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 بێ ڕۆح  ڕۆحی جیهانێكی : ئێران

 
  
  
 
 
 
 
 
 

 (فۆکۆ دەربارەی شۆڕشی گەالنی ئێران)ڵ میشێل فوكوی  گه گفتوگۆ له

 
 الدین بڕوا عه: ەلەئینگلیزیەو  رگێڕانی وه

  
 ویستتی و  ئیتراده  لته یی نمونه گوزارشتێكی و سیما ك وه و كات ده ئێرانی شۆڕشی ستایشی دا دیالۆگه م له فوكو میشێل
 ك وه كتانی  زاراوه و مك چته ڵقواڵوی هه  و س  یوه په ك یه شێوه هیچ  به  شۆڕشه م ئه و، ئه ڕای به. ڕوانێ  ده لێی لی كۆگه

 ڕوی  لته شتا دژی  شتۆڕش ئێرانتدا  لته ی وه ئته بتۆ  وایته ڕای فۆكتۆ.  نیته ئابوریی ی وه وساندنه چه و تی یهچینا ملمالنێی
  لته رادیكتاڵی و یی ڕیشته كی گۆڕانكارییته  بتووه ناچار شیعه ئۆپۆزسیۆنی ، پێبكرایه كاری و  بوایه ر كاریگه  وه سیاسیه
  خۆشتتكردوه  گۆرانكارییتته م ئتته بتتۆ ڕێگتتای و  بتتووه ر تیتتده یارمه  هكتت شتتی وه ئه   . بكتتات دا كتته ڵكه خه ختتودێتی و ستتوبێك 
 هتیچ شتدا ڕوكه  لته  ئتایین  وایته پێتی  ی ماركستیه  ویسته نه ڵگه به و ئه دیهێنانی به ك وه ، بووه ئیسالم ڕۆحیی   تی سیاسه
 . ڕۆح بێ  جیهانێكی ڕۆحی  له  جگه  نیه

 

 و  ستازكراوه  بالنشتێوه بیتار و بریێتر كالیتر ن الیته  لته 9191 ساڵی( حڕۆ بێ  جیهانێكی رۆحی) ش وتنه چاوپێكه م ئه
 .ئینگلیزی  به تی كردویه شێریدان ئاالن

 

  و به بووم رسام سه تۆ، كو وه تر، سی كه زۆر ك وه منیش ین؟ ستپێبكه ده پرسیار ئاسانترین  به توانین ده :كالیر بریێر

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip5dvz3rPgAhVR2KQKHYloDGEQjRx6BAgBEAU&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/%D9%81%D9%88%DA%A9%DB%86%D8%9B-%D9%BE%DB%95%DB%8C%D9%88%DB%95%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8E%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%88%DA%98%DB%95%D9%88-%D9%87%DB%95%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%95%D8%AA-%D9%A2/&psig=AOvVaw3U3kK-tU8JhG7AgkAviVLC&ust=1549975447775941
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 بۆچی؟  .ڕویاندا ئێران له ی ڕوداوانه
 

 شتتێ  ده اڵم بتته بێ ، هتته متری كتته خێكی بایتته و گرنگتتی  نگتته ڕه  كتته تتتر پرستتیارێكی بتتۆ  وه ڕێمتته بگه وێ  متته ده :وفوك  
  لته ی وه ئته ئایتا كتات، ده چتی  لته بتا  چتی ئایا:  كه ی وه ئه ك وه تی بابه ندێك هه  له یشتن تێگه بۆ بێ  ر ڕێخۆشكه
 ڕاستتیدا له ڕاستتن؟  و پ چته ی ره بته و بتاڵ  بته ر سته ی ستانه كه و ئته ۆبت بێتزاری و یی تتوڕه ی مایه  بۆته  ڕویدا، ئێران
 و رنج سته ی مایته  بووه نه نیكاراگوا یان  نمونه بۆ پورتوگال ی شێوه مان هه  به ڕویدا،  كه ی یه شێوه و به ئێران ی كێشه

 ختۆردا رمیی گته ر به له خۆیان ڵكی خه  اتێكك  نیه هاوین ڕاستی ناوه  ی نیكاراگوایه و له ستم به مه  ته ڵبه ئه . هاوسۆزیی
  بتتته ستتتتم هه زوو ر هتتته ئێرانتتتدا دۆخی لتتته اڵم بتتته. پێتتتدرا زۆریشتتتی كی گرنگیتتته و خ بایتتته ر هتتته چی كتتته ، ڵخستتتتوه هه

 .بوو نه وخۆ ڕاسته و جێ ستبه ده كی هاوسۆزییه  نجامی ره ده و زاده  كه ك یه وه كاردانه كرد، بچوك مرۆیی كی یه وه كاردانه
 تێكی بابته  وه تارانته  لته و ئته. یناستی  ده باش تۆ  كه بوو هه  نوسه رۆژنامه  خانمه و ئه وێ له ، وه بهێنمه ك یه نمونه با

 ت مارگیر ده) تی سیفه كات، ده ئیسالمی شۆڕشی باسی  كه یدا كه وتاره ی ڕسته دوا  له ، وه باڵوكرایه پاری   له  كه نوسی
 زیتاد بتۆی  وه كته ڕۆژنامه ن الیته له و  نوستیوه نه وای و ئه   گوایه  كه وتبووی خۆی رچی گه ئه و،كارهێنابو به ی(تیك نه فه

 وروژانتدنی ی مایته  بۆتته ڕاستتی به ئێرانتی ی وه بزوتنته  كه م ستبكه هه كرد من له وای  یه واژه سته ده و ئه اڵم به ، كراوه
 .بێزاری و یی توڕه  له جۆرێك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خۆر نگی جه و كردن كۆلۆنیالیزه دژی له پاری  شەقامەکانی سەر لەخۆپیشاندانەکانی دیکات بەشداری ۆفۆک میشیل
 ئاوا
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  پته چه ڵوێستتی هه  وه كته الیه  لته. ن هته ئێتران بتۆ  شتیاو و  كراوه تێڕوانینی و ڵوێس  هه ندین چه  دیاره :بیار بالنشێ
  پته چه موو هته و كتات ده ئێران  له پاڵپشتی  كه كۆمۆنیس  ڕێكخراوی  نمونه بۆ كان، رتۆدۆكسه ئه و كالسیك  وه توندڕه
  وانته ئه  ڕاستته: ڵتێن ده  كه ن گروپانه و ئه  مانه ئه. ن كه لێده پشتگیریی لینینییش ت ماركسی ی ڵه كۆمه و كان وه توندڕه
 هتیچ بێ كرێ  ده  بۆیه ر هه تر، هیچی و  ڵغانێكه قه نها ته به  كه ئایینه ، نیه گرنگ  وه ئه اڵم به ئایینینن، ری یاخیگه
 پیتتاوێكی تی رایتته ڕابه  بتته ئیمپریتالیزم  بتته دژ  كالستتیكییه باتێكی ختته نها تته به  وه ئتته ین، بكتته پشتتگیرییان ك دوودڵیته
 مڤێتنتا  لته  كته ی وه ئته ی هاوشتێوه واو تته بێت ، لینینیتیش ت ماركسی سێكی كه شێ  ده  و  یه ینی خومه ناوی  كه ئایینی

 كۆمۆنیستتی و سۆشیالیس  كانی پارته دوو ر هه بینی  ده   وه، بخوێنیته( L’ Humanite) ی ڕۆژنامه ر گه ئه تۆ ، یه هه
 پتتارتی ها روه هتته پ، چتته وترین میتتانڕه ڵوێستتتی هه تریشتتدا، دیتتوێكی  بتته.  یتته هه ڵوێستتتیان هه مان هتته شۆڕشتتگێڕییش
 بێزارییانتته  و بتته ر هتته  تاوه ره ستته له یتتش( Libération) ی رۆژنامتته ری وه چتتوارده  لتته و تونتتدڕه پی چتته و سۆشیالیستت 

 كتۆن شتتێكی  له ،   چه په  له  بریتیه نها ته به ئایین: م كه یه بڵێن، ش  دوو نها ته به وێ  یانه ده وان ئه.  كرێن ده ژمار ئه
 ر گته ئه: م دووه  ، بته و  یه هه  وه خۆیانه نانژ ویستی و ز حه  به ندی یوه په م النیكه  كه كشێ پاشه له  جۆرێكه ، سواو و

  جتتۆره هتتیچ دروستتتبوونی ری گتته ئه  لتته  ناكتتات پێویستت  كتترد، تی وایتته رمانڕه فه و ستت  ده  گرتتته اڵتی ستته ده ئتتایین
 بترسین؟ نوێ تێكی دیكتاتۆریه

 
  نگتته ڕه یتتان ن، هتته یی تتتوڕه  لتته دیكتته جتتۆری نتتدین چه  وه ییتته بێزار   شتتنه چه دو م ئتته پشتتتی له بڵێتتین كرێتت  ده :فوك  و

 تی قڵیتته ئه الی بتته  كتته  وه بینتته ده ك یتته دیارده ڕوی ڕوبتته  ی وه لتته نائتتارامی و پشتتێویی  لتته جۆرێتتك بێ ، هتته رستتوڕمان سه
  تت كته زاراوه ی كته رفراوانه به مانتا  بته ت شۆڕشگێڕییبوون  به  یه ده دیاره و ئه شێ  ده.  نامۆیه و یر سه زۆر   وه ئێمه سیاسی
 و ر وستتێنه چه اڵتێكی ستته ده دژی لتته  یتته هه  وه كتته یه وه ته نه ڕینی ڕاپتته و یتتاخیبوون  بتته نتتدی یوه په  چونكتته ین، ببتته نتتاو

 : ین بكه دینامیك دوو تێبینی توانین ده  كه  ین كه ده شۆڕش  به رك ده  كاته و ئه  ئێمه. ر داپڵۆسێنه
  وه ڕوبوونتته ڕوبه  لتته یتتان  تیدایتته چینایه ملمالنێی لتته ی وه ئتته ، دایتته كه ڵگه كۆمتته  لتته كتته  یتته  ناكۆكیه و ئتته میان كتته یه

 .  یه هه كاندا تیه اڵیه كۆمه
 یتتان حیزبێتتك چینێتتك، و، پێشتتڕه حیزبێكتتی گی ئامتتاده و بتتوون مانای بتته  كتته  یه سیاستتیه  دینامیكتته و ئتته میشتتیان دووه

 متن. بتات ده خۆیدا ڵ گه له  كه وه ته نه و ت میلله موو هه  كه ی ارهم ری سه و ئه كورتی، به. دێ  سیاسی كی ئایدیۆلۆژیایه
  وه ئێمته الی بته  كته  نیته تێتدا ی دینامیكیته  ته خاسیه دوو م له كام هیچ دات ڕوده ئێراندا  له ئێستا ی وه ئه بینم ده وای

  ، یه شۆڕشگێڕانه كی یه وه بزوتنه وه ئێمه الی به ی وه ئه. ن شۆڕشگێڕانه كی یه دیارده ر هه ی وه ره ناسه و  وه ره جیاكه خاڵی
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 . و پێشڕه هێزێكی  بۆ بێ   ئاماژه نایشتوانێ  كچۆن وه ،  دیاریبكات ڵگه كۆمه كانی كیه ناوه ناكۆكییه  ناتوانێ 
 

 كرد ستتده هه وایتان تت  بینیتوه شتێكیانم به ختۆم بتۆ متن  كته تت بوون هه ماركسیس  بڕێك تاران زانكۆی  له :بیار بالنشێ
 ی وه لته ، لێكردبتۆوه بیریتان ی وه لته بتوو تر وره گته زۆر  كته شۆڕشێك ژین، ده دا بێوێنه و نگ شه قه زۆر شۆڕشێكی ناو له

 ، وه لێكردۆتتته بیریتتان چتتۆن داختتۆ لێكتترا پرسیاریشتتیان  كتته. بینیبتتوو   پێتتوه ونیان ختته یتتا خواستتتبوو بتتۆ ئومێتتدیان
 ((.و پێشڕه بێ به اڵم به ، یه شۆڕشگێڕانه خێكیدۆ  مه ئه: ))بوو  مه ئه یان كه اڵمه وه
 

  كته  یته وه ئه زیتاتر  بیستتومه  كه شۆڕشته ر رامبته به ئێتران ڵكی خته ی وه كاردانته ی ربتاره ده متن  كته ی وه ئته :كالیر بریێر
  بتته ت نانتته تتته تتت خۆرئتتاوادا  لتته ڵكی ختته كرێتت ، ده شۆڕشتتگێڕانه كی یتته وه بزوتنه  لتته بتتا  كاتێتتك.  گتتات تێینا  ڵك ختته
  دیتتوی  بتته  گۆڕانتته ی كتته ئامانجه  كتته  شتتتێك بتتۆ چێتت ، ده وتن پێشتتكه مكی چتته بتتۆ یاڵیان ختته وخۆ ڕاستتته تتت  وه شتته ئێمه
 اڵم بتته.  وه پرستتیاره ژێتتر  خرێنتته ده ئایینیتتدا كی یتته دیارده دۆخی لتته ش مانتته ئه موو هتته. ندندا ستته ره په و كردن شتته گه
 ی ده سته بتۆ  وه ڕێنته گه ده  كته  زراوه دامته بۆچتوون ڵێك كۆمه مای بنه ر سه له ئایینی ی وه نهڕوبوو ڕوبه پۆلی شه ڕاستیدا له

 وا  كته كترا ده تی اڵیته كۆمه ریی روه دادپته  لته بتا  كاتێكتدا له كترا، شا تی دژایه  وه شه بۆچونانه م به ر هه, م یه سیانزه
 بوویت  ئێران  له تۆ  كه ئایا نازانم من مێستا ئه. بێ  وتن كهپێش كرداری و  وه بیركردنه هاوشانی و ریب ته بوو دیار

.  قورسته كتارێكی  وه منته الی بته  چونكته ی ، بكته  ئایینیته  وه ڕوبوونته ڕوبه و ئه مۆركی و سروش  ستنیشانی ده  توانیوته
 ئاستی و  شێوه ندین چه نی خاوه ی وه له  جگه  مه ئه دان،  گێژاوه و ئاڵۆزی  و ئه ناو  له كانیش ئێرانیه هێشتا من ڕای به

 واو تتته  كته(( ینی خومته بتتژی: ))كتات هاوارده بینیت  ده كوڕێتك  وه كتته الیه  لته. ربتڕینن ده و زمتتان و گوتتار  لته جیتاواز
 هتتتیچ متتتن ڵێتتت  ده  كتتته(( ینی خومتتته بتتتژی: ))قیژێنێتتت  ده بینیتتت  ده تتتتر كتتتوڕێكی تی، یتتته كه ئایینه  بتتته ڕی بتتتاوه
: ڵێ  ده بینی  ده تر سێكی كه  وه الشه و له بینم، ده سیمبولێك ك وه نها ته ینی خومه و  نیه ایینیمئ كی ندێتیه تمه تایبه
  كته  باشتره پێ یم(( داری مه ت ریعه شه)) اڵم به وێ ، خۆشده ینیم خومه ئایینییم، و ڕدار باوه ك یه تاڕاده سێكی كه من

 نیشتانی تتا ریدا سته  بته  داوه كی یته چه په بینیت  ده كچێتك. ینی هخومت  له  جیاوازه واو ته ئایینیی و سیاسی فیگورێكی
 كی یتته چه په هتتیچ  (موستتوڵمان  نیمچتته و ستتێكیوالر  نیمچتته) بینیتت  ده تتتریش كچێكتتی ،  شتتایه ی كتته ڕژێمه دژی بتتدات
 ئاستتی دا، ڵكته خته موو هه م ئه ناو له بینی  ده ك وه …((ینی خومه بژی موسوڵمانم، من: ))ڵێ  ده چی كه ، پۆشیوه نه

 و ن كته ده هتاوار  وه زۆره فوكوڵێكی كته  بته و نگ ده ك یه موویان هه هاوكات چی كه ن، هه  وه بیركردنه له جیاوازجیاواز
 . وه ونه كه دورده كتری یه  له  ش جیاوازانه  ئاسته و ئه موو هه پاشتر  دیاره((. ینی خومه بژی: )) قیژێنن ده
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 زۆر كتێبێكتی  وه منته الی بته ، وه خوێندبێتته نستی ره فه شۆڕشتی ی ربتاره ده فوریێ  فرانسوا ی كه كتێبه تۆ نازانم :فوكو
 كان شتنه چه ی ستنیشانكردنه ده و  وه جیاكردنه  گێژاوی م له بتوانین تا بدات تیمان یارمه  نگه ڕه و  یه كانه زیره و گرنگ
 ر بتته ی تیتته اڵیه كۆمه  گۆڕانتته و ئتته و كان ئابوریتته  پڕۆستته می رجه ستته نێوان لتته كتتات ده ك جیاكارییتته  فتتوریێ. ربچتتین ده
 باستتی كچتتۆن وه دێتت ، كۆتاییتتان باشتتی  بتته زۆر ش، كه شۆڕشتته پتتاش و ن كه ستتتپێده ده باشتتی  بتته زۆر  9971 شۆڕشتتی له

  شتتانه و ئته نتدێتی تمه تایبه  لته بتا  وێ  یته ده و ئته. كتات ده بتۆ شتمان  شۆڕشگێڕانه ڕوداوی كانی تیته تایبه  ته خاسیه
  كته بكات  وه ئه باسی تی ستیشیه به مه اڵم به یژێنن، ده و رێنن یگوزه ده زمون ئه ك وه  قوڵ وه، ناوه  له ڵكی خه  كه بكات
 ی كه شۆڕشته كتۆی و  دروستتیانكردوه  وه پێكته  ڕۆژ به ڕۆژ  كه ك شانۆیه ، راندوه گوزه چیان  شانۆیه  جۆر و ئه ر سه له داخۆ

 بۆ  مه ئه ئایا  كه  یه وه ئه من ی كه پرسیاره . پێكهێناوه
 
 
 
 
 
 
 

 . بەگیلۆتی شازدی لویسی سەرپەڕاندنی
 Georg Heinrich Sieveking, 1793 گرافیک؛

 
  ته داوه ستی ده  وه خۆیه ناو كانی كیه ناوه  ناكۆكیه موو هه به كاتدا ك یه له ئێرانی ی ڵگه كۆمه  ڕاسته ناشێ ؟ ئێرانیش

 دڵنیتاین لێتی  كته ی وه ئته اڵم بته ین، بكته لتێ نكۆڵی ناتوانین سمان كه  و  كه ڕاستیه  خۆی بۆ ش مه ئه  ته هڵب ئه ك، چه
 شتتنێك چه ، ئێرانییشتته نتتاوخۆیی زمونێكی ئتته هاوكتتات و  ڕویتتداوه  یه شۆڕشتتگێڕانه  ڕوداوه و ئتته  ستتاڵێكه هێشتتتا  یتته وه ئه

  وه ئته و ره به  كان ڕوداوه و زمون ئه موو هه  وه دڵنیاییه به. هتد … كه هی ڵگه كۆمه زمونی ئه ، خۆیه ربه سه پیرۆزی سروتی
.  وه ببینێته وخۆدا ڕاسته و ڕون گوزارشتێكی  له خۆی  كه نا  مانایه و به اڵم به: تیی چینایه كی ملمالنێیه  نه بگه چوون ده
 ڕۆڵێكی چ ، هاتوه قاقایان بینه تا و  یه هه ڵكی خه ر سه له زۆری كی ریه كاریگه  ی وه ئه حوكمی  به ئایین  واته كه ی ئه
 وه، یتته كه رۆكه ناوه و سیاستتی اڵتی ستته ده  بتته  بتتووه ندیتتدا یوه په  لتته   میشتته هه ئتتایین  كتته  یتته وه له ستتتم به مه  ؟ یتته هه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi137yo4LPgAhWCzqQKHUJcCSIQjRx6BAgBEAU&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/%D8%AF%DB%95%D8%B3%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA-%D8%A6%DB%95%D8%A8%DB%95%D8%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%DB%8C%DB%95/&psig=AOvVaw0TWX_LF1YK8VGcxvuV2oaA&ust=1549976972003449
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 دا لێتره  دیتاره ؟ یته هه ڕۆڵێكتی چ  ئایینته م ئته ئایتا هتتد، …و قوربانیدان و نگ جه ئایینی  تیه كردویه وامیش رده به
 كگرتنی یته شتنێك چه  كته ك ئایدیۆلۆژیایته وه، شتارێته ده كان ناكۆكیته  كته م ناكته ئایین  باسی  ئایدیۆلۆژیایه و ئه ك وه

  بته  بووه ڕاستی به  كه  ئایینه  له ستم به مه من. كات دروستده جیاوازدا ندی وه رژه به و خواس  ڵێك كۆمه نێوان له پیرۆز
 كی درامایته ك وه تتوانی تێك میللته  كته مر نته كی درامایته  بته سازیی، بۆنه  و نگ ئاهه  له جۆرێك  به ، سته هر كه و تفاق

  بته  وانته ئه دژی لته ختۆی، بوونی بۆ نگیریی الیه و ئینتیما ی وه تیژكردنه و دان دنه پێناوی  له باشی  به زۆر مێژوویی
 (.شا) بوون ستی بااڵده و ر روه سه  كه بهێنێ  كاری

 
 موو هته ڵتێم ده! بتوو ئێتران دانیشتتوانی  و ڵك خته م رجه سته رینی ڕاپته بتوو، یر سته  وه منه الی  به ی وه ئه :بیار بالنشێ
 باستی تتۆ: بوونتدان زیتاد  لته ر هه كان ژماره بینی  ده ربگری ، وه  نمونه  به عاشورا خۆپیشاندانی  تۆ ر گه. دانیشتوان
 موو هه دوای  چونكه.  وه ته ماونه  وه ماڵه  له  كه  كه مه ش تانه ئافره و ئه ت نانه ته و  وته ككه په و پیر سانی كه منااڵن،

  جگته  دیتاره ،((شتا بتۆ رگ مته: ))كرد ده هاواریان و بوون قام شه ر سه له تاران موو هه بینی  ده ر هه هێشتا ش وانه ئه
 و ئته و  كه ڕژێمه ڵ گه له  بوو مێژ  له زۆر  كه شی وانه ئه ت نانه ته بوون،  كه ڕژێمه ی وه ره ده  له  كه خۆر مشه ندێك هه  له
 ی مایتته  متته ئه ڕاستتتی به((. شتتا بتتۆ رگ متته شتتا، بڕوختتێ: ))كتترد ده هاواریتتان بتتوون، دا مۆناركیتته  تیتته وایه رمانڕه فه
 ی وه ئته دوای  كه  ئاشكراشه. ین بكه رامۆشی فه نابێ   كه  نه گمه ده ساتێكی چركه ، سانه په حه  له جۆرێك و رسوڕمان سه

 .ون كه رده ده  تر توێژی و چین خۆیان، شوێنی  وه چنه ده كان شته و  وه بێته ده ئارام  كه دۆخه
 

 مێتژوودا  لته ڵك خته م كته و  وه كاتته جیاده تتر ڕوداوی زۆر  له شۆڕشه و ئه  كه ی  ندێتیانه تمه تایبه و له كێك یه :فوكو
 تێكی خورافته و  فستانه ئه  لته  بریتیته لیی كۆگته ی ئیراده.    هایه ڕه لیی كۆگه كی یه ئیراده و ویس  وونیب بوون، نی خاوه

 ی ئیتراده.  وه بهێننته زگاكتانی ده بتۆ پاستاو ك وه و ن بكته شتیكاری ن ده وڵتده هه  كان ستوفه یله فه و یاستانا   كه سیاسی
 بینتین ك وه لیی كۆگته ی ئیتراده  یتوانیوه نته ستێك كه هتیچ رگیز هته  تته ڵبته ئه: تیتۆری ئتامرازێكی  لته  بریتیته لیی كۆگه

  كه بێ  شتێك ، بێ  ڕۆح بێ ، خودا  لییبوونه كۆگه و ئه شێ  ده  كه بووه وا پێم  میشه هه خۆم، ك وه من لێ ، ببینێ 
 تاران  له  ئێمه اڵم به ، وه دێنه با ته ڵمدا گه له ند چه تا  ئێوه نازانم. وێ  ناكه ری به و لێنادات ستی ده مرۆڤ رگیز هه
. گرێت  ده  رچاوه سته  وه  یشته كه ڵكه خه  لته ر هته و  ڵكته خه ی زاده  لییته كۆگه   ئیتراده و ئه بینیمان ئێراندا ری رتاسه سه و

  لییته كۆگه   یترادهئ و ئته بینتین ده  بۆیه ر هه. ڕونادات رۆژێك موو هه  وه ئه  كه بچێ  یاد له ش  وه ئه نابێ  اڵم به ، باشه
 ویش ئته  كته  یته هه ئامتانجی ك یته و ت بابته ك یته نها تته به( ین بكته ینی خومته ی كه سیاسیه مانا باسی بێ  ده دا لێره)
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 ئێرانتدا له ، گشتتیه شتتێكی  میشته هه دا ئێمته كانی تیۆره  له  كه  لییه كۆگه  ویسته و ئه. شا مانی نه و ڕۆیشتن له  بریتیه
 بێگومان  دیاره.  وه قیه ته مێژوودا له ش یه شێوه و به ر هه ،  وه دۆزیه خۆی بۆ ئاشكرای و ڕون و تی تایبه ۆرز ئامانجێكی

 ی دیكته لی گته دیارده و كۆڵۆنیالیزم  دژه نگی جه و ملمالنێ یان خۆیی ربه سه و ڕزگاریخوازی باتی خه ی شێوه  له شێ  ده
 كان ئێرانیتته: بتتوو هێز بتته زۆر یی وه تتته نه ستتتی هه ئێرانتتدا  لتته. بینرێتت ب و بكتتات ختتۆی  لتته گوزارشتت  شتتدا، جۆره و لتته
 نها تته   كانیان، ییته وه ته نه  رچاوه سته گیتانی  وتنه كه نه ربگرن، وه  بێگانه  له ك كۆمه كرد نه بوڵیان قه و  وه تیانكرده ڕه

 و ری كاریگته كاتێكتدا له كانیتان، كاروباره  ربداته ستتوه ده مریكا ئه یانهێش  نه س ، به نه  وه ره ده تی سیاسه  به پشتیان
 ی شتتانه و ئته موو هته  كته بچێت  یادمان لته ی وه ئته بێ به  دیاره. بینران ده ك یه جێگه موو هه  له مریكا ئه كانی اڵته سه ده
 بڵتێم وێ  مته ده. نترا  داده و زانر ده خۆرئاوایی ستێكی ده  به  كه ك شایه بوون، هه شادا ی كه سیاسیه  سیستمه  له  وه ره سه
  واتتته:  بوو هتته ئێرانتتدا له  كتته ڕادیكتتاڵی  ی وه تكردنتته ڕه  لتته  شتتنه چه نتتدین چه و لتته  بتتوو كێك یتته یی وه تتته نه ستتتی هه
 بوو  ده سه و ساڵ ندین چه  كه یش شتانه و ئه موو هه بۆ ڵكو به نها، ته به نا كان بێگانه بۆ ئێران ڵكی خه ی وه تكردنه ڕه
 .پێكهێنابوو وانی ئه سیاسی نوسی ارهچ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9191 تاران دیگاتە فەڕینسیەکان بەفڕۆکەی خومەینی
 

 شتدا كاته و لته چیتین، بتۆ چتوین دا( پییتاو لتین) اڵتی سته ده قۆنتاغی تی ڕه هته له ،9199 ستاڵی  ئێمته :بیار بالنش ێ
 كی زوویه ئاره ڕویدا، هێز به زۆر شتێكی حاڵ، ر هه   به .كرد لیی كۆگه ی ئیراده و ویس   له شن چه مان هه  به ستمان هه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjv2snn4LPgAhUDMewKHcu7DiIQjRx6BAgBEAU&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/foucault-iran-ismailhamaamin1/&psig=AOvVaw3U3kK-tU8JhG7AgkAviVLC&ust=1549975447775941


ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

10 
 

 و شتار نێتوان نتدی یوه په  بته  ستته یوه په  كته  وه ڕوه و لته تی تایبته به بینترا، ده چیینیتدا ڵكی خته واوی تته  له قوڵ زۆر
 ئاستایی زۆر كی یه شێوه به داچیین  ئێستای  له  كه  یه پرسیارانه و ئه موو هه  له ستم به مه ، وه كرێكاره و ڕۆشنبیر گوند،

 دۆخی لتته تێكن میللتته كان چینییتته كتترد ده ستت  هه وامتتان كین پتته  لتته. بتتا  ر بتته  خرێنتته ده و كتترێن ده ترادستتیۆنالی و
  چوبینته زۆر كی یه ڕاده تا    نگه ڕه.  بگرین رچاو به له چیینییش تی سڵه خه  بێ  ده  كه وت ركه ده بۆمان پاشتر دا، وه توانه
  ! ئێرانه  ی كه شۆڕشه نی الیه ندێك هه ی وه ڕونكردنه ستی به مه  به مان كاره م ئه اڵم به ،  وه چیینه ی كه شۆڕشه تی بابه ناو
 ، یته هه ینیتدا خومه كاریزمتای و تۆنگ زی ماو كاریزمای نێوان له یی هاوشێوه له جۆرێك دا كه ته حاڵه ردوو هه  له خۆی
 ی وه ئه نێوانی و ن كه ده ینی خومه باسی چۆن كان موسوڵمانه  كداره چه  الوه ی وه ئه نێوان له  یه هه لێكچونێكیش كچۆن وه
 . كردوه ماو ر سه له یان قسه چۆن سوور سوپای ربازانی سه  كه
 

 شتی به نتدێك هه نێتوان  لته نیشتاندا ختۆی ك ملمالنێیه ك وه چیین  له لتوریی كه شۆڕشی شدا وه ئه ڵ گه له اڵم به :فوكو
 تر نگری الیه ندێك هه ر رامبه به حیزب نگرانی الیه زۆری ی زۆربه نێوان له دانیشتوان، تری شێكی به دژی له دانیشتوان

  متتن رستوڕمانی سه ی مایته  بتتووه ئێرانتدا  لته ی وه ئته اڵم بتته. هتتد …و حیزبتدا و دانیشتتتوان نێوان لته حیزبتدا، ناو لته
  كه ی وه ئه. نابینی  كتری یه  دژی  له  كه ڵگه كۆمه كانی جیاوازه  زه گه ڕه نێوان  له ك ملمالنێیه و بات خه هیچ  كه  یه وه ئه
 ك یتته و ملمالنتتێ ك یتته نها تتته به  كتته  یتته وه ئه  خشتتیوه به  كه شۆڕشتته  بتته ی قورستتاییه و ئتته هاوكتتاتیش و  جوانیتته و ئتته
 و پتۆلی   بته  كته ت وڵته ده كانی شته ڕه هه و ترستی مه ڵ هگت له  ڵكته خه واوی تته ی وه ڕوبوونه ڕوبه:  یه هه  وه ڕوبوونه ڕوبه
  الی  لته  كته ریه هه ملمالنێكه، كانی نه الیه  چونكه ین، بكه ڕۆیی زیاده نابێ  من ڕای به. هاواڵتیان ر سه  یكاته ده ك چه

 ڵكی ختتته. ك چتته  شتتیهێر  وه تریشتته ی الكتته  لتته بینتتین، ده ڵك ختته واوی تتته ویستتتی وه كتته الیه  لتته:  دیتتاره  وه خۆیتته
 و وامبوون رده بته كان خۆپیشتاندانه. پێبگترن پێشتیان هتاتن كانیش تانكته ، جتاده ر سته  هاتنته و كرد خۆپیشاندانیان

  شوناسئاستا كی یته ڕێگه و  شتێوه  بته زۆری بته  ش مته ئه. كتردن ده بارانیان گوللته ر هته كانیش نگه تفه ، وه بوونه ده  دووباره
  لته ك گۆڕانكارییته هتیچ بێ بته لتێ بتوو، ده توندتر و رمتر گه هات ده تا جیاوازیشدا ساتی و ئان  له ت ڵبه ئه ڕویدا،
 زۆر خۆرئاوادا لته كان ڕۆژنامته ری خوێنته بینی  ده ك وه.  بینی  ده خۆپیشاندان ی وه بوونه دووباره. یدا كه شێوه و سروش 

  وایته ڕام متن اڵم بته! ئێران لته  تره خۆپیشاندانێكی و ڕێپێوان  وه دیسانه ئۆه،: یانوت ده وان ئه بوون، بێزار  مه له زوو
 خۆپیشتاندان ی وشه دا لێره بێ  ده. بوو هه چڕوپڕی سیاسی كی مانایه  كه خۆپیشاندانه و ڕێپێوان ی وه بوونه دووباره   كه
 خۆیتان ویستتی بۆ خۆپیشاندان ون،ماندوبو بێ و  رانه ده كۆڵنه ڵكێك خه: ربگرین وه ی كه رفیه حه و نگی رهه فه مانا به
 نكتۆڵی نتاتوانین اڵم بته ، ڕوختاوه  وه خۆپیشتاندانه و ئته هتۆی  به نها ته شا ی كه ڕژێمه بڵێن ناتوانین بێگومان. ن كه ده
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 و لتتته  كتتته بتتتوو  بێپایانتتته  وه تكردنتتته ڕه و ئتتته بوونی هتتته شتتتا، ڕوختتتانی كانی هۆكاره لتتته كێك یتتته  كتتته ین بكتتته ش وه لتتته
 ستروتی لی، كۆگته ی كترده نێوان له بوو هه ندێك پێوه دا خۆپیشاندانانه و له. كرد خۆی  له گوزارشتی دا نهخۆپیشاندانا

 كانتدا گریكیه تراژیتدیا  لته  كته بتوو  دۆخته و ئه ی هاوشێوه پتر بڵێین توانین ده. گشتی مافی  له گوزارشتێك و ئایینی
 كانی قامه شته  لته. ون كته رده ده متا  كانی نستیپه پره ی وه ێبوونتهنو شتانی شانبه لی كۆگته ی بۆنه و سروت كاتێك ، یه هه

 ئایینیتدا سروتی ی چوارچێوه له و  لییانه كۆگه كی یه شێوه به  كه یاسایی و سیاسی كی یه كرده بوو، هه ك یه كرده تاراندا
 . كه سیاسیه  اڵته سه ده ریی روه سه ناوبردنی له و كخستن په ی مایه  بووه

 
 متن  دیتاره تت  كتردوه رستوڕمان سه توشتی منتی زۆر  كته ی وه ئته لی، كۆگته ی ئیتراده پرستیاری  بته ت باره سه :نشێبیار بال

: وتیتان و هتاتن خوێنتدكاران كاتێتك  نمونته بتۆ  یته وه ئه تت بێتزار  بووه هته واش جتاری و بتووم رسام سه جار ندێك هه
 موستوڵمانین، موومان هته هتاتووین،  وه قورئانته له موومان هته كین، یته ك وه موومان هته ین، هاوشێوه موومان هه  ئێمه))
((. كین یه ك وه و  هاوشێوه موومان هه  ئێمه  كه بنوسی  بنوسی ،  وه ئه  كه ی وه له  دڵنیابه.  نیه تێدا جیاوازمان سی كه
 رتی كته رۆشتنبیران،  كته نیمتانزا ده چتاك  زۆر  نمونته بتۆ ، یته هه جیتاوازی  كته متانزانی ده چتاك زۆر  ئێمته كاتێكدا له

 بتڕۆن، زیتاتر  ستنوره و لته ی وه لته ترستان ده نتد ناوه چینتی و( ستوڕێنن ڵده هه بتازاڕ ی وانته ئه) ران ئیشكه بازرگانان،
 . یه وه لێكدانه  به پێویستی  مه ئه م كه ستده هه من. خۆیان وتی ڕه ر سه له وامیشبوون رده به ر هه چی كه
 

. تێبینتین و ستان وه ر سه له نی شایه  كه ئێراندا ی ڕوداوانه و ئه ناو له ن هه فاك  و ڕاستی زۆر ، وه دڵنیاییه به :فوكو
  بته زۆر ربازیی، سه توانای ئاستی ر سه له و ك چه ك وه ی هێزانه و له  كێكه یه  وه دڵنیاییه به  كه  یه هه تێك  حكومه تۆ

 پۆلیستی  ڕاستته.  یه موێنه كه و  دانسقه ڵی گوێڕایه و ك مه ئه  به  زێده كی سوپایه نی خاوه ، كراوه كدار چه و ساز باشی
  لتته جۆرێتتك و یرانێك قتته ی مایتته  بتتووه بتتوو شتتی كه قیه دڵڕه و تونتتدوتیژی اڵم بتته بوو، نتته چتتاالك زۆر  كتته ته حكومه
  واڵتته ن الیته  له  ئاستێك،  له زیاد ر سه له  وه الیشه و له. كانییدا كاره ڕاییكردنی باشی به و وردبینی  له یی وازه رته په
.  وه كانیشته وره گه و بچتوك  تته وڵه ده  بته جیهتان واوی تته  لته  جگته  مته ئه كترا، ده  پشتتیوانی  مریكاوه ئه كانی كگرتوه یه
 یختۆ بتۆ  كته ستتێ  بوه الوه و لته وتیش نته رۆڵتی بێگومتان  دیتاره شتا، ی كته ڕژێمه بتۆ بتوون ك كۆمته ش وانته ئه موو هه
 اڵم بته. بكتات دابتین بتۆی بێت ، چتی  بته پێویستتی یرانتدا قه و پێویستتی كاتی لته  كه ته وڵه ده ی وه ئه بۆ ك رانتیه گه
 رجێكتدا لومه هه كۆنتێكستتی و وت ڕه  لته وان ئته بێگومتان: ڕین ڕاپته ر هته ڵكی خته ش، رانته فاكته و ئته موو هه رباری سه
  ی كاته و له كان ئابورییه  كێشه نها ته به بڵێین ناتوانین اڵم به. ئابوریی ی كێشه و یران قه  له بوو پر پڕ  كه رین ڕاپه
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  ر به  نه بده خۆیان سنگی و ڕن ڕاپه و كان قامه شه ر سه  بڕژێنه   كه زار هه دان سه  به ی وه ئه بۆ بوون   به ئێراندا
 .ین هبك  یه دیارده م ئه ر سه له  قسه بێ  ده م كه ستده هه من.  گولله

 
  ئابوریانته  گرفتته و لته زۆر  ئێمته ئێستتای كانی ئابوریته  كێشته بینتین ده ین، بكته راوردێك بته ر گته اڵم بته :بیار بالنشێ

 .بوون هه ئێراندا  له مه رده سه و ئه  كه ترن وره گه
 

 بتۆچی  كته وه ینه شتیبكه ش ختهدۆ و ئته  پێویستته كان، ئابوریه  گرفته له چاوپۆشین  به اڵم به. بێ  وا  یه وانه له :فوكو
 تت دا كته ڕینه ڕاپه كاتی  له.  ماوه نه دا ڕژێمه م ئه ڵ گه له وكارێكمان ر سه هیچ  ئێمه ئیدی: وتیان و ڕین ڕاپه لێك مرۆڤگه

 م ئه بێ  ده  وه دڵنیاییه به: وت خۆیانیان  به كان ئێرانیه ت بێ  بوو  كه شۆڕشه و ڕین ڕاپه رۆحی ش وه ئه ر هه شێ  ده  كه
  بێتت  ده بهێنتتین،  ڵتته نده گه  ئیتتداره م بتته كۆتتتایی  پێویستتته بهێنتتین،( شتتا)  پیتتاوه م بتته كۆتتتایی و بگتتۆڕین  سیستتتمه

 ر هته له ر بته اڵم بته. بگتۆڕین ش وه ره ده تی سیاسته و ئتابوری سیستمی كان، سیاسیه زگا ده بگۆرین،   كه واڵته رتاپای سه
 كتری یته ڵ گته له كانماندا ندیه یوه په  له بوونمان، كانی شێوه  له گۆڕانكاری  ستهپێوی. بگۆڕین خۆمان  پێویسته شتێك،

 موو هته ر گته بگتۆڕین،  وه خوداشته و مریی نته مكی چته  بته ندیمان یوه په  ت نانه ته بێ  ده ین، بكه كانیشدا شته ڵ گه له و
 و ئته كانمانتدا، زمونه ئه له قینه ڕاستته رادیكتاڵی گتۆڕانێكی ی مایته  بوونته و هتات ردا سته به گۆڕانكاریان ش شتانه م ئه
 بێ  بوو كێك یه  وه ئه  نگه ڕه.   گێڕاوه خۆی ڕۆڵی ئیسالم دا لێره ئا من، ڕای  به.  كردوه شۆڕشمان  بڵێین توانین ده كات
 ستیحری و فستون ئه  هلت جۆرێتك  ی ستیمبوالنه و له بێ  بوو كێك یه  شه وانه له چۆن ك وه كانی، ندییه پابه و ئیلتیزام له

 وان ئته بتۆ ئیستالم ، وه ژیانیانته ی شتێوه  بته ندیتدا یوه په له شتتێك ر هته  لته ر بته اڵم بته یته، هه ڵكی خته ر سه له  خۆیان
 دواجتار. بگۆڕێت  وان ئته خودێتی و سوبێك   وه گوڕیشه ڕه  له و  ڕادیكااڵنه زۆر شێ  ده  كه بوو ك رانتیه گه و یمانێك په

 ی وه جیاكردنته یته، هه ختۆی نهێنتی رۆكێكی نتاوه و ڕێنومتایی  كته ك یه دورگه  له   جگه  نیه هیج یش شیعه یئایدیۆلۆژیا
 له وان ئه ڵێم ده  كه من! قوڵ رۆحی ژیانێكی   له یاسا بۆ  یه   كیانه ره ده كی چیه ملكه ی وه جیاكردنه: ك یه  له  نه الیه دوو
  كتته  وه دێتتته با تتته  ڕاستتتیه و ئتته ڵ گتته له واو تتته ڕاون، گتته خۆیانتتدا ختتودێتی  لتته گۆڕانێكتتدا دوای بتته ئیستتالمدا نتتاو 

  پتتێ یان شوناستته و ئتته وخۆ ڕاستتته تی توانیویتته و  بووه هتته ختتۆی ئێرانتتدا  لتته ئیستتالمی ترادستتیۆنی پراكسیستتكردنی
 ئیستالم  واتته رێنن، بگوزه و بژین  شۆڕشگێڕانه هێزێكی ك وه ئیسالم ئایینی  توانیویانه  یه شێوه و به وان ئه. خشێ  ببه

  وه ڕه بتاوه  بته ندی یوه په زیاتر ئیسالم یاسا، بۆ بێ  چكردن ملكه ی ئیراده نها ته به ی وه له زیاتر و زۆرتر  بووه شتێك
 زمونێكی ئتته بتتۆ  وه ڕانتته گه  بتته ویش ئتته بوونیتتان، موو هتته ی وه كردنتته تازه بتتۆ  بتتووه ك زوویتته ئاره و ویستتتێك بووه، هتته
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 متارك  ی كه ڕستته  لته بتا   میشته هه.  وه بیدۆزنته شتیعییدا ئیسالمی خودی ناو له شێ  ده  ستیانكردوه هه  كه  ییانهڕۆح
  كته ن ناكته ختۆی ك وه  یه ڕستته و ئته باستی رگیز هته ڵكی خته اڵم بته. الن گته فیونی ئه ك وه ئایین  به ت باره سه كرێ  ده
 بتۆ بوو نه فیون ئه( 9197) دا ساڵه و له ئیسالم  كه بڵێم  بده م ڕێگه  واته هك.  ڕۆحه بێ جیهانێكی ڕۆحی ئایین ڵێ  ده
 .ڕۆح بێ جیهانێكی بۆ بوو ڕۆحێك تدا ڕه بنه  له  چونكه ئێران، ڵكی خه
 

 
 
 
 
 
 
 

 9191 تاران - ئیران شای لەدژی شۆڕش
  

 ئتارادا  لته ڕاستتی خۆپیشتاندانێكی وتت   كته)) باستتكردن ئێستا ی قسانه و ئه بۆ ك یه وه ڕونكردنه ك وه :كالیر بریێر
 ئێستتا ئایتا. ن كه ده حسێن باسی ئێران  له وام رده به ڵكی خه. كاربهێنین به شاهێد ی وشه بێ  ده  وایه پێم من ،((بوو
  كاریی، خراپته دژی  لته ختۆی كتانی ئازاره  بته  كته  یه هیده شته و ئته ، شتاهێده ، ره خۆپیشانده حسێن ئێستا ؟ حسێنه كێ

 و ئته. بتژی ختۆی وتنی ركه سته بتۆ ی وه لته  تره رزانه ربه سته زۆر  الوه بته رگی مته  كته  یه سته كه و ئته كات، ده خۆپیشاندان
 كانی تاوانه شاهێدی بوون، شاهێد وانیش ئه كرد، خۆپیشاندانیان كانیان سته ده  به نها ته و ك چه بێ  كه ی ڵكانه خه

 ك كارییته خراپه شتاهێدی بیتڕوخێنن، یانویست  ده  كه بوون ڕژێمێك قیی دڵڕه و یی دڕنده شاهێدی بوون، شا و ساواك
 .كردبوو ی سته رجه به شا ی كه ڕژێمه  كه
 

 تی میللته.  متردوه و ئته بتوو، هیدێك شه حسێن. بم ده  كێشه توشی من وخۆ ڕاسته ن، كه ده حسێن باسی  كه :بیار بالنشێ
 بتڕوخێنن، شتا ی كته ڕژێمه توانیتان ،(هید شته هید، شته: )یتانوت ده  كته یان هبڕاوانت نه و بێكۆتتایی  هتاواره و به ئێران
 چتی شتێ  ده ئێستتا ی ئته اڵم بته. بكتات پتێ ڕی بتاوه ناتوانێت  مترۆڤ  كته  نته گمه ده و  بێوێنته شتێكی خۆی بۆ ش مه ئه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjil5qO6LPgAhUQDuwKHQDsDTgQjRx6BAgBEAU&url=http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%95%DB%86%D8%AD%DB%8C-%D8%AC%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8E%D9%83%DB%8C-%E2%80%8C%E2%80%8C%D8%A8%DB%8E-%DA%95%DB%86%D8%AD/&psig=AOvVaw0tGqE8_-LNWHGWqfR9G25v&ust=1549977463401250&psig=AOvVaw0tGqE8_-LNWHGWqfR9G25v&ust=1549977463401250
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 میلیتتاریی تێكی وڵته ده داكاتێكت  لته بمترن، موویان هته تتا هید شه هید، شه: ن هاوارناكه مووان هه ئێستا خۆ ڕوبدات؟
 لێتك و شتێ  وه ڵده هه ك یته ر بته له ش یته وه بزوتنه و ئته شتا، مانی نته و ڕۆیشتتن  بته من ڕای  به.  سته ده  به اڵتی سه ده
 .ترازێ  ده
 

 ستتم به هم تت رستامین سه پێی زۆریش و ین بگه تێی وێ  مانه ده  ئێمه ی یه دیارده م ئه  كه دێ   مانێك زه  ته ڵبه ئه :فوكو
 گوزارشتتتی رفی حتته كی یه شتێوه  بتته ر گته. چێتت  ده ناو لته و دێتت  كۆتتتایی تت خۆیتتدا له  یه كه شۆڕشتگێڕییه  زمونتته ئه ختودی
 هاوكتتات و  وه  وشتتایه دره ده موویانتتدا هه  لتته  كتته ی ڕۆشتتناییه و لتته  جگتته  بوو نتته هتتیچ  شۆڕشتته و ئتته ڵێتتین ده ین لێبكتته
 و ڵه ڵكه كه جیاواز،  سیاسی هێزی دا كاته و له ئیدی چن، ده ناو  له  وه دیسانه ش مانه ئه اڵم به.    شتبۆوه موویشیانی هه

  دێتته هێتز  كامته و كتێ نتازانم متن.  ئاراوه  دێنه   رده وبه بێنه و سازشكردن ندێك هه ون، كه رده ده جیاوازجیاوز  خولیای
  یته هه  كته ی مته ئه. بڵێت   تته بابه م ئته ر سته له وتۆ ئته كیشتتێ دا كاتته م لته بتوانێت    كته م ناكته ستتیش هه ، وه ره سه

 بڵێم  ستمه به مه.  ئاراوه  دێنه تر تی قیقه حه ها روه هه تر، ئاستێكی ر سه له  دیكه ی پرۆسه  و گۆڕێ  ده  مه ئه نامێنێ ،
 جیاوازجیتتاوازدا، سیاستتی یگروپتت نێوان لتته  نیتته ستتازان و وتن ڕێككتته  لتته جۆرێتتك نجامی ئتته بینیمتتان  ئێمتته  كتته ی وه ئتته
 یتان پێنن بسته خۆیتان و بتێن دواجتار  كه  نیه جیاوازجیاوازیش تی اڵیه كۆمه چینی نێوان ملمالنێی نجامی ره ده كچۆن وه
 كام هیج. ستن ببه كتریدا یه نێوان له ك یه یماننامه په بڕیار،   فیساره ر سه له وتن ڕێكه و خاڵ  فاڵنه پاندنی سه ر سه له
 ك یه و  وه كۆكردۆته  وه پێكه ڵكی خه موو هه ڕۆژگارێك  كه  بووه هه ك یه دیارده.  ڕویداوه تر شتێكی ڵكو به.  نیه  همان له
 و ئته نها تته  بته  وه مێنێتته ده  كته ی وه ئته دا ستاته چركه و لته. نامێنێ   یه دیارده و ئه ئیدی كردوون، ڕیزی ك یه و نگ ده
 خۆیتدا ری سته و یاڵ خته  لته  یته ماوه و ئته درێژایتی  بته جیتا  به و  سه كه ر هه  كه  یه ییانهسیاس  وه لێكدانه و ماڵندن خه

 شتداری به  كته ی وه ئته.  وه بهێنینته  سیاستی گروپی ندێك هه كانی كتڤیسته ئه و چاالكوان ی نمونه با.  وه لێكردۆته بیری
:  بتووه  نته الیه دوو كی تیه ستایه كه نی ختاوه بڵێین با یان ، بووه   كه دوو كاتدا ك یه  له ، كردوه خۆپیشاندانێكدا  له
  بتووه سێك كه هاوكاتیش ، وه ئه یان  بووه  مه ئه یان  كه  بووه خۆی سیاسی ی وه لێكدانه و ژمار ئه نی خاوه  وه كه الیه  له
. ڕیوه ڕاپته ختۆی ی پاشتاكه دژی  هلت  كته  بتووه ك ئێرانیه بڵێیین ڕاستتر دا، شۆڕشگێڕانه كی یه وه بزوتنه ی چوارچێوه  له
 ی كته حیزبه  چونكته  ریوه پته ڕانه شتا دژی  لته  وه ئه ر به له و ئه  واته.   نیه  وه كه یه  به ندیان یوه په هیچ ش شته دوو م ئه

 .كردبێ  ی جۆره و له ژمارێكی ئه و بێ  نه وا یان بێ  وا تی ویستویه
 

 . ڕوویدا كاندا كورده دۆخی  له  كه بوو  وه ئه  یه وه بزوتنه و ئه كانی دیاره و گرنگ  نمونه  له كێك یه :كالیر بریێر
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 بۆ ن ئۆتۆنۆمییانه خۆیی ربه سه خواستێكی و ویس  ن خاوه  مێكه ده زۆر زانین ده ك وه و ن سونه یان زۆرینه  كه كان كورده
 ن، شۆڕشته و ئته دژی كتان كورده زانتی ده وایان موو هه. كارهێنا به خۆیانیان زمانی دا ریه ماوه جه  رینه ڕاپه و له خۆیان،

 شتتێك ر هته له ر بته اڵم بته ین، ستونه  ئێمته  وه دڵنیاییته به: یتانوت ده و كرد  كه شۆڕشه  له پشتگیریان وان ئه كاتێكدا له
 زۆر یان كته وه انهكارد لێكترا، یان كته كوردانه  ندێتیته تمه تایبه  بته ت باره سته پرسیاریشتیان كاتێتك. موسوڵمانین  ئێمه

 ش كته رگێڕه وه و  وه دایته ده اڵمیتان وه كتوردی  بته وان ئته!(( كتوردین  ئێمته! چی. ))بوو  وه تكردنه ڕه  كپارچه یه و توڕانه
  بته خۆمتان  ئێمته ئێترانیین، شتتێك ر هته له ر بته  ئێمته رگیز، هته نتا،)) ربگێڕێت ، وه بۆیتان  وه كوردیته  لته بتوو ناچار
 و ئته مان هته كوردستتان كانی دروشمه  دیاره((. بڕوات و بڕوخێ  شا وێ  مانه ده زانین، ده ئێران كانی هكێش  له شێك به

 ((.شا بۆ رگ مه شا، بڕوخی ینی، خومه بژی: )) وه وترانه ده د شهه مه  له یان تاران  له  كه بوون  دروشمانه
 

 تتر  بتوو، یان كه ترسته راكێشتا الیاندا به منی رنجی هس  كه ی وه ئه ناسی، ده پاری   له ئێرانیم ندێك هه من :فوكو
  وه خوێننه ده كتێبێك چ بزانن پێیان ساواك بوو هه  وه له ترسیان ن، وانه پڕه چه  زی حه و یل مه ن خاوه  بزانرێ  ی وه له
 یلول، ئته كانی بخانهستا قه پتاش وخۆ ڕاستته ئێتران،  یشتیشتمه گه  كته.  تته بابه و له شتی ها روه هه ، وه ناخوێننه چی و

 ئێستتا   دیتاره . كوژرابوون   كه زار هه چوار ی نزیكه  چونكه بینم، ده خوێندا له نوقم و تیرۆركراو شارێكی ئێستا وتم
 بینتی،  رچاوم بته و و پتته تێكی ستاره جه و تی ئازایته مابوو، نته ترسیش اڵم به بینی، دڵخۆشم ڵكێكی خه بڵێم ناتوانم
 چی كته زۆر، كی ترستییه مه بتوونی رباری سته  ی ترسته و  ئته ر رامبته به بینتی تیم ئازایته و بوێری له جۆرێك بڵێم ڕاستتر
 ڕاندبوو، تێپه یان ترسیانه مه و ئه موو هه یاندا كه شۆڕشه له وان ئه. ڕاندبوو تێیانپه و زاڵبووبوون ریدا سه  به   كه ڵكه خه
 . وه بنه ده كان كداره چه  هێزه ی گولله ڕوی ڕوبه وام رده به  كه ی وه ئه ترسی مه
 

 ئایتتا بتتوون؟ كانتتدا ئایینیه ڵ گتته له نیشتتتمانی ی ره بتته بتتوون؟ كاندا شتتیعه ڵ گتته له ر هتته كتتان كورده ئایتتا :بی  ار بالنش  ێ
 ر گته بێ ، هته ی وه كاردانته ستوپاش و بێ  هته كتوژراو زار هته بیست  ر گه بوون؟  وه ینییه خومه دوای  به ر هه رۆشنبیران

 ریستكی  مته ده و ئته تێنێ ، ڵته بخه ڵكی خه ئیسالمیدا كۆماری اڵتێكی سه ده ی رده په ژێر  له  كه بێ  هه ناوخۆ نگێكی جه
  ستتبخاته ده  بتووه ناچتار ینی خومته ڵتێن ده  نمونته بتۆ.  كته یدانه مه  وه بێنته  ڕاوه ڵگته هه هێتزی ندێك هه  كه  یه هه  وه ئه
 چینتی دروستتكردن،  ره بته و ندی وه رژه به ر به له ی مانایه و به. بكات ڵ گه له وتنیان ڕێكه و  وه نیشتمانیه ی ره به ستی ده

 . ڵه هه یان ڕاستن یان ش شتانه م ئه موو هه. گرتون نه ڕێزی و  خستوه پشتگوێ رۆشنبیرانی و ڕاس  ناوه
 

  و ئه موو هه: وتم پێی كێك یه  وه ئه واید رۆژی. بن نه ڕاستیش و بن ڕاس  مووی هه  قسانه م ئه شێ  ده.  ڕاسته :فوكو
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 متن اڵم بته. كۆمۆنیست   لته تی پڕیته ئێتران  كه نابینی  تۆ نین، ڕاس   وه یته كه لێده بیریان ئێران ر سه له تۆ ی شتانه
( نینتیلی تت ماركستی ی ڵته كۆمه) كتانی رێكخراوه یان كۆمۆنیس  نگری الیه ن هه مرۆڤ ندین چه  كه زانم ده. زانم ده  وه ئه
  وانته ئه  كته بتوو  وه ئته بتوو دڵتم  به تۆدا كانی وتاره  له من  كه ی وه ئه اڵم به. بكات  مه له نكوڵی ناتوانێ    كه ین،
  وه ئتته بڵتتێن  ویستتتویانه وان ئتته ، پێكیانهێنتتاوه  كتته ی زانتته گه ڕه و ئتته بتتۆ  وه نتته بكه ورد  یتته دیارده و ئتته  داوه نتته وڵیان هتته
 ختۆی.  پێكهتاتوه ست  ربه به نتدین چه  لته  كته زانین ده موومان هه كاتێكدا  له ، وره گه تیشكێكی  له  كهپرشنگێ نها ته به

 . نهانه په دا خاڵه م له ئێرانی زمونی ئه ر سه له كردنیش قسه خی بایه و ریسك
 

 چتل ن مته ته خۆرئاوایی ژنێكی ڵ گه له هاتوچۆ كردنی غه ده قه پاش وێك شه.  وه بهێنمه بۆ ك  یه نمونه با :بیار بالنشێ
 هاتنی لته ر به وێك شه. ژیا ده تاران باكوری  له ك خانویه  له ش مه ده و ئه ژیابوو، ن نده له  له  كه رێ ده  چوینه ساڵدا
 بتۆ بترد ومان ئته  ئێمته بتاری، ده  الوه چتوار ر هته  لته  گوللته. كرد ده لێ كارمان  ئێمه ی شوێنه و ئه بۆ هاتبوو م ڕه موحه
 ربانی سته  لته ڵكی خته هاتوهتاواری  لته گتوێ ببینێت ، ئاستایی ڵكی خته ببینێت ، سوپا  وێوه له تا  دواوه كانی قامه شه
 م كه یه كچۆن وه بكات، تێدا هاتوچۆی پێ  به و ببینێ  شار ی شه به و  ئه بوو جاری م كه یه  وه ئه.. بگرێ   وه كانه ماڵه

 رم شته(. ر كبته ئه اڵهو ئته) كترد ده هاواریتان  كته ڵكانێك خته بكتات، دا ئاستاییه  هڵك خه و ئه ڵ گه له  قسه بوو جاریشی
 و ستیما  بته بكات تێزاب كێك یه ترسا ده  كه نا  وه ئه ر به له  دیاره.  پۆشیوه نه ی جبه و  چه په كرد ستی هه  كه دایگرت

 ی قسته بتوو گرنگ دا لێره  ی وه ئه  .بێ  تر ی ژنانه و ئه موو هه ك وه یویس  ده میش ئه ی وه رئه به له ڵكو به موچاویدا، ده
 كتردین، ده بۆ یان قسه ئایینی زۆر كی یه شێوه  به وان ئه. ڕوبدات  یه شێوه و له ڕوداوێكی ی وه ئه ك نه بوو،  ڵكه خه و ئه
.  شنه چه و له ی دیكه نیئایی گوزارشتی و ربڕین ده یان بتانپارێزێ  خوا: یانوت ده كانیاندا قسه كۆتایی  له ش میشه هه
  یه شتێوه م بته  جارمته م كته یه  مته ئه: وتتین پێتی  ژنته و ئته.  وه دانه ده اڵمی وه زمان مان هه  به ، شێوه مان هه  به ویش ئه

 تێكردبوو، كاری زۆر  دیاره م، بكه  قسه
 

  بنته ده پ چته ی وه بزوتنته و نتد اوهن چینتی  لته زۆر بڕێكی و مێژونو  بۆ  شتانه م ئه موو هه دێ  ڕۆژێك اڵم به :فوكو
 ئێتتران  لتته كاتێتتك كتتات ده متترۆڤ  لتته وا ی هۆكارانتته و لتته  كێكتته یه  متته ئه  وایتته بتتڕوام متتن. شتتیكاری تێكی قیقتته هه
 بتتوونی ی بتتاره ر ده پرستتیار ن، تێبگتته وێ  یانتته ده ڵك ختته بكتتات، ڕاڕایتتی و م ختته جۆرێتتك  بتته ستت  هه ، وه ڕێتتته گه ده
 .  دروستبووه و یه هه بوونی خ  پێشوه  كه ن كه ده تێك قیقه هه و واقیع بۆ   كارییشی كی یه خشه نه
 

  خۆرئاوادا  له نو  رۆژنامه ی ئێمه پێشتر  كه  وه مه كه ده تر كردنی ڕاڤه  تۆڕێك و  وه لێكدانه  له بیر من :كالیر بریێر
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 ستتاتدا چركه و  بۆنتته نتدێك هه  لتته  كتته بتوو یر ستته لتتۆژیكێكی نی ختاوه  یتته وه بزوتنه و ئتته. بێت  مان هتته ڕاهتتاتوین پێتی
  لته) یانتد ڕاگه ی كته مانگرتنه نیشتتمانی ی ره بته  كته ی ڕۆژه و ئته  نمونته بتۆ.  رامۆشتیانكردبوو فه خۆرئاوایی چاودێرانی

. شدا ڕه ینی هه  هل عزێباریی ته و  پرسه راسیمی مه یاندنی ڕاگه ی كه ڕۆژه چل یان. شكستیهێنا  بوو  وه ئه ،(ردا مبه نۆڤه
  كته ختۆی چاوی پێش  بیهێنێته توانێ  ده مرۆڤ. خۆی بۆ بوو ساتێكیش كاره و ترسناك زۆر ش ڕه ینی هه ڕۆژی ی وه ئه
  پرسته ڕۆژی چل و له ئێستا، اڵم به. بوون خشیش ئازاربه هاوكات و ر كاریگه ند چه   مینیه ماته و  پرسه رۆژی چل و ئه
 ر سته له  كته وه بزوتنه اڵم بته. نتین مگین خته جتاران ك وه و  وه كردۆتته خۆیتان بتازاڕی و دوكان ڵكی خه دا مینییه ماته و
.  وه ستتیپێكردۆته ده و  وه ته ڵداوه ریهه سته  وه خۆیه جارانی ی كه ناسه هه مان هه و لۆژیك مان هه  به, خۆی ڕیتمی مان هه
  كته  یه هه ی ریتمه و ئه مان هه ، یه هه تاراندا  له  كه ی نائارامیه و له چاوپۆشین  به ئێران،  نوكه هه  كه بینم وایده من
 مانتدوو دات، ده ناسه هه  سه كه و ئه:  ڕوات ده ڕێگادا به كاتێك ین بكه راوردی به مرۆڤێك دانی ناسه هه دۆخی  به شێ  ده
.  لییانه كۆگه ڕیتمێكی  به بێگومان اڵم به ، وه دێته بۆ بڕكێی ناسه هه فشاری  وه دیسانه و   وه گرێته رده وه  ناسه هه بێ ، ده
 و عزێ تته بتۆنی  كته بینی نه ممان ماته ی وره گه خۆپیشاندانێكی هیچ  ئێمه دا عزێبارییه ته و مینی ماته رۆژی چل و له

 انتوانیتتت و  وه هاتتتته ردا بتتته  بتتته ئاهێكیتتتان كان ئێرانیتتته ، ژالتتته پتتتانی گۆڕه كانی ستتتابخانه قه پتتتاش. لێبێتتت  ی پرستتته
 كاندا قامه شته  به درمئاسا مانگران  دووباره و  وه ستپێكرده ده نوێی كی تایه ره سه  كه وه بزوتنه.  وه ربگرنه وه ك یه ناسه هه

 كی یته وه كاردانه  له تاران دانیشتوانی بوو  وه ئه بوو، خوێندن نوێی ساڵی ستپێكردنی ده تای ره سه دواتر.  وه باڵوبوونه
 .كان خۆرئاواییه  سیمبوله موو هه سوتاندنی و الماردان په  وتنه هك ڕقاویدا و توند

 
 ك وه بوو وت نه كارهێنانی به شێوازی بوو، یر سه  وه ال به زۆرم و ڕاكێشام رنجی سه  كه ی شتانه و له تر كێكی یه :فوكو
 ك یته له  ی مانایه و به بێ ، بوو هه ستیاری هه مێك كه كی یه پایه و  شوێنگه  كه بێ  شتێك  تاكه وت نه  نگه ڕه. كێك چه

  شتانه م له  كه دێ  رۆژگارێك  .بێ  بوو هایش ڕه كێكی چه م هه و  كارییه خراپه و ئه بۆ بێ  بوو هۆكارێك م هه كاتدا
   .ین تێبگه

 
 بتۆ وردی ژماری ئته  خ پێشتوه و  وه تته كراوه نه ی كته تاكتیكه و  كته مانگرتنه  لته بیتر  یه شتێوه و بته  كته  دیتاره  ته ڵبه ئه
 ستتاتێكی چركه له بێتت ، بتتۆ  وه خۆیانتته روی ستته له رمانێكیان فتته هتتیچ ی وه ئتته بێ بتته و جێ ستتتبه ده كرێكتتاران.  كراوه نتته

 زۆر كی یه شتێوه به خۆشتیان، نێتوان هاوكاری و نگی ماهه هه  به نن، یه گه ڕاده مانگرتن و قام شه ر سه  دێنه دیاریكراودا
 بوو نته مانگرتنێتك  وه ئته ڕاستیدا له.  وه نێته ته ده ئێران رتاپای سه و كات ده شار و  شاره  مانگرتنه م هئ  خۆیانه ربه سه
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 بوو نته هتیچ  وه ئته. مهێنان رهته به ستتاندنی وه و كردن كتار  لته ڵگرتن ستتهه ده  واتته: كار لته مانگرتن ی كه ورده مانا  به
. بێت  كانی  ڵته هاوه و ست  داروده و شتا هتی ك وه نته  ئێرانته ڵكی خته موو هته یهت  سامانێكه وت نه  بڵێن  كه ی وه له  جگه
 متتاڵی و موڵتتك  و ستتامان ی وه ڕاندنتته گه ستتتی به مه  بتته شتتا، ی كتته ڕژێمه له بتتوو كوشتتنده گتتورزێكی شتتاندنی وه  وه ئتته
 .یی وه ته نه
 

