئامرادەیە یەکترر لە لێردان و یەکترکروژیی کراری برۆ دیرکە گەالنری لە زیاتر کورد مرۆڤی
 برااڵ ئەوەندە جاروبار هەستە ئەو. کوردستان سەر بە زاڵ دەسەاڵتدارانی داردەستی دەبنە دیکە نەتەوەکانی لە زیاتر

 و نرران پێنرراوی لە ئەوان. دەگرررێتەوە نرراوچەیەک مرراقواڵنی پیرراوە و عەشرریرەتەکان سیاسررییەکان، پررارتە کە دەکررات،
 کورد دەردە. راودەکەن دوژمن بۆ هەرزان نرخێکی بە خۆیان هاوزمانەکانی و هاوڕەگەز و ەرلەداوخ کەوی دەبنە ئاوێکدا

 لەو دەرچوون بۆ. ناکرێ خاشەبڕ ئاسانی بە و داکوتاوە کورددا تاکی و کورد کۆمەڵگەی هەناوی لە قوڵی ریشەی و رەگ
 و الواز چەنررردە دەبرررێ نەتەوەیەک. گررررینگە ئامررراژەپێکراو کێشرررەی بە دانپێرررداهێنان و تێگەیشرررتن دژوارە، برررارودۆخە
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 خۆیران هاوزمانەکرانی و هراوخوێن یران هاوواڵتیران لە خەیرانەت دراو و پرارە بۆ کە بن، دڕکاوی چەندە ئەندامەکانی
 !دادەن چۆک داماو و زەلیل دوژمندا بەردەم لە و بکەن

  
 ٢١١٨ی مارچی ١٤  :ڕێکەوتی  -ئاوێنە  ماڵپەڕی : سەرچاوە

 
 

 
 

 تێرۆر و تۆقاندن، لە ئازادیخوازان،ترسی کۆماری 
 
 
 
 
 
 
 

 تەن ئەلبورز ڕۆئین

  
 نامرۆڤانەکرانی هەرە کرردەوە لە یەکێرک جیرابیران و دژبەران البردنری و تۆقانردن و ترسراندن مەبەسرتی بە تێرۆر
 لە یەکێرک نوێ، و کۆن سەردەمی دیکتاتۆرانی و جەنایەتکاران بەدەستی قیزەونە کردەوە ئەم. دێت بەئەژمار مرۆ 

 .وناڕەوایە مڵهوڕ دەسەاڵتێکی پاراستنی و پاوانخوازی ئامرازەکانی
  

 وەک نمرروونەی کەم بکەیررن، لەجیهانرردا تێرررۆر ڕووداوەکررانی کرنۆلررۆژی یررا تێرررۆر مێررژووی بە چاوخشرراندنێک ئەگەر
 وەرگرتبێرت، کەڵکری تیرۆر ئامرازی لە دژبەرانی دژی بە شێوەیە بەو کە بەرچاو دەکەوێتە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی

 بەکررار دەوڵەتەوە الیەن لە سیسررتماتیکە شررێوە بەو چەکێررک وەک تێرررۆر کەمتررر بڵررێ  تررر بەشررێوەیەکی ئەگەر یرران
 .هێنراوە
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 سیاسرەتی بووە،هەترا ئیردئۆلۆژی و سیاسری بچرووکی گرووپری یرا جەنایەتکاران و مافیا تاقمی چەکی زیاتر تیرۆر
 ئاسایشرررری و پیشەسررررازی و تەندروسرررتی و پەروەردە سیاسررررەتی لە گرنگتررررر ئیسرررالمیدا کۆمرررراری لە دەوڵەتێرررک،
 سیاسررەتی وەک جیررابیران البردنرری مەبەسررتی بە تۆقانرردن و تێرررۆر دەوڵەتمەداریررن، کۆڵەکەکررانی کە هاوواڵتییرران

 جێبەجرێ دەسرەاڵتی بچرووکترین ترا دەوڵەتیریەوە ئۆرگرانی بەرزتررین لە سیستماتیک شێوەیەکی بە ڕێژی  سەرەکیی
 .دەکرێت بۆ کاری فەرمی بە کردندا

 
 ئرازادکرانی لە پێشروازی ئاشرکرا بە کە گرترووە، جێری ئیسرالمیدا کۆماری نێو لە بابەتە ئەو ڕادەیەک بە تەنانەت
 جیهانیردا دادگاکرانی لە کە تێرۆریسرتێک نێوان لە جیاوازیەک تەنیا ونە دەکرێت تیرۆریستییەکان کردەوە بکەرانی
 بە زیرررراتریش بررررایەخی بەڵکرررروو نابینرێررررت، واڵت دەگەڕێررررتەوە کە ئولەمپیررررک قارەمررررانێکی دراوە،لەگەل حرررروک 

 تەشرریفاتیدا و سیاسری بااڵکرانی هەرە پۆسرتە قیزەونرانەلە کرردەوە ئەو بکەرانری تەنانەت دەدرێت، تێرۆریستەکە
 .دادەندرێن ئاسایی بە زۆر
 

 سرریتێماتیک شررێوەیەکی بە تێرررۆر ئەنجررامی و تێرررۆر لە ئیسررالمی کۆمرراری دەسررئاوەاڵیی بررۆ هۆکارێررک چەنررد لێرررەدا
 نێرودەوڵەتیلە کۆمەڵگرای بێدەنگی هەروەها ڕێژی  جەنایەتکاریی و دڕەندەیی بە ئاماژە دەتوانین لەوانە. دەبینرێت

 بە کررردن بێرردەنگی و سەرپۆشرردانانیان بەرانرربەر لە زۆر برراجێکی وەرگرتنرری بررۆ ئابوورییرران بەرژەوەنرردیی پێنرراو
 لە تێرۆریسرتەکان گررووپە دەسرەاڵتداری ئێرران، تیرۆریسرتییەکانی کرردەوە لە واڵت ئاسایشری پاراسرتنی مەبەستی

 .بکەین ئێران تێرۆریستی هاوکارێکی وەک بەرز ئاستی
 

 هەڵررررداوەتەوەو سررررەری کوردسررررتاندا هەرێمرررری لە مەترسرررریدار دیرررراردەیەکی وەک ڕۆژانە لەو زیرررراتر ئەوەی بەاڵم
 دووبررارەبووەتە ڕێررژی  قیررزەوەنەی دیرراردە یەڵرردادا،ئەو شررەوی تەقیررنەوەکەی سرراڵرۆژی کررردووە،لە نیگەرانیدروسررت

 .یەکدا دوای بە یەک دێموکرات ئازادیخوازانی و تێکۆشەران دەستدانی لە هۆکاری
 

 و حکرررروومەت بررررۆ مەترسررررییە ئەو چیبکەن،دەبررررێ دەبررررێ ڕۆژهەاڵت هێزەکررررانی ئەوەی سررررەر بچررررمە ئەوەی پررررێش
 .بکەین دەسنیشان کوردستان هەرێمی دەسەاڵتدارانی
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 ئەگەر. بروو هەرێرمە ئەو ئاسایشری و ئەمنیریەت کوردستان، هەرێمی سەرکەوتووەکانی و جەوهەری خاڵە لە یەکێک
 ئامررانجی ببێررتە ئازادیخوازێررک هەرێررمەدا ئەو سرروچێکی لە ڕۆژێررک هەر کە ببێررت لەرزۆک وا جەوهەریرریە خرراڵە ئەو

 واتە کوردسررتان هەرێمرری بنچینەییەکررانی هەر کرروڵەکە لە یەکێررک ئەوە ئێررران، ڕێژیمرری تێرررۆری چەپەڵرری دەسررتی
 هەمروو لە زیراتر هەرێر  حکروومەتی دەبێرت بۆیە داوە، بۆ قوربانیمان هەموومان کە نامێنێت، ئەمنییەت و ئاسایش
 .بەر بگرێتە تێرۆرانە لەو پێشگیری بۆ ڕێکارێک بێت ئەوە دوای بە الیەک

 
 بەر، بگرینە تێرۆرانە جۆرە لەو پێشگیری و بەرگری بۆ ڕێگا باشترین دەبێت ڕۆژهەاڵتی الیەنی و هێز وەکوو ئێمە

 بەرچراوی بەشری جراران لە هاوئراوهەنگتر و یەکڕیرز دەبرێ پێویسرت، ڕێکاری و ئاسایش کردنی پتەو وێڕای ئەویش
 بکەیرنە زیراتر کاتێرک هەمروو لە داگیررکەری حکروومەتی پایەکرانی و واڵت نێوخرۆی برۆ بگوازینەوە چاالکییەکانمان

 .دابنیشین بێدەنگ دوژمن ناجوانمێرانەکانی هێرشە بەرانبەر لە ناتوانین چوونکە. ئامانج
 

 بگەیەنرین، نێودەوڵەتییەکران ناوەنردە و دونیرا ئاگراداریی بە کردنری، دێکومێنت وێڕای تێرۆرانە ئەو هەمووی دەبێ
 وەک دیسرران بەاڵم نەبێرت، پێویسرتدا ئاسرتی لە یران نەبێرت، ئرێمە بەدڵری ئەوان واڵمری دەزانرین کە ئەوەی وێرڕای

 .بکرێت ڕەچاو دەبێ شۆڕش دیپلۆماتەکانی و دیپلۆماسی بەشی ئەرکێکی
 
 و نراحەق بە بەرانربەر لە توێژەکرانییەوە و چرین هەمروو بە و ڕۆژهەاڵت خەڵکری کرۆمەاڵنی دەبێ گرنگتر هەموو لە

 گونجرراو شررێوەیەکی هەمرروو بە واڵتەوە نێوخررۆی لە دەبررێ. بێررت بێرردەنگ نەبەزەکررانی ڕۆڵە شررەهیدکردنی نرراجوامێر
 لە ئررێمە. کۆتررایی ڕزگراری بررۆ ئررازادیخوازان و شۆڕشرگێڕ پاڵپشررتی ببررنە کەلێنێرک و دەرفەت هەر لە بررێن، وەدەنرگ

 .بلەرزێنین زۆرداری و زوڵ  پایەی دەتوانین کە دا نیشانمان جار چەندین بە ڕابردوودا ساڵی
 

 بەرەو کە ئێسرتەدا سراتی و کرات لە کرردەوانە ئەو پەرەسرەندنی و تێرۆریستی کردەوەیەکی هەر دەزانین باش ئێمە
 پێشرکەوتوو و خێررا خۆڕێخستنەوەی خەریکی جاران لە تۆکمەتر تر لەالیەکی و دەڕۆین خەبات و تێکۆشان بەهاری

 لە داگیرکراری دەسرەاڵتی ئەمەشسسرتی وهەروەهرا دوژمنران لەبڕاننەهراتووی ترسری هۆکاری سەردەمیانەین،دەبینە و
 .ئازادیخوازاندەسەلمێنێت بەرانبەر
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 ڕزگاریی بەرەو دەتوانێت تۆقیوە، تۆقاندن و تێرۆر کۆماری کە کاتێکدا لە خەڵک کۆمەاڵنی واڵمدانەوەی بۆیە هەر
 .ببات کۆتاییمان

  
 ٢١١٨ی مارچی ١١  :ڕێکەوتی  - پێشمەرگەکانماڵپەڕی : سەرچاوە

  
 

 
 

 !؟..دەناسرێتەوە جمهوری ئیسالمی ئێران بە چی
 
 
 
 
 
 

 :موزەفەر عەبدواڵ

 
 حزبی دیارەکانی سەربازییە و سیاسی سەرکردە لە یەکێک کە قادری، قادر تیرۆری ڕوداوی ڕابردودا ڕۆژی چەند لە

 .گشتی ڕای پرسو و میدیاکان بەرچاوی هەواڵێکی بوە پشدەر ناوچەی لە بوو، ئێران کوردستانی دیموکراتی
 
 دژی. دۆزراوەتەوە کروژروای بە ماشرینەکەیدا لە لێکرراوەو تەقەی بێتروێن ڕێگرای لەسرەر قادری هەواڵەکان پێی بە

 ئازادیخوازیەوە گشتی رای و دیموکرات حزبی الیەن لە تاوان پەنجەی یەکسەریش ئیدانەکردنی وێرای تاوانەش ئەم
 .لەوەدانییە گومانیش درێژکراوەو ئێران ئیسالمی ڕژێمی بۆ
 

 دوا نە دونیا شوێنی زۆر عێراق کوردستانی لە دەدات ئەنجامی ڕژێمە ئەم کە ئیرهابە تاوانی یەکەم نە ئەمە دیارە
 .تاوانیشە

http://www.hawpshti.com/ku/wp-content/uploads/2018/03/Muzafar_Abdulla.jpg
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 کەس ٥١١ لە زیاتر ئیعدامی لیستی ڕاپۆرتی باڵوبونەوەی هەواڵی لەگەڵ هاوکاتە ئیرهابە تاوانی هەواڵی ئەم جا
 ئازادیخوازی ڕای الیەن لە ڕژێ  کردنی ڕیسوا و سەرکۆنەکردن مایەی بووە ئەمەش. لەمساڵدا ڕژێمەوە ئەو الیەن لە
 .دونیادا ئاستی لە مرۆ  مافی پارێزەرانی و
 

 ئیعردام و ئیرهاب بە ڕژێمە ئەم چۆن کە ڕونبکەینەوە ئەوە زیاتر پرسیارەکەمان بە وەاڵم لە پێویستە لەمبارەیەوە
 .سەرکوت و توندوتیژی تری شێوازی دەیان پاڵ لە و دەناسرێت

 
 یەکەم نە قررادری قررادر تیرررۆری کە وتمرران وەک ئەوەیە ئیرهررابەکەیەوە دیرراردەی بە دەگەڕێررتەوە جێگررایەی ئەو تررا

 لرێ گەورەیران سرەرکردەی چەنردین قرادر حرزبەی لەو تەنها دەیەدا ٣-٢ لەماوەی بەڵکو. تیرۆریشە دوا نە تیرۆرەو
 کۆتررایی لە نەمسررا لە بررون تررری هرراوڕێی دوو قاسررملوو عبرردالرحمانی هەمویررانەوە لەسررەرو لەوانەو. کررراوە تیرررۆر

 و عیررراق کوردسررتان شررارەکانی لە بەتررایبەتی. تریرران کررادری ئەنرردامو زۆر و شررەرەفکەندی پاشرران.  هەشررتاکان
 کۆمەڵیران بە کوشرتنی و هێررش تراوانی. دیمروکرات حزبی هاوپەیمانی حزبی هەردوو میلیشایی دەسەاڵتی لەسایەی

 هێزێکرری بە کە دادەنرێررت ئیسررالمی ڕژێمرری ئاشررکراکانی ترراوانە لە تررر یەکێکرری بە کررۆیە لە نەوەدەکرران نیرروەی لە
 .لێکوشتن زۆریان و بارەگاکانیان بنکەو سەر هاتبونە زۆرەوە سەربازی

 
 ترری چەکەکرانی برێ چەکدارو ئۆپۆزیسیۆنە الیەنە لە تری سیاسی هەڵسوڕاوی کەسی سەدان تیرۆری لە جگە ئەمە

 .کۆمۆنیست حزبی کۆمەڵەو ڕیزەکانی لە تایبەت بە تر، الیەنەکانی و ئێران کوردستانی
 
 کراراو ئرامرازێکی تایبەتمەنردیو برۆتە ئیرهراب چۆن کە دەردەکەوێت بۆمان بڕوانی ڕژێمە لەم ڕوەوە لەم کاتێك جا

 ئرامرازە و تایبەتمەندی ئەم وە. سەرکوتگەرەکەی دەسەاڵتە مانەوەی و نەیارەکانی ترساندنی و کوشتن بۆ کاریگەر
 دەسرررەاڵتە لە سررراڵ ٤١ بە نزیرررک مرررانەوەی برررۆ سرررەرکوتە ترررری ئامرازەکرررانی و تایبەتمەنررردی هەمررروو تەواوکەری

 .خوێناوییەکەی
 

 ترری کاریگەری کاراو کۆڵەگەیەکی ئامرازو کە - دارەێس - ئیعدام لە یە بریتی ڕژێمە ئەو تری یەکی تایبەتمەندی
 بەشری هەڵبەت. یەکانی سیاسی بچوکە گەورەو نەیارە هەموو ئاشکرای و فەرمی لەناوبردنی بۆ ڕژێمەیە ئەم دەستی
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 لە کەسررانە ئەو ئەگەر تەنررانەت. هەڵدەبەسررتێت بررۆ جۆراجۆریشرریان تررۆمەتی دەکررات ئیعرردامیان کە ئەوانەی زۆری
 برۆ سرەرەوە بردبێتەوە تەمەنیانی یان بێت ئاشکرا بە جا کردون ئیعدامی هەر ئەوە بن ساڵیشەوە ١٦ تەمەنی خوار

 .نەبێت ڕیسوا زیاتر ئەوەی
 
 لەوانە یەکرران، دەوڵەترری نێررو ڕێکخررراوە ترررو وواڵترری و ئێررران لە مرررۆ  مررافی ڕێکخراوەکررانی ڕاپررۆرتی پێرری بە

 بە سررەر مرۆڤرری مررافی پاراسررتنی لێررژنەی و ئەمریکرری مرۆڤرری مررافی چرراودێری و دەوڵەترری نێررو لێبرروردنی ڕێکخررراوی
 لەوەی جگە ئەمە. ئاشکرا بە کردوە ئیعدام کەسی ٥٢١ بە نزیک وتمان وەک لەمساڵدا تەنها یەکگرتوەکان، نەتەوە
 پێشرودا، مرانگەی چەنرد ئەم یەکانی ناڕەزایەتی لە ڕاپۆرتەکان بەپێی. کوشتووە ئەشکەنجەدا ژێر لە تری سەدانی

 زۆریرران کە پیرراوان، و ژنرران لە کەسرری هەزار ٥ لە زیرراتر هەیە، درێررژەی جۆراوجررۆر شررێوازی بە ئێسررتاش تررا کە
 تررایبەتی بە کررردون، القەیرران تەنررانەت. داون سررەخت ئەشررکەنجەی زۆربەیررانی. کررردوە زینرردانی دەسررگیرو الوانررن،
 لە خرۆی ئەمەش بێگومران.  دەرەوەیران هراتنە دوای چ زینردان لە چ کرردوە خۆکوژیران نێویاندا لە وە. ژنان القەی
 .دادەنرێت مرۆڤایەتی دژی تاوانی گەورەترین بە خۆیدا

 
 .لەسێدارانەدان لیستی ئەو ڕیزی لە دەیانیش و مردون ئەشکەنجە ژێر لە سەدانیان کەسە هەزار ٥ لەم وە
 

 دەسەاڵتیدا ساڵی چل بە نزیک لیستی بە بخشینێن چاوێک ئەگەر خۆ. بەس ئەمساڵەو ئیعدامی لیستی تەنها ئەمە
 ئەو لەنێو وە. کردوە ئیعدام کەسی هەزار ١٥١ لە زیاتر مرۆ  مافی ڕێکخراوەکانی فەرمییەکانی ئامارە بەپێی ئەوە

 ناوچەکرانی و ئێرران ترری شرارەکانی و تراران لە چەپ و کۆمۆنیسرت پیاوانی و ژنان کۆمەڵی بە ئیعدامی ئیعدامانە
 جێگیرر سرەرکوتگەری دەسرەاڵتی دەیویسرت کاتێرک هاشرتاکان یەکەمری نیروەی لە سنە، شاری بەتایبەتی کوردستان،

 .دایەوە دەنگی تاوانانە ئەو دونیادا لە بکات
 

 ئیسرالمیو ڕژێرمە هەمرو وەک هەر ڕژێرمە ئەم کە دەڵێرت پێمران دەکاتەوەو ڕوون بۆ ئەوەمان یەش تایبەتمەندی ئەم
 ئەگەر بررن دەسررەاڵتدا لە ڕۆژیررش یەک نرراتوانن فەرمررانڕەوان وواڵتررانە لەم زۆری بە کە تررر فاشرریەکانی یە قەومرری

 .ئیعدام ئیرهابو لە دەسهەڵگرن
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 تررری ئامرازەکررانی شررێوازەو درێژکررراوەی تونرردوتیژییەکەو هەر و سررەرکوتگەری لرروتکەی بۆیرران ئیعرردام و ئیرهرراب
 .دەسەالتەکەیانە سەپاندنی و بەرێوەبردن

 
 نراوچەکەو ڕژێمەکرانی و دەسرەاڵت لە زۆرێرک برۆ گەورە ئەزمرونێکی برۆتە تایبەتمەندییە دوو ئەم کە بڵێین ئەوەش
 .نەبن لەدەسەالتیشدا کە تر یەکانی ئیسالمی تاقمە

 
 و ئەزمرون کردو گەشەی زیاتر ڕژێمەوە ئەم بەهۆی واڵت زۆر لە سوننەگەرا باڵی ئیسالمی تیرۆریزمی نمونە بۆ هەر

 .وەرگرت ئەو ئیعدامی و ئیرهاب شێوازی لە زۆری کەڵکی
 

 سیاسری، ئایردیۆلۆژی، و ئرابوری هەمەالیەنەی چەوسرانەوەی سیسرتماتیکی درێژکرراوەی ئامرازە و تایبەتمەندی ئەم
 و هەڵسرروڕاوان الوان، کرێکرراران، ژنرران، تررایبەتی بە کۆمەڵگررا، هەمررو لەسررەر وفەرهەنگرری کررۆمەاڵیەتی ابوری،ئرر

 .یەکانیان ناڕەزایەتی و جواڵنەوەکەیان ناو ڕابەرانی
 

 زیندانرررردان، لە پێیەکیرررران بەردەوام کە کومونیسررررتەکان، و چەپ تررررایبەتی بە کرێکاریررررانەی، ڕابەرە ئەو زۆرن
 .ژیانیان کارو شوێنی لە کراون تیرۆر و ئیعدام یان مردون ئەشکەنجە ژێر لە زۆریان وتەنانەت

 
 دەسرگیرو ڕابەرانیران و هەڵسروڕاوان لە سرەدان و دەیران ئێسرتا ترا ژنران یەکسرانیخوازی بزوتنەوەی لەناو هەروەها
 برێڵن بەجرێ ئێرران زۆریان کە وایکردوە ئیعدامەش و ئیرهاب تایبەتمەندیەی ئەو هەر. کراون ئیاتیساب و زیندانی

 .قادری قادر وەک ئیرهابدان مەترسی لە ژیانیان واڵتانەش لەو بەاڵم. پەنابەر ببنە تر واڵتانی لە و
 

 کرێری مروچەو زۆرو کرارکردنی کراتی وەک ترری دیراردەی سەدان و دەیان پاڵ لە یە تایبەتمەندی دوو ئەم هەڵبەت
 و النەیری بێخرانەو و نەداری و هەژاری بێکراری بەرزی ڕێرژەی.  نەدان کرێ و نەدان موچە مانگ چەند یاخود. کەم
 بررۆتە کە پیرراو، و ژن نێرروان جیاوازیکرراری تررایبەتی بە تررایەفی، و دینرری و ڕەگەزی جیرراوازی و خزمەتگرروزاری بررێ

 .هتد …ژن دژە ئیسالمی ڕژێمی ناسینەوەی تری سیمایەکی
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 ئیترر ئیعردام، و ئیرهراب لە تایبەتمەنردنییەکەی دیاردەو پێدا، ئاماژەمان وەک دیاردانەدا، ئەو هەمو لەنێو بەاڵم
 دیراردەیە دوو ئەم ئەگەر خرۆ. دادەنرێرت تراوانەکەی لە پرڕ دەسەاڵتە توندوتیژی و سەرکوت لوتکەی بە دوانە ئەو
 سیاسری دەسرەاڵتی لەسرەر نەیردەتوانی ڕۆژیرش یەک ئیسالمییە ڕژێمە ئەو ئەوا نەبوایە تری دیاردەی دەیان پاڵ لە

 و کۆنەپەرسرت ئەوەنردە دەکرات ئێرران لە برۆرژوازی گەورەی براڵیکی نوێنەرایەتی کە ڕژێمە ئەم چونکە.  بمێنێتەوە
 کۆمەڵگررای لەگەڵ نرراکۆکییە بررونی هەمرروو ئینسررانە یەکررانی و ئررازادی مررافو ترررین سررەرەتایی دژی و ئینسررانی دژی

 .ئیران مۆدرینی پێشکەوتوو
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 کۆماری تیرۆر
 
 
  
 
 
 

 ئەنوەر عەباسی

 
 و رێکخراوەیرری تیرۆریزمرری پشررتیوانانی گەورەترررین لە یەکێررک وەکرروو ئەمررڕۆ ئەگەرچرری ئێررران ئیسررالمی کۆمرراری

 سررزادانی توشرری سررۆنگەیەوە لەم جرردی بەشررێوەیەکی قەت ناسررراوە دەوڵەترری تیرۆریزمرری نمررونەی بەناوبررانگترین
 بەرانربەردا لە رێوشروێنێکی ناکارامە ئابلۆقەی و روتین مەحکومییەتی کۆمەڵێک لە جگە و نەبووەتەوە نێودەوڵەتی
 هەوڵرری رۆژئرراوا داعشررەوە سررەرهەڵدانی هررۆی بە کە دیتمرران دواییرردا سررااڵنەی لەم تررایبەت بە. بەر نەگیررراوەتە

 ئراوای هاوکێشرەکە رۆژئراوادا سیاسری مێشرکی لە واتە. بکرات قبروڵ خرۆی وەکروو ئێران ئیسالمی کۆماری کە ئەوەیدا
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 لە و زاڵە نراوچەکەدا بەسرەر پێ، هەشت وەکوو کە هەیە ناویندا رۆژهەاڵتی لە تیرۆریست حکومەتێکی”: لێهاتووە
 زۆری تێچروویەکی بوونەوەی بەرنگار و دەبینرێ حکومەتە ئەم پێی شوێن هەیە ئاژاوە و تیرۆر لە ناوێک کوێ هەر

 دژی لە تیرۆریررزمە ئەم ئاراسررتەی کە برردرێ هەوڵ و بکرێررت قبرروڵ راسررتییەک وەکرروو ئەمە ئەبررێ کەواتە. دەبررێ
 ”.نەبێ رۆژئاوادا درێژماوەکانی بەرژەوەندییە

 
 لەگەڵ برابەتە ئەم لەسرەر بکراتەوە لەوە بیرر ئەمریکرا یەکگرتووەکرانی ویالیەتە کە وایکرد تەنانەت داعش شەڕی
 چراوەڕوان زۆریرش چەشنە لەم تاکتیکی سیاسەتدا دنیای لە بەهەرحاڵ کە هاوکاریشەوە و دانوستان بکەوێتە ئێران

 .نییە نەکراو
 

 تۆقاندن و ترس و نانەوە ئاژاوە سیاسەتی بە درێژە خۆیدا دەرەوەی سیاسەتی لە ئێستایش ئێران ئیسالمی کۆماری
 هۆی بە کە زمانیانە هەڕەشە و ئابلۆقە هەمووە ئەم هەبوونی لەگەڵ بۆچی کە بپرسین لەوە ئەگەر و دەدا تیرۆر و

 کە دەیەیە چروار ئێرران ئیسرالمی کۆمراری: ئاسرانە واڵمەکەی پێردەدا درێرژەی دیسران ئەبێ توشی سیاسەتانەوە ئەم
 ئۆپۆزسررریۆنەکان رەوتە و برررزوتنەوە سرررەرەکی کەسرررانی بردنررری لەنێرررو. وەرگرترررووە سیاسرررەتە لەم باشررری واڵمررری

 دوور نێوخرۆی لە شرەڕ کە کردوە وای دراوسێ والتانی لە نانەوە ئاژاوە. بکات ناکارامە و الواز ئەوان تەوانیویەتی
 رۆژئراوا شرەڕی فەلەسرتین و لوبنران و سروریا و یەمەن و ئەفاانستان و ئێراق لە ئێران: دەڵێن وەک هەر. بخاتەوە
 ئەگەر کە پێبێنررێ قەنرراعەت ئێرانرری شررارومەندانی توانیررویەتی بەمشررێوە هەروەهررا. خۆیرردا خرراکی لە نەک دەکررات
 کە کاتێکردایە لە ئەمە. لێهراتبوو ئێراقری و ئەفاانسرتان و سروریا وەکروو ئێررانیش ئێستا نەبوایە ئیسالمی کۆماری
 .ئێرانە ئیسالمی کۆماری خودی واڵتانەدا لەو کاولکاری سەرەکی تاوانبارانی لە یەکێک

 
 ڕەگەزنرامە بە ئۆپۆزسریۆنی دژی بە ئیسرالمی کۆمراری تیرۆریسرتییەکانی کرردەوە سرەر بپەرژێیرنە زیاتر ئەگەر بەاڵم

 کەسرانی گرینگری براری لە چ. دەکەوێ بەر شرێری پشرکی نێروانەدا لەم کوردسرتانی ئۆپۆزسریۆنی کە دەبینین ئێرانی
 .کراوانەوە تیرۆر ژومارەی بابەتی لە چ و کراو تیرۆر

 دوکترور و قاسرملو عەبردوڵرەحمان دوکترور واتە سرەردەم ئەو کوردستانیی هێزی سەرەکیترین سەرکردەی دوو تیرۆری
 حررزبەکەی یەکەمرری کەسری و سررکرتێر کرانردا تیرررۆر کرراتی لە هەردوو کە کەم مەودایەکری بە شررەرەفکەندی سرەعید
 کوردسرتانییەکان حزبە الیەنگری و پێشمەرگە و کادر چوارسەد بۆ سێسەد لە زیاتر تیرۆری هەروەها و بوون خۆیان
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 یەکێک گشتی بە کورد کە راستییەیە ئەو سەلمێنەری تەنیا بە ساڵدا، دە لە کەمتر ماوەی لە کوردستان باشوری لە
 .بووە ئێران ئیسالمی کۆماری دەوڵەتی تیرۆریزمی قوربانیانی سەرەکیترین لە
 

 ئیسررالمی کۆمرراری الیەن لە کرروردان دژی بە تیرررۆر سیاسررەتی بەردەوامرری پەرەسررەندنی هۆکرراری بررووەتە کە ئەوەی
 .دەبێتەوە کۆ خاڵدا چەن لە ئێرانەوە

 
 لە جۆرێررک بە کە کوردسررتان باشرروری لە تررایبەت بە. ئاسررانە ئامررانجێکی کوردسررتان رۆژهەاڵترری کرروردی یەکەم؛

 کە شررێوەیەک بەهەر و دەکررات تەڕاتررێن تێیرردا بەردەوام و ئیسررالمی کۆمرراری خەڵرروەتیی حەوشررە بە بررووە جۆرەکرران
 هۆکرار کۆمەڵێک بۆ دەگەڕێتەوە خۆی باشور لە رۆژهەاڵت کوردی بوونی ئاسان. دەکات لەگەڵ هەڵسوکەوتی بیهەوێ

 :پێبکەین ئاماژەی دەکرێ کورتی بە کە
 
 دەست بەکرێگیراوی ئاسانی بە دەدا ئیسالمی کۆماری بە رێگا کە کوردستان باشوری خەڵکی خراپی ئابوری دۆخی -١

 . کەوێ
 . ئیسالمی کۆماری بە باشور سیاسییەکانی حزبە ئابوری و سیاسی بوونی وابەستە -٢
 کۆماری چاوی پێش لە هەمیشە بوونیان نیشتەجێ شوێنی دەکات وا کە رۆژهەاڵت حزبەکانی نشینی کەمپ ژیانی -٣

 وەکرروو و بکررات چرراودێری ئەوان جرروڵەیەکی هەمرروو وردی بە بترروانێ و بێررت پێوەندییەکانیرردا و دەسررت و ئیسررالمی
 .بێت ئاوەال کارێک هەموو بۆ دەستی دەگرێ، ماسی سنوردار بچوکی حەوزێکی لە کە ماسیگرێک

 
 چارەسررەر ئێسررتا هەتررا جیهررانی مەسررئەلەیەکی وەکرروو کررورد. هەیە سیاسرری تێچرروی کەمترررین کررورد تیرررۆری دوهەم؛
. نەدیتروەتەوە کرورددا سرەرکەوتنی لە خرۆی رۆژان لە رۆژێک رۆژئاوایی خوازی بەرژەوەندی قەت و ماوەتەوە نەکراو

 ئەو کرورد دیرکەوە الیەکری لە. ببینرین دەتروانین کوردان تیرۆری نیسبەت بە نێودەوڵەتی کاردانەوەی کەمترین بۆیە
 دوژمنری تەنیرا واتە. لەسرەرە هەڕەشەی ئۆپۆزسیۆن الی لە هەم و پۆزسیۆن الی لە هەم کە هەیە تایبەتمەندییەی

 هی  کە ئێستایش هەر تەنانەت ئێرانیش ئۆپۆزسیۆنی زۆربەی بەڵکوو نییە ئێران ئیسالمی کۆماری رۆژهەاڵت کوردی
 تیررررۆری ئاسرررت لە برررۆیە دەکەن کوردییەکررران برررزوتنەوە ئامانجەکرررانی دژایەتررری نیررریە دەسرررەالتێکییان و هێرررز

 توانرایی تیررۆر، قوربرانی کوردی ئەحزابی خودی دیکەشەوە الیەکی لە. هەیە کاردانەوەیان کەمترین کوردستانیاندا
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 ناوەنرردەکانی خستنەسررەر فشررار و لررۆبیگەری توانررای کەمترررین. نیرریە تێرردا دەرەوە بە خۆیانیرران پەیررامی گەیانرردنی
 سیاسرری، تێچررووی کەمترررین بە بترروانێ ئێررران کە کررردوە وای ئەمررانە هەمرروو. نیرریە کررورددا لە رۆژئرراوا دەسررەاڵتی
 .پێبدا پەرە کورددا بەرانبەر لە خۆی تیرۆریستی سیاسەتی

 
 ئێستا هەتا کوردییەکان حزبە. ئیسالمییە کۆماری ئۆپۆزسیۆنی بەهێزترین و جدیترین کورد ئێستایش هەتا سێهەم؛

 هەر بەاڵم هەیە سیاسرییان جروڵەی ئیمکرانی کەمتررین هەنوکەییران برارودۆخی پێری بە ئەگەرچی کە سەلماندویانە
 و تێردایە شۆڕشریان بەڕێروەبردنی و خەڵرک رێخسرتنی توانای بێت، بەسەردا ئاڵوگۆڕی سیاسی پانتایی کەمێک کات
 جیاوازییەیرران ئەو کوردسررتانیش خەڵکرری هەروەهررا. دەکەنەوە دەسررت و دەردێررن دیفرراو قرراپۆڕی لە خێرایرری بە زۆر

 راسرتەوخۆ پێوەنردیی نهێنری بەشرێوەی و سیسرتماتیک بەشرێوەیەکی زۆرینە بە کە هەیە ئێران دیکەی گەالنی لەگەڵ
 ئەوەیران رەخسراودا دەرفەتێکری هەر لە و هەیە حزبەکرانەوە بە( عاتیفی یان کردەوەیی بە) ، ناڕاستەوخۆیان یان

 لە برۆ رێکرارێکی هەمروو تەمەنری سراڵی چرل درێژایری بە ئیسالمی کۆماری. دەبیسن حزبەکان دەنگی کە سەلماندووە
 ئرازادی رێگرای” دەوتررێ کە قسرە ئەم کەواتە. برووە دەسرتکەوتی کەمتررین و گرتروەتەبەر ئیمکرانە ئەم بردنی نێو

 برۆ ترایبەتی حەسرابێکی ئیسرالمی کۆمراری برۆیە هەر. نییە راستی لە دوور زۆر ،”تێدەپەڕێ کوردستاندا بە ئێران،
 کۆمراری کارتی گرینگترین کوردستانییەکان حزبە دژی لە تیرۆر بژاردەی هێشتا پێیەش بەم و کردوەتەوە کوردستان
 .ئیسالمییە

 
 کەوترووەتەوە وەکار کورد دژی بە دیسان ئێران ئیسالمی کۆماری تیرۆری ماشینی کە دیتمان رابردوودا رۆژی چەن لە
 هەمران ئێراقری نوسرخەی کە شەعبی حەشدی بوونی بەهێز. گرتووە ئامانج بە کوردستانییەکانی حزبە ئەندامانی و
 بەم. بێرت ئاوەاڵ کوردستان باشوری لە تیرۆر بۆ ئێران دەستی هێندەیتر کردوە وای ئێرانە، نیوخۆی ”مردمی بسیج”

 و کرردوە مەترسری بە هەسرتی ئێرران ئیسالمی کۆماری کوردستان، رۆژهەاڵتی حزبەکانی دواییانەی ئەم جموجواڵنەی
 سرەر گەراوەتەوە دیسران تیررۆر کۆمراری. بەرێ نێرو لە سرەرهەڵدانیدا سرەرەتای لە جوڵەیەک چەشنە هەر دەیەوێ
  بەرنامەی لە کە بێت تۆقاندن و تیرۆر بەرفراوانتری شەپۆلێکی سەرەتای ئەمە نییە دوور هی  و خۆی رێچکەی

 .ئێران ئیسالمی رژیمی تەمەنی کردنەوەی درێژتر بۆ گونجێنرابێ قودسدا سپای درێژماوەی
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 سیاسەتی تیرۆری کۆماری ئیسالمی دادگای میکونووس و

 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 (دا مێکونووس دادگای ی که مێژووییه  بڕیاره ساڵیادی  له)

 
 دادوەرەکانی و قازی دادپەروەرانەی کاتدا هەمان لە و ئازایانە بڕیاری بیرخەرەوەی( ئاوریل ی١١) خاکەلێوەی ی٢١

 .دەرکردووە ناوی میکونووس دادگای بە کە بێرلینە دادگای
 

 حیزبری بانگهێشتی لەسەر دێموکرات حیزبی گشتیی سکرتێری شەڕەفکەندی، سادق. د هەتاوی ی١٣٧١ ساڵی هاوینی
 دوای. ئاڵمران دەچرنە ئینترناسریونال سۆسریال ڕێکخرراوی کۆبروونەوەی لە بەشرداریی برۆ ئاڵمان دێموکراتی سۆسیال

 فەترراد کرراک هرراوڕێیەتی بە شررەڕەفکەندی سررادق. د الئینترناسرریون سۆسرریال ڕێکخررراوی کۆبرروونەوەی تەواوبرروونی
 لەگەڵ کۆبوونەوە بۆ سێپتامبر ی١٧ شەوی داڕێژراو لەپێشدا بەرنامەی پێی بە ئەردەاڵن هومایوون کاک و عەبدولی

 تێپەربرروونی دوای و بێرررڵین شرراری لە میکونررووس ڕیسررتۆرانی دەچررنە ئێرانرری ئۆپۆزیسرریۆنی جۆراوجۆرەکررانی الیەنە
 گوللە، بێبەزەییانەی دەستڕێژی بەر دەکەونە ئیسالمی کۆماری تیرۆریستەکانی هۆی بە کۆبوونەوەکە لە کەم کاتێکی

 عەبرردولی، فەترراد کرراک و دێمرروکرات حیزبرری گشررتیی سررکرتێری شررەڕەفکەندی سررادق. د لەوێ هەر بەداخەوە کە
 ئەردەاڵن، هومررایوونی کرراک و؛ واڵت دەرەوەی لە حیررزب پێوەنرردییەکانی بەرپرسرری و ناوەنرردی کررومیتەی ئەنرردامی
 .بوون شەهید حیزب دۆستی دێهکوردی نووری و ئاڵمان لە حیزب کومیتەی بەرپرسی

 
  بە پێوەندیان کە کەسێک چەند توانیی کەم ماوەیەکی دوای و خۆ کەوتە ئاڵمان پۆلیسی میکونووس ڕووداوی دوای
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 دوای مانرگ ٧ ئاڵمران دادسرتانی تاوانبارانە ئەو دەستبەسەرکردنی و گیران دوای. بکەن دستبەسەر بوو تیرۆرەکەوە
 حەوتوو سێ دوای دادگا و کرد بێرلین بەرزی دادگای بە پێشکەش فەڕمی بە خۆی ئیدیعانامەی میکونووس، ڕووداوی

