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وەرزنامەی ئێرانناسی؛ گرنگی بە توێژینەوەی سراتیجی و ئایندەیی 
سەبارەت بە ئێران دەدات و سێ مانگ جارێک سەنتەری لێکۆڵینەوەی 
لێکۆڵینەوە  بە  گرنگیدانە  ئامانجی  باڵویدەكاتەوە.  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  بخەنەڕوو،  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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ئێران؛ سیاسەتی دەرەوە و ناوخۆ
بارام مەجیدخان.................................................................... 

ئێران زۆركات چەقی گۆڕانکارییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بووە. ئەگەر ئەو تیۆرەی ڕیالیستەکان 

لەبەرچاو بگرین کە "سیاسەتی دەرەوە ڕەنگدانەوەی سیاسەتی ناوخۆیە" ئەوا ئەم بنەمایە تا چەند 

لەگەڵ بارودۆخی ئێستای ئێران گونجاوە؟ دیارە هەر دەوڵەتێک لە ژینگە و هەلومەرجی تایبەت بە 

خۆیدا دەژی. لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست مەرج نییە سیاسەتی دەرەوە ڕەنگدانەوەی سیاسەتی ناوخۆ 

بێت، بەڵکو زۆر جار ئەم بنەمایە ڕێک بە پێچەوانەوە کار دەکات.

لەگەڵ  پەنجەی  و  دەست  ڕادەیەک  بە  ئێران  لە  ئابوورییەکان  و  کۆمەاڵیەتیی  گۆڕانکارییە 

ئێران.  بابەتی ڕۆژی هەموو تاک و خێزانێکی  ئێران نەرم کردووە، کە بووەتە  داخوازییەکانی خەڵکی 

چین و توێژە کۆمەاڵیەتییەکان بە تایبەت چینی ناوەڕاستی هەژاری ئێران لە درێژەی خۆپیشاندانەکانی 
نالەباری ئابووریی و ئەو  ئێرانیان پڕ کرد لە دەنگی ناڕەزایی لە هەمبەر دۆخی  ڕابردوو شەقامەکانی 

بەاڵم  ئێران.  خەڵکی  کۆمەاڵنی  سەر  خستووەتە  زۆری  پەستانی  کە  پڕوکێنەی  تاقەت  هەاڵوسانە 

بە پشوودرێژی و سنگ فراوانییەوە ڕووبەڕوویان  ئێران  پێچەوانەی چاوەڕوانییەکانی حکومەتی  بە 

فشارەکانی  لێکەوتەوە.  قوربانی  کەمترین  خۆپیشاندانەکان  بەرفراوانی  بە  بەراورد  بە  و  بوویەوە 

لەسەر  کاریگەریی  خەڵک  ژیانی  ئابووریی  ئاستی  بەرزکردنەوەی  و  چاکسازی  بۆ  خۆپیشاندەران  

ڕۆژئاوا  واڵتانی  لەگەڵ  ڕێکەوتن  بە  پێویستی  ئێران  جاران  لە  زیاتر  کە  بەوەی  داناوە  حکومەت 

ئینتیما و شوونا�سی  بابەتی  ناڕەزایەتییەکانی خەڵک  و  هەبێت. هاوتەریب لەگەڵ خۆپیشاندانەکان 

و  زانستی  ناوەندەکانی  لە  ڕۆشنتر  ئێران  شۆڕ�سی  قۆناغێکی  هەموو  لە  زیاتر  نەتەوەیی  و  کولتووری 

تایبەت زمانی  کولتووری گشتی خەڵک هەستی پێدەکرێت. ملمالنێی شووناس و هەویەی زمانیی بە 

ئێران  بنەڕەتییەکانی  یاسا  و  ڕەسمی  سیاسەتە  لە  ناڕەزایەتی  دەربڕینی  لە  شێوازێک  وەک  کوردی 

لەگەڵ دەربڕینی ناڕەزایەتی مامۆستایان سیاسەتی کولتووری دەخاتە بەردەم کێشەی دوورمەودای 

کولتووری و کۆمەاڵیەتی. لەگەڵ گەشەکردنی هەویەی زمان و کولتوور لە ئێران بە بەراورد لەگەڵ 

باڵوکردنەوەی   و  چاپ  ناوەندی  چەندین  ناوە.  پێشەوە  بۆ  هەنگاویان  ئێران  شۆڕ�سی  سەرەتای 

لە  کوردی  زمانی  فەرمیناساندنی  بە  لە  ڕێگریکردن  بەاڵم  هەیە.  بوونیان  کوردی  زمانی  بە  کتێب 

سەروتار
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ئیران  دەستووری  کە  ئەوەی  لەگەڵ  خەڵکە  داخوازییەکانی  گرێکوێرەی  ئێستا  تا  قوتابخانەکان 
ڕێگای بەو مافە داوە. 

 )٥+١( واڵتانی  لەگەڵ  قورسدایە  ملمالنێیەکی  لە  ئێران  دەرەوە،  سیاسەتی  ئاستی  لەسەر 

ئێرانە.  ئەتۆمیی  دۆسیەی  ئێستا  تا  ڕابردوو  سەدەی  دووەمی  نیوەی  دبلۆما�سی  دۆسیەی  درێژترین 

ڕێکكەوتننامەکە  بۆ  ئەمریکا  گەڕانەوەی  و  دۆسیە  ئەم  چارەسەری  چاوەڕوانی  لە  ئێران  و  جهیان 

و  ئێران  دەرەوەی  پێشووتری  وەزیری  خەرازی  کەمالی  لێدوانی  گوێرەی  بە  ترەوە  الیەکی  لە  و 
فەرمانی  بەاڵم  هەیە،  ئەتۆمیی  بۆمبی  دروستکردنی  توانای  "ئێران  ئێران  ڕابەری  ئێستای  ڕاوێژکاری 

یا  ڕێکەوتن  بۆ  دەکات  زیاتر  نێودەوڵەتییەکان  ناوەندە  نیگەرانییەکانی  ئەمەش  نییە"  دروستکردنی 

بەشداریکردنی  میانەی  لە  ئەمریکا  سەرۆکی  دۆسیەدا.  ئەم  لەگەڵ  یەکجاری  ڕووبەڕووبوونەوەی 

یەکگرتووەکانی  واڵتە  یەکەمی  بژاردەی  دبلۆما�سی  بژاردەی  کە  ڕایگەیاند  کەنداو  واڵتانی  لوتکەی 

شەڕێکی  ئەوەی  بۆ  ئاماژەن  جیهانییەکان  و  ناوچەیی  جەمسەربەندییە  و  ریزبەندی  ئەمریکایە. 

ساردی نوێ لە ناوچەکەدا لە ئاستی ڕوودان زۆر نزیکبووەتەوە. لەگەڵ سەردانی سەرۆکی ئەمریکا 

دانیشتنەکانی  چوارچێوەی  لە  ئێران  بۆ  ڕووسیا  سەرۆکی  کراوی  پێشبینی  سەردانی  و   "ریاز"  بۆ 

ئاستانە و بە دیارخستنی ئاسۆیەکی نوێ بۆ چارەسەری کێشەکانی سووریا ئەم جەمسەربەندییانە 

تۆختر دەبنەوە. دۆسیەی موشەکە بالستییەکانی ئێران بەردەوام مایەی نیگەرانی واڵتانی ناوچەکە 

جەنگ  لە  دەفرۆشێت  ڕووسیا  بە  فڕۆکەوان  بێ  فڕۆکەی  و  درۆن  ئێران  ئیسرائیلە.  و  ئەمریکا  و 

سەر  لە  نەرێنی  کاریگەریی  کە  ئەورووپایە  واڵتانی  نیگەرانی  مایەی  ئەمەش  ئۆکرانیا  دژی  لە 

دانوستانەکانی ئێران و ڕۆژئاوا دادەنێت. لە الیەکی ترەوە ئەم بابەتە ئەوە دەخاتەڕوو کە دۆسیەی 

ئێران  نوێی  هەلومەرجی  الیەنێک.   هیچ  لەگەڵ  نییە  دانوستان  بابەتی  ئێران  سەربازییەکانی  توانا 

لە  مافەکانی  لەسەر  پێداگرە  ڕۆحانی  حکومەتی  لە  زیاتر  ئێران  کە  ئەوەی  لەگەڵ  ناوچەکە  لە 
چوارچێوەی بەرجام، بە شوێن ڕێکەوتنێکی ئابڕومەندایە لەگەڵ جیهان. ئێران لە ژێر فشارێکی زۆری 

ئابوورییدایە، بەاڵم هیچ گۆڕانکارییەکی ئەوتۆ لە سیاسەتە بنچینەییەکانی نەهاتووەتە ئاراوە. ڕۆڵی 

ناوچەی ئێران و کاریگەرییەکانی لە واڵتانی ناوچەکە لەگەڵ ئەوەی کە پاشەکشەیەکیان پێوە دیارە 

بە تایبەت لە لوبنان و یەمەن و عێراق و سووریا، بەاڵم ناکاتە ئەوەی کە بڵێین ڕۆڵی ئێران کۆتایی 

بۆ  هێرش   مەتر�سی  بەرامبەر  هەبێت  قور�سی  کارلێکی  دەتوانێت  پێوستدا  لەکاتی  بەڵکو  پێهاتووە، 

سەر بەرژەوەندییەکانی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و بە تایبەتتریش بەرامبەر بە ئیسرائیل.
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توێژینەوەکان
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دیدی ئێران بۆ پەیوەندییەكانی 
هەرێمی كوردستان 

لەگەڵ ئەمریكا و ئیسرائیل

ئەژی ئازاد ئەبوبەکر            

ژیلوان لەتیف یارئەحمەد

ستراتیژی نوێ و جەنگی درۆنەكان



11

No.4, July 2022

هەرێمی کوردستان و عێراق؛ پاراستنی 

یەكپارچەیی

دووەمی  شەڕی  ڕووداوەكانی  دوای  لە 

کەنداو و ڕاکێشانی هێڵی دژەفڕین بۆ ناوچەکانی 

هەرێمی کوردستان و دروستبوونی حکومەتێکی 

پێكهاتنی  و  عێراق  بۆ  ئەمریکا  هێر�سی  خۆجێیی، 

حكومەتی هەرێمی كوردستان، بەهاری عەرەبی 

بەهێزبوونی  بۆ  هەل  ڕەخساندنی  و   )٢٠١١(

خواستە  داواكاری  و  کوردەکان  ناوچەیی 

داعش،  دەرکەوتنی  دواجار  نەوتەوەییەكەیان، 

كوردەكان  بەهێزبوونی  هۆكاری  گرنگترین 

و  ناوچەیی  پێگەی  هەڵکشانی  و  عێراق  لە 

لەگەڵ  بەهێزبوونە  ئەم  بووە)1(.  نێودەوڵەتیان 

پێگەی  گرنگی  وەکو  تر  هۆکاری  کۆمەڵێک 
کارەکتەرە هەرێمییەكان، گرتنەبەری  بۆ  هەرێم 

حکومەتی  بەرامبەر  لە  سەربەخۆ  سیاسەتی 

کولتووریی  لێکچوونی  عێراق،  ناوەندیی 

ئێران،  کوردنشینەکانی  ناوچە  و  هەرێم  نێوان 

هەوڵەکانی ئەمریکا، ئیسرائیل و واڵتانی کەنداو 

بە  هەرێم  لەسەر  کاریگەری  دروستکردنی  بۆ 

قازانجی خۆیان و دژ بە بەرژەوەندییەکانی ئێران 

ئێران لە خاکی  و بوونی حیزبە ئۆپۆزسیۆنەکانی 

بازرگانی،  و  ئابووری  بایەخی  هەروەها  هەرێم، 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ئەوەی  هۆی  بووە 

بەگرنگییەوە بڕوانێتە هەرێمی کوردستان. 

تایبەتمەندیی جیوپۆلەتیکی، سەرچاوەکانی 

لەبار  شوێنگەی  و  ئاو  سەرچاوەکانی  وزە، 

هەناردەی  ڕێڕەوی  هەروەها  گەشتیاری،  بۆ 

بەرایی

باشووریی  مێژووییەكانی  پەیوەندییە 

كوردستان لەگەڵ ئەمریكا و ئیسرائیل بە هەموو 

ئەم  پشتیوانی  لە  دابەزەكانییەوە  و  هەڵبەز 
پشتگیری  تاوەكو  ئەیلول  شۆڕ�سی  بۆ  واڵتە  دوو 

لە  كوردستان  هەرێمی  قەوارەی  بۆ  ئەمریكا 

دواتر،  ڕووداوەكانی  و   )٢٠٠٣( ساڵی  پاش 

وایكردووە كە كۆماری ئیسالمیی ئێران بەردەوام 

بەهەستیارییەوە بڕوانێتە پەیوەندییەکانی هەرێم 

لەگەڵ ئەم دوو واڵتە و ئاگاداربووە، کە سیاسەت 

عێراقی  سووریی  هێڵی  لە  هەرێم  هەنگاوەکانی  و 

یەکگرتوو و یەکپارچە تێنەپەڕێت و نەگاتە ئاستی 

گۆڕانی  ئەمەشدا  لەگەڵ  سەربەخۆیی.  ویستی 

دەركەوتنی  هۆی  بە  ناوچەكە  هاوكێشەكانی 

داعش و هاتنەسەر دەسەاڵتی دۆناڵد ترەمپ لە 

ڕیفراندۆمی  بەڕێوەچوونی  تایبەتی  بە  و  ئەمریكا 

)٢٠١٧( لە هەرێمی كوردستان، بەتەواوی ئێرانی 

بەدگومان كرد. ئەم بەدگومانییە لە پاش قۆناغی 

و  کرداریی  هەنگاوى  بەرەو  داعشەوە  پۆست 

کردەیی ڕۆیشتوون و ئێران لە دۆخى تازەى عێراق 

جموجوڵی  بۆ  پەنای  کوردستاندا  هەرێمی  و 

سەربازیى لە ڕێگەى جەنگى درۆنەوە بردووە. لەم 
کۆماری  ڕوانگەی  لە  هەوڵدراوە  توێژینەوەیەدا 

هەرێم  پەیوەندییەکانی  ئێرانەوە،  ئیسالمیی 

نیگەرانی  و  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  واڵتانی  لەگەڵ 

و چاوەڕوانییەكانی  بۆ هەرێم و ئایندەى جەنگى 

درۆنەکان لەسەر هەرێمی کوردستان بخرێتە بەر 

لێکۆڵینەوە.    
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بەخشیوە  تایبەتی  پێگەیەکی  نەوت، 

الیەکەوە  لە  کە  کوردستان  هەرێمی  بە 

نیمچە  دەسەاڵتە  چوارچێوەی  لە  بتوانێت 

سیا�سی  و  ئابووریی  پێگەی  سەربەخۆییەکەیدا 

خۆی لە عێراقدا بەهیز بکات و لە الیەکی ترەوە 

زیاتر  هەرێمی  واڵتانی  بۆ  خۆی  گرنگی  و  بایەخ 

دەربخات)2(. ئەگەرچی بەرپرسانی ئێران بەردەوام 

جەختیان لە ڕۆڵبینینی ئەرێنی حکومەتی هەرێم 

و  ئێران  نێوان  پەیوەندییەکانی  پتەوبوونی  لە 

عێراق کردووە، بەاڵم لە هەمانکاتدا، سیاسەتی 

ئێران  ئیسالمی  کۆماری  میحوەر”ی  “ئاسایش 

وایکردووە کە بەرەوام دیدێکی گوماناویی لە الی 

خواستی  لە  بەشێک  بۆ  ئێران  دەسەاڵتدارانی 

لە  جیابوونەوە  بۆ  هەوڵەکانی  وەک  کوردەکان 

حکومەتی ناوەندیی عێراق بێتەکایەوە، هەروەها 

بۆ  نەبێتە شوێنێک  لەوەی کە هەرێم  نیگەرانی 

ئەمریکا،  واڵتانی  بەرژوەندییەکانی  دابینکردنی 

ئیسرائیل و واڵتانی عەرەبیی ناوچەکە و نەچێتە 

نێودەوڵەتییەوە  و  پالنێکی هەرێمی  چوارچێوەی 

و  ئێران  بەرژەوەندییەكانی  لێدانی  مەبەستی  بە 

دروستکردنی دیوارێک لە نێوان ئێران و عێراق، 

بوونی هەبووە. 

بەدرێژای سااڵنی دوای کەوتنی ڕژێمی بەعس 

حکومەتێک  دەسەاڵتی  هاتنەسەر  و  عێراق  لە 

ئێران  بااڵدەستبوون،  شیعەکان  تیایدا  کە 

لە چوارچێوەی  بەردەوام هەوڵیداوە کە عێراق 

ستراتیژیی”،  “دراوسێیەکی  پێناسەکانی 

هەروەها  بناسێنێت،  ناوچەیی”  “هاوپەیمانێکی 

لێی  نیشتمانی”  “ئاسای�سی  بابەتێکی  وەک 

واڵتە  لەم  خۆی  هەژموونگەرایی  و  بڕوانێت 

بۆ  ئێران  ڕەهای  پشتیوانیکردنی  بکات.  زیاتر 
جێگیری  دابینكردنی  بۆ  شیعی،  حكومەتی 

چوارچێوەی  لە  هەرێمییە  ئاسای�سی  و  )ثبات( 

“جیوپۆلەتیکی شیعە” لە ناوچەکەدا كە تیایدا 

عێراق گرنگترین ڕۆڵ دەگێرێت)3(. ڕۆڵ و پێگەی 

عێراقە لەو هێڵەی کە ئێران ناوی لێناوە “بەرەی 
بەدیهێنەری  مقاومت(،  )محور  خۆڕاگری” 

ئامانجە ستراتیژی و پرۆژەی جیۆپۆلەتیکی ئێرانە 

بەوەکالەتەکان  هێزە  دروستکردنی  ڕێگەی  لە 

پێگەی  گرنگیی  بەوەکالەت)4(.  شەڕی  و  )نیابی( 

سەرهەڵدانی  دوای  لە  هێڵەدا  لەم  عێراق 

بووە،  زیاتر  درێژەکێشانی  و  سوریا  قەیرانی 

واڵتانە  لەم  ئێران  ستراتیژی  کە  پێیەی  بەو 

بەیەکەوە بەستراوەتەوە و الوازی هەرکامێکیان 

تر  الیەنەکانی  سەر  لە  ڕاستەوخۆی  کاریگەریی 

هەنگاوەکانی  لە  یەکێک  کە  بەتایبەتی  دەبێت، 

بۆ  قودس(  )سوپای  پاسداران  سوپای  و  ئێران 

ڕایەڵەی  دروستکردنی  هێڵە،  ئەم  پتەوکردنی 

بەیەکەوە  و  هێزانە  ئەم  نێوان  لە  پەیوەندییە 

بەستنیانە)5(.

کە  پێیوایە  ئێران  چوارچێوەیەدا،  لەم 

پێگەی  بەرزبوونەوەی  و  داعش  دەرکەوتنی 

هەرێم بە هۆی دەرهاویشتەکانی شەڕی داعش 

لە ئاستی نێودەوڵەتیدا، هەلی ئەوەی ڕەخساند 

دووبارە  کۆنەکانی”  “بانگەشە  کورد  کە 

و  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  هاندانی  بە  و  بکاتەوە 
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کوردەکان  سوننەکان،  عەرەبە  واڵتە  پیالنی 

بکەن.  پەلکێش  “سەربەخۆیی”  ویستی  بەرەو 

لە  چ  عێراق  لە  جیابوونەوەیەك  هەرجۆرە 

سوننەكانەوە  عەرەبە  یان  كوردەكان  الیەن 

بەرەی  هێڵی  پچڕانی  هۆی  دەبێتە  بدات،  ڕوو 

كە  واڵتانەی  ئەو  دەستكراوەیی  و  خۆڕاگری 

جیا  كورد  بۆ  دەزانێت.  خۆی  دوژمنی  بە  ئێران 

سەربەخۆیی،  داوای  ستراتیژییە،  بابەتە  لەم 

لە  كە  ئێران  كوردەكانی  بۆ  دەبێت  هاندەرێك 

ناوەند”  لە  “دوورکەوتنەوە  هەڵوێستی  سەر 
)گریز از مرکز( موكڕتر بن، کە ئەمەش بە هۆی 

و  عەرەب  ئازەری،  تورک،  کەمایەتییە  بوونی 

...تاد، لەم واڵتە و مەتر�سی لە سەر یەکپارچەیی 

چوارچێوەی  دەچێتە  ئێران،  خاکی  و  شووناس 

ئیسالمیی  كۆماری  نیشتمانی”ی  “ئاسای�سی 
مێژووی  درێژایی  بە  کە  بابەتێک  ئێران-ەوە. 

هاوچەرخی ئێران )بە هەموو حكومەتەكانییەوە( 

بەردەوامی دەسەاڵتداران، ڕۆشنبیران  ترسێکی 

و تەنانەت ڕای گشتیی ئێران بووە)6(.

پەیوەندی هەرێمی كوردستان و ئەمریكا؛ 

دیفاكتۆی سەپێنراو   

گومانەکانی  لە  گەورە  بەشێکی 

و  هەرێم  پێگەی  لە  ئێران  دەسەاڵتدارانی 

ناوەندی  حکومەتی  بەرامبەر  سیاسەتەکانی 

پەیوەندییەکانی  خەسڵەتی  بۆ  ئێران،  و  عێراق 

لەگەڵ ئەمریکا و دواتر ئیسرائیل دەگەڕێتەوە. 

ئەمە لە کاتێکدایە کە سیاسەتی دەرەوەی ئێران 

لە سەردەمی ئەحمەدی نەژادەوە بەرامبەر ئەم 

پەیوەندی  “سازکردنی  لە:  بریتیبووە  واڵتە  دوو 

واڵتێک  هەر  لەگەڵ  چاالکانە  و  تەندروست 

)ئیسرائیل(  قودس  داگیرکاری  ڕژێمی  لە  جگە 

بە  ئەمریکا،  سیا�سی  ڕژێمی  و  هەمیشە  بۆ 

و  سەرفرازی  ڕەچاوی  ئامادەبێت  مەرجێک 

لە  بکات”)7(.  ئێمە  خەڵکی  بەرژەوەندییەکانی 

کە  هۆکارانەی  لەو  یەکێک  ئێرانەوە  دیدی 

ئێستادا  لە  کوردستان  هەرێمی  وایکردووە 

لە  و  هەبێت  جیوپۆلەتیکی  گرنگییەکی 

عێراقدا  سیاسییەکانی  و  ئابووری  هاوکێشە 
ڕاستەوخۆی  بوونی  هەبێت،  قورسایی  و  ڕۆڵ 

ئەمریکایە لە عێراق و پشتگیرکردنی کوردەکانە، 

 )١٩٩١( لە دوای شەڕی دووەمی کەنداو  هەر 

دابینکردنی  بە  بەعس  ڕژێمی  ڕووخانی  تاوەکو 

جێگیرکردنی  دواتر  و  فڕین  دژ  ناوچەی 

کە  نوێدا،  عێراقی  لە  خۆجێی  حکومەتێکی 

خۆیەتی  ئامانجەکانی  بەدیهێنەری  هەرچەندە 

ناوچەکەدا، بەاڵم بووەتە هۆی بەهێزبوونی  لە 

لە  پێیوایە  ئێران  کوردستان)8(.  هەرێمی  پێگەی 

لە هێزە  بەشێكی زۆر  قۆناغی دوای كشانەوەی 

و   )٢٠١١( عێراق  لە  ئەمریكا  سەربازییەكانی 

ئەمریكا  ترامپ،  دۆناڵد  دەسەاڵتی  هاتنەسەر 

سیاسیی  و  لوجستیكی  بوونی  بە  دەیەوێت 

لە  ئێران  سیاسەتەكانی  هەرێم،  لە  زیاتری 

و  بكات  كۆنتڕۆڵ  عێراق  لە  دواتر  و  هەرێم 

ئێران)9(.  بۆ  نائەمن  ناوچەیەكی  بكاتە  هەرێم 

لە  گەوره”  ناوەڕاستی  “ڕۆژهەاڵتی  بیرۆكەی 
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بەردەوام  ستراتیژییەكی  وەك  ئێرانەوە،  دیدی 

ناوچەكە  بۆ  ئیسرائیلە  و  ئەمریكا  هاوبە�سی  و 

ئەم  بەجێگەیاندنی  بۆ  ئەمریكا  پێیانوایە  و 

و  نوێ  دەوڵەتە  بە  پێویستی  نوێیە  نەخشە 

سەربەخۆكان هەیە و بەم ئاڕاستەیە بیرۆكەی 

عێراق  لە  سوننەكان”  “هەرێمە  دروستكردنی 

لەم چوارچێوەیەدایە و پشتگیری كوردەكان بۆ 

پێگەی  بەهێزكردنی  بە مەبەستی  پرۆژەیە،  ئەم 

ڕاڤەی  لە  هەرێمەكەیانە)10(.  سەربەخۆیانەی 

ئێران بۆ ئەم پرۆژەیە، بەشێك لە واڵتانی ئێران، 

پێناو دروستكردنی  لە  توركیا، عێراق و سوریا 

و  جیادەكرێنەوە  سەربەخۆ  كوردستانێكی 

تەنانەت پاڵپشتی نەكردنی ئەمریكا بۆ ڕیفراندۆم 

ئەم پرۆژەیە(  ئاڕاستەی  بە  بوو  )كە هەنگاوێك 

ناڕەزایەتی  بەهۆی  تەنیا  و  نەبووە  ڕاستگۆیانە 

دۆخی  لەبارنەبوونی  و  ناوچەكە  واڵتانی  گشتی 

هەرێمیی ئەو هەوڵوێستەی نواندووە)11(.

هەستیارییەکی  بە  ئێران  ڕوانگەیەوە  لەم 

بەردەوامەوە دەڕوانێتە هەنگاوەکانی ئەمریکا لە 

کوردستاندا،  هەرێمی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

ئەمە لە چەندین ڕووداو و پێشهات بە ئاشكرا 

دەبینرێت؛ کردنەوەی گەورەترین باڵیۆزخانەی 

مانای  هەولێر،  شاری  لە  جیهان  لە  ئەمریکا 

بەرنامە  و  ئامانج  بەدوای  ئەمریکا  کە  ئەوەیە 

و  دەگەڕێت  هەرێمدا  لە  درێژخایەنەکانی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  خوێ  ئایندەی  ستراتیژی  لە 

ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  و  عێراق  و  ناوەڕاست 

کوردستان  هەرێمی  ئێراندا،  هەژموونی 

پێگەیەکی ستراتیژی دەبێت)12(. ڕێككەوتننامەی 

سەربازیی نێوان حكومەتی هەرێم و ئەمەریكا لە 

داعشدا،  شەڕی  گەرمەی  لە   )٢٠١٦/٧/١٢(

میدیاكانی  سەرنجی  كە  بوو،  تر  بابەتێكی 

پێیانوابوو،  كە  ڕاكێشا  خۆیەوە  بەالی  ئێرانی 

كورت  ئامانجە  لە  جیا  ڕێككەتننامەیە  ئەم 

داعش،  ڕووبەڕووبوونەوەی  وەك  مەوداكانی 

هەیە؛  ال  هەردوو  بۆ  دوورمەودای  ئامانجی 

بیانی،  سەربازییەكانی  هێزە  بوونی  كورد،  بۆ 

دەتوانێت وەك خاڵێكی پاڵپشتی بۆ سووربوون 

حكومەتی  بە  بەرامبەر  خواستەكانی  لەسەر 

لە  بەتایبەت  بەكاردێت  عێراق  ناوەندی 

كەركوك  نەوتی  بە  پەیوەست  دۆسییەكانی 

بۆ  جێناكۆكەكان،  ناوچە  چارەنوو�سی  و 

ئێران بەردەوام پێیوایە كە هەرێمی 
كوردستان بە هۆی پەیوەندییە مێژوویی 

و توندوتۆڵەكەی لەگەڵ ئێران و زانینی 
ئەو ڕاستییەی كە “ئاسای�شی ئێران واتا 
ئاسای�شی هەرێمی كوردستان”، ڕێگە 

نادات كە هەرێم ببێتە پێگەیەك بۆ لێدانی 
ئێران لە الیەن ئەمریكاوە.
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ماوەی  بۆ  ڕێككەوتننامەیە  ئەم  ئەمریكاش 

هێزەكانی  مانەوەی  گەرەنتی  دەتوانێت  دەساڵە 

ئەمریكا بكات لە ناوچەكانی هەرێم)13(.

پرۆژەیاسای  بۆ  كوردەكان  نەدانی  دەنگ 

چوونەدەرەوەی ئەمریكا لە عێراق لە پەرلەمانی 

سەرەڕای  كە  بوو،  تر  پێشهاتێكی  واڵتە،  ئەم 

ئێران  پەیوەندییەكانی  ڕەچاوی  ئێران  ئەوەی 

ئەم  پێیوابوو  بەاڵم  كردبوو،  ئەمریكای  و 

مانای  بە  هەرێم  پەرلەمانتارانی  هەڵوێستەی 

كێشەكانیان  هۆی  بە  كوردەكان  كە  دێت  ئەوە 

لە  عێراقدا،  ناوەندی  دەوڵەتی  لەگەڵ 

دەڕوانن)14(.  پشتیوانێك  وەك  ئەمریكا 

كشانەوە  بۆ  ئەمریكا  هەوڵەكانی  هەروەها 

عێراق  لە  جیاوازەكانیان  سەربازییە  پێگە  لە 

كە  پێگەیەك  چەند  لە  كەمكردنەوەیان  و 

كوردستان،  هەرێمی  دەكەوێتە  بەشێكیان 

ڕاكێشابوو.  خۆی  الی  بۆ  ئێرانییەكانی  سەرنجی 
ڕەچاوی  ئێران  ئەگەرچی  بابەتەشدا  لەم 

سەرەڕای  و  دەكات  هەرێم  تایبەتمەندییەكانی 

ئێران  دەسەاڵتدارانی  لە  بەشێك  ئەوەی 

دەكرد،  هەرێمیان  ڕەتكردنەوەی  چاوەڕێی 

هەرێمی  كە  پێیوایە  بەردەوام  ئێران  بەاڵم 

و  مێژوویی  پەیوەندییە  هۆی  بە  كوردستان 

ئەو  زانینی  و  ئێران  لەگەڵ  توندوتۆڵەكەی 

ئاسای�سی  واتا  ئێران  “ئاسای�سی  كە  ڕاستییەی 

هەرێم  كە  نادات  ڕێگە  كوردستان”،  هەرێمی 

الیەن  لە  ئێران  لێدانی  بۆ  پێگەیەك  ببێتە 

ئەمریكاوە)15(.

پەیوەندی هەرێمی كوردستان و ئيسرائيل؛ 

هێڵێكی سووری ڕەها

سەرەتای  لە  هەر  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ئیسرائیل،  بە  سەبارەت  دامەزراندنییەوە 

هەڵوێستێكی فەڕمیی نەگۆڕ و بێ ساز�سی هەبووە 

لە  خومەینی  ئایەتوڵاڵ  كە  كاتەوەی  لەو  هەر  و 

وتارێکدا لە ساڵی )١٩٨٢( ڕایگەیاند کە “دەبێت 

بسڕدرێتەوە...”)16(.  ڕۆژگار  پەڕەی  لە  ئیسرائیل 

یەكەمی  مەتر�سی  بە  ئیسرائیلی  بەردەوام 

ئیسالمییەكەی  حكومەتە  كیانی  لەسەر 

سیاسەتە  گرتنەبەری  هۆكاری  و  زانیوە 

بۆ  ناوچەكانیتر  لە  سەربازییەكان�سی  و  ئەمنی 

پێیوایە  تەنانەت  زانیوە،  لەخۆی  بەرگریكردن 

بۆ  ئەمریکا،  فشارەکانی  زۆربەی  ڕیشەی  كە 

لۆبییەکانی ئیسرائیل و پشتیوانی ڕەهای ئەمریکا 

بابەتێکی  بۆ ئیسرائیل دەگەڕێتەوە)17(. هەربۆیە 

ئێران  دەرەوەی  سیاسەتی  لە  نەگۆڕ  و  سەرەکی 

شۆڕشەوە،  گوتاری  بە  پەیوەندیدارە  کە 

بنەمایە،  ئەم  دژایەتیکردنی ئیسرائیلە؛ لەسەر 

شۆڕش،  دوای  سااڵنی  درێژایی  بە  ئێران 

بەرهەڵستكارەكانی  چەكدارە  هێزە  پشتگیری 

ئەم واڵتەی لە فەڵەستین و لوبنان كردووە)18(. 

كوردستان،  هەرێمی  بە  سەبارەت  نەك  بۆیە 

بەڵكو سەبارەت بە سەرجەم واڵتانی ناوچەكە، 

و  جموجۆڵ  چاودێری  خستنەژێر  هەوڵی  ئێران 

پەیوەندییەكانی ئیسرائیلی داوە. 

دەوڵەتی  پەیوەندییەکانی  بە  سەبارەت 

ڕۆژهەاڵتی  لە  کورد  لەگەڵ  ئیسرائیل 
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چەند  ئیسرائیل  پێیوایە  ئێران  ناوەڕاستدا، 

ئامانجێکی دیاریکراوی هەیە:

ناوخۆیی  لێکجیاکردنەوەی  و  الوازکردن   .١

ئێران،  واڵتەکانی  لە  ئیسرائیل  دوژمنی  واڵتانی 

لە  پشتگیریکردن  ڕێگەی  لە  سوریا  و  عێراق 

جوداییخوازی “کەمینەی کورد زمان”.

بە  بەرامبەر  هێز  هاوسەنگی  ڕاگرتنی   .٢

دوژمنەکانی.

٣. کۆنترۆڵکردن و چاودێری لەسەر واڵتانی 

ناوچەکە لە ڕێگەی فراونکردنی پەیوەندییەکان 

لەگەڵ کوردەکان.

٤. بەدەستهێنانی شەرعییەتی سیا�سی.

بنەرەتییەکانی  کێشە  چارەسەکردنی   .٥

وەک نەوت و ئاو.

٦. بەدەستهێنانی بازاڕێک بۆ وەبەرهێنان. 

لە  سکۆالر  دیموکراسییەتی  باڵوەکردنی   .٧

ناوچەکە.

٨. نفوزی زیاتر لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراست.

مێژووییەکەی  بانگەشە  بەدیهێنانی   .٩

سەبارەت بە ناوچەکانی نیل تا فورات)19(. 
پشتگیری  بنەمایە  ئەم  لەسەر  هەر 

لە  کورد  سەربەخۆیی  ویستی  بۆ  ئیسرائیل 

عێراقدا، لە دیدی ئێران، “پرۆژەیەکی ئایندەییە” 

ئێران  و  عێراق  کوردەکانی  هاندانی  بە  تەنیا  کە 

وەك  ئێران  تری  گەالنی  هانی  و  ناوەستێت 

ئێران  پێکهاتەکانیتری  و  بلوچ  عەرەب،  تورک، 

یان  هەبێت  هاوشێوەیان  داواکاری  کە  دەدات 

بە النیکەمەوە داوای ئەزمونی فیدراڵیزم بکەن، 

دەخاتە  ئێران  خاکی  یەکپارچەیی  دواجار  کە 

مەترسییەوە)20(. 

لە  ئێران  بەردەوامانەی  گومانە  ئەم 

هەرێم،  ئاڕاستەی  بە  ئیسرائیل  سیاسەتی 
سەبارەت بە شاری كەركوك ڕەهەندی جیاوازی 

سەرەکی  هۆکاری  ئەوان  الی  لە  وەرگرتووە؛ 

پشتیوانی ئیسرائیل بۆ جیابوونەوەی هەرێم لە 

دڵنیاكەرەوەی  سەرچاوەی  دابینکردنی  بەغدا، 

دەوڵەتی  كە  شێوەیەك  بە  سوتەمەنییە.  و  وزە 

وزەوە،  دابینكردنی  كێشەی  هۆی  بە  ئیسرائیل 

دەیەوێت لە ڕێی هەرێمی کوردستانەوە دەستی بە 

سەرچاوەی پڕداهاتی کەرکوک بگات و لە ڕێگەی 

گواستنەوەی  و  شارە  لەم  نەوت  وەبەرهێنانی 

الیەنەوە  لەم  كەركوك-حەیفا،  بۆری  بە  نەوت 

تاران  بێت.  بێمننەت  ناوچەکە  تری  واڵتانی  لە 

گەورەترین  ئیسرائیل  ئێستاش  وایە  باوەڕی 

ئەمە  کوردستانە)21(.  هەرێمی  نەوتی  کڕیاڕی 

بەردەوام  ڕابردوودا  سااڵنی  لە  كە  لەوەی  جیا 

ئێران،  ناوخۆی  توێژەرانی  و  میدیا  لە  بەشێك 

بۆ  ئیسرائیل  هەوڵەكانی  و  پالن  لە  باسیان 

دەكەن  كەركوك  شاری  دیمۆگرافیای  گۆڕینی 

بۆ  یەهودییەكان”  “كوردە  هێنانی  ڕێگەی  لە 

و  عەرەب  ڕێژەی  كەمكردنەوەی  و  شارە  ئەم 

پیدانی  ڕێگەی  لە  ئەمەش  كە  توركمانەكان، 

زەوییە  كڕینی  بۆ  كوردەكان  بە  بانكی  قەرزی 

و  ناوچەكە  عەرەبی  نەوتییەكانی  و  كشتوكاڵی 

دەدرێت)22(.  ئەنجام  خاوەنەكانیان  دەركردنی 

بۆچوونێکیتر  ئەمانە،  هەموو  سەرەڕای  بەاڵم 
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ئەوەیە کە ئیسرائیل، وەک ئامرازێکی سیا�سی لە 

هەرێمی کوردستان دەڕوانێت و پشتگیرییەکانی 

پاراستنی بەرژەوەندی  بۆ کورد زیاتر لەوەی بۆ 

هێنانەکایەوەی  بۆ  هەوڵدانە  بێت،  کوردەکان 

کوردستانی  تیایدا  کە  جیۆپۆلەتیکی  دۆخێکی 

کۆنترۆڵکردنی  بۆ  شوێنێک  ببێتە  سەربەخۆ، 

چوار واڵتی ئێران، سوریا، تورکیا و عێراق)23(. 

لە تۆمەتە بەردەوامانەی  هەر بۆیە یەكێك 

بۆ  ئیسرائیل،  پاڵ  دەیداتە  ئێران  كە 

لە  واڵتە  ئەم  نهێنییەكانی  و  ئاشكرا  هەوڵە 

لە  گەورە”،  “كوردستانی  پێكهێنانی  پێناو 

بۆ  زەمینە  كە  عێراق،  دابەشكردنی  ڕێگەی 

بۆ  ئەمریكا  و  ئیسرائیل  دەستبەسەراگرتنی 

ئاماد  هەرێم  نەوتییەكانی  سەرچاوە  و  كەركوك 

كە  لەوەیە  چاوی  ئیسرائیل  تەنانەت  و  دەكات 

لە ڕێگەی قایلكردنی هەولێر، پێگەی سەربازیی 

- ئەمنی دابمەزرێنێت و لە سنورەكانی ڕۆژئاوای 

كە  لەوەی  جیا  ئەمە  ببووتەوە)24(.  نزیك  ئێران 

و  ڕۆژنامە  لە  بەشێك  ڕابردوودا  سااڵنی  لە 

ئێران هەواڵی پەیوەندییە  میدیا ئوسوڵگەراكانی 

نهێنییەكانی ئیسرائیل لەگەڵ هێزە كوردییەكان 

لە ناو خاكی هەرێمی كوردستان باڵودەكەنەوە؛ 

بۆ نمونە باس لە كۆبوونەوەیەكی نێوان ئاویگدۆر 

ئیسرائیل(  بەرگری  پێشووی  )وەزیری  لیبرمان 

كوردییەكانی  هێزە  لە  بەشێك  نوێنەرانی  و 

 )٢٠١٩( هاوینی  لە  شەقاڵوە  شاری  لە  سوریا 

فارس  ماڵپەڕی  زانیارییەكانی  بەپێی  دەكات. 

ناوچەكانی  بە  سەبارەت  كۆبوونەوەكە  نیوز، 

دیموكراتیك  سوریای  هێزەكانی  دەسەاڵتی  ژێر 

)قەسەدە( و پشتگیری ئیسرائیل بۆ كوردەكان 

بووە. ڕاپۆڕتەكە لە درێژە زانیارییەكانیدا باس لە 

بۆ  ئەمریكا  و  ئیسرائیل  الیەن  لە  چەك  ناردنی 

سوریا  لە  كوردەكان  دەسەاڵتی  ژێر  ناوچەكانی 

لە ڕێگەی هەرێمی كوردستانەوە دەكات )25(.

ڕیفراندۆمی هەرێمی کوردستان؛ 

گەڕانەوەی گومانەكان

دەسەاڵتدارنی  لە  زۆر  بەشێكی  دیدی  لە 

بە  پاسدارن  سوپای  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 

گشتی ئوسوڵگەراكان، بە هۆی شێوازی پێكهاتنی 

دەسەاڵتە  و  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی 

پێیوایە  ئێران  كە  فیدراڵییەكانی،  سەرو 

ئەمریكا  پشتیوانییەكانی  بۆ  زۆری  بەشێكی 

دەگەڕێتەوە، هەروەها مێژووی پەیوەندییەكانی 

بە  كوردستان  باشووری  لە  ئیسرائیل  و  كورد 

بۆ  ئیسرائیل  هاوكارییەكانی  بە  جەختكردنەوە 

جوواڵنەوەی كورد لە سااڵنی شەست بەمالوە، 

كوردستان  هەرێمی  دەرەكییەكانی  پەیوەندییە 

جێگەی  بەردەوام  ئیسرائیل  و  ئەمریكا  لەگەڵ 

تێبینی و گومانن. بەاڵم بەهۆی واقیعی چەسپاو 

و  بەگشتی  ناوچەكە  لە  ئەمریكا  هەژموونی  و 

ناچارییانەی  قایلبوونێكی  بەتایبەتی،  عێراق 

دەبینرێت  پەیوەندیانە  لەم  ئێران  بەرپرسانی 

و  ڕۆڵ  بۆ  جاروبارەكان  تۆمەتە  سەرەڕای  و 

كوردستان،  هەرێمی  لە  واڵتە  دوو  ئەم  نفوزی 

هەرێمی  كە  قبووڵكردووە،  ڕاستییەیان  ئەم 
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كوردستان ناتوانێت بە قازانجی الیەنێك دژ بە 

ئەوی تر ڕەفتار بكات.    

گشتی  تێڕوانینی  بڵێین  دەشێت 

هەرێمی  بە  سەبارەت  ئێران  دەسەاڵتدارانی 

كوردستان تاوەكو پێش ئەنجامدانی ڕیفراندۆمی 

تێڕوانینێکی  كوردستان،  هەرێمی  )٢٠١٧(ی 
سەرباری  نەبووە،  نەرێنی  و  ئەمنی  تەواو 

پرسەكانی وەك مانەوەی و چاالكی ناوەبەناوەی 
هێزە كوردییە بەرهەڵستكارەكانی ئێران، شەڕی 

ئەفغانستان و دواتر هاتنی ئەمریكا بۆ عێراق. لە 

ئێران،  بەرهەڵستكارەكانی  كوردییە  هێزە  پر�سی 

هەرێم ئەگەرچی بووە شوێنێك بۆ داڵدەدانی ئەم 
چەكداری  چاالكی  بەرامبەردا  لە  بەاڵم  هێزانە، 

كرا.  سنوودار  زۆر  ڕێژەیەكی  بە  هێزانەش  ئەم 

دۆناڵد  هاتنی  تاوەكو  ئەمریكاش  بە  سەبارەت 

لێكتێگەیشتنێكی  و  سازشكردنێكی  ترەمپ، 

ئیدارەی  شێوازی  بە  سەبارەت  نەنووسراو 

نێوان  لە  بەرژەوەندییەكان،  پاراستنی  و  عێراق 

ڕیفراندۆمی  بەاڵم  هاتەكایەوە.  ئەمریكا  و  ئێران 

كە  هێز  ناوەندانەی  ئەو  كوردستان،  هەرێمی 

و  كوردستان  هەرێمی  بۆ  بەردەوامیان  گومانی 

و  كرد  هەستیان  هەبوو،  هەڵسووكەوتەكانی 

لە  نزیك  میانەڕەوەی  كابینەی  ئەوەی  سەرەڕای 

بەاڵم  بوو،  دەسەاڵت  لەسەر  ڕیفۆرمخوازەكان 

دواجار كاردانەوەی ئێران بۆ بڕیاری ڕیفراندۆم، 

كاردانەوەی ناوەندە ئوسوڵگەراكان بوو.

لە  هێز  ناوەندەكانی  هاوبە�سی  تێڕوانینی 

سەبارەت  ئوسوڵگەرا،  بەرەی  و  ئێران  ناوخۆی 

ئەم  ئەوەبوو کە  ئەنجامدەرانی  و  بە ڕیفراندۆم 

پرۆسەیە زیاتر لەوەی کە پرۆسەیەکی ناوخۆیی 

الیەنە  هەموو  هاوبە�سی  ویستێکی  و  کوردی 

بە  کە  دەرەکییە  پیالنێکی  بێت،  کوردییەکان 

ئاڕاستەکراوی واڵتانی وەک ئەمریکا و ئیسرائیل، 

لە  تەنانەت  و  ئیمارات  سعودی،  عەرەبستانی 

ئەوەی  بۆ  داڕێژراوە،  تورکیا  بەشێكیان  دیدی 

دەستڕویشتوویی ئێران لە عێراق کەم بکەنەوە 

و هەرێمی کوردستان وەک قەڵغانێک بەرامبەر 

هەژمونگەرایی ئێران لە عێراق و ناوچەکە بەکار 

بهێنن. بەڵگەی زۆربەی ئەم بۆچوونانە ئەوە بوو 

کە تەنیا “پارتی دیموکراتی کوردستان” و خودی 
پێداگری  بارزانی”،  “مەسعود  حیزب  سەرۆكی 

پرۆسەی ڕیفراندۆم لە ڕاستیدا ئەو 
بۆچوونەی ئێرانی زیاتر بەهێز كرد كە كورد 
لە هەرێمی كوردستان هەركاتێك هەلی بۆ 
بڕەخسێت و حكومەتی ناوەندیی عێراق بە 
الوازی ببینێت، هەوڵی جیابوونەوەی زیاتر 
لە بەغدا دەدات تا ئەو ڕادەیەی كە داوای 

سەربەخۆیی بكات.
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جیابوونەوەیان  و  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی  لە 

لەسەر  تر  الیەنەکانی  و  دەکرد  عێراق  لە 

نەبوون)26(.  جیدی  پرۆسەکە  ئەنجامدانی 

بەرەیە  ئەم  ڕاڤەكانی  لە  بەشێك  ئەگەرچی 

ڕاستەقینەی  ئامانجی  كە  دەدا  بەوە  ئاماژەیان 

ئەوە  بارزانی،  مەسعود  بەتایبەتی  كوردەكان 

بۆ  فشار  کارتێکی  وەك  ڕیفراندۆم  کە  بووە 

دابەشکردنی  و  وزە  بابەتەکانی  لە  بەغدا  سەر 

زیاتر  ئیمتیازاتی  وەرگرتنی  و  دەسەاڵتەکان 

ڕاڤەی  زۆرینەی  لە  بەاڵم  بهێنن)27(،  بەكار 

ئوسوڵگەرایانی ئێران، ئاماژەدان بە ڕۆڵی ئەمریکا 

بۆ  کوردستان  هەرێمی  هاندانی  لە  ئیسرائیل  و 

لێکهەڵوەشاندنەوەی  و  ڕیفراندۆم  ئەنجامدانی 

کە  بوو  بەردەوام  تۆمەتێكی  و  دەبینرا  عێراق، 

بەتایبەتی  و  هەرێم  دەسەاڵتدارانی  ئاڕاستەی 

دەکران)28(.  کوردستان  دیموکراتی  پارتی 

لە  بەشێك  و  ئێران  ڕابەری  خامنەیی،  ئایەتوڵاڵ 

یەكەم  لە  ئێران  پاسدارانی  سوپای  ئەندامانی 

ڕیفراندۆم،  بڕیاڕدانی  بۆ  كاردانەوەكانیاندا 

بە  و  دا  هەوڵەیان  ئەم  بەرپەرچی  بەتوندی 

و  نائاسایی”  “هەوڵێكی  و  دەرەكی”   “پیالنێكی 

عێراق،  یەكپارچەیی  سوور”ی  “هێلی  بەزاندنی 

پێناسەیان كرد)29(. 

ئەو  ڕاستیدا  لە  ڕیفراندۆم  پرۆسەی 

كورد  كە  كرد  بەهێز  زیاتر  ئێرانی  بۆچوونەی 

بۆ  هەلی  هەركاتێك  كوردستان  هەرێمی  لە 

بە  عێراق  ناوەندیی  حكومەتی  و  بڕەخسێت 

زیاتر  جیابوونەوەی  هەوڵی  ببینێت،  الوازی 

داوای  كە  ڕادەیەی  ئەو  تا  دەدات  بەغدا  لە 

كە  پێیوایە  دیدگایە  ئەم  بكات.  سەربەخۆیی 

بۆ  كوردەكان  سەربەخۆیی  داوای  چەنێك 

ناكۆكییە  و  كێشە  كوردەكان،  دێرینەی  ئاواتی 

بەردەوامەكانی هەولێر و بەغدا دەگەڕێتەوە، بە 

هەمان ڕادە، بۆ هاندان و پالنی واڵتانی ئەمریكا 

و ئیسرائیل دەگەڕێتەوە كە بە سودوەرگرتن لە 

ئاگاداربوون  و  كوردەكان  نەتەوایەتی  هەستی 

هەروەها  بەغدا،  و  هەرێم  ملمالنێیەكانی  لە 

پارتی  لەگەڵ  تایبەتەكانیان  پەیوەندییە 

ئامانجە  دەیانەوێت  كوردستان،  دیموكراتی 

ستراتیژییەكانی خۆیان بەدیبێنن. دەسەاڵتدارانی 
پشتگیری  ڕیفراندۆم،  دوای  لە  زۆرجار  ئێران 

و  هەرێم  ڕیفراندۆمی  بۆ  ئەمریكا  نەكردنی 

لە  هەرێم  بۆ  ئێران  یارمەتی  بەرامبەردا  لە 

ڕووبەڕووبوونەوەی داعش، وەك نمونەیەك لە 

وەفاداری خۆیان بەرامبەر بە هەرێم و بێ بەڵێنی 

ئەمریكا بەرامبەر بە هەرێم دەهێننەوە.

قۆناغی پۆست داعش؛ 

بەرەو ڕێکخستنەوەى هاوسەنگیی هێز

لە پاش ڕەوینەوەى جەنگى داعش، جەمسەرە 

سەرەکییەکانى بەرگریی دژ بە تیرۆر لە عێراق و 

هاوپەیمانان  هێزەکانى  چ   کوردستان،  هەرێمی 

کە  بوونەوە  قۆناغە  ئەو  ڕووبەڕووی  ئێران  چ  و 

گۆڕێ،  هێنابوویە  جەنگ  پاش  هەلومەرجى 

بۆ  ئێران  تێڕوانینی  لەسەر  کاریگەریى  ئەمەش 

پێداچوونەوە بە پەیوەندییەکانى لەگەڵ هەرێمی 
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کوردستاندا هەبوو، لێکەوتەى ئەو گۆڕانکارییە 

نوێیە سەرلەنوێ ڕێکخستنەوەى هاوسەنگى هێز 

خولییەى  دوو  سەردانە  ئەو  پاش  ئەویش  بوو، 

ئەمریکا  سەرۆکى  بایدن(ى  )جۆ  لە  هەریەک 

دەرەوەى  وەزیرى  الڤرۆڤ(ى  )سێرگى  پاشان  و 

دوابەدوای  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتى  بۆ  ڕووسیا 

یەک ئەنجامیاندا و وا نیشاندەدرا کە مەبەستی 

سەردانەکان ڕەخساندنى دەرفەتى سەقامگیریی 

ئەمنی و سیاسییە لە ناوچەکەدا، بەاڵم کارنامەى 

کردەیی  هەنگاوى  هەڵگرتنی  کۆبوونەوەکانیان 

بوون بۆ بەشداری پێکردنى ناوچەکە لە ملمالنێی 

بە  بەرامبەر  ئەمریکا  نوێیەکەى  چاوەڕوانکراوە 

گرنگی  نیشاندەرى  ئەمەش   ،)31( چین  و  ڕووسیا 

و بایەخی واڵتانى کەنداو و ڕۆژهەاڵتى ناوەڕاست 

ئاستەکانى  لەسەر  نوێیەدا  کێبڕکێ  لەو  بوو 

سیاسیی، ئەمنی و وزە لە ئایندەدا.

ملمالنێی ئەمریکا لەگەڵ ڕووسیا و چین، لە 

ناوچە جیۆئیکۆنۆمییەکانى لە دەریاى عەرەب و 

دەریاى ئەدریاتیک و کەنداو و دەریاى هیندی، 

نێوان   لە  ناتۆ  داراییەکانی  ناکۆکییە  پاشان 

ئەمریکا و ئەورووپا، پەرەگرتنی کێشەی تورکیا 

و فەرەنسا، میسر و تورکیا، تورکیا و ڕۆژئاواى 

و  ئۆکرانیا  و  ڕووسیا  شەڕی  کوردستان، 

هەڵوێست وەرگرتنی بەرامبەر یەکێتی ئەورووپا، 

هەڵوێستێکی  ترامپ  دۆناڵد  ئیدارەى  کاتێکیش 

جیاوازى لەبەرامبەر کێشە ئەتۆمییەکەى ئێران 

وەرگرت و بە پێچەوانەى نزیکبوونەوەى ئێران و 

ڕۆژئاوا لەسەر کێشە ئەتۆمییەکەى هەڵوێستی 

نوێ  دۆخێکی  ناو  کەوتە  ئێرانیش  وەرگرت، 

ئەمریکاى  ئەمانە  هەموو  نەخوازراو،  و 

خستەسەر ئەو بۆچوونەى كە جەخت بکاتەوە 

لە  کە   ،)٣٢()2U2(ڕێکكەوتنی کاراکردنى  لە 

ئەمریکا،  نێوان  لە   )٢٠٢١( ئۆکتۆبەری  مانگى 

ئیسرائیل، هیندستان و ئیمارات بۆ ڕەخساندنى 

ئاسیا  ڕۆژئاواى  ئەمنی  و  سیاسیی  سەقامگیریی 

نا  تری  گوژمێکی  ڕێکكەوتنە  ئەم  ڕێکخرابوو، 

ئیسرائیل.   – عەرەب  ڕێکەوتنی  ئاڕاستەى  بە 

ئیسرائیل  وەزیرانى  سەرۆک  لەمبارەیەوە 

لە  كرد  بایدنی  ڕۆڵی  ستای�سی  بایەخەوە  بە 
سەرپەرشتیکردنى هاوپەیمانێتییەکى ئەمنی نوێ 

ئەمەش  و واڵتانى عەرەبی،  ئیسرائیل  نێوان  لە 

ئیسرائیل  کێشمەکێ�سی  خاوکردنەوەى  وێڕای 

هێوربوونەوەى  عەرەب،  واڵتانى  لەگەڵ 

و  تورکیا  ئیسرائیل،  نێوان  پەیوەندییەکانى 

لەگەڵ  عێراق  نزیکبوونەوەى  پاشان  ئیمارات، 

کە   ،)33( سعودیە  و  ئیمارات  و  ئوردون  واڵتانى 

بێگومان ئەم هەنگاوانە دەکەوێتە چوارچێوەى 

ئێران – ڕوو�سی  دژایەتیکردنى هەر �سێ الیەنى  

زۆرترین  ڕابردوودا  ساڵی  �سێ  لە  کە  چینی،   –

لێکنزیکبوونەوەیان هەبووە.

جەنگى درۆنەکان؛ هەنگاونانى کردەیی

لە الیەکی ترەوە دەرفەتى خۆسازدانى واڵتان 

بۆ خۆ پڕچەککردن و دوور خستنەوەى مەترسیی 

پەرژەوەندییەکانیانی  پاراستنی  و  لەسەریان 

شکستی  پاش  بەتایبەت  کایەوە،  هێناوەتە 
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دانووستانەكانی تایبەت بە پر�سی وزەی ناوەكیی 

جووڵە  لەبەرامبەر  ئێرانى  دڵەڕاوکێی  ئێران، 

چەند  ئیسرائیل  چەکدارییەکەى  مەترسیدارە 

ناوەندى  بەپێی  ڕووەوە  لەم  زیادکردووە.  هێندە 

لێکۆڵینەوەى  بە  تایبەتە  کە   USPA داتاكانی 

پر�سی ئەمنی ئەمریکی، لە مانگى نیسانى )٢٠٢١( 

چەک  بازرگانى  قەبارەى   )٢٠٢٢( حوزەیرانى  تا 

 )٨.١٧( بەڕێژەی  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  نێوان  لە 

 – عەرەب  شەڕی  لە  ئەمەش  زیادیکردووە، 

لێکەوتەکەى   )٢٠٢١( ساڵی  لە  ئیسرائیلدا 

کەرتى  هێرشەکانى  )٩٠%(ی  لە  پتر  و  بینرا 

زۆرینەیان  بوون  موشەک   )٤٣٠٠( کە  غەزە 
تێکشکێنراون)34(، ئەمە مەتر�سی لەسەر ئێران و 

دوژمنانى ئیسرائیل چەند هێندە زیادکردووە، بە 

تایبەت، کە ئیسرائیل خاوەنى باشترین جۆرەکانى 
لێنزی   )١٢٣( هەڵگرى  کە   ))DRONE درۆنە 

بەرهەمهێنەر  هاوکات  مەودایە،  دوور  دیی  ئێچ 

سیستەمی  خاوەنى  هەروەها  فرۆشیارییەتى،  و 

بە  هەندێکیانى  کە  ئاسنینییە،  كاڵوەی  بەرگری 

گوژمەى )١١.٢%( فرۆشتووەتە واڵتانى کەنداو 

بە مەرجی خۆپاراستن لە ئەگەرى جموجووڵەکانى 

ئێران لە ناوچەکەدا. لە الیەکی ترەوە، کاراکردنى 

ئەمنی   – چەکداریی  هاوپەیمانێتی  ڕێکكەوتنی 

نێوان ئەمریکا و ئیسرائیل، مەتر�سی گەورەن بۆ 

لە کۆتاییەکانى  ئێران كە  ئەمنیی  ئاسای�سی  سەر 

بە   )٢٠٢٢( ناوەڕاستی  تا   )٢٠٢١( ساڵی 

ئەندازەیەکی هەستپێکراو زیادیکردووە. هەریەک 
بەرگری  سیستەمى  هەشت  سعودیە،  لە 

و  حوسییەکان  بە  دژ  پاتریۆت  موشەکى  دژە 

بەرگریی  سیستەمی  �سێ  یەمەن،  حکومەتى 

ئایۆنیی و لوبنان، پێنج سیستەمى بەرگریی ئایۆنی 

کوەیت  بۆ  درۆنی   )٢٧( و  حیزبوڵاڵ  بە  دژ  ئەی 

ئاشکرا  مەزادى  شێوەى  بە  ئەمریکاوە  لەالیەن 
فرۆشراون)35(،  ئەمنی  ڕێكکەوتنی  دەرەوەى  لە  و 

سیستەمە  ئەو  توانای  كە  وایكردووە  ئەمانە 

موشەكە  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  نوێیە  درۆنییە 

و  دەركەوێت  مامناوەندییەكان  و  كورتمەودا 

دەشێت ئەم بابەتەش بۆ واڵتانی كەنداو و عێراق 

مەتر�سی  كە  بێت  سەرنج  جێی  کوردستانەوە  بە 

هێر�سی موشەكی و درۆنییان لەسەرە.

مەترسییە  فروانبوونى  لەبەرامبەر 

هاوپەیمانە  و  دژەئێرانی  تەوژمى  کردەییەکانى 

سەرسەختەکەیدا،  “زایۆنییە”  و  “ئیمپریالیی” 

کۆمارى ئیسالمیی لە هەوڵی خۆ بەهێزکردندایە 

و  سەربازیى  توانا  پەرەپێدانى  ڕووی  لە 

چەکدارییەکانى خۆی بە تایبەت لە بەرهەمهێنانى 

ملمالنێی  گەرمبوونى  بە  بۆیە  هەر  نوێ.  درۆنى 

پەرەپێدانى هێز و نیشاندانى بازوو، چوارچێوەى 

هاوپەیمانێتی ناوچەیی و گرووپ و هێزى وەالئی 

ئیسرائیلی  و  ئێران  ئەمریکا،  لە  هەریەک  لەالی 

دەرگاى  هاوکات  زیادکردووە،  ناوچەکەدا  لە 

و  ئێران   نێوان  گرژییەکانى  ئاڵۆزبوونى  لەسەر 

لەالیەن  دەمە  ئەم  تا  کە  کردووە،  ئیسرائیل 

”مایکل سترۆبسۆن“ بە جەنگى سێبەر و شاراوە 

ناودەبرێت، کە بە دیاریکراوى لە ساڵی )٢٠٢٢( 

چاوەڕوانکراو  شێوەیەکی  بە  هەولێر  و  بەغداد 
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بۆتە چەقی ئەم ملمالنێی و کێبڕکێیە)36(.

نێوان  سێبەرى  بەر  کردەیی  ملمالنێی 

هەردوو ال، سەری کێشاوە بۆهێرشکردنە سەر 

ناوەندەکانى بەرهەمهێنانى چەک و درۆن یاخود 

کوشتن و هەڕەشەی سەر هاوپەیمانانى یەکدى، 

هاوپەیمانەکانى  بۆ  وەالئیەت  پاساوى  یاخود 

کردەى  بە  شەرعیەت  و  بەکاردەهێنن  یەکتری 

بە  لە  دەدەن  چاوسوورکردنەوە  و  هەڕەشە 

سەربازیى  کەسایەتییە  دیارترین  گرتنی  ئامانج 

حەسەن  نموونەى  لە  ئێران  ئەمنییەکانى  و 

سەیاد خودایی و هەشت کەسایەتى پەیوەست 

سوپاى  هێزەکانى  و  ئەتۆمیی  دامەزراوەی  بە 

لە  کوشتنیان.  و  ئێران  خاکی  ناو  لە  پاسداران 

هەشت  لە  زیاتر  ڕابردوودا  ساڵی  دوو  ماوەى 
کوژراون  ئێراندا  نێو  لە  سوپایی  كەسایەتی 

هەندێکیان  بەرپرسیارێتی  ئیسرائیلیش  و 

بنکەى  دوو  لە  لێدان  هەروەها  هەڵگرتووە، 
سوپاى پاسداران لە مانگەکانى شوبات و ئازاری 

پەترۆڵ  کێڵگەى  سەر  هێرشکردنە   ،)٢٠٢٢(

ئەو  دیارترین  تاران،  و  ئابادان  شارەكانی  لە 

درۆنەکانى  هەڕەشەی  بوونەتە  کە  دیمەنانەن 

ئیسرائیل لەسەر ئێران و بەرژەوەندییەکانى )37(.

بەدگومانى  بەهۆی  ئێران،  لەبەرامبەردا 

سیاسییەکانى  الیەنە  لە  بەشێک  جووڵەى  لە 

نزیکایەتیان  تێگەیشتنی  و  کوردستان  هەرێمی 

لەگەڵ تەلئەبیب و بەشێک لە ڕێبەرانى سیاسیی 

لە  كە  ڕایگەیاندووە  چەندینجار  جولەکە، 

هەرێمی كوردستان “بارەگای ئیسرائیلی” كردۆتە 

ئامانج، کە دیاترینیان هێرشکردنە سەر هەولێر 

بالیستی  مووشەکی  دوانزە  بە  ئازار  )١٣(ى  بوو 

دەرەوەی  لە  )فاتح-١١٠(  مووشەکی  جۆری  لە 

ئەمریکاى  کونسوڵخانەى  ناوچەی  کە  عێراق، 

کردبووە ئامانج، پاشان لە )٨(ی نیسان و )٢٢(

هێرش  درۆنەوە  ڕێگەى  لە  مانگدا  هەمان  ى 

ئەسەد کە  بنکەى سەربازى عەین  کرایە سەر 

)١٨٠( نزیکەى  و  ئەنبار  پارێزگارى  دەکەوێتە 

بنکەى  و  دوورە  بەغداداوە  ڕۆژئاواى  لە  کم 

بووە.  جێگیر  لێ  ئەمریکاى  هێزەکانى  سەرەکى 

پاشان ئەو هێزانەی ئەمریکا كە لە کۆمپلێک�سی 

نێودەوڵەتی هەولێر جێگیربوون،  فڕۆکەخانەی 

فڕۆکەخانەى  سەر  هێرشێکی  بەر  کەوتنە 

موشەکى  چوار  بە  خەبات  پااڵوگەى  و  هەولێر 

نەینەواوە  دەشتی  لە  کە  دوورمەودا،  بالیستی 

ناوەندى  و  وەالئیەکان  گرووپە  هاوکارى  بە 

کرماشانەوە  لە  پاسداران  سوپاى  هەواڵگرى 

ئاڕاستەى هەولێر کرابوون. ئێران بەرپرسیارێتی 

لە  لێدان  پاساوى  بە  ئەستۆ  گرته  هێرشەکەى 

بنکە و بارەگاکانى مۆسادى ئیسرائیل لە هەرێمی 

ئاسای�سی  سەر  بۆ  مەترسین  كە  کوردستاندا 

نیشتمانیی ئێران)38(.

