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ڕووخانی كۆماری ئیسالمی و ئهگهرهكانی پاش ڕووخان
هیوا میرزایی
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لهم وتارهدا ههوڵدهدرێ ڕوونكردنهوهیهك
ههبێ لهسهر فرهچهشنبوونی ئێران و باسكردن
لهو سیناریۆیانهی كه له ئهگهری ڕووخانی
كۆماری ئیسالمیدا واڵتی ئێران بهرهو كوێ دهڕوا
و ههوڵ دهدرێ واڵمی ئهو پرسیار بدرێتهوه
ك ه چ مێكانیزمگهل و شێوازێك دهتوانێ
واڵمدهری داهاتووی دوای كۆماری ئیسالمی بێ.

پێشهكی
ئاوهڕدانهوهیهكی كورت له مێژوو و خوێندنهوهی
چارهنووسی حكوومهته یهك له دوای یهكهكان
سهملێنهری ئهو ڕاستییهیه كه ئهوانهی بهرهو
سهرهڕۆیی و بونیادنانی حكوومهتێكی یهك
ڕەههندی ڕۆیشتوون و نهیانویستووه كه دهسهاڵت
شۆڕبكهنهوه بۆ نێو كۆمهڵگا و ههوڵی ئهوهیان
داوه كه پهل بهسهر ههموو بونیاد و دامهزراوه
حكوومهتییهكاندا بهاوێن و دهسهاڵت قهبزه
بكهن ،یان نهماون و تهنیا ناوێكیان له مێژوودا
ماوه یان ئێستا له گڵۆڵهی لێژیدان و لهگهڵ
دهیانقهیرانی سیاسی و ئابووری و كۆمهاڵیهتی و
ههروهها قهیرانی ڕەواییدا ڕووبهڕوون .ههروهها
خوێندنهوهی مێژوو ئهوهمان بۆ دهردهخات كه

خهڵك و حهز و ئارهزووهكانی خهڵك بۆ گهیشنت ب ه
تهناهی و ژیانێكی بهختهوهر و ڕزگاری و گهیشنت
به ئازادی بهردهوام ڕووی له گهشهكردن كردوو ه و
حكوومهته سهرهڕۆیهكان نه دهتوانن به هێزی ڕەق
خهڵك به كۆیله بكهن و نه بههۆی شهڕی نهرمهوه
دهتوانن خۆ بهكۆیلهزانین بهسهر خهڵكدا بسهپێنن.
یهك لهو حكوومهتانهی كه ئهمڕۆ 40ساڵ كارنامهی
سهرهڕۆیی و پێشێلكاری مافه ئینسانییهكانی
بۆ خۆی تۆماركردووه ،كۆماری ئیسالمیی ئێرانه.
كۆمارێك كه به بهڵێن و دروشمی بهختهوهری ئهم
دنیا و قیامهت هاتهسهركار ،ئهمڕۆ تووشی دهیان
قهیرانی ئابووری و سیاسی و كۆمهاڵیهتی بووه و
خهڵكی ئێران بهسهدان گرفت و ئاریشهو ه دهناڵێنن
و هیچ ،ك ه لهم دنیا بهختهوهر نهبوون ،بهڵكوو
گرفته ئابووری و كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكان وایشی
كردووه كه قیامهت و ئهو دنیاشیانلهبیر بچێتهوه.
كۆماری ئیسالمی له ڕووی ئایدۆلۆژی و بیركردنهوه
و تێڕوانینی بۆ پرسه سیاسییهكان ،سیستم و
حكوومهتی داخراو ه و ئۆلیگاریكییه و بێجگه له
جیهانبینی خۆی هیچ تێڕوانینێكی قهبووڵ نییه و
خهڵك لهم جۆره سیستامنهدا تهنیا ئهركیان پاراسنت
و ڕەواییدان ه ب ه مانهوهی ئهم ڕێژیامنه و له ڕووی

ماف و كهڵك وهرگرتن له داهات و ئیمكاناتی واڵت
كهمرتین مافیان ههیه و ئهم جۆره حكوومهتانه
ههروهها باوهڕیان به فرهچهشنی كۆمهڵگا و بوونی
گرووپگهلی جۆراوجۆر به بهرژوهندی جیاواز نییه
و تهنیا یهك ئۆمهت و یهك میللهت دهبین كه
به پێی ئایدۆلۆژی خۆیان پێناسهی بۆ دهكهن و
پێناسهی كۆماری ئیسالمی لهسهر ئهم فرهچهشنییه،
تێڕوانینێكی یهك ڕەههندييه كه ئهویش بوونی
یهك میللهتی یهكانگیره بهناوی ئۆمهتی ئیسالمی
و ههموو فره چهشنیی ه نهتهوهیی و ئیتنیكی و
ئایینییهكان له ئێران مهحكووم به پهیرهوكاری
و ملكهجی بۆ ئهم كهمایهتییه ئایدۆلۆژی و
سیاسییهن كه ئهمڕۆ دهسهاڵتیان له ئێراندا ههیه.

ئێران واڵتی فرهنهتهوه
ههروهك باس كرا ئێران واڵتێكی فرهچهشنه و ئهم
فرهچهشن بوونه ههم له نهتهوه و پێكهێنهرانی
جوغرافیای ئێران ڕەنگی داوهتهوه و ههمیش له
ڕووی ئایینییهوه دهكرێ ئهم فرهچهشن بوونه ببینین .
نهتهوه به كۆمهڵیك خهڵك دهگوترێ كه خاوهن
خاك و زمان و كهلتوور و مێژووی هاوبهش بن و
بهم پێناسه كورته له نهتهوه و به ئاوڕدانهوهیهك
له پێكهاتهی ئێران له ڕووی تۆخمهكانی پێكهێنهری
5
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واڵتێكهوه بۆمان دهردهكهوێ كه ئهم واڵته
پێكهاتووه له چهندین نهتهوهی جۆراوجۆری وهك:
كورد ،عهرهب ،بهلووچ ،توركامن ،ئازهری و فارس.
ئهم نهتهوانه به بێ بوونی هیچ ئیرادهیهك و له
بهرههمی شهڕ و یهكالیی كردنهوهی كێشهكان به
هێزی ڕەق و تووندوتیژی له تهنیشت یهكرتدا به
زهبری مێژووی بوونهته هۆی پێكهاتنی ئێران و
بێگومان ئهگهر ئهم زهبر و گوشاره لهسهر نهتهوهكان
نهمێنێبیری پێكهێنانی كیان و دهوڵهتێكی سهربهخۆ
وهك مافێكی رسوشتی بۆ ههر نهتهوهیهك ڕەوایه.
داهاتووی ئێران له دوای ڕووخانی كۆماری ئیسالمی و
پێشبینی دۆخی ئێران له نهمانی كۆماری ئیسالمیدا،
دژواره و ئهم دژوارییه ڕەنگه سهرچاوهكهی ئهو
سیاسهته ههڵه و ئهو گوشارانه بێ كه به تایبهت له
ماوهی سهد ساڵی ڕابردوودا ئاراستهی خهڵكی ئێران
كراوه .له ماوهی ئهم سهد ساڵهی ڕابردوودا و له
ژێر سێبهری حكوومهتهكانی پاشایهتی و ئیسالمیدا
نهتهوه پێكهێنهرهكانی ئێران له الیهن شۆوێنیزمی
فارسهوه چهوساونهتهوه و له مافهكانیان بێبهش
كراون و ههرجار كه ویستوویان ه به شێوازێك
داوای مافهكانی خۆیان بكهن سهركوت كراون.
ڕەنگه ئهگهر بگوترێ مێژووی سهد ساڵی ڕابردووی
ئێران ،مێژووی خوێنه ،شتێكی ههڵهمان نهگوتبێ،
مێژوویهك كه ئهمڕۆ حهزی دووركهوتنهوه له
ناوهندی كردووهته ئامانج بۆ نهتهوهكانی ئێران.
نهتهوهگهلێك كه سووكایهتی به شوناسیان كراوه
و ههمیشه وهك شارۆمهندی پله  2و  3سهیر
كراون ،ناتوانن چاو لهم ئهزموونه تاڵه بنووقێنن و
له ئهگهری ڕووخانی حكوومهتی ئیسالمی جارێكی
دیكه ،ببنه هۆی پێكهاتنی حكوومهتێكی ناوهندگهرا.

حكوومهتێكی بههێزی ناوهندگهرا
سهد ساڵی ڕابردووی حوكمڕانی ل ه ئێراندا لهسهر
بنهمای ناوهندگ هرابوون و شوپهاندنی ئێران به
نهتهوهیهكی یهكدهست خوالوهتهوه و ئێستایش
ئۆپۆزیسیۆنی سهرانسهری له ئێران خهون به وهها
حوكمڕانێكهوه ئهبینن تهنیا به جیاوازی ئهوهی
كه ههوڵدهدهن ڕووكهشێكی دێموكراتیك بكهنه
بهر ئهم ئهم سیستمه له حوكمڕانی .پێكهێنانی
سیستمێكی ناوهندگهرا له دوای ڕووخانی كۆماری
ئیسالمی ل ه دووحاڵهتدا سهقامگیر دهبێ له
ئێراندا .حاڵهتی یهكهم ههر ل ه دهسپێكی ڕووخانی
كۆماری ئیسالمییهوه ڕوودهدا و ئهوهیش به
یهكگرتوو نهبوونی نهتهوه غهیرهفارهسهكان
له ئێراندا و حاڵهتی دووههم كه سهقامگیری

كه كوردیش وهك نهتهوهكانی دیكه مهیل و
حهزی له دووركهوتنهوه له ناوهنده و ئهم
دووركهوتنهوه له فۆرمی فێدراڵی پێناسه دهكا.

ئهم شێوازه له حوكمڕانی دهتوانێ سهقامگیر
بكا كهڵكوهرگرتن له توندوتیژی و ئامرازهكانی
سهركوته لهبهر ئهوهی دێموكراسی كاتێك له
ئێراندا دهتوانێ له ئێراندا پیادهبكرێ كه مافی
ههموو نهتهوهكانی ئێران بپارێزرێت و پشكیان له ههڵوهشانهوهی ئێران 
حكوومهتداری و بهڕێوهبردنی واڵت دیاری بكرێ .ئێران له پرۆسهیهكی زۆرهملی مێژوویی و به
بێ ئیرادهی نهتهوهكانی ئێران پێكهاتوو ه و بۆ

هێشتنهوهی لهم حاڵهتهدا تهنیا ئامرازێك كه كهڵكی
فێدراڵی
فێدراڵی وهك سیستمێكی سیاسی بۆ واڵتانی لێوهرگیراوه توندوتیژی و ئێعدام و ئهشكنجه و
فرهچهشن شێوازێكی سهركهوتوو بووه و له زیندان و هتد ...بووه 40 ،ساڵهی ژیانی سیاسی
سیستمی فێدراڵیدا دهسهاڵت تهنیا له ناوهنددا كۆماری ئیسالمی ،ڕەنگه منوونهیهكی بچووك بێ
قهتیس نامێنێتهوه و ئهم دهسهاڵته دابهش دهبێ له ئهم ههاڵواردنه نهتهوهییه كه دهرههق به
بهسهر ههرێمه نهتهوهییهكاندا ،بهاڵم خودی نهتهوهكانی ئێران كراوه .ئاماری بێكاری و هێڵی
پیادهكردنی فێدراڵی پێویستی به ئاستێكی بهرزی ههژاری لهو شوێنانهی كه نهتهوهكانی غهیری
تێگهیشنت ههیه له سهر پرسی نهتهوهیی .فاشیزم فارسی تێدا نیشتهجێن ،نیشاندهری بهرنامه
و شۆوێنیزمی فارس تا ئهو كاتهی نهگا بهو و پرۆژەیهكی سیستامتیكه بۆ پهراوێزخستنی
قهناعهتهی كه ئهوان ئیرت ناتوانن به دروشمی نهتهوهكانی دیكهی ئێران .گرینگی نهدان به
«یهك نهتهوه ،یهك میللهت» حكوومهت بكهن ،شوناسی نهتهوهكان و ههوڵدان بۆ توانهوهی ئهوان
خودی فێدراڵیزمیش ناتوانرێت له ئێراندا پیاده له نهتهوهی بااڵدهست ڕەنگ ه بیانۆی باش بن بۆ
بكرێ .چون فێدراڵی سیستمێكی ئارهزوومهندانهیه ئهوهی ئهگهر كۆماری ئیسالمی ڕووخا ،ئهم نهتهوانه
و نهتهوهكانی پێكهێنهری ئێران ،تهنیا ل ه كاتێكدا خهونی ئازادی و سهربهخۆیی خۆیان بخهنه
ڕیسكی ئهوه دهكهن كه پێش له ههڵوهشانهوهی حاڵهتێكی كردهییهوه و پرۆسهی ههڵوهشانهوهی
ئێران دوای ڕووخانی ڕێژیمی كۆماری ئیسالمی ئێران بكهنه ئهمری واقێع و خۆیان بهرهو
بگرن كه ههموو مافهكانیان له یاسای بنهڕەتیدا سهربهخۆیی كه مافێكی رسوشتی و سیاسییه بڕۆن.
بچهسپێ و ئهوان وهك نهتهوه پێناسه بكرێن.
به سهرنجدان به ههڵكشانی ئاستی وشیاری كۆبهند
نهتهوهكانی ئێران و ئهو زوڵم و زۆرهی كه له ماوهی له سیاسهتدا پێشبینی داهاتوو كارێكی ئهستهمه و
حكوومهتداری به تایبهت پاشایهتی و ئیسالمی»دا چوون پرسی سیاسی پرسێكی یهك ڕەههندی نییه
دهرههق به نهتهوهكانی پێكهێنهری ئێران كراوه ،له و گرێدراوه به چهندین ڕەههندی دیكهوه وهك
ئێستادا تهنیا مێكانیزم و سیستمێك كهبتوانێ پێش له ڕەههندی دهرهكی و نێوخۆیی و نێونهتهوهیی و
ههڵوهشانهوهی ئێران بگرێ ،فێدراڵیزمه و ئهوهیش ههركام لهم ڕەههندانهیش خۆیان دهرئهنجامی
فێدراڵێزمی نهتهوهیی ـ جوغرافیاییه .ئهگهر وا نهبێ پێكدادان و تێكهڵبوونی ڕەههندگهلی دیكهن وهك
مهیلی سهربهخۆیی و دووركهوتنهوه له ناوهند و كۆمهاڵیهتی و ئابووری و كهلتووری و ئیتنیكی
ههڵوهشانهوهی ئێران ههم مافێكی رسوشتییه و و  ...بهاڵم ئهم ه هیچ لهو مهسهله ناگۆڕێ كه
ههمیش بههۆی چاوكراوهیی و بهرزبوونهوهی شكڵی ئێستای حوكمڕانی ل ه ئێراندا شكڵێكی
ئاستی وشیاری نهتهوهكانی ئێران بهدوور نییه كه ئهم دواكهتووانه و دژە ئینسانییه و ههر ئهمه وای
ڕێگایه ببێت به ئامانجی ههموو نهتهوهكانی ئێران. كردووه كه ئیرت قهبووڵكردن و درێژەدان بهم
كورد وهك یهكێك لهو نهتهوانهی كه بێ ویست جۆره حوكمڕانییه گهیشتووهته بونبهست و بۆ
و ئیرادهی خۆی بووهته یهكێك له پێكهێنهرهكانی درهبازبوون لهم حاڵهته سیاسییه دهبێ ڕێز له
ئێرانی ئهمڕۆ ،یهكێك لهو نهتهوانهیه كه بهردهوام پێكهاتهكانی پێكهێنهری ئێران بگیردرێت و ئهگهر
بۆ بهدهستهێنانی مافه رسوشتی و نهتهوهییهكانی واڵتانی زلهێز خوازیاری ههڵنهوهشانهوهی ئێرانن،
خۆی خهباتی كردووه و بهردهوامیش به جیاییخواز دهبێ ههموو مافه نهتهوهییهكانی نهتهوهكان
تۆمهتباركراوه و له الیهن حكوومهتهكانهوه ل ه یاسای بنهڕەتی ئێران ئاماژەی پێبكرێ و
سهركوت كراوه .سهركوتی حكوومهته ناوهندییهكان ڕوون بكرێتهوه كه ئێران واڵتێكی فره نهتهوهیه.
بهههر ناوێكهوه ئێستا بووهته هۆی ئهوهی
6
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داهاتووی ئێران لە چوار پێشهاتەدا
د .ئیدریس ئهحمهدی

2
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ئەم وتارە هەوڵ دەدا وەاڵمی دوو پرسیار بداتەوە.
یەکەم ،چ داهاتوویەک دەکرێبۆ ئێران وێنا بکرێ؟
بە گشتی ،دەکرێ چوار پێشهاتە یان سێناریۆ
لە وەاڵمی ئەو پرسیارەدا دەستنیشان بکرێن:
* کۆماری ئیسالمی لە ئاکامی ڕێفۆرمدا و
دوور لە زەبرووزەنگ ،بەرە بەرە دەگۆڕدرێ؛ 
* کۆماری ئیسالمی لە ئاکامی کودەتای
سپای پاسداران ،ئەویش بە شێوەی پاکسازی
کووتووپڕ بەاڵم سنووردار ،دەگۆڕدرێ؛ 
* کۆماری ئیسالمی لە ئاکامی شۆڕش،
چ بە ئاشتی بێ یان بە شەڕ ،کووتووپڕ
یان بە شێوەی درێژخایەن دەگۆڕدرێ؛ 
* کۆماری ئیسالمی لە ئاکامی هێرش
یان دەستێوەردانی دەرەکی ،کووتووپڕ
یان بە شێوەی درێژخایەن دەگۆڕدرێ.
دووهەم پرسیار بێگومان ئەوەیە کە کام لەو
پێشهاتانە ئەگەری زۆرترە ڕوو بدا .بۆ وەاڵم
دانەوە بەو پرسیارە ،ئەم وتارە پشت دەبەستێ
بە دوو لێکۆڵینەوەی گرنگ لە زانستی
سیاسی ،کە لە سااڵنی دوایی باڵو کراونەتەوە.

ڕێژیمە دیکتاتۆرەکان چۆن دەگۆڕدرێن؟
وەک باس کرا ،دوو لێکۆڵینەوە بایەخی تایبەتیان
هەیە بۆ وەاڵمدانەوە بە پرسیاری دووهەمی ئەم
وتارە .لە پێشدا ،ئاکامی هەرکام لەو لێکۆڵینەوانە
دەخەمە ڕوو ،دواتر لە بەر تیشکی ئەواندا ،ئەگەری
هەرکام لەو چوار پێشهاتانە هەڵدەسەنگێنم.
 لێکۆڵینەوەی یەکەم  ١٥٠ڕێژیمی سەرەڕۆ یان
دیکتاتۆر لە نێوان سااڵنی  ١٩٨٠تاکوو ٢٠٠٢
لە خۆ دەگرێ .تایبەمتەندی ئەو ڕێژیامنە،
کەڵک وەرگرتنە لە هەڵبژاردن؛ بەو بۆنەوە ،بە
(1
انە»)  ناودێر کراون.
«سەرەڕۆیی هەڵبژاردنکار
کۆماری ئیسالمی یەکێکە لەو ڕێژیامنە ،بەاڵم
لەو لێکۆڵینەوەیەدا باسی نەکراوە .ئەو ١٥٠
ڕێژیمە دابەشکراون بە سەر دوو دەستەدا :
 ٩٣لەو جۆرەن کە لە کاتی هەڵبژاردنەکاندا
ڕێگا بە ڕەکابەری لە دەروون ڕێژیم بە باڵ
یان حیزبی جیاواز دەدەن ،ئەم دەستەیان
بە «سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە()2» ناودێر کراوە؛ 
 ٥٧لەو ڕێژیامنە ڕێگا بەو ڕەکابەرییە بەرتەسکەش
نادەن ،بۆیە بە»سەرەڕۆیی ناڕەکابەرانە(»3)ناو دەبرێن.
لە دەستەی یەکەمدا ٦٨ ،لەو ڕێژیامنە لەو
ماوەیەدا ،واتە لە نێوان سااڵنی  ١٩٨٠تاکوو ،٢٠٠٢
توانیوانە لە دەسەاڵتدا مبێننەوە؛ بیستیان گوزاریان
کردووە بەرەو دێموکراسی؛ پێنجیان بە هۆی

جیاوازە (لەوانە شەڕی نێوخۆیی ،کودەتا یان بوون
بە دیکتاتۆرییەتی تەواو یان داخراو) لەناو چوون.
لە دەستەی دووهەمدا ،واتە ئەوانەی کە ڕێگا
بە ڕەکابەری لە دەروون ڕێژیمدا نادەن45 ،یان
توانیویانه لە دەسەاڵتدا مبێننەوە؛ شەشیان
تەبدیل بوون بە سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە؛ سێیان
ڕیگای دێموکراسیان هەڵبژاردووە؛ سێی
دیکەیان بە هۆی جیاوازەوە لەناو چوون.
لە هەردوو دەستەدا ،ڕێژەی مانەوەی ئەو
ڕێژیامنە لە دەسەاڵت ( ٧٣دەرسەد لەوانەی
سەرەڕۆیی ڕەکابەرانەن و  ٨٠دەرسەد لەوانەی
ناڕەکابەرانەن) بە شێوەیەکی بەرچاو زیاترە
لە ڕێژەی گوزاریان بەرەو دێموکراسی (٢٠
دەرسەد لەوانەی سەرەڕۆیی ڕەکابەرانەن و
تەنیا  ٣دەرسەد لەوانەی ناڕەکابەرانەن) .
کۆماری ئیسالمی دەکەوێتە کام لەو خانانەوە؟ ئایا
ڕێژیمێکە کە دێکتاتوری یانسەرەڕۆیی ڕەکابەرانەیە
یان خێر؟ لە وتارێکی دیکەدا ،هەوڵم داوە بیسەملێنم
کەکۆماری ئیسالمی بە ڕواڵەت ڕەکابەرانەیە ،بەاڵم
()5
لە ڕاستیدا زۆرتر دیکتاتۆرییەتی وەلی فەقیهە.
تەنانەت دەتوانین بڵێین ڕەهەندی ڕەکابەرانەی
کۆماری ئیسالمیوێڕای هەبوونی باڵی ڕێفۆرمیستی
ڕێژیم ،زۆرتر یارمەتیدەری مانەوەی بووە .بۆیە،
کۆماری ئیسالمی دەکەوێتە خانەی ئەو ڕێژیامنەوە
کە ناڕەکابەرەن و بە پشتبەسنت بە ئەنجامی
لێکۆڵینەوەی یەکەم ،دەکرێ بڵێین ئەگەری مانەوەی
()4

خاڵێکی گرنگ ئەوەیە کە
ڕێفۆرمیستی دەروون ڕێژیم،
ڕێژیم پارێزن ،نەک ڕێژیم
گۆڕ .ڕێفۆرم واتای خۆی
هەیە .ڕێفۆرم بریتییە لە
پێکهێنانی گۆڕان بە شێوەیەکی
ئەسپای لە دامەزراوە
سیاسی و ئابوورەییەکان

زۆرترە تاکوو ئەوەی گوزار بکا بەرەو دێموکراسی.
ئەمەش دەرئەنجامێکی گرنگەلە پەیوەندی لەگەڵ
پێشهاتەی یەکەم ،کە دواتر دەپڕژمە سەری .
لێکۆڵینەوەی دووهەم تایبەتە بە لە
دەسەاڵتکەوتنی دیکتاتۆرەکان و  ٣٠٣ڕێژیمی
دیکتاتۆر لە نێوان سااڵنی  ١٩٤٦تاکوو  ٢٠٠٨لە خۆ
()6
دەگرێ .ئەنجامی ئەو لێکۆڵینەوەیە بەم شێوەیە:
 ٢٠٥دیکتاتۆر (واتە  ٦٨دەرسەد) لە نێوان ئەو
سااڵنەدا لە ڕێگای کودەتاوە لەدەسەاڵت البراون؛
 ٣٢دیکتاتۆر ( ١١دەرسەد) لە ئەنجامی ڕاپەڕینی
جەماوەریدا لەدەسەاڵت کەوتوون؛  ٣٠دیکتاتۆر
( ١٠دەرسەد) لەئەنجامی گوزار بەرەو دێموکراسی
ناچار کراون دەست لە دەسەاڵت هەڵگرن؛ ٢٠
دیکتاتۆر ( ٧دەرسەد) تیرۆر کراون؛  ١٦دیکتاتۆریش
( ٥دەرسەد) لە ئەنجامی دەستێوەردانی

هێزی دەرەکیدا لەدەسەاڵت البراون.
ئاکامی لێکۆڵینەوەی دووهەم ئەوەمان پێ دەڵێ
کە لەو چوار پێشهاتانەیباسکران ،ئەگەری کودەتا
لە ئێران لە شۆڕش یان دەستێوەردانی دەرەکی
زۆرترە .هەرچەند ئەگەری کەوتنی خامنەیی
و ڕێژیمەکەی لە دەسەاڵت لە ئاکامی شۆڕشدا
تەنیا  ١١دەرسەدە ،دیسان مومکینە ڕوو بدا،
چونکە لە ئێران زەمینەی شۆرش ،النیکەم لە دوو
ساڵی ڕابردووەوە ،بە بەراوەرد لەگەڵ ڕابردوو
لەبارترە .دواتر دێمەوە سەر ئەو مەسەلەیە.
ڕێفۆرم و نیزامێکی دەستووری ئیسالمی
ئەگەر پێشهاتەی یەکەم ،واتە گۆڕان بە ئەسپایی
لە ئاکامی ڕێفۆرمدا ،ڕوو بدا ،دەشێ بریتی بێ لە
هاتنەکاییەی نیزامێکی دەستووریی بەاڵم دیسان
ڕێژیمی ئیسالمی جیاواز لەوەی کە ئێستا هەیە .
هەڵبەت دەبێ بوترێ ،بە هۆی ناڕوونبوونی
پرۆژەی ڕێفۆرمیستی لە ئێران ،ڕووننییە نێوەڕۆکی
ئەو نیزامە دەستوورییە بریتی دەبێ لە چی.
بۆ منوونە . ،محەممەد خاتەمی لە لێدوانێکدا لە
ڕێکەوتی  ١٠جونی ٢٠٠٦دا دان بەوەدا دەنێ کە
ڕێفۆرمخوازانی دەروون کۆماری ئیسالمی ،خاوەن
مانیفێست نەبوون .بە وتەی خۆی :»کێشەیەکی
ڕێفۆرمخوازی [لە ئێراندا] ئەوە بوو کە پێناسەیەکی
ورد لە ڕێفورم نەبوو و هەر کەس و گرووپێک کە
()7
تێیدا بەشدار بوون ،پێیان وا بوو ڕێفۆرمیسنت ». 
ناڕوونبوونی پرۆژەی ڕێفۆرمیستی دەکرێ زۆر
هۆکاری هەبێ ،بەاڵم خاڵێکی گرنگ ئەوەیە کە
ڕێفۆرمیستی دەروون ڕێژیم ،ڕێژیم پارێزن ،نەک
ڕێژیم گۆڕ .ڕێفۆرم واتای خۆی هەیە .ڕێفۆرم
بریتییە لە پێکهێنانی گۆڕان بە شێوەیەکی ئەسپای
8
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لە دامەزراوە سیاسی و ئابوورەییەکان ،دواجاریش
هەموارکردنەوەی یاسای بنهڕەتی ،کەچی گلەیی
ڕێفۆرمیستە ئێرانییەکان ئەوەیە کە گۆیا دەستووری
ئێستای کۆماری ئیسالمی جێبەجێ ناکرێ .
لە کۆماری ئیسالمیدا ،تەنیا لە ساڵی ٢٠٠٠
پرۆژە یاسایەک پێشکەش کرا بۆ پێکهێنانی
گۆڕان لە یاسای چاپەمەنیدا ،بەاڵم وەلی فەقی
و شۆرای نیگابان ،کە دەتوانن ڕێگری بکەن
لە پەسەندکردنی هەر یاسایهک لە مەجلیس
کە لەگەڵ ئیسالم و بەرژوەندی ڕێژیمدا
نەگونجاو بێ ،پێشیان بە پەسەندکردنی گرت.()8
 بۆیە ،ئەگەر بە ڕێفۆرم کۆماری ئیسالمی
بگۆڕدرێ ،ئەوا ئاكامهكهی دەبێ بە نیزامێکی
دەستووری ئیسالمی ،نەک نیزامێکی جیاواز
لەوەی کە ئێستا هەیە .بە واتاێکی دیکە،
پرۆژەی ڕێفۆرمیستی لە ئێران لە خزمەت مانەوە
و بەهێزکردنی کۆماری ئیسالمی دایە ،نەك
ئەوەی ئازادی یان دێموکراسی بەرهەم بێنێ.
ئەگەر ئەو پێشهاتەیە ڕوو بدا ،کۆماری ئیسالمی
دەتوانێ ببێ بە دیکتاتۆرییەتێکی ڕەکابەرانە.
بەاڵم بە پشتبەسنت بە لێکۆڵینەوەی یەکەم کە
لەسەرەوە باسکرا ،وێڕای ئەو زانیاریانەی لە
سەر کۆماری ئیسالمی لەبەردەستدان ،ئەگەری
تەبدیلبوونی کۆماری ئیسالمی بە دیکتاتۆرییەت
یان سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە زۆر کەمە .
بۆ منوونە ،پاش هەموارکردنەوەی دەستوری کۆماری

ئیسالمی لە ساڵی ،١٩٨٩دەسەاڵتی وەلی فەقی کرا
بە ڕەها .هەروها دەسەاڵتی نافەرمی ئهو لە ڕێگای
کۆمەڵێک دامەزراوەوە ،لەوانە بونیادەکان ،زیادی
کردووە.()9 هەروها جێگای ئاماژەیە کە لە نێوان
سااڵنی  ١٩٨٠و ٢٠١٣دا ،ڕێژەی کاندیدەکانی پۆستی
سەرکۆمار ،واتە ئەوانەی ڕێژیم پەسەندیان دەکا بۆ

بە پێی زەمان،ڕێژیم بەرتەسکرت
و یەکدەسرت بووەتەوە ،نەک
کراوەتر و فرەدەنگرت .ئەگەر
»ڕێفۆرم» لە ئێراندا کرابێ،
ئەوا لە پێناو پتەوکردنی
پێگەی وەلی فەقیهدا
بووە ،نەك پێچەوانەکەی

خۆپااڵوتن ،لە نۆ دەرسەدەوە ( )%8.89داشکاوە
()10
بۆ کەمرت لە یەک دەرسەد (.)%0.69 کەوابوو،
بە پێی زەمان ،ڕێژیم بەرتەسکرت و یەکدەسرت
بووەتەوە ،نەک کراوەتر و فرەدەنگرت .ئەگەر
»ڕێفۆرم» لە ئێراندا کرابێ ،ئەوا لە پێناو پتەوکردنی
پێگەی وەلی فەقیهدا بووە ،نەك پێچەوانەکەی.
کودەتا و نیزامێکی نیزامی -ئیسالمی
لە پێشهاتەی دووهەمدا ،کۆماری ئیسالمی ،لە
ڕێگای کودەتای سپای پاسدارانەوە ،تەبدیل
دەبێ بە حکومەتێکی نیزامی -ئیسالمی.
هۆی ئەوەی کە لە پێشهاتەیەکی وادا ڕێژیم
ئیسالمی دەمێنێتەوە ،دەگەڕێتەوە بۆ بنەما
ئایدیۆلۆژییەکانی سپای پاسداران ،وێڕای ئەرکی
ئەو سپایە ،کە پاراستنی کۆماری ئیسالمییە.
ئەو زانیاریانەی لەبەردەستان ،نیشانی دەدەن
کە دەسەاڵت و نفوزی سپا بە پێی زەمەن
ڕووی لە زیادبوون کردووە .پەرەئەستاندنی
دەسەاڵتی ئابووری سپا ڕوون و ئاشکرایە .بەاڵم
هەروهها ئەوانەی کە لە سپادا سەرقاڵی کاری
نیزامی بوون لە دوو دەیەی ئەوەڵی کۆماری
ئیسالمی ،ئێستا لە دامەزراوە سیاسییەکانی
ڕێژیمیدا جێگایان گرتووە .هەروها خامنەیی
سپا بە یەکێک لە هێزە سەرەکییەکانی مانەوەی
خۆی و ڕێژیمەکەی دەزانێ ،مەگەر ئەوەی
کۆنە پاسدارێک وەک ئەحمەدینیژاد سەرئێشەی
9
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بۆ ساز بکا ،کە بینیامن چۆن ئەحمەدینیژاد و
الیەنگرانی لەپەراوێز خراون .بەو مانایە ،لە
ئێستادا ،سپا پێویستی بە کودەتانییە ،چونکە خۆی
یەکێکە لە شەریکە سەرەکییەکانی دەسەاڵت.
ئەوەی کە ئایا دوای مەرگی خامنەیی سپا دەست
بەرێ بۆ کودەتا ،جێگای باسە .ئەوەش بەندە بە
پەیوەندی نێوان سپا و ئەو کەسی جێگای خامنەیی
دەگرێتەوە.بە پێی لێکۆڵینەوەی دووهەم ،البردنی
دیکتاتۆرەکان لە دەسەاڵت لە ڕێگای کودەتاوە،
ئەگەری  ٦٨دەرسەد .بەو پێیە ،ئەو پێشهاتەیە
بەندە بە پەیوەندی نێوان وەلی فەقیه داهاتوو
و سپاوە؛ ئەگەر پەیوەندی نێوانیان پڕکێشە بێ،
ئەگەری کودەتا زۆرە .بەاڵم ئەگەر وەلی فەقیهی
داهاتوو هاوبیری سپا بێ و بەرژەوەندییەکانیان

بپارێزی ،ڕوودانی کودەتا کەمە.
شۆڕش و نیزامێکی نوێ
لە پێشهاتەی سێهەمدا ،واتە لە ئاکامی شۆڕشدا،
ڕێژیم بە تەواوی دەگۆڕدرێ ،بەاڵم مەرج نییە
کوتووپڕ بێ ،مەرجیش نییە سەرکەوتوو بێ.
لێرەدا شەڕی سووریە دەکرێ بکرێ بە بنەما.
ئەگەری زۆرە ،یان تەنانەت دەتوانین بڵێین
دەکرێ دڵنیا بین ،بەلەبەرچاوگرتنی ستمکاربوونی
ڕێژیم و بە پێی ئەزموونێک کە لەبەردەست
دایە – واتە ئامادەبوونی ئەو ڕێژیمە بۆ
بەکاربردنی زەبرووزەنگی بەرباڵو و بێبەزەییانە

بەرانبەر بە هەر جۆرە ڕاپەڕینێکی جەماوەری
– لە پێشهاتەی سێهەمدا ،ئەگەر بێتۆ ڕوو بدا،
شۆڕشێکی دیکە لە ئێران زۆر خوێناوی دەبێ .
بە پێی لێکۆڵینەوەی دووهەم ،البردنی دیکتاتۆر لە
دەسەاڵت لە ڕێگای ڕاپەڕینەوە، ١١دەرسەد ئەگەری
هەیە .ئەوەش بە بەراوەرد لەگەڵ پێشهاتەی
دووهەم ،واتە کودەتا ،ئەگەرێکی زۆر کەمرتە.
هەڵبەت دەبێ تێبینی ئەوەش بکەین کە ڕاپەڕین
مەرج نییە تەبدیل ببێ بە شۆرش ،واتە گۆڕینی نیزامی
مەوجوود لە بنەڕەتەوە و هێنانە کایەی نیزامێکی
تەواو جیاواز .بۆ منوونە ،بزووتنەوەی سەوز جۆرە
ڕاپەڕینێکی جەماوەری بوو ،بەاڵم ئامانجی شۆڕش
نەبوو ،بەڵکوو البردنی ئەحمەدینیژاد لە پۆستی
سەرکۆماری و دانانی موسەوی لە جێگای .هەرگیز
خامنەی بە جیدی نەکرد بە ئامانج .بینیامن تەنانەت
لەو ئامانجە بەرتەسکەشدا ،سەرکەوتوو نەبوو.
تێبینێکی دووهەم ئەوەیە کە ئەگەر بێتۆ ڕاپەڕین
یان شۆڕش ڕوو بدا ،خوێناوی و درێژخایەن دەبێ.
بەو پێیە و بە لەبەرچاوگرتنی ئەزموونی سوورییە
وێڕایلەبەرچاوگرتنی هاوپهیامن و دوژمنە ناوچەیی
و نێودەوڵەتییەکانی ڕێژیم ،لە پێشهاتەیەکی وادا،
ئەگەری زۆرە ئێران بکەوێتە نێو شەڕێکی نیوخۆیی-
نێودەوڵەتی درێژخایەنەوە .حزبوواڵی لوبنان،
حەشدی شەعبی عێراق ،ڕێژیمی ئەسەد و ڕەنگبێ
تەنانەت ڕووسیەش لە وەها شەڕێکدا پشتی ڕێژیم
بگرن ،لە کاتێکدا ئەمریکا ،ئیرسائیل و واڵتانی

عەرەبی کەنداو ،الیەنی شۆڕشگێڕان دەگرن.
ڕاستە لە ئێراندا زەمینەی شۆڕش لە بارە ،بەاڵم
ئەوەی کە هەیە ،ناڕەزایەتییە بە بێ ئیرادەی
شۆڕش .هەروهها نە هەڤاڵبەدنی چینایەتی لە
ئێراندا هەیە ،نە هاوسۆزی و هاوکاری نێوان
()11
نەتەوەکان .کۆی ئەمەش وای کردووە کە
ئوپۆزیسێونێکی دێموکراتیکی یەکگرتوو لە ئارادا
نییە .هەڵبەت مەرج نییە ئەو بارودۆخە تایبەتەی
ئێران – واتە لە ئارادابوونی زەمینەی شۆڕش
بە بێ ڕوودانی شۆڕش – هەروا مبێنێتەوە .لەم
پەیوەندییەدا ،کارتێکەری گەمارۆکانی ئەمریکا
و پەرەئەستاندنی ناڕەزایەتی جەماوەری دەشێ
ئەو بارودۆخە بگۆڕێ .بەاڵم بە بێ لە ئارادابوونی
ئوپۆزیسیۆنێکی دێموکراتیکی یەکگرتوو کە بتوانێ
بەدیل بێ بۆ کۆماری ئیسالمی ،تەنانەت لە کاتی
سەرکەوتنی شۆڕشێکی دیکەش لە ئێراندا ،ئەوواڵتە
کۆماری ئیسالمی لە کۆڵ دەبێتەوە ،بەاڵم مەرج
نییە بەرەو ئازادی،سەقامگیری و دێموکراسی بڕوا .
کەوابوو ،ئەگەر بێتو شۆرشێکی دیکە لە ئێراندا
ڕوو بدا ،دوو جیاوازی لەگەڵشۆڕشی  ١٩٧٩دەبێ:
یەکەم ،بێ ئەمالوئەوال ئێجگار زۆر خوێناوتر دەبێ
لەوەی پێشوو؛ دووهەم ،بەلەبەرچاوگرتنی ئەو
گۆڕانانەی لە بارودۆخی جێا و سیاسی ڕۆژهەاڵتی
ناویندا پاش ڕووخانی ڕێژیمی بەعس لە عێراق
وێڕای بەهاری عەرەبی و هاتنەوەی ڕووسیە بۆ
ناوچەکە ،شۆڕشێکی دیکە لە ئێران تەبدیل دەبێ
10
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بە شەڕێکی درێژخایەنی نێوخۆیی -نێودەوڵەتی .
هەڵبەت سەبارەت بە سەرکەوتنی شۆڕش لە
ئێران بە بەراوەرد لەگەڵ سووریە ،دەکرێ بڵێن
ئەگەری زۆرترە .هۆیەکەی ئەوەیە کە بە مەرجێ
ئوپۆزیسیۆنێکی یەکگرتووی دێموکراتیک لە
ئارادا بێ ،دەتوانن پشتیوانی ئەمریکا مسۆگەر
بکا .لە سووریە ئوپۆزیسیۆن نە یەکگرتوو بوو،
نە دێموکراتیک ،بۆیە ئەمریکا هەرگیز بە جیددی
پشتی نەگرت .پاشان ،لەگەڵ ئەوەی ڕووسیە هێزی
نیزامی بەرچاوی هەیە ،بەاڵم ئابوورییەکی الوازە.
ئەمەش دەتوانێ پارسەنگی هێز لە ئێران بە قازانجی
شۆڕشگێڕان و هاوپەیامنەکانی بشکێنێتەوە.