 م، بكته لتێ نگی بێتده ر گته بێت  ده رشتۆڕی سه من بۆ  كه  یه هه ك ڕاستیه م كه ستده هه من ، وه وانه پێچه  به :كالیر بریێر
 تێتتك ئافره ك وه و بیتتانی نوستتێكی رۆژنامه ك وه تاكێتتك، ك وه متتن كاتێتتك بڵتتێم  كتته  یتته وه ئه  ڕاستتتیه و لتته ستتتم به مه

  بتته ستتتم هتته ش ستتته جه ك وه چ و قڵ ئتته ك وه چ ، وه بوومتته     گشتتتیه  ئیتتراده و ویستت  و ئتته ، كگرتوییتته یه و ئتته ڕوی ڕوبتته
 مویاندا هه ر سه به ناچاری  له جۆرێك  كگرتووییه یه و كگرتن یه و ئه  بوو وا  وه ئه ك وه. كرد  وره گه  ندازه بێئه  شۆكێكی

 و  گونجاوه نته ڵیتدا گه له  كته ی وه ئته ر سه  به خاك تر، كی مانایه به. بگونجێن ڵیدا گه له و ن بكه بوڵی قه  پاندبێ  سه
 ر رامبته به مپاراستتن ده نگته ڕه  بۆیته ر هته.  بووه هته ئێرانتدا  لته مان كێشتانه  جتۆره و ئته موو هه  ئێمه.  وهكرد نه بوڵی قه

 و ڕین ڕاپتته  ختتۆی. بیبینیتت  و ی  پێبكتته ستتتی هه وروپیتتدا ئه  مرۆڤتتی  لتته  كتته بێتت  شتتتێك  تاكتته ، جتتۆره م لتته دۆخێكتتی
 .…اڵم به ڵێ، به ، باشن گشتی  به  كه  ی شتانه و له  بریتیه رخۆدان به
 

 زۆر بێتت ، بتتوو كتتیش زاره كی یه شتتێوه  بتته ر گتته ئه  كتته ی وانتته ئه م النیكتته بوون، هتته ر هتته كان خۆپیشتتاندانه :فوك  و
  بێگانته فۆبیتای مانای بته ، بێگانته دژی  لته بوون هته خۆپیشتاندان. بتوون كان ستامییه - نتی ئته دژی  لته  توندوتیژانته

 هاتبوون  كه بوو ش بیانیانه  كرێكاره و ئه موو هه دژی ڵكو به بوو، نه كان مریكیه ئه دژی  له نها ته به  كه( كزینۆفۆبیا)
 .ن بكه كار ئێران  له
 

  رانه هێرشتبه و توندوتیژ   كه ندێك هه كاتێك  كه  یه كێتییه یه و ئه تری دیوێكی  مه ئه ڕاستیدا له خۆی :بیار بالنشێ
  بتته كێشتتابوو كیان یه كۆڵه مشتتته نتتد چه: درابتتوو لێتتی كانمان ره فۆتۆگرافتته  لتته كێك یتته جارێتتك  نمونتته بتتۆ. ون كتته رده ده
. نستیم ره فه متن نتا،:  كردبتوو هتاواری و نتگ ده  هتاتبووه لێیتان ویش ئه.  مریكیه ئه  وایانزانیبوو  چونكه موچاویدا، ده

 م ئته باستی چی  نته شتتێك، موو هته پتێش جتارێ: وتبتوو پێیتان  وه كردبتوو، پێتدا شیان باوه كان ره خۆپیشانده دواتر
  لتته   رانه خۆپیشتتانده و ئتته داواكتتاری بڵێتتی تتتۆ  كتته  وه متته كه ده  وه لتته بیتتر منتتیش ختتۆی. دا رۆژنامتته  لتته ی  بكتته  شتتتانه
  كان قامه شه ر سه له قوربانی ها زاره هه  به بنوسی  چێ  نه بیرت: بڵێن  ویستویانه وان ئه. بێ  بوو چی نوسان ڕۆژنامه
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 . جاده ر سه   ته هاتونه ریش خۆپیشانده ملیۆن  ندین چه وتون، كه
 

 ر رامبته به  تتره ڵوێستتێكی هه بتوونی گرفتی  واته ، تر كولتورێكی بوونی گرفتی ، تره گرفتێكی یان وه ئه :كالیر بریێر
 لێ  لێشاو  به جاده ر سه  دێیته ك هچ بێ  به تۆ  كه كاتێك.  ملمالنێكه له  شێكیشه به  كه ی وه له  جگه  مه ئه ڕاستی،  به
  بته یان بێ  یاڵ خه  به وادا، كاتێكی  له ، وه یته كۆبكه  كان مردوه رمی ته  كه  وه مێنێته ده بۆ ت وه ئه نها ته و كوژرێ  ده

 و ڕ وهبتتا ن ختاوه  زیتاتره و زیتاتر رچی هته دیویشتدا، و بتته  . رامۆشتتكردوه فه و وه واندۆتته ڕه ترست  تتۆ ئیتدی ڕاستتی،
 .ی  یكه ده  كه ی وه به بی  ده ڕازیتر

 
 شتتێكی   مانته هه  ئێمته ی وه ئه ڕاسته  چونكه.  مانه هه  ئێمه  كه نین  ڕاستیه سیستمی و ئه مان هه نی خاوه وان ئه :فوكو

 بۆ خۆیان  به ت بهتای سیستمێكی كان گریكه.  یه هه خۆی ندێتی تمه تایبه ر هه اڵم به ، ردوونیه گه متازۆر كه و  گشتگیره
 گشتتی  بته ڕاستتی و ت قیقته هه سیستتمی ئێرانیشتدا  لته. روا هته غریبیش مته كانی به ره عه ، بوو هه ڕاستی و ت قیقه هه
 بڵتێن، وێ  یانته ده  ی یته مانا و به.  ئاشكرایه رۆكێكی ناوه و ئاشكرا فۆرمێكی ن خاوه  كه نرێ  ده بونیاد ئایینێك ر سه له
  واتته كه. تتر كی مانایته بتۆ ن ئامتاژه وتترێن، ده  یاستادا  نتاو  لته ئاشتكرادا ربڕینێكی ده و  شێوه   له ی نهشتا و ئه موو هه
  بتته. ناڵێیتت  ئتتاڵۆزیش شتتتێكی  كتته  نیتته  وه ئتته مانتتای وت ئاشتتكرات شتتتێكی تتتۆ  كتته  نیتته  وه ئتته نها تتته به  كه له ستته مه

 ، نیته ڕاست  واقیعیتدا  لته  كته ڵتێن ده شتتێك ڵكی خه تیایدا  دۆخێكه  وه ئه.  ماناداره و پێویس  زۆر  وه ئه  وه وانه پێچه
 واقیعتدا له  كته ی  بكته هاوتتا  ی شتته و بته ناكرێت   كته ك مانایته قتوڵتر، كی مانایته بتۆ  یته ئاماژه  تدا ڕه بنه  له اڵم به
 .ی  كه ده چاودێری و یبینی  ده
 

 و ڵتتێن ده پتێم وام رده بتته  كته  یتته وه ئه كتات ده بێتتزارم  كته ی وه ئتته ، هكردو نته ت بێتاقتته منتی  وه ئتته ختۆی :كالی ر بریێ  ر 
 زۆر كی ریته وه یاده متن.  گیراوه نته ستیان كه ڕێتزی كاتێكتدا  لته گیرێت ، ده كان مینته كه موو هته  لته ڕێتز   گوایته   وه ڵێنه ده
 كتتتاتی   یادمتتته  لتتته - وه بینمتتته ده داتتتتر شتتتوێنێكی  لتتته   ڕوداوه و ئتتته رۆژان لتتته رۆژێتتتك  كتتته دڵنیاشتتتم - یتتته هه هێزم بتتته

 و ڕیپۆرتتتاژنو  ڵ گتته له هێشتت  یانده نه ریكبوو ختته بتتوو  وه ئتته. پۆشتتیبوو كم یتته جبه ر مبه ستتێپته كانی خۆپیشتتاندانه
 و ئتته موو هتته بتتووم، دا كتته لۆریه نتتاو   لتته  كتته. ڕۆیشتتتبووم پتتێ  بتته زۆر.  وه كتته لۆریه نتتاو  بچمتته تتتردا كانی نوستته رۆژنامه
 پڕ و ناشرین زۆر كی یه شێوه به - كوڕێك ند چه پاشان. ڕامگرن  پێوه  به ویستیان بوون ورمان ده  له ی رانه اندهخۆپیش

  لته وی گتۆره چوبتوو بیترم لتێ بتوو، پێدا  له  علم نه  كه ی وه رئه به له نها ته رمدا سه  به  هاوارهاوار  وتنه كه -  كینه  له
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   كته نجا پته ی نزیكته. بینی ییم بورده لێنه به  وره گه ستێكی هه و مارگیری ده  كپارچه یه من دا دۆخه و له ئا: م بكه پێ
 وا  نیته ك هۆیته هتیج بێت ، دا كاروانته م ئته ڵ گه له  پێویسته ، ره ریپۆرته و نو  رۆژنامه و ئه: وتیان بوون وێدا له  كه

 ڵۆكی وقسه قسه بڕێك  كه  ڕاسته  ته ڵبه ئه) بكردایه ت كه جوله باسی كاتێك اڵم به. بێ  نه ڵدا گه له ومان ئه  كه بكات
. ی  كته نه ئیسترائیل پشتتگیری  كه بوون خۆشده لێ   رجه مه و به نها ته  (بوون هه ر هه سامیزم نتی ئه و  كه جوله  به دژ

 هێتزی.  كته وه بزوتنه  تی هوایت ڕه ر سته  كرده ده كاری وا ئه ، بناردایه نهێنی  و نادیار  رچاوه سه تێبینی  ندێك هه كاتێك
 و جیاوازی  كێتییه یه و ئه شوێنێكدا ر هه  له  چونكه. بێ  كگرتو یه ی كه یه ك یه نها ته  كه بوو دا وه له  یه وه بزوتنه و ئه

 بتوو كجۆرێت  وه ئته   وایه پێم  بۆیه ر هه. ترسی مه و  شه ڕه هه ر به  وتۆته كه بوو وا مانای بگرتایه، خۆ  له كی ناكۆكیه
 .بوو گرنگیش و پێویس  اڵم به یی، نالێبورده  له
 

  وه كته الیه  لته:  بكرێت  تۆمتار ئاس  دوو ر سه له شێ  ده خشێ ، به ده ئێرانی ی وه بزوتنه  به گوڕوتین  كه ی وه ئه  :فوكو
 كی الیتته  لتته كتتات، ده ختتۆی  لتته گوزارشتت  سیاستتی ئاستتتی ر ستته له هێز بتته زۆر كی یه شتتێوه به  كتته  یه گشتتتیه  ئیتتراده و ئتته

  بته  یته نه الیه دوو  ختكردنته جه م ئته اڵم به. دا رۆژانه ژیانی  له  ڕادیكااڵنه كی گۆڕانكارییه بۆ  زوه ئاره و ز حه  وه تریشه
 شتتۆڤێنیزم، متتۆركی ڵگری هتته  كتته زرێ  متته داده و بێ  دروستتتده زگایانتته ده و ری  نتته و ئتته كانی پایتته ر ستته له نها تتته

 بتۆ  رن ده بته ڕاده  لته كی توانایته و هێتز ن ختاوه  وه پێكته مووشتیان هه ر هه  كه ن، كیانه خێڵه مارگیریی ده  و یزمناسیۆنال
 مرۆڤ ریش، تۆقێنه و ترسیدار مه و كدار چه  وا هێزێكی ی وه ڕوبوونه ڕوبه بۆ. خۆیاندا الی به كان سه كه تاكه ڕاكێشانی
 و لته جیتا  بته. ستتپێبكات ده ی لێوه  كه  نیه وتۆی ئه كی یه بنچینه و ما بنه هیچ انی ، نیایه ته  به  كه ستبكات هه نابێ 
  كته  كێشتێ  ڕاده خۆیتدا الی  بته رنجمان سه  گرنگ پرسیارێكی ، جێهێشتوین به بۆی شا مانی نه و ڕۆیشتن  كه یش گرفته
  كته  كگرتوه، یته و  تۆكمته  وه بزوتنته و ئته ئایتا  كته  یته وه ئه ویش ئته:  نیته متر كته  تر وی له هیچی و   خه بایه جێی زۆر

 اڵتی سته ده ، اڵت سته ده  كانی گوللته هێرشتی ی  وه نگاربوونته ره به و وه ڕوبوونته ڕوبه بتۆ  هانتداوه ڵكی خته ستاڵێك ی نزیكه
 ئایتا  نتاون؟ یتادیبون خۆی دۆخێكدا  له  كه بدات دا شتانه و ئه ر سه به باز و دیاریبكات خۆی كانی سنوره  یه هه ی وه ئه
 ناو لته ش كانته كۆمه و ستنور و ئته واوی تته بوو، هته تادا ره سته له  كته ی خرۆشته و جتۆش و ئته ی وه كپبوونته و مان نته  به
  لته م هته و خۆرئاوا  له  لێره م هه   كه زۆر بن؟ ده هێزتر به و كوتن داده  گوڕیشه ڕه زیاتر ، وه وانه پێچه  به یا چن، ده
  شانۆكه ر سه  وه ڕێته گه ده  (ت لمانیه عه) سێكیوالریزم ئیدی  كه ن ساته چركه و ئه ڕوانی چاوه و هیوادارن ائێرانیشد ناو
. بتووین ئاشتنا پێتی پێشتتر  كته  وه نیشتانبداته شۆڕشتمان  ی باشه  شنه چه و ئه كو تاوه  وه ڕێژێته داده خۆی ماكانی بنه و

 ن الیتته  لتته  یه دانستتقه و ن گمتته ده و یر ستته ڕێگتتا و ئتته بڕینتتی بڵێیتت  تتتۆ:  یتته وه ئتته   وه منتته الی بتته  كه پرستتیاره  اڵم بتته
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 بتۆ ی شتتانه و ئته موو هته دژی  لته خۆیتان، ری ده قته دژی  لته  رانته ده كۆڵنه و  بڕاوانه لێنه كی یه شێوه  به  وه كانه ئێرانیه
 واو تته و  تتره شتتێكی ختۆی بتۆ شتیان مه ئه   دیتاره .نێ  بخایته نتد چه بتوون،  كته ڵه كه و ن هته  یه ده سته ندین چه ی ماوه

 . جیاوازه
 

 : رچاوه سه
 

Foucault, Michel: Politics, philosophy, culture: interviews and other writings of Michel 

Foucault 1977-1984, Translated by: Alan Sheridan and others. 1988 by Routledge, Chapman & 

Hall, Inc. Printed in the United States of America, p.p 211-224. 

 
  ٢٤١٢( حوزییران)ی جوونی١٤ :ڕێکەوتی  -  زین گه مه كولتورماڵپەڕی 

 
 

  
 

 ی میشێل فۆکۆ که فه لسه ک بۆ فه یه ک تاقیگه شۆڕشی ئێران وه
 
 
 
 
 
 
 
 
 ڕووختانی بتۆ شۆڕشتێک، یتان ڵتدانێک هه ر سته بتۆ بتوو ست  پێشده له دا ١١٢٨ ساڵی ئێرانی لە ک یه سته ره که موو  هه

 کی ڵگەیته کۆمه جەنگتاویر، تاکێکی لە بیر، ن خاوه یەکێکی لە بیرکردنەوی ئیدی.  بوو ئێران شای ڕژێمی کە رژمیک
 تای ره سته کردبتوو، داگیتر فەیلەستوفی فۆکتۆی میشتیل بیتری زیمەنە و ئته کته بتوو  دۆزه و ئته سوستماتیک، و ڕێکخراو

 جاودێری بەووردی کەفۆکۆ بون رووداوانە ئەو ١١٢١ ساڵی ینی خومه ی وه ڕانه گه پاشان ه، شا دژی له که انهڵد رهه سه
 .دیکردن

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif-Imr47PgAhUG-aQKHbO0AYIQjRx6BAgBEAU&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/%D8%B4%DB%86%DA%95%D8%B4%DB%8C-%D8%A6%DB%8E%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%A7%D9%82%DB%8C%DA%AF%D9%87%E2%80%8C%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%A9-%D8%A8%DB%86-%D9%81%D9%87%E2%80%8C/&psig=AOvVaw0tGqE8_-LNWHGWqfR9G25v&ust=1549977463401250
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 مڕۆ ئته پێویستته کته  وانەیەکە ڵیتدا، گه له کتردن فتتار ڕه تی چۆنیته و  سیاسی ئیسالمی ر رامبه به لە فۆکۆ بیری دیاری
 فوندیمینتاڵتتدا ئیستتالمی و  ینی خومتته نگرانی الیتته نێتتوان لتته کتتردن وردرا بتته تی تایبتته بتته بکرێتت ، بتتۆ ی وه خوێندنتته

 لته متردنە ئەویتش کته یەکگرتوویتان، دروشتمی تی تایبته به چتن، ده ک یته  لته وه ڕووه زۆر له دیاری ،(کاندا ئوسولیه)
 دیوڵەتتی و ئیسالم ینید دروستبوونی تاکانی ره سه مۆدێڵی بۆ وه ڕانه گه به وبینین خه یان ئیسالمیدا، ڕژێمێکی پێناو
 نتاوی لەژێتر کە ی وانیته ڕۆژنامه کتاره م ئته فۆکتۆ بتۆ ئایا: ئەوییە دیکرێ  لێریدا پرسیاریی ئەو. خەالفەت و فەقێ

 !سوفێک؟ یله فه کو  وه خۆی پیشەی  له بوو نه رچوونێک ده کاربوو، بە دیس  دا(ئیدیاکان ڕێپۆرتاژی)
 

 ژیتانی و ڕۆژ بته ریکن خته ردووکیان هته کته شتن، هاوبه ئەرکێکتی وانی ژنامتهڕۆ و  ستۆفی یله فه فۆکتۆ بتڕوای به چونکه
( فۆکتۆ میشتێل) ، پۆستمۆدێرنیستتەکان ڵ گته له جیتاوازی بته ،!کێین ئێمه که ئەویی ر سه له ن که ده پرسیار و رۆژانە
 و ئیتدێنتێتی و ن کته ده ستنیشتان ده ئێمته جیهتانی بیرۆکانته و ئته کته یته، هه بوونیتان بیرۆکه له زۆرێک که پێیوایه
 .ئەمرۆمانن شوناسی

 
 کانتتدا کتێبه لتته کتته( ئایدیتته)بیرۆکانتته و کەئتته بتتوو، بتتڕوایەدا لەو٤(ئایتتدیاکان ڕیپۆرتتتاژی)پرۆژییەیتتدا لەم فۆکتتۆ

 بتزانین و ببتین ڵک خته تتێکاڵوی پێویستته وتنیان ستتکه ده بتۆ و ڕێین بگته بۆیتان کان جاده ر سه له بێ  ده وه، نادۆزرێنه
 !.دیگوزیرێ  چۆن ژیان رۆژانە

 
 پێویستته اڵم وه ی وه رگرتنته وه بۆ مڕۆدا، له ئێمه( شونا )ئیدینتیتایدی ر سه له یه هه پرسیاری که سۆفێک یله فه ر هه
 بیستتیان گتوێ ختۆی وخۆ ڕاستته و ڵکی خته الی بتدۆزێتەوی کان  بیرۆکه ی وه بۆئه پێبکات، س  ده وانی ڕۆژنامه ڕانێکی گه

 ختۆی فۆکۆ چۆن کو وه  ر هه ،(ژۆڕناڵستیک  ئایدیه)وانی ڕۆژنامه ی  بیرۆکه ناونا کاریی م ئه فۆکۆ چۆن کو وه ر هه بێ ،
 دا١١٢٨ ستتاڵی ری ئۆکتۆبتته لتته ئێرانتتدا شۆڕشتتی کتتاتی لە کانتتدا، ڵدانه هه ر ستته کتتاتی لتته دا ناونیشتتانه م ئتته ژێتتر لتته
 .کرد ئێرانی ردانی سه
 

 پێتنج لته چوارجتار اڵم بته وت، کته نه رگوێم بته کجار یته شتۆڕش ی وشته بتووم انئێتر له که ی وکاتانه ئه: )ڵێ  ده فۆکۆ
 م قسته کته بوون ستانه که و ئته داوای  وه ئته وێت ، ده ئیستالمیان اڵتێکی سته ده کته وه دایه ده منیان اڵمی وه ڵکی خه جاران
 لته کێک یته وێت ؟ ده ئیستالمیتان یالت سته ده بتۆچی پرستین لتێم کاتێتک قوم، و تاران کانی قامه شه له کردن ده ڵ گه له
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 یی پێشتڕه و بیرۆکته بته پاشتان کرد، وێران ی که شاره موو هه بوو رزه له بومه فیردۆ  شاری له کاتێک گووتی، اڵمدا وه
 یته وه ئه که، شتاره وماوی لێقته ڵکی خته بتۆ وه کترده دروست  نوێیتان شتارێکی وه، کته وێرانه شتاره نیشتی ته له ئیمامێک
 ڕژێمێکتتی ووت، یتتان  ده کتته بینتتی ده وه وه بتته ویان ختته ڵکتته خه و ئتته یگتتووت، ده که ره که قستته چتتۆن کتتو وه ر هتته ئیستتالم،
 (.ئیسالمی

 
 وه یته که ته بابه بته ک رۆشتیه په کته دا،(ستێرا دیتال کتۆریێره) ناوی بته ئیتاڵیتدا کی یه ڕۆژنامه له فۆکۆ ١١٢٨ لەساڵی
 ڕۆژنامونستی) بیترۆکەی کتردو کاری ئێران، له ڵدانه رهه سه م ئه ی سه ره هک له یشتن تێگه و نگاندن ڵسه هه بۆ دیاربوو

 ختاڵێکی نتد چه ستنیشتانی ده ،(فۆکتۆ و جیاواز جیهانی)  ناونیشانی به شدا به م که یه له. ڕوو خستە ی( ئایدیاکان
 ئێتران شتای زیمەنە و ئته اریدیت. ئێرانتدا ی وکاتته ئه  کتانی ڕوداوه و خۆیی ی بیرۆکه نێوان له کردووه ی وه شتنه گه پێک
 کته ئیدیاڵتدا، ڕۆشتنایی ی بناغته ر سته لته بختات، ڕێتک وتوو پێشتکه لیبراڵتی کی ڵگەیته کۆمه ئێراندا له دا وڵیده هه
 کتته شتتاه تی سیاستته و  نتتده پڕوپاگه ڕۆکی نتتاوه ی کورتتته! )ئێرانتتی ی ڵگتته کۆمه نتتاو تتتاکی بتته بتتدات تێتتدا ستتتی ربه سه

 بتته بتتوون ئێرانتتی تتتاکی ی زۆرینتته چتتۆن کتته بینتترا ینی خومتته هتتاتنی و شتتا ڕوختتانی اشپتت اڵم بتته ،(وه گرێتتته وایده
 ماتریاڵستتتی کی ڵگایتته کۆمه ی وه ڕێکخستتتنه ر رامبتته به لتته بتتوون دوودڵ ڕی وپتته ئه ، مۆدێرنتته ر رانبتته به ڕق ک یتته پارچه

 ژیتانی کته تاکێتک هێزی به ازبووندڵخو خێرا زۆر که و، ڕاستڕه لیبراڵی نوێی جیهانی ر رامبه لەبه ڕقیان مۆدێرندا،
 .ئیسالمە کە خۆیان کۆنی سڵی ئه و  ک ڵه چه ڕه بۆ وان ئه ی  وه ڕاندنه گه و  کردن رکێشی سه بۆ خات ڕێکده وان ئه
 
 داکوتتابوو، گیتان ڕه ئێران له مێک که له وکات ئه وروپاو ئه ڕۆژئاوای له ی ڕۆشنایه و ئه چۆن که بینی( فۆکۆ میشێل)
 م رده بته له گره خنته ڕه نها تته ک نته کته کلتوورێک به گۆڕا رهێنرا، ده وه ڕیشه و گ ڕه له چاوتروکانێکدا له (تاران) له

 .بکات یاساغی وێ   یه ده و دیکات  تی دژایە ڵکو به ڕۆژئاوادا، ئیندیڤیدوالیزمی مۆدێرنزمی
 
 پێناو لتتته ئتتتازار، قبتتتووڵکردنی و  ختکتتتردن خۆبتتته بتتتۆ ئێرانتتتی تتتتاکی یی ئامتتتاده و  ڵدانه رهه ستتته و بتتته وامیتتتدان رده  به
 کولتتورو کته وابتوو بیریتان سەرسامکرد، جیهان و وروپا ئه له تری رانی ڕۆشنگه له ندین چه و فۆکۆ کانیاندا، ونه خه

 هەمتوو ڵ کۆمته به چۆن  که بینرێ  ده مدا ڕه موحه مانگی له  نمونه، بۆ. بااڵدیستە کلتوریکی ئێراندا، له  شیعه نەریتی
 شتتتای هه دا ستته لتته زیتتاتر بتته مڵێنین بختته ئامتتادیگیە و ئتته تتتوانین ده ن، کتته ده شتتداری به و یتته هه ییتتان ئاماده عەشتتی

 و  بینتین ختوێن ڵ کۆمته  بته و شتتن چه ئتازار ڵ کۆمه به و  گریان ڵ کۆمه  به له بن ده شدار به که واڵته، و ئه دانیشتوانی
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 هێتزی ی زۆرینه!. ڕۆژ پاشه ک لەیه و خاڵ ک یه له رکیزکردن ته و  ڕوانین بۆ و  پۆدیۆم ک یه ر سه دێنه کاتیشدا ک یه له
 و شتتا ڕوختتانی پتتێش دا،١١٢٨ ستتاڵی لتته نتتده رچه هه هەڵگرتبتتوو، ی رچاوه ستته وه لێتتره ئێتتران شۆڕشتتی و ڵدان رهه ستته
 لته نییته کان دینتداره كی یته مه گته ڵدانته هه ر سه م ئه که دا، وه به ئاماژیی گوتارێکیدا له فۆکۆ ینی، خومه ی وه ڕانه گه

 م لته ر هته واڵتتدا، تی سیاسه له پێنن بسه خۆیان وی تاکڕه و  س  ده  بگرنه اڵت سه ده خۆیان پاشان ی وه ئه بۆ ئێراندا
 به ینی خومه چۆن  که ی وه به بوو رسام سه فۆکۆ ،(قەشە سوپەر - ر پریسته ر سۆپه) نێ  ناوده ینی خومه فۆکۆ دا وتاره
. خۆیتان دروشتمی نته که ده و ئته کانی وتته و  تاران کانی جاده ر سه  ڕژێنێته ده   که زاران هه ، بەبانگەوازێک ،بانگێک
 بوونیتان توانا بته پی چته پتارتی نتدین چه ئێرانتدا، تتری کانی شاره له بگره و  تاران له دا ڕۆژانه و له یزانی ده فۆکۆ
 لته ک یته مینه که ر سته له ت نانته ته و  که شۆڕشه پرۆسێسی واوی ته ر سه له بێ  هه ریان کاریگه توانی یان ده که بوو، هه

 لێدوانێکیتدا لته( کتازم د مته محه عید سته تواڵ ئایته) کان دینیته  رکرده سته لته کێک یته وکات ئته! .کانیش شتیعیه دینداره
 بوایته ده فۆکتۆ دا خاڵته م لته.( ینزرێن دابمته ئێتران لته ئیسالمی واڵتێکی نین نیاز به ک یه شێوه هیچ به ئێمه: )ڵێ  ده

 جێگتای وان ئته نیتچته بیتری بته کردبتوو، کان دینیته رکرده سه له باسی و ئه پێش که ربگرتایه وه( نیتچه) له وانەی
 !ڕنین باوه
 

 مفاهیم تی سیاسه ئێران، له ڵدانه رهه سه م ئه ر رامبه به تی تایبه به ، یدا که فه لسه فه له فۆکۆ که وێ  که رده ده دا لێره
 لتتته یشتتتتن تێگه بتتتۆ بینتتتی ده ک یتتته  تاقیگه کتتتو وه کانی ئێرانیتتته شۆڕشتتتی و ئتتته ، کێشتتتاوه ڕانه رنجی ستتته چەمکەکتتتان و

 .ڕاستدا ناوه التی ڕۆژهه له  ئیندیڤیندواڵ
 

:  ڵێت ده  ئێرانتدا لته شتۆڕش بتۆ کردنێتک راورد بته به( پارهام باقر)ئێرانیدا رێکی نوسه ڵ گه له لێدوانێکیدا له فۆکۆ
 وه نته که دا، ژده  هه ی ده سه له ته لیبراڵییه ڵدانی رهه سه میان که یه دیوه، وه خۆیه به زێنی دڵته شۆڕشی دوو وروپا ئه)

 ڵدانی رهه ستتته دووهەمیتتتان. ڕێن بگتتته کانیان ئازادیتتته بتتتۆ خۆیتتتان ی وه ره ده لتتته کرد، رده روه پتتته یان وه نتتته دوای لتتته
 بەرامبەر لتتته بتتتوو کاپیتاڵیستتت  مێکی سیستتتته زرانتتتدنی دامه نجامتتتدا ئه لتتته ا،مد بیستتتته ی ده ستتته لتتته کان سۆسیالستتتته

 !(نوێیه شۆڕشێکی و نوێ کی یه فه لسه فه کاتی وایه پێم من ئێستاش دا، دڕنده نیستی کۆمه اڵتێکی سه ده
 
 نتد چه م لته کان خنته ڕه نوستینەدا لەم متن گیترا، فۆکتۆ ی بیتره م لته خنته ڕه دنیتادا زانکۆکتانی ی زۆرینه له نده رچه هه

 کانی شۆڕشتته ڵ گتته له ئێتتران لتته شتتۆڕش نییتته کتتردن راورد بتته جتتێگەی دا لێتتره ی وه ئتته بەویی، وه متته کورتدیکه دا دێتتڕه
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 تتا کردنیان، پیرۆز به و   رکرده سه ڕاگرتنی رز به و ئێران له کان تاکه ندی یوه په جۆری ڕێکخستنی چونکه ڕۆژئاوادا
 و ئته ری ستێبه ژێتر لته کته ، گشتتی ڕی بتاوه بیترو ر سته له بێ  ده واویان ته ری کاریگه نگوتاریا و  بیریان که ئاستێک
 نییته ڕۆژئتاوا تی سیاسته متۆدێڵی مته ئه ن، بکته وت زه خۆیتان بتۆ اڵت سته ده تتوانن ده بتن ده هێز بته نده وه ئه دا پیرۆزیه

 .رۆک ناوه ک  وه نه و شێواز ک وه نه
 
 کی کۆمته پاشتان ئێران، بۆ وه ڕایه گه ینی خومه ئاستی، رزترین به یشته گه ڵدان رهه سه دا ١١٢١ ساڵی ری فێبریوه له

. دینتی رۆکێکی سته ی نمونته بته بتوو مانگێکتدا ند چه له و که شۆڕشه وای پێشه بە بوو  هێنا س  ده به ئێران له ی زۆرینه
 نێت ، ده نتاوی فۆکتۆ چۆن ک وه که( گۆڕینه اسۆئ) یان شۆڕشه م ئه که دات ده وه به ئاماژی لێدوانێکیدا له فۆکۆ وکاتە ئه
 بێت  ده ئێرانتدا وواڵتتی لته تتاک اڵم بته بتوو، ڕزگاریان وا ئه بێ  ڕزگاریان شا س  ده له وڵیاندا هه کان ئێرانییه که
 و  رجێگی پرنسیبێکی نی خاوه گرنگدا وا کاتێکی له ی وه ئه بۆ وه بدۆزنه خۆیان و  بگۆڕن خۆیان که ن بده وه ئه وڵی هه

 ی ڕوانگته لە ئێرانتی تتاکی بێ  هته توانایتان نتده وه ئه ی  وه ئته بتۆ تتاک، کتو وه خۆیانتدا ناو له گۆڕبن نه رێکی کاراکته
 و ئته بۆ و بێ  خۆی ی وه ره ده له ک وه نه بکات خۆی ی ئاسۆ گۆڕینی ستنیشانی ده خۆی تاکێک موو هه وه وبۆچوونیانه بیر

 .بن خوازراو کان بڕیاره
 
 ری واوکته ته ینی، خومته ی وه ڕانته گه و شتا ڕوختانی دوای پاشتان و که ڵدانه رهه سته پێش فۆکۆ کانی لێدوانه نده رچه هه
 وه دێتته ق قتاوده ده که وابوو، پێیان وکات ئه ڕۆشنبیرانی ی زۆرینه اڵم به کرد، نه دروس  کیان یه بازنه و  بوون نه ک یه
 شکستی ئێران شۆڕشی ئایا: کرا ده پرسیاره م ئه وکات ئه جیهاندا ری رانسه سه لە. فۆکۆدا ی که لسه فه و لێدوان ڵ گه له

 و ئته کته هێنتا، شکستتی  شۆڕشته و ئته بڵێتین تتوانین ده کاتێکتدا له  ئێمه کە: ئاویهایە ویاڵمەکە فۆکۆ بەبیری هێنا؟
  ڕویان گۆڕانکاری ئێراندا له ئێستا ،!بوایه هه ستنیشانکراوی ده کی ئاسۆیه که شۆڕشه و  بوایه نه یی ره به ند چه شۆڕشه
 .دیکە سانی که به اڵت سه ده گۆڕینی و ره به وه دڵنیاییه به ڕێڕیوێک؟، چی و  ئامانجێک چی و ره به اڵم به داوه،

 
 بتدرێتێ کی جێگایه چ( تاک) ئیندیفیدواڵ تی خالقیه ئه که: بوو وه ئه دا شۆڕشه م ئه ر رامبه به له خۆی فۆکۆ پرسیاری

 بکرێ ؟ لێوه باسی نچۆ و 
 

  تاوه ره سه له که بوو، گرنگ زۆر ڵدانه رهه سه م ئه ناو کانی بچوکه گروپه بڵێین با ی، وه ژێره ی وه جواڵنه دیاری
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 بتۆ جیهتان و  ئێتران ڵکی خه رنجی سه یی زۆرینه توانیان تواڵکان ئایه خێرا زۆر اڵم به بوو، ندندا سه ره په له نگیان ده
 مرۆڤێکتتی ونی ختته) یۆتۆبیتتای بتته بتتوون رستتام سه کان ئێرانییتته ی زۆرینتته وکات ئتته نتتده رچه هه ن، بکتته وت زه خۆیتتان
 وروپا ئته لته کان ڵدانه رهه سته ی زۆرینته چتۆن کو روه هته ئیدیاڵ، کی دنیایه و سۆشیال مێکی سیسته به یان ،(نوێخواز

 له تاک که گرنگه ندێک چه اڵم به وه، گوته ده نگوتاریا مان هه ش بچوکانه پارته و  گروپ و ئه ری سه له ڕێکخرابوون
 نتدامانی ئه و  نگران الیته لته زۆرێتک که بینرا، ئێران له که چۆن کو وه ، کات نه ون خۆی نسیپی پڕه پراکتیکدا بواری
 توویو پێشتکه دنیتای لته وه وانته  پێچه بته اڵم بته وه، تواڵکانته ئایه وتتاری ری ستێبه ژێتر چوونه گروپانه و  پارت م ئه

 ئاستی که تی، رییه ڕێبه هەمیشەیی نسیبی پڕه و جێگیری ری کاراکته ئیندیڤیدوال، و تاک( فۆکۆ) بیری به ڕۆژئاوادا
 ش مته ئه. بێ  هته یی ئامتاده کتی ره ده کی یته بیرۆکه یتان ڕوداوێتک ر هه ئیتر ری،  بڕیارده بۆی گێک ڕه کو وه ی وه بیرکردنه

 کتانی ڕوداوه ی ڕوانگته لته( فۆکتۆ) کته یته ته بابه و ئته( خۆتبکته تی خزمته) اونیشتانین بته دێت  فۆکۆدا ی  ته بابه و له
 تی، نوستتیویه ئێرانیتتدا ڵگایی کۆمتته لتته تتتاک ڵوێستتتی هه و تتتاک ر ستته له گۆڕینتته ئاستتۆ و ئتته یی وه کاردانتته و  ئێتتران
 ..کرد دوایی کۆچی فۆکۆ دا ساڵه م له که ،١١٨٠ ساڵی تاکو وه مایه یی کراوه نه واو ته به فۆکۆ ی کاره م ئه نده رچه هه
  
 :کان رچاوه سه
 
 •Corriere della sera. 

 •Afary en Anderson – Book’s ( Foucault and Iranian Revolution.) 

 
  ٢٤١٢( حوزییران)ی جوونی١٤ :ڕێکەوتی  -  زین گه مه كولتورماڵپەڕی 
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 زیرانی ئێران رۆك وه ان سههدی بازرگ ی میشل فۆكۆ بۆ مه ی كراوه نامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئەسعەد عەلی: وەرگێڕانی لە فارسیەوە 

 
 …زیران رۆك وه نابی سه جه

 
 ستتڕێژی ده ر بته  درانته ده تارانتدا كانی قامه شته  لته پیتاو و ژن زاران هه  كه ی، كاته و له رابردوو، ساڵی ری مبه سێپته
  لته( داری تمه ریعه شته تواڵی ئایته) ماڵی  له ش مه ئه و كرد قبوڵ مندا ڵ گه له ت وانیانه ڕۆژنامه كی یه دیمانه تۆ  گولله
  بته كانیش ربازه سته و  ماڵته و ئته  هێنابوویته نایان پته مترۆڤ متافی وانانی چاالكته  لته ڵێ كۆمه. كرا ساز( قوم) شاری
 .بوون بچووك قامێكی شه تای ره سه كردنی ژوور و ژێر و كردن چاودێری رقاڵی سه  وه كانیانه كه چه و خۆیان

 
  وه خۆته هۆی به ر هه ن نجومه ئه. بووی  ئێراندا  له مرۆڤ مافی  له داكۆكی نی نجومه ئه رۆكی سه بەڕێزتان دا كاته و له

 زموون ئته ت مته ئه پێشتر تۆش بوو، پێش  له ت گرتووخانه: یی سته جه بوێری. نواندبوو زۆری كی بوێرییه و تی ئازایه
 ژمار هته مترۆڤ متافی رێكی پتارێزه  بته ئێرانتی پاشای مریكا ئه كۆماری رۆك سه دا كاتانه و له: سیاسی ێریبو.  كردووه
 وان ئته. كانن كۆنفڕانسه  وه كۆبوونه و كۆڕ باسوخواسێكی ك یه ماوه ی وه له بوون  تووڕه كان ئێرانییه  له زۆرێك. كردبوو
 نجێكی گتته كردنتی دادگتایی وان ئته. ن بكته ر به ستته ده خۆیتتان كانی فتهما ك یه شتێوه چ  بته زانتن ده  كته لماندبوویان، سته
   له ساواك رێكی كه نجه شكه ئه كردنی دادگایی ی هاوشێوه  به باشوور فریقیای ئه ستی ره زپه گه ره رژێمی  له شپێستیان ڕه

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsJnJ47PgAhXSwKQKHTUxBn0QjRx6BAgBEAU&url=http://cultureproject.org.uk/kurdish/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%84-%D9%81%DB%86%D9%83%DB%86-%D8%A8%DB%86-%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%A8/&psig=AOvVaw0tGqE8_-LNWHGWqfR9G25v&ust=1549977463401250
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 لێبكات؟ ییان گله توانی  ده كێ ئیدی.  نەدیکرد بەراوود تاراندا
 
 و ری روه دادپته. بهێنیت  دا پڕوزیانته له په و تتاو  لته پتڕ  دانه ستێداره  لته و بته كۆتتایی وڵتدای  هه  له  یه فته هه ند چه

  بته  وه شته لێره ر هته بتن، ده دایتك  لته كان شۆڕشته  وه خاڵته م لته:  كانه شۆڕشته م رجه سه ستیاری هه خاڵی ری روه نادادپه
 ی ، بكته  تته بابه م بته ئاشتكرا كی یته ئاماژه  بتووه بتاش پێت   كته ی، وه ئه ی گوێره  به ها روه هه. مرن ده و ڕۆن ده الرێدا
 . وه بهێنمه بیر  به  وه یه مباره له خۆمان  گفتوگۆی  باشه پێم منیش

 
 ر هته ستتن به ده مترۆڤ متافی  بته پشت  ی كاتته و له رێك  كه كرد،  مانه سیسته و ڕژێم و ئه ر سه له مان قسه  ئێمه دیاری
 و بێتت  ر گتته ئه  كتته ربتتڕی، ده خۆتتت  شتتبینی گه نابیشتت  جه. ن كتته ده كانیتتان هاواڵتیە  لتته م ستتته و زوڵتتم شتتدا كاته م لتته

 تی واوه تتته  بتته  مرۆڤتته متتافی وا ئتته حتتوكم ر ستته  بێتتته كان ئێرانییتته ی زۆرینتته ڵبژێردراوی هتته و ئیستتالمی تێكی حكومتته
 پشتتیوانی وی عنته مه كی روئیایته و پانتتایی گوتت .  وه ێنایتهه پاستاوت سێ ش  هیوایه م ئه بۆ. بێ  ده كراو نتی ره گه

 تی واوه تته به جیهتانێكی پێنتاو  لته  یته ئاماده ری ڵگیرستێنه هه تتاكێكی ر هته  كه ی، شۆڕشه و ئه. كات ده ڵك خه شۆڕشی
 …بتوو یان سته جه ر هه انشتتتێكی موو هه“  وه یانه زۆربه الی به ت ڵبه هه!  وه ترسییه مه  بخاته( شتێكی موو هه) گۆڕاودا

 ر هته پێمتوایە. ”الكان مته تی حكومته“ یتداخی به لەژێر   نەبوو ڕۆشتن و قبوڵكردن ش ویه عنه مه ڕوئیا و پانتایی م ئه
 ت ڕه نابتی جتته كانی بۆچوونتته  یه شتتێوه هتتیچ  بتته بینتتیم ئابتتادان تتتا  وه تارانتته  لتته شتتی وه ئه. كارهێنا بتته ت واتایتته م ئتته
 . وه كرده ده نه
 
 رووی ڕووبته كان مافته  بته پشت   بته  هێنتاوه، ستی ده به ئێستا ی یه شه گه و مێژووی  قوالییه م به ئیسالم گوت  ناب  جه
( كردبێ  نتته خراپتتتری ر گتته ئه) داری رمایه ستته  لتته باشتتتر یتوانی نتته سۆستتیالیزمیش  كتته ، وه بێتتته ده  وره گتته یرانێكی قتته
 كی زانیارییته یتان كان ئیستالمییه ڵگە كۆمته ر سه له زۆریان كی زانیارییه  وایه پێیان  كه ندێكیش، هه. بكات ری سه چاره
 ". حاڵه مه  مه ئه”یانگوت ده  یه هه كان ئاینه ری وهه جه  له واویان ته
 
 دوای بته ڕان گته  لته واز گشتتگیر مای بنه كام ر سه له بێ ده موسڵمانان نازانم و زانم ده بچووكتر  به خۆم وان له زۆر من

 مكی چته  لته بتۆچی. ن بكته دروست  بۆ نوێی كی سیمایه وێ  یانه ده خۆیان  كه ئیسالمێكدا، ناو له ڕێن بگه داهاتوویاندا
 ی وشته ختودی ؟ وه بێتته ده "ئیستالمێتی" نتدی تمه تایبه رووی رووبه كان گومانه م رجه سه جێ ستبه ده ”ئیسالمی تی حكومه“
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 نتاتوانێ لیبتراڵ سۆستیال، دیموكراتیتك، ك وه كی ندییته تمه تایبه هتیچ. بین وریا  میشه هه ی وه ئه بۆ  سه به ت حكومه
 .ربازبكات ده كانی رپرسیارێتیه به  له ت حكومه

 
  وه دڵنیاییتته به بێتت ،  وه ئیستتالمه  لتته ی كه زرییه ربه ستته و ت رعییه شتته ی تتته حكومه و ئتته: بەویدا ئاماژیتتتان بەڕیزتتتان

 ت وڵتته ده ی ئاینییتته ما بنتته و ئتته ر بتته له ش متته ئه كتتات، ده ستتنوردار ئاستتایی تیی وڵتته ده ڕانێكیحتتوكم بتتۆ متتا  ڵێ كۆمتته
 م ئته بێ  ده دیاری كرێ ، ده رپرسیار به   رك ئه ڵێ كۆمه ی رێگه  له بوونی ئیسالم ر به له تێكیش حكومه ها وه. دات ڕووده
 كار بته ت حكومته دژی  شته هاوبه  ئاینته م ئته ر هته تتوانن ده ڵك خته لەدواجتاردا  چونكه بپارێزێ ، ش بوونه یی سته وابه

 ویستتی  بته كان تته حكومه  كته ، یته هه  وه لته گومتانم ختێ نه خۆم كو وه من. بوو گرنگ شتێكی  الوه به م مه ئه.  وه بهێننه
  بته ڕین ڕاپته  كته ، كانته كتراوه ر سته به حتوكم قتازانجی  لته  میشه هه چونکە بن، كانیان رپرسیارێتیه به ند پابه خۆیان
  لته ڵكو بته حتوكمڕان،  بته  داوه نته خۆیانیتان مافی ئاسانیش  به  هێنده  كه کاتێکدا لە ، وه بهێنه كانی حوكمڕانه بیری
  لته دا رۆژانته م له ی دادگایانه و ئه  وه شه ڕووه م له. حوكمڕان ستۆی ئه  نه بخه تیش حكومه ركی ئه وێ  یانه ده  مه ئه باتی
 .رانین نیگه ی جێگه ن ده ده روو رانئێ
 
 كتو وه و  ستته جه ك یته ك وه هاواڵتیتان  كه ، نییه  قۆناغه و له گرنگتر و نتر گمه ده قۆناغێك هیچ الندا گه مێژووی  له
 چهتی ڵكیشتدا خه ڕۆژانتی ژیتانی  لته. ن بكه قبوڵی ناتوانن چیتر  كه رن، به ناو له ڕژێمێك ی وه ئه بۆ ڕێن په ڕاده ك یه

 ڵ گتته له ت وڵتته ده هێتتزی  ( بتتاوه زۆر  وه ره ستته ی وه ئتته ی وانتته پێچه بە  كتته قۆناغێتتك،) ، نییتته گرنگتتتر  وه لتته قۆناغێتتك
 ركێكی ئتته رگیز هتته تیش حكومتته. بتتدات ناوبردنی لتته بڕیتتاری رێ ، بتته نتتاو دوژمنتتی  بتته و  وه نگتته جه  وێتتته بكه تاكێكتتدا
 كان تته حكومه ری پێتوه ڕۆڵتی  میشته هه كانیش سیاستیه  دادگایكردنته.  گرتووه نه ۆست ئه  له ی مه له تیتر ڕه بنه و گرنگتر

 م لته ت وڵته ده هێتزی  كته ، وه ڕووه و لته ڵكو بته نتین، تاوانبتار رگیز هته كان تباره تۆمه  كه ی، وه رئه به له ك نه بینن، ده
 ویک ختتۆی ، نەیتتارانی دادگتتاییكردنی ڵ هگتت له هاوكتتات كتتات، ده نمتتایش ختتۆی ش ڕووكتته و مامتتك ده بێ بتته دا یه پرۆستته
 .كانی دوژمنه دادگایی م رده به  وێته كه ده حکومەت

 
. بێت  ر رێزلێنته ختۆی دا لێتره بێت  ده ڕێتك اڵم بته بگیرێت ، لتێ ڕێتزی بێ ده كات ده  وه ئه ی شه بانگه  میشه هه ت حكومه
  خۆی. ستۆی ئه  خاته ده قورستر و  وره گه زۆر كی تییهرپرسیارێ به یكات ده هاواڵتیان  له ت حكومه ی داكۆكیه و ئه خودی
 و ئه بۆ رگریكردن به ڕێگاكانی م رجه سه ،(بكرێ  جێ جێبه جێ ستبه ده خوازێ  ده ش پێویستییه م ئه) ، پێویسته لێریدا
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 ڕای ئایتا ؟” انبتارهتاو ئاشتكرا  بته” سته كه و ئته ئایتا  ببێتته ڕوون ی وه ئته بۆ. بكرێ  دابین تی وه دوایه به یاسا سەی كه
  واتته بكرێت ، دابتین  سته كه و ئه بۆ ما  ڵێ كۆمه كات ده ویها ش مه ئه ر هه بێزارن؟ لێی ڵك خه ئایا تی؟ دژیه گشتی
 ركی ئتته ش متته ئه. بێتت  جێگتتر شتتتێكی  ستته كه و بتته پێتتدانی و وێ  تێبكتته وشتتی خه رگیز هتته نابێتت   كتته متتا ، ڵی كۆمتته
 ق ناالیته مرۆڤی" بەناوی هەبێ  شتێك نابێ  ت حكومه الی له. بكات نتی ره گه و بنێ  دا هماف و به دان  كه ، اڵته سه ده
 ." ناشایسته و
 
 بتێ و قترین ڕه لته كه اڵترین، سته ده م كته بتۆ ستم به مه لێریدا دیاری ، لمێنێ  بسه مووانی هه بۆ  ته حكومه ركی ئه  وه ئه

 متافی ت وڵته ده هێتزی ك مایه بنه چ ر سه له و ك یه شێوه چ  به و دۆخێك چ  له  كه تی، اڵتیه سه ده ژێر تاكی ئاگاترین
 ختودی اڵم به.  پاساوه بێ و  رنامه به بێ  كه بگرین، رچاو به له ك مێیه ته ئاسانی  به زۆر شێ ده. بێ ؟ ده كردنی مێ ته
 و ئته م رجه سته ر رامبه به  له م هه مێكردن، هت  به حوكمدراو تاكی  به ر رامبه به م هه ری روه په ناداده  له  جۆرێكه ش مه ئه

 .تدان وڵه ده هێزی دادی اڵتی سه ده رێمی هه  له ی تاكانه
 
  وێتته كه ده خۆشی سێك كه دادگایكردنی ڵ گه له هاوكات  كه بكات، قبوڵ  وه ئه بێ ده تێك حكومه ر هه من، بۆچوونی  به
 وتوو ركه سته كتدا رییه دادوه  لته وێ  یته ده تێك وڵته ده ر گته ئه دام، ڕه بتاوه و لته ها روه هه.  دیكه نی الیه دادگایكردنی ر به
 متن، ك وه نابیش  جه پێموایە. بكرێ  دادگایی  وه جیهانه ناری كه و  گۆشه  له كان مرۆڤه م رجه سه ن الیه له بێ  ده بێ 
  وه اڵمدانته وه بێ بته حتوكمڕانیش.  رپرستیاره به یختۆ  بته ر رامبه به نها ته تێك حكومه ر هه  كه نی ، دا وه ئه ڵ گه له زۆر

 بێت    كته ر هته ستێك، كه  كته بتین، خۆشتحاڵ بێت  ده.  داوه نته نجام ئته كوشتتن یتان تاوانبتاركردن  له متر كه كارێكی
 بكتات بوڵق  دیكه كێكی یه درانی  نجه شكه ئه ناتوانێ   كه ی، وه ئه ر به له نها ته جیهان، ی دیكه سوچێكی  له ت نانه ته

.  نییتته دا دیكتته واڵتێكتتی نتتاوخۆیی كاروبتتاری  لتته ردان ستتتوه ده واتتتای ش متته ئه بڕێ ، ڵتتده هه نتتگ ده و كتتات ده  قستته
 نها تتته بتتڕی رده ده تیان زایتته ناڕه ستتاواكدا كانی گرتووخانتته  لتته ك ئێرانییتته ر هتته دانی نجه شتتكه ئه دژی  كتته شتتی، وانه ئه

 .دی هیچی و  كردووه ماكان بنه گشتگیرترین ر سه له یان قسه
 
 شتی كه داده می سیستته  بۆیه ر هه  خشیووه، به ئێستا  ڕژێمه م به خۆیانیان ی متمانه كان ئێرانییه ی زۆربه بوترێ   نگه ڕه

 م كته ت حكومته ركی ئته ر هته ك نته ت، حكومته  بته دان ”ڵێ بته“ نگتی ده و خواس  ت، قیقه هه قبوڵكردنی. ن كه ده قبوڵ
 .كات ده گرانتریشی و  وره گه و قورستر ڵكو به ، وه ناكاته
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 و لته  بێجگته م، بكته بانتگ  یه مشتێوه به ناب  جته بتتوانم ی وه ئته بتۆ نیم كدا یه پێگه و پۆس  هیچ  له من  وه دڵنیاییه به
  كته ناب ، جته ی بۆچوونته و لته ئاگاییم به  به ستنم پشتبه ڵ گه له دام پێ  دیدارماندا مین كه یه  له خۆت ی پێدانه ڕێگه

 ركی ئتته  وه ئتته زیتتران، وه رۆك ستته نابی جتته  بۆیتته ، دژواره ركێكی ئتته ی هێنتتده ، نییتته  ماحكارانتته ته متتافێكی حتتوكمڕانی
 ڕێتگەیەوی لە ، وه تته نایه یانتدا گره ڵنه هه ستازش  هێزه و به ییان زه به رگیز هه  ڵكه خه م ئه  كه ، وه دڵنیابیته  نابته جه

 .ن ناده س  ده له  هێزه و ئه رگیزیش هه و كرد دئازا خۆیانیان
  

 كتێبتتی تتتوێی دوو  لتته دواتتتر و  وه كرایتته بتتاڵو ئیتتتاڵی لیبراستتیۆنی ی رۆژنامتته  لتته م كتته یه بتتۆ  یتته نامه م ئتته:  رچاوه ستته
 شۆڕشتی  بته ت تایبته ی دیكته ی دیمانته و وتتار نتدین چه ڵ گته له 9191 ستاڵی  له ” خوداوه ناوی  به شۆڕشێك ئێران،“

 . وه ته كراوه باڵو ئێران
 

  ٢٤١٢( حوزییران)ی جوونی١١ :ڕێکەوتی  -  زین گه مه كولتورماڵپەڕی 
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 كانی شكستهێنانی ی ئێران و هۆكاره٧٥٣١تی شكڵگرتنی شۆڕشی اڵیه ستینی كۆمه به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یەکەم بەشی
 
 ئێتران لە پاشتایەتی نیزامتی ستاڵەی ٢٣٤٤ تەمەنتی بە اییکۆتت کە ڕاپەڕینێکتداین و ڕێبەندان ی٢٢ سەریودیمی لە

 بتدیینە دیست  تتا دیرفەتتێکە مێتژووییە رووداوی ئەم ستاڵیادی. تێکەویپێجتا پەهتلەوی ستەڵتەنەتی تۆماری و هێنا
 بتوونی ئاشتنا بتۆ تتایبەت بە بەهتمەن ی٢٢ ڕاپەڕینتی و ١٣٣٢ شۆڕشتی سەرلەنوێی هەڵسەنگاندنی. هەڵسەنگاندنی

 لەم. پێویستتە مێژوویتی، رووداوێکتی بتۆتە ئیتر ئەوان بۆ شۆڕشە ئەم کات، بوونی تێپەڕ بە کە مڕۆئە الوی بەریی
 .بدرێتەوی واڵمیان الزمە کە هەیە بوونی پرسیار گەلێک پێویندیدا

 
 شۆڕشتی و ڕاپەڕیتن شتا سەڵتەنەتی لەدژی جەماویریدا حەریکەتێکی لە و بەرین شێوییەکی بە ئێران خەڵکی بۆچی
 شۆڕشە ئەم بۆچی بوو؟ چی دیورانەدا ئەو بەسەر زاڵ جیهانی و نێوخۆیی بارودۆخی روویدا؟ ١٣٣٢ ەندانیڕێب مانگی

 ئیسالمیەوی کۆنەپەرستی ڕیوتێکی الیەن لە بوو کاریدا دیستوری لە کە ئینسانیەی و عاداڵنە ئامانجە ئەو سەریڕای
 ستەرئەنجام و گێڕا دیورێکیان چ کۆمەڵگایەدا ملە ڕادیکاڵەکان و چەپ هێزی و کرێکار چینی گیرا؟ بەسەردا دیستی
 بگەیەنێت ، ئاکتامی بە نەیتتوانی شتا ڕژیمتی کە کارێتک" ئیستالمی شۆڕشتی دژی" چتۆن هتاتن؟ چارینووسێک چ توشی
 تتری پرستیاری گەلێتک و ئەمتانە کترد؟ خوێنی خەڵتانی دواتر و گرت ئێراندا شۆڕشی بەسەر دیستی و کرد تەواوی



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

33 
 

 متانگی ڕاپەڕینتی ستاڵیادی لە بتوونەوی نزیتک ستەرودیمی رۆژانەی لەم ئتێمەن باستەکانی قسەو بابەتی چەشنە لەم
 .ڕێبەندان

 
 ئەو و ئێتتتران لە هەتاویتتتدا ی ٠٤ دییەی ئاڵوگۆڕیکتتتانی لە دیبتتتێ ١٣٣٢ شۆڕشتتتی مێژووییەکتتتانی و واقعتتتی ڕیشتتتە

 و ستەریوی لە شتاوی ڕژیمتی نالیە لە فەرهەنگیەکتان و کتۆمەاڵیەتی ئتابووری، جتۆری جۆراو بواری لە کە ڕێفۆڕمانەی
 هێزێکتی ئیستالحاتە ئەو. بدۆزینەوی کرا، هیدایەت ئەمریکادا تایبەت بە سەرمایەداریەکان هێزی زل گوشاری لەژێر

 کە ئەویی یتتان بتتیەوێ کە ئەویی بەبتتێ گۆڕیپتتانەکەوی، هێنتتایە بتتابەتەوی تتتازی چتتاویڕوانی بە نتتوێی کتتۆمەاڵیەتی
 کە سەڵتەنەتی ڕژیمی کۆمەاڵیەتی مەقبوڵیەتی و سیاسی مەشروعیەتی. بێ  یانچاویڕوانیەکان واڵمدیریویی بتوانێ
 ئەم هەر ڕێگتتای لە بتتوو، دیوریەدا لەم فەرهەنگتتی و کتتۆمەاڵیەتی ئتتابووری، ئتتاڵوگۆڕی گەلێتتک بەدیهێتتنەری ختتۆی

 .بوو گرف  و کێشە توشی بەرهەمهاتن، لێی کە کۆمەاڵیەتیانەوی هێزی ئەو و ئاڵوگۆڕانە
 

 و واڵت نێوختۆی لە بەرهەمهێنەریکتانەوی هێتزی بتوونی کامتڵ و گەشتە پرۆستەی لەبتاری یش ١٣٠٤ ییەید ئیسالحاتی
 بەم بەرچتاو، دیهاتە هەڵنەگر چار پێویستیەک، ویک جیهانیەوی، سەرمایەی بەرژیویندی نیگای گۆشە لە هەرویها
 ئێرانتدا کۆمەڵگای بەسەر زاڵ ئۆدالیف نیوی و دواکەتوانە کۆمەاڵیەتی -ئابووری مناسباتی الیەکەوی لە کە واتایەی
 نتتاکۆکیە کتتردنەویی کەم و کتتردنەوی هێتتور بە زۆری نیتتازێکی کە جۆرێتتک بە هەبتتوو، ئتتاڵوگۆر بە پێویستتتی گەلێتتک
 واڵمتی کراویکتانەدا کۆنترۆڵ ڕێفۆڕمە چوارچێویی لە و سەریوی لە ئەگەر ئاڵوگۆڕ بوونی پێویس  و اڵیەتیەکان کۆمه

 . کۆمەاڵیەتیەکاندا ئاڵوگۆڕی ڕیوتی دیمەنگای لە ناچاری بابەتێکی دیبووی خواریوی، لە شۆڕش ویرنەدیگرتەوی،
 
 و زۆر زیختتایری هەرزان، کتتاری فتترۆش، بتتازاڕی بڕێبتتووی چتتاوی حەریستتانە جیهتتانی ستتەرمایەی تتتریوی الیەکتتی لە

 ئێتران، لە گتوزاری ستەرمایە لێنەدراویکتانی دیست  بتواری هەرویهتا و نەوت ویک خاویی مادیی و ژێرزمینی زیویندی
 دیوڵەمەنتدی ستەرچاویی هەم کە ئەویی لەبەر بتوو، ڕاکێش سەرنج واڵتێکی جیهانی سەرمایەی بۆ ئێران ڕویوی لەم
 لەبەرچتاو بە هەرویهتا وی بتوو ژئۆپۆلۆتیتک هەستتیاری پێگەیەکتی ختاوینی ناوچەکەدا لە هەم هەبوو، زیمینی ژێر

 . لێدیکرا چاوی هەرزان کاری هێزی نەهاتوی بن لە چاوییەکیسەر ویک جەمعیەتیەکەی، الوی پێکهاتەی گرتنی
 
  دێهاتەکاندا لە کە کار هێزی زۆربەی دیبوو یەکەم کرا، باسیان نیازانەی ئەو کردنی دابین ئامانجی بە جۆری بەم
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 هەر ویک تتتا هەڵکەنتتدرێن دێهاتەکتتان لە بوونیتتان نیشتتتەجێ شتتوێنی لە ملیۆنیتتدا ئاستتتێکی لە بتتوون، نیشتتتەجێ
 و هەرزان کڕینتی ئیمکتانی و بێت  بەردیست   لته هاستانی بە بتازاڕدا، لە عەرزی بتوونی زۆر هتۆی بە دیکە الیەکیکا

 کتڕینیش توانتایی خاوینی کە بێ  دروس  مامناویندیش چینێکی دیبوو دووهەم. بێ  فەراهەم خۆڕایی بە تەقریبەن
 لە دنیتاش شتوێنەکانی لە دیورییەدا لەم هەر. ریسەرمایەدا باڕازی کاالکانی بەکارهێنەری ببێتە جۆری بەم تا بێ 

 قەیرانتی کە شا ڕژیمی. بوو بەڕێویچوو هاوشێوی ئیسالحاتی کۆمەڵێک جیهانی، سەرمایەی نیازیکانی بە واڵمدانەوی
 و ئەمریکتتا بتتۆ شتتا ستتەفەری دوای تتتایبەت بە پێویستتتی بەختتۆیی متمتتانە تێپەڕانتتدبوو، هەتتتاوی ٣٤ دییەی سیاستتی

 ڕاستتایەدا لەم ختۆی ئەمریکتایی ڕاوێژکتارانی یتارمەتی بە تتا هێنتا س  ده به ،"کنەدی"  پشتیوانی کردنی دیستەبەر
 .بنێ  هەنگاو

 
" خەڵتک و شا شۆڕشی"  یان و" سپی شۆڕشی"  بنێ  ناوی تامەزرۆبوو شا شەخسی کە ئیسالحات بەرنامەی جۆری بەم
 نیتتوی کۆمەڵگتتایەکی بتتۆ ستتەرمایەداری ێشپتت و کشتتتوکاڵ بە بەستتتو پشتت  کۆمەڵگتتایەکی لە ئێتتران گتتۆڕینی بە و

 متانگی ی ٦ لە بوو، دیستەبەر لێ جیهانی ئابووری نیزامی لەگەڵ بوون تێکەڵ ئەمادیی و سەرمایەداری پیشەسازی
 .پێکرد دیستی وی ١٣٠١ ساڵی ڕێبەندانی

 
 واتایەک بە و ارانەمحافزیک حاڵدا عەینی لە بوو، ئەرزی ئیسالحاتی ناویندیەکەی کاکڵی کە بەرنامەیە ئەم بەاڵم
 قیستتی دانتی بەاڵم جوتیتاران، لە بەشتێک بە درا زیمتین مالیکیەتی ئەگەرچی نمونە ویک. بەرچاو دیهاتە کارا نا
 بتوو شتکێن کەمەر پێکتدێنا، دێهاتیتان جەمعەیەتتی لەسەدی ٣٤ نزیکەی کە جوتیاران هەژاری توێژێکی بۆ ساڵە ١١
 بە هەرزان نرخێکی بە زیویەکانیان بوون ناچار لەوان زۆرێک جۆری بەم. نەبوو دانەوییان توانایی کە شێوییەک بە
 بژیتوی کردنتی دیستتەبەر و کتار بەدوای ناچار بە خۆیان و بفرۆشن دیوڵەمەند جوتیارانی یان"پێشو دیریبەگەکانی"

 .بن شاران هەڵویدای ژیاندا
 

 ئیجرای چوارچێویی لە قەت پێکدێنا، اندێهاتەکانی ئینسانی هێزی لەسەدی ٠٤ بە نزیک کە ئاواییش ڕیشاییەکانی
 ئیستتالحاتی ئەنجتتامی لە نتتاڕازی و ستتەرخوردی شتتێوییە بەم ویرنەگتترت، زیویتتان ئەرزیتتدا، ئیستتالحاتی بەرنامەکتتانی
 بێتبەش شتاری خزمەتگتوازاری النیکەمی لە کە حاڵێکدا لە و بوون نیشتەجێ شاریکاندا قەراخ لە ناچار دیوڵەتی،

  لەوپەڕی کە گەوریکان شاری نشینانی حاشیە خێڵی بە بەردیوام جۆری بەم. نا بنیاد ئاواکانیان حەڵەبی بوون،
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 . دیبوو زیاد دیزانی، خۆیان فەالکەتباری بادودۆخی سەبەبکاری بە شایان ڕژیمی و دیژیان بێبەشیدا و هەژاری
 