لە پەرچەکرداردا وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا 

توڕەیە  هێرشە  ئەو  ئیدانەی  “ئێمە  ڕایگەیاند، 

دەکەین بۆ سەر کونسوڵخانەکەمان لە هەولێر، 

دەسەاڵتدارانی عێراق و کوردیش بەدواداچوون 

بۆ ڕووداوەکە دەکەن”. لە ڕاگەیەندراوی وەزارەتى 

ناوخۆی حکومەتى هەرێمی کوردستان هاتووە کە 
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ئەو مووشەکانەی کە ئێران کە بە هێر�سی ڕۆژی 

کردۆتە  هەولێری  شاری  ناسراوە  یەکشەممە 

کە  سنووربەزاندنە  زیرەکی  “جەنگێکی  ئامانج، 

بەکاردەهێنرێت”.  شەڕدا  حاڵەتەکانی  لە  تەنیا 

قسانەی  بەو  عێراقیش  حكومەتی  هەروەها 

مەبەستەش  ئەم  بۆ  نەبوو،  قایل  ئێران 

لەیەکەمین  و  پێکهێنا  لێکۆڵینەوەى  لیژنەیەکی 

بە  هەولێری  بۆردومانكردنی  ڕاگەیەندراویدا 

پێشێلكردنی  و  عێراق  سەروەری  پێشێلكردنی 

باش  دراوسێیەتی  پەیماننامەكانی  و  ڕێككەوتن 

جەنگى  زیرەکی  موشەکی  تایبەت  بە  ناوبرد، 

لە  تەنیا  و  دەبەزێنن  دوورمەودا  سنووری  کە 

حاڵەتى جەنگى گەورەدا بەکاردەهێنرێـت، پاشان 

دۆزینەوەی  لیژنەی  سەرۆكی  ئەلزەمیلی  حاكم 

ڕاستییەكان لە میانی كۆنگرەیەكی ڕۆژنامەوانیدا 

ڕەوانەی  لێكۆڵینەوەكان  ئەنجامی  ڕایگەیاند، 

حكومەت دەكرێت بۆ ئەوەی ڕێوشوێن بگرێتەبەر 

لە بەرامبەر ئەوەی بە “هەڕەشەی ئێران” وەسفی 

پەیوەندی  “عێراق  خستەڕوو،  ئەوە�سی  و  كرد 
شەڕی  لە  چۆن  هەروەک  هەیە،  ئێراندا  لەگەڵ 

دژی )ڕێکخراوی تیرۆریستی( داعشدا هاوکاریمان 
پەالماری  کە  نییە  مانایە  بەو  ئەمە  بەاڵم  کرد، 

سەر  بۆ  هێرشکردن  بۆیە  هەر  دەدەن،  ئێمە 

لە  عێراقیش  بەهێزی  ئێرانە،  الوازکردنی  عێراق 

هەروەها  دراوسێیەوەیە،  واڵتانی  و  ئێران  هێزی 

لۆژیکی نییە بکرێنە ئامانج و هەڵوێستی ئێمەش 

جیهان”. واڵتانی  لەبەردەم  دەبێت  شەرمەزارکەر 

.)39(

هەرێمی کوردستان لەبەردەم گۆڕینی 

یاساکانى شەڕدا

ڕقاویی  و  کۆن  دوژمنایەتی  چوارچێوەى  لە 

نوێی  جەنگى  شێوازێکی  ئیسرائیل،  و  ئێران 

شێوەى  لە  یەکدا  لەبەرامبەر  درۆنی  جەنگى 

کوردستاندا  هەرێمی  خاکى  لە  و  کردارەکیی 

“گۆڕینی  ئاڕاستەى  بە  ئێران  بەمەش  بەرپابوو، 

ئێران  ڕووەوە  لەم  نا،  هەنگاوى  شەڕ”  یاساى 

بەرپابوونى  و  بۆردومانی هەولێر  کاردانەوەی  لە 

بوو  هەولێر  ناوى  بە  کە  نوێیەدا،  جەنگە  ئەم 

هەر  بوو،  ئیسرائیل  بۆ  پەیامەکى  چی  ئەگەر 

بۆیە ڕەوایەتی بە مافی خۆی داوە لە هەرکاتێکدا 

هەبێـت،  هەڕەشەیەک  هەر  بۆ  وەاڵمدانەوەی 

بکاتەوە،  ڕوون  هێرشەکە  وردەکاریى  ئەوەى  بێ 

لە  ئێران  پاسدارانی  سوپای  وتەبێژی  بۆیە  هەر 

ئازاردا  )١٣(ى  یەکشەممەی  ڕۆژی  بەرەبەیانی 

مووشەکی  بۆردومانی  لە  ئاشکرای  بەرگرییەکى 

لە  پاسداران  سوپای  کرد.  هەولێر  شاری 

بەیاننامەیەکدا بەرپرسیارێتی خۆی لەو هێرشە 

بە  و  ئامانج  کردۆتە  ناوەندێکی  کە  ڕاگەیاند 

پالنی  و  ستراتیجی  “بارەگای  بە  ورد  مووشەکی 

و  کرد  وەسف  زایۆنییەکان”  دوژمنکارانەی 

جەختی لەوە کردەوە کە ئەو هێرشە لە وەاڵمی 
ئەنجامدراون  دواییانەدا  ئەم  تاوانانەی  “ئەو 

لەوە  جەختی  زایۆنییەوە”،  قەوارەی  لەالیەن 

کردەوە کە واڵتەکەی مافی خۆیەتی لە بارەگاکانی 

ئیسرائیل بدات کە ئاسای�سی ئەو واڵتە دەکەنە 

کاتێکدا   لە  زانى  خۆی  مافی  بە  پاشان  ئامانج، 
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لە  یەكێك  كە  ناوە  بەوەدا  دانی  ئیسرائیل 

ئامانج.  كردۆتە  پاسدارانی  سوپای  بنكەكانی 

سوپای پاسدارانی ئێران ئاماژەی بەوەشکردووە، 

هێرشەکە “ناوەندە ستراتیژییەکان”ی ئیسرائیلی 

کردووەتە ئامانج و لە وەاڵمی هێرشێکی ئاسمانی 

دوو  ڕابردوو  هەفتەی  کە  بووە  ئیسرائیل 

کوشتووە،  سووریا  لە  واڵتەی  ئەو  ئەندامی 

عێراق  نەكردنی  “مامەڵە  جەختیشیكردەوە 

بۆ  مەترسییان  الیەنانەى  ئەو  لەگەڵ 

وەاڵم  بێ  دوودڵی  بەبێ  ئێمە  ئاسای�سی  سەر 

هه واڵی  ئاژان�سی  خۆیه وه   الی  نامێنێتەوە“)40(. 

هه ڵوێسته كانی  )ایرنا(  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ساڵ  ده   خامنه یی،  عه لی  ئێران،  سه ركرده ی 

كه   باڵوكرده وه ته وه ،  خێرایی  به   له مه وبه ر 

كه سایه تی  و  ئه مریكا  “ده بێت  گوتبووی  تیایدا 

وەاڵمی  كه ...  بن  ئه وه   ئاگاداری  باش  ئیسرائیلی 
هۆی  دەبێتە  دەستدرێژییەک  هەر  بۆ  ئێران 

لەناوچوونی ئەو قەوارە و داڕمانی لە ناوەوە)41(.

کۆتایی  ئەنجامى  عێراقیانەوە،  ڕوانگەى  لە 

ئاڕاستەى  دەقەکەى  کە  لێکۆڵینەوە،  لیژنەى 

تێیدا ڕەتیکردەوە هیچ  پەرلەمانى عێراق کراوە، 

هەبێت،  ناوچەکەدا  لە  ئیسرائیل  بوونێكی 

شوێنەی  ئەو  کە  پشتڕاستیکردەوە  هەروەها 

وەبەرهێنەرێکی  ماڵی  ئامانج  کراوەتە  کە 

ئاماژەیەک  بە  عێراق،  لە  بووە  کورد  ناسراوی 

کەریم  ڕەئوف  باز  بەناوى  کورد  بازرگانی  بۆ 

کۆمپانیایەک  بەڕێوەبەری  وەک  هاوکات  کە 

دەستپێکی  و  هەولێر  هێرشەکانی  کاردەکات. 

کوردستاندا  هەرێمی  لە  درۆنەکان  جەنگى 

جگە لە بوونى ڕەهەندە سیاسییە دوژمنکارانە 

لە  ئیسرائیل،   – ئێران   – ئەمریکا  مێژوویەکەی 

دۆخى  لە  عێراق  سیا�سی  دۆخی  کە  کاتێکدایە 

چەقبەستوویی نزیک بۆتەوە، بەهۆی ملمالنێی 

لە  بریتییە  کە  الیەنە  �سێ  هاوپەیمانی  نێوان 

سوننە  سەروەری  هاوپەیمانی  و  سەدری  بلۆکی 

و  الیەک  لە  کوردستان  دیموکراتی  پارتی  و 

هەماهەنگی  چوارچێوەی  بە  هەیە  ئەوەی 

یەكێتی  و  شیعە  دیارەکانی  هێزە  کە  ناسراوە 

ئەمەش  لەخۆدەگرێت،  كوردستان  نیشتمانیی 

سەرەتایەکى نوێی ئەو هاوسەنگییە نوێیەیە کە 

لە سەرەتاى )٢٠٢٢(دا سەنگەربەندى گرتووە، 

چونکە ڕكابەرییە نوێیەکانى ناوخۆی عێراق تەنیا 

نییە و ڕەنگدانەوەیەكی  ناوخۆییان  دینامیكێكی 

ئەو ڕكابەریی و جەمسەربەندییەن كە ئەمڕۆ لە 

دەگرن.  شكڵ  خەریكە  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی 

بە  ئەمریكا  بایەخی  كەمكردنەوەی  ئەگەری 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، ڕێككەوتنی وزەی ناوەكیی 
ڕووداوی  �سێ  ئۆكرانیا،  شەڕی  و  تاران  لەگەڵ 

ڕكابەرییەكانی  سەرەكیی  ئاڕاستەی  كە  گرنگن 
نوێ  ڕێكکەوتنێکی  بەرەو  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

ئێران  پێویستە  كە  دەبینێ  وای  ئەمریکا  دەبەن. 

ناوچەی  بەشكردنی  بۆ  ڕێگایەك  سعودیە  و 

دراوسێكانیان  و  دەوروبەر  لە  خۆیان  نفوزی 

ناوچەییەكانی  بەرامبەردا ڕكابەرە  لە  بدۆزنەوە، 

نوێوە  هاوپەیمانیی  لەڕێی  دەیانەوێت  تارانیش 

ئەمریكا  بە  تەنیا پشت  و  بكەون  فریای خۆیان 
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هاوسەنگگردنی  پێناو  لە  بۆیە  هەر  نەبەستن. 

نوێیانە  هەنگاوە  ئەم  هێزدارییەكان،  ڕكابەرییە 

هەرێمی  و  عێراق  لەسەر  بەرچاویان  کاریگەری 

کوردستان دەبێت.

زیادبوونى  چوارچێوەیەدا  لەم 

خێرای  کاردانەوەى  و  ئێران  مەترسییەکانى 

خاکى  هەڵبژاردنى  و  ئیسرائیل  بە  دژ 

توانا  نمایشکردنی  و  کوردستاندا  هەرێمی 

ئەو  گرنگترین  ئێستادا  لە  مووشەکییەکانی 

جدین،  هەڵوێستەی  شیاوى  کە  مژارانەن 

وەرچەرخانی  خاڵی  لەگەڵ  هاوکاتە  چونکە 

لە  ناوەڕاستدا،  ڕۆژهەاڵتی  لە  هێز  هاوسەنگی 

گورزێكی  ئیسرائیلیی  درۆنى  پێشتر   و  کاتێکدا 

کە  دابوو  سووریا  جۆالنى  ناوچەی  له   گه وره ی 

سه ربازیی  فڕۆكه خانه ی  )٢٠١٨(دا  ساڵی  له  

)T4(ی له  شاری حومس-ی سووریا كرده  ئامانج 

ئێران  ئەگەرچی   كوژران.  ئێرانی  هێزی  حەوت  و 

لە  بەاڵم  ناو قۆناغى جەنگى درۆنى،  نەچووەتە 

ئێستادا کە دانوستانەکان بۆ زیندووکردنەوەی 

مەتر�سی  ڕووبەڕووی  ئێران  ئەتۆمی  ڕێککەوتنی 

ناوچەی  لە  شەڕ  مەترسییەکانی  و  بۆتەوە 

لە  کە  بەتایبەت  زیادبووندان  لە  کەنداویش 

جەنگى  بنکەى  چوار  ئەمساڵەوە  سەرەتاى 

لە  ئەمریکا  ڕەزامەندى  بە  ئیسرائیل  دەریایی 

نزیک  و  سوور  دەریاى  ئاوییەکانى  سنوورە 

کە  ئەمریکا  سەربازیى  بنکەى  گەورەترین 
سنووری  لە  )٢٠٠(کم  بەدرێژایی  کەنداو  لە 

ئێرانەوە دوورە بۆتە گەورەترین مەتر�سی لەسەر 

ئێران)42(.

عێراق  الیەنەکانى  كاتێكدا  لە  ئەمەش 

حكومەتێكی  پێكهێنانی  هەوڵی  لە  بەغدا  لە 

دوو  ئەم  ئێران،  كاریگەریی  لە  دوور  و  نوێدان 

ڕوونکردنەوەی  بۆ  یارمەتیدەرن  کە  پێشهاتە 

ساتەوەختەی  ئەم  ئێران  بۆچی  کە  ئەوەی 

بۆ  خۆی  ئامادەیی  پیشاندانی  بۆ  هەڵبژاردووە 

تایبەت  بە  بالیستی  مووشەکی  بەکارهێنانی 

هەمیشە  تاران  کە  کوردستان،  هەرێمی  لە 

و  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  بۆ  ڕێگرییەک  وەک 

کە  دەزانێت  کەنداو  عەرەبیی  دەوڵەتانی 

ئەگەرچی ئێران لە هێرشەکانى بۆ سەر 
هەرێمی کوردستان، پاساوەكەى 

واڵمدانەوەی هێر�شی درۆنەکانى ئیسرائیل 
بوو لە هەولێرەوە بۆسەر دوو بنکەى 

سەربازیى هەواڵگریی پاسداران لە تەورێز 
و کرماشان، بەاڵم ویستی ئەوە�شی هەبوو 
کە تواناى مووشەکی واڵتەکەى كە زیاتر و 
خێراتر دیقەت هەڵدەگرن و لە ئێستاشدا 

کاریگەرییان زۆر زیاترە پیشان بدات.
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کێبڕکێ لەگەڵ تاران دەکەن بۆ خۆسەپاندن و 

ئێران  ئەگەرچی  ناوچەیی.  کاریگەریی  زیادکردنى 

کوردستان،  هەرێمی  سەر  بۆ  هێرشەکانى  لە 

درۆنەکانى  هێر�سی  واڵمدانەوەی  پاساوەكەى 

ئیسرائیل بوو لە هەولێرەوە بۆسەر دوو بنکەى 

و  تەورێز  لە  پاسداران  هەواڵگریی  سەربازیى 

کە  هەبوو  ئەوە�سی  ویستی  بەاڵم  کرماشان، 

تواناى مووشەکی واڵتەکەى كە زیاتر و خێراتر 

دیقەت هەڵدەگرن و لە ئێستاشدا کاریگەرییان 

”حسێن  بۆیە  هەر  بدات.  پیشان  زیاترە  زۆر 

دلێریان“، توێژەری ئێرانی لە کاروباری سەربازیی 

و ئەمنی ڕایگەیاند پەسەندکردنی ئەم پرۆسەیە 

دەیەوێت  پاسداران  سوپای  کە  مانایەیە  بەو 

پەیامێک  و  دابنێت  شەڕکردن  نوێی  بنکەیەکی 
دژی  ئیسرائیل  ئۆپەراسیۆنێکی  هەر  کە  بنێرێت 

وەاڵمێکی  ڕووبەڕووی  ئێران  بەرژەوەندییەکانی 

محەمەد  هەروەها  دەبێتەوە.  تاڵتر  و  بەهێزتر 

مەهدی یەزدی، شارەزا لە کاروباری سەربازیی، 

لەم بارەیەوە پێیوایە کە  تاران هۆشداری داوە 

قەوارە  ئەو  توخمەکانی  بوونی  بەرگەی  کە 

سنوورەکانی،  نزیک  لە  ناگرێت  ئیسرائیلییە 

ئۆپەراسیۆنی  کە  کردەوە  لەوە  جەختی�سی 

سەرکردەکانی  بۆ  الوەکی  پەیامێکی  هەولێر 

هەرێمی کوردستان هەڵگرتووە عێراق بۆ ئەوەی 

هۆشداری ئێران بە جیددی وەربگرێت. ئاماژەی 

دروست  زانیاری  واڵتەکەی  بەوەشکردووە، 

واڵتانی  لە  ئیسرائیل  توخمەکانی  بوونی  لەسەر 

کۆدەکاتەوە،  کوردستان  هەرێمی  و  دراو�سێ 

سوورەکانی  هێڵە  لە  یەکێک  بە  فایلە  ئەم 

ئێران  نیشتمانیی  ئاسای�سی  بە  پەیوەندیدار 

ئێران  كە  بەوەشکردووە  ئاماژەی  دەزانێت، 

قەوارە  ئەو  دوورخستنەوەی  بۆ  “کاردەکات 

نادات  ڕێگە  و  سنوورەکانی”  لە  ئیسرائیلییە 

زایۆنییەکان گەمارۆ بدەن)43(.

کوژراوانى  ژمارەی  زیادبوونى  پێدەچێت 

پاسدارانی  سوپای  سەرکردەکانى  و  ئەندام 

لە  تایبەت  بە  ئیسرائیلەوە  لەالیەن  ئێران 

هێرشەکانى  پاڵنەری  لە  بێت  بەشێک  سووریا، 

هەولێر بێت، بەاڵم کارابوونى جەنگى درۆنەکان 

هاوبەشە  و  ئەمریكا  بۆ  بوو  هۆشدارییەك 

عەرەبەكانی كەنداو هەروەها بۆ سەركردەكانی 

پێکهێنانی  بۆ  دەكەن  هەڕەشە  كە  عێراق 

سەرەکییەکانی  هاوپەیمانە  کە  حکومەتێک 

تاران لە بەغدا ڕەت بکاتەوە)44(، ئەمەش ناردنى 

هەڵوەستەى  تاران  کە  نوێیانەیە  پەیامە  ئەو 

دۆج،  تۆبی  بارەیەوە  لەم  دەکات،  لەسەر 

لەندەن  ئابووریی  قوتابخانەی  پرۆفیسۆری 

پالنی  دەگوزەرێت،  شت  �سێ  “لێرە  پێیوایە، 

گشتگیری هاوبە�سی کارکردن هەیە )ڕێککەوتنی 

ئەتۆمی ئێران(، دوژمنایەتی نێو ماڵی شیعەکان، 

ئێستا  هەروەها  ئەمریکا،  و  ئیسرائیلییەکان 

تاران  بۆیە  عێراقە،  حکومەتی  پێکهێنانی  كاتی 

زنجیرەیەک پەیام دەنێرێت”.

سەر  بۆ  هێرشەکانی  ئیسرائیل  ئەوە  وێڕای 

لە  وەالئییەکانى  گروپە  و  پاسداران  سوپای 

درۆنى  جەنگى  و  کردووەتەوە  چڕتر  ناوچەکە 
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سووریا،  خاکى  خزاوەتە  ئێران  بە  دژ  ئیسرائیل 

درۆنی  جەنگى  پەرچەکردارى  ئێرانییەکان  بەاڵم 

کوردستاندا  خاکى  لە  و  خۆی  سنوری  لە 

ماوەی  لە  ئیسرائیل  ڕووە  لەم  پێدەدات،  پەرە 

هێر�سی   )١٥( النیکەم  ڕابردوودا  ساڵی  یەک 

بەپێی  ئەنجامداوە،  سووریا  لە  ئاسمانی 

لە  هێرشیان  نۆ  ڕۆیتەرز،  ئاژان�سی  ئامارێکی 

ئەنجامداوە،  ڕابردوودا  مانگی  چوار  ماوەی 

لە  کە  عێراق  میلیشیاکانی  بەرامبەردا  لە 

سااڵنی  لە  دەکرێن  پشتیوانی  ئێرانەوە  الیەن 

بۆ  ئاڵۆزتریان  هێر�سی  چەندینجار  ڕابردوودا 

دەستپێکردووە،  ئەمریکا  ئامانجەکانی  سەر 

سەر  بۆ   )٢٠٢٢( شوباتى  مانگى  نێویاندا  لە 

هێزێکی نزیکەی دوو هەزار سەرباز کە لە عێراق 

بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  جێگیرکراون  سووریا  و 

لە  ئەمە  ئیسالمیی،  دەوڵەتی  پاشماوەکانی 

ئێران  وتووێژەکانی  هەرەسهێنانی  کە  کاتێکدا 

پەرەپێدانی  لە  ئێران  هەیە  ئەگەری  ڕۆژئاوا  و 

چەکی ناوەكیی نزیکتر بکاتەوە، ئەگەر بڕیاری ئەو 

بخاتە  ناوچەکە  دەتوانێت  بەمەش  بدات،  کارە 

هەوڵی  ڕەتیدەکاتەوە  تاران  چونكە  گێژاوەوە، 

وا  لەمەشەوە  بدات.  ئەتۆمیی  بۆمبی  هەڵگرتنی 

دەردەکەوێت کە تەقەالکانى ئێران بۆ پەرەپێدانى 

پەرچەکردارى جەنگى درۆنەکان لە خاکى هەرێمی 

هەیە،  سەرەی  دوو  ئاڕاستەیەکی  كوردستاندا 

پێشووی  خولەکانی  نزیک  لە  ئێران  لەالیەک 

بەکارهێناوە  سەربازیی  فشاری  دانوستانەکاندا 

بۆ ئەوەی کاریگەریی هەبێت)45(.

وزە وەک توخمی سەرەکی ملمالنێی نوێ

جیۆئیکۆنۆمییەکانى  یاسا  نوێی  هاوسەنگى 

بەخێرایی  وایکردووە  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتى 

سیاسەتی  بۆ  كاریگەر  فاكتەرێكی  وەك  وزە 

پێگەی  ئەمە  بگەڕێتەوە.  نێودەوڵەتی 

وەك  کوردستان  هەرێمی  و  عێراق  و  کەنداو 

زیاتر  جیهان  بۆ  وزە  گرنگی  بەرهەمهێنەری 

سندوقی  کە   کاتێکدا،  لە  ئەمەش  دەكات. 

دراوی نێودەوڵەتی ڕاپۆرتێكی تایبەت بە ڕەو�سی 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  ئابووری 

ڕاپۆرتەکە،  بەپێی  باڵوكردەوە،  ئاسیا  ناوەندی 

و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  ئابووریی 

بەاڵم  گەشەدەکەن،  زیاتر  ئاسیا  ناوەندی 

نادڵنیایی  و  گەورە  ئاڵەنگاری  کۆمەڵێک 

بە  واڵتانەیە  ئەو  ئابووریی  گەشەی  لەبەردەم 

عێراقی  لەنێویاندا  ئۆکرانیا،   شەڕی  تایبەتی 

پێشبینی  كە  داناوە  واڵتانە  لەو  یەكێك  بە 

لەمساڵدا  دەکەن  ئابووریی  گەشەی  زیاترین 

پێشبینی  هەروەها  خەمڵێنراوە.   )6.3٪( بە  کە 

واڵتانی  ئابووریی  گەشەی  هۆکاری  دەكات، 

ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  و  ناوەڕاست  ئاسیای 

نەوت  نرخی  بەرزبوونەوەی  بۆ  گەڕاندوەتەوە 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  نەوتی  داهاتی  و 
کۆی  )٪5.3(ـی  بەڕێژەی  دا   )٢٠٢٢( ساڵی  لە 

و  دەکات  زیاد  واڵتانە  ئەو  ناوخۆی  بەرهەمی 

بەرزدەبێتەوە بۆ )818( ملیار دۆالر)46(.

و  ئێران  کەنداو،  ڕۆڵی  دیكە  بەواتایەكی 

ئیسرائیل لە سیاسەتی عێراق و کورد زیاتر بێت. 
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النیكەم تاوەکو ئێستا یەكانگیری زیاتری عەرەبی 

سوننەی عێراق و هێر�سی درۆن بۆسەر هەرێمی 

بەبازاڕکردنى  سەر  هەڕەشەکانى  کوردستان 

دەرهاوێشتەكانی  لە  یەكێك  کۆرمۆر  گازی 

پاڵپشتییە  لەو  بێجگە  نوێیەیە.  دۆخە  ئەو 

هاوپەیمانیی  لە  کەنداو  كە  ناڕاستەوخۆیەی 

بارزانی و حەلبو�سی دەیكات.  �سێ قۆڵی سەدر- 

هەرێمی  و  عێراق  دۆخی  وادەكات  وزە،  بایەخی 

نەوت  بەرهەمهێنەری  واڵتێكی  وەك  کوردستان 

و  عێراق  ئاڵۆزكردنی  بۆیە  بێت.  زیاتر  گاز  و 

هەرێمی کوردستان بۆ الیەنێک سەقامگیرییەوە 

بۆ الیەکى دی نا ئارامییە.

ئەوەى  ئۆكرانیاوە  شەڕی  لەدوای 

تورکیا  و  ئەمریکا  لەبەرامبەر  ئێرانى  زیاتر 

پێگەی  کردووە،  نیگەران  ئیسرائیلدا  و 
زیاتری  بایەخێكی  توركیایە  جیۆپۆلیتكی 

پەیداكردووە كە هەم وەك مەیدانێكی نفوز و 

بازاڕێكی گەورە تەماشای عێراق  هەمیش وەك 

زیادبوونی  بە  ئەمەش  دەكات.  کوردستان  و 

ڕۆڵی توركیا لە عێراق و سوریا وەردەگێڕدرێت. 

پتەوتر  پەیوەندییەكی  توركیا  سەرككۆماری 

عێراق  سوننەی  و  كورد  لەگەڵ  جارانی  لە 

و  یەكانگیرترن  ئێستا  كە  دروستكردۆتەوە 

زیاتر  پەیوەندی  بۆ  مەیلی  بەغداش  حكومەتی 

سەرەكی  ئاڕاستەی  هەیە.  توركیا  لەگەڵ 

ناوچەكە  لە  سەرەكییەكان  ڕكابەرە  سیاسەتی 

نەك شەڕی ڕاستەوخۆ بەڵكو هاوسەنگكردنی 

نە  و  ئێران  نە  کەنداو،  نە  بۆیە  یەكترە.  هێزی 

ببینن  كاتەدا عێراقێك  لەم  نایانەوێ  توركیاش 

ئەمە  چونكە  تێدابێت،  ناوخۆیی  شەڕی  كە 

ملیۆنی،   )40( بازاڕیكی  كیسدانی  لە  واتای 

وەبەرهێنانە  دەرفەتی  لەكیسدانی  واتای 

زەبەالحەكانی وەك پرۆژەكانی وزە، گواستنەوە 

بێجگە  دەدات.  ئاوەدانكردنەوە  و  ڕێگە  و 

لەوەش، لەوانەیە شەڕی ناوخۆی عێراق واتای 

توركیا،  بۆ  شەڕ  و  نائارامی  تەشەنەكردنی 

کەنداو تەنانەت ئێرانیش بدات)47(.

ئەنجام
ڕووی  لە  کوردستان  هەرێمی  و  عێراق 

بایەخێکی  ئیکۆنۆمییەوە  جیۆ  و  جیۆسیاسیی 

ئێران لە بابەتی ڕیفراندۆمدا كە بووە 
هۆی زیادبوونی گومانەكانی لە نیازی 

ڕاستەقینەی هەرێم، ئیسرائیلی بە هاندەری 
سەرەكی كورد دەزانێت و پێیوابوو كە 

بەشێك لە هەنگاوەكانی ئەمریكا لە هەرێم 
بە ئامانجی دابینكردنی بەرژەوەندییەكانی 

ئیسرائیلە.
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هەیە،  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  بۆ  گەورەیان 
ناچاری  بە  ئێران  دەسەاڵتدارانى  بۆیە  هەر 

كوردستان  هەرێمی  پەیوەندییەكانی  ڕەچاوی 

ئەمریكا  لەگەڵ  بایەخدار  ناوچەیەکی  وەک 

زیاترە  ڕەچاوكردنە  ئەم  تەنانەت  و  دەكات 

و  عێراق  پەیوەندییەكانی  بە  بەراورد  بە 

ئەوەی كە دەسەاڵتدارانی  ئەمریكا. سەرەڕای 

بابەتەكانی  لە  كە  ناكەن  ئەوە  چاوەڕێی  ئێران 

لە  ئەمریكا  سەربازی  پێگەی  دانانی  وەك 
ڕێگری  هەرێم  حكومەتی  هەرێم،  ناوچەكانی 

لە ئەمریكا بكات یان پەیوەندی سیاسییەكانی 

لە  بەاڵم  بكات،  سنوودار  ئەمریكا  لەگەڵ 

ئەوەیە  ئێران  سووری  هێڵی  هەمانكاتدا 

نەگاتە  الیەكەوە  لە  پەیوەندییانە  ئەم  كە 

بۆ  مەتر�سی  مایەی  ببێتە  كە  ڕادەیەی  ئەو 

هەرێم  ترەوە  الیەكی  لە  و  عێراق  یەكپارچەیی 

سەربەخۆیی  داوای  ئەمریكا  هاندانی  بە 

هەرێم  خاكی  كە  لەوەی  جیا  ئەمە  بكات، 

بەرژەوەندییەكانی  لێدانی  بۆ  شوێنیك  نەبێتە 

ئیسرائیلەوە.  و  ئەمریكا  الیەن  لە  ئێران 

هەبێت،  ئیسرائیلەوە  بە  پەیوەندی  ئەوەی 

لە  واڵتە  ئەم  چاالكییەكی  هەر  بە  ئێران 

سەركۆنەی  بەردەوام  و  گومانە  بە  هەرێم 

بەستنی  ئاڕاستەی  بە  هەرێم  هەنگاوەكانی 

لە  ئێران  دەكات.  ئیسرائیل  لەگەڵ  پەیوەندی 

زیادبوونی  هۆی  بووە  كە  ڕیفراندۆمدا  بابەتی 

هەرێم،  ڕاستەقینەی  نیازی  لە  گومانەكانی 

ئیسرائیلی بە هاندەری سەرەكی كورد دەزانێت 

هەنگاوەكانی  لە  بەشێك  كە  پێیوابوو  و 

دابینكردنی  ئامانجی  بە  هەرێم  لە  ئەمریكا 

بەشێوەیەكی  ئیسرائیلە.  بەرژەوەندییەكانی 

ئێران  پەیوەندییانە،  ئەم  هەمبەر  لە  گشتی 

حكومەتی  بێالیەنیی  لە  النیكەم  چاوەڕێی 

و  ئێران  و  ئەمریكا  گرژییەكانی  لە  هەرێم 

نێوان  مێژووییەكانی  پەیوەندییە  لە  ڕێزگرتن 

قۆناغی  لە  بەاڵم  دەكات،  هەرێم  و  خۆی 

ملمالنێ  گەرمبوونى  بە  و  داعشدا  پۆست 

ڕووبەڕووبوونەوەكان  نوێی  نوێیەکان، قۆناغی 

ئێران  نێوان  لە  درۆنەکان  جەنگى  شێوەی  لە 

ڕووانین  بە  كایەوە.  هاتووەتە  ئیسرائیلدا  و 

هەرێمی  و  ئێران  هەرێمییەکانى  پەیوەندییە  لە 

ئێران  گومانەكانی  زیادبوونی  كوردستان، 

لە  بەشێك  ئاڕاستەی  هەرێم،  پێگەی  لە 

بە  دژ  هاوپەیمانییەتییەكی  بۆ  كوردی  الیەنی 

خواستەكانی ئێران، فشارە كۆتانەهاتووەكانی 
زیاتری  پێداگری  و  ئەمریكا  سەر  بۆ  ئێران 

ئێران،  ڕاستەوخۆی  لێدانی  بۆ  ئیسرائیل 

ملمالنێیە،  ئەم  بەردەوامبوونی  ئەگەری  لە 

شوێنگەى  دەبێتە  کوردستان  هەرێمی 

نوێیەکەى  درۆنییە  کێبڕکێ  پەرچەکرداری 

ئیسرائیل  شەڕی  پاساوى  لەبەرامبەر  ئێران 

بە  ڕاستەوخۆ  جەنگى  بەرپابوونى  ئەگەرى  و 

بە  ئیسرائیل  پەیوەندیی  هەبوونى  بیانووى 

کاریگەریى  ئایندەدا  لە  دە�سێ  کە  کوردەوە، 

ئێران  نوێییەکانى  پەیوەندییە  دیمەنی  لەسەر 

و هەرێمی کوردستان هەبێت.
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عەباس ش. ئەحمەدى   |  خوێندكارى دكتۆرا لە كۆمەڵنا�سی

ڕۆڵى چينى مامناوەندى نوێ 
لە ناڕەزايەتيـــيەكــانى ئێــــراندا

بەرایی

لەو  لە هێزە سەرەكييەكانى گۆڕانكاريى سيا�سی و كۆمەاڵيەتى  چينی مامناوەندى نوێ يەكێكە 

واڵتانەى كە لە نوێبوونەوەدان، بە واتايەكى ديكە سەرهەڵدانى ئەم چينە بەرهەمى نوێبوونەوەيە. 

هەروەها ئەم چينە كۆمەاڵيەتييە وەكو ئااڵهەڵگرى دیموكرا�سی بووە لە سەدەى ڕابردوودا و ڕۆڵێكى 

سەرەكى )چەندى و چۆنى( هەبووە لە بزووتنەوە كۆمەاڵيەتييەكاندا. 

دەيەى  لە  سەریهەڵداو  ئێران  لە  بيستەم  سەدەى  يەكەمى  چارەكى  پاش  و  پێش  لە  چينە  ئەم 

كۆتايى سەدەى بيستەمدا بەشێوەيەكى بەرچاو پەرەيسەند و كاريگەرييە كۆمەاڵيەتى و سياسييەكانى 

لەسەر كۆمەڵگەى ئێران دەركەوت. ئەم توێژينەوەيە هەوڵدەدات بەشێوەيەكى خێرا سەرنج بخانە 

سەر پەرەسەندنى ئەم چينە و بەشێوەى ئاماریى ڕۆڵى لە ناڕەزايەتييەكان ڕوون بكاتەوە.
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خوێندكاران،  زانكۆ،  مامۆستايانى  وەكيلەكان، 

مامۆستايان،  ڕووناكبیران،  تەكنیككارەكان، 

و  بەڕێوەبەران  هونەرمەندان،  نووسەران، 

هەوڵى  لە  هزرى  بەشێوەى  كە  كەسێك  هەر 

و  كۆمەاڵيەتى  گۆڕانى  و  بژێوى  دابينكردنى 

مامناوەندى  چينی  لە  بەشێكە  بێت  سيا�سی 
ئێراندا،  سياسیی  كۆمەڵناسیی  لە  نوێ)4(  

گرووپى  دوو  بۆ  مامناوەند  چينی  ئەندامانى 

نەريتی و نوێ دابەش دەبن، كە هەر يەك لەم 

پێگەى  و  پيشە  توێژ،  چەندين  گرووپە  دوو 

مامناوەندى  چينی  دەگرێت.  لەخۆ  كۆمەاڵيەتى 

نەريتی بريتييە لە دوو توێژى كۆمەاڵيەتى پياوانى 

بەاڵم  نەريتييەكان،  بازاڕييە  و  بازرگان  و  ئايينی 

پرۆسەى  بەرهەمى  كە  نوێ  مامناوەندى  چينی 

پەرەسەندنى  و  گەشە  مۆدێرنیزاسيۆن، 

بیرۆكرا�سی  شارنشينی،  پەرەسەندنى  ئابوورى، 
و خوێندنى بااڵيە لە ئێران، لە ئێستادا لەڕووى 
توێژى  و  دايە  پەرەسەندن  لە  چەندايەتييەوە 

بەڕێوەبەران،  كارمەندان،  و  كۆمەاڵيەتى 

يان  پسپۆڕان  و  خوێندكاران  ڕووناكبیران، 

کۆمەڵێ پسپۆڕیی وەكو ئەندازياران، پزيشكان و 

... هتد دەگرێتەوە)5(.

بەرهەمى  نەريتی  مامناوەندى  چينی 
گۆڕانكارى  درێژى  و  دوور  مێژوویى  پرۆسەيەكى 

مامناوەندى  چينی  بەاڵم  سياسييە،  و  ئابووريى 

سەردەمى  لە  كە  نوێبوونەوەيە  بەرهەمى  نوێ 

ئەنجامەكەى  و  پێكردوە  دەستی  ڕەزاخانەوە 

شارنشينیی،  پەرەسەندنى  لە  بريتيبووە 

١. پێناسەى چينی مامناوەندى نوێ

ئابوورى- پێناسە  لە  مامناوەند  چينی 

چينەى  لەو  بريتييە  كۆمەاڵيەتييەكەيدا 
خوارووى  و  بەرز  چينی  نێوان  دەكەوێتە  كە 

مامناوەندى  دۆخێكى  خاوەنى  و  كۆمەڵگە 

Income, educa- )داهات، پەروەردە و سەليقە 

tion, tastes( و .. هتد)1(.

مامناوەند  چينی  ماركسەوە  ڕوانگەى  لە 

خاوەنداريەتى  و  ئابووريى  بنەماى  لەسەر  زياتر 

دەكرێت،  پێناسە  بەرهەمهێنان  كەرەستەكانى 

و  ڤيبەر”  “ماكس  ڕوانگەى  لە  بەاڵم 
نوێ  چينێكى  ئابوورى  گەشەى  “دوتوكويل”ەوە 

هاوبەشيان  دەرفەتى  كە  دەهێنێت،  بەرهەم 

)كڕين،  هەيە  بازاڕدا  پەيوەندييەكانى  لە 

چينی  نێوان  دەكەوێتە  بەكارهێنان(  و  داهات 

ئاستی  خاوەنى  و  كۆمەڵگە  خوارەوەى  و  بەرز 

ژيان  شێوازى  داهات،  ئاستی  خوێندەوارى، 

زۆر  و  كەم  كۆمەاڵيەتى  وشيارى  و  پێگە  و 

يەكسان)2(. هەروەها لە ڕوانگەى “دوتوكويل”ەوە 

پێشكەوتنی  و  ئابوورى  پەرەسەندنى  بەهۆى 

مامناوەند  كۆمەاڵيەتى  چينێكى  كۆمەاڵيەتييەوە 
خوێندەوارى  ئاستی  لە  كە  سەرهەڵدەدات 

بااڵى  چينی  هاوشێوەى  كولتوورييەوە  و 

كۆمەڵگەيەو تايبەتمەنديى شارنشينی هەيە)3(. 

كۆمەاڵيەتييە  هێزە  تەواوى  شێوەيە  بەم 

واتە  بڕوانامەكان،  خاوەن  و  خوێندەوار 

كارمەندانى  وەكو  پيشەكانى  خاوەن 

ئەندازياران،  ياساناسان،  حكومەتى، 
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پەرەسەندنى  و  بەهێزبوون  پەيوەندييەكان، 

حكومەت، بیرۆكرا�سی و ئەرتەش.

بە مەبەستی پێوانە و هەڵسەنگاندنى چينی 

كە  هەيە  پێنوێنێك  چەند  نوێ،  مامناوەندى 

كە لە نێوانياندا بڕوانامە گرنگترە. پێنوێنەكانى 

داهات،  شارنشينیی،  ڕێژەى  لە:  بريتین  ديكە 

ژيان  شێوازى  بەكارهێنان.  و  ژيان  شێوازى 

بريتييە لە کۆمەڵێ پێنوێن وەكو خانوو، سەيارە، 

دەستبەتاڵى،  كاتى  بەسەربردنى  چۆنيەتى 

شۆر،  )جل  ژيان  مۆدێرنى  كەرەستەى  بوونى 

دانان  پالن  هتد(،   ... و  فالت  تەلەفیزيۆنى 

جياكردنەوەى  لە  پاشكەوت.  و  داهاتوو  بۆ 

گرنگن  پێكەوە  پێونوێنانە  ئەم  چينەكاندا 

نەوەك يەكێكيان بە تەنهايى)6(.

٢. چوارچێوەى تيۆرى توێژينەوەكە: 

سيا�سی  “نەزمى  كتێبی  لە  هانتينگتۆن 

بە  گۆڕاندان”،  حاڵى  لە  كۆمەڵگەيانەى  لەو 

گۆڕانى  دەڕوانێتە  دووركهايمييەوە  تێڕوانينێكى 

كۆمەاڵيەتييەكان)7(،  بزووتنەوە  و  كۆمەاڵيەتى 

لە  بدۆزێتەوە  پەيوەنديى  هەوڵدەدات  و 

سياسيدا.  پەرەسەندنى  و  نوێبوونەوە  نێوان 

لە  كە  گەيشت  ئەنجامە  بەو  هانتينگتۆن 

كە  نەريتييەكاندا  سەقامگیرە  كۆمەڵگە 

شۆڕش  ناكات  زياد  سيا�سی  بەشدارى  ڕادەى 

پێشكەوتووە  كۆمەڵگە  لە  هەروەها  ڕوونادات، 

دیموكراتيكەكان كە تێيدا دامەزراوەى سيا�سی 

بۆ وەرگرتنی بەشدارى خەڵك دابينكراوە،  نوێ 

لە  واڵتانى  لە  تەنيا  بەڵكو  ڕوونادات،  شۆڕش 

حاڵى پەرەسەندندا ئەم دياردەيە ڕوودەدات كە 

و  دەكات  زياد  بەشدارى  خواستی  اليەكەوە  لە 

بۆ  پێويستيیان  دامەزراوەى  ديكەوە  لەاليەكى 

شێوەيە  بەم  نيیە)8(.  بەشدارييە  ئەم  وەرگرتنی 

توانايى  پێويستە سيستەمى سيا�سی بەستێن و 

هەنووكەى  دۆخى  گۆڕانكارى  بۆ  پێويستی 

توو�سی  سيستەمى  پێچەوانەوە  بە  هەبێت، 

داڕووخانى  و  بێسەروبەرەيى  ناسەقامگیرى، 

سيا�سی دەبێت و لەوانەيە وەاڵمى كۆمەڵگە بەم 

دۆخە لە فۆرمى ڕاپەڕيندا خوى بنوێنێت)9(.
لە ڕوانگەى “هانتينگتۆن”ەوە، نوێبوونەوى 

ئابوورى دەبێتە هۆى گەشەى چينی مامناوەندى 
هۆى  دەبێتە  چينە  ئەم  گەشەى  و  نوێ 

سيا�سی)10(.  بەشدارى  خواستی  بەرزبوونەوەى 

قۆناغە  لە  هەر  ئابوورى  نوێبوونەوەى 
بەرزبوونەوى  هۆى  دەبێتە  سەرەتاييەكانەوە 

دواى  كاتێك  و  چاوەوڕانييەكان  و  ئامانج 
قۆناغێك لە گەشەى ئابوورى دابەزينی ئابوورى 

ئەمەش  ڕوودەدات)11(.  شۆڕش  دێت،  بەدواوە 

سيا�سی،  ڕەهەندى  نوێبوونەوە  كە  لەبەرئەوەى 

لە  نوێبوونەوە  هەيە.  ئابوورى  و  كۆمەاڵيەتى 

شارنشينیی،  هەڵگرى  ئابوورييەوە  سۆنگەى 

لە  ئابوورييە.  پەرەسەندنى  و  بەپيشەسازيبوون 

ڕێكخستنی  هەڵگرى  كۆمەاڵيەتييەوە  سۆنگەى 

نەريتييەكان  پابەندبوونە  داڕمانى  كۆمەاڵيەتى، 

و جێگرتنەوەيان بەهۆى پەيوەنديى و تێڕوانينە 

نوێيەكانەوەیە. هەروەها لە سۆنگەى سياسييەوە 
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لە كۆمەڵگەى سيا�سی  دەبێتە هۆى گواستنەوە 

مۆدێرن.  سيا�سی  كۆمەڵگەى  بۆ  نەريتييەوە 

نوێبووونەوەى ئابوورى و ڕێكخستنی كۆمەاڵيەتى 

گرووپەكانيش خواستی نوێ دەهێنێتە كايەوە)12(. 

گرووپەكان  خواستەش  ئەم  بنەماى  لەسەر 

هەوڵى  كۆمەاڵيەتيدا  بزووتنەوەى  فۆرمى  لە 

بەدیهێنانى خواستەكانيان دەدەن.

٣. پەرەسەندنى چينی مامناوەند لە ئێران

بەرهەمى  ئێراندا  لە  چينی مامناوەندى نوێ 

ئاستی  بەرزبوونەوەى  و  شارەكان  پەرەسەندنى 

لە  حكومەتە،  كارمەندانى  و  خوێندەوارى 

خوارەوە تاوتوێ دەكرێن.

٣. ١. ڕێژەى شارنشينیی لە ئێران

دووەمى  نيوەى  لە  ئێراندا  لە  شارنشينیی 

بەرچاو  بەشێوەيەكى  بەدوا  بيستەم  سەدەى 

لە  وەكو  كە  چەشنێك  بە  پەرەيسەندوە، 

ساڵى  لە  دەردەكەوێت،  خوارەوە  خشتەى 

بووە،   )31.4٪( لە  شارنشينیی  ڕێژەى   )1956(

ئەم ڕێژەيە لە ساڵى )1986( دەبێتە لە )54.3٪( 

لە ساڵى )2016( بۆ لە )٪74( بەرز دەبێتەوە.

سەرچاوە: 
سەرژمێریى دانيشتوان، 

سااڵنى )١٩٥٦-٢٠١٦( )13(

خشتەى )١(: 
ڕێژەى شارنشينیی 

نيشاندەدات
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 ٣. ٢. ئاستی خوێندەوارى

لە  ئێراندا  ئاستی  لە  خوێندەوارى  ڕێژەى 

بەدواوە  بيستەم  سەدەى  دووەمى  نيوەى 

بەچەشنێك  بەرزبووەتەوە،  خێرا  بەشێوەيەكى 
خوێندەوارى  ڕێژەى   )١٩٥٦( ساڵى  لە  كە 

دواين  گوێرەى  بە  بەاڵم  بوو،   )15.1٪( لە 

لە  گەيشتوەتە   )٢٠١٦( ساڵى  لە  سەرژمێرى 

)٪87.6(. هاوكات لەگەڵ ئەمە ژمارەی ئەوانەى 

بەرچاو  بەشێوەيەكى  بەرزن  بڕوانامەى  خاوەن 

بەرزبووەتەوە، بەچەشنێك كە وەزيرى زانست 

 )٢٠١٦( ساڵى  لە  تەكنۆلۆژى  و  توێژينەوە  و 

كەس  ميليۆن   )١١( ئێراندا  لە  كە  ڕايگەياند 

هەڵگرى بڕوانامەى زانكۆين. 

و  خوێندەوارى  ئاستی  بەرزبوونەوەى 

سيستەمى  چۆنێتی  و  چەندى  پەرەسەندنى 

چەندين  بەهەنگاو  هەنگاو  بااڵ،  خوێندنى 

پێويستييەكانى  چونكە  دەبێت؛  دواهاتى 

كەسێكى  و  بڕوانامە  خاوەن  كەسێكى 
تەواوى  بە  خوێندەوار  كەم  يان  نەخوێندەوار 

سيا�سی  پرسە  لە  تێگەيشتنيان  و  جياوازە 

تاك  دەگۆڕێت،  ...تاد  و  كۆمەاڵيەتييەكان  و 

دەبێت.  زياتر  هاوواڵتيیەتى  مافى  خوازيارى 

كە  ئەوەى  لەگەڵ  خوێندەوار  تاكى  هەروەها 
بەشدارى  هەستی  هەيە،  زياتری  سەربەخۆیى 

زياتری لە پرسە جۆراوجۆرەكان)14( و پابەندييە 

نەريتی و ئاينييەكانيان كەمتر دەبێت.

خشتەى )١(: 
ڕێژەى شارنشينیی 

نيشاندەدات

گۆڕانكارييە  لە  مامناوەند  چينی  ڕۆڵى   .٤

سياسييەكاندا

دوو  لە  النيكەم  نەريتی  مامناوەندى  چينی 

سەدەى ڕابردوودا لە گرنگترين گۆڕانكارييە سيا�سی 

يان  هەبووە  سەرەكى  ڕۆڵى  كۆمەاڵيەتييەكاندا  و 

ڕۆڵێكى بەرچاوى هەبووە. لە بزووتنەوەى تەنباكۆ 

سەرەكى  ڕۆڵى  چينە  ئەم  مەشرووتەدا  شۆڕ�سی  و 

نەوتدا  خۆماڵیكردنى  بزووتنەوەى  لە  هەبووە 

يەكێك لە فاكتەرە سەرەكييەكان و لە كۆتايدا لە 

شۆڕ�سی ساڵى )١٩٧٩(دا ڕۆڵى بەرچاويان هەبوو)15(.
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لە سااڵنى )١٩٧٧ و ١٩٧٨( چينی مامناوەندى 

نوێ لە سۆنگەى داهات و پێداويستييەكانى ژيانەوە 

لە بارودۆخێكى لەباردا بوو، بەشێوەى يەكانگیر و 

بەردەوام خوازيارى گۆڕانكارى سيا�سی و كرانەوەى 

ئێران بوو، ئەمەش بوو بە بەشێك لە دروشمەكانى 
شۆڕ�سی )١٩٧٩()16(. بەاڵم پاش شۆڕش و بەهۆى 

گوشارى چينی مامناوەندى نەريتی )پياوانى ئایينی( 

 )١٩٩٧( ساڵى  تاكو  پەراوێزخراو  و  سەركوت  و 

پرۆسەى سياسیی  بەشدارى  بەشێوەیەکى جدى 

گۆڕانكارييانەى  ئەو  پاش  دواتر  نەكرد.  ئێرانى 

لە  سەریهەڵداو  بەدواوە   )١٩٩٥( ساڵى  لە  كە 

مامناوەندى  چينی  گەيشت،  ئەنجام  بە   )١٩٩٧(

ئێران  كۆمەڵگەى  بتوانێت  كە  هيواداربوو  نوێ 

مەدەنى  كۆمەڵگەى  هزرى،  و  سيا�سی  كرانەوەى 

و پەرەسەندنى سيا�سی بەخۆيەوە ببينێت)17(. ئەم 

چينە لە ڕووداوە سياسييەكانى دواى هەڵبژاردنى 

ئێران  لە  كۆماريش  سەرۆك  دەيەمى  خولى 

ڕۆڵێكى سەرەكى هەبوو. هەندێ لە كۆمەڵناسان 

هەستی  بۆ  هەڵبژاردن  دواى  خۆپیشاندانەكانى 

چينی  سيا�سی  كاريگەربوونى  بێ  و  سوودى  بێ 

مامناوەندى شارى دەگێڕنەوە، لەم پەيوەندييەدا 

حسێن بەشیرييە دەڵێت: “بزووتنەوەيەكى سيا�سی 

ـ كۆمەاڵيەتى كە لەسەر بنەماى چينی مامناوەندى 
بەربژێرى  دوو  دەورى  لە  دامەزرابوو،  شارى 

ڕيفۆرمخواز واتە )موسەوى و كەڕوبى( دروست 

ژێر  لە  دانيشتوانى  گەورەى  بەشێكى  كە  بوو 

بۆ گۆڕانكارى و ڕيفۆرم  ناوى بزووتنەوەى سەوز 

بزووتنەوەيە  ئەم  كە  هەرچەند  ڕێكخست)18(. 

هيچ  نەتەوەيى  فاكتەرى  كاريگەریى  بە)19(هۆى 

بەرەو هەرێمی  نەترازاو  ناوچە فارسەكان  لە  كات 

بەلوچ  و  تورك  عەرەبى،  كورد،  دانيشتوانى 

خوێندنەوەيەكى  بە  ئەمەش  پەرەينەسەند. 

ڤيبەرى هۆكارەكەى بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە چينی 

مامناوەند تەنها فاكتەرى ئابووریى كۆى ناكاتەوە، 

گرنگى  ڕۆڵى  سيا�سی  خواستی  يان  حیزب  بەڵكو 

سيا�سی  خواستی  بنەمايە  ئەم  لەسەر  هەيە. 

چينی مامناوەندى نوێ لە نێو دانيشتوانى نەتەوە 

جياوازەكانى ئێراندا جياوازبوو. بەاڵم ڕووداوەكانى 

سيستەمى  لە  گۆڕانكاریى  كە  نيشانيانادا  دواتر 

بە  چاكسازى  بە  ئيسالميدا  كۆمارى  ديكتاتۆریى 

ئەنجام ناگات. ئەمەش جارێكى ديكە پاشەكشەى 

چينی مامناوەندى نوێى لێ كەوتەوە.

ڕەئي�سی  ئیبراهيم  سەركارى  هاتنە  پاش 

ئێران  لە  كۆنەپارێز  دەسەاڵتى  نوێنەرى  وەكو 

ئێران  لەسەر  گەمارۆكان  بەردەوامبوونى  و 

چينی  خەڵك،  ئابوورى  دۆخى  خۆاپتربوونى  و 

خواستەكانى  لەاليەكەوە  كە  نوێ  مامناوەندى 

لەبەرزبوونەوە دايە )بەهۆى بەراوردكردنى ژيانى 

لە ڕێگاى  لە واڵتانى ديكە  بە هاوپيشەكانى  خۆى 

ديكەوە  اليەكى  لە  كۆمەاڵيەتييەكانەوە(  تۆرە 

بەدیهاتنی پێداويستييەكان لە ژيانى ڕاستەقينەدا 

لە دابەزينە، ئەمەش وايكردووە كە جياوازييەكى 

ئامانج و چاوەڕوانييەكان  نێوان  بەرچاو بكەوێتە 

پێدەچێت  ئەمەش  ڕاستەقينە،  ژيانى  لەگەڵ 

بەستێنی ناڕەزايەتييەكانى ئەم دوايەى ئەم چينەى 

دروستكردبێت. بە واتايەكى ديكە:
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و  بەرز  بڕوانامەى  بەهۆى  چينە  ئەم   .١

پەيوەستبوون بە تۆڕە كۆمەاڵيەتييەكان بەردەوام 

پێشكەوتووەكان  كۆمەڵگە  بە  خۆى  كۆمەڵگەى 

چاوەڕوانييەكانى  ئەمەش  دەكات،  بەراورد 
بەرزتر دەكاتەوە. ئەمە لە حاڵێكدايە كە بەهۆى 

هەڵەى  سياسەتى  و  ئێران  سەر  گەمارۆكانى 

ئابوورى، دۆخى ژيانيان بەرەو خراپتربوون دەچێت 

و تواناى ئابوورييان لە دابەزيندایە.
بەشدارى  خوازيارى  مامناوەند،  چينی   .٣

بەاڵم  واڵتەكەيەتى،  ئيدارەدانى  و  سيا�سی 

ئەم  ئيسالمى  كۆمارى  داخراوى  سيستەمى 

دەرفەتە ناڕەخسێنێت. 

ئەم  پێدەچێت  دۆخە،  بەم  سەرنجدان  بە 

چينە، هاوشان لەگەڵ چین و توێژەكانى ديكەو بە 

نەتەوەيى،  وەكو  ديكەى  فاكتەرەكانى  كارتێكەرى 

مافى ژنان و ... هتد هەنگاو بەرەو ناڕەزايەتى سەر 

شەقام بنێت، بە چەشنێك كە لە لە شەش مانگى 

يەكەمى ساڵى )٢٠٢٢(دا لە ئێراندا ناڕەزايەتييەكانى 

بە  دەبينرێت.  لەسەر شەقام  بەڕوونى  ئەم چينە 

جۆرێك كە:

كۆبوونەوەى   )٢٣٧( بەسەريەكەوە   .١

لەم ژمارەيە  ناڕەزايەتى و مانگرتن ڕوويانداوە كە 

مانگرتن   )١٨( و  ناڕەزايەتى  كۆبوونەوەى    )٢١٩(

ڕوويداوە. )هەريەك لەم ناڕەزايەتييانە دەكرێت لە 

چەند شار و پارێزگايەك بێت(.

٢. بەشدارى گرنگترين توێژەكانى ئەم چينە لە 

بووە:  بەم شێوەيە  )٣( خراوەتەڕوو كە  خشتەى 

ناڕەزايەتیيان  كۆبوونەوەى   )٥٧( فەرمانبەران؛ 

ناڕەزايەتى   )٥٧( مانگرتن. خانەنيشينەكان   )٤( و 

و  ناڕەزايەتى   )٢٦( مامۆستايان  مانگرتن،   )١( و 

 )٥( و  مانگرتن   )١٦( پزشكەكان  مانگرتن،   )٤(

مانگرتنیان کردووە. 

خشتەى )٣(: 
بەشدارى 

چین و توێژە 
جۆراوجۆرەكانى 

چينی مامناوەندى 
نوێ لە 

ناڕەزايەتييەكان 
نيشاندەدات
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لە كوردستانى ئێرانيش ئەم چينە لە شەش 

ناڕەزايەتييەكانیان  بەشدارى  ڕابردوودا،  مانگى 

كردووە، هەرچەند كە لێكدانەوەى دۆخى چينی 

ناوەند لە كوردستانى ئێران پێويستە لە ڕوانگەى 

ڤيبەرييەوە بێت )لەسەر بنەماى ئابوورى، پێگە و 

حیزب(، بە واتايەكى ديكە ڕووداوەكانى كوردستانى 

و  ئابوورى  ڕەهەندى  كە  ئەوەى  لەگەڵ  ئێران 

سيا�سی  و  نەتەوەيى  بنەماى  هەيە،  چينايەتى 

داواكارييەكانى  چوارچێوەى  لە  خۆى  كە  هەيە 

كوردستان  بەشەى  لەم  كورد  نەتەوەيى 

دەبينێتەوە. وەكو لە خشتەى خوارەوە دەبينرێت؛ 

و  ناڕەزايەتى  كۆبوونەوەى   )١٠( مامۆستايان 

خانەنشينەكان  ئەنجامداوە،  مانگرتنيان   )٦(

 )٦( فەرمانبەران  ناڕەزايەتى،  كۆبوونەوەى   )١٨(

كۆبوونەوەى ناڕەزايەتى، مامۆستايانى زانكۆ )٢( 

كۆبووونەوەى ناڕەزايەتى.

لە پارێزگا كوردييەكانيش لە ماوەى شەش 
مانگى ڕابردوودا چينی مامناوەندى نوێ 

ناڕەزايەتى دەربڕيوە.

خشتەى )٤(: 
بەشدارى چينی 

مامناوەندى نوێ 
لە ناڕەزايەتييەكانى 

كوردستانى ئێران 
نيشاندەدات

لەبەرباڵوى  تێگەيشتن  بەمەبەستی 

ژمارەى  نوێ،  مامناوەندى  چينی  ناڕەزايەتييەكانى 

كە  دەرهێنا  پارێزگا  گوێرەى  بە  ناڕەزايەتييەكانمان 

زۆربەى  لە  دەبينرێت،   خوارەوە  خشتەى  لە  وەكو 

مانگەدا   )٦( ئەم  لەماوەوى  ئێراندا  پارێزگاكانى 

ناڕەزايەتى چينی مامناوەند لەتوێژە جۆراوجۆرەكان 

ناڕەزايەتى   )٨( كە  بەچەشنێك  دەبينرێت، 

 )94( لەتاران  گرتووەتەوە،  ئێرانى  سەرتاسەرى 

ناڕەزايەتى هەبووە، لەخوزستان )33(، لەئيسفەهان 

)30(و لەئازەربايجانى ڕۆژئاوا )32(و ... هتد. 
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خشتەى )٥(: ناڕەزايەتى توێژە جۆراوجۆرەكانى چينی مامناوەندى نوێ لە ئێران نيشاندەدات

پارێزگا  لە  سەرەوە  شێوەى  هەمان  بە 

مانگى  شەش  ماوەى  لە  كوردييەكانيش 

ناڕەزايەتى  نوێ  مامناوەندى  چينی  ڕابردوودا 

دەربڕيوە، وەكو لە خشتەى خوارەوە دەبينرێت؛ 

چينی  ڕێژەى  زۆرترين  كە  كرماشان  پارێزگاى  لە 

پارێزگاكانى  لە  زۆرتر  تێدايە،  مامناوەندى 

 )28( كە  دەربڕيوە  ناڕەزايەتى  چينە  ئەم  ديكە 

حاڵەت بووە، بەدواى ئەودا پارێزگاى سنە )23( 

و  ناڕەزايەتى   )20( ئيالم  پاشان  و  ناڕەزايەتى 

دواتر ورمێ )12( ناڕەزايەتى.

چاوەڕوان دەكرێت كە  ناڕەزايەتييەكان 
لە سەنتەرى شارەكاندا بەشێوەى 

جۆراوجۆر پەرەبستێنن.
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ئەنجام:

سياسیی،  دۆخى  بەم  سەرەنجدان  بە 

و  ئێران  ئێستاى  كۆمەاڵيەتیی  و  ئابووریى 

دەكرێت  چاوەڕوان  نوێ،   مامناوەندى  چينی 

شارەكاندا  سەنتەرى  لە  ناڕەزايەتييەكان  كە  

ئەمەش  و  پەرەبستێنێت  جۆراوجۆر  بەشێوەى 

سيستەمى سيا�سی لە ئێران بنكۆڵ بكات. 
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خشتەى )٦(: 
ناڕەزايەتى توێژە 

جۆراوجۆرەكانى چينی 
مامناوەوندى نوێ لە 

كوردستانى خۆرهەاڵت 
نيشاندەدات
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بارام مەجیدخان

دوو جەمسەری باکوور و 
باشووری ستراتیجی ئێران

بەرایی
شەڕی  پاش  لە  ئۆکرانیا  بۆ  ڕووسیا  هێر�سی 

پاش  لە  مێژوویی  ڕووداوی  گرنگترین  باڵکان 

ئەوەی  لەگەڵ  دەکرێت.  هەژمار  سارد  شەڕی 

کۆماری ئیسالمیی ئێران لە دەسپێکی شەڕەکەدا 

بە  ڕۆژئاوا  بەرامبەر  نواند  نەرمی  هەڵوێستێکی 

ئومێدی ئەوەی وتووێژەکانی ڤیەننا، لەهەمبەر 

بە  بەاڵم  بگات.  ئەنجام  بە  ئەتۆمی  دۆسیەی 

لە  کە  گۆڕانکاریانەی  ئەو  و  کات  تێپەڕبوونی 

هەڵوێستی  ڕوویاندا،  نێودەوڵەتی  سیستەمی 

بەسەرداهات  گۆڕانکاریان  ڕووسیاش  و  ئێران 

بینی.  خۆیانەوە  بە  زیاتریان  نزیکبوونەوەی  و 
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)٢٠١٥( لە  نوێ  ڕووسیایەکی  هەڵدایەوە. 

گێڕانەوەی  خواستی  کە  سەریهەڵداوە  وە 

نەتەوەپەرەستی  هەیە.  ڕووسەکان  بۆ  شکۆی 

ئااڵی  مەسیحی  ئەرتۆدۆک�سی  بە  ئاوێتە 

جیهانیی  لێبرالی  سیستەمی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

هەڵکردووە. پۆتینیزم وەک دیاردەیەکی مێژوویی 

و  ئەورووپا  و  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  بۆ  گرفتی 

بیرمەندی  مارشهایمەر  دروستکردووە.  ئەمریکا 

گەورەی قوتابخانەی ڕیالیزم هەر لە )٢٠١٥(وە 

درکی بە مەتر�سی سەرهەڵدانی کێشەی ئۆکرانیا 
ڕووی  بە  ڕووسیا  تەقینەوەی  خاڵی  کە  کرد، 

هەڵسووکەوت  وردی  بە  ئەگەر  ئەورووپادایە، 

پۆتینیزم  نەکرێت.  ئۆکرانیا  کێشەی  لەگەڵ 

لەسەر  ڕووسەکان  بااڵدەستی  ئایدۆلۆجی  وەک 

چەند بنچینەیەکی ئاڵوز بونیاد نراوە. لە الیەک 

پشت ئەستوورە بە ئایدیای بیرمەندانی گەورەی 

ڕووس وەک ئەلکساندەر دۆگین و لە الیەکی دی 

بنچینەی کولتووری و ئایینی و مێژوویی هەیە.

