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

پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئێران.
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وەرزنامەی ئێرانناسی، بۆچی؟
بارام مەجیدخان.................................................................... 

ئێراننا�سی وەک بەشێکی گرنگی ڕۆژهەاڵتنا�سی، جێگەی بایەخی بەشێکی زۆری ناوەندەکانی ئەکادیمی 

و سیاسیی جیهان و ناوچەکەیە. گرنگیی ئەم ڕەهەندە لە لێکۆڵینەوەکانی ڕۆژهەاڵتنا�سی بۆ هەموو واڵتانی 

ناوچەکەش جێگەی بایەخە، بۆ ناوەندەکانی ئەکادیمیی هەرێمی کوردستانیش بە هەمان شێوە. 

ئێراننا�سی هەوڵی ئەوە دەدات کە هەموو بابەتە گرنگەکانی پەیوەست بە ئێران لە �سێ تەوەری سەرەکیدا 

بخاتە ڕوو: تەوەری یەکەم: لێکۆڵینەوە لە بابەتی دۆسیەی ناوەکیی ئێران و دوایین بەرەوپێشچوونەکانی 

ئەم دۆسیەیە. ڕۆڵ و پێگەی سیا�سی و ئەمنی و ستراتیژیی ئێران ڕاستەوخۆ پەیوەستە بە سەرکەوتن و 

لێکۆڵینەوەی گەرم لەسەر دوا قۆناغەکانی ئەم دۆسیەیە و وەرگێڕانی  بە  سەرنەکەوتنی ئەم دۆسیەیە. 

لێکۆڵینەوەی پسپۆڕانی ئێرانی و بیانی لە پێناو بەدەستخستنی زۆرترین زانیاری سەبارەت بەم بابەتانە.

لە  ڕەهەندە  ئەم  ناوچەکە.  و  ئێران  هەرێمایەتیی  سیاسەتی  لەسەر  لێکۆڵینەوە  دووەم:  تەوەری 

و  سیاسەتمەداران  بە  دەدات  بەرچاوڕوونی  ئێران،  هەرێمایەتیی  ڕوانگەی  خستنەڕووی  و  لێکۆڵینەوە 

دراوسێی  واڵتانی  بەتایبەت  هەیە،  ئێرانیان  سیاسەتی  تێگەشتنی  خولیای  ئەوانەی  و  ئەکادیمیستەکان 

تێگەیشتنی  دەخوازێت  کوردستان،  هەرێمی  بەتایبەت  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  کێشەی  ئێران. 

قووڵ بۆ ئەم بابەتە هەبێت.

ناوخۆییەکانی  و گرفتە  لە کێشە  لێکۆڵینەوە  و  ئێران  ناوخۆیی  بە دۆخی  تەوەری سێیەم: گرنگیدان 

ئێران. ڕەهەندەکانی قەومی و ئایینی و کولتووری و ئابووری؛ سەرنجی ئێرانناسیی لەسەر دەبێت، بەتایبەت 

بابەتی تیۆری. هەموو ئەو بابەتانەی کە ڕەهەندی فیکری و مێژوویی و کۆمەاڵیەتییان هەیە. هەموو ئەم 

تەوەرانە لە پێناو ئەوەیە کە ئێران وەک ئەوەی کە هەیە؛ بیناسین، نەک وەک ئەوەی ئێمە دەمانەوێت 
یاخود حکومەتی ئێران خوازیارە هەبێ، لەم پێناوەشدا پرنسیپەکانی کاری ئەکادیمی و زانستی بنەمای کاری 

وەرزنامەی ئێرانناسییە. 

سەرەتای ساڵی نوێ بۆ هەموو ناوەندەکانی لێکۆڵینەوە چاوەڕوانیی زۆر هەیە بۆ ئەگەری گۆڕانکاریی 

سیاسیی گرنگ لە ناوچەکە، بەتایبەت کە خولی نوێی دانوستانەکانی ئێران و واڵتانی ٥+١ بەڕێوە دەچێت. 

سەروتار
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هەمووان بە چاوێکی پڕ لە نیگەرانی و هەم ئومێدەواری دەڕواننە ئەم دانوستانانە. لەگەڵ کشانەوەی 

ئەمەریکا لە سەردەمی دۆناڵد ترەمپ، قەیرانێکی گەورە بەرۆکی ئێران و جیهانی�سی گرت. دۆسیەی ئەتۆمیی 

ئێران کاریگەریی ڕاستەوخۆی لەسەر سیاسەتی ناوخۆیی ئێران و ئەمەریکا بەجێ هێشت، پاش کشانەوەی 

ئەمەریکا لە ڕێککەوتننامەکە. هەردوو هەڵبژاردنی ئێران و ئەمەریکا، گۆڕانکاریی لە سیاسەتی دەرەوەی 
توندڕەوی  باڵی  و  ئەمەریکا  لەالیەن دیموکراتەکانی  بەجێ هێشت. گرتنەدەستی دەسەاڵت  هەردوو واڵت 

ئێران، نیگەرانیی ئەوەی دروست کرد کە مەودای بەیەکگەیشتنی ئەو دوو واڵتە دوورتر بکەوێتەوە. بەاڵم 

کاریگەری و فشاری ناوخۆی ئێران و هەلومەرجی ئابووریی ئەو واڵتە، ئێرانی گەیاندە ئاستی بیرکردنەوە لە 

پابەندبوون بە ڕێککەوتننامەکە. خواستێکی دووالیەنە هەیە بۆ ڕێککەوتن. لەگەڵ پێداگریی واڵتانی وەک 

ڕووسیا و چین بۆ گەیشتن بەم ئامانجە، بەرمەبنای بەرژەوەندییەکانی خۆیان و جیهانیش. ئەم دۆسیەیە 

کۆمەڵگای  بۆ  زۆر  کاتێکی  پێدەچێت  بەاڵم  جیهانە،  دەوڵەتانی  مێزی  لەسەر  بەکراوەیی  درێژە  سااڵنێکی 

جیهانی نەمابێت بۆ دەربازکردنی ڕێککەوتننامەکە.

ئێران لەسەر ئاستی سنوورەکانی، چاودێریی وردی گۆڕانکارییەکانی ناوچەی قەفقاز و ئەفغانستان و 

عێراق و ناوچەی خەلیج دەکات. بۆ هەرێمی کوردستانیش، تێڕوانینی ئێران بۆ داهاتووی سیا�سی لە عێراق 

بابەتێکی هەرە هەستیار و گرنگە بۆ کرانەوەمان بە ئاراستەی نەخشەڕێگای ڕاست و ڕەوان، بەتایبەت 

پاش هەڵبژاردنەکانی عێراق و دەستپێکی دانوستاندن بۆ پێکهێنانی حکومەتی بەغداد.

ڕووداوگەلێکی زۆر ناوچەکەی تەنیوە، بەتایبەت پەیوەندییەکانی ئێران و سعودیە کە بە ناوبژیوانیی 

عێراق؛ بەرەوپێشچوونی بەخۆیەوە بینیوە. لە هەمان کاتدا پڕۆژەی ئاشتیی عەرەب-ئیسرائیل، هەژموونی 

خۆی بەسەر واڵتانی کەنداودا کێشاوە، ئەمەش سیستمێکی هەرێمایەتیی ئاڵۆز و نوێی هێناوەتە ئاراوە کە 

پێویستی بە لێکۆڵینەوەی وردی زانستی و سیا�سی هەیە، بەتایبەت کە هەرێمی کوردستانیش بە شێوەیەک 

لە شێوەکان پەیوەندیی لەگەڵ واڵتانی کەنداو هەیە.

ئێران،  ناو  نەتەوەکانی  بە  سەبارەت  ئێران  ناوخۆی  یاساییەکانی  و  کولتووری  و  کۆمەاڵیەتی  کێشە 

لەالیەن بەشێک لە ڕووناکبیران و ڕۆشنبیرانی ئەو واڵتە، هەمبەر ئازادییەکان و مافە دەستوورییەکان 

و خوێندن بە زمانی دایک خرانە ڕوو، کە کاردانەوەی میدیایی گەورەی لێ کەوتەوە. ئاشنابوون بە دۆخی 

کولتووری و کۆمەاڵیەتیی ئێران، خواستی بەشێکی زۆری خەڵکی کوردستانە. ڕای جیاواز و تێڕوانینی قووڵ 

لەسەر ئەم بابەتانە، دەرخەری ئەو ڕاستییەیە کە هەموو ئەو بابەتانە شایەنی هەڵوێستەلەسەرکردنی 
زانستیانەیە. 



8

No.2, January 2022



9

No.2, January 2022

توێژینەوەکان
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دەقاندنی حاکمییەتی ئیتنیكی–
مەزهەبی، مێژوو، ئیتنیسیتە و 
ناسیۆنالیزم لە پەرتووکەکانی 
خوێندنی فارسی-ئیسالمیدا

ن: کەمال سولەیمانی و داود عوسمانزادە   l   و: وەرزنامەی ئێراننا�سی

کورتە:

لەسەر  لێکۆڵینەوەیەکە  وتارە  ئەم 

پەرتووکەکانی خوێندنی قۆناغەکانی ١ بۆ ١٢ی 

کۆماری ئیسالمی ئێران. ئەم وتارە لە کێشەکانی 
ناسیۆنالیزمی  و  ئیتنیسیتە  ڕەگەز،  زمان، 

دەکۆڵێتەوە  خوێندندا  پەرتووکەکانی  لە  ئایینی 
چۆن  کە  ئەوەی  سەر  بخاتە  تیشک  ئەوەی  بۆ 

ئەوەی  بۆ  دەدات  هەوڵ  ئێران  لە  دەوڵەت 

پەروەردەوە  سیستمی  ڕێگەی  لە  کومەڵگەکان 

فەرمییەکانی  پەرتووکە  فارس-شیعە.   بکاتە 

وەک  )فارسەکان(  حاکم  کۆمەڵگەی  خوێندن 

هەر  دەوڵەت  دەکەن.  وێنا  مێژوو  بکەری  تاکە 

)نافەرمی(  جێگرەوەی  گێڕانەوەیەکی  جۆرە 

لێکۆڵینەوەیەکی  وتارە  ئەم  خیانەتە.  پێ  دیکەی 

قووڵە لەسەر ئەوەی کە پەرتووکە سەپێنراوەکانی 

خوێندنی دەوڵەتی ئێران، جێگەی وان و زانستی 

دۆخمەند و چوارچێوەیەک کە لەو پەرتووکانە 

ئاشکرا  دێت، چۆن شیکردنەوەیەکی  بەدەست 

خەتە  بنەمای  و  دەدات  بەدەستەوە  ڕوون  و 

هەبوو  پێکهاتەی  ئیتنۆ-زمانی  دابەشکەرەکانی 

کە  دەدات  نیشان  هەروەها  و  دەکاتەوە  ڕوون 
سنوورداری  مەنتیقی  وەکوو  ئیسالمخوازی 

خوێندندا  پەرتووکەکانی  لە  کە  حاکم 

و  بیرۆکە  فراوانــــــبوونی  هۆی  دەێیتە  چێنراوە، 

مێژوونووسیی ڕەگەزپەرســـــتی. ئەم لێکۆڵینەوەیە 

ئەزموونەکانی  و  بۆچوون  بە  ئاماژە  جار  جار 

قوتابخانەکان  کوردی  مامۆستای  هەندێ 

دەکات، کە بەوردی دیمانەی قووڵمان لەگەڵ 

ئەنجام داون.

ئیسالم،  ئیتنیسیتە،  سەرەكیەكان:  وشە 

پەرتووكەكانی  فارسەكان،  نافارسەكان، 

خوێندن. 
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نەتەوەیی”ی  “شونا�سی  گەنجاندا  لەناو  کە 

ڕێگەی  لە  ئەویش  دابڕژێت،  دەوڵەت  دڵخوازی 

نیشتیمانییەکان”،  “قارەمانە  ناساندنی 

“ڕووداوە  سەپاوی  و  نائاگایانە  یادکردنەوە 

وتنەوەی  و  لەبەرکردن  نەتەوەییەکان”، 

چاودێریکردنی  و  “نیشتیمانییەکان”  سروودە 

نەریتەکانی “هەڵکردنی ڕۆژانەی ئااڵی نەتەوەیی” 

)Bllig,1995.Gutek.1997(. قوتابخانەکان وەک 

حەقیقەت  و  ناسیۆنالیستی  گێڕانەوەی  هەڵگری 

 Nozaki,( دەکەن1.  کار  بونیادنراو   مێژوویی 

.)2006

ئێران  ئێستای  ئێراندا دەوڵەتی ئیسالمیی  لە 

و دامەزراوە ئیتنۆ-ئایینییەکانی، ئەو قەوارانەن 

“ڕابردووی  و  نەتەوەیی2“  “بابەتی  ناو  بە  کە 

نەتەوە” پێناسە دەکەن و شەرعیەتی پێ دەدەن. 

ئێران  لە  خوێندن  پەرتووکەکانی  بوو  وا  کە 

توێژینەوە  بۆ  بن  باش  کەرەستەیەکی  دەتوانن 
مێژووی  ئیتنۆ-نەتەوەی حاکم  لەوەی کە چۆن 
سەروەری  و  دەگێڕێتەوە  خۆی  “نەتەوەیی” 

ئیتنیکی  پلەوپایە  زنجیرەکانی  و  دەکات  پێناسە 

زۆر  ژمارەیەکی  دەکات.  دروست  زمانەوانی  و 

خویندنی  پەرتووکەکانی  دەربارەی  لێکۆڵینەوە 

ئێران کراون، بەاڵم زۆربەیان جەختیان لەسەر 

زمان یان جێندەرە، بەبێ ئاماژەدان بە کێشەی 

Alipour, 2016, Ghar- ( کردووە   نەتەوەیی 

bavi&Moousavi, 2012, Hall, 2014, Hig-

1 constructed
2 The National

من  دەڵێم.  گۆرانی  چونکە  مەدە،  لێم 

ئازار،  ئەوینداریی،  من  پێشینانی  کوردم، 

و  گۆرانی  نێو  لە  خۆیان  بوونی  و  تێکۆشان 

سرودەکاندا بۆ ئێمە بە یادگاری بەجێهێشتووە. 

بگری.  لێ  گوێی  تۆ  و  بڵێم  گۆرانی  دەبێت  من 

کوردی  ]مامۆستایەکی  )فەرزادکەمەنگەر(، 

پاسەوانی  بۆ  نامەیەک  سێدارەدراو[،  لە 

بەندیخانە(. 

هەژموونی  سەرەکیی  سەپاندنی  “مەرجی 

نەتەوەیی، زۆر جار سەپاندنی هەژموونی زمانە” 

 )Michael Billig, Banal nationalism(

زمانمان  و  ئاریایین  بنەڕەتدا  لە  ئێمە 

قوتابییەکانم  بە  هەمیشە  من  “فارسییە”. 

دەڵێم ئازەری، بەلووچی، کوردی و لوڕی زمانی 

ئێوە نین، بەڵکوو شێوەزاری ئێوەن. ئەگەر ئێوە 

بە هەر زمانێکی دیکە قسە بکەن، کەواتە ئێوە 
ڕەگەزی  و  “فار�سی”  زمانی  لە  ئێمە  نین.  ئێرانی 

ئێرانی،  )پڕفیسۆرێکی  هاوبەشین.  ئاریاییدا 

سالح، ٢٠١٣، ال١٢٩(.

1- پێشەکی

نەتەوەیی”  “پەروەردەی  ئامانجی  بەگشتی 

لە  بێالیەن  منداڵێکی  گۆڕینی  لە  بریتییە 

قوتابخانەکاندا بۆ سوژەیەکی نەتەوەیی دڵخواز، 

کە  جێگایەک  لە  منداڵە  ئەو  دانانی  ڕێگەی  لە 

زمان و ئەدەب و مێژووی فەرمیی نەتەوەیەک کە 

هەموو  بە  کراوە،  بۆ  بەفەرمیبوونی  بانگەشەی 

Althusser, 1971, pp.127- جۆر دەرس دەدرێت

ئەوەیە  گشتییەکان  قوتابخانە  ئەرکی   .))193
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gins & shoar-ghaffari, 1991, Ilahe & Syful-

lahi 2012, Ram, 2000, Alipour &(. جیاواز 

لە توێژینەوەکانی ڕابردوو، ئەم وتارە، بۆ ئەوەی 

تیشک بخاتە سەر ئەوەی کە چۆن دەوڵەت لە 

پلەوپایە  زنجیرەی  پەروەردەوە  ڕێگەی سیستمی 

بەفار�سی-شیعەکردنی  بۆ  ئیتنۆزمانی  و  ئایینی 

پێ  بەردەوامیی  و  دەنێت  بنیاد  کۆمەڵگە 

ئیتنیسیتە  و  ڕەگەز  و  زمان  پرسەکانی  دەدات، 

و ئایین و تێکەڵبوونیان لەگەڵ ناسیۆنالیزم تاقی 

دەکاتەوە.

تەنیا  )کە  خوێندن  فەرمییەکانی  پەرتووکە 

لە  ئێران  لە  خوێندنن  فەرمیی  سەرچاوەی 

چەندین   ،١٢ پۆلی  هەتا  سەرەتاییەوە  قۆناغی 

ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  زۆربەی  بە  تایبەت  بابەتی 

ناوچەیەدا  لەم  دەدەن.  نیشان  ناوەڕاست 

لەسەر  بڕیار  کە  دەسەاڵتن  تاکە  دەوڵەتەکان 

خوێندن  پەرتووکەکانی  ناوەڕۆکی  و  نووسین 

دەدەن. بۆ ئەم کارە و بۆ شاردنەوە و الوازکردنی 

فرەچەشنی و جۆراوجۆریی ئایینی و ئیتنۆ-زمانی 

کۆیادەوەریی  ساختەکردنی  کۆمەڵگاکانیان، 

کولتوورییەکانی  ئایکۆنە  سڕینەوەی  و  مێژوویی 

دەوڵەتەکان  ژێردەستەاڵتیان،  کۆمەڵگاکانی 

وێناکراو3   ڕابردوویەکی  لە  تاقانە  گێڕانەوەیەکی 

 Asgharzadeh,( دەکەن  پێشکەش  دڵخواز  و 

بارودۆخی  ئێران،  لە   .)2007, pp.150-160

)نافارسەکان(ی  زمانییە  چاالکوانە  سیاسیی 

ئەوەی  لەبەر  بەرگەنەگر،  بارێکی  خستووەتە 

3 Imagined

خویندنی  )بۆ  مشتومڕەکانیان  و  تێکۆشان 

مامەڵەی  جوداخوازی  هەوڵی  وەک  فرەزمانی( 

 .)kalan, 2016, p.7( دەکرێت  لەگەڵدا 

کۆمەڵگەی  خوێندن،  فەرمییەکانی  پەرتووکە 
بکەری  تاکە  وەک  )فارس-شیعە(  حاکم 

جۆرە  هەر  دەوڵەت  دەدەن.  لەقەڵەم  مێژوو 

)نافەرمی( وەک خیانەت وێنا  گێڕانەوەی جێگر 

قووڵی  لێکۆڵینەوەیەکی  شێوەیە،  بەم  دەکات. 

زانستی  و  ئەوان  پلەوپایەکەی  پەرتووکانە،  ئەم 

هاتوون؛  بەدەست  لێیانەوە  کە  دۆخمەند 

بەدەستەوە  ڕوون  و  ئاشکرا  شیکردنەوەیەکی 

دەدات و دەبێتە هۆی ڕۆشنکردنەوەی بناغەی 

پلەبەندیی ئایینی و ئیتنۆزمانیی پێکهاتە لە ئێران.

ناتوانن  نافارسەکان  کۆمەڵگە  ئێران،  لە 

“بابەتی  لە  حاکمیەت  گێڕانەوەی  لە  پرسیار 

لەبەر  بکەن،  ئایینی  یان  مێژوویی  نەتەوەیی”، 

ئەوەی کە پەرتووکەکانی خوێندن نووسراون بۆ 

ئەوەی کە “ڕابردوو” بە ئیتنیسیتەیەکی تایبەت 

کۆمەڵگایانە  ئەو  زیانی  بە  و  بدەن  پەیوەند 

بەکاری بێنن. لە ئەنجامدا، سیستمی پەروەردە 

کە  دەخوڵقێنێت  ئاپارتایدی  ژینگەیەکی 

لە  چێژوەرگرتن  بۆ  ئیتنیکی  گرووپێکی  تێیدا 

پەروەردەیی  و  ئابووری  سەرچاوەیەکی  هەموو 

کە  کاتێکدا  لە  هەڵدەبژێردرێ،  واڵتدا  لە 

بێگانە  و  نامۆ  و  الدەر  وەک  دیکە  ئیتنیکەکانی 

 .)Asgharzadeh, 2007, p.165( دەنرێن  وەال 

“پەروەردە  ناو  بە  ئەو  ئێران  لە  بۆیە،  هەر 

دەسەاڵت  بەرابەریی  و  یەکسانی  نەتەوەییە”، 
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و  دەبات  لەناو  سەرچاوەکان  دابەشکردنی  و 

دەخاتە  کومەڵگەکان  داهاتووی  پێکەوەژیانی 

یەکسانیی  کە  ئەوەیە  بابەتەکە  مەترسییەوە. 

تەواو و بێکەموکوڕی، تەنیا هەر مافی بنەڕەتیی 

گرووپێک نییە، بەڵکوو پێویستییەکی سەرەتایی 

نییە  ئامادە  ئیتنیکی  گرووپێکی  هیچ  کە  مرۆڤە 

 Yiftachel,( بێنێت  لێ  وازی  خۆی  خواستی  بە 

.)2006, p.95

 )١٩٢٥–١٩٧٩( پەهلەوی  دەوڵەتی 

نەتەوەیەکی  بۆ  زمانیی  یەک  سیاسەتی 

ساڵی  پاش  کە  دەکرد،  جێبەجێ  “یەکگرتوو” 

دا  پێ  بەردەوامیی  ئیسالمی  دەوڵەتی   ١٩٧٩
خۆی  “وەک  ناوبراو  سیاسەتی   .)Ram, 2000(

)تر(  زمانەکانی  قسەکەرانی  و  مایەوە  بەبا�سی 

زمانیی  ئازادیی  بڕێک  توانیویانە  بەدەگمەن 

پەرتووکەکانی   .)kalan, 2016, p.5( وەربگرن” 

خوێندنی کۆماری ئیسالمیی ئێران بە شێوەیەکی 

پەروەردەیی  سیاسەتی  بە  بەردەوامی  فراوان 

هەموو  لە  دەدەن.  نیشان  پەهلەوی  دەوڵەتی 

و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ژیاندا،  بوارەکانی 

بە  فار�سی  شونا�سی  حاکم،  ئیتنۆ-نەتەوەی 

پێ  پەرەی  و  دەناسێنن  نەتەوەیی”  “شونا�سی 

دەوڵەتی  خوێندنی  پەرتووکەکانی  دەدەن. 

وەک  فار�سی  شونا�سی  ئێران،  ئیسالمیی 

وێکچوو  و  بێپسانەوە  نەتەوەیی  شوناسێکی 

خۆهەڵکێشانە  شێوازێکی  بە  و  دەناسێنن 

هەزاران  درێژایی  بە  شوناسە  ئەم  کە  دەڵێن 

جیاوازیی  ڕەنگە  ڕاگرتووە.  خۆی  ساڵ 

پەرتووکەکانی  لەگەڵ  ئەوان  سەرەکیی 
زیاتری  تێکەڵبوونی  پەهلەوی،  سەردەمی 

و  شیعی  ئیسالمی  لەگەڵ  بێت  فارسیگەرایی 

لەژێر  ئایینی.  نێرساالریی  نیشاندانی  بەئاسایی 

هەروەک  ئێراندا،  ئیسالمیی  کۆماری  دەسەاڵتی 

سەردەمی پەهلەوی، چاالکییە زمانەوانییەکانی 

ئەمیر  هەروەک  کراوە.  قەدەغە  نافارسەکان 

دەدات  ئەوە  گەواهیی  ئێرانی،  توێژەری  کەالن 

بە  ڕێگە  سیاسییەوە  کۆتوبەندی  هۆی  “بە 

کە  دراوە  توێژینەوەی کرداری  کەمی  ژمارەیەکی 

خوێندکارانی  ئەزموونی  و  فرەزمانی  دەربارەی 

 kalan,( بدرێن”  ئەنجام  ئێراندا  لە  فرەزمان 

 .)2016, p.6

گفتوگۆکردن  بۆ  هەوڵێکە  وتارەمان  ئەم 

فرەزمانییەوە.  ئەزموونە  ئەم  بارەی  لە 

سەر  دەخاتە  جەخت  تەنیا  توێژینەوەکەمان 

قوتابخانەکانی  لە  کە  خوێندن  پەرتووکەکانی 

ئێراندا دەخوێنرێن و ناوبەناو ئاماژە بە بۆچوون 

کوردیش  مامۆستای  هەندێک  ئەزموونی  و 

دەکەین. لە ساڵی )٢٠١٩(وە چەندین دیمانەی 

شێوەی  بە  مامۆستایاندا  لەگەڵ  قووڵمان 

هۆکارەکانی  و  واتسئەپ  سکایپ،  ڕووبەڕوو، 

هەندێک  داوە.  ئەنجام  پەیوەندییەوە  تری 

بەم  ئاماژەمان  لێکۆڵینەوەیەدا  لەم  جار 

بە  دەمانتوانی  ئەوەی  لەبەر  دیمانانە کردووە. 

مامۆستایانی  لەگەڵ  دیمانە  قووڵ  شێوەیەکی 

ئاسانتر  ئەوان  لەگەڵ  دیمانە  و  بکەین  کورد 

بەکار  کوردمان  مامۆستایانی  ئەزموونی  بوو، 
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هێناوە و تەرکیزمان لەسەر مامۆستایانی کورد 

و کۆمەڵگای کوردی کردووە. هەندێک لەوانەی 

داون،  ئەنجام  لەگەڵ  چاوپێکەوتنمان  کە 

لە کوردستان وانە دەڵێنەوە  چەند دەیەیەکە 

فرەزمانن.  خوێندکارەکانیان  زۆرترینی  کە 

بن  گرنگ  چاوپێکەوتنەکانمان  لەوانەیە 

زیاتر  تێگەیشتنی  بەدەستهێنانی  لەهەمبەر 

دیگلۆسیکی4   ڕێکخستنی  ئێران  لە  چۆن  کە 

کۆلۆنیاڵ بە شێوەیەکی سیستماتیک هەوڵ بۆ 

فار�سی؛  لە  جگە  زمانەکان  هەموو  لەناوبردنی 

دەدات.

کولتووری-سیاسیی  بەرخۆدانی  هۆی  بە 

هەموو  زۆر  ڕادەیەکی  تا  کوردییەوە، 

دیگلۆسیای  کوردستان  قوتابخانەکانی 

فار�سی  تێیدا  کە  دەکەن،  ئەزموون  دووزمانی 

زمانی  کوردییش  و  دەوڵەتە  سەپێنراوی  زمانی 

توند،  کۆتوبەندی  و  ڕێکار  بە  کە  دایکییە 

و  پەروەردەیی  پشتگیریی  لە  کراوە  بێبەش 

پشتگیرینەکردنە  ئەو  بگوترێ  ئەوەی  لەجیاتیی 

بە  زمانە،  ئەو  گەشەنەکردنی  بابەتی  بووەتە 
هۆکاری  خۆی  کوردی  کە  دەکری  وێنا  جۆرێک 

ئەمەش  خۆیەتی.  ئەکادیمیانەیی  پاشەکشەی 
بواری  لە  توندە دەردەخات کە  پلەبەندییە  ئەو 

توێژینەوەیەی  ئەم  بۆ  سەپێنراوە.  زمانەوانیدا 

ئێستا، لە نزیکەوە ٢٥ پەرتووکی خوێندنی پۆلی 

دیگلۆسیا: بارودۆخێکە کە تێیدا دوو زمان   4

یان زاراوەی جیاواز لە کۆمەڵگەیەک بەکار دێن کە 

ئەو کۆمەڵگەیە تەنیا یەک زمانی هەیە.

دێڕبەدێڕ  و  بەوردی  دوانزەیەم  پۆلی  بۆ  یەکەم 

کتێبانەیش  ئەم  کراوە،  لەسەر  لێکۆڵینەوەیان 

و   )١-١٢ پۆلی  کتیب،   ١٢( فار�سی  لە:  بریتین 

اجتماعی،  )تعلیمات  کۆمەاڵیەتییەکان  زانستە 

٧ کتێب، پۆلی  ٣ بۆ ٩(، کۆمەڵنا�سی )٣ کتێب، 

پۆلی ٩ بۆ ١٢( و مێژوو )٣ کتێب، پۆلی ٩ بۆ ١٢(. 

خوارەوە  شێوەیەی  بەم  توێژینەوەکە 

و  زمان  لە  باس   ،)٢( بە�سی  پێشەوە.  دەڕواتە 

بنەڕەتیی  دەستووری  لە  زمانەوانی  پلەبەندیی 

کە  ئەوەی  دەکات،  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری 

زنجیرە  ئەو  و  خوێندن  پەرتووکەکانی  چۆن 

بەرهەم  زمانەکان  پلەبەندییەی  دەستوورییە 

بابەتی  پێکهێنانی   ،)٣( بە�سی  دەهێننەوە. 

سیستمی  ڕێگەی  لە  فار�سی-شیعی  نەتەوەیی 

تیشک   )٤( بە�سی  و  دەکاتەوە  �سی  پەروەردەوە 

دەخاتە سەر ئاریایزمی فار�سی-ئیسالمی.  

٢. فار�سی: زمانی بااڵی دەسەاڵت

لە ئۆکتۆبەری ٢٠١٩دا، عەلی زوعێلم )علی 

لە  ئێران،  پەروەردەی  وەزیری  جێگری  ذوعلم(؛ 
وتوێژێکدا ڕایگەیاند “خویندنی فار�سی دووچاری 

)لەبەر  بووەتەوە،  جددی  ئاڵەنگارییەکی 

قوتابییەکانمان  پەنجای  سەددا  لە  ئەوەی( 

کرد  باس  ئەوە�سی  دریژەدا  لە  زمانەن”.  دوو 

دەگەنە  هەتا  قوتابییەکانمان  لە  “هەندێک  کە 

پۆلی شەشەم، ناتوانن بە زمانی فار�سی بدوێن”. 

زۆرینەی خەڵک لە ئێران زمانی دایکییان فار�سی 

لە   )١٠( یان   )٥( دەتوانین  ئێمە  چونکە  نییە، 

سەد بەو )٥٠( لە سەدەی سەرەوە زیاد بکەین، 
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بابە  و  دایک  لە  هەندێک  کە  ئەوەی  هۆی  بە 

منداڵەکانیان  لەگەڵ  فار�سی  بە  نافارسەکان 

باوکانە  و  دایک  ئەم  کە  ئەوەی  لەبەر  دەدوێن. 

تەگەرە  دایکی  زمانی  بە  ئاخاوتن  وایە  پێیان 

دەخاتە بەردەم بەرەوپێشچوونی منداڵەکانیان، 

یاخود دەکرێت لەهجەی نافار�سی لە قوتابخانە 

بە  گاڵتەپێکردن  هۆی  ببێتە  “کۆمەڵگە”  لە  یان 

عەلی  ئێرانی  لێکۆڵەری  هەروەک  منداڵەكانیان. 

“ئێرانیی  دەدات  بەوە  ئاماژە  ئەسغەرزادە،  ڕەزا 

ڕاستەقینە” ئەو کەسەیە کە بە زمانی “فار�سی” 

لەهجەی  تارانی  -فار�سی  بدوێت  لەهجە  بێ 

و  ڕەخنە  و  گاڵتە  بەردەوام  کە  ستانداردە-، 

وەک  زمانەکانی  ئاخێوەرانی  سەیری  بەکەمی 

تورکمانی  و  کوردی  بەلوچی،  عەرەبی،  ئازەری، 

.)Asgharzadeh, 2007, p.134( دەکات

و  عەرەبی  وەکوو  نافەرمییەکانی  زمانە 

تورکی،  و  کوردی  و  گیلەکی  و  لوڕی  و  بەلوچی 

جوگرافیا  ئەم  خەڵکی  نیوەی  کەم  النی  زمانی 

 .)kalan, 2014, p.4( دەهێنن  پێک  سیاسییە 
 kalan,( هەیە  ئێراندا  لە  زمان   ٧٠ لە  زیاتر 

2014(. سەرژمێرییەکانی ئێران زیاتر سیاسین و 

هاوچەرخی  سەردەمی  دەوڵەتی  نین.  باوەڕ  جێی 

بە  دەستی  کە  ڕێکخراوەیەکە  تاکە  ئێران 

و  دەگات  سەرژمێری  ئاکامەکانی  و  داتاکان 

کردووە  ژمارانەی  ئەو  دەستکاریی  هەمیشە 

هەمەچەشنیی  و  زمان  بە  پەیوەندیدارن  کە 

ژمارەیەکی فەرمیی  و  داتا  نەبوونی  ئیتنیکییەوە. 

لە  ئیتنیکی  پێکهاتەی  دەربارەی  باوەڕپێکراو 

لێکۆڵینەوە  بۆ  بەرچاوە  ئالنگارییەکی  ئێران، 

لەناو  زمانیی  فرەیی  و  ئایین  و  ئیتنیک  لەسەر 

دەوڵەت  جوگرافیایەدا.  ئەم  دانیشتووانی 

باڵوکردنەوەی هەر جۆرە زانیارییەکی پەیوەست 

ئەمە  کردووە.  پاوان  خۆی  بۆ  بابەتانەی  بەم 

ئەوەی  لەبەر  مۆدێرندا  ئیرانی  لە  کاتێکدایە  لە 

و  نەدرکاندن  لەسەر  فار�سی  ناسیۆنالیزمی 

حاشاکردن “لەو ڕاستییە بنچینەییە دامەزراوە 

 )Persian( و پێرسیەن )Persia( کە ئێران، فارس

نییە، بەڵکوو زیاتر مۆزایکێکی ئیتنیکی و زمانی و 

ئایینییە. هەر گرووپێک مێژوو، کولتوور و زمان 

 Kia,( هەیە”  خۆی  بە  تایبەت  ئایینیی  بەهای  و 

 .)1998, p.9
کۆماری  دەستووری  لە   )١٥( بەندی 
“زمانی  وەک  فار�سی  زمانی  ئێران،  ئیسالمیی 

و  دەبات  ناو  ئێرانییەکان”  هەموو  هاوبە�سی 

فەرمی  نووسینەکانی  و  بەڵگەنامەکان  “هەموو 

کە  ئەوەی  پاش  بێت”.  فار�سی  زمانی  بە  دەبێ 

ناساندنی  ناوچەیی  و  ئیتنیکی  بە  بەندە  ئەو 

زۆر  ئاستێکی  تا  ئەوانی  دیکە؛  زمانەکانی 

بەوە  ئاماژە  بەند  هەمان  خوارەوە،  هێنایە 
دەکرێ  نافارسییەکانیش  زمانە  کە  دەدات 

و  ڕۆژنامەگەری  لە  فار�سی-  زمانی  “-لەگەڵ 

بنەما  ئەم  بهێنرێن.  بەکار  پەروەردەدا”  و  میدیا 

کۆڵۆنیال  زمانیی  ڕێکخستنێکی  دەستووریانە، 

پێک  ئێراندا  ئیسالمیی  کۆماری  سنووری  لەناو 

زمانی  کە  فار�سی،  ئەمە  بەگوێرەی  دەهێنن، 
نەتەوەی-ئیتنیکی زاڵە، “زمانی هاوبە�سی هەموو 
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ئێرانییەکانە”، بەبێ گوێدان بە ئەوەی کە زمانی 

زمانی  وەک  فار�سی  زمانی  یان  چییە،  دایکییان 

هاوبەش پەسەند دەکەن یان نا.

لۆکاڵییەکان”  و  “ناوچەیی  ناو  بە  زمانە 

کراوە،  پێ  ئاماژەیان  ناڕوون  شێوەیەکی  بە 

لێکدانەوەی  بۆ  کراوەیە  کە  شێوەیەک  بە 

و  گرووپ  و  دەوڵەت  لەالیەن  جۆراوجۆر 

بارودۆخی  هۆی  بە  فارسیگەراکانەوە.  بازنە 

کە   ،١٩٧٩ ساڵی  پاش  سیا�سی-کۆمەاڵیەتیی 

بێسنوور  هەژموونی  ناسیۆنالیستەکان  فارسە 

نەیانتوانی  دا،  لەدەست  خۆیان  ڕەهای  و 

تر  زمانەکانی  هەبوونی  لە  حاشا  بەتەواوی 
بکەن. نووسەرە ناسیۆنالیستەکانی دەستووری 

زمانە  هەموو  دەیانهەوێت  هێشتا  ئێران  نوێی 

و  هەبوون  بەردا�سی  ناو  بخەنە  نافارسییەکان 

بۆ  پاساو  هەر  تەنیا  نەک  دەستوور  نەبوون. 

زمانێکی  هیچ  ئەوەی  بۆ  دەهێنێتەوە  دەوڵەت 

بەڵکوو  نەخوێنرێ،  فار�سی  زمانی  لە  جگە 

لێڵ  بەتەواوی  دیکەش  زمانەکانی  خوێندنی 

زمانە  جێگایەک  چ  لە  دەکات:  تەمومژاوی  و 

نافارسییەکان گفتوگۆیان پێ دەکرێت، لەالیەن 

دەقیقنەبوونی  نییە.  ڕوون  هیچ  چۆن؛  و  کێ 

کەمکردنەوەی  مەبەستی  بە  یاسایانە،  ئەم 

بەم  نافارسەکانە.  دەسەاڵتی  زۆرتری  چی  هەر 

دەیە  چوار  تێپەڕبوونی  وێڕای  کە  هۆیەوەیە 

دەستوورییەکانی  بڕیارە  جێبەجێکردنی  لە 

سەرەوە، نافارسەکان بەتەواوی لە دۆزینەوەی 

زمانەوانییەکانیان  مافە  بۆ  لەبار  بەستێنێکی 

لەبەرانبەر  کەمتواناییە  ئەم  ماونەتەوە. 

دەسەاڵتدارەکانەوە  فارسە  ئینتێلەجێنسیای 

و  ڕۆشنبیر  “دەستەبژێر  بۆیە  دەبێت،  خراپتر 

بە  جار  زۆر  ئێران  لە  دەسەاڵتدار  ئەکادیمیی 

کە  کاتێک  دەبێت  کاردانەوەی  هاوارەوە  و  ترس 

لەسەر  سووربوون  ڕووبەڕووی  بەرز  دەنگی  بە 

El- دەبێتەوە...”  ئیتنیکی  شونا�سی  مافی  )داوای 

.)ling, 2013, p.2

لەگەڵ  “فار�سی  خوێندنی  ساڵ،  چل  پاش 
درابوو  بەڵێن  چۆن  وەک  لۆکاڵییەکان”،  زمانە 

هێشتا  ئیتنۆ-تێئۆکرا�سی،  دەستووری  لە 

“خوێندنی  دەستەواژەی  نەبووە.  جێبەجێ 
جۆراوجۆر  شێوازی  بە  لۆکاڵییەکان”  زمانە 

هاودەنگ  لەوانە  یەکێک  دراوەتەوە،  لێک 

ناسیۆنالیستی  لێکدانەوەی هاوڕایانەی  لەگەڵ 

فارسییە کە بانگەشەی ئەوە دەکات ڕەوازانینی 

بە دەستپێشخەرییە  تایبەتە  نافارسەکان  زمانە 

لێکدانەوەی  نافەرمییەکان.  و  تاكەكە�سی 

ئەوەیە   )١٥( مادەی  بۆ  بااڵدەست  کۆمەڵگەی 

سیستمی  دەرەوەی  لە  دەتوانێت  دەوڵەت  کە 

“زمانە  ناو  بە  فێربوونی  بە  ڕێگە  پەروەردە 

زۆر  فار�سی  ئەکادیمیای  بدات.  لۆکاڵییەکان” 

و  پەروەردە  چەشنە  هەر  دژی  لە  بەتوندی 

خوێندنێک بە زمانە دایکییە نافارسییەکانە. 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەستووری  زمانی 

فارس  ناسیۆنالیزمی  بە  مەشروعیەت  -کە 

دەدات-، دژبەیەک و کۆڵۆنیالیستییە. دژیەک و 
سەرتری  لە  حاشا  ئەوەی  لەبەر  دووڕووانەیە، 
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ڕەنگێک  و  ئێتنیک  و  زمان  هەر  پێشتریی  و 

فار�سی  کاتدا  هەمان  لە   ،)١٩ )بەندی  دەکات 

ئێران  گشتیی  زمانی  و  فەرمی  زمانی  تاکە  بە 
ڕادەگەیەنێت )بەندی ١٥(. جیاواز لە ئیمتیازی 

ئەبەدیی  بااڵدەستییەکی  دەستوور  فارسبوون، 

بە موسوڵمانانی شیعە بەسەر ئەوانی تر داوە. 

مادەی  ڕێگەی  لە  شیعە  ئیسالمی  بااڵدەستیی 

کاتێک  کراوە،  بەفەرمی  دەستوورەوە  )١٢(ی 
ڕێبازی  و  ئیسالم  ئێران  فەرمیی  ئایینی  دەڵێت: 

١٢ ئیمامی یان جەعفەرییە، وە ئەم بنەمایە بۆ 

هەمیشە بەجێگیری دەمێنێتەوە.

زمانی کۆڵۆنیالیی دەستوور لە مادەی )١٩(

لەگەڵ  ئێتنیسیتە  کە  کاتێک  دەردەکەوێت،  دا 

دەهێنێت:  بەکار  مانا  یەک  بە  خێڵگەرایی 

و  ئێتنیک  بە هەر  ئێران، سەر  “هەموو خەڵکی 

و  و ڕەنگ  یەکسانیان دەبێت  مافی  بن،  خێڵێک 
ڕەگەز و زمان و نموونەی ئەمانە، هیچ سەرتری 

زمانی  بەندە  ئەم  نادات.”  پێ  ئیمتیازێکیان  و 

کە  دەناسێنێت  بێهاوتا  زمانێکی  وەک  فار�سی 

بەتەواوی لەوانی دیکە جیاوازە. بە هەاڵوێردنی 
گرووپی  و  خێڵ  “زمانی  ناو  بە  لە  فار�سی  زمانی 
کۆماری  دەستووری  تر  جارێکی  ئیتنیکی”، 

تایبەتمەندیی  بارودۆخی  لە  جەخت  ئیسالمی 

جۆرە،  بەم  دەکاتەوە.  ئاخێوەرەکانی  و  فار�سی 

ئەسڵی  و  ڕاستەقینە  نوێنەری  فارسەکان 

)بە  ئاخێوەرانی  و  فار�سی  چونکە  نەتەوەن، 

واتایەکی تر فارسەکان( بە نائیتنیکی و ناخێڵەکی 

وێنا دەکرێن. لە ڕێگەی سڕینەوەی ئیتنیستە لە 

دەستووری  حاکم،  نەتەوەیی-ئیتنیکیی  زمانی 

بااڵ  زمانیی  دۆخی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

دەکات  دیکە  زمانەکانی  و  فار�سی  دەبەخشێتە 

بە خێڵەکی. 

پشتگیریی  بەتەواوەتی  فارس  دەستەبژێری 

و  دەکەن  کۆمەڵگەکان  پلەبەندیکردنی 

وەها  بۆ  ئیپستمۆلۆژیکییش  مەشرووعیەتی 

نکوڵی  ئەوان  دەکەن.  دابین  پلەبەندییەک 

و  بن  ئیتنیکێک  لەوەش دەکەن کە فارسەکان 

دان بەوەشدا نانێن کە فار�سی زمانی گرووپێکی 

وەک  فارسەکان،  ئەکادیمییە  بێت.  ئیتنیکی 

ئاسایی  شێوەیەکی  بە  پەهلەوان،  چەنگیز 

زمانی  “فار�سی  کە  دەکەن  ئەوە  بانگەشەی 

پێویستە زمانی سروشتی  زانست و ئەدەبە... و 

زمانەکانی  و  بێت...  هەمووان  نەتەوەیی  و 

لە  بەدەویەت(ن”.  )و  سەرەتایی  زمانی  دیکە 

و  دەوڵەت  بیستەوە،  سەدەی  سەرەتاکانی 

ناساندن  هەوڵی  دەوڵەتییەکان  ڕۆشنبیرە 

“زمانی  وەکوو  فار�سی  زمانی  سەپاندنی  و 

مێژووە  ئەم  داوە.  هەمووان”یان  سروشتیی 

فار�سی،  ناسیۆنالیستی  گوتاری  دوورودرێژەی 

ئیسالمیی  کۆماری  دەستووری  نووسراوی  دەقی 

ڕادیکاڵ  شێوەیەکی  بە  و  دەهێنێت  پێک  ئێران 

بۆیە  هەر  دەکات.  دیاری  ناوەڕۆکەکەی 

-وەک  ئێران  کە  دەکەن  ئەوە  بانگەشەی 

زمان  یەک  “خاوەن  دەوڵەت-نەتەوەیەک 

ساڵە  هەزار  دوو  لە  زیاتر  شوناسە”-  و 

 e.g.,Meskoob, 1992,( هەیە  بوونی  کە 
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کەمپە  گوێدانە  بێ  فارس  ڕۆشنبیرانی   .)p.29

ئەوە  بانگەشەی  ئایدیۆلۆژییەکانیان، 

زمانی  چۆن  هەروەک  ئەوان  کە  دەکەن 

هیچ  زمانی  هیندستان،  لە  ئینگلیزی  کۆڵۆنیالی 

نووسەرێکی  نموونە:  بۆ  نییە.  ئێران  ئیتنیکێکی 

کە  دەکات  لەوە  باس  سەڵتەنەتتەڵەب 

–وەک  فار�سی  سەروەریی  بۆ  ئاماژەکردن 

پیالنگێڕییە  ئێران–،  لە  دیکە  ئیتنیکی  زمانێکی 

و هیچ  یەکڕیزیی واڵت. فار�سی زمانێکە  لە دژی 

ئیتنیکێک بە ناوی فارس لە ئێراندا بوونی نییە. بە 

فەرماندەیەکی  گەنجی؛  ئەکبەر  شێوە،  هەمان 

پێشووی سوپای پاسدارانی شۆڕ�سی ئیسالمی، 

واتای  نازانێت  ئەو  ئەوە دەکات کە  بانگەشەی 

see Soleimani& Mo- چییە  )فارسبوون 

ڕووناکبیرە  کەچی   .)hammadpour, 2019

نکوڵی  کاتێکدا  لە  فارسەکان،  کۆڵۆنیالیستە 

دواییانە  بەم  دەکەن،  خۆیان  قەومیەتی  لە 

نافارسەکان،  )مەعریفیی(  شوێنەکردنی  بۆ 
ناوی  بە  ڕۆژهەاڵتناسانەیان  نوێی  چەمکێکی 

داهێناوە  پارسیانەکان5  کۆمەڵگە  و  “جیهان 

ئەم   .)cf. Kia, 2016( وەردەگرن  لێ  کەڵکی  و 

ئۆریەنتالیست  لێکۆڵەری  لەالیەن  چەمکە 

 ١٩٧٤ ساڵی  لە  هادجسۆن  اس.  جی.  مارشاڵ 

بۆ  دەهێنرێت  بەکار  ئێستاش  داڕێژراوە، 

کۆمەڵگەیەک”  هەر  و  هەموو  “بەفارسیکردنی 

لەگەڵ  شاعیرەکانی  و  نووسەران  لەوانەیە  کە 

زمانەکانی تر؛ فارسییشیان بەکار هێنابێت.

5 Persianate world and communities

لەسەر  فارسەکان  ناسیۆنالیستە 

باڵوکردنەوە و پەرەپێدانی زمانی فار�سی بە زیانی 

بۆیە  هەر  پێداگرن.  و  کۆدەنگ  تر؛  زمانەکانی 

لە  “ئەو  دەڵێت  بێباکانە  دەرکراو،  شای  کوڕی 

مەنتیق و لۆژیکی پەروەردە و خوێندن بە زمانی 
ڕابەری  خامنەیی؛  عەلی  یان  تێناگات”.  دایکی 

بااڵی بە ڕەگەز تورک، زۆر جار داوا لە فارسە 

شێواز  “هەموو  کە  دەکات  ناسیۆنالیستەکان 

پەرەپێدان  بۆ  بهێنن  بەکار  زانستی  ڕێگایەکی  و 

ئەم  پار  ساڵی  فار�سی”.  زمانی  باڵوکردنەوەی  و 

هۆشدارییە توندانەی ڕابەری بااڵ بوو وەزارەتی 

کە  کرد  ناچار  ئیسالمیی  کۆماری  پەروەردەی 

زمانی  لە  لێهاتوویی  نەبوونی  کە  ڕایبگەیەنێ 

وەک  قوتابخانەدا  پێش  قۆناغی  لە  فار�سی 

“نائاسایی” پۆلێن بکرێت و بە پێوانە تایبەتەکان 

دەوڵەتی  جۆرە  بەم  بکرێت.  لەگەڵدا  مامەڵەی 

ئێران نەبوونی لێهاتوویی زمانی فار�سی لە منداڵە 

ڕێگەی  لە  ساوایان،  باخچەی  نافارسەکانی 

بایۆلۆژی6،  گرفتێکی  بۆ  کێشەیە  ئەو  گۆڕینی 

دەوڵەت  دوژمنایەتیی  کردووە7.  خەسارنا�سی 

لەالیەن  فارس  ناسیۆنالیستی  ڕێکخراوەیی  و 

١٤ی  لە  ئیسالمی  شۆڕ�سی  دادگای  بڕیارێکی 

ساڵ  دە  سزای  تێیدا  کە  ٢٠٢٠دا  جوالی 

تۆمەتی  بە  محەمەدی  زارا  بەسەر  زیندانی 

فێرکردنی خۆبەخشانەی زمانی کوردی سەپاند؛ 

سیمبۆلیزە کراوە.

6 biological
7 pathologise
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ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەستووری 

ناسیۆنالیستیی  گوتاری  ڕەنگدانەوەی 

نافار�سی  شونا�سی  و  زمان  و  پەهلەوییە 

کە  دەبات  ناو  بەسەرچوو  و  خێڵەکی  وەکوو 
دەستووری  لەناوچوونە.  تەنیا  چارەنووسیان 

و  هاوواتا  وەک  ئێران  یاسا،  هێزی  بە  ئیسالمی 

بۆیە  هەر  دەدات.  پێشان  فارسبوون  هاومانای 

پەرتووکەکانی خوێندنی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

ڕۆحی  لەژێر  نەتەوەیی”  “سوژەی  دەدەن  هەوڵ 

تەنیا  و  بدەن  بیچم  و  شێوە  یاسایانەدا  ئەو 

نافارسەکان  دایکیی  زمانی  بە  تێپەڕ  ئاماژەیەکی 

ئاماژەدان  تەنانەت لەو نموونانەشدا،  دەدەن. 

بۆ  سنوودارە.  بەتەواوەتی  نافار�سی  زمانی  بە 

نموونە: لە سندووقێکی پەمەیی بچووکدا، پۆلی 

دانیشتووانی  زمانی  بە  ئاماژە  فار�سی،  سێیەمی 

“بابەتی  بۆ  دیکەیە  )دەربڕینێکی  سنوور  سەر 

زمانی  بە  “هەندێکمان  دەکات:  خێڵەکی”( 

دەکەین،  قسە  دایکیمان  زمانی  و  خۆجێیی 

هەموومانە  نەتەوەیی  زمانی  فار�سی  بەاڵم 

پاراستنی  بۆ  زۆری  یەکجار  گرینگییەکی  و 

زۆر  ال١٠٣(.   ،٢٠١٨( هەیە”  نیشتیمانەکەمان 

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  پەرتووکەکانی  جار 

و  نیشتمانی”  “ئاسای�سی  بە  فار�سی  ئێران، 

“پاراستنی نیشتمان” گرێ دەدەن.

ئیسالمیی  کۆماری  پەروەردەی  سیستمی 

لەگەڵ  یەکسانە  پێ  ئێرانیبوونی  ئێران، 

ئێران  پەروەردەیی  سیستمی  فارسبوون. 

ڕوون،  شتێکی  پێ  هەمووانی  “فارسیبوون”ی 

ئامانجە  چونکە  بەڵگەنەویستە،  و  ئاشکرا 

“واقعێکی  دروستکردنی  بنەڕەتییەکەی؛ 

فار�سی  فارسییە.  تەواو  کۆمەاڵیەتی”ی 

ئێوە  و  من  چیرۆکی  وەکوو  خۆی  گێڕانەوەی 

ئێران  چیرۆکی  لەگەڵ  من  چیرۆکی  دەگێڕێتەوە، 

دەست  مێژووەکەی  و  خۆشەویستم  نیشتمانی 

٢٠١٨، ال٣٢-٣٤(.  فار�سی،   ،٦ )پۆلی  دەکات  پێ 

هەڵە  مێژوویی  زانیاریی  خوێندن  پەرتووکەکانی 

لەبەر  دەدەن،  الوەکان  قوتابییە  دەرخواردی 

گرووپە  حکومەتی  بەمەبەست  ئەوان  ئەوەی 

ناوێکچووەکان یان فەرمانڕەوا دیکتاتۆرییەکانی 
مۆدێرن  دەوڵەت–نەتەوەی  لەگەڵ  مێژوو، 

دەوڵەت  پەروەردەی  هەروەها  دەکەن.  تێکەڵ 

ئیتنۆ-نەتەوە  فرەزمانیی  مێژووەکانی  لە  نکوڵی 

بە  دەکات،  ئێران  فەالتی  لە  جیاوازەکان 

دێرزەمانەوە  لە  هەر  کە  ئەوەی  بانگەشەی 

بووە:  هەمووان  هاوبە�سی  زمانی  فار�سی 

لەسەر  و  ئێرانییەک  هەموو  لەگەڵ  “]فار�سی[ 

ئەم   .)٢٠١٨ )فار�سی،  کەسێکە”  هەموو  زمانی 

بەرپرسە  دەربڕینی  لەگەڵ  دوایی  بانگەشەیەی 

فەرمییەکانی ئێران دژایەتیی ڕاستەوخۆی هەیە، 
کاتێک ئەوە ئاشکرا دەکەن کە ژمارەیەکی دیاری 

دەکەن؛  تەواو   ٦ پۆلی  هەتا  ئێرانی  قوتابیانی 

و  داننەنان  بکەن.  قسە  فار�سی  بە  ناتوانن 

جۆرە  ئەم  ڕێگەی  لە  نافارسەکان،  لە  نکۆڵی 

دەڵێن  کە  دەردەکەوێت  ڕوونتر  بانگەشانەوە 

فارسییە(؛  زمانی  )کە  ئێران  نەتەوەیی  “زمانی 

شونا�سی تۆیە و تۆی لە هەموو سووچێکی ئێران 
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و سەرانسەری جیهاندا پێ دەناسرێت” )فار�سی، 

پۆلی ٦، ٢٠١٨، ال٣٢-٣٤(.

سیستمی پەروەردەی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

“شوناسێکی  ئێران  کە  دەکات  ئەوە  بانگەشەی 

گرنگترین  وەک  و  هەیە  بێهاوتا”ی  و  نەگۆڕ 

فاکتەری بنەڕەتی بۆ یەکڕیزیی ئێران 

هەر  دەدات.  فار�سی  زمانی  بە  پەرە 

کە  دەکرێن  فێر  وا  فێرخوازان  بۆیە 

زمانی  ئێستا  لە  بەر  ساڵ  هەزاران 

ئێرانی  “شونا�سی  توانیویەتی  فار�سی 

مێژوو،   ،١١ )پۆلی  بکات  بەهێز” 

هەزاران  لەم  و  ال١٣(   ،٢٠١٨

ساڵەدا “زمانی هاوبە�سی ئەو گرووپە 

کە  بووە  جۆراوجۆرانە  ئیتنیکییە 

ئێراندا  پانوبەرینی  خاکی  لەسەر 

کۆمەڵنا�سی،   ،١٠ )پۆلی  ژیاون” 

دەکرێن  فێر  ئەوان  ال٩٥(.   ،٢٠١٨

کە خۆشویستنی زمانی فار�سی “بەس 

پێویستە  ]ئەوان[  بەڵکوو  نییە، 

وشەی ‘ئەوین’ بۆ زمانی فار�سی بەکار 

 ،٢٠١٨ فار�سی،   ،٧ )پۆلی  بهێنن” 

خوێندن  پەرتووکەکانی  ال١٣٨(. 

پێویستە  دەکەن  ئەوە  پیشنیاری 

تورکی  کوردی،  ناوچەییەکانی  زمانە 

و زمانە نافارسییەکانی تر کاریگەریی 

قوتابییان  ئەوینی  لەسەر  نەبێت 

ئەوەش  فار�سی،  کۆڵۆنیالی  زمانی  بۆ 

زمانی  بێت  ئەوە  لەبەر  لەوانەیە 

ئاخێوەرانی  بە  دەکات  پەیوەست  من  فار�سی 

مۆدێرنەکان  ئێرانییە  جیهاندا،  لە  فارس  دیکەی 

و هاونیشتمانییانم... یارمەتیم دەدات کە بڕوام 

 ،٢٠١٨ )فار�سی،  بیپەرستم  و  هەبێت  خودا  بە 

ال١٣٨-١٣٩( )وێنەی ژمارە ١(.

وێنەی ژمارە )1(

جوداکردنەوی ژن و پیاو لە کۆبوونەوەی ئایینیی 

شیعەکان )پۆلی 1، فار�سی، ٢٠1٨، ال٢1(
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بە پێچەوانەی زمانەکانی تر، زمانی فار�سی 
دەدات  یارمەتیم  “زانینی  کە  بێوێنەیە  زمانێکی 

و  ئەمڕۆ  نەوەی  هەستوسۆزی  و  هزر  لە 

تێبگەم  فار�سی  ئاخێوەرانی  و  ئێران  ڕابردووی 

و ]توانام پێ دەدات[ هاوبە�سی ترس 

فار�سی،   ،٧ )پۆلی  بم”  هیواکانیان  و 

ئەوە  لەبەر  ال١٣٨-١٣٩(.   ،٢٠١٨

خۆشیان  ئەوان  شتانەی  “ئەو 

و  دەوێن  خۆش  منیش  دەوێ، 

کە  شتانەیە  لەم  نەفرەتم  و  ڕق 

)فار�سی،  بووە”  لێی  ڕقیان  ئەوان 

کۆتایی  بانگەشەیەی  ئەم   .)،٢٠١٨

فارسیبوونی  کە  دەردەخات  ئەوە 

ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  زمانەوانی 

پێناسەیەکی  شیعەبوون  لە  ئێران 

زمانێکی  وەک  فار�سی  گرینگترە. 

بێهاوتا وێنا کراوە بۆ دەربڕینی هەستی 

کە  فارسییە  “ئەوە  چونکە  مرۆڤ، 

توانا و چان�سی ئەوەی پێ داوم کە لە 

نیوەشەودا گوێ لەو گۆرانییانە بگرم 

منداڵەکانیانەوە  بەدیار  دایکان  کە 

مۆسیقایەکی  فار�سی  چڕیویانە... 

خۆشە کە بە درێژایی ژیانم بەگوێمدا خوێنراوە” 

تر،  زمانەکانی  لە  جیاواز   .)٢٠١٨ )فار�سی، 

هەر  لە  و  نیشتمانپەروەرییە  زمانی  فار�سی 

شوێنە  ئەو  بکرێت،  قسە  فار�سی  بە  شوێنێک 

ڕەگوڕیشەی  فار�سی  ماڵمە.  یان  نیشتمانمە 

نیشتمانەکەمەوە  بە  )دەمبەستێتەوە(  منە 

وەردەگرم  واڵتەکەم  کولتووری  ڕێیەوە  لە  کە 

و  دەکەم  گەشە  و  دەمێنمەوە   زیندوو  و 

ال١٣٨-١٣٩(   ،٢٠١٨ )فار�سی،  دەپشکووم 

)وێنەی ژمارە٢(.

وێنەی ژمارە )٢(

ماڵێکی پڕبەدڵ و تەواو دڵخوازی ئێرانی 

کە لە کتێبخانەکەیدا  کتێبە پێرۆزەکانی 

ناسیونالیزمی فار�سی-شیعی یانی شانامە 

و مەفاتیحولجینان نیشان دراوە )پۆلی 1، 

فار�سی، ٢٠1٨، ال٥(
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پەروەردەی  نافارسەکان،  بۆ  ڕاستیدا،  لە 

کۆماری ئیسالمیی ئێران ئەو گریمانەیە بەرجەستە 
دەکات کە “ئەو مەعریفەیەی کە بەفەرمی فێری 

دەبی، مەعریفەی کەسێکی دیکەیە. کێ دەسەاڵت 

ئەو مەعریفەیە هیی کێیە؟”  پێ دەدا؟  و ڕەوایی 

تورکی  مامۆستایەکی   .)young, 2003, p.14(

ئازەری ئەو بابەتە بەم شێوەیە ڕوون دەکاتەوە کە 

“پەروەردە  و فێرکردن لە ئێران بە زمانی فارسییە 

زمانێک  تاکە  بە  خوێندنیش  پەرتووکەکانی  و 

دەنووسرێن... ئێمە بە زمانی دووەممان دەست بە 
خوێندن دەکەین... ئێمە هیچ لە بارەی کولتووری 

 Alipour &( نەبووین”  فێر  خۆمان  نەتەوەیی 

و  تێڕوانین  ئەو  بۆیە   .)Alipour, 2016, p.177

نیگەرانییەکانی کۆڵۆنیالی فارس کە “لەبەر ئەوەی 

زمانی فار�سی سیمبولی شونا�سی نەتەوەییە، تۆ چ 

پێشنیارێکت بۆ پاراستنی ئەم زمانە هەیە؟” )پۆلی 

جۆرێك  هیچ  بە  ال١٦٢(،   ،٢٠١٨ فار�سی،   ،١٢

هاوبەش  بێدەسەاڵتەکاندا  کۆمەڵگە  لەگەڵ 

نییە. پەرتووکەکانی خوێندن و بەرهەمهێنانەوەی 

کولتووری بەفارسیکەر لەم بەشەی خوارەوەدا 

بەوردی با�سی لێ دەکرێ.

لە  توندوتیژی  و  پەرتووکەکانی خوێندن   .٣

بەرهەمێنانی سوژەی بەفارسیکراو

توندوتیژیی سیمبولیک لە ڕێگەی نکۆڵیکردن 

و پەراوێزخستنی ئەوانی تری ناشیعی-نافارس، بە 

دەربڕینی بیلیگ، بە شێوەی ڕۆژانە لە مومارەسەی 

دەدات  ڕوو  خوێندندا  پەرتووکەکانی  نووسینی 

)Bllig, 1995(. سەرکوتکردنی شونا�سی نافار�سی-

ئایدۆلۆژییە  ئامانجە  لە  یەکێکە  ناشیعی، 
کۆماری  پەروەردەی  بنەڕەتییەکانی  و  سەرەتایی 

قوتابخانەی  پەروەردەی  لە  کە  ئێران  ئیسالمیی 

لە  نموونە:  بۆ  دەکات.  پێ  دەست  سەرەتاییەوە 

“نیشتمانی  ناوی  لەژێر  وانەکاندا  لە  یەکێک 

ئێمە”، جێناوی ناسیۆنالیستی “هیی ئێمە” ئەوە 

دەناسێنێ کە کێ حوکمی “نیشتمان”ەکە دەکات، 

لە بنچینەدا هەڵگری دەنگی ئیتنیکی حاکمە و بەم 

شێوەیەیە ئەو بابەتە دەستنیشان دەکات کە کێ 

ڕێگەی پێ دراوە “نەتەوە” بگێڕێتەوە )پۆلی یەکەم، 

و  ئێرانە”  ئێمە  “واڵتی  ال٧٩(.   ،٢٠١٨ فار�سی، 

“ئێران نیشتمانی ئێمەیە” و دواتر بە تێکەڵکردنی 

لە  ناسیۆنالیزم،  لەگەڵ  )ئیسالم(  ئایین 

دەقەکەدا هاتووە کە “ئێمە نیشتمانی ئیسالمیی 

خۆمان خۆش دەوێت” )فار�سی، ٢٠١٨(. دەقەکە 

ئێرانییەکان  هەموو  یان  کە  دەگەیەنێت  وا 

هیی  تەنیا  ئێمە”  “نیشتمانی  یان  موسوڵمانن، 

دانیشتووانی  لە  زۆر  بەشێکی  موسوڵمانەکانە. 

یارسان  زەردەشتی،  مەسیحی،  جوولەکە،  ئێران 

و... ئەوەن. پاش خوێندنەوەی وەسفێکی وەها لە 

“نیشتمان”، مرۆڤ دەپرسێت دەبێت منداڵێکی 

شەش سااڵنی ناموسوڵمان هەستی چۆن بێت؟ 
بەتایبەت ئەگەر بزانێت و ئاگادار بێت کە بۆخۆی 

هەست  یان  دەترسێت  ئەو  ئایا  موسوڵمانە؟ 

کاردانەوەی  ئەی  دەکات؟  پەراوێزخراوی  بە 
گوشاری  “تیۆری  بەگوێرەی  چۆنە؟  خێزانەکەی 
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دڵەڕاوکە  ئەم  گۆڕینەوە8“،  فەرهەنگ  دەروونیی 

نیشانەی  خەمۆکی،  هۆی  دەبنە  نیگەرانییانە  و 

پەرێشانیی زەینی، کاریگەریی نێگەتیڤ و هەروەها 

ئەو  لەنێوان  ئەکادیمییانە  سەرکەوتنی  الوازیی 

الوان و هەرزەكارانەدا کە فەرهەنگێکی بێگانەیان 

.)Berry&Sam, 1996( پێدا سەپێنراوە

“تیۆری گوشاری ڕەوانیی فەرهەنگ گۆڕینەوە” 

دۆخەی  ئەو  بەتەواوەتی  نەتوانێ  لەوانەیە 

ئێران  لە  خێزانەکانیان  و  نافارس  خوێندکارانی 

پڕۆسەکانی  با�سی  تیۆرە  ئەم  بگرێتەوە.  تێیدان، 

تاکەکان  ئەوەوە  ڕێی  لە  کە  دەکات  دانوستان 

لەگەڵ  بەرکەوتنیان  هۆی  بە  دەدەن  هەوڵ 

نەریت  و  زمان  وەک  کولتوورییەکانی  جیاوازییە 

گونجاو  ئاکاری  ئەنجامدانی  بۆ  نۆرم  و  بەها  و 

کولتووریی-کۆمەاڵیەتییەکە  بارودۆخی  لەگەڵ 

 Berry & kim, 1998, Berry et( خۆیان بگونجێنن

al., 1987(. بە پێجەوانەی خوێندکارانی کۆچبەر 

دیموکراسییەکاندا،  خانەخوێ  کۆمەڵگا  لە 

تر�سی  بەرەوڕووی  نافارس  خوێندکارانی 

چەوساندنەوەی دەوڵەت دەبنەوە. لە ئێران زۆر 

و زمانی  ئایینی  جار جەختکردنە سەر شونا�سی 

ئیتنیکیی کەسێک لەالیەن نافارس و ناشیعەوە، 

بۆ  دڵسۆزی  نەبوونی  نیشانەی  وەک  دەکرێت 

سزای  هەیە  ئەگەری  و  بدرێتەوە  لێک  دەوڵەت 

دەوڵەتی�سی بەدوادا بێت. هەر بۆیە ئاماژەکردنی 

پەرتووکەکانی خوێندنی کۆماری ئیسالمیی ئێران 

بە زمان، ئیتنیک و ئایینی کۆمەڵگەی حاکم، لەناو 

8  Acculturative stress theory

دۆخی فرەئیتنیکی و فرەزمانی و فرەئایینیی وەکوو 

دەستتێوەردان  کە  ئەوەی  سەرەڕای  ئێراندا، 

زیاندار  قوتابییەکانە9،  مێشکی   لە  ئاخنین  و 

باتلەر  جودیت  فەیلەسووف  بەئازاریشە.  و 

کتێبەکانی  فەرمییەکانی  “نووسەرە  دەڵێت: 

گەڕانەوە  بە  دەکەن،  زمانسازی  کە  خوێندن 
توندوتیژی  مۆریسۆن  تۆنی  دەستەواژەناسیی  بۆ 

کە  وشانەی  ئەو  چونکە  دەدەن،  ئەنجام 

ئاسانکاری بۆ ناسین و دانپێدانان دەکەن، خۆیان 

بڕیاری و پەیماننامەیین.” پەیماننامەکانی ئاخنین 

لە مێشک کە پەیوەندیدار بە پێکهێنانی سوژەی 

تێڕوانینی  بەکارهێنانی  بە  ئێرانن،  لە  نەتەوەیی 

جیاوازدا،  کەمێک  چوارچێوەیەکی  لە  باتلەر 

کە  کۆمەاڵیەتین  نەریتێکی  ئامرازی  و  کاریگەری 

9  Interpellative: the term interpella-
tion was an idea introduced by Louis Althusser 
(1918-1990) to explain the way in which ideas 
get into our heads and have an effect on our 
lives, so much so that cultural ideas have such 
a hold on us that we believe they are our own.  
Interpellation is a process, a process in which we 
encounter our culture’s values and internalize 
them. Interpellation expresses the idea that an 
idea is not simply yours alone (such as “I like 
blue, I always have”) but rather an idea that 
has been presented to you for you to accept.  
Ideologies – our attitudes towards gender, class, 
and race – should be thought of more as social 
processes.  Accepting or not accepting a culture’s 
given attitudes places one in a particular rela-
tionship with power.
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زۆر جار لە ڕێگەی پەراوێزخستن و توندوتیژییەوە 

سوژە  زمانییەکانی  هەلومەرجە  لەسەر  بڕیار 

.))Butler, 1997, p.5 زیندووەکان دەدەن

جگە  نافارس  و  ناموسوڵمان  خوێندکارانی 

لە چەند وێنە، هیچ نیشانەیەک لە بوونی زمان 

“نیشتمان”ەدا  لەو  خۆیان  ئیتنیکی  یان  ئایین  و 

دەکرێن،  فێر  فار�سی  بە  نافارسەکان  نادۆزنەوە. 

تا هەستی ناسیۆنالیستی بۆ دەوڵەت و هەستێکی 

تایبەتیی هۆگری و دڵبەندی، دەروونی بکەنەوە. 

بەرەو  هەنگاو  یەکەم  پۆلی  قوتابییەکی  هەرکە 

کە  دەکرێت  فێر  دەنێت،  قوتابخانە  ژینگەی 

بە  بوێت.  خۆش  ئێرانی  ئیسالمی”ی  “نیشتمانی 

ئاوێتەکردنی ناسیۆنالیزمی ئایینی لەگەڵ ئاریاییزم، 

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  پەرتووکەکانی 

و  تواندنەوە  و  نکوڵیکردن  ئامانجیان  ئێران 

مێشک شوشتنەوە و تێوەردان و پەراوێزخستنی 

نموونە:  بۆ  ژێردەستەکانە.  کۆمەڵگە  یەکجاریی 

تایبەتی  کتێبی  لە  جیاواز  دووەم،  پۆلی  فارسیی 

ڕێنمایی ئایینی، کە بڕیار وایە لە ڕووی ئایینییەوە 

بێالیەن بێت و پەرتووکێکی پێویستە بۆ هەموو 

ناموسوڵمان،  و  موسوڵمان  خوێندکارانی 

یەکەیەکی  وەک  ئێران  باسکردنی  ڕێگەی  لە 

شونا�سی  بەهاسانی  ئایینی؛  یەکپارچەی 

ئایینیی  شونا�سی  لەگەڵ  ڕێپێدراو  نەتەوەیی 

دەڵێت:  دواتر  و  دەدات  گرێ  پێکەوە  فەرمی 

دەوێت،  خۆش  ئێرانییەکانمان  و  ئێران  ئێمە 

لە  جا  ئێرانین،  هەموویان  واڵتەکەمان  خەڵکی 

 ،٢٠١٨ فار�سی،   ،٢ )پۆلی  بژین”  کوێیەک  هەر 

ال٧٩(. هەروەها پەرتووکەکانی خوێندنی کۆماری 

ئێران موسوڵمانی سوننە وەال دەنێن،  ئیسالمیی 

چونکە ئەو ئیسالمە ئێرانییەی لەو دەقانەدا باس 

دەکرێت، بەدیاریکراوی سێکتاریستی و شیعییە. 

ناموسوڵمان،  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  لە 

ئیسالم  لە  بەشێک  بە  سوننەش  دەکرێت 

بژمێردرێ، بەاڵم لەبەر ئەوەی کە ئیسالمی فەرمی 

ئیسالمی شیعەیە، سوننەکان حاشا و نکوڵییان 

لێ دەکرێ. بەم جۆرە لەبەر ئەوەی کە سوننەکان 

پەروەردەی  نین،  زاڵ و حاکم  ئیسالمی  بە  سەر 

کە  گوتاریی  چوارچێوەیەکی  وەک  ئیسالمی 

هەبوونی مروڤی نافارس-ناشیعە دەکات بە هیچ.

ئاڵنگارییەکانی  با�سی  بەناو  زیاتر  ئەوەی  بێ 

نافارسەکاندا  خوێندکارە  دەروونیی  و  ئەکادیمی 

ئەم  کە  بێت  لەبیرمان  دەبێ  ببینەوە،  شۆڕ 

سیستمە پەروەردە فارسیکارییە بۆ ماوەی زیاتر 

لە سەدەیەکە بەسەر نافارسەکاندا سەپێنراوە. 

