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و  سراتیجی  توێزینەوەی  بە  گرنگی  گۆڤارێکە  ئێرانناسی؛  گۆڤاری 
ئایندەیی سەبارەت بە ئێران دەدات و سێ مانگ جارێک سەنتەری 
بە  گرنگیدانە  ئامانجی  دەكاتەوە.  باڵوی  ئایندەیی  لێکۆڵینەوەی 
لێکۆڵینەوە ستراتیجی و سیاسییەکانی ئێران و کارلێکە هەرێمایەتی 
و جیهانییەکان و کاریگەرییان لەسەر هەرێمی کوردستان و ناوچەکە. 
لە  توێژینەوە  لە  دەبێت  بریتی  ئێرانناسی  گۆڤاری  کاری  مەودای 
و  سیاسی  شرۆڤەی  و  ئێران  دوورمەودای  و  کورتمەودا  سیاسەتی 
ستراتیجیی ئێران و ناوچەکە و توانای ئابووری، سەربازی، سیاسی و 
کولتووریی پەیوەست بە ئێران. مەرجە بابەتەکانی لەخۆگری دیدگای 
ئایندەی و ستراتیژی بن و سیناریۆکان و ئەگەرەکان بخەنە ڕوو، لە 
 پێناو سیاسەتڕێژیکردنی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئێران. 
هەوڵێکە لە پێناو هاوکاریکردنی پڕۆسەی سیاسەتڕێژی و سیاسەتی 

پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئێران.
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گۆڤاری ئێرانناسی، بۆچی؟
د. یوسف گۆران

سه رۆكی سەنتەری لێكۆڵینه وه ی ئاینده یی........................................ 

گۆڤاری ئێرانناسی سێیه مین گۆڤاری تایبه مته ندی سه نته ری لێكۆڵینه وه ی ئاینده ییامنه،  كه  له  بواری ئه كادیمیی جیاجیادا 

ده ریده كه ین، به اڵم ده ركردنی گۆڤارێكی تایبه ت به  ئێران؛ دیاره  بڕیارێكی هه ڕەمه كی یان ته نانه ت ته نها ئه كادیمی بۆ 

دیراسه كردنی دراوسێیه كی گرنگی هه رێم و عێراق نه بووه، به ڵكوو به المانه وه  پێداویستییه كی نیشتامنییشه ، به  هۆی ڕۆڵ و 

كاریگه ری دیاری ئێران له سه ر ڕووداو و چاره نووسی ئێستا و ئاینده ی ناوچه كه  به گشتی و كوردستان به تایبه تی. 

 ده ركردنی گۆڤاری تایبه مته ند )تخصصی( له  كولتووری لێكۆڵینه وه  سرتاتیجی و ئاینده ییه كاندا دیارده یه كی باوه  و نوێ 

نییه ، واڵتان و دامه زراوه  ئه كادیمی و لێكۆڵیاره كان له  سۆنگه ی خوێندنه وه  و دیدی تایبه تیان بۆ ئاسایش و به رژە وه ندیی 

نیشتامنیی خۆیان گرنگی به  واڵتانی كاریگه ر )چ هه رێمی و چ نێوده وڵه تی( و هاوسێکانیان ده ده ن، به م شێوه یه  لێكۆڵینه وه  

و گۆڤاری تایبه ت و ته نانه ت دامه زراندنی سه نته ری لێكۆڵینه وه ی تایبه تی بۆ ته رخان ده كه ن.

  شاراوه  نییه  ئێران، چ وه ك ده وڵه ت و چ وه ك كایه یه كی جیۆپۆله تیكی و كولتووری، بەردەوام كاریگه ریی له سه ر 

دانیشتووی  گه النی  درێژخایەنە   سەردەمێکی  و  ساڵە  هەزاران  هه بووه .  عێراق  و  كوردستان  به تایبه ت  دراوسێكانی، 

ڕۆژهه اڵت و بەوانەی ئێستای ئێرانیشەوە كاریگه ریی به هێزیان له  ناوچەکەدا، به تایبه ت لە كوردستان و عێراقدا هەبووە و 

هه یه . له م ماوه  مێژووییه  درێژە دا وه ك نووسه ری ئه مەریكی گراهام فوله ر ده ڵێت، ئێران وه ك چۆن چینییه كان داینه مۆی 

ئاسیا، له   ئێرانیش به  هه مان شێوه  بۆ باشووری ڕۆژئاوای  ئاسیا بوون، نەتەوەکانی  سه ره كیی شارستانیه تی ڕۆژهه اڵتی 

هه ندێ وێستگه ی مێژووییدا هه مان ڕۆڵی هه بووه .

پێكهاته ی جیۆپۆله تیكیی ئێران و دابه شبوونی قورسایی دانیشتووان و نەتەوەکانی ئێران به الی ڕۆژئاوا و باشووری 

واڵتەکەوە له  الیه ك و بوونی بیابانی گه وره  له  ناوه ڕاست و ڕۆژهه اڵت له  الیه كی ترەوە، هۆكاری سه ره كی بوون بۆ ڕووكردن 

و ئاڕاسته كردنی ده سه اڵت و گه النی ئێران به ره و دراوسێیه  ڕۆژئاواییه كانی، به مه ش كوردستان و عێراق هه ر له  سه ره تاوه   

پشكی شێریان تێیدا هه بووه . به م شێوه یه  كولتوور و سیاسه ت و ئایین و ئایینزا، ڕۆڵی سه رەكییان  له  داڕشتنی مێژووی 

ناوچه كه ماندا بینیوه.

 هه ر چه نده  ئێستا به  به راورد بە ڕۆژگاره  كۆنه كان و ئەو دەوڵەتانەی کە لەو جوگرافیایەدا حوکمڕان بوون، ئێرانی ئێستا 

شارستانیه ت و زلهێزێكی جیهانی نییه ، به اڵم هێشتا وه ك ده وڵه ت و وه ك كولتوور هه ژموونی به سه ر زۆر له  واڵتانی دراوسێ 

و ناوچه كه دا هه یه  و ده كرێت وه ك هێزێکی کاریگەری ناوچه یی هەم پێناسه  بكرێت و هەم ببێتە بابەتی لێکۆڵینەوە 

سرتاتیژی و ئایندەییەکان.

سەروتار
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 نەتەوەی كورد، چ له  هه رێمی كوردستانی عێراق و زۆر نێوچەی دیکەی كوردستان، ڕاسته وخۆ یا ناڕاسته وخۆ له ژێر 

هه ژموون و كاریگه ریی ئه م دراوسێیه دا  بووه ، جگه  له وه ی هەنووکە كورستانی ڕۆژهه اڵت له ژێر ده سه اڵتی ڕاستەوخۆی 

ناوەندگەرای ده وڵه تی ئێراندایە ، به اڵم ڕاستییەکەی له  سه رده می دروستبوونی ده وڵه تی سه فه وییەوە ئه م جوگرافیا سیاسییە 

نوێیە  كاریگه ریی زۆری له سه ر ڕووداوه  سیاسییه كان و دابه شبوونی كوردستان و چاره نووسی میرنشین و پاشان شۆڕشه كانی 

كورددا هه بووه.

 له گه ڵ ئه وه ی وه ك ئاماژە مان پێ دا، بۆ نەتەوەی كورد بەگشتی، ئێران و نه ته وه ی فارس کە لە هاوسێ کۆنەکانیەتی،  

مێژوی په یوه ندییه كانی هه وراز و نشێویی زۆری بەخۆوە بینیوه ، به اڵم تا ئێستا لێكۆڵیارانی كورد وه ك پێویست نه پەرژاونه ته  

سه ر لێکۆڵینەوە و توێژینه واندنی سه رجه م بواره كانی تایبه ت به  ئێرانناسی .

گرنگه  ئه م گۆڤاره  هه وڵ بدات نه ك ته نها گرنگی به  الیه نی  سیاسیی توێژینه وه كان بدات كه  ئێستا به شی هه ره  

زۆری لێكۆڵینه وه  كوردییه كامنان بۆ ئێران پێك دەهێنێت، به ڵكوو ئه ركی سه ره كیی ئه م گۆڤاره  ناساندنی ئێرانه  به ده ر له  

سۆنگه ی په یو ە ندییه كانی به  جیهانی ده ره وه  و به  كوردستان، به ڵكوو ناساندنی له  ئاستی نێوخۆیی و له  سه رجه م بواره  

ئابووری و دامه زراوه یی و ڕۆشنبیری و كولتوورییه كاندا، ده ستكه وت و كێشه  نێوخۆییه كان، پێكهاته ی كۆمه اڵیه تی و ئیتنی، 

تێڕوانین و خوێندنه وه ی ناوخۆییان بۆ خود و بۆ "ئەوی تر" لە دیدی خۆیانەوە، ده ستخستنه  سه ر ئه و هۆكاره  نێوخۆییه  

هه مه چه شنانه ی كه  وای كردووه  به رده وام جووڵه  و توانا و هێزی جیاواز له  هه ناوی ئه م كۆمه ڵگەیه  بێتە دەرەوە و فۆرمی 

جیاواز بۆ ته عبیركردن له خۆ بگرێت. 

 له  الیه كی دیکەشه وه  بۆ خوێنه ر و لێكۆڵه ر و ته نانه ت سیاسه مته داری كوردستانیش گرنگه  بابه تییانه  به ئاگای ئه و 

بوار و الیه نانه  بن كه  كاریگه ری له سه ر كۆمه ڵگە و قه واره ی هه رێم جێ دەهێڵێت، واته  گرنگه   بۆ ئێمه ی كوردستانی 

بابه تانه  بده ین كه   بوار و  به و  بایه خ  نه ته وه یی و نیشتامنیی خۆمان، زیاتر  به رژە وه ندیی  بنه مای ڕە چاوكردنی  له سه ر 

كاریگه رییان له سه ر كۆمه ڵگە و هه رێمی كوردستان له  سه رجه م بواره كاندا هه یه ، چونكه  ئێرانناسی یان دیراسه كردنی 

"جیهانی ئێرانی" فراوانه  و ڕە هه ند و به رژە وه ندیی جیاجیا له خۆ ده گرێت. بۆیه  ئه گه ر وریا نه بن، وه ك ناوه ند و لێكۆڵیاری 

سرتاتیجی و ئاینده ناسیی كوردی، دوور نییه  تووشی ونبوون یان دووركه وتنه وه  له  ئامانجی به رهه مدار ببین، به  واتایه كی تر: 

دروستكردنی هاوسه نگییه ك لەنێوان دیراسه كردنی  بابه تییانه ی كۆمه ڵگە و کۆی ئێران له  سه رجه م بواره كاندا و ده ستنیشان 

به رژەوه ندیی  به  ڕەچاوكردنی  ده بێت  له سه ر هه رێمی كوردستان  كاریگه ریی  كه   بابه تانه ی  و  بوار  ئه و  و هه ڵبژاردنی 

نه ته وه یی و نیشتامنیی هه رێمیامن ئه ركێكی قورس و ئاڵۆزه ،  به اڵم ئه سته م نییه  و پێویسته  هه ڵسووڕاوان و هاوکارانی ئه م 

گۆڤاره  هه وڵی پێویست بۆ به دیهێنانی بده ن.

به و هیوایه ی ئه م گۆڤاره  ببێته  ناوه ندێكی كوردستانی بۆ كۆكردنه وه ی سه رجه م قه ڵه می ئەو كه سانه ی  كه  گرنگی 

به  لێكۆڵینه وه  یان بوارێكی تایبه ت به  ئێرانناسی ده ده ن و خه می ئه وه یان الیه   كه  له  ڕوانگه ی به رژە وه ندیی نیشتامنی 

و هه رێمییه وه  خوێندنه وه  و دیدی كوردستانیانه  گه اڵڵه  بكه ن و هاوكاریی  ناوه ند و بڕیارده ره  كولتووری و ئابووری و 

دامه زراوه یی و سیاسییه كامنان بن بۆ ناسینی باشرتی ئه م بواره  و سه ره نجام به هێزكردنی په یوه ندیی دووالنه یه ی به رهه مدار 

له سه ر بنه مای به رژە وه ندیی نیشتامنیی هه ردوو الش بێتە کایەوە. 
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توێژینەوەکان
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كابینەی ئیبراهیم ڕەئیسی، 
گەڕانەوە بۆ حكومەتی 

یەكدەست
توێژەر:  ئەژی ئازاد ئەبوبەكر

بەرایی

دەیەی  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

هاوتەریبكردنی  ئاڕاستەی  بە  خوێدا  چوارەمی 

هاوشێوەی  دامەزراوەكانی  سەرجەم  تەواوەتیی 

و  دەنێت  هەنگاو   )2013-2005( سااڵنی 

سەرۆككۆمارێكی  هاتنەسەردەسەاڵتی  بە 

ئوسوڵگەرای ڕاستڕەو، پڕۆژەی یەكدەستبوونی 

بردنەوەی  بە  ساڵ  دوو  لە  بەر  كە  حكومەت 

پەرلەمان  هەڵبژاردنەكانی  لە  ئوسوڵگەراكان 

دەستی پێ كردبوو و دواتر ئەنجوومەنی شار و 

ڕابەرییان  ئەنجوومەنی شارەزایانی  و  الدێیەكان 

و  گەیشت  بەئەنجام  كردەوە،  یەكالیی 

قۆناغێكی نوێ لە ژیانی سیاسیی ئێران هاتووەتە 

لە كاتێكدا دەسەاڵتی  ئیبراهیم ڕەئی�سی  كایەوە. 

و  سەختترین  بە  ئێران  كە  دەست  گرتووەتە 

لەپاش  خۆی  مێژوویی  قۆناغی  قەیراناویترین 
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لە  شەفافییەت  كۆمەڵگە،  لە  عەدالەت  و 

كاركردن، دابینكردنی هەلی كار كردەوە1.

گوتارەكانی  دووپاتكردنەوەی  بە  ڕەئی�سی 

مافخوراوان  لە  پشتیوانی  و  عەدالەتخوازی 

لە  ڕەخنەی  گەندەڵی،  ڕووبەڕووبوونەوەی  و 

سیاسەتەكانی كابینەی حەسەن ڕۆحانی گرت و 

هۆكارەكانی دۆخی خراپیی ئابووری و دابەشبوونی 

هەژاری، زیاتر لە هەموو شتێك بۆ ناعەدالەتی 

دابەشبوونی  و  حكومەت  دامودەزگاكانی  لە 

ناعادیالنەی سەروەت گەڕاندەوە، بە جۆرێك كە 

جیاوازییەكی زۆر لە ئاستی مووچە و ئیمتیازاتی 

بەشێك لە بەرپرسان و پۆستە حكومییەكان بە 

بەراورد بە كارمەندانی تری حكومەت دەبینرێت2. 

ئیبراهیم ڕەئی�سی نەخشەڕێگەی خۆی بۆ گۆڕینی 

كۆ  سەرەكیدا  تەوەری  �سێ  لە  ئێران  دۆخی 

كردەوە؛ تەوەری یەكەم: چاكسازی لە دەوڵەت، 

و  ناكارامەیی  گەندەڵی،  ڕووبەڕووبوونەوەی 

جیاكاری. تەوەری دووەم: پشتگیریكردنی خێزان 

و توێژە هەژار و مافخوراوەكان. تەوەری سێیەم: 

هەروەها  و  بەرهەمهێنان  و  كار  لە  پشتیوانی 

پێدانی كۆمەڵێك بەڵێنی وەك دابینكردنی چوار 

ملیۆن هەلی كار لە ماوەی چوار ساڵدا3.

ڕەئی�سی  دەرەوە،  سیاسەتی  بە  سەبارەت 

وەك  سوێندخواردنی  ڕۆژی  وتاری  لە 

بە  بەرامبەر  و  ئێران  نوێی  سەرۆككۆماری 

میوانە دەرەكییەكان، بۆ یەكەم جار ڕاشكاوانە 

بە  سەبارەت  ڕوو.  خستە  خۆی  تێڕوانینی 

هاوشێوەی  ڕەئی�سی  هەرێمییەكان،  قەیرانە 

دۆخی  و  دەنێت  هەنگاو   1979 شۆڕ�سی 

پەیوەندییە  نزمیی  ئاستی  ئابووری،  داتەپیوی 

نێودەوڵەتییەكان و كێشمەكێش لەگەڵ واڵتانی 

چارەنوو�سی  و  ناوەكی  وزەی  دۆسێی  هەرێمی، 

ڕێككەوتننامەی پەیوەست بەم پرسە، قەیرانی 

گشتیی  ناڕەزایەتیی  هاوكات  و  كۆرۆنا  پەتای 

گرنگترینی  ئێران،  كۆمەڵگەی  چینوتوێژەكانی 

ڕووبەڕوویان  نوێ  كابینەی  كە  بابەتانەن  ئەو 

بۆ  هەوڵێكە  توێژینەوەیە  ئەم  دەبێتەوە. 

ڕەئی�سی  كابینەی  گرنگەكانی  پێكهاتە  ناساندنی 

لەم  حكومەت  جیاوازەكانی  الیەنە  پشكی  و 

كابینەیەدا.  

گوتاری ڕەئی�سی، عەدالەتخوازی و 

ئەولەویەتی دراو�سێ هەرێمییەكان

هەڵبژاردنی  بۆ  ڕەئی�سی  ئیبراهیم  گوتاری 

2021، درێژەدەری هەمان گوتاری بانگەشەكانی 

بە  بوو   2017 سەرۆككۆماری  هەڵبژاردنی 

"بەگژداچوونەوەی  لە  زیاتر  جەختكردنەوی 

"عەدالەتی  هێنانەكایەی  و  گەندەڵی" 

هاتنەناو  بەیاننامەی  لە  ڕەئی�سی  كۆمەاڵیەتی". 

بە درووشمی  ڕكابەری هەڵبژاردنی سەرۆككۆمار 

جەختی  بەهێز"؛  ئێرانێكی  بۆ  خەڵك  "دەوڵەتی 

گەندەڵی،  ڕووبەڕووبوونەوی  و  دژایەتی  لەسەر 

گرنگیدان بە چینی هەژاران و توێژە خوارەكانی 

لەبریی  هۆشمەندانە  دیپلۆماسیی  كۆمەڵگە، 

ئازادیی  دەرەكی،  چارەسەری  بە  چاوەتێبڕین 

هاونیشتمانیان  مافی  و  قەڵەم  و  ڕادەربڕین 
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كە  ڕایگەیاند  ئوسوڵگەراكان  زاڵی  گوتاری 

كێشەكان پێویستە لە ڕێگەی گفتوگۆكانی "نێو 

مەبەستە  ئەم  بۆ  و  بكرێت  چارەسەر  هەرێمی" 

هەموو  الی  بۆ  برایەتی"  "دەستی  ئامادەیە 

واڵتانی ناوچەكە و بەتایبەتی "دراوسێكان" درێژ 

بەردەوام  جەختكردنەوەی  بە  ڕەئی�سی  بكات. 

دراوسێكانی  و  هەرێمی  واڵتانی  گرنگیی  بە 

ئێران، ئەولەویەتی سیاسەتی دەرەكیی خۆی بۆ 

واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  بە  "پەرەپێدان 

دراو�سێ" گەڕاندەوە كە پێویستە برەو بە الیەنە 

هاوبەشەكانی نێوانیان وەك ئابووری، كولتوور، 

زانست و وەرزش بدرێت٤.

سەبارەت بە گرنگترین پر�سی دەرەكیی ئێران 

كە چارەنوو�سی ڕێككەوتننامەی وزەی ناوەكییە 

ڕەئی�سی  ناسراوە(5،  "بەرجام"  بە  ئێران  لە  )كە 

بە شێوەیەكی  ئەو  ڕایگەیاند كە  لە دیبەیتێكدا 
خاڵەی٦  نۆ  ئەو  چوارچێوەی  لە  "ڕاشكاوانە" 

لە  دیاریی كردووە،  ئێران وەك مەرج  ڕابەری  كە 

پێوەی  گرێبەستێك  وەك  و  دەڕوانێت  بەرجام 

كابینەی  كە  وت  ئەوە�سی  بەاڵم  "پابەندە"، 

جێبەجێی  گرێبەستە  ئەم  ناتوانێت  ڕۆحانی 

بە  پێویستی  جێبەجێكردنی  چونكە  بكات، 

دەرەكی  "بەهێزیی  و  هەیە  بەهێز"  "دەوڵەتێكی 

ڕەئی�سی  ناوخۆییە".  بەهێزیی  درێژەكراوەی 

ئاماژەی  ئێران،  سەر  سزاكانی  بە  سەبارەت 
بەوە دا كە سیاسەتی فشار و سزا نابێتە هۆی 

بەدواداچوونی  لە  ئێران  گەلی  پاشگەزبوونی 

سزاكانی  پێویستە  و  خۆیان  یاساییەكانی  مافە 

پڕۆژەیەكی  "هەر  و  هەڵبوەشێتەوە  ئێران  سەر 

دی،  بهێنێتە  ئامانجە  ئەم  كە  دیپلۆماتیك 

لەالیەن ئێمەوە پشتگیری دەكرێت"7. 

پشكی سوپا، ئاسای�سی ناوخۆ و 

سیاسەتی دەرەوە

وەزارەتی ناوخۆ بە یەكێك لە هەستیارترین 

ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  لە  كابینە  وەزارەتەكانی 

ئاسای�سی  پاراستنی  و  دابینكردن  دادەنرێت، 
وەزیری  سەرەكیی  ئەركێكی  وەك  واڵت  ناوخۆی 

مەبەستە  ئەم  بۆ  كە  كراوە  دیاری  ناوخۆ 

لەنێوان  هەماهەنگی  دروستكردنی  بە  پێویستی 

پۆلیس  و  سەربازی  هەواڵگری،  دەزگاكانی 

بە  سەر  هێزەكانی  سەروبەركردنی  هەیە. 

لە  ناوچەكان  ئیدارەی  چاودێریكردنی  پۆلیس، 

شارەوانییەكان،  و  قایمقام  پارێزگار،  ڕێگەی 

و  شار  ئەنجوومەنی  لەگەڵ  هەماهەنگی 

سیستمی  بەڕێوەبردنی  پارێزگاكان،  و  الدێ 

كشوری(،  )تقسیمات  ئیداری  دابەشكاریی 

كۆچبەران  كەرتی  بۆ  سیاسەتڕێژی  و  چاودێری 

لە  واڵت  بەڕێوەبردنی  بیانی،  دانیشتووانی  و 
بەرنامەڕێژی  سروشتییەكان،  قەیرانە  كاتی 

بەشێكی  و...؛  هەڵبژاردنەكان  بەڕێوەبردنی  و 

دەسەاڵت و بەرپرسیارێتییەكانی وەزارەتی ناوخۆ 

لە  گەورە  وەها  تۆڕێكی  بوونی  دەهێنن٨.  پێك 

دەوڵەت  دامودەزگانی  نێوان  پەیوەندییەكانی 
هۆی  بووەتە  ناوخۆ،  وەزارەتی  چوارچێوەی  لە 

پێكهێنانی  لە  بەردەوام  پۆستە  ئەم  كە  ئەوەی 
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پشكی  خاوەن  الیەنەكانی  چاوی  كابینەكاندا 

لەسەر بێت، بۆ نموونە لە دوو كابینەی حەسەن 

ڕۆحانی، وەزارەتی ناوخۆ و وەزیرەكەی، ڕەحمان 

فەزڵی، پشكی سەرەكیی عەلی الریجانی )سەرۆكی 

پێشووی پەرلەمان( بوو، بەو پێیەی كە یەكێك 

ڕۆحانی  كابینەی  بەهێزەكانی  پشتیوانە  لە 

دۆخی  بۆ  پۆستە  ئەم  گرنگیی  ئێستادا  لە  بوو. 

دەگەڕێتەوە،  ئێران  هەنووكەیی  هەستیاری 

ناڕەزایەتییەكانی  زیادبوونی  هۆی  بە  كە 

بەڕێوەچوونی  و  حوكمڕانی  ئاستی  لە  خەڵك 

چوار  لە  ناڕەزایەتی  خۆپیشاندانی  چەندین 

پاسداران  سوپای  پێدەچێت  ڕابردوودا،  ساڵی 

ئەم  كە  بڕوایەی  ئەو  گەیاندبێتە  ڕەئی�سی  و 

سەربازی- كەسایەتییەكی  لە  سوود  جارەیان 

ئەمنی بۆ ئەم پۆستە وەربگرن. 

ساڵی  ناوخۆ،  وەزیری  وەحیدی؛  ئەحمەد 
هەڵگری  و  بووە  لەدایك  شیراز  لە   195٨

بەڕێوەبردنی  بواری  لە  دكتۆرایە  بڕوانامەی 

هێزەكانی  فەرماندەی  یەكەمین  بە  و  ستراتیژی 

-1990( سااڵنی  لەنێوان  دادەنرێت  قودس 

ئەحمەدی  یەكەمی  كابینەی  لە   .)1997

كابینەی  لە  و  بەرگری  وەزیری  جێگری  نەژاد، 

لە  وەحیدی  بووە.  بەرگری  وەزیری  دووەمدا 

دیاریكردنی  ئەنجوومەنی  ئەندامی  ئێستادا 
زانكۆی  سەرۆكی  و  ڕژێمە  بەرژەوەندییەكانی 

بااڵی بەرگریی نیشتمانییە )دانشگاه عالی دفاع 

ملی(9. سەبارەت بە وەحیدی، گرنگترین بابەت 

تۆمەتباربوونیەتی  نێودەوڵەتییەوە؛  ڕووی  لە 

تەقینەوەی  و  بۆمب  نانەوەی  لە  بەشداری  بە 

ساڵی 199٤ لە ناوەندی یەهوودییەكانی بوێنس 

ئەرژەنتین  واڵتی  لە   )Buenos Aires( ئایرس 

كەس10.   )٨5( گیانلەدەستدانی  هۆی  بووە  كە 

بە  وەحیدییان  ڕووداوە  بەم  تایبەت  دادگای 

ڕۆڵبینینی سەرەكی لە تەقینەوەكەوە تاوانبار كرد 

 )Interpol( نێودەوڵەتی  پۆلی�سی   2009 ساڵی  و 

وەحیدی  بۆ   )Red Notice( ئاگاداركردنەوەیان 

مانایەی  بەو  دەركرد،  تر  گومانلێكراوی  پێنج  و 

)لێرەدا  نیشتمانییەوە  دادگایەكی  لەالیەن  كە 

كراوە11.  داوا  ئەرژەنتینە(  واڵتی  مەبەست 

دوای  سااڵنی  درێژایی  بە  كاتێكدایە  لە  ئەمە 

جۆرە  هەر  ئێران  دەوڵەتی  تەقینەوەكە، 

ڕووداوەكە  بە  وەحیدیی  و  ئێران  پەیوەندییەكی 

ئەمەشدا  لەگەڵ  خستووەتەوە.  بەدرۆ 

هەڵبژاردنی ئەحمەد وەحیدی كاردانەوەی توندی 

دەوڵەتەكانی ئەرژەنتین و ئیسرائیلی لێ كەوتەوە. 

وەزارەتی دەرەوەی ئەرژەنتین لە بەیاننامەیەكدا 

بۆ وەرگرتنی  ڕایگەیاند كە هەڵبژاردنی وەحیدی 

بە  سووكایەتیكردنە  ئێران،  دەوڵەتی  لە  پۆست 

دەزگای دادوەریی ئەرژەنتین و قوربانییانی هێرش 

ئایرس.  بوێنس  یەهوودییانی  ناوەندی  سەر  بۆ 

بەیاننامەیەكی  لە  ئیسرائیل  دەرەوەی  وەزارەتی 

و  كرد  وەحیدییان  دانانی  سەركۆنەی  تونددا 

بردووە  ناو  "شەرمەزارانە"  بە  هەنگاوەیان  ئەم 

كە  كرد  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی  لە  داوای  و 

سەركۆنەی وەحیدی وەك "تاوانبار" بكەن12.
وەزیری  عەبدواڵهیان؛  ئەمیر  حوسێن 
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درێژ  ئەزموونێكی  خاوەن  ئێران،  دەرەوەی 

بەرپرسیارێتییە  و  پۆست  وەرگرتنی  لە 

ساڵی  لە  جار  یەكەم  بۆ  دیپلۆماسییەكانە، 
یاریدەدەری  وەك  ساڵ  چوار  ماوەی  بۆ   1997

بەغداد  لە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  باڵوێزی 
بەڕێوەبەری  یاریدەدەری  بووە.  دەستبەكار 
یاریدەدەری  فارس(،  )خلیج  كەنداو  گشتیی 
كاروباری  بۆ  دەرەوە  وەزارەتی  تایبەتیی  نوێنەری 

وەزارەتی  تایبەتیی  لیژنەی  سەرۆكایەتیی  عێراق، 

ئیسالمیی  كۆماری  باڵوێزی  عێراق،  بۆ  دەرەوە 
كاروباری  یاریدەدەری  بەحرەین،  لە  ئێران 

واڵتانی عەرەبی و ئەفەریقایی وەزارەتی دەرەوە، 

جەواد  )محەمەد  دەرەوە  وەزارەتی  ڕاوێژكاری 

زەریف( و هەروەها یاریدەدەری تایبەتیی سەرۆكی 
كاروباری  گشتیی  بەڕێوەبەری  و  پەرلەمان 
 13)2021-201٦( ئێران  پەرلەمانی  نێودەوڵەتیی 

بەهاری 1395، محەمەد جەواد زەریف،  بووە. 

و  یاریدەدەری عەرەبی  لە پۆستی  عەبدواڵهیانی 

و  خستەوە  دوور  دەرەوە  وەزارەتی  ئەفەریقایی 

هەر چەندە وەك ڕاوێژكاری خۆی دەستنیشانی 

كرد، بەاڵم ئەم هەنگاوە ناڕەزایەتیی الیەنەكانی 

بە  عەبدواڵهیان  كەوتەوە1٤.  لێ  ئوسوڵگەرای 

كەسایەتییەكی نزیك لە سوپای قودس ناسراوە  

15و بەپێی وتەكانی خۆی نزیكایەتیی زۆری لەگەڵ 

قاسم سولەیمانی هەبووە1٦.

ئەولەویەتی سیاسەتی دەرەكیی ڕەئی�سی بەو 

دەركەوت،  پەرلەمان  وتاری  لە  كە  شێوەیەی 

واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندییەكانە  باشكردنی 

دیپلۆماسیەتە  سووڕانەوەی  و  هەرێمی 

هەڵبژاردنی  ڕۆژئاوا.  لەبریی  ڕۆژهەاڵت  بۆ 

و  كاركردن  ئەزموونی  هۆی  بە  عەبدواڵهیان 

ئاشنایەتیی لەگەڵ واڵتانی هەرێمی و نزیكیی لە 

چوارچێوەیەوە،  ئەم  دەچێتە  قودس  سوپای 

بەتایبەتی كە لە سەردەمی ئەحمەدی نەژادەوە 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئێران  سیاسەتی 

ئاڕاستە  قودسەوە  سوپای  لەالیەن  بەگشتی 

ئەو  بازنەی  دەچێتە  عەبدواڵهیان  دەكرێت. 

دانوستانی  بە  بڕوایان  كە  دیپلۆماتكارانەی 

تێڕوانین  و  ئەمەریكا  و  ڕۆژئاوا  لەگەڵ  ڕەها 

ڕێككەوتننامەی  شكستی  و  نییە  ڕۆژئاوا  بەرەو 

شكستی  بەڵگەی  بە   )2015( ناوەكیی  وزەی 

بەرامبەردا  لە  و  دەهێننەوە  تێڕوانینە  ئەم 

یارمەتیدانی  و  پاڵپشتی  بەردەوامیی  بە  بڕوایان 

بۆ  هەیە  مقاومت(  )محور  خۆڕاگری  بەرەی 

ئێران  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  و  دابینكردن 

بەیاننامەی  لە  كە  بەتایبەتی  ناوچەكەدا،  لە 

بۆنەی  بە  ئێران  ڕابەری  دووەمی  هەنگاوی 

چلەمین ساڵی شۆڕش )انقالب اسالمی( جەخت 

لە گرنگیی بەرەی خۆڕاگری بەرامبەر بە نەیارانی 

ئێران كراوە17. 

دوو  بەم  سوپا  پشكی  ئەمەشدا  لەگەڵ 
پۆستە گرنگەوە نەوەستاوە و بەشێكی بەرچاوی 

بەشداریكردنیان  پێشینەی  كابینە  وەزیرانی 

قاسمی؛  ڕۆستەم  هەیە.  پاسداران  سوپای  لە 

عەلی  محەمەد  شارسازی،  و  ڕێگاوبان  وەزیری 

ئیسماعیل  بااڵ،  خوێندنی  وەزیری  گوڵ؛  زوڵفی 
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خەتیب؛ وەزیری ئیتاڵعات، محەمەد ڕەزا قەرایی 

ئاشتیانی؛ وەزیری بەرگری، بەهرام عەینواڵهی؛ 
وەزیری تەندروستی و عیزەتواڵ زەرغامی؛ وەزیری 

ئەندامی  ئێستادا  لە  یان  كولتووری؛  میراتی 

ئەم  بۆ  كاریان  پێشتر  یان  پاسدارانن  سوپای 

ناوانەدا  ئەم  لەنێو  كردووە1٨.  دامەزراوەیە 

ڕۆستەم قاسمی و زەرغامی؛ ناوبانگ و پێشینەی 

كاركردنی زۆرتریان لە ڕیزەكانی سوپای پاسداران 
هەیە، قاسمی لە ساڵی )19٨0(ەوە چووەتە ڕیزی 

جەنگی  كۆتاییهاتنی  لەپاش  و  پاسداران  سوپای 

)خاتم  خاتەم  قەرارگای  دەچێتە  عێراق  و  ئێران 

االنبیاء( و ساڵی 2007 دەبێتە فەرماندەی ئەم 

دامەزراوە ئابوورییەی سەر بە سوپا و دواتر لە 

ئەحمەدی  دووەمی  كابینەی  كۆتایی  ساڵی  دوو 

زەرغامی  دەست19.  گرتە  نەوتی  وەزارەتی  نەژاد 

و  پاسداران  ئەندامی سوپای  بووە  ساڵی 19٨1 

لە ڕادیۆی تایبەت بەم دامەزراوەیە دامەزراوە و 

مووشەك  تەكنەلۆجیای  بە�سی  چووەتە  دواتر 

پلەی  گەیشتووەتە  بوارەدا  لەم  تەنانەت  و 

سەردار. زیاتر لەم پێشینەیە، ناوبانگی زەرغامی 

تەلەڤزیۆنی  و  ڕادیۆ  سەرۆكایەتیی  وەرگرتنی  بۆ 

 )201٤-200٤( ساڵ   10 ماوەی  بۆ  ئێران 

دەگەڕێتەوە20.

یاریدەدەری یەكەم: متمانەپێكراوی ڕابەر

ئیسالمیی  كۆماری  بنەڕەتیی  دەستووری  لە 

ئەرك  لە  باس  )12٤(دا  مادەی  لە  ئێران، 

یەكەمی  یاریدەدەری  دەسەاڵتەكانی  و 

كە  هاتووە  تێیدا  و  كراوە  سەرۆككۆمار 

ڕەزامەندیی  بە  دەتوانێت  یەكەم  یاریدەدەری 

وەزیران  ئەنجوومەنی  دانیشتنی  سەرۆككۆمار 

لەنێوان  هەماهەنگی  هەروەها  و  ببات  بەڕێوە 

بكات21.  دروست  )معاونت(  یاریدەرێتییەكان 
هۆی  بە  ئەگەر   ،)131( مادەی  بەپێی  هەروەها 

لێوە  با�سی  مادەیەدا  لەم  كە  هۆكارانەی  ئەو 

ئەوا  بوو،  بێبەش  سەرۆككۆمار  لە  كابینە  كرا؛ 

یاریدەدەری یەكەم بە ڕەزامەندیی ڕابەری ئێران 

دەسەاڵتەكانی سەرۆككۆماری پێ دەدرێت تا ئەو 

هەڵدەبژێردرێت22.  نوێ  سەرۆككۆماری  كاتەی 

و  سەرۆككۆمارەوە  لەالیەن  یەكەم  یاریدەدەری 

و  هەڵدەبژێردرێت  پەرلەمان  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ 

تەنیا لەبەرامبەر ئەودا بەرپرسیارە.

یەكەم  یاریدەدەری  ئەمەشدا  لەگەڵ 

لەو  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  كابینەكانی  لە 

توانای  و  دەسەاڵت  سنووری  كە  پۆستانەیە 

لە  زیاتر  سیاسەتڕێژییەكەی؛  و  بڕیاردانان 

هەموو شتێك پەیوەندیی بە كەسایەتی و پێگەی 

پۆستەكە  كە  هەیە  كەسەوە  ئەو  سیاسیی 

پەیوەندییەكانی  ئاستی  هەروەها  و  وەردەگرێت 

كە  دەسەاڵتانەی  ئەو  و  سەرۆككۆمار  لەگەڵ 

پۆستێكە  بۆیە  دەبەخشێت.  پێی  سەرۆككۆمار 

هەبێت؛  تایبەتی  پێگەی  دوو  دەشێت  كە 

و  سەرۆككۆمارە  ڕكێفی  لەژێر  بەتەواوی  یان 

فەرمانەكان  و  بڕیار  جێبەجێكاری  ڕۆڵی  تەنیا 

دەبینێت، یان بە هۆی كۆمەڵێك دەسەاڵتەوە، 

سیاسەتە  پێشنیاركردنی  و  دانان  لە 
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گشتییەكانی كابینە و بەتایبەتی الیەنی ئابووری، 

حەسەن  كابینەكانی  دەبینێت.  بەرچاو  ڕۆڵی 
یاریدەدەری  پێگەی  هەردوو  بەڕوونی  ڕۆحانی 

یەكەمدا،  كابینەی  لە  بوو؛  دیار  پێوە  یەكەمی 

ئیسحاق جەهانگیری وەك یاریدەدەری یەكەم، 

ئابوورییەكانی  سیاسەتە  لە  ئاشكرای  ڕۆڵێكی 

بەاڵم  گێڕا،  دراو  سیاسەتی  بەتایبەت  و  واڵت 

لە كابینەی دووەمدا ئەم ڕۆڵە بە ڕادەیەك كەم 

ناڕەزایەتیی  بەئاشكرا  جەهانگیری  كە  بوویەوە 

دەسەاڵتەكانی  سنوورداركردنی  لە  خۆی 
سنووری  لە  تر  كەسانی  دەستتێوەردانی  و 

ئەم  ئەمانە،  سەرەڕای  دەربڕی.  ئەركەكانی 

پۆستە بایەخی تایبەت بە خۆی لەدەست نەداوە 

و مشتومرێكی زۆر لەنێو الیەنەكانی ئوسوڵگەرا 

ئاراوە  هاتە  پۆستە  ئەم  كاندیدی  بە  سەبارەت 

پۆستە  ئەم  بۆ  مۆخبێر  محەمەد  دواجار  كە 

دەستنیشان كرا.
شاری  لە   19٦٤ ساڵی  مۆخبێر  محەمەد 

لەدایك  خوزستان  پارێزگای  بە  سەر  دێزفولی 

بووە و خاوەنی بڕوانامەی یاسای نێودەوڵەتییە. 

مۆخبێر  سەرچاوەكان،  لە  بەشێك  بەپێی 

پاسدارانی  سوپای  لەگەڵ  كاركردنی  ئەزموونی 

عێراق  و  ئێران  جەنگی  ماوەی  لە  و  هەبووە 

بەرپر�سی كەرتی تەندروستیی سوپای پاسدارانی 

گشتیی  بەڕێوەبەری  بووە23.  دێزفول  شاری 

خوزستان،  )مخابرات(  گەیاندنی  و  گواستنەوە 
یاریدەدەری  و  خوزستان  پارێزگاری  یاریدەدەری 

دەبینرێت.  كارنامەیدا  لە  مستضعفان"  "بنیاد 

وەك  مۆخبێر  )2020(ەوە،  هاوینی  لە  هەروەها 

مەوقوفاتی  ستراتیژیی  ئەنجوومەنی  ئەندامی 

ڕەزا  ئیمام  )مەزارگەی  ڕەزەوی  قود�سی  ئاستانی 

كولتووریی  و  زانستی  ڕاوێژكاری  مەشهەد(،  لە 

سەرپەرشتیاری ئاستان و ئەندامی ئەنجوومەنی 

هەروەها  و  ئاستان  كولتووریی  و  زانستی 

بونیادی  ئومەنای  ئەنجوومەنی  سەرۆكی 

دەركەوتنی  كرا2٤.  دیاری  موقوفات،  بەهرەوەی 

بۆ  ئێران  ناوخۆی  میدیاكانی  لە  مۆخبێر  ناوی 

دەگەڕێتەوە،  كۆرۆنا  پەتای  باڵوبوونەوەی  پاش 

دروستكردنی  هەواڵی   2020 پاییزی  لە  كاتێك 

"بەرەكەت"ی  ناوی  بە  ناوخۆیی  ڤاكسینێكی 

ئایندەیەكی  لە  كە  دا  بەڵێنی  دواتر  و  ڕاگەیاند 

نزیكدا لە ئاستێكی فراوان بەرهەم بهێنرێت و بە 

ئەنجام  گشتیی  ڤاكسینكردنی  قۆناغێك  چەند 

تاوەكوو  بەڵێنە  ئەم  كە  چەندە  هەر  بدرێت، 

ئێستا جێبەجێ نەكراوە25.

بۆ  مۆخبێر  بەرپرسیارێتیی  دیارترین 

فەرمانی  جێبەجێكاری  كۆمیتەی  سەرۆكایەتیی 

ساڵی  بۆ  امام(،  فرمان  اجرایی  )ستاد  ئیمام 
2007 دەگەڕێتەوە كە بە فەرمانی ڕاستەوخۆی 

فەرمانی  كۆمیتەی  سپێردرا2٦.  پێی  ئێران  ڕابەری 

كە  ئابوورییە  گەورەی  دامەزراوەیەكی  ئیمام، 

ئێرانە  ڕابەری  ڕاستەوخۆی  چاودێریی  لەژێر 

ئابووری- بەهێزە  دەسەاڵتە  لە  یەكێك  بە  و 

دادەنرێت.  خامنەیی  ئایەتواڵ  سیاسییەكانی 

خومەینی  ئایەتواڵ  فەرمانی  بە  ئیمام  كۆمیتەی 

لە ساڵی 19٨9 بۆ چارەسەركردنی ئەو زەوی و 
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حكومەتەوە  لەالیەن  كە  سامانانەی  و  موڵك 

دیار  خاوەنەكانیان  و  گیرابوو  بەسەردا  دەستی 

سەر  یان  مابوونەوە،  خاوەن  بەبێ  یان  نەبوو، 

و  بوون  )پەهلەوی(  پێشوو  ڕژێمی  كەسانی  بە 

نوێی  حكومەتی  دیدی  )لە  ناشەرعی  ڕێگەی  بە 

ئیسالمی( بەدەست هاتبوون، دامەزرا و بڕیار بوو 
كە داهاتی بەدەستهاتوو لە كاروباری خێرخوازی 

بنەمای  بكرێت،  خەرج  هەژاران  یارمەتیی  و 
دەستووری  )٤9(ی  مادەی  بۆ  فەرمانەش  ئەم 

دەگەڕایەوە27.  ئیسالمی  كۆماری  بنەڕەتیی 

لەگەڵ ئەمەشدا لە سااڵنی دواتردا دەسەاڵت 

كۆمیتەی  ئابوورییەكانی  چاالكییە  پانتایی  و 

ئیمام بەردەوام لە زیادبووندا بوو و لە چەندین 

نەوت،  پیشەسازی،  ئاوەدانكردنەوە،  پڕۆژەی 

پزیشكی و...؛ وەبەرهێنانی ئەنجام دا. كۆمیتە لە 

دامەزراوە  كۆمپانیا،  چەندین  خاوەنی  ئێستادا 

پشكی  بەدەستهێنانی  لە  و  جۆراوجۆرە  بانكی  و 

پڕۆژە گەورەكاندا بەشداریی كردووە، بۆ نموونە 

یەكەمی  براوەی  بووە  كۆمیتە   2009 ساڵی  لە 

داراییەكانی  فرۆ�سی  مامەڵەی  گەورەترین 

كۆمپانیای  بەئەهلیكردنی  لە  ئێران  دەوڵەتی 

توانیی  و  )مخابرات(  گەیاندن  و  گواستنەوە 

)3٨%(ی پشكەكانی بۆ خۆی مسۆگەر بكات2٨. 

 ،2013 ساڵی  لە  ئەمەریكا  خەزێنەی  وەزارەتی 

بە  وابەستە  كۆمپانیای   37 و  ئیمام  كۆمیتەی 

یارمەتیی  لە  بەشدارییان  هۆكاری  بە  كۆمیتەی 

سەر  سزاكانی  تێپەڕاندنی  بۆ  ئێران  دەوڵەتی 

كە  سزاكانەوە  لیستی  ناو  خستە  واڵتە  ئەم 

و  كرواتیا  ئەڵمانیا،  واڵتەكانی  لە  بەشێكیان 

هەروەها  دامەزرابوون29،  باشوور  ئەفەریقای 

ئەمریكا  خەزێنەی  وەزارەتی   ،2020 ساڵی 

ئیمامی  كۆمیتەی  سەرۆكی  مۆخبێر  محەمەد 

خستە لیستی سزاكانەوە30.
یاریدەدەری  وەك  مۆخبێر  دیاریكردنی 

لە  یەكێك  سەرۆكایەتیی  پێشینەی  كە  یەكەم 

گەورەترین دامەزراوە ئابوورییەكانی ئێرانی هەیە 
دیاری  ئێران  ڕابەری  ڕاستەوخۆی  فەرمانی  بە  و 

هاوشێوەی  كە  دێت  ئەوە  مانای  بە  كراوە، 

یەكەم  یاریدەدەری  ڕۆحانی،  یەكەمی  كابینەی 

دەبێتە پۆستێكی كاریگەر لە داڕشتنی سیاسەتی 

ئیسحاق  كە  بەتایبەتی  ئێران،  ئابووریی 

پشكی  بە  كە  ئەوەی  سەرەڕای  جەهانگیری 

دادەنرا،  ڕۆحانی  كابینەی  لە  ڕیفۆرمخوازەكان 

ئایەتواڵ  لەگەڵ  با�سی  پەیوەندییەكی  بەاڵم 

كە  دەكرێت  پێشبینی  بۆیە  هەبوو.  خامنەیی 

بڕیاردانی مۆخبێر  توانای  و  سنووری دەسەاڵت 

كابینەكانی  تری  یاریدەدەرێكی  هەر  لە  زیاتر 

پێشووی ئێران بێت.

تیمی ئابووری؛ 

الیەنگرانی ئابووریی خۆڕاگرانە

كابینەی  پێچەوانەی  بە  دەكرێت  چاوەڕێ 

ناوەكییان  وزەی  ڕێككەوتننامەی  كە  ڕۆحانی 

لە چوارچێوەی تێڕوانینی بەرەو ڕۆژئاوا بە تاكە 

لە  ئێران  دەربازبوونی  بۆ  سەرەكی  چارەسەری 

ئابوورییەكانی  پەیوەندییە  و  ئابووری  قەیرانی 
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ئێران لەگەڵ جیهان دەزانی، سیاسەتی ئابووریی 
ئاڵوگۆر  ڕۆژهەاڵت،  بەرەو  بادانەوە  ڕەئی�سی 

هاوكاریی  و  هەرێمییەكان  دراو�سێ  لەگەڵ 

ڕووسیا(  و  )چین  سیاسییەكان  هاوپەیمانە 

ئابووریی  بەرنامەی  چوارچێوەی  لە  و  بێت 

خۆڕاگرانە، چاویان لە توانا ناوخۆییەكانی ئێران 

بێت. لەم چوارچێوەیەدا بەشێك لە بەیاننامەی 

انقالب(،  دوم  )گام  شۆڕش  دووەمی  هەنگاوی 

لە  سەربەخۆ"  "ئابووریی  لە  جەختكردنەوەیە 

ڕێگەی گرنگیدان بە گەشەپێدانی بەرهەمهێنانی 

سەروەت  عادیالنەی  دابەشكردنی  ناوخۆیی، 

واڵت.  هۆشمەندانەی  بەڕێوەبردنی  و 
كەموكورتییەكانی ئابووریی ئێران لە دیدی ڕابەری 

ئێران، خۆی لە وابەستەبوونی ئابووریی ئێران بە 

ئابوورییانەی  كەرتە  ئەو  دەوڵەتیبوونی  نەوت، 

كە لە دەرەوەی ئەركی دەوڵەتە، دانانی بودجەی 

بۆ  چاوتێبڕین  ناهاوسەنگ،  و  كێشەدار 

و  ناوخۆییەكان  توانا  نەك  دەرەكی  چارەسەری 

دەبینێتەوە  ناجێگرەكان  ئابوورییە  سیاسەتە 

كە چارەسەری یەكالییەكەرەوە، سیاسەتەكانی 

ئابووریی خۆڕاگرانەیە31.

لە  هەر  ڕەئی�سی  كابینەی  ئابووریی  تیمی 

پێشنیاركراوەكان،  ناوە  دەنگوبا�سی  سەرەتای 

مشتومڕی زۆری لەسەر بوو و باس لەوە دەكرا 

كە هۆكاری سەرەكی لە دواكەوتنی ناردنی لیستی 

نێوان  جیاوازیی  بۆ  پەرلەمان،  بۆ  وەزیرەكان 

ڕەئی�سی و مۆخبێر لە كاندیدەكان دەگەڕایەوە32  

وەزارەتەكانی  و  كابینە  ئەندامانی  كە  دواتر  و 

ڕاگەیەنران،  ئابووری  بواری  لە  كاریگەر 

بۆچوونی  لە  كە  بن  كەسانە  ئەو  پێدەچوو 

مۆخبێرەوە نزیك بوون، كە ئەمەش ئاماژەیەكی 

كابینەی  لە  مۆخبێر  دەسەاڵتی  بۆ  ڕوونە 

بەو  ئابووریدا.  كەرتی  لە  كەم  النی  ڕەئی�سی، 
پێیەی كە ڕەئی�سی شارەزاییەكی ئەوتۆی لە بواری 
ئابووریدا نییە، مۆخبێر هاوشێوەی جەهانگیری 

لە كابینەی یەكەمی ڕۆحانی، سەرۆكایەتیی تیمی 

ئابووری دەكات و چاوەڕوان دەكرێت سیاسەتە 

ئابوورییەكانی هاوتەریب لەگەڵ تێڕوانینی ڕابەر 

جێبەجێ بكات. 

سەید ئیحسان خاندوزی؛ وەزیری ئابووری، 

خاوەنی  و  سادق  ئیمام  زانكۆی  دەرچووی 

ئەزموونی  خاندوزی  دكتۆرایە.  بڕوانامەی 

پەرلەمانی  توێژینەوەكانی  بە�سی  لە  كاركردن 

جیاوازەكانی  بوارە  لە  كتێبی  چەند  و  هەیە 

ئابووری و بەتایبەتی لەسەر چەمكی عەدالەت 

پەرلەمانی  هەڵبژاردنی  دوایین  لە  و  نووسیوە 

ئێران، وەك نوێنەری تاران گەیشتە پەرلەمان33. 

ئابووریی  بۆ  خۆی  بەرنامەكانی  لە  خاندوزی 

خۆڕاگرانە  ئابووریی  لەسەر  جەختی  ئێران، 

لێ  با�سی  ئێران  ڕابەری  ئەوەی  وەك  كردووە 

ئابووریی  بەستنەوەی  لە  ڕەخنەی  و  كردبوو 

و  ڕۆژئاوا  لەگەڵ  سیا�سی  پەیوەندیی  بە  واڵت 
ئەمەریكا گرتووە. خاندوزی پێی وایە وەك چۆن 

واڵت  بەرگریی  و  سیا�سی  ئاسای�سی  جێگیری، 

بە  پشتبەستن  بە هۆی  نێودەوڵەتیدا  ئاستی  لە 

توانا ناوخۆییەكان بەدەست هاتووە، بە هەمان 
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شێوە لە بواری ئابوورییشدا پێویستە پشت بە 

زانست و تەكنەلۆجیا و نوخبەی ناوخۆی ئێران 

ببەسترێت3٤.

كار  وەزیری  عەبدوملەلەكی؛  حوجەت 

گەنجترین  اجتماعی(،  رفاه  و  كار  )تعاون، 

دكتۆرایە  بڕوانامەی  خاوەن  كابینەیە،  وەزیری 

ئیمام  زانكۆی  زانستیی  لیژنەی  ئەندامی  و 

لە  كاركردنی  ئەزموونی  عەبدوملەلەكی  سادقە. 

لە  یەكێك  امام خمینی" وەك  "امداد  كۆمیتەی 

بە  پەیوەست  و  ئابووری  بەهێزەكانی  دامەزراوە 

زیاتر  عەبدوملەلەكی  هەیە.  ئێران  ڕابەری  بەیتی 

بە دژایەتیكردنی سیاسەتەكانی كابینەی ڕۆحانی 

ناسراوە و یەكێك لە ڕەخنەگرە سەرسەختەكانی 

"FATF"35و  ڕێكخراوی  ناو  بۆ  ئێرانە  چوونی 

وزەی  ڕێككەوتننامەی  نەیارێكی  بە  هەروەها 

ناوەكی دادەنرێت3٦.

بودجەی  و  بەرنامە  بەڕێوەبەرایەتیی 

كە  كابینەیە  گرنگی  دامەزراوەیەكی  كابینە، 

لە  دەتوانێت  تایبەتمەندییەكانی  هۆی  بە 

ئاڕاستەكردنی سیاسەتی ئابووری ڕۆڵی هەبێت، 

سەید مەسعوود كازمی وەك سەرۆكی نوێی ئەم 

ناسراوەكانی  كەسایەتییە  لە  بەڕێوەبەرایەتییە 

لە  كاركردنی  ئەزموونی  كە  ڕەئیسییە  كابینەی 

و  هەیە  پاسداران  سوپای  جیاوازەكانی  بەشە 

بەرپرسیارێتیی دوو وەزارەتی بازرگانی و نەوتی لە 

كابینەكانی ئەحمەدی نەژاد وەرگرتووە، دوو جار 

لەالیەن ئەندامانی پەرلەمانەوە لێپرسینەوەی لێ 

كرا، بەاڵم لە پۆستەكەی مایەوە37. میركازمی لە 

ئەندامانی "هیئت امنای  لە  بە یەكێك  ئێستادا 
بنیاد بهروری موقوفات" ئاستانی قود�سی ڕەزەوی 
دادەنرێت3٨. میركازمی هاوشێوەی هاوكارانی تری 

ئابووریی  ڕەئی�سی،  كابینەی  ئابووریی  تیمی  لە 

هەنووكەیی  دۆخی  چارەسەری  بە  خۆڕاگرانە 

ئابووریی ئێران دەزانێت39.