 وەهمی ئاسای�سی نەتەوەیی ڕووس کە پۆتین 

  NATOفراوانخوازیی دەکات،  لەسەر  پێداگری 

گەورەترین  وەک  ڕووسیا  سنوورەکانی  بەڕووی 

مەتر�سی لەسەر ڕووسیا وێنا دەکات. سیاسەتی 

نیگەرانییە  هەمبەر  لە  ئاشکرایە  زۆر  ڕووس 

ناتۆ  دوورخستنەوەی  سەربازییەکانی.  و  ئەمنی 

گرنگترین  ئۆکرانیا  ڕووسیا.  سنوورەکانی  لە 

جوگرافیای ئوراسیایە کە دەروازەی هەڕەشەی 

ناتۆیە بۆ سەر ڕووسیا. کاتێک یەکێتی سۆڤیەت 

سەربەخۆییان  واڵت  چەندین  و  هێنا  هەرە�سی 

بگەنە  نەیانتوانی  )٥+١(یش  واڵتانی  و  ئێران 

بە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کۆتایی.  ڕێکەوتنی 

جیهانیی  دووەمی  شەڕی  پاش  ئەزموونی  هەمان 

پێدەنێتە  نوێ  ساردی  شەڕێکی  قۆناغی  لە 

ڕووسیا  و  ئێران  هەستیارەوە.  قۆناغێکی 

ئێران  دەرەوەی  وەزارەتی  لێدوانەکانی  بەپێی 

بۆ  هەم  کە  ڕێکەوتنێک  قۆناغی  گەیشتونەتە 

دەبێت  زۆری  سوودی  ڕووسیا  بۆ  هەم  و  ئێران 

ستراتیژییەکانی  بەرژەوەندییە  چوارچێوەی  لە 

ئاسایش  ئەنجومەنی  لە  ڕووسیا  واڵت.  هەردوو 

پارێزگاری لە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران دەکات، لە 

گرێبەستی  لە  ڕووسیا  دەستی  ئێران  بەرمبەردا 

نەوت و غاز لەگەڵ ئەو واڵتە دەکاتەوە. ئەمریکا 

و هەوپەیمانەکانی لە ناوچەکە ڕۆژ لە دوای ڕۆژ 

ئەمنی و سەربازیی نزیک دەبنەوە  پەیمانێکی  لە 

کەنداو،  واڵتانی  لە  پارێزگاریکردن  ئامانجی  بە 

لە  ئەمریکا  بەرژەوەندییەکانی  و  ئیسرائیل 

ناوچەکە. لەم لێکۆڵینەوەیەدا تیشک دەخەینە 

و  باکوور  ستراتیژی  قوواڵیی  دوو  هەر  سەر 

ئاڕاستەی  خوێندنەوەی  بۆ  ئێران  باشووری 

سیا�سی لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.

تەوەری یەکەم:  

قوواڵیی ستراتیژی  باکووری ئێران

نێوان  لە  کێشە  سەرهەڵدانی  لەگەڵ 

و   NATO فراوانخوازیی  و  ئۆکرانیا  و  ڕووسیا 
گۆڕانکاری  ڕووسیا،  سنوورەکانی  بەرەو  کشانی 

ئوراسیا  جیۆپۆلەتیکی  و  ستراتیژ  لە  گەورە 

شاراوەکان  سیاسەتە  لەسەر  پەردەیان 
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واڵتانە  لەو  کام  هیچ  جیابوونەوەی  ڕاگەیاند، 

بۆ ڕووسیا هێندەی ئۆکرانیا ئازاربەخش نەبوو. 

ئەگەر سەرۆکی ڕووسیا لە هەر هەلومەرجێکدا 

خەونەکەی  ئەوا  هەبێت  خەونی  خۆشترین 

ڕووسیا.  خاکی  سەر  بۆ  ئۆکرانیایە  گەڕانەوەی 

ئۆکرانیا ئەندامی ناتۆ نییە. ئەمریکا و ئەورووپا 

سیاسەتێکی ئاشکرایان لەسەر جەنگی ئۆکرانیا 

بوو  بەشێك  واقیع  ئەمری  بە  ئۆکراین  نەبوو. 

کراوە  دەست  ناتۆ  ڕاستیدا  لە  بەاڵم  ناتۆ.  لە 

جەنگە  لەو  ئۆکرانییەکان  پشتیوانی  لە  نەبوو 

نابەرابەرەدا. خواستی ڕووسەکان ڕاگرتنی ناتۆیە 

لە  نەوەستاوە  ناتۆ  بەاڵم  ڕووسیا.  بەرامبەر 

فروانکردنی هاوپەیمانییەتەکەی لە ئەورووپا.

تێکەڵەیەکە  ڕوو�سی  بەهەشتی  نۆستالیژیی 

و  ڕزگاربوون  هەستی  و  ئەفسانە  مێژوو،  لە 

پەیوەستکردنەوەی  ڕووسیا.  شکۆی  گێڕانەوەی 

پەیماننامەی  یادەوەرییەکانی  بە  ڕووسیا 

پۆتین  سارد  شەڕی  سەردەمانی  و  ویستڤالیا 

پێناسە  دوبارە  ڕوو�سی  ناسنامەی  خوازیارە 

نەتەوەی  یەکخستنی  ئامانجی  بە  بکاتەوە 

ئێستای  سنوورەکانی  بە  دیدگایە  ئەم  ڕووس. 

ڕووسیا  پێیوایە  بەڵکو  نییە.  قایل  ڕووسیا 

سەربەخۆ  کۆماری   )١٤( و  مۆسکۆ  لە  بریتیە 

بە  ڕووسیا  جیابوونەتەوە.  ڕووسیا  لە  کە 
ڕووبەڕووی  سیا�سی  گۆشەگیری  هەڵبژاردنی 

بە  بێڕێزیکردن  بە  بووەتەوە.  لیبراڵ  جیهانی 
خۆی  ئارەزووی  بە  سیاسەتەکانی  بوو،  جیهان 

دروست  برین  هەم  نێودەوڵەتی  سیستەمی  لە 

دەکات و هەم تیماریان دەکات. لە پاش ڕووخانی 

داڕمانی  قۆناغی  لە  جاران  سۆڤیەتی  یەکێتی 

ئایدۆلۆجیەوە پێی نایە جیهانێکی بێ ئایدۆلۆجیا. 

بەاڵم پۆتینیزم جارێکیتر بە ڕووسەکانی سەملاند 

و  نەتەوەی  شکۆی  بە  بەستن  پشت  بە  کە 

و  ڕوو�سی  ئەرتەدۆک�سی  بۆ  گەڕانەوە  و  ڕووس 

دەنگە  و  ئیسالم  جیهانی  لەگەڵ  هاوپەیمانی 

ناڕازییە پۆپۆلیستییەکانی جیهان دەتوانێت مژدە 

بەخ�سی ئەو جیهانە نوێیە بێت بۆ ڕووسەکان.

سیاسەتە  قوربانی  وەک  ڕووسیا 

لە  وێناکردنی  و  ئەمریکا  ئیمپریالیستییەکانی 

بەردەم ڕای گشتی جیهانیی ڕەوایەتی بە دیاردەی 

ڤالدیمێر پۆتین لە پاش هێر�شی بۆ سەر 
ئۆکرانیا لە وتارێکیدا ئاماژەی بەوە 

کرد، کە ئەوە ڕووسیا نییە کە کێشەی 
نێودەڵەتی بۆ ئەمریکا دروست کردبێت، 

ئاماژەی دا کە ئێمە لە سنوورەکانی 
ئەمریکا نیین. ئێمە هێزمان بۆ ئەمریکا 
ڕەوانە نەکردووە! بەڵکۆ ئەوە ناتۆ و 
ئەمریکان هاتوونەتە سنوورەکانمان!
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پاش  لە  پۆتین  ڤالدیمێر  دەدات.  پۆتینیزم 

ئاماژەی  وتارێکیدا  لە  ئۆکرانیا  سەر  بۆ  هێر�سی 

کێشەی  کە  نییە  ڕووسیا  ئەوە  کە  کرد،  بەوە 

کردبێت،  دروست  ئەمریکا  بۆ  نێودەڵەتی 

ئەمریکا  سنوورەکانی  لە  ئێمە  کە  دا  ئاماژەی 

نیین. ئێمە هێزمان بۆ ئەمریکا ڕەوانە نەکردووە! 

هاتوونەتە  ئەمریکان  و  ناتۆ  ئەوە  بەڵکۆ 

ئەوا  کیێڤ  بگاتە  ئەگەر  ناتۆ  سنوورەکانمان! 

ئاڕاستەکردنی  دەبنەوە.  نزیک  زۆر  مۆسکۆ  لە 

ئاستی  لەسەر  هەم  ئاڕاستەیە  بەم  گشتی  ڕای 

وەک  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  هەم  و  ناوخۆ 

فاکتەرێکی بە هێز لەپێناو وێناکردنی ڕووس وەک 

قوربانییەکی دەستی سیستەمی لێبراڵ سوودی 

لێ دەبینێت. بە تایبەت کە لەپێناو هەستانەوەی 
خۆی  ئایدۆلۆجی  گووتاری  لە  ڕووس  نەتەوەی 

سوودی لێدەبینێت.

لە  بەردەوام  بااڵ  کولتووری  وەک  ڕوسیا 

بەردوام  ڕوو�سی  میدیای  بوونەوەدایە.  نوێ 

ڕووس  کولتووری  و  مێژوو  لە  باس  ڕۆژانە  و 

دەکات، کە چۆن بێڕێزی پێدەکرێت. بااڵدەستی 

دۆخەی  لەم  چارەنووسیانە  تاکە  شکۆ  و 

ئێستادا. ئەوان نەتەوەیەکی تایبەتن لە مێژوودا. 

بەردەوام بە گوێی خەڵکی ڕووسیا ئەچپێنن کە 

جیهانیی.  زلهێزێکی  دۆخی  دەگەڕێتەوە  ڕووسیا 

نەتەوەی  دانەبڕاوی  بەشێکی  نەتەوەپەرستی 

ڕووسە. ئەم دروشمە تا ڕادەیەکی زۆر لە ئاست 

خواستەکانی گەلی ڕووسیا بووە. ڕاپرسیەک لە 

خەڵکی   )٪٨٥( کە  ئاشکرایکرد   )٢٠١٥( ساڵی 

ڕووسیا متمانەیان بە سوپای ڕووسیا هەیە کە 

کەنسیەی  دەگێڕێتەوە.  واڵتەکەیان  بۆ  شکۆ 

سەرچاوەیەکی  کە  ڕوو�سی  ئەرتۆدۆک�سی 

ڕۆڵی  دەتوانێت  ئایدۆلۆجیە  کۆنترۆڵی  گەورەی 

بە  هەستانەوەیە  ئەم  کە  لەوەی  بگێڕێت  مەزن 

وردی بگوازێتەوە بۆ ناو دڵی کولتووری ڕووسیا. 

کە  پۆتینیزم  تری  خەسڵەتی  چەندین  هەروەها 

بابەتی  کە  نراوە  بونیاد  لەسەر  نوێی  ڕووسیای 

ئەم لێکۆڵینەویە نابن.

وەک  ڕووسیا  نێودەوڵەتیی،  سیاسەتی   

و  دانوستان  لە  بەردەوامە  کە  دەوڵەتێک 

بنەمای  لەسەر  دنیا  واڵتانی  تەک  لە  بازرگانیی 

بنەمایە  ئەم  بووە.  بەژەوەندیەکانی  پاراستنی 

ڕووسیا  بەاڵم  کراوە،  بۆ  دروستی  پێناسەیەکی 

بەرمەبنای تیۆری ڕیالیزمی کالسیک دەخوازێت 

فەوزایەکی  لە  جیهان  کە  بدات  پیشان  وا 

پارێزگاریی  مۆسکۆ  نێودەوڵەتیدایە.  قور�سی 

لەم  دەکات  خۆی  بااڵکانی  بەژەوەندییە  لە 

ڕووسیا  دەرەوەی  سیاسەتی  پەیوەندیانەدا. 

جیهانێکی  لە  کە  بسەملێنێت،  ئەوە  دەیەوێت 

و  سەرکردە  بە  پێویستمان  ناجێگیردا  وا 

لە  پارێزگاریکردن  لەپێناو  هەیە  مەزن  ڕابەرێکی 

بەرژەوەندییە بااڵکانی گەلی ڕووسیا.

مەزنەی  بیرمەندە  ئەو  دۆگین  ئەلکساندر 

و  ئەندازیار  پێیانوایە  ڕۆژئاواییەکان  زۆربەی 

نێودەوڵەتییەکانی  ڕەفتارە  پشت  بیرمەندی 

ئۆکرانیا  سەر  بۆ  هێرش  هەرچەندە  پۆتینە. 

لەگەڵ تێزەکانی دۆگین یەکدەگرنەوە، بەاڵم بە 



46

No.4, July 2022

تەنها دۆگین نییە کە کاریگەریی بەسەر سیاسەتی 

وتارەکانیدا  لە  پۆتین  بەڵکو  هەیە.  ڕووسیاوە 

لە  هەیە،  ئیلین"  "ئیوان  بۆ  ئاماژەی  زۆرترین 

پاڵ بیرمەندانی وەک "سالویێف" و "بردیاڤ" و 

چەندین بیرمەند و کەسایەتی نەتەوەپەرست و 

خوانا�سی ڕووس. بیری پۆتینیزم زۆربەی کات ئەم 

بیرمەندانەش تێدەپەڕێنێت و خۆی دەباتەوە بۆ 

نووسینی  لە  دۆگین  ڕووسیا.  مێژووی  دڵی  ناو 

سەرنجڕاکێ�سی  و  ئەکادیمی  کتێبی  چەندین 

جیۆپۆلەتیکی خاوەنی تیۆری چوارەمی جیهانییە. 

دۆگین باس لە �سێ تەوژمی جیهانیی لە سەدەی 

بنەڕەتدا  لە  هیچکامیان  کە  دەکات  ڕابردوو 

تەوژمی  نییە.  ڕووسیەوە  بیری  بە  پەیوەندییان 

نازیزم.  و  فاشیزم  باڵی  دوو  هەر  بە  ناسیۆنالیزم 

تەوژمی  هات.  کۆتاییان  ڕابردوو  لەسەدەی  کە 

تەوژمێکی  کە  مارکسیزم  تەوژمی  دووەم 

کۆتایی  ئایدۆلۆجیایەش  ئەم  بوو،  ئەورووپی 

و  لیبراڵە  تەوژمی  کە  سێیەم  تەوژمی  پێهات. 

ئەمریکا و ئەورووپا نوێنەرایەتی دەکەن دژی ئەو 
سەرمایەداری  ملکەچی  ناخوازن  کە  گەالنەیە 
ئەمریکا و ئەورووپا ببن. ئەم تەوژمە ڕووبەڕووی 

بیرمەندانی  الیەن  لە  بووەتەوە  زۆر  ڕەخنەی 

ڕووسیا  کە  چوارەم  تەوژمی  جیهانەوە. 

جیهانیی  شۆڕشێکی  وەک  دەکات  نوێنەرایەتی 

وایە بەرامبەر سیستەمی سەرمایەداریی جیهانیی 

چوارەم  تیۆری  ڕۆژئاواییەکان.  فراوانخوازیی  و 

باس لە یەکگرتنی دنیای ئیسالم و ئەرتۆدۆک�سی 

مەسیحی و ڕۆحی نەتەوەپەرستی ڕووسیا دەکات. 

کاریگەرن،  ڕاکێشن،  سەرنج  دۆگین  تێزەکانی 

چەقێکی  لە  ڕووسیای  هەمانکاتدا  لە  بەاڵم 

جیۆپۆلەتیکی داخراودا قەتیس کردوە.

ڕووس  هاوپەیمانی  نزیکترین  وەک  ئێران 

لە  کە  مەزنەیە  گۆڕانکارییە  ئەو  لەسەر  چاوی 

ئێران  ڕوودەدەن.  واڵتەکەی  باکووری  قوواڵیی 

بە  جیۆئیکۆنۆمییەوە  و  جیۆپۆلەتیک  ڕووی  لە 

داخراوترە.  تورکیا  وەک  واڵتێکی  بە  بەراورد 

تێدا  ئێستا  هەلومەرجەی  ئەو  لەگەڵ  ئێران 

وەک  بەاڵم  ڕووسیا.  بە  ئەستورە  پشت  دەژی 

ناکەوێت.  بەرچاو  هەمیشەیی  هاوپەیمانێکی 

نێودەوڵەتی  فشاری  کارتێکی  وەک  ڕووسیا 

دووسەدەی  لە  هەیە.  ئێران  لەسەر  کاریگەریی 

سەربازیی  و  ئابووریی  هێزێکی  ئێران  ڕابردوودا 

قوواڵیی  ناگاتە  دەستی  تایبەت  بە  نەبووە. 

قەوقاز و دەریای ڕەش و دەریای سپی ناوەڕاست. 

نییە  درێژخایەن  کەنداو  لە  ئێران  ئامادەبا�سی 

ناوچەکەی  سیاسیی  و  ئابووریی  ڕێڕەوی  و 

لەگەڵ  قووڵ  هاوپەیمانی  چوارچێوەی  لە 
ستراتیژی  ئەولەویەتی  نەکردووەتە  دراوسێکانی 

خۆی. باشتر بڵێم کەنداو دەرگای کرانەوەی ئێران 

نییە بە ڕووی جیهاندا. مەترسییە مێژووییەکانی 

مەتر�سی  هێندەی  ڕووسیا  بەهێزبوونی  لە  ئێران 

لە  تر  جارێکی  ڕووسەکان  لەوەی  نییە  تورکیا 

ڕێگەی قەوقازەوە بگەنە سنوورەکانی تورکیا و 

عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  سەردەمی  یادەوەری 

ئاسیا  باکووری  سیاسەتی  بکاتەوە.  زیندوو 

خەونی جیاوازی تێدا دەبینرێت. ڕووسیا خەونی 
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خۆی  مێژوویی  و  دێرین  شکۆی  بۆ  گەڕانەوەی 

هەیە. تورکیا خەونی گەڕانەوە بۆ ئیمپراتۆریەتی 

بە چییەوە  ئێران خەون  بەاڵم  عوسمانی هەیە. 

ئێران  شکۆی  بۆ  گەڕانەوە  خەونی  دەبینێت؟ 

یاخود خەونی دامەزراندنی بەهێزترین دەوڵەتی 

پارادۆکسە  ئەم  جیهاندا.  هەموو  لە  شیعە 

دنیابینی  لەسەر  هەبووە  نەرێنی  کاریگەریی 
ستراتیژی  بینینی  تاریک  و  لێڵ  و  ئێرانییەکان 

داهاتوویان بۆ حوکمڕانییەکی بەهێز. 

دوو  و  ئاڕاستەیەک  ئێران  و  ڕووسیا 

هەیە.  ئێران  ئەتۆمی  دۆسیەی  بۆ  ڕوانگەیان 

فشارەکانیان  شێوەیەک  هەموو  بە  ڕووسەکان 

لە کۆبوونەوەکانی ڤییەننا بۆ پشتیوانیکردنێکی 

کردووە.  ئێران  ئەتۆمی  دۆسیەی  لە  سنووردار 

بەرامبەر  لە  ئێرانە  هەڵوێستەکانی  ئەوە 

ڕووسیا  ملمالنێی  و  ئۆکراین  شەڕی  و  ڕووسیا 

کە  دیاریدەکات،  ئەورووپا  و  ئەمریکا  لەگەڵ 

دۆسیەی  لە  ئێران  بۆ  ڕووسیا  پشتیوانی  ڕێژەی 

جەنگی  دەسپێکی  لەسەرەتای  چەندە.  ئەتۆمی 

بەرامبەر  نەرمی  هەڵوێستێکی  ئێران  ئۆکرانیا 

جەنگی ئۆکرانیا دەربڕی، لە پێناو تێکنەچوونی 

لە   )٥+١( واڵتانی  دانوستانەکانی  بااڵن�سی 
بەشداری  ناڕاستەوخۆ  بە  ئەمریکا  کە  ڤییەننا 

دانوستانەکان  خاوبوونەوەی  بەاڵم  تیداکرد. 

لە  ئەتۆمی  دۆسیەی  پەرەسەندنەکانی  دوا  و 

وزەی  ئاژان�سی  ڕاپۆرتەکانی  کاریگەریی  ژێر 

ڕووسەکان  لە  ئێرانی  تر  جارێکی  نێودەوڵەتی، 

فڕۆکەی  پێدانی  دەنگۆی  نزیککردەوە.  زیاتر 

تر  جارێکی  ڕووسیا  بە  ئێران  فڕۆکەوانی  بێ 

سەرنجەکانی بۆ سەر ئێران توندتر کرد. 

بەهێزترین  کە  ئێرانەوە  ڕێگەی  لە  ڕووسیا 

لەسەر  ڕووسیایە  باشووری  هاوپەیمانی 

ئاڕاستەی  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  کێشەکانی 

و  وزە  بابەتی  ئەویش  بەر.  گرتوەتە  نوێی 

لەگەڵ  سووریایە  کێشەکانی  چارەسەرکردنی 

تورکیا لە چوارچێوەی دانووستانەکانی ئاستانە. 

و  ڕووسیا  نزیکبوونەوەی  دوورنمای  لەگەڵ 

هەمبەر  لە  تورکیا  هەڵوێستی  ئێران،  و  تورکیا 

تورکیا  جیاوازە.  ڕادەیەک  تا  ئۆکرانیا  جەنگی 

بەخشیووە  فڕۆکەوانی  بێ  فڕۆکەی  و  درۆن 

ئەندامی  لەهەمانکاتدا  و  ئۆکرانیا  حکومەتی  بە 

ڕووسیا لە ڕێگەی ئێرانەوە کە بەهێزترین 
هاوپەیمانی باشووری ڕووسیایە لەسەر 

کێشەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
ئاڕاستەی نوێی گرتوەتە بەر. ئەویش 

بابەتی وزە و چارەسەرکردنی کێشەکانی 
سووریایە لەگەڵ تورکیا لە چوارچێوەی 

دانووستانەکانی ئاستانە. 
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ناتۆیە. تورکیا لە سیاسەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی 

لە  خۆی  سەربەخۆیی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  خۆی 

هەلومەرجی  بەاڵم  پاراستووە.  ناتۆ  چوارچێوەی 

ئێران جیاوازە بەوەی لە کاتێکدا ئومێدی زۆر بە 

دانوستانەکانی دۆسیەی ئەتۆمی زۆر الوازبووە و 

ئێران لە ژێر فشارێکی ئابووریی قورسدایە وەک 

ملمالنی لەگەڵ ئەمریکا بە خواستی خۆێ یا بە 

دوودڵییەوە دەچێتە چواچێوەی شەڕێکی ساردی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  سەرەتاکەی  کە  نێودەڵەتی،  نوێی 

ئێران  مێژوودا  لە  دەستپێدەکات.  ناوەڕاستەوە 

لەسەرەتای جەنگی جهیانیی دووەم بە گومانەوە 

لە  و  کرد  شەڕەکەدا  لەگەڵ  هەڵسوکەوتی 

قور�سی  باجی  بێالیەنی  سیاسەتی  چواچێوەی 

بوو  دوودڵ  ئێران  سارد  جەنگی  لەسەرەتای  دا. 

لە نێوان ڕووسا و ئەمریکا، بەاڵم پاشان بوو بە 

بەشێک لە دیواری دژە سۆڤیەت. ئێستاش ئێران 

جەنگێکی  دەروازەی  ببێتە  تاران  لەوەی  دوودڵە 

کۆتاییدا  لە  بەاڵم  نێودەوڵەتی،  ساردی  نوێی 

کە  دەبینم  وای  و  جەنگە  لەو  بەشێک  دەبێتە 

هاوپەیمانییە  ئەو  ڕووبەڕووی  ئێران  زەحمەتە 

ناوچەکە  لە  ئیسرائیل  و  ئەمریکا  کە  نەبێتەوە 

ڕابەرایەتی دەکەن بە هاوکاری سعودیە و واڵتانی 

کەنداو.

تەوەری دووەم: 

قوواڵیی ستراتیژی باشووری ئێران

ئێرانە.  باشووری  کوێرەکەی  گرێ  کەنداو 

ئێران و دراوسێکانی نە لەسەر ناوی کەنداو نە 

ناوچەی  ستراتیژی  و  سیا�سی  ناوەڕۆکی  لەسەر 

یەک  حکومەتە  هەموو  پێکنەهاتوون.  کەنداو 

هەوڵی  لە  هەمیشە  ئێران  یەکەکانی  دوا  لە 

لە  خۆیان  سیا�سی  کارنامەی  کە  ئەوەدابوون 

بە  بکەن.  باس  ڕوونی  و  ئاشکرا  بە  کەنداو 

گشتی تێڕوانینی ئێران بۆ کەنداو لە کۆی هەوڵە 

کە  دەکرێت  وێنا  وەها  ئێران  دبلۆماسییەکانی 

ئاسای�سی ناوچەکە و دابینکردنی ئەمنی سیا�سی 

لەگەڵ  هاوئاهەنگی  و  هاوکاری  بە  ئابووریی  و 

واڵتانی ناوچەکە بەبێ دەست تێوەردانی دەرکی 

بەردەوامدا  هەوڵی  لە  ئێران  دەبێت.  مەیسەر 

واڵتانی  لەگەڵ  خۆێ  پەیوەندیی  کە  بووە 
زۆری  هەرە  بە�سی  ببات.  بەرەوپێش  ناوچەکە 

هەموو کەشتییە بارهەڵگرە نەوتییەکان 
و کەشتییە شەڕکەرەکانی دنیا لە هورمز و 
بە بەرچاوی هێزە سەربازییەکانی ئێرانەوە 

تێپەڕدەبن. کەنداو بۆ ئێران جیاواز لە 
گرنگی ئابووریی و بازرگانیی و پەیوەندی 

لەگەڵ دراوسێکانی، وەک گۆڕەپانی 
ئەگەری هەر جەنگێکی کتوپڕ و درێژخایەن 

سەیر دەکرێت. 
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کەنداوەوە  ڕێگەی  لە  ئێران  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی 

ئەنجام دەدرێت. هەستیارترین ناوچەی کەنداو 

و  فشار  کارتێکی  وەک  هەمیشە  ئێران  کە 

بە کاری هێناوە گەرووی هورمز بووە  هەڕەشە 

کە قوڕگی کەنداوە. هەموو کەشتییە بارهەڵگرە 

دنیا  شەڕکەرەکانی  کەشتییە  و  نەوتییەکان 

سەربازییەکانی  هێزە  بەرچاوی  بە  و  هورمز  لە 

ئێرانەوە تێپەڕدەبن. کەنداو بۆ ئێران جیاواز لە 

گرنگی ئابووریی و بازرگانیی و پەیوەندی لەگەڵ 

هەر  ئەگەری  گۆڕەپانی  وەک  دراوسێکانی، 

دەکرێت.  سەیر  درێژخایەن  و  کتوپڕ  جەنگێکی 

تا  و  ئێرانەوە  ئیسالمیی  شۆڕ�سی  لە  چۆن  وەک 

نەخوازراو  ڕووبەڕووبوونەوەی  چەندین  ئێستا 

لە  چ  بینیوە.  خۆیەوە  بە  توندی  ڕادەیەک  تا  و 

بە  چ  و  ئەمریکا  هێزەکانی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

واڵتانی  و  سعودیە  کەشتییەکانی  گرتنی  ئامانج 

کەنداو.

ناوچەی  لە  شیعە  کەمینەی  هەبوونی 

سعودیە،  و  بەحرەین  لە  تایبەت  بە  کەنداو 

کراوەتر  ئێرانی  دەستی  یەمەن  واڵتی  هەروەها 

شیعەکانی  لە  پشتیوانی  بە  لەوەی  کردووە 

بکەوێتە  ئاڵۆزی  و  گرژی  زۆرجاران  ناوچەکە 

لە  یەکێک  ناوچەکەوە.  واڵتانی  و  ئێران  نێوان 

بنەما سەرەکییەکانی شۆڕ�سی ئێران و سیاسەتی 

لە  بووە  ئێرانی هەمیشە داکۆکیکردن  دەرەوەی 

خەباتی مسوڵمانانی جیهان لە پێناو گەیشتن بە 

دروشمی  ژێر  لە  بنەمایە  ئەم  ڕەواکانیان.  مافە 

دەرەوەی  بۆ  ئێران  شۆڕ�سی  هەناردەکردنی 

کراوە.  بۆ  خوێندنەوەی  خۆی  سنوورەکانی 

نێوان  لە  بووە  بەربەستێک  وەک  هەمیشە 

ناوچەی  لە  تایبەت  بە  دروسێکانی  و  ئێران 

ئێران  حکومەتەکانی  هەرچەندە  کەنداو. 

بڕەوێننەوە  نیگەرانیانە  ئەم  کە  ویستوویانە 

حکومەتی  هەردوو  لەسەردەمی  تایبەت  بە 

موحەمەدی  سەید  و  ڕەفسەنجانی  هاشمی 
ناوخۆی  لە  ئێران  پەڕگیری  باڵی  بەاڵم  خاتەمی، 

لە  شێوازە  ئەم  بۆ  بەربەستیان  هەمیشە  واڵت 

داناوە.  پەیوەندییەکانیان  کردنەوەی  ئاسایی 
جیاوازن  عەممان  و  قەتەر  واڵتی  دوو  بەاڵم 

سوڵتاننشینی  هەرچی  پەیوەندیانە.  لەم 

حکومەتەکەیان  خەسڵەتی  وەک  عەممانە 

بووە  سەرەکییان  دروشمی  بێالیەنی  هەمیشە 

بە  گشتی.  بە  جهیان  و  ناوچەکە  کێشەکانی  لە 

ڕادەیەک کە واڵتەکەیان وەک شوێنی دانوستانە 

لە  میوانداری  ئەمریکا  ئێران  نێوان  نهێنییەکانی 

هەردوو الیەن کردووە.

ئیمارات  و  ئێران  نێوان  سنووری  کێشەی   

لەسەر دورگەکانی ئەبوو مووسا و توونبی گەورە 

و بچووک پێشینەی بۆ سەردەمی فەرمانڕەوایی 

بە  ئێران  ئێران دەگەڕێتەوە.  ڕەزا شای  محەمەد 

هیچ شێوەیەک نە لە ئێستا و نە لە داهاتوودا 

بکات  دورگانە  ئەو  لەسەر  وتووێژ  نییە  ئامادە 

لەبەرئەوەی بە خاکی دانەبڕاوی ئێرانی دەزانێت 

و بەپێی دەستووری واڵت ڕێگە پێدراو نییە. ئەو 

خەسڵەتە  وەک  پێدرا  ئاماژەی  کە  بابەتانەی 

جێگرەکانی کێشە و ملمالنێی ناو کەنداو و ئێران 
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و دراوسێکانییەتی.

بەاڵم لەسەر ئاستی سیاسەتی نێودەوڵەتی 

بابەتێکی  چەند  بۆ  ناوچەکە  واڵتانی  نیگەرانی 

هەستیار دەگەڕێتەوە. دۆسیەی ئەتۆمی ئێران کە 

ناوچەکە،  نیگەرانی قووڵی واڵتانی  بووەتە جێی 

بە  ناوچەکەی  واڵتانی  نێودەوڵەتی  سیاسەتی 

ئاڕاستەی هەنگاونان دژی ئەم خواستەی ئێران 

سعودیە  تایبەت  بە  ناوچەکە  واڵتانی  بردووە. 

بە  کە  کردووە  هەنگاوێک  هەر  لە  پێشوازی 

بەدەستهێنانی  بۆ  ئێران  خواستی  ئاڕاستەی 

واڵتانی  دووەمی  نیگەرانی  بووە.  ئەتۆمی  چەکی 

ئێرانە  بالستییەکانی  موشەکە  بابەتی  ناوچەکە 

جێگەی  بووەتە  و  کردووە  زۆریان  گەشەی  کە 

نیگەرانی قووڵی واڵتانی ناوچەکە بە تایبەت کە 

موشەکە دورهاوێژ و فڕۆکە بێ فڕۆکەوانەکان 

و  یەمەن  حوسییەکانی  دەست  گەیشتووەتە 

وەک هەڕشە لەسەر چاڵە نەوتییەکانی سعودیە 

بە کاریان دەهێنن. ناوبەناو وێستگە نەوتییەکانی 

سعودیەی پێ بۆردومان دەکەن. ئەمەش نەک 

هەڕەشەیە بۆ سەر سعودیە، بەڵکو هەڕەشەیە 

پێیەی کە سعودیە  بەو  بۆ سەر وزەی جیهانیی 

دابینکردنی  لە  هەیە  بەهێزی  پێگەیەکی 

و  ئێران  ئەتۆمی  دۆسیەی  جهیانیی.  وزەی 

لەگەڵ  کراوە  هاوتەریب  ئێران  دانوستانەکانی 

ناوچەکە و  لە  ئێران  دۆسیەی ڕەفتاری سیا�سی 

پشتیوانی ئێران لە گرووپە پەڕگیرەکانی ناوچەکە 

و دۆسیەی موشەکە بالستییەکانی ئێران. بەاڵم 

ئێران خواستی ئەوەی نییە کە جگە لە دۆسیەی 

ئەو دۆسیانەی کە  ئەتۆمی دانووستان لەسەر 

پەیوەست نین بە بابەتی ئەتۆمی بکات. 

لەگەڵ  کەنداو  ناوچەی  جیۆپۆلەتیکی 
خۆی  گرنگی  سێیەم  هەزارەی  دەسپێکی 

ئاسای�سی  دەکات.  جیۆئیکۆنۆمی  ڕادەستی 

ئاسای�سی  بۆ  ئاڵەنگارییەکە  وەک  کەنداو 

وزەی جیهانیی و گرنگی خۆی لەدەست نەداوە. 

ئۆکرانیا  جەنگی  و  نائارامی  کە  کاتێکدا  لە 

لەسەر  زۆری  کاریگەریی  کۆڤید  پەتای  و 

جیهان  ئابوورییەکانی  پەیوەندییە  و  ئابووریی 

و  نەوت  وەزی  دابینکردنی  پێویستیی  داناوە 

ناوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  تر  جارێکی  گاز 

جیهانیی.  نوێی  ملمالنێیەکی  چەقی  کردە 

و  ڕووسیا  و  ئەمریکا  وەک  جیهان  زلهێزەکانی 

زۆرترین  بەدەستهێنانی  بۆ  ملمالنێدان  لە  چین 

بەرژەوەندی لە ناوچەکە. ئاسای�سی کەنداو بۆ 

ئاسایشێکی  بەکاربەری  وەک  ناوچەکە  واڵتانی 

سەپێنراو پرۆژەی نوێ و ستراتیژی نوێ بە شوێن 

لەگەڵ  ئیسرائیل  دەکات.  پەلکێش  خۆیدا 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  ئاساییکردنەوەی 

یاریکەرێکی  وەک  کەنداو  واڵتانی  لە  بەشێک 

دەستهێنانی  بە  شوێن  بە  سەرەکیی  و  بەهێز 

واڵتانی  گومانی  ناوچەکە.  لە  بەهێزە  پێگەیەکی 

پاشەکشەی  و  ئەمریکا  جێهێشتنی  لە  کەنداو 

ئەمنی  بۆشاییەکی  کە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  لە 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  و  کەنداو  بۆ  سیا�سی  و 

لە  بایدن  بەشداریکردنی  بەاڵم  دروستکردبوو. 

لە  بەشداری  و  کەنداو  واڵتانی  کۆبوونەوەی 
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ئەوەیدا  دڵنیایی  کۆبوونەوانەدا،  ئەو  لوتکەی 

لە  بۆ سیاسەتەکانی  بەرچاو ڕوونە  ئەمریکا  کە 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و پێویستیی هاوکاریکردنی 

زیاتر  نەوتی  خستنەڕووی  لە  کەنداو  واڵتانی 

ئەو  کاریگەریی  ئاستی  و  جهیان  بازاڕەکانی  بۆ 

بکاتەوە.  ئابووریی جیهان کەم  لەسەر  قەیرانە، 

جیهان  بازاڕەکانی  لە  نەوت  بەهای  جێگیرکردنی 

بۆ وزەی ڕووسیا  دابینکردنی وەزی جێگرەوە  و 

بۆ ئەورووپا  و ئاسای�سی کەنداو لە ئەولەویاتی 

سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا دەبێت. 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  کە  خوازیارە  ئێران 

سعودیە و واڵتانی کەنداو ئاسایی بکاتەوە. ئێران 

سووریا  و  یەمەن  دۆسیەی  لەسەر  ئامادەیە 

کێشەی  بۆ  خۆی  تێگەیشتنی  ڕادەی  لوبنان  و 

واڵتانی  نیگەرانیی  ئاستی  لەگەڵ  ناوچانە  ئەو 

میکانیزمی  بەاڵم  بکات.  هاوسەنگ  ناوچەکە 

عێراق  ناڕوونە.  ستراتیژە  ئەم  جێبەجێکردنی 

لەهەمانکاتدا  بەاڵم  دەبێنێت،  ناوبژیوان  ڕۆڵی 

عێراق،  ناوخۆێ  سیاسیەکانی  گۆڕانکارییە 

دراوسێیەکی  لە  عێراق  سیاسەتی  ئاڕاستەی 

بە  کە  واڵتێک  بۆ  دەگوازێتەوە  گوێڕایەڵەوە 

دەگەڕێت.  خۆیدا  ونبووی  سەروەری  شوێن 

سەرنجە  جێگەی  ڕادەیەک  تا  و  نوێ  ڕۆڵی 

ئەوەیە، کە عێراق بە بەستنەوەی تۆڕی کارەبای 

کەندا  واڵتانی  و  سعودیە  و  کوەیت  بە  عێراق 

ئێران  وزەی  و  کارەبا  کڕینی  لە  دوورکەوتنەوە  و 

پێگەیەکی نوێی بۆ دیاریدەکات و دەسپێکی ڕۆڵ 

داهاتووی  لەسەر  بڕیاردان  لە  عێراقە  بینینی 

دوورکەوتنەوەی  گشتی.  بە  ناوچەکە  و  خۆی 

پەیوەندی  الوازبوونی  سەرەتای  ئێران  لە  عێراق 

ئەو دوو واڵتەیە لەسەردەمی کابینەی ئیبراهیم 

لە  دەبێت  نەرێنی  کاریگەریی  کە  ڕەئی�سی، 

لەگەڵ  ئیران  سیاسەتەکانی  گۆشەگیرکردنی 
باری  خراپی  لەگەڵ  ناوچەکە  لە  دراوسێکانی 

ئابووریی ئەو واڵتە.

کەنداو  واڵتانی  گەورەی  هەرە  نیگەرانیی 

کەنداوە  ئاسای�سی  و  ئەتۆمی  دۆسیەی  ئێران  لە 

ئابوورییەوە.  و  ئەمنی  و  سیا�سی  ڕووی  لە 

لە  عەرەبی،  کەنداوی  ڕۆڵی  نیگەرانییانە  ئەم 

نزیکبوونەوە لە ئیسرائیل و ئەمریکا دیارتر دەخات. 

ئێرانیش بەو ئاڕاستەیە ڕازی نابێت ئەگەر ڕێکەوتن 

لەسەر دۆسیەی ئەتۆمی بە ئەنجام نەگات. 

ئێران ئامادەیە لەسەر دۆسیەی یەمەن و 
سووریا و لوبنان ڕادەی تێگەیشتنی خۆی 

بۆ کێشەی ئەو ناوچانە لەگەڵ ئاستی 
نیگەرانیی واڵتانی ناوچەکە هاوسەنگ 

بکات. بەاڵم میکانیزمی جێبەجێکردنی ئەم 
ستراتیژە ناڕوونە. 
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دوورنمای هاوپەیمانییەکی ئەمنی و سەربازیی 

پەرەسەندنەکانی  ژێر  لە  ئیسرائیل  و  ئەمریکا 

شەڕی ئۆکرانیا لە ئێستادا بەدی ناکرێت، بەاڵم 

جاران  لە  ڕوونتر  ئێستادا  لە  ئەمریکا  سیاسەتی 

سەربازیی  خۆسەپاندنێکی  چەشنە  هەر  دژی 

بە سەر  یەکالیەنە خۆی  هەرێمایەتییەوەیە، کە 

ناوچەکەدا بسەپێنێت. ئەمەش وەک هەڕەشیەک 

قوواڵیی  لە  ئێران  دوورمەودای  سیاسەتی  بۆ 

باشووری ئەو واڵتە. ئێران بە ناچاری لە سیاسەتی 

ئابوورییەوە  و  سەربازیی  ڕووی  لە  ڕووسیا 
هاوکاری  ئێران  کە  تایبەت  بە  دەخاتەوە.  نزیک 

فرۆشتنی  بە  ئۆکرانیا  شەڕی  لە  دەکات  ڕووسیا 

دوورخستنەوەی  واڵتە.  بەو  پێشکەوتوو  درۆنی 

نەرێنی  کاریگەریی  کەنداو  سیاسەتی  لە  ئێران 
خۆی  پەیوەندیەکانی  نەتوانێت  ئێران  کە  دەبێت 

لە  ئەگەر  بکاتەوە،  ئاسایی  کەنداو  لەگەڵ 

سەرکەوتوو  ئەتۆمی  دۆسیەی  یەکالکردنەوەی 

سیا�سی  دۆسیەیەکی  بنەڕەتدا  لە  کە  نەبێت، 

واڵتانی ڕۆژئاوایە دژی ئێران و بەرژەوەندییەکانی.

ئەنجام

واڵت  حەوت  واڵتە.  پانزە  دراوسێی  ئێران 

سنووری خاکییان لەگەڵ ئێران هەیە و هەشت 

ئێران  لەگەڵ  دەریاییان  سنووری  واڵتیش 

دەزگای  کاری  زۆر  دراوسێگەلی  هەبوونی  هەیە. 

ڕاگرتنی  لە  دەکات  قورستر  ئێران  دیبلۆما�سی 

لەهەمانکاتدا  واڵتانەدا.  ئەو  لەگەڵ  پەیوەندی 

دەروازەی  کە  ئێران  بۆ  وایە  دەرفەتێک  وەک 

سەر  بۆ  فشار  و  گەمارۆ  لە  بێت  ڕزگاربوون 

مەزنی  ستراتیژی  قوواڵیی  چوار  ئێران  ئێران. 

ئێران.  بۆ  وایە  مێژووکرد  دەرفەتی  وەک  هەیە 

واڵتانی  و  )ڕووسیا  باکوور  ستراتیژی  قوواڵیی 

)واڵتانی  باشوور  ئاڕاڵ(  گولی  واڵتانی  قەوقاز 

تورکیا،  )عێراق،  ڕۆژئاوا  کەنداو(  عەرەبی 

سوریا و لوبنان...( قوواڵیی ڕۆژائاوا )پاکستان، 

گرفتی  بەاڵم  هیندستان..(.  و  ئەفغانستان 

ئێرانە،  باشووری  قوواڵیی  لە  ئێران  سەرەکیی 

ئێران  مێژووی  خەونی  لە  بەشێک  وەک  کە 
کەنداوی  بااڵدەستی  هێزی  و  لەسەروەربوون 

لە  ئێران  عەرەبی.  واڵتانی  بەرامبەر  فارسە 

)جەنگی  داگیرکراوە  قوواڵییەوە  لەم  مێژوودا 

ئێران لە هێڵی یەکەمی ڕووبەڕووبوونەوەی 
تا ئەندازەیەک توانیویەتی درزی مەزهەبی 

و دیمۆگرافی و سیاسیی بخاتە ناو دڵی 
ناوچەکەوە. بەاڵم سەرکەوتوو نەبووە 
لەوەی کە پرۆژەی ئێران بۆ ئاسای�شی 

ناوچەکە لە چوارچێوەی هاوپەیمانییەکی 
بەهێز بکرێتە کردار و دەستی واڵتانی زلهێز 

لە ناوچەکە کەم بکاتەوە.
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کەشتیگەلی  قوواڵییەوە  لەم  دووەم(  جیهانیی 

خستوەتە  ئێرانیان  و  دابەزیوون  بێگانە 

لە  ئێران  داگیرکاریی.  و  کۆلۆنیال  سەردەمی 

هەڵتۆقانی  ڕووبەڕووی  باشوورەوە  قوواڵیی 

ئابوورییەکانی  بەهێزترین  و  تازە  واڵتانی 

وەک  کە  لەکەنداوە  قوواڵیی  بووەوە.  جیهان 

بەهێزترین  و  زەبەالحترین  نیشتنەوەی  سەکۆی 

فڕۆکەکانی ئەمریکا و شەریکەکانی و بەهێزترین 
ڕووبەڕووی  شەڕکەرەکانی  جەنگییە  کەشتییە 

ئێران  بۆ  کەنداو  ناوچەی  بووەتەوە.  ئەمریکا 

ئێرانە  ڕووبەڕووبوونەوەی  یەکەمی  هێڵی  وەک 

سەری.  بکرێتە  کە  دەستدرێژییەک  هەر  لە 
الوازی  خاڵی  ئێران  بۆ  کەنداو  لەهەمانکاتدا 

لەوەی  جیهانە  زلهێزی  واڵتانی  و  ئەمریکا 

موشەکەکانی  و  درۆن  ڕەحمەتی  لەبەر  کە 

چاڵە  و  جیهان  ئابووریی  دڵی  سەر  بۆ  ئێرانە 

یەکەمی  هێڵی  لە  ئێران  کەنداوە.  نەوتەکانی 

توانیویەتی  ئەندازەیەک  تا  ڕووبەڕووبوونەوەی 

بخاتە  سیاسیی  و  دیمۆگرافی  و  مەزهەبی  درزی 

نەبووە  سەرکەوتوو  بەاڵم  ناوچەکەوە.  دڵی  ناو 

ئێران بۆ ئاسای�سی ناوچەکە  لەوەی کە پرۆژەی 

بکرێتە  بەهێز  هاوپەیمانییەکی  چوارچێوەی  لە 

لە ناوچەکە کەم  کردار و دەستی واڵتانی زلهێز 

بۆ  باکوور  قوواڵیی  پێچەوانەوە  بە  بکاتەوە. 

لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  ڕزگارکەرە  ئیران 

لەم  ئێران  هەرچەندە  ئەورووپا.  و  ئەمریکا 
خۆی  سروشتی  گازی  نەیتوانیوە  قوواڵییەوە 

هەنادرە بکات و ڕێڕەوێکی ستراتیژی و سیا�سی و 

ئێران  ئوراسیا.  لە  نەبووە  دەستەبەر  بۆ  ئەمنی 

لەگەڵ ئەوەی یەکێکە لەو واڵتانەی کە زۆرترین 

دەرفەتی  بەاڵم  لەسەرە،  نێودەوڵەتی  فشاری 

کراوەی زۆرێ�سی لە پێشە کە بتوانێت لە ملمالنێ 

ڕادەیەک  تا  نێودەوڵەتییەکان  و  ناوچەیی 

مەترسییەکانی سەر خۆی کەمبکاتەوە.

سەرچاوەکان:
( دمکرا�سی  تیسمانانو. کیت �سی. النگدن )١٤٠٠  1. والدیمیر 

پوتین. ترجمە: سوودابە قیصری- تهران- بنگاه ترجمە و نشر پارسە.

سیاست     )١٣٩٥( فیروزابادی.  دهقانی  جالل  سید  دکتر   .2

خارجی جمهوری اسالمی ایران. تهران.چاپ هفتم. سازمان مطالعە و 

تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها) سمت( مرکز تعقیق و توسعە 

علوم انسانی.

3. رابرت د. شولزینگر )١٣٨٥( دپلما�سی امریکا در قرن بیستم 

ترجمە: محمد ڕفیعی مهرابادی. تهران. دفتر مطالعات سیا�سی و بین 

املللی.

4. لویس فاست.) ١٣٨٦ ( ڕوابط بین امللل خاورمیانە . ترجمە:  

احمد سلطانی. تهران. دفتر مطالعات سیا�سی و بین املللی.

کیانوش  ترجمە:  خاورمیانە.  تاریخ   )١٤٠٠( منسفیلد  پیتر   .5

امیری. تهران. انتشارات نیماژ

6. سید حسین موسویان )١٤٠٠( ایران و ایاالت متحدە. نگاهی 

از درون گذشتەای شکست خوردە و مسیری بە سوی مصالحە. با 

همکاری محمدرضا بیگدلی. تهران انتشارات کتاب پارسە.

ترجمە:  انقالب.  دو  بین  ایران    .)١٤٠٠( ابراهامیان  یرواند   .7

احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی. تهران چاپ �سی ام. نشر 

نی.

هستەای  بحران  ڕوایت   )١٣٩٤( موسویان  حسین  سید   .8

تهران  قهرمانپور.  ڕحمن  ترجمە:  دیپلمات.  یک  ناگفتەهای   ، ایران 

انتشارات تیسا.

العظمی.  القو ه  دروب   )٢٠١٨( البدیری  انور  د.کرار   .9

االستراتیجیات الکبری للوالیات املتحدە االمریکیە. بیروت. الحمراء.

ترجمە:  ایران.  مدرن  تاریخ   )١٣٩٨  ( ابراهامیان  یرواند   .10

محمد ابراهیم فتاحی.تهران. نشر نی.

وەرگێڕانی:  داهاتوو.  ساڵی  سەد   )٢٠١٣( فریدمان  جۆرج   .11

د.شێرکۆ عەبدوڵاڵ. سلێمانی. چاپخانەی کەمال.
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سیاسەتی شوناس، 
پەروەردە و فێرکردن و ئاسايشی 

نەتەوەیی لە ئێران 
ڕەزا خەلیلی)1(  | حامد میھرەبان ئینچەبرون)2(

وەرگێڕانی: سامان عەبدواڵ

١-  ئەندامی دەستەی زانستی گروپی سیا�سی زانکۆی خوارەزمی )نووسەری بەرپرس(
٢-  خوێندکاری قۆناغی دوکتۆرای کۆمەڵنا�سی سیا�سی زانکۆی عەالمە تەباتەبایی
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سیاسەتی شووناس،  وشە سەرەکییەکان: 

قۆناغی  پەڕتوکی خوێندن،  نەتەوەیی،  ئاسای�سی 

ناوەندی، ئێران.

پێشەکی

ئاسای�سی  بۆ  باودا  و  کۆن  تێڕوانینی  لە 

تەوەرەی  سەربازی  ئاسای�سی  نەتەوەیی، 

مەبەست  بە  کە  بووە  لێکۆڵینەوەکان  زۆربەی 

دەرەوەی  بەالی  تێڕوانینەکانی  ئاڕاستەی 

کۆمەاڵیەتیی،  الیەنی  بەاڵم  دەبرد،  واڵتدا 

ئاڕاستە  لەم  ژینگەییش  و  سیاسیی  ئابووریی، 

پێدراوە.  گرنگی  نەتەوەیدا،  ئاسای�سی  نوێیەی 

دوای  تایبەت  بە  بۆچووندا،  لە  گۆڕانە  ئەم 
ناوخۆی  بەرەو  نیگاکانی  سارد،  شەڕی  قۆناغی 

ڕووەوە  لەم  کردووە.  ئاڕاستە  واڵتەکان 

نەتەوەییش  ئاسای�سی  الیەنی  گرنگترین 

شێوەیەکی  بە  کە  کۆمەاڵیەتییە،  ئاسای�سی 

ڕەنگی  واڵتێکدا  ھەر  شوونا�سی  لە  تایبەت، 

داوەتەوە. شووناس دەبێتە ھۆی دروستبوونی 

)ئێمە(ی  واڵتێکیشدا  لە  ئەگەر  و  )ئێمە( 

نەتەوەیی دروست نەبێت، ئاسای�سی نەتەوەیی 

لە  دەوڵەتەکان  بۆیە  ھەر  نابێت.  واتایەکی 

 politics Of(( )ڕێگای )سیاسەتی شووناسەوە

پاراستنی  و  زیندووکردنەوە  بەدوای   Identity

)NationalIdentity( نەتەوەیی(  )شوونا�سی 
شێوازی  ڕەواترین  و  گرنگترین  وەک  ەوەن 

شوونا�سی بە کۆمەڵ.

بەرایی

سیاسەتە  ئەو  کاریگەریی  وتارەدا)3(  لەم 

تاووتوێ دەکەین کە لە پەڕتوکەکانی  شووناسە 

ئاسای�سی  لەسەر  فێرکردندا  و  پەروەردە 

سەرەکی  پرسیاری  داوەتەوە.  ڕەنگی  نەتەوەیی 

ئەوەیە؛ سیاسەتی شوونا�سی کۆماری ئیسالمیی 

بە�سی  لە  خوێندن،  پەڕتوکەکانی  لە  ئێران 

ناوەندی،  یەکەمی  قۆناغی  کۆمەاڵیەتی  وانەی 

نەتەوەیی  ئاسای�سی  لەسەر  کاریگەرییەکیان  چ 

بنەمای  لەسەر  لێکۆڵینەوەکە  شێوازی  ھەیە؟ 

چۆنیەتی  ناوەڕۆکی  لێکۆڵینەوەی  تەکنیکی 

لێکۆڵینەوە  و  پێوانەییدایە  ڕوانگەی  لەگەڵ 

قۆناغی  کۆمەاڵیەتی  وانەی  پەڕتوکی  �سێ  لەسەر 

یەکەمی ناوەندی کراوە کە ساڵی )١٣٩٩-١٤٠٠( 

ئەوەی  خوێندراون.  ئێراندا  خوێندنگەکانی  لە 

پەڕتوکانە  ئەو  کە  دەدات  پیشانی  دەرکەوتووە 

پێشکەشکردوە  ناڕێکیان  و  نەشیاو  وێنەیەکی 

جیاوازەکانی  ڕەوتە  و  الیەن  بە  گرنگیدان  لە 

شوونا�سی نەتەوەیی، تایەفیی، ئایینیی، ئایینزایی 

گرنگیەکی  تەنانەت  لەوەش،  جگە  ڕەگەزیی.  و 
کەمیان داوە بە پێکھاتەکانی شوونا�سی نوێگەری 

و سوننەکان، ھەروەھا بەزۆری ئاڕاستەی نەرێنی 

شووناسە  سیاسەتە  چەشنە  ئەم  هەبووە. 

سەپێنراوە، دەبێتە ھۆی الواز نەبوونی شووناسە 

خوێندکاران  بەرجەستەکانی  ئاڕاستەییە  چەند 

و  نەتەوەیی  شوونا�سی  الوازبوونی  ئاکامدا  لە  و 

ھەڕەشە لەسەر ئاسای�سی نەتەوەیی.

٣  - http://quarterly.risstudies.org/article_142870.html لینكی توێژینەوەكە بە زمانی فار�سی. 
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لە مێژووی ھاوچەرخی ئێراندا )ئسالمییبوون، 

ئێرانییبوون و نوێگەریی( لە ڕەوتی دروستبوونی 

خۆیدا،  سیاسیی  و  کولتووریی  کۆمەاڵیەتیی، 

شوونا�سی  سەرچاوەکانی  گرنگترین  بوونەتە 

ئێران،  ھاوچەرخی  حکومەتەکانی  و  نەتەوەیی 

لەوان  تێکەڵەیەک  یان  یەک  ھەوڵیانداوە وەک 

نەتەوەیی،  شوونا�سی  دروستکردنی  ڕەوتی  لە 

سوود لە سیاسەتی شوونا�سی تایبەت وەربگرن. 

بەمەبەستی  ئێرانیش  ئیسالمیی  کۆماری 

دروستکردنی شوونا�سی نەتەوەیی، سیاسەتێکی 

شوونا�سی تایبەتی پەیڕەو کردوە کە بیەوێت یان 

ئاسایشەکەی  لەسەر  کاریگەریی  نەیەوێت، 

نووسینە  ئەم  بابەتی  بۆیە  ھەر  دەبێت. 

شوونا�سی  سیاسەتی  ناوەڕۆکی  ئاشکراکردنی 
کۆماری ئیسالمیی ئێران و تاوتوێکردنی کاریگەری 

ئەوە لەسەر ئاسای�سی نەتەوەیی.

و  نەتەوەیی گرنگترین  ئەگەرچی شوونا�سی   

ڕەواترین شوونا�سی بە کۆمەڵە، بەاڵم ڕەوتەکانی 

ئایینی،  تایەفیی،  شوونا�سی  وەک  دیکەی 

مەبەستی  بە  گرنگن.  ڕەگەزیش  و  ئایینزایی 

شوونا�سی  سیاسەتی  ناسینی  و  پێوانەکردن 

خراوەتە  سەرنج  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری 

کە  فێرکردن  و  پەروەردە  سیستەمی  سەر 

سیاسەتەکانی  باسکی  کاریگەرترین  و  یەکەم 

پەڕتووکی  لەبەرئەوەی  دەوڵەتن.  شوونا�سی 

ناوەندی  یەکەمی  قۆناغی  کۆمەاڵیەتی  وانەی 

)کە بابەتەکانی مێژوو، جوگرافیا و کۆمەڵنا�سی 

الیەنە  دەتوانێت  باشتر  دەگرێت(  لەخۆ 

جیاوازەکانی سیاسەتی شووناس پیشان بدات، 

دیاریکرا.  توێژینەوەکە  سەرچاوەی  وەک  بۆیە 

لەسەر ئەم بنەمایە، ھەوڵ دەدرێت وەاڵمی ئەم 

پرسیارە بدرێتەوە کە ئەو سیاسەتی شووناسە 

کۆمەاڵیەتی  وانەی  پەڕتووکەکانی  لە  کە 

چ  داوەتەوە،  ڕەنگی  ناوەندی  یەکەمی  قۆناغی 

ھەیە؟  نەتەوەیی  ئاسای�سی  لەسەر  کارێیەریەکی 

لە ئاڕاستەی وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارە، دوای 

ئاسای�سی  و  شووناس  سیاسەتی  تاووتوێکردنی 

توێژینەوەکە  ھزری  چوارچێوەی  نەتەوەیی، 

باسکردنی  دوای  درێژەدا،  لە  دەبێت.  دروست 

دەست  لێکۆڵینەوە،  نا�سی  شێواز  بنەماکانی 

کە  زانیاریانەی  ئەو  تاووتوێکردنی  بە  دەکرێت 

لە ڕێگای تاووتوێکردنی ناوەڕۆکی پەڕتووکەکانی 

بەدەست  ناوەندی  قۆناغی  کۆمەاڵیەتی  زانستی 

سیاسەتی  ئەم  کاریگەریی  کۆتاییشدا  لە  دێن، 
تاووتۆێ  نەتەوەیی  ئاسای�سی  لەسەر  شووناسە 

دەکرێت..

ئاسای�سی  و  شووناس  سیاسەتی  ا- 

نەتەوەیی، ڕێژەی ھزری و واتایی

بە ڕەچاوکردنی ئەوەی سیاسەتی شووناس 

سیاسەتە  ئەو  لەسەر  توێژینەوەکان  و 

ڕۆژئاوادا،  واڵتانی  تایبەتی  بەستێنی  لە 

و  ڕوانگە  ئەو  کراوە،  لەسەر  لێکۆڵینەوەی 

بیرۆکانەش لەم بوارەدا با�سی لێکراوە بە گشتی 

گونجاوە لەگەڵ ھەمان بەستێندا. ئەگەرچی لە 

لە  لێکۆڵینەوە  ڕابردوو ھەندێک  ماوەی سااڵنی 

ئەنجامدراوە،  دواکەوتووشدا  نیمچە  واڵتانی 
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سیاسەتی  چییەتی  لەسەر  بۆچوونەکان  بەاڵم 

ژێر  لە  گشتی  بە  واڵتانەدا،  لەو  شووناس 

کاریگەریی ھاوتا ڕۆژئاواییەکانی خۆیاندا بووە. لە 

کۆمەڵگەکانی ڕۆژئاوا، لێکۆڵینەوەی ئەنجامدراو 

تایبەت  بە گشتی  لەسەر سیاسەتی شووناس، 

خاوەن  کەمینەکان،  گرووپە  چاالکی  بە  بووە 

بەرژەوەندی و چاالکوانانی سیا�سی، لەبەرئەوە، 

دەیەی  لە  سەرھەڵدانەکە�سی  بواری  زۆرکات 

نوێیە  بزووتنەوە  لەگەڵ  ھاوتەریب  )١٩٦٠(و 
ھەوڵ  وتارەدا،  لەم  دادەنێن.  کۆمەاڵیەتییەکان 

ئاڕاستەی  لە  شووناس  سیاسەتی  دەدرێت 

ئامانجەکانی لێکۆڵینەوە و گونجان لەگەڵ شوێن 

و کاتی توێژینەوەکە بەکارببرێت. بەواتایەکی تر، 

لە  کە  ڕۆژئاواییەکان  توێژینەوە  پێچەوانەی  بە 

پەیوەندی لەگەڵ بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان و 

لە )خوارەوە بەرەو سەرەوە( تاووتوێیان کردووە، 

ئێمە لە )سەرەوە بۆ خوارەوە( و لە چوارچێوەی 

الیەن  لە  کە  نەتەوەیی  شوونا�سی  سیاسەتی 

دەوڵەتانەوە دەسەپێندرێت، بەکاردەھێنین. لەم 

ئاڕاستەیەدا سەرەتا باس لە شووناس دەکرێت 

جۆرەکانی  و  شووناس  سیاسەتی  کرۆکی  وەک 

پاشان  تاووتوێ دەکرێن،  ئاستە جیاوازەکانی  و 

ئاسای�سی  واتای  و  لە سیاسەتی شووناس  باس 

ئەوان  پەیوەندی  کۆتایشدا  لە  و  نەتەوەیی 

لەگەڵ یەکتری باس دەکرێت.

١-  واتای شووناس 

چەمکی شووناس دوو واتای سەرەکی ھەیە: 

)وەک  ڕەھا  ھاوشێوەیی  و  لێکچوون  یەکەم، 

دووەمیش،  واتای  “ئەوە”(و  شێوەی  بە  “ئەمە” 

جیاوازییە کە لە جێگیری و بەردەوامی کاتییەوە 

و  باوترین  لە  شووناس  دەگرێت.  سەرچاوە 

گشتیترین پۆڵێندا، دابەش دەبێت بۆ دوو جۆری 

دەگەڕێتەوە  کە�سی  شوونا�سی  گشتی.  و  کە�سی 

تایبەتمەندی  )ناو(و  وەک  پیشاندەری  بۆ 

بە کۆمەڵیش  )زیرەکی(، شوونا�سی  کە�سی وەک 

“ئێمە”  وەک  دەداتەوە  پرسیار  کۆمەڵێ  وەاڵمی 

چین؟  و  کێن  تر”  “کەسانی  و  چین  و  کێین 

ئەویش بریتییە لە کۆمەڵە تایبەتمەندییەک کە 

ئەندامیەتی و پەیوەندی کەس لە گرووپ و بە 

گشتی لێکچوونی کەس بۆ گرووپ و کۆمەڵ یان 

یان  یەھودی  )وەک  پیشان دەدات  دەستەیەک 
ئێرانی(. ئەم چەشنە شووناسە ئاستی جیاوازی 

بە کۆمەڵ و  ھەیە و دەستەیەک لە شوونا�سی 

تایبەت تاکو دەگاتە شوونا�سی بە کۆمەڵ لە خۆ 

دەگرێت. بە پێی بوارە سیا�سی- کۆمەاڵیەتییەکان 

دەمێک  لەوانەیە  جیاوازەکان،  ئامانجە  و 

شوونا�سی  تر  دەمێکی  و  نەتەوەیی  شوونا�سی 

دیکە  شوونا�سی  یان  تایەفیی،  یان  ئایینی، 

سوودی لێ وەربگیرێت. 

گرنگترین،  شووناس  نەتەوەیی  ئاستی 

لە  شووناسە  ئاست  ڕەواترین  و  گشتگیرترین 

بەاڵم  کۆمەاڵیەتییەکاندا.  سیستەمە  ھەموو 

پەیڕەوکردنی  پێویستی  بەپێی  دەستڕاگەیشتن 

کەمینەکان  چوارچێوەی  لە  گونجاوە  ستراتیجی 

لە ڕووی زمان، ئایین، ئایینزایی و شتی دیکەوە. 

ئەم چەشنە ستراتیجییە دەتوانێت لە تاکتیکە 
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دەگاتە  تاکو  بگرە  یەکسانکردنەوە  جیاوازەکانی 

ئەندازیاریی کۆمەاڵیەتی  کولتوورخوازیی-  چەند 

لە بەرزی نزمیدا بێت.

٢-  سیاسەتی شووناس 

لە  گرنگبووە  بەشێکی  شووناس  ئەگەرچی 

ژیانی چەند سەد ساڵەی سیا�سی و کۆمەاڵیەتیی 

سەرھەڵدانی  دوای  تەنیا  بەاڵم  هاوچەرخ، 

دەیەی  ساڵەکانی  لە  گشتییەکان  ناڕەزایەتییە 

تێکۆشانە  ناوەندی  چووە  کە  بوو   )١٩٦٠(

بۆ  ئانسپاچ   )١٩٧٩( ساڵی  سیاسییەکانەوە. 

