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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 بە بێ ژینا و جیهان بە بێ ئێران
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• ئێران بە بێ ژینا
لە دوای سەرکەوتنی شۆڕ�شی ئیسالمی ئێران بە 
ئایەتوڵاڵ  فەتوایەکی  ئەنجامی  لە  کورت  ماوەیەکی 
یەکەم  ئیسالمی،  حیجابی  بە  سەبارەت  خومەینی 
مار�شی   ٨ لە  ئێران  لە  سەرتاسەری  خۆپیشاندانی 
بەرامبەر  ژنان  کاردانەوەی  یەکەم  وەک   ١٩٧٩
دەستپێکی  وەک  کە  درا  ئەنجام  زۆرەملێ  ڕووپۆ�شی 
هەژمار  مافەکانیان  بەرامبەر  ژنان  تێکۆشانی 
بە  ئێران  یەکلەدواییەکەکانی  حکومەتە  دەکرێت. 
لە  بوون  بەشدار  ریفۆرمخوازەوە  و  پەڕگیر  باڵی 
میکانیزمیشیان  و  ئێران  لە  بااڵپۆ�شی  یاساییکردنی 
بۆ جێبەجێکردنی دانا. بزوتنەوەی خەباتی مەدەنی 
ژنان لە ئێران تا سااڵنی پێشتر بە خامۆ�شی مایەوە و 
تا  کوژرانی ژینا ئەمینی ئاگری لە خەرمانی حکومەت 
ناڕەزایەتییەکان  سیمبولی  بە  بوو  ژینا  بەردا. 
دروشمی  کرایە  ئازادی  ژیان،  ژن،  دروشمی  و 

خۆپیشاندەران.
کولتووری  کۆمەاڵیەتی،  ئابووری،  گرفتە 
مەدەنی  خەباتی  پاڵ  لە  ئێران  سیاسییەکانی  و 
خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  سەرەکی  هۆکاری  ژنان 
لە  ئێران  خۆپیشاندانەکانی  کاریگەری  بوون. 
بە  ئێران  دیپلۆما�شی  دەزگای  و  حکومەت  سەر 
هەموو  ئێران  خۆپیشاندانەکانی  دیارە.  قور�شی 
ئایدۆلۆجیەکانی  و  ئیتنیکی  و  جوگرافی  سنورە 
ناوەوەی  و  دەرەوە  سیاسییەکانی  هێزە  تێپەڕاندوە. 
و  فراوانبوون  لە  بۆیە  هەر  تێپەڕاندوە،  ئێرانی�شی 
الیەن  لە  پیرەوەهاتنێکیش  بە  هیچ  پەرسەندندایە. 

سەروتار
ئێران بە بێ ژینا و جیهان بە بێ ئێران

بارام مەجیدخان.................................................................. 

ئێرانەوە  شۆڕ�شی  دوای  لە  نیە.  دیار  حکومەتەوە 
ئەمە یەکەم خۆپیشاندانە کە زۆر بە قوڵی ڕەگی لە 
شۆڕش  دوای  سااڵنی  چارەسەرنەکراوەکانی  کێشە 
سەرنجی  خۆپیشاندانانە  ئەم  ژنانەبوونی  داکوتاوە. 
و  ناوخۆ  و  ڕاکێشاوە  خۆێدا  الی  بە  جیهانی�شی 
خۆپیشاندانی  گرێداوە.  پێکەوە  ئێرانی�شی  دەرەوەی 
لە  کە   ١٦-٥-٢٠٠٩ لە  ئێران  سەوزی  بزوتنەوەی 
کە  نەیارەکەی  دژی  و  موسەوی  میرحسەینی  الیەن 
تێیدا  کە  بوو.  ئەحمەدینەژاد  مەحمودی  دکتۆر 
ساختەکاری  ئەنجامدانی  بە  حکومەتی  مەسەوی 
بە  ئێران  شارەکانی  هەموو  لە  کرد.  تۆمەتبار 
دژی  خۆپیشاندانی  موسەوی  و  کەڕوبی  ڕابەرایەتی 
ملیۆن  چوار  نزیکەی  ئێران  لە  سازکرا.  حکومەت 
مەزنترین  وەک  کە  کرد.  تێدا  بەشدارییان  کەس 
خۆپیشاندانی دژەحکومەتی لە مێژووی ئێراندا تۆمار 
قاڵبی  خۆپیشاندانانە  بەم  بەراورد  بە  بەاڵم  کرا.  
درێژ  نەفەسی�شی  و  نەشکاند  ئایدۆلۆجی  و  سیا�شی 
نەبوو. بەاڵم ئەوەی ئێستا لە ئێران و لە سەر شەقام 
دەبینریت بە ئامانج گرتنی کۆی سیستمی سیاسییە 
ڕووداوەکانی  ئامانجە  ئەم  ئاڕاستەی  کە  ئێران  لە 
ئێرانی  و  ژینا  پێش  ئێرانی  دەکەن.  دیاری  داهاتوو 
دوای ژینا بە دڵنیاییەوە لە گەڵ کراوەبوونی هەموو 

ئەگەرەکانی یەک ئێران نابن.
• ئێران بە بێ جیهان

و  هدایت(  )صادق  شکۆیە  پڕ  و  گەورە  ئێران 
جیهانێکە لە ناو ئەم جیهانە فراوانە. دڵی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاست و ڕێڕەوی مێژوویی جادەی ئاوریشم بووە. 
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نشێوی  هەوراز  خۆیدا،  ناوخۆی  لە  جیهانە  ئەم 
لە  ئێران  بەردەم  ئاڵەنگارییەکانی  بینیوە.  زۆری 
پەیوەستبوون بە جیهانی دەرەوەی خۆی فرەچەشنن. 
پۆڵێنیان  دەتوانینن  سەرەکی  شێوازی  دوو  بە  بەاڵم 
بکەین. کە شێوازێکی ئاڵۆز و تایبەت و تێگەیشتنی 
و  درێژخایەنە  و  سەخت  خۆی  دەرەوەی  جیهانی  بۆ 
دبلۆما�شی  و  سیا�شی  ڕووخساری  دووەم  شێوازی 
هێزە  دانوستانی  مێزی  لەسەر  کە  هەیە  ئابووری  و 

جیهانییەکانە.
سیا�شی  بونیادی  ئایدۆلۆژی:  بەربەستی 
حکومەتی ئێران بەر مەبنای تێزی ویالیەت دامەزراوە. 
شیعە  ڕێبازی  حکومەتی  و  سیا�شی  ئایدۆلۆجیای 
با�شی  بە  ئێستا  تا  و  نییە  ئاشنا  جیهان  گەالنی  بۆ 
هەر  نەگونجاوە.  نێودەوڵەتی  سیستەمی  لەگەڵ 
بۆیە وەرگێڕانی خواستی ئایدۆلۆجیای جیهانی شیعە 
بۆ کارنامەیەکی سیا�شی و دبلۆما�شی کارێکی سەخت 
و  شیعەکان  بزووتنەوە  پشتیوانیکردنی  دژوارە.  و 
بەشێکی مسوڵمانانی جیهان لە الیەن ئێرانەوە وەک 
واجبێکی ئەخالقی و ئایینی لێکدانەوەی بۆ دەکرێت 
لە  دەستوەردان  بە  نێودەوڵەتی  سیستەمی  لە  و 

کاروباری واڵتانی دیکە دەخوێنرێتەوە. 
لەگەڵ  ئێران  کێشەکانی  سیا�شی:  بەربەستی 
هەڵواسراوی  بە  ئێستا  تا  جیهانیی،  کۆمەڵگەی 
ماونەتەوە. کێشەکانی ئێران بە گشتی لە �شێ کێشەی 
سەرەکی پێکدێن. یەکەمیان کێشەی ئەتۆمی ئێرانە 
جێگیر،  ڕێکەوتنێکی  بۆ  ئێران  گەشبینی  لەگەڵ 
بە ڕێژەیەکی زۆر الی واڵتانی  بەاڵم ئەم گەشبینییە 
هەر  ئەگەری  لە  بەدیناکرێت.  جیهانیی  کۆمەڵگەی 
ڕێکەوتنێکی نوێ و گەڕانەوەی ویالیەتە یەکگرتوەکانی 
ڕێکەوتننامەی  یەکەمی  چواچێوەی  بۆ  ئەمریکا 
٢٠١٥ )بەرجام(، پێناچێت ئەم ڕێکەوتننامەیەش بۆ 
پەیوەندییەکانی  بەستەڵەکی  درێژخایەن  ماوەیەکی 
دووەم  بتوێنێتەوە.  جیهان  واڵتانی  گەڵ  لە  ئێران 

لە ڕووی سەربازییەوە.  ئێرانە  بوونی  بەهێز  کێشەی 
بە  پەرەی  سەرسوڕهێنەر  شێوەیەکی  بە  ئێران 
سەربازیی  درۆنی  دروستکردنی  و  موشەکی  توانای 
بۆ  نیگەرانی  جێگەی  بووەتە  ئەمەش  کە  داوە. 
واڵتانی جیهان و ناوچەکە و بە تایبەت کە ئیسرائیل  
خۆی  واڵتەکی  سەر  بۆ  ڕاستەوخۆ  مەتر�شی  بە 
لە  ئێران  پاسدارانی  سوپای  جێگیرکردنی  دەزانێت. 
گەورە  بەربەستێکی  بە  نێودەوڵەتی  تیرۆری  لیستی 
گرفت  سێیەم  ئاڵۆزەدا.  دۆسیە  لەم  دادەنرێت 
ئێرانە لە جێگیرکردنی هەژموونی  هێزی نەرم و ڕەقی 
خۆی لە واڵتانی ناوچەکە. ئەم کاریگەرییەی ئێران، 
پاشەکشەی لێ ناکرێت لەبەر ئەو سەرمایەگوزارییە 
مادی و مەعنەوییانەی کە ئێران لە ناوچەکە خەرجی 
ئێران  کردووە. لە واڵتانی ڕۆژئاوا بە سلوکی سیا�شی 
ناوزەدی دەکەن و بە چاوی گومانەوە لێیدەڕوانن، 
لە  ئێران  بەردەم  بەربەستانەی  ئەم  هەموو  لە 
جیهانییەوە.  کۆمەڵگەی  بە  ئێران  پەیوەستبوونی 
لەم  هەریەک  بۆ  جیاوازی  تێڕوانینی  ئێرانیش 
سەر  لە  سازشیان  ئامادەیە  کە  هەیە،  دۆسیانە 
بکات. پەیوەست نەبوون بە کۆمەڵگەی جیهانییەوە 
لەسەر ئاستی ناوخۆ و ئەو فشارانەی کە دەکەونە 
زیاتر  ئێران  ناوخۆییەکانی  کێشەی  ئێران  سەر 
ئابووری  ڕووی  لە  تایبەت  بە  دەکات.  بەرجەستە 
و  شوناس  بابەتی  و  کولتووی  و  کۆمەاڵیەتی  و 

هەوییەی ئێران. 
ئەوەی  خواستی  وەرزەدا  لەم  ئێراننا�شی 
هەن  کە  گرفتانەی  ئەو  زۆری  بەشێکی  لە  هەبووە 
بە  ئەکادیمی  بابەتی  و  وەرگێڕان  و  وتار  کۆمەڵێک 
ڕوانگەیەکی  لە  هەریەک  کە  ببەخشیت،  خۆێنەری 
جیاوازەوە نووسراون. هەریەک لەو بابەتانەش وەک 
کۆکراونەتەوە  کێشەکان  ڕووخساری  خستنەڕووی 
و  بابەتەکان  سەر  لە  پەردەالدانە  لێیان  ئامانج  کە 

بەخشینی بەرگێکی ئەکادیمییە پێیان.
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توێژینەوەکان
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سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی؛ 
بانگەشەكاری ئایدۆلۆژیای 

كۆماری ئیسالمیی ئێران
توێژەر: ئەژی ئازاد ئەبوبەکر            
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بیریان لە بیری دامەزراندنی دەزگایەكی یەكپارچە 

بانگەشەی  بۆ  دیاریكراو  مەرجەعێكی  و 

بۆ  بتوانن  هەمووان  كە  بوون،  ئیسالمی 

پرسیار و كێشەكانیان بۆی بگەڕێننەوە و كار بۆ 

لەنێو  گوتارەكانی شۆڕش  و  بنەما  جێگیركردنی 

خەڵكدا بكەن. لەم پێناوەدا بەشێك لە پیاوانی 

ئایینی بە ڕاوێژكردن لەگەڵ “جامعه مدرسین”)1( 

ئیسالمیی  بانگەشەی  نووسینگەی  هاوكاری  و 

هاوینی  لە  قم(،  اسالمی  تبلیغات  )دفتر  قوم 

ئیسالمی  بانگەشەی  بااڵی  ئەنجومەنی   ،1980

دامەزراند  اسالمی(یان  تبلیغات  عالی  )شورای 

و ئەنجومەنی بااڵش دواتر  دەزگای بانگەشەی 

اسالمی(یان  تبلیغات  )سازمان  ئیسالمی 

دامەزراند كە جامیعەی مودەڕسین و تەبلیغاتی 

ئیدارەی  خستەژێر  داراییەوە  ڕووی  لە  قومی 

هەماهەنگی  بۆ  ماوەیەدا  لەم  هەر  خۆیەوە. 

جیاوازەكانی  دەزگا  و  ئۆرگان  نێوان  باشتری 

لەسەر  و  ئێران  سەرانسەری  لە  بانگەشەیی 

نووسینگەی  خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  فەرمانی 

ئیسالمی  بانگەشەی  هەماهەنگی  ئەنجومەنی 

)شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی( دامەزرا)2(. 

ئەم ئەنجومەنە وەك دامەزراوەیەكی كۆكەرەوە 

بانگەشەییەكانی  دەزگا  سەرجەم  ڕێكخەری  و 

ئێران دەستی بەكارەكانی كرد  كۆماری ئیسالمیی 

پەرلەمان،  پەسەندكراوی  پرۆژەیەكی  بەپێی  و 

ناحكومی”  گشتیی  “دامەزراوەیه كی  وەك 

خومەینی  ئایەتوڵاڵ  كرا)3(.  لەگەڵ  مامەڵەی 

بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامانی  بۆ  پەیامێك  لە 

بەرایی

یەكالبوونەوەی  و   1979 شۆڕ�شی  دوای  لە 
هەڵگری  كە  ئیسالمی  حكومەتێكی  بۆ  دەسەاڵت 

دژ  كولتووری  و  ئایینی  شۆڕشگێڕانەی  گوتاریی 

ڕێكخرا  چەندین  بوو،  ڕۆژئاوا  باوەكانی  گوتارە  بە 
گوتاری  باڵوكردنەوەی  بۆ  ئیسالمی  دەزگای  و 

بنەماكانی  جێگیركردنی  و  ئیسالمی”  “شۆڕ�شی 
توێژی  بەتایبەتی  و  ئێران  كۆمەڵگەی  نێو  لە 

گەنجان دەستبەكار بوون. دامەزراوە ئایینییەكان 

و  چاالكی  تۆڕی  ئێران  ناوچەكانی  لەسەرجەم 

كە  هیوایەی  بەو  كردەوە  باڵو  بانگەشەكانیان 

گوتارە  ئاڕاستەی  بە  بەتەواوی  ئێران  كۆمەڵگەی 

نوێیەكانی شۆڕش ئاشنا بكەن و ئاواتە دێرینەكەی 

شۆڕشگێڕان لە بونیادنانی حكومەتێكی ئیسالمی-

بە  هەوڵیانداوە  پێناوەدا  لەم  دی.  بهێننە  شیعی 

لەگەڵ  خۆیان  شۆڕش،  پاش  سااڵنی  درێژایی 

هاوچەرخەكانی  شێوازە  و  نوێیەكان  گۆڕانكارییە 

بانگەشەی كولتووری و ئایینی بگونجێنن. یەكێك 

ئایدۆلۆژیای  لەسەر  كاری  كە  ڕێكخراوانەی  لەم 

خەڵكی  گشتی  هزری  لە  چەسپاندنی  و  شۆڕش 

بوو،  ئیسالمی  تەبلیغاتی  سازمانی  دەكرد،  ئێران 
كە لەم توێژینەوەیدا هەوڵدراوە باس لە مێژووی 

دامەزراندن و ئامانجی و دیدەكانی بكرێت.

ئەنجومەنی هەماهەنگی بانگەشەكان؛ 

ڕێكخستنی دروشمەكان

ئەوەی  پاش  و  شۆڕش  یەكەمی  ساڵی  لە 

بەهێزكردنی  سەرقاڵی  ئیسالمی  حكومەتی 
پایەكانی دەسەاڵتی بوو، بەرپرسانی ڕژێمی نوێ 
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كە  بەوەدا  ئاماژەی  ئیسالمی،  بانگەشەی 

“كۆماری ئیسالمیی” و “ئیسالم” كەوتووەتە بەر 

و  زلهێز  واڵتە  بانگەشەی  و  پڕوپاگەندا  هێر�شی 

وابەستەكانیان و پێویستە ئۆرگان و دامەزراوە 

هەر  هەبێت.  زیاتریان  هەماهەنگی  جیاوازەكان 

ئەركێكی  كه   كرد  له وه   جه ختی  پەیامەدا،  لەم 
“كولتووری  بانگەشەكردنی  سازمان،  دیكه ی 

ئەم  بۆ  كە  واڵت  دەوەرەی  لە  ئیسالمی”یە 
ڕۆشنبیری  وەزارتی  لەگەڵ  پێویستە  مەبەستە 

)وزارت ارشاد( هەماهەنگی بكرێت)4(.     

سەرجەمیان  ئەنجومەن  دامەزرێنەرانی 

بەشێكیان  كە  پێكهاتبوون  ئایینی  پیاوانی  لە 

ڕژێم  سەرەكی  بڕیاردەرانی  و  كاربەدەستان  لە 

بوون: محه مه د بەهەشتی، ئه حمه د جەننەتی، 

محه مه دعه لی  كەنی،  مەهدەوی  محه مه دڕه زا 

عەبایی  محه مه د  كرمانی،  مەوحدی 

خوراسانی، سه ید حوسێن موسەوی تەبریزی، 

محەمەدعەلی  باهونەر،  محه مه دجه واد 

مەعادیخا،  عه بدومله جید  شەرعی، 
جەعفەری  محه مه د  و  فەلسەفی  محه مه دته قی 

تایبەت،  پەیڕەوی  ئامادەكردنی  پاش  گیالنی)5(. 

چەندین وەزارت و دەزگا و دامەزراوەی حكومی 

یاسایی ئەنجومەن  ئەندامانی  ناحكومی وەك  و 

وەزراتی  لە:  بریتیبوون  كە  كران  دیاری 

ارشاد اسالمی(، جیهادی  و  ڕۆشنبیری )فرهنگ 

شۆڕ�شی  پاسدارانی  سوپای  سازەندەگی، 

ئیسالمی، سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی، دەزگای 

و سیما(، سازمانی  ئێران )صدا  میدیای فەڕمی 

نووسینگەی  ئیسالمی،  شۆڕ�شی  موجاهیدینی 

ئیسالمی  جمهوری  حیزبی  وەحدەت،  تەحكیم 
ئەمینداری  موبارز)6(.  ڕوحانییەتی  جامیعەی  و 

ئەنجومەن  پۆستی  بااڵترین  وەك  ئەنجومەن 

لە الیەن ڕابەرەوە دیاری دەكرێت. سەرۆكایەتی 
ئەم ئەنجومەنە بۆ ماوەی 41 ساڵ لە ئەستۆی 

دواجار  كە  بوو  جەننەتی  ئەحمەد  ئایەتوڵاڵ 
خۆی  دەستلەكاركێشانەوەی   2022 ساڵی  لە 

ئێران،  ڕابەری  پەسەندكردنی  پاش  و  ڕاگەیاند 

جێگرەوەی  وەك  موساپور  حوسێن  محەمەد 

دیاری كرا)7(.

ڕێكخستنی  و  هەماهەنگی  ئەركی  لەپاڵ 

پەیوەندییەكانی دام و دەزگا پڕوپاگەندەییەكانی 

ئەنجومەن،  سەرەكی  دیكه ی  ئەركێكی  ڕژێم، 

)ستاد(  بارەگایە  و  بنكە  چەندین  دامەزراندنی 

یادكردنەوە  بۆ  ئێران  ناوچەكانی  سەرجەم  لە 

مێژوییەكانی  ڕووداوە  و  بۆنە  ڕاگرتنی  پیرۆز  و 

ئێران.  ئیسالمیی  كۆماری  و  شۆرش  بە  تایبەت 

ناوەندە  الیەن  لە  كە  كارانە  لەم  بەشێك 

كار  بەرنامەی  كه   بەڕێوەدەچێت  تایبەتەكان 
شێوازی  و  دەكرێت  دیاری  دروشمەكانی  و 

بەڕێوەچوونی ڕێك دەخرێت.
ڕۆژمێری  تایبەتەكانی  ڕۆژە  یادكردنەوەی 
فەجری  دەیەی  وەك  ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

شۆڕ�شی ئیسالمی )لە ڕۆژی گەڕانەوەی ئایەتوڵاڵ 

چوونەدەرەوەی  تاوەكو  فەڕەنسا  لە  خومەینی 

بە  هاتن  كۆتایی  و  شا  محەمەدڕەزا  یەكجاریی 

لە  سااڵنە  كە  دووەم(  پەهلەویی  حكومەتی 
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-11ی فیبرایەر( سەدان  ماوەی دە ڕۆژدا )1 بۆ 

چاالكی جۆراجۆری هونەری و كولتووری بەڕێوە 

بەڕێوەچوونی  بەناوبانگترینیان  كە  دەچێت 

ئێرانە )جشنوارە  ڤستیڤاڵی سااڵنەی سینەمای 

و  خۆپیشاندان  ڕێكخستنی  فجر(.  فیلم 
ڕۆژی  وەك  تایبەتی  ڕۆژانی  گردبوونەوەكانی 

مانگێكی  هه موو  جومعه ی  دوایین  )له   قودس 
بە ئیسرائیل و  تێیدا دروشمی دژ  ڕه مه زان( كە 

ئەمەریكا دەدرێت و ئەنجامدانی سااڵنەی بۆنە 

ڕژێمی  دامەزراندنی  تایبەتەكانی وەك ساڵیادی 
شه ڕی  ڕاگرتنی  پیرۆز  ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری 

ئه ده بیاتی  )له   عێراق  و  ئێران  ساڵه ی  هه شت 

پیرۆز”  “به رگری  به   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری 

ئایه توڵاڵ  دوایی  كۆچی  ساڵڕۆژی  ناسراوه (، 

تایبه ت  خۆپیشاندانه كانی  هه روه ها  خومه ینی، 

به   دژ  ڕێپێوانی  وه ك  دیاریكراو  ڕووداوێكی  به  

)د.خ(  محه مه د  حه زره تی  كاریكاتێره كانی  چاپی 

ئەركه كانی   ... و  دانیماركی  ڕۆژنامەیەكی  لە 

دیكه ی ناوەند و بنكەكانی سەر بە ئەنجومەنی 

هەماهەنگییە)8(. 

بەواتایەكی تر ئەركێكی تایبەتی ئەنجومەنی 

بیرهێنانەوەی  و  زیندووڕاگرتن  هەماهەنگی، 

بەردەوامی ئەو ڕووداو و ڕێككەوتە مێژوویانەیە 

كە چ لە پێش شۆڕش و چ لە دوای شۆڕش بە 

گرنگییەوە لە الیەن بەرپرسانی ڕژێم لێی دەڕوانن 

هاتنەكایەی  و  شۆڕش  زەمینەی  پێیانوایە  و 

هەوڵدان  ڕەخساندووە.  ئیسالمییان  حكومەتی 

زەینی  لە  گشتی  بیرەوەرییەكی  دروستكردنی  بۆ 

جەماوەری ئێران، دووبارەكردنەوەی بەردەوامی 

هەوڵدان  و  شۆڕش  ئامانجەكانی  و  دروشم 

تەقەاڵی  نوێ،  نەوەی  لەسەر  كارتێكەری  بۆ 

سەرەكی دامەزراوە بانگەشەییەكانە. 

دامەزراندنی سازمان؛ 

لە جەننەتییەوە بۆ قومی

بااڵی  ئەنجومەنی  دامەزراندنی  دوای  لە 

سااڵنی  بەدرێژایی  و  ئیسالمی  بانگەشەی 

هەشتاكان، ئەم ڕێكخراوە بە شێوەی ئەنجومەن 

كەسانێك  الیەن  لە  و  دەچوو  بەڕێوە  )شورا( 

حه سه ن  سه ید  حەققانی،  غوالمحسێن  وەك 

شیرازی، ئەحمەد جەننەتی، مەهدەوی كەنی و 

خومەینی  ئایەتوڵاڵ  كاشانی)9(.  ئیمامی  محه مه د 

جەختی  ئەنجومەنە،  ئەم  بۆ  پەیامێكدا  لە 

بانگەشەی  بۆ  ئەم دامەزراوەیە  لەسەر گرنگی 

ئیسالمیی نەك تەنیا لە ناوخۆی ئێران بەڵكو لە 

“دەرەوەی ئێران” كردووە)10(. 

كاروبارەكان  بەڕێوەبردنی  ئەمەشدا  لەگەڵ 

تا ماوەیەك بەشێوەی ئەنجومەن بەردەوام بوو 

تا ئەو كاتەی كە بەهۆی كێشەكانی پەیوەندیدار 

دامودەزگا  بەڕێوەبردنی  لە  پەرتەوازەیی  بە 

گوتار  ڕێكخستنی  پێویستیی  و  جیاوازەكان 

ئایەتوڵاڵ  بانگەشەكان،  شێوازی  و  پەیام  و 

فەرمانێكدا،  لە   1988 بەهاری  لە  خومەینی 

سازمان  سەرۆكی  وەك  جەننەتی  ئایەتوڵاڵ 

وەك  سازمان  بەدواوە  لەمە  كرد)11(.  دیاری 

ڕابەڕ،  ڕاستەخۆی  ژێر چاودێری  دامەزراوەیكی 

درێژەی بە كارەكانی دا. 
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ڕابه ری  خامنەیی،  ئایەتوڵاڵ   1992 ساڵی 

سازمان  بۆ  ئەمیندارانی  ئەنجومەنی  ئێران، 

بۆنەیە  بەم  پەیامەكەیدا  لە  و  هەڵبژارد)12( 
ئاماژەی بەوە كرد لە دوژمن لە ئیستادا بە هۆی 

پێشكەوتووەوە  و  نوێ  شێوازی  و  كەرەستە 

سەرقاڵی لێدانی ئیسالم و بێداریی ئیسالمییە و 

پێویستە هەموو توانا بانگەشەیی و زانستییەكان 

بەكار  عیلمییە  حەوزەی  لە  وەرگرتن  بەسود 

“پیالنەكانی  ڕووبەڕووی  ئەوە  بۆ  بهێندرێت 

دوژمن” ببنەوە)13(. ئەم نیگەرانیانە هۆكاریك بوو 

پێداچوونەوەیەك  2001، سازمان  لە ساڵی  كە 

بۆ شێوازی كارەكانی بكات و بەهۆی گۆڕانكارییە 

سازمان  خۆگونجاندنی  پێویستیی  و  نوێیەكان 

سەرەكییەكانی  تەوەرە  نوێدا،  دۆخی  لەگەڵ 

كولتوور  باڵوكردنەوەی  توێژینەوە،  پەروەردە، 

لە  سوودوەرگرتن  بە  ئیسالمی  مەعاریفی  و 

سەردەم  تەكنۆلۆجیای  و  نوێیەكان  كەرەستە 

بووە بنەمای چاالكییەكانی ئەم ڕێكخراوەیە)14(. 

سەید  حوجەتولئیسالم  ساڵەدا  لەم  هەر 

سازمان  سەرۆكی  وەك  خامۆ�شی  مەهدی 

هەڵبژێرا و بۆ ماوەی 17 ساڵ لەم پۆستە مایەوە 

و  ساڵی 2018 حوجەتولئیسالم محەمەد قومی 

شوێنی گرتەوە.

سەید مەهدی هاشمی ساڵی 1962 لە شارای 

تاران لەدایكبووە و خاوەنی بڕوانامەی دكتۆرای 

شەهید  بااڵی  مەدرسەی  لە  یاسایە  و  فیقھ 

موتەهەری. هاشمی جیا لە پۆستی سەرۆكایەتی 

شۆڕ�شی  بااڵی  ئەنجومەنی  ئەندامی  سازمان، 
كولتووری  ئەنجومەنی  ئەندامی  كولتووری، 

گشتی و ئەندانی لیژنەی ئەمیندارانی نووسینگەی 

لە  هاشمی  قومە.  شاری  لە  ئیسالمی  تەبلیغاتی 

سەرۆكایتییەكەی  ماوەی  بە  هاتن  كۆتایی  دوای 

خامنەیی،  ئایەتوڵاڵ  فەرمانێكی  بە  سازمان،  لە 

واعیزی،  ئەحمەد  قومی،  محەمەد  لەگەڵ 

محەمەدڕەزا  و  نەژاد  ڕۆحانی  حوسێن  محەمەد 
فەالح وەك یەكێك لە ئەمیندارانی سازمان دیاری 
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فەرمانێكی  بە  مانگ  چەند  دوای  هاشمی  كرا. 

اسالمی(  ارشاد  و  )فرهنگ  ڕۆشنبیری  وەزیری 
كاروباری  و  وەقف  دەزگای  سەرۆكی  وەكو 

خێرخوازی دیاری كرا)15(.

دەزگا،  نوێی  سەرۆكی  قومی،  محەمەد 

قومە.  شاری  له   1980 ساڵی  دایكبووی  لە 

مامۆستایانی  دەست  لەبەر  حەوزەی  خوێندنی 

ئامولی،  جەوادی  شەهرودی،  هاشمی  وەك 

وەرگرتنی  پێش  و  تەواوكردووە  الریجانی  ئامولی 

دامەزراوەی  سەرپەرشتیاری  پۆستە،  ئەم 

زانكۆی سەنعەتی  لە  ئێرانی  ڕابەری  نوێنەرایەتی 

شەریف لە ئەستۆ بووە. جیا لەم پۆستە قومی 

پێشتر بەڕێوەبەری گشتی “حەوزەكانی زانكۆ”ی 
پارێزگاری تاران بووە، ڕاوێژكاری بااڵی بەڕێوبەری 

زانكۆكانی  ئیسالمییەكانی  زانستە  حەوزەی 

لێكۆڵینەوەی  گروپی  بەڕێوەبەری  و  ئێران 

لە  العلوم”ی  “باقر  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی 

ئەزموونی  هەروەها  دەبینرێت،  كارنامەیدا 

حەوزەییەكانی  و  فیقهی  بابەتە  وانەوتنەوەی 

هەروەها  و  مەعسومییە  عیلمی  حەوزەی  لە 

و  كولتووری  بوارە  لە  توێژینەوەی  چەندین 

ئیسالمییەكاندا هەیە)16(.

ئامانج و ئەركەكانی سازمان؛ 

لە خەمی گوتاری شۆڕش

بۆ  كه   پێناسه یه ی  له و  ته بلیغات  سازمانی 

خۆی دایڕشتووه ، جیا له  ئه ركه  ئایینییه كه ی كه  
زیاتر پێوه ی ناسراوه ، ئاڕاسته كردنی كولتووری 

خوێندنەوەیەكی  چوارچێوەی  لە  واڵتی�شی 

جۆرێك  به   گرتووه   ئه ستۆ  له   ئیسالمی-شیعی 

“شۆڕ�شی  ئه ندێشەی   و  گوتار  له گه ڵ  كه  

ئه مه شدا  له گه ڵ  بێت.  گونجاو  ئیسالمی”دا 

كه   ئه وه ی  و  كۆمه اڵیه تییه كان  گۆڕانكارییه  

)تهاجم  كولتووری  هێر�شی  ناوی  به   سازمان 

هه وڵه كانی  له   خۆی  كه   ده بات  ناوی  فرهنگی( 
ڕۆژئاوا بۆ سه پاندنی به ها كولتوورییه كانی خۆی 

له  كۆمه ڵگه  ئیسالمییه كان ده بینێته وه ، سازمانی 

بۆ  په نا  پێویسته   كه   بڕوایه ی  ئه و  گه یاندۆته  

و  باڵوكردنه وه   هاوچەرخەكانی  و  نوێ  شێوازه  

له   شۆڕش  به های  و  گوتار  خۆشه ویستكردنی 

نێو گه نجانی واڵت بكات.

لە  17 مادە پێكدێت؛  لە  پەیڕەوەی سازمان 

مادەی دووه مدا و سه باره ت به  تایبه تمه ندییه كانی 

و  ئایینی  “دامه زراوه یه كی  هاتووه :  سازمان 

یاسایی  پێكهاته یه كی  خاوه ن  كه   كولتووری “یه  

له  چوارچێوه ی سیاسه ته كانی  و  “سه ربه خۆ”یه  
“ڕابه ر” به ڕێوه ده برێت )17(.

لە مادەی پێنجەمدا سەبارەت بە ئامانجەكانی 

سازمان �شێ خاڵی سەرەكی ئاماژەی پێكراوە: 

باڵوكردنەوەی  و  زیندووكردنەوە   .1

ئەندێشەی ئیسالم لە هەموو بوارە پێویستەكان 

و  خەڵك  نێو  لە  ئیسالمیی  ئەخالقی  برەودانی  و 

بەتایبەتی چینی گەنجان.

)اصول(  بنه ڕه ته كانی  لە  بەرگریكردن   .2  

ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  ڕژێمی  ئیسالم، 

پیالنه   ناسینی  شۆڕش،  ئامانجەكانی 

بێگانەكان،  بانگەشەییەكانی  و  كولتووری 
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و  الدەرەكان  فیكرییە  قوتابخانە  ڕەتكردنەوە 

بەرەنگاربوونەوەی بیرته سکی )تحجر(.

 3. باڵوكردنەوەی چەندێتی و چۆنایەتییانەی 

)كمی و كیفی( بانگەشەی ئایینی و جوواڵنەوەی 

بە  بەرامبەر  گشتی  بەرپرسیارییەتی  هەستی 

ئیسالم و ڕژێمی كۆماری ئیسالمی ئێران)18(.

ئەركەكانی سازمان

گشتییە  سیاسەتە  پێشنیاركردنی   -

بۆ  ئێران  ڕابەڕی  بە  بانگەشەكارییەكان 

پەسەندكردن.

بە  سەبارەت  لێكۆڵینەوە  ئەنجامدانی   -

داڕشتنی  و  كۆمەڵگە  ئاینییەكانی  پێویستییە 

وەالنانی  و  بانگەشەكردن  نوێیەكانی  شێوازە 

بەهاكانی  لەگەڵ  كە  نەریتییانەی  شێوازە  ئەو 

ئیسالم یەك ناگرنەوە.

لەسەر  لێكۆڵینەوە  و  پێداچوونەوە   -

و  زیانبارن  كە  بانگەشانەی  ئەو  شێوازی 

ئیسالمی  كۆمەڵگەی  بە  دژ  كولتوورین  هێر�شی 

بۆ  پێویست  ڕێگەچارەی  گرتنەبەری  و 

پاسپڤكردنیان و هۆشیاركردنی زەینی خەڵك.

كولتووری،  دەزگا  و  ناوەند  دامەزراندنی   -

هونەری، پەروەردەییەكانی پێویست.

- ناساندن و ڕوونكردنەوە سەبارەت بە مەعاریف 

و بەها ئیسالمییەكان و هەڵوێستی كۆماری ئیسالمیی 

چاپكردن  ڕێگەی  لە  گەنجان،  بۆ  بەتایبەتی  ئێران 

چاالكییە  ئەنجامدانی  كتێب،  باڵوكراوەكان،  و 

بە  و گشتییەكان  پسپۆری  وتارە  وەكو  جیاوازەكانی 

سوودوەرگرتن لە تەكنەلۆژیای نوێ.