هێرش یان دەستێوەردانی دەرەکی و نیزامێکی
نوێ
ئەگەر پێشهاتەی چوارەم ڕوو بدا ،ئەوا دەبێ
ئەمریکا و هاوپەیامنانی کۆماریئیسالمی بڕوخێنن.
بە پێی ئاکامی لێکۆڵینەوەی دووهەم ،پێشهاتەیەکی
وا ،ئەگەری زۆر کەمە ،واتە تەنیا  ٥دەرسەدە.
ئەمریکا دوای ڕووخاندنی چەند ڕێژیمێک لە
ئەفغانستان ،عێراق و لیبی وێڕای الوازبوونی
پێگەی نیودەوڵەتی و نەمانی پشتیوانی نێوخۆیی
بۆ سیاسەتی گۆڕینی ڕیژیمە دیکتاتۆرەکان،
بەرنامەی وای بۆ ئێران نییە .سەرەڕای سیاسەتی
تووندی زارەکی ئیدارەی ترامپ و هاتنەدەر لە
«بەرجام» و سەپاندنەوەی گەمارۆ بەسەر ئێراندا،
ئامانجی ناچارکردنی ئێرانە بە ڕێکەوتنێکی بەرینرت
لە »بەرجام» ،نەک گۆڕینی ڕێژیم .وەزیری
دەرەوەی ئەمریکا ئەمەی بە ڕوونی ڕاگەیاندووە
()12
و کرداری ئەمریکاش هەر ئەوە دەسەملێنێ.
کەوابوو ،ئەو هێزە دەرەکییەی کە توانای
ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی هەیە ،بەو هۆیانەی
باسکران ،ئامادە نییە تێچووی گۆڕینی ڕێژیم بدا .
بەاڵم ئەگەر گۆڕان لە سیاسەتی ئەمریکا بەرەو
گۆڕینی ڕێژیم ڕوو بدا ،بە هۆی ئەوەوە کە
ئەمریکا لە هەموو ئەو واڵتانەی دیکە بەهێزترە
کە بیریان لە بژاردەیەکی وا کردبێتەوە ،داهاتووی
ئێران دەبێ زۆرتر بە ویستی ئەمریکا دیاری
بکرێ .بەاڵم ئەزموون وەرگرتن لە ڕووخاندنی
حکومەتی بەعس لە عێراق دەشێ دەوری هەبێ
لە سیاسەتی ئەمریکادا .لە پێشهاتەیەکی وادا،
لەگەڵ ئەوەیئەمریکا و هاوپهیامنانی بە کەمرت لە
هەڵوەشاندنەوەی کۆماری ئیسالمی وتێکشکاندنی
سپای پاسداران ڕازی نابن ،مەرج نییە ئەمریکا
ڕێگا بدا بە هەڵوەشاندنەوەی ئەرتەشی ئێران.
ڕەنگبێ موجاهدینی لێ بەدەر ،هیچکام لەگرووپە

فارسەکانیش خوازیاری ئەوە نین .مەرجیش نییە 4ـ  بڕوانە :
ئەمریکا ئەوەندە ئێرانالواز بکا کە پارسەنگی هێز بە Andreas Schedler, The Politics of
تەواوی بە قازانجی سوونە لە ناوچەکەدابشکێتەوەUncertainty: Sustaining and Subverting .

Electoral Authoritarianism (Oxford:
دواوتە
Oxford University Press, 2 013 ), pp.342-3 43.
لە سیاسەتدا هەمیشە شتی چاوەڕواننەکراو ڕوو  5ـ  بڕوانە «دیکتاتۆرییەتی هەڵبژێدراو:
ئێران»،
ئیسالمی
کۆماری
دەدەن کە دەبنە هۆی گۆڕانیبنەڕەتی .بۆیە دەبێ کەیسی
وێڕای ئەو پێشهاتەنی باس کران ،ئامادە بین بۆ تیشک ،ژمارە  ،٤٤خەرمانانی .١٣٩٦
پێشهاتەیچاوەڕواننەکراویش ،چ باش بن یان خراپ. 6ـ بڕوانە:
ئەوەی کە ئەگەری زۆرە ڕوو بدا ،النیکەم لە کورمتەودا Milan Svolik, The Politics of Authoritarian
Rule
(Cambridge:
و نێوەمهودادا ،الوازبوونیپرتی ئابووری ئێرانە ،کە Cambridge
), pp. 4- 5.
بە نۆرەی خۆی دەتوانێ ناڕەزایەتی جەماوەری University Press, 2012
بەرینرت و قووڵرت بکاتەوە .بەاڵم ئاڵقەی نێوان 7ـ ئەو لێدوانەی خاتەمی لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە:
ناڕەزایەتی و سیاسەتی کردەوەی لە پێناو گۆڕانداQuoted in Anoushiravan Ehteshami ،
ڕێکخستنە .تاکوو ئوپۆزیسیۆنێکی یەکگرتووی and Mahjoob Zweiri, Iran and the Rise
of Its Neoconservatives: The 
دێموکراتیک لە ئێران نەیەتە کایەوە ،گۆڕانی Politics
بنەڕەتی لە پێناو داهاتوویەکی باشرت نایەتە دیof Tehran’s Silent Revolution (London: .
), p.  1.
مەگەر ئەوەی پێشهاتەی چاوەڕواننەکراو ڕوو بدا. I.B. Tauris & Co Ltd, 2007
8ـ بڕوانە:
سهرچاوهكان
Naser Ghobadzadeh and Lily Zubaidah
1ـ دەستەواژەی «سەرەڕۆیی هەڵبژاردنکارانە» لە Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid
Sovereignty in Iran,” C
بەرانبەر electoral authoritarianism دانراوە. ontemporary
2ـ دەستەواژەی «سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە» لە Politics, Vol. 22, No. 4(April 2006), p. 4 55.
بەرانبەر competitive authoritarianism دانراوە. 9ـ   بڕوانە:
3ـ دەستەواژەی «سەرەڕۆیی ناڕەکابەرانە» لە بەرانبەر ”Ali Abdelzadeh and Idris Ahmedi, “Iran
non-competitive authoritarianism دانراو ەin Carsten Anckar and Thomas Denk .
(eds.), Komparativ politik: Nio politiska
system (Lund: Studentlitteratur, 2015).
10ـ   بڕوانە:
Zaccara, “Elections and Authoritarianism
 n the Islamic Republic of Iran,”ip. 1 60.
 11ـ بڕوانە «سێ ڕووداو کە ئێرانیان هێناوەتە
ئەوەی کە ئەگەری زۆرە ڕوو
سەر لێواری شۆڕش» ،کوردستان میدیا١٥ ،
بدا ،النیکەم لە کورمتەودا
پووشپەڕی  ٢٧١٨(http://kurdistanmedia.
c om/so/news/%D%8 B%3D B8 %E -%DA
و نێوەمهودادا ،الوازبوونی
%95 % D%88 %9 D%88 %9 D%8A F%D%8 A
پرتی ئابووری ئێرانە ،کە
%7 D8 8 %9-% DA%A%9D B9 5 %- %DB8 %E
بە نۆرەی خۆی دەتوانێ
%D D%8 B%1 D%8 A%7 D%86 %9D B8 %�C%D
%8A%7D86%9-%D%87%9DB8 %E%D%86%9D
جەماوەری
ناڕەزایەتی
%8A%7D%88%9DB%95%D%8AA%DB95% %D-
بەرینرت و قووڵرت بکاتەوە.
%84%9DB8 %E%D%88%9D%8A%7D%8B%1D
B8 %C-%D%8B%4DB%86%DA%95%D%8B4).
12ـ بڕوانە:
Micahel R. Pompeo, ”Confronting Iran:
The Trump Administration’s Strategy”,
Foreign Affairs, October 15, 2 0018.
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پێویستی داڕشتنی سرتاتیژی نەتەوەیی بۆ ڕووخان و دوای
ڕووخانی کۆماری ئیسالمی 

3

ئەلبورز ڕۆئین تەن
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پێشەکی
دوای خۆپیشاندانە گشتی و بەرفراوانەکانی ساڵی
ڕابردوو زیاتر لە هەموو کات ڕووخانی ڕێژیم
مسۆگەر دەبیرنێت ،لە هەمان کاتدا پرسیار لە
ئەگەری ڕووخانی کۆماری ئیسالمی و داهاتووی
ئەو واڵتە بەرەو کام ئاراستە دەڕوات زیاتر لە
هەموو کاتێك دەبیسرتێت .بێگوما ن بەشێک لە
هێزە سیاسییەکان کە دەیانهەوێ لەو داهاتوویەدا
ڕۆڵ بگێڕن ،داهاتووی ئێران بە گوێرەی ویست و
حەزەکانی خۆیان رشۆڤەدەکەن ،ناوەندە خەبەری
و شیکارییە سیاسییەکانیش زیاتر له رشۆڤەی
داهاتووی ئێران کە لێڵ دیارە ،مەترسی خۆیان
سهبارهت به داهاتووی ناڕوو ن دەخەنە ڕوو ،لە
الیهن ئەوانهوه منوونەی «لیبی» و «سووریە» زۆر
باس دەکرێت یان عێراقی الواز ب ە ئەزموونێکی
سەرکەوتووی گۆڕینی ڕێژیم نازان ن. بۆ ئێمەی کورد بە
لەبەرچاو گرتنیڕابردووی خوێناوی کە هەمانبووە،
ئەو داهاتووە زۆر بە بایەخەوە سەیر دەکرێت.
ئایا مێژو و دووبارە دەبێتەوە یا ئێمە بە مافەکامنان
یان النیکەم بە بەشێکی مافەکامنان دەگەین.
 هەر بۆیە دەبێ وەکوو کورد خاوەن سرتاتیژی
دیاریکراو بین و وەک ئەکتەری سیاسی بۆ
گەیشنت بە ئامانجی ئەو سرتاتیژییە هەوڵ بدەین،
لەم باسەدا وێڕای خوێندنەوەیەک ب ۆ سرتاتیژی
نەتەوەیی رشۆڤەی چۆنییەتی سرتاتیژیهکی
نەتەوەیی لە بەرانبەر رشۆڤەی گریامنەی
ئەگەری ڕووخانی کۆماری ئیسالمی دەکەین.
گرینگیدانانی سرتاتیژی نەتەوەیی بۆ داهاتووی واڵت
دەبێتە هۆی ئەوەی بە ئامادەبوونێکی زیاترەوە
ڕووبەڕووی ئەگەرەکان ببینەوە ،هەتا بتوانین
باشرت بە سەر کۆسپەکانی گەیشنت بە ئامانجەکانی
گەل ،کە گرینگرتینیان سەربەستی و ئازادی و
سەروەریکورد لە سەر خاکی کوردستانە زاڵ بین.
ئەگەری ڕووخان و داڕشتنی سرتاتیژی نەتەوەیی
لە ئێستادا
دوای خۆپیشاندانەکانی ساڵی ڕابردوو و
قووڵبوونەوەی ،قەیرانە جۆراوجۆرەکان لە
ئێراندا ژیانی خەڵکیان هەر ڕۆژ زۆرتر لە جاران
ئەستەم کردووە ،بێ هیوایی لە چارەسەری ئەو
قەیرانانە لە الیەن خەڵکەوە ،هەروەها پێگەی
ڕێژیم دوای هاتنە دەرهوهی ئامریکا لە بەرجام
و دانانی گەمارۆگهلێكی جیاواز ئەو دۆخەی
زیاتر ئاڵۆز کردووە ،بەو تابلۆیە ئیرت ئەمڕۆ تەنیا
هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆن نین کە باس لە ڕووخانی

ڕێژیم دەکەن ،بەڵکوو ئەو نیگەرانییە لە گوتاری
پارێزەران و الیەنگرانی ڕێژیمیش ڕەنگی داوەتەوە
و یەکێک لەو نیگەرانییانە کە لە الیەن حەسەن
خومهینی ،كوڕ ەزای دامەزرێنەری ڕێژیمی ئێران
درکێندرا ،ئهوه بوو كه لە میانەی گوتارێکداگووتی:
«هیچ گاڕانتییهک نییە کە ئێمە مبێنین» ،تەنانەت
محهممهد خاتەمی سەرۆک کۆماری پێشوو و
ڕێبەری ڕێفۆرمیستەکانیش باس لە بێ هیوایی
خەڵک دەکات و دەڵێ« :ئەگەری بێ هیوایی
خەڵک هەیە و لەوانەیە لهوهبهدوا دروشمی نا بۆ
بناژۆخوازهكان و نا بۆ رێفۆرمخوازهكان بڵێنەوە»
وێڕای هەستکردن بە مەترسی و نەمانی کۆماری
ئیسالمی بەاڵم ،بەو شێوەیەباسکردنی بۆ ڕای گشتی
لە الیەن خەمخۆرانی ڕێژیم ،بابەتێکی نوێیە و بەر
لە خۆپیشاندانەکانی گشتی ساڵی ڕابردوو وەک
تابۆیهک زیاتر دەهاتە بەرچاو کەکەسانی وا لە نێو
ڕێژیم ئاوا باسی ئەو مەترسیە بکەن ،کاڕێڵ پوپێر
فەیلەسۆفیگەورەی سەدەی بیستەم دەڵێ« :ئەگەر
چینی ستەمکار باوەڕی بە ڕەساڵەتی خۆینەمابێت،
ڕووخان ڕوودەدات» .ئەمڕۆ زیاتر لە هەر کاتێکی
دیکە ئەو چینە باشدەزانێ هیچ کام لەو بابەتانەی
کە شۆڕشیان بۆ کرد ،نەک بەدی نەهاتوون بەڵکوو

بۆ ئێمەی کورد بە لەبەرچاو
گرتنی ڕابردووی خوێناوی کە
هەمانبووە ،ئەو داهاتووە زۆر
بە بایەخەوە سەیر دەکرێت.
ئایا مێژوو دووبارە دەبێتەوە یا
ئێمە بە مافەکامنان یان النیکەم
بە بەشێکی مافەکامناندەگەین.

زۆر خرابرت بوونه ،وەک سەردەمی بەر لە ڕووخانی
یەکیهتیی سۆڤییەت کە دیار بووئەوەی ڕوویداوە
لەگەڵ ئەوەی ئامانج بوو زۆر لێکرت دوورن،
ئەو بابهتە نیشان دەدات ئەگەری ڕووخانی
ڕیژیم زۆر جیددیرتە لەوەی بەدی دەکرێت.
لە کاتێکدا هێزە ئۆپۆزیسیۆنەکانی ڕێژیم ئەو
تابلۆیە دەبینن ،زۆر بە جیددی لەهەوڵی ئەوەدان
کە خۆیان وەک ئاڵتێرناتیڤ نیشان بدەن ،لەوانە
دووهێزیموجاهێدین و الیەنگرانی کوڕی پاشای
پێشوو کە خاوەن هێزی ڕاگەیاندنی بەهێزترن
لەو بوارەدا ،زۆر چاالک خۆیان نیشان دەدەن.
بە گوێرەی سیاسەتی ئەو دوو هێزە و هێزەکانی
دیکەی گوڕەپانی سیاسی ئێرانی لە ئێستادا
داهاتوویەکی ڕوون بۆ دێموکرات بوونی ئێران
بە نیسبەت مافە ڕەواکانی کورد نابیرنێت ،بە
ڕوانین لە مێژووی سەد ساڵی ڕابردووش لە
سیاسەت و کردەوەکانی زلهێزان لە ناوچەدا
دیسان داهاتوویەکی ڕوون نابیرنێت ،ئەوەی کە
بۆ ئەوان گرینگە هەبوونی ئێرانێکی یەکگرتوو،
بەاڵم الوازە ،چونکە دابەشبوونی ئێران دەبێتە
هۆی بەهێز بوونی زلهێزەکانی دیکەی ناوچە،
کە لە سیاسەتی ئەواندا جێ نابێتەوە ئەوان
بەردەوام هەوڵ دەدەن بااڵنسێک هەبێت لە
نێوان زلهێزانی ناوچەییدا ،هەر بۆیەش لە ١٢
مەرجدا کە مایک پۆمپێئۆ بەر لە دانانی گەماڕۆ
بۆ سهر ئێران ڕایگەیاند ،کە دەبێ جێبەجێ
بکرێت ،پەیوەندی بە کورتکردنەوەی دەسەاڵتی
ئێران لە ناوچەدا هەیە چونکە ئەگەر ئاوا
بەردەوام بێت کە دەسەاڵتی ئێران لە ناوچەدا
زۆر بووە ،زۆرتریش دەبێ ،ئەو بابەتەش
بااڵنسی هێزی لە ناوچەكهدا تێک دەدات.
لە ڕوانگەی هێزەکانی ئێرانی و سیاسەتی زلهێزاندا،
داهاتوویەکی ڕوون بۆ کورد بەدی ناکرێت،
کەواتە داهاتووی کورد پەیوەند ی بە هێز و پالن
و داڕشتنی سیاسەت بۆ داهاتووی خۆی هەیە.
ئەو خاڵە زۆر گرینگە بە تایبەتی کە دۆخی
باشوور و ڕۆژئاوا لە بەرچاومانە ،گرینگی
داڕشتنی سرتاتیژییهکی دیاریکراو بۆ
داهاتوویەک بە سەرنجدان بە ڕەوتی خێرای
ڕووداوەکان پێویستییەکی حاشا هەڵنەگرە.
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،زۆر زووتر لە
هێزەکانی دیکە هەستی بەو پێویستییە کردووە
و تەنانەت لە چوارچێوەی ڕاساندا هەنگاوی
بۆ هەڵگرتووە و تەنانەت نرخی زۆریشی بۆ
13
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داوە ،ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ کاتی دەستپێکی
ئەو پڕۆسەیە کەم کەس بە شێوەی ئەمڕۆ
باسی لە ڕووخانی ڕێژیم دەکرد ،بەاڵم وشیاری
ئێمە بۆ بووژاندنەوەی شۆڕش لە الیەن حیزب
بووە هۆی ئەوەی ،کە ئێمە چەند هەنگاوێک لە
هێزەکانی دیکە لە پێش بین ،تەنانەت وشیاری
زیاتری خهڵكی کوردستان لە ئەمڕۆدا زیاتر
لە شوێنەکانی دیکە بەشێکی دەگەڕێتەوە بۆ
دەستپێکی ڕاسان لە چەند ساڵی ڕابردوودا .بەاڵم
حیزب ئەمه بە بابەتی یەکالی کەرەوە نازانێت،
بەڵکوو هەر وەکوو لە وتاری دوایین سمیناری
تەشکیالتی لێپررساوی گشتی بە ڕوونی ئاماژەی
پێدا ،کەحیزب هاوکاری و هاوخەباتی لەگەڵ هێزە
ئازادیخوازەکان و بەهێزکردنی ناوەندی هاوکاری
هێزە سیاسییەکانی کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە ئەرکی
خەباتی حیزب لەئێستادا دهستنیشان دەکات .ئەم
ئاماژە پێدانەش هەر وەک هەنگاوەکانی پێشووی
حیزب کە لە ڕاپۆرتی سیاسی کۆنگرەی شانزدە
وەک سیاسەتی حیزب دەستنیشان کردووە ،واتە
هەوڵدان بۆ هاوخەباتی لەگەڵ هێزەکانی دیکە بە

لێپررساوی گشتی بە ڕوونی
ئاماژەی پێدا ،کە حیزب
هاوکاری و هاوخەباتی
لەگەڵ هێزە ئازادیخوازەکان
و بەهێزکردنی ناوەندی
هاوکاری هێزە سیاسییەکانی
کوردستانی ڕۆژهەاڵت بە
ئەرکی خەباتی حیزب لە
ئێستادا دهستنیشان دەکات

سیاسەتی درووستی حیزب وەک بنەمای داڕشتنی
سرتاتیژی نەتەوەیی لە بەرانبەر ڕووداوەکان
و ئەگەرەکانی داهاتووی ئێران دەزانین.
بێگومان سەرکەوتن لەو بوارەدا سینگفراوانی
و هەستکردن بە بەرپرسیارەتی هەموو الیەکی
پێویستە ،بەاڵم لە هەر بارودۆخێکدا وەک
سیاسەتی نەتەوەیی حیزب لە بەر هەستکردنی
بە بەرپرسیارهتی لە بەرانبەر گەل و نیشتامن
ڕەچاو دەکرێت و هەوڵی بۆ دەدرێت.

سرتاتیژی نەتەوەیی

»وشەی سرتاتیژ لە وشەی یۆنانی Strategos
بە مانای هونەری فەرماندەیی ،یا ئیدارەی
شەڕ ،یا پالندانان بۆ شەڕ هاتووە»
 .١ئەگەر ئامانجی فەرماندەیی یا شەڕ
سەرکەوتن بێت ،سرتاتیژی ئەو بەرنامە یا
پالنەیە کە دادەنرێت بۆ ئەوەی سەرکەوتن
بەدەست بێت .لە سەردەمی ئێستادا دەتوانین
سرتاتیژی وەک ئەو بەرنامەیە پێناسە بکەین
کە بۆ گەیشنت بە ئامانج دیاری دەکرێت.
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 «بە گوێرەی بۆچوونی بەشێک لە هزرمەندانی
سرتاتیژی نەتەوەیی بە کارهێنانی هەموو
تواناکانی کۆمەڵگایەک بۆ دابینکردنی
ئامانجی نەتەوەیی به پێویست دەزانن»
 .٢بێگومان بۆ دیاریکردنی ئامانجی نەتەوەیی
دەکرێ ڕوانگەی جیاواز هەبێت و هەرالیەنێکی
سیاسی بە جۆرێک ئەو ئامانجانە دیاری بکات،
بەاڵم لە هەمانکاتدا بەشێکی بەرچاوی ئەو
ئامانجانە بۆ هێزی سیاسی کورد لە داهاتووی
ڕۆژهەاڵت هاوبەشن بۆ منونە لە بهرنامه و
پێڕەوی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
پەسندکراوی کۆنگرەی شانزدەدا هاتووە « بۆ
نەتەوەی کورد ،گرنگ ئەوەیە لە سەرخاکی خۆی
سەروەر بێت .دابینکردنی ئاسایشی نێوخۆیی
کوردستان ،سیاسەتی پەروەردە ،سیاسەتی
کهلتووری ،کۆمەاڵیەتی و کاروباری نێوخۆیی
کوردستان ،دەبێ لە ئەستۆی حکوومەتی
هەرێمی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێت».
وێدهچێت بەشێکی زۆری الیەنەکان جا هەر
شێوازێك بۆ داهاتووی ڕۆژهەاڵت بە باش
بزانن ئەو ناوەڕۆکەی سەرەوە ڕەد ناکەنەوە.
بۆ دابینبوونی ئەو سەروەرییە لە ڕۆژهەاڵتی دوای
نەمانی کۆماری ئیسالمی پێویستی بە یەکڕیزی یا
هەماهەنگی هێز و الیەنە سیاسییەکانی کوردی
هەیە .ئەو یەکڕیزی و هەماهەنگییە ،دەکرێ
پێویستی بە پالتفۆرم و بەرنامەیەکی کاری بۆ
ئەو پالتفۆرمە ،هەروەها دانانی سرتاتیژییهکی
نەتەوەیی بۆ ئەو پالتفۆرمە و هەوڵدان بۆ
جێبەجیکردنی لە الیەن هەموویانەوە هەیە.
دروستبوونی ناوەندی هاوکاری هێز و
الیەنە سیاسییەکانی کوردستانی ئێران و کار
و چاالکییەکانی دەتوانێ ب ه هەنگاوێکی
گرنگ لەو ڕاستایەدا هەژمار بکرێت.
چۆنییەتی و چییەتی دانانی سرتاتیژی نەتەوەیی
پێکهاتن لە سەر خاڵە هاوبەشەکان و دیتنەوەی
میکانیزمی هاوبەش بۆ ئامانجیهاوبەش دەکرێ
بە سەرەتای دروستبوونی ئەو سرتاتیژە ناو
ببەین .بۆ ئەومەبەستەش ناوەند یا پالتفۆرمێکی
دیاریکراو پێویستە کە ناوەندی هاوکاری هێزە
سیاسیەکانی حیزب دەتوانێ ئەو پێگەیە بێت،
واتە وەک خاڵی سەرەتایی پێویستی ئەو بابەتە
دابینکراوە تەنانەت ئەگەر ئەو ناوەندە لە
ئاست چاوەڕوانی هەموو الیەکیش نەبێت بەاڵم

هەبوونی بەهەنگاوێکی باش و پێویست دەزانم.
قۆناغی دووەم دانانی میکانیزم پێویست بۆ کار
کردنە لەو ناوەندەدا کە بتوانێ ئەو بابەتەش بە
پەسەندکردنی پڕەنسیپی کار و تێکۆشان هەنگاوی
بۆ هەڵگیراوە دەکرێ بەردەوامدەوڵەمەند بکرێت،
هەنگاوی دواتر پێویسیتیەکانی ڕۆژهەاڵت دێت
کە بەرنامە و پالنی بۆ دابرنێت کە یەکێک لەوانە
دانانی سرتاتیژی بۆ داهاتووی کوردستان و ئێرانە.
سەرەکیرتین خاڵی ئەو سرتاتیژەش داڕێشتنی
ویستەکانی کورد لە سەر ئامانجە هاوبەشهکانی
هێزەکانە دواتر کارکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو
بەرنامەیە ،کە یەکێک لەوانە کار بۆ هاوپەیامنی
لەگەڵ هێز و الیەنەکانی سیاسی بۆ قۆناغی
ڕووخان و قۆناغی ئینتقالی دوای ڕووخانە.
نێوەڕۆکی ئەو سرتاتیژە دەبێ چەند الیەن لە
خۆ بگرێت یەکەمیان ویستی کورد وەک مافی
نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە لە بەر
چاوگرتنی مێژوو ڕابردوو و خەباتی نەتەوەیامنە و
کار کردن بۆ دووبارەنەبوونەوەی مێژووی سەرکووتە.
دووهەم لە بەرچاو گرتنی ڕاستیەکانی سیاسەتی
ناوچە و توانای هێزی خۆت وخوێندنەوەیەکی ورد
بۆ سیاسەتی ناوچەیی ،جیهانیی لە ناوچەدا بۆ ئەوەی

هەربۆیەش بە جەماوەریکردنی
خەبات لە بنەماییرتین ئەرکی
شۆڕشە وەک ئەوەی کە لە
ڕاساندا هاتووە واتە تێزی
ڕاسان دەتوانی بۆ سەرخستنی
سرتاتیژێکی نەتەوەی بە
سود و پێویست بێت بە
جۆرێک ئەرکی شۆڕش بە
سەر هەمواندا دابەش بکات.

بتوانی جێبەجێکردنی بە کردەوەی مومکین بێت.
پێشبینی کردنی داهاتوو لە ڕووی خرابرتین
گریامنەکان بۆ ئەوەی ئامادەیی پێویست بۆ
ڕووبەروو بوونەوەی ڕووداوەکان هەبێت.
دانانی میکانیزمی پەیوەست بۆ پەیڕەوکردنی
ئەو سرتاتیژە لە الیەن هەمووانە بە
شێوەیەکی هەماهەنگ و یەکدەنگ.
دانانی هەر سرتاتیژێکی باش بە فاکتەری
کۆتایی نازانرێت بەڵکوو هەبوونی هێز بۆ
جێبەجێکردنی ئەو سرتاتیژەش پێویستیەکی
حاشا هەڵنەگرە هەر بۆیەش ڕیگەکانی
بەهێزکردنی بزاڤەکەمان دەبێ بگرینەبەر،
بەهێزترین هێزیش بۆ سەرخستنی بزاڤێکی
وەها پشتگیری کۆمەاڵنی خەڵکە هەربۆیەش بە
جەماوەریکردنی خەبات لە بنەماییرتین ئەرکی
شۆڕشە وەک ئەوەی کە لە ڕاساندا هاتووە واتە
تێزی ڕاسان دەتوانی بۆ سەرخستنی سرتاتیژێکی
نەتەوەی بە سود و پێویست بێت بە جۆرێک
ئەرکی شۆڕش بە سەر هەمواندا دابەش بکات.
کۆبەند
دوای ڕووداوەکانی ساڵی رابردوو و دۆخی کۆماری
ئیسالمی ،ڕووخانی ڕێژیم زیاتر لە هەموو کاتێک
هەست پێدەکرێت هەربۆیەش پێویستی بە
ئامادەبوومنان دەکرێت ،یەکێک لە بنەمایرتین
هەنگاوەکانی ئامادەبوومنان دانای سرتاتیژێکی
نەتەوەیی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی خرابرتین
ئەگەرەکانە ،ناوەندی هاوکاری حیزبە سیاسیەکان
دەتوانێ پێگەیەکی باش بۆ ئەو مەبەستە
بێت ،خاڵێکی دیکە دەبێ ئەو سرتاتیژە لەگەڵ
ڕاستییەکانی سیاسەت و هێز هاوتەریب بێت بۆ
ئەوەی گریامنەی بە کردەوە بوونی بە هێز بێ،
هەروەها بۆ جێبەجێ کردنی ئەو سرتاتیژە فاکتەری
هێز لە بیر نەکەین و لە نێوانەدا دەتوانین ڕاسان
بە ئەزمونێکی سەرکەوتوو بۆ بەهێزی بزاڤەکەمان
بزانین .لە هەمووی گرینگرت وەک خاڵی جەوهەری
لە کۆتاییدا دەڵێم دانانی سرتاتیژێکی دیاریکراو بۆ
ڕووبەڕوو بوونەوەی خرابرتین گریامنە و کارکردن
بۆ ئامادەیامن گرنگرتە لە پێشبینی داهاتوویەککە
کاری بۆ نەکەین یا خۆمان بە ڕووداوەکان بسپێرین.
ژێدەرەکان
1ـ جایگاه امنیت در اسرتاتژی ملی
امیر حسین علینقی
2ـ هەمان سەرچاوە
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فێدرالیزمی نەتەوەیی
نووسین :نیشتامن

4

وهرگێڕان له فارسیهوه :شهماڵ تهرغیبی
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دەربڕین لەهەمبەر زۆرینە ،دابین بکات.

پێشەکی
واڵتی ئێران خاوەنی هەلومەرجێکی تایبەتی
جوغرافیایی ،هەرێمی ،ئاووهەوایی ،کۆمەاڵیەتی ،سیستمە فێدراڵەکان
کهلتووری ،ئابووری و سەرچاوەی ژێرزەوینییە کە چەمکی فێدراڵیزم لە وشەی «Foedus» و
بەهۆیەوە هەست بە پێویستیی سازماندانێکی «Foederis» وەرگیراوە و بەواتای یەکیەتیی
درووست بۆ سیستمی حوکمڕانی بۆ داهاتوو ،و هاوکارییەک دێت بۆ دەسپێڕاگەیشنت بە
بەمەبەستی کەڵکوەرگرتن لە النیزۆری کۆمەڵیک ئامانجی هاوبەش کە بەهۆی پرس و
سەرچاوەکانی و هاتنەدی مافی نەتەوە و تایبەمتەندییەکانییەوە دەتوانێ وەک خۆی بە
قەومەکان تێیدا دەکرێ .ئەم تێڕوانینە لەالیەک سەربەخۆییش چاالکبێت .کاتێک باس لە فێدراڵیزم
و لەالیەکی تریشەوە ئەگەر ئێران لەبەرامبەر وەکوو ئایدیایەکی سیاسی دەکەین ،دەبێ ئەوەمان
دێموکراسی و فێدراڵیزم ڕابوەستێ تووشی لەبیر بێت کە ئەم ئایدیا وەک دەزگا یان ڕێکخراوێکی
جیابوونەوە و پارچەپارچەیی دەبێ؛ هەروەها دەوڵەتی بەئەژمار دێت .لە هەرێمێکی فێدراڵدا،
پانتایی بەرباڵو و کۆکردنەوەی دەسەاڵت لە جگە لە توخمەکانی فێدراڵ ،توخمە یەکانەکانیش
ناوەندەکەیدا مەترسیدار و زیاتر لە ئاستە دەتوانن بناغەیەک بۆخۆیان بدۆزنەوە لە حاڵێکدا
نەتەوەییەکەیەتی کە بووەتە هۆی ئەوەیکە فێدراڵیزم دەتوانێ هێنانەدی ئەو توخامنە نەتەنیا
فێدراڵیزم ببێتە باسی ڕۆژەڤی پێوەندیدار بە لە هەرێمێکی فێدراڵ بەڵکوو لە تەواوی جۆر و
حکوومەتی داهاتووی ئێران بێت کە لە باس و شێوازە چەندالیەنەکان لە ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان،
خواست ونووسینی هزرڤانان و چاالکانی ئەم بوارە بەتایبەت لەپێوەندی لەگەڵ حاكمبوونی
گرینگییە بێئەمالوئەوالکەی زیاتر دەردەکەوێ .هەرێمەکان ڕێک بخات .فێدراڵیزم زیاتر پێوەندی
ئەمە لە حاڵێکدایە کە واوێدەچێ دێموکراسی ڕەها بە ئەسڵی دژبەیەکبوونەوە هەیە و لە ڕوانگەی
ناتوانێ نوێنەرایەتی هەموو تاقم و گرووپەکانی پڕۆدۆنەوەنەزمی سیاسی لەسەر بنەمای دوو ئەسڵ
ژێرچەتری خۆی بکات؛ چوونکە ڕەنگە حکوومەتی یان کۆڵەکەی دژبەیەکی ئازادی و دەسەاڵت یان
زۆرینە بۆ هەمیشە کەمینەکان لە پێکهاتەی هێز قایم کراوە و فێدراڵیزم نرخێکی زیاتر بە ئازادی
دەسەاڵت بکێشێتە دەرەوە و وەک شارۆمەندی دەدات .بە دیوێکی تریدا فێدراڵیزم چەشنێک لە
پلە دوو مامەڵەیان لەگەڵدا بکات .ئیزن نەدان بە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی و دەوڵەتییە کە لە خوارەوە
گرووپە نهتهوهییهکان بۆ بەشداری لە پڕۆسەی
بڕیاردان زۆرجار بووەتە هۆی سەرهەڵدانی
بزووتنەوە جیاییخوازانەکان لەنێو ئەم گرووپانەدا
و ئەوان خوازیاری وەدیهاتنی داواکارییە
بەرحەقەکانیان بوون .لە وەها هەلومەرجێکدایە
کە دەوڵەتێک ناچارە درک بە بوونی کەمینە
قەومییەکان و نەتەوەکان بکات کە
لەبواری هەندێک لە فێدراسیۆنەکان
هێز و دەسەاڵتەوە ناسەقامگیر ،لەپەراوێزخراو
و نائەمنن .لەم پێوەندییەدا فێدراڵیزم ڕۆڵێکی خاوەنی دەوڵەتێکی ناوەندین
گرینگ لە بەهێزکردنی دێموکراسی بە کە هەموو واڵت ڕێک
جێگیرکردنی پرسی دوورکەوتنەوە لە ناوەند یان دەخات ،لەحاڵێکدا ئەوانی تر
دێسەنتڕالیزم و پاراستنی سەربەخۆیی دەوڵەتە
ناوچەیی و لۆکاڵییەکان و دانی نوێنەرایەتییەکی دەسەاڵتێکی زیاتر بە پارێزگا
گونجاوتر بە نەتەوە و کەمینە نەتەوەییەکان یان هەرێمە جیاوازەکان دەدەن
دەدات .فێدراڵیزم دەتوانێ واڵتێکی فرەنەتەوە
بە هۆی دێموکراسی و ڕێکخستنەوە لە
چوارچێوەی دەوڵەتێکی فرەنەتەوەدا بپارێزێ و
دەسڕۆیشتوویی نەتەوەکان بۆ پرسگەلی وەک
نیگەرانییە ناوچەییەکان ،ئەمنیەتی کەڵکوەرگرتن
لە زمان ،کهلتوور ،مەزهەب و مافی ناڕەزایەتی

بۆ سەرەوە لە شێوازی پێکهاتەی بچووکرت و
گەورەتر تا گەورەترین یەکگرتووییە کە ئەسڵی
یەکەم و سەرەکییەکەی دێموکراسییە .فێدراڵیزم
چەندین جۆر و چەشنی هەیە کە هەرکامەیان لە
شوێنی خۆیاندا یاسا و سەاڵحیەتگەلێک دەخەنە
بەردەم واڵتانی وەرگر .لەگەڵ ئەوەشدا ،پێکهاتەی
درووستی سیستمە جۆراوجۆرە فێدراڵەکان زۆر
جیاوازن .هەندێک لە فێدراسیۆنەکان خاوەنی
دەوڵەتێکی ناوەندین کە هەموو واڵت ڕێک
دەخات ،لەحاڵێکدا ئەوانی تر دەسەاڵتێکی زیاتر
بە پارێزگا یان هەرێمە جیاوازەکان دەدەن .لە
هەندێک لە فێدڕاسیۆنەکاندا جیاوازی ئاشکرا لە
نێو دەسەاڵتە یاساییەکانی نیهادە جۆراوجۆرەکان
بوونیان هەیە بەاڵم لە هەندێک فێدراسیۆندا
دەسەاڵتەکان یەکرت دادەپۆشن .سیستمە
فێدراڵەکان زیاتر لەالیەن کۆنگرەیەکەوە ئیدارە
دەکرێن ،لەگەڵ سەرکۆمار ،یەک مەجلیس و
سەرۆکوەزیریهک .سەرجەم سیستمە فێدراڵەکان
خاوەنی دەوڵەتێکی ناوەندی ،یاسایەکی بنەڕەتی
و سیستمێکی دادوەرین کە دەبێ بۆ چارەسەری
هەرچەشنە ناکۆکییەک واڵمدەر بن .یاسای بنەڕەتی
وەکوو ڕێنوێنیکارێکەکە دامەزراوە جۆراوجۆرەکان
بۆ تاوتوێ کردنی پرسەکانیان کەڵکی لێوەردەگرن.
جێبەجێکردن و شڕۆڤەی یاساکان تا ئەو کاتەی
کە یاسای بنەڕەتی پێشێل ناکەن خاوەنی
توانایی و دەسەاڵتن .دەوڵەتی فێدراڵ سیاسەتە
دەرەکییەکەی بە دەسەاڵتی تایبەتی خۆی ،بۆ
بەستنی پەیامننامە ،ڕاگەیاندنی شەڕ و کۆنرتۆڵی
هاوردە و هەناردەکردن دیاری دەکات .دەوڵەتی
فێدراڵ تەنیا بۆی هەیە دراو چاپ بکات.
فێدراڵیزمی سیاسی سیستمێکی حکوومەتییە کە
ئامانجەکەی پەیوەست بوون بە سەربەخۆیی
زۆرینەی یەکگرتوویی سیاسی بە تێهەڵکێشکردنی
لەگەڵ یەکگرتووییەکی سەرووترە .لە ئاکامدا
فێدراڵیزم ،ئازادییە کۆمەاڵیەتییەکان و سنوور و
فەزایەکی کەسۆکییە کە لە قەوارەیەکی گشتیدا
جێ دەگرێ .فێدراڵیزم هیچکات ئایدیۆلۆژییەکی
مۆدیڕنی داڕێژراو بۆ خودموختاری یان دابەشکاری
و سەربەخۆیی نەبووە و ناتوانێ لە دابەشکردن
یان جیاییخوازی نیزیک ببێتەوە .بەسەرنجدان
بەم ڕاستییە دەبێ ئەوەمان لەبیر بێت کە
مەیل بۆ سازکردن ،دامەزراندن ،قازانجەکان یان
ڕووداوەکان ،بیری جوودابوونەوە بوونی هەبێ،
ئەو کاتە نابێ بیر لە فێدراڵی بکرێتەوە .لەگەڵ
ئەوەشدا هەلومەرجی هەنووکەیی باس لە نەبوونی
ئیمکان و بڕیاری پێویست لەمەڕ ڕاگەیاندنی
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سەربەخۆیی و جیابوونەوەی نەتەوەکانی
نیشتەجێ لە ئێران و لەسەرووی هەمووان گەلی
کوردە و بەم پێیەش سەرەڕای خواستی زۆرینەی
خەڵک و لەڕووی ناچارییەوە ،دەبێ شکڵێک
لە حکوومەت – فێدراڵیزم – لە داهاتووی ئەم
واڵتە قبووڵ بکرێت کە لە تەنیشت پشتیوانی
کۆمەڵگای نێونەتەوەیی بتوانرێت بەرژەوەندی
و مافە بنچینەییەکانی خەڵک دەستەبەر بکرێت.
سیستمی فێدراڵی پیشنیارکراو
فێدراڵیزمی نەتەوەیی
ئێران هەر لە کۆنەوە واڵتێکی فرەنەتەوە بە
حەشیمەتێکی زۆر بووە کە شەشنەتەوەی گەورە
و چەندین کەمینەی تر لەخۆ دەگرێ کە هەموو
ئەم نەتەوانە خاوەن نیشتامن ،زمان ،کلتوور،
حەشیمەت و تایبەمتەندی تایبەت بەخۆیانن و تا
ئێستە هیچ کام لەم نەتەوانە – جیا لە هەندێ
منوونەی کەم – لەم واڵتەدا دێموکراسییان
ئەزموون نەکردووە .بەسەرنجدان بە فێدراڵیزمی
قەومی (نەتەوەیی)  ،سەرباشقەکانی نیشتەجێیی،
شوناس ،زمان و ڕەزامەندی خەڵک بۆ پێکهێنانی
حکوومەتە نوێیەکان بنەمایەکی سەرەکییە.
لەم جۆرە سیستامنەدا دەسەاڵتی سیاسی و
لێکەوتەکانی لەنێوان لێپررساوانی ناوەند و هەرێم
بە ئامانجی ڕاگرتنی دەرەجەیەک لە خودموختاری
و یەکپارچەیی کۆمەڵگای فرەچەشن دابەش کراوە.