سیاسەتی  چەمکی  لە  سوودی  یەکەمجار 

چاالکی  بە  ئاماژەدان  بۆ  وەرگرت  شووناس 

و  خود  چەمکی  تاکو  ئەندام،  کەم  کەسانی 

کاتە  لەو  بگۆڕێت.  ئەندامان  کەم  کۆمەڵگەی 

بەدواوە، ئەم چەمکە بەزۆری کەوتە بەر باس، 

.بە  کراوە  پێناسە  ڕوونی  بە  دەگمەن  بە  بەاڵم 

چەشنێک کە ئاپیا حەوت واتای بۆ دۆزیوەتەوە:

ئەوەی  لەسەر  سیاسییەکان  مشتومڕە   -١

کە کێ لەخۆ دەگرێت و کێ لەخۆ ناگرێت. 

٢- سیاسییەکان دەتوانن شووناسەکان کۆ 

بکەنەوە.

 ٣- دەوڵەتەکان دەتوانن ڕەفتاری جیاوازیان 

شوونا�سی  کە  خەڵکانێک  لەگەڵ  ھەبێت 

جیاوازیان ھەیە.

ئەو  دوای  بە  دەتوانن  خەڵکان   -٤  

سیاسەتانەدا بچن کە دەناسرێنەوە.

 ٥- سیاسەتە وردەکانی کۆمەاڵیەتی دەتوانن 

ببنە ھۆی ڕەفتاری ناسینەوەی شووناس.

شووناسە  خۆڕسک  شێوەیەکی  بە   -٦  

سیاسییەکان وەک دیاریکردنی شوونا�سی حیزبی 

بوونیان ھەیە.

دەتوانن  کۆمەاڵیەتییەکان  گرووپە   -٧  

ئەو  لەسەر  کاردانەوە  پیشاندانی  بۆ  کۆببنەوە 

بابەتانەی سەرەوە. 

جیاوازەکان،  پێناسە  بۆ  پێداچوونەوە  بە 

لە  بکرێن.  پۆڵێن  ڕوانگەدا  دوو  لە  دەکرێت 

شووناس  سیاسەتی  یەکەمەوە  ڕوانگەی 

و  سیا�سی  کردەوە  لە  فراوان  دەستەیەکی  بە 

بیرۆکە دانان لەسەر بنەمای ئەزمونی ھاوبەش 

تایبەتەوە  گرووپی  الیەن  لە  نادادپەروەری  لە 

دروستبوونی  ئامانجی  زۆرجار  دادەنرێت. 

دابینکردنی  لە  بریتییە  شووناس  سیاسیانەی 

گرووپ  و  کەس  بۆ  سیاسییەکان  ئازادییە 

لەم  خراون.  پشتگوێ  کە  تایبەت  گەلێکی 

لە  شووناس  سیاسەتەکانی  ڕوانگەیەوە 

ستەمکارانەوە  ڕەفتاری  توێکاری  و  شیکردنەوە 

دەستپێدەکات و زۆرجار پانتاییەکەی بزووتنەوە 

Stanford Ency- دەگریتەوە. )سیاسییەکان 

کاتێکدا  لە    )clopedia of philosophy 2020

سیاسەتەکانی  دووەمدا،  ڕوانگەی  لە  کە 

لە  کە  زانست  مەودایەکی  لە  بریتییە  شووناس 

دیدێکی-تایفی،  ھەمیشە  جیاوازەکان  کۆمەڵگە 

وەک  خۆی  بە  تایبەت  ڕەگەزیی  کولتووریی، 

بانگەشە و دیدی فەڕمی، سروشتی، گشتگیر و 

و  بۆچوون  و  دید  بەسەر  کات  ڕەچاوکردنی  بێ 

بژاردەکانی دیکەدا دەسەپێندرێت و ڕێگر دەبێت 
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و  جیاوازەکان  بۆچوونە  ناسینی  فەڕمی  بە  لە 

بابەتە  بۆ  ڕوانگەکان  و  بۆچوون  لە  گۆڕانکاری 

لەسەر  سیا�سی.  و  کۆمەاڵیەتی  جیاوازەکانی 

وەک  شووناس  سیاسەتی  دەکرێت  بنەما،  ئەم 

دەسەاڵتەکانەوە  خاوەن  لەالیەن  ھەوڵێک 

نموونەکردنی  بە  و  ئاساییکردنەوە  بۆ  دابنرێت 

تایبەت  سیا�سی  یەکەیەکی  بۆ  تایبەت  دیدێکی 

وەک )نەتەوە، واڵت یان ڕێکخراو(.
لەڕووی  شووناس  سیاسەتی  دەکرێت 

بۆ  خوارەوە  )لە  گرووپی  دوو  بۆ  ئاستەوە 

)لەسەرووە  )Identity politics(و  سەرەوە( 

دابەش   )politics of identity( خوارەوە(  بۆ 

بە  دەکات  ئاماژە  یەکەم  ئاستی  بکرێت. 

کولتوور،  ڕێگەیەوە  لە  خەڵک  کە  دیاردەیەک 

شووناس و پێکھاتەی ڕکابەری دەسەاڵت و ئەو 

بەسەر  سەپێنراوە  لەسەرەوە  کە  سەرمایەیەی 
ئاڵەنگاری  ڕووبەڕووی  کۆمەاڵیەتییاندا،  ژیانی 

لەسەر  دانوستانی  یان  بکەنەوە،  ڕووخان  یان 

بەگشتی  دووەم  ئاستی  کە  کاتێکدا  لە  بکەن. 

ئەوان  بەپێی  کە  دیاردانەی  بەو  دەکات  ئاماژە 

ئابوورییەکان  و  سیاسیی  کۆمەاڵیەتیی،  بوونە 

بە  بدات  شێواز  ھەوڵدەدات  لەسەرەوە 

بنەمای  لەسەر  کۆمەڵەکان  بە  شووناسە 
ئاڕاستەی  لە  شوێن،  و  زمان  ڕەگەز،  نەتەوە، 

سەرەکی  پێکھاتەی  و  چاالکی  لە  تێگەیشتن 

تا  گەلێکی  چوارچێوە  لەسەر  سیاسەت، 

ڕادەیەک جێگیر و ئاسایی کراوە. ئاستی یەکەم 

زۆرجار ڕێکخستنە لەسەر تەوەرەی ئەزموونێکێ 

دیاریکراو  گرووپێکی  ڕوانگەی  یان  تایبەت، 

دەیانەوێت  و  ھەیە  شووناسییان  دیدێکی  کە 

خۆیان و شکۆیان بە فەڕمی بناسرێن. کەوابوو 

قاڵبێکی  ئاستەدا  لەم  شووناس  سیاسەتی 

ستراتیجییە بۆ بەرگری و ئامڕازێکە بۆ دژایەتی 

و  تێکەڵی  دەیانەوێت  کە  گوشارانەی  ئەو 

و  کۆمەاڵیەتیی  جیاوازییە  لەو  بکەن  یەکسانی 

لە  دەکەن.  لەسەر  پێداگری  و  کولتوورییانە 

شووناس  سیاسەتی  دووەمی  ئاستی  کاتێکدا 

فەڕمی،  سیاسەتی  چەشنێک  لە  بریتییە 

الیەن  لە  کە   )public( گشتی  و  پێکھاتەیی 

دەوڵەتان، پارتەکان و ڕێکخراوە ھاوبەشییەکان 

)Corporate institutions( لە بەستێنی سیا�سی 

شارەکان، ناوچە و دەوڵەتان دەسەپێندرێت. لە 

کۆمەڵگە دیموکراتییەکاندا، دەوڵەت و کۆمەڵگە 

بە گشتی لەسەر سیاسەتی شوونا�سی سەپێنراو 

دیموکراتییەکاندا  نا  کۆمەڵگە  لە  بەاڵم  ڕێکن، 

و  جۆر  کە  ھەڵکەوتووەکانن  ئەوە  گشتی  بە 

چۆنێتییەکەی دیاری دەکەن. 

٣- واتای ئاسای�سی نەتەوەیی

و  نوێیە  چەمکێکی  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

بەاڵم  نوێیەوە،  سەردەمە  بەم  پەیوەندیدارە 

مرۆڤ  ژیانی  ئەندازەی  بە  ئاسایش  چەمکی 

ھاتە  مرۆڤ  کاتێکدا  لە  ھەیە.  مێژووی  و  کۆنە 

سەر زەوی، بەردەوام یەکەم خەم و دڵەڕاوکێی 

مرۆڤ  ژیانی  بووە،  بوونیی  و  مانەوە  پاراستنی 

هەبووە.  ئاسایشەوە  دابینکردنی  بە  پەیوەندی 

چەمکی  گۆڕانکاریی  مێژوویی،  تێڕوانینێکی  بە 
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ئەو  دەبینرێت.  قۆناغدا  چوار  لە  ئاسایش 

کۆمەڵگەی  شێوەی  کۆنترین  لەگەڵ  قۆناغانە 

ھاوتایە.  پێشکەوتووترینی  دەگاتە  تاکو  مرۆڤ 

لەسەر ئەم بنەمایە، پێناسەکردنی ئاسایش بۆ 

پاراستن و مانەوەی بوون، لەگەڵ کۆمەڵگەیەکی 

ھەڕەشە،  نەبوونی  و  ئاسایش  پێناسەی  کۆن، 

پێناسەی  پێشکەوتوو،  کۆمەڵگەیەکی  لەگەڵ 

توانا،  و  دەسەاڵت  بەدەستھێنانی  لە  ئاسایش  

کۆتایشدا  لە  و  مۆدێرن  کۆمەڵگەیەکی  لەگەڵ 

و  ھاوتەریبی  لەگەڵ  ئاسایش  پێناسەی 

پێشکەوتوودا،  زۆر  کۆمەڵگەیەکی  لە  ھاوکاری 

پەیوەندییەکی زۆر نزیکیان ھەیە.

دوو  لە  دەکرێت  ئاسایش  پێناسەکانی 

لە  بکرێن.  پۆڵێن  نەرێنییەوە  و  ئەرێنی  ڕوانگەی 

ڕوانگەی نەرێنییەوە ئاسایش بە واتای نەبوونی 

مەتر�سی، ھەڕەشە و بوونی تا ڕادەیەك دڵنیایی 

لە  بەرامبەردا  لە  کراوە.  پێناسە  ئاسوودەیی  و 

ڕوانگەی ئەرێنییەوە بۆ ئاسایش پاراستنی ژیان 
شێوازی  پاراستنی  بەڵکو  نییە  گرنگ  بەتەنیا 

لە  ئاسایش  ئامانجی  دەکات.  پەیدا  گرنگی  ژیان 

دیسپلین  جێگیرکردنی  نەرێنییەوە  ڕوانگەی 

و  ئامڕازین  مەترسییەکانیش  و  جێگیرییە  و 

کاتێکدا  لە  دەرەکییە.  سەرچاوەکەشیان 

و  یەکگرتوویی  ئەرێنی  ڕوانگەی  ئامانجی  کە 

و  دەروونی  مەتر�سی  سەرچاوەی  و  یەکێتییە 

چۆنییەتییەکە�سی بەرنامەییە.

بە پێچەوانەی ئاسایش، نەتەوە چەمکێکێ 
ڕاستەوخۆی  پەیوەندییەکی  کە  مۆدێرنە 

پەیوەندی  ڕاستیدا  لە  ھەیە.  دەوڵەت  لەگەڵ 

دەوڵەت  لەگەڵ  نەتەوە  چەمکی  ڕاستەوخۆی 

بابەتێکێ نوێیە کە مێژووەکەی ھاوتەریبە لەگەڵ 

ناسیۆنالیزمی )نەتەوەپەرستی( نوێ و پەیوەستە 

کۆمەاڵیەتیی  و  سیا�سی  و  ھزری  گۆڕانکاری  بە 
نۆزدەیەم. ھۆشیاری  لە دوای سەدەی  ئەوروپا 

و  گەل  بە  پەیوەستبوون  واتای  بە  نەتەوەیی 

و  نەتەوەیی  دەوڵەتی  دروستبوونی  پێویستی 

خۆماڵییە  دەوڵەتێکی  یان  دەسەاڵت،  بوونی 

بەم  نییە،  درێژی  مێژووییەکی  ئەمەش  و 

واتا  ڕابردوودا  لە  نەتەوەش  چەمکی  ھۆکارە 

سیاسییەکەی ئەمڕۆی نەبووە. 

تێکەڵکردنی چەمکی کۆنی ئاسایش لەگەڵ 
زۆری  ھزری  مشتومڕی  نەتەوە،  نوێی  چەمکی 

وایە  باوەڕیان  کەس  ھەندێک  وروژاندووە. 

ھەر  نەک  نەتەوەیی  ئاسای�سی  چەمکی  کە 

واڵتان  چونکە  وێرانکەریشە،  بەڵکو  دەگمەنە، 

لە  یان  دەجەنگن،  یەک  لەگەڵ  بەھانەیە  بەو 

لەگەڵ  دەکەن.  سەرکوت  نەیارەکان  ناوخۆدا 

نەتەوەیی  ئاسای�سی  بەدواداچوونی  ئەوەشدا 

ئەمڕۆکەدا،  نێودەوڵەتی  سیاسەتی  بواری  لە 

پشتگوێنەخستنی  بخرێت.  پشتگوێ  ناکرێت 

لەگەڵ  دەگرێت،  سەرچاوە  بابەتەوە  لەم 

بە  کە  نەتەوەییەکان  دەوڵەتە  دروستبوونی 

خاوەن  دەوڵەتانی  دروستبوونی  و  بەڵێننامە 

ئەوەش  پێکرد،  دەستی  )جوگرافیایی(  زەوی 

پاساو بوو بۆ ئاسای�سی نەتەوەیەک، کە لەسەر 

زەوییەکی دیاریکراو و لە ژێر چاودێری دەوڵەتێکی 
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نەتەوەیی  ئاسای�سی  کەوابوو  دەژیا.  تایبەتدا 

کۆمەڵێک  بەرپەرچدانەوەی  بە  پەیوەستە 

دەوڵەت-  بوونی  ڕووبەڕووی  کە  مەتر�سی 

دیاریکراودا  خاکێکی  سنووری  لە  نەتەوە، 

دەبێتەوە. لە ئاستی نەتەوە، دەوڵەت و کۆمەڵگە 

کاتێک ئاسایشیان ھەیە، یەکەم لەژێر مەتر�سی 

لەناوچووندا نەبن. دووەم، بە شێوەیەکی ئەرێنی 

بتوانن بەھاکانی ناوخۆی خۆیان پەرەپێبدەن.

لەگەڵ  شووناس  سیاسەتی  پەیوەندی   -٤

ئاسای�سی نەتەوەیی

کە  لێکۆڵینەوەیەی  ئەو  سەرەکی  ناوەڕۆکی 

ئاسای�سی  لە  تێگەیشتن  لەسەر  ئەنجامدراوە 

ئەو  لەگەڵ  )ھەڕەشەکان(  واتای  نەتەوەیی، 
پرسیاری  �سێ  بە  دراونەتەوە  کە  وەاڵمانەی 

شووناس(ی  و  ئامابج  )سەرچاوە،  سەرەکی 

ئەو  وەاڵمی  ڕەچاوکردنی  بە  چییە.  ھەڕەشە 

McSwee- )مەکسوینی(  سەرەوە  )پرسیارانەی 

توێژینەوەی  قۆناغی  چوار  بە  ئاماژەی   )ny

ئاسای�سی داوە، کە ئەوانیش بریتین لە بیرۆکەی 

سیاسیی  ئابووریی  سیاسیی،  زانستی  سیاسیی، 

چڕبوونەوەی  ناوەندی  کە  کۆمەڵناسیی  و 

هاوبەش(  )ئاسای�سی  شێوەیە  بەم  ھەرکامیان 

)ئاسای�سی  ستراتیجی،   ،)common security(

international/com- نێودەوڵەتی(  )گشتی- 

بە  مرۆیی.  ئاسای�سی  و   )prehensivs security

لەسەرەتاکانی  کە  کۆتا  قۆناغی  ئەو،  بۆچوونی 

دەیەی )١٩٩٠( دەستی پێکردووە، لەسەر ئەوە 

دەکاتە  کار  تێگەیشتن  چۆن  کە  چڕبووەتەوە 

سەر ئاسایش و لەسەر ئەم بنەمایە، پێداگری 

کردووە لەسەر گرنگی شووناس و دروستکردنی 
بواری  لە  واتایەکی دیکە، بەگشتی  بە  ئاسایش. 

نەتەوەیی  ئاسای�سی  ئاسایشیدا،  بابەتەکانی 

بەاڵم  جێگیربووە،  سەرەکی  چەمکێکی  وەک 

نەکردۆتەوە  نەتەوە  لە  بیری  زۆر  ئەوەیە  سەیر 

ناوەندی  لە ڕاستیدا  وەک یەکەیەکی ئاسای�سی. 

گرنگیدانەکەی یەکەکانی سیا�سی و دەزگاکانی- 

دەوڵەت- بووە و بەشەکانی سیا�سی و سەربازیی 

خۆمان  بۆچوونی  ئەگەر  بەاڵم  دروستکردووە. 

بەشێکی  ئەوا  چڕبکەینەوە،  نەتەوە  لەسەر 

کۆمەڵگە  ئاسای�سی  بە  کە  دەردەکەوێت  دیکە 

دەناسرێت. کەوابوو ئاسایش دەتوانێت ھەردوو 

شێوەی فیزیایی ڕاستەقینە و دۆخی ھزری لەخۆ 

بگرێت. لە کاتێکدا یەکەمیان گرنگی دەدات بە 

دووەمیان  و  فیزیایی  ھەڕەشەی  لە  ڕزگاربوون 

ئاسایش.  بە  ھەستکردن  بە  دەدات  گرنگی 

ئەدەبیاتەی  ئەو  لەسەر  چڕبوونەوە  بێگومان 

کە لەم دەیەی کۆتاییە لە ئێران بەرھەم هاتووە، 

پیشانی دەدات کۆمەڵێ بابەت ھاوشێوەی وەک 

و... گشتی  ئاسای�سی  کۆمەاڵیەتیی،  ئاسای�سی 

بەاڵم  بەکارھاتووە.  توێژەرانەوە  لەالیەن  تاد، 

لەم  کە  نەداوە  شرۆڤەیەکیان  ھیچکامیان 

ئاسوودەیی  مەبەست  ئاسایشانەدا،  چەشنە 

چ  بەرامبەر  لە  گرووپێکە  چ  یان  کەسێک،  چ 

شتێک و بە چ ئامڕاز و شێوازێک.

ئەوانەی بەدوای یەکگرتنەوەن لە ناو ڕەوتی 

ئینگلیزی و ڕەوتی ئەبریستویت )وەیڵز( لە ڕێگای 
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ئاسای�سی  توێژینەوەی  پرسیاری  ژێر  خستنە 

کۆمەڵگەکان  مرۆڤی  یان  کەس  نەتەوەییەوە، 

بە ئامانجی ئاسایش دادەنێن کە کێشەی ئەوان 

کۆنەکان  لێکۆڵینەوە  پێچەوانەی  بە  و  دەوڵەتە 

ڕەوتی  نازانن.  دەرەکی  کێشەی  بە  کێشەکە 

بیرۆکەدانان  سێیەمی  شەپۆلی  وەک  پاریسیش 

باوەڕەکانی  لە  بەگشتی  ئاسایش  لەبواری 

بە  حەز  زیاتر  وەرگرتووە،  ئیلھامی  بۆردیۆوە 

لەگەڵ  تێکەڵکردنی  و  دەکات  ناوخۆ  ئاسای�سی 

ئاسای�سی دەرەکی.

ئاسایشیی،  توێژینەوەی  بیرۆکەدانەرانی 

دەوڵەتێکی  سەرھەڵدانی  خوازیاری  ھەمیشە 

بەھێزبوون و ئاسایشیان وەک پارێزەری واڵتێک 

کۆتاییەکانی  لە  داناوە.  دیکە  واڵتانی  ھێر�سی  لە 

گەیشتن،  دەرەنجامە  بەو   )١٩٨٠( دەیەی 

لەسەرچاوە  یەکێکە  خۆی  دەوڵەت  کە 
ئامڕازی  و  توانا  و  نائارامیی  بنەڕەتییەکانی 

سنووردارکردن  بۆ  ھەیە  سەرنجڕاکێ�سی 

لەبەرئەوە  کۆمەڵگە.  لە  ھەڕەشەکردن  و 

دەوڵەت،  تەوەرەی  لەسەر  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

کۆمەڵگە  تەوەربوونی  و  سەرچاوە  بەرامبەر  لە 

ئاسایشدا  قووڵکردنەوەی  و  جێگیرکردن  لە 
الوازبوو. لەم ناوەدا، ڕەوتی کۆپنھاگ کە لە ڕیزی 

بە  ئاسایشدایە،  توێژینەوەی  دووەمی  شەپۆلی 

)لەسەر  کۆمەڵگەیی  ئاسای�سی  لە  باسکردن 

لە  تایبەتی  شوێنگەیەکی  شووناس(  تەوەری 

گۆڕانکارییەکانی ئەم دوواییەدا ھەبووە.

پەڕتووکی  لە  نوزان  باری  کە  کاتێک 

ئاسای�سی  کە  زانی  ترس(  و  دەوڵەتان  )خەڵک، 

سیاسیی،  سەربازیی،  جیاوازی  ئاستی  نەتەوەیی 

بۆ  ھەیە،  ژینگەیی  و  کۆمەاڵیەتیی  ئابووریی، 

یەکەمجار بوو، بابەتەکانی کۆمەاڵیەتی لەسەر 

ئاڵەنگارییە  لە  یەکێک  وەک  شووناس  تەوەری 

دانا.  دەوڵەتەکاندا  لەبەردەم  سەرەکییەکان 

چییەتی  و  سەرچاوە  ھەرچەندە  کەوابوو، 

کۆنەوە  ڕوانگەی  چاو  لە  ھەڕەشەکان 

ئامانجی  وەک  دەوڵەت  بەاڵم  بوو،  جۆراوجۆر 

ساڵی  مابوویەوە.  نەگۆڕی  بە  ھەر  ھەڕەشە 

نەتەوەیی  شەڕە  ھەڵگیرسانی  دوای  و   )١٩٩٣(

)لە  ئەوروپا،  ڕۆژھەاڵتی  لە  تایەفیییەکان  و 

بوزان  سۆڤییەت(  ھەڵوەشانەوەی  دوای 
کاری  بابەتی  و  کۆچ  )شووناس،  پەڕتووکی  لە 

ئالی  ھاوکاری  بە  و  ساڵ  ھەمان  لە  ئاسایش( 

بۆ  دانا  زیاتری  قوورساییەکی  نوو�سی،  ڤیۆر 

ناوبانگی کۆمەڵگەی ئاسایشیی. بەوشێوەیە کە 

بوو  یەکێک  کۆمەڵگە  پێشوویدا  پەڕتووکی  لە 

لە ڕووەکانی دەوڵەت و شوونا�سی گرووپەکان، 

و  نیگەرانی  بابەتەکانی  لە  بوو  یەکێکیش 

بیرۆکەدا  لەم  بەاڵم  دەوڵەت.  دڵەڕاوکێی 

کۆمەاڵیەتییەکانیش  گرووپە  یان  کۆمەڵگە، 

و  دادەنرێن  دەوڵەت  ڕووەکانی  لە  یەکێک  بە 

ئاسایش  ئامانجی  یان  سەرچاوە،  ئاستی  بۆ 

کۆمەڵگەیی  ئاسای�سی  بابەتی  بەرزدەکرێنەوە. 

ئاسای�سی  ھەیە.  چۆنییەتی  گرنگی  )شووناس(، 

کە  دەکۆڵێتەوە  ھەڕەشانە  لەو  کۆمەڵگەیی 

شوونا�سی  گرووپێک  ئەگەر  واتا  سەرەکین. 
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بوونی  )ئێمە(یەک  ئیتر  بدات،  لەدەست  خۆی 

نامێنێت کە ھەوڵ بدات چاکی بکاتەوە و بەرزی 

بکاتەوە. ئەمە لەکاتێکدایە کە الوازی ئابووریی، 

سیا�سی  بێتوانایی  سەربازیی،  دواکەوتوویی 

چەشنێک  بە  دەکرێت  ژینگەیی،  کارەساتی  و 

زیندوو بکرێنەوە. لەم بوارەدا ھەندێک باوەڕیان 

وەهایە کە دروستکردنی شوونا�سی بە کۆمەڵ، 

چونکە  نەتەوەکانە،  سەرەتایی  پێویستی 

شووناس جگە لە ھۆشیارکردنەوەی تاک، یان 

ھۆشیارکردنەوەی گرووپ، واتایەکە پێکھاتووە 

یان  گرووپ،  ئامانجی  شوێن،  چەشنێک  لە 

لەم واتایەدایە  ڕەفتار و مێژووی گرووپەکەش. 

کە شووناس شتێکە مانەوە مسۆگەر دەکات.

بە بۆچوونی ڤیۆر و ھاوکارەکانی بابەتەکان، 

کۆمەڵگەیی  ئاسای�سی  پێکھێنەرەکانی  یان 

ھەموویان  کە  چەشنێکە  بە  )ھەڕەشەکان( 

کار  واتا  کۆمەڵن،  بە  ئاسای�سی  ناوەندی  بابەتی 

بابەتانە  لەو  یەکێک  شووناس.  سەر  دەکەنە 

زیاتر  ستوونی  چاودێری  ستوونییە.  چاودێری 

دەچێت.  بەرھەڵستی  و  دژایەتی  چەشنێک  لە 

ناوەندی  دەوڵەتی  چاودێریەدا،  چەشنە  لەم 

دەسەپێنێت  تێکەڵکار  و  تۆکمە  سیاسەتێکی 
دەستکاری  جیاوازەکان  شووناسە  دەیەوێت  و 

بکات و نکۆڵیان لێ بکات و لە ئاکامدا شووناسە 

دەکرێت  گشتی  بە  بکات.  تێکەڵ  جیاوازەکان 

کۆمەڵگە،  ھەڕەشە،  سەرچاوەی  بە  دەوڵەت 

ئامانجی ھەڕەشە و شووناس و چییەتی ھەڕەشە 

دابنرێت.

ئاسای�سی  و  شووناس  سیاسەتی  ب- 

نەتەوەیی ئێران

و  سیا�سی  ڕەوتە  سەرەتا  بەشەدا  لەم 

دەکرێت،  تاووتوێ  ئێران  لە  شووناسییەکان 

یان  نەتەوەیی،  ئاسای�سی  ئاستەکانی  پاشان 

دەوڵەت  کە  دەکرێت،  تاووتوێ  کۆمەڵگەیی 

چەشنێک  بە  دەتوانێت  ئەوانەوە  ڕێگەی  لە 

بدات  ھەوڵ  نەرێنییەوە  یان  ئەرێنی،  ڕووی  لە 

شووناس دروست بکات.

١- ڕەوتەکانی شووناس لە ئێراندا

گۆڕانکارییە  ئاڕاستەی  ڕەچاوکردنی  بە 

گرنگترین  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  مێژووییەکان، 

یان  بەکۆمەڵ،  شوونا�سی  ئاستی  ڕەواترین  و 
شوونا�سی نەتەوەیی �سێ سەرچاوەی پێکھێنەری 

ئێرانییبوون،  وەک  ھەیە  ئێرانی  شوونا�سی 

ھیچ  ناکرێت  کە  نوێگەریی،  و  ئیسالمییبوون 

لەوەش  جگە  بێت.  کەمتر  دیکە  لەوی  کامیان 

لە  بەکۆمەڵیش  سیاسەتی  دیکەی  ئاستی 

گرنگییان  ڕێژەی  پێی  بە  کە  ھەیە،  ئێراندا 

بەپێی  بێت.  ئایینزا  و  ئایین  تایەفیی،  دەکرێت 

یاسای بنەڕەتی کۆماری ئیسالمیی ئێران هەشت 

کورد،  فارس،   : لە  بریتین  ناسراوە  نەتەوەی 

بەلوچ، عەرەب، تالش، لوڕ، تورکمان و ئازەری. 

شوونا�سی ئایینزاییش بریتییە لە سوننە و شیعە 

و شوونا�سی ئایینیش جگە لە ئیسالم، مەسیحی، 

بە ڕەچاوکردنی ئەوەی  یەھودی و زەردەشتییە. 

کە شووناسەکانی دیکە لە یاسای بنەڕەتیدا بە 

فەڕمی نەناسراون، پشتگوێ خستنیان لەالیەن 
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توانایی  بێ  یان  الوازی،  نیشانەی  دەوڵەتەوە 

دەوڵەت دانانرێت. 

سیاسەتی  تاکیشدا،  ئاستی  لە  کۆتاییدا  لە 

چەشنە  ئەم  کاریگەرە.  زۆر  ڕەگەزیی  شوونا�سی 

گرنگی  ئێراندا  مێژوویی  نەریتی  لە  شووناسە 

تاڕادەیەک  بارودۆخەش  ئەو  و  پێنەدراوە 

جیھانی  دووەمی  شەڕی  پاش  بەاڵم  ئاشکرایە، 

بیرۆکە  گەشەکردنی  و  دروستبوون  و 

فێمینیستییەکان، بوو بە کێشەیەکی گرنگ لەو 

دەچوون  پێشکەوتن  بەرەو  کە  کۆمەڵگەیانەی 

و  دروستبوون  لەپێناو  بۆیە  ئێران.  وەک 

یەکسانە  کە  نەتەوەیی،  شوونا�سی  بەھێزبوونی 

دەبێت  نەتەوەیی،  یەکێتی  و  یەکگرتوویی  بە 

گرنگی  بگیرێت.  لەبەرچاو  ژنانیش  شوونا�سی 

ئەم بابەتە بە گشتی لەم ڕووەوەیە کە مافی ژنان 

یەکێکە لە بابەتەکانی گفتوگۆی بەرەو پێشچوو 

ناوەندەکانی  لەالیەن  و  نێودەوڵەتی  ئاستی  لە 

ھێزەوە پشتگیری دەکرێت.

ئاسای�سی  پیشاندەرەکانی  و  ئاست   -٢

سیاسەتی شووناس

ئاسای�سی  جیاوازەکانی  ئاستە  بەپێی   

ئاستدا  پێنج  لە  دەوڵەت  ئێران،  لە  نەتەوەیی 

ئاستی  لە  شووناسییەکان  سیاسەتە  دەتوانێت 

ئەم  کە  بیسەپێنێت  و  بگرێتەبەر  گشتیدا 

سیاسیی،   ، سەربازیی   : لە  بریتیین  ئاستە  پێنج 

لە  دەوڵەت  کۆمەاڵیەتیی.  و  ژینگەیی  ئابووریی، 

دەتوانێت  یەکسانکردن،  بۆ  سەربازییدا  ئاستی 

نەتەوەیی  شوونا�سی  بە  گەیشتن  پێناو  لە 

سەر  بکاتە  سەربازیی  ھێر�سی  یەکگرتوو، 

ئایینزاییەکان.  و  ئایینی  و  تایەفیی  شووناسە 

دەرکردنی  بە  دەوڵەت  سیاسیشدا،  ئاستی  لە 

تایەفیی  شوونا�سی  دەتوانێت  جیاکاری،  یاسای 
ڕەگەزی  تەنانەت  و  ئایینزاییەکان  و  ئایینی  و 

بکات.  بە شێوەیەکی ڕێکخراو سەرکوت  ژنانیش 

دەوڵەتی  پێڕانەگەیشتنی  ئابووریشدا،  ئاستی  لە 

شووناسە  بە  دەسەاڵت  پێدانی  یان  ناوەندی، 

بە  ئایینزایی  و  ئایینی  و  تایەفیی  جیاوازەکانی 

ئابووریی  ستراتیجی  بەدواداچوونی  مەبەستی 

وەستانی  ھۆی  ببێتە  دەتوانێت  ناوچەیی، 

ئەو بۆچوونە  بابەتەش  ئەم  بێکاری.  و  ئابووریی 

شێوەیەکی  بە  دەوڵەت  کە  دەکات  بەھێز 

)وا  دەکات  سەرکوت  ئەوان  شوونا�سی  ڕێکخراو 

لە  ڕێکخراو  شێوەیەکی  بە  دەوڵەت  کە  دانراوە 

دانەناوە(.  بەرنامەی  یەکسانکردندا  ئاڕاستەی 

ھەروەھا پەیوەستبوونی دەوڵەت بە کۆمەڵگەوە 

جۆری  لەسەر  دەتوانێت  باج،  وەرگرتنی  بۆ 

سیاسەتی شوونا�سی سەپێنراو کاریگەر بێت. لە 

ئاستی ژینگەشدا، پیسبوون و گۆڕانکاریی کەش 

تایەفیی،  شوونا�سی  کە  ناوچانەی  لەو  ھەوا  و 

ببێتە  دەتوانێت  زۆرینەن،  ئایینزایی  یان  زمانی، 

دروستبوونی  و  ژیان  شێوەی  گۆڕانکاری  ھۆی 

دەوڵەت  نموونە،  بۆ  بۆیان.  زۆر  کێشەی 

پیتاندنی  لەسەر  تاقیکردنەوە  بە  دەتوانێت 

شووناس  گۆڕانکاری  ھەورەکان  دەستکردی 

کۆمەڵێک  دەکرێت  کۆتاییدا،  لە  ببات.  بەڕێوە 

ھەڕەشەکانی  لەسەر  بکرێت  باس  پیشاندەر 
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گرووپەکان  شوونا�سی  کە  کۆمەڵگەیی، 

دەتوانن  پیشاندەرانە  ئەم  دەکەن.  سەرکوت 

زۆرەملێ،  کۆچی  وەک  ھەبن،  ئاستێکدا  ھەر  لە 

ئاستەنگی یاسایی و کرداریی لە فێرکردنی زمان و 

ڕێکخستنی ڕێوڕەسمی باو، وەک جەژن و پرسە و 

شوێنە ئایینزاییەکان. لەم خشتەیەی خوارەوەدا 

شووناسییەکانی  و  سیا�سی  ڕەوتە  پەیوەندی 

دەوڵەت و ئاست و ئاسای�سی نەتەوەیی دەبینرێن.

خشتەی ١: پەیوەندی جۆرەکانی سیاسەتی شووناس لەگەڵ ئاست و 

پیشاندەرەکانی سیاسەتی نەتەوەیی

٣- شێوازی لێکۆڵینەوە 

ناتوانرێت  کە  ئەوەی  ڕەچاوکردنی  بە 

)پێنج  شوونا�سی  سیاسەتەکانی  کاریگەریی 

ئاسای�سی  لەسەر  ئێران  دەوڵەتی  ڕەوتەکە( 

کۆمەڵگە لە ھەموو ئاستەکانیدا دیاری بکرێت 
پێوانەکاری  و  بودجە  سنوورداری  )بەھۆی 

پەروەردە  بۆیە  ئێران(،  لەسەرانسەری  مەیدانی 

گشتگیر  دەزگای  گرنگترین  وەک  فێرکردن  و 

شووناس  سیاسەتی  پیشاندەری  باشترین  و 

دیاریکرا. لە ڕاستیدا پێشبینییەکانی ئێمە ئەوەیە 

خۆڕسک  دیاردەیەکی  کۆمەڵ  بە  شوونا�سی  کە 

و  دەستھاتووە  بە  تەواوی  بە  بەڵکو  نییە، 

دەروونی،  بە  بکەن  شووناسەکان  ئەوەی  بۆ 

گرنگترین  لە  یەکیک  بە  فێرکردن  و  پەروەردە 

کۆمەڵگەدا  لە  ئامڕازەکان  کاریگەرترین  و 

خوێندن  پەڕتووکەکانی  و  دەکرێت  ھەژمار 

سەرچاوەن  متمانەترین  جێی  و  باشترین 

بێگومان  شووناس.  سیاسەتی  ناسینی  بۆ 
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خوێندنیش  پەڕتووکەکانی  چییەتی  و  ژمارە 

پەڕتووکەکانی  ھەموو  لەناو  کەوابوو  جیاوازن. 

کۆمەاڵیەتی  وانەی  پەڕتووکەکانی  خوێندندا، 

ھەموو  لە  زیاتر  کە  ناوەندی  یەکەمی  قۆناغی 

سیاسەتی  پیشاندەری  دیکە  پەڕتووکەکانی 

ھەڵبژێردراوە.  نموونە  وەک  شووناسن، 

سیاسەتی  تایبەتمەندکردنی  مەبەستی  بە 

بە  ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  شوونا�سی 

ئەنجامدراوەکان)4(   توێژینەوە  لە  سوودوەرگرتن 

ئامانجە  لەگەڵ  گونجاوەکان  گۆڕانکارییە  و 

دیاریکەر  وەک  گشتی  بە  بەدەستھاتووەکان، 

پەڕتووکە  لە  شوونا�سی  سیاسەتی  بۆ 

کۆمەاڵیەتییەکاندا ھەژمارکرا.

١- بەھا و ڕەفتارەکان )میوانداری و جەژنی 

نەورۆز و یەکتاپەرستی و مافی مرۆڤ(.

٢- میراتی کولتووری )ئێرانی( و شوێنە ئایینی 

و ئایینزاییەکان )ئیسالمیی(.

٣- ناوداران و کەسایەتییە دیارەکانی ئێرانی 

و ئیسالمیی و ڕۆژئاوایی.

ئێرانییەکان  بەسەرھاتە  و  ڕووداو   -٤

ئیسالمیی  نەوت(،  پیشەسازیی  )خۆماڵیکردنی 

)بەسەرھاتی کۆچی پێغەمبەر”د.خ”(.

٥- میراتی کولتووری )ئێرانی، ئیسالمیی (.

و  ئایینزاییەکان  و  ئایینی  ڕێوڕەسمە   -٦

ھێماکانی ئێران )جەژنی ڕەمەزان و ئااڵی ئێران و 

جل و بەرگی ڕەسەنی ئێرانی(.

)ئاگاداربوون  ئێران  جوگرافی  شوێنگەی   -٧

شوێنگەی  و  واڵت  ژینگەیی  تایبەتمەندی  لە 

تایبەتی ئێران لە ناوچەکە و جیھاندا(.

٨- وردە کولتوورە تایەفیییەکان. 

ئەم  شێوازی  بابەتەکە  ڕەچاوکردنی  بە 

ناوەڕۆکی  تاووتوێکردنی  لە  توێژینەوەیە 

سوودوەرگرتن  بنەمای  لەسەر  پەڕتووکەکان 

چۆنییەتی،  ناوەڕۆکی  شیکاری  تەکنیکی  لە 
باوی  شێوازێکی  کە  پێوانەیی  ئاڕاستەی  یان 

و  سەرچاوە  شیکردنەوەی  بۆ  توێژینەوەیە 

سەرچاوە  تایبەت  بە  چۆنییەکان،  زانیارییە 

پەڕتووکی  وەک  وێنەدارەکان،  و  نووسراو 

پەڕتووکەکانی  و  دەکرێت  ھەژمار  خوێندن 

وانەی کۆمەاڵیەتی قۆناغی یەکەمی ناوەندی کە 

قوتابخانەکانی  لە   )١٤٠٠-١٣٩٩( ساڵەکانی  لە 

خراونەتە  نموونە  وەک  خوێندراون،  ئێراندا 
شیکاری  بە�سی  لە  ناوەڕۆکی.  لێکۆڵینەوەی  ژێر 

ئاسای�سی سیاسەتی شووناسیش،  لێکەوتەکانی 

لەالیەکەوە پڕە لە شیکاری و دەرەنجامی لۆجیکی 

لە نێوان یەکێتی نەتەوەیی و ئاسای�سی نەتەوەیی 

و جەخت لەسەر بنەمای ھزری کراوەتەوە و لە 

ھاوسەنگ  شووناس  سیاسەتی  شوێنێک  ھەر 

ئاڕاستە  هیچکامیان  ئەوەی  )لەبەر  وەرگیراوە،  جیاواز  لێکۆڵینەوەی  لە  سوود  دەوڵەت،  شونا�سی  سیاسەتی  پیشاندەرەکانی  ژماردنی  بۆ    -٤
جیاوازەکانی شونا�سی بەکۆمەڵیان پێکەوە تاووتوێ نەکردوە تەنیا الیەنێکی ئەویان، وەک شونا�سی نەتەوەیی، شونا�سی تایەفەیی،یان شونا�سی 
ئاینی لەبەرچاوگرتووە( کە بریتین لە: یاوەری )١٣٧٣(، ساڵحی عومران و شەکیباییان)١٣٨٦(، ساڵحی عومران و ئەوانی تر)١٣٨٧(، مەنسوری 
و فەرەیدونی)١٣٨٨(، نەوشادی و ئەوانی تر)١٣٩٠(، هاشمی و قوربان عەلی زادە)١٣٩٣(، قادر زادە)١٣٩٣(، ڕەهبەری و ئەوانی تر)١٣٩٣(، 

ئەزغەندی و محەمەدی میهر)١٣٩٥(، پور شوکری و ئەوانی تر)١٣٩٩(.
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بەالی  بووە  مەیلی  ئەوا  بووبێت  گونجاو  و 

بەھێزکردنی یەکێتی و یەکگرتنی نەتەوەیی و لەو 

ئاسای�سی  بەھێزکردنی  ئاڕاستەی  لە  شوێنەدا 

شوێنێکیش  لەھەر  و  شیکراوەتەوە  نەتەوەیی 
مەیلەکە بەرەو نەبوونی ھاوسەنگی و گونجاوی 

ئاسای�سی  الوازکردنی  ئاڕاستی  بە  ئەوا  بووبێت، 

نەتەوەیی شیمان کردووەتەوە. لەالیەکی دیکەوە 

بۆ بەھێزکردنی بەڵگەنامەکانی خۆمان، سوودمان 

لێکۆڵینەوەکانی  و  توێژینەوە  دەرەنجامی  لە 

ھاوتەریب وەرگرتووە، وەک دوانەیەک.

ج- سیاسەتی شووناس لە پەڕتووکی وانەی 

کۆمەاڵیەتی و ئاسای�سی نەتەوەیی لە ئێران. 

لەم بەشەدا سەرەتا پێناسەی دۆزینەوەکان 

سیاسەتی  جیاوازەکانی  ڕەوتە  پاشان  دەکەین، 

شوونا�سی دەوڵەت لە پەروەردە و فێرکردندا بە 

جیا تاووتوێ دەکەین و کاریگەری ئەوان لەسەر 

ئاسای�سی نەتەوەیی باس دەکەین.

١- پێناسەی دۆزراوەکان

لە �سێ پەڕتووکی وانەی کۆمەاڵیەتی قۆناغی 

ڕستە   )٥٧٨٧( بەگشتی  ناوەندی،  یەکەمی 

تاووتوێ کراوە کە فراوانییەکەی پەیوەندی ھەیە 

 ١٧٩٠ : لە  بریتیین  و  و ٩(وە  و ٨   ٧( قۆناغی  بە 

 ٢٠٥١)٣٥.٤٤  ،)٪  ١٩٤٦)٣٣.٦٣  ،)٪٣٠.٩٣(
ڕستەیان   )٪٣٥٨٤)٩.٦١ ژمارەیە  لەم  ڕستە.   )٪

شووناسەوە.  سیاسەتی  بە  ھەبووە  پەیوەندیان 

 ١٢٠٣ چەشنەیە  بەم  قۆناغێکیش  ھەر  بە�سی 

 .)٪ ٣٣.٥٧ ٪(، ١٢٤٩)٣٤.٨٥ ٪( ١١٣٢)٣١.٥٨(

وێنە   )١٣٣٣( گشتی  بە  وێنەکانیش،  لەسەر 

تاووتوێ کراوە. پێویستە بگوترێت کە ھەندێک لە 

خۆ  لە  کۆمەڵیان  بە  شووناسێکی  چەند  وێنەکان 

دەگرت، بۆ نموونە وێنەی کەسێک بە جل و بەرگی 

بەلوچەوە، جگە لەوەی کە پیشاندەری شوونا�سی 

تایفیی بەلوچە، دەتوانین لە ڕیزی ئایینزایی شوونا�سی 

لە  ھەندێک  کەوابوو  بکرێن.  پۆڵێن  سووننیشدا 

لەبەرئەوە  تاووتوێ کراون.  وێنەکان چەند جارێک 

ئەم  زیادبوون.  وێنە   )١٣٧٨( بۆ  وێنەکان  ژمارەی 

ژمارەی وێنانە بە�سی قۆناغەکانی )٧ و ٨ و ٩( بەم 

 ،)٪  ٤٦٩)٣٤.٠٣  ،)٪  ٤٤٦)٣٢.٣٧ شێوەیەیە. 

٤٦٣)٣٣.٦ ٪(. لەم خشتەی خوارەوەدا فراوانی و 

ڕێژەی سەدی وێنە تاووتوێکراوەکان دەبینرێن. 

خشتەی ٢: فراوانی و ڕێژەی سەدی وێنە تاوتوێ کراوەکان
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سێدا  ژمارە  خشتەی  لە  کە  ھەروەک 

بە  پەیوەستە  فراوانی  زۆرترین  دەبینرێت، 

کە  نەتەوەییدا،  ئاستی  لە  شووناس  سیاسەتی 

بووە.  ڕستە   )٣١١٨( گشتییەکەی  فراوانییە 

ئایینزایی  شوونا�سی  سیاسەتی  ئەویش  دوای 

بە  و  بووە  ڕستە   )٢٨٢( فراوانییەکەی  کە 

جیاوازییەکی زۆرەوە دووەم پلەی بەدەستھێناوە. 

فراوانییەکەی  تایەفیی  شوونا�سی  سیاسەتی 

ئایینیش  شوونا�سی  سیاسەتی  و  ڕستە   )١٢١(
لەڕووی   کە  بووە  ڕستە   )٦٣( فراوانییەکەی 

گرنگیەوە لە پلەی �سێ و چواردا ھاتوون.

پەڕتووکەکانی  ناوەڕۆکی  شیکاری  لە 

ناوەندی،  یەکەمی  قۆناغی  کۆمەاڵیەتی  وانەی 

ڕستە   )٪  ١٦.٦(  ٥٩٥ گشتی  شێوەیەکی  بە 

شووناسە  بۆ  هەبووە  نەرێنیان  ئاڕاستەیەکی 

جیاوازەکان لە کۆمەڵگەدا. لەم ڕێژە فراوانەدا، 

 ٥١٩ تایەفیی،  و  ئایینزایی  نەتەوەیی  شوونا�سی 

)٨٦.٩ ٪(، ٦٢)١٠.٤ ٪( و ١٦)٢.٧٪( ڕستە بووە.

لە پەیوەندی لەگەڵ وێنە ھەڵبژێردراوەکانیش، 

بۆ ئەو پەڕتووکانەی لێکۆڵینەوەیان لەسەر کراوە، 

سیاسەتی شووناس بە ڕێژەی ٨٥٥ وێنە )٦٢.٠٥ 

ئاڕاستەکراون.  نەتەوەیی  شوونا�سی  بەرەو   )٪

دوای ئەویش شوونا�سی ڕەگەزیی بە ڕێژەی ٤١٤ 

وێنە )٣٠.٠٤ ٪(، شوونا�سی تایەفیی بە ڕێژەی ٥٨ 

وێنە )٤.٢١٪(، شوونا�سی ئایینزاییش بە ٤٥ وێنە 

)٣.٢٧٪( و شوونا�سی ئایینیش بە ڕێژەی )٦( وێنە 

شوونا�سی  سیاسەتەکانی  لە  گرنگیان  زۆرترین 

دەوڵەت بۆ خۆیان بردووە.

خشتەی ٣: زۆری و ڕێژەی سەدی جۆرەکانی شووناس و ئاڕاستەکانیان
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ئاسای�سی  و  شووناس  سیاسەتی   -٢

نەتەوەیی ئێران

دۆزینەوەکانی  بەپێی  بەشەدا  لەم 

سیاسەتی  ڕەوتەکەی  پێنج  توێژینەوەکە، 

ئاسای�سی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  شووناس 

خاڵە  ئەم  با�سی  دەکرێن.  تاووتوێ  نەتەوەیی 

نموونەی  وەک  ڕیزبەندییانە  ئەم  کە  گرنگە 

ڕاستییدا  لە  و  دەکرێن  ھەژمار  خەیاڵی 

شووناسەکان لێک جیاناکرێنەوە.

و  نەتەوەیی  شوونا�سی  سیاسەتی   .١-٢

ئاسای�سی نەتەوەیی 

لەگەڵ ھاتنی ئیسالم بۆ ئێران چەشنێک لە 

دوو جەمسەری کولتووری لە ئێران دروستبوو. 

دەیتوانی  کولتوور  دوو  ڕووبەڕووبوونەوەی 

دەزگایەکی تەواوتر و گشتیتر پێکبھێنێت، بەاڵم 

ئەم دوو جەمسەرییە نەک ھەر لەو سەردەمەدا 

بەڵکو  نەبوو،  چارەسەر  گونجاو  شێوەیەکی  بە 

لە چوارچێوەیەکی نوێتردا، گواسترایەوە بۆ ئەم 

خاڵێکی  وەک  مەشرووتە  شۆڕ�سێ  سەردەمە. 

میوانێکی  ڕووبەڕووی  ئێمەی  وەرچەرخان، 

کردەوە.  نوێگەری  ناوی  بە  نوێ  نەخوازراوی 

بە  کە  باسکراوە  سەرچاوە  �سێ  لەبەرئەوە 

سەرەکی  سەرچاوەی  بە  بوون  مێژوو،  درێژایی 

تاڕادەیەك  کە  ئێرانییەکان  نەتەوەیی  شوونا�سی 

لەم بوارەدا کۆدەنگییەکیش ھەیە. 

لەبارەی  توێژینەوەکە  دۆزینەوەکانی  بەپێی 
ئاسای�سی نەتەوەیی، )٣١١٨( ڕستە تاووتوێ کراون 

کە بە�سی ئێرانییبوون، ئیسالمییبوون و نوێگەریی 

 )٪١٤٤٣)٤٦.٢٨  ،)٪١٣٥٥)٤٣.٤٦ لە:  بریتیین 

ڕواڵەتدا  لە  ئەگەرچی  ڕستە.  و٣٢٠)١٠.٢٦٪( 

ڕێژەی گرنگیدان بە شوونا�سی ئێرانیی و ئیسالمیی 

لە  بەاڵم  دەردەکەوێت،  یەکسان  تاڕادەیەک 

 )٪٣٦٦)٢٧.٠١ ئێرانییبووندا  لەگەڵ  پەیوەندی 

ئاڕاستە  ئەم  نەرێنیان هەبووە.  ئاڕاستەی  ڕستە 

نەرێنییە لە پەیوەندی لەگەڵ شوونا�سی نوێگەریی 

لە  کە  کاتێکدا  لە  بووە.  ڕستە   )٪١٥١)٤٧.١٩

ئاڕاستەیەکی  ھیچ  ئیسالمدا  لەگەڵ  پەیوەندی 

ئەم  سەدی  ڕێژەی  و  فراوانی  نەبووە.  نەرێنی 

چەشنە شووناسانە و وێنە پەیوەندیدارەکانیان 

لەم خشتەیەی خوارەوەدا دەرکەوتووە. 

خشتەی ٤: فراوانی و ڕێژەی سەدی سیاسەتەکانی شووناس ئاستی نەتەوەیی و ئاڕاستەکانی
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شووناسە،  دانانی  سیاسەت  جۆرە  ئەم 
ڕووبەڕووی  نەتەوەیی  ئاسای�سی  بێگومان 

و  ئێرانی  شوونا�سی  دەکاتەوە.  ئاڵەنگاری 

بووەتە  الواندا،  نێوان  لە  تایبەت  بە  نوێگەری 

نەتەوەیی  شوونا�سی  لە  دانەبڕاو  بەشێکی 

ئەوان، ھەروەک نازمی ئەردەکانی و ئەوانی دیکە 
ساڵی )١٣٩٥( پیشانیان داوە، تەنانەت لە شاری 

یەزد کە تاڕادەیەک ئایینی و دێرینە، نەوەی الو 

مەیلێکی  گەورەتر،  نەوەی  لەگەڵ  بەراورد  بە 
زیاتریان ھەیە بۆ شوونا�سی نوێگەریی. لە شاری 
لێکۆڵینەوەی کەالنی و سەفیری  ئیسفەھانیش 

گومانی  کە  ئەوەی  دەریخستووە   ،)١٣٩٦(

چوارچێوە  و  کۆن  و  باو  شوونا�سی  تیانییە، 
ڕاگوزەری  کۆمەڵگەی  لە  سازەکانی  شووناس 

ئێراندا، توانا و ھێزی کۆنی خۆی نەماوە و الوان 

مەیلێکی زیاتریان بۆ نوێگەریی ھەبووە.

دژیەکی نێوان سیاسەتی شوونا�سی پەروەردە 

کۆمەڵگەدا  ناخی  لە  کە  ئەوەی  و  فێرکردن  و 

)بەدەست ڕاگەیشتنی الو و تازە پێگەیشتووەکان بە 

ئینتەرنێت و جیھانی دەرەوە و ناوەوە( خەریکە ڕوو 

دەدات، ئاستەنگی داناوە لە بەردەم دروستبوونی 

شوونا�سی تۆکمە و یەکگرتوو و ناکۆکی شوونا�سی 

و  ئیزەدی  ئەگەرچی  ھێناوە.  خۆیدا  بەدوای 

قاسمی )١٣٩٠(، بۆیان دەرکەوتووە کە چەندین 
ھۆی  بە  ئینتەرنێت  لە  سوودوەرگرتن  کاتژمێر 

خوێندکارانەوە،  الیەن  لە  سەرنجڕاکێشییەوە، 

نەتەوەیی  شوونا�سی  الوازکردنی  ھۆی  بووەتە 

لە  یەکێک  بەگشتی  ئەوەشدا  لەگەڵ  ئەوان. 

پێگەیشتووەکان  تازە  و  الوان  مەیلی  ھۆکارەکانی 

لە  سوودوەرگرتن  )بە  نوێگەریی  شوونا�سی  بۆ 

الیەنە  لە  ئەوانە  تەواوی  ئاگایی  بێ  ئامڕازەکانی( 
جیاوازەکانی. تەنانەت بۆ ڕەخنەگرتن و پێشگیری 

لە  نوێگەریی  شوونا�سی  بابەتی  زاڵبوونی  لە 

تەواو  تێگەیشتنێکی  پێویستە  سەرەتا  ئێرانیش 
لەو بابەتە دروست ببێت، تاکو ئامڕاز و شێوازی 

ڕووبەڕووبوونەوەکەی بناسرێت.

و  تایەفییی  شوونا�سی  سیاسەتی   .٢-٢

ئاسای�سی نەتەوەیی

چاو  لە  تایەفیی  شوونا�سی  سیاسەتی 

کەمتر  زۆر  بەگشتی  نەتەوەییەوە،  شوونا�سی 

شوونا�سی  بواری  سیاسەتوانانی  لەالیەن 

فێرکردن و پەروەردەوە گرنگی پێدراوە. هەروەک 

لە خشتەی )٥( دەبینرێت هەموو ئەو ڕستانەی 

ڕستە   )٪١٢١)٤٣.٤ تاووتوێکراون  بوارەدا  لەم 

ئاڕاستەی  ڕستەیان   )٪١٦)١٣.٢٢ کە  بووە، 

فراوانییەش  و  ڕێژە  ئەم  هەبووە.  نەرێنیان 

و  هەبووە  ئازەریەوە  تایەفەی  بە  پەیوەندی 

گرنگی  خوێندن  پەڕتووکەکانی  ناوەڕۆکی  لە 

ئەم  نەدراوە.  دیکە  تایەفەکانی  شوونا�سی  بە 

کە  وێنانەی  لەو  ناڕێکییە  و  ناهاوسەنگی 

و  فراوانی  کەوتوون.  بەدیار  تاووتوێکراون، 

تایەفەکانی  بە  پەیوەست  وێنەی  سەدی  ڕێژەی 

تورکمان،  عەرەب،  بەلوچ،  لوڕ،  کورد، 

 ،)٪١٠)١٧.٢٤ شێوەیە:  بەم  تال�سی  و  ئازەریی 

  ،)٪١٠)١٧.٢٤   ،)٪٢)٣.٤٥    ،)٪١٠)١٧.٢٤

.)٪٢)٣.٤٥٪(،  ١٧)٢٩.٣١٪(، ٧)١٢.٠٧
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ئێراندا،  لە  ھۆزی  جۆراوجۆری 

و  نەمێنێت  وردەوردە  کە  نییە  دیادەیەک 

ھاوبە�سی  کولتوورێکی  لە  تێکەڵکردن  بۆ  ڕێگە 

ھەڵبژاردنی  گرنگ  بکات.  خۆش  یەکگرتوودا 

لەگەڵ  ھەڵسوکەوت  بۆ  شێوازە  کۆمەڵێک 

لەسەر  بکاتەوە  جەخت  کە  جیاوازەکان  ھۆزە 

چوارچێوەی  لە  زۆری  لەھەمانکاتدا  یەکێتی 

ھۆزە  نشینگەی  ھەمیشە  کە  زەوییەکدا  سەر 

نەدان،  گرنگی  کەوابوو  بووە.  جۆراوجۆرەکان 

شوونا�سی  بۆ  نەرێنی  ئاڕاستەی  بوونی  یان 

یەکێتی  بەھێزبوونی  ھۆی  دەبێتە  تایەفەکان، 

نەتەوەیی.  یەکگرتوویی  شکانی  و  ھۆزی 

شوونا�سی  الوازکردنی  لە  جگە  شێوەیە  بەم 
ڕووبەڕووی  نەتەوەییش  ئاسای�سی  نەتەوەیی، 

ئاڵەنگاری دەبێتەوە. 

لەگەڵ  دۆزیوەتەوە  لێکۆڵینەوەکە  ئەوەی 

کارەکانی مەسعود نیا و ئەوانی دیکە )١٣٩٣( و 

بەھەشتی و حەق مورادی )١٣٩٨(، ھاوتەریبە. 
جەمسەری  چەند  ئێرانیان  شوونا�سی  ئەوانیش 

نێوان  لە  کە  گوتویانە  و  داناوە  ئاوێتە  و 

شوونا�سی نەتەوەیی و ھۆزیدا، پەیوەندییەکەی 

ھاوتەریب و ئەرێنی ھەیە. واتا پەیوەندی نێوان 

کەمکەرەوە  و  پێچەوانە  گۆڕاوێکی  دوانە  ئەم 

و  بەھا  نموونەی  لە  دەتوانن  کەسەکان  نییە. 

تێبگەن  ناوبراوەکە  ڕەفتاری ھەردوو شووناسە 

توو�سی  ئەوەی  بەبێ  بکەن،  تێدا  بەشداری  و 

کەوابوو  ببنەوە.  شوونا�سی  دژبەری  و  ناکۆکی 

ھۆزەکان کە دەبینن شوونا�سی فار�سی بەشێکی 
زۆری لە گرنگیدانی شوونا�سی دەوڵەتی بۆ خۆی 

شوونا�سی  کە  دەکەن  ھەست  تەرخانکردووە، 

ئاسای�سی  )زیادبوونی  دەکرێت  سەرکوت  ئەوان 

ئاسای�سی  کەمبوونەوەی  واتای  بە  شووناسێک 

شووناسێکی دیکەیە(.

و  ئایینی   شوونا�سی  سیاسەتی   .٢-٣

ئاسای�سی نەتەوەیی

لە  کە  الیەنەکان  �سێ  ئایینییە  شووناسە 

ئێراندا،  ئیسالمیی  کۆماری  بنەڕەتی  یاسای 

سیاسەت  دیدی  لە  ناسراون،  فەڕمی  بە 

خشتەی )٥(: فراوانی و ڕێژەی سەدی سیاسەتەکانی شوونا�شی ھۆزایەتی و ئاڕاستەکانیان
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داڕێژەرەکانی شوونا�سی پەروەردە و فێرکردنەوە 

لە  کۆمەڵێ  ھەبووە.  نزمی  زۆر  شوێنگەیەکی 

 )٦٣( تاووتوێکراون،  بوارەدا  لەم  کە  ڕستەکان 

ئایینی  شوونا�سی  نێوەندەدا  لەم  بوون.  ڕستە 
لە  ڕستە،   )٪٣٠)٤٧.٦٢ بەبوونی  زەردەشتی 

داڕێژەراندا  سیاسەت  گرنگیدانی  ناوەندی 

یەھودیش  و  مەسیحی  ئایینی  شوونا�سی  بووە. 

بە گشتی ٢٥ )٣٩.٦٨٪( و ٨)١٢.٧٪( ڕستە و لە 

شوێنگەی گرنگیدانی دواتردا بوون.

بە  وێنەکانیش،  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 

شوونا�سی  بە  پەیوەست  وێنە  شەش  گشتی 

دینی بوونیان ھەبووە کە ٣)٥٠ ٪( پەیوەندیان 

وێنەی   )٪  ٣)٥٠ بووە،  زەردەشتەوە  ئایینی  بە 

و  مەسیحی  ئایینی  بە  پەیوەستبوون  دیکەش 

ھیچ  وێنەیەکیش پەیوەست بە ئایینی یەھودی 

لە پەڕتووکی وانەی کۆمەاڵیەتی قۆناغی یەکەمی 

خشتەیەی  لەم  نەبووە.  بوونی  ناوەندی 

ڕستە  ئەو  سەدی  ڕێژەی  و  فراوانی  خوارەوەدا 

کە  پەڕتووکانەدایە  لەو  کە  ھەیە  وێنانە  و 

تاوتوێکراون.

خشتەی )٦(: فراوانی و ڕێژەی سەدی شوونا�شی سیاسەتی ئایینی ئاڕاستەکەیان

یاسای  بەپێی  ئێران  لە  کە  لەبەرئەوەی 

بە  ئایینی  شوونا�سی  جۆر  �سێ  بنەڕەتی، 

بۆ  فێرکردن  و  پەروەردە  ناسراون،  فەرمی 

نەتەوەیی،  ئاسای�سی  ئاستی  بەرزکردنەوی 

لە  پەیوەست  بابەتەکانی  زیادکردنی  لە  جگە 

وێنەش  زیادکردنی  بۆ  پێویستە  وانەکاندا، 

ئایینی  شوونا�سی  ئەگەرچی  بنێت.  ھەنگاو 

لەالیەن  کەسەکان  ژمارەی  ڕەچاوکردنی  بە 

بەاڵم  نەکراوە،  داڕێژەرانی سیاسەتەوە ڕەچاو 

پێیان  باوەڕیان  کە  کەمەی  ڕێژە  ئەو  ھەر 

ئیسالم  بە  گرنگیدان  ڕێژەی  بینینی  بە  ھەیە، 

شووناسێکێ  وەکو  ئەوان  خستنی  پشتگوێ  و 

کولتوورییەکانی  ئامڕازە  لەوانەیە  سەربەخۆ، 

ئیسالم  دژی  تەنانەت  و  بکەن  چاالک  خۆیان 

بانگەشە بکەن. ئەم بابەتە بە تایبەت لەسەر 

و کۆنی  ئایینی ڕەسەن  ئایینی زەردەشتی، وەک 

ھێندەی  دوو  گرنگییەکەی  ئێرانییەکان، 

ئایینە  الیەنگرانی  دیدی  گۆڕانی  بە  و  هەیە 
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دەسەاڵت،  خاوەن  ئایینی  بۆ  جیاوازەکان 

یەکگرتن  و  یەکێتی  بوارەکانی  دەکرێت 

لە  و  بکرێت  بەهێز  نەتەوەیی  یەکێتی  و 

ئاسای�سی  بەرزکردنەوەی  یارمەتی  کۆتاییشدا 

نەتەوەی بدرێت.

ئاسای�سی  و  ئایینزایی  سیاسەتی   .٤-٢

نەتەوەیی 

حەوتدا  ژمارە  خشتەی  لە  ھەروەک 

ئایینزایی  شوونا�سی  بە  گرنگیدان  دەبینرێت، 

گشتی  بە  تاووتوێکراون،  کە  پەڕتووکانەی  لەو 

ژمارەیە  لەم  ڕستە.   )٢٨٢( لە  بووە  بریتیی 

شێوەیە  بەم  سوننە  بە�سی  و  شیعە  بە�سی 

 .)٪٨١)٢٨.٧٢ و   )٪٧١.٢٨(  ٢٠١ بووە: 

بابەتیان   )٪٦١)٧٦.٥٤ سوننی  لەسەر  بەاڵم 

بە  پەیوەست  ھەبووە.  نەرێنیان  ئاڕاستەی 

پەیوەندییان  وێنە   )٤٥( گشتی  بە  وێنەکانیش 

ئایینزاییەوە  شوونا�سی  سیاسەتی  بە  ھەبووە 

بە  بووە  تایبەت  وێنەیان   )٪٤١)٩١.١١ کە 

وێنە   )٪٤)٨.٨٩ تەنیا  بەرامبەردا  لە  و  شیعە 

با�سی سوننەی کردووە .

خشتەی )٧(: فراوانی و ڕێژەی سەدی سیاسەتی شوونا�شی ئایینزایی و ئاڕاستەکانی

گشتی  بە  دانانە،  سیاسەت  جۆرە  ئەم 

سەرچاوە  سازییەوە  یەکسان  سیاسەتی  لە 

دەگرێت کە پیشانی داوە کارامەییەکی پێویستی 

چەشنە  ئەم  نییە.  ئێراندا  لە  تایبەت  بە 

و  بەرەنگاربوونەوە  ھۆی  دەبێتە  ئاڕاستەیە 

لە  بەرگری  بۆ  چەکدارانە  خەباتی  تەنانەت 

ئایینزا، ئەمەش ئاسای�سی نەتەوەیی تێکدەدات. 