بۆ  پشتیوانی  و  ڕێكخستن  بەرنامەڕێژی،   -

جیاوازەكانی  ناوچە  بۆ  بانگەشەكەر  ناردنی 

و  هەژار  ناوچە  بە  دان  ئەولەوییەت  بە  واڵت 

دووردەستەكان. 

- یارمەتیدان و هاوكاریكردنی دەزگا و كۆمپانیا 

مەبەستی  بە  ناحكومی  و  حكومی  جیاوازەكانی 

بەردەوامیی بانگەشە ئیسالمییەكانیان.

سیاسەتە  ڕێكخستنی  و  ئامادەكردن   -

چوارچێوەی  لە  سازمان  بانگەشەییەكانی 

دیدگای  و  ڕژێم  گشتییەكانی  سیاسەتە 

و  ساله(  بیست  انداز  )چشم  ساڵە  بیست 
كولتووری  و  كۆمەاڵیەتی  دۆخی  لەگەڵ  گونجاو 

دوای  لە  تەواوەتیی  جێبەجێكردنی  و  كۆمەڵگە 

پەسندكردنی لیژنەی ئەمینداران.

- یارمەتیدان بۆ دامەزراندن و گەشەپێدانی 

حوسەینییەكان،  مزگەوتەكان،  كتێبخانەی 

و  پەروەردەیی  بااڵكانی  ناوەندە  و  قوتابخانە 

هەروەوها ناوەندە ئیسالمییەكان.
- ڕاكێشانی بەشداریی و  ڕێنوێنی هاوكارییەكانی 

و  پێدانی مۆڵەتی دامەزراندن  لە ڕێگەی  خەڵك 

كولتووری-بانگەشەییەكان،  ناوەندە  ڕێكخستنی 

و  مەزهەبی  ڕێكخراوە  قورئانییەكان،  ناوەندە 

ئەنجومەنە ئیسالمییەكان)19(.

به   به ته واوی  كه   دامه زراوه یه كه   سازمان 

نووسینگه ی ڕابه ری ئێران به ستراوه ته وه ؛ بەپێی 

لە  سازمان  ئەمیندارانی  ئەنجومەنی  په یڕه و، 
پێنج كەس پێكدێت و بە فەرمانی ڕاستەوخۆی 

هەڵدەبژێردرێن.  ساڵ  پێنج  ماوەی  بۆ  ڕابەر 
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الیەن  لە  سازمان  كاروباری   ،12 مادەی  به پێی 

ده كرێت  چاودێری  ڕابەر”ەوە  “نووسینگەی 

یان  گۆڕانكاری  هەر   ،17 مادەی  بەپێی  و 

پێداچوونەوەیەك بۆ مادەكانی پەیڕەوی سازمان 

پێویستە لە الیەن ڕابەرەوە پەسەند بكرێت)20(.

سازمان  كه   ئه ركانه ی  ئه م  سه رباری 

و  به رهه ڵستكاران  كردووه ،  دیاری  خۆی  بۆ 

پێیانوایه   ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕه خنه گرانی 

دامه زاروه ی سازمانی ته بلیغات و هاوشێوه كانی 

“دبیرخانه  اسالمی”،  تبلیغات  “دفتر  وه ك 

به  ڕسیدگی  “مركز  جماعت”،  و  جمعه  ائمه 

له   تر،  دامه زراوه ی  ده یان  و  مساجد”  امور 
ئاڕاسته كردنی  و  به ڕێوه بردن  ئه ركی  بنه ڕه تدا 

خۆیان  بۆ  ئایینییه كانیان  بانگه شه   و  بۆنه  

“قۆرخ” كردووه ، به و پێیه ی كه  ئه م ئه ركانه  له  

جیا  حكومه ته .  كابینه كانی  ده سه اڵتی   ده ره وه ی 

دیاریكردن  له سه ر  كار  دامه زراوانه    ئه م  له مه ، 

كه ر  ده كەن   كه سانه ش  ئه و  جیاكردنه وه ی  و 

ئه ركی بانگه شه كاریان پێ ده سپێرن و ئه و پیاوه  

و  هاوده نگ  پێویست  وه ك  كه   ئایینییانه ی 

پشتیوانی ڕژێم نه بن، له  ئه ركه  تایبه ته كانی هه ر 

دامه زراوه یه ك دوور ده خرێنه وه)21( .    

بودجەی سازمان؛ گیرفانی خەڵك 

یان خەزێنەی حكومەت

بودجەی  لە  ئایینییەكان  دامەزراوە  پشكی 

بە  كە  بابەتانەی  لەو  یەكێكە  گشتیدا، 

هێزە  ڕەخنەی  و  توانج  جێگەی  بەردەوامی 

بووە  ئێران  دەرەوەی  بەرهەڵستكاراەكانی 

لەگەڵ  ئێرانیشدا  ناوخۆی  لە  تەنانەت  و 

ئایینییەكان،  دامەزراوە  پشكی  زیادكردنی 

تایبه تی  به   بەرزبووەتەوە،  ناڕەزایەتی  دەنگی 

كه  به شێكی زۆر له م دامه زراوانه  و له  نێویاندا 

سازمانی ته بلیغات خۆیان وه ك دامه زراوه یه كی 
پرسیاری  ناساندووه .  سه ربه خۆ  ناحكومی 

كە  ئەوەیە  لەمبارەیەوە  ڕەخنەگران  سەرەكی 

ئەم دامەزراوانە چ كاریگەری و پێگەیەكیان لە 

ئێرانی  كۆمەڵگەی  كۆمەاڵیەتی  و  ئایینی  ئاستی 

و  كردووە  پێشكەش  چییان  و  هەیە  ئیستادا 

بە بوونیان هەیە؟  لە بنەڕەتدا چ پێویستییەك 

ئەم  یارمەتی  پێویستە  حكومەت  لەسەر  ئایا 

ئایینیی  سەرچاوە  هۆی  بە  یان  بدات  ناوەندانە 

)وەكو  داهات  بەدەستهێنانی  شەرعییەكانی  و 

وەقف(، پێویست بە بودجەی حكومەتی ناكات؟ 

لە  اسالمی”  “جمهوری  ڕۆژنامەی 

وابەستەییە،  “ئەم  ناونیشانی  بە  سەروتارێكدا 

پرۆژەیاسای  لە  ڕەخنەگرتن  بە  مەترسیدارە”، 

كە  دەكات  لەوە  باس   ،2021 ساڵی  بودجەی 

دەزگا  بۆ  بەرچاو  بودجەیەكی  دابینكردنی 

ئەم  وابەستەبوونی  هۆی  دەبێتە  ئایینییەكان 

بەرامبەردا  لە  و  حكومەت  بە  دامەزراوانە 

كە  تایبەتی  بە  خەڵك،  لە  دووركەوتنەوەیان 

لە  دامەزراوانە  ئەم   1979 شۆڕ�شی  پێش  لە 

و  دەكران  دارایی  پشتگیریی  خەڵكەوە  الیەن 

بە  بەرهەمیان  و  كاریگەری  كاتدا  هەمان  لە 
بەراورد بە ئێستا زیاتر بوو. ڕۆژنامەكە پرسیاری 

پێویستی  و  بەردەوامی  هۆكاری  كە  دەكات  ئەوە 
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لەچی  تەبلیغات  سازمانی  وەك  دامەزراوەیەكی 

بە  دەكات  حكومەت  كابینەی  لە  داوا  و  دایە؟ 

پرۆژەیاسای  بۆ  “ئازایانە”  پێداچوونەوەیەكی 

بودجەی ئەم دامەزراوانە و البردنیان لە لیستی 

ناوەندەكانی  بە  گەورە  خزمەتێكی  بودجە، 

حەوزە و دۆخی كولتووری و ئایینی واڵت بكات)22(. 

ڕاشكاوانە  ئایینی  پیاوانی  لە  بەشێك  هەروەها 

وەك  ناوەندەكانی  دامەزراندنی  لە  ڕەخنەیان 

حەوزە لە لیستی موچە گرتووە و پێیانوایە بەم 

عیلمییەكان  حەوزە  “سەربەخۆیی”  هەنگاوە 

ژێر  دەكەوێتە  “ئیعتبار”یان  و  نامێنێت 

پرسیارەوە. ئایەتوڵاڵ موحەقێق داماد، ئەندامی 

بەهه شتی،  شەهید  زانكۆی  زانستی  لیژنەی 

سەرەتای  سااڵنی  لە  پێیوایە  لەمبارەیەوە 

بودجەی  ئایینییەكان  ناوەندە   ،1979 شۆڕ�شی 

بە  و  نەبووە  حكومەتەوە  الیەن  لە  تایبەتیان 

درێژایی مێژووی حەوزە عیلمییەكان، سەربەخۆ 

بودجەكانیان  و  دەبران  بەڕێوە  حكومەت  لە 

پێشكەشییەكانی  و  شەرعی  داهاته   ڕێگە  لە 

خه ڵكه وه  دابین دەكرا)23(.

وەك  سازمان  داریی  سەرچاوەكانی 

بریتین  هاتووە  )13(دا  مادەی  لە  ئەوەی 

گشتی  بودجەی  لە  پەسەندكراو  پشكی  لە: 

یارمەتییە  ئێران،  ڕابەری  یارمەتییەكانی  واڵت، 

نەختینەییەكانی  غەیرە  و  نەختینەیی 

)حقیقی  یاساییەكان  و  ئاسایی  كەسایەتییە 

داهاتی  خێر،  و  دیاری  شێوەی  لە  حقوقی(  و 

بەدەستهاتوو لە چاالكییە كولتووری، هونەری، 

دیكەی  چاالكییەكانی  و  باڵوەكراوەكان 

پەیوەست بە سازمان. داهاتی پەیوەست بە ئەو 

وەقفانەی كە سازمان ڕێگەی پێدرا بێت بەكاریان 

و  داراییەكان  ئاسانكارییە  و  پێشینە  بهێنێت، 

بەكرێدانی  و  فرۆشتنی  لە  بەدەستهاتوو  پارەی 

سەبارەت  و   16 مادەی  لە  ماڵەكان.  و  موڵك 

نووسینگەی  كە  هاتووە  سازمان  بودجەی  بە 

بە  چوارچێوەكانی  و  سازمان  بودجەی  ڕابەر، 

ئەنجومەنی ئەمینداران ڕادەگەیەنێت )24(. 
لە  لە  بەشێك  ڕه خنانه ،  ئه م  سه ره ڕای 

ئەو  پێیانوایە  حكومەت،  لە  نزیك  كارناسانی 

الیەكەوە  لە  چونكە  نین،  واقیعی  ڕەخنانە 

ماڵپه ری “تجارت نیوز” له  شیكارییه ك بۆ 
پاره ی ته رخانكراو بۆ 43 ده زگای ئایینی )له  
نێویاندا سازمانی ته بلیغات( له  بودجه ی 

2022، ئه وه  ده ر ده خات كه  به شه بودجه ی 
به شێك له م دامه زراوانه “به  جیا” ، زیاتره  
له  بودجه ی به شێك له  به ڕێوەبه ڕایه تییه  

گرنگه كانی وه ك به ڕێوەبه رایه تی گشتی 
قه یران )ستاد كل بحران كشور( و ژینگه
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بە  بەراورد  بە  ئایینییەكان  ناوەندە  بودجەی 

ژمارەیەكی  حكومەت  دیكەی  ناوەندەكانی 

لە  و  “ناهاوسەنگە”  تەنانەت  و  كەمە   زۆر 

ئەم  بەرهەمی  و  گرنگی  و  كارایی  ترەوە،  الیەكی 

نەبێت  زیاتر  دیكە  لەوانی  ئەگەر  ناوەندانە 
لێكۆڵەری  ڕەدادی،  موحسین  نییە)25(.  كەمتر 

بودجەی  بە  سەبارەت  شرۆڤەیەك  لە  ئایینی، 

باس  ئایینییەكان،  دامەزراوە  -2021ی  ساڵی 

ئەم  بۆ  تەرخانكراو  بڕی  كە  دەكات  لەوە 

بودجەی  تێكڕای  ۰٫۰۰۸(ی   %( دامەزراوانە، 

گشتی واڵتە)26(. هەروەها بەڕێوبەرایەتی بودجە 

بەشە  بە  سەبارەت  ڕوونكردنەوەیەك  لە 

تەبلیغاتی  سازمانی  بۆ  دیاریكراو  بودجەی 

ته رخانكراو  بودجەی  بەراوردكردنی  ئیسالمی، 

سازمان بە سااڵنی ڕابردوو بە هەڵە دەزانێت و 

ڕایگەیاندووە كە “بە مەبەستی المەرکەزیکردنی 

لە   ،... تەرخانکردنی بودجە  و  پرۆسەی بودجە 

پڕۆژەیاسای بودجەی ساڵی -1401دا حکومەت 

بودجەی دامەزراوە هاوشێوەکانی یەکخستووە 

ئاماره ی له   بۆ یەک دامەزراوەی گەورەتر. ئه و 

و  تێچوون  وه ك   1401 بودجه ی  پرۆژەیاسای 

کرێدیتی بونیادنانی سازمانی تەبلیغاتی ئیسالمی 

و دامه زراوه کانی دیکه  هه یە، ته نیا تایبه ت به م 

دامه زراوه   کرێدیتی  کۆی  و  نییە  دامەزراوەیە 

سازمانی  بودجه ی  هێڵی  له   به کۆمەڵه کانی 

تەبلیغاتی گرتووەتەوە”)27(.

 2022 ساڵی  بۆ  ته بلیغات  سازمانی  پشكی 

حكومه تی  كابینه ی  بودجه ی  له    )1401(

له   ڕه ئی�شی،  ئیبراهیم  )اصولگرا(  بناژووخوازی 

پێشه وه ی به شێكی زۆری دامه زراوه  ئایینییه كانه   

ڕابردوو،  سااڵنی  و   2021 ساڵی  به   به راورد  كه  

له   ئه مه   بینیوه)28( ،  به خۆوه   به رزبوونه وه ی 

 20 به سه ر  سازمان  بودجه ی  كه   كاتێكدایه  

دابه شكراوه )29(.  ژێركۆمه ڵه یه دا  دامه زراوه ی 

به شێكی  دابەشكارییانە،  ئەم  بنەمای  لەسەر 

تری ڕه خنه كان بۆ ته رخانكردنی نادادپه روه ر انه  
ماڵپه ری  ده گه ڕێته وه ؛  بودجه   نازانستیانه ی  و 

پاره ی  بۆ  شیكارییه ك  له   نیوز”  “تجارت 

نێویاندا  )له   ئایینی  ده زگای   43 بۆ  ته رخانكراو 

ئه وه    ،2022 بودجه ی  له   ته بلیغات(  سازمانی 

له م  به شێك  به شه بودجه ی  كه   ده ر ده خات 

بودجه ی  له   زیاتره   جیا” ،  “به   دامه زراوانه 
وه ك  گرنگه كانی  به ڕێوەبه ڕایه تییه   له   به شێك 
به ڕێوەبه رایه تی گشتی قه یران )ستاد كل بحران 

كشور( و ژینگه)30( .

حەوزەی هونەری؛ 

قۆرخكاری و بەرەنگاربوونەوە

و  گرنگیپێدان  له گه ڵ  ته بلیغات  سازمانی 

به تایبه تی  و  ئێران  ده سه اڵتدارنی  هه ستكردنی 
زیندووڕاگرتنی  و  گه ڕانه وه   بۆ  ئێران  ڕابه ری 
ئیسالمی،  په روه رده ی  و  شۆڕش  گوتاری  زیاتری 

له   تایبه ت  بودجه ی  ته رخانكردنی  هه روه ها 

الیه ن حكومه ت و هاتنه سه ر ده سه اڵتی كابینه ی 

كایه   له سه رجه م  داوه   هه وڵی  بناژووخوازه كان، 
خۆی  چاالكییه كانی  كولتوورییه كان،  و  ئایینی 

له  بازنه ی ئامانجه  ئیسالمییه كانی بره و پێبدات. 
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سازمان  نووسینگه كانی  كردنه وه ی  له   جیا 

له سه رجه م پارێزگا و شار و شارۆچكه كانی ئێران، 

چه ندین دامه زراوه له  سایه ی سازمان دامه زران 

و  چاپ  دەزگای  له :  بریتنین  گرنگترینیان  كه  

هونەری،  حەوزەی  ئەمیركەبیر،  باڵوكردنەوەی 

ئینگلیزی،  زمانی  بە  تایمز”  “تهران  ڕۆژنامەی 

دامەزراوەی  كریم”،  دارالقرآن  “سازمان 

كولتووری و زانیاریبەخشیی “تبیان”، دامەزراوەی 

“مهر”،  هەواڵنێری  ماڵپەڕی  شهر”،  “كتاب 

ناوەندی توێژینەوەی “باقرالعلوم قوم”)31(.

دامەزراوە  لە  یەكێك  بە  هونەری  حەوزەی 

سازمان  چەتری  ژێر  بەهێزەكانی  و  گەورە 

بۆ  دامەزراندنی  بیرۆكەی  كە  دادەنرێت 

تاهیرە  كە  كاتێك  دەگەڕێتەوە،   1978 ساڵی 

دژ  چاالكوانی  و  وەرگێڕ  شاعیر،  سەفارزادە، 

كۆكردنەوەی  هەوڵی  پەهلەوی،  دەسەاڵتی  بە 

لە  مسوڵمانی  نووسەرانی  و  هونەرمەند 

چوارچێوەی ناوەندێك بە ناوی “كانون فرهنگی 

شۆڕ�شی  پێش  تاوەكو  كە  دا  اسالمی”  نهضت 

1979 زیاتر لە 300 هونەرخوازی لەخۆ دەگرت 
كە دواتر بەشێكیان لە دوای شۆڕش لە بواری 

كانونی  دەركەوتن)32(.  كولتووری  و  هونەری 

هنر  و  اندیشه  “حوزه  بۆ  ناوەكەی  فەرهەنگی 

اسالمی” گۆڕدرا و لە سەرەتاكانی دەیەی 1980 

بە  سەر  دامەزراوەكانی  چوارچێوەی  ژێر  چووە 

انقالب  هنری  “حوزە  بۆ  ناوەكەی  و  سازمان 

اسالمی” گۆڕدرا و بووە شوێنێك بۆ كۆبوونەوەی 

بوارەكانی  ناسراوی  هونەرمەندانی  لە  بەشێك 

مورتەزا  وەك   ... و  مۆسیقا  شیعر،  سینەما، 

هەراتی،  سەملان  پور،  ئەمین  قەیسەر  ئاویینی، 

سەید حیسامەدین سەراج و ... )33(.

ناساندنێكی  لە  هونەری  حەوزەی 

یەكێك  بە  خۆی  چاالكییەكانی،  بۆ  كورت 

بە  كولتووری-هونەری  بەرپرسیارانی  لە 

كە  دەزانێت  ئیسالمی  حكومەتی  میحوەرییەتی 

لە چەندین بواری جیاواز وەكو چاپ و پەخش، 

سینەمایی  فیلمی  بەرهەمهێنانی  باڵوكراوەكان، 

گروپە  لە  پشتیوانی  سیناریۆ،  ئاماده كردنی  و 
پشتگیری  جیاوازەكان،  بوارە  لە  هونەرییەكان 

ئاینییەكان،  نەمایشە  بەڕێوەچوونی  لە 

هونەرە  زیندووكردنەوەی  بۆ  هەوڵدان 

و  چاالكی  هەروها  و  ئێرانی-ئیسالمی  ڕەسەنی 

بە  پشتبەستن  بە  دیكه   خزمەتگوزارییەكانی 

ئامانجەكانی شۆڕ�شی ئیسالمی)34(.

خاوەنی  ئێستادا  لە  هونەری  حەوزەی 

و  هونەری  چاالكییە  گەورەی  تۆڕێكی 

وەك  جیاوازەكانی  بوارە  لە  كولتوررییەكانە 

تجسمی(،  )هنرهای  سۆماییەكان  هونەرە 

سینما،  تەنز،  ئەدەبیات،  مۆسیقا،  نەمایش، 
وێنەگرتن و چەندین دامەزراوەی وەك زانكۆی 
سوره، ناوەندی توێژینەوەی كولتوور و هونەری 

میهر،  سورەی  چاپەمەنی  هەروەها  و  ئیسالمی 

بەم  سەر  سورە  گۆڤاری  میهر،  هەفتەنامەی 

و  نووسەر  سەیف،  ئەسەد  دەزگایەن)35(. 

بە  هونەر  حەوزەی  ئێران،  دەرەوەی  توێژەری 

كولتووری- “ئیمپراتۆرییە  بەهێزترین  لە  یەكێك 
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دەزانێت  ئیسالمیی  كۆماری  ئایدۆلۆژییەكانی” 

بە  تایبەت  ئەدەبیاتی  و  باڵوكراوە  بواری  لە  كە 

مندااڵن و الوان، سەرقاڵی “ئیسالمینووسین” و 

�شێ ئامانجی سەرەكیان هەیە:

و  ئیسالمییەكان  بەها  بانگەشەی   .1

بەرەنگاربوونەوەی كوفر و ئیلحاد.

2. گەڕانەوە بۆ ڕابردوو؛ ئیسالمیی ڕەسەنی 

محەمەدی.
شەڕی  بە  سەبارەت  قارەمانسازی   .3

هەشت ساڵە)36(.
یەكێك لە سیاسەتەكانی حەوزەی هونەری 

لە  نزیك  بە  كە  پرۆژانەیە  ئەو  پشتیوانیكردنی 

لە  نمونە  بۆ  دەزانێت.  خۆی  دیدی  و  سیاسەت 
بواری سینەمادا بەو پێیەی كە حەوزەی هونەری 

خاوەن دەیان هۆڵی سینەمایه لە شارەكانی ئێران و 

بەشێكیان بە فەرمانی تایبەتی ڕابەری ئێران پێیان 
هەموو  پەخشكردنی  لە  ڕەزامەندی  دراوە)37(، 
ناوخۆی  بەرهەمهاتووی  سینەماییەكانی  فیلمە 

ئێران نادات و بەشێك لە فیلمە سینەماییەكان 

حەوزەی  بە  سەر  سینەماكانی  لە  بەتەواوەتی 

هونەری بێبەش دەبن و بەشێكی تریان تەنیا لە 

ڕێگەیان  دیاریكراوی حەوزە  چەند سینەمایەكی 

پێ دەدرێت كە پەخش بكرێن. ئەمە لە كاتێكدایە 

كە ئەو فیلمانەی كە لە الیەن حەوزەوە پەسەند 

كەسانی  بە  بەرهەمهێنەرەكانی  یان  دەكرێن 

سەرجەم  ناسراون،  ڕژێم  و  شۆڕش  الیەنگری 

تەرخان  بۆ  حەوزەی  بە  سەر  سینەماكانی 

دەكرێت. خاوەندارێتی زیاتر لە 100 هۆڵی سینەما 

فیلمێك  هەر  كە  وایكردووە  ئێران  شارەكانی  لە 

بكەوێتە بەر بایكۆتی حەوزە، بەشێكی بەرچاو لە 

داهاتی فرۆ�شی فیلمەكە لەدەست بدات.

پێشووی  سەرۆكی  شەریف،  مۆئمینی 

ئاماژە  چاوپێكەوتنێكدا  لە  هونەری،  حەوزەی 

بورای  لە  هونەری  “حەوزەی  كە  دەكات  بەوە 

دەبینێت”  عیلمی  حەوزەی  ڕۆڵی  كولتووردا، 

پەروەردەكردنی  حەوزە  سەرەكی  ئەركێكی  و 

ئیسالمییە.  شۆڕ�شی  بە  پابەند”  “كەسانی 

بۆ  پشتیوانییە  ئەم  هۆكاری  شەریف  مۆئمینی 

شۆڕ�شی  كولتووری  كە  دەگەڕێنێتەوە  ئەوە 

ئیسالمی لە الیەن بێگانەكانەوە هێرش دەكرێتە 

ناوخۆییە  بەرهەمە  بە  پێویستە  و  سەری 

مۆئمینی  بدرێتەوە.  وەاڵمیان  گونجاوەكان 

بەشێك  بێبەشكردنی  بە  سەبارەت  شەریف 

دا  بەوە  ئاماژەی  سینماییەكان،  بەرهەمە  لە 

پەخش  فیلمانە  ئەو  خۆیەتی  مافی  حەوزە  كە 

ئەو  هاوكاری  و  دەزانێت  گونجاوی  بە  كە  بكات 

ئامانجەكانی  پابەندی  كە  بكات  هونەرمەندانە 

فیلمانە  ئەو  دژی  بەپێچەوانەوە  و  بن  شۆڕش 

دەوستێتەوە كە هێڵە سوورەكان تێدەپەرێنن)38(. 

سااڵنه   كه   وایكردووه   حه زه   سیاسه ته ی  ئه م 

و  ئێران  سەربەخۆكانی  دەرهێنەرە  لە  به شێك  

سینەمای  خانەی  دەچنە  كە  فیلمانەی  ئەو 

زۆربه یان  كە  مستقل(  )سینمای  سەربەخۆوە 
بەرهەمی ڕەخنەگرایانە و خاوەن دیدێكی جیاوازن 

كۆمەاڵیەتییەكانی  پرسە  و  كێشە  شڕۆڤەی  بۆ  

ئەو  یان  دەسەاڵت،  و  ئێرانی  كۆمەڵگەی 
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و  سیا�شی  بابەته   بۆ  دەست  كە  دەرهێنەرانەی 

الی  به   كه   ده به ن  هه ستیاره كان  كۆمه اڵیه تییه  

بایكۆتی  بەر  دەكەونە  سووره ،  هێڵی  حه وزه وه  
حەوزەی هونەری. به  واتایه كی تر، حه وزه ی هونه ری 
به خۆی  تایبه ت  به های  كۆمه ڵێك  و  چوارچێوه  
دیاری كردووه  كه  ته نیا ئه و فیلم  یان ده رهێنه رانه  

ده توانن سوودی لێ  وه ربگرن  كه  له گه ڵیدا بگونجێن 

و لە بازنەی گوتارەكەیدا بسووڕێنەوە.      

دەرئەنجام

نیگەرانییەكی هەمیشەیی دامه زراوه  و دەزگا 

كولتووری-ئایینییەكانی حكومەتی ئیسالمیی ئێران 

لە پاش شۆڕش، چۆنێتی و شێوازی بەرەنگاربوونی 

فیكرییەكانی  قوتابخانە  و  ڕۆژئاوا  كولتووری 

غەیرەئیسالمی  چەپی  تەنانەت  و  لیبرالیزم  وەك 

دەسەاڵتی  ئاستی  لە  نیگەرانییە  ئەم  و  بووە 

یەكەمی كۆماری ئیسالمیی ئێران ڕەنگی داوەتەوە. 
ڕابەری  كە  هەستیارانەی  بابەتە  لەو  یەكێك 

ڕووبەڕووبوونەوە  لە  جەختی  بەردەوام  ئێران 

كردووەتەوە، پڕوپاگەندەكانی ڕۆژئاوا و كاریگەیی 

كولتووری ڕۆژئاوا لەسەر كۆمەڵگەی ئێران بووە، 

هەر بۆیە چاودێریی ڕاستەوخۆی لەسەر بەشێك 

پەیوەست  ناحكومییەكانی  و  حكومی  دەزگا  لە 

هەبووە.  ئایینی  و  كولتووری  سیاسەتڕێژی  بە 

تەبلیغاتی  سازمانی  بەردەوامی  جەختكردنەوەی 

ئیسالم  بنەماكانی  بۆ  گەڕانەوەی  بۆ  ئیسالمی 

بەرامبەردا  لە  و  ئیسالمی  شۆڕ�شی  گوتاری  و 

بە  دژ  بیركردنەوەیەكی  هەرجۆە  ڕەتكردنەوەی 

حكومەتی ئیسالمی، دەرخەی ئەم نیگەرانیانەن. 

زەبەالحی  ڕێكخراوێكی  وەك  سازمان  بۆیە  هەر 

ئیسالمی  كۆماری  بانگەشەی  و  پڕوپاگەندە 

و  ئێران  ڕابەری  ڕاستەوخۆی  پشتیوانی  بە 

و  فراوان  بودجەیەكی  سااڵنەی  تەرخانكردنی 

لە  پۆپەكانی  و  لق  كردنەوەی  لە  دەستوااڵیی 

سەرجەم ناوچەكانی ئێران، بە یەكێك لە ناوەندە 

ئێران  ئیسالمیی  كۆماری  ڕژێمی  ئایدۆلۆژییەكانی 

بەئیسالمكردنی  سەرەكی  ئەركی  كە  دادەنرێت 

كۆمەڵگە و ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو مەترسیانه یە 

كە پێی دەڵێن هێر�شی كولتووری لە الیەن واڵتانی 

ئه مانە شدا،  له گه ڵ  ئیسالمی.  ڕژێمی  دژبەری 

دەسەاڵتی  و  سنوور  ڕووی  لە  ده ستوااڵییه   ئه م 

و  حكومی  بودجەی  دابینكردنی  كاركردن، 

كابینەكانی  چاودێری  لە  ڕەهابوون  و  ناحكومی 

حكومەت، تا ڕاده ی قۆرخكاری له  ئاڕاسته كردنی 

بانگه شه  ئایینییه كان و ڕووبه ڕووبوونه وه ی بیروڕا 

جیاوازه كانی نێو كۆمەڵگە چووه ته  پێشه وه  . 

سەرچاوە و په راوێزه كان
ساڵی   لە  قم”  علمیه  حوزه  مدرسین  “جامعه   )1(
1961دامەزرا و بە كۆنترین ڕێكخراوی حەوزە دادەنرێت. ئەم ڕێكخراوە 
لە دوای شۆڕ�شی 1979 و لە دەیەی یەكەمی كۆماری ئیسالمیی ئێراندا 
ڕۆڵێكی بەرچاوی لە دانانی تیۆری و ڕژێمسازی كۆماری ئیسالمیی ئێران 
هەبووه و لە دەیەكانی80 و -90دا چاالكییەكانی پەرەی سەند. فوزی، 
یحیی؛ نریمان، سعید )1391(، “ اصول تفكر سيا�شي جامعه مدرسین 
حوزه علميه قم در دهه اول انقالب”، فصلنامه جستارهای سیا�شی 

معاصر، سال سوم، شماره دوم، صص 91-92.
به  )پیام  امام  صحیفه   ،)1368( ەللا  ڕوح  خمینی،   )2(
شورای عالی تبلیغات اسالمی )اهمیت تبلیغات در داخل و خارج از 
کشور(، جلد 16، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی )س(، 
http://www.imam-khomeini.ir/fa/ سایت:  از  برگرفته  ص370. 

./C207_43787
شورای  با  “آشنایی   ،)3/12/1388( آنالین  همشهری   )3(
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https://www.hamshahrionline.ir/ اسالمی”،  تبلیغات   هماهنگی 
./news/102077

خمینی، همان، صص 370-371.  )4(
تشکیل  “چگونگی   ،)12/5/1399( ایمنا  خبرگزاری   )5(
https://www. آن”،  وظایف  و  اسالمی  تبلیغات  هماهنگی  شورای 

./imna.ir/news/436668
همانجا.  )6(

رادیو فردا )8/9/1400(، “ احمد جنتی پس از ۴۱ سال   )7(
https://www.radiofar-  از شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی ڕفت”،

.da.com/a/31585208.html
خبرگزاری ایمنا، همان.  )8(

سازمان  “معرفی   ،)2021( اسالمی  تبلیغات  سازمان   )9(
.http://ido.ir/org/intro ،”تبلیغات اسالمی

خمینی، همان، صص 371-372.  )10(
دانا )2/4/1395(، “برر�شی تاریخچه و ساختار سازمان   )11(

 ./https://www.dana.ir/news/793643.html ،”تبلیغات اسالمی
حجت االسالم  انتصاب   “  ،)8/4/1371( خامنه ای  اقی   
https://farsi. اسالمی”،  تبلیغات  سازمان  ڕیاست  به  محمدی عراقی 

.khamenei.ir/message-content?id=11139
)13(  سازمان تبلیغات اسالمی، همان.

“سوابق   ،)24/7/1397( جوان  خبرنگاران  باشگاه    )14(
حجت االسالم خامو�شی ڕئیس جدید سازمان اوقاف و امور خیریه”، 

./https://www.yjc.news/fa/news/6700706
“حجت االسالم   ،)28/5/1397( شبستان  خبرگزاری    )15(
http:// شد”،  اسالمی  تبلیغات  سازمان  جدید  ڕئیس  قمی  محمد 

.shabestan.ir/detail/News/722966
“اساسنامه   ،)2022( اسالمی  تبلیغات  سازمان    )16(

.http://ido.ir/org/statue ،”سازمان تبلیغات اسالمی
)17(  همانجا.
)18(  همانجا.
)19(  همانجا.

 Khalaji, Mehdi )18\12\2009(, ”Islam vs. Iran’s  )20(
‘Islamic Republic’“, https://www.washingtoninstitute.org/

.policy-analysis/islam-vs-irans-islamic-republic
روزنامه جمهوری اسالمی )17/9/1399(، “این وابستگی،   )21(

خطرناك است”، سال چهل و دوم، شماره 11866، صص 1-2.
روزنامە شرق )30/9/1400(، “ارتزاق حوزەهای علمیە   )22(

از جیب مردم یا خزانه دولت؟!”، سال نوزدهم، شماره 4175، ص 2.
)23(  سازمان تبلیغات اسالمی )2022(، همان.

 ،)11/10/1399( بڕوانە: خبرگزاری فارس  نمونە  بۆ     )24(
https://bit. ،”شبهه آفرینی در مورد بودجه نهادهای مذهبی و فرهنگی“

.ly/3ALi7Bf

مقایسه  بر  “نقدی   ،)1/10/1399( ڕدادی  محسن     )25(
https://bit.ly/ نهادها”،  سایر  با  مذهبی  نهادهای  بودجه  غلط 

.3RiIBAX
بودجه  “تغییرات   ،)23/9/1400( اقتصاد  دنیای    )26(

.https://bit.ly/3D1ufke ،”۱۴۰۱ نهادهای مذهبی در
مذهبی  نهادهای   “  ،)23/9/1400( نیوز  تجارت     )27(
https://  ،”سال ۱۴۰۱ چقدر بودجه می گیرند؟ + اینفوگرافیک

ته بلیغات  سازمانی  بوجه ی  به راوردی  بۆ  bit.ly/3eqgp0B؛ 
خبرگزاری  بڕوانه :  حكومه ت  دیكه ی  داموده زگانی  له گه ڵ 
و  دولت  اصلی  دستگاه های  “بودجه   ،)23/10/2021( ایمنا 
بۆ  https://bit.ly/3Db27LP؛  شد”،  مشخص  وزارتخانه ها 
 2020 و   2021 سااڵنی  له گه ڵ  سازمان  بودجه ی  به راوردی 
بڕوانه : سلیمان بیگی، مفهام )16/10/1399(، “ نهادهای مذهبی 
https://bit. ،”)چقدر بودجه می گیرند؟ ) اینفوگرافیک و جدول

.ly/3qpS9yd
)28(   فارس نیوز )2/10/1400(، “ بودجه مستقل 61 نهاد 
.https://bit.ly/3x1cgH2 ،”فرهنگی در 9 مجموعه تجمیع شده است

سال  مذهبی  نهادهای   “ نیوز)23/9/1400(،  تجارت     )29(
https://bit. اینفوگرافیک”،   + می گیرند؟  بودجه  چقدر   ۱۴۰۱

.ly/3BoekeQ
https:// ،”آسمونی )2022(، “سازمتن تبلیغات اسالمی  )30(

.asemooni.com/islamic-propagation-organization-23216
طاهره،  “کودک،   ،)1388( محمد  سیدعلی  ڕفیعی،    )31(
بیم؛ نگاهی به کودکی و نوجوانی در شعرهای طاهره صفارزاده”، کتاب 

ماه کودک و نوجوان، شماره 145، ص 57.
)32(  سینماپرس )7/6/1397(، “نگاهی به شکل گیری حوزه 
https://www.cinema- انقالب”، به هنر در   هنری و ضرورت توجه 

./press.ir/news/101639
https:// ،”1400(، “درباره حوزه هنری( )33(  حوزه هنری 

.hozehonari.ir/#about
https://www.tabnak.ir/ ،”34(  تابناك )1400(، “كلیات(
fa/tags/6907/1/%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D

.9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C
)35(  سیف، اسد )5/4/1393(، “حوزه هنری؛ امپراطوری 

./https://www.radiozamaneh.com/156912 ،”بی امپراطور
)36(  كتاب ناب )19/1/1393(، “27 سینما در اختیار حوزه 
https://ketabenaab.com/1393/01/19/27- گرفت”،  قرار  هنری 
% D 8 % B 3 % D B % 8 C % D 9 % 8 6 % D 9 % 8 5 % D 8 % A 7 -

.%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AE%D8%
ایلنا )18/1/1393(، “نظر مومنی شریف درباره تحریم     )37(
yun. هنری”،  حوزه  سیاست های  و  کتاب ها  انتشار  فیلم ها، 

.ir/182ra7
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توێژەر: سەروەت عەبدوڵاڵ

ئەحمەدی موفتی زادە 
یار یان نەیاری هێزی پێشمەرگەی 

مسوڵمانی كورد؟
)1980-1979(
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سروشت دڕندە تەقەی لێكرد و كوشتی ... زۆرینەی 

عەبە  ئاگاداربوون  مەریوان  ئەوسای  دانیشتوانی 

كە  تۆڵەی،  ئاگری  پەالماری  بەر  كەوتە  حەبیب 

ویستبووی كێشەی سەردەمی منداڵی و مێرمنداڵی 

تۆڵە  قێزەونە  بەوشێوە  حەبیب  عەبە  و  خۆی 

كوردی  كۆمەڵگەی  لەبەرئەوەی  بكاتەوە”)1(. 