بەم پێیە ئامانجەکەی ڕاگرتنی هاوسەنگییەکە کە
تێیدا دەوڵەتی ناوەندی ناتوانێ بڕیاراتی پیویست
سەبارەت بە یەکە ناوچەییەکان پەسند بکات و
کاتێک یەکەکان پێکەوە جیاواز بن و پشکێک
لە دەسەاڵت بەدەستەوە بگرن ،گرفتەکان بە

سەرەڕای ئەمەش فێدراڵیزمی
لە
نەتەوەیی شتێکە
چوارچێوەی «مافی دیاریکردنی
چارەنووس» کە زیاتر لە
کۆنفێدراسیۆندا بوونی هەیە
نەک لە فێدرالیزمی ڕەها.
لە فێدراڵیزمی نەتەوەییدا
دەبێ باس لە نەتەوە بکرێت

ڕەزامەندی چارەسەر دەبن .فێدراڵیزمی قەومی
(نەتەوەیی) سیستمێکی فێدراڵی دەوڵەتێکی
نەتەوەییە کە تێیدا یەکە فێدراڵەکانبە سەرنجدان
بە قەومییەت (نەتەوەیی) پێناسە دەکرێن .لە
بنەڕەتڕا قەومیەت سەبارەت بە شوناسی بەکۆمەڵ
و بەسرتاوەیی بە گرووپێکی تایبەتی زمانناسی،
فەرهەنگی یان قەومییە کە زیاتر لە پیوەندی
لەگەڵ گرووپێکی بەهێز یان زاڵ لە کۆمەلگای
فرەنەتەوە دەخرێتە ڕوو .بەم پێیە ،کۆمەڵێک لە
پێوەندییەکان هەن کە بەسرتاوەییە سەرەتاییەکان
و نێوەڕۆکی فەرهەنگییان ،هەستی ئەمنیەت
لەبەرامبەر هەڵسوکەوتە ڕاستەقینەکان یانشێوازی
بیرکردنەوەکان ڕادەگرێ .فێدراڵیزمی نەتەوەیی
زیاتر بە ڕێژیمی زێناوی (Zenawi) لە دەیەی
 1990لە ئێتتوپی دەنارسێتەوە .تایبەمتەندییەکانی
فێدراڵیزمی نەتەوەییش لە واڵتانێکی وەک
نێپاڵ ،سوودانی باشوور ،پاکستان ،هێند ،کانادا،
سپانیا و یوگووسالوی پیشوو خۆیان نیشان داوە.
ئەمجۆرە سیستمە حکوومەتییە لەو واڵتانەدا
لە هەوڵدان بۆ خۆڕێکخسنت لەگەڵ ویست و
داواکارییە خودموختارانە ناوچەییەکان و کۆنتڕۆڵی
ئاڵۆزییەکان لەنێوان قەومەکانی هەرێمێکی
دیاریکراو .سەرەڕای ئەمەش فێدراڵیزمی نەتەوەیی
شتێکە لە چوارچێوەی «مافی دیاریکردنی
چارەنووس» کە زیاتر لە کۆنفێدراسیۆندا بوونی
هەیە نەک لە فێدرالیزمی ڕەها .لە فێدراڵیزمی
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نەتەوەییدا دەبێ باس لە نەتەوە بکرێت پەسندی بکات .هەروها دیاریکردن ،بەدواداچوون،
نەک قەوم و هەروەها «یەکیەتیی ئازادانە»ی جێبەجێکردن یان گۆڕین لە سیاسەتی دەرەکی،
ئەم نەتەوانە دەبێ ڕەوا و ڕێگە پیدراو بێت .پێوەندی لەگەڵ باقی واڵتان و واژۆی پەیامننامە
نێونەتەوەییەکان لە چوارچێوەی ئەرکەکانی

فێدراڵیزمی نەتەوەیی لە ئێران
دەوڵەتی فێدراڵ
دەوڵەتی داهاتووی ئێران دەوڵەتێکی فێدراڵ،
سێکوالر و دێموکراتیک و هەروەها پێبەند بە
بنەماکانی مافی مرۆڤە کە سەروەری تێیدا
بەبێمەرج لە بواری کردەوەدا بەرزترین
بۆ هاوواڵتییانە کەئیرادەی سیاسی خۆیان لەڕێگەی
هەڵبژاردنی ئازاد و فێدراڵ و هەرێمیی دەخەنە پێگە لە دەوڵەتی ناوەندی
کایەوە .دەوڵەتی فێدراڵ (ناوەندی) بەرپرسیارە کە بەرپرسی پاراستنی
لە کاروباری نەتەوەیی ،گرینگ و هاوبەشی
نێوان یاسای بنەڕەتی ،ماف و
حکوومەتە هەرێمییەکان .ئەم دامەزراوە خاوەنی
کۆمەڵێک دەسەاڵتی پێناسەکراو و ئاشکرای ئازادییەکانی هاوواڵتییان و
تایبەتە کە بریتین لەو دەسەاڵتانەی کە لە یاسای جێبەجێکردنی کاروبارەکان
بنەڕەتیدا ئاماژەیان پێکراوە وەک منوونە:
مافی لە چوارچێوەی یاسای
ڕاگەیاندنی شەڕ ،مافی چاپی دراو و ڕێکخستنی
بازرگانی نێوهەرێمەکان و دەرەوەی واڵت .بنەڕەتییە و هەروەها هێزی
هەروەها ماددەیەکی نارساوبە «ماددەی پێویست سەرەکی جێبەجێکاری واڵتی
و گونجاو» لە یاسای بنەڕەتیدا بوونی هەیە کە لە ئەستۆیە سەرۆکوەزیرانە
ئەو دەسەاڵتە بە دەوڵەتی ناوەندی دەدات
کە هەر یاسایەک بۆ جێبەجێکردنی دەسەاڵتە
دیاریکراوەکانی بە پیویست و گونجاو زانی

دەوڵەتی فێدراڵە .لەم سیستمەدا سەرکۆمار یان
سەرۆکی دەوڵەت پێگەیەکی «ترشیفاتی» یان
خاوەن دەسەاڵتێکی سنووردارە کە دەکرێ وەک
پێگەی پادشا لە سیستمی پاشایەتی مەرشووتە
بشوبهێندرێ .لە بواری کردەوەدا بەرزترین پێگە
لە دەوڵەتی ناوەندی کە بەرپرسی پاراستنی یاسای
بنەڕەتی ،ماف و ئازادییەکانی هاوواڵتییان و
جێبەجێکردنی کاروبارەکان لە چوارچێوەی یاسای
بنەڕەتییە و هەروەها هێزی سەرەکیجێبەجێکاری
واڵتی لە ئەستۆیە سەرۆکوەزیرانە .لەم سیستمەدا
بەرپرسایەتی هێزی دادوەری دەوڵەتی فێدراڵ
لە ئەستۆی دادگایە کە لەسەر بنەمای یاسای
بنەڕەتی حوکم دەدات .سەرباری ئەوەش زۆربەی
بەرپرسایەتییە دەوڵەتییەکان لەالیەن دەوڵەتی
فێدراڵ و هەرێمە فێدراڵەکان هاوبەشە و ئەمە
یاساکانی پیوەندیدار بە وەرگرتن و دانی ماڵیات،
بڕیارە بازرگانییەکان ،پارێزگاری کردن لە ژینگە،
ڕاگرتن و پاراستنی دادگاکان ،توانایی سازکردن
و پاراستنی جاددەکان ،مافە مەدەنییەکان و
 ....لەخۆدەگرێ .لە سیستمی ئیداری ناوەنددا
(فێدراڵ) ،تێهەڵکێشکردنی بژاردەی نەتەوەکان
لە تەواوی ئاستەکاندا دەبێ ئەنجام بدرێت.
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حکوومەتە لۆکاڵییەکان ،بریتین لەو حکوومەتە
گشتییانە کە خاوەن دەسەاڵتی بەرزی سیاسین و
بەهۆی یاسا گشتییەکان یان یاسا تایبەتییەکانەوە
پێک دێن تاکوو خزمەتگوزارییە پێویستەکان لە
سنوورێکی دیاریکراوی جۆغرافیایی بۆ خەڵک
دابین بکەن .بەرزترین پێگەی جێبەجێکار لە هەر
هەرێمێکدا سەرۆکوەزیرانە کە بە دەنگی زۆرینەی
نوێنەرانی پارملانی هەرێمەکان دیاری دەکرێت و
بەرپرسی پێکهێنانی کابینەی هەرێمە .بەشێک
لە ئەرک و دەسەاڵتەکانی سەرۆکوەزیران بریتین
لە :جێخستنی ئەمنیەتی نێوخۆیی ،ڕێکخەری
پێوەندییەکان لەگەڵ دەوڵەتی فێدراڵ ،ڕێکخەری
پێوەندییە بازرگانییە نێونەتەوەییەکان،نێوخۆییەکان
و لەگەڵ هەرێمەکانی دیكه ،دەرکردنی بڕیار
و بەستنی قەراردادی نێونەتەوەیی و نێوخۆیی،
هەڵبژاردنی پارێزگار بۆ هەر کام لە پارێزگاکان و. ....

پارملانی فێدراڵ
لە سیستمی فێدراڵی نەتەوەییدا پارملانی فێدراڵ
بەرزترین کۆڵەکەی یاسادانەر لە واڵتە کە
نوێنەرەکانی بە پیشنیاری حیزبە جۆراوجۆرەکان
بۆ ماوەی  ٤ساڵ و بە دەنگی ڕاستەوخۆ و نهێنی
هاوواڵتییان هەڵدەبژێردرێن کە سەرۆکایەتی و
ئەندامانی هەیئەتی بەڕێوەبەرییەکەی لەالیەن
نوێنەرانی پارملانەوە هەڵبژێردراون .پارملان ئەرکی
هەڵبژاردنی سەرۆکوەزیران و دانی تەئیدیە
یان ڕەدکردنەوەی سەاڵحییەتی کابینەی فێدراڵ
و هەروەها هەڵبژاردنی سەرۆک و هەیئەتی
بەڕێوەبەریی پارملانی لە ئەستۆیە .تاوتوێ کردن
و پێداچوونەوە بە یاساکان ،پەسندکردنی یاسا
پێوەندیدارەکان بە بەڕێوەبردنی هەڵبژاردن،
ئەمنیەتی سنوورەکانی واڵت و  ...بەشێکی
دیکەن لە دەسەاڵتەکانی پارملانی فێدراڵ.

پارملانی هەرێم
ئەرک و دەسەاڵتەکانی حکوومەتە هەرێمییەکان
لە سیستمی فێدراڵی نەتەوەییدا ،بەشێک یان لە سیستمی فێدراڵی نەتەوەیی ،پارملانی هەرێم
تەواوی یەکە فێدراڵەکان تا ئەو جێگەی کە بلوێ بەرزترین کۆڵەکەی یاسادانانی حکومەتی هەرێم
بە ڕەچاوکردنی ئەسڵی سەربەخۆیی لە هەوڵی و حکومەتە ناوچەییەکانە کە نوێنەرەکانیان بە
پاراستنی سنوورەکاندا دەبن.بنەمای ئەم سیستمە پێشنیاری حیزبە جۆراوجۆرەکان بۆ ماوەی ٤
بریتی دەبێت لە نەتەوە و جۆغرافیایەکی تایبەتی ساڵ و بە دەنگی ڕاستەوخۆ و نهێنی هاوواڵتییان
هەر کام لە ناوچە و هەرێمەکان کە هەر کام لە هەڵدەبژێردرێن کە سەرۆکایەتی و ئەندامانی
نەتەوەکان لە سنوورێکی جۆغرافیایی تایبەتدان هەیئەتی بەڕێوەبەرییەکەی لەالیەن نوێنەرانی
و نەتەنیا جیاوازییە نەتەوەیی و زمانییەکان پارملانەوە هەڵدەبژێردرێن و ڕێژەی نوێنەر و
بە فەرمی دەنارسێت بەڵکوو ئەم جیاوازییانە
لە ئیدیۆلۆژی و بنەماکانی کاری هەر کام لە
هەرێمەکان لەبەرچاو دەگیرێن؛ هەروەها
سنوورە فێدراڵەکان پیڕەوی لە ئۆلگووەکانی
نیشتەجێبوونی گرووپە نەتەوەییەکان دەکەن.
بەمپێیە دەتوانین بڵێین لە سیستمی فێدر
اڵی هیچ دامەزراوە و نیهادێکی
نەتەوەیی ئێراندا بە لەبەرچاوگرتنی هەبوونی
نەتەوەی جیاواز ،شەش هەرێم پێکدێن کە هەر دەوڵەتی ،گشتی و تاکەکەسی
کام لەمنەتەوانە لە چوارچێوەی یاساکانیان خاوەن ناتوانێت و بۆی نییە کە
زمانی فەرمی ،فەرهەنگ ،ئااڵ ،رسوودینەتەوەیی تاکەکانی کۆمەڵ بەهۆی
و تایبەمتەندییەکانی تایبەت بە خۆیانن و هەر
کام لە کەمینەکانی نیشتەجێ لەم هەرێامنە بیرکردنەوە و باوەڕێکی
بەپێی یاسای بنەڕەتی مافە تایبەتەکانیان وەک تایبەت سنووردار بکات
کەمینەیەک پارێزراوە .هەر هەرێمێک پێکهاتووە یان لێپرسینەوە لێ بکات.
لە چەند پارێزگا کە بۆخۆی بریتییە لە چەندین شار
و گوندی جۆراوجۆر و هەر کام لەوانیش خاوەنی
لقی ئیجرایی ،ڕێگەپێدراویی یاساییو لقی قەزایین
و ئیجرا و شڕۆڤەی یاساکان تا ئەو کاتەی کە
یاسای بنەڕەتی پیشێل ناکەن ،دەسەاڵتیان هەیە.

بەرباڵوییەکەیان لە ئاستی هەر هەرێمێک
بەلەبەرچاوگرتنی حەشیمەت و جۆری دابەشکاری
بازنەکانی هەڵبژاردن دیاری دەکرێت .لەگەڵ
ئەوەشدا ڕێژەی نوێنەرەکان و سەرۆکی پارملان لە
هەر هەرێمێکدا بە سەرنجدان بە جێگەی حیزب
یان حیزبەکانی زۆرینە دیاری دەکرێت .پارملانی
هەرێم بەرزترین ناوەندی یاسادانان لە بیاڤی
ئەرک و سەاڵحیەتەکانی دەوڵەتە هەرێمییەکانە
و دەسەاڵتی پەسندکردنی یاساکان لە پرسە
پێوەندیدارەکان بە یاسا مهدەنی ،کەیفەری ،عەرزی،
جێبەجێکردنی حوکمە قەزاییەکان و دادڕەسی،
یاساکانی پیوەندیدار بە کاروباری کۆمەاڵیەتی،
دەسەاڵتی دامەزراندن وسازکردنی قوتابخانەکان،
دەسەاڵتی پۆلیسی هەرێمی و  ...هەیە .هەروەها
ئەرکی تەئید یان ڕەدی وەزیرە پیشنیارییەکانی
سەرۆکوەزیران لە ئەستۆی پارملانی هەرێمە.

سیستمی دادوەری
هەر کام لە هەرێمەکانیش بۆخۆیان خاوەن
مۆڵەتی یاسایی ،لقی ئیجرایی و دادوەری تایبەت
بە خۆیانن و دەسەاڵتی جێبەجێکردن و شڕۆڤەی
یاساکانیان تا ئەو کاتەی کەیاسای بنەڕەتی پێشێل
ناکەن ،هەیە .لەم سیستمەدا ،بەرپرسایەتی
دەزگای دادوەری دەوڵەتی فێدراڵ لە ئەستۆی
دادگایە کە لەسەر بنەمای یاسای بنەڕەتی حوکم
دەدات.دادگا هەرێمییەکان بەپیی یاسای بنەڕەتی،
ناوەندی تاوتوێکردن و بەدواداچوونی هەموو
سکااڵ قەزاییەکانیان لە هەر کام لە هەرێمەکانن.
بەلەبەرچاوگرتنی یاسای بنەڕەتی فێدراڵ وەکوو
ناوەندی بااڵ لە تەواوی ئاستەکانی ئەم سیستمە،
هەموو فێدراسیۆنەکان خاوەن مافی لێکدانەوەی
یاسای بنەڕەتی بە دادگا سەربەخۆکانن ،کەواتە
یاسای بنەڕەتی وەکوو یەکێک لە تایبەمتەندییە
حکوومەتە فێدراڵیزمەکانە.
گرینگەکانی

پرسە گرینگەکانی دیکە
ئەندێشە و دین
ئازادی ئەندێشە (بیرکردنەوە) و بیروڕا یەکێکە
لەو مافانەی کە هاوواڵتییان لە سیستمی فێدراڵی
ئێرانی داهاتوو وەک یەک و بێ جیاوازی لێی
بەهرەمەند دەبن و هیچ دامەزراوە و نیهادێکی
دەوڵەتی ،گشتی و تاکەکەسی ناتوانێت و بۆی
نییە کە تاکەکانی کۆمەڵ بەهۆی بیرکردنەوە و
باوەڕێکی تایبەت سنووردار بکات یانلێپرسینەوە
لێ بکات .لەالیەکی تریشەوە چونکە دینی
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زۆرینەی خەڵکی ئێران ئیسالمە و لە ئێستەدا
وەکوو ناوەندێک بۆ دەرکردنی بڕیارات لەنێو
زۆرینەی خەڵک دەور دەگێڕێ ،پێویستە کە
وەکوو دینی زۆرینە بنارسێت بەاڵم بەهۆی
بوونی چەندین جۆر ئایینزای مەزهەبی جیاواز،
چەندین ئایینی دیکە و هەروەها سێکۆالربوونی
حکوومەت وەکوو ئەسڵێک ،پێویستە یەکسانی
هەموو ئایین و مەزهەبەکان لە یاسای بنەڕەتیدا
بخرێتە بەرباس و ئایینێکی دیاریکراو نەکرێتە
سەرچاوە بۆ پەسندکردن وجێبەجیکردنی یاساکان.
ئەوەیکە لە چوارچێوەی دین لە فێدراڵیزمدا گرینگە
ئەوەیە کە تەواوی هاوواڵتییان مافی ئازادی دین
و مەزهەبیان هەیە و هیچ نیهاد یان تاکێک بۆی
نییە کەلکاژۆ لە باوەڕە دینی و مەزهەبییەکان
وەربگرێ یان لە ڕاستای قازانج و بەرژەوەندییە
گرووپی و کەسۆکییەکان بەکاری بهێنێت.

زمان
زمان وەکوو یەکێک لە بنەڕەتیرتین پرسگەلێکە کە
هەر لە کۆنەوە تاکوو ئێستە هەمووکات جێگەی
مشتومڕ وهاوئاهەنگنەبوونی نەتەوەکانی ئێران
لە ئاستە جۆراوجۆرەکان بووە و هەیە .کەواتە
لە سیستمێکی فێدراڵدا بە ئیدئۆلۆژییەکی
دێموکراتیکەوە پێویستە تەواوی زمانەکان وەکوو
زمانی فەرمی لە واڵتدا بنارسێن وزمان و زاراوەکانی
تریش خاوەنی ئازادی و مافی بەکارهێنان بن.
بارهێنان و پەروەردە و سەرجەم نامە و نوورساوە
فەرمییەکان لەنێو هەر هەرێمێکدا بە زمانی
فەرمی ئەو هەرێمە دەبێت و لە کاتی پێویستدا،
دامەزراندنی قوتابخانەی دوو یان چەندزمانە
بۆ فێرخوازان دەبێ یەکێک لە ئەرکەکانی
حکوومەتی هەرێم بێت .زمانی پێوەندی نێوان
دەوڵەتی فێدراڵ و هەرێمە فێدراڵەکان دەتوانێ
زمانی ئینگلیسی یان یەکێک لەو زمانانە بێت
کە زۆرینەی نیزیک بە تەواوی خەڵک لەگەڵیدا
ئاشنان .هەر هەرێمێک لە پێوەندییەکانی
خۆی لەگەڵ هەرێمەکانی دیكه ،بۆخۆی بڕیار
دەدات کە کەڵک لە چ زمانێک وەردەگرێ.
سیستمی ماڵی
ئەگەر وەها گریامنە بکەین کە سیستمی
حکوومەتداری داهاتووی ئێران بەشێوەیفێدراڵی
بەڕێوەبچێ ،رسووشتییە کە دەبێ سیستمی ماڵیی
ئەم حکومەتەش هەر بەشیوەی فێدراڵی بێت.
شێوەی فێدراڵیزمی ماڵیی ،پێڕەوی لە بەرنامەی

فێدراڵیزم دەکات و باوەڕی بە یەکسانی ماڵیی دەکرێ وەک منوونە ئاماژە بەم خااڵنە بکەین :
و پرسە پێوەندیدارەکان بەم یەکسانییەیە .لەم چارەسەری پرس و گرفتەکانی وەها واڵتێکی پان
سیستمەدا هەڵگرتنەوەی لەمپەڕە سیاسییەکان و بەرین ،دادپەروەری لە جۆراوجۆریی زمانی و
بۆ گەشەی ئابووری ،گەشەی ئاڵووێرە بازرگانی مەزهەبی و فەرهەنگی ،ئامادەکردنی ئامرازەکان
و ئابووری و سیاسییەکان بەشێوەی دێسانتڕاڵیزە بۆ کۆنرتۆڵ بەسەر دەسەاڵتی حکوومەتی
کردن و تەرخان کردنی بودجە و تێچووی ماڵیی ناوەندی ،بەفیڕۆنەدانی کات ووزە بۆ جۆراوجۆری
بەشێوەی یەکسان لە هەموو کەرت و بەش و خزمەتگوزارییەکان ،نزیکایەتی حکومەتە
ئیدارەکانی نێو دەوڵەتی فێدراڵ و هەروەها هەرێمییەکان لەگەڵ خەڵک و وەاڵمدەربوونیان
حکوومەتە هەرێمییەکان دەبێت .بۆ گەشەی بە پێداویستییەکان ،ئاسانکاری بۆ هەوڵ و
ئابووری لە سیستمی پێشنیارکراو ،ئابووریی هەر کردارە سیاسییەکان ،بردنەسەری کاراییەکان
هەرێمێکی تایبەت بە سەرنجدان بە سەرچاوە پاش دابەشکردنی سیستم بە یەکە بچووکرت
و تواناییە مرۆیی و رسووشتییەکان پالنی بۆ و سەربەخۆکان ،جووڵە و داهێنانی تاکەکانی
دادەنرێت و بۆ پێشگیری لە ئابوورییتاکڕەهەندی نیشتەجێ لە حکوومەتە هەرێمییەکان،پێشگیری لە
و کەلێن و مەودای ئابووریی زەق لەنێوان هەرێمە سازبوونی گرفتەکان بەهۆی ئەنجامدانی کاروبارە
دەوڵەمەند و هەژارەکان ،ئاڵووێرە بازرگانییەکانی جۆراوجۆرەکان لەالیەن حکوومەتی ناوەندییەوە،
نێو هەرێمەکان و پشتیوانی دەوڵەتی ناوەندی لە سازکردنی بەستێنی گەورە بۆ زیادکردنی
هەرێمە الوازەکان لە سیستمی ئابووریدا جێ دەگرن. ئەزموونی تاکەکان لە بوارە جۆراوجۆرەکان،
بەهێزکردنی فەرهەنگی ،سیاسی ،ئابووری و . ...
فێدراڵبوون تەنیا بە مانای قەبووڵ کردنی
دواوتە
سەرباری هەموو گرفت و لەمپەڕ و کێشەکان و حوکمڕانی حیزب و نوێنەری نەتەوە و مەزهەبە
هەروەها بۆچوونە دژبەرەکان لەگەڵ سیستمی دیاریکراوەکانە – ئەو شتەی کە هەنووکە لە ڕۆژئاوای
فێدراڵ و لەهەمووان گرینگرت خواست و مەیلی کوردستان و تا ڕادەیەک لە باشووری کوردستان
بەشێک لە خەڵک ،بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی دەبیرنێت – و ئەوەیکە گرینگە ئەوەیە کە سیستمی
کوردستان ،هەندێک هۆکار بوونیان هەیە کە حکوومەتی پیشنیارکراو لەسەر بنەمای پێویستیی
جێگیرکردنی ئەم سیستمە بەتایبەت بۆ ئێرانی ڕۆژی نوێنەرانی نەتەوە و گرووپە نەتەوەییەکان
فرەنەتەوە بە گونجاوترین ڕیکار دەزانێ کە لە چوارچێوەی حیزبەکاندا ،بەمانای ڕاستەقینەی
وەدیهێنانی مافیهاوواڵتییان ،مافی دەنگ و مافە
سەرەتاییەکانی خەڵکە و دوورەدیمەنی سەرەکی
ئەمەش ڕێڕەوێکە بەرەو سەربەخۆیی لە داهاتوودا.
سەرچاوەکان
Adegehe. Ak, Federalism, federations and
زمانیپێوەندی نێوان دەوڵەتی
ethnic conflict concepts and theorise, 2 009.
فێدراڵ و هەرێمە فێدراڵەکان
Dikshit. D. Ramesh, Geography and
federalism, Annals of the association of
دەتوانێ زمانی ئینگلیسی یان
American geographers, 1991, 61, 97-1 15.
یەکێک لەو زمانانە بێت کە
Federalism, the geographic location
زۆرینەی نیزیک بە تەواوی of groups, and conflict, 2 011.
Decentralization: Conditions for success,
خەڵک لەگەڵیدا ئاشنان .هەر
هەرێمێک لە پێوەندییەکانی United Nations, New York, 2 002.
U.S. Department of states Bureau
of
international
خۆی لەگەڵ هەرێمەکانیprograms.
S.M.ALIFF, New trends & models
دیكه ،بۆخۆی بڕیار دەدات کە
in federalism, journal of humanities
کەڵک لە چ زمانێک وەردەگرێ.
and social 2015, 20, 71-7 9.
science, 
Harv. L. Rev. Developments in the
low – the U.S. Territories, 2 017.
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کێشەی ئێمپراتووریهک لە نێو سنوورەکانی خۆیدا
ئارهش ساڵح
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سەرەتا :
بۆ ئەوەی لە گۆشەنیگایهکی دیكهوه بهرهوڕووی
ئەو پرسیارە ببینەوە ،کە ئاخۆ دوای ڕووخانی ئێران
چی ڕوودەدات ،پێش لە هەرشتێک پێویستیامن
بەوەیە کە ناسینی درووستامن لە پێکهاتە
کۆمەاڵیەتییەکان social structures و بنەما
ئابووری-کۆمەاڵیەتییەکانی دەسەاڵت لە ئێراندا
هەبێت .بۆ ئەم مەبەستە باشرتین کار ئەوەیە
لە چوارچێوەی خوێندنەوەیهکی کۆمەڵناسی ـ
مێژوویی ،چییەتی ئەو پێکهاتانە لە بەستێنێکی
میژووییدا لێک بدەینەوە .بۆیە ئەم وتارە لە ڕاستیدا
هەوڵیکە بۆ بەدەستەودانی وەها خوێندنەوەیهک.
دیارە بە هۆی ئەوەی خوێندنەوەی ئێمە لەسەر
ئەم بابەتە خوێندەوەیهکە بە ئامانجی لەقاودانی
بارودۆخی ههنووكهیی و هەروەها هەوڵدانە بۆ
گۆڕینی ئەو بارودۆخە ،بۆیە بە پێویستی نازانین
زۆر وەفادار بین بە پێوەرە زانستییەکان ،چونکە ئەو
پێوەرە زانستییانە ئامانجی ئێمە بۆبەدەستخستنی
وشیارییهكی شۆڕشگێڕانە کە پێویستی ئێستای
کۆمەڵگای ئێمەیە سنووردار دەکەنەوە  .هەروەها
ئەگەر لە ڕوانگەی تیۆری ڕەخنەییەوە چاو لە
بابەتەکە بکەین پێوەرە زانستییەکان زیاتر لە
هەرشتێک لە خزمەتی بارودۆخی هەنووكهیی
کە لە دژی بەرژەوەندی الیەنە ژێردەستەکانە.
ئێران بەم شێوەیەی کە ئەمڕۆ ئێمە دەیناسین
بەرهەمی قۆناغێکە کە خودی ئەو قۆناغە سەرەتاییە
لە مەرشووتەوە دەست پێ دەکات و بە هاتنە
سەرکاری ڕەزاشا دەگاتە ئەنجام .ئەگەرچی ڕوانگەی
زاڵ پێی وایە کە هاتنە سەرکاری ڕەزاشا شکستی
کۆتایی بزاڤی مەرشووتە بوو ،بەاڵم ئەگەر چاو لە
گوتاریکەسانێک وەکوو مهڵکهم خان کە گرینگرتین
کاریگەرییان لەسەر بزاڤی مەرشووتە هەبووە ،یان
ئەگەر چاو هەڵسوکەوتی مەرشووتەچییەکان لە
مەجلیسی پێنجەمدا و هەروەها بهڵگههێنانهوهی
دژبەرانی ،به پاشا بوونی ڕەزا پەهلەوی بکەین،
دەزانین کە پاشایەتی ڕەزاشا قۆناغی بیچمگرتنی
ئێران بەم شێوە کە ئێمە ئەمڕۆ دەیناسین
دەگەیێنێته ئامانج .واتە خواستی دەوڵەتێکی بەهێز
و خاوەن دامەزراوەی مۆدێڕن بۆ گەڕانەوە بۆ
سەردەمی گەورەیی ئێمپراتوورییهتی فارس کە لە
مەرشووتەوە وەک بزاڤێکی سیاسیپانتایی سیاسی
ئێرانی تهنیبوو ،بە دەسپێکی پاشایەتی پەهلەوی
دەتوانێت بنچینەی ئێرانێكی مۆدێڕندامبەزرێنێت.
ئەم خواستە پێشرت لە ناو ڕۆشنبیرانی فارس هاتبووە
ئاراوە کە لە نێو جۆرێک لە نۆستالۆژیئێمپراتووریی

فارس و خەمۆکی لەدەستدانی بەشێکی زۆر لە
واڵت قهتیس مابوون .بە تایبەت ئەو کەسانەی کە
ئورووپایان دیبوو و لەگەڵ ئێرانی ئەو سەردەمە
بەراوهردیان کردبوو ،لەگەڵ جۆرێک لە مودێلی
گەشە ئاشنا ببوون ،کە لەوێدا دەسەاڵتێکی موتڵەقە
و دامەزراوەی نوێی دەوڵەتداری ،دەیانتوانیهیوای
ئەو ڕۆشنبیرانە بۆ گەڕانەوەی شكۆی ئێمپراتووری
فارس زیندوو بکەنەوە .مەڵکەم خان کەیەکێک لە
کاریگەرترین ڕۆشنبیرانی مەرشووتەیە لە نامەیهک
بۆ «موشیرۆڵدهوڵه« کە سەرۆکوەزیرانی ئەو دەم
بووە ،دەنووسێت« :کە ئەگەر ئێمە دەمانەوێ وەکوو
جاران ببینەوە بەو واڵتەی که تاهیندووستانیش لە
ژێر کونرتۆڵامندا بێت پێویستە ئەو دامەزراوانەی
دنیای ڕۆژئاوا لە ئێرانیشدا بنیات بنیێن.
 دیارە گەڕانەوە بۆ سەردەمی گەورەیی ئێمپراتووری
فارس یەکێک لە خەونەکانی ڕۆشنبیرانی فارس
بووە و هەیە .بەاڵم ئەوەی کە لەسەردەمی
مەرشووتەدا ڕوویدا ،ئەوەیە کە هەندێک لەو
خوێندکارانەی کە پێشرت لەالیەن قاجاڕەکانەوە
نێردرابوونە ڕۆژئاوا یان بە وتەی خۆیان «فەرەنگ»
لەگەڵ دامەزراوەی مۆدێرن و کاریگەرییەکانی
ئاشنا بوون و تێگهیشنت کە چەندە ئەو دامەزراوە
خێڵهكییانه ،کە تا ئەو کات قاجاڕەکان ئێرانیان

پێویستە بزانین کە بۆ
هەرچەشنە گۆڕانكاریهكی
کۆمەاڵیەتی ،جگە لە
ئایدیا ،بنەماکانی ئابووری ـ
سیاسی ئەو گۆڕانەش دهبێ
ئامادە بن .ئەم بنەمایانە
لە سەردەمی مەرشووتەدا
بۆ بەهێز بوونی بازاڕ لە
ئاکامی گهشهی بازهرگانی
لەگەڵ ئۆرووپا دەگەڕێتەوە.

پێ بهڕێوه دهبرد بۆ ئەو مەبەستە ناکارامەن.
 ئەو ڕۆشنبیرانە کە لەگەڵ نۆستالژی ئێمپراتوورییهتی
فارس بهرهوڕوو بوون پێیان وابوو دەتوانن بەو
دامەزراوە مۆدێرنانە ،ئێران بۆ ئەو سەردەمە
بگەڕێننەوە .مودێلێک کە ئەوان بە دوایدا دەگەڕان،
دووپاتکردنەوەی دەوڵەتی موتڵەقەی ڕۆژئاوا
بوو کە پاش رووخانی دهرهبهگایهتی لە ئورووپا
دێتە سەرکار و دەتوانێت بە داڕشتنی گەشەیێکی
دەستووری «نەتەوە» پێک بێنێت .مهڵکهم خان
دەڵێت « :ئێمە دەتوانین وەک چۆن تێلێگرافامن
لە ڕۆژئاوا وهرگرت هەربەو شێوەیەش بنەماکانی
نەزم و ڕێکوپێکی ئەوان لە ئێراندا پیادە بکەین».
میرزا مەڵکەم خان بە موشیرۆڵدهوڵ ه دەڵێت « :لە
ڕۆژئاوا دوو جۆر کارگە یان دامەزراوە بوونیان هەیە،
یەکێکیان ئەوانەن کە شتومەک و کەلوپەل بەرهەم
دههێنن کە گرینگن ،بەاڵم گرینگرت لەوانە ئەو
دامەزراوانەن کە بەرهەمیان مرۆڤ یان کاروباری
دەسەاڵتە .ئەگەر ئێمە مبانەوێ نەزم لە نێو واڵتدا
بسەپێنین و وەکوو جاران حاکمی ئاسیا بین پێویستە
کە ئەو دامەزراوانە بێنین و لە ئێراندایامنهزرێنین».
ئهگەرچی لەو کاتەدا لە الیەن کەسانێکەوە
وەکوو «میرزای نائینی» هەوڵ دراوە کە بزاڤی
مەرشووتە لە چوارچێوەی ئیسالمدا تیۆریزە
بکەنەوە ،بەاڵم گرینگرتین بنەمای هزری مەرشووتە
دەگەڕێتەوە بۆ ئەم بۆچوونانەی مهڵکهم خان و
ئەو کەسانەی کە وەکوو ئەو بوون و بەشداری
بەشێک لە ڕۆحانییەتی شێعە و بازاڕی فارس
هۆکاری ئابووری ـ سیاسی تایبەتی خۆی هەیە
کە لێرەدا زۆر بە کورتی ئاماژەیان پێ دەکەین .
پێویستە بزانین کە بۆ هەرچەشنە گۆڕانكاریهكی
کۆمەاڵیەتی ،جگە لە ئایدیا ،بنەماکانی ئابووری
ـ سیاسی ئەو گۆڕانەش دهبێ ئامادە بن .ئەم
بنەمایانە لە سەردەمی مەرشووتەدا بۆ بەهێز بوونی
بازاڕ لە ئاکامی گهشهی بازهرگانی لەگەڵ ئۆرووپا
دەگەڕێتەوە .لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەیهمدا،
بازرگانی نێوان ئێران و ئۆرووپا و بازاڕەکانی
ئێران کە دامەزراوەیهکی کۆمەڵگای فارس بوون
گەشەیێکی زۆریان بهخۆوه بینی .ئەم گەشەیە
بازاڕییەکانی ساماندار کرد و تەنانەت بازاڕییهكان
بە کڕینی ئەوزەویانەی کە پێی دەوترا «خالصە» و
دەوڵەت بۆ دابینکردنی پارە ،بە خەڵکی دەفرۆشت،
بوون بە خاوهنزەوی .بەم جۆرە خاوەن زەوییەکان
واتە ئەربابەکان و هەروەها خانهدانهكان هێدی
هێدی لەبەرامبەر ئەو بازاڕییانە الواز بوون .ئەم
بازاڕییانە لە ئاوا حاڵەتێکدا خوازیاری دەسەاڵتی
زۆرتر بۆ خۆیان بوون و پێیان باش بوو کە بۆ
23
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ئەوەی دەستیان بە هەمووشوێنێک ڕابگات
ئێران ببێتە خاوەنی دەسەاڵتێکی ناوەندی کە
دەسەاڵتی بەسەر هەموو شوێنێکدا هەبێت .
لەالیێکی دیكهوه هەر بەهۆی ئەم گەشەیە،
داهاتی بەشێک لە ڕووحانییەتی شێعە کە
ڕەهەندێکی دیكهی ناسیۆنالیزمی فارس بوو و
بهرهو گهشهكردن ڕۆیشتبوو ،چونکە ئەو خومسەی
کە لە بازاڕ وەریاندەگرت زیاتر ببوو .بۆیە مەالكان
کە بە درێژایی مێژووی ئێران ،هەمووکات لەگەڵ
پاشا بوون بەشێکیبەرچاویان ئەمجار لە ملمالنێی
نێوان دەربار و بازاڕ لەگەڵ بازاڕ کەوتن .بۆیە بە
شێوەیهکی زۆر کورت ئەم بارودۆخە بنەماگەلی
ئابووری ـ سیاسی بۆ چەسپاندنی ئایدیای
پیادەکردنی دامەزراوە مودێرنەکان و پێکهێنانی
حکوومەتێکی موتڵەقەی بەهێز و ناوەندگەرا بۆ
ئێران پێک هێنابوو .یەکەمجار خواستی یاسایی
کردنی چهسپاندنی دەسەاڵتی پاشایهتی ئێران لە
یاسایهکی بنەڕەتیی پێشنیارکراوی مهڵکهم خان
دێتە ئاراوە .لە کتێبی «کتابچە غیبی» مهڵکهم خان
یاسایهک پێشنیار دەکات کە دەڵێت« :ئێران پێویستە

موڵكهم خان کە دەڵێت:
«دەرمانی دەردی ئێمە عەقڵ
نییە ،لەبەر ئەوەی ئێمە
خۆمان بە تەواوەتی پڕین لە
عەقڵ ،بەاڵم دەرمانی دەردی
ئێمە زانستە» .ئەم دوولقییهی
زانستی ڕۆژئاوایی لە بەرامبەر
عەقڵی ڕۆژئاوایی هەتا
ئێستاش بنیاتیرتین تایبەمتەندی
ئێرانییە.
مۆدێرنیتەی

ببێت بە  ٣٠ههرێم و سەرۆکی هەر ههرێمێك بە
ناوی والی لە الیەن پاشای ئێرانەوە دیاری بكرێ.
بەاڵم لەم سەرووبەندەدا ئەوەی کە جێگەی
تێڕامانە ،ئەوەیە کە ئەم ڕۆشنبیرانە بە تەواوەتی
دژیگواستنهوهی سیستەمی بەها دێموکراتیکەکانی
ڕۆژئاوا بۆ ئێران بوونه و بە تەواوەتی دژی بیری
ڕۆژئاوایی بوونە .ئەمە لە ڕاستیدا لەوەوە سەرچاوە
دەگرێت ،کە ئەوان ئەگەرچی باوەڕیان بەوە بووە
کە دامەزراوە ڕۆژئاواییەکان دەتوانن کارامەیی
حکوومەت لە ئیراندا زیاتر بکەن و نەتەوەیهک
بە ناوی ئێران دامبەزرێنن ،بەاڵم هاوکات ئەم
پێشکەوتنەیان لە چوارچێوەی عەقڵی فارسی
شێعهوه ویستووە .بۆ منوونە :دیسان دەگەڕێینەوە
بۆ موڵكهم خان کە دەڵێت« :دەرمانی دەردی
ئێمە عەقڵ نییە ،لەبەر ئەوەی ئێمە خۆمان بە
تەواوەتی پڕین لە عەقڵ ،بەاڵم دەرمانی دەردی
ئێمە زانستە» .ئەم دوولقییهی زانستی ڕۆژئاوایی
لە بەرامبەر عەقڵی ڕۆژئاوایی هەتا ئێستاش
بنیاتیرتین تایبەمتەندی مۆدێرنیتەی ئێرانییە .واتە
مۆدێرنیتەیهک لەسەر بنەمای زانست و پسپۆڕیی
24
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دنیای مۆدێرن بەاڵم لە دژی بەهاکانی ئەو دنیایە.
لە مەجلیسی پێنجەمی دوای مەرشووتە ،کە
بڕیار دەدرێت کە «ئەحمەدشا» وهال برنێت و
دەسەاڵت بدرێت بە «ڕەزاخان» و لە «مەجلیسی
موئهسسانی» دوای ئەویش کە ڕەزاشا بۆ
دەسەاڵتداری دیاری دهكرێت ،بەشێکی زۆر لە
نوێنەرەکان کە هەندێکیشیان لە بزاڤی مەرشووتەدا
بەشدارییان کردبووه و کۆنە سەربازی مەرشووتە
بوون ،هاوڕێ لەگەڵ هەموو ئەو نوێنەرانەی کە
هەڵقواڵوی بازاڕ بوون ،دەنگی ئەرێنییان داوە.
تەنیا الیەنێکی کەم لە دژی ئەو بڕیارە وەستانەوە
وەکوو «موسەدێق» کە دژایەتی ئەوانیش لە
سونگەی دژایەتی دەوڵەتی موتلەقە یان بەرگری
لە دێموکراسی نەبوو بەڵکوو لەو سونگەوە بوو
کە ئەوان دەیانگوت ڕەزاشا بە بوونی بە پاشا
دەسەاڵتی کەمرت دەبێتەوە و ناتوانێت بەو چەشنە
کە پێویستە دەسەاڵت لە ناوەند کۆ بکاتەوە و
نەزم و پێشکەوتن لە نێو کۆمەڵگادا جێگیر بكات.
بۆیە لە ڕاستیدا دەتوانین بڵێین کە ئێرانێک کە
ئهمڕۆ ئێمە دەیناسین لە قۆناغێکدا بیچمی گرتووە
کە خودی ئەو قۆناغە بە مەرشووتەوە دەست
پێدەکات و بە پاشایەتی ڕەزاشا كۆتایی پێدێت .ئەو
قۆناغەهەڵبەت تەنیا قۆناغی بیچم گرتنی ئێرانە .لە
ئاکامی ئەو قۆناغە ،موتڵەقەی ئێرانی دادەمهزرێت،
کە ئامانجەکەی بەرهەمهێنانی نەتهوەی ئێرانە
لەسەر بنەمای کهلتووری فارس و تواندنەوەی
کهلتوورەکانیدیكه .لە ئاکامی ئەم موتڵەقەیەدایە
کە پێوەندییەکانی زاڵبوون لە ئێراندا دادەمەزرێن.
بەاڵم لەبەر ئەوەی بنەماکانی موتڵەقەی سیاسی
لە ئێراندا جیاوازیهکی قووڵیان لەگەڵ بنەماکانی
موتلەقەی سیاسی لە ئۆرووپا هەیە ئاکامەکەی
بەیەک شێوە نییە .لە ئۆرووپادا ئەوەی کە
موتڵەقەی سیاسی پێک دەهێنێت ،بە گوێرەی
کەسانێک وەکوو «پێری ئەندرسێن» ،شكڵ گرتنی
بۆرژوازیهکیشارنشین و خۆڕاگرانهی فێئۆداڵیتە لە
بەرامبەر بۆرژوازی ،کە دەوڵەتی موتڵەقە پێک دێت.
بەاڵم لەئێراندا ئەوەی پێک دێت نەک بۆرژوازیهک
بە چەشنی ڕۆژئاوای ،بەڵکوو چینێکی بازاڕین.
بۆیە گۆڕانکاریهک لە چییەتی پێوەندییەکانی
بەرهەمهێنان لە ئێراندا ڕووی نەداوە .
بۆیە ئاکامی دەوڵەتی موتڵەقە لە ئێراندا بە
تەواوەتی جیاوازە لەگەڵ ئاکامی دەوڵەتی موتڵەقە
لە ڕۆژئاوادا .لە ڕۆژئاوادا ئەو دەوڵەتە دەتوانێت
بە گەشەیهکی دەستووری نەتەوەکان پێک
بێنێت بەاڵم لە ئێراندا لەبەر نەبووونی بنەمای
ئابووری ـ سیاسی پێویست ،چارەنووسەکەی