ئەم جۆرە لە سەپاندن، بەتەنیا بەڵگەیە لەسەر 

چەمکی  چونکە  سیستمەکە،  کۆڵۆنیالیستیی 

یان  “بیانی”  مانای  بە  بەسادەیی هەر  کۆلۆنیاڵ 

شتێک  هەر  مانای  بە  بەڵکوو  نییە،  “بێگانە” 

 sefa &( بێت یان “زاڵ”  دێت کە “بسەپێنرێت” 

پاش  ئەو حاڵەشەوە،  بە   .)kempf, 2006, p.7

لە  نەیتوانیوە  سیستمەکە  هێشتا  سەدەیەک 

فێرکردنی زمانی فەرمی لە ناوچە دوو زمانەکاندا 

کە  جەمشید  نموونە[  ]بۆ  بێت.   سەرکەوتوو 

سەرەتایی  مامۆستای  وەک  ساڵ   ٢٦ ماوەی  بۆ 

کتێبەکانی  “هەموو  دەڵێت  وتووەتەوە،  وانەی 
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ئەمەش  نووسراون،  فار�سی  بە  ئێران  خوێندنی 

هەموو  پرسیارهەڵنەگرە.  و  ڕەها  پرسێکی 

بە  هەر  پێویستە  وەاڵمەکانیش  و  تاقیکردنەوە 

بە  دەبێت  فێرکردنێکیش  هەموو  و  بن  فار�سی 

زمانی فار�سی بەڕێوە بچێت”.

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی 

دەکات،  وێنا  وێکچوو10   وەک  “نەتەوە”  ئێران 

بانگەشەی ئەوە دەکەن کە زمانی فار�سی زمانی 

ئەفسانەییەکانی  پاڵەوانە  ئەوان  هەمووانە. 

ڕۆڵیی11  نموونەی  وەک  فارس،  ئیتنیکی 

یان  فارسیکاری  و  ئێرانیبوون  پاراستنی  بۆ 

“ڕابردووی  گێڕانەوەی  بەڕەگەزپەرستانەکردنی 

فارسیی  لە  نموونە:  بۆ  دەدەن.  نیشان  نەتەوە” 

ناونیشانی  لەژێر  تێدایە  وانەیەکی  دوودا  پۆلی 

سەیر  شێوەیەکی  بە  تێیدا  کە  فێردەو�سی، 

مێژووگەرایی  و  فارسیگەرایی  و  شیعەگەرایی 

تێکەڵ کراون:

و  باوک  و  دایک  لەگەڵ  ڕابردوو  ساڵی 

و  )ڕەزا  ڕەزامان  ئیمام  سەردانی  خوشکەکەم 

وتی  باوکم  کرد،  بێت(  لەسەر  خوای  ڕەحمەتی 

فیردەو�سی  ئێرانی  گەورەی  شاعیری  مەزاری  کە 

لە شاری دێرینی توسە لەنزیک مەشهەد. کاتێک 
ڕوون  بۆی  کەسێک  توس،  گەیشتینە  ئێمە 

]و[  بەپێزە  زۆر  کتێبێکی  شانامە  کە  کردینەوە 

مەزنترین  ڕۆستەم  شانامەدا؛  چیرۆکەکانی  لە 
کۆی  چیرۆکانەی  ئەو  بەگوێرەی  پاڵەوانە. 

10  Homogeneous
11  Role models

شاعیرانەی  کارێکی  فیردەو�سی  کردوونەتەوە، 

زمانە  ئەو  پاراستنی  بۆ  خولقاندووە  نایابی 

فارسییەی کە ئەوڕۆ ئێمە گفتوگۆی پێ دەکەین 

)پۆلی ٢، فار�سی، ٢٠١٨، ال٧٧(. 

و  گرنگ  خاڵی  وەرگرتنی  لە  جگە  لێرەدا 

کتێبی  پەهلەوی،  ناسیۆنالیستی  لە  سیمبول 

خوێندن لەگەڵ گێڕانەوەی مێژوویی شیعی ئاوێتە 

فیردەوسیی  مەزاری  سەر  بۆ  سەردانەکە  دەبێ. 

کەسایەتییەکی  ستای�سی  و  “نەتەوەیی”  پاڵەوانی 

مەراسیمی  لەگەڵ  )ڕۆستەم(  ئەفسانەیی 

ئیمامی  زیارەتگای  بۆ  شیعی  سەردانیکردنی 

دەدات.  ڕوو  هاوکات  شێوەی  بە  هەشتەم؛ 

هەروەها، لەم گێڕانەوەیەدا لەجیاتیی شاعیرێکی 

باس  ئێرانی”  “شاعیری  مەزنترین  وەک  فارس، 

لە فیردەو�سی دەکات، بۆ ئەوەی نەمریی ئێران و 

بەردەنگدا  بەسەر  مێژووییەکەی  بەردەوامییە 

شێوەیە  بەو  و  بقەبووڵێنێ  پێ  و  بسەپێنێ 

مۆدێرنی  بیرۆکەی  بە  شاعیر  ئیتنیسیتەی 

نەتەوەیی دەگۆڕێت )وێنەی ٣(.

بونیادێکی  دەوڵەت–نەتەوە،  وەک  ئێران 

 .)see vaziri, 1993( مۆدێرنە  تەواو  سیاسیی 

ئێران   ،١٩٠٦ ساڵی  دەستووری  بەڵگە،  وەک 

واڵتەی  ئەو   )٩٠ و   ١٩ )بەندەکانی  جار  دوو 

حکومەتی  چەندین  کە  مەمالیکێک  وەکوو 

تێدایە؛ باس دەکات. بە هۆی دەوڵەت-نەتەوەی 

ئەوڕۆی،  کۆمەڵگەی  و  ئێران  کە  مۆدێرنە 

پێ  هەستی  جوگرافی  و  سیا�سی  یەکەیەکی  وەک 

دەکرێت. بۆ کەسانێکی وەک فیردەو�سی، ئەگەر 
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لە  مەبەست  نەبووایە،  مەزهەبی  بیرۆکەیەکی 

ئێران دەقاودەق ناوچەی خوراسان )پارێزگایەکی 

و  ئەمڕۆدا(  ئێرانی  لە  ڕۆژهەاڵت  باکووری 

دەوروبەری بوو. 
شەڕی  پێش  سااڵنی  لە  تەنانەت 
دووچاری  دەوڵەت  زاناکانی  جیهانی،  دووەمی 

سەبارەت  بوونەوە،  زۆر  سەرلێشێواوییەکی 

ڕەگەزییە،  ئایا  چییە،  ئێرانیبوون  کە  بەوەی 

زمانەوانییە، یان سەرزەمینییە. لە ساڵی ١٩٣٤، 

تایبەتی  نووسینگەی  بۆ  نهێنیدا  ڕاپۆرتێکی  لە 

نووسیویەتی:  بەرپرسێک  سەڵتەنەتی، 

ناوچەی  دەبێت  بێت،  نرخێک  هەر  “بە 

ڕەسەن”دا  ئێرانیە-تێکی  لەناو  کوردستان 
جێگری   ،١٩٣٧ ساڵی  لە  بتوێنرێتەوە. 

فەرمانگەی  هەمان  بە  پەروەردە  وەزیری 

کابینەیە  ئەو  ئەندامانی  کە  ڕاگەیاند 

ئێرانی  کوردەکان  کە  هەبووە  گومانیان 

پەروەردە  وەزارەتی  ئەوە،  لەبەر  بن. 

)ڕۆژهەاڵتنا�سی  مینۆرسکی  ڤالدمێر 
)ڕۆشنبیری  یاسمی  ڕەشید  و  ناسراو( 

محەمەد  و  دەوڵەت(  الیەنگری  کوردی 

کورد( بەناودەنگی  ئایینیی  )زانای  مەردۆخ 

جیاواز  پەرتووکی  نووسینی  بۆ  ڕاسپارد  ی 

“بێگەردترین  کوردەکان  کە  بیسەملێنن  تا 

بە  ئێرانن”.  دانەبڕاوی  بەشێکی  و  دێرینترین  و 

شێوەیەکی ڕوونتر، نامەکە ئاشکرای دەکات کە 

ئەو پەرتووکانە بەشێک بوون لە ئەجێندایەکی 

“بەهێزکردنی  ئامانجی  کە  دەوڵەت  گەورەتری 

ڕۆحی ئێرانی-ێتی بوو لەناو کوردەکاندا، لەالیەن 

)وێنەی  مۆدێرنەکان”  ڕۆشنبیرییە  دامودەزگا 
ژمارە ٤(. هێشتا پەرتووکەکانی خوێندنی کۆماری 

سەدەی  )شاعیرێکی  فیردەو�سی  ئێران  ئیسالمیی 

بەم  ئێرانی  ئەو  ئەوەی  وەک  دەناسێنن  وا   )١١

ئەوەی  وەک  یان  کردبێت  وێنا  مۆدێرنە  شێوە 

هەزاران ساڵ پێش سەرهەڵدانی ناسیۆنالیسمی 

فارسییەی  “ئەو  ڕزگارکردنی  بۆ  ئەو  مۆدێرن، 

پڕۆژەی  دەکەین”؛  پێ  گفتوگۆی  کە  ئێستا 

ناسیۆنالیستی هەبووبێت.

 وێنەی ژمارە )٣(

گۆڕەکانی ئیمامی هەشتەم، فیردەو�سی و 

حافزی شیرازی )پۆلی ٢، فار�سی، ٢٠1٨، 

ال٨٠(
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وێنەی ژمارە 4.

نووسەرانی فەرمیی پەرتووکەکانی خوێندن، 

فارسبوونی هەموو فێرخوازان وەک دیاردەیەکی 

حاشاهەڵنەگر، ڕوون و بەڵگەنەویست دەنوێنن. 

کە  دەکرێن  فێر  یان  دەوترێت  پێیان  فێرخوازان 

کتێبەکان  ئەوەی  لەبەر  “کێ”،  بە  ببن  پێویستە 

دەکەن.  ئەوان  حەقیقیی  شونا�سی  لە  نکوڵی 

لە  ژاکۆبەن  سیستمەکانی  هەموو  هەروەک 

سیستمی پەروەردەی ئێراندا، “کولتووری خودی 

ژێردەستی  دەبێتە  زمانییەکان  دوو  فێرخوازە 

 see cheung-blunden &( ”کولتوورەکەی دیکە

juang, 2018, p.1(. چیرۆکەکانی ئیتنۆ-نەتەوەی 

و  ئایینی  و  کولتووری  ڕەنگدانەوەی  کە  حاکم 
مێژووی  هەیە،  دیکەی  هاوبەشەکانی  بایەخە 

ئەمەش  دەهێنن،  پێک  ویستراو”  “نەتەوەیەکی 

ئەوەمان پێ دەڵێت کە چۆن دەسەاڵت “گەمەی 

دووانەی حاکمیەت” دەقۆزێتەوە، کە سروشتی 

هۆگری و پێبەندی و هەروەها مۆراڵی کۆمەڵگە 

بۆ  پاساو  ڕێگایەیەوە  ئەو  لە  و  دەکات  دیاری 

دەهێنێتەوە  دیکەی  الیەنەکەی  پەراوێزخستنی 

.): yiftachel, 2006, pp.37-45بڕوانە(

بە  هەیە  وانەیەک  کتێبەدا  لەو  هەر 

باسکردنی  لەگەڵ  کە  جوان”،  “ئێرانی  ناوی 

ئەوەی  بۆ  هەوڵێکە  وانەکە  واڵتەکەدا،  جوانیی 

مێشکی  ناو  بخزێنێتە  ئێران  خۆشەویستیی 

تێکەڵ  جۆراوجۆر  بابەتی  بۆیە  منداڵەکانەوە. 

ناسیۆنالیستی-ئایینی  هەستی  تا  دەکات، 

وانەکە  بکات.  بەهێز  خوێندکارەکان  لەالی 

ناوچە  ئەو  بەئیتنیککردنی  و  بەنەتەوەییکردن 

لەسەر  تەواو  جەختکردنەوەی  بە  فەزایە  و 

دەکات.  بەهێز  فارسەکان  مێژووی  هەبوونی 

دیکەی  ئەوانی  فەزایی  و  میژوویی  غیابی 

پێک  ئێران  پەروەردەیی  واقعی  ژێردەست، 

 ،٢٠١٨ فار�سی،   ،٢ پۆلی  )سەیری  دەهێنێت 

جوگرافییەکانی  سیمبولە  بکە(.  ال٧٩-٨١ 

مێژووییە- کەسایەتییە  و  ئەلبورز  چیای  وەک 

ئیمامی  وەک  فارسە-شیعەکانی  و  مەزهەبی  

لەگەڵ  حافز  و  فیردەو�سی  گۆڕی  و  هەشتەم 

وەک  ئیسالم  پێش  مێژووییەکانی  شوێنەوارە 

بە  بەرچاو  شێوەیەکی  بە  جەمشید،  تەختی 

وانەکە  دەکرێت.  بەرجەستە  نافارسەکان  زیانی 

لە  ئیسالم  و سەردەمی  ئیسالم  پێش  سەردەمی 

بەم  قەاڵی  و  جەمشید  تەختی  ناساندنی  ڕێی 

و  هەخامەنشییەکان(  کولتووریی  )سیمبولی 
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شوێنە ئایینی و نەتەوەییەکانی چەرخی ئیسالمی 

لێک گرێ دەدا، بۆ ئەوەی کە مێژووی نەپساوە و 

بە  ئێران  نەتەوەیی  بانگەشەبۆکراوی  بەردەوامی 

شێوەیەکی هاسان و لەبەردەست بەرهەم بێنێت 

 .)seeBillig, 1995(

بونیاتنانی ئێستا و ڕابردوو لە پەرتووکەکانی 

هەوڵێک  تەنیا  ئیسالمیدا،  کۆماری  خوێندنی 

نییە بۆ ئیمتیاز و سەرتریدان بە ئیتنیکی فارس، 

ناشیعەی  ڕەهای  البردنی  بۆ  هەوڵێکە  بەڵکوو 

نەتەوەیی”دا.  مێژووی  “فەزای  لە  نافارس 

فێرخوازە نافارسەکان نە شوێنەواری نیشاندەرە 

کولتوورییەکانیان دەدۆزنەوە، نە هیچ ئاماژەیەک 

باوباپیرانیان  مێژووییەکانی  شوێنەوارە  بە 

بارودۆخ،  خوێندن؛  پەرتووکانەی  ئەم  دەکرێت. 

فەزا و سەرزەمینەکان بەفارس دەکەن. ئەگەر 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پەروەردەی  سیستمی 

دەربارەی  بووایە  زانیاری  سەرچاوەی  تاکە 

“ژیانگە”ی کۆمەڵگەکان، خوێندکارانی باخچەی 

کە  نەیاندەزانی  هەرگیز   ١٢ پۆلی  تا  ساوایان 

بەلووچ و لوڕ و کورد و تورک و تورکمانەکانیش 

خاوەنی شیعر و مۆسیقا و ئەدەب و مێژوون.

بۆ  ناڕوون  و  دەگمەن  ئاماژەی  جارجارە 

بوونی نافارسەکان دەکرێت و زۆر جار بچووکیان 

دەکاتەوە بۆ قەوارەی خێڵەکی و بەخۆشحاڵییەوە 

ڕۆڵی مەرزدارانیان )پاسەوانی سنووری نیشتمان( 

پێ دەبەخ�سێ و وایان وێنا دەکات کە دڵخۆشن 

کە بەو شێوەیە سەیر دەکرێن. سەردەستەکان 

لەوانە  بیر  “ئێمە  دەهێنن،  بەکار  ئێمە  جێناوی 

نیشتمان  سنوورەکانی  لەسەر  کە  دەکەینەوە 

سنوور.  ڕاستەقینەی  بەرگریکاری  وەک  دەژین 

دەوێ...  خۆش  سەرسنوورمان  خەڵکی  ئێمە 

واڵتدا،  جیاوازەکانی  بەشە  لە  هەندێکمان، 

قسە  دایکمان  زمانی  و  خۆجێیی  زمانی  بە 

هەموو  نەتەوەیی  زمانی  فار�سی  بەاڵم  دەکەین، 

گرنگە”  نیشتمان  پاراستنی  بۆ  و  ئێرانییەکانە 

لێرەدا  ال١٠٢-١٠٣(.   ،٢٠١٨ فار�سی،   ،٣ )پۆلی 

)یان  ناحاکم  و  حاکم  پلەبەندیی  پەیوەندیی 

پەراوێزی ناوەند( ڕوون دەبێتەوە. “ئیمە”ی حاکم 
بە ناساندنی ئەوان بە “لۆکاڵی و ناوچەیی” خۆی 

دەخاتەوە.  دوور  پەراوێزخراوەکان  کۆمەڵگە  لە 

لە ڕێگەی ئەو ئاماژە بە دیمەن جوانە )بەاڵم لە 

ناخەوە سووک و بێڕێزانە( بۆ شونا�سی نافارس 

سەر  خەڵکانی  و  مەرزدار  وەک  ناوهێنانیان  و 

سنوور، کتێبەکانی خوێندنی کۆماری ئیسالمیی 

دووپات  فار�سی  ناسیۆنالیستیی  دەربڕینی  ئێران 

دەسەاڵت  ئێستای  نکوڵیی  و  ترس  و  دەکاتەوە 

نافارسەکان  زمانە  با�سی  کە  کاتێک  بەتایبەت 

ناوهێنانی  هەروەها،  دەدا.  نیشان  دەکات؛ 

لۆکاڵییەکان”،  و  ناوچەیی  “زمانە  ناڕوونی 

بە  سەبارەت  دەسەاڵتدار  ئیتنیکی  تێڕوانینی 
ڕوون  نافارسییەکان  زمانە  شاراوەی  هەڕەشەی 

دەکاتەوە.

حاشاکردنی  ڕێگەی  لە  خوێندن  کتێبەکانی 

هاوکات  و  نافارسەکان  کولتوورییەکانی  نیشانە 

لەو  ترس  ناهۆشیارانەی  دەربڕینی  لەگەڵ 

هەڕەشەیەی کە هەست و ویستی دوورکەوتنەوە 
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فۆڕمێکی  هەیبێت،  دەتوانێ  ناوەند  لە 

پیشان  فرۆیدی”  “سەرکوتی  لە  کۆڵۆنیالیستی 
ئەوپەڕی  کە  سەرکوت  لە  فۆڕمێک  دەدەن. 

و  هاوچەشنکردن  ]بۆ  خۆزگانە  و  “بیر  ئەو 

لە  و  دەدات  نیشان  هەمووان[  یەکجۆرکردنی 

حەشار  خۆی  )ترسەکان(  نهێنیدا  مەڵبەندێکی 

کە  ڕەشید   .)see Billg, 1999, p.12( دەدات” 

“هەوڵدان  دەڵێت:  سەقز،  لە  مامۆستایەکە 

و  کولتووری  نیشانەکانی  هەموو  نەهێشتنی  بۆ 

هەستی  کاتێک  نافار�سی-ناشیعە،  زمانەوانیی 

ئاماژە  خوێندن  پەرتووکەکانی  کە  دەکرێت  پێ 

ئەوەش  دەکەن”.  ئێران  لە  ناسنامە  پر�سی  بە 

پێی  ئەوەی  خویندن  “پەرتووکەکانی  دەڵێت: 

دەڵێن ‘شونا�سی نەتەوەیی ئێران’ پێناسە دەکەن 

پێناسەیەدا هیچ شتێک جگە لە زمان و  و لەم 

بە  ئاوێتە  )کە  نابێتەوە  مێژووی فارس، جێگەی 

بوونی  لە  شوێنپێیەک  ئەگەر  کراوە(.  دینداری 

نافارس هەبێت، ئەوا تەنیا لە شێوەی هەندێک 

ئاماژەی ناڕوونی وەک ‘خواردنی لۆکاڵی’دا با�سی لێ 

دەکرێ.”

ئیسالمی:  خوێندنی  پەرتووکەکانی   .٤

ئیتنیسیتە و مێژووگەرایی ئاریاییگەرا

ئیسالمی  خوێندنی  کتێبەکانی  گێڕانەوەی 

و  ڕەگەزپەرستانە  “نەتەوە”،  بە  سەبارەت 

ئاریاییگەرانەیە. بەگوێرەی ئەو جۆرە گێڕانەوەیە، 

ئێرانی و هیندی و زۆربەی ئەورووپییەکان سەر بە 

هەمان نەژادی ئاریایین. ئەم “ئەفسانە مۆدێرنە” 

رێنفروس  کۆڵن  دەستەواژەی  بەکارهێنانی  بە 

سەرچاوەیەکی   ،)Arvidson, 2006, p.5(

گرتووە  جۆنسەوە  ولیام  بانگەشەیەی  لەم 

و  التینی  جۆنس،  بڕوای  بە   .)١٧٤٦-١٧٩٤(

یۆنانی و سانسکریت )لەوانەیە فارسیی کۆنیش 

زمانن  خێزانی  هەمان  بە  سەر  بگرێتەوە(، 

سەدەی  ئەورووپای  لە   .)olender, 1992, p.8(
١٨دا، ئەم گێڕانەوە نوێیە سەبارەت بە ڕەگەزی 

نوێیەکانی  و میتۆدە  ئەورووپا  هاوبە�سی گەالنی 

زانستی  ئاکامدا  لە  کە  زمانەکان،  بەراوردکاری 

لەگەڵ  کەوتەوە،  لێ  وشەناسیی  یا  فیلۆلۆژی 

جێگای  بێدارکراو،  نەتەوەپەرستیی  هەستی 

دەیکوت  کە  گرتەوە  کڵێسای  گێڕانەوەی  ئەو 

 see( زمانی عیبری یەکەم زمانی مرۆڤایەتی بووە

 .)olender, 1992

لە هیندستان  ناساندنی ڕووباری گەنگ  بە 

لەگەڵ  و  ئاریاییەکان  عەدەنی  باخی  وەک 

سانسکریت،  بە  ئەورووپییەکان  ئاشنابوونی 
خۆی  مێژوویی  پێگەی  ]تەورات[  عەدەنی  باخی 

لەدەست دا و بوو بە هۆی خێرایی دروستکردنی 

دۆزینەوەی  هیندۆ–ئەورووپی.  دەستەواژەی 

تامەزرۆیی  هۆی  بووە  هیندۆ–ئەورووپی  بابەتی 

وشەناسیی  زانستی  لە  زۆر  کە  شەوقێک  و 

دۆزینەوەی  پێشکەوت.  وە  هەڵسەنگاندن12 
زمانێک کە نە تەنیا هیندۆ–ئەورووپی، بەڵکوو 

ئاریاییش بووە، کاریگەریی هەبوو لەسەر هەموو 

زانستەکانی مرۆڤ، لە مێژووەوە بۆ دیرۆکنا�سی13  

12  Comparative philology
13 mythology
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 olender,( ڕەگەزنا�سی”  “زانستی  دواییش  و 

 ١٨١٩ ساڵی  لە  شلیگڵ  فریدریچ   .)1992, p.7

ئاریاوە  وەرگێڕانی  لە  )Aryan(ی  “ئاریایی”  واتای 

کە  گۆڕی،  مۆدێرن  ڕەگەزی  پۆلێنی  بۆ    )ariya(

الی  بۆ  هاوچەرخەکانی  سەرنجی  دەستبەجێ 

.)zia-Ebrahimi, 2016, p.150( خۆی ڕاکێشا

}ڕۆژهەاڵتنا�سی  لێکۆڵینەوەکانی 

ئۆریەنتالیستی{  کاریگەریی هەبوو لەسەر هەندێ 

خوێندەواری فارس لە کۆتایی سەدەی ١٩، وەک 

یارمەتیی  وردەوردە  و  کرمانی  و  ئاخوندزادە 

الیەنەکانی  لەگەڵ  بن  ئاشنا  دا  ئێرانییەکانی 

 zia-Ebrahimi, 2016,( گوتاری نەژادی ئاریاییزم

٢٠دا،  سەدەی  سەرەتای  دەیەکانی  لە   .)p.104

لەگەڵ  ئێرانی  ناسیۆنالیستیی  گوتاری  نزیکیی 

پێشینەی ئاریاییزمی نازی لە ئێران، بە شێوەیەکی 
سەرەکی بە هۆی کاریگەریی گرووپێکی ڕووناکبیری 

بازنەی بەرلین،  بە  فارسەوە بوو کە ناسرابوون 

)لە  دەکردەوە  باڵو  “کاوە”یان  ڕۆژنامەی  کە 
زۆری  “کاریگەرییەکی  کە   ،)١٩١٥-١٩٢١ ساڵی 
لەسەر ناسیۆنالیزمی ئێرانیی مۆدێرن و کولتووری 

 Mtin-Asghari, 2014,( ”سیاسیی ئێرانی هەبوو

کە  دەڵێت  مەرعە�سی،  ئێرانی  توێژەری   .)p.54

ناسیۆنالیزمی  مێژووی  گرنگ،  واتایەکی  “بە 

دەستی  کاوە  ڕۆژنامەی  باڵوکردنەوەی  بە  ئێرانی 

نووسەرانی   .)Marashi, 2008, p.53( کرد  پێ 

بەئاشکرا  سیاسەتیاندا  لە  کاوە  ڕۆژنامەی 

الیەنگری  ئەڵمان بوون و “دەسەاڵتی ڕۆشنبیریی 

 Mtin-Asghari,( دەگرت  لەئامێز  ئەڵمانییان 

ڕۆژنامەی  بازنە  هەمان  دواتر،   .)2014, p.54

کە  کردەوە  باڵو  ایرانشهریان  وەک  دیکەی 

ڕەگی  بەتوندی  ئایدۆلۆژییەکەیان  “نوێخوازی 

بوو،  ئەڵمانیادا  وەیماری  کولتووری  ژینگەی  لە 

ئێران  مۆدێرنیتەی  مێژوونووسانی  کە  شتێک 

بەئانقەست گرنگیی پێ  پشتگوێیان خستووە و 

هەر   .),p.64 Matin-Asghari  ,2018( نادەن 

ڕەت  مێژە  لە  ئاریایی  ڕەگەزی  تیۆری  چەندە 

لە  بەردەوامن  “ئێرانییەکان  بەاڵم  کراوەتەوە، 

بانگەشەکانیان  و  ئاریایی  ڕەگەزی  بە  ئاماژەدان 

سەبارەت بەم خێزانە ڕەگەزییە”. ئەم بانگەشانە 

تەنانەت لە بەرهەمە زانستییەکانیشیاندا دیارە 

 .)zia-Ebrahimi, 2016, p.148(

ڕێکخراوە و دامەزراوە جیاوازەکانی دەوڵەتی 

پەروەردە،  سیستمی  بەتایبەتی  پەهلەوی، 

سیستمی  دەکردەوە.  باڵو  ئاریایی  ئایدۆلۆژیای 
پەروەردەیی کۆماری ئیسالمیی ئێران کە جێگری 
گوتاری  تامەزرۆیی  و  تاسە  بە  زۆر  پەهلەوییە، 

خوێندنی  کتێبەکانی  دەکاتەوە.  باڵو  ئاریایی 

مامەڵە  ڕەها  ڕاستییەکی  وەک  فار�سی–ئیسالمی 

ئێرانییەکان  زۆربەی  ئاریایی”ی  “ئەسڵی  لەگەڵ 

دەکات، تا ڕادەیەک تەنانەت ئایەتوڵاڵ خومەینی 
ڕەگەزی  جیاوازیی  بە  ئاماژە  وەسێتیدا  دوا  لە 

پەروەردی  دەکات.  سامییەکان”  و  “ئاریایی 

فار�سی-ئیسالمی نیشانی داوە کە ئیسالمگەرایی 

ناسیۆنالیستی  و  ڕەگەزپەرستی  لێکدانەوەکانی 

تێبینیی  دەبێت  دەگرێت.  لەئامێز  ئیسالم  لە 

لە  مۆدێرن  ئیسالمیی  بیری  کە  بکەین  ئەوە 



31

No.2, January 2022

کە  مانایەی  بەو  پۆستکۆڵۆنیالییە،  بنچینەدا 

بەرهەمهێنانەوەی  و  کۆلۆنیالیزم  بەریەککەوتنی 

تیۆرەکانی ڕەگەزی کۆڵۆنیالی بەقووڵی کاریگەریی 

 .)soleimani, 2016, 2017( کردووە  تێدا 

پەرتووکەکانی خوێندنی کۆماری ئیسالمیی ئێران 
نەک تەنیا بە باسکردن لە خۆجیاوازیی ڕەگەزی 

بە  بەڵکوو  شیعەوە،  موسوڵمانی  هەرڕۆژەی 
ڕەگەزی  “تایبەتمەندیی  بەردەوامیی  بانگەشەی 

نیشان  واقیعیەتەی  ئەو  ئێرانییەکان،  بێهاوتا”ی 

هەرڕۆژەی  بەرهەمهێنانەوەی  )بۆ  دەدەن 

نەتەوە14، سەیری: بیلیگ، ١٩٩٥، بکە(. ئەمەش 

بیرۆکەی مێژوویی–بایۆلۆژیی ڕەگەز لە ئێران پێک 

فەیلەسووفی  داهێنەرانەی  خاڵێکی  دەهێنێت، 

دەکاتەوە،  پشتڕاست  بالیبار  ئیتیان  فەڕەن�سی 

بۆ  پێویستن  نەژادییەکان زۆر  “بیرۆکە  دەڵێ  کە 

پێکهێنانی کۆمەڵگەی ڕەگەزپەرست. لە ڕاستیدا 

نییە”  بوونی  بیرۆکە  بێ  ڕەگەزپەرستییەکی  هیچ 

.)Balibar et al.,1991, p.18(

ڕەگەز،  مێژوویی-بایۆلۆژییەی  بیرۆکە  ئەم 

بە  ئاریایی  نەتەوەیەکی  وەک  فارسەکان 

مێژوو  نەخشاندنی  لە  بێهاوتا  تایبەتمەندیی 

دیکە  گەلی  لە  دەوڵەت،  و  شارستانیەت  و 

پەروەردەی  کتێبی  نموونە:  بۆ  دەنوێنێ.  جیاواز 

کوڕێک  چیرۆکی  چوارەم،  پۆلی  کۆمەاڵیەتیی 

هەمەدانی  شاری  بۆ  گەشتی  کە  دەگێڕێتەوە 

بۆ  سەردانەکەیدا  کاتی  لە  کە  کردووە،  دێرین 

گردێکی مێژوویی، ڕێنیشاندەرێکی فەرمی پرسیار 

14 banal reproduction of the nation

بە  “بۆچی  زانیویەتی  ئایا  کە  دەکات  کوڕەکە  لە 

 .)p.47  ,2018( ئێران؟”  دەوترێت  واڵتەکەمان 

دەکاتەوە:  ڕوونی  خۆی  ڕێشاندەرەکە  دواتر 

“ئێران بە واتای خاکی ئاریاییەکان دێت: نەجیب 

هاوشێوە  تێڕوانینی   .)p.47  ,2018( بەڕێز  و 

 )١٠( پۆلی  دێرینی  ئێرانی  و  جیهانی  مێژووی  لە 

دەکات  ئەوە  بانگەشەی  کە  بووەتەوە،  دووبارە 

ئاریاییەکان  ئیتنیکییە  گرووپە  “کۆچکردنی 

خاڵێکی  ئێران  دەشتاییەکانی  بۆ  )ئەقوام( 

خۆشەویستمان”  نیشتمانی  بۆ  وەرچەرخانە 

بانگەشەیەکی  پاش   .)٥ )وێنەی   )p.80  ,2018(

ڕەگەزپەرستانە لە ڕێگەی گێڕانەوەیەکی مێژوویی 

“کالسیکیکردنی  دەڵێ  چاتەرجی  وەک  و  هەڵە 

لە  ئێران  ڕایدەگەیەنێت:  دەقەکە  نەتەوە15“، 

خاکی  واتای  بە  کە  وەرگیراوە  ئاریان  وشەی 

و  نەجیب  واتای  بە  ئاریانی  ]و[  دێت  ئاریانەکان 

ئازاد دێت )٢٠١٨، ال٤٧(.

و  پەهلەوی  سەردەمی  ئاریاییزمی 

زیا- کە  فارسییەکەی،  ئەزلیگەرا  ناسیۆنالیزمە 

جێگۆڕکەپێکراو  ناسیۆنالیزمی  بە  ئیبراهیمی 

خەونی  بە  دەدات  شێوە  دەکات،  با�سی 

بناغەکانی  و  فارس  نەتەوەی  ئیسالمگەرایی 

دەهێنێت.  پێک  ناسیۆنالیستەکەیان  پەروەردە 

پەیوەندیی  یەکەمدا،  پەهلەویی  سەردەمی  لە 

جارجار  فار�سی  ناسیۆنالیزمی  و  ئیسالم  نێوان 

هەندێ  بێت،  چۆنێک  هەر  بوو.  ناڕوونتر  و 

باڵو  “ایرانشهر”یان  ئەوانەی  وەک  ڕووناکبیری 

15 Classicization of the nation
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شیعیزم  دەدا  هەوڵیان  دەکردەوە، 

“ئێرانی”  شونا�سی  پایەیەکی  وەک 
بەفارسیکراوی  وەشانێکی  وەک  و 

 Matin-Asghari,( بناسێنن  ئیسالم 

ئەوەشدا،  لەگەڵ   .)2018, pp.64-65

مێهرداد  ئێرانی  توێژەری  هەروەک 

فار�سی  “ناسیۆنالیزمی  دەڵێت:  کیا 
بواری  کە  ڕابگەیەنێت  نەیدەتوانی 

دەسەاڵتی  قەڵەمڕەوی  مەعنەوی 

هەڕەشە  کە  ئەوەی  مەگەر  ئەوە، 

چونکە  بکات،  ئیسالم  هەژموونی  لە 

ئێران  مەعنەویی  قەڵەمڕەوەی 

مەزهەبی  پیاوانی  دەسەاڵتی  لەژێر 

بۆیە   .)kia, 1998, p.9( شیعەدایە” 

فارس،  ناسیۆنالیستی  “هەندێک 

بە  گۆڕی  کولتووریان  و  زمان  و  مێژوو 

شوناسێکی  بنیاتنانی  بۆ  ئایدۆلۆژی  ئامرازەکانی 

نەتەوەیی یەکسانی مۆدێرن، کە فار�سی بوو نەک 

 kia,( مەزهەبی”  نەک  بوو  سێکۆالر  و  ئیسالمی 

1998(. مێهرداد کیا بەتەواوەتی ڕاست دەکات لە 

تێبینیکردنی ئەوەی کە ڕۆشنبیرانی ناسیۆنالیستی 

فارس، لە هەوڵەکانیاندا بۆ پێکهێنانی شونا�سی 

نەتەوەیی، بەتەواوی “ئەم ڕاستییە بنەڕەتییەیان 

فار�سی  و  فارس  ئێران  کە  خستووە  پشتگوێ 

و  ئیتنیکی  گرووپی  مۆزایکی  زیاتر  بەڵکوو  نییە، 

زمانەوانی و ئایینیی جۆراوجۆرە. هەر گرووپێک 

خاوەنی مێژوو و کولتوور و زمان و بایەخی ئایینی 

 .)kia, 1998( ”و نەریتیی خۆیەتی

 وێنەی ژمارە )٥(

ئێران واتە واڵتی ئاریاکان: حەڵکی نەجیب 

و بەڕێز )پۆلی ٤، پەروەردەی کۆمەاڵیەتی، 

٢٠1٨، ال٤٧(

فارسیزمی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

لەگەڵ  و  هات  بۆ  میرات  بە  پەهلەویی 

گونجاندی.  شیعییەکەی  ئیسالمگەراییە 

ڕەگەزپەرستی/ئاریاییگەرایی  ڕووی  لە  بۆیە 

“ڕابردووی  شکۆمەندیی  یان  سروشتی 
کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی  نەتەوە”، 

کتێبەکانی  هاوشێوەی  زۆر  ئیسالمی 

خوێندنی  کتێبەکانی  حاڵەوە،  بەو  پەهلەوین. 
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نوێی  فۆڕمێکی  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری 

دەناسێنێت  فار�سی  ناسیۆنالیستی  گێڕانەوەی 

کە بە النی کەمەوە بایەخێکی یەکسانی لەگەڵ 

گێڕانەوەی  بەگوێرەی  هەیە.  شیعەگەری 

ناسیۆنالیستی ئیسالمگەرا، ئیسالم کاریگەریی 

بە  جیهان  لەسەر  فارس”ی  “هەڵکەوتەیی 

شێوەیەکی فراوانتر زیاد کردووە و دەرفەتێکی 

نیشاندانی  بۆ  فارسەکان  داوەتە  مێژوویی 

ئەوان”.  جیاوازی  کولتووری/ڕەگەزیی  “هێزی 

وێناکراو  “ئێرانیبوون”ی  شێوەیە،  بەم 
بزوێنەری  بووەتە  ئیسالمدا  سەردەمی  لە 

هەندێک  جیهان.  موسوڵمانانی  پێشکەوتنی 
دەناسێنرێ  وەها  ئیسالمی  شارستانیەتی  جار 

لەسەر  یان  ئێرانییە،  ڕوون  شێوەیەکی  بە  کە 

بیری ]داهێنەری[ ئێرانی دامەزراوە” )پۆلی ١١، 

کۆمەڵنا�سی، ٢٠١٨، ال٣٠(. 

ئیران  فەالتی  لە  نافارسەکان  هەبوونی   

دەخرێت،  پشتگوێ  ئاسایی  شێوەیەکی  بە 

زمانە  ڕێگەی  لە  کە  فارسەکانن  ئەوە  بۆیە 

بوون  نەتەوەییان  میراتی  و  مەزنەکەیان 

پێشکەوتنی  و  مێژوو  سەرەکیی  بکەری  بە 

ئەو  موسوڵمانان  “کاتێک  موسوڵمانان. 

گرت  دەستیان  کرد،  داگیر  زەوییانەیان 

گەلەکەیدا  تەکنەلۆژیای  و  زانست  بەسەر 

لە  یۆنانیان  و  ئێران  نەتەوەکانی  شاکاری  و 

بۆ عەرەبی  یۆنانی  و  )پەهلەوی(  فار�سی  زمانی 

کۆمەاڵیەتی،  پەروەردەی   ،٨ )پۆلی  وەرگێڕا” 

٢٠١٨، ال٥٣(. دووبارە “بە هۆی شارستانیەت 

و کولتووری مەزنیان، ئێرانییە موسوڵمانەکان 

و  پێکهێنان  لە  بوون  گەورە  هاوکارێکی 

شارستانیەتی  و  کولتوور  پێشخستنی 

زانست  لە  ئێرانییەکان[  ]چونکە  ئیسالمیدا، 

دوورودرێژن”  مێژوویەکی  خاوەنی  هونەردا  و 

ال٦٩-٧٢(.   ،٢٠١٨ کۆمەاڵیەتی،  )پەروردەی 

دامەزراندنی  و  ئیسالم  “سەرهەڵدانی  پاش 

لەژێر  نەتەوە  گەلێک  ئیسالمی،  دەوڵەتی 

شارستانیەتێکی  گرت،  یەکیان  ئااڵکەیدا 

]بەاڵم[  کرد.  دروست  بێوێنەیان  و  مەزن 

شارستانیەتەدا،  ئەو  دروستکردنی  لە 

هەبووە”  ڕۆڵیان  گرنگترین  ئێرانییەکان 

ال١٠٨(.   ،٢٠١٨ کۆمەاڵیەتی،  )پەروەردەی 

جێی ئاماژەیە لە سەردەمی پێش مۆدێرنیتەدا، 

دەوڵەتێکیان  هیچ  هەرگیز  موسوڵمانەکان 

ئەو  نەکردووە.  ناوزەد  ئیسالمی  دەوڵەتی  بە 

ئیسالمگەرایانە  بنچینەدا  لە  ناوهێنانە 

پۆستکۆڵۆنیالی  کارەکتەری  و  مۆدێرنە  و 

ئیسالمیی مۆدێرن ئاشکرا دەکات، کە لەپشتی 

غەیرەئیسالمەوە”  دیکەی  “ئەوی  چاویلکەی 

دەڕوانێتە خۆی.

ئەو تێڕوانینە ڕەگەزی و ئیتنیکگەرایانەی 
کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی  حوکمی  کە 

ئۆگرەتی  و  ویست  دەکەن،  ئێران  ئیسالمیی 

ئیسالمی  دەوڵەتی  کۆڵۆنیالیستییەکانی 

فەزای  لە  نافارسەکان  پاکتاوکردنی  بۆ 

دەدات.  نیشان  “نەتەوەیی”دا  مێژووی 

گرینگی  بابەتێکی  مێژوو،  کۆلۆنیالیزەکردنی 
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لە  هەندێک  و  پۆستکۆڵۆنیالە  توێژینەوەکانی 

دەبێژن:  توێژەرانی پۆستکۆڵۆنیال 

ڕزگاربوونیان  بەکۆڵۆنیکراو،  گەالنی  بۆ 

بە  پێداچوونەوە  لە  بریتییە  کۆڵۆنیالیزم  لە 

و  کۆڵۆنیال  مێژووە  لە  پێشتر  کە  ڕابردوو، 

نەتەوە کۆڵۆنیالیستەکاندا وەال نرابوو. ئەوان 

لە  کۆڵۆنیال  مێژووی  سەردەمی  پێویستە 

بناسنەوە.  گەلەکەیانەوە  و  شوێن  ڕوانگەی 

زانیاری لەسەر ڕابردوو، هەروەها تا ڕادەیەک 

زانیارییە  ئەو  گەلێک  وەک  ئێمە  کە  پێویستە 

بهێنین  بەکار  “بەرپرسیارانە”  شێوەیەکی  بە 

.)sefa Dei&kempf, 2006, p.1(

ڕێزگرتن  و  ڕابردوو  کۆڵۆنیزەکردنی 

لە  دێرینەکان”  “فارسە  ستایشکردنی  و 

ئیسالمیدا،  دەوڵەتی  خوێندنی  پەرتووکەکانی 

ڕەگەزپەرستانە  خودژێدەریی  لەسەر  بەڵگەیە 

ڕەگەزپەرستانەکانی  پلەبەندییە  پڕۆژەکانی  و 

ئێستایان، ویست و پەیوەندییەکانیان لەسەر 

ڕابردوویەکی دوور. بۆ نموونە: پێمان دەوترێت 

تەختی  کە  کرد  فەرمانی  یەکەم  “داریۆش 

کەس  سەدان  ]و[  بنرێت  بونیات  جەمشید 

جیاوازەکان،  نەتەوە  و  ئیتنیکی  گرووپە  لە 

هەخامەنشییەکاندا  فەرمانڕەوایی  لەژێر  کە 

کرد.  بنیاتنانیدا  لە  بەشدارییان  دەژیان، 

بەاڵم  دەکرد،  کاریان  کرێکار  وەک  ئەوان 
ئەندازیاری  فارسەکان  ئیتنیکییە  گرووپە 

پەروەردەی   ،٤ )پۆلی  بوون  ڕاستەقینەی 

کۆمەاڵیەتی، ٢٠١٨، ال٥٢(.

فارسییەوە،  ناسیۆنالیستیی  تێڕوانینی  لە 

ئیمپڕاتۆریەتی  بە  نەتەوە”  “مێژووی 

بەتایبەت  دەکات،  پێ  دەست  هەخامەنشینی 

–٥٣٠( کوروش  فەرمانڕەوایی  لەگەڵ 

پێش  شکۆی  هاوئاهەنگکردنی  بۆ  ز(.  ٥٥٩پ. 
شکۆی  لەگەڵ  فارس”  “ڕابردووی  ئیسالمی 

ئیتنیکی  ئیسالمی  ناسیۆنالیزمی  ئیسالمیدا، 

واڵتەکە  “مێژووساز”ی  تاکە  وەکوو  فارس 

دەوڵەتی  خوێندنی  کتێبەکانی  دەدەن.  نیشان 

بە  کەسێکی  “وەکوو  کوروش  ئیسالمی 

فەرمانڕەوایی  )کە(  دەناسێنن  فارس  ئیتنیک 

بە  خاکەکانیانی  کە  دەکرد  گەالنەی  ئەو 

)پۆلی  کردبوون”  داگیر  ڕێزەوە  و  میهرەبانی 

ال٥١.   ،٢٠١٨ کۆمەاڵیەتی،  پەروەردەی   ،٤

 ،٢٠١٨ کۆمەاڵیەتی،  پەروەردەی   ،٧ پۆلی 

داگیرکارییەکانی  کە  دەوترێت  پێمان  ال١١٩(. 

و  مەزنترین  لە  “یەکێک  وەکوو  کوروش 

لێ دەکرێت  مرۆڤدۆستترینەکانی جیهان چاوی 

)و( کوروش هێمایە بۆ کولتووری مرۆڤدۆستی 

توێژەران  لە  زۆرێک  ئێرانییەکان.  لێبوردەیی  و 

بە  کوروش  پەخشنامەی  یان  جاڕنامە 

ناو  مرۆڤ  مافەکانی  پەخشنامەی  یەکەمین 

ئێران،  و  جیهان  مێژووی   ،١٠ )پۆلی  دەبەن” 

نەگونجاوە  ناوهێنانە  بەم  ال٨٣(.   ،٢٠١٨

جاڕنامەی  ناوهێنانی  و  مێژوودا  لەگەڵ 

مافەکانی  “پەخشنامەی  وەک  کوروش 
کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی  مرۆڤ”، 

چەمکێکی  خستنەڕووی  لە  ئێران  ئیسالمیی 
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شوێن  دێرین،  و  کۆن  زۆر  کاتێکی  بۆ  مۆدێرن 

 see( کەوتوون  پەهلەوی  پێشینەکەی 

. )Zia-Ebrahimi, 2016

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی 

مێژوویی  جیهانێکی  وێنای  جار  زۆر  ئێران 

دەکەن کە تەنیا بە “حەقیقەتە جێگرەوەکانی 

ئەوە  لەبەر  دەکرێ،  پشتگیری  خۆیان” 

ئیسالمی  دەوڵەتی  خوێندنی  کتێبەکانی 

نموونە:  بۆ  دەدەن.  نیشان  زۆر  ناتەباییەکی 

ڕاستەقینەی  مێژوویی  قارەمانی  کاتێکدا  لە 

هەخامەنشینەکانن،  و  کوروش  فارسەکان 

“بۆ  ئێران  گەلی  کە  دەکەن  ئەوە  بانگەشەی 

هەیە  بوونی  ساڵە”  هەزار   ٧ لە  زیاتر  ماوەی 

یان  ال٩٥(،   ،٢٠١٨ کۆمەڵنا�سی،   ،٩ )پۆلی 

ئێرانی  ئێمەی  ساڵە  هەزاران  “بۆ  کە  ئەوەی 

فار�سی،   ،٢ )پۆلی  دەگرین”  جەژن  نەورۆز 

ئەوە  بۆ  ئاماژە  شێوەیە  بەم  ال٩٥(.   ،٢٠١٨

دەکەن کە “نەتەوە بەم وێنەیەی ئەمڕۆی، لە 

٧ هەزار ساڵ پێش ئێستاوە هەیە”!

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی 

باوکی  کە  ئاخوندزادە،  وەک  دروست  ئێران 

فارسە  ناسیۆنالیستیی  ڕەگەزپەرستیی 

هیچ   ،)zia-Ebrahimi, 2016, p.49(

ئێرانییەکان  گوایە  کە  نانوێنن  گومانێکیان 

ئاریایی  گەلێکی  و  ڕەگەزن  یەک  لە  هەموو 

“دیاریی  ناوی  بە  وانەیەکدا  لە  هەڵبژێردراون. 

قسەی  ڕووی  کە  جیهان  هەموو  بۆ  ئیران”، 

وانەی  فارسە،  نموونەیی  منداڵێکی  لەگەڵ 

فارسیی پۆلی هەشتەم مندااڵنی ئێران هۆشیار 

دەکاتەوە:

زۆر  خاکێکی  خاکەکەمان  من...  ڕۆڵەی 

سەرفرازترین  و  مەزنترین  مێژە  لە  کە  دێرینە 

واڵتی جیهانە، بەاڵم ئەوەی واڵتمان لە واڵتانی 

زلهێزی تر جیا دەکاتەوە، ئەوەیە کە واڵتی ئێمە 

دانایی  و  پیرۆزی  و  ڕووناکی  زەویی  هەمیشە 

بە  هەمیشە  ئێرانییەکان  بووە.  ڕۆشنگەری  و 

گەالنی  لەگەڵ  مامەڵەیان  داناییەوە  و  ئازایی 

تردا کردووە. هۆکارێک هەیە کە خاکەکەمان 

پێی دەوترێت ئێران، خاکی ئازادی و )خەڵکانی( 

ئێران بۆ  ئازادە. مەزنترین و بەنرخترین دیاریی 

کولتوورە  و  عەقڵ  و  بیر  تر،  سەرزەوییەکانی 

تۆ  ڕۆڵەکەم...  بووە.  )ئێران(  داهێنەرەکەی 
ڕەگەزی  لە  تۆ  چونکە  دەوێت،  خۆش  ئێرانت 

کە  پاکانەی  کەسە  لەو  خانەدانی.  ئێرانیی 

خۆشەویستیی  بە  دەداتەوە  تیشک  ژیانیان 

)و(  لێدەدات  ناویەوە  بە  دڵیشیان  و  ئێران 

ڕابردووە شکۆمەندەکەیەوە  بە  ئێران  ئێستای 

گرێ دەدات )فار�سی، ٢٠١٨، ال٣٠-٣١(.

ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی 

بەردەوامییەکی  بانگەشەی  تەنیا  نەک  ئێران 
نەپچڕاو لە مێژووی “نەتەوە” و ڕۆڵی جیاوازی 

خاکی  ڕۆشنکردنەوەی  لە  خەڵکەکەی 

بە  ئاماژە  بەڵکوو  دەکەن،  دیکەدا  گەالنی 

یەکگرتوویی  و  واڵتەکە  ڕەگەزی  یەکسانیی 
زمانەوانییەکە�سی دەکەن. “بنەچە و ڕەگەزی 

فارس  یەکسانکردنی  بۆ  کۆدێکن  ئێرانی”، 
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داوایەک  دانانی  یان  واڵتەکە  تەواوی  لەگەڵ 

بۆ  هەمووان  ڕەگەزی  چوونیەکیی  لەسەر 

نکوڵی لە بوونی نافارسەکان. هەروەک حەمزە، 

مەریوان،  لە  ساڵ   ٤٣ تەمەن  مامۆستایەکی 

سەر  “جەختکردنە  دەکاتەوە  دووپات  ئەوە 
ڕەگەزی  یەکگرتوویی  و  شکۆدار  ڕابردووی 

پرەنسیپێکی  ئێرانییەکان،  مێژووی  و  دێرین 

دەقی  کە  ئێرانییە  ناسیۆنالیزمی  بنەڕەتیی 

لە  فار�سی،  خوێندنی  کتێبەکانی  هەموو 

ئایینی،  زانیاریی  و  کۆمەڵنا�سی  بۆ  مێژووەوە 

پێک دەهێنێت”.

فارس  بەیەککردنی  و  یەکسانکردنی 

ئێستای  دانیشتووانەی  ئەو  هەموو  لەگەڵ 

جوگرافیای ئێران، مەبەستی شاردراوەی دەقی 

بانگەشەی  ڕێگەی  لە  و  خوێندنە  کتێبەکانی 

نیشتەجێبوونی  سەردەمی  “لە  وەک 

زمانی  فار�سی  ئێران،  خاکی  لە  ئاریاییەکان 

ئاخاوتن و نووسینی خەڵکی ئەم خاکە بووە”، 

پەرەی پێ دەدرێ. کتێبەکانی خوێندن “ڕەگەز” 

ڕاگەیاندنی  بە  و  دەکەن  ئاوێتە  زمان  و 

ڕەگوڕیشەی  “فار�سی  کە  قسەیە  ئەو 

شارستانیەتی دێرینی ئێرانە”، کە لە سەردەمی 

هەموو  و  بووە  بەردەوام  ئیسالمیشدا 

ئێرانی  جوگرافیای  ئێتنیکییەکانی  گرووپە 

بێپسانەوەیی  “بانگەشەی  خستووە،  یەک 

دەکەن”  واڵتەکە  مێژووی  بەردەوامیی  و 

ئێمە  هەروەها   .)١٢٥ ل   ،٢٠١٨ )فار�سی، 

هەموومان  زمانی  فار�سی  کە  دەوترێت  پێمان 

لە  کۆن”  “فارسیی  کە  جۆرە  ئەو  بە  بووە 

“فارسیی  هەخامەنشینیدا،  سەردەمی 

سلوکی  سەردەمی  لە  “پەهلەوی”  یان  ناوەند” 

سەردەمی  لە  “دە ری”  دواتر  ]و[  ساسانیدا  و 

ئیسالمیدا قسەی پێ کراوە” )فار�سی، ٢٠١٨، 

ال١٥٠(.

فار�سی  زمانی  پەرەسەندنی  قۆناغەکانی 

کە لە سەرەوە ئاماژەمان پێ کردن و هەروەها 

ڕۆژهەاڵتنا�سی  پێشووتری  لێکۆڵینەوەی 

فارسیگەراکانەوە  مێژووناسە  لەالیەن 
وەزیری  مستەفا  دەکرێت.  بۆ  پڕوپاگەندەی 

تێکەڵکەرەی  ئاریاییگەراییە  پڕۆژە  ئەم  با�سی 

لێکۆڵینەوەی  لە  زمان  و  ئیتنیسیتە 

ڕۆژهەاڵتنا�سی پێشوودا دەکات و دەڵێت: 

ناوی دێرینی فار�سی ئاماژەیە بۆ ئیتنیکێک 

فار�سی  وشەی  بەکارهێنانی  زمان.  یەک  نەک 

لە ڕووی نەزانییەوە بۆ ئاماژە بە زمانی فار�سی 

هیچ  لەسەر  ڕۆژهەاڵتناسەکانەوە،  لەالیەن 

بەردەوامیدانی  لە  جگە  نەبووە  بنەمایەک 

خەیاڵی گەل و زمان لە سەردەمە دێرینەکاندا، 

تا  ساسانییەکان  سەردەمی  بەتایبەتی 

و  لۆژیک  ئەو  بە  هەر  ئێستا.  سەردەمی 

پاش  فار�سی  زمانی  کە  بووبوو  مەنتیقە 

هەخامەنشینەوە  دێرینی  فارسیی  لە  تێپەڕین 

قۆناغی  ساسانییەکان،  ناوەندیی  فارسیی  بۆ 

“ئەم  دەڵێت:  براون  وەک  دانرا...  بۆ  سێیەمی 

دەربڕینەکانی  لە  ڕادەیەک  تا  گەشەسەندنە 

‘ئینگلیزیی کۆن’، ‘ئینگلیزیی ناوەند’ و ‘ئینگلیزیی 
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 .)vaziri, 1993, p.69( ”مۆدێرن’ دەچێت

بێهروز  زمانناس  کاتێکدایە،  لە  ئەمە 

لە  ساڵ   ٥٠٠ ماوەی  “بۆ  دەڵێت:  شوجاعی 

دوای  ٢٢٦ی  بۆ  زایین  پێش  ٢٥٠ی  ساڵی 
هیچ  ]و[  بووە  فەرمی  زمانی  پارتی16  زایین، 

نەبووە،  بوونی  فار�سی  زمانی  شوێنەوارێکی 

زیرەکانە  فارس  مێژوونووسانی  چەندە[  ]هەر 

دەکەن”  پێ  ئاماژەی  ناوەند’  ‘فارسیی  وەک 

ئەوەشدا،  لەگەڵ   .)shojai, 2019, p.19(

بە  پەیوەست  نووسراوەکانی  هەموو 

)وەک  ساسانییەکان  و  هەخامەنشینەکان 

هەڵکۆڵراوەکانی بێستوون، تەختی جەمشید، 

کوروش،  هەڵکۆڵراوەکانی  ڕۆستەم،  نەق�سی 

جەمشید،  تەختی  لە  یەکەم  ئەردەشیری 

داریۆ�سی دووەم و ئەردەشیری دووەم و سێیەم( 

�سێ زمانەن: بە “فارسیی کۆن”، ئیالمی و بابلی 

سەرەڕای   .)Finn, 2011, p.219( نووسراون 

گێڕانەوەی  لە  جۆراوجۆر  بنەڕەتیی  هەڵەی 

فارسیی  ناسیۆنالیستیی  مێژووناسیی 

پەرتووکەکانی  هێشتا  فارس”،  “نەتەوەی 

گێڕانەوەیان  هەمان  ئیسالمی  خوێندنی 

کە  دەڵێنەوە  ئەوە  بێباکانە  و  گرتووە  لەخۆ 

ئاریاییەکان  نیشتەجێبوونی  سەردەمی  “لە 

زمانی  بووەتە  فار�سی  ئێران،  خاکی  لەسەر 

نووسین و ئاخاوتنی گەالنی ئەم خاکە” )پۆلی 

٧، پەروەردەی کۆمەاڵیەتی، ٢٠١٨، ال١٥٠(.

16 Parthian

ئەنجام

لەم توێژینەوەیەدا هەوڵمان داوە پیشانی 
کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی  کە  بدەین 

ئیسالمیی ئێران بۆ پڕوپاگەندەی ناسیۆنالیزمی 

کە  نووسراون،  شیعیزم  و  ئاریاییزم  فار�سی، 

دەوڵەت  کە  شتەن  ئەوە  بنەڕەتیی  پێکهاتەی 

“شونا�سی  وەک  ئیتنۆ-نەتەوەی  دەسەاڵتی  و 

ئێرانی” پێناسەی دەکەن. چەندین کۆمەڵگەی 

جوگرافیایەکدا  لە  ناموسوڵمان  و  ناشیعە 

واڵتێکی  ئێران  دەژین.  ناسراوە؛  ئێران  بە  کە 

ڕێگەی  لە  فرەزمانە.  و  فرەئایین  و  فرەنەتەوە 

فار�سی  زمانی  و  شیعیزم  بەفەرمیکردنی 

بۆ  تر  زمانەکانی  و  ئایین  پەراوێزخستنی  و 

یاسا  خۆجێیەتی،  و  خێاڵیەتی  دەرەوەی 

سیاسەتەکانی  و  دەوڵەت  فارسیگەرانەکانی 

پەروەردە ڕێخۆشکەرن بۆ کۆڵۆنیالیزمی شیعە 

و بەفارسیکردنی کۆمەڵگە. 

دەوڵەت بەڕاشکاوی نکوڵی لە بوونی زمانە 

خوێندن،  کتێبەکانی  ناکات.  نافارسەکان 

لێزانانە  و  بەردەوامی  بە  بێت،  چۆنێک  هەر 

ئاگادار  تا  ڕادەکێشن  فێرخوازان  سەرنجی 

زمانە  کە  شاراوانەی  هەڕەشە  لەو  بن 

نەتەوە”  “یەکپارچەیی  بۆ  نافەرمییەکان 

خوێندنی  پەرتووکەکانی  دەکەن.  دروستی 

“جێگەی  لەسەر  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
دابینکەری  وەک  فار�سی  زمانی  جیاوازی” 

کە  ئێران،  خاکی  و  نەتەوەیی  یەکپارچەیی 

وەک  و  نەتەوەییە”  “شونا�سی  نیشانەی 
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جەخت  وایە؛  ئێرانی”  “کولتووری  پارێزەرێکی 

و  دەوڵەت  کە  شێوەیەیە  بەو  دەکەنەوە. 

یەکسان  فار�سی  فارسەکان،  ناسیۆنالیستە 

و  زمان  و  کۆمەڵگەکان  هەموو  بە  دەکەن 

و  دەکەن  ئەمنیەتی  نافارسەکان  کولتووری 

ئێران وەک واڵتێکی یەک زمان و یەک کولتوور 

ناسیۆنالیستە  دەناسێنن.  مێژوو  یەک  و 

یان  سێکوالر  یان  بن،  ئایینی  )چ  فارسەکان 

ئەم  چوونیەکیی  لەسەر  سوورن  چەپ( 

باشترین  بە  تێڕوانینانە  ئەو  کۆمەڵگەیانە. 

ئیحسان  خوارەوەی  وتەیەی  لەم  شێوە 

یارشاتەر مامۆستای زانکۆ بەرجەستە دەبن، 

)نەک  پار�سی  یان  ئێرانی  “زمانی  دەڵێت  کە 

هەست  و  بیر  خەزێنەی  تکایە(،  فار�سی، 

هونەرە  کۆگای  و  ئێرانییە  بایەخەکانی  و 

خۆشویستن  ڕێگەی  لە  تەنیا  وێژەییەکەیەتی. 

هەمووان  لە  و  فێرکردنەوە  و  فێربوون  و 

کە  زمانەیە  ئەم  دەوڵەمەندکردنی  گرینگتر 

شونا�سی ئێرانی بەردەوام و جاویدانی دەبێت” 

.)Yarshater, 1993, p. 142(
کۆماری  خوێندنی  کتێبەکانی  بەپێی 

فار�سی  زمانی  بااڵدەستیی  ئێران،  ئیسالمیی 

سەدەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  تردا  ئەوانی  بەسەر 

حەوتەمی پێش زایین )پۆلی ١٠، مێژووی دێرینی 

ئێستاش  تا  و  ال٨٤(   ،٢٠١٨ ئێران،  و  جیهان 

دەستپێکی  لەگەڵ  دەوترێت  پێمان  بەردەوامە. 

فارسەکان  هەخامەنشییەکاندا،  حوکمی 
لە دەوڵەتداری  نائاساییان  و  بێوێنە  توانایەکی 

و بونیاتنانی نەتەوە و پێشکەوتوویی و بازرگانی 

و تەکنەلۆژیادا هەبووە )پۆلی ٩، مێژووی دێرینی 

ئێرانییەکان  ال٨٩(.   ،٢٠١٨ ئێران،  و  جیهان 
بواری  لە  بااڵدەستییان  و  لێهاتوویی  لەبەر 

تەکنەلۆژیادا، لەالیەن یۆنانییەکانەوە ئیرەییان 

کۆمەاڵیەتی،  پەروەردەی   ،٧ )پۆلی  براوە  پێ 

کاتێک  فارسەکان  تەنانەت  ال١٣٧(.   ،٢٠١٨

وەزیر  یان  سەرۆکایەتی  ڕاوێژکاری  وەکوو 

بێکۆتایی  و  بۆماوەیی  زانایی  خزمەتیان دەکرد، 

ڕەگەزەکانی  پاشای  بە  پێشکەش  خۆیان 

ئەو  فارسەکان،  لە  جیاواز  کە  کردووە  دیکە 

تایبەتمەندی و باکگراوەنده شارستانێتییەیان 

ال١١٤-  ،٢٠١٨ مێژوو،   ،١١ )پۆلی  نەبووە 

لە  فارسەکان  کە  دەوترێت  پێمان   .)١١٧

داوە  فەرمانڕەوایانەیان  ئەو  یارمەتیی  مێژوودا 

تا بە شێوەی دادپەروەرانە و لێبوردانە مامەڵە 

هونەر  و  زانست  پیاوانی  پشتیوانیی  و  بکەن 

کۆمەاڵیەتی،  پەروەردەی   ،٥ )پۆلی  بکەن 

 .)٢٠١٨، ١٠٣-١٠٩

ئەوە  داوە  هەوڵمان  توێژینەوەیەدا  لەم 

نیشان بدەین کە ئیسالمگەرایی -ئەو لۆژیکەی 

خوێندن  پەرتووکەکانی  نووسینی  حوکمی  کە 

تیۆری  دەتوانێت  بەئاسانی  ئێران-  لە  دەکات 

ڕەگەزپەرستی و مێژوونا�سی لەئامێز بگرێت. لە 

ئایدۆلۆژیی  بناغەی  شیعە  مەزهەبی  کاتێکدا 

فەرمیی  بانگەوازی  کە  نەتەوەیە،  پەروەردەی 

پێک  فار�سی  کۆڵۆنیالیزمی  لەگەڵ  شیعە 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  پەرتووکەکانی  دێنن. 
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ڕۆڵی  بە  سەبارەت  بێوێنە  بانگەشەیەکی 

دەکەن  فار�سی-ئاریایی  ڕەگەزی  مێژوویی 

لە  ڕۆشەنگەری  و  دەوڵەت  بونیاتنانی  لە 

ال٣٠-٣١(.   ،٢٠١٨ فار�سی،   ،٨ )پۆلی  جیهاندا 

ئیسالمیی  کۆماری  لە  خوێندن  پەرتووکەکانی 

فار�سی  ناسیۆنالیزمی  شیعەی  بە�سی  ئێران 

دەدات،  نیشان  گەورەوە  تامەزرۆییەکی  بە 

ئیمامەکانی  ژیانی  دەربارەی  کە  ئەوکات 

بە  شیعە  ڕکابەرەکانی  و  دەکات  قسە  شیعە 

شێوەیەکی نەرێنی باس دەکات.  پەرتووکەکانی 

زۆر  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  خوێندنی 

بە  بەردەوام  ئاماژەی  ڕێگەی  لە  جار 

ئیسالمیمان”  “نیشتمانی  و  “ئایینەکەمان” 

دەکات.  ناموسوڵمانەکان  بوونی  لە  نکوڵی 

سەرلێشێوێنەریان  ئاماژەی  پەرتووکەکان 

کاتیکدا  لە  تێدایە،  سوننە  ئەهلی  بارەی  لە 

ڕۆژانەی  گورزەیەکی  و  بەشێک  شیعەگەرایی 

“نەتەوە”یە.  بەرهەمهێنانەوەی 
کۆماری  خوێندنی  پەرتووکەکانی 

بە  ئاماژەکانیان  ڕێگای  لە  ئێران  ئیسالمیی 

“نەتەوە”،  ناوچەی  و  ژیان  و  کات  و  شوێن 

شیعەبوونی  “خودبەڵگەنەویستی”ی  یادی 

ئەم  دەهێننەوە.  خوێندکاران  بەبیری  نەتەوە 

)مامۆستایەکی  حەمزە  خوارەوەی  لێدوانەی 

پڕوپاگەندەی  ئەرکی  مەریوان(،  خەڵکی 
کۆماری  لە  خوێندن  پەرتووکەکانی  لە  ئایینی 

کاتێک  دەکاتەوە،  کورت  ئێراندا  ئیسالمیی 

بۆ  سەرەکییە  پایەیەکی  مەزهەب  دەڵێت  کە 

سەردەمی  لە  دەوڵەت  کە  ئێران  خودژێدەریی 

دوای شۆڕشدا بڕیاری لەسەر داوە. سیستمی 

و  دەدات  شوناسە  بەم  بەها  پەروەردە 

دەوڵەت لە ڕێگەی خودژێدەریی مەزهەبییەوە 

هەوڵ دەدات کەسایەتیی فێرخوازان دروست 

بێباکانە  زۆر  خوێندن  پەرتووکەکانی  بکات. 

ئایینی فەرمی وەک ئایینی بااڵ وێنا دەکەن، کە 

دەبێتە هۆی قەیرانی ئیتنیکی و مەزهەبی”.
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ENDNOTES 
1 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 

March 2020.
2 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 

March 2020.
3https://www.parliran.ir//UploadedData/1/

Contents/pdf/ghanoon%20asasi.pdf. Last visited, 20 
March 2020.

4https://www.parliran.ir//UploadedData/1/
Contents/pdf/ghanoon%20asasi.pdf. Last visited, 20 
March 2020.

5 For instance, see an article by a member of the 
Farsi Association )Parsi Anjoman(. http://archive.fo/
m12x6. Last visited, 29 March 2020.

6 http://www.iranchamber.com/government/
laws/constitution_ch01.php. Last visited, 23 March 
2020.

7 http://www.iranchamber.com/government/
laws/constitution_ch03.php. Last visited, 30 March 
2020.

8 https://parsianjoman.org/?p=6380. Last visit-
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ed, 1 April 2020.
9 See Elaha-ye Boghrat. http://archive.fo/4CJT1, 

Last visited, 30 March 2020.
10 http://www.araznews.org/fa/?p=50112, Last 

visited, 30 March 2020.
11 http://farsi.khamenei.ir/newspart-index-

?tid=2635. Last visited, 23 March 2020.
12 http://archive.fo/x4eZn. Last visited, 30 

March 2020.
13 http://archive.fo/wip/YXqsZ. Last visited, 28 

March 2020.
14 See ’A Class Divided‘, https://www.youtube.com/

watch?v=1mcCLm_LwpE&t=11s&ab_channel=FRONT-
LINEPBS% 7COfficial. Last visited, 20 November 2020.

15 See Op-Ed, New York Times, 2 June 1995.
16 The eightth Shi‘i Imam whose tomb is in the 

city of Mashhad.
17 https://m-hosseini.ir/mashrot/articles-3/278.

pdf. Last visited, 4 April 2020.
18 See an important discussion by Persian schol-

ar Ali Reza Manaf Zadeh on the religious and geo-
graphical meaning of Iran. https://www.youtube.
com/watch?v=o_Drf6KL4-g. Last visited, 1 April 
2020.

19 Sazman-e Asnad-e Milli, document no. 
33388/297. Archived place 408 k3 ab 1.

20 See Khomeini‘s Last Will. https://archive.fo/
wip/RVghO. Last visited, 2 September 2020.

21 Kellyanne Conway )Trump‘s Press Sec-
retary( coined this phrase, https://edition.cnn.
com/2017/01/22/politics/ kellyanne-conway-alter-
native-facts/index.html. Last visited, 10 September 
2020.

22 This could partly explain Persian primordial 
nationalist reaction to the movie 300, exemplified 
by a Persian academic‘s bitter commentary, stating 
that ’Snyder ]the filmmaker[ has gone through all this 
trouble and these expenses to demonize an ancient 
and forgotten empire only to give a perfect picture of 
the empire in which he lives‘.

See http://aalisthoughts.blogspot.
com/2007/08/movie-300-critical-review-by-hamid.
html. Last visited, 9 August 2020.
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مافی نەتەوەیی کورد 
لە سیستمی سیاسیی ئێراندا

توێژەر: دیالن هەردی

ئیسالمیی  کۆماری  سیاسەتی  لە  تێگەیشتن 

بە  پێویستی  کورد،  مافی  بە  بەرامبەر  ئێران 
قووڵبوونەوە و وردبوونەوە لەناو سیستمی کۆماری 

ئیسالمییە. واتە دەبێ لە پێشدا جۆری سیستمە 

لەو  چەند  تا  بزانین  ئینجا  بناسین،  سیاسییەکە 

دەستەبەربوونی  بۆ  چانسێک  سیستمەدا  جۆرە 

لەو  کورد  چەند  تا  هەیە؟  کورد  نەتەوەیی  مافی 

سەیر  نەتەوەیی  پێکهاتەیەکی  وەکوو  سیستمەدا 

دەکرێ، تا لە چوارچێوەی ئەو سیستمەدا دان بە 

مافەکانیدا بنرێ؟

لە پێناسەی هاوچەرخی ڕژێمە سیاسییەکاندا، 

بەراوردکردنی  بۆ  پێوەرێک  وەکوو  دیموکرا�سی 

رژێمە سیاسییەکان بەکار دەهێنرێ. هەر رژێمێک 

دیموکرا�سی  تایبەتمەندییەکانی  واڵمدەری  کە 
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توێژینەوەی  ڕابردوودا  دەیەی  چەند  لە 

ئێران  سیاسیی  سیستمی  لە سەر  زۆر 

توێژینەوەکان  لە  کام  هەر  دراون،  ئەنجام 

سیستمی  تایبەتمەندییەکانی  لە  هەندێک 

و  لێکۆڵینەوە  بەر   دەخەنە  ئێران  سیاسیی 

دەکەن.  پێناسەی  بنەمایەش  ئەو  لەسەر 

ئێران  سیاسیی  سیستمی  بەشێکیان،  بۆ 

دەسەاڵتخوازە  یان  ئۆتۆریتەر  سیستمێکی 

بوونی  تێیدا  سنووردار  پلۆرالیزمێکی  کە 

گرووپی  هەندێک  سیستمەدا  لەو  هەیە. 

شێوەیەکی  بە  کە  دراوە  پێ  ڕێگەیان  سیا�سی 

و  بکەن   دەسەاڵتدا  لە  بەشداری  سنووردار 

لەو ڕێگەیەوە هاواڵتییانیش بتوانن بە شێوەی 

دەسەاڵتەوە  بەسەر  کاریگەرییان  سنووردار 

ورد  توێژینەوەکان  لە  دیکە  بەشێکی  هەبێ. 

کە  تایبەتمەندی،  هەندێک  سەر  دەبنەوە 

سیستمێکی  وەکوو  ئێران  سیاسیی  سیستمی 

دەدا،  پێشان  تەواوخواز  یان  تۆتالیتار 

بێسنوور  مەزهەبیی  دەسەاڵتێکی  چونکە 

سیستمی  ناو  دیکەی  دەسەاڵتەکانی  هەموو 

و  پلۆرالیزمێک   جۆرە  هەر  و  کردووە   سڕ 

ئەو  پەک خستووە.  بەشدارییەکی هاواڵتییانی 
ڕێبەری  لەالیەن  کە  مەزهەبییە  دەسەاڵتە 

ڕێگەی  لە  دەکرێ،  نوێنەرایەتی  ئایینییەوە 
ناوی  بە  دەوڵەتییەوە  بەهێزی  ئایدۆلۆژیا یەکی 

هەموو  کە  دەکرێ  جێبەجێ  فەقیهـ”  “ویالیەتی 

سنووردار  واڵت  سیاسیی  چاالکییەکی  جۆرە 

بەو  توێژینەوەکان  تەواوی  بە  نزیک  دەکا. 