نەیتوانیوە  شاهنشاهی  دەسەاڵتی  بەدرێژای 

بكات  سیاسییەكان  چاالكییە  بەشداری  ئازادانە 

بە  برەو  دیموكراسیدا  كەشوهەوایەكی  لە  و 

تێگەیشتنە سیا�شی و ڕۆشنبیرییەكانی خۆی بدات، 

دەستپێدەكات  شۆڕش  كاتێك  دەبینیت  بۆیە 

حیزبێك  و  گرووپ  ئەوەدان  لەهەوڵی  هەمووان 

دروست بكەن و لەژێر ناوێكدا كار بۆ وەرگرتنەوەی 
هۆكاری  دەبێتە  زەمینەیە  ئەم  بكەن!  مافەكانی 

دەركەوتنی کۆمەڵێک حیزبی بێ ئامانج و بێ پەروا 

دەستەو  ڕێكخرا،  حیزب،  دەیان   )1979( “ساڵی 

 ... ناساند  خۆیان  ڕۆژهەاڵت  كوردستانی  لە  تاقم 

پالكاردێكی بە شەقڵەیەكەوە كردبوو، دروشمێكی 

هەڵدابوو.  دێوەجامەیەكی  یان  نووسیبوو  لێ 

و  حیزب  ڕەچەڵەکی  دوو  و  یەك  بڵێیت  هێندەی 

دواجار  گرتبوو”)2(.  ئاسمانی  بەری  ڕێكخراوەكان 

و  حیزب  یەكڕیزی  و  سیا�شی  هۆشیاری  نەبوونی 

ئەجێندایەكی یەكگرتوو لەالیەك و دەركەوتنی ئەم 

لەالیەكی  بەدەستە  چەك  سیاسییە  هێزە  هەموو 

بەرژەوەندی  پێكدادانی  بۆ  دۆخەكەی  دیكەوە 
شاری  لە  نموونە  بۆ  سازاند.  چەكدارەكان  هێزی 

مەكتەب  الیەنگرانی  سەر  هەڵكوتانە  مەریوان 

قورئان دەرفەتی ئەوە دەدات بە دەست حكومەتی 

بەرایی

كوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  ستراتیجی 

پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی، باری ئابووریی، ڕۆشنبیریی 

بارودۆخی  وادەكات  هۆكارانەن  ئەو  سیا�شی  و 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە ماوەی شۆڕ�شی گەالنی 

دیكەیدا  ناوچەكانی  لەچاو   )1979( ئێراندا 

بگاتە  لەكۆتایدا  بەجۆرێك  جیاوازبێت،  زۆر 

دوژمنی  ببێتە  دوێنێ  هاوخەباتی  و  دۆست  ئەوەی 

شۆڕش  شیرینی  بەرهەمی  و  ئەمڕۆ  سەرسەختی 

هێزە  نێوان  لە  خوێناوی  جەنگی  هۆكاری  ببێتە 

 1979 لە  ڕژێمی شاه  پاش ڕووخانی  كوردییەكان. 

هێزە  نێوان  دەكەوێتە  شەڕ  پێناچێت  ئەوەندەی 

هێزەكانی  و  پاسداران  سوپای  و  كوردییەكان 

پارێزگاری كردن لە شۆڕش. هەڵكەوتەی ناوچەكە 

ببێتە  كوردستان  ڕۆژهەاڵتی  ئەوەی  هۆی  دەبێتە 

مۆڵگە و حەشارگەی زۆرێك لە نەیارانی حكومەتی 

دوای شۆڕش، بواری ئابووری و كۆمەاڵیەتی ڕێگە 
خۆشكەر دەبێت بۆ زۆرێك دەستبەرن بۆ پشێوی 

لەمێژینەكانیان  كێشە  یەكالیكردنەوەی  و  نانەوە 

)عەبە  كوشتنی  بۆنمونە  نەیارانیان،  لەگەڵ 
تەواونەكراوی  )بیانی  پێكدادانەكەی  لە  حەبیب( 

ساواك( لە مەریوان لە )19/07/1979( و كوژرانی 

لە  بووە  جۆرێك  قورئان  مەكتەب  ئەندامی   12

)عەبە  چەكدارەكان  “بەرپر�شی  كۆنەقین  و  تۆڵە 

نیزامی  فەرمانداری  دەمیكردە  ڕووی  حەبیب( 

یەكێتی جوتیاران و ڕایگەیاند: ئەوا من خۆم دەدەم 

بەدەستەوە، بەاڵم بە مەرجێك ڕادەستی نامەردم 

ئاژەڵێكی  بەدەستەوەدان  خۆ  پاش  نەكەیت، 
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ناوچە  بەرەو  بجوڵێنێت  هێز  شۆڕشییەوە 

 20/07( ئێوارەی  “لە  مەریوان.  و  كوردییەكان 

ئەندامانی  زۆرینەی   ،)11/08/1979 تاوەكو 

بەبێ  شۆڕش(  ئازادی  لە  بەرگریی  )بارەگای 

لە  بوون  بەشدار  ڕێكخراوەی  و  گرووپ  جیاوازی 

داكۆكیردن لە شاری مەریوان، بەاڵم بەشدارییەك 

ستراتیژییەكی  و  بەرنامە  و  ئامانج  بەبێ  بوو 

بۆچوونی  بیرو  گوێرەی  بە  هەركەس  دیاریكراو، 
موسەوی  كوورەخانەكەی  لە  خۆی  كە�شی  تاكە 

تاوەكو جەنگەڵبانی پاڵیدابوو بە دیوارێك یان بن 

لەسەروو  لێدابوو”)3(.  سەنگەری  و  بەردێكەوە 

زەمینەسازییەی  ئەو  ئەمانەشەوە  هەموو 

ئاراوە  هاتۆتە  كوردییەكان  هێزە  پێكدانانی  بۆ 

دەستكراوەی زیاتر دەدات بەو گرووپەی كە بڕاوان 

لە  دەبێت  كوردستان  قەیرانەكانی  و  كێشە  وایە 

ڕێگەی هێزەوە چارەسەر بكرێت ئەویش بە پاڵپشتی 

خودی كوردەكان، واتە فارس نەكرێتە قوربانی بۆ 

ئارامكردنەوەی ناوچە كوردییەكان. 

لەم توێژینەوەیەدا هەوڵدەدەین خاوەندارێتی 
هێزێك ڕوون بكەینەوە، كە دەبێتە ڕێگە نیشاندەری 

سوپای پاسداران بۆ هاتنە ناو شارە كوردییەكانەوە 

ئەحمەدی  چەپەكان  هێزێكی  ڕێگە،  بەئاسانترین 

ئایینی-نەتەوەی  سەركردەیەكی  وەك  زادە  موفتی 

بەدرۆی  خۆ�شی  و  دەزانن  بەدامەزرێنەری 

لەژێر  ئێرانییەكان  دیكە  بەجۆرێكی  دەخاتەوە، 

زادەدا هەوڵدەدەن گەنجانی كوردی  ناوی موفتی 

)پێشمەرگەی  هێزەش  ئەو  بكەن،  ناونووس  بۆ 

مسوڵمانی كورد(ە.

تێڕوانینی دەسەاڵت بۆ چارەسەری قەیرانی 

ئاسای�سی شارەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 1979

ڕۆژانی شۆڕش  لە  ئاڵۆزیی شارە كوردییەكان 

لەدەستی  كۆنتڕۆڵ  دەبێت،  بەجۆرێك  دواتردا  و 

ناوەند  دەسەاڵتی  نامێنێـەوەو  تایبەتدا  هێزێكی 

حیزبی  مهاباد  و  بانە  لە  دەبێت.  الواز  بەتەواوەتی 

سنە  لە  دەست،  دەگرێتە  كۆنتڕۆڵ  دیموكرات 

بەهەر  دەیەوێت  كۆمەڵە  دەوروبەری  مەریوان  و 

جۆرێك بووە )پادگان( كۆنتڕۆڵ بكات، بۆیە تاران 

بگاتە  دەیەوێت  لیژنەكانییەوە  ناردنی  لەڕێگەی 

چارەسەرێك و ئارامی بگەڕێنێتەوە بۆ ناوچەكە)4(، 

لەگەڵ  بوون  هاوسنوور  لەبەرئەوەی  ئەویش 

عێراقدا هەمیشە جۆرێك لەمەتر�شی بووە بۆیان. 

تێبگەین،  تاران  لەبەرنامەی  زیاتر  بۆئەوەی  ئێمە 

گرنگە دیدگاكانی ئەوان بزانین بۆ چارەسەركردنی 

كوردستان،  ڕۆژهەاڵتی  ئاسای�شی  قەیرانی 

قسە  جێگەی  تێڕوانین  چوار  بەگشتی  لێرەدا 

لەسەركردنن:

١. چارەسەری قەیرانەكان لە ڕێگەی دانوسان 

و لێكتێگەیشتنەوە: ئەم كۆمەڵە بڕوایان وا بووە 

دەسەاڵتی ناوەند دەبێت لە ڕێگەی ناردنی لیژنە و 

دانیشتن لەگەڵ نوێنەرایەتی كورد و سەركردایەتی 

سیا�شی ئەوكاتەی ڕۆژهەاڵتی كوردستان دانیشتنی 

و  لێكتێگەیشتن  بۆ  بدرێت  ئەنجام  بەردەوام 

گەیشتن بە ڕێكەوتن، بڕوای بە چارسەری ئاشتیانە 

هەبوو، هیچ پێویست بە بەكارهێنانی هێز ناكات.

ڕووداو  گۆشەنیكای  لە  تێڕوانینە  ئەم   .٢
سەیری  شۆڕشەوە  دوژمنانی  جیاوازییەكانی  و 
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هەر  بۆیە  دەكرد،  كوردستانی  كێشەكانی 

ئارامگرت و چاوەڕێكردنێكی بەواتای لەدەستدانی 

كوردستان و مەتر�شی بۆسەر ئێران دەبینی. تەنها 

چارەسەری لەبەشداری پێكردن و هاوكاریكردنی 

خەڵكیدا دەبینی. بوونی سوپای پاسداران و هێز 

تەنها ئامادەییەكی سەربازیی و ئاسایشیی نییە لە 

بەتایبەت  گرنگە  بوونێكی  بەڵكو  ناوچەكەدا، 

دەكەن  بەشداری  ناوچەكە  خەڵكی  ئەوكاتەی 

واتە  سەربازییە،  هێزە  لەو  بەشێك  بە  دەبن  و 

دەبێت  بابەتەكە  بە  تێكەڵ  کولتووری  بوونێكی 

ناوچەكە  بۆ  ئارامی  دەكرێت  بەمشێوەیەش  و 

لە  یەكێك  بروجەردی  بگەڕێتەوە!”محەمەد 

كوردستان  ناسراوەكانی  سەربازییە  سەركردە 

خەڵكی  پەیوەستبوونی  بەبێ  كە  وابوو،  بڕوای 

وەرگرتنی  و  ئاسایشییەكە  بوارە  بە  كورد 

بەرپرسیارێتی ئاسای�شی ناتوانرێت لەم ناوچەیەدا 

بروجەردی  بڕوای  بە  واتە  كاربكرێت”)5(. 

و  كێشە  دەیەوێت  ئەگەر  ئیسالمیی  كۆماری 

كاربكات  دەبێت  چارەسەربكات،  پشێوییەكان 

ئەرك  پێشەوەو  بێنە  خۆیان  كوردستان  خەڵكی 

بەپێی  بكەن.  هاوكاری  و  وەربگرن  بەرپرسیارتی  و 

سەرچاوە فارسییەكان دواجار هەر ئەم دیدگایە 

پێشمەرگەی  هێزی  دروستكردنی  بەهۆی  دەبێت 

بۆ  لەخۆیان  هێز  دروستكردنی  مسوڵمان. 

لەهەمانكاتدا  خۆیان!  ڕووبەڕووبوونەوەی 

و  کولتووری  ئابووریی،  بورارەكانی  لە  دەوڵەت 

كۆمەاڵیەتیدا داواكری و پێداویستییەكانی خەڵكی 

دابین بكات.

٣. هەرچی دیگای سێیەم هەیە بڕوای تەواوەتی 

وابووە، چارەسەری قەیرانەكانی كوردستان تەنها 

لەڕێگەی  كولتوورییەوە دەكرێت و هیچ جێگەیەكی 

بڕوای  نەهێشتبوویەوە.  هێز  بەكارهێنانی  بۆ 

كولتوورییەكاندا  بوارە  لە  زەمینە  دەبێت  وابوو 

بسازێنرێت بۆ ئەو الیەنانەی لەم بوارەدا كاردەكەن 

و  سەندیكا  لەڕێگەی  كێشەكان  چارەسەری  و 

ڕێكخراوەكانەوە بدۆزنەوە. دەتوانین بڵێن مەكتەب 

بوون  یەكێك  زادە  موفتی  ئەحمەدی  و  قورئان 

دیدگایە)6(،  ئەم  الیەنگرانی  سەرسەخترین  لە 

ئەو  دەستی  قوربانی  دەبنە  دواجار  خۆیان  بەاڵم 

الیەنانەی بڕوایان بە هێز هەبوو لەچارەسەركردنی 

كێشەكاندا. نەبی ەللا ڕۆحی دەڵێت “لە ئەنجامدا 

شوێن كەوتووانی ئەم دیدگایە لە ناوچەكەدا بوونە 

شۆڕشییەكان”)7(.  هێزە  توندوتیژییەكانی  قوربانی 

واتە لەبەرئەوەی چەك هەڵناگرن بەئاسانی هێزە 

چەكدارەكان توانیوایە ڕووبەڕوویان ببنەوە.

٤ . بە بووچوونی ئەم كۆمەڵە تەنها چارەسەر 

سەركوتكردنی  و  چەكداریی  ڕووبەڕووبوونەوەی 

ناوچەكە.  لە  دەرپەڕندنیانە  و  ناڕازییەكان  هێزە 

ڕابردووشدا  لە  كە  كەسانەبوون  ئەو  ئەمانە 

كردبوو،  كاریان  سەربازیی  فەرماندەی  وەك 

شۆڕشگێران  نێوان  لە  جیاوازییەكیان  هیچ 

و  نەدەكرد  ئاساییدا  خەڵكی  كۆبوونەوەی  و 

توندترین  بە  دەبێت  هەمووان  وابوو  بڕوایان 

دەردەكەوێت  وەك  جا  بكرێت.  سەركوت  شێوە 

كێشەكان  چارەسەری  بۆ  بۆچوونە  ئەم  دواجار 

و  هێز  لەڕێگەی  و  دەكات  خۆی  كۆتای  قسەی 
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ناوچە  جوواڵنەوەیەكەوە  هەر  سەركوتكردنی 

بۆ  جێگەیەك  و  دەكاتەوە  كۆنترۆڵ  كوردییەكان 

خەباتی مەدەنی نامێنێتەوە)8(.

و  دیدگا  دەكرێت  ئەمانەشدا  هەموو  لەگەڵ 
تێڕاونینی كورد و سەركردایەتی كورد و چارەسەری 

كێشەكانی ناوچەكە لەالیەن دەسەاڵتی ناوەندەوە 

هەر  دیدگایەكیان  بكرێت.  دابەش  دیدگا  دوو  بۆ 

لەسەرەتاوە تاوەكو كۆتای چارەسەری فارسەكانی 

قۆستەوە  دەرفەت  و  كڕین  كات  لە  جۆرێك  بە 

بەهێزكردنەوە  خۆ  بۆ  حكومەتەوە  لەالیەن 

نەبووە  تاران  بە  بڕوایەكی  هیچ  تەماشاكردووە. 

ئەم  الیەنگرانی  كێشەكان.  چارەسەری  بۆ 

دیدگایەش بریتیبوون لە هێزە چەكدارەكانی وەك 

كۆمەڵە.  و  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  حیزبی 

نەبوونەش  بڕوا  ئەم  سەرەكی  هۆكاری  دەكرێت 

لەوە  شۆڕشەكە  ڕابەری  و  نوێی  دەسەاڵتی  بە 
سەرچاوەی گرتبێت: ئەم دوو هێزە لەڕووی مێژووی 

ناوەند  مامەڵەكانی  و  ئێران  سیا�شی  کولتووری 

لەگەڵ كورددا هەرگیز ئاشتییانە نەبووە، چونكە 

ناوەند بڕوایان بە شتێك نەبووە بەناوی كێشەی 

كورد و مافەكانی كوردەوە. هێزێكی وەك دیموكرات 
بۆی  محەمەدەوە  قازی  پێشەوا  سەردەمی  لە 
دەركەوتووە هەركات ناوەند بەهێزبوو یەكەم كاری 

و  لە سەركوتكردنی كوردە سیا�شی  بریتیی دەبێت 

ناڕازییەكان، بۆیە بەهەمان دیدگاوە لە شۆڕش و 

كۆمارە نوێكەی ڕوانیوە و بڕوایان وابووە، هەركات 

جێگیر  و  بگەڕێتەوە  بۆ  هێزی  ناوەند  دەسەاڵتی 

لەناوچەكەدا  نادات  كوردی  هێزی  بە  ڕێگە  ببێت 

كاریان  لەسەرتاوە  هەر  لەبەرئەمە  ببن،  ئامادە 

الوازكردنی  و  دەركردن  و  بااڵدەستكردن  خۆ  بۆ 

كوردستاندا.  ڕۆژهەاڵتی  لە  كرد  تاران  دەسەاڵتی 

هۆكارێكی دیكە ئەوەیە ئەم هێزە نوێیە شۆڕشگێڕە 

هێزێكی  خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  سەركردایەتی  بە 

هێزێكی  ئەمان  لەبەرامبەردا  و  مەزهەبییە 

دیموكرات یان كۆمۆنیستین و هیچ كات ڕێگەیان 

نادەن لەسەر مێزی گفتوگۆ دانیشن و لەئایندەدا 

گوتار  هەروەها  بدەن)9(.  ئەنجام  سیا�شی  چاالكی 

خومەینی  شیعییەكەی  حكومەتە  دیگای  و 

سیا�شی  سەركردایەتی  بۆ  نەبووە  ڕوون  هیچ 
چارەسەری  گفتی  ڕوونی  بە  نەیانتوانیوە  و  كورد 
كێشەكانیان لێوەربگرن)10(. جگە لەوەی كۆمەڵێك 

سەركرایەتی  هەبووە  سیاسیی  ئاماژەی  و  چەمك 

كورد پێداگری لەسەر كردووە، بەاڵم لە فەرهەنگی 

بوونی  چەمكانە  ئەم  بۆ  پێگەیەك  هیچ  تاراندا 

داوای  دیموكرات  حیزبی  ئەوەی  وەك  نەبووە، 

بۆ  خودموختاری  و  ئێران  بۆ  دەكات  دیموكراتی 
خودموختاری  و  دیموكراتی  بەاڵم  كوردستان، 

دوو چەمكن لە )قوم( هیچ پێگە و قورساییەكیان 

فەرهەنگییەكان  و  ڕۆژئاوای  چەمكە  بە  و  نییە 

هێزێكی  نییە  واتایە  بەو  ئەمە  دەكەن)11(.  باسیان 

وەك دیموكرات هەر لە سەرەتاوە وەك بڕوای بە 

جەنگ و ڕووبەڕووبوونەوە هەبوو، ئەوەتا خودی 

بە  )خیانت  كتێبی  لە  صەدر  بەنی  ئەبولحەسەن 

امید( بە ڕوونی با�شی ئەوە دەكات كە لە ڕۆژەكانی 

ئێران(  )سەرۆككۆماری  وەك  دەستنیشانكردنی 

گفتی  و  بۆالی  دەچێت  قاسملۆ  دكتۆر  نوێنەری 
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ئەوە دەدات: ئەوان وەك حیزبی دیموكرات بڕوایان 

كێشەكانی  چارەسەری  بۆ  نییە  شەڕ  و  هێز  بە 

كوردستان)12(، بەاڵم دۆخەكە جۆرێك لەكۆنترۆڵ 

تاسەربن!  ناتوانن  پەیمانەكان  و  بەڵێن  دەرچووە 

هۆكارێكی دیكە وادەكات كورد بڕوا بە تاران نەكات 

ئەوەیە، حكومەتە نوێكە مەزهەبی عەیارە و جگە 

شتێكی  هیچ  مەزهەبی  تێڕوانینی  و  تێگەیشتن  لە 

دیكە نابینێت، لەوالشەوە هێزێكی وەك كۆمەڵە و 

دیموكرات تێڕوانینێكی چەپی مارك�شی ڕادیكاڵیان 

هەیە، كە زۆرجار تەنانەت زمانی گفتوگۆ و نوسین 

بۆ  دروستكردوون  كێشەی  لێدوانەكانیشیان  و 

نموونە شێخ عیزەدین لە لێدوانێكی ڕۆژنامەوانیدا 
ڕۆژی  ژمارەی  لە  كە  )اطالعات(  ڕۆژنامەی  بۆ 

بە  باڵوكراوەتەوە   10 الپەڕە  لە  )15/3/1979(دا 
ڕووی  لە  ئێران  ئابووریی  كە  دەكات  داوا  ڕوونی 
ئابووری  سیستەمێكی  بۆ  بگۆڕێت  سیستەمەوە 

لێدواندایە  لەهەمان  هەر  سۆشیالیستی، 

ڕایدەگەیەنێت لەگەڵ كۆمۆنیستەكانی ئێراندان و 

لەناو ئێراندا چاكی دەكەن، هەروەها وتی “ئەگەر 

جوبرەئیل لە ئاسمانەوە بێت و یاساگەلێك بهێنێت 

ئێمە  نەبێت،  تێدا  كوردستانی  خودموختاری  كە 

بڕوا  ناتوانن  ئەمان  بۆیە  قبووڵناكەین”)13(.  ئەوە 

هێزێكی  لەگەڵ  دەتوانن  ئایندەدا  لە  بكەن  بەوە 

بدۆزنەوە.  چارەسەر  بەگفتوگۆ  مەزهەبیدا 

كوردەكاندا  لەناو  دووەم  دیگای  لەبەرامبەردا 

لەسەرەتاوە بڕوای بەوە هەیە كە دەكرێت لەڕێگەی 

تاران  لەگەڵ  سیاسیەوە  دانیشتنی  و  ڕێكەوتنامە 

كە  بدۆزنەوە،  چارەسەر  تەنها  و  ڕێكەوتن  بگەنە 

ئەمەش دیدگای هێزە ئیسالمییە سوننیەكەیە كە 

ئەحمەدی موفتی زادە نوێنەرایەتی دەكات، لەگەڵ 

ئەوەی تا كۆتای بەرگری لە بۆچوونەكەی دەكات، 

بەسەر  مانگێك  چەند  تێپەڕینی  لەدوای  بەاڵم 

قوم  دەسەاڵتی  بڕوایەیی  ئەو  دەگەنە  شۆڕشدا 

ئەوەندەی دیدگایەكی پیالنگێڕی و كێشە نانەوەی 

بۆ  نییە  گفتوگۆ  زمانی  بە  بڕوای  زاڵە  بەسەردا 

چارەسە)14(، بۆیە لەو تێگەیشتنەیان بۆ حكومەتی 

ئەوەی  تادەگاتە  دەبنەوە،  پەشیمان  ناوەندی 

هەماهەنگییەك  و  هاوكاریی  هەموو  بڕینی  بڕیاری 

و  كاربەدەستان  و  حكومەت  لەگەڵ  دەدەن 

سیاسییەكاندا)15(.

هەوڵە لەپێشینەكان بۆ ڕوونەدانی جەنگ

موفتی  تێگەیشتنی  دەتوانێت  زیاتر  ئەوەی 

زادە و پەیوەندی بە هێزی پێشمەرگەی مسوڵمان 

لەالیەك و هێزە چەكدارە كوردەكانی دیكە لەالیەكی 

دیكە ڕوونتر بكاتەوە بریتییە لەهەوڵەكانی لەگەڵ 

هێزە سیاسییەكان بەتایبەت كۆمەڵە بۆ ڕێگری لە 

پێكدادانی سەربازیی. لەڕاستیدا پەیوەندی موفتی 

زادە و هێزە چەپەكان باسێكە بەدرێژای دەركەوتنی 

لە كایە ڕۆشنبیری و سیاسییەكاندا ئامادەیی هەیە 

كێشەدا  لە  هەمیشە  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  و 

سەرهەڵدانی  بە  بەاڵم  یەكتردا،  لەگەڵ  بوون 

مەترسیدارەوە،  قۆناغێكی  دەچێتە  شۆڕش 

ڕشتنی  و  تیرۆركردن  هەوڵی  كاتەی  ئەو  بەتایبەت 

خوێن دەكەوێتە نێوانیانەوە. موفتی زادە لە كتێبی 

دەربارەی كوردستاندا باس لە هەوڵە بێ ئاكامەكانی 

دەكات بۆ نزیكردنەوە و دروستكردنی كۆدەنگییەك 
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هەر  كوردییەكاندا.  سیاسییە  الیەنە  نێوان  لە 

لەسەرەتای شۆڕشەوە موفتی زادە بە سەفەرێكی 

تایبەت و بە مەبەستی بینین و كۆبوونەوە لەگەڵ 

دەچێتە  سیاسییەكاندا  الیەنە  و  چەپ  سەرانی 

سەقز، و لەماڵی مەال عەبدوڵاڵی ئیمامی مزگەوتی 

كۆبوونەوەیەدا  لەو  كۆدەبنەوە،  سەقز  گەورەی 

دەگەنە  كاتژمێری  چەند  گفتوگۆیەكی  دوای  و 

ئەوەی ڕێكەوتنامەیەكی �شێ ماددەیی واژۆ بكەن، 

)كۆمەڵە  زادەدا  موفتی  غیابی  لە  و  دواتر  بەاڵم 

ڕێكەوتنامەیە  ئەو  تەواوی  عیزەدین(  شێخ  و 

بە  ئەوان  لەكاتێكدا  ئەمە  هەڵدەوەشێننەوە، 

پێچەوانەوە موفتی زادە بە بەرپرسیار دەزانن، كە 

بووە هۆی “ڕوودانی ڕووداوی موسیبەتباری كۆتایی 

 ،)1979 دووی  )مانگی   1357 ئەسفەندی  مانگی 

ڕووداوەدا  لەو  تاوان  بێ  مرۆڤی   500 نزیكەی  كە 
شەڕی  بۆئەوەی  دووەمدا  لەهەوڵی  كوژران”)16(. 

لە  زادە  موفتی  ئەحمەدی  نەبێت  دروست  ناوخۆ 

دەچێتە  1980(دا  )هاوینی   1358 ساڵی  هاوینی 

گوندی )بغدە كندی( و لەوێ لەگەڵ سەركردایەتی 

كۆمەڵە و دیموكراتدا كۆدەبێتەوە: لە كۆمەڵە: شێخ 

عیزەدین حوسەینی و براكەی جەالل حوسەینی، 
لە برادەرانی حیزبی دیموكراتیش محەمەد خەرازی 

ئامادە دەبن. دوای باسێكی چەند كاتژمێریی، موفتی 

ئەو  و  )سنە(  كوردستان  بارودۆخی  دەرباری  زادە 

مەترسیانەی ڕووبەڕووی بوونەتەوە و بەچارەسەر 

نەكردنی ئەگەری هەیە لەئایندەدا چی ڕووبدات، 

باس دەكات و ڕوونكردنەوە دەدات، دەرئەنجامی 

دەركردنی  شێوە  بەهەمان  دانیشتنەش  ئەم 

تۆماركراوەكانی  “كاسێتە  بووە،  ڕێكەوتنامەیەك 

حوسەینییەوە  جەالل  لەالیەن  دانیشتنەش  ئەم 

كە  ڕێكەوتنامەكەش  دەقی  بەسەرداگیرا،  دەستی 

واژۆ كرا، بڕیاربوو لەالیەن )محەمەد خەرازی(ەوە 

باڵوبكرێتەوە، بەاڵم ئەو ئەم كارەی هەرگیز ئەنجام 
چواری  )مانگی  لە  بڕیاردەدرێت  دواتر  نەدا”)17(. 

نزیكبوونەوەی  بۆ  كرماشان  شاری  لە   )1979
هەموو الیەنە سیاسییەكان كۆبوونەوەیەك گرێ 

سیاسییەكانی  گرووپە  سەرانی  بەاڵم  بدرێت، 
لەبری  عیزەدین  شێخ  هاوڕێیەتی  بە  ناوچەكە 

ئەوەی بێنە كرماشان، بەپێی بەرنامەیەكی یون�شی 

ڕۆیشتن  كوردستان–سنە-(  كاتی  )پارێزگاری 

ناو  دەسەاڵتدارەكانی  و  ئیمام  چاوپێكەوتنی  بۆ 

حكومەت! دەتوانین بڵێین كۆتا هەوڵی موفتی زادە 

بۆ نزیكردنەوەی سیاسییەكانی كوردی ڕۆژهەاڵت 

بەستنی  بۆ  بانگهێشتكردندیان  لە  دەبێت  بریتی 

)كۆنفران�شی  بەناوی  دواتر  كە  كۆنفرانسێك 

دواتر  بەاڵم  دەركردن،  ناوی  خودموختاری(ەوە 

كۆمەڵە و شێخ عیزەدین بەشداری ناكەن و هەر 

ئەو  ئەمە  ئەو كۆدەنگییە دروستبكرێت!  نەتوانرا 

بۆئەوەی  زادەیە  موفتی  شێلگیرانەی  هەوڵە  �شێ 

كوردەكان بكاتە خاوەنی یەك پاكێجی و كۆدەنگی، 

سیاسییە  هێزە  دواجار  دەردەكەوێت  وەك  بەاڵم 

چەك بەدەستەكان بەرنامە و ئەجێندای دیكەیان 

دەبێت. مامۆستا محەمەدی ئیمامی لەم بارەیەوە 

بەتایبەت گەلی كوردستان  ئێران  دەڵێت “خەڵكی 

بیردەكردەوە كە دەبێت هەموو یەك دەنگ  وایان 

چەپەكان  ڕێكخراوە  بەاڵم  بن،  ڕەنگ  یەك  و 
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جیادەكردەوە.  لەخەڵك  خۆیان  بەداخەوە 

خەڵكەوە  بەنێوی  ڕواڵەتدا  لە  هەرچەندە 

خەڵكیان  زۆربەی  بەاڵم  دەدا،  نیشان  خۆیان 

بەتایبەت  دادەنا.  دواكەوتوو  و  كۆنەپەرست  بە 

ئەگەر كەسێك لەسەر بیروباوەڕی ناسیۆنالستی 
و نەتەوایەتی پێداگر بووایە یان بیویستایە بەناوی 

دین و مەزهەبەوە بێتە مەیدانەوە.. ئەو تاو و یاوەی 

پەردەیەكی  ماركسیست-لینینستی  ئایدۆلۆژی 

بەسەر چاو و گوێیاندا هێنابوو كە هیچ كەسیان 

لەگەڵ  هەرقسەیەك  نەدەبینی،  لەخۆیان  جگە 

پێیان  نەگرتایەتەوە  یەكی  ئەوان  بۆچوونی  و  بیر 

پڕوپووچ بوو”)18(. بە بۆچوونی ئیمامی گەوەرترین 

هۆكار كە بووە بەرەبەست لە نزیكبوونەوەی هێزە 

كوردییەكان لەیەكتری بریتیبوو لە قبووڵنەكردنی 
یەكتری)19(. 

هێزە  گەشەكردنی  لەزەمینەكانی  یەكێك 

ڕەخساندنی  لە  بریتییە  مەدەنییەكان  و  سیا�شی 

دەرگاكانی  كردنەوەی  و  ئارام  هەوایەكی  و  كەش 

زادە  موفتی  دەردەكەوێت  وەك  گفتوگۆ، 

دواتر  و  بسازێنێت  زەمینەبە  ئەم  ویستوویەتی 

بۆیە  بیقۆزێتەوە،  ڕەوتەكەی  گەشەكردنی  بۆ 

سنە  شاری  خەڵكی  مانگرتنی  ڕۆژی  لە  دەبینیت 

لە مزگەوتی گەورەی ئەو شارە وتارێك پێشكەش 

دەكات و هەموو الیەك لە هاواڵتیانی كوردستان 

)سنە( بەڕاست و چەپیانەوە بانگهێشت دەكات بۆ 

دانبەخۆداگرتن و زیندووكردنەوەی گیانی برایەتی 

لە  ئەحمەد  كاك  “ئەگەر  قبووڵكردن،  یەكتری  و 

گلەیی  وردە  پێشووتریدا  وتارەكانی  و  كۆبوونەوە 

وتارەی  لە  ڕۆژەداو  لەو  هەبووایە  چەپەكان  لە 

و  نەرم  بەزمانێكی  زۆر  سنەدا  گەورەی  مزگەوتی 

قسەی  یەكێتی  و  برایەتی  لەسەر  پێداگریكردن 

كردووە”)20(. 