  که پڕۆسره و کررد خرۆی دانیشرتنی یەکەمرین بە دەسرتی ١٩٩٣ ئۆکترۆبری ی٢٨ لە دادستان ئیدیعانامەی تاوتوێکردنی
 تیررررۆرە ئەو بڕیررراردەری و برررکەر کە بڕیرررارە ئەو گەیشرررتە دادگرررا ئاکامررردا لە و کێشرررا دڕێرررژەی نێرررو و سررراڵ سرررێ

 .ئیسالمین کۆماری یەکی پلە سەاڵتدارانی ده
 

 دەسررەاڵت بە دوای مانررگ دوو تەنیررا واڵت وەی دەره لە ئیررران ئیسررالمیی کۆمرراری مەئمرروورینی تیرۆریسررتیی کررردەوەی
 و ژێنێف بێرلین، ویەن، لەندەن، پاریس، شەقامەکانی دواوە بە لەوێ و دا ڕووی پاریس لە نیزامە ئەو گەیشتنی

 .دڵەڕاوکێ و ترس جێگای بە بوو ئیسالمی کۆماری دژبەرانی بۆ ئورووپا دیکەی گەورەکانی شارە
 

. د شرەهیدبوونی هرۆی بە بروو کە میکونووس ڕیستۆرانی تیرۆری هەتا ئیسالمی کۆماری تیرۆریستییانەی کردەوە ئەو
 و پەروەنردەیە ئەو لەسرەر میکونرووس دادگای بڕیاری  بەاڵم هەبوو، ئیدامەی هەر هاوڕێیانی و شەڕەفکەندی سادق

 کە هۆکارێررک بە برروو تیرررۆرە، ئەو سررەرەکیی بریرراردەری بە ئیسررالمی کۆمرراری بررااڵی ڕەدە کاربەدەسررتانی ناسرراندنی
 تیرۆری دی واتایەکی بە و بپارێزێ خۆی ژبەرانید جەستەیی تیرۆری لە دەست ئورووپا لە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی

 ئورووپررا لە ئیسررالمی کۆمرراری تیرۆریسررتییەکانی ترریمە کە برروو تیرررۆر کۆتررا هاوڕێیررانی و شررەڕەفکەندی سررادق. د
 .کردیان

 
 هۆکارێرک بروونە کە بکەین میکونووس دادگای حوکمی تایبەتمەندیی چەند لە باس بێ کورتیش بە پێویستە لێرەدا

 .ئورووپایی واڵتانی لە ئیسالمی کۆماری تیرۆری ماشێنی  به پاشەکشەپێکردن بۆ
 
 دووهەمررری شرررەڕی دوای لە کە ئەوەیە ئەویرررش هەیە مێژوویررری کی تایبەتمەندییررره میکونرررووس دادگرررای حررروکمی( ١

 و دان، دەسررەاڵت لە هێشررتا کە حکوومەتێررک پلەیەکرری دەسررەاڵتدارانی ئاڵمرران لە بەرز دادگررایەکی جیهررانییەوە،
 ئەو ڕێکررخەری و بڕیرراردەر ک وه هەبرروو، تررایبەتی ئررابووریی - سیاسرری پێوەنرردییەکی ئاڵمرران لەگەڵ کە بەتررایبەت

 .برد ناوی دەوڵەتی تیرۆری بە و ناساند جیهان بە تیرۆرەی
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 ماوەی بۆ خۆیان سیاسیی پێوەندی ئورووپایی واڵتانی زۆربەی کە ئەوەی هۆی بە بوو میکونووس دادگای بڕیاری( ٢
 لە چیدیکە کە ڕێککەوتن گەیشتنە نیزامە ئەو لەگەڵ ئاکامدا لە و ڕابگرن ئیسالمی کۆماری نیزامی لەگەڵ مانگ ٧

 .نەدا ئەنجام تیرۆریستی کردەوەی ئورووپا
 
 شێلگیری و گوشار بە کە جیهانی کۆمەڵگەی و زلهێزەکان دەوڵەتە بوو ڕوون پەیامێکی میکونووس دادگای حوکمی( ٣
 .بکەن ئیسالمی کۆماری بە پاشەکشە مەسەلەدا و بابەت زۆر لە دەتوانرێ لیبڕاوییان و
 
 ژێرر لە جۆراوجرۆردا نراوی ژێرر لە دەرەکیرانە هێرزە ئەو کە دەرخسرت ڕاسرتییەی ئەوە میکونرووس دادگرای حوکمی( ٤

 کراتی لە و دەکا لێ چاویان ر ڕێکه کاربه و کەرەسە وەک تەنیا و تەنیا ئێران دان، ئێران ڕێبەری بڕیاری و فەرمان
 پێوەنردییان وارەکانی ئاسه هەموو دەدا هەوڵ و دەکا بێبەری لێ خۆیان ئیسالمی کۆماری دەستبەسەرکردنیان و گیران
 .بکا بێبەری لێ خۆی و بکاتەوە پاک تیرۆریست تاقمی و دستە یا تیرۆر تیمی لەگەڵ

 
 ئیسرالمی کۆمراری ئیردی حروکمە ئەو دەرچروونی داوای چرونکە. کررد ڕوو ئێرانی دەستی میکونووس دادگای حوکمی( ٥

 یەکتررر و دووبەرەکرری کرراری تیرررۆرە ئەو کە بڵررێ جیهررانی و ئێررران گشررتیی ڕای و بیررر بە نەیترروانی جرراران وەک
 و بێنێ دیکەدا الیەنی و ئۆپۆزسیوون سەر بە تیرۆریستییەکانی  وه کرده نەیتوانی واتە ئۆپۆزسیوونە قەبووڵنەکردنی

 .بکا بێبەری لێ خۆی
 
 کۆمراری ڕێژیمری و کەوتەوە لرێ کاردانەوەی خەڵکەوە الیەن لە ئێرانیشدا نێوخۆی لە میکونووس دادگای حوکمی( ٦

 خرررراتەمی کە ئیسررررالحتەڵەبەکان و بکرررراتەوە ئیرانرررردا لە سیاسرررری فەزای ڕادەیەک هەتررررا برررروو ناچررررار ئیسررررالمی
 لەسرەد ٢١ هەترا ١١ میکونرووس دادگرای بڕیراری کە دەڵرێن سرەرکۆماری هەڵبژاردنەکرانی برۆ دەکردن، نوێنەرایەتیی

 بڵێررین دەترروانین خرراترجەمی بە بەاڵم سررەردەمدا؛ لەو ئررازاد و سیاسرری فەزای کررردنەوەی سررەر لە بررووە کرراریگەریی
 برووە زیراتر ڕێژەیە لەو زۆر ئێران نێوخۆی لە سیاسی فەزای کرانەوەی لەسەر میکونووس دادگای بڕیاری کاریگەریی

 شرێوەی بە نەیرانتوانیوە سیاسری چاالکرانی و خەڵرک زیاتر لەوە کە ئەوە بەاڵم. دەکەن باسی ئیسالحتەڵەبەکان کە
 .دیکەیە باسێکی وەربگرن  کرانەوەیه لەو کەڵک پێویست
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 بەڕێوەچروو، دادپەروەرانە و چاالکرانە و ئازایرانە زۆر بێررلین دادگای ئەوەدا لەگەڵ وەبیربێنینەوە پێویستە لێرەدا
 نراڕوونی الیەنری هێنردێک چرونکە خرۆی، دواقۆنراغی نەگەیشرتۆتە و دانەخرراوە پەروەندەیە ئەو ئێستا هەتا بەاڵم

 کۆبروونەوەی لەسرەر هەبروو ڕوونری ئراوا زانیراریی کەسرێک چ کە نەکراوەتەوە ڕوون ئێستا هەتا  وێنه بۆ و ماونەوە
 برررۆ بانگێشرررتن کررراتی لە شرررێواوی مەسرررەلەی ی وه ئررره یررران ئێرانررری؟ ئۆپۆزیسررریۆنی و دێمررروکرات حیزبررری ڕێبەرانررری

 ها روه هرره. تەوە نەبوونرره ڕوون هێشررتا  وانرره ئه هرراتووە؟ بەسررەر وای ڕێررکەوت بە یررا بررووە مەبەسررت بە  کۆبوونەوەکرره
 .نەدراون سزا و نەبوون ئامادە دادگادا دەم لەبەر ئێستا هەتا تیرۆرە ئەو بڕیاردەرانی یان بڕیاردەر

 
 نرابێ کە ئەوەیە ئرازادیخوازان هەمروو و دێمروکرات تێکۆشرەرانی شرانی سەر دەکەوێتە ئەرکەی ئەو پێوەندییەدا لەو

 و لەبیرچروونەوە خرانەی بچرنە ئیسرالمی کۆمراری تیرۆریسرتییەکانی کردەوە هەموو و میکونووس تیرۆری بدەین ئیزن
 جیهاندا  ڕای و بیر و کوردستان خەڵکی و ئێران گەالنی زەینی و بیر لە کە بکەین ئەوە بۆ کار دائی  بە پێویستە

 ئێسرتای هەترا چرونکە بردرێ قاو لە زیاتر ئیسالمی کۆماری تیرۆریزمپەروەرەی سیاسەتی و بمێنێتەوە زیندوویی بە
 لە و هەڵنەگرتووە خۆیان دژبەرابەرانی و جیابیران تیرۆری لە دەستیان ئیسالمی کۆماری دەسەاڵتدارانی بێ لەگەڵ

 .نەپاراستووە خۆی ئێران سنوورەکانی دەرەوەی بۆ تیرۆریست هەناردەکردنی و پەروەردە
 
 و کوردستان ئازادیخوازی جوواڵنەوەی و دێموکرات حیزبی بۆ میکوونووس تیرۆری ئەگەر بڵێین دەتوانین کۆتاییدا لە

 دادگرایە ئەو حروکمی و( میکوونرووس) بێررلین دادگای بەڕێوەچوونی بەاڵم بوو، گەورە خەسارێکی ئێران  سەراسەری
 و قاسررملوو. د تیرررۆری لە کە بکرراتەوە نررادادپەروەرییە و عەداڵەترری بررێ ئەو بووی ره قرره ک یرره ڕاده هەتررا ترروانی

 .کرا کورد گەلی و دێموکرات حیزبی و شەهیدانە بەو دەرحەق ویەن لە هاوڕێیانی
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٤ ژمارەی لە)
 

 ٢١١٨ی ئەپریلی ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قاسملوو بەرەو بۆسەی مەرگ.ھۆکارەکانی پەلکێشکرانی د

 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 دیکەی کوڕێکی کورد بێ لەگەڵدا ئیستاشی هەتا بەاڵم نییە، کوێر وەجاغی کورد میللەتی: حەسەنزادە عەبدوڵاڵ رر

 …قاسملووم بڵێ نەبووە
 
 دەرکەوترووە برۆم کرردوومە لێکرۆلینەوەی لەو ئەمن: فیرووزە کۆشکی پیاوکوژانی کتێبی نووسەری حەکاکیان، ڕۆئیا رر

 بێگومرران دەیترروانی کە کەسررێک کرروژراون، و کررراون تێرررۆر ئیسررالمی کۆمرراری دەسررتی بە ئەوانەی هەمرروو لەنێررو کە
 …بوو قاسملوو عەبدوڕەحمان مسۆگەر بێ، ئێران هەموو بۆ نیشتمانی ڕێبەرێکی

 
*** 

 
 پێگەیەکری کوردسرتان دێموکراتی حیزبی گشتیی سکرتێری قاسملوو،. د سیاسیی بەرزی ئاستی و زانایی کەسایەتی،

 بە دوژمرن کە بروو ئەوەش هەر. دەرەوەش دنیای و ئێران و کوردستان نێوخۆی لە دێموکرات حیزبی بە دابوو قورسی
 پیالنێکررری بە و الببرررا ڕێرررگەی لەسرررەر کاریزمرررایە و سەرسرررەخت دژبەرە ئەو دا هەوڵررری پرررێگەیە بەو هەسرررتکردن

 .بگا ئامانجەی بەو توانی تێرۆریستیش
 
  واڵتی پێتەختی ڤییەن، شاری لە( 8811ی ژوئییەی 83) 8311ی پووشپەڕی 77ساڵ لەمەوبەر، ئێوارەی ڕۆژی  78
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 لە کرورد پرسری ئاشرتییانەی چارەسرەری بۆ وتووێژ مێزی لەسەر و دیپلۆمات بەرگی لە تێرۆر ڕەشی دەستی ئوتریش
 ئەوترۆی تێچوویەکی هی  ئیسالمی کۆماری. دێموکرات حیزبی و کورد کاریزمای ڕێبەری قاسملوو،. د گەیشتە ئێراندا

 و دێمرروکرات حیزبری ڕێبەرانرری لە ئرازەر قادری عەبردوڵاڵ و قاسررملوو عەبردوڕەحمان کروژرانی کە ڤیرریەن تێررۆری برۆ
 پۆلیسررەوە دەسرت بە تەواو و ڕوون بەڵرگەی ئەوەی لەگەڵ. نەدا کەوتەوە، لرێ حیزبری دۆسرتانی لە ڕەسرووڵ فازیرل
 دەوڵەتی ئەمنیەتییەکانی هێزە چاوەدیریی لەژێر تیرۆریستەکان کوێن، لە و کێن بکوژەکان دەخست دەری کە هەبوو

 خێروبێرری بەهرای بە کررا هاوڕێیرانی و نەمرر قاسرملووی نراحەقڕژاوی بە خروێنی و کررانەوە ئێرران بەڕێی ئوتریش
 .ئوتریش لەگەڵ ئێران بازرگانیی ساتوسەودای

 
 و مێکونرررووس بڕیررراری ڕاگەیانررردنی دوای و واڵتە لەو زۆری دەنگررردانەوەی سرررەرەڕای ڤیررریەن تێررررۆری پەروەنررردەی

 بێ و بەستراوە ئێستاش هەتا ئوتریشدا، پاڕلمانی کۆبوونەوەیەکی لە ڕووداوە ئەم بەرباسی هاتنەوە بۆ هەوڵەکان
 لە کراتەی ئەو هەترا دەمێنری بەکراوەیری هەمیشرە پەروەنردەیە ئەو دێموکرات حیزبی و کورد بۆ هەڵبەت ئەنجامە،
 .دەدرێ لەسەر خۆیان شیاوی بریاری تیرۆریستییە کردەوە ئەو بکەرانی و فەرماندەر دادپەروەردا دادگایەکی

 
 قاسملوو بۆچی بە پێی خۆی بەرەو پیری مەرگ چوو؟.د

 
 قاسرملوو هەن، قاسرملوو. د کەسرایەتیی لەسرەر زانیارییانەی ئەو و دان لەبەردەست نووسینانەی ئەو هەموو بەپێی

 کۆمرراری ڕێرربەری دەیزانرری برراش کە بەتررایبەت. دوژمررن داوی بکەوێررتە بەئاسررانی کە نەبررووە کەمررتەرخەم کەسررێکی
 لە گۆڕانکارییررانەی ئەم و نرراوچە کرراتی ئەو هەلررومەرجی هەڵسررەنگاندنی بە بەاڵم داوە؛ کوشررتنی فترروای ئیسررالمی

 لەبەرچرری قاسررملوو. د کە برردەینەوە لێکرری دەترروانین پررێش، هرراتبوونە کوردسررتاندا و ئێررران سیاسرریی گۆڕەپررانی
 .کراوە تراژیدیکە دانوستانە ئەو پەلکێشی

 
 ڕێکخراوی نێوبژیوانیی بە الیەن دوو و ڕاگیرابوون شەڕدا بەرەکانی لە عێڕاق و ئێران نێوان ساڵەی هەشت شەری ررر

 بە گەیشرتن دوای بەتەمرابوون عێرڕاق و ئێران. شەڕە بەو کۆتاییهێنان بۆ دانوستان کەوتبونە یەکگرتووکان نەتەوە
 لەسرەر دەکرا لەوە براس رێککەوترنە ئەو. برکەن جێبەجرێ نێوانیان ی(١٩٧٥ الجزایر ڕێکەوتننامەی) ئاشتی قۆناغی
 ببێررتە و نەمێنررێ لررێ ژیررانی ئاسررەواری و بکرررێ چررۆل دەبررێ کیلررۆمیتر ٢١ قرروواڵیی بە ال دوو هەر فەرمیرری سررنووری

 چەنرد مراوەی یەکرالیەنە عێرڕاق الیەنری و سرەدام ڕێژیمری. برژی تێیردا نەبرێ بۆی کەس و قەدەخەکراو ناوچەیەکی
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 تەواوەتری بە دا8311 - 8312 سرااڵنی لە ترایبەت بە و ئۆپەراسریونە ئەو جێبەجێکردنری کەوتبووە دەبوو ساڵێک
 برواری خسرتە سرووتاویان زەویری سیاسرەتی و کرد پیادە کوردستان باشوری لە ئەلجەزایری ڕێکەوتننامەی نێوەرۆکی

 حروکمەتی کە بروو نریگەران لەوەش و دەکرا چری عێرڕاق حروکمەتی دەیردی نیرزیکەوە لە قاسملوو.د. جێبەجێکردنەوە
 بگرێتە سیاسەت هەمان کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە ئەویش و بەر بێتەوە هەناسەیەکی شەر دوای لە ئیسالمیش کۆماری

 .بەر
 
 لەگەڵ ئێررران کرروردی ڕێکرربکەون، و ببررنەوە نیزیررک لێررک ترراران و بەغرردا ئەوەی پررێش دەیهەویسررت قاسررملوو. د رررر

 پرێ چیری و نراکەوێ دەسرت هیچری کرورد ئەمە ئەو دوای وابروو پێری چونکە سازانێک، گەیشتبێتە ناوەندی دەوڵەتی
 .نابڕێ

 
 لەو. بریبروو لێ برستیان نێوخۆییەکانیش قەیرانە و ببوو شەکەت عێڕاقدا لەگەڵ ساڵەی هەشت شەڕی لە ئێران رر

 قۆناغەیرران لەو تێررپەڕین بەرنررامەی کە دەکرررد ئەوەیرران بانگەشررەی ئیسررالمی کۆمرراری دەسررەاڵتدارانی هەلررومەرجەدا
 پێشرنیاریی کە وابروو. هەیە دژبەرانیشری لەگەڵ ڕێککەوترن و سرازان بەرنامەی کە دەنواند وای ڕەفسەنجانی. هەیە

 .داندرا بۆ بەرنامەی و گۆڕێ هاتە( قاسملوو. د) دێموکرات حیزبی و حوکمەت نێوان لە ڕێککەوتن و دانوستان
 
 ئاقاری بەرەو دەسەاڵت لەسەر ڕێژی  جۆراوجۆرەکانی قۆڵە نێوان ملمالنێی و نەخۆشە خومەینی سەروبەندەدا لەو ررر

 ڕەخرنەی بوو، شیعە تەقلیدەکانی مەرجەعە لە یەکێک کە تەباتەبایی حەسەن سەید ئایەتوڵاڵ. دەچوو توندوتیژی
 نراڕازیی خەڵکرانی سرەرکوتی سیاسەتی و عێڕاق دژی لە شەر دڕێژەدانی و هەبوو حوکمەت سیاسەتەکانی لە توندی
 و کردبروو نریگەران ڕێژیمری ڕێبەرانری ئەمەش و دەبروون زیاتر نێوخۆ لە ناڕەزایەتییەکان. کردبوو مەحکووم ئێرانی

 لە یەکێک هاشمی، مێهدی حکومەت بوو مانگێک چەند. بستێنن کاریگەرەکان هێزە لە عەمەل ئیبتکاری دەیانەویست
 ئیسرالم دژی شرەر وەرێخسرتنی تاوانی بە مونتەزیریی ئایەتوڵاڵ نیزیکی خزمی و پاسداران سپای بااڵکانی فەرماندە

 .کردبوو خۆش تارانی لە دەسەاڵت نێو دووبەرەکیی ئاوری زیاتر ئەوەش کردبوو، ئیعدام
 
 دروسرت ڕۆژئراوایی واڵترانی الی بیرکرردنەوەیەی و تێگەیشرتن ئەو ئێرران حاکمییەتی دەزگای نێو ڕووداوانەی ئەو ررر

 هەوڵیران برۆیە هەر. تونردئاژۆ گروپێکی و لێبراڵ گرووپێکی هەن، گرووپ دوو ئێراندا دەسەاڵتی لەنێو کە کردبوو
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 تەنرررانەت و دەرەوە دنیرررای لەگەڵ سرررازان و کررررانەوە الیەنگرررری دەنوانرررد وای کە بگررررن ڕەفسرررنجانی پشرررتی دەدا
 بررررۆ سررررەرمایە دۆالر میلیررررارد سررررەدان بە پێویسررررتیی شررررەڕ دوای وێرانرررری ئێرانرررری کە بەتررررایبەت. دژبەرانێترررری

 ئەوانە هەمرروو و هەبرروو، واڵت تەپیرروی تێررک ئررابووریی بووژانرردنەوەی و شررەڕلێدراوەکان نرراوچە ئرراوەدانکردنەوەی
 .چاو پێش دەهێنایە هەمەالیەنەی ئاشتەوایی زەروورەتی

 
 قاسملوو. د. کرایەسەر هێرشی شیمیایی بۆمبی بە هەڵەبجە شاری( هەتاوی ی8311 ڕەشەممەی) ١٩٨٨ مارسی لە ررر

 و عیررراق حرروکمەتی و دیمرروکرات حیزبرری پێوەنرردییەکانی نێررو خسررتە سرراردیی ئەوە کرررد، مەحکرروم بۆمبررارانەی ئەو
 .عێڕاق و ئێران دەوڵەتی دوو بەرداشی نێو بکەوێتە کە بوو نیگەران لەوە دیموکرات حیزبی

 
 ممای ئره و ر گره ئه پڕ داهاتووی و  رگه پێشمه هێزی چاالکیی ی شێوه و  وه مانه شوێنی ر سه به نوێ پاوی داسه دۆخی ررر

  دۆخرره و لرره ربررازبوون ده بررۆ ک یرره ڕێگه م هرره  کرره  ترره ناعه قه و ئرره ر سرره  هێنررابووه قاسررملووی دوکتررور  رجرره لومه هه م ئرره
 .ڕابگرێ پێ ر سه له دێموکرات حیزبی باتگێڕیی خه ی وزه م هه و وە ببینێته

 
 پێروانەیەک هەمروو بەپێری و مررد خرومەینی( ١٣٦٨ جرۆزردانی) ١٩٨٩ سراڵی لە کران وتووێژه دووهەمری دەوری لە ررر

 سرررەرداری» نازنررراوی کە حاڵێکررردا  لررره و)  سرررەرکۆماریدا پۆسرررتی لە ڕەفسرررنجانی کە بەرچررراو دەهررراتە نتیقی مررره
 م لرره کررورد پرسرری تررایبەتی بە نێوخۆییەکرران کێشررە چارەسررەری بررۆ بێ هرره پتررری ئامررادەیی(  درابوویرره «سررازندەگیی

 . واڵته
 

 پێروە پاڵ وتووێژەی ئەو بەرەو قاسملوویان. د ئەوەی بۆ بووبن شاراوە ئاشکراو دیکەی هۆکاری زۆر ڕەنگە و ئەمانە
 رێکی فاکتره کرورد پرسری ئاشرتییانەی چارەسرەری بە قاسرملوو.د مایی بنره براوەری گرێنگترر ئەوانە هەموو لە و نابێ
 چەکری و نتیق مره بڵێرین دەتروانین رسرتەدا یەک لە. دانرا خۆی گیانی باوەرەدا ئەو پێناو  له دیمان ک وه  که  یه دیکه
 ئوسررووڵەکانی بە پابەنرردبوون و نەیررارانی لەگەڵ دانوسررتان و وتررووێژ ڕاسررتیدا لە قاسررملوو.د دڵخرروازی و کی ره سرره

 .بوو دێموکراسی
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 قاسملوو.پیالنی کۆماری ئیسالمی بۆ لە داوخستنی د

 
 دیمروکراتی حیزبری هێرزی و پرێگە. دابوو نره کوردسرتان  له یی ئاسووده ی ناسه هه بوو سال١١ ماوەی ئیسالمی کۆماری 

 گیرانی قورسری بری زه  که ت تایبه به کردبوو، راسان هه ئیسالمیی کۆماری ئێراندا ت نانه ته و کوردستان  له کوردستان
 دوای یویسرت ده و کەوتبروو وێ  وه دێموکراتره حیزبری تێکۆشرانی و بات خره و کوردسرتان ڕی شه ی سۆنگه  له ماڵیشی و

 شرەری مەیدانی لە ڕێژی . بکاتەوە ال یەک! شۆرشیش دژە ی کێشه ڵ گه له خۆی عێڕاق ئیران ڵ گه له شەڕ تەواوبوونی
 و گونجانردووە هەلرومەرجەکە لەگەڵ خرۆی کە - پێشرمەرگە هێرزی نگاری ره بره ناتوانن کە دەرکەوتبوو بۆی نیزامیدا
 بەدوای دەبرروا بررۆیە هەر وەدەرنررێن؛ کوردسررتانی لە و  وه ببنرره -  گرتررووه خررۆیەوە بە پررارتیزانی تەواو ی پێکهاترره

 و لره. بروو قاسرملوو.د شەخسری و کوردسرتان دیمروکراتی حیزبری لەگەڵ وترووێژ ئەویرش کە برن دیرکەدا چارەسەرێکی
 حیزبری ری سره  لره خسرا ڕه ده برۆ یان وه ئره تی رفره ده یان کرد، ده سازان  به ناچار دێموکراتیان حیزبی یان  وتووێژانه
 .ن بده دێموکرات

 
 دووکیرران هەر کە برروو ئامررانجەوە دوو دوای برره_ وتررووێژ مێررزی ر سرره بررۆ قاسررملوو دوکتررور هێنررانی  برره ڕفسررنجانی
 پررانی گۆڕه بررۆ دێمرروکرات حیزبرری ڕاکێشررانی میان کرره یه.  وه وتنرره که ده لررێ کوردسررتانی دیمرروکراتی حیزبرری الوازکردنرری

 هێزی  له کداماڵین چه  که واڵت تیی ڕه بنه قانوونی پێی به پێدراو ڕێگه سیاسیی حیزبێکی ک وه واڵت نێوخۆی سیاسیی
 لی هره  لره دابا، نره پێشرنیارە و داوا و ئه بۆ ملی قاسملوو.د ئەگەر دووهەمدا قۆناغی لە هات؛ ده دوودا به رگه پێشمه

 .ن بکه ر سه بێ دێموکرات حیزبی و بیکوژن مومکیندا
 
 کە پرێش بچرنە جیگرایە ئەو هەتا و بێنن وەدەست قاسملوو.د متمانەی دەبوا پێشدا لە پیالنە ئەو جێبوونی جێبه بۆ

 باوەریران قاسرملوو.د ببینرین، تۆ تەنیا بە هەر پێویستە کە کرد قاسملوو.د بە پێشنیاریان ڕۆژان لە ڕۆژێک ئەگەر
 .گرت ری سه پیالنەکەشیان بەداخەوە و  تڵگه قه  بچێته خۆی پێی به و بکا پێ
 

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٢٩ ژمارەی لە
 

 ٢١١٨ی جووالی ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

343 
 

 
 لە تاوانی ڤییەن ھەتا بڕیاری مێکونووس

 
  
  
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 هۆکارەکررانی» ژێرنرراوی لە و دا«کوردسررتان» ڕۆژنررامەی پێشررووی ژمررارەی لە کە نووسررینەدا ئەم یەکەمرری بەشرری لە

 لە ئیسرالمی کۆمراری چرۆن کە کررد لەوە باسرمان بۆوە، باڵو و چاپ «مەرگ بۆسەی بەرەو قاسملوو. د پەلکێشکرانی
 ئەوەی بەاڵم گێرڕا، دژی لە پیالنیران و وەرگررت خراپری کەلکری کرورد پرسری چارەسرەری برۆ قاسملوو. د نیازپاکیی

 .مەرگەوە بۆسەی بیخەنە و بێنن وەدەست قاسملوو دوکتور متمانەی بتوانن چۆن کە بوو ئەمە بوو گرینگ
 
 تاڵەبررانی جەالل خوالێخۆشرربوو ئاشررتیخوازانەی نییەترری لە ئیسررالمی کۆمرراری دەسررەاڵتدارانی یەکەمرردا قۆنرراغی لە

 لە دووبەرەکی تۆوی چاندنی دووهەم و قاسملوو.د کوشتنی یەکەم: دەپێکا ئامانجیان دوو بەوەش. وەرگرت کەڵکیان
 و قاسرملوو دوکترور لەنێوان دانیشتن و گەڕ چەند ئەوەی لەگەڵ بەاڵم. باشوور و ڕۆژهەاڵت کوردستانی کوردی نێوان
 لەبەر کەچرری دەکرررێ،( سررێهەم الیەنرری وەک) جەالل مررام بەشررداریی بە ئیسررالمی کۆمرراری تێرۆریسررتییەکەی ترریمە

 نهێنیری درکاندنی بەبیانووی ئەمجارەیان و سەر ناچێتە بۆ پیالنەکەیان تر هۆیەکی چەند و جەالل مام کارقایمیی
 .دەدەن دانوستانەکاندا ڕەوتی لە نیشتمانی یەکیەتیی و جەالل مام الدانی هەوڵی وتووێژەکانەوە

 
 کۆمرراری نێردراوەکررانی جێبەجێکررردنەوە، بررواری دەخرررێتە خررۆمەینی مردنرری لەدوای کە پرریالنەکەدا نرروێی فررازێ لە

 وەک و کرۆدەبنەوە کوردسرتان باشرووری کروردی ڕووناکبیری کەسایەتیی و نووسەر ڕەسووڵ، فازیڵ. د لەگەڵ ئیسالمی
 دوکترور سرەردانی دوای ڕەسرووڵ فازیرڵ دوکترور. دەکەن ئەرکرداری دانوستانەکان نوێی گەڕی درێژەدانی بۆ نێوبژیوان
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 دوکترور بەمجرۆرە و دەکەون ڕێک دانوستانەکان کاتی لەسەر ئێرانی الیەنی پەیامی گەیاندنی و پاریس لە قاسملوو
 .مەرگەوە بۆسەی نێو دەچێتە خۆی بەپێی قاسملوو

 
 وردترری شناسرایی و کوشرتن کرات برۆ زیراتر ئێرانی الیەنی دەبێ، جوالی مانگی ی87 ڕۆژی کە یەکەم دانیشتنەکەی

 لێکۆڵینەوەکرانی تێررۆرەکە دوای. دەکەن جێبەجرێ پیالنەکەیران ڕۆژە ئەو سربەینێی و دایردەنین کۆبوونەوەکە شوێنی
 دیررکەی شررتێکی ئرروتریش دەرەوەی سیاسررەتی بەاڵم دەکررا ئاشررکرا، جینررایەتەکەی وردەکارییەکررانی هەمرروو پررۆلیس
 ئێرانردا ئیسرالمیی کۆمراری لەگەڵ خێروبێرر پرڕ و خرۆش سرەودای و ئرابووریی بەرژەوەندیی لەپێناو ئەوان. دەویست

 .نا وەال خۆیشیان واڵتی میللیی سەروەریی و دادپەروەری
 
 پارلمانتررارێکی پێکهرراتبوو، ڤیرریەن تێرررۆری پەروەنرردەی ترراوتوێی بررۆ کە ئوتریشرردا پارلمررانی کۆبرروونەوەیەکی لە

 سررەروەریی بنەمررای لەسررەر نەک ئێرانرردا لەهەمرربەر واڵتەکەیرران دەرەوەی سیاسررەتی دەڵررێ لیبرالەکرران فڕاکسرریۆنی
 دەڵرێ ئەو. لێردەگرێ ڕەخرنەی بەتونردی بارەیەوە لەو و بووە مەوداکورت ئابووریی بەرژەوەندیی بەڵکوو نیشتمانی،

 8302 سراڵی شۆڕشری پراش کره بوو ڕۆژئاوایی داری تمه سیاسه م که یه ئوتریش دەرەوەی وەزیری النس، 8313 ساڵی
 وەزیررری ،«تی ویالیرره» کرره برروو ڕۆژئرراوایی واڵترری م کرره یه ئرروتریش 8311 سرراڵی هەروەهررا. کرررد ئێرانرری ردانی سرره

 ڕێرربەری لەالیەن ڕوشرردی لمان سرره کوشررتنی فترروای دا8311 سرراڵی لە کرراتێکیش. کرررد بانگهێشررت ئێرانرری دەرەوەی
 کە نەبررێ ئرروتریش تەنیرا کشرراندەوە، ترراران لره باڵوێزەکانیرران ئورووپررا تیی کیره یه واڵتررانی موو هرره درا، ئێررانەوە

 .بدا تێک ئێران لەگەڵ نێوانی نەیویست دەوڵەت و گەڕابوونەوە پشوو بەبیانووی پێشتر
 

 تێررررۆرە، ئەم سرررەرکەوتووانەی جێبەجێکردنررری برررۆ ئیسرررالمی کۆمررراری وردی پیالنررری چرررۆنیەتیی لە بەدەر دیرررارە
 کە برن بەوە قایرل نەدەبروا نمروونە برۆ لەسرەرە، جیرددیی ڕەخرنەی دێمروکراتیش حیزبری الیەنی کەمتەرخەمییەکانی

 ئیسرالمی کۆماری کە کاتێک یان دەراوێژرێن، دانوستانەکە لە جەالل مام شەخسی و کوردستان نیشتمانیی یەکیەتیی
. د و دەکاتەوە ڕەت وتووێژدا لە سێهەم الیەنی وەک ئەلجەزایر پێشووی کۆماری سەرۆک بنال، بێن ئەحمەد پێشنیاری

 الیەنری کاتێرک یران. دەدا مرل بەوە ئاسران و گومان ناکەوێتە قاسملوو دوکتور سەیرە دەکا، پێشنیار ڕەسووڵ فازیڵ
 بە کەسرێکیان ئەوانریش برۆ یرا بروون ڕازی برۆ دیمروکرات حیزبی الیەنی دەبێ ئیزافە پێ کەسێکیان پڕدا لە ئێرانی

 و ئیسرررالمی کۆمررراری ڕووخرررانی یررران هەمەالیەنە، و ورد لێکرررۆڵینەوەی زۆر ڕەنگبرررێ نەکرررردووە؟ ئیرررزافە هەیرررئەتە
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 دوکترور وایکررد چری کە تاریکییە ئەو سەر بخاتە ڕووناکایی ڕۆژێک ئەمنیەتییەکان ناوەندە لە زانیاری دەسکەوتنی
 .دابنیشێ تێرۆریستەکان لەگەڵ ئەرخەیان تا بێ دروست ال متمانەیەی ئەو قاسملوو

 
 و کوردسررتان دێمرروکراتی حیزبرری گشررتیی سررکرتێری شررەرەفکەندی، سررادق دوکتررور تێرررۆری دوای و دواتررر سرراڵ سررێ

 دادگای مێژووییەکەی بڕیارە لە پاشان و؛ میکونووس ڕیستورانتی لە دیکەی هاوڕێیانی و قاسملوو دوکتور جێگرەوەی
 چەنرد دەخەیرنە تیشک کورتی بە لێرەدا. دەرکەوت تێرۆرە ئەم شاراوەی الیەنی زۆر کە بوو، دا(مێکونووس) بێرلین

 .ئیسالمی کۆماری تێرۆریستییەی کردەوە دوو ئەم جیاوازی خاڵی و وێکچوویی
 

 :خاڵە وێکچووەکان

 
 لەژێر کە درابوو ئیسالمی کۆماری بااڵی ئەمنیەتی شووڕای لە تایبەت کومیتەی لەالیەن تیرۆرەکە هەردوو بڕیاری رر

 .دەکا کار نیزامدا ڕێبەری شەخسی سەرپەرستیی
 دێمروکراتی حیزبری یەکەمری کەسری ڕوونری بە و کرورد جوواڵنەوەی سەری لە لێدان ئامانجیان تیرۆرەکە هەردووک رر

 .بووە کوردستان
 هەردووک لە و کررران ئورووپررایی واڵتررانی خرراکی لەسررەر و ئێررران سررنوورەکانی دەرەوی لە تیرررۆرەکە هەردووک رررر

 سەرخسررتنی بە بررۆ گێررراوە سررەرەکیان ڕۆڵرری ئیسررالمی کۆمرراری باڵویزخررانەی پررلەبەرزی کاربەدەسررتانی تیرررۆرەکەدا
 .تیرۆرەکان

 لە و کرردووە ئورووپاییران واڵترانی هراتوچۆی دیپلۆماتیک پاسپۆرتی بە تیرۆریستەکان تیرۆرەکاندا هەردووک لە رر
 بۆتەوە ڕوون لێکۆڵینەوەکاندا لە دۆزراونەتەوە؛ دوایە و وەرگیراوە لێ کەڵکیان چەکانەی ئەو تێرۆرەکەدا دوو هەر
 .ئێرانن ئەرتەشی جبەخانەی ئی
 ترایبەت بە بروون، ئێرران گەورەی بازرگانیی شەریکە دوو ئاڵمان و ئوتریش واڵتی دوو هەر تیرۆرەکاندا لەکاتی رر

 .نیزامیدا کەرەستەی و چەکوچۆڵ فرۆشتنی لەباری
 

 جیاوازییەکانی تێرۆری ڤییەن و مێکونووس

 
 .کران یەکتر هاوسنووری بەاڵم ئورووپایی جیاوازی واڵتی دوو لە - 
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 ناسیوە نیزیکەوە لە( تێرۆریستییەکەیان کردەوە قوربانییانی) شەهیدەکانیان تیرۆریستەکان، ڤییەندا تیرۆری لە -
 داوە هەوڵیرران زەمەنیرردا مرراوەیەکی لە بکوژەکرران و بررووە دانیشررتنیان یەکتررر لەگەڵ نیررزیکەوە لە جررار چەنرردین و

 شررەهیدەکان تێرۆریسررتەکان میکونووسرردا تیرررۆری لە پررێچەوانەوە بە بەاڵم. بێررنن وەدەسررت قوربانییەکرران متمررانەی
 کە دیتررووە نیررزیکەوە لە قوربانییەکانیرران کرراتە ئەو و نەبررووە پررێکەوە پێشررتریان پێوەنرردییەکی هرری  و ناناسررن

 .لێکردوون تەقەیان
 
 ئێرانرری و غیرەئێرانرری کەسررانی لە تێرۆریسررتییەکە کررردەوە بررۆ ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری میکۆنوسرردا تێرررۆری لە -

 پاسردارانی سرپای دامودەزگای بە سەر و ئێرانی تێرۆریستەکان هەموو ڤییەندا تیرۆری لە بەاڵم وەرگرتووە، کەڵکی
 .دانیشتوون کوشتارەکە میزی لەسەر دیپڵۆماتدا لەژێرناوی خوازراو ناوی و ساختە پاسپورتی بە و بوون ئێران

 
 ھەڵویستی ئوتریش و ئاڵمان و دەزگای قەزایی ئەو دوو واڵتە

 
 لە و بپررارێزێ خرۆی سرەربەخۆیی نەیتروانی تێرۆریسرتییەکە کررردەوە ئاشرکرابوونی دوای ئروتریش قەزایری دەزگرای -

 لە ئاڵمران قەزایری دەزگرای بەاڵم قەزاییردا؛ دەزگرای بەسرەر برێ زاڵ تروانیی واڵتە ئەو دەرەوەی وەزارەتی ڕاستیدا
 حروکمی لە تروانی کە پرێش چرووە جێگرایە ئەو هەتا و بپارێزی خۆی سەربەخۆیی توانیی میکونوسدا تیرۆری ڕەوتی