ئەژمار  نادیموكرا�سی  رژێمێکی  نەبێ،  وەکوو 
دەکرێ. زۆر حکومەت هەن کە لەناو دەستووری 

رژێمێکی  وەکوو  خۆیان  واڵتەکەیاندا  بنەڕەتیی 

نین.  دیموكرا�سی  بەاڵم  دەکەن،  پێناسە  کۆماری 

کە  هەن  حکومەت  هەندێک  بەرامبەردا،  لە 

بەاڵم  دەکەن،  پێناسە  پاشایەتی  خۆیان  وەکوو 

رژێمەکان   ،١٩٦٠ ساڵی  هەتا  دیموكراسین. 

دەبوون:  دابەش  دەستەدا  دوو  بەسەر 

دیموكرا�سی و دیموكرا�سی )یان تۆتالیتار(، بەاڵم 

دوو  بەسەر  نادیموكراسییەكانیش  ڕژێمە  دواتر 

تۆتالیتار.  و  ئۆتۆریتەر   کران:  دابەش  دەستەدا 

لەالیەن  ئۆتۆریتەرەکان  رژێمە  تیۆری  یەکەم 

کە  کرا  لەسەر  توێژینەوەی  لەنز”ەوە  “ژوان 

لەنێوان  جیاوازی  توانیی  ورد  شێوەیەکی  بە 

تۆتالیتاریزم  و ئۆتۆریتاریزم  و هەروەها جۆرەکانی 

دابنێ1.  نادیموكراسییەكان  رژێمە  دیکەی 

و  ئۆتۆریتەرەکان   رژێمە  کە  وایە  پێی  لەنز  ژوان 

تۆتالیتارەکان بە النی کەمەوە یەک تایبەتمەندیی 

کە  ئەوەیە  ئەویش  هەیە،  هاوبەشیان 

هەردووکیان نادیموكراسین2.

1  Ergun ÖZBUDUN, Authoritarian Re-
gimes in International Encyclopedia of Political Sci-
ence, edited by Bertrand Badie, Dirk Berg-Schlosser 
& Leonardo Morlino, Thousand Oaks: SAGE Publica-
tions, 2011, p. 2.
2 Linz, Juan J. « L'effondrement de la 
démocratie, autoritarisme et totalitarisme dans 
l'Europe de l'entre-deux-guerres », Revue interna-
tionale de politique comparée, vol. 11, no. 4, 2004, 
pp. 531-586.
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سیاسیی  رژێمی  کە  گەیشتوون  ئەنجامە 

ئەوەی  لەبەر  نادیموكراسییە،  رژێمێکی  ئێران 

بنەماکانی دیموكرا�سی لەنێو ئەو ئەو رژێمەدا 

نییە. بوونیان 

و  )تۆتالیتاریزم   کتێبەکەیدا  لە  لەنز  ژوان 
ئۆتۆریتاریزم(3، شیکردنەوەیەکی بەراوردکاری 

دەکا  تۆتالیتاریزم  جیاوازەکانی  پێناسە  بۆ 

بنەڕەتیی  تایبەتمەندیی  �سێ  ئەنجامدا  لە  و 

دەکا:  دەستنیشان  تۆتالیتار  سیستمێکی 

حیزبی  تاک    .٢ ئایدۆلۆژیا،  هەبوونی   .١

تەیارکردن،  دیکەی  ئۆرگانی  هەبوونی  یان 

هەموو  بەسەر  دەستی  کە  تاکێک   .٣

ئەو  وایە  پێی  لەنز  گرتووە.  دەسەاڵتەکاندا 

لە  تۆتالیتاریزم  کە  تایبەتمەندییانەن  �سێ 

دەبێ  بەاڵم  دەکەنەوە،  جیا  دیکە  رژێمەکانی 

بوونیان  پێکەوە  تایبەتمــــــەندی  �سێ  هەر 

تایبەتمـــــــــەندییانە  لەو  هەبێ، چونکە هەر کام 

ناتۆتــــــالیتارەکانیشدا  رژێمــــــــە  لە  بەتەنیا 

بوونیان هەیە.

بنەما  بە  لەنز  ژوان  پێناسەکەی  ئەگەر 

دەچێتە  ئێران  سیاسیی  سیستمی  بگرین، 

چونکە  تۆتالیتارەکانەوە،  سیستمە  خانەی 

 .١ هەیە:  بوونیان  تایبەتمەندییەکە  هەر�سێ 

لە سیستمی سیاسیی ئێراندا ئایدیۆلۆجیایەکی 

هەیە  بوونی  فەقیهـ  ویالیەتی  ناوی  بە  بەهێز 

3  Juan LINZ, Régimes Totalitaires et 
Autoritaires, Paris : Lynne Rienner Publishers, Éd. 
Boulder. Trad. Armand Colin., 2000.

گرتووە.  سەرچاوەی  شیعەگەرییەوە  لە  کە 

لە  دەسەاڵتی  سیا�سی  گرووپی  یەک  تەنیا   .٢

دەناسێنن.  حیزبوڵاڵ  بە  خۆیان  کە  دەستدایە 

بەسەر  دەستی  ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری   .٣

هەموو دەسەاڵتەکاندا گرتووە.

سیستمی  جۆری  ڕادەیەک  تا  کە  ئێستا 

بزانین  پێویستە  دەرکەوت،  ئێران  سیاسیی 

سیاسیی  سیستمی  چوارچێوەی  لە  چەند  تا 

ڕێگەپێدراوە،  کورد  مافی  لە  باسکردن  ئێراندا 

یان دانی پێدا نراوە؟

لە سیستمی کــــــۆماری ئیسالمیدا، دەوڵەت 

کۆمەڵگا  بەسەر  بەتەواوەتی  حکومەت  یان 

زۆرەملێیانە  شێوەیەکی  بە  و  زاڵه  تاکدا  و 

سێکتەرەکانی  تەواوی  لە  دەستتێوەردان 

لەو  و  دەکا  ئابووری  و کۆمەاڵیەتیدا  سیا�سی، 

نەتەوەیی،  جیاوازییەکی  هەموو  سیستمەدا 
هەوڵ  و  دەکرێنەوە  ڕەت  چینایەتی  و  ئایینی 

دروست  یەکڕەنگ  کۆمەڵگەیەکی  دەدرێ 

لە  هەر  ئــــێران،  لە  بۆیەش  هەر  بکرێ. 

ئیســـــالمی،  کــــــۆماری  هاتنەسەرکاری  سەرەتای 

بابەتێک بە ناوی مافی نەتــــەوەیی ڕەت کرایەوە 

سەر  بۆ  هێرش  هــــــــۆی  بووە  تەنانەت  و 

حیزبە  هەموو  قەدەغەکــــردنی  و  کوردستان 

بابەتە،  لەو  باسکردن  زیـــاتر  بۆ  کوردییەکان. 

بزانین  دەدەین  هەوڵ  یەکەمدا  بە�سی  لە 

بنەڕەتیی  دەستووری  یاساییــــــەوە  ڕووی  لە 

کۆماری ئیســـــالمی چلۆن دەڕوانێتە کورد و مافی 

نەتەوەیی کورد. هەروەها لە بە�سی دووهەمدا 
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کۆماری  کردەیی  الیەنی  دەدەینە  سەرنج 

بەکــــردەوە  سیاسەتانەی  ئەو  و  ئیسالمی 

لەهەمبەر کـــــورد لە ئێران گرتوویەتە بەر.

یاسای  لە  نەتەوەیی  مافی  یەکەم:  بە�سی 

ئێراندا بنەڕەتیی 

تۆتالیتار،  سیستمێکی  سیاسەتی 

و  کۆمەڵگایە  یەکڕەنگکردنی  سیاسەتی 

بەڵکوو  نەتەوەیی،  جیاوازیی  هەر  نەک 

نادرێ.  پێ  ڕێگەی  بیروباوەڕیش  جیاوازیی 

بدرێ،  پێ  ڕێگەی  جیاوازییەکیش  ئەگەر 

سیستمی  نییە.  دەسەاڵت  سەر  بۆ  مەترسیی 

کۆماری ئیسالمی نەک هەر بڕوای بە سنوورە 

سنوورە  بە  بڕوای  بەڵکوو  نییە،  ناوخۆییەکان 

لەو  چونکە  نییە،  نێونەتەوەییەکانیش 

دەسەاڵتێکی  و  بەهێزە  ئایدۆلۆژیا  سیستمەدا 

نانا�سێ.   سنوور  و  جیهانگیرە  ئایدۆلۆجیکیش 
جیاوازی  نەتەوەی  چەندین  ئێران  جوگرافیای 

وەکوو ئازەری، کورد، عەڕەب، بەلووچ  و لۆڕ و 

چەندین نەتەوە  و زمانی دیکەی لەخۆ گرتووە. 

لە  پەهلەوی  بنەماڵەی  هاتنەسەرکاری  لە  بەر 

زیاتر  دەسەاڵتی  ئێران  هەرێمەکانی  ١٩٢٦دا، 

لە ئەمڕۆیان هەبووە. بەاڵم ڕەزا خان کە زۆر 

ئەتاتورک  کەمال  مستەفا  کاریگەریی  لەژێر 

نەتەوە،  یەک  واڵت،  )یەک  سیاسەتەکانی  و 

لە  زیاتر  دەدا  هەوڵی  بوو،  زمان(دا  یەک 

هەموو  و  بکا   بەهێز  ناوەند  دەسەاڵتی  جاران 

شوناسیان  یەک  تەنیا  ئێران  دانیشتووانی 

واڵت  ناوی   ،١٩٣٥ ساڵی  بۆیەش  هەر  هەبێ. 

ئێران،  بە  کرا  خانەوە  ڕەزا  لەالیەن  )فارس( 

وەکوو ژێدەرێک بۆ هەموو نەتەوە جیاوازەکان. 

لە  یاسایانەی  ئەو  هەموو  نوێدا  ئێرانی  لە 

نران  وەال  بوون،  هەرێمەکاندا  بەرژەوەندیی 

دەسەاڵتە  و  ڕۆیشت   فارسیزم  بەرەو  واڵت   و 

کەمیش  زۆر  چەندە  هەر  هەرێمییەکان 

بوون؛ لەنێو چوون. بنەماڵەی پەهلەوی هەتا 

تواندنەوەی  بۆ  هەوڵەکانیان  لە  ڕووخانیان، 

بە  شوناس  یەک  لەنێو  نەتەوەکان  هەموو 

کە  بوون،  بەردەوام  ئێرانی-فار�سی  نێوی 

فارسدا  نەتەوەی  بەرژەوەندیی  لە  هەمووی 

بوو4. دوای شۆڕ�سی ١٩٧٩، کۆماری ئیسالمی 

بەردەوامیی  جددیتر  چڕتر  و  شێوەیەکی  بە 
دەستووری  لە  سیاسەت.  هەمان  بە  دا 

ئێران  جیاوازەکانی  نەتەوە  ئێراندا،  بنەڕەتیی 

وەکوو یەکەیەک ئەژمار کراون کە هەموویان 

یەکسانن  و پێکەوە نەتەوەی ئێران پێک دێنن5، 

ماددەکانی  لە  دژبەیەک.  شێوەیەکی  بە  بەاڵم 

لە  نافارسەکان  نەتەوە  دەستووردا،  دیکەی 

نەتەوە  کراون.  بێبەش  بنەڕەتیییەکانیان  مافە 

بەجێگەیاندنی  بۆ  تەنیا  ئێران  نافارسەکانی 

ئەرکەکانیان یەکسانن، نەک بۆ مافەکانیان.

4  Pierre EMMERY, « Nation et minorités 
en Iran : face au fait minoritaires, quelle réponse 
institutionnelle ? », Les clés du Moyen-Orient 
<www.lesclesdumoyenorient.com>, 01/04/2016, 
consulté le 03/01/2019.
5  Pierre EMMERY, Ibid.
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“زمان  فەرمی[:  ]زمانی   1٥ ماددەی 

ئێران  خەڵکی  هاوبە�سی  و  فەرمی   خەتی   و 

و  فەرمییەکان   نووسینە  بەڵگە  و  فارسییە. 

کتێبە دەرسییەکان دەبێ بەو زمان  و بەو خەتە 

ناوچەیی   زمانە  لە  کەڵکوەرگرتن  بەاڵم  بن، 

و  میدیاکان   و  باڵوکراوە   لە  قەومییەکان  و 

خوێندنگاکان،  لە  ئەدەبیاتەکەیان  خوێندنی 

لەتەنیشت زمانی فار�سی ئازادە.6”

ماددەی ١٥ی  یەکەمی  بە�سی  بە  سەبارەت 

کە  ئەوەیە  باسە  شایانی  ئەوەی  دەستوور، 

زمانی  کات  هیچ  پەهلەوییش  رژێمی  تەنانەت 

پەسند  ئێران  فەرمیی  زمانی  وەکوو  فارسیی 

بەڵگە  فارسیبوونی  بۆ  زۆرێکیش  هیچ  و  نەکرد  

دووهەمی  بە�سی  نەبووە7.  بوونی  فەرمییەکان 

جێبەجێ  کات  هیچ  هەر  نەک  ماددەکەش 

کە  الیەنانەی  و  کەس   ئەو  بەڵکوو  نەکراوە، 
بەتەواوی  ماددەکە  جێبەجێکردنی  داوای 

دەکەن، مۆرکی جیاخوازی  و هاوکاریی دوژمنایان 
لێ دەدرێ8. 

هێما  نەتەوەکان  و  کە  دیکە  سیاسەتێکی 

ماددەی ١٥ی دەستووری بنەڕەتیی ئێران  6
7  Ibrahim RASHIDI, « La langue et 
l'autorité des minorités nationales dans le droit 
iranien », BBC Persian <www.bbc.com/persian>, 
21 mars 2018>, consulté le 03/01/2019.
8  Jean-Paul BURDY, « Minorités eth-
niques et intégration nationale », blog Questions 
d’orient, questions d’occident, < sites.google.
com>, consulté le 03/01/2019.

نەتەوەییەکانی ئێران دەکاتە ئامانج، گۆڕینی ناوی 

بە  سیاسەتە گوێ  ئەو  شوێنە جوگرافییەکانە. 

شونا�سی نەتەوەیی هەرێمەکان  و شارەکان نادا. 

 ،١٩٨٩ ژانویەی  ٢٤ی  ڕۆژی  لە  بۆیەش  هەر 
بڕیاری  بااڵی شۆڕ�سی کولتووری،  ئەنجوومەنی 

خوارەوەی پەسند کرد:

دەبێ  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  “شارەکانی 

هەر کامیان مێژوو  و جوگرافیا  و شارستانیەتی 

ڕووەوە،  لەو  بکەن.  پێشکەش  ئیسالمی 

هێما  لە  کەڵک  دەبێ  ناولێنان  بەرپرسانی 
مێژووی  زانستییەکانی  ئەدەبی  و  کولتووری، 

هەروەها،  وەربگرن.  ئیسالمی  شارستانیەتی 

دەبێ کەڵک لە ناوی شارەکان  و شوێنەکانی ئەو 

سەدەیە وەربگیرێ.9”

ئیسالمی،  کۆماری  یاسادانانی  دەسەاڵتی 

ئێران  نەتەوەکانی  بۆ  مافێکی  هیچ  تەنیا  نەک 

دیاری نەکردووە، بەڵکوو هەبوونی نەتەوەکانیش 

ئیتنیکی   و  نەتەوەیی   کەمینە  و  دەکاتەوە   ڕەت 

ساختە”  “دابەشکردنی  وەکوو  زمانییەکان  و 

ئەژمار دەکا. بەپێی یاسای میدیا و ڕاگەیەنەکان، 

بەکێشەکان،  و  ساختە   سنوورە  “ڕووماڵکردنی 

هەروەها دانانی چینوتوێژێک لەپێش ئەوانی تر، 

9  Le Conseil suprême de la révolution 
culturelle (Iran), « La politique de dénomination 
des rues et des lieux publics et des institutions 
», Session N° 179, Résolution N° 3766, <ms. 
farhangoelm.ir>, 24 janvier 1989, consulté le 
03/01/2019.
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وەکوو پۆلێنکردنی تاکەکان بەپێی ڕەگەز، زمان، 

ئەژمار  تاوان  بە  ناوچەیییەکان؛  دابونەریتە 

دەکرێ”. لە ڕاستیدا، ئەو یاسایە  و زۆر یاسای 

دیکە، بە مەبەستی نەهێشتنی جیاوازی لەنێوان 

دانەنراون،  ئێران  چینوتوێژەکانی  نەتەوە  و 

شاردنەوەی  و  بێدەنگکردن   بۆ  بەڵکوو 

کە  نایەکسانییەیە  و  جیاوازی   ئەو  هەبوونی 

بەسەر  ئێرانەوە  دەسەاڵتدارانی  لەالیەن 

دەکرێ.  جێبەجێ  چینوتوێژەکانەوە  نەتەوە  و 

دامەزراندنی کەسانی غەیرەفارس لە دامەزراوە 

و  لەسەرە   کۆنترۆڵی  بەتوندی  دەوڵەتییەکان، 

بەهێزە،  نەتەوەییان  ئینتمای  کە  کەسانێک 

بگرنە  ئیدار ییەکان  پۆستە  ناتوانن  بەئاسانی 

دەست. بەربژێری پۆستە ئیدارییەکان نابێ هیچ 

جۆرە پەیوەندییەکی ڕێکخراوەیی  و بنەماڵەییان، 

حیزبە  لەگەڵ  ڕابردوودا  لە  نە  و  ئێستا   لە  نە 

سیاسییەکان  پۆستە  هەبێ.  قەدەغەکراوەکان 

بۆ  تەنیا  نین،  فارس  زۆرینە  کە  ناوچانە  لەو 

ئێستا  هەم  و  ڕابردوو   هەم  کە  کەسانەیە  ئەو 

دەسەاڵتداردا  الیەنی  لەخزمەت  بەتەواوی 

ناوەندییەوە  دەسەاڵتی  لەالیەن  بوونە  و 

کە  کەسانێک  دادەنرێن.  پۆستانە  ئەو  بۆ 

وەکوو  هەستیارەکانی  سیاسییە  پۆستە  بۆ 

پارێزگار دەستنیشان دەکرێن، بێجگە لە پارێزگا 

فارسنشینەکان، ئەوانی تر خەڵکی ناوچەکە نین  

و هەم لە بواری نەتەوەیی  و زمانییەوە  و هەم لە 
بواری ئایینییەوە، لە خەڵکی ناوچەکە جیاوازن  

و زۆربەی پارێزگارەکان هیچ جۆرە پەیوەندییەکی 

خەڵکەکەوە  بە  ئایینییان  و  زمانی   کولتووری  و 

نییە . لەگەڵ ئەوەشدا، زۆربەیان کەسانی کۆنی 

خزمەتی  پاسدارانن10.  سوپای  بە  سەر  نیزامیی 

پیاوێکی  هەموو  بۆ  ئیسالمی  کۆماری  بە  نیزامی 

گەیشتن  بەاڵم  زۆرەکییە،  ساڵ   ١٨ سەروو 

ئێرانییەکان  هەموو  بۆ  بااڵکان  نیزامییە  پلە  بە 

و  نەتەوەیی   کەمینە  ئەو  و  یەکسان  نییە 

فارس  و  نەتەوەی  لە  جیاوازن  کە  ئایینییانەی 

سەرەتایی،  پلەی  چەند  لە  جگە  شیعە،  ئایینی 

ناتوانن بگەنە پلە  و پۆستە بااڵ نیزامییەکان11.

بەکردەوەی  سیاسەتی  دووهەم:  بە�سی 

کۆماری ئیسالمی لەهەمبەر کورد لە ئێران

تۆتالیتاریزم  وایە  پێی  ئارێنت  هانا 

دڵەڕاوکێ  و  ترس  لەگەڵ  بەهێزی  پەیوەندییەکی 

هەیە12.  یەکێک لە تایبەتمەند ییە سەرەکییەکانی 

10 Pierre EMMERY, « Nation et minorités 
en Iran: face au fait minoritaires, quelle réponse 
institutionnelle ? », Les clés du Moyen-Orient, op. 
cit.
11 Refworld, « Iran : information sur 
le service militaire, y compris sur l'âge du 
recrutement, la durée du service, les motifs 
d'exemption, la possibilité d'effectuer un service 
de remplacement et le traitement réservé par 
les autorités aux personnes qui refusent de faire 
leur service militaire; information indiquant si 
des sanctions sont imposées aux objecteurs de 
conscience», < www.refworld.org>, 28 March 
2014, consulté le 03/01/2019.
12 Hannah ARENDT, Ibid., pp. 203-232.
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دەوڵەتییە  ئایدۆلۆژیای  هەبوونی  تۆتالیتاریزم، 

کردەیی  و  تیۆری   شێوەی  بە  تۆتالیتاریزم  کە 

بۆ  داهاتوو  و  ڕابردو و   ئایدۆلۆژیا،  دەدا.  پاساو 

دەکاتەوە13.  ڕوون  شوێنکەوتووانی  و  الیەنگران  

کەسێکی  هەم  سەرۆک  تۆتالیتاردا،  رژێمی  لە 

پڕوپاگەنداییە  و هەم کەسێکی کردەیی، چونکە 

“هەم دەبێ پەرە بە ترس  و دڵەڕاوکێ بدا، هەم بە 

ئایدۆلۆژیا14“.

1٧ی  قوم،  شاری  لە  خومەینی  گوتاری 

ئووتی 151٩٧٩:

شۆڕشگێڕانە  شێوەی  بە  “ئێمە   ]...[

پەشیمانم  من  نەکردووە،  هەڵسوکەوتمان 

بە  ڕێگەم  کە  بووم  هەڵەیە  ئەو  توو�سی  کە 

بە شێوەی  ئێمە  ئەگەر  هەبوونی حیزبەکان  دا. 

ئەگەر  بکردایە،  شۆڕشگێرانە هەڵسوکەوتمان 

ئێمە پێنوو�سی هەموو باڵوکراوەکانمان شکاندبا 

و هەموو گۆڤار و باڵوکراوە بەالڕێداچووەکانمان 

و  دادگا  کێشابا  بەرپرسەکانیانمان  و  داخستبا  

و  کردبا   قەدەغە  بەالڕێداچووەکانمان  حیزبە 

گەیاندبا   خۆیان  سزای  بە  سەرۆکەکانیانمان 

بەرپا  گەورەکان  مەیدانە  لە  سێدارەکانمان  و 

کردبا،  دروێنە  بەالڕێداچووەکانمان  و  کردبا  

13 Hannah ARENDT, Ibid., p. 230.
14 Hannah ARENDT, Ibid., pp. 203-232.
15  Khomeiny, « si nous avions agi de 
façon révolutionnaire… », Sahifeyeh Imam, Livre 
IX, op. cit., pp. 281-284.

یەک   ]...[ پێش.  نەدەهاتنە  زەحمەتییانە  ئەو 

هەژارەکان.  حیزبی  خودا،  حیزبی  حیزب، 
ڕیزی  لە  کوردستان  پیالنگێڕانەی  ئەو   ]...[

شێوە  توندترین  بە  دەبێ  کافراندان،  پێشەوەی 

هەڵسوکەوتیان لەگەڵدا بکرێ، دەبێ حکومەت 
ژاندارمێری   بکا،  لەگەڵدا  ڕەفتاریان  بەتوندی 

هەڵسوکەوتیان  بەتوندی  دەبێ  ئەرتەش  و 

بەتوندی  ئەوان  ئەگەر  بکەن.  لەگەڵدا 

لەگەڵ  ئێمە  نەکەن،  هەڵسوکەوت  لەگەڵیان 

هەڵسوکەوت  بەتوندی  )نیزامییەکان(  ئەوان 

بەالڕێداچووانە!  ئەو  بەرن  لەناویان  دەکەین. 

لەناویان بەرن ئەو پیالنگێڕانە!” ]...[

ئەنجوومەنی  گوتارە،  ئەو  دوای  ڕۆژ  یەک 

و  حیزب   قەدەغەکردنی  بە  دەستی  شۆڕش 

لە  جار  یەکەم  کرد.  ڕۆژنامەکان  و  ڕێکخراو 

کوردستانەوە دەستی پێ کرد و زۆرێک لە حیزب  

کران.  قەدەغە  کوردستان  ڕێکخراوەکانی  و 

یەکێک لە هۆکارەکان ئەوە بوو کە لە کوردستان 

زۆرینەی  کوردییەکان،  حیزبە  داوای  لەسەر 

خەڵک ڕێفراندۆمیان بایکۆت کردبوو یان دەنگی 
ڕۆژی  دابوو.  ئیسالمی  کۆماری  بە  “نەخێر”یان 

خومەینی،  فەتوایەکی  بە   ١٩٧٩ ئووتی  ١٩ی 

بەرپرس  و ئەندامانی حیزبە کوردییەکان سزای 

ئامارێکی  چەندە  هەر  دەرچوو16.  بۆ  مردنیان 

بەپێی  بەاڵم  نییە،  دەستدا  لەبەر  بڕواپێکراو 

16  Khomeiny, « discours dans le conseil 
des experts », Sahifeyeh Imam, Livre IX, op. cit., 
p. 298.
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بۆ  هەوڵدان  پڕۆسەی  لە  سەرچاوە،  هەندێک 

 ١٠ بە  نزیک  کوردییەکاندا،  حیزبە  لەناوبردنی 

هەزار کەس کوژران کە ١٢٠٠ کەسیان زیندانی 

سیا�سی بوون  و لەسێدارە دران17.

ژوان لەنز لە پێناسەکردنی تۆتالیتاریزمدا، 

تایبەتمەندییەکی  وەکوو  تۆقاندن  و  دڵەڕاوکێ 

لە  وایە  پێی  بەاڵم  ناکا،  ئەژمار  سەرەکی 

یەکێکە  تۆقاندن  و  دڵەڕاوکێ  رژێمدا  هەندێک 

پێناسەی  گرنگەکان18.  تایبەتمەندییە  لە 

جۆرج  دالین  و  ئەلکساندر  بۆ  تۆقاندن 

“زۆرلێکردنی  لە  بریتییە  بڕەسلۆوێر،  دەبڵیو 

دەسەاڵتی  ئۆرگانێکی  لەالیەن  لەڕادەبەدەر 

تاک  و گرووپەکانی کۆمەڵگا  لە دژی  گشتییەوە 

و هەڕەشەکردن  و لەنێوبردنی خۆسەرانەی ئەم 

یان ئەو تاک  و گرووپە19“. یەکێک لەو چەکانەی 

کە کۆماری ئیسالمی بۆ دروستکردنی دڵەڕاوکێ 

و تۆقاندن لە کوردستان کەڵکی لێ وەردەگرێ، 

شۆڕ�سی  سەرکەوتنی  دوای  لەسێدارەدانە. 

١٩٧٩، خومەینی هەندێک کە�سی ئایینیی وەکوو 

سزادانی  و  دادگاییکردن   بۆ  شەرع20  دادوەری 

17  Steven R. WARD, Immortal: A Military 
History of Iran and its Armed Forces. 2009. 
pp.231–233.
18  Juan LINZ, Ibid., p. 83.
19  Alexander DALLIN et George W. BRE-
SLAUER, « Political Terrot in communist sytems », 
Stanford: Stanford University Press, 1970, p. 7.
20  Khomeiny, « Création du tribunal 
révolutionnaire islamique », Sahifeyeh Imam, 
Livre VI, op. cit., p. 215.

ئەندامانی ئەو حیزب  و گرووپە کوردییانە دیاری 

کرد کە لەالیەن کۆماری ئیسالمییەوە قەدەغە 

بەرگرییان  خۆیان  مانەوەی  بۆ  و  کرابوون  

کەسانەی  ئەو  بوو  وا  پێی  خومەینی  دەکرد. 
تاوانبارن   دەکەنەوە،  ڕەت  ئیسالمی  کۆماری 
دابنرێ   بۆ  فەرمییان  دادگای  ناکا  پێویست  و 

بچێ،  بەڕێوە  بۆ  دادگاییکردنیان  پڕۆسەی  و 

ئەو  بۆ  فەرمی  دادگای  ئەو،  گوتەی  بە  چونکە 
تاوانبارن  نییە  ڕوون  کە  دەچێ  بەڕێوە  کەسانە 

ئایینیی  دادوەری  ژمارەیەک  بۆیە،  هەر  نا.  یان 

دەستنیشان کرد بۆ ئەوەی ئەندام و الیەنگرانی 

سزا  فەرمی  دادگای  بەبێ  کوردییەکان  حیزبە 

بکرێ.  جێبەجێ  سزایەکە  بەخێراییش  و  بدرێن  

سادق  ناوی  بە  ئایینییانە  دادوەرە  لەو  یەکێک 

خەڵخاڵی21، بە جۆری دادگاییکردن  و سزادانە 

بەکۆمەڵ  ئەو  ناسراوە22.  سەحرایییەکەی 

دەدان   لەسێدارەی  خێرا  دەدا  و  سزا  خەڵکی 

وەکوو  مێدیاکاندا  لە  فیلمەکانی�سی  وێنە  و  و 

دەکردەوە.  باڵو  ئیسالمی  کۆماری  سەرکەوتنی 

سیا�سی  و  چاالکانی  زۆرینەیان  قوربانییەکان 

دوایین  لە  بوون.  کوردییەکان  حیزبە  ئەندامانی 

چاوپێکەوتنیدا، خەڵخاڵی پشتڕاستی کردەوە کە 

خەڵکانێکی زۆری کوشتووە: 

21  Journal Ettelaat (archive), « Khalkhali 
est nommé par Imam comme juge religieux pour 
Kurdistan », 19 juin 1979, p. 1.
22  The Telegraph, « Ayatollah Sadeq 
Khalkhali », < www.telegraph.co.uk >, Consulté le 
02/01/2019.
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 ٥٠٠ زیاتر  بووم،  ئایینی  دادوەری  “من 

لەسێدارە  پاشایەتیم  رژێمی  بە  سەر  کە�سی 

کوردستان  لە  کەسم  سەدان  هەروەها  داوە، 

نیم  پەشیمان  داوە.  لەسێدارە  خوزستان   و 

لەسەر  داون.  ئەنجامم  ئەوانەی  هەموو  لە 

ئەو بڕوایەم کە کەمم کوشتووە، چونکە زۆر 

ڕاویان  نەمتوانی  و  بوون   مردن  شایەنی  کەس 

بکەم.”

دوای  ئێران  فەرمییەکان،  ئامارە  بەپێی 

واڵتی چین زۆرترین لەسێدارەدانی تێدا ئەنجام 

دەدرێ، بەاڵم ئەگەر بەپێی ڕێژەی دانیشتووان 

بێ.  یەکەمدا  پلەی  لە  ئێران  لەوانەیە  بێ، 

مافی  ڕێکخراوەکانی  ئاماری  بەپێی  هەروەها 

لەسێدارەدراوەکانی  ڕێژەی  زۆرترین  مرۆڤ، 

هۆکارەکە�سی  هاتووە،  پێک  کورد  لە  ئێران 

ئەوەیە کە ئاستی وشیاریی سیا�سی و نەتەوەیی 

دیکەی  بەشەکانی  بەنیسبەت  کوردستان  لە 

ئەوەش چاالکیی  لە سەرەوەیە.  هۆکاری  ئێران 

پر�سی  گەرمبوونی  و  حیزبەکان  نەهێنیی 

کوردستان  دیکەی  پارچەکانی  لە  کوردە 

خەڵکی  گشتیی  ڕای  بەسەر  کاریگەرییان  کە 

هەروەها  هەیە.  کوردستانەوە  ڕۆژهەاڵتی 

و  مەدەنی  ڕێکخراوی  سەدان  هەبوونی 

ژینگەپارێز، کە لەتەنیشت چاالکیی ڕۆژانەیان 

دەدەن.  نەتەوەیی  بیری  پەرەپێدانی  هەوڵی 

چاالکانی  دواییدا  سااڵنەی  لەو  نموونە؛  بۆ 

شاعیر  سینەمایی،  هونەری،  ژینگەپارێز، 

بوونەتە  زمان  فێرکردنی  مامۆستاکانی  و 

ئیسالمی  کۆماری  دامودەزگاکانی  ئامانجی 

سەپێنراوە.  بەسەردا  قورسیان  حوکمی  و 
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لە  بەرگری  دامەزراوەی  لێکۆڵینەوەی  بەپێی 

ئەمەریکایە  لە  بنکەکەی  دیموکراسییەکان کە 

و مانگی ئەپریڵی ٢٠٢١ باڵوی کردۆتەوە، ٧٦ لە 

سەدی کورد لە ئێران شونا�سی نەتەوەیی کورد 

ئەوەش  دادەنێ،  ئێرانی  شونا�سی  لەسەرووی 

دەکرێ وەکوو دەرئەنجامی چاالکیی سیا�سی و 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  نێوخۆی  لە  ڕۆشنبیری 
سەیر بکرێ23.

سیا�سی  بەرپرسانی  دیکەوە  الیەکی  لە 

بەردەوام  ئیسالمی  کۆماری  نیزامیی  و 

لەژێر  کوردستان  خەڵکی  کە  ڕایدەگەیەنن 

دەڵێن  بۆیە  کوردییەکاندان،  حیزبە  کاریگەریی 

سنوورەکان  لەسەر  حیزبانە  ئەو  هەبوونی  کە 
هەوڵ  مەبەستەش  ئەو  بۆ  ناکەن،  تەحەمول 

تیرۆرکردنی  و  نیزامی  هێر�سی  لە  جگە  دەدەن 

ڕێگای  لە  ئەندامەکانیان،  و  بەرپرس  و  کادر 

حکومەتی عێراق و هەرێمی کوردستانەوە پێش 

یان هەبوونیان  بگرن  ئەو حیزبانە  بە چاالکیی 

تا  بکەن،  قەدەغە  کوردستان  هەرێمی  لە 

بۆ  کۆچ  و  چەکدانان  بە  ناچار  ڕێگەیەوە  لەو 

بکەن. هەر چەندە چەندین  دەرەوەی واڵتیان 

دانوستان  هەوڵی  جۆراوجۆر  شێوەی  بە  جار 

حیزبەکانی  و  ئیسالمی  کۆماری  لەنێوان 

حکومەتی  پێناچێ  بەاڵم  دراوە،  ڕۆژهەاڵت 
چارەسەری  دانوستانانەدا  لەو  مەرامی  ئێران 

پر�سی کورد یان تەنانەت ڕێگەدان بە چاالکیی 

23  Brenda Shaffer, « Iran is more than 
persia », FDD, April 28 2021.

سەرەوە  لە  هەروەک  چونکە  بێ،  حیزبانە  ئەو 

ئاماژەم پێ کرد، ئەو جۆرە سیستمانە بە هیچ 

بەڵکوو  نەتەوەیی،  جیاوازیی  نەک  شێوەیەک 

حیزبییش  ڕێکخستنێکی  جۆرە  هیچ  بە  ڕێگە 

ئایدۆلۆژیای  چوارچێوەی  لە  ئەگەر  نادەن 

دەوڵەتیدا نەبێ.  

ئەنجام

سیستمی  ڕوانگەی  لە  ئێران  لە  کورد  مافی 

هیچ  لە  و  نەنراوە  پێدا  دانی  ئێرانەوە  سیاسیی 

هیچ  ئێران  بنەڕەتیی  دەستووری  شوێنێکی 

پێکهاتەیەکی  وەکوو  کورد  بە  نە  ئاماژەیەک 

نەکراوە  نەتەوەیی  مافی  بە  نە  و  نەتەوەیی 

دیکە  نەتەوەکانی  و  کورد  دراوە  هەوڵ  و 

بتوێنرێنەوە،  ئێرانی-شیـــعیدا  شونا�سی  لە 

سەدان  بە  بەکردەوە  مەبەستەش  ئەو  بۆ 

تواندنەوەی  و  ئاسمیلەکردن  بۆ  پیالن  جۆرە 

وەکوو  هەروەها  گەڕ.  خستراونەتــــــە  کورد 

ئەو  تا  دراوە  هەوڵ  تۆتالیتار  سیستمێکی 

جێگەی بکرێ کورد لەژێر فەزایەکی دڵەڕاوکێدا 

چاالکە  لەسێــــــــدارەدانی  لە  جگە  و  ڕابگرن 

ڕۆشنبیرییەکانیش  چاالکییە  سیاسییەکان، 

بە جۆرێک بکەن بە بابەتێکی ئەمنی. هەمووی 

ئامارەکان  بەپێی  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوانە 

لەسێدارەدانەکان،  و  گرتن  ڕێژەی  بەپێی  و 

لە  سیا�سی  وشیاریی  و  نەتەوایەتی  هەستی 

لە  ڕوو  بەرچاو  ڕێژەیەکی  بە  کوردستان 

زیادبوونە.  
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ئێران و ئەتۆم
دبلۆماسیەتی ئەتۆمیی ئێران1

ئێران لە سەرەتای سەدەی بیست بە گایەک و گاسنێک هاتە ناو ڕووداوە قورسەکانی سەدە و بە 

کارگەی پۆاڵ و بەرزترین ڕێژەی مردن بە ڕوداوی هاتووچۆو و دۆسیەی ئەتۆمی لێی هاتە دەر.

یەرەوان ئەبراهامیان 

بارام مەجیدخان
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جێبەجێکردنی  لە  ئەمەریکا  لە  ترامپیسم 

ئەمەریکا  پاشەکشەی  ئەم  کشانەوە.  بڕگەکانی 

ئێران،  سەر  گەمارۆکانی  دووبارەکردنەوەی  و 
میانڕەوی  حکومەتی  کرد.  ئاڵوزتر  کێشەکەی 

وەک  خۆی  پێگەی  لەدەستدانی  و  ڕۆحانی 

ئیبراهیم  توندڕەوی  باڵی  هاتنی  و  سەرۆککۆمار 

دووبارە  بۆ  قورس  گرفتێکی  بە  بوو  ڕەئی�سی، 

لەنێوان  دانوستانەکان  وەگەڕخستنەوەی 

نێودەوڵەتیی  ئاژان�سی  و  الیەک  لە   ٥+١ واڵتانی 

وزەی ئەتۆمی لە الیەکی تر.

1. سەرەتایەک بەبێ کۆتایی

بۆ  ئێران  هەنگاوی  یەکەم  دەستپێکی 

بەدەستهێنانی تەکنەلۆژیای ئەتۆمی، دەگەڕێتەوە 

ساڵی  لە  ئێران  ڕابردوو.  سەدەی  پەنجاکانی  بۆ 

واڵتە  ڕەوانەی  خوێندکار  ژمارەیەک   ،١٩٥٠

ئەمەریکا  دەکات.  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

“پڕۆژەی  چوارچێوەی  لە  کە  بوو  واڵت  یەکەم 

یەکەم  ئایزنهاوەر  ئاشتی”،  بە  بەرامبەر  ئەتۆم 

بەگەڕخستنی  بۆ   ١٩٥٦ ساڵی  لە  هەنگاوی 

ئەتۆمی  تەکنەلۆژیای  و  زانست  بەدەستهێنانی 

هاویشت. ئێران لە یەکەمی ئەو واڵتانە بوو کە لە 

ساڵی ١٩٦٨ واژۆی لەسەر “NPT” )پەیماننامەی 

پێشگیری و قەدەغەکردنی چەکی ئەتۆمی( کرد و 

ئێرانی  لە ساڵی ١٩٧٤ ڕێکخراوی وزەی ئەتۆمیی 

دامەزراند.

و  یەکەم  جیهانیی  جەنگی  لەپاش  ئێران 

دوورخستنەوەی ڕەزا شا و جێگرتنەوەی لەالیەن 

محەمەد ڕەزای کوڕیەوە، لە واڵتە یەکگرتووەکانی 

بەرایی

و  قورسترین  ئێران؛  ئەتۆمیی  دۆسیەی 

دبلۆماسیی  دەزگای  دۆسیەی  درێژخایەنترین 

ئێستاش  تا  ڕابردوو  سەدەی  لە  ئێران، 

خەونەکانی  ماوەتەوە.  بەچارەسەرنەکراوی 

واڵتە  پشتیوانییەکانی  و  شا  ڕەزا  محەمەد 

هەوڵێکی  دەستپێکی  ئەمەریکا،  یەکگرتووەکانی 

نەپچڕاوەی ئێران بوو کە لە سەرەتای ساڵی ١٩٥٧ 

دەستی پێ کرد و لە ساڵی ١٩٧٩ و سەرهەڵدانی 

هەوڵەکانی  بە  کۆتایی  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕ�سی 

شای ئێران هات. لەپاش شۆڕ�سی ئیسالمیی ئێران، 

و  خومەینی  ئایەتواڵ  تێزەکانی  کاریگەریی  لەژێر 

شۆڕ�سی ئیسالمی و بۆ ماوەیەکی کورت چاالکییە 

ئەتۆمییەکانی ئێران ڕاگیرا و شەڕی ئێران-عێراق 

پچڕانێکی کاتیی لە چاالکییە ئەتۆمییەکانی ئێران 

سەرۆکی  ئەلبەرادعی  محەمەد  کرد.  دروست 

ساڵی  لە  ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژان�سی 

٢٠٠٣ و سەردانی بۆ ئێران، جارێکی تر دۆسیەی 
گفتوگۆی  مێزی  سەر  خستەوە  ئێرانی  ئەتۆمیی 

نێوان  گفتوگۆی  خولی  چەندین  نێودەوڵەتی. 

ئێران و واڵتانی پەیوەست بەو دۆسیەیە و ئاژان�سی 

لە  مانەوە.  بەچارەسەرنەکراوی  ئەتۆمی،  وزەی 

ساڵی ٢٠١٥، بە ڕێککەوتننامەی بەرجام کۆتایی 

وەک  ئێران  ناوخۆی  لە  هات،  دانوستانەکان  بە 

دەستکەوتی سیا�سی و دبلۆما�سی ناوزەد کرا. لە 
هەمان کاتیشدا نەیارانی لەسەر ئاستی ناوخۆی 

ئێران و ناوچەکەش هەبوو. واڵتە یەکگرتووەکانی 

دیاردەی  سەرهەڵدانی  لەپاش  ئەمەریکا 
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هاوپەیمانی  وەک  و  بووەوە  نزیک  ئەمەریکا 

ڕووداوە  دەرکەوت.  ناوچەکە  لە  ئەمەریکا 

هەلومەرجی  و  ئێران  ناوخۆییەکانی  سیاسییە 

توانیی  سارد  شەڕی  سەرەتاکانی  و  نێودەوڵەتی 

بەتایبەت  بکات،  بەهێز  ئێران  شای  پێگەی 

ئەنجامی  لە  موسەدیق  محەمەدی  دکتۆر  کە 

هەڵبژاردنێکی دیموکراسیانە دەسەاڵتی گرتبووە 

دەست بە کودەتایەک کە بەریتانیا بەشدار بوو 

لە دەسەاڵت دوور بخرێتەوە. ئەم  توانرا  تێیدا، 

و  کرد  بەهێز  ئێرانی  شای  تازەیە،  هەلومەرجە 

سەنتۆ  پەیمانی  کارای  ئەندامێکی  وەک  توانرا 

ڕۆڵ ببینێت٢.

یەکەم  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی  واڵتە 

هاندەری ئێران بوو بۆ بەدەستهێنانی تەکنەلۆژیای 

ئەتۆمی و هەر ئەمەریکا بوو بە سەرسەختترین 

دوژمنەکانی ئێران بۆ بەدەستهێنانی وزەی ئەتۆمی. 

یەکەم هەنگاوی کرداریی نێوان ئەمەریکا و ئێران 

لە ساڵی ١٩٥٧ و گرێدانی ڕێککەوتننامەیەک بوو 

کە پێک هاتبوو لە پێشەکییەک و یانزە مادە. لە 

چوارچێوەی سیاسەتی گشتیی ئەمەریکا، لەژێر 

واڵتە  بوو.  ئاشتی”  بەرامبەر  “ئەتۆم  ناونیشانی 

ئەو  بەرامبەر  هەستیاریی  زۆر  یەکگرتووەکان 

واڵتانە نیشان نەدا کە ئەم پڕۆژەیە دەیگرتنەوە، 

بۆ  چاالکییانە  ئەو  الدانی  مەترسیی  بەتایبەتی 
ئامانجی شاراوەی سەربازی٣.

و  ئێران  ڕێککەوتننامەی  شانبەشانی 

ئەتۆمییەکان  زانستە  ئەنستیوتی  ئەمەریکا، 

لە  بوو  سەنتۆ  پەیمانی  چاودێریی  لەژێر  کە 

تاران  زانکۆی  ئێران.  بو  گوازرایەوە  بەغداد، 

مێگاواتی   ٥ ڕیاکتۆرێکی  بونیاتنانی  پێشنیاری 

کار  لە ساڵی ١٩٦٧ کەوتە  و  دا  لە ساڵی ١٩٦١ 

ئێران  بۆ  گەورە  زۆر  دەستکەوتێکی  بە  بوو  و 

بەتایبەت  کەوتەوە،  لێ  زۆری  دەنگدانەوەی  و 

هەناردەکردنی  بە  پشبەستوو  کە  واڵتانەی  ئەو 

دەرچەیەک  وەک  ئەمەش  بوون،  گاز  و  نەوت 

بۆ دەربازبوون لەو چوارچێوەیە خرایە ڕوو. ئەم 

هاوکارییانە لەگەڵ هەندێک هەوراز و نشێو و 

و  ئێران  پەیوەندییەکانی  ساردیی  جار  هەندێک 

لە  بوو  بەردەوام  ئێران  بوو.  بەردەوام  ئەمەریکا 

پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکانی خۆی و پەنای بۆ 

لەوانە:  برد،  جیهانی  زلهێزی  واڵتانی  لە  زۆرێک 

بەریتانیا،  ئەڵمانیا،  و  فەڕەنسا  وەک  واڵتانی 

ئوستورالیا و هیند و ئەفەریقای باکووریش.

لەتەک  کە  ڕێکەوتننامانەی  لەو  جیاواز 

ئێران  دان،  گرێی  ئەڵمانیا  و  فەڕەنسا  واڵتی 

کۆمپانیا  و  واڵتان  لەگەڵ  ڕێککەوتننامەی   ١٥

نێودەوڵەتییەکان واژۆ کرد کە بونیاتی چاالکییە 

بوو  پاشان  و  کرد  بەهێزتر  ئێرانی  ئەتۆمییەکانی 

لە  ئێران  ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  ژێرخانی  بە 

سەردەمی کۆماری ئیسالمیی ئێران، لەوانە:
ئاوی  مێگاواتیی   ١٣٠٠ ئەتۆمیی  بنکەی   •

سووک لە بوشەهر

مێگاواتیی   ١٢٩٠ ئەتۆمیی  بنکەی   •

ئەسفەهان

• بنکەی ئەتۆمیی ١٢٩٠ مێگاواتی لە ساوە

• بنکەی ئەتۆمیی  ٩٠٠ مێگاواتیی کارون٤ 
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ئاوڕێک  ئەگەر  گشتی  شێوەیەکی  بە 

تا  ئێران  ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  لەسەر 

بدەینەوە،  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕ�سی  دەستپێکی 

پاشان  و  کرد  پێ  دەستی  بەهێز  سەرەتایەکی  بە 

نێوان  کێشەی  کاتێک  دەچوو.  بەڕێوە  بەئارامی 
مەترسیداری  ئاراستەیەکی  پاکستان  و  هیند 

بوون  بەپەلە  واڵت  هەردوو  و  گرت  بەخۆوە 

هاوکێشە  ئەتۆمی،  چەکی  بەدەستهێنانی  لە 

ئەم  هات.  بەسەردا  گۆڕانیان  نێودەوڵەتییەکان 
هەلومەرجە نوێیە ئێرانی�سی خستە ژێر کاریگەری 
ڕووی  لە  ئێران  ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  کە 

نێودەوڵەتییەوە خاو بوونەوە و لە الیەکی ترەوە 

بازاڕگەرمی بوو بۆ کۆمپانیا نێودەوڵەتییەکان کە 

کەرەستە و تەکنەلۆژیای ئەتۆمی لە بازاڕەکاندا 

جار  هەندێک  ئێران  شای  بکەنەوە.  ساغ 

بەوپەڕی نائومێدییەوە لە پشتیوانیی نێودەوڵەتی 
زلهێزی  و  ژاندارم  بە  بۆ  ئێران  خواستی  و 
ناوچەکە تووشتی نائومێدی دەبووەوە. شێوازی 

وەک  ئێرانیش  ئەتۆمیی  دۆسیەی  بەڕێوەبردنی 

کەسە  بەرامبەر  ئەمەریکاوە  لەالیەن  کارتێک 

سەیر  باجخوازی  وەک  ئێران  شای  نزیکەکانی 
لێپرسراوی  ئیعتماد وەک  دەکرا. عەلی ئەکبەری 

دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران، ڕۆڵێکی ئێجگار گەورەی 

بینی لە ڕێکخستن و بەڕێوەبردنی لەسەر ئاستی 
پرسیاری  ئیعتماد  نێودەوڵەتییش.  و  ناوخۆ 

سەرکی دەورووژێنێ کە ئایا ئێران ڕێگایەکی ڕاستی 

ئێران  ئایا  ئەتۆم؟  بۆ  دەستبردن  لە  هەڵبژارد 

جێگرەوەی  بەشوێن  کە  هەبوو  بەوە  پێویستی 

ئەوە  باو  بیرکردنەوەی  بێت؟  ئەتۆمییەوە  وزەی 

بوو کە ئێران پێویستە خۆی بۆ سەدەی بیست 

ئامادە بکات، بەتایبەت ئەو لێکۆڵینەوە  و یەک 

باوانەی ئەو ڕۆژگارە باسیان لە سنوورداربوونی 

ئێران  پێویستە  و  دەکرد  وزە  سەرچاوەکانی 

جێگرەوەی هەبیت بۆ وزەی ئەتۆم.

)کێشمەکێ�سی  ئەتۆم  و  شۆڕش   .٢

نێودەوڵەتی(

چاالکییە  لەسەر  خاڵێکی  ئێران  شۆڕ�سی 

ئێران  پەیوەندییەکانی  دانا.  ئێران  ئەتۆمییەکانی 

هەندێک  کاریگەریی  ژێر  کەوتە  ئەمەریکا  و 

دوو  نێودەوڵەتی.  و  ناوخۆیی  گرنگی  ڕووداوی 

لەسەر  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی  گرنگ  ڕووداوی 

یەکەم:  دانا:  ئەمەریکا  و  ئێران  پەیوەندییەکانی 

لە  ئەمەریکا  سەفارەتی  دەستبەسەراگرتنی 

بەبارمتەگرتنی  بابەتی   ،١٩٧٩ ساڵی  لە  تاران 

تاران  لە  ئەمەریکا  باڵوێزخانەی  کارمەندانی 

ئێران- شەڕی  دووەم:  ڕۆژ.   ٤٤٤ ماوەی  بۆ 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  ساڵدا.  هەمان  لە  عێراق 

تاوانبار  ئێرانی  کاتدا  هەمان  لە  ئەمەریکاش 

ئەمەریکا  باڵوێزخانەی  تەقاندنەوەی  بە  دەکرد 

تەقینەوەی  و   ١٩٨٣ ساڵی  لە  بەیرووت  لە 

بۆینس  لە  ئیسڕائیل  کولتووریی  ئەنجوومەنی 

بورجەکانی  سەر  بۆ  هێرش  و   ١٩٩٤ لە  ئایرس 

“خوبەر” لە سعودیە لە ساڵی  ٥١٩٩٦.
تێزی  لەژێر  ئێران  ناوەکییەکانی  چاالکییە 

ئایەتوڵاڵ خۆمەینی کە دژی بەرهەمهێنانی چەکی 

ئاشتییانە  بەکارهێنانی  ئامانجی  بە  بوو،  کۆکوژ 
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بە  درێژەی  تر  جارێکی  زانستی  تەکنەلۆژیای  و 

ڕەفسەنجانی  هاشمی  دا.  خۆی  چاالکییەکانی 

حکومەتی پاش شەڕی ئێران-عێراقی گرتە دەست 

خستە  نێودەوڵەتییەکانی  و  دبلۆما�سی  هەوڵە  و 

ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  بە  درێژەدان  بۆ  گەڕ 

ئێران کە لە سەردەمی ڕژێمی پاشایەتی دەستی پێ 

کردبوو و لەپاش شۆڕش درێژەی پێ درا. هاشمی 
ڕێککەوتننامەیەکی دە ساڵەی لەگەڵ چین واژۆ 

کرد، کە لەو چوارچێوەیەدا چین پابەند دەبوو 

کە ڕیاکتۆرێکی ٢٧ مێگاواتی لە ئێران دابمەزرێنێ. 

کاتی  لە  بوشەهر  بنکەی  کە  ئەوەی  لەگەڵ 

شەڕی ئێران-عێراق هێر�سی کرابووە سەر و زیانی 

ئێران  جووڵەکانی  بەاڵم  گەیشتبوو،  پێ  زۆری 

بەدەستهێنانی  لە  بکات  پەلە  کە  بوونەوە  چڕتر 

تەکنەلۆژیای ئەتۆمی. لەگەڵ ئەوەی کە هاشمی 

کرد،  درێژ  فەڕەنسییەکان  بۆ  یارمەتیی  دەستی 
ئێران ڕازی  بەاڵم دەوڵەتی فەڕەنسا بە داواکەی 

نەبوو. هاشمی سیاسەتی دووبارە بونیاتنانەوەی 
ئابووریی ئێرانی لە پێشەوەی سیاسەتەکانی خۆی 

دانابوو، بەاڵم هەوڵە نێودەوڵەتییەکان و جووڵە 

دنیای  زلهێزی  واڵتانی  چاوی  دبلۆماسییەکانی 

لەسەر بوو٦.

ڕەفسەنجانی  هاشمی  کە  ئەوەی  پاش 

لەپاش  ئەتۆمییەکانی  و  ناوەکی  چاالکییە 

شۆڕ�سی ئیسالمیی ئێران بەگەڕ خستەوە، چەند 

کەسایەتییەکی سیاسیی گرنگ سەرۆکایەتیی ئەم 

لەوانە:  ئەستۆ،  گرتە  ئێرانیان  گرنگەی  دۆسیە 

دکتۆر حەسەن ڕۆحانی، دکتۆر الریجانی، دکتۆر 

سەعید جەلیلی، دکتۆر جەوادی زەریف. ئێستا 

ئەم دۆسیەیە عەلی باقری کەنی بەڕێوەی دەبات.

ڕێککەوتننامەی تاران

نێوان  پەیوەندییەکانی  تێکچوونی  لەگەڵ 

واڵتە  کە  گومانانەی  ئەو  و  ئێران  و  ئەمەریکا 

ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  لە  یەکگرتووەکان 

بنەمای  لەسەر  ئێران  سیاسەتی  هەیبوو،  ئێران 

ناوخۆ  ئەمنی  و  متمانە  و  کات  سێکوچکەی 

دریژەی بە پڕۆژە ناوەکییە ناتەواوەکانی خۆی دا٧.

هەر�سێ  وەزیرانی  و  ئێران  سەرەنجام  تا 

٢١ی  لە  بەریتانیا،  و  ئەڵمان  و  فەڕەنسا  واڵتی 

سەعدئابادی  کاخی  لە  و   ٢٠٠٣ ئۆکتۆبەری 

ئێرانی  کە  کرد  واژۆ  ڕێککەوتننامەیەکیان  تاران 

چاودێرەکانی  بە  ڕێگا  بەوەی  دەکرد  پابەند 

کە  بدات  ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژان�سی 

کامێراکانی  و  بکەن  ئێران  سەردانی  بتوانن 

چاودێری جێگیر بکەن. ئێران پابەند کرا بەوەی 

ڕۆڵی  کە  بکات،  واژۆ  پەیوەست  پرۆتۆکۆلی  کە 

دەبەخ�سی  ئاژانس  بە  زیاتری  چاودێریکردنی 

لە  بکات.  ئێران  چاالکییەکانی  چاودێریی  کە 

بەرامبەردا ئێران مافی بەدەستهێنانی ئاشتییانەی 

وزەی ناوەکیی پێ بەخشرا، کە ئێران وەک مافێکی 

بەرکارەکانی  یاسا  چوارچێوەی  لە  و  یاسایی 

چوارچێوەی  لە  و  نێودەوڵەتییەکان  ڕێکخراوە 

دەیتوانی  پەیوەست  پرۆتۆکۆلی  و   ”NPT“

بەدەستی بهێنێ٨.

ڕێککەوتننامەی پاریس

ئەلبەرادعی  محەمەد  سەردانیکردنی 
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ئەتۆمی  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژان�سی  سەرۆکی 

دۆسیەی  تر  جارێکی  ئێران،  بۆ   ٢٠٠٣ ساڵی  لە 
گفتوگۆی  مێزی  سەر  خستەوە  ئێرانی  ئەتۆمیی 

نێوان  گفتوگۆی  خولی  چەندین  نێودەوڵەتی. 

و  دۆسیەیە  بەو  پەیوەست  واڵتانی  و  ئێران 
بەچارەسەرنەکراوی  ئەتۆمی  وزەی  ئاژان�سی 

خاتەمی  محەمەدی  سەید  حکومەتی  مانەوە. 

بە درووشمی سیاسەتی سڕینەوەی گرژییەکان، 

جیهانی  دەرگاکانی  دبلۆماسیدا  هەنگاوێکی  لە 

٢٥ی  لە  کرد.  ئاوەاڵ  ئێراندا  حکومەتی  بەسەر 

خولێکی  میوانداریی  پاریس   ،٢٠٠٤ ئۆکتۆبەری 

واڵتی  �سێ  و  ئێران  نێوان  وتوێژەکانی  نوێی 

بەریتانیای  و  ئەڵمانیا  و  فەڕەنسا  ئەورووپایی 

لە  کرا.  ناوزەد  ئەورووپی  ترۆیکای  بە  کە  کرد، 

چوارچێوەی ئەم لێکتێگەیشتنە کە بە ئامانجی 

متمانەسازی بوو ]زیاتر لەوەی پابەندی یاسایی 

بۆ ئێران دروست بکات[، ئێران بۆ ماوەیەکی کورت 

ڕاگرت.  خۆی  ئەتۆمییەکانی  و  ناوەکی  چاالکییە 

بوون  پابەند  ئەورووپایی  واڵتانی  بەرامبەردا  لە 

هەناردەی  ئێران  ئەتۆمیی  دۆسیەی  کە  بەوەی 

 ،)Bord of Governore( ئەنجوومەنی حاکمان

ئاژان�سی نێودەوڵەتیی وزەی ئەتۆمی ناکەن٩. 
کۆماری  تاران،  ڕێککەتننامەی  لەپاش 

و  چین  کە  کردەوە  چڕ  هەوڵەکانی  ئیسالمی 

واڵتانی  کۆبوونەوەکانی  بەشداریی  ڕووسیا 

ئێران  بەاڵم  بکەن،  ئێران  لەگەڵ  ئەورووپی 

دوو  ئەو  ڕەزامەندیی  سەرەتادا  لە  نەیتوانی 

کات  کوشتنی  دبلۆماسیەتی  وەربگرێت.  واڵتە 

ئێران  لەسەر  گومانەکانی  ئێرانەوە،  لەالیەن 

زیاد کرد تا ئەو ڕادەیەی کە کۆدژییەک لەالیەن 

پێنج  لە  واڵتە یەکگرتووەکان کە پێک هاتبوون 

ئاسایش  ئەنجوومەنی  سەرەکییەکەی  هێزە 

وتوێژ  بۆ   ٥+١ بنچینەی  توانییان  ئەڵمانیا،  و 

لەگەڵ ئێران دابمەزرێنن، کە تا ٢٠١٥ی خایاند 

کە ڕێککەوتننامەی بەرجامی “J. C. P. O. A”ی  لێ 

کەوتەوە.

قۆناغی بڕیارەکانی ئەنجوومەنی ئاسایش 
زلهێزی  واڵتانی  و  ئێران  نێوان  کێشەکانی 

جیهان کاتێک زیاتر تەشەنەی سەند کە لە ئێران 

دەوڵەتی پەڕگیر و توندڕەوی دکتۆر مەحموودی 

دەسەاڵتی   ٢٠٠٥ ساڵی  لە  نەژاد  ئەحمەدی 

دەستبەکاربوونی  پاش  مانگ  نۆ  دەست.  گرتە 

لە  ئێران  ئەتۆمیی  دۆسیەی  نەژاد،  ئەحمەدی 

ئەنجوومەنی حاکمانی ئاژان�سی وزەی نێودەوڵەتی 

ڕادەستی ئەنجوومەنی ئاسای�سی نێودەوڵەتی کرا. 

ئاسایشەوە  ئەنجوومەنی  لەالیەن  بڕیار  شەش 

پابەند  ئێرانی  یەکەمیان  دەرچوو،  ئێران  دژی 

پێنج  بەاڵم  جێبەجێکردنیان،  بە  نەدەکرد 

بڕیارەکەی تر گەمارۆی قورسیان بەسەر ئێراندا 

سەپاند، بەتایبەت بڕیاری ١٩٢٩ کە سێبەرێکی 

ڕە�سی بەسەر دۆسیەی ئەتۆمیی ئێراندا سەپاند.

سەعیدی جەلیلی وەک کارەکتەرێکی پەڕگیر 

لە  ئێرانی  ئەتۆمیی  دۆسیەی  سەرپەرشتیی  کە 

بۆ  کە  دەرفەتانەی  ئەو  هەموو  بوو،  ئەستۆ 

ئێران هاتبوونە پێشەوە؛ لەدەست دا. “سەرۆکی 

پێناسە  دڕاو  کاغەزی  بە  بڕیارانەی  ئەو  ئێران 
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ئەم  نەدا.”  بڕیارانە  بەو  بایەخێکی  هیچ  و  کرد 

قۆناغە لە بەڕێوەبردنی دۆسیەی ئەتۆمیی ئێران، 

نێودەوڵەتیی  ئابڕووی  لە  گەورەی  خەسارەتێکی 

ئێران دا، بەو ڕادەیەی کە بڕیاربەدەستانی وەک 

دکتۆر محەمەد جەوادی زەریف کە پاشان ئەم 

بە کەسایەتیی  دۆسیەیەی سەرپەرشتیی دەکرد 

هێنان،  ناوی  کەمئەزموون  و  ناکارامە  سیاسیی 

و  دنیا  هەلومەرجی  لە  شارەزاییەکیان  هێچ  کە 

سیاسەتی نێودەوڵەتی نەبوو١٠.

ئێراندا  بەسەر  کە  بڕیارانەی  ئەو  گرنگترین 

سەپا، بریتی بوون لە: 

- بڕیاری )١٩٦٩، ساڵی ٢٠٠٦(: داوا لە ئێران 

دەکات کە کۆتایی بە پیتاندنی یۆرانێۆم بهێنێت، 
ئابووری  و  سیا�سی  سزای  ڕووبەڕووی  ئەگەرنا 

- بڕگەی  بەندی ٤٠  لەژێر  بڕیارە  ئەم  دەبێتەوە. 

و  دەرکراوە  یەکگرتووەکان  نەتەوە  هەشتی  

واڵتان پابەند ناکات بە جێبەجێکردنی.

 - بڕیاری )١٧٣٧، ساڵی ٢٠٠٦(: لەو بڕیارەدا 

داوا لە ئێران کرا کە کۆتایی بە پیتاندنی یۆرانیۆم 

چین،  و  ڕووسیا  فشارەکانی  بە  لە  بهێنێت. 

هەندێ دەستکاریی بڕگەکانی کرا کە دواجار بە 

ڕەزامەندیی هەر ١٥ ئەندامەکەی ئەنجوومەنی 

ئاسایش پەسەند کرا.

ئەم   :)٢٠٠٧ ساڵی   ،١٧٤٧( بڕیاری   -

دەکات  جیهان  واڵتانی  هەموو  لە  داوا  بڕیارە 

هاوکارییەکانیان لەگەڵ ئەو کۆمپانیا ئێرانییانەی 

کە لە بواری وزەی ناوەکی کار دەکەن؛ سنووردار 

بکەن و هەروەها قەدەغەکردنی هاوردەکردن و 

هەناردەکردنی چەکی قورس لە ئێران. هەروەها 

پێداگری لە بڕیاری پێشووتری ١٧٣٧ دەکاتەوە، 

کە کۆتایی بە چاالکییە ئەتۆمییەکان و پیتاندنی 

یۆرانیۆم بهێنێت. 

بڕیارە  ئەم   :)٢٠٠٨ ساڵی   ،١٨٠٣( بڕیاری   -

بە پێشنیاری فەڕەنسا و بەریتانیا و لەژێر بەندی 

و  ئەمن  ڕێکارەکانی  لە  باس  کە  دەرچووە،   )٧(

ئاسای�سی نێودەوڵەتی پەیوەست بە  ئێران دەکات.

بڕیارە  ئەم   :)٢٠٠٨ ساڵی   ،١٨٣٥( بڕیاری   -

لەسەر بنەمای ڕاپۆرتێکی محەمەد ئەلبەرادعی؛ 

ئەتۆم  وزەی  نێودەوڵەتیی  ئاژان�سی  سەرۆکی 

هەموو  دەکات  ئێران  لە  داوا  کە  دەرچووە 

چاالکییە ئەتۆمییەکانی وەک پیتاندن و پڕۆژەی 

ئاوی قورس کۆتایی پێ بهێنێ.

- بڕیاری )١٩٢٩، ساڵی ٢٠١٠(: لەم بڕیارەدا 

بۆ سەر  بڕیاری سزاکانی  ئاسایش  ئەنجوومەنی 

ئەمە  سەپاند.  کەسایەتییەکان  و  کۆمپانیاکان 
قورسترین بڕیاری ئەنجوومەنی ئاسایش بوو دژی 

ئابووریی  لە  گەورەی  خەسارەتێکی  کە  ئێران، 

ئێران و جووڵەی کەسایەتییەکان لەسەر ئاستی 

قەدەغە  جار  هەندێک  و  سنوردار  نێودەوڵەتی 

کرد.

لەپاش  ئێران  دانوستانەکانی  قۆناغەکانی 

کێشا.  درێژەیان  هەر  قورسانە،  گەمارۆ  ئەم 

ناوەکانی  بە  ژنێڤ  دانوستانەکانی  خولی  �سێ 

تا ٢٠١٠،  لە ساڵەکانی ٢٠٠٩  ژنێڤی ١، ٢، ٣، 

بەبێ ئاکامێکی دیار و بێئەنجام مانەوە. لە ساڵی 

لە  تورکیا  حکومەتی  ناوبژیوانیی  بە   ،٢٠١١
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لەگەڵ  دانوستان  تری  خولێکی  ئەستەنبوڵ، 

ساڵی  لە  پاشانیش  و  درا  ئەنجام   ٥+١ واڵتانی 

٢٠١٣ لە بەغداد و مۆسکۆش بە هەمان شێوە 

وتوێژەکان بەبێ ئەنجام کۆتاییان پێ هات١١.

 Joint( بەرجام  و  ئەتۆمی  دبلۆماسیی   .٣

 Comperehensive Plan of Action )J. C.

)O. P. A

سەردەمی  سەرۆکوەزیرانی  کەبیر  ئەمیر 

مەملەکەت  “ئەوەندەی  وتبووی:  قاجار، 

پێویستی بە پیاوی دانا هەیە، هێندە پێویستی بە 

وەزیر و ئەمیر نییە١٢“.

و  قورسترین  )٢٠١٣(وە  لە  ئێران 

واڵتانی  لەگەڵ  وتوێژەکانی  چارەنووسسازترین 

٥+١ دەست پێ کرد. دۆسیەیەک کە لەناوەڕاستی 

ئەمیر  کێشابوو.  درێژەی  ڕابردووەوە  سەدەی 

دەستی  لە  دۆسیەیە  ئەم  وتبوو...  ڕاستی  کەبیر 

ئێراندا  دبلۆماتەکانی  شارەزاترین  و  کارزانترین 

لەوەی  جیاواز  زەریف  جەوادی  محەمەد  بوو. 

سیاسەتمەدارێکی لیبراڵ و کراوە بوو کە لەتەک 

گەیشتبووە  ئەمەریکا  کارامەکانی  ڕیالیستە 

کاتیشدا  هەمان  لە  و  دڵخۆشکەر  ئەنجامێکی 

ڕێکخستنی  و  داڕشتن  لە  تەواوی  شارەزاییەکی 

پاش  هەبوو.  نێدەوڵەتییەکاندا  ڕێککەوتننامە 

سەرنجام  کۆبوونەوە،  مانگ  بیست  لە  زیاتر 

 ٢٠٠٥ جوالی  لە١٤ی  بەرجام  ڕێککەوتننامەی 

ئاستی  لەسەر  ڕێککەوتننامەیە  ئەم  کرا.  واژۆ 

لێ  زۆری  پێشوازییەکی  و  پشتیوانی  نێودەڵەتی؛ 

ئێرانیش  ناوخۆی  سیاسەتی  ئاستی  لەسەر  کرا. 

پێشوازیی لێ کرا، بەاڵم بە شێوەیەکی نیوەشاراوە 

باڵی  لەالیەن  بەئاشکرا  جار  هەندێک  و  و 

توندڕەوی ئێران دژایەتی دەکرا. 

لەم  هەبوو  سەرەکیی  ئامانجی  دوو  ئێران 

بەدەستخستنی  سیاسەتی  یەکەم:  وتوێژانەدا: 

ئەمن و ئاسای�سی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی. دووەم: 

چوارچێوەی  لە  یۆرانیۆم  پیتاندنی  جێگیرکردنی 

کەرەستەی  و  میکانیزم  ڕێککەوتننامەکەدا. 

ئێران؛ بڕین و دەوردانەوەی گەمارۆ قورسەکان 

کەمەرشکێنەکانی  بڕیارە  ئەنجامی  لە  کە  بوو 

سەپابوو.  بەسەریدا  ئاسایش  ئەنجوومەنی 
کردبوو  دانوستانکاری  تیمی  ئامۆژگاریی  زەریف 

وردەکارییەکانەوە.  داوی  ناو  نەکەونە  کە 

لەسەر  گەمارۆکان  کاریگەریی  وردەکارییەکانی 

ژیانی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و سیا�سی، هەمان 

ئێران  ئەتۆمیی  دۆسیەی  لەسەر  کاریگەرییش 

بەجێ دەهێڵێ١٣.

بەرجام کە پێک هاتبوو لە ١٥٨ الپەڕە و پێنج 

ئاسای�سی  ئەنجوومەنی  لەالیەن  پەیوەستنامە، 

و  کرا  پەسەند   ٢٢٣١ بڕیاری  بە  و  نێودەوڵەتی 

هەموو الیەنەکانی پابەند کرد بە جێبەجێکردنی 

بڕگەکانی کە لە چوارچێوەی ڕێکارەکانی ئاژان�سی 

لەسەر  کاری  ئەتۆمدا  وزەی  نێودەوڵەتیی 

دەکرێت١٤.

گەمارۆکان  توانیی  ڕێککەوتننامەیە  ئەم 

لەسەر ئێران ال بدات و ئێران مافی بەدەستهێنانی 

و  پاراست  خۆی  بۆ  ناوەکیی  تەکنەلۆژیای 

و  ڕێککەوتننامەکەدا  چوارچێوەی  لە  دەیتوانی 
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بە شێوەیەکی سنووردار مافی پیتاندنی یۆرانیۆم 

کەم  ماوەیەکی  لە  بکات.  مسۆگەر  خۆی  بۆ 

توانیی  ئێران  بەرجام،  ڕێککەوتننامەی  پاش 

دەستکراوە بێت لە ئاڵوگۆڕی بازرگانی و جووڵەی 

بانکی. ئێران لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و سیاسەتی 

هەرێمایەتی، توانیی پێگەی بەهێز بۆ واڵتەکەی 

بەسەر  خۆی  هەژموونی  و  بهێنێتەوە  بەدەست 

ئەم  الوازی  خاڵی  بکات.  جێگیر  ناوچەکەدا 
ڕێککەوتننامەیە ئەوە بوو کە ڕێککەوتننامە بوو 

نەوەک پەیماننامە. نەیارانی ڕێککەوتننامەکە لە 
لە ئەمەریکاش ڕووی  ئێران و هەروەها  ناوخۆی 

کە  ئەوەی  لەگەڵ  ئەمەریکا  کرد.  زیادبوون  لە 

٨ی  لە  ڕێککەوتننامەکە،  بە  بوو  پابەند  ئێران 

مای�سی ٢٠١٨ لە ڕێککەوتننامەکە کشایەوە.

٤. پاش بەرجام

بەریتانیا  دەرەوەی  وەزیری  ستراو  جاک 

دیارەکانی  کەسایەتییە  لە  بوو  یەکێک  کە 

تاران، لە کتێبەکەی سەبارەت  ڕێککەوتننامەی 

بە ئێران دەڵێت: “نە سیاسەتمەدارانی دنیا و نە 

زۆرینەی خەڵکی دنیا ناتوانن لە ئێران تێبگەن١٥“.