بەمشێوەیە  مانگرتنەكە  ڕووداوی  كورتەی 

بەرەو  بارودۆخی شاری سنە  ئەوەی  دەبێت: دوای 

دەكەوێتە  هاواڵتیان  ئاسای�شی  و  دەبرێت  ئاڵۆزتر 

دەكەن  دەست  شار  خەڵكی  مەترسییەوە،  ژێر 

ئەو  گەورەی  مزگەوتی  لە  كۆمەڵی  مانگرتنێكی  بە 

ناوەند  حكومەتی  لە  داوا  لەهەمانكاتدا  شارە، 

دەكەن بەشداری ڕاستەوخۆ بكات و هەوڵی جدی 

ڕێگایەك  نەخشە  دانانی  دامركاندنەوەو  لە  بدات 

چوار  مەبەستەش  ئەم  بۆ  بارودۆخە،  ئەو  بۆ 

نوێنەر لەشاری سنەوە بەرەو تاران بەڕێدەكەن بۆ 

كۆبوونەوە لەگەڵ خودی )موهەندیس بازرگان(، 

سدیقی  مەال  )حاجی  بەڕێزان  نوێنەرانە  لەو  دوو 

و  دەچن  ئەمان  بووە.  یونس(ی  ئاغا  و  عەالیی 

بەاڵم  كۆدەبنەوە.  ناوەند  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ 

هەندێك  دەردەكەوێت  وا  داخە  جێگەی  ئەوەی 

دەبێت  كە  وابووە  بڕوایان  لەناوەند  سیاسیش 

ببنەوەو  چەپەكان  ڕووبەڕووی  زەبر  و  بەهێز 

لێیان بدرێت و دەربكرێن، ئەحمەدی موفتی زادە 

چوار  لیژنە  ئەو  ناو  كەسانی  لە  زانیارییەی  ئەم 

لەال  ئەوەی  تر�شی  بۆیە  بیستووە،  كەسییەوە 

بكرێت  جێبەجێ  بۆچوونە  ئەم  دەبێت،  دروست 

پێشنیارێك بكەن  ئاوا  بە  بڕوا  و ئەم مانگرتووانە 

حیزبانە  ئەو  ڕووبەڕووی  شەڕ  بە  هەوڵبدەن  و 

ڕۆژە  ئەو  دەیگێڕێتەوە  ئیمامی  وەك  بۆیە  ببنەوە، 
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موفتی زادە لەمزگەوتی گەورەی سنە وتارێكی زۆر 

نیشتمان پەروەرانەی دڵسۆزانە پێشكەش دەكات 

لە  وتاریدا،  ئەحمەد  كاك  عەسر  نوێژی  “دوای 
وتارەكەیدا خەڵكی بانگكرد بۆ ئارامی و خۆڕاگری 
بەرامبەر ناكۆكییەكان و برا چەپەكان بۆ هاوكاری 

سروشتی  مافی  دابینكردنی  بۆ  جەماوەر  لەگەڵ 
كە خواد داوییە بە نەتەوەی كورد و دەستهەڵگرن 

و  هاوكاری  بۆ  بانگكرد  هەمووانی  توندوتیژی.  لە 

زۆر  بەتایبەتی  بەرەكی.  چەند  البردنی  و  یەكێتیی 

برادەرانەش  ئەو  لەسەرئەوەی  كرد  پێداگری 

)مەبەست كۆمەڵە و چریكەی فیدای( هەر ڕۆڵەی 

ئێوەن، ئێوە هەوڵبدەن كە ناكۆكی نەمێنێ و دژایەتی 

بنێننە گۆڕ. دەیگوت دەبێت بەئارامی لەگەڵ یەكتر 

بم  دەخیلتان  دەیگوت  بكەن،  هەڵسوكەوت 

پێكهێناوە  ناكۆكییەكیان  برادەرانەش  ئەو  ئەگەر 

حەوسەڵە  و  سەبر  بە  ئەوان  جەماوەر  ئێوەی 

ناچاربكەن، لە توندوتیژی دژی ئەوان خۆبپارێزن. 
كاری  بڕێك  دەپاڕێمەوە  لێتان  لێدەكەم،  تكاتان 

خوا  بەوەی  نەكات  ناچارتان  ئەوان  ناڕەوای 

بەدەستی  كوردێك  خوێنی  قەترەیەك  نەخواستە 

كوردێك بڕژێت، بە هاوكاری و سەبر و یەكدڵی و 

لێبوردەیی هەموو شتێك چارەسەر دەكرێ. دەزانم 

دڵتان  و  توڕەن  زۆر  هەیە  هۆیەك  هەر  بە  ئێوە 

دەردە دارە، بەاڵم هەرچی بێت ئەوانە برا و كوڕی 

ئێوەن، نەكا خوانەخواستە مەبەستێكی خراپتان 

بۆ  دووبارە  لێدەكەم  داواتان  لەگەڵیان.  هەبێت 

خاتری خوا مەبنە هۆی ئەوەی كە ئاو لێڵ بكەن 

ئەوەی  وتارەدا  لەم  ال”)21(.  هەردوو  دوژمنانی  بۆ 

و  تفەنگ  زمانی  بووە  گرنگ  ئەحمەدەوە  بەالی 

دیكەوەش  لەالیەكی  گۆڕێ،  نەیەتە  ڕشتن  خوێن 

ئەوە دەردەكەوێت، كە ئەو شتێكی بیستووەو لە 

ڕۆژهەاڵت  بارودۆخی  بۆئەوەی  ئاگادارە  هەوڵێك 

بەاڵم هەر دوای  بڕوات،  بەرەو خوێنڕێژی و شەڕ 

ئەم وتارە لەناكاو كەسێك لەناو جەماوەرەكەدا بە 

تفەنگێكی )ژێ�شێ(وە هەڵدەستێتەوە و تفەنگەكەی 

بەرزدەكاتەوە و دەقیڕێنێت “ڕابەر، بەخوا ڕازی بیت 

و ڕازی نەبیت ئێمە لێیان نابوورین و هێرش دەبەینە 

سەر بنكەكانیان”. دوای ئەوەی ئەم قسەیە لەناو 

جەماوەرەكەدا دەكات لەمزگەوت دەچێتە دەرەوەو 
دەكەون  شوێنی  لەئامادەبووان  زۆر  ژمارەیەكی 

بەجێدەهێڵن!  وتارداندا  لەكاتی  زادە  موفتی  و 

دەچێتە  لەكۆنترۆڵ  بارودۆخەكە  بەجۆرێك 

دەرەوە! “قەت ئەوەندە كاك ئەحمەدم بەناڕەحەتی 

بە  نەڕۆن،  لەخەڵكەكە  هاواریكرد  نەدیبوو، 

قسەیان نەكرد. ئەمجار هاواریكرد لەو مامۆستا و 

مەالیانە كە لەوێ بوون و گوتی مامۆستایانمان! بۆ 

خاتری خوا فریا كەون! بەری ئەو هێرشە ناڕەوایە 

بگرن، بۆخۆ�شی بە پەلە ڕۆیشتە دەرەوە. ئێمەش 

بە شوێنیدا ڕۆیشتین. كە چووینە دەرەوە هەزاران 

لە  دان  دروشم  و  هوڕاكێشان  بە  ئاوا  كەس 

مزگەوتی جامیعەوە بە شەقامی شاپوری پێشوودا 

سەرەوخوار بەرەو مەیدان بەڕێكەوتین... ئێمەش 

ئوتومبیل  بە  نەبێت  ئەوە  نەبوو  چارەمان  هیچ 

لە  )قەتارچیان(  چەمی  ڕوومانكردە  پیادە  بە  و 

بوو  بڕ(  )كورت  سەربڕ  كە  كۆاڵنانەوە  كوچەو 

بەرەو مەیدانی ئیقباڵی پێشوو بەڕێكەوتین، چونكە 
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جەماوەرەكە دەبوو بچوایەتە مەیدانی ئەم بەر و 

بۆ  بڕۆشتایە  وەیسا(  )مەاڵ  پردی  بەسەر  لەوێوە 

)شە�شی  شەقامی  بۆ  لەوێوە  و  ئیقباڵ  مەیدانی 

چەپە  حیزبە  بنكەی  چونكە  پێشوو،  بەهمەن(ی 

چەكدارەكان كە بریتیبوون لە چریكەی فیدای و 

جەمعییەت )كە لە دوایدا لەگەڵ چەند گرووپێكی 

نزیك  لە  شۆڕشگێڕ(  كۆمەڵەی  بوونە  بچكۆلە 

ئێمە  گرتبوو.  سەنگەریان  )ئەدەب(  شەقامی 

لەكەسایەتییەكانی  زۆرێك  و  مەالیان  دەستەی 

بانەی، بۆكانی و مەریوانی، كە  سنەیی، سەقزی، 

كاك  ڕێنمای  بە  پێكهێنابوو،  زۆرمان  جەماوەرێكی 

ئەحمەد، زووتر لە جەماوەرە تووڕەكە گەیشتینە 

بەرییەدا  تەنگە  لەو  ئیقباڵ،  مەیدانی  ئەوەڵی 

ڕیز  �شێ  دوو  ڕاوەستاین،  بەڕیز  سینەماكە  لەبەر 

بە ڕیز وەستان.  باقییەكەی ڕیز  لەپێشەوەو  مەال 

ببینە  ئێمە هەموو دەستمان لەیەك هەڵپێكا كە 

هێزی بەرگری ... كاتی نوێژی شێوان بوو جەماوەر 

دەستووریدا  ئەحمەد  كاك  پێشەوە.  گەیشتە 

شێوان  بانگی  گوتی  هێنا.  دەستیان  بڵندگۆیەكی 

بدەن. لەوێ بانگ گوترا و جەماوەریش كەئەوەیان 

خۆیان  لەجێی  و  كەوتن  حەرەكەت  لە  زانی 

دانیشتن. باوەڕبكەن سەرەتایان لەمەیدانی ئیقباڵ 

)ئازادی – ئێستا -( بوو، دواییەكەیان لە مەیدانی 

گەورە الی مزگەوتی والی بوو. كاك ئەحمەد وتارێكی 

زۆر دڵسۆزانەی دا و خەڵكی بانگكرد بۆ ئارامی، تا 
ئەندەزەیەك لە پیالنەكەی تێگەیاندن و هۆشداری 
هەرلەوێ  بوو  شێوان  نوێژی  كاتی  چونكە  پێدان. 

هەركەس دەستنوێژی هەبوو نوێژیانكرد. ئیتر ئەو 

پیالنە سەری نەگرت و جەماوەر بەرە بەرە باڵوەیان 

بۆ  هەوڵەشێلگیرانەی  ئەم  لەگەڵ  لێكرد”)22(. 

ڕوونەدانی شەڕ! بەاڵم دواجار وایان باڵوكردەوە كە 

موفتی زادە فتوای جیهادی لەدژی هێزە چەپەكان 

ئەوان  جیهادی  بۆ  خەڵكی  ئێوارەیە  ئەو  و  داوە 

ئەحمەدی  دواجار  و  بەمشێوەیە  بەڕێكەوتوون. 

موفتی زادە بارودۆخی ئەو ئێوارەیەی سنە كۆنتڕۆڵ 

و  شەڕ  هەڵگرساندنی  بۆ  پیالنەی  ئەو  و  دەكات 

تێوەگالنی موفتی زادە داڕێژرابوو پوچەڵ دەكاتەوە 

و سەرناگرێت. بەاڵم دواجار ئەم هەواڵنە ناتوانن 

چەكدار  هێزێكی  دواتر  و  بگرن  پیالنەكان  بە  بەر 

كوردەوە  مسوڵمانی  پێشمەرگەی  هێزی  بەناوی 

دروست دەكەن و جەنگ دەهێننە ناو ماڵەكانەوە.

پێشمەرگەی مسوڵمان و  

سەرەتای دەركەوتنیان

مانگەكانی  لە  بابەتانەی  لەو  دیكە  یەكێكی 

كۆچی  دوای  تر  بەتایبەتی  و  شۆڕش  سەرەتای 

كرماشان  بەرەو  یارانی  و  زادە  موفتی  ئەحمەدی 

و  سەرقاڵی  و  باسوخواس  جێگەی  دەبێتە 

گرفتێكی زۆر بۆ موفتی زادە و ڕەوتەكەی بریتییە 

كوردی  لە  چەكدار  هێزێكی  دروستكردنی  لە 

و  كرماشان  لە  بەتایبەت  ڕۆژهەاڵت  شارەكانی 

)جوانڕۆ،  شارەكانی  بۆ  تەشەنەكردنی  پاشان 
هێزی  بە  كە  مەریوان()23(  و  پاوە  كامیاران، 

ناودەردەكەن.  كورد(  مسوڵمانی  )پێشمەرگەی 

پڕچەكە  هێزە  ئەم  مەبەستەكانی  و  چیرۆك 

سەرنجە  جێگەی  ئەوەی  بەاڵم  جیاوازە،  كوردە 

لە قۆناغێكدا كەس نایەوێت خۆی بكاتە خاوەنی 
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كەسێكی  دەداتە  خاوەندارییەتی  هەرالیەنەو  و 

دیكە! لەوەش گرنگتر ئەوەیە دەسەاڵتی ناوەندی 

كۆكردنەوەی  بۆ  كە  هێزەكەن  سەرپەرشتیارانی  و 

ئەندام دەیدەنە پاڵ ئەحمەدی موفتی زادە، بەاڵم 

قورئان  مەكتەب  لە  لێدان  بۆ  كوردییەكان  هێزە 

زادە  موفتی  هەوڵدەدەن  ناوبانگی  خراپكردنی  و 

سەربازییە  هێزە  ئەم  ڕێكخەری  و  بەدامەزرێنەر 

بناسێنن!

هەرەوەك ئاماژەی بۆ كرا، لە ڕۆژان و مانگەكانی 

دوای شۆڕشدا شارەكانی دیكەی ئێران كەم كەم 

بەرەو ئارامی دەڕۆیشتن، بەاڵم ناوچە كوردییەكان 

ملمالنێیەكی  مەنزڵگەی  ببووە  بەپێچەوانەوە 

قور�شی سیا�شی و سەربازیی، كۆمەڵێكیان لە هەر 

دەهاتنە  نەبوایەتەوە  جێگەیان  ئێراندا  شارێكی 

ناوشارە كوردییەكان و دەستیان بەچاالكی دەكرد 

و  شا  سەردەمی  پاشماوەی  لەمانە  بەشێك  كە 

بەداخەوە كوردەكانیش  بوون)24(!  دەزگای ساواك 

بارودۆخەكە  تێوەگالبوون،  پیالنەوە  لەم 

دەسەاڵتی  دەرچووبوو،  لەكۆنترۆڵ  بەجۆرێك 

و  كوردییەكان  ناوچە  لە  نائومێدبوون  ناوەند 

پاشەكشەی پارسەنگی هێزی دەوڵەتەكەی بازرگان 
سەقامگیری  بۆ  كاریانی  بەرنامەو  سەدر،  بەنی  و 

كوردییە  هێزە  گۆڕیبوو.  بەتەواوەتی  كوردستان 

بە  بڕوایان  لەبەرئەوەی  بەدەستەكانیش  چەك 

ناوەند نییە هەرچی دەرفەتیان دەدرێتێ زیاتر هەنگاو 

سەروبەندەدا  لەم  دەنێن!  تفەنگ  زمانی  بەرەو 

دروست  فەرمی  بە  چەكدار  هێزێكی  دەبێت 

تفەنگ  زمانی  شێوە  بەهەمان  ئەمانیش  بكرێت، 

دەكەن تاكە هۆكاری گەڕاندنەوەی سەقامگیریی و 

ئارامكردنەوەی ناوچەكە، ئەم هێزەش ناوی خۆیان 

دەنێن پێشمەرگەی مسوڵمانی كورد.

هێزە  ئەم  دروستكردنی  بیرۆكەی  سەرەتای 

چەكدارە لەو كاتەوە دەست پێدەكات كە )محەمەد 
پۆل  پۆل  ئەوەی  “لەجیاتی  دەڵێت  بروجەردی( 

گەنجە شیعەكان لە كوردستان بە كوشت بدەین 

لەبەرامبەر  كوردەكان  كە  بكەین  كارێك  دەبێت 
داری  لە  ئەگەر  لەبەرئەوە  بوەستن.  یەكەوە 

وشكیش بووە دەبێت پێشمەرگەی كوردی دەوڵەتی 

دروست بكەین”)25(. بەاڵم هەندێكی دیكە بڕوایان 

بڕوایەكی  بوونی  بۆ  دەگەڕێتەوە  بیرۆكەكە  وایە 

ئێرانییەكەی  دەسەاڵتدارە  هێزە  لەناو  قووڵ 

ناوچەكەدا بەوەی “ڕۆڵی خەڵكی و بەرقەراركردن 

ڕێگەی  لە  ئارامیی  و  ئاسایش  جێگیركردنی  و 

خەڵكییەوە بۆ خەڵكی، كە بریتییە لە یەكێك لە 

تایبەتمەندییەكانی سیاسەتی )بەجەماوەرییكردنی 

ئاسایش( لە بەڕێوەبردنی قەیرانی كوردستاندا”)26(. 

یەكێك  لەزاری  هێزە  ئەم  پەیدابوونی  چیرۆكی 

“ئێمە  شێوەیەیە  بەم  لەدامەزرێنەرەكانییەوە 

پێشمەرگەی  لە  كەس   25 بووین  مەریواندا  لە 

شەڕێك   )19/07/1979( تیردا   23 لە  مسوڵمان، 

كران  شەهید  كەس  كۆمەڵێك  و  حەبیب  كراو 

لەشار  و  شەڕمانكرد  كەمەوە  ژمارە  بەم  ئێمەش 

دێهاتەكانی  بۆ  چوون  و  دەرمانكردن  و  ڕاوماننان 

تا ماوەیەك لەشاردا دانیشتین و  دەوروبەر. ئێمە 

ئەوان دووبارە هاتنەوە، ئێمەش بەو ژمارە كەمەو 

وامان  هیچێكی  كە  كەمەوە  تفاقە  و  چەك  بەو 
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لەمەریوان  ئیتر  و  هەڵساین  ئەمجارە  پێنەبوو، 

دەرچووین و چویین بۆ كرماشان، لەوێ بووین بە 

دوو دەستەوە، دەستەیەكمان ئەوەبوو كە بچین 

ڕێكەوت  وا  خومەینی(،  )ئایەتوڵاڵ  ئیمام  الی  بۆ 

ئەم شتە بەر من و محەمەدی برام و باوكم كەوت 

كەبچین بۆ خزمەت ئیمام، هاتین بۆ فڕۆكەخانە 

و بینیم )شەهید چەمەران(یش لەوێ بوو، ئەویش 

دەچن؟  كوێ  بۆ  وتی  هەبوو،  موحیبەتی  زۆر 

وتمان دەمانەوێت بچین بۆ خزمەت ئیمام و با�شی 

چووینە  ئێمە   ... كرد  ئەویش  بۆ  ڕووداوەكانمان 

بوو،  دوانیوەڕۆ  دووی  كاتژمێر  ئیمام  خزمەت 

یەكسەر  دەقیقەیەك  دە  دوای  و  ئەوێ  چووینە 

سپییەوە  بەجلێكی  ڕەهبەر  بینیمان   ... بینیمان 

هاتە دەرەوە .. فەرمووی بەخێر بێن یاخوا ... بۆچی 

ئاوایەو  بارودۆخەكە  قوربان  وتمان  هاتوون؟ 

ئێمە هاتووین 25 كەس پێشمەرگەی مسوڵمان و 

زۆرمان بۆ هاتووە، توانای بەرگریمان نەبووە، بەاڵم 

زەعیفە”)27(.  ئیمكانیاتمان  و  بەهێزە  ڕۆحییەتمان 

ئەم  كێن،  ئێوە  لێدەكات  پرسیاریان  ئەوەی  دوای 

دەستەیەش لەوەاڵمدا دەڵێن “ئێمە پێشمەرگەین 

و مسوڵمانین، ئێمە خۆمانمان ناوناوە پێشمەرگەی 

مسوڵمان، واتە خۆمان فیدای شۆڕش و ڕەهبەر 

پێخۆشبوو”)28(.  زۆر  قسەكەس  ئەویش  كردووە، 

هیچ  دەردەكەوێت  گێڕانەوەیەدا  لەم  وەك 

دەیەوێت  دەسەاڵت  كە  ناكرێت  بەوە  ئاماژەیەك 

بكات،  ئاڕاستە  ڕێكخراوەیی  بەشێوەیەكی  خەڵكی 

بەڵكو زۆرتر قسە لەسەر خۆڕسكبوونی هێزەكە 

الیەنێكی  هیچ  نادرێتە  خاوەندارێتی  و  دەكرێت 

دەكات  لەوە  باس  لەهەمانكاتدا  دیاریكراو، 

ڕووبەڕووبوونەوەی چەكدارییان هەبووە، بەمەدا 

توانیویانە  شوێنێكەوە  لە  هێزە  ئەم  دەردەكەوێت 

دەستیان بە چەك بگات. بەاڵم دواتر دەردەكەوێت 

ئەم هێزە بۆخۆی ڕێ و ڕەسمێكی سەربازییان  كە 

وەرگیراو  “ئەندامی  وەرگرتن  ئەندام  بۆ  هەیە 

و  شەڕ  كەتیبەكانی  و  لەیەكە  ئەوی  لەگەڵ 

مانۆڕیدا جێگیر دەكران، پارێزگارییان لەناوچەكانی 

دێهاتەكان  و  شار  ناوچەی  ئەستۆ.  گرتە  خۆیان 

دابەشكرابوو،  ئارامییان  و  ئاسایش  ئاستی  بەپێی 

بۆ  هێزی  ئەمنی  بارودۆخی  بەپێی  ناوچەیەک  هەر 

دادەنرا، ئەو ناوچانەی هێزی شۆڕشگێڕی لێبووە 

لە  دادەنراو.  كاردا  ئەولەوییەتی  لە  بووە  نائارام  و 

قۆناغی دووەمدا و پاش ئەوەی كەسەكان ناونوس 

ناونیشانی  و  دەكران  پڕچەك  لێیان  دڵنیابوون  و 

تەنانەت  پێدەدرا”)29(.  مسوڵمانیان  پێشمەرگەی 

تایبەتییان  سەربازگەی  كرماشان  ناوچەی  لە 

پاسدارانەوە  سوپای  لەالیەن  و  كردوونەتەوە  بۆ 

ڕاهێنانیان پێدەكراو.

لە  حەیدەری  عەلی  محەمەد  بەهەرحاڵ، 

وەرگرتن  سەربا�شی  دێتە  گێڕانەوەكەیدا  درێژەی 

ئایەتوڵاڵ  خودی  لەالیەن  هێزە  ئەم  ناونانی  و 

كە  بڕیاریدا  “ئیمام  ئەوە  لەدوای  خومەینییەوە: 

سازمانێك بەناوی سازمانی پێشمەرگەی مسوڵمان 

دانیشتنە  ئەم  لەدوای  بكرێت”)30(.  دروست 

بینینی  بۆ  دەبرێن  كورد  لە  دەستە  ئەم  كورتە 

“هەموو  لەوێ  و  )خبرگان(  شارەزایان  لیژنەی 

دەركرا:  بەیاننامەیە  ئەم  و  كۆبوونەوە  بەرپرسان 
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كە بەڵێ شتێك بەناوی )سازمانی پێشمەرگان(ەوە 

دروستكرا:  ناوەوە  دوو  بۆ  سازمان  بۆیە  دابنرێت، 

مسوڵمان،  پێشمەرگانی  سازمانی  یەكێكیان 

لەوێدا  ئیسالمی.  وەحدەتی  سازمانی  یەكێكیش 

ئەم دوو لقە دەمەزراو ناسێنرا، پاشان هاتینەوەو 

ئەوەی  دانرا”)31(.  بۆ  مقەڕمان  كرماشاندا  لەناو 

شەڕو  هەوڵیانداوە  هێزە  ئەم  ئاشكرایە،  لێرەدا 

دەرفەتێك  بكەنە  مەریوان  شاری  پێكدانەكەی 

دواتر  كە  دەركەوتنیان،  و  خۆیان  ڕاگەیاندنی  بۆ 

كات  هەڵبژارندنی  لە  جۆرە  ئەم  دەردەكەوێت 

پیالنی پێشوەختە بوو. هەر ئەمەش وادەكات هێزە 

كوردییەكان بە تایبەت )كۆمەڵە و چریكی فیدایی 

وەك  زادە  موفتی  ئەحمەدی  جوتیاران(  یەكێتی  و 

كەسایەتی پشت هێزەكە دەبینن، چونكە كوژرانی 

ژمارەیەك لە الیەنگرانی مەكتەب قورئان لەالیەن 
ئەندامانی یەكێتی جوتیاران و هێزەكانی ناو شاری 

ڕاستەخۆ  هەروەها  پوشپەڕدا،   23 لە  مەریوان 

كە  وادەكات  كاتەدا  لەو  هێزەش  ئەم  دەركەوتنی 

نێوانیاندا!  لە  بكەن  پەیوەندییەك  بە  هەست 

لەگەڵ ئەمەشدا سەرچاوە فارسییەكان )محەمەد 

ئەم هێزە دەناسێنن  بە دامەزرێنەری  بروجەردی( 

نەخشە  و  گفتوگۆ  بۆ  تاران  دەچێتە  ئەوەی  و 

ئاماژە  ئەویشدا  لەپاڵ  ئەوە،  هێزە  ئەم  كێشانی 

دەكەن  مورادی(  ەللا  محەمەد  )حاجی  ناوی  بە 

“بەپێی سەرچاوەی مێژوویی تۆماركراو لە فەیلەقی 

لەگەڵ  میهر  پێگەی  گفتوگۆی  و  بەیتولقود�شی 

مەیدانی  دێرینەكانی  پێشمەرگە  لە  ژمارەیەك 

شەهید  پارێزگایە،  لەو  قوربانیدان  و  خەبات 

بروجەردی فەرماندەی فەیلەقی سوپای  محەمەد 

هەندێك  هاوكاری  1980بە  پایزی  لە  ڕۆژئاوا 

پێشمەرگەی  سوپای  دیكە  فەرماندەكانی  لە 
مسوڵمانی دامەزراند”)32(. واتە لە دیدگا و تۆماری 

و  هەیە  دیكەی  خاوەنێكی  هێزە  ئەم  فارسەكاندا 

پاڵەوانەكە ئەوە. هۆكاری دروستبوونەكە�شی ئەو 

و  كوردییەكان  هێزە  بااڵدەستبوونەی  و  پشێوی 

نانەوەی پشێوی و نارامیی لە ناوچە كوردییەكان و 

ئازاربایجانی غەربی، هەروەها فتواكەی )مامۆستا 
عوسمان( كە دەڵێت: هەر پێشمەرگەیەك سەری 

چوونە  ببڕێت  ئیسالمیی  شۆڕ�شی  پاسداری  دە 

فارسەكانیش  بۆ  دەبێت)33(،  واجب  بۆ  بەهەشتی 

جەنگێكی  بۆ  جەنگەكەیە  گۆڕینی  واتای  ئەمە 

مەزهەبی.

دەبێت  بەكار  دەست  هێزە  ئەم  لەكۆتایدا 

و  پێدەكات  دەست  سەربازییەكانی  چاالكییە  و 

هێرش  داڕێژراویاندا  بۆ  بەرنامە  كاری  لەیەكەم 

لەماوەیەكەدا  و  كامیاران  شاری  سەر  دەكەسە 

دەتوانن هێزە كوردییەكە لەو شارە بكەنە دەرەوە. 

بۆ  هێز  گەڕانەوەی  سەرەتای  دەبێتە  ئەمەش 

كوردییە  هێزە  ئەم  چونكە  پاسداران،  سوپای 

لەبەرئەوەی لە هۆز و كەسایەتی و خەڵكی ناوچەكە 

ناوچەكانەوە  و  شار  لەبارەی  دروستكرابوون 

هێزە  بەرچاوڕوونی  دەبوونە  و  بوون  زانیاری  پڕ 

فارسییەكە و لەماوەیەكی كەمدا دەیانتوانی شار 

لەناو  بۆیە  هەر  دەست،  بگرنەوە  ناوچەكان  و 

بەناو  )جاش(ەكە  هێزە  بە  كوردیدا  كۆمەڵگەی 

بانگن.  
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ڕۆڵ و تێڕوانینی موفتی زادە بۆ دروستبوونی 

هێزی پێشمەرگەی مسوڵمان

بەپێی سەرچاوە فارسییەكان هیچ بەڵگەیەك 

لەبەردەستدا نییە دەربارەی ڕۆڵی ئەحمەدی موفتی 

ئەوەی  بەاڵم  ئەم هێزەدا،  لە دروستبوونی  زادەیە 

سەروبەندی  لە  كراوە،  بۆ  ئاماژەی  و  ئاشكرایە 

دەركەوتنی ئەم هێزەدا چەند ڕووداوێكی نەخوازراو 

شوێنكەوتوانی  و  الیەنگران  بەسەر  كوشتن  و 

هێزە  لەالیەن  دەهێنرێت  قورئاندا  مەكتەب 

چەپەكانەوە لە مەریوان و سنەدا. وەك “هەڵكوتانە 

برایان،  �شێ  كوشتنی  )نمكی(  بنەماڵەی  سەر 

كوشتنی:  هەروەها  )شلبی(،  براكانی  كوشتنی  و 

محێدین  بەهاران،  صدیق  ئاروەند،  شەهاب 

مەریوان”)34(.  لە  ڕەشیدی  ساڵەح  ئازەرپیران، 

هەروەها ئەو كۆمەڵكوژییەی لەسەرەوە ئاماژەی بۆ 

كرا لە شاری مەریوان و لە بینا تەواو نەبوووەكەی 

دیارە   .)19/07/1979( لە  ساواكدا  ڕێكخراوی 

هەڵویستی  ڕووداوانەوە  ئەم  لەبارەی  زادە  موفتی 

هەبووە و قسەی كردووە)35(، بۆیە وا دەركەوتووە 

ئەو پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە لە دروستكردنی 

دەبێت  یەكێك  بەپێچەوانەوە  بەاڵم  هێزەدا!  ئەم 

گرووپە  ئەم  بۆئەوەی  سەرسەختەكان  لەڕێگرە 

چونكە  نەبن،  بەكار  دەست  و  نەبێت  دروست 

عەلی  )محەمەد  تاران  چوونە  دەستەیەی  ئەو 

بۆ  زادەوە  موفتی  بەالی  هاوڕێكانی  و  حەیدەری( 

شەڕكردن  بۆ  چوون  وەرگرتن  ئیزن  لە  جۆرێك 

شەڕ  بۆ  خۆیان  لەتاران  گەڕانەوەیان  لەدوای  و 

كوژییەی  برا  و  ناوخۆیی  شەڕە  ئەو  کرد.  ئامادە 

نەبێت،  دروست  هەوڵێكیدا  هەموو  ئەو  ڕوویدا، 

كورد  بەدەستی  زۆر  كوردێكی  و  دەبێت  دروست 
ئاگرێك، كەخۆی هەڵگرسێنەری  دەبێتە قوربانی 

الیەنگەلێكی  و  كەسان  بۆ  بەڵكو  نییە،  سەرەكی 

دیكەی دەكات.
چەكداری  هێزی  دروستبوونی  دوای 

ئەوە  دەنگۆی  ڕاستەوخۆ  مسوڵمان  پێشمەرگەی 

ئەحمەدی  و  قورئان  مەكتەب  باڵوكراوەتەوە 

وەك  بەرنامەیەن،  ئەم  لەپشتەوەی  زادە  موفتی 

تاوەكو  وتراوە  لەبەرئەوە  ئەمەش  دەردەكەوێت 

خەڵكی بێن و ناوی خۆیان لەناو ئەم هێزەدا بنووسن 

بەاڵم  براكان!  شەڕی  بڕۆنە  و  چەك  دەستبدەنە  و 

هەر زوو ئەحمەد هەوڵدەدات ئەم دەنگۆیە بەدرۆ 

سەرەتا  ڕێگەیەكەوە،  چەند  لە  ئەمەش  بخاتەوە، 

نامەی ڕاستەوخۆ دەنووسێت بۆ بەرپرسانی تاران 

بەیاننامە  پاشان  مونتەزری(،  )ئایەتوڵاڵ  لەوانە 

دەنووسێت و بە تیراژی 3000 دانە بەناو شارەكانی 

لەمزگەوتەكانی  و  دەكاتەوە  باڵوی  كوردستاندا 

ئەمانەشەوە  هەموو  لەسەرو  دەخوێنرێتەوە، 

یان  بەنیازن  وا  لەوانەی  كە�شی   20 دەستەیەكی 

چوونەتە ژێرباری ئەم بیروبۆچوونەوە بانگهێشتیان 

بە  و  كرماشان  لە  خۆی  ماڵەكەی  بۆ  دەكات 

وردودرشتی بەرنامەو پیالنەكانی پشتی ئەم هەوڵ و 

هێز دروستكردنەیان بۆ ڕوون دەكاتەوە. ئەم كارەی 

لەو  هەر  دەداتەوە  دەنگ  جۆرێك  بە  زادە  موفتی 
ڕۆژانەدا دەبێت ڕۆژنامەی كەیهان لە ژمارەی ڕۆژی 

سازمان  گیری  “شكل  دەنووسێت   )17/11/1358(

مردمی پیشمرگان مسلمان كرد از سوی موفتی زادە 
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مورد مخالفت قرار گرفت”)36(، واتە: )دروستكردنی 

ڕێكخراوی جەماوەری پێشمەرگەی مسوڵمانی كورد 

لەالیەن موفتی زادەوە دژایەتی كرا(. هەروەها بەڕێز 

موفتی  هەوڵەكانی  لەبارەی  قورەی�شی  سەعدی 

دەسەاڵت  كارەی  ئەم  ڕووبەڕووبوونەوەی  بۆ  زادە 

و  )ڕوودا  تەلەفزیۆنی  بەرنامەی  گفتوگۆی  لە 

لە  ئەحمەد  “كاك  دەڵێت   )NRT( كەناڵی  مێژوو(ی 

و  سەركۆنە  لە  )1961(دا   1358 ساڵی  ڕێبەندانی 

بەرپەرچدانەوەی تەواوی ئەم گرووپانەدا نامەیەكی 

نوو�شی، ئەو نامەی دابە من و من هێنام لە مزگەوتی 

جامعەی سنە خوێندمەوە، كە هەر جەماعەت و 

خۆیان  خەریكن  منەوە  بەناوی  گرووپێك  دەستەو 

ڕێكدەخەن و چەكدار دەبن و شەڕ لە كوردستان 

هەڵدەگرسێنن دژی ئەو گەلە، ئەوانە لەمن نین و 

من بێ بەریم لەم شتانە. هەر دوای ئەوەش نامەیەكی 

بۆ ئایەتوڵاڵ مونتەزری نوو�شی، هەرلەوێش ئەوە ڕەد 

دەكاتەوە و سەركۆنەی دەكات”)37(. ئەو بەیاننامەیە 

بە   )7/1/1980(  )17/10/1358( بەرواری  لە  كە 

واژۆی خودی موفتی زادەوە نێراوە نووسراوە:

بسم ەللا الرحمن الرحیم

هاواڵتیانی خۆشەویست

و  هەنوكەیی  بارودۆخی  لەبەر  ئاگادارن 

و  ڕووبەڕووبوونەوە  جۆرە  لەهەر  ڕێگری  لەبەر 

ژمارەیەك  لەمەوپێش  ماوەیەك  خوێنڕژانێك، 

لەناوچەكانی  هەندێك  و  سنە  مسوڵمانانی  لە 

ئێران  دیكەی  شارەكانی  بەرەو  كوردستان  دیكەی 

ڕووبەڕووبوونەوەی  كە  لەئێستادا  كۆچمانكرد. 

داگیركەردا  لەگەڵ  ئێران  شۆڕ�شی  و  میللەت 

تەئەكید  بۆ  دووبارە  وەرگرتووە،  دیكەی  فۆڕمێكی 

ڕابردوو،  ڕاگەیاندنەكانی  لەسەر  كردنەوە 
ڕۆژی  چەند  بەیاننامەی  لەنێوانیاندا  هەروەها 

هەمان  لەبارەی  كۆچكردو  برادەرانی  كە  پێشوو 

ڕایدەگەیەنم  بەقەتعی  باڵویانكردەوە،  بابەتەوە 

ڕووبەڕووبوونەوەیەك  هەرجۆرە  دروستكردنی  كە 

و  ئێران  تری  گۆشەیەكی  هەر  یان  كوردستان  لە 

هاندان بۆ شەڕی ناوخۆ و ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ 

لەژێر  كۆمەڵگەدا  توێژەكانی  و  چین  و  گرووپگەل 

نا  یان  ئیسالمی  ناوی  چ  بێت،  هەرناونیشانێكدا 

ئیسالمی بێت، هەنگاوێكە دژی میللەت و بە زیانی 

میللەتی ئێران و ڕاستەخۆ و ناڕاستەوخۆ خزمەتێكە 

و  ئیسالمیی  دژی  و  خەڵك  دژی  ئامانجەكانی  بە 

ئەمجۆرە  لەبەرئەوە  داگیركەر.  هێزەكانی  خاوەن 

هەنگاو و دەستپێشخەریانە سەركۆنە دەكەم.

