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پێشەکی 

کۆنگــرەی پازدەهەمــی حیزبەکەمــان لــە رۆژی ٨ی رەزبــەری 
ســاڵی ١٣٩١ی هەتــاوی پێکهــات، لــەو رۆژەوە تــا ئێســتا زیاتر 
ــزب،  ــۆی حی ــڕەوی نێوخ ــی پێ ــەرێ، بەپێ ــاڵ تێدەپ ــە 5 س ل
کۆنگرەکانــی حیــزب چــوار ســاڵ جارێــک دەگیرێ و بــەو پێیە 
دەبوایــە ســاڵێک لەمەوبــەر ئــەم کۆنگرەیــە پێکهاتبــا، بــەاڵم 
لەبــەر چەنــد هۆیەکــی تەشــکیالتی و تەکنیکــی بــۆ زیاتــر لە 

ســاڵێک دواخــرا.

کادر و پێشــمەرگە، ئەندامــان و الیەنگرانی حیزبی دێموکراتی 
ــاوەی 5 ســاڵی  ــە م ــە ل ــران، شــەرەفمەندن ک کوردســتانی ئێ
رابــردوودا، بــە گیانبــازی و بــە کار و تێکۆشــانی خۆیــان، ئــااڵی 
خەباتــی حیزبەکەیان لــە هەلومەرجێکی زۆر ســەختدا هەروا 
شــەکاوە راگــرت و بــە ســەربەرزییەوە گەیاندیانــە کۆنگــرەی 

شازدەهەم.

ئــەو گیانبــازی و کار و تێکۆشــانە بــە مانای شــەهید و بریندار 
ــی  ــمەرگە، ئاوارەبوون ــە کادر و پێش ــەس ل ــان ک ــی دەی بوون
دەیــان کەســی دیکــە لــە ئەندامانــی چاالکــی حیزبــی و 
ــە  ــاو ل ــی بەرچ ــی ژمارەیەک ــی کران ــان و زیندان بنەماڵەکانی
تێکۆشــەرانی حیــزب لــە الیــەن هێــزە ســەرکوتکەرەکانی 

ــووە.  ــران ب ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــی کۆم رێژیم

بۆیــە ئێمــە لــەو کۆنگرەیــەدا، ســاو دەنێریــن بۆ گیانــی پاکی 
ئــەو شــەهیدە ســەربەرزانە و بنەماڵــە تێکۆشــەرەکانیان کــە 
لــە رێبــازی شــەهیدە خۆشەویســتەکانیاندا هەنــگاو دەنێــن. 
ــان  ــی ئەندام ــات و بەربەرەکانێ ــە خەب ــزەوە دەڕوانین ــە ڕێ ب
ــەت  ــە تایب ــەک، ب ــوو جێگای ــە هەم ــزب ل ــی حی و الیەنگران
ئەندامانــی نێوخــۆی واڵت کە لەژێر زەبروزەنگی راســتەوخۆی 
ــی  ــە پێشــوو خەبات رێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا، چاالکــر ل
خۆیــان لــە راســتای بەرنامــە و ئامانجەکانــی حیزبەکەمانــدا، 

درێــژە پێــداوە و شــانازیی زۆریــان خوڵقانــدووە.

ســاو دەنێریــن بۆ زیندانیانی سیاســی، بە تایبــەت زیندانیانی 
سیاســیی کــورد کــە بــە تاوانــی ئازادیخــوازی، لــە ژیانــی ئــازاد 

ــراون. بێبەش ک

ــن  ــەت بنێری ــاوی تایب ــارەوە، س ــەو ب ــەر ل ــدەن ه ــزن ب ئی
بــۆ گیانــی دوو هاوســەنگەر و هاوڕێــان، دوو ئەندامــی 

ــە  ــە ل ــەرد ک ــەهیدان کاوە جەوامن ــزب، ش ــی حی رێبەرایەتی
بەربەرەکانێیەکــی رووبــەڕوو لەگــەڵ هێــزە بەکرێگیراوەکانی 
ــە کوردســتانی ڕۆژهــەاڵت و کاک چەکــۆ رەحیمــی  ــم ل رێژی
کــە بــە هــۆی نەخۆشــییەکی کتوپــڕ لــە باشــووری کوردســتان 

ــوون. شــەهید ب
شــەهید  پاکــی  گیانــی  بــۆ  دەنێریــن  ســاو  هەروەهــا 
ــردراوی کۆنفرانســی  ــەری هەڵبژێ ــژاد« نوێن »هێمــن مەوالنن
ــی  ــی بەرێوەبردن ــە کات ــەو ســاڵەدا و ل پێشــمەرگەکان، کــە ل
ــە گوللــەی هێزەکانــی  ــە نێوخــۆی واڵت، ب ئەرکــی حیزبــی ل

ــرا. ــەهید ک ــم ش رێژی

بەداخــەوە ئێســتا ئەوشــەهیدانە لــە نێــو ئێمــەدا بــە جەســتە 
هەمــوو  وەک  بــەاڵم  بەتاڵــە،  کورســییەکانیان  و  غایــن 
شــەهیدانی رێــگای رزگاریــی نیشــتانەکەمان، جێگایــان 
ــە  ــان ب ــی رێبازەکەی ــی ئەوینداران ــو دڵ ــە نێ ــە ل ــۆ هەمیش ب

زیندوویــی دەمێنێتــەوە.

پیــرۆز بــێ کۆنگرەیەکــی وا بەهــادار و شــەرەفمەند لــە 
ــی  ــمەرگە و الیەنگران ــە کادر و پێش ــەهیدان، ل ــەی ش بنەماڵ
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران. پیــرۆز بــێ لــە 
ئامادەبووانــی کۆنگــرەی شــازدەهەمی  ئێــوە هاوڕێیــان، 

رۆژهــەاڵت«. »ڕاســانی  کۆنگــرەی  حیزبەکەمــان، 

سیستمی جیهانی 
خوێندنه وه یه ک بۆ هاوکێشه  سیاسییەکانی  جیهان و 

کاریگه رییان له سه ر داهاتووی هاوکێشه کانی خۆرهه اڵتی 
ناوەڕاست و ئێران

سه رکه وتنی ترامپ وه کوو 
)45(ـه مین سه ر کۆماری ئا مریکا

زۆربــه ی  پێشــبینییه کانی  ســه ره ڕای 
چاودێــر و ناوه نــده  ئه کادیمییــه کان 
گشــتی،  ڕای  هەڵســەنگاندنی  و 
دۆناڵــد ترامــپ، وەک بەتەمەنریــن 
هەڵبژێــردرا. ئامریــکا  ســەرکۆماری 

ــووه  هــۆی ڕاکێشــانی هه ســت  ــی ســه ر نجە  و ب ــه وه ی جێ ئ
و ســۆزی ده نگده رانــی ئه مریکــی، ئــه وه  بــوو کــه  »ترامــپ« 
بێجگــه  لــه  ڕکا به رایه تــی له گــه ڵ بونیــادی حیزبــی، ئابــووری، 
ــی  ــه ڵ هاوحیزبییه کان ــکا، له گ ــی ئامری ــی و ئیداری حکوومەت
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خۆیشــی ڕووبــه ڕوو بــووه وه . له  الیه کی تریشــه وه  به شــداریی 
به رچــاو و دوور لــه  چاوه ڕوانیــی ئــه و سپیپێســتانه ی کــه  
ده وترێــت خــاوه ن بڕوانامــه ی نزمــن، هه روه ها دانیشــتووانی 
ــژه ی به شــداریی  ــه ک و ڕێ ــه  الی ده ره وه ی شــاره  گــه وره کان ل
که مــری ڕه شپێســته کان و ته نانــه ت ده نگەکانیــان بــه  ترامــپ 
)ترامــپ توانیــی ده نگــی گشــتیی ٣5%ی سپیپێســته کان، ٨%ی 
به ته مه نــه کان  5٣%ی  گه نجــان،  ٣٧%ی  ڕه شپێســته کان، 
به ده ســت بهێنێــت(، هاوکێشــه  پێشــبینی بــۆ  کــراوه کان 
لــه  به رژه وه نــدی و قازانجــی »دۆناڵــد ترامــپ«، گۆڕانــی 
به ســه ردا هــات. ئــەوەش لــە هەلومەرجێکــدا بــوو کــە 
ســەرکۆماری پێشــووتر)ئۆباما( بــە هیــوای بەئــاکام گەیاندنــی 
ــە  ــەبارەت ب ــالمی، س ــاری ئیس ــەڵ کۆم ــتانەکانی لەگ دانوس
پیتاندنــی یورانیــۆم بــۆ دەست ڕاگەیشــتنی بــە چەکــی ناوکی، 
کــە بــە وتووێــژی واڵتانــی ١+5 لەگــەڵ ئێــران ناوبانگــی 
دەرکــرد، جڵــەوی بــۆ ئــەو ڕێژیمــە بەتایبــەت لــە خۆرهەاڵتی 
ــی خــۆی  ــێ بەدڵ ــا بتوان ــرد ت ناوەڕاســت و ســووریە شــل ک
نفــووز و دەســەاڵتی لــەو ناوچەیــە ســەقامگیر بــکات و 
شــکۆی ئامریــکا بخاتــە ژێــر پرســیارەوە. ســازانێک کــە ترامپ 
بــە خراپریــن ڕێککەوتنــی مێــژووی واڵتەکــەی وەســفی کــرد، 
بــە جۆرێــک کــە هــەر لــە بانگەشــەکانی هەڵبژاردنــدا، ئــەو 
ســازانەی بــە شــوورەیی و بــە زەرەری ئامریــکا لێکدایــەوە و 
ڕایگەیانــد: ئەگــەر لــە هەڵبژاردنەکانــدا دەنــگ بێنێتــەوە، ئەو 
ڕێککەوتننامەیــە دەدڕێنــێ و شــکۆ بــۆ ئامریــکا دەگێڕێتــەوە.

ترامپ و یه کێتیی ئورووپا

و  ئورووپــا  نێــوان  هاوپه یانیــی 
ئا مریــکا هــه وراز و نشــێوی تێــدا بووه ، 
ــه م  ــی ئ ــه  نزیکه کان ــه اڵم په یوه ندیی ب
دوو هاوپه یانــه،  هــه ر لــه  ســه ره تاوه  
ســه ره کی  بنه مــای  دوو  له ســه ر 
دامــه زراوە: ١-ئورووپــا و ئامریــکا له ســه ر زۆربــه ی بابــه ت و 
ــران  ــه ر قه ی ــی ه ــه ری ڕوودان ــه  ئه گ ــاوڕان. ٢-ل ــه کان ه پرس
ــه ، پشــت  ــه م هاوپه یانان ــۆ یه کێــک ل یاخــود کاره ســاتێک ب

ــن. ــر ده ب ــای یەک وپه ن

هه ڵبژاردنەکانــی  لــه   ترامــپ«  »دۆناڵــد  ســه رکه وتنی 
ســەرکۆماری، ده بێتــه  هه ڕه شــه  بــۆ ســه ر ئــه م هاوپه یانییــه  
مێژووییــه . النیکــه م لــه  ســەرەتادا ئــه م نیگه رانییــه  لــه  
ــه م  ــپ، ئ ــد ترام ــه رکاری دۆناڵ ــه  هاتنه س ــه  ب ــوو  ک ــارادا ب ئ

هاوپه یانێتییــە بــۆ هه میشــه  کۆتایــی پێ بێــت. ترامــپ، 
زیاتــر له وه یکــه  بــڕوای بــه  هاوپه یانــی و یه کگرتوویــی  
له گــه ڵ هاوپه یانه کانــی هه بێــت، بــڕوای بــه  دیوارکێشــان و 
مــه ودای ئو قیانووســه کان هه یــه  و تــا ئێســتاش به ئاشــکرا بــۆ 
هه مووانــی ده رخســتووه  کــه  ئــەوەی بــە الوە گرینگــە، واڵتــی 

ــەرەکی. ــی س ــە وەک ئەولەوییەت ئامریکای

ترامــپ لــه  یه کێــک لــه  وتــارە  گرینگه کانــی خــۆی له بــاره ی 
ــکا  ــر ئامری ــه  چی ــد: »ئێم ــەوە ڕایگه یان ــه تی ده ره کیی سیاس
ــه ی  ــه ی هه ڵ ــتی ڕوانگ ــه،  ڕاده س ــه م واڵت ــی ئ ــود خه ڵک یاخ
به جیهانیبــوون ناکه یــن«. لــەم روانگەیەشــەوە، واڵتــی ئامریکا 
بــه  ڕێبه رایه تیــی »ترامــپ«، بــە گه وره تریــن ســه رچاوه ی 
گرفــت لــه  بــەردەم ڕێکخســن، نــه زم وسیســتمی نوێــی 
ــە  ــه م قســه یه ش ئامــاژە ب ــۆ ســه ملاندنی ئ ــرا. ب ــی دان جیهانی

دوو هــۆکاری ســه ره کی دەکەیــن:

ــه ی  ــر جێگ ــکا، چی ــی ئامری ــن و گه ره نتییه کان ــه م؛ به ڵێ یه ک
متانــه  نیــن. »ترامــپ« لــه  وته کانی خۆیــدا له  بانگەشــەکانی 
هه ڵبــژاردن، پرســی پشــتیوانی و پاڵپشــتیی ئامریــکا لــه  
په یانــی  لــە  ئه نــدام  خۆرهــەاڵت،  ئورووپــای  واڵتانــی 
ژێــر  بــرده   به تــه واوی  )ناتــۆ(ی،  باکــوور  ئه تله نتیکــی 
ــۆ پاراســتنی  ــه  ب ــه و واڵتان ــه ر ئ ــد: ئه گ پرســیارەوە و ڕایگه یان
خۆیــان ڕێوشــوێنی گونجــاو نه گرنــه  بــه ر، ئــه وه  ئامریــکا بــۆ 
ــپ«،  ــا »ترام ــاکات. هه روه ه ــک ن ــان، کارێ ــردن لێی به رگریک
لەبــارەی ســعوودیەش هه ڵوێســتی گــرت و گوتی: ســعوودیە، 
ــی  ــۆ ئاسایشــی واڵتەکــەی، تێچــوو و خه رجییه کان ــت ب ده بێ
بگرێتــه  ئه ســتۆ؛ هه روه هــا »ترامــپ« واڵتانــی کۆریــای 
باشــوور و ژاپۆنــی هــان دا، کــه  بــۆ به رگــری لــه واڵته که یــان،  
ــه م  ــه ن. »ترامــپ« ل ــار بک ــی ته ی ــی ئه تۆم ــه  چه ک ــان ب خۆی
ماوه یــه دا، به ئاشــکرا نیشــانی داوه  کــه  ئامریــکا چیــر ئامــادە 
نییــە ڕۆڵــی پۆلیــس بــۆ ئورووپــا، ناوچــه ی خۆرهەاڵتــی 
ــی  ــوو وه ک کۆمپانیایه ک ــت، بەڵک ــیا بگێڕێ ــت و ئاس ناوەڕاس

ــکات.  ــکه ش ب ــان پێش ــایش، خزمه تی ــواری ئاس ــی ب تایبه ت

دووهــه م؛ »ترامــپ« هه ڵوێســتێکی جیــاوازی لەهەمبــەر 
ــه ڵ  ــه  پێشــر،  له گ ــه ر. ئێم ــه کان گرتۆتەب ــه زراوه  جیهانیی دام
ــش  ــن، ئه وی ــه ڕوو بووی ــدا ڕووب ــی زاڵ بۆچــوون و ڕوانگه یه ک
ئــه وه  بــوو کــه ڕێکخســن و سیســتمی  لیبڕاڵیــی جیهانیــی، که 
ــکاوه   ــه ن ئامری ــه  الی ــی  دووهــه م ل ــه  دوای شــەڕی جیهانی ل
و  به رگــری  ڕێگــه ی  که م تێچووتریــن  کــراوه ،  دروســت 
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پاراســتنی به هــا و به رژه وه ندییه کانــی ئامریکایــه ، بــه اڵم 
»ترامــپ« لــه  بنه ڕه تــدا، دژی ئــه م بیرۆکه یه  یــە و به تــه واوی  
ڕه تــی ده کاتــه وه . هــه روه ک چــۆن »جــۆرج ده بلیــو بــووش«، 
دوای ڕووداوه کانی ١١ی ســێپتامربی ســاڵی ٢٠٠١، هه ڵوێســتی 
خــۆی لەبــارەی دامــه زراوه  نێوده وڵه تــی و جیهانییــه کان 
دامــه زراوه   کــه   بڕوایه دایــه   لــه و  »ترامپ«یــش  گــۆڕی، 
جیهانییــه کان، ســنوور و بەرەبەســتی له ڕاده به ده ریــان بــۆ 

ــردووه . ــکا دروســت ک ــی ئامری ــی کار و پالنەکان ئازادی

هه مــوو  بــە  ســەبارەت  زۆر  ڕاده یه کــی  تــا  »ترامــپ«   
ڕێکخــراو و دامــه زراوه  نێوده وڵه تییه کانــی وه ک »ڕێکخــراوی 
ــی  ــی ئه تله نتیک ــی، ڕێکخــراوی هاوپه یانی ــی جیهان بازرگانی
و  نه تــه وه  یه کگرتــووه کان  ڕێکخــراوی  )ناتــۆ(،  باکــوور 
ــه ر  ــه  ب یونســکۆ، ڕوانگه یه کــی پێداچوونه وه خوازانــه ی گرتۆت

ــە یونســکۆش کشــاوەتەوە.  و ل

چەند سیناریۆی ستراتیژیی
یه کێتیی ئورووپا بەرامبەر

بە سیاسه تی »دۆناڵد ترامپ«

ــه ر،  ــا پێدەچــێ  بیگرێته  ب یه که میــن ڕێوشــوێنێک کــه  ئورووپ
ئه وه یــه  کــه گوشــار و نفووزیــان له ســه ر ئامریــکا زیاتــر 
بکه نــه وه . ئورووپاییــەکان لــه ڕووی  بڕیار و هەڵســوکەوتەکانی 
دەیهــەوێ  کــه   تێگه یشــتوون  لــه وه   »ترامــپ«ەوە، 
به هێــزه وه   ئامریــکا،  دیکــەی  ســه ر کۆماره کانی  وه کــوو 
هەڵســوکەوت بــکات و وه کــوو ده رفه تێــک بــۆ به کارهێنانــی 
ده ســه اڵت، که ڵــک لــه  الوازییه کانیــش وه ربگرێــت. ئورووپــا  
ــی  ــە  ئورووپایه ک ــوو ک ــەوە ب ــری ئ ــراق فێ ــی عێ ــه  ئه زموون ل
نایه کگرتــوو و پرشــوباو نفووزێکــی ئه وتــۆی له ســه ر ئامریــکا 
نابێــت. هــه ر کاتێــک کــه  واڵتانــی  ئورووپایــی ســەباره ت بــە 
پرســه  جیاوازه کانــی وه کــوو پاراســتنی بــوار و که رتــی تایبه ت، 
سیاســه تی کێبڕکێکارانــه  و »بــاج«، هاوئاهه نــگ و یه کگرتــوو 
ــه ڵ  ــزه وه  له گ ــه ی  هێ ــه  پێگ ــه  ل ــردووه،  توانیویان ــان ک کاری

ــه ن. ــه  بک ــکا مامه ڵ ئامری

واڵتانــی ئورووپــا،  هەمــان سیاسه تیشــیان لــه  سیاســه تی 
١+5 له ســه ر پرســی ناوکیــی ئێــران بینــی. به شــێوه یه ک 
ئورووپــا،  یه کێتیــی  ئه ندامــی  گــه وره ی  ده وڵه تانــی  کــه  
توانییــان بــه  نیشــاندانی یه کگرتوویــی و یــه ک هەڵوێســتیی 
ــی  ــی ناوکی ــارەی پرس ــکا لەب ــته کانی ئامری ــان، هه ڵوێس خۆی

ــتی  ــه کان به مه به س ــه ش، ئورووپایی ــه م پێی ــۆڕن. ب ــران بگ ئێ
ــکا، پڕۆســه یه ک  ــان له ســه ر ئامری ــووزی خۆی ــی نف زیاترکردن
بــۆ به ده ســتهێنانی ڕه زامه ندیــی هه مــوو واڵتانــی ئورووپایــی 
ــه تی  ــایش، سیاس ــوو ئاس ــی وه ک ــرس و بابه ته کان ــارەی پ لەب
ده ره کــی، کــۆچ و کۆچبــه ری و ئابــووری، ده گرنه بــەر . بــه اڵم 
لــه  بارودۆخێکــدا کــه  ئورووپــا به تونــدی گیــرۆده ی لێکــرازان 
لــه   فه ڕا نســە  منوونــه   بــۆ  بۆتــه وه ،  چه ندده ســته یی  و 
ســەرهەڵدانی تێرۆریــزم لــه و واڵتــه  نیگه رانــه ، لەهســتان 
هه ســت بــه  هه ڕه شــه  و مه ترســیی ڕووســیە ده کات ، ئا ڵــان 
بــه  هــۆی ژمــاره ی زۆری په نابه رانــه وه ، تووشــی بارگــرژی بووه  
و بریتانیایــش بڕیــاری داوه  کــه  ڕێگــه ی خــۆی لــه  ده وڵه تانــی 
دیکــەی ئورووپایــی جیــا بکاتــه وه ؛ چــاوه ڕوان ده کرێــت لــە  
جێبه جێ کردنــی پرۆژه یه کــی لــه م چه شــنه،  ڕووبــه ڕووی 

کێشــه  و ته نــگ و چه ڵه مــه ی زۆر ببێتــه وه .

ــر  ــه  چی ــتووه  ک ــه وه  تێگه یش ــی ل ــا، به باش ــی ئورووپ یه کێتی
ده ســته به رکردنی  و  پاراســن  به رپرســیارێتیی  ناتوانێــت 
ئاسایشــی خــۆی، بــه  واڵتێکــی وه ک ئامریــکا بســپێرێت، به اڵم 
ــا ڕێوشــوێنێکی  ــی ئورووپ ــا ئێســتا یه کێتی ــه وه  ت ســه ره ڕای ئ
بــه  ئاراســته ی که م کردنــه وه ی مــه ودای نێــوان  ئه وتــۆی 
پێویســتییه  ئاسایشــییه کان و تواناکانــی خــۆی،  نه گرتۆته بــه ر.

گرتنه بــه ری ڕوانگــه  و ڕێوشــوێنێکی لــه م چه شــنه  لــه  الیــه ن 
یه کێتیــی ئورووپــاوه،  له وانه یــه  زۆر ئه ســته م بــێ، بــه  هــۆی 
ئــه وه ی کــه ئێســتا ئورووپــا، لــه  نێوخۆیــدا له گــه ڵ هه نــدێ 
گرووپــی الیه نگــری ڕاســتڕه و  و تونــدڕه وی پۆپۆلیســتیدا 
ــتڕه و ی  ــی ڕاس ــه ری پارت ــه ن«، ڕێب ــه ن لۆپ ــه ره وڕووه . »ماری ب
تونــدڕه وی »بــه ره ی نه ته وه یــی فه ڕا نســە«، لــه  یه که میــن 
ڕێبــه ره کان بــوو کــه  بــه  بۆنــه ی ســه رکه وتنی »ترامــپ« 
لــه  هه ڵبژاردنــی ســه رۆکایه تیی ئامریــکا، پیرۆزباییــی لــێ 
ــی  ــدا گوتوویه ت ــه  وته کانی ــک ل ــه  یه کێ ــش ل کرد.«ترامپ«ی
ــه   ــا ل ــت« )Brexit(، بریتانی ــه دوای »برێگزی ــکا ل ــه ئامری ک
ئه وله وییه تــی یه کــه م و ســه ره کیی په یوه ندییــه بازرگانــی 

ــەوە. ــێ دەکات ــدا ج ــی خۆی و ئابوورییه کان

دۆناڵد ترامپ و پرسه 
گرینگه ده ره کییه کان

ــه   ــدراوی »ترامــپ« ل به گشــتی ده توانیــن سیاســه تی به ڵێنپێ
ئاســتی ده ره کیــدا لــه  چه نــد خاڵــدا کــورت بکه ینــه وه :

•  به رده وامیــی »ترامــپ« له  شــەڕی دژه تیــرۆر و پابه ندبوونی 
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بــه  له نێوبردنــی »داعش«. 

ــه   ــی ل ــژکاره نزیکه  کان ــپ و ڕاوێ ــی ترام ــه  و دژایه تی •  ڕه خن
ــی  ــه  ناوچــه ی خۆرهەاڵت ــکا ل سیاســه ته کانی پێشــووی ئامری

ــه  ناوچه کــه دا. ــران ل نێوەڕاســت  و زاڵبوونــی ئێ

•  ڕه خنــه  لــه  به رده وامبوونــی پاڵپشــتی و پاراســتنی واڵتانــی 
ــکا  و داوای  ــه ن ئامری ــه  الی ــه ت ســعوودیە ل ــی، به تایب عه ره ب
ــه و  ــودی ئ ــاره ی خ ــه  پ ــتنه  ب ــه م پاراس ــه وه ی ئ قه ره بووکردن
ده ربڕینــه   لــه م  عه ره بــی  واڵتانــی  هه رچه نــده   واڵتانــه . 
ــە  ــەو واڵتان ــکا و ئ ــی ئامری ــه اڵم په یوه ندییه کان ــن، ب نیگه ران
چوونکــە  تێکناچێــت،  به ئاســانی  ســعوودیە،  به تایبــه ت 
چــاوه ڕوان  بۆیــه   دووالیه نه یــه ،  به رژه وه ندیــی  له ســه ر 

ناکرێــت به خێرایــی ئاڵوگــۆڕی به ســه ردا بێــت. 
•  »ترامــپ« هــەر لــە ســەرەتاوە ڕێککه وتنــی ناوکیــی نێــوان 
واڵتانــی ١+5 له گــه ڵ ئێرانــی بــه  خراپریــن ڕێککه وتننامــه ی 
مێــژووی ئامریکا پێناســه  کــرد و وه کــوو »کاره ســاتێکی ته واو« 
ــه کان  ــۆ ئێرانیی ــی ب ــه  دڵه ڕاوکێ ــه  ئه م ــرد؛ بۆی ــێ ب ــاوی ل ن
به پارێــزه وه  ئێــران زۆر  به رپرســانی  و  کــردووه   دروســت 
پێوەندییــەدا  لــەو  و  ترامــپ  سیاســەتەکانی  ده ڕواننــه  
ــه  ــده  ل ــه ن. هه رچه ن ــه م ڕێککه وتن ــووی ئ ــی داهات نیگه ران
ــی  ــکا و دۆخ ــی ئامری ــۆی به رژه وه ندییه کان ــه  ه ــتادا، ب  ئێس
ناوچه کــه  ، پێشــبینی ناکرێــت ئامریــکا ئــه م ڕێککه وتنــه  
هه ڵبوه شــێنێته وه ، بــه اڵم ترامــپ توانیویەتــی لــه  توندترکردنی 
ــی  ــا دانان ــران، هه روه ه ــۆ ئێ ــە ب ــی قەراردادەک جێبه جێکردن
گه مــارۆ و ئابلۆقــه ی نــوێ بــۆ ســه ر ئێــران، قه ره بــووی 

ــه وه . بکات

ســوودمه ندیی  و  کارامه یــی  لــه   ترامــپ  •   ڕه خنــه ی 
بــه  بێ که ڵــک  و  )ناتــۆ(  ئه تله ســی  باکــووری  په یانــی 
ناســاندنی، نیگه رانیــی بــۆ ئورووپاییــه کان دروســت کــردووه ، 
ــه م  ــاری واز ل ــه  یه کج ــت ب ــپ بتوانێ ــت ترام ــه اڵم پێناچێ ب
هاوپه یانییــه  بهێنێــت و ئورووپــا بــۆ ڕووســیە به جــێ  بێڵیت.

و  کۆچبــه ران  له هه مبــه ر  ترامــپ  تونــدی  دژایه تیــی    •
موســوڵانان )هه رچه نــده  پاشــر که مێــک ئــه م قســانه ی 
هه مــوار و نه رمــر کــرده وه(  و بانگه شــه ی دیپــۆرت کردنــەوە 
و ســنووردارکردنیان و هه روه هــا دروســتکردنی دیوارێــک 
لــه ســنووری  نێــوان ئامریــکا و مێکزیکــدا، وای کــردووه  کــه  
ــه م کاره ی  ــه  ب ــه وه  ک ــر بکه ن ــکا وا بی خه ڵکــی ئاســایی ئامری

»ترامــپ«، کێشــه  ئاسایشــی و ئابوورییــه کان چاره ســه ر ده بن 
ــو  ــی له نێ ــه  دڵه ڕاوکێ ــه م لێدوانان ــەوە  ئ ــی دیک ــه  الیه ک و ل

ــردووە. ــت ک ــدا دروس ــوڵانان و بیانییه کان موس

•  هه ڵوه شــانه وه ی ڕێککه وتننامــه ی پاریــس )٢٠١5( لەبــارەی 
ــوان ١٩5  ــه  نێ ــه  ل ــه ، ک ــی که شــوهه وا و ژینگ گۆڕانکارییه کان
ده وڵه تــدا واژۆ کرابــوو یه کێکــی دیکەیــە  لــه  خاڵه کانــی 
به گشــتی و ئورووپاییــه کان  نیگه رانیــی واڵتانــی جیهــان 
ــی ســه ره کیی  ــه ک ڕۆڵ ــه  الی ــکا ل ــی. چوونکــه  ئامری به تایبه ت
ــه  ــوو   و ل ــه دا هەب ــه م ڕێککه وتننامه ی ــی ئ ــه  جێبه جێکردن ل
ــی  ــکا، پابه ندبوون ــی ئامری ــه  ده رچوون ــه وه  ب ــی تریش  الیه ک
ده وڵه تانــی دیکــە و داهاتــووی ئــه م ڕێککه وتنــه  ده که وێتــه  

مه ترســییه وه.

ئامریــکا  نه وتــی  به رهه مهێنه رانــی  هاندانــی    •
ئاســتی  به رزکردنــه وه ی  بــۆ   )-shale oilبــه ردی )نه وتــی 
به ر هه مهێنانیــان، کاریگه ریــی له ســه ر دابەزینــی نرخــی 
ــوه ری  ــه وه  پێ ــدا، ئ ــه  کۆتایی ــده  ل ــووه . هه رچه ن ــه وت هه ب ن
»خواســت و خســتنه ڕوو«ه  کــه  نرخــی نــه وت له  پــاڵ قه یرانه  
ــه ک بڕیارێکــی  ــاری ده کات، ن ــووری و ئاسایشــییه کان، دی ئاب

ــپ«. ــد ترام »دۆناڵ

•  به ڵێنــه  ئابوورییه کانــی »ترامــپ« بــۆ به رزترکردنــه وه ی 
ــکا و  ــی ئامری ــگوزه رانیی هاوواڵتیان ــات و خۆش ــتی داه ئاس
به ڵێنــی چاکســازییه  داراییــه کان و هەنگاوەکانــی لەو بــوارەدا، 
تــا ئێســتا ســه ر نجی هاوواڵتیانــی بــۆ الی »ترامپ« ڕاکێشــاوە ؛ 
بــۆ منوونــه،  ترامــپ به ڵێنــی ئــه وه ی داوه  کــه  45% بــاج 
ــک  ــی مێکزی ــه ر کااڵکان ــەکان و ٣5% له س ــه ر کااڵ چینیی له س
ــه  پرســی هه ڵوه شــانه وه ی  داده نێــت. هه روه هــا باســکردن ل
ئامریــکای  واڵتانــی  نێــوان  ئــازادی  بازرگانیــی  په یانــی 
ــه وه ی کااڵ و  ــۆ ئ ــک(، ب ــادا و مێکزی ــکا، که ن ــوور )ئامری باک
پیشه ســازیی ئامریکایــی توانــای کێبڕکێــی هه بێــت و گه شــه   
بــکات، وایکــردووه  کــه  پرســی بازرگانیــی نێوده وڵه تــی و 
ناوچه یــی، بکه وێتــه  مه ترســییه وه  و کاریگه ریــی نه رێنــی 
له ســه ر پشــکی بــوورس  و کۆمپانیــاکان و به گشــتی بــازاڕه کان 

دانــاوه .

کورد و هه ڵبژاردنی ترامپ

بــۆ ئامریکاییــه کان، پرســی کورد لــه  چوارچێوه ی پرســه  ئەمنی 
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ــۆ  ــه وه ی ب و سیاســییه کانی خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســتدا خوێندن
ده کرێــت و ئــەم پرســە به پێــی توانــا و ئاســتی چاالکیــی کــورد 
و گرێدراوبوونــی له گــه ڵ به رژه وه ندییــه  ئاسایشــی و ئابــووری 
ــه دا  ــه  ناوچه ک ــکا ل ــی ئامری ــی و ژێئۆپۆلیتیکییه کان و سیاس
پێناســه  ده کرێــت، بۆیــه  بــۆ ئیــداره ی نوێــی ئامریــکا، هێــز و 
ــی  ــه ر و هۆکاره کان ــه  فاکت ــورد، ل ــی خــودی ک ــای چاالکی توان
ــه   ــک دان ب ــکا کاتێ ــه  ئامری ــه  ک ــه م مانای دیکــە گرینگــره ، ب
ئه کته رێکــدا ده نێــت کــه ئــه م ئه کتــه ره  ببێتــه  بکه رێــک لــه  

پێشــهات و ڕووداوه کانــدا.

ــه؛   ــه  ک ــه  ئه وه ی ــورد گرینگ ــۆ ک ــەدا ب ــەو پێوەندیی ــه وه ی ل ئ
بتوانێــت وه کــوو ده رفــه ت و هه لێــک بــۆ به هێزبوونــی خۆی 
ــێ وه ربگرێــت و وه کــوو ئه کته رێکــی یه کپارچــه ،  ســوودی ل
هاوکێشــه کانی  لــه   به هێــز  و  سیاســی  ڕووی  لــه   ته بــا 
وزه (  و  ئاســایش  ژێئۆپۆلیتیکــی،  )به تایبــه ت  ناوچه کــه دا 

ــت. ــه وه  و ڕۆڵ ببینێ مبێنێت

ویالیه ته  یه کگرتووه کانی ئامریکا 
و خۆرهەاڵتی نێوەڕاست

خــود  یــا  به شــداریکردن    •
به شــدارینه کردنی ئامریــکا لــه  شــەڕی 
ڕاســته وخۆی  په یوه ندیــی  ســووریە، 
بارودۆخــی  بــه   لــه  الیه کــەوە 
سیاســی-   ئابووریــی نێوخــۆی ئامریــکا 

و لــه  الیه کــی تریشــه وه  بــه  ســراتیژی و سیاســه تی گشــتیی 
نێوەڕاســتدا.  له خۆرهەاڵتــی  هه یــه   ئامریــکاوه  

•  لــه  ڕابــردوودا ئــه م ســراتیژییه ،  خــۆی لــه  چه نــد ته وه رێکدا 
ده بینییــه وه  )هه رچه نــد  ئێســتایش ئــەم تەوەرانــە  هــه ر 
میکانیزمــی  و  ئه وله وییــه ت  بــه اڵم  بایەخــن،  جێــگای 
ده ســته به رکردن و پاراســتنیان گــۆڕاوه (، لــه  گرینگرینیــان 

ــه : ــن ب ــاژه  بکه ی ــن ئام ده توانی

و  گاز(   و  وزه)نــه وت  ئاسایشــی  ده ســته به رکردنی    •
ڕۆژئاوایــی. ده وڵه تانــی  بــۆ  گواســتنه وه ی 

•  ڕێگه گرتــن لــه  الوازبــوون و ڕووخانــی ده وڵه تانــی الیه نگــر 
و هاوپه یانــی ڕۆژئــاوا، بــه م پێیــه ش به رپرســیارێتی لــه  

ــه . ــه و ده وڵه تان ــری ل ــن و به رگ پاراس

•  ڕێگه نــه دان بــه  هاتنه ســه رکاری ڕێژیــم و حکوومه تــی 
دژه ڕۆژئاوایــی له خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت.

•  ڕێگه گرتــن لــه  ده ســتێوه ردان و زیادبوونــی نفــووز و پێگه ی 
ده وڵه تانــی دیکــەی ســه رووهه رێمی وه کــوو ڕووســیە و 
چیــن کــه  کۆنتڕۆڵــی ناوچه کــه  بکــه ن و ئاسایشــی وزه  بخه نــه  
ــه  ــووری و ل ــه ی ئاب ــه  ڕووی پێگ ــه  ل ــه م خاڵ ــییه وه  )ئ مه ترس

 ڕووی ســراتێژییه وه،  بــۆ ئامریــکا زۆر گرینگــه (.

گرووپــه  به هێزبوونــی  و  ســه رهه ڵدان  لــه   ڕێگرتــن    •
تێرۆریســت وتونــدڕه وه  مه زهه بــی- ئیســالمییه کانی دژی 

ناوچه کــه . لــه   ئامریــکا  هاوپه یانه کانــی  و  ڕۆژئــاوا 

لــه   تێکنه چوونــی هاوســه نگیی هێــز  بــۆ  •  هه وڵــدان 
چه نــد  یاخــود  ده وڵــه ت  لــه  به رژه وه ندیــی  ناوچه کــه،  

پێکــه وه . ئه کته رێــک 
•  پاراستنی ئاسایشی ئیرسائیل له  ناوچه که .

ڕووسیە له  هاوکێشه
 ژێئۆسیاسییه کانی ناوچه که دا

بــه  خوێندنــه وه ی ئــه م ڕاســتییانه،  ڕووســیەی ســه رده می 
ســاڵی  له پــاش  به تایبــه ت   )Vladimir Putin( پووتیــن 
ســراتیژیی  تێپه ڕاندنــی  بــه   ده دات  هــه وڵ  ٢٠٠٧وه ، 
بــۆ  ئۆراســیاگه رایی،  و  یۆرۆئه تالنتیک گه رایــی  سیاســه تی 
ئــەوەی دووبــاره  پێگــه  و ڕۆڵــی خــۆی لــه  هاوکێشــه  هه رێمی 
مانایــه ی  بــه و  به ده ســت بێنیته وه ؛  نێوده وڵه تییــه کان  و 
ــه   ــه  ل ــت، ک ــووتر تێپه ڕێنێ ــی پێش ــی ئیفلیج بوون ــه  قۆناخ ک
ــوو.  ــز خراب ــه کان په راوێ ــی و نێوده وڵه تیی ــه  هه رێم هاوکێش
ملمالنــێ   به ڕێوه بردنــی  چۆنیه تیــی  ڕوانگــەوە  لــەو 
ــی  ــکا و ده وڵه تان ــه ڵ ئامری ــیە له گ ــییه کانی ڕووس ژێئۆسیاس
ــه ی  ــەت ناوچ ــی و بەتایب ــتی نێوده وڵه ت ــه  ئاس ــی ل ڕۆژئاوای
خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت لــه  چوارچێوه یه کــی نــارساو بــه  
فره جه مســه ردا،   سیســتمی  بــری  لــه   »فره الیه نگه رایــی«  
خوێندنــه وه ی بۆده کرێــت، بۆیــه  ڕووســیە هــه وڵ ده دات 
ــای  ــه ر بنه م ــن له س ــر به س ــه  یه ک ــت ب ــراتیژی »پش ــه  س ک
فره الیه نگه رایــی« لــه  ئاســتی هه رێمــی و نێوده وڵه تیــدا 

ــکات.  ــڕه و ب پێ
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بــه م مانایــه  کــه  لــه  گوشــار و ســنوورداریه تیی جــاران 
لــه  ناوچــه ی »ده ره وه ی نزیک«ـــی خــۆی ڕزگاری بێــت 
له خۆرهەاڵتــی  گرفتــه کان  و  کێشــه   چاره ســه رکردنی  و 
نێوەڕاســت ده به ســتێته وه بــه  ســازانی ئامریــکا و ده وڵه تانــی 
ڕۆژئاوایــی  لــه  ناوچه کانــی دیکــەی جێگــه ی مشــتومڕ و 
ملمالنــێ له گــه ڵ خــۆی، وەکــوو  ئاســیای نێوەڕاســت و 

و...هتــد. باڵتیــک  ناوچــه ی  قه وقــاز و ده وڵه تانــی 

 که واتــه  ســراتیژیی ڕووســیە ئەوەیە که هــەم ببێتە »هێزێکی 
گــه وره ی مۆدێــڕن و به شــدار  لــه  کاروبــاری جیهانــی«و 
نێوده وڵه تــی  گــه وره ی  »هێزێکــی  وه کــوو  هه میــش 
مامه ڵــه  و هه ڵســوکه وت ده کات و هه ڵســوکه وتی له گــه ڵ 

ــت«. ده کرێ

ــه ر  ــاره بۆس ــه وەی دووب ــۆ  گه ڕان ــیە ب ــه  ڕووس ــه  ک  لێره وه ی
شــانۆی سیاســه تی جیهانــی به پێــی ســراتیژی دروســتکردنی 
ــراتیژیی  ــاکان س ــه  جیاجی ــه  ناوچ ــراوان ل ــی به رف هاوپه یان
نوێــی خــۆی جێبه جــێ ده کات. لــه  خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت 
په یوه نــدی  له نێــوان  هاوســه نگییه ک  ده دات  هــه وڵ 
و  ئیرسائیــل  و  عه ره بــی  ســوننه ی  ده وڵه تانــی  له گــه ڵ 
ــی  ــران و ڕێژیم ــەوە  ئێ ــی دیک ــه ک و له الیه ک ــە له الی تورکی
به شارئه ســه د لــه  ســووریە و بزووتنــه وه  ڕادیکاڵــه  شــیعه کان 
ــۆزی  ــه ش ئاڵ ــه  ئه م ــکات ک ــت ب ــه وه  دروس ــی دیک له الیه ک
ــکا و  ــی ئامری ــه ت و به رژه وه ندییه کان ــۆ سیاس ــه ی ب و کێش
ته نانــه ت خوێندنــه وه ی سیاســه تی ده ره کیــی ده وڵه تانــی 

ناوچه کــه  دروســت کــردووه .

ڕووسیە

ڕووسیە و ئێران له  سووریەدا

ڕووســیە ده یهــه وێ کۆماری ئیســالمیی ئێران، لــه  نزیکبوونه وه  
لــه  ویالیه تــه  یه کگرتووه کانــی ئامریــکا دوور بکاتــه وه . بۆیــه  
ئێرانیــش به دوودڵییــه وه  هه ڵســوکه وت له گــه ڵ ڕووســیە 
)نــه ک  تاکتیکــی  شــێوه ی  بــه   ده دات  هــه وڵ  و  ده کات 
ســراتیژی( به رژه وه ندییه کانــی خــۆی لــه  ناوچه کــه  و لــه  
ــره دا  ــکات. لێ ــته به ر ب ــکا، ده س ــه ڵ ئامری ــی له گ ملمالنێکان
ئامانجــی هاوبه شــی ڕووســیە و ئێــران، پاراســتنی به شــار 
ئه کتــه ره   و  الیــه ن  زاڵبوونــی  لــه   ڕێگه گرتــن  و  ئه ســه د 
ســێناریۆی  لــه   ســووریەیه   نێوخۆییه کانــی  و  ناوچه یــی 

لــه   داهاتــووی ســووریەدا، یاخــود النیکــه م ڕێگه گرتنــه  
کۆنتڕۆڵــی ده وڵه تــی ســووریە لــه  الیــه ن گرووپه  ســوننه کان و 
دژبه رانــی ڕێژیمــی ئێســتای ســووریە کــه  لــه  الیــه ن ئامریــکا، 

ــن. ــە و ســعوودییەوە پاڵپشــتی ده کرێ تورکی

ڕووسیە و په یوه ندیی ئاڵۆز 
له گه ڵ ده وڵه تانی ناوچه که 

لــه  گشــتی،  شــێوه یه کی  بــه  
ــه ت  ــی نێوەڕاســت و به تایب  خۆرهەاڵت
لــه  ســووریەدا ئامانجــی ســراتیژیک و 
ــران،  ــی ڕووســیە له گــه ڵ ئێ درێژخایه ن
ــی  ــه ، چوونکــه  ڕووســیە هــاوکار و هاوپه یان زۆر پێک ناکۆک
ــە   ــەر بۆی ــعوودیەیه ، ه ــه ت س ــل و ته نان ــی ئیرسائی ده وڵه ت
ــار  ــادات دواج ــه  ن ــیە ڕێگ ــه  ڕووس ــت ک ــه وه  ده زانێ ــران ئ ئێ
کــه   بێــت  زاڵ  به هێــزو  ئه وه نــده   لوبنــان  حیزبوڵــای 
هه ڕه شــه  بــۆ ئاسایشــی ئیرسائیــل دروســت بکات. لــه  کاتێکدا 
ــی  ــن گرووپه کان ــه  گه وره تری ــک ل ــان یه کێ ــای لوبن حیزبوڵ
الیه نگــری ئێرانــه  و کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران له  ڕێگــه ی ئه و 
گرووپــه وه  هاوکێشــه کانی لــه  ناوچه کــه  ڕاســت ده کاتــه وه  و 

مه ترســییه کان له ســه ر خــۆی دوور ده کاتــه وه .

ده دات  هــه وڵ  ڕووســیە  تریشــه وه،   لــه  الیه کــی 
هه بێــت  ســعوودیە  له گــه ڵ  نزیکــی  په یوه ندییه کــی 
ده وڵه تانــی  له گــه ڵ  په یوه ندییه کانــی  پێیــه ش  بــه م  و 
ــه م  ــت . ئ ــه دەپارێزێ ــی ناوچه ک ــالمیی عه ره بی ــەی ئیس دیک
هاوکێشــه یه  لــه  کاتێکدایــه  کــه  ڕووســیە پاڵپشــتی لــه  ئه ســه د 
ده کات و ســعوودیە و ده وڵه تانــی عه ره بــی ناوچه که یــش 
کــه   لێره وه یــه   ســووریە؛  ئۆپۆزیســیۆنی  لــه   پاڵپشــتی 
ڕووســیە ئــه و سیاســه تە فره ڕه هه نــده  به ڕێــوه  ده بــات. 
ــی له گــه ڵ تورکیــە،  ــا ڕووســیە لــه  په یوه ندییه کان هه روه ه
سیاســه تێکی چه ندئاســتی و فره ڕه هه نــد په یــڕه و ده کات. 
لــه  الیــه ک په یوه ندییه کــی پتــه وی ئابــووری و بازرگانیــی 
له گــه ڵ تورکیــەدا هه یــه  و لــه  الیه کــی دیکەشــه وه  هه وڵــی 
ــاز  ــت و قه وق ــیای نێوەڕاس ــه  ئاس ــە ل ــی تورکی کۆنتڕۆڵکردن
ده دات؛ بــه  هــۆی ئه وه یکــه  ڕووســیە ئــه و ناوچانــه  بــه  
شــێوه یه کی مێژوویــی و نه ریتــی بــه   »حه وشــه ی پشــته وه« ی 
خــۆی ده زانێــت و کاریگه ریــی و ڕۆڵ و نفــووزی تورکیــە بــه  
پێشــینه ی ئیســالمی- تورکــی، ده توانێــت هاوکێشــه کان لــەو 
ــت.  ــۆ بگۆڕێ ــی نات ــەی ئه ندام ــی تورکی ــه  قازانج ــەدا ل بەش
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ڕه هه ندێکــی دیکەشــی ده گه ڕێتــه وه  بــۆ پرســی وزه  لــه  نێوان 
ــان، واده کات  ــش هه مدیس ــه  ئه مه ی ــیەدا، ک ــە و ڕووس تورکی
ــه   ــه اڵم ل ــت، ب ــە هه بێ ــه ر تورکی ــی له س ــیە کاریگه ری ڕووس
ســووریەدا ڕێگــه  لــه  هه ر پالنێکــی تورکــی ده گرێت کــه  دژی 

حکوومه تــی به شــار ئه ســه د بێــت.

 به گشــتی، ئه مــه  جگــه  لــه  کاریگه ریــی فاکتــه ر و پرســی وزه 
لــه  قه یرانــی ســووریەدا  و هه وڵــی ڕووســیە بــۆ دروســتکردنی 
توانــای کۆنتڕۆڵی ئاسایشــی گواســتنه وه ی وزه )به تایبه ت گاز(  
ــۆی  ــتیی خ ــتنی بااڵده س ــا و پاراس ــۆ ئورووپ ــه  ب ــه  ناوچه ک ل
ــه   ــه و ده رفه ت ــووریە ئ ــه  س ــه  ک ــه م واتای ــە. ب ــه و بواره دای ل
ده داتــه  ڕووســیە، کــه  بتوانێــت لــه  هاوکێشــه  ژێئۆســراتیژی و 
ژێئۆپۆلیتیکییه کانــدا ئــه و کارتــه  دژی ڕۆژئــاوا بــه کار بێنێــت 
و ده وڵه تانــی ئورووپــا بــۆ دابینکردنــی وزه ، گرێــدراوی وزه ی 
ڕووســیە بــن؛ لــه  ڕوانگه یه کــی دیکــه وه  بــه  نه مانــی ئه ســه د 
و له ده ســتچوونی پێگــه ی ســه ربازیی ڕووســیە لــه  ســووریە، 

ــه وه  . ــه  ده بێت ــۆی هاوکێشــه که  پێچه وان ک

ڕووسیە و فاکته ری کورد 
له هاوکێشه  سیاسییه کاندا

ڕووســیە لــه م هاوکێشــه یه دا، بــه  کارتــی کورده کانیــش یــاری 
ده کات؛ بــه و واتایــه  کــه  لــه  الیــه ک لــه  هاوکێشــه  ســه ربازی 
ــان  ــۆ به کاری ــی نات ــەی ئه ندام ــه  تورکی ــییه کاندا دژ ب و سیاس
دێنێــت و لــه  ســووریەش پاڵپشــتییان لێــده کات. لێــره دا 
ئامریکایــش بــۆ ڕووبه ڕووبوونــه وه  له گــه ڵ داعــش و گرووپــه  
مه به ســتی  بــه   هه روه هــا  و  دیکــە  تێرۆریســتییه کانی 
و  داهاتــوو  ســیناریۆکانی  بــۆ  پێگه یــه ک  دروســتکردنی 
که م کردنــه وه ی نفــووزی ڕووســیە، یارمه تییــان ده دات، بــه اڵم 
ــۆی  ــه  ه ــورده کان ب ــه ری ک ــیە فاکت ــۆ ڕووس ــتیدا، ب ــه  ڕاس ل
ژێئۆپۆلیتیکــی ناوچــه  کوردییــه کان لــه  چوارچێــوه ی ئامرازێک 
بــۆ ڕاســتکردنه وه ی بااڵنســی هێــز لــه  ناوچه کــه، له هه مبــه ر 
ده وڵه تانــی نه یــاری ڕووســیە  گرینگیــی هه یــه ؛ چوونکــه  لــه و 
شــوێنانه ی کــه  ڕووســیە ناتوانێــت ڕاســته وخۆ ده ســتێوه ردان 
ــه   ــه  هاوکێش ــکات، ل ــه  الواز ب ــی ناوچه ک ــکات و ده وڵه تان ب
ــت.  ــورده کان وه رده گرێ ــی ک ــه  کارت ــک  ل ــییه کاندا که ڵ سیاس
بۆیــه،  جــۆری ڕوانینی ڕووســیە بۆ پرســی کورد لــه  خۆرهەاڵتی 
سیاســه ت،  چۆنیه تیــی  ســه ر  ده گه ڕێتــه وه   نێوەڕاســتدا، 
ــه ی  ــه و ده وڵه ت ــه ڵ ئ ــیە له گ ــی ڕووس ــراتیژی و په یوه ندی س
ــه ربه خۆ  ــی س ــوو فاکته رێک ــە  وه ک ــه  ، وات ــوردی تێدای ــه  ک ک

ــراوه ی  ــدراو و درێژک ــاکات، به ڵکــوو گرێ ــه ڵ ن ــه ی له گ مامه ڵ
سیاســه تی ڕووســیەیه  له هه مبــه ر ئێــران و ســووریە و تورکیــە 
و عێــراق. ئه زموونــه  مێژووییــه کان ئــه و ڕاســتییه  ده ســه ملێنن؛ 
ــی  ــه ی شۆڕش ــه  میان ــتان ل ــووری کوردس ــه  باش ــه ت ل به تایب
له گــه ڵ  په یوه ندییه کانــی  جــۆری  و  ئاســت  و  ئه یلــوول 

ده وڵه تــی ناوه ندیــی عێــراق.

بــه م پێیــه ش، بــه  هــۆی بارگــرژی لــه  په یوه ندییه کانــی 
لــه   به تایبــه ت  ناوچه کــه ،  ده وڵه تانــی  له گــه ڵ  تورکیــە 
ــه  و دروســتبوونی  ــه م واڵت ســووریە و درێژه کێشــانی شــەڕ ل
هه رێمێکــی فیــدڕاڵ و نیمچــه  ســه ربه خۆی کوردیــی نزیــک 
ــه  ــە ل ــه لەوانەی ــە، ک ــه  ســنووره کانی تورکی ــه » ل ــه  »په که ک ل
ــوو  ــی وه ک ــی ڕۆژئاوای ــه ت ده وڵه تان ــیە و ته نان ــه ن ڕووس  الی
ــکاوه  پاڵپشــتی و هــاوکاری  ــی ئامری ــه  یه کگرتووه کان ویالیه ت
ــه ر  ــۆ س ــه  ب ــه  هه ڕه ش ــان ب ــه ش ئه ردۆغ ــه م پێی ــن، ب بکرێ
کــه   وایکــرد  ده زانێــت،  تورکیــەی  نه ته وه یــی  ئاسایشــی 
تورکیــە هانــا بۆ ســه رچاوه ی ئــه و پاڵپشــتییه ، واته  »ڕووســیە« 
له ســه ر  به رچــاوی  نفــووزی  و  کاریگــه ری  کــه   به رێــت 
ــه .  ــووریە هه ی ــه  س ــه د ل ــار ئه س ــی به ش ــران و حکوومه ت ئێ
ــن،  ــۆری تێڕوانی ــورد و ج ــه ری ک ــی فاکت ــه  ڕۆڵ ــه  ک لێره وه ی
سیاســه ت و ته نانــه ت ســراتیژیی ڕووســیە لــه  هه مبــه ر کــورد 

ده رده که وێــت.