ئەم لێکنەگەیشتنە هەم لە جیهانەوە بۆ ئێرانە 

کرۆکی  بەتایبەت  جیهان.  بۆ  ئێرانەوە  لە  هەم  و 

سیاسیی  ڕێککەوتنێکی  ناوەرۆکدا  لە  بەرجام 

لە الیەک و ئەورووپا و  ئێران و ئەمەریکا  نێوان 

نێوان  پەیوەندییەکانی  تر بوو.  لە الیەکی  جیهان 

بەرجام  چوارچێوەی  لە  ئێران،  و  ئەمەریکا 

سیاسەتی  تێپەڕی.  قۆناغدا  سەختترین  بە 

حکومەتی ئۆباما “سیاسەتی مامەڵە کردن” بوو 
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لەگەڵ ئێراندا، بەاڵم سیاسەتی حکومەتی بایدن 

لە  ئێران  سەر  بۆ  فشار”  “زۆرترین  سیاسەتی 

مەرج  زۆرترین  سەپاندنی  و  بەدەستهێنان  پێناو 

حکومەتی  سیاسەتی  هەمان  کە  ئیران،  لەسەر 

پەیوەندیی  و  دۆسیەیە  بەو  سەبارەت  ترامپە 

ترەمپ،  هەم  و  بایدن  هەم  ئێران.  لەگەڵ 

نوێیە  و  بەهێز  ڕێککەوتننامەیەکی  خواستیان 

لەگەڵ ئێران. بایدن وەک تاکتیکی وتوێژ لەگەڵ 

نزیکترە  ترەمپ  حکومەتی  سیاسەتی  لە  ئێران، 

ڕێککەوتننامەیەکە  دوورنماکەی  کە  ئۆباما،  تا 

سیاسەتی  ڕەهەندی  کە  بەرجام  لە  زیاتر 

ئێرانیش  سەربازییەکانی  هەڕەشە  و  هەرێمایەتی 

دبلۆماسیەتی  تەسلیمی  ئیران  بەاڵم  بگرێتەوە. 

ئەمەریکا  هەڕەشەکانی  لەگەڵ  نابێتەوە.  فشار 

پیتاندنی  ڕێژەی  ئێران،  سەر  بۆ  ئیسڕائیل  و 

یۆرانیۆم لەالیەن ئێرانەوە بە شێوەیەکی بەرچاو 

لە  پاشان ٦٠٪.  و  بۆ ٢٠٪  لە ٥٪  بەرز کرایەوە 

کە  دەکات  ئەوە  هەڕەشەی  ئێران  فشارەکاندا، 

کام  ڕاستیدا  لە  دەکاتەوە.  بەرز   ٪٩٠ تا  ڕێژەکە 

الیەن لە ئێران و ئەمەریکا، پێڕەویی دبلۆماسیەتی 

کوشتنی کات و شەڕی ئارام و کوشندە دەکەن؟ 

و  دەرەکی  و  ناوخۆ  هەلومەرجی  ڕۆشنایی  لەبەر 

ئابووریی ئێران، سیاسەتی گشتیی واڵت گەیشتنە 

بلینکن  ئانتۆنی  بەرجام.  زیندووکردنەوەی  بە 

وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، لەبەردەم کۆنگرێ�سی 

بەهێز  ڕێککەوتنێکی  بە  ئاماژەی  واڵتەکەی 

کە  دەکات  بەوە  ئاماژە  و  ئێران  لەگەڵ  دەکات 

ڕێگایەکی درێژمان لەبەردەمدایە. سەرۆکوەزیرانی 

هەزار  بە  “کوشتن  ستراتیژی  لە  باس  ئیسڕائیل 

چەقۆ” دەکات بەرامبەر ئێران١٦.

شۆڕ�سی  سەرەتای  لە  ئەمەریکا  و  ئێران 

نێوان  پەیوەندیی  شێوازی  ئاڵۆزترین  ئێرانەوە 

کردووە.  ئەزموون  مێژوودا  لە  حکومەتیان  دوو 
گشت سەرۆکەکانی ئێران و ئەمەریکا، خوازیاری 

بێمتمانەیی  لە  دیوارە  ئەم  کە  بوون  ئەوە 

بشکێنن، بەاڵم هەموویان شکستیان خواردووە. 

ئیرانیش،  ناوەکیی  دۆسیەی  بە  پەیوەست 

و  ئێران  لە  پەڕگیر  و  ڕیفۆرمخواز  باڵی  هەردوو 

هەردوو پارتی کۆماری و دیموکراتیش، ئەزموونی 

لە هەمان  ئەم دۆسیەیە هەیە.  لەسەر  زۆریان 

دەڵێن  پێمان  پەیوەندییانە  ئەم  مێژووی  کاتدا، 

پەیوەندیی  ئەندازەی  بە  پەیوەندییەک  کە هیچ 

و  دەرەکی  دوژمنی  ئەمەریکا  و  ئێران  نێوان 

ناوخۆی نەبووە١٧.

گەڕی حەوتەمی وتوێژەکانی ڤیەننا

واڵتە  یەکالیەنەی  کشانەوەی 

ڕێککەوتننامەی  لە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

بەرجام، شۆکێکی گەورە بوو بۆ ئێران و جیهان و 

ناوچەکەش. “دۆناڵد ترەمپ ئێرانی بەوە تاوانبار 

کۆکوژ  چەکی  بەدەستهێنانی  خوازیاری  کە  کرد 

تاوانبار  بەوە  ئێرانی  هاوکات  ئەتۆمییە.  بۆمبی  و 

پشتیوانی  واڵتانی  پێشەوەی  ڕیزی  لە  کە  کرد 

تیرۆریزمی نێودەوڵەتییە. ترەمپ با�سی لە خراپیی 

ئەگەر  کە  بوو  وا  پێی  و  کرد  ڕێککەوتننامەکە 

ڕێککەوتننامەکەش  بەندەکانی  هەموو  ئێران 

جێبەجێ بکات، لە نزیکرتین دەرفەتدا دەتوانێت 
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دەستی بە بۆمبی ئەتۆم بگات١٨.”

واڵتە  دیدی  لە  ئێران  دۆسیەی 

یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بە �سێ بە�سی هەستیار 

هەر  و  ئەتۆمی  ئێرانی  یەکەم:  دەبێت:  دابەش 

دۆسیەیە  بەم  بێت  پەیوەندیدار  کە  بابەتێکی 

جیهانی  سیاسەتی  و  ڕێککەوتننامەکان  وەک 

لەهەمبەر ئەم دۆسیەیە و ئاژان�سی نێودەوڵەتیی 

هەرێمایەتیی  سیاسەتی  دووەم:  ئەتۆمی.  وزەی 

ئێران لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و واڵتانی کەنداو 

هاوپەیمانەکانیەوە  ڕێگەی  لە  ئەمەریکا  کە 

دەدات.  کۆنترۆڵکردنی  هەوڵی  ناوچەکە  لە 

مووشەکە  و  سەربازی  و  ئەمنی  بابەتی  سێیەم: 

وەک  ئەمەریکا  کە  ئێران،  دوورهاوێژەکانی 

هاوپەیمانەکانی  و  خۆی  سەر  بۆ  مەترسییەک 

لەی قەڵەمی دەدات.

دووبارە  ڤییەنا  وتوێژەکانی  کاتێکدا  لە 

دەستیان پێ کردەوە، کە گۆڕانکاریی گەورە لە 

سیاسەتی ناوخۆی ئێران و ئەمەریکا ڕووی داوە. 

واڵت  سەۆکی  وەک  ڕەئی�سی  ئیبراهیم  ئێران  لە 

دەسەاڵتی  ناوەندی  بە  سەر  کە  کراوە،  دیاری 

پارتی  ئەمەریکاش  لە  توندڕەوە.  باڵی  و  ئێران 

بایدن  جۆ  سەرۆکایەتیی  بە  دیموکراتەکان 

ئەزموونی  کە  دەست،  گرتەوە  دەسەاڵتیان 

نە  بەاڵم  یاد.  دێنێتەوە  ئۆباما  حوکمڕانیی 

کە  بوون  توند  هێندە  ئێرانی  توندڕەوی  باڵی 

بکەن  بەرجام  ڕێککەوتننامەی  لە  پشت 
ڕووی  لە  ئەمەریکاش  دیموکراتەکانی  نە  و 

گرتە  ئۆبامایان  ڕێچکەی  هەمان  میکانیزمەوە 

ئەمەریکا  تایبەتی  نوێنەری  ماڵی  “ڕۆبێرت  بەر. 
بۆ کاروباری ئێران، پێی وایە کە ئێران کاتی زۆری 

لەبەردەم نییە. دەبینن کە بەرجام لە ئایندەیەکی 

بە  دەبێت  و  دێت  پێ  کۆتایی  دوور  زۆر  نە 

کێشەکان  چارەسەری  نوێ  ڕێککەوتننامەیەکی 

ناڕاستەوخۆ  شێوەیەکی  بە  ئەمە  بکەین١٩.” 

ورووژاندنی دۆسیەی مووشەکە دوورهاوێژەکان 

دەبێتە  ناوچەکەش،  لە  ئێران  هەڵسوکەوتی  و 

بابەتی کێشەی ئێران و سیستمی جیهانی و واڵتە 

پاشەکشەیەکی  بە  هەست  یەکگرتووەکان. 

درووشمەکانی  لە  بایدن  حکومەتی  ئارامی 

هەڵبژاردن دەکەین.

هەلومەرجی  و  ئابووری  فشاری  لەژێر  ئیران 

گەڕانەوەی  خوازیاری  نێودەوڵەتی،  و  ناوخۆیی 

ئێران  بەاڵم  دەکات.   ٥+١ واڵتانی  و  ئەمەریکا 

گەرەنتی  داوای  گفتوگۆکان،  لە  خولە  لەم 

بە  بکات  پابەند  ئەمەریکا  کە  دەکات  قورس 

ڕێککەوتننامەکە و هەڵگرتنی گەمارۆکانی سەر 

نەوتی  فرۆشتنی  بەتایبەت  بەکرداری،  ئێران 

بیانی  بە دراوی  ئێران و گەڕانەوەی داهاتەکەی 

بۆ واڵتەکەی.

ئەنجام

کرۆک  وەک  ئێران  ئەتۆمیی  دۆسیەی 

پەیوەندییەکانی  ڕێکخستنی  جەوهەری  و 

ڕەهەندی  هەر  جیهان،  واڵتانی  لەگەڵ  ئێران 

ڕەهەندی  بەڵکوو  نییە،  تەکنۆلۆجی  و  تەکنیکی 

یاسایی�سی  و  ئیداری  و  ئابووری  و  سیا�سی 

دەگات  تا  و  ئێران  شای  سەردەمی  لە  هەیە. 
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تا  دۆسیەیە  ئەم  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  بە 

ئەمەش  ماوەتەوە.  بەچارەسەرنەکراوی  ئێستا 

و  داناوە  ئێران  لەسەر  هەم  قور�سی  کاریگەریی 

هەم کاریگەرییە نێودەوڵەتییەکانی�سی تا ڕادەیەک 

دووجەمسەرییەکی  بەسەر  جیهانی  سیاسەتی 

دیاردا دابەش کردووە. لە حاڵەتی چارەسەرکردنی 

ڕێچکەی  سەر  دەگەڕێتەوە  ئێران  کێشەکەدا، 

و  سیا�سی  جێگری  و  خۆی  نێودەوڵەتیی  ڕاستی 

ڕۆژهەاڵتی  دەگەڕێتەوە.  واڵتەکەی  بۆ  ئابووری 

ناوەڕاست دەباتە دۆخێکی ئارام و جێگیر و پێگر 

ناوچەکەش، بەاڵم ئەگەر کێشەکە  و  ئێران  بۆ 

چارەسەر نەبوو، ئەوا دەبێت چاوەڕوانی سزای 

ئەمەریکا  لەالیەن  بین  کەمەرشکێنتر  و  توندتر 

 Trigger( و واڵتانی ئەورووپاوە. میکانیزمی ماشە

ئۆتۆماتیکیی  یاخود گەڕانەوەی   ،)Mechanism

گەمارۆکان )Snapback( بۆ سەر ئێران لەالیەن 
واڵتانی ئەورووپاوە. هەڕەشەی هێر�سی سەربازی 

ناوچەکە  ئیسڕائیل، دۆخی  و  ئەمەریکا  لەالیەن 

دەخاتە حاڵەتێکی زۆر مەترسیدار، ناوچەکەش 

دەبێتە گۆڕەپانی ملمالنێی سەربازی و گەرمکردنی 

بازاڕی چەک.
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ڕاگەیاندن لە ئێراندا
پێشینە، وابەستەیی و سانسۆر

هەردی مەهدی میکە

بەرایی

ئیسالمیی  کۆماری  لە  بەگشتی  میدیا 

یاسا  و  ئێران  دەستووری  بەپێی  ئێراندا، 

و  تۆمارکراو  پێویستە  بەتەواوی  بەرکارەکانی، 

پابەند و لەبەر ڕۆشنایی سیاسەتی کولتووریی 

بچێت،  بەڕێوە  حکومەت(  )نەک  دەوڵەتدا 

و  نووسراو  جۆری  هەر�سێ  زیاتر  لەوەش 

چوارچێوەی  لە  ڕاستەوخۆ  بیستراو،  و  بینراو 
دەزگایەکدا ڕێک خراون و سەر بە ماڵی ڕابەری 

بەڕێوەبەرەکەی  ئێران،  ڕابەری  ڕاستەوخۆ  و 
تەلەڤزیۆن  یەک  تەنانەت  دەکات.  دیاری 

لە  حزبی  و  ئەهلی  و  سەربەخۆ  ڕادیۆی  و 

زیاتر  لەوەش  نییە،  بوونی  واڵتدا  نێوخۆی 

پەیج و ئەکاونتی کەسایەتی و گرووپەکانی تۆڕە 



65

No.2, January 2022

بوەیهیییەکانی  سەردەمی  بۆ  مێژووەکەی 

بن  "صاحب  و  عەبا�سی  خەالفەتی  قۆناغی 

ئەمڕۆش  ئێرانی  کە  دەگەڕێتەوە،  عباد" 

بە  بەاڵم  بووە،  قەڵەمڕەوییەکەیان  بەشێکی 

یاداشت  و  بیرەوەری  ڕۆژانەی  دەفتەری  واتای 

هاتووە و بە واتا هاوچەرخەکەی؛ دەگەڕێتەوە 

بۆ سەدەی نۆزدەیەم٢.

ئێران  ڕۆژنامەگەریدا  لە  گەر  ڕادیۆ:   .٢

لە  ئەوا  بێت،  بەریتانیا  ئەزموونی  قەرزاری 

ئەڵمانیایە. یەکەمین دەزگای  ڕادیۆدا قەرزاری 

تۆمارکردنی دەنگ لە ساڵی ١٩٢٧دا، وەزیرێکی 

ئەڵمانی پێشکە�سی ڕەزا شای پەهلەویی کرد. شا 

فەرمانی کرد ئەو دەزگایە لە پەرلەماندا جێگیر 

پەرلەمانتاران  گفتوگۆکانی  لە  گوێی  تا  بکەن 

هاونیشتمانییەکانی  بۆ  بەرنامە  نەک  بێت، 

ئەوەش،  پاش  ساڵێک  بکات!  پێشکەش 

پێشکە�سی  ڕادیۆیی  ئامێرێکی  زاهیدی  سەرتیپ 

شارەوانیی ڕەشت کرد. تا گەیشتە ئەوەی ساڵی 

هەواڵ  باڵوکردنەوەی  پڕۆژەیاسای   ،١٩٢٩

ئەوەش  و  کرا  پەرلەمان  پێشکە�سی  دەنگ  و 

یەکەمین یاسای تایبەت بە میدیایە لە ئێراندا. 

دیبا  حسێنی  میرزا  کە  بوو  ئەهلی  هەوڵێکی 

دامەزراندنی  وەرگرتنی   بۆ  کرد  پێشکە�سی 

مۆڵەتی  ساڵێک  بۆ  یاسایە  ئەم  گەرچی  ڕادیۆ، 

نەکرا  کردەیی  و  پڕۆژەکە  خاوەنی  دابوویە 

دانەمەزرا،  پەخشکەر(  )وەک  ڕادیۆش  و 

و  ڕادیۆ  ئامێری  کڕینی  ساڵ،  هەمان  بەاڵم 

مەرجێک  بە  درا،  پێ  ڕێی  ماڵەکاندا  لە  دانانی 

چوارچێوەی  لە  پێویستە  کۆمەاڵیەتییەکانیش 

بەڕێوە  واڵتە  ئەو  ڕاگەیاندنی  بەرکاری  یاسای 

بچن و مۆڵەت وەربگرن.

بابەتە:  ئەم  سەرەکییەکانی  پرسیارە 

میدیای  دامەزراندنی  مێژوویی  پێشینەی 

ڕەو�سی  چۆنە؟  بیستراو  و  بینراو  و  نووسراو 
چۆن  ئێران  یاسای  و  دەستوور  بەپێی  میدیا 

ڕەوتی  لە  چین  ڕەخنانە  ئەو  خراوە؟  ڕێک 

ڕاگەیاندن دەگیرێن لەو واڵتەدا؟ 

ڕاگەیاندن پێشینەی 

و  ڕادیۆ  )ڕۆژنامە،  پێشین  ڕاگەیاندنی 

هاوچەرخدا،  و  نوێ  ئێرانی  لە  تەلەڤزیۆن( 

درێژیان هەیە، سەرەتا  ڕادەیەک  تا  مێژوویەکی 
تەلەڤزیۆن  و  ڕادیۆ  پاشان  و  ڕۆژنامە  بە 

لە  باوەکە�سی  جۆرە  هەر�سێ  کرد،  پێ  دەستی 
سەرەتای دامەزراندنیاندا بە جۆرێک قەرزاری 

ڕۆژئاواییەکانن:

ئێراندا  لە  ڕۆژنامە  یەکەمین  ڕۆژنامە:   .١

اخبار"  "کاغذ  ڕۆژنامەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
شیرازی  سالحی  میرزا  کە  هەواڵ(،  )پەڕاوی 

ساڵی  لە  قاجاردا  شای  محەمەد  سەردەمی  لە 

لەو  بوو  یەکێک  میرزا  دایمەزراند.  ١٨٣٧دا 

چوار خوێندکارەی کە بۆ خوێندن لە ئەورووپا 

کە  و  نێردران  ١٨١٥دا  ساڵی  لە  )بەریتانیا( 

مەملەکەتی  بۆ  ڕۆژنامەیەی  ئەم  گەڕایەوە؛ 

کە  نەچێت  بیرمان  بەاڵم  دامەزراند١.  قاجار 

)ڕۆژنامە(  "روزنامە"  وشەی  بەکارهێنانی 
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و  بکرێتەوە  بەرز  ناوخۆ  وەزارەتی  بۆ  داواکاری 

یەکێک  )١٩٣٨(یش  ساڵی  بێت.  مۆڵەتپێدراو 

قهرمانیان(  )جیمس  ئاشوورییەکان  لە 
پێشنیاری ئەوەی دایە شا تا دەزگایەکی ڕادیۆی 

بەاڵم  دابمەزرێنێت،  واڵتدا  لە  سەرانسەری 

تا  نەبوون،  کردەیی  هەنگاوانە  ئەم  هەموو 

ئیفتیتاح  ئێراندا  لە  ڕادیۆ   ١٩٤٠ ساڵی  ئەوەی 

فەرمانگەی  ئەوەش،  پاش  ساڵیک  کرا٣. 

بانگەشە دامەزرا و پاشان ناوەکەی گۆڕدرا بۆ 

بەڕێوەبەرایەتیی زانیاری و ڕادیۆ٤.

هاتنەناوەوەی  مێژووی  تەلەڤزیۆن:   .٣

دەگەڕێتەوە  جار  یەکەم  بۆ  تەلەڤزیۆنیش 
ناوی  بە  گەنجێک  ئەوکات   ،١٩٥٦ ساڵی  بۆ 
بواری  لە  کە  ئەسفەهان،  خەڵکی  "کارزونی"، 

واڵت  دەرەوەی  لە  سینەماییدا  دەرهێنانی 

هەوڵێکی  و  کردەوە  لەوە  بیری  خوێندبووی، 

پەخ�سی  دەزگایەکی  ئێراندا  لە  دا  زۆری 

هەوڵەکانی  بەاڵم  دابمەزرێنێت،  تەلەڤزیۆن 

دەیەیەدا  لەو  هەر  گەرچی  نەگرت.  سەری 
تەلەڤزیۆن  و  ڕادیۆ  دەزگای  دامەزراندنی 
کرداری  ئەمەش  بەاڵم  کرا،  پێشنیار 

بە  کەسێک  ئەوەی  تا  نەبوو،  بەشوێنەوە 

ناوی حەبیبواڵ سابیت پێشنیاری دامەزراندنی 

تەلەڤزیۆنێکی لە ساڵی ١٩٥٨ )١٣٣٧ش( دایە 

شێوەیە  بەم  کرد،  پەسەندی  و  پەرلەمان 

لە  تەلەڤزیۆنیش  بە  تایبەت  یاسای  یەکەمین 

ئێراندا دەرچوو. ڕۆژی ٣ی ئۆکتۆبەری ١٩٥٨، 

"تەلەڤزیۆنی  ناوی  بە  تەلەڤزیۆن  یەکەمین 

چوار  ڕۆژانە  و  کرد  پەخش  بە  دەستی  ئێران" 

یەکەمین  )١٩٦٦(یش  ساڵی  هەبوو.  کاتژمێر 

پەخ�سی  وەک  نیشتمانی-دەوڵەتی  تەلەڤزیۆنی 

ئەزموونی دەستی بە کار کرد٥.

ڕاگەیاندن و سانسۆر لە ئێرانی ئێستادا

و  "صدا  ناوی  لەژێر  کە  ڕاگەیاندن  بواری 

سیما"دا )دەنگ و ڕەنگ( لە دەستووری ئێراندا 

تەرخان  بۆ  ١٧٥ی  مادەی  و  دوانزەیەم  بە�سی 

کراوە، پێشتر ئەم بڕگەیە ناوی "میدیای گشتی 

هەموارکردنەوەی  لە  بەاڵم  بوو"،  گرووپی  یان 
دەستووردا گۆڕدرا بۆ "سەدا و سیمای کۆماری 

ئێران"٦. ئیسالمیی 

دەزگای ڕاگەیاندن وەک زانکۆیەکی گشتی 
باڵوکردنەوەی کولتووری ئیسالمییە، 

پێویستە ژینگەیەک بۆ تەزکیەی نەفس و 
فێربوونی ئینسان و گەشەکردنی فەزیلەتە 

ئەخالقییەکان دروست بکات و خێرایی 
ببەخ�سێ بە هەنگاوەکانی تەواوکردنی 

شۆڕ�سی ئیسالمی لە سەرانسەری جیهاندا
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کە  هاتووە  وا  سەرەتاکەی  مادەیە  ئەم 

دەسەتەبەر  پێویستە  و  ئازادە  باوەڕ  و  ڕا 

کە  بەوەی  کردووە  مەرجداری  بەاڵم  بێت، 

ئیسالمییەکان  پێوەرە  لە چوارچێوی  پێویستە 

دوانزە  شیعەی  پێوەرەکانی  )مەبەستی 

بەپێی  دەوڵەتە  فەرمی  مەزهەبی  کە  ئیمامییە 

بێت  واڵتدا  بەرژەوەندییەکانی  و  دەستوور( 

مەبەست  سیما  و  سەدا  پێشدا  لە  )دیارە 

بەاڵم  بوو،  ڕۆژنامە  و  تەلەڤزیۆن  و  ڕادیۆ 

لەخۆ  میدیا  بوارەکانی  سەرجەم  هەنووکە 

دەگرێت و تەنانەت هەور و پانتایی گریمانەیی 

ئەم  بەپێی  هەر  خۆ(.  دەگرێتە  ئینتەرنێتیش 

لە  دەزگاکە  سەرۆکی  الدانی  و  دانان  مادەیە، 

ئەنجوومەنێکی  و  ڕێبەردایە  دەسەاڵتەکانی 

نوێنەرەکانی  لە  کە  دەهێنرێت  پێک  بۆ 

دەسەاڵتی  سەرۆکی  و  سەرۆککۆمار 

چاودێریی  و  دێت  پێک  پەرلەمان  و  دادوەری 

و  گشتی  سیاسەتی  دەکەن،  دەزگایە  ئەم 

بە  چاودێریکردنی�سی  و  دەزگاکە  ڕێکخستنی 

دەخرێت،  ڕێک  پەرلەمانەوە  لە  یاسایەک 

دەزگاکە  بەڕێوەبردنی  یاسای  بەپێی  هەر 

ئەنجوومەنە  ئەو  ئەندامانی  حەوت(  )مادەی 
باوەڕی  بێت،  پابەند  موسوڵمانێکی  دەبێت: 

سیاسەتی  لە  ئاگای  هەبێت،  فقیە(  )ولی  بە 

هەبێت،  ڕۆژ  بابەتی  و  دەرەوە  و  نێوخۆیی 

بەپێی  هەروەها  تاد.  و...  بێت  پاک  پێشینەی 

و  )صدا  ڕاگەیاندن  دەزگای  پێڕەویی  یاسای 
دیاری  ئاوا  ئامانجەکەی  نۆ(،  )مادەی  سیما( 

کراوە: کە "دەزگای ڕاگەیاندن وەک زانکۆیەکی 

ئیسالمییە،  کولتووری  باڵوکردنەوەی  گشتی 

و  نەفس  تەزکیەی  بۆ  ژینگەیەک  پێویستە 

فەزیلەتە  گەشەکردنی  و  ئینسان  فێربوونی 

خێرایی  و  بکات  دروست  ئەخالقییەکان 

ببەخ�سێ بە هەنگاوەکانی تەواوکردنی شۆڕ�سی 

ئەمەش  جیهاندا،  سەرانسەری  لە  ئیسالمی 

و  هەواڵی  ڕێنمایی،  بەرنامەی  چوارچێوەی  لە 

سەرگەرمی پەرە پێ بدرێت"٧. 

پێوەرە  و  بنەما  ئەو  دەردەکەوێت  لێرەوە 

و  ئازاد  میدیای  کە  جیهانییانەی  هاوچەرخە 

جیاواز  دەڕۆن،  لەسەری  دیموکرات  واڵتانی 

بەرکارەکانی  یاسا  لەگەڵ  پێچەوانەیە  و 

ئێراندا و پەیامەکانی کارکردنی،  لە  ڕاگەیاندن 

دوو دنیای جیاوازن و ئامانجی میدیا لە ئێراندا 

ئایدۆلۆژیای  پەرەپێدانی  بۆ  ئامرازێکە  زیاتر 

و  شۆڕش  بنەماکانی  و  فەرمی  دەسەاڵتی 

مەزهەب.

لە  بەر  و   ١٩٧٩ شۆڕ�سی  پاش 

هەموارکردنەوەی دەستوور، دەزگای میدیای 

دەسەاڵتدا  هەر�سێ  سەرپەرشتیی  لەژێر  ئێران 

بوو،  دادوەری(  و  پەرلەمان  )جێبەجێکردن، 

تێدا  ڕەنگاوڕەنگیی  و  کرانەوە  ڕادەیەک  تا  کە 

هەموارکردنەوەی  بە  بەاڵم  دەکرا،  بەدی 

وابەستەیی  و  دەسەاڵت   ،)١٩٨٩( دەستوور 

دەزگای ڕاگەیاندن خرایە سەر دەسەاڵتەکانی 

ڕێبەر و وابەستە کرا بە سیاسەت و ڕێنمایی و 

باوەڕەکانی ئەو دەزگایەوە٨.
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ڕاگەیاندنی  دەزگای  سەرەکیی  بارەگای 

شەقامی  لە  هەنووکە  ئێران،  فەرمی 

دەکەوێتە  و  پایتەختە  تارانی  وەلیعەسری 

 ١٢٠ نزیکەی  و  تارانەوە  شاری  باکووری 

لەمەش،  جیا  کراوە.  دابین  بۆ  زەویی  هێکتار 

و  لق  دیکەشدا  پارێزگاکانی  سەرجەم  لە 

هەر  و  بووەتەوە  لێ  دەزگای  و  نووسینگە 

تەلەڤزیۆنێک  و  نووسینگە  پارێزگایەکیش 

ئامراز  و  هەیە  خۆی  بە  تایبەت  ڕادیۆیەکی  و 

دەستبەکارن.  و  دراوەتێ  دەسەاڵتیان  و 

گشتییەکەی  دەزگا  بە  سەر  سەرجەمیان 

کەناڵی   ٣٥ لە  زیاتر  نموونە؛  بۆ  هەر  و  تارانن 

هەیە  شارەکاندا  و  پارێزگاکان  لە  تەلەڤزیۆنی 

هەیە.  ڕادیۆی  زیاتریش  و  ئەندازە  هەمان  و 

و  سایت  و  ئینتەرنێتی  تۆڕی  چەندین  هاوکات 

پەیج و... و دەزگای وەشاندن و ئینتەرنێتی و... 

تاد؛ بەڕێوە دەبات٩.

ئێرانیش  دەرەوەی  لە  لەمەش،  جیا 

ڕادیۆ  و  ئاسمانی  کەناڵی  و  لق  چەندین 

و  بووەتەوە  لێ  ی  و...  سایت  و  ڕۆژنامە  و 
کولتووری  سیاسەتی  ڕووماڵی  سەرجەمیان 

وەک:  دەکەن،  ئێران  دەوڵەتی  هەژموونی  و 

و  کوردی  زمانەکانی  بە  سەحەر  کەناڵەکانی 

کەناڵەکانی  ئازەری،  و  فەرەن�سی  و  ئوردوو 

فار�سی  فیلمەکانی  ئای  دەرەوە،  جەمی  جامی 

عەرەبی،  کەوسەری  ئینگلیزی،  و  عەرەبی  و 
ئینگلیزی  ڤیی  تی  پرێس  عەرەبی،  ئەلعالەمی 

ڕادیۆکانی  و  تاد  ئیسپانی...  ڤیی  تی  هیسپان  و 
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دەرەوەی وەک: شەش ڕادیۆ )١ تا ٦( بە زمانی 

ڕوو�سی  و  ئینگلیزی  ئیسالمیی  نەدای  عەرەبی، 
دەری  ڕادیۆی  تاد،  و...  فەرەن�سی  و  تورکی  و 

بۆ  ئاشنا  سەدای  ڕادیۆی  دەری،  فار�سی  بە 

ئەورووپا و ئەمەریکا و ئاسیا.

زانکۆیەکی  ئێراندا  لە  ڕاگەیاندن  دەزگای 

پەیمانگای  و  کۆلێژ  چەندین  و  تایبەت 

و  دەنگ  )زانکۆی  کراوەتەوە  بۆ  هونەریی 

دەکەن  پەروەردە  بوارەکە  کادیری  کە  ڕەنگ(، 

خۆیان  پێوەری  و  تایبەت  پشتگیریی  بە  و 

بە  و  ئارەزوومەندانە  بە  نەک  وەردەگیرێن، 

نمرە.

زۆرینەی  داراییەوە،  سەرچاوەی  ڕووی  لە 

خەرجییەکانی لەسەر بودجەی گشتی تەرخان 

ڕێگەی  لە  دیکە�سی  بەشێکی  و  دەکرێت 

ڕیکالم، پشکداری لە: پارەی بەشدارانی کارەبا، 

فرۆشتنی  لە  پشک  وەرزش،  بواری  پارەی 

دەرامەتی  لە  پشکدار  تەلەڤزیۆن،  ئامێرەکانی 

و  گۆڤار  وەشاندن،  دەزگاکانی  ڕۆژنامەکان، 

کۆمپانیای  چەندین  دەرامەتی  باڵوکراوەکان، 

میدیایی وەک سرووش و سیما چوب و... تاد؛ 

دەست دەخرێت.

سانسۆری میدیایی لە ئێراندا

ئەوەی لە مێژووی ڕاگەیاندنی ئێراندا تێبینی 

یەکەمینەکانی  هەوڵە  سەرجەم  دەکرێت، 

میدیایی  دەزگای  وەشاندنی  و  دامەزراندن 

سەرەتا هەوڵی ئەهلی و کەسایەتی بوون، بەاڵم 

لە کۆتاییدا دەوڵەت دەستی بەسەردا گرتوون 

بێت،  بەهێزتر  ئەوەی میدیای دەوڵەتی  نەک  و 

لەژێر  پێویستە  میدیاکان  سەرجەم  بەڵکوو 

تێبینییەکی دیکەی نێو  کۆنترۆڵی دەوڵەتدا بن. 

ئێراندا  لە  ڕاگەیاندن  و  ڕۆژنامەگەری  بواری 

سەرەتاییەکانی  هەوڵە  لەگەڵ  هاوتا  ئەوەیە، 

و  سانسۆر  مێژووی  میدیادا،  پەرەپێدانی 

داخستن و دەستگیرکردنی ڕۆژنامەنووسانیش 

پەیوەست  تەنها  ئەمەش  و  بووە  پەرەسەندوو 

بەڵکوو  ئێرانەوە،  ئیسالمیی  کۆماری  بە  نییە 

ئێرانییەکانە  دەوڵەتە  دێرینی  نەریتێکی  وەک 

و  پەهلەوی  تا  قاجارەوە  دەوڵەتی  لە  هەر  و 

سانسۆرییەکانی  دەزگا  هەنووکەیی  دەوڵەتی 

میدیا؛ زۆر کاریگەرترن لە دەزگا وەشێنەرەکانی.
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مادەی  لە  ئێران  دەستووری  بەپێی  گەرچی 

چاپکراوەکان  و  "باڵوکراوە  کە  هاتووە  )٢٤(دا 

زیان  کە  ئەوەی  مەگەر  ئازادن،  دەربڕیندا  لە 

گشتییەکان  مافە  یاخود  ئیسالم  بنەماکانی  بە 

و  دەستوورەدا  لەو  هەر  بەاڵم  بگەیەنن١٠"، 

بەپێی مادەی ١١٠ کە تایبەتە بە دەسەاڵتەکانی 

دەسەاڵتی  "ج"دا  بڕگەی  لە  بااڵوە،  ڕێبەری 

دانان و الدان و قبووڵی دەستلەکارکێشانەوەی 

و  )ڕادیۆ  ڕەنگ  و  دەنگ  دەزگای  سەرۆکی 

داوەتە  سیما(ی  و  صدا   - تاد  و...  تەلەڤزیۆن 

ئێران(١١  )ڕابەری  جیهان"  باوەڕدارانی  "ڕابەری 
پێڕەوی  و  بەڕێوەبردن  یاسای  هەردوو  بەپێی  و 

مەرجەکانی  ئێرانیش  سیما"ی  و  "صدا 

پەیامەکانی  و  سەرپەرشتیارانی  و  بەڕێوەبەرانی 

مەرجی  و  کاریگەرن  مەزهەب  و  ئایدۆلۆژیا  بە 

کاری میدیاییە.

دەزگایە  لەم  ڕەخنەیەک  زۆرترین 

کە  ئایدۆلۆژیبوونیەتی  الیەک  لە  دەگیرێت، 

دەربڕی ڕای الیەنێک و ئاراستەیەکی سیاسییە 

ئەمە  هەڵبژاردنەکاندا  کاتی  لە  بەتایبەت  و 

دیکەوە  الیەکی  لە  دەردەکەوێت،  بەڕوونی 

و  نەتەوەیی  پێکهاتە  دەنگی  لەخۆگری 

شیعە  لە  جگە  مەزهەبییەکانی  و  ئایینی 

دەگاتە  تا  بانگدانەوە  لە  نموونە؛  بۆ  نییە، 

ئایینیی  بەرنامەی  زیاتر  بەرنامەکان،  پەخ�سی 

زمانی  زمانیشەوە  ڕووی  لە  و  شیعەگەراییە 

فەرمی فارسییە و زمانەکان )کوردی، عەرەبی، 

دیکە  مەزهەبەکانی  و  ئازەری(  و  بەلوچی 

جوو  و  مەسیحی  وەک  ئایینەکانی  و  )سوننە 

چەند  لە  و  کراون  فەرامۆش  زەردەشتی(  و 

نەبێت؛  هونەریدا  و  کولتووری  بەرنامەیەکی 

بواری پەخشیان نییە. 

ئەم دەزگایەی  ئەوەی  ئەمانەشدا،  لەگەڵ 

پێ دەناسرێتەوە، سانسۆرە بەردەوامەکانیەتی 

ئەم  هاوکارەکانی،  و  بەرهەم  لەسەر 

سیا�سی،  سانسۆری  لە  خۆی  سانسۆرەش 

و  جلوبەرگ  ئەخالقی،  مەزهەبی،  ئایینی، 

کەالمیدا دەبینێتەوە. سانسۆرچی لە وەرزش و 

هونەری منااڵنەوە تا سیاسەت ڕۆڵ دەگێڕێت، 

و  جلوبەرگ  ڕەنگی  کە  کارایە  هێندە  تەنانەت 

بیانییەکانی  کارتۆنییە  زنجیرە  جلوبەرگی  جۆری 

وا  جاری  جۆرێک  بە  دەگۆڕێت،  منااڵنیش 

لە  یەکتر  عاشقی  کاراکتەری  دوو  هەبووە 

جاری وا هەبووە دوو کاراکتەری عاشقی 
یەکتر لە کارتۆنێکی منااڵندا وەک خوشک 
و برا نمایش کراون، ئەمەش بە بیانووی 

ناشەرعیی پەیوەندیی هاوڕێیەتیی کچ و کوڕ 
لە مەزهەبی شیعەدا
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نمایش  برا  و  خوشک  وەک  منااڵندا  کارتۆنێکی 

ناشەرعیی  بیانووی  بە  ئەمەش  کراون، 

مەزهەبی  لە  کوڕ  و  کچ  هاوڕێیەتیی  پەیوەندیی 

نموونە؛  بۆ  وەرزشیشدا  بواری  لە  شیعەدا. 

ناکرێت  پەخش  ئەمەریکا  نیشتمانیی  سروودی 
بواری  لە  ئەمەریکا(.  و  ئێران  یارییەکانی  )لە 

ئێرانیی  هونەرمەندانی  زۆرینەی  هونەرییشدا، 

نێوخۆ و دەرەوەی ئێران بەرهەمەکان و وێنەیان 

ئەمەش  هەر  و  نادرێت  پەخشکردنی  ڕێگەی 

وای کردووە بەشێکی دیکەی هونەرمەندانیش 

واڵتیان  فەرمی  ڕادیۆی  و  تەلەڤزیۆن  بایکۆتی 
کردووە. لە ڕووی ڕۆژنامەگەرییشەوە، تۆماری 

داخستنی ڕۆژنامەکان بە هۆی حاڵەتی سیا�سی 

و  لیستێکی درێژە  و مەزهەبییەوە؛  نەتەوەیی  و 

لێرەدا بوار نییە بخرێنە ڕوو.

ساڵ  دە  بۆ  سیاسییشدا،  نموونەی  لە 

لیستی  لە  واڵت  هەندێ  سەرۆکی  وێنەی  زیاتر 

نووسین  بە  تەنها  و  بووە  پەخشنەکردندا 

بو�سی  جۆرج  وێنەی  وەک  کراوە،  ڕووماڵ 

بۆ  نێوخۆشدا،  ئاستی  لە  ئەمەریکا.  سەرۆکی 

مووسەوی،  خاتەمی،  ڕەنگی  و  دەنگ  نموونە 

کەروبی و... تاد، زیاتر لە هەشت ساڵ قەدەغە 

دەوڵەتیدا  میدیایی  دەزگایەکی  هەر  لە  بوو 

پەخش بکرێن١٢.

دەزگای  ڕەفتاری  پسپۆڕ؛  ڕەخنەگرانی 

و  بەرهەمهێنەر  مافی  نەپاراستنی  بە  سانسۆر 

نووسەر و تەنانەت مافی بینەریش دەزانن، کە 

هەم  و  ئازادییە  دژە  و  چەواشەکارانەیە  هەم 

مافی خەڵکی دیکەی پێشێل کردووە. ئەوان لەو 

ڕاگەیاندنی فەرمی دەکرێت  دەزگای  باوەڕەدان 

نەکات،  پەخش  بەرهەمەکان  بنچینەدا  لە 

کە  بکات  پەخش  شێوەیە  بەو  ئەوەی  نەک 

سیاقی  لە  کارەکتەرەکان  و  بەرهەم  کات  زۆر 

بەرهەمەکەدا ڕێ ون کراون و ناناسرێنەوە.
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گۆڕانکارییەکانی سیاسەتی 
دەرەوەی ئێران لە سەردەمی 

ئیبراهیم ڕەئیسی
تورکیا و سعودیە وەک نموونە

هیوا مەجید خەلیل
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پێچەوانەی ڕۆحانی کە درووشمی "سازش" واتە 

ڕێککەوتن لەگەڵ واڵتانی دەرەوەی هەڵگرتبوو، 

سەر  خستووەتە  تەرکیزی  زۆرتر  ڕەئی�سی 

کاروباری ناوەوەی واڵت. هەر بۆیەش لە ماوەی 

سەرۆککۆمارییەکەیدا،  یەکەم  مانگی  دوو 

واتە  کرد.  ئێرانی  پارێزگای  هەشت  سەردانی 

سیاسەتی  بەرمەبنای  دەیەوێت  ڕەئی�سی 

کابینەکەی  دەرەکیی  سیاسەتی  ناوخۆیی، 
دەکرێ  دەرەوە،  سیاسەتی  ڕووی  لە  دابڕێژێت. 

تەنیا دەستکەوتی کابینەکەی ڕەئی�سی بریتی بێت 

لە چوونەناو ڕێکخراوی هاریکاریی "شانگهای"، 

کە هەوڵەکانی ئێران بۆ چوونە ناو ئەم ڕێکخراوە 

بۆ کابینەکانی پێشووی دەگەڕێتەوە. 

ئیبراهیم  حوکمڕانیی  سەردەمی  لە  هەم 

لە  پێشوودا،  کابینەکانی  لە  هەمیش  و  ڕەئی�سی 

ئاست سیاسەتی دەرەوە، گرفتی سەرەکیی بەردەم 

ئێران بریتییە لەوەی کە ئێران لە ڕووی دیپلۆما�سی 

کۆمەڵێک  ئەمەش  الوازە،  گفتوگۆکانەوە  و 
ئێران بووەتە هۆی  هۆکاری هەیە. ئەم الوازییەی 

ئەوەی کە گفتوگۆکانی لەسەر هەر پرسێک درێژە 

بکێشێت و دواجار ئێران ئامانجە سەرەکییەکەی 

لە گفتوگۆکان بزر بکات، بۆ نموونە: گفتوگۆکان 

بەرنامەی  پر�سی  لەسەر   ٥+١ واڵتانی  لەگەڵ 

مووشەکە  بەرنامەی  ئێستا  کەچی  بوو،  ئەتۆمی 

سوپای  کردەوەکانی  و  ئێران  بالیستیکییەکانی 

پاسداران و پر�سی مافی مرۆڤیش چوونەتە پاڵ ئەم 
گفتوگۆیانە. یاخود، ماددەی ١٤٠ی دەستووری 

لە  هەبوو  دەستی  ئێران  کە  عێراق  هەمیشەیی 

پێشەکی

کە  کاتێک  باوە،  سەردەمدا  سیاسەتی  لە 

بەدەسەاڵتگرتنی  بەسەر  ڕۆژ  سەد  ماوەی 

هەڵسەنگاندنێکی  بوو،  دەرباز  سەرۆکێک 

سەرۆکەکە  چاالکییەکانی  و  کار  بۆ  بەرایی 

بۆ  بەرچاوڕوونییەک  وەک  دەدرێت،  ئەنجام 

حوکمڕانیکردنی  چۆنیەتیی  پێشبینیکردنی 

لە  خۆیدا  حوکمڕانێتیی  ماوەی  لە  سەرۆکەکە 

بوون  بەسەر  مانگ  چوار  نزیکەی  داهاتوو. 

تێپەڕیوە  ڕەئی�سی  ئیبراهیم  سەرۆککۆماری  بە 

کارنامەی  بۆ  خێرا  هەڵسەنگاندنێکی  دەکرێ  و 

سیاسەتدا  زانستی  لە  بکەین.  حکومەتەکەی 

بۆچوونێک هەیە کە دەڵێت سیاسەتی دەرەوە، 

ئەم  دەکرێ  ناوخۆیە.  سیاسەتی  درێژکراوەی 

پارێزگاکەی  پانزدە  کە  ئێرانێک  بۆ  گوتەیە 

ڕاست  دراوسێی،  واڵتانی  لەگەڵ  هاوسنوورن 

بێت،  ئارگیۆمێنتە  ئەم  بەپێی  ئەگەر  بێت. 

بوارێکدا،  گشت  لە  داتاکان  سەیرکردنی  بە 

ڕەئی�سی  ئیبراهیم  هاتنەسەرکاری  لەدوای  ئێران 

داراییدا،  و  ئابووری  بواری  لە  بەتایبەتییش 

هەمان  بە  ئایا  کەواتە  پاشەکشەدایە.  لە 

دەرەوەش،  ئاستی  لەسەر  ناوخۆ،  شێوەی 

پەیوەندییەکانی لە پاشەکشەدا دەبێت؟ ئەمەی 

لەوە گرنگترە، بە پێچەوانەی سەرۆککۆمارەکانی 

پێشوو کە هەر کام بەرنامەیەکی چوار سااڵنەی 

ڕوونیان هەبوو، جا بەرنامەکە باش بووبێ یان 

خراپ، بەاڵم ئیبراهیم ڕەئی�سی ئەم بەرنامەیە�سی 

بە  بکرێ.  بۆ  هەڵسەنگاندنی  بتوانرێ  تا  نییە 
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تەمبێکردنی  وەک  ماددەیەدا،  ئەم  داڕشتنی 

سوننەکان بوو کە هۆڵی کۆبوونەوەکانی تایبەت بە 

داڕشتنی دەستووری هەمیشەیی عێراقیان بەجێ 
هۆی  بووە  ماددەیە  ئەم  دواجار  کەچی  هێشت، 

و  جێناکۆکەکان  ناوچە  سوننەکانی  بەهێزکردنی 

تێکچوونی پەیوەندییەکانی نێوان کورد و شیعە کە 

بە دوو هاوپەیمانی یەکتر هەژمار دەکران. تەنانەت 

ڕێککەوتنی  لەسەر  کاریگەری  دا کە  ئێران هەوڵی 

دروست  ئەمریکادا  و  عێراق  لەنێوان  ستراتیژی 

لەم  نەبوو.  کارەدا سەرکەوتوو  لەم  بەاڵم  بکات، 

ئێران  پەیوەندییەکانی  بۆ  خوێندنەوە  گوتارەدا 

سعودیە  عەرەبستانی  و  تورکیا  کۆماری  لەگەڵ 

ئیبراهیم  کابینەکەی  سەردەمی  لە  دەکرێت 

ڕەئی�سی.

ئێران و تورکیا

ئێران و تورکیا دوو واڵتی زلهێزی هەرێمایەتین. 

پەیوەندی لەنێوان واڵتانی زلهێز دوو خەسڵەتی 

تایبەتی هەیە، کە بریتین لە ملمالنێ و هاوکاری. 

بە درێژایی مێژووی دامەزراندنی ئەم دوو قەوارە 

و  عوسمانی  ئێمپڕاتۆری  وەک  چ  سیاسییە، 

تورکیای  و  ئێران  دەوڵەتی  وەک  چ  و  سەفەوی 

و  قووڵ  ملمالنێی  لە  الیەن  هەردوو  هاوچەرخ، 

هاوکات لە هاوکاریکردنی یەکتریشدا بوون. 

دڕدۆنگی  ته نانه ت  و  ساردی  دروستبوونی 

ویالیه ته   و  توركیا  نێوان  په یوه ندییه كانی  له  

یه كگرتووه كانی ئه مەریكا و ده وڵه تانی ئه ورووپا، 

کوده تا  ڕووداوه كانی  له پاش  به تایبه ت 

بێجگه    ،٢٠١٦ ساڵی  له   توركیا  سه ربازییه كه ی 

و  ئاسای�سی  ڕووی  له   ئابووری،  كارتێكه ریی  له  

به   هه ست  توركیا  كه   كردووه   وای  سیاسییه وه  

دڵه ڕاوكێ بكات. به م پێیه ش توركیا هه وڵ ده دات 

ناوچه یی  هاوپه یمانیی  دروستكردنی  ڕێگه ی  له  

به شداریی  هه روه ها  و  كاتی(  چه نده   )هه ر 

و  گۆڕانكاری  له  ناڕاسته وخۆ  و  ڕاسته وخۆ 

ڕووداوه كانی ناوچه كه ، ئاسای�سی خۆی بپارێزێت 

و به رژه وه ندییه كانی ده سته به ر بكات.

هاوکاریی نێوان ئێران و تورکیا زۆرتر لەسەر 

پرسانەی  ئەو  واتە  بووە،  ئاسایشییەکان  پرسە 

کە مانەوەی هەردوو قەوارە سیاسییەکە توو�سی 
مەتر�سی بکات، وەک پر�سی کورد. دوای بەهاری 

عەرەبی و دوورکەوتنەوەی ئاکپارتی لە ڕۆژئاوا و 

زلهێزی هەرێمایەتی،  تاکە  بە  بوون  بۆ  خواستی 

ملمالنێی نێوان ئەم دوو واڵتە قووڵتر بووەتەوە، 

دواجار  تا  و  عێراق  و  سووریا  لە  بەتایبەتییش 

نێوان  کێشەکانی  پر�سی  لە  خۆی  ملمالنێیەکە 

ئەرمینیا و ئازەربایجان بینیوەتەوە کە دواتر بوو 

ئازەربایجان/ نێوان  ڕاستەوخۆی  کێشەی  بە 

ئاراستەی  کە  ئەوەی  کەواتە  ئێران.  و  تورکیا 

دیار  ئێران  و  تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی 

دەکات، زۆرتر هاوکێشە و ڕووداوە هەرێمایەتی 

جۆری  ئاراستەی  نێودەوڵەتییەکان  و 

کە  دەکەن  دەوڵەتە  دوو  ئەم  نێوان  پەیوەندیی 

ناکۆکییە  و  ملمالنێیی  زۆرتر  دەرەنجامەکە�سی 

نەک هاوکاری و هەماهەنگی. 

کرا،  باس  کە  واقیعەی  بەم  پشتبەستن  بە 

پەیوەندییەكانی توركیا و كۆماری ئیسالمیی ئێران 
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لەنێوان  بەردەوام  بەاڵم  سەڕەرای هاوسنووری، 

هاوكاری و ملمالنێ  و كێبـڕكێدا هاتوچۆ دەكات، 

بۆ نموونە: له پاش نه مان یاخود الوازبوونی داعش 

له   "پۆستداعش"  ئاسایشیی  سه رده می  یاخود 

عێراق، توركیا مه ترسیی ئه وه ی هه یه  كه  ئێران له 

 ڕێگه ی گرووپ و ملیشیا شیعه كان و حكومه تی 

و  موسڵ  سوننییه كانی  ناوچه   له   به غداوه،  

هه روه ها له  ناوچه  توركماننشینه كان بااڵده ست 

و  مه ترسییه   جێگه ی  توركیا  بۆ  ئه مه ش  بێت. 

هاوسه نگیی هێز له  دژی توركیا ده گۆڕێت و بەم 

له   توركیا  په راوێزكه و تنی  ئه گه ری  له   پێیەش 

هه رێمایه تیی  ڕۆڵی  ناوچه ییه كاندا،   گۆڕانكارییه  

كۆماری ئیسالمیی ئێران به رز ده بێته وه  و توركیا 

نوێیه   هاوسه نگییه   و  هاوكێشه    ئه م  دۆڕاوی 

ده بێت له  ناوچه كه دا.

فاكتەرە  گرنگتـرین  كە  بڵێین  دەتوانین 

كاریگەره كان لە پەیوەندییەكانیاندا بـریتین لە:

١. دەرهاویشتەكانی جەنگی دووەمی كەنداو 

له   ساڵی )١٩٩٠( و جەنگی سێیەمی كەنداو له  

ساڵی )٢٠٠٣( لە ناوچەكەدا.
كۆماری  و  توركیا  لەنێوان  كێبـڕكێ    .٢

ئاسیای  و  قەفقاز  ناوچەی  لە  ئێران  ئیسالمیی 

ناوەڕاست.

٣. كاریگەریی پەیوەندیی توركیا و ئیسڕائیل 

و ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و ناتۆ.

٤. فاكتەری نەتەوەیی كورد و تورك لە هەردوو 

واڵت، هەروەها ئیسالمگەرایی و ئایدۆلۆژی.

ناوخۆییەكانی  سیاسییە  گۆڕانكارییە   .٥

ناوخۆییه كانی  گۆڕانكارییه   هەروەها  توركیا، 

كۆماری ئیسالمیی ئێران )هه ر چه ند سنووردار(.

٦. ڕووداوی یازدەی سێپتەمبەری )٢٠٠١( و 

شەڕی دژەتیرۆر و بااڵده ستیی ئێران و ڕۆژئاوا له  

ناو چه كه دا.

سەرەوە،  فاکتەرانەی  ئەم  سەرەڕای 

سەردەمی  لە  تورکیا  و  ئێران  نێوان  پەیوەندیی 
ئیبراهیم ڕەئی�سی لەژێر کاریگەریی دوو فاکتەری 

ئەمەریکا  یەکەم: سیاسەتی  سەرەکیدا دەبێت: 

پرسەکانی  لە  بەتایبەتییش  ئێران،  لەهەمبەر 

بە  تایبەت  پر�سی  ئەتۆمی،  دۆسیەی  بە  تایبەت 

حوسییەکانی  کێشەی  بالستیک،  مووشەکی 

حیزبوڵاڵی  و  سووریا  و  عێراق  پر�سی  یەمەن، 

لوبنان و پاراستنی ئازادییە مەدەنییەکان و مافی 

مرۆڤ لەناو خودی ئێراندا. دووەم: سەرهەڵدان 

ناوچەکە،  هاوپەیمانەتییەکانی  داڕشتنەوەی  و 

چۆنێتیی  بەرمەبنای  ئەوەش  خودی  کە 

دەبێت.  ئێراندا  لەهەمبەر  ئەمەریکا  سیاسەتی 

دەکرێ ئاماژە بە کۆمەڵێک لەم هاوپەیمانێتییە 

بۆ  بکەین،  جیاوازەکاندا  بوارە  لە  نوێیانە 

نموونە: مانۆڕە هاوبەشە سەربازییەکانی تورکیا، 

زیادبوونی  ئێران،  بەبێ  پاکستان  و  ئازەربایجان 

لەگەڵ  کە  عەرەبییانە  دەوڵەتە  ئەو  ژمارەی 

ئیسڕائیل ڕێک دەکەون، پەیمانی پڕۆژەی شامی 

نوێ لەنێوان عێراق، ئەردەن و میسڕ و چەندین 

هاپەیمانێتیی تر.
گرنگتر لەمانە، نوێترین پرس کە بووە هۆی 

لە  تورکیا  و  ئێران  وەستانی  یەک  لەهەمبەر 
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سەردەمی کابینەی ئیبراهیم ڕەئی�سی، بریتی بوو 

کە  ئەرمینیا  و  ئازەربایجان  نێوان  کێشەی  لە 

گەمە  بەبا�سی  کێشەیەدا  لەم  نەیتوانی  ئێران 

لە  تورکیا  بااڵدەستبوونی  هۆی  بووە  و  بکات 

بەشێک  کە  ئەوەی  هۆی  بە  قەفقاز.  ناوچەی 

ڕێگەی  ئازەربایجان،  سەر  چووەتە  قەرەباغ  لە 

ئەرمەنستان  بۆ  ئێران  کااڵکانی  گواستنەوەی 

بڕدراوە کە جاران بەبێ باجدان کااڵی هەناردەی 

ئەرمەنستان دەکرد، بەاڵم لە حاڵی حازردا ئەم 

خاکە لە دەست ئازەربایجاندایە و ئەم واڵتەش 

داوای باجی گومرگی لەسەر بارهەڵگرەکانی ئێران 

چەند  گواستنەوەی  لە  کێشەکە  بەاڵم  دەکات. 

بارهەڵگرێک گەورەترە و ئەگەری ئەوە هەیە کە 

ئەم بارگرژییەی نێوان ئازەربایجان/تورکیا و ئێران 

ببێتە هۆکارێک بۆ گۆڕینی نەخشەی جیۆسیا�سی 

تەنانەت  تورکیا،  سوودی  بە  ناوچەکە  لە 

ناوچەکەش  جیۆسیاسیی  نەخشەی  ئەگەر 

نەگۆڕدرێت، ئاماژەکان وەها نیشان دەدەن کە 

دەگۆڕدرێت،  ناوچەکە  جیۆئابووریی  نەخشەی 

بۆ  ئێران  دەستی  گۆڕانکارییانەوە  بەم  چونکە 

گەیشتن بە قەفقازیا و ناوچەکانی دەریای ڕەش 

کورت دەبێت و لە هەمبەردا تورکیا بااڵدەستتر 

ئیبراهیم  نێوان  دیداری  لە  تەنانەت  دەبێت. 

ڕێکەوتی  لە  چاوشئۆغلو  مەولوود  و  ڕەئی�سی 

لەهەمبەر  ئۆغلو  چاوش   ،٢٠٢١/١٠/١٥

کێشەکانی  لەسەر  ئێران  نیگەرانییەکانی 

ناوچەی قەفقاز ڕایگەیاند کە بۆ بەرزکرنەوەی 

لە  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  و  سەقامگیری  ئاستی 

هاوکاریی  بە  برەو  باشوور،  قەفقازی  ناوچەی 

دووالیەنەی نێوان ئێران و تورکیا دەدەن. بەاڵم 

سەختە ئەم هاوکارییە دووالیەنەیە بێتە دی، بە 

ئەم  جیهانبینیی  و  بەرژەوەندی  جیاوازیی  هۆی 

پێ  ئاماژەمان  هەروەک  چونکە  دەوڵەتە،  دوو 

دا، کاتێک کە تورکیا دەستوەردان لە کێشەی 

کە  دێت  مانایە  بەو  ئەوە  دەکات،  ئازەربایجان 

جیوپۆلەتیکی  ستراکتۆری  یان  بەنیازە  تورکیا 

ئەوەیە  بەنیازی  یاخود  بگۆڕێت،  ناوچەکە  لە 

هەرێمایەتی،  بەهێزی  ئەکتەرێکی  ببێتە  کە 

نەتەوەیی  ئاسای�سی  سەر  بۆ  مەتر�سی  ئەمەش 

لەالیەن  بەتایبەتییش  دەکات،  دروست  ئێران 

ناکۆکییە  ئەم  هەیە  ئەوە  ئەگەری  کە  ئێرانەوە 

هەستی نەتەوەیی لەالیەن ئازەرییەکانی سەر بە 

ئێران لە ڕووی ئابوورییەوە زۆر پێویستی بە 
داهاتی بە هەناردەکردنی گازی سروشتی 

بۆ تورکیا و تەنانەت بەستنەوەی ئاسای�سی 
وزەی ئەورووپا بە ئێرانەوە هەیە، هەر بۆیە 
تورکیا هەوڵ دەدات ئەم پێگەیەی خۆی 

لە هاوکێشەکانی نێوان ڕووسیا و ئەورووپا 
و ئێران بەبا�سی بەکار بهێنێت
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ئێران بجووڵێنێت. ئەمەش لە گوتەکانی وەزیری 
وەزیری  لەگەڵ  دیدارەکەیدا  لە  ئێران  دەرەوەی 

 ٢٠٢١/١٠/٦ ڕێکەوتی  لە  ڕووسیا  دەرەوەی 

لە دژی هەر  ئێران  دەردەکەوێت، کە ڕایگەیاند 

نێودەوڵەتییەکانی  سنوورە  گۆڕینێکی  جۆرە 

باشووری قەفقازە.

ئێران  ستراتیژیی  و  ئامانج  لە  باس  ئەگەر 

کە  بڵێین  دەتوانین  بکەین،  تورکیا  لەهەمبەر 

لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ئێران  ستراتیژیی  و  ئامانج 

تورکیا بەم شێوەیە پۆلێن دەکرێت:

گەیشتن  بۆ  دەروازەیەکە  تورکیا   .١

بۆ  ڕێڕەوێک  وەکوو  ئێران  بە  و  ئەورووپا  بە 

جێگەی  ئەوەی  کەنداو.  بە  دەستپێڕاگەیشتن 

سەرنجە کە پاش ئاڵۆگۆڕەکانی نێوان ئەرمینیادا 

گەیشتنی  ڕێگەی  هەردوو  تورکیا  ئازەربایجان، 

کۆنترۆڵی  لە  ئەورووپی  واڵتانی  بە  ئێران 

ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆدایە، هەر ئەمەش وا 

دەکات کە ڕۆڵ و کاریگەری و گرنگیی تورکیا بۆ 

ئێران بەرجەستەتر ببێتەوە.

٢. هاوبە�سی و هاوکاری لە بواری ئاڵوگۆڕی 
هاوکاری  جار  هەندێ  تەنانەت  و  بازرگانی 

لەگەڵ تورکیا بۆ شکاندنی گەمارۆ و ئابڵووقە 

ئێران.  دژی  لە  ئەمەریکا  داراییەکانی  و  ئابووری 

چەندین  پەیوەندییەدا  لەم  ئەمەریکا  تەنانەت 

سزای بەسەر کەسایەتییە سیا�سی و بازرگانی و 

بانکییەکانی تورکیادا سەپاندووە.

٣. ئێران لە ڕووی ئابوورییەوە زۆر پێویستی 

سروشتی  گازی  هەناردەکردنی  بە  داهاتی  بە 

ئاسای�سی  بەستنەوەی  تەنانەت  و  تورکیا  بۆ 

بۆیە  هەر  هەیە،  ئێرانەوە  بە  ئەورووپا  وزەی 

لە  خۆی  پێگەیەی  ئەم  دەدات  هەوڵ  تورکیا 

هاوکێشەکانی نێوان ڕووسیا و ئەورووپا و ئێران 

بەبا�سی بەکار بهێنێت.

هاوبەش  مەترسییەکی  ئێران  و  تورکیا   .٤

و  کورد  پر�سی  لە  بریتییە  کە  دەکاتەوە  کۆیان 

هەر  واڵتە،  دوو  لەو  کوردییەکان  بزووتنەوە 

لە  داوە  هەوڵی  بەناڕاستەوخۆ  ئێران  چەندە 

ناوچەکە  سیاسییەکانی  و  ئاسای�سی  هاوکێشە 

لە  ئەم کارتە بجووڵێنێت، بەاڵم  لە دژی تورکیا 

کۆتاییدا هەردوو واڵت ئەم پرسە لە چوارچێوەی 

هەڕەشەیەک لەسەر ئاسای�سی نەتەوەیی خۆیان 

پێناسە و پۆلێنی دەکەن. باشترین نموونەش ئەوە 

پەیوەندییەکانی  لە  بارگرژی  سەرەڕای  کە  بوو 

کەچی  ٢٠١٧دا،  ساڵی  لە  تورکیا  و  ئێران 
دژی  لە  بەهاوبە�سی  و  پێکەوە  دەوڵەت  هەردوو 

کوردستان  هەرێمی  سەربەخۆیی  ڕیفراندۆمی 

چەندین دانیشتن و کۆبوونەوەی ئاست بەرزیان 

ئەنجام دا و ژووری ئۆپەراسیۆن و هەماهەنگی 

و  هێنا  پێک  هاوبەشیان  سەربازیی  هاوکاریی  و 

هێنایە  سووریایان  و  عێراق  وەکوو  تری  واڵتانی 

سەر خەت و پێکەوە شکستیان بە  هەوڵەکانی 

کوردستان  سەربەخۆی  دەوڵەتی  دروستکردنی 

لە باشووری کوردستان هێنا. تورکیاش بەردەوام 

ئێران  بە  پێویستی  پەکەکە  سنووردارکردنی  بۆ 
دژی  لە  پێکەوە  قۆناغ  هەندێ  لە  و  هەبووە 

پەکەکە جەنگاون، بەم جیاوازییە کە ئێران گەمە 
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بە کارتی کورد دەکات لە پەیوەندییەکانی، بەاڵم 

تورکیا بە هۆی هەستیارییەوە لەبەرامبەر کورد، 

بەاڵم  ناکات.  ڕیسکە  ئەم  و  نییە  بوێرییەی  ئەم 
ناوخۆی  لە  دەکات  تورک  کارتی  بە  یاری  تورکیا 

ئێراندا و لە بەرامبەردا ئێران بە هۆی هەستیاریی 

پرسەکە، تا ئێستا زیادتر لەم بوارەدا بەرگریکار 

بووە تاوەکوو هێرشبەر.

الیەک  لە  قەتەر  و  ئێران  و  تورکیا   .٥

شۆڕشەکانی  لە  پشتیوانییان  و  بەرگری 

ئیسالمییەکان  بزووتنەوە  و  عەرەبی  بەهاری 

الیەکی  لە  و  کرد  دەسەاڵت  گرتنەدەستی  بۆ 

لەپاش  بەتایبەتی  دواییدا  سااڵنەی  لەم  تریش 
بەهاری  بە  ناسراو  شۆڕش و سەرهەڵدانەکانی 

ناوچەکەدا  لە  هاوبەشیان  بەرەیەکی  عەرەبی، 

لەبەرامبەر بەرەی سعودیە و ئیمارات و میسڕ 

تورکیا  واڵتی  هەردوو  تەنانەت  کرد.  دروست 

دابڕانێک  و  لێکترازان  کە  دا  هەوڵیان  ئێران  و 

هەر  و  بکەن  دروست  عەرەبی  واڵتانی  لەنێوان 

بۆیە لە بارگرژییەکانی نێوان قەتەر و سعودیە 

لە  و  کرد  قەتەر  لە  الیەنگرییان  ئیمارات  و 

گەمارۆ و ئابڵووقەکان ڕزگاریان کرد و تەنانەت 

تورکیا هێزی سەربازیی ڕەوانەی ئەو واڵتە کرد. 

ئێران  و  تورکیا  ئامانج و ستراتیژیی  هەر چەندە 

هاوکێشەیە  ئەم  بەاڵم  جیاوازە،  بوارەدا  لەم 

پشتیوانیکردنی  تەنانەت  کە  دەریدەخات 

توندڕەوەکان  و  میلیشیایی  گرووپە  لە  قەتەر 

یارمەتیی  ئێران  نەبووە لەوەی  لە سووریا، ڕێگر 

لە  ئێران  کەم  النی  کاتێکدا  لە  بدات،  قەتەر 

دەجەنگێت.  گرووپانە  ئەو  دژی  لە  سووریا 

مۆدێلی  ئێران  کە  بڵێین  دەکات  وا  ئەمەش  هەر 

سیاسیی ئیخوانی سوننە زۆر زیاتر بە گەنجاوتر 

واڵتانی  سیاسیی  مۆدێلی  لەبەرامبەر  دەزانێت 

چەندە  هەر  سعودیە.  وەکوو  عەرەبیی  دیکەی 

ئەمە بۆ ئێران تاکتیکیە و گوشار خستنە سەر 

ڕێگەی  لە  ناکۆکی  دروستکردنی  و  سعودیە 

و  کەنداو  عەرەبی  و  سوننە  واڵتانی  دابڕانی 

الوازکردنیان ئامانجێکی ستراتیژییە.

و  توركیا  ناوخۆی  ڕووداوه كانی  هۆی  به    .٦

ئاڵوگۆڕ له  هاوكێشه  سه ربازی و ئاسایشییه كان 

ده ره وه ی  ناوچه ی  به   كه   عێراق،  و  سووریا  له  

توركیا  ئاسای�سی  بازنه ی  یاخود  توركیا  نزیكی 

)ڕژێمی  سووریا  داهاتووی  ده كرێت،  هه ژمار 

لەو  یەکێک  عێراق  لە  هاوسەنگی  و  ئەسەد( 

بوارە ستراتیژییانەیە کە ئێران و تورکیا ناچاریان 

کابینەکەی  سەردەمی  لە  تەنانەت  دەکات، 

ناکۆکییەکان،  سەرەڕای  ڕەئیسییش،  ئیبراهیم 

بەو  هەبێت.  هاوکارییان  و  پەیوەندی  پێکەوە 

ئۆپۆزیسیۆنی  لە  پاڵپشتی  تورکیا  کە  پێیەی 

چەکداریی سووریا دەکات و ئێران هەموو هەوڵی 

ئەوەیە کە ڕژێمی ئەسەد بمێنێتەوە. بۆیە تورکیا 

و  سیا�سی  جیاوازییە  سەرەڕای  ناچارن  ئێران  و 

لە  و  ملمالنێ  و  ڕکابەرایەتی  ناسنامەییەکەیان، 

هەندێ بواردا هاوکاری و هەماهەنگی بکەن. بەاڵم 

لە کۆتاییدا زۆربەی جاران ئەوە ناکۆکی و ملمالنێی 

جیۆسیاسییە کە زاڵە بەسەر پەیوەندییەکانیان، 

بەتایبەتی لە جیهانی ئیسالمی و عەرەبی کە تورکیا 
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ئیسالمی  کۆماری  و  ئەردۆغان  سەردەمی  لە 

بەرفراوانکردنی  و  هەژموون  سەپاندنی  هەوڵی 

لە بەرژەوەندی و  نفووزیان دەدەن، ئەمە جگە 

ناوەڕاست.  ئاسیای  و  قەفقاز  لە  ملمالنێکانیان 

هەندێ جاریش ئەگەر بۆ تورکیا پرسێکی تاکتیکی 

و  ئەمەریکا  دژایەتیی  ئەوە  بێت،  ئامرازییش  و 

ئیسڕائیل کۆیان دەکاتەوە.

٧. توركیا له  ئه گه ری ڕوودانی هه ر بارگرژی 

و نائارامییه كی سه ربازی و سیا�سی له  ده وڵه تانی 
به لێشاوی  هاتنی  گوشاری  له ژێر  ناوچه كه دا، 

له  كه   ئه وه ی  وەکوو  نموونە؛  بۆ  په نابه راندایه ، 

ده رفه تێك  كه   له وه ی  بێجگه   دا،  ڕووی   سووریا 

بوو بۆ توركیا له  ملمالنێ  سیاسییه كانی له گه ڵ 

ده وڵه تانی ڕۆژئاواییدا، به اڵم له  هه مان كاتدا به  

سیا�سی  و  كۆمه اڵیه تی  تایبه تی  بارودۆخی  هۆی 

هه ڕه شه یه كی  ده توانێت  توركیاوه ،  ئابووریی  و 
جددیی ئاسای�سی بێت بۆ توركیا. بۆیه  توركیا هه وڵ 

په نابه ر و  له   لێشاوه   ئه م  تر  ده دات كه  جارێكی 

ئاواره ، ڕوو له  توركیا نه كات. بۆ ئه م مه به سته،  

توركیا هه وڵ ده دات کە لەگەڵ ئێران ئەم پرسە 
هاوکاری  نموونەش  دوایین  و  بکات  چارەسەر 

لەگەڵ ئێرانە بۆ ڕێگرتن لە هاتنی لێشاوی پەنابەر 

دەرچوونی  پاش  ئەفغانستانیی  کۆچبەرانی  و 

ئەمەریکا و هاوپەیمانان لە ئەفغانستان.

پەیوەندییەکانی ئێران و سعودیە

دەکات  وا  تورکیا  و  ئێران  جیۆپۆلەتیکیی 

سیاسەتی  و  سیستم  لە  چاوپۆشین  بە  تورکیا 

هەژمار  ئێران  مێژووی  ڕکابەری  بە  نێودەوڵەتی، 

ڕکابەری  بە  سعودی  بەپێچەوانەوە  بکرێت، 

لەدوای شۆڕ�سی  بەڵکوو  ناکرێت،  ئێران هەژمار 

ئایدۆلۆژیای  هاتنەکایەی  و  ئیسالمی  کۆماری 

پاڵپشتیی  بە  سعودیە  شۆڕش،  هەناردەکردنی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا بووەتە نەیار/

کە  کاتێک  هەر  هەیە  ئەگەری  ئێران.  ڕکابەری 

سیستمی سیا�سی لە ئێران بگۆڕدرێت، یاخود ئێران 

پرسە  لەسەر  هاوپەیمانانی  و  ئەمەریکا  لەگەڵ 

جیاوازەکان ڕێک بکەوێت، سعودیە بە بەربەست 

و ڕکابەر لەبەردەم ئێران و سیاسەتەکانی هەژمار 

ناکرێت و بەپێچەوانەشەوە.

دوو  سعودیە؛  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 
ڕووی  لە  و  ناوچەكه ن  كاریگەری  دەوڵەتی 

دەوڵەمەندن،  غازه وه   و  نەوت  سەرچاوەكانی 

لە  ستـراتیژین  گرنگی  پێگەی  خاوەن  هه روه ها 

دوو  بە  سعودیە  و  ئێران  به گشتی،  ناوچەكەدا. 

ئیسالم،  جیهانی  لە  سوننی  و  شیعە  ناوەندی 

هزری  كو لتووری،  دووجەمسەریی  هەروەها 

شۆڕ�سی  پێش  دەكرێن.  هەژمار  مەزهەبی  و 

ستوونی  دوو  ئێران  و  سعودیە  ئێران،  ئیسالمیی 

و  ئاسایش  پاراستنی  بۆ  "نیكسۆن"  دکترینی 

دژایەتیكردنی كۆمۆنیزم لە ناوچەكە بوون. ئێران 

لە  سعودیەش  و  سیاسییەوە  و  چەك  ڕووی  لە 

ساڵی  لەپاش  بەاڵم  داراییەوە.  و  ئابووری  ڕووی 

)١٩٧٩(وە، بە هۆی سیستمی سیاسیی نوێی ئێران 

سەربەخۆییخوازیی  و  دژەڕۆژئاوایی  سیاسەتی  و 

و  شۆڕش  هەناردەكردنی  پرسەكانی  و  ئێران 
لەالیەن كۆماری  نێودەوڵەتی  دژایەتیی سیستمی 
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ئیسالمیی ئێران، هەروەها جۆری پەیوەندییەكانی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران و ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

هاوكێشەیە  ئەم  ئیسڕائیل،  پر�سی  و  ئەمەریكا 

و  سعودیە  پەیوەندیی  بۆیەش  هەر  چوو.  تێك 

تێپەڕیوە،  نشێودا  و  هەوراز  كۆمەڵێك  بە  ئێران 

بەتایبەت بە دەستپێكردنی جەنگی ئێران و عێراق 

و پاڵپشتیی سعودیە لە ڕووی دارایی و چەكەوە 

لە عێراق، ئەم پەیوەندییانە بارگرژیی تێ كەوت.

ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  گۆڕانكارییەكانی 
هۆی  بووە  دواییدا،  سااڵنەی  لەم  بەتایبەت 

ئەوەی كە مەزهەبی شیعە وەك هێزێكی كاریگەر 

ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕۆڵی  و  دەربكەوێت 

ڕووخانی  لە  هەر  كردووە،  بەرجەستە  ئەمەی 

تا  )٢٠٠٣(ه وه   ساڵی  لە  حسێن  سەددام 

لوبنان  لە  حیزبوڵاڵ  ڕۆژەی  �سێ  و  �سی  جەنگی 

لەگەڵ ئیسڕائیل لە ساڵی ٢٠٠٦دا، گۆڕانكاریی 
كۆماری  بەرژەوەندیی  لە  جیۆپۆلەتیكیی 

ئیسالمیی ئێراندا دروست كردووە. لە ڕوانگەی 

سیاسییەكانیانەوە،  نوخبە  و  سوننە  واڵتانی 

بۆ  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  سەرەكیی  ئامرازی 

نفووز و كۆنتـرۆڵی ناوچەكە، گرووپە شیعەكانی 
الیەنگری 

سووریا،  عێراق،  كەنداو،  ناوچەی  لە  ئێرانن 

لوبنان، بەحرێن، سعودیە و... گرنگی و هەستیاریی 

ئاسای�سی  ڕووی  لە  بەتایبەت  ناوچانە،  ئەم 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  بۆ  پرسەی  ئەم  وزەوە، 

ئەمەریكاش زۆر هەستیار كردووە.

یاخود ٢٦٤  نزیكه ی ٢٠٪  خاوه ن  سعودیە 

كه   جیهانه،   نه وتی  یه ده گی  له   به رمیل  ملیار 

ده كاته  یه ك له سه ر پێنجی نه وتی هه موو جیهان ، 

به  شێوه یه ك كه  ئه م واڵته  ده توانێت ڕۆژانه  ١٢ 
ملیۆن به رمیل نه وت به رهه م بهێنێت. هه روه ها 

سروشتییه وه ،  گازی  سه رچاوه كانی  له  ڕووی 

سعودیە له پاش ڕووسیا و ئێران و قه ته ر، پله ی 

چواره می له  جیهاندا هه یه . ئه م سه رچاوانه  ئه و 

توانا و هێزه ی به خشیوه ته  سعودیە كه  ئه م واڵته 

كاریگه ریی  جیهانی،  و  ناوچه یی  ئاستی  له سه ر 

وزه   به كارهێنانی  و  نرخ  و  به رهه مهێنان  له سه ر 

هه بێت. لێره شه وه  ده بینین كه  پێگه ی سعودیە 

كه   بۆیه شه   هه یه ،  تایبه تی  گرنگیی  ئه مریكا  بۆ 

به رزبوونه وه ی نفووز و ڕۆڵی ئێران له  ناوچه كه  

به  مه به ستی كۆنترۆڵكردنی سعودیەیه  بۆ ئه وه ی 

جیۆئیكۆنۆمییه   و  جیۆپۆلەتیكیی  هاوكێشه   له  

سعودیە  جێگه ی  جیهانییه كاندا  و  ناوچه یی 

سیاسه ته ی  ئه م  ڕاستییشدا  له   بگرێته وه . 

به هێزه   فاكته رێكی  ناوچه كه ،  له   ئێران  ئێستای 

بۆ مانه وه  و به رده وامیی ئه و ڕژێمه  سیاسییه ی 

ڕێگه ی  له   ده یه وێت  ئه مەریكا  بۆیه   ئێران . 

واڵتانی  ڕێگه ی  له   ئێران  سه ر  بۆ  گوشارهێنان 

جیۆئیكۆنۆمین  پێگه ی  خاوه ن  كه   سوننه وه ، 

سنووره   له   و  بكات  الواز  ئێران  ناوچه كه دا،  له  

قه تی�سی  و  بدات  ئابڵووقه ی  نه ته وه ییه كانی 

بكات. ئه مه ش ده بێته  هۆی گۆڕانكاری له  پێگه  

وه ك  سعودیە  ترەوە،  الیەکی  لە  ئێران.  هێزی  و 

ده ناسرێت.  ئیسالمی  جیهانی  پێشه نگی  و  ڕێبه ر 

بۆیه  سعودیە له  ڕووی جیۆکولتورییەوە بووەته  
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ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  نیگه رانیی  جێگه ی 

ئیسالمی  جیهانی  ڕێبه رایه تیی  ده دات  هه وڵ  كه  

وه ئه ستۆ بگرێت. ئه مه ش بووەته  هۆی ملمالنێی 

توند له نێوان ئه و دوو واڵته دا.

ئەلنەمر  کوشتنی  دوای  و   ٢٠١٦ ساڵی  لە 

ئێرانییەکان  کە شێخێکی شیعەی سعودیە بوو، 

لە  سعودیە  باڵوێزخانەی  سەر  کردە  هێرشیان 

بەرپەرچدانەوە،  وەک  بەرامبەریشدا  لە  تاران، 

سعودیە ستافی دیپلۆما�سی ئێرانی لە ڕیاز دەرکرد، 

فەرمییانەی  تێکچوونی  هۆی  بووە  ئەمەش 

پەیوەندیی دیبلۆما�سی لەنێوان ئەم دوو واڵتەدا. 
کاتێک کە ئیبراهیم ڕەئی�سی وەک سەرۆککۆماری 

بەحرێن  و  بوو، سعودیە  ئێران دەستبەکار  نوێی 

کە  پیرۆزباییان  نامەی  کە  بوون  واڵتە  دوو  ئەو 

ئەتەکێتێکی دیبلۆماسییە، ئاراستەی ئێران نەکرد. 

یەکەمین  لە  ڕەئی�سی  ئەمەش،  سەرەڕای 

کە  ڕایگەیاند  سەرۆککۆمار،  بە  بوون  گوتاری 

ڕێگر نییە لە گەڕانەوەی پەیوەندیی دیبلۆماسیی 

بەاڵم  سعودیە  و  ئێران  لەنێوان  ئاسایی 

دەبێ  کە  کرد  بەوە  ئاماژەی  ئەمەشدا  لەگەڵ 

وەک  ئەمەش  دەربچێت،  یەمەن  لە  سعودیە 

پەیوەندیی  ئاساییبوونەوەی  بۆ  پێشمەرجێک 

هەر  دەکرێت.  هەژمار  واڵتە  دوو  ئەم  نێوان 

ئیبراهیم  هاتنەسەرکاری  کاتی  لە  هەر  بۆیەش، 

ڕەئی�سی، تا هەنووکەش هیچ بەرەوپێشچوونێک 

دوو  ئەم  نێوان  دووالیەنەی  پەیوەندیی  لە 

دەوڵەتەدا بەدی ناکرێت. 

و  کێشە  کرد،  باسمان  هەروەک  کەواتە 

و  بێژمار  ئێران  و  سعودیە  نێوان  ناکۆکییەکانی 

قووڵن، هەر لە ناکۆکیی ئایینزایی بگرە تا پر�سی 

جەنگی  و  سووریا  کێشەی  عەرەب،  جیهانی 

بە  دەرفەتەی  ئەم  یەمەن  جەنگی  یەمەن. 

ئێران بەخ�سی کە بتوانێت بە کەمترین تێچوو، 

تاقەتپڕووکێنی  جەنگێکی  گیرۆدەی  سعودیە 

ئابووریی  کە  ئاستێک  تا  بکات  درێژخایەن 

شەکەت  جەنگە  ئەم  هۆی  بە  سعودیە 

 ،٢٠١٧ ساڵی  ئایاری  لە  چۆن  هەروەک  بکات. 

سەملان  بن  محەمەد  چاوپێکەوتنێکدا،  لە 

ڕایگەیاند کە هیچ خاڵێکی هاوبەشیان لەگەڵ 

ئەم دەسەاڵتەی ئێران نییە. ئەگەرچی تا ئێستا 

ڕەئی�سی لە یەکەمین گوتاری بوون بە 
سەرۆککۆمار، ڕایگەیاند کە ڕێگر نییە لە 

گەڕانەوەی پەیوەندیی دیبلۆماسیی ئاسایی 
لەنێوان ئێران و سعودیە بەاڵم لەگەڵ 
ئەمەشدا ئاماژەی بەوە کرد کە دەبێ 

سعودیە لە یەمەن دەربچێت، ئەمەش وەک 
پێشمەرجێک بۆ ئاساییبوونەوەی پەیوەندیی 

نێوان ئەم دوو واڵتە هەژمار دەکرێت
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بوونەتەوە  کۆ  جار  پێنج  سعودیە  و  ئێران 

یەک  و  ڕۆحانی  سەردەمی  لە  چواریان  کە 

کۆبوونەوەش لە سەردەمی ڕەئی�سی بووە، بەاڵم 

پێشکەوتنێکی  و  بەرچاو  لێکەوتەیەکی  هیچ 

ئەوتۆ لەم کۆبوونەوانە نەکەوتووەتەوە.

ناکۆکییانەش،  ئەم  گشت  سەرەڕای 

ڕەئی�سی،  ئیبراهیم  سەردەمی  لە  بەتایبەتییش 

ئێران  بڵێین کە کۆمەڵێک هۆکار هەن  دەتوانین 

و سعودیە ناچار دەکات دواجار لەسەر هەندێ 

خاڵ ڕێک بکەون. هەر چی سەبارەت بە ئێرانە:

مانایە  بەو  سعودیە،  لەگەڵ  ڕێککەوتن   .١

دێت کە واڵتانی تریش ناچار دەبن لەگەڵ ئێران 

هەرێمایەتی  هێزێکی  بە  ئێران  و  بکەون  ڕێک 

هەژمار دەکرێت.
هۆی  دەبێتە  سیا�سی  ڕێککەوتنی   .٢

بەسەر  بازرگانی  و  ئابووری  دەرگای  کردنەوەی 

ئێراندا لە ناوچەکە.

٣. ئێران هەوڵ دەدات وەها نیشان بدات کە 

بەنیازی چارەسەرکردنی کێشەکانی ناوچەکە و 

درەنگ  ئێران  ڕاستیدا  لە  ئاشتییە،  هێنانەدیی 

عەرەبی  واڵتانی  لەهەمبەر  هەنگاوەی  ئەم 

گرتە بەر و ئیسڕائیل لەم بوارەدا شوێنی ئێرانی 

گرتووە.

هەر چی سەبارەت بە سعودیەیە:

 ٢٠٣٠ بۆ  خۆی  ڕوانگەی  سعودیە   .١

دە  پاکێجێکی  لە  بریتییە  کە  ڕاگەیاندووە 

سیا�سی،  ئابووری،  چاکسازیی  بۆ  سااڵنە 

گەشتیاری،  و  وەبەرهێنان  سەرمایەگوزاری، 

ناوچەکەدا.  لە  ئاسایش  دابینکردنی  بەبێ 

بکات.  جێبەجێ  پاکێجە  ئەم  ناتوانێت  سعودیە 

بە  داوە،  تێک  سعودیەی  ئاسای�سی  کە  ئەوەی 

پلەی یەکەم ئێرانە.

ویالیەتە  هێزەکانی  کشانەوەی   .٢

و  ئەفغانستان  لە  ئەمەریکا  یەکگرتووەکانی 

عێراق و ناکارایی ئەمەریکا لە ئیدارەدانی ناکۆکی 

ئەو  بەتایبەتییش  و  ناوچەکە  ملمالنێیەکانی  و 

وای  پرسەکەیە،  الیەنێکی  ئێران  کە  پرسانەی 

کردووە کە سعودیە ناچار بێت لەسەر هەندێ 

پرس دەرگای گفتوگۆ لەگەڵ ئێران بکاتەوە.

سەرەوە،  خوێندنەوەی  ئەم  سەرەڕای 

لەهەمبەر  ئێران  سیاسەتی  لە  کە  ئەوەی  بۆ 

چوارچێوەیەکی  لە  ناوچەکە  و  سعودیە 

لە  پێویستە  سەرەتا  تێبگەین،  بەرفراوانتردا 

ناوچە  لە  ئەمەریکا  سیاسەتی  لە  گۆڕانکاری 

تێبگەین کە گرنگترینیان بریتین:

بەشێک  کشانەوەی  خەریکی  ئەمەریکا   .١

لە  یەک  هەر  لە  خۆیەتی  بەرگریی  سیستمی  لە 

ئەمەش  کەنداو،  واڵتانی  و  سعودیە  و  عێراق 

لەگەڵ  ڕێککەوتن  بۆ  هێمایەک  وەک  دەکرێ 

لە  هەڵبەت  بکرێت.  بۆ  خوێندنەوەی  ئێران 

سیاسەتەی  ئەم  درێژمەودا  لە  و  کورتمەودادا 

چونکە  دەشکێتەوە،  ئێران  زیانی  بە  ئەمەریکا 

کارە،  لەم  ئەمەریکا  سەرەکیی  مەبەستی 

ڕووسیا  لە  یەک  هەر  ڕووبەڕووبوونەوەی 
هۆی  بە  و  حازردا  حاڵی  لە  بەاڵم  چینە.  و 

لە  ئەمەریکا  ستراتیژی  لە  ناسەقامگیری 
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تر�سی  ئەمەریکا  سیاسەتەی  ئەم  ناوچەکەدا، 

لەناو حکومەتەکەی ئالی سعود دروست کردووە 

گۆڕانکارییەکان  کە  دەکات  هەست  وەها  و 

پێگەی سعودیە لە ناوچەکەدا الواز دەکەن.

نرخی  بەرزبوونەوەی  و  کۆرۆنا  هۆی  بە   .٢

نەوت، ئەمەریکا گوشار دەخاتە سەر سعودیە، تا 

لە چوارچێوەی ڕێکخراوی ئۆپێک؛ بەرهەمهێنانی 

کۆمپانیا  زیاتر  لەمە  تا  بکاتەوە  کەم  نەوت 

نەوتییەکانی ئەمەریکا زیانمەند نەبن. سیاسەتی 

کشانەوەی  و  سعودیە  سەر  گوشارهێنانە 

سعودیە  تر�سی  و  بەرگری  سیستمی  پاترییەکانی 

بەرەو  سعودیە  ئێران،  فراوانخوازییەکانی  لە 

نزیکبوونەوە لە ئیسڕائیل هان دەدات، بەاڵم لە 

هەمان کاتیشدا ناچارە کە درێژە بە گفتوگۆکانی 

ڕێگەی  لە  سعودیە  بدات.  ئێرانیش  لەگەڵ 

لە  خۆی  دەیەوێت  سیاسەتە،  ئەم  گرتنەبەری 

بەاڵم  بکات،  ڕزگار  الیەنەکان  گشت  گوشاری 

هاوکات سەختە بتوانێ وەک ئەوەی کە خوازیارە، 

لەگەڵ ئەم واڵتانە بە ڕێککەوتن بگات.

٣. بەپێی زانیارییە نافەرمییەکان، لە ڕێگەی 

ئەمەریکا  کەسنەزانییەوە؛  نەهرۆی  شێخ 

پشتیوانیی خۆی بۆ ڕەئی�سی نیشان دا، ئەوەش 

بکات  داوا  کە  نەهرۆ  شێخ  لە  داواکردن  بە 

بەو  بدەن،  ڕەئی�سی  بە  دەنگ  دەروێشەکان 

ئەم  بەیتە.  ئالی  بە  سەر  ڕەئی�سی  کە  بیانووەی 

سەوز  گڵۆپی  هەڵکردنی  وەک  کردەوەیەش 

ئەمەریکاوە  لەالیەن  ڕەئی�سی  کابینەی  بۆ 

نیگەرانییەکانی  هاوکات  بەاڵم  درایەوە،  لێک 

کرد،  زیاتر  ڕەئی�سی  کابینەکەی  لە  سعودیەی 

لەنێوان  هەماهەنگ  کابینەیەکی  چونکە 

و  پاسداران  سوپای  ڕەهبەری،  خامنەیی/بەیتی 

پەرلەمان دامەزراوە کە گشتیان سەر بە ڕەوتی 

ئوسوڵگەراکانن )پارێزگارەکان(، واتە ئەو ڕەوتەی 

دەرەوە،  جیهانی  لەگەڵ  کێشەی  زۆرترین  کە 

هەیە،  سوننە  عەرەبی  جیهانی  بەتایبەتییش 

سەرقافڵەی  بە  خۆی  کە  سعودیە  بۆ  ئەمەش 

قابیلی  دەکات؛  واڵتانی سوننەمەزهەب هەژمار 

قبووڵکردن نییە.

گرنگیی  ئێستادا  لە  ئێران  بۆ  کە  ئەوەی 
بە هۆی  ئەمەریکا.  لە سیاسەتی  بریتییە  هەیە، 

ئێران،  ناوخۆی  سیاسیی  و  ئابووری  بارودۆخی 

چاوەڕوان دەکرێت کە ڕەئی�سی لەگەڵ ئەمەریکا 

ڕێک بکەوێت و تەنانەت کۆمەڵێک تەنازوالتیش 

بکات و لە هەمبەردا ئیدارەی جۆبایدن ڕادەیەک 

لە گەمارۆکانی سەر ئێران سووک بکات. خودی 

ئەمەریکاش بەنیازی ئەنجامدانی ئەم کارەیە.

و  سعودیەی  ئەستەمە  کۆتاییدا  لە  بەاڵم 

تەنانەت کورتخایەن  بگەنە ڕێککەوتنێک  ئێران 

وەک  بابەتەکان،  و  پرس  زۆریی  هۆی  بە  بێت، 

حیزبوڵاڵی  سووریا،  یەمەن،  کێشەکانی 

هەڕەشەکانی  ئەتۆمی،  دۆسێی  عێراق،  لوبنان، 

بارهەڵگرە  سەر  بۆ  هورمۆز  گەرووی  لە  ئێران 

نەوتییەکان و چەندین پر�سی تر. بەاڵم سەرەڕای 

کە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  ئەمانەش،  گشت 

باڵوێزخانەکانی هەردوو الیەن لە واڵتی یەکتردا 

دووبارە بکرێنەوە.
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پوختە

بوونی  ئامرازەکانی  لە  یەکێک  یەکەم: 

ناوچەکە،  واڵتانی  لەگەڵ  بەهێز  پەیوەندیی 

ئابووریی  دیبلۆماسییەکی  هەبوونی  لە  بریتییە 

سیاسەتە  هۆی  بە  هەم  ئێران  ئابووریی  بەهێز. 

هەڵەکانی کابینەکانی ڕابردوو کە سەختە کابینەی 

ڕەئی�سی بتوانێ هەڵەکان ڕاست بکاتەوە )هەژاری، 

لە  ئەتۆمی، وشکەساڵی، دەستوردان  بەرنامەی 
هۆی  بە  هەمیش  ناوچەکە(،  واڵتانی  کاروباری 

ئەویش  کە  نێودەوڵەتییەکان  گەمارۆ  و  گوشار 

هەڵەی  سیاسەتی  دەرئەنجامی  لە  هەمدیس 

ئێران لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بووە، وای کردووە 

بەخۆیەوە  زۆرتر  داتەپینی  ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ  کە 

ببینێت، بۆیە سەختە ئێرانی سەردەمی ئیبراهیم 

ڕەئی�سی بتوانێ ببێتە دراوسێیەکی باش بۆ واڵتانی 

هەناردەکردنی  ئایدۆلۆژیای  چونکە  ناوچەکە، 

شۆڕش؛ شادەماری مانەوەی کۆماری ئیسالمیی 

واڵتانی  گشت  بەرژەوەندیی  لەگەڵ  کە  ئێرانە، 

ناوچەکە ناکۆکە و بە هەڕەشە لەسەر مانەوەی 

چاوەڕوان  بۆیە  دەکرێت.  هەژمار  واڵتانە  ئەم 

دەکرێت ناکۆکیی ئێران لەگەڵ واڵتانی ناوچەکە 

بەتایبەتییش تورکیا و سعودیە، قووڵتر و بەهێزتر 

"سیاسەتی  لە  ئایدۆلۆژیایە  ئەم  لوتکەی  بێت. 

دیبلۆما�سی"ی  "سیاسەتی  لەهەمبەر  مەیدان" 

ئیبراهیم  تەنیا  نەک  کە  وەدەرکەوت،  ئێران 
ڕەئی�سی پشتی لەم سیاسەتە نەکردووە، بەڵکوو 

وەک جاران هەر بەردەوامە و تا ئەو کاتەی کە لە 

ئێران سوپای پاسداران بوونی هەبێت، سیاسەتی 

لەگەڵ  بەاڵم  دەبێت.  بەردەوامیی  مەیدانیش 
یارمەتیدەری  مەیدان  سیاسەتی  ئەمەشدا، 

دژاورە  بارودۆخە  لەم  بووە  ئێران  مانەوەی 

ئابوورییەی کە ئێران تێی کەوتووە.

دووەم: سیاسەت لەنێوان واڵتانی ناوچەکە 

بەرمەبنای گەمەی سفری دامەزراوە، ئەگەرچی 

ڕێککەوتننامەی  ڕێگەی  لە   ،٢٠٢٠ ساڵی  لە 

ئەم  بەسەر  گۆڕانکاری  ڕادەیەک  تا  ئەبراهام 

هاوکێشەیەدا لەنێوان هەندێ واڵتی عەرەبی و 

ئێران  تا هەنووکەش  ئیسڕائیلدا هاتووە، بەاڵم 
پەیڕەوی  ناوچەکە  لە  دەرەوەیدا  سیاسەتی  لە 

لە  سەختە  بۆیە  دەکات،  هاوکێشەیەی  لەم 

سەردەمی ڕەئی�سی هیچ گۆڕانکارییەک لەم گەمە 

سفرییەی ئێران لە ناوچەکەدا بێت.

هۆکارانەی  ئەم  گشت  لەگەڵ  سێیەم: 

بریتییە  کە  لەئارادایە  گرنگ  ئەگەرێکی  سەرەوە، 

لە لێکنزیکبوونەوەی ئێران و ئەمەریکا. ڕاستە ئێران 

بە  تایبەت  ڤیەننا  گفتوگۆکانی  پابەندی  ئێستا  تا 

بەرنامەی ئەتۆمییەکەی ئێران نەبووە و کابینەکەی 

ڕادەیەکی  تا  دۆسیەی  ئەم  ڕەئیسییش  ئیبراهیم 

زیاتر  ئەگەر  بەاڵم  خستووە،  پشتگوێ  باش 

جیوپۆلەتیکییەوە،  پەراوێزی  بخرێتە  ئێران  لەوە 

ئابووریی  لەسەر  نەرێنی  زۆر  کاریگەریی  ئەمە 

بۆ  کە  هەیە  ئەگەر  بۆیە  دەکات،  دروست  ئێران 

ناچار  ئێران  الوازییەی،  ئەم  قەرەبووکردنەوەی 
خۆی  ئەتۆمییەکەی  بەرنامە  لەسەر  کە  بێت 

بەتایبەتییش  بکەوێت،  ڕێک  ئەمەریکا  لەگەڵ 

لە  کە  ئەوەی  دەنگۆی  باڵوبوونەوەی  لەدوای 



85

No.2, January 2022

 ٤٠٠ ئێس  مووشەکەکانی  فرۆشتنی  ئەگەری 

لەالیەن ڕووسیاوە بە ئێران، کۆدی ئەم مووشەکە 

دەدات.  ئیسڕائیلی  بە  ڕووسیا  فرۆشراوانە، 

دروست  ئێرانی  بەرپرسانی  بۆ  دوودڵیی  ئەمەش 

کردووە. بەناچاری سەرلەنوێ گفتوگۆکانی لەگەڵ 

ئەمەش  کە  دەکاتەوە،  پێ  دەست  ئەمەریکا 

نێوان  پەیوەندییەکانی  ڕێڕەوی  لەسەر  کاریگەری 

سعودیە  و  تورکیا  لە  یەک  هەر  لەگەڵ  ئێران 
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بزاڤی چەپ لە ئێران، 
لە گەشەسەندنێكی خێراوە 

بۆ پووكانەوەی بەردەوام

ئامادەکردن: ژیلوان لەتیف یار ئەحمەد
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کە  کەوت،  بەدیار  کۆمەاڵیەتییەکان  چینە 

نیمچەسەرمایەدارییان  ئابووریی  بونیادنانى 

لە  ڕوو�سی  سۆسیالیستی  کاریگەریى  و  گۆڕی 

قەفقاز،  ناوچەی  بەتایبەت  ئێران  باکوورى 

بۆ  فیکریی  پەیوەندیى  گرنگى  دەروازەیەکى 

هۆیەوە  بەو  هێنا،  پێک  ئێران  ترى  ناوچەکانى 

لە  بەخێرایی  چەپڕەوى  ئاراستەى  یەکەمین 

کرد،  گەشەی  ئێراندا  باکووری  ناوچەکانى 

چاککردنى  بۆ  کۆمەاڵیەتییان  پڕۆژەیەکى  کە 

هەڵگرتبوو،  ئێرانى  کۆمەڵگەى  شڵەژاوى  بارى 

عامیون”  “ئیجتماعیون  حیزبی  هۆیەوە  بە 

بوو.  دروست  بەلشەفییەکان  پشتیوانیی  بە 

بە  سۆسیالیستی  حیزبێکى  قۆناغەدا  لەم  هەر 

سەرۆکایەتیی  بە  عامیون”  “دیموکراتى  ناوى 

هات،  پێک  ئەسکەندەرى”  میرزا  “سلیمان 

لە  دەکردەوە  جەختی  کارنامەكەیى  کە 

ژیانى  بونیادنانى  و  کۆنەپەرستی  دژایەتیکردنى 

دەستوورى.

تێکۆشانى کۆمۆنیستی پێش دامەزراندنى 

حیزبی تودە لە ئێران

ڕوو�سی؛  ئۆکتۆبەرى  شۆڕ�سی 

شوێنەوارێکى  و  گەورە  وەرچەرخانێکى 

کاریگەرى لەسەر میللەتانى ڕۆژهەاڵت بەگشتی 

کۆمۆنیزم  مانفێ�سی  داناوە.  بەتایبەت  ئێران  و 

موڵکایەتیی  هەڵوەشاندنەوەى  دەربارەى 

ئەو کەسەی  بۆ  تایبەت و خاوەندارێتیی زەوی 

خاکى  بەرفراوانى  ڕووبەرى  لەگەڵ  دەیکێڵێت، 

ئێراندا،  لە  چەپ  ڕەوتی  گەشەکردنى 

پەیوەستە بە پشکوتنی بیری سۆسیالدیموکرات 

ڕێبەریى  لینینەوە  لەالیەن  کە  ڕووسیا  لە 

ئاڵۆزیى  بەرئەنجامى  ڕاستەوخۆ  ئەویش  کرا، 

کۆمەاڵیەتیی  و  ئابووری  سیا�سی،  هەلومەرجى 

قاجاردا  فەرمانڕەوای  هەژموونى  لەژێر  ئێران 

قۆناغە  سەرهەڵدانى  بۆیە  هەر  ڕسکاوە. 
ڕووی  لە  ئێراندا  لە  چەپ  بیری  بەراییەکانى 

کاریگەریى  ژێر  کەوتنە  کردارییەوە  و  فیکری 

لە  بەمەش  ڕوو�سی،  سۆسیالدیموکراتی 

ڕۆشنبیران  توێژی  هاتوچۆی  ئەنجامى 

کۆمەڵگە  ڕوخساری  بە  کاریگەرییان  و 

لە  کرێکارانەى  ئەو  پاشان  ڕۆژئاواییەکان، 

قەفقاز  و  ئێران  باکووری  نەوتییەکانى  کێڵگە 

پەیوەندیى  گرنگى  دەروازەیەکى  دەکرد،  کاریان 

ناوچەکانى  بۆ  مارکسییان  و  چەپ  فیکریی 

یەکەمین  هۆیەوە  بەو  هێناوە،  پێک  ئێران  ترى 

کۆمۆنیزمی  بیرى  و  چەپڕەوى  ئاراستەى 

ئێراندا  باکووری  ناوچەکانى  لە  بەخێرایی 

گەشەی کردووە. لەم ڕوانگەیەوە، چەپ لەنێو 
ڕووى  لە  ئێران  وەک  واڵتێکى  لە  و  �سێ  جیهانى 

و  لینین  ئایدیاکانى  بە  پەیوەستە  مێژووییەوە 
دەسەاڵتخوازی  سۆسیالیستیی  واتە  ستالین، 

و شورەویخوازی.

بەریەککەوتنی  و  قاجار  شاکانى  گەندەڵیی 

ڕۆژئاوا،  لەگەڵ  کۆمەاڵیەتییەکان  پێکهاتە 
زەمینەى دروستبوونى دەستەبژێری ڕۆشنبیری 

تایبەتمەندیى  قۆناغەدا  لەم  ڕەخساند.  نوێی 
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ڕاکێشا،  خوارەوەى  چینەکانى  سەرنجى  ئێران، 

هەروەها دەستەبەرى ئازادیى تاک و یەکسانیی 

سەربەستیی  و  پیاواندا  لەبەرامبەر  ژنان 

و  کرێکاران  مافى  دیاریکردنى  و  ڕۆژنامەوانى 

و  چارەنووس  مافی  دیاریکردنى  بە  ڕەواییدان 

ورووژاندنى سۆزى نەتەوەیى گەالنى ژێردەست 

و جێکردنەوەى دۆزە نەتەوەییەکان لە بازنەى 

ئێران  گەالنى  بۆ  کۆمۆنیزم،  پرەنسیپەکانى 

گرنگییەکى بەرچاوى هەبوو بەتایبەت کە ئێران 

پێکهاتەى  چەندین  و  نەتەوەیە  فرە  واڵتێکى 

سوپاى  کشانەوەى  هەروەها  تێدایە.  جیاوازى 
باکوورى  زەوییەکانى  چۆڵکردنى  و  سۆڤیەت 

نیازەکانى  بەخشییە  زۆری  متمانەیەکى  ئێران، 

سەروەریى  پاراستنی  لەبەرامبەر  سۆڤیەت 

خاکى ئێران.

بۆ  بەلشەفییەکاندا،  کاریگەریى  لەژێر 

ئێراندا  لە  کۆمۆنیزمیی  ڕەوتى  جار  یەکەم 

یەکەمین  هۆیەوە  بەو  پێ،  سەر  خستووەتە 

“عەدالەت”  ناوى  بە  کۆمۆنیستی  ڕێکخراوى 

فراوانبوونى  بە  دواتر  کە  دامەزرا، 

حیزبی  بۆ  گۆڕا  ناوەکەى  بەرپرسیارێتییەکەى 

ژمارەیەک  لەالیەن  کە  ئێران”،  “کۆمۆنیستی 

سەرۆکایەتیی  بە  و  چەپ  کەسایەتیی 

کە  دامەزرا،  زادە”  سوڵتان  ئۆغلۆو  “حەیدەر 

چاودێریی  لەژێر  ڕاستەوخۆ  ڕێبەرایەتییەکەى 

ناوەرۆکێکى  بە  و  هەڵسووڕاوە  لینیندا 

وەرچەرخانێکی  دا  هەوڵی  کۆمۆنیستی، 

سۆسیالیستی لە ئێراندا بەرپا بکات.

ئەم بزاڤە خۆی بە حیزبێکى مارک�سی لینینی 

ناو دەبرد و درووشمگەلێکى بەرز کردبوویەوە، 

بەرپاکردنى  درووشمی  بەرزکردنەوەى  لەوانە: 

هاوکاریکردن  سۆسیالیزمى،  کودەتایەکى 

لەگەڵ یەکێتیی سۆڤیەت و بەردەوامیی خەبات 

دیاریکردنى  بەریتانى،  ئیمپریالیزمى  بە  دژ 

باڵى  لەژێر  ئێران  گەالنى  بۆ  چارەنووس  مافی 

هەڵوەشاندنەوەى  کۆماریدا،  سیستمێکى 

فیوداڵیزم و موڵکایەتیی بێگانە، پشتگیریکردنى 

جیهان. پرۆلیتارییەکانى  شۆڕشە 
بیرى  باڵوبوونەوەى  مەترسیی  لەبەرامبەر 

کۆمۆنیزم و جوواڵنەوە هەرێمییەکانى گیالن و 

بەردەوامیی ڕاپەڕینی سمکۆى شکاک، ڕەزا خان 

دەسەاڵتى  جڵەوى  بەریتانییەکان  پاڵپشتیی  بە 

گرتە دەست، لەم دۆخەدا مێژووى هاوچەرخی 

کە  گۆڕانکارییانەى  ئەو  زادەى  وەک  ئێران 

یەکەمین  و  مەشرووتەخوازی  شۆڕ�سی  پاش 

هاتە  خان  ڕەزا  کودەتاکەى  و  جیهانى  جەنگى 

ئاراوە، بەم جۆرە دەرکەوتنی دیاردەى ڕەزا شا 

هەڵگرتنی  بە  واڵت،  پارێزەرى  و  سومبول  وەک 

خاکى  یەکێتیی  پاراستنی  و  مۆدێرن  هەنگاوى 

هەرێمییەکان،  جوواڵنەوە  ڕاماڵینی  و  ئێران 

شونا�سی بزاڤی چەپی لە ئێران بە ئاڕاستەى باڵى 

ڕاستڕەوی وەرچەرخاند.

کۆمۆنیستەکان،  سەرکوتکردنى  قۆناغی  لە 

 ٥٣“ ناوى  بە  نهێنی  کۆمۆنیستیی  گرووپێکى 

ژمارەیەک  و  ئەرانى”  “تەقی  لەالیەن  کەس”ی 

کە  هات،  پێک  مارکسییەوە  ڕۆشنبیری 
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و  گەڕابوونەوە  ڕۆژئاوا  واڵتانى  لە  زۆرینەیان 

ئەڵمانى  کۆمۆنیستی  حیزبی  کاریگەریى  لەژێر 

پێک  پێشکەوتوویان  مارکسیی  شانەیەکى 

کردەوە  باڵو  بەیاننامەیەکیان  چەند  و  هێناوە 

قۆناغی  بەوە  ئایار،  ١ی  جەژنی  بۆنەی  بە 

نیمچەئاشکرای  شێوەیەکى  گرووپەکە  خەباتى 

بەر  کەوتە  گرووپەکە  هۆیەوە  بەم  وەرگرت. 

لە  کەس   ٥٣ و  سیخوڕییەکان  دەزگا  پەالمارى 

دەستگیر  کۆمەڵەکە  ئەندامانى  چاالکترین 

شا؛  ڕەزا  دەسەاڵتى  کۆتایى  تا  ئیدى  کران، 

چاالکیی کۆمۆنیستی لە ئێراندا پووکایەوە.

تودەییزم وەک نوێنەری بزاڤی چەپى ئێران لە 

قۆناغی سەڵتەنەتى پەهلەویدا

حیزبی تودەی ئێران، وەک دایکى ڕێکخراوە 

هاوچەرخى  مێژووی  کۆمۆنیستییەکانى  و  چەپ 

کاریگەرێتییەکانى  لە  سوودوەرگرتن  بە  ئێران، 

جەنگى دووەمى جیهانى لەسەر ئێران دامەزرا، 

کاتێک “محەمەد ڕەزا” لە شوێنی باوکى دانرا و 

بە  ئێراندا گرتە دەست،  لە  جڵەوی دەسەاڵتى 

لەبەرچاوگرتنی هەڵە و کەموکوڕییەکانى باوکى، 
خۆی  دیموکراتییانەدا  بەرگێکى  لە  دا  هەوڵی 

گیراوانى  ئازادکردنى  کەوتە  و  بکات  نمایش 

دوورخراوان  گێڕانەوەى  سەرلەنوێ  و  سیا�سی 

ئاکامیشدا  لە  ڕاگەیاند،  میدیایی  ئازادیى  و 

ژیانى سیا�سی لە ئێراندا بووژایەوە و قوناغێکى 

بە  کاتەدا  لەم  کایەوە.  هاتە  چارەنووسساز 

تێگەیشتن لە ڕەو�سی خراپی ئێران و کاریگەرییە 

چەپ،  کەسایەتیی   ٢٧ جەنگ،  قورسەکانى 

پاشماوەى  لەسەر  نەتەوەیی،  و  سۆسیالیست 

حیزبی کۆمۆنیستی ئێران و گرووپی ٥٣ کە�سی، 

دامەزراند.  )گەل(  “تودە”  ناوى  بە  حیزبێکیان 

ڕێبەرایەتیی   ،١٩٤١ یەکەمى  تشرینی  ٢٠ی  لە 

سەرۆکایەتیی  بە  ناوەندی  کۆمیتەى  و  کاتى 

“سلێمان میرزا ئەسکەندەرى” پێک هێنرا.

کانوونى  تاکوو   ١٩٤١ یەکەمى  تشرینی  لە 

و  خێرا  پەرەسەندنى  قۆناغی   ،١٩٤٦ یەکەمى 

تودە  حیزبی  جەماوەریی  ئاستی  گەشەکردنى 

وەک  کەمدا  ماوەیەکى  لە  جۆرێک  بە  بوو، 
بەهێزترین ڕێکخراوى جەماوەریی سەر شانۆی 

پێشەنگى  ببووە  و  دەرکەوت  ئێران  سیاسیی 

بێگومان  ناوچەکەدا.  لە  کۆمۆنیستی  تەوژمى 

دەبینییەوە  خۆی  پەرەسەندنە  ئەم  فاکتەرى 

شاهەنشاهی،  لەشکری  ڕووخانى  جگە  لە، 

نیمچەدیموکراتی،  قۆناغێکى  هاتنەکایەی 

سۆڤیەت  سەرکەوتنی  فاشیزم،  پاشەکشەی 

خاکى  نێو  بۆ  سوور  سوپای  هاتنەناوەوەى  و 

و  ئابووری  ڕەو�سی  خراپیی  هەروەها  ئێران، 

گەشەکردنى  بنەڕەتیی  هۆکارێکى  کۆمەاڵیەتی 

ئەو حیزبە بوو. تودەییەکان بە بەرزکردنەوەى 

ڕیفۆرمى  و  هەژاری  بە  دژ  خەبات  بەیداخى 

کۆمەاڵیەتی، وەک حیزبی ڕەنجبەران ناسرابوو، 

ڕاچڵەکاندنى  بووە هۆی  تودەش  تێڕوانینەکانى 

کۆمەڵگە و لەناو ڕۆشنبیرانى ئێرانیدا بوون بە 

گوتارى زاڵ.

شێوەى  لە  تودە  حیزبی  سەرەتادا  لە 
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و  چەپ  نیشتمانپەروەری  حیزبێکى 

نەوەک  ڕیفۆرمخواز  لیبراڵی  دیموکراتخوازی 

کۆمۆنیستی  و  ڕادیکاڵ  شۆڕشگێڕی  حیزبێکى 
نوێنەری  تاقە  بە  خۆ�سی  مەیدان،  هاتە 

لەقەڵەم  دیاریکراو  کۆمەاڵیەتیی  چینێکى 

)گەل( “تودە”  ناوى  بۆیە  هەر  نەدەدا، 

توێژە  تێکڕای  حیزبی  واتە  نا،  لەخۆ  یان 
خۆی  گشتییەکانى  ئامانجە  کە  جیاجیاکان 

ئابووری،  سیا�سی،  وابەستەى  پساندنى  لە: 

خاکى  یەکپارچەیی  سەربەخۆیی،  پاراستنی 

کۆلۆنیالیزم  فاشیزم،  بە  دژ  خەبات  ئێران، 

دەبینییەوە،  ئیمپریالیزم  دژایەتیکردنى  و 

لە:  کارنامەکەى  ناوخۆشدا  لە  هەروەها 

نەتەوەییەکان،  بەرژەوەندییە  پاراستنی 

چەسپاندنى  و  دەوڵەت  بەدامەزراوەییکردنى 

مافە  پاراستنی  و  کار  دڵنیایی  بنەڕەتی،  یاسای 

ئازادییە  دەستەبەرکردنى  کۆمەاڵیەتییەکان، 

پاشماوەکانى  لەڕیشەکێشکردنى  گشتییەکان، 

دەربار و ڕژێمی شا؛ پێک هاتبوو.

سیمایەکى  لە  چلەکاندا  دەیەی  لە  تودە 

هەروەها  بوو،  شکڵگیر  مۆدێرندا  حیزبێکى 

قۆناغە  ئەو  حیزبی  هاوچەرخترین  وەک 

ڕوانگەیەوە  لەم  کراوە،  هەژمار  مێژووییە 

پیشەیی،  ڕێکخراوەی  و  سەندیکا  چەندین 

تەنانەت  هتد،  ژنان...  خوێندکاری،  کرێکاری، 

سوپاى  و  ئەفسەر  لەنێو  نهێنیی  ڕێکخراوێکى 
ڕووى  لە  تودە  شێوەیە  بەم  هەبوو،  ئێراندا 

تێپەڕیوە.  قۆناغێکدا  چەند  بە  مێژووییەوە 

و  کارا  ئۆپۆزسیۆنێکى  وەک  ماوەیەک  بۆ 

پێکهاتنی  لە  بووە  گرنگ  بەشێکى  یاسایی 

سۆڤیەت  پاڵپشتی  ئەویش  ئێران،  ڕووداوەکانى 

جەنگى  لە  شکستەکانى  قەرەبووکردنەوەى  بۆ 

نەوتى  چیاوگی  بەدەستهێنانى  و  جیهانى 
باکوورى ئێران. گومانى تێدا نییە تودە لە ڕووى 

و  هەوراز  چەندین  ڕووبەڕووی  سیاسییەوە 

شکستی  دیارترینیان  کە  بووەتەوە،  نشێوی 

بووە،  موسەدیق  سەر  کودەتاکەى  سەردەمى 

کە ئیدی حیزبی تودە پێی نایە قۆناغی ئاوارەیی، 

کە تا ساڵى ١٩٧٩ى خایاندووە.

بزاڤی چەپی ئێرانى لەبەردەم گوتارى چەپی 

چریکایی )ڕادیکاڵی(دا

و  موسەدیق  کودەتاکەى  شکستی 

و  شاهەنشاهی  لەشکری  کارابوونەوەى 

سەرکوتکارى،  و  ڕەها  دەسەاڵتى  پیادەکردنى 

بوونى ئێران بە ناوچەیەکى ستراتیژیی جیۆئەمنی 

و ئابووری سەرمایەداریی ئەمەریکایی، هەروەها 

زیادبوونى  و  ئۆپۆزسیۆن  پانتایی  گەورەبوونى 

تێکڕای  سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتی  کۆژانى 

چینەکان، لە هەمان کاتدا خێرایی گەشەکردنى 

بزووتنەوە مارکسییەکان و زیادبوونى هەژموونى 

چینی،  ڕادیکاڵیی  کۆمۆنیزمی  و  سۆڤیەت 

و  ڕاکێشا  چاکسازی  زنجیرەیەک  بەرەو  شای 

بەرنامەیەکى بە ناوى “شۆڕ�سی سپی” ڕاگەیاند، 

تا بە ئەنجامدانى هەندێک ڕیفۆرم، سیمایەکى 

مۆدێرن و پێشەکەوتووخوازانە بداتە واڵتەکەى.
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بەناکامى  سپی  شۆڕ�سی  ئەوەی  لەگەڵ 

لە  فیوداڵیی  سیستمی  بنەمای  کرد،  پێ  دەستی 

ئێراندا لەق کرد و ئاڵوگۆڕی لە ژیانی ئابووری و 

هێنا،  پێک  الدێنشین  کۆمەڵگەی  کۆمەاڵیەتیی 

ئەم لێکەوتانە بووە هۆی ورووژاندنى چەپەکان، 

نیمچەداگیرکراو  کۆمەڵگەى  لە  چونکە 
سەرمایەداری  ئێراندا،  نیمچەدەرەبەگى  و 

پەیوەندییەکانى  بەسەر  ئیمپریالیزمیی  و 

بە  ئێرانى  بۆرژواى  و  کرد  زاڵ  بەرهەمهێناندا 

بەستەوە،  سەربازییەوە  و  سیا�سی  بازاڕی 

ئاوەاڵ  ئێراندا  لە  ئەمەریکاى  دەستی  هەروەها 

کرد و کۆمەڵگەى ئێرانیی لە نیمچەفیوداڵیزمەوە 

سەرمایەداریی  پایەکانى  و  گۆڕی  بۆرژوازی  بۆ 

هێنانەپێ�سی  بە  بەاڵم  چەقاند،  تیادا 

یاساى  زەوی،  )ڕیفۆرمى  وەک:  بابەتگەلێکى 

درووشمی  بە  شکست  توانیی  شا  هتد(،  کار... 

بە  پاشەکشە  و  بهێنێت  مارکسییەکان  گرووپە 

وێڕای  بکات.  چەپ  کالسیکییەکانى  داخوازییە 

بەرنامەى  لێکەوتەکانى  دیارترین  لە  ئەوەى 

سەپاندنى  بۆ  بوو  شا  هاندانى  چاکسازی، 

گرووپێکى  هۆیەوە  بەم  تاکڕەوی،  دەسەاڵتى 

لە  شا  تێرۆركردنى  بۆ  هەوڵێکیان  کۆمۆنیستی 

ساڵى ١٩٦٥ شکستی هێنا.

لەسەر ئاستی دەرەکى، بە هۆی دروستبوونى 

ملمالنێ سیا�سی و ئایدۆلۆجییاکانى نێوان چین 

و سۆڤیەت و پەڕەگرتنی زنجیرەیەک شۆڕش و 

ناوەرۆکێکی  بە  سەربازى  و  سیا�سی  بەرخۆدانى 

ماویزمی  بیری  کاریگەریی  لەژێر  سۆسیالیزمیانە 

ناوچەکانى  قوواڵیى  بۆ  پەلکێشبوونى  و  چینی 
چەپڕەوی  ئاڕاستەى  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتى 

گۆڕانى بەسەردا هات، بەم هۆیەوە بزووتنەوەى 

ڕادیکاڵ  خەباتى  شێوەى  سەر  چووە  چەپ 

کارتێکردنى  هۆی  بە  چەکداری.  توندوتیژیی  و 

ئێران  چەپەکانى  لە  بەشێک  ماویزم،  ڕێبازى 

بوونەتە الیەنگرى ڕێبازى ماویزم کە کاریگەریى 

قۆناغەدا  لەم  هەبوو.  ئێران  لەسەر  گەورەیان 

ناوەرۆکى  بە  مارک�سی  بزووتنەوەیەکى  چەند 
ڕێکخراوى  دیارترینیان  کە  هات،  پێک  پارتیزانی 

ئەم  بوو،  ئێران”  خەڵکى  فیدایی  “چریکى 

ڕێکخراوە وەک بزووتنەوەیەکى چەکداری ڕێگەى 

قۆناغێکى  و  بەر  گرتووەتە  پارتیزانیی  خەباتى 

چریکاى توندوتیژ و خوێناوی لە ئێراندا دەستی 

پێ کرد.

کاریگەریى  هۆی  بە  کە  چریکەکان 

کوبایی،  و  چینی  گەشەسەندووى  خەباتى 

موڵکدار  بۆرژوازیەتی  و  سەرمایەداری  بە  دژ 

گۆڕەپانى  نێو  خستە  بیروبۆچوونەکانیان 

سیاسیی ئێران، لە ڕێگەى بڕوابوون بە خەباتى 
ناسەرمایەداری  گەشەی  بنەماى  و  چەکداری 

چاالکییان دژی ڕژێمی شاهەنشا دەست پێ کرد.

بە  توانییان  چریکەکان  قۆناغەدا  لەو 

کۆ  زۆر  الیەنگرێکى  بیروبۆچوونەکانیەوە  هۆی 

بکەنەوە، نەخشەڕێیەکى پێشکەش کرد بۆ هەر 

هەبێت،  چەکى  هەڵگرتنی  تواناى  کە  کەسێک 

بێ  بوو  باوەڕەدا  لەو  ڕێکخراوە  ئەم  چونکە 

بۆرژوازیەتى  و  بوونى چەک، هەرگیز چینایەتى 
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لە ڕێگەى  ناچێت، هەروەها  لەبەین  کۆمپرادۆر 

لێکدانەوەی ورد و زانستیانەى بۆ مارکسیزم و 

دۆخى سیا�سی و ئابووریى ئێران، توانیی قەیرانى 
تیۆریی چەپی ئێرانى بە قازانجى بیروڕاکانى خۆی 

لە  چەپەکانى  ئەوەشدا،  لەگەڵ  بقۆرێتەوە. 

هەر  پێش  خستەوە  شا  ڕژێمی  بەربەرەکانێی 

تەریقەتگەریی  و  ڕۆحانی  و  سوننەتی  ڕەوتێکى 

چاالکییەکی  چەند  هۆیەوە  بەم  ئایینی، 
سەربازییان ئەنجام دا کە دیارترینیان ڕووداوى 

گرتنی سەربازگەى “سیاهکل” بوو، لەگەڵ چەند 

کردەوەیەکى پارتیزانى لە تەقاندنەوەى تۆڕەکانى 

کارەبا و پەالماردانى بنکە سەربازییەکان، بەاڵم 

ڕێکخستنی سیا�سی و چەککداریی چریکەکان تا 

ساڵی ١٩٧٩ ئاکامێکى ئەوتۆی نەبوو.

بزاڤی چەپ لەنێوان هەڵساندنەوە و شکست 

لەپاش شۆڕ�سی گەالنى ئێران

بۆ  تودە  حیزبی  تاکالیەنەى  دۆستایەتیی 

کۆمارى ئیسالمی و لێکەوتنی هەمیشەیی

ساڵى  لە  ئێران  شۆڕ�سی  ڕوودانى  هەروەها 

١٩٧٩ و داڕمانى ڕژێمی شاهەنشاهیی پەهلەوى، 
حیزبی تودە پێی نایە قۆناغێکى نوێ و سەرلەنوێ 

ئۆرگانەکانى،  بونیادنانەوەى  بە  کردەوە  دەستی 
لەم قۆناغەدا تودە کەوتە ژێر کاریگەریى گوتارى 

ڕێبەرایەتیی شۆڕش، هەوڵی دا بە پشتیوانییەکانى 

سۆڤیەت وەک ئۆپۆزسیۆنێکى وەفادار و یاسایی 

لەسەر  پێناوەشدا  لەو  بدات،  نیشان  خۆی 

ئیمام جێی گرت و کەوتە پشتیوانیکردنی  هێڵی 

کۆتا  بە  قۆناغە  ئەم  توندڕەوەکان.  ڕۆحانییە 

لە  چونکە  دادەنرێت،  تودە  حیزبی  سەردەمى 

هەڵیکوتایە  ئیسالمى  کۆماری   ،١٩٨٢ شوباتى 

بەو  و  تودە  الیەنگرانى  و  ئەندام  و  بارەگا  سەر 

هۆیەوە تەواوى شانە و ئۆرگانەکانى لەبەریەک 

هەڵوەشاندووە.

لەو هەلومەرجەدا کۆمیتەى ناوەندیى تودە 

حیزبەکە،  بونیادنانەوەى  بە  کردەوە  دەستی 

تاکتیکى  داڕێژەرى  کە  کیانوری”  “نوورەدین 

سۆڤیەت  سیاسەتەکانى  بەپێی  بوو،  حیزب 

ڕێبەرانى  دەجوواڵیەوە،  خومەینی  بە  بەرامبەر 

وەک  تیۆرستێکى  ڕێگەى  لە  سۆڤیەتیش 
نوێ  تیۆریی  داڕشتنی  کەوتنە  “ئۆلیانۆفسکى” 

بارەیەوە  لەم  شۆڕشەکە،  پاڵپشتیکردنى  بۆ 

ئێران  “شۆڕ�سی  بوو  وا  پێی  برژنێڤ”  “لیۆنید 

چەندین  لە  ئاڵۆز،  و  لێل  بوو  شۆڕشێک 

باڵوکردنەوەى پیرۆزبایى خومەینی لە جەژنى 
کرێکاران، تودەى خستە سەر ئەو بۆچوونەى 
کە ئیمام نوێنەرى زەحمەتکێشانە و خەونى 

چەند دەیەی مافە کرێکارییەکان لەسەر 
دەستی ئەودا دێتە دی
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هۆی  بە  بوو،  دژەداگیرکارى  نوێنەرى  ڕووەوە 

دەردەکەوێت  هەیبوو.  تایبەتمەندییانەى  ئەو 

سۆسیالیستیی  ڕێچکەى  لەسەر  شۆڕشەکە 

جیهانیی دژ بە سەرمایەداریى ئەمەریکییە”، بەم 

بۆچوونانە  ئەو  لەسەر  تودەش  حیزبی  هۆیەوە 

ستراتیژەکانى دیاری کرد.

لە تێڕوانینی تودەدا، شۆڕ�سی ئێران کۆتایی 

کە  هێنا،  شۆڕش  کالسیکییەکەى  شێوە  بە 

شێوەى  سێدا  جیهانى  شۆڕشەکانى  زنجیرە  لە 

گرتبوو، ئەم شۆڕشەى بە بەشێک لە پڕۆسەى 

کرد،  هەژمار  جیهانییەکان  شۆڕشە  بەردەوامى 

بزووتنەوەیەکى  پێگەیشتنی  بەرئەنجامى  کە 

جیهانى  لە  تازە  کە  کرێکارییە  گەشەکردووی 

لەسەر  شۆڕشەکە  پێیەى  بەو  ڕسکاوە،  سێدا 

و  جیهانى  سەرمایەداریى  بە  دژ  خەبات 

پشتیوانى  نراوە،  بونیاد  تااڵنکەر  ئیمپریالیزمى 

بووەتە ئەرک لە پێناو جێگیرکردنى سیستمێکى 

و  کۆمەاڵیەتی  ئاشتەواوى  کە  هاوچەرخ، 

دادپەروەریى ئابووریى فەراهەم بکات. “ئیحسان 

تەبەرى” دیارترین سەرکردەکانى تودە بوو، لەم 

بارەیەوە گوتوویەتی: “هەر چەندە ئەم شۆڕشە 

بوون،  بەشدار  چینوتوێژەکان  سەرجەم 

ڕێبەرایەتى  سایەى  لە  ناوەرۆکەکەى  بەاڵم 

هات،  بەبەرهەم  شۆڕشگێڕیدا  دیموکراسیی 

بە  تودە  حیزبی  کە  بوو  خەباتە  ئەو  ئەمەش 

درێژایى چەند دەیەى ڕابردوو بەدوایدا دەگەڕا”.

حیزبی تودە لە بارەى کۆمۆنیستەکانەوە پێی 

وا بوو بەو تایبەتمەندییەى مارکسیزم هەیەتى، 

ئیسالمی  کۆماری  ئەزموونى  لە  سوود  دەتوانن 

وەربگرن و دەنگ بدەن بە یاسا بنەڕەتییەکانى، 

بکەن  ڕۆشن  بەردەمیان  تاریکەکانى  ڕێگە  تا 

ڕێکخستنێکى  هەر  ئەخالقیی  ئەرکى  بە  کە 

ئیمپریالیزم  دژی  کە  داناوە  کۆمۆنیستی 

ئیسالمى  کۆمارى  پێیەى  بەو  تێبکۆشێت. 

پێویستە  ناوە،  دژەئیمپریالیستی  هەنگاوی 

“بەرەی  دروستکردنى  و  بکرێت  لێ  پشتیوانیی 

ئیمام  لەپاڵ  شۆڕشگێڕەکان”ى  هێزە  یەکێتیی 

خومەینی بە پێویست داناوە.

هەروەها باڵوکردنەوەى پیرۆزبایى خومەینی 

ئەو  سەر  خستە  تودەى  کرێکاران،  جەژنى  لە 

بۆچوونەى کە ئیمام نوێنەرى زەحمەتکێشانە و 

خەونى چەند دەیەی مافە کرێکارییەکان لەسەر 

گوێدانە  بێ  کیانورى  دی.  دێتە  ئەودا  دەستی 

چاولێکەریى  بە  حیزبەکەى،  سیکۆالربوونى 

سۆڤیەت  باڵوێزى  نیگرادۆڤ”ى  “ڤالدمیر 

النەوازانەى  “شۆڕ�سی  ڕایگەیاند:  ئێران  لە 

کە  پرۆلیتارییە  شۆڕ�سی  هەمان  خومەینی 

دێتە  ئاسایی  زۆر  کردووە،  پێشبینیی  مارکس 

و  و  بن  مەزهەبی  گرووپێک  کە  چاو  پێش 

خزمەت  بنەڕەتدا  لە  بەاڵم  نەبن،  مارک�سی 

هەروەها  بکەن”،  زەحمەتکێشەکان  چینە  بە 

واتە  شۆڕشگێڕی  چەمکى  بوو  وا  پێی  کیانورى 

بونیادنانى پێکهاتەیەکى نوێی کۆمەاڵیەتیی بوون 

هەیە،  دژەئیمپریالیزم  شەڕی  بە  باوەڕى  کە 

دژ  کە  شەڕکەرەکەیە  کەسە  شۆڕشگێڕیش 

ناوخۆشدا  لە  سەنگەردایە،  لە  سەرمایەداری 
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دەرەبەگ  و  کۆمپرادۆر  بۆرژوازیەى  دژایەتیی 

دەستی  چونکە  دەکات،  موڵکدارەکان  و 

ئیمپریالیزمە لە ئێراندا و پێویستە بقرتێنرێت.

گوایە  کە  تێڕوانینەوە  لەو  تودە  حیزبی 

لەبەرامبەر  کە  توندڕۆیەى  بەو  ئیمام  هێڵی 

بە  وابەستە  ناوخۆیی  کۆنەپەرستیی 

ئازادیى  دەتوانێت  هەیەتى،  ئیمپریالیزمدا 

لەنێو  دی،  بێنێتە  ئایندەدا  لە  ڕاستەقینە 

سۆسیالیزمى  بەتەنها  دونیادا  گەالنى  تەواوى 

تودەش  ئایندەیەیە،  ئەو  پشتیوانى  سۆڤیەتی 

دەتوانێت ڕۆڵی بنەڕەتى ببینێت لە دروستکردنى 

بە  سۆڤیەتی  بۆیە  هەر  داهاتووەدا،  ئەم 

بیرۆکەى  وەدیهێنەرى  و  ستراتیژی  دۆستێکى 

و  قەڵەم  دەدایە  ناسەرمایەداری”  “گەشەی 

پێی وا بوو لەبەر ئەوەى خومەینی بەتوندى دژ 

ئەمەریکایە، ئابووریى ئێران بەرەو ڕێگەى دوور 

سەرەنجام  دەسووڕێنێت،  سەرمایەدارى  لە 

کەناڵی  دەکەوێتە  و  نامێنێت  ڕێگەیەکى  هیچ 

درووشمی  هۆیەوە  بەم  سۆسیالیستییەوە، 

پەرەپێدانى  قووڵکردنەوەو  و  “چەسپاندن 

شۆڕش”ی بەرز کردبووەوە و پێی وا بوو ئێران 

دەبێت  دیموکراتیکە  شۆڕ�سی  قۆناغی  لە 

چونکە  بکرێت،  ڕێبەرەکەى  لە  پشتگیرى 

شۆڕشگێڕە.  و  نێوەنجى  بۆرژواى  نوێنەرى 

لەگەڵ  توندوتۆڵ  پەیوەندیى  ڕێگەى  لە 

سۆسیالیزم،  بلۆکى  و  سۆڤیەت  یەکێتیی 

بەدی  سۆسیالیستی  شۆڕشێکى  دەتوانرێت 

پەردەى  لەژێر  تودە  کاتێکدا  لە  بهێنێت، 

لە  پرۆلیتاریدا،  ئینتەرناسیۆنالیستیی 

سەرمایەدارییەوە  لە  گواستنەوە  قۆناغى 

گەشەى  شێوەى  دەیتوانى  سۆسیالیزم،  بۆ 

ناسەرمایەدارى بپێوێ. هەروەها تودە بڕوای وا 

بوو کە شۆڕش بەردەوامیی دەبێت، شۆڕشگێڕ 
چارەسەرى  شۆڕش  کە  بداتەوە  پاڵ  کاتە  ئەو 

سەربەخۆیی سیا�سی و ئابووریى لە وابەستەیى 

کردبێت،  چارەسەر  زایۆنیزم  و  ئیمپریالیزم  بە 

لەم  دیموکراتییەکان  مەسەلە  هەروەها 

دیدگایەدا فەراهەم دێت، بەم پێیە بابەتەکانى 

تری کۆمەڵگە لە ئازادی، فرەمینبەرى و پرسە 

بۆچوونى  سێبەرى  لەژێر  هتد،  نەتەوەیی... 

ئیسالمییەوە  کۆمارى  دژەئیمپریالیستی 

دەمێنێتەوە، لە کاتێکدا تێڕوانینی ڕۆحانییەکان 

لە  خۆی  دژەئیمپریالیستیش  نەبوو،  ڕوون 

بێت،  ئەقاڵنى  پێوەرێکى  نەیدەتوانى  خۆیدا 

بخاتە  ئێران  نەیتوانى  دژایەتییە  ئەم  تەنانەت 

سەر ژێرخانێکى ئابووریى سەربەخۆ.

“سەرەکی،  تیۆریی  لە  پەیڕەوى  تودە  حیزبی 

بە  دژ  خەبات  پێیە  بەم  دەکرد،  ناسەرەکی” 

بەرامبەردا  لە  بوو،  سەرەکى  ئەرکى  ئیمپریالیزم 

مەسەلە  ئاست  لە  هەڵوێستوەرگرتن 

ناسەرەکى،  بابەتى  بوونە  نەتەوەییەکان 

لەبەرامبەر  تودە  حیزبی  پێودانگە  بەم 

لە  پارێزگاریکردن  بۆ  نیازپاکى  پێشکەشکردنى 

ئەرکە  پیادەکردنى  ئیمام،  بەرژەوەندییەکانى 

دامەزراندنى  لە  ئینتەرناسیۆنالیستەکەى 

دەوڵەتێکى پرۆلیتاری بووە بابەتێکى ناسەرەکى.
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پشتیوانیی  بەگڕوتینەوە  ڕێبەرایەتییەکەی 

بۆ  کرد  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  تاکتیکەکانى  لە 

قازانجى  بە  شۆڕش  ڕووداوەکانى  وەرچەرخانى 

ڕەوتى مەزهەبیی توندڕەو، بۆ نموونە: دەنگدان 

بە بڕگە دەستوورییەکانى کۆمارى ئیسالمی، کە 

لەسەر بناغەیەکى مەزهەبی شیعی؛ ئێرانى کردە 

واڵتێکى ئیسالمى، هەروەها دامەزراندنى شوراى 

کاتیی شۆڕش و پێکهێنانى سوپا، کە کۆڵەکەى 

سیستمی نوێ بوو. تودە دامەزراندنى شورایەکى 
شۆڕشگێڕی  کارى  مەزنترین  بە  جۆرەى  لەو 

دانا، لەو باوەڕەدا بوو کە بوونى ئەم هێزانە بۆ 

پاراستنی  و  ئێران  یەکپارچەیى  لە  بەرگریکردن 

ئازادى و مافە دیموکراتییەکان یەکجار گرنگن، 

پاڵ  خستە  خۆی  دەنگى  هۆیەشەوە  بەم  هەر 
کۆمارى  کاتەى  لەو  هەروەها  فەقیه،  ویالیەتى 

ئەمنیەتى  و  ئیتالعات  ئاژان�سی  ئیسالمیی 

چاودێریى  مەبەستی  بە  “ساواما”ی  نەتەوەیی 

زانیاریى  کۆکردنەوەى  و  ئۆپۆزسیۆنەکان  هێزە 

کەوتە  تودە  حیزبی  کرد،  دەرگیر  سیخوڕی 

هاوکاریى “ساواما”، لە هەوڵێکیدا لە حوزەیرانى 

کودەتاى  توانیویانە  کە  ڕایانگەیاند   ١٩٨٠

“نۆژە” ئاشکرا بکات.

هێزانە  ئەو  هەموو  دژى  تودە  هەروەها، 

بوو کە لە ڕووی کردارییەوە دژی ڕۆحانییەکان 

گەلەکەى  تەواوى  و  ئێران  دژی  بە  و  بوون 

دەزانى و ناونیشانى )پایەی پێنجەمى ئەمەریکا، 

لێ  ناتۆ(یان  و  بەعس  داردەستی  دژەشۆڕش، 

بە  وەرچەرخان  لەبریی  تێڕوانینە،  ئەم  نابوون. 

ئاڕاستەى ڕەخساندنى زەمینەى دیموکرا�سی، بە 

لەنێوان  ئەو دوژمنایەتییەکى قووڵترى  جێگەى 

کرد،  دروست  تردا  جیاجیاکانى  هێزە  و  تودە 

چەپەکان،  هێزە  پەرتکردنى  لە  جگە  ئەمەش، 

و  و  بەرهەڵستکارەکان  بۆ  بوو  مەزن  زەبرێکى 

ئیسالمی.  کۆمارى  لەبەرامبەر  داڕووخانیان 

بەتوندى  بەڵکوو  نەوەستا،  بەمەشەوە  تودە 

و  وەستایەوە  بەرهەڵستکارەکان  هێزە  دژى 

ئیسالمی  کۆمارى  کە  دژەشۆڕشیش  پاکتاوى 

“قۆناغی  بە  تودەوە  لەالیەن  دابوویە،  دەستی 

سێیەمى شۆڕش” ناو دەبرا.

خومەینی  ئیمام  ئەمانەشدا،  لەگەڵ 

بوو  ئایدۆلۆجییەکان  سنوورە  بە  باوەڕی 

جیهانى  خودایی،  یاسایی  جێبەجێکردنى  بۆ 

ئەوانیش  بەش،  دوو  بۆ  کردبوو  دابەش 

“دەسەاڵتدار و بێدەسەاڵت” بوو، بەم هۆیەوە 

درووشمی  هەڵگرتنی  بە  ئیسالمی  کۆمارى 

چەسپاندنى  و  ڕۆژئاوا”  نە  ڕۆژهەاڵت،  “نە 

سەرەکیترین  فەقیه،  ویالیەتى  دەسەاڵتى 

لە  کردەوە.  بەتاڵ  تودەی  حیزبی  تێڕوانینەکانى 

دوژمنی  بە  کۆمۆنیستەکانى  خومەینی  کۆتاییدا 
شکێنەرى  بە  مارکسیزمى  و  ناساند  ئیسالم 

برد،  ناو  موسوڵمان  مرۆڤی  کەرامەتى 

خیانەت  تاوانى  بە  تودە  ڕێبەراتیی  سەرەنجام 

بە شۆڕش و سیخوڕی بۆ سۆڤیەت سزا دران 

ساردوسڕەکانى  شارە  بۆ  پاشماوەشەکەى  و 

ئەورووپا ڕاوەدوو نران، سەرکردایەتییەکە�سی 

بە   ١٩٩٠ تا ساڵی  مایەوە،  بێپالن  و  هێندە کز 
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شێوەیەکى نیمچەفەرمى 

هەڵوەشا،  لەبەریەک 

حیزبی  شێوەیە  بەم 

دێرینترین  وەک  تودە 

لەتەنیشت  چەپ  حیزبی 

مەزهەبیدا،  سیستمێکى 

نەرێنییان  کاریگەرییەکى 

ڕووداوەکانى  لەسەر 

و  شۆڕش  پاش 

چارەنوو�سی بزووتنەوەى 

ی  نە زا خوا وتوو پێشکە

چەپی ئێرانى هەبووە.

بەکوردستانیبوونى چریکەکان و 

فۆرمولەبوونەوەى خەباتى چریکایی

ئێران،  خەڵکى  فیدایی  چریکى  ڕێکخراوى 
سەرلەنوێ  شاهانشاهی؛  ڕووخانى  لەگەڵ 

بە  و  هێنایەوە  پێک  ڕیکخراوەکەیان  ناوکی 

ناوچەیەکى  وەک  کورد  دۆخی  لەبەرچاوگرتنی 

چریکایی،  خەباتى  ڕەخساندنى  بۆ  گرنگ 

ڕادیکاڵی  خەباتى  مەیدانى  بۆ  کوردستانیان 

یەکەمین  چریکەکان  ڕووەوە  لەم  هەڵبژارد. 

لە  زووتر  کە  بوون،  ئێرانی  چەپی  ڕێکخراوى 

هەر الیەنێکى تر لەدواى سەرکەوتنی شۆڕ�سی 

چەندە  هەر  دامەزراند.  خۆیان  لقی  ئێران، 

کوردیان  گەلی  داخوازییەکانى  چریکەکان 
خودموختاری  بەرنامەى  چوارچێوەى  لە 

جوواڵنەوەى  بەاڵم  بوو،  پەسەند  )ئۆتۆنۆمی( 

ناو  بەرگرى  بزووتنەوەى  بە  کوردیان  گەلی 

کوردستان  واقیعى  دەدا  هەوڵیان  و  دەبرد 

سەرتاسەرییەکەى  بزووتنەوە  بە  ببەستنەوە 

خەڵکى  فیدایی  چریکى  ئەوەى  لەگەڵ  ئێران. 

لەگەڵ  فیکرییان  و  سیا�سی  پەیوەندیی  ئێران 

حیزبی  لەگەڵ  هاوکات  بووە،  باش  کۆمەڵە 

خەباتى چەکداری و گرنگیدان بە کێشەی 
نەتەوەی کورد، خاڵی بنەڕەتى پێکهاتنی 

“کەمینەکان” بوو
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لە  )حدکا(  ئێران  کوردستانى  دیموکراتى 

بەرقەرار  دۆستایەتییان  تاکتیکییەوە  ڕووى 

زۆرینەى  بەنێو  چریکەکان  ئەوە  وێڕاى  بووە، 

لەنێوان  کوردستان  گرنگەکانى  ڕووداوە 

سااڵنى )١٩٧٩-١٩٨٠( هەڵسووڕاون، لەوانە: 

لە  سنە،  و  مەهاباد  سەربازگەى  چەککردنى 

پێکهاتنی  و  سنە  خوێناویى  نەورۆزى  شەڕی 

شورای شارى سنە، کۆچی گەورەى مەریوان، 

شەڕی �سێ مانگە، بەشداریکردن لە دەستەى 

ڕۆژەى   ٢٤ شەڕی  کورد،  گەلی  نوێنەرایەتیی 

بە  تایبەت  هەڵوێستی  و  هتد  سنە...  شارى 

خۆیان هەبووە.

خەڵک  فیداییانى  چریکی  ئەوەى  لەگەڵ 

وەک هێزێکى چەپئاژۆی توندڕەو و بەئەزموونى 

ئایدۆلۆژیایەکى  بە  سەردەمى شاهانشاهی، کە 

نێو  هاتووەتە  پێشکەوتووخواز  و  هاوچەرخ 

کوردستانەوە،  و  ئێران  سیاسیی  گۆڕەپانى 

ناوەندگەرایی  الوازیى  ئەنجامى  لە  بەاڵم 

ڕێکخراوەکە و نەبوونى بەرنامەیەکى چەسپاو، 
زۆری  بە�سی  لە  خۆهەڵقورتاندن  هاوکات 

لە  زیاتر  کوردستان،  و  ئێران  ڕووداوەکانى 

و  لێکترازان  ڕووبەڕووی  تر  ڕێکخراوێکى  هەر 

هەر  بووەتەوە،  جەماوەری  ئاستی  داکشانى 

ڕێبەرایەتییەکەى  نادروستی  مامەڵەی  بۆیە 

بۆ  مارکسیزم  نازانستییانەى  وەرگێڕانى  و 

لە  داکۆکیکردن  و  گۆڕانکارییەکان  و  ڕووداو 

بووە  ئێران،  خاکى  یەکێتیی  درووشمەکانى 

الیەنى  دوو  بۆ  ڕێکخراوەکە  دابەشبوونى  هۆی 

“زۆرینەکان”  چی  هەر  کە  کەمینە”،  و  “زۆرینە 

تودە  سخوڕییەکانى  و  نفووز  هۆی  بە  بوو، 

پاشان  چریکەکان،  تەشکیالتى  لەنێو 

هەڵگیرساندنى جەنگى ئێران-عێراق و بەرگرتن 

پشتیان  ئێران،  دابەشبوونى  لە مەترسییەکانى 

و  کرد  کورد  گەلی  نەتەوەیی  جوواڵنەوەى  لە 

هەنگاوەکانى  و  ئیسالمی  کۆمارى  پشتیوانیی 

ئیمپریالیزم  دژایەتیکردنى  لە  مەزهەبییان  باڵی 

و  هێز  تەواوى  هۆیەشەوە  بەم  کردووە. 

خۆیان  کوردستاندا  لە  چەکدارەکانیان 

ڕادەستی کۆمارى ئیسالمی کرد و تا ساڵى ١٩٨٣ 

بەر  کەوتنە  چاوەڕواننەکرا  شێوەیەکى  بە 

ئیسالمی  کۆمارى  سەربازییەکانى  دەزگا  هێر�سی 

ڕیشەکێش  ڕێکخراوەکەیان  تەواوى  بەوەش  و 

وەک  “کەمینەکان”،  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  کرا. 
کۆمارى  بە  دژ  چەکداریی  سیا�سی  ڕەوتێکى 

ستراتیژییەکانى  و  سیا�سی  هەنگاوە  و  ئیسالمی 

خەباتى  بە  درێژەیان  هاوکات  وەستاوەتەوە، 

بڵێین  دەکرێت  دا.  کوردستان  لە  پارتیزانی 

کێشەی  بە  گرنگیدان  و  چەکداری  خەباتى 

پێکهاتنی  بنەڕەتى  خاڵی  کورد،  نەتەوەی 

چوارچێوەیەدا  لەم  بوو،  “کەمینەکان” 

لە  بەشێک  وەک  “کەمینەکان”  چەندە  هەر 

خۆیان  سەرتاسەری  بزووتنەوەیەکى  و  چریک 

و  پێگە  و  هێز  تەواوى  بەاڵم  ناساندبوو، 

بۆیە  هەر  بوو،  کوردستاندا  لە  الیەنگرانیان 

کۆمەاڵیەتییەکانى  و  سیا�سی  هێزە  هاوشانى 

بۆ  کردووە  ئامادە  خۆیان  کوردستان 
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بەو هۆیەوە  پارتیزانی،  بەرخۆدانى  ئەنجامدانى 

“کەمینەکان” لەنێوان سااڵنى )١٩٨٠-١٩٨٨( 

لە  کوردستاندا  ڕووداوەکانى  لە  بەشێک  لە 

ڕووى چەکدارییەوە ئامادەییان هەبوو.