 الیەن لە بتۆرژوایی حاتیئیستال و نتوێکردنەوی متۆدێلی کتاری دیستوری خستنە پرۆسەی بەدوای و دیورییەدا لەم هەر
 تێیانتتدا فەننتتی و ئاکادیمیتتک ئاموزشتتی الیەکەوی لە کە کتترد گەشتتەیان حاڵێکتتدا لە زانکۆکتتانیش شتتاوی، ڕژیمتتی

 تازی ئاسۆئ و ئاوات ئەو واڵمدیریویی نەتوانێ کە بوو دواکەوتوانە ویها مودیریەتێکی خاوینی و نزمدا لەئاستێکی
 و ئاموزشتی شتوێنە لە ڕژیتم پۆلیستی حتوزوری بەهتۆی دیتکەوی الیەکتی لە و  بێت الوانتدا خێڵتی لەبەردیم کراوانەدا

 فەزایەک، ویهتتا لە ویرگتترتن کتتاریگەری لە. دیکتترا ستتەرکوت تونتتدی بە نتتاڕیزایەتیەک جتتۆری هەمتتوو زانکۆییەکانتتدا
 ڕا ئتازادی کرانی زیوت توند، سەرکوتی جۆری بەم. بوون شاکی و ناڕزای زانکۆ بۆ چوونیانەوی کاتی لە خوێندکاران
 دیریوییانتدا، لە و زانکۆکتان نێتو لە سیاستی فەعالیەتێکی چەشنە هەموو بوونی قەدیغە و زۆر سانسۆڕی دیربڕین،

 . دینا پاڵپێوی ڕژیمدا بەرانبەر لە توند کاردانەویی و هەڵوێس  بەریو ناڕازی روناکبیرانی
 

 لەستەر ئیستاڵحات ڕاستتەوخۆی کتاریگەری اڵمبە کردبتوو، دیستتەبەر کەمیتان کتۆمەاڵیەتی ئتازادیەکی ژنان ئەگەرچی
 ئاستتی کتردنەویی بەریتن بتۆ تەواوی بتوێری بتواریدا لەم شا ڕژیمی دیاربوو، کەمڕینگ و محافزیکارانە گەلێک ژنان

 بەم. نەبتوو بوو، ئیسالم شەریەعەتی سەرچاوییان یاسایانەی ئەو و مەزهەب نفوزی حەوزیی بۆنێو قوڵ ئیسالحاتی
 قتایم پێگەیەکتی مەدینتیەوی، ئیستالحاتی ئیجترای ڕێگای لە ئێرانیشدا ژنانی جەماویری لەنێو ینەیتوان شا شێوییە
 .بکات دیستەبەر بۆخۆی

 
 مناستتتتباتی گەشتتتتەی ئتتتتاهەنگی بە دا خێرایتتتتی زۆری داهتتتتاتە ئەم. ببتتتتوو بەرابەر ٠ نەوت داهتتتتاتی دیورانەدا لەم

 بە کە پەیتتتکەر و دیر بتتتێ بوروکراستتتیەکی ندنیپەریستتتە بە دا مەیتتتدانی لەگەڵیتتتدا بەاڵم ئێتتتران لە ستتتەرمایەداری
 زۆری داهتتتاتە بتتتوونی زیتتتاد پێتتتی بە پتتتێ هەرویهتتتا. ئەدا گشتتتتیەکان نتتتاڕیزایەتیە بە پەریی رۆژانە کرداریکتتتانی،
 و هەژاری کەلێنتتی دیبتتوو، زیتتاتر خەڵکتتیش کۆمەاڵیەتیەکتتانی و ئتتابووری چتتاویڕوانیە کە حاڵێکتتدا لە نەوتیەکتتان،

 .دیبۆوی قوڵتر بەردیوام سەرویت
 

  خۆی و بگرێ  دیستەوی بە واڵت ئابووری کلیدیەکانی بەشە کۆنترۆڵی کە دیوڵەت دایە ئیمکانی نەوتیەکان داهاتە
 . کرا نیهادینە دیوڵەتیدا بروکراسی دیزگای لە ماڵیش گەندیڵی دیورییەدا لەم خاوینکار، ترین گەوری ببێتە
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 و شتتا بەریەکتتانی دیورو کە فامیتتل هەزار زنجیتتریی ەربەستت ستتەرمایەدارانی ستتەند، پەریی شتتا دیربتتاری گەنتتدیڵی
 بازرگانی قەراردادی کردنی دیستەبەر بۆ ئازادیان ڕقابەتی بە پێویندیدار دیرفەتەکانی هەموو دیگرتوی، دیرباریان

 تتوێژێکی جتۆری بەم. دیرهێنتا چینیتان هتاو ڕیقیبەکتانی بتاقی چنگ لە ئابووریەکانیان و توجاڕی و پەیمانکاری و
 ئیمتیتاز مامناوینتد، دیوڵەمەنتدی چینێکتی هەرویهتا ئیستالحاتدا، ئاکتامی لە. هەڵتدا سەری ناڕازیش مایەداریسەر
 ختۆی ناکتامی و دیستوتا ئیمتیزاتەدا جۆری ئەو حەسریتی لە کە بەرین مامناویندی چینێکی و هێنا بەدیس  لێكی گه

 بە نەبتوو ستەریتادا ستاڵەکانی لە ئەرزی حاتیئیستال. هەڵتدا سەری دیبینی، ڕژیمدا هەاڵواردنی لە سەرچاویگرتوو
 و گرانتتتتر بەردیوام خەڵتتتک ژیتتانی رۆژانەی پێداویستتتتی ئاکامتتتدا لە کشتتتوکاڵیەکان، بەرهەمە بتتتوونی زیتتتاد هتتۆی

 .ببوو ئێران خەڵکی داوێنگیری گرانی، شێویی بە الیەنە چەند ئابووری قەیرانێکی
 
 لەئاستتێکی بەڵکتو نەهێنتا، کۆمەاڵیەتیەکتان نتاکۆکیە بە اییکۆتت تەنیتا نە شتا ئیستالحاتی کە دیبینتین جۆری بەم

 ئاوستی هەتتاویەوی ی ٠٤ دییەی هەمتان لە ئێتران کۆمەڵگتای. پێتدان پەریی دیکەشتدا بواریکتانی بتاقی لە بەرینتدا
 و کتتۆمەاڵیەتی ئتابووری، ئاستتتە گشت  لە دیریبەگتایەتی کتتۆنی مناستباتی پاشتماویکانی دییتتتوانی کە بتوو شۆڕشتێک
 کتتاری دیستتتوری لە دوور زۆر نەک متتاوییەکی بتتۆ شۆڕشتتەی ئەو شتتا ئیستتالحاتی. بکتتاتەوی ئتتاویژو یەکەدافەرهەنگتت
 نتتاخی لە دیتتکەی شۆڕشتتگێڕانەی بتتارودۆخێکی ستتەرهەڵدانی بواریکتتانی هاوکتتات بەاڵم دیرهاویشتت  ئێتتران کۆمەڵگتتای

 .کرد پەرویردی خۆیدا
 

 ٢٤١٨ی فێبریوێری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پەیام  : سەرچاوی
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 كانی شكستهێنانی ی ئێران و هۆكاره٧٥٣١تی شكڵگرتنی شۆڕشی اڵیه ستینی كۆمه به
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شی دووهەم به)
 
ی ١٣٣٢ڵدانی شۆڕشتی  رهه كانی سته تییته اڵیه سیاستی و كۆمه  تتاوتوێ كردنتی بتواره  وتاری پێشووماندا باسمان له  له

  وان لته تی ئته خاڵته ئێتران و شتێوازی ده  كانی ئامریكتا لته یی و ئامانجته وه ته ونهدا بارودۆخی نێ درێژه  له. ئێران كرد
 : ر با  به  ینه ده ده  م واڵته كاروباری ناوخۆی ئه

 
دارى  رمایه ، سته بتۆوه نزیتك ده  بتارودۆخێكی شۆڕشتگێڕانه  نگاو لته هته  نگاو بته ڵگای ئێتران هته كۆمه  قۆناغێكدا كه  له

كردنى  شته ستازى و گه ڕى توانایى پیشه و په له  مریكا كه كانى ئه كگرتووه یه  ته تى ویالیه رۆكایه سه  ئیمپریالیستی، به
ت  تى ستۆڤیه كیته كێبركێی نێوان یه. بوو هه  رمایه كانى سه پێدانى بازاڕه ره په  واوى به كی ته ئابووریدا بوو، پێویستیه

ڕ  كتر، شته كانى نفووزى یه رێمه رداگرتنى هه سه ستبه ستى ده به مه  و و بهتى بو وڵه تى نێوده ی سیاسه ره وه مریكا ته و ئا
ندنى  سه ره په  مریكا بۆ پێشگرتن له ئا. ئارادا بوو  جیاجیاكانى جیهاندا له  ناوچه  و پێكدادان و ملمالنێی فراوان له

كۆتتایى   لته. قامگیر بتوو تانى سته وڵته ده  كانى ژێر نفووزى خۆیدا، پێویستى به ناوچه  ت له تى سۆڤیه كیه نفووزى یه
  بتوو بته  وه كرده دا روویتدا، بته و واڵتته لته  ربازی كته كی سته تایته فغانستتان، دواى كوده ی زایینیدا واڵتتى ئه٢٤ى  یه ده
 ۆر قۆناغێكى ز  مریكا چووه ر ئێران بۆ ئه سه  رانى له نیگه  وه م بۆنه ت، به تى سۆڤیه كیه رێمێكى ژێر نفووزى یه هه
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 . وه گرینگه
 

ژیتتانێكى باشتتتر و   شتتدار بتتوون لتته دستتتهێنانى ئتتازادى و به هیتتواى به  النى ئێتتران، بتته هتتا باروودۆخێكتتدا گتته وه  لتته
  و بته  وه رى ئێرانتى گرتته رتاسته ى ستاڵێكدا سه متاوه  كانى شۆڕش له پۆله ڕین و شه رژیمى شا راپه  تر، دژ به مرۆڤانه

دامركانتتدن و كتتتونترۆڵى   یى و الوازی رژیمتتى شتتا لتته ، ناكارامتته١٣٣٢پتتاییزى ستتاڵى رزى  كانى وه درێژایتتی مانگتته
 .مریكا ئاشكرا ببوو كانى شوڕش بۆ ئا پۆله شه
 

  كته( سولیوان و بارسونز)مریكا و بریتانیا  كانى ئا كانى باڵوێزه رۆژانه  نگاندنى راپۆرته ڵسه دواى تاوتوێكردن و هه
چیتتر   ى كته تته ناعه و قه ئته  یشتته مریكتا گه تى ئا وڵته كترد، ده یان ده كته دێرى باروودۆخه وخۆ چتاو راستته  وه تارانه  له
ك  ر وه ببتتات و هتته  وه ڕانتته و ختتاڵێكى بێگه ره بتته  كتته باروودۆخه  یتته وانه و له  خش نییتته شتتا ستتوودبه  رگریكردن لتته بتته
 . وه ته تى سۆڤیه كیه داوێنى یه  وێته فغانستان، ئێرانیش بكه ئه
 
كانى نتاو ئوپۆزستیۆنى رژیمتی شتا، بتۆ  لیبڕاڵته  خوازه وه تته توانتایى نه  ڕى بته مریكا باوه تى ئه وڵه دا، ده م قۆناغه له

ستتتتى پاراستتتتنى ئێتتتران و  به مه  كانى بتتته اییتتتهرۆژئاو  یمانتتته مریكا و هاوپه ئتتته .بوو ، نتتته كتتته كتتتونترۆڵى بارودۆخه
تدا كێشتا  تى ستۆڤیه كیته وری یه ده  پێشتتر بته  ى كه منییه ئه  و پشتیوانیه هرچوونى ئێران ل ترسى ده ی مه وه دوورخستنه

 .بوو  كى تازه ندییه ر و ریزبه نگه سه  بوویان، پێویستیان به
 
ناو ئوپۆزسیۆنى   وتى ئیسالمى له كانى ره ادارى بوونى مادى و بیر و بۆچوونهئاگ  وه پێشتره  مریكا زۆر له تى ئا وڵه ده

 .كۆمۆنیستى بوو  اڵى دژه قه  بۆ كردنیان به  وته و ره ى و لێهاتوویى ئهشا و توانای
رى  بته ن بتۆ گرتنه وامى هتانى بتده رده بته  ربتار بته كانى شا و ده مریكاییه ئه  راوێژكاره  یكه وه هۆى ئه  ش بووه مه ر ئه هه

و  ێڕه وانى پته كانی ئته ش رێنماییه"شا"دا و  وته م ره رانى ئه ر رێبه رامبه به  رم ونیانتر له وتى نه ڵسووكه رێوشوێن و هه
 .كرد ده
 

و   وه كرانته ئاشتكرا بتاڵو ده  چتاپ و بته   زاران نوستخه هته  تى بته ریعه لى شته كانى عته كتێبته  حاڵێكدا كه  له  بۆ نموونه
 ت  خزمه  له  وه وتۆه كهى پێش ئیمكاناتێكى فراوان و چاپخانه  تاران به  ى ئیرشاد له ینیه نگى حوسه رهه ندى فه وهنا
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،  وه كرایته ئاشتكرا چتاپ و بتاڵو ده  شتارى قتۆم بته  بى ئیسالم له كته ها گۆڤارى مه روه كانیدا بوو و هه و و هاوفیكره ئه
ب  و زینتتدانیان  بتوا ستااڵنێك حته ده  وه كی ماركسیستتییه یته ى نامیلكه وه هتۆى خوێندنته  نها بته پ تته چاالكوانتانی چته

  . ردبایهمول بك حه ته
 

نها  تتته  ستت  نیشتتانكراو، نتته تێكى ده ك سیاستته مریكتتا وه تى ئا وڵتته ده  مه رده م ستته ك ئتته ڕى ستتارد، وه درێتتژاى شتته  بتته
یویستت   مان حاڵتتدا ده هتته  ڵكوو لتته پاراستت ، بتته ان دهستتهێن ره رووختتان و هه  یمانى ختتۆى لتته كانى هاوپتته تتته وڵه ده

و   وه ناویانتدا بدۆزێتته  كانى داهاتووى ختۆى، لته یمانه بێ  و هاوپه  وه رژیمانهو  ئوپۆزیسیۆنى ئه  كیشی به نیونیگایه
  .س  نیشانیان بكات ده
 
ڵێك  ڵ كۆمته گته  لته  وه رێگتاى جۆراجتۆره  لته مریكتا ن، ئا خته ریده ده  ن كته وه سته ده  گر به ڵنه ى حاشاهه ڵگه ندین به چه
قامى  تى نتوێی ئیستالمیدا پۆست  و متته حكومتته  دواتتر لته  كته  بۆوه هته نتتدى یوه ستانى نتاو ئوپۆزیستیۆنى ئێرانتدا په كه

رار  ندێك قه كرد و هه  ندییان پێوه یوه وخۆ په ینى بۆ پاری ، راسته پاش چوونى خومه  بۆ نموونه. رگرت گرینگیان وه
  .رگرت كتر وه یه  ڵێنیان له و به
 

تى  مان سیاسته وى هته فغانستان، پێڕه ئه  له" زاهیرشا"تى  وڵه ى دهمریكا دواى رووخان تى ئا وڵه ده  كه  رنجه ى سه جێگا
،  وه ى پاكستتانه رێگته  مریكتایى لته كى ئا و چته  پتاره. بوو نتدى هته كانى كتابول پێوه ئیستالمییه  یاره ڵ نته گه  كرد و له
 .اڵت سه ده  یاندییه كرد و گه هیز ده فغانستانى به ی ئیسالمى ئه وه بزووتنه

 
ر نفتووزى  رامبته به  رگرتن لته نگه رژیمێكتى ئیستالمى بتۆ سته  ى كته تته ناعه و قه ئته  یشتتبوونه ئێترانیش گه  ت به باره سه
  دا بتته ٣٢مى شۆڕشتتى ستتاڵى  رده ستته لتته.  یتته رنجڕاكێشتتى هه رچتتاو و سه لێك پوتانستتێڵی بتته تدا، گتته تى ستتۆڤیه كیتته یه

ڵ كتونترۆڵى  گته راورد له بته  كان، بته ئابوورییته  ندییته وه رژه اوا، بهدارى رۆژئت رمایه تانى سه وڵه مریكا و ده بۆچوونى ئا
 . مدا بوو ى دووه پله  كرا، له ده كانى پێشبینى نه ئاكامه  كانى شۆڕش كه پۆله هاركردنى شه باروودۆخى سیاسى و مه

 
  ت بته باره اڵت، سته سته رگرتنتى ده وه  ینى پتێش لته ن خومته خته ریده ده  كته  دست  دایته  لێك له گه نامه ڵگه ند به ر چه هه

 . كان دابوو رۆژئاواییه  نه الیه  واوى به ڵێنى ته وت بۆ رۆژئاوا، به كردنى نه  نارده ى هه پێدانى بێ كێشه درێژه
 دا رژیمى شا و داهاتووی (گوادولۆپ)كۆنفرانسى   كانى له ئورووپایه  یمانه مریكا و هاوپه رجێكدا ئه لومه ها هه وه  له
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یان  وه نتگ ئته كتۆى ده  بته  وه كته الیه  وان لته ئته( كتارتێر، ئێشتمی ، كاالهتان، ژیسكاردێستتن. )رانیان تاوتوێ كردئێ
بڕیاریانتتدا   وه كى تتتره الیتته  ن و لتته ربتتار بكتته چیتتتر پێویستت  ناكتتات پشتتتگیرى رژیمتتى شتتا و ده  ستتند كتترد كتته په

نووستى  چاره" گوادولتۆپ" راستیدا كۆنفرانستى  له  .ن ین بكهوتى ئیسالمى داب هارى شۆڕش، بۆ ره كانى مه پێداویستییه
شتتوێنى شتتا   ینى لتته كانى بتتۆ دانتتانى خومته رۆژئاواییته  كانى واڵتتته وڵ و چاالكییتته ستنیشتتان كترد و هتته رژیمتى شتتاى ده

 .كردنگ  وئاهه ها
 

نتدى  وه رژه به  یانتدنى رۆژئتاوا لته گهزگتاى را و ده  نته ، بێالیه یانتد كته ش رایگه رتته ، ئه وتنانته و بڕیار و رێكه پاش ئه
" ختییار شتاپوورى بته"تى  وڵته ده  یتانزانى كته باشتى ده  دا بته و كاته وان له ئه .كار و چاالكى  وته وتى ئیسالمیدا كه ره

تى  كیتته ترستتى نفتتووزى یه ر مه رامبتته به  كانى رۆژئتتاواى، لتته ندییتته وه رژه به  رگرى لتته و بتتهتوانتتایى كتتونترۆڵى شتتۆڕش 
 .  تدا نییه سۆڤیه

 
  بێ  كته یان هته وه جالى ئته ودا مته اڵتدارى ئته سته ى ده متاوه  كترا تتا لته یرى ده تێك سته رفته ك ده ختیار وه تى بته وڵه ده
ش  رتتته كراوى ئه ڕوان نتته ى چتتاوه موداخیلتته  بتتوون كتته  وه رانى ئتته وان نیگتته ئتته. ون وتتتى ئیستتالمیدا رێكبكتته ڵ ره گتته له

هتا پێشتهادێك  وه  وه وانته ى ئه روانگته  لته. ن كى درێژخایته قامگیرییه هتۆى ناسته  اپتر بكتات و ببێتتهخر  كه باروودۆخه
ئامتانجى   ى كته و بۆچوونته ئته  واتته  كته.  وه ته تى ستۆڤیه كیته داوێنى یه  وێته ئێران بكه  ى كه وه ك بوو بۆ ئه تایه ره سه
ختیار  تى بتتته وڵتته ش بتتۆ ده رتتته رگرتنتتى پشتتتگیرى ئه ستتتتى وه به مه  بتتۆ تتتاران، بتته( هتتایزر)ى ژنتتڕاڵ  كه ردانه ستته
نفتووزێكى   زموون، كته ن ئته ك ژنراڵێكتى ختاوه وه( هتایزر)  كه  یه وه ى ئه كه راستییه.  دووره  وه راستییه  له  وه داته لێكده

  دارێكى لێهتتاتوو بتتوو، بتته هتم مانكاتتتدا سیاستته هه  بوو و لتته شتتى شتتادا هتته رته كانى ئه رمانتتده فه  وره نتتاو گتته  زۆرى لتته
كردنى  ئامتتانجى ئامتتاده  و بتته  وه شتته رته ن ئه الیتته  تتتایى لتته كی كوده یتته وه كرده  شتتنه ر چه هتته  ستتتى پێشتتگرتن لتته به مه

ڵى شتا  واوتی گوێڕایته تته ش به رتته كانى ئه ركرده سته. ى ئێتران كترا وانته ینى ره اڵتدارێتى خومته سته بۆ ده  كه بارودۆخه
 .ركار سه  ختیاری هێنابووه ویش به ر ئه هبوون و ه

 
  ن شتاوه الیته  ختیاری لته بته  رمانى پشتتگیرى لته بوو و فته ختیاردا نته ڵ به گه كى له یه ش هیچ كێشه رته ئه  وه م رووه له

پێویس  بوو   تهوا كه. وام ناهێنێ  ختیار ده اڵتدارێتى به سه ده  یانزانى كه كان باش ده مریكاییه اڵم ئه به. یشتبوو پێگه
اڵتى سیاستى،  سته رگرتنتى ده وه  وانیش بتتوانن بته كان بێت  تتا ئته اڵتدارێتى ئیستالمییه سته رى ده خۆشكه ش رێگه رته ئه
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شتتێكى تتترى جێخستتتن و  بتتوو، به  كه ستتتراتژییه  شتتێك لتته به  متته ت ئه ڵبتته هه  .ن كانى شتتۆڕش كتتونتروڵ بكتته پۆله شتته
 .ڵكى ئێراندا بوو ر راى گشتى خه سه  تى به نه ڵته اتیڤى رژێمى سهك ئاڵترن ینى وه پاندنى خومه داسه
 
  هجێ بێت ، بت نیشتته  یت  یتان ستووریه كو  عێتراق، لته  ى لته وه تادا بڕیار بوو دواى دوورخستنه ره سه  له  ینى كه خومه 
زگتا  ، ده(نووفتل لۆشتاتۆ)  هینى ل جێ بوونى خومه پاش نیشته. وت و پاری  رێكه ره كانى، به رگرتنى راى راوێژكاره وه

حاڵێكتدا بتوو   لته  مه ئه. رخان كران و ته كانیان بۆ ئه فارسییه  شه تی به تایبه  گشتى و به كانى رۆژئاوا به یاندنه راگه
بتتاڵو ( پتتولى كتتۆپى)  كانى خۆمتتان بتته یاندننامتته راگه  وه مترین ئیمكاناتتته كتته  نتتاوخۆى واڵت بتته  پ لتته ى چتته ئێمتته  كتته
( ستى.بتى.بتى)شتى فارستى رادیتۆى  وێك به موو شته اڵم هته بته.  وه كترده شوێنێكى ستنوورداردا باڵومتان ده  و له  هو كرده ده
كترد  ناو مانگتدا ده ى ئیمتامى لته وتنى وێنه ركه واڵى ده و هه  وه گواسته رى ئێران ده رتاسه ینى بۆ سه كانى خومه رمانه فه
وتى گرینگیشتتى  ستتكه وتن و ده ركه نتتدێك ستته وپتتێش چتتوونى خۆیتتدا هه ره بتته  شۆڕشتتى ئێتتران لتته. ڵكتتدا قتتوڕگى خه  بتته
  نتتته نجومه كان، ئه شتتتاره  كان لتتته رییتتته ماوه جه  نتتته نجومه پێكهتتتاتنی ئه  بتتته  تتتتوانین ئامتتتاژه ده  وانتتته له. ستتتتهێنا ده به

بتوارى ئتازادى   لته  وه خواره له  قینه تێكى راسته زراندنى دیموكراسیه رهێنان و دامه به كانى وه نده ناوه  كان له كرێكارییه
ى  وه شتاندنه ڵوه ، هه ن شتاوه الیه  ختیار له تى به وڵه ندكردنى ده سه په  ها پێویسته روه هه. ین بكه... ربڕین و هتد راده

 .كانى شۆڕش بزانین وته سكه ده  ئێران به  ڵهاتنى شا له ساواك و هه
 
  وه دیلێكى ئیسالمى بۆ شتۆڕش جیتدی بتۆ ترسى به مه  كه ١٣٣٢فرانباری،  بهمانگى   ، دوترێ  كه وه كى تره یه روانگه  له

ى  وه چ هێزێتك توانتایى ئته  كته  یته مه اڵم پرستیار ئه بته. وتن بكرێت  ختیاردا ستازش و رێكته ڵ بته گته  پێویس  بوو له
جێ  وپێش بتردن و جێبته ره یشتن و لێهاتوویی پێویست  بتۆ بته واقیعدا تێگه  نجام بدات؟ له سازشێكى وا ئه  بوو كه هه

ر  ماوه ن جته ها هێزێكى واقیعتى و ختاوه وه  بوو، نه كاندا هه الئیكه  په چه  نه الیه  له  ، نه مجۆره كى له كردنى گرینگییه
 . ئارادا بوو  ها بێ ، له ڵگرى سازشێكى وه دا بتوانێ  ئااڵهه و كاته له  كه
 

  ك دژه دا وه رجتته لومه و هه ، لتته و رۆژانتته كانى ئتته كدارییتته چه  و پێكدادانتته نتتدان ی رێبه٢٢ڕینی  ، راپتته متته ڕاى ئه ره ستته
نع  ، مته شتنه و چه رووداوى لته  رى لته ماوه وامى جته رده بته  ینى به خومه  حاڵێكدا روویاندا كه  وتێك خۆى نواند و له ره
.  داوه رمانى جیهادى نه یان گوت ئیمام هێشتا فه هد  مواندا بوو كه گوێى هه  كانى له نگره ی الیه نگامه اڵوهه كرد و هه ده
( ن نتدێ الیته هه)ر شۆڕشتدا گرتنتى  سته  ست  بته ترستى ده مه  ستتییان بته هه  وه ریزه رووى غته  لته  ر، كته ماوه اڵم جته به
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ینى  نگرانى خومته الیته  اڵت، كته سته كانى ده نتده ر ناوه سه  هێرش كردنه  م شێوه و به  و وتانه ئه  دایه كرد، گوێیان نه ده
وزووعى  بتوو، مته ٣٢ى شۆڕشتى  لوتكته  كته  م رووداوه ئته. ستتیپێكرد ردا بگترن، ده سته  ستتى بته ستاغى ده  دیانویس  به

 . كانى دواتردا، دژوارتر كرد ساڵه  ركوتكردنى شۆڕشی له سه
 

اڵم  بته. ركوتكردنى شتۆڕش ى سته متاوه ى وه هتۆى درێژبوونته  ش بتوه مه ر ئه بوو و هه  وه سته ده كیان به ڵك چه خه  چونكه
ستۆى رژیمى ئیسالمى و  ئه  وته نجامى بدات كه یتوانیبوو ئه رژێمى شا نه  ركوتكردنى شۆڕش كه ركى سه نجام، ئه رئه سه
   .جێ هێنا ى به ركه و ئه دا ئه ٦٤ى  یه تاى ده ره كانى سه ساڵه  له  م رژیمه ئه

 
 ٢٤١٨ی فێبریوێری ١١: یڕێکەوت  -ماڵپەڕی پەیام  : سەرچاوی

 
 

  
 

 كانی شكستهێنانی ی ئێران و هۆكاره٧٥٣١تی شكڵگرتنی شۆڕشی اڵیه ستینی كۆمه به
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شی سێهەم به)
 
. ی ئێرانمتان كترد١٣٣٢تی شتكڵگرتنی شۆڕشتی ستاڵی  اڵیته تی و كۆمه ستێنی بابته ی پێشوودا باسی به رنامه دوو به  له
ستنیشان كترد  مان ده یه وره و ده گۆڕانكاری ئه  كانی له وری زلهێزه م و ده رده و سه یهانی ئهها بارودۆخی سیاسی ج روه هه



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

43 
 

  ر كاری رژیمتی ئیستالمی لته سه  هۆی هاتنه  بووه  نگاندنی بارودۆخێك كه ڵسه ر هه سه  چینه دا ده و باسه ی ئه درێژه  له
 .ئێران

 
ى  وانته پێچه  بته  نێك كته الیته.  رییته ماوه جه  ڵدانه رهه و سته وو لتههێز بت نێكی بته راستتیدا بتزاوى ئیستالمیش، الیته  له
ماى فیكترى ختۆى بتوو و  ن بنته بوو، ختاوه ختۆى هته  ت بته كانى تایبته زراوه ر بتوو، دامته ن رێبته كانى تر، ختاوه نه الیه
 .یابووڵگاى ئێراندا ژ كۆمه  تدا، له وڵه ناو ده  تێك له وڵه ك ده درێژایى سااڵنێكى زۆر وه به
  لته  بینین كه بخشێنین، ده  م الوه به  وه شروته شۆرشى مه  ى ئێراندا، له دساڵه ك سه ر مێژووى یه سه  ر چاوێك به گه ئه
 . دیوه  خۆوه رچاو و گرینگى سیاسى به ڵگاى ئێران سێ گوڕانكارى به ى رابردوودا، كۆمه ده سه
 
اڵتى  سه ى ده دا، دۆسییه كه ر سێ جاره هه  و له  ڕیوه یراناویدا تێپه قهر قۆناغێكى  سه  ڵگاى ئێران به و كۆمه ر جاره هه

  ستتن بته پشت  به  اڵتى سیاستى، بته سته و ئیمكتانى گتۆڕانى ده رجاره هته.  وه ژێتر پرستیاره  و چووتته  وه ته سیاسى كراوه
رووى  ئازادى و ژیانێكى باشتتر رووبته س  هێنانى ده ل بۆ وه باتى گه و خه رجاره اڵم هه ، به راوهئا  ته ل هاتوه هیزى گه
 . وه ته شكس  بۆ

و ستێ  ر كام له هه  كان له سیاسیه  ندى هێزه كان و ریزبه تییه اڵیه كۆمه  نه نگاندنى الیه ڵسه و و هه وه بێگومان خوێندنه
 .دات ده تیمان ، یارمه م شك ستانه ى ئه قینه شوێنى راسته  تى له ڕه یشتنێكى بنه دا بۆ تێگه یه وره ده
 
شۆڕشتى   قامگیرى، واتته یراناوى و ناسته ى قته وره سپێكى سێ ده ده  ت له تایبه  ، به دساڵه م سه درێژایى مێژووى ئه  به
 - ١٣٢٤ متى جیهتانى ڕى دووه زاشا و شه ى ره ى پاش رووخانى دیكتاتورێتى بیس  ساڵه وره ده ١٢١١-١٢٨٣ت  شروتیه مه

شتانى   تى و سیاسى شتان بته اڵیه وتی كۆمه سێ ره ١٣٦٣ -١٣٣٢تى  نه ڵته ڕشى دژی سهى شۆ وره نجام ده رئه و سه ١٣٣٢
 .ون كه رچاو ده بوون، به  و بۆچوونانه ڵگرى ئه ى هه و حیزب و گرووپانه ئه
 
.  یه عهوتتى سیاستى ت ئتایینى شتی ، ره یته و هه  اڵت بتووه سته رگرتنى ده تینووى وه  وه موو توانایه هه  به  كه وت م ره كه یه
ڵگاى  ى كۆمته م دواییانته ى ئته دستاڵه ك سه مێتژووى یته  تێكى نتاو تارمتایى، لته وڵته ى ده شێوه  وام به رده به  وته م ره ئه

  ڕێوه بته  وه تته وڵه م ده ن ئته الیته  ر لته ماوه ى جته تى كاروبتارى رۆژانته چۆنیته  شتێكى زۆر لته و به  بوه ئێراندا بوونی هه
 .اڵق و هیتر تا پێكهێنانى خێزان و ته  بگره  وه مه حكه مه  ندى دار به ى پێوهكاروبار  ، له براوه
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  بگتره  وه ره دوكتان و ختانوو بته  كان، لته قف كراوه وه  ى شوێنه رچاوه سه  له  ته وڵه م ده وتى ماڵى ئه سكه ت ده تایبه  به
رج  و ختته  وه ره بتتۆ ستته  وه ختتواره  ایینى لتتهى وجوهتتاتى ئتت وه وى كشتت  وكتتاڵى و تتتۆڕى كۆكردنتته زه  زاران پارچتته هتتهتتتا 

نتد،  مه وڵه رین و ده ى پێدرا بوو تا رێكخراوێكتى پتان و بته وه تى ئه رفه جال و ده ، مه وه بۆ خواره  وه ره سه  كردنیان له
 .دا پێك بهێنێ  تى شێعه عییه رجه ژێر كونترۆڵى بێ هاوتاى مه  له
 
. كرا رى ده رێبه  وه ناوبانگه سانێكى به ن كه الیه  له  خۆی بوو كه  ت به كانی تایبه وهن رێكخرا خاوه  وته م ره ها ئه روه هه
یكترد،  ت ده ریعه شته  قلیتد لته عى ته رجته و مه م یتان ئته ئه  ى كه فسیرانه و ته تى ئیسالمى و ئه ریعه شه  ت كه تایبه  به
 .ستیاندا بوو رده به  وى كردن له یڕه ى په تى رێك و پێك و ئاماده اڵیه ك پالتفورمێكى سیاسى ت كۆمه وه
 

شتێكى زۆرى  به.  دیتوه  ختۆوه  تى بته فره اڵتى حاكمدا دوو رووى جیتاوازى ستۆز و نته سه ڵ ده گه  له  وته م ره ندى ئه پێوه
 كى كورت، یه اڵم دواى ماوه د، بهشدارى كر شۆڕشدا به  ناچار له  تدا، به شروتیه سپێكى شۆڕشى مه ده  له  وته م ره ئه
بترد و   شتروعه ناى بتۆ مه ربتڕى و پته ت ده شترووتیه كانى شۆڕشتى مه ئازادیخوازییته  تا نتامۆیى ختۆى بتۆ ئامانجته ره سه

 .كانى شۆڕش كرد ئامانجه  تى پشتى له واوه ته  دواتر به
 
تى و سیاستى ئێرانتدا  اڵیته هپتانى كۆم گۆڕه  دیقدا، دیسان لته مى موسه رده سه  مى جیهانیدا و له ڕى دووه ى شه وره ده  له

ئاست    اڵم لته راوێزدا بتوو، بته پته  لته  وتته م ره دا ئه وره م ده ند له ر چه هه.  وه وێته كه ده  وته م ره بوونى ئه  چاومان به
 .ی دیموكراسیخوازى ئێران وه بزووتنه  یانده توانایى خۆیدا زیانى گه

 
و   وه كانى شۆڕش، جواڵیه پۆله ڵدانى شه رهه سه  به( م ى سێهه وره ده) ٣٢شى مى شۆڕ رده سه  له  بوو كه  وته م ره ر ئه هه
ر  سته  ستتى بته ركوت كردنتى شتۆڕش، ده كانى تتردا و دواى كتۆنترۆل و سته وتته ر ره سته  زاڵ بتوون بته  كۆتاییدا بته  له
 .اڵتدا گرت سه ده
 
 . وایهنگرى رۆژئا وتى ناسیونالیس  ت لیبراڵى الیه ره م ت وتی دووه ره
ئێرانتدا   دارى لته رمایه دریجی موناستیباتى سته وتنى تته ركته ده  نتدى بته ، پێوه وتته م ره كردنى ئته شته ڵدان و گه رهه سه
  بوون كتته وتتته م ره كانى ئتته نه ێئۆریستتیهران و ت رێبتته .م ى بیستتته ده تاى ستته ره كانى ستته بتتۆ ستتاڵه وه رێتتته گه و ده  یتته هه
 .بۆ ئێران  وه گواسته  ئورووپاوه  مى خۆیان له هرد نگى مودێڕنى سه رهه فه



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

45 
 

ى  وره كانى ده دوایتین ستاڵه  لته  وته  م ره ئه. وێ  كه رچاو ده تدا به شروتیه شۆڕشى مه  له  وته م ره تى ئه اڵیه بوونى كۆمه
خۆیى سیاستى  ربته وت و سته ڵگرى خۆمتاڵى كردنتى نته دیقدا ئااڵهته تى موسه وڵه سیمای ده  له( ١٣٢٤ت  ١٣٣٢)مدا  دووه

 .ئێران بوو
 
 .واند رى بۆ دانه وتى ئایینى دا چۆكیدا و سه ر ره رامبه به  دا له٣٢ى شۆڕشى  وره ده  له  وته م ره ئه
 
شۆرشتى   ر لته نواندنى رۆڵى سیاسى كاریگه  وتى ناسیونالیس  ت لیبراڵ له یى و هۆكارى بێ توانایى ره بێ ناكارامه ده
ى  وتته م ره ى ئته شته تى گه اڵیته ماى كۆمه كانى شا بنه چاكسازییه.  وه دا بدۆزینه ته و م ره تى ئه هى چینای پێگه  دا، له٣٢

یتان ( ت زره ئۆلیتا حته)گرێكى بتێ ئتازارى  خنه نها رۆڵى ره تى شا ته ى حكومه وره درێژایى ده  به  مانه ئه. الواز كردبوو
م  به. بوو رى نه ماوه ونى شادا جێیان گرتبوو، توانایى وروژاندنى جهناو ئوپۆزسی  له  كه  وته م ره شێك له به. نواندبوو
 .وتى ئیسالمیدا سنووردار بوو ڵ ره گه  راورد له به  تاندنى به ڵه ڵخه ڵك هه توانایى خه  وه هۆیه
 
  ڕیتان بته وا باوهنگرى رۆژئتا وتى ناسیونالیس  ت لیبراڵی الیه كانى ره دواین رۆژه  یمانه دا هاوپه٣٢ى شۆڕشى  وره ده  له

رگرتنتى  وه  لته  وتته م ره ئته  كه  وه هۆى ئه  ش بوه مه ئه. مابوو كانى شۆڕش نه پۆله بۆ كونترۆڵى شه  وته و ره توانایى ئه
هتیچ شانستێكى بتۆ   وته م ره دا ئه وره م ده له. ربگرێ  م وه ى دووه وتى ئیسالمیدا، پله ر ره رامبه به  پشتگیرى رۆژئاوا له

اڵت  ستته یتتتوانى ده تێكتتدا ده حاڵه  نها لتته بوو و تتته نتته  وه ى شۆڕشتتگێڕیه هتتۆى پێگتته  اڵت، بتته ستته ستت  هێنتتانى ده ده  وه
  تته ش بوه مته ر ئه و هته  ئارادایته  ر لته ش هته نووكته هه  تته و حاڵه ئه. كى پاڵپشتى لێبكات ره هێزێكى ده  ربگرێ  كه وه

ر  مریكا بتۆ سته ربازى ئته ڕوانی هێرشتى سته اڵت چتاوه سته س  هێنانى ده ده ۆ وهب  وته و ره كانى ئه پاشماوه  كه  وه هۆی ئه
 .ئێران بن

 
انێك م رده بتۆ سته  وه ڕێتته گه ئێراندا ده  له  وته م ره رابردووى مێژوویى ئه.  پ و سۆسیالیسته وتى چه ره م، وتى سێهه ره 
كانى بتاكۆدا  وتییته نه  كێڵگته  ستتى كتاركردن لته به مه  ربایجان و پارێزگاكانى بتاكوورى ئێتران، بته كرێكارانى ئازه  كه

تى سۆسیال ت دیموكراتیك دا  و چینایه  ڵ هزرى شۆڕشگێرانه گه  وێ له له  و كرێكارانه ئه.  رێمه و هه ئه  كرده روویان ده
و  نتاو ئته  ى لتهت ى چینایته وه چانتدنى تتۆوى ئاگابوونته  بوو لته رووسیا رۆڵێكى گرینگى هه ١١٤٣شۆڕشى . ئاشنا بوون
 .كرد وتى باكۆدا كاریان ده كانى نه كێڵگه  له  ى كه كۆچ كردوانه  كرێكاره
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  خواز بتتوو، بتته وه تتته وتتتى لیبتتراڵ و نه یمانى جیتتدى ره تدا، هاوپتته شتتروتیه ى شۆرشتتى مه وره ده  لتته  كتته  وتتته م ره ئتته
 ى9911ستاڵى   ن حیزبى كۆمۆنیستتى ئێتران لتهمی كه شكیلى یه و دواتر ته( ئیجتماعیون ت عامیون)پێكهێنانى حیزبى 

ى  رانته گه و كۆست  و ته كانى دواتردا وێتڕای گشت  ئته ساڵه  باتى سیاسى و له پانى خه ناو گۆڕه  تاویدا، پێى نایه هه
 .انپانى تێكۆشانى سیاسى ئێر كانى گۆڕه گرینگه  شداره به  وته ڕه  كێك له یه  وتن، بوو به یدا دركه ر ڕێگه سه  له  كه
 
ڵگاى ئێرانتدا زاڵ  نگى رۆشتنبیرانى كۆمته رهته زاى فیكرى، سیاسى و فه ر فه سه یان ساڵ به ى ده بۆ ماوه  كه  وته م ره ئه

ت، زیتتانى  تى ستتۆڤیه كیتته ى یه وه ره تى ده سیاستته  بتته  وه هتتۆى گرێتتدراوى حیزبتتى تتتوده  بتته  ى كتته وه راى ئتته ره بتتوو، ستته
تى  اڵیته پتانى تێكۆشتانى سیاستى و كۆمه گۆڕه  گێڕانتى رۆڵتى ختۆى لته  وام بتوو لته رده هاڵم ب وت، به كه رده رچاوى به به

 .ئێراندا
 
  یتوانى بته ، نته وه شتكیالتییه هتۆى نتاكۆكى فیكترى و باڵبتاڵێنى سیاستى و ته  دا بته٣٢ى شۆڕشى  وره ده  له  وته م ره ئه

  نتاو هێتزه  نگێكى بتاش لته ربگرێت  و هاوسته ڵك وه كته  تییته اڵیه كۆمه  باره لته  رجته ل ومه و هته پێى قورسایى خۆى لته
ن  الیتته  دواتتتر لتته  كتته  وه هتتۆى ئته  ش بتتوه متته ر ئه هته. نتتدى خۆیتتدا بێتت  وه رژه به  لته  كاندا پێتتك بهێنێتت ، كتته سیاستییه

 . ركوت بكرێ  سه  وه وتوخوازى حاكمه اڵتى دواكه دسه
 

مانگرتن   دا به٣٢شۆڕشى   چینى كرێكار له  بوو، چۆنكه تى نه اڵیه مهى كۆ الوازبوونى پێگه  وته م ره ستى ئههۆكارى شك
 .شۆڕشدا پشتى رژێمى شاى شكاندبوو  ى خۆى له نه الیه مه شدارى هه و به
 

 .كانى دواى شۆڕش بوو دڕندانه  هركوتكردن موو شتێك ئاكامی سه هه  پ پێش له وتى چه شكستى ره
 
م سێ  كێشی ئه پانی كێشمه گۆڕه  وه كه الیه ، له د ساڵه ك سه م یه درێژایى ئه  ێران بهڵگاى ئ كۆمه  بینین كه ده  م شێوه به
اڵتی  سته ستهێنانی ده ده اڵتی زاڵ بتۆ وه سته ڵ ده گته تی كردنیتان له دژایته  وه كی تتره الیته  كتر ولته ر یته مبته هه  له  وته ره

ورانتى  كانى ده جیهانییته  نگى هێتزه ئاكتامى هاوسته  له  رژێمه م ئه.  كاندا بووه سیاسیه  یرانه ی قه رگه ناو جه سیاسی له
هتۆى   پ بته وتتى چته بوو و ره كان بوونیتان نته كرێكارییته  رییته ماوه جه  رێكخراوه  باروودۆخێكدا كه  ڕى سارددا و له شه

 . پا ڵگاى ئێراندا داسه ۆمهر ك سه  وبكات، به كانى خۆى پته یتوانیبوو خۆى رێكبخات و ریزه ، نه وه لێكى الوازه هۆكارگه
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ڕى  رژێمتى شتا راپته  متان پێكترد، دژ بته پێشتتر ئاماژه  باروودۆخێكتدا كته  كى خۆڕستك و لته یه شتێوه  النى ئێران به گه
  كه  ئاشكرایه. هاتبوو پێكنه   وه م بزووتنه واز بۆ رێنمایى ئهوتنخ تێكى شۆڕشگێڕى پێشكه رایه اڵم هێشتا رێبه به. بوون
مین و  كته یه  ستتن بته پشت  به  ڵكوو بته كانیان، بته بتۆ ماڵته  وه رێنته ڕیو ناگه رى راپته ماوه باروودۆخێكتدا جته هتا وه  له
هتا  وانى تتر وه زووتتر لته  ینى بتوو كته خومته  وه ت ئته ڵبه هه. ن ده یان ده كه وه بزووتنه  به  دیل درێژه س  ترین به رده به
بتوا  ده  واتته كه. رووختانى شتا دابتین ببتوو  ینی واتته ڕوانكراوی خومه امانجى چاوهئ. ر ماوه م جه رده به  دیلێكى خسته به

ت،  كى تایبته كییته زیره  ینى بته خومته. ت بتوو ى تایبته رنامته به  ش پێویستتى بته مته اڵم ئه بته. ئاگرى شۆڕش دابمركێ 
  ینى و بته مته ڵك فریتودانى خو خته. هێنتاكتارى   نگاو بته هه  نگاو به ر و هه گه خسته  سته به م مه ستراتیژى خۆى بۆ ئه

ختۆى بتۆ   خشتى كته ى پێبه وه تى ئته رفته جال و ده ڵگا، مته راى گشتتى كۆمته  كانى له ى راستى ئامانجه وه نهێنى هێشتنه
.  شكستت  هێنتتانى شۆڕشتتى ئێرانتتدا زۆر گرینگتته  ینى لتته رۆڵتتى خومتته. بكتتات  ركوت كردنتتى نیهتتایى شتتۆڕش ئامتتاده ستته
بوو، ئامتانجێكى روون و دیتاریكراوى  كى روون نته ن هتیچ ئستتراتژییه شۆڕشتى ئێتران ختاوه  ژانێكدا كهرۆ  ینى له خومه
پشت    ینى بته خومه. بوو( رۆیشتنى شاو هیچى تر)ویش  ى پێدا، ئه ر و بێ چوون و چرا درێژه ماوه م جه رده به  خسته
تى  هتۆى دژایته  ها بته روه و هته  الكێكى سیاسى شتیعهقلید و چا عێكى ته رجه ك مه تى خۆى وه ى تایبه پێگه  ستن به به

رۆشتنبیرانى   نتاو توێژێتك لته  له  وه كانیه رۆژئاواییه  دژی  هۆى بیرۆكه  به  ى كه و نفووزه رابردوودا و ئه  كردنى شا له
ل و  هته  دا و لته57ى شۆڕشتى  وره ده  لته  ستتا كته دا وه سته و كه شتوێنى ئته  ستى هێنتابوو، لته ده  ڵگاى ئێراندا به كۆمه
. ر ماوه رچاوى جته بته  دیهتاتن بخاتته بوو، توانى ئامانجێكى جیگای وه هیچ ئاڵترناتیڤێكى تر بوونى نه  رجێكدا كه مه
وامى گتتورزى ختتۆى  رده بتته  ستتتهێنا تتتا بتته ده ى به وه تی ئتته رفتته شتتۆڕش، ده  ك ستتتراتژیكێكى دژه ینى وه خومتته  م شتتێوه بتته

اڵنی  كۆمته  خستاربوو، بته دیهێنانی ره توانتای بته  ڵداوى ئێتران بكتات و ئامانجێتك كته رهه هست  ى شۆڕشى تتازه ئاراسته
 . ڕیو نیشان بدات ڵكی راپه خه
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 كانی شكستهێنانی ی ئێران و هۆكاره٧٥٣١تی شكڵگرتنی شۆڕشی اڵیه ستینی كۆمه به

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (شی چواریم و کۆتایی به)
 
ها  روه هته. ی ئێرانمتان كترد١٣٣٢تی شكڵگرتنی شۆڕشتی  اڵیه تی و كۆمه ستێنی بابه کانی پشوودا باسی به  رنامه به  له

. ستنیشان كترد مان ده یه وره و ده گۆڕانكاری ئه  كان له قشی زلهێزه و رۆڵ و نه  مه رده و سه بارودۆخی سیاسی جیهانی ئه
شتی  لته به. ئێتران  ركاری رژیمی ئیستالمی لته سه  هۆی هاتنه  بووه  نگاندنی بارودۆخێك كه ڵسه ر هه ينه سهپاشان چو

ر شۆڕشتی ئێرانتدا  سته شۆڕشتی ئیستالمی به  لێك دژه چ هۆكارگته  چۆن و بته  ین كه که وه ده م و كۆتاییدا باسی ئه چواره
  وری رۆشتتنبیران و رێكختتراوه ده. تی تێكشتتكا واوه تتته ران بهتتتوانین بڵێتتین شۆڕشتتی ئێتت چ قۆناغێكتتدا ده  زاڵ بتتوو و لتته

 واند، چی بوو؟ ریان بۆ رژیمی ئیسالمی دانه سه  رژیمی شا كه  كان دژ به سیاسییه
 

خۆى   خشى كه ى پێبه وه تى ئه رفه جال و ده ڵگا، مه راى گشتى كۆمه  كانى له ی ئامانجه وه ینى و شاردنه مه فریوکاری خو
  ما بته و بتێ بنته  و رووداوى درۆینته  رنامته نتدین به ستازكردنى چه. بكتات  هایی شتۆڕش ئامتاده كردنتى نتهركوت  بۆ سه
ى  رچاویان، داگیتر كردنتى باڵوێزخانته بته ره ى هه نموونته  ر، كته ماوه ستتى جته رقاڵكردن و وروژانتدنى هه ستى سه به مه
  بتته  مریكتتایى، كتته ئا  ى دروشتتمى دژی وه كان و وتنتته ۆماتتتهى دیپل رۆژه ٠٠٠گرتنتتى   بارمتتته  تتتاران و بتته  مریكتتا لتته ئا
ئیمپریالیستت  دارێتتژرا بتتوو،   رانى واقیعتتى دژه ى تێكۆشتته ركوتكردنى دڕندانتته بتتۆ ستته  كتته وه كردنى جه ستتتى ئامتتاده به مه

ردنى شتتك دابه  ت بتته باره هتتم ستته متتاڵى دونیتتا، دروستت  كردنتتى وه  فان و پشتت  كتتردن لتته زعه شتتانۆی پاڵپشتتتى موستتته
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  ستتى ئامتاده به مه  ڕى ئێتران و عێتراق بته شته  ژار، پێشوازى كردن له رى هه ماوه ت و سامان الى جه روه ى سه رانه دادوه
بیتتانووى شۆڕشتتى   ر زانستتتگاكان و داخستتنیان بتته ستته  وام بتتۆ هێتترش كردنته رده وڵتتدانى بته ڵگا و هه گرتنتى كۆمتتهِ  را
ئامتانجى ستتراتیژی دامركانتدنى ئتاگرى   بته  ینى كته ى خومته تاندنانته ڵه خه ڵك و خته لێكن لته گته نگى، نموونه رهه فه

  ستتهێنا تتا بته ده ى به وه تی ئته رفته شۆڕش، ده  ك ستراتیژیستێكی دژه ینى وه خومه  هی م شێوه به. بران ده  ڕێوه شۆڕش به
گشت    ارى ئیسالمى شۆڕشى ئێرانى لتهكۆم. ڵدراوى ئێران بكات رهه سه  ى شۆڕشى تازه وامى گورزى خۆى ئاراسته رده به

ى ژنتان و خوێنتدكاران  وه تا بزووتنه  بگره  وه ى كرێكارانه وه بزووتنه  له. كاندا تووشى شكس  كرد تییه اڵیه كۆمه  بواره
ك  كییان بتوو، یته ره رووخاندنى رژیمى شادا رۆڵى سه  له  ى كه وانه و بزووتنه گش  ئه  ى كوردستان، واته وه و بزووتنه

نها  ته. یشتووی ئیسالمى اڵت گه سه ده به  ى رژیمى تازه بۆداڕێژراو و دڕندانه رنامه ر هێرشى به به  وتنه ك كه دواى یه  له
 .  یه ى هه ر درێژه ن بوو و تا ئێستاش هه خۆڕاگرى، درێژخایه  ى كوردستاندا بوو كه وه پانى بزووتنه گۆڕه  له
 

ى  شتتێوه  جتتۆش و خرۆشتتدا بتتوو و شتتۆڕش بتته  ر لتته ستت ، هتته ى شه یتته تاى ده ره كانى ستته ڵگاى ئێتتران تتتا ستتاڵه كۆمتته
 .نواند تى كردنى شۆڕشى ئیسالمیدا خۆى ده دژایه  له  نه الیه مه كانێى هه ره ربه به
 
  كانى رۆشنبیران و هێزه ڵه هه  له  م رووداوه كانى ئه ركوت بكات؟ هۆكاره اڵم، رژیمى ئیسالمى چۆن توانى شۆڕش سه به

ڕینى  یارانى شتتۆڕش، پتتاش راپتته نگى هێتتزى شتتۆڕش و نتته گتتۆڕانى هاوستته  نتتدى بتته بێتت  و پێوه ڕ ده كان تێپتته سیاستتییه
كتانى ختۆى  وتتى ئیستالمى ریزه ره  وه كته الیه  ، لته م الوه ن بته همته ى به٢٢یانى  به رله سته  لته.  یته هه  وه ٣٢ندانی  ێبهر

یشتبوو  زیانییان پێگه  وه ڕینه ن راپه الیه  له  ی كه تییانه وڵه زگا ده داموده و خێرایى ئه  وترى كرد و به رێكخس  و پته
 .كارى هێنتان شتۆڕش بته  رژیمتى شتا دژ بته  تر و رێك و پێك تر له ى پێدان و ئاماده شه و گه  وه ساخ و نوێژنی كرده

 
یتتان " حیتتزب. "چتتوو ده  وه و الواز بوونتته ره تییتتدا بتته اڵیه بتتوارى كۆمه  ندنى شتتۆڕش لتته ستته ره په  وه كى تتتره الیتته  لتته  
رى و  رتاسته كى سه یته رێكخراوه. بوو ئێرانتدا نته پتانى سیاستى گۆڕه  رى لته ماوه هێزى سۆسیالیستى و جه به" كى یه ره به"

تى مێژوویتتى،  اڵحییه بتتورژوازى لیبتتراڵ، ستته  كان، واتتته سیاستتییه  نى راستتتى هێتتزه الیتته. بوو گشتتتگیرى كرێكتتارى نتته
 .مابوو وتى ئیسالمیدا، تێدا نه ر ره رانبه به  دیلێك له به  تى و سیاسى پێویستى بۆ بوون به اڵیه كۆمه
 

ى  وه شتوێنى خۆیتدا پێداچوونته  لته  كان ناكرێ  و پێویستته سیاسییه  كانى رۆشنبیران و هێزه ڵه هه  نكۆڵى له بێگومان



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

50 
 

م  ماستتاوچى كۆمتارى ئیستالمى و بته  ت بتوون بته رییه كسته و ستازمانى ئه  حیزبى تووده  ى كه وه ئه. زۆرترى بۆ بكرێ 
ك  ران وه نجبته حیزبتى ره  یكته وه ئه. تاییان بۆ خۆیان تۆمتار كترد تاهه دناوى هه مێژووى سیاسى ئێراندا به  له  وه بۆنه
نتتگ  گتتورزى درهكتترد و تتتا ئێستتتاش  ى ده"در نی ستته بتته"ینى و  یرى خومتته ئیمپریتتالیزم ستته یى و دژه وه تتته رانى نه رێبتته
تى  خۆرى حكومته پاشتماوه  به( ملى جبهه)  یى واته وه ته ى نه ره كانى به لیبراڵه  یكه وه ئه. وێ  كه رده یشتنى خۆى به تێگه

نگاویان  رگى سیاسى خۆیان هه ومه ره رازى بوون و به(  ژیانى الوازى خائینانه)  ى مێهدى بازرگان به وته  ئیسالمى، به
ر و زیانیتتان  ره ئاستتتى خۆیانتتدا زه  لێكى واقیعتتى بتتوون و لتته گتته دیارده  مانتته گشتت  ئه  وه داختته ت به ڵبتته هه. ڵگرت هتته

كتردار   كانى شكس  هێنانى شۆڕشى ئێران لته تییه ڕه بنه  ئكید نابێ هۆكاره ته  اڵم به به. ى شۆڕشى ئێران كرد ئاراسته
تى و  ریعه د و شته حمته اللی ئتالى ئه كانى جته وتوانه دواكه  نهبۆچوو  چونكه. دا ببینین م هێز و رۆشنبیرانه و وتارى ئه

باشترین   ى، به كه ئیسالمییه  وته ینى و ره تى خومه ى سیاسه وه ركى خۆیان بۆ رازاندنه وان، پێشتر ئه ك ئه سانى وه كه
ى  زگتتاى تتتازه ده. وترازابتتو  م قستتانه پێكردنتتى شتتۆڕش، لتته  كشتته ركوت كتتردن و پاشه كتتارى ستته. نجام دابتتوو ئتته  شتتێوه
رژیمتى . دا ده كان نته رۆشنبیره  كردنیشى به ڵه جالى هه ت مه نانه ته  قۆناغێك كه  یشتبووه وتبوو و گه ڕێكه ركوت، وه سه

  وتنخوازه پێشتتتكه   وه تى، بتتتوونى بزووتنتتته واوه تتتته  ڵكوو بتتته ڵستتتووڕاوانی سیاستتتى بتتته نیا هێتتتز و هه تتتته ئیستتتالمى نه
ڵگاى ئێران  كردنى كۆمه  ستى میلیتاریزه به مه  به  وه یه(تى ئیالهى نێعمه)ناوى   به. ئامانج  ردبۆوهكانى ك تییه اڵیه كۆمه

كانى داخستت  و  ڵكوو كارگتته ناو بتترد، بتته كانى لتته كرێكارییتته  نتته نجومه نیا ئه تتته نه. ڕى عێتتراق كتترد شتته  پێشتتوازى لتته
  كانى تتر، كرێكتاره لى و تتاران و شتوێنه نزه ر ئته نتده هتان و به ئیستفه  لته. ڕ كترد پانى شه ى گۆڕه وانه كانى ره كرێكاره
كان  زانستتتگه  كانیان لتته سیاستتیه  تى هێتتزه رایتته نیا نوێنه تتته نه.  ستتتڕێژی گوللتته ر ده بتته  كانیان دایتته ناڕازییتته  بێكتتاره
  ربازییان كرده هێرشى سه.  هو ی خوێندكارییان سڕییه وه ساسى بزووتنه كانیان داخس  و ئه ڵكوو زانستگه به  وه، كۆكرده
  ر و لتته ستته ستبه كان ده قامه شتته  ستتیان لتته زاران كه هتته  كانى تتتر بتته ناوچتته  حرا و لتته ن ستته ر كوردستتتان و توركمتته ستته

  ى كته یارانته نه  سیاستیه  و هێتزه ر ئته گته ت ئه نانته دا، ته و باروودۆخته له. و ئێعدامیان كردن  نجه شكه كاندا ئه زیندانه
یتانتوانى  ن، ده نجام بتده ئه  یشتووانه كى تێگه یه كشه پاشه  كه  یان تێدا بوایه وه تى ئه قڵیه ر، عه سه   یان كرابووههێرش
و  یشتتتن لتته و تێگه  وه توانتتایى شتتیكردنه  لتته  وه داختته اڵم به بتته.  وه نتته متر بكه كانیتتان كتته ناوچوونى هێزه ى لتته رێتتژه

ژێتر   پێتوا و لته ى شكستى ده رێگه( شۆڕش)  حاڵێكدا بوو كه  له  مه ئه. بوون  هره بێبه ئارادا بوو  له  ى كه گۆڕانكارییه
ویست   یانده نه  ى كته ستانه و كه ى ئته زۆربته. كێشتا كانى ده ناسته دا دوایین هه( شۆرشى ئیسالمى  دژه)وامى  رده گورزى به

مڕۆش  كوتتا و ئته رد ده بته  ریان لته سته  وه ائۆمیدییتهڕى ن و پته دا بته و رۆژانه ن، له شكس  هێنانى شۆڕش بكه  ڕ به باوه
ڵگا و تتۆوی بتێ  ستتۆى گشت  كۆمته ئه  نته خه كانیان ده ڵه هه  وه بێ ئینسافییه  بردووى خۆیان، بهاڕنشتى  رزه وێڕاى سه
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و   وره گته  دهنت وه لێكى ئه نتابێ رووداوگته  واتته كه. چێتنن ڵكتدا ده مێشتكى خه  شۆڕشى داهتاتوو لته  ت به باره ئۆمێدى سه
راکان  بتۆچى ئیستالمگه  كته  م پرستیاره اڵمتى ئته بتا و. زێنین و دابه م و ئه كانى ئه بچووكه  ڵه تا ئاستى هه  نه الیه مه هه

واویان  توانتایى متادى و رێكخستتنى تته  چونكه: وه ینه كورت بكه  یه م شێوه بهێنن، به ١٣٣٢شۆڕشی   توانیان شكس  به
 . كاریان هێنا به  وه حمییه ڕى بێڕه و په س  هێنابوو و به ده هبۆ تێكشكاندنى شۆڕش ب

 
 ٢٤١٨ی فێبریوێری ١٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پەیام  : سەرچاوی

 
 

 
 

 وتی ئیسالمی له ئیران یاندنی ره سەاڵت گه وری ئامریکا له به ده ده
  
 
 
 
 
 
 

دارى  رمایه ، ستته بتتۆوه نزیتتك ده  ێكی شۆڕشتتگێڕانهبتتارودۆخ  نگاو لتته هتته  نگاو بتته ڵگای ئێتتران هتته كۆمتته  لتته کاتیکتتدا كتته
كردنى  شته ستازى و گه ڕى توانتایى پیشه و پته له  مریكا كه كانى ئه كگرتوه یه  ته تى ویالیه رۆكایه سه  ئیمپریالیستی، به

ت  تى ستۆڤیه كیته كێبركێی نێوان یه. بوو هه  رمایه كانى سه پێدانى بازاڕه ره په  واوى به كی ته ئابووریدا بوو، پێویستیه
ڕ  كتر، شته كانى نفووزى یه رێمه رداگرتنى هه سه ستبه ستى ده به مه  تى بوو و به وڵه تى نێوده ی سیاسه ره وه مریكا ته و ئا

ندنى  سه ره په  مریكا بۆ پێشگرتن له ئا. ئارادا بوو  جیاجیاكانى جیهاندا له  ناوچه  و پێكدادان و ملمالنێی فراوان له
 .قامگیر بوو تانى سه وڵه ده  كانى ژێر نفووزى خۆیدا، پێویستى به ناوچه  ت له تى سۆڤیه كیه نفووزى یه

 
  وه كرده دا روویتدا، بته و واڵتته له  ربازی كه كی سه تایه فغانستان، دواى كوده ی زایینیدا واڵتى ئه٢٤ى  یه كۆتایى ده  له



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

52 
 

قۆنتاغێكى   مریكا چتووه ر ئێران بۆ ئه سه  رانى له نیگه  وه بۆنه م ت، به تى سۆڤیه كیه رێمێكى ژێر نفووزى یه هه  بوو به
ژیتانێكى   شتدار بتوون لته دستتهێنانى ئتازادى و به هیتواى به  النى ئێران، به ها باروودۆخێكدا گه وه  له.  وه زۆر گرینگه

رى ئێرانتتى  رتاستته سه ى ستتاڵێكدا متتاوه  كانى شتتۆڕش لتته پۆله ڕین و شتته رژیمتتى شتتا راپتته  تر، دژ بتته باشتتتر و مرۆڤانتته
و   وه دامركاندنته  یى و الوازی رژیمتى شتا لته ، ناكارامته١٣٣٢رزى پتاییزى ستاڵى  كانى وه درێژایی مانگه  و به  وه گرته

 .مریكا ئاشكرا ببوو كانى شوڕش بۆ ئا پۆله كونترۆڵى شه
 

  كته( سولیوان و بارسونز)كا و بریتانیا مری كانى ئا كانى باڵوێزه رۆژانه  نگاندنى راپۆرته ڵسه دواى تاوتوێكردن و هه
چیتتر   ى كته تته ناعه و قه ئته  یشتته مریكتا گه تى ئا وڵته كترد، ده یان ده كته دێرى باروودۆخه وخۆ چتاو راستته  وه تارانه  له
ك  وهر  ببتتات و هتته  وه ڕانتته و ختتاڵێكى بێگه ره بتته  كتته باروودۆخه  یتته وانه و له  خش نییتته شتتا ستتوودبه  رگریكردن لتته بتته
 . وه ته تى سۆڤیه كیه داوێنى یه  وێته فغانستان، ئێرانیش بكه ئه
 
كانى نتاو ئوپۆزستیۆنى رژیمتى شتا، بتۆ  لیبڕاڵته  خوازه وه تته توانتایى نه  ڕى بته مریكا باوه تى ئه وڵه دا، ده م قۆناغه له

  .بوو ، نه كه كونترۆڵى بارودۆخه
 
و  رچوونى ئێران له ترسى ده ی مه وه ستى پاراستنى ئێران و دورخستنه به مه  كانى به رۆژئاواییه  یمانه مریكا و هاوپه ئه