سووریە و پرسه  
ستراتیژییه کانی ڕووسیە

ــه  پرســی  ــه ی ک ــه و کات ــا ئ ڕووســیە، ت
ئابوورییه کانــی  ئابلۆقــه   و  ئۆکرایــن 
بێــت،  بــه رده وام  دژی  لــه   ڕۆژئــاوا 
ده دات.  ملمالنێیــه   بــه م  درێــژه  
ڕووســیە بــۆی ده رکه وتــووه  کــه  هــه ر 
پاشه کشــه یه ک لــه و ناوچه یــه ی ئێســتا ، کاریگه ریــی له ســه ر 
پێگــه ی ڕووســیە لــه  ناوچه کانــی دیکــەی ژێــر نفــووزی 
ده بێــت و به تــه واوی ســنووردار و کۆنتــڕۆڵ ده کرێــت، بۆیــه 
ڕووســیە  لــه  ڕووداو و گۆڕانکارییه کانــی ڕابــردووی لــه  لیبــی و 
عێــراق و ته نانــه ت توونــس، ئه زموونــی وه رگرتــووه . ئه مــه ش 
بــه و واتایــه  دێــت  کــه  ڕووســیە بــۆ ئــه وه ی دووبــاره،  ببێتــه وه  
ــز  ــادا ڕێ ــه  ئورووپ ــی و ل ــه   هێزێکــی کاریگــه ری نێوده وڵه ت ب
ــت،  ــی ده ســته به ر بکرێ ــت  و  به رژه وه ندی ــه ی بگیرێ ــه پێگ ل
ــه  و  ــه م هاوکێش ــەدا ئ ــی دیک ــه  ناوچه کان ــه وڵ ده دات ل ه
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دانوســتاندنه ، یه کالیــی بکاتــه وه .

ــن(  ــه ت پووتی ــیە )به تایب ــەوە  ڕووس ــی دیک ــه  ڕوانگه یه ک  ل
ــه ک  ــووریە، ن ــه  س ــه  ل ــه  پاشه کش ــه  ب ــووه  ک ــۆی ده رکه وت ب
ناوچــه ی »ده ره وه ی نزیــک«ی ڕووســیە پارێــزراو نابێــت، 
به ڵکــوو ئامریــکا ده رفه تــی ئــه وه ی بــۆ ده خوڵقێــت کــه  
دەســت لــه  کاروبــاری سیاســی و نێوخۆیــی ڕووســیەش 

وەربــدات. 

ڕووســیەوە،   ده ســه اڵتدارانی  ڕوانگــه ی  لــه   هەربۆیــه 
پێویســته  کێشــه  و ملمالنێکانــی لێــره دا به ڕێوەبه رێــت و 
ــی  ــه  قازانج ــه  ل ــکه وته ی ک ــه و ده س ــۆگەرکردنی ئ ــاش مس پ
له گــه ڵ  ڕێککه وتــن  هه وڵــی  ڕووســیەیه ،  ســراتیژیی 
ڕۆژئــاوا بــدات. ئه مه یــش نایه تــه دی، تاوه کــوو ڕووســیە 
لــه  خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت)لێره دا ســووریە( خــاوه ن پێگــه ، 
ناوچــه ی نفــووز و ده وڵه تــی الیه نگــر نه بێــت، کــه  مانــه وه ی 
له ژێــر ده ســه اڵتی ڕووســیەدا بێــت. کۆنتڕۆڵــی به نــده ری 
ــه و ئامانجــه  ســراتێژییه ی ڕووســیە ده ســته به ر  ــووس، ئ ته رت
ــت  ــای نێوەڕاس ــوو ده ری ــۆ هه م ــادات نات ــه  ن ده کات و ڕێگ
کۆنتــڕۆڵ بــکات و هێــزی ده ریایــی ڕووســیە لــه  ئــاوه  

بکرێــت. بێبــه ش  گه رمه کانــدا 

 لێره دایــه  کــه  ڕووســیە ده یهه وێــت بــه  به رزکردنــه وه ی 
ئاســتی ملمالنێــکان لــه  ســووریە، هاوســه نگیی هێــز بگۆڕێت 
ــه د و  ــووی ئه س ــه ر داهات ــزه وه  له س ــی به هێ ــه  پێگه یه ک و ل
ــی  ــت. بۆردومان ــکا ڕێکبکه وێ ــه ڵ ئامری ــتانه کانی له گ دانوس
خەســت و قــورس، ئابلۆقــه  و کوشــتاری خه ڵکــی ســڤیل لــه  
»حه لــه ب«، لــه م چوارچێوه یــه دا خوێندنــه وه ی بــۆ ده کرێــت. 

ئێران و سووریە و ناوچه که 

پرسه کانی خۆرهەاڵتی نێوەڕاست

ئیســالمیی  کۆمــاری  بەگشــتی، 
ئێــران، ســه باره ت بــە گۆڕانکارییــە 
خــۆی،  دەوروبــەری  ژینگەییه کانــی 
ــه ،  ــی هه ی ــی ئەمنی ــرس و دڵەڕاوکێ تـ
ئــەم  گۆڕانکارییەکانــی  بەتایبــەت 
دواییــەی ناوچەکــە و گوشــارەکانی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 
ئامریــکا بــۆ ســەر کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە ناوچەکــە، کە 

ــە: ــریتین ل بەگشــتی بـ
•  هێرشی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا بۆ ئەفغانستان.

•  هێرشی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئامریکا بۆ عێراق.
یەکگرتووەکانــی  به رفــراوان کردنــی هێــزی ویالیەتــە    •

ــداو. ــە کەن ــکا ل ئامری
•  بەهێزکردنــی هاوپەیانێتیــی دژی کۆماری ئیســالمیی ئێران 

لــە ناوچــەی قەوقاز و ئاســیای نێوەڕاســت.
•  بەهێزکردنــی هاوپەیانێتیــی دژی ئێــران لــە واڵتانــی 

خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت، بەتایبەتــی واڵتانــی عەرەبــی.

لــه  ڕاســتیدا، ســووریە ڕۆڵــی ده روازه یه کــی هەبــووە  بــۆ 
کاروبــاری واڵتانــی  لــه   ئێــران  نفــووز و ده ســتێوه ردانی 
دوورکەو تنــه وه ی  مه به ســتی  بــە  به تایبــه ت  ناوچه کــه ، 
مه ترســییه  ئەمنییەکانــی ســه ر ئێــران، کــه  گرینگرینیــان بــۆ 
کۆمــاری ئیســالمی، ده وڵه تــی ئیرسائیلــه . ســووریە ئــه و 
ده روازەیەیــە   کــه  واده کات ده ســتی ئێــران له  ڕێــڕەوی ئەوەوە  
بگاتــه  لوبنــان و فه له ســتین و لــه  ڕێگــه ی حیزبوڵــای لوبنــان 
ــه ت حه ماســه وه ،  ــه وه ی جیهــادی ئیســالمی و ته نان و بزووتن
بتوانێــت هاوســه نگی بــه  قازانجــی خــۆی بگۆڕێــت و ڕێگــه  
لــه  ئیرسائیــل بگرێــت کــه  وه کــوو گرینگریــن هاوپه یانــی 
ــه ر  ــۆ  س ــردن ب ــرش ک ــه  هێ ــر ل ــه،  بی ــه  ناوچه ک ــکا ل ئامری
ــت  ــه  کــه  ده توانێ ــه وه  ئێران ــه ش، ئ ــه م پێی ــه وه. ب ــران بکات ئێ
ــه ،  ــه  توندڕه وان ــه و گرووپ ــی ئ ــه ک کردن ــان و پڕچ ــه  ڕاهێن ب
هه ڕه شــه  و مه ترســی بێــت بــۆ ســه ر ئیرسائیــل و ته نانــه ت 
لــه   بیــر  نە توانــێ  ئامریکایــش ڕەنگــە  ڕێگه یــه  وه   لــه م 
هه ڕه شــه  خستنه ســه ر مانــه وه ی ئــه م سیســتمه  سیاســییه ی 

ــه وه . ــران بکات ئێســتای ئێ

بەگشــتی، ناکۆکییەکانــی واڵتانــی عەرەبــی و ئیرسائیــل و 
پرســی فەلەســتینییەکان، بووه تــە هــۆکاری زیاتربوونــی نفووز 
و پێگــەی ئێــران لــە ناوچەکــە و هەروەهــا دروســت بوونــی 
قوواڵییەکــی ســراتێژیک بۆ ڕێگەگرتن لە هێرشــی ســەربازیی 

ئیرسائیــل بــۆ ســەر ئێــران.

ــی  ــنامه  سیاس ــی ناس ــران پرس ــەوە، ئێ ــی دیک ــه  ڕه هه ندێک ل
بــه م  و  نێوەڕاســتدا  لــه  خۆرهەاڵتــی  مه زهه بییــه کان  و 
پێیــه ش ڕادیکاڵیزمــی مه زهه بــی و گرووپــه  تونــدڕه وه کان 
ــه   ــه  ڕادیکاڵ ــی گرووپ ــران و به هێزبوون ــنووره کانی  ئێ ــه  س ل
ســووننه کانی دژی هێژمۆنــی ئێرانــی شــیعی و هه روه هــا 
گــه وره   بــه  مه ترســییه کی  ئیســالمی سیاســیی ســووننه ،  
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ــه   ــه  ناوچه ک ــۆی ل ــووزی خ ــه  و نف ــه ر پێگ ــۆ س ــت ب ده زانێ
ــتی  ــه  ئاس ــییه که ی ل ــتمه  سیاس ــه وه ی سیس ــه ت مان و ته نان
ــه یه   ــه م هه ڕه ش ــه وڵ ده دات ئ ــران ه ــه،  ئێ ــدا؛ بۆی نێوخۆیی
بکاتــه  ده رفــه ت و ئــه م پرســه  بکاتــه  پرســی هه مــوو ده وڵه تــه  

ڕۆژئاواییــه کان و ته نانــه ت ڕووســیە و ئیرسائیلیــش. 

و  ڕووبه ڕووبوونــه وه   بــۆ  شــوێنیش  گونجاوتریــن 
ــووریە«یه ؛  ــیە، »س ــکا و ڕووس ــی ئامری ــت کردن هاوهه ڵوێس
ــه  ــه و ده وڵه تان ــیی ئ ــتنه وه ی مه ترس ــه وه  دوورخس ــه الیه ک ل
له ســه ر خــۆی  و له الیه کــی دیکــەوە  ئــه و گرووپــه  توندڕه وانــه  
لــه  ســنووره کانی خــۆی و له مــه ش گرینگر گۆڕینی ئاراســته ی 
ده وڵه تان)به تایبــه ت  ســراتیژییه کانی  ئه وله ویه تــه  
ــه کانی   ــی و هه ڕه ش ــه ر مه ترس ــی( له س ــی ڕۆژئاوای ده وڵه تان
سیاســه ته کانی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــه  ناوچه کــه  
ــی  ــرۆر و توندئاژۆی ــوو تێ ــە وه ک ــه کانی دیک ــه ر پرس ــۆ س ب
مه زهه بــی و ئایینــی گــرووپ و الیه نه کانــی دیکە)به تایبــه ت 

ــه . ــه  ناوچه ک ــوننه ( ل س

ئه مــه  جگــه  لــه  پرســه  په یوه ندیــدارەکان بــه  »ئاسایشــی وزه«  
و هه وڵــی ئێــران بــۆ کردنــه وه ی کۆریدۆرێکــی گواســتنه وه ی 
وزه  )نــه وت و گاز( لــه  ڕێگــه ی ئێران-عێراق-ســووریە بــۆ 
ئۆرووپــا و پووچه ڵکردنــه وه ی ئابلۆقه کانــی ئامریــکا لــه  ڕووی 
گواســتنه وه  و ئاسایشــی وزه وه  و بــه م پێیــه ش به رزکردنــه وه ی 
ــی و  ــه  هاوکێشــه  ناوچه ی ــران ل پێگــه ی ژێئۆئێکۆنۆمیکــی ئێ

نێوده وڵه تییه کانــدا.

سووریە و هێڵی پێشه وه ی
 به رگری بۆ ئێران

لــه  الیه کــی دیکــەوە،  چ لــه  ڕووی واقعــی ئێســتای هێــزه وه  و 
چ لــه  ڕووی وتــه  و ده ربڕینــه  ڕوون و ئاشــکراکانی خامنەیی و 
ده ســه اڵتدارانی دیکــەی کۆمــاری ئیســالمی بێــت، ئــه م هێڵــه  
لــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە، بــه  هێڵی پێشــه وه ی 
ــی  ــه  ڕۆڵ ــت ک ــیعی« ده نارسێ ــی ش ــود »هیالل ــری یاخ به رگ
ــران  ــۆ ئێ ــتیاری ب ــه رز و هه س ــراتیژیکی ب ــی و س ژێئۆسیاس

هه یــه . 

لێره وه یــه  کــه  ئێــران ده توانێــت هاوکێشــه کانی خۆرهەاڵتــی 
ــه م  ــت، یاخــود النیک ــه  قازانجــی خــۆی بگۆڕێ نێوەڕاســت ب
هه ڕه شــه  و مه ترســییه کان له ســه ر خــۆی دوور بخاتــه وه . 

ــەی  ــه ڵ تورکی ــی له گ ــران ملمالنێکان ــالمیی ئێ ــاری ئیس کۆم
عه ره به کانــی  ســووننه   ده وڵه تــه   هه روه هــا  ســووننه ، 
ناوچه کــه  به تایبــه ت ســعوودیە، کــه  ملمالنێــی تونــدی 
ئایدیۆلــۆژی و ژێئۆسیاســیی له گــه ڵ ئێرانــدا هه یــه ، به ڕێــوه 
 ده بــات. ئه مه یــش توانــا و وزه  و هێــزی ســه ربازی و ئابــووری 
ــی  ــی کردن ــۆ دژایه ت ــه  ب ــه و ده وڵه تان ــه ت سیاســیی ئ و ته نان

ڕاســته وخۆی ئێــران، الواز ده کات. 

ئه مــه  بێجگــه  له وه یکــه  لــه  کێشــه  و ملمالنێــی ئێــران و 
ده وڵه تانــی ڕۆژئاواییــدا لــه دانوســتاندن له  ســه ر پرســی 
لــه   ئێــران  نفــووزی  و  ڕۆڵ  ئێــران،  ناو کیــی  پڕۆگرامــی 
ــات و  ــه کار ه ــران ب ــاری ئێ ــی گوش ــوو کارتێک ــووریە وه ک س
ــه ر  ــکردنه  س ــی هێرش ــییه  جیددییه کان ــه ش مه ترس ــه م پێی ب
ئێرانــی لــه  الیــه ن ئامریــکا و ئیرسائیلــه وه ، پووچــه ڵ کــرده وه . 
لــه  الیه کــی  و  ســه رکه وتن  گه وره تریــن  ئه مه یــش 
دیکــەوە  ئه زمــوون بــوو بــۆ ئێــران، کــه  بــۆ ئــه وه ی مانــه وه  و 
ئاسایشــی خــۆی ده ســته به ر و مســۆگه ر بــکات، پێویســته  لــه  
ده ره وه ی ســنووره کانی خــۆی خــاوه ن پێگــه ، ڕۆڵ و نفــووزی 
ــه ی  ــه و ده وڵه تان ــه ت ل ــت، به تایب ڕاســته وخۆی ســه ربازی بێ
له ســه ر  ڕاســته وخۆی  کاریگه ریــی  بارودۆخیــان  کــه  
ئاسایشــی  و  ناوچه کــه   لــه   ئامریــکا  به رژه وه ندییه کانــی 
ئیرسائیــل هه یــه  و ســووریەش باشــرین به ڵگــه  و منوونه یــه .

نادڵنیایی له  ئاسایشی هەرێمیی ئێران 

به پێــی رسوشــتی سیســتمه   ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری 
ــی،  ــه تی ده ره وه ی و به رژه وه ندییه کان ــییه که ی و سیاس سیاس
لــه  دڵه ڕاوکێــی ئاسایشــی دا دژیــت. بــه م مانایــه  کــه  به پێــی 
ــۆی  ــۆ خ ــی ب ــی ئاسایش ــد بازنه یه ک ــی، چه ن دووری و نزیک
ــه،   ــی ناوچه ک ــه وه  ڕووداوه کان ــه م هۆیه ش ــه  ده کات. ب پێناس
بــۆ منوونــه  شــەڕی مووســڵ و بوونــی هێــزه  ئامریکاییــه کان 
لــه  ناوچه کــه  و هه روه هــا به هێزبوونــی هێــزه  ســووننه  
ــران  ــۆ ئێ ــه،  ب ــه  ناوچه ک ــز ل ــه نگیی هێ ــه کان و هاوس عه ره ب

ــه .  ــی هه ی ــی ژیان گرینگی

بــۆ تێگه یشــن لــه  هــۆکاری ده ســتێوه ردانی ئێــران لــه  
ده وڵه تانــی ناوچه کــه  له ڕێگــه ی هێــزه  ناده وڵه تی)وه کــوو 
ــان و... ــای لوبن حووســییه کان، حەشــدی شــەعبی و حیزبوڵ

هتــد( و ده وڵه تییــه  الیه نگره کانی)عێــراق و ســووریە( و 
ــه ر به شــداریی ڕاســته وخۆی ســه ربازی، پێویســته   په نابردنه ب



ت«
ەاڵ

ژه
 رۆ

نی
سا

»ڕا
ی 

گرە
کۆن

ن، 
ێرا

ی ئ
تان

دس
کور

ی 
رات

وک
ێم

ی د
یزب

 ح
16

ی 
گرە

کۆن
ی 

سی
سیا

ی 
ۆرت

ڕاپ

12

ــه   ــی و هه ڕه ش ــه  مه ترس ــتمه وە ل ــه م سیس ــه ی ئ ــه  ڕوانگ ل
تێبگه یــن. ئاسایشــییه کانی 

ــییانه   ــه م هه ڕه شــه  و مه ترس ــره دا ئ ــه م مه به ســته ش لێ ــۆ ئ ب
ــه وه   ــه ن ئێران ــه کراو له الی ــی پێناس ــی و دووری ــی نزیک به پێ
ده خه ینــه ڕوو بــۆ ئــه وه ی هــۆکاری هه ســتیاریی ئێــران 
له مــه ڕ ئــه و ڕووداو و پێشــهاتانه )بۆ منوونــه  شــەڕی ســووریە 

و ئازادکردنــه وه ی مووســڵ( ڕوون بکه ینــه وه . 

بازنەی یه که می ئاسایشی

 ئــەم بازنــە ئاسایشــییە بــۆ کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
لــە دراوســێکانی پێکدێــت کــە بەپێــی ئاســتی هەڕەشــە 
ــە و  ــە ناوچەک ــران ل ــۆ ئێ ــەکان ب ــزە بێگان ــیی هێ و مەترس
ــووری و  ــی، ئاب ــە سیاس ــەت و پرس ــتی باب ــا رسوش هه روه ه
ــان  ــەت ی ــی دەرف ــۆی خوڵقاندن ــە ه ــەکان، دەبێت کولتووریی
ــران، ناوچــەی  ــۆ کۆمــاری ئیســالمیی ئێ هەڕەشــە و کێشــە ب

کەنــداو و عێــراق وەک دوو منوونــە لــە گرینگرینیانــن. 
هەرچەندە ئەفغانســتان، پاکســتان، تورکیــە و ناوچەی قەوقاز 
و ئاســیای نێوەڕاســت هــەر یەکەیــان بــە پلەی جیــاواز خاوەن 
ــەاڵم  ــران، ب ــاری ئیســالمیی ئێ ــۆ کۆم ــی ســراتیژین ب گرینگی
ناوچــەی کەنــداو وەک ناوچــەی)دەرەوەی نزیــک( لــە هێڵــی 
یەکەمــی ســراتێژیی بەرگریــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێراندایــە. 
تایبەمتەندییەکانــی ئــەم ناوچەیــە بە شــێوەیەکە کــە دەرفەت 
یــان هەڕەشــەی زۆر بــۆ بەرژەوەنــدی و ئاسایشــی نەتەوەیــی 

ــران دەخوڵقێنێت. ئێ

 ئــەم ناوچەیــە بــە هــۆی دەوڵەمەنــدی لــە بــواری نــەوت و 
گاز، خاڵــی ســەرەکیی پەیوەندیــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
لەگــەڵ جیهانــی دەرەوە بــووە و بــەم پێیــەش خاڵــی الوازی 
ئاسایشــی بەرگــری، سیاســی و ئابووریــی کۆمــاری ئیســالمیی 

ئێــران هەژمــار دەکرێــت. 

ئاسایشی کۆماری ئیسالمی و عێراق

عێراقیــش  دیکــەوە  الیەکــی  لــە 
گرینــگ  هــەرە  دیکــەی  بەشــێکی 
ئاسایشــی  خێــرای  بازنــەی  لــە 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هەژمــار 
گۆڕانکارییــە  ئێــران  دەکرێــت. 

سیاســییەکانی عێــراق بــە تایبــەت پــاش ســاڵی )٢٠٠٣( 
بەشــێکی  بــە  ئاسایشــییەکانی  و  ئایدۆلــۆژی  پرســە  و 
جیانەکــراوە لــە ئاسایشــی نەتەوەیــی خــۆی دەزانێــت. 
هەروەهــا پرســە هەڵپەســێردراوەکانی ڕێککەوتننامەی ســاڵی 
)١٩٧5(ی ئەلجەزائێــر لــە نێــوان ئێــران و عێراقــدا، پرســە 
ــاڵەی  ــت س ــەڕی هەش ــەردەمی ش ــەرنەکراوەکانی س چارەس
نێوانیــان، ڕۆڵــی هێزەکانی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریکا 
لــە عێــراق و پێکهاتــەی سیاســی نەتەوەیــی و ئایدۆلــۆژی و 
مەزهەبــی لــە عێــراق، هەموویــان بــۆ ئاسایشــی نەتەوەیــی 

ئێــران زۆر گرینگــن. کۆمــاری ئیســالمیی 

 بۆیــە ئێــران هــەوڵ دەدات لــە کورتخایەنــدا لــە نێــوان 
جــۆرە  ئایدۆلۆژیــادا،  و  ژێئۆپۆلۆتیــک  فاکتەرەکانــی 
کۆمــاری  هەرچەنــدە  بــکات،  دروســت  هاوســەنگییەک 
ئیســالمیی ئێــران، لــە عێراقدا هەوڵــی بەهێزکردنی شــیعەکان 
بــۆ کۆنتڕۆڵی ناوچەکە دەدات. بەگشــتی سیاســەتی دەرەوەی 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێران لــە عێراق، پــاش ســاڵی )٢٠٠٣( دوو 

ــت: ــۆ دەگرێ ــەوەر لەخ ت

ئــا سیاســەتی ناســەقامگیرکردن و الوازکردنی عێــراق: بە هۆی 
ــە هــۆی فاکتــەری  ــە ســااڵنی پێشــوودا ب ــراق ل ئەوەیکــە عێ
وزە، پێکهاتــەی دانیشــتوان و جوگرافیــای سیاســی و... هتــد، 
ســەرچاوەی هەڕەشــە و مەترســی بــووە بۆ ســەر ئێــران، بەاڵم 
بــە سیاســەتی ناســەقامگیرکردنی عێــراق، ئــەم ناســەقامگیریە 
وادەکات کــە کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران توانای دەســتێوەردان 
و نفــووزی لــە عێراقــدا هەبێــت و هەڕەشــەی ویالیەتــە 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا بــە هــۆی ئــەم ناســەقامگیرییە بــۆ 

ســەر کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران کەمــر بکاتــەوە.

•  ب •  سیاسەتی سەقامگیریی ڕێژەیی

ــیعەکان  ــتیی ش ــۆی بااڵدەس ــە ه ــە ب ــە ک ــڕوای وای ــران ب ئێ
ــەر  ــە س ــەکان ل ــی و هەڕەش ــت مەترس ــراق دەتوانرێ ــە عێ ل
ئێــران کــەم بکرێتــەوە و هاوســەنگییەکی ڕێژەیــی لــە نێــوان 
کــورد، ســووننە و شــیعە لــە بەرژەوەندیــی کۆماری ئیســالمیی 
ئێراندایــە. چوونکــە ئەگــەر هاوســەنگی و ناســەقامگیری لــە 
ــی ســووننە  ــووزی واڵتان ــە هــۆی نف ــت، ب ــڕۆڵ دەربچێ کۆنت
ویالیەتــە  ڕۆڵــی  و  کــوردەکان  ســەربەخۆییخوازیی  و 
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا لــە عێــراق، ئــەوە هەڕەشــە و 

ــت.  ــران دەبێ ــی ئێ ــەر ئاسایش ــۆ س ــی ب مەترس
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بازنەی دووهه می ئاسایشی:

ــاری  ــری ئاسایشــی کۆم ــی دوورت ــە ژینگەیەک ــەم بازنەی  •  ئ
ــعوودیە،  ــە س ــۆ منوون ــە ب ــت، ک ــران پێکدێنێ ــالمیی ئێ ئیس
تورکیــە، ســووریە، لوبنــان، ئــۆردۆن و فەلەســتین و...هتــد، لــە 

ــت. خۆدەگرێ

 سیاســەتی ئێــران لەو ناوچانە بۆ بەهێزکردنــی توانای کۆماری 
ــدی و  ــتنی بەرژەوەن ــتی پاراس ــە مەبەس ــە ب ئیســالمیی ئێران
ــی  ــرای ئاسایش ــەی خێ ــە بازن ــۆی ل ــی خ ــی نەتەوەی ئاسایش
ئێرانــدا، هەربۆیــەش هاوپەیانیــی ســووریە و کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێران لــە ڕوانگــەی ئاسایشــی و بەرژەوەندییەکانی 
ئێرانــە بــۆ ســڕینەوەی هەڕەشــە و مەترســییە هاوبەشــەکانی 
ئیرسائیــل و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا، یاخــود 
پاڵپشــتی لــە حیزبوڵــا لــە لوبنــان، هەروەهــا پشــتیوانی لــە 

ــە فەلەســتین.  ــەوەی حەمــاس ل بزووتن
ــران  ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــە کۆم ــن ک ــن بڵێی ــرەدا دەتوانی •  لێ
لــە ئایدۆلۆژیــا کەڵــک وەردەگرێــت بــۆ بەرژەوەنــدی و 
ئامانجەکانــی کــە فۆرمێکــی ڕێئالیســتی وەردەگــرێ، بــەاڵم لە 

ــە.  ــنامەیی و ئایدۆلۆژیکیی ــتیدا، ناس ڕاس
 گۆڕانکارییەکانــی خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت بــە تایبــەت لــەم 
ــی شــیعە  ــووە هــۆی ئەوەیکــە مەزهەب ــدا، ب ســااڵنەی دوایی
ــاری  ــی کۆم ــت و ڕۆڵ ــەر دەربکەوێ ــی کاریگ ــوو هێزێک وەک
ــە  ــەر ل ــردووە، ه ــتە ک ــەی بەرجەس ــران ئەم ــالمیی ئێ ئیس
ــی  ــا جەنگ ــاڵی )٢٠٠٣( ت ــە س ــێن ل ــەدام حوس ــی س ڕووخان
سی وســێ ڕۆژەی حیزبوڵــا لــە لوبنــان لەگــەڵ ئیرسائیــل لــە 
ســاڵی )٢٠٠6(دا، گۆڕانکاریــی ژێئۆپۆلێتیکــی لــە بەرژەوەندی 

ــران دروســت کــردووە.  کۆمــاری ئیســالمیی ئێ

 لــە ڕوانگــەی واڵتانــی ســووننە و نوخبــە سیاســییەکانیانەوە، 
ئامــرازی ســەرەکیی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران بــۆ نفــووز و 
کۆنتڕۆڵــی ناوچەکــە، گرووپــە شــیعەکانی الیەنگــری ئێرانــن 
ــن،  ــان، بەحرەی ــراق، ســووریە، لوبن ــداو عێ ــە ناوچــەی کەن ل
ســعوودیە و...هتــد. گرینگــی و هەســتیاریی ئــەم ناوچانــە بە 
تایبــەت لــە ڕووی ئاسایشــی وزەوە، ئــەم پرســەی بــۆ ویالیەتە 

یەکگرتووەکانــی ئامریــکاش زۆر هەســتیار کــردووە.

•  بــۆ منوونــە مەلیــک عەبدوڵــای دووەم پاشــای ئــۆردۆن، لــە 
ســاڵی )٢٠٠4(دا ڕایگەیاند کە هیاللی شــیعی مەترســیێکە کە 

ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت دەخاتــە ژێــر هەڕەشــەوە. هەروەهــا 
دروســتبوونی  مەترســیی  ئۆردۆنیــش  دەرەوەی  وەزیــری 
هیاللــی شــیعی لــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە بــۆ 
کۆنتڕۆڵــی عێــراق، ســووریە، لوبنان، ســعوودیە، بەحرەیــن و...

هتــد، دووپــات کــردەوە.

تورکیە و ئاسایشی ئێران

 دەوڵەتــی تورکیــەش لــە ناوچەکــە 
دەکەوێتــە نێــو ئەو بازنە ئاسایشــییەوە 
و پەیوەندییەکانــی تورکیــە و کۆمــاری 
ئیسالمیی ئێران سەرەڕای هاوسنووری، 
و  هــاوکاری  نێــوان  لــە  بــەردەوام 
ملمالنــێ  و کێبڕکێــدا هاتوچــۆ دەکات، دەتوانیــن بڵێیــن کــە 
ــدا  ــە پەیوەندییەکانیان ــەرەکان ل ــەرە کاریگ ــن فاکت گرینگری

ــە : بریتیــن ل

•  دەرهاویشــتەکانی شــەڕی دووهەمی کەنداو ســاڵی )١٩٩٠( 
و شــەڕی ســێیەمی کەنداو ســاڵی )٢٠٠٣( لە ناوچەکە.

•  کێبڕکــێ  لــە نێــوان تورکیــە و کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە 
ناوچــەی قەوقــاز و ئاســیای نێوەڕاســت.

ــە  ــل و ویالیەت ــە و ئیرسائی ــی تورکی ــی پەیوەندی •  کاریگەری
ــۆ. ــکا و نات ــی ئامری یەکگرتووەکان

ــە هــەر دوو واڵت،  ــورک ل ــورد و ت ــی ک ــەری نەتەوەی •  فاکت
ــا.  ــا ئیســالمگەرایی و ئایدۆلۆژی هەروەه

•  گۆڕانکارییــە سیاســییە نێوخۆییەکانــی تورکیــە، هەروەهــا 
ئێــران  ئیســالمیی  کۆمــاری  نێوخۆییه کانــی  گۆڕانکارییــه  

ســنووردار(.  )هه رچه نــد 
•  ڕووداوی یــازدەی ســێپتامربی )٢٠٠١( و شــەڕی دژە تێــرۆر و 

بااڵده ســتیی ئێــران و ڕۆژئــاوا لــه  ناو چه کــه دا.
ــەڵ  ــران لەگ ــە ئێ ــتادا ک ــە ئێس ــەت ل ــاو بەتایب ــەی ئ •  کێش

وشکەســاڵیی زۆر جیــددی بــەرەوڕوو بۆتــەوە.

 ملمالنــێ ژێئۆپۆلۆتیکییەکانــی نێــوان تورکیــە و کۆمــاری 
ــاوازی  ــای جی ــی ئایدۆلۆژی ــە پرس ــە ل ــران، جگ ــالمیی ئێ ئیس
ــی  ــدا، کاریگەری ــەردوو واڵت ــیی ه ــتمی سیاس ــە سیس زاڵ ل
لەســەر پەیوەندییەکانیــان هەبــووە. ئەمــە بێجگــە لــە پــرس 
و دڵەڕاوکــێ هاوبەشــە ئاسایشــییەکانیانە، بــۆ منوونــە لەســەر 
پرســی کــورد و بەهێزبــوون و به ده وڵه تبوونــی هەرێمــی 
کوردســتان-عێراق کــە بــە پیالنــی هاوبــەش لــەدژی هەرێــم 
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توانییــان ئەم مەترســییە لەســەر خۆیــان لە کورتخایەنــدا دوور 
ــەوە. بکەن

ــی  ــە یەکیەت ــی ل ــۆ ئەندامەت ــە ب ــی تورکی ــەاڵم هەوڵەکان  ب
ئۆرووپــا و ڕۆڵــی لــە ناتــۆ و هەوڵەکانــی بــۆ بەهێزترکردنــی 
خــۆی لــە ئاســتی ناوچەیــی و نێونەتەویــی لــە الیــەک، 
ــی  ــە یەکگرتووەکان ــی لەگــەڵ ویالیەت هــاوکاری و هاوپەیان
ئامریــکا لــە الیەکــی تــرەوە، کاریگەریــی لەســەر ئــەم 
پەیوەندییانــە هەبــووە. ئەمــە جگــە لــە مەترســییەکانی 
بەهێزبوونــی ئێرانێکــی ئیســالمی شــیعی و فاکتــەری هیاللی 
شــیعی لــە ناوچەکــە بــۆ تورکیە)بــۆ منوونــه  پرســی ئێســتا و 

داهاتــووی ســووریە(.

سعوودیە و ئاسایشی کۆماری ئیسالمی

ــەزراوە  ــە ڕێکخــراو و دام ســعوودیە ل
ڕێکخــراوی  وەکــوو:  جیاجیاکانــدا 
یەکیەتیــی  ئیســالمی،  کۆنفڕانســی 
هاریکاریــی  ئەنجومەنــی  عــەرەب، 
بێالیەنــەکان  بزووتنــەوەی  کەنــداو 
و ڕێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتووەکانــدا دەنگــی بــۆ ئــەو 
بڕیارانــەی کــە لــە دژی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران دەرچــووە 
ــاری  ــعوودیە و کۆم ــی س ــە ناکۆکەکان ــتی خاڵ ــە گش داوە. ب
ــەوە،  ــۆی دەبینێت ــدا خ ــن پرس ــە چەندی ــران ل ــالمیی ئێ ئیس
ــی  ــالم، پرس ــی ئیس ــی جیهان ــەی ڕێبەرایەتی ــوو: بانگەش وەک
ــە  ــی ک ــاردە کردن ــەوت و گاز( و هەن ــەرچاوەکانی وزە )ن س
ئێــران  لەگــەڵ سیاســەتەکانی وزەی کۆمــاری ئیســالمیی 
لەگــەڵ  ســعوودیە  هاوپەیانییەتــی  یەک ناگرێتــەوە، 
ڕۆژئــاوا بــە گشــتی و ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئامریــکا 
ــووری و  ــی سیاســی و ئاب ــوارە جیاجیاکان ــە ب ــی، ل ــە تایبەت ب
ــی  ــە دژایەتیکردن ــعوودیە ل ــی س ــا ڕۆڵ ــەربازی، هەروەه س
ــداو و  ــی کەن ــی هاریکاری ــە ئەنجومەن ــالمی ل ــاری ئیس کۆم

مەترســییەکانیان لــە بەهێزبوونــی ئێــران.
لەناوچوونــی  ناوچەییــەکان وەکــوو  ئاڵوگــۆڕە  هەروەهــا 
ڕێژیمــی ســەدام حوســێن و پاڵپشــتی و پشــتیوانیی کۆمــاری 
ئیســالمیی ئێــران لــە دەســەاڵتی شــیعەکانی عێراق لــە الیەک 
و پاڵپشــتی لــە ســوننەکان لــە عێــراق لــە الیــەن ســعوودیەوە، 

خاڵێکــی دیکــەی جێگــەی ناکۆکییــە.
 تـــرس و دڵەڕاوکێــی ســعوودیە لــە هاندانــی شــیعەکانی 
ئــەم واڵتــە دژی سیســتمی دەســەاڵتی ســووننەی ســعوودیە 

ــەی  ــی دیک ــەوە خاڵێک ــالمیی ئێران ــاری ئیس ــەن کۆم ــە الی ل
جێگــەی ناکۆکییەکانــە. پرســی چارەســەرکردنی کێشــەی 
فەلەســتینییەکان کــە هــەر دوو دەوڵــەت گۆشــەنیگا و 
ــدا  ــۆی تێ ــی خ ــتی تایبەت ــدی و مەبەس ــج و بەرژەوەن ئامان
هەیــە. بــۆ منوونــە ســعوودیە پاڵپشــتی لــە پــڕۆژەی ئاشــتی 
ــە  ــە ویالیەت ــتینییەکان دەکات ک ــل و فەلەس ــوان ئیرسائی نێ
یەکگرتووەکانــی ئامریــکا و بــە گشــتی ڕۆژئــاوا و کۆمەڵگــەی 
نێونەتەوەیی پاڵپشــتی و چاوەدێریــی دەکات. ئەمەش لەگەڵ 
سیاســەتەکانی دژایەتــی ئیرسائیل و ویالیەتــە یەکگرتووەکانی 
ئامریــکا لــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــەوە ناگونجێــت. 
له الیه کــی دیکــەوە  پاڵپشــتیی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران 
لــە بزووتنــەوەی حەمــاس لــە فەلەســتین لــە ڕووی دارایــی و 
چەکــەوە، یاخــود لــە ڕووی سیاســییەوە، جێگــەی نیگەرانیــی 
ــە  ــرە ل ــی گەورەت ــی ڕۆڵ ــاری بینین ــە خوازی ــعوودیەیە ک س
پرســەکانی ناوچــە و بەتایبــەت لــە واڵتانــی عەرەبــی و 
ئیســالمیدا، »هەرچەنــد بــە ئاشــت بوونــەوەی حەمــاس 
ئیــدارەی  یەکگرتنــەوەی  و  فەتــح  ڕێکخــراوی  لەگــەڵ 
بەڕێوەبەریــی غــەززە و فەلەســتین لــەم دواییانــەدا، خەریکــە 
ئــەو فاکتــەرە بــە زەرەری ئێــران دەگــۆڕێ« یاخــود ناکۆکیــی 
ســعوودیە و کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە پرســی لوبنــان و 
پاڵپشــتیی ئێــران لــە گرووپــە تونــدڕەوەکان، وەکــوو حیزبوڵــا 
لــە دژی هێزەکانــی دیکــەی الیەنگــری ڕۆژئــاوا و ســعوودیە. 
ــی ئه ســه د  ــه  حکومه ت ــران ل پرســی ســووریە و پاڵپشــتیی ئێ
له الیــه ک و پاڵپشــتیی ســعوودیە لــه  هێزه  ســوننه کان خاڵێکی 

ــه . ــی نێوانیان ــرژی و ملمالنێ ــری جێگــه ی بارگ ت
 یه مــه ن و پاڵپشــتیی ئێــران لــه  حووســییه کان لــه  ناوچه یــه ک 
کــه  بــه  حه وشــه ی پشــته وه ی ســعوودیە هه ژمــار ده کرێــت، 
ده ربــڕی ئــه و ڕاســتییه یه  کــه  ســعوودیە له به هێزبــوون 
لــه  ناوچه کــه  هه ســت به دڵه ڕاوکێــی  و نفــووزی ئێــران 
ئاسایشــی ده کات، بۆیــه  ســعوودیە به هیــچ شــێوه یه ک ڕێگــه  
ــت  ــۆی بااڵده س ــی خ ــه ی نزیک ــه و ناوچه ی ــران ل ــادات ئێ ن

بێــت.

ئێران و هەرێمی کوردستان-عێراق:

•  1. فاکتــەری وزە )نــەوت و گاز(، 
پێگــەی  ئەوەیکــە  هــۆی  بووه تــە 
هەرێــم بــەرز ببێتــەوە و لــە هاوکێشــە 
ژێئۆئێکۆنۆمیک و ئاسایشییە ناوچەیی 
نێونەتەوەییه کانــدا  تەنانــەت  و 
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)بەتایبــەت بــۆ داهاتــوو( حیســابی بــۆ بکرێــت. ئەمــەش بــۆ 
هەرێــم بــوو بــە خاڵێکــی بەهێــز، بــەاڵم لــە هەمــان کاتــدا لە 
الیــەن ئێرانــەوە بــە هەڕەشــە و دەرفــەت هەژمــار دەکرێــت.

ئابووریــی ئێــران گرێــدراوی داهاتــی هەناردەکردنــی نــەوت 
ــە  و گازە و هەندێــک جــار ئەمــەی وەکــوو کارتــی گوشــار ل
ــۆی  ــە ه ــەاڵم ب ــاوە، ب ــەکار هێن ــییەکاندا ب ــە سیاس هاوکێش
ــی  ــاری ئابووری ــران و بارودۆخــی ناله ب ــی ســەر ئێ ئابلۆقەکان
ئێــران لــە نێوخــۆ و تێچــووە ســەربازییەکانی ئێــران لە ئاســتی 
ناوچەیــی، پێویســتیی بــە داهاتــی زیاتــرە لــەم بــوارەدا، بــەاڵم 
بــە هــۆی ئەوەیکــە ســەرەکیرین ســەرچاوەی دارایــی ئێــران 
هەناردەکردنــی نــەوت و گازە، ده وڵه تانــی دیکــە ئــەم خاڵــە 
وەکــوو کارتــی گوشــار دژی ئێــران بەکاردێنــن. باشــرین 
منوونــەش سیاســه ت و هەڵوێســتی ســعوودیەیە له هه مبــه ر 

ــران. ــالمیی ئێ ــاری ئیس ــی کۆم ــه تی نه وت سیاس

•  لێــرەوە ئــەم خاڵــە پێــش ڕووداوەکانــی ١6ی ئۆکتۆبــر ببــوو 
ــه ری  ــوو ڕکاب ــە هــۆی ئەوەیکــە هەرێمــی کوردســتان وەک ب
ئێــران و فاکتەرێــک بــۆ زیانــی ئابووریــی زیاتــری ئێــران لــە 
الیــەک و لــە الیەکــی تریشــەوە وەکــوو جێگــرەوە )بەدیــل( 
بــۆ واڵتانــی بەکارهێنــەری نــەوت و گازی ئێــران، بەتایبــەت 
ــە ڕووی گازی رسوشــتییەوە،  ــا ل ــی ئۆرووپ ــە و یەکیەتی تورکی
ڕۆڵ ببینێــت. ئــەم فاکتــەرە وادەکات کــە ئێــران بێجگــە لــە 
زیانــی مــاددی، لــە ڕووی سیاســی و تەنانــەت ئاسایشــییەوە 
زەرەرمەنــد بێــت )یەکیەتیــی ئورووپــا پێویســتیی بــە ئێــران 
نەدەما]یــا کەمــر دەبــۆوە[ و هەروەهــا تورکیــاش، کــە ئێســتا 
بــه  قه بــاره ی ســااڵنە ٧.١٣ میلیــارد دۆالر ئاڵوگــۆڕی بازرگانیــی 
لەگــەڵ ئێرانــدا هه یــه ، لــە ڕووی هاوســەنگییەوە لــە ناوچەکە 
پێگــەی بەرزتــر دەبۆوە( بــەاڵم دوای ١6ی ئۆکتۆبــر بارودۆخی 

سیاســیی هەرێمــی کوردســتان بەتــەواوی گــۆڕا.

بۆیــە، ئێــران بــە مەبەســتی گوشارخستنەســەر هەرێمــی 
ــەی  ــە ڕێگ ــوو شــێوەیەک ل ــە هەم ــی دا ب کوردســتان، هەوڵ
بەغــداوە ڕێگــری لــە هەرێمی کوردســتان بکات و بەربەســتی 
بــۆ دروســت بــکات و ئــەو گوشــارە بــە بیانــووی گشتپرســیی 
دانیشــتوانی هەرێــم بۆ ســەربەخۆیی، بەشــێوەی ســەربازیش 
ــدا  ــری ١٣٩6)٢٠١٧(، بەغ ــە ١6ی ئۆکتۆب ــرا و ل ــێ ک جێبەج
هێرشــی کــردە ســەر کەرکــووک و بــۆ جارێکــی دیکە دەســتی 
بەســەر ناوچــە جێناکۆکەکانــدا گرتــەوە کە چاڵــە نەوتییەکانی 
هەرێمیــش لــەو بەشــانە هەڵکەوتبــوون و بەم هۆیــەوە دوای 
ــتانی  ــی کوردس ــیی هەرێم ــی سیاس ــر بارودۆخ ١6ی ئۆکتۆب

عێــراق بەتــەواوی گــۆڕا و ئەگــەر بــۆ مــاوەی کاتیــش بووبــێ، 
نیگەرانییەکانــی ڕێژیــم لەپێوەنــدی لەگەڵ هەرێــم ڕەوییەوە، 
ــەروا  ــەی ه ــەو نیگەرانییان ــەن ئ ــۆ درێژخای ــران ب ــەاڵم ئێ ب
بــەردەوام دەبــن، هەربۆیــەش لــە پیالنگێــڕی بــە مەبەســتی 
ــدا  ــە هەمــوو بوارەکان ــم ل ــر الوازبوونــی هەرێ هەرچــی زیات

بەتایبــەت لــە بــواری ئابووریــی ســەربەخۆ، ڕاناوەســتێ.

ئێران لەژێر سێبەری کۆماری ئیسالمیدا

•  ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، 
نزیــک بــە چــوار دەیــە لەوەپێــش، بــە 
دوای ڕووخانــی ڕێژیمی پاشــایەتییەوە، 
ــەم  ــرت. ئ ــتەوە گ ــەاڵتی بەدەس دەس
ڕێژیمــە لەســەر بنەمــای ئیدئۆلۆژیــی 
کــە  دامــەزراوە،  فەقیهـــ   ویالیەتــی  شــیعەی  ئیســالمی 
وەلــی فەقیــه خــۆی بــە نوێنــەری ئیــام مەهــدی، ئیامــی 
ــی  ــەم گۆشــەنیگایەوە وەل ــێ و ل دوازدەهەمــی شــیعە دەزان
فەقیهـــ بەشــێوەی ناڕاســتەوخۆ نوێنــەری خواوەنــدە لەســەر 
زەوی و حکوومەتەکــەی حکوومەتــی ئاســانییە؛ هەربۆیەش 
ــەری موســوڵانانی  ــە ڕێب ــی فەقیهـــ ب ــەو سیســتمەدا وەل ل
جیهــان دەنــارسێ و یەکێــک لــە ئەرکەکانــی ئــەم حکوومەتە، 
هەناردەکردنــی شــۆڕش بــۆ هەمــوو جیهــان بــە تایبــەت بــۆ 
ئــەو واڵتــە ئیســالمییانەیە کــە زۆربــەی خەڵکەکەی ئیســالمی 
غەیــری شــیعە پێــڕەو دەکــەن، تــا بــەم شــێوەیە دەســەاڵتی 
خــۆی لــە هەمــوو واڵتانــی ئیسالمی)شــیعە( زاڵ بــکا و 

ئیمپراتۆرییەکــی ئیســالمیی شــیعە دامبەزرێنــێ.

 دەرکەوتــەی ئــەو ئیدئۆلۆژییــە، دەســەاڵتێکی پاوانخــوازە کــە 
لــە نێوخــۆی واڵتــدا هەموو ئەوانــەی جیاوازییەکــی هەرچەند 
کەمیشــیان لەگــەڵ بۆچوونــە فەرمییەکانی دەســەاڵت هەبێ، 
ــی  ــی دوژمنان ــالم و بەکرێگیراوان ــۆڕش، دژی ئیس ــە دژی ش ب
ئیســالم ئەژمــار دەکرێــن و نەتەنیــا لــە مافــی ئــازادی، 
یەکســانی، کار و ژیانێکــی ئاســایی بێ بــەش کــراون، بەڵکــوو 
ــتا  ــا ئێس ــتێنێتەوە. ت ــێ دەس ــیان ل ــی ژیانیش ــەت ماف تەنان
هــەزاران کــەس لــەو جیابیرانــە لــە ســێدارە دراون، ژمارەیەکی 
بەرچــاو لــە زیندانەکانــی ڕێژیمــدان و بــە میلیۆنــان کەســیان 

پەڕیــوەی هەنــدەران بوونــە.

ــە  ــەم ڕێژیم ــی ئ ــا ئیدئۆلۆژییەکان ــەوەی بنەم ــۆی ئ ــە ه ب
ــی  ــولە نارساوەکان ــیپ و ئووس ــە پڕەنس ــەک ل ــەڵ هیچ ی لەگ



ت«
ەاڵ

ژه
 رۆ

نی
سا

»ڕا
ی 

گرە
کۆن

ن، 
ێرا

ی ئ
تان

دس
کور

ی 
رات

وک
ێم

ی د
یزب

 ح
16

ی 
گرە

کۆن
ی 

سی
سیا

ی 
ۆرت

ڕاپ

16

ــران لەگــەڵ هــەژاری،  ــە، دانیشــتووانی ئێ ــا نیی ســەردەم تەب
بێــکاری، نەبوونــی ئاســایش و گەلێــک ئاریشــەی جۆراوجۆری 
کۆمەاڵیەتــی بــەرەوڕوو بوونەتــەوە. سیاســەتی دەرەکیــی 
ــۆ پەرەگرتنــی تێرۆریــزم  ئــەم ڕێژیمــەش هــۆی ســەرەکییە ب
لــە خۆرهەاڵتــی   و ناســەقامگیری، کوشــتار و کاولــکاری 
ــۆ و  ــە نێوخ ــە ل ــەم دیاردان ــە ئ ــک ک ــە جۆرێ ــت، ب نێوەڕاس

دەرەوەی ئێــران ڕۆژبــەرۆژ ڕووی لــە زیادبوونــە.

ڕووداوەکانــی پێنــج ســاڵی ڕابــردوو کــە لــە کۆنگــرەی 
پازدەهەمــی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران)رەزبــەری 
١٣٩١ ی هەتــاوی( تاکــوو ئێســتا درێــژەی هەیە، بە ئاراســتەی 
سیاســەتە دژە مرۆییەکانــی ڕێژیــم بــووە، کــە بەداخــەوە 

ــێ. ــری پێ ببەخش ــی زیات ــی خێراییەک ــم توانیویەت ڕێژی
لــەم بەشــەدا تێدەکۆشــین هەرچەنــد بــە کورتیــش بووبــێ، 
ئاوڕێــک لــە ئاکامــە نالەبارەکانــی ئــەم سیاســەتانەی ڕێژیــم 
ــی  ــە خۆرهەاڵت ــەت ل ــران، بەتایب ــۆ و دەرەوەی ئێ ــە نێوخ ل

ــەوە: ــتدا بدەین نێوەڕاس

دەستوەردان لە
کاروباری واڵتانی دەرەوە

 دەســتوەردان لــە کاروبــاری واڵتانــی دیکــە لــە ڕێژیمــی 
لــە ئیدئۆلــۆژی و بیرۆکــەی  کۆمــاری ئیســالمیدا خــۆی 
هەناردەکردنــی شۆڕشــی ئیســالمیدا دەبینێتــەوە. ڕێژیــم لــەو 
باوەڕەدایــە کــە »یاســای ڕەچاوکردنــی ناوەڕۆکــی ئیســالمیی 
ــە  ــە ل ــەو شۆڕش ــی ئ ــتێنی بەردەوامی ــران... بەس ــی ئێ شۆڕش
نێوخــۆ و لــە دەرەوەی واڵت دەڕەخســێنێ«)١( و ئەرکــی 
ئەرتــەش »نــەک هــەر پاراســتنی ســنوورەکان، بەڵکــوو جیهــاد 
لــە ڕێــگای خــودا و هەوڵــی پەرەپێدانــی حاکمییەتــی یاســای 
خــودا لــە جیهانیــش لەخۆدەگــرێ«)٢(. بەم شــێوەیە دەبینین 
ــۆڕش«،  ــی ش ــاوی »هەناردەکردن ــر ن ــتوەردان لەژێ ــە دەس ک
ــە  ــەر ل ــراوە. ئەگ ــایی ک ــی و بەیاس ــەدا بنچینەی ــەم ڕێژیم ل
ســەرەتاکانی بەدەســەاڵت گەیشــتنی کۆمــاری ئیســالمی، لــەم 
بــارەوە نهێنــی کاری دەکــرا، ڕێژیــم لــە ئێســتادا بە ئاشــکرا ئەو 
بەرنامەیــە دەباتــە پێــش و بەرپرســانی ڕێژیمیــش لــە کــۆڕ و 
کۆبوونەوەکانیانــدا ڕاشــکاوانە ئــەم بابەتــە دەورووژێنــن. 
عەلــی یوونســی، یاریــدەدەری تایبەتــی ســەرکۆمار ڕۆحانــی 
ــت:  ــەکان، دەڵێ ــە ئایینی ــوام( و کەمایەتیی ــاری )اق ــە کاروب ل
»لــە ئێســتادا عێــراق نــەک بــە تەنیــا حــەوزەی شارســتانیەتیی 
نفــووزی ئێمەیــە، بەڵکــوو شــوناس، کولتــوور، ناوەنــد و 

ــارس،  ــی ف ــی ئاژانســی هەواڵدەری ــە«. بەپێ ــی ئێمەی پێتەخت
عەلــی ئەکبــەر ناتق نووری، ســەرۆکی پێشــووی نووســینگەی 
بازڕەســیی عەلــی خامنەیــی، سپاســی خامنەیــی کــردووە بــۆ 
ــی:  ــراق و گوتوویەت ــی عێ ــە هەڵبژاردنەکان ــتوەردانی ل دەس
»ئەگــەر ئاڵوگۆڕەکانــی عێــراق لە الیــەن خامنەییەوە ئاراســتە 
نەکرابــا، ئەگــەری تێکهەڵچــوون لــە نێــوان بەرپرســانی ئــەو 

واڵتــە لــە ئــارادا بــوو«. 