 ئەو ئەسررلیی بررکەری و فەرمانرردەر بە ئێررران ئیسررالمیی کۆمرراری سررەرووی هەرە و پررلەیەک کاربەدەسررتانی کۆتاییرردا
 دادگررای کە برروو دەگررمەن شررتێکی نێودەوڵەتییەکانرردا پێوەنرردییە مێررژووی لە ئەوەش. بناسررێنێ جیهرران بە تیرررۆرە
 .دەسەاڵتن تەختی لەسەر هێشتا کە بکا دیکە واڵتێکی دەسەاڵتدارانی گرتنی حوکمی واڵتێک جینایی

 
 دیزەبەدەرخرۆنەکردنی بە دا ملری و ئیسرالمی کۆمراری هەڕەشەکانی ژێرکاریگەریی کەوتە ئوتریش قەزایی دەزگایی -

 وەرگرتنێک؛ بەرتیل یان هەڕەشەیەک هی  ژێرباری نەچووە ئاڵمان قەزایی دەزگایی بەاڵم تیرۆریستییەکە، کردەوە
 ئیسررالمی کۆمرراری ڕێبەرانرری کە ئەوە سررەلماندنی بررۆ هێنررا بەکررار بەڵررگە وەک بەرتیلرردانەی و هەڕەشررە ئەو بەڵکرروو

 .تیرۆریستییەدا کردەوە لەو سەرەکین تاوانباری
 
 بەڵگەکران هەموو ئوتریش دژەتیرۆری دەزگای سەرۆکی قسەی بە هاوڕێیانیدا و قاسملوو.د تیرۆرکردنی شوینی لە -

 لە پرۆلیس سرەعاتێک لە کەمترر دوای چرونکە ئێرانییەکرانە، دیپڵۆمراتە کاری تێرۆرەکە کە دەدەن ئەوە بۆ شاهیدی
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 کە پۆسررتی پرراکەتێکی بە بوزورگیرران و، پررۆلیس دەسررتی کەوتررۆتە برینررداری بە سررەحراڕودی و ڕووداوەکەیە شرروێنی
 پۆلیس لێکۆڵینەوەدا یەکەم لە و گرتوویەتی پۆلیس ڕووداوەکە شوێنی لە ئەمریکی دۆاڵری بەستەیەک و خوێناوییە

 هەروەها. ناتەبان یەکتر لەگەڵ ڕووداوەکە چۆنیەتیی بابەت لە بوزرگیان و سەحراڕودی قسەی کە دەرکەوتووە بۆی
 پەنررجەی نیشررانەی کە دەمررانچە وەک دۆزرانەوە، پۆلیسررەوە الیەن لە کورترردا مرراوەیەکی لە تیرررۆرەکە کەرەسررەی

 کررابرای رووبەروبرروونەوەی لە کە سرروزەکی مۆدیررل ماتۆرسرریکلیت سرروێچی دوو دۆزیررنەوەی و، برروو لەسررەر سررەحرارودی
 لە بروون بەلگە هەموو ئەوانە و، دەناسێتەوە سەحراڕودی تەردەست فروشیار کابرای سەحراڕودیدا، لەگەڵ فروشیار

 .ئوتریش قەزایی دەزگای بەردەستی
 
 و ورد زۆر کراری دەبروایە ئالمران پۆلیسری میکۆنروس تێررۆری بکەرانری دۆزیرنەوەی و دەستنیشانکردن بۆ حاڵیکدا لە

 تەنیرا ڕووداوەکە شروێنی لە چرونکە بێنرێ، وەدەست جینایەتەکە لە سەرەداوێک بتوانی هەتا بکا درێژماوە و دەقیق
 لەدوای شروێنپێیان و دەرچووبروون برۆی بکەرەکران بروو، برینردارێک چەند و شەهیدەکان تەرمی بەجێماو، ئاسەواری

 .نەهێشتبوو بەجێ خۆیان
 
 بەاڵم خایانرد، سراڵی پێنج لە زیاتر مێکونووس پەروەندەی لەسەر بڕیاردان و بەدواداچوون و لێکۆڵینەوە ڕەوتی -

 واتررا تیرۆریسررتەکە، دوو زووتررر هەرچرری هەبرروو پەلەیرران ئرروتریش دەوڵەترری و قەزایرری دەزگررایی پرریچەوانەوە بە
 ڕۆژە ئەو هەر و دەدا ڕوو جینرایەتەکە مانرگ ی١٣ ڕۆژی نمرونە برۆ. بکررێنەوە ئێران بەڕێی بوزرگیان و سەحراڕودی

 لەژێرر نەخۆشرخانەوە لە سرەحرارودی دواتر ڕۆژ ١١تەنیا واتا مانگ ی٢٢ بەاڵم دەکرین، دەستبەسەر کەسە دوو ئەو
 .دەکرێ بەری تاران بەرەو و فرۆکەخانە دەبردرێتە ئوتریش دژەتیرۆری پۆلیسی چاوەدێریی

 
 :سەرچاوەکان

 
 زادە ئەیوب کتیبی حەسەن وەرگێرانی پلی  پیتر تاران، بەرەوە ئیسکۆرت ر
 کاویان فەتاد وەرگێرانی پروونهووبێر، کارۆڵ کورد، قاسملووی مەرگی و خولیا ر
 حەسەنزادە عەبدوڵاڵ وەرگێرانی حەکاکیان، ڕوئیا فیرووزە، کۆشکی پیاوکوژانی ر
 پرویزدستمالچێ خدا، بەنام ترور ر
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 ترراهیر وەرگێرانرری قاسررملوو،.د تیرررۆری لەسررەر ئرروتریش پارلمررانی باسررێکی) ن، ڤییرره لرره خرروێن و وت نرره نرخرری ررر
 حیکمەت

 وریا قادر زیندووە، رێبازدا لە قاسملوو ر
 بەهرامی کاوە: ئا دێموکرات، شۆرشگێرێکی و مودێرن ڕێبەرێکی قاسملوو دوکتور ر
 حوسێنی ناهید وەرگێرانی قاسملوو، نەسرین کورداندا، واڵتی لە ئوروپاییەک ر
  

 (بۆتەوە باڵو دا”کوردستان”ی٧٣١ ژمارەی لە
 

 ٢١١٨ی جووالی ٢٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 
  
 
 

 .تیرۆرمان بە تیرۆر وەاڵم نەداوە
 
 
 
 
 
 
 

 جەماڵ پوورکەریم

 
 گەلری ڕزگراریخوازانەی برزووتنەوەی و خەبرات بردنری بار لە و بردن ناو لە و تواندنەوە بۆ کوردستان داگیرکەرانی

 و کوشررت و قەتڵوعررام خستووە،ژینۆسررید، کررار دە پیالنێکیرران جررۆرە هەمرروو کوردسررتان پررارچەی چرروار هەر لە کررورد
 …وتیرۆر سێدارە بەندیخانە، شکەنجە، سیستماتیک، سەرکوتی کوشتار،

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGofGO7-reAhWUAxAIHU7oA3QQjRx6BAgBEAU&url=http://heloykurdistan.com/ku/index.php?option=com_content&view=article&id=336:jamal-porkarim&catid=3:hewal&Itemid=35&psig=AOvVaw0uryiKJ9MXGavwV87Wntnr&ust=1543074629987993
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  و کوشتار و کوشت لە جیا جیهانییە، تیرۆریسمی بیری داڕێژەری و هەناردەکەر کە ئێران ئیسالمیی کۆماری
 .کردووە تیرۆر جۆراوجۆر ڕێگەی بە نیشتمانی و خاک تێکۆشەری ڕۆڵەی سەدان بە ،سەرکوت

 
 لوبنران، حیزبروڵاڵی وەک جیهران تیرۆریستیەکانی ڕێکخراوە لە میدیایی و لۆجستیکی تەسلیحاتی، ماڵی، پاڵپشتی
 ئیسرالمیی کۆمراری دەوڵەتیری تیرۆریسرمی بەرچراوی نمروونەیەکی یەمەن حوسریەکانی و داعش ئەلقاعیدە، حەماس،

 .ئێرانە
 

 کە داوە ئەنجام تیرۆریستیان کردەوەی ڕادەیەک بە قودس سپای واتە ڕێکخراوە ئەو دەرەوەی لقی و پاسداران سپای
 .تیرۆرەوە لیستی خراونەتە واڵتانەوە الیەن لە و دەڕوانن لێیان مەترسی وەک دا جیهانی ئاستی لە
 

 لە و باشرروور لە ڕۆژهەاڵت، کوردسررتانی لە کررورد سیاسرریی چرراالکی و پێشررمەرگە و کررادر دەیرران تیرررۆری هەروەهررا
 .ئێرانە پاسدارانی سپای تیرۆرەکانی بەرچاوی نموونەی ئورووپایی و دەرەوە واڵتانی

 
 دەرەوە لە چ و نرراوخۆ لە چ دژبەرانرری و بیررر جیررا دەسررەاڵتەکەی، و حکرروومەت بە دان درێررژە بررۆ خررومەینی رژیمرری

 حەزفرری فیزیکرری شررێوەی بە یرران و بەنرردیخانەکانەوە کررونجی خسررتۆتە یررا ڕوونرراکبیرانی و تیرررۆر ئامررانجی کررردۆتە
 .کردوون

 
 واڵترررانی و ئەمریکرررا تیررررۆری لیسرررتی بخررررێتە پاسرررداران سرررپای تەواوەتررری بە ئەگەر دا ئێسرررتا هەلرررومەرجی لە

 یرارمەتی داوای و وەرگررێ کەڵرک دەرفەتە لەو دەتروانێ ڕۆژهەاڵت کوردسرتانی پێشمەرگەی هێزی ئەوە ئورووپایی،
 .دەزانن تیرۆریس  دژی بە خۆیان کە بکا واڵتانە لەو
 

 و برووە تیرۆریسر  و تیررۆر دژی بە هەر ئیسرالمیەوە کۆمراری گەیشتنی دەسەاڵت بە سەرەتای لە کورد ئێمەی شەڕی
 هرری  لە و کررات هرری  حرراڵەش بەو بررووین، ئیسررالمی کۆمرراری تیرۆریسررمی دەسررتی قوربررانیی گەورەترررین کررورد وەک

 نەبرردووە، تیرۆریسرتی کرردەوەی برۆ دەسرتمان و نەداوەتەوە وەاڵم تیررۆر بە تیرۆرمران دژی شرەڕی دا هەلومەرجێک
 .هەبووە مرۆڤایەتی و مرۆ  مافی بە باوەڕمان چونکە
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 ئامررانجەی بەو ئەوڕۆ تررا بەاڵم بەرێ برار لە کررورد گەلری خەبرراتی دەتروانێ تیرررۆر بە کە تێردەگا وا ئێررران رژیمری
 .ناگا پێی دا داهاتووش لە و نەگەیشتووە

 
 کررردین گەورەی خەسرراری تووشرری ئەگەرچرری شررەڕەفکەندی. د و قاسررملوو.د شررەهیدان گەلەکەمرران ڕێبەرانرری تیرررۆری

 کرردە ئەوانمران ڕێبرازی و ڕێرگە تیرنەوە و گروڕ بە بەڵکروو نەوەسرتاند، خەباتەکەمران و دانەهێناین بەچۆکی بەاڵم
 .ئازادی بۆ خەبات پێشبردنی بەرەو ڕوونی چرای

 
 ئاشرکرا بە میکۆنرۆس دادگای لە ئاڵمان بێرلینی لە هاوڕێیانی و شەڕەفکەندی. د تیرۆری دوای لە ئیسالمی کۆماری

 .تیرۆرەکانن فەرماندەری و رێکخەر ڕژیمە ئەو ڕێبەرانی کە ڕاگەیەندرا و کرا مەحکووم
 
 کە شرەهیدان ئامرانجی بە گەیشرتن ترا کە دەکەیرنەوە نروێ پەیمران دیکە جارێکی دا میکۆنۆس تیرۆری ساڵیادی لە

 شررەهیدانی سررەرجەم پرراکی ڕووحرری بررۆ دەنێرررم سرراڵو و دروود بررین، ڕێبازیرران و ڕێررگە پێرردەری درێررژە ئررازادییە،
 .کوردستان

 
 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -  کورد ڕۆژیماڵپەڕی : سەچاوە
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 تێرۆریزمی مووشەکی

 
 
 
 
 
 

 کەریم پەرویزی

 
 بە کە نەبووە جاری یەک  بۆ کە ئیسالمییە کۆماری تێرۆریستیی ڕێژیمی گەورەی تاوانی ڕۆژی خەرمانان، ی١٧ ڕۆژی

 سرێپتامبری ی٨  =١٣٩٧ خەرمانرانی ی١٧ لە. بسرەلمێنێ دونیرا برۆ ڕێرژیمەکەی دزێروی دێروی گەورە، تاوانکارییەکی
 شرروێنی کەمپرری و دێمرروکرات حیزبرری بارەگەکررانی و بررنکە بە مووشررەکی چەنررد پاسررداران تێرۆریسررتی سرروپای دا٢١١٨

 بەر مووشررەکێکیان چەنررد بەداخەوە و نررا دێمرروکراتەوە بنەماڵەکررانی لە ڕۆژهەاڵترری منررداڵی و ژن نیشررتەجێبوونی
 .کەوتەوە لێ برینداری چەندین و شەهید ١٥ و خولقاند تاوانکارییان و کاولکاری و کەوتوون شوێنەکان

 
 هەم بەدوادابروو، زۆری لێکردانەوەی و کراردانەوە سرێپتامبردا ی٨ ڕۆژی لە دێموکرات، کەمپی مووشەکبارانی ڕووداوی

 کوردسرتانی لە کرورد خەبراتی و دێمروکرات حیزبری لە پشتیوانی هەم و ئیسالمی کۆماری تاوانەکانی مەحکوومکردنی
 .بوو بەدواوە جیهانیی هاودەردیی و هاوخەمی و ڕۆژهەاڵت

 
 قرووڵتری و زیراتر زۆر باسری دڵنیراییەوە بە و دەکەین ڕووداوە ئەو گرینگی خاڵی چەند لە باس کورتی بە لێرەدا

 .دەوێ هەڵوێستگرتنی بۆ هەم و شیکاری بۆ هەم هەمەالیەنەی بەشداریی و پێویستە
 

 ی١٧ لەگەڵ بروو هاوکات هەتاویەوە ڕێکەوتی ڕووی لە کە باسەکەوە نێو بچمە سەرنجەوە جێی خاڵە بەو دەمهەوێ
 ڕاپەڕیروی خەڵکری لە کەس دەیران و خولقانرد وەهرای تراوانێکی پاشرایەتییش ڕێژیمی ،١٣٥٧ ساڵی کە خەرمانان،

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjIv-Kv0ureAhUJmIsKHeppBjgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.kurdpa.net/sorani/dreje/wituwej/73800&psig=AOvVaw1f3Mbafjs3aaoq1KactoBB&ust=1543066918740546


رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

352 
 

 تێرۆریسرتانی کە بروو سرێپتامبر یرازدەی بە نیزیک ڕۆژ چەند زایینیشەوە ڕێکەوتی ڕووی لە کرد، کۆمەڵکوژ ئێرانی
 دەچیرنە بینیرنەوە بەم. خولقاند نیۆیۆرکیان بورجەکانی تێرۆریستیی کارەساتی و ڕفاند فڕۆکەیان چەند ئەلقاعیدە

 .کۆیە شاری لە دێموکرات بارەگاکانی و کەمپ مووشەکبارانی تێرۆریستیی هێرشی باسی سەر
 

 و نیشرتمانپەروەر مرۆڤە لە پۆلێک بەداخەوە و بوو گەورە تاوانێکی هەرچەند پاسداران سوپای مووشەکبارانەی ئەم
 دەویسرت وای ڕێرژیمیش کررد، داخدار کوردی گشتی بە و بنەماڵە چەندین و ئەستاند کورد گەلی لە خەباتکارەکانی

 و بکرا خرۆی هێرزی نمایشری هەم و کوردسرتانەوە خەڵکی دڵی نێو بخاتە ترس هەم لێدان، زەربە بە کە دەنوێنێ و
 کۆمراری ڕووخرانی فکرری لە و برکەن چاوترسرێن دوژمانیان ڕێژی ، بەرپرسانی و سوپا ڕاگەیەندراوەکانی قەولی بە

 .کرد ستراتژیکیان هەڵەی چەند و نەگەیشتن ئامانجەکانیان بە بەاڵم بخەنەوە، دووریان ئیسالمی
 

 :لە بریتین پاسداران سوپای و ئیسالمی کۆماری ستراتژیکەکانی هەڵە
 

 کە دەکرا هەزیرنە ماددیەوە و مرۆیی و سیاسی هەزینەی لەباری ئیسالمی کۆماری کە درێژە و دوور سااڵنێکی: یەکەم
. بردا درزتێخسرتنیان هەوڵری و بخراتەوە دوور یەک لە سیاسییەکان هێزە یەکەم؛ بگات کوردستان لە ئامانج سێ بە

 لەنێوچرروونی جرراری سررێهەم؛. بکررا یەکیانرردا بەگررژ و داببررڕێ کۆمەڵگررا و خەڵررک لە سیاسررییەکان هێررزە دووهەم؛
 .نیە بوونی کورد ناوی بە کێشەیەک ئێراندا لە دەیگوت و دەدا فەرامۆشکرانیانی و حیزبەکان

 
 لەوپەڕی بەاڵم نرراوە، دێمرروکراتەوە حێزبرری بارەگاکررانی بە خررۆی خەیرراڵی بە مووشررەکی پاسررداران سرروپای ئێسررتا

 !ناوە هەزینەکانیەوە هەموو و ساڵە چل پیالنی بە مووشەکی داماویدا، و بێهزریی
 

 خرودا گەر خێرر هۆکراری دەبێرتە دوژمرن یرانێ!" خواهرد خردا گرر خیرر سبب شود عدو"  دەڵێ هەیە فارسی قسەیەکی
 هەر سەڕەڕای کوردیەکان هێزە سەرەتا،.کەوتۆتەوە لێ ئەوەی پاسداران سوپای شپرزەیی و بێئەقڵی ئێستە! بیهەوێ

 حیزبەکران هەمروو ئێسرتە بەاڵم برکەنەوە، بیرر لەیەک جیرا کە سروشتیە و هەیانبێ کە جیاواز بۆچوونێکی و گرفت
 .وەستاونەتەوە نەتاوا ئەم بەرەوڕووی هاوهەنگاو و هاوهەڵوێست پێکەوە
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 سەرتاسررەریی مررانگرتنی بە بەتررایبەت تارانرردا، تێرۆریسررتیی ڕێژیمرری تاوانبررارەیەی کررردەوە ئەو دوای بە دوایە؛
 و حیزبەکران بەگژیەکرداکردنی بۆ ئیسالمی کۆماری پیالنەکانی هەموو خەرماناندا، ی٢١ ڕۆژی لە ڕۆژهەاڵت کوردانی

 کۆمەڵگررای هاوهەڵوێسررتییان و خررۆڕاگری بە کە حیزبەکررانن ئەوە و سررەرئاو بڵقرری بە کررران کوردسررتان کۆمەڵگررای
 .کرد ئیسالمیدا کۆماری بەگژ کوردستانیان

 
 نرراوی بە ئێررران لە کێشررەیەک کە برردا نیشرران وا دەیهەویسررت ئیسررالمی کۆمرراری کە سرراڵە چەنرردین ئەم دواتررریش،

 فرتوفێڵەکرانی و سیاسرەت هەمروو مووشرەکە بەو تێرداچوون، و نەمراون کوردستانیش حیزبەکانی و نیە کورد کێشەی
 هەم کە سرەلماندیەوە پاسرداران سروپای پەرێشرانی و نەخرۆش ئەقڵری و تێرۆریسرتی دەسرتی بە و کررد بەبادا خۆی

 .هەیە ئێراندا لە کورد پرسی ناوی بە گرینگ پرسێکی هەم و هەنە خەباتدا مەیدانی لە حیزبەکان
 

 بەشرەکانی کروردی نێرو لە هەم کە زۆرە سرااڵنێکی کە لەوەی برریتیە ئیسرالمی کۆماری دووهەمی ستراتژیکی هەڵەی
 دادپەروەر ڕێژیمێکرری وەکرروو ئەو کە دەکررا ئەوە پڕۆپاگەنرردای نرراوچەکە خەڵکرری نێررو لە هەمررو و کوردسررتان دیررکەی
 و باشروور بەشرەکانی لە کرورد کە داوە زۆری هەزینەی و فرتوفێڵ بە و زۆر هەوڵی تایبەت بە. خەڵکەکەیە لەگەڵ
 سروپای و ئیسرالی کۆمراری پەلەقراژەی و شرپرز ئەقڵری لێرەشردا. ببینن دۆست وەک ئیسالمی کۆماری ڕۆژاوا و باکوور

 لە! دا فیرڕۆ بە سراڵەیان چرل هەزیرنەی و دەکەن درۆ سراڵە چرل کە سەلماندیان مووشەکباران بە تێرۆریستیەکەی،
 تێرۆریسرررتیی کرررردەوەی سیاسررییەکان الیەنە و حیرررزب زۆری هەرە زۆربەی کوردسرررتان، دیررکەی بەشرررەکەی سررێ هەر

 کرورد دژە و تاوانبار وەکوو تارانیان ئیسالمیی ڕێژیمی و کرد مەحکووم دێموکراتیان حیزبی بنکەکانی مووشەکبارانی
 لە. کرروردە دژە ئیسررالمی کۆمرراری کە بینیررانەوە کوردسررتان دیررکە بەشررەکەی سررێ هەر لە کررورد نەتەوەی و ناسرراند

 کۆمراری دوژمنکراریی خۆیران بەچراوی عەرەبری واڵتانی خەڵکی و عێراق نیشتمانیی خەڵکی دیکە رێکیجا ناوچەشدا
 .کرد مەحکوومیان  و بینی ئیسالمییان

 
 نەک مووشەکەکانی کە سەلماندی دونیاوە بەرچاوی بە کە ئەوەیە تاران شپرزەی ڕێژیمی ستراتژیکی هەڵەی سێهەم

 بررۆ کۆمەڵکرروژ تەجهیزاترری دابینکردنرری و کررڕین مووشررەک هەمرروو بەڵکرروو نرریە، واڵت پاراسررتنی بررۆ و نررین دیفرراعی
 الیەن لە کۆمەڵکرروژی مەترسرریی بررڕوا، دوورتررر مووشررەکەکانی مەودای هەرچرری و دەوروبەر لە ئرراژاوەیە و هەڕەشررە
 وەلیرری" حەتررمەن بگررا نرراوکیش چەکرری بە دەسررتی گەر و دەبررێ زۆرتررر زۆر ئیسررالمیەوە کۆمرراری تێرۆریسررتیی ڕێژیمرری
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 هەبێ دیفاعیی سیمای دەتوانێ کاتێک گەورە و مووشەکی چەکی و دامەزراوە. دەگێڕێ خوێنڕشتن فێستیڤاڵی" فەقیه
 هێرشرێک هری  کە ئەوەی نەک! بکرا خرۆی لە دیفراو ئەویرش و واڵتێرک سرەر کرابێتە دەرەوە لە گەورە هێرشێکی کە

 و پرارێزراوە تەواو ئەمنییەتری کە کردوە ئیدیعای هەمیشە سااڵنەدا لەم خۆیشی و ئیسالمی کۆماری سەر نەکراوەتە
 واڵتێکرری خرراکی بە دوورمەوەدا مووشرەکی بررۆچی مەترسرریدا نەبروونی کرراتی لە ئەی. نرریە لەسرەر مەترسررییەکی هری 

 مەحکرووم تراران کرردەوەی کە کررد ناچرار عێراقیان دەوڵەتی هەم پاسداران سوپای و فەقیه وەلیی دەنێێ؟ دیکەوە
 ڕێژیمرری و بروونەوە وشریار ئیسررالمی کۆمراری مووشرەکەکانی مەترسریی لە جیهانییەکرران ڕێکخرراوە هەمروو هەم و بکرا

 ئیردی ئێسرتە. سرەلماند جیهان بەهەموو ڕاگەیەندراو و فیل  بە و مووشەکی بەڵگەی بە خۆی تێرۆریستبوونی تاران
 .دەپێچن تێکیەوە دەنا پێچێ تێکەوە دەبێ مووشەکیەکانیشی بەرنامە دەبێ

 
 سررروپای و ئیسرررالمی کۆمررراری سرررتراتژیکیانەی هەڵە ئەم هۆکررراری کە بکەیرررن بەوە ئامررراژە پێویسرررتە کۆبەنرررددا لە

 دەگەڕێتەوە؟ بۆچی پاسداران
 

 دەدا، بەفیڕۆ هەمووی مێشکانەدا بێ کردەوەی یەک لە دەکا، جۆربەجۆر هەزینەی ساڵە چل کە ئیسالمییەک کۆماری
 وەکروو تاوانبراری و تێرۆریسرت ڕێژیمری دەتوانێ کە شتێک تەنیا. کردوە لێ وای کە هەبێ پشتەوە لەو شتێک دەبێ

 ترسریان. برکەن سرتراتژیک هەڵەی گەورەتررین کە بکا ناچار پاسداران سوپای گەلیی دژە هێزی و ئیسالمی کۆماری
 و ووەچر کوردسرتان لە زەندەقیان هەمیشەییان، و مێژوویی ترسی وەکوو کە دەسەاڵتە ڕووخانی و ڕێژی  داڕمانی لە

 بوەشرررێنن کرررورد و کوردسرررتان لە گەورە زەربەیەکررری دەبرررێ و ڕێژیمررردان ژیرررانی کۆتاییەکرررانی لە کە هەیە ترسررریان
 .بێ ڕزگاریان مردن لە پەلەقاژەیە بەو بەشکوو هەتاکوو

 
 بەرتەسررک تێرۆریسررتدا پەلەقرراژەی چوارچێرروەی لە ئیرردی ئەمررڕۆ ڕووداوەکررانی ڕەوترری و سیاسررەت و سیسررت  بەاڵم

 .خواردوە تێدا گەوری شکستی و شکاوەتەوە زیانی بە بەتەواوی ڕێژی  پەلەقاژەیەی ئەم. نابنەوە
 

 وای ئەلقاعیررردە هێرررزی سرررێپتامبردا، یرررازدەی ڕووداوەکرررانی لە وەک و دەردەکەوێ زوو زۆر شکستەکەشررری داهررراتووی
 نێوچررروونی لە دەسرررپێکی بە بررروو زەربەیەە ئەو هەر بەاڵم وەشررراندوە، ئامریکرررا لە گەورەی زەربەیەکررری کە دەزانررری

 کۆمررراری مووشررەکیی تێرۆریزمرری هێنرررا، پێررک ئامریکررا لەگەڵ جیهرررانیی هاوپێوەنرردیی و ئەلقرراعیەدە تێرۆریزمرری
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 هێنرا پێرک کوردەوە نیسبەت بە جیهانیی و ناوچەیی هاوپێوەندیی هەم و کرد یەکگرتوو کوردستانی هەم ئیسالمیش
 ڕێژیمری داڕمرانی دەترسرێ، لێری چرۆن هەروەک ئاکامیشردا لە و دێوی دەستی کورتکردنەوەی دەسپێکی دەبێتە هەم و

 .دەبێ بەدواوە
 

 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان میدیا  : سەرچاوە
 

 

 
 

 تیرۆر و توندوتیژی میکانیزمی ھەمیشەییی ڕێژیمی تاران بۆ سەرکوتی گەلی کورد
 
 
 
 
 
 

 ساماڵ ئەحمەدی

 
 کە ئەوەی بەاڵم. دەبیسرترێن بەربراڵوی بە زۆر ئەمرڕۆدا دنیرای لە کە چەمکرانەن ئەو سیاسری توندوتیژیی و تیرۆر
 دەری کە گشتییە پێناسەیەکی دەکاتەوە، کورت چەمکەدا دوو لەو سیاسی توندوتیژیی و تیرۆر جۆربەجۆرەکانی وێنا
 ئەوکەسرانە دەیەوێ دیرکە کەسرانێکی کرۆمەڵە سرەر برۆ کەسرانێکەوە لەالیەن فیزیکری هێرزى و گوشرار جۆرێرک دەخا

 پێناسەیە ئەم پێی بە. خۆیانەوەیە ویستی و خواست پێچەوانەى بە کە بکەن کەچ ژیان جۆرێک بۆ مل بکات ناچار
 یران برکەن، زەوت دیرکە کەسانێکی ئازادیی و ویست کەسانێک ئەوەی بۆ کەرەستەیەکن سیاسی توندوتیژیی و تیرۆر

 .دابنێن بۆ سنووری جۆرێک بە هەرنەبێ
 

 ڕێژیمرری بەسررەر ئێررران گەالنرری شۆڕشرری سررەرکەوتنی پرراش هەترراوی ی١٣٥٧ سرراڵی کە ترراران ئیسررالمیی ڕێژیمرری
 ئێرررررانەوە خەڵکرررری ئررررایینیی سررررۆزی لە خررررومەینی کاهینررررانەی کەڵکرررراوەژوویەکی ڕێرررری لە ترررروانی پادشررررایەتیدا
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 ویسرتە دژى تونردوتیژانەی ڕەفتراری پەیدابوونییەوە سەرەتای مانگی چەند لە هەر بسەپێنێ، خۆی هاتنەسەرکاری
 دژی خررومەینی جیهررادی فترروای بە و بەر گرررتە کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری لە کررورد گەلرری نەتەوایەتییەکررانی و سیاسرری

 ئەو و، کوردسرتان گونردەکانی و شرار سرەر کرایە سەربازی هێرشی دا١٣٥٨ ساڵی گەالوێژی مانگی لە کورد نەتەوەی
 کروردی ڕۆڵەکرانی لەسرێدارەدانی و ئەشرکەنجە سرەرکوت، زینردانیکردن، و کرورد گەلری قەڵتروبڕی کراهینییە ڕێژیمە

 هەترا کە کوردسرتان، خەڵکری نەتەوایەتیری و سیاسری داوایەکی و ویست هەرچەشنە سەرکوتکردنی میکانیزمی کردە
 لەگەڵ هاوکررررات کە کررررد، جێبەجرررێ ئەمسررراڵ خەرمانرررانی ی١٧ ڕۆژی نموونەشررری دوایرررین و بەردەوامە ئەمرررڕۆش

 حیزبی سڤیلەکانی و مەدەنی بارەگا و بنکە سەر کردە هێرشی مووشەک بە کورد، سیاسیی چاالکی سێ لەسێدارەدانی
 .کەوتەوە لێ برینداری و شەهید دەیان کە کوردستان، باشووری کۆیەی شاری لە دیموکرات

 
 وەکوو سیاسیی توندوتیژیی و تیرۆر هەمیشە ئێستا ئیسالمیی ڕێژیمی بەتایبەت تاران، لە ناوەندی ڕێژیمی مێژووی

 خەبراتی توانیرویەتی ئراخۆ بەاڵم. هێنراوە بەکرار کورد گەلی نەتەوەییەکانی ئازادییە و ویست سەرکوتی میکانیزمی
 تازەترین دوای ڕۆژ چوار خەرمانان، ی٢١ ڕۆژی ببا؟ لەنێو سیاسی توندوتیژیی و تیرۆر دژی کورد گەلی پێچەوانەی

 خولقانرردنی بە کوردسررتان ڕۆژهەاڵترری لە کررورد گەلرری ڕێررژی ، تونرردوتیژەکانی و تیرۆریسررتی جینررایەتە و ترراوان
 تونردوتیژی، و تیررۆر دژی خەبرات مەدەنیترین وەکو ،”دەر نایەمە ماڵ لە” دروشمی بە و گشتی مانگرتنی داستانی
 و ڕۆژهەاڵت لە کرررورد نەتەوەی هەرچەنرررد کە سرررەلماندی و دادایەوە ڕێرررژی  گورچرررووی بە پرسررریارەی ئەو وەاڵمررری

 و داگیررکەران هاوسرەنگی توندوتیژی هێزی نێوەڕاستدا ڕۆژهەاڵتی هاوکێشەکانی لە و کوردستان دیکەی پارچەکانی
 گەورەترررین لە یەکێررک کەخرراوەنی کەسرری ملیررۆن دەیرران گەلێکرری وەکررو بەاڵم نەبررووە، بەدەسررتەوە تیرۆریسررتانی
 دژمنرانی ڕەفتاری توندوتیژانەترین بەرەنگاری شێوە ئاشتییانەترین بە دەتوانێ دنیایە، دێرینەکانی شارستانەتییە

 لەو هەر و هەیە دنیررای واڵتررانی پێشررکەوتووترین هاوسررەنگی سیاسرریی هزرێکرری کە بیسررەلمێنێ و ببێررتەوە خررۆی
 ڕۆژهەاڵترری لە تونرردوتیژی بەرەنگراربوونەوەی گرینگەکررانی ئەکرتەرە لە یەکێررک برووەتە ئێسررتا کە سۆنگەیەشرەوەیە

 ڕێژیمرری جررارەی ئەم تیرۆریسررتییەکەی هێرشررە ڕەسررمی بە ئەمریکررا و فەرەنسررا وەکرروو واڵتررانی بررۆیە نێوەڕاسررتدا،
 .کرد مەحکووم کوردستان شۆڕشگێڕانی بارەگاکانی و بنکە سەر بۆ تارانیان

 
 میکررانیزمی وەکرروو تونرردوتیژانەکانی گرررژییە سررەرهەڵدانییەوە سررەرەتای لە هەر کە ترراران کرراهینییەکەی ڕێررژیمە

 خسرتووەتە ئێرانری سرەرلەبەری ی کۆمەڵگره و تراک کرارە بەو هێنراوە، بەکرار خرۆی نەیرارێکی هەرچەشرنە سەرکوتی
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 - ئررابووری پێگەیشتنوگەشەسررەندنش سررەرەکیی مەرجرری کاتێکرردا لە دڵەڕاوکێرروە، لە پررڕ و ناسررەقامگیر کەشررێکی
 ڕەفترارە کەچری تونردوتیژییە، لە دوور ەقامگیریسر و ئرارام کەشێکی بوونی دنیادا ئەمڕۆی واڵتانی لە کۆمەاڵیەتش

 گررانە گرورزێکش کە کرردووە دروسرت لێ خۆیدا دەرەوەى لە نیگەتیڤی زۆر وێنەیەکی تاران ڕێژیمی توندوتیژانەکانی
 سرررەرمایەى هێنانەنررراوەوەى لەبەردەم ڕێگرررر برررووەتە هەر نەک و داوە ئێرانررری ی کۆمەڵگررره ئرررابڕووى و ناوبانررگ لە

 دنیرا ئاسایشری سرەر برۆ هەڕەشرەیەک وەکروو کە کردووە وای ڕێژیمە ئەو توندوتیژانەکانی مەترسییە بگرە دەرەکش،
 ئرابووریی سرەر بخررێتە دنیراوە گەورەی واڵترانی و ئەمریکرا لەالیەن ئابوورییەکانیش گەمارۆ گەورەترین و بناسرێ

 وەکو کۆمەاڵیەتییەکانی ناهەنجارییە و برسییەتی و هەژاری و بێکاری و بچی وێرانی بەرەو واڵت ئابووریی و ئێران
 لەبەریەک ئێرانررری خێزانررری کرررانوونی تەنرررانەت خەریرررکە جنسررری گەنررردەڵی و هۆشررربەر مررراددەی بە گیرۆدەبررروون

 وەاڵمرری بررۆ دیررکەی تەگبیرێکرری هرری  هەرگیررز بەدەر تونرردوتیژی میکررانیزمی لە کە ڕێررژی  کەچرری. هەڵدەوەشررێنێ
 دادی هری  میکرانیزمە ئەو کە برووەتەوە ڕوون لێری ئێسرتاش و نەبرووە بەدەستەوە ئێران گەالنی ڕەواکانی داخوازییە

 بە دەسرتیان بچووکەکرانەوە و گەورە شرارە لە ئێرران خەڵکری ڕابرردووەوە سراڵی بەفرانبراری لە کە بەتایبەت نادا،
 نروێ پیالنی خەریکە کردووەتەوە، بەرز ڕێژیمیان ڕووخانی دروشمی تەنانەت و کردووە سیاسەتەکانی دژی ڕاپەڕین

 .گرتووە ڕەواکانی مافە و کورد گەلی لە نیشانەی پیالنەکەیشی و دادەڕێژێ
 

 سررەر کررردە هێرشرری بیررانووەوە بەو و ناسرراند ”دژەشررۆڕش” بە کرروردی گەلرری سررەرەتاوە لە کە خررومەینی ڕێژیمرری
 خەڵکری نێرو لە دڵەڕاوکرێ بتروانێ ئەوەی برۆ و کرورد نەتەوەی سەرکوتی بە درێژەدان بۆ خەریکە ئێستا کوردستان،

 ترازەی دەستەوشەی بگرێ، ئێران گەالنی سەرانسەریی ڕاپەڕینی بە پێش و بکا دروست ئێراندا سەرانسەری ناڕازیی
 هەسرررتی دەیەوێ و دێنرررێ بەکرررار کوردسرررتان ڕۆژهەاڵتررری لە کرررورد گەلررری برررۆ ”دژەئێرانررری” و ”تیرۆریسرررت” وەکرررو

 و لەسررێدارەدان الیەکەوە لە کە ئەوەیە کررارەی لەم ئامانجیشرری و بجررووڵێنێ کررورد نەتەوەی دژی لە ئێرانچییەترری
 لە ئێرررران خەڵکررری دیکەشرررەوە الیەکررری لە و بقەبڵێنرررێ ڕەوا بە خرررۆی برررۆ کرررورد ڕۆڵەکرررانی تیررررۆری و ئەشرررکەنجە

 ئێررران خەڵکرری سەرانسررەریی ڕاپەڕینرری لە پررێش هررۆیەوە بەو و بترسررێنێ ئێررران سیاسرریی جوگرافیررای پررارچەبوونی
 .بگرێ

 
  لە کورد نەتەوایەتیی سیاسی بزووتنەوەی تاران، ناوەندەیی ڕێژیمی توندوتیژانەی پیالنێکی هەرچەشنە سەرباری

  ی٢١ سەرانسەرییەکەی مانگرتنە داستانی و بەردەوامە ئێستا هەتا ڕابردوو سەدەی درێژاییی بە ئێراندا چوارچێوەی
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 یەکرردەنگی داوای مێررژووییەش حەماسررە ئەو سررەرکەوتنی هۆکرراری و کررردەوە دووپررات ڕاسررتییەی ئەو خەرمانررانیش
 كوردسررتانی حیزبەكررانی هاوكرراریی ناوەنرردی” ڕێرری لە برروو ڕۆژهەاڵت شۆڕشررگێرەکانی و سیاسرری هێررزە سررەرلەبەری

 کە کوردسررتان، ڕۆژهەاڵترری لە کررورد گەلرری خەبرراتی نرروێی قۆنرراغێکی جررووڵێنەری وزەی بە برروو کە ەوە،”ئێررران
 پررێکەوە مەرجەی بەو خررۆی، شۆڕشررگێرەکانی ڕۆڵە لە پشررتگیری بررۆ کوردسررتانە یەکگرتررووی جەمرراوەری ئامررادەییی
 تونرردوتیژیی و تیرررۆر کە کررردەوە دڵنیررا تررارانی ڕێژیمرری الیەکەوە لە خەرمانرران ی٢١ حەماسررەی. بررکەن هاوکرراری

 و حیزب بۆ بەرزی پەیامێکی دیکەشەوە الیەکی لە و، بکا کپ کورد گەلی مافخوازیی دلێری دەنگی ناتوانێت سیاسی
 بەهێرز ”ئێرران كوردسرتانی حیزبەكرانی هاوكراریی ناوەنردی” دەبرێ کە نرارد، خرۆی شۆڕشرگێڕەکانی و سیاسی الیەنە
 گلەییەکرری خەرمانرران ی٢١ پەیررامی. بکرررێ چرراالک کوردسررتان دەرەوەی و نێوخررۆ لە و برردرێ پررێ پەرەی و بکرررێ