ئەڵقە و ڕێکخراوە چەپە ناوەندییەکانی ئێران

 ،١٩٧٩ شۆڕ�سی  هەڵگیرسانی  پاش 

کە  ڕەسەنانەى  ڕێکخراوە  و  حیزب  لەو  جیاواز 

ڕیشەیەکى قووڵیان لەنێو پێکهاتەى کۆمەاڵیەتی 

چەندین  هەیە،  ئێراندا  کۆمەڵگەى  سیاسیی  و 

چەند  و  ناوەندی  چەپی  کۆمۆنیستیی  ئەڵقەی 

ڕێکخراوی مارک�سی لینینی بە ناوەرۆک و شکڵی 

جیاواز شێوەیان گرت، ئەم ئەڵقە و ڕێکخراوانە 

بلۆکى  نێوان  ملمالنێی  لە  ناوەندییان  ڕێبازێکى 

سەرمایەداریی  و  سۆڤیەتی  سۆسیالیستیی 

بەشێک  نەبوونەتە  و  بەر  گرتووەتە  ئەمەریکی 

ئەم  ئەوەى  وێڕاى  هەروەها  ملمالنێیە.  لەو 

ڕێکخراوانە وەک بزووتنەوەیەکى سیاسیی گەورە 

شێوەی  لە  بەاڵم  دەرنەکەوتوون،  کاریگەر  و 

لینینی دەستیان بە خەباتى  ڕێکخراوى مارک�سی 

شێوەیەکى  بە  و  کردووە  چینایەتى  و  سیا�سی 

ژینگەى  لەگەڵ  خۆیان  داوە  هەوڵیان  تاکتیکى 

کۆمەڵگەکەیان  کۆمەاڵیەتیی  و  سیا�سی 

بگونجێنن، لە نموونەى ئەم ڕێکخراوانە:

یەکەم: حیزبی ڕەنجبەران 

لینینی،  مارک�سی  چەپی  ڕێکخراوێکى  وەک 

چینی،  کۆمۆنیستیی  حیزبی  کاریگەریى  سای  لە 

ئەڵقەیەکى  چەند  یەکگرتنی  ئەنجامى  لە 

هەنگاوی  وەک  هاتووە.  پێک  کۆمۆنیستی 

بۆ  خۆیان  خەباتى  سەرەتاوە  لە  هەر  سیا�سی، 

کردووە.  تەرخان  سەدر”  “بەنی  سەرکەوتنی 

هەروەها حیزبی ڕەنجبەران لەو سۆنگەیەی کە 

کاریگەریی  و  نەبووە  بەهێز  و  گەورە  حیزبێکى 

لەسەر ڕووداوەکانى ئێران کەم بووە و پێگەیەکى 

الوازیان هەبووە، ڕێبەرایەتییەکەى وای نیشان 

کۆمەڵگەى  هەمیشەیی  چارەسەری  کە  داوە 

ئێران بە ئەمڕۆشەوە لەنێو کارنامەى حیزبەکەدا 

الواز  پراکتیکییەوە  بارى  لە  بەاڵم  چەسپاوە، 

بە  هەر  و  هەڵوێستن  کەم  و  کورتدەست  و 

ئێران،  دەرەوەى  بۆ  سەدر  بەنى  هەڵهاتنی 

دووچارى شپرەزەیی و کێشەى ناوخۆیی بووتەوە 

و  کورت  ڕاگەیەنراوی  لە  جگە  ئێستاشدا  لە  و 

الواز؛ نەخشێکى ئەوتۆیان نییە.

دووەم: پەیکار 

باڵی  و  لینینی  مارک�سی  ڕێکخراوێکى  وەک 

لە  خەڵک،  موجاهدینی  ڕێکخراوى  چەپی 

سەرەتاى ساڵى ١٩٧٧ پێک هاتووە. پەیکار وەک 

بەشێک لە هێزە چەپەکانى تر، باوەڕیان بە پر�سی 

ڕەسەنى  پرسێکى  وەک  ئێران  گەالنى  نەتەوەیی 

تاکتیکى  شێوەیەکى  بە  بەاڵم  نەبوو،  مێژوویی 

کوردستانیان  خۆیان  هەڵسەنگاندنى  بەپێی  و 

هەڵبژاردووە.  چەکداری  و  سیا�سی  خەباتى  بۆ 

لەگەڵ ئەوەدا، پەیکار لە کوردستاندا پێگەیەکى 

جەماوەریی نەبوو، چونکە ئەندامەکانى خاوەنى 

سیا�سی  بوونی  پێشینەیەکى  چەشنە  هیچ 

نزیکیی  هۆی  بە  بەاڵم  ناوچەکەدا،  لە  نەبوون 
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کۆمەڵە  لە  خۆیان  بەتەواوى  ئایدۆلۆجی، 

لە  بەرچاو  ڕادەیەکی  بە  کردووەتەوە،  نزیک 

بۆنەدا  زۆر  لە  ئۆرگانییەوە  ڕێکخستنی  ڕووی 

کۆمەڵەیان  چاالکییەکانى  و  کار  شوێنهەڵگرى 

هێزەکانى کۆمەڵەدا  لەپاڵ  ئەوە  وێڕاى  کردووە، 

دژ  چەکدارییان  ڕووبەڕووبوونەوەى  چەندین 

“قیادە  وەک  و  ناوخۆ  دەرەبەگەکانى  و  هێز  بە 

“سوپاى  وەک  مەزهەبییەکانى  هێزە  و  مۆقەتە” 

پێشمەرگەى  و  ئێران”  کوردستانى  ڕزگاریی 

موسوڵمان ئەنجام داوە.

سێیەم: ڕێکخراوى یەکگرتنی کۆمۆنیستی 

و  کۆمۆنیستی  چەپی  ئەڵقەیەکى  وەك 

مەحفەلێکى تیۆری ڕۆشنبیری، دەستی کردووە 

کار  تەنها  ڕێکخراوە  ئەم  سیا�سی.  چاالکیی  بە 

ئایدۆلۆجییەوە  و  فیکری  باڵوکراوەى  ڕووی  لە 

مەیدانى  لە  مەبەستەش  ئەم  بۆ  و  دەکات 
سەربارى  نییە،  جیددیی  جووڵەیەکى  واقیعیدا 
فیکری  جەنگێکی  خزاندووەتە  خۆی  ئەوەى 

چەپەکان  ئەڵقە  و  هێز  زۆری  بەشێکى  لەگەڵ 

و  بۆرژوا  خەباتى  بە  چەپ  بزاڤێکى  هەر  و 

هەر  دەزانن.  بەرچاوتەنگ  ناسیۆنالیستی 

چەکدارییان  شانەیەکى  ڕێکخراوە  ئەم  چەندە 

پێک هێناوە، بەاڵم بەزوویى ئاشکرابوونیان ئەم 

هێر�سی  بەر  کەوتنە   ١٩٨١ کۆتایى  لە  گرووپە 

ئەندامەکانى  لە  ژمارەیەک  و  ئەمنییەکان  دەزگا 

چاالکییەکانیان  چەندە  هەر  کراون.  دەستگیر 

واڵتانى  لە  ئەمڕۆ  تا  بەاڵم  بوو،  الواز  بەتەواوى 

ئەورووپا سەرقاڵی باڵوکراوەن.

یەکێتیی  ڕێکخراوی  چوارەم: 

کۆمۆنیستەکانى ئێران 

ناوەندی  چەپی  کۆمۆنیستیی  ئەڵقەیەکى 

دامەزرا،   ١٩٧٨ سەرەتاکانى  لە  بوون، 

ڕووخانى  سەروبەندى  لە  گرووپە  ئەم 

نووسین  ڕێگەى  لە  شاهانشاهیدا  ڕژێمی 

و  مەزهەبی  باڵى  دژى  بۆچوونەکانیانەوە  و 

وەستاون،  ئیسالمییەکان  ڕەوتە  تەواوى 

دژایەتیکردنى  پاساوى  بە  گرووپە  ئەم  بەاڵم 

سەرسەختی  داکۆکیارى  بوونە  ئیمپریالیزم، 

کۆمارى ئیسالمی، هەروەها هەوڵیان داوە لە 

بیروڕای  باڵوکراوەکانیان،  و  نووسین  ڕێگەى 

پاشان  جەماوەر،  قوواڵیى  بگەیەننە  خۆیان 

چەکدارییان  بچووکى  دەستەیەکى  چەند 

بەتایبەت لە کوردستان  پێک هێناوە و لەپاڵ 

هێزەکانى کۆمەڵەدا چاالکییان ئەنجام داوە، 

کوردستاندا  لە  بۆچوونیان  بەزوویى  بەاڵم 

ئێرانیان  گۆڕدراوە و بەم هۆیەوە بەیەکجارى 

جێ هێشت.

کرێکارانی  حیزبی  پێنجەم: 

ئێران  سۆسیالیستیی 

بە  سەر  ناوەندیی  چەپی  ڕێکخراوی  تاکە 

ڕێبازى ترۆتسکی بوون، کە لە ئابی ١٩٧٩ لە 

گرووپى  �سێ  یەکگرتنی  ئەنجامى  لە  ئێراندا 

پێک  ئێران(  ستار،  کۆمیتەى  )ئەورووپا، 

چەپەکانى  لە  جیاواز  گرووپە  ئەم  هاتبوو. 

ئێرانییانە  خوێندکارە  ئەو  ئەندامەکانى  تر، 

بوون کە لە ئەمەریکا نیشتەجێ بوون و وەک 
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بە  دژ  کۆمۆنیست  و  چەپ  ئۆپۆزسیۆنێکى 

تێدەکۆشان،  ئیسالمی  کۆمارى  دەسەاڵتى 

الیەنگریان  جەماوەری  ئاستی  لەسەر  بەاڵم 
کەم بووە. ئەم گرووپە بە شێوەیەکى کرداری 

مەوداى  چونکە  نەبووە،  ئەوتۆیان  چاالکیی 

کاری سیا�سی و تەشکیالتیان بەرتەسک بوو، 
بەاڵم لە ڕووی تیۆرییەوە یەکەمین ڕێکخراوى 

دیاریکردنى  مافی  درووشمی  کە  چەپە 

تر  هێزێکى  هەر  لە  جیاواز  چارەنوو�سی 

کارنامەکەیدا  لەنێو  ئێران  گەالنى  بۆ 

چەسپاندووە.

شۆڕشگێڕیی  ڕێکخراوی  شەشەم: 

کرێکارانى ئێران )راە کارگر(

ناوەندی  چەپی  کۆمۆنیستیی  ڕێکخراوێکى 

بوون، لە حوزەیرانى ساڵى ١٩٧٩ دامەزراوە. 

چەپی  لە  ڕەخنەگرتن  بە  ڕێکخراوە  ئەم 
خۆی  چینی  ڕادیکااڵنەى  خەباتى  و  کالسیکی 

بە هێزە  بەراورد  “راە کارگر”  ئاشکرا کردووە. 

سەرتاسەرییەکانى  چەپە  و  ئۆپۆزسیۆن 

مەیدان،  هاتوونەتە  درەنگتر  ئێران،  دیکەى 

چەند   ١٩٨٠ ساڵى  سەرەتاى  لە  هۆیەوە  بەو 

ڕێکخراوەکە  فەرمیی  لقی  وەک  کۆمیتەیەکى 

بەرپاکردنى  بۆ  کرێکاران  هاندانى  ئامانجى  بە 

کارگر”  “راە  هێناوە.  پێک  چینایەتی  خەباتى 

داوە  هەوڵی  کۆمۆنیستی  حیزبێکى  وەک 

سەرتاسەریی  چەپی  بزووتنەوەى  بە  خۆی 

ڕوانگەى  لە  بۆیە  هەر  بدات،  گرێ  ئێرانەوە 

چینایەتییەوە دەڕوانێتە سەرجەم کێشەکان.

بزاڤی چەپى ئێرانی لە ئێستادا

ئەڵقە  و  ڕێکخراو  و  حیزب  ئەوەى  لەگەڵ 

فکیرییە چەپڕەو و کۆمۆنیستییەکان لە ئێراندا 

ڕیشەیەکى قووڵی مێژوویی و سیاسییان هەیە، 

لە چەندین هەلومەرجی ئابووری و کۆمەاڵیەتی 

بەرچاویان  و  دیار  نەخشێکى  سیاسیدا  و 
کۆماری  جێگیربوونی  دوای  بەاڵم  هەبووە، 

ئیسالمی و ڕێگەى هەڵەی چەند بارە کراویان، 

نەک  کۆمۆنیزم  و  چەپ  بزووتنەوەی  تەواوى 

دوورەواڵتیشدا  و  تاراوگە  لە  بگرە  ناوخۆ،  لە 

ئایدۆلۆجی  قووڵی  قەیرانێکى  ڕووبەڕووی 

کۆمەاڵیەتی  و  سیا�سی  هاوکات  فیکری  و 

و  ئایدۆلۆجی  ڕووی  لە  ئاشکرایە،  وەک  بوون. 

باقیی  وەک  ئێران  چەپی  تێکۆشانى  فیکرییەوە 

و  سۆڤیەت  داڕمانى  لەدواى  تر  چەپەکانى 

هەژموونى  و  سەرمایەداری  دونیاى  بااڵبوونى 

ئەمەریکاییانە بەسەر گڵۆباڵەزسیۆن و جیهانى 

تەواوەتى  پاشەکشەیەکى  پۆستمۆدێرنیزمدا 

و  چەپ  کالسیکییەکانى  داخوازییە  بە 

ئەو قەیرانە  لەوەش  بەر  سۆسیالیزم کردووە، 

چەپ  دونیای  بەسەر  بەردەوامانەى  و  قووڵ 

کەمتر  ناوخۆدا،  لە  هاتووە  کۆمۆنیزمدا  و 
نەبوون لە هەر کێشەیەکى تر کە بووەتە هۆی 
الوازبوونى بزاڤی چەپ. هەر بۆیە بەشێکى زۆری 
فیکری  ناتەبایی  هۆی  بە  ئێران  چەپەکانى  هێزە 

بەرەی  بەسەر  دابەشبوونیان  و  ئایدۆلۆجی  و 

چەپدا،  هەرێمییەکانى  و  جیهانى  ئۆردووگا 

سەرکەوتن  گریمانەى  و  دەرفەت  زۆرینەى 
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لەدەست  خۆڕێکخستنەوەیان  سەرلەنوێ  یان 

سیاسییەوە  ڕووی  لە  شێوەیە  بەم  داوە، 

بە  داوە  ڕووی  زۆروبۆر  دابەشبوونێکى 

و  ئەڵقە   ٣٦ ئێستادا  لە  کە  ئەوەى  نموونەى 

لە  کۆمۆنیستی  ڕێکخستنی  و  حیزب  شانەى 

تەنانەت  هەن،  ئەورووپادا  گەورەکانى  شارە 

واڵتانى  لە  فیدایی  چریکی  وەک  ڕێکخراوێکى 

ئەڵمانیا و بریتانیادا دابەش بوون بەسەر ١٧ 

الیەکى  لە  یەک،  بە  دژ  ڕێکخراوەیی  شانەى 
ترەوە ئەم هێزانە بە هۆی دوورییان لە ناوخۆی 

تەنانەت  و  ئۆرگان  و  شانە  هاوکات  و  واڵت 

سەرکردەکانیشیان کە بۆ زیاتر لە �سێ دەیەیە 
بەتەواوى  نەبینیوەتەوە،  واڵتەکەیان  ناوخۆی 

لەسەر  کاریگەرییان  کەمترین  و  بوون  الواز 

چەشنە  بەم  نییە.  ئێران  ناوخۆی  هەلومەرجى 

کۆمۆنیزمییەکانی  ڕێکخستنە  پەڕاگەندەبوونى 

لە  ڕێبەرەکانیان  نیشتەجێبوونى  و  ئێران 

بێت  تا  کە  کردووە  وای  ئەورووپا،  واڵتانى 

و  بتەکنەوە  لێیان  الیەنگرانیان  و  ئەندام 

بۆرژوا  ژیانى  بە  بن  قایل  سەرکردەکانیشیان 

دەستهەڵگریی  و  ئەورووپایی  وردەبۆرژوایی  و 

ئێستادا  لە  سۆسیالیزم.  و  چینایەتی  خەباتى 

ئەوەى بەدی دەکرێت، تەواوى هێزە چەپەکانى 

ئۆپۆزسیۆنیی  تایبەتمەندیى  و  خاسیەت  ئێران 

چاالکییەکانیان  و  کار  هەیە،  بەردەوامیان 
پەڕاوى  و  میدیایی  کارى  چوارچێوەى  لە 

وردەڕەخنە  و  گلەیی  هەندێک  بۆ  ڕۆژنامەکان 

ئێران  حکومەتى  وزارییەکانى  کابینە  لە 

بیرەوەریی  و  مێژووییەکان  گێڕانەوە  یاخود 

لەبریى  و  ڕەخنەگرتن  بۆ  سەرکردەکانیان 

قەتیس  خۆڕێکخستن؛  و  بەخۆداچوونەوە 

ماوە.

سوود لەم سەرچاوانەى خوارەوە وەرگیراوە:
سعبد  ت.  اوین،  زندان  تا  شا  ازکاخ  ترقی:  احسان   .١

ازرى، مۆسسە خدمات فرهنگى رسان تهران، ١٣٧٢.
حزب  انتشارات  چ٤،  مبارزە،  الفباى  طبرى:  احسان   .٢

تودە ایران، تابستان ١٣٩٠ش.
٣. اخبارهاى جنگ در کردستان شهرهاى )مهاباد، سنە، 
)اکثریت(،  خلق  فیدای  چریکهاى  سازمان  انتشارات  بوکان(: 

ابان ماە ١٣٥٩.
دوم،  شمارە  بهمن،   ٢٢ سنندج:  خونین  نوروز  بیاد   .٤

اسفند ١٣٥٩، ٣٥.
انتشارات سازمان  پیکار، چ٣،  تاریخ سازمان  نام:  بی   .٥

پیکار در خارج ازکشور، ١٣٨٠.
٦. چیاء الدین املوتى: فیولی از تاریخ موبارزات سیا�سی و 

اجتماعی ایران، چاپخش، تهران، ١٣٧٠.
فاێلە  در  ایران  تاریخ  راەآیندەاست  چراغ  گذشته   .٧
انتشارات  چ١٠،  جامی،  از  پژوهش   ،١٢٩٩-١٣٣٢ کودتا  دو 

ققنوس، تهران، ١٣٧٧.
املان  امنتی  معچد  ایران  تودە  حزب  پناهى:  عباس   .٨

شرقی، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، بهمن ١٣٨٧ش.
گبقه  ازادى  راە  در  پیکار  سازمان  کردستان،  پیکار   .٩

کارگر-کمیتە کردستان، شمارە )١(، ١٣٥٩/٤/٧.
١٠. خبرنامە کردستان: سازمان چریکهاى فیداى خلق-

شاخە کردستان، شمارە )٥٨(، ١٣٥٩/٢/٢.
انقالبی  کارگران  ارگان سیاسیی سازمان  کارگر،  راە   .١١
ایران )راە کارگر(، شمارە )٢٨(، دورە دوم، سال هفتم، تیرما 

.١٣٦٥
)راە  ایران  انقالبی  کارگران  سازمان  کریکار،  ریگاى   .١٢

کارگر(-کمیتە کردستان، شمارە )٣(، سال اول، مهر ١٣٦٢.
١٣. قطعنامه در مورد انشعاب راست از حزب، کنگرە 

پنجم حزب )بە اتفاق ارا(، سپتامبر ٢٠٠٤.
سپاە  دفتر  سنندج،  در  پاسداران  سپاە  فعالیت   .١٤
سیا�سی،  پژوهشهاى  و  اطالعات  انتشارات  چ٢،  پاسداران، 

.١٣٨٣
اداى  رادیو  گفتارهاى  از  منتخبی  اورامان،  فاجعە   .١٥
رویداد  درباە   ،)٦٣ ماە  اژر   ٩ تا  ابان   ٢٩ )از  ایران  انقالب 

اورامان )١(، انتشارات مرکزى کومەلە، ١٣٦٣.



104

No.2, January 2022



105

No.2, January 2022

وەرگێڕان



106

No.2, January 2022

قەیرانە ناوچەییەكان و دەرفەتە 
سەربازی و ئەمنییەكانی هەڵقواڵو 

لە ڕێككەوتنە ئەتۆمییەكە

د. مەهدی میرزادەی كوهشاهی   l   و: جەواد حەیدەری



107

No.2, January 2022

و  تیرۆریست  گرووپە  هەژموونی  و  تەراتێن  بۆ 

توندڕەوەكان فەراهەم كرد و لە سایەی شەڕكەرە 

توندڕەوەكان، واڵتانی سووریا و عێراق و یەمەن 
شەڕی  ناوخۆ.  شەڕی  زەلكاوی  ناوی  كەوتنە 

ئاوارەبوونی  و  كوژران  واڵتانەدا  لەو  ناوخۆ 

ژمارەیەكی زۆری لە خەڵكی لێ كەوتەوە، ئەمەش 

بۆ واڵتانی ناوچەكە، بەتایبەتی كۆماری ئیسالمیی 

ئێران لەو  ئێران، زۆر ناخۆش بوو. هاوپەیمانانی 

یەمەن( تۆمەتبار  و  �سێ واڵتە )سووریا و عێراق 

كران و پاڵپشتە ماددی و مەعنەوییەكانی ئێران 

و  شەڕ  ناو  بۆ  ئێرانی  پەلی  گرووپانە،  ئەو  بۆ 

ڕووبەڕووبوونەوەیەكی بەرفراوان لە دژی گرووپە 

گرووپە  هاندەری  و  دنەدەر  و  تیرۆریستەكان 

كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  ڕاكێشا.  تیرۆریستەكان 

نێوان  سیاسیی  بەرەنگاربوونەوەیەكی  پێشتریش 

ئێران و سعودیە،  ئیسڕائیل و هەروەها  و  ئێران 

ئەوەشدا،  لەپاڵ  كردبوو.  هەڵكشان  لە  ڕووی 

لە  ئەمەریكا  سەربازییەكانی  هەڕەشە  سێبەری 

دژی ئێران كەم تا زۆر لەئارادا بوو.

یانزەهەم  حكومەتی  هاتنەسەركاری  پاش 

حەسەن  حكومەتەكەی  )مەبەست  ئێران  لە 
گوتاری  گۆڕینی  كوردی(،  وەرگێڕی   - ڕۆحانییە 

دەرەوەی  پەیوەندییەكانی  بەسەر  زاڵ  سیاسیی 

ئێران، هاوكات گۆڕانكاری لە ستراتیژی سیاسیی 

ستراتیژییە  لە  یەكێك  گۆڕێ.  هاتە  ئێران 

گرنگەكان، دەستپێكی دانوستانەكان بوو لەگەڵ 

واڵتانی ١+٥، بۆ وەالنانی خراپ تێگەیشتنەكانی 

و  ئێران  ئەتۆمییەكانی  چاالكییە  لە  هەڵقواڵو 

پێشەكی
بەهاری  بە  ناسراو  باوەكانی  گۆڕانكارییە 

عەرەبی لە واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، نە تەنها 

گرێیەكی لە گلۆڵەی ئاڵۆز و شێواوی پێشهاتەكانی 

و  ملمالنێ  بەڵكوو  نەكردەوە،  ناوچەكە 

بناغە  و  نوێ  و  جددی  كێشمەكێشگەلێكی 
ڕووخێنەری لە واڵتانی سەرقاڵی كێشەی بەهاری 

عەرەبی دروست كرد. 

سەرەتاییەكان  گەشبیینییە  پێچەوانەی  بە 

و  هاواڵتیان  لەناو  گۆڕانكارییانە  ئەم  كە 

دروستی  لێكۆڵەران  و  سیا�سی  پەرچەكردارانی 

لەوە  هەمووان  نەخایاند  ئەوەندەی  كردبوو، 

تێگەیشتن كە هاواڵتیان و ڕێكخەر و هەڵسووڕانی 

ئەو شۆڕشانە بەهەڵەدا چوون.

ئەوان نە تەنها لە كاڵ و پێنەگەیشتنی میوەی 

شۆڕش گلەییان هەیە، بەڵكوو تاڵبوون و بێتامیی 

بە  سەبارەت  ئەوان  كە  كردووە  وای  میوەكە 

جەوهەر و چارەنوو�سی داهاتووی گۆڕانكارییەكانی 

ناوچەكە ڕەشبین و بێهیوا بكات.

سەرچاوە  لەوەوە  بێهیواییە  و  ڕەشبینی  ئەم 
دەگرێت كە چاالكییەكانی هەڵقواڵو لە بەهاری 

وەك  واڵتانی  لە  كە  شتانەی  ئەو  یان  عەرەبی، 
تونس و میسڕ ڕووی دا، گۆڕانكارییەكی بەرچاوی 

لە پێكهاتەی سیاسیی واڵتان دروست نەكردووە 

و لە قۆناغێكی زۆر كورتدا خەرجییەكی قور�سی 

بەگشتی  هاواڵتیان.  سەرشانی  خستووەتە 

یان  گەڕایەوە،  پێشوو  حاڵەتی  بۆ  دۆخەكە 

یەمەن و سووریا و عێراق، گۆڕەپانێكی  لە  وەك 
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هەروەها البردنی سزاكانی سەر ئێران بوو. 

سەرسەختیی  و  ئاڵۆزی  دانوستانانە  ئەم 

الیەنەكانی دانوستانكاری لەگەڵدا بوو، دواجار 

واڵتانی  و  ئێران  نێوان  ڕێككەوتنی  هۆی  بە  بوو 

١+٥، لەسەر بنەمای ئەوەی كە ئێران هەندێك 

لە سنوورداركردنی قبووڵ كرد و سزاكانی سەر 

ئێران ال برا و مافی بەدەستهێنانی وزەی ئاشتییانەی 

ئەتۆمی بۆ ئێران بە فەرمی ناسێنرا.

لە  جگە  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی  بە  گەیشتن 

كرانەوەی ئابووری و زمینەیەكی لەبار و باش بۆ 

باشتركردن و پەرەپێدانی پەیوەندییەكانی ئێران و 

ڕۆژئاواییەكان، پەیامێكی دەرهاویشتەی با�سی لە 

بواری سەربازی و ئەمنی بەدوای خۆیدا هێنا.

كە  بڵێین  دەتوانین  شێوەیەك  بە 

دادوەریكردن مەحاڵە لە بارەی دەستكەوتەكانی 

ئەنجامە  بە  گرنگیدان  بەبێ  ڕێككەوتنە،  ئەم 

و  ناوچەكە  گۆڕانكارییەكانی  لەسەر  باشەكانی 

دەرفەتەكانی هەڵقواڵو لە بواری ئەمنیدا.

وێڕای  نووسینەدا  لەم  ڕووەوە،  لەم 

قەیرانە  و  پێشهاتەكان  بە  چاوخشاندن 

كاریگەرییەكانی  ناوچەكە،  ئەمنییەكانی 

گۆڕانكارییەكان  لەسەر  ئەتۆمییەكە  ڕێككەوتنە 

تاوتوێ دەكەین.

ئەو  وەاڵمی  بەدوای  نووسەر  پێناوەدا  لەم 

ڕێككەوتنی  بەرهەمی  كە  دەگەڕێت  پرسیارەدا 

چ   ،١+٥ واڵتانی  و  ئێران  نێوان  ئەتۆمیی 

لە  ئێران  پەرچەكرداری  لەسەر  كاریگەرییەكی 

لەم  هەبووە؟  ناوچەكە  قەیرانەكانی  و  پێشهات 

چوارچێوەیەدا وا بەرچاو دەكەوێت بەئەمنی كردنی 

سەبارەت  ڕۆژئاواییەكان  هەستیاربوونی  ئێران، 

ئەگەر  ڕێگەیەوە  لەم  و  دەبێتەوە  كەم  ئێران  بە 

بەڕێوەبردنی  و  ناو  چوونە  بۆ  پێویست  كە�سی  و 

قەیرانە ناوچەكەییەكان بەپێی ئاسای�سی نیشتمانیی 

بابەتەكە،  تاوتوێكردنی  بۆ  بووە.  دەستەبەر  واڵت 

پێویستە هەڵسەنگاندن بۆ دۆخی ئێران لە ناوچەكە، 

توانای  ئێران،  ئاراییەكانی  دەرفەتە  و  هەڕەشە 

لە  سەرەكییەكانی  ڕكابەرە  و  واڵتە  ئەو  كایەكردنی 

پرس و گۆڕانكارییە ناوچەییەكان، بەر لە ڕێككەوتن 

و دوای ڕێككەوتن بكرێت.

چوارچێوە تیۆرییەكان

بەو جۆرەی ئاراس و پۆالد باسیان كردووە، 

كاری زانستی لەمەڕ پرسە ئاسایشییەكان پێویستی 

نیشتمانی  ئاسای�سی  لە  كە  بتەی  ئەو  بەوەیە 

دروست كراوە، تێك بشكێنرێت )ئاراس و پۆالد، 

و  نووسەران  یارمەتیی  بابەتە  ئەم   .)٥٨  :١٣٨٦

بە  دەدات  سیاسەتمەتداران  و  شرۆڤەكاران 

ڕەخنەگرتن و خەسارناسیی ڕووكەشە ئاراییەكان، 

و  سیا�سی  پرسە  بە  چاوخشاندنەوە  ئەگەری 

ئەمنییەكان دەستەبەر بكەن. بۆ ماوەیەكی زۆر 

پڕۆگرامی ئەتۆمیی ئێران بۆ ئێرانییەكان و هەروەها 

بتێك  وەك  ڕۆژئاواییەكان،  سیاسەتمەدارە  بۆ 

بوو كە ئەگەری پەسەندكردن و تەحەمولكردنی 

هەر  كردبوو.  دژوار  ڕەخنەگرانەی  ڕوانگەی 

خاوەنی  خۆیدا  دەروونی  لە  پرسە  ئەم  چەند 

ناوەرۆكێكی زانستی و تەكنەلۆژی و یاسایی بوو، 

دژایەتییەكانی دەرەوە و هەندێك هەڵەی ناوخۆیی 
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دواییدا  لە  و  سیا�سی  پرسێكی  كردیانە  سەرەتا 

هەڵبەتە  ئاسای�سی.  و  ئەمنی  بابەتێكی  بووەتە 

بەئاسایشیكردنی پڕۆگرامی ئەتۆمیی ئێران زیاتر 

ناوخۆییەكان  هەڵە  لە  سەرچاوەی  كە  لەوەی 

وەرگرتبێت، بەرهەمی هەوڵی ڕۆژئاوا بۆ زۆركردنی 

و  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  لەسەر  گوشار 

قۆناغێك لە پڕۆسەی دوورودرێژی بەئەمنیكردنی 

كۆماری ئیسالمیی ئێران بووە. بە لەبەرچاوگرتنی 

ئەو باسانەی لە سەرەوە ئاماژەیان پێ كرا. ئەوەی 

پشتیوانی لەم تیزە دەکات قوتابخانەی کۆپنهاگنە 

لە بە ئەمنی کردن  و نائەمن کردنە .

كە  دەگوترێ  پڕۆسەیەك  بە  ئەمنیكردن 

كەوتووەتە  نائەمنی  بابەتی  هەندێك  لەودا 

شێوەی  بە  و  ئەمنییەكانەوە  پرسە  چوارچێوەی 

ئەمنی هەڵسوكەوتی لەگەڵدا دەكرێت.

ئەمنییەكان،  هەڕەشە  تایبەتیی  سروشتی 

پاساو بۆ پەنابردنە بەر ڕێوشوێنە نائاساییەكان 

كلیلی  ڕاستیدا  لە  و  دێنێتەوە  كۆنترۆڵكردن  بۆ 

مەشرووعیەتپێدانە بۆ بەكارهێنانی هێز )هوزان، 

و  ئەمال  بێ  ئەمنییەكان  هەڕەشە   .)٦٣  :١٣٩٢

ئەوالكردن سەرچاوە لە مەترسییە ڕاستەقینەكان 

باوەڕی گشتی  وەرناگرێت، بەڵكوو دروستكردنی 

هەڕەشەئامێزبوونی  بنەمای  لەسەر  هاوبەش  و 

دیاردە، پاساو بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی و دابینكردنی 

ئاسایش دێنێتەوە )دهقانی، فیروزابادی و قر�سی، 

بابەتەكان  بەئەمنیكردنی  دەتوانین   .)٨  :١٣٩١

بە جۆرێكی توندتر لە بەسیاسیكردنی بابەتەكان 

بزانین. كەواتە كاتێك ئەكتەرێك بابەتەكان ئەمنی 

هەڕەشەی  لە  جۆرێك  بارەی  لە  قسە  دەكات، 

بابەتێك  ڕێگایەوە  لەم  ئەوەی  بۆ  دەكات  هەبوو 

ناو  لە “سیاسەتی ئاسایی” دەربهێنێت و بیخاتە 

چوارچێوەی كاری بەپەلە و خێرا.

ئەگەر پرسێك لە پانتایی سیاسەتی ئاسایی 

بە  پێویستی  كە  بابەتێك  ببێتە  و  دەرەوە  بێتە 

هەمدیسان  كەواتە  هەبێت،  بەپەلە  هەنگاوی 

شیاوی گەڕانەوەیە بۆ پانتایی سیاسەتی ئاسایی. 

بابەتێكی  بە  ببێتەوە  هەیە  ئەوەی  توانای  یانی 

لە  گۆڕین  هۆی  دەبێتە  بابەتە  ئەم  نائەمنی. 

جیاوازیی  با�سی  بۆ  هەڕەشە  و  مەتر�سی  گوتاری 

چارەسەركردنی  هۆی  دەبێتە  و  بۆچوونەكان 

مشتومڕەكان، لەجیاتیی هەڵوێستی بەرگریكارانە 

لەبەرامبەر هەڕەشەكاندا.

بەرفراوانكردنی  مانای  بە  بەنائەمنیكردن، 

سنوورەكانی سیاسەتی ئاساییە. بەنائەمنیكردن 

لە  پرسێك  دەرهێنانی  پڕۆسەی  لە  بریتییە 

بۆ  گەڕانەوەی  و  ئەمنی  كاری  چوارچێوەی 

پانتایی دانوستانی سیاسەتی گشتی و هەوڵدان 

بە  گەیشتن  و  ناكۆكی  چارەسەركردنی  بۆ 

ڕێككەوتنێكی سیاسیی ئاسایی. باسكردنی ئەوەی 

كە بابەت یان هۆكارێكی تایبەتی دیكە ناكەوێتە 

بەڵكوو  ئەمنییەوە،  هەڕەشەی  چوارچێوەی 

دەبێتە هۆی بەردەوامبوونی باسەكە.

ڕێككەوتنی ئەتۆمی و بەئەمنینەكردنی ئێران

ڕێككەوتنە  لە  ڕەخنانەی  ئەو  زۆربەی 

ڕەخنەی  دوو  هەڵگری  دەگێڕێت،  ئەتۆمییەكە 

كە  ئەوەی  یەكەم  بنەچینەییە،  و  ڕیشەیی 
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لەبەرچاو  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  پێش  هەلومەرجی 

دەستكەوتەكانی  كە  ئەوەی  دووەم  و  ناگیرێت 

ڕێككەوتنەكە تەنها لە ڕوانگەی بابەتە ئابوورییە 

لە  ئەمە  هەڵدەسەنگێنرێت.  كورتخایەنەكان 

عادیالنە  دادوەریی  و  قەزاوەت  بۆ  حاڵێكدایە، 

پانتایی  و  بوار  و  هەلومەرجەكان  دەبێت 

لەبەرچاو  ناوچەكە  ئاستی  لە  لەوانە  ژینگەیی 

بگیردرێت. پێش دانوستانەكان و دەستەبەربوونی 

ڕێككەوتنی ئەتۆمی، ئەمنیكردن و بەدوای ئەودا 

ئابووری،  بواری  لە  بەتایبەتی  ئێران  گەمارۆی 

شێوەیەك  بە  خۆی،  كۆتایی  قۆناغی  نابووە  پێی 

واڵت  ئابووریی  یاساییەكانی  ڕێگا  زۆربەی  كە 

و  داخرابوو  نێودەوڵەتییەكان  ئاڵوگۆڕە  بۆ 

نایاساییەكانەوە  ڕێگا  لە  ئابوورییەكان  ئاڵوگۆڕە 

بوو،  گران  زۆر  تێچوویەكی  هەڵگری  كە  بوو 

بە  هەبوو  چەندالیەنەی  میكانیزمی  هەروەها 

شوناسێكی شاراوە و ئەمەش زەمینەكی زۆری بۆ 

سەرهەڵدانی گەندەڵی دروست كرد كە هەندێك 

شاراوەیی  بە  هەر  ئێستاش  تا  گۆشەی  و  الیەن 

هەڵنەدراوەتەوە.  لەسەر  پەردەی  و  ماوەتەوە 

هاوپەیمانە  و  ڕۆژئاواییەكان  دیكەوە  الیەكی  لە 

ناوچەییەكانیان بەتایبەتی ئیسڕائیل، سیمایەكی 

دژە ئاسایشیی لە كۆماری ئیسالمیی ئێران بۆ دنیا 
بۆ گوشاری  ڕێگای  ڕێگەیەوە  لەم  و  وێنا كردبوو 

زیاتر بۆ سەر ئێران هەموار و خۆش كردبوو. 

ناوچەكەش  ئاستی  لە  كاتێكدایە  لە  ئەمە 

و  داڕمابوون  سیاسییەكان  ڕژێمە  لە  هەندێك 

مەترسیی هێز و ناسەقامگیریی سیا�سی و ئەمنی، 

بەرژەوەندی  ڕووبەڕووی  نوێی  هەڕەشەگەلێكی 

لەم  كە  كردبوو  ئێران  نیشتمانیی  ئاسای�سی  و 

و  بەرژەوەندییەكانی  پاراستنی  بۆ  ئێران  پێناوەدا 

ئاسای�سی  كە  هەڕەشانەی  ئەو  كەمكردنەوەی 

مەترسییەوە،  خستبووە  ئێرانی  نیشتمانیی 

هەبێت.  زیاتری  پەرچەكرداری  كە  بوو  ناچار 

و  ڕۆژئاواییەكان  بابەتە،  ئەم  لەگەڵ  هاوكات 

پڕۆژەیەكیان  ناوچەكە  لە  هاوپەیمانەكانیان 

دەست پێ كرد كە ئامانج لەم پڕۆژەیە بەپێی بەڵگە 

ڕۆژئاوایی  بەرپرسانی  لە  هەندێك  ڕاوبۆچوونی  و 

لە  بوو  هەژدیها  دەركێشانی  عەرەبییەكان،  و 

كونەكەی بۆ ئەوەی بیكوژن. لەسەر ئەم بنەمایە، 

بە  ناوچەییەكانیان  هاوپەیمانە  و  ڕۆژئاواییەكان 

دروستكردنی قەیرانە ساختە و درۆینەكانی وەك 

ئەوەی كە لە هەندێك لە واڵتانی ناوچەكە لەوانە 

هەڕەشەیان  دەگوزەرێت؛  سووریا  و  عێراق  لە 

ناوچەكە  لە  دەكرد  ئێران  بەرژەوەندییەكانی  لە 

ناوچەكە  لە  ئێران  بۆ  ئەمنی  نوێی  هەڕەشەی  و 

هەڕەشانە،  ئەو  ئەنجامی  لە  دەكەن.  دروست 

كۆماری ئیسالمیی ئێران ناچار بوو دەستتێوەردان 

لە قەیرانەكانی ناوچەكەدا بكات و لەم ڕێگەیەوە 

توانا  بەتاڵكردنی  دەسەاڵت  و  هێز  ڕاڤەی  وێڕای 

سەربازییەكانی ئێران، قۆناغی دووەمی ئەم پڕۆژەیە 

لە  دەستتێوەردان  بە  ئێران  تۆمەتباركردنی  واتە 

كاروباری واڵتانی دیكە و پاڵپشتی لە تیرۆریزم كە 

لەوەها  دەبوو.  زیاتر  كردبوو؛  پێ  دەستی  پێشتر 

گۆشەگیریی  ئابووری،  گەمارۆی  حاڵەتێكدا 

و  تیرۆر  وەك  ناڕاستەكانی  تۆمەتە  سەپێنراو، 
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هەڕەشە ئەمنییەكان؛  ئێرانی خستبووە بەردەم 

هێر�سی هەڕەشەی چەند الیەنە. بە واتایەكی دیكە: 

ناوچەییەكانیان  هاوپەیمانە  و  ڕۆژئاواییەكان 

بە  ناوچەكەیان  پێشهاتەكانی  شانۆی  تەختەی 

جۆرێك ڕازاندبووەوە كە ئێران ناچار بوو بچێتە 

ناو قەیرانەكانی ناوچەكە، بەاڵم لەو گۆڕەپانەدا 

لەبەردەم  و  شكستخواردوو  پەرچەكراری  وەك 

بە  ببێت  تیرۆریزم،  پاڵپشتیی  وەك  تۆمەتەكانی 

سەر  بۆ  هەڕەشەكەر  و  دەستتێوەردەر  توخمی 

ئاسای�سی واڵتانی دیكە.

ئەم هەڕەشانە لە الیەك كێشەیەكی جددی 

بۆ ئێران بوو و لە الیەكی دیكە كۆماری ئیسالمیی 

چاالكییەكانی  هۆی  بە  ڕابردوودا  لە  ئێران 

ئیسڕائیلییەكان،  لۆبی  بەتایبەتی  ڕۆژئاواییەكان 

ناسێنرابوو،  دژەئاسایش  كردەوەخوازێكی  بە 

ئێران  پاڵپشتیی  و  ئەتۆمی  ئەنجامدا چاالكیی  لە 

بابەتێكی  بە  ببوو  ناوچەكە  لە  بەرگری  ڕەوتی  لە 

و ڕوخسار  نێودەوڵەتی  لەناو كۆمەڵگەی  ئەمنی 

و سیمای ئێرانی لە ئاستی نێودەوڵەتی كردبوو بە 
ئەمنی و هەر ئەوەش گەمارۆی ئابووریی لە دژی 

ئێران بەدوای خۆیدا هێنا.

ئابوورییەكان،  سزا  لەگەڵ  هاوتەریب 

و  گەاڵڵەداڕێژان  هەوڵەكانی  ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ 

الیەنگرانی گورزی سەربازی لە دژی ئێران؛ زیاتر 

دەبوو. لەم پێناوەدا پڕۆژەی “مۆڵەتی بەكارهێنانی 

بۆ  هەوڵ  و  كۆنگرێس  لە  سەربازی”  هێزی 

سەپاندنی گوشار لە ڕێگەی ئەنجوومەنی ئاسایش 

)وەك دامەزراوەیەك كە دەیتوانی مەشرووعیەت 

بە ئەگەری گوزری سەربازی لە دژی ئێران بدات(؛ 
ناوەندانە بوو كە دژی  ئەو  ناو  بابەتی سەرەكیی 

ئێران بوون و ڕۆژ لەدوای ڕۆژ ژمارەی الیەنگرانی 

ئەو ناوەندانە ڕووی لە زیادبوون دەكرد. 

هەڕەشە  لە  جگە  كە  بوو  كاتێكدا  لە  ئەمە 

بەردەوامەكانی ئیسڕائیلییەكان بۆ هێر�سی سەربازی، 

دەسەاڵتدارانی ئەمەریكییش بەبەردەوامی باسیان 

لە پالنی سەربازی لە دژی ئێران دەكرد و ئەمەش 

قەوارە و پانتایی سزا سەربازی و ئابوورییەكانی لە 

دژی ئێران زیاتر دەكرد. لە وەها فەزا و كەشێكدا، 
ڕێككەوتنی ئەتۆمی وێڕای گۆڕینی وێنە و ڕوخساری 

ئێران لە ئاستی نێودەوڵەتیدا، بەئەمنكردنی ئێران 

بووە هۆی ئەوەی كە ئێران جگە لە البردن و وەالنان 

و هەڵپەساردنی سزاكانی ئابووری و سەربازی، بە 

ئاقاری كۆنترۆڵكردنی قەیرانە ناوچەییەكان بەپێی 

بەرژەوەندی و ئاسای�سی نیشتمانیی واڵت هەنگاو 

بنێت. 

ڕێككەوتنی ئەتۆمی و قەیرانەكانی ناوچەكە:

1. قەیرانی سووریا

ئەمنیی  دۆخی  نالەباربوونی  بە  ئەگەرچی 

ڕادەیەك  تا  سووریا  لە  ئێران  تەركیزی  عێراق، 

گرنگترین  سووریا  قەیرانی  بەاڵم  بووەوە،  كەم 

دەسەاڵتدارانی  كە  بوو  قەیرانێك  یەكەمین  و 

بەدوای  ڕۆژئاواییەكانیش  تەنانە  و  ناوچەكە 

سووریا،  ڕژێمی  گۆڕینی  وێڕای  كە  بوون  ئەوەوە 

كەم  ناوچەكەدا  لە  ئێران  نفووزی  و  دەسەاڵت 

و  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  دەستەبەربوونی  بكەنەوە. 

ئەتۆمییەكە،  دانوستانە  دەستپێكردنی  لە  بەر 
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هەستیاریی ڕۆژئاواییەكان سەبارەت بە پشتیوانی 

و بەردەوامبوونی حوزووریی سەربازی و ڕاوێژكارە 

ببووەوە.  كەم  سووریا  لە  ئێران  سەربازییەكانی 

لەم نێوەندەدا كرانەوەی دەرگای گفتوگۆی ئێران 

لەگەڵ ڕۆژئاواییەكان بوو بە هۆی كەمبوونەوەی 

واڵتانی  بەتایبەتی  عەرەبی،  واڵتانی  هەوڵی 

بۆ  سعودیە  و  كەنداو  هاریكاریی  ئەنجوومەنی 

گوشار خستنەسەر ڕۆژئاواییەكان بۆ دەرچوونی 

ئێران لە سووریا و كەمكردنەوەی پشتیوانییەكانی 

ئێران لە حكومەتی سووریا.

ڕاوێژ  و  شەفافیەتسازی  دیكە،  الیەكی  لە 

كە  ئەوەی  هۆی  بووە  ئێران  تەكبیرەكانی  و 

ڕۆژئاواییەكان بەتایبەتی ئەمەریكا، پێداچوونەوە 

ڕۆیشتنی  بە  سەبارەت  خۆی  هەڵوێستی  بە 

دەستبەجێی بەشار ئەسەد لە دەسەاڵت بكەن 

بارەیەوە  لەم  بدەن.  نیشان  خۆیان  لە  نەرمی  و 
وەزیری  لەنێوان  دانوستان  گەڕی  چەندین 

ئەمەریكا  دەرەوەی  وەزیری  و  ئێران  دەرەوەی 

 ٣ مانگەكانی  لە  ئەورووپی  واڵتانی  وەزیرانی  و 

ئەنجامدا  لە  چوو.  بەڕێوە   ٢٠١٥ ساڵی  ٥ی  و 

كۆبوونەوە  بۆ  ئێران  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی  دوای 

سووریا  بە  پەیوەندیدار  نێودەوڵەتییەكانی 

پێش  بوو  كاتێکدا  لە  ئەمە  كرا،  بانگهێشت 

ڕۆژئاواییەكان  پشتگیریی  هۆی  بە  ڕێككەوتنەكە 

بە  سەبارەت  عەرەبەكان  هەڵوێستی  لە 

ئێران  كە  كردبوو  وای  ئێران،  بەشدارینەكردنی 

بۆ هیچ یەك لە كۆبوونەوەكانی پەیوەندیدار بە 

قەیرانی سووریا بانگهێشت نەدەكرا.

ئێران لە كاتێكدا بوو بە خاوەنی كورسییەك 

هێشتا  سووریا،  بۆ  ئاشتی  دانوستانەكانی  لە 

بۆ  چەكدار  و  چەك  ناردنی  لە  بوو  بەردەوام 

كۆمەكەكانی  و  هاوكاری  بە  درێژەی  و  سووریا 

الیەكی  لە  سووریا.  حكومەتەكەی  بە  دەدا 

سعودیە  و  توركیا  گوشارەكانی  وێڕای  دیكەوە 

ئەمەریكا  یارمەتیدانی چەكداران،  و  بۆ كۆمەك 

و  دەكات  هەڵسوكەوت  سستی  و  خاوی  بە  زۆر 

بەئاشكرا پێی خۆش نییە شەڕ لە سووریا كۆتایی 

ئەمەریكا  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی  دوای  بێت.  پێ 

لە  ڕووسیا  و  ئێران  هاوپەیمانیی  بە  سەبارەت 

هەڵوێستێكی  سووریا،  لە  پشتیوانیكردن  بارەی 

ئەوتۆی لە خۆی نیشان نەدا. لە الیەكی ترەوە، بە 

كرانەوەی ڕێگا ئابوورییەكان بە هۆی ڕێككەوتنە 

و  ئابووری  كۆمەكە  ئەگەری  ئەتۆمییەكە، 

لە جاران  زیاتر  بۆ ڕژێمی سووریا  سەربازییەكان 

ڕووی لە هەڵكشان كردووە. بە بڕوای پسپۆڕان 

ڕێگەچارە  تەنها  سیاسییەكان،  كەسایەتییە  و 

دانوستان  سووریا؛  قەیرانی  بە  كۆتاییهێنان  بۆ 

ئەتۆمییەكە  ڕێككەوتنە  سیاسییە،  گفتوگۆی  و 

زەمینەی ئامادەبوون و كاریگەریی  ئێرانی لەسەر 

كرد.  زیاتر  سووریا  لە  ئاشتی  دانوستانەكانی 

دەریخست  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  لەمەش،  جگە 

گونجاوە  زۆر  ڕێگەچارەیەكی  دیبلۆما�سی  كە 

و  نێودەوڵەتییەكان  كێشە  چارەسەركردنی  بۆ 

ناوچەییەكان  ڕۆڵگێڕە  لە  یەكێك  وەك  ئێرانیش 

و  پێ دەكات  بەبا�سی هەستی  توانای دیبلۆما�سی 

لەو پێناوەدا هەنگاو دەنێت.
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٢. قەیرانی داعش لە عێراق 

بەشێكی  دەستبەرداگرتنی  دوای  داعش 

عێراق و پێشڕەوییەكانی ئەو گرووپە تیرۆریستییە 

هەندێك  هەروەها  بەغدا،  نزیكی  لە  فەلوجە  تا 

هەڕەشە  ئێران،  سنوورەكانی  نزیكی  ناوچەی 

ئاسای�سی  بۆ  گرووپەی  ئەو  ڕاستەقینەكانی 

و  ڕوون  جاران  لە  پتر  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ئاشكرا كرد. داعش جگە لە دژایەتیكردنی ئێران 

و  عێراق  دستبەسەرداگرتنی  بەدوای  شیعە،  و 

سووریاوە بوو. لەم ڕووەوە زاڵبوونی ئەو گرووپە 

بەسەر عێراقدا، بە هەڕەشەیەكی جددی بۆ ئێران 

لەقەڵەم دەدرا. هەر ئەمەش وای كرد كە ئێران 

دەستبەجێ وەاڵمی ئەرێنی بە داخوازیی حكومەتی 

داعش  نەیاری  عێراقییەكانی  گرووپە  و  عێراق 

بداتەوە. پشتیوانیی ئێران لە حكومەت و حەشدی 

شەعبی كە زۆربەیان لە شیعەكانی عێراق دروست 

لە  هەندێك  نەرێنیی  هەڵوێستی  لەگەڵ  بوون، 

واڵتانی عەرەبیی ناوچەكە ڕووبەڕوو بووەوە. ئەو 
كاروباری  لە  دەستتێوەردان  بە  ئێرانیان  واڵتانە 

توندڕەوەكانی  ملیشیا  لە  پشتیوانی  و  عێراق 

شیعە تۆمەتبار دەكرد و داوایان لە كۆمەڵگەی 

نێودەوڵەتی و واڵتانی ڕۆژئاوایی دەكرد كە ڕێگر بن 

لە دەستتێوەردانەكانی ئێران لە عێراقدا. لە وەها 

كەش و فەزایەكدا، حكومەتی عێراق هەر چەند 

لەبەر هاوكاریكردن لەگەڵ ئێران لەژێر گوشاردا 
سەربازی  هێزی  ئامادەبوونی  ڕایگەیاند:  نەبوو، 

داوای  لەسەر  ئێران،  سەربازییەكانی  ڕاوێژكارە  و 

بەر  كاتێكدایە  لە  ئەمە  بووە.  عێراق  حكومەتی 

فڕۆكە  ئەو  عێراق،  ئەتۆمیی  ڕێككەوتننامەی  لە 

ئێرانییانەی كە بە ئاسمانی عێراق بەرەو سووریا 

و  چەك  گواستنەوەی  بیانووی  بە  دەڕۆیشتن، 

دەكرد  ناچار  سووریا  حكومەتی  بۆ  تەقەمەنی 

ئەمەش  و  دەكردن  بۆ  پشكنینی  و  بنیشنەوە 

ناڕەزایەتیی بەرپرسانی ئێرانی لێ كەوتەوە. 

ئەمنیی  بارودۆخی  چەند  هەر  ئەمڕۆكەش 

ئێران  ئامادەبوونی  بەاڵم  بووە،  نالەبار  عێراق 

كردووە.  زیادی  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  عێراق  لە 

بەرژەوەندیی  بە  سەرنجدان  بە  الیەكەوە  لە 

هاوبە�سی نێوان ئێران و ئەمەریكا و پەرەسەندنی 

پەیوەندیی سیا�سی و بە سڕینەوەی باری ئەمنیی 

نێوان  هاوكاریی  بۆ  كراوەتری  كەشێكی  ئێران، 

دوو واڵت ڕەخساندووە. بە پێچەوانەی ڕابردوو، 

ڕۆژئاواییەكان بەتایبەتی ئەمەریكا، هەستیارییەکی 

ئەوتۆیان لەگەڵ بوونی ئێران لە عێراقدا نییە. لەم 

ڕووەوە دەبینین كاتێك كە میدیاكان وێنە و هەواڵی 

ئامادەبوونی هەندێك لە فەرماندە پلەبەرزەكانی 

باڵو  عێراق  لە  شەڕ  بەرەكانی  و  شار  لە  ئێران 

بوارەدا  لەو  ڕۆژئاواییەكان  و  ئەمەریكا  كردەوە، 

نیشان  خۆیان  لە  ئەوتۆیان  پەرچەكردارێكی 

عەرەبی  واڵتانی  كە  كاتێكدایە  لە  ئەمە  نەدەدا. 

ئێران  بوونی  لە  ڕەخنەیان  بەتوندی  ئیسالمی  و 

ڕاوێژكاران  ژمارەی  زیادبوونی  دەگرت.  عێراق  لە 

ئەرێنیی  كاریگەریی  عێراق،  لە  ئێران  سەربازانی  و 

هەیە.  عێراق  سەقامگیریی  و  ئاسایش  لەسەر 

دروستكردنی  و  بەغدا  ڕووخانی  لە  ڕێگریكردن 

داعش،  قەڵەمڕەوی  زیادبوونی  لە  بەربەست 
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ئێران؛  بە  نزیكایەتیی داعش لە ڕووی سنوورەوە 

كاریگەرییەكی ئەرێنییە كە لە ئێستادا ئامادەبوونی 

ئێرانی لە عێراق لێ دەكەوێتەوە.

لەبەرچاوگرتنی  بە  كە  ئەوەیە  دیكە  خاڵێكی 

ڕۆژئاواییەكان،  و  ئێران  هاوبە�سی  بەرژەوەندیی 

پەرەپێدانی  بۆ  پێویست  زەمینەی  و  بەستێن 

هاوكاری بەتایبەتی لەگەڵ ویالیەتە یەكگرتووەكانی 

ئەمەریكا هەیە، هاوكاریگەلێك كە بێگومان ئێران 

قازانجی زۆرتری تێدا دەكات. خاڵێكی دیكە ئەوەیە 

ئەمەریكا  چەند  هەر  ڕابردوو،  پێچەوانەی  بە 
ئێران لە عێراق بە دژەئەمریكایی، دژی  ستراتیژی 

دەزانێت،  پەرەخوازانە  و  هەنووكەیی  بارودۆخی 

ڕێساكان  بەپێی  ئێران  باوەڕەدایە  لەو  بەاڵم 

هەڵسوكەوتی كردووە و مەیلێكی بۆ دروستكردنی 

ئەمەریكا  بەرژەوەندییەكانی  دژی  لە  قەیران 

هێزەكانی  عێراق  لە  ئێستادا  لە  نییە.  عێراق  لە 

لە  پیرۆزەكان  پارێزەرانی شوێنە  و  ئێران  لە  نزیك 

كاتێكدا بەرەوڕووی داعش دەبنەوە، هەر چەند 

ئەمەریكاش بە شێوەیەكی پەرتەوازە و بە ئامانجی 

دەكاتە  هێرش  ئاسمانییەوە  ڕێگەی  لە  جیاواز 

نێوەندەدا  لەو  داعش.  بارەگاكانی  و  بنكە  سەر 

داعش  لەناوبردنی  ئەرێنییەكانی  دەرهاویشتە 

ئارامیی  و  سەقامگیری  یارمەتیدانی  و  عێراق  لە 

دراوسێیەتی  لە  عێراق  پێگەی  هۆی  بە  عێراق 

ئێران؛  ئیسالمیی  كۆماری  بۆ  ئێران،  لەگەڵ 

دەرئەنجامەكانی شیاوی بەراوردكردن نییە لەگەڵ 

هەر  ڕووەوە  لەم  ئەمەریكا.  بەرژەوەندییەكانی 

جۆرە سەركوتكردنی داعش لەالیەن ئەمەریكاوە، 

كۆماری  بەرژەوەندیی  لە  عێراق،  لە  بەتایبەتی 

لە  ئەمەریكا  پشتیوانیی  دەبێت.  ئێران  ئیسالمیی 

پشتیوانینەكردنی  و  عێراق  خاكی  یەكپارچەیی 

لە  كوردی  حكومەتی  سەربەخۆیی  لە  ئەمەریكا 

و  ئیسڕائیل  پشتگیریی  پێچەوانەی  بە  عێراق، 

پرسانەیە  لەو  ناوچەكە،  واڵتانی  لە  ژمارەیەك 

كە دەتوانێت دوای ڕێككەوتننامەی ئەتۆمی وەك 

بوارێك بۆ هاوكاریی ناڕەسمی لەقەڵەم بدرێت. لە 
بەرهەڵسەتكاری  ئەمەریكا  ئێستا  هەتا  كاتێكدا 

كوردستانی  هەرێمی  حكومەتی  سەربەخۆیی 

كردووە، لە هەنووكەدا دروستبوونی دەوڵەتێكی 

كوردی لە دراوسێیەتیی ئێران، ئەنجامێكی ئەرێنی 

بۆ ئێران نابێت. وەها ڕووداوێك، هاوكات لەگەڵ 
نوێ  شەپۆلێكی  بزوێنەری  دەتوانێت  كە  ئەوەی 

لە جووڵەی نەتەوەگەرایی لە ناوچەی خۆرئاوای 

دەبێت. دروستبوونی دەوڵەتێك  بە فەرمی  واڵت 

لە دراوسێیەتیی ئێران كە پەیوەندییەكی زۆر با�سی 

لەگەڵ ئیسڕائیل هەیە.

ڕێككەوتنی ئەتۆمی و 

جووڵە ناوچەییەكانی سعودیە

لەم  سعودیە،  ڕووبەڕووبوونەوەی 

نوێوە.  قوناغێكی  چووەتە  دواییدا  سااڵنەی 

زۆرتر  دیمەنەكەی  كە  ڕووبەڕووبوونەوە  ئەم 

ناوچەكەدا  لە  ئێران  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە 

دەبینرێت،  ئاكامی نەرێنی و تێچوونی زۆری بەسەر 

ئێستای  ئامانجی  سعودیە  سەپاندووە.  ئێراندا 

بە  كۆتاییهێنان  لە  خۆی  ناوچەیی  سیاسەتی 

پەیوەندیی ئێران لەگەڵ هاوپەیمانە ناوچەییەكانی 



115

No.2, January 2022

سنوورداركردنی  پێناو  لە  ئێران(  )پەڕوباڵكردنی 

ناوچەیی  سیاسەتی  ستراتیژیی  توانای  ئاراستەی 

پێناسە كردووە  ناوەڕاست  لە خۆرهەاڵتی  ئێران 

و بەم ئامانجەوە، لە ئاستی سەربازی، دبلۆما�سی 

كردووە.  پێ  دەست  جووڵەگەلێكی  ئابووری  و 

یەمەن،  سەر  هێرشكردنە  سەربازی،  ئاستی  لە 

پێكهێنانی  و  باكوور”  “هەورەشریخەی  مانۆڕی 

هاوپەیمانیی  یەمەن،  )لە  ناوچەیی  هاوپەیمانیی 

چاالكییەكانی  لە  تیرۆریزم(  دژی  لە  ئیسالمی 

سعودیە بوون. لە ئاستی دبلۆماسیدا، سعودیە 

ئەندامانی  هەڵویستی  ئاڕاستەكردنی  هەوڵی  لە 

هاوكاریی  ڕێكخراوی  و  عەرەبی  كۆمكاری 

شەڕانگێزانە  ئاراستەیەكی  بەرەو  ئیسالمیدایە 

ڕیاز  ئابوورییشدا،  ئاستی  لە  ئێراندا.  لەبەرامبەر 

بۆ بەرەوپێشبردنی ئامانجە سیاسییەكانی كەڵك 

وەردەگرێت.  خۆی  ئابووریی  و  دارایی  توانایی  لە 

وەك  هاندان،  ڕەهەندی  دوو  لە  ئامرازە  ئەم 

یارمەتی و سەرمایەگوزاری لە میسڕ و سزا وەكوو 

لوبنان،  لە  سەرمایەگوزاری  و  یارمەتی  ڕاگرتنی 

كاری لەسەر دەكات. ئامانجی سەرەكیی سعودیە 

كەمكردنەوەی  نێودەوڵەتییشدا،  ئاستی  لە 
ڕووی  بە  جیهانییە  كۆمەڵگای  كرانەوەی  ئاستی 

دەرەوەی  سیاسەتی  چاالكبوونی  ئێراندا. 

حەسەن  )حكومەتی  یانزەهەم  حكومەتی 

پرسە  زۆربوونی  و  كوردی(  وەرگێڕی   - ڕۆحانی 

بووەتە  سعودیە،  و  ئێران  لەنێوان  ناكۆكەكان 

بە  ئەوەی  پێناو  لە  سعودییەكان  ئەوەی  هۆی 

دەزانن،  ناوچەكەدا  بەسەر  ئێران  هەژموونیی 

زۆرتر  ئێران  لەسەر  گوشار  جیاوازەوە  ڕێگای  لە 

لە  ناڕاستەوخۆ  ڕووبەڕووبوونەوەی  بكەن.  

بەحرەین،  و  لوبنان  سووریا،  عێراق،  یەمەن، 

هاوبەشیان  ستراتیژیی  ئامانجێكی  هەموویان 

الوازكردنی  لە  جیا  نییە  شتێك  ئەویش  و  هەیە 

ئێرانە  گۆشەگیركردنی  و  ئێران  ناوچەیی  پێگەی 

سعودیە  پێناوەدا  لەم  نێودەوڵەتیدا.  ئاستی  لە 

هیوادار بوو لەالیەن خۆرئاواییەكان و بەتایبەتی 

پشتیوانیی  ئەمەریكاوە  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 

دواتر  و  ئەتۆمی  دانوستانی  بەاڵم  بكرێت،  لێ 

كاڵ  سعودیەی  هیواكانی  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی 

كردەوە و  بووە هۆی ئەوەی ئەم واڵتە لە ئەمەریكا 
ناڕازی بێت. بەو جۆرەی كە سیمۆن هێندرسۆن 

وەكوو  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  ئەوان  بۆ  دەڵێت، 

دەرفەتانەی  ئەو  ڕێگای  لە  ئێران  كە  قەیرانێكە 

بۆی دەرەخسێت؛ ڕابەریی سعودیە لەناو جیهانی 

دەكات،  قەیران  توو�سی  ناوچەكەدا  و  ئیسالمی 

تەنها  نەك  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  ئەوەی  لەبەر 

ئێرانی  بەڵكوو  ڕانەگرت،  ئێرانی  ئەتۆمیی  توانایی 

ناساند.  فەرمی  بە  ئەتۆمیئاسا  هێزێكی  وەكوو  

باشتركردنی  لەگەڵ  هاوكات  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی 

پەیوەندیی ئێران و خۆرئاوا و ئێران و ئەمەریكا، 

ئابووریی  بارودۆخی  باشتركردنی  بۆ  دەرفەتێكە 

لە  سعودییەكان  كاتێكدایە  لە  ئەمەش  ئێران. 

لە  ئێران  دەستبەسەرگیراوی  دارایی  ئازادكردنی 

ئەوەی  لەبەر  بوون،  ناڕازی  واڵتەكەی  دەرەوەی 

دەسەاڵتی  بەهێزكردنی  ئاراستەی  لە  دەتوانێت 

لە  ئێران  هاوپەیمانانی  لە  پشتیوانی  و  ناوچە 
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هەموو  هۆیەوە  بەم  بهێنرێت.  بەكار  ناوچەكەدا 

پەسەندكردنی  لە  ڕێگەگرتن  بۆ  خۆیان  هەوڵی 

ڕێككەوتنی ئەتۆمی خستە گەڕ، هەوڵگەلێك كە 

بۆ  سعودیە  بەرپرسانی  سەردانی  لە  لوتكەکەی 

موسكۆ و پاریس و ئامادەبوونی اللووتانەی ئەوان 

لە كۆبوونەوەی كەمپ دەیڤید دەبینرا.

الوازبوونی  هۆی  بووە  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی 

پەیوەندیی نێوان سعودیە و ئەمەریكا و كۆمەڵگای 

نەرێنیی  ڕۆڵی  داوەتە  سەرنجی  زیاتر  ئەمەریكا 

پێش  تا  جیهاندا.  و  ناوچەكە  لە  عەرەبستان 

تایبەتەكانی  كارە  لە  یەكێك  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی 

سعودیە بۆ ئەمەریكا؛ كۆنتروڵكردنی ئێران بوو،  

بەاڵم بە گۆڕینی ئاراستەی سیاسەتی ئەمەریكا، 

ئەمەریكا  سیاسەتی  لە  سعودیە  گرنگیی  ئاستی 
هاتنەسەركاری  بە  هەروەها  بوویەوە.  كەم  زۆر 

بووەوە.  كەمتر  زۆر  سعودیە  گرنگیی  ترەمپ، 

زۆر  ئەوەندە  سعودیە  كە  ئێستا  ڕووەوە  لەم 

خۆی لەبەرامبەر ئێران بەتەنها دەبینی، هەندێك 

هەنگاوی نا كە بەپێی ئەو سەرقاڵكردنی ئێران بوو 

لە ناوچەكە، تا بتوانێت پشتیوانیی خۆرئاوا  بۆ 
ئەو ئامانجە دەستەبەر بكات كە خەبات لە دژی 

زێدەخوازیی ئێران و پشتیوانیی ئێران لە تیرۆریزم 

كە  بابەتێك  دەنا،  لێ  ناوی  تێكدەرەكان  هێزە  و 

بە  دەنێن.  پێدا  دانی  خۆرئاواییەكانیش  شارەزا 

هێر�سی  دەڵێت:  پالك  كۆنت  كە  شێوە  هەمان 

یەمەن،  سەر  بۆ  هاوپەیمانەكانی  و  سعودیە 

ئەوان  پشتچۆڵكردنی  و  ئێران  لە  ترس  هۆی  بە 

ڕێككەوتنی  دوای  ئێران  بەهێزبوونی  لەبەرامبەر 

ڕێكخستنی  بۆ  سعودیە  هەوڵی  ئەتۆمییە. 

بەسەنتەربوونی  ناوچەیی،  هاوپەیمانییەكی 

واڵتانی عەرەبی و سوننە بە هۆی هەوڵەكانی ئێران 

و باشتربوونی پێگەی نێودەوڵەتیی ئێران شكستی 

هێنا، لەبەر ئەوەی كە بە هۆی هاوكارینەكردنی 

و  توركیا  وەكوو  ناوچەکە  بەرچاوی  واڵتانی 

تەنها هاوپەیمانانی  ئەم هاوپەیمانییە  پاكستان، 

و  كەنداو  هاریكاریی  ئەنجوومەنی  لە  سعودیە 

و  جیبۆتی  وەكوو  عەرەبیی  بچووكی  واڵتی  چەند 
كۆمۆر بوو. هەستی پشتچۆڵكردن بووەتە هۆی 

ناكۆكییە  نانەوەی  بە  دەست  سعودیە  ئەوەی 

بە  بكات،  واڵتان  لە  هەندێك  لە  ناوخۆییەكان 

دروست  ئێران  بۆ  كێشە  كە  ئەوەی  ئامانجی 

تۆمەتی  ئێران  دیكە  جارێكی  ئەوەی  بۆ  بكات، 

واڵتان  ناوخۆی  كاروباری  لە  دەستتێوەردان 

بدرێتەوە پاڵی، بەاڵم لە ئێستادا ئەمەریكا كێشە 

و هەڕەشەكانی سعودیە نەك ئێران، بەڵكوو شەڕ 

دراوسێی  واڵتانی  لە  ناوخۆییەكان  ملمالنێیە  و 

واڵتە  ئەو  ناوخۆییەكانی  كێشە  و  سعودیە 

دەزانێت. لەم ڕووەوە، لە ستراتیژییەكی جیاوازدا، 

باوەڕی بە چاكسازیی سیا�سی و دانوستان هەیە 

بە  ناوچەكە،  قەیرانەكانی  چارەسەركردنی  بۆ 

ئامادەبوونی ئێرانیشەوە. ڕوون و ئاشكرایە كاتێك 

كاولكاری،  ستراتیژی  لەسەر  پێداگری  سعودیە 

ئەمەریكا  بكات،  واڵتان  لە  ناوخۆیی  شەڕی  واتە 

لەبەرامبەر  واڵتە  ئەم  پاراستنی  بۆ  قەڵغانێكی 

لەالیەن  قەیرانەكان  بەكارهێنانی  ئەگەری 

هەمان  بە  ئەمەریكا،  بڕوای  بە  نییە.  ئێرانەوە 
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كۆبوونەوەی  سەروبەندی  لە  ئۆباما  كە  شێوە 

لەگەڵ  گفتوگۆ  لە  ئامانج  وتی،  دەیڤید  كەمپ 

كەنداو  هاریكاریی  ئەنجوومەنی  ئەندامانی 

ئاستی  “بەرزكردنەوەی  سعودیە،  بەتایبەت 

كۆبوونەوەكەش،  دوای  متمانەبەخۆبوونە”. 

ئەمنی  هاوكاریی  لە  “مەبەست  ڕایگەیاند:  ئۆباما 

لەگەڵ واڵتانی عەرەبی ئەوە نییە كە دوژمنایەتیی 

یان  بێت  بەردەوام  ئێران  لەگەڵ  درێژخایەن 

لە  یەك  هیچ  بخرێت،  پەراوێز  ئێران  تەنانەت 

بێكۆتایی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  ئێمە  گەالنی 

لەگەڵ ئێران قازانج ناكەن.” ئەم قسانەی ئۆباما 

دەرخەری ڕوانگە و سیاسەتی دەرەوەی ئەمەریكا 

نیگەرانییەك  عەرەبەكانە،  و  ئێران  لەبەرامبەر 

كە لە سەردەمی ترەمپیش كەم تا زۆر  بەردەوام 

بووە و تەنانەت ئاسۆیەكی خراپتر بۆ سعودیە وێنا 

دەكرێت.