ر و  نگه ستتته  تدا كێشتتا بوویتتان، پێویستتتیان بتته تى ستتۆڤیه كیتتته وری یه ده  پێشتتتر بتته  ی كتته تییتته منییه ئه  پشتتتوێنه
وتتى  كانى ره ددى و بیروبۆچوونتهئاگتادارى بتوونى متا  وه پێشتتره  مریكتا زۆر لته تى ئا وڵته ده .بتوو  كى تازه ندییه ریزبه

 .كۆمۆنیستى بوو  اڵى دژه هق  بۆ كردنی به  وته و ره ناو ئوپۆزسیۆنى شا و توانایى و لێهاتوویى ئه  ئیسالمى له
 
رى  بته  ن بتۆ گرتنته وامى هانى بتده رده به  ربار به كانى شا و ده مریكاییه ئه  راوێژكاره  یكه وه هۆى ئه  ش بووه مه ر ئه هه
و  ێڕه وانى پته كانی ئته ش رێنماییته"شتا"و   وتته م ره رانى ئه رێبه  ر به رامبه رم ونیانتر به وتى نه ڵسووكه وشوێن و ههرێ
و   وه كرانه ئاشكرا باڵو ده  چاپ و به  زاران دانه هه  تى به ریعه لى شه كانى عه كتێبه  حاڵێكدا كه  له  بۆ نموونه .كرد ده

ت  خزمته  لته  وه وتوه ى پێشتكه ئیمكانتاتێكى فتراوان و چاپخانته  تاران بته  ى ئیرشاد له ینیه نگى حوسه رهه ندى فه ناوه
،  وه كرایته ئاشتكرا چتاپ و بتاڵو ده  شارى قتوم بته  له" بى ئیسالم كته مه"ها گۆڤارى  روه بوو، هه كانیدا و و هاوفیكره ئه

 ب  و زیندانیان  بوا سااڵنێك حه ده  وه ی ماركسیستییهك یه ى نامیلكه وه هۆى خوێندنه  نها به پ ته چاالكوانانی چه
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  . مول بكردبایه حه ته

 

كانى  تته وڵه نها ده تته  ست  نیشتانكراو، نته تێكى ده ك سیاسته مریكتا وه تى ئا وڵته هڕى ستارد، د می شه رده درێژاى سه  به
و  ره كیشتتتی بتتته ن حاڵتتتدا نیونیگایهما هتتته  ڵكوو لتتته پاراستتت ، بتتته ستتتهێنان ده ره رووختتتان و هه  یمانى ختتتۆى لتتته هاوپتتته

ست   و ده  وه ناویانتدا بدۆزێتته  كانى داهتاتووى ختۆى، لته یمانته ی هاوپه وه بوو بتۆ ئته هته  وه و رژیمانه ئوپۆزیسیۆنى ئه
  .نیشانیان بكات

 
ڵێك  ڵ كۆمته گته  لته  وه رێگتاى جۆراجتۆره  مریكتا لته ن، ئا خته ریده ده  ن كته وه سته ده  گر به ڵنه ى حاشاهه ڵگه ندین به چه
قامى  میدا پۆس  و مهتى نوێی ئیسال حكومه  دواتر له  كه  بوه ندى هه یوه وكاتی ئێران په سانى ناو ئوپۆزیسیۆنى ئه كه

رار  ندێك قه كرد و هه  ندییان پێوه یوه وخۆ په ینى بۆ پاری ، راسته پاش چوونى خومه  بۆ نموونه. رگرت گرینگیان وه
 .رگرت كتر وه یه  ڵێنیان له و به
 

تى  مان سیاسته وى هته فغانستاندا، پێڕه ئه  تى زاهیرشا له وڵه مریكا دواى رووخانى ده تى ئا وڵه ده  كه  رنجه ى سه جێگا
،  وه ى پاكستتانه رێگته  مریكتایى لته كى ئا و چته  پتاره. بوو نتدى هته كانى كابولدا پێوه ئیسالمییه  یاره ڵ نه گه  كرد و له

و  ئتته  یشتتتبوونه ئێتترانیش گه  ت بتته باره ستته. اڵت ستته ده  یاندییتته كتترد و گه هیز ده فغانستتتانى بتته ئهبزاڤتتی ئیستتالمى 
لێك پوتانستێڵی  تدا، گته تى ستۆڤیه كیته ر نفتووزى یه رامبته به  رگرتن لته نگه رژیمێكى ئیسالمى بتۆ سته  ى كه ته ناعه قه
 . یه رنجڕاكێشى هه رچاو و سه به
 

  ندییتتته وه رژه دارى رۆژئتتتاوا، به رمایه تانى ستتته وڵتتته مریكتتتا و ده بۆچتتتوونى ئا  دا بتتته ٣٢ى مى شۆڕشتتتى ستتتاڵ رده ستتته  لتتته
كانى  ئاكامته  كانى شۆڕش، كه پۆله هاركردنى شه ڵ كونترۆڵى باروودۆخى سیاسى و مه گه راورد له به  كان، به ئابوورییه

ینى  ن خومته خته ریده ده  كته  دست  دایته  لێك لته گته امهن ڵگه نتد به ر چه هته. مدا بوو ى دووه پله  كرا، له ده پێش بینى نه
ڵێنى  وت بتۆ رۆژئتاوا، بته كردنتى نته  نارده ى هته پێتدانى بتێ كێشته درێژه  ت بته باره اڵت، سته سته رگرتنى ده وه  پێش له

  كانى لتته پایتتهئوروو  یمانتته مریكا و هاوپه رجێكتتدا ئتته لومه هتتا هه وه  لتته. كان دابتتوو رۆژئاواییتته  نتته الیه  واوى بتته تتته
( كارتێر، ئێشمی ، كاالهان، ژیسكاردێستن. )دا رژیمى شا و داهاتووی ئێرانیان تاوتوێ كرد(گوادولۆپ)كۆنفرانسى 

ن  ربار بكته چیتر پێویس  ناكات پشتگیرى رژیمى شا و ده  سند كرد كه یان په وه نگ ئه كۆى ده  به  وه كه الیه  وان له ئه
راستتیدا   لته. ن وتتى ئیستالمى دابتین بكته هارى شتۆڕش، بتۆ ره كانى مته ریانتدا پێداویستتییهبڕیا  وه كى تتره الیته  و له
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كانى بتۆ  رۆژئاواییته  كانى واڵتته وڵ و چاالكییته ستنیشتان كترد و هته نووسى رژیمتى شتاى ده كۆنفرانسى گوادولۆپ چاره
و   نته بێالیه  یاند كه ش رایگه رته ، ئه نانهوت و بڕیار و رێكه پاش ئه. نگ كرد وئاهه شوێنى شا ها  ینى له دانانى خومه

  .كار و چاالكى  وته وتى ئیسالمیدا كه ندى ره وه رژه به  یاندنى رۆژئاوا له زگاى راگه ده
 
  رگرى لته ختییار توانتایى كتونترۆڵى شتۆڕش و بته تى شتاپوورى بته وڵته ده  یتانزانى كته باشى ده  دا به و كاته وان له ئه
ك  ختیار وه تى بتته وڵتته ده.  تدا نییتته تى ستتۆڤیه كیتته ترستتى نفتتووزى یه ر مه رامبتته به  انى رۆژئتتاواى، لتتهك ندییتته وه رژه به
وتتى ئیستالمیدا  ڵ ره گته  لته  بێ  كته یان هته وه جالى ئته ودا مته اڵتدارى ئته سه ى ده ماوه  كرا تا له یرى ده تێك سه رفه ده

خراپتتر بكتات و   كته ش باروودۆخه رتته كراوى ئه ڕوان نته ى چتاوه داخیلتهمو  بتوون كته  وه رانى ئه وان نیگه ئه. ون رێكبكه
  ى كته وه ك بتوو بتۆ ئته تایه ره هتا پێشتهاتێك سته وه  وه وانته ى ئه روانگته  لته. ن كى درێژخایه قامگیرییه هۆى ناسه  ببێته

( هایزر)ى ژنراڵ  كه ردانه ڵێ ئامانجى سه ئه  ى كه و بۆچوونه ئه  واته  كه.  وه ته تى سۆڤیه كیه داوێنى یه  وێته ئێران بكه
 . راستییه  كی دوور له یه وه ختیار بوو،لێكدانه تى به وڵه ش بۆ ده رته رگرتنى پشتگیرى ئه بۆ تاران، وه

 
  وره نتاو گته  نفتووزێكى زۆرى لته  دارێكى لێهاتوو كته تمه زموون و سیاسه ن ئه ك ژنراڵێكى خاوه وه( هایزر)له راستیدا 

ن  الیتته  تتایى لته كی كوده یته وه كرده  شتنه ر چه هته  ستتى پێشتگرتن لته به مه  بوو، بته شتى شتادا هته رته كانى ئه نتدهرما فه
 . ى ئێران كرا وانه ینى ره یشتنی خومه اڵت گه سه ده  بۆ به  كه كردنى بارودۆخه ئامانجى ئاماده  و به  وه شه رته ئه
 
  وه م رووه لته. ركار سته  ختیاری هێنتابووه ویش بته ر ئته ڵى شتا بتوون و هته ڕایتهواوتی گوێ تته ش به رته كانى ئه ركرده سه
 .یشتبوو پێگه  ن شاوه الیه  ختیاری له به  رمانى پشتگیرى له بوو و فه ختیاردا نه ڵ به گه  كى له یه ش هیچ كێشه رته ئه
 

ش  رتتته پێویستت  بتتوو ئه  واتتته كه. ناهێنێتت  وام ختیار ده اڵتى بتته ستته ده  یتتانزانى كتته كان بتتاش ده مریكاییتته اڵم ئه بتته
شێك  به  مه ت ئه ڵبه هه .ن كانى شۆڕش كونتروڵ بكه پۆله وانیش، شه كان بێ  تا ئه اڵتى ئیسالمییه سه رى ده خۆشكه رێگه
  تى بته نه ڵته ك ئاڵترنتاتیڤى رژێمتى سته ینى وه پاندنى خومته شێكى ترى جێ خستن و داسته بوو، به  كه ستراتژییه  له
 .ڵكى ئێراندا بوو ر راى گشتى خه سه
 

  جێ بێت ، بته نیشتته  یت  یتان ستووریه كوه  عێتراق، لته  ى لته وه تادا بڕیار بوو دواى دوورخستنه ره سه  له  ینى كه خومه
زگتا  ، ده(نووفتل لۆشتاتۆ)  ینى له جێ بوونى خومه پاش نیشته. وت و پاری  رێكه ره كانى، به رگرتنى راى راوێژكاره وه
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  لتته  متته ئه. رخان كتتران و تتته فارستتیی زمانتته کانیتتان بتتۆ ئتته  شتته تی به تایبتته  گشتتتى و بتته كانى رۆژئتتاوا به یاندنتته گهرا
پتولى )  كانى خۆمتان بته یاندننامته راگه  وه مترین ئیمكاناتته كته  نتاوخۆى واڵت بته  پ لته ى چته ئێمته  حاڵێكتدا بتوو كته

شتتى فارستتى رادیتتۆى  وێك به موو شتته اڵم هتته بتته.  وه كتترده باڵومتتان ده ئاستتتێكی ستتنوورداردا  كتترد و لتته شتتر ده نه( كتتۆپى
ناو  ى ئیمتامى لته وتنى وێنته ركته واڵى ده و هته  وه گواسته رى ئێران ده رتاسه ینى بۆ سه كانى خومه رمانه فه( سى.بى.بى)

یاندنی حکومتی ئیستالمی  به م جوره بوو که ئاسانکاری کرا بو به ده سه الت گه. ڵكدا قوڕگى خه  كرد به مانگدا ده
  .له ئیران

 
 ٢٤١١ی فێبریوێری ١١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی پەیام  : سەرچاوی

 
 

  
 

 ی ئێران٧١١١ئەمریکا و شۆرشی 
 
 
 
 
 
 
 

 نێت نوچە

 
کە  هەڵگری ئایدیۆلۆژیا، رێتبەری و بەرنتامەی تتایبەت بە ختۆ بتوونە هەموو شۆڕشە مەزنەکانی مێژووی هاوچەرخ،

 ١١٢١تنی کۆمەڵگا و جێ خستنی چەمکتی حتاکمییەت و دیستەاڵتی خەڵتک بتوو، بەاڵم شۆڕشتی دوائامانجی پێش خس
ە کورتی ویستتی خەڵتک نە تەنهتا بە ب .الڕێی کرد و ئەنجامێکی دیکەی لێکەوتەوی پێچەوانەی ئەم ڕیوتە، ئێران،
 .لە بەیانی تیۆریکیشدا، کەوتە پەڕاوێزیوی بەڵکوو کردیوی،

http://www.nuche.net/wp-content/uploads/2019/01/2.jpg
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بەاڵم ئەویی کە  فتتتاکتەری ستتتەریکی ستتتەرهەڵدانی شتتتۆڕش بتتتوو، انی ئێتتتران،بێتتتزاری ستتتەرجەم چتتتین و توێژیکتتت
دزرانتتی "ناونیشتتانی دیستتتەوی گتترت و زۆرجتتار لەدیقتتی سیاستتی ئۆپۆزستتیۆنی ئێتتران بەدیستتەاڵتیان بەئایەتولاڵکتتان 
  ؛دیرینجامی دوو هۆکار بوون ی شۆڕش هاتووی،"دیستکەوتەکان

 
رژێمتتی پاشتتایەتی  بە تتتایبەت لە دییەی کۆتتتایی تەمەنتتی ەتی،ستتەرکوت و گەنتتدیڵی ونتتابەرابەری چینتتای یەکەم،

  .هەموو رێگایەک بگرنە بەر گەیشتبووی ڕادییەک کە زۆربەی خەڵک ئامادی بوون بۆ دیربازبوون لێی،
جۆریکتتان ستتەرکەوت و پەراوێتتز یەنە سیاستتیەکان بەجۆرێتتک لەوال  ەروبەندی شتتۆڕش ستتەرجەم هێتتزتتتا ستت ؛دووەم

 بەم پێیە، .ی ئایەتولاڵکان بوو کە ویک هێزێکی کاریگەر لە گۆڕیپانی سیاسیدا مابوونەویئەویی مابوویو خرابوون،
الیەنگرانتتی ئتتایەتولاڵ پێگەیەکتتی کتتۆمەاڵیەتی بەرفراوانتتی بتتۆ  بە شتتێویی نەختتوازراو، ختتودی رژێمتتی پاشتتایەتی،

 (١.)خومەینی پێکهێنابوو
 

ئەویی کە ئایتا لە ئێتران  یبتوو بڕیتاری کۆتتایی بتدا،د شای ئێران لە کێتیکدا چاویڕێی ویاڵمتی ئەمریکیەکتان بتوو،
چیتدیکە نەیتدیتوانی پشتتیوانی لە نتاوبراو  ئەمریکا لە ژێتر گوشتاری خەڵکتی ئێتران، .دیمێنێتەوی یان دیبێ بڕوات

ێتتک بتتوو کە ئاژانستتەکانی هەواڵتتی جیهتتانی دوای کۆبتتوونەویی نتتافەرمی ستتەرانی چتتوار واڵتتتی ئەمە هەواڵ …بکتتات
کە رێک دییکردی دوو هەفتە بەر لە ستەریکوتنی شۆرشتی  ئەڵمانیا باڵویان کردیوی، و نیا، فەڕینسائەمریکا، بەریتا

 .ی ئێرانیەکان١١٢١
 

هەڵکەوتتوو لە دیریتای  ژیشکاردستەن و ئیشمی  لە دوورگەی گوادلۆپ، کاالهان، ،١١٢١ی جانیویری ٢بۆ  ٠رۆژانی 
جیمی کارتەر لە بیریویریەکانی خۆی . ن ئێران کۆبوونەویکارائیب سەباریت بە کۆمەلێک پرسی جیهانی و یەک لەوا

ئەوان بیریان لە پێکهێنتانی  تێگەیشتم سێ کەسەکەی دیکە،پشتیوانییەکی ئەوتۆ لە شای ئێران ناکەن، :دینووسێ 
 .ردیوی و هەمووان پێان وابوو کە دیبێ شا بڕواتدیک دیوڵەتێکی نوێ

 
ستەرۆکویزیرانی  ی کۆنفڕانسی گوادلۆپ،پێی وابوو کە جیم کاالهتان،والری ژیشکاردستەن، سەرۆکی فەڕینسا لە میان
بەریتانیەکتتان پێیتتان وابتتوو ئەگەر شتتا بمێنێتتتەوی، شتتەڕی نتتاوخۆیی  بەریتانیتتاش لە گەڵ خستتتنی شتتای ئێرانتتدایە،

 .سەرهەڵدیدات، خەڵکانێکی زۆر دیکوژرێن و کۆمۆنیستەکان دیسەاڵت بە دیستەوی دیگرن
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چتتون پتتاری  بڕیتتاری  ت بە کتتارتەری گوتبتتوو کە پەیوینتتدی بە دژبەرانتتی شتتاوی بکتتات،تەنتتانە ستتەرۆکی فەڕینستتا،
 .ئەوان دیوری شایان خەت کێشابوو .برواشا  یدیب کۆتایی دابوو،

 
پەیاماێتک ئاراستتەی ختومەنی  رێگەی دوو نێردیی ژیسکاردستەن، واشنتۆن بە چەند رۆژ داوای کۆنفڕانسی گوادلۆپ،

دیبتێ ئاگتاداری مەترستی ستوپا  لە داهتاتوویەکی نزیکتدا ئێتران جتێ دیهێڵتێ، بتۆتەوی،چوونی شا یەکالیتی . دیکات
کتارتەر ئەگەر نیازپتاکی دینتتوێنێ و  :ختومەینی لە ویاڵمتدا دیڵێتت  .کودیتتای ستوپا دۆخەکە ئتتاڵۆزتر دیکتات بێت ،

پشتتتیوانی  باشتتتر وایە شتتای ئێتتران ببتتات و ختتوێنی هتتیچ کە  نەڕێژێتت ، و دییتتهەوێ هێمنتتی ئێتتران پتتارێزراو بێتت 
 (٢.)لە ئێویی دیناسم ئەگەر لە ئێران کودیتا ڕووبدات، هۆشداری دیدیمە ئەمریکا، .دیوڵەتی بەختیار نەکات

 
 لێریوی یە کە زۆریەک لە چاودێرانی سیاسی  .کۆنفڕانسی گوادلۆپ یەکێکە لە نهێنیەکانی مێژووی هاوچەرخی ئێران

اڵتتی زلهێتزی جیهتان لەم دوورگەیە گەیشتتنە ئەو ئەنجتامە کە و مێژوونووسان پێیتان وایە کە لەمستەرانی چتووار و
لەم ستەروبەندیدا بتووی کە ستەرۆکی  .شای ئێران دیبێ ماڵئاوایی لە دیسەاڵتی پاشایەتی و بنەماڵەیی ختۆی بکتات

شتا لە ستەر دوو  .ستاتی چتارینوو  ستاز بەڕێتوییە :ئەمریکا نامەیەکی ڤیلیام سالیوانی پێگەیشتتووی بەم نتاویرۆکە
یتان دیبتتی کاروبتاری واڵت رادیستتی شتتاپوری بەختیتار بکتتات و بتۆ ختۆی بتتڕوات یتان ئەویی کە رێتتگە بە  انییە،رێیت

 .سوپای بدات کە سەرکوتی خەڵکی ئێران بکات
 

باڵیۆزی ئەمریکا لە تاران بە سەرۆکی واڵتەکەی دیڵێ  لە ئێستادا دیبێ تەرکیز بخەینە ستەر چتۆنیەتی  ،سالیوان
سالیوان پێی وابتوو کە تەنهتا ستەرۆکی  .کە ئەمریکەکان هیوایەکیان بە شای ئێران نامێنی  لێریوییە رۆیشتنی شا،

کتتارتەر دیستت  بە جتتێ  .ئەمریکتتا دیتتتوانێ قەنتتاعەت بە شتتای ئێتتران بهێنتتی کە دیبتتێ گۆڕیپتتانەکە چتتۆڵ بکتتات
مەکەی دیبێتتەوی ئەنجتا .لێیان دیپرستێ کە ئایتا شتای ئێتران دیبتێ بتڕوات یتان نتا راوێژکارانی خۆی خۆ دیکاتەوی،

 …ئەوی کە بە زمانێکی دیپلۆماسیانە داوا لە شای ئێران بکرێ بۆ پشوودان و کاروباری نەخۆشی ئێران جێ بهێڵێ
 ".نباید برای آمریکا ناکامی تلقی شود"قدرت جهانی وابستگی نداشته باشد 

 
 و ستوپاکە یەکگرتتوو بهێڵتنەوی،کارتەر جەخ  دیکاتەوی کە فەرماندی بااڵکانی ستوپای ئێتران لە نتاوخۆ بمێنتنەوی 

 (٣.)گرنگە کە سوپای ئێران پارێزیری پەیویندیەکانی تاران و واشنتۆن بێ 
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 شا پیاوی قەیران نەبوو

 
ی ئێتران ١١٢١یەکێک لە تیوریسیەنە گەوریکانی ریوتی ریفۆرمختوازی لە ئێرانتی دوای شۆڕشتی  سەعید حەجارییان،

شتا کەستایەتییەکی  هۆکاری شتۆرش بتوو، ایە الوازی شا،پێمو هەندییە،شۆڕش دیاردی و ڕووداویکی چەند ری :دیلێ 
 .ئەو پیاوی قەیران نەبوو لە منداڵییەوی وابوو، الوازی هەبوو،

 
ستتتەرۆکی ئەمریکتتتا گەیشتتتتبووی ئەو ئەنجتتتامە کە باشتتتتر وایە رژێتتتمە  جیمتتتی کتتتارتەر، بە گتتتوتەی حەجارییتتتان،
کتارتەر پێتی  هەر بۆیە ئێمە ناومان نابوو جیمتی کراستی، کرات،بگۆڕدرێن بۆ رژێمی دیمو دیکتاتۆریکانی ناوچەکە،

دیموکراستتی  هەر ویک چتتۆن ئێستتتاش پێیتتان وایە لە بەهتتاری عەریبیتتدا، وابتتوو کە دیکتاتۆریکتتان بەرگە نتتاگرن،
 (٠.)قازانجی بۆ ئەوان زۆرتری

 
یەنگرانتتی دیستتەاڵت و ئتتایەتوڵاڵ ختتومەینی بە ئەمریکتتا دیلێتت  ئەگەر ال شتتا لە ئێتتران، رۆیشتتتنیستتێ رۆژ داوای 

شتتێریی نەوت بە رووی رۆژئتتاوا نتتاگرێتەوی و لە گەڵ ئەمریکتتا پەیوینتتدییەکی  کاروبتتاری ئێتتران بە دیستتتەوی بگتترن،
خومەنی هەرویهتا بەڵتێن دیدات کە شۆڕشتی ئیستالمی (١١٢١ی جانیویری ١١)پێی بەڵگەیەکبە .دۆستانە گرێ دیدات

 .ئێران بۆ واڵتانی دیکە هەناردی نەکات
 

کوێتت  و میرنیشتتەکانی کەنتتداو و عێراقیەکتتان دیکەیتتن کە  داوا لە خەڵکتتی ستتعودیە، :ەینی هەرویهتتا گوتبتتوویختتوم
سیاسەتی ئێمە ئەوییە کە دیستویرادان لە کاروبتاری نتاوخۆی گەالنتی دیتکە  بیانیەکان لە واڵتی خۆیان ویدیربنێن،

 .نەکەین
 

پرستتیاری ئیتتداریی کتتارتەر ستتەباریت بە داهتتاتووی ئەم بەڵێنتتانە بەشتتێکە لە ویاڵمتتی نهێنتتی ختتومەینی بە چتتوار 
بتتاڵو  ٢٤١٣و لە نتتۆڤەمبەری  ١١٢١ستتاڵ دوای ششرشتتی  ٣٣بەرژیوینتتدیەکانی ئەمریکتتا لە ئێتتران کە بەلگەنتتامەکەی 

 .کرایەوی
 

 ئەویش ئاسانکاری بۆ گەڕانەویی بوو  بەرامبەر بەم بەڵێنانە خومەنی تەنها یەک داوای لە ئەمریکیەکان هەبووی،
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ئەگەر ئیتتداریی ئەمریکتتا واز لە پشتتتیوانی کردنتتی  :گوتبتتووی ،ەینی لە ویاڵمتتی پەیتتامەکەی کتتارتەرختتوم .ێتترانبتتۆ ئ
داهتتاتوویەکی  ،ن لە گەڵ ئەمریکتتاداهتتاتووی پەیوینتتدیەکانما گروپێکتتی گەنتتدیڵ بهێنتتی و سیاستتەتی ختتۆی بگتتۆڕێ،

 .دۆستانە دیبێ 
 

لە ستەر  .ک رۆژ بەر لە چتوونی شتای ئێتران پاراستتبووکارتەر و خومەینی کەناڵی پەیوینتدی نهێنتی خۆیتان تتا یە
حکتومەتێکی وێنتا کردبتوو کە رینتگە لە رووی ستەربازی و  ،ویاڵمی پەیامەکەی سەرۆکی ئەمریکاخومەینی لە  ،یەک

بەاڵم دژۆ کۆمۆنیست  دیمێنێتتەوی و پەیوینتدییەکی دۆستتانەی لە گەڵ واشتنتۆن  ئەمنی لە ئەمریکا نزیک نەبێتەوی،
 .امگیری و ئارامی ناوچەکە تێکنادات و گرنگتر لە هەمووان شێریی نەوت بە ڕووی رۆژئاوادا ناگرێتەویسەق دیبێ ،

 .چون دیس  راگەیشتن بە نەوتی ئێران یەکێک لە پەرۆشیەکانی ئەمریکا بوو
 

 ی بەاڵم لە ڕووی گەشەی ئابور خومەینی هەرویها جەختی کردبوویوی کە چیدی چەک و چۆڵی ئەمریکیەکان ناکڕن،
خومەینی  سەباریت بە داهاتووی ویبەرهێنانی ئەمریکیەکان لە ئێران، .و کشتوکاڵی پێویستییان بە واشنتۆن دیبێ 

بەاڵم جەخ  لە ستەر بەرژیوینتدیە  ئامادی نییە سەباریت بە چەند و وچۆنی قسە بکات، و بێ دینگی هەڵدیبژێرێ
 .بااڵکان و گەشەی ئێران دیکاتەوی

 
هاوپەیمانتتانی نتتاوچەیی واشتتنتۆنی نتتگەران کردبتتوو، بە پێتتی  و یەک لە ئەمریکایەکتتاندۆختتی شۆڕشتتی ئێتتران زۆر

واڵتانی عەریبتی دراوستێ خوازیتاری ئەوین  ،(ئەی.ئای.سی)ای هەواڵگری ئەمریکاهەڵسەنگاندن و بەراوردێکی دیزگ
ئەم نیگەرانتیەی  .نە دیکتاتڤایروسی شۆڕش تەشتە بە پێچەوانەوی، هێور بکاتەوی، و کە واشنتۆن دۆخەکە کۆنتڕۆڵ

کە  عەریبەکان دیگەڕایەوی بۆ ترسی ئەوان لە سیاسەتێک کە دواتر بە هەناردیکردنی شۆرشی ئیستالمی ناسترایەوی،
 .ویک سیاسەتی جەوهەری و سەریکی کۆماری ئیسالمی پەیڕیو دیکرێ  ئێستاشی لە گەڵ بێ ،

 
پێیان وابوو کە خومەینی و  واڵتانی عەریبی، ئاماژی بەویش کراوی کە لە ڕاپۆرتەکەی دیزگای هەواڵگری ئەمریکا،

 بە رێتتگەی شۆرشتتی دوویم، چەپە تونتتدڕیویکان، الیەنگرانتتی توانتتای ئیتتداریدانی واڵتیتتان نیتتیە و درینتتگ یتتان زوو،
 .دیسەاڵت لەم واڵتە بە دیستەوی دیگرن
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 /الیەنگرانی ختومەینی  .ووب وواڵتانی عەریبی هەڵە  رۆژئاوا مێژوو نیشانی دا کە بەرارود و لێکدانەویی ئەمریکا،
بە داگیرکردنتی باڵیۆزختانەی ئەمریکتا لە  ،١١٢١ی نۆڤەمبەری ٠دیس  پێشخەرییان کرد و  پەیڕیوانی هێڵی ئیمام،

میانەڕیویکتتان بە تتتۆمەتی دۆستتتایەتی لە گەڵ ئەمریکتتا لە دیستتەاڵت دوور  .تتتاران ششڕشتتی دوویمیتتان بەرپتتا کتترد
ان خۆیان بە دیستەوی دا و پەیویس  بە ئۆردووگتای ختومەینی بتوون نە چەپەکالیە و بەشێکی زۆر لە هێز خرانەوی،

 .و بەشەکەی دیکەش پەراوێز و سەرکوت کران
 

" زوڵملێکراوانتی جیهتان" خومەینی پەیامێکی مێژوویتی ئاراستتەی سێ مانگ دوای داگیرکردنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا،
بە بەستتتراوی بتتوونی ختتۆی بە ئەمریکتتا دێنتتێ و لە دژی  ئێتتران لە هەمتتوو ڕوویەکەوی کۆتتتایی :کتترد و رایگەیانتتد

 لە دژیان دیویستتینەوی، تا دوا دڵۆپی خوێن، :خومەینی گوتیشی .جیهان خۆر دیویستێتەوی ئەمریکای بێ بەزییی و
 (٣.)چون ششڕشەکەمان ئیسالمییە شۆڕشەکەمان بۆ هەموو جیهان هەناردی دیکەین، چونکە ئێمە پیاوی شەڕین،

 
 

 وی لە سەر ناینخومەینی کاڵ

 
 لە نامەیەکدا الپەریکانی دییان ساڵی  ،١١٢١یەکەم سەرۆکی زانکۆی تاران لە دوای شۆڕشی  محەممەد مەلەکی،

 :لە نامەیەکی سەرئاویاڵی محەممەد مەلەکی هاتووی .ڕابردووی هەڵداویتەوی
 

دروشتتتکەنای دیتتکە بتتۆنی  کۆمتتاری ئیستتالمی بتتوون، و ئتتازادی بە دیر لە دروشتتمی ستتەریکی شتتۆڕش کە ستتەربەخۆیی،
 .بە بێ ئەویی با  لە ژیان و مان بکەین دییتان ساڵە دروشمی مەرگ و نەمان دیڵێینەوی، رگیان دیدا،مە
 

بتۆ کاتێتک  ەری داری ستێوێک پتاڵی دیدایەوی و دروشتتمی بەتتاڵی دیدات،ببۆ کاتێک خومەینی لە پاری  لە ژێر سێ
 .کاڵوی ئەومان چووی سەر ان لە هیچ شتێک نەدیکرنەوی،بیرم ئێمە وێنەی خومەنیمان لە مانگ دیبینی،

 
ناکرێ چاویڕانی  مەلەکی لە سەر ئەو باویڕییە کە دوای دییان ساڵ لە سەرکوت لە ناوخۆ و دیستویردان لە دیریوی،

ڕوون نییە کەی و چتۆن رێتز لە  دوای ئەم هەموو ساڵە، بە گوتەی مەلەکی، .نەرمی نواندن لە رژێمی ئێران بکرێ 
 (٦.)فەکانی مرۆڤ لە ئێران دیگیرێما
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بابەتێک بوو کە  تایبەت پێش سەرکەوتنی شۆڕش،بە سەر خومەینی و ئامانجەکانی،زانیاری لە و نەبوونی ناسیاری
بەرپرستانی بتااڵی  ستاڵێک بەر لە ڕووختانی رژێمتی شتا، .دواتر لە دوتوێی راپۆرتەکاندا جەختی لە سەر کترایەوی

 ە ستتەرکردایەتی ستتیمبۆلیکی ختتومەینی،ن پێیتتان وابتتوو کە بتتزووتنەویی ئیستتالمی بباڵیۆزختتانەی ئەمریکتتا لە تتتارا
 .تایبەتمەندی دیموکراتبوونی تێدایە

 
بەرپرستتی بەشتتی سیاستتی باڵیۆزختتانە بتتووی و زانیاریەکتتانی  جتتۆرج لیمبتتراک ، ئامادیکتتاری ستتەریکی ئەم راپتتۆرتە،

ئەو و  .دی و بەریی نەتەوییتتتی دیستتت  خستتتتبووزۆرتتتتر بە رێتتتگەی دیم و چتتتاوی میانەڕیویکتتتانی بتتتزووتنەویی ئتتتازا
هاوکاریکانی چاویڕێی ئەوییان نەدیکرد رۆژێک لە رۆژان ختومەینی بێتتە او گۆڕیپتانی سیاستەتەوی و بە ناونیشتانی 

 .ویلی فەقیە،کاروباری واڵت بە دیستەوی بگرێ  و دیسەاڵت قۆرغ بکات
 

ڕای وایە کە ئەمریکیەکان زانیتاری تەواویتان لە ستەر  مێژوو نوو  و مامۆستای زانکۆی ستەنفۆرد، عەبا  میالنی،
هەر چەنتد میالنتی پێتی .چون بەرهەمەکانی النتی کەم بە زمتانی ئینگلیتزی چتاپ و بتاڵو نەبتوونەوی خومەنی نەبوو،
 بەریی میللی و دیموکراتەکان  لەم باریوی چەپەکان، .پلەی یەکەمباری سەریکی خودی ئێرانیەکانن بەوایە کە تاوان

 .وانبار دیزانێ کە دیستی خومەینییان نەخوێندبوویویبە تا
 

یەکەم ویزیتتری دیریویی ئێتران بتتوو لە دوای  ئیبتراهیم یەزدی، یەکێتک لەو کەستانە کە میالنتتی ئامتاژیی پێکتتردووی،
ئێتتران لە   بەرپرستتی مێتتزی یەزدی دوو مانتتگ بەر لە ستتەرکەوتنی شتتۆڕش لە گەل هێنتتری پرێکتت ، .١١٢١ششڕشتتی 

 .ردبوویی ئەمریکا زنجیری گفتوگۆیەکی چڕ و پڕ و نهێنی دیس  پێکویزاریتی دیریو
 

پرێک  یەکێک بتووی لەو کەستانە کە لە ئیتداریی کتارتەر کە پێتداگری لە ستەر قبتووڵکردنی ئەنجامەکتانی ششڕشتی 
 ،ناوبراو بە بی بی سی گوتووی دوای ئەویی لە گەڵ یەزدی چەند دیدار و گفتوگۆیەکی ئەنجتام دا .کردۆتەوی ١١٢١

 .ڕاپتۆرتی دانیشتتتننەکانی داویتەوی بە بەرپرستانی ستتەریویی ختۆی و ئەوانتتیش ڕاپۆرتەکەیتان بە هەنتتد ویرگرتتتووی
یەزدی لەم دیتتتدارانەدا بە پرێکتتتتی گوتبتتتوو کە بەرژیوینتتتدیەکانی ئەمریکتتتا دیختتتوازێ کە واشتتتنتۆن پەیوینتتتدی بە 

 .یکردئۆردوگای دژبەرانی شای ئێرانەوی بکات کە خومەینی سەرکردایەتی د
 

 ئێستا کە بیر  .پرێک  دواجار دانی بەویدا ناوی کە ئاگاداری ناویرۆک و وردیکاری داواکاریەکانی خومەینی نەبوون
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 (٢.)باویڕیان هێناوی کە رابەری کۆماری ئیسالمی فریوی داون لە ڕابردوو دیکەنەوی،
 

ەنگری رژێمێکی خەڵکی لە چوارچێویی خوازیار و الی شۆڕشی دژ بە سیستمی پاشایەتی،گروپە چەپەکانی ئێرانی لە
ئەوان خوازیتتاری جیتتاکردنەویی ئتتایین لە  .حکتتومەتی کرێکتتاری و دیستتەاڵتی خەڵکتتی بتتوو کۆمتتاری دیمتتوکراتی گەل،

ئتایەتوڵاڵ  زۆریتنە لە - بەاڵم دواتتر پشتتیوانی حزبتی تتودیی ئێتران و رێکختراوی فیتداییەکانی گەل .دیساڵت بوون
 .ێک بە پێچەوانەی ئەو ئامانجانە بوون کە گروپە چەپەکان باوڕی قووڵیتان پێبتوور خومەینی و کۆماری ئیسالمی،

م ویریچەرختتان و گۆڕانکتتاریە لە سیاستتەت و خەتتتی فکتتری چەپەکتتان هەڵتتدیگەڕاوی بتتۆ بەرژیوینتتدی و سیاستتەتی ئە
 (٨.)دیریویی یەکێتی سۆڤییەتی جاران و کەمپی سۆسیالیستی

 
 ێزی غەیری ئیسالمیەکان لە سەرخستنی شۆرش،بە هۆی بەرگری نەکردنیان سەرباری دیوری دیاریکەری چەپەکان و ه

 .وای کترد کە بەری بەری مەیتدانیان بتۆ چتۆڵ بتکەن بەرامبەر بە ریوتی ئیسالمی کە خومەینی سەرکردایەتی دیکترد،
  نەیان،مەزهەبیەکان،لیبڕاڵ و چەپەکان بە سیاسەتی ئاڵۆز و سازشکارا - زۆریەک لە ریوتە نیشتمانی،نەتەوییی

 .ئەم بوارییان بۆ ریوتی خومەینی ریخساند
 

  بەریی میللیش لە ژێر ناو .تەنانەت بەر لە سەرکەوتنی شۆڕش پەیویستی کاروانی خومەینی بوو نێهزیتی ئازادی،
پەیویستتتی ئەم کتتاروانە بتتوو هەنتتدێک لە ریوتە  بە پاستتاوی بەرگتتری لە دیولەتتتی کتتاتی موهەنتتدی  بازرگتتان، و

دوای ئەویی کە ڕوویتان کتردی سیاستەتی  بۆ وێنەی هیڵی شەریعەتی و لە نێوانیاندا گروپی فیرقان، مەزهەبیەکان،
 .هەر لە سەرویتاوی بیانوویان دایە دیستی الیەنگرانی خومەینی ۆر،تیر
 

سیاستەتی دووفتاقەی  رێکخراوی موجاهتدینی خەڵکتی کە ستەریتا ختۆی لە پشت  ئتایەتولاڵ تاڵەقتانی شتاردبوویوی،
 ستێ ستتاڵ دواتتر بە راگەیانتتدنی شتەڕی چەکتتداری لە دژی رژێتمەکەی ختتومەینی، بە ختومەینی گتترتە بەر،بەرامتبەر 

 .بیانوو و پاساوی سەرکوتیان بۆ فەراهەم کرد
 

ولێکدابڕان لە نێوان چریکە فیداییەکان ڕوویدا و بە سەر دوو الیەنی زۆرینە و کەمیەدا   بەاڵم گەوریترین ئینشقاق
 .باڵی زۆرینە الیەنی خومەینییان گرت فیداییەکان،کە دواتر  دابەش بوون،
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رێکخراوی فیتداییەکان کە بە گەوریتترین و کتاریگەرترین رێکختراوی چەپ و ئۆپۆزستیۆنی کۆمتاری ئیستالمی هەژمتار 
دینگی خستە پاڵ داگیرکردنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا و بەم شتێوییە ئتاڵۆزیی و ستەرگەردانییەکی لە بەریی  دیکراو،

 .باڵی زۆرینە بەری بەری لە حزبی تودیی ئێران نزیک بوویوی کە پێشتر خۆی بە دیستەوی دابوو .یچەپ نایەو
 

 :باوترین ویاڵمەکان لە بەرامبەر ئەم پرسیاری بریتین لە .بۆ باڵی زۆرینە چووی ئۆردوگای حزبی تودیوی
 

ون و پێشتکەوتوویکانی لە دیست  فیداییەکان زۆریەک لە کادیری بە ئەزمتو  لە سەروبەندی شۆرش،رێکخراوی :یەکەم
 دابوو،
لە گەل ئەویی کە خاوینتدی هەزاران کتادیری بە ئەزمتوون  حزبی تودی توانایەکی بەرچاوی تیۆریک هەبوو، :دووەم

 .و کارامە بوو
 فییداییەکان لە گەڵ ئەویی کە ناکۆکی و جیاوازی تاکتیکی و سیاسیان لە دژی رژێمی شا هەبوو،بەاڵم لە  :سێهەم
 .ایدیۆلۆژییەوی خزمایەتی لە گەڵ توودیییەکان هەبوورووی ئ

ئەوی بوو کە چەپ بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی بەرگەی نەگرت و بە کتردیوی خزمەتیتان بە جێگربتوونی دیستەاڵتی 
 (١.)ئایەتولاڵکان کرد

 
 خول دانوستانی ژێربەژێر ١چل ساڵ دژایەتی جیهان، 

 
جتتتار دانوستتتتانی ژێربەژێتتتر لە متتتاویی چتتتل ستتتاڵی  ٢"  ە ناونیشتتتانیلە راپۆرتێکتتتدا ب رۆژنتتتامەی ئافتتتتابی یەزد،

جار لە گەڵ الیەنە بیانیەکان  ٢بە دیاریکراوی  ،١١٢١بەرپرسانی ئێرانی لە دوای ششرشی  :دینووسێ  ،"رابردوودا
 (١٤(.)شەیتانی گەوری)و بە تایبەت ئەمریکیەکان

 
الیەنتتی ئایتتدیۆلۆژی و  ی هەواڵتتی ئانتتادۆڵی تورکیتتا،بتتاڵیۆزی پێشتتووی ئێتتران لە کوبتتا لە گفتوگتتۆ لە گەڵ ئاژانستت

یتارگیری  گوشاریکانی ئەمریکا لە مەستەلەی رێککەتتونی ئەتتۆمی، لێدوانە توندیکانی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی،
ئەمریکا لە نتاوچە و هەوڵتدانی بتۆ پێکهێنتانی هاوپەیمتانییەکی نتاوچەیی و بە تتایبەت پالنتی پێکهێنتانی نتاتۆی 

 .کتەری سەریکیەکانی داخرانی دیرگای گفتوگۆ لە نێوان تاران و واشنتۆن دیزانێعەریبی بە فا
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ئەنجامتتدانی دانوستتتان و وتتتووێژی ژێربەژێتتر و داختتراو لە گەڵ ئێرانیەکتتان  ئەم دبلۆماتکتتاریی پێشتتووی ئێتتران،
 اشکرا کۆبوونەتەوی،وئێران لە ماویی چل ساڵی رابردوودا بە نهێنی و بە ئ  ئەمریکا :پشتڕاس  دیکاتەوی و دیشلێ 

 دیکتتات، ٢٤٤٣ئەفشتتار ستتولەیمانی ئامتتاژی بە ئەنجامتتدانی گفتوگتتۆ لە کتتاتی هێرشتتی ئەمریکتتا بتتۆ ستتەر عێتتراق لە 
 .تەویرێکی دیکەی ئەم گفتوگۆ نهێیانە بووی ،تان لە باریی ئەفغانستانسهەرویها دانو

 
ریکتا کە ئەنجتامەکەی بتوو بە رێککەوتنتی ویزیرانتی دیریویی ئێتران و ئەم کۆبوونەویی جەواد زیریف و جۆن کێری،

بەرپرسانی دوو واڵتە لە پەراوێزی  لۆماتکاری ئێرانیە،پگوتەی ئەم دبە .دیارترینی ئەم گفتوگۆیانە بووی ئەتۆمی،
  .چەندین جار کۆبوونەتەوی کۆبوونەویی سوریا لە جنێف،

 
 ئێرانەوی بەرامبەر بە پیشنیاری دۆناڵد سەرۆککۆماری  لە باریی هەڵبژاردنی بێ دینگی لە الیەن حەسەن ڕوحانی،
 خوێندنەویی دوو واڵت بۆ پرسە  :سولەیمانی دیلێ  تریم  بۆ ئەنجامدانی خولێکی نوێی دانوستیان لە نێوانیان،

وسیاستتەتی دیستتتویردانی لە   ئایتتدیۆلۆژی کۆمتتاری ئیستتالمی و ڕوانتتین ولێتتک دوورن،  هەستتتیاریکان گەلیتتک جیتتاواز
بتتابەتی ئیستترائیل و  .ئێتترانیش هەمتتان هەڵوێستتتی هەیە .یەن ئەمریکتتاوی قبتتووڵ ناکرێتت واڵتتتانی جیهتتان، لە ال

ا لە رێککەوتنی ئەتۆمی و هەوڵدانی بۆ کشانەویی ئەمریک .فەلەستین یەکێکی دیکە لە خاڵە ناکۆکەکانی نێوانیانە
ە کتایەی نتاتۆی عەریبتی بە تتایبەت کە ئەم دواییتانە بتا  لە هتاتن وهاوپەیمانی دژ بە ئێتران،  پێکهێنانی بەری

 .دیکرێ  بەشێک لە بەربەستەکانی بەردیوام بوونی گفتوگۆکانن
 
ئەمەش .لێدوان و هەلوێستی توندڕیوانەی ئێرانیەکان گرفتێکی دیکەیە بە گوتەی باڵیۆزی پێشووی ئێران لە کوبا، 

دیستتەاڵتی ئێتتران تەنهتتا  گفتوگتتۆ لە گەل ئەمریکتتا الی باڵەکتتانی نتتاو .تەنهتتا بتتێ متمتتانەیی ئەمریکتتای بەدواوییە
ئەمە لە  ئامرازی پاکانە حیسابی باڵەکتان، تەبۆ گەڵ ئەمریکا،بابەتی گفتوگۆ لە .کارتێکی سیاسی و مەترسیداری

 بترانەوی بتکەنەوی، - بری ئەویی بیر لە ستراتیکی بترانەویئێرانیەکان لە .خۆیدا بەربەستە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ
  لە کاتێکدا دوو واڵت دوو پێگەی جیاوازیان لە پانتای سیاسەتی جیهانی نەوی،بیر لە هەل ومەرجی بەرابەر دیکە

 (١١.)ناوچەیی هەیە و
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 شۆڕشی ئێران؛ لەنێوان دوو قۆناغی جیاوازدا

 
 
 
 
 
 
 
 

  ( ava today)ئاوا تۆدەی

 
 دواتتر و، دیهێڵێت  جتێ ئێران گەڕانەوی بێ گەشتێکى لە پەهلەوی ڕیزا محەمەد شاه ،١١٢١ دوویمی کانوونی ١٦ لە
 دیگەرێتتتەوی پاریستتەوی لە ختتومەینى ڕوحەاڵ حەفتتتە دوو دواى بەاڵم دیبێتت ، گیتترجێ میستتر پتتایتەختى قتتاهیری لە

 و هەرێمتتتتایەتی نتتتتاوچە بەریو کاردانەویکەشتتتتى و دیکتتتتات ستتتتەراوژێر واڵتەکەى ڕیوشتتتتى گەشتتتتتێکدا لە تتتتتاران،
 .دیبێتەوی باڵو جیهانییەکانى

 
 بەتتتتتایبەت خۆیتتتتدا واىد بەڵکتتتتو نتتتتایەت، کۆتتتتتایی ١١٨١ لەستتتتاڵى ختتتتومەینى مردنتتتتى بە کتتتتاردانەوانەش ئەو

 و خواست  کە دیبێت ، بەهێزتتر ئێتران ئیستالمی کۆمارى ئێستاى ڕابەرى خامنەیی عەلى ئایەتواڵ لەجێگیربوونەویى
 وێنەیەکتى دیبێتتە و دیبێتتەوی فراوانتتر بەڵکو نابێتەوی، چڕ ،(خومەینى ویسیەتەکەى) سنوورى لە داواکارییەکانى
 ئیمپراتتۆرییەتێکى بەستەر دیستەاڵتى ئێستتا ڕابەرى بەجۆرێتک. شاه یکەىگەور دیوڵەمەندییە لە گشتى تێڵکردنێکى

 هەنتاردیکردنى بیتروکەى بە ئیمانتدارێتى و فەقێ ویالیەتى ئایدیلۆژیاى ئەویش لەپاڵ و، گرتووی ئابوورى گەوریى
 .داپۆشراوی شۆرش

 
 کە دیگتترنەوی یەک شهتتاوبە بیتتروکەى یەک لە( ختتامنەیی و ختتومەینى پەهتتلەوی، ڕیزا شتتاه) ئێتتران ستتەریکەى ستتێ

 ".بن جیاواز ڕێگاکانیش هەرچەندیش زیاتری، فراوانبوونى بۆ کارکردن و ناوچەکەیە واڵتانى دووژمندارێتى" ئەویش
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 ئێران ئەمڕۆی بەاڵم گۆڕی، فەقێ ویالیەتى مێزیرى بە شاى تاجی و، ئێران گەڕایەوی ١١٢١ شوباتى ١ لە خومەینى
 خراپتتتر بەریو بەڵکتتو نەبتتوون، باشتتتر نەک ڕیوشتتەکەى دیویستتتێ ، لێشتتواوسەر مێژوویەکتتى لە دییە، چتتوار دواى و

 .سەند پەریى زیاتر هەژاری و سەرکووتکردن نا، هەنگاوی
 
 بتتوویتە ئێستتتا دیکتترا، هەژمتتار ئەمریکتتا نتتزیکەکەى منتتداڵە لەنتتاوچەکەو ڕۆژاوا پۆلیستتى بە کەپێشتتتر واڵتە ئەو

 هاوشتێویى بەهێزێکتى شتانازی سەرکردیکانیشتى ستەپێنراوی، ردابەستە ستزای الیەکەوی لەهەمتوو و مڵهۆڕ دیوڵەتێکى
 هاوکتاتە ئەمەش دیکەن، دیریکییەکتان میلیشتیا جبخانەى و چەک و دارایی پاڵپشتى نێویندیش لەو دیکەن، کاغەز
 دیربتڕین ڕا ئتازادى نەبوونى و سەرکووتکردن دیناڵێنێ ، بێکارى و هەژاری بەهۆى ئێران دانیشتووانى نیویى لەویى

 .سەرى بخەنە ئاسوودییی ژیانێکى و
 
 ٢٤١٢ کۆتاییەکتتانى لە بەاڵم دیگتترت، لەڕیوشتتەکە ڕیخنەیتتان بەبێتتدینگی ئێرانییەکتتان ڕابتتردوو ستتااڵنى متتاویى لە

 و خۆپێشتتتتاندان لەگەڵ بەبەراورد دا، ئەنجتتتتام گشتتتتتگیرییان جەمتتتتاویرى خۆپێشتتتتاندانێکى و، تەقتتتتی توڕیییتتتتان
 .بوو جیاواز شدا ت ٢٤٤١ خۆپێشاندانەکانى لەگەڵ ەنانەتت هەبوو، جیاوای پێشوو ناڕیزاییەکانى

 
 هتیچ و، نەبتووی ستەرکردیى ٢٤١٢ خۆپێشتاندانەکەى" دیڵێت  ئێران کاروبارى لە پسپۆر توێژیری تەبریزی، ئیحسان
 شتێوازیکانى هەمتوو ڕیتکتردنەویى کەئەویتش هەبتوو، بەهێتزی سیاستی پەیامێکى بەاڵم نەبوون، سیاسیشی داوایەکى
  ".کرانەوی بەرز دوودڵى بەبێ( خامنەیی بۆ مەرگ) ویک ڕادیکاڵێش دروشمی چەندین بوویو، یسالمیئ کۆمارى

 
 پیتاوانى لەدامەزراویى گەورییتان ڕقێکتی بتوون، گەنجان لەتوێژى زۆربەیان ڕابردوو ساڵى دوو خۆپێشاندیرانەکانى

 .کردبوویەوی بەرز تیان"دیژێن خودا ویک مەالکان بەاڵم هەژاری، خەڵک" دروشمى و، هەڵسابوو شیعەکان ئایینى
 ئیمامەکتانى نووستینگەى ٦٤ نتزیکەى و، هێرشتەکان لە نەبتووی بێتبەش حکتومەت ئایینییەکانى قوتابخانە تەنانەت
( شاه سەردیمی) گەڕانەویى داواى بوون دروشمەکان سەرینجی جێی ئەویى. تێکدران و سووتێنران ێراندا لەئ هەینى
 بتتاڵو هەژاری هەرچەنتتدیش کتترانەوی، و لەئتتازادی دیژیتتا تێتتدا ئێتتران قۆنتتاغەى ئەو بتتۆ ئومێتتدێک ویک دیکتترد، یتتان

 .سەردیمە لەو ببوونەوی
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 هەژارى و گەنتدیڵى نقتوومى واڵتیتان کە بوون، دیسەاڵتدار ئێرانى ڕژێمى توڕیکردنى و ڕق ویک درووشمەکان بەاڵم
 دروشتتمەکانی و تتتوڕییی دیتتاردیى وریتتترینگە. دیژێتتن ئاستتوودییی و بەخۆشتتى دیواریکتتان لەپشتت  خۆشتتیان کتتردوویو،

 هاواریتان خەڵتک" مەشتهد لەشارى بەجۆرێک بوون، ئایینى پیاوانی قومی و مەشهد شارى هەردوو لە خۆپێشاندیران
 دیکتتردو، یتتان شتتاه گەڕانەویى داواى قتتومیش شتتارى ئەوانەى ،"ڕژێتتمە نەبتتوونى واتتتا شتتاه نەبتتوونى بەویى دیکتترد

 .دیکرانەوی رزبە دروشم هەمان لەئەسفهانیش
 

 بەهتۆى بەڵکتو نەبتوون، ڕابتردوو ستاڵى چتل ستەرکووتکردنەکانى خەڵتکەکە تتوڕییی تەقیتنەویى هتۆى ببتووی ئەویى
 گەنجتتانی زیتتاتر ئەویى ستتووریا، و لوبنتتان یەمەن، عێتتراق، میلیشتتیاکانى بتتۆ بتتووی هاواڵتیتتان پتتاریى خەرجکردنتتى

 کەستێک کەهتیچ بتوو، ٢٤١٣ ئەتتۆمییەکەى ڕێکەوتننتامە واىلەد بتوون تاران پارانەى ئەو کردنى ئازاد" کرد توڕیتر
 ".گرتەوی میلیشیانى گیرفانى ئاراستەى دووباری بەڵکو لێویرنەگرن، سوودی ئیسالمی کۆمارى لەناوخۆى

 
 ڕژێمتتیش دیستتەاڵتى یەکەمتتى ڕیتتزی پیتتاوانى بتتوویو، پاستتداران ستتوپاى دیستتەاڵتى لەژێتتر هەمتتووی پتتارانەش ئەو

 .کەمبکرێتەوی ڕێژیکەى کەنەتوانراوی دیژێن، هەژارى زۆرینەى لەگەڵ وردبەبەرا ژیان لەخۆشترین
 

 :هێورى پێش زریان

 
 ئێرانتتى شتتاریکانى زۆربەى کێشتتاو درێتتژیى ٢٤١٨ ستتەریتاى تتتا کتترد پتتێ دیستتتی ٢٤١٢ کۆتتتایی خۆپێشتتاندانەکانی

 کردنتتى پاشەکشتتێ" لەویى ستتوورن پستتپۆڕان بتتوویەوی کەم تتتاڕادییەک ڕابتتردوو ستتاڵى لەستتەریتاى بەاڵم گتترتەوی،
 شتاه دژى شۆڕشتەکەى"  دیکەن بەوی هیما ،"دیرناکەوێ  لەسەرکووتکردنى ڕژێم سەرکەوتنى بەهۆى خۆپێشاندانەکان

 کتتانوونى بتتۆ ئتتاب لەنێتتوان ناڕیزاییەکتتان و نتتاکۆکیی ستتەندو پەریى ١١٢٨ لەستتاڵى پێکتتردو دیستتتی ١١٢٢ لەستتاڵى
 و، هێشت  جتێ بە بەیەکجتاری واڵتتى ١١٢١ دوویمتى انوونىکت ١٦ لەرۆژى شتاه بەاڵم کێشتا، درێتژیى ١١٢٨ یەکەمى
 ".ڕاگەیاند ئیسالمی کۆمارى ساڵ هەمان شوباتى مانگی لە خۆمەینى

 
 پەرلەمانتارێکى وایکرد ئەمەش بینی، بەخۆیەوی خۆپێشاندانى ئەنجامدانى بەرزترین ئێران ڕابردوو لەساڵى بەاڵم
 ڕووداویکانى بوونى ئیفلیج هەمان ڕووبەرووى ڕژێم" بەویى یەنێ ڕابگە واڵتەکەى ڕیوشى لەسەر هۆشدارى واڵتە ئەو

 ".ببینێ  سۆڤییەت یەکێتى
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 خۆپێشتتتاندانە" ڕاگەیانتتتدووی ئەویى دیریوی سیاستتتەتى بتتتۆ ئەمریکتتتا لەئەنجتتتومەنى پستتتپۆڕ برمتتتان، ئتتتی ئتتتیالن
 داواکارییەکانى یویەتىکەتوان ئیسالمی، شۆڕشی دژى هێمنە بەردیوامبوونێکى بۆ بەڵگەیەکە ئێران، جەماویرییەکانى

 ".بگوازێتەوی ئایینى ڕژێمى دژى شەرعی بزوتنەوییەکى بۆ
 

 پێی شوێن بەاڵم جەماویرییە، جموجۆڵە ئەو لەرووماڵکردنى میدیاکان بایکۆتکردنى سەریڕاى" کردووی بەوی هێماشی
 ئتاڵۆزبوونى" ارچێتویىلەچو کەهەمتووی بەهێتزی، زۆر ستەداى خۆپێشتاندیرانیش داواکتاریی". کردووی بەهێزتر خۆیان
 ".بوونەتەوی چڕ واڵتدا ئابوورى ڕیوشى

 
 لەالیەن ،٠٤ ستەدا گەیشتۆتە سااڵنە ئاستى لەسەر بەجۆرێک لەبەرزبوونەوییە، لەروو بەردیوام هەاڵوسان پێنوێنى
 وىستەرو بتۆ ڕابتردوو ستاڵى دوو لەمتاویى هەاڵوستان قەبتاریى ناوی بەوی دانى واڵتە ئەو ناویندی بانکی خۆیشیەوی

 دانتى دیستەاڵتداران خراپتتری لەوی زۆر نتاوخۆیی ڕیوشتى" کتردیوی چتڕ لەوی بۆچوونەکەشی بوویتەوی، بەرز ٣٤ سەدا
 ".بنێن پێوی

 
 لەگەڵ بەبەراورد"  دیکەن بەوی هیما پسپۆڕان کێشاوی، لەناوچەکە تاران ئەجێنداکانى بەسەر باڵى قەیرانەش ئەو
 لەالیەن عێتتراق ختتاکی کردنتتى داگیتتر لەدواى بەتتتایبەت بینتتی، ەویبەختتۆی ڕابتتردوو لەستتااڵنى گەشەستتەندنەى ئەو

 کتتردن پاشەکشتتێ ڕووبەرووى ئێستتتا بەگشتتتى، نتتاوچەکە و واڵت بەستتەر کاردانەویکتتانى یویو، ٢٤٤٣ لە ئەمریکتتاوی
 ".بوویتەوی

 
 لەو هەبتتتووی ڕۆڵتتتى ئێتتتران عەریبتتتی، بەهتتتارى ستتتەرهەڵدانى بەغتتتداو ڕووداویکتتتانى دواى" دیکەن لەویش جەختتت 

 ".جیهان جیاوازیکانى ناوچە و لەلوبنان گرنگەکانى لەرۆڵە جگە یەمەن، سووریاو لە بەتایبەت ەرهەمانەب
 

 ئەو بکتتات، پاشەکشتتێ نیتتوی بەئاستتتى ئێتتران نەوتیەکتتانى داهتتاتە ٢٤١١ ناویڕاستتتى لە دیکرێتت  ئەویش پێشتتبینى
 کەبەهتۆى دیدات، ڕژێتم دیریکتی بەسیاستەتى ویستتانێکیش دیبێتتەویو، نتاوخۆیی ڕیوشتى لەستەر کتاریگەرى پرسەش

 .کرا واژۆ ٢٤١٣ تەمموزی کە جیهانیەکان، هێزی شەش و تاران ئەتۆمییەکەى لەرێکەوتننامە ئەمریکا کشانەویى
 
  هۆبکێنز جۆنز لەزانکۆى پێشکەوتوو نێودیوڵەتى توێژینەویى کۆلێژى یاریدیدیرى مامۆستای سیزنک، فرانسوا ت ژان



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

71 
 

 لوبنتان حزبتوڵالی عێتراق، میلیشیاکانى کردنى لەپاریدار بریتیە ناویڕاس  ۆژهەاڵتىلەر ئێران خواستەکانى" دیڵێ 
 کاتیشتدا لەهەمتان یەمەن، حوستییەکانى کردنى هاریکارى لەسووریاو، ئەسەد بەشار ڕژێمەکەى کردنى پاڵپشتى و،

 ".دیکات خۆی ئەمنییەکانى و سەربازیی جیاوازی لقە کردنى بەپڕچەک پش  تاران
 

 تەواو کەپشتتتى واڵتە ئەو داهتتاتى بەاڵم دروستتتکردووی، تتتاران بتتۆ تێچتتووى ملیتتار دییتتان هەواڵنەش ئەو هەمتتوو
 قەبتتتاریى واشتتتنتۆن ستتتزاکانى بەجۆرێتتتک لەکەمبتتتوونەوییە، ڕوو بەردیوام دیبەستتتتێ ، غتتتاز و نەوت بەداهاتەکتتتانى
"  کە دیردیکەوێ  ئەویش ەوی،کەمکردۆت لەرۆژێکدا بەرمیل ملیۆن یەک سنوورى بۆ واڵتەى ئەو نەوتى هەناردیکردنى

 ".لەدیستداوی داهاتى دۆالری ملیار ٣٢ کەمەوی بەالیەنى ئیسالمی کۆمارى
 

 سروشتتى غتازی یەدیگتى گەوریتترین دیکتات بەوی شتانازی بەردیوام کە تتاران" نووستیویەتى لەراپۆرتێکتدا ستیزنک
 ئەوی بتتتۆ هۆکاریکەشتتتى". ویستتتتاوی ینتتتاوخۆی بتتتازاڕى داواکارییەکتتتانى لەدابینکردنتتتى دیستتتتەمۆ هەیە، لەجیهانتتتدا
  لەوانەش جگە کەرتە، ئەو لەپەریپێدانى بیانى ویبەرهێنانى تەکنەلۆژیاو نەبوونى" واڵتە ئەو کە گەڕاندۆتەوی

 ".کردووی ئابوورییەکەى لەسەر کاریگەرى لەناوچەکە فراوانبوون بۆ ئێران بەردیوامەکانى هەوڵە
 

 دی زانکتۆى ئتابوورى بەشتی هاوبەشتى مامۆستتاى باکراڤتان، کەریم بکێنز،هۆ جۆنز زانکۆى مامۆستاى ئەو هاوشێویى
 فراوانبتتتوونى کەرستتتتەى ئێتتتران ئتتتاخۆ"  بەوی ئامتتتاژی تتتتوێژینەوی بتتتۆ کتتتارینگی ناوینتتتدی لەتتتتوێژینەوییەکى پتتتۆڵ،

 بەدی نەوتیەکتتانى داهتتاتە لەقەبتتاریى بەرچتتاویش دابەزینێکتتى ئەگەریتتش لەبەردیستتتە؟، ناویڕاستت  لەرۆژهەاڵتتتى
 ".؟بێ 
 
 ڕژێمتى بۆ هاریکارییەکانى ئەویى بۆ نەبووی، لەبەردیس  پێویستى ئابوورى کەرستەى تاران" دیڵێ  بارییەویش لەو

 ناوخۆییش لەسەرئاستى". تارانە پاڵپشتییەکانى سەریکیی سەرچاویى کەهەردووکیان بکات، پاریدار حزبواڵ ئەسەدو
 بەجۆرێتتک نتتیەو، ڕیزامەنتتدییەکى هتتیچ لەنتتاوخۆدا یکتتات،د دیریکییەکتتان الیەنە پێشکەشتتی تتتاران پاڵپشتتتیەی ئەو

 لەستتتەرووبەندی ئێتتترانە، ڕژێمتتتى چەکتتتی هەرێمایەتیەکتتتانى ستتتتراتیژییە ستتتەریکیی هۆکتتتارى دوو حزبتتتواڵ ئەستتتەدو
 پتڕ بۆشتاییە ئەو جتوگرافی پێگەى فراوانبوونى لەچوارچێویى تاران ڕینگە لەسووریا، ئەمریکا هێزیکانى کشانەویى
 و دیردیهێنێتتت  تتتتاران لەخەزێتتتنەى بەرزتتتتر تێچتتتوویەکى بەڵکتتتو نتتتیە، بەختتتۆڕایی پرۆستتتەیە ئەو بەاڵم بکتتتاتەوی،
 .دیکات دروس  ناوخۆیی ئابوورى بۆ زیاتر ئاڵۆزی دیبێتەویو، کەمتر دیستکەوتەکانى قۆناغیش بەشێوییەکى
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 مەترستیدار وییەکىبەشتێ هەژارى ڕێتژیى بەردیوام کەستە، ملیتۆن ٨٤ لەستنوورى ئێستتا ئیسالمی کۆمارى دانیشتووانى
 ئاستتى بگتاتە پرۆستەیە ئەو هەیە مەترستیی بەجۆرێتک نزیکبتوویتەوی، تەقینەوی خاڵى لەئاستى دیستێنێ ، پەری

 .ڕژێمەکە کردنى سەراوژێر
 

 گۆڕانکاریی کۆمەڵگەیی

 
 ئێستتتاش شتکا، ئەمنییەکتتان هێتزی و شتاه لەپۆلیستتى ترستیان بەربەستتى ئێرانییەکتتان خۆپێشتانداری چتۆن ویک هەر
 لەژێتر گەنجتانەى ئەو بەتتایبەت دیبێتتەوی، دووبتاری ئیستالمی کۆمتارى لەسەردیمى مێژوویی بازنەى و قۆناغ ەمانه