ــۆ  ــە ســووریە، ب ڕێژیــم هــۆکاری دەســتوەردانەکانی خــۆی ل
ــەم  ــەر کۆماری ئ ــەد ،س ــار ئەس ــی بەش ــت و داواکاری خواس
واڵتــە گەڕاندووەتــەوە. ســەرباری ئــەم پاســاوەش، بەرپرســانی 
ــەوە  ــان کردووەت ــردوودا جەختی ــد ســاڵی ڕاب ــە چەن ــم ل ڕێژی
یارمەتیــی  ڕاوێژکارییــەوە  ڕووی  لــە  تەنیــا  ئــەوان  کــه 
ــە  ــەک ل ــد ژمارەی ــەد دەدەن. هەرچەن ــەی ئەس حکوومەتەک
ناوەنــدە هەواڵدەرییــەکان، هــەر لە دەســپێکی ســەرهەڵدانی 
قەیرانــی ســووریەوە، هەواڵــی بەشــداریی هێزەکانــی ســپای 
ــد،  ــە خەڵکــی ســووریە ڕاگەیان ــە شــەڕی دژ ب پاســدارانیان ل
بــەاڵم بەرپرســانی ئێرانــی لــەو پێوەندییــەدا بێدەنــگ بــوون 
ــان ڕەد دەکــردەوە. دواجــار بەرپرســانی  ــەو هەوااڵنەی ــان ئ ی
ڕێژیــم بۆخۆیــان دانیــان بــە بەشــداری کردنیــان لــە شــەڕی 
ســووریە و کاولــکاری و کوشــتاری خەڵکــی ئــەم واڵتــەدا نــا، 
بەڵگــەش بــۆ ئــەوە، ژمــارەی زۆری کوژراوەکانــی ئێــران بــوو 
لــە شــەڕی ســووریە و چیــدی بــۆ شــاردنەوە و حاشــالێکردن 
نەدەبــوو. محەممــەد عەلــی شــەهیدی، ســەرۆکی »بونیــادی 
شــەهیدی شۆڕشــی ئیســالمیی ئێران« دەڵــێ: »ئێســتا ژمارەی 
واڵتەکەمــان  لــە  حــەرەم()٣(  )بەرگریــکاری  شــەهیدانی 
لــە یەک هــەزار شــەهید تێپەڕیــوە«.)4(. لــە بانەمــەڕی 
ئەمساڵیشــدا)١٣٩6( ئاژانســی هەواڵدەریــی ئیســنا لــە زاری 
ــپای  ــدەی س ــووی فەرمان ــری پێش ــزی، جێگ ــا تەورێ عەینوڵ
ــی النیکــەم ١٢٠٠  ــە کوژران ــدەران، باســی ل پاســدارانی مازەن
ــە  ــی ل ــاڵی دوای ــە شــەڕەکانی چــوار س ــی ل شــەڕکەری ئێران

ــردووە.  ســووریە ک

ڕێکخــراوی چاوەدێریی مافــی مرۆڤ، ٩ی ڕێبەندانــی ١٣٩4ی 
هەتــاوی )٢٩ی ژانویــەی ٢٠١6( لــە ڕاپۆرتێکــی خۆیــدا، بــاس 
لــە ناردنــی هــەزاران کــەس لــە پەنابــەران و ئاوارەکانــی 
ئەفغــان بــۆ شــەڕی ســووریە دەکات کــە هێندێکیــان بــە زۆر 
ــۆ بەشــداری  ــان ب ــە دڵخــوازی خۆی ــان ب و هێندێکــی دیکەی
ــی  ــا یارمەت ــە تەنی ــەاڵم ئەمان ــراون، ب ــەڕێ ک ــەو شــەڕەدا ب ل
و دەســتوەردانێک نییــە کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی لــە 
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ســووریەدا دەیــکات، بەڵکــوو یارمەتییــە داراییەکانــی زۆر 
ــە  ــوێندانەرترە ک ــر و ش ــەربازییانە گرینگ ــە س ــەو یارمەتی ل
بــۆ حکوومەتــی بەشــار ئەســەد تەرخانــی کــردووە. ئاژانســی 
ــە  ــاس ل ــدا ب ــی خۆی ــە ڕاپۆرتێک ــرگ، ل ــی بلومبێ هەواڵدەری
ناردنــی ١٠ کەشــتی نەوتهەڵگــری گــەورە دەکا کــە لــەو 
ســاڵەدا لــە ئێرانــەوە گەیشــتوونەتە بەنــدەری »باینــاس« لــە 
ســووریە، کــە هەرکامەیــان توانــای گواســتنەوەی یەک میلیــۆن 
ــتی  ــر« کاربەدەس ــدرۆ تایل ــووە. »ئەن ــان هەب ــل نەوتی بەرمی
پلەبــەرزی ئەنیســتیتۆی سیاســەتدانەری خۆرهەاڵتــی نزیــک 
لــە واشــنگتۆن، لەمبــارەوە ڕایگەیانــدووە: »ڕەوانەکردنــی ئــەم 
نەوتــە لــە ئێرانــەوە، بــۆ ڕاگرتنــی ڕێژیمەکــەی بەشــار ئەســەد 
گرینگیــی زۆری هەیــە، چونکە ئەو نەوتە لــە پااڵوگەی بایناس 
دەکرێتــە ســووتەمەنی و بــۆ دابینکردنــی گەرمــای ماڵــەکان، 
ــتییەکانی  ــی پێداویس ــۆرەکان و باق ــی وزەی ژێرنات دابینکردن

ــرێ«)5(. ئەرتەشــی ســووریە کەڵکــی لێوەردەگی

•  سیاســەتی تەبلیغاتیــی ڕێژیــم لــە دەســتێوەردان لــە 
ــدا  ــە کاتێک ــێوەیەیە؛ ل ــەم ش ــەر ب ــش ه ــاری یەمەنی کاروب
بەرپرســانی ڕێژیــم لــە دەســتێوەردانەکانی عەرەبســتانی 
ــە  ــەاڵم ل ــن، ب ــەدا ناڕازی ــەو واڵت ــاری ئ ــە کاروب ــعوودی ل س
حووســییەکان  تێکهەڵچوونەکانــی  ســازبوونی  ســەرەتای 
ژێربەژێــر  ئیســالمی  کۆمــاری  یەمــەن،  حکوومەتــی  و 
یارمەتییــە ســەربازییەکانی بــۆ ئــەو تاقمــە نــاردووە. تــا ئێســتا 
چەندین جــار کەشــتییەکانی ئامریــکا لــە ڕێــگا دەریاییەکانــدا 
ــری  ــە هەڵگ ــووە ک ــان گرت ــتییە ئێرانییانەی ــەو کەش پێشــی ئ
چــەک و تەقەمەنــی بــۆ حووســییەکان بوونــە. لــەم دواییانەدا 
دامەزراوەیەکــی لێکۆڵینەوەیــی بــە نــاوی »لێکۆڵینــەوەی 
ــی شــەڕ« کــە ناوەندەکــەی لــە لەندەنــە، ئاشــکرای  چەک
کــردووە کــه لێکۆلەرانــی نێونەتەوەیــی پــاش ئاشــکرا بــوون 
ــی  ــە مانگەکان ــۆڵ ل ــک چەکوچ ــەرداگرتنی بڕێ و دەستبەس
فێوریــە و مارســی ٢٠١6دا لــە چەنــد پاپۆڕێکــدا لــە دەریــای 
عــەرەب، کاناڵێکــی پێوندیــی گومانلێکراویــان دۆزیوەتەوە کە 
پێیــان وایــە ئــەو کاناڵــە »میرس«ییــە و چەکوچۆڵ لــە ئێرانەوە 
بــە ڕێــگای »ســوماڵ«دا دەگەیەنێتــە یەمــەن. کەشــتیی 
شــەڕکەری »دارویــن«ی ئۆســرالیا، لــە پاپۆڕێکــدا، دەســتی بــە 
 AK ســەر زیاتــر لــە ٢ هــەزار قەبــزە چــەک، لەوانــە چەکــی
و ١٠٠ فەروەنــد مووشــەکهاوێژی دروســتکراوی ئێرانیــدا گرت 
کــە بــەرەو ســوماڵ دەچــوو هەروەهــا کەشــتیی شــەڕکەری

FS Provemceی فەڕەنســی دەســتی بەســەر ٢ هــەزار قەبــزە 
چەکــی دروســتکراوی ئێــران و 64 قەبــزە تەک تیرهاوێــژی 

دروســتکراوی ئێرانــی )Hoshdar-M(لــە پاپۆڕێکــی دیکــەدا 
گــرت«)6(. دۆزینــەوە و دەستبەســەرداگرتنی ئــەم دوو پاپۆڕە، 
وەکــوو منوونەیــەک بــاس کــران، دەنــا بەڵگــەی زۆر هەیــە کە 
ئێــران لە دەســپێکی شــەڕی حووســییەکان لــە دژی حکومەتی 
ــەی  ــەم گرووپ ــی ئ ــێوەیەک یارمەت ــوو ش ــە هەم ــەن، ب یەم
ــەو  ــی ئ ــە دان ــی ل ــانی ئێران ــاکردنی بەرپرس ــردووە و حاش ک

ــاوەڕی هیــچ الیەنێــک نییــە. یارمەتییانــە، جێگــەی ب

لەژێر پێنانی مافی مرۆڤ

ــە ســەرەتاوە  ــران هــەر ل ــاری ئیســالمیی ئێ •  ڕێژیمــی کۆم
بــاوەڕی بــەو پێناســەیە لــە مافــی مــرۆڤ نەبــووە کــە ئەمــڕۆ 
ــی  ــی جاڕنامــەی گەردوونی ــای پێشــکەوتوودا و بەپێ ــە دونی ل
ئــەم  نــارساوە،  یەکگرتــووکان  نەتــەوە  مرۆڤــی  مافــی 
ڕاســتییەش لــە زۆر بۆنــەدا لــە الیــەن بەرپرســانی پلەبــەرزی 
ــەوەی  ــەو ڕێژیمــە لەگــەڵ ئ ــراوە. ئ ــەم ڕێژیمــەوە ڕاگەیەن ئ
بــاوەڕی وایــە "ئێســتا خەڵــک خوازیــاری ئەوەیــە کــە بەپێــی 
ــی منوونە)ئەســوە(  ــالمییەکان، کۆمەڵگەیەک ڕێوشــوێنە ئیس
بنیــات بنــێ")٧(، بــە کــردەوەش و بەپێــی ئیدئۆلــۆژی، 
یاســای بنەڕەتــی و عورفــی ئیســالمی بــەو جــۆرەی کــە 
بــاوەڕی پێیەتــی بــەردەوام خەریکــی پێشــێل کردنــی مافــی 
ــەم پێیەشــە کــە یاســاکانی لەســەر بنەمــای  مــرۆڤ بــووە، ب
جیاوازی دانــان، نادادپــەروەری، کردنــە ئامانجــی ئازادییەکان و 
مافەکانــی مــرۆڤ بنیــات نــراوە. زیندانــی کــردن و ئێعدامــی 
جیابیرانــی ئایینــی، سیاســی و هــەاڵواردن لــە دژی هەڵگــران 
و پێڕەوانــی بیروبــاوەڕە جیــاوازەکان لــە مەســەلەی بەشــداری 
ــردن و  ــری ک ــەڕی، چاوەدێ ــاری بەڕێوەب ــە کاروب ــان ل کردنی
بێبــەش کردنــی خەڵــک لــە ســەرەتاییرین مافەکانیــان، لەوانە 
پۆشــینی جلوبەرگــی دڵخــواز، دیاری کردنــی نــاوی منداڵەکان 
و شــێوەی ژیــان، بــە تایبــەت بــۆ ژنــان و الوان، ئێرانــی 
کردووەتــە زیندانێکــی گــەورە و پــڕ لــە ئــازار و ئەشــکەنجە 
کــە تــا ئێســتا بــە میلیۆنــان خەڵکــی ئــەم واڵتــەی پەڕیــوەی 
هەنــدەران کــردووە و لــەو ڕێگایــەدا خۆیــان بەدەســت 
ــەوەی  ــەر ئ ــە ب ــا ل ــپاردووە، تەنه ــار س ــێکی نادی چارەنووس
ــۆڕی  ــەرۆکی ک ــەت س ــت. تەنان ــان بێ ــە ڕزگاری ــەم زیندان ل
دیاریکردنــی بەرژەوندییەکانی ڕێژیم)ڕەفســەنجانی( ئاماژەی 
ــدەوارەوە  ــژی خوێن ــەن توێ ــە الی ــتنی واڵت ل ــە بەجێهێش ب
ــۆ واڵت  ــەورە ب ــی گ ــەی وەک زیانێک ــەم بابەت ــردووە و ئ ک
ــەن  ــە الی ــە ل ــک ک ــی ئامارێ ــراو بەپێ ــردووە. ناوب ــار ک ئەژم
ســندووقی نێودەوڵەتــی دراوەوە باوکراوەتــەوە، دەڵێــت: 
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ــان  "ســااڵنە ١٨٠ هــەزار خوێنــدەوار بــە هــۆکاری سیاســی ی
بــۆ ژیانێکــی باشــر، لــە ئێــران ڕادەکــەن، لــە ئاکامــی ڕاکردنــی 
ــارد دۆالر  ــاڵێک ١5٠ میلی ــوو س ــران هەم ــژەش، ئێ ــەم توێ ئ

ــت دەدات". ــۆی لەدەس ــەرمایەی خ س

ئەحمــەد شــەهید، ڕێپۆرتێــری پێشــووی تایبەتــی ڕێکخــراوی 
نەتەوەیەکگرتــووەکان بــۆ کاروبــاری مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران، 
لــە دووتوێــی ڕاپۆرتــی ٢٢ی ڕەشــەمەی ســاڵی ١٣٩٢ی خۆیــدا 
ــەردەی لەســەر زۆر  ــرۆڤ، پ ــی م ــە دۆخــی ماف ســەبارەت ب
لــە ڕاســتییەکان ســەبارەت بــە پێشــێلکردنی مافــی مــرۆڤ لە 

ئێرانــدا هەڵداوەتــەوە.

لــە بەشــی زیندانییــە سیاســییەکان لــە ئێرانــدا، ڕاپۆرتەکە باس 
لــەوە دەکات کــه تــا ڕێکەوتــی ٣ی ژانویــەی ٢٠١4، النیکــەم 
ــیحی، ١٩  ــی، 5٠ مەس ــدا ١٣6 بەهای ــە نێویان ــەس و ل ٣٠٧ ک
دەروێشــی گۆنابــادی و ٢ زەردەشــتی زیندانیــی سیاســیی 
بوونــە. ژمــارەی زیندانییــە عەقیدەتــی و سیاســییەکان تا ١4ی 
ژانویــەی ئــەو ســاڵە، بەالنیکەمــەوە گەیشــتووەتە ٨٩5 کەس، 
ــەس،  ــزاکان ٣٧٩ ک ــن و ئایین ــی ئایی ــدا پێڕەوان ــە نێویان ــە ل ک
ــرۆڤ ٧١  ــی م ــی ماف ــەس، چاالکان ــی ٩٢ ک ــی سیاس چاالکان
ــەس و  ــان ٣٧ ک ــی و ڕۆژنامەنووس ــی مەدەن ــەس، چاالکانی ک

چاالکانــی خوێنــدکاری ٢4 کــەس دەبیندرێــن.
عاســمە  شــەهید،  ئەحمــەد  ڕاپۆرتەکانــی  لــە  جگــە 
شــەهیدیش،  ئەحمــەد  دوای  ڕێپۆرتێــری  جەهانگیــری 
ڕێژیمــی  بەرفراوانەکانــی  پێشــێلکارییە  لەســەر  ڕاپۆرتــی 
ــتیی  ــۆڕی گش ــە ک ــکەش ب ــران پێش ــالمیی ئێ ــاری ئیس کۆم
ــاوەی  ــە م ــردووە. ل ــووەکان ک ــی نەتەوەیەکگرت ــی مرۆڤ ماف
ــۆڕ  ــەن ک ــە الی ــۆرت ل ــان ڕاپ ــە دەی ــردوودا، ب ــاڵی ڕاب 4 ـ5 س
و کۆبوونەوەکانــی دیکــەی ناوەندەکانــی مافــی مــرۆڤ، 
ــەن  ــە الی ــرۆڤ ل ــی م ــی ماف ــەڵ لەژێرپێنان ــدی لەگ لەپێوەن
ــان  ــە زۆربەی ــەوە ک ــالمی باوکراوەت ــاری ئیس ــی کۆم ڕێژیم
بــاس لــە هەڵکشــانی ڕێــژەی پێشــێلکردنی مافەکانــی مــرۆڤ 

دەکــەن.

ــتادی  ــەرۆکی س ــی، س ــیر الریجان ــەواد ئەردەش محەممەدج
مافــی مرۆڤــی دەزگای دادوەری لــە وتووێژێکــدا کــە لــە ڕۆژی 
ــە  ــرۆڤ ب ــی م ــەوە، ماف ــاو کراوەت ــەڕی ١٣٩٣دا ب 6ی بانەم
»ڕەوتێکــی الڕێ)منحــط(" ناودەبــات و بــە ئامــاژە بەوەیکــە 
"ئێمــە قەســاس بــە حوکمێکــی نوورانــی دەزانیــن" ڕایگەیاند: 
"حکوومەتــی ئێــران ڕاشــکاوانە ئەو حوکمــەی بەڕێــوە بردووە 

ــتە ڕوو  ــی خس ــژەدا ئەوەش ــە درێ ــوە دەکا"، ل ــانازیی پێ و ش
ــە،  ــەوە نیی ــە دەزگای دادوەریی ــدی ب ــا پێوەن ــەوە تەنی کــه "ئ
بەڵکــوو دەوڵەتــی خۆشەویســت و تــەواوی کۆڵەکەکانــی لەو 
ســراتێژییە بــەردەوام دەبــن و ئەوە ســراتێژیی ســەرکەوتووی 

نیزامــە".

ســادق الریجانــی، ســەرۆکی دەزگای دادوەریــی ڕێژیمــی 
کۆماری ئیســالمی، ٣١ی خاکەلێوەی ١٣٩٣ لە کۆبوونەوەیەکی 
فەرماندەکانــی هێــزی ئینتیزامیــدا، لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
ڕەخنــەی ناوەندەکانــی مافــی مــرۆڤ، ئــەو ڕەخنانــە و 
مافــی مرۆڤــی ڕەد کــردەوە و گوتــی: "مەرشووعیەتــی ڕێژیــم 
ــی  ــراو جەختیش ــە"، ناوب ــک نیی ــی خەڵ ــە دەنگ ــراوە ب بەس
کــردەوە: "بــۆ ئێمــە هیــچ گرینــگ نییــە کــە ئەوانــە دەڵێــن 
چــی، بنەمــای تەعالیمــی ئێمــە، تەعالیمی ئەبنیــای ئیالهییە".

لەسێدارەدان 

ــالمیی  ــاری ئیس ــەاڵتدارێتیی کۆم دەس
ــەک  ــێدارەدانی ژمارەی ــە لەس ــران، ب ئێ
لــە بەرپرســانی حکوومەتــی پاشــایەتی 
دەســتی پێکرد. ئــەم ڕەوتــە بــوو بــە 
ــەاڵت و  ــەیی دەس ــی هەمیش نەریتێک
دواجــار کۆمەڵکــوژی و لەســێدارەدانی 
بەکۆمەڵــی الوانــی کــورد لــە پــاوە، 
ــر  ــتان و دوات ــەی کوردس ــی دیک ــاد و ناوچەکان ــنە، مەهاب س
کوشــتاری زیندانیانــی سیاســی لــە هاوینــی ١٣6٧ تــا دەگاتــە 
قەتڵــە زنجیرەییەکان و تێرۆری کەســایەتییە سیاســی و ئایینی 
و دژبەرەکانــی و... هتــد، بــەدوادا هــات و تاکوو ئێســتاش ئەم 
ڕەوتــە هــەروا بەردەوامــە. بەپێی لێکۆڵینەوەیەکــی ڕێکخراوی 
ــە مــاوەی  ــووەکان، ل ــە نەتەوەیەکگرت مافــی مرۆڤــی ســەر ب
پێنــج ســاڵی)٢٠١6 ٢٠١١( ئێــران زۆرتریــن ژمــارەی ئێعدامــی 
ــە.  ــەو ڕێکەوت ــش ئ ــاڵی پێ ــەڵ ١5 س ــەراورد لەگ ــە ب ــووە ب ب
ئــەوە لەحاڵێکدایــە کــە چــاوەڕوان دەکــرا دوای دەســپێکردنی 
ســەرۆک کۆماریی حەســەن ڕۆحانی ڕێژەی لەســێدارەدانەکان 
ــی  ــی بەڵێن ــەدا ڕۆحان ــەو پێوەندیی ــەوە. چونکــە ل ــەم ببێت ک
بــە خەڵــک دابــوو. لــە پێــش هەڵبژاردنەکانــی ســەرکۆماری، 
ڕۆحانــی لــە وەاڵمــی پرســیاری ڕۆژنامەنووســێکدا کــە ئەگــەر 
ببێتــە ســەرکۆمار، زیندانــی سیاســیان دەبــێ؟ دەڵــی: »نــەک 
ــێ،  ــی سیاســیان هەب ــێ زیندانی ــە کــە ناب ــاوەڕم وای هــەر ب
بەڵکــوو لــەو بــاوەڕەدام کــە نابــێ زیندانیــان هەبــێ«. بــەاڵم 
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بەپێــی ئامــاری ئاژانســی هەواڵدەریــی »کوردپــا« لــە یەکــەم 
ــدا ٨١4 کــەس لەســێدارە دراون،  ســاڵی ســەرۆکایەتی ڕۆحانی
کــە بــە بــەراورد لەگــەڵ ســاڵی پێشــر)کە 55٣ کــەس ئێعــدام 
کرابــوون( ژمــارەی لەســێدارەدانەکان 4٧%زیــادی کــردووە، ١6 
ــوارەوەی ١٨  ــە خ ــان ل ــراوەکان تەمەنی ــدام ک ــە ئێع ــەس ل ک
ســاڵ بــووە. لەنێــو ئێعــدام کراوەکاندا کە ناســنامەیان ئاشــکرا 
کــراوە ٧٣ کــەس کــورد، ٢١ کــەس عــەرەب، ١6 کــەس بەلووچ، 
5 کــەس تــورک، 4 کــەس تورکــی ئازەربایجانی و ٣ کەسیشــیان 

تابعییەتــی ئەفغانییــان هەبــووە. 

بــە گوتــەی ئەحمــەد شــەهید، ڕێپۆرتێــری پێشــووی تایبەتــی 
ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــوووەکان بۆ کاروبــاری مافی مرۆڤ 
لــە ئێــران، لــە ســاڵی ٢٠١4دا، ٩66 کــەس ئێعــدام کــراون، کــە 
لــە بیســت ســاڵی ڕابــردوودا بێ وێنــە بووە. لــە ســاڵی ٢٠١5دا، 
ڕێــژەی ئێعدامــەکان بــە بەراورد لەگــەڵ ســاڵی ٢٠١4، النیکەم 
4٠% زیــادی کــردووە. لــە تــەواوی ئــەو ســاڵەدا، ســەرجەم ٩6٩ 
ــە  ــن ژمارەی ــەش زۆرتری ــەم ڕێژەی ــێدارە دراون. ئ ــەس لەس ک
لــە ٢5 ســاڵی ڕابــردوودا. لــەو پێوەندییــەدا بان کی مــۆن، 
ســکرتێری گشــتیی پێشــووی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان 
ڕایگەیانــدووە: »حەســەن ڕۆحانــی، ســەرەڕای بەڵێنەکانــی لــە 
پێــش و پــاش هەڵبــژاردن، کردەوەکانــی لەپێوەنــدی لەگــەڵ 
ســزای لەســێدارەدان، ئاڵوگۆڕێکــی بەســەردا نەهاتــووە و 
وادیــارە هــەر درێــژەی کردەوەکانــی دەوڵەتەکانی پێشــووترە، 
کــە بەتونــدی و بەمەبەســتی بەرەنگاربوونــەوەی تاوانــەکان، 

پشــت بــە ســزای لەســێدارەدان دەبەســتێ«. 

•  بەپێــی ڕاپۆرتــی »ئاسۆشــیتێدپرێس« ،شــیرین عیبــادی، 
ــە وەاڵمــی پرســیارێکدا،  ــل، ل ــی ئاشــتیی نۆبێ ــراوەی خەاڵت ب
دەوڵەتــی ڕۆحانیــی لەپێوەنــدی لەگــەڵ ئازادیــی زیندانیانــی 
سیاســی، بە درۆزن وەســف کــردووە و گوتوویەتــی: »لەوانەیە 
ــت  ــەڕەوی بەدەس ــتێکی میان ــی ڕێفۆرمیس ــی ناوبانگ ڕۆحان
هێنابــێ، بــەاڵم لــە بابەتــی مافــی مرۆڤــەوە، تــا ئێســتا تەنیــا 

نیشــانەی خراپــی لــێ دەبینیــن«.

 •  ئەحمــەد شــەهید، لــە دواییــن ڕاپۆرتــی خۆیــدا - لــە 
ــە  ــا ١١ی ســەرماوەزی ١٣٩5)یەکەمــی ژانوی ــژ ت ٢5ی گەالوێ
تــا نیــوەی ئوتــی ٢٠١6( – دەنووســێ: »... ڕەوتــی ســزای 
ــوون  ــە زیادب ــدا ڕووی ل ــی ڕۆحانی ــە دەوڵەت ــێدارەدان ل لەس
کــردووە«. هەروەهــا ســەبارەت بــە دۆخــی مافــی مــرۆڤ لــە 
ــەرەتای  ــە س ــێدارەدانەکان ل ــی:«ڕێژەی لەس ــدا دەنووس ئێران

مانگــی ژوئیــەدا بەرزبووەتــەوە و لــە ٣ حەوتــووی ســەرەتای 
ئــەو مانگــەدا، 4٠ ئێعــدام بەڕێوەچــووە. لــە ســاڵی ٢٠١5دا، 
٩66 تــا ١٠54 کەیســی ئێعــدام بەڕێوەچــووە، کــە بــە زۆرترین 
ژمــارەی لەســێدارەدان لــە ئێــران بــە هەژمــار دێــت لــە ماوەی 
نەتەوەیەکگرتــووەکان  ڕێپۆرتێــری  ڕابــردوودا«.  دەیــەی   ٢
چۆنیەتــی  بــە  ســەبارەت  ڕاپۆرتەکەیــدا،  درێــژەی  لــە 
ئەمنیەتییــەکان  و  قەزایــی  ناوەنــدە  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
لەگــەڵ ڕۆژنامەنووســان و میدیــاکاران، شــارۆمەندانی دوو 
ــکاران و  ــی، کرێ ــی و کۆمەاڵیەت ــی سیاس ــی، چاالکان تابعیەت
هەروەهــا »ســزای بێبەزەییانــە و ڕووشــکێنانە )تحقیرآمیــز(«، 

ــووە. ــران گرت ــە دەســەاڵتدارانی ئێ ــدی ل ــەی تون ڕەخن

ــە  ــی ســەر ب ــی مرۆڤ ــااڵی ماف ــالر«، کۆمیســێری ب ــاوی پی »ن
ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتوەکان، لە مانگی پووشــپەڕی ســاڵی 
ــۆی  ــە ه ــەکان ب ــارەی زۆری ئێعدام ــد: »ژم ١٣٩5دا ڕایگەیان
ــە  ــێوەی نادادپەروەران ــە ش ــە ب ــەی ک ــەو دادگایان ــاری ئ بڕی
ســەر  لــە  کــە  دادگایانــەی  ئــەو  یــان  بەڕێوەدەچــن، 
تۆمەتبارکردنــی بێ بنەمــا پێکدێــن، هۆی نیگەرانیــی ئێمەیە«. 
ــارەی  ــی نێودەوڵەتیــش )ئەمنێســتی( لەب ڕێکخــراوی لێبوردن
بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی ئێعدامــەکان لــە دەوڵەتــی ڕۆحانیــدا 
نیگەرانیــی خــۆی دەربڕیــوە و هۆیەکــەی بــۆ پابەندنەبوونــی 
حکوومەتــی ئێــران بــە بنەڕەتیریــن »ڕێوشــوێنەکان«ی مافــی 

ــوە. ــان زانی مــرۆڤ و مافــی ژی

ســەرەڕای ئەوەیکــە حەســەن ڕۆحانــی، بەفەرمی ســەر کۆمارە 
ــوارە  ــرۆڤ و ب ــی م ــێلکارییەکانی مافەکان ــواری پێش ــە ب و ل
هاوشــێوەکان، ناوبــراو و دەوڵەتەکەی بەرپرســایەتیان لەســەر 
شــانە، بــەاڵم پێویســتە لێــرەدا ئامــاژە بــەو ڕاســتییەش بکەیــن 
کــه بــە کــردەوە دەســەاڵتی ســەر کۆمار لــە سیســتمی 
دەوڵەتداریــی کۆماری ئیســالمیدا زۆر بەرتەســکە، بۆیە ناکرێ 
هەمــووی ئــەو تاوانانــە بخرێنــە ئەســتۆی دەوڵــەت، جــا هەر 
کــەس ســەرۆکی دەوڵــەت بــێ، بەڵکــوو دەســەاڵتی گشــتی 
لــە سیســتمی کۆمــاری ئیســالمیدا لــە کۆنتڕۆڵــی دەوڵەتێکــی 
ســێبەردایە کــە ســەرۆکەکەی وەلــی فەقیهــە و دامەزراوەکانی 
قەزایــی، ســپای پاســداران و هێــزە ئینتزامییــەکان بــە بڕیــاری 
ناوبــراو دیــاری دەکرێــن و لەژێــر ڕێنوێنییەکانــی ئــەودا 
دەجووڵێنــەوە، بۆیــە دروســتر ئەوەیــە لــە ئەنجامدانــی 
هەمــوو تــاوان و پێشــێلکارییەکانی مافەکانــی مــرۆڤ و مافی 
پێکهاتەکانــی ئــەم واڵتــە، پێکهاتــەی دەســەاڵت و حکوومەت 
بەگشــتی تاوانبــار بکــرێ، کــە دەوڵەتەکــەی ڕۆحانی بەشــێکە 
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لــەو پێکهاتەیــە.

بێکاری بەرەو هەڵکشانی زیاتر

ــی  ــێنزادە کارناس ــەدڕەزا حوس محەمم
بانکــی، لــە ڕاپۆرتێکــدا لــە ڕۆژنامــەی 
»تعــادل« بــە پشتبەســن بە قســەکانی 
ــری  ــزادە، وەزی ــەدرەزا نێعمەت محەمم
پیشەســازی، کانــگا و بازرگانــی کــە 
گوتوویەتــی؛ »١4 هــەزار یەکــەی پیشەســازی لــە بیاڤــی 
ــە  ــردوودا ب ــە ســااڵنی ڕاب ــدی ل پیشــەی بچــووک و مامناوەن
هــۆی کێشــەگەلی جیــاوازەوە داخــراون، هەروەهــا ٢٩ هــەزار 
پــڕۆژەی پیشــەیی و کانگایــی نیوەچــڵ لــە واڵتــدا هەیــە«)٩(، 
دەڵێــت: »ئەمــە بەشــێکی بچــووک لــە دۆخــی شــپرزەی کارە 
لــە ئێــران« و پشتبەســتوو بــە لێدوانێکــی٣ ســاڵ لەوەپێشــی 
ــی  ــی داخران ــە لەبەرچاوگرتن ــدووە؛ »ب ــری کار ڕایگەیان وەزی
لــە  بێکارانیــش ڕوو  زۆرتــری کارگــەکان، دیــارە ژمــارەی 

زیادبــوون دەکا«.
ــی  ــدا بەڵێن ــەری هەڵبژاردنەکان ــە بەرەب ــی، ل حەســەن ڕۆحان
بــە ســەرکۆمار،  لــە ئەگــەری بوونــی  زۆری دابــوو کــە 
چارەســەری کێشــەی بێــکاری دەکا و دوای هاتنەسەرکاریشــی 
لــە زۆر کــۆڕ و کۆبوونــەوەدا لــەو پێوەندییــەدا، ئامــاری 
ــەزد،  ــە ســەفەری شــاری ی ــراو ل ــاو کــردەوە. ناوب ناڕاســتی ب
لــە کۆبوونــەوەی خەڵکــی ئــەو شــارەدا ڕایگەیانــد؛ »لــە دوو 
ــا و  ــۆن و ســەد و حەفت ــەک میلی ــردوودا ی ــوی ڕاب ســاڵ و نی
نــۆ هــەزار هەلــی کاری ڕەخســاندووە. ئــەو لێدوانــەی کەوتــە 
بــەر ڕەخنەیەکــی زۆر، بۆیــە ئیســحاق جەهانگیــری، جێگــری 
یەکەمــی ســەر کۆمار بــۆ بەرگــری کــردن لــە ڕۆحانــی، پشــتی 
قســەکانی گــرت و ڕایگەیانــد: »ژمارەی ئەوانــەی کاریان هەیە 
بەپێــی داتاکانــی ناوەنــدی ئامــاری ئێــران، پاییــزی ئــەو ســاڵ، 
بــە بــەراورد لــە گــەڵ ســاڵی ١٣٩٢، یــەک میلیــۆن و ســەد و 
حەفتــا هــەزار زیــادی کــردووە، بــەاڵم ڕاپۆرتــی ناوەنــدی ئامار 
لەگــەڵ ئــەو قســانە یەک ناگرێتــەوە. لــە ڕاپۆرتەکــەدا ژمــارەی 
خەڵکــی خــاوەن کار لــە هاوینــی ســاڵی ١٣٩٢، بیســت 
ــەد و  ــەزار و س ــەک ه ــەوەد و ی ــەد و ن ــۆن و س و دوو میلی
ــە دوای ســاڵێک  ــەو ژمارەی ــووە، کــە ئ چــل و چــوار کــەس ب
لــە ســەرۆکایەتیی ڕۆحانــی بووەتــە بیســت و یــەک میلیۆن و 
چوارســەد و نــۆزدە هــەزار و چوارســەد و حەفتــا و دوو کەس. 
بەم پێیــە دوای ســاڵێک لــە ســەرکۆماریی ڕۆحانــی، ٧٧١هــەزار 
و 6٧١کــەس بێــکار بوونــە. پرســیارەکە ئەوەیــە؛ ١/٢ میلیــۆن 

کــەس کــە ڕۆحانــی دەڵــێ هەلــی کارم بــۆ ڕەخســاندوون، لــە 
کوێــن؟«)١٠(.    ڕاپۆرتــی تایبەتــی نســیم ئانالیــن ئێــران

گەندەڵی 
هەرچەنــد دیــاردەی گەندەڵــی گەورەتریــن زەربەیــە لــە 
ڕێژیمــی  ســەردەمی  لــە  و  ئێــران  ئابووریــی  پەیکــەری 
پاشــایەتییەوە ڕیشــەی داکوتــاوە، بــەاڵم ئەگــەر ئــەوکات 
ــە  ــوو، ب ــوە دەچ ــی بەڕێ ــوو و بەنهێن ــوورەیی ب ــە و ش عەیب
هاتنەسەردەســەاڵتی ئــەو ڕێژیمــە، وردەوردە عەیبــەی کــەم 
بوویــەوە و بــوو بــە دیاردەیەکی ئاشــکرا. لە ئاکامــدا گەندەڵی 
ــی  ــەرە زۆری دامودەزگاکان ــەی ه ــووەوە و زۆرب ــر ب بەرباوت
گرتــەوە. ئاســتی گەندەڵیــش بەپێی پلــەی بەرپرســایەتییەکان 
بــەرز بوونــەوە، لــە ســەرەتاکاندا هەمــوو پێکــەوە هاوڕێیانــە 
دزییــان دەکــرد و کــەس کاری بەکــەس نەبوو، بــەاڵم وردەوردە 
لــە کێبڕکــێ سیاســییەکاندا بــۆ تۆڵەکردنــەوە و دزیــی زیاتــر، 
نهێنییەکانــی هێنــدێ کەســیان درکانــد، تــا ئــەو کاتــەی وەلــی 
فەقیهـــ لەدرکاندنــی ئــەو نهێنییانــە تەنــگاو بــوو کــه نــەوەک 
ــڕووی »ام  ــن و ئاب ــۆش ب ــەو کارە دڵخ ــالم ب ــی ئیس دوژمنان
القــرا«ی ئیســالمی بچێــت. پــاش ئاشــکرابوونی گەندەڵیــی ٣ 
هــەزار میلیــارد متەنــی لــە ســاڵی ١٣٩٠ی هەتاویــدا، لــە ١١ی 
مانگــی خەرمانانــی ئــەو ســاڵەدا ڕایگەیانــد: »درێژەدانــی ئەو 
هــەرا و زەنایــە بــە مەســڵەحەت نییــە« و لــە ڕاگەیەنەکانــدا 
داوای کــرد، ئــەو بابەتــە »ئەونــدەی لەســەر مەچن)آنــرا کــش 
ــەرۆژ  ــە ڕۆژب ــی دۆخەک ــەکانی خامنەی ــاش قس ــد(«. پ ندهی
بــەرەو خراپربــوون چــوو و کار گەیشــتە ئەوەیکە بەرپرســانی 
نــارساوی ڕێژیــم کــە لــە گەندەڵییــەکان تێــوەگالون، ئەوەنــدە 
ــاژە  ــا ئام ــرەدا تەنی ــن. لێ ــەدا ناگونجێ ــەم ڕاپۆرت ــە ل زۆرن ک
ــەوەی  ــۆ ئ ــن، ب ــە دەکەی ــەو بەرپرســە نارساوان ــە قســەی ئ ب
قەبــارەی ئــەو گەندەڵییانــە بخرێنــە ڕوو و بیــروڕای گشــتیی 
تێبــگات کــە »ام القــرای اســالمی« و ڕێبەرەکــەی کــە خــۆی 
بــە ڕێبــەری موســوڵانانی جیهــان! دەزانــێ و دەســت و 
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پێوەندییەکانــی ڕۆژ تــا ئێوارە لەســەر مینبــەری مزگەوتەکان و 
کــۆڕ و کۆبوونــەوەکان ئامۆژگاریــی خەڵــک دەکــەن و بێجگە 
لــە خۆیــان کەســیان ال پەســند نییــە، چــۆن چنگیــان بەســەر 
»بیــت املال«داگرتــووە و بــە بــێ تــرس و شــەرم، بژیــوی 

ــەن: ــران دەک ــەژار دەدزن و واڵت وێ ــی و ه ــی برس خەڵک
ــی  ــە مەجلیس ــاران ل ــەری ت ــی، نوێن ــەد تەوەککول •  ئەحم
ــەبارەت  ــەمەی ١٣٩4 س ــالمی، ڕۆژی ٢٠ی ڕەش ــۆرای ئیس ش
بــە گەندەڵیــی دامودەزگاکانــی حکوومــەت بــە ئاژانســی 
گەیشــتووینەتە  »ئێمــە  ڕاگەیانــد:  فارســی  هەواڵدەریــی 
ئاســتی گەندەڵیــی سیســتاتیک«. بــە خوێندنــەوەی ناوبــراو 
گەندەڵیــی سیســتاتیک بــە ئاســتێک لــە گەندەڵــی دەگوترێ 
کــە دامەزراوەکانــی پێشــگیریکار لــە گەندەڵــی، بــۆ خۆیان لە 

ــن«. ــەوە گالب گەندەڵیی
•  هەواڵدەریــی ئیرنــا بــاوی کــردەوە؛ پوورمحەممــەدی، 
وەزیــری دادوەریــی ڕێژیــم لــە کــۆڕی مافەکانی شــارۆمەندی 
ــە  ــە ل ــن ک ــووڵ بکەی ــتییە قب ــەو ڕاس ــێ ئ ــی: »دەب وتوویەت
ڕەچاوکردنــی مافە شــارۆمەندییەکاندا کەمکاریان کــردووە و 
لە بەرانبەر گەندەڵییەکانیشــدا، توانایــی ڕووبەڕووبوونەوەمان 
ــاو  ــدا ب ــە کاتێک ــری دادوەری ل ــانەی وەزی ــەو قس ــە«. ئ نیی
بووەتــەوە کە ڕێکخراوی شــەفافییەتی نێونەتەوەیی )ســازمان 
ــاڵی  ــی ئەوس ــی ڕێبەندان ــە ڕاپۆرت ــی( ل ــن امللل ــفافیت بی ش
ــی  ــن واڵتان ــە گەندەڵری ــک ل ــوو یەکێ ــی وەک ــدا ئێران خۆی

ــوو. ــاوزەد کردب ــن و جیهــان ن ــی ناوی خۆرهەاڵت

•  حەســەن ڕۆحانــی لــە کۆبوونەوەیەکدا لە تــاران، ڕایگەیاند: 
ــە  »هەندێــک ڕاپۆرمتــان پــێ دەگا کــە ژێرمێزییــەکان بوونەت
ــی  ــل وەرگرتن ــکرا بەرتی ــە ئاش ــە ب ــتی ل ــەرمێزی )مەبەس س
بەرپرســانی حکوومەتــە(. لــە حاڵێکدا پێشــر، زۆرتــر ژێرمێزی 

باســی لێــوە دەکــرا، بــەو واتایــە کــە شــوورەیی هەبــوو«.
•  مەحمــوود ســادقی، یەکێــک لــە نوێنەرانــی تــاران لــە 
مەجلیــس کــە بــۆ خــۆی ســەرۆکی فراکســیونی شەفافســازی 
و تەندروســت کردنــی ئابــووری و تەکووزمەندیــی ماڵــی لــە 
ــی  ــت گەندەڵی ــاواری لەدەس ــوو، ه ــدا ب ــی دەیەم مەجلیس
زانکــۆی  کۆبوونەوەیەکــی  لــە  و  بەرزبووەتــەوە  ڕێژیــم 
ئەمیرکەبیــری تــاران ڕایگەیانــد: »باســی مــن لەســەر ئەوەیــە 
کــە پــاش تێپەڕبوونــی ٣٨ ســاڵ لــە شۆڕشــی ئیســالمی، دۆخی 
ئێمــە بــە بــەراورد لەگــەڵ حکوومەتــی پاشــایەتی لــە بــواری 
ــاری  ــە کۆم ــوو ک ــەرار نەب ــەر ق ــرە، مەگ ــەوە خراپ گەندەڵیی
ئیســالمی لــە بەرامبــەر گەندەڵیــدا بەربەرەکانــێ بــکا؟« 
ــەوەی  ــس داوای ڕوونکردن ــە مەجلی ــەوەی ل ــادقی لەبەرئ س
حیســابە بانکییەکانــی ســادقی الریجانــی، ســەرۆکی دەزگای 

ــەوە  ــتانی تاران ــەن دادس ــە الی ــوو ل ــی کردب ــی ئێران دادوەری
ــۆی  ــە ه ــەاڵم ب ــوو ب ــۆ دەرچ ــەرکردنی ب ــی دەستبەس حوکم
ڕاوەســتانی ناوبــراو لــە بەرانبــەر حوکمەکەدا، بەڕێــوە نەچوو.

•  لــە دۆخێکــی ئەوتــۆی گەندەڵیدا کە بەرپرســانی پایەبەرزی 
ــەاڵت  ــێ دەس ــایی و ب ــی ئاس ــوو خەڵک ــش، وەک حکوومەتی
چاویــان لــە هەمــوو ئــەو کارەســاتانەیە، بــەاڵم تەنیــا گلەیــی 
ــەوێ  ــان بیانه ــن ی ــەوەی بتوان ــێ ئ ــە ب ــەن ب ــدە دەک و گازن
هەنگاوێکــی جیــددی بــۆ چاککردنــی ئــەم دۆخــە هەڵگــرن، 
بــێ گومــان ئابووریــش دەکەوێتــە گیانەڵــا و بێجگــە لــەوەی 
ــی  ــچ بژاردەیەک ــڕوا، هی ــر ب ــی زیات ــەرەو داڕمان ــەرۆژ ب ڕۆژب
دیکــەی لــێ چــاوەڕوان ناکــرێ. مەترســییە جیددییەکانــی ئەو 
دۆخــە ئابوورییــەی واڵت بــوو کــە خامنەیــی لــە ســەردەمی 
ــێ  ــە ب ــژاد، ب ــەرۆکایەتیی ئەحمەدی ن ــی س دەوری دووهەم
ــۆی  ــراوی خ ــەری بڕواپێک ــی، نوێن ــەو و بەنهێن ــی ئ ئاگاداری
نــاردە واڵتــی عومــان و بــە نێوبژیوانیــی ســەرۆکی ئــەو واڵتــە، 
ــدا  ــا و لەوێ ــتنیان پێکهێن ــکا دانیش ــردراوی ئامری ــەڵ نێ لەگ
ــتاندن  ــپێکردنی پڕۆســەی دانوس ــەر دەس ــان لەس ڕەزامەندیی
لەگــەڵ واڵتانــی بەهێــزی ئۆرووپایــی و تێکــڕای مەرجەکانیان 
ــدام  ــع اق ــە جام ــام« )برنام ــە »برج ــە ب ــە دوای ــڕی، ک دەرب
ــەوە  ــەر ئ ــا لەب ــل ڕاکێشــانەش تەنی ــەم م ــارسا. ئ مشــرک( ن
بــوو کــە گەمــارۆ ئابوورییەکانی ســەر ئێــران هەڵگیــرێ، بەاڵم 
واژۆکرانــی ئــەم ڕێککەوتنــەش فریــای حکوومەتــی گەندەڵــی 
ئێــران نەکــەوت و چاوەڕوانییەکانیــان نەهاتە دی)ئــەم بابەتە 

لــە بەشــی بەرجامــدا دەخرێتــە بەربــاس(.
ــەو  ــران )ئ ــی ئێ ــاری ئابووری ــەوێ دۆخــی نالەب ــەر مبانه ئەگ
بەشــەی کــە لەســەر ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵــک شــوێندانەریی 
ــتییەکانی  ــە زانس ــو باس ــە نێ ــەوەی بچین ــێ ئ ــە ب ــە( ب هەی
ئابووری، لە ڕووی نرخی پێداویســتییە ســەرەتاییەکانی خەڵک 
ــەر  ــی لەس ــیکردنەوەیەکی کورت ــن ش ــەوە، دەتوانی لێکبدەین
بکەیــن، ئــەوەی لــە خــوارەوە ئامــاژەی پێدەکرێــت، جیاوازیی 
نێــوان نرخــی ١٠ قەڵــەم لە پێداویســتییە ڕۆژانەکانــی خەڵکە:

•  لــە خشــتەی ژمــارە )١(دا کــە ڕادیــۆ فــەردا لــە ڕووی 
بانکــی ناوەندیــی ئێرانــەوە  ســەرچاوەکانی ڕاپۆرتەکانــی 
ئامــادەی کــردووە و جیاوازیــی نێونجــی دە ڕەقــەم لــە 
لــە  بەراوردێکــە  و  ڕۆژانــەی خەڵکــە،  پێداویســتییەکانی 
نێــوان بەفرانبــاری ســاڵی ١٣٩١ و بەفرانبــاری ١٣٩٢دا کــە 
ــووان  ــە هەم ــەاڵم ل ــان دەدەن، ب ــرخ نیش ــەوەی ن بەرزبوون
زیاتــر نرخــی پەتاتەیــە کــە خواردنــی زۆربــەی خەڵکــی کــەم 
ــەوە و نێونجــی گشــتیی  ــات بەرزبووەت ــە ســێ ق ــە ک داهات
زیادبوونــی نرخــی ئــەو پێداویســتیانە 5١% نیشــان دەدا. 
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پێداویســتییە  نرخــی   ،١٣٩5 تــا  ١٣٩٢وە  ســاڵی  لــە 
ــۆوە  ــان بەخ ــانی زۆری ــتی هەڵکش ــەکان بەگش خواردەمەنیی
ــی  ــەدا ژمارەیەک ــەو ماوەی ــە ل ــە ک ــەوە لەکاتێکدای ــوە، ئ بینی
زۆر لــە خەڵــک کارەکانیــان لەدەســت داوە و هــەژاری بــە 

شــێوەیەکی بەرچــاو ڕووی لــە هەڵکشــان بــووە.
ــاون و  ــی )تع ــبژیویی کۆمەاڵیەت ــەرەوەز و خۆش ــری ه وەزی
رفــاه( لــە ســاڵی ١٣٩٣دا دەڵێــت: »ئەمــڕۆ ٨ میلیــۆن ئێرانیان 
ــە ١٢  ــاس ل ــەرەوڕوون و ب ــی ب ــەڵ بەدخۆراک ــە لەگ ــە ک هەی
میلیــۆن هــەژار لەئارادایــە و ســەبارەت بــە هێڵــی هەژاریــش، 
ژمــارەی جیــاواز بــاس دەکــەن«. عــادل ئــازەر، ســەرۆکی 
ناوەنــدی ئامــار دەڵێــت: »پێویســتیی خەرجی یــەک بنەماڵەی 
دانیشــتووی شــار )لــە بەهــاری ١٣٩٣دا( یــەک میلیــۆن و 
هەشتســەد و بیســت و دوو هــەزار متەنــە و هــەر بنەماڵەیەک 
ئــەو داهاتــەی لــە مانگــدا نەبــێ، لەژێــر هێڵــی هەژاریدایــە«. 
خەرجــی بنەماڵەیەکــی ئەوتــۆ لــە تــاران تــا ٣ میلیــۆن متــەن 
مەزنــدە کــراوە، بــەاڵم مووچــەی کەســانێک کە لە یاســای کاردا 
دەگونجێــن، لــەو ســاڵەدا بڕێــک زیاتــر لــە 6٠٠ هــەزار متــەن 
دیــاری کــراوە. بــەم پێیــە و بــە گوێــرەی لێدوانــی هێندێــک لــە 
ئابووریناســانی ئێــران، لــەو ســاڵەدا نزیــک بــە 4٠%ی خەڵکــی 

ئێــران لەژێــر هێڵــی هەژاریــدا بــوون.
ئــەوەی تــا ئێســتا ســەبارەت بــە ئێــران ئاماژەمــان پــێ 
کــرد، دۆخــی واڵتێکــی گیرۆدەبــوو بــە بەڕێوەبەرییەکــی 
دواکەوتووانەیە کە بەدەســت کاربەدەســتانی کۆنەپەرەســت و 
لەژێــر فەرمانــی یــەک کەســدا )وەلــی فەقیهـــ( بەڕێوەدەچــێ. 
ــش،  ــەوە پێ ــاڵ ل ــەد س ــە س ــە لەوانەی ــەک ک بەڕێوبەرایەتیی
عەشــیرەیەکی بچــووک یــان گوندێکــی پــێ بەڕێــوە دەچــوو.

ــتای  ــاس و مامۆس ــەدی، کۆمەڵن ــد محەمم ــەی مەجی ــە وت ب
زانکــۆ، ئەنجامــی ئــەو شــێوە بەڕێوەبردنــە بووەتــە ئێرانێــک 
کــە لەوێــدا، »خەســار و کێشــە کۆمەاڵیەتییــەکان بــەرەو زیاتــر 
و خراپربــوون چــووە. دە قــات بوونــی ڕێــژەی کارتۆنخەوەکان 

لــە مــاوەی ڕابــردوودا )١5 هــەزار لــە ســاڵی ٨5 گەیشــتووەتە 
١5٠ هــەزار لــە ســاڵی ١٣٩5(، ١٨ تــا ٢٠ میلیۆن پەراوێزنشــین، 
نزیــک بــە ٣ تــا ٧ میلیــۆن گیرۆدەبــوو بــە مــاددە ســڕکەرەکان، 
زیاتــر لــە یــەک میلیــۆن گیــرۆدە بــە ئەلکــۆل، دوو لــە ســێی 
خەڵــک لەژێــر هێڵــی هەژاریــی ڕێژەیــی و ١5 میلیــۆن لەژێــر 
هێڵــی هەژاریــی ڕەهــادا، بێــکار بوونــی بــە میلیۆنــان کــەس 
لەوانــەی خوێندنــی زانکۆیــان تــەواو کــردووە، بێکاریــی زیاتــر 
ــر  ــی واڵت ودوات ــە ناوچەکان ــک ل ــی هێندێ ــە 6٠%ی خەڵک ل
ــی  ــدەی قەزای ــی پەروەن ــەکان و بوون ــژەی تاوان ــی ڕێ زۆربوون
ــروودا، ٢٢  ــاوەی ٣٨ ســاڵی ڕاب ــە م ــی ل ــا 6٠٠ هــەزار زیندان ت
قــات بوونــی ژمــارەی زیندانیــان لــە ســاڵی ١٣5٧ تــا ئێســتا، لــە 
هەمــان کاتــدا دوو و نیــو بەرانبــەر بوونــی حەشــیمەتی واڵت، 
ــە  ــەک لەســەر ســێی هاوســەرگیرییەکان ب ــی ی ــی هاتن کۆتای
جیابوونــەوە، بــە بــێ بوونــی هیــچ پشــتیوانییەک لــەو ژنانــە، 
هەڵکشــانی ڕادەی نابەرابەرییــەکان و بــە میلیــۆن کەس بێکار 
و کاری نێوەچــڵ و... هتــد. بــەو ڕێژەیــە دەبــێ دوورکەوتنــەی 
ــی  ــەزار منداڵ ــەدان ه ــدن، س ــە خوێن ــەس ل ــان ک ــە میلیۆن ب
کار، زیادبوونــی نەخۆشــییە جەســتەیی و دەروونییــەکان و 

کێشــەکانی ژینگەیــی لــێ زیــاد بکەیــن«.

•  رۆژانــە تەنیــا لەبــەر بێدەرەتانــی شــاهێدی خەبــەری 
دڵتەزێنــی وەک فرۆشــتنی گورچیلــە و تەنانــەت منــدااڵن لــە 
ــوو  ــەو هەم ــەرەڕای ئ ــن، س ــەوە دەبی ــک و بابیان ــەن دای الی
کێشــە و بــێ دەرەتانییانــەی کــە ئــەو حکوومەتــە بــۆ خەڵکــی 
ئێرانــی پێکهێنــاوە و خەڵک لە ڕۆژەڕەشــی و هەژاریــدا دەژین، 
ــااڵن  ــە ت ــک ب ــامانی خەڵ ــەروەت و س ــالمی س ــاری ئیس کۆم
دەبــا و بەشــێکی زۆر لــە داهاتــی واڵت کە نانی ســەر ســفرەی 
خەڵکــە، پێشــکەش بــە تاقمــە تێرۆریســتییەکان و هەندێک لە 
ــان،  ــای لوبن ــووریە، حیزبوڵ ــە س ــەکان دەکات، لەوان دەوڵەت

حوســییەکانی یەمــەن و... هتــد.