موحسێن  كابینە،  پێشهاتەكانی  دوایین  لە 

ڕەزایی لە سوپاییە ناودار و كالسیكەكانی ئێران، 

ئابووری،  یاریدەدری  وەك  ڕەئیسییەوە  لەالیەن 

هەماهەنگیی  بااڵی  ئەنجوومەنی  سكرتێری 

)پەرلەمان،  دەسەاڵتەكە  �سێ  سەرۆكی 

لیژنەی  سكرتێری  و  دادوەری(  سەرۆككۆمار، 

ئەزموونی  ڕەزایی  كرا٤0.  دیاری  كابینە  ئابووریی 

هەیە  پاسدارانی  سوپای  فەرماندەیی  ساڵ   1٦

ئەنجوومەنی  سكرتێری  ساڵە   1٤ ماوەی  و 

هەروەها  و  ڕژێمە  بەرژەوەندییەكانی  دیاریكردنی 

هەڵبژاردنەكانی  خولی  �سێ  لە  بەشداریی 

سەرۆككۆماری كردووە. ڕەزایی خاوەنی بڕوانامەی 

بەردەوامی  ڕەخنەگرێكی  ئابووری،  لە  دكتۆرایە 

بووە.  ڕۆحانی  كابینەی  ئابوورییەكانی  سیاسەتە 

ڕەهبەر  فەرهاد  تردا  فەرمانێكی  لە  هەروەها 
سەرۆككۆماری  ئابووریی  یاریدەدەری  وەك 

دەستنیشان كرا، ڕەهبەر كە بە كەسایەتییەكی 

یەكێك  دادەنرا،  نەژاد  ئەحمەدی  لە  نزیك 

یەكەمی  یاریدەدەری  پۆستی  كاندیدەكانی  لە 

لە ساڵی )201٦( بوو. ڕەهبەر  ئیبراهیم ڕەئی�سی 

ەوە پۆستی ڕاوێژكاری ئابووری و سكرتێری گرووپی 

ئابووریی ئاستانی قود�سی پێ سپێردراوە٤1.
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پێشینەی وەزیرەكان: 

ئەحمەدی نەژادییەكان و یارانی ڕەئی�سی

وەزیرەكانی  پێشینەی  بۆ  چاوخشاندێك  بە 

و  ئەندامبوون  لە  جیا  ڕەئی�سی،  كابینەی 

و  پاسداران  سوپای  لە  بەشێكیان  نزیكایەتیی 

ئەزموونی كاركردنیان لەگەڵ ڕەئی�سی، ئەزموونی 

دەوڵەتی  لەگەڵ  بەرچاویان  بەشێكی  كاركردنی 

ئەحمەدی نەژاد دێتە بەرچاو. ئەم ڕێژەیە تا ئەو 

ڕادەیەیە كە ناوی "كابینەی سێیەمی ئەحمەدی 

لە هەردوو  ناوە.  ڕەئی�سی  دەوڵەتی  لە  نەژاد"یان 

لە  بەرچاو  بەشێكی  نەژاد،  ئەحمەدی  كابینەی 

سوپای  لە  كابینە  تری  بەرپرسانی  و  وەزیرەكان 

هەڵبژێردرا٤2.  ئەمنییەكان  كەرتە  و  پاسداران 

سوپای  پشكی  ڕەئی�سی  ئێستای  كابینەی  لە 

تر  بەشێكی  لەمە  جیا  و  بووە  زیاتر  پاسداران 

دەزگای  لە  كاركردنیان  ئەزموونی  وەزیرەكان  لە 

یارانی  بە  و  هەیە  قودس  ئاستانی  و  دادوەری 

نزیكی ڕەئی�سی دادەنرێن.

فاتمی  ڕەزا  سەید  ڕەئی�سی،  كابینەی  لە 

زارع  عیسا  پیشەسازی،  وەزیری  وەك  ئەمین 

تەكنەلۆجیای  و  پەیوەندییەكان  وەزیری  پور؛ 
وەزیری  عەبدواڵهیان؛  ئەمیر  حوسێن  زانیاری، 

ڕێگاوبان  وەزیری  قاسمی؛  ڕۆستەم  دەرەوە، 

كابینەی  كۆتایی  ساڵی  دوو  لە  شارسازی،  و 

نەوت،  وەزیری  بووە  نەژاد  ئەحمەدی  دووەمی 

محەمەد مەهدی ئیسماعیلی؛ وەزیری كولتوور 

ئەحمەد  )ڕۆشنبیری(،  ئیسالمی  ڕێنموویی  و 
وەحیدی؛ وەزیری ناوخۆ، جەواد ئوجی؛ وەزیری 

وزە،  وەزیری  مێحرابی؛  ئەكبەر  عەلی  نەوت، 

سەید حەمید سەجادی هەزاوە؛ وەزیری وەرزش 

و الوان، مەسعوود میركازمی سەرۆكی سازمانی 

بەرنامە و بودجە٤3. 

لە پێشینەی كاركردن لەگەڵ دەوڵەتی  جیا 

كابینە  ئەندامانی  لە  بەشێك  نەژاد،  ئەحمەدی 
ئاستانی قود�سی ڕەزەوی  و  دادوەری  لە دەزگای 

بەشێك  دانانی  بۆ  ڕەئی�سی  و  هەڵبژێردراون 

كە  گەڕاوەتەوە  كەسانە  ئەو  بۆ  وەزیرەكان  لە 

عیسا  هەبووە:  لەگەڵیان  كاركردنی  ئەزموونی 

پەیوەندییەكان  و  گواستنەوە  وەزیری  پور؛  زارع 
)ارتباطات(، سەید ئیسماعیل خەتیب؛ وەزیری 
وەزیری  عەبدوملەلەكی؛  حوجەت  ئیتاڵعات، 

كۆمەاڵیەتی،  خۆشگوزەرانیی  و  كار  هاوكاری، 

ئاڵنگارییەكی تری كابینەی ڕەئی�سی ئەوەیە 
كە ناوی بەشێك لە وەزیران لە لیستی 

سزادراوانی خەزێنەی ئەمەریكا و یەكێتیی 
ئەورووپا دەبینرێن و ئەم بابەتە دەتوانێت 

كاریگەریی نەرێنیی لەسەر هاوكاری و 
پەیوەندیی بەشێك لە وەزیرەكان لەگەڵ 

ڕۆژئاوادا بەجێ بهێڵێت
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ئەمیر حوسێن ڕەحیمی؛ وەزیری داد و محەمەد 

كاركردنیان  پێشینەی  ئیسماعیلی؛  مەهدی 

هەروەها  هەبووە.  دادوەری  وەزارەتی  لە 

لە  كاركردنیان  پێشنیەی  تر  وەزیرێكی  چەند 

هەیە:  ڕەزەوی  قود�سی  ئاستانی  دامەزراوەی 

مەهدی  محەمەد  خەتیب،  ئیسماعیل  سەید 

باغگولی وەزیری پەروەردە  ئیسماعیلی، حوسێن 
پیشەسازی  وەزیری  ئەمین  فاتمی  ڕەزا  سەید  و 

گرنگە  دامەزراوە  لەم  كاركردنیان  ئەزموونی 

هەبووە٤٤.

ئیتاڵعات  وەزیری  كەسانەدا  ئەم  لەنێو 

وەزیرەكانی  بە  بەراورد  بە  زیاتری  مشتومرێكی 

ئوسوڵگەرا  لە  بەشێك  دژایەتیی  و  نایەوە  تر 

ناسراون،  پایداری"  "جبهه  بە  كە  ڕاستڕەوەكان 

بە  كە  خەتیب  ئیسماعیل  كەوتەوە.  لێ 

دادەنرێت  ڕەئی�سی  لە  نزیك  كەسایەتییەكی 

ئیتاڵعات  پێشووی  وەزیرەكانی  هاوشێوەی  و 

لە  )19٨1(ەوە  ساڵی  لە  ئایینییە،  پیاوێكی 

سوپای  ئۆپەراسیۆنەكانی  ئیتاڵعاتی  بە�سی 

پاسداران كاری كردووە و ئەزموونی كاركردنی لە 

سەرۆكایەتیی  خامنەیی؛  ئایەتواڵ  نووسینگەی 
دادوەری  دەزگای  ئیتاڵعاتی  و  پاراستن  ناوەندی 

ئاستانی  پاراستنی  سەرۆكایەتیی  هەروەها  و 
قود�سی ڕەزەوی )مەزارگەی ئیمام ڕەزا لە شاری 

مەشهەد( لە كارنامەدا هەیە٤5.    

كابینەی  تری  ئاڵنگارییەكی  نێوەندەدا  لەم 

ڕەئی�سی ئەوەیە كە ناوی بەشێك لە وەزیران لە 

لیستی سزادراوانی خەزێنەی ئەمەریكا و یەكێتیی 

دەتوانێت  بابەتە  ئەم  و  دەبینرێن  ئەورووپا 

كاریگەریی نەرێنیی لەسەر هاوكاری و پەیوەندیی 

بەجێ  ڕۆژئاوادا  لەگەڵ  وەزیرەكان  لە  بەشێك 

كەسانە  ئەم  هەڵبژاردنی  چەندە  هەر  بهێڵێت، 

ئاماژەیەكی ترە بۆ ئەولەویەتی دەوڵەتی ڕەئی�سی 

بۆ پەیوەندی لەگەڵ ڕۆژهەاڵت و واڵتانی هەرێمی 

و گوێنەدان بە سزا نێودەوڵەتییەكان. ئەحمەد 

وەحیدی، ڕۆستەم قاسمی، عیزەتواڵ زەرغامی، 

محەمەد ڕەزا ئاشتیانی، جەواد ئوجی، موحسین 
)یاریدەدەری  ئیسالمی  محەمەد  ڕەزایی، 

وزەی  دامەزراوەی  سەرۆكی  و  سەرۆككۆمار 

ناوەكی(؛ ناویان لە لیستی سزاداروانی خەزێنەی 

ئیسماعیل  مۆخبێر،  محەمەد  ئەمەریكادایە. 

)سەرۆكی  ئیسماعیلی  غوالمحوسێن  خەتیب، 

محەمەد  سەید  ڕەئی�سی(،  نووسینگەی 
حوسێنی )یاریدەدەری سەرۆككۆمار بۆ كاروباری 
مورتەزەوی  سەولەت  سەید  و  پەرلەمان( 
كاروباری  لە  سەرۆككۆماری  )یاریدەدەری 

سزادراوەكانی  لیستی  لەنێو  جێبەجێكاری( 

مۆخبێر،  هەروەها  هەیە٤٦.  ناویان  ئەورووپا 

ئیسالمی  و  زەرغامی  ئاشتیانی،  وەحیدی، 

ناویان لە هەردوو لیستی سزادراوانی ئەمەریكا و 

یەكێتیی ئەورووپا دەبینرێت. 

ئەنجام

نێوان  ناكۆكیی  ساڵ  هەشت  ئەزموونی 

و  دامەزراوە  و  ڕۆحانی  حەسەن  كابینەی 

سوپای  وەك  كابینە  دەرەوەی  الیەنەكانی 
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پاسداران، بەشێك لە پیاوانی ئایینی و تەنانەت 

ڕژێمی  سەرەكیی  بڕیاردەرانی  ئێران،  ڕابەری 

بۆ  تر  جارێكی  كە  بڕوایەی  ئەو  گەیاندووەتە 

و  بااڵدەستیی ئوسوڵگەراكان  ئەزموونی سااڵنی 

یەكدەستبوونی دەسەاڵت لە كابینە و حكومەت 

ئاڕاستە  و  ناكۆكی  بە  كۆتایی  و  بگەڕێنەوە 

بهێنن،  و دەرەكی  ناوخۆ  جیاوازەكانی سیاسەتی 

لە  بەشێك  جارەیان  ئەم  كە  جیاوازییەی  بەو 

كەسایەتی و الیەنەكانی ئوسوڵگەراش لە بازنەی 

متمانەی ڕژێم خراونەتە دەرەوە. لەم نێوەندەدا 

ڕێككەوتننامەی  لە  ئەمەریكا  دەرچوونی 

سەپاندنی  و   2017 ساڵی  لە  ناوەكی  وزەی 

كە  ئێراندا  بەسەر  هەمەالیەنەكان  سزا 

بوو  ئابووریی  گەورەی  قەیرانێكی  ئەنجامەكەی 

كە تاوەكوو ئێستا دەرهاویشتەكانی بەردەوامە، 

سیاسەتی  بۆ  تێڕوانینەكان  جیاوازیی  هەروەها 

مامەڵەكردن  چۆنێتیی  و  نێودەوڵەتی  و  هەرێمی 

لەگەڵ دۆخی ناوخۆیی ئێران و ناڕەزایەتییەكان؛ 

كرد  وای  كە  بوون  هۆكارانە  ئەو  سەرەكیترینی 

بە   2021 كۆماریی  سەرۆكایەتیی  هەڵبژاردنی 

بۆ  زەمینە  كە  بكرێت  بەرنامەڕێژی  جۆرێك 

هاتنەوە سەر دەسەاڵتی ئوسوڵگەراكان ئامادە 

پاسداران  سوپای  ئێستادا،  كابینەی  لە  بێت. 

هەستیارییەكانیدا،  بابەتە  چوارچێوەی  لە 

ناوخۆ  سیاسەتی  بە  پەیوەست  وەزارەتەكانی 
ئابووری  سیاسەتی  دەكات،  ئاڕاستە  دەرەوە  و 

دامەزراوە  لە  كە  كەسانەی  بەو  سپێردراوە 

ئێرانن و بڕوایان  لە ڕابەری  ئابوورییەكانی نزیك 

بە ئابووریی خۆڕاگرانە بۆ چارەسەری كێشەكان 

هەیە و وەزارەتەكانی تریش بە هەمان شێوە بە 

كەسانی نزیك لەم دوو دامەزراوەیە و هەروەها 

دەیەی  لە  بۆیە  سپێردراون.  دادوەری  دەزگای 

دەسەاڵتی  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  چوارەمی 

كە  سپێردراوە  كەسانە  بەو  جێبەجێكار 

هەبووبێت  ڕژێم  بە  خزمەتگوزارییان  ئەزموونی 

و هاوبیری هێڵە گشتییەكانی شۆڕش و دواجار 

جێگەی متمانەی ڕژێم بن.

سەرچاوەكان:   
1. اقتصادنیوز )16/3/1400(، "تاکتیک رئی�سی برای حمله 

https://www. در:  مشاهده  قابل  مناظره"،  اولین  در  رقبا  به 

eghtesadnews.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

.%D8%A7%D8%AE%D8%

سید  حضور  "بیانیه   ،)25/2/1400( نیوز  مشرق   .2

ابراهیم رئی�سی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰/آمده ام تا 

'دولتی مردمی برای ایرانی قوی' تشکیل دهم"، قابل مشاهده در: 

./https://www.mashreghnews.ir/news/1217425

3. الف )22/3/1400(، "مشروح سومین مناظره انتخاباتی 

نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری؛ از نامه ای که زاکانی رو 

بانکی و وعده ها"، قابل مشاهده در:  تا لیست بدهکاران  کرد 

.https://www.alef.ir/news/4000322083.html

٤. جهت پرس )14/5/1400(، " نطق هوشمندانه رئی�سی 

در:  قابل مشاهده  کامل سخنرانی"،  متن   + تحلیف  در مراسم 

.https://jahatpress.ir/fa/news/38764

اقدام  جامع  "برنامه  کورتکراوەی  )برجام(:  بەرجام   .5

لەبریی  ئێران  ڕۆژنامەکانی  و  میدیا  لەالیەن  مشترک"، 
ڕێککەوتننامەی وزەی ناوەکی بەکار دێت. ڕێککەوتننامەی ئێران 

كشایەوە(  لێی   2017 ساڵی  لە  ئەمەریكا  )کە   1+5 واڵتانی  و 

سەبارەت بە پر�سی وزەی ناوەکیی ئێران، لە ڕێکەوتی 1٤/٦/2015 

لە شاری ڤیەننا واژوو کرا.

لە  خامنەیی  ئایەتواڵ  كە  خاڵەی   )9( لەو  بریتییە   .٦
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لە  ڕۆژ  چەند  پاش  ڕۆحانی  حەسەن  بۆ  تایبەت  نامەیەكی 

و  ئێران  لەنێوان  ناوەكی  وزەی  ڕێككەوتننامەی  واژووكردنی 

واڵتانی 1+5، تێبینی و  سەرنجەكانی خۆی خستە ڕوو. بڕوانە: 

رئیس جمهور  به  انقالب  رهبر  "نامه   ،)29/7/1394( خامنەای 

https://farsi. :درباره الزامات اجرای برجام"، قابل مشاهده در

.khamenei.ir/message-content?id=31168

7. الف، همان.

٨. بۆ زانیاری سەبارەت بە دەسەاڵت و بەرپرسیارێتییەكانی 

وەزارەتی ناوخۆ، بڕوانە: معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی 

رئیس جمهور )1392(، مجموعه اهداف، وظایف و پست های 

سازمانی وزارت كشور، تهران: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه 

انسانی رییس جمهور، معاونت نوسازی اداری.

وزیر  تحصیالت  و  "سوابق   ،)20/5/2021( ایسنا   .9

https://www.isna.ir/ در:  مشاهده  قابل  کشور"،  پیشنهادی 

./news/1400052014706

10. بی بی �سی فار�سی )12/8/2021(، "اعتراض آرژانتین به 

انتخاب احمد وحیدی برای کابینه رئی�سی"، قابل مشاهده در: 

.https://www.bbc.com/persian/iran-58187428

11  . Interpol )4/9/2009(, “INTERPOL statement 

clarifying its role in case involving Iranian minister 

wanted by Argentina”, available on: https://www.in-

terpol.int/en/News-and-Events/News/2009/INTER-

POL-statement-clarifying-its-role-in-case-involving-Ira-

nian-minister-wanted-by-Argentina.

اسرائیل  و  "آرژانتین   ،)13/8/2021( فرانسە  رادیو   .12

را  ایران  کشور  وزارت  تصدی  برای  وحیدی  احمد  معرفی 

https://www.rfi.fr/ در:  مشاهده  قابل  کردند"،  محکوم 

fa/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/

20210813-%D8%A2%D8%B1%DA%98%DA%A9%

فار�سی  �سی  بی  بی  D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF؛ 

وحیدی  احمد  انتخاب  به  آرژانتین  "اعتراض   ،)12/8/2021(

https://www.bbc. در:  مشاهده  قابل  رئی�سی"،  کابینه  برای 

.com/persian/iran-58187428

وزیر  امیرعبداللهیان؛  "حسین   ،)20/5/221( فرارو   .13

https:// :پیشنهادی وزارت امور خارجه کیست؟"، قابل مشاهده در

fararu.com/fa/news/500493/%D8%AD%D8%B3%D-

B%8C%D9%86-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B

1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9

.%84%D9%87%
معاون  انصاری  "جابری   ،)30/3/1395( خبرآنالین   .1٤

در:  مشاهده  قابل  شد"،  خارجه  امور  وزارت  آفریقا  و  عربی 
مشرق  ؛   /https://www.khabaronline.ir/news/547955

از  امیرعبداللهیان  گذاشتن  کنار  "ماجرای   ،)6/4/1395( نیوز 

https://www. در:  مشاهده  قابل  خارجه"،  وزارت  معاونت 

./mashreghnews.ir/news/594897

15. ایران وایر )11/8/2021(، "کابینه رئی�سی تکرار کابینه 

احمدی نژاد؛ از وزاری اقتصادی سابق تا جوانان گمنام"، قابل 

.https://iranwire.com/fa/features/51691 :مشاهده در

مورد  در  "ناگفته هایی   ،)4/4/1399( جماران   .1٦

امیرعبداللهیان"،  حسین  زبان  از  سلیمانی  شهید  سپهبد 

https://www.jamaran. در:  مشاهده  قابل 

news/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A

.7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B1-59/1451507

دوم  گام  "بیانیه ی   ،)2021( خامنەای  بڕوانە:   .17

قابل  اسالمی"،  انقالب  سالگی   40 مناسب  به  رهبرانقالب 

./https://farsi.khamenei.ir/gaam2 :مشاهده در

و  نظامی  "کابینه   ،)14/5/1400( فرشته  قا�سی،   .1٨

مردانٔه ابراهیم رئی�سی؛ دولت سوم احمدی نژاد"، قابل مشاهده 

https://www.radiofarda.com/a/feature-on-rai-  در:

.si-proposed-cabinet/31411623.html

19. تابناك )2021(، "در مورد رستم قاسمی در ویکی تابناک 

https://www.tabnak.ir/ :بیشتر بخوانید"، قابل مشاهده در

fa/tags/6502/1/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85

.-%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%DB%8C

در  ضرغامی  هللا  عزت  مورد  "در   ،)2021( فرارو   .20

https://fararu. در:  مشاهده  قابل  بخوانید"،  بیشتر  فرارو 

com/fa/tags/33382/1/%D8%B9%D8%B2%D8%AA-

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 4 % D 9 % 8 7 -

%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%D-

.B%8C

21. قانون اسا�سی جمهوری اسالمی ایران، اصل 124.

22. همان، اصل 131.
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مخبر  "محمد   ،)17/5/1400( نیوز  تسنیم   .23

در:  مشاهده  قابل  شد"،  رئیس جمهور  اول  معاول 

 h t t p s : / / w w w . t a s n i m n e w s . c o m / f a / n e w s /

 1 4 0 0 / 0 5 / 1 7 / 2 5 5 1 0 7 1 / % D 9 % 8 5 % D 8

% A D % D 9 % 8 5 % D 8 % A F -

%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9% -

8 5 % D 8 % B 9 % D 8 % A 7 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 -

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 8 % D 9 % 8 4 -

% D 8 % B 1 % D 8 % A 6 % D B % 8 C % D 8 % B 3 -

 % D 8 % A C % D 9 % 8 5 % D 9 % 8 7 % D 9 % 8 8

.%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

و  "انتصابات   ،)13/4/1400( آنالین  قدس   .2٤

مشاهده  قابل  رضوی"،  قدس  آستان  در  جدید  احکام 

http://www.qudsonline.ir/news/710425/ در: 

% D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 % D 8 % A A % D 8 % B 5 % D 8

% A 7 % D 8 % A 8 % D 8 % A 7 % D 8 % A A - % D 9 % 8 8 -

%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85-

% D 8 % A C % D 8 % A F % D B % 8 C % D 8 % A F -

% D 8 % A F % D 8 % B 1 - % D 8 % A 2 % D -

8 % B 3 % D 8 % A A % D 8 % A 7 % D 9 % 8 6 -

% D 9 % 8 2 % D 8 % A F % D 8 % B 3 -

.%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C

 ،)26/5/1400( ایسنا  بڕوانە:  زیاتر  زانیاریی  بۆ   .25

https:// :واکسن برکت«؛ از وعده تا عمل"، قابل مشاهده در«"

./www.isna.ir/news/1400052518119

از  مخبر؛  "محمد   ،)8/8/2021( فار�سی  �سی  بی  بی   .2٦

https://www.bbc.com/ :دزفول تا پاستور"، قابل مشاهده در

persian/58092745؛ تابناک )2021(، "در مورد محمد مخبر در 

https://www. :ویکی تابناک بیشتر بخوانید"، قابل مشاهده در

tabnak.ir/fa/tags/32726/1/%D9%85%D8%AD%D9%

.85%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1

27. بڕوانە: قانون اسا�سی جمهوری اسالمی ایران، اصل 49.

28.  Yeganeh Torbati, Steve Stecklow, Babak De-

hghanpisheh )13\11\2013(, “Special Report: To ex-

pand Khamenei's grip on the economy, Iran stretched 

its laws”, available on: https://www.reuters.com/

article/us-iran-setad-legal-specialreport-idUSBRE9AC-

0JS20131113.

به  وابسته  شرکت   ۳۷"  ،)4/6/2013( دویچەولە   .29

مشاهده  قابل  شدند"،  تحریم  امام'  فرمان  اجرایی  'ستاد 

https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B7- در: 

%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8

 %A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-

»ستاد  رؤسای  "آمریکا   ،)24/10/1399( فردا  رادیو   .30

اجرایی فرمان امام« و »آستان قدس رضوی« را تحریم کرد"، 

https://www.radiofarda.com/a/us- در:  مشاهده  قابل 

.sanctions-iran-marvi-mokhber/31045240.html

31. خامنەایی، همان.

معرفی  در  تاخیر  "دلیل   ،)20/5/1400( ایمنا   .32

https://www. در:  مشاهده  قابل  چیست؟"،  رئی�سی  کابینه 

imna.ir/news/513823/%D8%AF%D9%84%D-

B%8C%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D-

B % 8 C % D 8 % B 1 - % D 8 % A F % D 8 % B 1 - % D 9 % 8 5

تجارت  D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%-؛ 

رئی�سی/چرا  اطرافیان  میان  "اختالف   ،)17/5/1400( نیوز 

https:// در:  مشاهده  قابل  نشد؟"،  ارسال  کابینه  فهرست 

tejaratnews.com/%D9%81%D9%87%D8%B1%D

8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%A8%D-

B%8C%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A6%D-

.B%8C%D8%B3%DB%8C

"زندگی نامه"،   ،)2021( خاندوزی   .33

https://www.khandoozi. در:  مشاهده  قابل 

ir/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%e2%8

0%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9

3٤.  خاندوزی )2021(، "برنامه های اولویت دار در وزارت 

https://www.khan-:امور اقتصادی و دارایی"، قابل مشاهده در 

doozi.ir/%d8%a8%d8%b1%d9%86%d8%a7%d9%85-

%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%

d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa

%e2%80%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d

8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-

./%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1
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 :"Financial Action Task Force" کورتکراوەی   .35

وەزیرانی  لەالیەن   19٨9 لە  کە  نێودەوڵەتییە  ڕێکخراوێکی 

دادی واڵتانی ئەندامەوە دامەزراوە و لە بنەڕەتدا هەڕەشەکانی 

ئەم  دامەزراندنی  سەرەکیی  هۆکاری  "پارەسپیکردنەوە" 

پاریس  لە ساڵی 19٨9 لە شاری  پێناوەدا  ڕێکخراوە بووە. لەم 

و   "G7" واڵتانی  سەرۆکایەتیی  لەنێوان  لوتکە  کۆبوونەوەی 

سەرۆکی کۆمسیۆنی ئەورووپا و هەشت واڵتی تر بەڕێوە چوو. 

پارەسپیکردنەوە،  بەرەنگاربوونەوەی  ڕێکخراوە؛  ئەم  ئامانجی 

هەر  و  تیرۆریستییەکان  هێزە  دارایی  پاڵپشتیی  لە  ڕێگری 

سیستمی  سەر  بۆ  مەتر�سی  هۆی  ببێتە  کە  ترە  هەڕەشەیەکی 

لە  چاالکییەکانی  ڕێكخراوە  ئەم  نێودەوڵەتی.  دارایی 

بەپێی  ئێستادا  لە  و  کردووە  فراوانتر  بەمالوە   2012 ساڵی 
لە  زیاتر  ڕێكخراوە،  بەم  تایبەت  ماڵپەری  زانیارییەكانی 

ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  بە  سەبارەت  ئەندامن.  واڵت   200

سەرەڕای هەموو هەوڵەكانی كابینەی ڕۆحانی بۆ ئەندامبوون 

لەم ڕێكخراوە و پاش مشتموڕێكی زۆری ناوخۆیی، لە ئێستادا 

بابەتی چوونەناوەوەی ئێران بۆ ئەم ڕێكخراوە لە ئەنجوومەنی 

دیاریكردنی بەرژەوەندییەكانی ڕژێم بەهەڵواسراوی ماوەتەوە. 

رئیس  میرکاظمی؛  "مسعود   ،)20/5/1400( ایمنا   .3٦

قابل مشاهده  بیوگرافی"،   + بودجه کیست؟  و  برنامه  سازمان 

https://www.imna.ir/news/513886/%D9%85%D8 در: 

%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C

%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85%D-

B%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%

B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85

.%D9%87-

37. همانجا.

3٨. قدس آنالین، همان.

تیم  از  "رونمایی   ،)21/5/1400( اقتصاد  دنیای   .39

https://donya-e-eqte-  اقتصادی رئی�سی"، قابل مشاهده در:

sad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D-

B%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B

.0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3789200-

ویکی  در  رضایی  محسن  مورد  "در   ،)2021( تابناك   .٤0

https://www.tab-  تابناک بیشتر بخوانید"، قابل مشاهده در:

nak.ir/fa/tags/603/1/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D

.9%86-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C

٤1. تسنیم نیوز )3/3/1395(، "نگاهی به سوابق اجرایی 

رضوی"،  قدس  آستان  اقتصادی  کارگروه  دبیر  رهبر'  'فرهاد 

https://www.tasnimnews.com/fa/ در:  مشاهده  قابل 

./news/1395/03/03/1082419

 ،)27/5/1384( فردا  رادیو  بڕوانە:  زیاتر  زانیاریی  بۆ   .٤2

"فهرست سوابق نظامی - امنیتی وزرای پیشنهادی کابینه احمدی 

قابل  اسالمی"،  جمهوری  های  رسانه  گزارش  براساس  نژاد 

https://www.radiofarda.com/a/307391. در:  مشاهده 

.html

"احمدی نژادی هاِی   ،)20/5/1400( نیوز  اقتصاد   .٤3

کابینه رئی�سی"، قابل مشاهده در: 

h t t p s : / / w w w . e g h t e s a d n e w s .

.%com/%D8%A8%D8%AE

قضاییه  قوه  "سهم   ،)22/5/1400( اقتصاد  دنیای   .٤٤

https:// در:  مشاهده  قابل  رئی�سی"،  تیم  در  قدس  آستان  و 

donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-

% D 8 % B 3 % D 8 % A 7 % D B % 8 C % D 8 % A A -

.%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-

تحصیالت  و  "سوابق   ،)20/5/1400( آنالین  قدس   .٤5

مشاهده  قابل  اطالعات"،  پیشنهادی  وزیر  خطیب  اسماعیل 

http://www.qudsonline.ir/news/764373/% در: 

D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82-

% D 9 % 8 8 - % D 8 % A A % D 8 % A D % D 8 % B 5 % D -

.-B%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA

 ،)23/9/2021( مهرزاد  بروجردی،  همان؛  قا�سی،   .٤٦

مشاهده  قابل  رئی�سی"،  ابراهیم  کابینه  تحریمی  "مردان 

https://twitter.com/M_Boroujerdi/sta-  در:

 ،)2/9/1390( خبرآنالین  tus/1441135687122636800؛ 
جدول  هستند؟+  اروپا  و  آمریکا  تحریم  در  ایرانی  مقام  چند   "

https://www. در:  مشاهده  قابل  تحریم"،  علل  و  اسامی 

 "  ،)19/8/2021( املشارق  khabaronline.ir/news/185963؛ 

نامزدهای کابینه رئی�سی نشانه ای از افزایش نفوذ سیا�سی سپاه 

https://almashareq.com/fa/ :پاسداران"، قابل مشاهده در

.articles/cnmi_am/features/2021/08/19/feature-02
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لیبراڵیزمی سیاسی و 
لێکدانەوەی لیبراڵیستی لە ئایین: 

ڕووناکبیرانی ئایینی لە ئێران

توێژەر: د. ئازاد حاجی ئاقایی

بەرایی 

ئاکامی  لە  ئێران  1979ی  ساڵی  شۆڕ�سی 

هاوکێشەکانی  و  سیا�سی-کۆمەاڵیەتی  ڕەوتی 

لێ  ئایینیی  دەسەاڵتێکی  سەقامگیربوونی  هێز، 

دەوڵەتی  وەک  خۆی  نوێ  دەسەاڵتی  کەوتەوە. 

ئەوەی  هەوڵی  و  ڕاگەیاند  ئیسالمی  کۆماری 

شەریعەت  بنەمای  لەسەر  دەستوور   دا 

بنووسرێتەوە و لەناو ژیانی ڕۆژانەی خەڵکیشدا 

ئاڵوگۆڕەکانی  بکرێت.  پەیڕەو  شەریعەت 

ئێران-عێراق،  شەڕی  دوای  ئێرانی،  کۆمەڵگای 
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ئەم  بهێنرێت.  پێک  سیا�سی  دەسەاڵتی  لەگەڵ 

لیبراڵیزمی  گۆشەنیگای  گرینگیپێدانی  بە  وتارە 
سیا�سی بۆ ئایین لە پانتایی فکریی ئێراندا، هەوڵ 

دەدات بە نیشاندانی ڕەهەندەکانی خوێندنەوەی 
جۆن  ڕوانگەی  لە  ئایین  لە  سیا�سی  لیبراڵیزمی 

ئاخۆ  بورووژێنێت  پرسیارە  ئەم  ڕۆڵزەوە 

ئێراندا  سیاسیی  پانتایی  لە  سیا�سی  لیبڕالیزمی 

گشتی،  عەقڵی  گرینگیپێدانی  بە  دەتوانێت 

سیکۆالریزم و ئایین لەگەڵ یەک بگونجێنێت؟

کرانەوەی باس

ساڵی  شۆڕ�سی  لە  بەر  ساڵ  چل  نزیکەی 

1979ی ئێران، "ئایەتولاڵ مودەریس"، یەکێک لە 

دژبەرانی ڕەزا شا، لە وتەیەکی بەناوبانگی خۆیدا 

وتبووی سیاسەتی ئێمە وەک دینداریی ئێمە وایە، 

دینداریی ئێمەش  وەک سیاسەتی ئێمە وایە، دوای 

ئەم ماوە دوورودرێژە ئەم دەربڕینە هێشتاکەش 

ئاسۆی سیاسەتەکانی ئێرانی دوای شۆڕ�سی ساڵی 

جۆرە  بنەمای  لەسەر  نەخشاندووە.  1979ی 

دوای  دەسەاڵتی  چەشنە،  لەم  تێڕوانینێکی 

شۆڕش لە پێناو بەشەرعیکردنی یاسا و ڕێساکان، 

سەپاندنی بنەماکانی شەریعەت لە ژیانی ڕۆژانە و 

جێبەجێکردنی ئایین تەنانەت لەناو پانتایی ژیانی 

گەڕ.  خستە  خۆی  هەوڵەکانی  تاکەکانیشەوە، 

جیهانییەکان  بایەخە  و  نۆرم  گۆڕانی  ڕەوتی  بەاڵم 
شەڕی  لەدوای  ئێران  ناوخۆی  ئاڵوگۆڕەکانی  و  

چەپەکان،  بزاڤە  الوازبوونی  و  ئێران-عێراق 

دەرفەت بۆ خوێندنەوەیەکی نوێی ڕیفۆرمخوازانە 

ویستی  و  ناوەندی  چینی  وەدیارکەوتنی 

گونجان لەگەڵ نۆرمە جیهانییەکان، وای کرد 

دەسەاڵتدار  سیاسیی  ئیسالمی  دیسکۆر�سی 

لە  هەر  و  بێت  ئاڵو گۆڕ  توو�سی  الوە  زۆر  لە 
ناوخۆی ئێرانەوە خوێندنەوە و تەفسیری نوێ 

لە ئیسالم و چەشنی پەیوەندیی ئایین لەگەڵ 

لە  بکرێت.  لەسەر  مشتومڕی  سیاسەت؛ 

دووتوێی ئەم ئاڵوگۆڕانەدا دیسکۆرسێک لەژێر 

ناوی ڕووناکبیری دینی سەری هەڵدا، بە بڕوای 

ئایین  وەک  ئیسالم  ئایینییانە  ڕووناکبیرە  ئەم 

کڵێسای  هەروەک  کۆمەاڵیەتی،  گۆڕانی  بەپێی 

کاسۆلیکی، توانای ڕیفۆرمی لەناو خۆیدا هەیە 

بە  هەوڵدانەکان  بکرێتەوە.  نۆژەن  دەکرێ  و 

خوێندنەوەی  ئایین  دەرەوەی  گۆشەنیگایەکی 

پێ  دەست  ئیسالمیان  نەریتی  و  پیرۆز  کتێبی 

کرد و لەم ڕەوتەدا هەوڵ  درا بە کەڵکوەرگرتن 

ئایین،  لەگەڵ  ڕۆژئاوا  مامەڵەی  ئەزموونی  لە 

پەیوەندی  لە  ئایین  لەناو  ڕیفۆرمێک  چەشنە 
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کاسۆلیک  کڵێسای  لە  چاولێکەری  بە  ئایین،  لە 

پانتای  لە  دەرفەتە  ئەم  زۆری  بەشێکی  ڕەخسا. 

هزریی زانکۆکانەوە هەلی بۆ ڕەخسابوو. بە بڕوای 

لە  ئیسالمی  کۆماری  شکستی  شەهیبزادە، 

پانتایی  لەسەر  فەرمی  ئایدۆلۆژیای  سەپاندنی 

بەتایبەت  زانکۆکان  لە  و  بەگشتی  کولتووری 

نیشاندەری هێزی دیسکۆرسێکی فکریی نوێ بوو 

بەردەوام  ڕەخنەی  بەکارهێنانی  ناوەشدا  لەم  و 

دەسەاڵت  تۆتالیتاری  ئایدیۆلۆژیای  دژی  لە 

ڕووناکبیرە  بوو1.  دیسکۆرسە  ئەم  تایبەتمەندیی 

الیەنگرانی  پێچەوانەی  بە  ئێرانی  ئایینییەکانی 

ئایین، داهاتوویان وەک  خوێندنەوەی فەرمی لە 

شتێک سەیر دەکرد کە پێویستە لە ئێستاکەدا 

بڕوایە  ئەم  لەسەر  ڕووناکبیرانە  ئەم  بخوڵقێت. 

مەبەستی  بە  کۆتاییەکانیان  هەنگاوە  بوون 

لەگەڵ  ئایین  گونجاندنی  و  ئایین  لە  تێگەیشتن 

بۆیە  هەر  هاوچەرخدایە.  جیهانی  ئاڵوگۆڕەکانی 

لە  ئازادی  و  مرۆڤ  مافەکانی  سیکۆالریزم، 

بەهایەکی  ئایین؛  ڕیفۆرماسیۆنی  چوارچێوەی 

زۆری پێ درا و لە ڕێگای بەسیکۆالرکردنی ئایین، 

بەسیاسیکردنی ئیسالمیش کەوتە بەر ڕەخنەی 

ئەم توێژە. 

بە لەبەرچاوگرتنی ئاڵوگۆڕەکان و هەڵکشانی 

ویستی ڕووناکبیرانی ئایینی ئێرانی بەرەو لیبراڵیزمێکی 

سیا�سی، کە سیکۆالریزم و ئازادییەکان لە ناویدا 

پرسیارە  ئەم  پێداگریکردن،  چەقی  ناو  دەکەونە 

پانتایی  لە  سیا�سی  لیبراڵیزمی  ئاخۆ  دەورووژێت 

گرینگیپێدانی  بە  دەتوانێت  ئێراندا  سیاسیی 

لەگەڵ  ئایین  و  سیکۆالریزم  گشتی،  عەقڵی 

تەنیا  پرسیارە  ئەم  لەوانەیە  بگونجێنێت؟  یەک 

الیەنێکی پر�سی پڕ کێشەی سیاسەت لە ئێراندا 

بخوێنێتەوە و هەر لەسەر ئەم بنەمایەش توو�سی 

ئاستەنگی شیکاری بێت، بەاڵم سەرەڕای ئەوەی 

لیبراڵیزمی  سەرەکییەکانی  بەڵگاندنە  ڕەنگە 

توانستی  ڕۆلز"ەوە  "جۆن  ڕوانگەی  لە  سیا�سی 

وەاڵمدانەوەی بەشێک لە کێشە تێکترنجاوەکانی 

ئاییندا  لەگەڵ  پەیوەندیی  لە  ئێرانی  کۆمەڵگەی 

لەبەرچاو  ئەگەرەش  ئەم  وتارە  ئەم  هەبێت، 

دەگرێت کە پشتگوێخستنی خاڵی یەکالکەرەوەی 

گرووپە  لەالیەن  دەسەاڵت  یان  هێز  ویستی 

سیاسییەکانی ناوەوە و دەرەوەی ئێران، یەکێک لە 

ئاستەنگەکانی ئەم شیکردنەوەیە دەبێت.

لیبراڵیزمی سیا�سی و پر�سی سیکۆالریزم

وەاڵمی  لە  ڕۆڵز  جۆن  دیمانەیەکیدا  لە 

پرسیاری مانگنامەی کامۆنویڵ سەبارەت بەوەی 

کە بۆ پر�سی ئایین بووە بە یەکێک لە خاڵە جێگا 

سەرنجەکانی، دەڵێت: لە ڕوانگەیەکی دیرۆکییەوە 

پەرۆ�سی بەردەوامیی دیموکرا�سی لەسەر بنەمای 
دەستوورم... پرسیاری سەرەکیی من ئەوەیە چۆن 

لەناو دیموکراسییەک لەسەر بنەمای دەستوور، 

دەتوانن  جیاوازەکان  توێژە  ئایینییەکان،  بیرۆکە 

پێکەوە و لەالی یەکتر، بەشداریی لە بەڕێوەبردنی 

خاوەن  و  عەقاڵنیەت  خاوەن  حکومەتێکی 

دەستکەوتی زۆر بکەن2.

کتێبی  لە  ڕۆڵز،  بەرهەمەکانی  لە  ڕوانین  بە 
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تاکوو  بگرە  دادپەروەری"یەوە  لەمەڕ  "تیۆرێک 

ئەم  خەڵکەکان"،  یاسای  و  سیا�سی  "لیبراڵیزمی 

سەرشانی  ئەرکی  ڕۆڵز  دەردەکەوێت  ڕاستییە 

لە  بەرگریکردن  وەک  سیا�سی  فەلسەفەی 

سیستمێکی  بە  گەیشتن  بۆ  مەعقول  بڕوای 

بنەمای  لەسەر  دادپەروەرانە  سیاسیی 

بڕوای  ڕۆڵز،  بەپێی  دادەنێت3.  دەستوور 

و  بەدیهێنان  ئیمکانی  لەسەر  هاواڵتیان  ئایینیی 

بەردەوامیی دەستوورخوازییەکی دیموکراتیک لە 

کۆمەڵگاکەیان و لەسەر هەڵسوکەوتی ڕۆژانەیان 

لەگەڵ  بەرەوڕووبوونەوەیان  گرینگتر  لەویش  و 

دادەنێت٤.  کاریگەری  نادیموکراتیکەکان  هێزە 

دیارە ئەم الیەنە هزرییەی ڕۆڵز داکۆکیی لەسەر 

لیبراڵیزمی  نەوەک  سیاسییە  لیبراڵیزمی  دەکات؛ 
هەمەالیەنە5، لەسەر ئەم بنەمایەش ڕۆڵز خۆی 

بڕوایەن  ئەم  لەسەر  الیەنگری�سی  ڕاڤەکارانی  و 

لەگەڵ  بەراورد  بە  سیا�سی  لیبراڵیزمی  بیرۆکەی 

گونجانێکی   توانای  هەمەالیەنە،  لیبراڵیزمی 

زۆرتری لەگەڵ جیاوازیی جیهانبینییە ئایینییەکان 

چونکە  هەیە،  هاواڵتیانەوە  سیکۆالرەکانی  و 

خوێندنەوە نوێیە  "نیوکانتی"یەکان لە لیبراڵیزمی 

عەقڵی  بۆ  ڕۆڵز  تێڕوانینی  تەنانەت  و  هاوچەرخ 

لیبراڵیزمی  کتێبی  1993ی  ساڵی  دەقی  لە  گشتی 

دامەزراوە  پێشگریمانەیە  ئەم  لەسەر  سیا�سی 

ڕوونکردنەوەی  واتە  سیا�سی  لیبراڵیزمی  کە 

بەردەوامیی  و  وەدیارکەوتن  کە  دۆخەی  ئەو 

پلوراڵ  هاواڵتیانێکی  لە  بریتی  کۆمەڵگایەکی 

بۆ  دەرفەتی  بەرابەرن،  و  هاوسان  و  ئازاد  کە 

لیبراڵیزمی  بنەمای  لەسەر  ڕۆڵز  دەڕەخسێت٦. 

سیا�سی پێی  وایە ئەو دەستوورەی دەنووسرێتەوە، 

ئازادییە  لە  بێت:  تیا  مەرجی  دوو  پێویستە 

بنەڕەتییەکانی گشت هاواڵتیان بەرگری بکات و بە 

جۆرێک نووسرابێتەوە سیستمێکی دادپەروەرانە و 

کاریگەری بۆ یاسادانان لە پەرلەمان لێ ببێتەوە7. 

هاواڵتیان  گشت  بنەمایە،  ئەم  لەسەر  هەر 

ئەوەیان  مافی  بەرابەر  و  هاوسان  شێوازێکی  بە 

و  دەستوور  نووسینەوەی  پڕۆسەی  لە  هەیە 

بن٨.  بەشدار  دەرەنجامەکانیدا  یەکالکردنەوەی 

ئەم تێگەیشتنەی  ڕۆڵز لە لیبراڵیزمی سیا�سی -کە 

لەناو مشتومڕەکانی سەدەی 1٦- خۆی ڕیشەی 

17ی دوای شەڕەکانی ئایینی ئەورووپاوە هەیە- تا 
شوێنێک پەرەی پێ دەدرێت کە پێی  وایە دەکرێ 

لیبراڵیزمی  ناو  بنەڕەتییەکانی  ئازادییە  گشت 

لە  ئازادی  خەیاڵکردی  بۆ  بگەڕێننەوە  سیا�سی 

ئایین و بڕوا و ویژدان9.

ڕوانگەیەی  ئەم  فازڵ،  محەمەد  بڕوای  بە 

جێگا  و  دەستپێک  خاڵی  نیشاندەری  ڕۆڵز 

بەیاساوڕێسای  توێژینەوەی  بۆ  متمانەیە 

ئەخالقی  تیۆلۆژیک،  بنەڕەتییەکانی  پەیوەندییە 

لەناو  چەمکانە  ئەم  لەگەڵ  ئیسالمی  زاگوونی  و 
لیبراڵیزمی مۆدێرن10. لەسەر ئەم بنەمایە، فازڵ 

لە  سیا�سی  لیبراڵیزمی  سێبەری  لەژێر  وایە  پێی 

بەپێی  موسوڵمانەی  ئەو  ڕۆڵزییەکەیدا،  جۆرە 

لەوە  دەتوانێ  دەکات،  هەڵسوکەوت  شەریعەت 

پێداچوونەوەیەک  ناکات  پێویست  بێتەوە  دڵنیا 

بەسەر پێشگریمانە تیۆلۆژیکەکانی خۆیدا بکات، 
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هەڵبەت تا ئەو کاتەی بڕوا و هەڵسوکەوت بەپێی 

ئەم پێشگریمانە تیۆلۆژیک-ئەخالقیانە نەیخاتە 
ئەم  بۆ  مەعقول11.  هاواڵتیی  بازنەی  دەرەوەی 

عەقڵی  چەمکی  لەسەر  ڕۆڵز  جۆن  مەبەستە، 

گشتی داکۆکی دەکات.

ڕۆڵز عەقڵی گشتی وەک ویستی ئەخالقیانەی 

دیموکراتیک  کۆمەڵگایەکی  لە  هاواڵتیبوون 

دەناسێنێ و پێی  وایە هەمیشە تێگەیشتنە ئایینی 

هەیە  بۆیان  خێر  چەمکی  لە  نائایینییەکان  یان 

بێنە ناو پانتایی گشتی و گفتۆگۆ سیاسییەکانەوە، 

هەبێت  ئەوەیان  توانای  مەرجەی  بەو  تەنیا 

بیرۆکەی  بنەمایە،  ئەم  لەسەر  وەربگێڕدرێن12. 

عەقڵی گشتی لە قووڵترین ئاستدا بنەمای بایەخە 

سیا�سی و ئەخالقییەکان دەستنیشان دەکات کە 

پێویستە پەیوەندییەکانی حکومەتی دیموکراتیکی 

دەستووری بۆ هاواڵتیانی خۆی و پەیوەندییەکانی 

بکات.  دەستنیشان  تر  کەسانی  لەگەڵ  ئەوان 

لەسەر ئەم بنەمایە، عەقڵی گشتی؛ عەقڵی ئەو 

هاواڵتییانەیە کە بە شێوازێکی ئازادانە و هاوسان 

باسوخواسەکانی کۆمەڵگای  و  پانتایی گشتی  لە 

بڕوای  بە  بۆیە  هەر  دەکەن.  بەشداری  خۆیاندا 

ڕۆڵز، پێویستە ئەو زمانەی هاواڵتییان لە پانتایی 

بە دوور  پێ دەکەن،  گشتیی سیاسیدا چاالکیی 

زمانی  زمانە  ئەم  بێت،  میتافیزیکی  بنەمای  لە 

پێی   ڕۆڵز  بنەمایە،  ئەم  لەسەر  گشتییە.  عەقڵی 

شەرعیەتی  بەردەوامیی  لە  تێڕوانینە  ئەم  وایە 

کە  گرتووە  سەرچاوەی  لیبراڵەوە  ئازادیخوازیی 

بەپێی ئەو، بەکارهێنانی هێزی سیا�سی تەنیا ئەو 

کاتە خاوەن شەرعیەتە کە بەپێی دەستوور بێت 

ئەو بکرێت  بە شێوازێکی مەعقول چاوەڕوانی  و 

گشت هاواڵتییان بتوانن پێداویستییەکانی ئەمە 

وەک  ئارمانجەکانیان  و  پرەنسیپ  تیشکی  لەژێر 

کەسانی مەعقول و ئاوەزمەند بپەژرێنن13.

لیبراڵیزمی  بیرۆکەی  پەرەپێدانی  بۆ  ڕۆڵز 

گۆڕەپانی  مەودای  لەنێوان  خۆی،  سیاسیی  

پێشینەی  ناوی  شتەی  ئەو  و  گشتی  عەقڵی 

کولتووری کۆمەڵگای مەدەنیی لێ دەنێت و بریتییە 

لە ئەنجوومەن و دامەزراوەی وەک کڵێسە، زانکۆ 

ڕۆڵزەوە،  ڕوانگەی  لە  دادەنێت.  جیاوازی  و...؛ 

"فۆرمی  گشتی؛  عەقڵی  شیاوی  و  باش  پانتایی 

سیاسیی گشتییە" کە �سێ دیسکۆر�سی جیاوازی بۆ 

دەسنیشان دەکات: دیسکۆر�سی  دادوەرەکان لە 

بڕیاردان و بەتایبەت دادوەرانی دادگا بڵیندەکان، 

بەتایبەت  حکوومی،  بەرپرسانی  دیسکۆر�سی 

بەرپرسانی کارگێڕی و یاسادانەرەکان و لە کۆتاییدا 

و  گشتی  کاروباری  بەرئەندامانی  دیسکۆر�سی 

بەڕێوەبەرانی هەڵمەتەکانی هەڵبژاردن، بەتایبەت 

حیزبی  پالتفۆرمی  گشتی،  وتاربێژیی  هونەری  لە 

گۆڕەپانەدا،  �سێ  لەم  سیاسییەکان.  لێدوانە  و 

جێبەجێکردنی عەقڵی گشتی ڕوخسارێکی تایبەت 

و دیاریکراو بەخۆیەوە دەگرێ. ئەگەرچی لەم �سێ 

و  پاساوهێنانەوە  پێداویستییەکانی  گۆڕەپانەدا 

بەردەوام  بەڵگاندنی  بۆ  گشتی  بەڵگەهێنانەوەی 

و  دادوەرەکان  بۆ  ئەمانە  بەاڵم  یەکن،  وەک 

وردتر  زۆر  بااڵکاندا  دادگا  ئاستی  لە  بەتایبەت 

جێبەجێ دەکرێن.
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ڕوانینی ڕۆڵز لە عەقڵی گشتی بەپێی لیبراڵیزمی 

دیموکراسییەکی  بنەمای  لەسەر  سیا�سی، 

دەسەاڵتی  لەالیەن  پاڵپشتیکراو  دەستووریی 

هەیە  ئەوەیان  مافی  هاواڵتیان  یاساییەوەیە. 

تێڕوانینەکانی خۆیان سەبارەت بەو شتەی ڕێبازە 

گشتگیرەکان1٤ یان جیهانبینییە بەرفرەکانی وەک 

دادەمەزرێنن؛  فەلسەفە  یان  ئەخالق  ئایین، 

عەقڵی  وەک  نابێ  ڕێبازگەلە  ئەم  بەاڵم  دەرببڕن. 

عەقڵە  کاتێکدا  لە  بکرێن.  پێشکەش  گشتی 

کام  هیچ  سەر  بکەنە  هێرش  نابێ  گشتییەکان 

بگرن،  لێ  ڕەخنەیان  یان  گشتگیرانە  ڕێبازە  لەم 

بەپێی  پێویستە  ئەوە  نائایینی،  یان  بن  ئایینی  جا 

بنەڕەتییەکان  سیاسییە  بایەخە  یان  چەمک 

سەرەکی  پێداویستیی  بکرێن.  جومگەبەندی 
خۆی  ڕەزامەندیی  عەقاڵنی  بیرۆکەیەکی  ئەوەیە 

و  دەستووری  دیموکراتیکی  ڕژێمێکی  لەسەر 

ئایدیای یاوەری، واتە یاسای ڕەوا دەرببڕێ.

ڕۆڵز  دەردەکەوێت  وا  حاڵەشەوە  بەم 

لە  داخوازی  ئیمکانی  لەسەر  خۆی  ڕەزامەندیی 

ڕێبازە گشتگیرەکان لە عەقڵی گشتی بە مەبەستی 

تایبەت نیشان داوە و ئەمەش گرێدراوی ئەوەیە 

کەسێک سەبارەت بە پرسێک لە دژایەتی لەگەڵ 

تێڕوانینێکی تایبەت، وەشوێن تێڕوانینێکی گشتگیر 

چەشنە  هەر  تایبەتدا  تێڕوانینی  لە  بکەوێت. 

ئەو  تەنانەت  ئایین(،  )وەک  گشتگیر  ڕێبازێکی 

کاتەی ئەم ڕێبازە پاڵپشتی عەقڵی گشتییش بکات، 
خۆی  گشتیدا  عەقڵی  لەناو  نییە  بۆی  هەرگیز 

هاوتەریب  پرسیاری  دوو  ناوەدا  لەم  دەربخات. 

ڕێبازێکی  وەشوێن  دەوڵەت  ئەگەر  دەورووژێن: 

یاساکانی خۆی بکەوێت،  گشتگیر بۆ سەپاندنی 

ئەو پرسیارە کە دەوڵەت  یان   چی ڕوو دەدات؟  

لە ئاست بیرۆکە جیاوازەکانی ناو کۆمەڵگا ئەرکی 

چییە و چۆن دەتوانێ لەنێوان بیرۆکەی دژبەیەکی 

باوەڕە  و  سیکۆالریزم  بە  سەبارەت  گشتگیر 

ئایینییەکان؛ گونجاندن پێک بێنێت؟

لەسەر  ڕاوەستەکردن  پێویستە؛  ئەوەی 

دوو  جار  زۆر  وێنە  بۆ  سیاسییەکانە،  چەمکە 

چەمکی سیاسەت و دەوڵەت بێ لەبەرچاوگرتنی 

لە  دەکرێن،  یەک  ئاوێتەی  جیاوازییەکانیان 

کاتێکدا دەوڵەت تۆڕێکی لێکهااڵوی دامەزراوەکانە 
خۆی  سیاسەت  سیاسییە،  دامەزراوەیەکی  یان 

لەناو  هەڵبژاردن  جموجۆڵی  لە  پڕ  پڕۆسەیەکی 

پێویستی  دەوڵەت  هاودژەکانە.  سیاسییە  بژاردە 

واتە  هێز،  دەکارهێنانی  شەرعیەتی  مۆنۆپۆلی  بە 

ویستی سەپاندنی ئیرادەی خۆی هەیە، بێ  ئەوەی 

خەڵکە  ئەم  بێ  لەئارادا  ئەوە  مەترسیی  ئیمکانی 

دەوڵەت  دادپەروەریی  لێوەشاوەیی  ئاست  لە 

نێوان  جیایی  بۆیە  هەر  دەربڕن.  ناڕەزایەتی 

بنەمای  لەسەر  الیەک  لە  سیاسەت  و  دەوڵەت 

و  ڕێکخراوە  لەنێوان  بەردەوام  هاوپەیوەندیی 

الیەکی  لە  و  ڕاوەستاوە  حکومییەکان  دامەزراوە 

ڕێکخراوە  ئەکتەرەکانی  بنەمای  لەسەر  ترەوە 

سیا�سی و کۆمەاڵیەتی و تێڕوانینە ڕکەبەرەکانیان 

داکۆکی دەکات کە لەسەر بنەمای خێری گشتی15 

نییە  قەوارەیەک  دەوڵەت  بووە1٦.  سەقامگیر 

بتوانێ خۆی هەست و وشیاریی هەبێ، باوەڕ بکات 
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یان کردەوە لە خۆی نیشان بدات، ئەوە بەردەوام 

کردەوەیان  دەوڵەتەوە  ناوی  لەژێر  مرۆڤەکانن 

ئەنجام داوە، دەسەاڵتیان گرتووەتە دەست یان 

بە هۆی ڕێکخراوەکان کردەوەیان ئەنجام داوە. 

پێی  "النعیم"  ڕوانینەیە  ئەم  بنەمای  لەسەر 

وایە تێگەیشتن لە جیهانی ئیسالم لە دەوڵەتێکی 

و  پۆستکۆڵۆنیالییە  داهێنانێکی  ئیسالمی، خۆی 

ئەم دەوڵەتە لەسەر بنەمای مۆدێلێکی ئەورووپی 

بە  توتالیتاریانەوە  ڕوانگەیەکی  و  دەوڵەت  لە 
نیسبەت یاسا و سیاسەتی گشتی، وەک ئامرازی 

هەڵبژاردەی  لەالیەن  کۆمەاڵیەتی  ئەندازیاری 

بنەمای  لەسەر  دامەزراوە.  دەسەاڵتدارەوە 

بە  الیەنگرانی  پێی  وایە  "النعیم"  تێڕوانینە،  ئەم 
مۆدێرن  چوارچێوەی  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  ناو 
بەشوێن کەڵکوەرگرتن لە دامەزراوەکان و هێزی 

دەوڵەتەوەن. 