ڕێككەوتنی ئەتۆمی و 

بەهێزكردنی مێحوەری بەرگری

بەرگریی  بە  پەیوەندیدار  بابەتەكانی  لە 
ئیسالمی و پشتیوانیی ئێران لە میحوەری بەرگری 

و  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  لەسەر  هەم  ناوچەكە،  لە 
هەڵگری  ئەتۆمی،  ڕێككەوتنی  دوای  قۆناغی  هەم 

بهێنرێت،  بەكار  ژیرانە  كە  دەرفەتگەلێكە 

دەكەوێتەوە.  لێ  بەرگریی  میحوەری  بەهێزبوونی 

بەگشتی  ناوخۆیی  ڕەخنەگرانی  كە  كاتێكدا  لە 

چاوەڕوانیی ڕۆژئاواییەكانیان بۆ هاوكاریی ئێران لە 

هەڵبژاردنی  و  نوێ  حكومەتی  دامەزراندنی  پێناو 

و  ڕەخنە  بەر  دەخەنە  لوبنان  لە  سەرۆككۆمار 

ڕێككەوتنی  ڕێگەی  لە  ڕۆژئاواییەكان  وایە  پێیان 

بەرگریی  پێگەی  الوازكردنی  بەدوای  ئەتۆمی 

ئیسالمین لە لوبنان، بەاڵم پشتیوانییەكانی ئێران 

هیچ  و  بەردەوامە  هێشتا  لوبنان  حیزبوڵاڵی  بۆ 

گۆڕانكارییەك لە ستراتیژی ئێران لە پشتیوانیكردن 

لە حیزبوڵاڵ لەئارادا نییە. ئەمە لە كاتێكدایە كە 
بە كرانەوەی هەندێك دەرگای ئابووری، ئەگەری 

هەیە.  حیزبوڵاڵ  لە  ئێران  زیاتری  پشتیوانیی 

ستراتیژی ئێران لە هاوپەیمانەكانی خۆی لە عێراق 

لە  نەهاتووە.  بەسەردا  گۆڕانی  هیچ  سووریا،  و 

ڕێككەوتنی  دوای  بوو  هۆیەوە  بەم  هەر  ڕاستیدا 
زلهێزی  واڵتی  شەش  و  ئێران  نێوان  ئەتۆمیی 
سووری  و  عێراقی  بەرپرسانی  دەستبەجێ  جیهان، 

پێشوازییان  حیزبوڵاڵ  سەركردەكانی  هەروەها  و 

بوو  ئەوە  هۆكارەكە�سی  كرد.  ڕێككەوتنەكە  لە 
كە ئەو ڕێككەوتنە سەڕەرای ئەوەی كە ئەگەری 

ڕێكخستنەوەی پشتیوانیی لۆجیستیكی دەكات لە 

كۆمارییەكانی  كە  ئەگەرەی  )ئەو  بەرگری  بەرەی 

جەختیان  واڵتە  ئەو  كۆنگرێ�سی  لە  ئەمەریكا 

لەسەر دەكردەوە كە ڕێككەوتنەكە بە شێوەیەكی 

خراپ كراوە(، ئەم ئەگەرەش فەراهەم دەكات كە 

كۆماری ئیسالمیی ئێران بە دەربازبوون لە بازنەی 

هەڕەشە نێودەوڵەتییەكانی وەك سزای ئابووری، 

و  سەربازی  هەڕەشەی  دبلۆما�سی،  گۆشەگیریی 

وەاڵمدەر  و  بەرپرس  دەوڵەتێكی  وەك  ئاسای�سی، 

لە  بەشێك  وەكوو  نێودەوڵەتیدا  سیستمی  لە 

لەالیەن  ناوچەییەكان  مەسەلە  ڕێگەچارەی 
سەری  لەپشت  و  دەناسرێت  جیهان  زلهێزەكانی 
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بەرەی بەرگری دەوەستێت و لە گۆڕەپانی جەنگە 
بواری  هەروەك  ناوچەییەكان  و  نێودەوڵەتی 
دبلۆما�سی پشتیوانی و پارێزگاری لە بەرەی بەرگری 

لە  ئاستە  ئەو  بەرزبوونەوەی  بێگومان  بكات. 

پێگەی پشتیوانیكردن لە بەرەی بەرگری تا پێش 

ڕێككەوتنی ئەتۆمی، وەك شتێكی مەحاڵ دەبوو.

ئەوەیە  سەرنجە  جێی  لێرەدا  كە  خاڵێك 

هەڵوێستی بەهێزی ئێران لەسەر بەردەوامبوونی 

لە پشتگیری لە میحوەری بەرگری و نائومێدبوونی 

لەسەر  كاریگەری  كە  لەوەی  ڕۆژئاواییەكان 

ئەوەی  هۆی  بووەتە  دابنێن،  بارەیەوە  لەو  ئێران 

ئەمەریكا،  بەتایبەتی  ڕۆژئاوایی  واڵتانی  كە 

واڵتانی  نەیارانەی  و  توند  هەڵوێستی  سەرەڕای 

لە  ئێران  پشتیوانییەكانی  بە  سەبارەت  عەرەبی 

لە  جددی  پەرچەكردارێكی  بەرگری،  میحوەری 

سەرەڕای  ڕووەوە  لەم  نەدەن.  نیشان  خۆیان 

ئەوەی كە سكرتێری گشتیی حیزبوڵاڵ ڕاشكاوانە 

ڕایگەیاندووە كە ئێران پشتیوانیی هەمەالیەنە لە 

حیزبوڵاڵ دەكات، ئەمەریكا لە بارەی پشتیوانی و 

ئامادەبوونی ئێران لە لوبنان بەتەواوەتی خەمسارد 

بووە و هەر ئەمەش وای كردووە كە شارەزایانی 

ڕۆژئاوا ناچار بن وێڕای ڕەخنەگرتن لەو شتەكەی 

كە پێی دەڵێن ڕاستكردنەوە و هەمواركردنەوەی 

سیاسەتەكانی ئێران لە پشتیوانیكردن لە گرووپە 

چەكدارەكانی ناوچەكە، داوا لە ئەمەریكا بكەن 

و  ڕەفتار  لە  بكات  دووبارە  هەڵسەنگاندنی  كە 

لەدوای  ئێران  بە  سەبارەت  خۆی  هەڵسوكەوتی 

ڕێككەوتنە ئەتۆمییەكە.

دەرئەنجام 

مشتومڕەكان  دەستپێكردنی  سەرەتای  لە 

ئەتۆمیی  ئاشتیخوازییەكانی  چاالكییە  لەسەر 

بوون  ئەوە  بەنیازی  ڕۆژئاوایی  واڵتانی  ئێران، 

بەرنامە ئەتۆمییەكانی ئێران وەكوو كەرەستەیەك 

ڕەوتی  خەستكردنەوەی  و  چڕكردنەوە  بۆ 

بەئەمنیەتیكردنی ئێران بەكار بهێنن. سووربوونی 

پێداگریی  و  خۆی  ئەتۆمیی  مافی  لەسەر  ئێران 

خۆیان،  هەڵوێستی  لەسەر  ڕۆژئاواییەكان 

هەموو ڕۆژێ ئاستی گوشارە ئابووری و هەڕەشە 

سەربازییەكانی ڕۆژئاواییەكان لە دژی ئێران بەرز 
هەنگاوی  هەندێك  نێوەندەدا  لەم  دەبووەوە. 

هۆكارێك  وەك  ناوخۆیی  هەرەمەكیی  و  نەشیاو 

كاریان  ئێران  دژی  لە  جوولەكان  خێراكردنی  بۆ 

یازدەهەم  حكومەتی  هاتنەسەركاری  دەكرد. 
وەرگێڕی   - ڕۆحانی  حەسەن  )حكومەتەكەی 

كوردی( و گۆڕانی گوتاری زاڵ بەسەر سیاسەتی 

بۆ  گونجاوی  دەرفەتێكی  ئێران،  دەرەوەی 

نێودەوڵەتییەكان  زلهێزە  لەگەڵ  دانوستان 

لەسەر سڕینەوەی خراپ لێتێگەیشتن و البردنی 

بەستێن  وێڕای  ئەمەش  كرا.  فەراهەم  سزاكان 

و زەمینەیەكی پێویست بۆ چاالكی و ئەكتیڤ و 

ڕوو لە گەشەكردن و كرانەوەی ئابووریی لە ئێران 

فەراهەم كرد و سێبەری هەندێك لە هەڕەشەی 

سەربازی و ئەمنیی لەسەر ئێران ال برد و كەش 

و فەزایەكی گونجاو و شیاوی بۆ ڕۆڵگێڕانی ئێران 

ئاستی  لە  بەتایبەتی  نێوەدەوڵەتی  ئاستی  لە 

ناوچەییدا خۆش كرد. لە وەها كەشێكدا، ئێران 
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دەتوانێت بە لێهاتوویی و هەوڵدان لە دژی نائەمنی 

وێڕای  ناوچەكەدا،  لە  هەبوو  قەیرانەكانی  و 

نیشتمانیی  ئاسای�سی  كە  هەڕەشەكانی  البردنی 

بۆ  كاریگەر  واڵت دەخەنە مەترسییەوە، ڕۆڵێكی 

هەڵبەتە  بگێڕێت.  ناوچەكەدا  لە  سەقامگیری 

پێویست بە ئاماژەكردنە كە دەرفەتە ئەمنییەكان 

هەڵقواڵو لە ڕێككەوتنە ئەتۆمییەكە، شوناسێكی 

ئەمنی  دامودەزگا  ئەركی  و  هەیە  پەنگخواردووی 

ئەو  بدەن.  ئەنجامی  كە  سەربازییەكانە  و 

میكانیزمی  بە ڕەچاوكردنی  دەبێت  دامودەزگایانە 

بابەتە  و  باردوخ  لەگەڵ  هاوتا  بتوانن  پێویست 

جیاوازەكان بەكاری بهێنن.

پێویست  زەمینەی  دیكە:  واتایەكی  بە 

ئامانجی  بە  عەقڵییەكان،  پەرچەكردارە  بۆ 

نیشتمانیی  ئاسای�سی  و  بەرژەوەندی  دابینكردنی 

ئەتۆمییەكان  ڕێككەوتنە  دوای  قۆناغی  بۆ  واڵت 

ئەو  بەكارهێنانی  شێوەی  بەاڵم  كراوە،  خۆش 

لەبەرچاو  دەبێت  كە  بابەتێكە  دەرفەتانەش 

بگیردرێت. ڕاستییەكەی ئەوەیە كە ئەم ڕێككەوتنە 

بنەمای  لەسەر  مێژوویی  ڕوانگەی  لە  ئەتۆمییە 

هەندێك  باوەڕی  بە  یان  هەڵكەوتە،  و  ڕێکەوت 

داڕێژراو،  لەپێش  گەاڵڵەیەكی  بنەمای  لەسەر 

دژوارییە  و  سەختی  ئەوپەڕی  لەگەڵ  هاوكات 

كێشە  كە  لەوەی  ناوچەكەیە.  ئەمنییەكانی 

ئاسای�سی  و  بەرژەوەندی  ناوچەكە  ئەمنییەكانی 

خۆی،  كاریگەریی  ژێر  دەخاتە  ئێران  نیشتمانیی 

بەڕێوەبردن  لە  ناچارە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ڕۆڵی  ناوچەكە  پێشهاتەكانی  كۆنترۆڵكردنی  و 

بە  ئەتۆمییەكە،  ڕێككەوتنە  لەدوای  هەبێت. 

هۆی گۆڕانی ستراتیژی ڕۆژئاواییەكان سەبارەت بە 

ئێران، فەزای هەڵسووڕان و جووڵە ناوچەییەكانی 

ڕۆژئاواییەكان  هەستیاری  لە  و  بووە  زیاد  ئێران 

تا  ئێران  سەبارەت بە پەرچەكردارە ئەمنییەكانی 

وای  ئەمەش  هەر  بووەتەوە.  كەم  زۆر  ڕادەیەكی 

كردووە هەندێك لە واڵتانی ناوچەكە، بەتایبەتی 

هەمووانەوە  لەسەرووی  و  عەرەبی  واڵتانی 

ڕۆژئاواییەكان  نەرمینواندنی  لە  زۆر  سعودیە، 

پشتیوانیی  بە  سەبارەت  و  تۆقیوە  ئێران  لەگەڵ 

ئەمەریكا لە واڵتانی عەرەبی نیگەرانن. لەم ڕووەوە 

و  نووسەر  جویدە”؛  “فارووق  بۆچوونەی  ئەم 

ڕۆشنبیری ناوداری میسڕی، دەكرێ بە ڕوانگەی 

ڕێككەوتنی  بە  سەبارەت  عەرەب  جیهانی  گشتیی 

دەڵێت:  كە  بزانین  ئامانجەكانی  و  ئەتۆمی 

“ئەمەریكا قبووڵی كرد كە لەگەڵ ئێران گفتوگۆ 

دەستكەوتەكان  دابەشكردنی  لەسەر  و  بكات 

نزیك  ئێران  لە  خۆی  ئەمەریكا  لێبدات،  چەنە 

بكاتەوە و دانوستانی لەگەڵ بكات، بۆ گەیشتن 

بەو ئامانجەش هەموو دۆستەكانی فرۆشت.” هەر 

بۆیە واڵتانی عەرەبی بەنیازی ئەوەن كە بە نانەوەی 

ناوچەكەدا،  واڵتانی  لەنێو  ناوخۆیی  كێشەی 

بخەنە  هاوپەیمانەكانی  و  ئێران  جاران  لە  زیاتر 

ژێر گوشار و بەرژەوەندی و ئاسای�سی نیشتمانیی 

ئێران بخەنە ناو مەترسییەوە. پشتیوانیی واڵتانی 

ناوچەكە لە داعش لە عێراق و سووریا، هەروەها 

لە  تیرۆریستییەكان  گرووپە  لە  پشتگیریكردن 

سووریا و گوشار خستنە سەر گرووپەكانی سەر 
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بە ئێران لە یەمەن و حیزبوڵاڵی لوبنان، هەموویان 

لەم پێناوەدا جێی شرۆڤە و لێكدانەوەیە. لەگەڵ 
سێبەری  كە  ئێران  بەئەمننەكردنی  ئەوەشدا، 

ڕەشبینیی ڕۆژئاواییەكان تا ڕادەیەكی زۆر لەسەر 

ئێران  كە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  چووە،  ال  ئێران 

لە  ئەوەی  بۆ  هەڵبكەوێ  بۆ  زیاتری  دەرفەتی 

كە  ئەوەی  وێڕای  بنێت.  هەنگاو  زیاتر  ناوچەكە 

ڕێككەوتنی ئەتۆمی، پشتبەستنی ڕۆژئاواییەكان بە 

سعودیە وەك واڵتێك كە بیەوێت ببێتە هۆكارێك 

و  كردووەتەوە  كەم  ئێران؛  كۆنترۆڵكردنی  بۆ 

ئاستی پشتیوانیكردنی ڕۆژئاواییەكانی لە سعودیە 

دابەزاندووە و ئەمەش وای كردووە كە سعودیە 

وەك ڕابردوو نەتوانێت لە پالنەكانی دژ بە ئێران 

پشتیوانیی ڕۆژئاواییەكان بۆ الی خۆی ڕابكێشێت. 

لە وەها كەش و فەزایەكدا، ئێران دەتوانێت لە 

سەربەستییەكی  و  ئازادی  بە  سووریا  و  عێراق 

داعش  لەگەڵ  بەرەنگاربوونەوەی  لە  زۆرەوە 
ئەسپی خۆی تاو بدات كە نموونەكەی لە شاری 

دەتوانێت  ئێران  هەروەها  دەبینین.  حەڵەب 

بەئاشكرا پشتیوانی لە هاوپەیمانەكانی خۆی لە 

عێراق و سووریا بكات و لەو پێناوەدا لە هەندێك 

حاڵەتدا وەك سەركوتکردنی داعش لە تاكتیك و 

بەتایبەتی  یاوەریی واڵتە ڕۆژئاواییەكان  ستراتیژی 

گۆڕینی  یەمەنیشەوە،  بارەی  لە  بكات.  ئەمەریكا 

هەلومەرجی سیا�سی دوای ڕێككەوتنی ئەتۆمی بووە 
دژەتیرۆری  هاوپەیمانیی  لە  ئێران  نفووزی  هۆی 

سعودیە و بەشدارینەكردنی واڵتانی وەك توركیا 

هاوپەیمانییەتییە.  لەو  پاكستان  و  عوممان  و 

ڕووداوێكی  وەك  ئەتۆمی  ڕێككەوتنی  گرنگیی 

گرنك لە گۆڕەپانی سیاسەتی دەرەوە و ئاسای�سی 

ئێران، كاتێك دەردەكەوێت �سێ شتی  نیشتمانیی 

گرنگ لە یەك زەمەندا لەبەرچاو بگیردرێت، وەك 

چڕبوونەوە و بەردەوامبوونی گوشارە ئابوورییەكان 

بە  سەبارەت  ڕۆژئاواییەكان  ئەمنیی  ڕوانینی  و 

وەك  ناوچەكە  ئەمنییەكانی  ئاڵۆزییە  ئێران، 

تیرۆریستییەكان  سەرهەڵدانی داعش و گرووپە 

لە عێراق و سووریا و لە كۆتاییدا دوژمنایەتیكردنی 

ئێران لەالیەن ئیسڕائیل و عەرەبەكان كە لەالیەن 

دەكرێن.  پشتیوانی  ڕۆژئاواییەكانەوە  واڵتانی 

هەنووكە گوشاری ئابووری و نیگا ئاسایشییەكانی 

ڕۆژئاواییەكان سەبارەت بە ئێران كەم بووەتەوە و 

بە هەمان شێوە ڕێژەی پشتیوانیی ڕۆژئاواییەكان 

لەبەرامبەر  عەرەبەكان  و  ئیسڕائیل  لە 

هەڕەشە  لەبەرامبەر  و  بووەتەوە  كەم  ئێراندا 

هەندێك  لە  داعشیشدا  وەك  تیرۆریستییەكانی 

هاوبەشییەكان  هاوكارییە  و  بۆچوون  حاڵەتدا 

لەئارادایە  ڕۆژئاواییەكان  و  ئێران  لەنێوان 

ڕێككەوتنە  كە  دەریدەخات  ئەمەش  هەر  و 

ئەتۆمییەكە نە تەنها لە بواری ئابووری و البردنی 

لەگەڵ هەڕەشە  پەیوەندی  لە  بەڵكوو  سزاكان، 

هەبووە.  زۆری  ئەرێنیی  پەیامگەلی  ئەمنییەكاندا 

ئاشكرایە هەندێك الیەنی دژەئێران لە ڕۆژئاوا و 

ڕكابەرە ناوچەییەكان، حەزیان لە بەردەوامبوونی 

ڕێككەوتنی  جێبەجێكردنی  و  ئێستا  دۆخی 

و  لە دەرفەت  ئێران  بەهرەمەندبوونی  و  ئەتۆمی 

بە  بەنیازن  ڕووەوە  لەم  نییە.  دەستكەوتەكانی 
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بیانووگەلی جیاواز زەمینە بۆ گەڕانەوەی سزاكان 

ئەتۆمییەكە  ڕێككەوتنە  هەڵوەشاندنەوەی  و 

بە  ئێران  سەرقاڵكردنی  بە  یان  بكەن،  فەراهەم 

ناوخۆییەكان  كێشە  و  ناوچەكە  قەیرانەكانی 

لەو  بێت  سوودمەند  ئێران  كە  لەوەی  بن  ڕێگر 

ئەتۆمییەكە  ڕێككەوتنە  لە  كە  دەرفەتانەی 

سەر  بۆ  گوشار  پێناوەدا  لەم  كەوتووە.  دەستی 

بەرگری،  میحوەری  لە  ئێران  هاوپەیمانەكانی 

لوبنان  حیزبوڵاڵی  سەر  گوشارخستنە  لەوانە 

هەندێك  كاری  كارنامەی  لە  كە  ستراتیژییەكە 

هەروەها  ناوچەكەدایە.  حكومەتەكانی  لە 

ڕۆژئاوای  و  ڕۆژهەاڵت  ناوچەكانی  نائەمنكردنی 

ئێران و نانەوەی گرژی لە پەیوەندییەكانی نێوان 

وەها  بە  توركیا،  و  ئێران  ئەفغانستان،  و  ئێران 

لە  خۆبەدوورگرتن  دەدرێت.  ئەنجام  ئامانجێك 

هەرە  نموونەی  كە  دراوسێـــــكان  لەگەڵ  گرژی 

پەیوەندییەكانی  بەڕێوەبـــــردنی  لە  دەكرێت  با�سی 

مەال  كوشتنی  لەدوای  ئەفغانستان  و  ئێران 

و  ئێران  پەیوەندییەكانی  و  مەنسوور  ئەختەر 

توركیا لـــــــــــەدوای كودەتـــــاكەی تـــــــوركیا بهێنینەوە، 

قەیـــــرانەكانی  چارەســــــەركردنی  بۆ  هەوڵ  كە 

ئێران  هەڵوێستی  هەروەها  و  بوو  ناوچەكە 

یەمەن  گرووپەكانــــی  دانوستانی  بە  سەبارەت 

سیاسەتێـــــــــكی  ئەمەش  كوێت،  لە  بوون 

دروستكەر بوو كە دەتوانێ نموونەیەكی كرداریی 

بۆ  ئەتـــــــۆمی  ڕێككەوتنی  قۆناغی  لەدوای  ئێران 

نیشتمانیی  ئاسای�سی  و  بەرژەوەندی  دابینكردنی 

ئێران بێت.
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مۆدێلی شیکاریی بواری 
ستراتیژیی کۆماری ئیسالمیی ئێران

لێکۆڵینەوەی بابەتیانەی کەنداو

مەهدی دڵبەند  l   و: سامان عەبدواڵ

، بەپێچەوانەشەوە  ن ان و دەزگا ئەکادیم�ی  و میدیاییەکانیان دەستەواژەی کەنداوی فارس بەکاردەهێ�ن 1       ئ��ی
اننایس تەنها  ، وەرزنامەی ئ��ی ن ؛ کەنداوی عەرە�ب بەکاردەهێ�ن دەزگا ئەکادیم�ی  و میدیاییەکا�ن وكاتا�ن عەرە�ب
دەستەواژەی کەنداو بەکاردەهێنێت، چونکە ئەو مشتومڕ لەسەر چەمکەکە تا هەنووکەش درێژەی هەیە، 

انییەکەیە�ت لەهەر جێگەیەکیشدا وشەی کەنداوی فارس بەکارهاتبێت، ڕای نووسەری ئ��ی
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کلیلی وشەکان: شیکاریی ژینگە، سیاسەتی 

مۆدێلی  فارس،  کەنداوی  ئێران،  دەرەوەی 

”PESTEL“

پێشەکی 

دەرەوەی  سیاسەتی  بەرهەمی  گرنگترین 
دابینکەری  وەک  دەتوانێت  واڵتێک،  هەر 

ناوبانگ  و  سەرزەوی  ئاسای�سی  خاک،  یەکێتیی 

لەبەرچاو  واڵتە  ئەو  نێودەوڵەتیی  متمانەی  و 

بە  بەندە  دەرەوە،  سیاسەتی  بنەمای  بگیرێت. 

ئەکتەرە  لەگەڵ  سیاسییەکان  یەکە  ڕەفتاری 

مەبەستە،  ئەم  بۆ  دیکە.  نێودەوڵەتییەکانی 

و  ستراتیژی  ژینگەی  هۆکارەکانی  ناسینی 

ژینگەی  پێویستن.  نێودەوڵەتی  گۆڕانکاریی 

سنوورێکی  ڕاستیدا  لە  واڵتێک،  هەر  ستراتیژیی 

پێناسەکراوە لە هەل و هەڕەشەکان لەسەر ئەو 

جێبەجێکردنی  و  بڕیاردان  چەشنە  هەر  واڵتە، 

و  هەل  لە  سوودوەرگرتن  بۆ  بڕیارە  ئەو  وردی 

پەیوەستە  هەڕەشەکان،  بەرپەرچدانەوەی 

وا  کە  ستراتیژییەوە.  ژینگەی  و  بوار  ناسینی  بە 

دەزگای  ئەرکی  گرنگترین  بڵێین  دەتوانین  بوو 

بابەتە  ناسینی  واڵتان،  دەرەوەی  سیاسەتی 

سوودوەرگرتن  بە  خۆیەتی،  ستراتیژییەکانی 

زانستی  لە  ستراتیژی.  ئامرازی  و  بۆچوون  لە 

کارگێڕیی ستراتیژیدا، ناوچەی دەرەوە بریتییە لە 

ڕێکخراوەکە  دەرەوەی  لە  کە  هۆکار  کۆمەڵێک 
دامەزراوە، یان یەکە سیاسییەکان دەبێتە هۆی 

و  شیکاری  هەڕەشە.  یان  هەل  سەرهەڵدانی 

ڕاستیدا  لە  ستراتیژی،  ژینگەی  لێکۆڵینەوەی 

پوختەیەک 

دەرەوە،  سیاسەتی  بواری  لە  بڕیاردان  بۆ 

ناوخۆیی  توانا  پێویستە ڕاستییە دەرەکییەکان، 

بەبا�سی  گریمانەییەکان  سوودە  و  تێچوو  و 
بناسرێن. لەسەر ئەم بنەمایە، شیکاریی بواری 

لە  یەکێکە  دەرەوە،  سیاسەتی  لە  ستراتیژی 

ژینگە،  شیکاریی  سەرەکییەکان.  پێویستییە 
هەروەها ئەگەری پێشبینیی داهاتوو و پێشگیری 

پێشبینینەکراویش  ڕووداوی  و  بارودۆخ  لە 
کەنداوی  ناوچەی  بابەتەکانی  دەڕەخسێنێت. 

و  قووڵ  دەروونییە  پەیوەندییە  لەگەڵ  فارس 
ئابووری  سیا�سی،  کولتووری،  مێژووییەکان، 

گرنگییەکی  جوگرافیایی؛  پەیوەندیی  و 

ئێران.  ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  هەیە  لەپێشینەی 

ئەم وتارەی ئێستا، بە سوودوەرگرتن لە شێواز 

زانستی  لە  ژینگە  شیکاریی  زانستی  ئامرازی  و 
شیکاری  شێوازی  و  ستراتیژی  بەڕێوەبردنی 

پرسیارە  ئەم  وەاڵمی  دەیەوێت  ناساندن،  و 

ژینگە  شیکاریی  گونجاوی  مۆدێلی  کە  بداتەوە 

مەبەستە،  ئەم  بۆ  چییە؟  فارس  کەنداوی  لە 

بە پشتبەستن بە پێکهاتە مێژوویی، کولتووری، 

و  ناوچەیی  هێزە  ڕکابەری  و  ئابووری  پەیوەندیی 

شیکاریی  مۆدێلەكانی  لەنێوان  دەرەکییەکان، 

پێکهاتەکانی  کە   ،”PESTEL“ مۆدێلی  ژینگە، 

تەکنەلۆژی،  کۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  سیا�سی، 

وەک  دەگرێت،  لەخۆ  یاسایی  و  ژینگەیی 

ژینگە  گۆڕانکاریی  شیکاریی  بۆ  گونجاو  مۆدێلی 

دەناسێنێت.
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کردەوەیەکە کە تیایدا بە�سی ناوەوە و دەرەوەی 

هەر یەکەیەکی سیا�سی دەخرێتە ژێر لێکۆڵینەوە 

مەترسییەکان  و  هەل  تاکوو  تاوتوێکردن،  و 

ڕێکخستنی  و  بڕیاردان  پێناو  لە  بناسرێن 

سیستەماتیک بۆ گەیشتن بە ئامانج و خواستنی 

و  پێشبینی  ئەگەری  کاتدا  هەمان  لە  نەتەوەیی. 

ئایندەناسیی ستراتیژییش دابین دەکات.

ژینگەی  ڕەچاوکردنی  بە  فارس  کەنداوی 

جوگرافیایی تایبەت و بوونی سەرچاوەی ژێرزەویی 

وەک نەوت و غاز، ماوەیەکی زۆرە کە بووەتە جێی 

و  جیهانی  هێزە  لەنێوان  مشتومڕ  و  گرنگیدان 

ناوچەییەکان. گەرووی هورمزیش بە هۆی ئەوەی 

کە تەنیا ڕێگای هاتنە ناو کەنداوی فارسە و تەنیا 

ڕێگای دەستگەیشتنی ئاوییە بۆ واڵتانی ناوچەکە، 

بۆیە گرنگییەکی زۆری هەیە، بەاڵم ئەم گرنگییە 

کاتێک گەیشتە بەرزترین ئاستی خۆی کە نەوت 

ئەمڕۆکەش  تا  و  دۆزرایەوە  فارس  کەنداوی  لە 

یەکێکە لە بنەڕەتیترین سەرچاوەی وزەی جیهان 

واڵتانی  داهاتی  سەرچاوەی  سەرەکیترین  و 

ژینگەی  هۆی  بە  فارس  کەنداوی  ناوچەکە. 

دەریای  هیند،  زەریای  دەریایی،  هێڵی  لەسەر 

میدیترانە  دەریای  و  سوور  دەریای  عوممان، 

و  عێراق  و  ئێران  کەنارەکانی  بە  پەیوەندیی  و 

سەردەمانێکی  لە  عەرەبییەوە،  نیمچەدوورگەی 

و  مشتومڕ  و  ڕکابەری  زۆربەی  لە  کۆنەوە  زۆر 

ڕٶژئاوادا  و  ڕۆژهەاڵت  ئابوورییەکانی  بزووتنەوە 

ڕۆڵێکی سەرەکیی هەبووە. بە ڕەچاوکردنی گرنگیی 
کەنداوی  جیۆستراتیژیکی  و  جیۆپۆلەتیک  زۆری 

بۆ  ستراتیژییە  ناوچەیەکی  ناوچەیە  ئەم  فارس، 

وتارەدا  لەم  کە  ئەوەی  ئێران.  ئیسالمیی  کۆماری 

با�سی لێوە دەکرێت، شیکاریی هەل و ئاستەنگی 
کۆماری  بۆ  فارسە  کەنداوی  ستراتیژیی  ژینگەیی 

مۆدێلی  باشترین  دۆزینەوەی  و  ئێران  ئیسالمیی 
پرسیاری  بوو  وا  کە  بابەتە.  ئەو  بۆ  شیکارییە 

مۆدێلی  کە  ئەوەیە  لێکۆڵینەوەکە  سەرەکیی  

ئیسالمیی  کۆماری  ستراتیژیی  ژینگەی  شیکاریی 

ئێران بۆ کەنداوی فارس چییە؟ وا دەردەکەوێت 

PES- شیکاریی  مۆدێلی  لە  سوودوەرگرتن  “کە 

ئامانج  بۆ  گونجاو  شیکارێکی  دەتوانێت   ،”TEL

لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بەرژەوەندییەکانی  و 

کەنداوی فارس پێشکەش بکات.

چوارچێوەی تیۆری 

سەر  دەکەنە  کار  جیاواز  هۆکارگەلێکی 
ڕێکخراوێک کە دەکرێت بۆ دوو بە�سی ناوخۆی 

ڕێکخراو و دەرەوەی ڕێکخراوەکە دابەش بکرێت. 

هۆکارەکانی  لە  بریتییە  ستراتیژی  شیكردنەوەی 

دەرەوە و ناوەوەی ڕێکخراوێک بۆ بەرنامەدانانی 

ستراتیژی. لە ڕاستیدا بڕیاردان و بەرنامەدانانی 

ژینگەی  ناسینی  پەیڕەویی  ڕێکخراوەکە، 

ڕووبەڕووبوونەوەی  ڕوانگەی  لە  پالندانانە. 

و  چاالکی  بەردەوامبوونی  بۆ  و  چاالک 

خۆبەدوورگرتن  و  هەلەکان  لە  سوودوەرگرتن 

تایبەت  گرنگیی  پێویستە  ئاستەنگەکان،  لە 

ستراتیژی.  ژینگەی  شیکاریی  مۆدێلی  بە  بدرێت 

بۆ  چوارچێوەیەکە  مۆدێل،  لە  مەبەست 

ڕێکخستنی  و  ژینگە  لەسەر  بیرکردنەوە 
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مەبەستەکەیە.  جێی  بواری  لە  ژینگە  شیکاریی 

لە  کۆمەڵەیەکە  ژینگەش،  لە  مەبەست 

کە  پێکهاتەگەلێک،  و  هۆکار  و  هێز  و  بارودۆخ 

و  بەرپرسیارێتی  بۆ  دیاریکەرن  سەرچاوەیەکی 

بارودۆخی  لە  چاالکییەکان  بە�سی  بەردەوامیی 

لە  بریتییە  بەرنامەدانانیش  ژینگەی  بڕیارداندا. 

دەروونییەکانی  الیەنە  لەگەڵ  هەڵسوکەوت 

هۆکارەکانی  لەگەڵ  و  پێکەوە  ڕێکخراوەکە 

بەرنامەدانانی  بابەتی  لە  ڕێکخراوەکە.  دەرەوەی 
هەموو  بە  بەرنامەدانان  ژینگەی  ستراتیژیدا، 

سەر  دەکەنە  کار  کە  دەگوترێت  هۆکارانە  ئەو 

وەردەگرن.  لێ  کاریگەریی  یان  ڕێکخراوەکە، 

بابەتە  ژینگە،  چوارچێوەی  لە  ڕێکخراوەکان 

بڕیار  ئەوکات  دەناسنەوە،  ستراتیژییەکان 

ئامانجەکان،  دیاریکردنی  ڕاستیدا  لە  دەدەن. 

مەزنەکان،  سیاسەتە  و  ستراتیژی  و  چاالکی 

ژینگەییەکانن.  هۆکارە  پەیڕەویی  هەموویان 

گرنگەکان  زۆر  قۆناغە  لە  یەکێک  هۆیە  بەم 

هەڵسەنگاندنی  ستراتیژیدا،  بەرنامەدانانی  لە 

ژینگەی ناوخۆیی و دەرەکییە.

خشتەی )1(
مۆدێلی شیکاریی ژینگەی ستراتیژی



126

No.2, January 2022

ژینگە  ستراتیژی:  ژینگەی  شیکاریی  مۆدێلی 

ژینگەی  بە شێوازی جیاواز وەک  ستراتیژییەکان 
ئاسای�سی باو، ژینگەی ئاسای�سی جیاواز، ژینگەی 

ئاژاوە، ژینگەی ئاسای�سی لەسەر بنەمای کاراکتەرە 

یەکسانەکان، ژینگەی ئاسای�سی لەسەر بنەمای 

ئاسایش  ژینگەی  و  نایەکسانەکان  کاراکتەرە 

لەسەر بنەمای ئاشتی یان ئاژاوە؛ دابەش دەکرێن. 

لە شیکاریی ژینگەی ستراتیژیدا، پێکهێنەرگەلێكی 

و  کولتووری  سیا�سی،  پێکهێنەری  وەک  جیاواز 

ژینگەیی  تەکنەلۆژی،  ئابووری،  کۆمەاڵیەتی، 

جۆرەکانی  دەگیرێت.  لەبەرچاو  نێودەوڵەتی  و 

مۆدێلی شیکاریی ژینگەی ستراتیژی، لە خشتەی 

)١(دا نیشان دراون. 

نموونانە،  لەم  کام  هەر  هەڵبژاردنی 

جێی  ستراتیژی  ژینگەی  بە  هەیە  پەیوەندیی 

مەبەست و پێکهێنەرە زەق و بەرجەستەکانیەوە. 

لەو  کام  هەر  تاوتوێکردنی  و  ناسینەوە  بە 

گۆڕاوانە، دەکرێت بگەیت بە ناسینەوەی دیاردە 

ژینگە.  تەواو  هەڵسەنگاندنی  و  ڕەوتەکان  و 

هەروەها دەتوانرێت ئەو ڕەوتانە بناسرێنەوە کە 

خەریکن سەر هەڵدەدەن و هەل و هەڕەشەکانی 

داهاتووش پێشبینی بکرێت.

بە یارمەتیی خشتەی مۆدێلی پێشکەشکراو، 

ئاماژە دەکرێت بە گرنگترین هۆکارە کاریگەرەکان 

ژینگە  بۆ  شیکاری  مۆدێلی  داڕشتنی  لە 

ستراتیژییەکان، بەتایبەت کەنداوی فارس:

هۆکارە سیاسییەکان
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هۆکارە ئابوورییەکان

هۆکارە کۆمەاڵیەتی-کولتوورییەکان
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تایبەتمەندیی ناوچەیی کەنداوی فارس

ژینگەی جوگرافی
باشووری  ناوەندی  لە  فارس  کەنداوی 
ڕۆژئاوای ئاسیا و لە بە�سی باکووری گۆی زەوی 

هەڵکەوتووە،  ئاسیا  ڕۆژئاوای  ناوچەی  لە  و 

باکوور  پانیی  خولەک   ٣٢ لە  شوێنەکەی  کە 

ڕۆژهەاڵتدایە.  درێژیی  خولەک   ٥٨ و   ٤٨ و 

لە  بچووکە  بەشێکی  ئەمڕۆ  فارس  کەنداوی 

پانتاییەکی فراوانی ئاوی کە لە سەردەمی کۆندا 
کەنداوی  ڕووبەری  پارس.  دەریای  دەگوترا  پێی 

هۆکارە تەکنەلۆژییەکان

هۆکارە ناوچەنا�سی یان ژینگەناسییەكان

هۆکارە نێودەوڵەتییەکان
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چوارگۆشەیە  کیلۆمەتری   ٢٣،٧،٤٧،٣ فارس 
کەنداوی  و  مەکسیک  کەنداوی  پاش  و 

هۆتسۆن، بە سێیەم کەنداوی گەورەی جیهان 

دوورگەی  لە  درێژییەکەی  و  دەکرێت  هەژمار 

 ٨٥٠ ڕوود؛  ئەروەند  کۆتایی  تا  هەنگامەوە 

کیلۆمەتر و پانییەکە�سی لەنێوان ٣٠ تاکوو ٣١ 

تاکە  یەک  لەنێوان  قووڵییەکەی  و  کیلۆمەتر 
باکووری  بە�سی  لە  و  مەتردایە  یەک  و  نەوەد 

ڕۆژهەاڵتی کەنداوی فارس، کەناراوەکانی ئێران 

باکووریترین  لە  و  کیلۆمەتر   ١٢٥٩ درێژایی  بە 
کیلۆمەتری  چل  بە  عێراق  واڵتی  ئەوێ؛  خاڵی 

 ٦٠ بە  کوێت  ڕۆژئاواکە�سی؛  لە  چوارگۆشە، 

عەرەبستان  واڵتی  باشوورەوە  لە  و  کیلۆمەتر 

بە ٤٠٠ کیلۆمەتر و قەتەر بە ٥٦٣ کیلۆمەتر و 

ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی بە ٨٠٠ کیلۆمەتر 

فارسیش  کەنداوی  ڕۆژهەاڵتی  هەیە.  بوونیان 

بە ڕەچاوکردنی  بە دەریای عومان کۆتایی دێت. 

سنوورداربوون  و  بێوێنە  جوگرافیای  پانیی 

ناوچەیە  ئەم  دەوروبەر،  بیابانەکانی  لەنێوان 

ئاووهەوایەکی گەرم و وشکی هەیە. لە هاویناندا 

گەرما  بەرزیی  فێنکە.  زستانانیش  و  گەرم  زۆر 

گەرمیی  پلەی  کە  زۆرە  ئەوەندە  هاویندا  لە 

 ٣٨ تاکوو  ئاب،  و  حوزەیران  مانگەکانی  لە  ئاو 

وەرزەکانی  ئەوە  لەبەر  دەگات.  سیلیزی  پلەی 

لێک  بەئەستەم  ناوچەیە  لەو  زستان  و  هاوین 

لە  کە  ئاوانەی  ئەو  گرنگترین  دەکرێنەوە.  جیا 

بریتین  فارس،  کەنداوی  دەچنە  ڕووبارەکانەوە 

لە:

لە  کەنداو،  دەڕژێنە  کە  ئاوێک  زۆرترین   -

ڕووبارەکانی کارون و دیجلە و فوڕاتەوە سەرچاوە 

دەگرن کە لە ئەروەند ڕوود یەک دەگرنەوە.

وەک  خوزستان  پارێزگای  ڕووبارەکانی   -

بەهمەن شیر، کەرخە و جەراحی.

و  دالکی  )تاب(،  هەندیجان  ڕووبارەکانی   -

روودمەند کە بەشێکن لە ڕووبارەکانی پارێزگای 

فارس.

دەچنە  کە  ئاوانەی  ئەو  گشتیی  قەبارەی 
لەوێ  کە  ئاوێک  لە  کەمترە  فارس،  کەنداوی 
گەرووی  ڕۆژێک  ئەگەر  بۆیە  هەڵم.  بە  دەبێت 
کەنداوی  ناوچەی  ئەوا  ببەسترێت،  هورمز 
کەنداوی  دێت.  لێ  زەلکاوێکی  شێوەی  بە  فارس 

جوگرافیی  ژینگەی  ڕەچاوکردنی  بە  فارس 

سەرچاوەی  و  ڕێژەیی  ژینگەی  بەتایبەت  خۆی، 

زۆرە  ماوەیەکی  غاز،  و  نەوت  وەک  ژێرزەویی 

لەنێوان  کە بووەتە جێی گرنگیدان و مشتومڕ 

لە  واڵت  هەشت  ناوچەییەکان.  و  جیهانی  هێزە 

ئێران،  لە  بریتین  کە  هەن  کەنداو  چواردەوری 

عێراق، عەرەبستان، کوێت، قەتەر، بەحرەین و 

ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی.

گرنگیی ستراتیژی و جیۆپۆلەتیکی 

کەنداوی فارس

سیاسیی  جوگرافیای  توێژەری  گاتمان؛  ژان 
زەوی  گۆی  ڕووبەری  ئەگەر  دەڵێت:  نوێ، 

و  بەرز  بێ  و  لووس  پۆنگ  پینگ  تۆپێکی  وەک 

وەک  بابەتگەلێکی  بووایە،  جۆراوجۆر  نزمیی 
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نێودەوڵەتی  پەیوەندیی  و  سیا�سی  جوگرافیای 

ستراتیژێکیی  و  جیۆپۆلەتیک  گرنگیی  و 

فارس  کەنداوی  نەدەبوو.  بوونی  ناوچەکانیش 

ئێرانی-عەرەبییە،  جیۆپۆلێتیکیی  ناوچەیەکی 

بوونی  و  جوگرافی  هەستیاریی  هۆی  بە  کە 

هەمیشە  غاز،  و  نەوت  گەورەی  پاشەکەوتی 

جیهانی  هەروەها  و  دراو�سێ  واڵتانی  سەرنجی 

�سێ  فارس،  کەنداوی  ڕاکێشاوە.  خۆیدا  بەالی 

پێکەوە  ئەفەریقا  و  ئاسیا  ئەورووپا،  کیشوەری 

سیستمی  لە  بەشێک  وەک  و  دەبەستێتەوە 

سوور  دەریای  میدیترانە،  دەریای  بە  بەستنەوە 
کەنداوی  دەکرێت.  هەژمار  هیندەوە  زەریای  و 

بووە  بەشێک  نۆزدەهەمەوە  سەدەی  لە  فارس 

بەریتانیا  دەوڵەتی  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەکانی  لە 

ناوچەی  دووەمیش  جیهانیی  جەنگی  پاش  و 

بریتانیا  و  ئەمەریکا  هاوبە�سی  دەسەاڵتی 

ناوچە  ڕیزبەندیی  لە  فارس  کەنداوی  بووە. 

لە چەقی گرنگیدانی  بەردەوام  ستراتیژییەکاندا، 

هێزە گەورەکاندایە.

گەرووی هورمز

شێوە  ئاویی  ڕێگایەکی  هورمز  گەرووی 

کە  کیلۆمەتر،   ١٨٧ درێژیی  بە  كەوانەییە 

دەریای  بە  دەبەستێتەوە  فارس  کەنداوی 

تەسکترین  لە  گەرووە  ئەم  پانیی  عوممانەوە. 

قونەینی  دوورگەی  نێوان  واتە  بەشیدا، 

لە  و  کیلۆمەترە   ٣٨ الرک،  دوورگەی  و  گەورە 

دەگاتە  پانییە  ئەم  گەرووەکەشدا  سەرەتای 

باکوورەوە  لە  گەرووە  ئەم  کیلۆمەتر.   ٩٦

بە  سنووردارە  باشووریشەوە  لە  و  ئێران  بە 

عوممانەوە.  واڵتی  موسەندەمی  دوورگەی 

)نزیکەی  میل   ١٢ بە  گەرووە  ئەم  سنوورەکانی 

نێوان  ڕێککەوتننامەی  لە  کیلۆمەتر(   ١٩/٢

واڵت  هەردوو  بۆ  عوممان،  و  ئێران  واڵتی  دوو 

گەرووە  ئەم  گرنگییەوە  ڕووی  لە  کراوە.  دیاری 

یەکێکە لە ستراتیژیترین گەرووەکانی جیهان، بە 

چەشنێک کە ئالبۆ کرێک؛ هێرشبەری پورتوگالی 

بۆ ناوچەی کەنداوی فارس و زەریای هیند، لە 

�سێ  کە  دەوڵەتێک  هەر  دەڵێت:   ١٥٠٧ ساڵی 

ماالکای  و  ئەملەندەب  باب  هورمز،  گەرووی 

زاڵ  جیهاندا  بەسەر  ئەوا  بێت،  دەستدا  لەژێر 

و  ئێران  لەنێوان  ڕێککەوتنێک  بەپێی  دەبێت. 
واژۆ  و  خرا  ڕێک   ١٩٧٤ ساڵی  لە  کە  عوممان، 
ئەستۆی  لە  هورمز  گەرووی  پاراستنی  کراوە، 

هەردوو واڵتی ئێران و عومماندایە.

کۆمەڵەی ئاسای�سی ناوچەی 

کەنداوی فارس

ئاسای�سی  کۆمەڵەی  پێناسەدا،  باوترین  لە 

نیگەرانیی  کە  واڵتان  لە  گرووپێک  لە  بریتییە 

پێکەوە  ئەوەندە  تا  سەرەکییان  ئاسای�سی 

ناکرێت  لۆجیکانە،  شێوەی  بە  کە  دراوە  گرێ 

یەک  لە  جیا  هیچیان  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

لەبەرچاو بگیرێت. کۆمەڵەکانی ئاسایش لەالیەن 

مۆدێلە بەردەوامەکانی دۆست و دوژمنایەتییەوە 

وەک  مێژووییەکانی  گۆڕاوە  دەکرێت.  پێناسە 
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ناوچەیەکی  لە  بوون  یان  بەردەوام  دوژمنی 

هاوبەشیان  کولتوورێکی  کە  شارستانیەتیدا 

کۆمەڵەیەکی  جیاوازی  تایبەتمەندیی  هەیە، 

کاریگەری.  ژێر  دەخاتە  ناوچەیی  ئاسای�سی 

لە  ناوچەیی  ئاسای�سی  کۆمەڵەی  دروستبوونی 

پێکهاتەی  نێوان  هەڵسوکەوتی  لە  الیەکەوە 

هێز  هاوسەنگیی  بۆ  لێکەوتەکانی  و  ئانار�سی 

نزیکی  پەستانی  لە  دیکەشەوە  الیەکی  لە  و 

جوگرافییەوە سەرچاوە دەگرێت.

بووە  یەکێک  لە کەنداوی فارس،  ئاسایش 

بەرهەمێنەرانی  کە  سەرەکییانەی  بابەتە  لەو 

لە  گەورەکان  بەکارهێنەرە  و  ناوچەکە  نەوتی 

کردووەتەوە.  لێ  بیریان  دنیادا  سەرانسەری 

چوونەدەرەوەی  پاش  ئێران  جار  یەکەم  بۆ 

ناوچەکە،  لە  بەریتانیا  ئیستعمارییەکانی  هێزە 

بۆ  بوو  ناوچەیی  ڕێکخستنێکی  خوازیاری 

ئاسای�سی کەنداوی فارس. دڵەڕاوکێی سەرەکیی 

هەر  کە  بوو  ئەوە  ڕێکخستنە،  ئەو  بۆ  ئێران 

واڵتانی  لە  یەکێک  کە  ئاسای�سی  سیستمێکی 

نەک  نەکات،  قبوول  ئەندام  وەک  کەناراوەکە 

لە  جگە  نییە  شتێک  بەڵکوو  ناتەواوە،  هەر 

سەرچاوەیەکی هاندان لە دژی واڵتان، یان ئەو 

واڵتەی کە پەراوێز خراوە لەناو سیستمەکەدا. 

بەکردەوە   ،١٩٧٠ دەیەی  سەرەتاکانی  لە  ئێران 

هۆشداری دا کە هەرگیز ڕێکخراوێکی ئاسای�سی 

قبووڵ  ناوچەکە  لە  شێوەیەی  بەو  کەموکوڕی 

نییە. تەنانەت کاتێک کە ئەنجوومەنی هاریکاریی 

پشتگیریی  بە   ،١٩٨١ ساڵی  لە  فارس  کەنداوی 

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا دروست بوو، 

هیچ قسەیەکی لە بواری بەرپرسیارێتیی پاراستنی 

ئاسایش لە کەنداوی فارس لەئەستۆ نەگرت و 
ئەو ئەنجوومەنە ئارەزووەکانی خۆی بە هاوکاری 

لەنێوان ئەندامەکانی خۆیدا سنووردار کرد. 
سێپتەمبەری  ١١ی  ڕووداوەکانی  پاش 

ئەمەریکا  ڕاستەوخۆی  ئامادەبوونی   ،٢٠٠١

واڵتە  ئەو  و  کرد  زیادی  فارس  کەنداوی  لە 
قۆناغێکی نوێی بۆ جێگیرکردنی هەژموونی خۆی 
کەنداوی  دا  هەوڵی  ئەمەریکا  کرد.  پێ  دەست 

فارس و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بکاتە ناوچەیەکی 

ژێر دەسەاڵتی خۆی بەتەنیا و لەم ئاڕاستەیەدا 
ئێران و عێراقی خستە ڕیزی تەوەرەی شەڕانگێزی 

و بۆ گۆڕینی ڕژێم، ساڵی ٢٠٠٣ هێر�سی سەربازیی 

کردە سەر عێراق و هەوڵی دا ئێرانیش گۆشەگیر 

دا  هەوڵی  ئەمەریکا  ئاڕاستەیەدا  لەم  بکات. 

تاکوو هاوکاری و بەشداریی واڵتانی ئەنجوومەنی 

هاوکاریی کەنداوی فارس بەدەست بهێنێت. 

یەکێتیی  و  هاوکاری  هۆکارەکانی  لە  یەکێک 
کەنداوی  هاوکاریی  ئەنجوومەنی  واڵتانی  نێوان 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لەگەڵ  فارس 
بواری  لە  هاوکاری  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئەمەریکا، 

بەرگریی  هاوکاریی  هاوکارییانە؛  ئەم  چەکدا. 

چاالکیی  لە  بەشداری  و  الیەنە  چەند  یان  دوو 

چوارچێوەی  لە  سەربازی  مانۆڕی  و  فێرکاری 

ئەمەریکا  نێوان  بەرگریی  و  ئاسایش  پەیمانی 

یەکێتییانە  ئەم  دەگرێت.  لەخۆ  واڵتانە  ئەو  و 

یان  ئاسایش  بنەمای  لەسەر  یەکگرتنێکن 
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سیاسەتی  لە  وەک مۆدێلێک  دەکرێت  کە  هێز، 

کلکایەتیی واڵتانی ناوچەکە بۆ هێزی بااڵدەست 

بە  یەکێتییانە  ئەم  دیکە،  واتایەکی  بە  دابنرێت. 

ماددیگەرایانە  و  بەرژەوەندخوازانە  هۆکارگەلی 

واڵتانی  و  ئێران  لەبەرانبەر  هێز  هاوسەنگیی  بۆ 

پشتیوانی ئێران لە ناوچەکە دروست بوون.

تایبەتمەندییەکانی ژینگەی ستراتیژیی 

کەنداوی فارس

1. سیا�سی: 

و  ئاسیا  ڕۆژئاوای  واڵتانی  زۆربەی 

بەتایبەت واڵتانی ناوچەی کەنداوی فارس، لە 

سەربەخۆییان  بیستەم  سەدەی  کۆتاییەکانی 

پارێزگاریی  لەژێر  واڵتانە  ئەم  هێنا.  بەدەست 

واڵتە گەورەکاندا بوون و لە بواری فەرمانڕەوایی 

ئەزموونێکیان  هیچ  دەوڵەت-نەتەوەسازیدا  و 

سەربەخۆبوون،  پاش  هۆکارە  بەم  نەبوو. 

گەورە  ئاستەنگی  و  کێشە  ڕووبەڕووی 

فراوانبوونی  و  گەشەکردن  وەک  بوونەوە 

پێکهاتەی  سیا�سی.  و  کولتووری  ئابووری، 

حکومەت،  جۆری  وەک  واڵتانە  ئەم  ناوخۆیی 

و  کۆمەاڵیەتی  پێکهاتەی  مەشروعیەت، 

بوو.  خێڵەکی  بنەمایەکی  لەسەر  باو،  ئابووریی 

لە  یەکێک  بە  بوون  سیاسییانە  پێکهاتە  ئەم 

و  هەڕەشە  ناوەندی  و  سەرچاوە  گرنگترین 

قەیران بۆ ئاسای�سی ناوچەکە. زۆربەی واڵتانی 

سیستمی  شێوەی  بە  فارس  کەنداوی  کەناری 

لە  دەبرێن.  بەڕێوە  دیکتاتۆری  یان  پاشایەتی 

واڵتانە  ئەو  سیاسییەوە،  گەشەکردنی  ڕووی 

سیاسیی  سیستمی  باوترین  لە  یەکێک  بە 

درێژمەودای  فەرمانڕەوایی  دادەنرێن.  دونیا 

لە  خەلیفە  ئالی  عەرەبستان،  لە  سعود  ئالی 

بەحرەین، ئالی سانی لە قەتەر، ئالی سەعید لە 
پیشاندەری  کۆیت؛  لە  سەباح  ئالی  و  عەممان 

گەشەنەکردنی سیاسیی ئەم ناوچانانەن.

٢. ئابووری: 

لەسەر  بوونی  هۆی  بە  فارس  کەنداوی 

عەممان،  دەریای  هیند،  زەریای  هێڵەکانی 

و  ناوەڕاست  دەریای  و  سوور  دەریای 

و  ئێران  کەناراوەکانی  بە  ئاوانە  ئەو  پەیوەندیی 

نیمچەدوورگەی  و  )عێراق(  ڕووبار  دوو  واڵتی 

لە  کۆنەوە  زۆر  لە  هەر  عەرەبستانەوە، 

بزووتنەوە  و  مشتومڕەکان  و  ڕکابەری  زۆربەی 

ڕۆڵی  ڕۆژئاوادا  و  ڕۆژهەاڵت  ئابوورییەکانی 

ناوچەی کەنداوی فارس نزیکەی ٧٣٠ 
ملیارد بەرمیل نەوتی پاشەکەوتی تێدا 
سەملێنراوە و زیاتر لە ٧٠ ترلیۆن مەتری 
سێجاش پاشەکەوتی غازی سروشتیی 

تێدایە
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سەرەتای  لە  گرنگبوونە  ئەم  هەبووە.  گرنگی 

سەدەی بیستەمەوە، بە دۆزینەوەی نەوت دوو 

گرنگترین  خوارەوە  لە  کردووە.  زیادی  هێندە 

فارس  کەنداوی  ئابووریی  گرنگیی  هۆکاری 

روون دەکرێنەوە:

نەوت و غاز: 

لەبنی کەنداوی فارس و دوورگە و بەندەر 

کانزایی  سەرچاوەی  دەوروبەری،  واڵتانی  و 

چڕترین  و  گەورەترین  هەیە.  بوونی  زۆر 

لە  جیهان،  نەوتییەکانی  بلۆکە  و  پاشەکەوت 

دوایین  بەپێی  فارسدایە.  کەنداوی  ناوچەی 

فارس  کەنداوی  ناوچەی  خەماڵندنەکان، 

نزیکەی ٧٣٠ ملیارد بەرمیل نەوتی پاشەکەوتی 
مەتری  ترلیۆن   ٧٠ لە  زیاتر  و  سەملێنراوە  تێدا 

تێدایە.  سروشتیی  غازی  پاشەکەوتی  سێجاش 

ناوچەیەی  ئەم  چەشنە،  لەو  پاشەکەوتێکی 

لە  وزە  گەنجینەی  گەورەترین  کردووەتە 

جیهاندا. لە ئێستادا ئەو نەوتەی کە لە شەش 

عێراق،  سعودی،  عەرەبستانی  ئێران،  واڵتی 

زیاترە  بەرهەم دێت،  و قەتەر  ئیمارات  کۆیت، 

کاتێکدا  لە  ڕۆژێكدا.  لە  بەرمیل  ملیۆن   ٢٠ لە 

جیهاندا  لە  کە  خاوەی  نەوتە  ئەو  هەموو 

لە  بەرمیلە  ملیۆن   ٨٢ نزیکەی  دێت،  بەرهەم 

فارس  کەنداوی  نەوتی  بوو  وا  کە  ڕۆژێکدا. 

نزیکەی لە ٢٥%ی نەوتی جیهان دابین دەکات. 

هەموو پاشەکەوتی ستراتیژیی نەوت لە جیهاندا 

ئەگەر  و  خەمڵێنراوە  بەرمیل  ملیارد   ١٠٤ بە 

ڕابوەستێت،  ناوچەیە  ئەم  نەوتی  هەناردەی 

ڕۆژ   ٨٢ تا  تەنیا  جیهان  نەوتی  پاشەکەوتی 
دەتوانێت وەستانی هەناردەی نەوتی کەنداوی 

فارس پڕ بکاتەوە.

پاشەکەوتەکانی دیکە: 

جگە لە نەوت و غاز، سەرچاوەی گەورەی 

و  فارس  کەنداوی  کەناری  واڵتانی  لە  دیکەش 

لە  لەوان  هەندێک  کە  هەیە  کەناراوەکانیدا 

سەردەمانێکی زۆر دوورەوە ناسراون و سوودیان 

لێ وەرگیراوە. کانزای بەردی ئاسن، خاکی سوور 

)ئۆکسیدی دۆفر(، بەردی شووشە )سیلیس(، 

گوگرد و خوێ لەو پاشەکەوتانەن. پاشەکەوتی 

بەرد،  خەڵووزی  ئاسن،  بەردی  وەکوو  کانزای 

گۆگرد،  خوێ،  ئەرمەنی(،  )گڵی  سوور  بەردی 

چیمەنتۆ،  بەردی  میکا،  قورقوشم،  سیلیس، 

قەلع،  مس،  جوانکاری،  و  بیناسازی  بەردی 

جیوە،  زاخ،  کاۆلین،  کرۆمایت،  مەنگەنیس، 

شوێنە  لە  ڕادەیەک  تا  یۆرانیۆم،  و  زیو  و  زێڕ 

ئێراندا  لە  بەتایبەت  و  ناوچەکە  جیاوازەکانی 

بوونیان هەیە.

ما�سی و گیاندارە دەرییایەکان: 
ڕووی  لە  فارس  کەنداوی  ماسییەکانی 

خۆراکی  ماسیی  زۆری  ژمارەی  و  جۆراوجۆری 

ڕاستەقینە  سامانێکی  بە  پیشەسازییەوە،  و 

دادەنرێن. ماسییەکانی ناوچەکە بۆ دوو گرووپ 

)هەڵوا  خۆراکی  ماسیی   .١ دەکرێن:  دابەش 
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و...(،  شۆریدە  سەنگەسەر،  سەرخۆ،  سپی، 

سێخاری،  )گورزەک،  پیشەسازی  ماسیی   .٢

بۆمباک، قرش، ئەسپی دەریایی، ما�سی چەسپی 

لە پیشەسازی و دەرمانسازیی  و...(، کە ئەمانە 
کەنداوی  لە  دەهێنرێن.  بەکار  پزیشکیدا 

کە  هەیە  ما�سی  جۆر   )٢٠٠( نزیکەی  فارس 

سەرچاوەیەکی ئابوورییە و بژێویی ژیانی بەشێکی 

بە ماسیگرتن  لە دانیشتووانی کەناراوەکە  زۆر 

جۆرەکانی  لە  جگە  دەبێت.  دابین  ڕاوکردن  و 

ما�سی، گیانداری دەریایی دیکەی وەکوو: مەیگۆ، 

و  )سینگۆ(  قرژاڵ  جۆرەکانی  هەموو  ڕۆبیان، 

کیسەڵی گەورە کە زیاتر ڕۆژئاواییەکان حەزیان 

و  دەکرێن  ڕاو  فارس  کەنداوی  لە  لێیەتی، 

هەناردەی دەرەوە دەکرێن.

مرواری و مەرجان: 

خڕی،  ڕووی  لە  فارس  کەنداوی  مرواریی 

ڕوونی و بریسکەدانەوە، هەر لە کۆنەوە ناوبانگی 

مرواریی  جۆری  باشترین  هەبووە.  جیهانیی 

کەنداوی فارس لە دەوروبەری دوورگەی کیش، 

)بەندەر  شیپکۆ  بەندەرەکانی  خارک،  دوورگەی 

لەنگە( و بەتایبەت لەنزیکی کۆمەڵە دوورگەکانی 

بەحرەین؛ ڕاو دەکرێت.

سەرچاوەی کشتوکاڵی: 

شێوە،  ڕیژەی  و  هەوا  گەرمیی  هۆی  بە 

توانای کشتوکاڵیی ناوچەی کەنداوی فارس زۆر 

گرنگە. بوونی خاکی کشتوکاڵی و ئاو، بەتایبەت 

کەنداوی  لەسەر  ئێران  کەناراوەکانی  لە 
باکووری  دوورگەکانی  لە  هەندێک  و  فارس 

لەو  با�سی  کشتوکاڵیی  بوارێکی  کەنداوە،  ئەو 

با�سی  بواری  بێگومان  ڕەخساندووە.  ناوچەیە 

لە  باران  ڕێژەی  و  ئاو  و  خاک  وەک  کشتوکاڵیی 

زیاترە  فارس،  کەنداوی  باکووری  کەناراوەکانی 

ڕۆژئاوایەوە.  باشووری  کەناراوەکانی  لەچاو 
کەنداوی  دوورگەکانی  ڕووبەری  هەروەها 

فارس، بەتایبەت �سێ دوورگەی قشم، کیش و 
گونجاوی  کشتوکاڵیی  خۆڵی  توێژێکی  بەحرەین، 

هەیە.

بازاڕی با�سی بازرگانی: 

فراوان  و  باش  بازاڕێکی  فارس  کەنداوی 

جیاوازەکان،  واڵتانە  بۆ  سوودە  لە  پڕ  و 

بەتایبەت واڵتانی پیشەسازیی ڕۆژئاوا. گرنگترین 

هۆکارەکەی ئەوەیە کە هەموو واڵتانی دراوسێی 

داهاتێکی  و  زۆرن  نەوتی  خاوەنی  ناوچەکە 

دەکەوێت.  دەست  نەوت  فرۆشتنی  لە  چاکیان 

بە  ناوچەکە،  واڵتانی  هەموو  لەوەش،  جگە 

واڵتانی  لە  بەشێکن  جیاوازییشەوە،  بوونی 

دواکەوتوو و ناپیشەسازی.

٣. کۆمەاڵیەتی-کولتووری: 

لە  بووە  یەکێک  ئایینی  و  نەتەوەیی  بابەتی 
کەناری  واڵتەکانی  نێوان  ناکۆکیی  هۆکارەکانی 
کولتووری  و  نەتەوە  ئەگەرچی  فارس.  کەنداوی 
ڕکابەری  بەاڵم  هەیە،  ناوچەکەدا  لە  جیاواز 

زیاتر  عەرەبەکان  و  ئێران  لەنێوان  ناکۆکی  و 
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نەتەوەییەوە، دانیشتووانی  لە ڕووی  دەبینرێت. 

کۆمەڵەیەدا  لەم  ژمارەیان  زۆرترین  عەرەب 

هەیە. ئێرانیش ژمارەیەکی زۆر دانیشووی فار�سی 

هەیە. کەمینەی کورد و تورکمانیش لە عێراق و 

ئێراندا هەن. 

کە  واڵتانەی  لەو  شیعە  گرووپی  بوونی 

کەمینەی  بوونی  هەروەها  سوننەن،  زۆربەیان 

شیعەن،  زۆرینەیان  کە  واڵتانەی  لەو  سوننە 

نێوان  ناکۆکیی  هۆکارەکانی  لە  بووە  یەکێک 

واڵتانی کەنداوی فارس. هەروەها بوونی سوننەی 
بواری  لە  چاالکییان  و  عەرەبستان  لە  وەهابی 

ئاژاوەنانەوەدا، یەکێکی دیکەیە لەو هۆکارانە.

هەروەها واڵتانی کەنداوی فارس گیرۆدەن 
ئابووری  ناڕێکی  گەشەکردنێکی  بەدەست 

دواکەوتوویی  و  دەمارگیری  و  کولتووری  و 

ژیانی  شێوازی  و  کولتوور  تەشەنەکردنی  و 

ڕۆژئاواییەوە.
یەکێک لە پێکهێنەرە گرنگەکانی کولتووری 

دانیشتووانی  دانیشتووانن.  کۆمەاڵیەتی،  و 

لە  چۆنێتییەوە  و  چەندێتی  ڕووی  لە  ئێرانیش 

ناوچەی کەنداوی فارسدا لە پلەی یەکەمدان. 
کۆی گشتیی دانیشتووانی شەش واڵتی کەناری 

کەنداوی فارس، نزیکەی ٥٦/٥ ملیۆن کەسە، 

بەتەنیا  ئێران  دانیشتووانی  کە  کاتێکدا  لە 

لەوەش،  جگە  کەسە.  ملیۆن   ٨٠ نزیکەی 

ئەم  و  بەهێزە  زۆر  ئێران  لە  نەتەوەیی  یەكێتیی 

ماوەی  لە  نەتەوەییەش  هەستی  و  یەکێتییە 

درا.  پیشان  بەبا�سی  ئێران  دژی  عێراق  شەڕی 

بەشێکی گرنگ لە دانیشتووانی واڵتانی عەرەبیی 

هۆکارەش  بەم  کۆچبەرن،  فارس؛  کەنداوی 

نییە.  دانیشتووانیان  یەکێتیی  واڵتانە  ئەو 

لە  یەکێکە  هاونەتەوە،  دانیشتووانێکی  بوونی 

سەرچاوەکانی هێز.

٤. لە ڕووی تەکنەلۆژیاوە: 

ناوچەی  واڵتانی  کە  بابەتانەی  لەو  یەکێک 

کەنداوی فارس لە ئێستادا بەدوایدا دەگەڕێن، 

عەرەبییەکانی  واڵتە  ناوەکییە.  تەکنەلۆجیای 

لە  ئێستادا  لە  فارس  کەنداوی  ناوچەی 

ناوەکیدا  بابەتی  و  ناوچەییەکان  گۆڕانکارییە 

بەتەواوی لەگەڵ ستراتیژی ئەمەریکا هاوتەریبن 

ناوەکیی  توانای  گەشەکردنی  ڕووەوە  لەم  و 

ڕووبەڕووبوونەوەی  چوارچێوەی  لە  خۆیان 

هاوسەنگیی  گۆڕینی  و  ئێران  ناوچەیی  هێزی 

بەرنامەی  بەرەو  جووڵە  دەبیننەوە.  ستراتیژیدا 

ناوەکی لە واڵتانی عەرەبی بەگشتی پێشینەیەکی 

نزیکی چەند دەیەی هەیە کە بێگومان دەچێتە 

عێراق،  وەک  واڵتانی  چاالکیی  چاودێریی  بواری 

سووریا و میسڕەوە.

واڵتانی عەرەبی باشووری کەنداوی فارس، 

تاکوو پێش دەستپێکی سەدەی بیست و یەکەم، 

ناوەکی  هێزی  بواری  لە  چاالکییەکیان  هیچ 

پشتڕاستنەکراوە  ڕاپۆرتی  چەندە  هەر  نەبوو. 

بۆ  سعودی  ڕژێمی  چاالکیی  لەسەر  هەبووە 

ڕێگای  لە  ناوەکی  بۆمبی  بە  دەستگەیشتن 

و  عێراق  ناوەکیی  پیشەسازیی  لە  وەبەرهێنان 

چەشنێک  بە   ،١٩٧٠ دەیەی  لە  پاکستانەوە 
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“محەمەد  دانپێدانانەکانی  لە  هەندیك  کە 

خیلەوی”؛ ئەو دیپلۆماتکارە سعودیەی کە بووە 

باڵوکراوەکان  هەواڵە  و  ئەمەریکا  لە  پەنابەر 

باوکی  خان؛  قەدیر  عەبدول  گەشتەکانی  لە 

و...،  عەرەبستان  بۆ  پاکستان  ناوەکیی 

پیشاندەری هەوڵەکانی سعودیەن لە ئاراستەی 

لەگەڵ  بەاڵم  ناوەکیدا،  چەکی  بەدەستهێنانی 

ئەوەشدا ئەم ڕاپۆرتانە زانیاریی تەواویان لەسەر 

ئامانجی سعودیە دەرنەخست. بەپێی ڕاگەیاندنی 

یەکگرتووی  ئیماراتی  ناوەکی،  وزەی  ڕێکخراوی 

عەرەبییش سەرقاڵی دروستکردنی وێستگەیەکی 

کە  باشوور  کۆریای  بەشدایی  بە  ناوەکییە 

وا  کار.  بکەوێتە  ساڵی٢٠٢٠  تاکوو  لەوانەیە 

ناوچەی  نزیکدا  داهاتوویەکی  لە  دەردەکەوێت 

تەکنەلۆجیای  بەکارهێنانی  فارس،  کەنداوی 

ناوەکی لە ئاراستەی بەرهەمهێنانی وزە بەخۆیەوە 

ببینێت، کە بێگومان ئەم بابەتە کاریگەریی زۆر 

لە بواری ستراتیژی، ئابووری، سیا�سی، ژینگەیی 

و... لە ناوچەی کەنداوی فارس دادەنێت.

زانیارییشدا،  تەکنەلۆژیای  بواری  لە 

بەتایبەت  جیهان  خەڵکی  لە  زۆر  بەشێکی 

بوونی  لەگەڵ  فارس،  کەنداوی  ناوچەی  لە 

بەرنامەی گەشەکردنی نەتەوە یەکگرتووەکان و 

ئامرازەکانی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی و گرنگیدانی 

بۆ  نێودەوڵەتی  سیستمی  هەڵکشانی  لە  ڕوو 

نەتەوەیی  ئاستی  لە  دادپەروەری  گەشەکردنی 

تاکنەلۆژیای  باشییەکانی  لە  نێونەتەوەییدا،  و 

بێبەش  بەجیهانیبووندا  ئاستی  لە  زانیاری 

لە  بنەڕەتدا  لە  سنووردارییە  ئەم  ماونەتەوە. 

نایەکسانیی  دابەشکردنی  دەرەنجامی  الیەکەوە 

دیکەوە  الیەکی  لە  و  زانیاری  تەکنەلۆژیای 

دەوڵەتانی  نێوان  پەیوەندیی  خراپیی  هۆی  بە 

ناوچەی کەنداوی فارس و دەوڵەت-نەتەوەکانە.
کەنداوی  واڵتانی  کێشەکانی  لە  یەکێک 

شیرینە.  خواردنەوەی  ئاوی  کەمیی  فارس، 

شیرینکردنی  نوێی  تەکنەلۆژیای  زایۆنی  ڕژێمی 

ئاوی هەیە کە بە فرۆشتنی بە واڵتانی ناوچەی 

کەنداوی فارس و میسڕ و ئەردەن، دەیەوێت لە 

بەرانبەردا بەرژەوەندیی دیپلۆما�سی و پەیوەندیی 

قووڵی خۆی لەگەڵ ئەم واڵتانەدا دابین بکات. 

و  هەیە  ئاو  بە  زۆریان  پێویستیی  واڵتانە  ئەم 

بوارەدا  لەم  نوێدان  جێگرەوەیەکی  بەدوای 

نوێیەی  تەکنەلۆژیا  ئەم  زایۆنییش  ڕژێمی  و 

لەبەرانبەر بەرژەوەندیی سیاسیی خۆی دەدات 

بەوان.

٥. ناوچەنا�سی و ژینگەیی

لەگەڵ ئەوەی کەنداوی فارس سەرچاوەی 

لە  ناوچەیە  ئەم  بەاڵم  هەیە،  زۆری  کانزایی 

ئێستاکە  هەستیارە.  زۆر  ژینگەییەوە  ڕووی 

پیسبوونی کەنداوی فارس ٤٧ هێندە زیاترە لە 
کەنداوی  واڵتانی  ئازادەکان.  دەریا  پیسبوونی 

بەرنامەی جێبەجێکردنیان  فارس پڕۆتۆکۆل و 
کەنداوی  پیسبوونی  نییە.  ژینگە  پاراستنی  بۆ 

لە  کە  نەوتەوەیە،  پیسبوونی  هۆی  بە  فارس 

هەناردە  و  پااڵوتن  و  دەرهێنان  و  دۆزینەوە 

وێستگە  و  نەوتبەرەکان  تێپەڕبوونی  و 
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فیزیایی  گۆڕانکاریی  و  نەوت  سەریازییەکانی 

سەرچاوە  دەریاکانەوە  کەناری  و  بەستێن  لە 
دەگرێت، ئەویش بە هۆی چاالکیی پیشەسازی 

نەوت  ڕژانی  بەندەرییەوەیە.  و  شارنشینی  و 

کە  دەریاییانەوە  تەنکەرە  و  کەشتی  لەو 

فارسەوە  کەنداوی  لە  و  هەڵدەگرن  نەوت 

نەوت  هەڵکەندنی  ئامێری  یان  تێدەپەڕن، 

ماددەی  هەروەها  کەناراوەکاندان،  لە  کە 

بوونەتە  مێرووەکان،  قڕکەری  وەک  پیسکەری 

هەر  فارس.  کەنداوی  پیسبوونی  هۆی 

هێشتا  فارس  کەنداوی  پیسبوونی  چەندە 

دروست  مەترسیی  گشتی  تەندروستیی  بۆ 

پێویستە  ناوچەکە  واڵتانی  بەاڵم  نەکردووە، 

فارس  کەنداوی  کە  ئەوەی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

کەشتیی  قەرەباڵغەکانی  ڕێگا  لە  یەكێکە 

ڕوودانی  ئەگەری  و  سەربازی  یان  بازرگانی 

بەریەککەوتنی دەریایی لە نێوانیاندا هەیە، کە 

ئەویش دەبێتە هۆی پیسبوونی ئاو، سیاسەتی 

پاراستنی ژینگەی کەنداوی فارس  بۆ  ناوچەیی 

دابڕێژن.