 بە دەبرێ ڕیزەکانیران یەکخسرتنەوەی برۆ حیزبەکران هەنگراوێکی هەر برۆیە حیزبەکران، لەتبروونی لە بوو ماناداریش
 .گەلەکەیان جەماوەری زیاتری پشتیوانیی ەدەستهێنانی و هۆی

 
 ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٢١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 
 

 رێژیمێکی تێرۆریستپەرەوەر بە زمانێکی لووسی دێپلۆماتیکەوە
 
  
 
 

      
 

 سمایل شەرەفی

  
 نەتەوەیەکگرتووەکران رێکخرراوی سرااڵنەی کۆبروونەوەی لە ئێرران سەرۆکۆماری ڕوحانی، حەسەن قسەکانی ناوەرۆکی

 گراڵتەگرتنی بە کررا، بەیران دێپلۆماتیرک لووسری زمانێکی بە کە زەق درۆی و ئیدیعا کۆمەڵێک لە جیا نیویۆرک لە
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 ئێرران ئیسرالمی کۆماری ڕێژیمی ڕۆڵی گەڵ لە پێوەندی لە بەتایبەت. بوو کۆڕەیش ئەم ئامادەبوانی فەهمی و دەرک
 لە تێرۆریسررتپەروەرە رێررژیمە ئەم پشررتیوانیکردنی و نرراوچەکە واڵتررانی کاروبرراری لە دەسررتێوەردان بنەمررای سررەر لە

 بە نیرزام باوەڕمەنردبوونی“ سرەر لە درۆزنرانەیەی ئیردیعا ئەو هەروەهرا و تێرۆریستەکان توندڕەوە گرووپە و تاق 
 نروێنەرایەتی بە کە گۆڕابروو لرێ خرۆی شەرمانە بێ زۆر ڕوحانی ،”ناوچەکە لە ئارامی سەقامگیربوونی و دێموکراسی

 .دەکات قسە رێژیمێک چ لە
 

 دوو مراوەی لە هەر کە دەکررد سروریە و عێرراق واڵترانی لە رێرژیمەکەی پشرتیوانیی لە باسری دا حاڵێک لە ڕوحانی
 ئێرران رێژیمی بوونی بە دژ خۆیان نارەزایەتیی دا خۆپێشاندان چەند لە واڵتە دوو ئەم خەڵکی ڕابردوودا حەوتووی

 لە ڕوحرانی. کرردوە بەرز یران”واڵتمران لە دەرەوە برۆ ئێرران“ درووشرمی بەرز دەنگێکی بە و دەربڕی واڵتەکانیان لە
 کە دەکراتەوە کورت دا نیزامی ڕاوێژکاری چەند حزووری لە سووریە لە رێژیمەکەی ئاژاوەگێڕانەی حزووری دا حاڵێک

 ”حەرەم داکۆکیکررارانی“ بە کە کرروژراون سرروریە لە رێررژیمە ئەم هێزەکررانی لە کەس هەزار سررێ بە نزیررک ئێسررتا تررا
 جۆرێرررک بە دا فەلسرررتین و ئێسررررائیل قەزیەی گەل لە پێوەنررردی لە ئێرررران ئیسرررالمی سرررەرکۆماری. دەهێرررنن ناویرران

 ئاژاوەگێڕانەکانی لەسیاسەتە جیا رێژیمە ئەم بڵێی کەوەک پێناسەکرد لەفەلەستینییەکان پشتیوانی بە رێژیمەکەی
 واڵتە ئەم مەزهەبییەکرانی و نەتەوەیری کەمایەتییە گەڵ لە کێشەیەکی هی  خۆیدا واڵتەکەی نێو لە پرسەدا، ئەم

 لە هیچکرام مرافی تەنیرا نە دا ئیسرالمی کۆمراری دەسرەاڵتی ژێرر ئێرانری ئێسرتای لە کە دایە حاڵێک لە ئەوە. نەبێ
 و سرررەرکوت سیاسرررەتی درێرررژەی لە بەڵکررروو ناناسرررێندرێ، ڕەسرررمی بە مەزهەبییەکررران و نەتەوەیررری کەمرررایەتیە
 و مرررراف لە داکررررۆکیکردن ترررراوانی بە مەزهەبرررری و نەتەوەیرررری تێکۆشررررەرانی و چاالکرررران نرررریە رۆژ دا، داپڵۆسررررین

 .نەدرێن سێدارە لە و نەسەپێ بەسەردا قورسیان سزای ئازادییەکانیان
 

 چررووکەترین خرراوەنی سررەرکۆمار وەک دا رێررژیمەکەی سیاسررەتەکانی دیرراریکردنی چوارچێرروەی لە کە ڕوحررانی حەسررەن
 جۆرێرک بە دیرکە، کەسرێكی نە بڕیرادەرە کە نیرزامە رێربەری تەنیرا ئەوە نریەو بەڕێروەبەری و یاسرایی سەاڵحییەتی

 ترامپررری دۆناڵرررد و دەکرررات وتررروێژدا و تەوافررروق پرسررری لە تەعەهررروود و دەروەسرررتبوون بە پابەنررردبوون لە بررراس
 لەم رێژیمەکەیررران و ئەوان ئەوەی کە چرررووبێتەوە لەبیرررری ئەوەی وەک دەکرررات، ئاموژگررراری ئامریکرررا سرررەرکۆماری
 نوانردنی بەڵکروو نریە، و نەبرووە دەروەسرتی و تەعەهرود شرکاندنی تەنیرا نە گرترووە، پێروە یان[خوو] پێوەندییەدا

 واڵمرری کە برروون رێژیمەکەیرران و ئەوان ئەوە. بررووە دا دیپلۆماسرری و وترروێژ هررونەری لە پڕنسرریپی بێ و ئەخالقرری بێ
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 ئەوە. دایەوە رێبەرانیان کوشتنی بە وتوێژ مێژی سەر لە ویستیان ماف ئاشتیخوازی نەتەوەیەکی ڕەواکانی داخوازییە
 و بررنکە موشررەکبارانکردنی بە کوردسررتان خەڵکرری بررزووتنەوەی مررافخوازانەی بررانگەوازی ئێسررتایش تررا کە ئەوانررن
 لە و دەیانسووتێنن دەکەن، تێرور جۆراوجۆر پیالنی بە تێکۆشەرانیان و دەدەنەوە ئاشتیخوازەکانیان حیزبە بارەگای

 .دەدەن سێدارەیان
 

 تێرۆریرزم قوربرانیی بە خرۆی درۆزنرانە نێونەتەوەییەوە ئۆڕگانی بەرزترین تریبوونی پشت لە کە ڕووحانی حەسەن
 پێری دەکرات، تاوانبرار ”رێرژیمەکەی بە دژ تێرریسرتیی گرووپری و تاق  داڵدەدانی“ بە ناوچەکە واڵتانی و دادەنێ

 ئێستا پێش رۆژ ١٥ هەر کە دەچێتەوە لەبیریان خێراییە بەم کورستان خەڵکی تایبەت بە و واڵتەکەی خەڵکی وایە
 قەاڵی“ مووشررەکبارانی پاسررداران سررپای مافیررای بانرردی سررنوورێک، هەمرروو بەزانرردی بە کە( خەرمانرران ی١٧)برروو

 .بوون بریندار و شەهید منداڵ و ژن و رێبەری کادری پێشمەرگە، دەیان بە ئاکامدا لە کە کرد ی”دێموکرات
 

 سراتێک برۆ دیپلۆماتیک لووسی زمانێکی بە بتوانێ ئێران ئیسالمی کۆماری رێژیمی دەسەاڵتی بێ سەرکۆماری لەوانەیە
 ئەم بەاڵم بکرات، داگیرر یەکگرتووەکان نەتەوە رێکخراوی وەک بەرزی ئۆرگانێکی تریبوونی بنەماکانی بێ ئیدیعا بە

 و بێررررزراو رێژیمێکرررری دا ئیررررران کۆمەڵگررررای بەتررررایبەت و جیهررررانی گشررررتیی بیررررروڕای زەینرررری و بیررررر لە رێررررژیمە
 .تێرۆریستپەرەوە

 
 ٢١١٨سێپتەمبەری ی ٢٦: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 ئێران بە چ رێگەیەک و بۆچی تیرۆر دەکات؟
 
 
 
 
 
 
 

 تایبەت: نوچەنێت

 
 ئێرران تیرۆرسرتی پیالنێکی پووچەڵکردنەوەی دانیمارک، دەرەوەی وەزیری ،٢١١٨ - ١١ - ٣١ سێشەممە رۆژی ئێوارەی

 ئەوروپری واڵتری سرێ“ دەڵێرت سیاسریش چراالکێکی. کشاندووەتەوە تاران لە خۆی باڵیۆزی و کرد ئاشکرا واڵتە لەو
 .”دەکەن پەیڕەو بەرژەوەندیخوازی بەآلم چاالکە، دا واڵتەکانیان لە ئێران سیخوڕی دەزگای کە دەکەنەوە، جەخت

 
 کۆنفرانسرررێکی لە دانیمرررارک، دەرەوەی وەزیرررری ساموئلسرررن، ئەنررردرس ،٢١١٨ - ١١ - ٣١ سێشرررەممە رۆژی ئێررروارەی

 خرۆی براڵیۆزی واڵتە، لەو هێرش بۆ ئێران تیرۆرستی پیالنێکی پووچەڵکردنەوەی پاش ئاشکرایکرد، ڕۆژنامەوانیدا
 هێرشرریکی ئەنجامرردانی بررۆ ئێررران هەوڵەی بەو کرراردانەوە لە واڵتەکەی کە رایگەیانررد، و کشرراندووەتەوە ترراران لە

 ترراران لەدژی نرروێ گەمررارۆ بگەیەنێررت قەنرراعەت بە ئەوروپررا یەکێترری ترراکوو دایە، ئەوە هەواڵرری لە تیرۆریسررتی،
 .بەر بگرێتە

 
 بە ئاسرررلەندا، و فینلەنررردا و نەرویرررج سررروید، واڵت چررروار دەروەی وەزیرانررری ،٢١١٨ - ١١ - ٣١ چوارشرررەممە ئەمرررڕۆ

 کۆمراری جیهرانی تیررۆری و راگەیانرد دانیمرارک حکومەتی لە خۆیان پشتیوانی هاوبەش، راگەیەندراوێکی دەرکردنی
 .ئیدانەکرد ئێرانیان ئیسالمی

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2017/10/خامنەیی-سوپای-پاسداران-2017.jpg


رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

362 
 

 
 

 کیلۆ ماددەی تەقەمەنی دیپلۆماتکارێکی ئێرانی ٥١١

 
 داوە هەوڵیرررران دەسرررتگیرکراوە کەسررررە دوو ئەو کە رایگەیانرررد، بەلجیکررررا گشرررتی داواکررراری ،٢١١٨ - ٧ - ٣ رۆژی

 .بدەن ئەنجام پاریس، لە ئێرانی خەلقی موجاهیدینی کۆنگرەیەکی نزیک لە تەقینەوەیەک
 

 کرراری نەمسررا لە واڵتەکەی نرروێنەرایەتیی لە و ئێرررانییە دیپلۆماتکررارێکی سرراڵ، ٤٦ تەمەن ئەسررەدیی ئەسررەدوڵاڵ
 کراوەکررران، بررراڵو زانیرررارییە بەپێررری. کرررراوە دەسرررتگیر تیررررۆر، هاوکررراریکردنی بەترررۆمەتی ئەڵمانیرررا لە و کرررردووە

 ٥١١ بە کە هەبرووە، ررەوە.(ن) و ئەمیرر ناوەکرانی بە ئێرانری پیراوێکی و ژن لەگەڵ پەیوەندیی ئەسەدی ئەسەدوڵاڵ
 .کرابوون دەستگیر بەلجیکا لە تەقەمەنییەوە ماددەی کیلۆگرام

 
 وەك ئێررران نرراوی نێودەوڵەتیرردا، تیرۆریزمرری بررواری لە ئەمەریكررا دەرەوەی وەزارەترری راپررۆرتی دوایررین بەگرروێرەی
 نرراوخۆیی كاروبرراری لە دەسررتێوەردان بە ئێرانرری راپررۆرتەكە. هێنررراوە نێررودەوڵەتی تیرۆریزمرری سررەرەكی پشررتیوانی

 .كردووە مەحكوم ئاژاوەنانەوە و ناوچەكە واڵتانی
 

 بە پشتیوانیكەری سەرەكی تیرۆریزم ناسراوە

 
 بەدەسرتەوە ئێرانری سرەربازی و سیاسری دەسرەاڵتی ئێرران، ئیسرالمی كۆمراری حزبری کە ەوە،١٩٧٩ ساڵی لەسەرەتای

 مەبەسرتی خرۆی بەرنامانەی ئەو چەسپاندنی و دەرەكی و ناوخۆیی گوشارێكی جۆرە هەر لە خۆی پاراستنی بۆ گرت،
 لە بەڵكرو نەكوشرتووە، خرۆی نەیاری خەڵكی ناوخۆ لە تەنیا رژێمە ئەو. بردووە تیرۆر و سەركوت بۆ هانای بووە،

 پرررریالنە ناسررررراون، دنیررررا ئررررارامیی و ئاشررررتی مەڵبەنرررردی بە كە واڵتررررانەش لەو تەنررررانەت و دەرەوە واڵتررررانی
 .كردووە جێبەجێ خۆی تیرۆریستییەكانی

 
 كررۆمەڵگەی لە ئێررران، ئیسررالمی كۆمرراری رژێمرری برروونەتەوە، سررا  رژێررمە ئەم لەسررەر تیرررۆرانەی ئەو بەهررۆی هەر

  و ئۆپۆزسیۆن و خۆی هاواڵتییانی دژی واڵتە ئەو ناسراوە، تیرۆریزم سەرەكی پشتیوانیكەری بە نێودەوڵەتی
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 .كردووە تیرۆریستی گەورەی تاوانی كۆمەڵێك دنیا، تری واڵتانی خەڵكی تەنانەت
 

 بە چەند رێکخراوێک تیرۆرەکان دەکات

  
 كراری خەریكری كە دامەزرانردووە، رێكخرراوی كۆمەڵێرك واڵت، دەرەوەی و ناوخۆ لە ئێران زانیارییەکان، گوێرەی بە

 واڵترانی لە بەترایبەتی كە ترر، رێكخرراوی و گرروپ دەیران حیجراز، حزبواڵی لبنان، حزبواڵی لەوانە. تیرۆریستین
 زۆریران بەشری كە كرردووە، دروسرت گروپری دەیران سروریا و عێرراق لە. دامەزرانردووە بنكەیان ناوەڕاست رۆژهەاڵتی

 لە كە كررردووە، رێكخررراوانە لەو پشررتیوانی راسررتەوخۆ هەروەهررا. تیرۆریسررتین كرراری و ئرراژاوە و تێكرردان خەریكرری
 لە كۆمەڵێك و كرد ئەلقاعیدە كردەوەكانی لە پشتیوانی ٢١١١ ساڵی لە رژێمە ئەو ناسراون، تیرۆریست بە جیهاندا

 .داوە داڵدە خۆی الی مەترسیدارەی رێكخراوە ئەو سەركردەكانی
 

 دیپلۆماتكاران تیرۆر دەکات

 
 ئێران ٢١١١ ساڵی. كرد تیرۆر تایلەندی لە سعوودیە دیپلۆماتكاری چوار ئێران رژێمی دا،١٩٩١ و ١٩٨٩ سااڵنی لە -

 ئەوسراڵەدا یەكەمری تشررینی ی١١ لە. نەبوو سەركەوتوو بەاڵم بكات، تیرۆر ئەمەریكا لە سعوودیە باڵوێزی ویستی
 دەسرتی سرەیار، ئەرباب مەنسوور بەناوی ئێرانی هاواڵتییەكی كرد، ئاشكرای ئەمەریكا دادی وەزیری هولدر، ئێریك

 ئەفسەری شكوری، غوالم عەلی رووداوەدا لەو. كرا مەحكوم زیندان ساڵ ٢٥ سزای بە دواتر و هەبوو تیرۆرەكەدا لە
 توانییران ئازەربایجران بەرپرسرانی ٢١١٢ سراڵی. كررا تۆمەتبرار رووداوەكە هۆكراری بە ئێرانی قودسی سوپای بااڵی

 شریعەی تونردڕەوی گروپێكری الیەن لە كە بركەن، ئاشركرا واڵتەكەیران لە ئەمەریكرا دیپلۆماتكرارانی تیرۆری پیالنی
 .رێكخرابوو دەكرێ، پاڵپشتی ئێرانەوە الیەن لە ئازەربایجان

 
 تیرۆری سەرکردەکانی کورد لە واڵتانی ئەوروپی

 
. كرردووە تیرۆر واڵتەكەی ئۆپۆزسیۆنی رێبەرانی و كەسایەتی لە كۆمەڵێك دەسەاڵتیدا، درێژەی لە ئێران حکومەتی

 ئێرران، كوردستانی دیموكراتی حزبی گشتی سكرتێری قاسملوو،  عەبدوڕەحمان دكتۆر ١٩٨٩ ساڵی تەمووزی ی١٣ لە
  نوێنەری ئازەر، قادری عەبدوڵاڵی هێرشەدا لەو. كرا تیرۆر گفتوگۆ مێزی لەسەر نەمسا، پایتەختی ڤیەننای لە
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 .كران تیرۆر كوردستان باشووری كەسایەتی رەسول، فازڵ و ئەوروپا لە حزبە ئەو
 
 ئەنجرام پراریس لە كە هێرشرەی، لەو. كرد تیرۆر ئێرانی وەزیرانی سەرۆك دوایین بەختیار، شاهپور ١٩٩١ ساڵی -

 .درا
 
 كوردسرتانی دیمروكراتی حزبری گشرتی سركرتێری ”شرەرەفكەندی سرادق دكترۆر“ ئەڵمانیرا، بەرلینری لە ١٩٩٢ ساڵی -

 تیررۆر دێهكرۆردی نرووری و ئەردەاڵن همرایون عەبردولی، فەتاد ناوەكانی بە ئەو، هاوڕێیانی لە كەس سێ و ئێران
 كە دا، ئێرانرری ئیتاڵعرراتی وەزیررری فەالحیرران، عەلرری گرتنرری حرروكمی ئەڵمانیررا فیرردراڵی دادگررای ئەوكررات. كرررد

 .بوو تیرۆریستییەكە هێرشە سەرەكی داڕێژەری
 

 ئەو کردەوانەی ئێران تۆمەتباری سەرەکییە

  
 و كەس ٦١ كروژرانی كە هەبروو لبنان پایتەختی بەیرووتی تەقینەوەكەی لە دەستی راستەوخۆ دا،١٩٨١ ساڵی لە -

 . كەوتەوە لێ كەسی ١١١ برینداربوونی
 
 تەقیرنەوە لوبنران لە ئەمەریكرا باڵیۆزخرانەی بەردەم لە ئێررانەوە، بە سرەر حزبوڵاڵی الیەن لە ١٩٨٣ ساڵی لە -

 .دا دەست لە گیانیان كەس ٦٣ بەهۆیەوە كە كرا،
 
 هێرشررێكی لە ئێررران، پاسرردارانی سرروپای ئەنرردامی عەسرركەری، ئیسررماعیل نرراوی بە كەسررێك ،١٩٨٣ سرراڵی لە -

 .كرد بریندار تری كەسی ١١١ و كوشت كەسی ٢٤١ بەیرووت، لە ئەمەریكا دەریایی هێزی ناوەندی لە خۆكوژیدا
 
 لە دەكرران، پشرتیوانی ئێرانەوە لەالیەن كە عێراق دەعوەی حزبی و حزبواڵ سەربە گرووپێكی دا،١٩٨٣ ساڵی لە -

 ئەنجرام تیرۆریستییان هێرشێكی واڵتە ئەو نەوتی پااڵوگەی و كوێت لە فڕەنسا و ئەمەریكا باڵوێزخانەكانی نزیك
 .بوون بریندار تر هەشتی و كوژران كەس پێنج بەهۆیەوە كە دا
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 ئەگەرچری نەبروو، سرەركەوتوو بەاڵم بكرات، تیرۆر كوێت میری ئەحمەد جابر شێخ ویستی ئێران ،١٩٨٥ ساڵی لە -
 ئێرران بە سرەر كە درا ئەنجرام عێراق دەعوەی حزبی لەالیەن هێرشەكە. كوژران سڤیل هاواڵتی و سەرباز ژمارەیەك

 .بوون
 
 بە كە دا ئەنجررام گەورەی تەقینەوەیەكرری ئەرجەنتررین، پررایتەختی ئایرێسرری بررۆینێس لە ئێررران دا١٩٩٤ سرراڵی لە -

 بەرپرسررانی لە كەس حەوت رووداوەوە ئەو هررۆی بە. برروون برینرردار تررریش كەسرری ٣١١ و كرروژران كەس ٨٥ هررۆیەوە
 هررادی بەریتانیررا پۆلیسرری ٢١١٣ سرراڵی. كرراون داوا نێودەوڵەتییەكررانەوە یاسررایییە ناوەنرردی الیەن لە ئێررران برااڵی

 .گرت تۆمەت هەمان بە ئەرجەنتینی لە ئێران پێشووی باڵوێزی پوورسەفیر
 
 كروژران، كەس ١٢١ بەهرۆیەوە كە تەقانردەوە، برۆمبێكی سرعوودیە، تراوەرێكی لە حیجاز، حزبوڵاڵی ١٩٩٦ ساڵی لە

 بەیررووت لە مەغسرەل، ئەحرمەد ناوی بە ٢١١٥ ساڵی تاوانبارانە، لەو یەكێك. بوون ئەمەریكی كەسیان ١٩ لەوانە
 .دەستگیرکرا سعوودیەوە هەواڵگریی لەالیەن

 
 بە هێرشررەكەش و هەبرروو راسررتەوخۆی رۆڵرری سررعوودیە، ریررازی لە بۆمبێررك دانررانەوەی لە ئێررران ٢١١٣ سرراڵی لە -

 كۆمەڵیررك رووداوەش ئەو بەهرۆی. دراوە داڵرردە ئێرران لە كە درا، ئەنجررام ئەلقاعردە رێبەرانرری لە یەكێرك فەرمرانی
 .قوربانی بوونە هاواڵتی

 
 بۆمرب ژمرارەیەك  داڕێژرابروو، ئێرران پاسردارانی سوپای پاڵپشتی بە كە تیرۆریستی پیالنێكی بە ٢١١٣ ساڵی لە -

 .كرانەوە پوچەڵ واڵتەوە ئەو پۆلیسی لەالیەن بەاڵم چێنرابوون، تەقاندنەوە مەبەستی بۆ بەحرێن لە
 
 لەالیەن كە بكرات، ئاشركرا حزبروڵاڵ تیرۆریسرتی ترۆڕێكی تروانی عەرەبری، یەكگرترووی ئیمراراتی ٢١١٣ ساڵی لە -

 واڵتە ئەو دامەزراوەكرانی هەمروو لەسرەر بروون زانیراری كرۆكردنەوەی خەریكری ترۆڕە ئەو. دەكررا پشتیوانی ئێرانەوە
 .ئابوورییەكان و سەربازی دامەزراوە بەتایبەتی

 
 حكرومەتی برۆ و بروو ئێرران بە سرەر یەكێكیران كە دا، سرزا كەسری دوو كوێت، تاوانەكانی دادگای ٢١١٦ ساڵی لە -

 .دەكرد هەواڵگریی كاری ئێران
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 واڵتی ئەوروپی سیخوڕ و تێرۆریستی سەر بە ئێران چاالکن ٢لە 

 

 لەبرررارەی کوردسرررتان، رۆژهەاڵتررری سیاسررری چررراالکی حامیررردی، جەعرررفەر. د نوچەنێرررت، بە ترررایبەت لێررردوانێکی لە
 ئێرانییەکرری ئۆکتررۆبەر، مررانگی ی٢١ رۆژی: رایگەیانررد ئەوروپررا لە ئێررران تیرۆرسررتی پیالنێکرری پررووچەڵکردنەوەی

 رۆژی ترا کەسرە ئەو گیراوە؛ سوید واڵتی یۆتۆبۆری شاری لە تێرۆریستی کاری گومانی بە نەرویج واڵتی دانیشتووی
 کەسە ئەو کە ناکەنەوە، رەتی واڵتە سێ لەو کام هی  و دادەبێ زیندان لە دانماڕک واڵتی لە نوڤەمبەر مانگی ی٨

 سرریخوڕی دەزگررای کە دەکەنەوە، جەخررت واڵت سررێ هەر هەروەهررا. پێسررپێردراوە ئێرررانەوە الیەن لە سرریخوڕی ئەرکرری
 .چاالکە دا واڵتەکانیان لە ئێران

 
 ئێمە بۆ سیخوڕییانە جۆرە ئەو دەڵێ نۆڕوێژیشە، سەرۆکوەزیرانی کە راستەکان، سەرۆکی“ دەشڵێت حامیدی جەعفەر
 کە کرۆکن، ئەوە سرەر لە دانیمرارک، و سروید نەرویرج، واڵتەکرانی ئەمنییەکرانی هێرزە هەروەها. نییە قبوڵ قابیلی
 دەست سیاسییەکانیانەوە الیەن لە ئەوە بەر لە بەاڵم. دانماڕک لە بووە تێرۆریستییەوە کاری شوێن بە گیراو کەسی

 .”بدرکێنن زانیارییەک هی  نین حازر گیراوە دەمیاندا بە
 

 لە چەشرنە لەو هەواڵری ئێسرتا پرێش مراوەیەک کە بەوەشدا، ئاماژەی کوردستان رۆژهەاڵتی سیاسییەکی چاالکە ئەو
 دەکەنەوە، جەخرت ئەوروپرایی واڵتری ٦ کەم النری شرێوەیە بەو. باڵوبرۆوە بەلجیکا و ئەڵمانیا فەرەنسا، واڵتەکانی

 کراری ئێرران کە دەیسرەلمێنن، بۆخۆیران و وایە کە ئێستا چاالکن؛ واڵتەکانیاندا لە ئێران تێرۆریستی و سیخوڕ کە
 .”دەکات تێرۆریستی

 
 ئەو“ گررروتی حامیررردی هەڵنررراگرن، ئێرررران کرررردەوەیەی ئەو دژی هەنگاوێرررک هررری  ئەوروپرررا برررۆچی ئەوەی لەبرررارەی

 . ”لێدەکەن پەیڕەوی ئێران هەمبەر لە ساڵە ٣٥ لە زیاتر کە بەرژەوەندیخوازیەیە، ئەو درێژەی ئەوروپا سیاسەتەی
 

 : ئەنجام

 
  هێزێکی خاوەن بەڵکو نرابێت، بونیاد مەشروو و جەماوەر خاوەن و جێگیر دەسەاڵتی لەسەر نییە، واڵتێک ئێران
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 توانیررویەتی دیررکە واڵتررانی لە دەسررتوەردان و کێشررە دروسررتکردنی کە مەزهەبە، شرریعە ئایرردۆلۆژیکی سررەرکوتکەری
 .بپارێزێ ناوچەکە لە ئێستا تا خۆی بەرژەوەندییەکانی

 
 وەک و نیریە نروێ دوایری ەیرۆژ چەنرد لەم ئێرران، کاربەدەسرتانی و حکرومەت لە تیرۆرکردن، هەوڵی و پیالنگێڕان

. گەمارۆکران لەسرەر ئەوروپرا یەکێتری و ناوخۆییەکران جرواڵنەوە لەسەر دروستکردن فشار بۆ دەبینرێ پەلەقاژەیەک
 سررەرۆکی ترەمرپ، دوناڵررد ترایبەت بە ئەمریکررا بروونی جرددی بەهررۆی ببرێ، سررەرکەوتوو هیچیران لە پێنراچێ بەاڵم

 هۆی دەبێتە ئەمەش کە بکەن، گۆشەگیری  بەتەواوەتی یان بێ تەسلی  یان بەوەی ئێران سزادانی لەسەر ئەمریکا،
 (.ئێران سیاسی سیستەمی) واڵتە ئەو رووخانی

 
 دیرارە، لێری دەرەوەی دنیرای لە ئرارامییەی ئەو ئێرران ئێسرتای دۆخری ،”باهۆزە پێش ئارامی“ ئێران ئێستای ئارامی

 ئرابووری گەمرارۆی هرۆی بە ئەمریکرا هەرچەنرد ناوچەکە، لە مەترسیداردایە ئاڵوگؤڕێکی لەبەردەم هەردەم لە رێک
 بە پەرە و بکررررات ئێررررران سررررەرەڕۆیەکانی بە پاشەکشررررە ئەنرررردازەیەک تررررا ئررررابووری فشرررراری بە توانیررررویەتی،

 دواسرراتەکانی لە ئێرران دەچررێ پرێ دەکەن، باسری سیاسرری شرارەزایانی وەک بکراتەوە، قیررت لرێ کێشرەنێوخۆییەکانی
 .بێ اڵتیدادەسە و ئاژۆیی توند تەمەنی

 
 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ٣١: ڕێکەوتی  -نوچە نێت : سەرچاوە
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 کۆماری ئیسالمیی ئێران، بانکی ناوەندیی تێڕۆریزمی نێودەوڵەتی

 
 
 
 
 
 

 نەبی محەممەدی

 
 ئامریکرا یەکگرتووەکرانی ویرالیەتە سرەرکۆماری ئەمنییەتیری ڕاوێژکراری بۆڵتەنی جان قسەی سەرەوە سەردێرەی ئەو

 ترازەیش دەتروانێ نە سرەیرە شرتێکی نە قسرەیە ئەم نراوچەکە و کرورد و ئێران خەڵکی بۆ هەڵبەت. ترامپە دۆنالد
 رێژیمری تێرۆریسرتبوونی دەیەیە چروار مراوەی برۆ کرورد تێکۆشرەرانی بەتایبەت و ئێرانی ئازادیخوازانی چونکی. بێت

 پرێش ئیسرالمی کۆماری ڕێژیمی تێرۆریستبوونی. هێناوە پێ باوەڕ خۆیان سەر لە کردوە بە ئێرانیان ئیسالمی کۆماری
 پێوە مامەڵەی دا بەرژەوەندییەکان و سیاسەت گۆڕەپانی لە ئەمڕۆ و، جیهانی کۆمەڵگای سەر بۆ بێت هەڕەشە ئەوەی

 پێشررکەوتووترین بە ئێسررتایش تررا و کرررایەوە ترراقی ئێرانری و کررورد ئررازادیخوازانی سررەر سررەرەتاوە لە هەر بکررێ،
 .بەردەوامە سەریان لە هەر تیرۆر شێوازی

 
 تێرۆریستپەروەری ڕیژیمی پێناسەی دەستەواژەیەک بە و هەرجارە و دێن ئورووپاییەکان و ئامریکاییەکان کە ئەوەی
 مامەڵەی خۆیان بەرژەوەندییەکانی ئاستی سەر لە خۆیان هەر کاتەی ئەو تا - دەکەن بۆ ئێرانمان ئیسالمی کۆماری
 ئامریکررا، پێشررووتری سررەرکۆماری کلینتررۆن، بیررل خررۆی کرراتی. نرراگۆڕێ مەسررەلەکە لە شررتێک هرری  - دەکەن پێرروە

 هەمدیسررران واکێربووشررری جرررۆر  ،"نێرررونەتەوەیی ئاسرررتی سرررەر لە تێررررۆرە مررراکەی" ئێرررران رێژیمررری کە ڕایگەیانرررد
 ئێسررتایش ،"شررەرارەتە مێحوەرەکررانی لە یەکێررک ترراران رێژیمرری" کە ڕایگەیانررد ئامریکررا، پێشررووتری سررەرکۆماری

 ترا ئەوەی ئەوەیە؛ پرسیارەکە. دەزانێ "نێودەوڵەتی تێرۆریزمی ناوەندیی بانکی" بە ئێران ترامپ دۆناڵد دەوڵەتی
 ناوەنردیی برانکی“ و ە”شرەرارەت مێحروەری“ ،”تێررۆر ماکەی“ بەم بەرانبەر رۆژاواییەکان و ئامریکا دەوڵەتی ئێستا
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 رێژیمەی بەم بێت کەمیش هەرچەند پاشەکشێیەکی توانیبێتیان کە کراوە چی کردوویانە یە”نێودەوڵەتی تیرۆریزمی
 !بکەن؟

 
 ئێررررران دەورووبەری لە و نررراوچەیە لەم ئورووپاییەکررران و ئامریکاییەکررران ئەوە ڕابرررردوودا سررراڵی ٢٥ مررراوەی لە

 دیکە بازاڕەکانی کردنەوەی و چۆڵ و چەک فرۆشی بۆ خۆیان بازارگەرمیی بۆ و ئێران قازانجی بە ئەگەر کردوویانە
 لە تاڵبرران) ترراران بە دژ رێژیمرری دوو رووخررانی. نەبررووە تێرۆریسررتپەرەوەرە ڕێررژیمە ئەم زیررانی بە هیچرری نەبێررت،

 برۆ رێرژیمە ئەم دەسرتی ئاوەاڵهێشتنەوە و عێراق بۆ ئێران پێی کردنەوەی ،(عێراق لە حوسێن سەدام و ئەفاانستان
 دەربرررازبوونی و سرررووریە لە رێرررژیمە ئەم دەستئاوەاڵهێشرررتنەوەی واڵتە، ئەم کاروبررراری لە دەسرررتێوەردان ئەوپەڕی
 دەسررتێوەردانی و ئامریکاییەکررانەوە کەمپرری بەرچرراوی بە واڵتە ئەم بررۆ ”حرررم مرردافعین“ وەک تێرۆریسررتی هێزێکرری
 سرەر برۆ هێررش لە کردن چاوپۆشری وهەروەهرا لوبنران بەحررەین، یەمەن، واڵتری کارووبراری لە واڵتە ئەم ئاشکرای

 ەڵوێسررتی بێ و ئێررران سررنوورەکانی لە دوورخسررتنەوەیان دا کۆتررایی لە و ئێررران خەڵکرری موجاهرردینی بنکەوبارەگررای
 کۆبرروونەوەی ئامرراجگرتنی بە و دێمرروکرات حیزبرری بنکەکررانی موشررەکبارانی بە بەرانرربەر نێررونەتەوەیی کۆمەڵگررای

 ...و سرنوورییەکان نراوچە لە رێرژی  پێشرمەرگەکانی شروێنی تۆپبارانکردنی و کوردستان دێموکراتی حیزبی ڕێبەریی
 کۆمرراری نێررودەوڵەتیی تێرۆریزمرری قررازانجی بە ناڕاسررتەوخۆ و ڕاسررتەوخۆ کە برروون ئررالوگۆڕانە و ڕووداو ئەو هەمروو

 .بوون تەواو ئێران ئیسالمی
 

 کردەوەیەکررری هررری  کە مەرجێرررک بە ئیسرررالمی کۆمررراری بە دژ تەعبیررررانە و دەسرررتەواژە ئەم بەکارهێنرررانی کەوابررروو
 و ئێرران خەڵکری قرازانجی بە ئاکرامێکی هری  نراتوانێ نەتەنیرا نەبرێ، پشرت لە رێژیمە بەم پێشگرتن بەمەبەستی
 دژبەری واڵترانی زیراتری دڵەڕاوکەی و تررس هۆکراری دەبرنە بەڵکروو، بکەوێتەوە لرێ نراوچەکە ئرارامی و ئاشتەوایی

 واڵتانی و ئامریکاییەکان گیرفای دەچێتە چۆڵ و چەک کڕینی بە تەنیا قازانجەکەی کە ناوچەکە لە ئێران رێژیمی
 بەم دژ کە مرافخوازنەیە بزووتنەوەی ئەو و ئێران خەڵکی دەبێ زەرمەند نێوەدا لەم ئەوەی و، دیکە قازانجپەرەستی

 .دایە ئارا لە تێرۆریستە رێژیمی
 

 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ٩: ڕێکەوتی  - ماڵپەڕی کوردستان و کورد : سەرچاوە
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 "کۆماری سێدارە شێرپەنجەی سەردەمە" 

 
 
 
 
 
 

 زرێبار مەریوان

 
 بەڵکروو دەژی ئەتۆمیردا داعشری دەسرتی ژێرر لە و ئێرران دۆزەخری لە کە نین ئێران خەڵکی تەنیا بێ راستی ئەوەی

 هرزرە ئەو الیەن لە ناڕاسرتەوخۆ شرێوەی بە رۆژئراوایی واڵترانی و ڕاسرتەوخۆ شرێوەی بە نراوین خۆرهەاڵتی واڵتانی
 .خەسارمەندن تارانەوە ئیسالمیی حکومەتی گەندەڵەی

 
 هەیە ناوچەکەوە شێعەکانی توندڕەوە گرووپە بە پێوەندی سیستماتیک شێوەی بە کە لەوەی بێجگە ئیسالمی کۆماری

 دابین ئێرانەوە لە مەعنەوییان و مادی خۆراکی ناوچەکە سووننەکانی توندئاژۆ رێکخراوە و حیزب زۆربەی تەنانەت
 پێوەنرردی جیهرران کۆمۆنیسررتی واڵتررانی و ئەحررزاب گەڵ لە ئێررران کرررد باسررمان کە پێوەنرردییە لەو بررێجگە.  دەبررێ

 لە ۰ وەردەگررێ ناتەندرووست کەڵکی ناوچەکە ئاڵۆزکردنی بە سەبارەت ئەوان تیکنۆلۆژی لە و هەیە ستراتیژیکی
 بیرررۆکەی بررواری لە ئایینەکرران هەمرروو تەنررانەت بررێ ئررازاد ئررابووریی دژی کە نیرریە ئەسررڵێک شررێعەگەرییدا مەرامرری

 برراری نە رۆژئرراوا دنیررای گەڵ لە شررێعەکان دژایەترری ئیتررر سررەرمایەدارین دنیررای بیررری و هێررڵ سررەر لە ئررابوورییەوە
 ئایین هزرییەوە باری لە کۆمۆنیست و چەپ دنیای ۰هەیە مێژوویی و ساڵە سەدان پێشینیەیەکی نە و هەیە فیکری

 دنیای و ئیمپریالیزم بوونی درووست زەوینەی پێش دینەکان کە وایە پێی وتەنانەت دەزانێ نەتەوەکان ئەفیۆنی بە
 .سەرمایەدارین

 
  گەشەی لە و ناوچەکە هاویشتووەتە پەلی بەرباڵو شێوەی بە رابردوودا دەیەی چوار ماوەی لە ئیسالمی کۆماری
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 کە پێشررەوە چررۆتە ئەوەنردە برروارەدا لەو ئیسرالمی کۆمرراری - دانراوە زۆری شرروێنی نراوچەکەدا ئیسررالمی رادیکراڵیزمی
 بررۆی دەیخرروازێ ئەو کە ئەوەی و کررردووە قەیررران و ئرراڵۆزی تووشرری یەکپررارچە نرراوینی خررۆرهەاڵتی ئەتموسررفۆری

 ،فەحشرا فەساد، پێویستە زەمان ئیمامی دەرکەوتنی بۆ و نایە کۆتایی بەوە ئیسالمی کۆماری پرۆژەی - دی هاتۆتە
 .بسێنێ پەرە زیاتر گەندەڵی و نادادپەروەری کوشتار،

 
 تاکی تاک بۆ مەترسی لە پڕ و دروونی دۆخێکی ئاڵۆزی و شەڕ ئەتمۆسفۆری و کەش پێکهێنانی بە ئیسالمی کۆماری
 پێکرردادان و شررەڕ ڕووبەڕووی ئیسررالمییەکان رەوتە هەمرروو نەخرروازراو و خرروازراو شررێوەی بە کە پێکهێنرراوە خەڵررک

 :لە بریتین ریز بە رۆژئاوایی واڵتانی سەر لە ئاڵۆزییە ئەو باندۆری ۰بوونەتەوە
 
 لە برریتییە هێمنرایەتی .هێمنرایەتییە و ئەمنریەت نەبروونی کرردن کرۆچ هۆکارەکرانی لە یەکێ: کۆچبەری و کۆچ -١

 لە ئەمنریەتگەلە ئەو کاتێرک .هترد ...و دەروونری و رۆحری کرار، و ئیش کۆمەاڵیەتی، ئابووری، سیاسی، ئەمنیەتی
 سروریا، لە کرردن کرۆچ شرەپۆلی .دەبرات کرردن کرۆچ بە پەنرا هۆکرارێکەوە بە یەک هەر ئیتر نەبوو بوونی کۆمەڵدا

 خروڵقێنەری کە ئێرران و روسریا .راستییەیە ئەو نموونەی دواییدا ساڵەی چەند لەو ئێران خودی تەنانەت و عیراق
 و تورکیرا لە داوا کرۆچبەری کێشەی چارەسەری بۆ ئورووپایی واڵتانی .نادەن پەنابەر و کۆچبەر رێگای دۆخەن ئەو
 ئەو ماڵی یارمەتی ئورووپا یەکیەتی جار هەندێک تەنانەت و کەن تووندوتۆڵتر خۆیان سنوورەکانی کە دەکەن... 