کاتێک کە شوونا�سی تایەفیی و ئایینزایی تێکەڵ 

زیاتر  زۆر  کاردانەوە  ڕێژەی  ببێت،  ئاوێتە  و 

دەبێت و ھەر وەک پیشاندراوە، بە داخەوە ئەم 

جیاکارییە لەھەردوو جۆری شوونا�سی ھۆزی و 

ئایینزاییدا ھەیە.

لەگەڵ  لێکۆڵینەوەکە  دۆزینەوانەی  ئەو 

دیکە  ئەوانی  و  گیوی  پور  نەقی  لێکۆڵینەوەی 

بەپێی  ناوبراو،  توێژەرانی  ھاوتەریبە.   )١٣٩٧(

دۆزینەوەکانی خۆیان پێشنیار دەکەن کە ئەگەر 

سنوورداریەتی پێکھاتەیی لە واڵتەکەماندا کەم 

ببێتەوە، ئەوا کەسەکان کە ئایینزایی جیاوازیان 
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بەپێی  ژنان،  بۆ  تایبەت  بە  هەڵبژێردراون، 

بە  لەوەش،  جگە  بووە.  ئیسالمی  شوونا�سی 

لە بەرامبەر  ڕەچاوکردنی ژمارەی دانیستوانی ژن 

سیاسەت  دیدی  ئێراندا،  کۆمەڵگەی  لە  پیاوان 

داڕێژی شوونا�سی لەسەر ژنان لە چاو پیاوانەوە 

دەرەنجامەکانی  بەپێی  نەبووە.  هاوسەنگ 

 )٤١٤( گشتی  کۆی  لە  هەشت  ژمارە  خشتەی 

لەو  ڕەگەزیی  شوونا�سی  بە  پەیوەندیدار  ڕستەی 

پەڕتووکانەدا، ٣٢٩)٧٩.٤٧٪( ڕستە پەیوەستبووە 

بەرامبەردا  لە  پیاوانەوە.  ڕەگەزی  شوونا�سی  بە 

تەنیا ٨٥)٢٠.٥٣٪( ڕستە تایبەت بووە بە ژنان.

دەبن.  نەتەوەیی  شوونا�سی  ئاوێتەی  هەیە، 

کەوابوو بۆ بوونی ئاستێکی ئاسای�سی نەتەوەیی 

بەرزتر، پێویستە پەروەردە و فێرکردن النی کەم 

لە ڕێژەی ئاڕاستەی نەرێنی خۆی لەسەر سوننە 

کەم بکاتەوە. 

و  ڕەگەزیی  شوونا�سی  سیاسەتی   .٥-٢

ئاسای�سی نەتەوەیی

پەڕتووکانە  ئەو  بۆ  کە  وێنانەی  لەو 

کراوە،  لەسەر  توێژینەوەیان  کە  هەڵبژێردراون 
بە گشتی پشتگوی  شوونا�سی ڕەگەزی هاوچەرخ 

وێنانەی  ئەو  زۆربەی  بەرامبەردا  لە  خراوە. 

خشتەی )٨(: فراوانی و ڕێژەی سەدی سیاسەتی شوونا�شی ڕەگەزیی

بە  بووە  مۆدێرندا،  لەسەردەمی  ڕەگەز 

سیا�سی  کاری  هۆکارەکانی  گرنگترین  لە  یەکێک 

لە ئاستی جیهانیشدا، پشتگیرییەکی جیهانی  کە 

لەبەرچاو  و  دابەزیوو  شوێنگەی  هەیە.  لیبڕاڵی 
گوشاری  هۆی  بووەتە  ژنان  مافی  نەگرتنی 

هاوتەریبی  تەنانەت  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 
دژی  لە  ئەوان،  لەگەڵ  ئێرانی  کچانی  و  ژنان 

شوونا�سی  کە  کاتەی  ئەو  ئیسالمی.  ڕژێمی 

هاوچەرخ  شوونا�سی  لەگەڵ  ڕەگەزیی 

ڕاکێ�سی  سەرنج  دەرەنجامی  دەبێت،  ئاوێتە 

یەکسان  بەردەم  دیوارەکانی  و  لێدەکەوێتەوە 

سازی لە بوارە جیاوازەکاندا دەڕوخێنێت. 

لەگەڵ  دۆزیویەتەوە  لێکۆڵینەوەکە  ئەوەی 

دیکە  ئەوانی  و  خواستی  یەزد  توێژینەوەی 

توێژینەوەیەکدا  لە  ئەوان  هاوتەریبە.   )١٣٩١(
زانکۆی  کچی  خوێندکارانی  لەسەر  کە 

بەو  گەیشتن  ئەنجامیانداوە،  ئیسفەهان 

وەاڵمیان  کە  ئەوانەی  زۆربەی  کە  ئەنجامەی 

بەرز  تاکو  مامناوەند،  ئاستێکی  لە  داوەتەوە، 

کردووە.  ڕەگەزیی  نایەکسانی  بە  هەستیان 
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سیاسەت داڕشتنی پەروەردە و فێرکردن 
کە زیاتر و لە پێش هەر شتێکەوە لە 

پەڕتووکەکانی خوێندندا دەردەکەوێت، 
ڕۆڵێکی زۆر گرنگی لە برەودانی یەکسانی و 
ئازادی بۆ بەشەکانی شوونا�شی کۆمەڵگە 

هەیە و لەم ڕێگەیەوە ڕۆڵی سەرەکی لە 
یەکگرتن و یەکێتی نەتەوەیی و بەدوای 

ئەودا لە ئاسای�شی نەتەوەییدا هەیە.

تویژینەوەکەش  زانیارییەکانی  لێکۆڵینەوەی 

هەستی  ڕێژەیەک  هەر  بە  کە  دەدات  پیشانی 

ئەوا  بێت،  بەهیزتر  ڕەگەزیی  نایەکسانی 

کەوابوو،  الوازترە.  ئەوان  نەتەوەیی  شوونا�سی 

گرنگی  زیاتر  پێویستە  فیرکردن  و  پەروەردە 

کەم  النی  تاکو  بدات،  ژنان  شوونا�سی  بە 

بکات  پشگیری  گەشبینیانەوە  ئەگەرێکی  بە 

لە  و  نەتەوەیی  یەکگرتوویی  دابەزینی  لە 

ئاسای�سی  ئاستی  نزمبوونەوەی  ڕاستییشدا 

نەتەوەیی.

دەرەنجام

سیاسەتی  تاووتوێکردنی  وتارە  لەم  ئامانج 

شوونا�سی سەپێنراو لە پەروەردە و فێرکردندا، 

بۆ  و  بووە  ئێران  نەتەوەیی  ئاسای�سی  لەسەر 

پەڕتووکەکانی  بابەتەکە  وردتری  توێژینەوەی 

کە  پەڕتووکانەی  ئەو  وەک  ناوەندی  خوێندنی 

جوگرافیا  و  مێژوویی  بابەتی  بوونی  بەهۆی 

پەڕتووکەکانی  لە  زیاتر  کۆمەڵناسییەوە،  و 

شووناس  سیاسەتی  پیشاندەری  دیکە 

لێکۆڵینەوەکەدا  ناوەندی  لە  بۆیە  بوون، 

لە  کە  دەدەن  پیشانی  دەرەنجامەکان  بووە. 

وەک  خوێندندا،  پەڕتووکانەی  ئەم  ناوەڕۆكی 

لە  پێویست  هاوسەنگی  گشتی،  نموونەیەکی 

ئێران،  کۆمەڵگەی  شوونا�سی  پێدانی  گرنگی 
کۆی  لە  باسکرا  هەروەک  نەبووە.  بوونی 

لەو  تاووتوێکراو  ڕستەی   )٥٧٨٧( گشتی 

پەڕتووکانەدا )٣٥٨٤( )٦١.٩٪( ڕستەی ئەوان، 

کە  بووە  شوونا�سی  سیاسەتی  ڕەنگدانەوەی 

شووناسە  لەسەر  ڕستە   )٥٩٥( ژمارەیە  لەم 

نەرێنیان  ئاڕاستەی  لە کۆمەڵگەدا  جیاوازەکان 

پەیوەندیداربوون  کە  ڕستانەی  لەو  هەبووە. 

ڕستە   )٪٣١١٨)٨٧ شووناسەوە  سیاسەتی  بە 

هەبووە.  نەتەوەییەوە  شوونا�سی  بە  پەیوەندی 

هۆزی،  شوونا�سی  بە  پەیوەست  ڕستەکانی 

 ١٢١)٣.٤ شیوەیە  بەم  ئایینیش  و  ئایینزایی 

بووە.  ڕستە   )٪  ٢٨٢)٧.٨ ٪(و   ٦٣)١.٨  ،)٪

ئەوان   )٪٦٢.٠٥( وێنەکانیشدا  هەموو  لە 

شوونا�سی  سیاسەتی  بە  پەیوەندیداربوون 

ڕەگەزیی،  شوونا�سی  پاشان  نەتەوەییەوە. 

 ،٤.٢١  ،٣٠.٠٤( ئایینی؛  و  ئایینزایی  هۆزی، 
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٣.٢٧ ، ٠.٤٤٪( ئەو وێنانەش کە تاووتوێکراون 

وێنەی   )٨٥٥( لە  بەوانەوە.  بوون  پەیوەندیدار 

ئەو  نەتەوەییەوە،  شوونا�سی  بە  پەیوەندیدار 

ئیسالمییبوون  بۆ  هەڵبژێردراون  کە  وێنانەی 

 ٤٢٠ شێوەیە:  بەم  نوێگەریی  و  ئێرانییبوون  و 

ڕستە   )٪٧١)٨.٣،  )٪٣٦٤)٤٢.٥٧  ،)٪٤٩.١٣(

بوون.

کە  بدرێت  بابەتە  بەم  گرنگی  ئەگەر 

و  زانیاری  تەکنەلۆجیای  زیادبوونی  بە 

لە  جگە  بەجیهانیبووندا،  لە  پەیوەندییەکان 

سەربازیی،  توانای  وەک  ماددییەکان  گۆڕاوە 

لە  )بەتایبەت  هزریش  و  نەرم  پێکهاتە 

درێژمەودادا( لە پاراستن و بەهێزکردنی یەكێتی 

کۆمەاڵیەتیی و یەکپارچەیی نەتەوەییدا ڕۆڵیان 

ئاسای�سی  ئێستادا  بارودۆخەی  لەم  هەیە. 

ئاسای�سی  لە  کۆمەاڵیەتیی وەک بەشێکی گرنگ 
ڕووبەڕووی  مەودادا  درێژ  لە  ئێران،  نەتەوەیی 

باسکرا  هەروەک  دەبێتەوە.  ئاڵەنگاری 
ڕاستەوخۆی  پەیوەندی  نەتەوەیی  ئاسای�سی 

نەتەوەییەوە  یەکێتی  و  یەکگرتوویی  بە  دەبێت 

شوونا�سی  بەشەکانی  کە  کاتێک  تا  و 

ئازادی  و  یەکسانی  بە  هەست  کۆمەڵگەیەک 

و  نەتەوەیی  یەکێتی  و  یەکبوون  نەکات، 

بەدوای ئەودا ئاسای�سی نەتەوەیی دابین نابێت. 

پەسەندی  دەزگای  وەک  فێرکردن  و  پەروەردە 

لە  ناوەندی  کۆمەڵگەی سیا�سی، شوێنگەیەکی 

لە  هاوسەنگ  شوونا�سی  سیاسەتی  سەپاندنی 

کۆمەڵگەدا هەیە. لەم ڕێگەیەوە دەکرێت بڵێین 

کە  فێرکردن  و  پەروەردە  داڕشتنی  سیاسەت 

زیاتر و لە پێش هەر شتێکەوە لە پەڕتووکەکانی 

گرنگی  زۆر  ڕۆڵێکی  دەردەکەوێت،  خوێندندا 

بەشەکانی  بۆ  ئازادی  و  یەکسانی  برەودانی  لە 

ڕێگەیەوە  لەم  و  هەیە  کۆمەڵگە  شوونا�سی 

نەتەوەیی  یەکێتی  و  یەکگرتن  لە  ڕۆڵی سەرەکی 

و بەدوای ئەودا لە ئاسای�سی نەتەوەییدا هەیە. 

کەس  یەک  زانستییەکان،  دۆزراوە  بەپێی 

شوونا�سی  چەندین  دەتوانێت  )خوێندکار( 

جیاوازی هەبێت و بوونی ئەوان پێکەوە، وەک 

لە  نکۆڵی  یان  ناکۆکی،  و  دژبەری  لە  چەشنیک 

بڵیین،  دەکرێت  بەگشتی  دانانرێت.  یەکتری 

دیدی نەرێنی و ناکۆک بۆ شوونا�شی 
چەند الیەنە، دەبێتە هۆی دەرەنجامی 
کۆی چەند یاری و کۆی بیرکارییانەی 

سفر. لەبەرئەوە، دەبێت هەوڵ بدرێت 
ناوەڕۆکی پەڕتووکە کۆمەاڵیەتییەکان و 

پەڕتووکەکانی دیکەی پەروەدە و فێرکردن، 
بە چەشنێک ئامادە بکرێن کە ئەگەری 

ڕاکێشانی کەسەکان بۆ شوونا�شی چەند 
الیەنە زیاد بکات. 
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هەیە  الیەنەیان  چەند  شوونا�سی  کەسەکان 

ئاستی  لە  ژینگەییەکان  هۆکارە  کاریگەریی  کە 

مامناوەند  هاوتەمەنان(،  و  )خێزان  بچووکدا 

)جیهانیی(،  بەرزیش  ئاستی  و  )نەتەوەیی( 

هەندێکی  و  بەهێز  هەندێکیان  دەتوانێت 

و  نەرێنی  دیدی  بەاڵم  بکات.  الواز  دیکەیان 

دەبێتە  الیەنە،  چەند  شوونا�سی  بۆ  ناکۆک 
کۆی  و  یاری  چەند  کۆی  دەرەنجامی  هۆی 
هەوڵ  دەبێت  لەبەرئەوە،  سفر.  بیرکارییانەی 

ناوەڕۆکی پەڕتووکە کۆمەاڵیەتییەکان و  بدرێت 

بە  پەڕتووکەکانی دیکەی پەروەدە و فێرکردن، 

چەشنێک ئامادە بکرێن کە ئەگەری ڕاکێشانی 

کەسەکان بۆ شوونا�سی چەند الیەنە زیاد بکات. 

پەڕتووکەکان  سنوورداری  دیکە  واتایەکی  بە 

نوێگەری،  شوونا�سی  بابەتی  بە  نەدان  )گرنگی 

هەروەها  ڕەگەزیی،  و  ئایینی  ئایینزایی،  هۆزی، 

کەم  پێویستە  ئەوان(،  لەسەر  نەرێنی  دیدی 

الیەنەی  چەند  شوونا�سی  تاکو  بکرێتەوە، 

ڕێگەیەوە  لەم  و  بکرێت  بەهێز  خوێندکاران 

نەتەوەیی،  شوونا�سی  بەهێزکردنی  بۆ  زەمینە 

وەک بنەمای ئاسای�سی نەتەوەیی ئامادە بکرێت. 

کە  چەشنەدایە  لەو  بارودۆخێکی  لە  تەنیا 

دەکرێت چاوەڕێی بەهێزکردن و بەرزکردنەوەی 

لە  ڕێزگرتن  بە  و  بین  نەتەوەیی  ئاسای�سی 
هۆی  ببینە  شووناسییەکانیش  جیاوازییە 

نەتەوەیی  یەکگرتوویی  و  یەکێتی  بەهێزکردنی 

ئاسای�سی  ئاستی  کردنەوەی  بەرز  بە  بگەین  و 

نەتەوەیی.
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استفاده ا ز شبک ه اطالعا ت جهان ی ب ر هویت دینی - مل 
 -  114  ،  2)38  ( ،( ماه علوم اجتماعی،   « ی دان ش آموزان 

. 121
آل سید غفور، سید محمد تقی و علیرضا زهیری 1395 
علوم سیا�سی ،”سیاست هویت و جنبشهای اجتماعی جدید” 

،)باقرالعلوم(، ) 74(19 ، 119 - 140 .
براتعلیپور، مهدی  1393 سیاستهای راهبردی و کالن، ،« 
درآمدی بر سیاست هویتی در جمهوری اسالمی ایران » ، )7( 

.141-158 ، 2
ترجمه  هراس،  و  دولتها  مردم،   ،)1378( باری  بوزان، 
پژوهشکده  نشر  تهران:  راهبردی،  مطالعات  پژوهشکده 

مطالعات راهبردی.
1396 فراتحلی  بهشتی، سید صمد و محمد حقمرادی  
ل مطالعا ت مرتب ط با رابطة بین هویت قومی و هویت مل 
ی د ر ایرا ن ، مسائل اجتماعی ایران، با تاکید بر نقش رسانه 
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خۆبەخۆرهەاڵتیكردن و بێمانایی: 
بەكارهێنان و هەڵەبەكارهێنانی 

گوتاری “ئاریایی” لە ئێران)1( 
نووسینی: ڕەزا زیا ئیبراهیمی

 و. بۆ فار�شی: فاتیح مورادی نیاز       |       و. بۆ كوردی: عەبدوڵاڵ ڕەسووڵی

 )politeiajournal.com( | ١ - لینكی توێژینەوەكە بە زمانی فار�سی و ئینگلیزی خودشرقی سازی و نابجایی: کاربردها و سوءکاربردهای گفتمان آریایی در ایران 
Reza Zia-Ebrahimi, ”Self-Orientalization and Dislocation: The Uses and Abuses of the ‘Aryan’ Discourse in Iran,“ Iran Nameh, 
30:4 )Winter 2016(, 104-143.
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 بەرایی و میتۆدنا�شی

 بێگومان حەسەن تەقی زادە )1878-1970( 

هاوچەرخی  ڕۆشنبیرانی  گەورەترین  لە  یەكێك 

ڕوانگەیەكی  كات  زۆربەی  ئەو  بوو.  ئێران 

ڕەوتی  سیاسییەكانی  گوتارە  بۆ  ڕەخنەگرانەی 

كۆتایی  لە  هەبوو.  واڵتەكەی  لە  سەرەكی 

دەسووتا،  ئەوە  بۆ  دڵی  ئەو   ،1940 ساڵەكانی 

بە  هاوواڵتیبوونی  “مافی  ئێران  حكومەتی  كە 

لەم  ساڵە  چەند  كە  دەدات،  بیانی  کەسانێکی 

دەدزێتەوە  خۆی  كاتێكدا  لە  دەژین”،  واڵتەدا 

وەرگیراوەكان  “وشە  ئێرانییكردنی”  بە  “مافی  لە 

ئێران  لە  ساڵە  هەزار  كە  عەرەبی،  زمانی  لە 

بە  ئاماژە  هاوكات  ئەو  دەهێنرێن”.)3(  بەكار 

كەڵك  و  هێنان  الی  بە  شكاندنەوە  و  ئینتیما 

فەرەنساییەكان  وشە  لە  هەڕەمەكی  وەرگرتنی 

زمانی  نێو  بۆ  ئەورووپی  دیكەی  زمانەكانی  و 
بە هۆی  نەگونجاندنە  ئەم  فار�سی دەدات، کە 

“بەاڵ لە جۆری تێڕوانین” دەزانێت، ئەوەی كە 

یەكێك ئاریاییە و ئەویتر سامی و ئاڵتاییە)4(.  
خۆی  نازناوی  كە  ـ  پەهلەوی  ڕەزا  محەمەد 

ئاریاییەكان”،  “نوری  واتە  ئاریامێهر  كردبووە 
مێژووی  لە  پێشینەیەكی  هیچ  كە  نازناوێك، 

“بەڵێ،  ڕایگەیاند   1973 ساڵی  لە  ـ  نییە  ئێراندا 

ئیدی  ئاریایین.  بەاڵم  خۆرهەاڵتیین،  ئێمە 

ئیدی  كوێیە؟  چییە،  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

ناتوانن ئێمە لەوێدا ببینینەوە. بەاڵم لە بارەی 

ئاریایی  دەسەاڵتێكی  ئێمە  بەڵێ،  ئاسیاوە، 

ئەو  فەلسەفەی  و  زهنییەت  كە  ئاسیایین، 

پوختە

  بانگەشەی سەر بە “نەژادی ئاریایی” بوون، 

هەست دەكرێت ڕیشەی لە بەخۆداهەڵگوتنی 

بنەما  لە  یەكێكە  بێت،  كۆن  ئاریایی 

نەتەوەگەرایی  گوتاری  لە  سەرەكییەكان 

پیشانی  دەمانەوێت  وتارەدا  لەم  ئێرانیی. 

ئاریایی  چەمكی  داتاشینی  کە  بدەین، 

بیستەمە  سەدەی  هاوردەكراوی  ئایدیایەكی 

بە  دوای  لەوێ  شوێنێك  ئەورووپا،  لە 

ئامرازكردنی ئەم چەمكە بۆ پاساو هێنانەوەی 

تاوانی  و  كۆلۆنیالیستییەكان  كردارە 

بێبایەخ  بەتەواوی  ڕادەیەك  تا  نازییەكان، 

بەبێ  دیسان  ئێرانییەكان  بەمەشەوە،  بووە. 

گرنگیدان )بەم باگراوندە( خۆیان بە ئاریایی 

ناودەنێن و بەردەوام ئەفسانەی “سەرزەمینی 

ئەنجوومەنە  لە  تەنانەت  ئاریاییەكان” 

لەم  بەكاردەهێنن.  ئەكادێمیكەكانیشدا 

ئەم  هۆكاری  دەكرێت،  ئەوە  با�سی  وتارەدا 

خۆڕاگرییە، دەگەڕێتەوە بۆ ڕۆڵێكی تایبەت، 

شوونا�سی  سیاسەتی  لە  ئاریایزم  چەمكی  كە 

ڕێوشوێنێك  وەك  و  دەیگێڕێت  ئێرانیدا 

داڕێژراوە بۆ بەڕێوەبردن و ڕووبەڕبوونەوەی 

بەریەككەوتن  لە  دروستبوو  خەساری 

لەگەڵ ئەورووپای پێشكەوتوودا.

“ پشتاوپشت .... لە نەژادی ئارایی...”

لە  پاپا  ئاهەنگی  ئاریایی(  نەژادی  )لە 
شەكیال و شەهریار  2009)2(
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ئەورووپایی  واڵتانی  بە  هەمووان  لە  زیاتر 

ئەو  نزیكە.”)5(   فەرەنساوە  تایبەت  بە  و 

ئەنتۆنی  سێر  بە  تایبەتدا  گفتوگۆیەكی  لە 

دەڵێت:  بەریتانیا  ئەوكاتی  باڵێۆزی  پارسۆنزی 

ئێرانییەكان  ڕاستیدا  لە  “ئاریاییەكان”،  وەك 

و  بوون  ئەورووپی  واڵتانی  خێزانی  لە  بەشێك 

بووە،  جوگرافیایی”  “هەڵەیەكی  تەنیا  ئەمە 

ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  خۆی  ئێران  كە 

بینێتەوە، نەك لە نێو واڵتانی ئەورووپایی)6(.  

خزمایەتی  بە  كە  ئەوەی  ئێران  لە 

هاونەژادە  لەگەڵ  ئێرانییەكان  “نەژادی” 

ناودەبرێت،  خۆیان  ئەرووپاییەكانی  ئاریاییە 
گوتاری  چینەكانی  و  توێژ  نێو  كردۆتە  دزەی 

و  سیا�سی  كولتووری،  جەماوەرپەسەندەوە، 

بەرباڵو  بەشێوەیەكی  شووناسەوە.  مێژوویی 

و هاوشێوەیی  كۆنەكان  بەرجەستە  ڕۆڵی  با�سی 

بە  كراوە،  بابەتە  ئەم  سەملاندنی  بۆ  زمانی 

بانگەشەی  دەكەی  هەست  كە  شێوەیەك 

پشتی  هاوچەرخەكان  نەتەوەگەرا  نەژادی 

كە  بەستووە،  كۆن  و  بەردەوام  نەریتێكی  بە 

تەنانەت  یان  ئەخمینییەكان،  بۆ  ڕیشەی 

دەگەڕێتەوە.  لەوان  پێش  ئاڤێستای  خەڵكی 

قەیران  دروستكردنی  ئامانجی  بە  وتارە  ئەم 

بەسەر  زاڵ  و  نەژادییەكان  گریمانە  بۆ 

كارە،  بەم  نووسراوە.  ئێران  لە  ئاریایی  گوتاری 

دەمانەوێت دوو ئامانج دەستەبەر بكەین: 

دەخرێتەڕوو،  بەڵگە  هەندێ  یەكەم، 

هاوردەكراو  بەرهەمێكی  ئاریایی  گوتاریی  كە 

ئەنجامی  لە  و  هاوچەرخ  ئەورووپای  لە 

ئەورووپاییەكان  سەرچاوە  بە  چاوخشاندنەوە 

و یەكەمین سیماكانی ئەو لە دەقی ئێرانییدا. 

جۆرە  ئەم  دەدرێت،  پێشان  دووەم، 

ستراتیژییەكی  خزمەتی  لە  داتاشینە  چەمك 

شووناس  سیاسەتی  چوارچێوەی  لە  تایبەت 

بە  ستراتیژیانە  ئەم  من  دایە.  ئێران  لە 

“بێمانایی”  و  “خۆبەخۆرهەاڵتیكردن” 

دەزانم.  گوتارێك  بە  تەنیا  ئەوان  و  ناودەنێم 

گوتارێك  وەك  نەتەوەگەرایی  ڕاستیدا،  لە 

خەڵكانێك  وەك  ئێرانییەكان  پیشاندانی  بە 

و  پێشكەوتنخوازن  خودی  شێوەی  بە  كە 

بەرز  پێگەیەكی  دەستەبەركردنی  هەوڵی  لە 

ئەوەوە  دووی  بە  و  دان  نەتەوەكان  لەنێو 

مۆدێرنیتە  سەردەمی  بۆ  بێت  الڕێیەك  بوون، 

بەریەككەوتنی  ڕێگەیەوە  لەم  ئەنجامدا  لە  و 

لەگەڵ  )دواكەوتوویی(  ئێران  خەسارسازی 
كارگێڕی  و  بەڕێوەبەرێت  مۆدێرێن  ئەورووپای 

بزووتنەوەی  دیكەوە  لەالیەكی  بكات. 

پراكتیكی  پرۆگرامێكی  بە  پەرە  مۆدێرنیستی 

هەوڵی  و  بدات  نۆژەنكردنەوە  و  چاكسازی 

ناوەڕۆكی  زۆرتر  بۆیە  بدات،  جێبەجێكردنی 

“پرۆگرام”ێكی هەبوو نەك گوتار. هەروەها ئەم 

ئایدیۆلۆژیانەی،  ئەو  كاریگەریی  توێژینەوەیە 

ناو  كە ئەمڕۆ دەتوانین ئەوان بە “ فاشیستی” 

شوونا�سی  لە  ئاریاییستی  پێناسەی  لە  بنێین، 

ئێرانیی بەرجەستە دەكات.

پەیوەندی  بەپێچەوانەی  كە  سەیرە 
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لەگەڵ  چەمكە  ئەم  قووڵی  و  بەرفراوان 

یان  مۆدێرن  شوونا�سی  وردی  هەڵسەنگاندنی 

هێشتا  ئێران،  لە  مێژوویی  و  سیا�سی  هزری 

و  )زانستی  تاوتوێی  بەجدی  و  ئاریاییە  گوتاری 

دروستبوونێكی  نەكراوە.  بۆ  ئەكادیمیك(ی 
خۆڕاگری  بە  سەرنجدان  بە  چەشنە  لەو 

جۆرە  هەر  نەبوونی  و  گوتارە  ئەم  لەبەرامبەر 

یەكبوونی  لە  ڕەخنەگران  هەڵسەنگاندنی 

مێژوویی  بێوێنەی  میراتی  تەنانەت  یان  زانستی 

ئەو، پێویستییەكی تایبەت پەیدا دەكات.

ئۆردووگای  كەشفكردنی  لەكاتی 

دەسەاڵتی  زۆر  ماوەیەكی  نازییەكاندا، 

بووە  بێبایەخ  خۆرئاوا  لە  ئاریایی  گوتاری 

هەندێ  لە  جیا  ئاریایی”  “نەژادی  وەك  و 

زۆریان  گومانی  زانستییان  بایەخی  كە  گوڤار 

مەبەستی  بە  كات  هەندێ  یان  بوو،  لەسەر 

و  بێبایەخ  نازیزم،  و  نەژادپەرستانە  ئینتیمای 

ئێرانییەكان  بەمەشەوە،  هەڵوەشاوەتەوە)7(. 

هەروەها بە شێوەی نائاسایی ئاماژە بە نەژادی 

سەر  ئەوەی  بۆ  ئەوان  بانگەشەی  و  ئاریایی 

ئەورووپاییەكانیش  كە  دەکەن،  خێزانەن  بەم 

لە  ئاڕاستەیە  ئەم  تەنانەت  لەخۆدەگرێت. 

بەرجەستەیە)8(.   زانستییەكانیش  بەرهەمە 

لە  ئاماژەپێدراو  حیكایەتی  دوو  هەرچەندە 

پێشەكی وتارەكە، زۆر دوورن لە گشتگیربوون، 

ڕیشەكانی  چەندە  لەوەی  وێنەیەكە  بەاڵم 

ئەوەی لیۆن پولیاكوف بە “ئەفسانەی ئاریایی” 

ئێراندا  نەتەوەگەرایی  گوتاری  لە  دەنێت  ناوی 

دەقی  بە  ئاماژە  بارەوە  لەم  دەتوانین  و  قووڵە 

جۆراوجۆر بدەین.

و  “ئاریایی”  زاراوەكانی  توێژینەوەدا  لەم 

“هیندۆئەورووپی” لە زۆر شوێن لە جیاتی یەكتر 

بەكاردەهێنرێت. زۆربەی كات “هیندۆئەرووپی”، 

كۆنتر  سەرچاوەی  هەندێ  لە  و  “ئاریایی” 

“حافیتایت” )بە ئاماژە بە نموونەی كتێبی پیرۆز 

دەگەڕێتەوە  ئەورووپاییەكان  شەجەرەی  كە 

پێكهاتەیەكی  بە  ئاماژە  نوح(  كوڕی  ژافی  سەر 

دایە  كاتێك  لە  ئەمەش  دەدەن،  هاوشێوە 

جیاوازەوە  كاڵوڕۆژنەی  لە  كات  زۆربەی 

لە  “ئاریایی”  سەرەتادا  لە  دەكرێت.  سەیریان 

زیاتر  و  پێشتر  كەوتە  “هیندۆئەورووپی”  ئاست 

ئەم  دەكرایەوە  بیر  وا  لەبەرئەوەی  كرا،  فەرز 

چەمكە، بەپێچەوانەی تێگەیشتنی جوگرافیایی 

شوێن(  )وەك  هیندۆئەورووپا  چەمكی  لە  كە 

دەهاتە  زانایان  دروستكراوی  بە  و  وەردەگیریت 

مرۆڤەوە  لە  ئۆرگانیك  شێوەیەكی  بە  ئەژمار، 

چەمكی  لەڕاستیدا،  گرتووە)9(.   سەرچاوەی 

بوو  قوورستر  سیا�سی  بواری  لە  هەم  “ئاریایی” 

بایەخێكی  زانستییەوە  بواری  لە  هەمیش  و 

لە  هەیە،  ڕەتكردنەوەی(  ئەگەری  )بۆ  كەمتری 

زۆرتر  “هیندۆئەورووپی”  چەمكی  كە  كاتێكدا 

توانا  ئەم  دێت.  بەكار  زمانناسییەوە  بواری  لە 

وتارە  ئەم  لەبەرئەوەی  گرنگن،  زۆر  ماناییانە 

جیاوازییەكی جدی لە نێوان ئاریایی خۆناونراو، 

و  دەهێنا  بەكاریان  كۆن  ئێرانییەكانی  كە 

سەدەی  بە  سەر  نەژادی  گرووپێكی  “ئاریایی”، 
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دووریی  دەبێت  دەگرێت.  لەبەرچاو  نۆزدەیەم 

نابەجێی  بەكارهێنانی  و  سەرلێشێواوی  لە 

ئەوان  دەبینین  كە  هەروەها  بگرین:  ئەوان 

لە  جیاواز  دونیاگەلێكی  ماناییەوە  بواری  لە 

یەكترن. بەمشێوەیە، لە زمانی فار�سی بە ئاسانی 

دەتوانین بانگەشە بكەین، كە لە ئەسڵدا ئاریایی 

“ئاریایی”  ئەورووپایی  چەمكی  هێنانی  مۆدێرن، 

نوسخەی  نەك  فارسییە  سنووری  نێو  بۆ 

بەمۆدێرنكراوی خوازەی كۆنی ئاریا.

هەڵهاتنی خۆری ئاریایی

مرۆڤایەتی  ئاریایی)10(  میتۆلۆژیای  بەپێی   

زۆربەی  و  نەژاد  چەند  بەسەر  دەبێت  دابەش 

ئێرانییەكان  هەروەها  ئەورووپاییەكان،  كات 

ئەم  ئەندامانی  لە  بەشێك  بە  هیندوەكان  و 

ئاریایی  ئەفسانەی  دەكات)11(.   پۆلێن  نەژادە 
فیكری  و  هزر  لە  كە  بوو  زۆر  ماوەیەكی 

ڕادەیەك  تا  و  گرتبوو  بیچمی  ئەورووپاییەكان 

لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم هەتا ساڵەكانی 

دوای جەنگی دووەمی جیهانی بەردەوام بوو، لە 

پێناسەی  و  تیۆری  چوارچێوەی  لە  ئەنجامدا 

گەشەی  بەرچاو  شێوەیەكی  بە  چەمكەكانەوە 

كرد.

فەلسەفی  دەزگایەكی  تەنیا  سەرەتادا  لە 

هاوشێوەی  شیكردنەوەی  بۆ  كە  بوو، 

هیندییەكان  و  ئێران  ئەورووپی،  زمانە  نێوان 

بەكاردەهێنرا. بەمەشەوە زۆر خێرا، ڕەهەندێكی 

الیەنێكی  خێرایی  بە  و  ئەنتروپۆلۆژیستییانە 

ئاریاییزم،  سیا�سی  تۆمەتی  پەیداكرد.  سیا�سی 

بەرچاو،  دەهێنرایە  ڕۆمانتیكەكان  وێنە  بە  كە 

بە تێپەڕبوونی كات توندبوو و دواتر بانگەشەی 

بە  مەحكومە  ئاریایی  نەژادی  كە  كرا،  بۆ 

و  جیاواز  و  تایبەت  پێگەیەكی  و  چارەنووس 

نەژادیی  سەرتربوونی  و  بااڵدەستی  ئەویش 

“نەژادەكانی  بە  كە  شتانەیە،  ئەو  ئاست   لە 

دیكە” یان “نەژادە پەستەكان” دەناسران. ئەم 

شیكارییە لەبارەی پیاوی سپی پێست پاساوێكی 

كە  بوو،  ئێمپریالیستییەكان  هەوڵە  بۆ  شیاو 

بوون.  دەرگیری  ئەورووپاییەكان  كاتەدا  لەو 

ئەم ڕەچەتە نەژادپەرستانە و سیا�سی كراوە لە 

میتۆلۆژیای ئاریایی و كرانەوەی پێی ئەو بۆ نێو 

خوێندنەوەیە.  ئەم  بابەتی  كە  ئێرانیی،  هزری 

و  نیشانكردن  دەست  بۆ  هەرچەندە 

ڕاڤەكردنی ئەم بەالڕێداچوونە پێویستە الیەنە 

فەلسەفییەكانی زۆرتر شیكاریی بكرێت.

ئاریایی  میتۆلۆژیای  تیۆری  كات  زۆربەی 

ویلیام  سێر  كەشفكردنی  بە  پەیوەندی 

هەیە)13(،  )1786(ەوە  ساڵی  لە  جۆنس)12(  

سانسكریت  التین،  یۆنانی،  ڕیشەكانی  كە 

خودی  دەزانێت)14(.  هاوبەش  بە  فار�سی  و 

هیاسێنت  ئابرام  لەالیەن  “ئاریایی”  زاراوەی 

داهێنرا.   )1806 )1731ـ پرون)15(  دو  ئانكتێل 

1755-( ساڵی  لە  فەرەن�سی  خۆرهەاڵتنا�سی 

ژمارەیەك  فێری  و  دەژیا  هیند  لە   )1761

و  سانسكریت  فار�سی،  زمانەكانی  لە 

یەكەمین  بوو،  خۆرهەاڵت  دیكەی  زمانەكانی 

دەقی  كۆمەڵەیەك   ـ  ئاڤێستا  وەرگێڕانی 
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زمانە  هەموو  بە  زەردەشتییەكانـ  پیرۆزی 

كە  وتارێك  لە  باڵوكردەوە.  ئەورووپاییەكان 

پرون  دو  كرد،  پێشكە�سی   )1863( ساڵی  لە 

یەكەمین جار زاراوەی ئاریایی بە زمانی فەرەن�سی 

ئەورووپاییەكاندا  زمانە  نێو  لە  Aryen((ی 

كاریگەر  شێوەیەكی  بە  پرون  دو  بینیەوە)16(.  

ئاڤێستادا  لە  كە  زاراوەیەك  ئاریایی،  وشەی 

لەگەڵ  كرد  ئەورووپایی  بە  بینیبووەوە، 

بۆ  هێرۆدۆێت  كە  زاراوەیەك  ئاریۆ،  وشەی 

لە  كە   ( تێكەڵكرد  دەهێناو  بەكار  مادەكان 

بەرهەمە  هەیە(.  التینكراوەكانیش  دەقە 

بە  ئەو  وەرگێرانی  و  ئاڤێستا  ئەو  یەكەمەكانی 

شێوەیەك  هیچ  بە  ئەم  و  مایەوە  فەرەن�سی 

یەكیان  جۆنس  زمانییەكانی  تیۆرییە  لەگەڵ 

سەرنجە  جێگای  بەمەشەوە  نەدەگرتەوە. 

بزانین، كە زاراوەی ئاریایی لەهەمان سەرەتاوە 

وەرگیراوە لە خۆڕازاندنەوەی ئێرانییە كۆنەكان 

كە  سەرنجە،  جێگای  هاوكاتبوونە  ئەم  بووە، 

لە دواییدا زیاتر لە بارەیەوە باس دەكەین.

 )1819( ساڵی  لە  مانایی  گرنگی  گۆڕانكاری 

شلیگێل،  فرایندریس  كە  كاتێك  ڕوویدا، 

بەوە  ئاماژەی  ڕۆمانتیك،  و  پێشڕەو  نووسەری 

دا، كە ئاریای دوك و ئاڤێستا پەیوەندییان بە 

ئەڵمانییەوە  زمانی  لە  )شانازی(  ئێهیرە  مانای 

هەیە)17(، بۆیە ڕەنگدانەوەی “مانای شەرافەت 

چەمكی  شلیگێل  ماقوواڵنە”یە)18(.  كرداری  و 

لە  ئەوی  و  گۆڕی  ئاریا  وەرگێڕانی  لە  ئاریایی 

چوارچێوەی بابەتی نەژادی مۆدێرن بەكارهێنا، 

كە خێرا سەرنجی نووسەرانی هاوچەرخی خۆی 
بە  ئاریایی،  زاراوەی  بەدواوە،  لەوە  ڕاكێشا. 

ئەورووپادا  سەرتاسەری  لە  تایبەت،  مانای 

لسێن  نەخایاند،  زۆری  كرد.  پەیدا  برەوی 

ـ  نۆرویژی  هیندنا�سی  مەسیحی   )1800 )1876ـ 

و  وەرگرت  وشەیە  لەم  كەڵكی  زۆرتر  ئەڵمانی، 

لەژێر كاریگەریی ئەودا، ئەم زاراوەیە پێگەیەكی 

بە  سەر  ئەورووپاییەكانی  لقە  نێو  لە  سەرتری 

گرووپی ژێرمەنی پەیدا كرد)19(.  

لە  بەردەوام  ئاریایی  وشەی  مانای  بۆیە،   

ساڵەكانی  سەرەتای  لە  بوو،  گۆڕاندا  حاڵی 

)1940( تا ڕادەیەك بە مانای ناجوو و ئەڵمانی 

لەسەر  هەمیشە  سەرەتاوە  لەهەمان  بوو)20(. 

لەهەمان  هەبوو،  ناكۆكی  وشەیە  ئەم  مانای 

سەرەتا هاودەنگی لەبارەی مانای ڕاستەقینەی 

 )1941( ساڵی  لە  كە  ئەوەی  هەتا  نەبوو، 

ئەم  بەالوەنانی  لە  بەرگری  سیگرێت  هانس 

كەڵك  نێوان  لە  هەمیشە  كرد)21(.  وشەیە 

كۆنەكانی  شێوازە  و  مۆدێرن  نەژادی  وەرگرتنی 
بینەری  ئاڤێستایی،  یان  هیندی  ڤیدایی 

لە  یەكێك  و  لێشیواوین  لەسەر  پلەگەلێك 

لێكۆڵینەوە  لەبارەیەوە  كەمتر  ناسازگارییەكان 

مێژووە.  لە  ـ  كاریگەرترین  هەڵبەتە  ـ  كراوە 

و  جونس  كارەكانی  دوای  دیكە  نوسخەی 

 )1813( ساڵی  لە  بەدەركەوتن،  شلیگێل 

“هیندۆئەورووپی”  زاراوەی  یانگ  تۆماس 
فۆن  جولیوس   )1823( ساڵی  لە  و  داهێنا 

“هیندۆئەڵمانی”  ئەو  ئەڵمانی  جۆری  كالپروت 
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داهێنا)22(. ئیمتیازی وشەی “ئاریایی” لە كۆرتی 

ئەودا بوو و ئەم واقعیەتە، كە ئەم وشەیە لە 

وشەیەكی  خۆیدا  زاراوەی  مۆدێرنی  شێوازی 

لە  وشەیە  ئەم  هەروەها  بووە.  ئێنتۆگرافیایی 

زۆرتر  كە  “هیندۆئەورووپی”  زاراوەی  ئاست 

لە  ئەژمار،  دەهاتە  سارد  و  زانستی  زاراوەی 
زۆرتری  عاشقانەی  شەوقێكی  ماناییەوە  باری 

هەبوو.

و  فەلسەفە  بەرجەستەكانی  سیما 

گەشەكردنی  ڕەوتی  لە  ڕۆڵیان  خۆرهەاڵتنا�سی 

دەتوانین  هەیە،  ئەورووپادا  لە  ئاریانیزم 

بە ماكس فریدریش مولێر)23(   ئەوان  گرنگترینی 

پێویستە  هەرچەندە  بزانین،   )1900 )1823ـ 

ئەو  كاری  كە  بكەینەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت 

ئاگاداربوو  زۆر  ئەو  بوو،  زماننا�سی  بواری  لە 

بارەی  لە  نەژادییەكان  ڕاڤە  لە  بگرێت  دوور 

منی  “بۆ  دەكاتەوە  ڕوونی  ئەو  تیۆرییەكانی: 

ئاریایی،  نەژادی  با�سی  كە  ئێتنوگرافیستێك 

بە  دەكات،  ئاریایی  و قژی  چاو  ئاریایی،  خوێنی 

هەمان ڕادەی زمانناسێك كە با�سی فەرهەنگی 

زمانی  ڕێزمانی  یان  دلیسوسفاڵ  وشەی 

گەورەیە.”)24(  تاوانێكی  دەكات،  براكیسفالیك 

تەنیا  )پێویستە  فەرەن�سی  بیرمەندانی  زۆربەی 

لەبەرچاو  گوبینو  دو  ئارتور  و  ڕێنان  ئێرنێست 

لە  ئەمریكی  تەنانەت  و  بەریتانی  بگرن(، 

و  بوون  ئاریاییستی  بیروباوەڕی  الیەنگرانی 

بەشدارییان لەم بوارەوە هەبوو، بەاڵم ئاریاییزم 

تازە  ڕۆشنگەری  دژە  و  ڕۆمان�سی  كەشێكی  لە 

ئەڵمانیادا  ڕۆشنبیرانی  لەنێو  سەرهەڵدەداو 

ئەڵمانییەكان  لەبەرئەوەی  دەکات،  گەشەی 

کۆمەڵێک  بۆیە  و  نەدەژیان  واڵتدا  یەك  لە 

سەرهەڵدانی  و  بنەماڵە  لەبارەی  كە  ئەفسانە 

بوو.  سەرنجڕاكێش  زۆرتر  ئەوان  بۆ  بوون، 

باشترین  لە  وەها  شیكردنەوەیەكی  هەرچەندە 

حاڵەت لە ئاستی گریمانەدا ماوەتەوە و باشتر 

وایە بۆ پسپۆڕانی ئەم بوارە بەجێ بهێڵێت.

هۆكارەكانی  و  ئاریایی  ئەفسانەی  هێزی 

لە  ئەو  سەیری  مانەوەی  و  ژیان  بەردەوامی 

گوتارێك،  و  زانستی  گەشەكردنی  بەرامبەر 
بواری  لە  ئەو  یاساداركردنی  لە  دەبێت 

پێغەمبەرانی  زۆربەی  ببینین.  ئەزموونییەوە 

بە  ئەوەندە  ئاریاییگەرایی  )الیەنگران( 

خۆیان  بیروباوەڕی  زانستییەوە  متمانەی 

بۆ  كەمیان  شوێنێكی  كە  دەكرد،  پەسەند 
ڕاولینسۆن  وتەیەی  ئەم  دەهێشتەوە.  باس 

لەبارەی  ڕێكەوت  بە  كە  بگرن،  لەبەرچاو 

ئێرانەوە بابەتگەلێكی زۆری نووسیوە:

ئێتنۆگرافیا  زانستی  ئێمەوە  ڕوانگەی  لە 

و  بووەتەوە  یەكالیی  ئاكارییەوە  بواری  لە 

دوودڵی  جۆرە  هەر  سەرەوەی  لە  بابەتە  ئەم 

سەرەكییەكانی  نەژادە  كە  سەملێنراوە،  لۆژیكی 

ئەورووپای مۆدێرن، سلتەكان، ئەڵمانییەكان، 

سالڤەكان  و  گراكو  ئیتالیاییەكانی 

نەژادی  لەگەڵ  هاوبەشیان  سەرچاوەیەكی 

واتە  ئاسیادا،  خۆرئاوای  ناوچەی  سەرەكی 

هەیە)25(.   هیندۆئێرانی 
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ئەنجامی  بە  داتایە  ئەم  ڕاولینسۆن 

مۆدێرنی  “زانستی  بواری  لە  پێشكەوتن 

كە  ئەنجامێك  دەزانێت،  نانەزوان)26(“ 

شانازییەكانی  شانازییترین  پڕ  لە  یەكێك 

دەستی  )مرۆڤ(  كە  نۆزدەیەمە،  سەدەی 

پێڕاگەیشتووە)27(.  

ئاریایی  ئەفسانەی  پرەنسیپی  هەرچەندە 

لە  بەاڵم  زانستەوە،  زمانی  بە  پێچرابوو 

ناوەڕۆكدا و بە ئاشكرا ناوەڕۆكێكی عاشقانەی 

جیاوازەكانی  چوارچێوە  لە  تێكەاڵوێك  هەبوو. 

هزر ـ زانستگەرایانە و ڕۆمانتیزم ـ �سێ ئەنجامی 

خێرای  كاریگەرییەكی  كە  هەبوو،  دواوە  بە 

هەبوو.  ئاریایی  ئەفسانەی  ئاڕاستەی  لەسەر 

سەرەتا و خێرا نزیكایەتی زمانی لە نێوان زمانە 

ڕاڤە  نەژادی  خزمایەتی  وەك  ئەورووپاییەكان 

لە ڕاستیدا، نەژاد بە جۆرێكی عاشقانە  كرا و 

ئاستە  ئەم  هەتا  شتێك  هیچ  كرا.  مانادار 

لەبەر  ناهێڵێتەوە،  دوودڵی  و  باس  شوێنی 

گرووپە  لەبارەی  جۆراوجۆر  نموونەی  ئەوەی 

زمانی  بە  كە  هەیە،  نەژادی  جیاوازەكانی 

نموونە،  بۆ  دەكەن.  قسە  دیكە  گرووپەكانی 

ئەفریقایی  واڵتانی  زۆربەی  بە  ئاماژە  دەتوانین 

وەك  كۆلۆنیالیستی  واڵتی  زمانی  كە  بکەین، 

دوای  )تەنانەت  خۆیان  قسەكردنی  زمانی 

هەڵبژاردووە.  كۆلۆنیالی(  قۆناغی  هاتنی  كۆتایی 

كە  هاوشێوانە،  حاڵەتە  لەم  پڕە  مێژوو 

بکەین.  یەكیان  بە  یەك  بە  ئاماژە  دەتوانین 

خەڵكی  هەزارەی  كۆچی  بانتۆ،  باڵوبوونەوەی 

زمانەكانی  لە  وەرگرتن  كەڵك  زمان،  بانتۆ 

گرووپگەلێك  لە  تەنانەت  ئەفریقا،  لە  بانتۆ 

گشتاند.  جیاواز  بەتەواوی  زمانی  میراتی  بە 

دوور  پرۆسەیەكی  دوای  چین،  لە  زمانگەلێك 

ئاخاوتنی  زمانی  ئەمڕۆ  كولتووری،  درێژی  و 

زۆربەی خەڵكانێكە، كە هانی نین. لە ڕوانگەی 

سەرلێشواوییە  ئەم  نووسەرانەوە،  زۆربەی 

ئەفسانەی  سەرەكی  تاوانی  نەژاد،  و  زمان  لە 

ئاریایی بوو)28(.  

دووەم، ئەم كارە زۆرتر لە بواری ڕەچەڵەك 

دوودڵی  با�سی  بە  دەتوانین  بوو.  خێزانییەوە  و 

لە  ئاریاییستی  نووسەرانی  زێدەڕۆیانەی  و  

سەرهەڵدانی  خاڵی  بینینەوەی  بۆ  هەوڵدان 

هاوبەش، لە هەوڵی ئەوان بۆ بە خۆجێیكردنی 

ببینینەوە. ئەوان  ئاریاییەكان  پەناگای سەرەكی 

نەژادی سەرەتایی  لە  بیریان كردەوە خێڵێك  وا 

سەرەتایی(  )هێندۆئەورووپی  یا  ئاریایی  )پەتی( 

لەو  دواتر  نەوەكانی  هەموو  كە  هەبووە، 

نیشتمانە  ئەم  بینینەوەی  بوونەتەوە.  جیا 

سەرەكییە و یەكەمین ئاریایی یان )ئۆرهیمات(، 

كولتوورییەكان  تایبەتمەندییە  وێناكردنی 

یان  ئۆرجێناڵەكان،  ئاریاییە  “نەژادی”  و 

بزربووی  زمانی  )دروستكردنی(  داهێنانی 

سەرەكییەكانی  كێشە  لە  بوو  یەكێك  ئەوان 

كەڵك  بە  ئاریاییستەكان  نووسەرانە.  ئەم 

بە  پشتیوانی  و  سەرەداوەكان  لە  وەرگرتن 

گریمانەی  کۆمەڵێ  الواز،  بەستنەوەیەکی 

لەبارەی  خەیاڵی(  بەتەواوی  )نەك  ئازایانە 
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سەرەتایی  و  سەرەكی  خانووی  و  نیشتمان 

گوتلێب  نموونە،  بۆ  پێشكەشكرد.  ئاریایی 

و  )زمانناس   ،)1899 )1840ـ الیتس  ویلهێلم 

الداخی  سەردانی  ئاماتۆر(  ئەنترۆپۆلۆژیستی 

تایبەتمەندییە  كاریگەریی  ژێر  كەوتە  و  كرد 

ئەم  خۆجییەكانی  كاڵی  چاو  و  جەستەیی 

ناوچەوە دڵنیا بوو، كە “النكی نەژادی ئاریایی” 

لە  زۆر  ژمارەیەكی  دواتر  كردووە)29(.   كەشف 

ژنانی ئەورووپایی ـ زۆرتر ئەڵمانی ـ گەشتیان بۆ 

ئاریاییە  لەالیەن  ئەوەی  بۆ  كرد  ناوچەیە  ئەم 

ئەم  بكرێن.  دووگیان  ناوچەوە  پەتییەكانی 

دەدەن،  پیشانی  دیكە  سیمای  زۆر  و  چیرۆكە 

پێشخستنی  بۆ  ئاریاییستییەكان  توێژینەوە 

بە  زۆریان  متمانەی  خۆیان  تیۆری  گریمانەی 

زۆربەی  و  كردووە  حیكایەتییەكان  واقعیەتە 

ئەزموونگەراییەوە  بە  چەندە  ئاریاییستییەكان 

گشتی  شێوەی  بە  هێندەیان  ببوون.  سەرقاڵ 

نیمچە  یان  دانوب  قەفقاس،  ئاسیاوە، 

قوناغگەلێكی  لە  ئەسكاندەناڤیا،  دوورگەی 

ئەوانیان  زانایانە  لەم  ژمارەیەك  زەمەنیدا 

پشكی  ئێرانیش  زانیوە.  ئاریاییەكان  النكی  بە 

ئاریاییستی  جوگرافیایی  چەمكسازیی  لە  خۆی 

بۆ  كردووە،  دیاری  نەژادی  سەرچاوەی  وەك 

لە  ئانكتێل دوپران، جونس و هێردێر،  نموونە 

وەك  )فارس(  ئێرانیان  كۆی  حاڵەت،  هەندێ 

)هیندۆئەورووپییەكان(  نەژادی  النكی سەرەكی 

كە  واقعیەتە  ئەم  كردبوو)30(.   پێشنیار 

لە  چ  بەڵگەیەك،  هیچ  نەبینینەوەی  تەنانەت 

كەلوپەل،  و  ئامراز  كەالوەكان،  پاشماوەی 

شتێكی  هەر  یان  هونەری  پارچەیەكی  كەتیبە، 

ئاریاییە  لە  مانایەك  بە  كە  دیكە  دەستكردی 
هۆی  نەبووە  مابێت،  بەجێ  سەرەتاییەكان 

جدی  شێوەیەكی  بە  داواكارییە  ئەم  ئەوەی 

ئەم  و هێشتا هەتا  نەكرێت  بۆ  بەدواداچوونی 

مابووەوە)31(.  خۆی  بەهێزی  بە  دواییانەش 

خێڵێكی  لە  بەرهەمێك  هیچ  لەمە،  جیا 

لە  ئەوان  كۆچكردنی  چیرۆكی  و  سەرەتایی 

زارەكییە  نەریتە  یا  حەماسەكان  لە  یەك  هیچ 

هیندییەكان، ئێرانی یان ئەوروپی نابیندرێتەوە. 

ڕادەیەك  بە  بنەماڵەیی  بوونی  سەرنجڕاكێش 

بوونی  یەكپارچە  تەنانەت  كە  بوو،  بەهێز 

لەبارەی  باسكراوەكان  تیۆرییە  بنەمایی 

زانایانە  كەسە  ئەم  نەژادییەكان،  ڕیشە  پر�سی 

گریمانەكانی  لە  كە  ئەنجامە  ئەو  ناگەیەنێـتە 

ئاریاییستی كەموكوڕی ئەزموونی جدی هەیە.

زانینێك  خۆبەگەورە  هەستی  سێیەم، 

شاراوەیە،  ڕۆمانسیدا  ئاریاگەرایی  لە  كە 

هەروەها هەوڵی نووسەران بۆ كەڵك وەرگرتن 

وەك  ئەو  نەژادپەرستانەی  چاویلكەی  لە 

شێوەی  بە  مێژوو،  شیكردنەوەی  بۆ  ئامرازێك 

نەژادی  پاكی  لەبارەی  وەسواسانە  و  سروشتی 

بە  نەژادی  تێكەڵبوونی  و  لێدەكەوێتەوە 

كەس  هەندێ  ئەژمار.  هاتە  ناشیرین  شتێكی 
وەكو ئارتور دو گوبینو نەژادیان بە “بزوێنەری 

وەك  نەژادییان  تێكەڵبوونی  و  دەزانی  مێژوو” 

بااڵكان  نەژادە  داڕمانی  سەرەكی  هۆكاری 
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ئەنتروپۆلۆژیستانەی  ئەو  ئەژمار)32(.  دەهێنایە 

چاالكبوون،  نەژادی  پر�سی  بواری  لە  كە 

و  وەردەگرت  مرۆڤیان  كەهللسەری  قەبارەی 

نەژادی  دەستەی  لە  فیزیاییان  تایبەتمەندی 

تایبەتمەندی دەروونناسیانەی  و  پۆلێن دەكرد 

ئەوان، هەروەها حاڵەتی  پاڵ  بێكاتیان دەدایە 

دەكرد.  دەستنیشان  تێكەاڵویان  و  ناپەتی 

نوێخواز  و  داهێنەر  هەستیار،  نەژادێكی 

دەبوو  )دەستەبەندی(  ناسێنەری  )ئاریایی( 

و  تەمبەڵ  نەگۆڕ،  سووك،  دیكە  نەژادی  و 

وشیارییە  ئەم  نەژادەكان(.  )زۆربەی  گوێڕایەڵ 

نێوان  بەریەككەوتنی  ڕادەبەدەر،  لە  نەژادییە 

بە  سەرنجدان  بە  سامی  و  ئاریایی  نەژادی 

مرۆڤایەتی  مێژووی  بنیاتنانی  لە  ئەوان  پشكی 

دژایەتیكردنی  لەمڕووەوە،  و  كرد  زیاتر 

پەنابردنە  بە  ڕۆژانە  ئەو  گشتگیری  جولەكە 

دەهێنرایەوە.  بۆ  پاساوی  زانست،  نیمچە  بەر 

ئەفسانەی  نازیزم  ئایدیۆلۆژیای  دواییدا  لە 

خۆی.  لەنێوبەری  لوتكەی  گەیاندە  ئاریایی 

نەژادی  پەتیبوونی  گرنگی  بارەی  لە  دوودڵی 

دواتر  قۆناغی  بۆ  ڕێگای  كە  ئاستێك  گەیشتە 

ئەو واتە “لەنێوچوون” ئامادە كرد.

لە  ئاریایزم  هاوچەرخدا،  دونیای  لە 

یان  مێژووییەكانە  كتێبە  هی  یان  بنەماوە 

پەیوەندی بە نازیزمەوە هەیە. ئەنتروپۆلۆژیای 

بە  كە  بایەخە،  بێ  زانستێكی  نیمچە  نەژادی 

كۆمەاڵیەتی،  ئەنتروپۆلۆژیای  جێگرتنەوەی 
مێژووی  كورتە  یان  جێنێتیكی  گەشەكردنی 

بایۆلۆژیا، بە هیچ شێوەیەك لە هیچ شوێنێكی 

نۆزدەیەم  سەدەی  لە  كە  شێوازەی  بەو  دونیا 

وێنەی  بوو،  باو  بیست  سەدەی  سەرەتای  و 

مرۆڤ،  “نەژاد”ی  چەمكی  ناگوترێتەوە. 

سیاسییەكان،  گوتارە  لە  هێشتا  هەرچەندە 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  لە  تایبەت  بە 

شێوەیەكی  بە  بەاڵم  دەهێنرێت،  بەكار  ئەمریكا 

لەنێوچوون  و  هەڵوەشانەوە  حاڵی  لە  گشتی 

یان  ژنوتایپی  گۆڕانكاریی  لە  كەڵك  دایە.  

بۆماوەیی  جیاوازیی  تاوتوێكردنی  بۆ  فنۆتایپی 

مرۆییەكان  گرووپە  نێوان  سیماناسانەی  و 

بۆ پیشاندانی  تاكەكان وەردەگرێت، بەاڵم  یان 

بااڵدەستی  یان  نەگۆڕ  ڕەفتاری  نموونەی 

گرووپێكی دیاریكراو بەسەر ئەوانیتر بە شێوەی 

ئەم  لەمە،  لێ وەرناگیریت. جیا  ئامرازی كەڵكی 

 “ كە  هێدییە،  هێدی  ئەوەندە  گۆڕانكارییە 

هەر هەوڵێك بۆ دانانی سنوور و دابەشكردن 

شێوەی  بە  بایۆلۆژیا  دیموگرافیای  نێوان  لە 

كردووە.”)33(   نەلواو  زەینی  و  سەرەڕۆیانە 

ئەنتروپۆلۆژیا  ناسراوەكانی  ئەنجوومەنە 

كەڵك وەرگرتن لە زاراوەی “ نەژاد”یان قەدەغە 

زانستییدا  كۆمەڵگەی  لە  ئەمڕۆ  كردووە)34(. 

پێكهاتەی  ناوەڕۆكی  لەبارەی  هاوڕایی  جۆرێك 

كۆمەاڵیەتی نەژادەوە پەسەند كراوە)35(.  

ڕوانگەی  زمانناسییەوە،  بواری  لە   

هیندۆئەورووپییەكان  زمانە  لە  خێزانێك 

كراوە،  پەسەند  بەرفراوان  شێوەیەكی  بە 
لەمە  زیاتر  )ڕاڤەیەك(  شتێك  هەر  هەرچەندە 
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لەبارەی  جدییە.  مشتومڕی  و  باس  بابەتی 

هیندۆئەورووپییەکانەوە،  زمانی  خێزانە  بوونی 

یان  مێژوو  پێش  هاوبە�سی  زمانێكی  لە  كە 

لەالیەن  پێكراوەكان  قسە  زاراوە  لە  گرووپێك 

كردووە،  كۆچیان  منداڵەكانیان  كە  خێڵێك 

سەربازییەوە،  دەسەاڵتی  هۆی  بە  یان 

دانیشتووی  خەڵكی  و  سەرزەمین  زۆربەی 

ئاسیایان  باشووری  و  خۆرئاوا  ئەورووپا، 

بۆیە  هەیە،  هاوڕابوونێك  داگیركردووە، 

داوە.  زمانییەكان  تایبەتمەندییە  بە  پەرەیان 

بە  باوەڕێكیان  هیچ  هاوچەرخ  زمانناسانی 
كولتووری  بااڵدەستی  و  نەژاد  لەگەڵ  زمان 

وەك  لەوان  كە  كەمایەتییەك  ڕوانگەی  نییە. 

هاودەنگی  زمانەكان،  كولتووری  داهێنانی 

لە  ناودەبرێت،  قەرزوەرگرتن  یان  ڕێكەوتی 
كۆن  باوەڕی  و  دایە  بەرفراوانبوون  حاڵی 

زمانە  هاوبە�سی  سەرچاوگەی  لەبارەی 
الیەنگری  وتەبێژانی  و  هیندۆئەورووپییەكان 

دەكاتەوە،  قەیران  ڕووبەڕووی  ئایدیانە  ئەم 

هەڵبەتە دەبێت بڵێین ئەم تیۆریانە زۆر جیگای 

زمانناس،  ڕولێنی  مریت  نموونە،  بۆ  باسن. 

هیندۆئەورووپییەكان  زمانە  جیاوازی  چەمكی 

لەگەڵ  چەمكە  “ئەم  كە  بەڵگاندنە،  بەم 

نییە  پەیوەندی  دیكە  زمانی  خێزانێكی  هیچ 

لە  زیاتر  شتێك  بە  ئەو  و  دەخات  گوێ  پشت 

ئەفسانەیەكی زمانی نازانێت” )36(. بەمشێوەیە، 

كە  دەكەن،  بانگەشە  دیكەش  زمانناسانی 

نێوان  لە  ئارایی  جیاوازیی  لەبارەی  لەالیەك 

دیكە  لەالیەكی  و  هیندۆئەورووپییەكان  زمانە 

زێدەڕۆیی  ڕادەبەدەر  لە  “توركی”  یان  “سامی” 

جێگەی  و  بەرجەستە  زمانناسێكی  كراوە. 

“زمانە  چەمكی  گرینبێرگ،  جوزێف  وەكو  باس 

خێزانێكی  كرد،  پێشنیار  ئۆراسیاییەكان”ی 

ئۆراسیا  باكووری  زمانەكانی  هەموو  كە  زمانی 

لە گرووپێكی توندوتۆڵتر دادەنێت، كە بریتییە 

لە زمانە هیندۆئەورووپییەكان، هەڵبەتە وەکو 

نموونە زمانی ژاپۆنیش لەخۆ دەگرێت)37(.  