٦. هێزە جیهانی و ناوچەییەکان

ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمەریکا  ئەمریکا: 

لە شەڕی دووەمی جیهانییەوە تاکوو ئێستا، وەک 
دیاریکراوی  بەرژەوەندیگەلێکی  و  زلهێزێک حەز 

وەک  ئەمەریکا  هەبووە.  فارسدا  کەنداوی  لە 
بەرهەمهێنەری  واڵتی  کۆنترین  و  یەکەم 
نەوت، لە ساڵی )١٩٤٨(ەوە وردەوردە بە هۆی 

نەوت،  ناوخۆیی  بەکار هێنانی  ڕێژەی  زیادبوونی 

هاتووە.  لێ  نەوتی  هاوردەکاری  واڵتێکی  وەک 

نەوتی  بە  ئەمەریکا  پەیوەستبوونی  ڕێژەی 

پاش شەڕی چوارەمی  ناوەڕاستەوە،  ڕۆژهەاڵتی 

دە  سەددا  لە  نزیکەی  ئیسڕائیل،  و  عەرەب 

سیستمی  بەڕێوەبەری  وەک  ئەمەریکا  بووە. 

سەرەکیی  بەرژەوەندیی  کۆمەڵێک  نیودەوڵەتی، 

کۆمەڵەی  بە  هەیە  پەیوەندییان  کە  هەیە 

سەردەمە  لە  هۆیەوە  بەم  فارسەوە.  کەنداوی 

لە  ئەمەریکا  ناوچەکە،  مێژووی  جیاوازەکانی 

پاراستنی  ئاراستەی  بە  ڕێکخراودا  قۆناغی  �سێ 

هەموو  لە  سوودی  خۆی،  بەرژەوەندییەکانی 

کۆنترۆڵکردن  سیستمی  جیاوازەکانی  جۆرە 

وەرگرتووە، لەسەر بنەمای هەژموونی ناوچەیی، 

واڵتانی ناوچەکە پێویستە بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە کەنداوی فارس 

یەكێکە لە ڕێگا قەرەباڵغەکانی کەشتیی 
بازرگانی یان سەربازی و ئەگەری ڕوودانی 

بەریەککەوتنی دەریایی لە نێوانیاندا 
هەیە، کە ئەویش دەبێتە هۆی پیسبوونی 

ئاو، سیاسەتی ناوچەیی بۆ پاراستنی 
ژینگەی کەنداوی فارس دابڕێژن
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دووالیەنە  کۆنترۆڵی  بنەمای  لەسەر  سیاسەت 

گرنگیی  هێز.  بنەمای  لەسەر  سیاسەت  و 

چەند  لە  ئەمەریکییەکان  بۆ  فارس  کەنداوی 

ڕوویەکەوەیە:

گەورەترین  فارس  کەنداوی  ناوچەی   .١

ڕێژەی پاشەکەوتی نەوتی هەیە. 

ستراتیژییەوە  ڕووی  لە  فارس  کەنداوی   .٢

بەستراوە بە زەریای هیندەوە. 

شەڕەکانی  بە  بەستراوە  فارس  کەنداوی   .٣

عەرەب و ئیسڕائیلەوە.

ئیسالمی  لە  ناوچەکە  واڵتانی  تر�سی   .٤

ئەو  هەڵکشانی  لە  ڕوو  ڕەوتی  و  سیا�سی 

مەترسییە.

بە  ڕۆژئاوا  پیشەسازیی  پێویستیی   .٥

ئاسای�سی گواستنەوەی نەوت لەم ناوچەیە.
کەنداوی  لە  ڕووسیا  ستراتیژی  ڕوسیا: 

هەوڵەکانی  پووچەڵکردنەوەی  فارس، 

لە  هاوپەیمانی  دروستکردنی  بۆ  ئەمەریکایە 

پڕۆژەکەی  مۆسکۆ  ئەوەی  لەبەر  ناوچەکە، 

ئەمەریکا وەک هەنگاوێکی مەترسیدار دەبینێت 

زیادبوونی هێزە  ببیتە هۆی  کە هەم دەتوانێت 
سەربازییەکان لە ناوچەکە و هەمیش ئەگەری 

کرێملین  بۆیە  دەکات.  زیاتر  ڕووبەڕووبوونەوە 

تاکوو  دەدات،  هەوڵ  چوارچێوەیەدا  لەم 

ئەمەریکییەکان  هاوپەیمانیی  نەدات  مۆڵەت 

لەسەر  بکات.  زیاتر  ناوچەکە  لە  مەتر�سی 

ئاسای�سی  پڕۆژەی  ڕووسیا  بنەمایە،  ئەم 

فارس  کەنداوی  ناوچەی  لە  بەکۆمەڵی 

لە  مۆسکۆ  بەرپرسانی  باس.  بەر  خستووەتە 

سەرەتاکانی  و   ١٩٩٠ دەیەی  کۆتاییەکانی 

هێر�سی  مەترسیی  کە  کاتێک   ،٢٠٠٠ دەیەی 

بووبوو،  زیاد  عێراق  سەر  بۆ  ئەمەریکا 

پێشەکەش  چەشنەیان  لەو  پێشنیارێکی 

پشتگیریی  نەیتوانی  مۆسکۆ  بەاڵم  کرد، 

بەدەست  پالنە  ئەم  بۆ  ناوچەکە  واڵتانی 
سەرۆککۆماری  پۆتینی  ڤالدیمێر  بهێنێت. 

کۆمەڵەی  دانیشتنی  لە   ٢٠١٥ ساڵی  ڕووسیا، 

دەستپێکی  سەرەتای  لە  و  نەتەوەکان  گشتیی 

با�سی  سووریا،  لە  ڕووسیا  سەربازیی  چاالکیی 

هاوپەیمانییەکی  دروستکردنی  پێویستیی 

سەردەمەدا  لەو  کردبوو.  ترۆریزمی  دژی 

ئەم  دژی  هاوپەیمانەکانی  و  ئەمەریکا 

لە  مایەوە.  بەتەنیا  ڕووسیا  و  بوون  بابەتە 
کاروباری  وەزارەتی  ڕابردووشدا،  سااڵنی 

پیشان  بەڵگەنامەیەکی  ڕووسیا  دەرەوەی 

ئاسای�سی  “بیرۆکەی  ناونیشانی  لەژێر  دا 

پێشنیارگەلێک  تیایدا  کە  فارس”،  کەنداوی 

متمانە  بەهێزکردنی  ئاراستەی  لە  کرابوو 

دروستکردنی  و  ناوچەکە  لە  شەفافیەت  و 

دابینکردنی  بواری  لە  ناوچەیی  ڕێکخراوێکی 

ڕووسیا  فارس.  کەنداوی  ناوچەی  ئاسای�سی 

فارس  کەنداوی  لە  ئاسایش  بەهێزکردنی  بۆ 

دەرەوەی  واڵتانی  سەربازیی  هێزی  نەبوونی  و 

ئاراستەی  لە  ئاڵۆزی  لە  پێشگیری  و  ناوچەکە 

دابینکردنی ئاسای�سی گشتی لە ناوچەکە، ئەم 

پالنەی پێشکەش کردووە.
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خەڵکی  کۆماری  کە  بارودۆخەی  لەو  چین: 
پیشەسازی  ئابووری،  گەشەی  بەدوای  چین 

بە  واڵتە  ئەو  پێویستیی  دەرەوەیە،  بازرگانیی  و 

و  نەوت  وەک  بەبەردبوو  وزەی  سەرچاوەی 
هۆی  بووەتە  ئەمەش  و  بووەتەوە  بەرز  غاز؛ 

شوێنە  لە  بەرهەمانە  ئەم  هاوردەی  زیادبوونی 
کەنداوی  لە  بەتایبەتی  دونیاوە،  جیاوازەکانی 

بۆ  چین  سەرەکیی  بزوێنەری  فارسەوە. 

چاالکتربوون لە کەنداوی فارس، پێویستییەتی 

کاڵبوونەوەی  ئەویش  هاوتەریبی،  و  وزە  بە 

لە  دەرەوەی،  سیاسەتی  لە  ئایدۆلۆجییە  ڕۆڵی 

ڕابردوودا،  ساڵی  چەند  لە  )١٩٨٠(وە.  دەیەی 
کەنداوی  لە  چین  ئابووریی  ئامادەبوونی 

لەگەڵ  ئابووری  گرێبەستی  بەستنی  و  فارس 

بووە،  زیاتر  ڕابردوو  لەچاو  ناوچەکە،  واڵتانی 

ئۆقیانووسییە.  ـ  ئاسیا  ناوچەی  دەرەوەی  لە 

ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بۆ چین لەوانەیە 

بکرێت.  هەژمار  دونیا  شوێنی  گرنگترین  بە 

ئابووریی  بەرچاوی  و  گەورە  هێزی  هۆی  بە 

ناوەڕاستیش  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  چینەوە، 

لەالیەن خۆیانەوە لەوانەیە پەکین بە گرنگترین 

بە  دابنێن.  واشینگتۆن  لەدوای  دونیا  پایتەختی 

ناوەڕاست  دەریای  بە  چین  بەسترانەوەی  هۆی 

سوێسەوە،  نۆكەندی  ڕێگای  لە  ئەورووپاوە  و 

ژینگەیەکی  واڵتە  ئەو  بۆ  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

سەرچاوەیەکی  کە  هەیە  ستراتیژیی  مەزنی 

گرنگە بۆ وزەی زۆر پێویست و ناوچەیەکە بۆ 

واڵتە.  ئەو  ئابووری  پەیوەندیی  گەشەکردنی 

ژینگەی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  دەیەوێت  چین 

قبووڵ  تازەدەرکەوتوو  هێزێکی  وەک  واڵتە  ئەو 

گەشەسەندووەکانی  پەیوەندییە  چین  بکات. 

لەگەڵ واڵتانی ناوچەکە وەک هەلێک دادەنێت 

دەسەاڵتی  لەگەڵ  هاوسەنگی  دروستکردنی  بۆ 

کاریگەریی  لەژێر  چین  یەکگرتووەکان.  ویالیەتە 

دەستگەیشتنێکی  بۆ  خۆی  پێویستەییەکانی 

ناوچەکە،  وزەی  سەرچاوەکانی  بۆ  دڵنیا 

سووتەمەنیی  دابینکردنی  ئاراستەی  لە 

وا  ناوخۆدا،  لە  خۆی  گەشەی  بۆ  پێویست 

لە  بێت  ستراتیژییەکەوە  بەدوای  دەردەکەوێت 

پاراستنی  بنەمای  لەسەر  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

ناوچەکە  واڵتانی  لەگەڵ  ئەرێنی  پەیوەندیی 
داوی  لە  گیرۆدەبوون  لە  خۆبەدوورگرتن  و 

هەر  ناوچەکە،  جیاوازەکانی  شەڕە  و  مشتومڕ 

ئابووریی  بوونی  کە  ئەوەی  لەبەر  بێت  چۆنێک 

چین پێویستی بە دەستوەردانی ڕوولەزیادبوونی 

بارودۆخە  ئەم  بۆیە  ناوچەکە،  لە  سیاسییە 

لەوانەیە وردەوردە دژوارتر ببێت. پەکین لەگەڵ 

ناوچەکە  دیکتاتۆرەکانی  حکومەتە  شێوازی 

هیچ کێشەیەکی نییە و پێداگری دەکات لەسەر 

واڵتانی  کاروباری  لە  دەستوەرنەدان  سیاسەتی 

گەشەپێدانی  یارمەتیی  و  هاوبە�سی  بۆ  و  دیکە 

خۆی؛ هیچ مەرجێک دانانێت.

گەورەترین  ئەورووپا  یەکێتیی  ئەورووپا: 

بە  جیهاندا.  لە  وزەیە  بەکارهێنانی  بازاڕی 

بۆ  ڕووسیاوە  لە  هەناردەی  غاز  ڕاوەستانی 

ئۆکراین و بیالروس لە سااڵنی ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧، 
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بەو  گەیشتن  وردەوردە  ئەورووپایی  واڵتانی 

کرێملین  وزەی  سیاسەتی  کە  دەرەنجامەی 

بێت  مەترسیدار  درێژمەودادا  لە  دەتوانێت 

بەتایبەت  ئەورووپا،  یەکێتیی  سەربەخۆیی  بۆ 

ئەورووپای  و  ناوەندی  ئەورووپای  واڵتانی 

ڕۆژهەاڵت و دەبێتە هۆی بەهێزبوونی سەرلەنوێی 
هۆی  بووە  بابەتە  ئەم  ناوچەدا.  لەو  کرێمیل 

سااڵنەی  لەم  ئەورووپا  یەکێتیی  کە  ئەوەی 

دواییدا بۆ دابینکردنی وزەی خۆی، گرنگییەکی 

فارس.  کەنداوی  ناوچەی  بە  بدات  تایبەت 
کەنداوی فارس ئەگەرچی گەورەترین دابینکەری 

سیاسەتی  لە  بەاڵم  نییە،  ئەورووپا  وزەی 

دروستکردنی جۆراوجۆری ئەورووپادا دەتوانێت 

یەکێتیی  گرنگیپێدانەوە.  ژێر  بکەوێتە  زیاتر 

ئەورووپا ١٥%ی نەوت و ٢%ی غازی سروشتیی 

خۆی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستەوە هاوردە دەکات. 

هەناردەی  نەوتی  بە�سی  زۆرترین   ،٢٠١١ ساڵی 

لە  خۆرئاوا  ئەورووپای  بۆ  فارس  کەنداوی 

سەد(،  لە   ٦/٧١( بوو  عەرەبستان  ئەستۆی 

ئەورووپا  بۆ  هەناردە  لە  بەشێک  هەروەها 

لەالیەن ئێران )٤/٣٩ لە سەد( و عێراق )١/٩٨ 

لە سەد(یەوە دابین دەکرا. ئەم ڕێژەیە )١٤/٧٣ 

ئەورووپا  یەکێتیی  نەوتی  هاوردەی  سەد(ی  لە 

پێک دەهێنێت.

سەردەمی  لە  ئەورووپا  یەکێتیی 

سەرۆککۆماریی ترەمپدا، نەیتوانی بەرژەوەندیی 

پەیمانی  لەناو  ئەمەریکا،  لەگەڵ  دووالیەنە 

)ناتۆ( بپارێزێت و لە گۆڕانی  ئەتالنتیکی باکوور 

بە  هەروەها  بوو.  بێهیوا  ترەمپ  هەڵوێستی 

ئەورووپا  و  ئەمەریکا  نێوان  ناکۆکیی  زیادبوونی 

نیگارانییەی  ئەو  بوونی  و  ترەمپ  سەردەمی  لە 

بە  ببێت  لەوانەیە  ترەمپ  هەڵوێستەکانی  کە 

هۆی ناجێگیریی ناوچەی کەنداوی فارس و ئەم 

بابەتەش بە زیانێکی گەورە لە هەڵوێستی واڵتانی 

هەوڵی  ئەورووپا  یەکێتیی  دادەنرا.  ئەورووپای 

ناوچەی  لە  ئاسایش  پاراستنی  بۆ  تاکوو  دا، 

لەم  دابنێت.  زیاتر  گرنگییەکی  فارس  کەنداوی 

ئەورووپایی  واڵتانی  دواییشدا  سەردەمانەی 

لە  خۆیان  سەربازی  بوونی  تاکوو  دا،  هەوڵیان 

ئەورووپادا زیاتر بکەن.

)١٩٩٤(ەوە  ساڵی  لە  زایۆنی:  ڕژێمی 

زایۆنی  ڕژێمی  لەنێوان  نزیک  پەیوەندییەکی 

ناوچەی  عەرەبیی  واڵتانی  لە  هەندێک  و 

واژۆکردنی  بووە.  دروست  فارس  کەنداوی 
ڕێکخراوی  لەنێوان  ئاشتی  ڕێککەوتننامەکانی 

ئەردەن،  و  ئیسرائیل  فەڵەستین،  ئازادیی 

لە  بوو  گەورە  گۆڕانکارییەکی  دەستپێکی 

واژۆکردنی  بەدوای  فارس.  کەنداوی  ناوچەی 

ناوچەی  ئەو ڕێککەوتننامانە، واڵتانی عەرەبیی 

و  دووالیەنە  گفتوگۆیەکی  فارس  کەنداوی 

پێ  دەست  ئیسڕائیل  لەگەل  چەندالیەنەیان 

کرد کە لە پەنجا ساڵی ڕابردوودا بێوێنە بووە. 

ئەم گفتوگۆیانە لە بوارەکانی سوودوەرگرتن لە 

ئابووری،  هاوکاریی  سروشتییەکان،  سەرچاوە 
بواری  لە  هاوکاری  وزە،  بواری  لە  هاوکاری 
بواری  لە  هاوکاری  پەیوەندییەکان،  و  زانیاری 
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سەربازی و ئاسایشیدا ئەنجام دراوە. لەنێوان 

عەممان  و  قەتەر  فارس،  کەنداوی  واڵتانی 
هۆکاری  بوون.  ئیسڕائیل  سەرنجی  جێی  زیاتر 

بۆ  بگێڕینەوە  الیەکەوە  لە  دەکرێت  ئەمەش 

واڵتانە  لەو  فەڵەستینییەکان  کەمی  ژمارەی 

لە  و  لەوان  واڵتانە  ئەو  خەڵکی  پشتگیریی  و 

الیەکی دیکەوە بوونی ژینگەیەکی جیۆپۆلەتیکیی 

ئامانجی  گرنگترین  فارس.  کەنداوی  لە  بێوێنە 

بریتییە  هاوپەیمانێتییانە،  لەم  زایۆنی  ڕژێمی 

ئیسالمی،  توندڕەویی  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە: 

لە  ئێران  هەژموونی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

مۆدێلێەکی  پێشکەشکردنی  ناوچەکە، 
ستراتیژی  هاوسەنگیی  تێکدانی  سیکۆالر، 

ناوچەکە لە زیانی ئێران، ئەنجامدانی چاالکیی 

بۆ  ئەمەریکا  هاندانی  و  ئێران  دژی  هەوایی 

هەروەها  ڕژێمە  ئەو  ئێران.  لەگەڵ  شەڕکردن 

هەوڵ دەدات کە کۆماری ئیسالمیی ئێران وەک 

هۆکاری هەڕەشە لەسەر دەسەاڵتی دەوڵەتانی 

مەترسیی  هەروەها  بدات.  پیشان  ناوچەکە 

توندڕەویی ئیسالمی کە لە ئێرانەوە سەرچاوەی 

گەورە  ناوەڕاست  ئاسیای  واڵتانی  لە  گرتووە، 
خۆی  بۆ  گرنگی  ڕۆڵێکی  و  دەدات  پیشان 

مەترسیی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  داناوە 

چەقی  وەک  ئێران  دەوڵەتی  و  ئیسالمییەکان 

توندڕەویی ئیسالمی لە ناوچەکە و ئێران پیشان 

مەترسییەک  وەک  ئێران  شێوەیە  بەم  دەدات. 

واڵتانە  ئەو  ناوخۆی  سەقامگیریی  لەسەر 

پیشان دەدات. 

بەاڵم  بچووکە،  واڵتێکی  قەتەر  قەتەر: 

دەوڵەمەندە و داهاتی سااڵنەی تاك ٧٥٠٠٠ 

پاشەکەوتی  ڕووی  لە  واڵتە  سێیەم  دۆالرە، 

پانتایی  وەک  هۆکارگەلێک  جیهان.  لە   غازەوە 

مێژوو،  نەبوونی  کەم،  دانیشتووانی  و  خاک 

چواردەورەدانی  و  جیاواز  نەتەوەی  و  ئایینزا 

ناوچەییە  کارەکتەرە  و  دراو�سێ  لەالیەن 

قەتەر  کە  ئەوەی  هۆی  بووەتە  بەهێزەکان؛ 
ڕووبەڕووی  بچووک  زۆر  دەوڵەتێکی  وەک 

ئاستەنگ و گیروگرفت و چەندین هەڕەشە 

و  یەکێتی  پاراستنی  بۆ  قەتەر  ببێتەوە. 

سیاسەت،  بواری  لە  خۆی  فەرمانڕەوایی 

و  ناو  بەدوای  کۆمەڵگادا،  و  ئابووری 

ناوچەکە،  واڵتانی  لەنێوان  ناوبانگەوەیە. 

ناوچەی  ئاستی  لە  کارەکتەرێک  وەک  قەتەر 

تاکوو  دەدات  هەوڵ  فارس،  کەنداوی 

ڕێگای  لە  بدات  پێ  پەرە  خۆی  ژینگەی 

قەیرانانەی  لەو  دەستوەردان  و  بەڕێوەبردن 

لەم  عەرەبیدا.  واڵتانی  لە  پێشەوە  دێنە 

بە  پشتبەستن  بە  قەتەر  واڵتی  ئاراستەیەدا 

سوودوەرگرتن  و  سروشتییەکان  سەرچاوە 

هاوسەنگی  دروستکردنی  و  نەرم  هێزی  لە 

و  دراو�سێ  واڵتانی  لەگەڵ  هەڵسوکەوت  و 

ناوچەیی  هێزی  کە  دەدات  هەوڵ  ناوچەکە، 

لەناو  بکاتەوە  زەقی  زیاتر  و  بکات  زیاد  خۆی 

دواییدا،  سااڵنەی  لەم  ناوچەکەدا.  واڵتانی 

لە  کاریگەر  ڕۆڵێکی  توانیویەتی  قەتەر 

ببینێت. ناوچەکە 
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واڵتی  عەرەبی:  یەکگرتووی  ئیماراتی 

ئیمارات لە چوارچێوەی فیدراسیۆنێکی سیا�سی، 

لە حەوت میرنشین یان شێخنشین پێک هاتووە. 

شونا�سی  پێشینەکانی  قەتەر،  وەک  ئیماراتیش 

لەم ساالنەی دواییدا  ئیمارات  نییە.  و مێژوویی 

ناوچەییەکاندا  کێشە  لە  تاکوو  داوە  هەوڵی 

لە  یەکێکە  ئیمارات  مۆدێل؛  بۆ  هەبێت،  ڕۆڵی 

لە  یەمەن.  دژی  یەکێتی  گرنگەکانی  کارەکتەرە 

سااڵنی ڕابردوو ئیماراتی یەکگرتووی عەرەبی لە 
خۆی  ناوچەیی  ڕۆڵی  بەرزکردنەوەی  ئاراستەی 

ئامانجە  و  ڕوانگە  بوارەدا  لەم  ناوە،  هەنگاوی 

ناوچەیی  و  دەرەوە  سیاسەتی  گرنگەکانی 

ئیمارات و شێوازی هاوتەریبیی ئەم واڵتە لەگەڵ 

عەرەبستان گرنگییەکی زۆری هەیە.

یەکێک  وەک  عەرەبی  یەکگرتووی  ئیماراتی 

بە  فارس،  کەنداوی  واڵتانی  دەوڵەمەندترین  لە 

بوون  و  خۆی  دەسەاڵتی  زیاترکردنی  مەبەستی 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە  گرنگ  کارەکتەرێکی  بە 

پشتی  جار  زۆر  نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  و 

لەم  هەیە.  واڵتەدا  لەو  سامانەی  ئەو  بەستووە 

بوارەدا ئیماراتی یەکگرتووەی عەرەبی تەنانەت بە 

چەندالیەنە،  و  ئاڵۆز  زۆر  سیاسەتی  گرتنەبەری 

واڵتانی  ناوخۆی  کاروباری  وەردەداتە  دەست 

دیکەی ناوچەکەوە. ئیمارات کە وەک مەترسییەک 

سەیری ڕێکخراوگەلێکی وەک حەماس و حیزبوڵاڵ 

زۆر  پەیوەندییەکی  واڵتەکەی،  لەسەر  دەکات 

بەتایبەت  واڵت،  هەندێک  لەگەڵ  هەیە  ئاڵۆزی 

وەک ئێران کە پشتگیریی ئەو ڕیکخراوانە دەکات.

مۆدێلی شیکاریی ژینگەیی کەنداوی فارس

پێکهێنەرانە  کۆمەڵە  ئەو  ڕەچاوکردنی  بە 

ئێرانن  ئیسالمیی  کۆماری  گرێدەری  کە 

باس  سەرەوە  لە  و  فارسەوە  کەنداوی  بە 

پەیوەندییەکانی  و  بۆچوون  هەروەها  کران، 

ناوچەکەی  و  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

لەسەر  دەبێت  کاریگەریی  و  کردووە  دروست 

مۆدێلی  دووالیەنە.  هەڵسوکەوتی  چۆنێتیی 

لە  کە   ”PESTEK“ ژینگەیی  شیکاریی  مەزنی 

دێت،  پێک  خوارە  بنەڕەتیی  گرووپی  شەش 

بنەڕەتییە  پێکهێنەرە  مانەوەی  چاالک  لەسەر 

بە  فارس  کەنداوی  ناوچەی  لە  کاریگەرەکان 

گونجاو لەقەڵەم دەدرێت. 

واڵتانی ناوچەکە پێویستە بە 
لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە کەنداوی فارس 

یەكێکە لە ڕێگا قەرەباڵغەکانی کەشتیی 
بازرگانی یان سەربازی و ئەگەری ڕوودانی 

بەریەککەوتنی دەریایی لە نێوانیاندا 
هەیە، کە ئەویش دەبێتە هۆی پیسبوونی 

ئاو، سیاسەتی ناوچەیی بۆ پاراستنی 
ژینگەی کەنداوی فارس دابڕێژن
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١. هۆکارە سیاسییەکان

٢. هۆکارە ئابوورییەکان

٣. هۆکارە کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان

٤. هۆکارە تەکنەلۆژییەکان

٥. هۆکاری ناوچەنا�سی و ژینگەیی

هێزە  ڕکابەری  و  نێودەوڵەتی  هۆکاری   .٦

ناوچەیی و دەرەکییەکان

ڕاستیدا  لە  سەرەوە  مۆدێلەکەی 

شیکاریی  و  بیرکردنەوە  بۆ  چوارچێوەیەکە 

ئاسیا  ڕۆژئاوای  ناوچەی  لە  خێرا  گۆڕانکاریی 

و  گرنگ  ناوچە  تاوتوێکردنی  و  هەڵبژاردن  و 

ناوچەیەک  هەر  لە  سەرەکییەکان  پێکهێنەرە 

کە پێویستە لە چوارچێوەی هەوڵێکی ڕێکوپێک 

کۆڵەکە  لەنێوان  یەکگرتوو  هەڵسوکەوتێکی  و 

لە  دەرەوە  سیاسەتی  دەزگای  جیاوازەکانی 

کۆمەڵە  لەنێوان  دیکەوە  الیەکی  لە  و  الیەک 

بوارەدا  لەم  چاالکەکان  ڕۆشنبیرییە  و  زانستی 

بە  بتوانێت  واڵت  تاکوو  بکرێت،  جێبەجێ 

و  هۆشیار  و  چاالک  ڕووبەڕووبوونەوەیەکی 

ژینگەیی،  گۆڕانکاریی  بۆ  گونجاو  کاردانەوەی 

بەرژەوەندییەکانی خۆی دابین بکات و نەکەوێتە 

بەر پەراوێزخستن و کاردانەوە.

دەرەنجام 

ژینگەی ستراتیژیی  لە ڕووی جوگرافییەوە 

لەخۆ  جوگرافی  ژینگەیەکی  چەند  ئێران 

ناوچەی  لە  ئەوەی  لەگەڵ  ئێران  دەگرێت. 

ڕۆژئاوای ئاسیادا هەڵکەوتووە، بەاڵم لەگەڵ 

وەک  دراوسێیە،  ناوچەیی  ژێرسیستمی  چوار 

ئاسیای ناوەڕاست-قەفقاز، کەنداوی فارس، 
باشووری  و  ناوەڕاست  دەریای  ڕۆژهەاڵتی 

ڕۆژئاوای ئاسیا. لەم ناوەندەدا ئێران بەشێکە 

ناوەڕاست- ئاسیای  ژێرسیستمی  �سێ  لە 
باشووری  و  فارس  کەنداوی  قەفقاس، 

جیۆستراتیژیی  ژینگەی  ئاسیا.  ڕۆژائاوای 

و  بە کەنداوی فارس  باشوورەوە  لەالی  ئێران 

کەنداو  کەناری  موسڵمانی  و  عەرەبی  واڵتانی 

ڕۆژهەاڵتەوە  باکووری  و  ڕۆژهەاڵت  لەالی  و 

ئەفغانستان،  پاکستان،  واڵتانی  لەگەڵ 

تاجیکستان، ئۆزبەکستان و تورکمانستان و 

لەالی ڕۆژئاوا و باکووری ڕۆژئاواشەوە لەگەڵ 

دراوسێیە،  ئازەربایجان  و  تورکیا  عێراق، 

شارەوەی  هێزی  و  واڵتە  ئەم  توانای  ئەوەش 

لە  گەورە  هێزێکی  وەک  خۆدەرخستن  لە 

کردووە.  زیاتر  ناوچەکەدا  هاوکێشەکانی 

دڵی  کولتوورییەوە  و  جوگرافی  ڕووی  لە  ئێران 

با�سی  ناوەڕاستە و چوار جیاوازیی  ڕۆژهەاڵتی 

دراوە  گرێ  واڵتە  ئەم  یەکەم:  هەیە:  ژینگەیی 

بە ژینگەی وشکایی ئۆراسیاوە. دووەم: بوونی 

دوورودرێژ  کەناراوێکی  و  دەریایی  ژینگەیەکی 

عەمماندا  دەریای  و  فارس  کەنداوی  لە  کە 
گەرووی  بوونی  ڕووی  لە  سێیەم:  هەیەتی. 

ڕیگای  سەر  ژینگەیەکی  هورمزەوە  ستراتیژیی 

واڵتەوە  ئەم  ڕێگای  لە  چوارەمیش،  هەیە. 

زەوییەکانی  سەر  بکرێتە  هێرش  دەتوانرێت 

دەوروبەرەوە. کە وا بوو ژینگەیەکی سەربازیی 



144

No.2, January 2022

هەیە و جگە لەوەش گەورەترین پاشەکەوتی 

ستراتیژیی نەوت و غازی هەیە.

هەموو  بەتەنیا  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

فار�سی  کەنداوی  ناوچەی  باکووری  سنووری 

بە درێژایی ١٢٠٠ کیلۆمەتر  لەژێر دەستدایە، 

 ١٨٠٠ دەکاتە  کە  عوممان  دەریای  لەگەڵ 

بەبێ  بابەتە،  ئەم  ڕەچاوکردنی  بە  کیلۆمەتر. 

لە  کارا  ئاسایشیی  سیستمێکی  هیچ  ئێران 

ئێران کۆمەڵێک  نابێت.  بوونی  کەنداوی فارس 

هەیە،  فارس  کەنداوی  لە  زۆری  دوورگەی 
کەنداوی  لە  ئێرانن  دەسەاڵتی  هۆکاری  کە 
لە ڕووی سەربازی  بەرزتر  ژینگەیەکی  و  فارس 

ئێران،  بە  دەدات  ناوچەکە  لە  سیاسییەوە  و 

لە  دوورگانە  ئەو  بوونی  شێوازی  چونکە 

کەنداوی فارس بە چەشنێکە کە کەوتوونەتە 

ئەوەی  ڕەچاوکردنی  بە  و  هورمز  گەرووی 

ئەم  ئێراندایە،  دەستی  لەژێر  هورمز  گەرووی 

دوورگانەش گرنگییەکی زۆر پەیدا دەکەن. 

واڵتانی  لەچاو  ئێران  کولتووری  پێشینەی 

ئایینزاییەکەی  شونا�سی  و  ناوچەکە  دیکەی 

ئێران  کرداریی  و  ئابووری  توانای  هەروەها  و 

لە  زیاتر  ڕاستەقینەی  کاریگەریی  هۆی  بووەتە 

ناوچەکە و تەنانەت گۆڕانکارییەکانی جیهانیش. 

ئێران وەک پردێکی پەیوەندیی نێوان ڕۆژهەاڵت 

جێی  کۆنەوە  لە  هەر  جیهان،  ڕۆژئاوای  و 

سەرنجی واڵتان و شارستانییەکانی دونیا بووە. 

و  کیشوەرەکان  لەنێوان  پەیوەندییە  ڕۆڵی  ئەم 
هاوسێیەتی لەگەڵ کەنداوی فارس و گەرووی 

نەوتهەڵگرەکانە،  ترانزێتی  شوێنی  کە  هورمز 

لەبەر  ئێران  کاریگەری  ڕۆڵی  و  گرنگییە  ئەم 

کردووە،  زیاد  دەرەکییەکانەوە  چاودێرە  چاوی 

گۆڕانکارییەکی  جۆرە  هەر  کە  چەشنێک  بە 

ورووژانی  هۆی  دەبێتە  تیایدا  سیا�سی 

جیهانی.  هەستیاریی 
ڕووی  لە  فارس  کەنداوی  ناوچەی  

و  کولتووری  زمانی،  جۆراوجۆری  پەیوەندیی 

جیاوازییە  و  جوگرافی  پەیوەندیی  و  مێژوویی 

لەپێشینەکانی  لە  یەکێک  وەک  ئابوورییەکان، 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  دەرەوەی  سیاسەتی 
ئابووری  و  جوگرافی  بارودۆخی  دادەنرێت. 

و  کۆمەاڵیەتی  و  کولتووری  بابەتی  لەگەڵ 

بووەتە  دەرەکییەکان،  هێزە  دەستتێوەردانی 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  کە  ئەوەی  هۆی 

ناوچەیە،  ئەم  لەگەڵ  هەڵسوکەوتی  لە 

گۆڕاو  و  ناجێگیر  بارودۆخی  ڕووبەڕووی 

ئاسای�سی  ببێتەوە کە بەردەوام بەرژەوەندی و 

کاریگەری.  ژێر  دەخاتە  واڵتەکەمان  نەتەوەیی 

پێشمەرجی  کران،  باس  هۆکارانەی  ئەو 

پێویستی هەر چەشنە هەوڵێکە بۆ ڕێکخستنی 

ستراتیژیی سیاسەتی دەرەوەی ئێران لەبەرانبەر 

ئەم ناوچەیە. 

ڕێکخستنی  و  ناسین  هۆکارەکانی  کۆمەڵەی 

تاوتوێکردنی  و  شیکاری  بۆ  زانستی  مۆدێلێکی 

فارس،  کەنداوی  لە  ناوچەییەکان  پێکهاتە 

هەوڵێک  چەشنە  هەر  بۆ  لەپێشینەیە  مەرجی 

سیاسەتی  دانانی  و  ستراتیژی  ڕێکخستنی  بۆ 
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ناوچەیە.  ئەم  لەبەرانبەر  واڵتەکەمان 

مۆدێلی  هەڵسەنگاندنی  و  تاوتوێکردن 

کامیان  هەر  تواناکانی  و  ژینگەیی  و  شیکاری 

ناساندنی  و  ڕوونکردنەوە  پێشکەشکردنی  لە 

هەر  دەدات  پیشانی  ژینگەکە،  لە  گونجاو 

ناوچەیەک  هەر  تایبەتی  ژینگەی  مۆدێلێک 

هەر  ڕێکخستنی  بۆیە  دەگرێت.  لەبەرچاو 

مۆدێلێک و هەڵبژاردنی پێکهاتە بنەرەتییەکانی، 

و  گشتی  تایبەتمەندییە  ناسینی  بە  پەیوەستە 

ناوچەی  وەک  ناوچەیەکی  هەر  تایبەتەکانی 

لێکۆڵینەوەی  و  تاوتوێکردن  فارس.  کەنداوی 

پیشانی  فارس،  کەنداوی  تایبەتمەندییەکانی 

و  کۆمەاڵیەتی  کولتووری  هۆکارە  دەدات 
هۆکاری  ناونیشانی  لەژێر  شوناسەکان 

دەکرێت،  باس  کۆمەاڵیەتیدا  کولتووری 

ژینگەیی  و  سیا�سی  ئابووری،  هۆکاری  لەگەڵ 

تەکنەلۆژییەکانی  و  زانستی  تایبەتمەندییە  و 
گۆڕانکاری  پێکهێنەری  گرنگترین  بە  ناوچەکە، 

بە  کاتدا،  هەمان  لە  دادەنرێن.  ناوچەکە  لە 
زۆری  کاریگەریی  و  سەرەکی  ڕۆڵی  ڕەچاوکردنی 

و  ناوچەیی  هێزە  واتە  دەرەکییەکان،  هۆکارە 

گۆڕانکاریی  لەسەر  ناوچەییەکان،  دەرەوەی 

پێویستە  ڕەوتەکانی،  ئاراستەی  و  ناوچەکە 

لەگەڵ ئەو پێنج هۆکارە باسکراوەدا گرنگییش 

ڕکابەریی  و  نێودەوڵەتی  هۆکاری  بە  بدرێت 

ئەم  ناوچەکەدا.  لە  دەرەوە  کارەکتەرانی 

کە  دێت  بەدەست  چەشنە  بەو  دەرەنجامە 

ڕکابەر  گەورەکانی  هێزە  دەسەاڵتی  و  بوون 

یان دوژمنکار لەگەڵ ئێران لە ناوچەکەدا، بە 

کاریگەریی  ناڕاستەوخۆ  و  ڕاستەوخۆ  شێوەی 
کۆماری  ئاسای�سی  بەرژەوەندیی  لەسەر 

ئیسالمیی ئێران دادەنێن. 

عەرەبستان  ئایدیۆلۆجیی  ڕکابەریی 

ڕەوتە  بە  برەودان  ڕێگای  لە  ئێران،  لەگەڵ 

نێوان  ناکۆکیی  بۆ  بانگەشە  و  سەلەفییەکان 

پەرەسەندنی  ناوچەکە،  لە  سوننە  و  شیعە 

بوونی ڕژێمی زایۆنی لە ڕوانگەی ئاسایشییەوە 

هاوکاریی  بەهێزکردنی  ناوچەکە،  واڵتانی  لە 

لە  ناوچەکە  واڵتانی  لەگەڵ  ئەورووپا 

شارستانی  جیاوازی  پالنی  چوارچێوەی 

هەنگاوەکانی  و  هەڵویست  سەربازی،  و 
دژی  فارس  کەنداوی  هاوکاریی  ئەنجوومەنی 

بچووکی  و  گەورە  پالنی  کۆمەڵێک  و  ئێران 

دیکە کە هەموویان سەرچاوەیەکی دەرەکییان 

هەیە، کاریگەرییان هەیە لەسەر بەرژەوەندی و 
ناکرێت پشتگوێ  ئێران کە  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

ڕەچاوکردنی  بە  بنەمایە،  ئەم  بەپێی  بخرێن. 

وەک    ”PESTEL“ باسکراوانە،  پێکهێنەرە  ئەو 

بۆ  کرا  باس  ژینگەیی  مۆدێلی  گونجاوترین 

هەڵسەنگاندن و شیکاریی گۆڕانکاریی ژینگەیی 

لە  بریتییە  کە  فارس،  کەنداوی  ناوچەی  لە 

کولتووری،  ئابووری،  سیا�سی،  پێکهێنەری 

ناوچەنا�سی،  تەکنەلۆژی،  کۆمەاڵیەتی، 

هەندێک  هەروەها  نێودەوڵەتی،  و  ژینگەیی 

هەر  لە  ناوچەکە  گۆڕاوەکانی  گرنگترین  لە 

بوارێکدا باسیان لێوە کرا. 
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ناساندنی کتێب
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مێژووی ئێرانی مۆدێرن1 
خوێندنەوە بۆ کتێب

بارام مەجیدخان

١            یرواند آبراهامیان، ١٣٩٨، تاریخ ایران مدرن، تهران، انتشارات نرش نی ، ترجمە: محمد ابراهیم فتاحی.
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یەرەواند ئابراهامیان بۆ خەڵکی ئێران ناوێکی 

شۆڕشدا.  دوو  لەنێوان  ئێران  کتێبی  بە  ئاشنایە 

تاران  لە  ئێرانی و ئەرمەنی نەژادە. لە ساڵی ١٩٤٠ 

لە  و   ١٩٦٣ ساڵی  لە  لەندەن  لە  دنیا.  هاتووەتە 

زانکۆی ئۆکسفۆرد ماستەری لە مێژووی ئەورووپا 

کۆڵۆمبیا  زانکۆی  لە  پاشان  هێناوە.  بەدەست 

لە ساڵی  بڕوانامەی دکتۆرای  و  ماستەری دووەم 

فیکرییەوە  ڕووی  لە  هێناوە.  بەدەست   ١٩٦٩

ڕوانگەیەکی  دەزانێ.  سۆشیالدیموکرات  بە  خۆی 

ئێران  مێژووی  هەڵسەنگاندنی  بۆ  نیۆمارکسیستی 

ئێران،  لێکۆڵینەوەی مێژووی هاوچەرخی  لە  هەیە. 

لەگەڵ حیزبی تودەی ئێران هاودڵی نیشان دەدات. 

نووسینەکانی زیاتر لەژێر کاریگەریی خەباتی سیاسیی 

بە  سەبارەت  لێکۆڵینەوەکانی  داوە.  ئەنجام  خۆی 

زۆرێک  سەرنجی  هاوکێشەکانی،  و  قاجار  مێژووی 

دەکات.  کەمەندکێش  خۆیدا  بەالی  بیریاران  لە 
مێژووی  لە  ئابراهامیان  سەرەکیی  پرسیاری 

هاوچەرخ ئەوەیە کە بۆ لە ئێران، لە ماوەی یەک 

سەدەدا دوو شۆڕ�سی گەورە ڕوویان دا؟ ملمالنێ و 

کێشمەکێ�سی نێوان سەڵتەنەت و مەرجەعیەت لە 

ئێران و ڕەگوڕیشەکانی ئەم ملمالنێیە بە شێوازیکی 

ورد و ئەکادیمیانە دەخاتە ڕوو. 

باڵو  ئینگلیزی  زمانی  بە  زیاتر  نووسینەکانی 

دەکاتەوە٢. ئەبراهامیان لە نووسینەکانیدا خوازیارە 

تیشک بخاتە سەر ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران لەگەڵ 

دیاردەی مۆدێرنیزمدا. هەلومەرجی ئێرانی سەردەمی 

شاکانی قاجار لە چ ئاستێکدا بوو کە ئێران باوە�سی 

بۆ مۆدێرنیزم کردەوە؟ و ئەو گرفتانە چی بوون لە 
میللەت و دامەزراوە فەرمییەکانی ئێران ڕووبەڕووی 

یەکێکە  هاوچەرخ  ئێرانی  مێژووی  دەبوونەوە؟ 

مێژوویی  دیدێکی  بە  کە  دەگمەنانەی  کتێبە  لەو 

شێوەیەکی  بە  و  دەداتەوە  لێک  ڕووداوانە  ئەم  و 
ئاسۆی  ڕووداوەکان.  سەر  دەخاتە  تیشک  گشتی 

لێکۆڵینەوەیەدا  لەم  گۆڕانکارییەکانی داهاتووش، 

بەڕوونی بەدیار دەکەون. 

بابەتەکانی ئەم کتێبە بۆ سەر شەش بە�سی 

سەرەکی دابەش دەبن، هەنگاوبەهەنگاو دەمانباتە 

ناو بابەتە گرنگەکانی مێژووی هاوچەرخی ئێران.

 نووسینەکانی زیاتر لەژێر کاریگەریی 
خەباتی سیاسیی خۆی ئەنجام داوە. 
لێکۆڵینەوەکانی سەبارەت بە مێژووی 

قاجار و هاوکێشەکانی، سەرنجی زۆرێک لە 
بیریاران بەالی خۆیدا کەمەندکێش دەکات

٢           بەشیك لە نووسینەکانی: ١. ایران بین دو انقالب، ٢. تاریخ ایران مدرن، ٣. کودتا، ٤. خمینیسم )مقاالتی دربارە 

جمهوری اسالمی(، ٥. اسالم رادیکال، ٦. اعرتافات شکنجە شدگان، ٧. مردم در سیاست ایران، ٨. مقاالتی در جامحە شناسی 

ایران، ٩. انارشیسم در انقالب روسیە، ١٠. یک انارشیست امریکایی و ...
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و  دەوڵەت  ستەمکاری:  پاشاکانی   .1

بابەتە  ئەم  قاجاردا.  سەردەمی  لە  کۆمەڵگا 

کێشە  سەرەداوەکانی  و  ورد  لێکۆڵینەوەیەکی 

ڕوو.  دەخاتە  ئێران  کۆمەاڵیەتییەکانی  و  حکومی 

هەیکەلی حوکمڕانیی  سیا�سی لە ئێرانی سەردەمی 

بنەماکانی  و  ئەو سەردەم  تەکنەلۆژیای  و  قاجار 
هێزی  لەسەر  باس  هەروەها  ئێران.  کۆمەڵگای 

ئایینی و پێکهاتەی عەشایری و کولتووری لە ئێران. 

کاریگەریی  کە  ڕووس  و  ئێران  شەڕەکانی  هەوەها 

لەم  ئێران  دانا.  داهاتوو  ڕووداوەکانی  لەسەر 

شەڕانەدا لەپڕ و لەناکاو ڕووبەڕووی ڕۆژئاوایەکی 

پێشکەوتوو بوونەوە. ئێرانیش خەونی پێشکەوتنی 

بەخۆیەوە بینی. ئێرانییەکان خۆیان لەگەڵ ڕۆژئاوا 

ڕێگایەکدا  بەشوێن  هەمووان  هەڵدەسەنگاند، 

دەگەڕان بۆ ئەوەی ڕێڕەوی پێشکەوتن بدۆزنەوە. 

ئێران  جەستەی  بەر  کە  بوو  یەکەم  شۆکی  ئەمە 

ئەوەیە  ئەبراهامیان  سەرەکیی  پرسیاری  کەوت. 

بەرەو  ئێرانییەکان  بەرەوپێشچوونەی  لەم  کە 
ڕووبەڕووی  و  بڕیوە  قۆناغیان  چەند  مۆدێرنیزم، 

لەم  ئێران  بوونەتەوە.  گرفت  و  کێشە  چەند 

قۆناغەدا ڕووبەڕووی دەوڵەتێکی هەژار بوویەوە، 

بەناو  ئاستەکان  هەموو  لەسەر  هەژاری  هاوکات 

کۆمپانیاکانی  دەستی  و  بووەوە  باڵو  کۆمەڵگادا 

بێگانەی لە واڵت کردەوە.

ڕیفۆرم و شۆڕش: باس لە گرنگترین   .٢

دەکات،  ئێران  نۆزدەی  سەدەی  ڕووداوی 

ڕەگوڕیشەکانی  مەشرووتەیە.  شۆڕ�سی  ئەویش 

و شەڕەکانی ناوخۆ و ملمالنێی نێوان حکومەت 

پەرلەمانی  لەدایکبوونی  ئایینی.  پیاوانی  و 

دەسەاڵتەکانی  سنووردارکردنی  و  ئێران 
شاری  ناو  ملمالنێکانی  و  کێشە  و  ئێران  شای 
مێژووی  شۆڕ�سی  یەکەم  لەدایکبوونی  و  تاران 

سەردەمی  کۆتاییەکانی  ئێران.  هاوچەرخی 

مەشرووتەخوازەکان  کە  ئەوەدا  لەگەڵ  قاجار 

و  کێشە  بەاڵم  سەپاند،  خۆیان  بااڵدەستیی 

گرفتەکان لەبن نەدەهاتن و تا دەهات ئاشووب 

دەکرد.  داگیر  واڵتی  سەرتاسەری  فیتنە  و 

و  ئینگلیز  و  فەڕەنسا  دەستتێوەردانەکانی 

ڕووسەکان ڕۆژبەڕۆژ ڕووی لە زیادبوون دەکرد. 

زەمینەی دەرکەوتنی ڕەزا خان و کودەتای بەسەر 

شۆڕشدا، بەوردی با�سی لێوە کراوە.

پڕۆژەی مۆدێرنیزم لە ئێران دوو ڕوخساری 
هەبوو: یەکەمیان مۆدێرنیزمی مەشرووتە، 

کە لە هێزە کۆمەاڵیەتییەکانەوە 
سەرچاوەی دەگرت. دووەم: مۆدێرنیزمی 

ڕەزا خانی کە پشتبەستوو بوو بە دوو 
کۆڵەکەی سوپا و بێرۆکرا�سی کە بە 

بەکارهێنی هێز جێبەجێی دەکرد
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ڕەزا  پۆاڵیینی  دەستی  و  سیاسەت   .٣

كۆڵۆنیاڵی  واڵتانی  دەستتێوەردانی  دیاردەی  شا: 

شۆڕ�سی  بەالڕێدابردنی  و  خان  ڕەزا  کودەتای  و 

مەشرووتە و بونیاتنانی ئێرانی دوای شۆڕش. ڕەزا 

خان پێشوازیی لە سیستمی مۆدێرنی جیهانی کرد 

یەکخستنەوەی  و  سوپا  بە  چاکسازییەکانی  و 

دەستی پێ کرد و توانیی دەسەاڵتی سەرۆکهۆزەکان 

لەناو بەرێت. هەنگاونان بۆ بونیاتنانی دامەزراوەی 

جێگیرکردنی  و  حکومی  پێشکەوتووی  و  فەرمی 

چاککردنی  واڵت.  حوکمڕانیی  لە  نوێ  شیوازێکی 

ڕێگاوبانەکان و ڕێگای شەمەنەفەر و دامەزراندنی 

کارگە و چاکسازیی ئابووری. هاوکات پەنجەرەکانی 

هەموو  و  کردەوە  ڕۆژئاوا  بەرامبەر  ئێرانی 

دیاردەکانی مۆدێرنیزمی وەک جادەی پان و پارک و 

جلوبەرگی ڕۆژئاوایی کردەوە. پڕۆژەی مۆدێرنیزم لە 

ئێران دوو ڕوخساری هەبوو: یەکەمیان مۆدێرنیزمی 

کۆمەاڵیەتییەکانەوە  هێزە  لە  کە  مەشرووتە، 

سەرچاوەی دەگرت. دووەم: مۆدێرنیزمی ڕەزا خانی 

و  سوپا  کۆڵەکەی  دوو  بە  بوو  پشتبەستوو  کە 

بێرۆکرا�سی کە بە بەکارهێنی هێز جێبەجێی دەکرد. 

توانیی  خانی  ڕەزا  مۆدێرنیزمی  پڕۆژەی  سەرەنجام 

بەسەر پڕۆژەی مەشرووتەدا سەر بکەوێت.

دەورانی نەتەوەپەرستی و ناسیۆنالیزم:   .٤

و  ئێران  ناسیۆنالیستیی  سەردەمی  گیڕانەوەی 

و  موسەدیق  محەمەدی  دکتۆر  ڕووداوەکانی 
مێژووی  لە  ئێران  تودەی  حیزبی  کاریگەریی  و  ڕۆڵ 

هاوچەرخدا. ملمالنێکانی دەسەاڵت و کەسایەتییە 

کاریگەرەکانی ئەم قۆناغە، بەتایبەت کەسایەتیی 

کاریگەریی  و  ڕۆڵ  بەکرداری  کە  تەیمورتاش 

و  ئێران  نەتەوەپەرەستیی  ڕۆحی  هەبوو.  زۆری 

لەم  ڕۆشنبیرەکان  و  ڕووناکبیران  ئومێدەی  ئەو 

قۆناغەدا، جێگای سەرنجە.

ئەرزی(  )ئیساڵحاتی  سپیی  شۆڕ�سی   .٥

و  واڵت  بەڕێوەبردنی  دەورانی  و  شا  ڕەزا  محەمەد 

حیزبی  ئێران.  سەردەمەی  ئەو  هەڵسوکەوتەکانی 

یەکەم  و  دامەزرا  ئێران  شای  لەالیەن  رەستاخیز 
چاکسازی  هەندی  بۆ  بوو  دەستبردن  هەنگاوی 

چارەسەرکردنی  و  ئێران  کشتوکاڵیی  سیستمی  لە 

و  نەوت  ئێران.  لە  زەویوزار  یاسای  کێشەی 

دەرهاویشتەکانی؛  و  کۆمەاڵیەتییەکانی  کاریگەرییە 

دژایەتیی  کە  کەوتەوە  لێ  زۆری  سیاسیی  هێزگەلی 

کە  دەکرد،  ئێرانیان  شای  سیاسەتەکانی 

بەرجەستەترینیان پارتی چەپڕەوی تودەی ئێران بوو.

کۆماری ئیسالمیی ئێران: جێگیرکردنی   .٦

ئێران:  لە  بەهێز  حکومەتی  و  ئێران  بۆ  دەستوور 

شۆڕ�سی  لە  ئێراندا  مێژووی  لە  دووەم  شۆڕ�سی 

ساڵی ١٩٧٩ بەرجەستە بوو. بونیاتی ئەم شۆڕشە 

سەد  کەڵەکەبووەکانی  کێشە  بنەمای  لەسەر 

ساڵی ڕابردووی ئێران و ئەو کێشە و ملمالنێیانەی 

لەنێوان دەسەاڵتی دینی و هێزە کۆمەاڵیەتییەکان 

میللی  و  چەپڕەوەکانی  سیاسییە  هێزە  الیەن  لە 

لە  ئەبراهامیان  دا.  ڕوویان  ئێران  مەزهەبییەکانی 

بە دەقێکی  باسەکە  کلیلی  باسەدا  ئەم  سەرەتای 

ئالک�سی دوتۆکۆڤیل  بیرمەندی گەورەی فەڕەنسا 

دەبەستێت کە: “شۆڕشەکان هەمیشە حکومەتی 

بەهێزتر بونیات دەنێن”...
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چەمکناسی
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چەمكناسی: ئێرانناسی 

وەرگێڕان و ئامادەكردنی: هەورامان فەریق

بەرئەنجامی  نەتەوە،  مۆدێرنی  چەمكی 

گۆڕانێكی واتایی دوورودرێژ و ئاڵۆزە. ئەم چەمكە 

واتای  بە  “nation”دا،  التینیی  وشەی  لەتەك 

ڕۆمای  لە  هەڵدا.  سەری  لەدایكبوو”  “شتێكی 

كۆن ئەم وشەیە بەو گرووپانەی لە خەڵكی بیانی 

مافی  و  دەژیان  ڕۆمادا  لە  بیانی  وەكوو  كە  دەوترا 

هاواڵتیبوونیان نەبوو. تەنیا ئەم جۆرە لە گرووپە 

بۆیە  و  دەكران  هەژمار  “نەتەوە”  بە  بیانییەكان 

تەنیا بیانییەكان “ناسنامەی نەتەوەییان” هەبوو. 

کەم  چاوی  بە  شاراوەی  واتایەكی  نەتەوە  زاراوای 

تاك  وابەستەبوونی  چونكە  هەبوو،  سەیركردنی 

كە  دەگەیاند  ئەوەی  واتای  نەتەوەیەكەوە،  بە 

ڕۆماییەكان  لە  كۆمەاڵیەتییەوە  پێگەی  ڕووی  لە 

“نەتەوەییەكان”  وابەستەییە  ڕووەوە  لەم  نزمترە، 

خوازراو نەبوو. ئەم زاراوەیە لەتەك زاراوەی یۆنانی 

“amamim”دا  عیبریی  زاراوەی  و   ”ta ethne“

كۆمەڵگە  بە  زاراوانەش  ئەم  هەبوو:  لێكچوونی 

ئەو  یان  بیانییەكان-بێشارستانییەتەكان، 

بەنی  و  خواوەند  نێوان  پەیمانی  كە  كەسانەی 

كەسانێك  بە  -واتە  نەیدەگرتنەوە  ئیسڕائیل 

دەوترا كە ئەو كۆمەڵگەیەی نەدەگرتەوە كە ئەو 

زاراوەیەی پێناسە دەكرد. 

“دانیشتووانی  واتای  بە  نەتەوە،  زاراوەی 

بیانی”دەهات لە زانكۆكانی سەدەكانی ناوەڕاست. 

لەنێو ئەم قوتابییانەدا كەمتر كەسێك هەبوو كە 

كە  بێت  گەڕەكە  و  شوێن  ئەو  هەمان  زێدەكەی 

جۆرە  ئەم  چونكە  نراوە،  بونیات  تێدا  زانكۆكەی 

مەسیحیی  دنیای  سەرتاسەری  بە  دامەزراوانە 

ژیانی  پێكهاتنی  بەسترابوونەوە.  ڕۆژئاواییەوە 
هۆی  بووە  ناوەڕاستدا،  سەدەكانی  لە  زانكۆیی 

گۆڕانی چەمكی نەتەوە. ئەو قوتابییانەی كە شوێنی 

جوگرافییەوە(  ڕووی  لە  جار  )زۆر  هاتنەكەیان 

نەتەوەیەك  بە  بەسترابوونەوە،  پێكەوە 

كە  گەڕەكانەدا  لەو  پێكەوە  و  دەكران  پێناسە 

مامۆستاكانیشیان تێدا دەژیان؛ نیشتەجێ بوون. 

گفتوگۆ  لە  خۆیاندا  مامۆستاكانی  لەتەك  ئەوان 

حاڵەتە  ئەم  دەكرد.  بەشدارییان  زانكۆییەكاندا 

نەك  و  تەنیا  نەك  نەتەوە  كە  ئەوەی  هۆی  بووە 

چەمكناسی: نەتەوە، ناسنامەی 
ئتنیكی، ناسنامەی نەتەوەیی
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بەڵكوو  بیانییەكان”،  “دانیشتووانی  بنەمادا  لە 

“دانیشتووانێكی خاوەن باوەڕ” هەژمار بكرێن. لەم 

شاراوەی  واتای  ئیدی  نەتەوە  چەمكی  حاڵەتەدا 

بەاڵم  نەدەگەیاند،  سەیركردنی  کەم  چاوی  بە 

تەنیا  بوو:  سنووردار  زۆر  هێشتا  بەكارهێنانی 

قوتابییان بە “نەتەوە” هەژمار دەكران و لەو كاتەدا 

“ناسنامەی  دەكرد،  تەواو  خوێندنەكەی  قوتابی 

نەتەوەیی”ی خۆی لەدەست دەدا. 

لە كۆتاییەكانی سەدەكانی ناوەڕاستدا، چەمكی 

كۆڵۆنییە  بە  بیانی  دانیشتووانی  واتای  بە  نەتەوە 

بازرگانەكانی دانیشتووی بروژ و دواتر بە كۆڵۆنییە 

دەوترا.  ئانتۆرپیش  دانیشتووانی  بازرگانەكانی 

ئەندەلووسییەكان،  نەتەوە  1487دا،  ساڵی  لە 

ڤێنیسییەكان، ناواری، فلۆران�سی و لە هەموویان 

نەتەوانە  لەو  ئەڵمانەكان  و  هانسییەكان  گرنگتر 

بوون كە هاوسنوور لەتەك یەكتر لە بروژ دەژیان. 

پلەكانی  واتە  بازرگان كە دامەزرا،  نەتەوەی  كۆتا 

بوو  جەنەوایی  نەتەوەی  بەخشرا،  پێ  بازرگانیی 

تایبەتمەندییە  ئەم  دا.  ڕووی   1395 ساڵی  لە  كە 

واتاییە بە ئەگەری زۆر، پێكهاتنی ناسیۆنالیزمی لە 

هۆڵەندادا دوا خستبوو. 

كۆتاییەكانی  لە  نەتەوە  وشەی  زاڵی  واتای 

سەدەكانی ناوەڕاست؛ “دانیشتووانی خاوەن باوەڕ” 

بوو و هەر ئەم چەمكە بوو كە لە شوێنگەیەكی 

كڵێسەییەكانیش  ئەنجوومە  بۆ  واتە  تردا، 
ڕێكخراوی  لەهەمبەر  تر  نوێنەرانی  هات.  بەكار 

لەم  مەسیحی{،  }كۆماری  كریستیانا  رسپۆبلیكا 

دەبوونەوە.  كۆ  یەك  لەدەوری  ئەنجوومەنانەدا 

نوێنەرانی  لە  كاتدا  هەمان  لە  كە  حیزبانە  ئەم 

دینیی  و  سێكیوالر  مەسیحیی  دەسەاڵتداری 

بەم  دەكران.  هەژمار  نەتەوە  بە  هاتبوون،  پێك 

گۆڕانی  دیسانەوە  نەتەوە  زاراوەی  واتای  پێیە 

واتای  بە  زاراوەیە  ئەم  ئێستا  هات.  بەسەردا 

سیا�سی(  و  )كولتووری  مەرجەعیەت”  “نوێنەرانی 

بە  بوو  نەتەوەیی  ناسنامەی  دەگەیاند.  واتای 

جێگەی ڕێز، بەاڵم هێشتا كاتی و تایبەت بوو بە 

تایبەتەكان. لەتەك  لە كەسە  گرووپێكی بچووك 

هەموو ئەمانەدا، ئەم زاراوەیە بە واتا ڕێزلێگرتووە 

شانزەیەمدا  سەدەی  سەرەتاكانی  لە  نوێیەكەی 

تر  جارێكی  پاشان  بەریتانیا.  خەڵكی  پاڵ  دەدرایە 

هاوواتای  بە  “نەتەوە”  و  هات  بەسەردا  گۆڕانی 

خەڵك كە پێش “نەتەوەییبوون” بە 
زاراوەیەكی كۆمەاڵیەتی بە پێگەی نزم 
و نەخوازراو هەژمار دەكران، بوونە 

خاوەنی پێگەیەكی بەرز و وەك بنەمایەكی 
پێكەوەگرێدراوی سیا�سی و ئەو كەسانەی 

كە دەبوو وەفادار بن بەرامبەریان؛ 
سەرلەنوێ پێناسە كرانەوە
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سیاسییەكەی  واتا  هەڵگری  كە  دەزانرا  “خەڵك” 

ئەمڕۆی بوو. 

ئاشكرایە كە بەم پێناسە دووبارەیەوە، پانتایی 

بوو  بەرباڵو  زۆر  “نەتەوە”  چەمكی  بەكارهێنانی 

)هەموو خەڵكی بەریتانیا كە لەو كاتەدا ژمارەیان 

دەگەیشتە 5 ملیۆن كەس، ناسنامەی نەتەوەییان 

لە  دەتوانین  حاڵەتێكدا  لە  تەنیا  بەاڵم  هەبوو(، 

گەورەیی شۆڕ�سی چەمكی كە ئەم حاڵەتەی لەتەك 

هاوكات  كە  كاتێك  تێبگەین،  هەڵگرتبوو؛  خۆی 

لەو گۆڕانەش تێبگەین كە بەسەر واتای وشەی 

زمانەكاندا  لە  زۆرێك  لە  هات.  “خەڵك”یشدا 

و  ئەڵمانی  فەڕەن�سی،  ئینگلیزی،  زمانە  لەوانەش 

هاوتەریب  كە  ئەوەی  پێش  وشەیە  ئەم  ڕووسیی 

كەسانی  واتای  بە  “نەتەوە”،  لەتەك  ببێت 

عەوام”،  “خەڵكی  یان  التولووت”  و  “شەقاوە 

بەڵگەی ئاشكرای “خەڵك”ی چینەكانی خوارەوە 

بوو. بە یەكسان زانینی ئەم دوو چەمكە -نەتەوە 

عەوام-،  واتای  بە  خەڵك  و  تایبەت  واتای  بە 

بوونگەرایی  دووبارەی  چەمكسازیی  لەخۆگری 

)خەڵكی عەوام( بوو كە چەمكی نەتەوەی پێ وترا 

و لە هەمان كاتدا چییەتیی ئەم چەمكەی گۆڕی. 

ئەم چەمكسازییە دووبارەیە چینەكانی خوارەوەی 

تایبەتی.  پلەی  هێنایە  سیمبولیك  شێوەیەكی  بە 

زاراوەیەكی  بە  “نەتەوەییبوون”  پێش  كە  خەڵك 

هەژمار  نەخوازراو  و  نزم  پێگەی  بە  كۆمەاڵیەتی 

وەك  و  بەرز  پێگەیەكی  خاوەنی  بوونە  دەكران، 

ئەو  و  سیا�سی  پێكەوەگرێدراوی  بنەمایەكی 

بەرامبەریان؛  بن  وەفادار  دەبوو  كە  كەسانەی 

لە  هەریەكە  لە  كرانەوە.  پێناسە  سەرلەنوێ 

وشەكە  واتای  گۆڕانكارییەدا،  ئەم  قۆناغەكانی 
هەڵگری بارێكی واتایی تایبەت بە خۆیەتی، بە هۆی 

بەكارهێنانی لە شوێنێكی تایبەتدا وردەوردە بێچم 

دەگرێت. 

ناسنامەی ئیتنیكی و ناسنامەی نەتەوەیی

وشەی ئیتنیك )Ethnie( لە زمانی فەڕەنسیدا 

لە ڕیشەی یۆنانی  ئینگلیزیدا  لە زمانی   ”Ethnic“ و

وەرگێڕانی  لە  ئەگەرچی  وەرگیراوە.  )Ethinikos(ەوە 

Eth-“ و یان ”Ethnology “ئەم وشەیەدا، لەوانەش 

nography”، وشەی “خەڵك” لەجیاتیی “ئیتنیك” 

لە  و  حاڵەتەكاندا  زۆربەی  لە  بەاڵم  دێت،  بەكار 

فەرهەنگی  هاتووە.  بەكار  “قوم”  وشەی  فارسیدا 

لە  گرووپێك  بۆ  “قوم”  وشەی  “معین”  فارسیی 

خەڵكی )ژن و پیاو( بەكار دەهێنێت. لە فەرهەنگێكی 

ئیتنۆ لەبریی نەژاد و  دیكەی وەك “آریان پوردا”، 

 ”Ethnology“ هاتووە.  بەكار  كولتوور  و  خەڵك 

وەك نەژادنا�سی، قوم شنا�سی بەكار هاتووە. بەاڵم 

لە  یەكێك  بۆ  گەڕانەوە  بە  و  ئینگلیزیدا  زمانی  لە 

بیرمەندانی ئەو بوارە كە ڤێبەرە گرووپە مرۆییەكان، 

باوباپیرانی  بە  سەبارەت  زەینی  باوەڕی  خاوەنی  كە 

دەكرێت  هۆكارەكەی  كە  باوەڕێك  و  هاوبەشن 

لێكچوونە فیزیكییەكان، لێكچوون لە دابونەریت، 

یادگە و یادەوەرییە هاوبەشەكانیاندا بێت؛ پێناسە 

دەكەن. لە ڕووی ڕێبازە هزرییەكانیشەوە، بەتایبەت 

ڕەسەنگەراكان  بونیادگەراكان،  ئامرازگەراكان، 

و  بەرجەستە  جیاوازییە  بە  گرنگی  كە  ئەوانەی  و 

و جلوبەرگ دەدەن(  نەژاد  )زمان،  دیارەكانی وەك 
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و كولتوورگەراكان ڕوانینی جیاواز بۆ بابەتی ئیتنیك 

هەن. 

دیاردە  كۆمەڵێك  بە  ئاماژە  ناسنامە  چەمكی 

سەبارەت  وێنەیەك  نەخشاندنی  لە  كە  دەكات، 

بە خود لە زەینی تاكدا كاریگەریی هەیە. بەردەوامی 

بە  پێویستی  مرۆیی،  كۆمەڵگەی  مانەوەی  و 
كردەگەلێكی پەیوەندییە كە دەبنە هۆی واتاسازی 

و دروستكردنی ناسنامە. ناسنامەش لە ئاستێكی 

تاكەكە�سی و هەم لە ئاستی كۆدا واتا پەیدا دەكات. 

هەردووكیان  ئیتنیكی،  و  نەتەوەیی  ناسنامەی 

تایپی ناسنامەی گشتین. ناسنامەی ئیتنیكی  دوو 

بێچم  تایبەتی  ناسنامەیەكی  بنەمای  لەسەر 

لە  هۆشیارییەك  بوونی  بە  پەیوەستە  و  دەگرێت 

تێیدا.  تایبەت و ئەندامێتی  بوونی نەتەوەییبوونی 

ژێركۆمەڵەی  ببێتە  دەتوانێت  ئیتنیكی  ناسنامەی 

نەتەوەیی؛  ناسنامەی  نەتەوەیی.  ناسنامەی 

واتە  كایە،  بەرفراوانترین  كە  ناسنامەیەكە 

نەتەوەیی  ناسنامەی  دەگرێت.  لەخۆ  كۆمەڵگە 

هەستی وابەستەبوون و بەرپرسیارێتیی ئەندامانی 

دامەزراوە  و  سیمبول  هەموو  بە  كۆمەڵگەیەكە 

كولتوورییەكانیەوە كە بەهاكان، نۆرمەكان، زمان، 

نەتەوەیەك  هاوبە�سی  مێژووی  و  ئەدەبیات  دین، 
هۆی  دەبنە  هۆكارانە  ئەم  دەگرێت.  لەخۆ 

جیابوونەوەی كۆمەڵگەیەك لە كۆمەڵگەیەكی تر. 

ناسنامەی  لەتەك  نەتەوەیی  ناسنامەی 

دژیەكیدا  لە  بنچینەیی  شێوەیەكی  بە  ئیتنیكی 

بە  بكەن،  تەواو  یەكتر  دەكرێت  تەنانەت  نییە، 

مەرجێك لە الیەكەوە ناسنامەی نەتەوەیی ڕێگە بە 

دەركەوتن و جیاوازیی ناسنامەكانی خوارەوە بدات 

ناسنامە  ئیتنیكی  ناسنامەی  ترەوە  الیەكی  لە  و 
ڕووبەڕووی  و  بخوازێت  نەتەوەییەكە  گەورەترە 

نەبێتەوە.

و  نەتەوە  كە  بابەتانەی  لەو  یەكێك 
گرێ  پێكەوە  نەتەوەیی  ناسنامەی  و  ناسیۆنالیزم 

دەدات، یان دەتوانێت ببێتە ئاریشەیەكی ناوخۆیی، 

و  ناسنامە  پەیوەندیی  نێوەدەوڵەتی؛  و  ناوچەیی 

بەبێ  بەردەوام  ئاسای�سی  بەردەوامە.  ئاسای�سی 

نایەتە  ئاسایش  ناسەربازییەكانی  ڕەهەندە  بوونی 

دی. یەكێك لە ڕەگەزە ناسەربازییەكانی پەیوەست 

ناسنامەی  ناسنامەیە.  بابەتی  ئاسایش،  بە 
ناوخۆی  لە  سەقامگیری  هۆی  دەبێتە  نەتەوەیی 

ناوخۆییەكان  بەریەككەوتنە  لە  ڕێگە  و  واڵتدا 

ناسنامەی  ئەگەر  بەپێچەوانەشەوە،  دەگرێت. 

ئاسای�سی  هەم  بێت،  لەرزۆك  و  الواز  نەتەوەیی 

جیاوازییە  هەم  مەترسییەوە،  دەكەوێتە  واڵت 

ناسنامەی  و  دەبنەوە  زەقتر  ئیتنیكییەكان 

هەندێک  و  حكومەت  و  دەبێت  زاڵ  ئیتنیكی 

و  تۆتالیتار  دەوڵەتانی  بەتایبەت  دەوڵەتان  لە 

بە  هەیە،  لەناوچوون  لە  ترسیان  كە  ئەوانەی 

بە  یان  نەتەوەیی  ناسنامەی  پاراستنی  بیانووی 

ئیتنیك  وێزەی  دەكەونە  بەمۆدێرنكردن  بیانووی 

و نەتەوەكانی ناو یەك دەوڵەت و دەوڵەت-نەتەوە 

پڕۆژەی  وەك  میكانیزمی  جۆرەها  ڕێگەی  لە  و 

نەتەوەسازی و یەكگرتوویی نیشتیمانییەوە دەست 

بە تواندنەوە و چەوسانەوەیان دەكەن و بۆ ئەم 

مەبەستەش لە هیچ هەنگاوێك سڵ ناكەنەوە. 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی



159

No.2, January 2022



160

No.2, January 2022

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی

لەنێوان هەولێرو بەغدا

سلێامنیی 

٢٠١٧-٢٠١٨

ی 
امن

لێ
س

٢
٠١

٨
 -

٢
٠١

٧

دا
غ

ە
 ب

و
ر

لێ
و

ە
ه

ن 
وا

نێ
ە

ل

The future of 

Kirkuk
between

Erbil and Baghdad

2017-2018

 

توێژەران:
د.ئــــــــــــومـــــــــێــــــــد ڕەفــــــــــــــیـــــــــق فـــــــــــــــەتـــــــــــــــــاح
د.عـــــــــــــــــــابـــــــــــــــــــــد خــــــــــالــــــــــیـــــــــــد ڕەســــــــول
د.زمــــــــــکـــــــان عــــــــــەلــــــــــــــی سەلــــــــــیــــــــم
د.جــــەالل حەسەن مســتــــەفــــــا
م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە

 پڕۆژەی هاوبەشی سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی و سەنتەری لێکۆڵینەوەی یاسایی و سیاسیی

لەکۆلێژی یاساو ڕامیاریی - زانکۆی سلێامنیی

لەنێوان هەولێرو بەغدا

سلێامنیی 

٢٠١٧-٢٠١٨

ی 
امن

لێ
س

٢
٠١

٨
 -

٢
٠١

٧

دا
غ

ە
 ب

و
ر

لێ
و

ە
ه

ن 
وا

نێ
ە

ل

The future of 

Kirkuk
between

Erbil and Baghdad

2017-2018



161

No.2, January 2022

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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No.2, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژیی دەدات
 سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )2( کانوونی دووەمی 2022، ساڵی یەکەم