 و پاستتداران ستتوپای و بەستتیج لەهێزیکتتانى تتتر  بەشتتکاندنی دیستتتیان بتتوونە، لەدایتتک ئیستتالمی ڕژێمتتى ستتێبەرى
 .کردووی سەرکووتکاران ئەمنییە هێزی سەرجەم

 
 بەجۆرێتتک ،"بکرێتت  ڕوون کتتۆمەاڵیەتى بتتوونێکى یتتاخی تێروانینێکتتى تێبینتتى"  دیکرێتت  خۆپێشتتاندانەش ئەو لەپتتاڵ
 الوی لەزۆر کەقژیکانیتتتان دیکەن، لەستتتەر کتتتراوی نتتتیمچە بەشتتتێوییەکى لەچەکانیتتتان ئێتتتران لەکچەکتتتانى بەشتتتێک

 بکەوێتتە انهاتۆچۆکردنی لەکاتى لەچەکەکانیان"  کردووی ئەوی لەسەر کاریان بەئەنقەس  هەندێکیان دیردیکەوێ ،
 ئتتااڵو کردبتتووی لەچەکەکەى کە لەبەرچتتاوی کتتچەى ئەو وێتتنەى جیهتتانیش هەمتتوو". چتتاککردنەوی بەبتتێ سەرشتتانیان

 .دران ئەنجام ٢٤١٢ کۆتاییەکەى خۆپێشاندانەکانى لەسەرووبەندی کە دیردیکەوێ ، قژی بەرزکردبوویەویو،
 
 گەیشتتۆتە خەڵتک گۆڕاوی، ڕیوشەکە" گووتی نییەکداڕۆژنامەوا لەلێدوانە ڕیفسەنجانی هاشمى فائیزی نێویندیش لەو

 ڕووداوانە ئەو بتوونەویى دووبتاری بەاڵم دیترستێ ، لەشتتێک کەسێک هەموو سەریتا بیدۆرێنن، نیە هیچیان خاڵێک
 تەنتانەت". دیکتات زیاتر گەوریترو ئازادی داواى دیبنەویو، بەهێزتر بەردیوام و، ناکات بەتر  هەس  کە  ئیتر

 ڕیخنەیان بەرچاو زیاترو بەشێوییەکى ئیسالمی شۆڕشی دامەزرێنەرانى نەویى کوڕو کۆمەڵێک ڕابردوو مانگی لەچەند
 .کردووی تاران لەدیسەاڵتدارانى ڕیشەییان گۆڕانکاری داواى گرتوویو، واڵتەکەیان لەڕیوشى

 
 ستتەریکیی ارىبەتومەتبتت گرتتتوویو، واڵتەکەیتتان بتتااڵى لەرێتتبەرى ڕاستتتەوخۆیان ڕیختتنەى بنەمتتااڵنە لەو بەشتتێک

 .دیبینی ڕیوشەکە ئاڵۆزبوونى
  ڕیوشە لەتێپەراندنى ئێرانە کۆمەڵگەى بوونى ئومێد بێ بەهۆى کەسایەتیانە ئەو لەهەڵوێستى گۆڕانکارییەش ئەو
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 .ئالۆزیکەیان
 

 ٢٤١١ی فێبریوێری ٢: ڕێکەوتی  -(  ava today)ماڵپەڕی ئاوا تۆدیی: سەرچاوی
 

 

  
 

 نی خومەینی دوای گەڕانەوەی بۆ ئێرانچارەنوسی كەسایەتییە نزیكەكا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 (:درەو میدیا)
 

كاتێك دیڕوانیتتە وێتنەی روحتواڵ ختومەینی رابەری شۆڕشتی ئیستالمیی ئێتران، لەكتاتی گەڕانەوییتدا بتۆ ئێتران دوای 
ئێستتا  ساڵ لە تاراوگە، دیبینی  بە ژمارییەك لە نزیكترین هاوپەیمان و دۆستتەكانی دیوریدراوی، 91بەسەربردنی 

 ئەو كەسانە لە كوێن و چیان بەسەرهاتووی؟
 

دیردیكەوێ  كە زۆرینەیتان ستااڵنی دوای گەڕانەوییتان متردون، , كاتێك دیگەڕێی  بە دوای چارینوسی ئەو كەسانەدا
 .یان كوژراون

 
 لە سەركەوتوویكان بوون، بەاڵم ویك دیوترێ   9191ئەو كەسانە لە ساتی شۆڕشی ئیسالمیی ئێراندا ساڵی 
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هەمیشتە شۆڕشتتەكان ستتەری رۆڵەكانیتتان دیختتۆن، ژمتتارییەكی زۆر لەوانە بە متتاوییەكی كتتورت دوای گۆڕانكارییەكتتانی 
 .شۆڕشەكە لە شانۆی سیاسی دووركەوتنەوی و دیارنەمان و تەنها یەكێكیان مایەوی

 
ینیدا گەڕانەوی بۆ ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ خومە 04لەم راپۆرتەدا هەوڵدیدیین چارینوسی ئەو كەسانە بخەینەڕوو كە 

 .ئێران
 

 :مورتەزا موتتەهری -٧

 
كی گەوریی لەستتەر ئایتتدیۆلۆژی كۆمتتاری ئیستتالمی هەبتتوو، یەكێتتك بتتوو لە تیۆرستتێنەكانی متتوتتەهری كتتاریگەرییە

بەاڵم یەكتی شۆڕشەكە و یەكێك بوو لە دامەزرێنەرانی ئەنجومەنی شورای شۆڕشی ئیسالمی پێش روخانی رژێمی شتا، 
یتان لە تیرۆركردنتی بەرپرستیارێتی خۆ" فرقتان"را، و گروپێكتی ئیستالمیی بەنتاوی ك تاران تیرۆرلە  9191ئایاری 

راگەیاند، ئەم گروپە دژی گروپی كۆماری ئیسالمیی بوون و لێكدانەوییەكی تریان بتۆ ئیستالم هەبتوو، كە هەنتدێك 
 .بە زۆر توندڕیو ویسفیدیكەن

 
 :حەسەن الهوتی ئەشكوری -٢

 
كی نزیكی ئایەتواڵ خومەینی بوو، بەاڵم دوای شۆڕش راستتەوخۆ نزیتك بتویوی لە ئەبولحەستەن ئەشكوری هاوپەیمانێ

بەنی سەدر سەرۆك كۆماری ئێران، ناكۆكی لەگەڵ خومەینیدا هەبوو كە ببتوی فەرمانتدیی بتااڵی كۆمتاری ئیستالمیی، 
لەدیستتدا و خێتزانەكەی  دوو ساڵ دواتتر ئەشتكوری ریوانەی كتونجی زینتدان كتراو دوای چەنتد رۆژێتك تێیتدا گیتانی

 .دیڵێن كە ژیهرخوارد كراوی
 

 :ئەحمەد خومەینی -٥

 
بەهتتۆی نەخۆشتتی دڵەوی كتتۆچی دواییكتترد،  9111ئتتازاری  ،كتتوڕی ئتتایەتواڵ ختتومەینی بتتوو، بە دیستەڕاستتتی دادینتترا

 .باویڕوایە كە خێزانەكەی خومەینی لە رووی سیاسییەوی لە باڵی ریفۆرمخوازیكانەوی نزیكن
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 :سادق قوتبزادە -٤

 
دوای تۆمەتبتتاركردنی بە پیالنگێتتڕی بتتۆ تیرۆركردنتتی  ،9174ویزیتتری دیریویی ئێتتران بتتوو دوای شتتۆڕش هەتتتا ئتتابی 

 .لەسێداریدرا 9179ئایەتواڵ خومەینی و نەهێشتنی كۆماری ئیسالمی ئەیلولی 
 

 :ئەبولحەسەن بەنی سەدر -٣
 

ە پاریستی پتایتەختی فەرینستا ران هەاڵت و ئێستا لە تتاراوگە لیەكەم سەرۆك كۆمار دوای شۆڕشی ئیسالمی، لە ئێ
ئامادیبوونی خۆی متمانەی لە بەنی سەدر ستەندیوی و لە   بەبێ 9179ی حویزیرانی 99پەرلەمانی ئێران رۆژی دیژی،

 .پۆستەكەی دووریخستەوی، بە تۆمەتی نزیكبوونەوی لە گروپێكی ئۆپۆزسیۆنی كۆماری ئیسالمی
 

 :ئیسادق تەباتەبا -٦

 
دوای شۆڕشتی ئیستالمیی چەنتد پۆستتێكی حكتومی گرتەدیست ، لەوانە جێگتری ستەرۆك , زاوای ئەحمەد خومەینی بتوو

بە  9491ویزیتتتران لە حكتتتومەتەكەی مەهتتتدی بازرگتتتان، بەاڵم دواتتتتر ختتتۆی لە سیاستتتەت بەدوورگتتترت و شتتتوباتی 
 .نیدا نیشتەجێی ببووشێرپەنجەی سییەكان لە ئەڵمانیا كۆچی دواییكرد كە لە سااڵنی دوایی تەمە

 
 :داریوش فروهەر -١

 
و ئەو كەستەی كە لە دواوی بەشتێكی ستەری دیركەوتتووی، فتروهەری، دژی پێكهێنتانی  دیوترێ  ئەویش لە وێنەكەدایە
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ختتۆی و هاوستتەریكەی لەالیەن چەنتتد كەستتێكەوی تیرۆركتتران كە  9117حكتتومەت بتتوو لە پیتتاوانی ئتتاینی و ستتاڵی 
 .ویسفكران" كەسانی هەڵگەڕاوی" بە  ویزاریتی ئیتیاڵعاتی ئێران

 
 
 
 
 
 
 
 
 

نزیك و هاوڕێی خومەینی بوون و لەو فڕۆكەیەدا بوون كە یەكتی شتوباتی , زۆرینەی ئەوانەی لەسەریوی باسمانكردن
ئەو كەستتتانە بتتتوونە قوربتتتانی پێشتتتهاتە , ختتتومەینی لە پاریستتتەوی گەیانتتتدیوی تتتتارانی پتتتایتەختی ئێتتتران 9191

انیان تیرۆركران و یەكێكیتان لە ستێداریدرا و یەكێكتی تریتان لە بتارودۆخێكی تەمومژاویتدا سیاسییەكانی دواتر، دو
 .كوژرا و یەكێكیشیان ئێستا لە تاراوگە دیژی

 
ئەویی متتتایەی ستتتەرنجە زۆریتتتنەی ئەوانە لە نێویشتتتیاندا ختتتانەوادیكەی ختتتومەینی دواتتتتر خۆیتتتان لەدیستتتتەبژێری 

ان لەالیەن گروپێكتی جیتاوازیوی بەڕێویدیبرێت  كە هتیچ كامیتان نزیتك فەرمانڕیوای ئێران بەدوورگترت و ئێستتا ئێتر
 .لە ئایەتواڵ عەلی خامنەیی رابەری ئێستای ئێران كە ئەویش لە وێنەكەدایە لەگەڵ خومەینی نین

 
  بی بی سی: سەرچاوی

  
 ٢٤١١ی فیبریوێری ١: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی دریو میدیا : سەرچاوی

 
 

 
 
 

http://www.bbc.com/arabic/middleeast-47092154?ocid=socialflow_facebook&fbclid=IwAR1DaYvmRbmxhtws6W4e-Jdwg-MadBedg5_MTXCINaPWl-LkPiktgrQmdbE
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 پاش شۆڕش  پێش و له  ژنانی ئێران له

 

 
 
 
 
 
 

و  كێك لته یته. وشتی ژن ره  نتهوا ر ئێرانتدا، له سته ی هێنتا به وره دا گۆڕبكتاری گته١١٢١ساڵی   شۆڕشی ئیسالمی ئێران له
ستتااڵنی   شتتای دێرینتتی ئێتتران لتته -دا كتته واڵته  لتته  چكی ژنانتته ر رۆشتتنایی پۆشتتاك و لتته بتته  تتته ی زۆر خراوه النه ستته مه

تای  ره سته  اڵم لته بته. ن رپۆشی ژنتان الببته زۆر سه به  پۆلی  كرد كه  رمانی به كرد و فه غه ده رپۆشی قه كاندا سه١١٣٤
 .ركرد مووان ده رپۆشی بۆ هه اڵتی نوێی ئیسالمی بڕیاری پۆشینی سه سه كاندا، ده١١٨٤سااڵنی 

 
كی ئتاینی و  واییته رمانڕه ی ژیتانی ژنتانن پتێش و پتاش گتۆڕینی رژێمتی ئێتران بتۆ فه ك وێنته یه ژماره  ی خواروه مانه ئه
 . ردا هاتووه سه گۆڕانكاری به  وه شه و كاته ها چۆن له روه هه
 

 پێش شۆڕش
 

 :دا٧١١١  هران له زانكۆی ته  وێندن لهخ
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خوێنتتدنی   ژن لتته  كی زۆر لتته یتته دا ژماره كه كتتاتی شۆڕشتته  لتته  نتتده رچه هه: دا١١٢٢  هران لتته زانكتتۆی تتته  خوێنتتدن لتته
ران اڵتدا سته ی ده وه ست  بتوو بته یوه په  مته شتێكی ئه به. ی قوتابیتانی زانكتۆ زیتادی كترد بااڵدابوون، دوای شۆڕش ژماره

كانی خۆیتان بتۆ  ی شتاره وه ره ده  كانی خۆیتان بنێرنته كچته  كانتدا كته قلیدیه ته  رازیكردنتی خێزانته  وتووبوون لته ركه سه
 .خوێندن

 
ن  ببته ڕێوه به  كته ی واڵته وه وت بتۆ ئته ركته اڵتدارانیش بۆیانده سته كان واڵتیتان جێهێشت ، و ده واره خوێنده  ندێك له هه"

زانكتۆی یتۆرك   شی خوێندنی ژنتان لته ر، مامۆستای به فشه هالێ ئه." بخوێنن  یه دوو ژن و پیاو ههر هه  پێویستیان به
 . بووه وره ئێران گه  كاندا له سته سااڵنی شه  خۆی له  ریتانیا كه به  له
 

 :دا٧١١١  تاران له  له  ره نجه بازاڕكردنی په

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كرد،  رده بته ژنان پۆشتاكی ستتایڵی خۆرئاوایتان له  زۆر له  كه پێش شۆڕشه: دا١١٢٦  تاران له  له  ره نجه بازاڕكردنی په
 . ی كورت و بلوزی قۆڵ كورت نوره سك، ته پانتۆڵی كاوبۆی ته  وانه له
 
ڵ  گته ژنتانی ئێتران هتیچ جیاوازیتان له!  یته موومانتدا هه ناو هه ك خۆیان ماون، خولیای پێاڵو له كان هێشتا وه پێاڵوه"

 ."رونی فشاری ده  له  ڵهاتنه نها مانای هه بازاڕیش ته  ، چوونه ی جیهاندا نیه هژنانی دیك
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 :دا٧١١١  تاران له  ینی له یرانی رۆژی هه سه

 
 
 
 
 
 
 
 
 

یران  ستته. " وه بنتته كۆده  وه ینی پێكتته   رۆژانتتی هتته هتتاوڕێ و خزموكتته: دا١١٢٦  تتتاران لتته  ینی لتته یرانی رۆژی هتته ستته
  لته  هاتووه ردا نته سته گۆڕانكتاری به  مته ئه.  رباڵوه ڕاستتدا زۆر بته ناو چینتی ناوه و لته  توری ئێرانتهل شێكی گرنگی كه به

نیشتتتن زیتتتاتر ئاگتتتاداری  داده  وه ی پێكتتته و ژن و پیاوانتتته مڕۆ، ئتتته ، ئتتته یتتته وه نها جیتتتاوازی ئه تتتته.  وه دوای شۆڕشتتته
 ."كتردا ڵ یه گه كردن له له تی مامهكا  پارێزن له بن و زیاتر خۆیان ده وتی خۆیان ده ڵسوكه هه
 

 : ٧١١١  تاران له  ئارایشتگای پرچ له

 
 
 
 
 
 
 
 

 بیندرێ ،  ئێراندا نه  كرێ  چیتر له ده  وه پێشبینی ئه  كه  یه نه و دیمه ئه  مه ئه: "١١٢٢  تاران له  ئارایشتگای پرچ له
 ناو ئارایشتگاكاندا و  مڕۆ، پیاو نابینی له ئه.  وه هت ت دوای شۆڕشی ئیسالمیش، ئارایشتگاكان ماونه نانه اڵم ته به
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ڵك  نتدێك خته هه.  ی ئارایشتتگاكه وه ره ده  نگاویان نایته ی هته وه ر دوای ئته بێت  قژیتان دابپۆشتن هته زانن ده ژنانیش ده
 ."ڵ بن تێكهتوانن  تیایاندا ژن و پیاو ده  كانی خۆیاندا كه ماڵه  نی ئارایشتگای نهێنی بن له خاوه  یه وانه له
 

 :دا٧١١٧  وری شادا له چوارده  كان له وانه پاسه
 

 
 
 
 
 
 
 

نگێكی  ئاهته  لته  وه وێتته كه وی نزیك ده هله زا په د ره مه شا محه  ژنێك له: دا١١٢١  وری شادا له چوارده  كان له وانه پاسه
ی  خنه ی ره جێگه  بووه  كه ڕۆیی بۆنه زیادهنگ و  شۆخ و شه -ی شانشینی فارسی ساڵه ٢،٣٤٤ی ساڵیادی  بۆنه دا به وره گه
و  ئته  نتدێك پێیانوایته ویست  و هه ستێكی ناخۆشه كه  شتا ببتوه  و كاتته ئته. "دا كاتته  كان و پیاوانی ئاینی دژ لته په چه
 ."ڵ دواترش  سا هه  هۆی شۆرشه ی بوونه و رووداوانه وروژاندنی ئه  له  شداربووه به  رفكردنه ڕۆیی و زۆر سه ی زیاده وێنه

 
 :دا٧١١١  تاران له  فراویدا له قامێكی به شه  كردن به پیاسه

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

81 
 

  بتته  ڵك بگریتت  پیاستته ختته  لتته  ناتوانێتت  رێگتته: "دا١١٢٦  تتتاران لتته  فراویتتدا لتته قامێكی به شتته  كردن بتته پیاستته
 ."رچاو بێ  به  ی هێنده هك و میكیاجه  سێك گواره كه - نابینی   مه مڕۆ ئه اڵم ئه ن به كاندا بكه قامه شه
 

 دوای شۆڕش
 

 :دا٧١١١  بڕن له رده تی ده زایه رپۆش ناڕه ژنان دژی سه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
عی بتااڵی نتوێی  رجته اڵت، مه سه ستی ده ده ر زوو دوای گرتنه هه: دا١١٢١  بڕن له رده تی ده زایه رپۆش ناڕه ژنان دژی سه
ئتاین یتان   بێ گوێدانته به -رپۆش بپۆشێ  بێ  سه موو ژنێك ده هه  كرد كه هرمانی د ینی فه اڵ خومه تواڵ روحه ئێران ئیه

تی  زایته ربڕینتی ناڕه كان بتۆ ده قامه ر شته سه  رژانه  چین و توێژی جیاجیاوه  زاران ژن له ی ئازار، هه٨رۆژی .  وه ته نه
 . دژی یاساكه

 
 :دا٧١١١  تاران له  كان له هكگرتوو یه  ته ی ویالیه ی باڵیۆزخانه وه ره ده  خۆپیشاندان له
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خوێنتتدكارانی شۆڕشتتگێڕ : دا١١٢١  تتتاران لتته  كان لتته كگرتووه یتته  تتته ی ویالیه ی باڵیۆزخانتته وه ره ده  خۆپیشتتاندان لتته
  یكا لتهر مته دژی ئه  زارانیش له گرن و هه ده  بارمته  كان به كگرتووه یه  ته ی ویالیه ندی باڵیۆزخانه كارمه  ك له یه ژماره
 .ن ده نجام ده یان خۆپیشاندان ئه كه ی باڵیۆزخانه وه ره ده
 

 :دا٧١٩١  ینی له و نوێژی هه ره چێت به خێزانێك ده

 
. ئێتتران  ریكا لتته متته ئه  هایانتتدا لتته رقتتی ره  ڕ بتتن لتته ك بتتاوه ڕ جیتتاواز یتته ڵكی بیروبتتاوه ئاستتایی بتتوو ختته  و كاتتته ئتته"
  وت لتته ری دانتتان و كتتۆنترۆڵكردنی نتته بۆكاریگتته  یتته وڵتتدانیان هه كی درێتتژی هه یتتهكان مێژوو ریتانیتته ریكی و به متته ئه

 ." یه كی درێژی هه یه گوریشه ره  قوڵه  ییه م بێمتمانه ئه  ئێراندا، بۆیه
 
 
 
 
 
 
 
 

Family heads to Friday prayers in 1980" :Friday prayers are a time for people who are believers 

or supporters of the Islamic authorities who don't want to be labelled as dissidents to go out 

and get together - it's a moment of solidarity," says Prof Afshar. "But they are still very much 

within the male domain. The woman would not be allowed into the same room as the men - 

they would sit in a separate area for prayer, away from the men". 

 
ی  رانه و پشتتتگیركه ڕدار و ئتته بتتۆ بتتاوه  ینی كاتێكتته نتتوێژی هتته: "دا١١٨٤  ینی لتته و نتتوێژی هتته ره چێتت  بتته خێزانێتتك ده

ستاتێكی  چركه - وه كۆبوونته  وه و پێكته  وه ره ده نتهماشتابكرێن بتۆ چوو ك دژ ته وێ  وه نایانه  التدارانی ئیسالمی كه سه ده
 ." كتره پشتگرتنی یه
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 :دا٧١٩١  تاران له  بازاڕی جلی بوكێنی له

 
 
 
 
 
 
 
 

  ژنتی ئێرانتی لته -ی پیشاندراون خۆرئاوایین بوكێنیانه  و جله م ئه رجه سه: "دا١١٨٦  تاران له  بازاڕی جلی بوكێنی له
نگی  ئاهته. بتن  وه كانیانته رگتای داختراوی ماڵه پشت  ده  ی لته و كاتته كیان بوێ بیپۆشن تائهر شتێ توانن هه مادا ده بنه

كان  م میوانته رجه ی سته وه رئه به پۆشن له كان چی ده ژنه  گرنگ نیه  جیابێ  بۆ ژن و پیاو، بۆیه بێ  به رگیری ده هاوسه
ی ئگایتان  وه هێتنن بتۆ ئته وان ده ڵك پاسته ندێك خه هه -درێ  نجام ده ڵ ئه نگی تێكه مڕۆش ئاهه كو ئه اڵم تاوه به. ژنن
 ."ن بكه  كه بۆنه  ی چاوپۆشی له وه پۆلیسی ناوخۆیی بۆ ئه  ن به ده ده  ش پاره ندێكی دیكه بێ  و هه  رگاكه ده  له
 

 :دا٢١١٣  تاران له  كردن له پیاسه

 
 
 
 
 
 
 
 

 تی زۆر شل  رپۆش و چاكه ندێك سه هه. با ناپۆشێ  ن عهئێرا  موو ژنێك له هه: دا٢٤٤٣  تاران له  كردن له پیاسه
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؟ ژنتان كتاری  بنێیت  بتۆ دواوه  وه ته كه رپۆشته سه  توانی  پتاڵ بته ند ده تاچه  یه وه ئه  كه قینه راسته  پرسیاره. "پۆشن ده
 ." بنێن بۆ دواوه  وه كانیانه رپۆشه سه  توانن پاڵ به ن تا ده ده وڵ ده و زۆرجار هه  یه رگری خۆیان هه بچوكی به

 
 :دا٢١١٣  زوین له ریای قه راغ ده قه

 
 
 
 
 
 
 
 
ژن و . "وێ  ربكته شتوێنی گشتتیدا ده  لته  وه لته پۆشتاكی مه  بته  ژنی ئێرانی بۆی نیه: دا٢٤٤٣  زوین له ریای قه راغ ده قه

م و  له كرێگرتنی به ك به وه  و یاسایه هبۆ خۆالدان ل  وه دۆزنه ی جیاجیا ده اڵم رێگه ن، به بكه  له مه  وه پیاو نابێ  پێكه
 ."ن بكه  له مه  وه توانن پێكه ده  ریادا بۆ شوێنێك كه ناو ده له  وه وتنه دووركه

 
 :دا٢١١١  رپۆش له سه  رێپێوانی پشتگیریكردن له
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ناو  كان لتته تونتتدهری  ستتاڵ دوای شتتۆڕش، ژنتتانی پشتتتگیریكه ٢٣: دا٢٤٤٦  رپۆش لتته ستته  رێپێتتوانی پشتتتگیریكردن لتته
ستتپاندنی یاستتای  چه  التداران لتته ستته تی دژی شكستتتی ده زایتته ك ناڕه اڵتدا رێپێوانێكیتتان ستتازكرد وه ستته ی ده زراوه دامتته
 .رپۆشكردن زۆر سه به
 

 :دا٢١١٩  ندی بازاڕی تاران له ناوه  ماشاكردنی یاری دووگۆڵی له ته

 
 
 
 
 
 
 
 
ماشاكردنی  رمی ژنان ته فه  رگیز به هه  نده رچه هه: دا٢٤٤٨  دی بازاڕی تاران لهن ناوه  ماشاكردنی یاری دووگۆڵی له ته

  شتی كته وانه و ئه  وه یاریگاكانته  درا بچنته ده یان پتێ نته كرابوو، زۆرجار رێگته نه  غه ده یاری دوو گۆڵی پیاویان لێ قه
 . ستگیركرابوون یاریگاكانیاندابوو ده  وڵی چوونه هه
  

 بی سیبی :  رچاوه سه
 

 جز م فۆتۆز، گێتی ئیمه كان؛ ماگنه وێنه
 

 ٢٤١١ی فێبریوێری ٨: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی ئین ئار تی  : سەچاوی
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 گوزەرێك بەنێو سەرەتاكانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران دا

 
 چیرۆكی گرتنی سەفیرو دیپلۆماتكارە ئەمەریكییەكان لەسەرەتای شۆڕشی ئیسالمی ئێران دا

 
 
 
 
 
 
 

 ئەرسەالن تۆفیق

 
 
 
 
 
 
 

 :رۆژی یەكەمی روداوەكە

 
 9191سێیەم رۆژی دانپێدانانی ئەمەریكا بە حكومەتی تازیی ئێتران كە لەالیەن شۆڕشتی ئیستالمی ئێتران لە ستاڵی 

لە تەمتومان هاتە كایەوی، كاتێتك كۆمەڵێتك  و پڕ پێكهاتبوو، روداوێكی ئێجگار گرنگ( خومەینی)بە سەرۆكایەتی 
ی تتاران (تەخت  جەمشتید)خۆپیشاندانیان ئەنجام دیدا، لە شتەقامی ( سازمان چریكهای خلق ایران)گەنجی سەربە 

چتتوونە ستتەر ستتەفاریتی ئەمەریكتتاو دوای ئەویی لە هەمتتوو الیەكەوی پەالمتتاری ستتەفاریتیان دا، ستتەفیری ئەوكتتاتی 
 فەرمانی بە پارێزیرانی ئەمەریكایی سەفاریت دا كە بەمەبەستی پارێزگاری لە خۆیان و ( انویلیام سالیو)ئەمەریكا 

http://www.diplomaticmagazine.net/authors/24
http://www.diplomaticmagazine.net/authors/24
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 .سەفاریتەكەیان بەئەندازیی پێویس  تەقەبكەن و خۆپیشاندیران دووربخەنەوی
 

بەاڵم پەالمتتتاری چەكتتتداریكان ئەوینتتتدی كەم و بتتتێ بەرنتتتامە نەبتتتوو كە بە ئاستتتانی كتتتۆڵ بتتتدین و بكشتتتێنە دواوی، 
كان جگە لەتەقەكردن سوودیان لە گتازی فرمێستك رێتژیش ویرگترت و هتیچ ئەنجتامێكی نەبتوو، ئەوینتدیی پاسەوانە

نەبتترد ستتەرجەم كارمەنتتدی ئەمەریكیەكتتانی نێتتو ستتەفاریت چتتوونە نێتتو ژورێكتتی كەپتت  و قتتایم و دیستتتیان كتترد بە 
نی ستەفاریت دووكەڵ لەنێتو پەیویندی گرتن لەگەڵ جیهانی دیریوی، پێش ئەویی خۆپیشاندیران بگەنە نێو ژووریكتا

هەنتدێك لە ژووریكتتان بەرز دیبتوویەوی، دواجتتار دیركەوت بە فەرمتانی ستتالیۆن ویستتویانە ستتەرجەم بەڵگەنامەكتتان 
 .بسوتێنن

 
چەكداریكان چوونە نێو ژوویریكانی سەفاریت و دیستیان گرت بەسەریدا، خۆپیشاندیران هەڕیشەی ئتاگر تێبەردانتی 

 .ارو ویعدو پەیمانی نەكوشتنیاندا بەفەرمانی سالیۆنی سەفیر خۆیان بەدیستەویداژووریكەیان كردو لەژێر فش
،، 

نیتتویڕۆ ستتەفاریتی ئەمەریكتتا بەتەواوی كەوتە دیستتتی هێتتزی چەكتتداریكان، هەر ئەو رۆژی رۆژنتتامەی  99كتتاتژمێر 
 ( سەفاریتی ئەمەریكا كەوت)بە مانشێتی گەوری نوسی بوو ( ئیتیالعات)
 

كە ئەوكات ویزیری دیریویی ئێران بوو بە فەرمانی خودی ئیمام ( ئیبراهیمی یەزدی)ە روداویكە دوای دوو كاتژمێر ل
خومەینی رابەری شۆڕش، بتووی نتوێنەر بەمەبەستتی چاریستەركردنی كێشتەكە، هێتزی چەكتداریكانی شۆڕشتی ئیستالمی 

اریتی ئەمەریكتا بەتەواوی نیتویڕۆ ستەف 99هاوڕێ لەگەڵ یەزدی چوونە نێو بینای سەفاریت، بەم شتێوییە كتاتژمێر 
ستەفاریتی )بە مانشتێتی گەوری نوستی بتوو ( ئیتیالعتات)كەوتە دیستی هێزی چەكداریكان، هەر ئەو رۆژی رۆژنامەی 

لەكۆتاییدا سەفاریتی ئەمەریكا كەوتە دیستتی ئەرتەش و هێتزی میللیەكتان، )لەدرێژیدا نوسیبووی ( ئەمەریكا كەوت
ریكتا كە پارێزگارییتان لە بینتای ستەفاریت دیكترد، خۆیتان رادیستتی هێزیكتان چەكدارانی هێتزی دیریاییەكتانی ئەمە

دوای ئەویی یەزدی سالێۆنی بینتی داوای لێبتوردنی لێكتردو (... كردو چەندین چەكدار رژاونەتە نێو بینای سەفاریت
 ..(گوتی ئەمە كارێكی بەرنامە بۆداڕێژراوی شۆڕش نیەو دڵنیایی پێدا كەئەوان پارێزراودیبن 
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 :بارودۆخی ناوخۆیی شۆڕش لەو كاتەدا  

 
ئێتتران دیوڵەتێكتتی ئێجگتتار فتتراوان، پتتڕ لە بۆچتتوون و بیروبتتاویڕی جیتتاواز، نەتەویو ئتتاینی جۆراوجتتۆر، ئاراستتتەی 
بیركتتردنەویی تەواو جیتتاواز، كاتێتتك شۆڕشتتی ئیستتالمی هتتاتبووی ستتەركار، هێشتتتا لەستتەریتای دامەزرانتتدنی دابتتوو، 

ملمالنێكتتان زۆر تونتتدتر بەدیر دیكەوتتتن، دیوڵەتتتی یەكەمتتی شتتۆڕش كە بەشتتێوییەكی كتتاتی  هەربتتۆیە نتتاكۆكی و
و ختتتودی ئیمتتتام ختتتومەینی پشتتتتیوانی لێتتتدیركرد، كارمەنتتتدان و (مەهتتتدی بازرگتتتان)دامەزرابتتتوو بە ستتتەرۆكایەتی

شۆڕشتتەوی بەرپرستتەكانی هێشتتتا ئەزمتتوونی دیوڵەتتتدارییان نەبتتوو، ئەوان لەستتەر بنەمتتای دڵستتۆزی و نزیكییتتان لە 
( الیەنگرانی شتۆڕش)و( مەال)دیستنیشان كرابوون نەك هیچیتر، هەربۆیە بواری دیستێویردان و قسەكردن لە الیەن 

 .لەسەر ڕێڕیوی كاریكان دیاردییەكی ئاسایی بوو
 

یكتتتان، گەرچتتتی ئەم پێكهتتتاتەیە (مەزهەبتتتی و ستتتیكۆالر)دیوڵەتتتتی ستتتەریتای مەهتتتدی بازرگتتتان تتتتێكەڵەیەك بتتتوو 
شێعەكان و ( مەزهەبگەرایی)اپ نەبوو، بەاڵم نەیتوانی لەبەردیم فشارو تواناكانی بەریو دیسەاڵتی سەریتایەكی خر

فەراهەم بهێنێت ، شۆڕشتگێڕی و ( ناستیۆنالیزمی ئێرانتی)دیسەاڵتی مەالكان دا ختۆی بگرێت  و زیمیتنەی گونجتاو بتۆ 
ەاڵیەتی بەهێتتزی هەبتتوو، ختتودی ئینقیالبتتی بتتوون لەنێتتو كتتایەی كتتۆمەاڵیەتی ئەوكتتاتەی ئێرانتتدا پێگەیەكتتی كتتۆم

خومەینیش كەسایەتیەكی بەهێزی كۆمەاڵیەتی و ئاینی بوو، هەربۆیە توانی بوولەنێو رۆحتانی و مەالكانتدا پتێگەی 
هەریگەوری داگیربكتتات و یەكالیتتی كتتردنەویی هەمتتوو كاریكتتانی دیوڵەت بگەڕێتتتەوی بتتۆ ختتۆی، ئەمەش نتتاونرابوو 

 (.دیوڵەت لەنێو دیوڵەت)
،، 
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كە هەموویتان لە ( شتاریزایان -ئەنجتومەنی خوبریگتان)وڵەت بەتەواویتی نەكەوتبووی ستەركاریكانی ختۆی هێشتا دی
و لەنێتتتو ئەو دیستوریشتتتدا (دیستتتتوور –قتتتانون ئەساستتتی )الیەنگرانتتتی ختتتودی ختتتومەینی بتتتوون، كەوتتتتنە دانتتتانی 

 دیسەاڵتێكی ئێجگار زۆر درابوو بە خومەینی
 

كە هەموویتان لە ( شتاریزایان - ئەنجتومەنی خوبریگتان)سەركاریكانی خۆی  هێشتا دیوڵەت بەتەواویتی نەكەوتبووی
و لەنێو ئەو دیستوریشدا دیسەاڵتێكی (دیستوور -قانون ئەساسی )الیەنگرانی خودی خومەینی بوون، كەوتنە دانانی 

ی ئەنجتومەنی سەرۆكی هێزی چەكداریكان، دانانی نیویی زیاتری ئەندمان)ئێجگار زۆر درابوو بە خومەینی لەوانەش 
چتتین و توێژیكتتانی قەومیەكتتان و چەپ و موجاهیتتدینی خەلتتق و چەنتتدین گروپیتتتر، ( شتتورای نیگەهبتتان–چتتاودێری 

ناڕیزاییان ئەنجام دا، بەاڵم لەبەر ئەویی یەكگرتوو نەبوون نەیتانتوانی لەبەرامتبەر ئەم تەوژمەدا خۆیتان بگترن و 
 .قانوون ئەساسی جێگەی خۆی گرت

 
بارمتە )ا كە قەومی و سیكۆالریكان خەریكی گف  و گۆكردنبوون لەسەر پرۆژیی دیستوور كێشەی لەو كات و ساتانەد
ئەمەش ئەو راستیەمان بۆ دیردیخات كە پالن و توانای ئینقتیالب زۆر لەتوانتای ئەوانتی تتر (.. ئەمریكیەكان رویدا

كە هەرچتی گفت  و گتۆو ملمالنێكتانی  روداویكە ئەویندی گرنگ و چاویڕوان نەكراو بوو. بەهێزترو چاالكانە تر بووی
گۆڕیپتتانەكە بتتوو لتتوول بتتدات و بەیەكجتتاری بیتتانپێچێتەوی، هەربتتۆیە تەنهتتا رێتتگەیەك كە لەبەردیم نەتەوییتتی و 

 .سیكۆالر و ماركسیەكاندا مایەوی نیگەرانی و بەرهەڵستكاری بوو لە ئاستێكی الواز دا
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 :هۆكارەكانی روداوەكە

 
ستەردیمی دیوڵەتتداری خۆیتدا زۆر كتاری لەستەر ئەوی دیكترد كە پەیوینتدیەكانی نێتوان ئێتران و مەهدی بازرگتان لە

و بتتۆ ئەو مەبەستتتەش ئیبتتراهیم یەزدی ویزیتتری دیریویش پشتتتویانی لێتتدیكرد، ئەوان كاریتتان  ئەمەریكتتا پتتتەو بكتتات
و  لە تتاران یەكتتری ببیتنن لەسەر ئەوی دیكرد كە دیدارێك بۆ نوێنەرێكی ئەمەریكاو ئیمام خومەینی رێتك بتخەن تتا

كۆتتتایی بە كێشتتەكە بهێتتنن، بەاڵم پتترۆژیی دوو ستتیناتۆری ئەمەریكتتی ستتەباریت بە مەحكتتومكردنی لەستتێداریدانی 
بەرپرستتتەكانی رژێمتتتی شاهەنشتتتایی لەالیەن دیوڵەتتتتی ئێتتترانەوی، ئەمە بتتتووی هتتتۆی ئەویی كە ئێتتتران پێیانوابێتتت  

 .ن ویردیدات و ئەمەش نیگەرانی زۆری دروس  كرد بۆیانئەمەریكا دیس  لەكاروباری ناوخۆیی واڵتەكەیا
 

لەالیەكتتی تتتریوی پێشتتوازی كردنتتی ئەمەریكتتا لە پادشتتای هەڵهتتاتوو، كەبەمەبەستتتی چاریستتەری پزیشتتكی رووی لەو 
هەر بتۆیە ئێرانیەكتان . واڵتەكردبوو، ئێرانیەكان پێیان وابوو ئەمەریكا بەم هەنگاویی پشتتیوانی تەواوی لێتدیكات

نەكتتات، بەاڵم ئەمەریكتتا گتتوێی لە ناڕیزاییەكتتان ( شتتا)لە ئەمەریكتتا كتترد بە هتتیچ پاستتاوێك پێشتتوازی لە  داوایتتان
هەر بتتۆیە ئەم بتتابەتە بتتوو بەهتتۆی گۆڕانكتتاری . كتترد(شتتا)دا پێشتتوازییان لە (متتافی متترۆڤ)نەگتترت و لەژێتتر نتتاوی 

و لە ئاستتی نتاوخۆیش  مەریكتاو ئێترانگەوری، لەالیەك گرژی و ئاڵۆزی گەوری بكەوێتە نێو پەیویندیەكانی نێوان ئە
 ..ببێتە هۆی كۆتایی هێنان بە دیوڵەتەكەی مەهدی بازرگان

،، 
شۆڕشی گەالنی ئێران بەناوی شۆڕشی ئیسالمی ئێران هەنگای یەكەمتی هاویشت  و كۆتتایی  9191دوای ئەویی ساڵی 

شتی گەالنتی ئێتران بەریو رێگەیەكتی بەڕژێمی پادشایی ئەو واڵتە هێنا كە هەزاران ساڵ بوو ریشەی داكوتابوو، شۆڕ
تتتر هەنگتتاوی دینتتا، بەاڵم توانتتا رۆحتتی و مادیەكتتانی مەال شتتیعەكانی ئێتتران بەجۆرێكبتتوو كە تتتوانی پتتێش لەهەر 

 ڕووداوێك بگرێ 
 

 :ئینقالبی دووەم

 
 شۆڕشی گەالنی ئێران بەناوی شۆڕشی ئیسالمی ئێران هەنگای یەكەمتی هاویشت  و كۆتتایی 9191دوای ئەویی ساڵی 

بەڕژێمی پادشایی ئەو واڵتە هێنا كە هەزاران ساڵ بوو ریشەی داكوتابوو، شۆڕشتی گەالنتی ئێتران بەریو رێگەیەكتی 
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تتتر هەنگتتاوی دینتتا، بەاڵم توانتتا رۆحتتی و مادیەكتتانی مەال شتتیعەكانی ئێتتران بەجۆرێكبتتوو كە تتتوانی پتتێش لەهەر 
دا كەوتە ژێردیستتی چەكتداریكانی ستەر ( 9191 - 99 - 0)ڕووداوێك بگرێ ، دوای ئەویی سەفاریتی ئەمەریكتا لە 

بەشۆڕش، یەك رۆژ داوی ئەوی مەهدی بازرگان دیست  لەكتاركردنی ختۆی پتێش كەش بە ختومەینی كترد، زۆرێتك لە 
شرۆڤەكارانی ئەو كات پێیانوابوو ئەوی فشارێكی بەهێزی دیوڵەتە بۆ سەر ختومەینی تتا ناچتار بە دروستتكردنەویی 

لەگەڵ ئەمەریكتا، بەاڵم هەر رۆژی دوایتی بەدیر لە چتاویڕوانی خەڵتك، ختومەینی دیست  پەیویندی ئێران بكتاتەوی 
پەیڕیوانی خەتی )لەكاركردنەكەی پەسەند كرد، دیس  بەسەردا گرتنی سەفاریتی ئەمەریكا لەالیەن چەكداریكانی 

كتتادا لەنتتاوچەكەو لە ئەدیبیتتاتی شۆڕشتتی ئیستتالمی دا نتتاونرا بە دیستتتگرتن بەستتەر النەی جاسووستتی ئەمەری( ئیمتتام
لە كتات و ستاتی ئامادیكتاری بتۆ ئەوكتاریدا چەنتدین رێتگە گیترایە بەرو لەوانەش . گوتیان ئەمە ئینقیالبتی دوویمە

یەكێك لەگەنجە توندڕیو بەباویڕیكانی خەتی ئیمام لەبەردیم ستەفاریتی ئەمەریكتادا بەنزینتی بە جەستتەی خۆیتدا 
 .بەردیم ئەو سەفاریتەدا خۆپیشاندانی جۆراوجۆر ئەنجام دیدراكردو ئاگری لەخۆی بەردا، تا ئەوی رۆژانە لە

  
 :النەی جاسووسی وەك دیكۆمێنت

 
ماوییەك دوای دیس  بەسەردا گرتنی سەفاریتی ئەمەریكا بەرپرسە ئێرانیەكان رایان گەیاند كە بە هەزاران الپەڕی 

ەریكادا دیستتی بەستەردا گیتراویو دواجتار لە زانیاری هەستیارو مەترسیداری واڵتانی ناوچەكە لەنێو سەفاریتی ئەم
دا بەچاپیتتان گەیانتتد، لەو (النە جاسوستتی امریكتتا)بەرگیتتدا لەژێرنتتاوی ( 14)كۆیتتان كتتردیویو لە زنجیتتری كتێبێكتتی 

كتێبانەدا كە هەریەكەیان تایبەت كراون بە واڵتێك زانیاری ئێجگار وردو هەستیاری شۆڤاری لەرێگەی ستەفاریتەوی 
پەیویندیتتداریكانی ئەمەریكتتا، ختتومەینی بەتەواوی پشتتتیوانی لەو كتتاریدیكرد و پێیوابتتوو ئەو گەیەنتتراویتە دیزگتتا 

لە فەرمتانبەران و ( 19)روداوی دیستی هەموو پارێزكتارو الیەنگرانتی ئەمەریكتای لەنتاوچەكەدا بتڕی، لەو روداویدا 
ەو ماوییەشتتدا دییتتان هەوڵتتی رۆژ بە بتتارمتە دیستتتگیركران، ل( 000)كارمەنتتدانی ستتەفاریتی ئەمەریكتتا بتتۆ متتاویی 

جۆراوجۆری سیاسی و ستەربازی و ئتابووریش دران بەاڵم بتێ ئەنجتام بتوون، یەكێتك لەو هەواڵنە نیشتتنەویی شتەش 
كۆپتەری ئەمەریكی بوو لە فڕۆكەخانەیەكی كۆنی رۆژهەاڵتی ئێتران و لەستەر دیمتی دیستەاڵتی حكتومەتەكەی بەنتی 

شۆڤاریكانی دیزگای هەواڵگیری ئەمەریكا ئەو بارمتەگیراوانە بڕفێنن،  سەدر دا، بۆ ئەویی لەو رێگەیەوی جاسو  و
بەاڵم بە هۆكارێكی سرووشتی كە هەڵكردنتی ریشتەبای تونتدو بتارینی تەپوتتۆز و لتم و ختۆڵ بتووی هتۆی ئەویی كە 

بكات یەكێك لە كۆپتەریكان بكەوێتە خواریویو ببێتە هۆی كوژرانی هەش  لە سەرنشینەكان و ئەوانی تریش ناچار 
 .بەهەاڵتن
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،، 
جیمتتی كتتارتەری ستتەرۆكی ئەو كتتاتی ئەمەریكتتا بەڕیستتمی و لەبەردیم میدیاكانتتدا دانتتی بەو شكستتتەدا نتتاو گتتوتی 

 .نەمانتوانی هاواڵتیەكانمان ئازاد بكەین
 

ئەم رووداوی لەنێو خەڵكی سادیو شەقامی گشتی پەیڕیوانی خەتی ئیمام ویك موعجیزییەكی خودایی لێتك درایەوی، 
بە هەمتتوو حاڵەتەكتتان بتتێ ئاگتتایی و پەلەپتتڕوزیی ئەمەریكیەكتتان بتتوو بتتۆ گەڕانتتدنەویی شتتكۆی شتتكاوی، ختتۆ  بەاڵم

ئەگەر توێژینەویی تەواویشیان لەو دۆخە سروشتیەی ئەو ناوچەیەش كردبێ  ئەوا پێیتان وابتووی لەو كەش و هەوا 
 .نالەباریدا هەلێكی باشتر دێتە پێشەوی كە كاریكە ئەنجام بدین

 
ی گرتەویو بتووی هتۆی ئەویی ئەویتش لەكتار (بەنی صدر)تر ئەم روداوی بەرۆكی سەرۆك ویزیرانی دیوڵەت جارێكی 

دووربخرێتەویو لەكتاتی دورخستتنەویی لەكتاریش ختومەینی گتوتی بتۆ بەنتی صتەدر تەنهتا یەك رستتەم هەیە كە بتۆ 
وتەیە ئاماژی بتوو بتۆ ئەویی  ، ئەم( خۆشەویستی دونیا سەری هەموو هەڵەیەكە)هەمووشمان دیبێ  ئەویش ئەوییە 

 ..بەنی صدر لەبەرامبەر بەخشیشێكی دونیایی دیاری كراودا كار ئاسانی بۆ ئەمەریكیەكان كردبێ 
 

 :ئازادكردن و خەڵەتاندنێكی تر

 
رۆژ متتانەویی ئەو بارمتتتانە و بە میتتانگیری واڵتتتی جەزائیتتر و رای  (000)و پتتاش ( 9179 - 9 - 94)دواجتتار لە 

ئازاد كران، ئەویش لەبەرامبەر ئەویدا كە سەرجەم پاری بلۆك كراویكتانی ( پەرلەمان)انی مەجلی  زۆرینەی نوێنەر
ئێران كۆتاییان پێبێ  و بگەڕێنرێتەوی بۆ ئێران كە زۆرینەی هەریزۆریان پاریی نەوتی فرۆشراو بتوون، هەرچەنتدی 

ی ئەمەریكتتایی ئەو كتتات خەڵتێنتتراوی، ملیتتۆن دۆالر( 044)شتترۆڤەكاران پێیتتانوایە لەو میانەیەشتتدا ئێتتران نتتزیكەی 
دا و لە پتاش  9491مەرجی دوویمیشیان جارێكی تتر دیست  لەكاروبتاری نتاوخۆی ئێتران ویرنەدین، بەاڵم لە ستاڵی 

 .ساڵ ئەمەریكا سزای بانكێكی فەرینسی دا كە ئابڵۆقەی سەر ئێرانی شكاندووی 01
 

ستەرپێچیانەی ئێرانتی لەمتاویی رابتوردوودا لەهەمتبەر ئایتا ئەمەریكتا ئەو هەمتوو دروشتم و : پرسیاری جدی ئەوییە
واڵتەكەیدا لەیاد دیكات؟ ئاخۆ لە ئێستەدا خەمی ئەوان گەڕانەویی شكۆی لەكی  چوویانە؟ یاخود خەمی مافەكانی 



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

93 
 

مرۆڤتتتو بنبڕكردنتتتی تیتتترۆی دیوڵەتە ویك خۆیتتتان ئامتتتاژیی پێتتتدیكەن؟ هەمتتتوو ئاماژیكتتتان بتتتا  لەوی دیكەن كە 
 .یكا بۆ ئابڵۆقە خستنە سەر ئێران مانایەكی تری نییە لە شەڕی كۆنە قینهەنگاویكانی ئەمەر

 
 مامۆستاو ڕۆژنامەنوو * 

 ئەزموونی بیس  و پێنج ساڵ کاری ڕۆژنامەنووسی
 شاریزا لە زمانی عەریبی و فارسی

 
 ٢٤١٨ی نۆڤەمبەری ٣: ڕێکەوتی  -  زین گه مه دیپلۆماتیكماڵپەڕی : سەرچاوی

 
 

  
 

 ان چۆن دزراشۆڕشی گەالنی ئێر
 
  
 
 
 
 
 
 

 رۆژ نیوز

 
خۆپیشاندانی گەالنی ژێردیستی ئێران دژ بە سیستمێک ڕوودیدات، کە وابڕیاربوو ببێتە دینگتی هەژارانتی کۆمەڵگتا، 

دا شۆڕشتی هەژاران و کرێکتاران بتوو، ئێستتاش ١١٢١مێژوونووسان لە سەر ئەوی کۆکن، کە شۆڕشی گەالنی ئێران لە 
 .خۆپیشاندانانەی ڕوودیدین هەمان بۆچوونیان هەیەچاودێرانی سیاسی بۆ ئەم 
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ئەمڕۆ پێتنج ڕۆژ بەستەر خۆپیشتاندانەکانی گەالنتی ئێرانتدا تێتپەڕی و ئەگەر هەیە لە ڕۆژی شەشتەمیدا بەردیوامتی 
هەبێتت ، لەم دۆستتییەیەدا تیشتتک دیخەیتتنە ستتەر مێتتژووی بەشتتێک لە شتتۆڕش و ستتەرهەڵدانەکانی ئێتتران لە ستتەدیی 

 .اڕابردوویو تا ئێستاد
 

ی محەمەد ڕیزا شا دژ بە حکتومەتی دیموکراستیخوازی دکتتۆر متحەمەد موستەدق، ١١٣٣ی ئابی ساڵی ١١پاش کودیتای 
ڕۆژ لە دوا ڕۆژ فەزای سایسی لە ئێران زیاتر داخرا و لە بەرامبەردا بەهتۆی بەرزبتوونەوی نرختی نەوت ستەرمایە و 

کە شا دیس  بداتە پەریپێدانی ئتابوری لە ئێرانتدا و دیسەالتی حکومەتی شا زیاتری کرد، ئەو دیسەاڵتە وایکرد، 
لەوالشتتەوی بەهتتۆی پشتتتگیرییەکانی ئەمریکتتا لە حکتتومەتەکەی ئتتابوری حکتتومی لە ئێتتران گەشتتە بکتتات، هاوکتتات 

 .جیاوازیی چینایەتی لە نێوان چینی کرێکار و هەژاری کۆمەڵگا و چینی بورژوازی گەیشتە بەرزترین ئاس 
 

بە هتتۆی سیاستەتەکانی شتتاوی لە ئێڕانتتدا پێکهتاتبوو وایکتترد، کە دوو دیستتتەی سیاستتی کە جیتاوازیی چینتتایەتی کە 
خۆیان بە نتوێنەر و وتەبێتژی چینتی هەژاری کۆمەڵگتا دیناستاند کاریگەرییتان لە نتاو خەڵکتدا زیتاد بکتات ئەویتش 

 .چەپەکان و ئیسالمییەکان بوون
 

پێتتدیریکانی ڕێگتتای موستتەدق بتتوون، پتتێگەی خۆیتتان لە ئەوی لە کاتێکتتدا بتتوو، کە بەریی لیبرالتتی ئێرانتتی کە درێژی
نێتتوان چینتتی بتتورژوازی ئێرانتتدا متتابوو، بەاڵم بە هتتۆی کتتاریگەریی زۆری ئەو دوو دیستتتەیەی دیتتکە، پتتێگەی بەریی 

 .لیبرالیش وردیوردی کەم ڕینگتر بوویوی
 

ییەک بە ستتەر کۆمەڵگتتادا دیستتەاڵتی لە ڕادیبەدیری شتتا ئەو متمتتانەیەی بەختتۆی هەبتتوو، کە هەمتتوو جتتۆری گۆڕانکتتار
بسەپێنێ ، شا جیا لە فەزایەکی داخراو کە بە سەر فەزای سیاسیی کۆمەڵگا دا سەپاندبووی، دیستی دایە هەندێک 
چاکسازیی ئتابوری لە ئاستتی واڵتتدا، کە بەپێتی ئەو چاکستازییانە هەمتوو دیستەاڵتەکانی ئاغتا و بەگەکتان کە لە 

و زیوییەکان لە نێوان خەڵکدا دابەشکران، ئەویش بە پتێچەوانەوی نەبتووی گوندیکان هەیان بوو، لێیان سەندرایەوی
هۆی ئەویی شا بچێتە ناو دڵی خەڵکتی هەژاریوی، بەڵکتو ئەو دیرفەتەی بتۆ مەالکتان و چەپەکتان ڕیخستاند کە لە 

نتاو بۆشایی دیسەاڵتی ئاغا و بەگەکتان و حکتومەت، لە نتاو گونتدیکان دیستتبکەن بە ڕێکخستتنی خەڵکتی هەژار لە 
 .گوندیکاندا و هەرویها کۆچکردووی گوندییەکان کە ڕوویان کردبووی پەراوێزی شاری گەوریکان
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دا کە "ئێتتتران لە نێتتتوان دوو شتتتۆڕش"هێتتتزی ئۆپۆزستتتیۆنەکانی ئێتتتران لە ڕوانتتتگەی یەروان ئابراهامیتتتان لە کتێبتتتی 
حزبتی تتودی، بەریی : بتوون لەسەریکەیترین سەرچاویی مێژووییە بۆ خوێندنەویی مێژووی هاوچەرخی ئێران بریتتی 

نەتەوییی، نەهزیی ئازادی، مەالکانی دژ بە حکومەت و ڕێکخراوی گەریالییە چەپەکتان، کە لەوان دیکرێت  نەهتزیی 
ئتتتازادی و بەریی نەتەوییتتتی ویک درێژیپێتتتدیریکانی ڕێگتتتای موستتتەدیق ڕیچتتتاوبکەین و حزبتتتی تتتتودی و ڕێکختتتراوی 

ە دوو ڕێبازی جیاوی، لەو نێوانەدا مەالکان هیچ ڕێکخستنێکی سیاسییان گەریالییەکانیش ویک بەریی چەپ دابنێین ب
 .نەبوو و تەنیا لە منبەری مزگەوتەکانەوی خەڵکیان دژ بە حکومەتی شا هاندیدا

 
لە نێتتوان هێتتزی لیبرالەکانتتدا، نەهتتزیی ئتتازادی بە نزیکبتتوونەویی لە ئیستتالمی سیاستتی و ئتتاوێتەکردنی ئیستتالم و 

ن توانی زیاتر لە بەریی نەتەوییی لە ناو خەڵکدا جێگا بۆخۆی بکاتەوی، ئەویش وایکترد، لە ئازادییە لیبرالییەکا
و دیستت  بە  ستتەرداگرتنی دیستتەاڵتی سیاستتی لەالیەن مەالکتتانەوی ئەنتتدامانی  ٢١یەک دوو ستتاڵی پتتاش شۆڕستتی 

گەوریتترین حزبتی نەهزیی سیاسی ڕۆڵیان هەبێ  لە حکومەتتدا، لەالیەکتی دیتکەوی حزبتی تتودی کە بە کتۆنترین و 
ش یەکێتتک بتتوو لە ستتەریکیکی تتترین ئەکتەریکتتانی ٢١چەپ لە ڕۆژهەاڵتتتی ناویڕاستتتدا دیناستترا تتتا پتتێش شۆڕشتتی 

ستتەریڕای پشتتتگیرییکان لە حکتتومەتی مەالکتتان بەتەواوی  ٢١سیاستتەت لە ئێڕانتتدا، حزبتتی تتتوودی پتتاش شۆڕستتی 
 .ی قەدیغەکراسەرکوتکرا و ڕێبەریکانی لە سێاریدران و هەموو جۆری چاالکییەک

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کان بەدواوی بە ٢٤ڕێکخراوی گەریالییەکان کە بریتی بوون لە گەریالکانی فیدایی خەڵک و موجاهدینی خەڵک لە 
 چاالکییە سەربازییەکانیان بوونە گەوریترین هەڕیشە بۆ مانەویی حکومەتی شاهەنشایی لە ئێراندا، لەوان 
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چەپ بوون بۆ ماویی دوو سێ ساڵ ڕۆڵیان هەبتوو لە دیستەاڵتی -یسالمیموجاهدینی خەڵک کە بەرییەکی گەریالیی ئ
بە هەزارانیان   سەرکوتکران و ٢١سیاسیی پاش شۆڕشدا، بەاڵم گەریالکانی فیدایی خەڵک دیستبەجێ پاش شۆڕسی 

 .لە سێداریدرا
 

ە حزبتی کۆمتاری خۆیتان ب ١١٢١دا، مەالکان کە دواتر و پاش شۆڕشتی گەالنتی ١١٢١بۆ  ١١٣٣ساڵی  ٢٦لە مێژووی 
ئیسالمی ناوزیدکرد، هیچ ڕێکخستنێکی سیاسییان نەبوو، جگە لە چەند خۆپیشاندان لە شاری قوم بە پێشەنگایەتی 

دا ڕوویانتتدا و بتوونە هتتۆی دوورخستتتنەویی ختۆمەینی لە واڵتە و نتتاردنی بتتۆ عێتتراق و ١١٦٣ختۆمەینی کە لە ستتاڵی 
 .پاشان تورکیا و فەرینسا

 
دا زۆر بەرچاوی، ئەوییە کە مەالکان بە ١١٢١زبەکانی دژ بە حکومەتی شا لە پێش شۆڕشی ئەویی لە هاوسەنگیی ح

بەستتەنگەرکردنیی مزگەوتەکتتان شتتوێنێکی ئەمانیتتان بتتۆ خۆیتتان دروستتتکرد و ڕێکخستتتنی حزبەکتتانی دیکەیتتان بتتۆ 
ن بتاج بتدین، ڕووخاندنی حکومەتی شا لە بەرژیوینتدیی خۆیانتدا بە شتێوییەک بە کتار هێنتا، کە بۆخۆیتان کەمتتری

لە گۆڕێدا نەبوو، تەنیتا پتاش شتۆڕش بتوو کە  ٢١سەیر نییە کە هیچ ناوێک بە ناوی کۆماری ئیسالم پێش شۆڕشی 
 ".حزبی کۆماری ئیسالمی ئێران"ئەو حزبە بە کۆکردنەویی مەال نوخبەکان لە سەرتاسەری ئێڕانەوی دامەزرا بەناوی 

 
کانتتدا، ٢٤گەریالکتتانی فیتتدایی خەڵتتک و موجاهتتدینی خەڵتتک لە بەرفراوانبتتووینەویی چتتاالکییە چەکتتدارییەکانی  

هاوکتتات بتتوو بە ویستتتانی گەشتتەی ئتتابوریی حکتتومەتی شتتا، ئەویش وایکتترد، کە نەک تەنیتتا چینتتی هەژار، بەڵکتتو 
 .فەرمانبەرانی حکومیش وردی وردی بچنە ناڕازییانی حکومەتی شاهەنشاییەوی

 
وی لە ئێڕانتدا ١١١١بۆ  ١١٤٣کە لە شۆڕشی مەشرووتەدا کە لە ساڵی  یەرواند ئابراهامیان هەر لەو کتێبەدا دیڵێ ،

دژ بە حکومەتی قاجاری ڕوویدا، ڕۆشنبیران توانییان مەالکان لە سیاسەت لە ئێڕانتدا بستڕنەوی، بەاڵم لە شۆڕشتی 
دا ئەوی مەالکتتتان بتتتوون کە هەمتتتوو هێتتتزی پۆپۆلیستتتتیی خۆیتتتان خستتتتە گەڕ بتتتۆ ئەویی ڕۆشتتتنبیران، حتتتزبە ١١٢١
 .ییەکان و ڕێکخراوی کاریگەریکانی کۆمەڵگا لە سیاسەتدا بسڕنەوی و دیس  بدینە سەرکوتکرنی بەتەواویتییانسیاس

هیچ کە  بیری لەوی نەدیکردیوی، کە لە ئەگەری ڕووخانی حکومەتی شتادا مەالکتان  ١١٢١تا مانگێک پێش شۆڕشی 
تییکی ئتایینی، هتیچ کەستێکی دیتاری دیتکە بتوانن لە سیاسەتدا ڕۆڵ بگێڕن، چونکە جگە لە خومەینی ویک کەسایە
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ڕۆژ پتێش شۆڕشتدا کە  ١٤لە گۆڕێدا نەبوو کە بکرێ  ویک ئەکتەری سیاستیی پتێش شتۆڕش ڕیچاوبکرێت ، لە متاویی 
خۆمەینی لە فەرینساوی گەڕایەوی بۆ تاران، بەهتۆی پێشخستتنیی ختۆمەینی لەالیەن ئەنتدامانی نەهتزیی ئتازادییەوی 

هەژاران، مەالکتتان تتتازی لە نتتاو هاوستتەنگیی هێتتزی سیاستتییەکاندا بە شتتەڕعی  ویک پێشتتەنگ و ڕێتتبەری شۆڕشتتی
 .ناسێندران

 
و پێکهاتنی حکومەتی کاتی بە سەرۆکایەتیی مهدی بازرگتانیی، نەهتزیی ئتازادی و رێبەرایەتتی  ١١٢١پاش شۆڕشی 

ند و مانگێتک پتاش خۆمەینی، مەالکتان وردی وردی خۆیتان لە ئاستتی ستەریویی سیاستەتدا بە ستەر کۆمەڵگتادا ستەپا
مانتگ پتاش   شۆڕش بە دامەزرانی حزبتی کۆمتاری ئیستالمی هەبتوونی مەالکتان بە فەرمتی شتەڕعییەتی پێتدرا و ستێ

بە فەرمتتانی ختتۆمەینی، مەالکتتان " کۆمتتاری ئیستتالمی، بەڵتتێ یتتان نەخێتتر"شۆڕشتتەکەش بە بەڕێویچتتوونی ڕیفرانتتدۆمی 
 .توانیان دیس  بە سەر دیسەاڵتدا بگرن

 
ئەو ڕیفرانتتدۆمە، مەالکتان بیریتتان لە ستڕینەویی هەمتتوو الیەن و حزبەکتانی دیتتکە لە سیاستتەتدا و بە ستەرکەوتنی 

ستەپاندنی هێتتزی خۆیتتان بە ستتەر کۆمەڵگتتادا کتتردیوی، ئەویش لە متتاویی یەک دوو ستتاڵی ستتەریتای شۆڕشتتەکەوی بە 
ێتتران و عێتتراقیش ستتڕینەویی هێتتزی چەپەکتتان و لیبرالەکتتان دیستتتیان پێکتتردو بە دیستتتپێکردنی شتتەڕی نێتتوان ئ

 .سڕینیەویی موجاهدنی خەڵک لە دیسەالتدا ڕوویدا
 

کەواتە ئەگەر بوترێتت  مەالکتتان بە خەڵەتانتتدنی خەڵتتک بە دروشتتمە ئیستتالمییەت بتتوونە ختتاوینی شۆڕشتتێک، کە وا 
دا لەالیەن ١١٢١بڕیتتتاربوو دینگتتتی هەژاران بێتتت ، ئێستتتتا هەر ئەو خەڵتتتکە هەژاریی لە شۆڕشتتتەکەیان لە ستتتاڵی 

ەوی دزرا، ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و بەنیازی ویرگرتنەویی حکومەت لێیان لە هەوڵدانتدان بتۆ ڕێکخستتنی مەالکان
 .شۆڕشێکی دیکە لە مێژووی سیاسیی ئێراندا

    
 ٢٤١٨ی جانێوێری ٢:  ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی رۆژ نیوز  : سەرچاوی
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 !وەرمان نەگرتوە ٧٥٣١دەرسێک کە ئێمەی کورد لە شۆڕشی 

 
  
 
 
 
 
 

 قادر وریا

 
 رۆژهەاڵتتی لە کتورد. ڕادیبترێ ئیستالمی کۆمتاری ڕێژیمی سەرکاری هاتنە سەر لە ساڵ ٠٤ ئەمساڵ، ڕێبەندانی ی٢٢

 دژی بە خەبات درێژی پێشینەیەکی هەم بوو، بەشدار چاالکانە دا ١٣٣٢ شۆڕشی لە هەم ئەویی گەڵ لە کوردستان،
 پتتێ شۆڕشتتە لەو دیستتکەوتێکی و دی نەهتتاتە ئامانجەکتتانی ەشڕێتتژیم ئەو ڕووختتانی بە هەبتتوو، شتتایەتیی ڕێژیمتتی
 ئیستتاش هەتا کە بوو تووش بێبڕانەویی سەرکوتێکی و شەڕ بەڵکوو مافەکانی، خاوینی بە نەبوو هەر نەک. نەبڕا