 .دەخوڵقێنێ قەرەبوونەکراو کێشەی خەڵکەکەی و ئورووپا بۆ داهاتوودا لە کۆچبەری دیاردەی .دەکەن واڵتانە
 
 هررزرییەوە برراری لە هەم و جوغرافیرراییەوە هەڵکەوترری برراری لە هەم ئێررران: هۆشرربەرەکان مرراددە بە بازرگررانی -٢

 هۆکراری بە ئێرانری کەسری دەیران بە سااڵنە .ببەین ناو هۆشبەرەکان ماددە گواستنەوەی بۆ هۆکارێک وەک دەتوانین
 سرنوورەکاندا دەرەوەی لە هۆشربەرەکان مراددە مافیاکرانی. دەگیررێن دیرکەدا واڵترانی لە هۆشربەر ماددەی گواستنەوەی

 نراو بە گشرتیدا بیرروڕای بەردەم لە ئێرران سرااڵنە .هەیە سرپاوە میلیشریاکانی بە پێوەنردییان جۆرێک بە یەک هەر
 ئێعردام ئەوانەی وادیرارە .دەکرات ئێعردام کەس سرەدان بە و دەسروتێنێ سرەرداگیراو بە دەسرت مراددەی ترۆن چەندین
 .نەبوون لینک سپاوە هێزەکانی بە و کردووە هۆشبەریان ماددەی قاچاخی سەربەخۆ دەکرێن

 
  ئێرانەوە سنوورەکانی بە دەڵێ خومەینی وەک هەر فەقیهی ویالیەتی ئیدئۆلۆژیی: واڵتان لە نائەمنی و تیرۆر -٣
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 لەوانررردا نە و دەبرررێ دیرررکە هرررزری بە ترررێکەڵ نە فەلسرررەفەیە ئەو ۰جیهررران برررۆ بگررروازرێتەوە دەبرررێ و نەبەسرررراوە
 .دەتوێتەوە

 
 دەسرتوراتی ئایینەکران براقی وەک دانانیشرن دەنرگ برێ بە تاراوگەدا لە فەقیهن ویالیەتی بەستراوەی شێعانەی ئەو

 پاڵەپەستو دەبنە واڵتانە ئەو ناو ناکۆکییەکی کێشە ئەگەری لە نهێنی شێوەی بە بەڵکوو ببەن بەرێوە خۆیان دینی
 و دەسرت هرۆی بە یران راسرتەوخۆ شرێوەی بە ئورووپاییردا واڵترانی زۆربەی لە ئێرران .کێشەکان گڕگرتنی هۆکاری و

 پێوەنرردی ئێررران ۰کررردووە دەربرراز ترراوانە لەو خۆیرران ئررابووری هێررزی بە و کررردووە تیرۆریرران پێوەنرردییەکانیانەوە
 کارە لە رۆژئاواییدا واڵتانی لە ترسناک کەشی خوڵقاندنی و تیرۆر و هەیە داعش و ئەلقاعیدە لەگەڵ راستەوخۆی

 .دەستێنێ پەرە داهاتووشدا لە و دیاردە بە بووە حاڵەتەوە لە رۆژئاوادا لە تیرۆر .درێژماوەکانییەتی
 
 ژیرنگە دۆخەدا لەو .لێردەکەوێ خەسراری گەورەترین ژینگە قەیراندا و ئاڵۆزی سەرهەڵدانی لە: ژینگە تێکدانی -٤

 سرووریا لە۰برداتەوە بابەتە لەو ئاوڕ نییە ئەوەدا بیری لە هیچکەس هەروەها و ناکرێ دیاری بۆ بودجەیەکی هی 
 دەشرتی ٦۰۰ لە .سوور هێڵی بە گەیشتووە خواردنەوە بۆ پاک ئاوی نەبوونی ئێرانیشدا خودی تەنانەت و عێراق و

 ... و بوون تەواو و رۆچوون رووبارەکان و دەریاچە .ناوچوون لە دارستانەکان .بیابان بە بوون دەشت ٢٩٦ ئێران
 

 دەکەنە روو بەرە بەرە خەڵرک .کرۆچبەرییە و کۆچ ئیسالمی کۆماری سیستماتیکی ژینگەکوژی لێکەوتەی و دەرئەنجام
 تەواوی بە خەڵرک .سروور هێڵری بە گەیشرتووە کشرتوکاڵ کەرتری سروریا و عێرراق لە .هەواکران و ئراو خرۆش ناوچە

 قەیرانی کۆی .بووە نەوت واتە مەحسوڵ تاک ئابووریی بەستراوەی دەوڵەتیش و بووە دەوڵەتی مووچەی بەستراوەی
 و پڕئاوەکرران نرراوچە لە خەڵررک کۆبرروونەوەی ژیررنگە قەیرانرری .دەبێررتەوە ئورووپررا داوێنگیررری داهرراتوودا لە ژیررنگە

 .لێدەکەوێتەوە ئاڵۆزی و شەڕ ئاکامدا لە و بێکاری و حەشیمەت هاوسەنگی و دیمۆگرافی تێکدانی
 
 کۆمرراری قەیرانخررولقێنیەی ئەو کررۆی ئاگرراداری دەرەوە لە چ و نرراوخۆ لە چ گشررتی بیررروڕای پێویسررتە کۆتاییرردا لە

 و الیەن هەر .هێرڵ سرەر بێرنە نراوچەکە واڵترانی هەمروو ترازە بیرۆکەیەکری ئرارای هێنرانە بە و بکررێتەوە ئیسالمی
 خۆش لەوانە مێژوو بێگومان ۰بترسێ خۆی سیاسی تەندرووستی لە بێ هاوپەیمان سێدارەدا کۆماری گەڵ لە هێزێک

 .کەوتوون یەک سەردەمدا هزری گەندەڵترین لەگەڵ یەکسانیخوازی و دێموکراسیخوازی ناوی بە کە نابێ
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 راسان بێ بەردەوام و بژی
 

 ٢١١٨ی ئۆکتۆبەری ١٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردپا  : سەرچاوە
 
  
 
 

 قۆناغی نوێی تیرۆری نەیاران لە دەرەوەی واڵت و پێویستیی بەرپەرچدانەوەی
 
 
 
 
 
 
 

 وریاقادر 

 
 حیزبەکررانی تێکۆشررەرانی و بررنکە دژی مووشررەکباران و بۆمبرردانانەوە و تیرررۆر لە جررگە دواییرردا، سرراڵەی چەنررد لەو

 حیزبری بە سەر تێکۆشەری دەیان برینداربوونی و شەهید داخەوە بە کە کوردستان هەرێمی لە کوردستان ڕۆژهەالتی
 بە ئورووپرایی واڵترانی لە تیرۆریسرتی چاالکیی چەندین بووە، دواوە بە دیکەی حیزبەکانی و کوردستان دیموکراتی

 کردەوە لەو هێندێک بەداخەوە. چوون بەڕێوە ڕێژیمە بەو سەر دامەزراوەکانی و ئیسالمی کۆماری بەکرێگیراوانی هۆی
 دەرەوەی لە ڕێرژیمە ئەو نەیرارانی لە کەسرێک چەنرد کوشرتنی هرۆی بروونە و پێکراوە ئامانجەکانیران تیرۆریستییانە

 وەک ئورووپرایی واڵتێکری چەنرد ئەمنیەتییەکرانی دەزگرا و پۆلیس  چاوەدێڕیی ژێر کەوتوونە ژمارەیەکیشیان. واڵت
 بەسرتراوەییان لە گومانێک هی  کە -هەبوون تێدا  دەستیان کەسانەی ئەو و، ئەلمان و بێلژیک فەرانسە، هولەند،

 .گیراون - نەبووە دا ئێران ئیسالمیی کۆماری باڵوێزخانەکانی و نوێنەرایەتی بە
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 گیانیران ئیسرالمی کۆمراری تیرۆریستەکانی هۆی بە کەس ٢ ڕابردوودا ساڵی ٣ - ٢ ماوەی لە هەر هولەند واڵتی لە
 : لە بریتین کە ئەستێندراوە لێ
 
  و ٢١١٥ دیسامبری لە "موعتەمید عەلی" -١
 بە کەسرێکی ڤیدیۆی ڕۆژانەش ئەم. ٢١١٧ نوامبری ی٨ لە( نیسی ئەحمەد بە ناسراو)"ناهز ئەبو مەوال ئەحمەد" -٢

 تررررۆڕە لە ،"نرررراروویی رەزا مررررحەمەد" نرررراوی بە بەلررررووچە سیاسرررریی چرررراالکێکی کە لێرررردراو و برینرررردار تونرررردی
 دەزگررا بەکرێگیررراوی چەنررد برینرردارە، چرراالکە ئەو قسررەی بە. دەکررا دەسررت ئەو و دەسررت ئەم دا کۆمەاڵیەتییەکرران
 چەقۆ و دەمانچە بە و دیاریکراو شوینێکی دەکەنە بانگ ناوبراو نەخشەیەک پێی بە ئێران ڕێژیمی جاسووسییەکانی

 !دەکا ڕزگار دەستانیان لە خۆی نیوەگیانی، بە ناوبراو دیارە کە سەر، دەکەنە هێرشی
 

 سرااڵنەی کۆبروونەوەی لە ڕێرژیمە بەو سەر تیرۆریستەکانی بۆمبدانانەوەی پیالنی بارەی لە زانیارییانەی ئەو بەاڵم
 بەرینیری سرەلمێنەری تەنیوەتەوە، میدیاکانیان و بوونەوە باڵو فەرانسە لە موجاهیدین ڕێکخراوی ڕابردووی هاوینی

. ئورووپرایین واڵتی چەند لە ڕێژیمە ئەو کۆنسۆڵگەرییەکانی و سەفارەتخانەکان هاودەستیی و هاوکاری و پیالنەکە
 ئۆرگررانە بەرزترررین گەڵ لە هاوهەنگرراوی بە و بەرنررامە پێرری بە تەنیررا پیالنررانە، جررۆرە ئەم کە تێرردانیە گومررانی

 کاربەدەسرتانی لە ژمارەیەک قۆڵبەستکردنی و وەدەرنان. دەبرێن بەڕێوە و دەخرێن ڕێک حکوومەتییەکان و دەوڵەتی
 پێوەندیردار، واڵتی بە ژمارەیەکیان تەحویلدانەوەی و ئێران ڕێژیمی دیپلۆماتیکەکانی رواڵەت بە دامەزراوە بە سەر
 و پیالن لە بەشداری تاوانی بە ئێران ئیسالمیی کۆماری بە بەستراوە ناوەندەکانی لە ژمارەیەک داخستنی وەها هەر

 بەرپرسرانی و پاسرداران سروپای فەرماندەرانی پەیتای پەیتا هەرەشەی ئەمانەش، پەنا لە تیرۆریستیدا، کردەوەی
 سررەریەکەوە بە هەموویرران شرروێنێک، و واڵت هەر لە نەیرراران دژی لە ڕێررژی  سررەرکوتکەرەکانی و ئەمنییەترری دەزگررا

 دەرەوەی لە خررۆی سیاسرریی نەیررارانی دژی بە ئیسررالمی کۆمرراری دەوڵەتیرری تیرۆریزمرری چرراالکبوونەوەی نیشرراندەری
 .واڵتن

 
 لە بێررلین دادگرای مێژوویری بڕیاری دەرچوونی دوای بە کە ئێران ڕێژیمی دەوڵەتیی تیرۆریزمی کە بەرچاو دێتە وا

 بە ئورووپررایی واڵتررانی لە خررۆی چاالکییەکررانی دیپلۆماتیکەکررانی، و سیاسرری  شرروێنەوارە و هەترراوی ی١٣٧٦ سرراڵی
 واڵترانی لە ژمرارەیەک برۆ هەم ڕاسرتییە ئەم. برووەتەوە چراالک دووبرارە سراڵێکە چەنرد راگرتبوو، کاتی شێوەیەکی
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 برۆ هەم ئیسالمی، کۆماری بە سەر نیتیرۆریستەکا ڕمبازێنی مەیدانی ببوونە دا زایینی ی٩١ دەیەی لە کە ئورووپایی
 .مەترسی زەنگێکی ببێتە پێویستە واڵتانە ئەو دانیشتووی ئێرانیی سیاسیی چاالکانی

 
 سراڵ ئەم تیرۆرەکرانی و ئیسرالمی کۆماری دەوڵەتیی تیرۆریزمی چاالکبوونەوەی تازەی قۆناغی کە دەکرێ هەست وا
 واڵتانی لە هەم و کوردستان هەرێمی لە هەم خۆی، سیاسیی نەیارانی دژی لە ڕێژیمە ئەو رابردووی ساڵی چەند و

 ڕێکخرراوە و حیرزب پێریە بەو هەر. واڵت دەرەوەی زمانەکرانی فارسی راگەیەنە سەرنجی بەر نەکەوتبنە ئورووپایی،
 ئەو واڵتریش، دەرەوەی لە مرۆ  مافی بواری تێکۆشەرانی و سیاسی چاالکانی میدیاکاران، و، ئێرانییەکان سیاسییە

 بررۆ هرراوبەش هەنگرراوی و هاوکرراری مەبەسررتی بە بەرنامەیەکیرران و پێشررنیار و نەداوە پێیرران پێویسررتە گرررنگییەی
 ترازەی قۆنراغی بەڕێوەچروونی چرۆنی و وچەنرد ئامانجەکران سرەر خسرتنە تیشک و جۆراوجۆرەکان الیەنە لەقاودانی
 پێکهێنرانی ئەزمروونی بە ئەسرتوور شرتپ هراتوە ئەوە کراتی. ڕوو نەخسرتووەتە ئێران ڕێژیمی دەوڵەتیی تیرۆریزمی

 و حیررزب کرراتی ئەو هاوکرراریی ئەزمرروونی لە وەرگرررتن سرروود بە داو، زایینرری ی٩١ دەیەی لە تیرررۆر دژە کۆمیتەکررانی
 بکەیرنەوە دەسرت دیرکە جارێکی دا، بوارە لەو مرۆ  مافی بواری و سیاسی تێکۆشەرانی و ئوپۆزیسیۆن ڕێکخراوەکانی

 نەیررارانی برریەوێ ئیسررالمی کۆمرراری کە شرروێنێک و واڵت هەر و ئورووپررا و، یەکتررر گەڵ لە پررڕ و چررڕ هاوکرراریی بە
 ومەیرردانی ئیسررالمی کۆمرراری تیرۆریسررتەکانی لەداوخسررتنی ڕاوگەی بە بکەیررن بکررا، تیرررۆر تێیانرردا خررۆی سیاسرریی

 و پێوەندیررردارەکان دامەزراوە و ناوەنرررد سرررەرنجی ڕاکێشرررانی و، ڕێرررژیمە ئەو تیرۆریسرررتیەکانی پررریالنە لەقررراودانی
 .دژایەتیکردنیان بۆ واڵتانە ئەو گشتیی بیرورای
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 !تێرۆریزمی دەوڵەتی و سەری مارەکە

 
 
 
 

      
 
  

 عەلی بداغی

 
 عەڕەبسرتانی مەحکروومکردنی و خاشرقچی تێررۆری بە ئێرران ئیسرالمیی کۆمراری کراردانەوەی لە ڕۆژێرک چەنرد هێشتا

 ئەمنیەتییەکرانی دەزگرا کە نەپەڕیبروو تێ ڕێژیمەوە دەمڕاستەکانی لەالیەن سیاسییە کوشتنە بەو سەبارەت سعوودی
 لە بڕیرررارەکەی کە کرررردووەتەوە پرررووچەڵ واڵتەکەیررران لە تێرۆریسرررتییان پیالنێکررری ڕایانگەیانرررد دانمررراڕک واڵتررری

 .دراوە ئێرانەوە
 

 لەو خرۆی براڵوێزی دا بڕیراری و کررد بانگ ئێرانی ئیسالمیی کۆماری باڵوێزی دەسبەجێ دانمارک دەرەوەی وەزارەتی
 کررردەوانەی بەو سررەبارەت کە کررردووە ئوڕووپررا یەکیەتیرری لە داوای دانمرراڕک دەوڵەترری هەروەهررا. بکێشررێتەوە واڵتە

 تێرۆریسرتییەی پریالنە ئەم ئاشرکرابوونی. ئێرران سرەر بخراتە گەمرارۆ و سرزا ئوڕووپرادا خراکی لە ئیسرالمی کۆماری
 دیپلۆمرررات ئەسرررەدی، ئەسرررەدوڵاڵ دەسبەسرررەرکرانی ژانەسرررەری هێشرررتا ڕێرررژی  کە حاڵێکررردایە لە ئیسرررالمی کۆمررراری

 کۆبرروونەوەیەکی سررەر بررۆ بێئەنجررام تێرۆریسررتیی هەوڵێکرری بە سررەبارەت کە نەبررووەتەوە کررۆڵ لە تێرۆریسررتەکەی
 .کراوە دەسبەسەر بێلژیک لە فەڕانسە لە ئیسالمی کۆماری ئۆپۆزیسیونی

 
 ئۆپۆزیسۆنی ئەندامانی لە کەس دوو تێرۆری لە ئیسالمی کۆماری تێرۆریستەکانی شوێنپێی هولەند لە ئەوەش پێش

  ئەوەی پێش ئیسالمی کۆماری بە سەر تێرۆریستیی تیمێکی چەند بێلژیکیش و ئاڵمان لە. گیرابوو هەڵ ئێراندا
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 .گیرا پێ پێشیان و بوون ئاشکرا بخەن؛ سەر پیالنەکانیان بتوانن
 

*** 
 

 ڕێژیمەش ئەم دامەزرانی پێش بۆ سیاسی دەسەاڵتێکی و نیزام وەک ئیسالمی کۆماری تێرۆریستیی کردەوەی پێشینەی
 تێررۆر چەکری لە پێشروو پاشرایەتیی ڕێژیمری دژبەری هێرزی و ڕێژی  ئێستای ڕێبەرانی کە کاتەی ئەو دەگەڕێتەوە،

 سرەرووی کاربەدەسرتانی تێررۆری برۆ هەم و؛ - کەسررەوی ئەحرمەد وەک - خۆیران فیکریری دژبەرانی تێرۆری بۆ هەم
 ڕێژیمرری وەزیرانرری سررەرۆک سررێ مەنسرروور، حەسررەنعەلی هەژیررر، عەبدولحوسررێن ڕەزمئررارا، عەلرری وەک - حرروکمەت

 ئیسررالمی کۆمرراری کرراری سررەر هرراتنە و ١٣٥٧ سرراڵی شۆڕشرری دوای لە. وەردەگرررت کەلکیرران - پەهررلەوی پاشررایەتیی
 لەپێنرراو هەم و، سررەرکوت کەشرری زاڵکردنرری بررۆ هەم و دژبەران نەهێشررتنی بررۆ هەم تۆقانرردن و تێرررۆر سیاسررەتی

 و پێناسرە لە جیرانەکراوە بەشری و نێروەرۆک بە بروو! شۆڕش ی«دەرەوە ناردنە» وێژمانی و سیاسەت جێبەجێکردنی
 .ئیسالمی کۆماری جەوهەری

 
 شروێنی واڵتران لە ئیسرالمی کۆمراری نروێنەرایەتیی نووسینگەکانی و باڵوێزخانە دەیەیە چوار ئێستا تا کاتەوە لەو

 و سیاسی چاالکی 701 لە زیاتر سااڵنە ئەم درێژایی بە. ڕێژیمن تێرۆریستییەکانی پیالنە جێبەجێکردنی و داڕشتن
 هەرێمررری لە ڕێرررژی  دژبەری کررروردی سیاسررریی تێکۆشرررەری 411 لە زیررراتر و ئوڕووپرررایی واڵترررانی لە نیرررزام دژبەری

. بوون بریندار کەسیش سەدان بە و کوژراون ئیسالمییەوە کۆماری تێرۆریستییەکانی تیمە و تۆڕ ڕێگەی لە کوردستان
 لەگەڵ ئوڕووپراییە واڵترانی هەڵکردنری سیاسەتی گرینگە ئیسالمی کۆماری تاوانەکانی بارتەقای نێوەدا لەو ئەوەی

 ترررریمە تەڕاتێنرررری لە چاویرررران ئابوورییەکانیرررران بەرژەوەنرررردییە پاراسررررتنی لەپێنرررراو کە ئیسررررالمیدا، کۆمرررراری
 تێرۆریسرررتییانە عەمەلیرراتە ئەم ئەوەی هررۆی بررووەتە ئەوەش و، نووقانررردوە ئیسررالمی کۆمرراری تێرۆریسررتییەکانی

 ئراوەاڵ سیاسرییەکانی دژبەرە لەنێروبردنی و کوشرتن برۆ دەسرتی بەردەوامری بە و نەبرێ ڕێژی  بۆ ئەوتۆی تێچوویەکی
 .بێ
 

 مراوەیەک ڕێرژی  کە کردبروو وای چری دەکرا؟ تێررۆر لە پشرت ئیسرالمی کۆمراری ڕێژیمری ئراخۆ ئەوەیە پرسیار ئێستا
  شاردنەوەیەک و حاشا و داڵاە هی  بێ چۆنە ئێستا و پاراستبوو ئوڕووپادا لە تێرۆریستییەکانی کردەوە لە دەستی
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 دەسوێ؟ دژبەرانی لە شیر و تیر دنیا بەرچاوی بە و
 

 و هەیە بۆیان پیرۆزی جەوهەرێکی بەڵکوو نییە، دژبەرانی لەنێوبردنی بۆ چەکێک تەنیا ئیسالمی کۆماری بۆ تێرۆر
 لەهەر و جێرررریەک لەهەر بررررۆیە. هەیە ئامانجررررداری و پیرررررۆز ڕەوایرررری ئیرررردۆلۆژیکییەکانیان خوێنرررردەوە بەپێرررری

. دەچرن پیلری بەرەو ترامەزرۆییەوە بە بێ، خۆش تێرۆریستییەکانی تیمە سەرکەوتنی بۆ لەبار بواری هەلومەرجێکدا
 تێرۆریسرتی کردهروەی لەگەڵ کورتماوەیران مەودای ڕێرژیمەدا ئەم تەمەنری قۆنراغێکی و برڕگە چەند لە ئەگەر بۆیە

 خوێنرردنەوەیە، لەو گۆڕانکرراری بررۆ نەک هۆکررارەکەی ،- بررووە ڕاگرتنرری نەک تێرررۆر دواخسررتنی ئەوەش کە - گرتبررێ
 کررراتە لەو تێرۆریسرررتییەکانیان کرررردەوە قورسررری تێچرررووی و دەسرررکەوت بااڵنسررری تێکچررروونی برررۆ تەنیرررا بەڵکررروو

 .دەگەڕێتەوە تایبەتییانەدا
 

 کوردسرتان دێمروکراتی حیزبری سیاسریی دەفرتەری بنکەی بەر یەلدای شەوی تێرۆری وەک، دواییانە ئەم ڕووداوەکانی
 و تێررۆر کوردسرتان، هەرێمری شرارێکی چەنرد لە دێمروکرات حیزبی ئەندامی و کادر چەند تێرۆری کۆیە، نیزیک لە

 مووشرەک دێمروکرات، قەاڵی کردنری مووشرەکباران واڵت، نێوخرۆی لە جۆراوجۆرەکران بروارە زانرایەکی چەنرد کوشتنی
 سرەر تێرۆریستییەکانی تیمە شوێنهەڵگرتنی سووریە، لە ئەسەد بەشار دژبەری بندەسەاڵتی ناوچەیەکی لە تێگرتن

 و بەدنررراوی لە گررروێی ئیررردی ڕێرررژیمە ئەم کە دەخەن دەری ئوڕووپرررایی واڵتێکررری چەنرررد لە ئیسرررالمی کۆمررراری بە
 ئەم کرراردانەوەی نیگەرانرری ئیرردی ڕێررژیمە ئەم وێرردەچێ وا. نیرریە دەرەوە دنیررای لە ڕیسررواییەکان و مەحکرروومکردن

 بیررانی زلهێررزی واڵتررانی و جیهررانی کررۆمەڵگەی بێترروو و نەبررێ واڵتەکەی بیررانیی دیپلۆماسرریی لەسررەر سیاسررەتەی
 تێرۆریستیی کردەوەی واڵت دەرەوەی و واڵت نێوخۆی لە ببنەوە، ئیسالمی کۆماری کارانەی ئەم بەرەوڕووی نەیانەوێ

 و سیاسری شرەریکە واڵتی هەندێ بێدەنگیی و هەڵکردن سیاسەتی چونکی. دەبینین ئیسالمی کۆماری لە زیاتر و زۆر
 سررەرکوتی چوارچێرروەی لە خررۆی بەرنامەکررانی و هەوڵ چیرردی ڕێررژیمە ئەم کە کررردووە وای ئێررران لەگەڵ بازرگررانی

 سنوورەکانیش دەرەوەی لە نەکاو؛ قەتیس واڵتدا لەنێوخۆی مرۆ  مافی سیستماتیکی پێشێلکردنی و دژبەران توندی
 واڵترانی لەبەرامربەر سیاسەتێک وەک ئاوێتەکردنیان و «باجوەرگرتن» و «تۆقاندن». بێ نێچیرەکانییەوە بەدوای

 بەتررایبەت و جیهررانی کررۆمەڵگەی ئێسررتاش و بررووە، زۆری دەسررکەوتێکی ئیسررالمی کۆمرراری بررۆ ئێسررتا تررا ئوڕووپررایی
 .دان یەکالکەرەوە و سەخت تاقیکردنەوەیەکی لەبەردەم ئوڕووپایی واڵتانی

 



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

379 
 

 و دەکەن پێناسرررە خۆیررران برررۆ پڕەنسررریپێک و بنەمرررا وەک تێرۆریرررزم لەگەڵ بەربەرەکرررانی کە ئوڕووپرررایی واڵترررانی
 بە و دەکەن تێررۆر شەڕی ئەفاانستاندا و عێڕاق و سووریە وەک واڵتانی لە و دێنن پێک بۆ جیهانیی هاوپێوەندیی

 گیرررانگرتنەوەی لەبەرامررربەر ئێسرررتا دەدەن، برررۆ تێچرررووی مررراددی خەرجکردنررری هەروەهرررا و سرررەربازەکانیان گیرررانی
 دەکەوێتە زیاتر ڕۆژ بە ڕۆژ کە ڕێژیمێکدا ەرلەبەرامب ئەویش دەبێ؟ چی هەڵوێستیان ئێراندا دەوڵەتیی تێرۆریسمی

 کرۆمەڵگەی هاوکێشرەکانی لەنێرو نە و هەیە ڕەواییەکری هری  واڵتردا لەنێوخرۆی نە و خەڵکەکەی بێزاریی و ڕق بەر
 .نائارامییەکانە و قەیران زۆربەی هۆکاری ماکەو بەڵکوو نییە، ئاشتی و سەقامگیری بۆ ڕۆڵێکی هی  نەک جیهانیدا

 
 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ٧: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە

 
  
 

 
 !درێژەی تیرۆریزمی دەوڵەتی رژیمی ئێران و كاردانەوەكان

 
 
 
 
 
 

 عەلی بەھرامی

 
 مۆرە یان حكومەت لەالیەن كە قانوون پشتیوانی بەبێ توندوتیژیە هێنانی كار بە دەوڵەتی تیرۆریزمی لە مەبەست

 و كەرەسرتە بەكارهێنرانی دەوڵەتری تیرۆریزمری. دەبررێ بەرێروە خەڵك ژمارەیەك یان كەس بە دژ حكومەتیەكانەوە
 .دیكەدا دەسەاڵتەكانی و حكومەت بەسەر دەسەاڵتێك پاوانخوازانەی ویستی سەپاندنی بۆ دەوڵەتە ئامرازەكانی

 
  لەناوبردنی بۆ كەرەستەیەك وەكوو تیرۆری گەیشتنی دەسەاڵت بە دوای لە ئێران لە مەزهەبی فاشیزمی رژیمی
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 بەگشرتی و نراوچەكە وەاڵترانی لە زەربەدان و ئێران دەرەوەی و ناوخۆ لە فكری و سیاسی بەرهەڵستكارانی و نەیار
 .هێناوە بەكار جۆراوجۆر بەرێگەی جیهان

 
 قەترڵە ئابرادان، رێكسری سرینەما سروتاندنی جیابیران، كوشتنی لە ئێران نێوخۆی لە رژی  تیرۆریستیەكانی كردەوە

 دەیران تیررۆری پیالنری كردنری جێبەجێ هەتا بگرە مەزهەبیەوە و سیاسی كەسایەتی دەیان كوشتنی زنجیرەییەكان،
 چەنرردین رژیررمە ئەو. بەرێوەچررووە عێررراق كوردسررتانی و ئوروپررا وەاڵتررانی لە ئێرانرری و كررورد سیاسرری تێكۆشررەری

 سراڵی عەرەبسرتان ئەلخروبەری لە ئەمریكرا هێزەكرانی برنكەی تەقانردنەوەی وەك وەاڵتران لە تیرۆریسرتی كردەوەی
ی ئوكتررۆبری 73لە ئررارژانتین، ( ئامیررا)تەقانرردنەوەی ناوەنرردی هاوكرراری یەهودیرران 8884ی ژویرریەی 81، 8880
ی هەترراوی بەرنررامەی هێرررش بررۆ سررەر 8381تەقانرردنەوەی بررنكەی سررەربازانی ئەمریكررایی لە لوبنرران، سرراڵی 8813

تەقانردنەوەی بۆمرب لە برانكۆكی تایلەنرد بە  7187ل لە ئەمریكرا، سراڵی سەفارەتخانەكانی عەرەبستان و ئیسرایی
تەقانردنەوەی بۆمرب بەمەبەسرتی تیررۆری چەنردین  7187مەبەستی تیررۆری سرەفیری ئیسرراییل لەو وەاڵتە، سراڵی 

دەست بە سەرداگرتنی كارخرانەی دروسرت كردنری بۆمرب لە بەحررین كە  7180دیپلۆماتی ئیسراییلی لە هیند، ساڵی 
ر بە سوپای پاسدارانی رژیمی ئێران بوو، كردەوە تیرۆریستیەكانی رژیمی ئێرران لە عێرراق، دەستبەسرەر كردنری سە

 پۆلیسرری لەالیەن تەقەمەنرریەوە مەوادی كیلررۆگرام 811دوو كەسرری سررەر بە سرروپای پاسرردارانی رژیرر  بە زیرراتر لە 
 كە تیرۆریستیە گروپی دەیان لوجستیكی وانیپشتی و دارایی سەرچاوەی ناوچەكە وەاڵتانی لە رژی  هەروەها. كینیا
 سرەروەری كردنری پێشرێل و بشرێوی و دەستێوەردان لە بریتین كە دەپێكێ وەاڵتان لە خۆی ئامانجەكانی رێگەوە لەو
 فەلسرتین، ئیسرالمی جیهرادی حەمراس، لوبنران، حیزبرواڵی: لە برریتین تیرۆریسرتیانە تراقمە ئەو كە وەاڵتانە ئەو

 تونرردرەوە و چەكرردار ترراقمە لە پشررتیوانی یەمەن، حوسرریەكانی ئەلقاعیرردە، هاوكرراری عێررراق، بەدری هێزەكررانی
 سررروپای رێرررگەی لە و ئەفاانسرررتان تالیبرررانی هاوكررراری عەرەبسرررتان، كوەیرررت، بەحرررریەن، وەاڵترررانی لە شررریعەكان

 دابرین رێرگەی لە وەاڵترانە لەو و یەمەن و عێرراق سوریە، جەنگەكانی و شەر لە بووە بەشێك قودسەوە تیرۆریستی
 ئراگری پەرەسرەندنی لە بینیروە بەرچراوی دەوری تیرۆریسرتیەكانی هێزە هەناردەكردنی و تەقەمەنی و چەك كردنی

 و دادگرا و رێكخرراو چەنردین لەالیەن تیرۆریسرتیەكانی كرردەوە بە درێژەدان لەسەر ئێران رژیمی. ماڵوێرانی و شەر
. كررراوە مەحكرروم عەرەبسررتانەوە و ئینگلرریس ئیسررراییل، ئررارژانتین، ئاڵمرران، ئەمریكررا، وەكرروو وەاڵترری ژمررارەیەك
 و تیرۆریزم پشتیوانی بە ئێرانی رژیمی دا 7181و  7182، 7181  سااڵنەی راپۆرتی لە ئەمریكا دەرەوەی وەزارەتی

 . ناوبردووە نائارامی سەرچاوەی
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 برووە بەرچراو ئەونردە جرار هەندێ ئوروپایی وەاڵتانی لە بەتایبەت ئێران رژیمی تیرۆریستیەكانی كردەوە شەپۆلی
 لە چررراو نەیرررانتوانیوە تێپەرێررروەو كرررردن مەحكررروم و بەیاننرررامە دەركردنررری لە كاردانەوەكانیررران وەاڵترررانە ئەو كە

 و ویەن لە قاسرملوو دوكترور تیررۆری وەكوو تیرۆرەكانی كەیسی بۆ بەدواداچوون بە مەجبوور و بپۆشن جینایەتەكان
 و فەرانسررە لە بەختیررار شرراپوری و سرروییس لە رەجەوی كررازمی دوكتررور تیرررۆری برررلین، لە شررەرەفكەوندی دوكتررور
 مەحكروم ئێرران رژیمری سرەرانی لە بەرچراو ژمرارەیەكی لێكۆڵینەوەكران دوای لە كە دیركە، سیاسری چراالكی چەندین

 .دەرچووە بۆ وەاڵتانەوە ئەو دادگای لەالیەن گرتنیان حوكمی و كران
 
 كرران دەستبەسرەر فەرانسرە و ئاڵمان بلژیك، وەاڵتانی لە ئێرانی كەسی شەش 7181 هاوینی هەنگاودا نوێترین لە
 رادەسررتی هەموویران دوایری كە بروو ئروتریش لە رژیرر  تیرۆریسرتێكی دیپلۆمرات گیررا ئاڵمران لە لەوانەی یەكێرك كە

 لە تیرۆریسررتیان كررردەوەی پیالنرری ترریمە ئەو بلژیررك وەاڵترری پۆلیسرری باڵوكررراوەی بەپێرری كررران، بلژیررك دادگررای
 كراردانەوە لە. برووە بەدەستەوە پاریس لە ئێران مقاومەتی ملی شۆرای و موجاهیدین سازمانی سااڵنەی كۆبوونەوەی

 گومران و دەركررد وەاڵتەكەی لە رژیرمەی ئەو تیرۆریسرتەكانی دیپلۆمات لە كەس چەند فەرانسە رژی ، هەوڵەی بەو
 . لێكۆڵینەوە بۆ كرد بلژیك دادگای رادەستی لێكراوەكانیشی

 
 بە سەر تیرۆریستی  سێ هاوبەشدا كردەیەكی لە سویید و دانمارك نۆروێژ، وەاڵتی سێ هەواڵگری دەزگای هەروەها
ی 31 شرەممە سرێ رۆژی دانمرارك ئاسایشی و زانیاری رێكخراوی سەرۆكی. كرد دەستگیر رژیمیان ئیتالعاتی وەزارەتی

 ئەهوازیران خەڵكری سیاسری چراالكێكی تیررۆری بەرنرامەی دەسرتگیركراون كەسرانەی ئەو رایگەیانرد 7181ئوكتۆبری 
 دۆزیوەتەوە نامیلكەیەكیان هێزەكانیان رایانگەیاند دانمارك هەواڵگری بەرپرسانی لێكۆڵینەوەكانیش دوای لە. بووە
 وەاڵتە ئەو تنیپۆسر یالنردس رۆژنرامەی. تێردابووە ئێرانری رژیمری بەرهەڵسرتكاری سیاسی چاالكی چەندین ناوی كە

. دەزانررن تیرررۆر لیسررتی لە جۆرێررك بە نررامیلكەیە ئەو دانمررارك هەواڵگررری پێشررووی سررەرۆكی دوو كە كررردەوە برراڵوی
 لە داوای و برانگكردەوە تراران لە خرۆی سرەفیری رژیر  تیرۆریسرتیانەی هەوڵە بەو كراردانەوە وەك دانمارك وەاڵتی

 .هەبێ بڕشتیان بە هەڵویستی رژیمدا هەواڵنەی ئەو بەرامبەر لە كرد ئوروپا یەكیەتی
 

 كرردەوە لەبەرامربەر شریاو و ئەوترۆ كاردانەوەیەكی ئابووریەكان قازانجە لەبەر رابردوودا ساڵی 41 ماوەی لە دیارە
 بە سیاسی كەشی ئێستادا لە بەاڵم كراوە، لێ چاوپۆشیان جار زۆر و نەبووە بوونی ئێراندا رژیمی تیرۆریستیەكانی
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 لرێ زیراتر گشرتی رای و دەگیررێتەبەر تونرد رێكراری رژیر  تیرۆریسرتی هەوڵێكری هەر بروونی ئاشكرا بە كە جۆرێكە
 وەاڵتران و كرردووە گەورە شكسرتی تووشری ئێرانری رژیمری دیپلۆماسری دەزگرای هەنگاوانە ئەو كە دەكرێتەوە، ئاگادار

 تیرۆریسررتی بەربرراڵوی یشررەبەكەیەك لە بەشررێك وەكرروو بەڵكرروو نرراكەن سررەیری دیپلۆماسرری دەزگررایەكی وەك نەك
 دەستبەسەر وەاڵتانەوە ئیالعاتیەكانی دەزگا لەالیەن رژی  تیرۆریستەكانی دیپلۆمات و دەكەن لەگەڵ هەڵسووكەوتی

 گەمارۆكررران، گەرانەوەی و رژیررر  سرررەر برررۆ ئەمریكرررا ئابووریەكرررانی و  سیاسررری فشرررارە دوای لە. دەنررررێن وەدەر و
 هەر لەگەڵ و بەبڕشرتتر و تونردتر رژیر  تیرۆریسرتیەكانی هەوڵە بە ناوچەكەش و ئوروپایی وەاڵتانی كاردانەوەی

 .دەبێ بێزراو و گۆشەگیر زیاتر و زیاتر سیاسیەوە لەباری رژی  جینایەتكارانەی هەوڵێكی
 

 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ١٧ :یوت ڕێکه  -ماڵپەڕی خەبات میدیا  : سەرچاوە
 

 

 
 