هەڵکشان/لەسەدا نێونجی نرخ بەفرانباری 92/ متەن نێونجی نرخ بەفرانباری 91/ متەن kg /جۆری بەرهەم

2.71 7419.5 7223.5 برنجی نێوخۆیی دەرەجە 1 1

98.72 10144.5 5864.25 لوبیا چیتی 2

28.81 4844 3760.5 رۆنی شل/١لیری 3

23.26 2665.5 2162.5 قەند 4

189.66 2227.5 769 پەتاتە 5

16.1 1338.5 1152.5 پیاز 6

81.78 3394 1867 تەماتە 7

28.52 9284.25 7223.5 هێلکە/شانه 3٠دانەیی 8

36.32 6565.5 4816 گۆشتی مریشک 9

34.95 32450 24045.5 گۆشتی گوێرەکە بێ ئێسک 10

خشتەی ژمارە ١
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یارمەتییە داراییەکانی دەوڵەتی نۆیەم بە واڵتانی جیهان)خشتەی ژمارە٢(

شوێنی هەزینە کردن بڕی پارە بە دۆالر واڵت

گەشەپێدان و پیشەسازی نەوت و پرۆژەی ئاوەدانکردنەوە ١٩5٠٠٠٠٠٠٠

دابین کردنی کارەبا بۆ ناوچە گوندنشینەکانرسیالنکا 65٠٠٠٠٠٠

تەواوکردنی پرۆژەکانی پەیوەست بە جاددەکانی باشووری لوبنان ١٠٠٠٠٠٠٠٠

نۆژەنکردنەوەی جاددەکان

وەڕێخستنی بنکەی یارمەتیکردن بە پرۆسەی ئاوەدانکردنەوەی دوای قۆناخی شەڕلوبنان ٢5٠٠٠٠٠٠

سەرمایەدانان لە میانەی سەردانی ئەحمەدی نژاد بۆ بۆلیڤی ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠

پێدانی قەرز بۆ دروستکردنی کارخانەی سیانی هاوبەش ٢٢5٠٠٠٠٠٠ بۆلیڤی

دروست کردنی دوو دەرمانگا

بەرێوەبردنی پرۆژەکانی نەوت و گاز/٧٠٠٠ یەکەی نیشتەجێبوون/کۆمپانیای 
ئۆتۆمبێل سازی/یەکەکانی پێرۆشیمی/کۆمپانیای تەراکتۆرسازی/تێکنۆلۆژی 
بەرهەمهێنانی ئاردی نیوەبرژاوی گەمنەشامی/بانکی هاوبەشی دوو واڵت

٢5٠٠٠٠٠٠٠٠
ڤێنێزۆئێال

١٢٠٠٠٠٠٠٠٠

دوڕگەی ١١٧٠٠٠ نەفەریی سنت وینست ٧٠٠٠٠٠٠ سنت وینس

نۆژەن کردنەوە ١٠٠٠٠٠٠٠٠

ئەفغانستان
06- 8pr- 15 5٠٠٠٠٠٠٠

06 - Mar- 06 ٧٠٠٠٠٠٠٠

کڕینی پێداویستییەکان ١٠٠٠٠٠٠٠٠

دانی مووچەی مانگانە بە سەد هەزار کرێکاری بێکاری فەلەستینی  6٠٠٠٠٠٠٠

حەماس

دانی مووچەی کارمەندانی حەماس 45٠٠٠٠٠٠

دروست کردنی خانوو ٢٠٠٠٠٠٠٠

دروست کردنی بنکەی ڕۆشنبیری و ئیداری ١5٠٠٠٠٠٠

مووچەی مانگانە بۆ ماسیگرەکانی غەزە ١٨٠٠٠٠٠

یارمەتیی دارایی و بەڵێنی دروست کردنی 5٠٠ یەکەی نیشتەجێ بوون  ٢٠٠٠٠٠٠ کومور

یارمەتیی دارایی بۆ پڕۆژەی کشتوکاڵ ١5٠٠٠٠٠ کێنیا

یارمەتیی دارایی بۆ تەواو کردنی یەکەی مۆنتاژ ٢٠٠٠٠٠٠ زیمباوه

یارمەتی بۆ دروست کردنی بنکەی بەرهەم هێنانی کارەبا
 و دروست کردنی ١٠ هەزار یەکەی نشتەجێ بوون

٣5٠٠٠٠٠٠٠
نیکاراگۆئه

تەواو کردنی پڕۆژەکانی کشتوکاڵ و تەندروستی ٢٠٠٠٠٠٠

کڕینی کەشتی و پڕۆژە کشتوکاڵییەکان ٢٠٠٠٠٠٠ گامبیا

بۆ بەشی دەرمانی و تەندروستی ١5٠٠٠٠٠ تانزانیا

تەواو کردنی پڕۆژە تەندروستییەکان ١٢٠٠٠٠٠ ئاڵبانی

تەواو کردنی نەخۆشخانە ١5٠٠٠٠٠ کۆنگۆ

تەواو کردنی پڕۆژەکانی بەشی کشتوکاڵ و پیشەسازی ١٠٠٠٠٠٠ میامنار

بەشی یەکەمی بەدیجیتالی کردنی ڕادیۆی واڵت ٢٩٠٠٠٠ ئێتیۆپی

لێکۆڵینەوە بۆ لێدانی تونێل 5٠٠٠٠٠ تاجیکستان

قەرز بۆ دابین کردنی بوودجەی دروست کردنی
 دوو وێستگەی کارەبا

4٠٠٠٠٠٠٠ ئێکوادۆر

یارمەتیی دارایی و دانی پارە بە قەرز ٧٩٣٩٢٩٠٠٠٠ کۆ
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ســەرچاوەکان: گۆڤــاری بەرنامــەی جێگــری چاوەدێریــی 
ســراتێژیی ســەرۆکایەتیی کۆمــار / ڕاپــۆرت و ئامارەکانــی 
ــان ــاکانی پارمل ــو پڕۆژەیاس ــی نێ ــدی / ئامارەکان ــی ناوەن بانک

ــردراوی  ــرگ، نێ ــی بلومبێ ــی هەواڵدەری ــرەی ئاژانس ــە گوێ ب
تایبەتــی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــوەکان بــۆ کاروبــاری 
ــران  ــه ئێ ــە ک ــەو باوەڕەدای ــتۆرا( ل ــتێڤان دێمیس سووریە)س
ســااڵنە نزیــک بــە 6 میلیــارد دۆالر بــۆ پشــتیوانی لــە ڕێژیمــی 

ئەســەد خــەرج دەکات.

ســەرەڕای زەبروزەنــگ و ســەرکوتی بــێ بەزییانــەی کەســانی 
نــاڕازی لــە دۆخــی ژیــان، لــە الیــەن هێــزە ســەرکوتکەرەکانی 
ئــەو ڕێژیمــەوە، خەڵکــی ئێــران هــەر لــە ســااڵنی ســەرەتای 
هاتنــە سەردەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی، لە هــەر مەجالێکدا 
کــە بۆیــان ڕەخســابێ، بــە مانگرتــن یــان ڕێپێــوان بێــزاری و 
ناڕەزایەتیــی خۆیــان لــە ڕێژیــم دەربڕیــوە و خواســتی خۆیــان 
بــۆ دابیــن کردنــی کار، داهــات، البردنــی ژینگــەی ئەمنییەتــی 
لەســەریان و ئــازادی و... بــە دەنگی بــەرز ڕاگەیانــدووە؛ بەاڵم 
هەمــوو جــارێ بــە زیندانی کــردن، زەختــی زیاتــر و گوزەرانی 
دژوارتــر وەاڵمی خواســتەکانیان وەرگرتووەتــەوە، هەر بۆیەش 
بەپێــی هەڵکشــانی زوڵــم  و زۆر دژکــردەوەی خەڵکیــش زیاتر 
پــەرەی گرتــووە. لــە مــاوەی یــەک ســاڵی ڕابــردوودا حەرەکەتە 
ناڕەزاییەکانــی خەڵــک زیاتــر لــە هەمــوو کاتێک پــەرەی گرت، 
ــاری  ــە ب ــەبارەت ب ــکاران، س ــی کرێ ــن و ڕێپێوانەکان مانگرت
ســەختی گوزەرانیــان و وەدواکەوتنی وەرگرتنــی مووچەکانیان 
بــە چەندیــن مانــگ، بــە هــەزاران کــەس لەوانەی کــە هەموو 
دارایــی خۆیــان لــە هێندێک بانــک دانابــوو بە هیــوای ئەوەی 
لــە قازانجــی پارەکەیــان، داهاتێکیــان دەســت بکــەوێ، بــەاڵم 
یەکجــێ دارایــی و قازانجەکانیــان لەدەســت چوو، خانەنشــین 
کــراوان کــە بــە هــۆی بەتــاڵ بوونــی ســندووقی خانەنشــین 
کــراوی، مووچــەی خانەنشــین کراوییــان پــێ نــەدرا. ..هەنــدێ 

لــە هۆکارەکانــی ئــەو پەرەگرتنــە بــوو.

بــەاڵم چڵەپۆپــەی ئــەو حەرەکەتــە ناڕەزایەتییانــە ڕاپەڕینێــک 
لــە شــاری  پێنج شــەممە ٧ی بەفرانبــار،  بــوو کــە ڕۆژی 
ــە ماوەیەکــی کەمــدا زۆربــەی  مەشــهەد دەســتی پێکــرد و ل
ــر  ــۆ مــاوەی زیات ــەوە و ب ــی گرت شــار و شــارۆچکەکانی ئێران
لــە دە ڕۆژ بــە تــەوژم، درێــژەی هەبــوو. بــە گوێــرەی 
ــە  ــەس ل ــە ٢5 ک ــک ب ــم، نزی ــە ڕێژی ــەر ب ــەرچاوەکانی س س
خەڵــک کــوژران، ٣٧٠٠ کــەس زیندانــی کــران کــە لــە نێویاندا 
تــا ڕێکەوتــی ٢٠ی بەفرانبــاری ١٣٩6ی هەتــاوی، 5 کــەس لــە 

زیندانــدا گیانیان لەدەســت داوە. ســەرەڕای نەبوونــی ڕێبەری 
لــە خۆپیشــاندانەکاندا، ئــەم ســەرهەڵدانە لــە چەنــد الیەنەوە 
جیــاواز بــوو لــە هەمــوو ئــەو ســەرهەڵدان و ڕێپێوانانــەی لــە 
ــە  ــا ئێســتا ل ــاری ئیســالمی ت ســەرەتای دەســەاڵتداریی کۆم

ــم بەڕێوەچــوون: ــدا دژی ڕێژی نێوخــۆی ئێران

یەکــەم بەرباویــی ژمــارەی ئــەو شــار و شــارۆچکانە بــوو کــە 
دەگەیشــتە نزیــک بــە ســەد شــار و شــارۆچکە، بــە تایبــەت 
شــارە ئایینییــەکان کــە ناوەنــدی ئیدئۆلــۆژی و هیــوای ڕێژیــم 

بــوون، وەک شــارەکانی مەشــهەد و قــۆم.

لــە الیــەن خەڵکــەوە  ئــەو دروشــانەی کــە  دووهــەم 
ــتای  ــە ڕاس ــم و ل ــمی دژی ڕێژی ــر دروش ــەوە، زۆرت دەگوتران
ــالمی و  ــاری ئیس ــودی کۆم ــوون و خ ــدا ب ــی ڕێژیم ڕووخان
ــمی  ــەت دروش ــج، تەنان ــووە ئامان ــان کردب ــەری ڕێژیمی ڕێب

ــم. ــی ڕێژی ــە دامەزران ــدان ب ــە دەنگ ــیانی ل پەش
•  ســێهەم ئەگــەر لــە ڕابــردوودا بــە تایبــەت لــە ڕێپێوانەکانــی 
الیەنگریــی  بــە  زۆرتــر  دروشــمەکان   ١٣٨٨ ســاڵی 
لــەم  بــوو،  بناژۆخــوازەکان  بــەدژی  و  ڕێفۆرمیســتەکان 
ڕێژیــم  باڵــی  هــەردوو  بــەدژی  ســەرهەڵدانەدا خەڵــک 
دروشــمیان دا، ئەوەش نیشــاندەری ئەو ڕاســتییەیە کە خەڵک 
لــە باڵــی ڕێفۆرمخــوازی حکوومەتیــش بــێ هیــوا بوونــە، بۆیە 
تەنیــا ڕێــگای ڕزگاریــی خۆیــان لــەو هەمــوو نەهامەتییــەی 
کــە پێیــەوە دەتلێنــەوە، بــە تێپەڕین لــە تەواوییەتیــی ڕێژیمی 

ــەوە. ــی دەبینن ــالمی و ڕووخاندن ــاری ئیس کۆم

•  چوارەم ئەگەر لە ڕێپێوانەکانی ســاڵی ١٣٨٨ پشــتیوانییەکی 
ئەوتــۆ لــە الیــەن دەوڵەتــە ڕۆژئاواییەکانــەوە نەبیــرنا، بــەاڵم 
ئەمجارەیــان، لــە الیــەن زۆرێــک لــە کــۆڕ و کۆمەاڵنــی 
الیەنگــری مافــی مــرۆڤ و دەوڵەتــەکان، بە تایبــەت دەوڵەتی 
ئامریــکا و شەخســی ســەر کۆمار و کۆنگرێســی ئــەم واڵتــەوە 
پشــتیوانییەکی بەریــن لــە خەڵکــی ئێــران کــرا، ئــەو خااڵنــەی 

کــە ئێمــە لەمێژســاڵە پێداگرییــان لەســەر دەکەیــن.

•  لــە پێوەنــدی لەگەڵ گرنگیــی ئەم راپەڕینانە لە کوردســتانی 
رۆژهــەاڵت بــە پێویســتی دەزانیــن ئامــاژە بــە خاڵێکــی 
سیاســیی گرنــگ بکەیــن. لەبەرچاوگرتنــی ئــەو راســتییەی کــە 
زۆربــەی دانیشــتوانی دوو پارێــزگای ئیــالم و کرماشــان کــوردی 
ــەرەتای  ــە س ــەر ل ــالمی ه ــاری ئیس ــی کۆم ــیعەن، رێژیم ش
ــە  ــە ل ــی دەدا ک ــدا هەوڵ ــوو بوارێک ــە هەم ــەوە ل دامەزرانیی
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بــاری سیاســی و نەتەوەییشــەوە لــە کوردســتان داببــڕێ، 
ــردن  ــاز دەک ــۆ س ــژووی چەواشــەی ب ــەو مەبەســتە مێ ــۆ ئ ب
ــانی«  ــی کرماش ــە »زاراوەی فارس ــی ب ــەت زمانەکەیان و تەنان
دەناســاند، مەبەســتی بــوو کــە زمانەکانــی ئــەو دوو پارێزگایە 

بــە زاراوەیــەک لــە زمانــی فارســی بێنێتــە ئەژمــار.

ــەی  ــێ وێن ــەرزە و پێشــوازی ب ــە رووداوی بوومەل ــەاڵم ل •  ب
خەڵکــی بەشــەکانی دیکــەی کوردســتان لــە گەیاندنــی 
یارمەتییەکانیــان بــە پارێــزگای کرماشــان کــە زۆرتریــن زیانــی 
گیانــی و ماڵــی وێکەوتبــوو شــکڵێکی حیاســی بــە خۆیــەوە 
مەعرووفــی  ئەبووبەکــر  تەرمــی  هێنانــەوەی  گرتبــوو. 
ــە  ــدن ب ــی گەیان ــگای یارمەت ــە رێ ــە ل ــورد ک ــبکاری ک کاس
خەڵکــی بوومەلەرزەلێــدراوی کرماشــان گیانــی لەدەســت دا، 
پێشــوازیی کــردن لــە تەرمەکــە لــە هەمــوو شــارەکانی ســەر 
رێــگای گەڕانــەوەدا و بەخاکســپاردنی لــە گۆڕســتانی بۆکان بە 
ئامادەبوونــی هــەزاران کــەس لــە خەڵکی بــۆکان و شــارەکانی 
دەورووبــەری ئــەو شــارە وەک شــەهیدێکی رێگای نیشــتان، 

ــرد. ــی رێژیمــی تووشــی حەپەســان ک بەکرێگیراوان

نەتەوەییــە،  هاوپێوەندییــە  و  یەکگرتوویــی  ئــەم    •
ــن  ــە سیاســەتەکانی چەندی ــوو ک ــە ب ــی دیک بوومەلەرزەیەک
دەیــەی رێژیمــی لــە بابــەت دابڕینــی کرماشــان لە کوردســتان 

پووچــەڵ کــردەوە.

•  دیــارە ئــەم ڕاپەڕینانە ســەرەڕای هەموو خاڵە ئەرێنییەکانی، 
وەکــوو بەشــێک لــە ســەرهەڵدانە ناڕەزایەتییەکانــی ئــەو 
ســااڵنەی خەڵکــی نــاڕازی لــە ڕێژیــم، بــێ کەموکــووڕی نەبوو؛ 
بــە بــڕوای ئێمــە گەورەتریــن کەموکــووڕی بریتــی بــوو 
ــای  ــاوەن توان ــرادە و خ ــی بەئی ــی ڕێبەرایەتییەک ــە: نەبوون ل
ــان  ــە بێگوم ــەرهەڵدانەکان، ک ــەپۆلی س ــی ش ــەری کردن ڕێب
ئــەوەش بۆخــۆی دەگەڕێتــەوە بــۆ چەندیــن هــۆی گرینــگ، 
ــی  ــۆ پێکهێنان ــازادی ب ــی ئ ــە نەبوون ــەو هۆیان ــەک ل ــە ی ک
حیــزب و گرووپــی سیاســییە، کــە لــە الیــەن ڕێژیمــەوە ئیزنــی 

ــادرێ. ــێ ن ــان پ ــدن و چاالکیی دامەزران

ئێمــە ئــەو ڕاپەڕینــە بــە هەنگاوێکــی گرینــگ لــە خەباتــی 
خەڵکی ئێران بۆ بەدەســتهێنانی ئازادییەکانیان دەزانین و لەو 
باوەڕەدایــن کــە ئــەم ناڕەزایەتییانــەی خەڵکــی وەزاڵەهاتــوو 
بــەو ســەرکوت کردنانــە نــەک هــەر بــە کۆتا نایــە، بەڵکــوو لە 
دەرفەتــی دیکــەدا بەتەوژمــر و بەرباوتــر ســەرهەڵدەداتەوە 

و هــەر ســەرهەڵدانی خەڵکــی ئێــران تۆمــاری ڕێژیمــی ئێــران 
دەپێچێتــەوە و ڕاپەڕینــی جەماوەریــی خەڵک کــە بەهێزترین 
ــران  ــە ئێ ــە جارێکــی دیکــە ل دوژمنــی ڕێژیمــە دیکتاتۆرەکان

چارەنووسســاز دەبــێ.

ڕێککەوتنی نێوان ئێران و
 1+5 ناسراو بە بەرجام

ــی  ــە ڕووداوە گرینگەکان ــک ل •  یەکێ
چــوار ســاڵی ڕابــردوو، ڕێککەوتننامەی 
ناوکــی بــوو کــە لەنێــوان ڕێژیمــی 
ــران و 5 واڵتــی  کۆمــاری ئیســالمیی ئێ
ئەنجومەنــی  دایمیــی  ئەندامــی 
ئاسایشــی نەتەوەیەکگرتــووەکان )ئامریکا، بریتانیا، فەڕانســە، 
ڕووســیە و چیــن( وێــڕای ئاڵــان لــە پێوەنــدی لەگــەڵ 
پێشــگیری کــردن لــە کۆماری ئیســالمی بــۆ پیتاندنــی یورانیوم 
بــە مەبەســتی دەســت پێڕاگەیشــتنی بــە چەکــی ناوکــی واژۆ 

کــرا.

پرســی پیتاندنــی یۆرانیــوم لــە الیــەن ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی و نیگەرانیــی جیهانــی بــە تایبــەت ڕێکخــراوی 
ــەری  ــتی ئەگ ــەکان، بەگش ــووەکان و ڕۆژئاوایی نەتەوەیەکگرت
ناوکــی،  چەکــی  بــە  ڕێژیمــە  ئــەم  دەستڕاگەیشــتنی 
ــە.  ــن ســاڵەی هەی ــە گەنگەشــە و چەندی ــڕ ل ــی پ مێژوویەک
ــە  ــەو ماوەیــەدا هــەوڵ درا ڕێژیــم ناچــار بکــەن دەســت ل ل
ــە  ــەاڵم کۆمــاری ئیســالمی ب ــوم هەڵگــرێ، ب پیتاندنــی یۆرانی
پێشــێلکاری و درۆ کــردن هەرجــارە و بــە شــێوەیەک، خۆی لە 
ڕێوشــوێن و پەیانــە پێوەندیــدارەکان بــەو پرســە دەدزییەوە. 
لێــرەوە بــوو کــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دەســتیان کــرد بــە 
دانانــی کۆمەڵێــک ســزای ئابــووری و سیاســی بۆســەر ئێــران 
ــر  ــردەوە. لەژێ ــر ک ــان توندت ــەرۆژ ئاســتی گەمارۆکانی و ڕۆژب
قورســایی ئــەم ســزا و گەمارۆیانــە و دوای خەســار و زیانێکــی 
ــە ئابوورییەکــەی و  ــی ژێرخان ــارد دۆالری، داڕمان ــان میلی دەی
ڕووبەڕووبوونــەوەی لەگــەڵ کۆمەڵێــک کێشــەی کۆمەاڵیەتی، 
ســەرئەنجام لــە ڕووی ناچــاری، ملــی ڕاکێشــا بــۆ ئیمزاکردنــی 
ئــەو  بەپێــی  کــە  ڕۆژئاواییــەکان  لەگــەڵ  ڕێککەوتنێــک 
ڕێککەوتنــە ڕێژیــم بــۆ مــاوەی زیاتــر لــە ١٠ ســاڵی داهاتــوو 
توانــای پیتاندنــی یۆرانیۆمــی نەبــێ، بە شــێوەیەک کــە نەبێتە 

ــەکان. ــۆ ڕۆژئاوایی ــی ب ــگای مەترســی و نیگەران جێ
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ئــەو ڕێککەوتننامەیــە کــە بــە نــاوی بەرنامــەی هەمەالیەنەی 
کــردەوەی هاوبــەش )برنامــە جامــع اقــدام مشــرک( »برجام« 
١٣٩4ی  ســاڵی  پووشــپەڕی  مانگــی  لــە  دەنارسێتــەوە، 
هەتــاوی)٢٠١5/٧( لــە نێــوان گرووپــی 5 کــۆ ١ و ئێرانــدا ئیمزا 
کــرا و لــە ٢6ی ســەرماوەزی هەمــان ســاڵدا بــە فەرمــی کەوتە 
بــواری جێبەجێ کردنــەوە؛ بــەاڵم ســەرباری ئــەم ڕێککەوتنــە، 
کێشــەی نێــوان ئێــران و ڕۆژئــاوا ســەبارەت بــە کەیســی 
پیتاندنــی یۆرانیــۆم کۆتایــی نەهــات، بەڵکــوو ئێستاشــی 
لەگــەڵ بێــت مشــتومڕێکی تونــد لە نێــوان کۆماری ئیســالمی 

و الیەنــی بەرانبــەر بــە تایبــەت ئامریــکا لــە ئارادایــە.

ئیمزاکردنــی بەرجــام بووەتە هــۆی گەورەبوونــەوەی ملمالنێ 
ــدا.  ــو ڕێژیم ــە نێ ــڕەوا ل ــی فەرمان ــوان باڵەکان ــی نێ و کەلێن
ــەم  ــە دژی ئ ــەرەتاوە، ب ــە س ــەر ل ــم ه ــی ڕێژی توندئاژۆکان
ڕێککەوتنــە دەســتیان دایــە پڕۆپاگەنــدەی زۆر، چونکــە 
وا دەنوێنــن کــە بــە زیانــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
تــەواو بــووە و هەیئەتــی دانوســتانکار فێڵیــان لێ کــراوە. 
باڵــی دەوڵــەت و بەنــاو ڕێفۆرمخوازەکانیــش کــە الیەنــی 
دانوســتانکار بوونــە، بەرجــام بــە ســەرکەوتنێکی گــەورە بــۆ 
ئێــران و دەســکەوتێکی بەنــرخ بــۆ خۆیــان هەژمــار دەکــەن. 
ــە ســەرەتاوە، دانوســتانەکان  ــی خامنەییــش کــە هــەر ل عەل
لەســەر ئەمــری ناوبــراو دەســتی پێکردبــوو و بــە وتــەی 
حەســەن ڕۆحانیــی ســەرکۆمار، تەنانــەت لــە وردەکارییەکانی 
ئێســتا  ڕاوێــژی پێ کــراوە،  پــرس و  ڕەوتــی وتووێژیشــدا 
ئەویــش بــاس لــەوە دەکا کــە هەیئەتــی دانوســتانکاری 
ئێــران لــە ئیمزاکردنــی بەرجــام پەلەیــان کــردووە، هــەر 
ــدا  ــە الی توندئاژۆکان ــر ب ــتومڕەکە زۆرت ــی مش ــە ئەنجام بۆی
شــکاوەتەوە. لــە ئامریــکاش لەگــەڵ ئــەوەی ژمارەیەکــی 
بەرچــاو لــە نوێنەرانــی کۆماریخــوازی کۆنگــرە لــەو بــاوەڕەدا 
بــوون کــە دەکــرا لــە ڕەوتــی دانوســتانەکاندا مەرجــی زۆرتر و 
توندتــر )وەک بەفەرمــی ناســینی ئیرسائیل، کۆتایــی هێنان بە 
یارمەتییەکانــی ئێــران بە گــرووپ و دەوڵەتە تێرۆریســتییەکان 
ــی  ــاری واڵتان ــە کاروب ــتوەردان ل ــە دەس ــتهەڵگرتنی ل و دەس
ــی ئۆبامــا و  ــەاڵم دەوڵەت ــدا بســەپێن، ب دیکــە( بەســەر ئێران
هەیئەتــی دانوســتانکاریان نەچوونە ســەر ئەو بابەتانــە. دوای 
هەڵبژێرانــی دۆناڵــد ترامــپ بۆ پۆســتی ســەرکۆماریی ئامریکا 
و هەڕەشــەکانی ناوبــراو لەبــارەی هەڵوەشــاندنەوەی بەرجام، 
ــپ،  ــی ترام ــەی دەوڵەت ــت و بەرنام ــە هەڵوێس ــی ل نیگەران
بووەتــە هــۆی ئــەوەی گەمارۆکانــی ســەر ئێــران بــە تایبەتــی 
ئــەو بەشــەی کــە پێوەنــدی بــە هاتوچــۆی ئــازادی ســەرمایە 

و پووڵــەوە هەیــە و دەبــێ لــە ڕێــگای بانکەکانــەوە جێبەجــێ 
بکــرێ، لــە ترســی ســزاکانی ئامریــکا لــە داهاتــوودا، هــەروا بە 
ــی  ــەی باڵ ــرش و ڕەخن ــەوە، ئەمــەش هێ ــوارساوی ماوەت هەڵ
توندئــاژۆی ڕێژیمــی بــۆ ســەر دەوڵەتــی ڕۆحانــی بەهێزتــر و 

ــەوە. ــر کردووەت چڕت

لــە الیەکــی دیکــەوە، پارملانــی ئۆرووپــاش لەپەیوەنــدی 
لەگــەڵ ئاســایی کردنــەوەی پێوەندییەکانــی لەگــەڵ ئێــران، لە 
ــوەری ١٣٩5ی  ــە 4ی خەزەڵ ــە ل ــەوە ک ــەی بڕیارنامەیەک ڕێگ
هەتــاوی)٢5 ئوکتۆبــری٢٠١6( بەدەنگــی زۆرینــەی ئەندامانی 
پارملــان پەســند کــرا کۆمەڵێــک مەرجــی ســەختی خســتووەتە 

بــەردەم ئێــران، لەوانــە:

•  لــە ڕووی ئابوورییــەوە، پەیوەســت بوونــی ئێــران بــە 
پــارە،  ســپیکردنەوەی  بەرەنگاربوونــەوەی  مەرجەکانــی 
پشــتگیری و دابیــن نەکردنــی تێرۆریــزم لــە ڕووی داراییــەوە، 
شــەفاف بوونــی لــە هاوکێشــەکان و پێوەندییــە ئابوورییەکان 
لــە ئێــران، بەشــێک لــە مەرجەکانــی پــەرەدان بــە هاوکارییــە 

ــدا. ــا و ئێران ــوان ئۆرووپ ــە نێ ــن ل ئابوورییەکان

•  لــە بــواری مافــی مرۆڤــەوە، بەرزبوونــەوەی ڕێــژەی 
ئێعدامــەکان لــە ئێــران کەوتووەتــە بــەر ڕەخنــە و لەمبــارەوە 
ئۆروپاییــەکان خوازیــاری هەڵگرتنــی ئــەو ســزایەن لــە یاســای 

ــدا. ئێران

ــەو کەســانەی کــە  ــدی لەگــەڵ لەســێدارەدانی ئ ــە پێوەن •  ل
لــە کاتــی ئەنجامدانــی تــاوان، تەمەنیــان کەمــر لــە ١٨ ســاڵە، 
پارملانــی ئۆرووپــا پێداگریــی کــردووە کــە لــە ڕووی یاســاییەوە 
ســزای ئێعــدام بــۆ ئــەم کەســانە وەال بــرنێ، پارملانــی ئۆرووپــا 
هەروەهــا خوازیــاری ئازادکردنــی هەمــوو زیندانیانی سیاســی 

و عەقیدەتــی بــووە.

کۆبەند

•  1. ســەرجەمی ئــەم خااڵنــەی کــە بەکورتــی لــەم ڕاپۆرتــەدا 
لــە پێوەنــدی لەگــەڵ چۆنیەتیــی بەڕێوەبردنی سیاســەتەکانی 
ڕێژیــم لــە نێوخــۆی واڵت و دەرەوە خراوەتــە بەرچاو، بوونەتە 
هــۆی ئــەوەی ئێــران وەک واڵتێکــی گــەورە و شــوێندانەر لــە 
ناوچــەی گرینگــی خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت، بە حەشــیمەتێکی 
ــۆن کەســی و خــاوەن ســەرچاوەگەلی زۆری  ــک ٨٠ میلی نزی
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ســەروەت و ســامانی ژێــرزەوێ و ســەرزەوێ، لــە بــاری 
فاکتەرێکــی  ببێتــە  ئــەوەی  جیاتــی  لــە  ناوچەیی یــەوە، 
شــوێندانەر بــۆ دابیــن بوونــی ئاشــتی و ســەقامگیری و بــەم 
شــێوەیە پرەســتیژ و حورمــەت بــۆ خــۆی دەســتەبەر بــکات، 
وەکــوو واڵتێکــی ئاژاوەگێڕ، تێرۆریســت و تێرۆریســت پەروەر 
و دەســتێوەردەر لــە کاروبــاری واڵتانــی ناوچــە ناوبانگــی 
دەرکــردووە؛ لــە ئاکامــدا گەمارۆگەلــی جۆراوجــۆری بەســەردا 
ســەپاوە و داهاتــی واڵتەکــەی لــە جیاتــی ئــەوەی بــۆ 
خۆشــبژیوی خەڵکەکــەی تەرخــان بکــرێ، دەچێتــە گیرفانــی 

ــڕ و تێرۆریســتییەکانەوە. ــان و تاقمــە ئاژاوەگێ واڵت

•  لــە نێوخۆیشــدا لــە دوای دەســەاڵتی ڕێژیمی پاشــایەتی، لە 
جیاتــی ئــەوەی ببێتــە منوونەیەک لــە دێموکراســی و ئاوەدانی 
و بەختەوەریــی خەڵکەکــەی، بووەتــە هــۆی هــەژاری و زۆر 
ــاد  ــی جیه ــر فەرمان ــەکان، لەژێ ــییە کۆمەاڵیەتیی ــە نەخۆش ل
بــەدژی خەڵکــی خۆی)کــورد( و بــەزۆری زینــدان و ئێعــدام 
و داپڵۆســین هیــچ ئاســەوارێکی لە ئــازادی نەهێشــتووەتەوە.

•  2. هەمــوو ئــەو ناتەبایــی و کــردەوە دژی گەلییانــەی ڕێژیم 
ــەو  ــان ئ ــراوە، زۆربەی ــێ ک ــان پ ــەدا ئاماژەی ــەم ڕاپۆرت ــە ل ک
ــی  ــۆ بەڵگەکان ــەوە ب ــەن کــە ســەرچاوەکانیان دەگەڕێت خااڵن
نێوخــۆی ڕێژیــم، بــەو مەبەســتە کــە ئــەم ڕاپۆرتە نیشــاندەری 
ڕاســتییەکانی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بــێ و دوور بــێ لــە 

زێدەوێژیــی ڕاســتییەکان.

بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە، لەبــەر ئــەوەی لــە ئێرانــدا ڕاگەیاندنی 
ئــازاد نییــە و ئــەوەی هەیــە ڕاگەیاندنەکانی ســەر بــە ڕێژیمن 
کــە بــە تونــدی لەژێــر چاوەدێریــدان، تەنیــا ئــەو زانیــاری و 
هەوااڵنــە باودەکەنــەوە کــە لــە چوارچێــوەی سیاســەتەکانی 
ڕێژیمــدا دەگونجێــن، دەبــێ بڵێیــن سیاســەت و بەرنامــە دژی 
گەلییەکانــی ڕێژیــم لــە هەمــوو بوارەکانــدا زۆر لەوانــەی 
ئاگادارییــان  بەگشــتی خەڵــک  و  کــراوە  پــێ  ئاماژەیــان 
لەســەریان هەیــە، زیاتــر و مەترســیدارترن و ڕەنگــە تــا ئــەو 

کاتــەی ئــەو ڕێژیمــە لــە دەســەاڵتدایە، ئاشــکرا نەبــن.

•  3. بــەاڵم هــەر ئــەم زانیارییانــە و ئەزموونــی ٣٩ ســاڵ 
دەســەاڵتداریی ڕێژیــم، کــەم نیــن بــۆ ئــەوەی بــۆ جارێکــی 
دیکــەش ئــەو ڕاســتییانەمان بــۆ بســەڵمێنێ کــە ئــەم ڕێژیمــە 
ــە  ــەوە ل ــەرەو کران ــۆڕ ب ــای ئاڵوگ ــە وات ــی )ب ــای ڕیفۆرم توان
سیاســەتی نێوخــۆ و دەرەوە( تێــدا نییــە بــە هــۆی ئەوەیکــە:

ــی  ــەری حکوومەت ــە نوێن ــەوە خــۆی ب ــاری ئیدئۆلۆژیی ــە ب  ل
ــە  ــۆی ب ــەوە خ ــی زەمان ــۆی ئیام ــە ه ــان و ب ــی زەم ئیام
ــە و  ــە هەڵ ــێ، بۆی ــەر زەوی دەزان ــە س ــوا ل ــی خ حکوومەت
کەموکووڕییــەک لــە سیاســەت و شــێوەی بەڕێوەبردنــی 
فیکــری  بکەوێتــە  ئــەوەی  تــا  نابینــێ  حکوومەتەکەیــدا 
چاکســازی و ڕاســت کردنــەوەی، بەڵکــوو بەپێچەوانــەوە 
ئــەوان لــەو بــاوەڕەدان کــە ئــەو شــێوە حکوومەتە بــۆ هەموو 
دنیــا، یــان النیکــەم بــۆ واڵتانــی دیکــەی موســوڵان هەنــاردە 
بکــەن، چونکــە باشــرین سەرمەشــق و منوونەیــە بــۆ شــێوەی 

دەســەاڵتداریەتی.

•  لەبــاری ئەزموونــی ٣٩ ســاڵەی تەمەنــی ئــەو حکوومەتەش، 
ــی  ــەت و بەرنامەکان ــە سیاس ــە ک ــەک ڕوون ــوو الی ــۆ هەم ب
ئــەم ڕێژیمــە لــە ســەرەتاوە تاکــوو ئێســتا ئاڵوگــۆڕی بەســەردا 
نەهاتــووە و ئەگــەر ئاڵوگۆڕێــک هەبووبــێ، توندوتیژتــر بوون 
لــە دژی خەڵک، بەرتەســک کردنــەوەی زیاتــری ئازادییەکان و 
لــە ئاکامــدا لەســێدارەدان و زیندانیــی زیاتــر بــووە لــە نێوخــۆ 
ــەوە  ــتێوەردان، ئاژاوەنان ــنوورەکانیش دەس ــە دەرەوەی س و ل
ــە تاقمــە تێرۆریســتییەکان ڕەچــاو  ــری ب ــی زیات و یارمەتیدان

کــردووە.

بۆیــە هەرچەشــنە هیوابەســن و پڕوپاگەندەکردنێــک بــۆ 
ڕێفۆرمــی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی بێجگــە لــە دڵنیاکــردن 
ــی سیاســەتەکانی و وەهــم  ــۆ درێژەدان ــم ب ــی ڕێژی و هاندان
و گومــان پێکهێنــان لــە نێــو خەڵکــی ئێــران و دەرەوە 
ســەبارەت بــە ڕێفۆرمهەڵگــر بوونــی ڕێژیــم، هیچــی دیکــەی 
ــەش النیکەمــی زیانەکــەی،  ــەو گومان ــەوە. ئ ــێ شــین نابێت ل
لــە  وردبوونــەوە  لــە  نــاڕازی  دوورخســتنەوەی خەڵکــی 
چۆنیەتــی یەکگرتنیــان بە مەبەســتی ڕووخاندنی ئــەو ڕێژیمە 
دڵخــوازی  دێموکراتیکــی  حکوومەتێکــی  دامەزراندنــی  و 

ــە. خۆیان

حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران جارێکی دیکە لەســەر 
ئــەو ڕاســتییە پێداگــری دەکاتــەوە کــە تا ئــەو کاتــەی ڕێژیمی 
ــەر  ــەک ه ــەاڵتە، ن ــەر دەس ــران لەس ــالمیی ئێ ــاری ئیس کۆم
مــاف و داخوازەکانــی خەڵکــی ناڕازیــی ئێــران دابیــن نابــێ، 
بەڵکــوو خۆرهەاڵتی نێوەڕاســت ڕووی ئاشــتی و ســەقامگیری 
ــز  ــەک ک ــادا ن ــە دنی ــزم ل ــرۆر و تێرۆری ــێ و تێ بەخــۆوە نابین

نابــێ، بەڵکــوو زیاتــر پەرەدەســێنێ.
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ئازادیخــوازان، هێــز و الیەنــە  پێویســتە، هەمــوو  بۆیــە 
دێموکــرات و ئاشــتیخوازەکان لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت 
لێبڕاوانــە و بــە بــێ دوودڵــی یــەک بگــرن بــۆ وەالنانــی ئــەو 

حکوومەتــە.

ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی

ئاکامــی ئاڵوگــۆڕی دەســەاڵت لــە بەشــێک لــە واڵتانــی 
خۆرهــەاڵت و ئەفریقــا )ئــەوەی بــە بەهــاری عەرەبــی 
ــەر  ــەک ه ــەکان، ن ــەی چاوەڕوانیی ــەوە( بەپێچەوان دەنارسێت
ــوو  ــا، بەڵک ــاری نەهێن ــەی بەدی ــۆ خەڵکەک ــازادی ب ــان و ئ ن
ــەو  ــێواند. ل ــی ش ــی ناوچەکەش ــی ڕواڵەتی ــن و ئاسایش ئەم
واڵتانــەدا کــە شــنەبای بەهــاری عەرەبــی گرتییــەوە بێجگە لە 
توونــس شــەڕ، وێرانــی، برســێتی و تێــرۆر بڕســتی لــە خەڵــک 
بڕیــوە، بــە شــێوەیەک کــە لــە ئێســتادا زۆرن ئــەو کەســانەی 
دۆخــی پێــش ئاڵوگــۆڕەکان بەئــاوات دەخــوازن. کۆمــاری 
ئیســالمی کــە بــۆ خــۆی یەکێــک لــە گەمەکەرانــی ئــەم 
دۆخــە نالەبارەیــە، بــە قازانجــی خــۆی کەڵکــی وەرگرتــووە و 
بــە شــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ لــە نێــو خەڵکــدا ئــەو 
ــە ئێرانیــش ئاڵوگــۆڕی  پەیامــە بــاو دەکاتــەوە کــه ئەگــەر ل
دەســەاڵت ڕووبــدات، ئاکامەکــەی وەکــوو یەکێک لــەو واڵتانە 
دەبــێ. ئــەم پڕوپاگەندەیــە بەداخــەوە لــە نێــو بەشــێک لــە 
خەڵکــدا شــوێندانەریی هەبــووە، بــەو واتایــەی کــە ســەرەڕای 
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لــەدژی کۆماری ئیســالمی، بۆ بەشــداری 
لــە خەباتێکــی یەکالکــەرەوە کــە ئاکامەکــەی ببێتــە ڕووخانــی 
ــە  ــردا ب ــوان خــراپ و خراپ ــە لەنێ ــن، بۆی ــادە نی ــم، ئام ڕێژی
ــە  ــان ل ــزر و بیری ــەوەی ه ــوکرانەبژێرن؛ وەک ئ ــە ش خراپەک
بازنــەی ئــەو دوو بژاردەیــەدا تێناپــەڕێ و بژاردەی ســێهەمێک 

نابینــن.

خەڵکــی  بــە  تایبــەت  تەنیــا  هەڵەیــە  بۆچوونــە  ئــەو 
ــو بەشــێک  ــە نێ ــوو ل ــە، بەڵک ــدەوار و ئاســایی نیی کەم خوێن
ــەم  ــەن ئ ــە الی ــە ل ــدا ک ــدی کۆمەڵگەش ــی مامناوەن ــە چین ل

کــراون و بێ ڕێزییــان  زیندانــی  قۆڵبەســت و  ڕێژیمــەوە 
پێ کــراوە و هەمــوو شــتێکیان لــێ زەوت کــراوە، ڕەنگدانەوەی 

ــووە. هەب

کــە  ئێرانــی  ڕێفۆرمخــوازی  چاالکــی  تاجــزادە،  مســتەفا 
چەندیــن ســاڵ لــە زیندانــدا بــووە، لــە وتووێژێکــدا لەگــەڵ 
باوکــراوەی خوێندکاریــی ) آرمانشــهر( دەنگــی خــۆی دەخاتە 
ــی  ــە زمان ــەحابی و ل ــس س ــەی موهەندی ــەو بۆچوون ــاڵ ئ پ
ناوبــراوەوە دەیگێڕێتــەوە کــه »ڕووخانــی کۆمــاری ئیســالمی 
تەنیــا ڕووخانــی حکوومەتێــک نابــێ، بەڵکــوو ئــەو ڕووخانــە 
لــەو  ئێــران«. هــەر  لەگــەڵ دابــەش بوونــی  بەرانبــەرە 
وتووێــژەدا دەڵێــت: »موهەندیــس ســەحابی گلەیــی زۆری لە 
حکوومــەت هەبــوو بــەاڵم بــە هەمــوو هێزییــەوە بەرگــری لە 

ــرد«. ــاری ئیســالمی دەک کۆم

ئــەم دۆخــە لــە بێ هیوایــی و چاوەڕوانــی، هێندێــک لــە 
حیزبەکانــی دژبــەری)١١( کۆمــاری ئیسالمیشــی گرتووەتەوە. 
ئــەو حیزبانــە کــە زۆربەیــان نیشــتەجێی دەرەوەی واڵتن و لە 
نێوخــۆدا زۆر بــە کەمــی الیەنگریــان هەیــە، بــەو هۆیانــەوە 
ــی و  ــا بەهــۆی بێ هیوای ــرد، هەروەه ــە پێشــر باســان ک ک
سیاســەتی چاوەڕوانــی، لەمــاوەی ســااڵنی ڕابــردوودا تووشــی 
دابــڕان و جیابوونــەوە بــوون و ئــەو ڕەوتــە تــا ئێســتاش 

ــە. بەردەوام

ڕەوتــی چــەپ لەمــاوەی ٣ 4 ســاڵی ڕابــردوودا بەدەیــان 
کــۆڕ و کۆبوونەوەیــان گرتــووە بــۆ ئــەو مەبەســتەی کــە 
ــا  ــەاڵم ت ــەوە، ب ــن یــەک بگرن ــان بتوان ــد باڵێکی النیکــەم چەن
دێ کێشــەکانیان قووڵــر دەبێتــەوە. ئێســتا وای لێهاتــووە کــە 
لەســەر هەڵبژاردنێکــی ئەندامانــی مەجلیس، ســەرکۆمار، یان 
ــە نێوخــۆی واڵت، باســێکی  ــک ل ــی پارێزگارێ ــەت دانان تەنان
بێ کەڵــک دەورووژێنــن و بــە مانــگ پێــوەی ســەرقاڵ دەبــن، 
لــە نێوخــۆی واڵتیــش جووڵەیــەک نابیرنێ کــە شــوێندانەری و 

مۆرکــی ئەوانــی پێــوە دیــار بــێ.

دۆخــی باڵــی ڕاســتی ئۆپۆزیســیۆنیش باشــر لــە دۆخــی 
ڕابــردوودا  ســاڵی  ـ٢   ١ لــە  تەنانــەت  نییــە،  چەپــەکان 
ــە الیــەن ڕەزا  ــران( ل بەهــۆی دامەزراندنــی )شــورای ملــی ای
پەهلەوییــەوە، ئــەم بەشــە زیاتــر لــە ڕابردوو تووشــی سســتی 

و دابــڕان هاتــووە.
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ئــەم ڕەوتانــە، کاتێــک خەبــەری چاالکی و خەباتێکــی جیددی 
لــە الیــەن هێزەکانــی بەرهەڵســتکار بــە تایبــەت نەتەوەکانی 
ــەی  ــەوەی ئازادیخوازان ــدا بزووتن ــو ئەوانیش ــە نێ ــی و ل ئێران
کــورد دەبیســن، بەرهەڵســتی دەبنــەوە و نیشــانەی پرســیاری 
دەخەنــە ســەر و کــەم و زۆر هەر بەشــێوەی ڕێژیمــی کۆماری 

ئیســالمی، هەڵیدەســەنگێنن و مەحکوومــی دەکەن.

لــە پێوەنــدی لەگەڵ ڕاســانی خۆرهــەاڵت، هەمــوو ڕەوتەکانی 
ــی  ــە موجاهدین ــە چــەپ و ڕاســت )بێجگــە ل ئۆپۆزســیۆن ب
خەڵــک( بــە دژی وەســتانەوە، لــە باشــرین حاڵەتــدا چەنــد 
الیەنێکیــان بــە ئاشــکرا لــە ڕاگەیەنەکانــدا دژایەتییــان نەکــرد. 
هــەر لــەو پێوەندییــەدا حیزبــی »بزووتنــەوەی خەڵکــی 
ــن  ــە گرووپێک ــان( ک ــردم آذربایج ــش م ــان« )جنب ئازەربایج
لــە »راەکارگــر« جیابوونەتــەوە و خۆیــان بــە هەڵگــری 
ــە ئەندامانــی کۆنگــرەی  هــزری چــەپ دەزانــن و یەکێــک ل
ــەوەی  ــووی ئ ــە بیان ــوون، ب ــدڕاڵ ب ــی فێ ــی ئێران نەتەوەکان
حیزبــی دێموکــرات دەســتی کردووەتــەوە بــە خەباتــی 
چەکــداری، لــە هاوینــی ١٣٩5دا جیابوونــەوەی خۆیــان لــەو 

ــد. ــە ڕاگەیان کۆنگرەی

•  »جبهــه  دمکراتیــک مــردم ایــران« کــه »حشــمت اللە 
طــربزدی«، زیندانیــی سیاســیی ئێرانــی دامه زرێنه ریەتــی، 
لــه مــاوه ی ســێ ســاڵی ڕابــردوودا هه وڵیــان بــۆ لێــک نزیــک 
ــه م  ــه ر داوه و ل ــی دژ ب ــه ڕێکخراوەکان ــه وه ی به شــێک ل کردن
ــەری  ــی دژب ــە حیزبەکان ــەک ل ــەڵ ژمارەی ــدا لەگ دواییانه ش
کۆمــاری ئیســالمی ڕێککەوتننامەیەکیــان ئیمــزا کــردووە کــە 
لــە نێــو چاالکوانانــی کــورد و هێندێــک لــە فارســەکاندا لەگەڵ 

ــەوە.  ــەرەوڕوو بووەت ــی زۆر ب ــتومڕ و ڕەخنەیەک مش

رێکخراوی »موجاهیدینی خەڵقی ئێران«

ئــەم ڕێکخــراوە لــە ســەردەمی ڕێژیمی 
پاشــایەتی و دوای ئــەو لە ســەرەتاکانی 
ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیدا یەکێــک 
ئێرانــی  بەهێزەکانــی  حیزبــە  لــە 
بــوو، ئێســتاش لەچــاو زۆرێــک لــە 
ــران  ــەری ئێ ــەی دژب ــی دیک حیزبەکان
بەهێــزە؛ جاروبــار لــە دەرەوەی واڵت کۆمەڵێکــی بەرچــاو 
لــە خەڵــک و هێندێــک کەســایەتی نــارساو و بەناوبانــگ کــە 
ــە ئێســتادا خانەنشــین  ــووە و ل پێشــر بەرپرســایەتییان هەب

ــاری  ــەوە و دژی کۆم ــەورە کۆدەکات ــی گ ــە هۆڵێک ــراون، ل ک
ئیســالمیی ئێــران قســە دەکــەن و هێندێــک لــە میدیاکانیــش 

ــەن. ــی دەک ڕووماڵ
ژمارەیەکــی زۆر لــە ئەندامانــی ئــەو ڕێکخراوەیــە کــە پێشــر 
لــە کەمپــی ئــەرشەف لە نزیکــی بەغــداد نیشــتەجێ کرابوون، 
بــە ناچــاری گوێزرانــەوە بــۆ کەمپــی لیبێرتــی لــە دەورووبەری 
الیــەن  لــە  جــار  چەندیــن  کەمپەشــدا  لــەو  بەغــداد، 
بەکرێگیراوانــی کۆمــاری ئیســالمییەوە کەوتنــە بــەر هێــرش و 
بەداخــەوە بــە دەیــان کەســیان لــێ کــوژرا و برینــدار کــرا، تــا 

ســەرئەنجام گوێزرانــەوە بــۆ واڵتــی ئاڵبانــی. 

ئــەو ڕێکخراوەیــە لەبــاری بۆچوونــی سیاســی، شــێوەی 
بەڕێوەبــەری و پێوەنــدی لەگــەڵ کەســایەتی و ڕێکخراوەکانی 
ــووە و بێجگــە  دیکــەی ئێرانــی ئاڵوگۆڕێکــی بەســەردا نەهات
ــە خــۆی کــەس و الیەنێکــی دیکــەی بــەالوە پەســند نییــە  ل
و ڕێکخراوێکــی داخــراوە، بــەاڵم بــەو حاڵەشــەوە تەنیــا 
ڕێکخراوێکــی ئۆپۆزیســیونی ئێرانییــە کــە لــە دەیــەی ١٣6٠ی 
هەتــاوی و لــە هەلومەرجێکی تایبەتی و مێژووییــدا، گەاڵڵەی 
خۆدموختاریی کوردســتانی ئێرانی لە )شــورای ملی مقاومت( 
پەســند کــرد و تا ئێســتاش چەنــد جارێــک پابەندبوونیی خۆی 
بــەو گەاڵڵەیــە دەربڕیــوە. یەکێــک لــەو دەگمــەن حیزبانەیــە 
کــە لــە دەســت پێکردنی ڕاســانی خۆرهــەاڵت، پیرۆزبایــی لــە 
حیــزب کــرد و لــە کاتــی شــەهیدبوونی پێشــمەرگەکامنان لــە 

هاوینــی ١٣٩5دا، سەرەخۆشــییان لــە حیــزب کــرد.

لــه مــاوەی ٢-٣ ســاڵی ڕابــردوودا حیزبــی دێموکــرات له گــه ڵ 
هه شــت ڕێکخــراوی دیکــه کــه بریتــی بــوون لــه:

•  ڕێکخــراوی فیداییانــی ئێران-زۆرینــە )ســازمان فدائیان ایران 
-اکرثيت(

ــاد  ــازمان اتح ــران )س ــی ئێ ــی فیدائیان •  ڕێکخــراوی یەکیەتی
ــران( ــان ای فدائی

•  کۆماریخوازانــی دێموکــرات و الئیکــی ئێــران )جــدل(
)جمهوریخواهــان دمکــرات و الئیــک ایــران(

•  کۆمەڵــەی شۆڕشــگێری زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێران 
•  کۆمەڵــەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان

•  یەکگرتوویــی نەتەوەیــی کۆماریخوازانی ئێران )همبســتگی 
ملــی جمهوریخواهــان ایران(

•  شــۆرای کاتیــی سوسیالیســتەکانی ئێــران )شــورای موقــت 
سوسیالیســتهای ایــران(
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•  هاوڕێیانــی پێشــوو، لــه زنجیره گفتوگۆیه کدا کــە تایبەت بە 
ڕووخانــی ڕێژیــم و جــۆری نیزامــی سیاســیی داهاتــووی ئێران 
ــه دوای دانیشــن و دیالۆگێکــی  بــووە به شــداریی کــردووه. ل
زۆر بەداخــەوە هیچــی لــێ پێــک نەهــات. لــەو دانیشــتنانەدا 
ــران  ــەی شۆڕشــگێری زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێ کۆمەڵ
و هاوڕێیانــی پێشــوو خاڵــی ڕووخانــی ڕێژیمیــان بــه تێبینــی 
ــران  ــی ئێ ــراوی فیداییان ــوو و ڕێکخ ــووڵ ب ــه ره وه قب و ته بس
)زۆرینە(یــش بــە ئاشــکرا دژایه تــی خــۆی بــه نیســبه ت 

ــدووه. ــم ڕاگه یان ــی ڕێژی ڕووخان

کوردییــەکان  غەیــرە  ڕێکخــراوە  کــه  ئاماژه یــه  جێــی 
هیچکامیــان بــه تــه واوی هــاوڕا نیــن له ســه ر بۆچوونــی ئێمه 
ــێکیان  ــه اڵم به ش ــورد، ب ــی ک ــی نه ته وه ی ــبه ت پرس ــه نیس ب
وه کوو«ســازمان اتحــاد فدائیــان خلــق ایــران« کــه به داخــه وه 
ئه وانیــش تووشــی کێشــه ی ته شــکیالتی- سیاســی بــوون لــه 
بۆچوونــی ئێمــه نزیکــرن. »شــورای موقــت سوسیالیســتهای 
چــپ ایران«یــش فێدڕالیزمــی پەســند کــردووە. لــه کۆنگــره ی 
ئاخــری ڕێکخــراوی فیداییانــی ئێــران )زۆرینە(یشــدا هه وڵێک 
بــۆ بــه  په ســند گەیاندنــی فێدڕالیــزم درا، بــه اڵم ده نگــی 
دیکــه ش  به شــێکی  هه روه هــا  نه هێنایــەوه.  پێویســتی 
ــه  ــه کان ک ــه ســێکوالر- دێموکرات ــۆ منوون ــه ئۆپۆزیســیون ب ل
ده که ونــه بــه ره ی ڕاســتی ئۆپۆزیســیون، ســه ره تا ڕوونــر 
باســی فێدڕالیزمیــان ده کــرد، بــه اڵم لــه دوو ســاڵی ڕابــردوودا 
بۆچوونیــان بــه نیســبه ت پرســی کــورد به رته ســکر بۆتــه وه.