 .دیستێنن لێ قوربانیی
 

 لەم تدارێتییدیستەاڵ کارنتامەی چتونکە دیچتێ، شتایەتی ڕێژیمتی دیردی بە زوو یتا درینتگ ئێتران ئیستالمیی کۆماری
 ئێتتران، خەڵکتتی و، کتتردوی لێتتڵ لتتێ داهتتاتووی کردبتتێ، دیستتتەبەر بتتۆ داهتتاتووی جیتتاتی لە دا تەمەنتتی دییەی چتتوار

 پرستتیاری بەاڵم. ڕێتژیمەن ئەو نەمتانی خوازیتاری زیتتاتر کاتێتک هەمتوو لە ئێستتا کە بتتوون هیتوابڕاو لێتی ئەوینتدی
 لە خەڵتک ڕاپەڕینتی دیستتوێکدانی ئاکامی لە و زووانە بەم مەڕێژی ئەو ئەگەر ئەوییە کورد ئێمەی بۆ بنەریتییەکە

 کتاتی لە باشتر ویزعێکی ئایا ڕۆژهەاڵت، سیاسییەکانی هێزی ئێمەی ، بڕووخێ دا دیریکی گوشاری و ئێران نێوخۆی
 ؟ نەمێنینەوی ناهومێد و دیسکەوت بێ ئەمجاریش ئەویی بۆ کردوی چیمان هەیە؟ مان١٣٣٢ شۆڕشی

 
 کتۆنتڕۆڵی ژێتر دیختاتە گونتد و شتار هێنتدێک پەلە بە هەرحیزبەی دیکەین؟ چ بدا، ڕوو تاران ەل گۆڕانێک ئەگەر
 ڕێتتتگەی کە رادیستتتپێرێ ختتتۆی پێشتتتمەرگەی هێتتتزی الیەنەی هەر نەیگتتترێتەوی؟ دیتتتکە حیتتتزبەکەی ئەویی بتتتۆ ختتتۆی
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 میلیشتتیا نن؟دامەزرێتت ئەودا ژێردیستتەاڵتی نتتاوچەی لە ستتەیتەری و بتتنکە نەدین دیتتکە الیەنێکتتی هتتیچ پێشتتمەرگەی
 و بەرنتتامە کتتام پێتتی بە خەڵتتک؟ پشتتتیوانیی و دینتتگ و ویستت  لە گرتتتوو ستتەرچاوی ئیتترادیی یتتا دیکتتا حکتتوومەت
 دانراو؟ بۆ بناغە و کراو پێشبینی ئیستاوی لە میکانیزمی

 
 ەمتاف داواکتاری کوردستتانی بتوونەویی ڕووبەڕوو بتۆ تتازی دیستەاڵتی پالنی و نەخشە و نیاز کە هەیە دڵنیاییەک چ

 ستەر لە دیست  نتاوچە، دیکەی ئەکتەرانی و دیوڵەتان ئەدی نەبێ؟ شوومتر پێشوو، ڕێژیمی هی لە نەتەویییەکان،
 لە هەیە ئەوی ئەگەری چەنتدی بەرن؟ بەڕێوی خۆیان دڵی بە خۆیان کوردستانی ڕۆژهەاڵت، کوردی تا دادینێن دیس 
 شۆڕشتی دوای تاڵەکتانی ئەزمتوونە تووشتی دیکە جارێکی و بێین پێک تێگەیشتن لێک بە تورکەکانمان دراوسێ گەڵ
 و ئتتایین بە کوردستتتان، دانیشتتتوانی نەتەوییتتی هاوپێوینتتدیی و یەکگرتتتوویی دیتتتوانین چەنتتدی نەبیتتنەوی؟ ١٣٣٢

 لە هێالنەیان خۆمان، دژی لە نەیاران نەدیین ڕێگە و بپارێزین جیاوازیوی، کۆمەاڵیەتیی پێگەی و زاراوی و دیالێک 
 بکەن؟ نێودا

 
 رۆژهەاڵتتی لە کتورد ئتێمەی بتۆ ١٣٣٢ شۆڕشتی ویک دیتکەی دیرفەتێکتی ئەگەر ئەمجتار ئەوییە، چاویڕوانی کەمترین

 بە گەیشتتتتن هەتتتتا) سیاستتتییەکان هێتتتزی لە یەکگرتتتتوو و هتتتاوبەش کتتتاتیی ئیتتتدارییەکی بڕیخستتتێتەوی، کوردستتتتان
 و بڕیتتار و، بتدا بتتڕ ختۆی بتتۆ انکوردستت بەشتتێکی الیەنێتک هەر نەک ببتتا بەڕێتوی کوردستتتان( گشتتی هەڵبژاردنێکتی

 ناوینتتدی یەک بە پێشتتمەرگە هێتتزی یەک ئەوییە چتتاویڕوانی کەمتتترین. بستتەپێنێ دا خەڵتتک ستتەر بە ختتۆی یاستتای
 ختاک نەیتارانی هەڕیشەی بەرامبەر لە کوردستان ئاسایشی و ئەمنیەت لە پارێزگاری ئەرکی و هەبێ فەرماندیییەوی

 کەمتترین. ڕینگاوڕینگ میلیشیای مەیدانداریی گۆڕیپانی ببێتە کوردستان کنە ئەستۆ، بگرێتە دا کوردستان خەڵکی و
 دا، نتاوچەیی ئەکتەرانی و دیوڵەتان و تازی دیسەاڵتی گەڵ لە خۆی بۆ الیەنەی هەر جیاتی لە ئەوییە چاویڕوانی

 وتتووێژ، وێتتەبکە خۆی تایبەتی بەرژیویندی بۆ دا ڕاستی لە بەاڵم کوردستان ڕۆژهەاڵتی خەڵکی نوێنەری ناوی بە
 خەڵتک پشتتیوانیی و ویس  و ڕێنوێنی بە ئەستوور پش  سیاسییەکان، هێزی لە پێکهاتوو نوێنەرایەتیی دیستەیەکی

 دوای نەرێنییەکتانی ختاڵە و کەموکتورتی و الوازی لە دیرستویرگرتن وێتڕای جێشتە بە زۆر چتاویڕوانییەکی. بێ پێک
 بەشتێک دابینکردنتی و خۆبەڕێویبردن بواری لە کات ئەو ەکانیئەرێنیی و هێز بە الیەنە ،١٣٣٢ شۆڕشی سەرکەوتنی

 .بکەین بەدامەزراو و دیوڵەمەندتر کوردستان، لە ئازاد کەشوهەوای پێکهێنانی و ئازادییەکان و ما  لە
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 :کە ڕۆژهەاڵت سیاسییەکانی هێزی ئایا
 

 هەیە؛ یان١٣٣٢ ساڵی شۆڕشی لە ئێران لە کورد گەلی بەخەساریی رینج تاڵی ئەزموونی
 ڕێژیمتتی گەڵ لە ستتاڵە ٠٤ خەبتتاتی لە کوردستتتانیان خەڵکتتی ڕۆڵەکتتانی و خۆیتتان تێکۆشتتەرانی و ڕێتتبەران باشتتترین
 ؛ داوی دیس  لە دا ئیسالمی کۆماری

 ڕۆژبەڕۆژ الوازبتتوونی و، دیتتتوی یەکتریتتان گەڵ لە زیانبتتار ملمالنێتتی و وێکهەڵنەکتتردن ئاکتتامی خۆیتتان، چتتاوی بە
 تتتاقیی دا ناتەبتتایی و پێکەوینەستتازان و ڕقتتبەڕقە درێتتژیی لە کوردستتتانیان گێرانەیشۆڕشتت بتتزووتنەویی زیتتاتری

 ؛ کردوویتەوی
 داوا و نەتەوییییەکتان متافە بە ڕۆژهەاڵت کتوردی گەیشتنی نەیاری و بەربەس  و، ئیقلیمی پیالنگێڕیی کە دیشزانن

 ؛ زیاتری جاران لە دا ناوچە و ئێران ئاستی لە لەمێژینەکانی،
 ستاڵی ویکتوو گتۆڕانێکی ڕووبەرووبوونەویی بۆ ئامادیکردن خۆ لە نیشانەیەک هیچ ویرگرتوی؟ ڕابردووی ەمل دیرسیان
 دیاری؟ پێوی یان١٣٣٢

 
 و دیرستتتتتتویرنەگرتن لەم کتتتتتتێ. داخە ئەوپەڕی جێگتتتتتتای ئەمەش. یە"نتتتتتتا"پرستتتتتتیارانە ئەو واڵمتتتتتتی داخەوی، بە

 ڕۆژهەاڵتتتتی سیاستتتیی ڕێکخراوێکتتتی و حیتتتزب ەره نێتتتو لە تاکێتتتک هەر دایە لێتتتری بەرپرستتتیاری؟ کەمتەرخەمییتتتانە
 لەم ختۆی حیتزبەکەی بکتا، ختۆی لە پرستیاری ئەو پێویستە هەیە کە دا بەرپرسایەتییەک و پلە هەر لە کوردستان،
 ئەگەرڕێبەریتی ؟ هەڵگرتتووی بتارییەوی لەم پێویستتی هەنگتاوی ئایتا شانە؟ سەر لە بەرپرسایەتییەکی چ بارییەوی

 لەم حیتتزبە ئەو پێشتتمەرگەی و کتتادر و ئەنتتدام ویک ئەو نابەرپرستتە، و کەمتتتەرخەم ەداپێوینتتدیی لەم حیتتزبەکەی
 بە بتتایەخ ئەگەر حیزبتتایەتی، و حیتتزب جێتتدا لە هەر دیربڕیتتوی؟ نتتاریزایەتیی و هتتاتوی ویدینتتگ کەمتەرخەمیتتیە

 چ و ەچتتتی خێریتتتان نەچتتتن، دینگیتتتانەوی بە و نەدین کتتتۆمەڵ و خەڵتتتک پێویستتتتییەکانی و پرستتتیاریکان گرنگتتتترین
 !هەیە؟ سوودێکیان

 
. بکرێ سەر لە قسەی دا کۆمەڵ ئاستی لە و گشتی پرسی ببێتە حیزبەکان، کەمتەرخەمییەی ئەم هاتوی ئەوی کاتی
 و دۆستت  کە ریختتنە، و فکتتر بتتواری دیاریکتتانی دینتتگە و کەستتایەتی سیاستتی، چاالکتتانی ڕوونتتاکبیران، تتتایبەتی بە

 بتتا. بتتێن ویدینتتگ پێویستتتە کوردستتتانن، ڕۆژهەاڵتتتی لە ەویکەیتتاننەت ریوای پرستتی و سیاستتیەکان هێتتزی دلستتۆزی
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 حیزبەکان کەمتەرخەمیی و دۆخە لەم راستگۆیی و دڵسۆزی لە پڕ بوێرانەی دینگهەڵبڕینی و راشکاوانە ریخنەگرتنی
 .ببەستێ لێ جیددییانەیان پرسیاری بەو واڵمدانەوی لە خۆدزینەوی ڕێگای ڕێبەرییەکانیان، و
 

 و مێژووییەکتتان دیرفەتە لەدیستتتچوونی بە ستتبەی بتتین، بتتێخەم و بێتتدینگ بتتارودۆخە، ئەم رامتتبەربە ئەمتتڕۆ ئەگەر
 .دیدیین نرخەکەی خۆمان، دیسکەوتی بێ بەاڵم پڕلەقوربانیدان مێژووی دووباریکردنەویی

 
 ٢٤١١ی فێبریوێری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان کورد  : سەرچاوی

 
 

 
 

 کۆماری ئیسالمیکورد و چوار دەیە دەسەاڵتی 
 
 
  
 
 
 
 

 کەماڵ کەریمی
 

 و ئتازادی بە گەیشتتن بتۆ بووی خەباتدا لە بەردیوام ڕابردوودا سەدیی یەک لە کوردستان ڕۆژهەاڵتی لە کورد گەلی
 پێتتی بە و کوردستتان دێمتوکراتی حیزبتی دامەزرانتتی دوای بە و ڕابردووشتدا دییەی حەوت لە. نەتەویییەکتانی متافە

 دامەزرانتی. ڕانەویستتاون تێکۆشتان لە و کتردووی خەباتیتان شتێلگیرانە کتورد خەبتاتگێڕانی کراودیتاری بەرنامەیەکی
 خەبتاتی ،٣٢ و ٣١ ستاڵەکانی ناڕیزایەتییەکانی لە بەشداری کوردی، نەتەویییەکانی شانازییە لە یەکێک کە کۆمار

 هەنگتاوی لەو نمتوونەیەکن چەنتد شادا ساواکی پۆلیسی دیزگای بەرامبەر لە خۆڕاگری و ٠٢ - ٠٦ سااڵنی چەکداریی
 دیوری ئەم ئاکتامی. ئامانجەکانیتان بە گەیشتتن بۆ کورد، ئازادیخوازی و دێموکرات تێکۆشەرانی شۆڕشگێڕانەی بەرزی
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 ڕزگتاربوونی و پاشتایەتی ڕێژیمتی ڕووخانی دیسەاڵت دژی لە ئێران خەڵکی سەرهەڵدانی لەگەڵ هاوکات خەبات لە
 .ڕێژیمە ئەو تەمیس چنگ لە بوو کوردستان خەڵکی

 
 بە کوردستتان خەڵکتی و گشتتی بە ئێتران خەڵکتی پاشایەتی دیسەاڵتی نێوچوونی لە دوای بە و لەمەوبەر ساڵ چل

 دییە چەنتد و خەبات بەری کە بوون بەهومێد دابوو، زۆریان قوربانیی ئازادیدا ویدیستهێنانی لەپێناو کە تایبەتی
 ئەو تەواوی لە کە کوردستتان دێمتوکراتی حیزبتی. بحەستێنەوی ازادیتدائ سێبەری لە و بچننەوی تێکۆشانیان و هەوڵ

 خۆشتتحاڵییەوی بە دابتتوو زۆری قوربتتانیی پێنتتاویدا لەو و کردبتتوو خەبتتاتی شتتا رێژیمتتی دژی لە لێبتتراوانە ستتااڵنەدا
 بتتتۆ کوردستتتتان خەڵکتتتی٢ل …کە ڕایگەیانتتتد زوو هەر دێمتتتوکرات حیزبتتتی. کتتترد شتتتۆڕش ستتتەرکەوتنی لە پێشتتتوازی
 ئەم نەیتتوانی ئیمکانتاتییەوی هەمتوو بە شتا ڕێژیمتی کە دیرکەوت و کتردووی خەبتاتی ڕیواکتانی متافە ێنانیویدیسته
 پەیتتامی ئیستتتادا لە شتتۆڕش ڕێبەرانتتی وایە بتتاش بتتۆیە هەر. بێتتنن داخوازییەکانیتتان لە واز بکتتا مەجبتتوور خەڵتتکە

 دیستتتەبەر کوردستتتان خەڵکتتی فەکتتانیما داوی بەڵێنیتتان ویک و بتتێ لەبەرچتتاو کوردستتتانیان خەڵکتتی ئاشتتتیخوازانەی
 .بکەن

 

 پیالنتتی بە دا،١٣٣٨ ستتاڵی ستتەری لە و کوردستتتان خەڵکتتی پەیتتامەی ئەم بەرامتتبەر کتتاردانەوی یەکەم لە بەداخەوی
 پادگانەکانیتان فەرمانتدییی کتاتەش ئەو تتا کوردستاندا لە کە شا ئەرتەشی پاشماویکانی و ئاخوندیکان هاوبەشی
 ئتازادیخوازی خەڵکتی هێلیکتۆپتر پشتیوانی بە و تۆپخانە هێرشی بەر دایە شارییان ئەم یسنەو پادگانی لە دیکرد،
 ئەوان. خوڵقانتتد خەڵتتک کردنتتی چاوترستتێن بتتۆ ستتنەیان خوێنتتاویی نەورۆزی و کتترد ختتوێن خەڵتتتانی شتتارییان ئەو

 و وکراتدێمتتت حیزبتتتی میتینگتتتی تێکتتتدانی گەاڵڵەی ورمێتتتوی لە بانتتتدانە ئەو هەمتتتان ئەوجتتتا و نەویستتتتان بەمەش
 کە کترد جێبەجتێ هێرشەیان ئەم ساڵدا هەمان بانەمەڕی لە و داڕش  نەغەدییان نێشتەجێی کوردیکانی قەتڵوعامی

 .شاری لەو کە  هەزاران ئاواریبوونی و کە  دییان شەهیدبوونی هۆی بە بوو
 

 هەبتوو، یشتتوویکانگە بەدیستەاڵت تتازی مەال بیرکتردنەویی لە دروستتی دیرکتی بە کە کوردستتان دێموکراتی حیزبی
 بەرینگتاربوونەویی بتۆ ئامتادیکردن ختۆ لەگەڵ بتۆیە هەر. پێکردبتوو هەست  کوردستتان لە شەڕی و هێرش مەترسیی

 کوردستان کێشەی وتووێژیوی و ئاشتی ڕێگەی لە کە دا خۆی هەوڵی هەموو کوردستان، خەڵکی دژی لە پیالنێک هەر
 گەالوێتتژدا، ی٢٨ لە ئاستتتەی ئەو گەیشتتتە دارودیستتتەکی و یختتومەین شتتەڕینگێزانەی بیتتری بەاڵم. بکتترێ چاریستتەر
 کوردستتان ستەر بتۆ پەالماریتان خۆڕاگریوی پاویی لە و ڕاگەیاند کوردستان خەڵکی لەدژی جیهادی بڕیاری خومەینی
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 یەکتتی دوای لە یەک شتتکانی پتتاش متتانگەدا ستتێ لەو و دیرکتترد ناوبتتانگی متتانگە ستتێ شتتەڕی بە کە پێکتترد دیستت 
 بتتۆ ختتومەینی پەیتتامی دوای بە و خەزیڵتتویردا ی٢٦ لە زۆر، خەستتارێکی و ئیستتالمی کۆمتتاری یکتتانیهێز هێرشتتەکانی
 کوردستتان دێمتوکراتی حیزبتی. هتات شتەڕ لە دیوری بەم کۆتتایی دێموکرات حیزبی ئەرێنی ویاڵمی و شەڕ ڕاویستانی

 متافی کە چاریستەرێک بە نگەیشتت بتۆ وتتووێژ و ئاشتتیخوازانە ڕێگەچاریی لەسەر دیکەش جارێکی بۆ کات ئەو هەر
 .کرد پێداگری بکا، دابین کوردستان خەڵکی

 

 کوردستتان خەڵکتی نتوێنەرایەتیی هەیئەتتی لەگەڵ دانیشتتن و کوردستان بۆ دیوڵەت نوێنەرانی هاتوچۆی جۆری بەم
 دانوێنەرایەتیتت هەیئەتتی کتاری درێتژیی لە دواتتر کە کترا ئامتادی متادییی ٢٦ گەاڵڵەیەکتی ستەریتا. پێکترد دیستتی
 لەگەڵ هەیئەتدا لە بەشدار دیکەی الیەنەکانی هاوڕانەبوونی بەداخەوی. با  بەر خرایە دیوڵەت هەیئەتی لەگەل
 ختۆ بتۆ دیوڵەت دیست  دایە بیتانووی دیستەاڵت لەگەڵ وتتووێژ چتۆنیەتیی لە ڕوانتین جیتاوازیی و دێمتوکرات حیزبی
 کە دییزانتتی هەلتتومەرجەکە، دییتتڕوانییە رستتانەبەرپ هەمیشتتە ویک کە دێمتتوکرات حیزبتتی. وتووێژیکتتان لە دزیتتنەوی
 ئەوییشتی بەاڵم. کوردستتان ستەر بتۆ پەالماریکتانی دیستپێکردنەویی بتۆ دیگەڕێ بەهانە لە ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی

 هەم ئەویی بتۆ بتۆیە هەر. کوردستتانە خەڵکتی قتازانجی بە پێبکتا دیست  درینگتر شەڕ ڕۆژێک هەر کە نەدیشاردیوی
 بەدیستتەوی ڕێتژیم شەڕفرۆشتییەکان لەگەڵ ئامتادیکردن ختۆ بتۆ زیتاتر کتاتی هەم و نەچتێ کی لە وتووێژ دیرفەتی

 پێتتی بە نتتاوبراو، لەگەڵ حیتتزب هەیئەتێکتتی دیتتداری لە ستتەرۆککۆماری بتتۆ ستتەدر بەنتتی هەڵبژاردنتتی دوای بتتێ،
 کتاتی ۆمتاریک ستەرۆک ستەدر، بەنتی دیستتی بەر خترایە وتووێژ بۆ مادییی شەش گەاڵڵەیەکی دووال هەر تەوافوقی

 لەقاو «تەڵەبی فورسەت» بە حیزب سیاسەتەکانی دیکەوی حیزبەکانی لەالیەن ئەویندیی کە بڵێین ئەویش. ئێران
 متمانەیتان بتوون ئاشتتییەوی ڕێتگەی لە داواکانیان جێبەجێبوونی خوازیاری کە کوردستان خەڵکی لەوی زیاتر دیدرا،

 .دیکرد نپاڵپشتییا و هەبوو کوردستان دێموکراتی حیزبی بە
 

 بیتری بنەڕیتتدا لە ئەویی لەبەر تتازیدا، دیسەاڵتی بەسەر زاڵ کۆنەپەرستیی بیری دیکرا چاویڕوان ویک بەداخەوی
 ئەگەر کە شتتەڕێک. هەڵبتتژارد کوردستتتان لە شتتەڕی درێژیدانتتی ڕێتتگەی نەدیکتتردیوی، خەڵتتک مافەکتتانی و ئتتازادی لە

 ستەدان بە و کتوژرا تێتدا ڕێژیمتی چەکتداری هەزار ستەد دوو دیوری لە النتیکەم نەکراویکتانیش تەواو ئامتاری بەپێی
 ستێبەری ئەمنییەتتی، فەزای بە بتڕیودان و کتردن میلیتتاریزی بە ئێستتاش هەتتا هەبتوو، دیلیشیان و بریندار هەزار

 لە شتتتێلگیرانە کوردستتتتان دێمتتتوکراتی حیزبتتتی ئەویی لەگەڵ حتتتاڵەش بەو. متتتاوی کوردستتتتانەوی بەستتتەر شتتتوومی
 لە نەتەویییەکانیتان ئامتانجە ویدیهێنتانی بتۆ هەوڵتدان و کوردستتان خەڵکتی کەرامەتتی پاراستتنی بۆ بەربەریکانێ
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 حیزبتی. کتردووی ئاشتتییانە چتاریی ڕێتگەی و دیتالۆگ لە چاوی پرێنسیپێک ویک هەمیشەش بووی، بەردیوام خەبات
 متافە دابینکردنتی بە ەوییواڵمتدان توانتای کە ڕێژیمێتک ڕووخانتدنی بۆ بەردیوام خەباتی لەگەڵ هاوکات دێموکرات
 و ئوسوولی وتووێژیکی دیرفەتی کات هەر کە نەیشاردوویتەوی نابیندرێ، دوور بە ئەویش کە نییە خەڵک ڕیواکانی
 مەبەستتتتتی بە و لێتتتتدیکا چتتتتاوی خەبتتتتات شتتتێوازیکانی لە یەکێتتتتک ویک پتتتتێش، بێتتتتتە دیستتتتەاڵت لەگەڵ مەنتقتتتی

 مێژینەکانیتتان لە ئامتتانجە بە گەیشتتتن بتتۆ هەوڵتتدانێک و خەڵتتک ستتەر بەردیوامەکتتانی مەترستتییە دوورخستتتنەویی
 .لێویردیگرێ کەڵکی
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 با ئامانجمان ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ
 
  
 
 
 
 
 

 سەید خدر میرسەیدی

 
 پتتارچەی چتتوار لەهەر کێشتتاوی، وچەکەدانتتا بەستتەر ستتێبەری کە لتتێڵەی و ئتتاڵۆز کەشتتە لەو نیتتیە شتتاراوی کە  لە

 لە مەبەستت  بەاڵم! دایە ئتتارا لە نیشتتتمان بەداگیرکەرانتتی دژ بەردیوام و شتتێلگیر بەشتتێوییەکی خەبتتات کوردستتتان
 دواکەوتتتووترین لە یەکێتتک ستتێبەری ژێتتر لە کە کوردستتتان ڕۆژهەاڵتتتی بە ستتەرنجدانە دێتتڕی، چەنتتد ئەو نووستتینی

 ڕێبتتتازی و ختتودا حیزبتتتی بەنتتاوی دیدا، ویستتتایی قروونتتتی دیستتتەاڵتەکانی لە شتتتان کە جیهانتتدا دیستتتەاڵتەکانی
 بتۆ بوار و دیرفەت کە بەجۆرێک هەڵچنیوی، کوردستان ڕۆژهەاڵتی و ئێرانی کۆمەڵگەی بە تەنگی ئیسالم شەریعەتی
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 دیژمێتردرێ خوا دژی و تاوان بە جوغڕافیایە پێکهاتە ئەو کانی نەتەوی بەقازانجی سیاسیی خەباتێکی چەشنە هەر
 ئۆپۆزیستیۆنی ستاڵە ٠٤ بڕوانین، نیزیکتر با! مەرگە ئەویش هەڵێنجاوی قورئان لە سزاکەی فەقیه ویلی ئەویش و؛

 لە پارێزگتتاری و بەربەریکتتانی بتتۆ و، وێستتتاویتەوی بەکتتردیوی مرۆڤکتتوژی دیستتتەاڵتە ئەو دژبەری تەنیتتا ویک کتتورد
 و نتاکۆکی مختابن بەاڵم! نەپاراستتووی ختۆی فیتداکارییەک یچه لە کوردستان ڕۆژهەالتی لە کورد نەتەویی هەرمانی
 پتتتر بتتۆ داوی ئیستتالمی بەدیستتتەاڵتی دیریتتتانەی ئەو کوردستتتان ڕۆژهەالتتتی لە کتتورد ئەحزابتتی نتتابەجێی ملمالنێتتی

 و ستتاختار کە نەختتوازراو و ئامتتان بتتێ تەرفەنتتدگەلێکی و پتتیالن بتتداتە دیستت  کوردستتتان، کتتۆمەڵگەی وێرانکردنتتی
 :مەترسیداریوی ڕیهەندی سێ لە ئەویش ئامانج، کردۆتە ۆمەڵگەکەمانیک ژێرخانی

 
 بەجتێ ختۆی دوای لە زۆر ساڵگارێکی ماویی بۆ کاولکاری ئاسەوارێکی ڕینگە کە خەڵک بەموعتادکردنی گەاڵڵەی -١

  بێڵێ
 عەداڵەتتی و دێموکراسی گەشەکردنی بە دژ بەربەریکانیی ئامرازی ویک سەلەفییەت بیری بە پەریدان و مەیدان -٢

 ! کوردستاندا داهاتووی لە نەتەویخوازی بیری و کۆمەاڵیەتی
 
 بێستتەریو و فەستتاد و گەنتتدیڵی بەریو خەڵتتک زیینییەتتتی بەالڕێتتدابردنی و ستتیخوڕی و خەیتتانەت بە ڕیواییتتدان -٣

 ئەو گەڵلە دژایەتیکتتردن و بەربەریکتتانی لە دڵستتۆز و نیشتتتمانپەرویر و وشتتیار خەڵکتتی نێتتویدا لەو بەاڵم! بەرییتتی
 حیتزبە نەهێنییەکانی ڕێکخستنە لە خۆیان زۆر یەکجار ژومارییەکی نەبوونە، بێدینگ و بێتەفاویت نامۆیانە دیاردی

 لە مەدینییەکتان ڕێکختراوی و ”ئۆ جی ئێن“ ویڕێخستنی بە زۆریش ڕێژییەکی ویش سەریڕای دیتۆتەوی، کوردییەکاندا
 مەیتتدانەکانی لە کتتورد کتتوڕانی و کچتتان بەشتتداربووانی ڕێتتژیی بە پەریدان بتتۆ هااڵنتتدووی ختتۆ لە خەڵکیتتان الیەک
 و ئیعتیتتتاد لە بپتتتارێزن زۆر خەڵکێکتتتی توانیویتتتانە دیتتتکەوی لەالیەکتتتی! ژیتتتنگەدا و هتتتونەر و شتتتاخەوانی و ویرزش

 سیستتماتیک شێوییەکی بە خەڵک دیتوانن چڵەپۆپەدا لە مەدینییەکان جوواڵنەوی بەخۆشییەوی! دوژمنان دیاردیگەلی
 کە حیزبتتانەی ئەو دیبیتتنن خەڵتتک! بەرختتودان دیتتواری ببتتنە دیکتترێ، شتتیمانە کە ڕۆژانەی ئەو بتتۆ خەت ستتەر بێنتتنە

 نیتیە نێوختۆیی بتارودۆخی لە ئەوڕۆییتان خوێنتدنەویی بەتەواوی الیەک، لە کتراوی قایم لێ نایاساییان بەرچەسپی
 هتاوبەش دوژمنێکتی بە دژ هتاوبەش گوتتارێکی لەسەر خۆشیان بۆ کراوی، کۆپی نوسخەی بەشێکی بێ هەشیان ئەگەر
 ئیسالمیی دیستەاڵتی بۆیەشە هەر! پێدیکا هەس  و دیبیسێ باشی بە فاڵژانە ئاوازی ئەو خەڵک. ناتەبان و ناکۆک
 پاوانکتاری و ستنوور دییتان هەڵدیقورتێنێ، تاکەکانیش ژیانی لە خۆی تۆتالیتێری تەواو دیستەاڵتێکی ویک ئێران
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 کتتۆمەڵگەی کە دایە تێکچتتڕژاوی و دژوار هەلتومەرجە لەو! کتتردووی کتۆمەڵگە ئاراستتتەی ئتایینەوی ستتواوی ڕوانتگەی لە
 ئەحزابتتتی ئەوڕۆ بگێتتتڕێ، ختتتۆی دیوری دیتتتتوانێ کتتتۆمەاڵیەتی ستتتەرهەڵدانێکی ویک ڕێکخراویکتتتانییەوی بە مەدینتتتی
 بەرییەکتتی لە ختتۆدیتنەوییە و هتتاودینگی بە پێویستتتیان تتتاراوگەدان، لە ستتەرکردایەتییەکانیان کە کتتورد سیاستتیی

 ئامتتتانجە پێکتتتانی بتتتۆ شتتتار و شتتتاخ خەبتتتاتی متتتتوربەکردنی بتتتۆ شتتتاخ، خەبتتتاتی ویک نیشتتتتمانیدا یەکگرتتتتووی
 .گەلەکەمان ویستی ویدیهاتنی و نەتەویییەکانمان
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 بەرگری و بەگژداچوونەوەیەکی ڕەوا
 
  
 
 
 
 
 
 

 شەڕەفی سمایل

 
 (ئیسالمی کۆماری ڕێژیمی بە بەرانبەر کوردستان خەڵکی ڕیفتاری بۆ خوێندنەوییەک) 

 
 بەستتەردا ئەمنیەتیتتی - سیاستتی تتتایبەتیی هەلتتومەرجێکی کوردستتتان پاشتتایەتیدا، دیستتەاڵتی ستتاڵەکانی دوایتتین لە

 جموجتتوڵێکی جتتۆری ەره هەبتتوو، خەڵتتکەوی ژیتتانی بەستتەر تۆقانتتدنی و ستتام پتتڕ ستتێبەرێکی ستتاواک ستتەپێندرابوو؛
 متافە داوای کە نەتەوییەک ویک کتورد دیدرایەو؛ واڵم قتور  حتوکمی داستەپاندنی و ئەشکەنجە گرتن، بە سیاسیی
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 لەوپەڕی پیشەستازییەوی و ئتابووری ڕووی لە کوردستتان دیکترا، بتوونی لە حاشتا دیکترد، خۆی ڕیواکانی و ئینسانی
 خەڵکتی بتۆ نیتزامە بەم دژ ئێتران گەوریکتانی شتاری اڕیزایەتییەکانین سەرهەڵدانی بۆیە. ڕاگیرابوو پاشکەوتووییدا

 دژ خۆپێشاندان دیستپێکردنی و ناڕیزایەتییەکان پەریسەندنی گەڵ لە هاوکات. بوون هومێد و هیوا جێی کوردستان
 و تەقیتتیەوی کتتورد خەڵکتتی پەنگختتواردووی قینتتی و ڕق ئێتتران، ناوچەکتتانی و شتتار لە پاشتتایەتی دیستتەاڵتی بە
 .گرتەوی کوردستانیشی بەرباڵودا ئاستێکی لە ێشاندانەکانخۆپ
 

 ختۆی تایبەتمەنتدیی وردیوردی هەتتاوییەوی ی١٣٣٢ شۆڕشتی ستەریتاکانی لە هەر کوردستان خەڵکی داوای و درووشم
 و هەبتوو مەزهەبیتی نێتویرۆکێکی و ڕوخستار ئێتران دیتکەی ناچەکتانی و شتار و تاران لە شۆڕشە ئەم ئەگەر. هەبوو
 نە و بتوون مەزهەبتی داواکارییەکتان نە کوردستتان لە بتوو، - ختومەینی - شۆڕشتە ئەم "رێتبەری" لە ویانچا خەڵک

 و دێمتوکرات حیزبتی لەالیەن خودموختاری گەاڵڵەی چوارچێویی لە کوردستان خەڵکی داواکانی. بوو ڕێبەر خومەینی
 تتتاران بەدیسەاڵتگەیشتتتووی تتتازی نیکاربەدیستتتا بەریوڕووی و کرابتتوون دیتتاری دیتتکەوی کەستتایەتییەکانی و حیتتزب
 .کرانەوی

 
 لە کۆببتتوونەوی، حیزبەکتتان سیاستتەتی و بەرنتتامە دیوری لە شۆڕشتتەوی ئەم ستتەریتای لە هەر کە کوردستتتان خەڵکتتی
 دێمتوکرات حیزبتی بە خۆیتان متمتانەی بەزۆری هەڵبژاردنەکتانەوی یەکەم و جەمتاویری میتینگتی و کۆبتوونەوی رێگای

 جارێک چەند کوردستان دێموکراتی حیزبی لە هەیئەتێک شۆڕشدا، سەریتای ساڵەکانی ۆناغیق لە بۆیە. بەخشیبوو
 تتتتازی مەزهەبیتتتیە پیتتتاوی. کتتترد چاوپێکەوتنیتتتان کتتتاتی دیوڵەتتتتی لە دیتتتکە کەستتتانی و ختتتومەینی ختتتودی لەگەڵ

 بەرتەستتکی چوارچێتتوییەکی لە ئێرانیتتان مەزهەبییەکتتانی و نەتەوییتتی پێکهتتاتە هەمتتوو کە بەدیسەاڵتگەیشتتتوویکان
 کرد کورد ناوی بە نەتەوییەک بوونی لە حاشایان دیکرد، پێناسە دا”ئیسالمی ئۆممەتی“ ناوی بە مەزهەبی ڕوانینی

 شتەڕێکی و دا جیهتادی فەرمتانی ختومەینی کە بتوو ئەوی. دیکترد سەیر بێبایەخ بە میللەتەیان ئەم داخوازییەکانی و
 کۆنەپەریستتانەدا ئەقڵیتیەتە و فەرمتان ئەم ئاکتامی لە. سەپا کوردستاندا خەڵکی بەسەر مانگە سێ ماڵوێرانکەری

 بەریبەریکتتتانیی دوای. قوربتتانی بتتتوونە بێتتدیفا  کەستتتی ستتەدان بە و پێکتترد دیستتتتی کوردستتتان ستتتەر بتتۆ هێتترش
 کورستتتان، ناوچەکتتانی و شتتار لە بەشتتێک بەدیستتتەویگرتنی و پێشتتمەرگە هێتتزی و کوردستتتان خەڵکتتی قاریمانتتانەی

 عێتزیدین شتێ  مامۆستتا لە کە ”کوردستتان گەلتی نتوێنەرایەتیی دیستتەی“ الیەن لە خەڵتک ەکانیداخوازیی و ویس 
  ئەندامانی ویک ئێران گەلی فیداییەکانی چریکە و کۆمەڵە وتەبێژ، ویک دێموکرات حیزبی سەرۆک، ویک حوسینی
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 .دیکرا نوێنەرایەتی هاتبوو، پێک نوێنەرایەتیی دیستەی
 

 نیتزام دیتاریکردنی بتۆ ڕێفرانتدۆمی بەنتاو بتایکۆتی دا١٣٣٨ ساڵی لێویی خاکە ی١٤ لە پێشتر کە کوردستان خەڵکی
 بەاڵم چیتیە، نیتزامە ئەم نێتویڕۆکی و ماهییەت کە دییانزانێ خۆیانەوی ڕاستەقینەی نوێنەرانی ڕێگای لە و کردبوو

 هەمتوو نەتەویییەکتانی، متافە ویدیهێنانی بۆ کوردستان خەڵکی خەباتی ئاشتیخوازانەی ماهییەتی بەپێی دیسانیش
 و ئەستا  ئەم ستەر لە هەر. پتێش بەرێتتە دیالۆگتدا و ئاشتتیخوازانە ڕێتڕیوی بە ڕێگتایە ئەم کە بتوو ئەوی هەوڵی
 ١٣٣٨ گەالوێژی ی١٢ لە خیبریگان مەجلیسی هەڵبژاردنەکان لە چاالکانە دیکەدا دیرفەتی چەند لە کە بوو بنەمایە

 نتوێنەرانی بە دینگیتان و کترد بەشدارییان ١٣٣٨ ڕیشەممەی ی٢٠ لە ارلمانپ نوێنەرانی هەڵبژاردنی خولی یەکەم و
  سندووقەکانی هەڵویشانەویی بە کورستان خەڵکی انەی”نییەت حوسنی“ ئەم هەموو بەاڵم. دا خۆیان ڕاستەقینەی

 .ەویدرای واڵم کوردستان خەڵکی هەڵبژێردراوی نوێنەرانی لە هەڕیشەکردن و حەوزیکان لە بەشیک لە دینگدان
 
 چاریستتەری بتۆ کوردستتان خەڵکتی نتوێنەرانی دیستتتەی هەوڵتی هێشتتنەویی بێئاکتام دوای و دیتکەدا قۆناغەکتانی لە

 کوردستان خەڵکی ئێرانەوی، ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی کاربەدیستانی لەالیەن تاران لەگەڵ کورد پرسی ئاشتییانەی
 مەعتنەوی و متادی پشتتیوانیی بە کوردستتان، شمەرگەیپێ هێزی و سیاسییەکان حیزبە ڕیزی بە پەیویستبوونیان بە
 لێبتڕاوانە کوردستتان، لە گەلییەکتانی دژی سیاستەتە و نیتزام کتۆی لەگەڵ ڕاستتەوخۆ بەربەریکتانیی و خەباتە لەم

 .بوون بەردیوام خۆیان نەتەویییەکانی داخوازی و ویس  لەسەر
 

 ئێتران ئیستالمیی کۆماری ڕوانینەکانی و سیاسەت بە ەربەرانب دییەدا چوار ئەم ماویی لە کوردستان خەڵکی ڕیفتاری
- بێتت  لەگەڵ ئێستایشتتی تتتا ئەوییتتکە لەگەڵ. بینیتتیەوی ختتۆوی بە دیرفەتەکتتان و هەل بەپێتتی جۆراوجتتۆری شتتێوازی
 کورستتان خەڵکتی - دان خۆیان لەجێی و دروس  زۆری کە حیزبەکان لە گلەییانەیان و ڕیخنە هەمووی ئەو سەریڕای
 بە و هەلتتتومەرج لەگەڵ خۆگونجانتتتدن بە دراوی هەوڵ دیستتتانیش بەاڵم دیزانتتتن، حیزبەکتتتان وانیپشتتتتی بە خۆیتتتان

 کردبتتێ، واقعییەتەکتتان بە دیرکیتتان حیزبەکتتان لە زیتتاتر ئەوان لەوانەیە کە فاکتەرێتتک کتتۆمەڵە لە کەڵکتتویرگرتن
 .بدین نیشان خۆ لە مانادار کاتدا هەمان لە  و جیاواز ڕیفتارێکی کۆمەڵە

 
  سیاسیی چاالکانی بە بەرانبەر ڕژد بەرخوردێکی لە جیا داوی هەوڵی هەمیشە دییەدا چوار ئەم ماویی لە ڕێژیم
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 کوردبتوون شوناستی و هتۆڤییەت لە کوردستتان خەڵکتی نەرم، و هێواشتی بە زۆر حیزبەکتان، دوورخستتنەویی و کورد
 ویک بەاڵم. کتردووی ئینستانیی و ادیمت زۆری هەزینەیەکتی دڵنیتاییەوی بە پتیالنە ئەم بەجێگەیانتدنی بۆ و دابماڵێ
 لە بەتتایبەت هتونەری ئەدیبتی، کولتتووری، بواریکتانی هەڵستووڕاوانی و چاالکتان هەوڵتی بە متیللەتە ئەم دیبینین
 کتۆمەڵگەیەکی بە بەڵکتوو نابینتدرێ، پێتوی ئاستمیلەبوونی و تتوانەوی نەتەنیتا پۆششدا، و موزیک و زمان بەستێنی
 .دادینری بەرهەس  و زیندوو

 
 گەشتەی لەرووی کوردستتان داوی هەوڵتی هەمیشتە ئێترانیش ئیستالمیی کۆمتاری پێشتوو، ڕێژیمتی ڕیوتتی لەسەر ڕاس 

 دیتتتاردیی بە پەریپێتتتدان کتتتاریش لەم ئامتتتانجی. ڕابگتتترێ دیریتانیتتتدا بێ و هەژاری لە پیشەستتتازییەوی و ئتتتابووری
 بە متیللەتە ئەم دیسانیش بەاڵم. بووی ەکانکۆمەاڵیەتیی دزێوی دیاردی پەریسەندنی و جاشایەتی و خۆبەدیستەویدان

. بتدا بەدیستتەوی ختۆی نەبتووی ئامتادی و کتردووی تەحەمتوول کتوێریویریی و نەداری لە پتڕ ژیتانی نەفستەوی عیزیتی
 خۆیانتدا بەالی نتزم نەفت  خەڵکێکتی کتۆمەڵە ڕێگتایەوی لەم توانیبێتیتان ڕێتژیم ئەمنیەتییەکتانی دامودیزگا ئەگەر

 کوردستتتان خەڵکتتی ختتۆڕاگریی و ئیتترادی نەیتتانتوانیوی دڵنیتتاییەوی بە بەاڵم بتتکەن، بتتۆ تییانخۆشتتخزمە کە ڕابکێشتتن
 بە کە کوردستتتان ستتنووریکانی لە کتتورد الوی و پیتتر هەزاران درێتتژی و دوور کتتاروانی. بتتکەن دیستتتەمۆی و بشتتکێنن
 لتێ گیتانی رێتژیم نیستەرکوتکەریکا هێتزی تەقەی بە کەستیان چەنتد یتان کە  نیتیە ڕۆژ و خەریکن یەوی کۆڵبەری

 گیان ئامادییە خاوخێزانی و خۆی شەرافەتی پاراستنی بۆ کورد ئینسانی کە ڕاستییەن ئەو سەلمێنەری نەستێندرێ،
 .نەکا نەوی دوژمن بۆ سەر بەاڵم بدا
 

 شێوازی نیزامەدا، ئەم چوارچێویی لە هەڵبژکاردنەکان ویک پرسێکی کۆمەڵە لە کوردستان خەڵکی سیاسیی ڕیفتاری
 جتۆری لەستەر قستەکردن نیستبەت بە ئەگەر. هەڵتدیگرێ  فتری لێکدانەویی و با  کە بینییەوی بەخۆوی راوجۆریجۆ

 بە نیتزامە ئەم نێتو هەڵبژاردنەکانی ئێراندا، لە سیاسییەکان پرسە لەگەڵ پێویندی لە کوردستان خەڵکی ڕیفتاری
 پەیتتامی هەڵگتتری جیتتاوازدا هەڵتتومەرجی ەل کوردستتتان خەڵکتتی ڕیفتتتاری کە دیردیکەوێ بۆمتتان بهێنیتتنەوی، نمتتوونە
 نەبتووی هەڵبژاردنانە ئەم دێموکراتبوونی بە باویڕی قەت ئەوییکە گەڵ لە خەڵک نموونە بۆ. بووی جیاواز سیاسیی

 کتردووی کەستانێک یان کەسێک ڕیوتێک، لە الیەنگیری ڕاشکاوانە و کردوی بەشداریی هێندێکیاندا لە بەاڵم نییە، و
 کە هەڵبتتژاردنەنەدا لەو بەتتتایبەت خەڵتتک ڕیفتتتاریی شتتێوی ئەم. کتتردووی بتتایکۆتی تێکڕایتتی بە جتتاریش هێنتدێک و

 لە گۆڕانکارییەکتتان نیستتبەت بە کە دیدا نیشتتان هەیە، پارلمتتانەوی ژووری و دیوڵەت بەڕێتتویبەریی بە پێوینتتدییان
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 هاوکتات کە دیگەڕێ ویدائە بەدوای و هەستتە لەستەر ڕێتژیم نێوباڵەکانی تەیفبەندیی و ئێران نێوخۆی ئاستی سەر
. بگتترێ هەڵوێستت  ڕێتتژیمە ئەم ستتەریویی ڕیمزیکتتانی و نمتتاد بە دژ کەلەبەریکتتان، و کەلتتین زیقکتتردنەویی لەگەڵ

 و ویستتتت  مەتریحکردنتتتتی و هێنانەئتتتتارا بتتتتۆ دیرفەتەکتتتتان و هەل چتتتتووکەترین لە دیدا هەوڵ دیتتتتکەوی لەالیەکتتتتی
 خەڵتتک ڕیفتتتاریی لەم کە بۆچوونتتانەی لەو بەشتتێک یپتتێچەوانە بە ڕاستت . ویربگتترێ کەڵتتک ختتۆی داخوازییەکتتانی

 مانتتتتای دیتتتتتوانێ کەوتنتتتتانە لەگەڵ ئەم و کوردستتتتتان خەڵکتتتتی بەشتتتتداریکردنەویی ئەم وایە پێیتتتتان و نتتتتیگەرانن
 و ویستتت  بەرزکتتتردنەویی لەگەڵ هاوکتتتات ڕێگتتتایەوی لەم خەڵتتتک بکەوێتتتتەوی، لتتتێ ڕێژیمتتتی بە مەشتتترووعیەتدان
 ڕیمزیکتتانی و نمتتاد بەگژداچتتوونەویی بواریشتتدا لەم دیتتتوانێ کە بتتووی ئەوی هەوڵتتی هەمتتوو ختتۆی، داخوازییەکتتانی

 .بکا رێژیمە ئەم سەریویی
 

 ڕێتژیمە ئەم دیبیتنەوی، نزیتک ئێتران ئیستالمیی کۆمتاری ڕێژیمتی هاتنەستەرکاری ستاڵەی چل ساڵڕۆژی لە کە ئێستا
 بتتۆ هەموویتتان هەر کە بواریکانتتدا هەمتتوو لە ڕێتتژیمە ئەم سیاستتەتەکانی. هەیە کوردستتتاندا لە پتتێگەی الوازتتترین
 کوردستتتتان لە. هتتتاتووی پتتتووچەڵکردنەوی و شکستتت  تووشتتتی بتتتووی، کوردستتتتان خەڵکتتتی دیستتتتەمۆکردنی النتتتیکەم

 شوناستتخوازانەی متتاهییەتێکی کە خەبتتاتە ئەم. هەیە ڕێکختتراو و جەمتتاویری مەدینتتی، بەربەرینتتی بزووتنەوییەکتتی
 و مەدینییەکتان ڕێکختراوی بتوونی. دیدا یەکگرتووانە گوتاری تکردنیدرووس لەسەر کار هەیە، نیشتمانی و نەتەوییی
 دیستتەبەر لێ ڕێکخراوی کۆمەڵگەیەکی کەوتنیان، لەگەڵ و لێکردنیان پێشتوانی و ڕێکخراوانە بەم خەڵک متمانەی

 .بووی
 
 ڕێژیمیتان ڕیشتی پیالنێکتی هەموو چواردییەدا ئەم ماویی لە کە کوردستان ڕۆژهەاڵتی حیزبەکانی دیکەوی الیەکی لە

 متتاویی لە کە ئەوان. خۆیتتانن جەمتتاویریی پتتێگەی و جتتێگە ختتاوینی هەمیشتتە لە زیتتاتر کتتراویتەوی، تتتاقی لەستتەر
 ئەستتێندرا، لتێ گیانیتان پێشتمەرگەیان و کتادر هەزاران بە کرا، تێرۆر لێ رێبەرانیان ڕێژیمەدا ئەم دیسەاڵتداریی

 کۆبتوونەویی مووشتەکبارانی ڕێتژیمەدا، ئەم تەمەنی ساڵڕۆژی مینچلە لە هەر و، کرا بوردمان لێ باریگایان و بنکە
 خەڵکتتی و دیدین یەکڕیتتزی و یەکگرتتتووی هەوڵتتی هەمیشتتە لە زیتتاتر ئێستتتا کتترا، دێمتتوکرات قەاڵی لە ڕێبەرانیتتان
 .لێیانە چاوی کوردستان

 
  هاتنەسەرکارییەوی تایسەری لە ئێران ئیسالمیی کۆماری ڕێژیمی بە بەرانبەر کوردستان خەڵکی ڕیفتاری گشتی؛ بە
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 بەرانتتبەر و بتتووی ختتۆی نەتەویییەکتتانی و ئینستتانی ئتتازادییە و متتا  لە داکتتۆکیکردن ئەساستتی لەستتەر ئێستتتا تتتا
 .هەبووی ڕیوای بەگژداچوونەویی و هەڵوێس  سڕینەویی، و حاشالێکردن بۆ ڕێژیمە ئەم هەوڵەکانی

 
 ٢٤١١وێری ی فێبری٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان کورد  : سەرچاوی

 
 

 
 

 کورد و مێژووی کۆماری ئیسالمی
 
  
 
 
 
 
 

 ڕەزا محەممەدئەمینی

 
 - دیوڵەت» تێئتتۆریی بەستتتێنی لەستتەر ناوینتتدگەرا دیستتەاڵتی دامەزرانتتی و یەکەم جیهتتانی شتتەڕی لەدوای کتتورد
 ناویندی تیدیسەاڵ و بووی سەرکوتدا و چەوسانەوی لەژێر هەمیشە لەالیەک ئێراندا، لە( فار ) ئێرانی ی«نەتەوی
 شتێویکان هەموو بە کورد دیکەش، لەالیەکی و بسڕێتەوی ڕێگاکانەوی هەموو لە کورد نەتەوییی شوناسی داوی هەوڵی
 .داوی خۆی زیوتکراویکانی مافە دیستەبەرکردنی هەوڵی و کردووی مافەکانی لە بەرگریی

 
 لە بەتتایبەت و ناوینتدی دیوڵەتتی رشیهێ و پیالن بەر کەوتە کورد گەلی پەهلەوییەکاندا پاشایەتیی لەسەردیمی

 دژی بە ٠٢ و ٠٦ ستتتاڵەکانی ڕاپەڕینتتتی و کوردستتتتان کۆمتتتاری ستتتەردیمی شتتتکاک، ستتتمکۆی شۆڕشتتتی قۆنتتتاغی ستتتێ
 بەو بەاڵم کترا؛  ستەرکوت شتێویکان ترین خوێنتاوی و بەتونتدترین و لێکترا زۆری غەدری نەتەویکەمان، داگیرکەرانی
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 شتکاندنی و کتوردی دیستەاڵتی دامەزرانتدنی و ختۆی نەتەوییتی شوناسی ستنیپارا بۆ دا  نیشانی کورد گەلی حاڵەش
 .ناکا درێغی قوربانیدانێک و فیداکاری  هیچ لە بااڵدیس  نەتەویی هەیمەنەی

 
 بە تتتتازی ڕێژیمتتتی کە دیرکەوت زوو ئیستتتالمی کۆمتتتاری هاتنەستتتەرکاری و پاشتتتایەتی ڕێژیمتتتی ڕووختتتانی دوابەدوای
 دوای مانتگ چەنتد هەر و پێشتوویە ڕێژیمتی لە دڵڕیشتتر و دڵڕیقتتر کتورددا لەگەڵ دژایەتتی لە گەیشتتوو دیسەاڵت

 لتێ ئێرانتی ئتازادیخوازانی مەکۆی ویک کە کوردستان داگیرکردنەویی و کورد گەلی سەرکوتی بۆ شۆڕش، سەرکەوتنی
 کۆمتاری یوایەدانتاڕ و نتابەرامبەر شتەڕی لەو. ستەپاند کورددا بەسەر نابەرامبەری شەڕێکی و هێنا لەشکری هاتبوو،
 جیهتادی فەرمتانی ختومەینی تەنتانەت و نەپاراس  جینایەتکارانە و نامرۆڤانە کردیوییەکی هیچ لە دیستی ئیسالمی

 لە سەرشتۆڕانەی شکستتی پتاش دیتاری. هاویشت  تەرازوویەک تتای لە کتوفری و کتورد و دیرکترد کتورد گەلتی دژی بە
 لەوپەڕی ئەوکتات کە ئیستالمی کۆمتاری دێمتوکراتەوی، حیزبی نلەالیە شاریکان ئازادکردنەویی و مانگەدا سێ شەڕی

 کتورد پرسی چاریسەری بۆ دیوڵەتی هەیئەتی خۆی، ی«نیازپاکی» بەناو نیشاندانی و کات کڕینی بۆ بوو الوازیدا
 ڕێتتژیمەوی ئەم گەلیتتی دژی نێتتویرۆکی لە هەرویک بەاڵم خایانتتد، متتانگێکی چەنتتد دانوستتتانەکان و کوردستتتان نتتاردی
 کوردستان سەر بۆ دووباری هێرشی و چەکداریکانی هێزی تەیارکردنی و خۆسازدان بۆ هەر دانیشتنانە ئەو بوو، دیار
 ختتاکی و کتترد کتتاول کوردستتتانیان و ستتەپاندیوی کتتورددا بەستتەر شتتەڕیان دیستتان دیتمتتان هەرویک هەربتتۆیەش بتتوو؛

 .ردک سوور نەتەویکەمان ڕۆڵەکانی لە کە  هەزاران خوێنی بە کوردستانیان
 

 و ختتۆی سیاستتەتی لە بتتووی بەردیوام کوردکتتوژی ڕێتتژیمە ئەو تێتتدیپەڕێ دییە چتتوار کە ئێستتتا تتتا کتتاتەوی لەو هەر
 جینایەتێتتک هتتیچ لە پێنتتاویدا لەو و داوی کوردستتتان خەڵکتتی کتتۆمەاڵنی کوشتتتاری و ستتەرکوت و هێتترش بە درێتتژیی
 الوانتی لە پتۆل  پتۆل لەستێداریدانی وردستتان،ک گونتدیکانی و شار خەڵکی بەکۆمەڵی کوشتاری. نەپاراستووی دیستی
 و نێوخۆ لە گەلەکەمان شۆڕشگێڕانی لە کە  سەدان تێرۆری و کوردستان میلیتاریزیکردنی و بەندیخانەکان لە کورد

 شتتەڕیفکەندی. د و قاستتملوو. د گەلەکەمتتان و حیتتزب ڕێبەرانتتی لەنێویانتتدا کە واڵت دیریویی و کوردستتتان باشتتووری
 هەرویهتتتا و دێمتتتوکرات قەاڵی بەردیم لە ١٣١٣ ستتتاڵی لە یەلتتتدا شتتتەوی تێرۆریستتتتی کتتتردیویی و دیارترینیتتتانن
 هتۆی بە بتوو کە ئەمستاڵ خەرمانتانی ی١٢ لە کوردستتان دێمتوکراتی حیزبتی سیاسیی دیفتەری بنکەی مووشەکبارانی
 حیزبیش ڕێبەری دامیئەن شەش نێویاندا لە کە دێموکرات خەباتگێڕانی لە کە  دییان برینداربوونی و شەهیدبوون
 .کوردن گەلی دژی بە ئیسالمی کۆماری جینایەتەکانی لە بەشێک تەنیا دیبیندران،

 



ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران ٠٤  

 

 

113 
 

 گەالنتتی بتتاقیی و کتتورد گەلتتی نەتەوایەتیتتی متتافی بە بتتاویڕی هەر نەک دا نیشتتانی متتاوییەدا لەو ئیستتالمی کۆمتتاری
 دواکەوتتووی ئیتدۆلۆژی لە پێگەیەکتی و جتێگە هتیچ «نەتەوی چەمکی» تەنانەت بەڵکوو نییە، ئێران ستەملێکراوی

 ستتەریکییان مەبەستتتی ئەوی کتتردووی، نەتەوی لە باستتیان جارناجارێتتک ئەگەریتتش و نیتتیە تۆتتتالیتێریدا ڕێتتژیمە ئەو
 هەمتتتوو بەستتتەر ویستتتتوویانە شتتتێعەوی مەزهەبتتتی بە و ئێرانیبوونتتتدا هەیکەلتتتی لە کە فارستتتە بااڵدیستتتتی نەتەویی

 ئێرانیستتتی پتتان شتتوێنیزمی دووپتتاتکردنەویی الیەک لە کە سیاستتەتێک. ننبیستتەپێ ئێرانیتتدا دیتتکەی نەتەویکتتانی
 ئەو دیربتڕی دیکەش لەالیەکی -  ناشیرین و زبر زۆر بەشێوییەکی دیاری -  پەهلەوییە بنەماڵەی دیسەاڵتی سەردیمی

 کە هەیە، گرینگتتتی ئیستتتالمی کۆمتتتاری دیستتتەاڵتدارانی بتتتۆ کاتێتتتک تەنیتتتا نەتەویختتتوازی و نەتەوی کە ڕاستتتتییەیە
 باویڕیتان ئەوان ئەگینا، دابێ؛ فقیهت موتڵەقەی ویالیەتی مەکتەبی لە ئیسالمی بناژۆخوازیی ئایدۆلۆژیای لەخزمەت

 .دیکەن نیشتمانپەرویری و واڵت و نەتەوی لە حاشا و هەیە ئیسالمی ئۆمەتی بە
 

 و، چەوستاویتەوی و کتراوی تستەرکو کردنی نەتەوایەتی مافی داوای و بوون کورد بەر لە هەم ئێران واڵتی لە کورد
 لە زۆر مەودایەکتتی و کەلتتێن داوی هەوڵتتی ڕێتتژیم هەرویهتتا. لێکتتراوی ستتتەمی ستتوننەمەزیبەکان لە بەشتتێک ویک هەم
 دیبینین ئێستا و هێناوی شکستی سیاسەتەشی ئەو بەاڵم بکا، دروس  ئێراندا لە سوننی کوردی و شیعە کوردی نێوان
 ئەمەش و بتوویتەوی بەرز زۆر( شتێعەکان کوردی) کوردستان خوارووی کوردیکانی نێو لە نەتەوییی ئینتمای و شونا 
 ستەیر ئەمنییەتی ناوچەیەکی ویک هەم ڕابردوودا دییەی چوار ماویی لە کوردستان لەویش جگە. تاساندووی ڕێژیمی
 تتااڵن باریوی رزۆ لە هەمیسان و نەکراوی جێبەجێ لێ داهاتی و کار خوڵقێنەری ئابووریی پڕۆژییەکی هیچ و کراوی
 هەژارتتترین ئتتابوورییەوی بتتاری لە بەلووچستتتان پارێزگتتای دوای کوردستتتان الیەک لە دیبینتتین بتتۆیەش هەر کتتراوی؛
 .دایە ئێران لە بێکاری ڕێژیی سەریویی ڕیزی لە دیکە الیەکی لە و ئێرانە ناوچەی

 
 لە ڕوو ژیان بژێوی بۆ کردووی ناچار سنوورییەکانی ناوچە خەڵکی بەتایبەت و کوردستان خەڵکی بێکاری، دیاردیی
 ڕابتتتردووی ستتتاڵی ٠٤ لەمتتتاویی بڵێتتتین ئەگەر نیتتتیە ئێغتتتراق هتتتیچ و بتتتکەن کتتتۆڵبەری ویک مەترستتتی پتتتڕ زۆر کتتاری

 کوردستتان ئاستایی خەڵکتی و کاستبکاران و کتۆڵبەران لە کە  هەزاران بە گەلییەدا دژی ڕێژیمە ئەو دیسەاڵتداریی
 پاستتداران ستتپای چێنتتدراویکانی میتتنە تەقیتتنەویی بەهتتۆی هەرویهتتا و ژیمڕێتت چەکتتداریکانی هێتتزی تەقەی بەهتتۆی
 .بوون نقوستان و بریندار و کوژراون
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 بەاڵم. بنووسرێ لەسەر الپەڕیی سەدان بە دیکرێ و کرا لێوی باسی کە ڕیشتری لەوی زۆر ئیسالمی کۆماری کارنامەی
 دییە چتتوار بڵێتتین دیبتتێ بێنتتین باستتەکە بە ییکۆتتتا و بکەیتتن بتتابەتەکە کۆبەنتتدی بمتتانەوێ ڕستتتەیەکدا لە ئەگەر

 و کوشتتتار و ستتەرکوت و نەهتتامەتی و دۆزیخ دییە چتتوار واتتتای بە کتتورد گەلتتی بتتۆ ئیستتالمی کۆمتتاری دیستتەاڵتی
 .دیبێ درێژیی هەر چاریڕیشییە و دۆزیخ ئەو بمێنێ ڕێژیمە ئەو هەتا دڵنیاییەوی بە و بووی دواکەوتوویی

 
 ٢٤١١ی فێبریوێری ٣: ڕێکەوتی  -ورد  ماڵپەڕی کوردستان ک: سەرچاوی

 
 

 
 

 دەسەاڵتی تاج و مەندیل لە قانوونی ئەساسیی ئێراندا
 
  
 
 
 
 
 
 

 عومەر باڵەکی

 
 کۆمتتاری نیزامتتی دیستتەاڵتی هاتنەستتەر و پاشتتایەتی نیزامتتی ڕووختتانی ستتەر بە ستتاڵ چتتل ئەمستتاڵ ڕێبەنتتدانی ی٢٢

 و باشتتر ژیتانێکی دیستتەبەری مەبەستتی هیتوا بە رانئێت گەالنتی پتێش لەوی ستاڵ یەک و چل. دیبێ تێپەڕ ئیسالمی
 مەسکەن، نان، دروشمی بە  و کۆمەاڵیەتییەکاندا پێویندییە تەنانەت و ئابووری و سیاسی بواری لە سەردیمیانەتر

 بە نیزیتک دوای ڕاپەڕیتنە ئەم بتۆ ئێتران گەالنتی ئیترادیی. شتەقام ستەر ڕژانە پاشایەتی ڕێژیمی دژی بە و ئازادی
 .سەرکەوت پاشایەتیدا ڕێژیمی ئەمنیەتیی دڕندیی دیزگای و پۆشتەوپەرداخ سپای سەربە ساڵێک
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 کە بکتتاتەوی لەوی بیتتر هەبتتوو کە  کەم و بتتوون ستتەرکەوتن سەرمەستتتی ئێتتران گەالنتتی ئەوکاتتتدا هەلتتومەرجی لە
 مەشترووتە شتیشۆڕ دیورانی ویک شیعە ڕۆحانییەتی هەلومەرجەدا لەو. دیبێ چۆن ئێران داهاتووی سیاسیی سیستمی
 هتیچ ستاختارییەوی، بواری لە کە کایەوی هێنا سیستمێکیان و بوون خەڵک سۆزی و هەس  سواری و مەیدان هاتنەوی

 دابتوو ختۆی جێتی تەخت  و تتاج و گۆڕدرابوون ناویکان تەنیا و پێشوو، ڕێژیمی لەگەڵ نەبوو ئەوتۆی جیاوازییەکی
 .سەرچاوی هەمان مەشرووعییەتیش سەرچاویی و دیسەاڵت هەمان دیسەاڵت بەاڵم پشتی؛ و مەندیل و شاقەل بە
 
 قتانوونی و مەشترووتە ئەساستیی قتانوونی متوتەممەمی بڕگەکتانی و ئەسڵ بە پش  بابەتە ئەو ڕوونترکردنەویی بۆ

 بەتەواوی دادینێتین، یەکتتر تەنیشت  لە بڕگتانە و ئەستڵ ئەو کاتێتک چونکە دیبەستین، ئیسالمی کۆماری ئەساسیی
 زیانمەنتد بەڵکوو نەکردووی قازانجیان نەک پاشایەتیدا ڕێژیمی ڕووخاندنی لە ئێران گەالنی کە ەوێدیردیک بۆمان
 مانتتایە بەو بەڵکتوو بتووی، باشتتتر ئیستالمی کۆمتاری لە پاشتتایەتی ڕێژیمتی کە نیتیە مانتتایە بەو ئەوی دیتاری. بتوون

 پاشایەتی ڕێژیمی ڕووخانی بۆ کە وینەبو قوربانییە و خوێن هەموو ئەو بارتەقای نەک ئێران گەالنی دیسکەوتی
 

 کۆمتاری ئەساستیی قتانوونی و مەشترووتە ئەساستیی قتانوونی متوتەممەمی ئەسڵی چەند لەنێوان خێراش بەراوردێکی
 ئەویندی تەنیا نییە، ئەوتۆیان جیاوازییەکی ئێران پاشایەتیی سیستمی و ئیسالمی کۆماری کە دیڵێ پێمان ئیسالمی
 بەریوی ئێتران دییتهەوێ و الئتیکە واڵت بەڕێتویبەریی و سیاستی سیستتمی کە دیدا یشتانن ختۆ وای ئێتران شتای نەبێ