"النعیم" وەک کەسێک کە ڕۆڵز ڕوانگەکانی 

لەمەڕ چۆنیەتیی بەکارهێنانی لیبراڵیزمی سیا�سی 

و  ئیسالم  جیایی  وایە  پێی  کردووە17،  پەسەند 

دەوڵەت ڕێگای ئەوە ناگرێ موسوڵمانەکان داوای 

ئەوە بکەن سیاسەت یان یاسادانان بەپێی ئایین 

هاواڵتیان  گشت  بێت.  ئەوانەوە  باوەڕەکانی  یان 

مافی ئەوەیان هەیە و دەبێ لەم پێشنیارانە، بەو 

لەسەر  گشتیی1٨  عەقڵی  ناوی  دەستەواژەیەی 

گشتی  دەستەواژەی  بکەن.  پشتیوانی  ناوە، 

ئاماژەیەکە بۆ پێویستیی سیاسەت و یاسادانانێک 

کە دەبێ لەالیەن جەماوەرەوە ڕەزامەندیی لەسەر 

تێڕامان  و  بەڵگەهێنانەوە  پڕۆسەی  و  درابێ 

بێ.  لەبەردەست  و  کراوە  هاواڵتیان  گشت  بۆ 

"النعیم"یش هەروەک ڕۆڵز پێی وایە عەقڵی گشتی 

سیاسەتی  ئامانجی  و  لۆژیک  یان  هۆکار  ئەوەیە 

گشتی یان یاسادانان پێویستە لەسەر بنەمایەک 

یان چەشنە بەڵگەهێنانەوەیەک دامەزرابێت کە 

خۆیانی  ڕەزامەندیی  بتوانن  هاواڵتیان  زۆرینەی 

لەسەر دەرببڕن یان ڕەتی بکەنەوە. هاواڵتیان دەبێ 

بتوانن بێ ئەوەی لەخواترسیی ئایینییان توو�سی 

خەوشێک بێت، لە ڕێگای مشتومڕی گشتییەوە 

پالنی دژبەرانەش بەرهەم بێنن. بەڵگەهێنانەوەی 

و  تاکەکان  باوەڕە  نەوەک  بەڵگاندن19،  و  گشتی 

هاندەرەکان، پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرن، جا 

هاواڵتیان دەبێ بتوانن بێ ئەوەی 
لەخواترسیی ئایینییان توو�سی خەوشێک 

بێت، لە ڕێگای مشتومڕی گشتییەوە 
پالنی دژبەرانەش بەرهەم بێنن. 

بەڵگەهێنانەوەی گشتی و بەڵگاندن، 
نەوەک باوەڕە تاکەکان و هاندەرەکان، 

پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرن، جا 
موسوڵمانەکان زۆرینە یان کەمینەی 

دەوڵەت پێک بێنن
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دەوڵەت  کەمینەی  یان  زۆرینە  موسوڵمانەکان 

ناهێنێت.  بەدی  جیاوازییەک  ئەمە  بێنن،  پێک 

بن،  زۆرینەش  موسوڵمانەکان  گەر  تەنانەت 

یان  سیاسەتێک  چەشنە  هەموو  لەگەڵ  ئەوە 

ئیسالمییەکان  باوەڕە  هەڵقواڵوی  یاسادانانێکی 

هاوڕاییان نەبووەوە و نابێ20. 

بەڵگەهێنانەوەی  پێویستیی  بەرچاو  دێتە  وا 

دەوڵەت  کەسانەی  ئەو  بەڵگاندنی  و  گشتی 

نییە. هۆکارەکە�سی  بێالیەنانە  کۆنترۆڵ دەکەن، 

و  باوەڕ  بنەمای  لەسەر  خەڵکی  ئەوەیە 

ئامادەن  خۆیان  تاکەکەسیی  پاساوهێنانەوەی 

بەڕێوە  خۆیان  چاالکییەکانی  و  کار  بەردەوام 

و  گشتی  پاساوهێنانەوە  بەو  پێویستی  ببەن. 

بەڵگانە  ئەو  لەسەر  ڕاوەستاو  ڕاشکاوانەیەی 

ڕەزامەندیی  بەئازادی  دەتوانێ  -جەماوەر 

لەسەریان هەبێ یان ڕەتیان بکەنەوە-، بە درێژایی 

زەمەن دەتوانێ کۆدەنگییەکی سەرووتر لە باوەڕە 
تری  باوەڕێکی  هەر  یان  ئایینییەکان  بەرتەسکە 

تاک و گرووپەکان هەبێ21.

ئەزموونی ڕووناکبیرە ئایینییەکانی ئێران و 

لیبراڵیزمی سیا�سی

ڕووناکبیرە  گشت  ناکرێ  ئەوەی  سەرەڕای 
فکری  نەریتێکی  لەناو  ئێرانییەکان  ئایینییە 
دەکرێ  بەاڵم  بکرێن،  پۆلێنبەندی  هاوبەشدا 

سیکۆالریزم و الیەنگری لە چەشنە لیبراڵیزمێکی 

سیا�سی -بە خوێندنەوەیەکی بەهێزتر یان نزمتر- 

ڕەچاو  هزری  ڕەوتێکی  هاوبە�سی  خاڵی  وەک 

هاودژ  ڕووناکبیری  چەند  لە  بریتییە  کە  بکرێت 

هزرییەکانی  بنەما  و  ئیسالمیزم  لە  بەرە  بەرە  کە 

"کەریم  بوونەتەوە22.  پاشگەز  ئیسالمی  دەوڵەتی 

و  شەبستەری"  موجتەهید   " و  سرووش" 

کەسایەتیی  �سێ  وەک  مەلەکیان"  "مستەفا 

لیبراڵیزمی  بنەماکانی  فکرییە  ڕەوتە  ئەم  گرینگی 

داوە.  پێ  پەرە  جیاوازەوە  ئاستی  لە  سیاسییان 

ڕوانگەیەکی  لە  خوێندنەوەکانیدا  لە  سرووش 

لیبراڵ-فەلسەفییەوە ڕەخنەکانی خۆی ئاڕاستەی 

پێی   و  کردووە  ئایین  لە  فەرمی  خوێندنەوەی 

بۆ  کێشەی  ئایین  لە  فەرمی  خوێندنەوەی  وایە 

سەرەڕای  خوڵقاندووە.  سیاسەت  و  کۆمەڵگا 

ڕاشکاوانە   2000 سااڵنی  تا  سرووش  ئەوەی 

دژایەتیی لەگەڵ لیبراڵیزم دەکرد، بەاڵم لە ساڵی 

لیبراڵین23.  ئێمە  وتی  ڕاشکاوانە  بەدواوە   200٦

سرووش  ڕاشکاوانەیەی  دەربڕینە  ئەم  دیارە 

ڕیفۆرمیستی  فەلسەفەی  سەر  دەگەڕایەوە 

چونکە  لیبراڵی،  نەریتی  و  مەسیحی  کڵێسەی 

لەسەر  داکۆکیی  نووسراوەکانیدا  لە  بەردەوام 

سیکۆالریزم  و  دیموکرا�سی  و  ئازادی  عەقڵ، 

دەکردەوە و ئەم چەند مژارە بەتەواوی کێشەیان 

لەگەڵ خوێندەوەی فەرمیی دەسەاڵت لە ئاییندا 

هەبوو. لە ڕوانگەی سرووشەوە، بەپێی ڕوانگەی 

مەعریفەناسانەی دیموکراتیک هەندێک پانتایی 

هەن کە ئایین لە ناویاندا قسەیەکی بۆ وتن نییە، 

یان ئەم پانتاییانە بەتەواوی نائایینین یان ناتوانن 

بن.  خۆیاندا  لەناو  ئایینی  مەعریفەی  هەڵگری 

پێی  و  پانتایی سیاسەتە  لێرە مەبەستی  سرووش 
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عەقاڵنیەت  بنەمای  لەسەر  سیکۆالریزم  وایە 
ئایین خۆی  دامەزراوە، کەچی بەشێکی بەرفرەی 

پێیە  بەم  و  گرتووە  بیچمی  مێژوودا  ڕەوتی  لە 

پڕۆژەی  لە  بەشێک  وەک  سرووش  مێژووییە. 

ڕەت  ئایینی  حکومەتی  بیرۆکەی  پۆستئیسالمیزم 

دەکاتەوە و بەڕوونی باس لەوە دەکات ناکرێ ئایین 
تەفسیری  ئەرکی  کەسانەی  ئەو  لەالیەن  تەنیا 

لە  ئایین گەورەتر  بکرێت،  ئەستۆیە  لە  ئایینیان 

ئیسالمی مەالکان و زەنگینتر لە شەریعەتە. 

موجتەهید  "محەمەد  بیرۆکەکانی 

قەیرانی  کاریگەریی  لەژێر  شەبستەری"یش 

لە  دەربازبوون  بۆ  دەخوێنرێنەوە،  ئیسالمیزم 

ئایدۆلۆژیا  دەسەاڵت،  بڕوا،  و  ئیمان  قەیرانی 

لەژێر  "شەبستەری"  مرۆڤ.  مافەکانی  و 

هەوڵی  لە  هێرمۆنۆتیک  فەلسەفەی  کاریگەریی 

ئایین-  -نەک  ئیمان  خوڵقاندنەوەی  سەرلەنوێ 

ئەم  لەسەر  تاکەکەسییانەیە.  بابەتێکی  وەک 

لێکدانەوەی  ڕێگای  لە  "شەبستەری"  بنەمایە، 

بەستێنی  لەناو  پیرۆز  دەقی  زمانناسانەی 

دەرکەوتنی  سەردەمی  کۆمەاڵیەتی-سیاسیی 

دەسەاڵت  فەرمیی  ئایدۆلۆژیای  لە  ئیسالم، 

وتەی  پیرۆز  دەقی  وایە  پێی  و  دەگرێت  ڕەخنە 

کۆمەاڵیەتی- بەستێنێکی  لەناو  چونکە  مرۆڤە، 

بۆیە  هەر  خوڵقاوە.  تایبەتدا  زمانیی  و  سیا�سی 

پێی  وایە لێکدانەوەی باو لە ئایین و کتێبی پیرۆز 

عەقاڵنی  خوێندنەوەیەکی  چەشنە  هەر  ڕێگای 

لێکدانەوەی  بە  و  گرتووە  ئایین  لە  ئەمڕۆیی  و 

تێگەیشتنی  هێرمۆنۆتیک  ڕەچاوکردنی  و  نوێ 

بەعەقاڵنیکردنی  و  ئیسالم  لە  الیەنە  چەن 
شەبستەری  کردەیە.  کارێکی  ئایینی  دیسکۆر�سی 

ئیسالم  خوێندنەوەی  بەسوودبوونی  و  ڕەوایی 

پرسیار  ژێر  دەخاتە  شەریعەتەوە  ڕوانگەی  لە 

کە  بیرۆکەیە  ئەم  بڕوایەیە:  ئەم  لەسەر  و 

ئیسالمی-سووننەت"  نەریتی   " و  پیرۆز  کتێبی 

و  یاسایی-سیا�سی  سیستمە  تەواوی  ژێدەری 

موسوڵمانەکاندان،  لەناو  کۆمەاڵیەتییەکان 

چونکە  ناگونجێن،  مێژوویی  ڕاستینەی  لەگەڵ 

هەر کام لەم سیستمانە بەبەردەوامی بەستێن و 

دۆخی تایبەتیی کۆمەاڵیەتی-دیرۆکی کۆمەڵگایەکی 

بنەمای  لەسەر  دەنوێننەوە2٤.  ئیسالمی  تایبەتی 

ئەم تێگەیشتنەیە شەبستەری پێی  وایە سەرەڕای 

پەیوەندی  سیاسەتدا  و  ئایین  لەنێوان  ئەوەی 

هەیە، ئەم دووە پێویستە لێک جیا بن، چونکە 

ئایین پەیوەندییەکی نێوان مرۆڤ و خوایە. ئایین 

ناتوانێ ببێتە پڕۆگرامێکی سیا�سی. شەبستەری لە 

بەرهەمەکانی خۆیدا بە گرینگیپێدانی ڕەهەندی 

زمانناسیی کۆمەاڵیەتی، لەسەر خوێندنەوەیەکی 

کراوە لە ئایین، داکۆکی لە ئایینی تاکەکەسییانە 

و سیکۆالریزم و مافەکانی مرۆڤ دەکات و پێی  وایە  

ئایین  ئەوە دەسەاڵتێکی دیموکراتە  کە دەتوانێ 

بپارێزی.

مستەفا مەلەکیان وەک کەسایەتییەکی دیکە 

لەم ڕەوتە، بە ڕوانگەیەکی تاکەکەسییانەوە هەوڵی 

ئەوە دەدات خوێندنەوەیەکی عەقاڵنی لە کردەی 

پێداویستییەکانی  بەپێی  ئایینی،  بڕوای  و  ئایینی 

هاوچەرخ  بۆ دەربازبوون لە قەیرانی تاکەکەس 
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و هاوکات کۆمەڵگای ئێرانی دەستەبەر بکات. هەر 

بۆیە بە پێچەوانەی شەبستەری کە زۆرتر سەر 

بە نەریتی فکری فەلسەفیی ئەڵمانییە، باسەکانی 

فەلسەفەی  نەریتی  لەگەڵ  زۆرتر  مەلەکیان 

ئەم  لەسەر  دەگونجێن.  لیبراڵی  و  شیکاری 
بنەمایەیە مەلەکیان هیومانیزم و مرۆڤی مۆدێرن 

خۆیدا  فەلسەفەی  لە  گرینگ  بەشێکی  وەک 

ناونیشانی  لەژێر  مەلەکیان  پڕۆژەی  دەناسێنێ. 

ڕەنگدەرەوەی  مەعنەویەت؛  و  عەقاڵنیەت 

و  سێکیوالریزم  تاکەکەسخوازی،  ویستی 

گرینگیپێدانی  ئاکامدا  لە  و  کولتوورخوازییە 
ڕەوشتبەرز-تەوەری  تاکەکە�سی  فەلسەفەیەکی 

لێ دەکەوێتەوە. بۆ ئەم مەبەستە مەلەکیان پێی 

 وایە بەرزکردنەوەی خۆ�سی و کەمکردنەوەی ئێش 

و ئازارەکان، یەکێک لە ئەرکەکانی هەر پڕۆژەیەکی 

گرینگ بۆ دەربازبوون لە قەیرانە.

بیرۆکەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  هەوڵدانە  ئەم   

و  پوختەبوون  مۆدێرنیتی،  بە  سەبارەت  کانت 

سەربەخۆیی مرۆڤ، شکاندنی بونیاتەکانی بابەتی 

پیرۆزی  لە ناخی خۆیدا حەشار داوە و  لەسەر 

ئایینی  ئاڕاستەی  قورس  ڕەخنەی  بنەمایە  ئەم 

نێونجەکانی  لەناوبردنی  بە  و  دەکات  مێژوویی 
مەعنەوی  مرۆڤی  پێی  وایە  مرۆڤ،  و  خوا  نێوان 

سەر  شتێکی  ترا-  -نەک  حەق  ئاست  لە  تەنیا 

دادەنەوێنێت، ئەمەش دەرکەوتەی سیکۆالری لێ 

دەکەوێتەوە. چونکە لەسەر ئەم بڕوایەیە زانستی 
ئایینی لقێکە لە زانستی مرۆڤ، لە باری کولتووری 

و مێژووییەوە سنووردارە و هەروەک فۆڕمەکانی 

شەریعەت  و  ئایین  مرۆڤە.  زانستی  دیکەی 

بێدەنگن، ئەوە سوبژێکتی کۆمەاڵیەتی و بەستێنی 

دێنێ.  وەدەنگ  ئایینییەکان  دەقە  کۆمەڵگایە 

پابەند  ئایینەوە  کاکڵەی  بە  تاکەکەس  پێویستە 

بێت نەوەک الیەنە مێژووییەکانی ئایین. بە بڕوای 

ئایدیۆلۆژی  ئیسالم  فکرییە،  ڕەوتە  ئەم  ئەم، 

نییە و فۆرمێکی تایبەت لە سیستمێکی سیا�سی 

ڕۆحانیی  ئەزموونێکی  ئایین  ناکات.  پێشکەش 

وا  بەتەواوییش  ئەگەر  تاکەکەسییانەیە، 

بە  پەیوەستە  زۆر  ڕادەیەکی  تا  بەاڵم  نەبێت، 

ناو  ئایینی  سیکۆالریزمی  تاکەکەسییەوە.  پانتایی 

ئایین  وا دەکات دەوڵەت  ئەم مەعریفەیە  هزری 

هاواڵتیاندا  بەسەر  تایبەتەوە  ئایدۆلۆژیای  بە 

دەدات  پێ  گەشە  بڕوایەش  ئەم  و  نەسەپێنێت 
سیکۆالری  دەوڵەتێکی  لەگەڵ  ئیسالم  ئایینی  کە 

دیموکرات بگونجێت. 

وەک  کەسە  �سێ  ئەم  گرینگە  ئەوەی 

ئیسالمیزم  پۆست  هزری  لە  بەرچاو  نموونەی 

ئێران،  لە  سیا�سی  لیبراڵیزمی  لە  داکۆکیکار  و 

خۆیان بەتوندی لەژێر کاریگەرییەکانی تیۆلۆژیای 

و  ئاکویناس  تۆماس  بەتایبەت  مەسیحیەت، 

سەنت ئاگۆستین دابوون و چاکسازی کڵێسای 

پەرەپێدانی  و  سەرەکی  ئامانجی  وەک  مەسیحی 

وەک  دەروونی-تاکەکەسییش  ئایینێکی  چەشنە 

گرینگترین ئامانجی ئەم کەسانە لەناو کۆمەڵگای 

ئیسالمی- نەریتی  ئەگەر  کراوە25.   ڕەچاو  ئێرانی 

وەک  کەسێکی  بۆ  ئیسالمی  عیرفانی  و  شیعە 

ئایینی  لە  نزیکبوونەوە  بۆ  هۆکارێک  سرووش 
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بەبەردەوامی  شەبستەری  بووبێ،   مەسیحیەت 
پۆل  شالیرماخێر،  وەک  کەسانێکی  بەرهەمی  لە 

تیلیش و تیۆلۆژیای نیوئۆرتدۆک�سی باریس کەڵکی 

ڕێگای  لە  زۆرتر  مەلەکیانیش  و  وەرگرتووە2٦ 

قوتابخانەی  و  ئاکویناس  تۆماس  خوێندنەوەی 

پۆست-ئیسالمیزمی  ئێگزیستانسیالیزم،  هزریی 

گرینگیپێدانی  و  تەنیایی  بڕوا،  هیوا،  ڕێگای  لە 

تاکەکەس و ئەڤین زەق کردووەتەوە. ڕادەی ئەم 

مەلەکیان  کە  بەرفراوانە  ئەوەندە  کاریگەرییە 

سیستمی  بنەمای  ئیسالمی،  بیرمەندێکی  وەک 

تیۆلۆژیای  کاریگەریی  لەژێر  خۆی  فکریی 

لە  بۆیە  هەر  دامەزراندووە27.  مەسیحیەتدا 
ئەوتۆی  پێگەیەکی  شەریعەت  ئەودا  ڕوانگەی 

نییە و هەر ئەوەش بووەتە هۆکاری لەدایکبوونی 

لەناو  نەوەک  خۆی  کە  عیرفانی  تاکەکەسێکی 

پانتایی  لە  بەڵکوو  پانتایی کۆمەاڵیەتیی سیا�سی، 

چاکە و ئەڤینی مەعنەویدا دەدۆزێتەوە. 

لە ماوەی 10 ساڵ، لەنێوان سااڵنی  199٦ 

توانیی  ئێران  لە  ئایینی  ڕووناکبیری   ،200٦ تا 

بێت  بەهەژموون  سیا�سی  دیسکۆرسێکی  وەک 

ئێران  سیاسیی  بەستێنی  ڕادەیەک  تا  هاوکات  و 

بخاتە ژێر باندۆری خۆی. بەاڵم  ئەم دیسکۆرسە 

سیا�سی  هێزی  وەدەستهێنانی  لە  کۆتاییدا  لە 

ڕەهەندێکی  وەک  بەاڵم  بوو،  شکست  توو�سی 

هزری لەناو چینی ناوەندی و الوازی کۆمەڵگای 

ئێرانیی بەردەوامە. بە لەبەرچاوگرتنی دیالێکتیکی 

تێرمینۆلۆژیایەکی  بە  گەر  ئێستاکە،  و  ڕابردوو 

لیبراڵیزمی  نێوان  گفتۆگۆی  سەیری  ڕۆڵزییەوە 

بکرێت،   ڕووناکبیرانە  ئەم  هزریی  و  سیا�سی 

دەکرێ لەسەر ئەم چەند خاڵە داکۆکی بکرێت. 

شەبستەری لە کاتێکدا لە ڕوانگەیەکی تیۆلۆژیک 

و  ئیسالم  گونجانی  ئیمکانی  بە  سەبارەت 

لە  شەبستەری  دەدوێت،  لیبراڵ-دیموکرا�سی 

هاوکات  خۆیدا  ئایینیی  ڕیفۆرماسیۆنی  پڕۆژەی 

لەسەر  یەکەم:  بەر،  دەگرێتە  ستراتیژی  �سێ 

لە  هزر  و  ویژدان  ئازادیی  ئەگەر  بڕوایەیە  ئەم 

کۆمەڵگایەکی سیاسیدا گەرەنتی نەکرێت، بڕوای 

و  ناڕەخسێت  بۆ  دەرفەتی  ئیسالمی  و  ئایینی 

پێداچوونەوە  شەبستەری  ستراتیژیای  دووەم 

بەشە  و  ئیسالمی  فیقهی  و  شەریعەت  لە 

ئیسالمییە  "سنت"ی  لەگەڵ  پەیوەندیدارەکانی 

لە  و  بگونجێنرێت  مرۆڤ  مافی  لەگەڵ  تاکوو 

"النعیم"  هەروەک  خۆیدا  ستراتیژی  سێیەم 

وەک  ئایینیەکان  زانا  ئەمڕۆکە  ئەوەی  پێی  وایە 

پێناسەی  شەریعەت  لە  داسەپاو  خوێندنەوەی 

و  شرۆڤەکانە  لە  یەکێک  تەنیا  دەکەن،  بۆ 

لەالیەن  ئایین  لە  نوێ  خوێندنەوەی  دەرفەتی 

بنەمای  لەسەر  ئەمە  هەیە.  دیکەش  کەسانی 

فرەیی  ناسینی  بەفەرمی  بەرەو  ڕۆڵزی  تێفکرینی 

هەنگاو  سیا�سی  لیبراڵیزمێکی  لەناو  پلورالیزم  و 

وەک  سرووشیش  زۆر  ڕادەیەکی  تا  دەنێت. 

شەریعەت  بڕوایەیە  ئەم  لەسەر  شەبستەری 

بۆیە  هەر  و  ئیسالمە  دەرهاویشتەی  فیقهـ  و 

کات  تێپەڕبوونی  دوای  شەریعەت  یاساکانی 

پێویستیان بە پێداچوونەوە هەیە و هەر لەسەر 

بنەمای پلورالیزمی ئایینی بەرگری لە دیموکرا�سی 
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دەکات2٨ و بە میتۆدی جیاوازتر لە شەبستەری، 

تێگەیشتنە  ئەوە  وایە  پێی   ئەو،  هەروەک  بەاڵم 

ئایین،  خودی  نەوەک  ئایینن  لە  جیاوازەکان 

ڕێزگرتن  و  دەکەن  سیاسەت  و  دادوەری  کە 

حکومەتی  پێوەری  وەک  مرۆڤ  مافەکانی  لە 

دەکات29.  سەیر  نادیموکراتی  و  دیموکراتی 

گشتی  عەقڵی  لەسەر  سرووش  پێداگرییەکانی 

ناو  دەخاتە  ڕووناکبیرەش  ئەم  مرۆڤ،  مافی  و 

بە  مەلەکیان  سیا�سی.  لیبراڵیزمی  پۆلێنبەندیی 
پێشنیارکردنی تیۆری مەعنەویەت، لەسەرووی 

دەنێت  هەنگاو  پۆستئیسالمیزمەوە  و  ئایین 

پەژراندنی  پێی  وایە  ڕۆڵزییەوە  زمانێکی  بە  و 

سروشتی  دەرەنجامی  وەک  پلورالیزم  و  فرەیی 

چارەسەرکردنی  لە  مرۆڤ  عەقڵی  بەکارهێنانی 

کێشەکاندایە30.

دەرەنجام: پرسیار لەسەر دەرفەتەکانی 

خوڵقاندنی لیبراڵیزمی سیا�سی لە ئێران 

ناڕەزایەتی  و  تێگەیشتن  بنەمای  لەسەر 

لەمەڕ  ئایینییانە  ڕووناکبیرە  ئەم  دەربڕینی 

چەشنە  ئایینی،  دەوڵەتی  ناکارامەیی 
خۆی  سیکۆالر  دەوڵەتێکی  لە  بەرگریکردنێک 

خستووەتە ڕوو. چەشنی تێگەیشتنی ئەم کەسانە 

هەروەک  زۆر  و  –کەم  سێکیۆالر  دەوڵەتی  لە 

ڕۆڵز- دەوڵەتێکی بێالیەن سەبارەت بە بیرۆکەی 

ئایینییانەدا،  ڕووناکبیرە  ئەم  لەناو  و  ئایینە 

بەتایبەت شەبستەری پێی  وایە دەوڵەتی سیکۆالر 

لەبەر ئەوەی بانگەوازی چەسپاندنی ئایین ناکات 

یان بە درۆ و تەفرەدان هەوڵ نادات یاسای ئایینی 

ئیمانی  بەرگریکاری  ئیسالم بچەسپێنێ، دەتوانێ 

تاکەکانیش بێت. 

لە الیەکی  ترەوە کۆدەنگییەک لەناو بەشێک 

بنەما  کە  لەئارادایە  ئێرانی  ڕووناکبیرانی  لە 

بااڵدەستیی  لەسەر  مشتومڕ  مەعریفییەکانی 

سیاسییە  فۆرمە  و  دەوڵەت  لەناو  ئایین 

ڕادەیەک  تا  ئەمڕۆکە  ئێرانی  لە  گشتییەکان 

ئاستی  لە  مشتومڕە  ئەم  بەاڵم  خراوە،  پەراوێز 

بەردەوامی  بە  پێویستی  ڕووناکبیریدا  توێژی 

زەقتربوونەوەی  دەرەنجامێکی  وەک  هەیە. 

و  ئایینی  ڕووناکبیرانی  لیبراڵیزمی سیا�سی،  هزری 

سیکۆالر تا ڕادەیەک بەم دەرەنجامە گەیشتوون 

پێکەوەسازانی  و  سیا�سی-ئەخالقی  کۆدەنگیی 

مەعریفەتناسانە نەوەک پێویست نییە، بەڵکوو 

ئەگەر  تەنانەت  و  نییە  بۆ  خوڵقانی�سی  ئیمکانی 

چارەسەر  ناکۆکییەکان  حەقیقەتدا  پانتایی  لە 

دادپەروەریدا  پانتایی  لە  دەکرێ  ئەوە  نەکرێن، 

بکەن.  یەک  هاوکاریی  جیاوازە  توێژە  دوو  ئەم 

سیا�سی،  لیبراڵیزمی  دەرەنجامێکی  وەک  ئەمە 

بەستێنێکی دیموکراتیانەی بۆ وتوێژ و هاوکاریی 

کۆمەاڵیەتی لە ئاستی سەرەوە خوڵقاندووە.

بەپێی  گرینگییە،  خاوەن  ئەوەی  بەاڵم 

و  دەستوور  هەبوونی  ڕۆڵز،  بەڵگاندنەکانی 

ئاست  لە  بێالیەن  قەوارەیەکی  وەک  دەوڵەت 

ئایین، بێ لەبەرچاوگرتنی تایبەتمەندییە ئایینی، 

دەستوورە.  لەناو  ڕەگەزییەکان  و  کۆمەاڵیەتی 

کارگێڕانی  -وەک  هاواڵتیان  الیەک  لە  واتە 
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تێگەیشتنێکی  بتوانن  پێویستە  دەوڵەت- 

گشتی  چاکەی  چەمکی  دوو  لەمەڕ  هاوبەشیان 

ئاکامدا  لە  و  بخوڵقێت  لەالوە  دادپەروەری  و 

دەستوورێکی  و  گشتی  پانتایی  گونجاندنی  بۆ 

بەسەر  چاوخشاندنەوەیەک  دیموکرات  لیبراڵ 

شەریعەتدا بکەن، چونکە نابێت پرەنسیپەکانی 

و  یاسا  وەک  دەوڵەتەوە  ڕێگای  لە  شەریعەت  

بەشێک  هۆکارەی  بەو  -تەنیا  گشتی   سیاسەتی 

لە کۆمەڵگا وەک شەریعەت باوەڕیان پێی هەیە- 

بکرێن بە یاسا و بسەپێنرن. شەبستەری لەسەر 

ئەم بنەمایە و بە مەبەستی چارەسەرکردنی پر�سی 

پێویستە  پێی  وایە  لەمپەرێک،  وەک  دەستوور 

لێکدانەوەی  و  فقهی  لێکدانەوەی  لەنێوان 

یاسایی لە دەستوور جیاوازی دابنرێت و گرینگی 

بە  پەیوەندیدار  کە  دووەم  بە�سی  سەر  بخرێتە 

حکومەت  ئەرکەکانی  حکومەت،  فۆڕمی  بە�سی 

و بایەخە یاسایی و سیاسییەکانە. بەاڵم ئەوەی 

و  شەبستەری  پێشنیارەکانی  بێگومان  ڕوونە 

بە  سەبارەت  ئایینییەکانی  تریش  ڕووناکبیرە 

ئاستی  دابەزاندنی  یان  سیکۆالریزم  گونجاندنی 

پێگەی  و  یاساکان  لەناو  شەریعەت  هەژموونی 

مەالکان لە فۆرمە سیاسییە گشتییەکان ناتوانێ 

سیا�سی  لیبراڵیزمێکی  خوڵقاندنی  دەفەرتی 

وەک  دەستوور  پێویستە  بۆیە  هەر  بخوڵقێنن. 

بەاڵم  بنووسرێتەوە،  سەرلەنوێ  پێکهاتەیەک 

داوە  نیشانی  ئێران  لە  سیا�سی  واقیعی  ئەمری 

پاژنەی دەرگای سیاسەت بە شێوازێکی پێچەوانە 

دەگەڕێت.
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مەرجەعیەتی شیعە و کاریگەرییان 
لەسەر کایەی سیاسی

بەرایی

شیعە وەک کاریگەرترین مەزهەبی ئیسالم، 

پەیامهێن  تابووتی  مێژووکردە.  دیاردەیەکی 

ڕەوتی  دوو  کردە  ئیسالمی  خ((،  )د.  )محەمەد 

هەڵبژاردنی  لەگەڵ  بەشێک  یەک؛  بە  دژ 

بەشێکێش  و  بوون  پەیامهێن  جێگرەوەی 

وەسێتی  لەسەر  کە  بوون  ئەوە  لەگەڵ 

جێگرەوەی  تاڵیب  ئەبو  کوڕی  عەلیی  پەیامهێن 

بارام مەجیدخان

"محەمەد )د. خ("ە. ڕەوتی یەکەم کە ئەبوبەکر 

سەرکردایەتیی دەکرد، لەگەڵ هەڵبژاردن بوون 

)انتخاب(. ڕەوتی دووەم کە عەلی سەرکردایەتیی 

دەکرد، لەگەڵ دانان بوون )انتصاب(. ئەوەی 

دەکەین،  لەسەر  لێکۆڵینەوەی  بابەتەدا  لەم 

ڕەوتی دووەمی ئیسالم )شیعە(یە. شیعە لەگەڵ 

گرووپی  چەندین  بە  خۆیدا  لەناو  کە  ئەوەی 

حەوت  ئیمامی،  )پێنج  دەبێت  دابەش  جیاواز 
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١. شیعیزم

ئیعتقادی،  سەربازی،  سیا�سی،  ڕێبازێکی 

ڕادیکاڵیی ئیسالمییە. لە سەدەی یەکەمی کۆچی 

هەڵدا،  سەری  زایینی(  حەوتەمی  )سەدەی 

تاڵیب )599ز/٦٦0ز(  ئیمام عەلیی کوڕی ئەبو 

ئەم  ڕۆحیی  باوکی  و  سەرەکی  دامەزرێنەری  بە 

ڕێبازە دادەنرێت. ئەگەرچی دوای شەهیدکردنی 

و  فەقیهەکان  و  مونەزیرەکان  عەلی،  ئیمام 

موفەسیرەکان زیاتر پەرەیان بە ڕێبازەکە دا.  

ئەم ڕێبازە؛ ڕێبازێکی  لە سەرەتادا  ئەگەرچی 

و  دەستگرتن  لێی  مەبەست  بوو،  سیا�سی 

پشتیوانیکردن بوو لە خەلیفەی موسوڵمانان، 

فیقهی  و  کەالمی  ڕێبازێکی  بە  بوو  پاشان  بەاڵم 

پێنجەمی موسوڵمانان هەژمار  بە مەزهەبی  کە 
دەکرێت. "شێخ شەڵتوت یەکەم موفتیی زانکۆی 

ئەزهەر بوو، کە لە ساڵی 195٨ بەفەرمی دانی 

ڕێبازە  لە  یەکێک  وەک  شیعەدا  مەزهەبی  بە  نا 

فیقهییەکانی ئیسالم"  

لە  زمانەوانییەوە،  ڕووی  لە  شیعە  چەمکی 

دێت،  "موشایەعە"  مانای  بە  عەرەبیدا  زمانی 

یان  "سەرخستن"،  یان  "شوێنکەوتن"،  واتە 

فەرهەنگی  لە  شیعە  چەمکی  دێت.  "الیەنگری" 

شوێنکەوتووانی  بە  تەنیا  عەرەبیدا  و  ئیسالمی 

و  فەرهەنگ  لە  نووساوە.    عەلییەوە  ئیمام 

بۆ  زۆر  لێکدانەوەی  کالسیکەکاندا  تەفسیرە 

لەسەر  هەموویان  بەاڵم  کراوە،  شیعە  چەمکی 

خۆیان  کە  موسوڵمانانەی  ئەو  کە  کۆکن  ئەوە 

ئەو  و  دەزانن  عەلی  ئیمام  شوێنکەوتووی  بە  

بنەما  لە  بەاڵم  ئیمامی...(،  داوانزە  ئیمامی، 

لێکچوون.  زۆر  ڕێژەیەکی  بە  سەرەکییەکانیدا 

ئیمامەت  بنەمای  لەسەر  کە  شیعی  فیقهی 

دامەزراوە، ڕابەرایەتیی دینی و دنیایی بۆ ئیمامی 

زەمان  ئیمامی  بە  کە  دەگێڕێتەوە  مەعصووم 

کۆتایی دێت و جیهان پڕ دەکات لە دادپەروەری. 

لە غیابی ئیمامی مەهدی، مەرجەعەکانی شیعە 

لە  شیعەیان  موسوڵمانانی  ڕابەرایەتیی  ئەرکی 

ئایینیی  دەسەاڵتی  بااڵترین  مەرجەع  ئەستۆیە. 

چەکیان  کاریگەرترین  و  گەورەترین  و  شیعەیە 

بێت  سیا�سی  فەتوای  دەکرێت  کە  "فەتوایە" 

دوو  شیعە  سیاسیی  فیقهی  ئایینی.  یاخود 

کە  بەشێکیان  هەیە:  جیاوازی  ئاڕاستەی 

لەگەڵ  دەناسرێن،  کۆنەپارێز  مەراجعی  بە 

بەڵکوو  نین،  ئیسالمی  حکومەتی  گرتنەدەستی 

وەک  دەگێڕنەوە  زەمان  ئیمامی  بۆ  مافە  ئەو 

"ئایەتواڵ ڕوحواڵ سیستانی"، وە بەشێکی تریان 

ئیسالمین  حکومەتی  گرتنەدەستی  لەگەڵ 

فەقهیە(  )ویالیەتی  تێزی  کاریگەریی  لەژێر  کە 

"ئایەتواڵ  و  خومەینی"  ڕوحواڵ  "ئایەتواڵ 

گرووپە  دان.  مونتەزیری"  حەلی  حوسەین 

)کە  عێراق  لە  شیعە  سەربازییەکانی  و  سیا�سی 

بە حەشدی شەعبی ناسراون(، هەریەک لەژێر 

شیعەدان.  فیقهی  تێزەی  دوو  ئەم  کاریگەریی 

جیاوازیی  لەسەر  باش  لێکۆڵینەوەدا  لەم 

و  ئەکەین  مەرجەعیەت  سیستمی  بۆچوونی 

پاشان ئەو گرووپانەی ناو حەشدی شەعبی و 

دابەشبوونیان بەسەر مەرجەعیەتی شیعەدا.
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ئەم  پێناو  لە  و  پەیامهێن دەزانن  بە جێگرەوەی 

باوەڕەیان جەنگیون؛ بە شیعە ناوزەد دەکرێن.

شیعەی  کە  سەرەکییانەی  بنەما  ئەو 

لەسەر بونیات نراوە، �سێ بنەمای سەرەکین.

هەمیشە  داد.  و  یەکسانخوای  یەکەم: 

نواندووە  نەرمیی  ئیعتقادییەوە  ڕووی  لە  شیعە 

بە  هەستی  نەبووە،  چەقبەستوو  کات  هیچ  و 

کولتوور  و  شوێن  و  کات  گۆڕانکاریی  پێویستیی 

عەقاڵنیەتی  پەرەسەندنی  پێشوازیی   کردووە، 

کردووە، ئەمەش بەڵگەیە لەسەر ژیانەوەی ئەم 

ڕێبازە.

شیعە  بنەمایەدا  لەم  پەیامهێنی.  دووەم: 

هاوڕایە،  دیکە  ڕێبازەکانی  زۆربەی  لەگەڵ 

زنجیرەی پەیامهێنان بە محەمەد )د. خ( کۆتایی 

پێ دێت.

سێیەم: ئیمامەت. ئیمامەت بە سەرەکیترین 

لەدوای  واتا:  بە  دادەنرێت.  تەشەیوع  بنەمای 

خ(  )د.  محەمەد  خوێنی  لە  یەکێک  پەیامهێن 

شیعەدا  دیدی  موسوڵمانان.لە  ڕابەری  دەبێتە 

هەموو  لە  پارێزراوە  واتە  "معصوم"ە،  ئیمام 
ڕێبازی  دیدی  لە  تاوانێک.  و  هەڵە  و  گوناهـ 

عەلیی  بە  ئیمامەکان  ئیمامی،  دوانزە  شیعەی 

کوڕی ئەبو تاڵیب دەست پێ دەکات و بە ئیمامی 

مەهدی(.  ئیمام  )واتە  دێت  پێ  کۆتایی  زەمان 

ڕای  کە  هەن  شیعە  تری  ڕێبازی  چەند  بەاڵم 

زەیدییەکان  ڕێبازی  وەک  هەیە،  جیاوازیان 

کوڕی  زەید  ئیمام  لە  ئیمامەت  وایە  پێیان  کە 

عەلیی کوڕی ئیمام حسێن کۆتایی پێ دێت، کە 

ڕێبازی  دیدی  لە  ناسراوە.  پێنجەم  ئیمامی  بە 

ئیمام  لە  )ئیمامەت(  ڕابەرایەتی  ئیسماعیلیە، 
جەعفەری  ئیمام  کوڕی  موبارەک  ئیسماعیل 

سادق؛ ئیمامی شەشەم، کۆتایی پێ دێت )ڕاوی، 

.)2021

٢. مەرجەعیەت

گرنگیی  شیعە،  ڕێبازی  لە  مەرجەعیەت 

دینی  دەسەاڵتی  بااڵترین  مەرجەع  هەیە.  زۆری 

فیقهی  زانستی  لە ڕووی  کە  شیعەیە،  دنیایی  و 

هەژمار  ئایینی  کە�سی  زاناترین  بە  ئیسالمی  و 

نابەخشێت،  پێی  کەس  پێگەیە  ئەم  دەکرێت. 

وەریدەگرێت.  خۆیدا  زاتی  لە  بەڵکوو 

شوێنکەوتووان  و  شیعە  ڕۆحانییەکانی 

شوێنی  و  دەناسنەوە  ئەعلەم  زانای  )مقلد(؛ 

"توضیح  کتێبی  ڕێگەی  لە  مەرجەع  دەکەون. 

کێشە  وەاڵمی  خۆی  بە  تایبەت  املسائل"ی 
خۆی  شوێنکەوتووانی  ئایینییەکانی  و  فیقهی 

دەداتەوە. بۆ شوێنکەوتووانی مەزهەبی شیعە، 

بکەن  زیندوو  مەرجەعی  لە  "تقلید"  کە  مەرجە 

نەوەک مردوو. مەرجەع پێگەی دیاری هەیە لە 

شیعەدا، وەکوو:

- پێگەی زانستی

حەوزەی  کاروباری  سەرپەرشتیکردنی 

زانایانی  پەروەردەکردنی  ناوەندی  کە  عیلمییە، 

وەک  مەرجەعەکان  جار  زۆر  شیعەیە.  ئایینی 

کورسیی  عیلمییە  حەوزەی  لە  وانەبێژ  زانای 

و  فیقهـ  بااڵکانی  ئاستە  لە  کە  هەیە،  تایبەتیان 

زانستە ئیسالمییەکان وانە دەڵێنەوە.
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- پێگەی ئابووری 

کە  داهاتانەی  ئەو  و  خومس  و  زەکات 

لەسەر  کراوە  واجب  ئیسالمدا  دینی  لە 

کۆ  فیقهی  مەرجەکانی  بەپێی  موسوڵمان، 

مەرجەع  دەسەاڵتی  ژێر  دەچێتە  و  دەکرێتەوە 

داهاتانە  ئەو  بەگەڕخستنەوەی  دووبارە  بۆ 

لە  ئابوورییە  پێگە  ئەم  موسوڵماناندا.  لەناو 
مێژووی حەوزەکانی عیلمییەی شیعەدا هۆکاری 

پێگەی  مانەوەی  سەربەخۆ  بە  و  دەسەاڵت 

مەرجەعیەت بووە لەناو موسوڵمانانی شیعەدا.

- پێگەی سیا�سی 

ئەم  شیعەدا  مەرجەعیەتی  مێژووی  لە 

زۆربەی  لەسەرە.  زۆری  مشتومڕی  دەسەاڵتە 

مەرجەعەکانی شیعە کەمتر ئەم دەسەاڵتەیان 

بەکار هێناوە، بەاڵم لە دوو سەد ساڵی ڕابردوودا، 

شیعەکاندا،  ژیانی  سەختەکانی  قۆناغە  لە 

مەرجەعەکان ڕۆڵی گەورەیان بینیوە.

مەرجەعیەتی  کارکردی  و  پێگە  دەربارەی   

ناوەندی  وەک  هەمیشە  مێژوودا،  لە  شیعە 

بڕیاردەر و قسەکەری مەزهەبی شیعە ڕۆڵی بینیوە. 

گۆڕانکاریی  جیاوازەکاندا  قۆناغە  لە  ڕۆڵە  ئەم 

چەمکی  و  دادوەری  چەمکی  هاتووە.  بەسەردا 

بە  بووە.  کەمتر  ڕابردوودا  دەیەکانی  لە  پەروەردە 

واتایەکی تر: چەمکی پەروەردە و دادوەریکردن لە 

پێگەی مەرجەعیەتی تەقلیدیی شیعە الواز بووە. 

دادوەریکردندا  پێگەی  لە  کەمتر  مەرجەعەکان 

وەستاونەتەوە و پەروەردەکردنی گشتیی کۆمەڵگا 

لە ناوەندی حەوزەوە گوزراوەتەوە بۆ ناوەندەکانی 

ئایینییەکاندا  لە زانستە  ئەکادیمی. زانستخوازی 

بەڵکوو  بەتەنها،  نییە  حەوزە  ناوەندەکانی  لە 

بەشێک  زانکۆکانیش  و  ئەکادیمییەکان  ناوەندە 

سەبارەت  گرتووە.  شان  لەسەر  ئەرکەیان  لەو 

بە ڕۆڵی سیاسیی مەرجەعیەتیش، مەرجەعیەتی 

کاریگەریی  کە  خوازیارن  کەمتر  تەقلیدی 

پێیان  ڕاستەوخۆیان بەسەر دەوڵەتەوە هەبێت. 

حکومەتکردن  زەمان  ئیمامی  غیابی  لە  وایە 

غائیب  ئیمامی  بۆ  تەنها  مافە  ئەم  حەرامە، 

کە  فەقیهە  ویالیەتی  تێزی  بەاڵم  دەگەڕێتەوە. 

کۆماری ئیسالمیی ئێران پەیڕەویی دەکات، بڕوایان 

بە جیاکاری لەنێوان دین و دەوڵەتدا نییە.

٣. جیۆپۆلەتیکی شیعە

ڕێکخراوەیی  ڕووی  لە  وەک  شیعە  جیهانی 

تێدایە،  جیاوازیی  کولتوورییەوە  و  ئایینی  و 
جیاوازی  جیۆپۆلەتیکیی  و  سیا�سی  ڕوخساری 
کولتووری  و  نەتەوەیی  پانتایی  دوو  هەیە. 

جیهانی  و  عەرەبی  جیهانی  بەسەریدا:  زاڵە 

هیندیش  و  تورک  نەتەوەی  لە  بەشێک  فار�سی. 

شیعە  گرتووە.  لەخۆ  شیعەی  جوگرافیای 

فیرقەی  چەندین  بەسەر  دەبێت  دابەش 

جیاوازدا کە هەندێکیان لە مێژوودا بەجێ ماون، 

بەاڵم دیارترینیان زەیدیە و ئیسماعیلیە و دوانزە 

ئیمامین.

دابەشبوونی  یەکەم  بە  زەیدی  شیعەی 

ساڵی  لە  کە  دەکرێت،  هەژمار  شیعە  دنیای 

سەدەی  لە  زەیدیە  دا.  ڕووی  زایینی  7٦0ی 
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بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی  توانیی  زایینی  نۆیەمی 

بکات،  جێگیر  ئێران  مازندەرانی  و  تەبەرستان 

یەمەن  شاخاوییەکانی  ناوچە  لە  ئێستا  بەاڵم 

یشتەجێن. ئەمان تەنها دان بە ئیمامەتیی "ئال 

ئیمامەتی موسوڵمانان، کە  بە  عەلی" دا دەنێن 

لە ئەوالدی نەپچڕاوەی ئیمام عەلی بن.  گرووپی 

ناسراون،  ئیسماعیلیە   بە  شیعەکان  دووەمی 

حەوت ئیمامییشیان پێ دەوترێت. جیابوونەوەی 

755ی  ساڵی  لە  شیعە  فیرقەیەی  ئەم 

زەیدیە،  فیرقەی  بە  بەراورد  دا.  ڕووی  زایینی 

شیعە  فیرقەی  کاریگەرترین  ئیسماعیلیەکان 

جیابووەنەوە  گەورەترین  توانییان  کە  بوون 

وە  بکەن،  دروست  شیعەدا  ماڵی  لە  درز  و 

توانایەکی لەڕادەبەدەری ئۆپۆزسیۆنێکی چاالک 

لە خۆیاندا نیشان بدەن. فاتمییەکان لە میسڕ 

توانییان  ئیسماعیلیەکان کە  لە  بوون  بەشێک 

گرووپی  دەست.   بگرنە  سیا�سی  دەسەاڵتی 

ئێستا  ئیمامین،  دوانزە  شیعەی  کە  سێیەم  

ئیسالمدا  دنیای  لە  شیعەن  ڕەهای  زۆرینەی 

واڵتانی  و  لوبنان  و  ئێران  و  عێراق  واڵتانی  لە 

عەرەبی بوونیان هەیە.

ئێران

ئێران  شیعەی  جوگرافی،  ناوەندی  وەک 

جهیان  شیعەی  دانیشتووانی  ژمارەی  زۆرترین 

پێک دەهێنێت. جێگیربوونی شیعە لە ئێران، لە 

"کاتێک  کرد.  گەشەی  تایبەت  هەلومەرجێکی 

1501دا  ساڵی  ئێران  لە  سەفەوی  پاشایەتیی 

ئێراندا،  بەسەر  سەپاند  شیعەی  مەزهەبی 

گەشەسەندنێکی  لە  سوننە  دنیای  دۆخی 

عەلی  دکتۆر  وەک  کەسانی  بوو".  فراواندا 

شەریعەتی باس لە شیعەی عەلەوی و شیعەی 
سەفەوی دەکات. ئەو پێی وایە شیعەی عەلەوی 

ئیمپڕاتۆریەتی  لە  پشتەوە  لە  بوو  خەنجەرێک 

لە  وەک  شانزە  سەدەی  وەشا.  عوسمانی 

ئەورووپا بە چاخی ڕێنسانس ناسراوە، لە دنیای 

شیعە  ڕێنسان�سی  سەردەمی  بە  ئیسالمییشدا 

ئێران  لە  سەفەوی  شیعەی  دەکرێت.  هەژمار 

ناوچەکانی  لە  شیعە  بە  بەخ�سی  زۆری  گڕوتینی 

هێز  بەکارهێنانی  بەاڵم  ئیسالم،  دنیای  تری 

بەتەواوی نەیتوانی ئێران لە سوننە پاک بکاتەوە. 

ڕێبازی شیعە لە ناوەندی ئێران جێگیر کرا، بەاڵم 

دراوە  گەمارۆ  الوە  چوار  لە  ئێران  سنوورەکانی 

بە سوننە. هەر چوار قوواڵیی ستراتیجیی ئێران 

ئاماژەکان پێمان دەڵێن کە زۆرینەی کورد 
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت شیعەمەزهەبن. 
بەتایبەت کە کوردەکانی ڕۆژهەاڵتی ئێران 
لە هەردوو پارێزگای خوراسانی ڕەزەوی و 

خۆراسانی باکوور
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دەکاتەوە،  ناوچەکە  واڵتانی  بەسەر  ئێران  کە 

ئێران  ڕۆژئاوای  لە  هەیە.  ئامادەگییان  سوننە 

سنوورییەکان  و  کوردی  ناوچە  لە  بەشێک  و 

ئێران؛  باکووری  لە  سوننەمەزهەبن. 

ڕۆژهەاڵتی  لە  وە  تاڵشییەکان،  و  تورکمانەکان 

سوننەمەزهەبن.  خۆراسان  باشووری  و  ئێران 

و  سیستان  ئێران؛  باشووری  قوواڵیی  هەروەها 
بەلوچستان سوننەن. ئەمەش وەک خاڵی الوازی 

پەیوەستە  چییش  هەر  ئەکرێت.  هەژمار  ئێران 

بە دانیشتووانی کورد لە کوردستان، ئێران هەر 

بەدەستەوە  حکومەتی  فەرمیی  ئاماری  چەندە 

نییە، بەاڵم ئاماژەکان پێمان دەڵێن کە زۆرینەی 

کورد لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت شیعەمەزهەبن. 

لە  ئێران  ڕۆژهەاڵتی  کوردەکانی  کە  بەتایبەت 

هەردوو پارێزگای خوراسانی ڕەزەوی و خۆراسانی 

ئامارەکە دەسەملێنێ. ژمارەی کوردەکانی  باکوور 

مەزەندە  کورد  ملیۆن  دوو  بە  ئێستا  خۆراسان 
دەکرێت. شیعە وەک هێزێکی بە توان کاریگەری 

ئێرانەوە  سیاسیی  جوگرافیای  بەسەر  خۆی 

بەجێ دەهێڵێت، بەتایبەت لە ساڵی 1٨90دا ئەم 

مەرجەعیەت  و  سەڵتەنەت  لەنێوان  ملمالنێیە 

سەرەتای  لە  کە  خایاند،  ساڵی  سەد  نزیکەی 

لێ  ئێرانی  مەشرووتەی  شۆڕ�سی  بیست  سەدەی 

شۆڕ�سی  بە   1979 ساڵی  لە  پاشان  و  کەوتەوە 

ملمالنێیە  بەم  کۆتایی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

هات. شۆڕ�سی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە یەکەم 

دەوڵەتی  دامەزراندنی  لە  شیعە  سەرکەوتنی 

ئیسالمی هەژمار دەکرێت.

عێراق

بە دوو هۆکار، بە ناوەندێکی پیرۆزی دنیای 
مەزاری  یەکەمیان:  دەکرێت:  هەژمار  شیعە 

وەکوو:  عێراقە،  لە  شیعە  ئیمامەکانی  بەشێکی 

موسای  ئیمام  و  حسێن  ئیمام  عەلی،  ئیمام 

سەرەکیی  بنکەی  دووەم:  هۆکاری  کاظم. 
شاری  لە  عیلمیە  حەوزەی  و  مەرجەعیەت 

مەزهەبی  زۆرینەی  عێراق  لە  شیعە  نەجەف. 

75%ی  "شیعەکان  دەهێنن.  پێک  عێراق  لە 
تەواوی  55-٦0%ی  و  عێراق  عەرەبەکانی 

بەگشتی  دەهێنن،  پێک  عێراق  دانیشتووانی 

و  ناوەڕاست  لە  عێراق  شیعەکانی  عەرەبە 

بەغدادی  بە  نیشتەجێن،  عێراق  باشووری 

ڕابردوو  سەدەی  پەنجاکانی  تا  پایتەختیشەوە. 

بەغدادیان  دانیشتووانی  زۆرینەی  سوننەکان 

زۆرینەن  شیعەکان  ئێستا  بەاڵم  دەهێنا،  پێک 

لەو شارە. بەگشتی لە عێراق تا کۆتایی سەدەی 

عێراق  شیعەکانی  بوون".   کەمینە  نۆزدە 

و  کورد  شیعەی  بەاڵم  عەرەبن،  زۆربەیان 

شەبەکەکانیش  کوردە  و  تورکمان  شیعەی 

بەهێزەکانی  ناوەندە  مێژوو  درێژایی  "بە  هەن. 

بنکەیان  عێراقدا  باشووری  لە  شیعەگەری 

کەربەال،  بەسڕە،  شارەکانی  داکوتاوە. 
نەجەف، کووفە، کازمیە )کە گەڕەکێکی شاری 

و  خوێندن  ناوەندی  بەبەردەوامی  بەغدایە(؛ 

بوون".   شیعەگەری  بیرۆکەی  باڵوکردنەوەی 

ڕێژەی کوردی شیعەمەزهەب لە عێراق ئامارێکی 

بە  "کوردستان  نییە.  بەردەست  باوەڕپێکراو 
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لەهەنبەر  کورد  گەلی  لێبوردەیی  و  نەرمی  هۆی 

هێمن  شوێنێکی  ئایینیدا،  فرە  و  چەشنی  فرە 

ئایینە  و  باوەڕ  برەوپێدانی  بۆ  متمانەدار  و 

هاتوچۆ  سەرەڕای  هەیە".   و  بووە  جیاجیاکان 

و نیشتەجێبوونی هەندێک لە کەسایەتییەکانی 

لە  ئیسالم  سەرەتای  سەدەکانی  لە  شیعە 

خەڵکی  ئاشنابوونی  و  کوردستان  ناوچەکانی 

هزرییەکانی  بنەما  هەندێک  لەگەڵ  کورد 

بۆ  شیعە  بیروباوەڕی  پەرەسەندنی  شیعە، 

قۆناغی  کە  کۆچی  هەشتی  و  حەوت  سەدەکانی 

دواتر  و  ئیلخانییەکان  دەسەاڵتدارێتیی 

ناوچەکانی  لە  بەشێک  بەسەر  تورکمانەکان 

وەک  عێراق  دەگەڕێتەوە.  بووە'  کوردستاندا 

دەروازەکانی  لە  شیعە  بەهێزی  ناوەندێکی 

هەم  زۆری  گرنگیی  عەرەب،  دنیای  ڕۆژهەاڵتی 

بۆ جیهانی عەرەبی و هەم جیهانی شیعی هەیە. 