کۆنگره ی نه ته وه کانی ئێرانی فیدڕاڵ

کۆنگــره ی نه ته وه کانــی ئێرانــی فێــدڕال کــە لــه ســێزده حیزب 
و ڕێکخــراوه ی ســه ر بــه نه ته وه کانــی ئێــران پێکهاتــووه، ته نیــا 
پێکهاتەیەکــە کــە لە مــاوەی چەنــد ســاڵی دوای دامەزراندنی، 
توانیویەتــی بــه یه کگرتوویــی مبێنێتــه وه، هــه ر بۆیــه ش هــه م 
ــه ن  ــه الی ــەم ل ــالمی و ه ــاری ئیس ــی کۆم ــه ن ڕێژیم ــه الی ل
ئۆ پۆزیســیونی ناوه ندگــه راوە هه وڵێکــی زۆر بــۆ الوازکردنــی 
دراوە، بەداخــەوە ئــەم هەواڵنــەش کــەم وزۆر شــوێندانەریی 
نەرێنییــان لــە ســەر کۆنگــرەی نەتــەوەکان هەبووە. پێویســته 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئیــران هــەروا گرینگــی بــه 
به هێزبــوون و چاالکــر کردنــی ئــەم کۆنگرەیــە بــدات. ئــه م 
کۆنگرەیــە ده توانــێ یارمه تیــده ری حیزب و ناســێنه ری پرســی 
ــا ئــه و جێگایــه ی  ــه نێــو نه ته وه کانــی ئێرانــدا بــێ. ت کــورد ل
کــه ده گونجــێ حیــزب پێویســتە هــه وڵ بــدات بــۆ به هێزتــر 

کردنــی کۆنگــره و کۆکردنــەوە و حــزووری هه رچــی زیاتــر و 
چاالکــری ئۆپۆزیســیۆن لەژێــر ئــەم چەتــرەدا.

ئاکام
بێجگــە لــەو حیزبــە ئێرانییانــەی دژبــەری کۆمــاری ئیســالمی 
و چۆنیەتیــی پێوەندییەکامنــان لەگەڵیــان، حیزبــی دێموکــرات 

لەمێژســاڵە لــە دوو ڕێکخــراوی نێونەتەوەییــش ئەندامــە:

•  1. ئەنتێرناســیۆناڵی سۆسیالیســت کــە لــە کۆمەڵێــک 
ڕێکخــراو و حیزبــی واڵتانــی سۆسیالیســتی و دێموکــرات لــە 
ئورووپــا، ئافریقــا، ئاســیا و ئامریــکای باشــوور پێکهاتــووە. لــە 
ســەرەتاکاندا ئــەو ڕێکخراوەیــە نــاو و ناوبانگێکــی جیهانیــی 
ــی  ــردوودا گرینگی ــاڵی ڕاب ــاوەی 4-5 س ــە م ــەاڵم ل ــوو ب هەب
ــەوە  ــر دەگەڕێت ــەی زۆرت ــە هۆیەک ــت داوە ک ــۆی لەدەس خ
ــە، هــەر  ــەو ڕێکخراوەی ــی ئ ــۆ کۆمەڵێــک کێشــەی نێوخۆی ب
ــی  ــی ئورووپای ــە بەناوبانگەکان ــە حیزب ــەک ل ــەش ژمارەی بۆی
ــش  ــاون و هێندێکی ــەدا نەم ــەو ڕێکخراوەی ــدام ل وەکــوو ئەن

ــدووە. ــان دابەزان ــی خۆی ــتی ئەندامەتی ئاس

هــەر بــە هــۆی کــەم بایــەخ بوونــی ئەنتێرناســیوناڵ، چاالکیی 
حیزبــی ئێمــەش لەوێــدا کــەم بۆتــەوە و لــەو باوەڕەدایــن کــە 
بــە لەبەرچاوگرتنــی تێچــووی ماڵــی و تێکۆشــان و زەحمەتــی 
ــە  ــەو ڕێکخراوەی ــی ئ ــی بایەخ ــەک و دابەزین ــزب لەالی حی
ــزب  ــی حی ــی ئەندامەت ــدا، درێژەدان ــتی نێونەتەوەیی ــە ئاس ل

بەقازانــج نییــە.

نەتــەوە  ڕێکخــراوی   UNPO  .2   •
ڕێکخــراوە  ئــەم  بێ دەوڵەتــەکان«: 
ســەرجەم  لــە  هاوپەیانییەکــە 
واڵتــە  لــە  ڕێکخــراو   ٣٠ نزیکــەی 
جۆربەجۆرەکانــی دونیــا ســەر بــەو 
ــەو ڕێکخــراوە  ــدی ئ ــە. ناوەن ــان نیی ــەی کــە دەوڵەتی نەتەوان
ــەم  ــە دوو دەورەی ئ ــە و ل ــی بێلژیک ــێل پێتەخت ــە بروکس ل
ئــەو  ســەرۆکایەتیی  دەســتەی  هەڵبژاردنــی  دواییــەی 
ڕێکخراوەیــەدا، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەکوو 
ــە  ــە ل ــەو ڕێکخراوەی ــردراوە. ئ ــی هەڵبژێ ئەندامــی ڕێبەرایەت
ــەت دەورێکــی گرینگــی  ــە و بەتایب کار و تێکۆشــانیدا چاالک
هەبــووە لــە ســازدانی چاوپێکەوتنەکانــی نوێنەرانــی حیــزب 
لەگــەڵ پارلێانتێــر و کەســایەتییە سیاســییە نارساوەکانــی ئەو 

واڵتانــەی کــە حیــزب داوای کــردووە.
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بــە لەبەرچاوگرتنی هەلومەرجی ئاڵۆز و شــپرزەی خۆرهەاڵتی 
نێوەڕاســت، ئەگەرەکانــی گۆڕانکاری لەو ناوچەیــە و تەنانەت 
لــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی ئێراندا، دەســپێکردنی ڕاســانی 
خۆرهــەاڵت و پێویســتیی زیاترکردنی دۆســتانی حیــزب و کەم 
کردنــەوەی نەیارەکانــی، هەروەهــا بــە لەبەرچاوگرتنــی دۆخی 
ــالمیی  ــاری ئیس ــەری کۆم ــی دژب ــز و الیەنەکان ــتای  هێ ئێس
ــەو  ــەڵ ئ ــدی لەگ ــۆ و پێوەن ــتە دەرگای گفتوگ ــران، پێویس ئێ
الیەنانــە دانەخەیــن و لــە دیــدار و دانیشــتنەکامناندا جەخــت 
لــە هێڵە گشــتی و پڕەنســیپەکانی حیزبەکەمــان بکەینەوە کە 
بریتیــن لــە: ڕووخانــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران، دامەزرانــی 
ــینی  ــمی ناس ــدڕاڵ، بەڕەس ــی فێ ــی دێموکراتیک حکوومەتێک
ــی و  ــی نەتەوایەت ــەوە و ماف ــی فرەنەت ــوو واڵتێک ــران وەک ئێ
دێموکراتیکــی ئــەو پێکهاتانــە. لەگــەڵ ئەوەشــدا، لەگــەڵ ئــەو 
ــەوڵ  ــە، ه ــیپانە هەی ــەو پڕەنس ــان ب ــە باوەڕی ــەی ک الیەنان

بدەیــن بــۆ پێکهێنانــی هاوپەیانــی.

کوردستانی ئێران
دۆخی ئابووری

ــە  ــەوە ل ــاری ئابووریی ــتان لەب کوردس
دۆخێکــی خراپدایــە. لــە ســەرەتای 
ئیســالمیی  کۆمــاری  دامەزرانــی 
ــتانی  ــتا، کوردس ــوو ئێس ــەوە تاک ئێران
سیاســەتی  هــۆی  بــە  ئێــران 
هەاڵواردنــی ڕێژیمــەوە، هەروەهــا دانانــی کۆمەڵێــک یاســای 
بــە  دارایــی  نەکردنــی  پشــتیوانی  وەک  دەســت وپێگیر، 
مەبەســتی پەرەپێدانی پیشەســازی لــە کوردســتان، بیانووگرتن 
بــە کەســانی خــاوەن ســەرمایە بــۆ ئــەو مەبەســتە و...هتــد، 
بێجگــە لــە هێندێــک ناوەنــدی زۆر بچووکــی پیشەســازی کــە 
زۆرتــر لەڕێــی خەڵکەوە پێکهاتووە، پیشەســازی لە ناوچەکانی 
کوردســتان بوونیــان نییــە. ئــەو ناوەندانــەش لە ڕاســتیدا زۆرتر 
ناوەندگەلێکــی مۆنتــاژی ســەنعەتین کــە بــۆ دابیــن کردنــی 
کەرەســتە ســەرەتاییەکانیان بەســراوە بە ناوەنــدن و تەنانەت 
بەرهەمــی ئــەو ناوەندە پیشەســازییانەش کە زۆرتــر پێوەندی 
بــە پیشەســازیی کشــتوکاڵ و ئاژەڵدارییــەوە هەیــە، بازاڕەکەی 
بــە بــازاری گشــتیی ئێرانــەوە بەســراوەتەوە. بــازاڕی ئێرانیــش 
بــە هــۆی ئــەو گەمــارۆ نێودەوڵەتییانــەی کــە لەســەری بــووە 
و تەنانــەت دوای نەمانــی گەمارۆکانیــش بەگشــتی لــە حاڵــی 
ــە  ــەش ل ــەو ناوەندان ــدا ئ ــە ئەنجام ــووە. ل نیوەڕاوەســتاندا ب

ــەن، هــەر  ــی کار دەک ــە نیوەچڵ ــان ب کوردســتان داخــراون ی
بۆیــە ژمارەیەکــی زۆر لــە کرێکارەکانیــان لــە کار دەرکــردووە.

ــتە  ــتان، پێویس ــە کوردس ــتوکاڵ ل ــەڵ کش ــدی لەگ ــە پێوەن ل
ــەوەی  ــێ ڕوونکردن ــە ب ــم ب ــە ڕێژی ــن ک ــەوە بکەی ــاژە ب ئام
بابەتەکــە بــۆ خەڵــک، بــە تایبــەت بــۆ جووتیــاران، گەاڵڵــەی 
ــوە  ــد( بەڕێ ــت هدفمن ــرح کش ــتدار )ط ــتوکاڵی مەبەس کش
دەبــا. ئــەو گەاڵڵەیــە لەســەر بنەمای)ئابووریــی ئــاوی تێچوو( 
بــۆ هــەر بەرهەمێــک لــە کشــتوکاڵ و پێشەســازی داڕێــژراوە. 
بەپێــی ئــەو گەاڵڵەیــە، ڕێژیــم دەیهــەوێ ئــەو بەرهەمانــەی 
تێچــووی ئاویــان زۆرە ســنووردار بــکات بــۆ ئــەوەی بتوانــێ 
ئــاوی زیاتــر پاشــەکەوت بــکات، لەبەرانبــەردا ئــەو بەرهەمانە 

ــکات. ــە دەرەوە هــاوردە ب ــان زۆرە ل کــە تێچــووی ئاوی

ئاکامــی ئــەو بەرنامەیــە بووەتــە هــۆی ئەوەیکــە بــە تایبــەت 
ــەڵ  ــتان لەگ ــی کوردس ــردوودا، جووتیارەکان ــاڵی ڕاب ــە ٢ س ل
گرفتــی زۆر بــەرەوڕوو ببنــەوە، وەکــوو منوونەیــەک، لــە دوو 
ســاڵی ڕابــردوودا کارخانەکانــی چەوەنــدەر لــە پارێــزگای 
ــارەکان  ــدەری جووتی ــی چەوەن ــل وەرگرتن ــە تەحوی ــێ ل ورم
خۆیــان بــواردووە و ئــەو بەشــەش کــە تەحویلیــان وەرگرتووە، 
لــە کاتــی خۆیــدا پووڵەکەیــان نــەداوە. هــەر لــەو ماوەیــەدا 
ــارەکان  ــووە و جووتی ــێوەیە ب ــەو ش ــەش ب ــی پەتات بەرهەم
ســوودیان لــێ وەرنەگرتــووە و بەشــێکی زۆری بەرهەمەکەیان 
فەوتــاوە، بەرهەمــی گەنــم و بەرهەمەکانــی دیکــەش لەگــەڵ 

ــەوە. ــەرەوڕوو بوونەت دۆخێکــی خــراپ ب

چەنــد ســاڵ بــەر لــە ئێســتا، بــازاڕە ســنوورییەکان ڕووی لــە 
ــان تێکــرد،  ــک ڕووی ــە خەڵ ــک ل ــە زۆرێ ــوو، بۆی ــن ب پەرەگرت
بــەاڵم لــە ســاڵی ١٣٨٧دا بەربەســت لەبــەر ڕێگا یاســاییەکانی 
ــە  ــێک ل ــەر کەس ــە ه ــک ک ــرا، بەجۆرێ ــەش دان ــەو بازاڕان ئ
ــە  ــنووردار ل ــی س ــی بڕێک ــار دەیتوان ــدا دوو ج حەوتوویەک
کااڵیەکــی دیاریکــراو لــە ســنوورەکانەوە هــاوردە بــکات؛ لــە 
ــەو  ــەش داخــرا و ئ ــەو ڕێگای ــدا ئ ــەڕی ١٣٩5ی هەتاوی بانەم
کەســانەش کــە لــەو بەشــە لــە کار و بازارەکانــدا چــاالک بوون، 

بێــکار بــوون.

 هۆکارێکــی دیکەی کەســادیی بــازاڕی کوردســتان، گەاڵڵەیەک 
بــوو کــە لــە ســەرەتاکانی ١٣٩٢ی هەتــاوی بــە هــۆی 
ــە  ــک ل ــە نزی ــم ک ــەرزی ڕێژی ــانی پلەب ــە بەرپرس بەشــێک ل
ئەحمەدی نــژاد بــوون )وەکــوو بەرپرســانی ســپای پاســداران 
و محەممــەدڕەزا ڕەحیمــی جێگــری ئەحمەدی نــژاد(، بەڕێــوە 
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چــوو. بــۆ مــاوەی چەنــد مانگێــک، لەبەرئــەوەی ســوودێکی 
بەرچــاوی بــۆ بەشــدارانی ئــەو گەاڵڵەیــە بــەدواوە بــوو وردە 
وردە خەڵکێکــی زۆر ڕووی تێکــرد و ســەرمایەکانیان لــەو 
ــازاڕی  ــە ب ــی زۆر ل ــدا پارەیەک ــتەگەڕ، لەئەنجام ــوارەدا خس ب
ــرا؛  ــەکان ک ــە و حیســابە بانکیی ــی گەاڵڵەک ــتان جەزب کوردس
دواتــر بــە شــێوەی لەنــاکاو ئــەو حیســابە بانکییانــە داخــران 
ــرا،  ــەردا گی ــتیان بەس ــدارانەوە دەس ــپای پاس ــەن س ــە الی و ل
ــەو  ــتی ل ــە دەس ــرا ک ــار ک ــش تاوانب ــەدڕەزا ڕەحیمی محەمم
بــازاڕە نایاســاییەدا هەبــووە، بــەاڵم ســەرمایەی ســەدان کــەس 
ــە  ــوون )ک ــدار ب ــەدا بەش ــەو گەاڵڵەی ــە ل ــتان ک ــە کوردس ل
بەپێــی هێندێــک لــە ســەرچاوەکانی هــەواڵ، نزیــک بــە یەک 
میلیــارد دۆالر بــەراورد دەکــرێ( نەدرایــەوە بــە خاوەنەکانیان، 
ئــەوەش زەربەیەکــی قورســی دیکــە بــوو لەبــازاری سســت و 

بێ ڕەونەقــی کوردســتان.

کێشــەیەکی دیکــە کــە لــەو ســااڵنەدا بــۆ بــازاڕی کوردســتان 
پێکهــات، پێوەندیــی نێــوان دراوی بیانــی)ارز( و بــازاڕی زەوی 
خانووبــەرە )مەســکەن( بــوو. لــە ســاڵی ١٣٩٢ بەمــالوە کــە 
بــە هــۆی گەمارۆکانــەوە بەهــای پووڵــی ئێــران ڕۆژبــەرۆژ لــە 
دابەزینــدا بــوو خەڵــک بــۆ پاراســتنی داراییەکانیان، لە بەشــی 
خانــو و زەوییەکانــی شــاردا ســەرمایەگوزارییان کــرد و هــەر 
ئــەوەش بــوو بــە هــۆی هەاڵوســانی بــازاڕی خانووبــەرە، لــە 
ئێســتادا ئــەو بــازاڕە لــە دەورانــی سستی)کەســادی( خۆیدایە، 
هــەر بۆیــەش بەشــێکی زۆر لــە ســەرمایەی نەختینــەی 

خەڵکــی، بــێ جووڵــە )راکــد( ماوەتــەوە.

ئەوانــەی بــاس کــران، تەنیــا چەنــد منوونەیــەک لــەو کوســپ 
و تەگەرانــە بــوون کــە لــە مــاوەی 4 5 ســاڵی ڕابــردوودا 
ــردووە و  ــر ب ــەرەو دۆخێکــی خراپ ــی کوردســتانیان ب ئابووری
بوونەتــە هــۆی ئەوەیکــە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــەو کەســانە 
کــە خاوەنــی ســەرمایە بوونــە، ســەرمایەکانیان بــۆ پاراســن و 
پەرەپێــدان بگوازنەوە بــۆ دەرەوەی کوردســتان. ئەو هۆیانەش 
هەموویــان شــوێندانەر بــوون کــە ئابووریــی کوردســتان لــە 
دۆخێکــی زۆر نەخــوازراودا مبێنێتــەوە و هــاوکات ڕێــژەی 
ببــێ و  بێــکار و بێ داهــات ڕۆژبــەرۆژ زۆرتــر  خەڵکــی 

ــەرە بســتێنێ. مەســەلەی هــەژاری پ

لــە تازەتریــن ئامــاردا، کــە لــە پاییــزی ١٣٩5 لــە الیــەن 
ــە  ــەوە، کرماشــان )ب ــاو کراوەت ــەوە ب ــدی ئامــاری ئێران ناوەن
نرخــی هەڵدانــی حەشــیمەت٠/6٩%( کــە بڕێــک کەمــر لــە 

ــی نرخــی  ــە بوون ــە، ب ــەس دانیشــتووی هەی ــۆن ک دوو میلی
بێکاری٢٠/٧%ـــەوە لە ئاســتی ئێراندا، پلــەی یەکەمی بێکاریی 
واڵتــی پــێ دراوە، بــەاڵم هــەر بەپێــی ئــەو ئامــارە، پارێــزگای 
کرمان)بــە نرخــی هەڵدانی حەشــیمەت ٢/٧%( بــە 3٬164٬718 
کــەس حەشــیمەتەوە، نرخــی بێکارییەکــەی تەنهــا 5/٢% ە. 

شــارۆچکە  کۆمپانیــای  بەڕێوەبــەری  قەنبــەری،  شــاپوور 
ــە  ــدا ک ــە وتووێژێک ــزگای کرماشــان، ل پیشەســازییەکانی پارێ
لــە ١٨ی گەالوێــژی ١٣٩5دا باوکراوەتــەوە، دەڵێــت: »4٨% لــە 
یەکە بیناســازییەکانی شــارۆچکە پیشەســازییەکانی کرماشــان 
ــوەی  ــا نی ــش تەنی ــە چاالکەکانی ــە یەک ــن و 6٨% ل چــاالک نی

ــن«. ــان چاالک زەرفیەتی

ســەرباری ئــەم هەلومەرجە خراپــەی پارێزگاکانی کوردســتانی 
ڕۆژهــەاڵت، بوومەلــەرزەی شــەوی٢١ی خەزەڵــوەری ١٣٩6ی 
هەتاویــی پارێزگای کرماشــان، خەســارەتی گیانــی و ماڵیی زۆر 

قورســی بــۆ دانیشــتوانی ئــەم بەشــەی خۆرهــەاڵت پێکهێنا.
ــر  ــار و زیات ــزگاری کرماشــان، ٧ ش ــی پارێ ــی ڕاگەیاندن  »بەپێ
ــە  ــک ب ــە نزی ــە ک ــەم پارێزگای ــی ئ ــە ئاواییەکان ــە ٧٧/5% ل ل
ــران  ــەدا وێ ــەو بوومەلەرزەی ــرێ، ل ــۆ دەگ ــی لەخ ١٩4٠ ئاوای
بــوون. ٣١هــەزار شــوێنی نیشــتەجێبوون ڕووخــاون، ٧ هــەزار 
ــی  ــوێنەواری مێژووی ــتووە، ٩ ش ــەی کار زەرەری پێگەیش یەک
١5 تــا ٢٠% خەســارەتی دیــوە، زەرەر و زیــان لــە بەشــی 
کشــتوکاڵ بــە ٨٠٠ میلیــارد متــەن خەمڵێنــدراوە، ٣٠% ڵــە 
ئاژەڵــی ئــەو پارێزگایــە تێداچــوون، لــە ٧5٨ قوتابخانــە کــە لــە 
ناوچــەی بوومەلەرزەلێــدراو هەڵکەوتــوون، ٨١ قوتابخانەیــان 
ــەواوی  ــە 65/5%ی ت ــە دەکات ــوون، ک ــران ب ــەواوی وێ ــە ت ب
قوتابخانەکانیــان بــە 4٣٠ پۆلــی وانــە وتنــەوەوە، ٣5٠ پــرد و 
بینــای ســەنعەتی لە نێــوان ١٠ تــا ٨٠% زەرەریان پێگەیشــتووە 
و باقــی دامودەزگاکانــی ڕێگەوبــان، ئــاو و ئــاوەڕۆ، کارەبــا، گاز 

ــوون. ــارەت ب و... تووشــی خەس

ــە، ئامــاری خەســارەتی گیانــی وەکــوو کــوژراو  بێجگــە لەوان
و برینــدار ڕوون نییــە، کوژراوانــی ئــەم ڕووداوە بــە شــێوەی 
فەرمــی 4٧4 کــەس ڕاگەیەنــدراوە، لــە حاڵێکدا قســە لــە زیاتر 
ــعار  ــی »ش ــەڕی هەواڵدەری ــرێ. )ماڵپ ــەس دەک ــە ١٠٠٠ ک ل

ســال«(

بێگومــان ئــەو هەلومەرجە لە چوونەســەری ئاســتی بێکاری و 
هەژاریــی ئــەو پارێزگایــە کاریگەریی تایبــەت بەخۆیان هەیە. 
ئاماژەیــەک بە هێندێک لە کێشــە کۆمەاڵیەتییەکانی پارێزگای 
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کرماشــان، شــوێندانەریی نەرێنیــی ئــەو جیاوازی دانانــە و 
پەراوێزخســتنی کرماشــان وەکــوو منوونەیــەک، دۆخــی خراپی 
ناوچە کوردســتانی و کوردنشــینەکانی ئێران ڕوونــر دەکاتەوە: 
لــە 6 مانگــی یەکەمــی ســاڵی ١٣٩5دا، ١١٢٢4)یــازدە هــەزارو 
ــار  دووســەد و بیســت و چــوار( کەیســی هاوســەرگیری تۆم
کــراوە، لەبەرانبــەردا ٢6٩5 جیابوونەوە)تــەالق(، واتــە بڕێــک 

زیاتــر لــە ٢4%.

هاوئاهەنگیــی  شــۆرای  دەبیرخانــەی  ئامــاری  بەپێــی 
بەرەنگاربوونــەوەی مــاددە ســڕکەرەکانی پارێــزگای کرماشــان، 
ــاددەی ســڕکەری  ــە م ــە 55 هــەزار تووشــبوو ب ــەم پارێزگای ئ
تێدایــە، کــە ٨% لەوانــە ژنــن. ئاســتی مەترســیی ئــەم دیاردەیە 
کاتێــک ڕوونــر دەبێتــەوە کــە بزانیــن دوو ســاڵ لەوەپێــش، 
ئامــاری ژنانــی تووشــبوو تەنیــا ٣% بــووە. لــە پارێــزگای 
کرماشــاندا ٢٨%ی دانیشــتوانی لــە پەراوێــزی شــارەکان دەژین، 
واتــە پەراوێزنشــینن و ژمارەیــان دەگاتــە ٣٠٠ هــەزار کــەس، 
ــەی  ــدا پل ــتی ئێران ــە ئاس ــان ل ــزگای کرماش ــارەوە پارێ ــەو ب ل

ــە. یەکەمــی هەی

جێــگای ســەرنجە کە لــە ســاڵەکانی ١٣٩٢ تــا ١٣٩4ی هەتاوی، 
ــی  ــە خوێندەواران ــتان ل ــکاری کوردس ــیمەتی بێ ٣٧%ی حەش
ئاســتی دیپلــۆم و لیســانس و 56%یش لــە دیپلــۆم و ژێردیپلۆم 

پێکهاتوون.
ــتی  ــی ئاس ــۆدا بەرزبوون ــی ئەوت ــە کۆمەڵگەیەک ــان ل بێ گوم
هەژاریــش دیاردەیەکــی رسوشــتی دەبــێ. لــە پێوەنــدی 
ناوەندەکانــی  الیــەن  لــە  هەژاریــدا،  دیــاردەی  لەگــەڵ 
ڕاگەیەنــدراون،  دژبەیــەک  و  جیــاواز  ئامــاری  ڕێژیمــەوە 
ــی  ــی نیشــانی دەدا کــە هێڵ ــەاڵم لێکۆڵێنەوەیەکــی مەیدان ب
هــەژاری بەپێــی پێداویســتییەکانی خــواردن، جلوبــەرگ، 
شــوێنی نیشــتەجێ بــوون، تەندروســتی و دەرمــان، بــۆ هــەر 

ــێوەیە: ــەم ش ــتان، ب ــە کوردس ــی ل ــی 4 کەس بنەماڵەیەک
•  لە گوندەکان یەک میلیۆن متەن

ــە ٢٠٠ هەزارکــەس حەشــیمەتیان  •  ئــەو شــارانەی کەمــر ل
ــۆن و سێ ســەد هــەزار متــەن. ــەک میلی ــە، ی هەی

•  ئــەو شــارانەی کــە زیاتــر لــە ٢٠٠ هەزارکەس حەشــیمەتیان 
هەیــە، یــەک میلیــۆن و هەشت ســەد هــەزار متــەن.

•  ســێ شــاری ورمــێ، ســنە و کرماشــان، دوو میلیــۆن و 
دووســەد هــەزار متــەن لــە مانگــدا.

ــران، نێونجــی  ــاری ئێ ــدی ئام ــی ناوەن ــاری فەرمی ــی ئام بەپێ

داهاتــی یــەک بنەماڵــەی شارنشــین لــە ســاڵی ١٣٩4 لــە 
پارێزگاکانــی کوردســتان )لــە نێونجــی ئــەو داهاتــە لــە 

شــارەکانی دیکــەی ئێــران کەمــرە( بــەم شــێوە بــووە: 
•  نێونجــی مانگانــە لــە ئیــالم ١65٠٠٠٠، ســنە ١6٨٠٠٠٠، 

ورمــێ ١٧٠٠٠٠٠ و کرماشــان ١٧5٠٠٠٠ متــەن. 
ئــەو داهــات و خەرجــە نیشــان دەدا کــە زۆربــەی خەڵکــی 
ــی  ــە هێڵ ــک ل ــان نزی ــەژاری ی ــی ه ــر هێڵ ــتان لەژێ کوردس

ــن. ــدا دەژی هەژاری

قەیرانی ئاو و هەڕەشەکانی وشکەساڵی

ئێــران بەگشــتی لەژێــر هەڕەشــەی 
ــەوەی  ــۆ قەرەبووکردن ــە، ب کەم ئاویدای
ئــەم کەم ئاوییــە رێژیمــی کۆمــاری 
ــە مــاوەی دە  ــەت ل ــە تایب ئیســالمی ب
ســاڵی رابــردوودا بــە مەبەســتی کەڵک 
وەرگرتــن لــە ئــاوی کوردســتان بــە چەندیــن شــێوە زەربــەی 
ــی کوردســتان وەشــاندووە: ــە ســەرچاوە ئاوییەکان قورســی ل

•  1. دروســت کردنــی بەنــداوە گــەورەکان. ئــەو بەنداوانــە بە 
هــۆی لــە ناوبردنــی چۆمــە مێژووییــەکان بــە مــەودای دوور و 
درێژیــان، کێشــەگەلی قەرەبوونەکراوەیــان بــۆ ئیکۆسیســتمی 
ئــەو ناوچەیــە پێکهێنــاوە، کــە لە یــەک دوو دەیــەی داهاتوودا 
ــەو  ــوو ئ ــەوێ، وەک ــی ئاشــکراتر دەردەک ئاســەواری نێگەتیڤ
»تەپووتــۆزەی لــە ئێســتادا پارێزگاکانــی ئیالم، کرماشــان، ســنە 

و ورمێــی تووشــی کێشــە کــردووە«.

ــوێنەکانی  ــۆ ش ــە ب ــەو بەنداوان ــاوی ئ ــتنەوەی ئ •  2. گواس
ــر  ــی کەم ــاری کردن ــەاڵت و دی ــتانی رۆژه دەرەوەی کوردس
لــە 5%ی ئــەو ئــاوە بــە خەڵکــی کوردســتان. ئــاوی بەنــداوی 
نــگڵ بــە زیانێکــی قــورس لــە ژینگەپارێزیــی کوردســتان 
دەبــەن بــۆ هەمــەدان، ئــاوی بەنداوی«چراوەیــس«ی ســەقز، 
ئــاوی بەنــداوی بانــە، بەنــداوی کازمــی بــۆکان بۆ شــوێنەکانی 
دەرەوەی کوردســتان و بەشێکیشــی بــۆ زیندووکردنــەوەی 
دەریاچــەی ورمێ دەگوازنەوە و چارەنووســی دەیــان بەنداوی 

دیکــەش هــەر بــەو شــێوەیە بەرنامــەی بــۆ داڕێــژراوە.
رۆژهــەاڵت  کوردســتانی  لــە  ئاوانــە  ئــەو  گواســتنەوەی 
بــە  بــن  ناوچانــە  ئــەو  ئەوەیکــە  دەبێتــە  ئاکامەکــەی 
ناوچەگەلێــک کــە ژیانــی تێــدا نەکــرێ و خەڵکەکــەی لەژێــر 
زەختــی بێــکاری و دۆخــی ژینگــەی نەگونجــاو، ناچــار بە کۆچ 
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کــردن بــۆ ناوچــە پیشەســازییەکان بکرێــن و لــە ماوەیەکــی 
کــورت مــەودادا لــە کولتــوری ئــەو شــوێنانەدا هــەرس بکرێن. 
زەربــە وەشــاندن لــە ســەرچاوە ئاوییەکانــی کوردســتان تەنیــا 
لــە رێگــەی دروســتکردنی بەنداوەکانــەوە نییــە، بەڵکــوو 
نەبوونــی حیایــەت و پشــتیوانیی وەک یــەک بــۆ نــوێ 
کردنــەوەی سیســتمی ئاوەدانیــی زەوی لــەو ناوچانــەش 
ــاوی،  ــاڵی ١٣٩4ی هەت ــە س ــە ل ــۆ منوون ــێ؛ ب ــوە دەچ بەڕێ
بوودجــەی بــێ بەرامبــەری تەرخــان کــراو بــە پارێــزگای 
هەمــەدان بــۆ بەڕێوەبردنــی سیســتمی ئاودێــری کردنــی نوێ 
لــە ئاســتی ١5٠ هــەزار هێکتــار بــووە، بەاڵم هــەر لــەو کاتەدا 
بوودجــەی تەرخانکــراو بــە پارێــزگای ســنە ٢ هــەزار هێکتــار 

ــووە.  ب

بێجگــە لــە هەمــووی ئەوانــە بەرپرســانی گەنــدەڵ کــە 
زۆربەیــان خەڵکــی کوردســتان نیــن و ناشــارەزا به کێشــەکانی 
ئــاون، لــە کوردســتان تەنیــا بــە وەرگرتنــی بەرتیــل ئیجــازە بــە 
ــان  ــووڵ و نیوەقووڵی ــری ق ــی زۆر بی ــی ژمارەیەک هەڵکەندن
داوە کــە پێشــبینی دەکــرێ بەکەڵــک وەرگرتــن لــە ئــاوی ئــەو 
ــتان  ــانەی کوردس ــەو بەش ــوودا ئ ــاڵی داهات ــە ٢5 س ــە ل بیران
ببنــە ناوچەگەلــی غەیــرە کشــتوکاڵی ) دەشــتی قــوروە و 
دێگــوالن لــە مــاوەی 5 ســاڵی دواییــدا ١٧ ســانتیمێر ئاســتی 

ــوە(. ــان دابەزی ــاوی ژێرزەویی ئ

دۆخی سیاسی لە کوردستان

ــە  ــران، ب ــژووی هاوچەرخــی ئێ ــە مێ ل
تایبەتی لە ســەردەمی دەســەاڵتدارێتی 
پەهلەویــی یەکــەم و دووەم و دوای 
کۆمــاری  گەیشــتنی  بەدەســەاڵت 
ئیســالمیی ئێــران، کــورد لــەم پارچەیــە 
ــان، ئایین)بەشــێکیان( و  ــە هــۆی زم ب
ــۆ  ــان ب ــژووی خەباتی ــەت مێ ــە تایب ب
بەدەســتهێنانی مافەکانیــان، وەکــوو 
هاوواڵتیــی پلــە دووهــەم هەژمــار کراون و هیچــکات جێگەی 
ــوکەوتیان  ــێوەیەک هەڵس ــە ش ــە و ب ــم نەبوون ــڕوای ڕێژی ب
لەگــەڵ کــراوە وەک ئــەوەی هەموویــان تاوانبار بــن، تەنانەت 
ئــەو بەشــە لــە کــوردەکان کــە ئامادەبــوون بــۆ خۆشــخزمەتی 
کــردن بــە ڕێژیــم دژی شۆڕشــگێڕانی نەتەوەی خۆیان دەســت 
بدەنــە چــەک، نەیانتوانیــوە بــڕوا و متانــەی ڕێژیــم بــۆ الی 
ــە  ــۆی ئەوەیک ــە ه ــەوەش بووەت ــەر ئ ــن. ه ــان ڕاکێش خۆی

بەرپرســایەتیی سیاســی، ئەمنیەتــی و نیزامــی کــە تۆزێــک لــە 
ئاســتی ســەرەوەوتردا بــێ، هەمــووی ســپێردراوەتە خەڵکــی 

غەیــری کــورد.
حەســەن ڕۆحانــی لــە هــەر دوو دەورەی کاندیداتۆریــی 
خۆیــدا، بەڵێنــی زۆری لــە پێوەندی لەگەڵ باشــرکردنی دۆخی 
ــەم بانگەشــانەوە  ــە هــۆی ئ سیاســیی کــوردەکان دا. هــەر ب
ــەراورد  ــورد بەب ــی ک ــە خەڵک ــر ل ــی زیات ــە ژمارەیەک ــوو ک ب
ــەاڵم دوای  ــێ دا، ب ــان پ ــە دەنگی ــی دیک ــەڵ کاندیداکان لەگ
هاتنــە ســەرکاری، نەتەنیــا بەڵێنەکانــی نەبــردە ســەر، بەڵکــوو 
بــەردەوام بــوو لــە درێژەدانــی هەمــان ئــەو سیاســەتانەی کــە 

ئەوانــەی پێشــر لــە خــۆی بەڕێوەیــان بــردووە.
ــۆ  ــەت ب ــەرزی حکووم ــانی پلەب ــە بەرپرس ــەی ک ــەو کاتان ئ
ــک دەســت  ــی خەڵ ــۆ فریودان ــن، ب ســەردانی کوردســتان دێ
ــە  ــک ک ــەاڵم کاتێ ــەن، ب ــوردەکان دەک ــی ک ــە پێداهەڵگوتن ب
ــن  ــوردەکان دابی ــی ک ــی ماف ــردەوە النیکەم ــە ک ــتە ب پێویس
بکــەن، ڕەفتــاری بەپێچەوانــە و تــەژی لــە بێ متانەیــی بەوان 

ــە: ــەر، بــۆ منوون ــە ب دەگرن
ــری نێوخــۆی دەوڵەتــی  ــی، وەزی ــڕەزا ڕەحانــی فەزڵ عەبدول
ــی  ــە کات ــاڵی ١٣٩٢دا، ل ــاری س ــی بەفرانب ــە مانگ ــی ل ڕۆحان
ناســاندنی پارێزگاری نوێی پارێزگای ســنە، لە کۆبوونەوەیەکدا 
لەگــەڵ خەڵکــی ئــەو شــارە، زۆر پەســندوێژیی کــوردی کــرد، 
ناوبــراو لــە بەشــێکی قســەکانیدا گوتــی: »هیــچ نەتەوەیــەک 
)قەومێــک( ناتوانــێ بانگەشــە بکا کــە بەقەدەر کوردســتان لە 
شــەڕ و دژوارییەکانــدا خۆڕاگــری لــە خــۆی نیشــان داوە، هیچ 
ــۆڕش  ــۆ ش ــۆزییان ب ــوردەکان دڵس ــەدەر ک ــەک بەق نەتەوەی
نیشــان نــەداوە. ..«، بــەاڵم لــە درێــژەی قســەکانیدا، کاتێــک 
ــی،  ــزگاری خۆجێی ــی پارێ ــۆکاری هەڵنەبژاردن ــەر ه ــە س هات
ــوو  ــتان ب ــی کوردس ــەوالی خەڵک ــی بێ ئەمالوئ ــی: »ماف گوت
کــە پارێزگارێکــی خۆجێییــان هەبــێ، بــەاڵم بژاردەیەکــی 
ــەو ئەرکــە گرینگــە  ــێ ئ ــە بتوان ــەوە ک ــان نەدۆزیی خۆجێیی
بەڕێوەبــەرێ و ئەزموونــی پێویســتی هەبێــت«. وەزیــری 
نێوخــۆ بــەو قســانە نــەک هــەر مافی خەڵکــی کوردســتانی لە 
بوونــی پارێزگارێکــی خۆجێیــی پێشــێل کــرد، بەڵکــوو ئەوانــی 
بــە خەڵکــی بێ توانــا و ناشایســت وەســف کــرد کــە توانــای 

بەڕێوەبردنــی ئەرکــی پارێزگارێکیــان نییــە.
ــتان  ــی کوردس ــە دژی خەڵک ــالمی ب ــاری ئیس ــی کۆم ڕێژیم
ــواری  ــە ب ــوو ل ــتاوە، بەڵک ــەوە ڕانەوەس ــەو بەرنامان ــەر ب ه
فەرهەنگیشــدا بــە شــێوەیەکی ژێربەژێــر و بەرنامەداڕێــژراو 
ــورد و ســووک  خەریکــی شــێواندنی فەرهەنگــی خەڵکــی ک
ــتییە.  ــروڕای گش ــوێ و بی ــەرەی ن ــاوی ب ــاندانی لەبەرچ نیش
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ــەوە هــەوڵ  ــەم بەرنامان ــی ئ ــە ڕێ ــم ل ماوەیەکــی زۆرە، ڕێژی
ناســنامەی  کــە  کــوردی  جلوبەرگــی  و  زمــان  کــە  دەدا 
کوردایەتیــن، لــە بەرچــاوی خەڵــک بێ بایــەخ بــکات، مێژووی 
خەباتیــان بشــێوێنێ و چەواشــەی بــکات؛ بــۆ ئــەو مەبەســتە 
تەنانــەت تێچوویەکــی زۆر تەرخــان دەکا بــۆ پەروەردەکردنــی 
کەســانێکی بەنــاو کــورد کــە لــەو پێوەندییــەدا زۆر چاالکــن 
ــەو  ــن ل ــری کوردزمــان دەتوان ــە کەســانی غەی و زۆر باشــر ل
بــوارەدا خزمەتــی ئامانجەکانــی ڕێژیــم بکــەن. ئــەو کەســانە 
کتێــب و نــوورساوەی زۆریــان بەرهــەم هێنــاوە و بــە یارمەتــی 
دامودەزگاکانــی ڕێژیــم بــە شــێوەی بەرچــاو بەرهەمەکانیــان 
چــاپ و باو دەبێتــەوە. لەو بــوارەدا، ڕاگەیەنــە خۆجێییەکانی 
ــەکان دەوری  ــەت تەلەفزیۆن ــە تایب ــتان، ب ــە کوردس ــم ل ڕێژی
ســەرەکی دەگێــڕن. لــەو ڕاگەیەنانــەدا زۆرتــر بــە زمانــی 
ــاو  ــە ب ــدار بەرنام ــێوەیەکی ئامانج ــە ش ــازار و ب ــۆاڵن و ب ک
ــزگای  ــە پارێ ــەت ب ــە تایب ــروس« ک ــیای زاگ ــەوە. »س دەکەن
کرماشــانە، منوونەیەکــی چــاالک لــەو ڕاگەیەنانەیــە. لــەو 
بەرنامانــەی کــە لــەو تەلەفزیۆنــەدا بــاو دەبێتــەوە و زۆرتــر 
ــی  ــداری و خەڵک ــد و ئاژەڵ ــە گون ــن ب ــووژەکانیان تایبەت س
ــی  ــن و جلوبەرگ ــۆڕی بەکاردێن ــد، زاراوەی کەله الدێ و...هت
کوردییــان تێــدا بەرچــاوە، بــەاڵم ئــەو بەشــە لــە بەرنامــەکان 
کــە بابەتــی زانســتی، ئەدەبــی، تەندروســتی و... هتــدە، بــە 
ــەلوار(  ــۆت وش ــی فەرمی)ک ــە جلوبەرگ ــی و ب ــی فارس زمان
بــاو دەکرێنــەوە. ئامانجــی ڕێژیــم لــەو کارە ئەوەیــە کــە بــە 
ــی  ــە زمان ــت ک ــک تێبگەیەنێ ــتەوخۆ خەڵ ــێوەیەکی ناڕاس ش
کــوردی، زمانــی ئاژەڵــداری، گونــدی و گاڵتەجاڕییــە و زمانــی 
فارســی و جلوبەرگــی فەرمــی تایبەتــە بــە توێــژی خوێنــدەوار 
ــەم و  ــم ک ــەی ڕێژی ــەم بەرنامان و پێشــکەوتوو. بەداخــەوە ئ
زۆر لەســەر هێندێــک لــە بنەماڵــەکان شــوێندانەر بــووە، بــە 
ــن،  ــی فارســی دەدوێ ــە زمان ــدا ب ــە ماڵەکانیان جۆرێــک کــە ل
بــەو هیوایــەی منداڵەکانیــان فێــری فارســییەکی ڕەوان بــن و 

ــن. ــش وەالبنێ ــی کوردی ــی جلوبەرگ لەبەرکردن

دۆخی ئەمنیەتی و 
لەژێر پێنانی مافی مرۆڤ

ســەرباری ئەم هەمــوو نەهامەتییانەی 
کــە دیــاری و ئەنجامــی سیاســەتی 
خەڵکــی  بــۆ  ئیســالمی  کۆمــاری 
ــە  ــی ب ــی ئەمنیەت ــووە، زەخت ــورد ب ک
تایبــەت بــۆ ســەر چاالکانــی مەدەنــی 

ــووە  ــەرەی گرت ــە جــاران پ ــر ل ــردوودا زیات ــە 4-5 ســاڵی ڕاب ل
ــە کوردســتان بــە شــێوەیەکی  ــە ئاکامــدا مافــی مــرۆڤ ل و ل
ــوردە  ــێلکارییانەدا ک ــەو پێش ــراوە، ل ــێل ک ــتاتیک پێش سیس

ــووە. ــێریان بەرکەوت ــکی ش ــانەکان پش یارس
ــی  ــە ئامارێکــدا، 544١ جــار لەژێرپێنان ــا« ل ئاژانســی »کوردپ
مافــی مرۆڤــی کــوردی لــە نێــوان ســاڵەکانی ١٣٩٢ تــا 
ــار و  ــەرچاوەکانی ئام ــردووە. س ــار ک ــی ٩ی ١٣٩5 تۆم مانگ
زانیارییەکانــی پەیوەســت بــەم پێشــێلکارییانە لە کوردســتانی 
ئێــران،  دیکــەی  کوردنشــینەکانی  ناوچــە  و  رۆژهــەاڵت 
ســەرچاوە خۆجێییەکانــن. بــە هــۆی نەبوونــی میدیای ئــازاد و 
باونەکردنــەوەی زانیارییــەکان بە شــێوەی ڕاســتەقینە، گومان 
لــەوەدا نییــە کــە ئامــار و ڕێژەی ئــەم پێشــێلکارییانە لەوانەش 
زیاتــر بێــت. لــەم بەشــە لــە ڕاپۆرتــدا تەنیــا چەنــد منوونەیەک 

ــەر: ــە بەرچــاوی خوێن دەخەین
•  کوژرانی ١٠١کەس و بریندارکردنی ١٢٧ هاوواڵتیی ئاسایی

•  کوژرانی 4٩ کەس و بریندارکردنی ١٣5 کەس بە هۆی 
تەقینەوەی مین

•  لە سێدارەدانی ٢٢6 کەس
•  بێبەش کردنی خوێندکار لە خوێندن 4٣ کەس

•  پێشگرتن لە وانە گوتنەوەی مامۆستا لە زانکۆ و قوتابخانە، 
١٣ کەس

•  لــە ســاڵی ١٣٩٣دا، بــە بیانــووی کۆبوونــەوەی ناڕەزایەتیــی 
خەڵــک بــۆ پشــتیوانی کردنیــان لــە کۆبانــێ ١6٨ کــەس 

ــراون. ــتگیر ک دەس
•  لــە پێوەنــدی لەگــەڵ ناڕەزایەتــی دەربڕینــی خەڵــک 
ــی دەنــگ و ڕەنگــی  ــی ناوەندی ــزی کردن ــە بێڕێ ســەبارەت ب
مەهابــاد بــە هونەرمەنــدی خۆشەویســتی کــوردان حەســەن 
زیــرەک،١٠٠ کــەس قوڵبەســت کــران یــان بانــگ کرانــە 

ــینەوە. ــر لێپرس ــە ژێ ــەکان و کەوتن ــدە ئەمنیی ناوەن
•  لــە ســاڵی ١٣٩4دا، ٢44 کــەس لــە شــار و ناوچەکانــی 
بــە  و  بەکۆمــەڵ  جۆراوجــۆر،  بیانــووی  بــە  کوردســتان 
ــاس  ــی و لیب ــزە ئەمنیەت ــەن هێ ــە الی شــێوەی هەڕەمەکــی ل
شەخســییەکانەوە دەسبەســەر کران. ئــەو دەسبەســەرکردنانە 
ــەو  ــدا، ئ ــی ئێران ــای بنچینەی ــە یاس ــە ل ــوو ک ــدا ب ــە کاتێک ل

چەشــنە دەسبەســەرکردنانە قەدەغــە کــراون.
ـ هــەر لــەو ماوەیــەدا لــە کــۆی ٢٢6 فەقــەرە لەســێدارەدانی 
شــارۆمەندانی کــورد، ٧ زیندانیــی سیاســی ئێعــدام کــراون، 6 
ــە دیوانــی بــەرزی  ــان ل زیندانیــی سیاســی حوکمــی ئێعدامی
واڵت پەســندکراوە، 4 مێرمنداڵــی ژێــر تەمــەن ١٨ ســاڵ 
ئێعــدام کــراون و ٢ کەســی دیکەیــان بــە ئێعــدام مەحکــووم 
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کــراون. النیکــەم 4 کەســی دیکــەش لــەو زیندانییانــە کــە لــە 
ــە ژێــرەوەی ١٨  ــان ل ــدا و کاتێــک تەمەنی تەمەنــی مێرمنداڵی
بــووە، دەسبەســەر و مەحکــووم بە ئێعــدام کراون و ئێســتاش 
لــە زیندانــی ســنەدان؛ ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە بەپێــی 
کۆنوانســیۆنی مافەکانــی مندااڵن کــە ئێرانیش تیایــدا ئەندامە 

ئێعدامــی مندااڵنــی کەمــر لــە ١٨ ســاڵ قەدەغــە کــراوە. 
ــە  ــوو زیندانیی ــوو هەم ــوردەکان وەک ــییە ک ــە سیاس زیندانیی
سیاســییەکانی ئێــران، لــە بوونــی دادگایەکــی عاداڵنــە و 
ــەرکردن،  ــان دوای دەسبەس ــراون. زۆربەی ــەش ک ــزەر بێب پارێ
چەندیــن ســاڵ بــە بێ ئاســۆیی )بالتکلیــف( لــە شــوێنی 
دەسبەســەرکردنەکان و زیندانە تاکەکەســییەکان ڕادەگیرێن و 
زۆرجــار بــە هــۆی ئەشــکەنجەی زۆرەوە ناچــار بــە دانپێدانان 
ــە نەیانکــردووە.  ــن ک ــە تاوانێکــدا دەنێ ــان دان ب ــن، ی دەکرێ
لــە ئێســتادا ســێ کــەس لــە زیندانییــە سیاســییە کــوردەکان 
زۆرتریــن تەمەنــی خۆیان لــە زیندانەکانی کۆماری ئیســالمیدا 
تێپــەڕ کــردووە، تاوانەکانیــان وەپاڵنانــی پێوەنــدی ئــەوان بــە 
یەکێــک لــە رێکخراوەکانــی دژبــەری رێژیمــە، ئــەو بەڕێزانــە 
»عوســان مســتەفاپوور«، »محەمــەد نــەزەری« و »والــی 

دروودی«ن.

ســەرەڕای هەمــوو ئــەو ســتەم و جیاوازیدانانــە لەســەر کــورد، 
کوردەکانــی پێــڕەوی یارســان لــە دۆخێکــی دژوارتریشــدا 
دەژیــن. ئــەم بەشــە لــە کوردەکانــی رۆژهــەاڵت بــە تاوانــی 
ــی  ــە کوردەکان ــر ل ــات زیات ــد ق ــان چەن ــوڵان بوونی ناموس
پێــڕەوی شــیعە و ســووننی دەخرێنــە ژێر ئــازار و هــەاڵواردن. 
حکوومەتــی  دامودەزگایەکــی  هیــچ  لــە  یارســانەکان 
دانامەزرێندرێــن، تەنانــەت لــە کار و کاســپی ئاساییشــدا بــە 
شــێوەی سیســتاتیک دەکەونــە بــەر بەهانەپێگرتــن، شــوێنی 
کاریــان دادەخــرێ، تــا ئێســتا زۆرجــاران ئــەوان ســەبارەت بەو 
ــان دەربڕیــوە، بــەاڵم نــەک  ســتەمانە بــە کۆمــەڵ ناڕەزایەتیی
ــەرۆژ ســتەمەکانی  ــرێ و بگــرە رۆژب ــێ ناگی ــان ل ــچ گوێی هی

ــرێ. ــر دەک ســەریان زیات

ڕێکخــراوی  تایبەتــی  ڕێپۆرتێــری  جیهانگیــر  عاســمە 
نەتەوەیەکگرتــووەکان بــۆ کاروبــاری مافــی مــرۆڤ لــە ئێــران، 
لــە ڕاپۆرتەکەیــدا کــە تایبــەت بــە 6 مانگــی یەکەمــی ســاڵی 
٢٠١٧ی زایینییــە و لــە کۆبوونــەوەی کۆمیتــەی ســێهەمی 
کۆڕی گشــتی ڕێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان خوێندییەوە، 
ــی  ــی، قەوم ــە نەتەوەی ــی کەم ــدام، دۆخ ــە ئێع ــەبارەت ب س
ئازادیــی  پێشــێلکردنی  ئەشــکەنجە،  عەقیدەتییــەکان،  و 

ڕادەربڕیــن و دۆخــی مافــی ژنــان لــە ئێــران نیگەرانیــی خــۆی 
ــڕی. دەرب

ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران هــەر لــە ســەرەتای 
دەســەاڵتداریی خۆیــەوە بــاوەڕی بــە یەکســانی و مافــی 
ــی  ــتاش ڕوانگەیەک ــا ئێس ــە هەت ــووە، بۆی ــانیی ژن نەب ئینس
ڕەگەزیــی داخــراو لــە الیــەن کۆمــاری ئیســالمی لەســەر 
بەشــداریی ژنــان لــە هەمــوو بوارەکانــدا هەیە. ئــەو تێڕوانینە 
ســەبارەت بــە مەســەلەی ژن لــە هەمــوو یاســاکانی کۆمــاری 
ئیســالمیدا ڕەنگــی داوەتــەوە. ئــەو هەاڵواردنــە ڕەگەزییە بەو 
گەاڵاڵنــەی کــە بە پەســندی مەجلیــس دەگا، قووڵــر دەبێتەوە 
دەکاتــەوە.  بەرتەســکر  ژنــان  چاالکیــی  بــۆ  دەرەتــان  و 
پەســەندی گەاڵڵــەی )امــر بــە معــروف و نهــی از منکــر( لــە 

ــە. ــەو گەاڵاڵنەی ــاوی ئ ــی بەرچ ــاڵی ١٣٩٣ منوونەیەک س
لەگــەڵ ئەوەیکــە ئاســتی خوێندنی زانکۆیی و زانســتیی ژنانی 
ــەوەش  ــەاڵم ئ ــانە، ب ــەرەو هەڵکش ــی ب ــە بەردەوام ــران ب ئێ
ــان  ــۆ ژن ــر ب ــی کاری زیات ــە دەرفەت ــە هــۆی ئەوەیک نەبووەت
بڕەخســێ، بــە شــێوەیەک کــە ڕێــژەی بێــکاری لەنێــو ژنانــی 
خوێنــدەواری زانکــۆ ســێ هێنــدە، لــە پیاوانــی هاوچەشــنی 

خۆیــان لــە ئێرانــدا زیاتــرە.