 تایبەتمەنتدییەیان ئەو ڕێتبەر ختودی و ئیستالمی کۆمتاری سیستمی بەاڵم بەرێ، پێشکەوتن و تەمەدون دیروازیکانی
 .هەیە پێشکەوتوو جیهانی هەمووی لەگەڵ شەڕیان سەری! دنیا ئەم بەختەوریی و بەهەش  پێناو لە و نییە تێدا

 
 و ئیستالم کە دیکتا واڵت ڕیستمی مەزهەبتی و دیتن لە بتا  مەشترووتە ئەساستیی قتانوونی متوتەممەمی یەکی ئەسڵی

 تتێ کاتتدا هەمان لە و بێ مەزهەبە ئەو هەڵگری پاشا دیبێ کە دیکا تەئکید و، ئیمامییە دوازدی شیعەی مەزهەبی
 .مەزهەبە ئەو پەریپێدانی بۆ بکۆشێ

 
 دوازدی شتیعەی مەزهەبتی و ئیستالم ئێتران، ڕیستمیی دینتی»: دیڵتێ ئیستالمی کۆماری ئەساسیی قانوونی ی١٢ ئەسڵی

 ئێتران ستەرکۆماری و ئیستالمی کۆمتاری ڕێتبەری ئەساستی؛ قتانوونی ی١١٣ و ١٤١ و ٣ ئەستڵەکانی بەپێتی و ئیمامییە
 .«بن مەزهەبە و دین ئەو هەڵگری دیبێ
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 قانوونێتک نابێ میللی شووڕای مەجلیسی کە، دیکا لەوی با  مەشرووتە ئەساسیی قانوونی موتەممەمی دووی ئەسڵی
 بەستەر چتاودێری ئەویی بتۆ و، هەبتێ دژایەتتی واڵت ڕیستمیی مەزهەبتی و دیتن قانوونەکانی لەگەڵ کە بکا پەسند

 کە دیکتا شتیعە مەزهەبتی زانایتانی لە کەستی ٣ هەیئەتێکتی پێویستتیی لە بتا  ئەستڵەدا لەو هەر بتکەن مەجلیسدا
 ئەوی لەستەر دیکتاتەوی تەئکیتد هەرویهتا. مەجلی  ڕیسمیی ئەندامی دیبنە ڕاستەوخۆ و، دیبژێرێ هەڵیان ەجلی م
 مەجلتی  ستەرۆکی لەستەر جێبەجێکردنەوی خانەی بکەوێتە ئەویی پێش کرا پەسند مەجلیسدا لە قانوونێک هەر کە

 تەنتانەت. هەڵویشتێتەوی بێ، واڵت سمییڕی مەزهەبی و دین پێچەوانەی ئەگەر ئەویی بۆ کەسە ٣ بەو بدرێ واجبە
 بە ئتتاڵوگۆڕێکی هتتیچ و دیمێنێتتتەوی ختتۆی ویک زیمتتان ئیمتتامی دیرکەوتنتتی هەتتتا ئەستتڵە ئەو دیڵتتێ پێتتداگرییەوی بە

 و شتێوی بە جتار ئەو بەاڵم دیکتا هەیتئەتە لەو بتا  ئیستالمیش کۆمتاری ئەساستیی قانوونی ی٠ ئەسڵی. نایە سەردا
 و نیزامتی فەرهەنگی، ئیداری، ئابووری، ماڵی، سزادان، مەدینی، قانوونەکانی مووهە»: دیڵێ و دیکە ڕوخسارێکی

 لە هەرویهتا و نیگەهبتانە شتووڕای ئەستتۆی لە ئەوی دیاریکردنی و …و بێ ئیسالمی ڕێوشوێنی بەپێی دیبێ سیاسی
 .نییە قانوونیی ئیعتباری نیگەهبان شۆڕای بەبێ ئیسالمی شۆڕای مەجلیسی دیڵێ دا١٣ ئەسڵی

 
 دیتارییەکی ستەڵتەنەت»: دیڵێ و دیکا پاشا پێگەی لە با  مەشرووتە ئەساسیی قانوونی موتەممەمی ی٣٣ ەسڵیئ

: دیڵتتێ ئیستتالمیدا کۆمتتاری ئەساستتیی قتتانوونی ی٣٦ ئەستتڵی لە. پاشتتا بە دیدرێ متتیللەتەوی الیەن لە کە ختتودایە
 کردووی حاکم خۆیدا چارینووسی بەسەر ئینسانی ئەوی هەر و خودایە ئی ئینسان و جیهان بەسەر ڕیها حاکمییەتی»
 .«دیبا بەڕێویی دین دوایەدا ئەسڵەکانی لە کە ڕێگایانە لەو داوی پێی خوا مافەی ئەو میللەت …
 

 پلەوپتایەی ستەرێی بتردنە بتۆ دیکتا پاشا دیسەاڵتی لە با  مەشروتە ئەساسیی قانوونی موتەممەمی لە ٠٢ ئەسڵی
 لەبەرچتاوگرتنی بە ئیفتخاری ئیمتیازاتی و نیشان و نیزامی پلەی ەخشینیب»: دیڵێ و سپا نیزامیی فەرماندیهانی

 کە هتاتووی دا٦ ختاڵی لە ئیستالمیدا، کۆمتاری ئەساستیی قتانوونی ی١١٤ ئەستڵی لە. «پاشتایە بە تایبەت قانوونی
 شتتییگ فەرمانتدیی هێزیچەکتداریکان، هاوبەشتی ناوینتدیی ستەرۆکی دیستلەکارکێشتانەوی قبتووڵی و البردن و دانان
. دایە ڕێتتبەر دیستتەاڵتی چوارچێتتویی لە ئینتزامییەکتتان، و نیزامتتی هێتتزی بەرزی فەرمانتتدیکانی پاستتداران، ستتپای

 هێتزی هەموو فەرماندیی پاشا کە دیکا، لەوی با  مەشرووتەدا ئەساسیی قانوونی موتەممەمی ی٣٤ ئەسڵی هەرویها
 کە هتاتووی دا٣ و ٠ ختاڵی ١١٤ ئەسڵی ئیسالمی، اریکۆم ئەساسیی قانوونی لە و دیریاییە و ویشکایی چەکداریکانی

  هێزی ئامادیباشی و ئاشتی و شەڕ ڕاگەیاندنی و چەکداریکانە هێزی هەموو فەرماندیی ئیسالمی، کۆماری ڕێبەری
 .ڕێبەری ئەستۆی لە چەکداریکان
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 :دیکا پۆلین بەشدا سێ بە واڵت بەڕێویبەریی سیستمی دا٢٢ ئەسڵی لە مەشرووتە ئەساسیی قانوونی موتەممەمی لە
 
 لە پێکتدێ کە قتانوون بەڕێتویبردنی بەستەر چتاودێری و قتانوون داڕشتتنی بە تتایبەتە کە قانوونتدانان دیزگای -١

 و نووستین متافی ستەرچاوانە لەو کتام هەر کە ستەنا مەجلیستی و میللی شۆڕای مەجلیسی و شاهان شای شکۆ، خاوین
 پێوانەکتانی لەگەڵ نەبتێ دژایەتیتی کە بەوی بەستتراویتەوی قتانوونە ئەو دیوامتی بەاڵم هەیە؛ قانوونیتان داڕشتنی
 .شاهانە ئیمزای و مەجلیسەکان پەسندکراویکانی و شەر 

 دادویری دیزگای -٢
 بەهۆی فەرمانەکان و قانوونەکان کە مانایە بەو پاشایە، بە تایبەت( مجریە قویی) واڵت بەڕێویبەریی دیزگای -٣

 ی٣٢ ئەستڵی. دیکتا دیتاری قتانوون کە شتێوییە بەو دیچن؛ بەڕێوی پاشاوی بەناوی ڵەتدیو مەئموورینی و ویزیریکان
 لە پێکهتاتوون واڵت بەڕێتویبەریی دیزگتای»: دیڵتێ بابەتە ئەو سەر لە ئێران ئیسالمیی کۆماری ئەساسیی قانوونی

 و ڕیهتا ویالتتی رینەزی ژێتر لە کە( قضتاییە) دادویری ،(مجتریە) بەڕێتویبەری ،(مقنتنە) قانوونتدانان دیزگای سێ
 بە و جیتاوازن یەکتتر لە دیزگتایە ستێ ئەو. دیچتێ بەڕێتوی قتانوونە ئەو دوایە ئوستوولەکانی بەپێتی ئۆمەت ئیمامی
 .دیکەن کار یەکتر لە سەربەخۆ شێویی

 
 پاشتا ئیستالمیدا، کۆمتاری ئەساستیی قتانوونی لە هەم و مەشرووتەدا ئەساسیی قانونی موتەممەمی لە هەم دیبینین

 بەڵتگەیەک هەر ستەر لە پاشتا ئیمتزای قتانوون، چتاودێری هەم و بن قانووندانەر هەم دیتوانن تەنیا بە ەرڕێب یا
 .حکوومەتی حوکمی دیبێتە ڕێبەریش ئێستای ئیمزای و قسە و هەبووی قانوونی حوکمی

 
 دیتاریی یپاشتایەتییەکە کترد باستمان ویکتی کە بتوو پاشتایەک خاوینی ئێران پاشایەتیدا، حکوومەتی سەردیمی لە

 زیوی ستەر لە ختوایە ستێبەری شتا کە بتوو ئەوی شوعار سەردیمدا لەو. درابوو پێی خەڵکەوی لەالیەن کە بوو، خودا
 شیعە دنیای تایبەتی بە ئیسالم جیهانی ڕێبەری زیمان ئیمامی پەیدابوونی هەتا ئیسالمیدا کۆماری سەردیمی لە و،
 سەر لە خوایە نوێنەری دیکە مانایەکی بە و؛ زیمانە ئیمامی نەرینوێ ئەو و؛ ئیسالمییە کۆماری ڕێبەری ئەستۆی لە

 .زیوی
 
  میللی شۆڕای کە سەنا و میللی شووڕای مەجلیسی هەبوو، مەجلیسی دوو ئێران پاشایەتیدا حکوومەتی سەردیمی لە
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 پێتک کە  ٦٤ لە کە ستەنا مەجلیستی و هەڵتدیبژێردران خەڵکەوی الیەن لە ئیسالمی کۆماری ئێستای ویک بەزاهیر
. خەڵکەوی الیەن لە دیکە کەسەکەی ٣٤و هەڵدیبژێردران پاشاوی خودی الیەن لە کەسیان ٣٤ کەسە ٦٤ ئەو. هاتبوو

 کە نیگەهان، شووڕای و ئیسالمی شووڕای مەجلیسی هەیە، قانووندانان مەجلیسی دوو ئیسالمیدا کۆماری سەردیمی لە
 دیدرێ، پتتێ دینگتتی خەڵتتکەوی الیەن لە نیگەهبتتان شتتۆڕای یپتتاڵوێن لە تێپەڕبتتوون دوای ئیستتالمی شتتۆڕای مەجلیستتی

 هەڵدیبژێردرێن ڕێبەریوی الیەن لە ڕاستەوخۆ کەسیان ٦ دێ پێک کە  ١٢ لە کە نیگەهبان شۆڕای مەجلیسی بەاڵم
 .ڕێبەری هەڵبژاردیی بۆخۆی کە) ئێران دادی دیزگای سەرۆکی الیەن لە دیکەش کەسی ٦ و

 جیتاوازی ساڵیان سەد مەودای کە واڵت بنەڕیتیی قانوونی دوو نێوان لە بوو ێکپێکگرتن سەریوی خاڵەی چەند ئەو
 شتتیعەی مەزهەبتتی بە بتتوو واڵت ڕیستتمیی مەزهەبتتی کە ئەوی دوای لە کە دیڵتتێ پێمتتان خوێنتتدنەوی ئەو بەاڵم هەیە،
 و دیستتەاڵت یتا و بتن دیستتەاڵتدا لتووتکەی لە داوی هەوڵیتان شتتیعە ئتایینیی ڕێبەرانتی کتتات هەمتوو ئیمتامی، دوازدی

 و ئاخونتد دا،٣٢ ستاڵی شۆڕشتی لە چ و مەشترووتە شۆڕشتی ستەردیمی لە چ بتۆیە. بن دیستیاندا لەژێر دیسەاڵتدار
 خەڵتک؛ متافی و دێموکراستی و ئیتنقالب و شتۆڕش بەنتاوی نەیانهێشتتووی و، گێتڕاوی بەرچاویتان ڕۆڵی ئایەتوڵاڵکان

 .بچێ دیس  لە دیسەاڵتیان و واڵت
 

 تتانوپۆی متاڵی و ئیتداری فەستادی و ناڕازییەکان زیندانی بە ببوو ئێران پاشایەتیدا، یزامیین سەردیمی لە ئەگەر
 لە دیستتتێویردانی ڕۆژانە( ستتاواک) شتتا ئەمنییەتیتتی دیزگتتای و، گرتبتتوو پاشتتای بنەمتتاڵەی بەتتتایبەتی و حکتتوومەت
 لە ئێستتتا بتتوو؛ ەدیغەق و بتتڤە واڵت بەڕێتتویبەریی سیستتتمی لە ڕیخنەگتترتن و قستتەکردن و دیکتترد خەڵکتتدا ژیتتانی
 ڕادییەک بە داهتاتی کەم و هەژاری و، کراوی بەدامەزراوی دیوڵەتیدا دامودیزگای نێو لە گەندیڵی ئیسالمیدا کۆماری
 ئەگەری تارانتتتدا دیستتتەاڵتدارانی ڕووی بە ستتتاتێک و ئتتتان هەر ق، هتتتاتووی لتتتێ بتتتۆمبی ویک کە گرتتتتووی پەریی

. دیخنکێتتتنن خەڵتتتک و دیکەن ستتتەرکوت ناڕیزایەتییەکتتتان ەردیوامب ئەمنیەتییەکتتتانیش دیزگتتتا. هەیە تەقیتتتنەویی
 دیکە، بابەتی دییان و ئەوانە هەموو سەریڕای و کردووی زیادی سەرسوڕهێنەر ڕادیی بە کۆمەاڵیەتییەکان نەخۆشییە
 یندیتوان بەکورتی. ئێران گەالنی گیانی بەاڵی بۆتە شۆڕشە؛ هەناردیکردنی کە ئیسالمی کۆماری دیریکیی سیاسەتی
 ستتەر بە ڕیویتتونەوی کتتۆلکە لە ئیستتالمی کۆمتتاری نیزامتتی ستتەرکاری هتتاتنە و پاشتتایەتی نیزامتتی ڕووختتانی بە بڵێتتین

 .کەوتوون بەرازیدا
 

 ٢٤١١ی فێبریوێری ٣: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان کورد  : سەرچاوی
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  له وتنی شۆڕشی ئیسالمی ركه سه  ینی له ری ئیمام خومه كان و كاریگه وتی ڕوداوه ره

 ٧١١١ -٧١١٩ئێران 
  
 
 
 
 
 
 
 

 مێژوو  ر له د جاف، ماسته حمه ركان ئه ئه: نوسینی

 
 :كی پێشه

 
، بتووه هتۆی ڕوخانتدنی سیستتمی میراتتی (ینی ئیمتام خومته)تی  رایته ڕیبه  به 9191ساڵی   شۆڕشی ئیسالمی ئێران له

 .نرێ  ی ڕابردوو داده ده می سه ی دووه كانی نیوه گهگرن  روداوه  كێك له یه ی ئێران، به ساڵه 9144یی پادشایی  ماڵه بنه

ن  الیتته  زاشتتای بتتاوكی لتته ئێتتران، ی ڕه وه دوای دورخستتتنه  كتته  وییتته هله ی په ماڵتته م پادشتتای بنه زا شتتا، دووه محمتتد ڕه
  كترد كته ده  وه سی لتهتادا با ره سه ، له(9)شای ئێران  بێته ساڵیدا ده 99نی  مه ته ، له9109ساڵی   له   وه كانه ریتانیه به
  كان لتته ودای ئازادیته ك مته یته واییتدا، تاڕاده رمانڕه تاكانی فه ره سته له  ربۆیته وه، هه ناكاتته  كانی بتاوكی دوبتاره ڵته هه

 .بێ  ئێران فراوان ده
 
ی نتوێ  نار خستنی دوكتۆر محمد مصدق و دروستكردنی كابینه و كه 9110ئابی  91تای  نجامدانی كوده اڵم دوای ئه به
اڵتی دیكتتاتۆری ختۆی  سته زا شتا بتۆ ئێتران، هێتدی هێتدی ده ی محمتد ڕه وه ڕانه زلواڵی زاهیدی و گه تی فه رۆكایه سه به

، 9191ستاڵی  له  ی كته وه ئته  گاتته بێ  و تتا ده ڵك فراوان ده زایی خه ژاری و ناڕه ی هه مینه ش زه مه به. كات جیگیر ده
 (.٢)نرێ ی بهێ كه اڵته سه ده  كۆتایی به
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  دواتتر ،9197ستاڵی   ندی روبه زاشتا لته سته اڵتی محمد ڕه سه و ده  با  له پێگه  كه  وڵ دراوه یه دا هه وه م تویژینه له
  ینی لتته ری ئیمتتام خومتته وتن و كاریگتته ركتته كان و ده تیتته زایه كان و تونتتد بتتوونی ناڕه فتتراوان بتتوونی خۆپیشتتاندانه

  گشتتتی لتته به  كتته وه توێژینه. بكرێتت  ،9191شتتوباتی  99  وتنی لتته ركه ، تتتا ستتهتی كردنتتی شۆڕشتتی ئێتتران ركردایه ستته
ر  سته ریان له كتان و كاریگته گرنگتترین ڕوداوه  تیایانتدا، بتا  لته  ، كه نجام پێكهاتووه ره ر و ده وه هكی و پێنج ت پێشه
 .كان كراوه تیه زایه وپێشچونی شۆڕش و فراوانبوونی ناره ره به
 

ی  وه مریكا بتتۆ تتتاران، باڵوكردنتته وكاتی ئتته رۆكی ئتته ری ستته ردانی كارتتته ستته:  ش بتتریتین لتته و ڕوداوانتته دیتتارترینی ئتته
  ئابادان، بوون به  ما رك  له ی ئیتالعات، سوتاندنی سینه ڕۆژنامه  ینی له ئێمام خومه  تی ئامێز به وتارێكی سوكایه

پیاوانی ئاینی، كتۆچی   له  وه مدانی چاكسازی و نزیك بوونهنجا وڵدانی بۆ ئه ریف ئیمامی و هه زیرانی شه رۆك وه سه
زگتتای ستتاواك، ڕوداوی كوشتتتاری    و تاوانبتتاركردنی ده جتته شتتاری نه  نی لتته یتته دوایتتی مصتت فی، كتتوڕی ئیمتتام خومه

ار و ختی زیرانتی شتاپور بته رۆك وه نستا، سته ره عێتراق و ڕۆشتتنی بتۆ فه  ینی لته ركردنی ئیمام خومه ، ده یدانی ژاڵه مه
 .وتنی شۆڕش ركه ینی بۆ ئێران و سه ی ئیمام خومه وه ڕانه زاشا، گه ن محمد ڕه الیه جێهێشتنی ئێران له

 
 :م كه ری یه وه ته

 
 .دا ٧١١٩ندی ساڵی  روبه سه  تی شاهنشاهی له حكومه

 
وشتتێكی  ڕه  ئێتتران، لتتهزاشتتای  اڵم محمتتد ڕه یی، بتته نتتدین خۆپیشتتاندانی نێوچتته چه  تی و زایتته بوونی ناڕه ڕای هتته ره ستته

واڵی ئتارامی و جێگیتری سیاستی  ران، هتهكانی ئێت زگتا ستیخوڕیه ده. 9197ساڵی نوێی   نێته ك ئارامدا، پێده یه تاڕاده
   بوو، هیچكته ئارادا نته ڕودانتی شتۆڕش لته  ك باسكردن لته یه هیچ شێوه یاند، به گه پادشای واڵت ده  یان به و واڵته ئه
ك  باستكردنی روختانی شتا وه: )ی حستین فیردوست  وتته  ت بته نانه ته  كرد، ده ودانی شۆڕشی نهئێراندا پێشبینی ڕ  له
 (. ٣) (كرا یر ده كردن سه گاڵته زم و به
 
( Paul E. Erdman/ ئێردمتان. پتاول ئتی)نێتوی   بته  كه رێكی جوله ، نوسه9199ساڵی  له  كاتێكد بوو كه  له  مه ئه

نوستتێ ، تیایتتدا  ده( the Crash of 1979///  9191ستتی  ره هه)ناونیشتتانی   زمتتانی ئینگلیتتزی، بتته  كتێبێتتك بتته
 ( ٠) كردبوو 9191ساڵی   پێشبینی ڕوخانی شای له
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ردانی  دوای سته  فتته ش هه ت شته نانته بتوو، ته  ڕی باشتیدا وپه مریكا له كانی ئێران و ئه ندیه یوه مان كاتیشدا په هه له
زاشتا  تی محمتد ڕه نه ڵته ی سته ماوه نها لته تته  مریكا، كه وكاتی ئه رۆكی ئه ری سه مریكا، جیمی كارته شای ئێران بۆ ئه

وروپی،  نتد واڵتێكتی ئته رێكدا بتۆ چه فه سه  رگرتبوو، له ی وه و پۆسته ئه  مریكا بوو رۆكی ئه مین سه شته هه ر دا، كارته
 (.٣)میوانی شای ئێران  بێته ، دهوی گۆڕینی ساڵ تاران و بۆ شه  نێته یه گه خۆی ده 9199 - 99 - 09  له
 

ی هتاتنی ستاڵی نتوێی  بۆنته  م وتاریتدا بته كته یه كرێ  و له شاری تاران پێشتوازی لێتده ران له كۆشكی نیاوه  ر له كارته
یی شاهنشتتا، ئێتتران  وایی بێوێنتته رمانڕه هتتۆی لێهتتاتویی و فتته  بتته: )..... ڵێتت  كتتات و ده شتتای ئێتتران ده ، ڕو له9197
نابتان و  جته( كاریزمایی)هۆی  ش به مه ن شكۆ، ئه ی دونیا، خاوه ژاوترین ناوچه نێو شڵه  له  كی ئارام یه رگهدو  ته بووه
  كان به زاییه ناڕه  نێ  كه اڵم زۆرناخایه به. (٦) ...(  تانه ت هه كه له نێو گه  له  كه  نابتانه ی جه ویستیه و ڕێزوخۆشه ئه

وام  رده ش به مه یدانی ملمالنێكان و ئه مه  بنه كان ده ئایینیه  نده زانكۆ و بازاڕ و ناوه قام و ن و شه ده ڵده رهه توندی سه
 .ئێران  تی له تی پاشایه سیستمی میرایه  بێ  تا كۆتایی هێنان به ده

 
 :م ری دووه وه ته

 
 .نی نازناوی ئیمامرگرت ری شۆڕش و وه ك ڕێبه ینی وه تواڵ خومه وتنی ئایه ركه ر ده رامبه كان به وه كاردانه

 
كتۆچی   (دیتن علتی شتا)ی  وره گته كی ساداتی ئاینی خوراسانه و باپیره یه ماڵه بنه   و له  یه(روح الله)ینی، ناوی  خومه
واوكردنی خوێنتدنی  ، دوای تته ركتردووه ناوبتانگی ده( د هینتدی حمه ید ئه سه)  بۆ كشمیر و هیند و باپیری به  كردووه

كات و دوای سێ كچ،  رگیری ده وێ هاوسه ئێران و له  له( ین خومه)ی  ناوچه  چێته ك مامۆستا ده ه ، و جه نه  ئاینی له
 (.٢)گرێ  رده وه( ینی خومه)بێ  و دواتر نازناوی  دایك ده له( مص فی)نێوی   كوڕێكی به

 
 ٠نی  مته   و كاتێتك تهبێت دونیا و بچوكترین منداڵی مص فی ده  دێته كۆچی 9094می  مادی دوه جه 94  روح الله، له

واو كردنیشتی  رخویندنی ئاینی و دوای تته به  خرێته دواتر ده(. ٨)كات بێ ، باوكی كۆچی دوایی ده رۆژ ده ٢٢مانگ و 
هۆی  دا بته یته وماوه ، له(١)كتات رده ك پیتاوێكی ئتاینی ناوبانتگ ده مامۆستتاو وه  بێتته ی ئایینی شاری قوم ده وزه حه  له
نجام  ره كرێ ، سه ستگیر ده ندجارێك ده ت و شای ئێران، چه كانی حكومه كاره  گرتن له  خنه تی و ڕه هزای ربڕینی ناڕه ده

   جارێكی دیكه( 9000ئابان  90) 9190ر  نوامبه 0كات و له  جێده ردا جێبه سه ی به وه ت سزای دورخستنه حكومه
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 (. ١٤)كرێ  ی واڵتی توركیا ده وانه ڕه  ێوه وه ی میهراباد و له خانه بۆ فڕۆكه  وه گوێزرێته وخۆ ده كرێ  و ڕاسته ستگیر ده ده
 

  كتته( ١١)كرێتت    ده جتته شتتاری نه ی  وانتته ستت  و هۆكارێتتك ڕه به نتتد مه چه توركیتتا، به  ی لتته وه ك مانتته یتته پتتاش ماوه
ری ئایینی وونكردنی كاروبا  رقاڵ كردنی به سه ڵكی ئێران و خه  ینی له دابڕینی ئیمام خومه:  دیارترینیان بریتین له

  ستكی چتاالكی سیاستی لته رته بوونی ئتازادی و به  ، نته جته نه له  ب زمتانی شتیعه ره نێو پیاوانی ئایینی دیتاری عته  له
ت  ستیایه  ی دیتن لته وه جیاكردنته  بڕوایتان بته  یته وزه و حه پیاوانی ئتاینی ئته    كه جه بی نه زهه عێراق، بارودۆخی مه

وێ  و لته  وه بێتته ده  وانه پێچه  م بۆچوونانه اڵم ئه به(. ١٢)عێراق له  ی شیعه و الوازی پێگه  ی سونهوا رمانڕه بوو، فه هه
ڵ  گه ، له(90)كات ده  اڵڵه گه( های فقیه تی ڕه ویالیه)تی ئیسالمی  و تیۆریای حكومه  وه كاته ده  وه وتنه  وانه  س  به ده
ی  شێوه كانی به وتاره  دواوه به  وكاته ، ئیدی له(90)نێ  پێن داده رعی و خۆسه ناشه  تی به نه ڵته تی سه شدا حكومه وه ئه
بی ئێرانی  زهه ی مه ڵگه ر كۆمه سه ری له رچاو كاریگه كی به یه شێوه ئێران و به  وه برێنه كاسێ  ده  گیردرێن و به نگی ده ده

  باستتی لێتتوه(  وه هۆی شتتریته شتتۆڕش بتته)  ، بتتهكانیدا یاداشتتته وشتتیروان مصتت فی له نه  ربۆیتته ، هه(91)ن كه دروستتتده
 (.99)كات ده
 
ئابتان 9) 9199 - 94 - 90لته ینی  كتوڕی ئیمتام خومته( ینی مصت فی خومته)ناكاو و گومانتاوی  ڕاستیدا مردنی لته له

 رخانی تونتدبوونی رچته زانتی، ختاڵی وه بكتوژ ده  یتان بته(ستاواك)زگای  ڵكی ده خه  كه، (99)  جه شاری نه له( 9019
شتاری   خاك ستپاردنیدا لته ڕۆژی بته له  ربۆیه ینی بوو، هه و ناوبانگی ئیمام خومه هێزبوونی پێگه كان و به تیه زایه ناڕه
 94و ( 97) وه وێتته كه ردرێ  و توندوتیژی فراوانی لێده نجام ده كانی ئێران خۆپیشاندان ئه ی شاره زۆربه   ، له جه نه
 (.91)كرێن ی خاك ده رده سپه ئێران ئه  وانیش له دا ئه و ڕۆژه ر له و هه كوژرێن ران ده خۆپیشانده    له كه
 

نرێت  و  ی بتۆ داده كان پرسته ی شتاره زۆربته بتن و له واوی فتراوان ده تته  ئێتران بته  كان لته تیته زایه خۆپیشاندان و ناڕه
كانی  زگا و هێزه ی ساواك و ده رێگه  و له  وه وێته كه تی لێده رانی حكومه ش نیگه مه ن و ئه كه شداری ده ڵكێكی زۆر به خه
دیتاترین   كێك لته یه(. 94)ن خه كان داده كرێ  و پرسه یان پێده گێران و باڵوه ر پرسه سه  كرێته هێرش ده  وه وانیه شاره
تیایتدا حستن   بێت ، كته ده (9019ئابتان  7) 9199 - 94 - 04  ك لته ره وتی ئته مزگته  شاری تاران له  كان له پرسه

ی ئیمتام بتۆ  م جتار وشته كته ، بتۆ یه(99)كتات ش ده وتارێكی تونتد پێشتكه( زیرانی ئێستای ئێران رۆك وه سه)ڕوحانی 
 نێوخۆی   واویی له ته درێ  و به ی پێده()*( ئیمام)نازناوی   وه وكاته هینێ  و له كار ده به( ینی ڕوح الله خومه)
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 (. 99)ناسرێ  ت و شا، ده حكومه  رانی دژه پیشاندهری ناڕازی و خۆ ك ڕێبه دونیاش، وه  ئێران و بگره
 
ی  ڕیگتته ش له ستتته به و مه دا، بتتۆ ئتته ینی ده وڵی شتتكاندنی شتتكۆی ئیمتتام خومتته هتته وام  رده تی ئێتتران بتته حكومتته  ربۆیتته هه
تعمار سترخ ایتران و است)ناونیشانی  و به( احمد رشیدی م لق)ناوی خوازراوی   ، وتارێك به وه ی خۆیه كه ودایره سته ده

 9197 - 9 - 9ی ڕۆژی (91149)  ژماره، (اطالعات)ی  ڕۆژنامه  له( ش ری سور و ڕه ئێران و داگیرگه - )**(و سیا
تیایتتدا   بی، كتته زهتته ی مه وه ینی و بزوتنتته ئیمتتام خومتته  راپا جتتوێن بتتوو بتته ستته  ، كتته وه كاتتته باڵوده، (9019دی  99)
ش  ستتی بێگانته تكار و دارده خیانته  زانتی، بته ئێران ده بته  سێكی هیندی و بێگانه هك  به  ینی ی ئیمام خومه وه ڵ ئه گه له

كان  تی فتتراوان و دوو ڕۆژ دواتتتر بتتازاڕ و دوكانتته زایتته هتتۆی خۆپیشتتاندان و ناڕه  بێتتته ش ده متته ئه(. ٢٣)باستتیكردبوو
ستتتگیر و  ۆری خۆپیشتتاندران دهكی ز یتته درێتت  و ژماره نجام ده شتتاری قتتوم خۆپیشتتاندانی فتتراوان ئتته ختترێن و له داده
  كانی دیكه شاری قوم و شاره  ی ئیتالعات له كانی ڕۆژنامه ر نوسینگه سه  نه كه ران هێرش ده ، خۆپیشانده(٢٠)كوژرێن ده

م  كته یه  بته  م وتتاره ی ئته وه   بتاڵو بوونته ندێك كته هه   ربۆیه هه(. ٢٣)سوتێنن ده  كان ندێك شاریش نوسینگه هه  و له
 (.٢٦)ن به ایی شۆڕشی ئیسالمی ناو دهتروسك

 
واوی  تته  خێرایی لته و بته  وه كاته ك باڵوده یه یاننامه   به جه شاری نه  ینی له خومه هۆی كوشتاری شاری قوم، ئیمام به

قل، ناپیتاو و ناپتاك، یتاخی، پتی ،  ی بتێ ئته شتازاده)  و تیایدا شای ئێرانتی بته  وه كرێته كانی ئێراندا باڵوده شاره
ی كۆتتتایی هتتاتنی  بن و متتژده نگ نتته كتتات بێتتده ڵكی ئێتتران و پیتتاوانی ئتتاینی ده ختته  بتتات و داوا لتته ناوده...( اڵوگتت
ی  ڕاپۆرتێكیتتدا بتتۆ شتتا، ژمتتاره  نتتد ستتاواك لتته رچه هه(. ٢٢)نێ  یتته گه ڵكی ئێتتران ڕاده وی بتتۆ ختته هلتته ی په ماڵتته بنه

تواڵ  ژمونی فراوانتی ئایته كات و تیایدا بتا  هته ده  نده زه   مه زار كه هه 014  كان به ئاینیه  خوێندكارانی خوێندنگه
ژمونی پیتاوانی ئتاینی دانانێت  و  زاشا هیچ نرخێك بتۆ هته اڵم محمد ڕه كات، به كاندا ده زگا دینیه نێو ده  ینی له خومه
 (.٢٨)ڕوانی كانی ده زاییه ناڕه  له  بێ باكانه به
 

ی خۆپیشتتاندان و كتتوژراوانی شتتاری قتتوم،  ی یتتادی چلتته بۆنتته  بتته، (9019ن  همتته به 91) 9197شتتوبات  91رۆژی 
تواڵ و  ی ئایتته پلتته  لتته  داری، كتته تمه ریعه فی، شتته جتته شتتی نه رعه گوڵپایگتتانی، مه: ك دیتتارترینی پیتتاوانی ئتتاینی وه

 ری  رتاسه انگرتنی سهو م  یاندنی پرسه و داوای ڕاگه  وه نه كه ك باڵوده یه یاننامه بوون، به( فقیه)قلید  عی ته رجه مه
 (.٢١)ن كه ده
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ری شتا  یكته خرێ  و په رفراوان ڕێكتده ، خۆپیشاندانی بته(٣٤)داری بوو تمه ریعه خودی شه زادگای  برێز كه شاری ته  له
كی  ره گتای سته ر باره سته ست  به ت ده نانته ، ته(٣١)ستوتێنن ما ده شتروب فرۆشتی و ستینه ندین دوكتانی مه شكێنن و چه ده

گتتترن و  نتتتد بانكێتتتك ده ی پتتتۆلی  و چه زگتتتای حكتتتومی و بنكتتته نتتتدین هوتێتتتل و داموده و چه( ڕستتتتاخیز)حیزبتتتی 
 (.٣٢)  نتتتدین كتتته هتتتۆی كتتتوژران و برینتتتدار بتتتوونی چه  بێتتتته و ده  وه وێتتتته كه تونتتتدوتیژی لێده   كه خۆپیشتتتاندانه
ڕای هانتدانی  ره و تیایتدا، سته  وه كاتته اڵودهك ب یته یاننامه ینی به ، ئیمتام خومته كته واڵی روداوه ی هته وه دوای باڵوبوونه
  و كتاری كتوژراو و  ی كه خۆشی ئاڕاسته ره و سه كان، پرسه تیه زایه وامی و فراوانكردانی ناڕه رده بۆ به ڵك زیاتری خه
واوی  تتتهشتتی، ڕوی  وی و بتتاوكی ڕوڕه هلتته زای په محمتتدڕه: )ڵێتت  یتتدا ده كه یاننامه شتتێكی به به كتتات و له كان ده برینتتداره

كانی  وره گه اوی شاره و بن و ته كان فراوانتر ده تیه زایه ش ناڕه مه به(. ٣٣) ( كانیان سپی كردووه ركوتكاره وا سه رمانڕه فه
 . وه گرێته ی ئێران ده دیكه

 
 :م ری سێیه وه ته

 
 (.9197ابی ئ 91 - 9019مرداد  97)كان تیه زایه ی ئابادان و فراونبونی ناڕه(رك )ما  سوتاندنی سینه

 
 ،(9019 -9 - 9) ئێران تاوی له تای ساڵی نوێی كۆچی هه ره سه  هاوكات بوو به  كه 9197ورۆزی ساڵی  هاتنی نه به
كان  رپرسته به  ندێك لته ی گۆڕینی هه ڕێگه  دا له وڵی ده زاشا هه بوون، محمد ڕه هات فراوانتر ده كان تا ده تیه زایه ناڕه
نجام  ره و سته  وه م بكاتته كان كته تیته زایه ودای ناڕه ی نتوێ، مته زیران و پێكهێنانی كابینه هرۆك و ت خودی سه نانه و ته

خات  كار ده زگای ساواك له رۆكی ده صیری سه نه( 9019تیر  97) 9197  - 9 - 91   له  ربۆیه كۆنترۆڵی بكات، هه
متورداد 99) 9199 - 7 - 9  ، پێشتتر لته  وه شته كی دیكته الیه له(. 00)نێ  شوێنی داده  له( ناصر مقدم)ی  كه و جێگره
كتات  ستتۆ بتوو، ناچتار ده ئه  زیرانی لته رۆك وه ساڵ پۆستی سه  ی سیانزه نزیكه  یدا كه باسی هوه میرعه یش ئه( 9019

  ستپێرێ  كتته ڕاده( ستتتاخیز ڕه)مشتید ئاموزگتتار ستكرتێری حیزبتی  مان رۆژیتش جه هتته و له( 01) وه كار بكێشتێته ستتله ده
 (.09)ی نوێ پێكبهێنێ  بینهكا
 
، (9019تیتتتر  1) 9197 - 9 - 99ی ڕۆژی  ژمتتتاره  مریكی لتتته ی ئتتته(اخبتتتار)گۆڤتتتاری   كاتێكتتتدا بتتتوو كتتته له مه ئه

  وه بتاڵو كردبوویته  ( یه رنگون بكات، من هێزم هه   ناتوانێ  من سه كه)ناونیشانی   وتنێكی شای ئێرانی به چاوپێكه
زار  هه 944وانی هیزێكی نی پشتی رنگون بكات، من خاوه   ناتوانێ  من سه كه: )... ژێ بێ تیایدا شای ئێران ده  كه
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 ( وه من ببنته ی  كه ڕوی هێزه رگیز ناتوانن ڕوبه كانم هه یاره و نه  یه من هێزم هه.. .كی زۆر كرێكارم، یه ر و ژمارهكدا چه
(٣٢.) 
 

ر  ران ستتته بتتتن و خۆپیشتتتانده زان، فتتتراوان ده متتته انگی ڕهمتتت  هاوكتتتات بتتتوو بتتته  كتتته 9197ئتتتابی   كان لتتته تیتتته زایه ناڕه
زگتای  ما و بانتك و داموده نتدین هوتێتل و ستینه و چه  وه وێتته كه هان توندو تیتژی لێده سفه شاری ئه و له  وه نه ده ڵده هه

ڵوێستتی  هه  هش بت مته ئه(. ٣٨)ر ك خۆپیشتانده یته هتۆی كتوژران و برینتدار بتوونی ژماره  بێته سوتێنرێن و ده حكومی ده
: نێ  یته گه كات و ڕایده ده  ت ئیدانه ی حكومه و كاره كیدا، ئه یه یاننامه به  و له  وه بێته ڕو ده نی ڕوبه توندی ئیمام خومه

ت دوای  ستتتات، موصتتتیبه ستتات دوای كاره وام بێتتت ، كاره رده بتته (زاشتتتا محمتتد ڕه)  مكاره م ستتتته تی ئتته تتتا حكومتتته)... 
 (.٣١() بێ  وام ده رده ڕوداو بهت، ڕوداو دوای  موصیبه

 
بن  كان فراوان ده ش خۆپیشاندانه مه نێ  و به یه گه ربازی ڕاده ندین شار حكومی سه چه  له 9197ئابی  99  ئاموزگار له

ما ڕكت   ستوتاندنی ستینه ئاب به 91  دات و له كان و ڕوده كداره چه  ران و هێزه نێوان خۆپیشانده و پێكدادانی توند له
)***(. ن ده ست  ده ده ستوتێن و گیتان له ڵك ده ك خته یته ژمارهو تیایتدا   وه وێتته كه ستاتی لێده شاری ئابادان، كاره  له
، (٠٤)وتوو نابێتت  ركه اڵم ستته ستتتۆی پیتتاوانی ئتتایینی، بتته ئه  بخاتتته  م ڕوداوه وڵی زۆریتتدا ئتته ت هتته حكومتته  نتتده رچه هه
  كه ساته ن و كاره كه تاوانبار ده  ماكه سوتاندنی سینه  ڕی ساواكی ئێرانی بهزگای سیخو ڵك ده ردا خه رامبه به  ڵكو له به
كتان، خۆپیشتاندانی  خاكستپاردنی كوژراوه راستیمی به شدار بتووانی مه بۆڕۆژی دواتر به(. ٠١)ت ستۆی حكومه ئه  نه خه ده
( بێتت  بتتڕوات بتتۆ شتتا، شتتا ده متتردن)ك  نتتدین دروشتتمی دژی شتتا، وه ئاشتتكرا چه  درێتت  و بتته نجام ده ان ئتته رفراو بتته
 1) 9197ئتابی  99  ناچتاری لته  كان و شتا بته تیته زایه هتۆی فراوانبتوونی ناڕه  بێته ش ده م ڕوداوه ، ئه(٠٢)وه ڵێنه ده
ستتتاخیز  زیرانتتی و ستتكرتێری حیزبتتی ڕه رۆك وه پۆستتتی ستته  ی ئاموزگتتار لتته وه كار كێشتتانه ستتتله ده ،(9019 ر هریوه شتته
 (.٠٣)كات ند ده سه په

 
 :م ری چواره وه ته

 
 (.9019ر  هریوه شه 1 - 9197اوت  99)كان دوای  بوونی ڕوداوه ریف ئیمامی و ئاڵۆز ی شه كابینه

 
 ستی  به مه زا شا به كان، محمد ڕه تیه زایه ما ڕكسی ئابادان و توند بوونی ناڕه دوای ڕوداوی سوتاندنی سینه
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 99  لته مریكا فشتاری ئته كتات و به ند ده سته په( ئاموزگار)ی  وه كار كێشانه هستل ی ده ، نامه كه ی بارودۆخه وه هێوركردنه
، ئیمتامی (٠٠)ی نتوێ ستپێرێ  بتۆ پێكهێنتانی كابینته ریف ئیمامی ڕاده ر شه عفه جه (9019ر هریوه شه 1) 9197ئابی 
نێ  و  یته گه ڕاده( ی نیشتتیمانی وه ئاشتتبوونه)  ی بته كته ، دروشتمی كابینه كته ی بارودۆخه وه ستی ئاسایی كردنته به مه  به
 (.٠٣)دات كان ده ئاینیه  دروشمه  ڵی و ڕێزگرتن له نده ی گه وه نگار بوونه ره ستور و به جێكردنی ده ڵێنی جێبه به
 
نتد كارێتك  ستتی ڕازی كردنیشتیان، چه به مه دات و به پیتاوانی ئتایینی ده  لته  وه وڵی نزیتك بوونته شتدا هته وه ڵ ئه گه له
نتتدین گتتازینۆ و  تاوی، داخستتتنی چه شاهنشتتایی بتتۆ كتتۆچی هتته  گتتۆڕینی ڕۆژ ژمێتتری ئێتتران لتته: ك دات، وه ده نجام ئتته

، (٠٢)وقا  و كاروبتاری ئتایینی تتی ئته زاره زراندنی وه تی كاروباری ژنان و دامه زاره ، البردنی وه(٠٦)كان قومارخانه
  نتدێك لته هه  داوای لته شتدا  وه ڵ ئه گته ستتاخیز، له حیزبی ڕه كانی كان، بڕینی هاوكاریه بیه زهه مه  ئازادكردنی گیراوه

یی ختۆی و  ت ئامتاده نانته ، ته(٠٨)هتتد...جێبهتێڵن  ك ئێتران بته یه بۆ ماوه  تی كرد كه نه ڵته ی سه ماڵه ندامانی بنه ئه
 (. ٠١)بڕێ  رده ینی بۆ ئێران و پێشوازی لێكردنی ده ی ئیمام خومه وه ڕاندنه تی بۆ گه حكومه

 
تی  ی ڕژێمتتی پاشتتایه كشتته م پاشه كتته یه  ت بتته ی حكومتته نگاوانتته م هه وی شتتاژنی ئێتتران، ئتته هلتته ح په ره فتته  ربۆیتته هه
 (.٣٤)دات م ده ڵه قه  ر ڕادیكاڵی ئیسالمی له رامبه به له
دا  و ڕۆژانته   و لته جته نێرێت  بتۆ شتاری نه ك ده یه سته ینی، ده ڵ ئیمام خومه گه ستی گفتوگۆ له به مه شدا به وه ڵ ئه گه له

یان  كته می ڕۆژنامه كته ی یه ڕه الپته  ینی لته ی ئیمتام خومته نتدین ستاڵ، وێنته یهان دوای چه ئیتالعات و كتهكانی  ڕۆژنامه
   جتته بتتۆ شتتاری نه  یه ستتته و ده ڕۆشتتتنی ئتته  و تیایتتدا بتتا  لتته  وه نتته كه ن و تیتتراژی ملیتتۆنی لتتێ بتتاڵو ده كتته چتتاپ ده

زاشتتا  یتانیی محمدڕه فێڵتتی شتته  بتته  متته و ئه  وه كاتتته ت ده بتتۆ ئێتتران ڕه  وه ڕانتته ینی گه م ئیمتتام خومتتهاڵ بتته(. ٣١)ن كتته ده
 (.٣٢)كان تیتتته زایه ناڕه  وام بتتتن لتتته رده بتتته  كتتتات كتتته النی ئێتتتران ده گتتته  كتتتدا داوا لتتته یه یاننامه به  بتتتات و لتتته ناوده
  ڵك لته كانی خته زایی و خۆپیشتاندانه اڵم نتاڕه ی بتاری نائاستایی، بتهوا رده و به  وه شاندنه وه ڵنه ڕای هه ره سه  ربۆیه هه

یلول  ئتته 9 ڕۆژی  ڵك لتته كی زۆری ختته یتته شتتدا، ژماره وه ڵ ئه گتته بتتن، له وام ده رده ی ئێتتران بتته كانی دیكتته تتتاران و شتتاره
شتتاری تتتاران   تیح لتته تی دوكتتتۆر موفتته ئیمامتته  بتته( ٣٣)زان متته ژنی ڕه نجامتتدانی نتتوێژی جتته ستتتی ئه به مه به ،9197
  درێتت  كتته بریتتار ده. بێتت  وام ده رده بتته 9197یلول  ئتته 9ڕۆژی ن و تتتا  ده نجامتتده و دواتتتر خۆپیشتتاندان ئه  وه بنتته كۆده
رفراوان  و خۆپیشتاندانی بته  وه یتدانی ژاڵته كۆببنته مه  ینی، لته ڕۆژی هته  بێت  بته هاوكتات ده  یانی ڕۆژی دواتر كته به
تاران و  یك لته وه كۆبوونته  موجۆره ریف ئیمتامی بتاری نائاستایی و هته شه  كاتێكدا بوو كه  ش له هم نجام بدرێ ، ئه ئه
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  بێ گوێدانته ڵك بته اڵم خته یانتدبوو، بته ڕاگه  نتد شتارێكی دیكته تاران و چه  ربازی له تی سه مان كاتیشدا حكومه هه له
بیتت  و  ده  ئامتتاده  یتتدانی ژاڵتته مه  كتتداریش لتته چهن و هێتتزی  ده نجام ده ت، خۆپیشتتاندان ئتته كانی حكومتته هۆشتتداریه

نوستتێكی  ی ڕۆژنامه وتتته  یتتان بتته(. ٣٣)كتتوژرێن   ده زار كتته هتته 1تتتا  0ی  و نزیكتته( ٣٠)وه وێتتته كه تونتتدوتیژی لێده
  بۆیتته(. ٣٦) (جێهێشتت  رمیان به دوای خۆیتتان كێوێتتك تتته كان لتته ره لیكۆپتتته دا هه و ڕۆژه لتته: )نوستتێ  ده  وروپی كتته ئتته
  تی شاهنشتاهی دێتته نه ڵته ترستی بتۆ شتا و سته نگتی پڕمه م زه دووه  بته  م ڕوداوه شیدی م لق، ئه ی ڕه كه دوای وتاره له
ڕوخستتتاری شتتتا   و خۆشتتتی لتتته  نتتتده ، خه و دو ڕوداوه ئیتتتدی دوای ئتتته  كرێ  كتتته ده وه ت بتتتا  لتتته نانتتته ژمار، ته هتتته
 (.٣٢)بینرا ده نه
 
كی  یته و كتاری بتۆ ڕۆژنامه  ئێتران بتووه  وكات لته ئته  كته( میشتێل فۆكتۆ)نستی  ڕه ستوفی فه هیل فه  كته  كاتێكدایه  له مه ئه

كتوژراوی  79ت نتاوی  اڵم حكومته   كوژراون، به كه( 0444)ی  نزیكه  و ڕۆژه ئه  كات كه ده  وه ، با  له ئیتاڵی كردووه
  وه كان زۆر لته ی قوربانیته ت ژمتاره ستانی حكومه ده بهنگران و كار شدا الیه وه ڵ ئه گه له(. ٣٨) واوی شاردا نوسیوه ته  له
ی ئێرانتتی شاهنشتتایی و دواتتتر  وه ره زیتتری ده ك وه یتته ماوه  شتتێری زاهیتتدی كته رده ، ئه وه یتته وباره زانتتن و له متر ده كتته  بته

  م كوشتتاره ئته  كات كته ده  وه كانیدا با  له یاداشته  ، له مان كاتدا زاوای شا بووه هه مریكا و له ئه  باڵوێزی ئێران له
شتتا   فی خوشتتكی شتتره ها ئه روه هتته وه(. ٣١)   كتتوژراوه كتته 904و تیایتتدا   ت بتتووه ی حكومتته ڵتته نجتتامی بڕیتتاری هه ره ده
كی زۆر  یتته رچۆنێك بێتت ، ژماره ، هتته(٦٤)كتتات برینتتدار ده 944كتتوژراو و  71كوشتتتنی   كانیدا بتتا  لتته یاداشتتته له

ینی ڕش  هتتته  بتتته  ڕۆژه ئتتته  مێژوی ئێرانتتتدا داواوه و لتتته بتتته  و كاتتتته بتتتن و لتتته رینتتتدار دهكتتتوژرێن وب ر ده خۆپیشتتتانده
 (.٦١)ناسرێ  ده
 
  خاتته ده  كته واوی ڕوداوه كدا ته یه یاننامه به  و له  وه بێته ڕوو ده ینی ڕوبه ڵوێستی توندی ئیمام خومه هه  به  م ڕوداوه ئه
واوی  تتته  مان كاتیشتتدا داوا لتته هتته وام بتتن و له رده كانیان بتته تیتته زایه اڕهن  كتتات كتته ڵك ده ختته  ستتتۆی شتتا و داوا لتته ئه

 (.٦٢)ن ڵك بكه زایی خه ی ناڕه وه ری و ڕینوێنی بزوتنه ڵك و رێبه نگی خه پێشه  ببنه  كات كه پیاوانی ئایینی ده
 

كانی  واوی شتاره كان تته زاییته ڕهینی، خۆپیشتاندان و نا ی ئیمام خومته یاننامه ش و به ینی ڕه دوای ڕودانی كوشتاری هه
وت  م و پتتتااڵوتنی نتتته رهتتته و به( ٦٣)گرن كان مانتتتده ره نتتده و به  و پااڵوگتتته  و كرێكتتتارانی كارگتتته  وه گرێتتتته ئێتتران ده

  944كات بۆ  مده كه  رمیلی ڕۆژانه ملیۆن و نیو به  وت له پێنج می نه رهه به  ك كه یه ڕاده به(. ٦٠)كات مده واوی كه ته به
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 (.٦٣)بێ  واوی ئابوری ئێران ئیفلیج ده ته رمیلی ڕۆژانه و به زار به هه
 

ناتوانن   ن كه به ده  وه ی به ینی شكس  دێنن و په ڵ خومه گه وتن له ڕێكه  ریف ئیمامی و شای ئێران له ی شه وه دوای ئه
بتۆ ( ٦٦)وه نته كانی ئێتران دوری بخه ستنوره  هلت  ن كه ده وڵده هه  ، بۆیه وه نه م بكه كانی كه یاننامه ری وتار و به كاریگه 

ن،  نگ بكته ینی بێتده یتان ئیمتام خومته  كات كته تی عێراق ده وڵه ده  عێراق داوا له  ش باڵوێزی ئێران له سته به و مه ئه
ت  نگ بتتوون و هیجتتره نێوان بێتتده لتته: )ڵیتت  ینی ده ختتودی ئیمتتام خومتته  بۆیتته(. ٦٢)ن ری بكتته یان ده كتته واڵته  یتتان لتته

 (.٦٨) (ڵبژارد تم هه كردندا، هیجره
 
  ی كته وه اڵم دوای ئته ، بته(٦١)بتڕوات بتۆ ستوریا  وه وه(كوێ )ی واڵتی  ڕێگه ینی له ئیمام خومه  كه  تا بریار وایه ره سه
ڕۆی  پتێش نیتوه  نجام لته ره و سته( ٢٤)دات نسا ده ره ن، دواجار بڕیاری ڕۆشتن بۆ فه ی پێناده ر سنوری كوێ  ڕێگه سه له
  ك لتته ریتته و هه( ٢١)كتتات نستتا ده ره ری واڵتتتی فه فه كی عێراقتتی ستته یتته فڕۆكه به( 9019مهتتر  91) 9197  - 94 - 9

  و دواتتتر لتته( ٢٢)ن كتته تی ده وستتی پتتور و ئیمالئتتی هاوڕێیتته زدی، فیرده ئیبتتراهیم یتته. دی كتتوڕی، د حمتته ید ئه ستته
 (.٢٣)بێ  جێ ده هنیشت( نوفل لوشاتو)ناوی  كی نزیك پاری  به یه ناوچه

بێت ،  ینی ده رگرتنتی ئیمتام خومته وه  تی ئێران ڕازی به ر داوای شا و حكومه سه نسا له ره تی فه حكومه  كه  شیاوی باسه
بێت  و ئیتدی  وروپادا ون ده ئته  ینی له شای ئێران پێی وابوو ئیمام خومه  ی گرتبوو كه رچاوه سه  وه وه ش له م داوایه ئه
  متته اڵم ئه بتته(. ٢٠)توانرێتت  كتتۆنترۆڵ بكرێتت  مریكا ده هاوكاری ئتته ئێتتران ناگتتات و بتته  نگتتی بتته ك ده یه هتتیچ شتتێوه  بتته

، (٢٣)ینی كۆتتتایی دێتت  نتتدی ئیمتتام خومتته وه رژه به بێتت  و له رپرستتانی ئێرانتتی ده كانی شتتا و به ی بۆچوونتته وانتته پێچه
نتده  رچه ، هه( ٢٦() رمتر بتوو ی وتتاردانی دژی شتا گتهبتازار: )ڵێت  وی ده هلته   په شتره ك چۆن ئه وه  ك كه یه ڕاده به

نگ  ختیار بێتده ی بته كه ر كابینه رامبه به ینی له دات تا ئیمام خومه وڵی زۆر ده هه  نساوه ڕه ی فه ڕێگه  مریكا له ئه  دواتر
ری بتااڵی شۆڕشتی  ی ڕێبتهری كردنت نتدی ڕیبته ناوه  بێت  بته نستا ده ڕه فه  ربۆیته هه(. ٢٢)وتوو نابن ركه اڵم سه ن، به بكه

 (.٢٨)ئێران
 

تی  رایتته ك ڕێبه یه شتتێوه نستتا، به ره فه  لتته  وه دوره  و شتتوێنه ینی لتته ئیمتتام خومتته  كتته  دایتته ڕه و باوه ر گالبرایتت  لتته پیتتته
ی  كتارهو  كتو عێراقتدا توانتای ئته تێكی پۆلیستی وه وڵه ده  رگیز له هه  كرد، كه ئێران ده  كانی دژی شای له تیه زایه ناڕه
 ،  نوفل لوشاتو بووه  ینی له كاتێ ئیمام خومه  كات كه ده وه ل با  له یكه ها محمد حسنین هه روه هه(. ٢١)بوو ده نه
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 (.٨٤)بووه وانی هه وتنی ڕۆژنامه چاوپێكه 1یا  0  و ڕۆژانه  م كامێراكاندا بووه رده به كانی له ی كاته زۆربه
 
نجامدانی چتاالكی  رقاڵی ئه وام سه رده جێ بوو، به نسا نیشته ره فه  له  ڕۆژ كه 997ی  ماوه  ینی له گشتی ئیمام خومه به

كۆتایی   ، كه(٨١)وتن چاوپێكه 999،  نامه 99وتار،  91ندراو،  یه یام و ڕاگه په 04  بریتی بوون له  دژی شا بوو كه
 (.٨٢) (!!!بێ  بڕوات شا ده: )یوت كانیشی ده وتنه واوی چاوپێكه ته
 

ی  بهته وتنی جه ڕیكته  كان، بریتی بوو لته تیه زایه ی ناڕه ره هێزبوونی به ی دژی شا و به وه بزوتنه  رخان له  رچه وهخاڵی 
ی میلی، دوای  بهه ری بااڵی جه نجابی ڕیبه ریمی سه دوكتۆر كه  هات كه  وه دوای ئه  ش له وه ینی، ئه میلی و ئیمام خومه

كتتات و  ردانی ده ستته (9019ئابتتان  90) 9197 - 99 - 1  نستتا، لتته ره ی بتتۆ فهین یشتتتنی ئیمتتام خومتته گه  مانگێتتك لتته
  اڵتی شاهنشتاهی لته سته ده  كته  وه نته كه ده  وه ر ئته سه خ  له تیایدا جه  كات كه ڵ واژۆ ده گه یی له وتنێكی سێ ماده ڕێكه

ر  سته مان كاتیشتدا له هته ، له(٨٣)بهێنن ڵ پێك گه تی له كیان حكومه و نابێ  هیچ الیه  رعیه اڵتێكی ناشه سه ئێران ده
ئیستالمی و دیموكراستی   ره مای پێتوه ر بنه سه تیكی نیشتیمانی له حكومه  ی كه وه ر ئه سه وتن له تی دوای شا ڕیكه حكومه
 (.٨٠)پێك بهێنن  وه نگدانی گشتیه ی ده ڕیگه  خۆ له ربه و سه
دوای بێئومێتد بتوون   ربۆیته وێ ، هه كته تی شای ئێتران ده ر حكومه به  نرێ  كه داده  گورزێكی كوشنده  به  وتنه م ڕیكه ئه
  وه كار كێشتانه ستتله ده  ڕۆژ ئیمتامی ناچتار بته 97دوای  كانی ئێتران، لته ر كردنی كێشته سه چاره  ریف ئیمامی له شه  له
ابتتان  91) 9197 - 99 - 9   زا ئیزهتتاری لتته ڕه راڵ غتتواڵم نتته تی جه رۆكایه ستته ربازی به تێكی ستته كتتات و حكومتته ده

 (.٨٣)هێنێ  پێك ده (9019
 

 :م ری پێنجه وه ته

 
 (9019ن  همه به 99 - 9191شوباتی  99)  وتنی شۆڕشی ئیسالمی له ركه ختیار و سه تی به حكومه

 
ی، رال ئیزهتتار نتته ن جه الیتته ربازی له ی ستته زرانتتدنی كابینتته ئیمتتامی و دامه  زا شتتا لتته دوای نائومێتتد بتتوونی محمتتد ره

كانی ڕابتتتردوی ختتتۆی و  ڵتتته هه  كتتتات و دان بتتته ش ده وتارێتتتك پێشتتتكه  وه فزیۆنتتته له ی ته ڕێگتتته مان ڕۆژدا شتتتا له هتتته له
شدا پشتتگیری  وه ڵ ئه گه ، له وه كاته نه  كانی ڕابردوو دوباره ڵه ئیدی هه  خوات كه نێ  وسوێند ده دانی واڵتدا ده ئیداره

و   وانی بیستتووه كانی ئته زاییته یامی شتۆڕش و ناڕه پته  كتات كته ده  وه   و بتا  لتهنێ یته گه ران ڕاده خۆی بۆ خۆپیشانده
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ریشتتدا ئیمتتام  رامبه به له(. ٨٦)دات ڵكاران ده نتتده ڵی و گه نتتده رهێنتتانی گه ده  ڕیشتته یی و له ڵێنی چاكستتازی ڕیشتته بتته
ست   زوترین ده بته  وا پێویستته ، ئته ستتووهرانی بی یامی خۆپیشتانده ر شتای ئێتران پته گه ئه  نێ  كه یه گه ینی ڕایده خومه
  دات كته كان ده نته مو الیه هته  شتدا هوشتداری بته وه ڵ ئه گته كی ئیستالمی، له م دادگایه رده به  و بڕواته  وه كار بكێشێته له
ری زۆ(. ٨٢)بتتات ل ناوده تكار و دوژمنتتی گتته خیانتته  شتتدار بتتووان بتته كات و به ی ئیزهتتاری نتته شتتداری كابینتته   به كتته

رپرستی بتااڵی  فیردوستی به  نده رچه هه(. ٨٨)بێ  ده  ڵده چێ  و دوچاری جه ندروستی تێكده ئیزهاری ته  پێناچێ  كه
خۆش  ربتازكردن ختۆی نته ستتی ختۆ ده به مه به  زانێت  و پێتی وایته فێڵتی ختودی ئیزهتاری ده  بته  خۆشتیه م نه ساواك، ئه
 (.٨١)خستووه

 
كان  كان و مانگرتنته كات و خۆپیشاندانه توندبوون ده  واوی ڕوله ته كانی ئێران به ارهوشی ش دوای ڕۆژ ڕه  ئیدی ڕۆژ له
وانی نیشتتتیمانی  گرن، كۆمپانیتتای فڕۆكتته نتتدانی حكتتومی مانتتده كان و كارمه تتته زاره رانی وه رمانبتته بتتن و فه فراوانتتتر ده

وخۆ  فزیۆن ڕاسته له خرێن و ڕادیۆ و ته كان داده مهی ڕۆژنا دوكان و بانك و زۆربه  وه، شێنێته وه ڵده ركانی خۆی هه فه سه
ی  نارده هته  ك كته یته ڕاده  گاتته وت ده ، متانگرتنی كرێكتارانی نته(١٤)برێت  ده  ڕیوه بته  وه ربازیه تی سته ن حكومته الیه له
 (.١١)وت ڕابگیرێ  نه
 

  نی  و لتته یتته گه ت ڕاده ختتۆی بتتۆ حكومتتهتی  كتتات و دژایتته رده ربازی ده تی ستته ی دژی حكومتته یاننامتته ینی به ئیمتتام خومتته
رز  وت بته رانی كۆمپانیتای نته رمانبته متانگرتنی فه، (9019ئابتان  90) 9197 - 99 - 91  ی له كی دیكه یه یاننامه به
  كتات كته مریكا ده ئته  ها داواش له روه بێ ، هه نجام ده كانی بێ ئه فشاره  مریكا كه ئه  داته نرخینێ  و هوشداریش ده ده

رمانێكی  فته  جتارێكی دیكته (9019دی  7) 9197 - 99 - 91   شدا، لته وه ڵ ئه گه له(. ١٢)گرێ  چیدی پشتی شا نه
م  رهته وت به پێی پێویستی ناوخۆ نته به  دات كه وت ده كرێكارانی كۆمپانیای نه  به  ش ڕێگه و پێیه كات و به رده نوێ ده

خوزستان   ك دروس  بكات و بڕواته یه لیژنه  سپێرێ  كه هدی بازرگان ڕاده ندازیار مه ش ئه سته به و مه بهێنرێ ، بۆ ئه
 : ی كه وه رجی ئه مه  وت بكات به م هێنانی نه رهه رشتی به رپه و سه

 
 .  وه ره ده  كان بڕۆنه وتیه نه  كێڵگه  كان له كداره چه  رباز و هێزه سه -١
 . كردن ڕابگیرێ   نارده م بهێنرێ  و هه هه ی ناوخۆ بهپێی پێویست  نها به كانی، ته مه رهه وت و به نه -٢
 ن و بۆ پێویستی گشتی  كه م هێنراوی ناوخۆیی پاوان نه رهه وتی به بڕی نه  كانی دیكه كداریه چه  شكر و هێزه له -٣
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 (. ١٣)كار بهێنرێ  به
 
ت و شتتا  ستتتی حكومتته ده  واوی لتته هتتت  ری بتته ماوه ی جتته وه واوی ئتتابوری ئێرانتتی ئیفلتتیج كتترد و بزوتنتته تتته ش به متته ئه
و  یمانی نیشتتتیمانی پێتتك بهینێتت ، بتتۆ ئتته تی هاوپتته حكومتته  ی كتته وه بیتتری ئتته  وێتتته كه شتتا ده  ربۆیتته چێتت ، هه رده ده
هتدی بازرگتان،  نتدازیار مه مینی، ئه دوكتۆر ئته: ك نی وه كی نیشتیمانی و بێالیه تیه سایه ند كه چه  ش داوا له سته به مه

اڵم  تی نیشتتتیمانی پێتتك بهێتتنن، بتته حكومتته  كتتات كتته ین صتتدیقی ده نجابی و دوكتتتۆر غواڵمحستته ریم ستته كتتهدوكتتتۆر 
  یرانانه دوای قه  یران له م قه نجامی ئه ره سه  یه م شێوه به(. ١٠) وه نه كه ت ده ی شا ڕه ك داواكه بیانویه  یان به كه ریه هه
 (.١٣)هێنێ  ئێران ده  وایی شاهشاهی له هرمانڕ فه  كۆتایی به  گۆڕی  بۆ شۆڕشێك كه ده
 
ت پێتك بهینیت  و  حكومته  كتات كته ی میلی بوو ده بهه ندامی جه ئه  ختیار كه شاپور به  زاشا داوا له نجام محمد ڕه ره سه
 : بریتین له  كات كه رجێك قبوڵی ده ند مه چه ویش به ئه
 