هەروەها هەواڵ لەمالو ئەوال باڵودەكرێتەوە و 

باس لەوە دەكەن كە كەسانێک هەن دەیانەوێت 

لەڕێگەی  و  بكەن  دەستپێشخەری  بوارەوە  لەم 

سود وەرگرتن لە ناونیشانی ئیسالمی و بەكارهێنانی 

بە  دەبەستنەوە  خۆیان  كاری  بەندە  وێنەی  و  ناو 

و  دەخەمەوە  بەدرۆی  من  ئەمانە  منەوە.هەموو 

ڕێگای  نەخشە  پێچەوانەی  شێوەیە  بەو  كارێكی 

خۆمی ئەژمار دەكەم.

والسالم علینا و علی عبادەللا الصالحین

واژۆ: ئەحمەد موفتی زادە
ناوەڕۆكی نامەكە زۆر ڕوونە و بەئاشكرا بێ بەری 

بوونی خۆی لە هەر جۆرە هەوڵێك بۆ دروستكردنی 

هێزێكی چەكداری لەو شێوەیەی ڕەتكردۆتەوە. 
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تێڕوانینی موفتی زادە بۆ پیالنی پشتی هێزی 

پێشمەرگەی مسوڵمان

شارە  ئاسای�شی  دەرچوونی  كۆنترۆڵ  لە  دوای 

كوردییەكان و بەتایبەت سنە، ئەحمەدی موفتی 

پێداویستی  هەندێك  دەكات  داوا  فەرمی  بە  زادە 

بتوانن  بۆئەوەی  الیەنگرانی  بە  بدرێت  سەربازیی 

بۆ  كار  خۆیدا  ڕاستەوخۆی  چاودێری  ژێر  لە 

سنە  شارەكانی  بۆ  بكەن  ئاسایش  گەڕانەوەی 

چەك  بكرێت  كارێك  هەمانكاتدا  لە  مەریوان،  و 

و  كەسێك  هەموو  دەستی  نەگاتە  بەئاسانی 

بكرێت.  سنوردار  ئاسایشەوە  و  پۆلیس  لەالیەن 

بەرز  داواكاری  جار  چەندین  مەبەستەش  بۆئەم 

بەرپرسان  لەگەڵ  لەگفتوگۆكانیدا  و  دەكاتەوە 

دەردەكەوێت  وەك  بەاڵم  دەكات،  لەسەر  قسەی 

دەسەاڵتی ناوەند و فەرماندە سەربازییەكان ناچنە 

هەتا  پشێوییەكان  داواكارییەكەوە،  ئاوا  ژێرباری 

پێشمەرگەی  كاتێك  بەاڵم  دەبن)38(،  زیاتر  بێت 

پێداویستی  ڕاستەخۆ  دەبێت  دروست  مسوڵمان 

ئامادەیان  و  بەردەستیان  دەخەنە  سەربازیی 

دەكەن بۆ شەڕ، هەر ئەمەشە دەبێتە هۆی ئەوەی 

موفتی زادە دەركەوتنیان بە هەوڵێكی مەترسیدار 

هاواڵتیانی  ئارامی  و  ئاسایش  بۆسەر  بزانێت 

باڵوبوونەوەیان  لە  كردنیش  ڕێگری  بۆ  كورد. 

دەركردنی  لەپاش  هەوڵدان،  بە  دەكات  دەست 

ڕاستەوخۆ  كرا  بۆ  ئاماژەی  بەیاننامەیەیی  ئەو 

داوادەكات كۆبوونەوەیەك لەگەڵ ئەو كەسانەدا 

بۆئەمەش  ئاوا كارێكن،  بدات كەبەنیازی  ئەنجام 

بەوردی  و  دەكات  بانگ  كەسیان  بیست  نزیكەی 

پشتی  ماڵوێرانییەكانی  و  پیالن  و  مەترسییەكان 

زادە  موفتی  دەكات.  باس  بۆ  كارێكیان  ئاوا 

“ئەوكاتە  دەڵێت  كۆبوونەوەیەوە  ئەو  لەبارەی 

خیانەتەو  مسوڵمان  پێشمەرگانی  دەمزانی 

كوردەواریدا  لەناو  كاری  بۆئەوەی  دەوڵەت 

و  دەكردەوە  باڵوی  لەناوخەڵكدا  پێشەوە  بچێتە 

ئەحمەدە،  هی  مسوڵمان  پێشمەرگانی  دەیگوت 

ئێستاش  بكەن.  باوەڕ  مسوڵمانەكان  بۆئەوەی 

ئاگادارم و خەبەرم هەیە لەزۆرێك لە شارو دێهاتی 

و  مەزڵوم  مسوڵمانە،  میللەتە  ئەو  كوردەواریدا 

فەقیرە باوەڕیانكردووە كە پێشمەرگانی مسوڵمان 
بەناوی  خەریكن  ئێستا  هەر  لەكاتێكدا  منە،  هی 

منەوە لە بانە و لەم شارانەدا شیعار دەدەن ]واتە 

لەژێر  خۆم  دەزانن  دەكەن[،  قسە  منەوە  بەناوی 

دەزانن  دەستبەسەرم،  لەماڵەوە  و  چاودێریدام 

چەند كەس لە منداڵە )گەنجە( مسوڵمانەكانمان 

زادە  موفتی  ڕوونكردنەوەیەدا  لەم  گیراون...”)39(. 

بۆئەوەی  لەالیەكەوە  دەسەاڵت  بڵێت:  دەیەوێت 
هێزی  لەناو  بدات  كوردەواری  خەڵكی  هانی 

بكەن  تۆمار  خۆیان  ناوی  مسوڵماندا  پێشمەرگە 

و  وەردەگرێت  ئەو  نازناوی  و  لەناو  سود  هاتووە 

هاوڕایە  الیەنگرو  زادە  موفتی  دەكاتەوە  واباڵو 

لەگەڵ ئەم كارانەدا! لەالیەكی دیكەوە لەماڵەكەی 
چاودێری  ژێر  خراوەتە  لەكرماشان  خۆی 

جگە  ئەمە  دەستبەسەركراوە،  و  ئاسایشەوە 

الیەنگرانی  و  گەنجان  لە  زۆر  ژمارەیەكی  لەوەی 

مەحكوم  و  كراون  توند  لەزیندانەكان  لەوكاتەدا 

دژ  كرداری  هەموو  ئەمانەش  كە  بەزیندانین، 
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لەوەاڵمی  لێدوانەكەیداو  لەدرێژەی  بیەكن. 

ئەوەی چۆنە بەفەرمی بڕیارتداوە ئیتر ئامادە نیت 

ناوەندا  دەسەاڵتی  و  حكومەت  لەگەڵ  هاوكاری 

بكەیت، بەاڵم لەم الوە هاتوویت هێزی چەكدارت 

بەناوی مسوڵمانەوە دروست كردووە، وەك دیارە 

دەڵێت  دەكات،  هاوكاریت  كارە  ئەم  بۆ  حكومەت 

بەهیچ  نەبێت  پەیوەست  كەسێك  گیان!  “كاكە 

درۆ  و  بەڕاستی  گوێ  و  شەرافەتەوە  بنەمایەكی 

نەدات دەتوانێت هەموو قسەیەك بكات، هەموو 

و  بكات  دروست  كەسێك  هەموو  بۆ  تۆمەتێك 

ئەوەیە  بابەتكە  ڕاستی  بەاڵم  بكرێت،  دروست 

لەدوی 6-5 مانگ لە شۆڕش، كاتێك زانیم ئەوانە 

لەسەر  الدەدەن  خەریكە  و  پەیداكردووە  هێزیان 

داوەو خەریكن  لەسەر  وابەڵێنیان  ئەوەی  ڕێگەی 

كەوتمە  كورد،  نەتەوەی  لەگەڵ  بنوێنن  ناڕاستی 

)حوسەینیەی  لە  هەرئەوەنەبوو  بەرهەڵستیان، 

ئیرشاد(دا قسەمكرد، بەڵكو لە )پەیام بە نەتەوەی 

لەچەندین  بوو،  دورودرێژ  نامەیەكی  كە  ئێران( 

نەتەوەی  تەواوی  كە  باسمكردووە  جێگەدا 

و  خائینن  ئەوانە  بزانێت  و  داچڵەكێت  ئێران 

دیكەوە  لەالیەكی  شۆڕشە.  ئەو  بۆ  خراپن  ئەوانە 

ئەو  لەگەڵ  هەیە،  و  نووسیومە  كتێبانەی  ئەو 

بوون  خەریك  ئەوكاتەی  هەروەها  بەیاننامانەدا، 

دروست  مسوڵمان(یان  پێشمەرگانی  )سازمانی 

لەكرماشاندا  هەر  لەوانە  زۆر  ژمارەیەكی  دەكرد، 

20 كەس  ناردم بە شوێنیاندا كە نزیكەی  بوون، 

لەوانەی وا خەیاڵیان بوو ئەو سازمانە دامەزرێنن 

)هاتن( بەوردو دێژی بۆمباسكردن و ڕوونمكردەوە 

كوردستان( )دەربارەی  كتێبی  كەلە  بۆیان، 

ئەوە  حاڵیمكردن   ... باسكردووە  هەندێكیم  دا 

نییەو  خزمەت  ئەوە  كورد،  نەتەوەی  بە  خیانەتە 

سازمانی  خەریكە  حكومەتە  كەئەو  باوەڕمەكەن 

بۆئەوەی  دەكات  دروست  مسوڵمان  پێشمەرگانی 

نەتەوەی كورد ڕزگار بكات، بۆئەوەیە شەڕی ناوخۆ 

دروست بكات، بێن ومەردی مەردانە مەهێڵن ئەم 

شەڕە ناوخۆییە دروست ببێت.

ناوخۆ  لەشەڕی  ئەگەر من كەیفم  پێمووتن: 

بووایە لە كوردستان )سنە( دەمامەوەو نەدەهاتمە 

لە  ئەگەر  زانیم  كاتێك  من  )كرماشان(.  دەرەوە 

كوردستان بمێننمەوە دەبێت توو�شی شەڕی ناخۆ 

ڕووسانە،  و  ئەمەریكایی  گرووپە  ئەو  لەگەڵ  ببم 

تاوەكو  كوردستان،  لە  دەروە  هاتمە  لەبەرئەوە 

ئەم ماڵ ئەو ماڵ نەكەمە دوژمنی یەكتری، با ئەم 

شار و ئەو شار نەكەمە دوژمنی یەكتری، با شار و 

دێهات نەكەمە دوژمنی یەكتری، ئەم دێ و ئەو دێ، 

هەرایەكە  ئەو  یەكتری.  دوژمنی  نەكەمە  برا  براو 

سازیانكردووە  كوردستاندا  لە  ڕووسا  و  ئەمەریكا 

و وردە ووردە خەڵكی وریا دەبێتەوە و دەزانێت ئەو 

كارێك  با  سازیكردووە...  دوژمن  خیانەتەو  هەرایە 
یەكتری  خوێنی  بچێتە  دەستی  میللەت  نەكەین 
وەكخۆی  نەبێت”)40(.  دروست  ناوخۆ  شەڕی  و 

لەسەر  پێداگرییەی  ئەم  دەكات  بۆ  ئاماژەی 

ڕۆژهەاڵتی  لە  ناوخۆ  شەڕی  نەبونی  دروست 

سنە  دەبێت  ئەوەی  دەرئەنجامەكەی  كوردستان 

بیبینێتەوە  ناتوانێت  هەمیشە  بۆ  بەجێدەهێڵێت 

تائەوكاتەی تەرمەكەی دەهێننەوە و لەوێ دەیناژن!
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موفتی زادە لە دانیشتنی لەگەڵ پێشمەرگانی 

مسوڵماندا با�شی ئەجێدندای ترسناكی دەسەاڵتی 

و  كردوون  بۆ  كوردی  بە  بەرامبەر  ناوەندی 

بۆچوونی خۆی بۆ ڕوونكردونەتەوە”دەمزانی لەم 

هەن  ناكەس  و  خائین  دەستەیەكی  حكومەتەدا 

پێیانخۆشە شەڕی ناوخۆ لەناو میللەتی كورددا 
بەگژی  بدەن  دەستەیەك  و  بكەن  دروست 

دەستەیەكی دیكەدا، كەی شەڕی ناوخۆیان تێدا 

دروست بوو ئەوان ئیتر بڕۆن و بۆخۆیان دانیشن 

دەوڵەتە  ئەو  سیاسەتی  جا  لێبدەنەوە.  پاڵی  و 

بەهێزانەش هەروایە: شەڕ لەنێوان نەتەوەكاندا 

دروست دەكەن بۆ قازانجی خۆیان. سەیرمدەكرد 

شەڕ  كوردەواریدا  لەناو  پێیانخۆشە  ئەمانیش 

ئەو  و  مسوڵمانان  لەنێوان  ببێت،  دروست 

دڵنیا  خۆیان  دواتر  و  كۆمۆنیستانەدا  گرووپە 

كوردستان  لە  كۆچەمكرد  ئەو  ببن.  ئاسودە  و 

من  نەبێت.  شەڕە  ئەو  بۆئەوی  دەروە  هاتمە  و 

لەكوردستانداو  ببێت  شەڕ  نەمدەویست 

دەشمزانی ئەو خائینانە شەڕ دەكەن، ئەمەریكا و 

ڕووس فەرمانیان پێكردون شەربكەن، ئەمەریكا 

بكەن  پەیدا  دەسەاڵت  دەیانەوێت  ڕووس  و 

خۆیانەوە.  ڕكێفی  ژێر  بیخەنە  و  لەكوردستاندا 

منیش نەمدەهێشت و دەمزانی ئەمەریكا و ڕووس 

دوژمنی كورد و تەواوی نەتەوەكانی دونیان .... جا 

شەڕی ناوخۆی كەوتە ناو میللەتێكەوە پەنا بەخوا 

ئەو میللەتە وێران دەبێت، دەچێت بە قوڕدا”)41(. 

بۆ  ئەو  مێژووییە،  و  سیا�شی  دیدگا  جگەلەم 

پێشمەرگە  لە  كۆمەڵە  ئەو  پەشیمانكردنەوەی 

شەرعییەكەشەوە  دیدگا  لە  دێت  مسوڵمان 

بوون  پێیوایە  ڕوو،  دەخاتە  خۆی  بۆچوونی 

و  مسوڵماندا  پێشمەرگە  هێزی  لە  ئەندام  بە 

كارێكی  بوونەوە  ڕووبەڕوو  بۆ  هەڵگرتن  چەك 

نادروستە”پێشمەرگە مسوڵمانەكانم حاڵی كردوو 

ئەو  شەرعییەوە  لەڕووی  ئەگەر  برالە  ووتم: 

شەڕە دروست بووایە لە كوردستان نەدەهاتمە 

مەیكەن”)42(.  مەردانە  مەردو  وەرن  دەرەوە، 
بەرواری  )86(ی  ژمارە  بەیاننامەی  لە  هەروەها 

یەكێكە  كە  )17/7/1358(-)9/10/1979(دا 

بارودۆخی  دەربارە  دورودرێژەكانی  لەبەیاننامە 

كوردستان ئەو مەترسیانەی ڕووبەرووی بۆتەوە، 

تا چی  لەوێدا دەنووسێت “خوایە تۆ شایەت بە 

ئەندازەیەك خوێن و گیانی گەنجانی نیشتمانم 

ئەندازەیەكیش  چی  تا  بوو،  خۆشەویست  لەال 

خوێنە  ئەو  لەڕژانی  بكەم  ڕێگری  هەوڵمدا 

خۆشەویستانە، تا چی ئەندازەیەكیش هەوڵمدا 

ئەم شۆڕش – ئەم خوێنی دە هەزار شەهیدە – 

بێتە بەرهەم و بەفیڕۆ نەچێت، تا چی ئەندازەیەك 

ئەم شۆڕشەم خۆشدەویست و لەبەرخاتری ئەو 

فشارو دەردی سەرییەكانم تەحەمول دەكرد”)43(. 

ئەحمەدی  دەردەكەوێت  بەتەواوەتی  لێرەدا 

موفتی زادە چەنێك كاری لەسەر ئەوەكردوە ئەم 

خوێنانە نەڕێژرێن.

هاتووە،  لێدوانەكاندا  بەڵگەنامەو  لە  وەك 

دەبێت  زادە  موفتی  ڕوونكردنەوەیەی  ئەم  دوای 

بكەن  بەشداری  بڕیاریانداوە  لەوانەی  ژمارەیەك 

لەو هێزە چەكداریەدا دەكشێنەوەو بەگوێی موفتی 
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براكانەوە،  كوشتنی  شەڕی  ناچنە  و  دەكەن  زادە 

بەاڵم ژمارەیەكیان وەك )محەمەد عەلی حەیدەری( 

چەكدارە  هێزە  ئەو  و  دەچن  براكەی  و  باوك  و 

خوێنی  ڕشتنی  بەئاڕاستەی  و  دەكەن  دروست 

براكان دەچنە جەنگێكەوە لەهەردوو سەرەوە تەنها 

كۆمەڵگەی كوردی زەرەری تێداكرد.

پەیوەندیكردن لە تارانەوە 

بۆ هەڵوەشاندنەوەی هێزی پێشمەرگە مسوڵمان

بۆ  زادە  موفتی  ئەحمەدی  هەوڵەكانی 

تا  هێزەدا  ئەم  بوونی  دروست  لە  كردن  ڕێگری 

دەكات  پەیوەندی  كە  دەچێت،  ئەوجێگەیە 

زادە  موفتی  واتە  دەسەاڵتەوە،  بەالیەنی 

زەمینەی  هێزەوە  ئەم  لەڕێگەی  بۆئەوەی 

ئاست  چوار  لەسەر  نەسازێت  ناوخۆ  شەڕی 

گەنج  ئەو  هەوڵیداوە  یەكەم  كردووە:  كاری 

لە  بكەن  بەشداری  دەیانەوێت  كەسانەی  و 

مسوڵماندا  پێشمەرگە  هێزی  دروستكردنی 

ڕوونكردنەوەیان  و  بكاتەوە  پەشیمانیان 

پێشتریش  زۆر  بەماوەیەكی  دووەم،  پێبدات، 

سەركردایەتی  لەگەڵ  هەوڵدا  چەندین  لە  و 

هەوڵە  ئەم  لەبارەی  دانیشتووەو  كورد 

داوە)44(،  ڕوونكردنەوەی  مەترسیدارانەوە 

خاوەن  و  بەرپرس  كەسانی  لەگەڵ  سێیەم، 

نفوز و دەسەاڵت لەحكومەتدا قسەی كردوەو 
ئاگاداری  هێزێك  ئاوا  مەترسییەكانی  دەربارەی 

داوە، الیەنی چوارەباڵوكردنەوەی ئاگاداری نامە 

دەزانێت  كاتێك  ئەویش  مزگەوتەكان،  وتاری  و 

هیچ كام لەوانە كاری خۆیان ناكەن! بۆیە دێت 

وەك  دەكاتەوە،  ئاگادار  میللەت  ڕاستەوخۆی 

ئەو  لەسەر  قسە  ئێستا  باسمانكرد.  پێشتر 

 )2/8/1359( لەبەرواری  كە  دەكەین  نامەیە 

ئایەتوواڵ  بۆ  دەینێرێت   )24/10/1980(  –

بەو  تاییبەتە  نامەكەی  بەشێكی  مونەتەزیری. 

و  مسوڵمان  پێشمەرگانی  چەكدارەی  هێزە 

لەبارەیانەوە بە مونتەزری ڕادەگیەنێت: 

هەوڵیاندا  دەسەاڵتدار  “بەرپرسانی 

مسوڵمان،  پێشمەرگانی  سوپاس  دروستكردنی 
ئەم هێزە دەوڵەتییە لەگەڵەئەوەی من زۆر دژی 

بووم پەیوەست بكەن بەمنەوە: تاوەكو گەنجانی 

بكەن،  ناونووس  خۆیان  و  بڕۆن  باوەڕ  خاوەن 

لەناو  بوونی  خۆشەویست  زەمینەی  هەروەها 

ساڵی  بەهاری  لە  بسازێنن.  مسوڵماندا  كوردانی 

لەگەڵ  هاوڕێ  سوپایە  ئەم  كاتێك  ڕابردوودا 

سنە  ناو  دەچنە  دیكەدا  دەوڵەتییەكانی  هێزە 

گوندەكانی  و  شار  دیكەی  ناوچەی  هەندێك  و 

كوردستانەوە، بە بەردەوام بوون لەسەر هەمان 

سیاسەتی هەڵخەڵەتاندن، و پێدانی وێنەو ووتنی 

ئەم  دەوروبەرم،  و  من  لە  پشتیوانی  شیعاراتی 

هەندێك  سنەو  لە  هەر  بەاڵم  كردووە،  كارەیان 

بارودۆخەكەیان  وابیردەكەنەوە  دیكە  ناوچەی 

بارودۆخەكە  هەستدەكەن  كۆنتڕۆڵكردووە 

بە  ڕوونی  بە  جارێك  چەند  تەنانەت  و  گۆڕاوە، 

هەركەسێك  كە  ڕادەگەیەنن،  پێشمەرگەكان 

دانێت  چەك  دەبێت  زادەیە  موفتی  الیەنگری 

كرا  بۆ  ئاماژەی  )وەك  بچێتەدەرەوە!  سوپا  لە  و 

نائاگا  بە شێوەیەكی فێڵبازانە، ژمارەیەك  پێشتر 
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بێ خەبەر  بابەتەكەو  ناوەڕۆكی  لە  بێ خەبەر  و 

سوپا  لە  سوپایە  ئەم  بۆ  من  كردنی  دژایەتی  لە 

زۆر  بابەتێكی  بەاڵم  دەكەن(،  ناونووس  خۆیان 

هەندێك  لە  ئێستاش  ئەمەیە:  سرنجڕاكێش 
دەورەبەری  و  ئازەربایجان  دێهاتەكانی  شارو  لە 

دووبارە  هێزن،  بێ  و  الواز  دەكەن  هەست  كە 

هەمان سیاسەتی پێشتر جێبەجێ دەكەن ]واتە 

مەبەستی  بۆ  ئەحمەد  ناوی  تەڵەكە  و  بەفێڵ 

دەیان  دەگات:  هەواڵ  دەهێنن[،  بەكار  خۆیان 

خەیاڵی  بە  گوندەكان  مسوڵمانی  سەدان  و 

لە “سوپای موفتی زادە” بەشدار دەبن،  ئەوەی 

كەوتوونەتە داوەكەوە! ... سەیرە كە یاریكەرانی 

هەوا”  دوو  و  ناشیانە”بانێكە  سیاسەتە  ئەم 

هەردێت  ڕۆژێك  لەكۆتایدا خۆ  نییە  لێی  ئاگایان 

ئاشكرا  پژانە  بەسەریەكدا  و  ڕەنگییە  دوو  ئەم 

بە  لەنامەكەدا  شێوەیە  بەم   .45”... دەبێت 

لەم  خۆی  بەری  بێ  دیكە  جارێكی  و  ئاشكرا 

كرداریان  بچوكترین  و  دەردەبڕێت  سوپایە 

نانخاتە ئەستۆی خۆی و هاوەڵەكانی.

دەرئەنجام

دەگەینە  توێژینەوەیە  ئەم  ئەنجامی  لە 

كورد،  مسوڵمانی  پێشمەرگە  هێزی  ئەوەی 

بووە  داڕێژراو  بۆ  بەرنامە  ڕێكخراوی  هێزێكی 

لەالیەن دەسەاڵتی ناوەندەوە بەتایبەت و لەژێر 

كورد  هاواڵتی  بەكارهێنانی  سیاسەتی  بەرنامەی: 

بۆ گەڕانەوەی ئاسایش بۆ ناوچە كوردییەكان و 

كردنیان بە گژی هێزە كوردییەكاندا دامەزراوە، 
مێژووی  تۆماری  و  سەرچاوە  لەگەڵئەوەی 

محەمەد  بەاڵم  نییە،  لەبەردەستدا  دروست 

بروجەردی بە داینەمۆی بیری ئەم هێزە دادەنرێت 

هەروەها هەندێك لە كوردەكانی وەك )محەمەد 

دەكەن  لەوە  باس  باوكی  و  حەیدەری(  عەلی 

ئەوان دەستپێشخەر بوون. ئەوەی دەردەكەوێت 

دواجار كوردەكان دەچنە شەڕێكی خوێناوییەوە 

كوژراو  و  بكوژ  بەجۆرێك  و  یەكتردا  لەبەرامبەر 

لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  هەر  دەبێت.  كورد  لە  هەر 

زادە  موفتی  ئەحمەدی  كە  دەردەكەوێت  ئەوە 
وەك كەسایەتییەكی خاوەن هێز و دامەزرێنەری 

نابێت لەدروست  مەكتەب قورئان هیچ ڕۆڵێكی 

لەو  پێچەوانەوە  بە  و  هێزەدا  ئەم  كردنی 

دژایەتی  بەسەرسەختی  زۆر  كەسانەدەبێت 

و  ئاوا هێزێك دەردەبڕێت  بۆ دروستكردنی  خۆی 

بوونەوەی  ڕووبەڕوو  لە  جگە  ڕێگەیەك  هەموو 

نەبوونیان.  دروست  بۆ  دەگرێتەبەر  چەكداری 

وەك  دیكەی  سیاسیەكانی  هێزە  لەبەرامبەردا 

بە  فیدای  چریكەی  و  كۆمەڵە،  دیموكرات، 

ئەم  بوونی  دروست  دژایەتی  هەمانشێوە 

موفتی  دەیدەنەپاڵ  لەالیەكەوە  دەكەن،  هێزە 

دیكە  لەالیەكی  دەزانن،  بەخاوەنی  ئەو  و  زادە 

ڕووبەڕوویان  چەكداری  هێزی  بە  هەوڵدەدەن 

لەبەر  دەگات،  بەوە  كار  ئاكامی  بەاڵم  ببنەوە، 

لەالیەن  سەربازییەی  و  لۆجستی  پاڵپشتە  ئەو 

دەتوانن  دەنێرێت  بۆیان  ناوەندەوە  دەسەاڵتی 

كوردەكانی  چەكدارە  هێزە  كاتیدا  لەماوەیەكی 

جوگرافی- نەخشەی  دەرەوەی  بخەنە  دیكە 

سیا�شی ڕۆژهەاڵتی كوردستانەوە.
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سەرچاوەكان و پەراوێزەكان
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بەاڵم  الپەڕەیە،   )735( لێوەرگیراوە  كەزانیارییەكانی  بەرهەمە  ئەم 

نەمانتوانی شوێنی لەچاپدانی پەیدا بكەین، ال288
تاڵەقانی،  )ئایەتواڵ  قۆڵی  چوار  لیژنەی  لە  مەبەست   .4
بۆ  خوێنەر  كە  بەصەدر(ە،  بەنی  و  ڕەفسەنجانی  بەهەشتی، 
خوێندنەوەی زیاتر لەبارەی هاتنی لیژنەكانی تاران بۆ شارەكوردییەكان 
عەبدواڵ،  بۆ:  بگەڕێتەوە  دەتوانێت  سنە  پارێزگای  بەتایبەت  و 
و  كاریزما  سەركردەیەكی  زادە  موفتی  ئەحمەدی   ،2022 سەروەت، 
قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، چاپخانەی سیما، سلێمانی، 

ال279-330
لەسەرەتای   )1955-1983(  )1333-1362( بروجردی  )محمد 
شۆرشدا یەكێك بووە لەكەسە نزیكەكان و جێگەی باوەڕی خومەینی. 
لەكاتی گەڕانەوەی ئیمام بۆ ئێران بروجردی دەبێتە بەرپر�شی پاراستنی 
ئیمام خومەینی، بۆ ئەم ئەركەش لەالیەن )ئایەتواڵ بەهەشتی و عراقی(

ئەوین(  )زیندانی  ماوەیەكیش سەرپەرشتی  ەوە دەستنیشان دەكرێت. 
بووە، پاشان یەكێكە لەو دوانزە كەسەی كە لەالی خامنەئی سوپای 
كەسە  ئەو  محەمەد  دادەمەزرینێت.  ئیسالمی  شۆڕ�شی  پاسدارانی 
هەموو  لەوێوە  پاوەو  شاری  ناو  چووە  خومەینی  بەفەرمانی  كە  بوو 
ڕێكخراوی  دروستكردنی  دوای  كرد.  سەركوت  كوردی  جواڵنەوەكانی 
)پێشمەرگەی كوردی مسوڵمان( لە الیەن )بەهەشتی و ڕەفسەنجانی(

تەواوی  مەیدانی  سەركردەیەكی  وەك  بەرپرسیارن.  دەكرێتە  ەوە 
سەرپەرشتیاری  بووەو  دەستدا  ژێر  لە  كوردستانی  جواڵنەوەكانی 
هەموو جواڵنەوە سەركوتكەرەكانی بووە كە لەو ماوەیەدا دژی كوردو 
 )22/05/1983( لە  دراوە.  ئەنجام  كورد  خوازیی  ئازادی  جواڵنەوەی 
)بۆمب(  مین  )مەباهات(  ڕێگەی  لە  هاواڵتی  لە  ژمارەیەك  لەگەڵ 
سەردانی  دەتوانن  زیاتر  زانیاری  بۆ  دەكوژرێت.  پێیداو  دەتەقێتەوە 

.www.hamsharion/ine.ir پێگەی فەرمی ڕۆژنامەی همشهری بكەن
روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .5
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال25.
بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .6
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما، ال 197-208.
هەمان سەرچاوەی پێشوو، ال26.  .7

روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .8
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال23-26.
ئەوەی  لەدوای  صەدر  بەنی  ئەبولحەسەن  دكتۆر   .9
نووسینەكانیدا  و  سیا�شی  چاالكییە  لە  دەرەوە،  دەچێتە  ئێرانی  لە 
ئاماژە بە دیدگای دەوڵەتە مەزهەبییە نوێكەی ئێران دەدات و ڕوونی 
بڕوای  خومەینی  ئایەتواڵ  هەیە  سیستەم  و  چەمك  زۆر  دەكاتەوە 
باسە  بەم  بوون  ئاشنا  زیاتر  بۆ  خوێنە  پێناكات،  كاریان  و  نییە  پێی 
بە  خیانت   ،1360 ابولحسن،  صدر،  بەنی  بۆ:  بگەڕێتەوە  دەتوانێت 
https://www.goodreads.com/ ،امید، انتسرا در صفحە انترنیت

.book/show/8474506
هۆكارەوە  ئەم  لەبارەی  خوێندنەوە  زیاتر  بۆ  خوێنەر   .10
دكتۆر  سەركردە  نووسراوەكانی  و  لێدوان  بۆ  بگەڕێتەوە  دەتوانێت 
عەبدولرەحمان قاسملۆ، كە لەزۆر جێگەدا ئاماژەی بۆ كۆۆدووە كە 
كوردەوە  كێشەی  چارسەری  نیسبەت  بە  ناوەند  حكومەتی  دیدگای 

ناڕوونە!
بە  خیانت   ،1360 ابولحسن،  صدر،  بەنی  بڕوانە:   .11
https://www.goodreads.com/ ،امید، انتسرا در صفحە انترنیت

.book/show/8474506
امید،  بە  خیانت   ،1360 ابولحسن،  صدر،  بەنی   .12
https://www.goodreads.com/ انترنیت،  صفحە  در  انتسرا 

book/show/8474506، ال75
ئەلكترۆنی  پێگەی  بۆ  بگەڕێنەوە  زیاتر  زانیاری  بۆ   .13
 )6  – فرجام  تا  اغاز  از  كردستان  )بحران  بابەتەكانی  )نمایندە(، 

.)https://namayande.com/tag( 1392 مێژووی 24 فرداد
بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .14
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما.
دربارە   ،1358 ئەحمەد،  زادە،  موفتی  بڕوانە:   .15

كردستان، چاپ اول، ئیران.
فتی زادە، احمد: 1385، دربارەی كردستان، انتشارات   .16

نور، چاپ اول 1359، ال103.
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .17

 :1399 محەمەد  مەال  مامۆستا  حاجی  ئیمامی،   .18
ئامادەكردنی  و  وەرگێڕان  ئیمامی،  مامۆستا  حاجی  بیرەوەرییەكانی 
سەید هیدایەت هیدایەتی، چاپی یەكەم، چاپەمەنی خانی، سەقز، 

ڕۆژهەالتی كوردستان، ال 310-311.
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .19
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .20

 :1399 محەمەد  مەال  مامۆستا  حاجی  ئیمامی،   .21
ئامادەكردنی  و  وەرگێڕان  ئیمامی،  مامۆستا  حاجی  بیرەوەرییەكانی 
سەید هیدایەت هیدایەتی، چاپی یەكەم، چاپەمەنی خانی، سەقز، 
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ڕۆژهەالتی كوردستان، ال 314.
 :1399 محەمەد  مەال  مامۆستا  حاجی  ئیمامی،   .22
ئامادەكردنی  و  وەرگێڕان  ئیمامی،  مامۆستا  حاجی  بیرەوەرییەكانی 
سەید هیدایەت هیدایەتی، چاپی یەكەم، چاپەمەنی خانی، سەقز، 

ڕۆژهەالتی كوردستان، ال 315-316.
روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .23
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال27.
زادە  موفتی  ئەحمەدی   ،2022 سەورەت،  عەبدواڵ،   .24
یەكەم،  چاپی  كرداری،  قوتابخانەیەكی  و  كاریزكا  سەركردەیەكی   -

چاپخانەی سیما.
بڕوانە: بابەتی باڵو بووەوە لە ئینتەرنێت بەناونیشانی:   .25
لە  زانكۆ  خوێندكارانی  لە  ژمارەیەك  ئامادەكردنی  اشكار،  ڕوغی  ڕد 

ئەهلی سوننە.
روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .26
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال26.
و  ساواك  نەبووی  تەواو  بینای  پێكدادانەكەی  مەبەست   )
كوژرانی عەبە حەبیب و هاوڕێكانی، كە هەموویان ئەندامی مەكتەب 

قورئان بوو )لە پێشەكی بابەتەكەدا ئاماژەی بۆ كراوە(.
 1399 بهمن   22  ، عەلی  محەمەد  حەیدەری،   .27
ناوخۆی  لەكەناڵی  تەلەفزیۆنی  چاوپێكەوتنێكی   ،)10/2/2021(
شۆڕ�شی  ساڵوەگەری  بە  تایبەت  بەرنامەیەكی  كردستان،  )سنە(/ 

گەالنی ئێران.
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .28

روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .29
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال31.
 1399 بهمن   22  ، عەلی  محەمەد  حەیدەری،   .30
ناوخۆی  لەكەناڵی  تەلەفزیۆنی  چاوپێكەوتنێكی   ،)10/2/2021(
شۆڕ�شی  ساڵوەگەری  بە  تایبەت  بەرنامەیەكی  كردستان،  )سنە(/ 

گەالنی ئێران.
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .31

مسلمان  کرد  پیشمرگان   ،1399 مهری   7 مهر،  موقع   .32
https:// مردم،  خدمت  در  انقالب/سازمانی  از  دفاع  در  پیشگام 

www.mehrnews.com/news/5033694
 ،1396 مرداد   2 نیوس،  تەسنیم  پێگەی  بڕوانە:   .33
https://www.tas- گرفت؟، شکل  چگونه  کرد  پیشمرگان   سازمان 

nimnews.com/fa/news/1396/05/02/1472900
دەتوانێت  خوێنەر  ڕووداوەوە  ئەم  لەبارەی  زیاتر  زانیاری  بۆ 
ئەحمەدی  كاك   ،2010 سەروەت،  عەبدواڵ،  كتێبی:   بۆ  بگەڕێتەوە 
یەكەم،  چاپی  نەناسێنراو،  خەباتێكی  بۆ  دەروازەیەك  زادە،  موفتی 