دەبێتە پێوەندی ئهمپریالیستی لە نێو خودی
سنوورەکانی ئێران و لە نێوان نەتەوە جیاوازەکاندا.
 لە ئێرانی ئەو سەردەمەدا بە پێچەوانەی ئورووپا
بۆرژووازییهکی بەهێز کە خاوەنی وشیاری چینایهتی
خۆی بێت و سنوورە ئهتنیکییەکان تێپەڕێنێت ،شکڵ
ناگرێت .واتە چینێکی یەکپارچە کە لە نێو فارس و
کورد و عەرەب و تورک و بەلووچدا بە شێوەیهکی
یەکپارچە بوونی هەبێت نایهتە ئاراوە .چینێک
کە وشیاری چینایەتییەکەی بتوانێت هەرجۆرە
وشیاری نەتەوەیی و ئهتنیکی ئەو نەتەوانە بخاتە
الوە و لە ئاکامدا لە نێو کورد و فارس و عەرەب
و بەلووچ و تورکدا ببێت بە چینێکی یەکگرتوو
کە خاوەنی بەرژەوەندی تایبەتی خۆی بێت و لە
ئاکامیشدا سەرەڕای جیاوازییە ئەتنیکییەکان یەک
بگرێت و سنوورە ئەتنیکییهكان تێک بشکێنێت.
ئەم ڕاستییە کە ئاوا چینێک هیچکات لە ئێراندا
شکڵ ناگرێت هیچکات کۆمەڵگایهکی یەکپارچە
لە نێو ئێراندا پێک ناهێنێت .هیچکات بازاڕی
کوردستان و فارس و بەلووچستان ناتوانن بنب بە
یەک بازاڕ ،بۆیە ئەوەی کە دەمێنێتەوە پێکهاتنی
پێوەندیگەلێكی ئهمپریالیستییە لە نێو ئێراندا کە
فارس لە الیێکەوە و کورد و عەرەب و تورک و
بەلووچ لە الیهکی دیكهوه ئەو پێوەندییانهدان .
منوونەی تورکەکان كه بەچەند هۆکار هەندێک

ئێراندا
لە
هیچکات
شکڵ ناگرێت هیچکات
کۆمەڵگایهکی یەکپارچە لە
نێو ئێراندا پێک ناهێنێت.
هیچکات بازاڕی کوردستان و
فارس و بەلووچستان ناتوانن
بنب بە یەک بازاڕ ،بۆیە ئەوەی
کە دەمێنێتەوە پێکهاتنی
پێوەندیگەلێكی ئهمپریالیستییە
لە نێو ئێراندا کە فارس لە
الیێکەوە و کورد و عەرەب
و تورک و بەلووچ لە الیهکی
دیكهوه ئەو پێوەندییانهدان

جیاوازی هەیە .یەکەمین جیاوازی ئەوەیە کە
تورکەکان بەهۆی کاریگەری ئایینی شێعەوە
ئەیجێنسی واتە عاملیەتی خۆیان لە کیس دەدەن و
دەبن بە بەشێک لە بەرنامەی ناسیونالیزمی فارس.
دیارە ئەو تورکانەی کە لە سەردەمی مەرشووتە
لە تهورێز کۆدەبنەوە چەندین تێلێگراف بۆ
تاران دەنێرن کە ئەگەر خواستەکانیان جێبەجێ
نەبێت ئەوا ئازەربایجان سەربەخۆ دەبێت.
ئەم بابەتە لە زۆر سەرچاوە وەکوو ئێران نێوان
دوو شۆڕشدا باسی لێوە کراوە .بەاڵم باقرخان
و سهتارخان کە هەردووکیان بە وتەی هەمان
سەرچاوە دوو التی وەکوو شەعبان (بی مخ)
بێ مێشك ،دەبن و هەربەو بۆنەیەوە لەژێر
کونتڕۆڵی ڕۆحانییەتی شێعە  ،بزاڤی تەورێز
بە الڕێدا دەبن و بەم شێوە ئازەربایجان باشرت
و زووتر کونتڕۆڵ دەکرێت .ئەم هۆکارە و
چەندین هۆکاری دیكه دەبنە هۆی ئەوە کە
ئێمە ئێستا بۆ پێناسەکردنی پێگەی ئازەربایجان
لەم ئێمپراتووریەدا لە دەستەواژەی شێوەپەراوێز
semi-periphery  كەڵک وەربگرین .
یان 
ب ۆ ئەوەی بە باشرتین شێوە بتوانین جێگە و
پێگەی ئەو نەتەوانە لە ناو ئەو پێوەندییه
ئهمپریالسیستیانەبزانین باشرت ئەوەیە لە هەندێک
چەمکی پێشنیارکراوی ئیامنۆوێل والرشتاین بۆ
پێناسەکردنی world-system  جیهان ـ سیستەم،
کەڵک وەربگرین .زۆر بەکورتی دەتوانین بڵێین کە
بە پێی ئەو دۆخە ئێمە دەتوانین لەو پێوەندییە
ئهمپریالیستیانەی کە ئێرانیان لەسەر بنیات نراوە،
سێ شوێنگە یان ناوچەی جیاواز لەبەر چاو
بگرین .شوێنگە یان ناوچەی یەکەم ناوەندە کە
بریتییە له فارس ،ناوچەی پەراوێز کە بریتییە لە
کوردستان ،ئەحواز و بەلووچستانە و لە ئاکامدا
ناوچەی شێوە پەراوێز کە بریتییە لە ئازەربایجان .
لە ئاکامی شۆڕشی ٥٧دا گۆڕانکاریهک کە لەم
سیستمە ڕوو دەدات ئەوەیە کە ئایینی شێعە
وەکووبنەمایهکی فیکری ڕۆڵی لە نێو ناسیونالیزمی
فارسی زیاتر دەبێت .بەم هۆیەوە گەڕانەوە بۆ
ئێمپراتووریفارس لە چوارچێوەی بەرفراوانرتکردنی
ناوچەی نفووزی ئێران و سەروەری ئەم واڵتە
بە سەر ئەو شوێنانەی کە سەردەمانێک لە ژێر
کونتڕۆڵی ئێران بوونە ،پێناسه دەکرێتەوە .
پەهلەوی ئەگەرچی دەوڵەتێکی مودێڕن دەهاتە
بەرچاو بەاڵم چ لە ئاستی دەرەوە و چ لە ئاستی
نێوخۆو ه بەپێی ئەو ناسیونالیزمە دەجوواڵوە هەر
بۆیە لە سەردەمی ڕەزاشادا ئێران لەسەر بنهمای ئەو
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هەر بۆیە بەشداری سیاسی و بە تایبەت خواستی
نەتەوە بندەستەکان لە ئێراندا مەترسیهکی گەورەیە
بۆ سەر ئاسایشی نەتەوەیی ئەو واڵتە .هەر بۆیە
دوای هەر گۆڕانکاریهکی سیاسی دەسەاڵت
مەیلێکی بەهێز پەیدا دەکات بۆ چڕبوونهوه
لە نێو چەند دامەزراوەدا کە بەشداری سیاسی
خەڵک بەتایبەت کەمینەکان سنووردار دەکەنەوە.

ناسیونالیزمە کە ئەو کات بنەمایهکی ئاریایی بۆی
دادەنرا ،بەرەو ئاڵامنی نازی و بەرنامەکەی نزیک
ببووەوە .حەمەڕەزاشا هەروەها خولیای گەڕانەوە
بۆ ئەو ئێمپراتووریەی کردبووە بنەماییرتین چەمکی
گوتاری وبنەمای ڕەوایی خۆی کە لە هەندێ شوێن
وەکوو ڕێوڕەسمهكانی دووهەزاروپێنسەد ساڵەدا

خۆی دەردەخست .بەاڵم پاشایهکی زۆر الواز
دواوته:
بوو هەر بۆیە نەیدەوێرا بەرەو کردەوەیی کردنی هەروەها کە پێشرت باسامن لێوە کرد ،ئەو
هەنگاوێکی جیددی هەڵبگرێ .دوای شۆڕشی مودێلەی کە بنچینە هزرییەکانی فۆرمگرتنی
 ٥٧شێعەگەرایی هەر لە سەرهتای ڕێژیمی نوێوە ئێران بە پەیڕەویکردن لەوەوە دامەزراون ،بریتییە
لە گەشەیهک کە لە ڕێگەی دیکتاتۆریەتێکی
ڕووکەشێکی ئایینی ،بەخشی بە ئایدیای گەڕانەوە
گەشەخواز کۆمەڵگا کونرتۆڵ دەکات و ئەندازیاری
بۆ سەروەربوون لە ناوچەکە و بەردەوام کردنی دەکات .بۆ وێنە «کەشفی حجابی» ڕەزاشا ڕوویهکی
پێوەندییە ئهمپریالیستییەکانلە نێوخۆدا .هەروەها دیكهی پرسهكه ،بەزۆر سەپاندنی «حجابی
دەتوانین بڵێین کە بزاڤی چاكسازی کە لە نێو کۆماری ئیسالمی»یە کە هەردووکیان لەو شێوازه
لە مودێڕنیتە و گەشە سەرچاوە دەگرن .ئامانجی
دڵی گوتاری ناسیونالیزمی ئێرانیدا سەرهەڵدێنێ،
هەردووكیشیان مودێڕنیتەیهکە کە یەک جۆری
لە ڕاستیدا شێوازی رووبەڕووبوونەوەی ئەو و یەک فۆرمی لە ئێراندا بەرهەم دەهێنێتەوە .
ناسیونالیزمەیه لەگەڵ دیاردەی بهجیهانیبوون .لەم مودێلەدا شێوە جیاوازەکانی سەپاندن ڕۆڵێکی
واتە لە ڕاستیدا دەکرێت سەرههڵدان و داكشانی بێ وێنە دەگێڕن .سەپاندن بەسەر دووبەشی جیاوازدا
بزاڤی چاكسازی لە ئێراندا لە چوارچێوەی
هەوڵی ناسیونالیزمی فارسی بۆ دەربازکردنی
پێوەندییە ئهمپریالیستییە نێوخۆییەکان لە
قۆناغی بهجیهانیبووندا لێک بدرێتەوه .
بۆیە ئەوەی لێرەدا ڕوون دەبێتەوە ،ئەوەیە کە
ئێران لەسەر هەندێک بنەمای ئابووری ،سیاسی مێژووی سەد ساڵەی ئێران
و بنەمای فیکری دامەزراوە کە گۆڕینی ڕێژیم دەریدەخات کە ئەرتەش کە
ناتوانێت گۆڕانێک لە چییەتی ئەو بنەمایانە پێک دامەزراوەیهکە بۆ پاراستنی
بێنێت .گۆڕانیڕێژیمی سیاسی لە ئێراندا ناتوانێت واڵت لە بەرامبەر هێزی
ببێتە هۆی ئەوەی کە پێوەندیگەلی ئەمپریالیستی دەرەکی ،تەنیا بۆ پاراستنی
بگوڕدرێن ،هەربۆیە هەڵسوکەوت یان کاراکتەری پێوەندییە ئهمپریالیستییەکان
بنەڕەتی واڵت یان state گۆڕانی بەسەردا نایێت .بەکار دێت و هەتا ئێستا لە
بۆیە سەرکوت و تواندنەوەی نەتهوە بندەستەکان بەرامبەر هیچ دوژمنێکی
و دژایەتی واڵتانی عەرەبی و تەنانەت ڕۆژئاوا کە لە بیانیەوە هیچ سەرکەوتنێکی
نەهێناوە
کۆنەوە دوو ڕەقیبیئهمپراتووری ئێرانن وەکوو دوو بەدەست
مەیلی سەرەکی لە هەڵسوکەوتی واڵت دەمێننەوە.
بەردەوام کردنی پێوەندییەکانی ئەمپریاڵیستی لە
نێوخۆی ئێراندا پێویستییهکی زۆریان هەیە ،بە
چڕبوونهوهی دەسەاڵت و ئابووری لە ناوەند و
هەروەها بهرتهسك کردنەوەی بەشداری سیاسی.

دابەش دەبێت ،یەکێک دەسەاڵتی سەخت یان زۆر
و ئەوهی دیكهش دەسەاڵتی نەرمه .ئەرتەش و هێزە
نیزامییەکان ،ڕادیۆ و تەلەڤزیۆن و قوتابخانە و زانکۆ
هەموو ئامرازی جیاوازی بەردەوامکردنیپێوەندییە
ئەمپریالیستییەکانن .مێژووی سەد ساڵەی ئێران
دەریدەخات کە ئەرتەش کە دامەزراوەیهکە بۆ
پاراستنی واڵت لە بەرامبەر هێزی دەرەکی ،تەنیا
بۆ پاراستنی پێوەندییە ئهمپریالیستییەکان بەکار
دێت و هەتا ئێستا لە بەرامبەر هیچ دوژمنێکی
بیانیەوە هیچ سەرکەوتنێکی بەدەست نەهێناوە .بۆ
وێنە ئەو ئەرتەشەی کە ڕەزاشا بە هۆیەوە هەموو
نەتەوەکانی سەرکوت دهكرد و لە ماوەی دەسەاڵتیدا
هەرجار لە گۆشەیهکی ئێران بە گژ نەتەوەیهکدا
دهچوویهوه ،لە ماوەی  ٢٤کاتژمێرو بە بێ هیچ
بەرگریهک تەسلیمیهێزە هاوپهیامنهكان دەبێت .
پێویستە لێرە ئاماژەیهکی کورت بەوە بکرێت کە
مانشێتی درووستی ئەو کێشەیەی کە ئێمە لەسەری
قسەدەکەین زۆر گرینگە .ئەگەر ئەو خوێندنەوەی
سەرەوە و پێشمەرجە مێژووییەکانی درووست
فەرز بکەین ئەوا مانشێتی درووستی کیشەکە
لە ڕاستیدا ئەوەیە کە مەرشووتە و خواستی
گەڕانەوە بۆ گەورەیی پارس لە ڕۆژهەاڵتی ناوین
پێوەندی نێوان پارس لە الیێکەوە و کوردستان،
عەرەبستان ،ئازەربایجان و بەلووچستانی بردۆتە
چوارچێوەی پێوەندیگەلی ئەمپریالیستییەوە ،واتە
ئێمپراتووریهکی نوێی فارس لەسەردەمی مودێڕندا
لە چوارچێوەی سنوورەکانی ئێران دامەزراوە .
بەاڵم لەالیێکی دیكهوه بابەتێکیرت کە گرینگە
ئەوەیە کە ئەم ئێمپراتوورییە نوێیەی پارس
لەگەڵ دوو پهیكۆڵی سەرەکیدا بهرهوڕووە .یەکەم
وشیاری نەتەوایەتی لەنێو نەتەوە بندەستەکاندا و
دووهەم گوشاری دهرەکی بە هۆی هەڵسوکەوتی
ئاژاوەگێڕانەی حکوومەتی ئێستای ئێران .ئەمە
دەتوانێت مەودایهک بڕەخسێنێت بۆ ئەوەی
ئەم نەتەوانە بتوانن گۆڕانێک لە چییەتی ئەو
پێوەندییانە پێک بێنن .ئەوەیداهاتووی ئێران ڕوون
دەکاتەوە ئەوەیە کە ئایا ئەو نەتەوانە دەتوانن بە
یەکگرتوویی و کاری هاوبەش،بااڵنسی هێز لە نێو
ئەم ئێمپراتوورییەدا بگۆڕن و بتوانن ئەو پێوەندییانە
تووشی گۆڕانی بنەڕەتی بکەن یان ئەوەی ،دوای
ڕووخانی کۆماری ئیسالمی ئەو پیوەندییانە دیسان
ڕاستی خۆیان بەسەر ئێراندا دووپات دەکەنەوە .
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چۆنیەتی دابینبوونی مافی نەتەوەیی لە ئێرانی دوای
کۆماری ئیسالمی

6

جهمیل كوالهی
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ئەگەر مبانەوێ لە سەر دۆخی ئێرانی دوای کۆماری
ئیسالمی باس بکەین ،خستنە ڕووی ڕاستییەکانی
نێو کۆمەڵگەی ئێران پێویستە .چونکە بەبێ
باسکردن لە ڕاستییەکانی نێو کۆمەڵگەی ئێران
و قامک خستنە سەر قەیرانەکانی نێو ئێران،
ناتوانرێ دۆخی دوای کۆماری ئیسالمی رشۆڤە
یان پێش بێنی بکرێ و باسەکە بە الڕێدا دەچێ.
کۆمەڵگەی ئێران کۆمەڵگەیەکی یەکدەست و
یەکرەنگ نییە .ئەوەی کە دەبیندرێ پێکهاتەگەلێکی
نەتەوەیی و ئهتنیکی بە تەواوی جیاوازن کە
پاشاموەی سەردەمێکی نە زۆر دوور ،بەڵکوو
 ١٥٠ساڵ پێشە کە بە زەبری شمشێر و خوێنڕشنت
پێکەوە لکێندراوە و تا ئێستاش ئەو پاشاموەیە کە
ناوی ئێرانی لە سەر دانراوە ماوەتەوە .کەوابوو
هیچکام لەو نەتەوانەی ئهمڕۆی نێو سنوورەکانی
ئێران بە دڵخوازی خۆیان نەهاتوونەتە نێو ئەو
خەریتەیەوە بەڵکوو هاتنیان لە ئاکامی هێرشی
نیزامی و خوێنڕشنت بووە ،هەر بۆیە دەبینین
بەشێک لەو نەتەوانەی نێو سنوورەکانی ئێران
لە دەرەوەی سنووری ئێراندانە کە لە سەردەمی
جیا جیادا بە هۆی هێرشی دراوسێیەکان لە یەکرت
دابڕاون و ئێستا زۆربەشیان خاوهنی دەوڵەتی
سەربەخۆن و کاریگەرییان لە سەر بەشە
دابڕاوهکەیان لە نیو سنوورەکانی ئێراندا هەیە ،کە
ئەمە خۆی سیاسەتی تواندنەوە و ئاسمیالسیونی
ئەو نەتەوانە لە نێو نەتەوەی بااڵدەستی ئێرانی
پەک خستووە و ئەمڕۆ بە دوای نزیک بە یەک
سەدە سیاسەتی ئاسیمیلەکردنی ئەو نەتەوانە
بەکردەوە لەگەڵ شکست بەرەوڕوو بووهتەوە.
پێش لە زاڵبوونی دوو ئیدئۆلۆژی ئیسالمی سیاسی
و کۆمۆنیستی کە هەردوویان دژی بزووتنەوەی
نەتەوەیین ،هەر لە سەردەمی پەهلەویدا بینەری
چەندین بزووتنەوەی نەتەوەیی لە ئێرانین.
سەرهەڵدانی شەهید سمکو ،کۆماری کوردستان،
فیرقەی دێموکرات و حکومەتی ئازەربایجان،
میرزا کووچەک خان لە باکووری ئێران ،شێخ
خەزعەل لە خوزستان و ...لە جووڵە نەتەوەییە
دیارەکانی سەردەمی پەهلەوی لە ئێرانن .بەاڵم
بە بەهێزبوونی دوو ئیدئۆلۆژی ئیسالمی و
کۆمۆنیستی بزووتنەوە نەتەوەییەکان لە ئێراندا
الواز بوون و کەوتنە پەراوێزەوە .پێویست بە
گوتنە کە بزووتنەوەی نەتەوەیی کورد نەکەوتە
پەراوێزی ئەو دوو ئیدئۆلۆژییە و بە ژیانی
خۆی درێژەیدا و تەنانەت بە توندترین شێوە
بەرەنگاری ئەو دوو ئیدئۆلۆژییە بوویەوە کە

بە داخەوە تێچووی گیانی زۆری بە دواوە بوو.
کاتێک کە شۆڕشی ١٩٧٩ی ئێران سەرکەوت و
ڕێژیمی پەهلەوی ڕوخێندرا ،ئیدئۆلۆژی ئیسالمی
و کۆمۆنیستی لەوپەڕی هێزی خۆیاندا بوون.
لەو کاتەدا بێجگە لە کوردستان لە هیچ کوێی
ئێراندا بزووتنەوەیەکی ئەوتۆی نەتەوەیی لە نێو
نەتەوەکانی ئێراندا نەدەبیندرا .حکومەتی ناوەندی
ئێران لە ڕێگەی مەزهەبی شێعەوە کە مەزهەبی
زۆرینەی نەتەوەکانی بندەستی ئێران پێک دێنێ،
توانی بە سەر زەینی نەتەوەکانی ئێراندا زاڵ
بێت ،ئەوەش کە دژبەری ڕێژیم بوو زۆربەیان
پەیوەست بە گرووپە چەپەکانەوە دەبوون کە
ئەوانیش بزووتنەوەی نەتەوەییان بە شتێکی
بورژوازییانە دەزانی و دژی بوون .بۆیە دەتوانین
بڵین کە بزووتنەوە نەتەوەییەکان لە نێوان دوو
ئیدئۆلۆژی ئیسالمی و کۆمۆنیستیدا کە هەر دوو
ئیدئۆلۆژیگەلێکی جیهانتەوەر بوون ،خنکێندرا بوون.
بە ڕووخانی دیواری بێرلین و لەبەریەک
هەڵوەشانەوەی یەکیەتی سۆڤیەت گوتاری چەپ لە
ئێراندا بە تەواوی الواز بوو .کاتێک لە درواسێتی
ئێراندا حکومەتی سەربەخۆی ئازەربایجان و
تورکمەنستان پێکهاتن ئازەری و تورکامنەکانی
ئێرانیش جووڵەیان لێ کەوت .کەوابوو ڕووخانی
یەکیەتی سۆڤییەت و پێکهاتنی چەندین دەوڵەتی

لە پێناوی پاراستنی دەسەاڵتی
فارس بە سەر ئێراندا
ناسیونالیزمی فارس هەر جارەو
بە جۆرێک ڕەنگ دەگۆڕێ و
لە چوارچێوەیئیدئۆلۆژییەکدا
بۆ سەرکوت و ئاسمیلەکردنی
نەتەوەکانی دیکە دەردەکەوێ

سەربەخۆ لە سەرسنوورەکانی ئێران لە ئاکامی ئەو
لەبەریەک هەڵوەشانەوە ،کاریگەریی ڕاستەوخۆی
لە سەر نەتەوەکانی ئێران هەبوو .هاوکات لە
ئاکامی شەڕی کەنداو هەرێمی کوردستانیش لە
باشوور ڕزگار کرابوو کە لە سەر کوردی بندەستی
ئێران کاریگەریی قووڵی هەبوو .ئەمانە هەموو
لە کاتێکدا بوون کە لە ئێران زمان و کولتوری
ئەو نەتەوانە کە بەشەکەی دیکەیان لەودیو
سنوورەکانی ئێراندا بە مافەکانیان گەییشتبوون،
قەدەغە بوو .پێویستە بگوترێ کە دۆخی کوردستان
تایبەتیرت بوو و شەڕێکی قورس و گران لەو
کاتەدا لە کوردستان دژ بە ڕێژیم لە ئاڕادا بوو.
هاوکات لەگەڵ ڕووخانی یەکیەتی سۆڤیەت و ڕوو
لە کزی نانی گوتاری چەپ ،ئیدئۆلۆژی ئیسالمی
زاڵ بە سەر ئێراندا کە لە قەوارەی ڕێژیمی
هەنووکەدا دەرکەوتبوو ،بە هۆی توندوتیژی،
تیرۆر ،سەرکوت ،دەسبەسەرکردن ،ئەشکەنجە و
لەسێدارەدان ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ڕووی ڕاستەقینەی
دەردەکەوت و خەڵکی ئێرانی لێ دەڕەویایەوە.
پێویست بە ئاماژەیە ئەدەبیات و تێۆریی هەردوو
ئیدئۆلۆژی چەپ و ئیسالمی لە ئێراندا لە مێشکی
ڕووناکبیران و ڕێبەرانی نەتەوەی سەردەستەوە
دەهاتە دەر ،بۆیە هەر دوو ئیدئۆلۆژی تێکەڵ
بە ناسیونالیزمی نەتەوەی زاڵ لە ئێرانن و لە
پێناوی پاراستنی دەسەاڵتی فارس بە سەر ئێراندا
ناسیونالیزمی فارس هەر جارەو بە جۆرێک ڕەنگ
دەگۆڕێ و لە چوارچێوەی ئیدئۆلۆژییەکدا بۆ
سەرکوت و ئاسمیلەکردنی نەتەوەکانی دیکە
دەردەکەوێ .ئێران ئەمڕۆ بووهتە کورەی تواندنەوە
زمان و کهلتووری جیاواز لە نێو زمان و کهلتووری
فارسدا .لەم پێناوەدا گاڵتە کردن و سووکایەتی
کردن بە کهلتوورە جیاوازەکان و نافارسییەکانی
ئێران وەک دیاردەیەکی رسوشتیی لێ هاتووە و
دەبینین لە دەزگای ڕاگەیاندنی فەرمی ڕێژیمدا
گاڵتە وسووکایەتی بەو زمان و کهلتوورانە دەکرێ!
ئەمڕۆ هاوکات لەگەڵ ئەوەیکە دەسەاڵتی زاڵ
بەسەر ئێراندا کە لە سەر ئەساسی ئیدئۆلۆژی
ئیسالمی پێکهاتووە ،لە سەرە مەرگدایە و لە
دوایین قوناغی ژیانی خۆیدایە ،هەستی نەتەوەیی
و ناسیونالیزم لە نێو نەتەوەکانی دیکەی ئێراندا
خەریکە دەگاتە ئاستێکی بەرز و بێ گەڕانەوە و
شوناسخوازی و داوای مافی نەتەوەیی بووهتە
شتێکی باو و بە هیچ ئیدئۆلۆژییەک ناخرێتە
پەراوێزەوە .لەم کاتەدا کە ڕێژیمی ئیسالمیی ئێران لە
دوایین قۆناغی ژیانی خۆیە ،هەموو نیگاکان بەرەو
داهاتووی ئێرانە! بەاڵم لەم نێوەدا بەرژەوەندیی
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ڕۆژئاوا ،ئەمنییەتی ئیرسائیل و شۆڤێنیزمێکی
بەهێزی زاڵ بە سەر ئێرانداهەیە کە هەر سێکیان
کۆسپی سەر ڕێگەی بزووتنەوە نەتەوەییەکانن
لە ئێراندا .بۆیە پرسیاری سەرەکی ئەم وتارەش
ئەوەیە کە لە ئێرانی دوای کۆماری ئیسالمی
مافی نەتەوەیی نەتەوەکان چۆن دابین دەبێ؟
پێش لە چوونە نێو رشۆڤە و واڵمی پرسیاری
سەرەکی وتارەکە ،ڕاستییەکی مێژوویی هەیە کە
دەبێ ئاماژەی پێ بکرێ!ئەو جوغرافیایەی کە نێوی
ئێرانی لە سەرە بە درێژایی مێژووی چەند سەد
ساڵەی دوایی ،بۆ کۆنرتۆڵی ئهمپراتووری ودەوڵەتە
بەهێزەکانی ناوچە کە دژی بەرژەوەندییەکانی
ڕۆژئاوا بوونە ،کەڵکی لێوەرگیراوە ،واتە کارتی
گوشاری نێونەتەوەیی دژی واڵتانی بەهێزی
ناوچەکە بووە .بۆ وێنە لە سەردەمی عوسامنیدا،
دەوڵەتی سەفەوی لە الیەن بریتانیاوە دژی
ئهمپراتووریەتی عوسامنی بەهێز دەکرێ .لە
سەردەمی پەهلەویدا دژی یەکیەتی سۆڤیەت و
کۆنرتۆڵی واڵتانی عەرەبی و پاراستنی ئەمنییەتی
ئیرسائیل بەهێز دەکرێ ،لە سەردەمی کۆماری
ئیسالمیشدا بۆ ڕاگرتنی بااڵنسی هێزینێوان شێعە
و سۆننەی دنیای ئیسالم و ئەمنییەتی ئیرسائیل
و فرۆشتنی چەک وچۆڵ بە واڵتانی ئیسالمی
کەڵکی لێوردەگیرێ! ئەمە یەکێک لە هۆیەکانی
چاونووقاندنی ڕۆژئاوا بە سەر سەرکوتی نەتەوەکانی
ئێرانە ،چونکە تا ئێستاش ڕۆژئاوا پێویستی
بە مانەوەی یەکپارچەیی جۆغرافیای ئێرانە.

هەروەک گوترا ئێران واڵتێکی فرە نەتەوەیە ،کە
تەنیا زمان و کهلتووری فارسی تێدا ئیزن پێدراوە و
ئەوەی دیکەهەرچی هەیە خراوەتە پەراوێزی زمان
و کهلتووری فارسەوە و هەر الیەنێکیش ئەوەی
قبووڵ نەبێ ،لە ژێر ناوی جوداییخواز و نۆکەری
بیگانە دەسڕدرێتەوە .کەوابوو بێجگە لە کێشەی
ئابووری ،کۆمەاڵیەتی ،کەشوهەوا ،سەرچاوەی
ئاوی خواردنەوە ،کێشە لەگەڵ دنیای دەرەوە...
کێشەی بزووتنەوەی نەتەوەیی نەتەوەکانی ئێران
ڕۆژبەڕۆژ قووڵرت دەبێتەوە .بۆیە شیامنەی ئەوە
دەکرێ کە دۆخی ئێران بە زوویی بەرەو نائارامی
بڕوات و ڕێژیمی دەسەاڵتدای زاڵ بەرسەر ئێراندا
تێک برووخێندرێ! هەربۆیە حیزب و ڕێکخراوه
فارسەکان کە خۆیان بە سەرانسەری پێناسە دەکەن
لەالیەک و حیزب و ڕێکخراوه نەتەوە بندەستەکانی
ئێران لە الیەکی دیکەوە خەریکی پێکهێنانی کۆڕ و
کۆبوونەوە ویەکگرتن لە ناو کۆتلەگەلی جۆراوجۆرن!
هەرکام لەم کۆتالنە ڕێگەچارە و بەرنامەی تایبەتی
بۆ داهاتووی ئێران هەیە.سەربەخۆیی نەتەوەکانی
ئێران ،فێدراڵیزم ،مافی شارۆمەندی و گەڕانەوەی
حکومەتی پاشایەتی ڕێگەگەلێکن کە بۆ بەڕێوە
بردنی داهاتووی ئێران باسیان لێوە دەکرێ.
بەاڵم لەم کاتەدا کە ئێران لە دۆخێکی نالەباردایە و
ئەگەری تێکچوونی لە بەرزترین ئاستدایە ،ڕێژیم و
شۆڤێنیزمی ئێرانیبە مەبەستی ترساندنی ئێرانییەکان
و تێکشکاندنی نەرم ئامێری ناڕەزایەتییەکانی خەڵک
بە تایبەت لە شارە گەورەکان کە دانیشتوانیان لە

نەتەوەی فارسن ،لە سەر دووان لەو سیناریوگەلە
بە شێوەیەکی سەرنجراکێش مانۆڕ دەدەن و
دەیانەوێ بەم شێوەیە درێژە بە دۆخی هەنووکە
بدەن؛ بە دوای خۆپیشاندانەکانی شارەکانی ئێران
لە زستانی ڕابردوو ،ڕێکخراوی نێهزەتی ئازادی
لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاند کە لەبەریەک
هەڵوەشانی کۆماری ئیسالمی بە واتای پارچە
بوون و تەواو بوونی ئێرانە .واتە چارەنووسی
ئێران و کۆماری ئیسالمی یەک چارەنووسە و بە
ڕووخانی ڕێژیم ،واڵتی ئێرانیش تێکدەڕووخێ و
پارچە پارچە دەبێ! ماوەیەک پێش ئێستاش جەواد
زەریف وەزیری دەرەوەی ئێران لە کۆبوونەوەی
ژووری بازرگانی ڕێژیمدا هەمان وتەی ڕێکخراوی
نێهزەتی ئازادی دووپات کردەوە و وتی مەبەستی
دوژمنان ڕووخاندنی کۆماری ئیسالمی نییە و
بەڵکوو مەبەستیان لەناوبردنی واڵتی ئێرانە! لەم
پێوەندییەدا یەکێک لەو منوونانەی کە لە الیەن
ئۆپۆزسیونی ساختە بۆ پارچە پارچە کردنی ئێران
دوای کۆماری ئیسالمی دەهێرنێتەوە ،یەکیەتی
سۆڤیەت و ئاکامەکەی وەک داهاتووی ئێرانە .ئەم
منوونە دوور لە ڕاستی نییە ،لەوانەیە ئێرانیش وەک
یەکیەتی سۆڤیەتی لێ بێت وببێتە چەند دەوڵەتی
سەربەخۆ .چونکە بیری سەربەخۆییخوازی لە
نێو نەتەوەکانی بندەستی ئێران بە تایبەت لە
کوردستاندا هەیە .بەاڵم بیری پشت ئەم منوونە
کە لە الیەن ڕێژیم و ڕێکخراوەکانی ئێرانییەوە
زۆر جار باسکراوە ،سەرنجڕاکێشە؛ ئەوەیکە
29
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یەکیەتی سۆڤییەت بە منوونە دێننەوە ،ناڕاستەوخۆ
شۆڤێنیزمی زاڵ بە سەر ئێراندا ،هاوکات لەگەڵ ئەوە
کە فرەنەتەوە بوونی ئێران دەسەملێنێ ،ئەوەش
دەردەخات کە تا ئێستا بە زەبری چەک نەتەوەکانی
دیکە سەرکوت کراون و ترسی سەرهەڵدانی
بزووتنەوەی نەتەوەیی لە نێو نەتەوەکانی ئێراندا
ترسێکی جیددییە و لەوانەیە ئێرانیش بەرەوڕووی
چارەنووسی یەکیەتی سۆڤیەت ببێتەوە .
سیناریۆی دووهەم کە ڕێژیم و ئۆپۆزسیونی ساختەی
ڕێژیم لە دەرەوەی ئێران لە سەری باس دەکەن،
سووریەیی بوونیئێران بە دوای ڕووخانی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمییە .سووریەیەک کە خولقاوی
دەستی ڕێژیمە .بەم شێوەیە ڕێژیم و شۆڤێنیزمی
زاڵ دەیانەوێ خەڵک لە خۆپیشاندان و ناڕەزایەتی
دەربڕین پاشگەز بکەنەوە و دۆخی هەنووکە باشرت
لە دۆخی دوای کۆماری ئیسالمی پیشان بدەن .
ئەگەر سیناریۆی بە یەکیەتی سۆڤییەت کردنی
ئێران و بە سووریەیی کردنی ئێران ،بنینە تەنیشت
ئەوەیکە گوترا ئێران لە چەند سەد ساڵی دواییدا
ڕۆڵی کۆنرتۆڵی ئهمپراتووری و واڵتانی ناوچەی
بۆ ڕۆژئاوا هەبووە ،دوور لە چاوەڕوانییە کە ئەو
دوو سیناریۆیە لە ئێرانی دوای کۆماری ئیسالمی،
بێنە ئاڕاوە .چونکە ئێران بە هۆی هەبوونی دوو
تایبەمتەندی بۆ پاراستنی ئەمنییەتی ئیرسائیل و
کۆنرتۆڵی واڵتانی سوننە مەزهەبی ناوچە پێویستە،
ئەو دوو تایبەمتەندییە بریتین لە مەزهەبی
شێعە و ناسیونالیزمی ئێران کە هەر دووکی دژی
واڵتانی عەرەب و ئیسالمین و بە درێژایی مێژووی
ئیرسائیلبۆ کەم کردنەوەی گۆشار لە سەر ئیرسائیل
کەڵکیان لێوەرگیراوە .بێ هێزکردنی ئێران واتە
تێکدانی هاوسەنگیی هێز لە ڕۆژهەاڵتی ناڤین
بە قازانجی عەرەب و واڵتانی سوننە مەزهەب
کە زۆرینەی ڕەهای پێکهاتەی ناوچەکەن.
الیەنە شۆڤێنیستەکان بە گرنگیی جوغرافیای
ئێران و مانەوەی ئێرانی یەکپارچە بۆ دابینبوونی
بەرژەوەندیی ڕۆژئاوا دەزانن ،بۆیە بەتوندی و
بێ سڵەمینەوە دژایەتی ئەوەی مافی نەتەوەییە
دەکەن و تەنانەت ڕێگەچارەگەلێک وەک فێدراڵیزم
و خودموختاری بە توندنی دەکەوێتە بەر هێرشیان
و بە جوداییخوازی ناویان دەبەن .لێرەدا پرسیار
ئەوەیە کە لە وەها دۆخێکدا بۆ دەستەبەربوونی
مافی نەتەوەیی لە ئێرانی داهاتوودا دەبێ چ
بکرێ؟ بە تایبەت ئێستا کە الیەنە شۆڤێنییەکان
بیرۆکەی تێپەڕین لە کۆماری ئیسالمییان هێناوەتە
ئاڕاوە و دەیانەوێ بەبێ ئەوەی کە سپای
پاسداران و ئەرتەش و هێزە نیزامییەکانی دیکەی

ئێران هەڵبزوشێنن ،تەنیا دەسەاڵتەکە لە دەستی
سیستمی ڕۆحانییەت بستێنن و بیدەنە دەستی
بۆ وێنە کۆڕی حەمە ڕەزاشای پەهلەوی ،کە ئەمە
بە دڵنیاییەوە بۆ سەرکوتی سەرلەنوێ نەتەوەکانی
ئێرانە و درێژە بە سیاسەتی ئاسمیلەکردن و
تواندنەوەی ئەو نەتەوانەیە ،ئێستاکە منوونەی
تێپەڕین لە حکومەتێکی سەرەڕۆ لە وێنۆزۆئێال
تاقی دەکرێتەوە و هەموو ڕۆژئاوا پشتیبانی
دەکات ،ئەو بیرۆکەیە خەریکە لە نێو گرووپە
شۆڤێنییەکانی ئێرانیشدا بەهێزتر دەبێ ،کە ئەمە
ناتوانێ لە خزمەتی دابینبوونی مافی نەتەوەیی
نەتەوەکانی ئێراندا بێت ،بۆیە حیزب و ڕێکخراوی
سەربە نەتەوەکانی ئێران دەبێ ڕێگەیەکی
بەتەواوی پێچەوانەی تێپەڕین ئەمە بگرنە پێش،
چونکە خواستی ئەم ڕێکخراوانە بەتەواوی
پێچەوانەی خواستی الیەنە شۆڤێنییەکانی ئێرانە.
ئێران جیا لە بەهێزبوونی بار ژێئۆپۆلیتیکییەکەی،
واڵتێکی دەوڵەمەند و خاوهن نەوت ،گاز و
سەرچاوە رسوشتییەکانە کە نەتەوەی فارس بە
سەر ئەمانەدا زاڵە و ڕۆژئاواش ئەو زاڵ بوونەی
قبووڵ کردووە و جیا لە ناوی فارس ،ناوێک لە
نەتەوەکانی دیکەی ئێران لە ئەدەبیاتی ڕۆژئاوادا
نابیندرێ .واتە عەقڵیەتی ڕۆژهەاڵتی ناڤینی،
بەرژەوەندیی ڕۆژئاوا و ئەمنییەتی ئیرسائیل لە
ئێراندا یەکیان گرتووە .بۆ زاڵ بوون بەسەر ئەم
کۆسپە بەهێزانەدا ،تەنیا ڕێگەچارە هێزی نیزامییە.