ئامانجی ئەم وتارە خستنەبەربا�سی باسێكی 

ئەنتروپۆلۆژیا  و  زماننا�سی  لەبارەی  تەكنیكی 

لەسەر  جەختكردنەوە  بۆ  تەنیا  بەڵكو  نییە، 

ئاریاییزم  ئایدیای  پرۆژەی  كە  گرنگە،  ئەمە 
هۆكاری  و  دەكرێت  سەیر  شەرمەزاری  بە 

زمانە  نێوان  لە  كە  بوونانەی  هاوشێوە  ئەو 

هیندۆئەورووپاییەكاندا هەیە، هێشتا جێگەی 

ئایدیای  هێشتا  هەرچەندە  مشتومڕە،  و  باس 

ـ  ـ جیا لە چەمكی نەژادی  سەرچاوەی هاوبەش 

بۆچوونی زاڵە. ڕەنگە كای فریز باشترین بژاردە 

ڕەوتەكان   “ كردووە:  پێشنیار  ئۆرهیماتی  بۆ 

ئەنجامی  ئەوان  بەڵكو  ناین،  سەرچاوگەوە  لە 

بەریەككەوتنەكانن.”)38( ئێران و ماستاوچییەتی 

نۆزدەیەم،  سەدەی  درێژایی  بە  ئاریایی 

نووسینی  سەرەكی  بە�سی  ئاریاییستی  گوتاری 

ئێران  لەبارەی  ئەورووپایی  خۆرهەاڵتناسانی 

و هیندی بە خۆی تەرخان كرد. بەریەككەوتنی 

ئاشتی  دەكرا  بانگەشە  كە  نەژادەكان 

میتۆدێكی  بووە  نابێت،  جێگیر  لەنێوانیان 
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مێژووییەكان  مەتەڵە  نهێنی  كردنەوەی  بۆ  باو 

هیند  و  ئێران  گوبینووە.  كارەكانی  ڕیزی  چووە 

پێشەوەی  ڕێزی  لە  ئاریاییگەراییەوە  بواری  لە 

یەكێك  وەك  كات  زۆربەی  و  بوون  باسەكان 

بەریەككەوتنی  قوناغەكانی  ڕووداوترین  پڕ  لە 

لەمبارەیەوە  دەكران.  وێنا  نەژادەكان  نێوان 

كتێبی  لە  كورت  بەشێكی  سەر  بخەنە  سەرنج 

كاریگەردانەری جۆرج ڕاولینسۆن لە ژێر ناویی 

“سەرچاوەی نەتەوەكان” )1887(:

ئاریاییەكان  شارستانییەتە  كە  كاتێكدا  لە 

بوون،  پێشكەوتندا  و  پەرەسەندن  حاڵی  لە 

ئاسیا،  كیشوەری  شوێنی  خۆرئاواییترین  لە 

كیشوەر  ناوەندی  بە�سی  بچووك،  ئاسیای   ....

و  ئێران  گەورەی  بانی  میزیۆپۆتامیا،  دەشتی  ـ 

خەباتێك  گۆڕەپانی  ـ  هیند  دوورگەی  نیمچە 

ئاشتیخوازانە،  هەمیشە  نەك  خەباتێكی  بوو، 

لە نێوان �سێ گرووپی پێشكەوتوو و پەرەگرتوو. 

دوو گرووپی ئەوان.... ئاریایی بوون، لە كاتێكدا 

ئاشوورییەكان،  واتە  لەوان  دیكە  یەكێكی  كە 

كەسایەتییەكی بەتەواوی جیاوازیان هەبوو)39(.  

كۆنی  سەردەمی  شەڕەكانی  و  كۆچ 

خەباتی  چوارچێوەی  لە  دیسان  خۆرهەاڵت 

كرابوو،  گریمانە  وا  و  خوێندرانەوە  نەژادیدا 

بابەتی  ئاگاداری  ناوچانە  ئەو  خەڵكی 

داوەتە  سەرنجیان  تەنیا  و  بوون  نەژاد 

بەاڵم  ئەوانیتردا،  بەسەر  نەژادی”  “بااڵدەستی 

شوێنەوار  ڕاڤانەوە  ئەم  هەموو  بەپێچەوانەی 

سەرچاوە  لە  وەها  فیكرێكی  لە  نیشانەیەك  و 

ڕوانگە  ئەم  نییە.  دەستدا  لەبەر  مێژووییەكان 

بۆ  بیستەمە،  سەدەی  هەتا  مێژوو  بە  تایبەت 

سایكس  پر�سی  كاریگەریی  بەرهەمی  لە  نموونە 

ئێران  مێژووی  تایبەت  بە  و   )1867 ـ   1945(

)1915(ی ئەو بەردەوام بوو:

نێو  كردبووە  دزەیان  سامییەكان  خێڵە 

ئەو  هەتا  ئاشوورەوە،  و  بابل  ئێمپراتۆریای 

شوێنی  پارس  و  مادەكان  ئاریاییە  كە  شوێنەی 

بۆ  خۆیان  ئاستی  لە  ئەوان  گرتەوە.  ئەوانیان 

لە ژێر دەسەاڵتی نەژادێكی  پێنج سەدە  ماوەی 

سەدەی  لە  كە  ئەوەی  هەتا  بوون،  تۆرانیدا 

سێیەمی زایینی، ئاریاییەكان دیسان بااڵدەستی 

خۆیان بە دەستهێنایەوە)40(.  

بن.  بەرامبەر  چەند  وتانە  ئەم  دەكرێت 

بەاڵم بەهەرحاڵ، گوتاری ئاریایی هێدی هێدی 

خۆجیی  ڕۆشنبیرانی  نێو  لە  نوێی  باسێكی 

و  ئێران  لە  حەزیان  كە  خۆرئاوا،  خوێندەواری 

پێكرد.  دەستی  بوو،  دیكە  شوێنەكانی  و  هیند 

و  ئەورووپاییەكان  ئاریاییستە  هیند،  لە 

لە  ئاریایی  “سەرباشقەی  خۆجێییان  هاوكارانی 

مێژووی هیندیان وەك گێڕانەوەیەك لە هێر�سی 

نیشتەجێبوونی  و  كۆچەكان  پاڵەوانەنان، 

تەنیا  نەك  كە  دروستكرد...  ئاریایی 

نا،  بنیات  ئێمپراتۆریاكانیان  و  پاشایەتییەكان 

و  فەلسەفە  پەرەپێدانی  بۆ  هەنگاویان  بەڵكو 

برەوپێدان  ڕەوتی  نا.”)41(  شكۆدار  ئەدەبیاتی 

بۆ  فەلسەفییەوە  چەمكێكی  لە  ئاریایی  بە 

خێرایی  ئەورووپا  خودی  لە  سیا�سی  گوتارێكی 
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زۆرتری هەبوو)42(.  هیندووەكانی سەر بە چینی 

بااڵی كۆمەڵگە كەڵكیان لە بانگەشەی ئاریایی 

و  یەكسان  بەدەستهێنانی  بۆ  خۆیان  بوونی 

ئیمتیاز لەگەڵ ئەورووپاییەكان وەردەگرت )لە 

هیندووەكانی  بۆ  مافەیان  و  ناوە  ئەم  كاتێكدا 

تیۆرییەكانی  و  نەدەدا(  خوارەوە  چینەكانی 

ئایینی  زێندوگەرایانی  نێو  لە  ئاریایی  نەژادی 

هیند و لە ئاڕاستەی بڕەوپێدان بە هەستی دژە 

مسوڵمانی بەكار دەهێنرا.

سەرباشقەیەكی  ئاریایی  ئەفسانەی 

ئایدیۆلۆژیا  بۆ  مێژوو  لە  سەرنجڕاكێ�سی 

جیهان  ناوچەكانی  لە  ناسیۆنالیستەكان 

لەم  یەكێك  توركیا،  لە  كرد.  دەستەبەر 

دواتر  كە  بوو،  كوهێن  هاموز  ئایدیۆلۆژانە 

ئاڵپ  تەكین  مونس  بە  گۆڕی  خۆی  ناوی 

لە  ئەو جولەكەیە  ڕێكەوت  بە   ،)1961 )1863ـ

دژەجولەكەیی  ئینتیماكانی  كە  بوو،  سالۆنیكا 

مونس  نەدەدا.  ئازاریان  ئەوەندە  ئاریاییگەرایی 

سەر  توركەكان  دەكرد،  بانگەشەی  تەكین 

هیندۆئەورووپی”ن.  گەورەی  “خێزانی  بە 

بانگەشەی  بەپێچەوانەی  ـ  ئەو  بانگەشەكانی 

ـ  هیند  و  ئێران  لە  هاوكاری  نەتەوەگەراكانی 

پێشووەكانی  بانگەشە  لە  یەك  هیچ  بە  پشتی 
بەتەواوی  و  نەبەستبوو  ئاریاییستەكان 

و  فیزیا  ئەو  بوو.  خۆی  خەیاڵی  بەرهەمی 

بۆر،  و  پەمەیی  “ڕەنگی  واتە  توركی،  سیمای 

یا سەوز، پشتی درێژ  چاوی شین، خۆڵەمی�سی 

و باریك و جوانی بەرچاوی” ستایش دەكرد)43(.  

ئەو لە درێژەی قسەكانیدا دەڵێت: “توركەكان 

ڕیشەی  خۆی  ئاریایی  وشەی  و  پەتین  ئاریایی 

لە  ڕاستیدا  لە   ””ari وشەی  هەیە.  توركی 

زاراوەی توركی )“Tchagatai”( بە مانای پەتی و 

بەكار  نوێ  توركی  زمانی  لە  وشەیەكە  و  پاقژە 

كرد،  بانگەشەی  ئەو  هەروەها  دەهێنرێت.”)44( 

و  هێنا  ئەورووپا  بۆ  كشتوكاڵیان  توركەكان 

شارستانییەتەكانی  لە  هیچیان  بوارەوە  لەم 

نییە.  كەم  چین!  و  التین”  ـ  یۆنانی   “ سۆمەری، 

الدانێك  ئاڵپ  تەكین  فیكری  بەهەرحاڵ، 

پیشانی  و  بوو  قوڕاو  پێشتر  كە  ئاوانەیە،  لەم 

بەگەورەزانینی  خۆ  دەتوانێت  چلۆن  دەدات، 

ئاریاییستی وەهم خوڵقێن، تەنانەت سەرتر لە 

النكی سەرەكی ئافراندنی ئەو تێپەڕ بێت.

ئێران  لە  ئاریاییزم  با�سی  ئەوەی  پێش 

بکەین، پێویستە سەرەتا جەخت لەسەر ئەوە 

بكەمەوە، كە لە كۆی كۆمەڵە ئەدەبیاتی ئێران 

هیچ بەرهەمێك لە بارەی نەژادی ئاریایی نییە، 

ئاریایی(،  )نەژادی  كردبێت  ئەوی  با�سی  كە 

بیستەم)45(.   دەگەینە سەدەی  ئەوەی كە  هەتا 

ڕووداوە كۆنەكان لە ئاریا لە سەردەمی ئەخمینی 

)دواتر التین( هەیە  یۆنانی  ئاریوی  و ساسانی، 

سەدەی  لە  ئیسفەهانی  حەمزە  كە  ئەوەی  و 

بۆ  جێگرەوەیەك  وەك  ئاریا  زایینی  دەیەمی 

كە  شێوە  بەهەمان  بەاڵم  بەكارهێناوە.  ئێران 
سنووردارتری  زۆر  ناوەڕۆكێكی  ئاریا  دەبینین، 

بۆ  شتێك  وەك  ناتوانێت  كات  هیچ  و  هەیە 

پرسە  ئەم  بەكاربێت)46(.  “نەژاد”  هاوشێوەی 
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مۆدێرنبوونی  لەبارەی  دوودڵییەك  لەالیەك 

سەرچاوەی  دیكەوە  لەالیەكی  و  چەمكەكە 

ئاغاخانی  میرزا  ناهێڵێتەوە.  ئەو  ئەورووپایی 

نەتەوەیی  بونیاتگەرای  نووسەرێكی  كرمانی، 

و  ڕێکەوت  بەبێ  كتێب  چەندین  لە  كە  بوو، 

ساڵەكانی  لە  هەموویان  ڕەنگە  كە  بایەخ(   (

یەكەمینجار  بۆ  نووسرابن،   )1890(

نووسراوە  لە  ئاریایی  زاراوەی  ڕووبەڕووی 

هاوچەرخەكانی ئێراندا بووەوە.
نووسەری  یەكەمین  كرمانی  هەروەها 

تیۆرییە  لە  با�سی  تێگەیشتنێكی  بوو،  ئێرانی 

لە    en Vogue دواتر  و  نەژادپەرستییەكان 

باوەڕەدابوو،  لەو  ئەو  پێشكەشكرد.  ئەورووپا 

“ئێرانییەك،  سەیری  كەسێك  ئەگەر 

یۆنانییەك، بەریتانییەك و دواتر ڕەش پێستێكی 

بە  بكات،  عەرەب  و  ئەسیوبیایی  سودانی، 

ڕوونی دەتوانێت دادوەری بكات كام یەك لەوان 

وەحشییە.”)47(  كامیان  و  شارستانی  و  پاقژ 

بۆ  ئەو  پێشڕەوەكانی  ئاماژە  لە  باس  كاتێك 

سەرنجڕاكێشە  دەكرێت،  ئاریایی  نەژادی 

دێنێتەوە  ariyanی  وشەی  كرمانی  كە  بزانن، 
ئینگلیزی  بە   Aryan فار�سی  وەرگێڕانی  كە 

كە  هەروەها  فەرەنساییە،  بە   aryen یان 

نووسەرانی ئێران لەو كاتەدا هێشتا ئنولۆژیزمی 

و  ئاڤێستایی  زاراوەی  لەگەڵ  ئەورووپاییان 

)دواتر  نەكردبوو  تێكەڵ    ariya كۆنی  فار�سی 

هاوشێوە،  میتۆدێكی  بە  دەكەین(.  با�سی  زیاتر 

لە   )Semitic( سامییەكان  زمانە  لە  كرمان 

نوسخەی  كە   ))sami سامی  وشەی  جیاتی 

Seme- )خۆجێیكراوی ئەم زاراوەیە، لە وشەی 

لە  بەمشێوەیە،    .)48( وەردەگرێت  كەڵك   )tik

ئەو  ناوی “�سێ نووسراو”  بە  بەرهەمێكی دیكە 

“خەڵكی  و  ئاریایی”  با�سی  “خەڵكی  لە  كەڵك 

یان  “مەجوس”  جیاتی  لە  ئێران”  گەورەی 

ئەوان  و  وەردەگرێت  كۆن”  “زەردەشتییەكانی 

دەكاتە هاومانای یەكتر)49(.  

دیكە  بەرهەمێكی  لە  ئەو  بەمشێوەیە، 

دەستكەوتێكی  بە  ئاریایی  با�سی  “خەڵكی  ناوی 

سێیەمی  گەڕانەوەی  دەهێنێت.)50(  باش” 

و  دەكات  پەیدا  نەژادیتر  ڕەنگوبۆنێكی  ئەو 

بە  )نەژادی(  هاوبەشەكان  ڕیشە  ئەفسانەی 

ئەوان   “ دەكات:  باس  ئاڵۆز  كەمتر  زاراوەی 

...تاد،  و  ڕۆم  ڕووسەكان،  ئەورووپا،  دەڵێن 

ئێرانییەكان  نەژادی  هەمان  لە  سەرەتادا  لە 
بوون و لەوێوە بوو، كە دواتر بە سەرتاسەری 

باڵوبوونەوە.”)51(   جیهاندا 

ئێرانی  نووسەرانی  هەتا  خایاند  ماوەیەكی 

بگونجێن،  نەژادپەرستانە  شەوقێكی  لەگەڵ 

هێدی،  هێدی  هەبوو.  كرمانی  الی  لە  كە 

چەمكەكانی پەیوەندیدار بە نەژاد و پەتیبوونی 

نەژادی لە ڕاڤە مێژووییەكان سەر هەڵدەدەن، 

بە  بواری  لە  هەنگاوێك  هیچ  هێشتا  بەاڵم 

ـ  سیا�سی  ڕۆژنامەی  نەنراوە.  سیاسیكردنی 

كاوە،  ناوی  بە  زادە،  تەقی  حەسەنی  كولتووری 

پروپاگاندیستەكانی  لەالیەن  ڕێكەوت  بە  كە 

ئەڵمانیاوە پشتیوانی دەكرا و لە ساڵی )-1916
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هەندێ  باڵودەكرایەوە،  بەرلین  لە   )1922

كە  دەكرد،  چاپ  نەژادپەرستانەی  دەقی  كات 

دەکات)52(.    ئێرانیی”  پەتیی  “نەژادی  بە  ئاماژەی 

ئاریاییەكان  چەمكی  بۆ  گەڕانەوە  كەم  كەم 

ماناییەوە  بواری  لە  بەاڵم  بەدەردەكەوێت، 

كرمانی  كە  بوو،  زاراوەیەك  برەوپێدەری 

باپیرانی  بە  كە  ئەوەی  واتە  كرد،  پێشكە�سی 

گوتراوە)53(.    هیندییەكان  و  ئێرانی  هاوبە�سی 

گوتووە،  ئێمەیان  بە  نەورۆز،  نوێی  جەژنی 

ڕێوڕەسمێكی   “ نەورۆزـ  ـ  نوێی  ساڵی  جەژنی  كە 

ئاریایی” كۆنە)54(.  هەروەها ئێمە فێردەبین، كە 

ڕۆژمێر  سیستەمێكی  خاوەنی  كۆنەكان  ئێرانییە 
مێژووی  لە  پێش  بە  پەیوەندی  كە  بوون، 

لە  سەرچاوەی  لەمڕووەوە  و  هەیە  ئێرانەوە 

ئاماژە  ئەم  وەرگرتووە.  ئاریایی”  “نەژادی 

ناوەڕۆكی  لە  زیاتر  ئاریاییستی  سەرەتاییانەی 

هەبوو.  فەلسەفییان  ناوەڕۆكێكی  سیا�سی، 

بانگەشە بكەین  ناتوانین  بەتایبەت ئەوەی كە 

كاوە گۆڤارێك بە ڕوانگەی نەژادپەرستانە بووە: 

سەرەتای  لە  كە  شێوە  بەهەمان  لەڕاستیدا، 

وتەیەكی  زادە  تەقی  پێدرا،  ئاماژەی  وتارەدا  ئەم 

برەوپێدەرانی  بۆ  دڵڕفێنی  و  جوان  و  كورت 

نەبوو.  خۆی  واڵتی  لە  ئاریاییزم  ئایدیای 

دەتوانین لەو سەردەمەدا لە هەموو كتێبەكانی 

پەیوەندیدار بە میژووی ئێران كینایەی باش و 

كورت بۆ ئاریاییە كۆنەكان ببینینەوە. دەتوانین 

لە  سەرنج  شایانی  كینایانەی  لەم  یەكێك 

لەالیەن  دواناوەندی  قوتابیانی  بۆ  كە  كتێبێك 

پەروەردە  وەزیری   )1978 )1894ـ سدیق  عیسا 

لەم  ئەو  بێنین.  ناو  نووسراوە،  فێركردن  و 
كتێبەدا، ڕیشەكانی ئێرانی ئەمڕۆ لە هاتنی دوو 

شەپۆلی ئاریاییەكان لە باكوورەوە بۆ بانی ئێران 

دەبینێتەوە)55(.  

دیكە،  مێژوونووسانی  لە  بەرهەم  کۆمەڵێ 

 )1971 )1897ـ شەفەق  ڕەزازادە  سادق 
باشتری  وشیارییەكی  ئەو  ئەوەیە،  پیشاندەری 

ئەنجومەنە  لە  پەیوەندیدار  باسەكانی  لە 

ئاریاییەوە  پر�سی  لەبارەی  ئەورووپاییەكان 

 )1930( ساڵەكانی  لە  ئەو  نموونە،  بۆ  هەیە. 

“نەژادی  كە  بەرباس  خستە  تیۆریایەی  ئەم 

گرتووە)56(.  سەرچاوەی  دانوبەوە  لە  نوردیك” 

)نووسەر(  من  لێكۆڵینەوەی  قوناغەدا،  لەم 
نووسەری  یەكەمین  ئەو  دەدات،  پیشانی 

بە  ئاریایی  ئەورووپایی  زاراوەی  كە  ئێرانییە، 

لە  وەرگێڕاوە،   )  )ariyayi ئاوەڵناو    ariya

ari- بە ئەو  كرمانی  وەكو  كە  ئەوەی   جیاتی 

 )ariya( ئاریا  كۆنی  زاراوەی  وەربگێڕێت.   yan

)57(  خولێكی  ـ دوپرونەوە  لە سەردەمی ئانكتیل 

لە  تەنانەت  ئێستا  و  كردووە  تێپەڕ  تەواوی 

خانووی سەرەكی خۆی مانایەكی دیكەی هەیە 

پیرنیا  حەسەن  بەرهەمەكانی  نوێیە.  شتێكی  و 

كاریگەرتر   )1935 1871ـ ئەلدەولە  )موشیر 

نیشتمانپەروەرە،  مێژوونووسە  ئەم  بوون. 

شەش  كە  بوو،  پایەبەرز  سیاسەتمەدارێكی 
خول ئەندامی پەرلەمان و، بیست و چوار خول 

وەزیر و چوار خول سەرۆك وەزیران بوو. كتێبە 
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جۆری  یەكەمینەكانی  لە  ئەو  مێژووییەكانی 

خۆی لە ئێرانی هاوچەرخ دایە، كە پەیڕەوی لە 

ئەورووپا  مێژوویی  میتۆدنا�سی  ستاندارەكانی 

كۆمەڵەیەك  زۆرتر  ئەمانە  بەمەشەوە  دەكات. 

بوون،  خۆرهەاڵتناسان  خوێندنی  وانەی  لە 

هاوتەمەنی،  مێژوونووسانی  زۆربەی  وەك  كە 

پیرنیاش نەیتوانی شتێكی نوێیان پێ زیاد بكەن. 

بەردەم  لە  لەمپەر  نەبووە  الوازە  خاڵە  ئەم 

كاریگەرییەكی  ئەو  بەرهەمەكانی  كە  ئەوەی 

ئێرانییەكان  تێگەیشتنی  سەر  لە  گرنگ 

ئەو  لەڕاستیدا  نەبێت:  خۆیان  مێژووی  لە 

ڕاسپێدرابوو  كە  بوو،  كۆمیسیۆنێك  ئەندامی 

سەردەمی  قوتابخانەكانی  كتێبەكانی  یەكەمین 

بە  سەرنجدان  بە  بنووسنەوە)58(.  پەهلەوی 

ئەو  مێژووییەكانی  بەرهەمە  زۆری  گرنگی 

جۆرێك  لەسەر  ئەو  كاریگەریی  كاتەدا،  لەو 

نێو  لە  مەنهەجییانە  كتێبە  ئەم  كە  شووناس 

پشت  شیاوی  كرد،  دروستان  ئێرانی  گەنجانی 

گوێ خستن نییە.

)مێژوویی  ئێران”  كۆنی  “مێژووی  كتێبی 

ئێرانی كۆن، 1928(ی پیرنیا خاوەنی گرنگییەكی 

بوو،  مێژوو  مەنهەجی  كتێبی  یەكەمین  تایبەتە، 

و  پەرەوەردە  وەزارەتی  چاودێری  ژێر  لە  كە 

كتێبە  ئەم  باڵوكرایەوە)59(.   كات  ئەو  فێركردنی 

ـ  نەژادەكان   “ لەبارەی  بەشێك  لە  بریتییە 

نەژادی سپی پێست ـ خەڵكی هیندۆئەورووپی”، 

“زانستی  بە  پشتی  ئاشكرا  بە  ئەو  ناوەڕۆكی  كە 

نەژاد” واتە زانستی جیاكردنەوەی نەژادەكان و 

بەوان  سەر  تاكەكانی  تایبەتمەندی  و  شێواز 
بەتەواوی  كتێبەكە  بەشەی  ئەم  بەستووبوو.  

پۆڵێنكردنی  چۆنیەتی  بە  بەستووبوو)60(  پشتی 

ئاریاییەكان/  بە  مرۆڤ  ئەورووپایی  نەژادی 

هتد.  و  سامییەكان  هیندۆئەورووپاییەكان، 

ئایینە  هاوبە�سی  نەریتی  لە  كە  زاراوانەی  بەو 

لە  تایبەت  بە  وەریگرتووە،  ئیبراهیمییەكان 

بە منداڵەكانی نوج، جافس، هام  ئاماژەپێدان 

ئاماژە  پۆڵێنكردن  دەزگایەكی  وەك  شەم،  و 

بەوان دەدات. هەروەها ئەو وا گریمانە دەكات، 

ئەمڕۆ/هیندۆئەورووپی  ئاریاییەكانی  باپیرانی 

لە هەندێ لە سەرزەمینە یەكەمینەكانی واڵتی 

دیكە  بۆچوونێكی  ئەو  هەروەها  دەژین،  كۆن 

كە لە سەرەتای سەدەی بیستەم زۆر سەرنجی 

سەر  لە  كە  دەكات،  پێشكەش  پێدەدرا، 

سەرەكییە  سەرزەمینە  ئەم  ئەوەیە  بنەمای 

هەمان نیمچە دوورگەی ئەسکەندەناڤیا بووە 

)لەمڕووەوە ناوی “نەژادی نوردیك”()61( ە. بۆیە 

لە  ئێرانییەكان  كە  ئەنجامە  ئەو  دەگاتە  ئەو 

ئەسکەندەناڤیاوە كۆچیان كردووە!

كە  ئاشكرایە  پیرنیا،  نووسراوەكانی  بەپێی 

ناوی ئێران لە چەمكی )خەڵكی ئاریایی( كۆنترە، 

ڕاهاتبوون  وا  )ئێرانییەكان(  ئەوەی  لەبەر 

مانای  بە  كە  بكەن،  بانگ  ئاریا  بە  خۆیان  كە 

ئێران  كۆنی  ناوی  دێت.  وەفادار  یان  ماقووڵ 

 )eyrán( بوو، كە دواتر بە ئیران )áyrán ( ئایران

هەروەها  گۆڕا.   )irán( ئێران  بە  دواییدا  لە  و 

ڤیج)62(  ئاریان  كە  كرد،  بانگەشەی  ئەو 
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 .)63( ئاریاییەكان”ە  “سەرزەمینی  مانای  بە 

بانگەشانە  ئەم  هەموو  دەبینین،  كە  هەروەها 
بواری  لە  سەرلێشێواوی  بنەمای  لەسەر 

 )Aryan(و ئاریایی )ariya( چەمك و مانای ئاریا

باش  قوتابییەكی  پیرنیا  گشتی  شێوەیەكی  بە  ە. 

بوو:  ئەورووپایی  نەژادپەرستی  الیەنگرانی  بۆ 
بەتەواوی  ئەو  دەربڕینی  شێوازی  هەرچەندە 

لە  كات  هەندێ  بەاڵم  شەوق،  لە  بوو  بەتاڵ 
خۆی  ئەكادیمیكەكانی  و  زانستی  ستانداردە 

دەمارگرژی  نووقمی  و  دەكەوتەوە  دوور 

نموونە،  بۆ  دەبوو.  خۆی  نەژادپەرستانەی 

“ پەستی نەژادی و  ئاماژە بە “ناشیرینی” و  ئەو 

ئاكاری” دانیشتوانی ڕەسەنی” پێش لە ئاریایی” 

ئیالمییەكان)64(  بە  )ئاماژەیەك  دەکات  ئێران 

زانیارییەكی  هیچ  ڕادەیەك  تا  بڵێین  دەبێت  كە 

نییە(،  دەستدا  لەبەر  لەوان  كاتەدا  لەو  ورد 

هەرچەندە  كە  دەكات  بانگەشە  بەمشێوەیە 
بواری  لە  ئێرانییەكان  ئاریاییە  سەرەتادا  لە 

دراو�سێ  لە  دواكەوتووتر  شارستانییەتەوە 

بوون،  ئاشووری  و  بابلی  خۆیان  سامییەكانی 

سەرتر  لەوان  ئاكارییەوە”  “بواری  لە  بەاڵم 

درێژكردنەوەی  گریمانانە  ئەم  بوون)65(.  

ئەورووپاییە. ئاریاییگەرایی  ئایدیای 

كتێبە  نییە،  سەرسووڕمان  شیاوی  بۆیە 

سەرەتاكانی  لە  قوتابخانەكان  مەنهەجییەكانی 

سەردەمی پەهلەوی بەرهەمی ڕۆحی زاڵ بەسەر 

ئەو سەردەمی )نەژادپەرستی و خۆبەزلزانین( و 

برەوپێدانی ئەم جۆرە تیۆریانە بوون. كتێبێكی 

ئایدیانە  جۆرە  بەم  برەو  ئاسانی  بە  مەنهەجی 

نەژادی  لە  بەشێك  ئێران  “خەڵكی  دەدات: 

فارسییە. ئەوان  ئێستای  زمانی  و  ئاریایین 

ڕیشەی  جوگرافیا  مەنهەجی  كتێبێكی   ”)66(

ئێرانییەكان بە “گرووپێك لە تاكەكانی سەر بە 

“بەمشێوەیە  و  دەبەستێتەوە  ئاریایی  نەژادی 

كتێبە  ئەم  ئێران.)67(”   نا  ناو  خۆیان  نیشتمانی 

“خەڵكی  هەمووان  لە  زۆرتر  مەنهەجییانە 

تایبەت عەرەبەكان و مەغولەكانیان  دیكە، بە 

ئەم  پیشاندەدا.  نائاریایی  هێرشبەرانی  وەك 

یەكەمی  نەوەی  زەینی  لە  قووڵی  بە  پەیامە 
پەهلەوی  حكومەتی  خوێندەوارەكانی  ئێرانییە 

جێگیر ببوو و ئەوان بە تایبەت پێشوازییان لە 

پڕوپاگەندەی ئاریاییستی دەكرد، كە بە تازەیی 

لە بەرلینەوە سەرچاوەی گرتبوو.

ئاریاییەكان  برایەتیی  بانگەشەی  بە  ئاماژە 

لە  كە  ئەڵمانییەكان  و  ئێرانیی  نێوان  لە 

لە  )1930( بەدواوە بەرجەستەبوو،  ساڵەكانی 

ڕاستیدا لە شەڕی یەكەمی جیهانییەوە دەستی 

 ،)1879 )1942ـ دەستگردی  وەحید  پێكردبوو. 

و  نامیلكەنووس  سیا�سی،  چاالكی  و  شاعیر 

درێژایی  بە  ئەرمەغان،  ڕۆژنامەی  بونیادنەری 

و  الیەنگر  بەتوندی  جیهانیی  یەكەمی  شەڕی 

بە  شیعرێك  لە  ئەو  بوو.  ئەڵمانیا  هاودەنگی 

ئەڵمانیا)68(  ستای�سی  لە  و  سیا�سی  ناوەڕۆكی 
ڕیزی  بچنە  دەكات  ئێرانییەكان  لە  داوا 

ناشیرین”  “ڕێوی  لەدژی  و  ئەڵمانییەكانەوە 

شەڕ  )ڕووسیا(  فێڵباز”  “ورچی  و  )بەریتانیا( 
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ئەم  هۆنینەوەی  لە  سەرەكی  پاڵنەری  بكەن. 

ئەڵمانییەكان  و  “ئێرانییەكان  یەكێتی  شیعرەدا 

لە بواری نەژادەوەیە.)69(”  بە نەبوونی بەڵگەی 

هەڵویستی  بڵێین  بتوانین  قورسە  ڕوون، 
بڕیاری  و  كردار  لە  سەرچاوە  دەستگردی 

وەردەگرێت،  ئەڵمانیا  پڕوپاگەندەی  دەزگای 

و  بەرفراوان  بێزاریی  الوەكی  بەرهەمی  نەك 

قووڵ لە ئاست واڵتانی ڕووسیا و بەریتانیا.

لەو  بیروباوەڕی  باسكردنی  هەرچەندە 

هەتا   )1915( ساڵی  لە  ڕادەیەك  تا  چەشنە 

و  دیار  جیهانیی  دووەمی  شەڕی  كۆتایی 

بەڵگەدارە، بەاڵم جیاكردنەوەی پڕوپاگەندەی 
سیا�سی ڕەهای پێناسەكراو و كاریگەریی فیكری 

سەردەمی  سەرەتای  لە  دژوارە.  یەكتر  لە 

نێو  كردبووە  دزەی  زۆر  ئەڵمانیا  پەهلەوی، 

نیگەرانییەكانی  بەهۆی  هەرچەندە  ـ  ئێرانەوە 

بەریتانیا و ڕووسیا )دزەكردنی ئەوان لە ئێران( 

ڕۆڵێكی  ئەڵمانیا  هەبوو.  نشێوی  و  هەوراز 

واڵتدا  پیشەسازییكردنی  بە  لە  بەرجەستەی 

ئەڵمانی  پسپۆڕانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  هەبوو، 

لەوان  ژمارەیەك  جێگیربوون،  ئێراندا  لە 

تاران  لە  ئەڵمانیا)70(  كۆمەاڵیەتی  یانەی  لە 

یەكەمی  شەڕی  دوای  هەبوو)71(.  ئامادەییان 

كۆمەڵەكانی  گەشەكردنی  بینەری  جیهانیی، 

پرۆگرامەكانی  و  ئەڵمانیا  و  ئێران  برادەری 

پشكی  ئاڵوگۆڕانە  ئەم  خوێندكارین.  ئاڵوگۆڕی 

خۆیان لە جێگیركردنی ڕوانگە نەژادپەرستی و 

ئاریاییستییەكان لە ئێراندا هەبوو، لەبەرئەوەی 

ئاریایی  نەژادەكانی  بەریەككەوتنی  كاتەدا  لەو 

زانكۆكانی  لە  ڕوون  بابەتێكی  وەك  سامی  و 

ئەڵمانیا و )ناوچەكانی دیكەی ئەورووپا( جێگیر 

ببوو )72(. بەاڵم دەبێت هەتا ساڵەكانی )1930( 

پڕوپاگەندەی  سەرهەڵدانی  بۆ  بین  چاوەڕان 

ئەم  سەنتەربوونی  بە  ئەڵمانیا  سیستەماتیكی 

جۆرە ناوەڕۆكانەوە.

لەالیەك  ئەڵمانیا  ستراتیژی  بەریەككەوتنی 

تەنیا  دیكەوە،  لەالیەكی  ڕووسیا  و  بەریتانیا  و 

بۆ  توندەكان  پڕوپاگەندە  هەوڵە  دەتوانێت 

دواوە  بە  ئێرانییەكانی  زەینی  و  دڵ  ڕاكێشانی 

پێشینەی  بە  سەرنجدان  بە  هەبێت)73(. 

و  بەریتانیا  بە  ئێرانییەكان  بێمتمانەیی 

“بەریتانیای  ناوی  لەژێر  واڵتە  ئەم  ناوهێنانی 

شێوەیەكی  بە  ئەوان  ساختەچی”،  زۆر 

پەیامی  و  ئەڵمانیا  بۆ  ئینتیمایان  سروشتی 

پێشاندا.  ئاریایی  پاكی  نیەت  سەرنجڕاكێ�سی 

بەستێنەكە  بكەین،  بانگەشە  دەتوانین  بۆیە 

ئەڵمانییەكان  پڕوپاگەندەی  ئامادەی  زۆری  بە 

ئەفسانەی  نووسینی  پرۆژەی  هەڵبەتە  و  بوو 

ڕاستیدا،  لە  زیادبوو.  هۆكارەكە  بە  ئاریاییش 

نێو  لە  هۆ  هەمان  بە  ئەڵمانییەكانیش 

ئەوەی  بەبێ  بوون،  خۆشەویست  عەرەبەكان 

كاریگەریی  ڕۆڵێكی  ئەوان  نەژادی  الیەنی  كە 

حیزبی  كە  كاتێك  دەگووترێت  هەبێت. 

لە  ئەڵمانیا  نەتەوەیی  سۆسیالیستی  كرێكارانی 

بەرلین و لە ساڵی )1933( بااڵدەست بوو، خێرا 

و  ئەڵمانیا  نیەتپاكی  لەسەر  جەختكردنەوە  بە 



100

No.4, July 2022

كولتووری  دزەكردنی  نائیمپریالیستی،  ئامانجی 

و سیا�سی لە ئێران دەست پێكرد.

عەبدولڕەحمان   ،)1933( ساڵی  لە 

ئێرانی  بەدناوی  چاالكێكی  ئازاد،  سەیف 

باڵوكردنەوەی  نازیزم،  بۆچوونی  و  فیكر  بە 

دەستپێكرد.  كۆنی()74(  ئێرانی  )نامەی  گۆڤاری 

ڕۆژنامەیە  ئەم  كە  كراوە،  ئەوە  بانگەشەی 

وەزارەتی  ڕاستەوخۆی  چاودێری  لەژێر 

باڵودەكرایەوە)75(.  ئەڵمانیا  پڕوپاگەندەی 

سەرچاوەكان،  لە  یەكێك  وتەی  بەپێی 

گۆڤارەكە،  ڕاستەقینەی  سەرنووسەری 

ویبران،  فۆن  عەمید  لە  جیا  نەبوو  كەسێك 

ڕەنگە  هەرچەندە  نازیی)76(.    حیزبی  ئەندامی 

كۆمپانیا  لەالیەن  جۆراوجۆر  پڕوپاگەندەی 

ئەڵمانییەكان )بەتایبەت زیمنسـ شوكرت( وەك 

دارایی  سەرچاوەی  دابینكردنی  لە  نیشانەیەك 

بەاڵم  بگیریت،  لەبەرچاو  ئەڵمانیاوە  لەالیەن 

چاالك  ڕۆڵی  بە  ئاماژە  كە  بەڵگەیەك  هیچ 

بدات،  هیتلەرەوە  ئادۆڵف  حكومەتی  لەالیەن 

گۆڤارەی  ئەم  چاودێری  یان  پشتیوانی  كە 

باڵوكردنەوەی  لەمە،  جیا  نییە.  كردووە، 

ڕۆژنامە لە كانوونی دووەمی )1933(، دروست 

گەیشتنی  بەدەسەاڵت  لە  پێش  مانگێك 

ئەڵمانیا،  بااڵی  ڕاوێژكاری  وەك  هیتلەر 

دەستپێكردنی  بابەتە  ئەم  پێكرد.  دەستی 

هەرچەندە  دەحات،  بەدەر  وتارەكە  ڕەسمی 

بەرلین  پڕوپاگەندەی  دەزگای  دەستێوەردانی 

حاڵ  بەهەر  ڕەتناكاتەوە.  دواتر  قۆناغی  لە 

كۆن  ئێرانی  نامەی  ڕۆڵی  دەتوانین  بەسەختی 

نازییەكان،  پڕوپاگەندەی  بۆ  كەناڵێك  وەك 

ڕەت  چاودێری،  یان  سەربەخۆ  شێوەی  بە  چ 

ڕۆژنامەیە  لەم  وتارێك  لە  بەشێك  بكەینەوە. 

خوارەوەیە: بەمشێوەیەی 

داهێنانی  و  هزر  خاوەنی  كە  كەسانێك 

زۆرتر لە توانایی خەیاڵ و كردارن، وەك ئاریایی 

سادەبوون  بە  كە  كەسانێك  و  دەناسرێن 
خۆی  وەك  ڕادەیەك  تا  ئەوان  فیكری  و  ڕازین 

ماوەتەوە، بە سامی ناودەبرێن ... )ئاریاییەكان، 

كە  نییە،  گرنگ  كاتێك  هەر  شوێن،  هەر  لە 

شایانی  دابنرێت،  ئەوان  لەسەر  ناوێك  چ 

داهێنەرانەن.  كاری  هەمان  جێبەجێكردنی 

ئەمانە  فەرەن�سی،  بەریتانی،  ئەڵمانی،  ئێرانی، 

لە  داهێنان  كە  ئاریاییە،  جیاوازەكانی  ناوە 

بۆنەی  بە  و  ڕاگەیاندووە  پراكتیكیان  و  فیكر 

زانستەكان  سنووری  لە  تایبەتمەندیانەوە  ئەم 

ناونانەوە،  بواری  لە  هەرچەندە  ناسراون، 

شوێن و كات جیاوازن )77(.  

لەبارەی  دیكە،  شوێنێكی  لە 

خێڵە  “لەنێو  كە  دەگوترێت  “سواستیكا”)78(  

ئەڵمانیا و  لە خەڵكی  پێكهاتوو  ئاریاییەكان كە 

ئێرانیی بوون، باو بوو.” نووسەری وتارەكە “بە 

كە  خۆشحاڵییە  جێی  كە  دەڵێت  شادمانییەوە 

پەیوەندی  سواستیكا(  )ڕەنگە  ئێران  نیشانەی 

هەیە،  زایینەوە  لە  پێش  ساڵ  هەزار  دوو  بە 

شانازیكردنی  بۆ  بەهانەیەك  بووەتە  ئەمڕۆ 

ئەڵمانییەكان بە خۆیان )كە لە نەژاد و خێزانی 
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بانگەشە  وتارەكەدا  درێژەی  لە  ئێمەن(”. 

هەموو  سەرەكی  “نەوەی  ئێران  كە  دەكات، 

باسكردنی  بە  ڕۆژنامەیە  ئەم  ئاریاییەكانە”. 

كە  بەرلین  لە  ڕێزگرتنێك  لەبارەی  ڕاپۆرتێك 

دەچوو،  بەڕێوە  ئاگرپەرستی  ڕێوڕەسمی  لەودا 

جەخت لەسەر ئەوە دەكاتەوە، كە دابونەریتی 

پیرۆز  ئاگری  پێكردنی  “هەمان  ئاریاییەكان 

و  بووەتەوە  زیندوو  نازییەكان  جەژنی  لە  بوو، 

ئاریاییە  ناخایەنێت كە هەموو دابونەریتی  زۆر 

ئێرانی  لە  كە  شتانەی  ئەو  هەموو  كۆنەكان، 

دەبێتەوە)79(”   زیندوو  ئەڵمانیا  لە  هەبوو،  كۆن 

یەكێك  ڕۆزنبێرگ،  ئالفرێد  دیكە  ژمارەیەکی  لە 

نازی،  حیزبی  ئایدیۆلۆگەكانی  سەرەكیترین  لە 

ناسیۆنال  ئەڵمانیای  گوتبووی  ئەوەی  بۆ 

ڕۆما  و  یۆنان  یاساكانی  دەبێت  سۆسیالیست 

زۆر  ئێرانی،  ئاریایی  یاساكانی  بە  بگۆڕێت 

ستایش كراوە )80(.  

ئەم گۆڤارە پڕە لە بانگەشەی پەیوەندیدار 

بە خزمایەتی نەژادی و بە دەگمەن دەرفەتێك 

هیتلەر  ڕوانگەی  و  ئاسۆ  ستایشكردنی  بۆ 

دەستكەوتە  دەهێڵێتەوە.  ئەڵمانیا  لە 

پێشكەوتنی  ئەڵمانیا،  تەكنیكییەكانی 
بواری  لە  نەتەوە  پەرەوەردەی  پیشەسازیی، 

هەواڵی  تەنانەت  و  ئامانجێك  وەك  وەرزش 

باڵودەكردەوە.  بێبایەخی  و  دواكەوتوویی 

الپەڕەی  لە  كۆن  ئێرانی  ڕۆژنامەی  ئامانجی 

لە  زۆرتر  ئەو  ژمارەیەكی  هەر  یەكەمی 

و  “خوا”  “ئێران”،  وشەكانی  چوارچێوەی 

سواستیكا:  لەگەڵ  كە  زەردەشتی”  “هێمای 

زیندووكردنەوەی شكۆداری پێش ئیسالم بوو، 

تێكەڵ و ڕێكدەخرا. ئەم ئامانجە بە ڕاسپاردەی 

لە  فار�سی  زمانی  پاككردنەوەی  بۆ  بێكۆتایی 

پێدەدرێت.  درێژەی  “نائاریاییەكان”  زیادە 

دووبارە  جولەكە  دژایەتیكردنی  بەردەوام 

نەتەوەگەرایانە  دەربڕینی  شێوازیی  دەكرێتەوە. 

دایە  لواو  پلەی  بەرزترین  لە  خۆبەزلزانین  و 

لە  كۆنەكان  ئێرانییە  شاكاری  و  گەورەیی  و 

لواوەكان  زاراوە  شكۆدارترین  چوارچێوەی 

خۆشەویستییەكی  گۆڤارە  ئەم  دەكات.  باس 

خوێندەوارەكانی  دەستەبژێرە  نێو  لە  بەرچاوی 

پڕوپاگەندەی  هەبوو.  پاشایەتی  الیەنگری 
بەردەوامی فرۆشتنی ژمارەكانی ڕابردوو بینەری 

ئەم سەركەوتنەیە.

پڕوپاگەندەی  جارە  ئەم  بێگومان 

پڕوپاگەندەی  دەزگای  پشتیوانی  بە  كولتووری 

فار�سی  )ئەنجومەنی  دامەزراوەی  نازی 

كە  بوو،  توندتر   )1934( ساڵی  لە  ئەڵمانیا)81(( 

پشتیوانی دارایی لە باڵوكراوە جۆراوجۆرەكان، 

گشتی  شێوەی  بە  و  كۆنفرانس  بەڕێوەبردنی 

ئاسان  واڵتی  دوو  نێوان  كولتووری  ئاڵوگۆڕی 

دەكرد)82(.  لە ساڵی )1936( خزمایەتی نەژادی 

تایبەتی  بڕیارێكی  بە  كە  پەیداكرد،  ڕەسمیەتی 

یاسا  سنووری  لە  ئێرانییەكانی  ڕایش  كابینەی 

ڕەسەن”  “ئاریایی  وەك  نۆرنبێرگ  نەژادییەكانی 

ڕێگەی  بابەتە  )ئەم  بۆ دەركردن  لێخۆشبوونی 

کە  کرد،  جێگیر  ئێرانییەكانی  دیپلۆماتە  بۆ 
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هەزاران  گیانی  ئەورووپادا  پایتەختەكانی  لە 

بكەن( ڕزگار  نائێرانیی  و  ئێرانیی  جولەكەی 

دەستنیشانكردنی  بە  تەنانەت  نازییەكان   .)83(

ژمارەیەك  بەكارهێنانی  و  ئەڵمانی  ڕاوێژكارێكی 

شوێن  توانییان  ئەڵمانی  مامۆستایانی  لە 

گرنگەگانی  بەشە  لە  خۆیان  بۆ  باش  پێیەكی 

 .)84( بكەنەوە  پەهلەوی  فێركردنی  و  پەروەردە 

بەپێی وتەی جۆرج لێنچوڤسكی كە دواتر وەك 

كارگێڕی ڕاگەیاندن لە باڵیۆزخانەی پۆلۆنیا لە 

دەستنیشانكرا. تاران 

پتەوكردنی  و  هاندان  بۆ  نازییەكان 

و  )ئەڵمانیا  نەتەوە  هەردوو  نێوان  لە  برادەریی 

ئاریایی  ئەفسانەی  لە  زۆریان  كەڵكێكی  ئێران( 

وەك  سواستیكا  پەسەندكردنی  وەرگرت. 
هێمای حیزبی نازی بە مانای یەكێتی مەعنەوی 

نەتەوەی  و  باكوور  ئاریاییەكانی  نێوان  لە 

ئەڵمانیا  حكومەتی   ... گوزارشتكرا  زەردەشت 

كتێبخانەی  الیەن  لە  كتێبەكانی  لە  كۆمەڵێك 

زانستی ئەڵمانیاوە پێشكەش بە ئێران كرد، كە 

ئەم  هەڵبەتە  و  بەرگ   )7500( لە  پێكهاتبوو 

هەوڵیان  هەڵبژێردرابوون،  وردی  بە  كتێبانە 

پەیامی  لەبارەی  ئێرانیی  خوێنەرانی  دەدا، 

كولتووری ئەڵمانیا لە خۆرهەاڵت و خزمایەتی 

سۆسیالیست  ناسیۆنال  ڕایش  نێوان  لە 

قەناعەت  بە  ئێران  ئاریایی”  “كولتووری  و 

بگەینن)85(.  

فار�سی  زمانی  بە  كە  بەرلین  ڕادیۆ 

كە  بوو  دیكە  ڕێگەیەكی  باڵودەكرایەوە، 

ئایدیای  گواستنەوەی  بۆ  ئەڵمانییەكان 

وەردەگرت.  لێ  كەڵكیان  ئێران  بۆ  ئاریاییستی 

شارۆخ  بەهرامی  پرۆگرامانە  ئەم  بەڕێوەبەری 

بەرجەستەی  خێزانێكی  نێو  لە  ئەو  بوو. 

كەیخوسرەو  كوڕی  لەدایكببوو،  زەردەشتی 

ئەڵمانیا  لە  بوو،  شا  ڕەزا  ڕاوێژكاری  شاروخ 

و  فیكر  بۆ  هۆگری  لەوێدا  و  خوێندبووی 

وتەی  بەپێی  پەیداكردبوو.  نازیزم  ئایدیاكانی 

لە  یەكێك  شارۆخ  بارام  سەرچاوەیەك، 

)هەڵبەتە  بوو  كوبلێس  جۆزێف  مامۆستاكانی 

بانگەشەیە نەسەملاوە()86(.  جێی سەرنجە  ئەم 

جیهانیی،  یەكەمی  شەڕی  دوای  كە  بزانین، 
بەڕێوەبەری  پۆستی  بۆ  ئەوی  ڕەزا شا  محەمەد 

پڕوپاگەندە  و  هەواڵ  باڵوكردنەوەی 

دیكە  ژمارەیەكی  بە  هەروەها  دەستنیشانكرد. 

كاریگەریی  لەژێر  كە  ئەو  نزیكی  كەسانی  لە 

لە  و  بوون  نازیزمدا  ئایدیای  ئیلهامی  و 

سۆسیالیست  حیزبی  و  پاشایەتی  الیەنگرانی 

پۆستی  بوون،  ئێران  نەتەوەی  نەتەوەگەرایی  و 

گرنگی پێدا.
ئاریاییە هاوچەرخەكان و ئاریای كۆن)87(  

ئەمڕۆ الیەنگرانی خوێندنەوەی ئاریاییستی 

بیسەملێنن،  ناتوانن  ئێران،  مێژووی  لە 

ئاریاییبوون  لەبارەی  ئەوان  بانگەشەی 
ڕیشەی لە ئایدیۆلۆژیایەكی ڕووخاو و بەدناوی 

خۆیان  بیروباوەڕی  ئەوان  نییە.  ئەورووپاییدا 

گریمانەكراو  خۆپێناسەیەكی  بنەمای  لەسەر 

ئێران  بانی  لە  دانیشتوان  لە  نەژادێك  لە 
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كۆنەكان”  زۆر  سەردەمە  “لە  ئاریایی  وەك 

و  ئێران  ناوی  دەكرێت  هەست  وا  ناوە.  بنیات 

دووبارەبوونەوەی وشەی ئاریا ariya لە هەندێ 

بەهێز  باوەڕەی  ئەم  ئیسالم  پێش  سەرچاوەی 

كردبێت. هەرچەندە بەڕاستی ئاریا ناوی خێڵێك 
مۆدێرنیزەكراوی  بە  نوسخەی  ئاریایی  و  بووە 

ئەورووپایی بوو لەو زاراوە كۆنەیە، بەاڵم لێرەدا 

بۆ  تەعبیرانە  ئەم  كە  دێننەوە،  ئەوە  بۆ  بەڵگە 
گواستنەوە و گەیاندنی هەمان مانا زۆر دوورن 

و بە هیچ شێوەیەك ناتوانین ڕووداوە كۆنەكانی 

ئاریاییزمەكان  بانگەشە  لە  پشتیوانی  بۆ  ئاریا 

ئەو،  نەبوونی  یان  لەیەكچوونی  بهێنین.  بەكار 

Ary- ئاریان  و   Ariya ئاریا وشەكانی  نێوان   لە 

بە دەگمەن  ئێران،  پێكهاتەی  و  لە زەمینە    an

شێوەیەكی  بە  ـ  كات  هیچ  بڵێین  دەتوانین  یا  ـ 

ئەم  جێبەجێكردنی  و  نەكراوە  تاوتوێ  جدی 

و  نووسراو  لە  جدی  الدانی  بە  پێویستی  كارە 

بەڵگەنامە كۆنەكان هەیە.
گۆڕانكاری  و   Ariya ئاریا  زاراوەی 

لە  چەندینجار  وشەیەوە  بەم  پەیوەندیدار 

لە  سەرەتا  ڕوویداوە.  كۆنەكان  سەرچاوە 

كتێبی ئاڤێستا بە airyanem vaejah  ئاماژەی 

واقعدا]  لە   ] وشەیە  ئەم  لەڕاستیدا  پێدراوە. 

ئەفسانەیی  ڕووداوی  لەودا  كە  شوێنێكە 

ڕوویداوە و زۆربەی كات بە “دەشتی ئاریا” یان 

شوێنەكانی  ناوی  وەردەگێڕێت)88(.   “گوستەرە” 

ئاڤێستادا  لە  ئاریا  وشەی  هەڵگری  دیكەی 

پاڵەوانی  چەندین  وێناكردنی  لە  كە  هەیە، 

ئەفسانەیی لە پەیوەندی لەگەڵ ئاریایی بوونی 

نێو  لە  تیر  “تیژترین  وەكو  هاتووە،  ئەواندا 

پاڵەوانی   “ یان  )ئارش(  ئاریاییەكان”  هەموو 

لەسەر  دووەم،  كەیخوسرەو(.   ( ئاریاییەكان” 

دەسەاڵت  بە  ڕۆستەم،  نەخ�سی  كتێبەكانی 

و  داریوش  وەكو  پادشاگەلێك  گەیشتنی 

پارساهیا  پارسا،  ئەخمینی،  وەك  خەشایارشا 

ئەخمینییەك،  ئاریاچیچا”  ئاریا،  پوچا، 

پارسییەك، كوڕێكی پار�سی، ئاریا، نەژادی ئاریا.” 

بیستۆن،  لە  ئیالمی  دەستنوو�سی  لە  سێیەم، 

ئەهورامەزدا)89(،  زەردەشتی  و  مەزدایی  خوای 

بە ناوی “خوای ئاریاس)90(“  پێناسە كراوە، لە 

ئاریایی  دیكە،  دەستنووسێکی  لە  كە  كاتێكدا 

وەك زمانێك باس دەكرێت.

هاوشێوە  مانای  لە  هیندی  ڤیدای)91(  ڕیگ 

كەڵك  ئاریا  لە  جیاوازەكان  جۆرە  لەبارەی 

وەردەگرێت و نووسەرانی دەقە ڤیداییەكانیش 

ڕەنگە  دەكەن)92(.  پێناسە  ئاریا  بە  خۆیان 

نووسەرانی  نێوان  لە  كولتووری  خزمایەتی 

بەرچاوبوونی  هۆی  بە  ڤیدا  ڕیگ  و  ئاڤێستا 

لە  بەتایبەت  زمانییەوە،  هاوشێوەبوونی 

بێت)93(.   كۆنترەكاندا  بەشە  لەگەڵ  پەیوەندی 

لێرە  ئێمە  بەراوردكاریی  ڕوانگەیەكی  نابێت 

ڕاگرێت لەبەرئەوەی باس لەبارەی مانای ئاریای 

سانسكریتی و پەیوەندی ئەو لەگەڵ نوسخەی 

ئەم  پێشخستنی  بۆ  ڕێگایەكی  هێشتا  ئێرانی 

شێوەیەكی  بە  و  دواییدا  لە  هەیە)94(.   ئایدیا 

بە  میدیاكانی  هێرۆدۆتوس  سنووردارتر، 
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ئاریوی ناو دەهێنا و ئەمە لە كاتێكدا بوو، كە 

كە  بوو،  باوەڕەدا  لەو  هێالنیكوس  لەو  پێش 

ئاریا تەنیا ناوێكی دیكەی ئێرانە)95(.  

سەرچاوە  لە  كە  ئاشكرایە  و  ڕوون 

خەڵك  لە  گرووپێك  بە  ئاریا  ئێرانییەكاندا 

دەگووترێت، كە خاوەنی میراتێكی كولتووری و 

لە  ئاریا  ناوی  لە ژێر  زمانی هاوبەشن و خۆیان 

بەرامبەر گرووپە نائاریاییەكان پێناسە دەكەن. 

میدیاكان،  پارسەكان،  لە  بریتییە  ئاریاس 

دیكە  گرووپگەلێكی  و  ساكاكان  ئاالنەكان، 

پێكەوە  پەیوەندییان  بەرباڵو  شێوەیەكی  بە  كە 

ڕیشەناسییەوە  بواری  لە  كات  زۆربەی  هەبوو. 

پەسەندكراوە، كە ئاریا بە مانای “لەدایكبوونی 

باش”ە، كە ئایدیاكانی ئەشراف و خوایەتی بیر 

خێزانی  ناوێكی  بۆ  تایبەت  بە  و  دەهێنێتەوە 

شیاوە)96(.  

باوەڕەدان،  لەو  چوارچێوەدا،  و  بوار  لەم 

لە  وەرگیراوە.  ئاریا  لە  ئێرانیش  زاراوەی  كە 

“لە  مانای  بە   eran ساسانییەكان  سەردەمی 

هاومانای  بەرباڵو  شێوەیەكی  بە  ئاریاییەكان”، 

كاتێكدا  لە  لەبەرچاو دەگیرا،  ئێرانییەكان”  “لە 
نوسخەی  تەنانەت  )یان  ئێرانشاری)97( 

ئەشكانییەكان  سەردەمی  لە  لەو  ڕوونتر 

ئاریانشار)98( هۆی ناونانی ڕەسمی ئێمپراتۆریای 

ساسانییەكان بوو(. بەڵگە دەهێننەوە، كە ئەم 

ساسانییەكان  داهێنانی  لە  بەشێك  خوازانە 

سیا�سی  ئامرازی  جۆرێك  ڕاستیدا  لە  بوون، 

ئێمپراتۆریای  شەرعیەتی  بەهێزكردنی  بۆ 

یان  داهێنرابێت  ڕابردووە.  بە  ئاماژە  بە  نوێ 

لە  وەرگیراو  “ئێران”  مۆدێرنی  زاراوەی  نە، 

مانای  بە  دیكە  جارێكی   eran shahr و   eran

وا  وەرگیراوە.  ئاریاییەكان”  “سەرزەمینیە 

توخمانە  ئەم  هەموو  دەكرێت  هەست 

لە  ئاریاییستی  خوێندنەوەی  لە  پشتیوانی 

مێژووی ئێران دەكەن و پەسەندی دەكەن ،كە 

ئەوان  لەبەرئەوەی  ئاریایی”ن،   “ ئێرانییەكان 

جیاوازیی  بۆ  تەواو  نەژادی  وشیاری  خاوەنی 

“ئەوانیتر” وەك “ نائاریایی” بوون.

دابەشكردنی  ئەگەر  دەلوا،  ڕاڤە  ئەم 

بایۆلۆژیا،  دەستەی  بەسەر  مرۆڤایەتی 

نەدەبوو،  مۆدێرن  زانستی  نیمچە  داهێنانی 

ئاماژەیان  ڕاستیدا  لە  ئاریایی  و  ئاریا  ئەگەر 

نێوان  لە  سەرلێشێواوی  دەدا.  واقعیەتێك  بە 

حاڵەتە  لە  یەكێك  ئاریایی  و  ئاریا  وشەكانی 

بابەتێك  ناوەختە،  یان  ئاناكرونیزم  توندەكانی 

ناسینی  لە  سەرتر  كۆنەكان  سەرچاوە  كە 

بایەخ  دانی  بۆ  ئەوان  و  كردووە  دەستكاری 

شوێنەكانی  و  ئێران  لە  ئاریایی  ئەفسانەی  بە 

هەروەها  بەكارهێناوە.  ئەنقەست  بە  دیكە 

كە  بوو،  خێزانی  ناوێكی  ئاریا  دەبینین،  كە 

لە  سنووردار  بەتەواوی  گرووپێكی  لەالیەن 

زمانی  و  كولتوور  خاوەنی  كە  كۆن،  خەڵكی 

بانی  هەتا  هیند  باكووری  لە  و  بوون  هاوبەش 

بەتایبەت  بەكاردەهێنرا،  ببوونەوە،  باڵو  ئێران 

ئەورووپایی  یان  خۆرئاوا  خەڵكێكی  هیچ  كە 

پانتاییەی پێناسەدا جێگایان نەبووەتەوە.  لەم 
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لەالیەكی دیكەوە، هەرچەندە ئاریایی مۆدێرن لە 

ئاریا وەرگیراوە، بەاڵم بابەتێكی نەژادییە، كە لە 

سەدەی نۆزدەیەم لەدایكبووە و چەمكسازیی 

مۆدێرنەكان  زانستە  پێشكەوتنە  لەگەڵ  ئەو 

دەرفەتی  دراوینیزم(  و  زماننا�سی  )بەتایبەت 

هیندییەكان،  چەمكەی  ئەم  ڕەخسا.  بۆ 

)نەك  مۆدێرنەكان  ئەورووپاییە  و  ئێرانییەكان 

و  ساكاكان  میدیاكان،  ئێرانییەكان،  تەنیا 

و  گەورە  نەژادی  هێشوویەكی  ژێر  لە  ...هتد( 

بایۆلۆژیا  تایبەتمەندییەكی  بوو،  یەكگرتوو 

شتێكی  ئەمانە  دەبەخ�سی.  بەوان  دەروونی  و 

ناسازگاربوونە  ئەم  و  نین  یەكسان  بەتەواوی 

كە  وەردەگرێت،  واقعیەتە  لەم  سەرچاوە 

زاراوەی ئاریایی )ئاریا( بۆ وێناكردنی ئایدیایەكی 

)ئاریایی( بەكارهێنراوە. مۆدێرن 

لە  پێشتر  نووسەران  لە  كەم  ژمارەیەكی 

لە  وەرگرتن  كەڵك  لە  دروستبوو  زیانەكانی 

سەرەتای  لە  تێگەیشتوون.  ئاریایی  زاراوەی 

نازییەكان  كە  كاتێكدا  لە   )1941( ساڵی 

مەدەنییەكان  و  زاڵبوون  ئەڵمانیادا  بەسەر 

بوون  ئاریایی  سەملاندنی  لە  بێتوانایی  بەهۆی 
ناوی  بە  ئەڵمانی  لێكۆڵەرێكی  دەكوژران، 

كەڵك  كرد،  پێشنیاری  سیگرێت)99(،  هانس 

وەالوە  دەبێت  ئاریایی  زاراوەی  لە  وەرگرتن 

وشەمان  هەندێ  ئێمە  لەبەرئەوەی  بنرێت، 

هیندی  ئێرانی،  مانای  بە  كە  لەبەردەستدایە، 

ئەڵمانییە،  خوێنی  و  هیندۆئەورووپی  و  ئێرانی  ـ 

و  “ئاڵۆز  )ئاریایی( كە  بۆیە شوێنێك بۆ وشەی 

خاوەنی هەر جۆرە شەفافیەت و تایبەتمەندی 

لە  نییە)100(.    شێوەیەك  هیچ  بە  یە،  زانستی” 

پەیوەندی لەگەڵ دڵەڕواكێی ئێمە و لە پێكهاتە 

دواییانە  لەم  ئێرانی،  بەتەواوی  بەستێنێكی  و 

ئاریا  كە  هێناوەتەوە،  بەڵگەی  كلنێس)101(  ژان 

مانای  بە  كە  دایە،  ئێرانی  كۆنتێكستی  لە  تەنیا 

كاتێكدا  )لە  پەسەندكردنە  شیاوی  خێڵێك 

دەقی ڤیدایی كە لەودا، بە پێی وتەی ئەو، وەها 

شێوە  هەمان  بە  ئەو  نابێت  لەمڕووەوە  نییە(. 

بۆ  نابێت  و  بێنینەوە  كە هەیە دیسان بەرهەم 

دەبێت  بەڵكو  بكەین”  كوپی  نوێ  زمانێكی  هیچ 

ئەو  بایەخداری  وەرگێڕانی  تەنیا  و  وەربگیریت 

زاراوەی  لەگەڵ  بدەن  “مۆڵەت  ئێرانی”یە:   “

“ئاریایی” خواحافیزی بكەین. 