دیمۆگرافیی  ڕابردوودا،  ساڵی  سەد  ماوەی  لە 

شیعە گۆڕانی بەسەردا هاتووە. مەزهەبی شیعە 
گشتگیری  لە  خێرا  شێوەیەکی  بە  عێراقدا  لە 

سەرەتای  لە  هەروەها  بووە.  باڵوبوونەوەدا  و 

لەسەر  عێراق  دەوڵەتی  کە  بیست  سەدەی 

پێکهاتەی  دوو  دامەزرا،  ئینگلیزەکان  دەستی 
ڕوخساری  کە  دامەزراوە  قەومی  و  ئایینی 

سیاسیی ئەم دەوڵەتە تازەیە هەر لە سەرەتاوە 

الواز بووە، هەر ئەمەش هۆکار بووە بۆ ئەوەی 

کە کردارە ستراتیجییەکانی دەوڵەتانی دراو�سێ؛ 

پێکهاتە  لەسەر  ڕاستەوخۆی  ڕەنگدانەوەی 

قەومی و مەزهەبییەکەی عێراق هەبێت.

 لوبنان

بۆ دیراسەکردنی شونا�سی شیعە لە لوبنان، 

پێویستە دوو فاکت لەبەرچاو بگرین: یەکەمیان: 

کەمینەیەکی  لە  لوبنان  شیعەی  کە  ئەوەی 

کە  دەنێت  هەنگاو  ئەوە  بەرەو  مەزهەبییەوە 

دووەم:  فاکتی  بکەین.  سەیریان  میللەت  وەک 

بەرهەڵستیکارەوە  بزووتنەوەیەکی  لە  کە  ئەوەیە 

ئەویش  دەنێت،  هەنگاو  حکومەتکردن  بەرەو 

بەو هۆکارەی کە دنیای شیعە و بەتایبەت ئێران 

پشتیوانیی زۆری کردوون و خەرجیی زۆری کردووە 

لەو بوارەدا. 

مەزهەبی  و  سیا�سی  کەسایەتیی  دوو 

کاریگەریی زۆریان بەسەر بزووتنەوەی شیعە لە 

-192٨  ( سەدر  مووسا  ئیمام  هەبووە:  لوبنان 

197٨( کە لە شاری قومی ئێران هاتووەتە دنیا، 

بروجەر�سی  موحسین  ئایەتواڵ  نوێنەری  وەکوو 
کاری  لوبنان  لە  حەکیم  موحسین  ئایەتواڵ  و 

بۆ  لوبنان  لە  ڕێکخراوی  چەندین  کردووە، 

پاشان  و  ناوە  بونیات  شیعەکان  هاوکاریکردنی 

دادەمەزرێنێت.  ئیسالمی"  "ئەمەلی  بزووتنەوەی 

دیار  گوماناوی  شێوەیەکی  بە   197٨ ساڵی  لە 

نامێنێت، تا ئێستا نازانرێت چۆن و لەالیەن کێوە 

کەسایەتییەکی  وەک  سەدر  مووسا  ڕفێنراوە. 

بەسەر  زۆری  کاریگەریی  شۆڕشگێڕ  کاریزمیی 

هێشت.  بەجێ  ئێرانیشەوە  و  لوبنان  شیعەکانی 

کەسایەتیی دووەم: عەلی ئەکبەری موحتەشەمی 

رادیکاڵی  کەسایەتیی   ،)2021-19٤7( پور 

لوبنان  حزبوڵاڵی  ڕۆحیی  باوکی  بە  کە  ئیسالمی 
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"میر  دووەمی  حکومەتی  لە  دەکرێت.  ناوزەد 

حسێن مووسا"، پۆستی وەزیری ناوخۆی هەبووە. 

ئێرانی  شۆڕ�سی  هەناردەکردنی  بە  بەهێزی  بڕوای 

بۆ دەرەوەی سنوورەکانی هەبووە. موحتەشەمی 

لوبنان  حزبوڵاڵی  بونیاتنانی  لە  سەرەکیی  ڕۆڵی 

هەبووە. لەپاش کۆتاییهاتنی شەڕی ئێران و عێراق، 

لەگەڵ داگیرکردنی کوێت بوو لەالیەن عێراقەوە 
ئێران و عێراق یەک بگرن  بوو دەکرێت  وا  پێی  و 

و  خومەینی  ئیمام  خوێندکاری  ئەمەریکا.  دژی 

ئایەتواڵ خۆیی ووە. لە ساڵی )2010(ەوە بە دوور 

لە چاوی میدیاکان بۆ ماوەی دە ساڵ لە نەجەف 

ژیانی بەسەر دەبرد تا لە 2021/٦/7 بەبێ ئەوەی 

دەنگدانەوەی میدیایی هەبێت، لە نەجەف کۆچی 

دوایی کرد. 

پێشینەی ڕێکخراوە سیا�سی و مەزهەبییەکانی  

سەدەی  1970ی  ساڵەکانی  بۆ  لوبنان  شیعەی 

ڕابردوو دەگەڕێتەوە.

- مەجلی�سی بااڵی شیعەکانی لوبنان: کە زیاتر 

لەالیەن  بوو،  سەقافی  و  کولتووری  ڕێکخراوێکی 

دامەزرا.  19٦9دا  ساڵی  لە  سەدر  مووسا  ئیمام 

قەبالن  عەبدولئەمیر  و  شەمسەدین  محەمەد 

سەرۆکایەتیی ڕێکخراوەکەیان کردووە.

ڕێکخراوێکی  کە  ئەمەل:  بزووتنەوەی   -

سیاسییە، لە ساڵی 1970 لەالیەن ئیمام مووسا 

چەمران  دکتۆر مستەفا  پاشان  دامەزرا.  سەدر 

کە یەکێک لە فەرماندە سەربازییەکانی شۆڕ�سی 

ئیسالمیی ئێران بوو، سەرۆکایەتیی بزووتنەوەکەی 

ئیسرائیل  هێر�سی  سەروبەندی  لە  دەست.  گرتە 

بۆ لوبنان، "نبیه بری" وەک سەرۆکی بزووتنەوەی 

سیاسییەکانی  هێزە  بە  بوو  پەیوەست  ئەمەل 

لوبنان بۆ وتوێژ لەگەڵ ئیسرائیل لە چوارچێوەی 

ناڕەزایی  ئەمەش  نیشتمانی،  ڕزگاریی  پڕۆژەی 

حزبوڵاڵی  دروستبوونی  سەرەتای  و  شیعەکان 

لوبنانی لێ کەوتەوە.

دامەزراوە،   19٨2 ساڵی  لە  حزبوڵاڵ:   -

پشتیوانیی  و  چاودێری  لەژێر  سەرەتاوە  لە  هەر 

لە  خۆکوژی  ئۆپەراسیۆنی  یەکەم  بووە.  ئێران 

لە  ئیسرائیل  دژی  لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

درا.  ئەنجام  ئەوانەوە  لەالیەن   19٨2 ساڵی 

سەربازی،  و  سیا�سی  ڕێکخراوێکی  وەک  حزبوڵاڵ 

بەرەنگاربوونەوەی  لە  هەبووە  کاریگەری  ڕۆڵی 

لە کاتێکدا  لوبنان.  بۆ  هێر�سی سوپای ئیسرائیل 

حکومەتی لوبنان توانای بەرگریی زۆر الواز بووە، 

لەالیەن  حزبوڵاڵ  پڕچەککردنی  دژی  کات  هیچ 

مێژوویی  ڕووداوی  دوو  نەوەستاوەتەوە.  ئێرانەوە 

حزبوڵاڵ  و  لوبنان  شیعەی  بەسەر  کاریگەرییان 

بەجێهێشتوە: "یەکەمیان شۆڕ�سی ئێران لە سالی 

لە  لوبنان  بۆ  ئیسرائیل  هێر�سی  پاشان  و   1979

ساڵی 19٨2. حزبوڵاڵی لوبنانیش ئەو دوو فاکتە 

کاریگەریی زۆری لەسەر داناون. 

سیا�سی  کیانیکی  وەک  لوبنان  شیعەی 

نەتەوەی  میساقی  لە  فەڕەنسییەکانەوە  لەالیەن 

گۆڕانکارییەکانی  بەاڵم  کراوە،  جێگیر  لوبناندا 

لوبنان؛ شیعەکانی کردە دوو بەش کە  ناوخۆی 

پشتیوانی دەکران،  ئێرانەوە  لەالیەن  بەشێکیان 

تریان  بەشەکەی  و  لوبنانی  حزبوڵاڵی  وەک 
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وەک  دەکرێن،  پشتیوانی  سووریاوە  لەالیەن 

هێرشەکانی  کاریگەریی  ئەمەل.  بزووتنەوەی 

لوبنانی  لوبنان، ڕۆڵی شیعەی  ئیسرائل بۆ سەر 

خستە  گرنگ  عەرەبی  دنیای  ئاستی  سەر 

شیعی،  بزووتنەوەیەکی  لە  جیاواز  کە  بەرچاو 

بۆ  خۆی  خەونەکانی  عەرەب  دنیای  بەڵکوو 

دژایەتیکردنی ئیسرائیل خستە مەلەفی شیعەی 

کرد  گەورەتر  حزبوڵاڵی  ڕۆڵی  ئەمەش  و  لوبنانی 

لەبەرامبەر  هێز  هاوسەنگیی  ناوچەکەدا.  لە 

سەر  بۆ  حزبوڵاڵ  هەڕەشەی  و  ئیسرائیل 

سیاسیی  گاریگەریی  ئیسرائیل،  دانیشتووانی 

گەورەی بەسەر سیاسەتی ناوخۆی ئیسرائیلەوە 

بەجێ هێشت. 

یەمەن

عەشایرییە.  یەمەن  کۆمەاڵیەتیی  پێکهاتەی 

موسوڵمانن  دانیشتووانەکەی  ڕەهای  زۆرینەی 

زۆرینەی  بەسەر  بوون  دابەش  کە   ،)%99(

موسوڵمانی  و   )%٨0-75( شافیعی  موسوڵمانی 
کۆی  )1.5%(ی  کە   ،)%25-20( زەیدی  شیعەی 

ژمارەی  بە  دێنن،  پێک  جیهان  موسوڵمانانی 

دانیشتووان نزیکەی 27 ملیۆنی سەرژمێریی ساڵی 

.2015

یەمەن لە دەستەی ئەو واڵتانەیە کە پەنابەر 

هەناردە دەکات بۆ ئەو واڵتانەی کە بەرهەمهێنی 

بۆ  دەکاتەوە  پەنابەران  ئارەزووی  و  نەوتن 

لەناو  یەمەن  کاتدا  هەمان  لە  واڵت.  جێهێشتنی 

زاوزێ  تەقینەوەی  ناوەندی  بە  عەرەبی  واڵتانی 

ڕیزبەندیی  لە  دانیشتووانەکەی،  هەڵکشانی  و 

جیۆپۆلەتیکی  لە  تێگەیشتن  بۆ  یەکەمدایە. 

شیعە و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی واڵتانی عەرەبیی 

خەلیج و سعودیە، پێویستە ئاوڕێک لە سیمای 

بێگانەکانی  بدەینەوە.  واڵتانە  ئەو  دیمۆگرافیی 

ناعەرەب �سێ لەسەر چواری ژمارەی دانیشتووانی 

ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی و واڵتی قەتەر پێک 

دەهێنن و دوو لەسەر سێی واڵتی کوێت و یەک 

لەسەر چوای واڵتی سعودیە پێک دەهێنن. ئەم 

گاپە گەورەیە لەنێوان دانیشتووانی ڕەسەن و ئەو 

تەماشا  هاوردە  هاواڵتیی  وەک  کە  هاواڵتییانەی 

بە شێوەکی گشتی  ناوچەکەی  دەکرێن، سیمای 

گۆڕیوە و کاریگەرییە سیا�سی و دیمۆگرافییەکانی 

سەرەکییەکانی  بنەما  لە  یەکێک  دەبێتە 

لێکۆڵینەوە لە پێکهاتەی ناوچەکە بەگشتی.

یەمەن و حوسییەکان لە سەدەی ڕابردووەوە 

سەرەتای  دەژین.  قورسدا  کێشمەکێشێکی  لە 

قەیرانی حوکمڕانی و ئەزمەی شیعی لە یەمەن، 

کە  ڕابردوو  سەدەی  سییەکانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

یەمەنییەکان لە جەنگ لەگەڵ برا سعودییەکانی 
بەناچاری  یەمەن  خوارد.  شکستیان  خۆیان 

بوون  زەیدی  شیعەی  کە  عەسیری  پارێزگای 

ڕادەستی سعودیەکان کرد. 

کێشەی حوسییەکانی یەمەن کە لە قەبیلەی 

یەمەن  "سەعدە"ی  ناوچەی  لە  هەمەدانین، 

دەژین، لە ساڵی 200٤ تەقییەوە کاتێک "حسێن 

بەدرەدینی حوثی" لەالیەن هێزەکانی "عەلی عبدواڵ 

یەحیا  و  حوثی  عەبدوملەلیک  کوژرا.  ساڵح" 
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ناوی  لەژێر  بزووتنەوەکەیان  ڕابەرایەتیی  حوثی 

"ئەنساروڵاڵ" گرتە دەست.

کە  گرووپەیە  ئەو  فەرمیی  ناوی  ئەنساروڵاڵ 

بیست  ماوەی  لە  ناسراون.  حوثییەکان  ناوی  بە 

ناوچەیەکی  بەسەر  خۆیان  دەسەاڵتی  ساڵدا 

پایتەختی  بەتایبەت  سەپاند،  یەمەندا  فراوانی 

بە  گرووپێک  ڕەحمی  لە  ئەنساروڵاڵ  واڵتەکە. 

سەرەتای  لە  ئەملوئمینین"کە  "شەباب  ناوی 

ساڵی 1990 لە پارێزگای سەعدە بونیات نرابوو، 

دروست بوون.

قەیرانی یەمەن لە هاوکێشەکانی ڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاست، ئەو ڕاستییەمان دەخاتە بەردەم کە 

ملمالنێی ئێران و سعودیە لەسەر خاکی یەمەن و 

جەنگی بەوەکالەت؛ لە قورسترین ئاستی خۆیدا 

لە  ڕێبازە  ئەو  ناوەندی  یەمەن  دەچێت.  بەڕێوە 

شیعەیە کە لە دەرەوەی شیعەی دوانزە ئیمامی و 

لەژێر کاریگەریی ڕاستەوخۆی ئێراندایە. دوورنمای 
چارەسەری کێشەکان پەیوەستە بە چارەسەری 

کێشەکانی ئێران لەسەر ئاستی جیهانی و ناوچەکە.

واڵتانی تر

واڵتانی وەک کۆماری ئازەربایجان کە زۆرینەی 

ڕەهای شیعەیە و دراو�سێ هەرە نزیکی ئێرانە، بەاڵم 

لە بەر رؤشنای سیاسەتەکانی کۆماری ئیسالمی 

هەر  ئێران.  ژێردەسەاڵتی  ناوچەی  وەک  ئێران 

کاریگەریی  لەژێر  مەزهەبییەوە  ڕووی  لە  چەندە 

مەراجعی تورکی شیعەی ئێراندایە، لە قەیرانەکانی 

ئازەربایجان و ئەرمەنستان ڕۆڵی ئێران پشتیوانی 

وەک  بەڵکوو  ئازەربایجان،  حکومەتی  لە  نەبوو 

دەرکەوتن.  ئەرمەن  شاراوەی  پشتیوانێکی 

شێوەیەکی  بە  هیند  و  پاکستان  و  ئەفغانستان 

و  شیعە  مەزهەبی  کەمینەی  وەک  و  پەڕاکەندە 

هێزی کاریگەری سیا�سی و کولتووری و مەزهەبی و 

کۆمەاڵیەتی بوونیان هەیە. دابەشبوونی شیعە لە 

جوگرافیای دنیای ئیسالم، ئەو ڕاستییەمان بەبیر 

دەخاتەوە کە لە ماوەی پێنج سەد ساڵی ڕابردوودا 

مەزهەبی شیعە لە گەشەکردنی بەردەوام و خێرا 

و ژمارەی دانیشتووانی وەک مەزهەبێکی کاریگەر 

ڕۆژهەاڵتی  ڕووداوەکانی  بەسەر  جێپەنجەیان 

ناوەڕاست زیاتر بەدەردەکەوێت.

٤. مەرجەعیەت و کایەی سیا�سی 

شێخی  فەوتی  لەپاش  شیعە  مەرجەعیەتی 

موفید گوازرایەوە بۆ نەجەف. محەمەد حەسەن 

نەجەفی )17٨5-1٨٤9(؛ یەکەم مەرجەعی شیعی 

بوو کە حەوزەی عیلمیەی لە شاری نەجەف ڕێک 

شێوازەی  بەو  مەرجەعیەت  سیستمی  و  خست 

ئێستای لەژێر کاریگەریی ئەم مەرجەعە بااڵیەی 

شیعەدا بوو، کە کاریگەریی سیا�سی و کۆمەاڵیەتی 
شاری  و  شیعە  دنیای  بەسەر  زۆری  ئابووریی  و 

نەجەفەوە هەبوو. 

لە  کە  شیعە  دنیای  بااڵکانی  مەرجەعە 

مێژووی هاوچەرخی شیعەدا کاریگەریی سیاسیی 

لە  ڕاستەوخۆ  و  هێشتووە  بەجێ  گەورەیان  زۆر 

ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  سیاسییەکان  ملمالنێ 

ئاستی  لەسەر  چ  و  ئیستعماری  داگیرکاریی 
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وەک  نەجەف  ناوخۆ.  ستەمکاری  و  ناوخۆیی 

لەپاش  ئیسالم  دنیای  پیرۆزی  شاری  سێیەمین 

مەککە و مەدینە، ناوەندی هەرە بەهێزی دنیای 

شیعە و مەرجەعە بااڵکانی ناسراوە. لە سەدەی 

عەبدولکەریم  ئایەتواڵ  کە  بەدواوە  هەژدە 

 1921 ساڵی  لە   )1937-1٨59( یەزدی  حائری 

بە  نەجەف  دەکاتەوە،  ئاوەدان  قوم  حەوزەی 

قورسایی خۆی بەردەوامە لە پەروەردەکردنی زانا 

ئێرانی  مەراجعی  کاریگەریی  شیعە.  ئایینییەکانی 

و  بەریتانیا  داگیرکاریی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 

حەسەن  محەمەد  سەید  بەناوبانگی  فەتوای 

 ))1٨9٦-1٨15( شیرازی  )ئایەتواڵ  شیرازی 

لە  لێدان  و  تووتن  تەحریمکردنی  بە  سەبارەت 

دنیای  بەریتانی،  کۆمپانیاکانی  بەرژەوەندییەکانی 
خۆی  ڕوخساری  بەهێز  واقعێکی  وەک  شیعە 

شیرازی،  ئایەتواڵ  عەبای  لەژێر  دەدات.  نیشان 

ڕۆڵی  کە  دەر  دێتە  ئەفغانی  جەمالەدین  سەید 

نەتەوەکانی  وشیارکردنەوەی  لە  بینی  گەورەی 

مەرجەعیەت  ڕووبەڕووبوونەوەی  ڕۆژهەاڵت. 

ملمالنێیەکی  بە  بوو  ئێران  لە  سەڵتەنەت  و 

بە ملمالنێیەکی مێژوویی  پاشان  لە   ، ڕاستەوخۆ 

کە  خولقاند،  ئێرانی  مەشرووتەی  شۆڕ�سی  کە 
بە یەکەمین شۆڕ�سی میللەتانی ئێران لە مێژووی 

وەک  مەراجعی  دەکرێت.  هەژمار  هاوچەرخدا 

ئایەتواڵ کاشانی  سەید محەمەد کاظم یەزدی و 

ڕۆڵی کاریگەریان هەبوو. بۆ یەکەم جار جیاوازیی 

مەرجەعیەتی  لەنێوان  شیعە  سیاسیی  بیری 

جیاواز  بەرەی  دوو  وەک  و  دەرکەوت  شیعەدا 

بەریتانیا  سیاسەتی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 

دەرکەوتن.

ناوەندێکی  وەک  قوم  دەرکەوتنی  لەگەڵ 

کاریگەری دنیای شیعە، مەراجعی گەورە لە ئێران 

سەریان هەڵدا و ملمالنێی سیستمی پاشایەتی و 

پاشایەتیی  شکستی  بە  مەرجەعیەت  سیستمی 

2500 ساڵەی ئێران لە شۆڕ�سی ئیسالمیی ئێرانی 

وەک  خومەینی  ئایەتواڵ  هات.  پێ  کۆتایی   1979

وەک  ئیسالم  دنیای  لە  شیعە،  بااڵی  مەرجەعی 

توانیی  سیا�سی  و  دینی  کەسایەتیی  بەهێزترین 
سیستمی حوکمڕانیی ئێران لەسەر بنەمای تێزی 

ویالیەتی فەقیهە دابمەزرێنێ.

حوکمی  ڕووخانی  لەپاش  نەجەف  حەوزەی 

بەعس لە عێراق، ئەستێرەی نەجەفی جارێکی تر 

شیعی  مەرجەعی  پەنجا  نزیکەی  درەوشاندەوە. 

بەڕێوە  مەزهەبە  ئەم  کاروبارەکانی  دنیادا  لە 

حەکیم  موحسین  سەید  ئایەتواڵ  دەبەن.  

بەهێز  کەسایەتییەکی  وەک   )1970-1٨٨9(

وەستایەوە.  بەریتانییەکان  داگیرکاریی  دژی 

حەکیم لەگەڵ پێکەوەژیانی هەموو پێکهاتەکانی 

گەلی  و  عێراق  سوننەی  لەگەڵ  بوو.  عێراق 

مێژوویی  فەتوای  هەبوو.  با�سی  پەیوەندیی  کورد 

حەکیم بە حەرامکردنی شەڕ لە دژی کورد بوو، 

شیعە  و  کورد  مێژوویی  پەیوەندیی  بنەمای  بە 

بروجەردی  ئایەتواڵ  لەپاش  حەکیم  عێراق.  لە 

وەک مەرجەعی بااڵی شیعە ناسرا. لەپاش ئەو، 

ئایەتواڵ ئەبولقاسم خۆیی )1٨99 - 1992( وەک 

لەژێر  خۆیی  کرا.  دیاری  شیعە  بااڵی  مەرجەعی 
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لە  و  عێراق  لە  بەعسییەکان  توندی  گوشاری 

سەرەتای دەستپێکی شەڕی ئێران عێراق، داوای 

حکومەتی ڕەت کردەوە کە دژی حکومەتی ئێران 

تەقاندەوە  ئۆتۆمبێلەکەیان  دەربکات،  فەتوا 

و  صەدر  باقر  محەمەد  19٨0دا  ساڵی  لە  و 

لە خۆێندکارەکانی  دەیان کەس  و  خوشکەکەی 

لە لە زیندان کوژران. خۆیی بە دەیان کەسایەتیی 

مامۆستایەکی  کرد  پەروەردە  خۆی  الی  ئایینیی 

مەزن بوو لە بواری زانستە ئایینییەکان.

ساڵی  لە  سەرەمەرگیدا  لە  خۆیی  ئایەتواڵ 

؟(   -1930( سیستانی  ئایەتواڵ  لە  داوا  1992دا، 

دەکات کە پێشنوێژی بکات و ئەمە وەک دەستپێکی 

لە  ڕۆڵی  و  سیستانی  مەرجەعیەتی  دەرکەوتنی 

داهاتووی سیاسیی عێراق و جیهانی ئیسالمی بوو.

کەسایەتیی  کاریگەرترین  سیستانی  ئایەتواڵ 

 .)2003( ڕژێم  ڕووخانی  لەپاش  عێراقییە 

کەسایەتییەکی گۆشەگیر و پر هەیبەتی شیعەیە. 

شێوازی کاری سیاسیی ئەو مەرجەعە ناڕاستەوخۆ 

و دیاریکراوە، بەتایبەت هاوکاریکردنی دەوڵەتێکی 
زۆری  بەشێکی  سەرنجی  دیموکراتی  مەدەنیی 

سیاسییە جیهانییەکانی بەالی خۆیدا ڕاکێشاوە. 

بان  و  عێراق  لە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  نوێنەری 

نزیکەوە  لە  ڕێکخراوە،  ئەو  سەرۆکی  کیمۆن 

 ،201٤ ساڵی  لە  داوە  ئەنجام  لەگەڵ  دیداریان 

کە  ناسراوە  بەوە  سیستانی  ئەوەی  لەگەڵ 

ئەنجام  سیاسییەکان  سەرکردە  لەگەڵ  دیدار 

وەک  یەکگرتووەکانی  نەتەوە  بەاڵم  نادات، 

ڕۆڵی  وەک  کرد.  هەژمار  تایبەت  حاڵەتێکی 

زیاتر  ناوخۆ  سیاسەتی  لە  مەرجەعە؛  ئەو 

لە  ڕۆڵی  بەتایبەت  دەبێت،  ئاشکرا  و  ڕۆشن 

پێداگریی  و  عێراق  دەستووری  پشتیوانیکردنی 

سیستانی  ڕۆڵی  دەستووری.  لێژنەیەکی  دانانی  لە 

لە بەڕێوەبردنی سیاسەتی کۆمەاڵیەتی، پایەیەکی 

پشتیوانیکردنی  بەخشیوە.  پێ  گەورەی  ئێجگار 
شەڕی  لە  خەڵک  دوورخستنەوەی  و  ئاشتی 

بەدوورگرتنی  و  عێراقدا  لە  مەزهەبی  و  تائیفی 

هێزە کۆمەاڵیەتییەکانی عێراق لە تۆڵەی توندوتیژ 
شەڕی  کاتی  عێراق.  پێکهاتەکانی  خوێنڕشتنی  و 

بە  فەرمانی  مەترسییەکانی،  و  عێراق  لە  داعش 

بەرگریکردن لە عێراق دا بە هەموو پێکهاتەکانیەوە 

حەشدی  بوەستنەوە.  پیالنگێڕییە  ئەم  دژی  کە 

شەعبی بە فەرمانی ئەو لە 201٤دا دامەزرا. وەک 

کاریگەرترین کەسایەتی بەسەر حەشدەوە، ڕۆڵی 

هەڕەشەی  لەبەرامبەر  بینی  عێراقی  ڕزگارکردنی 

تیرۆری داعش. لە کاتێکدا کە سوپای عێراق لە 

بەریەک هەڵوەشابوو و عێراقییەکان نائومێد لە 

یارمەتیی نێودەوڵەتی و الوازیی حکومەتی ناوەند، 

ڕۆڵی سیستانیی بەرجەستەتر کرد. 

سیستانی،  تەمەنی  هەڵکشانی  لەگەڵ 

ئەو  جێنشینی  و  خەلیفە  لەسەر  باسوخواس 

عێراق  بۆ  مەتر�سی  جێگای  بووەتە  مەرجەعە 

ئەوەی  لەگەڵ  ئیسالمی.  جیهانی  و  ناوچەکە  و 

وەک  ئێران  لە  خامنەیی  ئایەتواڵ  مەرجەعیەتی 

مەرجەعی بااڵی حکومەتی و مەزهەبی دەتوانێت 

لە  زۆرێک  بەاڵم  بکاتەوە،  پڕ  بۆشاییە  ئەو 

ویالیەتی  تێزی  لەگەڵ  سیستانی  الیەنگرانی 
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سیستانی  الیەنگرانی  ناگرنەوە.  یەک  فەقیهە 

لە  باڵون.  ئیسالمی  عالەمی  سەرتاسەری  لە 

و  بەهێز  زۆر  ئایەتواڵ  �سێ  نەجەف،  حەوزەی 

بێدەنگ لەدەوری سیستانی دەبینرێن کە زۆرێک 

پێیان  شیعە  مەرجەعیەتی  بواری  شارەزایانی  لە 

وایە ئەو �سێ کەسایەتییە کاندیدن بۆ جێگرەوەی 

سیستانی.

1. ئایەتواڵ ئیسحاق فەیاض کە بە ڕەچەڵەک 

خەڵکی ئەفغانستانە.

ڕەچەڵەک  بە  نەجەفی،  بەشیر  ئایەتواڵ   .2

خەڵکی پاکستانە.

حەکیم،  سەعید  محەمەد  ئایەتواڵ   .3

ڕێککەوتی  لە  )کە  عێراقییە.  ڕەچەڵەکی 

2021/9/3 کۆچی دواییکرد(.

لەپاش  نەجەف  مەرجەعیەتی  جێگیربوونی 

سیستانی، کاتی پێویستە. وەک خودی سیستانی، 

دوای دە ساڵ بەسەر کۆچی ئایەتواڵ خۆیی توانیی 

بهێنێت.  بەدەست  خۆی  ڕاستەقینەی  پێگەی 

کاتی  شێوە  هەمان  بە  سیستانییش  جێگرەوەی 

پێویستە بۆ ئەوەی بناسرێت، ئەمەش کاریگەریی 

نەرێنی دەکاتە سەر حەوزەی نەجەف لە الیەک 

کاتدا  هەمان  لە  تر.  الیەکی  لە  شیعە  دنیای  و 

لەسەر داهاتووی سیاسیی عێراق، بەتایبەتی کە 

بەشێکی زۆری حەشدی شەعبی لەژێر ناونیشانی 

ویالئی  حەشدی  )بەرامبەر  سیستانی  حەشدی 

کە تەقلیدی ئایەتواڵ خامنەیی دەکەن( پەیڕەی 

لە سیستانی دەکەن. پەرێشانییەک لە سیستمی 

مەرجەعیەتی  و  بووە  دروست  مەرجەعیەتدا 

شیعە لە قەیرانێکی قووڵدایە، بەاڵم شارەزایانی 

تا مەودایەکی دوور  بارەڕەدان کە  لەو  بوارە  ئەو 

ئیدارەدانی  پڕۆسێ�سی  لە  دەتوانێ  ئەم سیستمە 

نەدات.  لەدەست  کاریگەریی خۆی  دنیای شیعە 

پیرۆز  نەجەفی  لە  کاتدا مەرجەعیەت  لە هەمان 

وەک پایتەختی دنیای شیعە دابەش بووە بەسەر 

لەنێوان  لێکنەچوو،  ڕادەیەک  تا  چەمکی  �سێ 

هەویەی عەرەبی و هەویەی مەزهەبی و هەویەی 

بەڕێوە  عێراقەوە  حکومەتی  لەالیەن  کە  ئیداری 
شاری  بونیادەکانی  دۆخەش  ئەم  دەچێت، 

دەباتە  شیعی  شاری  پیرۆزترین  وەک  نەجەف 

دۆخێکی تا ڕادەیەک ناجێگیر.

ئەنجام

بەبێ  بکەین  ئیسالم  دنیای  با�سی  ناتوانین 

تێگەیشتن لە ڕێبازی شیعی کە ڕەگی لە سەرەتاکانی 

سیا�سی  کاریگەرییە  داکوتاوە.  ئیسالمدا  ئایینی 

شیعە،  دنیای  مەزهەبییەکانی  و  کۆمەاڵیەتی  و 

بەسەر پەیوەندییەکانی دنیای ئیسالم و ناوچەکە 

بەئاشکرا  نێودەوڵەتییشەوە  سیاسەتی  و 

یەک  شیعە  موسوڵمانی  ژمارەی  دەبینرێت. 

دەهێنێت،  پێک  ئیسالم  دنیای  چواری  لەسەر 

کە کاریگەریی بەسەر جیۆپۆلەتیک و دیمۆگرافیی 

کۆڵەکەی  وەک  مەرجەعیەت  داناوە.  جیهانەوە 

ئەم ڕێبازە لە سەدەی هەژدە بەدواوە ڕوخسارێکی 

بااڵکانی  مەرجەعە  وەرگرتووە.  سیاسییانەتری 

لە  پارێزگاریکردن  و  دیفاع  سەنگەری  لە  شیعە 

لە  شیعی  تەوژمی  بوون.  باوەڕداراندا  و  خەڵک 
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سەرەتای سەدەی نۆزدە بەتایبەتی بەڕێوە بوو بۆ 

گۆڕینی دنیای ئیسالم، چ لە سەردەمی کۆڵۆنیالیزم 

لە  چ  و  ناوچەکە  بۆ  بێگانەکان  داگیرکاریی  و 

دەسەاڵتی  بەرەنگاربوونەوەی  قور�سی  ملمالنێی 

ناوچەکە،  پادشاکانی  و  دەسەاڵتداران  ڕەهای 

ئێران  مەشرووتەی  گەورەی  شۆڕ�سی  دوو  بە  کە 

و شۆڕ�سی ساڵی 1979 توانیی خۆی بسەملێنیت. 

شۆڕ�سی مەشرووتە توانیی خەڵک لە ڕەعیەتەوە 

توانیی  ئێرانیش  شۆڕ�سی  و  هاونیشتمانی  بکاتە 

دەسەاڵتی سیاسیی مەرجەعیەت لە حوکمڕانی 

بسەملێنیت. لە سەرەتای سەدەی بیست و یەک 
ڕابەری  گەورەترین  کە  ئەوەی  پاش  و  بەدواوە 

دەکات،  وەفات  خومەینی  ئایەتواڵ  دنیا  شیعەی 

کەسایەتیی مەرجەعێکی گەورەی وەک سیستانی 

ڕابکێ�سێ  خۆیدا  بەالی  جهیان  سەرنجی  توانیی 

بەوەی کە مەرجەعێکی میانڕەو و کاریگەوە. ئەم 

پشتیوانییەی دنیای ڕۆژئاوا لە سلوکی سیستانی، 

کە  بوو  ئێران  مەرجەعیەتی  بەرپەرچدانەوەی 

ناوچەکە�سی  واڵتانی  و  ئێران  قووڵی  کێشەی 

"سواد  بەتایبەت  خۆی،  کاریگەریی  ژێر  خستە 

سیاسیی  ملمالنێی  مەیدانی  چۆن  وەک  العراق" 

ئێران و واڵتانی ناوچەکە و واڵتانی ڕۆژئاوا بوو، بە 

هەمان شێوە هەندێک لە بیرمەندە ڕۆژئاواییەکان 

لە  شیعە  مەرجەعیەتی  ملمالنێی  مەیدای  بە 

ناوخۆدا وێنا دەکەن، هەر چەندە ئەم بۆچوونە 

مەرجەعەکانیش  خودی  و  پەیڕەوان  لەالیەن 

مەرجەعە  لەنێوان  ناکۆکی  کە  دەکرێتەوە  ڕەت 

بااڵکاندا هەبێت.
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نەتەوەسازییان فێری واڵتانی ڕۆژهەاڵت كرد. 

توێژەرانەی  لەو  یەكێكە  ئاشووری 

دیدێكی  بە  كە  سیا�سی  فەلسەفەی 

كردووە  نەتەوەسازیی  با�سی  ڕەخنەییەوە 

بەم  سەبارەت  چەندە  هەر  ئێراندا،  لە 

توندی  ڕەخنەی  ڕووبەڕووی  بۆچوونانەی 

نەیارەكانی�سی بووەتەوە، بۆ نموونە: یەكێك لە 

ناوبراو  ئاشووری،  تێزەكەی  نەیاری  سایتەكانی 
مێژووی  لە  تێنەگەیشتوو  و  چەواشەكار  بە 

بابەتەدا هەوڵ دەدەم  لەم  ناو دەبات1.   ئێران 

و  پڕۆژە  ناوبراوەوە  ڕوانگەی  لە  بەكورتی  زۆر 

ڕەهەندەكان  دەوڵەت-نەتەوەسازی،  پڕۆسەی 

دەوڵەت- پڕۆسەی  تێكچوونی  هۆكارەكانی  و 

نەتەوە ڕوون بكەمەوە.

پێناسەی نەتەوە و دەوڵەت ـ نەتەوە

جۆراوجۆر  خوێندنەوەی  و  پێناسە 

پڕۆسەی  و  پڕۆژە  نەتەوە،  چەمكی  بۆ 

و  كراوە  دەوڵەت-نەتەوەسازی  و  نەتەوەسازی 

'ئیتنیك'  دەكرێت. "سنووربەندیی دوو چەمكی 

ئەستەمە.  جیاكردنەوەیان  و  'نەتەوە'  و 

سەردەمی  دیاردەگەلی   )nations( نەتەوەكان 

مۆدێرنی مێژووی مرۆڤایەتین و زاراوەی نەیشن 

لە زمانە ئەورووپییەكاندا دوو سەدە زیاتر نییە 

مەبەست  دێت"2.  بەكار  ئێستای  واتای  بە  كە 

سنووردارەكەی  واتا  بە  نەتەوەسازی  لە 
خودهوشیاری  "بەرهەمهێنانی  لە  بریتییە 

سۆزی  و  نەتەوەیی  ئاگایی  باڵوكردنەوەی  و 

واتا  بە  نەتەوەیی"3،  شونا�سی  بە  هەستكردن 

دەستپێك 

بۆ  جیاوازی  دیدێكی  و  ڕوانگە  ئاشووری 
مێژوو و كولتوور و دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێرن 

هەیە،  بەتایبەتی  ئێران  و  سێیەم  جیهانی  لە 

پڕۆژەی  سەیری  ڕەخنەگرانەوە  دیدێكی  بە 

وایە  پێی  و  دەكات  مۆدێرن  دەوڵەت-نەتەوەی 

و  مۆدێرنیتەیە  بەرهەمی  پرۆژەیە  ئەم  كە 
مێژووی  ڕۆژئاوایە.  بەرهەمی  مۆدێرنیتەش 
مۆدێرن  دەوڵەت-نەتەوەی  واتای  بە  ئێران 
ناوی  بە  پڕۆژەیەك  ئەگەر  و  نییە  كۆن  هێندە 

سەرهەڵدانی  بە  هەبووبێت،  نەتەوەسازییش 

و  چووە  لەبار  پڕۆژەیە  ئەو   1979 شۆڕ�سی 

پەنجە  هەروەها  ئاشووری  هاتووە.  پێ  كۆتایی 

كە  دادەنێت  هۆكارانە  لەو  هەندێك  لەسەر 

دەوڵەت- پڕۆسەی  لەبارچوونی  هۆی  بوونەتە 

نەتەوە لە ئێراندا بوونی ئایدۆلۆجیای ئیسالمی 

پێناسە  هۆكارەكان  گرنگترین  لە  یەكێك  بە 

دەكات. ئەو باوەڕی وایە كە هەتا ڕۆژئاواییەكان 

بە پاڵپشتیی ئەقڵ و فەلسەفە و بیرمەندەكانی 

ئاڕاستەی مرۆڤایەتی و جیهانبینییان بۆ مرۆڤ 
پێشمۆدێرن  واڵتانی  نەگۆڕی،  ئەقڵ  و  خودا  و 

و  ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  وەك  خێڵەكیی  و 

چەمكانە  لەو  بیریان  جۆرێك  هیچ  بە  ئێران 

بوون  ڕۆژئاواییەكان  ئەوە  نەكردبوویەوە، 

شتە  لە  مرۆڤیان  بیركردنەوەی  ئاڕاستەی  كە 

بەپیرۆزكردنی  بۆ  میتافیزیكییەكانەوە  پیرۆزە 

هەر  گۆڕی،  نیشتمان  و  نەتەوە  مرۆڤ، 

پڕۆژەی  و  دەوڵەت  چەمكی  بوون  ئەوانیش 



58

No.1, October 2021

دەسەاڵتێك  كە  پڕۆسەیەكە  گشتییەكە�سی 

و  حكومەت  لەناو  دەستەبژێرێك  یان 

بڕیار  واڵتێكدا  چوارچێوەی  یان  دەوڵەتێكدا 
دەدەن جێبەجێی بكەن بۆ ئەوەی كە یەكڕیزی 

هاوبە�سی  شوناسێكی  و  نەتەوەیی  گونجانی  و 

نەتەوەیی بێتە دی.

دیاردە  مۆدێرنیتە؛  سەرهەڵدانی  بە 

كولتوورییەكانیش  و  سیا�سی  كۆمەاڵیەتی، 

لە  یەكێك  هات.  بەسەردا  گۆڕانكارییان 

سەرهەڵدانی  مۆدێرنیتە،  دەركەوتەكانی 

ئەم  ئەوەی  بوو.  مۆدێرن  دەوڵەتی 

گۆڕانكارییەی خێراتر كرد، بریتی بوو لە چەند 

هۆكارێك كە دەكرێت بەهێزبوونی كۆڵۆنیالیزم 

نەتەوە  هۆشیاربوونەوەی  و  الیەك  لە 

ژێردەستەكان لە الیەكی ترەوە زەقترینیان بن. 

و  ناسیۆنالیزم  گەشەكردنی  بە  ئیدی  لێرەوە 

ڕووسیای  و  عوسمانی  دەوڵەتانی  الوازبوونی 

زۆر  ژمارەیەكی  لەدایكبوونی  و  تێزاری 

نەتەوە  سەرنجی  بابەتانە  ئەم  نوێ،  دەوڵەتی 

و دەوڵەتانی بۆ الی خۆی ڕاكێشا و هەندێك 

و  ژاپۆن  ئەڵمانیا،  ئەمەریكا،  وەك  واڵتی 

پڕۆژەی  لە  سوود  توانییان  باشوور  كۆریای 

واڵتی  هەندێك  و  وەربگرن  نەتەوەسازی 

ئەفغانستان  و  عێراق  ئێران،  وەك  دیكەش 

بوون  لەسەر  جددی  پرسیاری  و  ماون  تیا 

شارەزا  لەالیەن  پڕۆژەیە  ئەم  ئەنجامی  و 

ئاشوورییەوە  داریو�سی  وەك  بیرمەندانی  و 

دەورووژێنرێت. 

مێژووی دەوڵەت-نەتەوە

نەتەوەسازی؛  پڕۆسەی  و  دەوڵەت-نەتەوە 

سیا�سی،  فرەڕەهەندی  چەمكی  دوو 

و  كولتووری  مێژوویی،  كۆمەاڵیەتی، 

قووڵی  پەیوەندییەكی  كە  سیاسەتگوزارییە 

لەتەك زۆر دیاردە و بابەتی وەك ناسیۆنالیزم، 

و  گەالن  و  مرۆڤ  مافەكانی  دەوڵەت، 

بەو  نییە  تایبەت  تەنیا  هەیە،  دیموكراسیدا 

دەوڵەتن.  خاوەنی  كە  شوێنانەی  و  واڵت 

و  واڵت  لەتەك  هەن،  نەتەوە  خاوەن  واڵتی 

هەندێك  وەك  ئاشوورییش  بێنەتەوە.  دەوڵەتی 

ناسیۆنالیزم  بواری  كوردی  توێژەرانی  لە 

عەباس  وەك  سیا�سی  كۆمەڵناسیی  و 

بە  پەیوەست  بابەتەكانی  و  نەتەوە  وەلی، 

نەتەوەسازی و دەوڵەتی مۆدیرن بۆ مۆدێرنیتە 
دەگەڕێنێتەوە. ئەو پێی وایە كە ئەوەی كە ناوی 

جوگرافیی  و  سیا�سی  بێچمگرتنێكی  ئێرانە، 

نۆزدە  سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە  كە  نوێیە 

بەمالوە هاتووەتە ئاراوە. ئیمپڕاتۆریەتی ئێرانیش 

لە  ئاسیایی  دیكەی  ئیمپڕاتۆریەتەكانی  وەك 

مۆدێلی  و  كۆڵۆنیالیزم  لەتەك  بەریەككەوتنیدا 

گۆڕانكارییەكی  ئەورووپایی،  مۆدێرنی  دەوڵەتی 

شانزە  سەدەكانی  لە  هات.  بەسەردا  گەورەی 

ئەورووپایی  كۆڵۆنیالیزمی  هەڤدەیەمەوە  و 

و  ئەفەریقا  كیشوەری  واڵتانی  لە  ڕوویان 

دووەمی  نیوەی  لە  بەاڵم  كرد،  ئەمەریكا 

بەرەو  ڕوویان  هەژیەدەمەیەوە  سەدەی 

ئێران  و  چین  و  هیند  وەك  ئاسیایی  واڵتانی 
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وەك  گەورەكانی  ئیمپڕاتۆریەتە  وەرچەرخاند. 

تا  و  چوون  لەناو  هێدی  هێدی  چین  و  هیند 

سەرەتای سەدەی بیست تاكە ئیمپڕاتۆریەتێك 

خۆری  دواجار  بوو،  عوسمانی  مابوویەوە  كە 

ئەم  هەڵوەشانەوەی  بوو.  ئاوا  ئەویش 

سوپا  هێزی  فشاری  لەژێر  ئیمپڕاتۆریەتانە 

جیهانیی  سیستمی  و  ئەورووپییەكان  مۆدێرنە 

بەسەر  ئەورووپی  كۆڵۆنیالیزمی  كە  نوێدا 

ئێران  "لە  دەیسەپاند.  ئاسیادا  و  جیهان 

سن  یات  سون  شۆڕ�سی  چین  لە  و  مەشرووتە 

لەژێر كاریگەریی ئایدیای جەنەراڵ و دیپلۆماتە 

هیندستان  هەڵدا.  سەریان  ئەورووپییەكاندا 

و  بەریتانی  كۆڵۆنیاڵی  ژێردەستەی  دەبێتە 

بەشێك لە جیهانی ئاسیایی دەكەوێتە بندەستی 

بەریتانیا  بۆ  دیكە  بەشێكی  و  فەڕەنسییەكان 

كۆنترۆڵ  ئەندەنووسیا  هۆڵەندییەكانیش  و 

كە  ناوەڕاست  ئاسیای  بەشەكانی  دەكەن. 

ئێرانی،  ئیمپڕاتۆریەتی  لە  بوون  بەشێك  پێشتر 

كەوتنە ژێر دەستی ئیمپڕاتۆریەتی ڕووسیا"4. 

كە  پرسیارێكدا  وەاڵمی  لە  ئاشووری 

كێشە  هەموو  ڕەگوڕیشەی  بۆ  دەكرێت  ئایا 

وەاڵمێكی  بەدوای  ئێران  ئاریشەكانی  و 

بەڵێ  كە  وایە  پێی  بگەڕێین،  بنەڕەتییشدا 

ڕەگوڕیشەی  ئەوەوە  ڕوانگەی  لە  دەكرێت. 

دەوڵەت-نەتەوەدا  لە  ڕەنگە  كێشەكان  هەموو 

دەبێ  جارێ  كە  وایە  پێی  ئەو  ببینێتەوە.  خۆی 

لێ  ناومان  ئێستا  كە  ئەوەی  كە  بزانرێت  ئەوە 

بێچمگرتنێكی  دروستەكەی  واتا  بە  ئێران،  ناوە 

نیوەی  لە  كە  نوێیە  جوگرافیی  و  سیا�سی 

هەڵداوە.  سەری  نۆزدەوە  سەدەمی  دووەمی 

هەر لێرەوە ئەو بانگەشە و درووشمە زەقانەی 

سەبارەت  ناوچەكە  ئیمپڕاتۆریەتەكانی  و  واڵت 

و  مێژوو  ئاڕاستەكردنی  و  ڕابردوویان  بە 

نەتەوەكانی  كولتووری  و  مێژوو  سڕینەوەی 

نایشارێتەوە  ئەو  پرسیارەوە.  ژێر  دەخاتە  تر 
ناوی  بە  كۆن  ناوچەیەكی  ناو؛  وەكوو  كە 

ساسانییەوە  ئیمپڕاتۆریەتی  ڕۆژگاری  لە  ئێران 

ئیمپڕاتۆریەتە  ئەم  بەاڵم  هەبووە،  بوونی 

دیكە  ئاسیاییەكانی  كۆنە  شارستانیەتە  وەك 

نۆزدەیەمەوە  سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە 

كۆڵۆنیالیزمی  لەتەك  بەریەككەوتنیان  بە 

واڵتی  و  دەوڵەت  لە  مۆدێلێك  و  ئەورووپی 

مۆدێرن گۆڕانكاریی گەورەی بەسەردا هاتووە. 

بێچمگرتنەوە  سەردەمی  سەردەمە،  ئەم 

یەكێك  دەوڵەت-نەتەوەیە.  )re-formation(ی 
مۆدێرن  جیهانی  خواستەكانی  پێویستیترین  لە 
پێشمۆدێرن  ئیمپڕاتۆریەتەكانی  كە  ئەوەیە 

چوارچێوەیەوە  ئەو  ناو  بڕێژنە  خۆیان  دەبێت 

na- دەوڵەت-نەتەوە  دەوترێت  پێی  )كە 

با�سی  كە  سەردەمەی  ئەم   .)tion-state

ئەمیر  و  ناسرەدین شا  پاشایەتیی  لە  دەكەین، 

بوو  كەبیر  ئەمیر  دەكات.  پێ  دەست  كەبیرەوە 

دەیویست  و  تێگەشتبوو  نوێ  دنیای  لە  كە 

بۆ  گرنگی  هەنگاوی  بكاتەوە.  دروست  ئێران 

گۆڕانكارییەی  ئەو  هەر  بوو.  بێئاكام  بەاڵم  نا، 

سەدەی  نیوەی  لە  و  سەر  چووە  یابان  بۆ  كە 
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بەپیشەسازیكردن  بە  كرد  دەستی  نۆزدەوە 

بونیادی  لە  مۆدێرنەكان  ئایدیا  وەرگرتنی  و 

بونیادی  گرنگتر  هەمووی  لە  و  سیا�سی 
خۆی  مەشرووتە  سەرهەڵدانی  ئابووری. 

هەنگاوانە  و  هەوڵ  ئەم  بەرهەمی  بۆخۆی 

ڕیفۆرمێك  دەیویست  كە  شۆڕشێك  بوو. 

و  دادوەریدا  و  سیا�سی  سیستمی  لە  بكات 

بەاڵم  دابڕێژێت.  "دەوڵەت-نەتەوە"  بناغەی 

تەكنەلۆجی  كولتووری،  ڕەگەزە  و  بنەماكان 

بوونیان  پڕۆژەیە  ئەم  پیشەسازییەكانی  و 

سەركەوتوو  نەیتوانی  بۆیە  هەر  نەبوو، 

كە  هات  شا  ڕەزا  ئەوە،  دوابەدوای  بێت. 

دەوڵەت-نەتەوە  بناغەكانی  دەیویست 

پێناسەیەی  ئەو  قۆناغەشدا  لەم  دابڕێژێت. 

دەیكات،  سیا�سی  سیستمی  بۆ  دەستوور  كە 

بەاڵم  مۆدێرنە،  دەوڵەت-نەتەوەی  سیستمی 

هێشتا  نموونە؛  بۆ  نیوەناچڵ.  شێوەی  بە 

سەرچاوەی  كە  بگوترێت  بەڕوونی  ناتوانرێت 

هێشتا  چونكە  خەڵكە،  سیا�سی  دەسەاڵتی 

زەویدا  لەسەر  نوێنەرەكانی  و  خودا  سێبەری 
دەستووری  پەرشوباڵوە.  هەموواندا  بەسەر  و 

بەهرەیەكی  پاشایەتی  دەڵێت:  مەشرووتە 

بە  دراوە  خەڵكییەوە  لەالیەن  كە  خوداییە 

پادشا. دەی ئەمە خۆی دژیەكی دروست دەكات 

كە ئەگەر خوداییە، چلۆن لەالیەن خەڵكەوە 

ئەم  كە  وایە  پێی  ئاشووری  بۆیە  دەدرێت؟ 

دوالیزمە هەر لە سەرەتاوە بوونی هەبووە. بۆیە 

دەوڵەت-نەتەوەدا  پێكهاتنی  لە  بڵێین  دەتوانین 

ho- یەكڕەنگیی  و  یەكپارچەیی  لە  )وێنەیەك 
mogeneity( دەوێت كە ئەم وێنە دەبێتە هۆی 

لەنێو  كە  ئیتنیكانەی  ئەو  هەموو  كە  ئەوەی 
لەژێر سێبەری  قەڵەمڕەوێكدا بەسەر دەبەن، 

بگیرسێنەوە.  نەتەوەییدا  ناسنامەیەكی 

كەلێنی  دەیە  دوو  مەشرووتە،  پاش 

بەسەر  باڵ  ترسناك  شڵەژانی  و  سیا�سی 

شا  ڕەزا  سەردەمی  دواتر  و  دەكێشێت  ئێراندا 

دادەمەزرێن  دامەزراوەگەلێك  تیایدا  كە  دێت 

گرنگن:  دەوڵەت-نەتەوە  بونیادنانی  بۆ  كە 
پیشەسازی  جەنگ،  دارایی،  وەزارەتەكانی 

بریتی  تەنیا  هەنگاوانەش  ئەم  پەروەردە.  و 

دەوڵەت- بونیادی  الساییكردنەوەی  لە  بوون 

بوو  پاشان  و  ڕۆژئاوا  ئەورووپای  نەتەوەی 

لەم  دیكە.  واڵتانی  هەموو  بۆ  مۆدێلێك  بە 

توانییان  واڵتان  لە  هەندێك  سەروبەندەدا 

ئێران و توركیا لەبەر ئەوەی ڕاستەوڕاست 
نەكەوتنە ژێر دەسەاڵتی كۆڵۆنیالیزمەوە، 

زووتر دەستیان بە بونیادنانەوە و 
چاكسازی كرد. ئەتاتورك لە توركیا و ڕەزا 

شا لە ئێران و هەروەها چین
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نوێی  سیستمی  لەتەك  و  بگرنەوە  خۆیان 

جیهانیدا درێژە بە مانەوە بدەن. ئێران و توركیا 

ژێر  نەكەوتنە  ڕاستەوڕاست  ئەوەی  لەبەر 

دەستیان  زووتر  كۆڵۆنیالیزمەوە،  دەسەاڵتی 

بە بونیادنانەوە و چاكسازی كرد. ئەتاتورك لە 

توركیا و ڕەزا شا لە ئێران و هەروەها چین.

هۆكارەكانی شكستی دەوڵەت-نەتەوە 

اندا لە ئێر

اییە دەوڵەت-نەتەوە پڕۆژەیەكی ڕۆژئاو

تا هەنووكە گومان و دوودڵی سەبارەت بە بوونی 
نەتەوەسازی  یان  دەوڵەت-نەتەوەسازی  پڕۆژەی 

لە ئێراندا هەیە. پێكهاتن و دامەزراندنی دامەزراوە 

دەوڵەت- كارگێڕییەكانی  و  ئابووری  سیا�سی، 

بەربەستێكی  ڕووبەڕووی  ئێراندا  لە  نەتەوە 

سەرەكی بوویەوە، ئەویش جەنگی جیهانیی دووەم 

و داگیركردنی ئێران بوو لەالیەن هاوپەیمانانەوە. 

هەڵدا،  سەری  دووەم  جیهانیی  جەنگی  كە 

ئاژاوە  بەدوایدا  و  وەستا  شایش  ڕەزا  چاكسازیی 

كە  هەیە  موسەدیق  كەینوبەینەدا  لەم  هات. 

هاوشان لەتەك گێڕانەوەی ناسیۆنالیستیی ئێرانی 

ناسیۆنالیستی  گێڕانەوەیەكی  شادا،  ڕەزا  كۆنی 

ڕەوتەدا،  ئەم  لەبەرامبەر  هەڵگرتووە.  نەرمی 

 )1953/٨/19( "مرداد"  8ی  و  بیست  كودەتای 

سەرەڕای  ڕەوتەكە،  دوو  هەر  دەنوێنێت.  خۆی 

ئاڕاستەی  بە  دوژمنایەتییەكان،  و  كێشمەكێش 

لە  بوون  مۆدێرن  دەوڵەت-نەتەوەی  بێچمگرتنی 

ئێراندا. 

بە  ئەورووپاوە  لە  سەرەتا  دەوڵەت-نەتەوە 

ڕێبەرایەتیی بەریتانیا و فەڕەنسا بێچمگی گرت، 

دواتریش ئەورووپای باكوور. لە ئێرانی سەردەمی 

ڕەگوڕیشەی  بوو  خەریك  شادا  ڕەزا  محەمەد 

واڵتێكی  كە  بوو  ئەوە  ئەو  خەونی  دادەكوتا. 