 نێوخۆ و دەرەوەی واڵتبەردەوامبوون لە سەر تێرۆری سیاسی لە 
 
 

      
 
 

٠ 
 

 قادر وریا

 
 و تێرۆری سیاسی، دووانەی دەسەاڵتی مافیایی کۆماری ئیسالمی« کوشتنی گوماناوی»

 
 کۆمرراری بەهررۆی جیررابیران و نەیرراران تێرررۆری الی بررۆ سررەرنجەکانیان دیررکە جررارێکی دواییررانەدا، لەم ڕووداو دوو

 و هەککری، فەرشرید دوکترور گوماناویی کوژرانی واڵت، نێوخۆی لە. ڕاکێشایەوە دەرەوە، و نێوخۆ لە ئێران ئیسالمیی
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 عەڕەبرری بەرهەڵسررتکارێکی لەنێرروبردنی بررۆ ئێررران ڕێژیمرری تێرۆریسررتیی پیالنرری ئاشررکرابوونی واڵترریش دەرەوەی لە
 .دانمارک لە ئێرانی

 
 هەر بەڵکرروو ،_ئیسررالمیدا کۆمرراری مێررژووی هەمرروو لە نەک - خۆیانرردا بەسررتێنی لە ڕووداوانە، دوو لەو کررام هرری 

 سراڵەدا، دوو یەک لەم هەر تەنانەت واڵت نێوخۆی لە واتە. نین تاقانە دواییشدا، ساڵەی دوو یەک ئەم لەماوەی
 لرررێ گیانیررران گومانررراوی شرررێوەی بە ئیسرررالمی کۆمررراری نەیررراری و نررراڕازی مەدەنیررری و سیاسررری چررراالکی دەیررران بە

 نەیاری ئێرانیی بەرهەڵستکارانی لە کەس چەند دواییدا، ساڵەی دوو یەک لەم واڵتیش، دەرەوەی لە. ئەستێندراوە
 پیالنری کۆمەڵێرک و، ڕێرژیمە بەو سرەر مرۆڤکروژانی تێرۆریسرتییەکانی نەخشرە ئامرانجی بە بروون ئیسالمی، کۆماری

 .بوون ئاشکرا تێرۆریستیانەدا بەرنامە و نەخشە لەو بەشدار مۆرەکانی لە ژمارەیەک و تێرۆریستی
 

  سەرانسەرییەکانی و جەماوەری خۆپێشاندانە ڕێکخەرانی و پێشەنگان لە کەس چەندین ڕابردوو، ساڵی زستانی
 پێوەندیدارەکانی دەزگا. ئەستێندرا لێ گیانیان ئەشکەنجەدا ژێر لە گیران، دوای ڕێبەندان، و بەفرانبار مانگەکانی

 الوی! هێنراوە خۆیران ژیرانی بە کۆتاییران خۆیران برۆ کەسرانە ئەو کە ڕایانگەیاند ڕووهەڵمااڵوی، پەڕی بەو ڕێژی 
 ڕێبەنردانی مرانگی لە هەر. بوو کەسانە لەو یەک بەساتیوەند، تالب کوردستان دێموکراتی حیزبی ئەندامی ئیالمیی

 «خۆکروژی» نراوی ژێرر لە ژینگەپرارێز، چراالکی و زانکۆ مامۆستای ئیمامی، کاووس سەید دوکتور ڕابردوودا، ساڵی
 کە نەبرروو لەوەدا گومررانی کەس چررونکە نەبرروون، «گومانرراوی مەرگرری» هیچیرران ئەوانە بەاڵم. کرروژرا زیندانرردا لە

 کروژرانی گومانراوی، مەرگری لە مەبەسرت. برردوون لەنێروی ئیسرالمی کۆمراری سەرکوتی دامودەزگای ئەشکەنجەگەرانی
 کۆتایی لە. دایە تەماوی ڕووداوی لە ڕێژیمە ئەو سیاسەتەکانی ڕەخنەگری و مەدەنی چاالکی کەسایەتیی کۆمەڵێک

 و دا دا«دێنرا» کێروی بە خرۆی ژینگەپرارێز، چاالکی کەسایەتیی چەندین هەڵگری فڕۆکەی ١٣٩٦ ڕێبەندانی مانگی
 بوارەکررانی لە ترروێژینەوە و پسررپۆڕی خرراوەنی و دوکتررورا نەزەری، ئەحررمەد». کرروژران سەرنشررینەکانی هەمرروو هەر

 زانکۆی لە مامۆستا و فێرکردن و پەروەردە فەلسەفەی دوکتورای خوێندکاری ئەحمەدی، غوالمعەلی ژینگە؛ پیسبوونی
 شرەریف سرەلمان ژیرنگە؛ پاراسرتنی لەبرارەی ڕەفترار گرۆڕینی برۆ بەرنرامەڕێژی وتراری نووسەری و بێهبەهان ئازادی

 ئەمیرری حامیرد ژینگەپرارێز؛ چراالکی و ڕۆژنرامهنووس جاویردپوور، مەهردی ژینگەپرارێزی؛ بواری توێژەری ئازەری،
 لە بەرز پسرپۆڕی سریادەتی، بێهرزاد سرەید ژیرنگە؛ تێکنۆلرۆژیی برواری لە زانسرتی تروێژەری و کشتوکاڵ ئەندازیاری

 پسررپۆڕی ڕەزایرری، مسررتەفا سروشررتییەکان؛ سررەرچاوە و کشررتوکاڵ ئەنرردازیاری ڕاد، ئەردەشرریر زەویناسرریدا؛ بررواری
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 محەمرمەد سروشرتییەکان؛ سرەرچاوە و کشرتوکاڵ برواری تروێژەری زاریرب، عەلری سروشرتییەکان؛ سەرچاوە و کشتوکاڵ
 بێهنام و نەزەری موژگان ئاهەنگەران، خەلیل چەرمیان، ئەحمەد فاتمیتەلەب، ڕەزا سەید فەرزانه، عەلی فەهیمی،
 (١)« .بوون فڕۆکەیەدا لەو بەرزگەر

 
 محەممەدبراقر و سادق محەممەد ناوەکانی به ژینگەپارێز چاالکی برای دوو یشدا١٣٩٦ ڕەشەمەی مانگی سەرەتای لە

 .هات ژیانیان بە کۆتایی ماشێن پێکدادانی ڕووداوی بە بووشەهر پارێزگەی ی«جەم» شاری لە یووسفی
 
 برررواری لە بەرز خوێنررردنی خوێنررردکاری و مەدەنررری چررراالکی فەرەجررری، مەریەم تەرمررری ڕابردووشررردا، پووشرررپەڕی لە

 بەفرانباریشرریدا مررانگی خۆپێشرراندانەکانی گەڵ لە پێوەنرردی لە گیررران ڕابررردووی کە نێررودەوڵەتی بەڕێرروەبەرێتیی
 (٢.)دۆزرایەوە کەرە  لە بێگیانی بە هەبوو،

 
  دەربڕینە ناڕەزایەتی و مانگرتن بە پێوەندیدار چاالکەکانی کەسایەتییە لە بەرچاو ژمارەیەکی ئێستاش هەر

 جۆراوجۆرەکرران، سررەربەخۆ سررەندیکا و ئەنجررومەن خوێنرردکاران، کامیۆنەکرران، خرراوەن مامۆسررتایان، مەدەنییەکررانی
 لەوان ژمرارەیەک نییە دوور و دان بەندیخانەکان لە مرۆ ، مافی لە بەرگری چاالکانی و وەکیلەکان ژینگەپارێزان،

 ڕێکخەران لە «خواستار هاش » گرتنی. نەستێندرێ لێ گیانیان دیکە، گوماناویی ڕووداوی یا «خۆکوژی» ناوی بە
 مررانگی کۆتررایی لە مەشررهەد شرراری شررێتخانەکانی لە یەکێررک لە هێشررتنەوەی و مامۆسررتایان مررانگرتنی پێشررەنگانی و

 سررەرنجڕاکێش. نێوخررۆیە ناڕازییررانی و چاالکرران بێسەروشرروێنکردنی و ڕفانرردن نمرروونەی دوایررین ئەمسراڵدا، ڕەزبەری
 چاالکەکرانی کەسرە لە بەرچراو ژمرارەیەکی هەککری، فەرشرید دوکترور گومانراویی کوژرانی لەگەڵ هاوکات کە ئەوەیە
 ئەمجرار کە کرراوە لێ هەڕەشەیان هەیە، خۆیان کاریگەریی و دەنگ نێوخۆدا ناڕەزایەتیی بزووتنەوەی لە کە نێوخۆ

 .بن خراپتر چارەنووسێکی چاوەڕوانی دەبێ و هەڵناگرن لێ دەستیان گیران بە
 

 تاوانبررار تێرردا ڕێژیمیرران سررەرکوتکەرەکانی دامودەزگررا و دادەنرررێن «گومانرراوی» بە مردنررانە جررۆرە ئەو کە ئەوە
 و پاسرداران سروپای ئیتالعرات، وەزارەتری دەستهەبوونی پێشینەی بۆ دەگەڕێتەوە هۆ یەکەم. نییە خۆوە لە دەکرێ،

 ساڵ ٢١. ناڕازیاندا و نەیاران نێوبردنی لە و کوشتن لە ڕێژیمە لەو دەسەاڵت مافیای نێو جۆراوجۆرەکانی دامەزراوە
 و کەلرێن ئێرران، خەڵکری ئازادیخوازیی بزووتنەوەی پێشڕەویی و گەشە و کۆمەڵگە هەناوی نێو تووڕەیی لەمەوبەر،

 پرڕۆژەی ئەوە دوای. قۆسرتەوە کوشرتنانە، جرۆرە ئەم لەگەڵ دژایەتری برۆ ڕێژیمەیران ئەو قۆڵەکرانی نێروان ملمالنێی
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 نێوخۆی جیابیرەکانی و چاالک فەرهەنگییە و سیاسی کەسایەتییە نێوبردنی لە بۆ ئیتالعات وەزارەتی ساڵەی چەند
 و داریرووش یەکری دوای بە یەک تێرۆری و چڵەپۆپە گەیشتە ساڵەدا لەم «زنجیرەییەکان» قەتڵە بە ناسراو واڵت

 لە پەردەکران هرات، دوادا بە هتردی و دەوانی فیرووز پوویەندە، جەعفەر موختاری، محەممەد فرووهەر، پەروانەی
 دەچێرتەوە داوەکە، سرەری و «لێڵە سەرچاوەوە لە ئاوەکە» دەرکەوت. الدران تاوانانە جۆرە ئەو سەرچاوەکانی سەر
 و کۆسررپ هەڵگرتنرری لە تەنررانەت. جەنابیرران فەرمررانی و ئەمررر ژێررر دامەزراوەکررانی و نیررزام ڕێرربەری شەخسرری الی

 هەڵداشررتنی بررۆ ئیمامییەکرران سررەعید دەسررتی ئامررادەن هەر نەک خۆیانرردا، دەسررەاڵتدارێتیی بەردەم سەرئێشررەکانی
 یادگرراری» بە بەزەییران بررکەن، ئراوەاڵ ڕەخنەگررر و جیرابیر هونەرمەنرردی و شراعیر نووسررەر، لە پرڕ ئوتووبووسرێکی

 ترۆپکی لە ئەمڕۆ ئەوانەی. دەبەن نێوی لە «شەرعی فتوای» بە و دانایە یش(خومەینی ئەحمەد) «ڕاحیل ئیمامی
 لە کات ئەو کە ئەوانەن هەر بەدەستە، بڕیاریان مافیاییەکانیدا، دامودەزگا سەرووی هەرە ئاستی لە و ڕێژیمە ئەو

 .بوون «زنجیرەییەکان قەتڵە» پشت
 

 بەشردارانی و ڕێکرخەران و، ڕەخنەگرر و نراڕازی چاالکانی گوماناویی کوژرانی نایەڵێتەوە، گومانێک کە هۆ، دووهەم
 ڕێرژیمە، ئەو بڕیاربەدەسرتانی بەبەرنرامەی سیاسریی تێررۆری لە جرگە نییە شتێک نێوخۆ، مەدەنییەکانی حەرەکەتە

 نراڕازییە دەنرگە بە بەرامربەر سەروەت، و دەسەاڵت مافیای لە دیکەیان شەریکەکانی و سوپا سەرانی کە ڕقەیە ئەو
. کرردووەتەوە کۆیران ئێران خەڵکی گەشەی لە ڕوو مەدەنیی بزووتنەوەی دیارەکانی کەسایەتییە و نێوخۆ بوێرەکانی

 خستنەسرەر تیشرک هەر و واڵت سرامانی هەڵلووشرینی و دزی لەقاودانێکی هەر کە بگرین کەم بە ڕاستییە ئەو نابێ
 سرروپای تەڕاتێنەکررانی لە ئێررران خەڵکرری سررامانی فیڕۆدانرری بە لە - دەسررەاڵت چەوتەکررانی سیاسررەتە لە یەکێررک

 و کشرتوکاڵ و ئراو برواری لە پرڕۆژانەی ئەو دەگراتە ترا بگررە عێرڕاقەوە و لوبنران و یەمەن و سووریە لە پاسداران
 ڕەهرربەری بەیترری و پاسررداران سرروپای پێرری - کەوتررووەتەوە لررێ قەیرانەکانیرران بێرروێنەترین و گەورەترررین ژیررنگە

 سیاسرەت لە و دەکەن ڕێرژیمە ئەو بڕیاری و ئیرادە نوێنەرایەتیی ئەوانەی ئەمڕۆ دیکە، دەربڕینێکی بە. دەگرێتەوە
 کەسرررانەی ئەو گەڵ لە بەرپرسررریارن، ڕێرررژیمەدا ئەو سررراڵەی چەنررردین تاوانبارانەکرررانی و وێررررانکەر بەرنرررامە و

. یەک بەرامربەر کەوتروونە دەکەن، وەزاڵەهراتوو ڕوویەکەوە هەمروو لە خەڵکری بێزاریی و ناڕەزایەتی نوێنەرایەتیی
 کەم خەڵرک نراڕەزایەتیی و تووڕەیی جۆرە بەم و بکەن چارەسەر قەیرانەکان نییە توانایاندا لە کە هۆیەشەوە بەم

 برررۆ دەبرررێ ڕێخۆشرررکەر کەسرررایەتییانە، جرررۆرە ئەو مەیدانررردابوونی لە و مرررانەوە کە دەزانرررن وەهرررا هەر برررکەنەوە،
 برزووتنەوەی بەردەوامیری و خرۆگرتن و خەڵرک دڵگەرمیری مایەی دەبێتە و، نێوخۆ لە خەبات ڕێبەریی درووستبوونی
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 - خۆیران خەیراڵی بە - ڕێژیمەکەیان پاراستنی و مانەوە بۆ ئەوان فیزیکیی نێوبردنی لە جەماوەری، و سەرانسەری
 .دەزانن ڕێگە چارەسازترین بە
 

*** 
 

 سرەر برۆ ئیسرالمی کۆمراری ئەمجرارەی گەڕانەوەی هۆکارەکرانی سرەر دەپرڕژێتە خۆیردا دووهەمری بەشری لە وتارە ئەم
 .واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە نەیاران تێرۆری

 

 :پەراوێز
 

 حقروق جامعههرای بینرالمللی فدراسریون عضرو) ایران در بشر حقوق از دفاو جامعهی گزارش: لە وەرگیراو( ٢) و( ١)
 ٢١١٨ اکتبر ٢٥ ،(بشر

 

 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
 

 بەردەوامبوون لەسەر تێرۆری سیاسی لە نێوخۆ و دەرەوەی واڵت
 
٢ 

 
 (گەڕانەوەی ئەمجارەی کۆماری ئیسالمی بۆ سەر تێرۆری نەیاران و بەرھەڵستکارانی خۆیھۆکارەکانی )

 

 بەکارهێنررانی لە مەبەسرت کە بێنیرنەوە وەبیرر پێویسررتە پێشرەکی نەدا، ڕوو تێگەیشرتنێک هەڵە بە هری  ئەوەی برۆ
 ڕێژیمری کە نییە ئەوە جۆرێک هی  بە «واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە نەیاران تێرۆری سەر بۆ گەڕانەوە «دەستەواژەی

 و نیریەت لە خرۆی نەیرارانی فیزیکیری لەنێروبردنی خۆیردا، تەمەنری لە دەورەیەک یرا قۆناغێک لە ئیسالمی کۆماری
 کوشرررتنی لە کرررات هررری  واڵت، نێوخرررۆی لە ڕێرررژیمە ئەو. نررراوە وەال پیوەندیررردارەکانی دەزگرررا ڕۆژانەی بەرنرررامەی
 ڕووداوێکری لە نێروبردن لە هرۆی بە یا بووبێ، ئێعدامدا و ئەشکەنجە ژێر لە کوشتن بە جا نەبووە غافڵ نەیارانی،
 کەسایەتیی تێرۆری و پەراوێزخستن ڕێگای لە سیاسی بەرهەڵستکارانی و ناڕازییان بەرەبەرەی کوشتنی. گوماناویدا

 نێوبردنی لە شێوەکانی لە دیکە یەکێکی بنەماڵەکانیان، و خۆیان سەر بۆ جۆراوجۆر گوشاری درووستکردنی و ئەوان
 ڕێربەران تێررۆری ڕایگرتبوو، ماوەیەک بۆ ئیسالمی کۆماری ئەوەی ڕاستیدا لە. بووە ڕێژیمەوە ئەو الیەن لە نەیاران
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 دەرئەنجامەکرانی برۆ دەگەڕێتەوە ئەمەشیان. بوو ئوڕووپایی واڵتانی لە ئێرانی ئۆپۆزیسیۆنی بە سەر تێکۆشەرانی و
 ڕێرژیمە ئەو برۆ میکۆنرووس تێررۆری برارەی لە بێررلین دادگای بڕیاری دەرچوونی دوای بە کە گەورەیە ڕیسواییە ئەو

 بەدوادا ئێرانری ئیسرالمیی کۆمراری بە بەرامربەر ئوڕووپرا، یەکیەتیی دیپلۆماتیکی و سیاسی کاردانەوەی و هات پێک
 .هات

 
 الیەن لە سیاسرری نەیررارانی تێرررۆری و نێرروبردن لە واڵت، دەرەوەی لە هەم و نێوخررۆ لە هەم ئێسررتا دەبینررین وەک

 و پاسررداران سررپای. کررردووەتەوە پررێ دەسررتی جرراران، شررێوەی هەمرران بە ڕێررژیمە ئەو سررەرکوتی و تێرررۆر دەزگررای
 دوور خۆیرران لە ئیسررالمی کۆمرراری نەیررارانی دژی لە پیالنگێررڕی ترراوانی نرراکەن حەز هەر نەک ئیتالعررات، وەزارەترری

 هەر لە دوژمنانیررران و نهیررراران و دەکەن هەڕەشرررە جۆراوجرررۆردا، برررۆنەی لە و بەردەوام پرررێچەوانەوە بە برررخەنەوە،
 سرپای فەرمانردەرانی لێردوانەکانی و هەڕەشرە ئیردی ئێسرتا. ناپرارێزن لرێ دەسرتیان و نین ئەماندا لە بن، کوێیەک

 بەرهەڵسرررتکارانی و نەیررراران نێررروبردنی لە برررۆ هەوڵەکانیررران وەهرررا هەر ئەمنیەتررری، بەرپرسرررانی و پاسرررداران
 لرێ ئیسرالمییان کۆمراری ئۆپۆزیسریۆنی لە کەسرانێک کوشرتنی و بروون سرەرکەوتوو تێیردا ئەوانەی چ - ڕێژیمەکەیان

 ڕێژیمەیرران ئەو نوێیەکررانی تێرۆریسررتییە پرریالنە گەورەیرری و بەرینرری و برروون ئاشررکرا ئەوانەی چ کەوتررووەتەوە،
 و نەیرراران ئاشررکرای بە نێرروبردنی لە و تێرررۆر لە نرروێ دەورەیەکرری کە نەهێشررتووەتەوە گومانێکیرران - دەرخسررتووە

 هەڵوێستەیەک بەشەدا لەم. کردووەتەوە پێ دەستی ئیسالمی کۆماری تێرۆریستیی ڕێژیمی لەالیەن بەرهەڵستکاران،
 گەڵ لە برروونەوەیە ڕووبەڕوو جررۆرە ئەم سررەر بررۆ ڕێررژیمە ئەو بڕیاربەدەسررتانی ی«گەڕانەوە» هۆکارەکررانی سررەر لە

 .دەکەین ئیسالمی کۆماری سیاسیی بەرهەڵستکارانی و نەیاران
 

 قۆناغێکی یەکالکەرەوە لە ناڕەزایەتیی خەڵکی ئێراندا
 

 قۆنراغێکی نێرو نەنراوەتە پێری ڕادەیە ئەم ترا کرات هری  ئیسرالمی کۆمراری بە هەمربەر ئێران خەڵکی ناڕەزایەتیی 
 نێررو بچێررتە ڕێررژیمە، ئەو بەرامرربەر ئێررران خەڵکرری نرراڕەزایەتیی کررردوە وایرران پررارامێترانەی ئەو. چارەنووسسرراز

 :ئەمانەن یەکالکەرەوە قۆناغێکی
 

 وەاڵمنەدانەوەی ئەو شانس و ڕێکارانەی بە دەست خەڵک و ڕێژیمەوە ھەبوون *
 

 . هەیە ساڵە لەمێژ هەلومەرجەکە لە خەڵک ناڕەزایەتیی و گشتی قەیرانی و ئابووری سیاسی، هەلومەرجی خراپیی
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 کرارتی بە یراریکردنی و مەجلریس و سەرکۆماری وەک هەڵبژاردنەکانی کردنی موهەندیسی بە ئیسالمی کۆماری بەاڵم
 توانیرویەتی جرار زۆر قرۆڵ، ئەو بۆ قۆڵ لەم دەسەاڵتەکەی لە بەشێک دەستاودەستکردنی و دەسەاڵت نێو قۆڵەکانی

 لە دەرفەتەکران، بەرتەسرکبوونی سرەرەڕای داوە هەوڵیران جار هێندێک خەڵکیش. بکا کۆنتڕۆڵ خەڵک ناڕەزایەتیی
 لە پێشرررگیری یرررا سیاسررری، دۆخررری ڕێژەیررری باشرررکردنی برررۆ دەسرررەاڵت قۆڵەکرررانی نێرررو ملمالنێررری و هەڵبژاردنەکررران

 دەربرازبوون بۆ خەڵک هەم و ڕێژی  هەم ڕێکاری و شانس دوا. وەربگرن کەلک هتد، و ئابووری دۆخی خراپتربوونی
 سررەرکۆماریی یەکەمرری دەورەی لە تەنررانەت ە،«شررانس» ئەم. برروو ڕووحررانی سررەرکاری هێنررانە قەیرانەکرران، لە

 نە نێوخرۆدا، ئاسرتی لە ئەنجرام، بگەیەنێرتە بەرجرام ڕێککەوتننرامەی تروانی و بوو یاوەری بەخت کە ناوبراویشدا،
 . خۆی ئابوورییەکانی بەڵێنە نە بوو جێبەجێ بۆ دەنگدەرانی سیاسییەکانی چاوەڕوانییە

 
 لە ڕێكکەوتننامەی بەرجام و ئاکامەکانیوەدەرکەوتنی ئەمریکا * 

 

 بە و ڕۆژاوا دیرکەی واڵتانی و ئەمریکا گەڵ لە ئێران ڕێژیمی ناوهکیی کێشەی کۆتاییهاتنی بە دەکرا چاوەڕوان وا 
 دەستبەسرەر پووڵە گەڕانەوەی و ئیسالمی کۆماری لەسەر ئابوورییەکان گەمارۆ هەڵگیرانی سەرەڕای بەرجامدا، دوای

 چۆنرایەتییەوە و چەندایەتی ڕووی لە ئێران لەگەڵ ڕۆژاوایی واڵتانی بازرگانیی و ئابووری پێوەندیی داگیراوەکان،
 بەاڵم. بێ هەستانەوە و گەشە شایەدی زۆر سااڵنێکی پاش ئێران ئابووریی و ببینێ خۆیەوە بە کەموێنە گەشەیەکی

 گەمارۆکرانی گەڕانەوەی و ترامرپ دۆناڵد سەرکاری هاتنە دوای بە بەرجام ڕێککەوتننامەی لە ئەمریکا چوونەدەرێی
 ئەگەر. هری  کرردەوە ئێرانری دەسرەاڵتدارانی ئاواتەکرانی و خەون پێشروو، دۆخری بۆ ڕێژیمە ئەو دژی لە واڵتە ئەو
 دەنواند وایان ئیسالمیش کۆماری بەڕێوەبەرانی و بپارێزێ بەرجام ئەمریکا، بەبێ ئوڕووپا یەکیەتیی بوو قەرار چی
 نرابێ، ترووش ئەوتۆیران ئرابووریی کێشرەیەکی ڕێککەوتننرامەیە، ئەو سرەر لە ئوڕووپا مانەوەی و بەردەوامی بە کە

 تونرردی بە شررتومەکدا، هێنررانی لە هەم و نەوت هەنرراردەکردنی لە هەم ڕێررژیمە ئەو کە دەبینررین کررردەوە بە بەاڵم
 . هەڵچنیوە پێ تەنگیان ئەمریکا، گەمارۆکانی و بەستراوە دەستوپێی

 
 گوازرانەوەی ناڕەزایەتیی خەڵک بۆ سەر شەقام و شێوەی جەماوەری* 

 

 لە دڵنیابوونیرران و سیاسرری و ئررابووری ڕووی لە ئەرێنرری گررۆڕانێکی چەشررنە هەر پێکهرراتنی لە خەڵررک ناهومێرردیی
 کەمەرشرکێنی گرانیری و ئێرران دراوی بێروێنەی برایەخبوونی برێ گشرتی، هەلومەرجی زیاتری ڕۆژبەڕۆژ خراپتربوونی

 بە بروون هترد، و دەرمران سرووتەمەنی، شرەکر، نران، ترایبەتی بە خەڵک ژیانی سەرەکییەکانی پێداویستییە نرخی
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 خۆدەرخستنیشەوە، ڕووی لە. گشتی ببێتە و دەربچێ خەڵک توێژی ئەو یا بەش لەم ناڕەزایەتیدەربڕین ئەوەی هۆی
 ئەو کە ئێرران، شراری ١١١ لە زیراتر ڕابردووی بەفرانباری خۆپێشاندانەکانی. سەرانسەری ببێتە و سەرشەقام بێتە
 لەو کە مانگرتنرانەش ئەو و نەببروو، خرراپ ئێسرتاش ڕادەی بە خەڵرک، بەڕێچروونی و ژیران و ئابووری دۆخی کات

 ڕاسرتییە ئەو هەمروو هەبرووە، هترددا و کامیۆنەکران خراوەن مامۆسرتایان، کرێکراران، الیەن لە ئێسرتا هەتا کاتەوە
 و تەقیررنەوە بررۆ بیررانوویەک و دەرفەتێررک لە و پررلە دوا گەیرروەتە خەڵررک ناهومێرردیی و بێررزاری کە دەسررەلمێنن،
 . دەگەڕێ سەرڕێژکردن

 
 بەردەوامبوونی ماکە و سەرچاوەی ئەو دۆخەی ئەمڕۆی ئێران لە سەر سیاسەتەکانیان* 

 

 گرفتراریی سرەرچاوەکانی و مراکە دەکەن، خۆیران ژیرانی ڕۆژڕەشرییەکانی و مەینەتری بە هەست پتر خەڵک هەرچی 
 سەرکۆمار کە نییە گومانێکیان ئیدی ئێستا ئەوان. دەناسن باشتر زیاترو ئەمڕۆ، دۆخەی بەم ئێران واڵتی و خۆیان

 دەسرەاڵتە، ئەو سەرەکیی ناوکەی بێ، ڕێژیمە ئەو قۆڵەکانی لە کامێک هەر دەست بە مەجلیس و، بێ کەسێک هەر
 بەرژەوەنرردەیی کە دەبەن بەڕێرروە جررۆرە بەو هەر واڵت ،(دیررکە دامەزراوی هێنرردێک و پاسررداران سررپای و ڕێرربەری)

 کررۆنتڕۆڵی لە ڕێژیمەکەیرران ئابوورییەکررانی و نیزامرری سیاسرری، جررومگە هەمرروو کە نرراوکەیە ئەم. دەخرروازێ خۆیرران
 سررررەرەتاییترین بە اڵمررردانەوەەلەو یررررا خەڵرررک ژیررررانی لەباشرررکردنی لەجیرررراتی واڵت سرررامانی گرتررررووە، خۆیررران

 پرڕۆژانە و بەرنرامە و سیاسرەت ئەو درێژەدانی و خۆیان هێشتنەوەی لە بکەن، خەر  خەڵکە ئەو پێداویستییەکانی
 لە ڕێرژیمە ئەو سرەرانی بەردەوامیری و پێداگری. نییە تێدا خەڵکی بەرژەوەندەی و سوود کەمترین کە دەکەن خەر 
 کاروبرراری لە ئیسررالمی کۆمرراری نیزامییەکررانی و سیاسرری دەسررتتێوەردانە نرراوکی، چەکرری بەرهەمهێنررانی نیررازی سررەر

 دەدرێ، فیرڕۆ بە برۆ ئێرانیران خەڵکری سرەرمایەی دۆالر میلیرارد بە سااڵنە ئەوەی سەرەڕای ناوچە واڵتانی نێوخۆی
 و دزیرن سرەر لە دەسرەاڵتداران بەردەوامیری واتە ڕاسرتییە ئەم. نییە تێدا خەڵکیشیان سوودێکی هی  و خواست هی 
 ژیانیران واڵت دانیشرتووانی کە حاڵێکردا لە ئەویرش ئراژاوەگێڕانە سیاسرەتی و پڕۆژە لە واڵت سامانی فیڕۆدانی بە

 .کردووە شێلگیرتر ڕێژیمە، ئەو دژی بە خەبات یەکالکردنەوەی سەر لە خەڵکیان دایە، خراپی پەڕی لەو
 

 چڕبوونەوەی ئۆپۆزیسیۆنی نێوخۆ و دەرەوەی واڵت لە سەر بەدیلی کۆماری ئیسالمی* 
 

 گوشررررارە نوێبرررروونەوەی و ئیسررررالمی کۆمرررراری بەرامرررربەر خەڵررررک نرررراڕەزایەتیی قووڵتربرررروونەوەی بەپێرررری پێرررری
 پێویسرتیی بە هەست پتر واڵت، دەرەوەی و ئێران نێوخۆی لە ئیسالمی کۆماری سیاسیی نەیارانی نێودەوڵەتییەکان،
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 مانگەکرانی لە. دەکەن ڕێرژیمە ئەو جێگررتنەوەی برۆ خۆیران بەدیلری سرەر لە سراغبوونەوە و هاوخەباتی و هاوکاری
 مەبەسرتی بە و ئێرانری ئۆپۆزیسریۆنی الیەنەکرانی و ڕەوت نێرو لە بیرروڕا ئراڵوگۆڕی و کۆبروونەوە و کۆڕ ڕابردوودا،
 ڕووی لە هەم ئیسررالمی، کۆمرراری جێگرررەوەی سررەر لە سرراغبوونەوە و هاوپەیمررانەتی بنەماکررانی سررەر لە ڕێککەوتررن

 دەنگانەی ئەو واڵت، نێوخۆی لە. دیوە خۆیانەوە بە پێشکەوتنیان بەرەوپێشچوونەوە، لەڕووی هەم چەندایەتییەوە،
 پێویسرتە و نیریە خەڵرک بنەڕەتییەکرانی ویسرتە وەدیهراتنی برۆ شانسرێک هری  ڕێژیمەدا، ئەو چوارچێوەی لە دەڵێن

 واڵترریش دەرەوەی ئۆپۆزیسرریۆنی. برروون ڕاشررکاوتر بگەڕێررین، ڕێررژیمەدا ئەو دەرەوەی لە چارەسررەر دیتررنەوەی بەدوای
 بە ڕێررژیمەی ئەو سررەر بررۆ دەرەکرری گوشرراری و قەیرانەکرران چارەسررەری لە ڕێررژی  دامرراویی نێوخررۆیی، نرراڕەزایەتیی

 ڕێبەریکردنری و هانردان لە کراریگەری ڕۆڵێکری ئەوەی برۆ خرۆ بکەوێرتە پێشروو لە هەستیارانەتر کە زانیوە دەرفەت
 .هەبێ چارەنووسسازەدا قۆناغە لەم ئیسالمی کۆماری دژی بە خەڵک ناڕەزایەتیی

 
 قەیرانرررانە ئەم برررۆ چارەسرررەر دایە توانرررای لە نە ئێرانررردا، ئیسرررالمیی کۆمررراری لە دەسرررەاڵت سرررەرەکیی نررراوکەی

. بکرا خەڵرک ڕاستەقینەی نوێنەرانی ڕادەستی دەسەاڵت هێمنانە شێوەیەکی بە هەیە ئەوەی ئامادەیی نە بدۆزێتەوە،
 دەیە چررروار بەرپرسرررایەتیی ئەسرررتۆبوونی لە و خۆیررران گەنررردەڵیی و تررراوان لە پرررڕ پێشرررینەی بەر لە ڕاسرررتیدا لە

 خۆیرران بەردەم لە ڕێگررا یەک خەڵکرردا، ڕووبەڕووبرروونەوەی لە هەمیشررە، وەک ڕەشررە، شررێوە بەم واڵت بەڕێرروەبردنی
 ئرازادیخوازی خەبراتی سریماکانی و ڕێکرخەران ڕێربەران، فیزیکیی نێوبردنی لە و ناڕەزایەتییەکان سەرکوتی: دەبینن

 خۆی سیاسیی نەیارانی لە زۆر یا کەم ژمارەیەکی هاسانی بە دەتوانێ ڕێژیمە ئەو دیارە. واڵت دەرەوەی و نێوخۆ لە
 نیرریە تێرردا گومررانی کە ئەوەی بەاڵم ببررا، نێررو لە گومانرراوی کوشررتنی و تێرررۆر بە واڵت دەرەوەی لە یررا نێوخررۆ لە

 برۆ خەڵرك بێزاریری و نراڕەزایەتی لە قۆنراغە لەم خرۆی چارەنووسی و خۆی بەرۆکی هاسانی بە ئەمجار کە ئەوەیە
 .نابێ ڕزگار

 
 ٢١١٨ی نۆڤەمبەری ٢٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوە
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 قوربانیانی تێرۆری کۆماری ئیسالمی ئێران  شێک له ی به لیسته

 
 

 نی سیاسیی الیه                    شوێنی تێرۆر                            وتی تێرۆر                   ڕێکه     ناو و ناو بانگ         ریز
 ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه ندامی کۆمیته ئه هاباد شاری مه   8811تی  سگی ئ23  بباسی رگورد عه سه 8
 سکرتێری گشتی حیزبی دێموکرات ( ئۆتریش)ن  شاری وییه 8818    ی جووالی 83 حمان قاسملوو          بدولره عه.د 7
 ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه ندامی کۆمیته ئه (ئۆتریش)ن  شاری وییه 8818ی   جووالی 83 ر بدوڵاڵ قادری ئازه عه 3
  ڵه ندی کۆمه ناوه  کۆمیته باشووری کوردستان 8818  ی سیپتامبری4 ر مانگه دیق که سه 4
 حیزبی دێموکرات سلێمانی 8888  ی ێروێانجی 8 ئاغا  حه ئه 0
  ڵه کۆمه  رانیه 8888  ی ێروێانجی 8 یزوالهی بیب فه مام حه 1
 بات خه  رانیه 8888  ی ێروێانجی 8 ن پوور سه خالید حه 2
 دێموکراتحیزبی  شاری سلێمانی              8888ی ئاگوستی   77 (ی ڵه که)ی  د کوردککه حمه ئه 1
 تی شۆرشگێرانی کوردستان کیه سکرتێری یه سلێمانی 8888ری ەمبەپتێی س88 نا زدان په عید یه سه 8
 حیزبی دێموکرات بۆلی باشووری کوردستان 8888ری ەمبەپتێس 31 لی پوور نسوور عه مه 81
 حیزبی دێموکرات بۆلی باشووری کوردستان 8888ری ەمبەپتێس 31 لیلی لیل جه جه 88
 حیزبی دێموکرات بۆلی باشووری کوردستان 8888ری ەئۆکتۆب 78 ردی سووڵ گه الره مه 87
 حیزبی دێموکرات  بۆلی باشووری کوردستان 8888ری ەی ئۆکتۆب78 لی پوور عه سوۆ حه 83
 حیزبی دێموکرات باشووری کوردستان 8888ری ەی ئۆکتۆب78 سووڵ قادری ره 84
 حیزبی دێموکرات  بۆلی باشووری کوردستان 8888ری ەی ئۆکتۆب78 یلیل مامای جه 80
  ڵه کۆمه سلێمانی 8888ری ەمبۆڤەی ن72 تحی د فه ممه محه 81
  ڵه کۆمه سلێمانی 8888ری ەمبۆڤەی ن72 رهادی سابر فه 82
 حیزبی دێموکرات هیدان دۆڵی شه 8888ساڵی  یی ماڵ زووره جه 81
 حیزبی دێموکرات هیدان شهدۆڵی  8888ساڵی  یی ماڵ زووره که 88
 حیزبی دێموکرات ی پێنجووین شارۆچکه 8888ساڵی   ماڵ قادرزاده که 71
 ر نابه په سلێمانی 8888ساڵی  د بابایی  ممه محه 78
 ر نابه په هیدان دۆڵی شه 8888ساڵی  عوسمان زارعی 77
 ر نابه په هیدان دۆڵی شه 8888ساڵی  ماڵ زارعی که 73
 دێموکراتحیزبی  رکوک که 8887ی  ێروێانجی 87  مه حه  خاڵه 74
 ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه کۆمیته  رانیه 8887ی مای 78 شاپوور فیرۆزی 70
 دێموکراتحیزبی  چۆمان 8887   نی جووی 7 حمانی د ره ممه محه 71
 حیزبی دێموکرات سلێلمانی 8887   نی جووی 3 م ده نسوور موقه کامران مه 72
 دێموکراتحیزبی  ولێر هه –واندوز  رێگای ره 8887  نی جووی 82 ئیبراهیمی شێخی باڵدار 71
 دێموکراتحیزبی   بجه ڵه هه 8887  نی جووی 31  لی ناتوره عه 78
 دێموکراتحیزبی   بجه ڵه هه 8887  نی جووی 31 حموودی هادی مه 31
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 نی سیاسیی الیه                   شوێنی تێرۆر                             وتی تێرۆر                   ڕێکه      ناو و ناو بانگ        ریز
 دێموکراتحیزبی   بجه ڵه هه 8887  نی جووی 31 نا ساالر ساعدپه 38
 دێموکراتحیزبی   بجه ڵه هه 8887نی  جووی 31 دین مورادی خره فه 37
 دێموکراتحیزبی  تیب ئیمام خه 8887ری ەمبەپتێی س8 اللی ستار جه 33
 دێموکراتحیزبی  تیب ئیمام خه 8887ری ەمبەپتێی س8 لماسی خدر ئه 34
 ی ئاڵمان حیزبی دێموکرات رپرسی کۆمیته به ئاڵمان -برلین  8887ری ەمبەپتێی س82 الن رده هوومایون ئه 31
 حیزبی دێموکرات  بارێکهمپی  که 8887ری ەی ئۆکتۆب81 یفواڵ سلێمان پوور سه 38
 حیزبی دێموکرات  مپی بارێکه که 8887ری ەی ئۆکتۆب81 زا سلێمان پوور ره 41
 حیزبی دێموکرات  مپی بارێکه که 8887ری ەی ئۆکتۆب81 کامران سلێمان پوور 48
 حیزبی دێموکرات پێنجوین 8887ری ەی ئۆکتۆب81 بانی د میهره ممه محه 47
 حیزبی دێموکرات پێنجوین 8887ری ەئۆکتۆبی 81 د کاگڵ حمه ئه 43
 حیزبی دێموکرات پێنجوین 8887ری ەی ئۆکتۆب81 ری  کاگڵ که 44
 حیزبی دێموکرات اڵدزی قه 8887ری ەمبەی دێس2 خالی  الل خانه جه 40
 حیزبی دێموکرات سلێلمانی 8887سالی  د خدری ممه محه 41
 بات خه سلێمانیشاری  8883ی  ی ژانویه83 حمانی ریف ره شه 42
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883ی  ی فێوریه81 کامران شافعی 41
 دێموکرات حیزبی دیانا  8883ی چی مار3 د درویشی حمه ئه 48