نەتەوەکانی دیکەی ئێران
ناچارن کە وەک کورد چۆن
خاوهنی هێزی پێشمەرگەیە
و دوورە لە تیرۆر و تۆقاندن،
ببنە خاوهنی هێزی نیزامی
خۆیان .کاتێک هەموان بوونە
خاوهن هێزێکی نیزامی
بەدسیپلین وەک هێزی
کوردستان،
پێشمەرگەی
ئەوکات هاوکێشەکان بە
قازانجی نەتەوەکان دەگۆڕدرێ

نەتەوەکانی دیکەی ئێران ناچارن کە وەک کورد
چۆن خاوهنی هێزی پێشمەرگەیە و دوورە لە تیرۆر
و تۆقاندن ،ببنە خاوهنی هێزی نیزامی خۆیان.
کاتێک هەموان بوونە خاوهن هێزێکی نیزامی
بەدسیپلین وەک هێزی پێشمەرگەی کوردستان،
ئەوکات هاوکێشەکان بە قازانجی نەتەوەکان
دەگۆڕدرێ .ئەوکات ئیدی ئەوە نەتەوەکانی
بندەستی ئێرانن کە بڕیار دەدەن کە داهاتووی
ئێران چۆن بێت! چونکە لۆژیکی ڕۆژهەاڵتی ناڤین
کە ئێران بەشێکی گرینگییە ،لۆژیکی چەکو هێزە
و بە پێی ڕادەی هێز و وزە ماف دەستەبەر دەبێ!
ئەگەر سەیری دژکردەوەی ڕێژیم و شۆڤێنیزمی
ئێرانی بەرانبەر بە ڕاسان بکەین بە ڕوونی بۆمان
دەردەکەوێ کە هەبوونی هێزی چەکدار چەندە
گرینگە .کاتێک ڕاسان دەستی پێکرد ڕێژیم و الیەنە
شۆڤێنییەکان کە خۆیان وەک هێزی سەرانسەری
دژی ڕێژیم دەناسێنن ،بە یەک شێوە و بە یەک
ئەدەبیات تۆمەتی شەڕکردنی بەوەکالەتی
عەرەبستان و ئیرسائیلیان لە حیزبی دێموكراتی
كوردستانی ئێران دەدا! ئەوان ڕاست دەیانزانی کە
ئەم تۆمەتانە ڕاست نین و بزووتنەوەی نەتەوەیی
کورد زۆر ڕیشەدارتر و خاوهن ڕابردووترە لەوەی
کە ئەوان دەیڵێن ،بەاڵم بۆ ئەوەی کە بزووتنەوەی
چەکداری کە هەڕەشەیە لە دەسەاڵتی هەردوو
الیەن ،نەمێنێ و بیکەنە شتێکی نەشیاو ئەم
تۆمەتانەیان لە حیزبی دێموكرات دەدا .چونکە
دەزانن تەشەنەی پێکهێنانی هێزی چەکداری بۆ
نێو نەتەوەکانی دیکەی ئێران بەواتای تێکشکانی
دەسەاڵتی هێزی شۆڤێنییە بە سەر ئێراندا و گۆڕانی
هاوکێشەکان بە قازانجی نەتەوە بندەستەکانە و
ئەو نەتەوانە بە هێزی چەکدار دەتوانن دۆخەکە
بە شێوەیەک بگۆڕن کە ڕۆژئاواش لەگەڵ خۆیان
بخەن ،چونکە بەهێز بوونی فاکتۆری نێوخۆیی
گۆڕانی فاکتهری دەرەکیشی بەدواوەیە و الوازیی
فاکتهری نێوخۆییش بەردەوامی دۆخی هەنووکە
لە فۆرمێکی دیکەی بەدواوەیە ،وەک الچوونی
سەرکردەی تاجدار لە شۆڕشی  ١٩٧٩و هاتنە
سەرکاری سەرکردەی عەمامەدار لە نەبوونی
بزووتنەوە نەتەوەییەکاندا .ئەگەر ئەمجاریش
نەتەوەکانی ئێران نەبنە خاوهن هێزی چەکداری
خۆیان و ئەو هێزە نیزامییەی هەنووکە (سپای
پاسداران و ئەرتەش) وەک جاری پێشوو مبێنێتەوە،
تەنیا سەرکردەی عەمامەدار دەگۆڕدرێ بە کراوات
دار و پێشێلکردنی مافی نەتەوەیی نەتەوەکانی
ئێران و ئاسمیلە کردنیان درێژەی دەبێ!
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بزووتنەوەی کورد لە مێژووی هاوچەرخدا،
چەندین قۆناغی تێپەڕاندووە و لەم ڕەوتەشدا
ڕووداوی جۆراوجۆری ئەزموون کردووە کە
دەکرێ بەپێیتایبەمتەندییەکانی ئەم سەربردەیە
شیامنەی داهاتووی بکات .لەڕاستیدا ئەم
بزووتنەوەیە بەجیا لە هێز و توانایی خۆی
لەژێر شوێندانەریی فاکتۆرگهلێک وەکوو
هاوکێشەکانی ناوچە و ئەو واڵتانەی کە تیایدا
هەڵکەوتووە ،هەنگاوی هەڵگرتووە .هەربۆیە
بێ لەبەرچاو گرتنی ئەم فاکتۆرانە ناکرێ
داهاتووی بە وردی شیامنە بکرێ ،هەرچەند
خودی شیامنەکردن بە مانای «پێشبینی» لە
پرسە سیاسییەکاندا بەگشتیورد نییە و دەقیق
دەرناچێ .ئەگەر وای دابنێن کە ڕێژیم ناتوانێ
بە ڕێکەوتنی دەرەکی و ڕێفۆرمی نێوخۆیی
درێژە بە دەسەاڵتی خۆی بدات کە ئیمکانی
ئەمەش زۆر کەمە ،ئەوە دەبێ بپڕژێنه سەر
چۆنیەتیی وەالنان و ڕووخاندنی ڕێژیم .بەم
پێشەکییەوە دەبێ سەرەتا ئەوە لێک بدەینەوە
کە بارودۆخی ئێران چۆنە و کورد لە کایە

بزووتنەوەی کورد لە مێژووی
هاوچەرخدا ،چەندین قۆناغی
تێپەڕاندووە و لەم ڕەوتەشدا
جۆراوجۆری
ڕووداوی
ئەزموون کردووە کە دەکرێ
تایبەمتەندییەکانی
بەپێی
ئەم سەربردەیە شیامنەی
بکات
داهاتووی

سیاسییهكانی داهاتوو لە کوێدا هەڵدەکەوێ.
لە ئێستادا چەند گریامنەی سەرەکی سەبارەت
بە داهاتووی ئێران هەیە کە بریتین لە؛ -١
ڕاپەڕینی جەماوەری  -٢لێدان و هێرشی
نیزامی  -٣سەرهەڵدانی چاالکیی چەکداری و
بەرەوڕووبوونەوەی نێوخۆیی -٤ .تێکەڵێک لە
دوو یان هەر سێ ئەگەرەکە لە کۆتاییدا ببێتە
هۆی گۆڕانی ڕێژیمی زاڵ کە ئەوەش وردی و
دروستیی شیامنەکان دژوارتر دەکات .ئەگەری
یەکەم ،لە ڕۆژئاوای کوردستان ڕوویدا و گێژەنەی
ڕێژیمی ئەسەد بە ڕاپەڕینێکیجەماوەری لەق
بوو .کوردیش لەم مەسهلەیه تا ڕادەیەک بە
قازانجی دۆزی خۆی گواستەوە و لە ئێستەدا
سەرەڕای گیروگرفتەکانی دەسەاڵتی کوردی
لەم بەشە ،بەاڵم ئیمکانی ئەوەی کە بەرەو
سەرکەوتن بڕوات زۆر زیاترە لەوەی کە بۆ دواوە
بچێت .سەبارەت بە ڕۆژهەاڵت ،ئەم ئەگەرە زۆر
بەهێزە و بە لەبەرچاو گرتنی سیاسەتی نوێی
ئیدارەی ترامپ ،دوو بابەتی فشاری دەرەکی
و ناڕەزایی کەڵەکەکراوی نێوخۆیی ،دەتوانێ
ئیمکانی هاتنەئارای ئەم دۆخە زۆرتر بكا.
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هەربۆیە یەکەم مەسهلە لەم بارەوە چۆنیەتی
خۆتێوەردان و بەشداریی بزووتنەوەی کوردە
لە سەرهەڵدان و پەرەسەندنی ڕاپەڕینێکی
گشتی .بۆیە دەستــەواژەی خۆتێوردامنان لێرە
بەکار هێناوە ،چونکە کورد بە تەنیا ئاڵتەرناتیڤ
نییە و بۆ ئەوەی ببێتە بەشێک لە هاوکێشـەی
سیاسی ،پێویستە بەگشتی لە کایەی
سیاسیی نێوخۆییدا حوزووری هەبێ .ئەم
تواناییەش دەگەڕێتەوە بۆ توانای ڕێکخستنی
جەماوەریی و هاوتەریبی و هاوئاهەنگیی
هێزە سیاسییەکانی کوردستان .بژاردەی دووەم،
ئەگەرچی وەکوو دوایین ڕێگە ئەژمار دەکرێ
و ئەگەری ڕوودانی زۆر نییە ،بەاڵم بەو پێیە
کە خەریکەبەرەیەکی ناوچەیی بە دژی بەرەی
ڕۆژئاوا شكڵ دەگرێ ،دەبێ جێگایەکیش بۆ
ئەم ڕووداوە لە شیامنەی خۆماندا بکەینەوە.
وەکوو کورد ئەم ئەزموونەمان لە باشووری
کوردستان هەبووە و هێزی هاوپەیامنان بە
پێشەنگایەتیی ئامریکا هێرشێکی بەرفراوانیان
کردە سەر هێزەکانی ڕێژیمی بەعس و
کوردستانیش بە هاوکاریی ڕێکخستنە
نێوخۆییەکانی و بە پشتیوانیی هێزی
پێشـمەرگە کوردستان لە هێزی بەعسی
عێراق بسڕێتـەوە .ئەڵبەت دەبێ ئەوەیش
بوترێ کە وەرگرتنی پشتیوانیی دەرەکی
لەو بارودۆخە بەو پێیە کە سەدام وەکوو
بەرەیەکیهەڕەشەئامێز دەنارسا،زۆر ئەستـەم
نەبوو و کورد توانی خۆی وەکوو الیەنێکی
بەهێزی نێوخۆیی بۆ بەرتەسک کردنەوەی
دەسەاڵتی سەدام بە کۆمەڵگەی جیهانی
بناسێنێ .شیامنەی سێهەمیش بە بەراوردی
ڕابردووی ڕووداوە سیاسییەکانی پانتایی ئێران
چ لە سەردەمی ڕەزاشا و چە لە سەردەمی
خومەینیدا ،ئەگەرێکی دیارە و دەشێت بە
جیاواز لەسەری قسە بکرێ .جوواڵنەوەی – ٤٧
 ٤٦لە کوردستان و دواتر ڕووداوی سیاهکەل
لە باکووری ئێران لە سەردەمی دەسەاڵتداریی
پەهلەوی و سەرهەڵدانیبەهێزی بزووتنەوەی
کورد و بەرگریی هەمەگیری کوردستان بۆ
ماوەی یەک دەیە و بەشداریی هێزی نیزامیی
ڕێکخراوە فارسەکان لە کوردستان بەدژی
ڕێژیمی ئیسالمی ئەو ڕاستییە دەردەخەن کە
گرێکوێرەی چارەسەریی کێشەی دیکتاتۆریی
نێوخۆیی بەستێنی جوواڵنەوەی چەکداری

لە ئێران پێک دێنێ و بەو پێیە کە لە ئێستادا
ناڕەزاییەکی گەورە لەو جوغرافیایەدا هەیە
ئیمکانی مۆبیلیزەکردنی بۆ بەرەوڕووبوونەوەی
هەیە.
بوونی
ڕێژیم
هێزەکانی
بەاڵم ئەوە نابێ لە بیر بکرێ کە ئەگەرچی
کورد لەبەر ئەوەی گرێدراوی چوارچێوەیەکی
جوغرافیایی تایبەتە و پێویستی بە ڕووماڵی
ئەم پانتاییە لە هەلومەرجێکی وەهادا هەیە،
بەاڵم نابێ وەکوو دەسپێشخەری
بەرەوڕووبوونەوەی چەکداری پێ بنێتە ئەم
گۆڕەپانە .ئەم تێبینییەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە
کە ئەزموونەکان پێامن دەڵێن هەرچەندە
کە کۆمەڵ خوازیاری هێزێکی ڕزگاریدەر
بێ ،بەاڵم ئەم هێزە دەبێ لە پانتاییەکی
بەرفراواندا ڕێ بە ماشینی شەڕی ڕێژیم بگرێ.
هەروەها ئەوەش نابێ لەبەرچاو نەگرین
کە گەرمەی ماوەی دە ساڵ بەرگریی
کوردستان ،ڕێژیمی تازە بە دەسەاڵت
گەیشتوو تووشی شەڕێکی گەورەی دەرەکی
لە بەرامبەر دەسەاڵتی بەعسی عێراق بوو.
بەهەرحاڵ کوردستان دەبێ بۆ ئەم ئەگەرە
لە پێشدا ئامادەکاریی خۆی کردبێ و النیکەم

هۆشیاریی و پەرەگرتنی
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازانە
لەناو نەتەوە بندەستەکان زۆر
بەهێزتره لە جاران و دەشێت
ئەم تواناییە ببێتە هۆی
بەرەیەکی یەکانگیر و ڕێژیم
بەرەو الوازیی تەواو ببات بە
جۆرێک کە یان پاشەکشەی
پێ بکات و ببێتە ئەرزی
واقیع یان ئیمتیازی خۆی
لەم بەهێزییەی وەربگرێ.

هاوئاهەنگییەکی هەندەکیی لەتەک ئەو
الیەنانەی کە بڕوایان بەم بەرگرییە هەیە ،هەبێ.
لەم بارەوە دەبێ ئیمتیازێکی تایبەت لەم
بڕگەیە بۆ کورد قایل بین ،ئەویش ئەوەیە
کە هۆشیاریی و پەرەگرتنی بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازانە لەناو نەتەوە بندەستەکان زۆر
بەهێزتره لە جاران و دەشێت ئەم تواناییە
ببێتە هۆی بەرەیەکی یەکانگیر و ڕێژیم
بەرەو الوازیی تەواو ببات بە جۆرێک کە یان
پاشەکشەی پێ بکات و ببێتە ئەرزی واقیع
یان ئیمتیازی خۆی لەم بەهێزییەی وەربگرێ.
دوایین گریامنە کە باس لە پێکەوەبوونی دوو
یا چەند هۆی هاوتەریب دەکات ،بەهێزترین
گریامنە و نزیکرتین بژاردەیە لەبەردەم کورد
و هێزە دێموکراتیکە پێکهاتەشکێنەکاندا .بۆیە
دەڵێین بەهێزترین گریامنە ،چونکە وەک
دەزانین ڕێژیمی ئێران دەستی بەسەر واڵتێکی
پان و بەریندا گرتووە و خاوەنی چەندین
گرووپی توندئاژۆیە کە مانەوەیان گرێدراوە
بە مانەوەی ڕێژیم وهەربۆیە ئیمکانی ئەوەی
کە پێ بنێنە گۆڕەپانی سـەرکوتی خەڵک،
زۆرە .هەروەها پاککردنەوەی ئەم هێزانە لە
پانتاییەکی وەهادا ئاسان نییە و لە ئەگەری
پاککردنەوەشی ڕاگرتنی ئارامی و تەناهی بێ
بوونی هێزی نێوخۆیی دژبەری ڕێژیم بۆهێزی
دەرەکی نالوێ .هەربۆیەش ئەگەری ئەوەی کە
سەرکوتی پەڕگیری ڕاپەڕینی جەماوەری ببێتە
هۆی شەرعییەتی دەستێوەردانی مرۆڤدۆستانەی
هاوپەیامنان زۆرە و بەدڵنیاییەوە هێزی
دەرەکیش بۆ سەرکەوتنی تەواو لەم بارەوە
پێویستی بە هاوپشتێکی نێوخۆ هەیە کە لەم
دەستێوەردانە ڕەوایەدا بەشداره بۆ البردنی
ئاسەواری هێزی دەسەاڵت و لەم حاڵەتە
هەر سێ ئەگەرەکە پێکەوە ڕوو دەدەن .
دوایین قسە ئەوەیە کە شیامنەکان تەنیا
چوارچێوەیەکن کە پشت بە ئەزموون
و هەڵە بۆ لێکدانەوە دەبەسنت و دەبێ
لە ڕەوتی ڕووداوەکاندا چۆنیەتی شی
بکرێتـەوە و ڕێوشوێنی گونجاو بۆ
وەکوو
دیکتاتۆرییەکانی
سڕینـەوەی
ڕێژیمی ئێران دەسنیشان بکرێ.
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داهاتووی ئێران له نهمانی كۆماری ئیسالمیدا
پهرویز جهباری

8

وهگێڕان له فارسیهوه :هیوا میرزایی
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پێشهكێك بۆ چوونه نێو باسهك ه
دۆزینهوهی واڵم یان ب ه جۆرێك پێشبینی كردنی
جۆری ڕێژیمی سیاسی له ئێرانی داهاتوودا
بۆ باسێكی وهها گرینگ كارێكی هاسان نییه،
لهبهر ئهوهیكه تێگهیشنت له جۆری لهناوچوون
و ڕووخانی سیستمی دینی كۆماری ئیسالمیی
ئێرانیش بهم ئاسانییه نییه .ئێمه لهم قۆناغهدا
لهگهڵ سیستمێكی سیاسی بهرهوڕووین كه له
ههلومهرجی زۆر قهیراناوی جۆراوجۆر بهسهر
دهبا ،بهاڵم له ههمانكاتدا ڕێژیمی ئیسالمیی
ئێران به ئیمكاناته جۆراوجۆر ه سیاسی ،سهربازی،
دیپلۆماسییهكان و هتد ...كه له بهر دهستی دایه،
ڕەنگه ئاراستهی قهیران و له كۆتاییدا ڕووخانی
خۆی بهرهو الیهكی دیكه ببات .بۆ منوونه :ئهم
ڕێژیمه میراتگری سیستمی دیوانی ـ خورسهوانی
له چوارچێوهی (ویالیهتی فهقیه)ە كه دهتوانێ
له ههلومهرجی جۆراوجۆر خۆی له جۆرێكی
دیكهدا بهرههم بههێنێتهوه .جیا لهمه ،دیسكۆرسی
شێعهگهری و خوێندنهوه جیاوازهكانی ئهو،
نوێنهرگهلێك له دهسهاڵتگهلی جۆراوجۆر له نێو
ئهم ڕێژیمیه دینیی ه ههیه و یان له پێوهندیدان.
بهم واتایه ههرچهند جیاوازی جۆراوجۆریان
لهگهڵی ههیه ،بهاڵم له ئهسڵ و بنهمادا لەم
دیسكۆڕسێك تهغزیه دهكهن .ههڵێنجانهكان
له ئیسالمی سیاسی له شێوازهكاندا ،لهگهڵ
یهكرتدا جیاوازییان ههیه ،بهاڵم دهتوانن له كاته
ئهستهم جۆراوجۆرهكان و ههلومهرجی قهیراناوی
ئاگاداری یهكرت بن یان یارمهتیدهری یهكرت بن.
 به گریامنهی ئهوهیكه ئهم ڕێژیمه له پوتانسیڵهكانی
خۆی بۆ مانهوهی بهههر هۆكاریهك نهتوانی
كهڵكوهربگرێ و له كۆتاییدا چارهنووسهكهی
ڕووخان بێ ،ههر ئهم جۆر ه ڕووخانه و شێوازهكهی
و یان ماو ه و كاتهكهی له بیچمگیری،دۆناودۆنبوون
و تهكوزی سیاسی ههڵقوواڵو لی دهتوانێ
كاریگهری جیاواز و كارتێكهری ههبێ .له بنهڕەتدا
شێوازی ڕووخان و یان لهناوچوونی ڕێژیمیهكی
سیاسی به دامهزرانی سیستمی نوێی سیاسی و یان
بهجۆرێك ڕێژیم و دهسهاڵتیسیاسی نوێ دهتوانێ
زۆر پێوهندی به یهكهوه ههبێ .بهسهرنجدان
بهم ههلومهرجه دۆزینهوهی واڵم بۆ جۆر و
شێوازی حاكمیهتی سیاسی ئێران ل ه داهاتووی
نهمانی كۆماری ئیسالمی زۆر دژوار دهبێ.
بهاڵم ئهم دژواری كار و دۆزینهوهی واڵم له كوێوه
دهستپێدهكا؟

وێنهیهك له بارودۆخی نێوخۆیی ئێرانی ئهمڕۆ
و ههلومهرجی ئۆپۆزیسیۆنی ڕووخێنهر له
دهرهوه باشرت یارمهتیامن دهدا تاكوو بگهین به
قهبووڵكردنی دژواربوون و دۆزینهوهی واڵمهكان.
ئهمڕۆكه گهندهڵی و ناكارامهیی سیستم ،ههموو
بهستێنهكانی گرتووهتهوه .ئاریشه و قهیرانه
نێوخۆیی و ناوچهییهكانی كۆماری ئیسالمی له
ههموو بوارهكان گهیشتووهته قۆناغێك كه دهتوانین
بڵێن :ل ه چلهمین ساڵی ئینقالب بارودۆخ له ههر
ڕوویهكهوه بۆ لهناوچوونی نیزام لهبارتره .زۆریهك
له بارودۆخه ناگونجاوهكان و نهرێنی له بیاڤی
مهسهسه سیاسی ،فهرههنگی ،كۆمهاڵیهتی ،ئابووری
و گشتییهكان بۆكۆمهڵگا و خهڵك ل ه ئێراندا زایڵهی
سیاسهتهكان و حاكمیهتی نیزامی سیاسی ـ دینی
له ئێراندا ل ه ماوهی حاكمیهتی ئیسالمگهراكاندا
بووه .كاتێك ئهم بارودۆخه بۆ ناسینی زیاتر
پرۆسهی گۆڕین له ئێراندا وێنا دهكهین ،تێدهگهین
له دهرئهنجامه نهرێنی و مانهوهی ئهم
سیستمه له داهاتووی ئێران و ئهم جوغرافیاییه.
 دووركهوتنهوهی نهتهوهیی ،شوناسی ،ئهخالقی
له كۆمهڵگای ئێمه له نێوان نهتهوهكاندا شكڵی
گرتووه ،به جۆرێكدهتوانین بڵێن :ئێران به شێوهی
ههستپێكراو و ههست پێنهكراو بووهته دورگهیهك
جیا لهیهكرت ك ه بارودۆخ و ئازاری تایبهت به خۆی
ههیه .بهو واتایه كه دووركهوتنێكی نیشتامنی و
نایهكگرتوویی بۆ داهاتوو بیچمیگرتووه ك ه خهڵكی

دووركهوتنێكی نیشتامنی و
نایهكگرتوویی بۆ داهاتوو
بیچمیگرتووه كه خهڵكی
ناوچه جۆراوجۆرهكان نهتوانن
ل ه تهنیشت یهكرت بۆ ناسینی
جوغرافیای هاوبهش و
سانرتاڵ یهكرت قهبووڵ بكهن.

ناوچه جۆراوجۆرهكان نهتوانن له تهنیشت یهكرت بۆ
ناسینی جوغرافیای هاوبهش و سانرتاڵ یهكرت قهبووڵ
بكهن .ئهمڕۆكه ئیمه لهئێراندا شایهتی بارودۆخێكی
ئاڵۆز له نێوان نهتهوهكان له ناوچه پهڕاوێزییهكانی
ئێران و له ناوهند داینكه مهیل و ئۆگرییان ههیه
بۆ دووركهوتنهوه له ناوهند .ئهم حهز و ڕاكێشانه،
پشتیوانی تیوریك ،بارودۆخی كۆمهاڵیهتی و
سیاسی ههیه ،بهو مانایه كه سیاسهته ههڵهكان
و كرداری تووندوتیژانه و سهركووتی تووندی
سیاسی ،كۆمهاڵیهتی ،فهرههنگی و شوناسی نهتهوه
جۆراوجۆرهكان له ئێران له الیهن دهسهاڵتی دینی
ئهم بهستێنهی پێش له ههركات ئاماده كردووه.
جۆرێك ناسهقامگیری دهروونی و ڕۆحی پێكهاته و
پێوهندییه كۆمهاڵیهتییهكان و ڕۆحییهی گشتی و
پێوهندی نێوخۆیی لهنێوان خهڵكی له ناو بردووه.
متامته و یهكگرتوویی بۆ دژایهتیكردن لهگهڵ
حكوومهت له الیهن گرووپه جۆراوجۆرهكانهوه
تووشی درزی گهوره بووه .دامهزراوه گشتییهكانی
كۆمهڵگا له بواری دروستكردنی بهها كۆمهاڵیهتی
و فێركارییهكان به جهختكردنه سهر شوناسه
جۆراوجۆرهكان نهتهنیا بوونی نهبووه ،بهڵكوو
ههر ئهو سیاسهتی داسهپێرناوه و دهستوورییهی
ئهمڕۆكه به سهرهنجدان به سیاسهتهكانی سهركوت
و له ناوبردن ل ه الیهن ڕێژیمهوه له ناو چووه.
لهسهر ئهم بنهمایه متامنهی گشتی زهبری بنهڕەتی
وێكهوتووه .دامهزراوه فێركارییهكان له قۆناغی
دهرهكی(بهرههمهێنان) ههر ڕۆژ شكست ،ئهزموون
دهكهن .قهیران ههڕەشهیه له بیاڤی متامنه و
یهكگرتووی به هۆی سیاسهته شكستخواردووهكان
له بواری فهرههنگ ،فێركاری ،ئابووری،
بهرنامهڕێژی و گردبوونهوه بهشێوهی گشتی،
دامهزراوهكانی كۆمهڵگا و ژیانی مرۆیی له ئێراندا.
لهوهها دۆخێكدا كه بهرهو لێك ههڵوهشانهوهی
ڕێژیمی ئیسالمی كۆتایی پێدێ ،ناتوانرێ بهشێوهی
ڕوون و دیاریكراو له بڕگهیهكی زهمهنی دیاریكراو
نیزامی سیاسی و سیستمی گونجاوی كۆمهڵگا
دیاری بكرێ .ئهم وهزعه گهیشتووهته شوێنێك
كه زۆریهك له خاوهنڕاكانی پرسی ئێران ،چاالكه
سیاسییهكانی حكوومهت و لهوان زیاتر بهرپرسانی
نیزامی دینی بهجۆرێك دان بهم دۆخهدا دهنێن كه
نێوهڕۆك و دیسكۆرسی كۆماری ئیسالمی تووشی
تهفروتوونابوون و له ناوچوون بووه ،بهاڵم له ڕواڵهت
و چوارچێوهی خۆیدا به هۆی لهبهردهستدابوونی
سهرچاوه ماددی و سهربازییهكان بۆ سهركوت
و سیاسهتی تووندوتیژی بههۆی هێندێك له
الیهنگره عهقیدهتی و بهكرێگیراوی خۆیان،
35

تیشك ژمارهی 50

هێشتا له جێگهی خۆیان ماونهتهوه .بهاڵم به
گۆشاری ڕۆژ به ڕۆژی دهرهكی له بیاڤی گهمارۆ،
سیاسهتی ماڵی ،دیپلۆماسی و وزه ئهم دۆخه
ههر ڕۆژ به زهرهری نیزامی دینی دهشكێتهوه.
بهاڵم ئهم بهستێنانه و ههقیقهته مێژووییانهی
كۆمهڵگا و ناوچه جۆراوجۆره شوناسییهكانی
ئێران له سهر بنهمای شوناس ،جوغرافیا ،زمان
و پێوهره نهتهوهییهكانی دیكه ههمیشه و له
بنهڕەتدا له یهكرت جودان .له ماوهی ئهم سااڵنهدا
كاركرد و سیاسهته گشتی و وردهكانی ڕێژیم له
ههموو بیاڤهكان له پێوهندی لهگهڵ پێكهوهبوون
و یهكگرتووی نێوخۆیی ئهوی خێراتر كردووه.
بهمشێوهیه كه ناوچه جوغرافیا و شوناسییهكانی
ئێران تووشی لێكدابڕان و دووركهوتنهوه له ناوهند
بوونه .تا شوێنێك كه هێندێك له گسلهكانی شوناس
و نهتهوهیی له ناوچه جۆراوجۆرهكان له حاڵی تهكان
خواردن وجووڵهن .بێگومان گۆڕانكارییهكانی ئێستا
له ئاڵوگۆڕی دهسهاڵت له ئێرانی داهاتوو ،خێرایهكی
زۆرتر و كاریگهرتر بهجووڵهی ئهم گوسهالنه دهدا.
لهم ڕووهوه دهتوانین بڵێن :پارامێرته هاوبهشهكانی
نێوان خهڵكی ئێران زۆرتر ههژاری،گرانی ،گهندهڵی،

پارامێرته هاوبهشهكانی نێوان
خهڵكی ئێران زۆرتر ههژاری،
گرانی ،گهندهڵی ،بهرتیل و
سهركوته ،ئهویش به تووندی
و ڕێژی جیاواز له ناوچه
جۆراوجۆرهكان لهسهر بنهمای
دووری و نیزیكی چینهكان
به دهسهاڵتی ناوهندی.

بهرتیل و سهركوته ،ئهویش به تووندی و ڕێژی
جیاواز له ناوچه جۆراوجۆرهكان لهسهر بنهمای
دووری و نیزیكی چینهكان به دهسهاڵتی ناوهندی.
بهاڵم سیاسهته توندووتیژییهكان ،ههاڵواردنانه،
ئایینی ،شوناسی ئاوێته لهگهڵ سهركوتیش
ئاكامگهلێكی ههتاههتایی و ئازارهێنهری وهك
ڕەنج ،بێكاری ،ههژاری ،قهیرانهكانی ژینگهیی،
دواكهوتوویی و زۆر شتی دیكهی له نێو لۆژیكی
نهتهوهكان دروستكردووه كه ئهم مهسهله
خۆی بووهته هۆی دووركهوتنهوهی بهشێكی
زۆرتر له سهرزهوی و جوغرافیای ئێران له یهكرت.
 ههروهها پێكهاتهی سیاسی و كۆمهاڵیهتی
ئێران له بواری دیسكۆرس و هێزی سیاسی
سهرانسهری له ماوهی ساڵهكانی دوای ئینقالب
تووشی تهفرووتوونابوون بووه .لهم ڕێگهیشدا
ئۆپۆزیسیۆنی ناوهندگهرایش به جۆرێك له ڕاستای
سیاسهتهكانی سڕینهوه و لهبهرچاونهگرتنی
شوناسه غهیره فارسهكان جوواڵوهتهوه .
ئاكامی ئهم گهشه و بهرهوپێشچوونی دیسكۆرسی
شوناسی ـ كۆمهاڵیهتی لهگهڵ ههڵێنجانی سیاسی
دیكه له نێوان نهتهوه غهیره فارسهكانه كه به
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تێڕوانینێكی مودێڕن و دێموكراتیك به سیاسهت
و دەسهاڵت ،بووهته جێگرهوهی دیسكۆرسی
ئێرانگ هرایی و غهیره دێموكراتیك له ئێراندا .ئهم
نهتهوانه به كهڵكوهرگرتن له ئهزموونی كهسانی
دیكه ،مودێلگهلی سیاسی له بیاڤی كردار و
بۆچوون ،بۆ بیچمگرتنی نیزامی نوێی سیاسی كه
جێگرهوهی نیزامی ناوهندگهرا و توتالیتێر له ئێران
ههنگاو ههڵدهگرن .ئهم بابهته دهتوانێ بهشێوهی
نیزامێكی دێموكراتیك و فێدراڵ به بهشداریی
نهتهوه جۆراوجۆرهكان ل ه جۆغرافیای ئێران بێ و
یان بهشێوهی حكوومهتگهلی ناوچهیی و نهتهوهیی
به شوناسگهلی دێموكراتیك و سهربهخۆ شكڵ
بگرێ .لهسهر بنهمای ههر ئهم واقێعیهتانه و
دهفرایهتی جۆراوجۆره كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكان
ل ه نێوخۆ و ناوچه دهرفهت و ههڵكهوتی وهها
بیچمگرتنێك له دهسهاڵت و نهقشهگهلی نوێ
بوونی ههیه ،تا ئهو شوێنهی كه دهتوانین بڵێن:
دهسپێكی ئهم ڕەوته كه نیشانهكانی به زۆری
دهبیرنێ دوور له ئارهزوو و خواستی مێژوویی
و رسوشتی خهڵكانی ئهم جۆغرافیایهیش نییه.
به كورتی بارودۆخی ئێران له بیاڤی پێكهوهبوون
و یهكگرتوویی نێوخۆیی له خراپرتیش حاڵهتی
خۆی دایه ،دۆخێك كه بێگومان كاریگهری

پێشینهیهكی مێژوویی خراپ ل ه
سیاسهت ،دهسهاڵت و پێوهندییه
كۆمهاڵیهتییهكان كه خۆی له
ڕێگهی چوارچێوهی سیاسهت،
حكوومهت و كۆمهڵگا نیشان
داوه ،دیمهنێكی جوان و جێگای
پێداههڵگوتنی نییه .ئهم دیمهنه
زایهڵهی ئامانج ،نیهت ،چییهتی
نێوخۆیی نهتهوه ،زمان و تهكووزی
حاكمه كه ئهزموون و كارنامهی
ئهوان لهم بیاڤهدا جێگهی متامنه
و دووباره بهیهكهوه بوون نییه.

ڕاستهوخۆ دادهنێ لهسهر بیچمگرتنی داواكارییه
كۆمهاڵیهتی و سیاسییهكانی خهڵكی ئێران بۆ
شكڵگیری پێكهاته و نیزامی سیاسی داهاتوو.
بهم بێ هیوایی و كاركردی هێز ه سیاسییهكانی نێو
گۆڕەپانی نادێموكراتیكی ئێرانه كه ئهم تێڕوانینه
به ئێمه دهدا كه ئاوا به ئاسانی بگهین به ئهم
لێكدانهو ه و بۆچوونه كه بیچمگرتنی نیزامێكی
ناوهندگهرا و سهرانسهری به ههر جۆر نێوهڕۆكێكی
دێموكراتیك یان غهیره دێموكراتیك ،سیكوالر له
داهاتووی ئێراندا نهلواوه .ئێران به ههبوونی
پێشینهیهكی مێژوویی خراپ له سیاسهت،
دهسهاڵت و پێوهندییه كۆمهاڵیهتییهكان كه خۆی
له ڕێگهی چوارچێوهی سیاسهت ،حكوومهت و
كۆمهڵگا نیشان داوه ،دیمهنێكی جوان و جێگای
پێداههڵگوتنی نییه .ئهم دیمهنه زایهڵهی ئامانج،
نیهت،چییهتی نێوخۆیی نهتهوه ،زمان و تهكووزی
حاكمه كه ئهزموون و كارنامهی ئهوان لهم بیاڤهدا
جێگهی متامنه و دووباره بهیهكهوه بوون نییه.
ئهلف ـ نهبوون یان الوازبوونی هاوپێوهندی
و پێوهندی كۆمهاڵیهتی بهتایبهت له ئاستی
سهرانسهری و یا ئهوهیكه له ئێراندا به
شێوهیهی درۆینی شوناسی نهتهوهیی نارساوه.
ب ـ الوازبوونی پێوهندی چین ه جۆراوجۆرهكانی
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كۆمهلگا لهگهڵ دامهزراوه دینی و سوننهتییهكانی
كۆمهڵگا وهك كۆڵهكهكانی ڕەوایی دیسكۆڕسی
حكوومهتی.
پ ـ نهبوونی حیزبی سهرانسهری جێگهی
باوهڕ و قهبووڵی كۆمهڵگا ،بهرباڵوتر له
شوناسه نهتهوهیی ،زمانی و ناوچهیی.
ت ـ كهلێنی چینایهتی بهرباڵو كه ئاكامی ڕانته
حكوومهتییهكان ،ئیختالس ،دزی و گهندهڵی
دهوڵهتییه.
ج :ههست به ناهومێدی ،بێ هیوایی
له بارودۆخی ڕۆژ و داهاتوو ،بهجۆرێك
تهریككهوتنهوهی كۆمهڵگا له نێو خۆیدا.
ئهم دۆخه كاتێك له حاڵی زیادبوون دایه كه
بهشێكی گهوره له خهڵكانی پهراوێزی كۆمهڵگا
به الیهنگر مهزههبییهكان له ژێر كاریگهری
ئیدۆلۆژی فاشیستی نیزام و له خزمهت سیاسهته
توتالیتاریستییهكانی حكوومهتی كۆماری ئێسالمیی
ئێراندان .ئهم دۆخه بووهته هۆی بهدوورگه بوونی
چارهنووس و ژیانی سیاسی و كۆمهاڵیهتی كۆمهڵگای
ئێران .ههر لهم بهستێنهدا كۆماری ئیسالمی به
كهڵكوهرگرتن له بۆچوون و باوهڕ ە فاشیستی
ـ ئیسالمییهكان ههوڵی داوه تاكوو دامهزراوه
بنهڕەتی و مهدهنییهكانی كۆمهڵگا به قازانجی خۆی
بگۆڕێ .به سڕینهوه و به الرێدابردنی دامهزراوه
خهڵكییهكان و كۆمهڵگای مهدهنی ههوڵی داوه
ههئیهتهكان ،حوسێنییهكان ،ناوهنده مهزههبییهكان
و پایهگاكانی بهسیج بهشێوهی گشتیبخاته خزمهت
سیاسهته كونرتۆڵی و سهركوتی خۆی.ئاكامی
ئهمه بووهته هۆی جۆرێك بهرهوڕووبوونهوه و
پێكدادانی كۆمهڵگا له بهستێنه جۆراوجۆرهكاندا،
كه له كۆتاییدا دهرئهنجامهكهی بووهته كهلێنی
زیاتری كۆمهڵگا له داهاتووی ئاڵوگۆڕ و گۆڕاندا.
ئێران به هۆی سیاسهتی ئیدۆلۆژیك ،پشتیوانی
ماددی و مهعنهوهی له بزووتنهوه ڕادیكاڵ،
ئیسالمگهرا و تهكووزشێوێنهكان له ناوچهدا ،له
ڕاستای باوهڕ و عهقیدهی سیاسی ـ دینی خۆی
ههمیشه مانهوه و بهردهوامبوونی خۆی له بوونی
قهیران له ناوچهدا بینیوهتهوه .بهم مانایه له ماوهی
دهسهاڵتداری خۆی ههمیشه له ههوڵی پێكهێنانی
قهیران ،نائارامی ،پێداگری ئیسرتاتیژی و بهرنامهی
خۆی بۆ ههناردهكردنی شۆڕش بووه .ئهم سیاسهتانه
و ئیسرتاتیژی ههوڵدانبۆ كاریگهریدانان له ناوچه
ل ه ڕێگهی ئیسالمی سیاسی و پرۆژەی هیاللی
شێعی ئهنجام دراوه .بهشێكی گهوره لهسیاسهت و
بهرنامهكانی ڕێژیمی ئیسالمی ل ه ناوچه ،ئامووزشی
هێز و نهف هراتی خۆی ل ه نێو گرووپه جۆراوجۆره

مهزههبی و غهیره مهزههبییهكانه .له بنهڕەتدا
بۆ بهڕێوهبردنی سیاسهته گێرهشێوهنییهكانی
خۆی باسكگهلێكی له ناوچه ههیه ،كه ههر
كامیان به جۆرێك له ژێر پشتیوانی ئیتالعاتی،
ماڵی ،فهرههنگی ،خزمهتگوزاری ،ئهمنییهتی،
پرۆپاگهندهیی ،میدیایی ،عهقیدهتی و مهزههبی
كۆماری ئیسالمین .كۆماری ئیسالمی بوون و
پشتیوانی خۆی لهم هێزانه له ڕاستای قوواڵیی
ئیسرتاتیژیك و سیاسهتی خۆی له ناوچ ه دهزانێ كه
له چوارچێوهی سیاسهته گشتییهكانی حكوومهت
پێناس ه دهكرێ .ئاكامی ڕاستهوخۆ و ناڕاستهوخۆی
ئهمانه لهسهر سیاسهتی ئهمڕۆ و داهاتووی
ئێران لهكهس شاراوه نییه .ئاكامگهلێكی نهرێنی،
وێرانگهر و تێكدهرانه له ههموو بهستێنهكاندا.
ههر تهكووزیهك كه بیههوێ له ئێراندا به ههر جۆر
سیاسهتێك بێته سهركار لهگهڵ ئهم گرفته كه نیزام له
ناوچه دروستی كردوو ه و دهتوانێ له ههولومهرجی
جۆراوجۆر خانه ئهمنییهتی و رسبازییهكانی
ئهوان چاالك ببنهوه ،دهبێ دهستهوئێخه بێ.
ئایا ب ه ڕووخانی كۆماری ئیسالمی ،باسكهكانی
چاالك دهبن یان ل ه ناو دهچن؟ ئایا ئهوان بهو
گۆڕانكاریانه كه پێكهاتووه و به كهڵكوهرگرتن له
سامان ،چهكوچۆڵ و هێزی مرۆیی ،عهقیدهتی و
سهربازی بهجێامو له كۆماری ئیسالمی دهستدهكهنه
بهربهرهكانێ و دژایهتی لهگهڵ حكوومهتی نوێ؟
هاوپهیامنی و هاوكارییهكان و گرووپبهندییه

بێگومان دووركهوتنهوه و
نهبوونی یهكگرتوویی له
كردار و تیوری له نێوان هێزه
سیاسییهكانی ئێرانی ئهمڕۆ،
كاریگهری نهرێنی دادهنێ
له قۆناغی تێپهڕبوون و
پێكهێنانی تهكووزی سیاسی

نوێیهكان لهسهر بنهمای بهرژەوهندییه حیزبی،
گرووپی ،ناوچهییهكان له بهجێاموانی كۆماری
ئیسالمی لهگهڵ واڵتانی ناوچه و جیهان بۆ
دژایهتی لهگهڵ حكوومهت و دۆخی دوای
گۆڕانكاری له ئێران به چ شێوهیهك بیچم دهگرێ؟
زۆریهك لهم پرسیارانه و ههلومهرجی داهاتوو
ئێمه بهرهو ههڵكهوتێكی پێشبینی نهكراو له
داهاتوودا دهكێشێ .بهاڵم سهرهڕای ئهمه ههر
كام له هاوپهیامنییهكان و نیزیكبوونهوهی هێزه
سیاسییهكان بۆ سهقامگیركردنی تهكوزیهكی
سیاسی یهكگرتووخواز به توخمگهلی پلۆرالیزم یان
به پێچهوانهی ئهو ،ل ه دوای ڕووخان له سیاسهتی
ئێرانی داهاتوو كاریگهری دهبێ .ههلومهرج
و دۆخی نێوخۆیی ئێران كه ئاماژەمان پێكرد
كاریگهریهكی ڕاستهخۆیی لهسهر بیچمگرتنی
مودێل ه حكوومهتییهكانی داهاتوو دهبێ .بێگومان
دووركهوتنهوه و نهبوونی یهكگرتوویی له كردار
و تیوری له نێوان هێزه سیاسییهكانی ئێرانی
ئهمڕۆ ،كاریگهری نهرێنی دادهنێ له قۆناغی
تێپهڕبوون و پێكهێنانی تهكووزی سیاسی .
بهم پانتاییه له ههڕەشه و شته ناڕوونهكان ،له
ئارایشی داهاتووی سیاسی ئێران ،ناكرێ بگهین
به تهوهرێكی ناوهندگهرا و شوناسی یهكانگیر
زاڵ بهسهر چارهنووسی خهڵكی ئێران و كۆدهنگ
بین ،لهبهر ئهوهی نه دهلوێ و نه بهكهڵكه.