دابمەزرێنێت،  ئێراندا  لە  بەهێز  و  پیشەسازی 

بەاڵم دواجار "شۆڕ�سی ئیسالمی" ڕووی دا و ئەم 

ڕەوتەی لە ڕەگەوە وشك كرد. ئایەتواڵ خومەینی 

نییە".  نەتەوەیی  "ئیسالم  وتی  سەرەتاوە  لە 

پڕۆسەی  سەرلەبەری  ڕاستیدا  لە  قسەیە  بەم 

چوو  تێك  واڵتە  لەو  دەوڵەت-نەتەوە  پێكهاتنی 

نەبووەتەوە.  ڕاست  هەر  هەنووكەش  تا  و 

دەسەاڵت،  سەر  هاتنە  ئایینی  پیاوانی  كاتێك 

نەیاندەزانی  كە  كەوتن  ئۆتۆمبێلێك  سەر 

خستە  شەڕەشەق  بە  ئۆتۆمبێلەكەیان  چییە، 

بەڕێوە.  دەڕوات  الرەالر  هێشتاش  كە  كار، 

دەوڵەت-نەتەوەی  ئۆتۆمبێلێكی  ئەمە  بەاڵم 

ئایدیۆلۆجییەوە  ڕووی  لە  چونكە  نییە،  واقعی 

لەژێر  خۆی  و  چەمكەوە  بەو  نەبەستراوەتەوە 
ئاشووری  نابینێتەوە".  نەتەوەدا  دەسەاڵتی 

كە  لێرەوەیە  هەر  سەرەكییەكە  گرفتە  دەڵێت 

بەدروستی  دەوڵەت-نەتەوە  نەمانتوانی  ئێمە 

دابمەزرێنین. مەترسییە گەورەكە هەر ئەمەیە، 

وێنەیەك  دەوڵەت-نەتەوە  دامەزراندنی  چونكە 

كە  دەخوازێت  یەكڕیزی  و  یەكپارچەیی  لە 

نەتەوەیی  ناسنامەیەكی  دروستكردنی  ئامانجی 

سێبەریدا  لەژێر  خەڵكی  هەموو  كە  هاوبەشە 

بحەسێنەوە5. 
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شكستی  كە  وایە  پێی  هەڵبەت  ئاشووری 

بە  نییە  تایبەت  تەنیا  دەوڵەت-نەتەوە  پڕۆژەی 

زاراوەی  دووەم،  جیهانیی  جەنگی  پاش  ئێران. 

كە  زمانەكان.  سەر  كەوتە  سێیەم"  "جیهانی 

مەبەست لێی ئەو بەشە لە جیهان بوو كە لەژێر 

ئەورووپیدا،  كۆڵۆنیالیزمی  سیاسیی  دەسەاڵتی 

و  بووە  ئازاد  فۆرماڵ،  شێوەیەكی  بە  كەم  النی 
مۆدێرن  دەوڵەت-نەتەوەی  فۆرمی  دەیەوێت 

بەخۆوە ببینێت: هیندستان، پاكستان، ئێران، 

كە  واڵتانەی  ئەو  و  سووریا  ئەفغانستان، 

لێكهەڵوەشاوەی  دەوڵەتی  سنووری  دەكەوتنە 

سووریا  عێراق،  لەوانەش:  عوسمانییەوە، 

لەژێر  ڕێبەرەكان  و  ڕۆشنبیران  ئەردەن.  و 

ئەواندا  كولتووری  و  ڕۆژئاوا  كاریگەریی 

دەسەاڵتی  كۆنەكەی  بەرگە  دا  هەوڵیان 

بهێڵن  جێ  نەریتی  دیكتاتۆریەتی  و  خێڵەكی 

مۆدێلە  بە  دەوڵەت-نەتەوە  دەیانویست  و 

ئەورووپییەكەی دابمەزرێنن، هەر بۆیە زۆرێك 

دەستیان  ڕووەوە  هەندێك  لە  واڵتانە  لەو 

دامەزراندنی  نموونە:  بۆ  كرد.  پڕۆسەكە  بە 

مندااڵن  ناردنی  و  فێركردن  و  پەروەردە  كەرتی 

یەكێكە  قوتابخانە،  بۆ  ساڵییەوە  حەوت  لە 

هەر  دەوڵەت-نەتەوەسازی،  ڕەگەزەكانی  لە 

لە  شا  ڕەزا  توركیا،  لە  ئەتاتورك  كە  ئەوەی 

ئەو  بەاڵم  كردیان.  لیبیا  لە  قەزافی  ئێران، 

لە  هەیە  زەمینەسازی  بە  پێویستی  پڕۆسەیە 

ئەو  ئەگەر  و  ئایینەوە  و  ڕووی زمان، كولتوور 

زەمینەیە نەبێت؛ دەستیان پێی ناگات. 

دەوڵەت-نەتەوە سیستمی سێكۆالری گەرەكە

بەربەستەكانی  لە  تر  یەكێكی  ئاشووری 

بەردەم ئایدیای دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێرن، بۆ 

نەبوونی سیستمێكی سێكۆالریزەكردنی دەوڵەت 

دەگەڕێنێتەوە. هەر ئەو سیستمەی كە واڵتێكی 

لە  ئەورووپی  واڵتانی  لە  سەدە  �سێ  ئێران  وەك 

ئەورووپییەكان  سەدە،  �سێ  دوای  بوو.  پاشتر 

خۆیانەوە  داگیركارییەكانی  ڕێگەی  لە  خۆیان 

ئێرە  بەرهەمی  و  كراوە  هاوردە  واتە  هێنایان. 

ئاگامان  ئێمەی  ئەوكات  تا  دەڵێت  ئەو  نییە. 
لەوسەری  نەماندەزانی  نەبوو،  شتێك  هیچ  لە 

شۆڕ�سی  نموونە:  بۆ  دەگوزەرێت.  چی  دنیا 
مێژووی  لە  وەرچەرخانی  كە  بوو  فەڕەن�سی 

ئەتۆمێك  وەك  و  كرد  دروست  مرۆڤایەتیدا 

دەوڵەت-نەتەوەی  ئایدیای  و  تەقییەوە 
لەتەك خۆی  دەوڵەتی  و سێكۆالریزمی  مۆدێرن 

دنیای  لە  ڕۆژهەاڵتی  و  ئاسیایی  ئێمەی  هێنا، 

دەسووڕاینەوە.  خۆماندا  ئاسیایی  داخراوی 

"ڕاستە كۆمەڵێك دەستكەوتی وەك ئیبن سینا، 

بەاڵم  هەبوو،  سەعدیمان  و  حافز  و  خەیام 

ناوجەرگەی  لە  كە  ئەوەی  هۆی  نابنە  ئەمانە 
مۆدێرن  شارستانیەتی  دەستكەوتەكانیانەوە 

ئاراوە،  بێتە  پیشەسازی  و  زانستی  شۆڕ�سی  بە 

كام  هیچ  ئاسیاییەكان  شارستانیەتە  چونكە 

بە  داننان  و  وەرگرتن  زەمینەگەلی  خاوەنی 

پێویستیی  كە  نەبوون  سێكۆالریزمدا  سیستمی 

الیەنە  و  مۆدێرنیتەیە  سەرهەڵدانی  بنەڕەتیی 

ئەم  دەكرێت  لێرەوە  مرۆڤایەتییەكەی"6. 



63

No.1, October 2021

كورت  لەوەدا  ئاشووری  سەرنجی  جێی  خاڵەی 

بانگەشەی  شوێنێك  هەموو  كە  بكەینەوە 

ئیسالم  ناوی  بە  داواكردنی دەسەاڵتی سیا�سی 

گەورەیە  بەربەرستێكی  "یاساكان"یەوە  و 

دەوڵەت-نەتەوەی  بێچمگرتنی  لەبەرامبەر 

دەوڵەت- تیۆریی  بنەمای  چونكە  مۆدێرندا، 

كە  سیستمەدا  جۆرە  لەم  ئەوەیە  نەتەوە 

كە  ئەوەیە  سەنتەرە  تێیدا  خودا  و  ئیسالم 

ئاسمانەوە  لە  دەبێت  دەسەاڵت  و  سەروەری 
بۆ سەر زەوی دابەزێت. ئەوەی كە شا سێبەری 

ببێتەوە  كاڵ  دەبێت  خودایە،  نوێنەری  و  خوا 
هەڵبژێرن  خۆیان  خەڵكی  كە  ئەوەی  بۆ  و 

دەوڵەت  دەسەاڵت  و  هێز  سەرچاوەی  و 

تا  فەڕەنساوە  شۆڕ�سی  لە  بنەمایە  ئەم  بێت. 

لە  سەرەكییە  بەشێكی  و  ڕوو  خراوەتە  دواتر 

ئەوەش  دەبێت  هەڵبەت  مۆدێرن.  سیستمی 

بزانین كە دەكرێت لە هەناوی ئەم سیستمەوە 

و  نازیزم  هەم  هەڵبقوڵێت،  دیموكرا�سی  هەم 

فاشیزم و كۆمۆنیزم. 

لە ئێراندا "مۆدێرنیتە بە شێوەیەكی ڕێژەیی 

شاش  ڕەزا  محەمەد  هات.  شادا  ڕەزا  لەتەك 

كۆمەڵێك  لەرزەكانیەوە  و  ترس  هەموو  بە 

پڕۆسەیە  ئەم  سەرلەبەری  بەاڵم  نا،  هەنگاوی 

بوویەوە  شۆڕشێك  بەربەستی  ڕووبەڕووی 

'یاسای  دەسەاڵتی  ناوی  بە  دەیویست  كە 

خودایی' ئاڕاستەی جووڵەی مێژوو لە ڕێڕەوەی 

سەدەكانی  بەرەو  مۆدێرن  بەرەوپێشچووی 

تایبەت  هەر  ئەمە  بگەڕێنێتەوە"7  ناوەڕاست 

نییە بە واڵتی ئێران، لە هەموو واڵتانی ئیسالمی 

كەم تا زۆر ئەم كێشەیە دەبینین. 

دژیەكیی فەرمانی فیقهی لەتەك 

نەتەوەسازیدا

بە  سەبارەت  نەرێنیی  دیدێكی  ئاشووری 

پەیوەندیی نێوان فیقهـ و دامەزراندنی دەوڵەت-

دژیەكییەش  ئەم  هەیە،  مۆدێرن  نەتەوەی 

فەرمانە  ئێرانەوە.  بە  ناكات  تایبەت  تەنیا 

خودایی  فەرمانی  كۆمەڵێك  وەك  فیقهییەكان 

مۆدێرنی  بونیادی  لەتەك  دەوەستنەوە  دژ 

سێكۆالریزمی  بنەڕەتییەكانی  ئایدیا  دەوڵەتدا. 

مەشرووتەوە  شۆڕ�سی  هۆی  بە  كە  سیا�سی 

محەمەد ڕەزا شاش بە هەموو ترس 
و لەرزەكانیەوە كۆمەڵێك هەنگاوی 
نا، بەاڵم سەرلەبەری ئەم پڕۆسەیە 

ڕووبەڕووی بەربەستی شۆڕشێك بوویەوە 
كە دەیویست بە ناوی دەسەاڵتی 'یاسای 

خودایی' ئاڕاستەی جووڵەی مێژوو لە 
ڕێڕەوەی بەرەوپێشچووی مۆدێرن بەرەو 

سەدەكانی ناوەڕاست بگەڕێنێتەوە
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هێدی  هێدی  و  ئێرانەوە  نێو  هاتبوویە 

دەوڵەت- دروستكردنی  بۆ  زەمینەسازییان 

نەتەوە كردبوو، خاوەنی حەفتا هەشتا ساڵێك 

ئێراندا  لە  ڕەگوڕیشەیان  بوو  خەریك  كە  بوو 

داكوتابوو. بەاڵم گرفتەكە لەوەدا بوو كە ئەم 

فەرمانە فیقهییانە كە بە�سی هەرە سەرەكییان 

نەریتییەكانی  و  باو  پەیوەندییە  بەرهەمی 

نەیانتوانی  بوون،  خێڵەكی  كۆمەڵگەی 

و  یاسایی  ئاڵۆزی  زۆر  سیستمی  شانبەشانی 

سیاسیی دەوڵەت و كۆمەڵگەی مۆدێرن بەرەو 

دژیەكییەكی  ئەنجامدا  لە  بڕۆن،  پێشەوە 

لە  بریتییە  كە  دەردەهێنێت  سەر  ڕوون 

ئەوەی  لەتەك  فیقهییەكان  فەرمانە  دژیەكیی 

لە  الیەك،  لە  ئەمە  "دواڕۆژ".  دەوترێت  پێی 

ئایدۆلۆجیا  كە  ئەوەیە  كێشەكە  ترەوە  الیەكی 

كە  كۆمەنیزم  تا  لیبراڵیزمەوە  لە  سێكۆالرەكان 

خەبات  و  بجووڵێن  شۆڕشگێڕانە  دەیانتوانی 

بكەن، ئەوانیش هیز و وزەیان كەم بووەتەوە. 

ئێران، واڵتی پترۆدۆالر 

ڕوونكردنەوەی  درێژەی  لە  ئاشووری 

كێشەی  چارەسەری  لە  باس  كە  تێزەكەیدا 

كە  دەڕوانێت  وەها  دەكات،  ئێران  بنەڕەتیی 

یان  خۆماڵی  تەنیا  كێشەیەكی  ئێران  كێشەی 

دواكەوتوویی  لە  باس  ئەو  نییە،  ناوخۆیی 

نۆزدەوە  سەدەی  لە  چۆن  كە  دەكات  واڵت 

كۆڵۆنیالیزمی  ترۆپكی  سەردەمی  لە  تازەبەتازە 

لە  هێدی  هێدی  ئاسیایی  ئێرانی  ئەورووپیدا، 

و  دەرەوە  هاتووەتە  ڕۆژهەاڵتییەكەی  بەرگە 

كەوتووەتە  بیستەمدا  سەدەی  سەرەتای  لە 

جەنگی  پاش  و  دواكەوتوو  واڵتانی  گرووپی  نێو 

جیهانی  لە  بەشێك  بووەتە  جیهانییش  دووەمی 

ئەو  پێشنەكەوتووەكان،  واڵتە  واتە  سێیەم، 

بەاڵم  بكەون،  پێش  دەیانهەوێ  كە  واڵتانەی 

نیوەی  لە  نییە.  داراییان  و  بونیادی  توانای 

لەم  بەشێك  بیستەمەوە  سەدەی  دووەمی 

و  مرۆیی  هێزی  لە  خۆیان  هێزی  هەموو  واڵتانە 

سەدەی  سەرەتای  لە  و  كار  خستە  بەڕێوەبردن 

بە  چەتری  لەژێر  خۆیان  یەكدا  و  بیست 

سێیەم"  "جیهانی  گوتاری  بچووكسەیركراوی 

كە  چین  هەموویانەوە  لەسەرووی  كرد.  ڕزگار 

ڕۆژئاوا  بلۆكی  ڕكابەری  یەكەم  بووەتە  ئێستا 

كۆریای  هەروەها  ئەمەریكا،  سەركردایەتیی  بە 

ئەندەنووسیا  مالیزیا.  و  سەنگاپورە   و  باشوور 

و هیندستانیش لە ڕێگەن. ئێرانیش لە خولێكی 

دە دوانزە ساڵەدا لە سەردەمی شادا وەها دیار 

بوو كە بەنیازە خۆی لەو نەگبەتییە ڕزگار بكات، 

دەرامەتی  بە  پشتبەستن  بە  پەرەپێدانی  بەاڵم 

نەیتوانیوە  جیهاندا  شوێنێكی  هیچ  لە  پترۆدۆالر 

لەژێر  بكات.  دروست  گەشەسەندوو  واڵتێكی 

ئیسالمییشدا  كۆماری  دەسەاڵتی  سێبەری 

بەخۆوە  پیشەسازیی  پێشكەوتنی  كە  ڕاستە 

بە  پشتبەستن  لەبەر  دیسانەوە  بەاڵم  بینیوە، 

ئایدۆلۆجی  و  بەڕێوەبردن  شڵەژانی  و  پترۆدۆالر 

و دەسەاڵتی پیاوانی ئایینی و هەزارپارچەیی ئەم 

دەسەاڵتە، ئەم پێشكەوتنانە بێئاكام ماونەتەوە. 
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انیبوون دەوڵەت نەتەوە و ئێنر

ئێرانیبوون  چەمكی  دەربارەی  ئاشووری 

دێت،  بەكار  بەبەرباڵوی  دەیەیەكە  چەند  كە 

بەو  "ئێرانی"بوون  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە 

وەك  دەكرێت،  لێوە  با�سی  ئەمڕۆ  كە  واتایەی 

بنەمادا  لە  ئەڵمانیبوون،  و  فەڕەنسیبوون 

پەیوەندیی  كە  مۆدێرنە  سیاسیی  چەمكێكی 

دەوڵەتدا  لەتەك  و گرووپەكان  تاك  نەپساوی 

ڕوون دەكاتەوە. واتە ئەوەی كە هەموو خەڵكی 

هەر  بە  نەژادێكن،  و  خێڵ  و  ئیتنیك  هەر  لە 
قەڵەمڕەوی  لە  و  هەیانە  كە  دینێك  و  زمان 

دەوترێت  پێی  كە  دەوڵەتدا  یەك  فەرمانڕەوایی 

و  ناوخۆ  یاسایی  سیستمی  ڕووی  لە  واڵت، 

دەوڵەتە  ئەو  هاواڵتیانی  بە  نێودەوڵەتییەوە 

واڵت  بە  شانازی  سەرەڕای  دەكرێن.  هەژمار 

بە  شتێك  ڕابردوودا  لە  بەاڵم  ڕابردووەوە،  و 

نەبووە.  بوونی  ئێرانی  نەتەوەی  دەوڵەت  ناوی 

بونیادی  ڕووی  لە  كە  وایە  پێی  تەنانەت  ئەو 

و  ئیمپڕاتۆریەت  كۆمەڵێك  سیاسییەوە، 

ئەو  بەسەر  هەبووە  دەسەاڵتیان  پادشا 

"جیهانی ئێرانڕەنگ"ەدا، كە سەردەمانێكی زۆر 

بنەچەیەكی تورك و مەغۆلیان هەبووە، بەاڵم 

كە  شایە  ڕەزا  هاتنی  بە  و  مەشرووتە  پاش 

دامەزراوە مۆدێرنەكانی دەوڵەت بێچم دەگرن. 

لە  بەدواوە  كاتە  لەو  هاوبەش"  "ناسنامەی 

ڕووی كولتووری و مێژووییەوە بێچم دەگرێت. 

ڕێگەی  لە  خۆیان  ناسنامەی  خەڵكی  پێشتر 

ئایین و زمانی خۆیانەوە دەناساند. كوردێك یان 

پێناسەی خۆی  ئیتنیكێك ئەگەر  تورك و هەر 

بكردایە، بە زمان و ئایین و ئایینزاكەی )سوننی 

پێناسەی  شارەكەیەوە  و  گوند  شیعە(،  و 

مۆدێرنەدایە  سەردەمی  لە  دەكرد،  خۆی 

كە  ناسنامە.  كرۆكی  دەبێتە  دەوڵەت  كە 

تا  ئێرانیەت  یان  ئێرانیبوون  چەمكی  بوو  وا 

نەبووە.  بوونی  نۆزدە  سەدەی  دووەمی  نیوەی 

ئێرانی  ناوی  فیردەو�سی  ئەگەر  ئەوە  پێش 

كە  مێژوویی-كولتوورییە  چەمكێكی  دەهێنا، 

و  دەسووڕێتەوە  نەژاددا  چەمكی  بەدەوری 

ئەمڕۆی  واتاییەی  سیاسییە  قورساییە  ئەو 

پێوەر،  بكەینە  شانامە  ئەگەر  هەڵنەگرتووە. 

دەبینین كە تیایدا سنووری ئێران دیار نییە. لە 

جیهان  هەموو  شانامە  ئەفسانەی  سەرەتاوە 

پاشای  فەرەیدوون  هەتا  دەگرێت،  لەخۆ 

دابە�سی  خۆیدا  كوڕەكەی  �سێ  لەنێوان  گەورە 

زوحاك  و  ئیرەج  گێڕانەوەكانی  ئەنجا  دەكات، 

و... هتد.

بۆچوونی  ئیسالم  بە  سەبارەت  ئاشووری 

چەسپانی  و  ئیسالم  هاتنی  بە  كە  وەهایە 

ئێران  یەكپارچەیی  مۆدێلی  كولتوورەكەی، 

دەشكێت.  دەوڵەت  و  دین  و  نەژاد  لەتەك 

كە  یەكپارچەییەیە  ئەم  لەدەستچوونی 

و  خەم  بە  فیردەو�سی  كە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 

پێ  كۆتایی  شانامە  سەرنجڕاكێش  پەژارەیەكی 

تازییەكان،  و  تورك  لە  و  جووتیار  لە  بهێنێت: 

نێوانیاندا....  لە  هەڵبدات  سەر  نەژادێك 

بەسەردا  گۆڕانكاریی  ئیدی  مۆدێلە  ئەم 
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وەك  و  گڵۆباڵە  ئیسالم  جیهانبینیی  دێت. 

بۆ  ناناسێت،  نەتەوە  و  ئیتنێك  مەسیحیەت 

سەدەكانی  تا  ڕەوتە  ئەم  مرۆڤایەتییە.  هەموو 

لەم  دەكێشێت،  درێژە  حەوت  و  شەش 

ئەویش  كایەوە،  دێتە  تەسەوفیش  نێوەندەدا 

بە  خۆی  و  ناناسێت  ناسیۆنالیزم  و  نەیشن 

ئەو  هۆی  بە  كەواتە  دەزانێت.  گەردوونیی 

na- نەتەوایەتی  كە  مۆدێرنانەوەیە  )چەمكە 

ڕێكوڕاست  كە  كایەوە  دێتە  tionality(یش 

پەیوەستە بە دەوڵەتەوە. ئەم دیاردەیە بۆ دوو 

سەد ساڵی كۆتایی دەگەڕێتەوە، پێش ئەوە هیچ 

كەس خۆی، بۆ نموونە، بە هاواڵتیی دەوڵەتی 

دەوڵەتی  نەناساندووە.  ئێرانی  یان  سەفەوی 

و  زیندوو  شای  لە  جگە  شتێك  سەفەوی 
لەسەر تەخت دانیشتوو نەبوو، ئەو نوێنەری 

جەالدی  و  شمشێر  و  بوو  زەوی  لەسەر  خوا 

كەلەپاچە  خەڵكی  و  دەپەڕاند  ملی  و  هەبوو 

هەرگیز  پێشمۆدێرندا  سەردەمی  لە  دەكرد، 

"دەوڵەتی  هاواڵتیی  یان  دانیشتوو  كەسێكی 

و  هاواڵتی  چەمكانەی  ئەم  نەبووە،  ئێران" 

و  فارسدا  زمانی  لە  نوێن  زۆر  هاواڵتیبوون 

ناكات.  تێپەڕ  زیاتر  ساڵ  پەنجا  لە  تەمەنیان 

جار  یەكەم  كە  دەهێنێتەوە  نموونە  ئاشووری 

وشەی  لەبریی  كە  بوو  عینایەت  حەمیدی 

بەرهەمێكی  هیچ  لە  هێنا،  بەكاری   "citizen"

من  بڵێت  كەسێك  كە  نابینین  كالسیكدا 

تر  ئێرانیم. سەعدی و حافیز و هیچ كەسێكی 

بە  خۆیان  ئەوان  نەزانیوە،  ئێرانی  بە  خۆیان 

عەرەبدا.  لەبەرامبەر  ناساندووە  "عەجەم" 

ئەوەتا فیردەو�سی دەڵێت: "عەجەم زندە كردم 

پار�سی".  بدین 

انییەكان ئێر ئەفسانە كۆنە 

لە  هەیە  گرنگیان  ڕۆڵێكی  ئەفسانەكان 

و كەلەپووری مرۆڤەكاندا.  مێژووی مرۆڤایەتی 

بە  كە  بوو  دنیایەك  پێشمۆدێرن؛  "دنیای 
سێبەری  لەژێر  سەرووسروشت  وێنەگەلی 

سەبارەت  و  دەژیا  خودایەكدا  یان  خوداكان 

بە پەیوەندیی مرۆڤ لەتەك ئەواندا كۆمەڵێك 

گێڕانەوە و ئەفسانە دەكەوتنە سەر زارەكان كە 

دەكران،  هەژمار  'ڕاستەقینەكان'  بە  هەڵبەت 

شكاند  ئەفسانانەی  ئەو  مۆدێرن  دنیای  بەاڵم 

خۆیان  ئەفسانەگەلی  ئەوان  لەجیاتیی  و 

لە دنیای مۆدێرندا خەڵك و نەتەوە 
بوونە سەنتەر و ئەم پیرۆزییانە لە واڵتانی 
ڕۆژئاواوە بەرەو ڕۆژهەاڵت گوازرانەوە. 

ڕۆشنبیر و مونەوەرانی ڕۆژهەاڵت 
سەردانی ئەو واڵتانەیان كرد و كولتوور و 

كەلەپووری ئەوێیان بینی
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و  مێژوو  نەتەوە،  ئەفسانەی  كردووە:  دروست 

لە  و  كراون  پیرۆز  كە  چەمكانەی  ئەم  هەموو 
مۆدێرن  دنیای  دەڕێژرێت"8.  خوێن  پێناویاندا 

شتە  كە  دەكرێتەوە  جیا  بەوە  پێشمۆدێرن  لە 

پیرۆزەكان لە دنیای پێشمۆدێرندا شتگەلی جیا 

دنیای  لە  بوون.  خاك  و  خەڵك  و  نەتەوە  لە 

و  سەنتەر  بوونە  نەتەوە  و  خەڵك  مۆدێرندا 

بەرەو  ڕۆژئاواوە  واڵتانی  لە  پیرۆزییانە  ئەم 

مونەوەرانی  و  ڕۆشنبیر  گوازرانەوە.  ڕۆژهەاڵت 

و  كرد  واڵتانەیان  ئەو  سەردانی  ڕۆژهەاڵت 

كولتوور و كەلەپووری ئەوێیان بینی، شارەزای 

زمانەكانی فەڕەن�سی و ئینگلیزی بوون و چەمكە 

گرنگەكانی سەردەمی ڕۆشنگەرییان وەرگرت و 

تورك  و  ڕووس  مونەوەركانی  هێنان.  بەكاریان 

هەمان  تریش  شوێنەكانی  و  چین  و  عەرەب  و 

لەسەر  مەشرووتە  شۆڕ�سی  هەبوو.  ڕۆڵیان 

بنەمای ئەم چەمكانە سەری هەڵدا. 

نەتەوەسازی و پەروەردە

پەروەردە  سیستمی  بە  سەبارەت 

لە  ترە  یەكێكی  كە  مۆدێرن  فێركردنی  و 

پێویستییەكی  و وەك  نەتەوەسازی  ڕەگەزەكانی 
باوەڕی  ئاشووری  مۆدێرن،  نەتەوەی  دەوڵەت 
بەرهەمهێنەری  ئێستا  سیستمی  كە  وایە 

دەسەاڵتدارانی  ئایینییە.  ئەفسانەی  و  وێنە 

باوەڕیان  و  ئایدۆلۆجیستن  چەندە  هەر  ئێستا 

جارجارەش  بەاڵم  نییە،  نەتەوەخوازی  بە 

دەبن  دەوڵەت-نەتەوە  ئۆتۆمبێلی  سواری 

خۆیان  بە  تایبەت  نەتەوەیی  سروودی  و 

بكات  پێویست  كە  شوێنێك  هەر  لە  و  هەیە 
ئاشووری  دەڵێنەوە.  ناسیۆنالیستی  درووشمی 

دەچنە  كاتێك  مندااڵن  دەپرسێت  هەروەها 

ئاماژەكان  و  وێنە  كام  بە  زەینیان  قوتابخانە، 

ناسیۆنالەكان  ئەفسانە  دەكرێت؟  پەروەردە 

ئەفسانە  بە  جاران  ئێمە  ئایینییەكان؟  ین 

ئەم  بەاڵم  دەبووین،  گەورە  ناسیۆنالەكان 

پەروەردەی  بازنەی  كۆتایی  دەیەیەی  چەند 

دینییەكان  ئەفسانە  بنەمای  لەسەر  مندااڵن 

كە  ئەوەشە  لەبەر  هەر  ڕاوەستاوە، 

توندتر  زۆر  ئیتنیكییەكانیش  جوداییخوزاییە 

لە جاران سەریان دەرهێناوە.
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چاوپێکەوتن
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عێراقی ئایندە لە دیدی ئێرانەوە
چاوپێكەوتن لەتەك “د. رەزا واعیزی”

وەرزنامەی ئێراننا�سی

دكتۆر رەزا ئەندامی لیژنەی زانستی 
زانكۆی “صدا و سیما”ی كۆماری ئیسالمی 

ئێرانە و خاوەنی بڕوانامەی دكتۆرایە لە 

بواری زانستە سیاسییەكان بە�سی شۆڕ�سی 

ئیسالمی و میدیا. پێشتر بەرێوەبەری لیژنەی 
زانستی و سەرۆكی كۆلێژی فەلسەفەی 

میدیای زانكۆی “صدا و سیما” بووە. لە 

بیست ساڵی رابردوودا چەندین پۆست و 

بەرپرسیارییەتی میدیایی لە ئەستۆ گرتووە. 

ناوبراو خاوەنی چەندین وتار و نووسەری 

چەند كتێبێكە بە ناونیشانەكانی “ انقالب 
اسالمی و چرخش تمدنی جیهان بە سوی 

شرق” ، اندیشەای ائتالفی بر محور كتاب 

آسمانی”، “نهضت اربعین و تاثیرات آن بر 

هندسە غرب آسیا”، رمز و راز موفقیت در 

رقابت های انتخاباتی”.
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هەر لەم عێراقەدا، یەكێك لە بێزراوترین واڵتانی 

دنیان لە چاوی عێراقییەكاندا. هەر بۆیە من پێم 

ئەمەریكییەكاندا  ڕوانینی  لە  گۆڕانێك  كە  وایە 

بەدی دەكرێت و ئەمەش دەبێتە هۆی ئەوەی كە 

گەمەكەرانی  و  دیكە  واڵتانی  بۆ  زیاتر  دەرفەتی 

دیكە لە ناوچەكەدا بڕەخسێت. جا ئەم گۆڕانی 

ڕوانینە بۆ دوو هۆكاری سەرەكی دەگەڕێتەوە: 

لەسەر  فشارەی  ئەم  یەكەم: 

بەرەی  و  ئێران  كە  هەیە  ئەمەریكییەكان 

خۆڕاگری )محور مقاومت( كاریگەریی زۆر هەیە 

و بە ئەمەریكییەكان دەڵێن كە دەبێت ناوچەكە 

خۆیان  تێگەیشتنی  تر،  هۆكارێكی  بهێڵن.  جێ 

واز  كە  ئەنجامەی  بەو  گەیشتن  ئیدی  كە  بوو 

سەرنجەكانیان  و  بهێنن  سەربازی  جووڵەی  لە 
هۆی  بووە  ئەمەش  ڕۆژهەاڵت،  سەر  بخەنە 

ناوچەكە  لە  تر  گەمەكەرەكانی  ڕۆڵی  كە  ئەوەی 

تۆختر ببێتەوە. 

ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕۆڵی  ئێراننا�سی: 

لەم ڕوانگەگۆڕینەدا چییە؟

داوە  هەوڵی  هەمیشە  ئێران  واعیزی:  رەزا  د. 

عێراق  سیاسییەكانی  گرووپە  بگەڕێت  لێ  كە 

خۆیان بڕیار بدەن، كەمتر هەوڵی دەستوەردانی 

بە  بەرامبەر  هەڵوێستی�سی  هەمان  داوە، 

هەر  دەڵی  ئێران  بەر.  گرتووەتە  ئەفغانستان 
ڕێزی  ئێران  بیدات،  خۆی  خەڵكی  كە  بڕیارێك 

عێراق  لە  بدەن،  سەرنج  ئەگەر  دەگرێت.  لێ 

پشتیوانی  بەر،  گرتووەتە  سیاسەتی  هەمان 

لە  دەكات،  شیعەكان  لە  دەكات،  كوردەكان  لە 

ئێراننا�سی: چ گۆڕانكارییەك لە سیاسەتی 

هاتنی  لەدوای  عێراق  بە  بەرامبەر  ئەمەریكادا 

جیاوازیی  دەكرێت؟  پێ  هەستی  بایدن  جۆ 

لەگەڵ سەردەمی دۆناڵد ترەمپ لە چیدایە؟

د. رەزا واعیزی: دەكرێت عێراق بە وابەستە 

دیكە  واڵتانی  سیاسەتەكانی  شوێنكەوتەی  و 

ترەمپ  سیاسەتی  بزانین.  دیكە  گەمەكەرانی  و 

ئەم  ناوچەكەدا،  لە  بوو  توند  سیاسەتێكی 
هۆی  بووە  بۆخۆی  خۆی  توندە  سیاسەتە 

توو�سی  عێراقی  دەوڵەتی  و  شڵەژان  كۆمەڵێك 

كێشە و دژیەكییەكی زۆر جددی كرد، بەتایبەت 

سولەیمانی.  قاسمی  فەرماندە  تیرۆركردنی  بە 

بەاڵم هەم بە هۆی هەڵوێستەكانی ئێرانەوە و هەم 

گۆڕانكاری لە سیاسەتەكانی ئەمەریكا، بەتایبەت 

وەها  دیموكراتەكان،  هاتنەسەركاری  لەدوای 

دەردەكەوێت كە ئەمەریكییەكان لەو سیاسەتە 

توندەیان پاشەكشێیان كردووە و ئامانجەكانیان 

درێژە  نەرمترەوە  میكانیزمی  كۆمەڵێك  ڕێگەی  لە 

سیاسەتی  سەرنجدانی  بە  واتە  دەدەن.  پێ 

لەسەر  فۆكەسكردنە  زیاتر  كە  دەرەكییان 

بەڕێوەبردنی چین، واتە چینیان بە هەڕەشە بۆ 

سەر خۆیان پێناسە كردووە، كەواتە سروشتییە 

كایەكانی  لە  ئاڵنگارییەكانیان  لە  هەندێك  كە 

ئاڵنگارییە  بەتایبەت  دەكەنەوە،  كەم  دیكەدا 

بۆ  سەربازییەكان كە دەرەنجامی زۆر خراپی�سی 

بەپێچەوانەوە  هێناوە،  خۆیدا  بەدوای  ئەوان 

نەهێناوە.  بەدەست  دەستكەوتێكیان  هیچ 

نموونە  بۆ  كە  دەزانن  خۆیان  ئەمەریكییەكان 
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سوننییەكانیش. پشتیوانی لەو هێزانە دەكات كە 

درووشمەكانی  بەرجەستەكردنی  ئاڕاستەی  بە 

خەڵكی عێراق هەنگاو دەنێن. بۆیە من پێم وایە 

بەالیەوە  بێت  گرنگ  كە  لەوەی  زیاتر  ئێران  كە 

دەست،  دەگرێتە  دەسەاڵت  جڵەوی  كێ  كە 

بێتە  حكومەتێك  كە  ئەوەوەیە  بەدوای  زیاتر 

سەر دەسەاڵت كە ئاڵنگارییەكی كەمتر دروست 

جۆرە  هەر  دواجار  چونكە  ئێران،  بۆ  بكات 

ناسەقامگیری و نەبوونی ئاسایشێك؛ كاریگەریی 

لەسەر ئێرانیش دەبێت.  

كە  بكرێت  لەوە  باس  ئەگەر  ئێراننا�سی: 

بێزراوترین  لە  یەكێك  بووەتە  ئێستا  ئەمەریكا 

وەها  بەاڵم  اقدا،  عێر لە  بیانییەكان  هێزە 

خوازراوە  هێزە  ئەو  ئێرانیش  كە  دەردەكەوێت 

نموونەش  عێراق،  هاواڵتیانی  لەالی  نەبێت 

دەكرێن  ماوە  ماوە  كە  خۆپیشاندانانەی  ئەو 

و  كونسوڵگەری  پەالماری  ناڕازی  خەڵكی  و 

شارە  لە  ئەویش  دەدەن  ئێران  سەفارەتی 

ئایینییەكانی وەك نەجەف و كەربەال و بەشێك 

درووشمی  ئێران  دژی  عێراقی  گەنجانی  لە 

بڵێین  ناكرێت  و  كردووەتەوە  بەرز  ناڕەزاییان 

ئەمانە هەمووی سیناریۆیە یان ئاڕاستەكراوە، 

و  ڕەخنە  لە  سەرەكی  بەشێكی  كە  بەتایبەتی 

حەشدی  هێزەكانی  ئاڕاستەی  ناڕەزاییەكان 

پشتیوانی  بە  ئێران  كە  هێزەی  –ئەو  شەعبی 

خۆی دەزانێت- دەكرێت كە بوونەتە بارگرانی 

باس  و  اقەوە  عێر بودجەی  و  داهات  بەسەر 

مووچەخۆری  هەزاران  بە  دەكرێت  لەوە 

وەهمییان هەیە. 
د. رەزا واعیزی: ڕاستییەكەی من سەبارەت 

بە حەشدی شەعبی ناتوانم هیچ بڵێم، بەڕاستی 

ئەم بابەتە لەژێر كاریگەریی هێرشێكی دەروونیی 

دەیان واڵت و گرووپدایە، لەتەك ئەوەشدا هەر 

ئەم حەشدەیە كە زۆر پیالنی پووچەڵ كردەوە. 

ئەگەر حەشد نەبووایە، داعش لەناو نەدەچوو. 

هەندێك لە واڵتانیش ڕوونە كە دژ بە حەشدی 

بڵێن  ئەگەر  بەاڵم  دەكەن.  پڕوپاگەندە  شەعبی 

ئەم  كە  دیارە  ئەوە  پێویستییە،  حەشد  ئایا  كە 
خۆی  بە  تایبەت  یاسای  و  بونیاد  بۆخۆی  واڵتە 

بڕیار  بێت  دەتوانێت  هەیە،  پەرلەمانی  هەیە، 

نا، دەتوانن  یان  پێویستن  ئەمانە  ئایا  بدات كە 

شەفافانە بێن بۆ خەڵكی ڕوون بكەنەوە. ئەوەی 

كە ئەمانە بندیوارن، من بە بۆنەی ئەو گەشت 

عێراق  دیكەی  شارەكانی  بۆ  كە  سەردانانەی  و 

یەكێك لە كێشە سەرەكییەكانی عێراق 
بە ڕای من ئەوەیە كە تێچوون و گوژمەی 
الیەنی ئەمن و ئاسایش لە عێراق هێندە 

زۆرە كە الیەنەكانی دیكەی خستووەتە ژێر 
كاریگەریی خۆیەوە
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بابەتی  ئەم  كە  دەركەوتووە  بۆم  كردوومە، 

و  گەورەیە  كێشەیەكی  بەڕاستی  گەندەڵییە 

یاسای  با  دەبێت،  چارەسەر  شەفافسازی  بە 

یەكێك  من  تەنانەت  دەربكەن.  شەفافسازی 

عێراق  هەڵبژاردنانەی  ئەم  بۆ  پێشنیازەكانم  لە 

ژووری  با  وەرن  بڵێن  بێن  الیەنەكان  كە  ئەوەیە 

شتێك  هەموو  و  بكەین  دروست  شووشەیی 

سەرنجی  جێی  كە  ئەوەی  بەاڵم  بێت.  شەفاف 
ئێمەیە وەك ئێران ئەوەیە كە هێزێكی جەماوەری 

هەبێت كە توانیبێتی هەڕەشەیەك لە واڵت دوور 

بخەنەوە. ئیدی لە ئایندەدا ئەو هێزە بمێنێتەوە 

بڕیار  دەبێ  خۆیان  عێراقییەكان  ئەوە  نا،  یان 

ئەسڵەن  نییە.  ئێرانەوە  بە  پەیوەندیی  و  بدەن 

ڕای  بە  عێراق  سەرەكییەكانی  كێشە  لە  یەكێك 

من ئەوەیە كە تێچوون و گوژمەی الیەنی ئەمن 

و ئاسایش لە عێراق هێندە زۆرە كە الیەنەكانی 

خۆیەوە.  كاریگەریی  ژێر  خستووەتە  دیكەی 

بەاڵم لێرەدا پرسیارێكیش دێتە پێشەوە، ئەویش 

ئەوەیە كە ئەم ناسەقامگیرییە بەرهەمی چییە؟ 

ئەوانەی ڕەخنە لە حەشد دەگرن، دەی خۆ ئەمە 

دروستبوونی  هۆی  بووەتە  كە  هەیە  هۆكارێكی 

نەمێنێ،  حەشد  ئەگەر  واتە  شەعبی.  حەشدی 

زۆر  نییە،  وا  نا  دەبێ؟  بەرقەرار  ئاسایش  ئیدی 

ڕوونە كە هەڕەشەكان هەر ماون. نە توركیا، نە 

دەستی  ئەمانە  ئەردەن،  و  سعودیە  نە  قەتەر، 

تەماعیان لە ناوچەكەدا هەر درێژە. لە هەمووی 

گرنگتر، جووڵەكانی ڕژێمی زایۆنییە. 

ئێراننا�سی: ڕەخنەیەكی تری جددی لەسەر 

ئەم  كە  ئەوەیە  شەعبی  حەشدی  هێزەكانی 

گرووپانە هیچ كات لەژێر دەسەاڵتی حكومەت 

و تەنانەت سەرۆكی هەموو هێزە چەكدارەكاندا 

و  نەبوون  سەرۆكوەزیران؛  دەكاتە  كە 

سەربەخۆیانە ڕەفتار دەكەن. 

كازمی  بەڕێز  كە  ئەوەیان  واعیزی:  رەزا  د. 

و  توانا  بۆ  دەگەڕێتەوە  نا،  یان  توانیویەتی 

بە  سەبارەت  پرسیارە  ئەم  خۆی.  لێهاتوویی 

عەبادییش  و  عەبدوملەهدی  عادل  بەڕێزان 

هەر ڕاستە، بۆچی ئەو كێشانە ڕووبەڕووی ئەو 

دووانەكەی تر نەبوونەوە! 

ئێراننا�سی: ئەوانی تریش هەمان كێشە و 

كازمی  موستەفا  بۆ  بەاڵم  هەبوو،  ئاریشەیان 

دەوترێت لەبەر ئەوەیە كە شیعەیەكی سێكۆالر 

و نزیك لە ئەمەریكایە.

هەمان  ئیدی  ئەوە  بەڵێ،  واعیزی:  رەزا  د. 

مەبەستمە.  منیش  كە  ئاڵنگارییەیە  ئەو 

عێراقییەكان  كە  ئەوەیە  سەرەكییەكە  كێشە 

نەیانتوانیوە بگەن بە پالن و ستراتیجێكی گەورە 

لێ بگرن، هەمووان بەدووی  كە هەمووان ڕێزی 

بەرژەوەندیی خۆیانەوەن. ئەم ڕەخنەیە یەخەی 

بەرپرسانی هەرێمی�سی گرتووە، هەردوو حیزبەكە 

زۆر  خەڵكی  كە  كردووە  ڕەفتاریان  جۆرێك  بە 

و  پەرەپێدان  ئەو  كاتێكدا كە  لە  ناڕازین،  لێیان 

هاتووەتە  ساڵەدا  بیست  لەم  كە  پێشكەوتنەی 

ئاراوە؛ بێوێنەیە. هەر نموونەی سلێمانی سەیر 

بە  بكەیت  بەراورد  سلێمانی  ناتوانیت  بكەین، 

دژایەتییەكانی  بەاڵم  لەمەوبەر.  ساڵ  بیست 
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كە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  حیزبە  دوو  ئەم  نێوان 

و  هەرێمە  شونا�سی  كە  سەرەكییەكە  بابەتە 

خەڵك  و  بكرێت  فەرامۆش  گشتی  ڕەزامەندیی 

لەبیری دەچێتەوە، چونكە بەڕاستی خەڵك شتی 

بهێنیتەوە،  بەبیریان  بەردەوام  دەبێ  و  بیر دەچێ 

ئەگەر  كازمییش  بەڕێز  بكرێت.  دۆكیۆمێنت 

پێشەوە،  بێتە  دەبێت  بكات؛  كارێك  دەیەوێت 

كە  گرووپانەی  ئەو  و  بهێنێت  پێ  باوەڕ  خەڵك 

براوە  لە دەنگداندا  لێ دەكات  ئەو پشتیوانییان 

بن، ئەوجا لە ڕێگەی كوتلەی پەرلەمانییەوە هەر 

قسە  بە  ناكرێت  بیچەسپێنن.  دەوێت  چییان 

پەرلەمانییە،  سیستم  چونكە  بكەیت،  كارێك 

چونكە هەر لە ڕێگەی پەرلەمانەوەیە كە حەشد 

دەسەاڵتی  لەژێر  یان  بێت  سەربەخۆ  دەكرێت 

حكومەت و هێزە چەكدارەكان. باوەڕیش ناكەم 

هەبێت  قسانە  بەو  باوەڕی  كازمی  بەڕێز  خودی 
كە ئاوا گەورە دەكرێن، خۆی�سی ئەگەر سەیری 

مەراسیمە  لە  كە  دەبینیت  بكەیت  ڕەفتارەكانی 

گەورەكانی حەشدا بەشداری دەكات، متمانەی 

پێیان هەیە، كۆبوونەوەیان لەگەڵدا دەكات. 

پەیوەندییەكانی  بە  سەبارەت  ئێراننا�سی: 

دەگیرێت  لەوە  ڕەخنە  اقدا،  عێر لەتەك  ئێران 

سوپای  لەالیەن  ئێران  دەرەكیی  سیاسەتی  كە 

وەزارەتی  نەوەك  دەكرێت  ئاڕاستە  قودسەوە 

دەرەوە. 

پەیوەندی  لە  واڵتێك  هەر  واعیزی:  رەزا  د. 

ئەولەویەتی  و  ستراتیج  تردا  ئەوانی  لەتەك 
تایبەت بە خۆی هەیە. واڵتێك كە هاوسنووری 

ئێرانیش  و  شیعەن  شەستی  سەددا  ئێرانە، 

مەگەر  لەتەكیان،  هەیە  پەیوەندیی  باشترین 

دەرەوەی  سیاسەتی  ئەولەویەتی  لە  دەكرێت 

ئێراندا نەبێت؟ بەتایبەت كە یەكێكە لە بەرەكانی 

ناوەندەكانی  لە  یەكێكە  عێراق  خۆڕاگری. 

ئاریشە و ئاڵنگاریی ئەمن و ئاسایش، كە ئەگەر 

كۆنترۆڵ نەكرێت؛ زیان بە ئێرانیش دەگەیەنێت. 

هاتە  ئەفغانستان  بۆ  كە  ڕووداوەی  ئەو  هەر 

سوپای  لەالیەن  بەرگری  بەرەی  دەی  پێشەوە. 

بەڕێوە دەبرێت، خۆ ئەوە الی كەس  قودسەوە 

دەرەوەی  لە  بابەتەكە  چونكە  نییە،  شاراوە 

بابەتە سیاسییەكانە و زیاتر ئەمنیەتییە. 

لە  و  جار  هەندێك  بەاڵم  ئێراننا�سی: 

دەكرێت  لەوە  باس  هەڵوێستدا  هەندێك 

ئێران؛  پشتیوانیی  بە  شەعبی  حەشدی  كە 

هەندێك ڕەفتار دەنوێنێت. 

نییە  وا  پێم  لەوەشدا  نا، من  واعیزی:  رەزا  د. 

حەشد  ئەگەر  هەبێت.  دەسەاڵتی  هێندە  ئێران 

ئێران  كە  ئێراندایە، چۆنە  كۆنترۆڵی  لەژێر  هێندە 

نەیتوانی ڕێگری لەوە بكات كە عادل عەبدوملەهدی 

یان عەبادی لەسەركار ال ببرێن؟ ئەگەر وا بووایە، 

ئەوان ڕێگەیان نەدەدا. كەواتە ئەم یارییانە یاریی 

ناوەوەی عێراقن. ئەگەر ئێران هێندە بەهێزە، ئەی 

عادل  سڕینەوەی  لە  بكات  ڕێگری  نەیتوانی  بۆ 

عەبدوملەهدی، لە كاتێكدا كە ئەو لە حەشدەوە 

نزیك بوو! بۆیە من هەست دەكەم كە هەندێك 

بابەتەكان گەورە دەكرێن. بەڕێز كازمی و ئێرانیش 

پەیوەندییەكی زۆر باشیان هەیە. 
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ئایندە،  مانگی  هەڵبژاردنەكانی  ئێراننا�سی: 

لە ڕوانگەی ئێرانەوە چۆن دەبینن؟

لە  ئێران ئەوە گرنگە كە  د. رەزا واعیزی: بۆ 

عێراقدا حكومەتێكی هێندە بەهێز پێك بهێنرێت 

دەرەكی  دەستی  لە  دوور  حكومەتە  ئەو  كە 

عێراقە  ئەم  بۆ  شیرازەیەك  ملمالنێكان،  و 

بێت،  زیاتر  شیرازەیە  ئەم  هەتا  بگەڕێنێتەوە. 

سەقامگیری و ئاسایش باشتر دەبێت و ئەمە بە 

بەهێز  حكومەتێكی  ئێران  بۆ  ئێرانیشە.  قازانجی 

گرنگە، بۆ ئێران گرنگ نییە كێ دەبێتە سەرۆك 

و یان هەر پێگەیەك بەدەست دەهێنێت.

و  پێكهاتە  بە  سەبارەت  ئێراننا�سی: 

بۆ  كەسایەتییەكان، ئەگەر بژاردەكانی كۆتایی 

كازمی  مستەفا  لەنێوان  حكومەت  پێكهێنانی 

و نووری مالكیدا بێت، ئێران پاڵپشتیی كامیان 

دەكات؟ 

مالكی  ئەسڵەن  جارێ  واعیزی:  رەزا  د. 

بووە،  ئێران  زۆری  ڕەخنەیەكی  جێگای 

هەبوو.  مالكی  سیاسەتەكانی  لە  ڕەخنەی 

بە  گوێی  هات،  داعش  كە  بوو  مالكی  هەڵەی 

من  بكەن،  سەیر  نەدا.  ئاگاداركردنەوەكان 

ئەو  دیدی  ئێرانم،  ڕێبەری  دیدی  ئاگاداری 

چارەنووسسازە.  زۆر  دەرەوەی  سیاسەتی  بۆ 

حكومەتێك  عێراقدا  لە  كە  وایە  ئەو  بۆچوونی 

واڵت  بۆ  شیرازە  بتوانێت  كە  هەبێت 

بگەڕێنێتەوە و ئەم واڵتە لە ماڵكاولی و قەیران 

ڕزگار بكات. سەرۆكوەزیران هەر كەسێك بێت 

ئەمەریكییەكان  كە  دەزانین  ئەوەش  ببێت.  با 

نەهاتوون،  عێراقییەكان  كاڵی  چاوی  لەبەر 

سوودەكە�سی  و  خۆیانە  بەرژەوەندیی  لەبەر 

ئیسرائیلەوە.  گیرفانی  دەچێتە 

كارتە  هەڵبژاردنەدا  لەم  ترەوە،  الیەكی  لە 

وەك  سەرەكییەكانی  گەمەكەرە  و  بەهێزەكان 

بەشداریی  خۆیان  و...،  عەبادی  و  مالیكی 

هەڵبژاردنەكان ناكەن. هەر ئەمەش یەكێكە لە 

كەموكورتییەكانی هەڵبژاردنی ئەم جارە، چونكە 

ئەوانەی  نییە.  گەورەیان  سەری  ڕەوتەكان 

خۆیان  كە  نین  ئەوانە  كردووە،  بەشدارییان 

بتوانن  بن كە دواتر  خاوەنی قورساییەكی وەها 

لەتەك  ئێران  بەاڵم  ببەن،  بەڕێوە  پەرلەمان 

كار  كوتلەیەك  و  پێكهاتە  و  گرووپ  هەموو 

دەكات وەكوو یەك. 

بەهێزی  ڕۆڵگێڕانەی  لە  باس  ئێراننا�سی: 

دەكرێت،  هەڵبژاردنە  لەم  سەدر  موقتەدا 

ئەمەریكییەكان لەبەر چاوی كاڵی 
اقییەكان نەهاتوون، لەبەر  عێر

بەرژەوەندیی خۆیانە و سوودەكە�سی 
دەچێتە گیرفانی ئیسرائیلەوە
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سەدر  موقتەدا  بە  سەبارەت  بۆچوونتان 

چییە؟ ئێران چۆن لێی دەڕوانێت؟ 

سەدر  كە  نییە  وا  پێم  من  واعیزی:  رەزا  د. 

سەركەوتوو  و  بهێنێت  زۆر  دەنگێكی  جارە  ئەم 

ناگەنە  كامیان  هیچ  عێراقییەكان  گرووپە  بێت. 

سەدر؛  بە  سەبارەت  ئێرانیش  بیروڕای  زۆرینە. 

نە ئەرێنییە، نە نەرێنی. وەك وتم، پەیوەندیی�سی 

چ  و  كێ  ئێران  بۆ  بەاڵم  باشە.  ئێران  لەتەك 

هەموو  لەتەك  ئێران  و  نییە  گرنگ  كوتلەیەك؛ 

بوونی  هەیە.  پەیوەندیی  یەك  وەك  گرووپەكان 

هەندێك  لە  من  ڕای  بە  ڕەوتەكەی،  و  سەدر 

ڕووەوە ئەرێنییە. بە هۆی بوونی ڕەوتی سەدرەوە، 

عێراق  سەر  بۆ  گەورەكان  هەڕەشە  لە  یەكێك 

ئیسرائیل،  ئەمەریكا،  ڕەوتی  چوو.  لەناو 

ئەوەوە  بەدوای  توركیا؛  و  قەتەر  عەرەبستان، 

بوون كە دۆخی عێراق و ملمالنێكانی ناوی ببەن 

سوننە،  و  شیعە  نێوان  ملمالنێی  ئاڕاستەی  بە 

بەتایبەت لەدوای داعشەوە. دوو ڕووداوی باش 

پێكهێنانی  سەروبەندی  لە  یەكەم:  دا،  ڕوویان 

خەڵكی  كۆمەڵێك  شەعبییەكاندا  گرووپە 

نەبوون.  شیعە  كە  كرد  بەشداریاین  دیكەش 

سوونە و مەسیحییەكانیش هەبوون، كە ئێران 

زۆر  سەدر  دووەم:  كرد.  مامەڵەی  زیرەكانە 

لەتەك سعودیە، چونكە  زیرەكانە گەمەی كرد 

كە  بوو  سەدر  ئەوە  دواتریش  و  كاتە  ئەو  هەر 

پەیوەندییەكانی  و  كرد  سعودیەی  سەردانی 

عێراق  نەدایە،  ڕووی  ئەمە  ئەگەر  دا.  پێ  پەرە 

دەكەوتە دۆخێكی زۆر خراپەوە. 

ڕۆڵی  و  پێگە  بە  سەبارەت  ئێراننا�سی: 

سەرۆككۆماری  دیدی  لە  كوردستان  هەرێمی 

نوێی ئێرانەوە، دەتوانن بۆمان بدوێن؟ چونکە 

لەسەر  فشارەكان  كە  دەردەكەوێت  وەها 

سنوورەكان و هەرێم زیاتر دەبێت و بابەتی ئەو 

هێرشە مووشەكییانەی كە جاروبار ئاڕاستەی 

دیدی  كە  دەردەكەوێت  وەها  دەكرێن،  هەولێر 

توندتر  هەرێم  بە  سەبارەت  ئێران  ئەمنیی 

دەبێت.

ئێران  هەرێم،  بە  سەبارەت  واعیزی:  رەزا  د. 

بێت.  هەرێم  پشتیوانی  ویستوویەتی  هەمیشە 

تۆپبارانی  و  سنوورەكان  لەسەر  ڕەفتارەكانی 

كردار،  نەوەك  پەرچەكردارن  دواییەش،  ئەم 

كە  هێزانەن  ئەو  دژی  پەرچەكردارانەی  ئەو 

دەدەن.  ئەنجام  ئێران  دژی  چەكداری  كردەی 

ئێران بەفەرمی داوا دەكات، پەیام دەنێرێت 
بۆ بەرپرسان كە ڕێگەی چاالكی بە هێزە 
کوردییەکان مەدەن. خەڵكی سڤیلیش 

ئاگادار دەكەینەوە كە وریای خۆیان بن. 
خۆ ناكرێت دەستەوەستان ڕاوەستین
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داوە،  قوربانیمان  چەندین  دواییە  بەم  ئێمە 

كردووە.  ناسەقامگیر  سنوورەكانیان  ئەوان 

بە  وتوومانە  كردووە،  چیمان  هاتووین  ئێمە 

خەڵكی ناوچەكان ئەو ناوچانە چۆڵ بكەن ئێمە 

دەمانەوێ لێیان بدەین، ئێمە وەك توركیا ناكەین 

كە هەڕەمەكی لە خەڵكی بدەین. ئێران بەفەرمی 

كە  بەرپرسان  بۆ  دەنێرێت  پەیام  دەكات،  داوا 

ڕێگەی چاالكی بەمانە مەدەن. خەڵكی سڤیلیش 

خۆ  بن.  خۆیان  وریای  كە  دەكەینەوە  ئاگادار 

بەهەرحاڵ،  ڕاوەستین.  دەستەوەستان  ناكرێت 

دەكەن.  هێرشانە  ئەو  هەرێمەوە  لە  ئەمانە 

ڕەفتارەكان پەرچەكردارین. كاتێك دێت بنكەكان 

سنوورەكان  یان  دەتەقێنێتەوە،  مەقەڕەكان  و 

دەشڵەژێنێت و كۆمەڵێك لە سەربازەكان دەكاتە 

كردەوەیەكیان  هیچ  ناكرێت  خۆ  قوربانی، 

بەرامبەر نەكرێت! 