مافــە ئینســانییەکانی ژنــان لــە ئێرانــدا بــە پاســاوی ئەمنیەتــی 
کۆمەاڵیەتــی بەشــێوەی بەربــاو پێشــێل دەکــرێ و گەشــتی 
ــی  ــە خۆداپۆشــین و حیجاب ــان ب ــی ژن ــە ناچارکردن ئیرشــاد ب
زۆرەملــی، کێشــەیان بــۆ درووســت دەکا. ئەوەی لێــرە گرینگە 
ــی  ــەرەکیی ژنان ــەی س ــاب کێش ــە حیج ــه لەوانەی ــە ک ئەوەی
ــە  ــەی ک ــر و تێڕوانین ــەو فیک ــەاڵم ئ ــە، ب ــێ و نیی ــران نەب ئێ
ــان  ــە ســەرچاوەی وەالن ــی هەی ــی زۆرەمل ــە پشــت حیجاب ل
و پەراوێزخســتنی ژنــان لــە ئێراندایــە، بۆیــە هێاکانــی 
ناڕەزایەتــی دەربڕیــن لەالیــەن ژنانــەوە لەســەر حیجــاب لــە 
مــاوەی چەند ســاڵی ڕابــردوودا بۆتــە هێــای بزووتنەوەیەکی 
ــەر  ــتاش لەس ــوو ئێس ــدا و تاک ــە ئێران ــان ل ــەریی ژن سەرانس

ــووە. ــان شــوێندانەر ب ــی ژن ــرادەی مافخوازی ئی

لێــرەدا کێشــەی ژنــی کــورد بــە جۆرێکــی دیکــە خــۆی 
ــاری  ــی کۆم ــش بەهــۆی ڕوانگــەی ئەمنیەتی ــی، ئەوی دەنوێن
ئیســالمی لــە کوردســتانە کــە هــەر چەشــنە چاالکییەکــی ژنی 
ــدەدرێ  ــی لێ ــی سیاس ــران مۆرکێک ــتانی ئێ ــە کوردس ــورد ل ک
کــە  شــێوەیەک  بــە  بەڕێوەدەچــێ.  لەســەر  حوکمــی  و 
دەسبەســەرکران و زیندانــی کردنــی ژنانــی چاالکــی کــورد زۆر 
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بەرچــاو بــووە. ئامــاری دەسبەســەرکرانی ژنانــی چاالکــی کورد 
لــە نێــوان ســااڵنی ١٣٩4 هەتــا ١٣٩6، ٨5 کــەس بــووە کــە ١٢ 
کەســیان حوکمــی ١٩ ســاڵ یــان زیاتریــان بەســەردا ســەپاوە، 
ئــەوەش دەرخــەری ئــەو ڕاســتییەیە کە مەســەلەی ژنــی کورد 

مەســەلەیەکی سیاســی _ کۆمەاڵیەتییــە.

کۆڵبەر و دیاردەی کۆڵبەری لەژێرپێنانی 
ئاشکرای ڕۆژانەی مافی کوردەکانی 

ڕۆژهەاڵت

بەهــۆی دۆخــی دژواری ئەمنیەتــی، 
ئابــووری و سیاســیی کــورد لــە ئێرانــدا 
کــە پێشــر لــەو بەشــە باســان کــرد، 
بێ دەرەتــان  خەڵکــی  لــە  بەشــێک 
لــەڕووی ناچارییــەوە ڕوویــان کردۆتــە 
پیشــەی کۆڵبــەری کــە یەکێــک لــە 
مەترســیدارترینی  و  بەزەحمەتریــن 
پیشــەکانە )ئەگــەر بکرێــت وەکــوو پیشــە نــاوی بێنیــن(. ئەو 
ــەهۆڵبەندانی  ــەرما و س ــن و س ــای هاوی ــە گەرم ــانە ب کەس
و  کوێســتان  چــۆم،  مەترســیدارەکانی  ڕێــگا  بــە  زســتان 
ــۆڵ  ــەل لەک ــی کەلوپ ــی قورس ــنووردا، کۆڵ ــتانەکانی س دارس
دەنێــن و لــە بەرانبــەر حەقدەســتێکی کــەم بۆ ئــەوەی بتوانن 
بەشــێک لــە پێداویســتییەکانی ژیانــی ڕۆژانەیــان دابیــن 
ــە  ــەدا ل ــو ئەوان ــەوە. لەنێ ــنوورەکان دەیگوازن ــە س ــەن، ل بک
مێرمنداڵــی تەمــەن ١6-١٧ڕا بگــرە هەتــا کەســانی بەتەمەنــی 
ژمارەیەکــی  ســااڵنە  تێدایــە.  بەرەوژوورتــری  و  ســاڵ   65
بەرچــاو لــەو کەســانە لــە چۆمەکانی ســەر ڕێــگادا دەخنکێن، 
ــان  ــی خۆی ــن و گیان ــی کوێســتانەکان هەڵدەدێرێ ــە بەرزای ل
لەدەســت دەدەن، یــان کەمئەنــدام دەبــن یــان دەکەونــە ژێــر 
ڕنــوو و بەفــری کوێســتانەکانەوە و لــە ســەرما و بەفردا ســەرما 
دەیانبــا و ڕەق  هەڵدێــن. ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی تەنانەت 
بەزەیــی بــەو خەڵکــە لێقەوماوەشــدا نایەتــەوە و وازیــان 
لێ ناهێنێــت بــەو زەحمــەت و کوێرەوەرییــە شــەوەنانێک بــۆ 
ــە  ــان دەیاندەن ــن بکــەن. بەکرێگیراوەکانی ــان دابی خێزانەکانی
بــەر دەســڕێژی گوللــە و ڕۆژ نییــە ئێمــە گوێبیســتی هەواڵــی 
گیــان  لەدەســتدان یــان برینداربوونــی ئــەو کەســانە نەبیــن. 
بەپێــی ئامــاری ناوەنــدی هەواڵدەریــی »کوردپــا« لــە نێــوان 
ســاڵەکانی ١٣٩٢ هەتــا مانگــی ٩ی ١٣٩5ی هەتــاوی، ١56 
کۆڵبــەر بــە تەقەی ڕاســتەوخۆی ئــەو بەکرێگیراوانە کــوژراون 

ــە. ــدار بوون ــیان برین و ١٩٠ کەســی دیکەش

بــە نیشــانەی ناڕەزایــی دەربڕیــن ســەبارەت بــەو ناحەقــی و 
ــی ١٣٩6ی  ــی ١4ی خەرمانان ــە ڕێکەوت ــە ل ــم و زۆرداریی زوڵ
ــی  ــاری بانــە دەســتیان دایــە نارەزای ــی ش ــاوی، خەڵک هەت
دەربڕینی چەند ڕۆژە و دانیشــتووانی چەند شــارێکی دیکەی 
کوردســتانیش بــۆ دەربڕینــی پشــتیوانیی خۆیــان لــە خەڵکــی 
بانــە ڕژانــە ســەر شــەقامەکان. بەرپرســانی ڕێژیــم بــۆ ئــارام 
ــەکان  ــەوەی ڕێپێوان ــاڕازی و دامرکاندن ــەوەی خەڵکــی ن کردن
بەڵێنــی زۆریــان بــە خەڵــک دا، بــەاڵم نــەک هــەر هیچــکام لە 
بەڵێنەکانییــان جێبەجــێ نەکــرد، بەڵکــوو ژمارەیەکــی زۆر لەو 
خەڵکەیــان دەسبەســەر کــرد و بــۆ هێندێــک لــەوان زیندانــی 

درێژماوەیــان بڕییــەوە.

کوردستان خۆڕاگرە

 ســەرەڕای هەمــوو پیالنەکانــی ڕێژیــم بــۆ زەبروزەنــگ نواندن 
بەرانبــەر بــە کــورد لــە خۆرهــەاڵت )کــە لــەم ڕاپۆرتــەدا ئاماژە 
ــەر  ــە بەرانب ــە ل ــەم نەتەوەی ــراوە(، ئ ــی ک ــە بەشــێکی کەم ب
ــە هــۆی  ــەش بووەت ــەو خۆڕاگریی ــووە، ئ ــر ب ڕێژیمــدا خۆڕاگ
ئەوەیکــە بکەوێتــە بــەر ڕق و دوژمنایەتــی زیاتــری ڕێژیــم و 
تۆڵەســەندنەوە، کــە ئەنجامەکــەی بــووە بــە بێبــەش کــردن، 

پەراوێزخســن، پێشــیل کردنــی مافەکانــی و... هتــد.

ــە دەســەاڵتداریی نگریســی کۆمــاری ئیســالمی و  ٣٩ ســاڵ ل
سیاســەت و ســەرکوتی سیســتاتیکی بەرانبــەر بــە نەتــەوەی 
کــورد تێپــەڕ بــووە. الیەنــی کــورد بەدەســتی بەتــاڵ، بــەاڵم بــە 
ئیرادەیەکــی لەبــڕان نەهاتــوو لەبەرانبــەر دەســەاڵت و هێزی 
ــدان،  ــە خــاوەن ســەرمایە، زین ــم ک پۆشــتە و پەرداخــی ڕێژی
نــان و پۆلیــس و ســەرنێزە و هەمــوو ئیمکاناتێکــە، ڕۆژبــەرۆژ 
لەســەر بەدەســتهێنانی مافەکانــی شــێلگیرتر بــووە. لــە وەهــا 
ــۆی  ــە ب ــەت ک ــن دەرف ــە کەمری ــورد ل ــدا، ک هەلومەرجێک
هەڵکەوتبــێ کەڵکــی وەرگرتــووە، بــۆ ئــەوەی بێــزاری و ڕقــی 
شۆڕشــگیڕانەی خــۆی بــە ڕێژیــم نیشــان بــدا، بــۆ نیشــاندانی 
ــات و  ــێوازێکی ڕەوای خەب ــوو ش ــە هەم ــەش ل ــەو بێزاریی ئ
بەرەنــگاری کەڵکــی وەرگرتــووە. ژمارەیەکــی زۆر لــە الوەکانی 
بــە پەیوەســتبوون بــە ڕێــزی پێشــمەرگەی هێــزە کوردەکانــی 
دژبــەری ڕێژیــم، چەکــی پێشــمەرگایەتییان دەســت داوەتــێ 
و ئامــادەن لــە ڕێــگای ئامانجــی نەتەوەکەیــان کــە ڕزگاری لــە 
ژێردەســتی و گەیشــن بــە مافــە ڕەواکانییەتــی، گیانــی خۆیان 
بەخــت بکــەن. ژمارەیەکــی دیکــەش بــە خەباتــی مەدەنــی 
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لــە شــێوە و چوارچێــوەی گرووپەکانــی ژینگەپارێــزی، بەرگری 
ــی  ــاخەوانی، بەڕێوەبردن ــدەکان، ش ــاژەاڵن و باڵن ــی ئ ــە ماف ل
کالس و خولەکانــی فێرکردنــی زمانــی کــوردی، بەڕێوەبردنــی 
بۆنــە و ڕێوڕەســمە نەتەوەییــەکان، مانگرتنــی بەکۆمــەڵ لــە 
ــێل  ــدرێژی و پێش ــە دژی دەس ــاندان ل ــەکان، خۆپیش زیندان
کردنــی مافەکانیــان و گەلێــک شــێوازی دیکــە، دژ بــە ڕێژیــم 
وەســتاونەتەوە، نــەورۆزی جامانــەکان، پشــتیوانی لــە ویســتی 
ــەو  ســەربەخۆیی باشــووری کوردســتان و... منوونەگەلێکــن ل

بــوارەن.

منوونەیەکــی بەرچــاو لــە وەســتانەوەی خەڵــک لــەدژی ڕێژیم 
ــاری  ــووە. ڕێژیمــی کۆم ــەردا ب ــگ و هون ــواری فەرهەن ــە ب ل
ئیســالمی لە ســەرەتای هاتنەســەر دەســەاڵتییەوە بە شــێوازی 
جۆراوجــۆر هەوڵــی داوە فەرهەنــگ و کولتــووری کــورد 
ــەی  ــەو، فەرهەنگــی دواکەوتووان ــی ئ ــە جیات بســڕێتەوە و ل
ــی کــە  ــە هەمــوو پیالنەکان ــوارەدا ل ــەو ب ــدا. ل خــۆی پەرەپێب
لــە دەســتی هاتــووە وەکــوو چەواشــە کردنــی فەرهەنــگ و 
ــەری  ــژوو و هون ــان، مێ ــەرگ، زم ــە جلوب ــورد ل ــووری ک کولت
کــورد درێغــی نەکــردووە و هەر بــەوەش نەوەســتاوە، بەڵکوو 
ــدان و  ــە هونەرمەن ــن ب ــوو پێگرت ــۆ بیان ــردووە ب ــتی ب دەس
چاالکانــی کــورد لەو بوارەدا و بەرتەســک کردنــەوەی مەیدانی 
ــە ناوچــە  ــورد ل ــی دەروەســتی ک ــەاڵم چاالکان ــان، ب کارکردنی
جیاجیــاکان چاوترســێنی ڕێژیــم نەبوونــە و لەژێــر زەخــت و 
زۆر و بێ ئیمکاناتیــی زۆردا درێــژە بــە کار و چاالکیــی خۆیــان 
دەدەن و بــە نووســینی شــێعر و پەخشــانی کــوردی، پــەرەدان 
بــە زمانی کــوردی، دانانــی پۆلەکانــی فێرکاریی زمانــی کوردی، 
هونــەری شــێوەکاری، گۆرانــی و موزیــک، شــانۆ، هەڵپەڕکــێ 
و...هتــد، توانیویانــە ســەربەرزانە پــەرە بــە هونەری ڕەســەنی 
ــکەوتنی  ــوردی پێش ــەری ک ــتی هون ــدەن و بەگش ــوردی ب ک
بەرچــاوی بەخــۆوە بینیــوە. شــانۆی سەرشــەقام کــە بــە 
دەسپێشــخەریی هونەرمەنــدان و هونەردۆســتانی کــوردی 
ــە  ــتا وا خەریک ــێ، ئێس ــااڵنە بەڕێوەدەچ ــوان س ــاری مەری ش
ســنوورەکان دەبــڕێ و لــە بەشــەکانی دیکــەی کوردســتانیش 

پێشــوازیی گەرمــی لێدەکرێــت.

ــە  ــە خۆڕاگریــی کوردســتانی خۆرهــەاڵت ل خاڵێکــی دیکــە ل
ــەخ  ــگای بای ــە جێ ــالمی ک ــاری ئیس ــی کۆم ــەر ڕێژیم بەرانب
هاوپێوەنــدی  و  هاوســۆزی  نیشــاندانی  زۆرە،  پێدانێکــی 
نەتەوەیــی ئــەو خەڵکــە لــە بۆنــە و ڕووداوە خــۆش و 
ــە  ــۆ منوون ــتانە؛ ب ــەی کوردس ــەکانی دیک ــەکانی بەش ناخۆش

کاتێــک شــاری کۆبانــێ لــە ڕۆژئــاوای کوردســتان پــاش 
ــورد  ــەڕڤانی ک ــی ش ــوڕان و کچان ــەی ک ــەڕێکی قارەمانان ش
ــر  ــە زیات ــەو ڕۆژەی ک ــان ئ ــرا، ی ــش ڕزگار ک ــت داع لەدەس
لــە ٩٠%ی خەڵکــی باشــووری کوردســتان لــە گشتپرســیدا 
ــە  ــتان دا و ل ــووری کوردس ــەربەخۆیی باش ــە س ــان ب دەنگی
زۆر بۆنــەی دیکەشــدا. ئەمــەش نیشــانەی وشــیاری و ئاگایــی 
ــی  ــە مافەکانیەت ــەبارەت ب ــران، س ــتانی ئێ ــە کوردس ــورد ل ک
کــە لەژێــر هیــچ گوشــار و زەختێکــی ڕێژیمــدا ئامــادە نییــە 
ــۆک  ــەدا چ ــەو ڕێژیم ــەر ئ ــت و لەبەرانب ــتبەرداریان بێ دەس
دابــدات. ئــەو وشــیاری و ئیــرادە بەهێــزە پێــان دەڵــێ کــە 
کــورد لــەو بەشەیشــدا ڕێــگای دروســتی خەباتــی خــۆی بــۆ 
ڕزگاری لەدەســت ڕێژیمــی کۆماری ئیســالمی و هەر چەشــنە 
ــت،  ــانێکدا بێ ــاو و نیش ــەر ن ــر ه ــە لەژێ ــی دیک ملهۆڕییەک
دۆزیوەتــەوە و ئــەو ڕێگایــە ســەرەڕای تووڕەیــی و ڕق و قینی 

ــژە دەدا. ــالمی درێ ــاری ئیس کۆم

ــتیوانیی  ــڕای پش ــران وێ ــتانی ئێ ــی کوردس ــی دێموکرات حیزب
بەهێــزی خــۆی لــەو چاالکییــە مەدەنییانــەی ڕۆژهــەاڵت لــە 
شــار و گوندەکانــی ئــەم دەڤــەرە، شــانازی بــە خەڵکــی خــۆی 
دەکات. ئــەم چاالکییانــە کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی ئــەو 
حیزبــەش لــە خەباتــی خۆیــان بــە مەبەســتی پشــتیوانی لــە 
چاالکییــە مەدەنییــەکان تــا گەیشــن بــە ئامانــج کــە ڕزگاری و 

ئازادییــە دڵگەرمــر دەکات.

ئەزموونــی ٣٩ ســاڵەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی، هــاوکات 
بــووە لەگــەڵ بەربەرەکانــێ و خۆڕاگریــی خەڵکــی مافخــوازی 
کــورد و ئازادیخوازانــی دیکــەی ئێــران بەرانبــەر بــەم ڕێژیمــە. 
لەالیەکــی دیکــەوە ئیدئۆلــۆژی فراوانخوازانــەی کۆمــاری 
ئیســالمی بــۆ پێکهێنانــی ئیمپراتوریــی ئیســالمیی شــیعە 
ــۆڕم و  ــوو ن ــەڵ هەم ــردەوە و ئاشــکرای لەگ ــی بەک و دژایەت
پڕەنسیپە پەسندکراوەکانی جیهانی پێشــکەوتوو و دێموکرات، 

ڕوونــر لــە ڕابــردوو ئــەم ڕاســتییانە دەســەملێنێ کــە:

•  تــا ئــەو کاتــەی ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی لەســەر 
ــەی  ــی دیک ــورد و نەتەوەکان ــەوەی ک ــت، نەت ــەاڵت بێ دەس
و  هاوئاهەنگــی  بۆیــە  ناگــەن،  مافەکانیــان  بــە  ئێــران 
یەکگرتوویــی هەمــوو ئازادیخــوازان و نەتەوەکانــی ئێــران بــۆ 
شــکڵ پێدانــی خەباتێکــی شــێلگیر بــە مەبەســتی ڕووخاندنی 
ــی حکوومەتێکــی  ــاری ئیســالمی و دامەزراندن ڕێژیمــی کۆم
دێموکراتیکــی فیــدڕاڵ، زیاتــر لــە ڕابــردوو بووەتــە گرینگریــن 
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ــان. ــتیی ئەمڕۆی ــەرەکیرین پێویس و س

•  بــە بوونــی ئــەو ڕێژیمــە، ئاســایش و ســەقامگیری لــە 
ــاری  ــە کۆم ــەت، چوونک ــک نای ــت پێ ــی نێوەڕاس خۆرهەاڵت
ــۆی  ــی خ ــەوە و بەهێزبوون ــە مان ــانی داوە ک ــالمی نیش ئیس
ــەدا  ــە ناوچەک ــی ل ــەڕ و وێران ــی و ش ــاژاوە، دووبەرەک ــە ئ ل
ــە  ــێ ل ــە دەتوان ــە ک ــی ئەوتۆدای ــە دۆخێک ــەوە و ل دەبینێت

ــدات. ــۆی ب ــەاڵتی خ ــووز و دەس ــە نف ــەرە ب ــە پ ناوچەک
ـ پێوەندیــی ڕێژیــم بــە کــورد لــە بەشــەکانی دیکــەش،  هــەر 
ــێ  ــاژەی پ ــەرەوەدا ئام ــی س ــە خاڵ ــە ل ــتەیە ک ــەو مەبەس ب
کــراوە، بۆیــە پێویســتە ئــەو بــرا کوردانــەی بــە هــەر هۆیــەک 
ــاری  ــی کۆم ــە پێوەندییەکان ــدا، ل ــەر هەلومەرجێک ــە ه و ل
ــەم  ــەڵ ئ ــی لەگ ــە وریای ــرن زۆر ب ــک وەردەگ ــالمی کەڵ ئیس
ــی زەرەری  ــەوەی تووش ــۆ ئ ــەن، ب ــوکەوت بک ــە هەڵس پرس

ــن. ــەورەی سیاســی نەب گ

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

کۆســپی ســەرەکیی حیــزب لــە مــاوەی 
کێشــەی  ڕابــردوودا،  ســاڵی   4-٣
ــێوەیەکی  ــە ش ــە ب ــووە، ک ــووری ب ئاب
بەرچــاو کــەم تــا زۆر، شــوێندانەری 
لەســەر چەندوچۆنــی چاالکیی هەموو 
بەشــەکانی کار و تێکۆشــانی حیزبــی دانــاوە. ڕووی ئاشــکرای 
ئــەو شــوێندانەرییە نێگەتیڤە داخســتنی تەلەفزیۆنی تیشــک 
ــی  ــو خەڵک ــە نێ ــی، ل ــەرەڕای کەموکووڕییەکان ــە س ــوو ک ب
کــورد بــە تایبــەت کــوردی ڕۆژهــەاڵت بینــەری زۆری هەبــوو 
ــەت و  ــی سیاس ــی گەیاندن ــە گرینگەکان ــە کاناڵ ــک ل و یەکێ
بەرنامەکانــی حیزبــی دێموکــرات بــوو؛ بۆیــە خەڵکــی کــورد 
لــە ڕۆژهــەاڵت بەگشــتی و ئەندامــان و الیەنگرانــی حیــزب بە 
نەمانــی ئــەو تەلەفزیۆنــە زۆر نیگــەران بــوون و تــا ئێســتاش 
یەکێــک لە داخوازە ســەرەکییەکانیان دەســت بەکاربوونەوەی 

ئــەو تەلەفزیۆنەیــە.

ــە  ــە ڕووی ل ــەی ک ــارە ئابووریی ــە نالەب ــەم دۆخ ــەرەڕای ئ س
ــی  ــە بنکەکان ــی بەشــێک ل ــاری جێگیرکردن ــزب کــرد، بڕی حی
حیــزب لــە شــاخ و حــزووری پێشــمەرگە لــە ڕۆژهــەاڵت 
ــرد.  ــر ک ــەی زیات ــە ئابووریی ــەو نالەباریی ــی ئ بۆخــۆی بارگران
ــەی،  ــوێندانەرییە نەرێنییەک ــە ش ــە ل ــە بێجگ ــەم بارگرانیی ئ
زەختێکــی گەورەشــی خســتە ســەر ژیــان و گوزەرانــی کادر و 

پێشــمەرگەکان، بەجۆرێــک کــە ژمارەیەکــی بەرچــاو لــە کادر 
و پێشــمەرگەکان بــە ئەندامانــی ڕێبەریــی حیزبیشــەوە لــەو 
ــوون.  ــان دەدرا، بێبــەش ب ــە کەمــەی کــە پێشــر پێی یارمەتیی
ــی  ــە وەرگرتن ــمەرگەکان ب ــەر پێش ــەش، ئەگ ــەرباری ئەم س
ــووری  ــە باش ــردن ل ــە کار ک ــی ب ــیی کار دەیانتوان مەرەخەس
کوردســتان، داهاتێــک بــۆ ژیانــی خۆیــان و ژن و منداڵەکانیان 
پەیــدا بکــەن، بەداخــەوە بــە هــۆی قەیرانــی قورســی ئابووری 
کــە لــەو ماوەیــەدا ڕووی لە باشــوور کــرد و نەبوونــی کار، ئەو 
دەرگایەشــی بــە ڕووی پێشــمەرگەکاندا داخســت. ئــەوەی لــە 
پێوەنــدی لەگــەڵ ئــەم قەیرانە ئابوورییــەدا پێویســتە ئاماژەی 

پــێ بکەیــن، دوو خاڵــی گرینگــن:
•  یەکــەم بەشــێکی زۆر لــە کادر و پێشــمەرگەکان ســەرەڕای 
ئــەم بارگرانییــە، هــەروا بــە بیروبــاوەڕەوە درێژەیــان بــە 
خەبــات دا و لــە هێندێک دەرفەتــدا، وەک بەشــداری لە کاری 
هــەرەوەرزی لــە بنکەکانــی شــاخ و ئامادەبــوون بــۆ حــزوور 
ــە  ــر ل ــی زۆرت ــەرک و فیداکاری ــە ڕۆژهــەاڵت، ئ ــردن ل پەیداک

ڕابردووشــیان وەئەســتۆ گــرت.
ــی  ــیارێتی کردن ــە بەرپرس ــت ب ــی و هەس ــەم چاالک •  دووه
لــەم ڕۆژە  ئەمەگناســییان  و  و وەفــا  ئەندامانــی حیــزب 
ســەختانەدا بــۆ ســەربەرزڕاگرتنی حیزبەکەیــان، کارێکــی 
حەماســی و مێژوویــی بــوو. ئــەم ئەندامانــە لەپێــدان و 
گەیاندنــی یارمەتیــی دارایــی بــە حیــزب، بەشــداری لــە کاری 
پێشــمەرگایەتی، نیگابانــی دان لــە بنکــە و بارەگاکانــی حیــزب 
و بەگشــتی هەمــوو ئــەو کاروبارانــەی کــە لــەم ڕۆژانــەدا بــۆ 
حیــزب پێویســت بوون، بــە دڵفراوانــی و شــانازییەوە ئامادەی 
هــاوکاری و بەشــداری کــردن بــوون؛ بۆیــە بــە پێویســت 
دەزانیــن کــە سوپاســی خۆمــان پێشــکەش بــە هەمــوو ئــەو 
کادر، پێشــمەرگە و ئەندامــە دڵســۆزانەی حیــزب بکەیــن کــە 
ــە  ــووە ل ــدا ب ــە توانایان ــەوەی ل ــەو هەلومەرجــە دژوارەدا، ئ ل
ــان  ــان درێغیی ــزب و جوواڵنەوەکەی ــە حی ــردن ب ــەت ک خزم
نەکــردووە. بــۆ هەموومــان جێــگای شــانازییە کــە ئێمــە 
ــەک  ــەکان ن ــەختی و دژواریی ــە س ــن ک ــی مەکتەبێکی قوتاب
هــەر نامانبەزێنــێ و هەنگاوەکامنــان پێ شــل نــاکات، بەڵکوو 
پێداگــری و ئیرادەمــان زیاتــر و بەهێزتر دەکات بــۆ درێژەدانی 

ــات. خەب
ــە حیــزب کــرد،  ــەدا ڕووی ل ــەو ماوەی گرفتێکــی دیکــە کــە ل
کۆچــی ژمارەیەکــی بەرچاو لــە کادر و پێشــمەرگەکانی حیزب 
بــوو کــە زۆرتــر لــە مــاوەی ســاڵی ١٣٩4دا هاتــە ئــاراوە. لــە 
ــە  ــە، ب ــمەرگایەتی دڵخوازانەی ــە پێش ــدا ک ــی دێموکرات حیزب
شــێوەیەک ژمارەیــەک لــە کادر و پێشــمەرگەکان کــە بــە 
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هۆگەلــی جیــاواز وەک ماندووبــوون لــە پێشــمەرگایەتی، 
ســەختی گوزەرانــی بنەماڵــە لــە بــاری دارایــی و... هتــد، ڕیزی 
پێشــمەرگایەتییان بەجێهێشــتووە، ئەم دیاردەیە تەواو ئاسایی 
ــی  ــە ماوەیەک ــاوە ل ــارە بەرچ ــەو ژم ــی ئ ــەاڵم کۆچ ــووە، ب ب
کورتــدا وەک ئــەوەی ئاماژەمــان پێــدا نائاســایی بــوو بۆیــە لــە 

چەنــد الیەنــەوە گرفتــی بــۆ حیــزب پێکهێنــا:
•  یەکــەم پڕکردنــەوەی جێــگای ئــەم کەســانە، بــە شــێوەیەک 
کــە بەتااڵیــی جێگاکانیــان لە باری ئــەرک و بەرپرســایەتی دیار 
ــە ماوەیەکــی کورتــدا بەزەحمــەت بــوو. بەتایبــەت  نەبــێ، ل
ــە  ــوو ک ــان هەب ــی جیاوازی ــواری چاالکی ــان، ب ــە ژمارەیەکی ک
لــە مــاوەی ســااڵنی پێشــمەرگایەتیاندا شــارەزایی و ئەزموونــی 
بەڕێوەبردنــی ئــەرک و کاروبارەکانیــان بەدەســت هێنابــوو و 

لــە دەورەگەلــی جیــاوازدا پــەروەردە کرابــوون.
•  دووهــەم کۆچــی ئــەم ژمارەیــە ئــەو نیگەرانییــەی لــە نێــو 
بنەماڵــەی کادر و پێشــمەرگە و ئەندامانــی حیــزب لە نێوخۆ و 
دەرەوە پێکهێنابــوو کــە نــەکا جێــگای بەتاڵیان پــڕ نەکرێتەوە. 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران و دەستوپێوەندەکانیشــی وەک 
هەمیشــە ئەم دەرفەتەیان قۆســتبووەوە و بــە هەموو الیەکدا 
ئــەم بابەتەیــان لــە دژی حیزبی دێموکــرات گــەورە دەکردەوە 
و وایــان دەنوانــد بــەم ڕەوتــەی کــە دەســتی پێکــردووە، کادر 
و پێشــمەرگەکان بــە لێشــاو ســەنگەر چــۆڵ دەکــەن و حیزبی 

دێموکــرات ئــەم بۆشــاییەی پێ پــڕ ناکرێتــەوە.
ــەوە  ــە خۆی ــی ب ــەک حیزب ــە ماوەی ــەم ڕەوت و نیگەرانیی ئ
خەریــک کــرد، بــەاڵم وەک پێشــر ئاماژەمــان پێکــرد بــە 
هــۆی هەســت بــە بەرپرســیارێتی کردنــی هەمــوو ئــەو 
ئامادەبوونیــان  و  مابوونــەوە  کــە  پێشــمەرگانەی  و  کادر 
ــەی  ــی هەمەالیەن ــا یارمەت ــی کار و هەروەه ــۆ ئەنجامدان ب
ــان  ــگای بەتاڵی ــە جێ ــد ک ــزب، زۆری نەخایان ــی حی ئەندامان
ــە  ــالمی ک ــاری ئیس ــە، کۆم ــی دیک ــۆ جارێک ــەوە و ب پڕکرای
بانگەشــەی نەمانــی حیزبــی دێموکراتــی بــەرز کردبوویــەوە، 
ــۆ  ــەوە ب ــش گەڕای ــوا و دڵگەرمــی زیاتری ــرا و هی ــد ک ناهۆمی
نێــو خەڵــک و ڕیزەکانــی حیــزب. لــەو ماوەیــەدا، بەتایبــەت 
کــە دوای ڕاگەیاندنــی ڕاســانی خۆرهــەاڵت لــە نــەورۆزی 
ــزب  ــتیی حی ــکرتێری گش ــەوازی س ــدا و بانگ ١٣٩5ی هەتاوی
ڕوو لــە الوانــی بەهەســت و ئازادیخــوازی کوردســتانی ئێــران 
بــۆ پەیوەســت بــوون بــە ڕیزەکانــی حیزبــی دێموکــرات، بــە 
ــۆل  ــۆل پ ــن و پ ــەو بانگــەوازەوە هات ــر ئ حەماســەتەوە بەپی
کچــان و کــوڕان هاتنــە ڕیــزی پێشــمەرگەکانەوە، هێــز و 
ــۆ حیــزب دابیــن کــرد.  ــای پێشــمەرگانەی زیاتریشــیان ب توان
پەنابەربوونــی چەنــد ئەندامــی کۆمیتــەی ناوەنــدی بــە هۆی 

نەخۆشــییەوە و هەروەهــا شــەهیدبوونی دوو کــەس لــە 
ئەندامانــی کۆمیتــەی ناوەندیــی )شــەهید چەکــۆ ڕەحیمــی 
و شــەهید کاوە جەوامنــەرد( لــەو هەلومەرجــە دژوارەدا، 
شــەهیدبوون و برینداربوونی ژمارەیەکــی دیکە لە هاوڕێیانی 
کادر و پێشــمەرگە لــە بەربەرەکانێ و بەرگرییەکــی قارەمانانە 
ــە نێوخــۆی واڵت  ــم ل ــی ڕێژی ــزە بەکرێگیراوەکان ــە دژی هێ ل
و تەنانــەت لــەدژی داعــش، هەرکامــە و بــە نــۆرەی خۆیــان، 

ــوو. ــەدواوە ب ــزب ب ــۆ حی ــەورەی ب ــارێکی گ خەس

کار و تێکۆشان بەردەوام بووە!

لەگــەڵ هەمــوو ئــەو کۆســپ و خەســارانەی کــە لــەو 
ماوەیــەدا بــەرەوڕووی حیزبــی دێموکــرات بوونەتــەوە، کار و 
تێکۆشــانەکان بــەردەوام بــوون. ڕەنگــە هــەرکام لــە ئێـــمە و 
ئەندامانــی حیــزب خــەون و ئارەزوویەکــان بــۆ بەڕێوەبــردن 
ــان و  ــت و خۆم ــزب هەبووبێ ــاری حی ــتنی کاروب و پێش خس
هاوڕێیامنــان لۆمە بکەیــن کە بۆچی نەمانتوانیوە حیزبەکەمان 
بگەیەنینە ئاســتێکی دڵخواز، بەاڵم هەڵســەنگاندنی دروســتی 
کارەکان و ڕادەی بەرەوپێــش چــوون و پاشەکشــەی حیــزب لە 
ــە ئاکامێکــی دروســت دەگا  ــە ب ــەو کات ــدا، ئ ــوارە جیاوازکان ب
کــە لــەو هەڵســەنگاندنەدا، ڕادەی کۆســپ و بەربەســتەکان، 
توانایــی تاکەکانــی حیــزب لەبــاری شــارەزایی، فیکــری و 
ــە، لەبەرچــاو  ــەواوی و وەک ئەوەیکــە هەی ــە ت جەســتەیی ب

بگیــرێ و حیســابی بــۆ بکــرێ.
ئەگــەر بــەو شــێوەیە چــاو لە تێکۆشــانی نێــوان کۆنگــرەی ١5 
بــۆ ١6 بکەیــن، لــە کار وتێکۆشــان و دەســکەوت و تەنانــەت 
ناکامییەکانــی لــەو ماوەیــەدا بــێ هیــوا نابیــن، بــەاڵم ئــەوە 
ــن.  ــووڕی بووی ــە کەموک ــەدوور ل ــە ب ــە ک ــە نیی ــەو مانای ب
ــتە  ــدەر، پێویس ــرس و وەاڵم ــی بەرپ ــوو حیزبێک ــە وەک ئێم
ئــەو کەموکووڕییانــەش بخەینــە بەربــاس و هەڵســەنگاندن، 
ــین و  ــامنان بناس ــی کار و تێکۆش ــە الوازەکان ــەوەی خاڵ ــۆ ئ ب
ڕێکارێــک بــۆ داهاتوومــان دەسنیشــان بکەین کــە ڕۆژ بە ڕۆژ 

ــە ڕادە و ئاســتی ئــەو کەموکوورییانــە کــەم بکاتــەوە. ل

هاوڕێیانی تێکۆشەر!

ــی  ــەی خۆرهەاڵت ــە ژینگ ــن ل ــەر بڵێی ــە ئەگ ــنوێژی نیی پەس
ــو  ــە نێ ــران ل کوردســتان، حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێ
چیــن و توێــژە جۆربەجۆرەکانــی ئــەو کۆمەڵگەیــەدا متانــە 
ــە. زۆرن ئــەو کەســانە  پێکراوتریــن و خۆشەویســترین حیزب
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کــە لــە نێوخــۆ و دەرەوەی واڵت بــە شــانازی دەزانــن ئەگــەر 
حیزبــی دێموکــرات بــە گوێــرەی توانایــان ئەرکیــان بــۆ دیــاری 
بــکات. ئێمــە پێشــر و لــە مــاوەی چــوار ســاڵی ڕابــردوودا ئەو 
ئامادەییەمــان بــە کــردەوە لــەو خەڵکانە بینیوە. مامۆســتایانی 
زانکــۆ، خوێنــدکاران، گەنجــەکان، بەگشــتی کرێــکار، بــازاڕی، 
ژنــان و باقــی چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە ئــەو ئامادەییەیان 
لــە خۆیان نیشــان داوە. پرســیاری ســەرەکی ئەمەیــە، ئایا ئێمە 
توانیومانــە بــەو پێیە، بــە قازانجــی حیــزب و بزووتنەوەکەمان 
لــە وزە و توانــای ئــەو کۆمەڵگەیــە کەڵــک وەربگریــن؟ 

بێگومــان واڵمــی ئــەو پرســیارە )نــا( یــە.
لــە بەشــەکانی دیکــەی کاری حیزبیــش بێ کەموکــووڕی 
نەبوویــن. هۆکارێکــی ئــەو کەموکووڕییانە دەگەڕێتەوە ســەر 
کەمتەرخەمی و خۆنەگونجاندن لەگەڵ ئاڵوگۆڕەکانی سەردەم 
و کەڵــک وەرنەگرتــن لــە ئامادەیــی کۆمەڵگــەی خۆرهــەاڵت 
بــە گوێــرەی پێویســت و بــە مەبەســتی بەڕۆژکردنــەوەی 
زانیــاری و مێتۆدەکانــی کار و چاالکیــی حیزبــی بەتایبــەت لــە 

ــواری پــەروەردە و ڕێکخســن. ب
یەکێــک لــە بڕیارەکانــی کۆنگــرەی ١5ی حیزب کە لــە ڕاپۆرتی 
کۆنگرەشــدا هاتبــوو »دانانــی کۆمیتەیەکی ماڵی لــە دەرەوەی 
ــاوی  ــە بەرچ ــرەدا بخەین ــتییە لێ ــەو ڕاس ــتە ئ واڵت«ە. پێویس
ــد  ــات و چەن ــە دەرەوە پێکه ــە ل ــەم کۆمیتەی ــە ئ ــرە ک کۆنگ
ــارەزاییان  ــەو کارەدا ش ــە ل ــی ک ــی حیزب ــە هاوڕێیان ــەس ل ک
هەبــوو تێیــدا دەســتبەکار بــوون. تێکۆشــانی ئــەو هاوڕێیانــە 
و کار و زەحمەتەکانیــان لــەو بەشــەدا بــوو بــە هــۆی ئــەوەی 
ــی  ــی بەڕێوەبردن ــەر چۆنیەت ــاو بەس ــی بەرچ ــە ئاڵوگۆڕێک ک
کاری ماڵیــی کۆمیتەکانــی حیــزب لــە دەرەوەی واڵت پێکبــێ 
و ئــەو گرفتــە ماڵییانــەی کــە پێشــر لــە زۆربــەی کۆمیتەکانــدا 
کۆســپێکی گــەورە بــوون، بە شــێوەیەکی بەرچاو کــەم ببنەوە. 
ئــەو کۆمیتەیــە ڕاپۆرتــی کارەکانــی لــە کاتــی خۆیــدا داوەتەوە 
ــدی. ســەرکەوتنی  ــەی ناوەن ــەری سیاســی و کۆمیت ــە دەفت ب
ئــەم گرووپــە و ئەزمــوون و شــێوەی چاالکییەکانــی، دەتوانــێ 
وەک ئۆلگوویــەک لــە داهاتــوودا لــە کۆمیتەکانــی حیزبــی لــە 

باشــوور و شــوێنەکانی دیکــەش ڕەچــاو بکــرێ.

راسان
پێناسە، دەسپێک، ئەزموون

و دەسکەوتەکانی

بــۆ شــڕۆڤەکردنی ڕاســانی خۆرهــەاڵت بــە پێویســتی دەزانین 

بڕێــک بگەڕێینــەوە بــۆ دواوە. هــەروەک ئــاگادارن کۆنگــرەی 
چواردەهەمــی حیــزب لەژێــر دروشــمی »کۆنگــرەی بــە 
ــی  ــوو. زەروورەت ــوە چ ــات« بەڕێ ــی خەب ــر کردن جەماوەری
کــە  ڕاســتییەی  ئــەو  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دروشــمە  ئــەم 
ــتووە  ــە گەیش ــەو ئاکام ــاڵە ب ــژ س ــرات لەمێ ــی دێموک حیزب
ــە  ــتی ب ــات، پێویس ــەرکەوتنی خەب ــتەبەرکردنی س ــە دەس ک
بەشــداری و خەباتــی هەمەالیەنــەی کۆمەاڵنــی خەڵکــی 
ئازادیخــوازی کوردســتانی ئێــران هەیــە، واتــە خەڵــک خۆیــان 
بــە خاوەنــی خەباتەکــە بزانــن و خاوەندارێتیــی لــێ بکــەن. 
لەالیەکــی دیکــەوە ئــەو دروشــمە پێـــان دەڵــێ کــە خەبــات 
ــە هــەر بەشــێکی کوردســتان و  ــی کــورد ل ــۆ ڕزگاریــی گەل ب
ــزب و گرووپێکــی  ــی حی ــە پاوان ــەوان خۆرهــەاڵت، ل ــەک ل ی
ــن.  ــدار ب ــدا بەش ــووان تیای ــتە هەم ــە و پێویس ــدا نیی تایبەت
ــرەی ١4،  ــە دوای کۆنگ ــمە و ب ــەم دروش ــنایی ئ ــر ڕۆش لەژێ
حیزبــی دێموکــرات چەنــد هەنگاوێکــی کردەیــی هەڵگــرت، 

ــە: لەوان

•  دەربڕینــی ئامادەیــی ڕێبەرایەتیــی حیــزب بــۆ دانیشــن و 
وتووێــژی ڕاســتەوخۆ لەگــەڵ ئــەو بەشــە لــە هاوڕێیامنــان کــە 
ــزب  ــە حی ــێزدەهەم ل ــرەی س ــە دوای کۆنگ ــاڵی ٢٠٠6 و ب س
ــە  ــه پرس ــوو ک ــەوە ب ــارەش ئ ــەم بڕی ــج ل ــەوە. ئامان جیابوون
سیاســییە جۆراوجــۆر و پێوەندیــدارەکان بە کوردســتانی ئێران، 
بخرێنــە بەربــاس و ئاڵۆگــۆڕی بیروڕایــان لەبــارەوە بکرێت، بە 
مەبەســتی لێــک نزیــک بوونــەوە و لــە کۆتاییــدا یەکگرتنەوە.

•  واژۆ کردنــی ڕێککەوتننامــەی هاوبــەش لەگــەڵ کۆمەڵــەی 
شۆڕشــگێڕی زەحمەتکێشــانی کوردســتانی ئێــران کە بــە دوای 

چەندیــن کۆبوونــەوەی دوو الیەنــە پێکهــات.

•  پێوەنــدی گرتــن بــە توێــژی ئاکادیمــی، ڕووناکبیــران و 
کەســایەتییە ئازادیخوازەکانــی کــوردی خۆرهــەاڵت، لــە نێوخۆ 

دەرەوە. و 

ــدارە  ــەو چەک ــۆ ئ ــزب ب ــتیی حی ــکرتێری گش ــی س •  پەیام
ــان خــواردووە  ــوی دوژمنی ــەک فری ــە هــەر هۆی ــەی ب کوردان
و چەکیــان بــەدژی ڕۆڵــە شۆڕشــگێڕەکانی کــورد هەڵگرتــووە 
و لــە دژی بزووتنــەوەی مافخوازانــەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــی 

ــتاونەتەوە. ــتان وەس کوردس

لەگــەڵ  پێوەنــدی  لــە  حیــزب  تێکۆشــانی  و  کار  بــەاڵم 
ــدە  ــەر بەوەن ــات ه ــی خەب ــر کردن ــمی بەجەماوەری دروش
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ــەش  ــەم پەرەگرتن ــوو. بیرۆکــەی ئ ــر ب نەوەســتا و پەرەگرتووت
ــتان  ــی کوردس ــە خۆرهەاڵت ــرت ک ــەرچاوەی دەگ ــەوەوە س ل
ئاڵوگۆڕێکــی قووڵــی بەســەردا هاتــووە. هەربۆیــە پێویســتی 
بــە خوێندنەوەیەکــی نوێیــە، ئــەو خۆرهەاڵتــە، کوردســتانێکی 
نوێیــە و جیاوازیــی زۆری لەگــەڵ دەیەکانــی 6٠ و ٧٠ ی 
سیاســەت  ئەمــڕۆدا،  خۆرهەاڵتــی  لــە  هەیــە.  هەتــاوی 
ــرێ مانایەکــی  ــە کــە زۆر ئەســتەمە بتوان ــا فراوانەی ــەو پانت ئ
ــەوە  ــاری کولتوریی ــە ب ــەی بەســەردا زاڵ بکــرێ. ل پاوانخوازان
ــەوە  ــە خۆی ــارییانەی ب ــی ش ــوێ پێکهاتەیەک ــی ن خۆرهەاڵت
گرتــووە، بۆیــە هەڵگــری پەیامێکــە کــە پێــان دەڵــێ: 
ســنوورەکانی کولتــوری ئێمــە، ناتوانــێ قەتیــس بە گوند، شــار 
و ناوچەیەکــی دیاریکــراو بــێ. کۆمەڵگەیــەک کــە بــەردەوام 
لــە ئاڵوگۆڕدایــە و ســەرەڕای هەمــوو کۆســپ و ئاســتەنگەکان 
ــە  بەرەوپێــش دەچــێ، هــەر بۆیــەش بۆخــۆی دەتوانــێ ببێت
چەقــی خەباتێکــی ڕزگاریخوازانــە. ئەگــەر لــە ڕابــردوودا 
ــە  ــوو، ئەمڕۆک ــت ب ــی پێویس ــە کاناڵیزەکردن ــەو کۆمەڵگەی ئ
ــرات  ــی دێموک ــەوە حیزب ــەو ڕوانگەی ڕێکخــەری پێویســتە، ل

ــێ. ــەرە ب ــەو ڕێکخ ــی ئ دەتوان

دووبــارەی  خوێندنــەوەی  دوای  دێموکــرات  حیزبــی 
خۆرهەاڵتــی نــوێ و ڕاوێــژ و لێکۆڵینەوەیەکــی هەمەالیەنــە، 
لــە ســەرەتاکانی ســاڵی ١٣٩4 بــەو ئاکامــە گەیشــت کــە 
ــوون و  ــەو پەراوێزب ــەوەی ل ــۆ ئ ــەاڵت ب ــتانی خۆره کوردس
ئــەو ئاسیمیالســیۆنە پڕمەترســییەی کــە لەســەریەتی ڕزگاری 
بــێ و کــورد لــە پەراوێــزەوە بگەڕێتــەوە بــۆ چەقــی خەبــات، 
ــە. ئــەو ڕێکخــەر و  پێویســتی بــە ڕێکخــەر و پشــتیوان هەی
پشــتیوانەش خەباتــی پێشــمەرگە و ئامادەبوونیەتــی لە کۆڕی 
گەرمــی نیشــتان و خەڵکــە تامەزرۆیەکــەی، خەباتێکــی نوێ 
ــانی  ــانی »ڕاس ــە ناونیش ــەوە ب ــەن خەڵک ــە الی ــە ل ــە دوای ک
خۆرهــەاڵت« نــاوزەد کــرا، ڕاســانی خۆرهــەاڵت هەڵگــری 
ــاڵی  ــەش س ــەر بۆی ــات. ه ــە خەب ــەرەکییەیە ل ــا س ــەم مان ئ
ــە  ــان ل ــە حوزووری ــەو پێشــمەرگانەی ک ــاوی، ئ ١٣٩4ی هەت
نێــو خەڵکــدا پەیــدا کــردەوە ڕێنوێنــی کــران کــە لــە هێــرش 
کــردن بــۆ ســەر هێزەکانــی ڕێژیــم خــۆ بپارێــزن مەگــەر ئــەو 
کاتــەی کــە هێــرش دەکرێتــە ســەریان و ناچــار بــن بەرگــری 

ــان بکــەن. ــە خۆی ل

ڕاسانی خۆرهەاڵت

خۆرهەاڵتــی نــوێ، لەگەڵ شــاخ پەیــان دەبەســتێ و یارمەتی 

وەردەگــرێ بــۆ ڕاســانێکی نــوێ. ئامانــج ئەوەیــە کــە بۆخــۆی 
ببێتــە ڕزگاریــدەری خــۆی و جگــە لــە یارمەتــی وەرگرتــن لــە 
شــاخ )پێشــمەرگە( کە ســەرمایە و هێــزی خۆیەتــی، چاوەڕێی 
ــە  ــگاو ب ــەوەی هەن ــۆ ئ ــەکات. ب ــک ن ــچ الیەنێ ــی هی یارمەت
ــە  ــۆ گەیشــن ب ــەر ب ــژ و بەڕێوەب ــە پالنداڕێ ــێ ب ــگاو بب هەن
ئــازادی. بــۆ گەیشــن بــەو ئامانجــە، ئــەو کۆمەڵگەیــە لە پێش 
هەمــوو شــتێکدا دەبــێ ببێتــە هێزێکی شــوێندانەر لــە نێوخۆ 
و دەرەوەی واڵت. نەخشــەڕێگای پێکهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی 
ئەوتــۆ، ئەوەیــە کــە هەمــوو ئــەو هێزانــەی کــە دەتوانــن لــەم 
بــوارەدا یارمەتیــدەر بــن لەژێــر چەترێکــی بەرینــی سیاســیدا 
کۆبکاتــەوە، هەمــوو ئەوانــەی کــە دژی ملهۆڕیــی دەســەاڵتی 
ــی  ــەر نەتەوەیەک ــان ه ــورد، ی ــتنی ک ــدی، پەراوێزخس ناوەن
دیکــە لــە پێکهاتــەی سیاســی و حەشــیمەتیی ئێــران بــە هــەر 
ئاییــن، زمــان و کولتوورێکــن، تەنیــا بــەو مەرجــەی دێموکرات 
ــەرزانین  ــنە خۆبەجەمس ــە هەرچەش ــن، بۆی ــواز ب و ئازادیخ
لــە هــەر چەشــنە چوارچێوەیەکــی  مانــەوە  قەتیــس  و 

بەرتەســکدا، کۆســپی ســەرکەوتنی ڕاســانن. 

لــەم خەباتــەدا کــە فرەڕەهەنــدە، ئامادەبــوون بــۆ پێکهێنانــی 
ــن  ــووڕان و دەستڕاگەیش ــێوەی کار و هەڵس ــە ش ــۆڕ ل ئاڵوگ
بــە گونجاوتریــن شــێوەکانی خەبــات کــە کەم تێچووتریــن و 
ــە  ــرێ دراوە ب ــت، گ ــەدواوە بێ ــی ب ــکەوترین ئەنجام پڕدەس
خێرایــی گۆڕانــی کۆمەڵگــە. لــە هەمانکاتــدا لەبیرمــان نەچــێ 
کــە ئامانجــی دوایــی ئــەم خەباتــە ڕێکخســتنی کۆمەڵگەیە بۆ 
بەرەوپێــش بردنــی خەباتێکــی گشــتگیر و مەدەنیــی بەهێز و 
شــوێندانەر و تاکتیکەکانــی دیکــە پێویســتە لــە خزمــەت ئــەم 

ســراتێژییەدا بــن.