فێدراڵیسم،كۆجێی خواز یان ههنگاو ههڵگرتن
بهرهو دیاریكردنی چارهنووس له چوارچێوهی
سهربهخۆیی
پێشبینی ئاڵوگۆڕەكان و پرۆسهی گۆڕانكارییهكان
له ئێراندا به پێی زۆریهك له هۆكارهكان ئاسان
نییه و ناتوانرێ ڕۆڵ و كاریگهری ههموو
بگۆڕەكان له بیچمگیری مودێله سیاسییهكان
بۆ حكوومهتی داهاتووی ئێران تاوتوێ بكهین.
بهاڵم گێچهڵ و سیاسهته ههڵهكانی كۆماری
ئیسالمی ل ه ماوهی دهسهاڵتداری خۆی
بهستێنی بهرهو دووركهوتنهوهی سیاسی و
سهرزهوینی له داهاتووی ئێراندا ئاماده كردووه.
ههر كام له دهرئهنجامه سیاسییهكانی كاركرد
و پێوهندییه ئهمنییهتییهكان و دهستێوهردانه
ناوچهییهكان له داهاتووی ڕووخانی ڕێژیم
وهك بگۆڕێكی كاریگهر لهسهر بهدوورگهكردنی
سیاسهت له نێو نهتهوهكانی ئێران خۆی دهردهخا.
ههروهها جۆرێك بهرباڵوی سیاسی ،فكری ،شوناسی
و چییهتی ل ه شێواز و ئامانج له نێو ئۆپۆزیسیۆندا
بوونی ههیه كه نه تهنیا لهم قۆناغهدا ناتوانێ بگا
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به كۆبهند و هاوپهیامنی ،بهڵكوو له داهاتووی
ڕووخانی سیستمی دینی ئهم جیاوازییان ه له
شێواز و چییهتی سهرلهنوێ دهستپێدهكاتهوه.
لهبهر ئهوهیكه هێزه سیاسییهكان به عهقیده و
ئیدۆلۆژیگهلی جۆراوجۆر زۆرله یهكرت دوورن .لهو
ماوهیهدا كه له دهرهوهی ئێران وهك ئۆپۆزیسیۆنی
ڕێژیمی دینی بوون ل ه ماوهی چل ساڵدانهیانتوانیوه
لهیهكرت نیزیك ببنهوه و یان بهپێی مودێل و
پالتفۆرمێك بۆ داهاتووی ئێران كه واڵمدهری
داواكارییهكانی ههموان بێ بگهن به ڕێككهوتن.
ئهمه خۆی لهو ئاریشه بنهڕەتییانهیه كه به
ڕووخانی سیستمی دینی نه تهنیا چارهسهر نابێ،
بهڵكوو دهچێته قۆناغێكی دیكهوه كه هاوپهیامنی
و گرووپبهندییه نێوخۆیی و دهرهكییهكان بهدوای
خۆیدا دهكێشێ .بهسهرنجدان به بهرباڵوی
تێڕوانینه سیاسییهكان له بهستێنه جۆراوجۆرهكاندا
له نێو ئۆپۆزیسیۆنی ناوچهیی و كۆجێیخواز له
ئێران به هاتنی كاراكرتی دیك ه له داهاتووی
ڕووخانی ڕێژیمی ئیسالمی ،بهرباڵوی و زۆری ئهم
جیاوازییانه بۆ نهقشهڕێگایهكی هاوبهش دژواره.
لهمڕوهوه بیچمگیری سیستمێكی ناوهندگهرا
له ئێران به هۆكاری جۆراوجۆر وهك ئهزموونی
سیستمهكانی پاشایهتی و ئیسالمی نهلواوه .سیاسهته
وێرانكارییهكانی چل ساڵ دهسهاڵتداریهتی دینی و
میراتی پاشایهتی وهك میراتیشووم بۆ نهتهوهكانی
جوغرافیا و فهالتی ئێران ئهم ئهزموونهی
دروستكردووه كه سهرلهنوێ به ڕێگایهكدا نهڕۆن
كه به خوێن و سهركوت ،ئهمهیان له ماوهی سهد
ساڵی ڕابردوو ئهزموون كردووه .كاركردی نیزامی
سیاسی كۆماری ئیسالمیله ماوهی دهسهاڵتی خۆی
له ئێران و سیاسهت و شێوازی ئۆپۆزیسیۆن له
دهرهوه له بهرانبهر یهكرت ئهم واقێعیهتهی بۆ ئێمه
ڕوون كردووهتهوه كه ئێران هیچ شانسێكی نییه
لهگهڵ ڕێژیمێكی ناوهندگهرا .به ڕوانین له ڕووداو
و بهستێنهكانی گهشهی ناسهقامگیر و ناوچهگهر
به جهختكردن لهسهر ناوهند و لهبهرچاونهگرتنی
شوێنهكانی دیكه ،ههروهها وێرانكاری فهرههنگی،
شوناسی ،زمانی ،جوغرافیایی ،ژینگهیی و
سهرزهوینی له ماوهی دهسهاڵتداریهتی پاشایهتی
و ئیسالمی ،ئهم ترس و دڵ هڕاوكێیه ههمیشه
له نێوان نهتهوهكان و هێزهكانی دادهپهروهر
تهوهر كه متامنهیان به نیزامێكی كۆجێی به
تایبهمتهندی پێكهاتهی سیاسی ناوهندگهرا نهبووه.
هێندێك لهو بڕوایهدان كه لهسهر بنهمای
خوێندنهوهكانی ئهمڕۆ و بهرباڵوی سهرچاوهكانی
سامان و كار له ئێراندا له بواری سهرچاوه

سهرهتاییهكانی وزه ،ئاو ،هاوردن و بردن ،كشتوكاڵ،
هێزی مرۆیی بۆ گهشهیهكی سهقامگیر نیزامێكی
كۆجێی كارایی نابێ .بهڵكوو لهسهر بنهمای
جۆرێك بهرنامهڕێژی شاری و لهسهر بنهمای
دابهشكاری دێموكراتیكی گهشه دهتوانرێ له
بواری ئیداری و دابهشكاریی كێشوهری لهسهر
بنهمای جهمسهربهندی بگهی به سیاسهتێكی
دووركهوتنهوه له ناوهندگهریهتی .ئهم جۆره
تێڕوانینه به سڕینهوهی بابهتی نهتهوهكان و
شوناسی جوغرافیایی ـ سهرزهوینی له ڕوانگهی
ئابووری ـ ئیداری دهپرژێته بابهتهكه .بهسهرنجدان
به ئهوهی كه ناتوانێ له بهرنامهڕێژی خۆی بپرژێته
گهشه و دادپهروهری فهرههنگی و كۆمهاڵیهتی
له جوغرافیای نهتهوهكان ،ناتوانێ مهسهله
بنهڕەتییهكانی نهتهوهكان لهگهڵ حكوومهتی
ناوهندی به جهختكردن لهسهر سیاسهت چارهسهر
بكا ،ناتوانێ كۆمهڵگا به جۆراوجۆری زمانی،
فهرههنگی ،شوناسی ،ئایینی جۆراوجۆر لهبهرچاو
نهگرێ ،بهڵكوو ههر جۆره بهرنامهڕێژیهكی ئابووری
و كۆمهاڵیهتی دهبێ لهسهر بنهمای تواناییهكان و
پێداویستییهكانی فهرههنگی و ناوچهیی كۆمهڵگا بێ.
پسپۆڕانی بیاڤی زانستی كۆمهاڵیهتی ،لێكۆڵ هرانی
خهڵكناسی ،چاالكانی سیاسی و خاوهنڕاكانی
زانستی مرۆیی له تهنیشت لێكۆڵ هرانی گهشه
و ئابووری زانان ب ه لهبهرچاوگرتنی جیاوازییه
جۆراوجۆرهكانی كۆمهڵگا و خهڵكی ئێران دهتوانن

وێرانكارییهكانی
سیاسهته
چل ساڵ دهسهاڵتداریهتی
دینی و میراتی پاشایهتی وهك
میراتی شووم بۆ نهتهوهكانی
جوغرافیا و فهالتی ئێران ئهم
ئهزموونهی دروستكردووه كه
سهرلهنوێ به ڕێگایهكدا نهڕۆن
كه به خوێن و سهركوت،
ئهمهیان له ماوهی سهد ساڵی
ڕابردوو ئهزموون كردووه

بگهن بهم واقێعیهته زانستی و مێژووییه كه باشقه
و مودێلی كۆجێی خوازانه به جهختكردنه سهر
سیاسهتی یهك زمان ،یهك نهتهوه ،یهك فهرههنگ
واڵمدهری ئاڵۆزییهكانی كۆمهڵگای ئهمڕۆی ئێران و
جۆراوجۆری داواكارییهكانی خهڵكی جۆراوجۆری
ئهم خاكه نییه و بگره جهختكردن و پێداگری
لهسهر ئهم سیاسهته و ئهم شێوازه له نیزامی
سیاسی هیچ ئاكامێكی گونجاو و ههتاههتایی بۆ
هیچكهس بهدواوهوه نابێ .بهڵكوو بۆ گهیشنت
به سهقامگیربوونی سیاسی و گهشهی سهقامگیر
و بهرباڵو ل ه ئێراندا و كهڵكوهرگرتن ل ه ههموو
پوتانسیلهكان ،پێویسته بیر له مودێل و نیزامێكی
سیاسی دێموكراتیك و ناناوهندگهرا بكهینهوه.
ئهمه واقێعیهتێكی مێژووییه كه به هۆی زۆری
و بهرباڵوی قهیران و ئاریشه بێ ژمارهكانی
سهردهمی پاشایهتی و ئیسالمی ،ڕێگهیهك بێجگه
له بهشداریی خهڵكه جۆراوجۆرهكانی ئێران له
چارهنووسیسیاسی خۆیان و دابهشكاری دهسهاڵت
له بیاڤه جیاوازهكانی دیكه بوونی نییه .لهسهر
ئهم بنهمایه فیدراڵیسمێكی دێموكراتیك لهسهر
بنهمای جوغرافیای نهتهوهیی كه له پشتیوانێكی
دێموكراتیكی ههبێ دهتوانێ خاڵی بههێزی
هاوكاری و دروستكردنی داهاتووی واڵتێك بێ
كه ههر كام له نهتهوهكان و جۆراوجۆرییه دینی
و مهزههبییهكان بزانن كه دهنگ و بیركردنهوهی
ئهوان ل ه دروستكردنی واڵت و یاسای بنهڕەتی
كاریگهری ههیه .لهم بڕگه مێژووییه به هۆكارگهلی
زۆر ناتوانرێ ئهم چاوهڕوانییهمان ههبێ كه
گۆڕانكاری و دروستبوونی تهكووزی سیاسی نوێ
دوور بێ ل ه گرژی و ناتهبایی .ئهم گرژیان ه و
پێكدادانان ه له تیوری و كرداردا میراتێكه ك ه له
سیاسهتی ههڵهی حكوومهتهكانی پێشووی ئێران
بۆ ئێمه ماوهتهوه .بۆ تێپهڕێن لهم بارودۆخه
و دامهزراندنی حكوومهتی دێموكراتیك له
داهاتووی ئێران ،ههنگاونان بهرهو فێدراڵیسم
یهكێك له ئهم ههڵبژاردنانهیه .به هۆی تێڕوانینی
ناوهندگهرا و سڕینهوهیی له الیهن حكوومهت
و ههروهها ئۆپۆزیسیۆن ،ئێمه شایهتی جۆرێك
لێكدابڕان و دووركهوتنهوهی مهترسیدار بووین.
ههربۆیه له سونگهی واقێعیهتی سیاسی ئێرانی
ئهمڕۆ ،چارهسهرێك بێجگه له فێدرالێسم بهشێوهی
پۆلۆرالیزم لهسهر بنهمای جوغرافیایی ـ نهتهوهیی،
نهتهوهكانی ئێران ،وهك النیكهمی خواستی
نهتهوهكان بۆ دهرچوون له ئهم بارودۆخهی
قهیرانهمان نییه .بێگومان تهكووزی سیاسی
بیچمگرتوو له فێدراڵیسم له بیاڤهكانی سیاسی،
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ئابووری و كۆمهاڵیهتی بهستێنێكی گونجاوه بۆ
قهرهبووی بهشێك له سیاسهته غهیره واقێعییهكان و
یهكالیهنه له سهد ساڵی ڕابردوو له ئێراندا .ههرجۆره
بهربهرهكانی و كارشكێنی له ڕێگهی بهدهستهێنانی
ئهمه ،بهستێن ئاماده دهكا تاكوو ئهم نهتهوانه
بژاردهی دیكه كه مافی سهرهتایی و رسوشتیانه
ههڵبژێن .بهاڵم ئهم مودێل حكوومهتییه دهتوانێ
هۆكارێك بێ بۆ تێپهڕین له قهیران و پهرتهوازهیی
سیاسی تاكوو له داهاتووی نهبوونی دهسهاڵتی
سیاسی بههۆی ڕووخانی ڕێژیم ،پێشگیری بكرێ
له قهیران ،ل ه شهڕ ،تووندوتیژی و وێرانكاری.
دهبێ ڕووهكهی دیكه دراوهكه كه دهتوانێ
بهستێنی بێ متامنهیی ،كهلێنهكان و جیاوازییهكان
دروست بكا ،ببینین و بیری لێبكهینهوه .بهستێنێك
كه هیواشی و سهرنج نهدانی ئێمه له بوارانهدا
و بهستێنی ههنووكهیی ببێ به شهڕە بێ ئاكام
و نیابهتی ،تووندوتیژی ،تیرۆر و نهبوونی
تهكووزی ههمیشهیی سیاسی ـ ئهمنییهتی بۆ
دهسهاڵته جۆراوجۆره نێوخۆیی و دهرهكییهكان.
پێكهێنانی سهقامگیرییهكی سیاسی ،ئهمنییهتی
بهردهوام و دروستكردتی تهكووزی سیاسی
لهسهر بنهمای كاركردی دهروونی و گهشهی
كۆمهڵگا ،ئاكامی عهقاڵنیهت له سیاسهت دایه.
ئهم بارودۆخ ه تاڕادهیهك دهتوانێ واڵمێك بێ بۆ
كهڵێن ،نادادپهروهری ،بێ متامنهی و سیاسهتهكانی
یهكالیهنانهی دهسهاڵته كۆجێی خوازهكان لهسهر
بنهمای یهكپارچهسازی نهتهوه پێكهێنهرهكانی
جوغرافیای ئیران .بێگومان له قۆناغهدا دهتوانرێ
به سهرهنجدان به دهسكهوت و دهرئهنجامه
ئهرێنییهكانی سیستمی فێدراڵ بگهین به جۆرێك
یهكگرتوویی دهروونی و سهقامگیر له نێو نهتهوه
جۆراوجۆرهكاندا .یهكگرتوویهك كه دهتوانێ له
بهستێنی حقووقی ،فهننی ،كۆمهاڵیهتی ،سیاسی
و ئابووری بوار بۆ بهرهوپێشچوون و كامڵكردنی
ئهم پرۆژە له ئاستی سهرانسهری بڕەخسێنێ.
ئهم لێك نیزیكبوونهوه و یهكگرتوویی سیاسی،
كۆمهاڵیهتییه له نێوان ئهكتهر سیاسی و هێزه
كۆمهاڵیهتییهكان له نێوان نهتهوهكانی سهرزهوی
ئێران به جۆرێك گهرهنتییهكه بۆ تێپهڕبوون له
زۆریهك له قهیرانانهكانی دیكه كه تایبهته بۆ وهها
ههلومهرجێك .به ڕوانین به وهزعیهتی ئێستا و بوونی
ئهزموون له نیزامهكانی ڕابردوو له ئێراندا ،هیچ
سیاسهت و ئیدۆلۆژێكی سێكوالر و یان مهزههبی
ناتوانێ به بهرنامهی یهكدهست سازی كۆمهڵگا و
شوناسه جۆراوجۆرهكان دهست بداته سیاسهتی
یهكسان سازی فهرههنگی ،زمانی ،شوناسی و

نهتهوهیی ،لهبهر ئهوهیكه ههر لهسهرهتاو ه
ئاكامێكی بێجگه له شكست نابێ .تێپهڕین له ئهم
خواستانهی خهڵك و بێ واڵم هێشتنهوهی ئهوان
و ڕووخانی بانی بهرزی خواسته مێژووییهكانی
خهڵكی ئێران له ههموو بهستێنهكان ،ئێمه بهرهو
دۆخی بێ نهزمی بهردهوام و چارهنووسی ناڕوون
دهبا كه دهتوانێ بهستێنێك بێ بۆ قهیرانگهلی
دیكه كه له بیاڤی چاالكیی هسیاسی و بهرنامهڕێژییه
كۆمهاڵیهتییهكانی هێزه سیاسییهكانی له گۆڕەپانی
ئێران نهپرژراوهته سهر ئهمانه .له بنهڕەتدا ئهگهر
هێزه سیاسییهكان به سیاسهتی كۆجێی خوازی و
سهپاندنی سیاسهتی ڕەزاخانی بیانههوێ بجوڵێنهوه،
ڕەنگه بتوانن قهیران و نائارامی كهم بكهنهوه بهاڵم
بێگومان توانا و هێزی ئهوهیان نییه كه بنبڕی بكهن
یان كۆتایی پێ بێنن .به لهبهرچاو گرتنی ههموو
ئهو ئاریشه و گرفتانهی كه ئهمڕۆ بووهته هۆی
دووری و لێكدابڕانی هێزه سیاسییهكان له ئێراندا،
فێدراڵیسم دهتوانێ ئهوان له دهور تهوهرێك له
سیاسهتی پراگامتیسم و لواو بۆ داهاتووی ئێران
كۆ بكاتهوه .تاكوو به دهسكهوتێكی كردهوهیی
و ههستپێكراو بتوانێ بهستێن و زهمینهی گهشه،
دادپهروهری ،گهشهی جۆرهكانی فهرههنگی،
شوناسی ،زمانی و ئازادیامن تا ڕادهیهك ههبێ.
ههڵبهت جێگهی ئاماژەیه سهرنج نهدان به ئهم

له بنهڕەتدا ئهگهر هێزه
سیاسییهكان به سیاسهتی
كۆجێی خوازی و سهپاندنی
سیاسهتی ڕەزاخانی بیانههوێ
بجوڵێنهوه ،ڕەنگه بتوانن
قهیران و نائارامی كهم
بكهنهوه بهاڵم بێگومان توانا و
هێزی ئهوهیان نییه كه بنبڕی
بكهن یان كۆتایی پێ بێنن.

دیسكۆرسه سیاسیی ه بۆبیچمگرتنی هێز و تهكووزی
سیاسی ،یان شكهستی ئهو له كردار و ههروهها
بهڕێوهبردنی الوازی ئهو ،ئاكامگهلێكی ڕوون و
ناڕوونی بهدواوهوهیه كه ههر كام له ئهوانه به
سهرنجدان ب ه توانا و هێزی خۆیان ڕێگهیهكی
دیكه و یانهاوپهیامنێكی هاوبهش دهگرن ه بهر بۆ
گهیشنت به ئامانج .ئهم دۆخه دهبێته بهستێنێكی
پێش بینی نهكراو بۆ مهیلی كۆمهڵگا و نهتهوهكان
بۆ دیاریكردنی مافی چارهی خۆنووسینی سیاسی
لهسهر بنهمای یاسا و دهقه نێودهوڵهتییهكان و
مافی رسووشتی خۆیان .لهمڕوهوه كه ئهم پرسه
مافی سهرهتایی و بنهمای ژیانی سیاسی كۆمهڵگایه
و ناكرێ ئهم مافه له هیچ كهسێك بستێندرێت.
ههربۆیه ناتوانرێ و لواو نیی ه كه كۆمهڵگا و بیاڤه
جوغرافیاییهكانی نهتهوهكانی ئێران بێ نهزمێكی
سیاسی بهێڵنهوه .بهڵكوو لهسهر بنهمای چییهتی
سیاسی و گهشهی كۆمهڵگا ،ئهوان حهزیان له
ڕۆیشنت بهرهو سهقامگیری و دۆزینهوهی ڕێگهی
ژیانی كۆمهاڵیهتی و سیاسی بۆ بهڕێوهبردنی
كۆمهڵگا ههیه ،ههر بۆیه توخمی شوناس
ڕۆڵی بنهڕەتی ههیه بۆ ههرجۆره گهشهیهكی
دێموكراتیك و بهجۆرێك دووركهوتنهوه له ناوهند.
بێگومان نهتهوهكانی ئێرانی به بوونی ئهزموونه
مێژووییهكان له شوناس و پێشینهی فهرههنگی و
مێژوویی خۆیان چاوپۆشی ناكهن و لهو بڕوایهدان
كه شوناس و خهباتی ئهوان بۆ دادپهروهری و
كهرامهتی ئینسانی له سیستمێكی دێموكراتیك،
ههڕەشهیهك بۆ ناسهقامگیری هیچ واڵتێك نابێ.
بهڵكوو بهپێچهوانه لهبهرچاو نهگرتن و سڕینهوهی
شوناسی ئهوانه كه ههڕەشه و مهترسییه بۆ
پێكهوهبوون .لهبهر ئهوهیكه وهبیرهێنانهوهی ئهم
واقێعیهته مێژویییه بێ كهڵك نییه كه له بهستێنی
گۆڕانكارییه سیاسییهكانی ئێرانی سهردهمی ڕەزاشا
و ههنگاونان بهرهو نوێخوازی ،ڕوونه كه به هیچ
شێوهیهك دهوڵهت ـ نهتهوهی یهكه لهسهر بنهمای
یهك واڵت ،یهك نهتهوه ،یهك زمان سهركهوتوو
نهبوو و به ههموو تێچوو له سهدساڵی ڕابردوو
ئاكامێكی بێجگه له شكست نهبووه .ئهم شوناسه
تهزویره و غهیره مێژووییه نهیتوانی به تهواوی
بهرنامه فهرههنگییهكان و دروستكردنی مێژووی
درۆین لهسهر جهستهی جیاواز و جۆراوجۆری
ئهم جوغرافیاییهدا مبێنێتهوه .بهردهوامبوونی ئهم
دیسكۆرسه له چوارچێوهگهلی دیكه ئاكامێكی
بێجگه له ڕووخان و لێك ههڵوهشانهوهی واڵت نابێ.
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چارەنووسی نەتەوەکانی ئێران لە نێوان یەکگرتوویی و
ئەقاڵنیەتی داگیرکەردا 

9

ئارمان حوسێنی
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بۆ باسکردن لەبارەی داهاتووی واڵتی ئێرانی
دوای ڕووخان و نەمانی کۆماری ئیسالمی،
پێویستە بزانین ئەم واڵتە چۆن دروست بووه و
لەڕاستیدا بە چقۆناغگەلێکدا تێپەڕیوە و ئایا کورد
دەتوانێ لەم واڵتەدا بە مافەکانی خۆی بگات؟
ئەگەرچی ئەم ناوچەیەی کە ئێمە تێیدا دەژین،
مێژوویەکی دوورودرێژی هەیە و بەردەوام لە
حاڵەتی گۆڕاندا بووه و هەر ئیلێک (ایل) کە
یەکگرتوو و بەهێز بووە توانیویەتی بۆ ماوەیەک
دەسەاڵت بەدەستەوە بگرێت و ئەگەریش لە
توانیایدا بووبێ ،پانتایی دەسەاڵت و جوغرافیای
خۆی فراوانرت کردووە و لە ئەگەری الوازبوون،
یان شکستیشدا دۆخەکە پێچەوانە بووەتەوە .
کاتێک قاجاڕەکان کە بە دوایین سیستمی
دەسەاڵتداری لە فورمی ئهمپراتووریدا
نارساون ،هێرش دەکەنە سەر زەندییەکان
و لە ئاکامدا شکستیان دەدەن و دەسەاڵت
بەدهستەوە دەگرن ،ئەم سەرکەوتنەیان
هاوکات دەبێت لەگهڵ گۆڕانکارییە بنەڕەتییە
هزرییەکانی ڕۆژئاوا ،بە تایبەتی فەرانسە ،کە

هۆکاری
لەڕاستیدا
دابەشنەبوونی واڵتی ئێرانی تازە
دروستکراو دوای ڕێککەوتنی
سایکس ـ پیکۆ بۆ ئەوە بووە کە
ئهمپراتووری تێزاری ،عوسامنی
و بریتانیا چوار دەوری
ئەم جوغرافیایەیان دابوو،

نزیک چوار سەدە ڕۆژئاواییەکان سەرقاڵی
بەخۆدا چوونەوە لە هەموو ڕەهەندە،
سیاسی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان بوون.
لە نیوەی یەکەمی سەدەی ١٩ی زایینی ،قاجاڕەکان
بەشێکی بەرچاو لە جوغرافیای ژێر دەسەاڵت و
حاکمیەتی خۆیان پاش شەڕێکی گران لە تەک
ئهمپراتووری تێزار لەدەست دەدەن ،دواتر ئەو
جوغرافیایەی کە لەژێر دەسەاڵتیان دەمێنیتەوە،
لە ئاکامی پەیامنی سایکس ـ پیکۆ بە فەرمی
وەکوو واڵتێک لەالیەن ئۆرووپاییەکان دانی
پێدا دەنردرێت ،پاشان ڕەزاخان میرپەنج
بەهۆی ئیلهام وەرگرتن لە فورمی دەوڵەت ـ
نەتەوەی ڕۆژئاوایی ،دەست دەکات بە پڕۆژەی
دەوڵەتسازی و بە زۆر و بەبێ لەبەرچاو گرتنی
ویست و ئیرادەی نەتەوەکانی دیكه ،واڵتی
ئێرانی یەک دەوڵەت یەک نەتەوە ڕادەگەیێنێت.
لەڕاستیدا هۆکاری دابەشنەبوونی واڵتی ئێرانی تازە
دروستکراو دوای ڕێککەوتنیسایکس ـ پیکۆ بۆ ئەوە
بووە کە ئهمپراتووری تێزاری ،عوسامنی و بریتانیا
چوار دەوری ئەم جوغرافیایەیان دابوو ،هۆکاری
ڕێککەوتنی ئەوانیش درووستکردنی ناوچەی
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تەناهی (حائل) بوو تاکوو سێ زلهێزەکە بەریەک
نەکەون ،نەک ئەوەی کە ناسیۆنالیستە فارسەکان
پێیان وایە ئەم واڵتە لە ئەزەلەوە هەروا بووبێت.
فورمی نوێی دەسەاڵتداری ،واتە «واڵت»
(کشور) بەرهەمی ڕۆژئاوا و ئەنجامی
خەباتێکی گشتگیر و کهلتووری بوو لە ئۆرووپا
و ڕۆژهەاڵتی ناوین لەڕاستیدا تا ئەوکاتە بە
عەقاڵنیەتی عەشیرەیی و خێڵەکی بەڕێوە
دەچوو ،بەپێی پێناسەی نوێ واڵت کیانێکی
سەربەخۆ و خاوەن جوگرافیایەکی دیاریکراوە
کە سنوورەکانی بەهۆی یاسای نێونەتەوەییەوە
دەستنیشان و پەسەند کراوە و واڵتان دەبێت
بەپێی یاسا لهگهڵ یەکدیدا هەڵسوکەوت
بکەن و ڕێز لە سەروەریی خاکی یەکدی بگرن.
مودێڕنیتەی ڕۆژئاوا کە بۆ خۆیان ڕوانگەیهکی
ڕزگاریخوازی هەبوو و بووە هۆی ڕزگاربوونی
ئۆرووپاییەکان لە دەستی عەقڵیەتی دواکەوتووی
ئەو سەردەمە و گۆڕانی قووڵ لە ئابووری و
فەرهەنگ و سیاسی ،بەاڵم بەداخەوە ڕوانین
و کردەوەی دونیای مودێڕنی ڕوژئاوا ،پێچەوانە
بووەوە و عەقڵیەتێکی خۆداسەپێن بوو بۆ
ناوچەی ئێمە و باقی شوێنەکانی دیكهیش .
لە ڕۆژئاوا ئیرادەی تاکەکان بوو ،کە شەرعیەتی
بە دەسەاڵت و دەسەاڵتداران دەدا ،بەاڵم
بەداخەوە ئەوەی کە بایەخی پێ نەدرا و
پشتگوێ خرا ،ئیرادەی خەڵکی ناوچەکە بوو
کە بزانن چییان گەرەکە و بەگشتی خۆیان
بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن.
ئەم دیاردەیە واتە نەتەوە ـ دەوڵەت لە ئۆرووپا
لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی کۆمەاڵیەتی بوو کە
ئەرکی دەوڵەت دابینکردن و پاراستنی مافی
شارۆمەندان بوو ،بە واتایەکی دیكه دەوڵەت
کەرەستەیەکە بۆ پاراستنی بەرژەوەندیی تاکەکانی
نێو کۆمەڵگە کە بە شێوەی دڵخواز و ئازادانە
هەڵیان بژاردووە ،بەاڵم دەوڵەت ـ نەتەوەیئێران
و تورکیە چەشنێک لە فورمی دەسەاڵتدارییە
کە ئەرکی خەڵکی پاراستنی دەوڵەتە ،واته
دەوڵەت دەوری مێحوەری هەیە و خەڵک
بە ئاسانی دەبنە قوربانیی دەوڵەت ،چونکە
پیرۆزی هەیە و پێویستە کە هەموو بیپارێزن.
فورمی دەسەاڵتداری نوێی ئێرانیش کە پاش
ماوەی دەسەاڵت و عەقاڵنیەتی خێڵهكیبوو بەبێ
ڕەچاوکردنی ویست و ئیرادەی گەالنی ئێران،
دەسەاڵتی خۆی بە پشتیوانیی بریتانیا سەپاند
و لە هەموو جۆرە بەرنامە و ڕێکارێک کەڵکیان

وەرگرت تاکوو بتواننبە»زۆر» واڵتێک بە ناو ئێران
درووست بکەن کە لەڕاستیدا «دابینکەر و پارێزەری
بەرژەوەندیی نەتەوەی بااڵدەست واتە فارس بوو».
واڵتی نوێ کە لەسەر بەرژەوەندی و هێژموونیی
فارسەکان بە شێوەیەک کە ناوچەکانو نەتەوەکانی
دیكه وەکوو ژێردەستە (کۆلۆنیال) هەڵسوکەوتیان
لەگەڵدا کراوە و بە دروستکردنی مێژوویەکی
ئیدئۆلۆگ و خەیاڵی دامەزرا کە ،توانیویەتی
بەداخەوە تا ئێستا بە تااڵنکردنی سەرچاوەکانی
ئەو ناوچانەی کە نەتەوەکانی غەیرە فارسی
تێیدا دەژین ،خۆی دەوڵەمەند و گەشە بکات.
الیەنێکی دیكه پرسەکە تاکەکانی غەیری
فارسن کە ،بە شێوەی سیستامتیک وەک کۆیلە
بۆ دابینکردن و پاراستنی بەرژەوەندییەکانی
نەتەوەی بااڵدەست کەڵکی نابەجێ لە تواناکانیان
وەرگیراوە و بەردەوام کاریان بۆ کردووە کە تاکێکی
گوێڕایەڵ ،ناشارەزا بە ماف و مێژووی خۆیان بار
بهێرنێن ،بە چەشنێک کە وا مێژوویان چەواشە
کراوە و پێیان دیکتە کردوون کە باوەڕ بەوە بێنن
کە ئەمە چارەنووسی ئەوانە کە دەبێ کۆیلە بن.
کەواتە بەپێی ئایدیا و تێگەیشتنی نەتەوەی
بااڵدەست زمان ،کهلتوور و مێژووی بە ناو
ئێران (فارس) ئەسڵە و باقی نەتەوەکانی دیكه
بەشێکی ورد و چووکەن لەو شارستانییەتە بە
ئیستالح گەورەیە ،کە لە واقیعدا عەقاڵنیەتی
داگیرکاری و داگیرکراوی برەو پێ دەدات.