كە  لۆجیكییە  چەند  تا  بەاڵم  ئێراننا�سی: 

حكومەتی هەرێم یان دوو حیزبە بااڵدەستەكە، 

خاكی  دەرەوەی  بكەنە  كوردییانە  گرووپە  ئەم 

لەناو  ئەم هێزە كوردییانە  كاتێكدا  لە  هەرێم؟ 

و  هەیە  الیەنگریان  كوردستان  جەماوەری 

ئەم  بۆ  نیشتمانییان  دیدێكی  هەرێم  خەڵكی 

چوونەدەرەوەی  داوای  یان  هەیە.  حیزبانە 

كە  كاتێكدا  لە  بكەن؟  ئەمەریكا  هێزەكانی 

توانایەكی  بۆخۆی  خۆی  هەرێم  دەزانین 

سنوورداری هەیە.

هەمیشە  ئێران  دەزانی  واعیزی:  رەزا  د. 

بە  پشت  دەڵێن  هەمیشە  هەیە،  سیاسەتێكی 

مەكە.  ئەمەریكا  بە  متمانە  ببەستە،  خۆت 

هەرێمی  بوو  ئەمەریكا  ئایا  ئەمەیە:  پرسیارەكە 

خەڵكی  یان  پاراست،  داعش  بە  بەرامبەر 

لە  كەس   300 ئێران؟  پاڵپشتیی  بە  كوردستان 

قاسم  یارمەتیی  بە  كە  بوون  كوردییەكان  هێزە 

سولەیمانی ڕۆیشتن و هەولێریان پاراست. باشە، 

ئەمەریكا بۆچی لێرە بنكەی سەربازی دادەنێت!

سەر  بۆ  ئێران  هەڕەشەكانی  ئێراننا�سی: 

بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا لە عێراق.

هەرێم  ئەسڵەن  ئایا  واعیزی:  رەزا  د. 

لەتەك  كە  هەیە  بەرژەوەندییەكی 

بوەستێتەوە  دژیەك  ئێراندا  بەرژەوەندییەكانی 

لێ  بەرگرییان  هاتووە  ئەمەریكا  بڵێین  ئێمە  كە 

کی  ”هر  دەڵێت:  هەیە  فار�سی  پەندێكی  بكات؟ 

كاتێك  میشینه“،  هم  لرزش  پای  بخوره  خربزه 

ئایا ئەمەریكا بوو هەرێمی بەرامبەر بە 
داعش پاراست، یان خەڵكی كوردستان 
بە پاڵپشتیی ئێران؟ ٣00 كەس لە هێزە 

كوردییەكان بوون كە بە یارمەتیی قاسم 
سولەیمانی ڕۆیشتن و هەولێریان پاراست
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دەبێ  دابنێت،  سەربازی  بنكەی  ئەو  دەبی  ڕازی 

باجەكە�سی بدەیت. 

هەرێم  كاتتدا  هەمان  لە  ئێراننا�سی: 

پەیوەندییەكی لەمێژینە�سی لەتەك ئێران هەیە.

هات  ئێران  ئایا  باشە،  دەی  واعیزی:  رەزا  د. 

بەوە چارەسەر دەبێت؟  دانا،  بنكەی سەربازیی 

ئێمە قسەمان ئەوەیە كە هەرێم ئەگەر كەمێك 

پەیوەندیی  كە  دەزانێت  چاك  بكاتەوە،  بیر 
سەربازی  بنكەی  بوونی  و  ئەمەریكا  لەتەك 

بۆ  هەرێم.  سەر  بۆ  ئەمنی  هەڕەشەی  دەبێتە 

دەبێ ئامادەیی سەربازیی هەبێت! ئەمانە دێن تا 

دۆخەكە زیاتر بشڵەژێنن. 

بۆ  بگەڕێینەوە  ئەگەر  ئێراننا�سی: 

ڕووداوەكانی ئەم چەند ساڵەی دوایی، چەند 

اقەوە  عێر هێزەكانی  لەالیەن  هەرێم  جارێك 

هێرش  تەنانەت  و  هەڕەشە  ڕووبەڕووی 

بووەتەوە، بودجەی هەرێم لەالیەن حكومەتی 

وایە  پێیان  هەن  زۆرێك  بڕدراوە.  اقەوە  عێر

ئەمەریكا  پشتیوانیی  ئەگەر  ئێستاش  هەر  كە 

حەشد  و  اقییەكان  عێر هێزە  ڕەنگە  نەبێت، 

ناوچەكە ناسەقامگیر بكەن.

داعش  كاتەی  ئەو  ئاخر  واعیزی:  رەزا  د. 

هەرێم  لە  بەرگریی  بۆ  ئەمەریكا  هێنا،  هێر�سی 

ئەمەریكا  سەملاندوویەتی  ئەزموون  نەكرد؟ 

ئەمە  من،  ڕای  بە  نییە.  كەس  بۆ  وەفای 
یاری  هەرێمە.  بەرپرسانی  لە  هەندێك  گەمەی 

ئێران،  لەتەك  دەكەن.  خۆیان  داشەكانی  بە 

ئەمەریكاشدا  و  ئیسرائیل  عێراق،  توركیا، 

لەم  بتوانن  ئەوەی  بۆ  دەكەن،  خۆیان  گەمەی 

دۆخەدا سیاسەتی خۆیان باشتر بەرەو پێشەوە 

شوێنێك  هەر  لە  ئەمەیە:  ئێران  قسەی  ببەن. 

ئەمەریكای لێیە، ئەو شوێنە ناسەقامگیرە. بۆیە 

پێیان  دەوێ،  ئاسایشت  ئەگەر  هەرێم  جەنابی 

بڵێن چۆڵی بكەن. ئەگەر چۆڵی نەكەن، هەندێك 
ناسەقامگیری  و  دەدەن  لێیان  دەبنەوە  ڕاست 

دروست دەبێت. من سەبارەت بەم گرووپانەش 

دەكرێت دوو گریمانە بخەمە ڕوو. 

هەرێم  لە  هاوڕێیانمان  كە  ئەوەی  یەكەم: 

هەرگیز حەز ناكەن ئەم گرووپانە لەناو هەرێمدا 

هەبن، بەاڵم هەن، گوێش لە كەس ناگرن. ڕەنگە 

سەوزیش  گڵۆپی  بەرامبەردا  لە  بكەوێت  ڕێك 

بۆیە  بدەن.  لێیان  وەرن  كە  هەڵبكەن  ئێران  بۆ 

من هەمیشە بە برادەرانی هەرێمیشم 
وتووە كە ئێوە وەك دەسەاڵت دوورن لە 
خەڵكەوە، درووشمەكانی نەوەی نوێتان 

بووەتە ڕۆژئاوا و درووشمە ڕۆژئاواییەكان. 
هەم خۆتان دوور كەوتوونەتەوە لە 

خەڵك، هەم پەیوەندییەكانیشتان لەتەك 
ئێران پچڕاندووە
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بەهێزە،  گریمانەیەكی  گریمانەیە  ئەم  وایە  پێم 

ناسەقامگیربوونی  هۆی  دەبنە  ئەمانە  چونكە 

ناوچەكانی هەرێم. ئەمان توانیویانە بە كۆمەڵە 

و دیموكرات بڵێن كە بۆخۆتان دابنیشن و مەبنە 

دەرەقەتی  بەاڵم  مەدەن،  پەالمار  و  هەڕەشە 

پژاك نایەن. 

ئێراننا�سی: دەكرێت ئەو پرسیارەش بكەین 

كە بۆچی ئێران لەجیاتیی ئەم كارانە، لەتەكیان 

دانانیشێت و گفتوگۆ بكات؟

چەكدارانە  كردەی  ئەمانە  واعیزی:  رەزا  د. 

كردەی  ئەو  كاتێك  دەدەن.  ئەنجام  ئێران  دژی 

قسەی  ناكرێت  دەدات،  ئەنجام  چەكدارانە 

كات ڕۆیشتن چەكەكانیان  بكرێت. هەر  لەتەك 

ئێرانی  ئەگەر  هەڵبەت  گەڕانەوە،  و  دانا 

سەربازیی  باڵی  ئەمانە  دەزانین  چونكە  بوون، 

نە  ڕەنگە  واتە  پژاكن،  گرووپێكیان  پەكەكەن، 

كە  ئەمەیە  ئێمە  كێشەی  عێراقی.  نە  بن،  ئێرانی 

لە شوێنێك ئەگەر سەقامگیری نەبێت، لەوێش 

سەرمایەگوزاری ناكرێت. واتە ئەگەر پەرەپێدان 

لەبەر  بەشێكی  نییە،  كوردییەكان  ناوچە  لە 

ئەمەیە. هەر چەندە لەچاو شوێنەكانی دیكەی 

هەر  زیاترە.  ناوچانە  لەم  پەرەپێدانی  ئێران، 

بۆ كوێ دێت،  سەیری سلێمانی بكە، سەرمایە 

بۆ شوێنێك كە ئاسای�سی تێدا بێت!

دواجار  هەرێم  كە  كرد  پرسیارت  پێشتریش 

توانای سنووردارە بەرامبەر بە هەندێك ڕووداو، 

بەاڵم دەبێ ئەوەش بزانین كە ئەمە هەڵەی هەرێم 

و  خۆیەتی كە زۆر جار خۆی بچووك دەكاتەوە 

خۆی بە كەم دەزانێت، تەنانەت لە گرتنەبەری 

هەندێك سیاسەت بەرامبەر بە ئێران و الوازیی 
كولتووری  پەیوەندیی  وەك  پەیوەندی  هەندێك 

خەڵكی  و  گەنجان  گەشتكردنی  و  سەردان  لە 

هەرێمەوە بۆ ئێران، هەتا هەندێك بابەتی دیكە 

هەمیشە  من  بازرگانییەوە.  و  ئابووری  ڕووی  لە 

وەك  ئێوە  كە  وتووە  هەرێمیشم  برادەرانی  بە 

درووشمەكانی  خەڵكەوە،  لە  دوورن  دەسەاڵت 

درووشمە  و  ڕۆژئاوا  بووەتە  نوێتان  نەوەی 

ڕۆژئاواییەكان. هەم خۆتان دوور كەوتوونەتەوە 

لەتەك  پەیوەندییەكانیشتان  هەم  خەڵك،  لە 

گەنجەكانتان  كاتێك  وتم  پچڕاندووە.  ئێران 

لەسەر  ئێرانی  ڤیزای  و  مۆر  تر�سی  لە 

بكەن،  ئێران  سەردانی  ناوێرن  پاسپۆرتەكانیان 

ئەم  بدۆزنەوە،  دیكە  چارەسەری  دەی  وتم 

پەیوەندییانە پێویستی بە داڕشتنی سیاسەتێكی 

گەورەیە كە ئەم سیاسەتە لە كوردستاندا ڕوو 

سەرەكییەكە  حیزبە  دوو  چونكە  بۆچی،  نادات. 

خەریكی دژایەتیی یەكترن. ئەوەتان بیر نەچێت، 

دادەنێت.  ئێران  لەسەر  زۆر  فشارێكی  ڕۆژئاوا 

لە  كە  بكرێت  هەرێم  ئاڕاستەی  ڕەخنە  دەبێ 

سەختەكاندا  قۆناغە  هەموو  لە  ئێران  كاتێكدا 

جار  هەندێك  كردووە،  هەرێم  لە  پشتیوانیی 

هەرێم بەرامبەر بە ئێران بێوەفایی دەكات، ئیدی 

لەبەر هەر شتێك بێت. من پێم وایە كە هەرێم 

پەرە  ئێران  لەتەك  پەیوەندییەكانیان  نایانەوێت 

ئەو  كە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئەمە  بدەن،  پێ 

ئێرانی  بۆ  دەكەنەوە؛  توركیای  بۆ  كە  دەرگایەی 



80

No.1, October 2021

هەرێمیش  خەتای  تەنیا  هەڵبەت  ناكەنەوە. 

كە  هەیە  دیكە  گەورەی  سیاسەتێكی  نییە، 

كاریگەریی لەسەر ئەم پەیوەندییانە هەیە.

لەبەر  تەنانەت  هەرێم  حیزبەكانی 

گرنگ  بابەتە  حزبییەكانیان؛  بەرژەوەندییە 

گرنگەكان،  ڕووداوە  چارەنووسسازەكان،  و 

لەبیر  ئەنفالیان  و  قوربانیدان  و  كارەسات 

كردووە. كاتێك كێبڕكێ دەكەن، هەموو شتێكیان 

نەوەی  و  گەنج  تەنانەت  دەچێتەوە.  لەبیر 

و  خەبات  ئەو  هەموو  ئاگاداری  هەرێمە،  ئەم 

خۆیان  پێش  نەوەی  و  ڕابردوو  قوربانیدانانەی 

نین. لەتەك ئەوەشدا، ئەو هەموو پێشكەوتن و 

پەرەپێدانەش لە هەرێمدا هاتووەتە دی. 

دۆخی  ڕوانگەی  لە  ئەگەر  ئێراننا�سی: 

بە  ئایا  عێراق،  بڕوانینە  ئەفغانستانەوە 

كشانەوەی ئەمەریكا لە عێراق، ئێوە پێشبینیی 

دۆخێكی وەها بۆ عێراق دەكەن؟ 

بە  سەبارەت  جارێ  واعیزی:  رەزا  د. 

لە  گومانتان  هیچ  ئێوە  ئەمەریكا،  كشانەوەی 

ئەگەر  نەبێت.  ئەمەریكییەكان  كشانەوەی 

ئەوەش ڕوو بدات، عێراق نەك توو�سی كێشەی 

بە  بەپێچەوانەوە،  بەڵكوو  نابێتەوە،  ئاسایش 

نابێت.  تووش  ئەفغانستانی  دۆخی  جۆرێك  هیچ 

بەراورد  كە  هەیە  بونیادی  كۆمەڵێك  عێراق 

عێراق  نموونە؛  بۆ  ئەفغانستان،  بە  ناكرێت 

مەرجەعیەتێكی هەیە كە هەر كات هەڵوێستێك 

یان  دەبن.  گوێڕایەڵی  هەمووان  بەر،  بگرێتە 

شیعەكان هەر كات بیانەوێت یەك دەگرن و هەر 

كات پێویست بكات دەڕۆن لەتەك سوننییەكان 

عێراق  لە  ئەقاڵنیەت  دەكەن.  هاوپەیمانی 

ئەمەریكییەكان  ئەفغانستان.  لە  جیاوازە  زۆر 

وااڵ  پالنەكانیان دەستیان  بۆ  نەیانتوانی هێندە 
ڕووی  لە  بوو.  وااڵ  ئەفغانستاندا  لە  وەك  بێت 

سەددامیشەوە  سەردەمی  لە  مێژووییشەوە 
ڕووی  لە  كە  بووبوون  دروست  هێز  كۆمەڵێك 

بەڕێز  لە  بوون،  پێگەیشتوو  سیاسییەوە 

یەكێتیی  تا  جەعفەری،  ئیبراهیم  تا  حەكیمەوە 

گەمەی  ئەمانە  دیموكرات،  پارتی  و  نیشتیمانی 

هەر  ئەمەریكا  نەگەڕان  لێ  و  دەزانی  سیاسییان 

چیی دەوێت؛ بیكات. 

بە  سەبارەت  دەمەوێت  كۆتاییدا  لە 

خاڵێك  چەند  لەسەر  جەخت  هەڵبژاردەكان 

بكەمەوە: 

لەوەی  نیگەرانن  عێراقییەكان  یەكەم: 
خۆی  ئەمە  جا  نەكەن،  بەشداری  خەڵك  كە 

یەكەمیان:  هەیە،  هۆكاری  كۆمەڵێك  بۆخۆی 

بێواتا،  هەڵبژاردنی  یاسایی  بونیادێكی  بوونی 

لە  تازە  كە  واڵتێك  چونكە  بێكەڵكە،  و  سەپاو 

هاتوون  بووە،  ڕزگاری  دیكتاتۆریەت  دەستی 

بۆ  دیموكراسییانەیان  هەڵبژاردنی  مۆدێلێكی 

نەبووە  دیموكرا�سی  پێشتر  كە  واڵتێك  هێناوە. 

تیایدا  سیستمە  ئەو  نەبووە.  ئەمە  ئامادەی  و 

نێوەندەدا  لەم  دەدەن.  بڕیار  كە  حیزبەكانن 

مادەم  دەڵێن  چونكە  دەكەن،  زیان  خەڵكی 

ئەی  حیزبەكانە،  بەدەست  شتێك  هەموو 

خەڵك  خەڵكەوە.  ئێمەی  بە  چییە  پەیوەندیی 
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هەست بە بەرپرسیارێتی ناكەن. 

ئەوەی  هۆی  بووە  بابەتە  ئەم  هەر  دووەم: 

و  بكەونەوە  دوور  دەسەاڵت  لە  خەڵك  كە 

دەسەاڵت بە بەشێك لە خۆیان نەزانن، چونكە 

دەنگ  ئەگەر  ئێمە  كە  كردەوە  بیریان  خەڵك 

بۆخۆیان  حیزبەكان  نەدەین،  دەنگ  و  بدەین 

دێن دەسەاڵتەكان دابەش دەكەن، سەروەت و 

سامان دابەش دەكەن، دەخۆن و دەڕۆن. 

دەبێتە  خۆی  هۆكارە  دوو  ئەم  هەر  سێیەم: 

ئەویش  كە  تر  كێشەیەكی  سەرهەڵدانی  هۆی 

بەگوێرەی  كولتەیەك  كاتێك  كە  لەوەی  بریتییە 

ئەم سیستمە بۆ نموونە سەد كور�سی دەهێنێت، 

فراكسیۆنە  ئەو  سەرۆكی  بە  دەنگیان  خەڵكی 

نموونە  بۆ  سەرۆكفراكسیۆنە  ئەم  داوە، كەچی 

دەباتە  خۆیدا  لەتەك  دیكە  نوێنەری  بیست 

بەوانە  دەنگی  خەڵك  كە  كاتێكدا  لە  پەرلەمان 

نەداوە، ئەمە یەكێك بوو لە مۆدێلە خراپەكانی 

هەڵبژاردنەكان  من  ڕای  بە  بۆ؟  هەڵبژاردن. 

لەتەك هەڕەشەی كۆمەاڵیەتی دەستەویەخەیە 

كە بە بۆچوونی من بە گەڕانەوەی دەسەاڵت بە 

دەستی خەڵك ڕاست نابێتەوە. 

ماوەی  درێژیی  لە  بریتییە  خاڵ  چوارەم 

خەڵكی  عێراقدا  لە  هەڵبژاردن.  بانگەشەی 

دەكرێن،  سەرقاڵ  بانگەشەوە  بە  مانگ  شەش 

هەر ئەمەش خۆی بۆخۆی دەبێتە هۆی بێزاری و 

وەڕەسبوونی خەڵك. ئەمە جگە لەوەی كە خەڵكی 

خۆیان  ئیرادەی  بەرهەمی  بە  دەسەاڵت  عێراق 

نازانن، چونكە شۆڕشیان بۆ نەكردووە، بەڵكوو 

پێشوویان  ڕژێمی  هاوپەیمانەكانی؛  و  ئەمەریكا 

بەرهەمی  بە  دەسەاڵت  بۆیە  بردووە.  لەناو 

ببێت،  چارەسەر  دەبێ  ئەمە  دەزانن.  دەرەكی 

بەرامبەر بەم دەسەاڵتە  بە جۆرێك كە خەڵكی 

ئەو  لێرە  بكات.  بەرپرسیارێتی  بە  هەست 

تەنانەت  نابینین.  نیشتمان  بۆ  خۆشەویستییە 

هان  خەڵك  كە  نییە  نیشتمانی  تەلەڤزیۆنێكی 
سیاسەتگوزاری  چونكە  هەڵبژاردن،  بۆ  بدات 

بەشداریی  ڕێژەی  كە  بزانن  باش  ئەوە  نەكراوە. 

هەرێم لە هەڵبژاردنەكاندا یەكسانە بە قورسایی 

دەبێت  خەڵك  عێراقدا.  جوگرافیای  لە  هەرێم 

میدیای  بكات؟  ئەمە  دەبێت  كێ  تێبگات.  لەمە 

نیشتمانی. میدیای نیشتمانی كە نەبوو، میدیای 

ناكات،  ئەوە  ئەویش  كە  هەیە  تایبەت  كەرتی 

چونكە بەرژەوەندیی خۆی هەیە. دەبێ پێشبینیی 

سیاسەتە  بكرێن،  پێناسە  میكانیزمەكان 

گشتییەكان پێناسە بكرێن. 

اقدا خەڵكی شەش مانگ بە  لە عێر
بانگەشەوە سەرقاڵ دەكرێن، هەر 

ئەمەش خۆی بۆخۆی دەبێتە هۆی بێزاری 
و وەڕەسبوونی خەڵك
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ڕاپۆرت
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هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و 
کابینەى نوێی حکومەتەکەى 

ئیبراهیم ڕەئیسی

ژیلوان لەتیف یارئەحمەد
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لەگەڵ  نوێ  حکومەتى  مامەڵەى  و  هێزانە  ئەم 
شیاوى  و  جددین  باسوخواسێکى  هێزانە؛  ئەم 

هەڵوێستەیە.

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت و 

فۆبیاى هەڵبژاردن

دوای شۆڕ�سی پێکهاتەکانى ئێران لە ساڵی 1979 

و بەر لە جێگیربوونى کۆماری ئیسالمی، حکومەتى 

کاتى لە ئێراندا لەبەرامبەر نیشاندانى نیازی نوێی 

دامەزراندنى  لە  قوم  حەوزەى  ئاینیی  پیاوانى 

وەک  ڕیفراندۆمیان  پر�سی  گونجاو،  سیستمێکى 

پێش،  هێنایە  نیمچەدیموکراتیک  پڕۆسەیەکى 

ئەم هەنگاوە دەرەتانێکی نوێ بوو بۆ کورد و هێزە 

و  تێپەڕێنن  ناسەقامگیر  دۆخى  تا  سیاسییەکان 

لەنێو  خودموختاری  خەونى  بەدیهاتنی  ئاسۆی 

سیستمی نوێدا جێگیر بکەن، بەم پێیە لە سەرەتاوە 
هیچ کام لە هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت نەیاری 

دامەزراندنى کۆمارێکى دیموکراتیکی–پانئیسالمی 

ڕۆژانى  لە  کاتى  حکومەتى  کاتێکیش  نەبوون. 

30–31ى ئازارى 1979 ئەنجامدانى ڕیفراندۆمى 

سەرتاسەریی ڕاگەیاند، لێرەوە گرفتە بنەڕەتییەکانى 

لەبەرامبەر  و  کرد  پێ  دەستی  سیاسییەکان  هێزە 

وەرگرت،  هەڵوێستەیان  گرنگ  وەها  پڕۆسەیەکى 

لەم قۆناغەشدا بە پاساوى نەبوونى ئەلتەرناتیڤ 

و ناڕوونیی نیازى ڕێبەرایەتیی شۆڕش چ لەبەرامبەر 

مەسەلەى خودموختاری لە چوارچێوەى ئێرانێکى 

سوننە،  ئەهلی  موسوڵمانى  بابەتى  لە  چ  ئازاددا، 

تەحریمی ڕیفراندۆمەکەیان کرد و بە ”نا“ وەاڵمیان 

دوابەدواى بەڕێوەچوونى سیانزەیەمین خولی 

ئاکامە  یەکالبوونەوەى  و  ئێران  هەڵبژاردنەکانى 

چاوەڕوانکراوەکەى بە قازانجى بەرەى کۆنەپارێز، 

لەوەى بەربژێری سەرەکییان وەک ئیبراهیم ڕەئی�سی 

بوونە  دی  ئەوانى  و  مایەوە  مەیداندا  لە  بەتەنێ 
دەیخوازى  خامنەیی  ئایەتوڵاڵ  ئەوەى  پشتیوانى 

و  زۆر  دەنگێکى  بە  بەهێز  سەرۆککۆمارێکی  کە 

لەوەى  بێمنەت  تەنانەت  هەڵبژێردرێت،  بێڕکابەر 

نەبوو،  پێویستیش  وەک  دەنگدان  ڕێژەى  کە 
ئەمەش سەرەتاى قۆناغێکى نوێیە لە سەرلەنوێ 

بۆ  ئاماژەیەکە  و  کۆنەپارێزەکان  بااڵدەستیی 

هێنانەپێ�سی کارەکتەرێکی بەهێز و ئەزمووندار کە 

لە قوواڵیى دەزگا ئەمنییەکانەوە سەری دەرهێنا و 

دەکرێت بۆ ئەم قۆناغە بە پشتیوانییەکى بەهێزەوە 

نیشان  ئامادە  و  بەهێز  و  لێزان  فیگەرێکى  وەک 

تەسلیم  کۆنەپارێزەکانى  قۆناغی  ئێرانی  و  بدرێت 

بکرێت.

هەمیشە  وەک  و  کورد  پر�سی  نێوەندەدا  لەم 

گرنگترین ئەو مژارانەیە کە تا ئێستا بێ چارەسەر 

دەسەاڵتى  کاریگەریی  قۆناغی  لە  چ  ماوەتەوە، 

هەژموونى  و  بااڵدەستی  یان  ڕیفۆرمخوازەکاندا 

هێزە  سۆنگەیەشەوە  لەم  کۆنەپارێزەکاندا، 

کە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتى  سیاسییەکانى 

کوردییەکان  ئوستاندە  بەشێکى  نوێنەرایەتیی 

و  هەڵبژاردن  بە  پەیوەست  بابەتى  لە  دەکەن، 

دیدگاى  و  ستراتیج   وزارییەکان  کابینە  پێکهێنانى 

و  گریمانە  قۆناغەشدا  لەم  هەیە،  خۆیان 

ئەگەرەکانى بەردەم تێڕوانین و کارنامەى سیاسیی 
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دایەوە، بەمەش بەشێک لە هێزەکان بۆ هەمیشە 

لەگەڵ  خۆیان  پەیوەندییەکانى  لە  پوازێکیان 

ڕێبەرایەتیی شۆڕش و بابەتى هەڵبژاردن لە ئێراندا 

دا.

یەک  بابەتێک  گرنگترین  دەکرێت  لێرەدا 

شکڵی  لە  کە  بێت،  هێزەکان  تەواوى  هەڵوێستیی 

دەنواند،  خۆیان  هاوبەشدا  کوردیی  بەرەیەکى 

بەرەیەک کە کۆمەڵە و چریکی فیدایی وەک دوو 

وەک  ”حدک“یش  و  ڕادیکاڵ  چەپی  بزووتنەوەى 

و   چەپ  فیکری  بە  کاریگەر  ناسیۆنالیستێکى 

ئایکۆنێکى ئسوڵیی  شێخ عێزەدینی حوسێنی وەک 

لە  چەند  هەر  دەرکەوتن،  دەمڕاست  و  ڕێبەر 

بوون،  ناچوونیەک  و  جیاواز  و  تەواو  ناوەرۆکدا 

کورد  کە  نەگۆڕی  بابەتە  لەو  هیچی  ئەمە  بەاڵم 

لەو دەمەوە کەوتە سێبەری سیستم و هەڵبژاردن 

ئیسالمیدا، هەر چەندە  لە چوارچێوەى کۆمارى 

ساڵی  )15٨1٨(ى  ژمارە  لە  ئیتاڵعات  ڕۆژنامەى 

کوردی  شۆڕشەوە؛  ڕێبەرایەتیی  زارى  لە   1979

وەک پێکهاتەیەکى گرنگ بۆ تەواوکردنى پڕۆسەی 

هەڵبژاردن پێناسە کرد، بەاڵم لەو ڕۆژەوە بەشێکى 

بەرچاو لە هێزە سیاسییەکان فۆبیاى هەڵبژاردن و 

گۆڕانکارییەکانى وەستاندوونى.

ئاشکرایە هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت هیچ 

سیستمی  پێکهاتەى  لە  بەشێک  بە  خۆیان  کات 

ئەزموونى  وێڕای  نەزانیوە،  ئێراندا  لە  سیا�سی 

دانوستانە �سێ خولییەکە لە ماوەى  17ى تشرینی 
کۆمارى  لەنێوان  شوباتى 19٨0  تا  دووەم 1979 

تاقیکردنەوەى  و  و هێزە سیاسییەکاندا  ئیسالمی 

و  ڕۆژهەاڵت  لە  چەکداری  ئەزموونى  یەکەمین 

و  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  لەالیەن  جیهاد  فەتواى 

لەسەر  ناوکى دەوڵەت  بونیادنانەوەى  سەرلەنوێ 

ناوەندگەرایی  سێنتراڵیزمى  و  تیۆکراتی  بنەماى 

تاکە  وەک  شیعەگەرا  ڕۆحانیی  دەزگاى  و  بەهێز 

ئایدۆلۆجیاى جێگیر و نەگۆڕ؛ هێزە سیاسییەکانى 

خستە پەراوێزى بڕیاردان لە چارەنوو�سی خۆیان، 

کارێک  سیاسییەکان  هێزە  ئەمڕۆ  تا  بەمەش 

خەڵکى  ساردکردنەوەى  بدەن  ئەنجامی  بتوانن 

لە  ڕەخنەگرتنە  و  هەڵبژاردن  تەحریمی  و  خۆیان 

ستراتیجی سیا�سی، ئەمنی، ئابووری و کۆمەاڵیەتیی 

بەرنامەیەکى  دەنا  ئێران،  جیاوازەکانى  حکومەتە 

وردیان سەبارەت بە ئامادەیی خۆیان لەبەرامبەر 

نییە،  وزارییەکاندا  کابینە  تازەی  هەلومەرجى 

تۆتالیتێر  سیستمی  بابەتى  لە  ڕەخنەکانیشیان 

ڕای  بێهەڵوێستیی  و  ئێران  بەمیلیتاریستکردنى  و 

حکومەت  جینایەتەکانى  لەبەرامبەر  نێودەوڵەتى 

و  کۆمەاڵیەتییەکان  گرفتە  و  کورد  بە  دەرهەق 

ئەوەى  بێ  دەسووڕێتەوە،  بێکاری  و  کەمئاوی 

هاواڵتیانى کورد لەسەر شێوازى داخوازییەکانیان 

و  ئوستاند  نوێنەری  و  حکومەت  لەبەرامبەر 

لەسەر  بن  جددیتر  کە  بهێنن  بار  شارەوانییەکان 

داواکاری و مافەکانیان، بەپێچەوانەوە تا دەکرێت 

هەوڵی ڕاکێشان و بەئۆردووگانشینیی خەڵکەکەى 

دەکەن، ئەمەش وای کردووە کە کورد وەک پرس 

لەژێر چنگى ئەم هێزانەدا بە الوازى بمێنێتەوە و 

الی کۆمارى ئیسالمی چیدی وەک دۆزی نەتەوەیی 

لەوەى کێشەکانى کورد وەک  زیاتر  نەکرێت  باس 
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و  بکرێت  سەیر  نەتەوەیی  نەک  ئەمنی  پرسێکی 

هێزەکانى دەرەوەى سیستمەکەى بە کوردیشەوە، 

وەک بەرهەڵستکاری ڕژێمەکەى سەیر بکات و بە 

سەرچاوەى هەڕەشە بۆ ئەزموونەکەى بزانێـت.

ئاڵنگارییەکانى پێکهێنانى حکومەت لەبەردەم 

هێزە کوردییەکان

لەو  ڕۆژهەاڵت  سیاسییەکانى  هێزە  ئەمڕۆ  تا 

کابینەى  پێکهێنانى  و  هەڵبژاردن  کە  بڕوایەدان 

باوەرپێکراو  میکانیزمێکى  وەک  حکومەتەکان 

بەدەستەوە،  نادات  خۆی  ڕاستەقینەی  ماناى 

و  دیموکراتیک  پێوەری  نەبوونى  پاساوى  بە 

دیموکراتی  کایەیەکى  وەک  پڕۆسەکە  نیشتمانی، 

دەنگى  بۆ  فۆرمێک  و  خەڵک  دەسەاڵتى  و 

هاواڵتیان و دەستاودەستیی دەسەاڵت نایبینن، تا 

چارەنوو�سی خۆیانی پێ یەکال بکەنەوە و نوێنەریان 

لەنێو پەرلەمان و حکومەتدا دەستنیشان بکەن، 

خۆیان  لەبەردەم  ئاڵنگاری  چەندین  ڕووەوە  لەم 

کابینەى  پێکهێنانى  هەنگاوەکانى  و  هەڵبژاردن  و 

وزاریدا دەبینن، بۆ وێنا بەهەمیشەیی لەو بڕوایەدان 

لەگەڵ  هەرگیز  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  خودى  کە 

چەمکی دیموکراتیی گەلیدا نەبوو و بە بەرهەمى 

داوە،  لەقەڵەم  زایۆنیزمى  و  ڕۆژئاوا  مانیفاکتۆری 

دواتریش یاساى بنەڕەتى وەک مەزنترین بەربەستی 

کابینەى  پێکهێنانى  و  هەڵبژاردن  بۆ  خۆیان 

حکومەت دەبینن. یاساى بنەڕەتى کە لە 110 ماددە 

پێک هاتووە، بەتایبەت کە تیۆری ویالیەتى فەقیهه 

وەک بناغەی سیستمەکە جێگیر کراوە. لە مادەى 

)5(، ڕێبەرایەتیی شۆڕش زۆرینە دەسەاڵتەکانى لە 

لەو  تر  یەکێکی  کۆ کردووەتەوە. هەروەها  خۆیدا 

کۆسپانە ئەنجوومەنى پاراستنی یاساى بنەڕەتییە، 

لەالیەن  ئەنجامەکانى  کە  ”نگهبان“،  شوورای 

بەرپر�سی دەزگاى دادوەرییەوە دادەنرێت و ئەمەى 
دیاری  ڕێبەرەوە  خودى  لەالیەن  دووەمیشیان 

سیاسییەکان  هێزە  بڕواى  لە  ئەمەش  دەکرێت، 

هەر  لە  حکومەتە  پێکهێنانى  بەتاڵکردنەوەى 

جووڵەیەکى دیموکراتی. هەروەها بەربەستێکى تر 

مادەى )12(یە کە سەرچاوەى هەاڵواردنە و تێیدا 

پێشوەختە مافی خۆپااڵوتنی لە نەتەوە جیاوازەکان 

پۆستی  بۆ  ژنان  و  ئایینییەکان  کەمایەتییە  و 

سەرۆککۆمارى هەڵپەساردووە. بەپێی مادەى )٦2( 

سەرجەم  پێویستە  بنەڕەتى،  یاساى  )11٤(ى  و 

شیعەی  و  بن  نێر  سەرۆککۆمار  کاندیدەکانى 

دوازدە ئیمامى بن و بە فلتەرى خودى ڕێبەردا ڕەت 

هەڵبژاردن  دەگەیەنن  واتایە  ئەو  ئەمانەش  بن، 

ئەم  و  خەڵک  بەشداریى  بە  ڕێگەی  ترۆپکیدا  لە 

وەک  چ  نەداوە  کوردستاندا  لە  سیاسییانە  هێزە 

بۆچوونى  و  ئسوڵیەت  وەک  چ  جودا،  نەتەوەی 

مەزهەبی، ئەوەى کە هەیە مافی دەنگدانى خەڵکە 

و  گوند  شووراى  ئەنجوومەنى  و  پەرلەمان  بۆ 

شارەکان کە لەژێر چاودێریی تونددان.

لەم سۆنگەیەوە هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت 

گەیشتوونەتە ئەوەی کە هەڵبژاردنى سەرۆککۆمار 

و  پێکهێنانى حکومەتى نوێ لەژێر فەرمانى خودى 

سیاسییان  بەشداریی  و  مانۆڕ  ڕێگەى  ڕێبەردا 

و  سەرۆککۆمار  خودى  تەنانەت  چونکە  نادات، 
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ڕاگوزەر  ڕێبەردا  فیلتەرى  بە  وەزیرەکان  زۆرینەى 

کاریگەریى  و  هێز  ئاستی  بۆیە  هەر  دەکەن، 

ڕادەى  بە  پەیوەستە  کابینەکەى  و  سەرۆککۆمار 

خەڵکەکەى،  نەک  ڕێبەر  خودى  پاڵپشتییەکانی 

یاساى  )10(ى  و   )9( مادەکانى  لە  ئەمەش 

لێ کراوەتەوە، بۆ وێنا خاتەمى  بنەڕەتیدا جەختی 

کە پتر لە 20 ملیۆن دەنگی هێنا، لە کۆتاییەکانیدا 

ڕایگەیاند کە شتانێکى ئەوتۆی وەدەست نییە.

کابینە وزارییەکەى ئیبراهیم ڕەئی�سی و هەڵوێستی 

هێزە سیاسییەکان

فیگەرە  گرنگترین  لە  یەک  ڕەئی�سی 

بوو،  کۆنەپارێزەکان  باڵی  نێو  سیاسییەکانى 

لە چەند مانگى  بەر  بێڕکابەر  تاکە سیاسیی  وەک 

دەست  سەرکەوتنەکەى  ئەنجامى  هەڵبژاردن؛ 

لە  ڕۆژهەاڵت  سیاسییەکانى  هێزە  کەوتبوو. 

دژبەرانە  و  توند  زمانى  بە  کاندیدبوونى  سەرەتاى 

و  بنچینەیی  گرفتە  وێڕای  گرت،  سەنگەریان 

بە  پەیوەست  بابەتى  لە  هەمیشەییەکانیان 

خودى  حکومەتەکان،  پێکهێنانى  و  هەڵبژاردن 

دەبینن  جددیتر  مەترسیی  و  هەڕەشە  بە  ڕەئی�سی 

سەرەتاى  لە  بۆیە  هەر  ئایندەیان.  لەسەر 

سیاسییەکان  هێزە  هەڵبژاردن،  بانگەشەکانى 

کرد  دژایەتییەکە  ئاستی  لەسەر  کاریان  بەچڕی 

کەمتەرخەمیی  ئاستی  بوون  ئەوەدا  هەوڵی  لە  و 

بابەتە  لەبەرامبەر  درووشمەکانى  و  بانگەشە 

نەتەوەییەکانى وەک پر�سی هەستیارى کورد نیشانى 

خەڵک بدەن.

شاراوە نییە دەسەاڵتى سیا�سی لەنێو کۆمارى 

بووە، ڕەوتى  پەرت  ئیسالمیدا بەسەر دوو ڕەوتدا 

ڕیفۆرمخواز و کۆنەپارێزەکان کە بە میرات لە باڵی 

ڕاست و چەپی حیزبی کۆمارى ئێرانەوە ماونەتەوە، 

ملمالنێ و کێبڕکێی هەڵبژاردنەکان لەنێوان ئەم دوو 

ڕەوتەدا یەکال دەبێتەوە، بەاڵم لەم هەڵبژاردنانەی 

پەرلەمان و سەرۆککۆماری و ئەنجوومەنی شار و 

گوند  و ئەنجوومەنی شارەزایان لە ساڵی 2020، 

هێزە  ڕکێفی  ژێر  کەوتە  بەتەواوی  دەسەاڵت 

کۆنەپارێزەکان، ئەمەش مایەی ترسە لە تێڕوانینی 

ڕۆژهەاڵتدا،  سیاسییەکانى  هێزە  لە  بەشێک 

و  ئسوڵگەرا  ڕەوتى  هەردوو  لەنێو  چەندە  هەر 

ڕیفۆرمخوازەکاندا بەرنامەیەکى دیار و ئاشکرا بۆ 

ئاڕاستەکردنى کۆمەڵگەى کوردی نییە، لە کاتێکدا 

و  کولتووری  و  سیا�سی   و  کۆمەاڵیەتى  ڕووی  لە 

فەرهەنگییەوە دەکرێت بار بهێنرێن، بەاڵم لەگەڵ 

ئەوەشدا هەندێک لە هێزە سیاسییەکان بەو پێیەی 

لەنێو  کوردن  خەڵکى  لە  بەشێک  نوێنەرایەتیی 

ئوستاندەکاندا، لە هەندێک کاتدا ناتوانن بێالیەن 

و  دۆگمایی  زنجیری  و  بن  تەماشاکەر  تەنها  و  بن 

داخراویان پساندووە و هەوڵیان داوە کاریگەرییان 

لەسەر هەڵبژاردن هەبێت، لەم ڕووەوە بە شێوەى 

ڕیفۆرمخوازیان  بەرەى  پاڵپشتیی  ناڕاستەوخۆ 

کردووە تا لەو ڕێگەیەوە ئومێد بە گۆڕانکاریی ڕێژەیی 

لە ستراتیجی کۆمارى ئیسالمی هەڵبگرن، تەنانەت 

لە یەکەمین خولی هەڵبژاردنى مەجلی�سی شوورای 

بە  ناسراو   ،135٨ ڕەشەمەى  2٤ى  لە  ئیسالمی 

حیزبی  وەک  هێزێکى  میللى،  شوورای  مەجلی�سی 
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دەنگى  کاندیدەکانى  و  کرد  بەشداریی  دیموکرات 

زۆرینەیان لە ئوستانەکانى مەهاباد هێنا، یاخود لە 

هەڵبژاردنى سەرۆککۆمارى ساڵی 1372 کە کێبڕکێی 

نێوان هاشمی ڕەفسەنجانى و ئەحمەد تەوەکەلی 

لە  داواى  پەردە  بێ  ”حدکا“  دووەم،  کەوتە گەڕی 

الیەنگرانى کرد لەبەرامبەر تاوان و جینایەتەکانى 

بۆ  بدەن  دەنگ  کوردستاندا  لە  ڕەفسەنجانی 

سەرخستنی تەوەکەلی و نوێنەری میانڕەوان.

خولی  هەڵبژاردنەکانى  لە  شێوە  هەمان  بە 

شوورای  یەكەمی  خولی  و  مەجلیس  شەشەمى 

بەڕێوە  ساڵێکدا  ماوەى  لە  کە  گوندەکان  و  شار 

داوایان  سیاسییەکان  هێزە  لە  ژمارەیەک  چوون، 

و  شایستە  کەسانێکی  کرد  الیەنگرانیان  لە 

و  بدەن  پێ  دەنگیان  دەکرێت  و  هەن  لێهاتوو 

گوندەکانى  و  شار  بە  خزمەتکردن  پاساوى  بە 

تەنانەت  وەربگیرێـت،  لێ  کەڵکیان  کوردستان 

پاش هەڵبژاردنەکانى مەجلی�سی شەشەم نوێنەرە 

فراکسیۆنێکى  جار  یەکەمین  بۆ  کوردەکان 

هێنا،  پێک  کورد  نوێنەرانى  ناوى  بە  هاوبەشیان 

لە  ئەو خولەی مەجلیس  کۆتایىهاتنی  بەاڵم دواى 

ڕەت  شیاوێتییان  ”نگهبان“ەوە   شووراى  الیەن 

ساڵی   10 ماوەى  لە  کرد  وای  ئەمەش  کرایەوە، 

نێوان  نزیکایەتیی  بۆ  خواستێک  هەر  ڕابردوودا 

خەڵک و حیزبە سیاسییەکان لە بابەتى پەیوەست 

وزارییەکان  کابینە  پێکهێنانى  و  هەڵبژاردن  بە 

بن،  ڕیفۆرمخوازەکان  هەستی  و  سۆز  چاوەڕێی 

بەتەواوى ڕەت  چونکە لەالیەن کۆنەپارێزەکانەوە 

دەکرێنەوە.

نوێنەرایەتیی  پێیەی  بەو  ڕەئی�سی  هەڵبژاردنى 

باڵی بەهێزى کۆنەپارێزەکان بوو، بەزوویى لەالیەن 

بەیاننامەیەکى  لە  سیاسییەکان  هێزە  تەواوى 

کۆمەڵەى  لە  هەریەک  بەشداریى  بە  هاوبەشدا 

دیموکراتى  حیزبی  ئێران،  کوردستانى  شۆڕشگێڕی 

کوردستانى  دیموکراتى  حیزبی  و  کوردستان 

کۆنەپارێزەکان  و  ڕەئی�سی  بە  دەنگدانیان  ئێران 

دەقی  لە  بوو  ”پژاک“یش  چی  هەر  کرد،  بایکۆت 
ناوخۆی  لە  الیەنگرانى  بایکۆتى  ڕاگەیەنراوێکدا 

ئێراندا ڕاگەیاند، تا کەمترین ئاستی دەنگدان لەنێو 

ئوستاندەکانى کوردستاندا تۆمار بکرێت.

خەڵکى  بێدارکردنەوەى  ئەوەشدا  لەگەڵ 

کاریگەرییەکانى  مەترسیی  لەبەرامبەر  کوردستان 

سۆنگەى  لە  ڕەئی�سی  حکومییەکەى  کابینە 

ئەزموونى نێو دامودەزگا ئەمنی و جاسووسییەکانە 

و نزیکی ئایەتوڵاڵ خامنەییە، هەروەها دیاریکردنى 

دانانى  و  داد  سەرۆکى  وەک  ئێژەیی  موحسین 

عەبدوڵاڵهیان  ئەمیر  حسێن  وەک  کارەکتەرێکى 
ئێران کە خوێندکارى  لە پۆستی وەزیرى دەرەوەى 

بەرنامە  شوێنهەڵگرى  و  بووە  سولەیمانى  قاسم 

ئوسوڵگەرا  کەسایەتییەکى  و  سیاسییەکەیەتى 

و پاڵپشتی بەهێزى ڕێبەری هەیە، بەم شێوەیەش 

توندئاژۆیان  سەربازیی  و  ئەمنی  تەواوى  تیمێکى 

لە لوتکەى کابینەى حکومەتدا پێک هێناوە، لەو 

الیەنگرانى  و  کوردستان  خەڵکی  کە  ڕوانگەیەی 

حیزب و هێزە سیاسییەکان هەستیارییەکى زۆریان 

ئەمنییەکان  و  جاسوو�سی  دەزگاى  لەبەرامبەر 

هەیە، هەر بۆیە لە سەرەتاى دەستبەکاربوونیەوە 



90

No.1, October 2021

و  هێز  بارەگای  لەسەر  هەڕەشەکان  و  مەتر�سی 

الیەنە سیاسییەکان لە ڕۆژهەاڵت و ئۆردووگاکانیان 

لە هەرێمی کوردستان زیاد بووە.

سەرەتاى  ڕەئی�سی  هاتنەسەرکارى  دە�سێ 

باڵی  کە  بێت  قۆناغە  ئەو  دەستپێکردنى 

یەکالکردنەوەى  و  البردن  سەرقاڵی  کۆنەپارێزان 

مەترسیی فایلە ئەمنییەکان بن لەسەر ئاسای�سی 

ڕەئی�سی،  هاتنی  بە  چونکە  ڕەوتەکەیان،  و  ئێران 

جووڵەى هێزە ئەمنی و سەربازییەکان زیاتر بوون 

و ئەفسەرە بااڵکانى سوپا لێدوان و دەرکەوتنیان 

دەرەوە  و  ناوخۆ  و  داد  وەزارەتەکانى  بووە،  زیاتر 

و  گوتار  هەبووە،  فەرمییان  لێدوانى  زۆرترین 

گومانى  و  بوون  زێدتر  هەڕەشەئامێز  باڵوکراوەى 

دروست  هەرێمایەتی  سەقامگیریی  لەسەر  زۆری 

جموجووڵە  پەڕەگرتنی  کوردستاندا  لە  کردووە، 

سەربازییەکان خێراتر بووە، تەنانەت لە مەراسیمی 

ڕاپۆرتێکى  بەپێی  ڕەئیسیدا  سوێندخواردنى 

منداڵێکى  ئینتەرناشناڵ“  ”ئەمینستی  ڕۆژنامەى 
سەنجەرى  سەجاد  ناوى  بە  ساڵ   15 تەمەن 

کرماشان  پارێزگاى  لە  ئاباد  دزێڵ  زیندانى  لە 

لەسێدارە درا و دەنگدانەوەیەکى بەهێزی لەالیەن 

ڕێکخراوى لێبوردنى نێودەوڵەتییەوە لێ کەوتەوە و 

بێگومان لەالیەن هێزە سیاسییەکانى کوردستانەوە 

بەتوندى سەرکۆنە کرا و وەک زەنگی مەترسیدار 

بۆ دەستپێکى قۆناغێکى نوێ لێک درایەوە.

کوردییەکان  هێزە  دژایەتیی  تری  فاکتەرێکی 

ناوچە  لە  کە  ئەوەیە  ڕەئی�سی  کابینەکەى  بۆ 

زۆر  سەربازى   و  ئەمنی  گوشارێکی  کوردییەکان 

بەزەقی هەست پێ دەکرێت، تەنانەت سەرۆکپارێزگا 

کوردییەکان هەر ئەم بۆچوونەیان هەیە و کارێکی 

و   سیا�سی  پێشکەوتنی  و  پەرەسەندن  بۆ  ئەوتۆ 

ئابووریی  دۆخى  چونکە  نادرێت،  ئەنجام  ئابووری 

گشتی،  هۆکارى  زۆر  بە  کوردنشییەکان  ناوچە 

بنچینەیی و ئەمنی پەراوێز خراوە و گەندەڵی و ڕانت 

و بێکاری و هەژاری و هەاڵوسان و نەبوونى دەرفەتى 

یەکسان وەک هۆکارگەلێکى بەردەوام خراپتربوونى 

چەند قاتەى بە هۆی کۆرۆنا و ئابڵوقەی ڕۆژئاوا؛ 

گوشارێکى زۆری بۆ خەڵکەکەى هێناوە.

بەم هۆیەوە کارنامەى حکومەتەکەى ڕەئی�سی 

پرسە  لەبەرامبەر  کوردییەکانەوە  هێزە  لەالیەن 
بێکاری  وەک  ڕەخنە  بەر  داوەتە  گرنگەکاندا 

میکانزیمی  نەبوونى  و  کۆرۆنا  و  کەمئاوی  و 

بۆ  نوێ  حکومەتى  ئامادەیی  و  خێرا  چارەسەری 

بەگشتی  ئێران  بەرۆکى  کە  کێشانە  گەرمە  ئەم 

هەروەها  گرتووە،  بەتایبەتى  کوردستانى  و 

و  ئێران  دانوستانى  شکستی  مەترسییەکانى 

هێزە  کە  بوون  بابەتانە  ئەو  گرنگترین  ڕۆژئاواش 

پێشبینیی  و  دەدوێن  بارەیەوە  لە  سیاسییەکان 

شکست و گلۆربوونەوەى لێ دەکەن.

هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت لەنێوان 

هەڕەشەکانى کابینەکەى ڕەئی�سی و هەرێمی 

کوردستاندا

نیشانیان  وا  کوردستان  ڕۆژهەاڵتى  هێزەکانى 

دا کە گرەوەکانیان لەسەر ڕەئی�سی و کابینەکەى 

لە  و  نەبرد  زۆری  دەگەڕێت،  ڕاستی  لەدەورى 
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بۆ  هەڕەشەکان  سوێندخواردنەکەدا  مەراسیمی 

سەر هێزە سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت وەک مژارێکى 

ئامادەبوونى  وادەى  لە  باسوخواس.  هاتە  گرنگ 

مەراسیمی  لە  هەرێم  حکومەتى  بااڵی  شاندی 

ئاڕاستەى  توندى  پەیامێکى  سوێندخواردنەکەدا 

داوای  ئێران  دەرەوەى  وەزیرى  کرد،  شاندەکە 

سیاسییەکانى  الیەنە  و  هێز  زووترە  چی  هەر  کرد 

ئەمەش  دەربکرێن،  هەرێم  خاکى  لە  ڕۆژهەاڵت 

ئاماژەیەک بۆ ئەنجامى ئەو ڕێککەوتنەوەى  وەک 

ئێران و تورکیا و عێراقدا  لەنێوان  لە بەغداد  کە 

مانگى حوزەیران گرێ دراوە، پر�سی دەستوەردانى 

واڵتانە  لەو  یەک  هەر  ئۆپۆزسیۆنى  و  هەرێمی 

ڕێککەوتنی لەسەر کراوە.

هێزەکانى  کشانەوەى  پر�سی  کە  کاتێکدا  لە   

بەرپرسانى  بووە،  گەرمتر  عێراق  لە  ئەمەریکا 

هەرێمیش خوازیارى هەنگاوێکى لەو شێوەیە نین، 

بابەتى  کە  کردووەتەوە  ئێران  بۆ  دەرگاى  ئەمەش 

یەکال  لە خاکى هەرێم  بوونى هێزەکانى ڕۆژهەاڵت 

ئۆپەراسیۆنە  زیادبوونى  ترەوە  لە الیەکى  بکاتەوە، 

دژ  هەرێم  سنوورەکانى  لە  تورکیا  سەربازییەکانى 

عێراق  دەرەوەى  وەزیرى  گوتارى  و  پەکەکە  بە 

ئەو  تورکیا؛  بە  دا  مەشروعیەتی  لە  جۆرێک  کە 

هێزەکانى  بوونى  کە  باس  بەر  هێناوەتەوە  مژارەى 

حکومەتەکەى  بۆ  بێت  پاساوێک  ڕۆژهەاڵتیش 

ڕەئی�سی تا فشار و دەستوەردانەکانى خێرا و زێدتر 

بکات. 

لەم سۆنگەیەوە ڕەئی�سی بە هاوکاریی گرووپە 

لە  میلیشیاییەکان  هێزە  و  شیعییەکان  وەالئییە 

عێراق و لە ڕێگەى فالح فەیازى سەرۆکى دەستەى 

پەیامێکى  دى  جارێکى  بۆ  شەعبی،  حەشدى 

هەڕەشەی نارد و داوای کرد کە هەرێمی کوردستان 

لە ملمالنێکانى نێوان تاران و واشنتندا پشتیوانیی 

ئەمەریکا نەکات و ڕێگر بێت لە کشانى سوپاى ئەو 

کردنەوەى  و  کوردستان  خاکى  قوواڵیى  بۆ  واڵتە 

هەر  لە  تەنانەت  و  ئەمنی  و  سەربازی  بارەگاى 

هەرێمی  لە  ئەمەریکا  سەربازییەکانى  بنکە  چوار 

کوردستان کە دەکەونە ناوچەکانى  )فڕۆکەخانە، 

هێزەکانیان  هەولێر(  و  هەڵەبجە  هەریر، 

کوردستانیش  هەرێمی  بەرپرسانى  بکشێننەوە، 

گرەنتیی زامنکردنى ئاسایش و سەقامگیریی هەرێم 

حەشدی  مەترسییەکانى  دوورخستنەوەى  و 

بە  قایلبوونیانە  مەرجى  هەولێر  لەسەر  شەعبی 

کشانەوى هێزەکانى ئەمەریکا.

لە چوارچێوەى ئەم جووڵە نوێیەدا لە 11ی 

لەگەڵ  تایبەتدا  دیدارێکى  لە  فەیاز  فالح  ئابدا، 

لە  جەختیان  و  بوونەوە  کۆ  بارزانى  مەسعوود 

ئەمنیی  و  سەربازى  هەماهەنگیی  دروستکردنى 

نێوان پێشمەرگە و هێزە عێراقییەکان کردەوە، کە 

دە�سێ هەنگاوى یەکەمى و کردەیی حکومەتەکەى 

دایە  ئۆفەرەی  ئەو  ئێران  هاوکات  بێت،  ڕەئی�سی 

ملمالنێ  لەم  کوردستان  هەرێمی  ئەگەر  بارزانى 

هاوکار  تاران  ئەوا  ئەمەریکا،  پاڵ  نەچێتە  نوێیە 

هەولێر  نێوان  دۆخى  هێورکردنەوەى  بۆ  دەبێت 

سەر  بۆ  فشارەکانى  و  شیعییەکان  میلیشیا  و 

حکومەتى عێراق لەبەرامبەر ناردنى بەشەبودجەى 

بۆیە  هەر  دەکات،  پێ  دەست  بەغداد  لە  هەرێم 
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لە  هاوپەیمانەکانى  و  ڕەئی�سی  حکومەتەکەى 

بە  کوردستان  هەرێمی  لەوەیە  چاویان  عێراق 

دوور  ئەمەریکا  لە  و  بێت  ڕازی  ئۆفەرەکانیان 

وەاڵمێکى  کوردستانیش  هەرێمی  بکەونەوە، 

ئەرێنی هەبێت تا ڕووداوەکانى 1٦ى ئۆکتۆبەر ڕوو 

نەداتەوە و کوردستانیش لە پەالمارەکانى میلیشیا 

شیعییەکان بپارێزن.