دووەم، سێیەم، سێمانی، چاپخانەی سیما.
انتساب پیشمرگان مسلمان   ،1384 امینی، حەسەن   .34
بە كاك احمد مفتی زادە ڕا تكژیب می كنم، گفت و گو با حسن امینی، 

ویژەنامە كردستان/چشم انداز ایران، 37.
بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .35
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما.
روحی، نبی الە، 1386، شگل گیری بحران كردستان و   .36
سازمان پیشمرگان مسلمان كرد، فصلنامە مگالعات بسیج، شمارە 

34، ال28.
2020، ڕودا و مێژوو، بەشێك  قورەی�شی، سەعدی،   .37
موفتی  ئەحمەدی  كاك  كەسایەتی  و  قورئان  مەكتەب  مێژوی  لە 
https://www.you- تی، ڕ  ئێ  كەناڵیی  تۆماركراو   وادە،بەرنامەی 

tube.com/watch?v=GXnq4sHjNn4
بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .38
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما.
موفتی  ئەحمەد  كاك  تۆكاركراوەی  گفتوگۆیەكی   .39
پێشمەرگانی  چەكداری  هێزی  دروستكردنی  دەنگۆی  لەبارەی  زادە 
ئەحمەدو مەكتەب  بە كاك  ئەم هێزە  پەیوەندی  ڕادەی  و  مسوڵمان 
قورئانەوە. مێژووی ئەم گفتووگۆیە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاكانی ساڵی 

1980 لە شاری كرماشان.
هەر لەم وەاڵمەوەیە ئێمە بە وردی دەتوانین هۆكارەكانی پشت 
پەیدا  كرماشان  شاری  بۆ  یارانی  لە  بەشێك  و  ئەحمەد  كاك  كۆچی 

بكەین، و لە مەبەستی ئەو كۆچە مێژووییە تێبگەین!
موفتی  ئەحمەد  كاك  تۆكاركراوەی  گفتوگۆیەكی   .40
پێشمەرگانی  چەكداری  هێزی  دروستكردنی  دەنگۆی  لەبارەی  زادە 
ئەحمەدو مەكتەب  بە كاك  ئەم هێزە  پەیوەندی  ڕادەی  و  مسوڵمان 
قورئانەوە. مێژووی ئەم گفتووگۆیە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاكانی ساڵی 

1980 لە شاری كرماشان.
هەمان سەرچاوەی پێشوو.  .41

بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .42
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما، ال436.
احمد  عالمە  مبارزات  و  زندگی  به  گزرا  نگاهی   .43
-)17/7/1358( بەرواری  )86(ی  ژمارە  بەیاننامەی  زادە،  مفتی 

.)9/10/1979(
بڕوانە: عەبدواڵ، سەورەت، 2022، ئەحمەدی موفتی   .44
زادە - سەركردەیەكی كاریزكا و قوتابخانەیەكی كرداری، چاپی یەكەم، 

چاپخانەی سیما.
نامەیەكی كاك ئەحمەد موفتی زادە بۆ خوالێخۆشبوو   .45

ئایەتواڵ مونتەزری، لەبەرواری )2/8/1359( – )24/10/1980(.
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توێژەر: یاسین عزەم

هێرشی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا و 
لێكەوتەكانی لەسەر ئێران

بەرایی

جیهانییەوە  دووەمی  جەنگی  لەدوای 
ڕووبەڕووی  ئەورووپا  جارە  یەكەمین  بۆ  ئەوە 

دەبێتەوە،  شێوەیە  لەم  گەورەی  جەنگێكی 

نێودەوڵەتییەكان  ناكۆكییە  ئەوەی  لەگەڵ 

جیهانیی  دووەمی  جەنگی  هاتنی  كۆتایی  دوای 

ئاستی  نەگەیشتە  بەاڵم  هەبوو،  درێژەی  هەر 

ناوەڕاستی  لە  كە  ئەوەی  سەربازیی،  هێر�شی 

پێدەكرا  هەستی  بیستەمەوە  سەدەی 

بە  ناكۆك  واڵتانی  نێوان  لە  ملمالنێ  وەك 

بوو  جۆرێك  ئەویش  ناسرا،  سارد  شەڕی 

لە  دوور  بەاڵم  ملمالنێ،  و  بەربەرەكانێ  لە 
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خواست  زۆری  ئەنجامی  لە  كە  پڕبكەنەوە 

بووە،  دروست  هەناردەوە  كەمی  و  لەسەری 

لە  ئێستادا  لە  ئێران  دیكەشەوە  الیەكی  لە 

دانوستاندایە لەگەڵ واڵتانی پێنج كۆ یەك بۆ 
زیندووكردنەوەی ڕێكەوتنی ناوەكی، بەهۆكاری 

لیژنەی  ئەندامانی  لە  یەكێكە  ڕووسیا  ئەوەی 

لەسەر  دەبێت  كاریگەری  ئەوەش  دانوستاكار 

دانوستانەكان،  بەڕێوەچوونی  شێوازی 
ئابووری  لێكەوتەی  جەنگەكە  لەوەش  جگە 

بەرچاوی دەبێت لەسەر ئێران،
كاریگەری  دەرخستنی  بۆ  نووسینە  ئەم 

ئۆكرانیایە  ڕووسیا-  شەڕی  لێكەوتەكانی  و 

بەتایبەتی  ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  لەسەر 

دانوستانەكانی  لەسەر  كاریگەریەكانی 

ڤییەنای تایبەت بە زیندوكردنەوەی ڕێكەوتنی 

ناوەكی.

سەرەتای ناكۆكییەكانی ڕووسیا و ئۆكرانیا 

ئۆكرانیا بەشێك بوو لە یەكێتی سۆڤیەت 

هەڵوەشایەوە  یەكێتیە  ئەو  كە   1991 تاساڵی 
كۆی  بە  ساڵدا  هەمان  لە  ئۆكرانییەكانیش  و 

یەكێتی  لە  دەرەوە  بێنە  بڕیاریاندا  دەنگ 

یەكجارەكیان  وسەربەخۆیی  سۆڤیەت 

سۆڤیەت  ئەوەی  لەگەڵ  بەدەستهێنا، 

ئەندامی  واڵتانی  دەرچوونی  بەرامبەر  لە 

یان  سیا�شی  فشارێكی  هیچ  یەكێتییەكە 

بەاڵم  نەهێنا،  بەكار  ئەوتۆی  سەربازیی 

بەو دۆخەی كەبەسەریداهات زۆر  لەناخەوە 

بەمانای  ئەوە  دەیزانی  چونكە  بوو،  نیگەران 

ئەم   1991 ساڵی  دوای  چەك،  بەكارهێنانی 
بەهۆكاری  پێهات  كۆتایی  ملمالنێیە  لە  جۆرە 

كە  سۆڤیەت  یەكێتی  هەڵوەشاندنەوەی 

دەكرد  سۆسیالیستی  بلۆكی  ڕابەرایەتی 

ڕابەرایەتی  بە  سەرمایەداری  بلۆكی  بە  دژ 

بەاڵم  ئەمریكا،  والیەتەیەكگرتووەكانی 
ڕووبەڕووی  ئەورووپای  دیكە  جارێكی  ئەوەی 

سەرهەڵدانی  كردەوە  گەورە  تەنگەژەیەكی 
ناكۆكی ڕووسیا و ئۆكرانیا بوو لەسەر داواكاری 

هاوپەیمانی  لە  ئەندام  بە  بوون  بۆ  كێیڤ 

بەالی  ئەوەش  ئەتڵە�شی)ناتۆ(،  باكوری 

چونكە  بوو،  سوور  هێڵی  بەزاندنی  ڕووسیاوە 

وەك سەرۆكی ڕووسیا ڤالدیمێر پۆتن ئاماژەی 

بۆ كردووە، ئەوان ڕێگە نادەن ئۆكرانیا ببێتە 
پێداگری  هاوپەیمانیەتییە،  لەو  ئەندام 

وایكرد  ناتۆ  لە  ئەندام  بە  بوون  بۆ  ئۆكرانیا 

و  بەكاهێنانی هێزی سەربازیی  بۆ  پەنا  ڕووسیا 

و  ئۆكرانیا  داگیركردنی  بۆ  هەوڵدان  تەنانەت 

خواستی  كە  دەسەاڵتەی  بەو  هێنان  كۆتایی 

هێرشەكانی  هەیە،  ناتۆی  ئەندامی  بە  بوون 

لێكەوتەی گەورەی  ئۆكرانیا  بۆ سەر  ڕووسیا 

هەیە  جیهان  واڵتانی  زۆری  زۆربەی  لەسەر 

بەتایبەتی ئێران، چونكە لە الیەك لە ئێستادا 

نرخی  شەڕەكەوە  سەرهەڵدانی  بەهۆكاری 

خواست  و  بەرزبووەتەوە  زۆر  سووتەمەنی 

لەسەری زۆر زیادی كردووە، ئەوەش وا دەكات 

سووتەمەنی  بە  پێویستیان  جیهان  بازاڕەكانی 

پێ  بۆشاییەی  ئەو  ئەوەی  بۆ  هەبێت  ئێران 
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سۆسیالیستی  بلۆكی  كێبڕكێی  قۆناغی  كۆتایی 

دەكرد  ڕابەرایەتی  سۆڤیەت  یەكێتی  كە 

والیەتە  كە  سەرمایەداری  بلۆكی  و 

سەركردایەتی  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی 

یەكێتی  هەڵوەشاندنەوەی  دوای  دەكرد، 

هاوپەیمانی  لە  بەشدار  واڵتانی  سۆڤیەت 

ڕەوینەوەی  بۆ  ناتۆ(  ئەتڵە�شی)  باكوری 

هاندانی  كەوتنە  ڕووسیا  لە  مەترسیەكانیان 

ببن  ئەوەی  بۆ  ڕۆژهەاڵت  ئەورووپای  واڵتانی 

ئەوە  هاوپەیمانێتییەكەیان،  لە  ئەندام  بە 

لە  بەشێك   2004 ساڵی  سەرەتای  لە  بوو 

لە  ئەندام  بە  بوون  بەڵتیك  ناوچەی  واڵتانی 

لەو  كە  واڵتانەی  ئەو  ناتۆ،  هاوپەیمانیەتی 

هاوپەیمانەتی  لە  بەشێك  بە  بوون  ساڵەدا 

و  التیفیا  و  ئیستۆنیا  لە  بریتیبوون  ناتۆ 

لە  كە  واڵتانی  لە  بەشێك  بەوەش  لیتوانیا، 

پێشتردا بەشێك بوون لە یەكێتی سۆڤیەت بە 

تەواوی لە ڕووسیا دابڕان و بوون بە بەشێك 
بە ڕكابەری  لەو هاوپەیمانیەتیەی كە ڕووسیا 

خۆی دەزانێت لە ناوچەكەدا، بەاڵم ئەوەی بە 

سووربوو  هێڵی  ڕووسیاوەبەزاندنی  نیسبەت 

الیەن  لە  ڕەزامەندی  پیشاندانی  لە  بریتیبوو 

ئۆكرانیاش  ئەوەی  بۆ  ناتۆ  هاوپەیمانییەتی 

ببێت  بەڵتیك  ناوچەی  واڵتانی  هاوشێوەی 

هاوپەیمانی  ئەوەی  لەگەڵ  ناتۆ،  ئەندامی  بە 

لەبەرنامەیاندایە  كە  ڕاگەیاند  ئەوەی  ناتۆ 

ناو هاوپەیمانێتییەكەیانەوە  بخنە  ئۆكرانیاش 

ڕۆژێك لە ڕۆژان، بەاڵم ڕووسیا زۆر بە توندی 

وەستایەوە،  ناتۆ  هەڵوێستەی  ئەو  دژی 

ناكۆكیەكانی  دروستبوونی  بەسەرتای  ئەوەش 

نێوان ڕووسیا و ئۆكرانیا دادەنرێت)1(.

لە  ڕووسیا  سەرۆكی  پۆتنی  ڤالدیمێر 

دووپات   ئەوەی  تەلەفزیۆنیدا  چاوپێكەوتنێكی 

كردەوە كە واڵتەكەی بەهیچ شێوەیەك ڕێگە 

هاوپەیمانیەتی  ئەندامی  ببێتە  ئۆكرانیا  نادات 

ئەوانەوە  الی  بە  بابەتە  ئەو  وتی�شی  ناتۆ، 

واڵتەكەی،  سەر  لە  جددیە  هەڕەشەیەكی 

هاوپەیمانی  واڵتانی  و  ئۆكرانیا  باشترە  بۆیە 

بە  و  هەڵبگرن  نیەتە  لەو  دەست  ناتۆش 

لەوەش  جگە  بچنەوە،  خۆیاندا  سیاسەتی 

نیەتی پۆتن لە داگیركردنی ئۆكرانیا لە 
دوای ساڵی 2021 بەتەواوی بەدەركەوت 

بەتایبەتی دوای نوسینێكی دوور و درێژ 
لە مانگی یولیۆی 2021 كە تیایدا باس 
لەوە دەكات ڕووسەكان و ئۆكرانییەكان 

یەك میللەتن، ئاماژەی بەوەش كرد ئەوە 
ئەورووپییەكانن  ئۆكرانییەكانیان توو�سی 
هەڵە كرد و دەیانەوێت لە ڕووسیای دوور 

بخەنەوە
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لەگەڵ  ئەوان  كە  كردەوە  لەوە  جەختی  پۆتن 

و  سیا�شی  و  زمانەوانی  ڕووی  لە  ئۆكرانیا 

هاوبەشیەكی  كۆمەاڵیەتیەوە  و  ڕۆشنبیری 

دانیشتوانی  تەنانەت  و  هەیەو  گەورەیان 

زمانی  بە  ئۆكرانیا  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەكانی 

ڕو�شی گفتوگۆ دەكەن و ئەو هاونیشتیمانییە 

ئۆكرانییانە دەیانەوێت زیاتر لە ڕووسیا نزیك 

لێبوارد  خۆی  پۆتن  كە  ئەوەی  بەاڵم  ببنەوە، 

هاونیشتیمانییە  داواكاری  گرتنی  نادیدە  و 

داوایان  كە  بوو  ئۆكرانیەكان  نەتەوەییە 

ببنەوە  دەكرد زیاتر لە واڵتانی ئەورووپا نزیك 

لە  بێت  بەشێك  واڵتەكەیان  باشبوو  پێیان  و 

ناتۆ)2(. هاوپەیمانییەتی 

بۆ  ناتۆ  پێشنیارەكەی  ئەوەی  لەگەڵ 

دوای  بەاڵم  مایەوە،  خۆی  وەك  ئۆكرانیا 

و  ناوخۆییەكان  ناڕەزایەتییە  سەرهەڵدانی 

خۆپیشاندانی جەماوەری گەورە و بەرفراوان 

ناچاركرا  واڵتە  ئەو  حكومەتی  ئۆكرانیا  لە 

دەست  سەرۆكی  لەكاربكێشێتەوە،  دەست 

دادەنرا،  ڕووسیا  الیەنگری  بە  لەكاركێشاوە 

بۆیە كرملن و واڵتانی ئەوروپی بە دەستوەردان 

تۆمەتبار  ئۆكرانیا  ناوخۆیی  كاروباری  لە 

ناوچەی  بڕیاریدا  ڕووسیا  لەوەش  جگە  كرد، 

وەك  واڵتەكەی  سنوری  سەر  بخاتە  قرم 

لەسەركارالدانی  بەرامبەر  لە  كاردانەوەیەك 

بوو،  ڕووسیا  الیەنگری  كە  واڵت  سەرۆكی 

لە  ناڕەزایەتی  سەرهەڵدانی  لەوەش  جگە 

ئۆكرانیا هەر لە ساڵی 2014 بەدوا كە بەشێك 

دەكەن  لەوە  باس  هەواڵ  لەسەرچاوەكانی 

لە  گیانیان  كەس  چواردەهەزار  نزیكەی 

نزیكەی  ئاوارەبوونی  لە  ئەوە جگە  دەستداوە 

ئەو  دانیشتوانی  كە  هاواڵتی  نیوێك  و  ملیۆن 

ناوچە كێشە لەسەرانە بوون)3(.

لە  ئۆكرانیا  داگیركردنی  لە  پۆتن  نیەتی 

بەدەركەوت  بەتەواوی   2021 ساڵی  دوای 

درێژ  و  دوور  نوسینێكی  دوای  بەتایبەتی 

باس  تیایدا  كە   2021 یولیۆی  مانگی  لە 

ئۆكرانییەكان  و  ڕووسەكان  دەكات  لەوە 

ئەوە  كرد  بەوەش  ئاماژەی  میللەتن،  یەك 

توو�شی  ئۆكرانییەكانیان  ئەورووپییەكانن  

دوور  ڕووسیای  لە  دەیانەوێت  و  كرد  هەڵە 

بخەنەوە، دوای ئەوەش چەندین جاری دیكە 

باس  ڕووسیاوە  بااڵی  لێپرسراوانی  الیەن  لە 

ڕووسیا  لە  بەشێكە  ئۆكرانیا  كە  كراوە  لەوە 

بەاڵم  هاوبەشن)4(،  میللەتی  یەك  ئەوان  و 

حكومەتی  بەالی  ڕووسیا  هەڵوێستەی  ئەم 

دەكرێت  تۆمەتبار  بەوە  كە   ئۆكرانیا  تازەی 

شێوەیەك  هەموو  بە  ئەورووپایە  الیەنگری 

بۆ  هاندا  ڕووسیای  ئەوەش  ڕەتكرایەوە، 

ئۆكرانیا،  حكومەتی  دژایەتی  بكەوێتە  ئەوەی 

لەوێوە  ناكۆكییەكان  قوڵبوونەوەی  سەرەتای 

ئۆكرانیا  دیكە  جارێكی  كە  گرت  سەرچاوەی 

هاوپەیمانییەتی  ئەندامی  بە  بوون  بابەتی 

سەرۆكی  ئەوەش  گۆڕی،  هێنایەوە  ناتۆی 

بنێرێتە  هێز  بڕیاریدا  و  كرد  توڕە  ڕووسیای 

هەرچەندە  ئۆكرانیا،  سنوورییەكانی  ناوچە 
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خودی  تەنانەت  و  ڕووسیا  بااڵی  لێپرسراوانی 

دووپات  ئەوەیان  جارێك  چەند  پۆتنیش 

سەر  هێرشكردنە  نیازی  ئەوان  كە  كردەوە 

نیەتەی  ئەم  بەاڵم  نییە،  ئۆكرانیایان 

ئۆكرانیا  داگیركردنی  بە  سەبارەت  ڕووسیا 

ڕێگەی  لە  ڕووسیا  كە  دەركەوت  ئەوە  دوای 

ناوچەی  هەردوو  بڕیاریدا  مەرسومێكەوە 
كۆماری  دوو  بكرێنە  لوغانسك(  و  )دونیتسك 

سەربەخۆ و لە ئۆكرانیای دابڕین)5(.

ئۆكرانیا  سەرۆكی  ئەوەی  لەگەڵ 

مەتر�شی  بە  ئاماژەی  چەندینجار  زیلینسكی 

لە  كردبوو  گەورەی  جەنگێكی  سەرهەڵدانی 

ڕووسیادا،  و  واڵتەكەی  نێوان  لە  ناوچەكە 

ئەمریكا  هۆشدارییەكانی  سەرباری  ئەوە 

دوای  بەاڵم  شەڕ،  ڕوودانی  ئەگەری  لە 

ناوچەی  هەردوو  سەربەخۆیی  ڕاگەیاندنی 

ئۆكرانیا  سەرۆكی  لوغانسك  و  دونتیسك 

خاكی  داخڵی  ڕووسیا  سوپای  كە  ڕایگەیاند 

پێنج  ڕۆژی  لە  دواتریش  بووە،  واڵتەكەی 

ڕێگەی  لە  زیلینسكی   24/2/2022 شەممە 

ئەوەی  تۆماركراوەوە  وتارێكی  پێشكەشكردنی 

كردووە  دەستی  ڕووسیا  سوپای  كە  ڕاگەیاند 

دەیانەوێت  و  واڵتەكەی  خاكی  داگیركردنی  بە 

وتارەكەی  بكەن،  داگیر  ئۆكرانیا  بەتەواوی 

زیلینسكی كە لە تۆڕی كۆمەاڵیەتی فەیسبوكی 

كە  بەوەشكرد  ئاماژەی  باڵوكردەوە  خۆی 

كردووە  دەستی  ڕووسیا  سوپای  ئەمڕۆدا  لە 

ئەوە�شی  واڵتەكەی،  خاكی  داگیركردنی  بە 

كردەوەیەی  بەم  پۆتن  كە  كردەوە  دووپات 

بە  دژ  تەنانەت  و  ئۆكرانیا  بە  دژ  شەڕی 

ئەو  هەڵگیرساند،  دیموكراتی  دونیای 

هەموو  لەناوبەرێت،  واڵتەكەم  دەیەوێت 
لەناوی  دەیەوێـت  ئەو  ناوە  بونیادمان  ئەوەی 

بەرێت)6(.

ئێران  هەڵوێستی 

سەبارەت بە هێر�سی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا

سەر  بۆ  ڕووسیا  هێر�شی  ئەوەی  لەگەڵ 

نێودەوڵەتی  گەورەی  ناڕەزایەتی  ئۆكرانیا 

ئیسالمیی  بەدوای خۆیدا هێنا، بەاڵم كۆماری 

زۆربەی  هەڵوێستی  پێچەوانەی  ئێران 

نەكرد  ڕووسیای  سەركۆنەی  دونیا  واڵتانی 

ئۆكرانیا،  خاكی  سەر  بۆ  هێرشەكانی  لە 

لەڕێگەی  سەرۆككۆمار  ڕەئی�شی  ئیبراهیمی 

هاوتا  لەگەڵ  تەلەفۆنیەوە  پەیوەندییەكی 

ئەوەی  پۆتن  ڤالدیمێر  ڕووسیەكەی 

فراوانخوازییەكانی  كە  كردەوە  دووپات 

جددی  هەڕەشەیەكی  مایەی  بووەتە  ناتۆ 

دەرەوەی  واڵتانی  ئاسای�شی  و  ئەمن  بۆ 

لەوە  جەختی  ڕەئی�شی  هاوپەیمانێتییەكە، 

هاوپەیمانی  واڵتانی  ئێستادا  لە  كە  كردەوە 

زیاتر  هاوپەیمانیەتیەكەیان  دەیانەوێت  ناتۆ 

واڵتانی  كە  بەجۆرێك  بكەن،  بەرفراوان 

ئەوەش  بگرێتەوە،  ئەورووپاش  ڕۆژهەاڵتی 

پێمان  ئێمە  بۆیە  نیگەرانی،  مایەی  بووەتە 

بووەتە  ناتۆ  فراوانخوازیانەی  ئەم  وایە 

بۆ  سەقامگیری  و  ئاشتی  تێكدانی  مایەی 
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سەرۆككۆماری  هاوكات  ناوچەكە،  واڵتانی 

ڕوویداوە  كە  ئەوەی  خواست  هیوای  ئێران 

سوودی  و  قازانج  بە  دەرئەنجامەكەی 

الی  بكەوێتەوە،  ناوچەكە  هاونیشتیمانیانی 

پۆتن  ڤالدیمێر  ڕووسیا  سەرۆكی  خۆشیەوە 

كە  ڕاگەیاند،  ئێرانیەكەی  هاوتا  بە  ئەوەی 

ئەوەی ڕوویداوە بەرئەنجامی ئەو دۆخەیە كە 

لەوەش  جگە  تێدەپەڕێت،  پێدا  ناوچەكەی 

ڕابردوودا  لەماوەكانی  كە  كرد  بەوە  ئاماژەی 

كە  ئەمنیانەی  هاوپەیمانییە  ئەو  هەموو 

ئەورووپا  واڵتانی  و  كراون  پێشێل  هەبوون 

واڵتەكەمان  ئاسای�شی  و  ئەمن  دەیانەوێت 

بخەنە مەترسیەوە كە ئەوەش مایەی قبووڵ 

كردن نییە)7(.

ئەمیر  حسەین  ئێران  دەرەوەی  وەزیری 

بۆ  ڕووسیا  هێر�شی  دوای  عەبدولئیالهیان 
خۆی  بۆچوونی  تویتێكدا  لە  ئۆكرانیا  سەر 

و  ڕووسیا  نێوان  كێشەكانی  بە  سەبارەت 

و ڕیشەی  نوو�شی ڕەگ  و  ئۆكرانیا باڵوكردەوە 

ڕووسیا  و  ئۆكرانیا  نێوان  ناكۆكییەكانی 

ناتۆ)8(،  دەستوەردانەكانی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

ئەوان  كە  كردەوە  دووپات  ئەوە�شی  هاوكات 

و  نازانن  چارەسەر  بە  شەڕ  بۆ  پەنابردن 

داوای كرد هەرچی زووە شەڕ ڕابگیرێت و ڕێگە 

بۆ  بگیرێتەبەر  دیموكراتی  و  سیا�شی  چارەی 
وەزیری  پێبێت،  كۆتایی  جەنگە  ئەو  ئەوەی 

خستە  جەنگەكەی  ئۆباڵی  ئێران  دەرەوەی 

ئەستۆی هاوپەیمانی باكوری ئەتڵە�شی ناتۆ)9(.

ڕابەری  خامنەیی  عەلی  ئەوەی  لەگەڵ 

شەڕو  لەسەرەتای  ئیسالمیی  شۆڕ�شی  بااڵی 

ئۆكرانیا  و  ڕووسیا  نێوان  ناكۆكییەكانی 
ڕۆژی  لە  دواجار  بەاڵم  هەڵبژارد،  بێدەنگی 

وتارێكیدا  لە  شەممە1/3/2022  �شێ 

چاوەكانی  زۆربەی  لەئێستادا  ڕایگەیاند 

ئۆكرانیایە،  و  ڕووسیا  شەڕی  لەسەر  دونیا 

بەشێك  كە  دووپاتكردەوە  ئەوە�شی  هاوكات 

بۆ  ئەقۆزنەوە  دۆخە  ئەو  دونیا  واڵتانی  لە 

مەرامی سیا�شی تایبەت بەخۆیان، لەڕاستیدا 

قوربانی  دەبنە  ئۆكرانی  هاونیشتیمانیانی 

كە  واڵتانەی  ئەو  بەرژەوەندی  و  سیاسەت 
ڕابەری  ناوچەكەدا،  لە  دەكەن  دەستوەردان 

و  ئەمریكا  لۆمەی  ئیسالمی  شۆڕ�شی  بااڵی 

كە  بەو دۆخەی  ناتۆی كرد سەبارەت  واڵتانی 

بەتایبەتی  ئاراوە،  هاتوونەتە  ناوچانەدا  لەو 
ئەستۆی  خستە  گرفتەكانی  و  كێشە  زۆربەی 

بەوە  و  ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  والیەتە 

سیا�شی  مەرامی  بۆ  ئەوان  كە  كرد  وەسفی 

بەكارهێناوە  ئۆكرانیانیان  گەلی  خۆیان 

ئاماژەی  تەنانەت  قوربانی،  دەیانكەنە  و 

ئۆكرانیای  ئەوەی  دوای  ئەمریكا  كرد  بەوەش 

هەڵگیرسانی  لەسەروبەندی  بەاڵم  بەكارهێنا، 

بەخیانەتی  ئەوە�شی  تێكرد  پشتی  جەنگەكە 

هاوپەیمانەكەی  لە  كرد  وەسف  واڵتە  ئەو 

بەهیچ  ئێمە  وتی  خامنەیی  ئۆكرانیایە،  كە 

نییە و دەبێت  شێوەیەك جەنگمان پێ خۆش 

بوونیان  كە  جیهان  گیروگرفتەكانی  هەموو 
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دانوستانەوە  و  گفتوگۆ  لەڕێگەی  هەیە 

چارەسەریان بۆ بدۆزرێتەوە)10(.

ئێران  فەرمی  هەڵوێستی  سەرباری 

سەبارەت بە هێر�شی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا 

پڕ  و  چڕ  بەشێوەیەكی  ئێرانیش  ڕۆژنامەكانی 

بایەخەوە  بە  و  گەنگەشەكرد  ئەوبابەتەیان 

ئۆكرانیان  ڕووسیا  نێوان  كێشەكانی  لە 

بوو  سەرنج  جێگەی  ئەوەی  بەاڵم  ڕوانی، 

ئێرانییەكان  ئەوەیە كە زۆربەی زۆری ڕۆژنامە 
الیەنگری  هەواڵەكانیاندا  سەردێڕی  لە 

بەتایبەتی  دیاربوو،  نووسینەكانەوە  بە 
بەتەواوی  حكومەتین  كە  ڕۆژنامانەی  ئەو 

جەنگەكەدا،  لە  بوون  ڕووسیا  پشتگیری 

كە  ڕۆژنامەكان  لە  دیكە  بەشێكی  بەاڵم 

كرد  پۆتنیان  لۆمەی  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك 

لەگەڵ  ئۆكرانیا،  سەر  بۆ  هێرشەكانی  لە 

بوونی چەند ژمارەیەكی كەم لە ڕۆژنامە كە نە 

ئۆكرانیایان  پشتگیری  نە  و  ڕووسیا  پشتگیری 

لەمانشێتێكی  ئێران  ڕۆژنامەی  نمونە  بۆ  كرد، 

فراوانخوازییەكانی  نوسیویەتی  گەورەدا 

لەدرێژەی  كرد،  ئاڵۆزتر  كێشەكەی  ناتۆ 

خستە  جەنگەكەی  ئۆباڵی  هەواڵەكەشیدا 

ناتۆ،  ئەتڵە�شی  باكوری  هاوپەیمانی  ئەستۆی 

گەورە  بەمانشێتێكی  كەیهانیش  ڕۆژنامەی 

لە  پشتی  دیكە  جارێكی  ئەمریكا  نووسیبووی 

پەند  كرد،ڕۆژئاواییەكان  هاوپەیمانەكانی 

با�شی  هەواڵەكەشیدا  درێژەی  لە  وەربگرن، 

كەمدا  ماوەیەكی  لە  ڕووسیا  كە  كرد  لەوە 

بەدەست  یەكجارەكی  سەركەوتنی  دەتوانێت 

لەبەردەم  خۆی  ناتوانێت  ئۆكرانیا  و  بهێنێت 

هاوكات  ڕاگرێت،  ڕووسیا  هێرشەكانی 

پێویستە  كە  دووپاتكرابوویەوە  تێدا  ئەوە�شی 

كەدەیانەوێت  ئەوانەی  و  سیاسییەكان 

لە  پەند  ببەستن  ئەمریكا  لەگەڵ  پەیوەندی 

بەوەی  وەربگرن  ئۆكرانیا  ئێستای  بارودۆخی 

كە ئەمریكا پشتی تێكردوون، ڕۆژنامەی جامی 

جەمیش یەكێكی دیكە بوو لەو ڕۆژنامانەی كە 

بە مانشێتێكی زەرد گوزارشتی لە دۆخی ئۆكرانیا 

ئۆكرانیا  سەرۆكی  نووسیبووی  كە  كردبوو 

ڕۆژئاوا  واڵتانی  بە  بڕوابوونی  بە  زیلینسكی 

واڵتەكەی خۆی تو�شی جەنگێكی ماڵوێرانكەر 

ئۆكرانیای  هەواڵەكەشیدا  لەدرێژەی  كرد، 

لە ڕووی ئابووریەوە لە ئەگەری 
زیندووكردنەوەی ڕێكەوتنی ناوەكی ڕەنگە 

سوودمەندی یەكەم لە جەنگی نێوان 
ئۆكرانیا و ڕووسیا ئێران بێت، لەبەرئەوەی 
ڕێكەوتنەكە ڕێگە بە ئێران دەدات جارێكی 

دیكە نەوت و گازی سروشتی ئێران 
بگەڕێتەوە بۆ بازاڕی وزەی جیهانیی.



53

No.5, October 2022

سیاسەتێكی  پیادەكردنی  بە  تاوانباركردووە 

ئەو سیاسەتە  بەهۆكاری  هەڵە كە واڵتەكەی 

نا دروستە ڕووبەڕووی جەنگێكی ماڵوێرانكەر 

جیاواز  یەزد  ئافتاب  ڕۆژنامەی  كردۆتەوە، 

سەركۆنەی  حكومییەكان  ڕۆژنامە  لە 

ئۆكرانیا  سەر  بۆ  كرد  ڕووسیای  هێرشەكانی 

ڕاستی  نووسیبووی  گەورە  مانشێتێكی  بە  و 

هەواڵەكەشدا  درێژەی  لە  ئۆكرانیا،  جەنگی 

دەرهاویشتەكانی  و  هۆكار  لە  با�شی 

لە  با�شی  هاوكات  كردبوو،  جەنگەكەی 

كە  كردبوو  ئۆكرانیاش  دەوڵەتی  سیاسەتی 

و  ڕۆژئاوا  بە  بەستنیان  پشت  بەهۆكاری 

ڕۆژەی  بەم  هەڵە  سیاسەتێكی  پیادەكردنی 

ئیعتیمادیش  ڕۆژنامەی  گەیاندوون، 

ئێرانیانەی  ڕۆژنامە  لەو  بوو  دیكە  یەكێكی 

دژایەتی  هەواڵەكانیدا  لە  بەئاشكرا  كە 

جگە  دیاربوو،  پێوە  جەنگەكەی  بەرپابوونی 

جەنگ  بۆ  پیشاندابوو  خۆی  دژایەتی  لەوەی 

تەنانەت هەڵوێستی ئەفغانستنی پێ باشتربوو 

سەبارەت بە هێر�شی ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا 

ڕۆژنامەكە  خۆی،  واڵتەكەی  هەڵوێستی  تا 

واڵتەكەی  بااڵی  لێپرسراوانی  لە  داوای 

تاڵیبان  وەك  نەبێت  هیچ  هەر  كردبوو 

ئۆكرانیاش  الیەنگری  ئەگەر  بن  بێدەنگ 

یەكێكی  وەك  شروقیش  ڕۆژنامەی  نابن، 

هەڵوێستی  حكومییەكان  نا  ڕۆژنامە  لە  دیكە 

ڕووسیا  هێرشەكانی  بە  سەبارەت  جیاوازبوو 

گەورە  بەمانشێتێكی  و  ئۆكرانیا  سەر  بۆ 

ناسیۆنالیستی  زیندووكردنەوەی  نوسیبووی 
داگیركاری  دژایەتی  بەمانای  ئەوەش  ڕو�شی، 

الیەن  لە  ئۆكرانیا  بۆ  دێت  ڕووسیا 

ڕۆژنامەكەوە،  سەرپەرشتیارانی  دەستەی 

ئەورووپا  یەكێتی  واڵتانی  لۆمەی  ڕۆژنامەكە 

ئەوان  دەنگی  بێ  كە  كرد  ئەمریكا�شی  و 

بكەوێتە  شێوەیە  بەو  ڕووسیا  وایكردووە 

ئۆكرانیا،  شارەكانی  بارانكردنی  مووشەك 

حسەین  لەگەڵ  چاوپێكەوتنێكی  ڕۆژنامەكە 

حەسەن  لە  نزیك  كەسایەتی  موسەویان 

ئێران  پیشووی  سەرۆككۆماری  ڕوحانی 

ڕەخنە  موسەویان  كەتێیدا  باڵوكردۆتەوە 

دۆخەی  ئەو  دەڵێت  و  دەگرێت  ڕووسیا  لە 

بێ  بەدڵنیایی  كردووە  دروستی  ناوچانە  لەو 

لەدرێژەی  موسەویان  دەرناچێت،  لێی  سزا 

لەوە  باس  ڕۆژنامەكە  لەگەڵ  گفتوگۆكەیدا 

كە  بەوەی  ئێران  نیشاندانی  كە  دەكات 

الیەنگری ڕووسیایە لەجەنگەكەدا بەدڵنیایی 

چونكە  دێت،  پێ  كۆتایی  تاران  زەرەری  لە 

هێرشەكانی  دژی  نێودەوڵەتی  كۆمەڵگەی 

ڕووسیان بۆ سەر ئۆكرانیایان)11(.