واقعیەتەوە  ئەم  لەبارەی  نییە  پێویست 

گەاڵی  و  لق  چەمكە  ئەم  بخۆین:  حەسرەت 

بە  دەتوانین  ئەو  دوای  هەیە”)102(.  زۆری 

كاتێك  كە  بێنینەوە،  بەڵگە  ئاسوودەیی 

خۆی،  نەژادی  دووی  دەكەوێتە  شا  داریۆش 

ئەخمینی  پادشایەكی  “من  ئەو  مەبەستی 

قار�سی  كوڕی  دەسەاڵتدار(م.  )بنەماڵەی 

جوگرافیا(،  و  شوێن  )پێشینەی  ئێرانییەك 

یان  ئێتنیسێتی   ( ئێرانیی  پێشینەیەكی  بە  ئێرانیی 

بەم  سەرنجدان  بە  ئەو(”.  كولتووری  میراتی 

بە  ئێران  ئاسوودەیی  بە  دەتوانین  ڕوانگەیە 

نەك  بزانین،  ئێرانییەكان”  “سەرزەمینی  مانای 

گریمانە  بەم  زیاتر.  شتێك  نە  و  كەمتر  شتێك 

سەرزەمینی   “ ڕاستیدا  لە  واڵتە  ئەم  كە 
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كە  ئەوەیە،  مانای  بە  بێت،  ئاریاییەكان” 

و  هیندییەكان  ئێرانییەكان،  سەرزەمینی 

سادەیی  بە  كە  ئەورووپاییەكانە،  هەموو 

مەزەندەكردنی  لە  سەرچاوە  لە  و  نادروستە 

پێناسەیە  ئەم  وەردەگرێت.  ئاریاییگەرایی 

لەالیەن ماكس مولێر)103( برەوی پەیداكرد، كە 

زاراوەی  كە  كرد  بانگەشەی   )1861( ساڵی  لە 

ariya لە زەند ئاڤێستا)104( پیشاندەری خەڵك و 

  ”ariyanem vaejah ئەو  و مانای  سەرزەمینە 

سەرچاوەی  پیشاندەری  كە  ئاریایی”یە،  تۆرمی 

ئاریاییەكانە )105(. لەو كاتەوە هەتا ئەمڕۆ، ئێران 

بە  زانستییەكان  و  بەناوبانگ  نووسراوە  لە 

“سەرزەمینی  بە  هەڵە  بە  و  فراوان  شێوەیەكی 

ناواخنی  ئاڵۆزی  و  ناسێندراوە  ئاریاییەكان” 

لەڕاستیدا  ئاریاییەكان  كە  ئەوەی  لەبارەی 

مانای    .)106( دروستكردووە  كەسانێكنیان  چ 

سەرزەمینی  یان  “پانایی  ناویی  لەژێر  ئێران 

تێپەڕبوون  بە  ئێرانییەكان”  یان  ئاریاییەكان 

كە  سەرزەمینێك  بۆ  مۆدێرن  ئاریاییزمی  لە 

ئاریاییەكان،  واتە  دەژین،  لەودا  پەتی  نەژادی 

ئاریاییەكانی دانیشتووی ئەورووپا، كە  هەمان 

بەدەرن،  ئەوان  پێناسەی  پێی  بە  نائاریاییەكان 

“سەرزەمینی  كە  كەسێك  من  دەگۆڕێت. 

بەكار  ئێران  بۆ  پێناسەیەك  وەك  ئاریاییەكان” 

خراپ  نییەتی  كە  ناكەم،  تۆمەتبار  بهێنێت، 

هەیە،  ئێزدواجی  هاودەدری  ستانداردی  یان 

زاراوەكانی  پێشینەی  بە  سەرنجدان  بە  بەاڵم 

دروست  ئێزدواجیەتێك  ئاریایی،  و  ئاریا 

بانگەشەكەرانی  كە  ئێزدواجیەتێك  دەبێت، 

لە  ئێران  مێژووی  لە  ئاریاییستی  خوێندنەوەی 

ئەو  بتوانن  كە  دەبن  خۆشحاڵ  ڕادەبەدەر 

خۆیان  ناپیرۆزەكانی  بانگەشە  پێشخستنی  بۆ 

ئەورووپا  لەگەڵ  نەژادی  خزمایەتی  لەبارەی 

بێنن.)107(“  بەكار 

دەستەواژەی  لە  ورگرتن  كەڵك  لە 

زۆر  ئاڵۆزییەكی  ئاریاییەكان”  “سەرزەمینی 

سەرزەمینی   “ ماناییەوە،  بواری  لە  هەیە. 
باوەڕی  كە  قوناغێكە،  بەرهەمی  ئاریاییەكان” 

سنوورە  نێو  لە  دانیشتوان  هاوچەشنی  بە 

هاوخوێنی  دیكە  واتایەكی  بە  و  نەتەوەییەكان 

پشتیوانی  و  هەبوو  سەرزەمین  و  نەتەوە 

ئاریاییەكان”  “سەرزەمینی  دەكرد.  لەو 

ئێرانییەكان  ناسیۆنالیستە  نووسراوی  لە 

ڕەنگدانەوەی  پەهلەوی،  الیەنگرانی  و 

“یەكبوونی  وەكو  مۆدێرن  ئایدیاگەلێكی 

بەرامبەر  لە  ئاریایی  ئێرانی  نەتەوەیی” 

لە  كە  سەرزەمنینەیە،  ئەم  دراوسێیەكانی 

ناهاوچەشنن.  و  جیاواز  نەژادییەوە  بواری 

لەبەرئەوەی  جیاوازە،  زۆر  بابەتەكە  واقعیەتی 

مرۆییە  گرووپە  ژیانی  شوێنی  كات  هیچ  ئێران 

بەڵگەی  و  نەبووە  هاوچەشنەكان  و  یەكسان 

و  نووسراو  سەرچاوە  واقعیەتەیش  ئەم 

و  گۆشە  لە  كە  جۆراوجۆرەكانن،  مادییە 

دوورەوە  زەمەنی  لە  سەرزەمینە  ئەم  كەناری 

زنجیرەیەكی  سەرزەمینە  ئەم  مێژووی  هەبووە. 

گرووپە  تێكەڵبوونی  و  كۆچ  لە  درێژ  و  دوور 
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مرۆییەكان لە ئەنجامی شەڕ، پێكەوە گونجان 

تایبەت  بە  بابەتە  ئەم  ئەوانە.  تێكەڵبوونی  و 

لەبارەی بانی ئێران كە لە بواری جوگرافیاییەوە 

كۆچ  ڕێڕەوی  گەیشتنی  یەك  بە  شوێنی  لە 

ناوەڕاست،  ئاسیای  نێوان  لە  بازرگانی  و 
كیشوەری  نیچمە  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

دەگەڕێت.  بەڕاست  بەبا�سی  دایە،  هیند 

“بنەماڵەی ئێمپراتۆریای ئەخمینی، لە سەدەی 

و  پێكهاتە  زۆرتر  زایین،  لە  پێش  شەشەمی 

لە  تێكەڵەیەك  ئەنجامی  لە  بوو  تێكەاڵوێك 
ناوی  ژێر  لە  ئەوان  ئەمڕۆ  كە  توخمگەلێك 

بۆیە  دەناسین”.  نائاریایی(   ( ئاناریا)108(  و  ئاریا 

نەژادی  پەتییبوونی  پێناسەی  و  ئایدیا  ئەم 

و  خۆرهەاڵتناسان  لەالیەن  پێشكەشكراو 

ئاریایی،  ئێران و سەرزەمینی  لە  ئاریاییستەكان 

هیچ  بە  بكەین،  باوەڕ  ئێمە  دەیانەوێت  كە 

گرووپە  فرەچەشنی  نییە،  دروست  شێوەیەك 

نموونە  وەك  سەرزەمینە  ئەم  مرۆییەكانی 

لە  یەكەم  شاپورشای  پاشایەتی  ناوی  لە 
بەتەواوی  نائاریاس”  و  ئاریاس  “پادشای  ناوی 

دەبیندرێت)109(.  

بێت،  لەبیرمان  نییە  خراپ  لەڕاستیدا، 
شوێنەواری  پارچە  هەزار   30 كۆی  لە  كە 

یەكیان  هیچ  جەمشید،  تەختی  لە  كەشفكراو 

بە زمانی فار�سی نەنووسراون، بەڵكو زۆرتر بە 

و  نووسراون  ئارامی  زمانی  ژمارەیەك  و  ئیالمی 

ئەمە زمانی كەسانێكە كە بە مانای ئاریاییستی 

كاریگەریی  ناوهێنراون.)110(  “سامی”  بە  ئەوان 

ئاشووری  )ئەكەدی،  دیكە  گرووپەكانی 

جۆری  و  دیزاین  لە  و...(  میسرییەكان  و 

ساسانی  و  ئەخمینی  كەالوەكانی  تەالرسازیی 

بە  ئاشووری  ڕۆژمێری  تەنانەت  بەرجەستەیە. 

ئێران  بانی  لە  )عەرەبەكان(  ئاریبیەكان  بوونی 

زایین  لە  پێش  هەشتەمی  سەدەی  بە  ئاماژە 

دەکات و ئەمە زۆرتر دژیەكی لەگەڵ ئەفسانە 

بانی  ئاریایی  پاوانكاری  نەژادی،  پەتەییەكانی 

ئاشكرای  شەڕی  و  بەریەككەوتن  یان  ئێران 

ئاریاییەكان و سامییەكان هەیە. لە بەرامبەردا، 

ئەوەیە،  پیشاندەری  بەڵگانە  و  سەرەداو  ئەم 

كواڵو  مەنجەڵێكی  زۆرتر  سەرزەمینە  ئەم  كە 

ئێتنیكییەكان  و  مرۆیی  گرووپە  فرەچەشنی  لە 

لەالیەن  مێژوو  كە  ڕوانگە  ئەم  بووە)111(.  

بیچم  ئاگاوە  نەژادی  بواری  لە  خەڵكی  خەباتی 

بەاڵم  سادە،  مێژوویی  واقعیەتێكی  دەگرێت، 

گرنگ پشت گوێ دەخات: ئەوەی كە پەیوەندی 

سامییەكان”ی  “دراو�سێ  و  ئێرانییەكان  نێوان 

دوور  كۆچی  شەپۆلی  هەڵگری  هەمیشە  ئەوان 

و  گونجان  و  پێكەوەبوون  ئاڵۆز،  و  درێژ  و 

پەیوەندی كولتووری، زمانی و مەعنەوی بووە. 

ساسانییەكان،  ئیمپراتۆریای  خۆرئاوای  بە�سی 

ئێرانشار”  “دڵی  بە  نائاریایی،  عێراقی  واتە 

ناونانە  جۆرە  لەم  ئاریاییستەكان  ناودەبرێت: 

سوپریانە تێك دەشكێن و ناڕازی دەبن.

باسكراو،  واقعیەتی  چەند  سەرەوەی  لە 

وێنەیەكی  تەنانەت  نۆژەنكردنەوەی 

و  زمانی  ئیتنیكی،  ئاسۆی  لە  مەزەندەییش 
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ـ  نەژادی  ئاسۆیەكی  بە  بگات  چ  ـ  كولتووری 

نەلواو  ئەگەر  ئەخمینی  لە  پێش  ئێرانی  لە 

زۆر  مادی  بەڵگەی  ئێمە  دژوارە.  زۆر  نەبێت، 

ئەم  كاتێكیش  و  لەبەردەستدایە  كەممان 

بەڵگانە هەیە، زۆربەی كات ڕاڤەی جۆراوجۆر 

لە  بەرفراوان  گرووپێكی  و  دەكرێت  لەوان 

شوێنەوارناسان،  )زمانناسان،  شارەزایان 

مێژوونووسان( بە زاراوە و میتۆدی ناسازگار و 

دەكەن)112(.   ئەوان  سەر  لە  كار  پێنەكراو  درك 

گرووپی  بە  سەر  زمانێكی  فار�سی  كە  ئەوەی 

كە  دڵنیاییە  تەنیا  هیندۆئەورووپاییەكانە، 

لەو  وەرگرتن  كەڵك  بەاڵم  هەمانە،  ئێمە 

كۆچ،  ئیتنیكێتی،  لەبارەی  ئەنجامێك  بۆ 

لەسەر  نیشانە  دانانی  و  فلێش  كێشانی 

ئەوەی  بانگەشەی  یان  گەورەكان،  نەخشە 

و  سەیر  شێوازێكی  بە  ئێرانییەكان  كە 

لەگەڵ  زۆرتریان  هاوشێوەبوونێكی  نامۆ 

نموونە  بۆ  نەك  هەیە،  ئەڵمانییەكان 

عێراقییەكان یان توركەكان، ڕوون و ئاشكرایە 

قۆڕە.  و  بێمانا  بانگەشەیەكی  و  قسە  كە 

وشە  شیكاریی  لە  دەستەبەربووەكان  ئەنجامە 

بەرهەمی  خوێندنەوەی  بەراوردكارییەكان، 

هەوڵدان  و  كراو(  )دەستكاری  و  نەناسراو 

سنووردارانە  توخمە  لەم  وەرگرتن  كەڵك  بۆ 

و  كۆچ  لە  گەورە  گێڕانەوەیەكی  پێكهاتەی  بۆ 

ئەورووپاییەكان(  و  )ئێرانییەكان  خزمایەتی 

شیاوی باس و مشتومڕە.

و  شەفەق  ـ  زادە  ڕەزا  كرمانی،  كاتێك 

ÁRI- ÁRIYÁNدواتر   ( ئاریایی  زاراوەی   پیرنیا 

سەرەكی  مانای  بەرباس،  خستە  YÁYI(یان 

بە  لەنێوچوو.  ئێرانی  مانای  بە  ئاریایی  وشەی 

كە  بكەین،  بانگەشە  دەتوانین  دڵنیاییەوە 

 ÁRIYÁYI ئاریایی  وشەی  لە  مۆدێرن  ئێرانی  لە 

پیشاندانی  بۆ  یان  ئێرانی  یان  ئێران  مانای  بە 

تایبەتەوە  كولتووری  و  زمان  بە  كۆمەڵگەیەك 

وەك  تایبەتی  بە  بەڵكو  وەرناگرێت،  كەڵك 

نەژادی  پەیوەندی  بانگەشەی  لە  بەڵگەیەك 

ئێرانییەكان لەگەڵ ئەورووپاییەكان و هەڵبەتە 

عەرەب  بەرهەڵستكارییكردنی  پیشاندانی 

سەرچاوانەی  ئەو  هەموو  سامییەكانە.  و 

شێوازێك  بە  پێدرا  ئاماژەیان  لەسەرەوە 

سەدەی  تێڕوانینەی  شێوازە  ئەم  قەرزداری 

لە  پردێك  لێدانی  بە  ئەورووپایە.  لە  نۆزدەیەم 

لەگەڵ   )ARIYA( ئاریایی  كۆنی  خوازەی  نێوان 

ستراتیژییەكی  مۆدێرن،  )ARYAN(ی  ئاریایی  

لەگەڵ  نەژادەكان  سنووری  دانانی  لە  نوێ 

بەستراوە  هاوكات  و  توركەكان  و  عەرەب 

و  ئەورووپاییەكان  بە  نەژادی  بەبوونی 

من  كە  ئەوەی  ـ  ئەوانەوە  دەستكەوتەكانی 

بۆ  گەڕانەوە  بە  ـ  دێنم  ناوی  بێمانایی”   “ بە 

سەرچاوەكان یاسایی و شەرعی بوو.

ئامانجی ئێستای كەڵك وەرگرتن لە وشەی 

ئاریایی  بە  شەرعیەتپێدان  بەمەبەستی  ئاریا 

تێگەیشتن  بۆ  سیاسییە.  تەنیا  ئێران  بوونی 

ئێرانییەكان  بەهەستی  پێشوازیی  چییەتی  لە 
بە وردی سەیری  دەبێت  ئاریاییزم،  ئایدیای  لە 
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نیوەی  لە  كە  بكەین،  ئێرانی  نەتەوەگەرایی 

دووەمی سەدەی نۆزدەیەم لە نێو نووسەرانی 

بووە  دواتر  و  سەریهەڵدا  مۆدێرنیستیدا 

ئایدیۆلۆژیای ڕەسمی حكومەتی پەهلەوی.

نەتەوەگەرایی و پێشوازیی 

لە ئایدیای ئاریاییزم

نۆزدەیەم،  سەدەی  یەكەمی  نیوەی  لە 

سەردەمی  ئێرانی  ڕازییەكانی  خۆ  لە  بژاردە 

دەسەاڵتی  لە  قورسیان  زەربەیەكی  قاجار 

ئەورووپایی  واڵتانی  بێبەزەییانەی  و  سەربازیی 

ئێران  سوپای  قور�سی  شكستهێنانی  خوارد. 

و  هەژاند  وشیارەكانی  ئێرانییە  زۆربەی 

كەمبوونەوەی  ئاڕاستەی  ئەوانی  سەرنجی 

بەریەككەوتنە  ئەم  كرد.  واڵت  دەسەاڵتی 

و  بەریتانیا  و  ڕووسیا  لەگەڵ  ئازارە  لە  پڕ 

هێدی  هێدی  كە  ئەوان  ئینتیمای  بە  بیچمی 

بزووتنەوەیەكی  دروستكردنی  بۆ  ڕێگای 

كرد)113(.   خۆش  نوێخوازی(  )بزاڤی  مۆدێرنیستی 

)نوێخوازەكان(  مۆدێرنیستەكان  بنەمادا،  لە 

لە  چاكسازیی  ڕێگای  لە  دەیانوویست 

ناچار  ئێران  دامەزراوەكانییەوە،  و  حكومەت 

بكەن  مۆدێرنیزاسیۆن  ڕێڕەوی  نێو  ڕۆشتنە  بە 

پێشكەوتنی  بە  دەستیان  بتوانن  ئەوەی  بۆ 

بۆ  داخەوە  بە  ڕابگات.  ئەورووپایی  واڵتانی 

سەرەڕۆیانەی  ناوەڕۆكی  نوێخوازەكان،  بژاردە 

و  دەربار  خۆڕاگری  و  قاجار  دەسەاڵتداریەتی 

پیاوانی ئایینی ڕێگەی لە هەر جۆرە گۆڕانكاریی 
دەستووری  شۆڕ�سی  هەتا  النیكەم  بنەمایی 

ئەو  دوای  تەنانەت  هەڵبەتە  و   )1906(

سەردەمە بوو.

سەر،  بەرەو   )1860( ساڵەكانی  لە 

متبوونە  ئەم  ئەنجامەكانی  لە  یەكێك  وەك 

ڕابەریی  بە  ڕۆشنبیران  لە  گرووپێك  سیاسییە، 

 )1878 )1812ـ ئاخوندزادە  فەتحعەلی  میرزا 

ڕادیكاڵیانە  بەردەوام هەڵویستی  بە شێوەیەكی 

نووسراوەكانی  گرتەبەر.  مۆدێرنەكان  باسە  لە 

لەگەڵ  پەیوەندی  لە  نوێ  بە شێوازێكی  ئەوان 

ئەو  داهاتووی  كە  ئەوەی  و  ئێران  ڕابردووی 

كەسانە  ئەم  و  سەریهەڵدا  بێت،  چلۆن 

ئێرانیان  ئایدیۆلۆژیكی  نەتەوەگەرایی  بنەمای 

ئامادەكرد.

مۆدێرنیستەكانی  هاوتا  بەپێچەوانەی 

ئێرانیی  نەتەوەگەرایانی  ڕێگاچارەی  خۆیان، 

لە  لەوەی  زیاتر  ئێران  كێشەكانی  لەبارەی 
گوتاری  زۆرتر  بێت  بابەتی  چاكسازیی  جۆری 

ئەوان  هەرچەندە  بوو.  ئەبستراكت  و 

سیا�سی،  ڕێككاریی  مۆدێرنیزاسیۆنی  لە 

لە  )زۆرتر  واڵت  ئابووری  یان  كۆمەاڵیەتی 

و  ئاڵۆز  ڕادەیەك  تا  زاراوەگەلێكی  چوارچێوەی 
گوتاری  بەاڵم  دەكرد،  پشتیوانییان  ئۆتۆپیایی( 

بارودۆخی  لە  زۆرتر  ئەوان  نەتەوەگەرایانەی 

و  پیشاندەدا  خۆیان  پەژارەی  ئێران  ئارایی 

نۆستالژیك  هەستی  و  ستایش  دەرگیری  زۆرتر 

ئەم  بزرببوو.  و  شكۆدار  كۆنی  ڕابردووی  بۆ 

بژاردانە بە سەرنجدان بەوەی كە بە بااڵدەستی 

بارودۆخی  دەكرد،  وێنایان  ئێرانییەكان  خودی 
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وەك  زۆرتر  بووە  توو�سی  ئێران  كە  ئارایی 

هەڵسەنگاندنە  ئەم  ئەژمار.  دەهاتە  الدانێك 

لەسەر  ئێرانییەكان  سروشتی  لە  بەرزەفڕانە 

ئیسالم  لە  پێش  ئێرانی  شكۆی  بنەمای 

لێكۆڵەرانی  لەالیەن  كە  ئەنجامدەدرا، 

ئەوانی  كەسێك  ئێران  لە  كە  خۆرهەاڵتنا�سی 

تەنانەت  بوو.  پەسەندكراو  نەدەنا�سی، 

نووسراوەكانی  بەسەر  خێرا  چاوخشاندنێكی 

لەبارەی  ئەورووپاییەكان  نۆزدەیەمی  سەدەی 

لەبارەی  خۆرهەاڵتناسان  پەرێشانی  ئێران، 

دەتوانین  پیشاندەدات.  ئیسالم  پێش  قوناغی 

سەرەكی  هۆی  دوو  شەیدابوونە  ئەم  كە  بڵێین 

ئێران  مێژووی  لە  قۆناغە  ئەم  یەكەم،  هەبوو، 

هەبوو.  ئیسالمەوە  لە  پێش  بە  پەیوەندی 

ئیسالم  ئاست  لە  تایبەت  خزمایەتی  هەستی 

و هەر شتێكی دیكە كە ڕەنگ و بۆنی ئیسالمی 

نووسراوەكانی  و  ئەورووپاییەكان  لە  هەبوو 

لەم  دەبینرا،  خۆرهەاڵت  لەبارەی  ئەوان 

كە  نییە،  سەرسووڕمان  جێگای  بوارەوە 
سەیری  زۆرترەوە  ڕێزێكی  بە  خۆرهەاڵتناسان 

دووەم،  دەكەن)114(.  ئیسالم  لە  پێش  قوناغی 

بە  ئەورووپایی  خۆرهەاڵتناسانی  زۆربەی 

سەرچاوە  ڕێگەی  لە  و  كالسیك  ئاڕاستەیەكی 

خۆیان  بابەتەكانی  سەیری  التینەكان  و  یۆنانی 

كالسیكگەراكان،  وەك  ئەوان  بۆیە  دەكرد. 

دیاردەیەك  بە  ئەویان  و  بێزابوون  ئیسالم  لە 

كۆندا  خۆرهەاڵتی  بەسەر  خەتی  كە  دەبینی، 

خۆش  مەسیحیەتیان  بەمشێوەیە،  هێنا. 

دەویست، لەبەرئەوەی كۆتایی بە كۆنی خۆرئاوا 

خوێندنەوەی  نەستی  بەكارهێنانی  ڕەنگە  هێنا. 

لەسەر  كاریگەری  ئەورووپا  مێژووی  لە  ئەوان 

دانابێت. خۆرهەاڵتنا�سی 

بۆچوونی  و  ڕوانگە  كە  ئەوەی 

ئێرانی  لەبارەی  ئەورووپایی  خۆرهەاڵتناسانی 

نەتەوەگەرا  بۆ  تەنانەت  ئیسالم  لە  پێش 

سەرەتاییەكانیش گرنگ بوو، بە هۆی دۆخێكی 

لێكۆڵینەوەی  زەمالەكانی  كە  بوو،  پیرۆز 

و  دەدران  بەو  سەرنجدان  بە  ئەورووپا 

كە  شێوە،  بەهەمان  هەروایە.  هێشتاش 

كە  كاتێك  پێدا،  ئاماژەمان  پێشتر  كورتی  بە 

فەرۆغی  و  پیرنیا  وەكو  لۆكاڵی  مێژوونووسانی 

مێژووییان  نووسینی  مۆدێرنی  میتۆدی 

بەرهەمی  بەكارهێنا،  ئێران  مێژووی  بۆ 

لێكۆڵینەوەی  بە  پشتی  بەتەواوی  ئەوان 

لە  بەستبوو.  ئەوروپی  خۆرهەاڵتناسانی 

بە  بەستن  پشت  میتۆدۆلۆژییەوە  ڕوانگەی 

بە  پشتی  بەتەواوی  ئەوروپی،  بەرهەمێكی 
كۆی  بەستبوو)115(.   سەرەكییەكان  سەرچاوە 

لە  نەتەوەگەرایانە  و  مۆدێرنیست  ئەدەبیاتی 

ستایشكارانەی  هەڵویستی  لە  بریتییە  ئێران 

زانست،  ئەورووپا،  لەبارەی  درێژ  و  دوور 

ئێران  ئەوەی  ئاواتی  و  كەشفەكان  زانایان، 

بە  بلوێت  ئەگەر  ئەویش  ئەورووپا،  بە  ببێت 

شەوێك جێبەجێ بكرێت. دەتوانین توخمێك لە 

زووترین  بە  كە  ببینین،  بەكەمزانین  خۆ  گرێی 

پەسەندكردنی  بۆیە  پیشاندەدات.  خۆی  كات 
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جۆن  سێر  وەك  ئەورووپایی  نووسەرانی 

ئەوانیتر  و  ڕاولینسۆن  جۆرج  مالكۆم، 

وەك  ئێران  ڕابردووی  شارستانیەتی  لەبارەی 

هانی  بێگومان  ستایش  شیاوی  شارستانیەتی 

بژاردە ئێرانییەكانی دا ـ ڕەنگە بە شێوەی نەستی 

دەستكەوتەكانی  لەسەر  جەخت  ئەوەی  بۆ  ـ 
كۆن  ئێرانی  هەوڵیاندا  ئەوان  بكەنەوە.  ئەو 

بنەمایی  ئێرانییەتی  بەرجەستەكەری  وەك 
نالەباری  بناسێنن بۆ ئەوەی بتوانین بارودۆخی 

ئێستای بگەیننە ئاستی النیكەمی. ئەم شەوقە 

ـ لە سەردەمی  لەبارەی قۆناغی پێش لە ئیسالم 

ـ یەكێك لە ستوونەكانی  پەهلەوی هەتا ئەمڕۆ 

ئایدیۆلۆژیكی  نەتەوەگەرایی  بونیادنەری 

ئێرانی  دەكرێت  هەست  هەروەها  ئێرانە. 

قاجار  سەردەمی  شتەی  لەو  ئیسالم  لە  پێش 

ئەو  پێشكەوتن(  و  دەسەاڵت  )واتە  نەیبوو 

لەو  دوورگرتن  هەمانكاتدا،  لە  و  هەیبوو 

كردە  ئەوی  ڕابردوو،  شكۆدارەی  سەردەمە 

خاڵێكی سەرەتای شیاو بۆ دەربڕینی گێڕانەوەی 

لەڕاستیدا  ئێرانیی.  كۆمەڵگەی  شەجەرەنامەی 

شەجەرە  خۆشە  پێیان  هەمیشە  نەتەوەكان 

پیشان  كۆن  و  درێژ  و  دوور  خۆیان  مێژووی  و 

بدەن.

یۆتۆپیایانەی  وێناكردنی  نموونە  بۆ 

لە  زیاتر  كۆن  ئێرانی  لەبارەی  ئاخوندزادە 

مرۆیی  ڕاستەقینەی  كۆمەڵگەیەكی  هەر 

قەڵەمڕەوێكی  ئەو  عەدەنە.  باخی  هاوشێوەی 

لەژێر  خەڵك  لەودا  كە  دەكات،  وێنا  ئایدیال 

خێرخوازەكان”  پادشا  “حكومەتی  سێبەری 

هەر  لە  بەدوور  ڕواڵەتدا  لە  كە  دەژیان، 

كە  كۆنەكان  ئێرانییە  بوونێک.  پەستی  جۆرە 

خودایی  ڕەحمەتی  و  نیعمەت  لە  سوودیان 

زمانی  و  فەرهەنگ  لە  هەژاری  وەردەگرت، 
ئاگاداری  پادشاكان  نەبوو.  مانایەكی  ئەواندا 

و  كارامە  سیستەمی  بێبەرامبەر،  تەندروستی 

دەسەاڵتداریەتی یاسا بۆ خەڵكیان دەستەبەر 

نەبوو)116(!  تا ڕادەیەك سزای كوشتن  كردبوو، 
وەفاداری  قوتابی  كرمانی،  ئاغاخانی  میرزا 

نەتەوەگەرایی  بارەی  لە  كاتێك  ئاخوندزادە 

دەبەزێنێت  سنوور  تەنانەت  دەینوو�سی)117(،  
كۆن  ئێرانی  كە  دەكرد،  ئەوەی  بانگەشەی  و 

پێشكەوتووتر  هاوچەرخ  ئەورووپای  لە 

نەتەوەگەرایانە  كۆنگەرایی  شەوقی  بوو)118(. 

لە  تایبەت  بە  دواتر  نەوەكانی  لە  تەنانەت 

قەزوینی،  عارف  ئەبوئەلقاسم  شیعرەكانی 

فەرۆخی  محەمەد  میرزا  عەشقی،  میرزداە 

یەزدی، ڕۆمانەكانی سادق هیدایەت، بوزورگی 

ڕەنگی  بەردەوام  شێوەیەكی  بە  عەلەوی، 

پەهلەویدا  بنەماڵەی  لە  ڕاستیدا  لە  و  دایەوە 

نەتەوەگەرایی  تایبەتەی  مۆركە  ئەم  كە  بوو، 

دەسەاڵتداریەتی.  ڕەسمی  ئایدیۆلۆژیای  بووە 

شتێك  كە  دەكرێت  بانگەشە  ئەمڕۆ  تەنانەت 

بە ناوی دەسەاڵتداری سەرەڕۆ لە ئێرانی كۆندا 

دەسەاڵتداران  بێبەزەیی  و  دڵڕەقی  و  نەبووە 

كە  كاتێك  هەتا  هەڵبەتە  بوو،  بەدەر  بابەتێكی 

توركەكان  و  مەغولەكان  عەرەبەكان،  هێر�سی 
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ئەم دڵڕەقی و ستەمانەی كردە باو، لێرە ئەوەی 

بانگەشە  ئەم  كات  هەندێ  سەرنجە،  جێی 

كۆنفرانسە  نێو  ڕۆیشتوونەتە  ڕەهایانە 

ئێرانەوە)119(.  “زانستی”یەكانی 

دەگەیننە  ئێمە  گێڕانەوانە  جۆرە  ئەم 

بە  ئێران  كە  سروشتییە،  ئەنجامە  ئەو 

ئێستا  لە  بەاڵم  پێشكەوتوو،  خودی  شێوەی 

دەدات.  پیشان  نابەجێ  دواكەوتوویەكی 

بەوەیە،  پێویستی  وەها  گێڕانەوەیەكی 

ئەوەی  بۆ  ببێت  قوربانی  بێگانە  “ئەویتر”ی 

بەهەشت  لە  ئێران  ڕۆخانی  تاوانباری 

پێویستی  ئەمە  بەپێچەوانەی  بناسرێت، 

ئێران  ئەمڕۆ  كە  الدەرانە،  دركی  و  تێگەیشتن 

لە  پڕ  و  درێژ  و  دوور  گەڕانێكی  دەژی،  لەودا 

بۆ  هۆگری  مرۆڤ  سروشتی  كە  مێژە،  لە  ئازار 

ئەم جۆرە بابەتە پڕ لە ماندووبوونانە نییە. لە 

ئەوە  گێڕانەوەیە،  ئەم  پەسەندكردنی  حاڵەتی 

كە  )ئیسالم(ە،  ئەوان  ئایینی  و  عەرەبەكانن 

دەبێت هەموو تاوانەكان لە ئەستۆ بگرن. دەق 

ناوەڕۆكی  لەگەڵ  سەرەتاییەكان  نووسراوە  و 

نەتەوەگەرایانە پڕ لە ڕەخنەی نەژادپەرستانەی 

بە  ئەوان  كرمانی  عەرەبەكانە.  لەدژی  توند 

و  بر�سی  وەح�سی،  ڕووست،  كەڕی  “ڕووت، 

دەڵێت:  هەروها  دەكات)120(.   وێنا  خوێڕی” 

“من تفم تێدەكردن... چەتە ڕووتەكان، مشك 

پەستەكان،  مرۆڤە  حاڵەكان...  و  بێماڵ  خۆرە 

وشترسوار،  دزەكانی  وەحشییەكان..  ئاژەڵە 

ڕووشاوەكان،  زەردپێستە  و  پێستەكان  ڕەش 

ئاژەڵ ئاساكان و تەنانەت خراپتر لە ئاژەڵ)121(”  

 )1890( نووسراو  �سێ  ئەو  بەرهەمی  و....هتد. 

ناوەڕۆك  لە  بەتاڵ  و  دریژ  و  تووڕەییەكی دوور 

شكستێكی  هەر  ئەو  كە  عەرەبەكانە،  لەدژی 

دەبینی)122(.   ئەوانەوە  چاوی  لە  ئێرانییەكانی 

هیدایەت  سادق  نووسراوەكانی  و  بەرهەم 

كاریگەرترین  و  گەورەترین   )1903 ـ  51(

و  تایبەتمەندی  لە  پڕ  ئێرانی،  ڕۆماننوو�سی 

چەند گوزارشتێکی وەكو “مارمێلكە خۆرەكانی 

پێ پەتی و وەح�سی”یە)123(.  

لە  بۆ  بوو  هەوڵێك  سەرەتای  قوناغە  ئەم 

ئەم  كە  شتانە  ئەو  هەموو  هەڵكەندنی  ڕیشە 

عەرەبی  و  عەرەب  بە  نووسەران  لە  گرووپە 

بێگانە” دەهاتنە ئەژمار.   “ دەیانزانی و بۆیە بە 

قاجار  میرزا  ئەلدین  جەالل  نموونە،  بۆ 

قۆناغی  لە  پێش  نووسەری   )1702 )1826ـ

نەتەوەگەرایی، نووسین بە پار�سی پەتی دەستی 

نافار�سی(،  وشەیەكی  هەر  لە  )بەدوور  پێكرد 

وشە  لە  وەرگرتن  كەڵك  كە  شێوازێك 

ئەمڕۆ  هەتا  و  دەكات  ئیدانە  عەرەبییەكان 

بەرجەستەكانی  تایبەتمەندییە  لە  یەكێك 

بووە.  نەتەوەگەرایی  شێوازیی  بە  نووسینی 

جەالل  هەوڵەی  ئەم  ستای�سی  ئاخوندزادە 

هاوشێوەی  ئەوی  و  كرد  میرزای  ئەلدین 

هەوڵەكانی خۆی بۆ “پاك كردنەوەی نەتەوەی 

زانی)124(.    عەرەبی”  ئەلفوبێی  لە  )ئێران(  ئێمە 

لەسەر  ئەم هەستە دژە عەرەبییانە  ڕوونە كە 

بونیاد  ئەوان  مەعریفەی  و  زانست  بنەمای 
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نەنراوە )هەرچەندە خودی ئاخوندزادە بەبا�سی 

زمانی عەرەبی زانیوە(. ڕقی ئەم نووسەرانە تەنیا 

ئامرازێكی فیكری بوو، كە بۆ پاساوهێنانەوە بۆ 

دواكەوتوویی ئێران بەكار دەهێنرا، بەبێ ئەوەی 

ڕاستەقینەی  كەموكوڕی  لە  قووڵی  بە  كە 

تێڕامابن.  ئێران  كۆمەڵگەی  و  حكومەت 

قاجار  بنەماڵەی  وەكو  ئاراییەكان  دامەزراوە 

هێرشەكانی  ئامانجی  ئایینیش  پیاوانی  یان 

ئەوان  كەموكوڕی  بەمەشەوە،  بوون.  ئەوان 

لەگەڵ  كۆمەڵگە  بە  هێنان  قەناعەت  لە 

“بێگانەكان”  هۆكارە  لە  هەندێ  بە  ئاماژە 

و  لەكەدار  ئەوانی  زانستی  كە  ئیسالم  وەكو 

زوو،  زۆر  شیكراوەتەوە.  كردووە،  دەستكاری 

تەنانەت  ئێرانیی  پێشڕەوی  نەتەوەگەراكانی 

ئەنتروپۆلۆژیستی  وڕێنەی  پەسەندكردنی  لە 

مەرجەی  بەو  تەنیا  خۆشحاڵبوون  نەژادی 
بەكاری  عەرەبەكان  كردنی  بێبایەخ  بۆ  بتوانن 

بێنن)125(.  

لە چۆنییەتی  تاوتوێكردنە كورتە خێرا  ئەم 

نێو  لە  عەرەبیی  دژە  هەستی  سەرهەڵدانی 

بەبا�سی  ئێران،  نەتەوەگەرایی  ڕۆشنبیرانی 

ئەو  باسەكانی  و  سەردەمە  ئەم  ئاڵۆزی 

بانگەشانە  ئەم  بەمەشەوە،  نادات.  پیشان 

بۆچی  كە  دەخەنەڕوو،  سەرەداوێك  چەند 

ئەوەندە  ئێرانییەكان  نەتەوەگەرا  ئەنجومەنە 

كردووە.  ئاریاییزم  ئایدیای  لە  پێشوازییان 

پێداگیرییان  شوێنكەوتووانی  و  ئاخوندزادە 

ئێرانییەكان  خودی  پێشكەوتووبوونی  لەسەر 

جەختی  ئاریاییزم  كە  كاتێكدا  لە  دەكرد، 

لەسەر سەرڤانییە خودییەكانی نەژادی ئاریایی 

و  بااڵدەستی  شارستانییەت،  داهێنان،  )وەك 

ئێرانییەكان،  نەتەوەگەرا  دەكردەوە.  ...هتد( 

خستە  ئێرانیان  لەنێوچوونی  و  ڕووخان  تاوانی 

كاتێكدا  لە  عەرەبەكان،  و  ئیسالم  ئەستۆی 

)عەرەب( سامی  نەژادی  ئاریاییگەرایی  كە 

دژیەكی  سروشتی  و  تاوانكاری  “پێستی  ە، 

بێتوانایی  و  دەكرد  پێناسە  ئەو”  خوڵقێنی 

جوانییە  لە  “تێگەیشتنی  لە  عەرەبەكان 

ئەم  پاساوهێنانەوەی  بۆ  میتافیزیاییەكان” 

ڕۆشنبیران  بەهانە)126(.   دەكردە  بۆچوونە 

محەمەد  هەتا  میرزاوە  ئەلدین  جەالل  لە 
خۆیان  ژیانی  )زەكائەملولك(  فلوئی  عەلی 

وشە  لە  فار�سی  زمانی  “پاككردنەوەی”  بۆ 

خان  مولكەم  و  ئاخوندزادە  و  عەرەبییەكان 

كاتێكدا  لە  كرد،  تەرخان  عەرەبیی  ئەلفوبێ  بۆ 

نەژادە  بە  )ئاماژە  نەژادی  الدانی  ئاریاییزم  كە 

تایبەت عەرەب( كە گوبینۆ  نائاریاییەكان و بە 

ـ بە هۆكاری سەرەكی داڕمانی  ـ دواتر نازییەكان 

توندی  بە  ئەژمار،  دەهێنایە  شارستانییەتیان 

ئیدانە دەكرد.

لە  شاراوە  خودگەرایانەی  ڕوانگەی 

)هەرچەندە  سامییەكان  لەبارەی  ئاریاییزم 

نەك  ئامانج  كردبووە  جولەكەكانی  زۆرتر 

ئاریاییەكان  نێوان  ناكۆكی  و  عەرەبەكان( 

پرەنسیپێكی  پێگەی  هەتا  سامییەكان  و 
بێزاری  لە  بەتەواوی  كە  پێشخست،  زانستی 
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لە  ئێران  ئایدیۆلۆژیكی  نەتەوەگەرایی 

ئینتیمای  و  دەدایەوە  ڕەنگی  عەرەبەكان 

جۆرە  لەهەر  ئێرانییەكان  هەبوو  ئەوە  بۆ 

بەرامبەر  لە  بەرپرسیاریەتی  پەسەندكردنی 

داڕمانێك كە لەودا دەژیان، بەبێتاوان پێشان 

زانینی  بە بچووك  بدات. بەمشێوە، گرێی خۆ 

تەنیا  ئەورووپا  بەرامبەر  لە  نەتەوەگەرایی 
فیكری  پێكهاتەیەكی  لە  پێشوازی  دەتوانێت 

نەژادییەوە  بواری  لە  ئێرانییەكان  كە  بكات، 

بە هاوشێوەی ئەورووپاییەكان پێناسە بكات، 
خۆی  فیكرییە  پێكهاتە  ئەم  ئەگەر  بەتایبەت 
بواری  لە  بێت.  ئەورووپایی  هزری  بەرهەمی 

سەیركردنی ڕابردوو، ئەم دڵەڕاوكێیە هەبوو، 

ئایدیۆلۆژیكی  ناسیۆنالیزم  ئایدیای  چلۆن  كە 

تازە سەرهەڵداو و ئاریاییزم پێکەوە ناگونجێن. 

زانایانی  بۆ  ئاسان  ڕێگەیەكی  پێشكەشكردنی 

كێشەی  لە  ڕزگاربوون  بۆ  نەتەوەگەرا 

مێژوویی لەنێوچوون و داڕمانی ئێران، جێگای 

ئاریاییزم  ئایدیای  كە  نییە،  سەرسووڕمان 

توخمی  و  ڕزگاریدەر  ڕێگەچارەیەی  ئەم  بووە 

لە  نەتەوەگەرایانە  پێناسەی  لە  سەرەكی 

و  ئاسان  باوەڕێكی  ئەمە  ئێرانیی.  شوونا�سی 

تەنانەت  بەڕاستی  ئەوەی  بەبێ  بوو،  سادە 

قاور،  لە  سەرتر  شتێكی  بێت:  باوەڕێك 

كە  زانستی  تیۆری  بوو.  زانستی  تیۆرییەكی 

خرابووە  و  سەندبوو  پەرەی  ئەورووپادا  لە 

ئەورووپاییەكان  دەلوێت  چلۆن  بەرباس. 

هەڵە بكەن؟

خۆ بە خۆرهەاڵتی كردن و بێمانایی

نەتەوەگەرایی  نێوان  لە  پێكەوەژیان 

ئاریاییزم  و  سەرهەڵداو  تازە  ئایدیۆلۆژیكی 

بەڵگەی  پاساوهێنانەوە،  و  شیكردنەوە  بۆ 

ئێران  لە  ئاریایی  گوتاری  لە  خێرا  پێشوازیی 

كردووە.  تێپەڕ  درێژی  و  دوور  ڕێگەیەكی 

لە  ئەو  نائاسایی  پێداگیری  بەمەشەوە، 

بەڵگەی  و  ئاڵۆز  مێژوویی  میراتی  بەرامبەر 

دەبێت  كە  دەدات،  پیشان  دژیەكی  زانستی 

و  خۆش  باوەڕێكی  لە  زیاتر  شتێك  ئەمە 

ئەوە  بۆ  بەڵگە  من  بووبێت.  ئاسوودە 

دیاردەوە  دوو  ڕێگای  لە  ئاریاییزم  كە  دێنمەوە، 

خۆ  بە  ئەوان  من  بەستراوە،  یەكتر  بە 

ڕۆڵی  ناودەنێم،  بێمانایی  و  بەخۆرهەاڵتیكردن 

شوونا�سی  سیاسەتی  بیچمگرتنی  لە  بنەمایی 

بە  خۆ  چەمكی  لێرەدا  دەگێڕێت.  ئێرانیی 

خۆرهەاڵتی كردن، بەتەواوی كتێبی كاریگەریی 

لەبارەی  ئەو  ئێدوارد سەعید و نووسراوەكانی 

وەرناگرێت.  گریمانە  بە  خۆرهەاڵتنا�سی 

كە  بكەمەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت  دەبێت 

لەبارەی  ئەورووپاییەكان  نووسراوی  زۆربەی 

“خۆرهەاڵت” ) لە ڕاستیدا هەر شتێك جیا لە 

ئەورووپا( لە سەدەی نۆزدەیەم بونیادگەرایانە 
بەتەواوی  نەڵێم  ئەگەر  لەداڵنە،  ڕق  و 

بۆ  تەواوی  گریمانەی  و  بوون  نەژادپەرستانە 

لە  )ڕق  واقعیەتە  ئەم  هەیە.  بوارەوە  لەم  ئەو 

تەنانەت  ئەورووپاییەكان(  بەرهەمە  داڵبوونی 

و  پێدرابوو  سەرنجی  سەعیدیش  كاری  لەپێش 
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هەتا ڕادەیەكی زۆریش پەسەند كراوبوو.

لە  ڕادەیەك  تا  خۆبەخۆرهەاڵتیكردن، 

ئێران  ڕۆشنبیرانی  دژیەكی  هەستی  نەبوونی 

سەرچاوە  ئەورووپایی  هزری  ئاست  لە 

ئێمە  تاوتوێی  كە  شێوە  )بەهەمان  دەگرێت 

بەپێچەوانە  بەتەواوی  دەدات  پیشانی 

خوازراوە  سەرزەمینە  بەپێچەوانەی  بوو(. 

ئێراندا  لە  نەتەوەگەرایی  ڕەسمییەكانەوە، 

هەژمۆنی  لە  ئێرانییەكان  نەدا  هەوڵی 
بواری  لە  بەڵكو  بكات،  ڕزگار  كۆڵۆنیالیستی 

سیاسییەوە  و  ئابووری  سەربازیی،  پێشكەوتنی 

ئەورووپاییەكان)127(.   ئاستی  بگاتە  هەوڵیدا 

بۆیە ئینتیما بۆ جیابوونەوە یان جیابوونەوە لە 

ئەورووپا كەمتر بوو، ئینتیما بۆ سەملاندن یان 

دەستكەوتەكانی  بێبڕانەوەی  دوبارەكردنەوەی 

ئەوەی  بۆ  دووبارەبووەوە  ئیسالم  لە  پێش 

ئەورووپا  لە  ئێرانییەكان  كە  بدەن،  پیشانی 

بە  نەدەلوا(  ئەمە  ئەگەریش  نین،  كەمتر 

شێوازیی  و  ئەورووپا  لە  ڕواڵەتی  چاولێگەری 

ئێرانییەكانیش  كە  بدەن،  پیشانی  ئەوان 

بكەن.  كار  ئەورووپاییەكان  با�سی  بە  دەتوانن 

ئەورووپا  لە  جیابوونەوە  بۆ  ئینتیما  نەبوونی 

كە  زانین،  خۆبەبچووك  گرێی  لەگەڵ  هاوڕێ 

دەروونی  هۆی  بووە  پێدرا،  ئاماژەی  پێشتر 

ئاست  لە  خۆرهەاڵتنا�سی  دەمارگرژی  بوونی 

ئیسالم و خۆرهەاڵت.

ناخی  لە  نەتەوەگەراكان  ئایدیۆلۆگە 

خۆرهەاڵتناسان  بێزاری  لە  پێشوازییان  دڵەوە 

ڕەخنەكانی  و  دەكرد  ئیسالم  ئاست  لە 

ئایینی  پیاوانی  و  ئیسالم  دژی  لە  ئەوان 

و  ناشیرینرتر  ئەورووپاییەكان  لە  تەنانەت 

لەگەڵ  بەمشێوەیە  بوو)128(.   دەمارگرژانەتر 

عەرەبەكان  تایبەت  بە  “خۆرهەاڵتییەكان”، 

حاڵەت  هەندێ  لە  دەكرد.  ڕەفتاریان 

دەمارگرژی  تەنانەت  ئەوان  كرمانی،  وەكو 

ئێرانیان  خودی  ئاست  لە  خۆرهەاڵتناسان 

بە  خۆ  دەهێنایەوە)129(.  بەرهەم  دیسان 

ئەمالو  بێ  الیەنگری  كردن،  خۆرهەاڵتی 

و  خۆرهەاڵتناسانە  دەمارگرژی  لە  ئەوال 

لە  باسەكان  نێو  ڕۆیشتنە  لە  دوورگرتن 

نووسینی  ئامانجی  بە  خۆرهەاڵتناسان 

وەاڵمێك لەدژی خودگەرایی ئەوان، دوورگرتن 

هەڵویستی  لەبەرامبەر  بەڵگەهێنانەوە  لە 

خودی  الیەنەوە  زۆر  لە  كە  نەژادپەرستانە 

خۆی،  ئامانجی  دەكاتە  ئێرانیی  نەتەوەگەرایی 

لەبەرامبەردا،  بوو)130(.  باو  بەتەواوی  بابەتێكی 

دوبارە  خۆرهەاڵتناسییان  دەمارگرژی  ئەوان 

ئەوە  بۆ  بەڵگە  دەدا،  هەوڵیان  و  دەكردەوە 

دەمارگرژیانە  ئەم  هەرچەندە  كە  بهێننەوە 
هۆی  بە  بەاڵم  دروستبوون،  ڕاستیدا  لە 

لە  پێش  دەستكەوتەكانی  و  مێژوویی  پێشینەی 

گشتاندن  شیاوی  ئەوانەوە  لەبارەی  ئیسالم 

توخمی  ناساندنی  بە  ئاریاییگەرایی  نییە. 

پارادایمێك  چوارچێوەی  لە  بااڵ”  “نەژادی 

بیركردنەوە  شێوازەی  ئەم  بەهێزبوونی  یارمەتی 

و  لووتبەرزی  قور�سی  ئااڵی  ژێر  لە  دەدات. 
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نەتەوەگەرایی  لەالیەن  كە  نیشتمانپەروەریی 

دەكرێت،  نمایش  ئێرانییەوە  ئایدیۆلۆژیكی 

لە  جیا  شتێك  خۆرهەاڵتكردن  بە  خۆ 

گۆڕاودا  جلوبەرگی  لە  لەخۆ  ڕق  ڕەنگدانەوەی 

لە  جیا  شتێك  بە  بێهیوایانە  ئینتیمای  نییە، 

“خۆرهەاڵتێك”ی ڕەها، ئەندامی “نەتەوەیەكی 

كە  بەوەی  دڵخۆشكردن  چارەڕەش،  ئاسیایی” 

خۆرهەاڵتی  لە  ئاریایی  خەڵكی  لە  گرووپێك 

لەمڕووەوە،  ڕۆیشتوون.  الڕێدا  بە  ناوەڕاست 

كە  بوو  ئەمە  بەخۆرهەاڵتكردن  خۆ  ستراتیژی 

ئێرانییەكان پارێزگاریی لە گریمانەی ئەورووپایی 

بە  نەك  هەڵبەتە  بكەن،  خۆرهەاڵت  مەڕ  لە 

لەباوشگرتن  بە  بەڵكو  ئەوان،  لەگەڵ  شەڕ 

لە  نایاب(  )ئێرانیی  ریزپەڕێك  ناساندنی  و 

گشتی. هاوكێشەی 

ئاریاییزم،  لە  زیاتر  شتێك  هیچ 

ناوەڕۆكی  ئێرانیی،  ئایدیۆلۆژیكی  نەتەوەگەرایی 

بەهێز  ئەوی  خودی  نەژادپەرستی  و  گوتار 

بە  ئێرانی  نەتەوەگەرایی  ئاریاییگەرایی،  نەكرد. 

چەكدار  ئاسایی  سەروو  تیۆری  تێكەاڵوێكی 

سەرەكی  ستوونی  بووە  بابەتە  ئەم  كرد. 

كە  ئێرانیی  نەتەوەگەرایی  فیكری  بنەمای 

ئێران  داڕمانی  سیمای  شادترین  دەدا  هەوڵی 

لە  ڕیشەی  كۆن  ئێرانی  شكۆی  بكات:   شیكاری 

هاتنی  بە  كە  شكۆیەك  دایە،  ئەو  ئاریاییبوونی 

عەرەبەكان كاڵ بووەوە و لە داهاتوودا ئەگەر 

ئێران بیەوێت شكۆی خۆی بە دەست بێنێتەوە 

بكات.  دەبێت كوێركوێرانە خۆی بە خۆرئاوایی 

سیا�سی،  بەتەواوی  گوتارێكی  پرۆگرامە  ئەم 

پرۆژەیەك بۆ داهاتوو بە نیگایەك بۆ ڕابردوو، 

ئێرانیی  نەتەوەگەرایی  لە  دیكە  سیمایەكی 

هەوڵدان  یان  بێمانایی،  سیاسەتی  نمایشكرد: 

ڕزگاریی  بۆ  ئاریاییزم  نەژادی  گوتاری  ڕێگەی  لە 

ئێران لە واقعیەتی ئیسالمی و خۆرهەاڵتی ئەو 

و  بردنی ناچاری ئەو بۆ نێو دونیای دەستكردی 

خۆرئاوا.
ڕاستەوخۆی  ئەنجامی  بێمانایی  زیهنییەتی 

پێش  خۆرهەاڵتیكردن  بە  خۆ  بوو.  ئاریاییزم 

زیادكردنی  بە  تەنیا  و  هەبوو  ئاریاییزمیش  لە 

توندتر  زانستگەرایی  بۆنی  و  تام  و  ئاریاییزم 

بێمانایی  پارامێتری  دیكەوە،  لەالیەكی  بوو. 

لەگەڵ  نەژادی  خزمایەتی  توخمی  بە  پێویستی 
بواری  لە  ئەوەی  بۆ  هەبوو،  ئەورووپاییەكان 

پاساوهێنانەوە  شیاوی  و  لواو  ماناییەوە 

ئاڵۆزیی  بێمانایی  ستراتیژییەك،  وەك  بێت. 

نەتەوەگەرایی  لە  شاراوە  پێكردنی  سووكایەتی 

لەبەرچاو  ئەورووپا  ئاست  لە  ئایدیۆلۆژیك 

دەگرێت. پێشتریش هەست بەم ئاڵۆزییە كراوە. 

ئەم ئاڵۆزییە بریتییە لە وەسواسبوونێكی سەیر 

لە  ئێران  نەبوونی  دواكەوتوو  سەملاندنی  بۆ 

بۆ نوستالۆژیای كۆنگەرایانە  ڕێگەی گەڕانەوە 

ئەم  فیكرییەكان  نووسراوە  زۆربەی  لە  بوو. 

ئەنجومەنە  لە  سەرتر  تەنانەت  وەسواسە 

نەتەوەگەراییەكان و نوێخوازی شیاوی بینینە. 

ـ   1921( عەباس  بەها  عەبداڵ  نموونە  بۆ 
بونیادنەری  كوڕی  و  بەهایی  ڕابەری   ،)1844
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ئێرانی  گەورەیی  بە  ئاماژەپێدان  بە  بەهائەڵاڵ، 

بیر  وا  “نابێت  ڕایدەگەینێت:  ئیسالم  لە  پێش 

بكەینەوە كە خەڵكی ئێران لە بواری زەینییەوە 

... ئەوان  كەموكووڕییان هەیە، یان ئەوەی كە 

كە  دیكە  تاكتیكێكی  پەستترن.”)131(  لەوانیتر 

سووك  كەسانێكی  ئێرانییەكان  دەدات  پیشانی 

ڕواڵەتی  چاولێگەری  لە  خۆی  نین،  بچووك  و 

پیشاندەدات.  ئەورووپاییەكان  شێوازی  لە 
بڕیاری  پەهلەوی،  شا  ڕەزا   ،)1935( ساڵی  لە 

ئایدیۆلۆژیك  نەتەوەگەرایەكی  لەسەر 

چەپو  دانانی  لەسەر  كە  دا  سەربازیی  و 

خەڵكی  هەموو  بۆ  ئەورووپایی  بولێر(  )كاڵوی 

و  تایبەت  شێوەی  بە  ئەو  ئیجبارییە،  ئێران 

بۆ  پاساوی  ڕستەیە  بەم  خۆی  بڕیاری  نهێنی 

ئەوەیە  بۆ  من  هەوڵی  “هەموو  دەهێنێتەوە: 

بۆ  بین  )ئەورووپاییەكان(  ئەوان  وەكو  ئێمە 

پێنەكەنن.”)132(  سەروکەهللمان  بە  ئەوەی 

بوونی  ئاشكرا  زۆر  و  ڕوونی  بە  ڕستەیە  ئەم 

زیهنییەتی بێمانایی تێدا ڕەنگە دەداتەوە.

نەتەوەگەرایی  گشتی  ڕوانگەی  بەپێی 

تەنیا  ئامرازیی  بێمانایی  ئایدیای  ئایدیۆلۆژیك، 

نەتەوەگەرا  كە  كرد،  دەستەبەر  گوتارێكی 

هەستی  ساڕێژكردنی  بۆ  ئەویان  ئێرانییەكان 

یەكسانی  بانگەشەی  و  زانین  سووك  بە  خۆ 

باوەڕە  ئەم  بەكاربێنن.  ئەورووپا  لەگەڵ 

زیهنیەتی  لە  ڕیشەی  قووڵ  شێوەیەكی  بە 

شێوەیەك  بە  داكوتابوو  پەهلەوی  ڕۆشنبیرانی 

واڵتەكە  ناوی  ڕەسمی  بە   )1934( ساڵی  لە  كە 

شێوە  بەهەمان  ئێران.  بە  گۆڕا  پێرشیاوە  لە 

نییە،  گومان  جێگەی  باسكرا،  پێشتر  كە 
بەتەواوی  مێژووییەوە  بواری  لە  ئێران  كە 

حكومەتی  بەڵگاندنی  بەمەشەوە،  دروستە. 

گەڕانەوە)133(  سەرچاوانەی  ئەم  بۆ  پەهلەوی 

بووە.  تێكەڵ  نابەجێی”  “سێندرمی  لەگەڵ 
ناوی  گۆڕینی  لەبارەی  حكومەت  ڕاگەیەنراوی 

و  زێد  ئێران  “لەبەرئەوەی  بوو:  بەمشێوە  واڵت 

كە  سروشتییە  بووە،  ئاریاییەكان  سەرچاوەی 

وەربگرین،  ناوە  لەم  كەڵك  بمانەوێت  ئێمەش 

لە  ڕۆژانە  ئەم  كە  لەبەرئەوەی  بەتایبەت 
هاتوهاواری  و  دەنگ  جیهان  گەورەی  واڵتانی 

كە  دەبیسرێت،  ئاریایی  نەژادی  لەبارەی  زۆر 

شارستانییەتی  و  نەژاد  گەورەیی  پیشاندەری 

دەكرێت  ئەوە  بانگەشەی  كۆنە.”)134(  ئێرانی 

ئێران  ناوی  گۆڕینی  سەرەتایی  ئایدیای  كە 

بەرباس  خرایە  ئەڵمانیاوە  بەرپرسانی  لەالیەن 

لە  ئێرانییەكان  دیپلۆماتە  درایە  پێشنیاری  و 

بەرلین)135(.  
پەهلەوی  شای  ڕەزا  محەمەد  بانگەشەی 

“ڕێكەوتێكی  كە  ئەوەی  بنەمای  لەسەر 

ناوچەی  لە  خۆی  ئێران  كە  بوو”  جوگرافیایی 

یەكێك  بینیەوە،  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی 

بێمانا  فیكری  دواییەی  ئەم  نیشانەكانی  لە 

دەستكاریی  بە  ئێرانییە)136(.  ناسیۆنالیزمی  لە 

ئێرانی  مێژووی  ئایدیۆلۆژیك،  كردنێكی سادەی 

ئەو  ئارایی  ئەزموونی  واقعیەتی  و  ناوە  الوە  بە 
ناوی  بە  دەستكرد)137(  دیاردەیەكی  لەگەڵ 



118

No.4, July 2022

ئێرانێكی  كە  گۆڕییەوە،  جێگەی  ئاریایی  ئێرانی 

خودی  وتەی  بەپێی  تەنانەت  ئەورووپاییە. 

ئەورووپاییەكان لە ماكس مولێر هەتا ئادۆڵف 

ئاریاییگەرایی،  پەیوەندی  بگەرەوە،  هیتلەرەوە 

یەكێك  بێمانایی  و  بەخۆرهەاڵتكردن  خۆ 

بەشە  ئەزەلی  و  تێكەاڵویی  بەشەكانی  لە 

بۆ  یەكن.  بە  ناپەیوەوندیدار  جیاوازەكانی 

جەماوەرپەسەندبوونی،  ئاستی  ڕوونبوونی 

هەڵنەسەنگاندنەوەی  دیسان  و  جێگیربوون 

ڕێڕەوێكی  بە  دەبێت  ئێران،  لە  ئاریایی  گوتاری 

دوور و درێژدا تێپەڕ بێت. هەروەها ئەم بابەتە 

میتۆدی  بۆچی  كە  ئەوەی  بەڵگەی  ڕادەیەك  تا 

لە  مۆدێرنیتە  كارگێڕی  لە  ئێران  نەتەوەگەرایی 
چاولێگەری  لە  بریتییە  و  گوتارێكە  بنەماوە 

�سی  ئەورووپاییەكان،  شێوازە  لە  كوێركوێرانە 

دەكاتەوە.

ئەنجام

 ،)2001( تشرینی  دوانزەیەمی  ڕێکەوتی  لە 

1-( ئەنجامی  بە  عێراق  پێی  تۆپی  هەڵبژاردەی 

ئەمە  “بەاڵم  دۆڕاند،  خانەخوێی  ئێرانی  بە   )2

لە  ئێرانیی  الیەنگرانی  نەگرت  لەوە  ڕێگەی 

دەبەی  و  بەرد  گۆڕەپان،  جێهێشتنی  بە  كاتی 

عێراقییەكان  یاریچییە  نەگرنە  پالستیكی 

پاسەوانی  خۆگۆڕین  شوێنی  هەتا  پۆلیس 

ئەزموونی  بارەوە  لەم  كرد)138(”   عێراقییەكانی 

تاڵتر و تۆقێنەرتر كاتێك بوو كە ئێرلەندییەكان 

لە  جیهانیی  جامی  سەرەتایی  یارییەكی  لە 

نارنجۆكی  لە  بارانێك   )2001( دووەمی  تشرینی 

بە  ئێرلەندییەكان  گۆڵچی  گیرا.  تێ  بچووكییان 

تیپەكە  یاریچییەكانی  كە  گوت  ڕاگەیاندنەكانی 

هەبوو،  قورسیان”  “كەشێكی  چاوەڕوانی 

كە  لەوەبوو  خراپتر  زۆر  ئەزموونە،  ئەم  بەاڵم 

خراپ  شێوەیەكی  بە  ئەوان  دەكرد...  پێشبینم 

بتڵی  زۆر  بڕێكی  وەرگرت،  ئێمە  لە  كەڵكیان 

هەڵدا،  گەنیویان  پالستیكی  ڕووەكی  و  میوە 

بەهێز  دەبێت  مرۆڤ  كەسایەتییەوە  بواری  لە 

بێت.  ڕزگاری  بارودۆخە  لەو  بتوانێت  كە  بێت 

و  فڕۆكەخانە  ڕێگەی  لە  كە  كاتێك  تەنانەت 

شوشەی  لە  پڕبوو  ڕێگا  بووین،  گەڕانەوەدا 

شكاو بۆ ئەوەی بتوانن ڕێگە لە گەیشتنی ئێمە 

لەم  بەداخەوە    ”)139( بگرن  فڕۆكەخانە  بە 

سااڵنەی دواییدا، ئاژاوەگێڕی تۆپی پێ لە ئێران 

توندتر بووە و ڕووداوی لەم جۆرە بەڵگەیە بۆ 

بانگەشەیە. ئەم 

لە  ئەڵمانیا  پێی  تۆپی  كاتێك  بەمەشەوە 

یارییەكی  بۆ   )2004( یەكەم  حەوتەمی تشرینی 

تەواو  پێشوازییەكی  هات،  تاران  بۆ  دۆستانە 
الیەنگری   )1500( نزیكەی  لێكرا.  جیاوازیان 

لە  سەركەوتووانەیان”  “پێشوازییەكی  ئێرانیی 

هەڵبژاردەی ئەڵمانیا كرد و دروشمی “ئەڵمانیا، 

گوتەوە.  ئێران”یان  بۆ  بێن  “بەخێر  و  ئەڵمانیا” 

ناكرێت  “باوەڕ  ڕایگەیاند:  تیپەكە  ڕاهێنەری 

پێشوازیت  شێوازە  بەو  و  میوانی  تیپی  كاتێك 

یاریچییەكانی  لە  دیكە  یەكێكی  بكرێت”.  لێ 

تەمەنم  درێژایی  “بە  دەیگووت:  هەڵبژاردەكە 

شتێكی وام نەدیوە.”)140( ئەم یارییە لە یاریگای 
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هەزار   )100( ئامادەبوونی  بە  و  ئازادی 

ڕۆژنامەی  بەڕێوەچوو.  ئێران  تیپی  الیەنگری 

“خۆشەویستی  وێنای  زیتونێك)141(  سوددویچە 

لە  كرد،  ئێرانی”  لە  ئەڵمانیا  تیپی  گاڵتەجاڕی 

یاریگا  كە�سی  تیپەكە  ڕاهێنەری  كە  كاتێكدا 

 ... هەستیار  پێنەكراو  باوەڕ  شێوەیەكی  بە   “

دەمارگرژی ئەرێنی” وێنا دەكات)142(.  