بە  هەرێم  بەرپرسانى  قایلبوونى  بە 

یەکەم  زەرەمەندى  تاران،  داخوازییەکانى 

و  بنکە  کە  ڕۆژهەاڵتن  سیاسییەکانى  هێزە 

ئۆردووگاکانیان لە هەرێمی کوردستانە، چونکە بە 

کەمبوونەوەى کاریگەرییەکانى ئەمەریکا لە عێراق 

دەبێت  دەستخاڵی  تاران  کوردستان،  هەرێمی  و 

بۆ فشارخستنە سەر بارەگاى هێزە سیاسییەکانى 

وەدەرنانیان،  و  کوردستان  هەرێمی  لە  ڕۆژهەاڵت 

تاران  نێوان  ستراتیجیی  ڕێککەوتنی  هاوشێوەى 

دوورخستنەوەى  بۆ  مالیکی  حکومەتەکەى  و 

لە هاوینی 2010دا  هێزەکانى موجاهیدنى خەڵک 

لە کەمپی ئەشرەفەوە بۆ خاکی ئەلبانیا.

کردەییان  هەنگاوى  گومانى  فشارانە  ئەم 

هێزە  سەر  بۆ  هەڕەشەکان  و  لێدەكرێت 

لە  کوردستان  ڕۆژهەاڵتى  سیاسییەکانى 

کابینەکەى  دەستبەکاربوونى  سەرەتاى 

وەک  ئاشکرا،  هەڕەشەی  بوونە  ڕەئیسیدا 

هێزەکانى  وەزیری  ئەیلوولدا  ٦ی  لە  ئەوەى 

دوورکەوتنەوە  بە  دا  هۆشداریی  ئێران  وشکانیی 

سیاسییەکانى  هێزە  بارەگاکانى  لەدەوری 

بۆردوومانکردنى  بۆ  ئاماژەیەک  وەک  ڕۆژهەاڵت 

7ى  لە  و  دواتر  ڕۆژی  بارەگاکانیان.  و  بنکە 

لە  ئەمروز“  ”وەتەن  ڕۆژنامەى  ئەیلوولدا 
پاکیور  محەمەد  زارى  لە  3297دا  ژمارەى 

کە  ڕایگەیاند  زەمینییەکان،  هێزە  فەرماندەى 

سیاسییەکانى  هێزە  ڕووی  بە  مووشەکەکانیان 

لێدانى  پەیامی  زیاتر  کە  ئامادەیە  ڕۆژهەاڵت 

هەڕەشە،  بەتەنها  نەک  بوو  تێدا  کردەیی 

سوپاى  هێزەکانى  ئەیلوولدا  9ى  لە  بۆیە  هەر 

بێفڕۆکەوان  فڕۆکەى   )٦( ڕێگەى  لە  پاسداران 

ماوەى  بۆ  کوردستانیان  هەرێمی  سنوورەکانى 

ژمارەیەکى  هەروەها  کرد،  بۆردوومان  کاتژمێر   ٤

شارەکانى  لە  ناوخۆ  پۆلی�سی  و  سوپا  لە  زۆر 

بانە، مەریوان و پیرانشار باڵوەیان پێ کراوە، لە 

كە  کۆمەڵە،  ناوەندى  کۆمیتەى  بەرامبەریشدا 

دەكاتە ڕێکخراوى کوردستانى حیزبی کۆمۆنیستی 

ڕاگەیەنراوێکى  لە  ڕۆژدا  هەمان  لە  ئێران 

بەوەى  دایەوە  هەڕەشەکانى  وەاڵمى  خێرادا 

بۆ  دەستدرێژییە  ئیسالمی  کۆمارى  ئامانجى 

تورکیا،  هاوشێوەى  کوردستان  هەرێمی  سەر 

هێزە  سەر  بۆ  بن  مەتر�سی  مایەى  لەوەى  زیاتر 

بەرهەڵستکارەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان، 

لێرەدا وا دەردەکەوێت کە کابینە نوێیەکەى 

ڕەئی�سی زیاتر لە هەر حکومەتێکى تر لە ماوەى 

بە  ڕۆژهەاڵت  هێزەکانى  ڕابردوو  ساڵی   21

لەسەر  دەزانن  گەورە  مەترسیی  سەرچاوەى 

پرسەیان  ئەم  واڵتەکەیان،  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

زیاتر لە هەر بابەتێکی تر ورووژاندووە و تەنانەت 

دژ بە ڕێککەوتنی ”جنێڤ 1 و 2“  وەستاونەتەوە 
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لە  ماوەیەک  بۆ  سیا�سی  هێزێکی  هەر  کە 

بکەوێت  چەکداری  و  سیا�سی  جموجووڵی 

داڵدەدانى  مافی  واڵتێک،  هەر  بە  بەرامبەر 

پێویستە  و  دەبێت  ترەوە  واڵتێکى  لەالیەن 

کە  بپارێزرێت،  کۆنگرەکە  لە  ئەندام  واڵتانى 

ئەندامەکان،  واڵتە  لە  یەکێکە  ئێران  بێگومان 

هەر بۆیە ڕەئی�سی ئامادەى شکاندنى ڕێککەوتنە 

هێزە  دەرکردنى  لەبەرامبەر  نێودەوڵەتییەکانە 

سیاسییەکانى ڕۆژهەاڵت.

هەوڵی  ڕەئی�سی  حکومەتەکەى  ڕووەوە  لەم 

پرسەکانى  لە  هەریەک  لە  سوودوەرگرن  بە  داوە 

ئۆپەراسیۆنە  و  عێراق  لە  ئەمەریکا  کشانەوەى 

سەربازییەکانی تورکیا و الوازیى حکومەتى عێراق 

وەک  خۆی،  سەروەریى  و  سنوور  پاراستنی  لە 

لە  ئەمەریکا  ئەڵتەرناتیڤی  و  کاریگەر  هێزێکى 

سیاسییەکانى  هێزە  و  بکەن  مانۆڕ  ناوچەکەدا 

ڕۆژهەاڵت وەک کلیلی ئەم هەنگاوە سەیر بکەن 

و زیاتر لەوە پاساوێک بن بۆ ئامادەیى ئێران و هێزە 

وەالئییەکانى بۆ قۆناغی دواى کشانەوى ئەمەریکا 

لە عێراق، چونکە بەو پێودانگە هێزە سیاسییەکانى 

و  ڕابردوودا شەڕ  ماوەى 21 ساڵی  لە  ڕۆژهەاڵت 

جووڵەى چەکداریی ئەوتۆیان نەبووە و جگە لە 

کارى تەبلیغاتى؛ مەترسیی چەکداری و ئەمنییان 

ئەوتۆیان  کاریگەرییەکى  و  نەکردووە  دروست 

کابینە  ئەم  هەوڵەکانى  ترەوە  الیەکى  لە  نەبووە، 

کابینەکەى  هەنگاوەکانى  بە  کۆتاییهێنانە  نوێیە 

بۆ  ڕیفۆرمخوازان  بەرەى  هەوڵەکانى  و  ڕۆحانى 

هێزە  لەگەڵ  نهێنییەکانیان  دانوستانە  و  وتوێژ 

ئەورووپادا.  واڵتانى  لە  ڕۆژهەاڵت  سیاسییەکانى 

لە  پتر  درێژایی  بە  ئەوەى  سەربارى  و  ئەمانە 

ئێران–عێراق،  نێوان  سنووری  لە  1300کم 

هێزەکانى ڕۆژهەاڵتى کوردستان بەتەنها لە 19کم 

چەکى  بە  بچووک  گرووپی  و  شانە  شێوەى  لە 

مەترسییەکى  هەرگیز  و  بوون  نیشتەجێ  سووک 

ئەوتۆ نەبوون و نین.

ڕۆژهەاڵتى  سیاسییەکانى  هێزە  ئێستادا  لە 

سیا�سی   بڕیارە  دووڕیانى  لەنێوان  کوردستان 

و  کوردستاندایە  هەرێمی  ستراتیجییەکانى  و 

چارەنووسیان  دەردەکەوێت  وا  ڕواڵەتدا  لە 

هەرێمی  سیاسیی  سەرکردایەتیی  لەدەست 

و  ڕوون  ناوەرۆکدا  لە  بەاڵم  کوردستاندایە، 

هەرێمی  چ  و  عێراق  حکومەتى  چ  کە  ئاشکرایە 

ئێرانیان  ڕووبەڕووبوونەوەى  تواناى  کوردستان 

خۆیان،  سیادەى  و  سنوور  پاراستنی  بۆ  نییە 

ڕۆژهەاڵتى  سیاسییەکانى  هێزە  ترەوە  الیەکى  لە 

پاراستنی  لە  ڕێزیان  ئەندازەیەک  تا  کوردستان 

و  کوردستان  هەرێمی  خاکى  سەروەری  و  شکۆ 

عێراق گرتووە و نەبوونەتە مایەى هەڕەشەیەکى 

سەر  بۆ  پەالماردانیان  و  هێرش  یان  ئەوتۆ 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتى  و  ئێران   سنوورەکانى 

بۆیە دەکرێت  لە خاکى هەرێمەوە، هەر  نەبووە 

سیاسییەوە  ڕووی  لە  کوردستان  هەرێمی 

فشارەکانى  کەمکردنەوەى  لە  بگێڕێت  ڕۆڵ 

هێزەکانى  لەسەر  ڕەئی�سی  حکومەتەکەى 

ڕۆژهەاڵتى کوردستان و چارەسەرى پرسەکە بە 

ڕێگەى دیالۆگ و گفتوگۆ ئەگەرێکى کراوە بێـت.



94

No.1, October 2021



95

No.1, October 2021

وەرگێڕان



96

No.1, October 2021

نزیکبوونەوەی ئێرانییەکان 
لە تاڵیبان: تێگەیشتن و 

بەردەوامیی گۆڕانکارییەکان

د. دیپیکا ساراسوات.   و. گەالوێژ سۆفی

لە  تاڵیبان  لە  ئێرانییەکان  نزیکبوونەوەی 

سەندووە.  پەرەی  ڕابردوودا  دەیەی  دوو  ماوەی 

وەاڵمدانەوەی  سەرەکی  شێوەیەکی  بە 

لەگەڵ  تاڵیبان  پەیوەندیی  گۆڕانکارییەکانی 
ڕکابەری  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

و  عەرەبی  سعودیەی  و  ئێران  هەرێمی 

هەروەها  عەرەب،  یەکگرتووی  ئیماراتی 

ئێران لەگەڵ واشنتۆن.  پەیوەندییەکانی خودی 

ئەمنی  و  سیا�سی  واقیعی  ڕابردوودا  ساڵی  دە  لە 

ئێرانی  تێوەگالنی  ناوچەکە،  و  ئەفغانستان  لە 

لە  کردووەتەوە،  پشتڕاست  تاڵیبان  لەگەڵ 

ئایدۆلۆژییەکانیش  نیگەرانییە  کاتدا  هەمان 

پشتیان گرتووە.

دەستپێکی بەشدارییەکی وریایانە

ئێران هاوکاریی ئەمەریکای  لە ساڵی 2001، 

هاوکاریی  بە  تاڵیبان،  وەالنانی  لە  کرد 

هاوپەیمانەکانی باکوور کە تاجیک و ئۆزبەک و 
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لە  بووە  بەشێک  مێژووییەوە  و  کولتووری 

هەوڵی  چەندین  پاش  ئەمەش  مەزن،  ئێرانی 

ئێرانی  هەژموونی  سەپاندنی  بۆ  شکستخواردوو 

بەسەریدا بۆ ماوەی زیاتر لە نیوسەدە. لە ساڵی 

بە  کۆتایی  ئاشتی  پەیمانێکی  بە  ئێران   ،1٨57

شەڕی ئەنگلۆ فار�سی هێنا و وازی لە بانگەشەی 

زیادبوونی  بەهۆی  هێنا.  هیرات  بەسەر  خاکی 

لەهەمبەر  واشنتۆن  لەگەڵ  گرژییەکانی 

پڕۆگرامە ناوەکییەکەی، ئێران ناچار بوو جارێکی 

تر خۆی لە تاڵیبان نزیک بکاتەوە، پاش ئەوەی 

”تەوری  لە  بەشێک  وەک  ئێرانی  بوش  سەرۆک 

کاتێک   2007 لە  بەهۆی  کرد،  دیاری  خراپە“ 

هەڵوەشانەوەی  پێش  مانگرتنەکانی  داواکاریی 

لە  واشنتۆن  لە  ئێران  ئەتۆمییەکانی  توانا 

لە  خۆی  سیاسەتی  ئێران  بوو،  هەڵکشاندا 

وەک  کارەزای  حکومەتەکەی  پشتگیریکردنی 

سەنگەرێک دژی تاڵیبان و ئەلقاعیدە گۆڕی بۆ 

بەئامانجی  تاڵیبان  لە  پشتگیری  و  فراوانکردن 

ئەمەریکا  سەربازانی  بۆ  نائارامی  دروستکردنی 

لەو واڵتەدا. ڕۆڵی ئێران لە شانۆی ملمالنێکاندا 

بەشێک  ئەفغانستان،  و  عێراق  لە  نموونە  بۆ 

ڕێگەی  لە  ستراتیژی  گەشەپێدانی  لە  بوو 

تێوەگالندنی هێزە ئەنتی ئێرانییەکان لە دەرەوەی 

سنووری ئێران.

ئاشتیی  پڕۆسەی  لە  ئێران  بەشداریی 

ناوەڕاستی  لە  و  ئێستا  لە  ئەفغانستان، جیاواز 

وەک  تاڵیبانی  ئێران  کاتێک  نەوەدەکاندا، 
سپۆنسەری  سوننەی  توندئاژۆی  گرووپێکی 

گرووپە شیعەکانی لەخۆ دەگرت. لە کۆنفڕان�سی 

لە  گێڕا  بونیادنەرانەی  ڕۆڵێکی  ئێران  بۆن، 

لەسەر حکومەتی  بۆن  بەیاننامەی  بە  گەیشتن 

بۆ  کاتی  دەستووری  و  تاڵیبان  پاش  کاتیی 

ئەفغانستان. تاران هەڵوێستێکی پرۆدیموکراتی 

لەسەر  بوو  سوور  هەبوو،  دژەتیرۆریزمی  و 

ئەوەی کە لە دەستوورە کاتییەکەدا هەڵبژاردنی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  هاوکاریی  و  ئەفغانستان 

جێگیر  ڕێککەوتنەکەدا  ڕەشنوو�سی  لە  تیرۆر 

بکرێت.

بەرژەوەندیی  پۆستتاڵیباندا،  سەردەمی  لە 

پشکی  ڕۆژهەاڵتی،  سنووری  لە  ئێران  ئاسای�سی 

قەرەبووکردنەوەی  یارمەتییەکانی  لە  سەرەکی 

یەکێک  لەوێدا  دراوە.  ئێران  بە  هیرات  پارێزگای 

ئەفغانستان،  لە  ئێران  لەپێشینەکانی  پڕۆژە  لە 

 )IRGC( ئیسالمی  شۆڕ�سی  پاسدارانی  سوپای 

قەاڵ  دۆغارۆن/ئیسالم  سنووری  لە  ڕێگایەکی 

بنیات  دۆالر  ملیۆن   ٦0 تێچووی  بە  هیرات  بۆ 

نا. ئێران زیاتر لە ٦٦0 ملیۆن دۆالری لە 225کم 
باکووری  لە خافەوە کە دەکەوێتە  ئاسنی  هێڵی 

وەبەرهێنان  هیرات؛  بۆ  ئێران  ڕۆژهەاڵتی 

کانوونی  لە  هێڵەکە  1٤0کم  بەشێکی  کردووە. 

یەکەمی 2020 کرایەوە. ئەم پڕۆژانە بەئامانجی 

دروستکردنی بواری کاریگەریی ئابووریی ئێران لە 

هیرات دەکران و بە شێوەیەکی نهێنی دامەزراندنی 

ئۆزبەکستان  و  تاجیکستان  لەگەڵ  پەیوەندی 

کە هاوسنوورن لەگەڵ ئەفغانستان.
ڕووی  لە  هیرات  ئاماژەپێکردنە  شایەنی 
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کە  دەبینی  ئەمەریکا  نوێنەری  و  سعودیە 

ئیسالمیی  شۆڕ�سی  بەرەنگاربوونەوەی  بەشوێن 

ئەکتەرێکی  وەکوو  تاڵیبان  ئێستاش  ئێرانەوەن، 

ناوخۆی ئەفغانستان دەبینێت. لە ساڵی201٤، 

لەگەڵ دەرکەوتنی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و 

شام، بەڕوونی لەالیەن تارانەوە وەکوو دژەشیعە 
و هەڕەشەیەکی جیهانی بینران لەسەر سنووری 

بۆ  تاران  دیدی  ئێران.  ڕۆژئاوای  و  ڕۆژهەاڵت 

ناچارکردنی  بەئامانجی  بوو،  مامناوەند  تاڵیبان 

تاران  ئەفغانستان.  لە  ئەمەریکا  کشانەوەی 

وەکوو  کرد  تاڵیبان  لە  پشتیوانیی  و  پشتگیری 

سەقامگیریی  پڕۆسەی  لە  یاسایی  کارەکتەری 

بە  درێژدان  وەکوو  تەنانەت  ئەفغانستان، 

سیاسەتە نەگۆڕەکەی لە ڕێگەنەدان بە حوکمی 

واڵت  تەواوی  کۆنترۆڵی  یان  پشتۆنەکان  فرەیی 

لەالیەن تاڵیبانەوە لە ڕێگەی شەڕەوە.

کە  بوو  کاتێکدا  لە  فەرمییە  تێڕوانینە  ئەم 
تاڵیبان لە پێشڕەویی خێرادا بوو لە سەرانسەری 

بازنەی  گرنگی  کەسانی  لەالیەن  بەاڵم  واڵتدا، 

گیرا،  لێ  ڕەخنەی  ئێران  لە  ئایینی-سیاسییەوە 

بناژۆخوازەکان  کەیهانی  ڕۆژنامەی  ئەوەی  دوای 

بااڵوە  ڕابەری  لەالیەن  بەڕێوەبەرەکەی  کە 

دانراوە، لە 25ی حوزەیرانی 2021 دەنووسێت 

کە  تاڵیبانەی  لەو  جیاوازە  ئێستا  ”تاڵیبانی  کە 

دەبڕی“،  سەر  خەڵکی  و  دەماننا�سی  پێشتر 

کۆمەڵەی  لە  زەنجانی  ئەسەدواڵبیات  ئایەتواڵ 

ڕیفۆرمخوازانی پیاوانی ئایینیی شەڕکەر ڕەخنەی 

تاڵیبان وەک هیزێکی میانەڕەو  لەم وێناکردنەی 

گرت، لە کاتێکدا تاڵیبانی وەک گرووپی داع�سی 

کرد،  ناوزەد  تیرۆریست  و  توندئاژۆ  و  ڕادیکاڵ 

هاوشێوەیەکی  دەکرێت  کە  دا  بەوەش  ئاماژەی 

ئیسالمی شیعیی فەندەمێنتاڵ لە ئێران لەدایک 

توندئاژۆیی  بە  گرنگینەدان  ئەنجامی  لە  ببێت 

15ی  لە  ئیسالم.  خوێندنەوەی  بێبەزەییانە  و 

ئایەتواڵ  قوم؛  گەورەی  ئایەتواڵی  تەممووز، 

بااڵیە  مەرجەعی  کە  پایەگانی  گول  سافی  لوتفاڵ 

و ”سیمبولی ئایینی و مەزهەبی“ لە ئێران دەژی، 
ڕایگەیاند متمانەکردن بە تاڵیبان هەڵەیەک بوو 

ڕاستکردنەوەی مەحاڵە. لە سەرەتای تەممووز، 

لەناو هەڵکشانی توندوتیژی و وتوێژی الیەنەکانی 

بەشوێن  تاران  قەتەر،  لە  ئەفغانستان 

پڕکردنەوەی ئەو کەلێنە دیپلۆماسییەدا دەگەڕا 

و  تاڵیبان  نوێنەرانی  میوانداریکردنی  ڕێگەی  بە 

حکومەتی ئەفغانستان.

الیەنەکانی  نێوان  وتوێژەکانی  کاتی  لە 

جەواد  تەممووز،  9ی  و   ٨ لە  ئەفغانستان 

کە  ڕایگەیاند  ئێران  دەرەوەی  وەزیری  زەریف 

لە  ئەمەریکا  هێشتا  شەڕ،  ساڵ  بیست  پاش 

دەناڵێنێت،  شکستەوە  بەدەست  ئەفغانستان 

لە کاتێکدا داوای لە هەردوو  ال دەکرد پابەندی 

بەردەوام  زەریف  بن.  سیاسییانە  چارەسەرێکی 

ناوزەد  جیهاد  هاوبە�سی  وەکوو  تاڵیبانی  و  بوو 

کرد دژی داگیرکەرانی بیانی بەتایبەت ئەمەریکا. 

بە  تاڵیبان  شاندی  لەگەڵ  کۆبوونەوەی  لە 

سەرکردایەتیی مەال عەبدولغەنی برادەر، عەلی 

شمخانی سکرتێری ئەنجوومەنی بااڵی ئاسای�سی 
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ئەفغانستان  لە  ئێران  ئێران؛ وتی: کە  نەتەوەیی 

شەڕ  بە  کە  نانێت  گرووپێکدا  هیچ  بە  دان 

ئێران  بۆیە  هەر  دەست،  بگرێتە  دەسەاڵت 

دەکاتەوە  سیا�سی  چارەسەری  لەسەر  جەخت 

کاتدا  هەمان  لە  ئەفغانستان.  ملمالنێکانی  بۆ 

بە  دان  ئێران  وتی:  تاڵیبان  بۆ  ئاماژەیەک  وەک 

کە  نانێت  ئەفغانیدا“  ئیسالمیی  ”ئیمارەتێکی 

ئەوان زۆرینەی بن.

وتوێژەکانی  میوانداریی  ئێران  کاتێکدا  لە 

قەاڵی  ئیسالم  تاڵیبان  دەکرد،  ئەفغانستانی 

کۆنترۆڵ کرد کە گەورەترین ڕێگای ئەفغانستانە 

ناسر  ئەبو  تری  ڕێگای  دوو  و  ئێران  لەگەڵ 

هەرێمی  لە  زارانج  و  فەرح  هەرێمی  لە  فەرحی 

کرد.  کۆنترۆڵ  خێرا  شێوەیەکی  بە  نیمروز 

1٤5کم  سنووری  لە  بەرگری  بەرپرسیارێتیی 

ئێران لەگەڵ ئەفغانستان لە ئەستۆی ئەرتەش 

کۆنترۆڵی  دوای  هەر  بەاڵم  ئێرانە،  )سوپا(ی 

کۆچی  مەترسیی  تاڵیبانەوە،  لەالیەن  هیرات 

حسێن  ئاراوە.  هاتە  ئێران  ناو  بۆ  بەکۆمەڵ 

 )IRGC( پاسداران  سەالمی فەرماندەی سوپای 

با�سی  کە  خستەوە  بەدرۆ  پڕوپاگەندانەی  ئەو 
سنووری  پاسەوانی  و  تاڵیبان  نێوان  پێکدادانی 

”پێویستە  کە  ڕایگەیاند  سەالمی  دەکات.  ئێران 

نەبن،  نیگەران  شێوەیەک  هیچ  بە  خەڵکی 

لەسەروو  چاودێریکردنمان  مەودای  چونکە 

کۆنترۆڵی  و  چاودێری  ئێمە  سنوورەکانەوەیە، 

دراوسێدا  واڵتی  لە  بەرەوپێشچوونێک  هەموو 

دەکەین“.

پاسدارانی  سوپای  بە  سەر  قود�سی  هێزی 

هاوپەیمانەکانی  لەگەڵ  کاری  نزیکەوە  لە  ئێران 

تاڵیبان  حکومەتی  کەوتنی  هەتا  دەکرد  باکوور 

بەرپر�سی  قائانی  ئیسماعیل   .2001 لە 

لە  گێڕا  گرنگی  ڕۆڵێکی  قودس،  هێزی  ئێستای 

لەو  کە  فاتمیون  دابەشبوونی  دروستکردنی 

کە  دێت  پێک  ئەفغانستان  شیعانەی  میلیشیا 

شەڕ لە بەرژەوەندیی حکومەتی ئەسەد دەکەن 

لە سووریا و شانبەشانی حوثییەکانی یەمەن. لە 

بەیاننامەیەکی  دابەشبوونەکە  تەممووز  20ی 

فەرمیی باڵو کردەوە کە تیایدا لۆمەی ”میدیای 

بەو  سەبارەت  دەکرد  زایۆنیستی-ئەمەریکی“ی 

مەیدانی  لە  ئەندامەکانی  گوایە  کە  ڕاپۆرتانەی 

کە  کاتێکدا  لە  ئەفغانستان.  لە  جەنگدان 

سیاسیی  چارەسەرێکی  پەلکێ�سی  تاڵیبانی  ئێران 

فریودانەکانی  لەسەر  دەکرد،  ئاشتییانە 

فاتمیونەکان  باڵوەپێکردنی  لە  بوو  بەردەوام 

لەجیاتیی کەمینە شیعەکانی ئەفغانستان.

پێشوو  جەنگاوەری  خان؛  ئیسماعیل 

حەشدی  میلیشیاکانی  دیاری  ئەندامی  و 

هاوپەیمانی باکوور، شانبەشانی هیزی ئاسای�سی 
دژی  لە   )ANSF( ئەفغانستان  نیشتمانیی 

پێشکەوتنەکانی تاڵیبان بۆ ناو هیرات بۆ ماوەی 

دوو هەفتە وەستایەوە. هەر چۆنێک بێت کاتێک 

کۆنترۆڵ  ئابدا  13ی  لە  هیراتی  شاری  تاڵیبان 

خانی  ئیسماعیل  و  هیرات  پارێزگاری  کرد، 

دەستبەسەر کرد کە دوای خۆبەدەستەوەدانی؛ 

ئێران.  بڕواتە  بەسەالمەتی  دا  ڕێگەی  تاڵیبان 
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بۆ  بووە  بەپەرۆش  زۆر  ئێران  کە  دیارە  وا 
هۆی  دەبنە  کە  پێکدادانانەی  لەو  خۆالدان 

پەڕینەوەی  و  زیاتر  ئەمنیی  ناسەقامگیریی 

بەاڵم  ئێران،  ناو  بۆ  سنوورەکان  کۆچبەرانی 

دابەشبوونی فاتمیون و کاریگەریی ئێران لەسەر 
جەنگاوەرانی پێشوو وەک ئامرازێکی گرنگی هێزی 

کە  ئامانجەکەی  بەدیهێنانی  بۆ  مانەوە  تاران، 

فەرمانڕەوایی نوێ لە ئەفغانستان بە شێوەیەکی 

تایبەتی تاڵیبان تیایدا بااڵدەست نەبێت.
وەزیری  جێگری  موسەوی؛  ڕەسوڵ  سەید 

ئاسیای  بە�سی  گشتیی  بەڕێوەبەری  و  دەرەوە 

دەرەوەی  وەزارەتی  کاروباری  لە  باشوور 

ڕۆژییەکەی  دوو  کۆبوونەوە  با�سی  ئێران، 

حکومەتی  نوێنەرانی  و  تاڵیبان  شاندی  نێوان 

”بەشداربووانی  دەڵێت:  و  دەکات  ئەفغانستان 

بوون  لێهاتوو  تیمێکی  تاران  کۆبوونەوەکەی 

سیستمی  بە  بڕوایان  کە  بوون  گرووپێک  و 

دەدات  پێ  درێژەی  موسەوی  هەبوو“.  کۆماری 

بۆ  دەستپێشخەریی  ئێران  چۆن  کە  دەڵێت:  و 

و  ئەفغانستان  حکومەتی  نێوان  نێوەندگیریی 

محەمەد  سەردانێکی  کاتی  لە  کردووە  تاڵیبان 
ڕاوێژکاری  دواتر  تاران،  بۆ  ئەتمەر  حەنیف 
ئاسای�سی نیشتمانیی ئەفغانستان لە تەممووزی 

بەرز کرایەوە لەالیەن  بابەتەکە  2017 و چۆن 

عەلی شەمخانییەوە کاتێک جێگرەوەی ئەتمەر؛ 

حەمدواڵموهیبی بینی لە کانوونی دووەمی 201٨. 

زیادەڕۆیی ئێران بۆ نێوەندگیری، سەرچاوەکەی 

و  دەرکەوتن  دەربارەی  نیگەرانییەتی  لە 

”تیرۆریستی  وەکوو  داعش  پەرەسەندنی 

تەکفیری“ لەالیەن ئێران و هاوپەیمانەکانی.

ڕکابەری هەرێمی

جەختی  ئێران  ئاسای�سی  گرنگی  سیمایەکی 

هەرێمایەتی  نزیکبوونەوەی  سەر  کردووەتە 

وەک دژایەتییەک بۆ نزیکبوونەوەی نێودەوڵەتی 

ئەمنی  هاوبەشانی  و  بەخشەران  هاوکاریی  بە 

کێشە  پێویستە  جۆرە  بەم  ڕۆژئاوا.  واڵتانی  لە 

و  هاوبە�سی  بە  هەرێمییەکان  قەیرانە  و 

هاوکاریی چاالکیی نێوان یاریکەرە هەرێمییەکان 

نیگەرانییە  لە  تاران  بکرێت.  چارەسەر 

تێدەگات  مۆسکۆ  و  بەیجینگ  ئەمنییەکانی 

ئیسالمی- دەوڵەتی  پەرەسەندنەکانی  دەربارەی 

کە  ناوچەیەی  لەو   )IS_K( خوراسان  پارێزگای 

سنووری ئۆزبەکستان و تاجیکستان و چینە. لە 

ئێستادا ئەوان ڕێک کەوتوون لەسەر سیاسەتی 

تێوەگالندنی تاڵیبان لە پاراستنی سنوورەکان و 

هێنانی سەقامگیری بۆ ئەفغانستان.

لە سااڵنی 1997 بۆ 2001، ئێران بەشێک 

پێک  کە   “2+٦” کاری  چوارچێوەی  لە  بوو 

هاتبوو لە چوار واڵتی هاوسنووری ئەفغانستان 

و  تاجیکستان  پاکستان،  ئێران،  چین،  کە 

ڕووسیا.  و  ئەمەریکا  لەگەڵ  ئۆزبەکستان 

بوو  بریتی  چوارچێوەکە  گرنگی  گریمانەی 

ناتوانرێت  ئەفغانستان  ملمالنێکانی  کە  لەوەی 

واڵتانی  دەستتێوەردانی  بەبێ  بکرێت  چارەسەر 

دراوسێی.
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پارێزبەندیی نەتەوە یەکگرتووەکاندا،  لەژێر 

ڕێگاکانی  گفتوگۆی   “2+٦” چوارچێوەی 

کرد  سیاسییانەی  قەیرانە  ئەو  چارەسەرکردنی 

کشانەوەی  پاش  ناوخۆیی  شەڕی  هۆی  بە  کە 

بووبوون،  دروست   19٨9 لە  سۆڤیەت 

نوێنەرایەتییەکی  دامەزراندنی  لە  هاوکاریکردنی 

فراوان، حکومەتێکی فرە ئیتنیکی کە هاوپەیمانی 

دواتر  بگرێت.  لەخۆ  ئەفغانستانیش  باکووری 

گرووپەکە ڕۆڵی گێڕا لە دامەزراندنی حکومەتێکی 

پۆستتاڵیبان بۆ ئەفغانستان.

ئەنتۆنی بلنکن وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا لە 

نامەیەکدا بۆ سەرۆک ئەشرەف غەنی لە مار�سی 

هەرێمیی  نزیکبوونەوەیەکی  پێشنیاری  2021دا، 

کاریگەرییان  واڵتانەی  ئەو  لەگەڵ  کردبوو 

هەیە  ئەفغانستان  جیاوازەکانی  الیەنە  لەسەر 

بەرجەستەکردنی  لە  بێت  هاوکار  دەتوانێت  کە 

ئاشتیدا. وەک بەشێک لە هەوڵێکی دیبلۆماسیی 

بااڵ، ئەمەریکا ویستی داوا لە نەتەوە یەکگرتووەکان 

دەرەوە  وەزیرانی  کۆبوونەوەی  گرێدانی  بۆ  بکات 

پاکستان،  چین،  ڕووسیا،  واڵتانی  نێردراوانی  و 

ئێران و ئەمەریکا بە مەبەستی وتوێژکردن لەسەر 

نزیکبوونەوەیەکی هاوبەش بۆ پشتگیریی پڕۆسەی 

ئاشتی لە ئەفغانستان. هەر چەندە دانیشتنێکی 

تاران دیدێکی  نەدرا، بەاڵم  ئەنجام  لەم شێوەیە 

پۆزەتیڤی هەبوو لەهەمبەر ئەگەری کۆنفران�سی 

واڵتانی  بە  سەبارەت  یەکگرتووەکان  نەتەوە 

ناوچەکە لەسەر ئەفغانستان.

لە مار�سی 2021دا، ئێران لەالیەن مۆسکۆوە 

بانگهێشت کرا بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی 

و  چین  بەشداریی  بە  ترۆیکا“  ”درێژکراوەی 

دەهێنن  پێک  ”ترۆیکا“  کە  ڕووسیا،  و  ئەمەریکا 

سەبارەت  دەگرێت  لەخۆ  ئاسایی  ڕاوێژی  کە 

لەگەڵ  ڕابردوودا  ساڵی  دوو  لە  ئەفغانستان  بە 

ڕەت  بانگهێشتەکە  بوو  ناچار  ئێران  پاکستان. 

بکاتەوە، لەبەر ئەوەی ئامادە نەبوو بچێتە سەر 

ئەو  کاتێکدا  لە  واشنتۆن  لەگەڵ  گفتوگۆ  مێزی 

بوون  ناڕاستەوخۆ  وتوێژی  سەرقاڵی  واڵتە  دوو 

لەالیەن  ناوەکی.  زیندووکردنەوەی ڕێککەوتنی  بۆ 

وەک  هیندستان  و  خۆی  کە  ئێران  خۆیەوە 

کێشێکی هاوسەنگ بۆ پاکستان لە ئەفغانستان 

دەبینێت، بەخێرهاتنی ”هەوڵەکانی نیودەلهیی بۆ 

بەرقەرارکردنی ئاسایش لە ئەفغانستان“ کرد.

هاوشانی  بڕیارە  ئێران  کە  سۆنگەیەوە  لەو 

گرنگی  ڕۆڵێکی  چین  و  پاکستان  ڕووسیا، 

دیبلۆماسیی کاریگەر بە مەبەستی چارەسەرکردنی 

بگێڕێت،  کابووڵ  سیاسییەکانی  کێشە 

کە  دێت  مانایە  بەو  واڵتەدا  لەو  ئامانجەکانی 

نموونەیی  و  گشتگیر  دەسەاڵتێکی  لە  پشتگیری 

دەکات. هەر چۆنێک بێت تاران لەوانەیە دووبارە 

دیبلۆماسیەتی  ئێستای  دۆخی  لە  بکاتەوە  بیر 

ڕەوانبێژیی  نامەی  ئەگەر  تاڵیبان،  لەبەرانبەر 

کات  لەگەڵ  گشتگیر“  ‘’حکومەتی  پێکهێنانی 

بسەملێت کە چیرۆکێکی خەیاڵییە.

لینکی بابەت:
The Iranian Approach to the Taliban: Under-

standing Changes and Continuities - Indian Coun-
cil of World Affairs )Government of India( )icwa.in(
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ئێران و سعودیە، ملمالنێ 
له سه ر بااڵده ستی له ڕۆژهه اڵتی 

ناوه ڕاستدا
ئارمینا ئارم* . وەرگێڕانی جەواد حەیدەری

کورته یه ک

پێگه ی  به  به سه رنجدان  سعودیه   و  ئێران 
جوگرافیا سیاسییه  که  هه یانه  گرنگترین ئه کته ری 

ڕۆژهه اڵتی  و  فارس  که نداوی  له   ناوچه یین 

له   ناوچه ییش  ڕکابه ری  جۆرێک  به   که   ناوه ڕاستدا 

قه ڵه م ده درێن.

پێگه ی  له   وه رگرتن  به سوود  واڵته   دوو  ئه و   

ستراتیژی له ناوچه که دا گرنگێکی زۆریان هه یه . به  
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پێشه کی

له م  نێوده وڵه تییه کان  و  ناوچه یی  گۆڕانکارییه  

چه ند ساڵه ی دواییدا له وانه  ڕۆڵی کاریگه ری ئێران 

له قه یرانه کانی عیراق و سوریا و ئاماده بوونی ئێران 

له یه مه ن له  الیه ک و ڕێککه وتنی ئه تۆمی له  نێوان 

بوونی  به هێز  هۆی  بۆته   ڕۆژئاوایی  واڵتانی  و  ئێران 

ئێران له  ناوچه که  و مایه ی نیگه رانی ڕه کابه ری ئێران 

له به رچاو  به   سعودییه .  ئه ویش  که   له ناوچه که دا 

ناوچه ی  سه ر  به   زاڵ  گه را  واقیع  که �سی  گرتنی 

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست و که نداوی فارس، سعودیه  
زه ره ری  و  زیان  به   ئێران  ده سه تخوازی  هه رجۆره  

خۆی ده زانێت و له چوارچێوه ی گه مه  و یارییه کدا 

هه ستاوه  بۆ به ره نگاربوونه  له  دژی هێز و ده سه اڵتی 

ئێران له  ناوچه که دا.

له الیه کی دیکه  ناوچه ی ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 

له   گرنک  به شێکی  وه ک  فارس  که نداوی  و 

هه لومه رجی  به هۆی  نێوده وڵه تی  سیستمی 

جوگرافیای سیا�سی و ستراتیژی جوگرافی تایبه ت 

هه میشه  له  سه رده مه  مێژووییه کانی خۆی تا ئێستا 

تایبه تی  به   ئارادابووه .  له   گرنک  به شێکی  وه ک 

و  ئابووری  مه سه له ی  که   ئێستادا  له سه رده می 
وزه  گرنگی به و ڕۆڵه داوه . که نداوی فارس له  ڕیزی 

له گه ڵ  هه میشه   که   ئه ژمار  دێته   ناوچانه   ئه و 

نیشانه گه لی کێشمه کێش و تێکهه ڵچوون و کێشه  
ناوچه یی به ره وڕوو بۆته وه .  به ڕای فرێد  و شه ڕی 
هالیدی جوگرافیای سیا�سی هاوچه رخی که نداوی 

فارس له ژێر کاریگه ری کێشمه کێش و ڕه کابه ری له  

نێوان �سێ واڵتی به هێزی ناوچه که  ئێران و سعودیه  

سعودیا  و  ئێران  په یوه ندییه کانی  توێژه ران،  بڕوای 

و  له ناوچه که دا  واڵته   دوو  ئه و  گرنگی  به هۆی 
کاریگه ریه کی که  ئه وان به سه ر ئه کته ره کانی دیکه ی 

هه یه .  زۆری  گرنگییه کی  هه یانه ،  ناوچه که دا 

مێژوو  به درێژایی  واڵته   دوو  ئه و  نێوان  په یوه ندی 

هه بووه   بگۆڕی  و  ناهاوسه نگ  ڕه وتێکی  هه میشه  

گۆڕانکارییه کانی  و  پێشهات  له به رچاوگرتنی  به   و 

ملمالنێیه کی  له ناوچه که دا  دوایی  سااڵنه ی  ئه م 

جدی له نێوان ئێران و سعودیا ده بینین. هه نووکه  
به سه رنجدان له ڕێککه وتنی ئه تۆمی له نێوان ئێران 
کاریگه ری  ڕۆڵی  و  له الیه ک  ڕۆژئاواییدا  واڵتانی  و 

سوریا،  وه ک  ناوچه ییه کانی  قه یرانه   له   ئێران 

زه مینه کانی  دیکه وه   له الیه کی  یه مه ن  و  عیراق  

شیعه کانی  و  ئێران  ناوچه یی  ده سه اڵتی  زۆربوونی 

بابه ته ش  ئه م  که   کردووه   فه راهه م  له ناوچه که دا 

ملمالنێ  چڕبوونه وه ی  و  توندبوونه وه   بۆته  

ناوچه ییه کان له  ئێوان ئێران و سعودیادا. 
شێوازی  به کارهێنانی  به   توێژینه وه یه   ئه م 

ته وسیفی و شیکارانه  به  دوای وه اڵمی ئه م پرسیاره یه  

گرژی  و  ئاڵۆزی  ئاستی  به رزبوونه وه ی  هۆکاری  که  

ئێران و سعودیا چییه ؟  له  په یوه ندییه کانی نێوانی 

بنه مایه   ئه م  له سه ر  توێژینه وه   ئه م  گریمانه ی 

پارادایمی  و  مۆدێل  به رده وامبوونی  که   هه ڵچنراوه  

ناته بایی و ناسازگاری له  په یوه ندییه کانی دوو واڵت 

سعودیا  و  ئێران  نێوان  ناوچه یی  ملمالنێی  به هۆی 

ئێران  ناوچه یی  هێزی  به رزبوونه وه ی  هه روه ها  و 

ڕووبه ڕووبوونه وه یه کی  ئه تۆمی  ڕێککه وتنی  له دوای 

ئایدیۆلۆژیکی و جوگرافیای سیا�سی. 
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ئاڵۆزی  و عیراق دایه . ئه و شه ش بواری گرژی و 
به هێزی  واڵتی  �سێ  سه رکردایه تی  به   له ناوچه که  

ناساندووه ،  سعودیه   و  عیراق  و  ئێران  ناوچه که  

نه وت،  نه ژادی،  و  ئایینی  که مایه تییه   قه ڵه مڕه و، 

سیاسه تی  له   کێشمه کێش  و  چه ک  پێشبڕکێی 
ناوخۆیی  کاروباری  له   ده ستێوه ردان  و  ده ره وه  

ده رچوونی  به   سه دام  ڕوخانی  دوای  به اڵم  یه کتر. 

عیراق له  ملمالنێی له گه ڵ ئێران و سعودیه ، بووه  

له نێوان  کێبه رکێ  و  ملمالنێ  که   ئه وه ی  هۆی 

فارس  که نداوی  له ناوچه ی  سعودیه   و  ئێران 

ببێته  گرنگترین گۆڕه پانی نه ریتی کێشه  بۆ ئه وه ی 
زاڵبوونی ده سه اڵت له ناوچه که  زیادتر بێت. 

هێزی  دوو  نێوان  په یوه ندییه کانی  بۆیه   هه ر 

گه وره ی ناوچه که  له چوارچێوه ی مۆدێلی ملمالنێی 
ناته بایی و ناکۆکی یان هاوکاری کاریگه رییه کی زۆری 

له سه ر واڵتانی ناوچه که  داده نێت. 

هه رچه ند ئێران له چه ند خول و قۆناغێکدا 

سیاسه تی وه النانی ئاڵۆزی  گرته به ر و له چه ند 

بابه تێکدا په یوه ندییه کان به ره و با�سی ڕۆیشت، 

ئایدیۆلۆژییه کان  لێکدژی  و  ناکۆکی  به اڵم 

دوو  له نێوان  ئاسانی  به   هه روا  نه بوو  بابه تێک 

چونکه   بی.  تێپه ڕ  لێی  ئاسانی  به   بکرێت  واڵت 
ئه گه ر دژایه تیکردنی سیا�سی واڵته کان له  بواری 

ئایدیۆلۆژێک  گۆڕه پانی  بۆ  سیا�سی  جوگرافیای 

هه ڵومه رجێکدا  له وه ها  بکات  پێدزه   و  ته شه نه  

بنه مای  له سه ر  گونجاو  ڕێوشوێنی  و  میکانیزم 

و  سه رکه وتن  له   سڕینه وه   گرژی  و  ئاڵۆزی 

کاریگه رییه کی ئه وتۆ به هره مه ند نابێت.

 سعودیه  هه میشه  بنه مای سه ره کی هێزه کانی 

حزبوڵاڵ  و  عیراق  و  سوریا  حکومه ته کانی  له دژی 

ڕێکخستووه   ناوچه که   له   شیعه کان  و  له لوبنان 

ده بێت  پڕۆسه یه ک  وه ها  ئه نجامی  گێڕاوه .  ڕۆڵی  و 
له   سعودیه   ده ستێوه ردانه کانی  له په ره سه ندنی 

واڵته کانی وه ک یه مه ن و به حرین ببینین. 

سیاسه تی ده ره وه ی ئێران سه باره ت به  سعودیه 

به   سه باره ت  ئێران  ده ره وه ی  سیاسه تی 

سعودیه  به درێژایی قۆناغه  مێژووییه کان جیاواز و 

بگۆڕ بووه . ده توانین په یوه ندییه کانی نێوان ئێران و 

سعودیه  له دوای سه رکه وتنی شۆڕ�سی ئیسالمی له  

ئێران به سه ر چوار قۆناغدا دابه شبکه ین.

قۆناغی یه که م:

له دوای شۆڕ�سی ئیسالمی و ده ستپێکی جه نگی 

مێژوویی  ڕوانگه ی  له   که   عیراق  و  ئێران  نێوان 

رادیکالی  سیاسه تی  ده ستپێکردنی  سه ره تای 

ده ره وه ی ئێران بوو. 

له م قۆناغه دا به هۆی شونا�سی ئایدیۆلۆژیکی 

دۆخی  گۆڕینی  بۆ  هه وڵدان  و  ئیسالمی  شۆڕش 
به   ده ربڕین  ناڕه زایه تی  له پێناو  هه نووکه  

و  ناکۆکی  مۆدیڵی  بوو.  نێوده وڵه تی  سیستمی 

زاڵ  ئێراندا  ده ره وه ی  سیاسه تی  به سه ر  ناته بایی 
سیستمی  له دژی  خه بات  و  به ربه ره کانی  بوو. 

ئه م  ڕازی  زۆره ملێ  سیاسه تی  و  ده سه اڵتدارێتی 
ڕوانینێک  وه ها  بوو.  گۆڕانکارییه   و  وه رچه رخان 

باشترین  به   نێوده وڵه تی  سیستمی  به   سه باره ت 

ڕۆژهه اڵتی  )نه   بنه مای    چوارچێوه ی  له   فۆرم 
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ستراتیژی  له چوارچێوه   ڕۆژئاوایی(  نه    –

ڕووبه ڕووبوونه وه ی هاوسه نگ و هاوکێش له گه ڵ 

دوو زلهێز و دوو جه مسه ری ده رده که وێت.

مۆدێلی  هه ره سهێنانی  و  شۆڕش  دوای 

هاوسه نگی ناوچه یی په یوه ندییه کانی نێوان ئێران 

و  سعودیه  به ره و لێڵی و ئاڵۆزی ڕۆیشت. شۆڕش 

ئیسالمی شوناسێکی نوێی بۆ ئێران به دواوه  بوو. 

په یوه ندی  له ڕیزی  ئێران  بنه مایه   ئه م  له سه ر 

شونا�سی  له سه ر  و  ده رچوو  ڕۆژئاوا  له گه ڵ 

شۆڕشگێڕی و ئایدیۆلۆژیکی خۆی وه ک کێشه یه ک 

موحافزه کاره کانی  و  پاشایه تی  سیستمه کانی  بۆ 

ئه و  له سه ر  کرا.  بۆ  هه ڵسه نگاندنی  ناوچه که  

سعودییه کان  و  ئێران  شۆڕش،  له دوای  بنه مایه  

به پێی شونا�سی خۆیان تێبنییه کانیان سه باره ت به  

یه کتر گۆڕانی به سه ردا هات و ئایدیۆلۆژییه کی که  

دوو ئه کته ر و ڕۆڵگێڕ خۆیان له سه ر بنیات ناوه 

و به  دوایدا گه ڕاون و به ره وڕووی دژایه تیکردنی و 

ناکۆکی بوونه ته وه .
که نداوی  ناوچه ی  ئاستی  له   له وکاته وه  

ئیسالم  بانگه شه ی  ئێران  ئامانجه کانی  فارس 

په ره پێدانی  بۆ  شیعه (بوو  بنه مای  )له سه ر 
نفوز و زاڵبوون و سه قامگیری خۆی وه ک هێزێ 

بوونی  و  نفوز  که مبوونه وه ی  ناوچه دا،  له   زاڵ 
حوزووری  بایه خکردنی  بێ  ئه مریکا،  سه ربازی 
نفوز  په ره سه پێدانی  له ناوچه که ،  ئه مریکا 
نه یاری  گرووپه کانی  له ناو  خۆی  ڕۆچوونی  و 

له ڕێگه ی  سعودیه   له گه ڵ  ملمالنێ  و  ئه مریکا 

ناکۆکییه   و  دووبه ره کی  له   سوودوه رگرتن 

ده روونییه کان له  ناوچه ی که نداوی فارس بوو.

قۆناغی دووه م:

عه لی  سه رۆکایه تی  قۆناغی  له گه ڵ  هاوکاته  

ڕه چاوکردنی  و  ڕه فسه نجانی  هاشمی  ئه کبه ر 

ده ره وه ی  سیاسه تی  له   کرده وه خواز  ئاراسته یه کی 
ژیان  پێکه وه   میتۆدی  ئه و  به ڕاستی  که   ئێران 

زاڵ  سعودیه   و  ئێران  په یوه ندییه کانی  به سه ر 

له م  ده ره کی  هۆکاری  هه ندێک  هه ڵبه ته   بوو. 

ئاڕاسته بوونه دا کاریگه رییان هه بوو، له وانه  هێر�سی 

عێراق بۆ کوه یت و داگیرکردنی ئه و واڵته  له الیه ن 

عێراقه وه ، هه ره سهێنان و هه ڵوه شانه وه ی یه کێتی 

سۆڤییه ت و کۆتایی سیستمی دووجه مسه ری. له و 

سه رده مه  له گه ڵ گۆڕینی نوخبه ی ده ستڕۆیشتووی 

ناوچه یی  گۆڕانکارییه   و  ئێران  له   ده سه اڵتدار 
کرده وه خوازی  ئاڕاسته ی  نێوده وڵه تییه کان  و 

هه لومه رجی  و  پابه ندبوون  بنه مای  له سه ر 

ئێران و سعودیه  به هۆی شونا�سی جیاواز، 
ئێرانی – عه ره بی و ملمالنێیه کانی دوو واڵت 

له ناوچه ی که نداوی فارس و ڕۆژهه اڵتی 
ناوه ڕاست هیچکات تێگه یشتنێکی 

ئه رێنیان له یه کتر نه بووه
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سیا�سی و ئابووری و ئاسای�سی ناوخۆیی، ناوچه یی 

وه ک  ئێران  ده ره وه ی  له سیاسه تی  نێوده وڵه تی  و 

ئه وله ویه تێک ڕه چاو کرا. 

قۆناغی سێیه م:
سه رکاری  هاتنه   له گه ڵ  هاوکاته   قۆناغه   ئه م 

که   )ڕیفۆرمخوازه کان(  چاکسازی  حکومه ت 

له سه ر  خۆیان  ده ره که ی  سیاسه تی  بنه مای 

بنه مای وه النانی ئاڵۆزی و دروستکردنی په یوه ندی 

بنه ماکانی  دراوسێکانی.  و  جیهان  واڵتانی  له گه ڵ 

ئاڵۆزی  کلتووری،  و  سیا�سی  گه شه خوازی  وه ک 

چه ند  و  گه رایی  ئاشتی  متمانه سازی،  سڕینه وه ، 

الیه نه گه رایی له  ماوه ی 8 ساڵ به سه ر بنه ماڵه کان 

له ناو گۆڕه پانی سیاسه تی ده ره وه ی ئێران زاڵ بوو. 

11ی  تیرۆریستی  نێوده وڵه تیش ڕووداوی  له الیه نی 

سێپته مبه ر، هێر�سی ئه مریکا بۆ سه ر ئه فغانستان 

چوار  ئه تۆمی  قه یرانی  ده ستێپکی  و  عێراق  و 
به   که   که   بوون  گرنگ  وه رچه رخانی  و  گۆڕانکاری 
ژێر  خستبووه   ئێرانی  ده ره وه ی  سیاسه تی  قوڵی 

کاریگه ری خۆیانه وه .
هه وڵدان بۆ سڕینه وه ی ئاڵۆزی و متمانه سازی 
له باری  و  گونجاو  که شێکی  دروستکردنی  له پاڵ 

که   ئه وه ی  هۆی  بووه   نێوده وڵه تی  و  ناوچه یی 

بکه ن  ئه زموون  ئارام  قۆناغێکی  سعودیه   و  ئێران 

یه کتر  به   سه باره ت  دۆستانه یان  تێگه یشتنێکی  و 

هه بێت و بۆ یه که مینجار له  دوای شۆڕ�سی ئیسالمی 

بواره کانی  له   واڵت  دوو  نێوان  هاوکارییه کانی  ئێران 

به   گه یشت  ئه منی  و  سیا�سی  و  وزه   و  ئابووری 

لوتکه ی خۆی.

قۆناغی چواره م: 

و  نۆیه م  حکومه تی  سه رکاری  به هاتنه  

سه رۆکایه تی مه حمودی ئه حمه دی نه ژاد له  ساڵی 

له ڕوانگه ی  ئێران  ده ره وه ی  سیاسه تی   2005

پێشووتر  خوله که که ی  دوو  له   شوناسه وه  

جیاواز ده بێت و رادیکالیزمی شۆڕشگێڕی ده یه ی 
هه ربۆیه   ده بێته وه .  زیندوو  دووباره    )1980  (

سروشتییه  که  په یوه ندی ئێران له گه ڵ جیهان و 

واڵتانی دراو�سێ به ره و سارد و سڕی ده ڕوات. له م 

میتۆدی  که   ده بینی  هه مدیسان  قۆناغه داش 

ناکۆکی و ناته بایی له  په یوه ندییه کانی نێوان دوو 

واڵت زیاتر ده بێت. 

زه مینه کانی ناکۆکی و ناته بایی

جیاواز،  شونا�سی  به هۆی  سعودیه   و  ئێران 

واڵت  دوو  ملمالنێیه کانی  و  عه ره بی   – ئێرانی 

له ناوچه ی که نداوی فارس و ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست 

هیچکات تێگه یشتنێکی ئه رێنیان له یه کتر نه بووه .

سه رده می  له   و  ئیسالمی  شۆڕ�سی  له   به ر 

په هله وی(  ڕه زاشای  )محه مه د  دووه م  په هله وی 

به سه ر  زاڵ  گوتاری  له ژێرکاریگه ری  واڵته   دوو  ئه م 

جه نگی سارد و دۆخی دوو جه مسه ری به  تایبه تی بۆ 

ڕێگریکردن له  نفوز و ده سه اڵتی یه کێتی سۆڤییه ت 

له ناوچه که دا به  ناچاری هاوکاری یه کتریان ده کرد.

به هێزبوونی  له   ترس  به هۆی  واڵته   دوو  ئه م 

ڕکابه ری ناوچه یی خۆیان که  عێراق بوو له ژێر ئااڵی 

سیاسه تی دوو ستوونی نیکسۆن و کیسنجه ر، تا 

له   ئیسالمی  شۆڕ�سی  که   بوون،  پێکه وه   ڕاده یه ک 
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ئێران ڕوویدا سیاسه تی دوو ستوونی کارایی خۆی 

له ده ستدا.