بــۆ دەســپێکی ئــەو بەرنامەیــەش بــە پێویســت زانــرا بەشــێک 
لــە هێــزی پێشــمەرگە لــە مومکینریــن شــوێنی ســنووریی لــە 
نێــوان خۆرهــەاڵت و باشــووری کوردســتان جێگیــر بکرێــن. بە 
لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕاســتییەی کــە شــاخ لەژێــر دەســەاڵتی 
ــبینی  ــوو، پێش ــتاندا ب ــی کوردس ــی کرێکاران ــی پارت هێزەکان
ئەگــەری ڕێگرتنــی پەکەکە لــە جێگیرکردنی ئەو پێشــمەرگانە 
دەکــرا، بــەاڵم حیــزب لەســەر ئــەو بڕوایــە بــوو کــە دەبوایــە 
بەرنامەکــە بەڕێــوە بچێ. هەروەک پێشــبینی دەکرا هێزەکانی 
ــەیان  ــرت و هەڕەش ــمەرگەکان گ ــە پێش ــان ل ــە ڕێگای پەکەک
لێکــردن کــە شــوێنەکەیان بەجــێ بێڵــن. لــەو هەلومەرجــەدا، 
ــی  ــەوە کــرد و هەوڵ ــە مان ــان ل ــزب پێداگریی بەرپرســانی حی
زۆریــان دا کــە کێشــەکە بــە شــێوەیەکی ئاشــتیخوازانە 



ت«
ەاڵ

ژه
 رۆ

نی
سا

»ڕا
ی 

گرە
کۆن

ن، 
ێرا

ی ئ
تان

دس
کور

ی 
رات

وک
ێم

ی د
یزب

 ح
16

ی 
گرە

کۆن
ی 

سی
سیا

ی 
ۆرت

ڕاپ

43

ــگای  ــە ســەر ڕێ ــە کۆســپ نەخات چارەســەر بکــرێ و پەکەک
مانــەوەی پێشــمەرگەکان، بــەاڵم هەمــوو هەوڵەکان بــێ ئاکام 
مانــەوە و بــە تەقــەی هێزەکانــی پەکەکــە کــە بەداخــەوە بوو 
بە هۆی شــەهیدبوونی پێشــمەرگەیەک و برینداربوونی چەند 
پێشــمەرگەی دیکــەی حیزبــی دێموکــرات، تێکهەڵچــوون لــە 
نێــوان هــەر دووالدا دەســتی پێکــرد، بــەاڵم زۆری نەخایانــد کە 
بــە هــۆی خۆڕاگریــی پێشــمەرگەکان و نێوبژیوانی دۆســتان و 
دڵســۆزانی کــورد لــە هەمــوو الیەکــەوە و لەژێــر کاریگەریــی 
بیــروڕای گشــتیی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکان بــە تایبــەت لە 
خۆرهــەاڵت، گرژییەکــە کۆتایــی پێهــات و پێشــمەرگەکان لــە 
شــوێنی مەبەســت جێگیربــوون. ئــەو جێگیربوونــە دەکرێ بە 
یەکــەم دەســکەوتەکان بــۆ درێژەدانــی ڕاســانی خۆرهــەاڵت 

ئەژمــار بکرێــت.
لــە پەیامــی نــەورۆزی ١٣٩5ی هەتاویــی ســکرتێری گشــتیی 
حیزبــدا کە لــە چیاکانی سەرســنوورەوە ئاراســتەی خۆرهەاڵت 
کــرا، فەلســەفەی ڕاســانی خۆرهــەاڵت بــە شــێوەیەکی کــورت 
بــە گوێــی ئــەو بەشــەی کوردســتان گەیەنــدرا بــۆ ئامادەبــوون 
ــە  ــەدا ڕوو ل ــەو پەیام ــێکی ئ ــە بەش ــان. ل ــوازی کردنی و پێش
چیــن و توێــژە جیاجیاکانــی کوردســتان بــە تایبــەت الوەکان 

هاتبوو:

»پەیامــی ئێمــە لــە جێژنــی نــەورۆزدا ئەوەیــە کــه دەنــگ و 
توانامــان لــە شــاخ و شــاردا ڕێکبخەین بــۆ پێکهێنانی هێزێکی 
پتــەوی چارەنووسســاز کــە ژیانێکــی نوێــان بۆ بنووســێتەوە، 
ژیانێکــی دوور لــە ملکەچــی و بێ مافــی. حیزبــی دێموکــرات 
ئــەو تواناییــە لــە نەتــەوەی کــورد لــە ڕۆژهەاڵتــدا دەبینــێ و 
ــردوودا شــاهێدی  ــی ســااڵنی ڕاب ــە ڕووداوەکان ــک ل ــە زۆرێ ل
نیشــاندانی ئــەو توانایانــە بــووە، بۆیــە پێــان وایــە کــە 
هەموومــان پێکــەوە دەتوانیــن نەورۆز و ســاڵی نوێــی ١٣٩5ی 
ــە  ــردوو ب ــە ســااڵنی ڕاب ــاواز ل ــە ســاڵێکی جی ــاوی بکەین هەت
پەیــام و پەیانێکــی هیوابەخش، بــۆ ژیانەوەی ســەربەرزانە.«

کۆمەڵگــەش ئــەو پەیامــەی بــە جیــددی و وشــیارییەوە 
وەرگــرت و ئامادەیــی و پێشــوازیی خــۆی بــۆ خســتەڕوو. هەر 
لــەو ساڵەشــدا و بــە ئاراســتەی درێــژەدان بــە ئەزموونەکانــی 
ــەدا  ــەو ئەزموون ــرا. ل ــۆ ن ــگاوی ب ــردەوە هەن ــە ک ــان، ب ڕاس
حیــزب تێچــووی گیانیــی بەرچاوی هەبــوو بەاڵم ئــەم تێچووە 
پــەروەردەی  بــۆ نەبوونــی  بەشــێکی زۆری دەگەڕێتــەوە 
پێویســت، کەمتەرخەمیــی ژمارەیــەک بەرپــرس و پێشــمەرگە 
ــاوەی  ــە م ــە ل ــوێ ک ــی ن ــاردە و گۆڕانکاری ــک دی و کۆمەڵێ
ــەوە و  ــەرەوڕووی کوردســتان بووەت ــردوودا ب ــەی ڕاب دوو دەی

ــارەوە  ــەو ب ــان ل پێشــمەرگەکان ئەزمــوون و شــارەزایی کەمی
ــوو. هەب

ــەوە،  ــاری ڕۆحیی ــە لەب ــەی ک ــووە قورس ــەم تێچ ــەرەڕای ئ س
شــوێندانەری لەســەر خۆرهــەاڵت و بــە تایبــەت هەمــوو 
ــا  ــرات دان ــی دێموک ــی حیزب ــمەرگە و الیەنگران کادر و پێش
)کــە بێگومــان هەمــوو خەباتێــک و بگــرە هەمــوو چاالکــی و 
هەڵســووڕانێکیش، تێچــووی خــۆی هەیە(، الیەنێکــی دیکەی 
ــۆرەکان،  ــوارە جۆراوج ــە ب ــە ل ــوو ک ــەوە ب ــە ئ ــەم ئەزموون ئ
کۆمەڵێــک دەســکەوتی بەنرخــی بــۆ ئەو بەشــەی کوردســتان 
ــە  ــر ل ــەت زیات ــوو، تەنان ــە دواوە ب ــرات ب ــی دێموک و حیزب

ــەکان:  ئاســتی چاوەڕوانیی

•  1. پێــش هەمــوو شــتێک ســەرنجی ئێمــەی بــۆ الی 
کەموکــووڕی و الوازییــەکان و پێداچوونەوەیــەک بەســەر 
هێــز و تواناکانــی حیــزب بــۆ ئــەم قۆناخــەی خەبــات ڕاکێشــا. 
ــە الوازەکان دەسنیشــان  ــزب خاڵ ــە حی ــە ک ــای وای ــە مان ئەم
بــکات و هەوڵــی چارەســەرکردن و بەهێزکردنیــان بــدات. ئەم 
ــۆ ئــەوەی ڕۆژبــەڕۆژ  وشــیارکردنەوەیەش یارمەتیــدەر بــوو ب
کار بکەیــن بــۆ ئــەوەی تێچووەکانــی ڕاســان کەمــر و کەمــر 

ــەوە. ــە ڕووی گیانیی ــەت ل ــەوە، بەتایب بێت

•  2. پێکهێنانــی جووڵەیەکــی نــوێ لــە نێــو تــاک و کۆمەڵگەی 
ــە  ــێ ل ــۆ بەربەرەکان ــە ب ــران. کوردســتانێک ک کوردســتانی ئێ
ــار  ــۆ، ی ــە نێوخ ــە ل ــە دەرەوەی واڵت و ن ــە ل ــم ن دژی ڕێژی
و پشــتیوانێکی بــەدی نەدەکــرد و ڕێژیمیــش بــە کەڵــک 
ــالن،  ــوو جــۆرە پی ــک، هەم ــە وەهــا هەلومەرجێ ــن ل وەرگرت
داپڵۆســێن و سیاســەتێکی ســەرکوتکەرانەی دواکەوتوانەی دژ 
بــە خەڵــک و جوواڵنەوەکــەی بەکارهێنــاوە. بەردەوامیــی ئەو 
دۆخــە و ســەرکوتی سیســتاتیک لــە مــاوەی ئــەو ســااڵنەدا، 
ئاســایی و کەســانی  دیاردەیەکــی  ببێتــە  بــوو  خەریــک 
نەفس نــزم بەبێ نیگەرانــی و نەترســانە، کەوتبوونــە خزمــەت 
سیاســەتەکانی ڕێژیمــەوە. لــە وەهــا ژینگەیەکــی سیاســی و 
ئەمنیدا، ڕاســان شــۆکێک بــوو کە هەناســەیەکی نوێــی وەبەر 
خەڵکــدا هێنایــەوە. ڕاســان هــاوکات هەســتی شۆڕشــگێڕی و 
بەرەنگاربوونــەوەی ســەرجەم چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگەی 
کوردســتانی بەرانبــەر بــە ڕێژیــم و بەکرێگیراوەکانــی بەهێزتر 

کــرد.

ــان،  ــەزای ڕاس ــارای ف ــە ئ ــی هاوکێشــەکان و هاتن •  3. گۆڕان
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ــی  ــە الی حیزب ــەی ب ــز و کەم وێن هەســت و ســۆزێکی بەهێ
دێموکــرات و هێــزی پێشــمەرگەدا ڕاکێشــا. ئەندامانــی حیزب 
لــە نێوخۆ، ســەرباری زەختــی بەکرێگیــراوان و دامودەزگاکانی 
ــی  ــە هەڵســووڕانی بەرچــاو و هاوکاری ــم، دەســتیان دای ڕێژی
پێشــمەرگە. الوان )کــچ و کــوڕ( بەشــێوەیەکی بەرچــاو و 
جیــاواز لــە ســااڵنی ڕابــردوو، ڕوویــان کــردە پێشــمەرگایەتی 
ــی  ــدی خەڵک ــتا ئی ــدا. ئێس ــی دێموکرات ــی حیزب ــە ڕێزەکان ل
کوردســتان هێــزی پێشــمەرگە لــە تەنیشــت خۆیــەوە دەبینێ 
و لەبەرانبــەر هەڕەشــە و زەبروزەنگــی ڕێژیــم، بــێ پشــت و 
ــە دەرەوەی واڵت، دڵخــۆش  ــزب ل ــی حی ــە. ئەندامان ــا نیی پەن
ــە  ــرد، ب ــان دەک ــوو چاوەڕوانیی ــەو ڕۆژەی لەمێژب ــە ئ لەوەیک
ــە  ــێوەیەک و ب ــوو ش ــە هەم ــت و ب ــان دەیاندی ــاوی خۆی چ
ــەو قۆناخــە  ــاری ئــەوە بــوون کــە ل ــان خوازی گوێــرەی توانای
ــوو  ــەی ب ــت. ئەنجامەک ــدارییان هەبێ ــەدا، ڕۆڵ و بەش نوێی
بــەوە کــە کۆمەڵگــە جووڵــە و هەژانێکــی گــەورە بەخۆیــەوە 

ببینێــت.

•  4. نیشــتانپەروەرانی کورد لە هەموو بەشەکاندا پیرۆزبایی 
ئــەم ڕاســانەیان لــە حیــزب کــرد. لە ڕێوڕەســمی سەرەخۆشــی 
پێشــمەرگە قارەمانانەکامنانــدا هاوخەمیــی خۆیــان بــە حیــزب 
و بنەماڵــەی شــەهیدەکامنان نیشــاندا و خەمــی شــەهید 
بوونــی پێشــمەرگەکانیان لەگــەڵ ئێمــە دابــەش کــرد. ئەگــەر 
حیزبــی دێموکــرات بەهــۆی ڕابــردووی پــڕ لــە ســەروەری و 
سیاســەتە نەتەوەییەکانیــەوە، لــە نێــو بیــروڕای گشــتیدا ڕێــز 
ــەو  ــوو ل ــە خــۆی هەب ــەت ب و خۆشەویســتی و پێگــەی تایب
کاتــەوە ئــەو پێگــە و حورمەتــە چەنــد قــات بەرزتــر بوویەوە.

ــی  ــەر کوێ ــە ه ــزب ل ــەی حی ــدام و الیەنگران ــەو ئەن •  5. ئ
ــوو  ــە حیــزب هەب ــان ل ــە هــەر هۆیــەک ڕەخنەی ــدا، ب جیهان
بــە حــەق یــان ناحــەق دڵیــان لــە حیــزب ئێشــا بــوو و بــەم 
ــە  ــی دیک ــەوە، جارێک ــزب دوور کەوتبوون ــە حی ــەوە ل هۆی
خۆیــان لەگــەڵ ڕیزەکانــی حیــزب ڕێکخســتەوە و دەســتیان 
ــری »کەمپنشــینی«  ــاوکات تەعبی ــان. ه ــە کاروتێکۆش ــرد ب ک
حیــزب و پاڵدانەوەیــان لــەو کەمپانــە کــە ســازکراوی ڕێژیمــی 
کۆمــاری ئیســالمی و دارودەســتەکەی، یــان تەنانەت هێندێک 
کــوردی دڵســۆز، بــەاڵم کەمــر ئاشــنا بــە حیزبــی دێموکــرات 

بــوو لــە بیرکــرا و چیدیکــە نەبیســرایەوە.

ڕاسان و ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی

•  ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی، پێشــر لــە بۆنــەی جیاجیاکاندا 
زۆر جــار هەڕەشــەی کردبــوو کــە هێــز نییــە شــان لــە 
شــانی  هێزەکانــی ڕێژیــم بــدات. بەتایبــەت لــە قســە کــردن 
لەبــارەی هێزەکانــی ئۆپۆزیســیونی کــوردی ئێــران وای نیشــان 
دەدا کــە ئــەو هێزانــە توانایــان نەمــاوە و خەڵکیــش ئەوانــی 
ــدەی دیکــەی  ــان ال پەســندە و زۆر پڕوپاگەن ــاوێ و ڕێژیمی ن
ــەی پێشــمەرگەکان  ــی قارەمانان ــەاڵم بەرگری ــەم شــێوەیە. ب ل
ــم  ــی ڕێژی ــی هێزەکان ــوژراو و بریندارەکان ــارەی زۆری ک و ژم
لــەو تێکهەڵچوونانــەدا بــەدوور لــە چاوەڕوانیــی ئــەوان بــوو، 
بۆیە تاســان و بەشــێوەی ترســنۆکانە دەســتیان دایە هەڕەشــە 
کــردن لە پێشــمەرگە. ڕاســانی ڕۆژهــەاڵت ئەفســانەی ئیقتدار 
و ســەقامگیریی دیکتاتۆریــی کۆماری ئیســالمی و بانگەشــەی 
زاڵ بوونــی حاکمییەتی ســەرەڕۆیانەی ڕێژیم بەســەر ویســت 

و ئیــرادەی خەڵکــی کوردســتانی، پووچــەڵ کــردەوە.

ــە«  ــدای ارومی ــی ن ــربی تحلیل ــگاه خ ــی »پای ــی هەواڵ بەپێ
پاســدار حوســێن ســەالمی، جێگــری گشــتیی ســپای پاســداران 
 ٢5٠ یادکردنــەوەی  و  ڕێزلێنــان  کۆبوونەوەیەکــی  لــە 
ــەرەتای  ــی س ــەهیدانی 6مانگ ــان ش ــی خۆی ــە قەول ــەس ب ک
ســاڵی١٣٩5 لــە باکــووری ڕۆژئــاوای واڵت )کــە دەبێتە شــوێنی 
تیکهەڵچوونەکانی پێشــمەرگە و هیزەکانی ســپای پاسداران لە 
پارێــزگای ورمــێ( کــە لــە شــاری ورمــێ پێکهاتبوو هەڕەشــەی 
کــرد و ڕایگەیانــد: »هۆشــداری دەدەیــن بە دوژمنانــی ئێران و 
پێیــان دەڵێیــن جارێکــی دیکە تووشــی نەزانین و هەڵــە کردن 
ــتی  ــگێڕی ئێران)مەبەس ــی شۆڕش ــە... هێزەکان ــن، چونک نەب
ــی  ــەر کوێ ــە ه ــبەران و ل ــە دوای هێرش ــداران( دەکەون پاس
دنیــا بــن، لــە ناویــان دەبەیــن، هــەر بۆیــە بــۆ کەوتنــە دوای 

دوژمنــان هیــچ هێڵێکــی ســوور ناناســین...«.

ژمــارەی  ســەرنجە،  جێــگای  ڕێوڕەســمەدا  لــەو  ئــەوەی 
٢5٠ کەســی لــە کوژراوەکانــی ڕێژیمــە کــە ڕێوڕەســمی 
ــە  ــە ل ــتییە ک ــەو ڕاس ــی ئ ــە لەبەرچاوگرتن ــرناوە. ب ــۆ پێکهێ ب
ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، لەم ســاڵەدا بێجگە لە پێشــمەرگەکانی 
حیزبــی دێموکراتی کوردســتانی ئێــران هێزێکــی ئەوتۆ لەگەڵ 
ــەو  ــن ب ــەوە، دەتوانی ــەرەوڕوو نەبووەت ــم ب ــی ڕێژی هێزەکان
ــە  ــە هــەر ئەوان ــەو کوژراوان ــەی ئ ــە زۆرب ــن ک ــە بگەی ئاکام
بــوون کــە لــە تێکهەڵچوونــەکان بــە دەســتی پێشــمەرگەکانی 
حیــزب کــوژراون. پێشــریش دوای تێکهەڵچوونەکانــی گوندی 
قەرەســەقەڵ لــە ناوچەی شــنۆ، ڕێوڕەســمی بەخاکســپاردنیان 
بــۆ ژمارەیــەک لــە فەرمانــدە پلــە بەرزەکانــی ســپای پاســداران 
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ــان  ــی ئاســتی خوارەوەی ــەاڵم پاســدارە کوژراوەکان ــا، ب پێکهێن
ــی  ــی دەربڕین ــۆی ناڕەزایەت ــوو بەه ــەوەش ب ــد، ئ ڕانەگەیان
ــۆڕە  ــە ت ــەت ل ــە تەنان ــەو کوژراوان ــەی ئ ــی بنەماڵ ئەندامان

ــەوە. ــش رەنگــی دای کۆمەاڵیەتییەکانی
بــەاڵم پێشــر، بــۆ لێپرســینەوە لــەو زەربەیــەی کــە بە دەســت 
پێشــمەرگە لێیــان وەشــێندرابوو، وەزیــری بەرگریــی واڵت 
بانــگ کرایــە مەجلیســی شــۆرای ئیســالمی. لە ڕێوڕەســمێکی 
دیکــەی نوێــژی هەینی تــاران و پێــش خوتبــە، فەرماندەیەکی 
ســوپای پاســداران هەڕەشــەی کــرد. ئەمانــە و چەندیــن 
ــم  ــێواوی ڕێژی ــرس وسەرلێش ــۆ ت ــاژەن ب ــە ئام ــەی دیک منوون
ــی  ــی خاک ــە قوواڵی ــمەرگە ل ــی پێش ــەی هێزەکان ــە جووڵ ل
ــم  ــە ڕێژی ــە ک ــە گەورەی ــەو زەرب ــی کوردســتان و ئ ڕۆژهەاڵت
ــر  ــەوەش گەورەت ــەی ل ــەاڵم زەرب ــەوە؛ ب ــەرەوڕووی بووەت ب
بــۆ ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی، زەربــەی سیاســی بــوو. 
کۆمــاری ئیســالمی لەمێــژ بــوو کــە پەســنوێژیی خــۆی دەکــرد 
و پێــی وابــوو کــە واڵت بەپێچەوانــەی هێندێــک لــە واڵتانــی 
ــەواوی  ــی ت ــەقامگیرە و ئەمنیەت ــت س ــی نێوەڕاس خۆرهەاڵت
تێدایــە. ئــەم پەســنوێژییە کاتێــک گەیشــتە لووتکــەی خــۆی 
کــە ڕێژیــم دوابــەدوای واژۆکردنــی بەرجــام و هەڵگرتنــی 
گەمــارۆ نێودەوڵەتییەکانــی پێوەندیــدار بەو بەشــە، ڕایگەیاند 
ــان  ــن ســەرمایەکانی خۆی ــا زەبەالحــەکان دەتوان کــه کۆمپانی
ــەاڵم  ــەن، ب ــران وەگەڕبخ ــە ئێ ــدا ل ــوارە جۆراوجۆرەکان ــە ب ل
ــۆی واڵت و  ــە نێوخ ــمەرگە ل ــوزووری پێش ــەوەی ح دەنگدان
باوبوونــەوەی دەنــگ و باســی تێکهەڵچوونــەکان بەشــێوەی 
زۆر خێــرا، پڕوپاگەنــدەی ڕێژیمــی لە ســەر ســەقامگیری واڵت 

ــەدرۆ خســتەوە. ب
ــم  ــەربازییەکانی ڕێژی ــدە س ــەی فەرمان ــە هەڕەش ــە ل بێجگ
لــە حیزبــی دێموکــرات و چاوســوورکردنەوەیان لــە خەڵــک، 
ــک  ــە هێندێ ــوو ک ــەوە ب ــەرنج ئ ــی س ــەی جێ ــی دیک خاڵێک
لــە بەرپرســان بــە وردبوونــەوە لــە ڕاســان، بــە دوای وەاڵمــی 
پرســیار و هۆکارەکانــەوە بــوون. پرســیارە ســەرەکییەکە ئەمــە 
بــوو؛ ســەرەڕای ئــەو هەمــوو زەبروزەنــگ و ســەرکوتکارییەی 
ڕێژیــم بــۆ ســەر کــوردی خۆرهــەاڵت، هــۆکار چییــە کــە ئــەو 
خەڵکــە بــۆ گەڕانــەوەی پێشــمەرگە شــادی و خۆشــی دەگێڕن 
و بــە هەمــوو شــێوەیەک لــە نێوخــۆ یارمەتییــان دەدەن، 
تەنانــەت لــە تێکهەڵچوونەکانــدا، الوەکان پــۆل پــۆل دەچنــە 

ڕیــزی پێشــمەرگایەتییەوە؟

ڕاسان و واڵتانی جیهان

تێکهەڵچوونــی  و  خۆرهــەاڵت  ڕاســانی  هەواڵەکانــی 
ئێــران  پێشــمەرگەکانی حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی 
لەگــەڵ هێزەکانــی کۆمــاری ئیســالمی بــە خێراییەکــی زۆر لــە 
دنیــادا دەنگــی دایــەوە. ئــەو دەنگدانەوەیــە لــە ڕەهەندگەلی 
جیــاوازەوە ســەرنجی ژوورەکانــی فیکــر و ناوەندەکانــی 
ــەی  ــا بیانییان ــەو کۆمپانی ــزب و ئ ــەت، حی ــەوە، دەوڵ لێکۆڵین
ــران  ــە ئێ ــەرمایەکانیان ل ــتنی س ــۆ وەگەڕخس ــان ب ــە خۆی ک
ئامــادە کردبــوو ڕاکێشــا، بۆیــە ژمارەیەکــی زۆر لــە لێکۆڵــەران، 
ڕۆژنامەنووســان، ئاژانســەکانی هــەواڵ، تەلەفزیۆنــەکان و 
ــەوە  ــاوی لێکۆڵین ــر ن ــان، لەژێ ــە واڵت ــەک ل ــی ژمارەی نوێنەران
بــۆ وەرگرتنــەوەی وەاڵمــی پرســیارەکانیان ڕوویــان لــە حیــزب 
کــرد، ئێمــەش ئــەو دەرفەتەمــان قۆســتەوە و بــەوردی و 
بەدرێــژی پرســەکانی پێوەندیــدار بــە ڕێژیمــی کۆمــاری 
ئیســالمی، لەژێرپێنانــی مافەکانــی مــرۆڤ بەتایبــەت مافــی 
نەتەوەیــی و دێموکراتیکــی کــورد لــە خۆرهەاڵتی کوردســتان، 
دەســتوەردانەکانی ڕێژیــم لــە کاروبــاری واڵتانــی جیهــان 
ــەت  ــی دەوڵ ــت، یارمەتیدان ــی نێوەڕاس ــەت خۆرهەاڵت بەتایب
ــەاڵت  ــە خۆره ــورد ل ــی ک ــتییەکان، پرس ــە تێرۆریس و گرووپ
ــی پێشــمەرگە  ــە ئامادەبوون ــج ل ــی دێموکــرات، ئامان و حیزب
ــۆ  ــدا و پێشــوازیی گەرمــی ئــەوان ب ــە نێــو خەڵکــی خۆمان ل
ــە گشــتی دەکــرێ  ــەوە. ب ــۆ شــی کردن ــەو بەرنامەیەمــان ب ئ
بیروبۆچوونــی خۆرئاواییــەکان لــەو پێوەندییــەدا بــە شــێوەی 

ــت: ــتەبەندی بکرێ ــوارەوە دەس خ

•  بــۆ ڕۆژئاواییــەکان بەتایبــەت بــۆ ئامریــکا گرینگریــن پــرس 
لــەو کاتــەدا، پرســی داعــش بــوو ئــەوان لــەو بــاوەڕەدا بــوون 
ــە دژی  ــەدا ل ــەو ناوچەی ــان ل کــە هەمــوو بەرنامەکانــی خۆی
داعــش چــڕ کەنــەوە، نــەک پرســەکانی دیکــەی خۆرهەاڵتــی 

نێوەڕاســت.

•  بێجگــە لــەوە، ئامریکاییــەکان کە لە بەرەبــەری هەڵبژاردنی 
هەمیشــەییان،  عورفــی  پێــی  بــە  بــوون،  ســەرکۆماریدا 
ــار،  ــی بڕی ــە دان ــرێ ل ــۆ دەبوێ ــەدا خ ــەو کاتان ــەرکۆمار ل س
یــان بەرنامــەی کاری گرینــگ. بــاراک ئوبامــای ســەرکۆماریش 
بەپێــی ئــەم عورفــە بێجگــە لــە پرســی داعــش لــەو ســاڵەدا لە 
ســەر پرســەکانی دیکــەی خۆرهەاڵتــی نێوەڕاســت و جیهــان 

بــە گشــتیی، هەڵوێســتی جیــددی و ڕوونــی نەبــوو.

•  بــاراک ئوبامــا و دەوڵەتەکەی و هەروەها دەوڵەتانی واڵتانی 
ــن  ــزای ڕێککەوت ــوو دوای ئیم ــگ ب ــان گرین ــی بۆی ئورووپای
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ــۆم و  ــی یۆرانی ــی پیتاندن ــە پرس ــەبارەت ب ــران س ــەڵ ئێ لەگ
ئیمــزا کردنــی ڕێککەوتننامــەی بەرجــام، کۆمــاری ئیســالمی 
نەورووژێنــن و تەنیــا چاوەدێــری ئــەوە بکــەن کــە ڕێژیــم ئەو 
ــە  ــەو ڕێککەوتن ــەرێ. ئ ــوە ب ــەوردی بەڕێ ــە ب ڕێککەوتننامەی
دوای مــاوەی زیاتــر لــە ســاڵێک وتووێــژی چــڕی الیەنەکانــی 
ــی  ــاوا کۆتای ــکرای خۆرئ ــی ئاش ــە بەرژەوەندی ــدار، ل پێوەندی
ــدا  ــە جێبەجــێ کردنی ــە نەیاندەویســت ل هاتبــوو، هــەر بۆی
ــان  ــەکان خۆی تووشــی کێشــە بــن، بەتایبــەت کــە ئۆرووپایی
ئامــادە کردبــوو بۆ وەگەڕخســتنی ســەرمایەی کۆمپانیــاکان لە 
ئێــران. هەرچەنــد دوای هەڵبژاردنــی ترامــپ وەک ســەرۆکی 
نوێــی ئامریــکا، زۆرێــک لــە خــەون و چاوەڕوانییەکانــی تــاران 

و ئــەو واڵتانــە شــێوا.

•  بــەو حاڵــەش هیچــکام لــەو الیەنانــەی پێوەندیــان 
لەگەڵیــان هەبــوو حیزبیــان لە ڕاســان مەنــع نەکــرد، تەنانەت 
ــە  ــەبارەت ب ــە س ــەی ک ــەس و الیەنان ــەو ک ــوون ئ ــەم نەب ک

ــوون. ــاوڕا ب ــە ه ــەڵ ئێم ــاری ئیســالمی لەگ کۆم

•  بــە لەبەرچاوگرتــن و لێکدانــەوەی هەمــوو ئــەو پــرس 
و بۆچوونانــە، پێــان وایــە کــه دوای وەشــاندنی زەربــە 
لــە  داعــش  پەیکــەری  لــە  کۆتایــی  و  یەکالکــەرەوەکان 
ــی  ــی سیاس ــی قووڵ ــەری ئاڵوگۆڕێک ــووریە، ئەگ ــراق و س عێ
ــی کــوردی  ــە ڕاســتای بەرژەوەندی ــە ل ــە ک ــە ناوچــەدا هەی ل
خۆرهــەاڵت بچێتــە پێــش، بــەو مەرجــەی خۆرهەاڵتــی نــوێ 
بــەو پێناســەیەی کردوومانــە باوەڕمــان پێــی هەبــێ و خەباتی 
ڕاســانی خۆرهــەاڵت لــەو ڕاســتەڕێیەدا درێژە بدەیــن و بچینە 

پێــش.

ڕاسانی خۆرهەاڵت و حیزبە
کوردییەکانی ئێران

حیزبە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت، ســەبارەت بە ڕاســان بەگشتی 
ــد  ــە هەرچەن ــەو حیزبان ــوو. ئ ــان نەب ــی ئەرێنیی تێڕوانینێک
ــە  ــە پێوەنــدی لەگــەڵ شــەهید بوونــی پێشــمەرگەکامنان ل ل
تێکهەڵچــوون لەگــەڵ هێزەکانــی ڕێژیــم هاوخەمیــی زۆریــان 
نیشــاندا، بــەاڵم لە کــۆڕ و کۆبوونــەوە داخــراوەکان و تەنانەت 
هێندێــک جــار لــە لێدوانە میدیاییەکاندا نیشــانەی پرســیاریان 
دەخســتە ســەر ڕاســان و کــەم و زۆر کەوتنــە ژێــر فەزایــەک 
کــە نەیارانــی خەباتــی ڕۆژهــەاڵت پێکیــان هێنابــوو. ئەویــش 
بەســتنەوەی ڕاســان بــە پیالنــی هێندێــک الیــەن و هێندێــک 

پرســیار و ڕەخنــەی دیکــە لــەو ڕاســتایەدا.

ــە کــه  ــاراوە ئەوەی ــە ئ ــەدا دێت ــەو پێوەندیی پرســیارێک کــە ل
ئــەم حیزبانــە کــە هەموویــان لــە خەباتــی چەکداریــی دژی 
ڕێژیــم مێژوویەکیــان هەیــە، یان النیکــەم ڕەوابوونــی خەباتی 
چەکدارییــان لــە دژی ڕێژیــم ڕەد نەکردووەتــەوە و تەنانــەت 
لــە ســااڵنی ڕابردووشــدا لــە هێندێــک دەرفەتــدا تیمــی 
ــەوە نێوخــۆ، تووشــی تێکهەڵچــوون  پێشــمەرگەیان ناردووەت
بــوون و بەداخــەوە زۆریــش هەڵکەوتــووە کــە پێشــمەرگەیان 
شــەهید و برینــدار بــووە، لــەو کاتانــەدا بــە شــانازییەوە ئــەم 
جەوالنەیــان بــاس کــردووە و لــە میدیاکانــی خۆیانــدا باویــان 
کردۆتــەوە، چۆنــە کاتێــک حیزبــی دێموکــرات ئــەم بەرنامەیە 
لــە ڕەهەندێکــی بەرفراوانــردا بەڕێــوە دەبــا، هــەر ئــەو 
حیزبانــە کارەکــەی دەخەنــە بەر ڕەخنە و نیشــانەی پرســیاری 
دەخەنــە ســەر، یــان هــەوڵ دەدەن لــە گرینگــی کارەکــە کــەم 

بکەنــەوە؟

ئێمــە بــۆ خۆمــان ســەبارەت بــە چۆنیەتیــی جەولــەی 
ــە،  ــان هەی ــک ڕەخنەم پێشــمەرگە و هەڵســوکەوتیان هێندێ
وەک ئــەوەی ڕێنوێنیەکانیــان بەباشــی لەبەرچــاو نەگرتــووە، 
نهێنییەکانیــان بەباشــی نەپاراســتووە و..هتــد، کــە ئــەم شــێوە 
ــە  ــە بێت ــە هــەر جەولەیەکــدا لەوانەی ــە کــەم و زۆر ل ڕەخنان
پێــش، ئەگــەر ڕەخنــەی ئــەم حیزبانــەش لــەم چەشــنانە بوایە 
ــەالی  ــزب و ل ــۆ حی ــەی دڵســۆزی ب ــە خان ڕەنگــە بکەوتنایەت
ئێمــەش جێــی پەســند بایــەن، هــەر وەکــوو زۆر لــەو چەشــنە 
ڕەخنانــە کــە لــە الیــەن ئەنــدام و الیەنگــر، یــان دڵســۆزانی 
ــەوە،  ــزب بووەنەت ــەرەوڕووی حی ــۆی واڵت ب ــە نێوخ ــورد ل ک
ــد  ــۆ چەن ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەم حیزبان ــەی ئ ــوو ڕەخن کەواب

هــۆی دیکــە:

•  هێندێــک لــەو حیزبانــە لــە ڕاســتیدا بەرنامەکــەی حیــزب 
ــاوی  ــەوەی بەرب ــە دەنگدان ــن ک ــندە، ئاگاداریش ــان پەس الی
ــگای  ــە ڕێ ــەاڵت ل ــەوەی خۆره ــۆی ئ ــە ه ــووە و بووەت هەب
ــزدا  ــە پەراوێ ــرات ل ــی دێموک ــی حیزب تێکۆشــان و قوربانیدان
نەمێنــێ و بکەوێتــە ڕۆژەڤــەوە. ئــەو حیزبانــە زیاتــر لــەوەی 
دڵخــۆش بــن بــە لەڕۆژەڤــدا بوونــی خەبــات لــە کوردســتانی 
ئێــران، دڵتەنگــن بــە لەڕۆژەڤــدا بوونــی حیزبــی دێموکــرات 
و ئــەوە بــە لەپەراوێزکەوتنــی زیاتــری خۆیــان دەبینــن، هــەر 
بۆیــەش دەیخەنــە ژێر پرســیارەوە و بــەم شــێوەیە دەیانهەوێ 

لــە گرینگیــی کارەکــە کــەم بکەنــەوە.



ت«
ەاڵ

ژه
 رۆ

نی
سا

»ڕا
ی 

گرە
کۆن

ن، 
ێرا

ی ئ
تان

دس
کور

ی 
رات

وک
ێم

ی د
یزب

 ح
16

ی 
گرە

کۆن
ی 

سی
سیا

ی 
ۆرت

ڕاپ

47

•  بەشــێکی دیکــەش لەوانەیــە لــە توانایاندا بێ بــۆ ماوەیەکی 
کــورت تیمێــک یــان دوو تیمــی پێشــمەرگە بنێرنــەوە، بــەاڵم 
دەزانــن کــە ئەگــەر ئــەوەش بکــەن بەبــەراورد لەگــەڵ 
بەرنامــەی بەرفراوانــی حیزبــی دێموکــرات لــە حــزووری 
پێشــمەرگە لــە نێوخــۆی واڵت و ڕادە و چۆنیەتیــی پێشــوازیی 
گەرمــی خەڵــک، دەنــگ و ڕەنگێکــی نابــێ، بۆیــە ئــەو 
ــە بەشــی یەکــەم ئاماژەمــان  ــە ل ــەی ک ــەو هۆیان بەشــەش ب

ــاندا. ــان نیش ــرد، دژکردەوەی پێک

ــەو  ــە ل ــەدا، ئێم ــە گرینگ ــەم بابەت ــەڵ ئ ــدی لەگ ــە پێوەن ل
باوەڕەدایــن کــە:

ــاری  ــەاڵت لەب ــتانی خۆره ــە کوردس ــورد ل ــەوەی ک •  1. نەت
دەستڕاگەیشــن بــە ڕاگەیەنــە گشــتییەکانی جیهــان، ئاســتی 
بــەرزی خوێندەوارییــان و ڕادەی وشــیاری و تێگەیشــتنیان 
ــان  ــۆڕی زۆری ــێلکرانیان، ئاڵوگ ــاف پێش ــانەوە و م ــە چەوس ل
بەســەردا هاتــووە، بۆیــە ئــەوان زیاتــر لــەوەی گوێ بگــرن لەو 
دەنگانــە، چــاو لــە کــردەوەکان دەکــەن بــۆ ئــەوەی بزانــن تــا 
چەنــد لــە خزمەتی جوواڵنــەوەی کــوردن، بۆیــە بەپێچەوانەی 
ئامانجــی ئــەو حیزبانــە، ئــەو شــێوە ئاخافــن و ڕەخنانەیان لە 
ڕاســان، نــە دەســکەوتێکیان بــۆ ئــەوان بەرهــەم هێنــا نــە لــە 

بایەخــی ڕاســانی کــەم کــردەوە.

•  2. حیــزب و الیــەن و تاکــە وشــیارەکانی خۆرهــەاڵت ئەرکی 
نیشــتانییانە کــە لــە هــەر دەرفەتێک کــە هەڵکــەوێ، بەدژی 
ڕێژیــم و بــە قازانجــی خەڵــک کەڵــک وەربگــرن و لــەو 
ڕاســتایەدا هــەر دەسپێشــخەری و ئێقدامێــک لــە الیــەن هەر 

کــەس و الیەنێکــەوە بــێ، پشــتیوانیی لــێ بکــەن.

•  3. ئەگــەر باوەڕمــان بــەو ڕاســتییە مــاوە کــە »حیــزب 
ئامرازێکــە بــۆ خزمــەت بــە کۆمەڵگــە«، دەبــێ کێبڕکــێ 
لەســەر چۆنیەتــی و چەندایەتــی خزمەتەکــە بــێ، نــەک 
لەســەر بەرپەرچدانــەوەی خزمەتێــک یــان، کــەم کردنــەوەی 
بەهــای خزمەتەکــە، تەنیــا لەبــەر ئــەوەی ئێمــە بــۆ خۆمــان 
نەمانتوانیــوە یــان نەمانویســتووە ئــەو خزمەتــە پێشــکەش بە 

ــن. ــک بکەی ــەوە و خەڵ جوواڵن

4 ســەرەڕای ئەو هەڵســوکەوتانەی کە ئەم حیزبانە ســەبارەت 
بــە ڕاســانی خۆرهــەاڵت کردوویانــە و ئــەو لێدوانانــەی لە کۆڕ 

و کۆمــەڵ یــان لــە ڕاگەیەنــە گشــتییەکاندا باویــان کردۆتەوە، 
ــتەی  ــەو هەڵوێس ــن ل ــڕای ڕەخنەگرت ــرات وێ ــی دێموک حیزب
ئــەو حیزبانــە لــە دانیشــتنەکان لەگەڵیــان، هەوڵــی داوە بــۆ 
ــتنی  ــەوە و نەهێش ــک بوون ــک نیزی ــر، لێ ــتایەتی زیات دۆس
گومانــەکان؛ چونکــە جەوهــەری خۆرهەاڵتــی نــوێ و ڕاســانی 

خۆرهــەاڵت ئــەوە دەخــوازێ.

هــەر لەو ڕاســتایەدا پێویســتە جارێکــی دیکە بــاوەڕی خۆمان 
لەپێوەنــدی لەگــەڵ هەوڵــدان بــۆ کاری هاوبــەش لــە شــکڵ و 
شــێوەیەکدا کــە خزمــەت بــە یەکڕیــزی هێــز و هیوابەخشــین 
ــە کوردســتانی خۆرهــەاڵت بــکات دەرببڕیــن،  بــە خەبــات ل
هــەر لــە چوارچێــوەی ئــەم بڕوایەشــدا بــووە کــە لــە مــاوەی 
ــۆ لێــک نزیــک  ــر تێکۆشــاوین ب ــردوودا، زۆرت 4- 5 ســاڵی ڕاب
بوونــەوە، لێــک حاڵــی بــوون و کاری بەکۆمــەڵ، چونکــە 
ــێ دەخــوازێ. هــەر  کۆمەڵگەکەمــان و ســەردەم ئەوەمــان ل
ئــەو بــڕوا بــە هاوکارییــەش یارمەتیــدەر بــوو کە لــە کۆنگرەی 
»ڕاســانی رۆژهــەاڵت« دەقێــک پەســند بکــرێ کــە دەســتی 
حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران هەرچــی زیاتــر ئــاوەاڵ 
ــەو مەبەســتە و نەهێشــتنی بەربەســت  ــۆ گەیشــن ب ــکا ب ب

لەســەر رێــگا، ئەمــەش دەقــی پەســندکراوەکە:

کۆمەڵێــک کادر و پێشــمەرگە و ئەندامــی حیزب لە بڕگەیەکی 
زەمانیــدا خۆیــان لــە حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران 

جیاکــردەوە و خۆیــان بــە نــاوی حیزبــی دێموکــرات ناســاند.
ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی  وەکــوو  ئێمــە 
ــاو و  ــە ن ــاڕەوا ل ــە ن ــەوان ب ــە ئ ــە ک ــان وای ــد پێ هەرچەن
مێــژووی حیــزب کەڵــک وەردەگــرن، بــەاڵم لەگــەڵ هەمــووی 
ئــەو راســتییانەدا، هــاوکاری و هاوپەیانــی نێــوان هێزەکانــی 
ئێســتادا  لــە  ئیســالمی  کۆمــاری  رێژیمــی  دژی  کــوردی 
ــە و خواســتی  ــەو هێزان ــی ئ ــەردەم یەکڕیزی پێویســتییەکی ب
خەڵکــی کــورد لــە کوردســتانی ئێــران دەزانیــن کــە حیزبــی 
دێموکراتیــش ئااڵهەڵگری ئــەو یەکڕیزی و کاری هاوبەشــەیە. 
و  حیــزب  یەکگرتنــەوەی  پڕۆســەی  بەرەوپێشــربدنی  بــۆ 
ــەش لەگــەڵ  ــۆ چارەســەری کێشــەی کاری هاوب هەروەهــا ب
ــە و الیەنــی دیکــە، هــاوکات لەگــەڵ هەوڵــی  ئــەو هاوڕێیان
ــنیار  ــەردووال پێش ــەندی ه ــگای پەس ــی جێ یەکگرتنەوەیەک

ــن: دەکەی

ــدی  ــە ناوەن ــدا ب ــگا ب ــرە رێ ــەوە، کۆنگ ــی یەکگرتن ــا کات  » ت
سیاســی بــۆ بەشــداری حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێران 
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ــی  ــە بوون ــەک ب ــاوکاری و هاوپەیانیی ــنە ه ــە هــەر چەش ل
ــەری رێژیمــی  ــی دژب ــان ئێران ــورد، ی ــزە سیاســییەکانی ک هێ
کۆمــاری ئیســالمی، بــە بوونــی ئــەو هاوڕێیانەشــەوە، ئەگــەر 
لــە چوارچێــوەی هــاوکاری و بــە قازانجــی خەباتــی کــورد لــە 
رۆژهەاڵتــی کوردســتان بزانــێ، نــاوی ئــەوان نەبێتــە کۆســپ 

لەســەر رێــگای ئــەو چەشــنە هاوکارییانــە«.

حیزبەکانــی  و  ڕێکخــراو  باقــی  لــە  چاوەڕوانیشــان 
ــزەوە  ــا بەڕێ ــەو ئاســتەدایە. ب ــم ل ــەری ڕێژی ــی دژب ڕۆژهەاڵت
بڕوانینــە کار و چاالکیــی یەکــر و ڕەخنەکانیشــان لــە یەکــر 
ــە  ــە ئامانجــی توانابەخشــین بــە خەبــات ل بنیاتنــەر بێــت ب
ڕۆژهــەاڵت. حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران، حیــزب و 
ڕێکخراوەکانــی دیکــەی کوردســتانی ئێــران بــە هاوئامانــج و 
هاوچارەنووســی خــۆی دەزانــێ و بەمەبەســتی دەوڵەمەندتــر 
ــە  ــە خۆرهەاڵتــی کوردســتان و گەیشــن ب ــات ل کردنــی خەب

ــان تێدەکۆشــێ. ــۆ هاوخەباتیی ئامانجــە هاوبەشــەکامنان، ب

داهاتووی ڕاسانی خۆرهەاڵت

بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەو ڕاســتییەی کــە »ڕاســانی خۆرهەاڵت« 
دەسپێشــخەرییەکی  بوێرانــە،  هەنگاوێکــی  ئەوەنــدەی 
شۆڕشــگێڕانە و لــە کاتــی خۆیــدا بــوو، هــەر لــەو ئاستەشــدا 
بەرنامەیەکــی قــورس، پــڕ تێچــوو و پــڕ ئاســتەنگە )هــەر لــە 
سەرەتاشــەوە بــەو لێکدانەوەیــە بڕیــاری لەســەر دراوە و 
دەســت پــێ کــراوە(، بــەاڵم ڕێگایەکــی دیکــە بــۆ درێژەدانــی 
خەباتێــک کــە لــە ئــەوڕۆی کۆمــاری ئیســالمیدا ئاکامــی 
دڵخــوازی هەبــێ، بــەدی ناکــرێ و نابیــرنێ. کــورد لــە مــاوەی 
٣٩ ســاڵی ڕابــردوودا، زۆر شــێوە لــە خەباتــی تاقــی کردۆتــەوە 
ــرێ،  ــن بک ــی دابی ــی مافەکان ــەت النیکەم ــەوەی تەنان ــۆ ئ ب
بــەاڵم بەداخــەوە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی لەگــەڵ هەموو 
چەشــنە مــاف و ئازادییــەک نامۆیــە، بۆیــە خەباتــی کــورد لــە 
ــە  ــێ ب ــوو شــتێک پێویســتە بب ــش هەم ــە پێ ــدا ل خۆرهەاڵت
هێزێکــی شــوێندانەر بــۆ ئــەوەی لە هاوکێشــە سیاســییەکانی 
ئێــران و ناوچــەدا حیســابی بــۆ بکــەن. ڕاســانی خۆرهــەاڵت 
دەکاتــە  نــوێ  خۆرهەاڵتــی  کــە  نەخشــەڕێگایەیە  ئــەو 
ــە  ــێ و ل ــژەی هەب ــان درێ ــتە ڕاس ــە پێویس ــزە، بۆی ــەو هێ ئ
هەمانکاتــدا پشــوومان لەســەرەخۆ بــێ، ئاســتەنگەکان ببینین 
و ڕێــگای دروســتی البردنیــان بدۆزینــەوە و پێــان وانەبــێ لــە 
ــاکام  ــە ئ ــەو نەخشــەڕێگایە )ڕاســان( ب ــدا ئ ماوەیەکــی کورت
ــی  ــۆ درێژەدان ــین ب ــە تێبکۆش ــە توانادای ــدەی ل دەگا. ئەوەن

ئــەو نەخشــەڕێگایە و لــە بیرمــان نەچــێ کــە ئەگــەر بەهــۆی 
ســەختیی ئــەو ڕێگایــە لەوانەیــە بەرەوپێــش چوونەکــە 
ــەاڵم ڕاســان  ــێ، ب ــت و هــەوراز و نشــێو ببین لەســەرەخۆ بێ
دەبــێ هــەر وەک ســراتێژی مبێنێتــەوە و چــاوی لــێ بکــرێ.

کوردستانی باشوور

کوردســتانی باشــوور ســەرەڕای ئــەوەی لــە بــاری پانتــای 
ــوور و  ــە دوای باک ــیمەتەوە، ل ــژەی حەش ــی و ڕێ جوغرافیای
خۆرهەاڵتــی کوردســتان ســێهەمین بەشــی کورســتان ئەژمــار 
دەکرێــت، لــە بــاری سیاســییەوە، زیاتــر لە هەموو بەشــەکانی 
دیکــە بۆتــە ناوەنــدی گرینگــی سیاســیی کــورد، بەشــێوەیەک 
کــە لە دەرەوەی واڵت کاتێک باســی کوردســتان دەکــرێ زۆرتر 
ئــەو بەشــەی کوردســتان مەبەســتە، ئــەوەش دەگەڕێتــەوە بــۆ 

چەنــد هــۆی گرینــگ:

•  1. دوای ڕووخانــی حکوومەتــی ســەدام حســێن، ئەو بەشــە 
وەک هەرێمێکــی فیــدڕاڵ لــە عێراقــدا، لــە یاســای بنچینەیــی 
عێراقــی نوێــدا بەفەرمــی نــارسا و لــە الیــەن حکوومەتێکــی 

ــرێ. ــدارە دەک ــەوە ئی خۆجێیی ی

ســەرچاوەیەکی  بــە  دەوڵەمەنــدە  هەرێمــە،  ئــەو   .2   •
بەرفراوانــی ژێــرزەوی لــە نــەوت و گاز و بــەو هۆیــەوە هــەر 
ــگای ســەرنجی  ــە جێ ــوو ب ــەوە ب ــە ســەرەتای دامەزراندنیی ل

ــی. ــی و ناوچەی ــی خۆرئاوای واڵتان

•  3. هێرشــی دەوڵەتــی ئیســالمیی عێــراق و شــام )داعــش( 
ــوور و  ــی باش ــە خاک ــێک ل ــی بەش ــە ٢٠١4دا و داگیرکردن ل
ــان و  ــمەرگەکان و هاوپەیان ــەی پێش ــی قارەمانان بەرەنگاری
پاشەکشــە پێکــردن بــە داعــش و کۆنتــڕۆڵ کردنــەوەی ئــەو 
ــەاڵتی  ــر دەس ــر لەژێ ــە پێش ــم ک ــی هەرێ ــە خاک ــە ل بەش
ــەکان«  ــە ناوچــە جێناکۆک ــوو و »ب ــدا ب ــی ناوەندی حکوومەت

ــارساوە. ن

ئەمانــە و چەندیــن هــۆی دیکــەش، بەســتێنێکی لەباریــان لــە 
هەمــوو بارێکــەوە خوڵقانــد بــۆ ئــەم بەشــەی کوردســتان و لە 
ئاکامــدا ژمارەیــەک لــە کۆمپانیا هــەرە بەناوبانگەکانــی نەوت 
و گاز بــە مەبەســتی دەرهێنــان، هەنــاردە و گــەڕان بــە دوای 
ئــەو ســەرچاوە ژێرزەوییانــەدا ڕوویــان کــردە هەرێمەکــە. تــا 
ــان  ــی واڵت ــە ٣٠ کۆنســوڵگەری و نوێنەرایەتی ــر ل ئێســتا زیات
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ــر کراونەتــەوە کــە  ــە هەولێ و ناوەندەکانــی ســەر بــە UN ل
ئــەو دۆخــە لەبــارەی کــە بــۆ ئــەو بەشــە پێکهاتــووە، ســەنگ 
و قورســاییەکی بەرچاوی سیاســی و دیپلۆماســی بەو بەشــەی 
کوردســتان بەخشــیوە، تــا ئــەو جێگایــەی کە پێشــر ســەرۆکی 
هەرێــم و لــە ئێســتادا ســەرۆک وەزیرانــی حکوومەتەکــەی لە 
زۆر واڵتدا وەک ســەرکۆماری واڵتێکی ســەربەخۆ پێشــوازییان 
ــاش  ــەن دەوڵەتانــی گرینگــی دنی ــە الی لێکــراوە و دەکــرێ. ل
بــە چــەک، تەقەمەنــی، ڕاهێنانــی پیشــمەرگە و گرووپگەلــی 
ڕاوێــژکاری و تەنانــەت لــە ڕووی دارایی یــەوە، لــە شــەڕ دژی 

داعــش یارمەتــی دەکرێــت.

ســەرەڕای ئــەم دۆخــە لەبــارە، بەداخــەوە حکوومەتــی هەرێم 
تــا ئێســتا نەیتوانیــوە لــەم دەرفەتانــە وەک پێویســت کەڵــک 
وەربگــرێ و لــە ئاکامــدا، نــەک هــەر نەیتوانیــوە لــە مــاوەی 
ئــەو ٢6 ســاڵەدا لــە بــاری ئابــووری و خۆشــبژیویی خەڵکــەوە 
ســەقامگیری پێکبێنــێ و بــەرەو بەدامەزراوەیــی کــردن بچــێ، 
ــەوەش  ــووە، ئ ــوون چ ــر ب ــەرەو خراپ ــەرۆژ ب ــوو ڕۆژب بەڵک

دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد هــۆی دەرەکــی و نێوخۆیــی:

گرینگریــن هــۆی دەرەکــی، کۆمــاری ئیســالمیی ئێرانــە، کــە 
لەســەرەتای پێکهاتنــی ئــەو هەرێمــەوە بــۆ کۆســپ دروســت 
کــردن، دووبەرەکــی نانــەوە و تێکدانــی دۆخــی هەرێــم، 
بەشــێوەی ڕاســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ بــەردەوام خەریکــی 
پیالنگێــڕان بــووە. لــە گرینگریــن ئــەو پیالنانــە دەکــرێ 
ئامــاژە بــە بڕینــی بوودجــەی هەرێــم لــە الیــەن حکوومەتــی 
بەغــداوە و بــە پیالنــی ڕێژیمــی ئێــران بکەیــن، کە بۆتــە هۆی 
ــی  ــی و پێکهێنان ــووری و کۆمەاڵیەت ــی ئاب ــی بەرین قەیرانێک
ناڕەزایەتــی دانیشــتووانی ئــەو هەرێمــە، بەجۆرێــک کــە 
ــاوەدان کردنــەوە و  ــاری خزمەتگــوزاری، ئ ــە کاروب بەشــێک ل

چەندیــن بەشــی دیکــە ئیفلیــج یــان نیــوە ئیفلیــج بــوون.
ڕووکردنــی داعــش بــۆ ناوچــە کوردســتانییەکان و داگیرکرنــی 
تێوەگالنــی  ئاکامــدا  لــە  و  ناوچانــە  لــەو  زۆر  بەشــێکی 
حکوومەتــی هەرێــم بــە شــەڕێکی نەخــوازراو و درێژخایــەن 
ــەم  ــە ل ــی دیک ــی، یەکێک ــی و دارای ــووی زۆری گیان ــە تێچ ب
بــۆ  دەگەڕێتــەوە  زۆری  بەشــێکی  ئــەوەش  هۆکارانەیــە. 
نفــووزی کۆمــاری ئیســالمی النیکــەم لــە نێــو بەشــێک 
ــە  ــش، ک ــی داع ــتان و فەرماندەکان ــە دەس ــەاڵت ب ــە دەس ل
ئێمــە لەکاتــی خۆیــدا بــە درێــژی لەســەر ئــەو بابەتــە 
نووســیومانە و قســەمان کــردووە. بەشــێک لــەو کۆســپانەش 
کــە حکوومەتــی هەرێــم ڕووبــەرووی بووەتــەوە وەک هاتنــی 

ــاوارەی شــەڕ بــۆ هەرێــم  ــە یــەک میلیــۆن  و نیــو ئ نزیــک ب
و زۆر گرفتــی دیکــەش، دەرهاویشــتەی ئــەم پیالنانــەن. ئێمــە 
لــەو باوەڕەدایــن کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمیی ئێــران لــە 
داهاتووشــدا لــە بەڕێوەبردنــی ئــەو پیالنانــە دژی حکوومەتی 
ــە رێگــەی  ــەو پیالنانــەش ل هەرێــم ڕاناوەســتێ و زۆربــەی ئ
بەغــداوە جێبەجــێ دەکات. حەشــدی شــەعبی کــە الیەنێکــی 
ســەربازی و هێزێکی ئیدئۆلۆژیکی دەســتپەروەردەی ڕێژیمی 
ــڕای  ــە، وێ ــای لوبنان ــای حیزبوڵ ــالمی و هاوت ــاری ئیس کۆم
ســوپای قــودس، ئامرازەکانــی دەســتی ڕێژیمــن بــۆ جێبەجــێ 

ــە. ــەم هەرێم ــی ل ــی سیاســەت و پیالنەکان کردن

هــەر ئەم سیاســەت و بیروبــاوەڕە ئیدئۆلۆژیکــەش ڕێکخەری 
هێرشــی ســەربازیی بەغــدا بــۆ ســەر هەرێمــی کوردســتان لــە 
١6ی ئۆکتۆبــری ٢٠١٧ بــوو؛ بــە بیانــووی بەشــداریی خەڵکــی 
باشــووری کوردســتان لــە گشتپرســیی ٢5ی ســێپتامرب بــۆ 
دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیــان. لــەم هێرشــەدا حەشــدی 
شــەعبی بــە هــاوکاری لەگــەڵ هێزەکانــی دیکەی عێــراق و بە 
ڕێنوێنی و پیالنی قاســم ســلێانی فەرماندەی ســپای قودســی 
ســەر بــە ســپای پاســدارانی ئێــران، بــە چــەک و جبەخانــەی 
قــورس بەشــدار بــوون و توانییــان کەرکــووک و هەمــوو 
ناوچــە کێشــە لەســەرەکانی کوردســتان کــە پێشــمەرگە دوای 
هێرشــی داعــش و کشــانەوەی هێزەکانــی عێراق لەو شــوێنانە 
کۆنتڕۆڵــی کردبــوو، لەگــەڵ بیــرە نەوتییــەکان جارێکــی دیکــە 
بخەنــەوە ژێــر دەســەاڵتی حکوومەتــی بەغــدا. بــەم چەشــنە 
ناوچەیەکــی بەرفــراوان )نزیــک بــە نیــوەی( لە خاکی باشــوور 
کــە بــە قارەمانەتیی کــەم وێنەی پێشــمەرگە و شــەهیدبوونی 
ســەدان و برینداربوونــی هــەزاران پێشــمەرگە لەژێــر دەســتی 
داعــش ڕزگار کــرا و پارێــزرا، لەدەســت چــوو. ئــەو شکســتە 
ــەروبەرییەی  ــاگەردانی و بێس ــەو پاش ــتەی ئ ــە دەرهاویش ک
حیزبــە سیاســییەکانی هەرێــم بوو، بێجگــە لــەوەی گورزێکی 
کاریگــەری لــە دەســەاڵت و هەیمەنــەی هەرێــم وەشــاند و 
ــە  ــر ل ــی زیات ــی و ئابوورییەکان ــکەوتە سیاس ــەی دەس زۆرب
دوو دەیــەی دەســەاڵتداریی هەرێمــی باشــووری کوردســتانی 
وەشــاندووە، دڵ و شــعووری هەمــوو کوردێکــی برینــدار کرد، 
برینێــک کــە وەکــوو زۆر لــە برینەکانــی دیکــەی سەرجەســتە 
و دڵــی کوردســتان قــەت ســاڕێژ نابێتــەوە و لە مێــژوودا تۆمار 

دەبــێ.