ئەڵمانیا  نیشتمانی  سروودی  كاتێك 

لەهەمان  زیاتربوو.  ئێرانییەكان  شەوقی  لێدرا، 

الیەنگرانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  سەرەتاوە، 

ئێرانی هەستانە سەر پێی و بە دەستە جەمعی 

ئەڵمانییەكان  میوانە  بۆ  نازییەكانیان  ساڵوی 
دەکرد، لە كاتێكدا كە كەسانێكیش پۆستەری 

ئەمانە  هەموو  بوو،  دەستەوە  بە  نیچەیان 

الیەنگرانی  وەڕماوی  واق  چاوی  بەرامبەر  لە 

تەلەفزیۆنی  بێژەری  ڕوویدا)143(.    ئەڵمانیی 

ئاماژە بەوە دەدات و دەڵێت:  )zdf(ی ئەڵمانیا 

و  كەم  گۆشەیەكی  تەنیا  ئێمە  خۆشییەوە  “بە 

بچووک لە دیمەنەكان دەبینین، ژمارەیەكی زۆر 

لە خەڵك نابینین! زۆربەی خەڵك ڕاوەستاون و 

ساڵوی هیتلەری دەکەن.)144(”  

لەالیەنگرانی  زۆرە  كۆمەڵە  ئەم  بێگومان 

ئێرانی هاودەردی لەگەڵ نازیزم یان تاوانگەلێك 

بەڕادەی  ئێرانییەكان  ناكەن.  كردوویەتی  كە 

زۆربەی خۆرئاواییەكان ئاشناییان لەگەڵ ئەم 

پێشوازیی  نییە.  ئەورووپا  لەمێژووی  قۆناغە 

لەفڕۆكەخانە  ئەڵمانیا  لەتیپی  نائاسایی 

ـ  هەوڵیاندەدا  ئەوان  كە  دەدات  پیشانی 

هەستی  ـ  ناخۆشیش  شێوەی  بە  هەرچەندە 

بدەن.  ئەڵمانیا  پیشانی  خۆیان  هاودەردری 
لەمێژووی  لەهاودەردی  ئاستە  ئەم  كە  ئەوەی 

ئەڵمانییەكان  بۆ  تەنیا  ئێران  پێی  تۆپی 

بەناو  پەیامی  كە  دەدات  پیشانی  ڕوویداوە، 

ئەڵمانییەكان و  لەنێوان  ئاریایی  برایەتی 

لەالیەن  پێش  دەیەی  چەندین  كە  ئێرانییەكان 

گواسترایەوە،  ئەڵمانیا  پڕوپاگەندەی  دەزگای 

لەئێراندا  بەرچاوی  ڕەنگدانەوەیەكی  هێشتا 

دواكەوتوو”  وەها  ئاریاییگەراییەكی  هەیە.”)145( 

ڕۆژانەی  ژیانی  جیاوازەكانی  لەالیەنە 

ئاریاییگەراییە  ئەم  ڕەنگیداوەتەوە.  ئێرانیدا 

و  ئەدەبیات  جەماوەریی،  لەكولتووری 

هێماییەكان  هونەرە  مۆسیقاو  شانۆنامەكان، 
گوتاری  لەڕاستیدا،  هەیە.  زۆری  دەركەوتنی 

لەشووناس و  وەها  بەشێوەیەكی  ئاریایی 

ئێرانییەكان لەخۆیان دزە كردووە،  تێگەیشتنی 

بەبێ هیچ كۆتوبەندو مەرجێك پەسەندكراوە.

بەرهەمی  وەك  ئاریایی  گوتاری 

)ئایدیۆلۆژیای سیا�سی( سەرەتا لە زماننا�سی و 

ئەورووپا  لە  نەژادی  ئەنتروپۆلۆژیای  لە  دواتر 

ئەزموون  نشێوی  و  هەوراز  لە  پڕ  مێژووییەكی 
لەبەری  كە  زانستی  كەوای  لە  سەرتر  كردووە. 

سیا�سی،  ئامرازێكی  وەك  كات  زۆربەی  كرا، 

كۆتوبەندكردن  بۆ  هەوڵدان  لە  تایبەت  بە 

)خەڵك و نەتەوەكان( بەكارهێنراوە. لە دواییدا 

ئەڵمانیای  دەبەنگی  و  كوشتار  دەزگای  لە 

دیاردەیە  ئەم  خۆی.  لوتكەی  گەیشتە  نازی 
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یەكەمی  نیوەی  لە  و  ئێران  لە  یەكەمینجار  بۆ 

گوتارێكی  كاتێك  دەركەوت،  بیستەم  سەدەی 

دەدا  هەوڵی  بوو،  ڕادیكاڵ  نەتەوەگەراییانەی 

بەڕێوەبەری بەریەككەوتن و ڕووبەڕووبونەوەی 

بكات.  مۆدێرنیتە  و  ئەورووپا  لەگەڵ  ئێران 

ئەو  قەیرانەكانی  بۆ  بزووتنەوە  ئەم  وەاڵمی 

بزووتنەوە  ئەم  بوو:  گوتاری  بنەماوە  لە  كات 

ئیسالم  پێش  ئایدیالی  ئێرانێكی  لە  وێنەیەك 

ئێرانییەكان  لەودا  كە  كرد،  پەسەند  و  وێنا 

بۆ  گەورە  نەتەوەیەكی  خودی  شێوەیەكی  بە 

دەناسرێت،  گەورەكان  كارە  جێبەجێكردنی 

بەاڵم بە داخەوە لەالیەن عەرەبەكان و ئیسالم 
شكۆی  و  گەورەیی  بە  گەیشتن  ڕێڕەوی  لە 

بەهانەیەكی  ئیسالم  و  عەرەبەكان  لێگیراوە. 

كەموکووڕیی  پاساوهێنانەوەی  بۆ  باش 

بوون. ئێرانییەكان 

ئاریایی  گوتاری  پێكهاتەدا،  و  زەمینە  لەم 

بە  دادی.  گەیشتە  غەیبی  دەستێكی  وەك 

“سامی”  و  “ئاریایی”  بابەتی  بوونی  جەمسەری 

نەژادپەرستییە  دیاردە  ئەو  سازگاربوونی  و 

سادە  خوێندنەوەی  ئەگەری  دژەعەرەبە، 

هێڵە  بەردەوامی  لە  مێژوو  لە  ئاسانی  و 

هەمووی  لە  و  كرد  دەستەبەر  نەژادییەكان 

نەتەوەگەرایانی  نێو  لە  ئەم هەستەی  گرنگتر، 
بواری  لە  ئەوان  كە  جوواڵند،  ئێرانی 

یەكسانن  ئەورووپاییەكان  لەگەڵ  نەژادییەوە 

بە  بانگەشانە  ئەم  ئەوەیە كە هەموو  و سەیر 

گرێی  كرا.  پەسەند  ئەورووپایی  زانستی  مۆری 

و  ئێرانی  نەتەوەگەرایانی  زانینی  بەبچوك  خۆ 

ئەم  كۆلۆنیالیزم  لە  ڕزگاری  زیهنییەتی  نەبوونی 

ئەگەرەی هێنایە ئاراوە بۆ ئەوەی دەمارگرژییە 

ئەورووپاییەكان لە ئاست ئیسالم و خۆرهەاڵت 

خۆبەخۆرهەاڵتیكردنی  ڕوودانی  هۆی  ببێتە 

سندوقی  كات،  تێپەڕبوونی  بە  ئێراندا.  لە  كامڵ 

پاراستنی  ئەگەری  ئاریاییزم  چەمكی  ئامرازی 

دروستكردن  پرسیار  بەرامبەر  لە  گوتاری 

ئێران  كێشەكانی  سەرەكی  هۆكاری  لەسەر 

دەتوانێت  چەمكانە  ئەم  دەكات.  دەستەبەر 

بێت  وەهمە  ئەو  و  بێمانایی  زیهنییەتی  پرۆژەی 

كە لە ڕاستیدا ئێران ئەندامێك لە خێزانی واڵتە 
هۆی  بە  ڕێكەوت  بە  كە  بوو،  ئەورووپاییەكان 

ناوەڕاستی  خۆرهەاڵتی  لە  چارەڕەشییەوە، 

دواكەوتوو سەریهەڵدا.

ئێراندا  لە  ئاریاییستی  گوتاری  بەكورتی، 

ئەورووپاییەكان  بێبایەخە  هزرە  لە  سەرچاوە 

وەردەگرێت، كە شێوازیی ڕادیكاڵ بووی ئەو لە 
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مۆدێرنیتە، هیچ كات وەاڵمێكی بۆ قەیرانەكانی 

نۆژەنكردنەوە  چاكسازیی،  بەردەمی 

بەڵكو  نەكرد.  پێشكەش  پێشكەوتن  و 

الیەنگرانی خۆی لە نیگایەكی بەتەواوی خاوەن 
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128- See in particular Akhundzadeh, Maktubàt; 

and Kermani, Seh Maktub. 
129- ”European philosophers write that ]we excel[ 
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و  نەژادی  فرەچەشنی  گرووپگەلێكی  بە  ئەوان  خۆرهەاڵتناسانیش 
تێكەاڵو لەبەرچاو دەگرن و زۆربەی كات ئەوان وەك ئەورووپاییەكان 

ستایش ناكەن. 
131- Quoted in Juan R. I. Cole, ”Marking Boundar-

ies, Marking Time: The Iranian Past and the Construction
of the Self by Qajar Thinkers,“ Iranian Studies, 29, no. 

1–2 )1996(: 44. 

132- From Mokhber ol-Saltaneh’s memoirs, quoted 
in Homa Katouzian, State and Society in Iran: the Eclipse 
of the Qajars and the Emergence of the Pahlavis )London, 
2006(, 336. 

133- Aux retour 
134- File 102012/3201, no. 41749, 03.10.1313/

May 1934. Prime Ministry Files. Quoted in Firoozeh 
Kashani-Sabet, Frontier Fictions: Shaping the Iranian Na-
tion, 1804–1946 )Princeton, NJ, 1999( 

135- Homa Katouzian, The Persians: Ancient, Me-
dieval, and Modern Iran )New Haven, CT, 2009(:217–18. 

136- See footnote 4. 
137- Chimera. 
138- ”30 Iranian soccer fans appear in court for 

disturbing public order,“ Associated Press Newswires,16 
October 2001. 

139- Football—Given’s blast ordeal—Inter-
view—The Republic’s World Cup hero talks of grenades 
and glory …“, The Observer, 25 November 2001. 

140- Football—Accueil Triomphal pour les Alle-
mands en Iran,“ Reuters—Les actualités en français, 7 Oc-
tober 2004.

141- Süddeutsche Zeitung .
142- ”Kolossale Weihnachten in Teheran,“ Süd-

deutsche Zeitung, 11 October 2004.
143- ”Kolossale Weihnachten in Teheran.“ 
144- ”Länderspiel Iran - Deutschland live im ZDF, 

09.10.2004,“ in Zweites Deutsches Fernsehen )ZDF(. 
A video of the scene is available on YouTube under ”Iran 
v Germany, 2004, National anthems“. http:// www.
youtube.com/ watch?v=iH0gl6OXXt4&feature=Play-
List&p=5D4016A8C8B4B254&playnext=1 &playnext_
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نێوان  لە  برایەتیش  هەستی  لە  پڕ  ساتی  هەندێ   -١٤٥
بەتەواوی  بەاڵم  ڕوویدا   1998 ئۆملپیادی  لە  ئەمریكا  و  ئێران  یاری 
جیاواز بوو. هەڵبەتە دەبێت ئاماژە بەوە بدەین كە یارییەكانی عێراق 
كە  كاتێكدا  لە  بوون،  ئۆلۆمپیاد  سەرەتای  یارییەكانی  ئێرلەندا  و 
یاریكردن لەگەڵ ئەڵمانیا دۆستانە بوو. بەمەشەوە ئەم ڕاستییە كە 
عێراقییەكان دۆڕاندیان و بە خراپی لەگەڵیان ڕەفتار كرا، لە كاتێكدا 
كە ئەڵمانییەكان سەركەوتن و ئێرانییەكان جەژنیان بۆ ئەوان گرت، 
ئەم واقعیەتە پشت ڕاست دەكاتەوە كە هەستێك كە پەیوەندی بە 

تۆپی پێیەوە نییە، لە نێوان الیەنگراندا هەیە. 
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زیائەدین تەباتەبایی، 
ڕۆژنامەنووسێکی کودەتاچی

کەسایەتییەکانی ئێران )١(

هەردی مەهدی
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و  شیراز  دەگەڕێتەوە  دیسان  ئەوە  پاش  

"ئیسالم")١٩٠٧(  ڕۆژنامەکانی  لەدوایەک  یەک 
)هاواری  ئیسالم"  "ندای  و  خاڵی(  هاوکاری  )بە 

ئیسالم( دادەمەزرێنێت و دەوەشێنێت.  

و  وتار  چەندین  دەمەدا،  لەو  تەباتەبایی 

بارەی  لە  "ریسالە"ی  و  ڕەخنەگرانە  بابەتی 

لە  الیەنگیری  و  واڵت  گشتیی  سیاسەتی 

ئەم  باڵوکردەوە،  ئازادیی   و  قانون  حکومەتی 

بابەتانەی هیچکات دڵپەسەندی خاوەن موڵک 

سەردەمە  ئەو  دیارەکانی  کەسایەتییە  و  ئاغا  و 

نەبوون. هەر لەبەرئەوەشبوو لە دڵی واندا جێی 

نەیارییکردنی.  و  بەرامبەری  کەوتنە  و  نەگرت 

توندەکانی  ڕەخنە  لەسەر  هەر  تەباتەباییش 

ڕەخنەلێگیراوەکان  بوو  ئەوە  تا  و  بوو  بەردەوام 

لەدەست  گیان  بوو  وەخت  و  دا  پەالمارییان 

لەسەردەمی  بوو.  ڕزگاری  بەاڵم  بدات، 

تاران  بەرەو  بچووک"یشدا،  "ئیستبدادی 

نەیارییکردنی  و  ڕەخنەگرتن  کەوتە  و  کەوتەڕێ 

لەگەڵ  تەنانەت  قاجار،  شای  محەمەدعەلی 

باوکیدا لەم کارەیاندا پێکەوەبوون و لە یەکێک 

بەرامبەر  ڕەخنەییەکانیان  هەڵوێستە  لە 

دەوڵەتی قاجار و شا، وەک نەیاری دەربڕین، لە 

مەزاری شاعەبدولعەزیم مانیان گرت و مانەوە، 

تەباتەبایی  مانگرتنەکەش،  تەواوبوونی  پاش 

و  ڕادیکاڵ  هاوڕێیانی  لە  گرووپێک  لەگەڵ 

جیهانگیر- بەناوی  ئەنجومەنێکیان  توندئاژۆی 

ەوە پێکهێنا. ئەو بوویە لینکی پەیوەندیی نێوان 

مانگرتووانی ڕەخنەگر و سەرانی مەشرووتەش 

زیائەدین تەباتەبایی

-١٨٨٩( تەباتەبایی  زیائەدین  سەید 

ئێرانی  لە  کودەتاچی  یەکەمین  ١٩٦٩ز(، 

و  توند  زمان  ڕۆژنامەنووسێکی  و  هاوچەرخ 

کەموێنەی  وتاربێژێکی  و  ناجێگیر  سیاسییەکی 

سەردەمی خۆی بوو، ئەستێرەی ئەو، پەیتاپەیتا 

دەدرەوشایەوە، بەاڵم کورت و کەمئەنجام. هەر 

لە سەردەمی مەشرووتەوە وەک ڕەخنەگرێک و 
و سەرنووسەری  دیار  ڕۆژنامەنووسێکی  پاشان 

جیهانی  جەنگی  پاش  لە  و  باڵوکراوەیەک  چەند 

یەکەمیش ناوی وەک سیاسییەک دەردەکەوێت 

کودەتایەکەوە  بەهۆی  ئەوەی  ڕادەی  تا  و 

دەبێتە  دواتر(  )پەهلەوی  میرپەنج  لەگەڵ 

ئەستێرەی  زوو  هەر  بەاڵم  سەرۆکوەزیران، 

جەنگی  پاش  لە  دی  جارێکی  تا  ئاوابوو،  بەختی 

جیهانی دووەم دەرکەوتەوە، گەرچی ئەمجارەش 

سەرۆکوەزیرانی  کە  نەگەیشت  ئاواتەکانی  بە 

حکومەت بوو.

زاینی  )١٨٨٩(ی  ساڵی  لە  تەباتەبایی 

عەلی  سەید  کوڕی  لەدایکبووە،  شیراز  لە 

وتاربێژە  یەکێک  بە  کە  یەزدییە  موجتەهیدی 

ئاینییە  پیاوە  لە  و  دادەنرێت  دیارەکان 

بووە.  ناسراو  قاجار  سەردەمی  ڕەخنەگرەکانی 

خێزانەکەیدا  لەگەڵ  مناڵی  بە  هەر  تەباتەبایی 
خۆی  خوێندنی  سەرەتاکانی  تەورێز،  دەچێتە 

لەوێ دەستپێکردووە و سەرەڕای وەرگرتنی وانە 

باوەکانی زمان، پاشتر فێری زمانەکانی ئینگلیزی، 

فەرەن�سی و ڕوو�سی بووە. 
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داوای  و  بوو  قاجار  شای  ئۆپۆزسیۆنی  کە 

دەوڵەتیان  دەزگاییکردنی  و  ڕیشەیی  چاکسازیی 

دەکرد.

حکومەتی  تەباتەبایی  چاالکییەکانی 

دەسەاڵت  ئەمنییەکانی  هێزە  و  توڕەکرد 

کەون،  وەدووی  دەستگیرکردن  بەمەبەستی 

ناچار  و  کرد  بەمە  هەستی  زووتر  ئەو  بەاڵم 

بەاڵم  باڵیۆزخانەی عوسمانی،  بەر  بردە  پەنای 

عوسمانەییەکان ئەویان قبووڵ نەکرد و ئەویش 

بەریتانیا  باڵیۆزخانەی  کردە  ڕووی  دەستبەجێ 
ڕووی  ناچار  ئیتر  نەگرت،  وەریان  ئەوانیش  و 
لەوێ  ماوەیەک  و  نەمسا  باڵیۆحزخانەی  کردە 

مایەوە، بەاڵم پاشتر بەهۆی فشاری ڕای گشتی 

محەمەدعەلی  ناڕەزایەتییەکان،  بۆ  ملدان  و 

و  دەرکرد  گشتی  لیخۆشبوونێکی  قاجار  شای 

یەکێک لەوانەی لەم لێخۆشبوونە سوودمەند 

بوو، زیائەدینی تەباتەبایی بوو و ئیتر جارێکی دی 

ئازادانە کەوتەوە چاالکی.

لەالیەن  تاران  شاری  ئازادکردنی  پاش 

ڕۆژنامەیەکی  تەباتەبایی  مەشرووتەخوازانەوە، 
بەهۆی  بەاڵم  وەشاند،  "شەرق"  بەناوی  نوێی 

کابینەی  لە  ڕۆژنامەکە  زبری  و  توند  زمانی 

حکومەت و سیاسییەکان، �سێ جار ڕاگیرا و  بە 

یەکجاریش ناچار لە ژمارە )١٠٦(  وەستێنرا.

پەرلەمانی  دووەمی  خولی  لە  زیائەدین 

پەرلەمان،  دژی  توندی  هێر�سی  بەهۆی  ئێراندا، 

مەحکوم  زیندانی  ساڵ  پێنج  بە  و  کرا  دادگایی 

ئەوروپا  بەرەو  درا  بڕیار  ئەوەش  پاش  و  کرا 

ملی  ناچار  ئەو  دوورخرایەوە.  سزایەک  وەک 

ڕێی ئەوروپای گرت و پاش ماوەیەک دیسانەوە 

ڕۆژنامەیەکی  ئەمجارە  گەڕایەوە،  ئێران  بەرەو 

دیکەی لەسەر ستایڵی پێشووتری بە ناوی ڕەعد 

ڕۆژنامەیەی  ئەم  دەرکرد.  )هەورەبروسکە( 

ئێران  لە  ئینگلیز  سیاسەتی  ڕاشکاوی  الیەنگری 

ڕۆژنامەکە  پێشووتری�سی  ئەوانی  وەک  بوو، 

هەبوو.  ڕەخنەگرانەی  و  توند  زمانێکی 

بوو،  ئینگلیز  الیەنگری  هێندە  ڕۆژنامەکەی 

)١٩١٩( ڕیککەوتنی  لە  پشتیوانی  تەنانەت 

کابینەی  لەسەردەمی  ئینگلیز-قاجاری  ی 

و  خەڵک  لەکاتێکدا  کرد،  وسوقولدەولە 

پەرلەمان و ئۆپۆزسیۆن زۆر دژی بوون.

)١٩٢٠(دا،  ساڵی  لە  کردەیی  بە  تەباتەبایی 

بەیەکجاریی  و  خستەالوە  ڕۆژنامەوانی  کاری 

هەنگاوێکی  چەند  سیاسەت.  بۆ  یەکالبوویەوە 

ئەنجامەکەی  کە  هاویشت  سیاسیی�سی  گرنگی 

کودەتاکەی سێی ئیسفەند بوو، کە خۆی وەک 

لە  کودەتایە  ئەم  دەرکەوت،  کودەتاکە  ڕێبەری 

دیارترین و لوتکەی کاری سیاسیی تەباتەباییە و 

هەر بەمەش زۆرتر ناسراوە.

و  خەڵک  بژێوی  و  ئابووریی  خراپی  دۆخی 

وسوقولدەولە  حکومەتی  سیاسیی  دەستەمۆیی 

هەڵگەڕانەوە  و  قاجار  ئەحمەدشای  ناکاریی  و 

تەورێز  و  کوردستان  و  ئەهواز  سیاسییەکانی 

و ...تاد، توڕەیی و ناڕەزایی خەڵکی گەیاندبوویە 

حکومەتی  )١٩٢٠(دا  هاوینی  لە  لوتکە.  و 

وسوقلدەولە دەستی لەکارکێشایەوە و کابینەی 
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پێنەکرا  هیچی  ئەویش  و  پێکهات  موشیردەولە 

لەکارکێشایەوە  دەستی  ساڵ  هەمان  پایزی  و 

)سپهدار(  ئەکبەر  فەتحوڵاڵ  ڕەشتی  ئەعزەم  و 

کرایە سەرۆکوەزیران. بەاڵم پاش چەند مانگێک 

هیچی پێنەکرا و دۆخی خەڵک هەر خراپتر دەبوو، 

بە پشتیوانی  و  ئیتر سەرەتاکانی کودەتا ڕەخسا 

ئینگلیز،  سیاسییەکانی  دەستلەپشتدانی  و 

ئەوانەی کەباوەڕیان بە کودەتا بوو و ئینگلیزیش 

جێبەجێکردنی،  بۆ  بوو  لەسەریان  چاوی 

زیائەدین  سەید  نەسرودەولە،  میرزای  فەیرۆز 
بەختیاری  ئەسعەدی  سەردار  و  تەباتەبایی 

بوون و  هەر یەک الی خۆیەوە کاریان بۆ دەکرد. 

دییان  تەباتەبایی کە�سی  لە  بەاڵم دواجار جگە 
ڕوخساری  بووە  ئەو  و  نەڕەخسا  بۆ  هەلەکەی 

سەرەکی کودەتا. لەم کودەتایەدا ژەنڕال ئایرون 

سوپای  فەرماندەی  و  ئینگلیزی  ژەنڕاڵی  ساید 

لەسەر  و  گێڕا  گرنگی  ڕۆڵی  ئێران،  لە  بەریتانی 

پێشنیاری ئەویش ڕەزا میرپنجی پااڵنی )پەهلەویی 

و  قوزاق  هێزەکانی  فەرماندەی  کرایە  دواتر( 

کرایە هاوبە�سی کودەتاکەی سەیدزیا و پێکەوە 

کارەکەیان ئەنجام دا، زیا بەشە سیاسییەکەی 

و  سەربازیی  بەشە  ڕەزاش  حکومەتداری،  و 

ئەمنییەکەی. 

ئەنجامە  و  بەرهەم  کودەتایەدا،  لەم 

زۆرتر  بەڵکو  نەبوو،  خۆی  بۆ  سیاسییەکەی 

بە  ئەویش  و  هەر  بەرهەکەی خوارد  ڕەزا خان 

ناچارکرد پەراوێز بخرێتەوە  تەباتەبایی  جۆرێک 

تەنها چەند  بکرێت.  تاراوگەش  ڕەوانەی  بگرە  و 

نواند  خۆی  تەباتەبایی  کودەتا  یەکەمی  مانگی 

حکومەتدا  لوتکەی  لە  خۆی  سیاسیی  هەلی  و 

لەدەستدا. سەرەتا وا کابینەکەی خۆی ناساند 

چاکسازیی  بەهێز،  شۆڕشگیڕ،  کابینەی  کە 

ڕێککەوتنی  دژبەری  و  کولتووری  و  ئابووریی 

زۆرێک  دەستگیریی  بەهۆی  بەاڵم  )١٩١٩(یە، 

و  حیزب  لەنێو  سیاسییەکان،  و  نەیاران 

ناوبانگی  ڕەش  کابینەی  بە  سیاسییەکاندا 

دەرکرد. 

بەڕێوەبردنی  خراپی  بەهۆی  ئەو  چونکە 

سیاسییەکان  لەگەڵ  توندی  و  پەیوەندییەکانی 

لەگەڵ  ناکۆکی  پێشینەی  و  کەسایەتییەکان  و 

سەرانی سیاسەت و ڕۆڵگێڕدا، وایکرد نەتوانێت 

پەیوەندیی  بەڕێوەبردنی  بۆ  باش  ڕایەڵەیەکی 

زوو  هەر  بۆیە  بکات،  دروست  خۆی  سیاسیی 

سەرۆکوەزیرانیی  لە  نەیارەوە  و  دۆست  بە 

لەبەردەم  نەیتوانی  و  خستەوە  دووریان 

بگرێت،  خۆی  ڕەزاخاندا  پالنەکانی  و  پیالن 

بوو،  زیا  شەریکی  هەرچەند  ئەویش  چونکە 
خۆی  کە  دەگوزەرا  کەهللیدا  لە  ئەوە  بەاڵم 

ئەو  کرد.  وا�سی  هەر  و  سەرۆکوەزیران  ببێتە 

سەرانی  دڵی  هەم  توانیبووی  زیا،  پێچەوانەی 

سیاسیی و هەم دڵی سەرباز و هێزە بەرگرییەکانی 

ئینگلیزیش  بکات.  مسۆگەر  خۆی  بۆ  حکومەت 

پشتی  و  دەکردەوە  بیری  ڕێڕەوەدا  بەو  هەر 

ڕەزامەندی  و  کرد  )زیا(  خۆی  دۆستەکەی  لە 

ڕۆژ   )٩٣( پاش  ئەوەبوو  بوو.  ڕەزاخان  لەسەر 

 ،)١٩٢١( سەرۆکوەزیریی  و  حوکمڕانی  لە 
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لەکار  زیا  قاجار  ئەحمەدشای  فەرمانی  بە 

دوورخرایەوە.

و  سیاسەت  لە  دوورخستنەوەی  پاش  ئەو 

حکومەت، ڕووی کردە جنێف. 

لەساڵی )١٩٣١( بە دەعوەتی ئەمین حسێنی 

دۆزی  پشتیوانی  بۆ  فەلەستینی  موفتی  و  ڕێبەر 

فەلەستین  کۆنگرەی  بانگهێشتی  فەلەستین 

جووەکان  کۆچی  دژایەتی  ئامانجی  کە  کرا، 

سەرۆکایەتی  لەوێش  فەلەستین،  بۆ  بوو 

تێیدا  کە  برد،  بەڕێوەی  و  کرد  کۆنگرەکەی 

و  سیاسیی  جیهانیی  کەسیایەتیی  چەندین 

نێوچەیی بانگهێشت کرابوون. پاش دوو هەفتە 

گەڕایەوە سویسرا، بەاڵم پاش ماوەیەک جارێکی 

دیکە گەڕایەوە فەلەستین و چەندین کۆمیتەی 

لقی�سی  و  پێکهێنا  جووەکان  دژبەری  نیشتمانی 

ئەوە  پاش  کردەوە،  عەرەبی  واڵتێکی  چەند  لە 

دی  جارێکی  بەاڵم  سویسرا،  گەڕایەوە  دیسان 

لە )١٩٣٥(دا گەڕایەوە فەلەستین و بۆ ماوەی 

بوو.  فەلەستین  نیشتەجێی  ساڵ  هەشت 

موسڵمانانەوە  لە  هەندێک  لەالیەن  لەمەشدا 

هاوکاریی  کە  درێژدەکرێت  بۆ  تۆمەتی  پەنجەی 

جووەکان  بە  موسڵمانەکانی  زەوی  فرۆشتنی 

کردووە.

لە کاتی شەڕی دووەمی جیهانی و ڕووداوەکانی 

پاش، ئینگلیز هەر چاوی لەسەر النەبردوو، لە 

ئێران،  گەڕاندیەوە  دی  جارێکی   )١٩٤٣( میهری 

زیائەدین  سیاستکردنی  دووەمی  خولی  بەمەش 
نوێنەری  وەک  ئەو  دەستپێدەکات،  ئێراندا  لە 

دەستی  هاوتا  و  پەرلەمانتار  بووە  یەزد  شاری 

ڕۆژنامەکانی  و  ڕۆژنامەوانی  کاری  بە  کردەوە 

سیاسەتیشیدا  لە  و  دەرکرد  ڕەعدی  و  کاروان 

تودەی  حزبی  و  شورەوی  بلۆکی  ڕوونی  دژایەتی 

دەکرد.

نیشتمان  حیزبی  حزبایەتیشەوە  لەڕووی 

نیشتمانی  ئیرادەی  حزبی  پاشان  و  )وطن( 

حزبەکە�سی  زمانحاڵی  وەک  و  دامەزراند 

باڵوکراوەی  پاشان  و  ئیمروز  ڕەعدی  ڕۆژنامەی 

سایەی  لەژێر  دیکەی  چەندین  و  ڕوستا 

یەکێتییەکی  ئەو  باڵودەبوونەوە.  حزبەکەیدا 

نیشتمانییەکانی"ی�سی  ڕۆژنامە  "یەکێتی  بەناوی 
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و  دروستکرد  ڕۆژنامەوانی  بەرەیەکی  وەک 

کاروان،  وەزیفە،  ڕۆژنامەکانی  لە  هەریەک 

کانون، حور، کشوەر و ئیقدام ئەندامی بوون.

ماوەیەک  دووەمیش  جیهانی  جەنگی  پاش 

سەرۆکوەزیرانەوە  سەڵەتەنەی  قەوام  لەالیەن 

نیشتمانی  ئاسای�سی  دژی  گوایە  کرا  زیندای 

قۆناغەی  ئەم  دەوترێت  گەرچی  جوواڵوەتەوە. 

حیزبی  و  سۆڤێت  داوای  لەسەر  زیندانی 

نەیارە  لە  تەباتەبایی  چونکە  بووە،  توودە 

سەرسەختەکانی ئەو دوانە بوو.

زیائەدین پاش جەنگی جیهانی دووەم هەوڵی 

دا لە ڕێی ڕەزامەند محەمەد ڕەزاشا و ئینگلیزەوە 

ناڕەزایی  بەهۆی  بەاڵم  سەرۆکوەزیران  ببێتەوە 

نەبوو،  سەرکەوتوو  پەڕلەمانتارانەوە  و  خەڵک 

و  پەڕلەمانی  کاری  درەوشانەوەی  بە  پاشتریش 

سیاسییانەی موسەدەق ئیتر شان�سی زیائەدین 

ڕۆژ دوای ڕۆژ کەم و کەمتر دەبوویەوە.

)١٩٥٧(دا،  لە  زیندانیکردنەوەی  پاش 

لە  و  لە سیاسەت دووری گرت  ئیتر  لەوەبەدوا 

ئاوایی سەعادەت ئاباد لە تاران خۆی مەشغوڵی 
پەیتا وەک هەڵگری  پەیتا  کشتوکاڵ کرد. بەاڵم 

لە  هەندێک  و  سعودیە  شای  بۆ  شا  پەیامی 

واڵتانی ئەوروپی دەردەکەوتەوە. 

پرۆسەی  جار  �سێ  ژیانیدا  لە  دەوترێت 

کۆتاییەکانی  لە  ئەنجامداوە،  هاوسەرگیری 

تەمەنی و هاوسەرگیری سێیەمی لەگەڵ یەکێک 

)ئەڵالئاوای  خۆی  ئاواییەکەی  ژنەکانی  لە 

لەو ژنە  قەزوین( کردووە و دوو کوڕ و کچێکی 

بووە )سەدیقە و مەهدی و ئەحمەد(.

سەرەنجام پاش ژیانێکی پڕ لە بەرزی و نزمی 

بۆ  لە مەشروتەوە  ئاڵۆز،  و  و هەڵپەی سیا�سی 

بۆ  فەلەستینەوە  و  کودەتا  و  دەسەاڵتخوازیی 

دژایەتی  لە  و  ئینگلیز  و  ئیمپریالیزم  الیەنگری 

حەمەڕەزای  الیەنگری  بۆ  پەهلەوەیەوە  ڕەزای 

)٨٠( لەتەمەنی   و  )١٩٦٩(دا  ساڵی  لە  کوڕی 

عەبدولعەزیمی  شا  گۆڕستانی  لە  مرد  ساڵیدا 

حەسەنی شاری ڕەی بە خاک سپێردرا.

پەراوێز و سەرچاوەکان:
و  تارانە  نێو  پیرۆزی  مەزارێکی  عەبدولەعەزیم:  شا   *
ڕەخنەگران  پێشتریش  و  مەشرووتە  سەردەمی  باوی  وەک 
لەوێدا  شیعە  ئایینی  پیاوانی  و  ناڕازییەکان  کەسایەتییە  و 
لەڕووی  هەبوو  حەسانە�سی  لە  جۆرێک  و  دەبوونەوە  گرد 
کۆمەاڵیەتیی  و  ئایینی  پێگەی  بەهۆی  گیانییەوە  پارێزراویی 

مەزارەکەوە.
احزاب  مختصر  تاریخ   .١٣٩٢ الشعراء.  ملک  بهار,   -
سیا�سی ایران)انقراض قاجاریە(. چاپ نهم. تهران : انتشارات 

امیرکبیر, ١٣٩٢. جلد ٢جلد.
- مدنی, سید جالل الدین. ١٣٧٨. تاریخ سیا�سی معاصر 

ایران. نهم. قم : انتشارات اسالمی, ١٣٧٨. Vol. ٢جلد.
چاپ:  من.  زندگانی  شرح   .١٣٨٤ عبدەللا.  مستوفى ,   -

پنجم. تهران  : ناشر: زوار, ١٣٨٤. جلد ٣ جلد.
ایران)از  پارملانی  رجال   .١٣٩٠ منوچهر.  نظری,   -
انتشارات   : تهران  اول.  چاپ  اسالمی(.  انقالب  تا  مشروطه 

فرهنگ معاصر, ١٣٩٠.
سیا�سی)١٤٠٠(:  پژوهش های  و  مطالعات  مؤسسه   -
https://psri.ir/?id=- بود؟  که  طباطبایی  الدین  ضیاء  سید 

 jx4ze915
رئیس  مجیدی(،  ضیاءالدین)حسن  سید  با  مصاحبه   -
https:// ایران      در  کودتا  ایران)١٣٩٧(:  اسبق  الوزرای 

 rb.gy/xuwwzo
طباطبایی    سیدضیاءالدین  فقه)١٣٩٥(:  ویکی   -

 https://rb.gy/9dcfbu
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ڕانانی کتێب

كتێبی ئێراننامە
وەرزنامەی ئێراننا�شی
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سەردەمی  لە  ئێران  دووەم؛  بە�شی 

ڕەئیسیدا و شۆڕشێك لە قەیراندا.

پێكهاتە  مافی  سێیەم؛  بە�شی 

ئێران. نەتەوییەكانی نێو 

هاوسێكانی  و  ئێران  چوارەم؛  بە�شێ 

هەنووكەییەكان(. )پرسە 

سەرەتا  یەكەمدا  بە�سی  لە  نووسەر 

دەزگا  و  دامەزراوە  ئەو  بۆ  ناساندنی 

كردووە  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  گرنگانەی 
بڕیاری  ناوەندەكانی  چوارچێوەی  لە  كە 
سیاسەتڕێژی  ڕۆڵی  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 

و  ناوخۆیی  سیاسەتە  ئاڕاستەكرنی  و 

بااڵی  ڕێبەڕ  دەبین.  ئێران  دەرەكیییەكانی 

ناوەندی  بەهێزترین  و  گەرەترین  وەك  ئێران 

پاسەوانی  ئەنجومەنی  ئێران،  بڕیاری 

ئەنجومەنی  نگهبان(،  )شورای  دەستوور 

ناوی کتێب: 

ئێراننامە؛ سیستەم، سیاسەت و کولتوور

نووسەر: هەردی مەهدی میکە

دەزگای چاپ: دامەزراوەی درەو میدیا

بابەت: سیاسەت، مێژوو، مێژووی هاوچەرخی ئێران، ئێراننا�شی

دیزاینی ناوەوە: ئارام عوسمان

بەرگ: شێرکۆ خانزادی

نۆرەی چاپ: یەکەم

شوێنی چاپ: چاپخانەی پاندا- سلێمانی

شوێن: سلێمانی – هەرێمی کوردستان- عێراق

ژمارەی سپاردنی بەڕێوەبەرایەتیی گشتی کتێبخانەکانی هەرێمی کوردستان ) ١٥٣٧( ٢٠٢٢

هەردی  د.  نووسینی  لە  ئێراننامە  كتێبی 
مێژووی  بواری  )توێژەری  میكە  مەهدی 

ئێران و مامۆستای زانكۆی سلێمانی(، گوزەر 

و  گشتییە  شرۆڤەیی  خوێندنەوەیەكی  و 

دەروازەیەکە بۆ ناسینی سیستەم، سیاسەت 

بە  ئێستا  ئێرانی  كولتووری  سیاسەتی  و 

و  پەهلەوی  سەردەمی  بۆ  ئاوڕدانەوەیەك 

سیاسەتە  و  سیا�سی  دۆخی  بەراوردكردنی 

و  پەهلەوی  ڕژێمی  هەردوو  كولتوورییەكانی 

سیا�سی  لێكەوتە  و  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ئەم سیاسەتانە لەسەر  و كۆمەاڵیەتییەكانی 

دۆخی ناوخۆیی و دەرەكی ئێران.

ئێراننامە لە چوار بە�شی سەرەكی  كتێبی 

پێكهاتووە: 

و دەزگا  یەكەم؛ شیرازەی سیا�سی  بە�شی 

ئێران. دەوڵەتییەكانی 



138

No.4, July 2022

شارەزایانی ڕێبەری )شورای خبرگان رهبری(، 

بەرژەوەندییەكانی  دیاریكردنی  ئەنجومەنی 

نظام(،  مصلحت  تشخیص  )مجمع  رژێم 

پەڕلەمان و سوپای پاسداران لەو دامەزراوە 

و  ناساندن  نووسەر  كە  دەزگایانەن  و 

كردووە.  كاریگەرییان  و  پێگە  بۆ  شرۆڤەی 

ئەمە جیا لەوەی هەر لەم بەشەدا پرۆسەی 

ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  لە  هەڵبژاردن 

سیاسەتی  هەروەها  ڕاگەیاندن،  سیاسەتی 

سیاسەتی  لە  بەشێك  وەك  پۆشاك 

لەم  و  لێكۆڵینەوە  بەر  خراوەتەر  كولتووری 

سیاسەتی  لە  ئاوڕی  نووسەر  تەوەرانەدا 

پەهلەویش  ڕژێمی  كولتووریی  و  ڕاگەیاندن 

داوەتەوە.

ئیبراهیمی  كابینەی  بۆ  دووەم  بە�سی 

و  ئێرانی  ئێستای  سەرۆككۆماری  رەئی�سی، 

نووسەر  تەرخانكراوە.  بەردەمی  قەیرانەكانی 

خستووەتە  سەرەكی  جەختی  بەشەدا  لەم 

هەڵبژاردنی  دوایین  بەڕێوەچوونی  سەر 

 ،)٢٠٢١( ساڵی  لە  ئێران  سەرۆككۆماری 

ئەنجامی  هەڵبژاردن،  بەڕێوەچوونی  شێوازی 

كاریگەریی  و  دەرهاویشتەكانی  هەڵبژاردن 

و  ناوخۆیی   سیاسەتی  ئایندەی  لەسەر 

سەرەكییەكانی  پێكهاتە  ئێران،  دەرەكی 

گۆڕانكارییەكانی  ئاسۆی  و  ڕەئی�سی  كابینەی 

حكومەتی  كابینەی  سایەی  لە  ناوخۆ 

ئوسوڵگەرا.

مافی  بابەتی  بە  تایبەتە  سێیەم  بە�سی 

بە�شی دووەم بۆ كابینەی ئیبراهیمی 
رەئی�شی، سەرۆككۆماری ئێستای ئێرانی 

و قەیرانەكانی بەردەمی تەرخانكراوە. 
نووسەر لەم بەشەدا جەختی سەرەكی 
خستووەتە سەر بەڕێوەچوونی دوایین 

هەڵبژاردنی سەرۆككۆماری ئێران لە ساڵی 
.)٢٠٢١(
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و  ئێران  ئێستای  نەتەوییەكانی  پێكهاتە 

كورد  پێگەی  و  شوێن  كورد؛  بەتایبەتی 

تێڕوانینی  ئێران،  گشتی  سیاسەتی  لە 

لەمپەر  كورد،  بۆ  ئێران  ناوەندیی  دەسەاڵتی 

كورد  پێكهاتەی  بەردەم  ئاڵەنگارییەكانی  و 

سیاسیی  پرۆسەی  لە  بەشداری  بۆ  ئێران  لە 

ئێران، شوێنی پێكهاتەكان و لە نێویاندا كورد 

بابەتانەن  ئێران، ئەو  لە دەستووری بنەڕەتی 

كە لە بە�سی سێیەم تیشك خراوەتە سەری.

سیاسەتی  كۆتایی،  و  چوارەم  بە�سی 

و  هەرێمی  پەیوەندییە  و  دەرەكی 

دەگرێت.  لەخۆ  ئێران  نێودەوڵەتییەكانی 

و  ئەفغانستان  نوێیەكانی  گۆڕانكارییە 

ئێران  سیاسەتی  تاڵیبان،  دەركەوتنی 

كێشە  نوێیــە،  پێـــشهاتە  ئەم  بەرامبەر 

نێوان  چارەسەرنــــەكراوەكانی  و  مێژوویی 

ئاوڕێك  و  ئازربایجان  دەوڵەتی  و  ئێران 

سیاسییەكانی  و  مێژوویی  ڕەهەندە  لە 

دەوڵەتە،  دوو  ئەم  نێوان  ناكۆكییەكانی 

جەنگی قەرەباغ و شیكردنەوەی هەڵوێستی 

كاریگەرییەكانی  قەیرانە،  ئەم  بۆ  ئێران 

لەسەر  قەرەباغ  شەڕی  ئەنجامی 

ملمالنێی  و  قەوقاز  لە  ئێران  نفوزی 

ڕەنگدانەوەی  و  ئەرمینیا  و  ئازەربایجان 

لەم  توركیا  و  ئێران  كێشمەكێشەكانی  لە 

ڕووسیا  وەك  واڵتانی  ڕۆڵی  و  ناوچەیە 

بە�سی  گرنگەكانی  تەوەرە  ئیسرائیل،  و 

چوارەمی لەخۆ گرتووە.

خوێندكارانی  بۆ  ئێراننامە  كتێبی 

بەشەكانی زانستە ڕامیارییەكان و پەیوەندییە 

مێژوو  بە�سی  هەروەها  نێودەوڵەتییەكان، 

بۆ  دەروازەیەکە  و  بەسوودە  سەرچاوەیەكی 

و  ناوخۆیی  سیاسەتی  پوختی  ئاشنابوونێكی 

دەرەكیی كۆماری ئیسالمیی ئێران و ناساندنی 

دەزگا و ناوەندەكانی هێز لە ئێران و تێگەیشتن 

لە گۆڕەپانی سیاسەتی  لە چۆنێتی ڕۆڵبینیان 

ئێران، هەروەها تێگەیشتن لە ئێرانی ئێستا و 

گۆڕانكارییانەی  و  ئاڵەنگاری  ئەو  گرنگترین 

لەسەر  كاریگەریی  و  بۆتەوە  ڕووبەڕووی  كە 

ئایندەی ئێران دەبێت.   

كتێبی ئێراننامە بۆ خوێندكارانی بەشەكانی 
زانستە ڕامیارییەكان و پەیوەندییە 

نێودەوڵەتییەكان، هەروەها بە�شی مێژوو 
سەرچاوەیەكی بەسوودە و دەروازەیەکە بۆ 
ئاشنابوونێكی پوختی سیاسەتی ناوخۆیی 

و دەرەكیی كۆماری ئیسالمیی ئێران و 
ناساندنی دەزگا و ناوەندەكانی هێز لە ئێران 

و تێگەیشتن لە چۆنێتی ڕۆڵبینیان لە 
گۆڕەپانی سیاسەتی ئێران.
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چەمکناسی
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بە  و درێژخایەن سەبارەت  مشومڕێكی قووڵ 
ناوی "ئێران" و مێژوو و ڕەگوڕیشەی ئێران لە ڕووی 

جوگرافییەوە  و  كۆمەاڵیەتی  سیا�سی،  مێژوویی، 

سەرهەڵدانی  بابەتی  كە  شوێنەوە  لەو  هەیە. 

نوێیە  هێندە  نەتەوە  و  دەوڵەت  و  ناسیۆنالیزم 

بە  سەبارەت  مشتومڕ  بۆ  بیانوویەك  ئیدی  كە 

سەرهەڵدانی چەمكی ئێران وەك نەتەوە و دەوڵەت 

نامێنێتەوە، بەاڵم نزیكەی چوار دەیەیە كە چەمك 

و تیۆری ئیرانشەهری  لە الیەن نووسەری ئێرانیی 

ئایدیا  هزر،  وەك  تەباتەباییەوە   جەوادی  سەید 

سیاسیدا  هزری  لە  بەتایبەت  و  نوێ  تیۆرێكی  و 

خراوەتەڕوو. هەر لەو كاتەوە ئەم تیۆرە ڕووبەڕووی 

هەندێك  بووەتەوە.  نەیار  و  یار  ئاڕاستەی  دوو 

پاراستنیدان  و  ئێران  خەمی  لە  زۆر  كە  لەوانەی 

ئێسقان  سەر  تا  هەڵدەدەن،  وباڵیدا  بەشان  و 

پشتیوانی لە بۆچوونەكانی دەكەن و ئەوانەش كە 

كە  پێیانوایە  و  دەگرن  تیۆرانە  جۆرە  لەم  ڕەخنە 
مێژووی  "تەوەهومی  لە  جگە  تیۆرانە  جۆرە  ئەم 

و  ڕەگەزپەرەستی  جۆرێك  و  ئێران  پڕشكۆ"ی 

ڕەتكردنەوەی "ئەویدی نافارس" شتێكیتر نییە. لەم 

كورتەباسەدا زۆر بەكورتی ئایدیای ئیرانشەهری بە 

واتا نوێیەكەی "هزری سیا�سی" ڕوون دەكەینەوە.

ئامادەكردنی: هەورامان فەریق

ئیرانشەهری

چــــــەمکناســـــــی
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تەباتەبایی لە تیۆرەكەی خۆیدا سەبارەت بە 

ئیرانشەهری كە نزیكەی چل ساڵ بەرلە ئێستا و 

لە كتێبی "دەروازەیەك بۆ هزری سیا�سی لە ئێران "  

باڵوی كردۆتەوە، هەروەها لە كتێبی "خواجە نظام 

دەستەواژەیەكی  چەند  لەسەر  سەرنجی  امللك"، 

و  تایبەتبوونی  لەوانە:  كردووەتەوە.  چڕ  سەرەكی 

جیاوازبوونی ئێران، جیاكردنەوەی هزری ئێرانیی و 

ئایدیای  نەتەوەیی،  دینی  هزری  ئیسالمیی،  هزری 

جیاكردنەوەی  و  شوێنەوارگەرایی  كۆندا،  لە  نوێ 

ئیرانشەهری لە ناسیۆنالیزم. مەبەستی ناوبراو زیاتر 

"بەردەوامیی مێژوویی و كولتووریی ئێرانە لە دۆخی 

داڕووخانی وردەوردەی هزر و داڕمانی مێژوویی"دا.

لە  ئامانجی  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  تەباتەبایی 

هێنانەكایەی ئەم چەمكە الیەنێكی جیاكردنەوەیە 

لە نێوان ئێران و واڵتانی دیكەدا كە ئەو دەرفەتە 

بتوانێت  كە  دەبەخشێت  مێژوونووس  بە 

هەر  بكاتەوە.  ڕوون  واڵتە  ئەو  تایبەمەندییەكانی 

سیا�سی  "هزری  تاووتوێكردنی  لە  سەرەتا  بۆیە 

خواجە نیزاموملولك و ڕاڤەی سیاسەتنامەكەیەوە 

لە نووسەرانی وەك  ئەو ڕەخنە  پێدەكات.  دەست 

ڕۆزتال و ملتۆن دەگرێت كە پێشتر وەك ئێرانناسانی 

سەردەمی  لە  هەرچی  كە  دەكرد  گومانیان  دیكە 

ئیسالمیدا بەرهەم هاتووە دەبێت بێ ئەمالوئەوال 

سەدەی  كۆتایی  دەیەكانی  لە  بێت.  "ئیسالمیی" 
پێنجەمدا گومانی تێدا نەبوو كە ئێران ڕێگای خۆی 

ڕێگەیەكی  و  كردووە  جیا  خەالفەت  دەزگای  لە 

جیاوازی گرتووەتە بەر. هەندێك لەو بزوتنەوانەی 

سەردەمی ئیسالمیی وەها دابڕانێكی لە نێوان ئێران و 

دەزگای خەالفەتدا دروستكردبوو، كە گەڕانەوەی 

نەبوو.  ئەگەری  خەالفەت  مەیدانی  بۆ  ئێران 

هزری ئیرانشەهری دوو بە�سی مێژووی ئێران، واتە 

پێكەوە  ئیسالم  پاش  و سەردەمی  سەردەمی كۆن 

دەبەستێتەوە و بەردەوامیی مێژوویی، كولتووری و 

هزریی ئێران گەرەنتی دەكات. 

كە  ناوێكە  ئیرانشەهری  دەڵێت  ئەو 

خۆیان  بەرفراوانی  قەڵەمڕەوی  بۆ  ساسانییەكان 

ڕاستە  كە  نایشارێتەوە  بەاڵم  هێناوە.  بەكاریان 

سەدەیەك زیاترە ئێراننا�سی و مێژوونوو�سی ئێرانیی 

گۆڕانكاری بەسەرهاتووە، بەاڵم هێشتا سەرەتاكانی 

نووسینەوەی مێژوویەكی گشتگیر فەراهەم نەبووە. 

ئەوەی هەیە بەكارهێنانی ئایدیۆلۆژیا سیاسییەكانە 

سەبارەت بەو مێژووە. 

مێژوویی  تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێك 

كە  واڵتەیە،  ئەم  مێژوویی  بەردەوامیی  ئێران 

ئیسالمیدا  سەردەمی  سەرەتای  لە  طەبەری 

ئەم  بەكارهێنانی  هەربۆیە  پێكردوە.  ئاماژەی 

نییە  جۆرە چەمكانە مەقولەیەكی ڕوونی مێژوویی 

فار�سی  لە  ئێران  كۆنی  ناوی  بنەمای  لەسەر  كە 
پەهلەوی  زمانی  لە  سەرەتا  ئاڤێستادا،  و  كۆن 

ساساندا بەكارهات و ئەم بەكارهێنانە تا یەكەمین 

هەبوو.  بەردەوامی  ئیسالمیش  قۆناغی  سەدەكانی 

مێژوونووس  و  بیرمەند  هەندێك  لە  ڕەخنە  لێرەوە 

قۆناغێكی  ناكرێت  كە  لەبەرئەوەی  دەگرێت 

ئەوە  پێش  قۆناغی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  مێژوویی 

بنووسرێتەوە. بۆ نموونە ئەو كارەی كە ئابراهامیان 

قۆناغی دەستپێكی لە دامەزراندنی حیزبی تودەوە 
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دەستپێكردووە. 
تەباتەبایی بۆ سەملاندنی تیۆرەكەی وەك خۆی 

مێژوویی  بەڵگەی  بۆ  پەنا  دەكات  بۆ  بانگەشەی 

دەبات، بۆیە یەكێك لەو بەرهەمانەی كە دەستی 

بۆدەبات بەرهەمەكانی شێخی توو�سی )طو�سی(یە. 

زانستەكانی  شارەزای  كە  ئەوەی  لەگەڵ  توو�سی 

ئاینییەكانی�سی  زانستە  هەم  و  بووە  سەردەم 

زانیوە، بەاڵم كاتێك سەبارەت بە سیاسەت دوواوە 

یەكەمین  توو�سی  بووە.  نەتەوایەتی  مەبەستی 

كەسە كە سەبارەت بە هزری ئیرانشەهری قسەی 

هەبووە و بە جیاكردنەوەی نیزامنامەی شەریعەت 

دروستكردنی  ڕێگەی  سیاسەت،  نیزامنامەی  لە 

سیاسییەكان  نیزامنامە  بنەمای  لەسەر  دەوڵەتی 

داناوە. بۆیە تەباتەبایی دەڵێت كاتێك كە من با�سی 

هزری  بەردەوامیی  واتای  بە  دەكەم  ئیرانشەهری 

ئەم  من  ئیسالمیدا.  سەردەمی  لە  دێت  ئێرانیی 

زاراوەیەم لە شوێنكی ترەوە قەرز نەكردووە، بەڵكو 

ئێرانییەكاندا  سەرچاوە  هەموو  لە  وشەیە  ئەم 

هاتووە و لێرەدا شار بە واتای دەوڵەت و )ایرانشهر( 

ئێرانییەكان  ئێرانە.  دەوڵەتی  و  واڵت  واتای  بە 

تەنانەت كاتێك كە هێشتا ئایینزای شیعە بەرباڵو 

دەكردەوە،  بیریان  ئیرانشەهرییانە  نەبووبووەوە، 

واتە كێشە و لەپێشتریان بەڕێوەبردنی دەوڵەت بوو. 

هەڵبەت حوكمەكانیشیان جێبەجێ دەكرد، بەاڵم 

لەپێشترەكان  گرنگترین  لە  ئیرانشەهریش  بابەتی 

بوو. 

چەمكە  ئەو  بەكارهێنانی  بۆ  بەڵكە  ئەو 

لە  هەندێك  تاوتوێكردنی  لە  كە  دەهێنێتەوە 

لە  كە  گرنگەكانەوە  زۆر  شەریعەتنامەنووسە 

لە  هەبووە  بوونیان  ئێراندا  كولتووریی  ناوچەی 

هیچ  گەورە،  خۆراسانی  و  بەغدا  تا  بەسرەوە 

خەالفەت  بە  سەبارەت  كە  نابینرێت  نووسەرێك 

قسەی كردبێت، چونكە بونیادی بیركردنەوەی ئێمە 

لەتەك خەالفەتدا بە هیچ شێوەیەك سازگار نییە. 

سەرەتاوە  لە  هەر  ئێران  تەباتەبایی  بەڕای 

هزریی  سیستەمێكی  خاوەنی  و  جیاواز  واڵتێكی 

واتە  ئیرانشەهر  بووە.  عەرەب  جیهانی  لە  جیاواز 

ئێرانی گەورەی كولتووریی و ئەم سنوورە جوگرافییە 

ئێران  گرتووەتەوە.  میسری  و  شام  تا  بوخاراوە  لە 

ئەم  جۆرێك  بەهیچ  و  مێژووییە  واقعییەتێكی 

چەمكە دروستكراوی ڕەزاشا نییە و هەركەس ئەو 

قسەیە دەكات نازانێت كە تا سەردەمی ڕەزاشا لە 

و  هاتووە  ناوی  )پێرشیا(  بە  ئەوروپییەكاندا  زمانە 

)پێرشیا( دواتر دەگەنەوە ئەو ئەنجامەی كە ئەم 

بەشێكە  ئێراندا  سیاسیی  جوگرفیای  دۆخی  لە  یە 

لە فارس و بۆیە پێشنیازی ئەوەیان كرد كە وشەی 

هەیە  مێژووی  ساڵ   )٢٠٠٠( النیكەم  كە  ئێران 

بەكار بهێنن. 

تەباتەبایی بۆ سەملاندنی بۆچوونەكانی پەنا بۆ 

زۆر بەڵگە دەبات، لەوانەش بەكارهێنانی سەدان 

و  فردەو�سی  شانامەی  لە  ئێران  وشەی  جاری 

بەرهەمە كۆنەكانی تردا بەڵگەیە لەسەر ڕاستییەكی 

و  لێبكرێت  نكۆڵی  ناتوانرێت  ئاسانی  بە  كە  ئاڵۆز 

بە  "ڕەگەز"  كۆنی  چەمكی  هاوشانی  بەكارهێنانی 

ڕەگەزپەرستانە پێناسە بكرێت. ئەوەی جێی تێڕامانە 

بەكارهێنانی وشەی ڕەگەز بەو واتا بایۆلۆجییە نییە 
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هەر  بەكارهاتووە.  ئەورووپیدا  ئەدەبیاتی  لە  كە 

بۆیە ئەو هێر�سی توند دەكاتە سەر ئەو كەسانەی 

كە نەیاری ئیرانشەهرین و پێیوایە كە ئەو كەسانە 

ئامانجگەلی ستراتیژیی دیكەیان هەیە كە بریتییە لە 

الوازكردنی یەكگرتووییەك كە لە واڵتدا هاتووەتە 

جێگەی  زۆر  لە  كە  یەكگرتووییەكە  ئەمە  ئاراوە. 

وەك  دراوسێدا  واڵتانی  لە  بەتایبەت  و  دنیادا 

ئەفغانستان و عێراق نەهاتووەتە ئاراوە. سعودیە و 

سوریا بە واڵت نازانێت. پێیوایە كە ئامانجی سەرەكی 

بە  كە  یەكگرتووییەیە  ئەو  الوازكردنی  نەیاران 

شێوەیەكی سروشتی لە مێژووی گۆڕانكاریی ئێمەدا 

بەرژەوەندییە  دوای  بە  نەیارەكان  هاتووە.  بەدی 

مافیاییەكانی خۆیانەوەن. 

كۆمەڵێك  ڕووبەڕووی  ناوبراو  لێرەوە  هەر 

ڕەخنەكان  لە  هەندێك  دەكرێتەوە.  ڕەخنە 

بۆ  ئەون.  بۆچوونەكانی  خودی  هەڵێنجاوی 

كاتێك  كە  دەكات  بەوە  ئاماژە  خۆی  ئەو  نمونە 

سەبارەت بە جیابوونەوەی هزری ئێرانیی لە هزری 

ئیسالمیی دەدوێت باس لەوەش دەكات كە هێشتا 

بە  بۆچوونە  ئەم  وردەكارییەكانی  نەیانتوانیوە 

تەواوی بخەنەڕوو. 

هەروەها جیاوازی دەكات لە نێوان ئایینداریی 

و  موسوڵمانانیتر  ئایینداری  و  ئێرانییەكان 

بانگەشەی ئەوە دەكات كە ئایینداریی ئێرانییەكان 

بەشێك بووە لە كولتووری "نەتەوەیی" ئێرانییەكان، 

ڕون  ڕوونكردنەوەیەكی  لە  دەستەوەستانە  بەاڵم 

و  ئێرانیی  "نەتەوایەتی"ی  پێناسەی  بە  سەبارەت 

خۆ�سی ئاماژەی پێكردووە. 

لە كۆتاییدا دەبێت ئاماژە بە گرنگترین ڕەخنە 

تەباتەبایی  تیۆرەكەی  ڕووبەڕووی  كە  بكەم 

دەبێتەوە ئەویش پەیوەستكردنی بابەتی ئیرانشەهرە 

بە  ناسیۆنالیزمەوە.  و  نەتەوایەتی  و  نەتەوە  بە 

قسەی تەباتەبایی بێت مێژووی ئێران دەگەڕێتەوە 

سەردەمی  و  ئیسالم  پێش  زۆر  سەردەمانێكی  بە 

ئێرانیی  نەتەوایەتی  بوونی هەستی  یان  زەردەشت، 

نابێت  بەاڵم  زایینییەوە،  سیانزەی  سەدەی  لە 

ئەوەمان لەبیر بچێت، نەتەوە بە واتا نوێیەكەی، 

و  مۆدێرن  بزووتنەوەیەكی  وەك  ناسیۆنالیزم 

و  بەرهەم  كە  لەوەی  جگە  نەتەوەیی  هۆشیاری 

زادەی ئەورووپان، لە سەدەی هەژدەی زایینییەوە 

دەركەوتوون و پێش ئەو سەردەمە ئەم چەمكانە 
ئیرانشەهری  تیۆری  لەڕێوە  هەر  نەبووە.  بوونیان 

و  دێتەپێشچاو  فشۆڵ  و  لەرزۆك  تەباتەباییش 
ڕەنگە بخرێتە چوارچێوەی ئەو ڕەخنانەوە كە خۆی 

ئاڕاستەی نەیارەكانی دەكات. 

لەم  سوود  بابەتە  ئەم  نووسینی  بۆ   •
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)cgie.org.ir( بزرگ اسالمی

ایران،  مسالەی  و  ئیرانشەهری   ،)١٣٩٩( داود  فیرحی   -٣
فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیا�سی، 

سال پنجم، شماره ١٢ ، بهار ٢٣١١ ، صفحات ١٢  ٢، ص٤.
علوم  و  خلدون  ابن   ،)١٣٩١( سیدجواد  طباطبایی،   -٤

اجتماعی، تهران: ثالث.ص١٤١
یا  بقا  عامل  ایرانشری،   ،)١٣٩٦( عطا  تبریز  محامد   -٥
علی  محمد  و  جوادطباطبایی  سید  آراء  در  درنگی  استبداد؟ 
ایرانی مطالعات فرهنگی و  همان كاتوزیان، فصلنامەی انجمن 

ارتباطات، سال سیزدهم، شمارە ٤٧، ص٨. 
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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توێژەران:
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م.ھـــــەردی مــــەھــــــدی مـــیــــکـە
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1

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی ملمالنێی هێزەکانی شیعە

ئایندەى بونیادنانەوەى عێراق وەک دەوڵەتێکى فیدراڵی

لێكۆڵینه وه كانی ئاینده ناسی؛ پوختەیەکی تیۆری

دۆسیەی پەروەردە، ئابووری و زیندانەکان 
لە سەردەمی کۆرۆنادا

ژمارە )١( ئایاری ٢٠٢٠

1

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و عێراق لە چوارچێوەی 
خاڵی سنووریی ئۆڤاکۆی

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

ژمارە )٢( تەمموزی ٢٠٢٠

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

1

No.4, November 2020

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

هەڵبژادنی چاوەڕوانكراوی عێراق، خوێندنەوەیەكی پێشوەختە

سیاسەتی دەرەوەی تورکیا لە ڕۆژهەاڵتی دەریای ناوەڕاست

گرنگترین هەڕەشەكانی سەر ئێران لە هەرێمی كوردستانی عێراق

ژمارە )4( تشرینی دووەمی ٢٠٢٠

لە پۆلەکانەوە تا پشت الپتۆپەکان
پەروەردەیەکی تەواوکار و دەرفەتاندنی هەڕەشەکان

)دۆسییەیەک لەبارەی پەروەردە و فێرکردنەوە(

1

No.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

تورکیا؛ لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار 

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

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

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

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

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.13, June 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

ئامرازەکانی چارەسەری ئاشتییانەی ناکۆکییە ئاوییەکانی عێراق و 

ئێران لەبەر ڕۆشنایی یاسای نێودەوڵەتیدا

ماڵی پەرتەوازەی کوردستانی

سایبەر تیرۆریزم لەمیدیادا؛ مەترسی و بەرەنگاربوونەوە ئایندەییەکان

هەرێمی کوردستانی عێراق لە ٢٠٢١-دا و چاوەڕوانییەکان بۆ ساڵی ٢٠٢٢ 
توێژینەوە ئایندەییەکان: بناغەى مێژوویى، چەمک و میتۆدەکانى

پێگەی ئێران لە ئایندەی جیۆپۆلەتیکیی وزەی عێراقدا

هەژموونی خۆڵبارین و ئایندەی ئاسمانی هەرێم

ژمارە )١٣( ساڵی سێیەم، حوزەیرانی ٢٠٢٢

وانەی کوردی و جەنگی شوناسی نەتەوەیی کورد لە تورکیا 
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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

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

1

No.11, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  

1

No.12, March 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

واڵتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان؛  چ جۆرە پەیوەندییەک؟

الكردنەوەی عێراق بەالی چیندا

تێگەیشتنەوە لە کۆڕەو، ئایندەسازیی لە کۆژاندا

ڕەوشی مافەکانی كرێكاران لەنێوان یاسا و جێبەجێکردندا لە هەرێمی کوردستان

ڕێبازی پوتن )هێرشکردنە سەر ئۆکرانیا هەمیشە بەشێک بووە لە پالنەکە(
پەیوەندییە وزەییەکانی تورکیا و هەرێمی کوردستانی عێراق

هێزی جیۆئیكۆنۆمیی ڕێگای ئاوریشمی نوێ: وەبەرهێنان لە پشتێنە و 

ڕێگا سوڕانەوەی لە هاوکێشەی هێزە جیهانییەکان

ژمارە )١٢( ئازاری ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

جەنگی ڕووسيا و ئۆکرانیا، هۆکار و لێکەوتەکانی
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گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی سراتیجی و ئایندەیی سەبارەت 
بە ئێران دەدات، سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )٤(، ساڵی یەکەم، تەممزوی 2022 