لێكەوتە ئابوورییەكان لەسەر ئێران
ئەگەری  لە  ئابووریەوە  ڕووی  لە 

ڕەنگە  ناوەكی  ڕێكەوتنی  زیندووكردنەوەی 

نێوان  جەنگی  لە  یەكەم  سوودمەندی 

لەبەرئەوەی  بێت،  ئێران  ڕووسیا  و  ئۆكرانیا 

جارێكی  دەدات  ئێران  بە  ڕێگە  ڕێكەوتنەكە 

دیكە نەوت و گازی سروشتی ئێران بگەڕێتەوە 
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ئێران  ئاماژەیە  جێی  جیهانیی،  وزەی  بازاڕی  بۆ 

بوونی  لە  دەوڵەمەندەكان  واڵتە  لە  یەكێكە 

لە  دەتوانێت  بۆیە  سروشتی،  گازی  و  نەوت 

ببێتە  قەتەر  هاوشانی  كورتدا  ماوەیەكی 

ئەو  پڕكردنەوەی  گەورەی  جیگرەوەیەكی 

كەمبوونەوەی  ئەنجامی  كەلە  بۆشاییە 

ئەورووپا  واڵتانی  بۆ  ڕووسیا  گازی  هەناردەی 

دروست دەبێت، بەوشێویەش ئێران دەتوانێت 

لەگاز  ئەورووپا  واڵتانی  پێداویستی  الیەك  لە 

دیكەشەوە  الیەكی  لە  پڕبكاتەو  نەوت  و 

بكەوێت  ئابووری گەورەی دەست  قازانجێكی 

لە  بەرهەمەكانی،  فرۆشتنی  ئەنجامی  لە 

ئێران  ئەگەری سەركەوتنی ڕێكەوتنەكە ڕەنگە 

بخاتە  زیاتر  فشاری  بتوانێت  داهاتووشدا  لە 
بەهۆكاری  ئەمریكاش  ئەورووپا،  واڵتانی  سەر 

ناوخۆییەكانی  پێداویستییە  دابینكردنی 

سروشتی،  گازی  و  نەوت  لە  واڵتانە  ئەو 

بۆ  دەكات  ناچار  ئەمریكا  ڕێگەیەشەوە  لەو 

خۆرهەاڵتی  ناوچەی  ئاسای�شی  پاراستنی 

ڕێگەی  لەجەنگ  دووركەوتنەوە  و  ناوەڕاست 

دیبلۆما�شی لەگەڵ ئێراندا بگرێتە بەر)12(.

جەنگی  ناوەكی  ڕێكەوتنی  ئەگەری  لە 

و ئۆكرانیا كاریگەری گەورەی دەبێت  ڕووسیا 

كەرتەكانی  بەاڵم  ئێران،  وزەی  كەرتی  لەسەر 

گەورەی  زیانی  ڕەنگە  ئابووری  دیكەی 

جەنگەكە  هەڵگیرسانی  چونكە  لێبكەوێت، 

بازرگانی و ئاڵوگۆڕەكانی نێوان ئێران و هەردوو 

واڵتی شەڕكەری تا ئاستێكی گەورە ڕاگرتووە، 

و  ئێران  نێوان  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  بەتایبەتی 

لەچاو  بەردەكەوێت  گەورەی  زەرەی  ڕووسیا 

چونكە  ئۆكرانیا،  و  ئێران  نێوان  بازرگانی 

قەبارەی ئاڵوگۆڕ و بازرگانی لەگەڵ مۆسكۆدا 

چوار  نزیكەی  بە  لەسالێكدا  كە  زیاترە 

لەنێوانیاندا  بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  دۆالر  ملیار 

بازرگانی  ئاڵوگۆڕی  قەبارەی  بەاڵم  هەبووە، 

 150 لە  بووە  كەمتر  ئۆكرانیا  و  ئێران  نێوان 

ملیۆن دۆالر، ئەوەش ژمارەیەكی كەمە لەچاو 

جێی  ئەوەی  بەاڵم  ڕووسیا،  لەگەڵ  بازرگانی 

لەم  كشتوكاڵییە،  كەرتی  بۆكردنە  ئاماژە 

بە  كردبوو  دەستی  ئێران  دواییدا  سااڵنەی 

بۆ  ئۆكرانیا  خاكی  لە  كشتوكاڵی  پرۆژەیەكی 

بەرهەمهێنانی گەنم و جۆ بەهۆكاری هەرزانی 

بۆیە  هەواكەی،  و  كەش  و  خاك  لەباری  و 

بەم  گەورەی  زیانی  جەنگەكە  هەڵگیرسانی 

كەرتە دەگەیەنێت.

ئێران  بۆ  جەنگەكە  دیكەی  الیەنێكی 

ئەمریكاوە  فشارەكانی  بە  پەیوەندیدارە 

فشارە  بەتایبەتی  واڵتەكەی  لەسەر 
بەهۆكاری  ئێستادا  لە  ئابوورییەكان، 

ئەمریكا  یەكگرتووەكانی  والیەتە  جەنگەكەوە 

لەسەر  خۆی  فشارەكانی  چیدی  نایەوێت 

لەوە  تر�شی  چونكە  بكات،  توندتر  ئێران 

ناچار  ئێران  فشار  زیاتری  لەئەگەری  هەیە 

شێوەیەش  بەو  ببات،  ڕووسیا  بۆ  پەنا  بكات 

ستراتیجی  هاوپەیمانی  دەبێتە  بەتەواوی  ئێران 

دوور  ئەورووپا  و  ئەمریكا  لەبەرەی  و  ڕووسیا 
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ڕووسیا  دەكات  وا  ئەوەش  دەكەوێتەوە، 

ئەورووپادا  واڵتانی  بەڕووی  ئێرانیش  كارتی 

لەكاریگەرییەكانی  جگە  بەرزبكاتەوە)13(،ئەوە 

فشارە  و  ناوەكی  دۆسیەی  لەسەر  چین  واڵتی 

بۆیە  ئێران،  لەسەر  ئەمریكا  ئابوورییەكانی 

لە  دەچن  بۆ  وای  سیا�شی  دۆخی  چاودێرانی 

ئەگەری بەردەوامی جەنگەكە تاران دەتوانێت 

بەقازانج و بەرژەوەندی خۆی بەكاری بهێنێت 

جێبەجێ  وردەوردە  خۆی  ئەجێنداكانی  و 
باری  ئەوەی  ئێستادا  لە  ڕەنگە  بكات)14(، 

سزا  كردبێت  قورس  ئێرانییەكانی  سەرشانی 
ئەگەری  لە  بۆیە  ئەمریكایە،  ئابوورییەكانی 

واڵتانی  دژایەتی  و  جەنگەكە  بەردەوامی 

وابكات  ڕەنگە  ڕووسیا  بۆ  ئەمریكا  ئەورووپا 

بكاتەوە  ئێراندا  بەڕووی  زیاتر  دەرگای  ڕووسیا 
بازاڕی  ڕێگەی  لە  ئێران  ئابووری  بكات  وا  و 

لە  جگە  ئەوە  ببوژێتەوە،  واڵتەكەیەوە 

ئەگەری دروستكردنی پردێكی بازرگانی گەورە 

لەگەڵ  ئێران  و  چین  و  ڕووسیا  نێوان  لە 

ئەمریكا  بۆیە  هاوپەیمانیان،  واڵتی  كۆمەڵێك 

بكات،  تاران  لە  فشار  زیاتر  لەوە  نایەوێت 

چاوپۆ�شی  ئێستادا  لە  كردووە  وای  ئەوەش 

ئێران دەكرێت بۆ  لە هەناردەی نەوت و گازی 

دەرەوە لەكاتێكدا ئەو واڵتە بە پێی گەمارۆكانی 

بفرۆشێت،  بەرهەمانە  ئەو  نییە  بۆی  ئەمریكا 
كاریگەری  نەوت  و  گاز  فرۆشتنی  بەدڵنیایی 

ئێران دروستكردووە،  ئابووری  لەسەر  ئەرێنی 

نەوت  نرخی  گرانبوونی  بەتایبەتی  ئێستادا  لە 

زیاد  هێندە  چەند  تاران  بۆ  سوودی  گاز  و 

كردووە)15(.

جەنگەكە  لێكەوتەكانی 

لەسەر زیندووكردنەوەی ڕێكەوتنی ناوەكی

لە  چاوی  ئێران  ئەوەی  لەگەڵ   

لە  بوو  ناوەكی  ڕێكەوتنی  زیندووكردنەوەی 

بەاڵم  ڤییەنناوە،  دانوستانەكانی  ڕێگەی 

و  ڕووسیا  نێوان  جەنگی  هەڵگیرسانی 

ناوەكی  ڕێكەوتنی  مەلەفی  خەریكە  ئۆكرانیا 

و  ئەمریكا  لەبیر  ڤییەننا  دانوستانەكانی  و 

ئێستا  لەڕاستیدا  دەباتەوە،  ئەورووپا  واڵتانی 

جەنگێكی  هەڵگیرسانی  بەردەم  لە  جیهان 

هێرشەكانی  بەهۆكاری  جیهانییدایە  گەورەی 

ڕووسیا بۆ سەر ئۆكرانیا، بۆیە مەتر�شی ئەوە 

دروستبووە لە ئەگەری بەردەوامی جەنگەكە 

لە  ڕووسیا  نوێنەری  بەشدارینەكردنی  و 

هەروا  ڕێكەوتنە  ئەو  ڤییەننا  دانوستانەكانی 

لە  بەشێك  بمێنێتەوە،  هەڵپەسێردراوی  بە 

بااڵی  دیبلۆماتكاری  گەڕانەوەی  چاودێران 
باقری  عەلی  ڤییەننا  دانوستانەكانی  لە  ئێران 

پەیوەندی  كە  لێكدەدەنەوە  وا  تاران  بۆ  كنی 

ئۆكرانیاوە  و  ڕووسیا  شەڕی  هەڵگیرسانی  بە 

كە  هەیە  ئەوەش  مەتر�شی  تەنانەت  هەیە، 

گفتوگۆكانی  بۆ  نەگەڕێتەوە  نزیكانە  بەم 

واڵتەكەی،  ناوەكییەكەی  بەرنامە  بە  تایبەت 

دواخستنی  مایەی  ببێتە  ڕەنگە  ئەوەش 

ڕوودەدات  ئێستا  ئەوەی  دانوستانەكان)16(، 

لێكی  وا  چاودێران  ئۆكرانیا  ڕووسیا  نێوان  لە 
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ڕووسیایە  نێوان  ملمالنێی  ئەوە  دەدەنەوە 

لە  هاوپەیمانەكانی  واڵتە  و  ئەمریكا  لەگەڵ 

ئاڵۆزبوونی  و  ملمالنێ  هەڵكشانی  ئەورووپا، 

ڕووسیا  و  ئەمریكا  نێوان  پەیوەندییەكانی 

ئەوە  چاوەڕێی  الیەك  هەموو  كە  لەكاتێكدایە 

زیندوو  ناوەكی  ڕێكەوتنی  دیكە  جارێكی  بوون 

بكرێتەوە لەڕێگەی دانوستانەكانی ڤییەنناوە، 

هەشتەمی  دەورەی  لە  ئێستادا  لە  كە 

كۆبوونەوەكانیان بوون سەبارەت بەو بابەتە، 

ئەمریكا  والیەتەیەكگرتووەكانی  لەوەش  جگە 

لەسەر  بوو  بەردەوام  خۆی  فشارەكانی  لە 

ئێران  ئەوەی  بۆ  چین  و  ڕووسیا  لە  هەریەكە 

كە  خاڵەكانی  باری  ژێر  بچێتە  بكەن  ناچار 

بكەن،  جێگیری  ڕێكەوتنەكەدا  لە  دەیانەوێت 

لە  ئەوەبوو  لەسەر  گرەوی  ئەمەریكی  الیەنی 

ئێران  چینەوە  و  ڕووسیا  بەكارهێنانی  ڕێگەی 

ناچار بە خاڵەكانی ناو ڕێكەوتنەكە بكات، بۆ 

ئەو مەبەستەش داوای لە نوێنەرانی ئەو دوو 

دانوستاندنەكانن  ناو  ئەندامی  كە  كرد  واڵتە 

گفتوگۆكانی  بە  بدەن  بەردەوامی  ئەوەی  بۆ 

نابێت  ناوەكیەكە،  ڕێكەوتنە  بە  تایبەت 

ڕابردوودا  كەلە  بگیرێت  نادیدە  ئەوەش 

واڵتانی  لە  ئێران  نەبووە  خۆش  پێی  ڕووسیا 

بەردەوام  بۆیە  ببێتەوە،  نزیك  ڕۆژئاوا 

ڕێكەوتنەكەدا  لەبەردەم  لەمپەر  هەوڵیداوە 

ڕێكەوتنی  لە  بەر  تەنانەت  بكات،  دروست 

ئێران  كە  ئۆباما  ئیدارەی  لەسەردەمی  ناوەكی 

كەوتبوونەوە  نزیك  یەك  كۆ  پێنج  واڵتانی  و 

سێرگی  ڕووسیا  دەرەوەی  وەزیری  ڕێكەوتن  لە 

قرم  داگیركردنی  بە  سەبارەت  الڤرۆڤ 

یەكگرتووەكان  والیەتە  لە  ئەوەی  هەڕەشەی 

لەو  دەستوەردانیان  ئەگەری  لە  كە  كرد 

ڕێكەوتنی  لە  خۆیان  تۆڵەی  ئەوانیش  مەلەفە 

ناوەكییەكەی  بەرنامە  مەلەفی  بە  تایبەت 

هات  ئەوە  بەمانای  ئەوەش  دەكەنەوە،  ئێران 
شێوازی  بە  نییە  ڕازی  و  نیگەرانە  ڕووسیا  كە 

ڕێكەوتنەكە. ئەنجامدانی 

لە ئێستادا كە باس لەوە دەكرێت تاران و 

واشنتۆن نزیكبوونەتەوە لە زیندووكردنەوەی 

دوای  بەتایبەتیش  نێوانیان،  ڕێكەوتنەكەی 

شۆڕ�شی  بااڵی  ڕابەری  خامنەیی  عەلی  ئەوەی 

ڕێكەوتنە  ئەو  لەسەر  ڕەزامەندی  ئیسالمیی 

لە ئێستادا ئێران زۆر پێویستی بەوەیە 
ڕێكەوتنی ناوەكی زیندوو بكاتەوە بۆ ئەوەی 

سزا ئابوورییەكانی ئەمریكای لەسەر 
هەڵبگیرێت، تا لەڕێگەیەوە بتوانێت 

پەیوەندییە ئابوورییەكانی لەگەڵ واڵتانی 
ناوچەكە و ڕووسیا چین گرێبداتەوە.
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كە  ئەوە  لەسەر  جدی  پرسیاری  پیشاندا، 

و  ڕووسیا  پەیوەندیەكانی  تێكچوونی  ئایا 

ئۆكرانیا و هێرشەكانی مۆسكۆ بۆ سەر كیێڤ 

دانوستانەكانی  لەسەر   دەبێت  كاریگەریی 

ئێران  ناوەكی  ڕێكەوتنی  بە  تایبەت  ڤییەننای 

ملمالنێكانی  مۆسكۆ  ڕەنگە  ئەمریكا،  و 

پێوە  پاڵی  ئەورووپا  واڵتانی  و  ئەمریكا  لەگەڵ 

شێوەیەش  بەو  بكات،  ئێران  لە  ڕوو  بنێت 

سیا�شی،  پەیوەندییە  بەهۆكاری  تاران 

مۆسكۆ  بە  ئابووریەكانییەوە  و  سەربازی 

بەهێزبوونی،  زیاتر  بۆ  بقۆزێتەوە  هەلە  ئەو 

حكومەتی  ئێستادا  كەلە  لەوەی  جگە  ئەوە 

بەڕێوە  ئوسوڵیەكانەوە  باڵی  الیەن  لە  ئێران 

ڕەئی�شی،  ئیبراهیمی  بەسەرۆكایەتی  دەبرێت 

واڵتەكەیان  ئەوەیە  بۆ  مەیلیان  زیاتر  ئەمانە 

واڵتانی  و  ئەمریكا  لەبەرەی  بخەنەوە  دوور 

و  ڕووسیا  لە  ڕوو  دەیانەوێت  ئەورووپاو 

ئێستادا  لە  دەكات  وا  ئەوەش  بكەن،  چین 

و  ناوەكی  بەڕێكەوتنی  سەبارەت  ئێران 

نەبێت،  جدی  زۆر  ڤییەننا  دانوستانەكانی 

ئەو مەترسیەش چەندینجار لەالیەن واڵتانی 

ڕاگەیەندراوە  ئیسرائیلەوە  و  ئەورووپی 

كات  بە  یاری  تاران  دەكەن  لەوە  باس  كە 

دەیەوێت  خۆی،  بەرژەوەندی  لە  دەكات 

دانوستانەكانەوە  درێژكردنەوەی  لەڕێگەی 

بپێكێت،  خۆی  ستراتیجیەكانی  ئامانجە 

ئەورووپای  واڵتانی  تاران  هەڵوێستەی  ئەو 

ئەڵمانیا  نوێنەری  تەنانەت  كردووە،  نیگەران 

و فەرەنسا لە دانوستانەكانی ڤییەننا باسیان 

دانوستانەكان  درێژەكێشانی  مەتر�شی  لە 

ناتوانن  زیاتر  لەوە  ئەوان  ڕایانگەیاند  و  كرد 

گفتوگۆكان  دەستپێكردنەوەی  چاوەڕێی 

بكەن و دەبێت هەرچی زووە كۆتایی بە بابەتی 

ئێران  ناوەكی  بەرنامەی  بە  تایبەت  گفتوۆگی 

ئیسرائیل  حكومەتی  لەوەش  جگە  بهێنرێت، 

ڕوو  خستۆتە  ئەوەی  مەتر�شی  چەندینجار 

كە تاران دەیەوێت ماوەی پێویست وەربگرێت 

چەكی  خاوەن  ببێتە  وردەوردە  بتوانێت  تا 

هێڵی  واڵتەكەیەوە  بەالی  ئەوەش  و  ناوەكی 

بە  داوە  ئەوەی  هۆشداری  بۆیە  سوورە، 

دەبێت  كە  ڕێكەوتنەك،  لە  بەشدار  واڵتانی 

بكەن،  ئێراندا  لەگەڵ  مامەڵە  وریایی  بە  زۆر 

چەكی  بە  نەگات  دەستی  واڵتە  ئەو  ئەوەی  بۆ 

ئێران  ئێستادا  لە  ئیسرائیل  بەبڕوای  ناوەكی، 

ئەو  بەدەستهێنانی  لە  نزیكبووەتەوە  زۆر 
تەواوی  لەسەر  مەتر�شی  ئەوەش  و  چەكە 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دروست دەكات)17(.

بەوەیە  پێویستی  زۆر  ئێران  ئێستادا  لە 

ڕێكەوتنی ناوەكی زیندوو بكاتەوە بۆ ئەوەی سزا 

هەڵبگیرێت،  لەسەر  ئەمریكای  ئابوورییەكانی 

پەیوەندییە  بتوانێت  لەڕێگەیەوە  تا 

و  ناوچەكە  واڵتانی  لەگەڵ  ئابوورییەكانی 

سزا  هەرچەندە  گرێبداتەوە،  چین  ڕووسیا 

گەورەی  كاریگەریی  ئەمریكا  ئابوورییەكانی 

و  ڕووسیا  پەیوەندییەكانی  لەسەر  نەبووە 

قۆستۆتەوە  ئەوەی  ڕووسیا  تەنانەت  ئێران، 
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خۆیدا  بەالی  زیاتر  ئێران  ڕێگەیەوە  لەو  تا 

ڕووسیا  دیكە  بەمانایەكی  بكات،  كێش 

بۆ  بگەرێتەوە  دیكە  جارێكی  ئێران  نایەوێت 

باشتر  شێوەیە  بەم  چونكە  ڕێكەوتنەكە، 

واڵتەكەی  بەرژەوەندییەكانی  دەتوانێت 

هەڵكردنی  دیكەشەوە  لەالیەكی  بپارێزێت، 

شۆڕ�شی  بااڵی  ڕابەری  سەوزی  گڵۆپی 

ڕێكەوتنەكە  زیندووكردنەوەی  بۆ  ئیسالمیی 

یەكالیی  خۆی  تاران  دێت  ئەوە  بەمانای 

لەگەڵ  دیكە  جارێكی  ئەوەی  بۆ  كردۆتەوە 

ئەمریكا بگەڕێتەوە بۆ ناو ڕێكەوتنەكە، ڕەنگە 

باشتر  چانسێكی  ئۆكرانیاش  ئاڵۆزییەكانی 
خۆی  ئەجێنداكانی  تابتوانێت  ئێران  بە  بدات 
بەهۆكاری  بچەسپێنێت،  ڕێكەوتنەكەدا  لە 

و  ڕووسیا  پەیوەندییەكانی  تێكچوونی  ئەوەی 

دەبێت  هۆكاریك  ئەورووپا  واڵتانی  و  ئەمریكا 

بنوێنێت  زیاتر  نەرمی  ئەمریكا  ئەوەی  بۆ 

لەئێستادا  چونكە  ئێران،  بە  بەرامبەر 

ئەورووپا  واڵتانی  ئاڵۆزییەكان  بەهۆكاری 

بۆ  ئێرانە  سروشتی  بەگازی  پێویستیان  زۆر 

خۆیانی  ناوخۆییەكانی  پێداویستییە  ئەوەی 

بگرێتەوە  گازە  ئەو  جێگەی  و  پڕبكەنەوە  پێ 

دەكرا،  دابین  بۆیان  ڕووسیاوە  الیەن  لە  كە 

بپێكێت،  ئامانج  ئێران دەتوانێت دوو  بەمەش 

باشبوونی  و  گازەكەی  فرۆشتنی  یەكەمیان 

دەستكەوتنی  ئەنجامی  لە  ئابووری  بارودۆخی 

پێداویستی  پڕكردنەوەی  دووەمیش  پارە. 

واڵتانی ئەورووپا بە گازی سروشتی واڵتەكەی، 

ئاستی  سەر  لە  ئێران  پێگەی  دەكات  وا  ئەوە 

نێودەوڵەتی گەورەتر بێت)18(.

پەیوەندییە  لێكەوتەكانی جەنگەكە لەسەر 

سەربازییەكانی ڕووسیا و ئێران

بەهۆكاری ئەوەی جەنگی ڕووسیا و ئۆكرانیا 

سەرچاوەكانی  لە  شێك  بە  كێشا،  درێژەی 

ئێستادا  لە  دەكەن  لەوە  باس  هەواڵ 

هەیە  سەربازیی  هاوكاری  بە  پێویستی  ڕووسیا 

فڕۆكەی  تەكنەلۆجیای  لەبواری  بەتایبەتی 

شەڕەكە  نەكردنەوەی  یەكالیی  بێفڕۆكەوان، 

سەرنەكەوتنی  و  ڕووسیا  بەرژەوەندی  لە 

ئەو  ڕەنگە  ڕوو�شی  بێفڕۆكەوانی  فڕۆكەی 

ئێران  بۆ  پەنا  ئەوەی  بۆ  بكات  ناچار  واڵتە 

كە  بۆشاییەی  ئەو  پڕكردنەوەی  بۆ  ببات 

ئێستا  تا  بەاڵم  بوارەدا،  لەو  دروستبووە  بۆی 

كە  نەكراوەتەوە،  پشتڕاست  بەتەواوەتی  ئەوە 

ئێراندا خستۆتە  لەگەڵ  بابەتەی  ئەو  ڕووسیا 

الی  یاخودنا؟)19(،  گفتوگۆ  مێزی  سەر 

ڕۆژنامەوانیدا  چاوپێكەوتنێكی  لە  خۆشیەوە 

كرد  بەوە  ئاماژەی  ئێران  دەرەوەی  وەزیری 

جیاوازدا  بواری  چەندین  لە  واڵتەكەی  كە 

هاوكاری و هەماهەنگی هەیە لەگەڵ ڕووسیا، 

لە  ئەوەی  بەاڵم  بەرگری،  بواری  بەتایبەتی 

ڕاستییەوە،  لە  دوورە  دەكرێت  باس  ئێستادا 

ئێران  ئەمریكا،  ئاژانسەكانی  هەواڵی  بەپێی 

سەربازین  ڕێكەوتنێكی  سەرقاڵی  ڕووسیا  و 

زۆر  ژمارەیەكی  فرۆشتنی  بە  سەبارەت 

سەرچاوە  ڕووسیا،  بە  بێفڕۆكەوان  فڕۆكەی 
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كە  كردووە  بەوەش  ئاماژەی  ئەمریكیەكە 

تیمێكی  ئەمساڵدا  حەوتی  و  شەش  لەمانگی 

ئەوەی  بۆ  كردووە  ئێرانیان  سەردانی  ڕوو�شی 

مەشق و ڕاهێنان لەسەر شێوازی بەكارهێنانی 

بە  سەبارەت  بكەن،  ئێرانیانە  فڕۆكە  ئەو 

بێفڕۆكەوانی  فڕۆكەی  فرۆشتنی  بابەتی 

دەرەوەی  وەزارەتی  وتەبێژی  ڕووسیا  بە  ئێرانی 

و  بەدرۆخستەوە  هەوااڵنەی  ئەو  ئێران 
بواری  لەچەندین  واڵتەكەی  ڕایگەیاند، 

تەكنەلۆجیای  لەبواری  بەتایبتەی  جیاوازدا 
هاوكاری  ڕووسیادا  لەگەڵ  پیشكەوتوو 

ئەو  لەنێوانیاندا،   هەیە  هەماهەنگی  و 

ڕووسیاش  و  ئێران  نێوان  پەیوەندییانەی 

جەنگی  سەرهەڵدانی  پێش  بۆ  دەگەڕێتەوە 

هەڵگیرسانی  دوای  ئۆكرانیا،  و  ڕووسیا 
نوێ  ڕێكەوتنێكی  جۆرە  هیچ  جەنگەكەش 

نەكراوە لەبواری سەربازیدا)20(.

ئەوەیان  ئێرانییەكان  ئەوەی  سەرباری 

ڕووسیا  لەگەڵ  واڵتەكەیان  كە  ڕەتكردەوە 

بێفڕۆكەوانی  فڕۆكەی  فرۆشتنی  ڕێكەوتنی 

ڕاوێژكارێكی  ڕووسیا،  لەگەڵ  كردبێت 

ئوشاكۆف  یوری  بەناوی  ڕووسیا  سەرۆكی 

ڕووسیا  سەرۆكی  كە  كردەوە  دووپات  ئەوەی 

جۆرەی  لەو  ڕێكەوتنێكی  شێوەیەك  بەهیچ 

ئەوەشدا  لەگەڵ  نەكردوە،  ئێران  لەگەڵ 

باس  بەگەرمی  هەواڵ  سەرچاوەكانی  هێشتا 

لە ڕێكەوتنی ئێران و ڕووسیا دەكەن سەبارەت 

وەزارەتی  وتەبێژی  چونكە  بابەتە،  بەو 

لە  ڕایگەیاند  برایس  نیج  ئەمریكا  دەرەوەی 

ئەگەری ڕێكەوتنی لەو جۆرە لە نێوان ڕووسیا 

دەخاتە  زیاتر  سزای  واڵتەكەی  ئەوا  ئێران  و 

سەر ئێران)21(.

بابەتی  لەسەر  ئەمریكا  جەختكردنەوەی 

ئێران  بێفڕۆكەوانی  فڕۆكەی  گواستنەوەی 

بەشێوەیەكی  كرد  ناچار  ئێرانی  ڕووسیا  بۆ 

ئەو  بۆ  لێبكات،  نكۆڵی  بابەتە  ئەو  فەرمی 

لەڕێگەی  ئێران  دەرەوەی  وەزیری  مەبەستە 

هاوتا  لەگەڵ  تەلەفۆنییەوە  پەیوەندییەكی 

دڵنیاكردەوە  لەوە  واڵتەی  ئەو  ئۆكرانییەكەی 

كە هیچ جۆرە ڕێكەوتنێكی لەو جۆرە لە نێوان 

الیەن  لە  ئەوەش  نییە،  مۆسكۆدا  و  تاران 

تەنها  دەكرێت  باس  ڕاگەیاندنەوە  دەزگاكانی 

پڕوپاگەندەیەو دوورە لەڕاستیەوە)22(.

فڕۆكەی  گواستنەوەی  فرۆشتنی  دەنگۆی 

بێفڕۆكەوانی ئێران بە ڕووسیا دوای ئەوەهات 

نەتەوەیی  ئاسای�شی  ئەنجومەنی  ڕاوێژكاری  كە 

كرد  لەوە  با�شی  سولفیان،  جیك  ئەمریكا 
هەواڵگری  زانیارییەكی  چەند  ڕێگەی  لە  كە 

لە  ئێران  كە  پێگەشتووە  ئەوەی  نهێنیەوە، 

بێفڕۆكەوانی  فڕۆكەی  سەدان  پالنیدایە 

واڵتەكەی بگوازێتەوە بۆ ڕووسیا بۆ ئەوەی لە 

شەڕی دژ بە ئۆكرانیا بەكاری بهێنێت)23(، جگە 

دەستكردەكانەوە  مانگە  لەڕێگەی  لەوەش 

ئەوە  كە  دەستكەوتووە،  وێنەیەكیان  چەند 

ڕوو�شی   سەربازیی  وەفدێكی  دەردەخات 

ئێرانیان  سەربازیی  بنكەیەكی  سەردانی 
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ئەوەن  دەرخەری  ئەوانە  هەموو  كردووە، 

ڕێكەوتنێكن  سەرقاڵی  مۆسكۆ  و  تاران  كە 

سەبارەت بە فرۆشتنی فڕۆكەی بێفڕۆكەوانی 

ئێران بە ڕووسیا)24(.

ئەنجام

تا  ئۆكرانیا  سەر  لەهێر�شی  ڕووسیا   -

لە  كە  ئامانجانەی  ئەو  دەستەبەركردنی 

كۆتایی  هەڵگیرساندووە  شەڕەكەی  پێناویدا 

بە هێرشەكانی بۆ سەر ئۆكرانیا ناهێنێت، ئەو 

بەرپرسانی  گەورە  زاری  لەسەر  پەیامە�شی 

بەرپرسانی  بەگوێی  چەندینجار  واڵتەكەیەوە 

داوە،  ڕاگەیاندنی�شی  كەناڵەكانی  و  واڵتان 

سووربوونی  و  بەردەوامی  ئەگەری  لە  بۆیە 

پێشووی  هەڵوێستەكانی  لەسەر  ئۆكرانیا 

و  دەسەاڵت  لەناوبردنی  تا  ڕووسیا  ئەوا 
خۆی  الیەنگری  حكومەتێكی  دامەزراندنی 

بەردەوامی  ئەوەی  لەگەڵ  دەبێت،  بەردەوام 
هێرشەكان زیانی دەیان ملیار دۆالر بە ئابووری 

واڵتەكەی دەگەیەنێت.

ئەمریكاش كە خۆیان  و  ئەورووپا  - واڵتانی 

بە دۆستی ئۆكرانیا دەزانن توانای ئەوەیان نییە 

لە  بەرگریكردن  لە  بكەن  بەشداری  ڕاستەخۆ 

بەردەوامی  ئۆكرانیا،  سەر  بۆ  ڕووسیا  هێر�شی 

هێرشەكان و داگیركردنی شار و شارۆچكەكانی 
سەملێنەری  ڕووسیاوە  الیەن  لە  واڵتە  ئەو 

واڵتانە  ئەم  دەكات  وا  ئەوەی  ڕاستییەن،  ئەو 

هێرشەكانی  ئاست  لە  بن  دەستەوەستان 

خاوەن  واڵتێكی  مۆسكۆ  كە  ئەوەیە،  ڕووسیا 

جیهان  زلهێزی  واڵتانی  بۆیە  ناوەكییە  چەكی 

كە  ببنەوە  واڵتێك  ڕووبەڕووی  نایانەوێت 

تر�شی  چونكە  ناوەكییە،  چەكی  خاوەن 

هەڵگیرسانی جەنگی ناوەكییان هەیە كە ڕەنگە 
شێوازی  بۆیە  لەناوبەرێت،  جیهان  بەتەواوی 

سەربازییەوە  ئاستی  لە  ڕووبەڕووبوونەوەكانیان 

ئەوەش  ئابووریی،  سزای  سەپاندنی  بۆ  گۆڕی 

لە  پاشگەزبكاتەوە  ڕووسیا  نەیتوانیوە  ئێستا  تا 

هێرشەكانی بۆ سەر ئۆكرانیا.
ئابووری  تەنگەژەی  جەنگەكە  بەردەوامی   -

و  شتومەك  نرخی  دروستكردووە،  گەورەی 

بەرزكردۆتەوە،  زۆر  سووتەمەنی  بەتایبەتی 

واڵتانی  لەسەر  گەورەی  كاریگەریی  ئەوەش 

بازاڕە  ئێستادا  لە  بەجۆرێك  كردووە  جیهان 

ئێران  سووتەمەنی  بە  پێویستیان  جیهانییەكان 

پڕبكاتەوە،  بۆ  پێداویستیانەیان  ئەو  كە  هەیە 

چاوپۆ�شی  هاوپەیمانەكانی  و  ئەمریكا  ڕەنگە 

سروشتی  گازی  و  نەوت  هەناردەی  لە  بكەن 

بازاڕەكانی  پێداویستی  پڕكردنەوەی  بۆ  ئێران 

جیهان، ئەوەش كاریگەریی ئەرێنی دەبێت لەسەر 

ئەوەی  بۆ  ڕەنگە  لەوەش  جگە  ئێران،  ئابووریی 
ئاسانكاری  ڕووسیاوە  بەرەی  نەچێتە  ئێران 

زیاتر بكرێت و دانوستانەكانی ڤییەنایی تایبەت 

گەرموگوڕتر  ئێران  ناوەكییەكەی  بەرنامە  بە 

لە  كە  ناگیرێت  نادیدە  ئەوەش  بەاڵم  بكرێت، 

جەنگەكەوە  هەڵگیرسانی  بەهۆكاری  ئێستادا 

نەك  جەنگەكەن  لەسەر  زیاتر  چاوەكان 

ڕێكەوتنە ناوەكییەكە.
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فاکتەری ئابووری و جیۆپۆلەتیکی 
لــە پەیــوەندییـــەکـانی 

نێوان چین و ئێران
وەرگێڕان و ئامادەکردنی: تەحسین وسو عەبدوڵاڵ * | مامۆستای زانکۆ، ماستەر لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان-

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و دیراساتی ئەفریقیا، مامۆستای وانەبێژ لە زانکۆی نۆلج/ کۆلیژی یاسا/ بە�شی پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان

* ئەم بابەتە لە الیەن دیبیكا ساراسواس _ لە سەنتەری عەرەبی بۆ توێژینەوە و دیراساتی سیاسییەوە نووسراوە و مامۆستا 
تەحسین وسو دەستكاری، ئامادەكردن و وەرگێڕانی بۆ كردووە. بۆیە لە بە�سی توێژینەوە دانراوە چونكە وەرگێڕانی دەقاودەقی 

توێژینەوەكە نییە. 