بــەم چەشــنە هەرێمــی کوردســتانی باشــوور کــە بــە هەمــوو 
کەموکووڕییەکانیــەوە هەمــوو کوردێک شــانازیی پێــوە دەکرد 
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ــی  ــە دەوڵەتێک ــە ببێت ــوون ک ــەوەدا ب ــی ئ ــە چاوەڕوانی و ل
ــر  ــە ژێ ــاوی کەوت ــێکی بەرچ ــتان، بەش ــەربەخۆی کوردس س

دەســەاڵتی حەشــدی شــەعبی. 

بەو هیوایەی کە حیزبە سیاســییەکانی باشــوور ئــەو ئەزموونە 
تاڵــە بکــەن بــە دەرس و دەرفــەت بــۆ پێداچوونــەوە بەســەر 
ــە  ــە ب ــییەکی لێبڕاوان سیاســەتەکانی پێشــوویان و خەسارناس
مەبەســتی دەســپێکردنی وەرزێکی نــوێ لــە پێوەندییەکانیان، 
لــە پێنــاو پاراســتنی دەســکەوتەکانی ئەو بەشــەی کوردســتان.

هۆکارە نێوخۆییەکان

تۆوێــک کــە دەســەاڵتدارانی ئــەو هەرێمــە بــە درێژایــی 
چەندیــن دەیــە چاندوویانــە، ڕشــتنی کۆنە قیــن، تۆڵەکردنەوە 
و شــکاندنی یەکــرە. ئــەو شــێوازە لــە هەڵســووکەوت، کــە لــە 
مــاوەی چەنــد دەیــەی ڕابــردوودا لــە نێــو بەشــێکی بەرچــاو 
ــەم بەشــەی کوردســتان پــەرەی گرتــووە و  ــە حیزبەکانــی ئ ل
چەندیــن شــەڕی خوێناویــی لــێ کەوتووەتــەوە، ئــەم ملمالنێ 
ــەم  ــد ل ــە. هەرچەن ــتاش بەردەوام ــا ئێس ــە ت و ڕکابەرایەتیی
چەنــد ســاڵەی دواییــدا تێکهەڵچوونــی چەکــداری لــە نێــوان 
الیەنــەکان بەفەرمــی ڕووی نــەداوە، بــەاڵم لــە کــردەوەدا 
بابەتــی دژایەتــی کردنــی یەکر و ملمالنێــکان، گۆڕانکارییەکی 
ئەوتــۆی بەخــۆوە نەبینــی و لە جێی خۆیەتــی. لە ژینگەیەکی 
ئەوتــۆدا هێڵــی ســوورێک نامێنــێ و هەمــوو شــتێک دەبێتــە 
قوربانیــی بەرژەوەندیــی حیزبــی و دوژمنانــی کورد دەســتیان 
ئــاوەاڵ دەبــێ بــۆ دەســتێوەردان و تەڕاتێــن لــە هەرێــم. 
ــەن  ــە الی ــازار ل ــای خــۆی لەدەســت دەدا، ب شــەفافیەت مان
مافیــای حیزبــی قــۆرخ دەکــرێ و متانەیەک لەنێــوان خەڵک 
و دەســەاڵتدا نامێنــێ. لــە دۆخێکــی ئەوتــۆدا الیەنــەکان 
ئامــادەن ڕوو بکەنــە دوژمنانــی کــورد بــۆ شکســت پێهێنانــی 
یەکــر، بــەاڵم ئامــادە نیــن لەگــەڵ یەکــر ســازان بکــەن و هەر 
الیەنێــک تەنیــا خەمــی خۆیەتــی. دەرهاویشــتەی ئــەم شــێوە 
ــە  ــڕۆ ک ــتانی ئەم ــی کوردس ــە هەرێم ــەاڵتدارێتییە بۆت دەس
وەبیرهێنــەرەوەی ســەردەمی میرنشــینەکانە کە هەر کەســەو 
حاکمــی بەشــێکە؛ حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران بــۆ 
ئــەم دۆخــە شــێواوەی هەرێــم بــە پەرۆشــە، لەبــەر ئــەوەی:

•  1. بەشــێکی کوردســتان دوای ســااڵنێکی زۆر لــە قوربانیدان 
ــە  ــە ببێت ــەوت ک ــۆ هەڵک ــی ب ــی زێڕین ــی، دەرفەتێک و وێران
خــاوەن حکوومــت و دەســەاڵتێکی خەڵکــی و ئەزموونێکــی 
ســەرکەوتووی کــوردی، بــەاڵم دوای ٢6 ســاڵ بەبێ ئــەوەی 

ئەزموونێــک وەرگــرێ، بــەرەو ئــەوە دەچــێ کــە ببێتــە 
منوونەیەکــی شکســت خــواردوو لــە دەســەاڵتی کــوردی، 

ــوردە. ــی ک ــیی دوژمنان ــگای دڵخۆش ــەش جێ ئەم

•  2. لــەم دۆخــە ئاڵــۆزەدا، کــە ڕێژیمــی کۆمــاری ئیســالمی 
دوژمنــی ســەرەکیی هەمــوو کــورد بــە تایبــەت حیزبــی 
دێموکراتــی کوردســتانی ئێرانــە، ڕۆژبــەرۆژ زیاتــر دەســەاڵت 
و نفــووزی خــۆی لــەو بەشــەدا پــەرە پێــدەدا، بــەم شــێوەیە 
ئەمنیەتــی ئێمــە کــە لــەو بەشــەدا نیشــتەجێین، زیاتــر 
دەکەوێتــە مەترســی و ڕۆژبــەرۆژ دەکەوینــە بــەر هەڕەشــەی 

ــەو ڕێژیمــە. ــری ئ زیات

•  3. ئاکامــی نەرێنیــی ئــەو هەلومەرجە نالەبــارە دەبێتە هۆی 
دانانــی شــوێندانەرییەکی وێرانکــەر لەســەر دەروونی هەموو 
کوردێکــی خەباتــکار کــە لــە پێنــاو ئازادیــی واڵتەکەیــدا، 

ئامــادەی هەمــوو چەشــنە گیانبازییەکــە.

ــی  ــە حیزب ــوازێ ک ــم دەخ ــە هەرێ ــە ل ــەم ئاڵوگۆڕان ــە ئ بۆی
دێموکــرات، بــە پێــی ئیمــکان و توانــا ڕێوشــوێنی گونجاوتر بۆ 
پارێــزگاری و چاالکییەکانــی خــۆی ڕەچــاو بــکات، بــۆ ئــەوەی 
ــەو  ــۆی ئ ــە ه ــە ب ــەی ک ــەو ڕووداوان ــوو ئ ــە هەم ــێ ل بتوان
دۆخــە نەخــوازراوەی باشــووری کوردســتان چاوەڕوان کــراون، 

خــۆی بپارێــزێ. 

ســەرەڕای ئــەو بارگرژییانــەی باشــوور، ئێمــە هەوڵــان 
ــک  ــە الیەنێ ــەدا نەبین ــەو ناوچەی ــەکانی ئ ــە هاوکێش داوە ل
لــە کێشــەکان و ســەربەخۆیی حیزبەکەمــان بپارێزیــن و 
ــە  ــتەوایی ل ــر و ئاش ــی خێ ــە زمان ــەوە ک ــش دەکەین جەختی

ــن. ــەکان بی ــوان الیەن نێ

لــە هەمــان کاتــدا لــە کۆبوونەوەکامنــان لەگــەڵ الیەنــەکان، 
ــەت  ــردووە. تەنان ــاس ک ــان ڕاشــکاوانە ب ــی خۆم بۆچوونەکان
ئەگــەر ڕەخنەگرانــەش بووبێــت. لــە الیەکــی دیکــەوە بەبــێ 
دەســەاڵتی حکوومەتــی  کــێ  ئەوەیکــە  لەبەرچاوگرتنــی 
حکوومەتەکەمــان  و  خــاک  حورمەتــی  بەدەســتەوەیە، 

پاراســتووە.

ئــەو سیاســەتە یارمەتیــدەر بووە بــۆ ئــەوەی حورمەتی حیزب 
ــەم  ــتە ئ ــە پێویس ــێ، بۆی ــزراو ب ــەوە پارێ ــوو الیەک ــە هەم ل
سیاســەتە لــە الیــەن ئێمــەوە بــەردەوام بــێ و بە تێگەیشــتنی 
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ــدا  ــم پێی ــی هەرێ ــە حکوومەت ــەو هەلومەرجــە دژوارەی ک ئ
تێپــەڕ دەبــێ و هەروەها لەبەرچاوگرتنــی زەخت و پیالنەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی بــۆ ســەریان، چاوەڕوانییەکامنــان لــە 

ئاســتێکی لۆژیکیــدا بــێ.

کوردستانی باکوور

کۆمەڵگــەی کــورد لــە کوردســتانی باکــوور، وەک بەشــەکانی 
دیکــەی کوردســتان ئایین، خێڵ و پێکهاتــەی نەتەوەیی جیاواز 
ــژووی  ــە مێ ــتی، ل ــێوەیەکی گش ــەاڵم بەش ــرێ، ب ــۆ دەگ لەخ
هاوچــەرخ، دوای شــەڕی جیهانیــی یەکــەم و دابــەش بوونــی 
قەڵەمــڕەوی ئیمپراتۆریی عوســانی و بنیاتنانــەوەی تورکیەی 
نــوێ بەدەســتی کەمــاڵ ئاتاتــۆرک، ســەرهەڵدانی کــوردەکان 
بــۆ ڕزگاری لــە چنگــی ســتەم و زۆرداری و چەوســاندنەوەیان 
ــی تورکــەوە  ــە دوای یەکەکان ــەک ل ــە ی ــەن حکوومەت ــە الی ل

بــەردەوام بــووە.

ــەوە  ــی بەخۆی ــی نوێ ــەدا ڕەوتێک ــەو بەش ــورد ل ــی ک  خەبات
بینیــوە. خەباتــی ئــەم بەشــە بــۆ خــۆی هەڵگــری مێژوویەکی 
جیــاواز لــە خەباتــی خەباتکارانــی کــوردی ئــەم بەشــەیە، چ 
لــە ڕابــردوو و چ لــە ئێســتادا. لێــرەدا مەبەســتی ئێمــە بــاس 
کــردن لــە مێــژووی حیزبێکــی دیاریکــراو نییــە، بەڵکــوو 
تەنیــا دەمانهــەوێ گۆڕانکارییــە سیاســییەکانی ئــەم بەشــەی 
ــەر  ــە ب ــردوودا بخەین ــاڵی ڕاب ــاوەی 4 ـ5 س ــە م ــتان ل کوردس
ــەک کــە پەکەکــە ڕۆڵ  ــن. گۆڕانکاریی ــاس و شــڕۆڤەی بکەی ب
و کاریگەریــی گرینگــی بەســەریەوە هەبــووە و هەیــە. دوای 
ــە الیــەن حکومەتــی تورکیــەوە  ئــەوەی کــەpkk بەگشــتی ل
بــە »تێرۆریســت« نــارسا، تێکۆشــاوە لەژێــر ناوگەلــی جیــاوازدا 
ــەدا  ــە چوارچێــوەی تورکی شــێوەی خەباتــی یاســایی خــۆی ل

پــەرە پێبــدات.

پارتــی دیموکراتــی گەالن)هەدەپــە( یــەک لــەو حیزبانــە بووە 
کــە پــرس و مافەکانــی گەلی کــوردی لــە باکــوور ورووژاندووە. 
زۆرتــر بــەم هۆیــەوە لــە هەڵبژاردنەکانــی پەرملانیــی تورکیــە 
لــە مانگــی 6ی ســاڵی ٢٠١5 توانــی بــۆ یەکەمجــار بەربەســتی 
هەڵبژاردن بشــکێنێ و زیاتر لە ٨٠ کورســیی پارملان بەدەســت 
بێنــێ. ئــەوە لەکاتێکــدا بــوو کــە حیزبــی دەســەاڵتدار، واتــە 
ــی  ــە بەپێــی ژمــارەی کورســییەکانی پارملــان، نەیدەتوان ئاکەپ
بەتەنیــا حکوومــەت پێک بێنــێ، هــەر بۆیــە ناچــار بــوو 
لەگــەڵ یەکێــک لــە حیزبــە بــراوەکان، حکوومەتــی هاوبــەش 

ــە،  ــە هەدەپ ــە ل ــتەش بێجگ ــەو مەبەس ــۆ ئ ــێ، ب دامبەزرێن
حیزبێکــی دیکــە بــۆ ئــەو هاوبەشــییە گونجــاو نەبــوو.

 ئــەم دەرفەتــە هەلێکــی زێڕیــن بــوو کــە پەکەکــە لــە ڕێگەی 
هەدەپــەوە بتوانــێ بــۆ یەکەمجــار ببێتە شــەریکی دەســەاڵت 
لــەو واڵتــەدا. الیەنــی دیکــەی ئــەم دەرفەتــە ئــەوە بــوو کــە 
پەکەکــە دەیتوانــی بــە ڕێــگای خەباتــی پارملانــی و یاســایی، 
هەنــگاو بــە هەنــگاو بەشــێکی بەرچــاو لــە مافەکانــی گەلــی 
کــورد بەدەســت بهێنێ، بــەاڵم بەداخــەوە بە ســەرکەوتنەکانی 
ئــەم هەڵبژاردنــە لەخۆبایی بوو و تووشــی لێکدانــەوەی هەڵە 
بــوو کاتێــک کــە بەشــێوەیەکی چــاوەڕوان نەکــراو ڕایگەیانــد 
کــە هاوپەیانێتــی لەگــەڵ ئاکەپە الی ئــەوان هێڵی ســوورە و 

لــە بنەڕەتــدا ئــەم دەرفەتەیــان ڕەت کــردەوە.

ــی  ــەدا، الیەن ــەو کات ــە ل ــن ک ــر نەکەی ــتییەش لەبی ــەو ڕاس ئ
دیکــەی ناوچەییــش هەبــوون کــە هانــدەر بــوون لەوەیکــە 
پەکەکــە، تووشــی ئــەو هەڵــە قەرەبوونەکــراوە ببــێ و دۆخــی 
ــەم  ــش ئ ــێوێنن و کوردی ــان بش ــی خۆی ــە قازانج ــە ب تورکی

ــە کیــس بچێــت. ــەی ل ــە زێڕین دەرفەت

ــەد  ــە س ــر ل ــار و زیات ــە ٨١ پارلەمانت ــەدا هەدەپ ــەو قۆناخ ل
شــارەوانیی کوردســتانی باکووریان بەدەســتەوە بــوو. بەکورتی 
کۆنرۆڵــی ئــەو بەشــەی کوردســتانیان بەدەســتەوە بــوو. 
دەوڵــەت لــە هیــچ شــوێنێک هێرشــی بــۆ نەدەبــردن ئەگــەر 
بــە دڵیشــی نەبووبــێ بــەاڵم هەوڵــی دەدا پڕۆســەی ئاشــتی 
درێــژە پێبــدا. لە ســاڵی ٢٠١5 بە کوشــتنی دوو پولیســی تورک 
لــە الیــەن »پەکەکــە«وە، حکوومــەت بیانــووی کەوتەدەســت 
ــە  ــەر پەکەک ــۆ س ــە ب ــی تورکی ــەش و پولیس ــی ئەرت بۆهێرش
ــی  ــەڕ و پێکدادان ــدا ش ــە ئەنجام ــتان، ل ــووری کوردس و باک
چەکــداری بــە شــێوەیەکی بەربــاو دەســتی پێکــرد و تورکیــە 
زۆر بــە چــڕی لــە ڕاگەیەنەکانــی خۆیــدا، کاری لــە ســەر ئــەو 
شــەڕە دەکــرد. ســراتێژیی خەنــدەق کــە شــەڕی هێنایــە نێــو 
ــتانی  ــی سیاســیی کوردس ــە بزاڤ ــری ل ــی ت ــارەکان، زەبرێک ش
باکــوور وەشــاند، کــە تێیــدا دەیــان هــەزار کــەس ئــاوارە بوون 
و بــە هــەزاران کەســیش دەســگیرکران و بــە هەزارانیــش 

گیانیــان لەدەســت دا. 

بارودۆخــی سیاســیی حکوومەتــی تورکیــە لــەو ســەروبەندەدا 
بــاش نەبــوو؛ لەگــەڵ ئامریــکا و ئۆرووپــا، پێوەندییەکــی 
ساردوســڕی هەبــوو. بــە کــردەوە دژایەتــی ســووریەی دەکــرد، 
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ــی عێراقیــش  ــوو. لەگــەڵ دەوڵەت ــن لەشــەڕدا ب ئەگــەر نەڵێی
بەتــەواوی ناکــۆک بــوو هــەر بــەم شــێوەش لەگــەڵ ئێــران لــە 
ملمالنێیەکــی ســەختدا بــوو هــاوکات پێوەندییەکانــی لەگــەڵ 

ڕووســیە بارگــرژ و ئاڵــۆز بــوون.

دەتوانــێ  بــە ســراتێژیی خەنــدەق  پێی وابــوو  پەکەکــە 
ــی  ــی مرۆی ــە قەڵغان ــوود ل ــەربازگە و س ــە س ــارەکان بکات ش
ببینــێ و جەنگــی یەکالکــەرەوە لەنێــو شــارەکان بەرپــا بکات. 
هەروەهــا پێیــان وابوو بە یــەک – دوو بانگــەواز خەڵک لەنێو 
ــرکاری  ــەاڵتی داگی ــە دەس ــی ب ــن و کۆتای ــارەکان ڕادەپەڕێ ش
دەهێنــن، بــەاڵم ئەو ســراتێژییە کاتێک شانســی ســەرکەوتنی 
هەیــە کــە برۆکراســیی دەوڵــەت کۆتایــی پێهاتبــێ و هەمــوو 

ئامرازەکانــی هێــزی لەدەســت چووبێــت.

ســەرکردایەتیی پەکەکــە لــە خوێندنــەوەی پێگــەی دەوڵەتــی 
ــک  ــەوەی لێ ــوو و ئ ــەی ســراتێژی ب ــەدا تووشــی هەڵ تورکی
نەدابوویــەوە کــە ئەردۆغــان دەتوانــێ لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 
الیەنــە ناکۆکانــە پێوەندییەکانــی ئاســایی بکاتــەوە. لەپێشــدا 
لەگــەل مەهەپــە ڕێککــەوت؛ ئــەو ڕێککەوتنــە تەنانــەت 
ڕێککەوتنــی سیســتمی ســەرۆکایەتی لەگــەڵ ئــەو حیزبــەی 
لێکەوتــەوە. هــەر لــە مــاوەی یــەک ڕۆژدا بنکــەی ســەربازیی 
ئینجێرلیــک بــەڕووی واڵتانــی ڕۆژئــاوا و ئامریــکادا کرایــەوە، 
هــاوکات ڕایگەیانــد کــه لــە شــەڕی دژی تیــرۆر لــە ســووریە و 

عێــراق، هاوکاریــی ئامریــکا دەکات. 

مانگــدا  یــەک-دوو  مــاوەی  لــە  هەوڵیــدا  ئەردۆغــان 
پێوەندییەکانی لەگەڵ ڕووســیە ئاســایی بکاتەوە و بیگەیەنێتە 
ئاســتی دۆســتایەتی و هاوکاریــی دوو الیەنــە، پێوەندییەکانــی 
ــەی  ــە کودەتاک ــش ک ــردە پێ ــێوەیەک ب ــاوا بەش ــەڵ ڕۆژئ لەگ
مانگــی ژوئیــەی٢٠١6 نەیتوانــی کاریگەریــی بەســەریەوە 
ــە قازانجــی خــۆی کەڵکــی  ــە کودەتاکــە ب بێــت. تەنانــەت ل
ــی  ــژە جیاجیاکان ــە توێ ــی ل ــەزار کەس ــان ه ــرت و دەی وەرگ
کۆمەڵگــەی تورکیــە بــە تاوانــی بەشــداری کردنیــان لــە کودەتا 

ــن. ــزی خس ــا و پەراوێ وەال ن

ــەوە،  ــکری و نیزامیی ــواری لەش ــە ب ــە ل ــد پەکەک ــەر چەن ه
توانــی هێنــدێ زەربــە لــە هێزەکانــی تورکیــە بــدا، بــەاڵم لــە 
ــێکی  ــەر هێرش ــە ب ــتان کەوت ــووری کوردس ــەری باک سەرتاس
بەربــاو و توندوتیــژ و لــە ئاکامــدا لــە نێوخــۆ و لــە دەرەوەدا 
ــی  ــی و نیزامی ــی سیاس ــە ئەزموون ــە و کادری ب ــزی کارام هێ

زۆری لەدەســت داوە.

بێجگــە لــەوە بەدەیــان شــار و گونــدی وەک ســوری ئامــەد، 
جزیــرە، فارقیــن، رشنــاخ، نســێبین، ســلۆپی و گــەوەر و...هتد، 

کەوتنــە بــەر تەوژمــی کاولکاریــی حکوومــەت.

ــەک  ــارە ژمارەی ــە، هەرج ــی تورکی ــارە گەورەکان ــو ش ــە نێ ل
کەســی مەدەنــی دەکــوژران، بــەاڵم ئــەو شــێوە کردەوانــە، لــە 
الی کــورد، تــورک و بیــروڕای گشــتی، لــە دەرەوەی تورکیــاش، 
کاریگــەری زۆر نێگەتیڤــی لەســەر بزووتنــەوەی کــورد دانــا و 
دەرفــەت و بیانوویەکــی ئەوتــۆی دایــە دەســتی دەوڵــەت کــە 
ڕقــی چەندیــن ســاڵەی خــۆی بــە هێندێــک شــار و بەتایبەتــی 
پەکەکــە و هەدەپــە و دەورووبەرەکانیــان بڕێــژێ؛ بۆیــە زۆر 
ــە  ــتەوە و ل ــەی قۆس ــەو هەل ــە، ئ ــی و توندوتیژان ــە خێرای ب
پێشــدا لــە ڕووی یاســایی هــەم لەســەر شــارەوانییەکان و هەم 

لەســەر پارلەمانتــارەکان پەروەندەســازیی کــرد.

ئەوانــی دەسبەســەر کــردن و بردنییــە بــەردەم دادگاکان، 
حکوومــەت الی ڕای گشــتی وای دەنوانــد کــە ئــەم کــەس و 
ــام  ــان ئەنج ــندی زۆری ــژ و ناپەس ــاری توندوتی ــە ڕەفت الیەنان
داوە. ئەمــەش خەســارێکی گــەورە بوو و ئێســتاش ژمارەیەکی 
و  سیاســەت  ئــەو  ئاکامــی  زیندانەکانــدان.  لــە  زۆریــان 
ــەی ســااڵنی  ــە بەپێچەوان ــە هــۆی ئەوەیک ــوو ب ــە، ب کردەوان
ڕابــردوو، بیــروڕای گشــتیی کــورد لــە باکــوور، دژکردەوەیەکــی 
ئەوتۆیــان لــە دژی حکوومەت نیشــان نەدا؛ بۆیە کار گەیشــتە 
ــی  ــە ئەزموون ــی ب ــە پارملانتاران ــەک ل ــە ژمارەی ــەک ک جێگای
هەدەپــە، لــە تویتەکانیانــدا، گلەییــان لــە خەڵــک دەکــرد کــە 
بۆچــی لــە دژی دەوڵــەت هەڵوێســتێکیان نییە وخۆپیشــاندان 
ناکــەن؟ ئــەم دۆخــە لــە نێــو شــارە گەورەکانــی تورکیەشــدا بە 

هەمــان شــێوە بــەردەوام بــوو.

دەوڵەتانــی دەرەوە و بیــروڕای گشــتیی ئامریــکا و ئۆرووپــاش 
جگــە لــە بڕێــک هەڵویســتی نەرێنیــی نــەرم لــە دژی 
حکوومــەت، وەک مەحکــووم کردنــی سیاســی و ڕاگرتنــی 
ــی  ــە ئەندامەتی ــەبارەت ب ــا س ــی ئۆرووپ ــژی یەکیەتی وتووێ
ــە  ــان ل ــتی دیکەی ــا، هەڵوێس ــی ئۆرووپ ــە یەکیەتی ــە ل تورکی
خۆیــان نیشــان نــەدا، وەک بڵێی تورکیە پێشــوەختە پێشــبینی 
ئــەو حەرەکەتانــەی کردبێــت، بۆیــە بــێ تــرس هێرشــی دەکرد 
ــی  ــووە. خاڵ ــێ، هێرشــەکانی ڕانەگرت ــدا ب و ئێستاشــی لەگەڵ
جێــی ســەرنج ئــەوە بــوو کــە ئــەم هێرشــانە لــە پارچەکانــی 
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دیکــەی کوردســتانیش، هیــچ هاوســۆزی و هاودەردییەکــی بۆ 
ــووە. ــەدواوە نەب ــە ب پەکەک

ــە ســەد ســەرۆک و هاوســەرۆکی  ــر ل ــەدا زیات ــەو ڕووداوان ل
شــارەوانی لــە باکــووری کوردســتاندا تــا بەفرانبــاری٩5 گیراون 
و هــەر هەمــووش لێپێچینــەوە و حوکمــی گرتنیان پشتڕاســت 
کراوەتــەوە و چاوەڕوانــی دادگاییــن. لــە جیاتــی ئــەو ســەرۆک 
ــەت وەک  ــە حکووم ــەی ســەر ب شــارەوانییانە کەســانی دیک
جێگــرەوە بەنــاوی قەیێــم دانــراون. تــا ئێســتا ١٢ پارلەمانتاری 
هەدەپــە بــە ســەرۆک و هاوســەرۆکەوە گیــراون و پێدەچــێ 

پارملانتــاری دیکــەش ڕەوانــەی بــەردەم دادگاکان بکرێــن.                             
ســەرۆک و هاوســەرۆکی پارتــی دیمۆکراتــی گــەالن و پارتــی 
هەرێمــە دێموکراتیکــەکان کــە بەشــی زۆریــان کــوردن، 
ــووری کوردســتان  ــە سەرتاســەری باک ــان ل ــە تەواوی ــک ب نزی
گیــراون. بێجگــە لەوانــە، بــە قســەی بەرپرســەکانی هەدەپــە 
بــە هــەزاران کادریــان گیــراون، بەکورتــی زیندانەکانــی تورکیە 

ــدران.  ئاخێن

ئــەم ئاڵوگۆڕانــە لــە باکــوور لە مــاوەی چەند ســاڵی ڕابــردوودا 
ــدا  ــو خەڵکیش ــە لەنێ ــەی پەکەک ــەر پێگ ــوێندانەریی لەس ش
ــی کــورد  ــە چاودێران ــک ل ــی قســەی هێندێ ــە پێ ــووە. ب هەب
لــە باکــوور، هەدەپــە ترســی ئــەوەی هەیــە کــە ئــەم جــارە 
نەتوانــێ بەربەســتی هەڵبــژاردن تێپەڕێنــێ بــۆ ئــەوەی 

ــان. ــە پارمل ــی بچن نوێنەرەکان

یەکێــک لــە هەڵەکانــی دیکــەی پەکەکــە، داهێنانــی هێندێک 
تیۆرییــە کــە دۆزی نەتەوەیــی تووشــی ئاڵــۆزی کــردووە. 
جەخــت کردنــەوە لــە چەمکــی ئایدیۆلۆژیــی نەتــەوەی 
ــی  ــی نەتەوەی ــی دەوڵەت ــەوەی مۆدێل ــی و ڕەتکردن دێموکرات
و ســەربەخۆیی، بووەتــە هــۆی ناتەبایــی لــە نێــوان ڕەفتــار و 
کــرداری ئــەم هێــزە و ئەمــەش خەڵکی باکــووری کوردســتانی 
لــە سیاســەت و ســراتێژییەکانی پەکەکــە دڕدۆنــگ کــردووە 
ــت  ــدا دروس ــەی لەنێوانیان ــەری متان ــە کەلەب ــک ل و جۆرێ

ــردووە.  ک

کۆتایی

هەڵــەی ئەمجــارەی پەکەکــە، پاســاو و بەهانەیەکــی قابیلــی 
پەســندی)لە ڕووی بۆچوونــی گشــتیی تورکــەکان(، دایــە 
دەســتی حکوومەتــی تورکیــە کە بــە بــێ لەبەرچاوگرتنی هیچ 

ــە دەســتێکی  ــردوو، ب ــە ڕاب ــر ل ــی ســوور و توندوتیژت هێڵێک
کــراوە لــە هەمــوو شــوێن و کاتێــک لــە دژی پەکەکــە 
بجووڵێتــەوە. لــە ســووریە بــە وەرچەرخانێــک لــە سیاســەتی 
خۆیــدا، لەگــەڵ ڕووســەکان و بەشــار ئەســەد و عێــراق، 
توانیویەتــی جێــگا بــە هێزەکانــی پەکەکــە لێــژ بــکات. بۆیــە 
ئێســتاش ئــەو نیگەرانییــە هەیــە کــە نــەک تەنیــا لــە تورکیــە، 
بەڵکــوو لە ســووریەش، هەموو ئەو دەســکەوتە سیاســییانەی 
کــە بــە خوێنــی هــەزاران ڕۆڵــەی کــورد بەدەســتی هێنابــوون، 

ــدات. لەدەســت ب
دوورەدیمەنــی ئــەم دۆخــە ئاڵۆزەی نێــوان دەوڵەتــی تورکیە و 
پەکەکــە نادیــارە. چونکــە دەوڵەتــی تورکیە تا ئێســتاش ئامادە 
ــی  ــتانەوە و کۆتای ــە دانوس ــە بکەوێت ــەڵ پەکەک ــووە لەگ نەب
ــز  ــر وەکــوو جــاران بەڕێ ــێ و چی ــەم شــەڕ و کوشــتارە بێن ب
ئۆجاالنیــش وەک موخاتەبــی پرســەکە قبــوڵ نــاکات و کۆتایی 

بــە دیــدارە ڕەســمییەکانیش هێنــاوە. 
بەم چەشــنە دەبینین کە سیاســەتی پەکەکە، بە ئاراســتەیەکدا 
دەڕوات کــە هەلومەرجێکی هەســتیار و دەرفەتێکی دەگمەن 
لــە بــەردەم کــورد لەبــار ببــا. لەحاڵێکــدا ئەگــەر بــە وریایــی و 
لەڕاســتای بەرژەوەندیــی کــورد هەنــگاوی هەڵێنابــا، دەیتوانی 
لــە ڕەوتــی ئــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە ناوچەکــەدا بەڕێوەن، 
دەســکەوتی باشــی سیاســی بــۆ ئــەو بەشــە لــە کوردســتان و 

بــە گشــتیی بۆ کــورد مســۆگەر بــکات.
ئێمــە هیواداریــن کە پەکەکــە، بــە ڕوانگەیەکی خەسارناســانە 
بــە سیاســەت و بەرنامەکانــی خۆیــدا بچێتــەوە، بــۆ ئــەوەی 
بــە دەرس وەرگرتــن لــە هەمــوو ســەرکەوتن و شکســتەکانی، 
ڕێوشــوێنێک بگرێتەبــەر کــە باشــر بتوانــێ لــە ڕاســتای 
بەرژەوەندییەکانــی کــورد لــە باکــوور و بەشــەکانی دیکــە لــە 

ــت. ــک وەربگرێ ــەکان کەڵ دەرفەت

بەتایبــەت خوازیاریــن کــە بــە پێوەندییەکانیــدا لەگــەڵ 
حیزبــە سیاســییەکانی کــورد لــە هەمــوو بەشــەکاندا بچێتەوە 
و بــە هەڵدانــەوەی الپەڕەیەکــی نــوێ لــە پێوەنــدی و لێــک 
حاڵــی بــوون لەگــەڵ ئــەوان، بــە ڕێــگای هــاوکاری و پێکــەوە 

هەڵکــردن هەنــگاو بنێــت.

لــەو ڕاســتایەدا پێــان خۆشــە ڕابگەیەنیــن کــە حیزبــی 
ــوو هێزێکــی تێکۆشــەر  ــران وەک ــی کوردســتانی ئێ دێموکرات
ــە  ــزە ب ــەو هێ ــە ئ ــە ک ــەو باوەڕەدای ــە و ل ــە پەکەک دەڕوانێت
هەڵدانــەوەی الپەڕەیەکــی دیکــە لــە پێوەندییەکانــی دەتوانێ 
شــوێندانەریی ئەرێنیــی زیاتــر لــە بەرەوپێــش بردنــی خەباتی 
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کــورد لــە هەمــوو بەشــەکاندا دابنــێ و هێز و توانای خۆیشــی 
زیاتــر پــەرە پــێ بــدا.

ــە  ــە پەکەک ــەر ل ــەی بنیاتن ــک ڕەخن ــەرەڕای هێندێ ــە س ئێم
وەکــوو دڵســۆزییەک، هەمــوو کاتێــک ئامــادە بوویــن و 
ئامادەیــن بــۆ بردنەســەری ئاســتی پێوەندییەکامنــان بــە 
لەبەرچاوگرتنــی بەرژەوەندیــی سیاســی و خەباتی هــەردووک 

ال.

بێجگــە لــە پەکەکــە و الیەنگرانــی، ژمارەیــەک حیزبــی 
ــی  ــە خەبات ــە ک ــان هەی ــە چاالکیی ــە تورکی ــورد ل سیاســیی ک
چەکــداری ناکــەن و تەنیــا بــە شــێوەی سیاســی و یاســایی بــۆ 
دابیــن کردنــی مافــی نەتەوایەتــی، لــەو بەشــەی کوردســتان 
ــە خــاوەن مێژوویەکــی  ــەو حیزبان ــەک ل تێدەکۆشــن. ژمارەی
پرشــنگدار لــە خەبــات بــۆ بەدەســتهێنانی مافــی کــورد لــەو 
بەشــەدان. ئــەو حیزبانــەش، وەکــوو حیزبەکانــی بەشــەکانی 
دیکــەی کوردســتان تووشــی پــرش و بــاوی بوونــە، بۆیــە لــە 
ئێســتادا هێــزی پێویســت و شــوێندانەریان نییــە. هەرچەنــد 
بــۆ مــاوەی ســاڵێک دەبــێ بــە ئاراســتەی لێــک نزیــک 
بوونــەوە و تەنانــەت یەکگرتنــەوە هەنگاویــان نــاوە. ئەگــەر 
ئــەو ڕەوتــە بگاتــە ئەنجامێکــی دڵخــواز، دەتوانێ ببێتــە هۆی 
ســەرهەڵدان و بەهێزبوونــی ڕەوتێکــی دیکــەی سیاســی لــەم 
ــزری  ــر و ه ــری بی ــە هەڵگ ــک ک ــتان، ڕەوتێ ــەی کوردس بەش
نەتەوایەتــی و دێموکراســی بــێ و هــاوکات دەتوانــێ لــە 
هاوکێشــە سیاســییەکانی تورکیــەدا قورســایی خــۆی هەبــێ. 
ــەوە و کاری  ــک بوون ــک نزی ــی لێ ــن ڕەوت ــە هیواخوازی ئێم
ئــەو  کاری  بەرنامــەی  چوارچێــوەی  بکەوێتــە  هاوبــەش، 

ــەوە. حیزبان

کوردستانی خۆرئاوا

ــی خــاک و دانیشــتوان  ــاری پانتای ــە ب ــاوا ل کوردســتانی خۆرئ
ــەاڵتی  ــەردەمی دەس ــە س ــتانە. ل ــی کوردس ــن بەش بچووکری
حیزبــی بەعســی ســووریە و حافــز ئەســەددا، بــۆ ســازکردنی 
لەمپــەڕ لــە بــەردەم خەباتــی کــوردەکان و الوازکردنیــان، 
سیاســەتی بــە عەرەبکردن)تەعریــب(ی ئــەم بەشــە دەســتی 
ــی ســەر  ــە کوردەکان ــە ئاکامــدا ژمارەیەکــی زۆر ل پێکــرد و ل
ســنوور، ڕووبــەڕووی کۆچــی زۆرەملــی بوونــەوە و لــە جێگای 
ئــەوان عەرەبــی هــاوردە لــە شــوێنەکانی دیکەی ســوورییەوە 
پێــی  ئــەوەی  کــران.  نیشــتەجێ  و  کوردســتان  هێرنانــە 

دەگوتــرێ پشــتوێنەی عەرەبــی بەرهەمــی ئــەو ســەردەمەیە. 
بــەم شــێوەیە دێموگرافیــای خۆرئــاوای کوردســتان شــێوێندرا 
و ســنووری ئــەم بەشــە لەگــەڵ تورکیــە و عێــراق بەکــردەوە 
بــوو بــە شــوێنی نیشــتەجێ بوونــی عەرەبــەکان، ئامانــج لــەم 
سیاســەتەش ئــەوە بــوو کەپێوەنــدی خەڵکــی کــورد لەگــەڵ 
هاونەتەوەکانیــان لــە تورکیــە و عێــراق داببــڕێ، کــە ئــەوەش 
لــە ئێســتادا کێشــەیەکی گــەورەی لــەو ناوچانــە پێکهێنــاوە.

تــا پێــش ســەرهەڵدانە جەماوەرییەکانــی خەڵکی ســووریە لە 
)26ی ژانویــه ی٢٠١١ /6 ی ڕێبەندانــی١٣٨٩( دژی حکوومەتی 
بەشــار ئەســەد، چەنــد حیزبێکــی کوردیــی ســووریە بــۆ 
بەدەســتهێنانی مافــە پێشــێلکراوەکانی کــورد لەو بەشــەدا، بە 

شــێوەی سیاســی هاتبوونــە نێــو گۆڕەپانــی خەباتــەوە.

 لــە ڕابــردوودا، ســەرهەڵدانی ناکۆکــی لــە نێــوان حکوومەتــی 
ســووریە و تورکیــە، بەســتێنێکی ئامــادە کــرد کــە حکوومەتــی 
ســووریە ڕێگــەی بــە PKK دا کــە بەشــێک لــە بنکــە و 
بارەگاکانیــان لــە ســووریە دامەزرێنــن و لەوێــڕا خەبــات دژی 

تورکیــە بەڕێوەبــەرن.

ــەم  ــی ئ ــە الوە کوردەکان ــی زۆر ل ــدا ژمارەیەک ــە هەمانکات  ل
بەشــەیان بــۆ ڕیزەکانــی خۆیان ڕاکێشــا و ناردیانن بــۆ خەبات 
لــە دژی حکوومەتی تورکیە. حکوومەتی ســووریەش بەم کارە 
ڕازی بــوو و هیــچ بەربەســتێکی بۆ ئەو الوانــە و بنەماڵەکانیان 
ــەم سیاســەتەی  ــە دژی ئ ــا ســەرئەنجام ل ــا. ت ــک نەدەهێن پێ
ســووریە، دەوڵەتــی تورکیــە هێزەکانــی لــە ســنووری ســووریە 
ــەر  ــە ئەگ ــرد ک ــووریە ک ــە س ــەی ل ــرد و هەڕەش ــر ک جێگی
عەبدوڵــا ئۆجــەالن، ســەرۆکی ئــەو حیزبــە ڕادەســتی تورکیــە 
نەکاتــەوە و بنکــە و بارەگاکانــی پەکەکــە کــۆ نەکاتــەوە، 
هێرشــی ســەربازی دەکاتــە ســەر ئــەم واڵتــە و بــۆ خــۆی ئــەم 
کارە بــە ئەنجــام دەگەیەنــێ. لــە ئاکامدا حکوومەتی ســووریە 
ئۆجەالنــی ناچــار کــرد شــوێنی خــۆی بەجــێ بێڵــێ و ڕێــگای 
هەنــدەران بگرێتــە بــەر. هــەر لــەو ڕێگەیەشــدا بــوو کــە بــە 
پیالنــی هێندێــک حکوومــەت، بەداخــەوە ناوبــراو دەســتگیر 
کــرا و هێرنایــەوە تورکیــە و تــا ئێســتاش بــو مــاوەی نزیــک بــە 

١٩ســاڵە لــە زینداندایــە. 

دوای ســەرهەڵدانی شــۆڕش لــە ســووریە کە وەک بەشــێک لە 
بەهــاری عەرەبــی هەژمــار دەکــرێ، جارێکی دیکــە هێزەکانی 
 ،)PYD( پەکەکــە لەژێــر نــاوی پارتــی یەکیەتــی دێموکراتیــک
ــە چاالکــی کــردەوە. وادەردەکــەوێ  ــاوا دەســتیان ب ــە خۆرئ ل
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بەپێــی ســازانێک لەگــەڵ دەســەاڵتدارانی ســووریە، بەشــێک 
لــە هێزەکانی ئــەو واڵتە لــە کوردســتان، گەڕانــەوە پادگانەکان 
و بەشێکیشــیان نێــردران بــۆ بەرەکانــی شــەڕ لەگــەڵ دژبەران 
ــوو  ــەی ب ــی ئۆپۆزیســیونی ســووریە. ئەنجامەک و گرووپەکان
بــەوە کــە کوردســتانی ســووریە بــە بــێ شــەڕ و تێکهەڵچــوون 
ــد  ــە چەن ــەو بەشــەی ب ــش ئ ــرا و ئەوی ــەدە ک ڕادەســتی پەی
یەکــەی جوغرافیایــی لــە ژێــر نــاوی" کانتــۆن" دابەش کــردووە 
ــە  ــەی ل ــەم کانتۆنان ــی ئ ــەرە بەرپرســانی بەڕێوەبەری و بەرەب
ــی  ــەم شــێوە بەڕێوەبەرییەک ــرد، ب ــاری ک کەســانی خــۆی دی
بــۆ دانــا کــە ئیزنــی بەشــداریی بــە هیچــکام لــە حیزبەکانــی 

دیکــەی کــوردی ئــەو بەشــە لــەو بەڕێوەبەرییــەدا نــەداوە.
ــی  ــی سیاس ــی یەکەیەک ــە توێ ــەی ل ــەم کانتۆنان ــش ئ دواتری
ــتووەتەوە و  ــوریەدا ڕێکخس ــووری س ــی باک ــاوی فیدراڵی بەن
ــە باکــووری  ــم ل ــی ســەرەکیی ڕێژی ــوو بەدیل دەیهــەوێ وەک
ســووریە جۆرێــک لــە گوتــار و سیاســەتی ســووریەیی منایــش 
ــارە ســووریەییە بەشــێوەیەکی  بــکات. ئــەم سیاســەت و گوت
جیــددی کۆتایــی بە چەمکی کوردســتانی و پرســی ســەروەری 
نەتەوەیــی هێنــاوە. ئــەم هەڵگەڕانەوەیــە بــە ڕادەیەکــە کــەوا 
الی پەیــەدە باســکردن لــە مافــە نەتەوەییەکانــی کــورد و 
چەمکــی کوردســتان وەکــوو چەمکــی کۆنەپەرســتانە ســەیر 
دەکرێــت. ئەمــەش شــتێک نییــە جگــە لــە قەیرانــی ناســنامە 
ــی  ــە دۆزی ڕزگاری ــی زۆر ب ــە زیانێک ــری، ک ــی فیک و ئاڵۆزی

ــت.  ــی دەگەیەنێ نەتەوەی
لــەو بەڕێوەبەرییــەدا زۆرتــر باســی یەپەگــە و پەیــەدە دێــت، 
کــە تورکیــە وەک پەکەکــە دەیانناســێ و لەدژیانــە، بــەاڵم لــە 
ــران،  ــە، ڕووســیە و ئێ ــەوەی تورکی ــک بوون ــەک نزی دوای لەی
بارودۆخەکــە تــا ڕادەیەکــی زۆر ئاڵوگــۆڕی بەســەردا هاتــووە 
و خەریکــە بــە زیانــی گەالنــی ســووریە و بــە تایبــەت 
گەلــی کــورد دەشــکێتەوە. هــەر لــە ئێســتاوە ســووریە داوای 
ــرە،  ــدا جێگی ــە تیای ــوێنانەی ک ــەو ش ــردووە ئ ــەدە ک ــە پەی ل
ڕادەســتی ئەرتەشــی بکاتــەوە. لــە الیەکــی دیکــەوە گریانــە 
دەکــرێ تورکیــە و ســووریە و ئێــران لەســەر ئــەوەی کــە نابــێ 

کــورد لــە ڕۆژئــاوا ڕۆڵــی هەبێــت، رێککەوتبێــن.
هێرشــی بەربــاوی ئــەم دواییانــەی تورکیــە بۆســەر عەفریــن 
لــەو چوارچێوەیــەدا خوێندنــەوەی بــۆ دەکرێــت؛ ئێمــە 
زۆر بەداخیــن کــە لــەو هێــرش و پەالمــارەدا ژمارەیەکــی 
ــە و شــەڕڤانانی  ــەم ناوچان ــێ دیفاعــی ئ بەرچــاو خەڵکــی ب
پەیــەدە شــەهید و برینــدار بــوون و وێرانییەکــی زۆری ئــەو 
ــن  ــەوە، سەرەخۆشــی دەکەی ناوچــەی کوردســتانی لێکەوتۆت
لــە بنەماڵــەی ئــەو شــەهیدانە و هیــوای چاکبوونــەوەی خێــرا 
ــەو هێرشــە  ــدا ئ ــە هەمانکات ــن، ل ــدارەکان دەخوازی ــۆ برین ب

ــەو  ــر ئ ــی زووت ــن هەرچ ــن و داوا دەکەی ــووم دەکەی مەحک
هێرشــە کۆتایــی پــێ بــێ.

کــورد لــەم پارچەیــەش نایەکگرتــووە، الیەنــی حاکــم بەســەر 
ڕۆژئــاوای کوردســتان دژی مافــی نەتەوەیــی و دەســەاڵتێکی 
و  کــورد  ناســنامەی  و  شــوناس  کــە هەڵگــری  کوردییــە 
»کانتۆنییــە«  ئــەم هەرێمــە  بێــت. دۆخــی  کوردســتانی 
کــە مۆرکــی نەتەوەیــی پێــوە دیــار نییــە، شــڕۆڤەی زۆر 
هەڵدەگــرێ. ڕوانگــەی پەکەکــە ئەوەیــە کــە خەبات بــۆ مافی 
ــا ئێســتا بووەتــە هــۆی ســەرهەڵدانی  نەتەوایەتیــی کــورد، ت
شــەڕی تایفــی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤیــن، هــەر بەم هۆیەشــە کە 
ــە ئارامــی و ســەقامگیری بــە خۆیــەوە نەدیــوە  ئــەم ناوچەی
و لــەو بــارەوە کــورد تاوانبــار دەکات، بــەاڵم لــەم دواییانــەدا 
باســی دەوڵــەت - نەتــەوەی تــورک و عەرەبــی ورووژانــدووە 
ــە  ــا ب ــتان تەنی ــاوای کوردس ــە ڕۆژئ ــەوە ک ــت دەکات و جەخ
باکــووری ســووریە نــاو بربێــت، ئــەوە بــە کورتــی بیــر و هزری 

ــە. ــە ڕۆژئاوای ــەدە ل پەی
الیەنێکــی دیکــەی سیاســیی کــورد لــە خۆرئــاوا، ئەنجومەنــی 
ــچ  ــە هی ــەوە ب ــەن پەکەک ــە الی ــە ل ــوردە، ک ــتانیی ک نیش
شــێوەیەک و لــە هیــچ جــۆرە چاالکییەکــدا، ڕۆڵ و دەرفەتــی 
ــە  ــان لەســەرە و ب ــە گوشــاری پەیەدەی ــەدراوە و ڕۆژان ــێ ن پ
ــە  ــەو بەرەی ــات. ئ ــان دەب ــە ناوی ــی دیک ــتی الیەنێک داردەس
داوای بەدیهاتنــی مافــی کــورد لــە چوارچێوەی ســووریەیەکی 
دێمۆکراتیکــی فیــدڕاڵ دەکات. ئەنجومەنــی نیشــتانیی کورد 
لــە چەندیــن حیــزب پیکهاتــووە. لــەو ماوەیــەدا کەوتووەتــە 
بــەر هێرشــی پەیــەدە و تــا ئێســتا دەیــان کــەس لــە ئەندامــان 
و کادری ڕێبەرییەکــەی گیــراون و لــە زیندانــدان. بــە گوێــرەی 
ــەم  ــێ سەروشــوێنن.                         ئ ــد کەسێکیشــیان ب ــەکان چەن زانیاریی
گرووپــە تەنانــەت لــە الیــەن پەیــەدەوە ئیزنیــان پــێ نــادرێ 

کۆنگــرەی خۆشــیان لــەو واڵتــەدا بگــرن. 

ئەنجومەنــی  الیەنگرانــی  و  ئەنــدام  کادر،  لــە  بێجگــە 
ــە  ــەکان ب ــدان، گەنج ــە زیندانەکان ــە ل ــورد ک ــتانیی ک نیش
ــە  زۆرەملــی دەکرێــن بــە چەکــداری یەپەگــە و هەســەدە. ل
الیەکــی دیکــەوە پەیــەدە بــە ســووتاندنی ئــااڵی کوردســتان و 
هێــرش بــۆ ســەر ڕێوڕەســمی بــە خــاک ســپاردنی پێشــمەرگە، 
ناکۆکییەکانیانــی زیاتــر کــردووە. تــا ئێســتا هیــچ ئۆمێدێــک 
بــۆ ســازان و هــاوکاری لەنێــوان ئــەم الیەنانــەدا نییــە، بۆیــە 
ڕوون نییــە کــە لــەو شــەڕ و ئاڵۆزییــەی ئێســتای ســووریەدا، 
ڕۆژئــاوای کوردســتان چــی لــێ دێــت و چارەنووســی بــەرەو 

ــت؟ ــوێ دەچێ ک



ژێدەر :

•  یاسای بنچینەیی ئێران، سەرەتا، شێوەی حکوومەت لە ئێراندا.
•  یاسای بنچینەیی ئێران، سەرەتا، ئەرتەشی مەکتەبی

•  کۆماری ئیسالمی ئەو ناوە بۆ هێزە شەڕکەرەکانی سووریە بەکار دێنێ
•  هەواڵنێریی ›تسنیم‹ ٢ی سەرماوەز بەرانبەر بە ٢٢ی نوامربی ٢٠١6

•  بابەتێک لە نووسینی ماتیو فیلیپین و ژولیان لی
•  سەرچاوە دۆیچەولە\\ ١١/٣٠/٢٠١6

•  یاسای بنچینەی کۆماری ئیسالمی/ شێوەی حکوومەت لە ئیسالمدا الپەڕەی ١6
•  العربیە نێت ١٣ی سپتامربی ٢٠١4

•  گزارش ویژە )نسیم آنالین( از کارنامە ضعیف حسن روحانی
•  سەرچاوەی سەرەوە

•  مەبەســت لــە دژبــەر ئــەو ڕێکخــراو و تاقانــەن کــە الیەنگــری ڕووخانــی کۆمــاری ئیســالمی بــوون، بــەاڵم لــە ئێســتادا 
بەشــێکی زۆریــان گــۆڕاون بــە نەیــاری ڕێژیــم و بــە دەگمــەن تێیانــدا هەڵدەکــەوێ کــە بــاس لــە ڕووخانــی ڕێژیــم دەکــەن.
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