 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی    8883ی چی مار80 مال نامی جه  01
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883  ریلیەپی ئ87  سووڵ زاده بدوڵاڵ ره عه 08
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883  ریلیەپی ئ87 سووڵ عوسمانی ره 07
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883ریلی ەپی ئ87 دپوور ممه د محه ممه محه 03
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883ی مای 88 بباسی عدون عه سه 04
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8883ی مای 88 د فاتی حمه ئه 00
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8883 جووالی ی 77 هرام دوکتور به 01
 حیزبی دێموکرات بۆڵی 8883 جووالیی 71 حموود خاڵخالی مه 02
 حیزبی دێموکرات  تورکیه –ئانکارا  8883تی  اگۆسی ئ71 ر هرام ئازاد فه به 01
 حیزبی دێموکرات  تورکیه –ئانکارا  8883سیپتامبری مانگ  د قادری ممه محه 08
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8883ری ەی ئۆکتۆب3 شیدی دیق ره سه 11
 حیزبی دێموکرات ندیخان ربه ده  ربه ناوتاق سه 8883  ریەمبۆڤەی ن83 شارۆخ مورادی 18
 دێموکراتحیزبی  ندیخان ربه ده  ربه ناوتاق سه 8883  ریەمبۆڤەی ن83 ر ئیبراهیمی نوه ئه 17
 حیزبی دێموکرات ندیخان ربه ده  ربه ناوتاق سه 8883  ریەمبۆڤەی ن83 الد مورادی سه 13
 حیزبی دێموکرات ندیخان ربه ده  ربه ناوتاق سه 8883  ریەمبۆڤەی ن83 می شید رۆسته ره 14
 دێموکراتحیزبی  ندیخان ربه ده  ربه ناوتاق سه 8883ری ەمبۆڤەی ن83 نوچێهری تاهیر مه 10
 حیزبی دێموکرات حاجیائاوا 8883ری ەمبەی دێس88 حموود موجامردی مه 11
 حیزبی دێموکرات ر سه نگه سه 8883ری ەمبەی دێس88 پوور  د شێخه ممه محه 12
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 حیزبی دێموکرات دیانا 8883ساڵی  د بۆکانی ممه محه 11
 حیزبی دێموکرات  چرۆمی تورکیه 8884  ی ێروێانجی 4 ها کرمانج ته 18
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8884  ی ێروێانجی 87 ورامان فا هه مسته 21
 حیزبی دێموکرات سوئید 8844  ی ێروێانجی 82 تی کر هیدایه بوبه ئه 28
 حیزبی دێموکرات  تورکیه 8884  ی ێروێانجی 78 شیدی ناسر ره 27
 حیزبی دێموکرات  تورکیه 8884ی  ێروێانجی 78 شیدی هتاب ره مه 23
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884  یرێوێبریفی 80 الل حوسێنی جه 24
 حیزبی دێموکرات  حرکه مپی به که 8884ی رێوێبریی ف80  ن ئیبراهی  زاده سه حه 20
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884ی چی مار80 فیب کریمی شه 21
 حیزبی دێموکرات  بجه ڵه شاری هه 8884  یلیەپری ئ7 هانگیری سالح جه 22
 حیزبی دێموکرات ندیخان ربه ده 8884  یلیەپری ئ73 ری  یده لی حه عه 21

 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884  یلیەپری ئ74 دی میر ئێزه ئه 28
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884یلی ەپری ئ74 دی بدوڵاڵ ئێزه عه 11
 حیزبی دێموکرات سلێمانی -رێگای بازیان  8884نی  جووی 87 د پوور ممه د محه حمه ئه 18
 حیزبی دێموکرات ت ماوه 8884نی  جووی 73  کوڵه  مامه  قاله 17
 حیزبی دێموکرات دانمارک -کوپینهاک  8884نی   ی ژوئه74 مینی عوسمان ئه 13
 حیزبی دێموکرات پێنجوێن 8884 جووالی ی 4 ن فکه ری  باڵ ئه که 14
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8884 جووالی ی 88 ڵماس پوور رئه ساه لی ئه عه 10
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8884 جووالی ی 88 حمانی ئیبراهی  ره 11
 حیزبی دێموکرات  دیاله 8884 جووالی ی 73 د روئیاالن حمه ئه 12
 حیزبی دێموکرات  باسرمه  8884 جووالیی 78  دزاده ممه مام مراد محه 11
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8884   تیاگۆسی ئ4 یمووری ر ته کبه لی ئه عه 18
 ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه ۆمیتهندامی ک ئه غدا شاری به 8884   تیاگۆسی ئ4 یی  مزه فوور هه غه 81
  حیزبی دێموکرات ندیخان ربه ده 8884   تیاگۆسی ئ8 بدوڵاڵ سووری عه 88
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8884   تیاگۆسی ئ8 ند عبباسی شتمه که 87
 حیزبی دێموکرات ورامان هه 8884تی  اگۆسی ئ8  بدوڵاڵ سوور عه 83
 حیزبی دێموکرات  بجه ڵه شاری هه 8884ری ەمبەپتێی س83 شیدی د ره ممه محه 84

 حیزبی دێموکرات حاجیاوا سلێمانی 8884ری ەی ئۆکتۆب7 لی  ساوڵ ولود سه مه 80
 حیزبی دێموکرات  دیاله 8884ری ەی ئۆکتۆب84 کین بکته کر سه بووبه ئه 81
 حیزبی دێموکرات ر رسه نگه سه 8884  ریەمبۆڤەی ن7  ر کورده عومه 82
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8884ری ەمبەی دێس1 هاباد نووری مه 81
 حیزبی دێموکرات  -حاجیاوا  8884  ریەمبۆڤەی ن83 ولود ئیسماعیلی مه 88
 حیزبی دێموکرات گ لی به لی عه گه 8884ری ەمبەی دێس83 خشانی د دره ممه محه 811
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 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8884  ریەمبۆڤەی ن72 ن بازرگان سه حه 818
 حیزبی دێموکرات  چوار قۆرنه 8884ری ەمبۆڤەی ن73 ن ئۆجاقی سه حه 817
 حیزبی دێموکرات گ لی به لی عه گه 8884ری ەمبەی دێس83 مین بایزیدی دئه ممه محه 813
 حیزبی دێموکرات اڵدزی قه 8884ری ەمبەی دێس83 قی حه  الل خانه جه 814
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884ری ەمبەی دێس 77 قزی دیق سه سه 810
 دێموکراتحیزبی  پێنجوێن 8884ساڵی  حموود الویانی مه 811
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884ساڵی  مراد شکور 812
 حیزبی دێموکرات مام شێخ 8884ساڵی  عید قادری د سه محمه 811
 حیزبی دێموکرات کان ته به  داره 8884ساڵی  بدوڵاڵ ربانی عه 818
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8884ساڵی  راشید کریمی  881
  ڵه کۆمه  شاری کویه 8884ساڵی  قادریعید  د سه ممه محه 888
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884ساڵی  میر ئازادی ئه 887
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8884ساڵی  ئیبراهی  سالحی 883
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880  یێروێانجی 7  عبان زاده حمان شه ره 884
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8880  یێروێانجی 4 ن بازرگانی  سه حه 880
 حیزبی دێموکرات  قاڵوه شه 8880  یێروێانجی 0  د زاده ممه خالید محه 881
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880  یێروێانجی 8 وی ر خوسره یده حه 882
 حیزبی دێموکرات رێگای بازیان 8880  یێروێانجی 87 وا د نانه ممه محه 881
 حیزبی دێموکرات دووکان  8880ی ێروێانجی 88 گ بدوڵاڵ به ر عه یده حه 888
 حیزبی دێموکرات دووکان 8880ی  ی ژانویه88 بدوڵاڵ بابک عه 871
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880 ێری ویبریی ف8 نجیری ئیسماعیل ئه 878
 حیزبی دێموکرات پکان رکه سهو   نێوان رانیه 8880 ێری ویبریی ف2 عدوون بارزان سه 877

 حیزبی دێموکرات پکان رکه و سه  نێوان رانیه 8880 ێری ویبریی ف2 رین ن ئازه سه حه 873
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880 ێری ویبریی ف88  ریف زاده دین شه جمه نه 874
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880ێری ویبریی ف81 ن جت سه حه 870
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8800  ریلیەپی ئ8 دی ممه ر محه فه مزه 871
 حیزبی دێموکرات  باسرمه 8800  ریلی ەپی ئ8 ر نگاوه سلێمان جه 872
 حیزبی دێموکرات  باسرمه 8880  ریلیەپی ئ8 سووڵی سلێمان ره 871
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8880   ریلیەپی ئ2 رمان عوسمان فه 878
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880ریلی ەپی ئ77 نا ریعت په دین شه حمه نه 831
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8880ی مای 74 لی دوکتور عه 838
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880  نیجووی 87 عوسمان کیانی 837
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880   نیجووی 80 سێنی ر حو سکه عه 833
 ر نابه په شاری سلێمانی 8880   نی جوو ی80 ر حوسێنی زغه ید ئه سه 834
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 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880نی  جووی 71 فارۆق مرادی 830
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880   یجووالی 7 ناسر پیرانی 831
 حیزبی دێموکرات دیانا 8880   یجووالی 1 الحی قادر فه 832
 حیزبی دێموکرات   شاری رانیه 8880ی  جووالی 81 حموودی حی  مه ره 831
   ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه ۆمیتهک ندامی ئه  تورکیه 8880   تیاگۆسی ئ80 لی کاشف پوور عه 838
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880   تیاگۆسی ئ82 وی رته لی په ید عه سه 841
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880   تیاگۆسی ئ82 فوور مرادی غه 848
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8880   تیاگۆسی ئ81 یی سه حی  کۆڵه ره 847
 ر نابه په شاری سلێمانی 8880   تیاگۆسی ئ74 تالب حوسێنیید  سه 843
 ر نابه په شاری سلێمانی 8880   تیاگۆسی ئ74 م حوسێنی  ید مسله سه 844
 ر نابه په شاری سلێمانی 8880   تیاگۆسی ئ74 ئافتاب حوسێنی 840
 ر نابه په شاری سلێمانی 8880   تیاگۆسی ئ74 تان حوسێنی که 841
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880   تیاگۆسی ئ74 نسوور فدایی مه 842
 حیزبی دێموکرات دیزڵی 8880تی   اگۆسی ئ70 رویشی د ده حمه ئه 841
  چاالکی سیاسیی سوئید 8880ری ەمبەپتێی س1 ت قازی عیفه 848
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8880ری ەمبەپتێی س71 ر ن فه بدوڵاڵ بیژه عه 801
 حیزبی دێموکرات م ئاوایی رۆسته 8880ری ەمبەپتێی س73 می ر رۆسته سکه عه 808
 حیزبی دێموکرات ندیل قه 8880ری ەی ئۆکتۆب81  فا قادرزاده مسته 807
 حیزبی دێموکرات ندیل قه 8880ری ەی ئۆکتۆب81  حوسێن دامه 803
 حیزبی دێموکرات ر و شوێن کراو بێسه 8880 ۆڤەمبەریی ن0 یی ری  توژه که 804
 حیزبی دێموکرات ریر حه 8880  ریەی دێسامب1 ر دێهیستانی عومه 800
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8880  ریەی دێسامب70  فوور میهدی زاده غه 801
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8880  ریەی دێسامب70 بدوڵاڵهی دیق عه سه 802
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8880  ریەی دێسامب70 مینی لی ئه عه 801
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880  ریەی دێسامب31 فا مال مسته کر جه بووبه ئه 808
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880  ریەی دێسامب31 عوسمان رؤیان 811
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8880ری ەی دێسامب31 حیمی کر ره بووبه ئه 818
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8880  ریەی دێسامب38 مینی بدوڵاڵ ئه عه 817
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه  8880ساڵی  حیمی بدوڵاڵ ره عه 813
 حیزبی دێموکرات دووکان 8880ساڵی  وقی ری  شه که 813
 حیزبی دێموکرات ید سادق سه 8880ساڵی  د سوهرابی ممه محه 814
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8880ساڵی  عوسمان مزینان 810
 حیزبی دێموکرات اڵدزی شاری قه 8880ساڵی  مین پوور سالح ئه 811
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881ی  ێروێنجای 7 دی ممه بدوڵاڵ محه عه 812
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 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881ی ریوێویبی ف87 بباس بدری عه 811
  ڵه کۆمه شاری سلێمانی 8881  یچی مار84 تاهیر روحانی 818
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8881  یچی مار82 تاهیر عزیزی 821
 حیزبی دێموکرات ( نگاوه نیزیک هه)کان  جیژنه 8881  یچی مار82  ن ئیبراهی  زاده سه حه 828
 حیزبی دێموکرات ( نگاوه نیزیک هه)کان  جیژنه 8881  یچی مار82 ری رز کشوه رامه فه 827
 حیزبی دێموکرات ( نگاوه نیزیک هه)کان  جیژنه 8881  یچی مار82 تاهیر قادری 823
 حیزبی دێموکرات ( نگاوه نیزیک هه)کان  جیژنه 8881  یچی مار82 حیمی رهعوسمان  824
 حیزبی دێموکرات ججن خان 8881  یچی مار82 لی شاداب عه 820
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8881ی چی مار38 اللی ری  جه بدول که عه 821
 حیزبی دێموکرات دیانا 8881ریلی ەپی ئ8 الحی قادر فه 822
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881  یجووالی 7  بدوڵاڵ سالح زاده عه 821
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881  یجووالی 7 عبان نیژاد حمان شه ره 828
 حیزبی دێموکرات دیانا 8881  یجووالی 31 ری نده له قادر قه 811
 دێموکراتحیزبی   شاری رانیه 8881  یجووالی 82 مینی سووڵ ئه ره 818
 حیزبی دێموکرات سلێمانی -بازیان  8881ی مانگی جووال نا د ساعید په ممه محه 817
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8881ی  جووالی 88 لماسی  د ئه ممه محه 813
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8881ی جووالی 38  کی  زاده حه  کاوه 814
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8881تی  اگۆسی ئ74 حی  چنگاڵ ره 810
 حیزبی دێموکرات  چوار قورنه 8881ی ئووتی 74 لکون قادر ئه 811
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8881ی ئووتی 71 لخانی د قه ممه محه 812
 حیزبی دێموکرات ججن خان 8881تی اگۆسی ئ31 زاپوور ال ره تائه حه 811
 بات خه ججن خان 8881ری ەمبەپتێی س84 ریفی زا شه ره 818
 حیزبی دێموکرات ججن خان 8881ری ەی ئۆکتۆب2 کونی لی دارمه عه 881
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881 نۆڤەمبەری ی 1 لیمی حامید سه 888
 حیزبی دێموکرات ججن خان 8881 نۆڤەمبەری ی 74 تیار وڵه ماڵ ده که 887
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه  8881 نۆڤەمبەریی 31 حوسێن باپیری 883
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی  8881 نۆڤەمبەریی 31 نا ر په ر عومه عفه جه 884
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881 نۆڤەمبەریی 31 ( ساڵه 4ن  مه ته)ئاما  سووری 880
 دێموکراتحیزبی   شاری کویه 8881 نۆڤەمبەری ی 31  سووڵ قادرزاده د ره ممه محه 881
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8881 نۆڤەمبەریی 31 چاالکی  کاوه 882
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881  ریەمبەی دێس2 ر ئابادی یده ناسر حه 881
 تی شورشگیران کیه یه شاری سلێمانی 8881  ریەمبەی دێس2  د رۆمه حمه ئه 888

 تی شورشگیران کیه یه شاری سلێمانی 8881   ریەمبەی دێس2 ند نگ به ماڵ زه که 711
 تی شورشگیران کیه یه شاری سلێمانی 8881   ریەمبەی دێس2 زیری سیروان سادق وه 718
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 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881   ریەمبەی دێس2 دی ممه لی محه عه 717
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881ری ەی دێسامب1 بباس شکاک عه 713
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881ری ەمبەی دێس2 مین پوور فا ئه مسته 714
 حیزبی دێموکرات ججن خان 8881ری ەمبەی دێس1 ن دواڵ شیرن سوخه یه 710
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8881ی دێسامبری 77 ندانی د خه ممه محه 711
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882ی  ێروێانجی 7 دی  ممه بدوڵاڵ محه عه 712
 حیزبی دێموکرات دیانا 8882ی  ێروێانجی 88  بدوڵاڵ پیرۆت زاده عه 711
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882  یرێوێبریی ف4 دری بباس به عه 718
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882  یرێوێبریی ف1 یزی تا فه عه 781
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8882  یرێوێبریی ف84 پوور مزه سێن هه حو 788
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882ی  رێوێبریی ف84 ردوست یدون فه ره فه 787
 حیزبی دێموکرات  کانی قرژله 8882ی  چی مار81  ری  زاده کهلی   سه 783
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882ریلی  ەپی ئ73 دی ممه شاباز محه 784
 حیزبی دێموکرات ولێر شاری هه 8882ی مای  82 ندی قشبه تیف نه له 780
 حیزبی دێموکرات و سلێمانی  نیوان کویه 8882  جوونیی 3 بدوڵاڵخانی والن عه مه 781
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882تی اگۆسی ئ84  لی زاده تالب عه 782
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882تی  اگۆسی ئ84 الیی د مه مجه ئه 781
 حیزبی دێموکرات نێوان دوکان و کانی خان 8882تی  اگۆسی ئ88 عید مرادی سه 788
 حیزبی دێموکرات نێوان دوکان و کانی خان 8882تی  اگۆسی ئ88 ئارمان 771
 حیزبی دێموکرات نێوان دوکان و کانی خان 8882تی  اگۆسی ئ88 کی مه ئیسماعیل نه 778
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8882ری ەی ئۆکتۆب7 دپوور ممه نسوور محه مه 777
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8882ری ەمبەی دێس3 ماڵ نیکوجۆیان جه 773
  ندی حیزبی دێموکرات ی ناوه ۆمیتهک جێگری  شاری کویه 8882ری ەمبەی دێس1  نسوور ناسری مه 774
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8882ی ەمبەی دێس1  کر ئیسماعیل زاده بووبه ئه 770
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه  8882ری ەمبەی دێس1 ت حوسێنی فعه ره 771
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه  8882ری ەی دێسامب1 ن سوخه شیرین  دوالله 772
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882ری ەمبەی دێس71 تی سێن زینه حو 771
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8882ری ێوێبریی ف74 رهاد بابایی فه 778
 حیزبی دێموکرات  شاری رانیه 8882 جووالیی 88 حمانی ئیبراهی  ره 731
 حیزبی دێموکرات  شاری کویه 8882تی  اگۆسی ئ88  زکالهلی  عه 738
 بات خه شاری سلێمانی 8882  جوونیی 1 بباسی خالید عه 737
 حیزبی دێموکرات پێنجوێن 8882  جووالیی 87 ئیبراهی  کاکلی 733
 حیزبی دێموکرات  دیار نێ یه 8882تی اگۆسی ئ83 ندیار تاهیری ئیسفه  734
 حیزبی دێموکرات  دیار نێ یه 8882تی  اگۆسی ئ81 سوهراب تاهیری 730
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 حیزبی دێموکرات  دیار نێ یه 8882تی  اگۆسی ئ81  قی زاده بهرۆز ته ٢٣٦

 حیزبی دێموکرات  دیار نێ یه 8882تی  اگۆسی ئ81 سلێمان کوهی ٢٣٧

 حیزبی دێموکرات  دیار نێ یه 8882  اگۆستیی ئ77 دین جاجوری راجه سه 731
 حیزبی دێموکرات شاری سلێمانی 8881 جووالیی 38 ری یده د حه ممه محه 738
 حیزبی دێموکرات 2ندی  ری تیپی ناوه رمانده فه  شاری کویه  8888  جوونیی 83 (نارستی)فایی  د مسته مه محه 741
 حیزبی دێموکرات سوئید - لیندسبێری شاری 7110ی مای 77 زارعی  کاوه 748
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کادری حیزب دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ قۆیتاسی عەلی ٢٤٢
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کادری حیزب دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ خزری میر وەهاب ٢٤٣
 حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشمەرگەی دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ باقری ساالر ٢٤٤
 حیزبی دێموکراتی کوردستان پێشمەرگەی دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ نیا عەباس ئەرسەالن ٢٤٥
  دیموکرات الوانی یەکیەتیی ئەندامی دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ کەریمی ناسر ٢٤٦
 مفەوەزی ئاسایش دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ عەبدوڵالعەدنان  ٢٤٧
 ئاسایش مفەوەزی دیموکرات قەاڵی دەرکی بەر ٢١١٧ی دێسەمبەری ٢١ ستار سەنگەر ٢٤٨
 حیزبی دێموکراتی کوردستان ئێران ی”بنەساڵوه“ شارۆچکەی ٢١١٨ چیی مار١ ڕەحمانی سەباد ٢٤٩
 حیزبی دێموکراتی کوردستان هەرتەل“لە نزیک  ٢١١٨ی چی مار٧ قادر قادری ٢٥١
 مرۆ ، مافی بواری چاالکی پێنجوێن چەمی نزیک لە ٢١١٨ی جووالی ١٨ مورادی ئیقباڵ ٢٥١
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ (زێوەیی)برای  برایمی ٢٥٢
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ نەسرین حەدداد ٢٥٣
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ (سەقزی)کەری  مەهدەوی ٢٥٤
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ رەحمان پیرۆتی ٢٥٥
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ سوهەیال قادری ٢٥٦
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ هاش  عەزیزی ٢٥٧
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨سێپتەمبەری ی ٨ محەممەد حەسەن پوور ٢٥٨
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ عوسمان عوسمانی ٢٥٩
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ (مام شێرکۆ)کەری  رەسووڵزادە ٢٦١
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ (شێخانی)کارساز هاوڕێ  ٢٦١
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ پێشەوا عەزیزپوور ٢٦٢
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ مەنسوور ئەکبەری پوور ٢٦٣
 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ جەماڵ ئەکبەری ٢٦٤
 ئێران حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ موختار قادرپوور ٢٦٥
 ئێران کوردستانحیزبی دێموکراتی  کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ٨ فاروق حەسەن خەبات ٢٦٦
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 حیزبی دێموکراتی کوردستان کۆیە قەاڵی دێموکرات ٢١١٨ی سێپتەمبەری ١٩ قادر عیزەرتی ٢٦٧

     

 
 

 تیرۆرسایكۆلۆژیای 
 
 
 
 
 
 
 

 *نەسرەدین ئیبراھیم گۆلی .د: نووسینی

 
 پێشەكی

 
 نێرو لە ترر چەمكێكی هەر لە زیاتر ڕابردوو دوایینی سااڵنی لە كە چەمكانەیە لەو( terror یان اإلرهاب) تیرۆر 

 چەشنە لەم چەمكێكی كە نیە سەرسوڕمان جێگەی و بووینە بیستی گوێ دا ناوچەكە و جیهانی میدیاكانی ئەجێندای
 و نرررروێ كەرەسررررتە هەمرررروو لە سرررروودی دیرررراردەیە ئەو كە ئەوەوە سررررۆنگەی لە ئەوەش و داوە، دەنگرررری ئەوەنرررردە

 كەرەسرررتە هەروەهررا و جیاجیاكرران زانسرررتە بنەماكرران دزینرری لە بگررررە هرراوچەرخ، تەكتەلۆژیررای هەنۆكەییەكررانی
 برۆ وەرگرترووە مۆبایرل و ئەنترنێرت تۆڕەكرانی وەك ڕاگەیاندنی كەرەستەی و چەك جۆرەها وەك كۆنكرێتەمادیەكانی

 و كۆشرررتن لە جرررگە بەرهەمەكرررانی دەبینرررین ئەمررررۆكە كە خۆیررران، قێزەوەنەكرررانی و پررریس مەرامە جێبەجێكردنررری
 و دێرەكرران و كەنیسررە و مررزگەوت و مێژووییەكرران شرروێنەوارە تەقانرردنەوەی و سررەربڕین و سرروتاندن و ترراالنكردن

 هەڕەشرە دێروەزمەیەك وەك تیررۆر وایكرردووە ئەوەیە هەر. نیە و نەبووە تر شتێكی هی  كۆمەاڵیەتی دەزگاكانیترێ
 و رەگەزی و ئرایینی جیراوازی بێری بە بكرات جیهران واڵتانی و ئایین و نەتەوە ئاسوودەیی و تەناهی و ئاسایش لە
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 كرردووە سەرقاڵ خۆیەوە بە جیهانیانی زۆری وزەیەكی و توانا و هێز كە سەردەم جیهانی مۆركێكی بۆەتە و تەمەن،
 زیرادبوونی وەك گەورەی گرفتری و كێشە دەهان چارەسەركردنی خەریكی ئەمرۆكە جیهانیانی كی ئەوەی جیاتی لە و

 چینرری تێكچرروونی و ژیررنگەه پیسرربووونی پێداویسررتیەكانیان، و خررۆراك كەمبرروونی و زەوی گررۆیی دانیشررتوانی ڕێررژەی
 سرررەرهەڵدانی و جرررۆر، هەمە داگیركەرانررری الیەن لە تەقەمەنررری و چەك و جەنرررگ بازرگانرررانی ملمالنێررری ئرررۆزۆن،
 هەڕەشە ئەو بەرەنگاربوونەوەی خەریكی تێكڕا جیهان ببێ، هاوشێوە، كێشەی چەندەها و كۆشندە نەخۆشی چەندەها

 .دەناسرێتن تیرۆر بەناوی كە مەترسیدارەیە
 

 تیرۆر وەك پێناسە

 
 و زۆر ترسررررێكی بە هەسررررتكردن واترررای بە دا ئینگلیررررزی ئۆكسررررفۆردی فەرهەنگنرررامەی لە تیرررررۆر چەمكێرررك وەك 

 كردرەوەیەكررری یررران دەكرررات تررررس دوچررراری مررررۆ  كە شرررتەیە یررران برررارودۆخ یررران كەس ئەو یررران لەڕادەبەدەر
 نێگەرانرررری و ترررررس دروسررررتكردنی پێنرررراو لە بەكرررراردێتن سیاسرررری مەبەسررررتی بررررۆ زیرررراتر كە توونرررردوتیژانەیە

 تررس لە برریتیە تیرۆر تێیایدا و كراوە بۆ هاوشێوەی پێناسەیەكی سیاسیدا فەرهەنگی لە. پێناسەكراوە[834731]
 ئەم كاتردا هەمران لە و هراتووە، بەكار واتا هەمان بە تریش سەرچاوەكانی و ژێدەر لە كە ،[38131] تۆقاندن و

 پێنراو لە وتیرژی توونرد بەكارهێنرانی لە برریتیە كە تیرۆریرزمە ئەویرش كە هاتووە بەدواوە تری چەمكێكی چەمكە
 جێبەجێكردنری برۆ حكۆمەتێكە و دەستهەاڵت نەچاركردنی یان گرووپێك و تاخ  سیاسیەكانی ئامانجە وەدەستهێنانی

 تیرررۆر بررۆ هاوشررێوەیان پێناسررەی كۆنەڵناسرریش وەك مرۆڤررایەتی تررری زانسررتەكانی و[. 8437] بڕیاریررك یرران كررار
 .كردووە پێشكەش

 
 مرۆڤەكررانی سررادەترین كاترردا هەمرران لە بەاڵم گرتررووە بەخررۆیەوە سیاسرری رەهەنرردەكانی تیرررۆر چەمكرری هەرچەنرردە

 زۆریررش ترراڕادەیەكی و بەكرراردەهێنرێتن كەسررەوە زۆر الیەن لە بەبەردەوامرری و برروونە الیەنەكررانی شررارەزای سررەردەم
 لەو شررارەزا و بسررپۆر هەنرردێ كاتیشرردا هەمرران لە بەاڵم دیررارە، و ناسررراو كەس زۆر الیرری ڕامرران و پێناسررە وەك

 ئەم برۆ الیەنەكران رۆانرگەی نێوان لە هەیە ناكۆكی جۆرێكی چونكە ئالۆزە، كارێكی تیرۆر پێناسەكردنی بڕوایەدان
 دیتنرری بە بەاڵم تیرررۆرە، جررۆرێكی وتیررژییەك توونررد جررۆرە هەر دان وایەڕبرر لەو الیەن و واڵت هەنرردێ. دیرراردەیە

 برۆ نێشرتمانییە برزاڤێكە و پراڵەوانەتی جرۆرێكی دێرنن بەكار تیرۆریستانە ئەو كە وتیژی تووند تر كەسی هەندێ
 كرررام بەاڵم[. 1233] داگیرررركەران دژایەتیكردنررری و خرررۆ لە بەرگریكرررردن و كرررۆمەاڵیەتی دادپەروەری وەدەسرررتهێنانی
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 و ئررررازادی ئەو توانیویررررانە چەنررررد تیرۆریسررررتانە ئەو خررررۆدی ئایررررا داگیررررركەر؟ كررررام و كررررۆمەاڵیەتی دادپەروەری
 لە كە كاوڵكارییررانەیە ئەو هەمرروو نموونەشرری و برركەن دابررین خۆیرران دەسررتهەاڵتی ژێررر خەڵكررانی بررۆ دادپەروەریرریە

 برۆ ترری شرتێكی كۆشرتار و دزی و تااڵنكردن و وێرانكاری لە جگە و دەداتن روو ئەوان دەستهەاڵتی ژێر ناوچەكانی
 .نەهێناویانە بەدیاری خەڵك

 
 تیرۆر لە نێو الپەڕەكانی مێژوودا

 

 8283)نێروان سرااڵنی لە و فەرەنسرا ڕاپەرینی سەردەمی لە جار یەكەم بۆ تیرۆر چەمكی سیاسەت وەك هەرچەندە 
 گەیشرتە كار و كوژران و درا ملیان لە گیڤتین ڕێگە بە كەس هزاران ماوەیەدا لەو كە هاتووە بەكار( 8284تاوەكو 

 برۆێرانەوە و جۆرئەتە بە بەاڵم ،[38131] ناسراوە تیرۆر حكومەتی سەردەمی بە ماوەیە ئەو مێژوودا لە كە ئەوەی
 كاتی بۆ بگرە و دەگەڕێتن لەوە كۆنتر زۆر ماوەیەكی بۆ تیرۆر پێشینەی كە بگۆترێ دەبێ نەبێ زیادەڕۆیی ئەگەر و

 و برردووە كرارە ئەو برۆ پەنرای خرۆی بەرژەوەنردییەكانی و ترایبەت مەبەسرتی برۆ قابیل كە دەگەڕێتن حەوا و ئادەم
 تراكۆ برووە بەردەوام كرردەوەیە ئەم جیاجیرا سرەردەمانی لە و مێرژوو درێژایری بە دواترر و دەكۆژێتن خۆی برایەكەی
 ئەم نموونەكرانی و كۆشرندەكانی، زەبررە لە نەبرووە بێربەش واڵتێرك و گەڵ و نەتەوە هی  كە جۆرێك بە ئەمرۆكە،
 و تۆمرررراركراوە تررررر سررررەرچاوەی زۆر و جیاوازەكرررران ئررررایینە ئایینییەكرررران پەرتررررووكە لە تیرۆریسررررتیانە كررررردەوە

 و كرورد نەتەوەی قێرزەوەنەش دیاردە ئەم قۆربانی دوایین و. ناكاتن یادیان لە كات هی  مرۆڤایەتی شارستانیەتی
 تاوانەكرانی گەورەتررین ڕابرردوو سراڵی بەترایبەتیش و دوایی ساڵەی دەه چەند ئەم لەماوەی كە بووە كوردستانیان

 قارەمررانی پێشررمەرگەی و كررورد نەتەوەی و درا ئەنجررام دژی لە جیهررانیەوە تیرۆریزمرری الیەن لە مرۆڤررایەتی دژی
 جیهران هەمروو جیراتی لە پێردەداتن ئامراژەی كوردسرتان، هەرێمری سرەرۆكی برارزانی مەسعود بەڕێز وەك كوردستان،

 . دەكات جەنگ دا تیرۆر لەگەڵ
 
"  تیرۆریسررتی گرووپرری الیەن لە كە( 7118) سرراڵی هێڕشررەكانی لەدوای تیرررۆر كە بچررێ یرراد لە ئەوەشررمان نررابێ و

 نررایە پێرری ئەنجامرردرا، ئەمریكررا یەكگرتررووی واڵتررانی دژی لە الدن، بررن ئۆسررامە سررەركردایەتی بە و"  ئەلقاعیرردە
 تایبەتی بە واڵتە ئەم سیاسەتی سەرەكیەكانی هەرە خاڵە لە یەكێك بۆەتە تیرۆر دژایەتیكردنی و نوێ قۆناغێكی

 [.38231] گشتی ەب جیهان و
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 جۆرەكانی تیرۆر

 
 خوارەوەدا خاڵەكانی لە تیرۆر جۆرەكانی دەكرێ كە بڕوایەدان لەو زانستی سەرچاوەكانی و سپۆرانپ كە هەرچەندە

 هەڵسررانی ئەویررش و دەبەسررتێ بەكەترررەوە كررردەوانە جررۆرە ئەو هەمرروو هرراوبەش خرراڵی یەك بەاڵم بكرررێن، پررۆلین
 مررۆ  و تاك كۆمەڵێك كارانە ئەم تری دیوەكەی لە كە مرۆڤایانە دژی كرداری هەندێ بە الیەنەە و كەس هەندێ

 :دەكرێتن لێوە زۆریان و خوراوە مافەكانیان كە ستەملێكراون ئایینی و نەتەوە و الیەن و گرووپ و
 
 خرۆی تایبەتەكرانی بەرژەوەنردیە و مەرەم بۆ گرووپێك و دەستە دەستهەاڵتدارێتی تیایدا كە دەستهەاڵت تیرۆری -١

 لە تیررۆرە جرۆرە ئەم دیرارترینی و خرۆی، ژێردەسرتەكانی دژی لە تیرۆریسرتانە كرردەوەی ئەنجامدانی بە هەڵبستێ
 دواییردا لە و دەدا ئەنجامیان ئیسرائیلییەكان بەنی نەتەوەی دژی لە كە فیرعەونەكانە نموونەی دا پیرۆز قۆرئانی
 ئەو گەورە خۆای و ،[7337] دەكات جێگیریان دا ئێستا فەڵەستینی لە و دەكات قۆرتالیان( د. س) موسا حەزرەتی
 كە تاوانرانەیە ئەو هەمران تیررۆرەش جرۆرە ئەم ترری نمروونەیەكی. دەكرات ئەوان پێشكەشری دیراری وەك واڵتەیان

 دەسرتهەاڵتداری مراوەی لە فاشیسرتیەكەی بەعسریە رژێرمە و گرۆڕ بە گرۆڕ سرەدامی یەكەم و بیست سەدەی دیكتاتۆری
 .جێبەجێكرد كوردستانیان دژی لە خۆی

 نمروونە و دەكەن پیرادەی ترر ئرایینێكی دژی لە دیراریكراو ئایینێكی پەیرەوانی و الیەنگران كە: ئایینی تیرۆری -٢
 ئیسرالم پیررۆزی نراوی بە كە داعشرە خیااڵوی دەوڵەتی تیرۆریستانی دڕندانەی و هۆ  كردەوە تیرۆرە جۆرە ئەو بۆ
 كە كاتێكردا لە كرردن، سەراوشروێن برێ و شەهید لێ كەسیان هزاران بە و دا ئەجامیان ئێزیدییەكان كوردە دژی لە

 .پاكە تیرۆریستیانە كردەوە هەموو لەو ئیسالم پیرۆزی ئایینی
 
 خەڵكرانی دژی لە دەستڕۆیشرتووەكان و دەوڵەمەنرد چینە بەتایبەت و دیاریكراو چینێكی كە: چینایەتی تیرۆری -٣

 .دەدەن ئەنجامی هەژار
 

 كە ئەوەی سررۆنگەی لە كە ئەوەیە ئەویررش و و هەیە هاوبەشرریان خرراڵێكی تیرۆریسررتیانە كررردەوە جررۆرە ئەو هەمرروو
 و دەروونرری هۆكرراری و فرراكتەر هەنرردێ كەواتە مرررۆڤن، تیرۆریسررتیانە كررردەوە و ترراوان ئەم ئەنجامرردەری و برركەر

 هەربرۆیەش.تیرۆریستی كاری ئەنجامدانی بۆ دەنێن كەسانە ئەو بە پاڵ كە كردەوانەن ئەو پشتەوەی لە سایكۆلۆژی
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 كردەوانە ئەو پشتەوەی لە دەروونیەكانیش فاكتەرە مادییەكان، و كۆمەاڵیەتی و سیاسی فاكتەرە لە جگە كە گرنگە
 كە چین سایكۆلۆژییانە هۆكارە ئەو ئایا وەك پرسیاری وەاڵمدانەوەی لە بكەن، هاوكاریمان شرۆڤەكردنیان لە و بن
 تیرۆریستیەكانن؟ كارە ئەنجامدانی پشتەوەی لە
 

 شرۆڤەكردنی رەھەندەكانی سایكۆلۆژیكی تیرۆر

 
 خسررتوتە تیررۆری دیراردەی دەكرۆڵێتەوە مررۆڤەوە دەروونرری و نراخ لە ڕاسرتەوخۆ كە زانسرتەی ئەو وەك سرایكۆلۆژیا 

 پەیوەستن كە هەن سەرەكی هۆكاری هەندێ كە ئەنجامەی ئەو گەیشتووتە و خۆی توێژینەوەی میكرۆسكۆپی بەردەم
 .تیرۆریستی كردەوەی ئەنجامدانی بۆ دەنێتن پێوە پاڵیان كە مرۆڤەكانەوە لە هەندێ سایكۆلۆژی الیەنی بە
 

 تیرۆر و تێكچوونی مێنتالی و نەخۆشیەكانی دەروونی

 
 هاوسەنگی كاتێك و بەستووە خۆیەوە بە ئەوانی ئاسایی ژیانی گرنگی بەشێكی مرۆڤەكان( ئەقلی) مێنتالی الیەنی 
 لە هەنرردێ. الدەداتررن ئاسررایی چررارچێوەیەكی لە رەفتارەكانیشرری دەچررێ تێررك مرۆڤێررك الی الیەنە ئەو بەالنسرری و

 لەوانەیررش و هەڵدەسررتن پێرری كەس هەنرردێ كە تاوانەكررانی نێرروان لە كە دان وایەَ  بررر لەو دەروونناسرری زانایررانی
 جۆرە بەو هەڵدەستن كە كەسانەی ئەو واتە.هەیە پەیوەندی مێنتالی نەخۆشیەكانی هەروەها و دا تیرۆریستی كاری
 پاڵیران نەخشریانە ئەو و دەنراڵێنن مێنترالی تێكچرونی و نەخۆشری هەنردێ بەدەست لەوانەیە تیژانە و تووند كارە
 لەو هەنردێ كە دەسرەڵمێندرێتن ئەوەوە بەهرۆی ئەوەش. جرۆرە لەو كاری ئەنجامدانی بە هەڵبستن تا دەنێتن پێوە