نه ک  له ئێران  ئیسالمی  شۆڕ�سی  سه رکه وتنی 

سیا�سی  جوگرافیای  ملمالنێیه   به   درێژه ی  ته نها 

نێوان دوو واڵته که  دا، به ڵکوو به  زیندووبوونه وه ی 
شیعه کان له ناوچه که  بووه  هۆی زیاتربوونی هۆکاری 

واڵته که .  هه ردوو  نێوان  ملمالنێی  له   ئایدیۆلۆژی 

ئه مریکا  ئیسالمی،  شۆڕ�سی  سه رکه وتنی  دوای 

یه کێک  تایبه ت  هاوپه یمانانی  له   یه کێک  وه ک 

له ناوچه کانی ژێر نفوزی خۆی له ده ستدا. له مڕۆوه  

سعودیه  وه ک جێگره وه ی جدی بۆ ئێران له ناوچه که  

خۆی نیشاندا. له دوای ئه مه  سعودیه  ورده  ورده  بوو 

ئه مریکا  ستراتیژییه کانی  هاوپه یمانه   له   یه کێک  به  

له  ناوچه که دا. ئه م په یوه ستبوون و هه ماهه نگییه  

له گه ڵ ئه مریکا له کاتێکدا بوو که  په یوه ندی نێوان 

به ره و  ئیسالمی  شۆڕ�سی  له دوای  ئه مریکا  و  ئێران 

خراپی ڕۆیشتبوو.

به  واتایه کی دیکه  ئاماده بوون و نفوزی یه کێک 

ئێران  ئیسالمی  کۆماری  له گه ڵ  ناته با  له واڵتانی 

له ناو خاکی سعودیه ، بووه  هۆی ئه وه ی که  ڕوانین 

و به ها هاوبه شه کانی نێوان ئێران و سعودیه  له یه ک 

له نێوان  متمانه یی  بێ  دیواری  و  هه ڵبوه شێته وه  

هه ردوو واڵت ڕۆژ له  دوای ڕۆژ به رزتر بێته وه . 

شۆڕ�سی  به سه رهه ڵدانی  دیکه وه   له الیه کی 

وه ک  شۆڕشگێڕی  شیعه ی  ئایدیۆلۆژی  ئیسالمی 
عه ره بی  شونا�سی  به رامبه ر  له   به هێز  رکابه رێکی 

له ڕاستیدا  بۆوه .  قوت  موحافزه کار  وه هابی 

سعودیای پاشایه تی به  پشتبه ستن به  ئایدیۆلۆژی 

ئێران  ئیسالمی  کۆماری  له به رامبه ر  وه هابی 

 ) له سه ر هێڵی) والیت فقیه  به ئایدیۆلۆژی شیعه  

ڕاوه ستا، که  هه رکام له م دوو واڵته  بانگه شه ی ئه وه  

ده کرد که  ئه وان ڕابه رایه تی جیهانی ئیسالم ده که ن.

داڕمانی تاڵیبان و سه دام، 

به  قازانجی ئێران و به  زیانی سعودیه 

هێر�سی ئه مریکا بۆ سه ر ئه فغانستان و عیراق 

له دوای ڕووداوه کانی 11ی سصپته مبه ر و ڕووخانی 

حوسێن  سه دام  البردنی  و  تاڵیبان  حکومه تی 

قه ڵه مده دران،  له   ئێران  سه ره ی  نه یارانی  له   که  

زه مینه یه کی قوڵی بۆ نفوز و ده ستڕۆیشتوویی ئێران 
ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  و  ناوه ڕاست  ئاسیای  له  

فه راهه م کرد.

الیه ن  که   پێشتر  که   تاڵیبان  حکومه تی 

و  سیا�سی  و  دارایی  پشتیوانی  سعودییه وه  

قازانجی  له   ئه مه ش  و  له ناوچوو  ده کرا  مه عنه وی 

سعودیه   مه به ستی  بوو.  ئێران  به رژه وه ندییه کانی 

ملمالنێی  له ڕاستیدا  تاڵیبان  له پشتیوانیکردنی 

نفوزی  و  ده ستڕۆیشتوویی  سیاسه تی  له گه ڵ  بوو 

ئێران له  ئه فغانستان و په راوێزخستنی ئێران بوو له  

ئه فغانستان و ئاسیای ناوه ڕاست.

به ده سه اڵت  و  له عێراق  ڕژێم  گۆڕینی 

چوارچێوه ی  له   کورده کان  و  شیعه   گه یشتنی 

ده سه اڵتی  که مبوونه وه ی  و  دیموکرا�سی  ڕه وتی 

که   ئه وه ی  هۆی  بووه   عیراق،  له   سوننه   عه ره بی 

ببێت  له  عیراق دروست  سیستمێکی سیا�سی نوێ 
و که  به  له به رچاوگرتنی سیاسیه تی ده ره وه  جیاواز 
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هاوکێشه ی  به عس،  سه رده می  سیاسه تی  له گه ڵ 

بچێته   له ناوچه که   هێز  هاوسه نگی  و  ستراتیژی 

قۆناغێکی نوێیه وه . سیستمی نوێی سیا�سی عیراق به  

پێچه وانه ی ڕژێمی به عس که  مه یل و ڕوانینێکی دژه  

ئێرانی هه بوو، به گشتی وه ک ئه کته رێکی هاوسه نگ 
له به رامبه ر ئێران هه ژمار ده کرا، له ئێستادا ڕابه رانی 

په یوه ندییه   په ره پێدانی  هۆگری  عێراق  سیا�سی 

ئێران.  ئیسالمی  کۆماری  له گه ڵ  سیاسییه کانن 

بۆ  زه مینه گه لێکی  و  ئومێد  نوێیه کان  هه لومه رجه  
پێکهێنانی په یوه ندییه کی ستراتیژی له نێوان هه ردوو 

واڵت فه راهه م کردووه  و ئه م بابه ته  به  واتای گۆڕینی 
هاوسه نگی ستراتیژی نه ریتیه  و بۆته  هۆی نیگه رانی 

سعودیه . 

له   عێراقی  له الیه ک،  سه دام  ڕووخانی 

فارس  که نداوی  له   ملمالنێیه کان  سێکوچکه ی 

کردۆته وه   عێراقی  تره وه   له الیه کی  و  ده رکرد 

ئێران  له نێوان  ملمالنێیه کان  بۆ  نوێ  گۆڕه پانێکی 

گه یشتنی  به ده سه اڵت  سعودیه .  و  ئه مریکا  و 

به رجه سته بوونی  هۆی  بووه   عێراق  له   شیعه کان 

که   تایبه تی  به   که نداو  له   ئه منی  هاوسه نگی 

قازانجی سه ره کی  ئێران  پێیانوایه  که   سعودییه کان 

کردووه  له  نه مانی سه دام.

ئێران  شرۆڤه کاران،  ڕوانگه ی  بنه مای  له سه ر 

ڕه وته کانی  به رزکردنه وه ی  به دوای  سعودیه   و 
الیه نگری خۆیان و سنووردارکردنی نفوزی رکابه ری 

خۆیان له  عێراقن. سه رچاوه ی گه اڵڵه بوونی هیاللی 

زیادبوونی  ئوردن،  و  سعودیه   الیه ن  له   شیعه  

له   ڕه خنه گرتن  به   ئه وان  له عێراق.  ئێرانه   نفوزی 

پێشهاته کانی عێراق و ڕۆڵی ئێران، نیگه رانی خۆیان 

شیعه   نفوزی  پڕ  هیاللێکی  په ره سه ندنی  له باره ی 

له ژێر  سووریا  هه تا  لوبنان  له   حزبوڵاڵ  له الیه ن 

ده سه اڵتی عه له وییه کان له  ئێران و عێراق ده ربڕێوه .

سعودیه  هه میشه  خۆی وه ک هێزێکی هه ژموونی 
له ناوچه که  ده زانێت و به رده وام ڕابه رایه تی له الیه ن 
له سه ر  هه ربۆیه   پرسیاره وه .  ژێر  ده خاته   ئێرانه وه  

وه ها  هێرشبه ران،  نیۆرئالیزمی  لۆژیکی  بنه مای 

ئه کته رانێک سه رکه وتن به سه ر ئه وانی دیکه  بۆیان 

ده بێته  هاندان. به و واته یه  که  ئه م واڵته  هه میشه  

خۆی له ناو دۆخێکی ملمالنێی ناوچه یی له گه ڵ ئێران 

ئه م دوو واڵته  هیچ  نێوان  په یوه ندی  ده بینێت که  

جۆره  فه زایه کی متمانه پێکراوی نییه . 

قه یرانی سوریا:

له و  یه کێک  بۆته   سوریاش  ناوخۆی  شه ڕی 

نێوان  په یوه ندییه کانی  له   ئاڵۆزی  که   هۆکارانه ی 

ڕیاز و تارانی پتر له  جاران زیاتر کردووه . پشتیوانی 

حکومه ته که ی  نه یارانی  له   سعودیه   ئاشکرای 

ئێران  له به رامبه ر  واڵته ی  ئه م  ئه سه د،  به شار 

به رامبه ر  ئه سه ده   به رگریکاری  و  که هاوپه یمان 

ئه سه د  به شار  حکومه ته که ی  ڕاگرتووه .  یه کتر 

و  ئیسرائیل  له گه ڵ  کردنی  دژایه تی  به هۆی 

پێکهێنانی به ره ی به رگری له گه ڵ لوبنان، یه کێکه  له  
بنکه  ستراتیژییه کانی ئێران. هه ر له به ر ئه م و به هۆی 

ئێران  ئیسالمی  کۆماری  په یوه ندییه کانی  پێشینه ی 
هۆی  بۆته   ئه سه د  حافز  حکومه ته که ی  له گه ڵ 

ئه وه ی که  ئێران به  پێچه وانه ی سعودیه ، پشتیوانی 

له  حکومه ته که ی به شار ئه سه د بکات. له  قه یرانی 
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نێوده وڵه تییه کان  و  ناوچه یی  ئه کته ر  سوریه دا 

تایبه تییه کانی  به رژه وه ندییه   دوای  به   هه رکامیان 

وه ک  سعودیه   سوریادا.  ڕووداوه کانی  له   خۆیانن 

له   کاریگه ر  ئه کته ره کانی  گرنگترین  له   یه کێک 

قه یرانی سوریا له م یارییه  به ده ر نییه  و پێده چێت 
به رفراوانی  ملمالنێی  له به رچاوگرتنی  به   واڵته   ئه و 

هه ر  له   پیتر  هه یه تی  ئێران  له گه ڵ  که   ناوچه یی 

هۆکارێکی دیکه  به دوای ڕووخانی حکومه تی به شار 

ئه سه د بێت تا بتوانێت له و ڕێگایه وه  هێزی ناوچه یی 

ئێران که م بکاته وه .

له  ڕۆڵی سوریا  باشتر  تێگه یشتنی  به مه به ستی 

سه ر  بخه ینه   ته رکیز  ده بێت  ناوچه یه دا  له م 

یه کگرتوویی ستراتیژی سوریا  و ڕۆڵی جێگره وه ی ئه و 

له ناوچه که .

له گه ڵ  په یوه ندی  پێهکهێنه ری  وه ک  سوریا 

به هێزبوونی  بۆ  سه ره کی  که ناڵی  وه ک  و  حزبوڵاڵ 
ئه ژمار. هه ر  دێته   به رگری) جبهه  مقاومت(  به ره ی 

بۆیه  سعودیه  بۆ الوازکردنی یه کێک له  هاوپه یمانه  
سه ره کییه کانی ئێران له ناوچه که  به شێوه ی کرداری 

سوریادا.  خاکی  له ناو  ته واو  جه نگێکی  ناو  هاتۆته  

و  واڵته   ئه و  پشتیوانییه کانی  به   که   به شێوه یه ک 

هه ندێک له  واڵتانی ناوچه که  و هه روه ها هاتنه ناوه ی 

چه کدارکردنی  و  ئه لقاعیده   توندڕه وه کانی  هێزه  

ته واوه تی  به   سوریا،  ناوخۆی  توندڕه وه کانی  هێزه  

له به هاری ساڵی 2012 شاهیدی جه نگێکی فیرقه یین 

له   ده ره کی  و  ناوخۆیی  نه یارانی  له نێوان  له سوریا 

به   سعودیه   ئه سه د.  به شار  حکومه ته که ی  گه ڵ 

ملمالنێیه   چوارچێوه ی  له ناو  سوریا  دیاریکراوی 

نموونه ی  به   ئێران)پێشگرتن  له گه ڵ  ناوچه که ییه  

نفوزی مه عنه وی ئێران( سه یر ده کات. له ڕاستیدا 

له   له به رگری  و  ئه سه د  سیستمی  به رامبه ر  له  

شۆڕش له دژی ئه و سیستمه  هه نگاو ده نێت. 

ئاستی  که مکردنه وه ی  له ڕاستیدا 

ده ستڕۆیشتووی ئێران له ناوچه که  به  کۆنترۆڵکردنی 

نموونه ی نفوزی شۆڕ�سی ئیسالمی له ناوی عه ره بدا 

که  کاتی خۆی له  چوارچێوه ی هیاللی شیعه  له ئارادا 
به   سعودیه   هه ربۆیه   سه ره کییه .  ئامانجی  بوو 

عه ره بی   - ڕۆژئاوایی  کرداری  له گه ڵ  هه ماهه نگی 

هه وڵده دات که  پێگه ی ئێران له  سوریا دابه زێنێت. 

سعودیه   هه لومه رجێکدا  وه ها  و  له وباریه وه   هه ر 

له ڕۆژهه اڵتی  ئێران  هێزی  سنووردارکردنی  بۆ 

ناوه ڕاستدا پشتیوانی له  گروپه  نه یاره کانی حکومه تی 

ئه سه د ده کات.

سعودیه   سیاسه تدارێژه رانی  که   خاڵێک 
له به رچاوی  خۆیان  ناوچه یی  له سیاسه تی 

وه ک  گشتییه کانی  پێشهاته   و  گۆڕانکاری  ده گرن 

که   عێراق  له   شیعه کانه   به ده سه اڵتگه یشتنی 

له ڕوانگه ی به رژه وه ندی و ئامانجه  ناوچه ییه کان بۆ 

سعودییه کان گرنگێکی زۆری هه یه .
ئه م وه رچه رخانانه  بۆته  گۆڕانکاری له  ژینگه ی 
هێزی  هاوسه نگی  تێکدانی  ئاراسته ی  که   ناوچه یی 

ئێران  قازانجی  به   و  سعودیه   زیانی  به   ناوچه یی 

لێکدانه وه ی بۆ ده کرێت. 

ئۆپۆزسیۆنی  له   پشتیوانیکردن  به   سعودیه  

و  کۆنترۆڵ  له   چاالک  ڕۆڵی  گێڕانی  و  سووری 

هه وڵده دات  سوریا  قه یرانه کانی  ئاڕاسته کردنی 
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به   و  بکاته وه   به رز  واڵته   له و  خۆی  پێگه ی 

دانیشتوانی  ناو  له   ده ستێخستن  و  ده ستێوه ردان 

سوننه  به  تایبه تی سه له فییه کان یارمه تییان ده دات 

به اڵم  ده ست.   بگرنه   سوریا  ده سه اڵتی  ئه وه ی  بۆ 

ئێمه  شاهیدی ئه وه  بووین به  له به رچاوگرتنی ئێران 

هه روه ها  و  سوریا  له   ئاشتی  دانوستانه کانی  له  

ناوخۆیی  جه نگی  ناو  بۆ  ڕووسیا  هاتنه ناوه ی 

به هێز  ئێران  پێگه ی  بینیمان که   ئاشکرا  به   سوریا 
سه ره ڕای  که وابوو  شکایه وه .  سعودیه   زیانی  به   و 

و  ئه سه د  له نه یارانی  سعودیه   پشتیوانییه کانی 

هه وڵدان بۆ له سه رکارالبردنی ئه سه د له حکومه ت، 

پشتیوانی ئێران له  ئه سه د له ئێستادا وای کردووه  

ئه و بابه ته  سه رنه گرێت.  

یه مه ن:

هه ره سهێنانی سیاسه ته کانی سعودیه  له  یه مه ن 

و عێراق و نفوز و ده ستڕۆیشتوویی ئێران، ئه م واڵته ی 

یه مه ن  ناوخۆی  شه ڕوپێکدادانه کانی  له به رامبه ر 
نێوده وڵه تییه کانی  و  ناوچه یی  پشتیوانه   سه ره ڕای 

هێر�سی  بۆ  ده ست  ڕاسته وخۆ  ناچارکرد  خۆی، 
هێر�سی  و  ڕاسته وخۆ  هاتنه ناوه وه   ببات.  سه ربازی 
نائارامییه کانی  بۆ  په رچه کردارێک  وه ک  سه ربازی 

هاوسه نگی  گۆڕینی  بۆ  هه وڵدان  پێناوی  له   یه مه ن 

ناوچه یی له الیه ن سعودیه  بۆ به ره نگاربوونه  له گه ڵ 

و  هه ڵسه نگاندنی  له ناوچه که   ئێران  به هێزبوونی 
لێکدانه وه ی بۆ ده کرێت. له کاتێکدا ڕێکار و ستراتیژی 

ئێران چاره سه کردنی کێشه کانه  به  هاوکاری واڵتانی 

که   واڵتانه ی  ئه و  ئاماده بوونی  بێ  به   ناوچه که  

له ده ره وه ی ناوچه که دان. 

له م چوارچێوه دا هۆکاری هه نگاوه کانی سعودیه  

له  یه مه ن کاتێک باش لێی تێده گه ین که  ببینین که  

نه ک ته نها سیاسه ته کانی سعودیه  بۆ کۆنتڕۆڵکردنی 
به ڵکوو  هێناوه ،  و سوریا هه ره �سی  له  عێراق  ئێران 

له   سعودیه   نفوزی  سنووری  پێناوه ته   ئێران 

و  سعودیه   ته نها  نه ک  ئه وه شدا  له گه ڵ  یه مه ن. 

هاوپه یمانه کانی تا ئێستا به  گرنگترین ئامانجه کانی 

گه لێک  مه تر�سی  به ڵکوو  نه گه یشتوون،  خۆیان 

هه ن له وانه  نائارامی له  مه رزی باشووری سعودیه  

سه ر  بۆ  یه مه ن  قه بیله کانی  مووشه کی  هێر�سی  و 

و  پشێویی  سه رهه ڵدانی  و  نه وتییه کان  داموده زگا 

نائه منی له  ناوچه  نه وتییه کان و دانیشتوانی شیعه  

له کاتێکدا  ئه مه   سعودیه .  ڕۆژهه اڵتی  پارێزگای  له  

یه مه نین.  به ڕه گه ز  سعودیه   سوپای  نیوه ی  که  

هێرشه   به سه ر  مانگێک  چه ند  تێپه ڕبوونی  دوای 

ئێستا  تا  یه مه ن  بۆ سه ر  ئاسمانییه کانی سعودیه  

حوسییه کان  ته واوه تی  به   نه یتوانیوه   سعودیه  

شکستی  نیشانه ی  ئه مه ش  و  بدات  شکست 

سعودیه  له ناو گۆڕه پانی شه ڕی ناوخۆی یه مه ندا.

ڕێککه وتنی ئه تۆمی ئێران و واڵتانی ڕۆژئاوایی
سعودیه  له  ڕیزی ئه و ئه کته رانه یه  که  له دوخی 

و  تێڕوانین  نییه .  ڕازی  ئه تۆمی  ڕێککه وتنی  دوای 
پێناوی  له   ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  دۆخی  ئاینده ی 

تا  ناڕازییه   ئه م  نابێت.  واڵته   ئه و  به رژه وه ندییه کانی 

له   باسیان  شرۆڤه کاران  له   هه ندێ  که   ڕاده یه که  

ده ستی شاراوه ی سعودیه  و ڕۆڵی نه رێنی ئه و واڵته یان 

له  ڕێککه وتننامه ی جنێڤ کردووه . ئه م ڕوانینه  به و 
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خۆی  نێوان  سیا�سی  یاری  سعودیه   که   هۆکاره یه  

له گه ڵ ئێران به  یاری براوه - دۆڕان پێناسه  ده کات.

سعودیه ،  که   مانایه یه   به و  دۆڕان  براو-  یاری 

ده بینێت  ناوچه که   له   خۆی  ڕه کابه ری  وه ک  ئێران 

له  پێشهات و  ئێران  و به هێزبوون و زۆربوونی ڕۆڵی 

بۆ  هه ڕه شه یه ک  وه ک  ناوچه ییه کان  گۆڕانکارییه  

سه ر به رژه وه ندییه کانی خۆی له قه ڵه م ده دات. 

و  ئێران  نێوان  کێشه کانی  قوڵبوونه وه ی 

ڕۆژئاواییه کان له سه ر چاالکییه  ئه تۆمییه کانی ئێران 

و په ره سه ندنی سزاکان له وانه  له بواری نه وت، بووه  
هۆی ئه وه ی سعودییه  و عه ره به کان سوود وه ربگرن 
له  هه لومه رجی پێشهاتوو بۆ به ره وپێشبردنی ئامانج 
و به رژه وه ندییه کانی خۆیان به  تایبه تی له به رامبه ردا 

ئاماژه   ده توانین  بابه ته   ئه و  نموونه کانی  له   ئێراندا. 

ڕۆژئاواییه کان  دیپلۆما�سی  هاوڕێیه تی  به   بکه ین 

بڕیارنامه ی  له   ئێران  دژی  به   عه ره به کان  له گه ڵ 

ئه نجومه نی گشتی ڕێکخراوی نه ته وه  یه کگرتووه کان 
باڵوێزی  تیرۆری  پڕوپاگه نده ی  زمینه ی  له باره ی 

سعودیه   و  عه ره به کان  هاوڕێیه تی  یان  سعودیه ، 

جێبه جێکردنی  له باره ی  ڕۆژئاواییه کان  له گه ل 

سزاکان له دژی ئێران، له وانه یه  به ڵێنی پڕکردنه وه ی 

بۆشایی نه وتی ئێران له  بازاڕه کان بۆ به ره وپێشبردنی 

سزای نه وتی ئێران.

له ئێستادا به  کۆتاییهاتنی سزاکان له دژی ئێران و 
گه یشتن به  ڕێککه وتننامه ، نیگه رانییه کانی سعودیه  

سه باره ت به  به هێزبوون و متمانه ی ئێران له  ئاستی 

له ڕاستیدا  بووه .  زیاتر  نێوده وڵه تی  و  ناوچه یی 

و  ئێران  نێوان  ئه تۆمی گڕی کێشه کانی  ڕێککه وتنی 

سعودیه  خۆش کردووه  و سعودیه  ئه و ڕێککه وتن 

به  بادانه وه ی ئه مریکا بۆ الی ئێران له  قه ڵه م ده دات 

به ڵکوو  ئێران  پێگه ی  ته نها  نه ک  بادانه وه یه   ئه م  و 

ده کات.  به هێز  له ناوچه که دا  شێعه ش  پێگه ی 

ئاڵۆزییه  سه رقاڵی  ئه م  دوو الیه نی  له ئێستادا هه ر 
یارییه کن به  به رهه می کۆی سفر. ڕکابه ره کانی ئێران 

ئێران  که   لێنیشتووه   ترسیان  له مه   له ناوچه که دا 

و ئه مریکا ڕێککه وتوون له وه ی که  ئه مریکا چاو له  

له ناو ژماره یه ک  ئێران  په ره سه ندنی ڕۆڵ و نفوزی 
له  واڵتانی عه ره بی بپۆ�سێ و له به رامبه ردا ئیمتیازات 

کۆتایی  قۆناغه کانی  وه ربگرێت.  ئه تۆمی  بابه تی  له  

دانوستانه  ئه تۆمییه کان هاوکاته  له گه ڵ زۆربوونی 
په ره پێدانی  و  به رفراوانبوون  بۆ  ئێران  هه وڵه کانی 

ده سه اڵتی خۆی له ناو واڵتانی دراو�سێ.

ئێستادا  له   ئێران  سه ربه   هێزه کانی  و  ئێران 
توخمێکی سیا�سی و سه ربازی به رجه سته ن له  چه ند 

واڵتێکی عه ره بی. به  زۆربوونی شه ڕوپێکدادانه کانی 
ئه مدوایانه ی یه مه ن، تاران پێگه ی ستراتیژی خۆی 
ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  گشتی  ئاوییه کانی  ڕێگا  له  

ده دات،  گه مارۆ  سعودیه   و  به ده ستده هێنێت 

سعودییه    یه کێکه  له  هاوپه یمانه کانی ئه مریکا.

 

ئه نجام ...

ئێران و سعودیه  به له به رچاوگرتنی لێهاتوویی و 

گرنگ  واڵتی  دوو  وه ک  خۆیان  تایبه تمه ندییه کانی 

و  ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  له   دیاریکه ر  و 

هۆکارگه لی  به   که   ده کرێن  ئه ژمار  فارس  که نداوی 

له   ئاڵۆزی  که   ئه وه ی  هۆی  بوونه ته   جیاواز 
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په یوه ندییه کانی نێوان دوو واڵت به رده وام و درێژه  

بکێشێت. ئه م دوو واڵته  له  ده یه ی 1950 به مالوه  

یه کتر وه ک ره کابه ر سه یر ده که ن. ملمالنێی ئێران 
له خۆ گرتووه ،  به رفراوانی  زه مینه یه کی  و سعودیه  

ڕۆژهه اڵتی  له   فارس،  که نداوی  له   ملمالنێ 

ئاستی  له   و  ئیسالمدا  جیهانی  له ناو  ناوه ڕاست، 

ڕکابه رێکی  به   ئه م دوو واڵته  خۆیان  نێوده وڵه تیدا. 

به   ناوه ڕاست  له ڕۆژهه اڵتی  نفوز  بۆ  ده بینن  جدی 

سه رهه ڵدانی  له دوای  فارس  که نداوی  له   تایبه تی 
شه ڕی  و   1979 له ساڵی  ئێران  ئیسالمی  شۆڕ�سی 

ئێران و عیراق له  سااڵنی 1980 تا 1988.

ئێران  ساڵه ی  هه شت  شه ڕی  له   سعودیه  

ئابوورییه کی  و  دیپلۆما�سی  پشتیوانی  عێراق  و 

به رفراوانی له  عێراق کرد. شونا�سی ئه م ملمالنێیانه  

پاش  ڕابردوو  ده یه کانی  له   به رچاو  به شێوه یه کی 

به خۆیه وه   داکشانی  و  هه ڵکشان  ئێران  شۆڕ�سی 

بینیوه  و ئه م ملمالنێیانه  له ساڵه کانی دوای ڕۆخانی 
شای ئێران به ده ستی شۆڕشگێڕان به  ئاستی شه ڕی 

سارد گه یشتبوو. 

سنووردار  هاوکارییه کی  دواییدا  سااڵنه ی  له م 

گشتی  له چوارچێوه یه کی  واڵت  دوو  له نێوان 

له   ئه وه شدا  له گه ڵ  بووه .  ملمالنێ  و  به دگومانی 

باشترین دۆخدا هاوکاری نێوان دوو واڵت هه میشه  

بووه .  دڕدۆنگی  و  به دگومانی  بنه مای  له سه ر 
سه ره ڕای ئه مه ش له  ساڵی 2011 په یوه ندی سعودیه  

به   سه باره ت  قوڵه کان  ئاڵۆزییه   به هۆی  ئێران  و 

شه پۆلی نائارامییه کان که  به  به هاری عه ره بی ناسرا و 
ده ستێوه ردانی سه ربازی به  سه رۆکایه تی سعودیه  له  

به حرین به مه به ستی به رگریکردن له  شای ئه و واڵته  

ئاڕاسته یه کی سه رسوڕهێنه ری له خۆ گرتووه .

ملمالنێ و ناته بایی له نێوان دوو واڵت زۆرجار 

له ژێر کاریگه ری کێشه  ئایدیۆلۆژیک و جوگرافیای 

و  ئاژاوه   له کاتی  که   ده کات  ته شه نه   زۆر  سیا�سی 

ئه وان  دوژمنایه تییه که ی  ناوچه ییدا  ئاڵۆزییه کانی 

زیاتر ده بێت. 

ئه نجامه   به و  ده توانین  گشتی  به شێوه یه کی 

وجوگرافیای  ئایدیۆلۆژیکی  ملمالنێیه   که   بگه ین 

لوبنان،  عێراق،  له   سعودیه   و  ئێران  سیا�سی 

له به رامبه ر  و  فارس  که نداوی  ناوچه ی 

یه مه ن  و  به حرین  ئه مدوایانه ی  ڕووداوه کانی 

له   ئه وان  ناڕاسته وخۆ  ڕووبه ڕووبوونه وه ی  و 

مۆدیڵی  زاڵبونی  ده رکه وتنی  و  ئاشکرابوون  سوریا 

ده ستدرێژی و ناته باییه . له الیه کی دیکه وه  له  ئاستی 

پێکهاته ی سیستمی نێوده وڵه تی، ڕه تکردنه وه ی ڕۆڵی 

سه قامبه خ�سی ئێران له  نه زم و دیسیپلینی ناوچه که  

به تایبه تی  ئێران  له   ترس  پڕۆژه ی  قوڵبوونه وه ی  و 

ئاشتیخوازییه که ی  پڕۆگرامه   بابه تی  به   سه باره ت 

ئێران و له ئاستی ناوچه که شدا تۆخبوونه وه ی توخمی 

تیشکی  له ژێر  ناوچه ییدا  سیاسه ته کانی  له   شیعی 

گۆڕانکارییه کان عێراق و دواتر لوبنان هه ستیاری و 

حه ساسییه تی سعودیه  و عه ره به کانی سه باره ت به  

ئێران لێکه وته وه . 

سه ر  بۆ  هاوپه یمانه کانی  و  سعودیه   گوشاری 

حکومه تی شیعه  له  عێراق، هه وڵدان بۆ الوازکردنی 

پشتیوانی  لوبنان،  حزبوڵاڵی  و  شیعه کان  ڕه وته  
ڕێگری  و  به حرین  له   سوننه   ده سه اڵتداری  له  
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به ده سه اڵت  و  دیموکرا�سی  سه قامگیربوونی  له  

گه یشتنی شیعه کان له  به حرین و ده رکردنی سووریا 
حکومه تی  گۆڕینی  له ڕێی  ئێران  هاوپه یمانی  ڕیزی  له  

سوریا به  پشتیوانی گروپه  توندڕه وه  و جیهادییه کانی 

سوننه  و سه له فی، ده رکه وتنی ناته بایی و ناکۆکی ئێران 
له به رامبه ر سعودیه  و ڕۆژئاواییه کان له ژێرکاریگه ری 

و  سیا�سی  جوگرافیای  شونا�سی،  هۆکاری  �سێ 

پێکهاته یی بووه . 

دوای  له   ڕۆژ  سه ربازی  ڕۆڵی  دیکه وه   له الیه کی 

و  وه    2003 ساڵی  دوای  له   عێراق  له   ئێران  ڕۆژی 

بۆته   ئێستا  تا  وه    2011 ساڵی  دوای  له   له سوریا 

فارس  که نداوی  عه ره بی  واڵتانی  که   ئه وه ی  هۆی 

له   ئه مه   بترسن،  ئێران  هه ژموونی  ئامانجه کانی  له  

فارس  که نداوی  عه ره بی  واڵتانی  که   کاتێکدایه  

و  سوریا  له   ئۆپۆزسیۆن  گروپه کانی  له   پشتگیری 

عێراقیش  له ئۆپۆزسیۆنی  ڕاده یه ک  تا  و  لوبنان 

نفوز  و  ده سه اڵت  و  هێز  له سه ر  ملمالنێ  ده که ن. 

له نێوان ئێران و سعودیه  له ناوچه که ، وه ک ملمالنێ 

ڕووبه ڕووبوونه وه ی  تایبه تی  به   شوناس  له سه ر 

ده رکه وتووه .  عه ره بی  و  ئێرانی  سوننه ،  و  شیعه  
نیگه رانی واڵتانی عه ره بی که ندای فارس له  ئه گه ری 

ئاشتی و ساز�سی نێوان ئێران و ئه مریکا ڕه نگدانه وه  

و کاردانه وه یه که  له  هه ستی نائه منی ئه وان سه باره ت 

به  به ڵێنی درێژخایه نی ئه مریکایه  بۆ گره نتی ئاسای�سی 

بازاڕه کانی  له   ئه مدوایانه ی  گۆڕانکارییه کانی  ئه وان، 

وزه ی جیهانی و گۆڕان له  ستراتیژی به رگری ئه مریکا 

نیگه رانییه کانی زیاتر کردووه .  

وه ک  سعودیه   و  ئێران  په یوه ندی  به کورتی 

ناوه ڕاست  ڕۆژهه اڵتی  ناوچه ی  گرنگی  واڵتی  دوو 

مۆدێلی  دوو  نێوان  هه میشه   فارس  که نداوی  و 

پێکه وه  ژیان و هێرشکردن و ناته بایی له هه ڵکشان 

و داکشاندا بووه .

ناکۆکی  مۆدێلی  ئێران  ئیسالمی  شۆڕ�سی  دوای 

و  بووه   زاڵ  واڵت  دوو  نێوان  په یوه ندی  به سه ر 

ناونیشانی  ده توانین  توێژه ران  زۆربه ی  وته ی  به  

جه نگی ساردی ناوچه یی لێ بنێین. هۆکاری سه ره کی 

و  ئایدیۆلۆژیکی  ناوچه یی،  ملمالنێی  بابه ته   ئه م 

واڵته یه .  دوو  ئه و  نێوان  سیا�سی  جوگرافیای 
زۆری  سفر  کۆی  به   یاری  زاڵبوونی  به   له ڕاستیدا 
ناوچه یی  ئه کته ره ی  دوو  له م  هه ریه ک  هێزی 

له قه ڵه م  تر  ئه وی  له دژی  هه ڕه شه یه ک  وه ک 

ده درێت. له ئێستادا به  له به رچاوگرتنی گۆڕانکارییه  

و  عێراق  سوریا،  قه یرانی  وه ک  ناوچه ییه کانی 

یه مه ن و ڕێککه وتنی ئه تۆمی نێوان ئێران و واڵتانی 

ڕۆژئاوایی، ده سه اڵت و نفوزی ناوچه یی ئێران به رز 

سعودییه وه   له ڕوانگه ی  بابه ته ش  ئه م  و  بۆته وه  

ئه م  هه ر  سعودیه .  سه ر  بۆ  هه ڕه شه یه که   وه ک 

کێشه کان  و  ئاڵۆزی  زیادبوونی  هۆی  بۆته   شته  

به   که   واڵت  هه ردوو  نێوان  په یوه ندییه کانی  له  
له به رچاوگرتنی تێگه یشتنی هه ردوو واڵت له  یه کتر 

ده توانێت زیاتر بێت و درێژه  بخایه نێت. 

سه رچاوه / فصلنامه سیاست  شماره 9 بهار 1395 

په یوه ندییه   له بواری  دکتۆرا  خوێندکاری   *

نێوده وڵه تییه کان له زانکۆی زانست و لێکۆڵینه وه کانی تاران

لینکی بابەت: ایران و عربستان، رقابت بر سر نفوذ در 

)ensani.ir( خاورمیانه



114

No.1, October 2021



115

No.1, October 2021

ناساندنی کتێب
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قیبلەی عالەم یا جیۆپۆلەتیکی ئێران
خوێندنەوە بۆ کتێب

بارام مەجیدخان
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ئێران،  جیۆپۆلەتیکی  یا  عالەم  قیبلەی 

زانای  و  توێژەر  کتێبـــــێکی  ناونیشانی 

ئەمەریکی گراهام فولەرە. فولەر کارمەندی 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  دەرەوەی  وەزارەتی 

دەزگای  بااڵی  پلە  بەرپرسێکی  و  ئەمەریکا 

و  بیست  ماوەی  کە  "CIA"ە  هەواڵگریی 

دوو  ئەو  کارمەندی  وەک  ساڵ  حەوت 

 19٨٨ ساڵی  لە  تا  کردووە.  کاری  دەزگایە 

ئەمنی  و  سیا�سی  کاری  دەستبەرداری 

بە  درێژە  "راند"  ناوەندی  لە  و  دەبێت 

سیا�سی  ئیسالمی  لەسەر  لێکۆڵینەوەکانی 

زیاتر  فولەر  دەدات.  ئیسالم  داهاتووی  و 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  ساڵ  بیست  لە 

ژیاوە و لە واڵتانی وەک ئەڵمانیا و تورکیا و 

باکوور  یەمەنی  و  سعودیە  و  ئەفغانستان 
زانکۆی  لە  کردووە.  کاری  کۆنگ  هۆنگ  و 

پاشان  و  خوێندووە  بەکالۆریۆ�سی  هارڤارد 

ڕۆژهەاڵتی  و  ڕووسیا  بواری  لە  ماستەری 
دیاری  ناوێکی  هێناوە.  بەدەست  ناوەڕاست 

نووسراوەکانی  و  ڕۆژهەاڵتناسییە  بواری 

جێگای سەرنج و قووڵبوونەوەن.

جیۆپۆلەتیکی  یا  عالەم  قیبلەی  کتێبی 

ئێراننا�سی  گرنگی  سەرچاوەیەکی  بە  ئێران، 

هەژمار دەکرێت. ناوەرۆکی کتێبەکە بریتییە 

قووڵ،  زانیاریی  پڕ  و  ورد  چاپتەری   1٦ لە 

قوواڵییە  لە  باس  گشتی  شێوەیەکی  بە  کە 

لەم  فولەر  دەکات.  ئێران  ستراتیژیجییەکانی 

چەمکی  دیراسەکردنی  لە  جیاواز  کتێبەدا 

تەکنیکێکی  بە  کە  کۆن  جیۆپۆلەتیکیی 

و  مێژوویی  بابەتی  دەبات،  ناوی  قەدیمی 

کولتووری لە ڕەهەندەکانی نووسینی خۆیدا 

پەرە پێ دەدات و دەیکاتە بنەمایەکی بەهێز 

ڕۆژهەاڵتی  سیاسەتی  لە  تێگەیشتن  بۆ 

پێی  فولەر  بەتایبەتی.  ئێران  و  ناوەڕاست 

کە  تەنگەشانەی  ئەو  هۆکاری  کە  وایە 

لەنێوان ئێران و ئەمەریکادا بوونیان هەیە، 

و  مێژوو  تێنەگەیشتنی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

کولتووری ئێران لەالیەن ئەمەریکاوە.

چاپی  پێشەکیی  لە  هەروەک  کتێبە  ئەم 

بەئامانجی  داوە،  پێ  ئاماژەی  کتێبەکە 

ناوچەکە  لە  ئەمەریکا  سیاسەتی  داڕشتنی 

بەاڵم  دیارە،  پێوە  الیەنگریی  و  نووسراوە 

و  ورد  زانیاریی  لە  لێوانلێوە  کە  نایشارێتەوە 

بەسوود لەسەر ئێران.

ئەم کتێبە هەروەک لە پێشەکیی 
چاپی کتێبەکە ئاماژەی پێ داوە، 

بەئامانجی داڕشتنی سیاسەتی ئەمەریکا 
لە ناوچەکە نووسراوە و الیەنگریی 

پێوە دیارە
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چاپتەر،   1٦ لە  کتێبەکە  داڕشتنی 

جێگای  کە  بابەتانەی  ئەو  گرنگیی 

دەدات،  نیشان  فولەرە؛  سەرنجی 
ستراتیژی  قوواڵیی  بابەتی  لە  بەتایبەت 

باکوور  لە  ئێران  جیــــۆپۆلەتیکــــــــیی  و 

فار�سی(  )خەلیجی  باشوور  لە  و  )ڕووسیا( 

تـــــورکیا  ڕۆڵی  و  دەکات  دیراسە  بەوردی 

و  ناوەڕاست  ئاسیای  ڕێبەرایەتیکردنی  لە 

با�سی  فولەر  عێراق.  سیاسیی  داهاتووی 

تورکیا  سیاسەتی  لەنێوان  کورد  کێشەی 

دەخاتە  تیشک  دەکات،  عێراق  و  ئێران  و 

هــــــەوای  دوو  و  بانێک  هەڵسوکەوتی  سەر 

کورد  کورد.  بە  سەبـــــارەت  واڵتــــــانە  ئـــــەم 

و  تورکیا  و  عـــــێراق  و  ئـــێران  مەلــــەفی  لە 

ئەم  پەیوەندییەکانی  بەسەر  کاریگەرییان 

لە  جوگرافی  و  سیا�سی  کێبڕکێی  و  واڵتانە 

دەکات،  بۆ  قووڵی  لێکدانەوەی  ناوچەکە 

حکومەتی  سەردەمی  لە  جار  یەکەم  بۆ 

سەددام حسێن باس لە �سێ پێکهاتەی کورد 

گوتەنی  خۆی  دەکات،  سوننە  و  شیعە  و 

ئەم کتێبە بۆ سیاسەتمەداران نووسراوە و 

سیاسەت  داهاتووی  ساڵی  دە  بۆ  پێشبێنیی 

لەخۆ گرتووە کە زۆربەی پێشبینییەکانی�سی 

ئێران  بەهێزبوونی  وەک  دی.  هاتوونەتە 

کوێت،  داگیرکردنی  لەپاش  ناوچەکە  لە 

وەک  تردا  کتێبی  چەندین  لە  فولەر 

پسپۆڕی بواری ئیسالمنا�سی دەردەکەوێت، 

"ئیسالمی  ناوی:  بە  کتێبەکانی  بەتایبەت 

سیا�سی" و "جیهان بەبێ ئیسالم" و "شیعە، 

دنیای  فەرامۆشکراوی  کەمینەیەکی 

ئیسالم".
خۆی  فولەر  وەک  کتێبە  ئەم 

نووسراوە"،  ئایندە  "بۆ  دەڵێت  بەڕاشکاوی 

ڕابردوو  کاریگـــــــەریی  خوازیارە  بەاڵم 

بەتایبەت  ببینــــــــــێت،  ئایندەوە  بەسەر 

تایبەتدا،  و  سیا�سی  هەلومەرجی  لە 

دراوسێکانی  و  ئێران  پەیوەندییەکانی 

و  جێگیر  بابەتە  ئەو  هەڵدانەوەی  و 

مێژوویـــــــیانەی  و  کولتووری  و  جیۆپۆلەتیکی 

هەر  بناسرێن.  فاکت  وەک  دەبێت  کە 

ئێران  دەوڵەتمەدارێکی  و  ڕابەر  و  سەرکردە 

بە  داهاتووشدا،  و  ئایندە  و  ڕابردوو  لە 

کەیسانە  ئەو  ڕابەرایەتیی  زۆرەوە  ئەگەری 

دەکات.

بنەما  لەسەر  سەرنجی  زۆر  فولەر 

ڕۆڵی ڕاستەقینەی ئێران و هەژموونی 
بەسەر ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە، 

دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٩٩0 و پاش 
اقەوە داگیرکردنی کوێت لەالیەن عێر
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گەالنی  سایکۆلۆجییەکانی  و  کولتووری 

و  لێکچوون  ئەو  هەموو  ناوچەکەیە، 

ئەمەریکا  نێوان  کولتوورییانەی  جیاوازییە 

دەناسێت.  بەوردی  ناوچەکە  گەالنی  و 

ئێرانی  کولتووری  و  چییە؟  مێژووی  ئێرانی 

بۆ  ئەمە�سی  کامانەن؟  خەسڵەتەکانی  و 

دەگمەنەکانی  و  تایبەت  تێڕوانینە  پاڵپشتیی 

بە  داهاتووی،  و  ئێران  توێژینەوەی  و  خۆی 

وەک  دەهێنێت.  بەکار  زیرەکانە  شێوەیەکی 

ئەو  بۆ  کتێبە  ئەم  دەدات،  ئاماژە  خۆی 

جگە  نییە  چارەیان  کە  نووسراوە  کەسانە 

لە  خوازیارن  کرداری  شێوازێکی  بە  لەوەی 

بەتایبەت  ناوچەکە  لە  ئێران  سیاسەتی 

واڵتانی باشووری ئێران تێبگەن. 

ئێران  دەرکەوتنی  یەکەم  فولەر 

واڵتانی  بەسەر  کاریگەریی  و  جیهان  لە 

بۆ  کە   19٨0 ساڵی  بۆ  دەگێڕێتەوە  کەنداو 

کەوتە  ئێران  شۆڕ�سی  دوای  و  جار  یەکەم 

ڕۆڵی  بەاڵم  جیهان.  واڵتانی  فۆکۆ�سی  بەر 

بەسەر  هەژموونی  و  ئێران  ڕاستەقینەی 

بۆ  دەگەڕێتەوە  ناوەڕاستەوە،  ڕۆژهەاڵتی 

کوێت  داگیرکردنی  پاش  و   1990 ساڵی 

لەالیەن عێراقەوە. لەگەڵ ئەوەی کە ڕژێمی 

سەر  بۆ  هەڕەشە  وەک  حسێن  سەددام 

ناوچەکە هەژمار دەکرا، بەاڵم فولەر لەناو 

دوور  مەودای  لە  گۆڕانکارییانەدا  ئەو  دڵی 

دەکات  ئێران  مەترسیی  بە  هەست  نزیک  و 

ڕۆڵ  دەتوانێت  ناوچەکە  زلهێزێکی  وەک  و 

ڕۆژهەاڵتی  سەر  بە  قووڵ  کاریگەریی  و 

بهێڵێت. ناوەڕاستەوە بەجێ 

دۆخی  دەخاتە  خۆی  ناوبەناویش  فولەر 

قووڵ  ئایینیی  و  کولتووری  شارەزایەکی 

نێوان  پەیوەندیی  لە  جددی  ڕەخنەی  و 

ئێران  نەتـــــــــــەوەپەرستیی  ڕۆحی  و  شیعە 

دەکات،  پێناسەیان  کۆدژ  بە  و  دەگرێت 

جیۆپۆلەتیکی  بۆ  ئێران  تێڕوانینی  وایە  پێی 

ڕۆحی  کاریگەریی  لەژێر  بەتوندی  جیهان 

ناوبراو  مێژوویدایە.  سەنتەری"ی  "ئێران 

ناوزەدی  كە  کتێبەکەیدا  یەکەمی  دێڕی  لە 

گێڕانەوەی  ویســــــــتی  دەکات،  عالەم  قیبلەی 

حیکایەتی مێژوویی هەیە کە قیبلەی عالەم 

نازناوی پاشاکانی ئێران بووە، کە دونیابینیی 

بەتوندی  کە  ڕوو  دەخاتە  جیهان  بۆ  ئیران 

دووتوێی  لە  کتێبە  ئەم  میحوەرە.  ئێران 
ناوداری  وەرگێڕی  لەالیەن  و  الپەڕە   32٨

وەرگێردڕاوەتە  موخبر"  "عەباس  ئێران 

وەک  کتێبە  ئەم  فار�سی.  زمانی  سەر 

دەکەین  پێشنیار  پڕبەها  سەرچاوەیەکی 

لێکۆڵینەوەی  ویستی  کە  کەسانەی  ئەو  بۆ 
ستراتیژی  قوواڵییە  هەموو  لەسەر  وردیان 

هەر  هەیە.  ئێران  جیۆپۆلەتیکییەکانی  و 

بەدواوە   1990 لە سااڵنی  چەندە کتێبەکە 

بەاڵم  ئێرانی،  خوێنەری  دیدی  بەر  کەوتە 

ئەم  بابەتەکانی  و  ناوەرۆک  ئێستاکەش  تا 
لێکۆلێنەوە ورد و پڕ بەهایە هەر بەجێگیری 

ماونەتەوە.
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چەمكناسی: ئێرانناسی 

ئامادەكردنی: هەورامان فەریق

یەكێك لە پێناسە باوەكان بۆ چەمكی ئێراننا�سی 

-وەك یەكێك لە لقەكانی ڕۆژهەاڵتنا�سی-، بریتییە 

ئێرانییەكان.  و  ئێران  بارودۆخی  ناسینی  زانستی  لە 

لەمەڕ  توێژینەوە  ڕۆژهەاڵتنا�سی،  لە  لقە  ئەم 

و  شارستانیەت  مێژوو،  ناوی  بە  بابەتگەلێك 

چەمكی  لە  ئەوەی  بۆ  دەكات.  ئێران  كولتوری 
گوتاری  شارەزای  دەبێت  تێبگەین،  ئێراننا�سی 

ڕۆژهەاڵتنا�سی و زەمینەی بەرهەمهاتنی ئەم گوتار 

و جیهانبینییە بین كە ئەورووپییەكان بەرهەمیان 

ئۆریانتالیزمە  وەرگێڕانی  ڕۆژهەاڵتنا�سی  هێناوە. 

واتا  بە  وەرگیراوە،  ئەورووپییەكانەوە  زمانە  لە  كە 
زمانەوانەییەكەی واتە توێژینەوە و ناسینی هەموو 

بە  ڕۆژهەاڵتییەكان.  دابونەریتی  و  زانستەكان 

واتایەكی تر: ڕۆژهەاڵتنا�سی بریتییە لە خوێندنەوەی 

وەك  ڕۆژئاواییەكانەوە  لەالیەن  ڕۆژهەاڵت 

كۆمەڵەیەك لە كولتوورەكان و شارستانیەتەكان 

كە نەوەك تەنیا لە ڕووی جوگرافییەوە لە شوێنی 

جەوهەرییان  جیاوازییەكی  بەڵكوو  دیكەدان، 

ساڵی  لە  زاراوەیە  ئەم  هەیە.  ڕۆژئاوادا  لەتەك 

 1838 ساڵی  لە  و  بەریتانیا  لە  زایینیدا  1779ی 

لەبەرچاوگرتنی  بە  و  هاتووە  بەكار  فەڕەنسادا  لە 

سیاسەتی واڵتان هێدی هێدی فۆرمی جۆراوجۆری 

بەخۆوە گرت و هەر واڵتێك گرنگیی بە الیەنێكی 

گرنگیی  هێندەی  بەریتانیا  لە  نموونە؛  بۆ  داوە. 

هێندە  دراوە،  ئێراننا�سی  و  ڕۆژهەاڵت  هونەری  بە 

ڕۆژهەاڵتنا�سی  نەدراوە.  دیكە  الیەنی  بە  گرنگیی 
سێپتەمبەری  11ی  لە  واتە  سەرەتاوە،  لە  هەر 

دا.  ئەنجام  كۆنگرەی  زنجیرەیەك  )1873(ەوە، 

جیهانیی  جەنگی  سەرەتای  لە  یەكەم  قۆناغی 

یەكەمەوە بوو كە لە كۆنگرەی پاریس تا كۆنگرەی 

ئەسینا لەخۆ دەگرێت و گرنگیی بە خوێندنەوەی 

زمان و زماننا�سی دەدات. قۆناغی دووەم دەكەوێتە 

نێوان هەردوو جەنگی جیهانییەوە، واتە كۆنگرەی 

كۆتایی  سێیەم  قۆناغی  و  برۆكسل  تا  ئۆكسفۆرد 

جەنگی جیهانی تا كۆنگرەی هەژدە )1970-1948( 

بوو. 

چەمكی  كە  وایە  پێی  دیكە  بۆچوونێكی 

لە  هۆڵەندا،  لیدنی  زانكۆی  لە  سەرەتا  ئێراننا�سی 

ڕێگەی  لە  ئەوان  ڕوو.  خرایە  حەڤدەدا  سەدەی 

عەهدی  پێنجەوانەی  ئەسفاری  وەرگێڕانی 

عەتیقەوە كە بۆ ساڵی 1586 دەگەڕێتەوە، ئاشنای 

داهێنانی  كە  بەشە  ئەم  بوون.  فار�سی  زمانی 

خۆیان  ئێرانییەكان  و  ئەورووپییەكانە  خودی 

درێژەیان پێ داوە، سەرنج دەخاتە سەر زمانەكان، 

مێژوو.  و  ئەدەب  و  زانست  شوێنەوارنا�سی، 

توێژینەوە ئێرانناسییەكان بۆ دوو گرووپ یان بەش 
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توێژینەوانەن  ئەو  یەكەم  گرووپی  دەبن:  دابەش 

كە بەبێ دیدگا و ڕەخنەی زانستی و زیاتر لەسەر 

و  دەنووسرێن  زانیارییەكان  یان  تێبینی  بنەمای 

و  هەیە  زانستەوە  پێش  قۆناغی  بە  پەیوەندییان 

ماركۆپۆلۆ،  یۆنان،  و  ڕۆما  نووسەرانی  بەرهەمی 

دەگرن.  لەخۆ  شاردن...؛  و  كالریخۆ  ئولئاری، 

گرووپی دووەم: توێژینەوە، خوێندنەوە، دۆزینەوە 

دەگرێتەوە،  جیاوازەكان  بەرجەستەبوونە  و 

بۆ  ڕەخنەگرانە  دیدێكی  بە  پشتبەستن  بە  بەاڵم 

ڕوونكردنەوەی شارستانیەت و كولتووری ئێرانی و 

ناساندنیان. 

خاڵێكی گرنگ لە ئێرانناسیدا ئەوەیە كە وەك 

سیا�سی  پێویستییەكی  بەرهەمی  ڕۆژهەاڵتنا�سی 

كە  كرد  پێ  دەستی  كاتێكدا  لە  واتە  ئابوورییە.  و 

پێویستیی سیا�سی و ئابووریی ئەورووپا، هانی ئەوانی 

دا كە ببنە خاوەنی كۆمەڵێك خەڵك كە شارەزای 

زمان و مێژوو و ڕێوڕەسمی پاشاكانی ڕۆژهەاڵت بن، 

بەتایبەت پاش جەنگی جیهانی ئەم پێویستییە بە 

هۆی هزری سەرمایەداری و حكومەتداریی نوێ و 

پەرەسەندنی ئابوورییەوە زیاتر هەستی پێ كرا. 

ساڵی  لە  ئێران  ناوخۆی  ئاستی  لەسەر  بەاڵم 

)1345(ەوە بوو كە كۆنگرەی جیهانیی ئێرانناسان 

لە تاران ساز كرا، زنجیرەی كۆنگرەكانی ئێراننا�سی 

دەستیان پێ كرد و لە ساڵی 1349 بۆ یەكەم جار 

لەسەر  واڵتە  بەو  تایبەت  ئاریشەكانی  و  بابەت 

تاوتوێكردنەوە.  ژێر  خرانە  نێودەوڵەتی  ئاستی 

دوابەدوای ئەوە، لە ساڵی 1357 چەندین كۆنگرەی 

سااڵنە لە هەندێك لە شارەكانی ئێران ساز كران. 

كۆنفڕان�سی  یەكەمین  شۆڕشیشەوە،  لەدوای 

كرا.  ساز  1381دا  ساڵی  لە  ئێراننا�سی  نەتەوەیی 

و  دنیا  واڵتی  زۆر  لە  ئێستادا  كاتی  لە  ئێراننا�سی 

ئەكادیمی  ناوەندی  و  دامەزراوە  گەلێك  لەالیەن 

فەڕەنسا،  دەدرێت.  پێ  گرنگیی  سیاسییەوە  و 

ئەڵمانیا و ڕووسیا لەو جۆرە واڵتانەن. 

بۆ نووسینی ئەم بابەتە، سوود لەم سەرچاوانە 

وەرگیراوە: 

و  شرق شنا�سی  مفهوم  بر  مروری   -

)irna.ir( ایران شنا�سی - ایرنا

)nlai.ir( دانشنامه ایران زمین - ايرانشنا�سي -

 - ایران  در  ایران شنا�سی  گفتمان  به  نگاهی   -

)farhangemrooz.com( فرهنگ امروز

 ،)۲۵۳۵/۱۳۵۷( داریوش  آشوری،   -

ایران شنا�سی  در  چیست«،  »ایران شنا�سی 

او،  خود  قلم  به  دیگر  مقالۀ  چند  و  چیست؟... 

تهران، آگاه، ص۷-۲۸.

اننا�سی لە كاتی ئێستادا لە زۆر واڵتی  ئێر
دنیا و لەالیەن گەلێك دامەزراوە و 

ناوەندی ئەكادیمی و سیاسییەوە گرنگیی 
پێ دەدرێت
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
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م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

سه نته ره كانى لێكۆڵينه وه  و كاريگه رييان له سه ر دروستكردنى 
بڕيارى سياسى له هه رێمی كوردستاندا

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

لە قەیرانی داراییەوە بەرەو ئابوورییەکی تۆکمە
داهات، خەرجی، چاکسازی و ئایندەی ئابووری هەرێم لە دۆسێیەکدا

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

تورکیا؛ لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار 

واقیع و پالنی "سایبه ر" و فڕۆكه ی بێفڕۆكه وانی  ئیسرائیل

سوودوه رگرتنی واڵتانی عه ره بی له  ته كنه لۆجیاكانی زیره كی ده ستكرد

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

په یوه ندییه  داراییه كانی هه رێم و به غدا
هۆكاره كانی ناسازی، سیناریۆ ئایندەییەکانی 

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )1( تشرینی یەکەمی 2021، ساڵی یەکەم