ئەم دیاردەیە واتە نەتەوە
ـ دەوڵەت لە ئۆرووپا
لەسەر بنەمای ڕێککەوتنی
کۆمەاڵیەتی بوو کە ئەرکی
دەوڵەت دابینکردن و پاراستنی
مافی شارۆمەندان بوو ،بە
واتایەکی دیكه دەوڵەت
کەرەستەیەکە بۆ پاراستنی
بەرژەوەندیی تاکەکانی نێو
کۆمەڵگە کە بە شێوەی دڵخواز
و ئازادانە هەڵیان بژاردووە

ئێستا ئێمە نەتەوەکانی غەیرە فارس کە لەالیەن
داگیرکەرەوە خاکامن وەک غنیمە (دەسکەوت) و
تاکامن وەک کۆیلە چاو لێ دەکات ،ئایا دەتوانین
لە ئەگەری دوای ڕووخانی کۆماری ئیسالمیدا
لە بەندی کۆلۆنیبوون خۆمان ڕزگار بکەین؟
دوو فاکتەری گرینگ لێرەدا هەیە ،یەکەم
نەتەوەکانی غەیری فارس و دووەم فارسەکان کە
نەتەوەی بااڵدەسنت .ئەگەر نەتەوە بندەستەکان
بتوانن بەرگێکی تازە بە بەر بیر و فکریاندا بکەن
و ئەو قەناعەتەیان ال دروست ببێت کە ،ئەوانیش
وەک نەتەوە بەختەوەرەکانی دیکەی دونیا بۆیان
هەیە ئازاد و سەربەست بژین و بە مافە سیاسی،
ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانیان شاد ببنەوە ،ئەوه
دەستبەجێ ڕێکخسنت و یەکگرتووی نێوخۆیی،
دەتوانن هێزێکی داگیرکەر ڕاماڵێنەر پێک بێنن کە
کەرامەت و مافە زەوتکراوەکانیان بۆ بگێڕێتەوە.
هەنگاوی دووەم بۆ نەتەوە بندەستەکان ئەوەیە
کە ،بە هاوکاری و هاوئانگی لەگهڵ یەکرت هێزی
خۆیان وەسەریەک بخەن و ببنە بژاردە لە بەرانبەر
نەتەوەی فارسدا ،لەڕاستیدا ئەم یەکگرتووییەی
نەتەوە بندەستەکان حەیاتی و پێویستە تا
بتوانن کۆتایی بە خەونی ئێرانی یەک دەوڵەت
ـ یەک نەتەوە بێنن و خۆیان لە دەسەاڵت و
بەڕێوەبەری و دادوەریی واڵتدا بەپێی یاسایەک
کە هەموو لەسەری کۆکن ،شەریکیڕاستەقینە بن.
بەڕای من پرسی زەحمەترت لە وەها دۆخێکدا
ئەقڵیەتی تاکی نەتەوەی فارسە کە ،زۆر ئەستەمە
بە شێوەی دێموکراسی و لەڕێگەی هەڵبژاردنێکی
ئازادەوە ڕێگە بدەن دەسەاڵت دابەش بکرێت،
لەبەر ئەوەی کە باش لە بەرژەوەندی و شەرایەتی
جوغرافیایی خۆیان ئاگادارن و دەزانن کە لە
ئەگەری دانپێدانان بە بوونینەتەوەکانی دیکە لە
ئێران ،واتە داننان بە فرە نەتەوەیبوونی ئێران ،بە
مانای هەڵوەشانەوەی مێژوویەکی دەستکردە کە
دابینکەر و پارێزەری بەرژەوەندییەکانیان بووە.
بەهۆی ئەوەی کە لە ئەگەری ڕازیبوون بە
دابەشکردنی دەسەاڵت بە شێوەی دێموکراتیک،
بەداخەوە دەبێت پێشبینی شەڕێکی چارەنووسساز
بکەین لە نێوان ئەقاڵنیەتی داگیرکەر و نەتەوە
داگیرکراوەکاندا ،کە لە ئەگەری یەکگرتوویی
نێوخۆیی نەتەوەکان و لە قۆناغی دووەمدا
هاوپەیامنی و ڕێکخستنی بەرینیکۆمەاڵنی خەڵک
و هەوڵدان بۆ ناساندنی خەباتی مافخوازانەی
خۆیان بە دونیای دەرەوە دەتوانن بە مافەکانیان
کە لێرەدا مەبەست لە ئێرانێکی فێدراڵدایە بگەن.
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چارهنووسی پرسی کورد له کوردستانی ئێران دوای
ڕووخانی رێژیمی کۆماری ئیسالمی
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پێشهکی :
ئهوهی ئهمڕۆ له ساحهی سیاسی ئێران ،ڕۆژههاڵتی
ناو هڕاست و نێونهتهوهیی ،زۆربهی واڵتان و
ئهحزابی سیاسی ئۆپۆزیسیون و سیاسهمتهدارانی
سهبارهت به ئێران تووشی نیگهرانی کردووه،
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران نییه
بهڵکوو نیگهرانییهکه زۆرتر بۆ دوای ڕووخانی
ئهو ڕێژیمه دهگهڕێتهوه و پرسی دهسهاڵت و
سیستمی سیاسیجێگرهوهی ئهو ڕێژیمه تۆتالیتاره،
پرسێکی گرینگ و ئهمڕۆییه .ئێران واڵتێکی
فرهنهتهوهیه و لهو واڵتهدا خهڵکانێک ،به ئایین
و داب و نهریتی جیاوازه دهژین و ههر کام لهو
نهتهوانهی که ئێستا له ئێراندا دهژین پێشینهیهکی
خهباتیان بۆ وهدهستهێنانی مافهکانی ههیه و به
الیهنگر و نفوزێکی کهم یا زۆر ،ههر کامیان به
شێوازێک ئۆپۆزیسیون دژبهری کۆماری ئیسالمین
و بۆ وهدیهاتنی مافهکانیان تێدهکۆشن ،ههر
بهو پێیه و به هۆی نهبوونی ئۆپۆزیسیونێکی
یهکگرتووی پێکهاتوو له سهرجهم نهتهوهکانی
ئێران ،نیگهرانییهکان سهبارهت به ئێران دوای
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی له جێی
خۆی دایه و ههر مرۆڤێک که دڵی بۆ ئازادی و
دێموکراسی و وهدیهاتنی مافهکای مرۆڤ لێدهدا
به پهرۆشه دهڕوانێته داهاتووی پاش ڕووخانی
کۆماری ئیسالمیی ئێران وئهوهی که چ دهسهاڵتێک
سیاسی دوای ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
له ئێران دێته سهر کار .لهو پێوهندییهدا چهندین
پرسیاری گرینگ دێته ئاراوه که بڵێی دهسهاڵتی
سیاسی دوای ڕووخانی ئهو ڕێژیمه چ جۆره
دهسهاڵتێک بێت؟ بهدیلهکانی پاش کۆماری
ئیسالمی له ئێستا چ بهدیلێکن؟ ئایا سیستمی
سیاسی داهاتووی ئێران دڵخوازی و ویستی
سهرجهم نهتهوهکانی ئێران دهبێت؟ تا چهنده له
سیستمی داهاتووی ئێران به مافی نهتهوهکانی
ئێران گرینگی دهدرێ ؟ پرسی نهتهوهی کورد له
کوردستانی ئێران دوای ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئێران بهرهو چ ئاراستهیهک دهڕوا؟ ئایا
ئێران وهک سووریهی لێدێت و تووشی شهرێکی
نێوخۆیی درێژخایهن دهبێت؟ دوای ڕووخانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ئایا ئێراندابهش دهبێت؟
وشه سهرهکییهکان :دێموکراسی ،مافی مرۆڤ،
فێدراڵیسم ،بهدیل ،نهتهوهکانی ئێران ،
جۆری دهسهاڵتی سیاسی دوای ڕووخانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران

ئاوڕدانهیهکی کورت به سهر جۆرهکانی ئهمڕۆی
دهسهاڵت له جیهان بۆمان دهردهخا که سێ جۆره
دهسهاڵت بوونی ههیه –١ .دهسهاڵتی خهڵک به
سهر خهڵکدا (دهسهاڵتی دێموکرات)  –٢دهسهاڵتی
تاکێک به سهر خهڵکدا (دهسهاڵتی دیکتاتۆری)
 –٣دهسهاڵتی خودا به سهر خهڵکدا (دهسهاڵتی
دیکتاتۆری ئایینی) .ئاوڕدانهوهیهکی کورت به سهر
مێژووی ئێران نیشان دهداکه تاکوو ئێستا دوو جۆره
دهسهاڵتی به خۆیهوه بینیوه ،یهکیان دهسهاڵتیتاک
به سهر خهڵک (شاههنشاهی) ،دهسهاڵتی خودا
به سهر خهڵک ( کۆماری ئیسالمیی ئیران) که لهو
دهسهاڵتهدا ،به ئیستالح ڕێبهری ڕێژیم نوێنهرایهتی
خودا له سهر زهوی دهکا ،به رسنجدان به ئهوهی
که له سهدهی بیستویهکهم دا ،دێموکراسی وهک
نیزامێکی بێرهکهبهر ،له سهرانسهری جیهاندا
له حاڵی پهرهسهندن دایه ،من به دووری د هزانم
که به هۆی باردۆخی نێونهتهوهیی و پشتگیری
واڵتهکان و باردۆخی ناوچهیی و ئێرانیش ،ئهو
سیستم و دهسهاڵتهی له داهاتووی ئێران دێته سهر
کار ،دهسهاڵتێکی نادێموکراتیک بێت .بهاڵم ئهو
دهسهاڵته تا چهنده دێموکرات دهبێت و ڕێزی له
بیر و بۆچووون و پێکهاته و نهتهوهکانی نێوخۆی
ئێران دهگرێ ئهوه جێی پرسیار و نیگ هرانییه .
لێرهدا باسی دێموکراسی کهمینهیی (حداقلی) و
دێموکراسی زۆرینهیی (حداکرثی) دێته ئاراوه .له
دێموکراسی به مانای کهمینهیی ،حیزب یا گرووپی

نهبوونی بهدیلێکی بههێزی
پێکهاتوو له سهرجهم
نهتهوهکانی ئێران ،گرینگرتین
کێشهی ئێستای ئۆپۆزیسیونی
ئیرانه .ئاوڕدانهوهیهکی کورت
بهسهر بهرنامه و ئامانجهکانی
ئهو یهکیهتی و بهرانه بۆمان
دهردهخا که ناتهبایی و
نایهکگرتوویهکی بهرچاو له
نیوان ئهو بهرانەدا دهبیندرێ

ههڵبژاردراوی خهڵک ،به پێی ههڵبژاردنی ئازاد،
کێبهرکێی و ڕێکوپێک ،بۆ ماوهیهکی دیاریکرا
دهوڵهت به دهستهوه دهگرێ و له ڕاستایئامانجه
دیاریکراوهکانی خۆی ههنگاو ههڵدهگرێ و
دهچێته پێش .له دێموکراسی کهمینهییدا ،سیاست
و دهسهاڵت پێویسته ئازادییه گشتییهکانبه تایبهت
ئازادی بهیان ،کۆبوونهوه ،فرهحیزبی و گرووپی
جۆراوجۆری سیاسی ،گهیاندن و ڕاگواستنی ئازادی
زانیاری و کێربکێی ئیدۆلۆژیک گهرهنتی بکا که
کهرهسته سهرهتاییهکانی دێموکراسی دێنه ئهژمار.
دهتوانین بڵێین که دێموکراسی کهمینهیی ،چهمکێکی
سیاسییه وات ه لهمهیدانی سیاسهت و پێوهندی هێز
خۆی نیشان دهدا ،له حاڵێکدا دێموکراسی زۆرینه
چهمکێکی کهلتووری ،کۆمهاڵیهتی و ئابورییه که
لهوێدا دهبێ ئازادییهکان ،مافی مهدهنی و گشتی
له مانای سیاسی خۆی به هێنانهئارای پهخشی
دادپهروهرانه و دادپهروهری کۆمهاڵیهتی پشتیوانی
پێویستی ههبێت ،به شێوهیهک که سهرجهم گرووپه
قازانجبهر و چینه کۆمهاڵیهتییهکان بتوانن به
شێوهیهک بهرامبهر له حهوزهی دهسهاڵتی دهوڵهتی
کێبهرکێ و بهشداری بکهن و له ئاکامدا کهلتووری
دێموکراتیک له پانتای گشتی کۆمهڵگا و له نێو
ئیلیته سیاسییهکان پهرهبستێنێ .(بهشیرییه )١٣٨٧،
لهبارهی بهدیلهکانی داهاتووی ئێران له ئێستادا
دهبێ ئاماژە به ئهو هاوپهیامنی ،یهکیهتی،
بهره و جهریانه سیاسییانه بکهین که ئهمڕۆ
خۆیان به بهدیلی کۆماری ئیسالمی دهزانن.
خوازیاران یا الیهنگرانی سیستمی پاشایهتی،
گۆڕانخوازهکان ،الیهنگرانی سیستمی فێدراڵی له
ئێران ،موجاهیدین خهلق ،گشتپرسی بۆ نیزامی
پارملانی و سکۆالر ،ڕێکخراوه چهپهکانی ئیران،
گرینگرتین و بهشێک زۆر لهو بهره و جهریانه
سیاسییانهن که له ئهمڕۆدا خۆیان به بهدیلی
کۆماری ئیسالمی دهزانن و ههر کامیان بهرنامه
و ڕوانینی جیاوازیان بۆ داهاتووی ئێران ههیه .
نهبوونی بهدیلێکی بههێزی پێکهاتوو له سهرجهم
نهتهوهکانی ئێران ،گرینگرتین کێشهی ئێستای
ئۆپۆزیسیونی ئیرانه .ئاوڕدانهوهیهکی کورت به
سهر بهرنامه و ئامانجهکانی ئهو یهکیهتی و بهرانه
بۆمان دهردهخا که ناتهبایی و نایهکگرتوویهکی
بهرچاو له نیوان ئهو بهرانەدا دهبیندرێ .یهکێک
له گرینگرتین ئهو بهرانه ،شۆڕای نهتهوهیی ئێرانه
که بهشێکی زۆر له خوازیاران یا الیهنگرانی
سیستمی پاشایهتی تێیدا بهشدارن و زۆربهشیان
سهر به نهتهوهی فارسن .کهسایهتی بهرچاوی نێو
ئهو بهرهیه «ڕەزا پههلهوی»یه که له کۆبوونهوه
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ناڕەزایهتییهکان ڕابردوودا له چهند شاری گهورهی
ئێران ،خهڵکی ناڕ ەزایی له دروشمهکانیاندا ،داوای
گهڕانهوهی ناوبراویان بۆ ئێران کرد .شۆرای
نهتهوهیی ئێران له بهرنامهکانیدا باس له ڕێفراندۆم
یا ههڵبژاردنی گشتی بۆگهیشنت به دێموکراسی له
ئێران دهکا و جهخت له سهر بهدیلێکی سێکۆالر
دێموکرات و داهاتوویهکی به پێی جاڕنامهی
جیهانیی مافی مرۆڤ له ئیران دهکهنهوه .له
بهرنامهی ئهو بهرهیهدا بۆ داهاتووی ئیران نه تهنیا
هیچئاماژەیهک به مافی نهتهوهکانی ئێران نهکراوه،
بهڵکوو ئهوان به قهوم ناو دهبا وباس له ئێرانێکی
یهک نهتهوهیی (نهتهوهی ئێران) دهکا و ئهوهش
شایهد گرینگرتین هۆکاریک بێت که هیچ یهک له
حیزب و جهریان سیاسییهکانی نهتهوهکانی دیکهی
ئێران لهو بهرهیهدا نین .به گشتی شۆرای نهتهوهیی
ئێران باس له دێموکراسی حداقلی دهکا که حیزب یا
گرووپی ههڵبژاردراوی خهڵک ،به پێی ههڵبژاردنی
ئازاد ،کێبهرکێی و ڕێکوپێک ،بۆ ماوهیهکیدیاریکرا
دهوڵهت به دهستهوه دهگرێ و له ڕاستای ئامانجه
دیاریکراوهکانیخۆی ههنگاو ههڵدهگرێ و دهچێته
پێش و بۆ کهسێکی سهر به نهتهوهی فارس که

تووشی ههاڵواردنی سیستامتیک نهبوو و به شێوهی
جۆراوجۆر نهچهوساوهتهوه ،ئاساییه خوازیاری ئهو
بهرنامهیه بێت و هیچ کێشهیهکی لهگهڵ نهبێت.

گرینگی و پشتیوانی له مافی
پێویستییهکی
کهمینهکان
ئهمڕۆییه و ههر واڵتێکی
فرهنهتهوه که بیههوێ بهرهو
گهشه ههنگاو ههڵگرێ ،دهبێت
دان به مافی کهمینهکانی
نێوخۆی و ڕێز بۆ خواست
و ویستهکانیان دابنێت .

پرسی نهتهوهکانی ئێران دوای ڕووخانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران
گرینگی و پشتیوانی له مافی کهمینهکان
پێویستییهکی ئهمڕۆییه و ههر واڵتێکی فرهنهتهوه
که بیههوێ بهرهو گهشه ههنگاو ههڵگرێ،
دهبێت دان به مافی کهمینهکانی نێوخۆی
و ڕێز بۆ خواست و ویستهکانیان دابنێت .
بهگشتی پێنج دهورهی مێژوویی بۆ داکۆکی و
پشتیوانی له کهمینهکان بوونی ههیه .یهکهم له
ساڵی  ١٧٥٠تا  ١٨١٢زایینی ،دووههم له ساڵی ١٨١٢
زایینی تا کۆتایی شهڕی جیهانیی یهکهم ،سێههم له
دوای شهڕی جیهانیییهکهم تا ساڵی  ١٩٤٥زایینی،
چوارهم له ساڵی  ١٩٤٥زایینی تا ڕووخانی دیواری
برڵین ،پێنجهم له ڕووخانی دیواری برڵین تاکوو
ئێستا .له نێوان ئهوقۆناغه مێژووییانه به چهشنێکی
تایبهت له کهمینهکان پشتیوانی کراوه و به باقی
کهمینهکان گرینگی نهدراوه .بۆ منوونه له سهدهی
46

تیشك ژمارهی 50

 ١6و  ١٧زایینی کهمینهیهک به ناوی کهمینهی
زمانی بۆ مرۆڤ نهنارساو بوو ،ههر بهو پێیه
پێویست به پشتیوانی نهبوو .باس له کهمینهکان
وهک بهشێک له باسی حقوقی نێونهتهوهیی
سهدهی  ١٩به گهشهی تیۆری و بنهمازانستییهکانی
سیاسی دهستی پێکرد و له سهدهی  ٢٠زایینی به
شێوهیهکی بهرچاو گهشهی کرد(.لسانی)١٣٨٢ ،
له ڕاستیدا لهو کاته دایه که باسی کهمینهکان و
مافهکانیان ،له یهک پرسی تایبهتی سیاسی که
له دهسهاڵت و سهاڵحییهتی نێوخۆیی دهوڵهتان
دابێت ،هاته دهرێ و ئێستاکه وهک پرسێکی
گرینگی مافی مرۆڤی نێونهتهوهیی بایخی پێدهدرێ.
ههر چهند پێشرت ڕێکخراوی نهتهوه یهکگرتووکان
له چوارچێوهی مهنشووریمافهکانی مرۆڤ باس و
داکۆکی له مافی مرۆڤهکانی سهر گۆی زهوی ئهکا
و لهو پێوهندییهدا چهندین ڕێکخراوی جۆراوجۆر
بۆ داکۆکی له مافهکانی مرۆڤ دامهزراوه و
دهوڵهتهکان ناتوانن به دڵخوازی خۆیان لهگهڵ
کهمینهکان ههڵسوکهوت بکهن ،چونکه لهگهڵ
دژ کردوهی نێونهتهویی بهرهوڕوو دهبن ،بهاڵم
دوای ئهزموون و پێشهاتهکانی واڵتهکانی ناوچهی

ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی وهک
ڕێژیمێکی توتالیرت له ماوهی
 ٤٠ساڵیڕابرددو ،نهتهنیا هیچ
ڕێزێکی بۆ مافی نهتهوه و
کهمینهکانی نێو ئێراندانهناوه،
بهڵکوو به ههر شێوازێک
بۆی کراو ،مافه سیاسی،
کهلتوورییهكان
ئابووری،
کردووه
پێشێل
و...

باڵکان له دهیهی  ٩٠زایینی ،که لهگهڵ ئهشکهنجه
و ئازار و چهوسانهوهی کهمینهکانی قهومی،
ڕەگهزی ،زمانی ،ئایینی بهرهوڕوو بوو ،داکۆکی
له مافی کهمینهکان کهوته قۆناغێکی تازهوه و
لهو کاتهوه بهوالوه ،بهڵێن و پهیامننامهگهلێکی
زۆر بۆ داکۆکی له مافی کهمینهکان هاتووهته
ئاراوه .له چهند ساڵی ڕابردوو و به هۆی گرژی و
ئاڵۆزییهکانی قهومی ،ڕەگهزی و ئایینی ڕێکخراوی
نهتهوهیهکگرتووکان گرینگێکی تایبهتی به مافی
کهمینهکان داوه .له کاتی دامهزرانی ڕێکخراوی
نهتهوهیهکگرتووکان بهوالوه ،پهیامننامهی «مافی
کهسانی سهر به کهمینهکانی نهتهوه ،قهومی،
ئایینی و زمانی» پهسندکراوی  ١٨سێپتامربی ١٩٩٢
كۆڕی گشتی ڕێکخراوی نهتهوهیهکگرتووکان
گرینگرتین ههنگاو له ناساندنی مافی کهمینهکان
و مافی ناسنامهی ئهوانن( .زمانی )١٣٨٤ ،
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی وهک ڕێژیمێکی توتالیرت
له ماوهی  ٤٠ساڵی ڕابرددو ،نهتهنیا هیچ ڕێزێکی
بۆ مافی نهتهوه و کهمینهکانی نێو ئێران دانهناوه،
بهڵکوو به ههر شێوازێک بۆی کراو ،مافه سیاسی،
ئابووری ،کهلتوورییهكان و ...پێشێل کردووه و
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ههر لهو پێوهندییهدا به سهدان جار ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی له الیهن واڵتانی دێموکرات
و ڕێکخراوی نهتهوهیهکگرتووکان و مافهکانی
مرۆڤ به پێشێلکاری مافی مرۆڤ به تاوانبار
نارساوه و مهحکووم کراوه .ههر بهو پێیه و به
بۆچوونی نووسهری ئهو بابهته ،له ئێرانی دوای
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی ،مافی نهتهوه
وکهمینهکانی نێو ئێران گرینگێکی تایبهتی دهبێت
و ههر دهسهاڵتێک له ناوهندبێته سهر کار ناتوانێ
چاوپۆشی له خواست و ویستی ئهو نهتهوانه
بکات به مهرجێک ئهو نهتهوانه داوای خواست و
ویستهکانیان بکهن و له سهری پێداگری بکهن .
ههر لهو پێوهندییهدا و سهبارهت به مافی
نهتهوهکانی ئێران ،له ساڵی ٢٠٠٥زایینی کۆنگرهی
نهتهوهکانی ئێرانی فێدراڵ دامهزراوه و به یهکێک
له گونجاوترین و باشرتین بهدیلهکانی دوای
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی دێته ئهژمار.
ههرچهند ئامارێکی دهقیق له بارهی حهشیمهتی
سهر بهنهتهوهکانی ئێران له بهر دهستدا نییه ،بهاڵم
ئهگهر به پێی پارێزگا له بهرچاوی بگرین پرت له
 ٪٥٠حهشیمهتی ئێران ،نهتهوهکانی دیکهی ئێران
(تورکی ئازهری ،کورد ،عهرهبی ئههواز ،بهلووچ،
تورکهمهن و کهمینهکانی دیکه )...پێکی دێنن و
له ئهگهری یهکگرتن ئهو نهتهوانه له بهرهیهکی
بههێزدا وهک کۆنگرهی نهتهوهکانی ئێرانی فێدراڵ
دهتوانن به خواست و ویستهکانیان بگهن .لێرهدا
شایهد ئهو پرسیاره بێته پێش که نیگهرانییهکانی
بهردهم دامهزراندنی سیستمی فێدراڵی له ئێراندا
چن و چهنده ئهگهری ههیه سیستمێکی فێدراڵی
له داهاتوودا له ئیران دامبهزرێ؟ چهند نیگهرانی
سهرهکی لهو پێوهندییهدا ههیه ،یهک ئهوهی
که بهشێکی ههره زۆری ڕێکخراوه و جهریانه
سیاسییهکانی سهره به نهتهوهی فارس ئاماده
نین لهو بهرهیهدا بهشدار بن و دان به مافی
نهتهوهکانی ئێران دابنین .دووههم بهشێکی زۆر
لهو حیزب و ڕێکخراو سیاسییه سهر به نهتهوهکانی
ئێران (تورکی ئازهری ،بهلووچ ،عهرهبئ ئههواز و
تورکهمهنهکان) و بهشدار له کۆنگرهی نهتهوهکانی
ئێرانی فێدراڵ به پێچهوانهی حیزبه کوردییهکان
له دهرهوهی ئیران درووست بوون و پێشینهی به
ڕێکخراوه بوونیان کهمه و هیچ زانیارێک له بهر
دهست دا نییه تا چهند نفوز و جێگه و پێگهیان له
نێو نهتهوهیخۆیاندا ههیه و له هیچ ئهزموونێکدا
(بۆ وێنه بانگهواز بۆ مانگرتنی گشتی)خۆیان تاقی
نهکردووهتهوه که نیشان بدا چهندهیان جهماوهر
لهگهڵه .بهاڵم ئهوهی که ڕوون و ئاشکرایه له

ماوهی ئهو چوار دهیه حاکمییهتی کۆماریئیسالمی
نهتهوهکانی دیکهی ئێران و یهک لهوان تورکه
ئازهرییهکان ،وشیاری و ئاگاهی نهتهوهییان چووهته
سهرێ و بۆ وێنه له یهکێک له بۆن ه گرینگهکاندا
(رۆژی جیهانیی زمانی زگامکی) تورکی ئازهری به
کردووه ههموو ساڵێک به پیێ دهرفهت ڕێزیان
لهو رۆژە گرتووه که له جۆری خۆیدا ههنگاوێکی
گرینگه یا له بهرانبهر ههر بێحورمهتێک له الیهن
نهتهوهی بااڵدهست بهرامبهر تورکه ئازهرییهکان
داکۆکیان له خۆیان کردووه و دژ کردهوهیان
نیشان داوه .له الیهکی دیکهوه به پێچهوانهی
حیزبه کوردییهکانی کوردستانی ئێران ،ڕیکخراوه
و جهریانه سیاسییهکانی سهر به نهتهوهکانی دیکه
جهریانێکی سیاسین و خاون هێزی نیزامی نین که
له ئهگهری ئاڵوگۆڕ له ئێراندا بتوانن ناوچهکانی
خۆیان بخهنه ژێر کۆنرتۆل و لهو ئامرازهش ب هرامبهر
به حکومهتی ناوهندی بۆ وهدیهاتنی خواست و
ویستهکانیان کهڵک وهرگرن .له ههرحاڵهتدا ،باسی
مافی کهسانی سهر به کهمینهکانی نهتهوه ،قهومی،
ئایینی و زمانی به نیسبهت ڕابردوو پێشكهوتنی
زۆری به خۆیهوه بینیوه و ههر دهسهاڵتێک
له واڵتێکی فرهنهتهوه بێته سهر کار ناتوانێ به
دڵخوازی خۆی ههڵسووکهت لهگهڵ ئهو کهمینانهدا
بکا ،چونکه لهگهڵ دژ کردهوهی نیونهتهویی
بهرهوڕوو دهبێت و مهرشووعیهتی له دهست دهدا.

خهباتی ئێمه بۆ وهدستهینانی
مافهکامنان دوای ڕووخانی
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران دهچێته قۆناغێکی
دیکهوه و به دووری دهزانم
ههر دهسهاڵتیک له ناوهند
بێته سهرکار ،به ئاسانی دان به
ماف و خواست و ویستی گهڵی
کورد له کوردستانیئێران دابنێ

ئهگهرهکانی پرسی کورد دوای ڕووخانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران
ڕوانینی بهشێک له ئۆپۆزیسیونی ئێرانی به تایبهت
نهتهوهی فارس که خۆیان به بهدیلی کۆماری
ئیسالمی دهزانن ،بهرامبهر به پرسی نهتهوهکانی
ئێران و یهک لهوان نهتهوهی کورد ،لهو ڕوانینهی
که ئێستاکه کۆماری ئیسالمیی ئێران ب هرامبهر
به پرسی کورد ههیهتی زیاتر نییه و ئهگهر ئێمه
چاو له بهرنامهکانیان بۆ داهاتووی ئێران بکهین
به ڕوونی بۆمان دهردهکهوێ که هیچ باوهرێکیان
به مافی ئهو نهتهوانهی که له ئێران دهژین نییه.
نهتهوهی کورد یهکێک لهو نهتهوه شۆرشگێر و
تێکۆشهرانهی کوردستانی ئێرانه که به درێژایی
پرت له  ٧٠ساڵه بۆ وهدیهاتنی مافه ڕەواکانی
چ له سهردهمی پاشایهتی و چ له سهردهمی
هاتنهسهکاری ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران
تاکوو ئێستا تێکۆشاوه و لهو پێناوهدا به ههزاران
تێکۆشهری کورد تێکهڵ به کاروانی شههیدانی
ڕێگای ئازادی و دێموكراسی بوون و چهندین
سهرکردهی ههڵکهوتوو و بڵێمهمتان تیرۆر و
شههید کراوه ،بهاڵم به داخهوه بهشێک لهو بهره
و جهریانه سیاسی ئۆپۆزیسیۆنی ئهمڕۆی ئێران
نهتهنیا ئهو مێژوو له خهبات بۆ وهدهستهێنانی
مافهکانی گهلی کورد نابینن بهڵکوو به ئاشکرایی
حاشا له نهتهوهیی بوون و مافهکانی ئێمه دهکهن.
ههمووی ئهو ڕوانینانه دهرخهری ئهوهیه که
خهباتی ئێمه بۆ وهدستهینانی مافهکامنان دوای
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران دهچێته
قۆناغێکی دیکهوه و به دووری دهزانم ههر
دهسهاڵتیک له ناوهند بێته سهر کار ،به ئاسانی
دان به ماف و خواست و ویستی گهڵی کورد له
کوردستانی ئێران دابنێ .بهاڵم پرسی کورد به
گشتی ئێستاکه چووته قوناغێکی دیکهوه و به
نیسبهت ڕابردوو ئاڵوگۆڕی زۆری به سهردا هاتووه.
له الیهک ئهگهر له سهردهمی شۆرشی گهالنی
له کوردستانی ئێران تهنیا یهک حیزب ،ئهویش
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ئااڵههڵگری
ناسیۆنالیسم بوو ،زۆربهی الیهنه سیاسی و
ئیسالمییهکانی دیکهی کوردستان دژایهتی ئهو
بیرۆکهیان دهکرد و حیزبی دێموکرات هاوکات
که لهگهڵ ڕێژیم له شهڕ دابوو لهگهڵ ئهو الیهنه
کوردییانهش له سهر زۆر پرس ناکۆکی ههبوو
و تهنانهت بۆ ماوهیهک شهڕی خۆکوژیشی
لێکهوتهوه و الیهنه ئیسالمییهکهش تهواو له
بهرهی کۆماری ئیسالمی دابوو و خومهینیان
وهک مونجی مرۆڤ سهیر دهکرد ،بهاڵم ئهمڕۆکه
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یهکهم ،به خۆشییهوه بهشی زۆری ئهو ناکۆکییانه
له ناو چوون و بیری نهتهوهیی ڕۆژ لهگهڵ
ڕۆژ له حاڵی پهرهسهندن دایه و ئێمه شاهیدی
پێکهاتنی ناوهندێک به ناوی «ناوهندی هاوکاری
حیزبهکانی کوردستانی ئێرانین» دووههم ئهو
الیهنهنانهی که باسی دهسهاڵتی ئیسالمیان دهکرد
ئێستا ههموو دهزانن که ئهو دهسهاڵته دوای ٤٠
ساڵ چ وێرانکارییهکی به دوای خۆیدا هێناوه .
له الیهکی دیکهوه پرسی کورد ئهمڕۆ بووهته
پرسێکی نێونهتهویی و کهم واڵت ههیه که
ئهمڕۆکه ئاگاداری باردۆخی کورد له ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاست نهبێت .کورد ئهمڕۆکه له پارچهیهک
له خاکی خۆی به زۆربهی مافهکانی گهیشتووه
و خاوهن دهسهاڵتیکی دێموکراتیكه و هێزی
پیشمهرگهی کوردستان وهک هێزێکی ئازادیخواز
و داکۆکیکاری مافهکانی مرۆڤ به دنیا نارساوه و
لهئێستادا چهندین واڵتی پێشکهوتوو یارمهتیدهری
خۆپێگهیاندن و ئامووزشی ئهو هێزه له باشووری
کورستانن .سهرکردهکانی کورد ئهگهر له ڕابردوودا
بۆ چارهسهری پرسی نهتهوهیی و ناساندنی
به دنیای دهرهوه دهبوایه ڕێگایهکی دووریان
پێوابا تا دۆستێک بۆ کورد پهیدا کهن ،ئهمڕۆکه
بهشێکی زۆر له واڵتانه بیانییهکان له کوردستانی
عێراق کۆنسول و نوێنهریان ههیه و له ئهمن و
ئاسایشدا کاری دیپلۆماسی خۆیان بهڕێوه دهبن
و له نزیکهوه ئاگاداری دۆزی کورد ههم له
باشوور و ههم له پارچهکانی دیکهی کوردستانن .
ڕوانینی ئیلیت و کهسایهتی و بهشێکی زۆر له
ئۆپۆزیسیۆنی فارس ب هرامبهر به پرسی کورد له
کوردستانی ئێران له حاڵێکدایه که زۆربهی هێام
و سهمبوله نهتهوهیهکان که ئهمڕۆ له باشووری
کوردستان بوونهته ناسنامهی نهتهوهیی (ئااڵ،
رسوودی نهتهوهیی ،ناوی پیرۆزی پێشمهرگه) و
له ئێستادا کۆماری ئیسالمیی ئێران دانی پێدانا و
له داهاتووشدا به دڵنیایهوه ههر حکوومهتێک له
ناوهند بێتهر سهر کار پهسندی دهکا ،له ڕاستییدا
ههڵقواڵی کوردستانی ئێرانه و بۆ سهردهمی
کۆماری کوردستان له مههاباد دهگهڕێتهوه،
جێی سهرسوورمانه که تۆ دان به دهسهاڵتی
نهتهوهی کورد له پارچهیهکی دیکهی کوردستان
دابنێی بهاڵم نکۆڵی له ماف و ئازادییهکانی
ئهو نهتهوهیه له کوردستانی ئێران بکهی .
ههر وهک له سهرێ ئاماژەمان پێکرد خهباتی ئێمه
بۆ وهدستهێنانیمافهکامنان دوای ڕووخانی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمیی ئێران دهچێتهقۆناغێکی دیکهوه
و بهو ڕابردووه له خهباتی ئێمه بۆ وهدیهاتنی

مافهکامنان و ئهوهی که بهشێکی ههر زۆری ئهو
حیزب سیاسییانه ،له کوردستانی ئێران ڕەگ و
ڕیشهیان له نێو کۆمهلگادا ههیه و به کردووه
سهڵامندوویانه که جهماوهری مێلیونیان لهگهڵه،
خهبات بۆ وهدیهاتنی سهرجهم مافهکامنان دوای
کۆماری ئیسالمیش درێژەی ههیه و ههر دهسهاڵتێک
له تاران بێته سهرکار ناتوانێ پرسی کورد پهرواێز
بخا به مهرجێک کورد ببێته هێزێکی شوێندانهر
و یهکگرتووانه و هاوههڵوێست داوای خواست
و ویستهکانی بکا .لهو پێوهندییه دا کاک «مستهفا
هێجری» لێپررساوی گشتی حیزبی دێموکراتی
کوردستانی ئیران له کۆبوونهوهیهکدا وێرای پێداگری
دووباره بهخهباتی نوێ له کوردستانی ئێران (ڕاسان
یا گرێدانی خهباتی شاخ و شار) ئاماژە بهوه دهکا
که« :ڕۆژههاڵت یا کوردستانی ئێران دهبێ ببێته
هێزێکیشوێندانهر .هێزی شوێندانهر له بهر ئهوهی
که ،ههم له ئێران ،ههم له دهرهوه ،له واڵتانی
دهورووبهر حیسابی بۆ بکهن .ڕەنگه ئهگهر ئێمه
له واڵتێکی دێموکراتیک ژیاباین ،حکوومهتێکی
ههڵبژاردراوی خهڵکامن بوایه ،زۆر ئیحتیاج نهبوو
بهوه که ببینه هێز ،بهاڵم ئێمه وهکوو کورد ،دیاره
باقی نهتهوهکانیش ،له ههلومهرجێک داین که
ڕێژیمهکهمان دژی مافی نهتهوهکانه ،به تایبهت

پرسی کورد ئهمڕۆ بووهته
پرسێکی نێونهتهویی و کهم
واڵت ههیه که ئهمڕۆکه
ئاگاداری باردۆخی کورد له
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست نهبێت.
کورد ئهمڕۆکه له پارچهیهک
له خاکی خۆی به زۆربهی
مافهکانی گهیشتووه و خاوهن
دێموکراتیكه
دهسهاڵتیکی

نهتهوهی کورد .بێجگه له ئهوانهی له ئیدۆلۆژی
بهرتهسکی ویدا جێگایان دهبێتهوه کهسی دیکه
مافی نییه .کهوابوو له الیهن ڕێژیمهوه ئومێدیک
بهوه نییه که ئێمه مافی خۆمان وهرگرین .تهنانهت
دوای ئهو ڕێژیمهش ،به داخهوه زهمینهیهکی وا
نابینین که دڵنیا بین ئێمه مافی خۆمان به دهست
دێنین له ئاڵوگۆڕی ڕێژیمدا .چونکه ئهوانهی
که له زۆرایهتی دان ،زۆر کهیفیان به مافی کورد
نایت .ههر ئێستا که ئهگهر دیقهتتان کردبێ له
تهبلیغات و قسهکانی ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی که
ئێستا بۆ خۆیان دهربهدهرن و ههموویان له ئێران
وهدهریان ناون ،بهاڵم که باس له مافی نهتهوهکان
دهکهین ههموویان ههڵدهبهزنهوه .ئهوه الیهنێکی
مهسهلهکهیه ،الیهنێکی دیکهش ئهوهیه که ،ئێمه
ناتوانین به بێ ئامانجخهبات بکهین ،که وابوو دهبێ
ببین به هێزێک ،که ئهو هێزه شوێندانهر بێت له
سهر ههموو الیهنهکان ،نهتوانن پهراوێزمان بخهن».
ههر وهک دهزانین بهشێکی زۆری حیزبه
کوردییهکانی کوردستانی ئێران ،که شیامنه
دهکرێ جهماوهرێکی زۆریان لهگهڵ بێت بۆ
چارهسهری پرسی نهتهوهکانی ئێران و نهتهوهی
کورد له ئیران ،داوای دامهزراندنی سیستمی
فێدراڵی دهکهن .به رسنجدان به ئهوهی که کورد
له ئێران له بواری ڕێژەی حهشیمهتەوه نهتهوهی
سیههمه و وێدهچێت تورکه ئازهرییهکان نهتهوهی
دووههم بن ،کورد و تورکه ئازهرییهکان دهتوانن
له بهرهیهکی بههێز هاوکات لهگهڵ نهتهوهکانی
دیکه بتوانن بهو خواسته (سیستمی فێدراڵی)
بگهن و له ئهگهری سهرنهکهوتنی فێدراڵیزم له
ئێران و ئهوهی که یهکێک لهو نهتهوانه بۆ وێنه
نهتهوه (تورکی ئازهری) له گشتپرسێکدا ،دهنگیان
به فێدراڵیزم نهدا و به سیستمێکی سێکۆالر
دێموکرات و به هێندێک له ماف وهک خوێندن
به زمانی دایکیی له هێندیک قۆناغدا و مافی
کهلتووری ڕازی بوون ،نهتهوهی کورد دهتوانێ
داوای خودموختاری ((Autonomy له ئێران
بکات و خۆی کوردستانی ئێران بهڕێوهبهرێت .


ئهگهری شهڕی نێوخۆیی و شوبهاندنی وهک
سووریه
نزیک به یهک دهیه له شهڕی نێوخۆیی سووریه
تێپهڕ دهبێ و ئهو شهڕەنێوخۆییهی که تێدا سهدان
ههزار کهس قوربانی و بریندار و میلیۆنها کهس
دهربهدهر بوون ئێستاکهش درێژەی ههیه .لهو
ماوهیهدا بهردهوام له نێوهێندێک حیزب و الیهنی
49
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سیاسی ئێرانی و کوردستانی بهردهوام دهنگێکامن
بیستووه که دهڵێ نامانههوێ ئێران وهک سوورییهی
لێبێت و باس له ئاڵوگۆڕ و شێوازی خهباتی
جۆراوجۆر به دژی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
دهکهن و ههرگیز بیریان له واڵمی ئهو پرسیاره
نهکردبووه که کێ سوورییهی بهو ڕۆژە گهیاند؟ 
ههر وهک دهزانین له درێژەی ئاڵوگۆڕە
سیاسییهکانی ڕۆژههاڵتی ناڤین که به بههاری
عهرهبی نارساو بوو خهڵکی سیڤیلی شارێکی
سووریه به دژیڕێژیمی بهشار ئهسهد هاتنه سهر
شهقام و بهربهره ئهو ناڕەزایهتییانه شارهکانی
دیکهی سووریهی گرتهوه و بووه هۆی ئهوه
که له ماوهی ئهو چهند ساڵه شهڕە نێوخۆییهدا،
سووریه به چهندین بهش و ناوچه دابهش بکرێ
و ههر بهشهش له ژێر چاودێری ڕێکخراوی
تیرۆریستی و گروپێکی سیاسی و ئیسالمی
و بهشێکیش له ژێر دهسهاڵتی نامهرشووعی
ت.
بهشار ئهسهد و هاوپهیامنهکانیدا بێ 
ههر کاتێک باس له شهڕی نیوخۆیی سووریه
و دهسهاڵتی نامهرشووعی سووریه دهکرێ
ئێمه ناتوانین باس له کۆماری ئیسالمیی ئێران
وهک یارمهتیدهر و پشتیوانی بهشار ئهسهد و
جهنایهتهکانی ئهو ڕێژیمه به دژیخهڵکی سێڤیلی
سووریه و یارمهتی به گرووپه تیرۆریستهکانی نێو
خاکی سووریه نهکهین و به دڵنیایهوه ئهگهر
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران به قهد ڕێژیمی
بهشار ئهسهد له سهرکوت و کوشنت و دهربهدهری
خهڵکی سووریهدا تاوانبار نهبێ لهو کهمرت نییه.
بهرپرسانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران و
له سهرهوهی ههموویان ڕێبهری ئهو ڕێژیمه
«خامنهیی» لهو ماوهیهدا زۆر جار ڕاشکاوانه
وتوویانه ئهگهر ئێمه له دهرهوهی سنوورهکانی
ئیران شهڕمان نهکردبایت شایهد ئهمڕۆکه له
نێوخۆی ئێراندا ئێمهش تووشی شهڕ بووباین.
به شیوازێکی دیکه ئهو ئارامیی ه ڕواڵهتی و
ساختهییهی که له ماوهی ئهو چهند ساڵه ئاڵوگۆڕە
سیاسییهکانیڕۆژههاڵتی ناڤین ،لهوهوه دهزانن که
ئهوان له دهرهوهی سنوورهکانی ئێران له عێراق،
سووریه ،یهمهن و لوبنان و  ...حزووری نیزامی و
سیاسییانههبووه .ههر بهو پێیه ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمیی ئیران ههولی داوه که له الیهک پێش
به ههر حهرهکهتێکی ناڕەزایهتی خهڵک بگرێ
و به توندترین شێوه سهرکوتی بکا و له الیهکی
دیکهوه ئهو دهنگۆیه له نێوخۆ و دهرهوهی ئێران
باڵو بکاتهوه که ئهگهر ئێوهش ئارام نهبن و دهست
به حهرهکهتی ناڕەزایهتی بدهن وهک سووریهتان

لێدێ و تووشی ماڵوێرانی ،کوشتار و دهربهدری
دهبن .ههر بهو پێیه بیرۆکهی نامانههوێ ئێران
وهک سووریهی لێبێت ،گوتار و لێدوانی دهزگا
ئهمنییهتی و سیخوڕییهکانی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانه و ئهو الیهن و جهریانه سیاسییه کوردیانهی
که ئهو دهنگۆیه باڵو دهکهنهوه ڕاستهوخۆ
چوونهته ژیر هێژمۆنی کۆماری ئیسالمیی ئێران.
ههر بهو پێیه یهکهم دوای ڕووخانی کۆماری
ئیسالمی ،ڕێژیمێک له ناوچهی ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاست کۆتایی پێدێت که له ماوهی تهمهنی
سهروهت وسامانی ئێرانی خهرجی تیرۆر و شهڕ و
ئاژاوه و یارمهتی به گرووپهتیرۆریستهکان کردووه،
دووههم پرس و پێکهاتهی نهتهوهیی سووریه لهگهڵ
ئێران زۆر جیاوازه .بۆ وینه ئاوڕدانهوهیهکی کورت
به سهر پرسی کورد له کوردستانی سووریه بۆمان
ڕوون دهکاته که کورد ئهو جۆرهی که پێویسته
نهیتوانی لهو دهرفهتانهی که لهو ماوهی ئهو
چهند ساڵه بۆی ڕەخساوه کهڵک وهرگرێ .ناتهبایی
نێوان حیزبه کوردییهکان ،هێژمونی لق و پۆکانی
پ.ک.ک به سهر کوردستانی سووریه و له بواری
فکری و ئیدۆلۆژی له بهرهی داگیرکهر و سهرهڕۆ
(بهشار ئهسهد ،ڕووسیه و کۆماری ئیسالمی) و
پاراستنی ئهو بهشه له کوردستان بۆ ڕێژیمی بهشار

نوسخهی سهربهخۆیی له
دهرهوه بۆ ڕزگاربوونی
نهتهوهیهک له ژێر دهستی و
گهیشتنی به ئازدای ناپێچهری،
بهتایبهت ئهو واڵتهی که ئهو
نهتهوهیه تێیدا دهژی هیچکات
ڕەنگی ئازادی و دێموکراسی
به خۆیهوه نهبینیبێ ،بهڵکوو
پێویسته ئهو هێز و الیهنانهی
که ئهو داوایهیان ههیه له نێو
کۆمهاڵنی خهڵکی خۆیاندا بژین