 بنرررێتن لررێ نرراوی خررۆیەتی جررێگەی لە كە) هرراتوون شرریزۆفرینیا وەك گرانرری نەخۆشرریەكانی تووشرری كە كەسررانەی
 لەو ترر كرۆمەڵێكی بەاڵم. ترر كەسرانی دژی لە توونردوتیژی كاری بە هەڵدەستن ئاسانی بە( دەروونی شێرپەنجەی
 تیرۆریسررتیەكان كررارە چررونكە هەڵبسررتن تیرۆریسررتی كرراری بە نرراتوانن دەروون نەخررۆش كەسررانی كە بررڕوایەدان
 بررۆ. هەڵبسررتێ جررۆرە لەم كررارێكی بە بترروانێ كە هەیە زۆر هۆسررتاییەكی و شررارەزایی و وردەكرراری بە پێویسررتیان

 كە بردەن ئەنجرام تیرۆریسرت كرارێكی بتروانن كەسرانەی ئەو چرارچێوەی نێو ناكەوێتە سایكۆلۆژی نەخۆشێكی نموونە
 .هەیە ئەلكترۆنی ئامێری و كەرەستە جۆری چەندەها لەسەر كاركردن ب پێویستی

 
  چ ئایا كە لەوەی بیركردنەوەیە ئەویش كە دەنێ پێوە پاڵمان تیرۆر تری الیەنێكی بەرەو بابەتە ئەو
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 لەو پرسریاری وەاڵمردانەوەی برۆ بۆمراوەیی؟ الیەنری و تیرۆریسرتی كراری ئەنجامردانی نێروان لە هەیە پەیوەندییەك
 گرالتۆن و النرگ وەك زانایرانی. هەیە جیاوازییان بیروڕای زانایان بۆارەشدا لەو كە بدرێتن بەوە ئاماژە دەبێ جۆرە

 الیەنری و تراوان ئەنجامردانی نێروان لە پەیوەنردییەك هی  كە بڕوایەدان لەو و داوە الیەنە بەو بایەخیان كرانز و
 مرۆڤەكرانی تری خەسلەتێكی هەر وەك تاوانیش كە بیردەكەنەوە پێچەوانەوە بە تر هەندێكی بەاڵم نیە، بۆماوەیی

 ترررر نەسرررلێكی برررۆ نەسرررلێك لە بۆمررراوە ڕێرررگەی لە بااڵیررران یررران مرۆڤەكررران قرررژی و پێسرررت و چررراو رەنگررری وەك
 هەبرێ، الیەنەوە بەم پەیوەنردی تاوانبرارانە رەفترارێكی وەك تیرۆریش نیە دور شێوەیە بەم[. 80334]دەگۆازرێتەوە

 تەمەن ئەندامانی نێو لە تیرۆریستی رەفتاری لە بەشێك وەك دەمارگیری جۆری زۆر كە بزاندرێتن ئەگەر بەتایبەت
 لە جیراواز كەسرانی پەروەردەكردنی رۆڵی كە نابێ لێرەدا هەرچەندە. دەبینرێتن نەتەوە و گرووپ هەندێ جیاوازی

 ئەنردامانی گوشركردنی لەسرەر كاریگەری كە بچێ یادمان لە دا نەتەوانە و گرووپ لەو رەگەزێك هەر و تەمەن هەر
 دەنرێ پێروە پاڵیان و رەگەزپەرستانە بیروبۆچونی یەك لەسەر پەروەردەبونیان هۆی دەبنە و دەكات كۆمەڵگایە ئەو
 .هەڵبستن تیرۆریستی كاری لەوانەشە و تووندوتیژی كاری بە كە
 

 بە ئامررراژەیەك دەكررررێ تیرۆریسرررتی، كررراری روودانررری لە مررراوەیی برررۆ الیەنگرانررری رۆانرررگەی بە بەسرررتن پشرررت برررۆ
 كە بردرێتن( 8818 -8131) لۆمبرۆسرۆ چرزارێ ئیترالی بەناوبرانگی تاوانناسی و سایكۆپاتۆلۆژیست بیروباوەرەكانی

 لە ددەاترن، تاوانكراری و بۆمراوەیی فراكتەری نێروان پەیوەنردی بە ئامراژە خرۆی توێژینەوەكرانی و هەوڵ میانەی لە
 و فیزیۆلرررۆژیكی الیەنررری بەاڵم[. 10430] رەتكررررانەوە بیروباوەرەكرررانی لە زۆر سررراڵ چەنررردەها دوای كە كاتێكررردا

 وەك چررونكە. تاوانەكانیرران لەوانەشررە و تیرۆریسررتی كرراری ئەنجامرردانی لە نرریە دوور مرررۆ  جەسررتەی بررایۆلۆژیكی
 جەسرتەی و خروێن ناو بۆ ڕشتنیان نزمی و بەرزی ئاستی و كان(گالند)ڕژێنە پێدەدەن ئاماژەی زانستیەكان سەرچاوە

 سررتراكچەری و پێكهرراتە سررایكۆلۆژیای الیەنرری و مرررۆ  جەسررتەی لەسررەر هەیە بەرچاویرران كرراریگەری مرۆڤەكرران
 لەگەڵ مرررررۆ  رووبەرووبرررروونی كرررراتی كە ئەوەی ئەگەری دەبێررررتە ڕژێررررنە ئەم ئاسررررتی. مرۆڤەكرررران كەسررررایەتی

 دژی تیرۆریسرتی و تراوان و توونردوتیژی كاری لەوانەشە و جیاواز كاردانەوەی بە هەڵبستێ دەرەكی وروژێنەرەكانی
 . بداتن ئەنجام نەتەوەیەك یان و تر كەسانی

 
 ئێسرتامان، سرەردەمی برۆ مەترسریدارە زەنگێكی مێنتالییەكان و دەروون نەخۆشیە و تیرۆر نێوان لە پەیوەندییە ئەو

 رۆژ دوای لە رۆژ تووشبووانی ڕێژەی و سەردەمن مۆركێكی نەخۆشیانە ئەم دەچن بۆی دەروونی پسپۆرانی وەك چونكە



رۆریزمیت و ئێران ئیسالمیی کۆماری  

 

 

405 
 

 كە ئەمرۆكەییمان پێشكەوتووی شارستانیەتی سیمای لە بەشێكن نەخۆشیانە ئەم بەنڕەتدا لە چونكە دەستێنێ پەرە
 بە مرۆڤەكرران بررۆ كۆشررندەی و دژوار و توونررد كێبڕكێیەكرری و ملمالنررێ و زێرردەخوازی و ئررالۆزی تەنهررا خۆیرردا لەگەڵ
 [. 832] هتد.. و هیستریا، نیگەرانی، خەمۆكی، ترس، لە بریتین سەردەمیانەش نەخۆشیە ئەو و هێناوە، دیاری

 
 ناسنامەی نەرێنی و كاری تیرۆریستی

 
 و بیربررۆژون بە پشررت كە خۆیرردا تیررۆری لە ئەمریكرری، بەرنیاسرری دەروونزانرری( 8884 - 8817) ئێریكسررۆن ئێریررك 

 لە كە پەیوەنردییەی ئەو سرایەی لە مررۆ  گەشرەی كە برڕوایەدایە لەو دەبەسرتێ، فرۆیدی شرۆڤەكاری تیۆرییەكەی
 قۆناغێك، چەند بۆ مرۆ  ژیانی دابەشكردنی بە. دەگیرێتن ئەنجام بە كۆمەاڵیەتیەكەی ژینگەی و كەسایەتی نێوان

 كێشەكانی لەگەڵ خۆگونجاندن چۆنیەتی بە پەیوەستە تاك سایكۆلۆژی دەرووندروستی كە بڕوایەدایە لەو ئێریكسۆن
 دواتررر قۆناغەكررانی بررۆ كێشررەیە ئەو ئەوە نەكرررێتن، چارەسررەر ئاسررایی شررێوەیەكی بە ئەگەر كە قۆناغێررك، هەر

 بارەی لە دا تیۆرییە لەو ئێریكسۆن[. 38431] دەروونیدا و ناخ لە ملمالنێ ررودانی ئەگەری دەبێتە و دەگۆازرێتەوە
 دەكراتن هەسرت و دەكراتن دەروونری گررژی بە هەسرت تراك كە كاتێرك برڕوایەدایە لەو مررۆ ، كەسایەتی ناسنامەی

 كە كاتەیە ئەو ئەوە بێ، تەسك تاكە ئەو سیاسیەكەی روانگە و كۆمەاڵیەتی، و سایكۆلۆژی ئاسایشی نەگەیشتووتە
 بە دەبرێ و هەڵردەگەڕێ لێی و دەبێ زوور كۆمەڵگایە لەو بۆیە وونكرددوە، خۆی ناسنامەی دەكات هەست تاكە ئەو

 [.80034] تیرۆریستی و كۆمەڵگا-دژە و سایكۆپاتی كەسێكی
 

 تیرۆر و تیۆری ناكامبوون

 
 مەبەسررتی بررۆ كە رەفتررارێكە پچرانرری یرران ڕێگەگرررتن یرران تررێكەاڵوی كرراری لە بررریتیە( frustration) ناكررامی 

 لە كە( frustration- aggressionhypothesis) تووندوتیژی - ناكامی گریمانەی. ئەنجامدراوە ئامانجێك بە گەیشتن
 تووندوتیژی مایە دەبێتە سەرنەكەوتنێك و ناكامیەك هەر كە دەكاتن بەوە ئاماژە پێشكەشكراوە دالێرد جان الیەن

 ئەم الیەنگێری كە پسپۆرانەی ئەو[. 11330] ئامانجەكان بە نەگەیشتنە و ناكامی بەرهەمی تووندوتێژییەك هەر و
 بە هەسرت تراك كاتێرك كە دەبرێ دوروسرت و پێدەكاتن دەست لەوەوە تیرۆر كە بڕوایەدان لەو دەكەن بیردۆزە جۆرە
 بە و الیەك لە كرۆمەاڵیەتی و سیاسری ئەگەرەكرانی ئەنجرامی لە كە دەكات، مێنتالیە و سایكۆلۆژیك خەمۆكییە ئەو

 هراتووتە بەڵێنرانە ئەم جێبەجێكردنری و سیاسرەتوانان بەڵێنەكانی ئەنجامی لە كە بۆشاهیەی ئەو دووهەمدا پلەی
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 پاڵیران نراخەوە لە شرێوەیەكی بە كە دەكرات دروسرت خەڵرك الی لە نرارەزایەتی لە جۆرێرك بووە دوروست و ئاراوە
 مررۆ  كاتێرك تیرۆرییە ئەم ڕۆانرگەی لە[. 80034] نڕدەرببر توونردوتیژی شرێوازی بە گررژییە ئەو كە دەنێرتن پێوە

 و دابین خۆ پێداویستیەكانی ناتوانێ و خۆی ئامانجەكانی بگاتە ناتوانێ دەكات هەست و دەكاتن ناكامی بە هەست
 وا ئەو كە الیەنرانەی و كەس ئەو دژی لە بەتایبەت تووندوتیژانە، رەفتاری ب هەڵبستێ كە نیە دوور بكات، تێر

 . ئامانجەكانی بە گەیشتنی لەبەردەم بەربەستن دەزانێ
 

 خۆپەرێستی و تیرۆر

 ریچررارد و كررایرتۆن جررۆن و پۆسررت گارۆلررد وەك زانررای كۆمەڵێررك تیررۆری نرراوەرۆكی( selfishness) خۆپەرێسررتی 
 لە پەرێسرتیە خرۆ و ویستی خۆ ئەو كە دەناڵێنن، بەدەستیەوە تیرۆریست كەسانی كە بڕوایەدان لەو كە بیرلستینە

 و سرەندووە گەشرەی و برووە دوروسرت كەسرایەتیان و سرایكۆلۆژی ستراكچەری و پێكهاتە لە ژیانی زووەكانی قۆناغە
 شرێواو، سایكۆپاتی وەك كەسایەتییەكانی لە خۆی كە ناڕاست، خەسلەتی خاوەن بە ببن كە ئەوەی هۆكاری بۆوەتە
 كەسرانی نادەن ڕێگە و نیە تریان خەڵكانی هاوكاریكردنی رۆحی كەسانە ئەم. دەبینیتن مەدەرێ گۆێ و بەرز لووت

 تێكدانی لە هەبێ وێنەیان بێ حەزێكی كە دەداتن هانیان خەسلەتان جۆرە ئەو و دەرببڕن خۆیان بیروڕایەكانی تر
 كە لەوەیە حەزیران. سرەریاندا بە زاڵبروون برۆ هەوڵدان یان ئەوان دژی لە تووندوتیژی بەكارهێنانی و تر خەلكی
 ئەو هەمرروو و برركەن، باسرریان خەلكرری بررۆ و بیروباوەرەكررانی و دەسررتكەوتەكانی سررەر بخرراتە تەركیررز كەسررێ هەمرروو

 بكەن كۆمەڵگا لە خۆیان جیابوونەوەی بە هەست كەسانە جۆرە ئەو كە ئەوەی بۆ ڕێخۆشكەرن تاكگەرایانە خەسلەتە
 ترایبەتی بیروڕاكرانی سرەپاندنی برۆ هەوڵردان و جرۆرە لەو خەسرلەتی وایە بڕوایران پسپۆران وەك دیارە[. 80234]

 هۆكرارە لە یەكرێكە بوونیران لە نكرۆلیكردن و بەرامربەر الیەنری بە داننەنران هەروەهرا و ترر خەڵكانی بەسەر تاك
 . [0337] تیرۆریستان كردەوەكانی و تووندوتیژی سەرهڵدانی سەرەكیەكانی

 
 تیۆری بایلۆژیكی و كاری تیرۆریستانە

 
 كەسرانەن ئەو تاوانباران ی%( 70) ڕێژەی كە داوە بەوە ئاماژەیان( Goddard ،1912) گۆدارد توێژینەوەكانی 

% (. 01)  گەیانردە ڕێرژەكەی سراڵ دوو دوای و الوازە، ئەوان الی( intelligence quantity) هرۆش ئاستی كە
 ترایبەت توێژینەوەكرانی وایە بڕوایران( Chomsky، 1988) چۆمسركی وەك كەسی هەندێ ئەوەش سەرباری بەاڵم

 كەسرێك هەر نریە مەر  واتە. برن تیرۆریسرتی كردەوەی و كار راستەوخۆی فاكتەرێكی ئەقلی الوازی كە نایسەلمێنن
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 ئەو بەاڵم برێ، تیرۆریسرت و توونردوتیژ مرۆڤێكری سروشرت بە دەبرێ برێ گەمرژە یران بیركرۆڵ و الواز ئەقلی ئاستی
 كرردەوەی و خرۆی ژینگەی كاریگەری ژێر بكەوێتە ئاسانی بە كەسە ئەو كە ئەوەی بۆ ڕێخۆشكەرە هۆكارێكی الوازییە

 خەڵكرانی لە ساویلكەترن كەسانە ئەو بڵێن دەیانەوێ ئەوان تر واتەیەكی بە[. 80234] بداتن ئەنجام تیرۆریستی
 كەسرایەتی لەبرارەی خۆیان توێژینەوەكانی بە پشت زیاتر بیردۆزە ئەم الیەنگرانی. هەڵدەخەڵەتێن ئاسانتر و تر

 .دەكرێتن تێبینی ئاشكرایی ب نێوانیاندا لە هاوشێوەیان خەسلەتی كە دەبەستن بەرەباب و خێزان یەك مرۆڤەكانی
 

 الساییكردن و تیرۆر

 
 كرۆمەاڵیەتی فێربروونی بیرردۆزی ناونیشانی لەژێر كردووە پێشكەش تیۆریێكیان ڤۆلتێرز رۆبێرت و باندۆرا ئالبێرت

(social learning theory )نمروونەی لە چراولێكردن و السراییكردنەوە و تێبینیكرردن فاكتەرەكرانی تیایردا كە 
 ڕێبررازی الیەنگرری كە ئەوان. دەژمێرردرێتن رەفتارەكران فێربرروونی سرەرەكیی فاكتەرەكرانی بە( modeling) رەفترار

 چ جررا تررر، خەڵكررانی رەفترراری تێبینیكردنرری ڕێررگەی بە دەترروانێ ترراك كە بررڕوایەدان لەو كررۆمەاڵیەتین فێربرروونی
 پسرپۆران برۆیەش هەر[. 841130] ببرێ رەفتارێرك جرۆرە هەر فێرری برێ، ئەنقەسرت و هۆشریاری بە یران بێ لەناكاو

 و چررررراولێكردن پرۆسرررررەكانی كررررراریگەری ژێرررررر دەكەونە ئاسرررررانتر زۆر هەرزەكررررراران و الوان كە دەدەن هۆشرررررداری
 و بردۆزنەوە خۆیران بۆ تر كەسانی نێو لە السایی بۆ نموونە هەندێ كە دەدەن هەوڵ ئەوان چونكە الساییكردنەوە،

 هەموو بە میدیایەكان، و ڕاگەیاندن دەزگاكانی سۆنگەیەوە لەم بۆیە بن، دیار و بەهێز كەسایەتی كە بكەن دروست
 بەناوبانگەكرررانی كەسرررایەتیە السررراییكردنەوەی برررۆ ئەوان پاڵررردانی لە بگێرررڕن بەرچررراو ڕۆڵێكررری جۆرەكرررانیەوە،

 تیرۆریسرتیەكان ڕێكخراوە هەموو كە دەبینین و[. 80034] خۆیان ویستراوی نموونەی بە بكەن ئەوان تا تیرۆریست،
 تەكنەلۆژیرای و كەرەستە ڕێگەی بە داوە هەوڵیان و وەرگرتووە سوودی زۆر بیردۆز و یاسا لەم داعش بەوانەشەوە و

 بكراتە خۆیران قێزەوەنەكرانی و دڕندانە و هۆ  كردەوە مۆبایل و ئەنترنێت تۆڕەكانی وەك هاوچەرخی پێشكەوتووی
 لە كرردەوانە ئەو و منردااڵن و هەرزەكراران و گەنجران السراییكردنەوەی و چراولێكەری برۆ بەرز( model) نموونەی

 بەو بررركەن خۆیررران الیەك لە بپرررێكن، ئامرررانج دوو ڕێرررگەیەك بەم و دەدەن، پیشرررانیان ئەنترنێرررت تۆڕەكرررانی سرررەر
 دڵڕاوكرێ و تررس تریشەوە الیەكی لە و دەگەڕێن، بەدوایاندا الساییكردنەوە بۆ هەرزەكاران و گەنج كە نموونەیەی

 . خەلكی دەروونی و دڵ نێو بخەنە تۆقان و
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 تـیـرۆریستە؟كــێ 

 
 جررێگەی لە لێرررەدا تیرۆریسررت، كەسررایەتی سررایكۆلۆژیای بررارەی لە زانسررتی تیررۆری كۆمەڵێررك پێشكەشرركردنی دوای

 برۆ ئامراژەیەكن كەسرێكدا لە مەرجرانە لەو چەند بوونی كە بكەین مەر  كۆمەڵێك بە گشی ئاماژەیەكی كە خۆیەتی
 :خۆارەوە لەمانەی بریتین مەرجانەش ئەو و زانستیەكان، پێوەرە پێی بە كەسێك تیرۆریستبوونی

 
 الیەنری بە یران بكرات خرۆارەوە كردەوكرانی و كار لە یەكێك لە بیر كە دەژمێردرێت تیرۆریست بە كەسایەتیەك - أ

 و تررس باڵوكرردنەوەی مەبەسرتی برۆ رەفتارانە، لەو چەند یان یەك ئەنجامدانی بە هەوڵبدات و هەڵبستێ كەمەوە
 و ئرابووری یران ئرایینی یران سیاسری ئامانجی هەندێ بە گەیشتن بۆ خەڵكیدا دەروونی و ناخ لە شلەژانی و تۆقین

 :دیاریكراودا واڵتێكی یان گرووپ بەرژەوەندی لە
 
 یرران یاسرراییەكان یرران سیاسرری دامەزراوە و دەزگررا یرران پررۆلیس كارمەنرردانی ئررازاردانی ڕفانرردن، یرران كوشررتن -١

 .سیڤیل خەڵكی یان ڕاگەیاندن
 واڵتانی باڵیۆزخانەی یان پەرستگاكان یان كارەبا وێستگەی یان فڕۆكەخانە یان كارگە تەقاندنەوەی و تێكدان -٢

 .گەشتیارییەكان شوێنە یان تر
 سررەر یرراردانەڕب و مەزهەبرری ڕێبررازێكی و هررزری بیرۆكەیەكرری یرران و بیروبرراوەر بررۆ كوێركرروێرانە دەمررارگیرییەكی -٣

 رەوشرتی، برێ یران گەنردەڵی یران و خیانەتكراری هاوشرێوەی بۆخترانی یران و خیانەتكار و الدراو و كافر بە خەڵك
 .كەسانە ئەو داهێنانەكانی و هۆنەری و هزری بەرهەمەكانی كارو بەهۆی و بنەمایی لەسەر

 تەگەرە و كۆسرپ یران ترر خەڵكرانی ئرازادی سرەركوتكردنی مەبەسرتی برۆ خرۆی سیاسی دەستهەاڵتی بەكارهێنانی -٤
 .تر نەتەوەیەكی یان گرووپ سیاسی یان هزری یان ئایینی چااڵكییەكانی بەر خستنە

 
 :دا كەسایەتی پێكهاتەی و ستراكچەر لە خۆارەوە خەسلەتەكانی لە یەكێك سەرهڵدانی - ب
 
 خرۆدی لەسرەر تەركیرزی هەموو و بكاتن خۆی خۆدی لە بیر تەنیا واتە( egocentricity) بوون خۆدسێنترالی -١

 ترری خەڵكرانی بیروباوەرەكرانی پەسندنەكردنی تەنها نەك و خۆی، هزروبیرەكانی دەوری لە خواڵنەوە و بێ، خۆی
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 برروونی لە كرردن نكرۆڵی واتە ،"تررر كەسرانی"  چەمكری بررۆ خرۆی الی لە جرێگەیەك هررێ  نەبروونی بەڵكرۆ الیەە، لە
 .ئەوان

 كە تر كەسانی لە كاردانەوەیەك جۆرە هەر كە چەشنێك بە خۆی، خۆدی هەڵسەنگاندنی لە وێنە بێ زیادەڕۆیی -٢
 بە دەبرێ كە هەبرێ بەوە براوەری و بزانرێ خۆی بۆ هەڕەشە و مەترسی لە جۆرێك بە نەبێ خۆیدا ویستی ئاستی لە

 .بداتن بەرپەرچی تووندی
 بەزەییەكری جۆرە هی  كوژراوان و قۆربانیان ناڵەباری ڕەوشی دیتن ب و بێ تر خەڵكانی خوێنی ڕشتنی تێنووی -٣

 .نەبزێوێ هەستی و نەبێ دوروست دا دەروونی و دڵ لە سایكۆلۆژیكی و فیزیۆلۆچیكی
 .بكاتن كارێك هەر بەرزەكان پایە و پلە بە گەیشتن بۆ و هەبێ دەستهەاڵت بۆ وێنەی بێ حەزێكی -٤
 كاتی بەشێوەیەكی چ   بووبێتن، مێنتالی نەخۆشی تووشی یان و هاتبێ خۆی لگەڵ سێكسی كاری تووشی پێشتر -٥

 .هەمیشەیی و بەردەوام یان بێ
 بە كۆمەڵگایررانە دژە كررارە ئەو و بكرررێ بەدی تیایرردا كۆمەڵگررای دژە و سررایكۆپاتی كەسررایەتی خەسررلەتەكانی -٦

 و یاسررایی دژی كررردەوەی بە كە كۆمەڵگررا، باوەكررانی نەریررتە و داب لە دور بە بررداتن ئەنجررام شررارەزایان و وریررایی
 .بژمێردرێتن تاوان

 الوازی بە هەسرت قولی بە تیایدا كە بكرێ دی بە الی لە( hallucination) وەهمی كەسایەتیەكی خەسلەتی -٧
 خەڵكرانی لە كە ئاسرتێكدا لە و جۆرێرك بە بكات، خۆی شەكەتەكەی و ماندوو و الواز جەستە و خۆی و وێنەی بێ
 .بدەن ئەو ئازاری بەنیازن تر خەڵكانی كە دابێ ئەوە چاوەڕوانی لە بەردەوام و بێ گۆمان بە كارەكانیان و تر
 ڕێكخرراوە الیەن لە كە هەبێ، ال لە بەگژداچوونی و ویژدانی الیەنی لە ناجێگیر كەسایەتییەكی خەسلەتەكانی -٨

 .لێوەردەگیرێتن سوودیان تایبەت مەبەستی بۆ تیرۆریستیەكانەوە
 و گررررووپ ئرررایینی یررران سیاسررری ئامانجەكرررانی وەدەسرررتهێنانی برررۆ برررێ ئامرررادە و هەبرررێ الی لە خۆكرررۆژی حەزی -٩

 .بدۆڕێنێ خۆی ژیانی خۆی تاخمەكەی
 بیرروڕای هەنردێ خاوەن كەسانە ئەو دەكرێ و هەڵدەخەلتێنرێتن ئاسانی بە كە بێ شیزۆفرینی كەسایەتییەكی -١١

 [.72838] بكەن پیامبەراتی داوای و بزانن موعجیزە خاوەن بە خۆیان وەك دووربن لژیك و ئەقل لە كە وابێ
 هەموویررران بڵێرررین باشرررتر یررران زۆرینەیررران كە دەبینررررێتن ڕاشررركاوانە بە بكەیرررن مەرجرررانە بەو پێرررداچونێك ئەگەر

 تیرۆریسررتیدا كررردەوەی و رەفتررار هەنرردێ لە خۆیرران كە مرررۆ ، ترراكی سررایكۆلۆژی و ئەقلرری الیەنرری بە پەیوەسررتن
  بۆێرانە بە بۆیەش و سایكۆلۆژیایە، زانستی سەرەكیی هەرە تەوەری و ناوەرۆك و كاكلە رەفتار و دەنوێنن،
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 .تیرۆریستیدا كرێكی هەر لە دەگێڕن بەرچاو ڕۆڵێكی مێنتالی و سایكۆلۆژی الیەنی كە بڵێین دەتوانین
 

 سایكۆلۆژیای تاوانناسی و شرۆڤەی بۆ تیرۆر

 
 شررۆڤەكردنی برۆ ئەنجامرداوە زانسرتی جۆراوجرۆری توێژینەوەی تاوانناسی سایكۆلۆژیای سایكۆلۆژیا، لە لقێك وەك 

 لە كە دەدەیررن تێروێژینەوانە لەو یەكێررك بە ئامراژە تەنهرا دا لێرررە كە تیرۆریسرتیەكان، كررردەوە و تیررۆر دیراردەی
 گرینگترررین كە كررراوە، برراڵو( post) گۆڤرراری لە و دراوە ئەنجررام( R. Meyer ،1987) مێیێررر رۆبێرررت الیەن

 :خوارەوە لەوانەی بریتین ئەنجامەكانی
 
 و دەروونرری نەخۆشرریە بەدەسررت كە كەسررانەی ئەو كە هەیە ئەوەیرران ئررارەزووی زیرراتر تیرۆریسررتییەكان گرررووپە -١

 سررەر بررخەنە خۆیرران كەموكۆڕییەكررانی دەدەن هەوڵ كە كەسررانەی ئەو یرران هتررد،.. و پارانۆیررا وەك مێنتالیەكررانی
 الیررێ بررۆ ئەوان، بررۆ مەترسررین سررەرچاوەی تررر خەڵكررانی كە دەكەن هەسررت و بلكێررنن، ئەوانەوە بە و تررر خەڵكرانی

 .ڕابكێشن خۆیان
 .سااڵن سێ و بیست لە نزیك ساالنی دەكەونە تەمەنەوە رووی لە تیرۆریست كەسانی -٢
 .بڵندە و بەرز ژیرییان ئاستی و زیندوون و چااڵك و چۆست زۆر كەسانە ئەو -٣
 .بنەماكانیدا پێناوی لە بن مردن ئامادەی هەمیشە وادەكاتن كە بەهێزە پاڵنەرێكی ئەوان ئایینی بڕوای -٤
 خۆیران خرۆدی سرەلماندنی و( self- actualization) خۆبەدەسرتهێنان بەرزی ئارەزوویەكی تیرۆریست كەسانی -٥

 نەریتەكران و داب هەمروو كە دەزانن، خۆیان خێزانی بە خۆیان تیرۆریستەكەی گرووپە كە جۆرێك بە هەیە، ال لە
 .وەردەگرن لێیان خۆیان فرمانەكانی و
 كە ئاستێكدا لە زاڵە، تیرۆریستییەكاندا ڕێكخراوە بەسەر تۆڵ و تووند دەستهەاڵتدارێتی ڕێكخستنی لە جۆرێك -٦

 [.82234] خۆیانن سەرووتری ملكەچی و گۆێڕایەڵ سێ و دوو بێی بچوكترن ئەوانی
 

 سررایكۆلۆژی بنەماكررانی هەمرروو لە سرروود تیرۆریسررتییەكان ڕێكخررراوە كە دەردەخرراتن بررۆ ڕاسررتیەمان ئەو خررااڵنە ئەو
 و برێ خۆیردا سەرووتری كەسانی ڕكێفی ژێر لە بەردەوام كە بكەن دروست تاكێك تیرۆریست لە ئەوەی بۆ وەردەگرن

 ئەوە هەوڵری مەبەسرتە ئەم برۆ كە بەترایبەت بركەن، نەچراری خۆیران بۆگەنەكرانی و داپلۆسرێنەر مەرەمە بۆ بتوانن
 سایكۆلۆژیەوە ئازاری و ئێش جۆرەها بەدەست كە ئەوانەی و دوورەپەرێز و گەنج و ساویلكە تاكە هەمیشە كە دەدەن
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 وەك الوازەكرررانی هەرە خررراڵە لە مەبەسرررتەش ئەم برررۆ و گرووپەكانیررران، گێرررژاوەی داوی نێرررو برررخەنە دەنررراڵێنن،
 ئەو بوونە داوانە ئەم تووشی كەسانەی لەو زۆر داوە نیشانی ئەزموون و پێدەكەن، دەست مادییەكانیان پێداویستیە
 پەیترررا پەیترررا دواترررر و ڕاكێشرررراون، ڕێكخرررراوانە ئەو نررراو برررۆ پرررارە زەبرررری بە یەكەم قۆنررراغی لە كە كەسرررانەن

 لێررری یررران جیرررابوونەوە ئیترررر كە كررراتەی ئەو ترررا جێبەجێكرررردوو دا بەسرررەر پەروەردەكرنیررران ترررری فۆرموولەكرررانی
 تراكە ئەو دەتروانن ڕێكخرراوانە ئەو قۆناغەدا لەو ئینجا دەبێ، ئەستەم و زەحمەت خۆقۆرتاڵكردنیان و دووركەوتن

 .بكەن نەچاری تیرۆریستانە و تووندتیژ كارێكی هەر بۆ ئایینی بەتایبەت و جیاواز بڕوبیانۆی بە و ئاسانی بە
 

 بوونەوەی تیرۆر بەرەنگار

 
 جۆرەكررانی هەمروو بە چەككرردنە خرۆپڕ و خرۆڕاگری ب پێویسررتی سرەردەمیانە مەترسریداری دیراردەیەكی وەك تیررۆر
 رووبەرووبررروونەوە برررۆ ئرررایینیەوە و سررریاس و كرررۆمەاڵیەتی و سرررایكۆلۆژی و پەروەردەیررری و كۆنكرێتەكررران - مرررادی

 و كۆمەڵگرا تاكەكرانی برۆ ئاسرایش دابینكردنری و هەواڵگرری، برۆاری لە نێرونەتەوەیی هاوكراری لە جگە. لەگەڵیدا
 ،[ 1:8:0] تیرۆریسرتییكاندا گرووپە و الیەن و كەسان بەسەر تووند سزای سەپاندنی و دامەزراوەكانی، و دەزگا

 :نموونە بۆ بەر بگیرێتە پێویست شوێنی و ڕێ هەندێ دەبێ كۆمەڵگا پاراستنی بۆ
 
 و گشررتی رۆشررنبیری ئاسررتی كردنرری بەرز و هۆشرریاركردنەوە بررۆ زانسررتی كۆنفرانسرری و سرریمینار و كررۆڕ ڕێكخسررتنی -١

 .بەتایبەت هەرزەكاران و گەنجان
 رۆژنامەكران و گۆڤرار و رادیرۆ و تەلەفزیرۆن و ئەنترنێرت تۆڕەكرانی بەترایبەت و ڕاگەیانردن دەزگاكانی لە سوود -٢

 لەسرەر تیرۆریسرتانە و توونردرۆیی هرزری خراپری ئەنجامەكرانی لەسەر زیاتر زانیاری باڵوكردنەوەی بۆ وەربگیرێتن
 زۆر قۆنرراغی بەسرەر جیهرران و كوردسرتان ئەمررۆكە كە بەتررایبەت و جیهرانی، و كوردسررتانی و نراوچەیی ئاسرتەكانی

 هرزرە خراوی و خرش ناوەرۆكی ڕاستیی لە جیهانی و كورد تاكێكی هەر پێویستە و دەبێ، دەرباز ناسكدا و هەستیار
 .تێبگاتن دەمارگیرییەكان و تیرۆریستیی

 لە ئەمرررۆكە كوردسررتانیان و نەتەوەیرری بەرژەوەنرردییەكانی پاراسررتنی كە ڕابهێنررین هررزر ئاسررتی لەسررەر خەڵكرری -٣
 كە بكرررێن تەسررك هزروبیررری هەنرردێ قۆربررانی بەرژەوەنرردییانە ئەو نررابێ و بەرژەوەنرردییەكانە هەمرروو سررەرووی

 . دووریشە لێیان بگرە و نیە پێوە پەیوەندییان هی  كوردستانیان
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 مامۆسرتا لە هەر بركەن، كرار برۆارەدا لەو شیاو كەسانی و بدرێتن ئایینی الیەنی و مزگەوت بە زیاتر بایەخێكی -٤
 و وتیرژی توونرد بیرری و هرزر برن دوور دەبرێ كە لەوەی جرگە كە خزمەتكرارانی، تراوەكو وتراربێژان و ئایینییەكان
 بەهررا خرراوەن تررریش الیەكرری لە و بررن، بررۆارە ئەم تەواوی شررارەزای هەم ئررایینی، ڕامررانی و واتررا بررێ دەمررارگیرێ
 .هەبێ دەرووندا و ناخ لە كوردستانیان سەرپێبوونی و نەتەوایەتی هەستی و كوردەواری

 الوازی هۆكارەكرانی لەبەر كە كەسرانی و بدرێتن زانینگەهەكان و پەیمانگە و قوتابخانە بە هاوشێوە بایەخێكی -٥
 نەتەوایەتییەكران بەرژەوەنردییە ئامرادەن تەسركەكانیان بەرژەوەنردییە لەبەر یران كوردەواری و نەتەوایەتی هەستی

 قوتابیان كەسایەتی پێگەیاندنی و زانست ڕێڕەوەی ب زیان فێركردن و پەروەردە سەنتەرەكانی لە و بكەن قۆربانی
 سرزا بركەن، پەروەردە شەكەت و الواز نەتەوایەتی ئینتیمای رووی لە خۆیان وەك ئەوانیش دەدەن هەوڵ و دەگەینن

 .بدەن الیان كار لە و بدرێن
 رۆشرررنبیری، و كرررۆمەاڵیەتی و ئرررابووری و پەروەردەیررری رووی لە كۆمەڵگرررا نررراوكی وەك خێرررزان بە بایەخررردان -٦

 ئەنردامانی پەیوەندیكردنی ئەگەری ببێتە لەوانەیە كە حالەتی چارەسەركردنیزۆر لەسەر هەیە زۆری كاریگەرییەكی
 .تیرۆریستییەكان و تووندڕۆ الیەنە و ڕێكخراو بە خێزانەكانیان

 دەروونرری ئررازاری و ئررێش جۆرەهررا لەگەڵ دەكەن تیرۆریسررتییانە ڕێكخررراوە بەم پەیوەنرردی كەسررانەی لەو زۆر -٧
 بررررۆ سررررایكۆتراپی، و سررررایكۆلۆژی دامەزراوەی یرررران سررررەنتەر كۆمەڵێررررك دامەزرانرررردنی بررررۆیەش دەسررررتەویەخەن،
 برۆ هەوڵردان هەروەهرا و دەزانردرێتن، گرنرگ بە دەكرێرت لێروە جۆرەیران لەو گۆمانی كە كەسانێك دەستنیشانكردنی
 كە ڕووخراوەیە، خرۆدە ئەو داڕشرتنەوەی نروێ لە سرەر و خۆیان خۆدی تێگەیشتنلە لە كەسانەیە ئەو هاریكاریكردنی

 پێشررتری قۆناغەكررانی لە سررایكۆلۆژی و كررۆمەاڵیەتی ئررابووری، پەروەردەیرری، سیاسرری، فرراكتەری كۆمەڵێررك هررۆی بە
 .نراوە بنیات الواز و سست ژیانیان

 
 امئەنج

 

 دێرینری پێشرینەیەكی كە ئەوەی لەگەڵ كە سرەردەم ناسراوەكانی چەمكە لە یەكێك بۆوەتە ئەمرۆكە تیرۆر دیاردەی
 دەسرتكەوتە هەمروو لە سروودی دا ئێسرتا لە بەاڵم دەگەڕێرتن، مرۆ  ئافراندنی ساتەكانی سەرەتاییترین بۆ و هەیە

 و ئررایینی جیرراوازی بێرری بە و مرۆڤررایەتی خررۆدی دژی لە و وەرگرترروو مرۆڤررایەتی شارسررتانیەتی پێشرركەوتووەكانی
 .دێنیتن بەكاری رەگەزی، و نەتەوایەتی
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 هررزری و كررردار و رەفتررار كۆمەڵێررك چوارچێرروەی لە الیەنەك وەك دڕنرردانە، و هررۆ  و نامرۆڤایررانە دیرراردەیە ئەم
 تێكچرونی و كۆڕی و كەم هەندێ و سایكۆلۆژی الیەنی كاریگەری بۆ زۆریشی بەشێكی كە تووندوتیژانە، و نائاسایی
 لەسرەروی كە رەفترارانە جرۆرە ئەو سرەرهڵدانی هۆكراری دەبرنە ناڕاسرتەوخۆ یران ڕاسرتەوخۆ كە دەگەڕێرتن، دەروونری

 هەوڵیران سرایكۆلۆژی جیاجیاكرانی ڕێبازە و تیۆری هەربۆیەش. تیرۆرە و تووندوتیژی و تووندرۆیی هەموویانەوەش
 ئەم شرراراوەكانی رەهەنرردە و ترروێژینەوە بەر بررخەنە تیرۆریسررت ترراكی سررایكۆلۆژیای بە پەیوەنرردار الیەنەكررانی داوە
 .بكەن ئاشكرا و روون كەسایەتیە جۆرە

 
 و قۆنرررا  هەمررروو ترسرررناكە دیررراردە ئەم چارەسرررەركردنی برررۆ الیەنە هەمە بزاڤەكرررانی و چارەسرررەركردن لە دیرررارە

 هرزری الیەنری لە تیرۆریستە كەسایەتی چارەسەری ئەویش كە دەگرنەوە هاوبەشدا خاڵی یەك لە خۆیان جۆرەكانی
 لە برابەتە ئەم هێشرتان بەاڵم ڕوونكردنەوانە ئەو هەموو سەرەڕای بەاڵم. سایكۆلۆژیەوە و پەروەردەیی و مێنتالی و

 سرایكۆلۆژییەكانی هۆكرارە و ئەگەر تراوەك زانستی توێژینەوەی بەر بخرێتە زیاتر پێویستە ئێمە وەك كۆمەڵگاكانی
 . بكرێنەوە كەم زیانەكانی ڕێژەی بدرێتن هەوڵ بنەمایان لەسەر و بزاندرێتن باشتر

 
 :ژێدەر و سەرچاوەكان
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