ی موڵتك و  وه گواستتنه -٠. كردنتی زینتدانیانی سیاستی ئازاد -٣ .ی ساواك وه  شاندنه ڵوه هه -٢. نی مه ئازادی چاپه -١

ك  وه  ی چتاودێری شاهنشتاهی كته ی لیژنته وه شتاندنه ڵوه هه -٣. ت وڵته ی بتۆ ده وه هلته په(  زراوه دامه)دارایی ڕیكخراوی 
واوی  یكردنی تتتهختتۆی متتافی دیتتار -٦. ت كتتانی حكومتته واوی كاره تتته  دایتته رده ستتتی وه ت، ده نێتتو حكومتته  ت لتته حكومتته

حی شتتتاژنی ئێتتتران  ره ڕاستتتتیدا فتتته  لتتته  كتتته(. ١٦)ی ئێتتتران وه ره ر بكتتتات بتتتۆ ده فه شتتتا ستتته -٢. بێ  كتتتانی هتتته زیره وه
تی ئێتتران  ری ڕژێمتتی پاشتتایه یكتته په  لتته  زانێتت  كتته بتتری كۆتتتایی ده زه  زگتتای ستتیخوڕی ستتاواك بتته ی ده وه شتتاندنه ڵوه هه

 (.١٢)درابێ 
 
تتاران   مریكا لته بێت ، ستولیڤانی بتاڵوێزی ئته واوی ئتاڵۆز ده تته  بته  كه وشته ی ڕه وه دوای ئته  وو كتهكاتێكدا بت له  مه ئه
كات و  ستی ده ی ده كه یرێكی كاتژمێره دا سه و كاته ، له(١٨)جێ بهێڵێ  كات ئێران به كات و داوای لێده ردانی شا ده سه
كی  الیته  لته(. ١١) (وی  دوابكته  كتاتژمێرێكی دیكته  ی كته وه لته  جێ بهێڵیت ، باشتتره ئێران به  ئێسته: )ڵێ  شا ده  به

ستتی شتاپور  ت ڕاده حكومته  ن كته كته شتا ده  ریتانیا داوا لته مریكا و بته ری شا، ئته حی هاوسه ره ی فه وته  به  وه شه دیكه
 (. ١٤٤)جێ بهێڵێ  ختیار بكات و ئێران به به
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( 9019دی  1) 9197 - 99 - 04  بێت  و لته ختیار ڕازی ده كانی بته رجته مه  زاشا به ناچاری، محمد ڕه رنجام و به سه
دوای خۆیتدا  ی میلتی بته بهته تی خێترای جه زایته ش ناڕه مته و ئه( ١٤١)كتات رده زیرانتی بتۆ ده رۆك وه سه  رمانی بون به فه
كتتتانی ختتتۆی  ڕیزه  ختیار لتتته شتتتاپور بتتته 9019دی  1وتی  ڕیكتتته  ممه ڕۆژی شتتته  رمانێك لتتته پێی فتتته هێنێتتت  و بتتته ده
ی  كتته ته ی حكومه كابینته 9191 - 9 - 9  بێت  و لته وام ده رده كانی ختۆی بته كاره ختیار لته بته  اڵم ، بته(١٤٢)كتات رده ده

ی  بهته ری پێشتوی جه مصتدق ڕیبته. كی د یته وێنه  كه، 9191 - 9 - 99  فزیۆنیدا له له وتارێكی ته  هینێ  و له پێك ده
تی  ی حكومته وه شتانه ڵوه نجامتدانی چاكستازی هه ، ئه وانته دات له ندین بڕیتار ده ڵواسیبوو، چه هه  وه ره پش  سه میلی له

ی  زراوه كانی دامته ییتهرداگرتنی دارا سته ستبه ی ستاواك، ده وه شاندنه ڵوه ڵبژاردنی ئازاد، هه نجامدانی هه ربازی و ئه سه
  وه ڕێتتته توانێتت  بگه ده( گانتتدی ئێتتران)ینی  ئیمتتام خومتته  نێ  كتته یتته گه شتتدا ڕایده وه ڵ ئه گتته هتتتد، له ...وی هلتته په

ینی بكتات،  ڵ ئیمتام خومته گته له ڕنستا و گفتوگتۆ بڕێت  كته بتڕوات بتۆ فه رده یی خۆشتی ده هاوكات ئاماده(. ١٤٣)ئێران
 (.١٤٠)بوو پێشوازی لێبكات  ئاماده  وه كار كێشانه ستله رجی ده مه  ینی به اڵم ئیمام خومه به
 

تی  و تیایدا حكومته  وه كاته ندراوێك باڵو ده یه ختیار، ڕاگه ی شاپور به ینی ڕۆژێك دوای پێكهێنانی كابینه مهئیمام خو
  ڵی بته گته كردن له ڵته ڕوات و مامه ش زیتاتر ده وه بتات و لته ناوده  ستتی بێگانته نایاسایی و خائین و دارده  ختیار به به
  شورای انقالب اسالمی) ،(9019دی  99) 9191 - 9 - 99  رمانێك له پێی فه  به  ها روه ، وه هه(١٤٣)زانێ  رام ده حه
 (.١٤٦)كات ت دیاری ده ی حكومه وه تی گواستنه كانی چۆنیه زرێنێ  و ڕیكاره مه داده( نی شۆڕشی ئیسالمی نجومه ئه -
 

نی صتتدر، بازرگتتان،  بتته: ) هبریتتتی بتتوون لتت  بتتن كتته ئاشتتكرا ده  نتته نجومه م ئه نتتدامانی ئتته وتنی شتتۆڕش ئه ركه دوای ستته
  فستتتنجانی لتتته شتتتدا، ڕه وه ڵ ئه گتتته له(. ١٤٢) (ر شتتتتی، م هتتتری، رفستتتنجانی و باهونتتته هه ، به زدی، ق تتتب زاده یتتته

كتات  ش ده وه بات و با  لته ده( بیلی رده حابی، موسوی ئه دوكتۆر سه )ك  ی وه سێكی دیكه ند كه كانیدا ناوی چه یاداشته
نتدامی  ئه حابی، بتوون به نتدی  سته نی و موهه ره یبانی، تیمسار قه ك، دوكتۆر شه ی وه كی دیكهسێ ند كه دواتر چه  كه
 (.١٤٨)كانی دكرد جێكردنی بڕیاره رشتی جێبه رپه سه  نه نجومه م ئه و ئیدی ئه  كه نه نجومه ئه
 

  و لته( ١٤١)هێڵێ  جێتده ئێتران به   وه ڕانته رێكی بتێ گه فه سته وه و به چاوی گریانه به 9191  - 9 - 99  لهزاشا  محمدڕه
 كرێ  متتاڵ ئتتاوایی لێتتده  وه ختیاره ی بتته كتته ی نوێیه نتتدامانی كابینتته بااڵكتتانی واڵت و و ئه  رپرستته ر و به فستته ن ئه الیتته
، ڕۆژی (١١١)كان قامه رشته سه  رژێنته ڵك ده كی زۆری خته یته ڵك و ژماره هۆی دڵخۆش بوونی خه  بێته ش ده مه ، ئه(١١٤)
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یی ئیمام  ، ئاماده نساوه ره نۆفل لوشاتۆ ی فه  ینی له ی ئیمام خومه گه نوسینه، (9019ن همه به 9) 9191  - 9 - 99 
 (.١١٣)مریكا رانی ئه هۆی نیگه  بێته ش ده مه ئه(. ١١٢)نێ  یه گه بۆ ئێران ڕاده  وه ڕانه ینی بۆ گه خومه

 
ینی  ختیار، ئیمتتام خومتته ن شتتاپور بتته الیتته مهرابتتادی تتتاران لهی  خانتته نتتد ڕۆژ داخستتتنی فڕۆكه نجام و دوای چه ره ستته
كۆمپانیای ی 909  ی ژماره فڕۆكه  به( 9019همن  به 99) 9191شوباتی  9ڕۆژی   نوسی بیانی له ڕۆژنامه 914ڵ  گه له
و ( ١١٣)كرێت  ده  پێشوازی لێ  ملیۆن كه 0  ن زیاتر له الیه و له( ١١٠)شاری تاران  وه گاته نسی ده ره فه( ئێرفران )
بات دژی  وتارێكیتدا بڕیتاری خته  و لته( ١١٦)هترا شتتی زه هه به  ڕواتته ردا ده ماوه نێو ئتاپۆڕای جته و لته  وێوه دواتر لته 

شتۆڕش  (ن همته به99)شوبات 99ڕۆژی  و دواتر له( ١١٢)نێ  یه گه تی نوێ ڕاده وڵه زراندنی ده ختیار و دامه تی به حكومه
 (.١١٨)نێ  یه گه نی خۆی ڕادهوت ركه واوی سه ته  به
 
نێوختۆیی و   كێشته  نی ستوپا لته سوپاساالری ئێران بێالیته( باغی ره با  قه عه)  دیهات كه كاتێك به  وتنه ركه م سه ئه

 ٢٢شتدای  به كانی ئێتران بته  كتداره چه  كی بتااڵی هێتزه یته وه كۆبونه ش له مه ، ئه(١١١)نێ  یه گه كانی ئێران ڕاده سیاسیه
( 9019ن  همته به 99) 9191شتوبات  99ڕۆژی   كتانی شاهنشتاهی، لته ی هێزه رمانتده بااڵكان و فه  رمانده فه  له   كه

شتكری ئێتران  له: ) كته  و تیایتدا هتاتووه  وه نته كه نتدراوێك بتاڵو ده یه نن و ڕاگه یته گه كان ڕاده كتداره چه  نی هێتزه بێالیه
تی  پشتتیوانی حكومته به  كته  وڵی داوه و تتا ئێستتا هته  رشتانه سه واڵتی لهكانی  خۆیی و سنوره ربه ركی پاراستنی سه ئه

ی واڵت،  م دواییته كانی ئته گۆڕانكاریته  رنجدان لته سته  بته. ڕێنێ  ڕاپته  باشتترین شتێوه  ركی خۆی بته یاسایی واڵت، ئه
ستتتی  به مه نجامتتداو به ئه ختتۆیی  وه كۆبونتته9019ن  همتته به 99ی ڕۆژی 94:04كتتاتژمێر   شتتكر لتته نی بتتااڵی له نجومتته ئه

كانی  ملمالنتێ سیاستیه  نی ختۆی لته نتگ بڕیتاری بێالیته كۆی ده ڵدانی ئاشتوب، بته رهه ڕژانتدنی ختوێن و سته  ڕێگری لته
شكری ئێتران  له. گاكانی خۆیان باره  وه ڕێنه بگه  كه  كان كراوه ربازیه سه  كه یه  رمان به نێ  و فه یه گه ئێستای واڵت ڕاده

واوی  تتته مێنیتت  و به ش ده یه و شتتێوه و بتته  فی ئێتتران بتتووه ره شتته جیب و به لی نتته وام پشتتتیوانی گتته رده و بتته  میشتته هه
یانتتدنی  دوای ڕاگه  یه م شتتێوه بتته(. ١٢٤() ین كتته مان ده كتته له واكانی گه ڕه داواكتتاری مافتته  پشتتتیوانی لتته  وه توانامانتته
واڵی  دوایتتین هتته  وه ی ڕادیتتۆ تارانتته ڕیگتته مان ڕۆژدا، شتتۆڕش له هتته ۆی ڕ كان، لتته دوای نیتتوه كتتداره چه  نی هێتتزه بێالیتته
 9144نی  متته ختیار، ته ی شتتاپور بتته ڕۆژه 09ی  كۆتتتایی هتتاتنی كابینتته  و بتته( ١٢١)نی  یتته گه وتنی ختتۆی ڕاده ركه ستته
 (.١٢٢) وه پێچرێته ئێران ده  ی سیستمی میراتی شاهنشاهی له ساڵه
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 :نجام ره ده

 
  :ی كه نجامه ره و ده ئه  ینه گه دا ده یه وه م توێژینه ی ئهنجام ئه  له

 
و تیایتدا   قۆناغ بووه  ، قۆناغ به و واڵته تی له ئێران دژی رژێمی میراتی پاشایه  زایی له نگی ناڕه ی ده وه رز بوونه به

  لته  ش مته زایی و به نگتی نتاڕه ی ده وه رز كردنته ر و بته ماوه ی جته وه كۆكردنته  له  بووه پیاوانی ئاینی ڕۆڵێكی بااڵیان هه
  ی كته یته و ڕاده ئته  گاتته گتات، تتا ده ده  لوتكته  كانی خێراتر بوون و هێتدی هێتدی بته قۆناغه  دواوه، به 9197ساڵی 

 .تی بهێنرێ  ڕژێمی پاشایه  كۆتایی به
 

ت  نانته ی ئێتران و ته كانی دیكتهبااڵ رپرسته ن ختودی شتا و به الیته  ی پیاوانی ئاینی لته ڕۆڵ و پێگه  دان به گرنگی نه
باشتترین ( استتعمار سترخ و ستیا)تیان پێبكرێت ، چتاپكردنی وتتاری  سوكایه  ی كه وه ئه  یشته گه ندێكجاریش كارده هه

ران كردنتی پیتاوانی  هتۆی نێگته  ش بوویته مته ینی درابوو، ئه خودی ئیمام خومه  تیایدا قسةى ناشرين به  كه  یه نمونه
م پریشتتكی  كتته یه  زایانی مێتتژوی ئێتتران بتته شتتاره  نتتدێك لتته ت هه نانتته كان، ته تیتته زایه بتتوونی ناڕه ئتتاینی و فتتراوان

ری  ك ڕێبته ینی وه تی ئیمتام خومته ستایه كه  دواوه  بته  وكاتته ئیتدی له  كته. ن بته ڵگیرساندنی شۆڕشی ئێران نتاوی ده هه
 . ركرد ی ئێران، ناوبانگی ده وه ره ناوخۆ و ده  شۆڕش له

ما ڕكستتی  ك ستتوتاندنی ستتنه كتتانی وه ڕوداوه  ت لتته نانتته ڵك، ته الی ختته ت لتته زگاكتتانی حكومتته ڕ بتتوونی دام و ده بتتاوهبێ
  نده رچه ت هه حكومه  ، كه یدانی ژاڵه رانی مه ینی و كوشتنی خۆپیشانده ئابادان و مردنی مص فی ی كوڕی ئیمام خومه

گشتتی  ڵكی به خته  ربۆیته ناسترا، هه تاوانبتار ده  تاكته  می ئێرانیتدا بتهقا شته  اڵم لته خست ، بته رده بێتاوان ده  خۆی به
بۆ مص فی   ئێرانیش پرسه  ت له نانه ن و ته كه ینی ده و كوڕی ئێمام خومه  یدانی ژاڵه ی كوژراوانی مه شداری پرسه به

ینی  ختتودی ئیمتتام خومتته  بتتهمجار نازنتتاوی ئیمتتام  كتته دا، بتتۆ یه و پرستتانه كێك لتته یتته  ر لتته نتتێن و هتته ینی داده خومتته
 .بێ  ران ده كڕیزی خۆپیشانده نگی و یه كده ر دروستكردنی یه سه ری زۆری له خشرێ  و كاریگه به ده
 
ت  تایبته كان، به زاییته ی ناڕه ركرده ك سته ینی وه ن بڕیاریی ئیمتام خومته تی كاریزمایی و خاوه سایه ها بوونی كه روه هه

یام و  پتته  وێوه كتتات و لتته واژۆ ده  تننامتته ی میلتتی ڕێكه بهتته ڵ جه گتته ئیتتدی له  نستتا، كتته ڕه ر كردنتتی بتتۆ فه فه دوای ستته
و   وه كانته دینیه  پرسته  كان بته سیاستیه  تته ڵكردنی بابه شتدا تێكته وه ڵ ئه گته ئێتران، له  نێته یه گه كانی ده ندراوه یه ڕاگه
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ڵ  گتته هاوكتتاریكردنێكی له  مو جتتۆره كتترد و تیایتتدا هتته رده هتوا د ك فتته كانی وه نتتدراوه یه نتتدێك جتتار ڕاگه ت هه نانتته ته
 .نا رام داده حه  ئێران به  تی له ت و سیستمی پاشایه حكومه

 

 (١)  ی ژماره نامه ڵگه به
 

 ی میلی ئێران بهه رۆكی جه نجابی، سه ریم سه كه. ندراوی د یه ڕاگه
 

 : رچاوه سه
 

خدمات فرهنگی رسا،   ، مؤسسه(از كودتا تا انقالب)ایران   لهتاری  بیس  و پنج سا(: سرهنگ)غالمرضا نجاتی 
 .9909، ص9014چاپ نهم، تهران، 
 

 (٢)  ی ژماره نامه ڵگه به
 

ستی  به مه  كان به وتیه نه  مه رهه ی دابینكردنی به رباره هدی بازرگان، ده ندی  مه ینی بۆ موهه تواڵ خومه یامی ئایه په
 كارهێنانی ناوخۆ به
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 : رچاوه سه

 
خدمات فرهنگی رسا،   ، مؤسسه(از كودتا تا انقالب)ایران   تاری  بیس  و پنج ساله(: سرهنگ)غالمرضا نجاتی 

 .9907، ص9014چاپ نهم، تهران، 
 

 (٣)  ی ژماره نامه ڵگه به
 

 كانی خۆی ڕیزه  ختیار له شاپور به. ی د وه ستی دورخستنه به مه ی میلی، به بهه ندراوی جه یه ڕاگه
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 : رچاوه سه
 

خدمات فرهنگی رسا،   ، مؤسسه(از كودتا تا انقالب)ایران   تاری  بیس  و پنج ساله(: سرهنگ)غالمرضا نجاتی 
 .9907، ص9014چاپ نهم، تهران، 
 
 : رچاوه سه

 
 . 97، ل9014چاپ چهارم، تهران، كوشش پژمان ازادفدا، انتشارات به افرین،  خاطرات اشر  پهلوی، به: اشر  پهلوی -١
، عبداللته شتهبازی، انتشتارات  ، ویراستته(ختاطرات ارتشتبد ستابق حستین فردوست )ظهور و ستقو  ستل ن  پهلتوی : حسین فردوس  -٢

 .190، ص 9077م العات و پژوهشهای سیاسی، جلد اول، چاپ بیس  و هشتم، تهران،   اطالعات، مؤسسه
 .190شوو، لی پێ رچاوه سه: حسین فردوس  -٣
 .900، ص9070مهتتتتتتتارت، چتتتتتتتاپ ششتتتتتتتم، تهتتتتتتتران،   داستتتتتتتتان انقتتتتتتتالب، نشتتتتتتتر علتتتتتتتم، چاپخانتتتتتتته: محمتتتتتتتود طلتتتتتتتوعی -٠
، 9014خدمات فرهنگتی رستا، چتاپ نهتم، تهتران،   ، مؤسسه(از كودتا تا انقالب)ایران   تاری  بیس  و پنج ساله: غالمرضا نجاتی -٣
، ترجمه، عبا  مخبر، انتشارات طرح نو، چاپ و صحافی سازمان ( خصی  شاهروانشناسی س)  شكس  شاهانه: ؛ ماورین زونی 997ص

 .041، ل9094چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، چاپ دوم، تهران، 
 .914ی پێشوو، ص رچاوه سه: اشر  پهلوی -٦
و   ینی و انقالب اسالمی، چاپ مؤسسته چتاپامام خم  و زندگی امام خمینی، انتشارات پژوهشكده  زمانه(: دكتر)محسن بهشتی سرش   -٢

  بازتتاب و پیامتدهای رحلت  استرار امیتز مصت فی خمینتی بته: ؛ سجاد راعتی گلوجته09 -09، ص9019نشر عروج، چاپ اول، تهران، 
 .99ل، 9019مركز اسناد و انقالب اسالمی، چاپ دوم، تهران،   روای  اسناد، مركز اسناد انقالب اسالمی، چاپ و صحافی چاپخانه

روایت  استناد، مركتز استناد انقتالب استالمی، چتاپ و   بازتاب و پیامدهای رحل  اسرار امیز مصت فی خمینتی بته: سجاد راعی گلوجه -٨
 .09ی پێشو، ل رچاوه مان سه هه: ؛ محسن بهشتی سرش 97، ل9019مركز اسناد و انقالب اسالمی، چاپ دوم، تهران،   صحافی چاپخانه

 .09 -09ی پێشوو، ل رچاوه سه: سجاد راعی گلوجه -١
د جتتا ،  حمتته ركان ئه ، و، ئتته(وی هلتته زاشتتای په ژیتتان و ڕۆژگتتاری محمتتد ڕه  لێك لتته نهینتتی گتته)دوایتتین شتتای ئێتتران : محمتتود طلتتوعی -١٤

استالمی  جمهوری اسالمی ایران، اشتنایی بتا كشتورهای:  ؛ محمدهادی فالح زاده001، ل9490م، سلێمانی،  كه نج، چاپی یه ی گه چاپخانه
فرهنگتتی م العتتات و تحقیقتتات بتتین المللتتی ابتترار معاصتتر ایتتران، چتتاپ و صتتحافی بتتاقری، چتتاپ دوم، تهتتران   ، انتشتتارات مؤسستته(0)

 .91، ل9079
ابفتام،  -، دكتتر تیمتور قتادری، انتشتارات مهتتاب ، ترجمته(قستم  دوم )تاری  ایران كمبتریج دوره پهلتوی : دیگران... پیتراوری و -١١

 .91ی پێشوو، ل رچاوه سه:  ؛ محمدهادی فالح زاده999، ل9077چاپ اول، تهران،  جلد هفتم،
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تتاری  شتفاهی زنتدگی و مبتارزات امتام خمینتی در نجتف، انتشتارات مركتز استناد انقتالب : اكبتر فالحتی:  بۆ زانیتاری زیتاتر بڕوانته -١٢
 ، 9014هران، مركز اسناد و انقالب اسالمی، چاپ اول، ت  اسالمی، چاپ و صحافی چاپخانه

 .00ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ سجاد راعی گلوجه04 -90ل
 .907ی پێشوو،ل  رچاوه سه: اكبر فالحی -١٣
م العتات و   ، مؤسسته(ختاطرات احمتد علتی مستعود انصتاری)سرگذشت  خانتدان پهلتوی در دوران اوارگتی : احمد علی مسعود انصاری -١٠

ی  جیتد متارابی، چاپخانته ح، و، مه ره كانی شتا و فته نهێنیته: وی هلته ح په ره ؛ فته999، ل9077پژوهشهای سیاسی، چاپ هفتم، تهتران، 
 .079، ل9499م، سلێمانی،  كه نج، چاپی یه گه
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: دیگران... پیتراوری و -١٣
، (9197 -9191كانی كوردستتانی عێتراق  وهی ڕودا وه دیوی ناوه)نگ  بۆ خڕی ناوزه  وه ناری دانوبه كه  له: مین وشیروان مص فی ئه نه -١٦
 .01، ل9119رلین،  به
:  ؛ محمتتدهادی فتتالح زاده999، ص9179لبنتتان،  -متتدبولی، ال بعتته االولتتی، بیتتروت  التتتاج االیرانتتی، نشتتر مكتبتته: چتتانو  استتمیه -١٢
 .900ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ اكبر فالحی99ی پێشوو، ل رچاوه سه
رات دكتر حسن روحانی، انتشتارات مركتز استناد انقتالب استالمی، جلتد اول، چتاپ و صتحافی چاپخانته خاط(: دكتر)حسن روحانی  -١٨

 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: چانو  ؛ اسمیه090، ل9077مركز اسناد انقالب اسالمی، چاپ اول، تهران، 
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: چانو  اسمیه -١١
 .079ی پێشوو، ل رچاوه سه: دیبا  فریده -٢٤
 .090ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسن روحانی11 -17ی پێشوو، ل رچاوه سه: سجاد راعی گلوجه -٢١
 

  كات كته ده  وه به  تی ئیبراهیم و دواتر ئاماژه زره ژیانی حه  كات به راورد ده ینی به خومه  یدا ژیانی روح الله كه وتاره  حسن ڕوحانی له*. 
  بتته  كتته(  البقتتره)تی  ی ستتوره(990)تی  ی ئایتته وه خوێندنتته  بتته  ربۆیتته قوربتتانی، هه  تتته یتتدا كردووهی ئاواره  ردوكیان كتتوڕی خۆیتتان لتته هتته
ئیمتامی   ی بته(ینی خومته  روح اللته)لی ئێترانیش  گته  كتات كته ده  وه ، بتا  لته(انی جاعلك للنتا  امامتا)رموێ   فه تی ئیبراهیم ده زره حه

قتی  ی ده وه برێت ، بتۆ خوێندنته ناسترێ  و نتاو ده ینی ده ئیمام خومه  به  وه وكاته ، ئیدی له(ینی هئیمام خوم)ڵی   ده  زانن و بۆیه خۆیان ده
  .971 -991ی پێشوو، ل  رچاوه سه: حسن روحانی: بڕوانه  كه، اوی وتاره و ته
 
 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسن روحانی919ی پێشوو، ل رچاوه سه: اكبر فالحی -٢٢
 

  دایته ڕه وباروه ستوی شتا له ح و خه ره ی دیبا، دایكی فه ریده فه.  یه ند بۆچونێكی جیاواز هه چه  م وتاره ری ئه نوسین و نوسهی  رباره ده**. 
  ختاطرات فریتده)دختترم فترح : دیبتا  فریتده: دیبتا  ، فریده ، بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه نوسراوه  وه(یدا باسی هوه میر عه ئه)ن  الیه  له  كه

ها  روه ؛ هته079 -071، ل9014رئتی  فیتروز، انتشتارات بته افترین، چتاپ شتانزدهم، تهتران،   ، ترجمه، الهه(در فرح پهلویدیبا ما
بێ ئاگتاداری ختودی  بته  كتات كته ده  وه بتا  لته( بی بی سی)ناڵی  وتنێكی كه چاوپێكه  وكات، له زیری ئیتالعاتی ئه داریوش هومایون، وه
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  متته ؛ ئه040ی پێشتتوو، ل رچاوه ستته: محستتن بهشتتتی سرشتت :  بڕوانتته.  وه بنوستتێ  و بتتاڵوی بكاتتته  جتتۆرهو    ناتوانێتت  شتتتی لتته شتتا، كتته
،  كتراوه  یتدا، ئامتاده ی هوه نوستینگه  رمانی شتا و لته فته  بته  م وتتاره ئته  كات كه ده  وه كانیدا با  له یاداشته  داریوش له  كه  كاتێكدایه له

و   یته م وتاره ری ئته رویز نیكخوا نوسته په   دان كه و بڕوایه له  ندێكی دیكه اڵم هه ؛ به990ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی:  بڕوانه
 :  درا، بڕوانه  سێداره ت له مان تۆمه ر هه سه وتنی شۆڕشی ئیسالمی له ركه نابراویش دوای سه

 .970، ل...داستان: محمود طلوعی
 
ی  د، چاپخانتته حمتته ماڵ ئه ، و، شتته(9191 -9149)نێتتوان دوو شۆڕشتتدا   سیاستتی ئێتتران لتتهمێتتژووی (: دوكتتتۆر)امتتال كامتتل الستتبكی  -٢٣
، محمتد ابتراهیم فتتاحی ولیالیتی، نشتر  تاری  ایران مدرن، ترجمه: ؛ یراوند ابراهامیان910، ل9490م، سلێمانی،  كه نج، چاپی یه گه

 .979، ل9019نی، چاپ و صحافی علی، چاپ نهم، تهران، 
، محمد ابراهیم فتاحی ولیالیی، نشر نی، چاپ و صحافی علی، چاپ نهم، تهتران،  تاری  ایران مدرن، ترجمه: ابراهامیانیراوند  -٢٠

 : دیگران... ؛ پیتراوری و191ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسین فردوس 979، ل9019
 .904ی پێشوو، ل رچاوه سه
م العتتات و پژوهشتتهای سیاستتی، جلتتد دوم، چتتاپ اول،   گ، مؤسستتهبتتزر  حتتزب رستتتاخیز؛ اشتتتباه: مظفتتر شتتاهدی: مظفتتر شتتاهدی  -٢٣

 .090ی پێشوو، ل رچاوه سه: وی هله ح په ره ؛ فه009، ل9079تهران، 
، ترجمه، عبا  مخبر، انتشارات طرح نو، چاپ و صتحافی ستازمان چتاپ ( روانشناسی سخصی  شاه)  شكس  شاهانه: ماورین زونی ٢٦

 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ احمد علی مسعود انصاری009، ل9094د اسالمی، چاپ دوم، تهران، و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشا
 .099، ل...دواین شا: محمود طلوعی٢٢
 .199ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسین فردوس  -٢٨
 .099ی پێشو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٢١
 .970، ل.....تاری  ایران: یراوند ابراهامیان -٣٤
رئتتی  فیتتروز، انتشتتارات بتته افتترین، چتتاپ   ، ترجمتته، الهتته(دیبتتا متتادر فتترح پهلتتوی  ختتاطرات فریتتده)دختتترم فتترح : دیبتتا  ریتتدهف -٣١

علتتی اكبتتر عبدالرشتتیدی، .  ، ترجمتته(ختتاطرات ژنتترال هتتایزر)مأموریتت  در تهتتران : ؛ رابتترت هتتایزر001، ل9014شتتانزدهم، تهتتران، 
 .901، ل9071عات، چاپ ششم، تهران، اطال  انتشارات اطالعات، چاپ و صحافی مؤسسه

، احمتد گتل محمتدی و محمتد ابتراهیم  ، ترجمته(شناستی سیاستی ایتران  درامدی بر جامعه)ایران بین دو انقالب : یراوند ابراهامیان -٣٢
 .919ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ امال كامل السبكی991، ل9079فتاحی ولیالیی، نشر نی، چاپ غزال، چاپ سیزدهم، تهران، 

 .099ی پێشو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٣٣
 .901ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی -٣٠
 .990، ل...داستان: محمود طلوعی -٣٣
 .091، ل...دواین شا: ؛ محمود طلوعی999ی پێشوو، ل رچاوه سه: ماورین زونی  -٣٦
 .094، ل...داستان: محمود طلوعی -٣٢
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 .099ی پێشو، ل رچاوه سه: ؛ محسن بهشتی سرش 010ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسن روحانی -٣٨
 .090ی پێشو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٣١

. كتات   باستی ده كته(099)  كانیدا به یاداشته  فی خوشكی شا له شره ، ئه یه ، بۆچوونی جیاواز هه وه كانه ی سوتاوه ی ژماره باره له***. 
 ( 999)  جاتی به زا نه ؛ غواڵمره910ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی:  بڕوانه

( 044)  بته  كانیاندا ئامتاژه نوستنه  ؛ ابراهامیتان و روحتانی لته904ی پێشتوو، ل رچاوه سته: غالمرضا نجاتی:  بڕوانه. كات   باسی ده كه
 .019ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسن روحانی970، ل.....تاری  ایران: یراوند ابراهامیان:  بڕوانه. ن كه   ده كه
 
ی كتارۆ، چتاپی  رگێتڕان، چاپخانته ی وه تی خانته رایته به ڕێوه ، به ن زاده سته بتدوڵاڵ حه یتدا، و، عه ی هوه ڵۆكته ته مه: بباسی میالنی عه -٠٤
 .019، ل9494م، كوردستان،  كه یه
 .019، لی پێشوو رچاوه سه: بباسی میالنی ؛ عه970، ل.....تاری  ایران: یراوند ابراهامیان -٠١
 .900، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -٠٢
 .099، ل...دواین شا: ؛ محمود طلوعی007ی پێشوو، ل  رچاوه سه: دیگران... پیتراوری و -٠٣
 .001ی پێشوو، ل رچاوه سه: دیگران... ؛ پیتراوری و910ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی -٠٠
 .191ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسین فردوس 019ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسن روحانی -٠٣
ی  رچاوه ستته: ؛ حستتین فردوستت 910ی پێشتتوو، ل رچاوه ستته: ؛ اشتتر  پهلتتوی997ی پێشتتوو، ل رچاوه ستته: احمتتد علتتی مستتعود انصتتاری -٠٦

 .191پێشوو، ل
 .014ی پێشوو، ل رچاوه سه: بباسی میالنی عه -٠٢
 .900، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -٠٨
 .097، ل...داستان: ؛ محمود طلوعی090ی پێشو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٠١
 .019، ل9499م، سلێمانی،  كه نج، چاپی یه ی گه جید مارابی، چاپخانه ح، و، مه ره كانی شا و فه نهێنیه: وی هله ح په ره فه -٣٤
 .994ی پێشوو، ل رچاوه سه: احمد علی مسعود انصاری -٣١
 .090ی پێشو، ل رچاوه سه: سرش محسن بهشتی  -٣٢
 .011ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسن روحانی991ی پێشوو، ل رچاوه سه: احمد علی مسعود انصاری -٣٣
ی پێشتوو،  رچاوه سته: ؛ متاورین زونتی 099ی پێشتو، ل رچاوه سته: ؛ محستن بهشتتی سرشت 011ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسن روحانی -٣٠
 .019ل
 .099ی پێشو، ل رچاوه هس: محسن بهشتی سرش  -٣٣
 .909، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان:  له  رگیراوه وه -٣٦
 .901ی پێشوو، ل رچاوه سه: احمد علی مسعود انصاری -٣٢
 .971، ل.....ابراهامیان تاری  ایران: یراوند -٣٨
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انتشتارات مهتتاب، چتاپ دوم، تهتران،   قتانعی، كوشتش، ستعید  پهلتوی، بته  سلسله  اردشیر زاهدی و رازهای ناگفته: اردشیر زاهدی -٣١
 .90، ص9079
 .919ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی -٦٤
 : ؛ حسن روحانی919ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ اشر  پهلوی011ی پێشوو، ل رچاوه سه: بباسی میالنی عه -٦١
 .019ی پێشوو، ل رچاوه سه
 .099ل: ی پێشو رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٦٢
 .907، ل...ایران بین: ؛ یراوند ابراهامیان041ی پێشوو، ل رچاوه سه: امال كامل السبكی -٦٣
 .907، ل...ایران بین: ؛ یراوند ابراهامیان099ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٦٠
 .049ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی -٦٣
 .090، ل...دواین شا: محمود طلوعی -٦٦
 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: السبكی امال كامل -٦٢
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: چانو  اسمیه -٦٨
 .994 -917ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ اكبر فالحی099ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسن روحانی -٦١
 .994 -917ی پێشوو، ل رچاوه سه: ، اكبر فالحی بڕوانه -٢٤
 .99ی پێشوو، ل رچاوه سه:  محمدهادی فالح زاده -٢١
 .090ی پێشوو، ل  رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٢٢
 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسن روحانی -٢٣
 .191ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسین فردوس  -٢٠
 .170ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسین فردوس 091ی پێشوو، ل رچاوه سه: دیگران... پیتراوری و -٢٣
 .919ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی -٢٦
علی اكبر عبدالرشیدی، انتشارات اطالعتات، چتاپ و صتحافی .  ، ترجمه(خاطرات ژنرال هایزر)مأموری  در تهران : رابرت هایزر -٢٢

 .949، ل9071اطالعات، چاپ ششم، تهران،   مؤسسه
اطالعتات،   ؤسسته، انتشتارات اطالعتات، چتاپ و صتحافی م9097 -9910خاطرات نورالدین كیتانوری : نورالدبن كیانوری:  بڕوانه -٢٨

 .010، ل9077چاپ چهارم، تهران، 
محمد زمان راستگو، فترج اللته ایتزدی، .  بی كفایتی امریكا جنگ نافرجامی رقم زد؟، ترجمه  پایان عراق، چگونه: پیتر گالبرای  -٢١

 .09، ص9019پ اول، تهران، فرهنگی هنری و انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی، چاپخانه مركز اسناد انقالب اسالمی، چا  مؤسسه
رلین،  ، بته(9170 -9191كانی كوردستتانی عێتراق  ی ڕوداوه وه دیوی ناوه)شكێنن  كتری ئه كان یه نجه په: مین وشیروان مص فی ئه نه -٨٤

 .94، ل9119
 .011 -010ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -٨١
 .940ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی -٨٢
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 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسن روحانی909، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -٨٣
 (.9)  ی ژماره نامه ڵگه به:  بڕوانه  كه وتننامه واوی ڕیكه قی ته بۆ دیتنی ده -٨٠
 .991ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ ماورین زونی 999ی پێشوو، ل رچاوه سه: جانو  اسمیه -٨٣
 ها بۆ  روه ؛ هه091، ل...دواین شا: ؛ محمود طلوعی017ی پێشوو، ل  رچاوه سه: بباسی میالنی عه -٨٦

 .009 -000، ل...داستان: محمود طلوعی:  ی شا بڕوانه كه قی وتاره واوی ده ی ته وه خوێندنه
 .909، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -٨٢
 ؛ 017ی پێشوو، ل رچاوه سه: وی هله پهح  ره ؛ فه990ی پێشوو، ل رچاوه سه: احمد علی مسعود انصاری -٨٨

 .010ی پێشوو، ل رچاوه سه: ماورین زونی 
 .194ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسین فردوس  -٨١
 .97ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر919ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی -١٤
 .97ی پێشوو، ل وهرچا سه: ؛ رابرت هایزر901، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -١١
 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -١٢
 (.9)  ی ژماره نامه ڵگه به:  بڕوانه  كه ندراوه یه قی ڕاگه بۆدیتنی ده. 097ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -١٣
  -019وو، لی پێش رچاوه سه: وی هله ح په ره ؛ فه919 -979ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی -١٠

 .119 -114ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ حسین فردوس 019
 .994ی پێشوو، ل رچاوه سه: ماورین زونی  -١٣
 .741ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی -١٦
 .097ی پێشوو، ل رچاوه سه: وی هله ح په ره فه -١٢
 : وی هله ح په ره ؛ فه09ێشوو، لی پ رچاوه سه: ؛ اردشیر زاهدی907ی پێشوو، ل رچاوه سه: اشر  پهلوی -١٨
 .97ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر011ی پێشوو، ل رچاوه سه
 .09ی پێشوو، ل رچاوه سه: اردشیر زاهدی -١١
 .019دخترم فرح، ل: دیبا  فریده -١٤٤
 .909، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان ١٤١
 (.0)  ی ژماره نامه ڵگه به:  هبڕوان  ، كه ندراوه یه قی ڕاگه بۆ دیتنی ده -١٤٢
 .909، ل...ایران بین: ؛ یراوند ابراهامیان079ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -١٤٣
 .990ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر091 -097ی پێشوو، ل رچاوه سه: هاشمی رفسنجانی -١٤٠
 :  بڕوانه  كه ندراوه یه قی ڕاگه ی ده وه ۆ خوێندنهها ب روه ؛ هه909ی پێشوو، ل  رچاوه سه: رابرت هایزر -١٤٣
 

 .749 -749ی پێشوو، ل رچاوه سه: غالمرضا نجاتی
 .009 -091، ل...داستان: محمود طلوعی:  بڕوانه  كه ندراوه یه قی ڕاگه ی ده وه بۆ خوێندنه -١٤٦
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 .919، ل...ایران بین: یراوند ابراهامیان -١٤٢
اهتمتام، مهنتد    ، بته(و خاطرات هاشمی رفسنجانی، خاطرات، تصویرها، گتاه شتمار  كارنامه)  مبارزهدوران : هاشمی رفسنجانی -١٤٨

 .090، ل9079محسن هاشمی، نشر معار  انقالب، چاپ غزال، چاپ سوم، تهران، 
دوایتتن : طلتتوعی؛ محمتتود 990ی پێشتتوو، ل رچاوه ستته: ؛ احمتتد علتتی مستتعود انصتتاری011 -017ی پێشتتو، ل رچاوه ستته: دیبتتا  فریتتده -١٤١
 .901ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر099، ل...شا
 .949ی پێشوو، ل رچاوه سه: ماورین زونی  -١١٤
 .199ی پێشوو، ل رچاوه سه: بباسی میالنی عه -١١١
 .019 -077ی پێشوو، ل رچاوه سه: محسن بهشتی سرش  -١١٢
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: رابرت هایزر -١١٣
 .199 -199ی پێشوو،  رچاوه سه: ا نجاتیغالمرض -١١٠
 .979، ل.....تاری  ایران: یراوند ابراهامیان -١١٣
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر009ی پێشوو، ل رچاوه سه: هاشمی رفسنجانی -١١٦
 .999ی پێشوو، ل رچاوه سه: ؛ رابرت هایزر910ی پێشوو، ل رچاوه سه:  اسمیه چانو -١١٢
 .99ی پێشوو، ل رچاوه سه:  ؛ محمدهادی فالح زاده149ی پێشوو، ل رچاوه سه: دبن كیانورینورال -١١٨
 .099ی پێشوو، ل رچاوه سه: وی هله ح په ره فه. -١١١
اردیبهشت   99تتا  9019بهمن  99بحرانهای داخلی و تولد نیروهای مسلح انقالب )پیدایش نظام جدید : هادی نخعی؛ یكتا حسین -١٢٤

ستازی، مركتز استناد و تحقیقتتات دفتا  مقتد ، كتتاب اول، چتاپ قلتم اویتن، چتاپ ستتوم،  زمینه -ار جنتگ ایتران و عتراق، روزشتم9017
 .17، ص 9019تهران، 

 .919، ل...ایران بین: ؛ یراوند ابراهامیان977، ل.....تاری  ایران: یراوند ابراهامیان -١٢١
 .940ی پێشوو، ل رچاوه سه: حسین فردوس ؛ 910ی پێشوو، ل رچاوه سه: احمد علی مسعود انصاری -١٢٢

 
 ٢٤١٦ی ئۆکتۆبەری ١٤: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی میللەت پری   : سەرچاوی
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  تی شیعه و ڕووحانییه ٧٥٣١شۆڕشی 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سمایل بازیار

 
  هاتۆته ڕایان ن خاوه و ران لێکۆڵه ن الیه له 9019 ساڵی  له ئێران شۆڕشێ رپابوونی به بۆ جۆراجۆر هۆکاری ندین چه
 بۆچتوونی  بته یتان و تی اڵیته کۆمه ریی روه دادپته بوونی نته فتی، نته ئیستتبدادی ناڕێتک، ندنی سته ره په: ک وه ربا ، به
 ی خۆخوازانه ربه سته تی سیاسته ری بته گرتنه هتۆی  بته( لتۆپ گتواد کۆنفرانستی) کی ره ده پیالنی کان به ڵه ته ت نه ڵته سه
 و رین ربته به  شتنه چه م لته شۆڕشتێکی بێگومتان. گتونجێ ده قڵتدا عه  له متر که من بڕوای  به یان مه ئه  که شا، زا ڕه مه حه
 ئاماژییتان  کته کتانی هۆکاره موو هه و بێ «بی به سه ک ته» ناتوانێ مێژوویی ی دیکه کی یه دیارده ر هه ک وه ری ماوه جه
 .ەداشۆڕش ئەم هەڵگیرسانی لە هەبووی ڕۆڵیان زۆر و کەم کرا  پێ
 
 گرینگەکتانە، هۆکاری لە یەکێک ئێراندا ی کۆمەڵگه لە مودێرنە و سوننەت تەزادی فاکتەری فاکتەرانەدا، ئە نێو لە
 و دیتقەت بەبتێ ئەویش وااڵکرا، بەڕووی تەواوی بە دیرگای خێرایی بە شا مودێرنیزاسیونی پرۆژیی کە چەشنە بەم

 کێشتتەی ئەمە و پتتێککەوتن  کتته( شتتیعە - ئیستتالمی) ئێرانیتتی ی کۆمەڵگتته نەریتییەکتتانی ستتتراکتۆری لەگەڵ زیرافەت
 ئەم لێزانتتتانە شتتتێوییەکی بە و ویرگتتترت کەڵکتتتی گەوریتتتترین تەزادی لەم شتتتیعە ڕووحتتتانییەتی. نتتتایەوی گەوریی

 لە ئەگەر ختۆی، سیاسییەکانی مەرامە بۆ ویرگرت خراپی کەڵکی خەڵک ئایینیی هەستی لە و قۆستەوی پێکدادانەی
 مەشتتروب ماکان، ستتینه ستتەر دیبتتردی هێرشتتیان شتتوێنێک هەمتتوو پتتێش خۆپیشتتاندیران شۆڕشتتدا ڕیوتتتی لە بتتێ بیرمتتان
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 ڕاستتیدا لە. ئیستالمی فەرهەنگتی و کولتتوور بتۆ بتوون هەڕیشتە کە گەڵیتک شتوێن ویک کاباریکتان، و بتاڕ و فروشی
 ئیستتالمی» و ئەمەیە هەر ئیستتالمی نێویڕاستتتی ڕۆژهەاڵتتتی کانی کۆمەڵگتته ستتەریکیی تەزادی بتتێ گەڵ لە ئێستاشتتی
 ڕۆژئتتاوا فەرهەنگتتی کولتتتوورو هتتاتنی بە دژکتتردیوییەکە «سیاستتی ئیستتالمی». تەزادییە ئەم بەرهەمتتی «سیاستتیش

 کتافرانی و  بێگانته کولتتووری هێرش ر به  وتوته که  که ئیسالمیی کولتووری پاراستنی دروشمی ش شیعه تی وڕووحانییه
 .زانن ده خۆیان رکی ئه  به  مه ئه  که  دیکه  واڵتانی  له سیاسی المیئیس کانی وته ڕه ک روه هه ، کردوه رز به
 

 ستتاڵی لە. هەبتتوو ستتاڵەی ستتەد چەنتتد پاشتتخانێکی ئێرانتتدا کتتۆمەاڵیەتی - سیاستتی مێتتژووی لە شتتیعە ڕووحتتانیەتی
 می،ڕیست مەزهەبتی بە بتوو شمشتیر زیبتری بە  وه ستەفەوییه بنەماڵەی هۆی بە شیعە مەزهەبی کە زایینییەوی ی9149
 کە شتیعە ڕووحتانییەتی. ڕاویستتاوی دیوڵەت و مەزهەب کتۆڵەکەی دوو سەر لە ئێران سیاسیی کولتووری کاتەوی لەو

. بتوون اڵت سه ده و پێگە و نفووز خاوین یەکتر هاوتەریبی دیوڵەت لەگەڵ لەوکاتەوی دیکرد مەزهەبی نوێنەرایەتیی
 نتدێک هه و  دۆستتانه جتار ندێک هه شیعە ڕووحانییەتی و( شایەکان)دیوڵەت واتە دامەزراوییە، دوو ئەم پەیویندیی

 دیتاری  ی ندییته پەیوه م ئته شتێوازی پاراستتنیان یتا کانیان ندییته وه رژه به وتنی کته  ترستی مه  لته و  بتووه  دوژمنانه جار
 ت ڕووحانییته وداوێنی سته ده بوو ده کان، قاجاره ک وه با نه بییان زهه مه تی شرووعیه مه ر گه ئه ئێران کانی شایه. کردوی 

  بتته پێویستتتییان کتتازم موستتا ئیمتتام ر ستته  بردبتتۆوه خۆیتتان ی ره جه شتته  کتته کان وییه فه ستته. دابتتان پتتێ باجیتتان و بتتن
 اڵم بتته -  بووه نتته ساستتی ئه و ستتڵ ئه  ستتازییەش ره جه شه م ئتته  ت ڵبتته هه - بوو نتته ت ڕووحانییتته  لتته رگتترتن وه  ت رعیه شتته

 لەستەردیمی ت ڕووحانییته.  بتردوه ڕووحتانییەت بتۆ پەنایتان ناچار بە و بوون بێبەش ەشروعییەتەم لەم کان قاجاره
 ن ختاوه چینێکتی  بۆتته ت ڕووحانییته. دا ده شتا شتانی  له شان واوی ته به  که  هێزێکه، ڕابردوو ت نیسبه  به قاجاریکان

 بتتۆ  داوه شتا  بته تی رعیه شته م هته و بتڕاوی پتێ «فقتت وه» زیوییەکتانی وییەوی فه سته می رده سته  لته  کته  وره گته ویتی زه
( 9790 - 9740)  ڕووستیه ڵ گه  له کان قاجاره کانی ڕه شه سپێکی ده به ت ڕووحانییه هێزی و  ئۆتوریته م ئه. حوکمرانی

 ڕ شته کانی ره بته بتۆ ڵک خته ستیجی به و هانتدان بتۆ شتا  چونکته ستتاند،  ی ره پته  دیکه  ی نده وه ئه (9797 - 9799)و 
 رخستن سه وه ی دیکه  ی نده وه ئه  مه ئه و! برد «کان کافره  ڕووسه» دژی لە ت ڕووحانیه جیهادی یاندنی ڕاگه بۆ نایان په
 . درایه یدانیان مه و
 

  وه کاتته م لته  شتیعه تی ڕووحانیه. ئێراندا  له بوو سیاسی بزاڤی م که یه (ز 9774) «ڕژی» ڕووداوی یا تووتن بزاڤی
  بینه  ڕۆڵ م ئه و بێ نه ڕۆڵی زۆر و م که  بووه نه تیدا اڵیه کۆمه و سیاسی ڕووداوێکی هیچ  له (ز9191)9019ساڵی  تا
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 دا لێتره.  داوه  کته ڕووداوه  لته خۆیتان نیشتانی و متۆرک اڵم بته ، بتووه خۆیاندا ندیی وه رژه به  له و  وتووانه دواکه زۆرجار
  بته ک ڕووحانییته تووتنتدا بزاڤتی  لته ر هته:  نمونته ک وه اڵم به م، بکه مووان هه  هب  ئاماژه وردی  به  نیه  وه ئه جالی مه

 ی وه شتاندنه ڵوه هه   ناچاربته تی وڵته ده نباکۆ تته و تتووتن کارهێنانی بته یانتدنی ڕاگه رام حته  بته شیرازی میرزای ناوی
 بینتی، رچاویان بته ڕۆڵی شدا شرووته مه بزاڤی  له ت ڕووحانییه. کرد ریتانیا به تالبۆتی کۆمپانیای ڵ گه له وتن ڕێککه
 ت ڕووحانییته.  کته پانه گۆڕه  هاتته » شترووعه مه - ی شترووته مه» ئتارای  هێنانه  به نوری زڵوڵاڵی فه شی  ی وه ئه ک وه
 یڕوونتتاکبیران وشتتیاریی هۆی بتته  کتته بکتترێ جێ جێبتته دا ڵگتته کۆمه  لتته ر  شتته یاستتاکانی  کتته بتتوو ستتتیان به مه وکات ئتته
 لێیتتان ڕوونتتاکبیران و کردیتتان ما عولتته شتتۆڕش» یگتتوت ده ینی خومتته بوو نتته وت ڕێکتته  بتته. گرت نتته ری ستته م رده وستته ئه

 تیی دژایته اڵم بته بتوو، کۆمتاری بتۆ پادشتایی سیستتمی گتوڕینی نگاویی هته ک یته  لته ئێتران 9040 ستاڵی  لته! «دزین
 - ببوون ند رمه ره زه کۆماری سیستمی  له ت ڕووحانیه  تورکیه  له  چونکه - کۆماری سیستمی ڵ گه له  شیعه تی ڕووحانییه

 قۆنتاغی  لته  شتیعه تی ڕووحانییته.  وه زکرده پاشتگه  دروشتمه م ئته ڵگرتنی هته  له کی زیره اڵم به وار خوێنده نه زاخانی ڕه
  له. کرد ده کانیان سیاسیه  تیرۆره  که ی گرووپه و ئه بوون، «ئیسالم فیداییانی ڕێکخراوی» پشتی  له 9099 - 9094
 چتونکی هێشت ، ده جێ بته ئێرانتی9009ی  ممه شته ی ڕه1وتی  ڕێکته  لته زاشتا ڕه مه حه وتیشتدا، نه کردنی خۆماڵی بزاڤی
 کاشتتانی و هانی بێهبتته توڵاڵ ئایتته اڵم بتته بێڵتتێ؛  جێ بتته ئیتتران ک یتته ماوه بتتۆ  کتته هێنتتابوو پتتێ تی ناعتته قه دیق موستته
 گرژیتتی متر کتته ت نه ڵته ستته و ت ڕووحانییتته نتتدیی یوه په 9009 - 9094 دا قۆناغتته و لتته داڕاستتتی  لتته. یانهێشتت  نه

ی 04نی ری ڕاپتته بتتۆ ڵک ختته هانتتدانی. وێکتتدان پاڵ بتتۆ دا ده  هتتان وانی ئتته کۆمتتۆنیزم، ترستتیی مه چتتونکی ، وتووه تێکتته
ردانی  ی جتتۆزه91 رینی ڕاپتته دواجتتار و دیق موستته دژی  لتته   زاشتتا ڕه مه حه تتتای کوده  لتته پشتتتیوانی و 9009ی ر پووشتتپه
 مردنتتی دوای  بتته و  وه وتتته که لتتێ ینیی خومتته ی دیتتارده و کتترد تییان رایتته ڕێبه نیا تتته به بۆخۆیتتانئیتتتر   کتته 9009

 کان شتیعه ی وره گته عی رجته مه - بوو نته  پیشته ت سیاسته «کاشتانی» و«ڕی  متوده» ی وانه پێچه  به  که - بروجێردیدا
 م ئته ، شترووته مه بزاڤتی بتۆ بتوو مرینبێک تته «ڕژی» ڕووداوی چۆن ک وه ڕاستیدا  له.  وه وشایه دره ختی به ی ستێره ئه

 .9019 شۆرشی بۆ بوو ت ڕووحانیه کردنی  ئاماده خۆ ش رینه ڕاپه
 

 ن؟بگر  وه سته ده کان و شۆرش به وی خۆپیشاندانه ی شۆرشدا جڵه ک ساڵه یه  چۆن توانیان له  تی شیعه ڕووحانیه

 
 بتۆ وڵتدان هه دووجتار و بتوو یان هته  کته ی تییته اڵیه کۆمه - سیاستی  پاشتخانه و ئته گرتنی رچاو به له  به ت ڕووحانییه

 و دا ڵگته کۆمه  لته ر  شته یاستاکانی جێکردنی جێبه بۆ دا وڵیان هه دا شرووته مه بزاڤی  له کانیان، ئامانجه  به یشتن گه
  لته ر هته ت ڕووحانیته. اڵت سته ده گرتنی وه ستته ده به بتۆ هاویشت  جیتددیان مبازێکی ڵه قه دا9009ردانی  ی جۆزه91  له
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 تی ویالیته» مای بنته ر سته  لته ئیسالمی تێکی وڵه ده زراندنی بۆدامه بوو هه دیاریکراویان ئامانجی و  رنامه به  تاوه ره سه
  لتته باستتی ڕاقی نتته د حمتته ئه ردا وبتته مه له اڵستت 944   لتته واتتته ، وه قاجتتاره لیشتتای تحعه فه می رده ستته  لتته. «قیتته  فه
 لته و نووستی  وه بتاره م لته ختۆی ی کته تێزه کاندا چله کۆتایی  له و   جه نه  له ینی خومه. کردبوو «قیه فه تی ویالیه»
 ی «تەقیته«  لته وی یڕه په  به  کانه زیره یان مه ئه اڵم به کا؛ ده ڕاقی نه د حمه ئه کانی قسه  به ی ئاماژه شوێندا ندین چه 

 متتا نهضتت » ،«ئیستتالمی تی حکومتته ئتتازادی؛ ئیستتتقالل،»: بتتوون دیتتار کانیان دروشتتمه. کرد ده نتته ئاشتتکرا کان شتتیعه
 شتا ڵ گته له جتۆر هتیچ  بته ینی خومته. کترد ده لێبتڕاو و  تاقانه رێکی ڕێبه  له وییان یڕه په. «خمینی ما رهبر حسینی،
  لته رگرتن ڵکوه کته هتۆی  بته  شتیعه تی ڕووحانیته. بتوو ستتدا ده ر به  له راوانیانرف به ماڵیی ئیمکاناتی. کرد نه سازشی
 پێتی کی وجێیته حه هتیچ و ت وڵته ده  لته بتوو نیتاز  بتێ  میشته هه «رعی شته وجوهتاتی» یتا «امام سهم» ک وه داهاتی

  کته الکان مته و کان وتته مزگه هتۆی  بته گوتاریتان و  قسته و بوو ستدا ده  ر به له رباڵیان به ندیی یوه په توڕێکی. بووی نه
 کان یاستاییه  شوێنه  له.  بۆوه ده باڵو ئێراندا ری رتاسه سه  به کانیش، گونده  کوێره ت نانه ته شوێنێک موو هه  یشته گه ده
. گتتترت رده وه لکیان کتتته کانیان وه کۆبوونتتته و ڕێکخستتتتن بتتتۆ کتتتان خێرخوازه  زراوه دامتتته و  حوستتتێنییه وت، مزگتتته ک وه
 ی دیکته رێکی فاکتته  شتیعه ئتایینی کانی سیمبوله و  ئۆستووره ها روه هه و ئایینی کانی جۆراجۆره  بۆنه  له رگرتن ڵکوه که
  بته دژ ت نانته ته و جیتاواز دروشتمی  بته و بتاڵو و پترش ش دیکه کانی گرووپه ردا رامبه به  له. بوو وان ئه هێزبوونی به
 .بوون ک یه
 

 کوێ بوو؟  له« پ چه»دا  م ڕووداوه ، له گۆڕێ  دێته جێ   ئێستا پرسیارێکی به

 
 فاتی لته ته بتوون، دا وه پێشته ره هه ختاکڕیزی  لته پ چه کانی هێزه زاشادا ڕه مه حه ڕێژیمی دژی به بات خه  له ڕاستیدا  له

 ستاڵی  لته ر گه ئه. پتریش بڵێین کرێ ده ت نانه ته ، یه ده  به ک یه کان ئیسالمییه  هێزه  به راورد به  به پ چه کانی هێزه
 د حمته ئه بتۆ «نتازلی» شتێعری ئیلهتامی  بوونه ده و دا ده س  ده  له گیانیان دا نجه شکه ئه ژێر  له کان ه«وارتان» ١٣٣٢

 تتاج و خ  تته ر سته بتۆ  شتیعه شتای ی وه ڕانته گه بتۆ پیرۆزبتایی ی برووستکه بتارانی  وه تته ڕووحانییه ن الیته له شاملوو،
 هتاوڕێ و دیهتات متردن  بته ی گاڵتته و کترد ده ئتاگردا و ئتاو  به خۆی چلدا ی یه ده  له پ چه می دووهه ی چه وه. چوو ده
 زگای ده هۆی به شا 9011اڵم تا ساڵی  به. ژاند ی ئارامی شایان شڵه دوڕگه 09 - 09 کوردی کانی ئارمانخوازه ڵ گه له

 کانی ره ڕێبته  کته ش تتووده حیزبی. گیرابوون یا کوژرابوون، یا رانیان ڕێبه. کردبوون فروتونای ته  وه پۆلیسه و ساواک
 پ چه کیی ره سه ی پێگه. کرد ده کانیان ڕووداوه یری سه دووراودوور وتبوون، که پاڵ الیپزیک و بێڕلێن دیواری نا په  له
 هێنتا؟ ده پێتک ئێرانیتان وانیدانیشتو ی پێکهاته ندی چه تا سه ر گه مه ش مانه ئه و بوو زانکۆییدا و وار خوێنده نێو  له
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  کته زانی    که. ژیان ده کاندا گونده  له ئێران دانیشتووانی ی نیوه  له پتر هێشتا دا9019 ساڵی  له چێ نه بیرمان  له
 پتتاش  لتته زانیمتتان دواتتتر واڵت؟ بتتۆ  ڕاوه گتته  ی کتته و کوێتتدا  بتته ئێرانتتی پی چتته حیزبتتی ڕابردووتتترین  بتته ری ڕێبتته
  له دا9019ندانی  ی ڕێبه99  له ینی خومه  که بینیشمان و ئێران  ڕابۆوه گه دا ممه شه ڕه مانگی  له و شۆرش وتنی رکه سه
! ک یه فریشته.  وه ڕایه گه پێشوازی،  چوبوونه «آید در  فرشته رود بیرون چو دیو» دروشمی  به  که قیانووسێکدا ئه نێو
 زووش زۆر  قتته حه متتاڵم و «نتتدارم احساستتی هتتیچ»: گتتوتی و جوواڵنتتد نه ستتتی هه ش زنتته مه  پێشتتوازییه و ئتته  کتته
 یتتاد، دێتتتەوی متتان«زنی جتته نتتی بیژه» دا لێتتره. وتن رکتته ده دا فریشتتته بتتاڵی ژێتتر  لتته  یتته زمه دێوه و ئتته کانی نگاڵتته چه
 09 ستاڵی کە فیتداییەکان چتریکە ڕێکختراوی دامەزرێتنەری و چەپ دووهەمتی چەی وه  بته ر سته ناستراوی تیی سایه که
: دیڵتێ نووستی، زیندانتدا لە هەر کە دا«ستالە ستی تتاریخی» کتێبتی لە و ئته. کوژرا زینداندا لە 10 ساڵی و یراگ
 وێتنەی کەم کی  خۆشەویستتییه وردیبۆرژوازیتدا کاسبکاری توێژیکانی لەنێو تایبەتی بە جەماویردا نێو لە ینی خومه»

 «.دێنێ ویدیس  گەوری سەرکەوتنێکی و شوازیپێ کراویدا، ڕادییەک تا سیاسیی چاالکیی ئەگەری لە و هەیە
 

. بکتاتەوی پتڕ زانکۆکانیشدا و الویکان لەنێو نفووز بۆشایی «شەریعەتی عەلی» هۆی بە توانی شیعە ڕووحانییەتی
 پتتێ ڕووحتتانییەتی خۆیشتتی ئەویی لەبەر کتترد، ڕووحتتانییەت ئاشتتی لە ئتتاوی بتتیهەوێ ختتۆی ئەویی بتتێ شتتەریعەتی

 تتوانی ئیسالم لە ڕادیکااڵنە بونیاتنانەویی و ئیسالم لە شۆڕشگێرانە خوێندنەوییەکی بە شەریعەتی. بوو دواکەوتوو 
 و ر ستتارته ئیگزیستانستتیالیزمی مارکستتیزم، لە قەرزویرگتترتن بە ئەو. ڕابکێشتتێ خوێنتتدکاران و الویکتتان ستتەرنجی

 تشتیع«  واتته کترد، ئیسالم بۆ ی کهدی کی یه وه خوێندنه دا وشیارانه داهێنانێکی  له «فانۆن فران » ریی ژێرکاریگه له
 و ش کته گیترام  کته 9014 ستاڵی»: ڵتێ ده فداییان رانی ڕێبه  له کێک یه تاپوور، فه مێهدی. «وی فه سه تشیع و علوی
 و مابوو نته ختۆی ک وه  نگییه هاوسته و ئه بووم ئازاد  که 9011 ساڵی اڵم به بوو، پدا چه گۆتاری ژێر  له زانکۆ وای هه

 تی ریعه شه ریی کاریگه بۆ وال مالوئه ئه بێ  نگییه هاوسه تێکچوونی م ئه. «بوو هه رچاویان به حزووری کانیش ئیسالمییه
 . وه ڕێته گه ده
 

 خۆیشتی  کته  وه ومته که ده «وی ستره که د حمته ئه» نرختی  به کی یه وته بیر وه برێ، ڕاده  ڕووداوه م له ساڵ 01  که ئیستا
 وی سره که. تیرورکرا  وه ئیسالمه فیداییانی ن الیه له 9090 ساڵی و  شیعه تی ڕووحانییه ژییمارگر ده قوربانیی  به بوو
 بتتۆ وانی ئتته ڕاستتتەقینەی رۆکی نێتتوه ڵک ختته تا هتته ن بگتته اڵت ستته ده  بتته ئێرانتتدا  لتته ت ڕووحانییتته بتتێ ده»: ڵتتێ ده
 تا هته ئیستالمی ڕاستتی نێوه اڵتی ڕۆژهته  له یاسیس ئیسالمی ڵێم؛ ده و م که ده گشتگیرتر  یه وته و ئه من ئه .«وێ رکه ده
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 پۆپۆلیستتی دروشمی و ڵک خه اڵنی کۆمه ئایینیی ستی هه  له رگرتن ڵکوه که  به دا  یانه ڵگه کۆمه و له ، وه کرێته نه تاقی
  وه ئته. بتێ ده  دیکته کتانی هێزه موو هته رووی سته  لته کانی نگه ده ی ژماره پێشوو، کانی مۆدیله شکستی و  ئیسالمخوازانه و
 متانگی نتد چه ی متاوه  لته و ئێرانتدا  لته  نیته  وه ئته دێنتێ، ل شته فه سیاستی ئیستالمی  که  دایه اڵت سته ده تاقیکاریی له

  بتته چیتتتر و ن ده ده ڵ هتته  تتتور ئیستتالمی اڵتی ستته ده ماکانی بنتته کیترین ره ستته چتتۆن ڵک ختته  کتته بینتتین ده ڕابتتردوودا
 .هەڵناخەڵەتێن نڕێفورمخوازیکا دروشمەکانی

 
 تێچتووی ش ئەزموونکردنە ئەم. ناڕازییە خەڵک لەسەدی 91 دیڵێن کە دیبیسترێ خۆشیان زمانی لە واقعییەتە ئەم
 19 ستاڵی شۆرشتی ڕاستتیدا لە. بتوو «سیاستی ئیسالمی» دیسەاڵتی هاتنەسەر پێشەنگی کە ئێراندا لە هەیە زۆری

 تەواو ویچە دوو نی مه ته نرخی  به تائێستا و کرد ڕێبەریی و ت همودیریی شیعە ڕووحانییەتی و بوو ئیسالمی شۆرشی
 . بووه

 
 .ئیسالمییە نێویڕاستی اڵتی ڕۆژهه کۆمەڵگەی ڕیقی و تاڵ تێکی واقعییه ئەمە  که کرێ ده ڵ گه له چی
 

 (بۆتەوی باڵو دا”کوردستان”ی٢٢١ ژماریی لە)
 

 ٢٤١٨چی ی مار٢: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی کوردستان و کورد  : سەرچاوی
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