ئهسهد بووه هۆی ئهوه که کورد ئهمڕۆ لهو بهشه
له کوردستان تاکوو ئێستا به هیچ شتێک نهگات.
هاوکاری کوردهکانی سووریه لهگهڵ ئهسهد و
ڕووسیه بوو به هۆی ئهوه که چهند ڕۆژ لهوه
پێش «ژنێرال پێل الکامرا» فهرماندهی هێزهکانی
ئامریکا لهبهرهیدژی داعش له سووریه و عێراق،
کوردهکانی سووریه ئاگادار کاتهوه که ئهگهر
لهگهڵ بهشار ئهسهد و ڕووسیه هاوکاری بکهن،
ئامریکا چیدیکه یارمهتی ئێوه نادات .پرسی کورد
له کوردستانی ئێران لهگهڵ سووریه زۆر جیاوازه،
ههم له بواری پێشینهی حیزب و حیزبایهتی و ههم
له بواری هێزیدێموکرات و ئازادیخواز و بهرنامه و
پالنی پێشکهوتوو بۆ بهڕێوهبهری واڵت و الیهنگری
لهو هێزانه .ههر بۆیه ئهگهر ئهو دهرفهتهی بۆ
کورد له سووریه ڕەخسابوو ،له کوردستانی ئێران
بوایه به دڵنیایهوه دهسکهوتی زۆر باشرت مسۆگهر
دهبوو و دۆخی کورد له پێگهیهکی دیكه دهبوو.
به گشتی به دووری د هزانم ئێران دوای نهمانی
کۆماری ئیسالمی تووشی شهڕی نێوخۆیی و
درێژخایهن بێت و له ئهگهری ههر شهڕێکی
نهخوازراودا و سهرههڵدانی گرووپی تیرۆریستی
له شکڵی جۆراوجۆردا ،به دڵنیایهوه کوردستانی
ئێران به بوونی هێزی دێموکرات و هێزی
پێشمهرگهی کوردستان یهکێک لهو ناوچه ئارامانه
دهبێت که دهبێت حیسابی تایبهتی بۆ بکردرێت .
ئهگهری دابهشبوونی (تجزیه) ئێران دوای
ڕووخانی ڕێژیمی کۆماریئیسالمی
دامهزراندنی دهوڵهتێکی سهربهخۆ بۆ نهتهوهیهکی
ژێردهست و چهوساوه ،ئهمڕۆکه پێویستی
به کۆمهڵێک ژێرخانی ئابووری ،جومگهکانی
دهسهاڵت و هێزی نیزامی پۆشتهوپهرداخ و
تهیار به کهرهستهکانی ئهمڕۆیی و ههڵکهوتووی
جوغرافیای و له ههمووی گرینگرت پوشتیجهبهه و
پشتگیرینێونهتهوهیی ههیه که ئێستاکه بۆ نهتهوه
ژیردهستهکانی ئێران و یهک لهوان نهتهوهی کورد
بوونی نییه .نوسخهی سهربهخۆیی له دهرهوه بۆ
ڕزگاربوونی نهتهوهیهک له ژێر دهستی و گهیشتنی
به ئازدای ناپێچهری،بهتایبهت ئهو واڵتهی که ئهو
نهتهوهیه تێیدا دهژی هیچکات ڕەنگی ئازادی و
دێموکراسی به خۆیهوه نهبینیبێ ،بهڵکوو پێویسته
ئهو هێز و الیهنانهی که ئهو داوایهیان ههیه له
نێو کۆمهاڵنی خهڵکی خۆیاندا بژین و ئاگاداری
دۆخی سیاسی ،ئابووری و کۆمهاڵیهتی خهڵکی
خۆیان بن و ئهزموونی بهڕێوهبهریواڵتیان ههبێت
و دهستیان به سهرچاوه و ژێرخانه ئابوورییهکانی
50

تیشك ژمارهی 50
واڵتی خۆیان ڕابگا و بزانن لهو بوارهنهدا خهلک
ئامادهییان بۆ ئهم داوا گرینگه ههیه یا نا؟
دوای بهڕێوهچوونی سهرکهوتووانهی ڕێفراندۆم
بۆ سهربهخۆیی باشووری کوردستان هێندێک
الیهن و کهسایهتی سیاسی له کوردستانی ئێران
باس لهوه دهکهن که دهبێ کوردستانی ئێرانیش
بهرهوسهربهخۆیی ههنگاو ههڵێنی و بیری
سهربهخۆییخوازی له کوردستانی ئێران به هێز
بکرێت یا به واتایهکی دیکه خۆمان چیدیکه
به ئێرانی نهزانین و ئێرانیچیهتی نهکهین .لهو
پێوهندییهدا دەبێ به چهند خاڵ ئاماژە بکهین:
یهکهم ئهوهی که ههر نوسخهیهکی سیاسی بۆ
ههر پارچهیهک له کوردستان دابهشکراو پێچرا،
حوکم و الزم نییه ڕێک ئهو نوسخهیهش بۆ ههر
بهشێکی دیکهی کوردستان بنورسێ و بکهوێته
بواری جێبهجێکردن ،دووههم ئهوهی کهباشووری
کوردستان ئهزموونی پرت له  2٠ساڵ حوکمرانی
ههیه و چهندین ساڵ به شێوهی خودمختاری
و نزیک به دوو دهیه به شێوهی فێدراڵی له
چوارچێوهی عێراق بهڕێوهدهچێ .سێههم ئهوهی
که سهرکردهکانی کورد لهچهندین لێدواندا باسیان
لهوه کردووه که ئهگهر یاساکانی عێراقی فێدراڵ
به درووستی جێبهجێ کرابا و هیج یاسایهک
پێشێل نهکرابا ئێمه پێویست نهبوو ڕێفراندۆم
بهڕێوه بهرین و باس له سهربهخۆیی بکهین .
له ماوهی چوار دهیهی ڕابردوو ههر کات نهتهوهی
کورد له کوردستانی ئیران ،داوای مافی نهتهوهیی
خۆی به شێوهیهکی سهردهمیانه له چوارچێوهی
ئێراندا کردووه ،ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی
ئێران کوردی به تهجزیهتهلهب ناو بردووه که
دهیانههوێ ئێران دابهش بکهن .له نوێرتین و له
ماوهی یهک ساڵێ ڕابردوو که ناڕەزایهتییهکان
ڕۆژ به ڕۆژ له ئێران له حاڵی پهرهسهندن دایه
و ڕێژیم تووشی قهیرانی قووڵی ئابووری ،سیاسی
و کۆمهاڵیهتی بوو ،بهرپرسانی کۆماری ئیسالمی
له چهندین کۆبوونهوهدا باسیان لهوه کردووه
که ئامریکا و ئیسڕائیل به هاوکاری ئۆپۆزیسیۆن
دژبهر ،دهیانههوێ کۆماری ئیسالمی له ناو بهرن
و ئێران دابهش بکهن .ئهو پرۆپاگهندهیهی ڕێژیمی
کۆماری ئیسالمی له حاڵێکدایه که ئهو مهسهلهیه،
ئهسڵ و ئهساسی نییه و چ له سهردهمی شۆرشی
گهاڵنی ئیران و چ ئێستا که ڕێژیمی کۆماری
ئیسالمی له پهلهقاژەی مهرگ دایه له بهرنامه و
فکری بهشی ههره زۆری حیزبه کوردییهکانی
کوردستانی ئێران جودابوونه له ئێران و
دامهزراندنی دهوڵهتی سهربهخۆی کوردی بوونی

نهبووه و زۆربهی ههره زۆری حیزبهکان لهگهڵ
مانهوه له چوارچێوهی ئێران جا چ به شێوهی
خودمختاری یا بهشێوهی فێدراڵی له ئێراندا بوون.
ڕێژیم له باڵوکردنهوهی ئهو پرۆپاگهندهیه دوو
ئامانجی ههیه :یهکهم ئهوهی به خهڵکی نێو ئێران
بڵێت که ئهوه کۆماری ئیسالمییه یهکپارچهیی
ئێرانی ڕاگرتووه و پێشی به دابهشبوونی گرتووه و
بهو شێوهیه تهمهنی خۆی درێژ بکاتهوه ،دووههم
ئهوهی که دهستی بۆسهرکوتی خهڵکی ئازادیخواز
و ناڕازی ئێران به تایبهت نهتهوه ستهملێکراوهکان
ئاوهڵهتر بێت و وانیشان بدا که واڵتانی دهرهکی
و ئۆپۆزیسیۆنی دژبهری ڕێژیم له پشتی ئهو
ناڕەزایهتیانن و هاندهری خهڵکن .ههر چهندمافی
دیاریکردنی چارهنووس مافی بیئهمال و ئهوالی
ههر نهتهوهیهکه ،بهاڵم به رسنجدان به ئهوهی
زۆربهی ههر زۆری هێز و الیهنه شوێندانهرهکانی
ئهمڕۆی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران به تایبهت
نهتهوهکانی ئێران لهگهڵ مانهوه له چوارچێوهی
ئێرانن ،کهمرت له یهک دهرسهد ئیمکانی ههیه
ئێران دوای کۆماری ئیسالمی دابهش بێت .
وتهی کۆتایی
نهبوونی بهدیلێکی بههێز و یهکگرتوو که لهوێدا

نهبوونی بهدیلێکی بههێز
و یهکگرتوو که لهوێدا
مافی سهرجهم ئهو نهتهوه
و کهمینانهی له ئێراندا
دهژین بدرێ گهورهترین
خاڵی نێگیتیڤی ئهمڕۆی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانه و له
ئهگهری بهدیلێکی ئاوا بههێزدا،
سهقامگیری دوای ڕووخانی
کۆماری ئیسالمی دهتوانێ
زۆر زووتر مسۆگهر بێت

مافی سهرجهم ئهو نهتهوه وکهمینانهی له ئێراندا
دهژین بدرێ گهورهترین خاڵی نێگیتیڤی ئهمڕۆی
ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانه و له ئهگهری بهدیلێکی ئاوا
بههێزدا ،سهقامگیری دوای ڕووخانی کۆماری
ئیسالمی دهتوانێ زۆر زووتر مسۆگهر بێت و پێش
به ههر ڕووداوێکی نهخوازراو بگرێ ،بهاڵم لهم
دۆخهدا نهتهوهی کورد له کوردستانی ئیران بۆ
وهدیهێنانی مافهکانی نابێت چارهنووسی خۆی به
ئهگهر و ئهمام و شایهد ودهبێ و نابێت ،بسپێرێ.
دوای ڕووخانی کۆماری ئیسالمیی ئێران و حزووری
حیزبهکانی کوردستانی ئێران له ناو جهماوهر و
خاکی خۆیان به دووری دهزانم جارێکی دیکه
ههر حکوومهتێک له ناوهند بێته سهر کار،
گوبیست و ملکهجی خواست و ویستهکانی کورد
نهبێ ،به مهرجێک ببینه هێزێکیشوێندانهر و به
یهکگرتوویی و یهک دهنگی ههموو الیهنهکان،
خواست و ویستهکامنان ئاراستهی ناوهند کهین،
چونکه داکۆکی له مافی کهمینهکانی نهتهوه،
قهومی ،ئایینی و زمانی ئهمڕۆ باسێی جیدی
نێونهتهوهییه و پشتگیری دهکرێ .ئێرانی دوای
کۆماری ئیسالمی به پێی بهرنامه و پالنی بهشی
زۆرینهی ئۆپۆزیسیۆنی ئهمڕۆ که باس له
پێشکهوتنهکانی سیاسی ،ئابووری و کۆمهاڵیهتی
داهاتوو دهکهن ،بهرهو گهشه و ئارامی ههنگاو
نانێ ،ئهگهر به مافی نهتهوهکان و یهک لهوان
نهتهوه کورد گرینگی نهدا ،چونکه له بواری
نێونهتهوهیی ،مهرشووعییهتی ههر دهسهاڵتێک
که له ناوهندی ئێران دێته سهر کار ،گرێدراوی
ئهوهیه که به خواست و ویستهکانی کۆمهالنی
خهڵکی خۆی گرینگی بدا و جێبهجێیان بکات .
سهرچاوهکان
 -کوردستان میدیا،٢٧١٨ ،دەقی وتەکانی لێپررساوی
گشتی حیزبی دێموکرات لە کۆبوونەوەی
تەشکیالتی بەشی ئاشکرای دەزگای ڕێکخستنی
گشتی حیزب له ههولێر– بەشی دووهەم
-بیبیسی ،١٣٩٧ ،ئاگاداری (هشدار)
ئامریکا به کوردهکانی سووریه :لەگهڵ
ئهسهد و پۆتین هاوکاری مهکهن
 -زهمانی ،سهید قاسم ،١٣٨٤ ،داکۆکی له
کهمینهکان له بهڵگهی جیهانی مافی مرۆڤ
-لێسانی ،حیسامهددین ،١٣٨٢ ،پێگهی
کهمینهکان له حقوقی نێونهتهوهیی مرۆڤ
،١٣٨٧
حسێن،
بهشیرییه،
-
دێموکراسی،
به
(گذار)
تێپهڕین
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کۆماری ئیسالمیی ئێران ،لە کاتێکدا یادی چل
ساڵەی خۆی کردەوە کە ملمالنێی نێوخۆیی
بەرۆکی پێکهاتەی دەسەاڵتەکەی گرتووە  ،لە
پێوەندی لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوایی بە گشتی
و واڵتانی ناوچەش بە تایبەتی لە ملمالنێیەکی
تونددایە .هەر چەند ناکۆکییەکانی لەگەڵ جیهانی
دەرەوە ڕەوتێکی هەمیشەیی بووە ،بەاڵم دوای
ئەوەی کە دۆناڵد ترەمپ ،پێی نایە کۆشكی سپی،
گوشارەکان بۆ سەر ڕێژیمی ئایەتولاڵکان چڕ
بۆتەوە ،بە جۆرێک کە کەمپەینێکی نێودەوڵەتی
و ناوچەیی لە دژی ڕێکخراوە کە لە ئەدەبیاتی
ئەمڕۆژانە بە کەمپەینی گوشاری لەڕادەبەدەر
دەنارسێتەوە .دۆخی شپڕێو و قەیراناوی نێوخۆ کە
بە گوتەی بەرپرسانی ڕێژیم و ناوەندکانی بڕیار،
بێ وێنەیە ،هاوکاتە لەگەڵ گوشارە دەرەکییەکان
کە ئیدارەی ترەمپ پشکی سەرەکییبەرکەوتووە.

ڕێژیمێک و دوو چەمک
شێوەی ڕوانین و خوێندنەوەی جیهانی دەرەوە
بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران ،ڕوانینێکی دووفاقەیە.
لە ڕاستیدا لە ڕوانگەی جیهانی دەرەوە،
کۆماری ئیسالمی وەک ئەوەی خەڵکی ئێران
ئەزموونیان کردووە ،سیستم و مەفهوومێکی
یەکپارچە نییە .ئەوەی جێی مەبەستی جیهانی
دەرەوەیە ،کۆماری ئیسالمییە لە دەرەوەی
سنوورەکان ،بە بێ ئەوەی دۆخی ئازادییەکان
و پرسی ماف مرۆڤ بۆ ئەوان جێی نیگەرانی
و پرسیار بێت .جەوهەری کۆماری ئیسالمی لە
دەرەوەی سنووورەکان بە کۆدی هەناردەکردنی
شۆڕشی ئیسالمی دەنارسێتەوە کە دواجار
مەسەلەی پشتیوانی کردنی لە تیرۆریزم ،بەرنامەی
مووشەکی و ئەتۆمی و هەروەها دەستوەردانی
لە کاروباری نێوخۆی واڵتان و پشتیوانی و
پڕچەککردنی گرووپە میلیشاییەکانی ژێر دەسەاڵتی
خۆی دەرکەوتەکانی ئەم خاڵە جەوهەریەن.
لێرەدا جیاکارییەک لە نێوان سیاسەتی نێوخۆیی و
سیاسەتی دەرەوەی کۆماری ئیسالمی ،یارمەتیامن
دەکات کە باشرت لە ڕوانگەی واڵتانی جیهان بە
نیسبەت کۆماری ئیسالمییەوە تێبگەین .کۆماری
ئیسالمی و سیاسەتەکانی لە نێوخۆ بە دەر لە
الیەنی پرۆپاگاندا و خۆراکی تەتبلغی کە زۆر
جار وەک کارتی گوشار بە کار دێ ،هیچکات بۆ
الیەنە دەرەکییەکان بابەتێکی جیددی ومانادار
نەبووە .گەڕاندنەوەی کۆماری ئیسالمی بۆ نێو
سنوورەکانی و پاشەکشەپێکردنی لە واڵتانی

ناوچە و کەمکردنەوەی نفووز و کاریگەرییەکانی
لە سەر سیاسەتی ناوچەیی ،بۆ دژبەرەکانی
کۆماری ئیسالمی لە ئهولهوییهت دایه و پرسی
هەرە سەرەکی و سرتاتژیکی ئەوانە .چاوەڕوانی
و ئیدەئالی ئەوان بەم شێوەیە کە ئەم ڕێژیمە
دەبێ وەک دەوڵەتێکی موتەعارف رەفتاڕ بکات
 ،دەوڵەتێک کە پابەندی یاسا و ستانداردە
نێودەوڵەتییەکان بێت .نەبێتە فاکتەری هەڕەشە
و بەرژەوەندییەکانی ئەوان نەخاتە ژێر پرسیارو
مەترسییەوە .لەم چوارچێوە بەدەر ،سیاسەتی
نێوخۆیی ڕێژیم ،پرسێکی نێوخۆیی ئەم واڵتەیە.
هەر بۆیە جەخت دەکرێتەوە سەر مەهاری ڕێژیمی
ئایەتولاڵکان لە دەرەوەیسنوورەکان .کە واتە پرسی
ئازادییەکان ،دێموکراسی ،مافەکانی مرۆڤ و بەها
دێموکراتیکەکان هیچکات لە ئەجیندای جیهانی
دەرەوەدا نەبووە یان النیکەم نەبووهتە بابەتێکی
جیددی بۆیان .مێژووی ملمالنێی واڵتان لەگەڵ
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی سەرملێنەری ئەم ڕاستیەن
و نابێ چاومان لە سەر ئەم ڕاستییە دابخەین .
وەرزێکی نوێی ملمالنێکان
ئامانجی سەرەکی سەرۆککۆماری ئەمریکا
له هەمبەر ئێران ،ئەوەی کە وەک سیاسەتی

هەر بۆیە جەخت دەکرێتەوە
مەهاری ڕێژیمی
سەر
ئایەتولاڵکان لە دەرەوەی
سنوورەکان .کە واتە پرسی
دێموکراسی،
ئازادییەکان،
مافەکانی مرۆڤ و بەها
دێموکراتیکەکان هیچکات لە
ئەجیندای جیهانی دەرەوەدا
نەبووە یان النیکەم نەبووهتە
بابەتێکی جیددی بۆیان

فەرمی خۆی ڕایگەیاندووە ،گۆڕینی ڕەفتاری
کۆماری ئیسالمییە ،بەتایبەت داخستنی سەرجەم
ڕێگاکانی دەستڕا گەیشتنی بە چەکی ئەتۆمی و
ڕێگرییە لە هەناردەکردنی تیرۆریزمی دەوڵەتی
و سیاسەتی دەستوەردەرانەی .هەروەک
ئاماژەی پێکرا ،ئەوەی کە دەزگای دیپلۆماسی
ئەمریکا جەختی دەکاتە سەر ،گەڕاندنەوەی ئەم
ڕێژیمەیە بۆ نێو سنوورە فەرمییەکان ،کە دواجار
وەکوو دەوڵەتێکی موتەعارف ڕەفتار بکات.
بە گوێڕەی ئەم سیاسەتەی دۆناڵد ترەمپ،کەمپەینی
گوشاری لە ڕادەبەر بۆ سەر کۆماری ئیسالمی
دەستی پێکردووە و وەک خودی بەرپرسانی
ڕێژیمیش دانی پێدانەنێن ،گوشارەکان بێ وێنەن.
لەم ڕووەوە تاران ناچارە کە بڕیاری هەستیار
و دژوار بدات ،ئەم ناچارکردنە مانای وایە کە
کۆماری ئیسالمی بگەڕێتەوە سەر مێزی دانوستان
و وەک ئەمریکاییەکان ئاماژەی پێدەکەن و لە
سەر زاری ترەمپیشەوە هاتووە ،دەیانهەوێ»
ڕێککەوتنێکی باش» لەگەڵ ئێران واژۆ بکەن.
دوای بڕیاری ترەمپ بۆ كشانەوەی لە بەرجام،
بۆچوونێک هەبوو کە پێی وابوو دانانەوە یان بە
مانایەک سەپاندنەوەی گەمارۆکانی سەر ڕێژیم
کە بە هۆی بەرجامەوە لە سەری هەڵگیرابوون،
کاریگەری درێژخایەنی نابێت و دەبێتە هۆی
الوازی و گۆشەگیرکردنی واشنتۆن ،لە ئەنجامدا
دیپلۆماسی گەمارۆکانالڕێدەکات و دواجار تووشی
شکست دەبێت ،هەڵگری ئەم بۆچوونە کۆماری
ئیسالمیی ئێران بوو .پێشبینییەکان وەڕاست
نەگەڕان .ئێران ڕۆژ لە دوای ڕۆژ پەراوێز دەخرێت
و بە ئەولەوییەتی یەکەم ،واڵتان و کۆمپانیا
گەورەکان ،سەرمایەکانیان لە ئێران کشاندەوە.
زنجیرەیەک لە بڕیار و گەمارۆ بۆ سەر ئێران ڕیز
کراوە و پێدەچێ ئەم گوشارانە تا دێ زیاتر بێت.
بەرنامەی موشەکی ،بەرنامەی ئەتۆمی ،هێرشە
سایبەرییەکان ،سیاسەتی ناوچەیی کە بە ناونیشانی
پڕچەککردنی گروپە میلیشاییە و تیرۆریستییەکان و
وەڕێخستنی شەڕی نیابەتی دەنارسێتەوە ،کۆی ئەو
بابەتە سەرەکییانەن کە دژایەتی ماناداری ڕۆژئاوا
و واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی بە دواوەبووە
له سەرووی هەموویانەوە سعودییە و ئیرسائیل.
خودی حەسەن ڕۆحانی ڕایگەیاندووە لە سێ
مانگی دووەمی ساڵی ،٢٠١٩شەپۆلێکی نوێی
گوشارەکان بۆسەر ئێران دەست پێدەکاتەوە کە بە
گوتەی ناوبراو» بێ وێنە» دەبیت .ئامریکییەکانیش
الیان وایە کە ئەم گوشارانە دەبێ یەکالکەرەوە
بێت و تێچووی سیاسەتی تێکدەرانەی ئێران
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فکری ،سیاسی و ئیدئۆلۆژیاکانە بەرەوڕووین،
کە ڕێژیمە سیاسییەکانی ئەم چاخەی لە سەر
بنیاتنراوە .لە پانتای سیاسەتی مەیدانی ،هیچ
هێزێکی جیددی و شوێندانەر بوونی نییە کە
بێ بەری بێت لەم شێوە بیرکردنەوەیە ،ئەوەی
هەیە هەوڵ و چاالکی پچڕ پچڕ و پەراکەندەی
ئەو کەسایەتی و گرووپ و الیەنانەیە کە
کەم تا زۆر نوێنەرایەتی سیاسی و فکریی
نەتەوە بندەستەکان دەکەن کە لە ڕووی
مەیدانییەوە کاریگەرییەکی ئەوتۆیان نییە.

ئەگەری ڕووداوی چاوەڕواننەکراو لە نێوخۆی
ئێران هۆشداری دەدات و وەک منوونە ئاماژەی
بە فیتنەی  ٩٨دەکات ،واتە ساڵێک کە دادێ.
بە گوتەی موتەهەرنیا ،ئەگەرچی ساڵی  ٧٨و ٨٨
ڕووداوگەلێک لە ئێران ڕوویاندا کە کۆمەڵگای
لە زۆر ڕووەوە تێوەگالند ،بەاڵم بێگومان ساڵی
 ٩٨ساڵێک دەبێت کە جیاواز دەبێ لەساڵەکانی
پێش خۆی .ناوبراو پێی وایە ،بە دەر لە کێشەی
نان و مەعیشەتی خەڵک و گرژیی دیپلۆماسی کە
سیبەری بە سەر دۆخی نێوخۆی ئێران و تەنگژەی
نێوان خەڵک و دەسەاڵت قورسایی دەکات،
نائومێد بوونی خەڵک لە باڵ و تەیفەسیاسییەکانی
بە ناوی ڕیفۆرمخواز و ئوسووڵگەرا ،بابەتێکی
گرنگ و مەترسیدارە .بە گوتەی موتەهەرنیا ئەم
دوو تەیفە کارایی خۆیان لە دەست داوە ،ئێستا
کۆمەلگا گەیشتۆتە ئاستێک لە تێگەیشتوویی
و وشیاری کە چیدی ناکەونە داوی مانیفێست
و بەرنامەی ڕەوتە نێوخۆییەکان .هاوکات

بباتە سەرەوە ،بە جۆرێک کە ببێتە فاکتەری
تەواوکەر بۆ سەر ئێران و گۆڕینی ڕەفتاری تاران.
کۆنفڕانسی وارشۆ کە بە مەبەستی پەرەپێدان بە
ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکە بەرێوەچوو،
نیشانی دا کە زۆرتر پەراوێزخستنی ئێران و
پێکهێنانی هاوپەیامنییەکی دژ ،ئامانجیەتی،
بە جۆرێک کە تەنانەت یەک واڵتیش ددانی
خێری بە ئێراندا نەنا .ئەم کۆبوونەوەیە و هەوڵە
ژێربەژێرەکانی ئەمریکا و دژەکانی لە ناوچە لە
مانگەکانی ڕابردوودا ،دەستپێکی قۆناغێکی نوێ لە
ملمالنێی ئامریکا و هاوبەشەکانی لەگەڵ ئێران وێنا
دەکات .جۆن بۆڵتۆن ،ڕاوێژکاری ئاسایشی نەتەوەیی 
کۆشكی سپی ئاماژەیەکی لە دووتوێی پەیامێکدا بە ڕوانگەیەکی دیکەی ئێرانی
ڕوونی ئەم ئاماژەیەی گەیاند ،بۆڵتۆن بە ڕوونی مێهدی موتەهەرنیا ،یەکێک لە تیۆریسیەنەکانی
باسی ئەوەی کرد کە بە دووری دەزانم کۆماری کۆماری ئیسالمی لە وتووێژێکدا لەگەڵ سایتی»
ئیسالمی ساڵوەگەری زیاتری لە بەردەمدا مابێت. دیپلامسی ایرانی»،بە پوختی ،قەیران و بنبەستی
سەرەکی سەر ڕێگای ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی
دەستنیشان کردووە .موتەهەرنیا دەڵێت:
ئۆپۆزسیۆنی وەفادار
ان،
ر
ئێ
ئێستای
اناوی
ر
قەی
هەلومەرجی
لە
ئەساسەن،
ئەگەرچی باسی تێپەڕبوون لە کۆماری ئیسالمیی
پێشبینی ئەوەش دەکات کە خەڵک زۆر بە
ئێران لە الیەک جێی نیگەرانی و پەرۆشییەکی کۆمەڵگای ئێرانی بە ڕادەیەک لەگەڵ مەترسی و
جیددی وەدوای داخوازەکانی خۆیان بکەون.
گەورەی بۆ کاربەدەستانی ڕێژیم دروست کردووە ،نەبوونی ئاسایشی کۆمەاڵیەتی بەرەوڕوویە کە
موتەهەرنیا پێی وایە کە کۆمەڵگا بەرەو جۆرێک
وەک بۆ خۆی دەڵێت گەیشتۆتە سەر هێڵێکی
لە الیەکی دیکەشەوە ،نیگەرانیی بەشێک لە زۆر هەستیار .ئەو هەروەها سەبارەت بە لە تەقینەوە دەچێت کە لێوانلێوە لە ناڕەزایی.
بەناوی ئۆپۆزسیۆنی»بەرئەندازی»ی بەدواوە بووە
ئەو هەروەها دەڵێت :لە کۆتاییەکانی  ٩٧و
کە زۆرتر دەکرێ ناوی ئۆپۆزسیۆنی وەفاداریان
دەستپێکی  ،٩٨بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
لە سەر برنێت .ئەوان هاوکات کار لە سەر دوو
هیچکات چاوەڕێی ڕابەرایەتیکردنیان لەالیەن
بژاردە دەکەن ،بژاردەی ڕووخان و بژاردەی
ڕەوتەکانی نێوخۆوە ناکەن و ڕێگەی خۆیان
ڕیفۆرم کە زۆرتر وەک گەمەیەکی سیاسی دوو
دەگرنە بەر .بە شێوەیەک کە لە ڕیفۆرمخواز و
سەرە دەچێت .ئەگەر گۆڕانکاری و چاکسازی
ئوسووڵگەرا تێپەڕدەبن ،پوختەی قسە ئەوەیە کە
تێدا کرا پشکێکیان بەربکەوێ و ئەگەریش ڕووخا
مێژووی ئەم دوو ڕەوتە لە کۆتایی دایە .کۆمەڵگا
لێی بێ بەری نەبن و دەستکەوتێکیان هەبێت. پوختەی قسە ئەوەیە کە
بە دوای گۆڕانکاریی بنەڕەتیدا دەگەڕێ ،کە واتە
خوێندنەوە و وردبوونەوە لە هەڵوێست مێژووی ئەم دوو ڕەوتە لە
یان دەبێ حاکمییەت هەوڵی گۆڕینی ڕوانگەی
و بەیانی بەشێکی هەرەزۆری بە نێو
خەلک بدات یانئەوەی کە بەستەری ناڕەزاییەکان
ئۆپۆزسیۆنی فارس /ئێرانی بەچەپ و ڕاستەوە کۆتایی دایە .کۆمەڵگا بە دوای
هاوسەنگ بکات و ئارامی بۆ واڵت بگەڕێنێتەوە.
،ئەمانگەیێنێتە ئەو قەناعەتە کە ئەگەرچی لە گۆڕانکاریی بنەڕەتیدا دەگەڕێ،
بە گشتی گریامنە دەکرێ کە قەیرانە
سەر نەمانی کۆماری ئیسالمی و تێکەوەپێچانی کە واتە یان دەبێ حاکمییەت
تێکچڕژاوەکانی ڕێژیم لە نێوخۆ و دەرەوە ،قووڵرت
ببنەوە ،لە کاتێکدا توانای چارەسەرکردنی نەماوە،
کۆک بن ،بەاڵم لە سەر داهاتووی سیاسی ئێران هەوڵی گۆڕینی ڕوانگەی خەلک
و و چۆنیەتی ڕوانینیان بۆ بەها دێموکراتیکەکان
ئەوپەڕەکەی بیهەوێ ئیدارەی بکات .گەرچی
بەستەری
کە
ئەوەی
یان
بدات
نەوەی خومەینی پێی وایە کە ئەساسی قەیران لە
و مافی نەتەوەکانی غەیرە فارس ،هەمان
ڕێچکە و سیاسەتی کۆماری ئیسالمییان هەیە ناڕەزاییەکان هاوسەنگ بکات
نێوخۆیە و ئەمە هەمان ئەو پەیامەیە کە خەڵکی
ئێران لە دوو ساڵی ڕابردوودا و لە میانی دوو
کە بە» سیاسەتی قەومی» دەنارسێتەوە .و ئارامی بۆ واڵت بگەڕێنێتەوە
شەپۆلی سەرتاسەری لە خۆپیشاندانەکان ،بێ گرێ
کاردانەوە و هەڵوێستی تێکڕایان بە نیسبەت
و ڕاشکاوانە گەیاندیانە گوێی کاربەدەستانی ڕێژیم.
پرسە هەستیارەکان بە تایبەتی کە پێوەندی
ئەگەرچی نیوەی زیاتری حەشیمەتی ئێستای
بە قۆناغیدوای کۆماری ئیسالمی ئێرانیشەوە
ئێران لە ساڵەکانی دوای شۆڕشی گەالنی ئێران
هەبێت ،ئەم ڕاستییە دەردەخات .کە واتە
لە دایک بوونە ،بەاڵم بەو مانا نییە کە لەگەڵ
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داخوازەکانیان و شۆڕشی بە تااڵنرباوی ئەم واڵتە
بێگانە نەبن .دوای تێپەڕبوونی چل ساڵ لە
حوکمی کۆماری ئیسالمی ،ئەگەر چی دەگوترێ
دەستکەوتەکانی شۆڕشی گەالنی ئێران بە تااڵن
براوە ،بەاڵم واقعی ڕووداوەکان پێامن دەڵێت
کە گوتاری شۆڕش و ڕاپەڕین لە جێی خۆیەتی.
ساڵی  ١٣٥٧کە شەقامەکان جمەی دەهات،
بەشێکی زۆر لە خەڵکی ئێران نەیاندەزانی بە دوای
چیەوەن ،بەڵکوو باوەڕێک دروست ببوو کە پێیان
وابوو هەموو شتێک لەوەی کە هەیە ،باشرت دەبێت.
ئەزموونی چوار دەیە دەسەاڵتدارێتی کۆماری
ئیسالمی نیشانیدا کە بە بێ ئامانجی ڕوون و
بەرنامەی دیاریکراو ،ناکرێسیستمێکی سیاسی بێتە
کایەوە کە توانای وەدیهێنانی ویست و داخوازەکانی
خەڵکی هەبێت ،خۆپیشاندان و ملمالنێی سەر
شەقام ،بەستەرەکان فەراهەم دەکەن ،بەاڵم داڕشتنی
پالن بۆ داهاتوو لە سەر شەقام ڕایی ناکرێت.
سەرشەقام نابێتە مەیدانی داڕشتنی بەرنامەی
سیاسی .گومان لەوەدا نییە کە لە بۆشایی و بە بێ
ئەڵرتناتیڤێکی بەبەرنامە و خاوەن هێز ،ئەوەیڕوو
دەدات تەنها بزووتنەوەیەکی کوێرە کە ئاراستەکەی
نادیارە و تەنیا خەسار و تێچووی بە دواوەیە.
نەتەوە ژێردەستەکانی ئێران و کەمینە ئەتنیکی
و ئایینیەکان لە هەلومەرجێکدا دەتوانن بنب بە
فاکتەری هەڕەشەبۆ سەر ڕێژیم کە ئەم هەڕەشەیە
بەردەوام بێت .ئەوەی کە خودی ئەم هەڕەشەیە
تا چ ڕادەیەک دەتوانێ حکومەت الواز بکات
یان بەرەو ڕووخانی ببات ،پرسیارێکی دیکەیە و
بەندە بە کۆمەڵێک پارامێرت و هۆکاری جیاوازەوە
ڕاسانی ڕۆژهەاڵت و ئەگەرەکانی
 لە دەقی ئەو هاوکێشە و گۆڕانکاریانە کە لە پێوەندی
لەگەڵ ئێران وملمالنێکانی ڕێژیم بە نیسبەت نێوخۆ
ودەرەوەی لە ئارادان ،ئێستا وداهاتووی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان لەبەردەم دەیان ئەگەر و پرسیاردایە.
ڕاسانی رۆژهەاڵت کە رێڕەوەکەی لە سەر
بنەمای لێکگرێدانی خەباتی شاری و شاخ بنیات
نراوە ،بە مانای دابەشکردنی ئەرکی خەباتە
بە سەر سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
خۆرهەاڵت .ڕاسان ،پڕۆسەیەکی هەمەالیەنە کە
تاکوو ئێستا ئەگەر هەڵسەنگاندنی بۆ بکرێ،
بزووتنەویەکی ناسەرکەوتوو نەبووە ،بگرە
پشوودرێژ بووە و هەنگاوەکانی قاییم کردووە.
ئەزموونی چەند ساڵی ڕابردوو نیشانیدا کە پشت
بەسنت بە هێزی نێوخۆ و هاوکاری و هاوخەباتی
هێزە کوردییەکان ،ڕێتێچووترین بژاردە بووە کە

ڕێگای بۆ خەباتێکی شوێندانەرتر هەموار کردووە.
لەگەڵ ئەوەی کە بەردەوام بوونی ڕاسان ،خاڵی
جەوهەری و بنەماییە ،بەاڵم بۆ نەهادینەکردنی
ڕاسان و بنەجێ کردنی پێویستە ،یەکەم لە ڕووی
جۆغرافیاوە ببێت بە بزووتنەوەیەکی گشتگیرو بۆ
ناوچەکانی باشوریزاگرۆس تەشەنە بکات ،دووەم
لە ڕووی کاتەوە ،ببێت بە دیاردەیەکیهەمیشەیی.
سەرباری حوزووری پڕشکۆی هێزی پێشمەرگەی
کوردستان و کاریگەرییەکانی لە پانتای ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ،دەبێ میکانیزمێک بۆ لێکگرێدانی
خەباتی شار و شاخ دەستنیشان بکرێت .بە باوەڕی
دڵسۆزان و خەمخۆرانی بزووتنەوەی نەتەوەیی -
دێموکراتیکی کوردستان ،ئەو میکانیزمە دەتوانێ
گوتارێکی بەهێز بێت کە توانای لێکگرێدانی
فرەچەشنی و جیاوازییەکانی ڕۆژهەاڵتی
کوردستانی هەبێت و تاکەکانی ڕۆژهەاڵت بانگ
بکات کە تاکوو ئێستا ئەگەر نەڵێین بۆشایی ،بەاڵم
وەک الوازییەک بە ڕاسانەوە دیارە .ئەم گوتارە
دەشێ جەخت بکاتە سەر چینی مامناوەندی
خۆرهەاڵتی نوێ کە شوێندانەری و وەزنی
تایبەتی بە خۆی هەیە و گرێچنی(بافت) شار و
ناوچەکانی کوردستان سەملێنەری ئەم واقعەیە.
هەر بۆیە حوزوور و خەباتی پێشمەرگانە ،خەباتی

ڕاسانی رۆژهەاڵت کە
رێڕەوەکەی لە سەر بنەمای
لێکگرێدانی خەباتی شاری
و شاخ بنیات نراوە ،بە مانای
دابەشکردنی ئەرکی خەباتە بە
سەرسەرجەم چین و توێژەکانی
کۆمەڵگای خۆرهەاڵت .ڕاسان،
هەمەالیەنە
پڕۆسەیەکی

شار(بە دەر لە کایەی سیاسی ڕێفۆرمخوازی
) و بوونی دیسکۆرسیکی بەهێز و مانابەخش،
سێ کوچکەی بزاوتێکی هەمەگیر و شوێندارە.

پرسی یەکڕیزی و هاوخەباتی هێزە
کوردستان،
شۆڕشگێڕەکانی خۆرهەاڵتی
پرسێکی دیکەی جەوهەرییە لە بەردەم
ڕاسان کە لە نەبوونیدا ،بزووتنەوەکە تووشی
خەساری قەرەبوونەکراوە دەبێت و وەک
کورد دەڵێت سەرمان بێ کاڵو دەمێنێتەوە.
یەک گوتاری و یەک بەرنامەیی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵت ،بە تایبەتی کە ئێران لە بەردەم
ئەگەری گۆڕانکاری بەهێزدایە ،لە هەموو
کات زیاتر زەروورەتێکی مێژوویی و سیاسییە.
تاکوو ئێستا ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کورستان ئەزموونێکی هەرچەند
سەرەتایی ،بەاڵم پڕنێوەرەۆک و سەرکەوتووە
بووە و ڕای ئەرێنی کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی لە
سەر بووە .چارەنووسی هاوبەش ،پێویستی
بە خەباتی هاوبەشە ،چ لە پێوەندی لەگەڵ
هێزە کوردییەکانی ڕۆژهەاڵت و چ لە پێوەندی
لەگەڵ نەتەوە ژێردەستەکانی ئێران .وەک لە
سەرەوە ئاماژەی پێکرا ،نە تەنیا مافینەتەوەیی
و دێموکراسی بۆ دژبەرەکانیکۆماری ئیسالمی
نەبووەتە پرسێکی جیددی ،تەنانەت هێنانە
بەرباس و کەوتنە ڕۆژەڤی بۆ ئۆپۆزسیۆنی
وەفادار بە ئێرانگەرایی ،بڤەیە .لەم ڕووەوە
مخابن ،هاوتەریب لەگەڵ ڕێژیمەکان ،دوژمنی
سەرەکی ئێمەی کورد و نەتەوەبندەستەکان،
ئێران وئێرانگەراکانن .سیاسەت ،پانتای ملمالنێ
و ڕکابەرایەتی هێزی ڕووت و بەرژەوەندییە،
بە بێ هیچ پاشگر و پێشگرێک .یەک گوتاری،
هاوهەڵوێستی ،هاوخەباتی و واقعی هێزی
مەیدانییە کە تەکلیفی ئێمـەی کورد لەگەڵ
ناوەند و ناوەندچییەکان یەکالدەکاتەوە.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ڕێژیمێکی لە ئاشتی
نەهاتووە ،بەاڵم ئەزموونی خۆبەدەستوەدان و
تەسلیم تەڵەبیی تێدا بەدی دەکرێ .ئەگەری
گەڕانەوەی بۆ سەر مێزی دانوستان و تەنانەت
مل بادانی و درێژەدان بە ملمالنێیەکی دژوارتر،
هیچ لەم زەروورەتە ناگۆڕێ کە کورد لە
ڕۆژهەاڵت دەبێ هاوخەباتی وبەرژەوەندی
نەتەوەیی بکاتە پڕەنسیپێکی نەگۆڕ .بە
پێچەوانەوە دەبینە بەشێک لە پەڕاوێزی ناوەند .
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دهزگای پهروهرده و لێكۆڵینهوهی
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