پوختە

ئەم توێژینەوەیە پر�شی ئابووری و جیۆپۆلەتیکی 

لەگەڵ  درێژخایەن  ستراتیژی  هاوکاری  بۆ  ئێران 

هەوڵدەدات  توێژینەوە  ئەم  دەکاتەوە.  ڕوون  چین 

گێڕانەوەی  گوێدانە  بەبێ  کە  بدات  نیشان  ئەوە 

پەرەسەندنی وابەستەیی ئێران بە چین، پێدەچێت 

پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و چین بەشێکی بچووکی 

ستراتیژێکی جیۆ-ئابووری ئێران بێت کە لە ئاستێکی 

دەکرێت.  جێبەجێ  ناوچەکەدا  لە  گەورەتردا 

هه روه ها باس له وه  ده كات كه  ئێران له  گەڕان بەدوای 
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بەرایی

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  ڕوانگەی  و  دیدگا 

جیهانیی  زلهێزێکی  وەک  چین  سەرهەڵدانی  بۆ 
ئابووری  لە  ئێستا  سیستماتیکی  گۆڕانی  و 

ڕاستە  ئیجابییە.  تێڕوانینێکی  جیهانیی  سیا�شی 

سیستەمی  داڕمانی  بەبۆنەی  دڵخۆشە  ئێران 

بە  سارد  جەنگی  دوای  لیبراڵ  نێودەوڵەتی 

سەرکردایەتی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، 

ئەمە بووە هۆی دەستێوەردانی سەربازیی  بەاڵم 

لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و سەپاندنی دەیان ساڵ 

سیاسەتی  بەاڵم  ئێراندا،  بەسەر  گۆشەگیری 

مەحمود  سەرۆک  کە  ڕۆژهەاڵت”  “بەرەو 

کەس  یەکەم   )2013  2005-( نەژاد  ئەحمەدی 

دەرەکیدا،  ئاستی  لەسەر  کرد  پەیڕەوی  بوو 

چەسپاندنی هاوبەشییە درێژخایەنەکانی لەگەڵ 

دووالیەنە  چ  ڕۆژئاوا،  غەیرە  گەورەکانی  زلهێزە 

و چ فرەالیەنە، لە پێشینەدا دانا. لەم بارەیەوە 

دروستکردن و پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی تاران 

باشترین  مۆسکۆ  و  پەکین  لە  هەریەکە  لەگەڵ 

سیاسەتی  دواییانەدا،  لەم  بەرچاون.  نموونەی 

“پەڕینەوە بەرەو ئاسیا” لە چوارچێوەی سیاسەتی 

بەهێزتر  ئێراندا  ئابووریی  دیپلۆما�شی  و  دەرەوە 

سیاسەتی  لە  درێژخایەن  ستراتیژیەتی  وەک  کرا 

بەرەو  ئەوەی  سەرەڕایی  سەیرکراوە،  دەرەوەدا 

ڕووی کۆمەڵێک ئاڵەنگاری جۆراوجۆر دەبێتەوە.  

پالنی  لە  ئەمریکا  تاکالیەنەی  کشانەوەی  دوای 

 JCPOA کارکردن،   هەمەالیەنەی  هاوبە�شی 

 ))The Joint Comprehensive Plan of Action

هاوبه شێکی درێژخایه ن له گه ڵ ڕێگەی چیندا، وه ك 

ساڵەی   25 ستراتیجی  هاوكاریی  ڕێكه وتننامه ی  له  

به   پابه نده   ڕوونکراوەتەوە ،  پەکین  و  تاران  نێوان 

ئامانجی  به   هه مەالیەنە  شه راكه تی  په سه ندكردنی 
به رزكردنه وه ی  بۆ  ده رفه ت  زۆرترین  ڕه خساندنی 

شایانی  ناوچەکە.  له   ئێران  جیۆ-ئابووری  پێگه ی 

باسە کە ئیبراهیم ڕەئی�شی سەرۆککۆماری ئێران لە 

لوتکەی ڕێکخراوی هاوکاریی شەنگەهای لە ئەیلوولی 

)٢٠٢١(دا، جەختی کردەوە کە پرۆژە سەرەکییەکانی 

ژێرخانی “دەستپێشخەری یەک پشتێن-یەک ڕێگە، 

یەکێتی ئابووریی ناوچەی ئۆراسیا و یەکێتی ئابووریی 

لەگەڵ  کێبڕکێ  باکوور-باشوور”  کۆریدۆری  و 

ئێران  یەکترن،  تەواوکەری  بەڵکو  ناکەن،  یەکتر 

پەیوەندی نێوان �شێ پرۆژەی ژێرخانی ئاماژەپێکراو 

چین  لەگەڵ  ئێران  پەیوەندییەكانی  پێکدەهێنێت. 

پاراستووە،  سەرەوەی  بەرەو  ڕێڕەوێكی  ڕووسیا  و 
نەك تەنیا بە بەهای ڕەمزیی خۆیان لە خستنەڕووی 

ئه م  ئەمریكا.  تاكالیەنەی  دژی  لە  هەڵوێستێك 

توێژینه وەیە  په یوه ست به  تاوتوێكردنی په ره سه ندنی 

چوارچێوه ی  له   چین  و  ئێران  نێوان  شه راكه تی 

جیۆئابووریدا  ئاستی  له   ئێران،  ناوچه یی  ستراتیجی 
په ره سه ندنی  ڕاده ی  سەرئەنجام  ده گه ڕێته وه ، 

هاوكارییه كانی نێوان ئێران و چین له  بواری به رگرییدا 

ده رده خات.

..................................................................

چین،   ئێران،  سەرەكییەكان:  وشە 
ڕێکخراوی  ئابووریی،  پەیوەندی  جیۆپۆلەتیک،  

هاریکاریی شەنگەهای.
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ناسراوە،  ئێران  ئەتۆمی  ڕێکەوتنی  بە  ئەوەی  یان 
2018، سەرەتا سەرۆککۆماری  لە مانگی ئایاری 

ئێران ئیبراهیم ڕەئی�شی لە مانگی ئابی )٢٠٢١(دا 

ئەوەی ڕاگەیاند کە بەرگریی لە ڕێکەوتنی ئەتومی 

بێت  بەردەوام  ئەمریکا  ئەگەر  ناکات  ئێران 

لەسەر توندکردنی سزاکانی سەر ئێران.

کە  نەبوو  سەرسوڕمان  جێگەی 

و  ئێران  نێوان  پەیوەندییەکانی  پێشهاتەکانی 

لە  چین  و  ئێران  ئەوەی  دوای  تایبەت  بە  چین، 

مانگی ئازاری ٢٠٢١ ڕێکەوتنی هاوکاریی ستراتیژیی 

تەنیا  نەک  سەرنجی  کرد،  واژۆ  ساڵەیان   )٢٥(

بەڵکو  واشنتۆن،  بەرپرسانی  و  شرۆڤەکاران 

چاودێرانی دیکەی لەسەر ئاستی جیهان بۆ الی 

کڕینی  لە  چین  بەردەوامبوونی  ڕاکێشا)1(.   خۆی 

نەوتی ئێران سەرەڕای سزاکانی ئەمریکا لە الیەک 

لە  ئێران  لەگەڵ  هاوکارییەکانی  پەرەسەندنی  و 

تەنیا  نەک  دیکەوە،  الیەکی  لە  بەرگری  بواری 

“کاریگەریی  کە  دەکرێت  سەیر  فاکتەرێک  وەک 

ئێران،  دژی  تێکدەدەن”  ئەمریکا  سزاکانی 

لێی تەحەدای سەرکردایەتی  ئامانج  بەڵکو وەک 

لەگەڵ  ناوەڕاست)2(.  ڕۆژهەاڵتی  لە  ئەمریکایە 

ئامانجی  بە  ڤیەننا  دانوستانەکانی  وەستانی 

ئەنجومەنی  ئێران،  ڕێکەوتنی  زیندووکردنەوەی 
“داواکاری  دەنگ  زۆرینەی  بە  ئەمریکا  پیرانی 

تێد  کۆماریخواز  سیناتۆری  فەرمان”ی  لەسەر 

کرد  حکومەت  لە  داوای  و  کرد  پەسەند  کروز 

ئێران  سەر  سزاکانی  بە  سەبارەت  ڕاپۆرتێک 

دەربکات  هەیە  تیرۆرەوە  بە  پەیوەندییان  کە 

بۆ  پێویست  وەک  دەبینێت  سزایانەش  ئەم  و 

و  چین  نێوان  هاوکارییەکانی  سنووردارکردنی 

خەزێنەی  وەزارەتی  ئایاردا،  25ی  لە  ئێران)3(. 

كە  ڕاگەیاند  سزاكانی  نوێی  خولێكی  ئەمریكا 

نێودەوڵەتیی  “تۆڕی  بە  ئەوەی  ئامانجی  بە 

پارە”  سپیكردنەوەی  و  نەوت  قاچاخچێتی 

بەرپرسانی  سەرۆكایەتی  بە  دەكات،  وەسف 

پلەدارێكی  لەنێویاندا  پاسداران،  سوپای 

قاسمی  ڕۆستەم  و  پاسداران  سوپای  پێشووی 

بەدیکراوە.  شار  بینای  و  ڕێگەوبان  وەزیری 

ئینێرجی  چین  کۆمپانیای  سزایانە  ئەو  هەروەها 

هاوکون لیمیتەد کە بنکەکەی لە هۆنگ کۆنگە 

سوپای  لە  ئێران  نەوتی  چونکە  گرتووە،  لەخۆ 

پاسدارانی ئێران دەکڕێت)4(.

پڕسیاری سەرەکی توێژینەوە: 

لە  پرسیار  گرنگترین  گشتی  بەشێوەیەکی 

بریتییە  توێژینەوە  سەرەکی  بابەتی  چوارچێوەی 

جیۆپۆلەتیکی  و  ئابووری  فاکتەری  ئایا  لەوەی 

و  ئاست  لەسەر  هەیە  کاریگەرییان  چەند 

چین؟  و  ئێران  نێوان  پەیوەندییەکانی  جۆری 

هەردووال  چەند  تا  ئایا  تر،  جۆرێکی  بە  یان 

پەیوەندییەکی  وەک  نێوان  پەیوەندییەکانی 

ستراتیژی دەبینن؟

گرنگی توێژینەوە

دەوڵەتی  دوو  نێوان  پەیوەندییەکانی  بابەتی 

گرنگی  ئێران  و  چین  وەک  جیهانیی  کاریگەری 

تایبەتی خۆی هەیە لەچەند ڕوویەکەوە، لەوانە:

لەالیەن  واڵتێکە  ئێران  لەبەرئەوەی   •
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ئەمریکا  هەمووشیانەوە  لەسەرووی  ڕۆژئاوا 

دەکرێت،  تەماشا  پەراوێزخراو  واڵتێکی  وەک 

لە  ئەمریکا  لەگەڵ  چینیش  هەمانکاتدا  لە 

ئەمە  کەواتە  ئابووریدایە،  قوڵی  ملمالنێیەکی 

لەبەرئەوە  هەدووال،  بۆ  هاوبەش  خاڵی  دەبێتە 

توێژینەوە لەبارەی پەیوەندییەکانی نێوان چین و 

تێگەیشتن  بۆ  باش دەبێت  یارمەتیدەرێکی  ئێران 

لە هاوکێشەی جیهانییەکان.

دەربارەی  توێژینەوە  گرنگی  تری  الیەنێکی   •

پەیوەندییەکانی نێوان پەکین و تاران پەیوەستە 

لەالیەن  ئابڵووقەکانی  و  سزا  تاران  بەوەی 

چەند  تا  سەپێنراوە،  بەسەریدا  ئەمریکاوە 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  لەڕێگەی  دەتوانرێت 

چین قەرەبووی بکاتەوە، ئەم توێژینەوەیە ئەرکی 

سەرەکی ئەوەیە ئێران بابەتی قەرەبوونی سزاکانی 

چین  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  لەڕێگەی  ئەمریکا 

ڕوون بکاتەوە.

نێوان  ملمالنێیەکانی  لە  تێگەیشن   •

تریشەوە  لەالیەکی  لەالیەک،  ئەمریکا  و  چین 

پەیوەندییەکانی  بابەتی  ناوەڕۆکی  خستنەڕووی 

لەسەر  کاریگەرییەکانی  و  پەکین  و  تاران  نێوان 

هاوکێشە سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست.

گریمانەی توێژینەوە

بە  پشت  ئەکادیمی  لێکۆڵینەوەیەکی  هەر 
خستنەڕووی  بۆ  دەبەستێت  گریمانەیەک 

لەم  توێژینەوە،  ناوەڕۆکی  دروستی  و  ڕاستی 

بریتییە  توێژینەوە  گریمانەی  چوارچێوەیەشدا 

لەوەی کە فاکتەرە ئابووری و جیۆپۆلەتیکییەکان 

کۆماری  و  چین  نێوان  پەیوەندییەکانی  لە 

ئیسالمیی ئێران پەیوەندی ڕاستەوخۆیان هەیە بە 

ناکۆکی نێوان ئەمریکا و ئێران، هەروەها ملمالنێی 

نێوان واشنتۆن و پەکین، بەو مانایەی ئەمریکا 

لەپشت فاکتەرە ئابووری و جیۆپۆلەتیکییەکانە 

لە پەیوەندی نێوان تاران و پەکین.

پێکهاتەی توێژینەوە:

و  پێشەکییەک  لە  پێکهاتووە  توێژینەوەکە 

دوو با�شی سەرەکی و دەرئەنجامێک، لە پێشەکی 

بەستێنی  گشتی  بەشێوەیەکی  توێژینەوەدا 
فاکتەری  هەردوو  گرێدانی  پێکەوە  سەرەکی 

نێوان  لەپەیوەندییەکانی  جوگرافی  و  ئابووریی 

چین و ئێران  ڕوونکراونەتەوە. لە با�شی دووەمدا 

هاریکاریی و هەماهەنگی ئەمنی نێوان هەردووال 

پەیوەندییەکانی  لە  کاریگەر  فاکتەرێکی  وەک 

ئەو  کۆتایشدا  لە  باسکراوە،   نێوانیان 

میانەی  لە  کە  باسکراون  دەرئەنجامانە 

توێژینەوەکەوە بەدەستهاتوون. 

با�سی یەکەم: بە ستێنی ئابووریی و جوگرافی 

لە پەیوەندییەکانی نێوان چین و ئێران

و  ئاسیا  نێوان  ڕێگەی  لە  ئێران  ڕاستە 

جیۆئابوورییەکەی  توانای  بەاڵم  ئەورووپادایە، 

مایەوە،  بەدینەهاتووی  بەبێ  ساڵ  دەیان  بۆ 

ئەمریکا  ئەو سیاسەتەوەیە کە  ئەمەش بەهۆی 

و  ئابووریی  کاریگەریی  سنووردارکردنی  بۆ 

بەم  دەکرد.  پراکتیزەی  ئێران  جیۆپۆلەتیکی 

ڕێگە  و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  ئێران  پێیە 

بە  دەستیپێکردووە،  چینەوە  لەالیەن  کە 
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ڕاکێشانی  بۆ  دەبینێت  گەورە  دەرفەتێکی 

گواستنەوە  پرۆژەکانی  بۆ  چینی  وەبەرهێنانی 

هەوڵدەدات  دەستپێشخەرییەکە  وزە،  و 

وابەستەیی یەکتر لە نێوان کیشوەرەکاندا بەرز 

بکاتەوە و نەزمێکی ئابووریی جیهانیی لە دەرەوەی 

ئێران  ببات.  بەرەوپێش  واشنتۆن  هەژموونی 

و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  بە  تێکەڵبوون  بە 

نێوان  پەیوەندی  دیکەی  پرۆژەکانی  و  ڕێگەوبان 

ئاواتەخوازە  ئۆراسیا،  ناوچەی  لە  ناوچەکان 

بۆ  بکات  باشتر  خۆی  جیۆ-ئابووریی  پێگەی 

ئەوەی ببێتە پردێک لە نێوان ئەورووپا و ئاسیا، 

هەروەها هەوڵدەدات پەیوەندییە ئابوورییەکان 

وەک  بکات  فراوان  دراوسێدا  واڵتانی  لەگەڵ 

بەرامبەر  لە  درێژخایەن  ستراتیژییەکی  دژە 

لە  گۆشەگیری.  لە  دوورکەوتنەوە  و  سزاکان 

دیدگای  هاوبە�شی  ئێران  چوارچێوەدا  هەمان 

“ئاشتی  بەدیهێنانی  بنەمای  لەسەر  کە  چینە، 

دامەزراوە،  ناوچەکەدا  لە  گەشەسەندن” 

هەوڵەکانی  هەموو  شکستی  شاهیدی  کە 

دیموکرا�شی  ئاشتی  پێشخستنی  بۆ  بوو  ڕۆژئاوا 

ڕەنگە  ڕێگە  و  پشتێنە  دەستپێشخەری  تێیدا)5(. 

لە  ببات،  بەرەوپێش  ئابووریی  گەشەسەندنی 

ڕێگەی پرۆژەی سوودبەخ�شی یەکتری لە چین و 

چارەسەرکردنی  مەبەستی  بە  ناوچەکە،  واڵتانی 

کە  مرۆییانەی  و  ئەمنی  ئاستەنگە  ئەو 

هەمانکاتدا  لە  دەبێتەوە،  ناوچەکە  ڕووبەڕووی 

و  ئاسایش  سەرکردایەتی  هاوسەنگکردنی 

ئابووری ئەمریکا لە ناوچەکەدا.

دەریای  بە  ئێران  بەستنەوەی   .1

ناوەڕاستەوە

ڕەئیسیدا،  ئیبراهیم  سەرۆک  سەردەمی  لە 

ئێران هەوڵەکانی بۆ گەیشتن بە پەیوەندییەکانی 

ستراتیژییەکی  چوارچێوەی  لە  ناوچەکە 

لە  سەربەخۆ  جیۆ-ئابووریی،  درێژخایەنی 

کردووە،  خێراتر  ئەمریکا  سزاکانی  لێکەوتەکانی 

بۆ  بەدینەکراوە  جۆرە  لەو  هەوڵێکی  پێشتر 

لە  ئێران  جیۆپۆلەتیکی  نفووزی  چەسپاندنی 

دروستکردنی  مەبەستی  بە  سووریا  و  عێراق 

کەنداوەوە  لە  گواستنەوە  و  بازرگانی  ڕێڕەوێکی 

کەناراوەکانی  بەدرێژایی  لوبنان  و  سووریا  بۆ 

سەرنجی  تاران  هاوکات  ناوەڕاست.  دەریای 

لە  باشووری  وشکانی  ڕێڕەوی  ئەم  بۆ  پەکین 

ئاسیا- چوارچێوەی کۆریدۆری چین-ناوەڕاستی 

و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  لە  ئاسیا  ڕۆژئاوای 

ڕێگەدا ڕادەکێشا.

بیرۆکەی ڕێڕەوی گواستنەوە بووە جێگەی 

ئەوەی  دوای  جدییەکان  گفتوگۆ  سەرنجی 

هاوپەیمانە  و  سووریا  ئەمنییەکانی  هێزە 

 2017 دووەمی  تشرینی  لە  عێراقییەکانیان 
سنووری  نزیک  لە  ئەلبوکەمالیان  ناوچەی 

هێزە  کۆنترۆڵکرد)6(.  داعش  دەستی  لە  عێراق 

 2017 ئەیلولی  مانگی  لە  عێراق  ئەمنییەکانی 

شاری ئەلقائیمیان لە دیوی سنووری عێراق لە 

ئەوەی  دوای  کۆنترۆڵکردەوە،  داعش  دەستی 

بەستنەوەی  لەسەر  ڕێکەوتن  سووریا  و  ئێران 

بەندەری ئیمام خومەینی لە باشووری ڕۆژئاوای 
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ڕێگەی  لە  سووریا  الزقیەی  بەندەری  بە  ئێران 

تێدەپەڕێت.  تێیدا  هێڵێکی شەمەندەفەرەوە کە 

بە  دەستیان  عێراق  و  ئێران   2019 ساڵی  لە 

دانوستان کردووە بۆ ئامادەکردنی پالنەکان بە 

کیلۆمەتر   40 ئاسنی  هێڵی  تەواوکردنی  ئامانجی 

کە شاری شەالمچە لە باشووری ڕۆژئاوای ئێران 

بە بەسرە )7(. وەزیری گواستنەوە و گەشەپێدانی 

شارنشینی ڕۆستەم قاسمی، لە سەردانەکەیدا 

بەغدا،  بۆ   ٢٠٢١ دووەمی  کانوونی  لە 

جێبەجێکردنی  بۆ  لێکتێگەیشتنی  یاداشتێکی 

بەسرە  شەلەمجە-  ئاسنی  هێڵی  هاوبە�شی 

لە  کە  بکرێت  بەوە  ئاماژە  پێویستە  کرد.  واژۆ 

چەندین  تاران  ڕابردوودا  ساڵی  بیست  ماوەی 

لێکتێگەیشتنی  یاداشتنامەی  و  دانوستان 

هێڵی  جێبەجێکردنی  بۆ  عێراقی  الیەنی  لەگەڵ 

قاسمی  پەیوەندییەدا  لەم  کردووە.  واژۆ  ئاسن 

هەیە،  ڕوونی  کاتیی  “ڕێکەوتنەکە خشتەی  وتی: 

لە  کە  لەوەی  بریتییە  بڕگەکانیش  لە  یەکێک 

پرۆژەکە  جێبەجێکردنی  کورتدا  ماوەیەکی 

دەست پێدەکات”)8(. دوای تەواوبوونی پرۆژەکە 

واڵت  هەردوو  شەمەندەفەری  تۆڕەکانی 

سووریا  لە  ئێران  و  دەبەستێتەوە  بەیەکەوە 

نزیک دەکاتەوە.

سااڵنێکە  سووریا،  ملمالنێی  بە  سەبارەت 

لەگەڵ  بووە؛  واڵتە  لەو  ڕژێم  گۆڕینی  دژی  چین 

بڕیارنامەی  ڕەشنوو�شی  چەندین  ڕووسیا 

یەکگرتووەکانیان  نەتەوە  ئاسای�شی  ئەنجومەنی 
لە سەروەری  پشتگیریان  ڤیتۆ کردووە، زۆرجار 

نیشتمانی و یەکپارچەیی خاکی سووریا کردووە)9(. 

لە سەردانێکی وەزیری دەرەوەی چین، وانگ یی، 

چوار  پالنێکی  سووریا،  بۆ   ٢٠٢١ تەمموزی  لە 

خاڵیی پێشنیار کرد کە داوای هەڵگرتنی سزاکانی 

ئەمریکا بۆ سەر سووریا و ئەولەویەت بدرێت بە 

هەروەها  یی  وانگ  ئاوەدانکردنەوە)10(.  پرۆسەی 

سووریا”ی  گەلی  هەڵبژاردنی  لە  “ڕێزگرتن  داوای 

شەرعیەت  کاریگەر  شێوەیەکی  بە  کە  کرد، 

بەشار  هەڵبژاردنەوەی  دووبارە  پرۆسەی  بە 

پێیەی  بەو  دا.   ٢٠٢١ ئایاری  مانگی  لە  ئەسەد 

سەرەکی  هاوپەیمانی  دوو  کە  ئێران  و  ڕووسیا 

دیمەشقن، سەرچاوەی دارایی تەواویان نییە بۆ 

سووریا،  ئاوەدانکردنەوەی  دارایی  دابینکردنی 

بقۆزنەوە کە  ئەو دەرفەتانە  ئەوان هەوڵدەدەن 

پالنەکانی دەستپێشخەریی ڕێگە و پشتێنە کە لە 

الیەن پەکینەوە لە ناوچەکەدا دەستی پێکردووە. 

پەیوەستبوونی  لەسەر  گفتوگۆ  كاتێكدا  لە 

لە  ڕێگە  و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  بە  سووریا 

میانی سەردانەكەی وانگ یی لە تەمموزی 2021 

 2022 1ی  12ی  لە  واڵت  هەردوو  دەستیپێكرد، 

بارەیەوە  لەو  لێكتێگەیشتنیان  یاداشتنامەی 

و  پالندانان  دەسەاڵتی  سەرۆكی  كرد،  واژۆ 

یاداشتنامەی  سووریا،  لە  نێودەوڵەتی  هاوكاریی 

چین  ڕۆڵی  سووریا،  الیەنی  لە  لێکتێگەیشتن 

ئابووریی  ئاوەدانکردنەوەی  پرۆسەی  دوو  لە 

هەبوو  “هەماهەنگی  بەهێزکردنی  و  سووریا  لە 

لە  ڕێگە  و  پشتێنە  دەستپێشخەری  نێوان  لە 

الیەک،  ستراتیژی بەرەو ڕۆژهەاڵت پێشنیار کراوە 
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ئاماژەیان  شرۆڤەکاران  دیکەوە”)11(.  الیەکی  لە 

گرنگیدان  بە  سەرنجدان  بە  کە  کردووە  بەوە 

لەسەر  ڕێگە  و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  بە 

یەکگرتنی ناوچەیی، پرۆژە پێشنیارکراوەکانی چین 

گواستنەوە  کەرتی  لەسەر  جەخت  سووریا  لە 

دەکەنەوە، وەک بەستنەوەی هێڵی ئاسنی نێوان 

هەروەها  عێراق،  سنووری  و  تارتۆس  بەندەری 

دامەزراندنی ڕێگەیەکی خێرا کە باشوور و باکوور 

پەكین  هەروەها  دەبەستێتەوە)12(.  بەیەکەوە 

بازرگانیی  ناوچەیەكی  دامەزراندنی  هەوڵی  لە 

دەكەوێتە  كە  الزقیە،  بەندەری  لە  چینە  ئازادی 
شاری  باكووری  لە  كیلۆمەتر   100 لە  كەمتر 

تارتوس، كە مۆسكۆ بنكەیەكی سەربازیی دەریایی 

تیایدا جێگیركردووە، هەروەها بەڵێنی داوە 500 
بەندەری  ژێرخانی  گەشەپێدانی  بۆ  دۆالر  ملیۆن 

ئێران،  بە  سەبارەت  بكات)13(.  تەرخان  بازرگانیی 

کەشتیوانی  هێڵێکی  )٢٠٢١(دا  ئایاری  مانگی  لە 

ڕاستەوخۆی لە نێوان شارەکانی بەندەر عەباس 

لە گەرووی هورمزو الزقیە دەستپێکرد و هەردوو 

پەیوەندییەکی  دەستەبەرکردنی  ئارەزووی  واڵت 

هێڵی ئاسنین لە نێوان هەردوو بەندەرەکە دەکەن 

لە ڕێگەی عێراقەوە)14(.

لەم سااڵنەی دواییدا و بە تایبەتیش لە دوای 

کۆتایی هاتنی ئەرکی شەڕی ئەمریکا لە عێراق لە 

وزە  بواری  لە  وەبەرهێنانی  چین   ،٢٠٢٠ ساڵی 

ساڵی  لە  کردووە.  زیاتر  واڵتەدا  ئەو  ژێرخانی  و 

وەبەرهێنانەکانی  شوێنی  یەکەم  عێراق   ٢٠٢١

ڕێگە؛  و  پشتێنە  دەستپێشخەری  لە  بوو  چین 

وزە  پرۆژەکانی  بۆ  دارایی  لە  دۆالری  ملیار   10.5

كاریگەریی  ئێران  کرد)15(.  دەستەبەر  ژێرخانی  و 

ئەكتەرەكانی  و  عێراق  حكومەتی  بەسەر  خۆی 

كۆمەڵگەی عێراقدا درێژ دەكاتەوە و هەوڵدەدات 

ئامادەیی ئابووریی و ئەمنیی ئەمریكا لە عێراق كەم 

زیادبوونی  لە  پێشوازی  زۆر  تاڕادەیەكی  بكاتەوە، 

لە  كردووە.  عێراق  لە  چینی  سەرمایەگوزاری 

سەرۆک  عەبدوملەهدی،  عادل   ،2019 ساڵی 

لە میانی سەردانێکیدا  ئەوکاتی عێراق،  وەزیرانی 

بۆ چین، ڕێکەوتنی “نەوت بۆ ئاوەدانکردنەوە”ی 

نەوت  داهاتی  ڕێکەوتنە  ئەو  بەپێی  کە  واژۆکرد، 

لە سندوقێکی وەبەرهێنانی هاوبەشدا دەخرێتە 

گەورەکاندا  ژێرخانییە  پرۆژە  لە  ئەوەی  بۆ  سەر 

لەالیەن کۆمپانیا چینییەکانەوە بەکاربهێنرێت)16(. 
دژی  جەماوەریی  ناڕەزایی  دواتردا  سااڵنی  لە 
ناتەواوی  بەگشتی  و  ژینگە  تێکچوونی  و  بێکاری 

دابەزینی  هۆی  بووە  عێراقدا  لە  حوکمڕانی 

بەرچاوی وەبەرهێنان و ژینگەی ئەمنی، ئەمەش 

نێودەوڵەتی  نەوتی  گەورەکانی  کۆمپانیا  وایکرد 

کۆمپانیایانە  ئەم  بەجێبهێڵن.  عێراق  ڕۆژئاوا 

چینییەکان  کۆمپانیا  بە  پشکەکانیان  زۆرجار 

زۆربەی  لە  ئامادەبوون  کە  دەفرۆشت)17( 

ڕکابەرەکانیان  لە  کەمتر  قازانجی  حاڵەتەکاندا 

لە  لق  یان  سەرەکی  بەڵێندەری  وەک  وەربگرن، 

پانزە کێڵگەی نەوت لە باشووری عێراق)18(.

نێوان  له   و   2019 ساڵی  له   هه روه ها 

ئێران  نێوان  ڕاسته وخۆی  ملمالنێی  هه ڕه شه ی 

ئێران  که   ئاراوه   هاتنه   نوێ  ڕاپۆرتی  ئه مریکا،  و 
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هه وڵده دات “هێڵی دۆستایه تی” له  نێوان ئێران و 
عێراق و سووریا کارا بکات بۆ گواستنه وه ی گازی 

سروشتی له  ئێرانه وه  بۆ به نده ری بنیاس له  سه ر 
ده ریای ناوه ڕاست لە سووریا. لە ساڵی ٢٠١١ ئێران 

و عێراق و سووریا ڕاستەوخۆ بەر لە سەرهەڵدانی 

نائارامی لە سووریا ڕێکەوتنێکیان واژۆ کرد، کە 

بۆرییەکی  بەڵێنیدا  ئێران  ڕێکەوتنە  ئەو  بەپێی 

کە  بکات  دروست  کیلۆمەتری  هەزار  شەش 

ڕێگەی پێدەدات لە کاتی دروست بوونی گەماڕۆی 

هورمز  گەرووی  جیاتی  لە  بەدیل  وەک  زۆر 

بەکاربێنێت)19(. ڕەنگە تەواوبوونی ئەم بۆرییە زەبر 

و زەنگێکی نوێ بەدەستبهێنێت، بە لەبەرچاوگرتنی 

سەرەکی  هاوردەکاری  وەک  عێراق  کە  ئەوەی 

غازی ئێران بۆ بەرهەمهێنانی کارەبا دەمێنێتەوە، 

سەرەڕای سزاکانی ئەمریکا و گرنگیدانی ئەورووپا 
بە بەدەستهێنانی سەرچاوەی هەمەچەشنی گازی 

سروشتی لە کاتی جەنگی ڕووسیا و ئۆکرانیادا.

2. سوود وەرگرتنی تاران لە ڕێڕەوی ئابووری 

نێوان چین و پاکستان 

هەروەها لە دیوەکەی تری ناوچەی کەنداو، 

ئێران هیواخوازە پرۆژەی دەستپێشخەری پشتێنە 

و ڕێگە کە بەستراوەتەوە بە ڕێڕەوی ئابووری چین 

بازرگانی  ڕێڕەوێکی  بۆ  بێت  فراوانتر  پاکستان، 

لە  دەبێتەوە،  درێژ  کەنداوەوە  لە  کە  وزە،  و 

ڕۆژئاوای  ڕێگەی  هەموو  پاکستانەوە،  ڕێگەی 

کە  ڕۆژهەاڵت  تورکستانی  )واتە  شینجیانگ 

سوود  هەوڵدەدات  تاران  کۆنەکەیەتی(.  ناوە 

ئەوەی  بۆ  وەربگرێت  چین  سەرمایەگوزاری  لە 

هەیە  گەشەسەندنی  کە  مەکران  کەناراوەکانی 

وزە.  و  پیشەسازی  بەهێزی  وێستگەیەکی  بکاتە 
ڕێڕەوی  وزەی  ژێرخانی  لە  گرنگ  ڕۆڵی  ئێران 

تایبەت  بە  دەبینێت،  پاکستان  و  چین  ئابووری 

بە  جی  ئێن  ئێڵ  گوادار  تێرمیناڵی  دروستکردنی 

غاز   بۆرییەکی  و  پەکین،  دۆالری  ملیار   2.5 بڕی 
بەدرێژی 700 کیلۆمەتر لە نێوان گوادار و شاری 

نەوابشای )پاکستانی( درێژ دەبێتەوە، زۆر گرنگە 

بۆ جێبەجێکردنی لە پالنەکانی پەیوەست بە هێڵی 

دامەزراوە)20(.  لەمێژە  کە  ئێران-پاکستان  بۆری 

و  ئێران  کیلۆمەترییەی   1880 بۆرییە  ئەم 
پاکستان بە مەبەستی بەستنەوەی کێڵگەی گازی 

پار�شی باشووری ئێران بە پارێزگاکانی بەلوچستان 

و سندی پاکستان بوو. دوای واژۆکردنی ڕێکەوتنی 

کڕینی غاز لە ساڵی ٢٠٠٩، ئێران لە ساڵی ٢٠١١ 

دروستکردنی بە�شی تایبەتی خۆی لە بۆرییەکەی 

تەواو کرد، تەنانەت پێشنیاری دابینکردنی دارایی 

بەاڵم   .٢٠١٣ ساڵی  لە  کرد  پاکستانی  بە�شی 
هۆی  بووە  کە  ئەمریکا  فشارەکانی  و  سزا  دوای 

دواکەوتنی، لە ساڵی )٢٠١٩(دا لە دژی پاکستان 

چین  كاتێك  کرد)21(.  یاسایی  هەڕەشەی  تاران 

كارەكانی دروستكردنی هێڵی بۆری گوادار-نەواب 

شا تەواو دەكات، بە بەراورد لەگەڵ دروستكردنی 

بەشێك بە درێژی 780 كم لە دەروازەی كەبدەوە 

لەسەر سنووری ئێران و پاكستان تا نەوابشا لە 

 72 پاشان بۆرییەكی  پاكستان،  پارێزگای سندی 

دەتوانرێت  نەوابشا  بۆ...  كەبدەوە  لە  كیلۆمەتر 

تەواو بکرێت.
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پەرەسەندنی  و  سزاکان  سااڵنی  بەدرێژایی 

ئەمریکا  و  ئێران  نێوان  ئاڵۆزەکانی  پەیوەندییە 

لەسەر  سەرنجی  ئێران  کەنداو،  ناوچەی  لە 

گەشەپێدانی بەندەرەکان چڕکردۆتەوە، هەروەها 
کەنداوی  لە  نەوت  هەناردەکردنی  تێرمیناڵێکی 

ناوچەی کەنداو  عومان کە دەکەوێتە دەرەوەی 

نزیکتر  و  ناجێگیرەوە  جیۆپۆلەتیکی  لەڕووی 

دوای  لە  ئاسیا.  بەکارهێنەری  نەوت  واڵتانی  لە 

ئێران،  نێوان  قۆڵی  �شێ  ڕێکەوتنی  واژۆکردنی 

ئەفغانستان و هیندستان لە مانگی ئایاری 2016، 
بەندەری  بە  پەرەپێدان  خەریکی  هیندستان 

تاکە  ئێران(، کە  )باشووری ڕۆژهەاڵتی  چابەهار 

بەندەری ئێرانە کە لە ڕێگەی کەنداوی عومانەوە 

لە  هەڵکەوتووە  کە  هیندی،  زەریای  دەڕوانێتە 

گوادارەوە  بەندەری  ڕۆژئاوای  لە  کیلۆمەتر   140

پەرەپێدانی  بۆ  کار  چین  کە  پاکستان  دوورە 
دەکات. ئێران جەختی لەوە کردەوە کە بەندەری 

یان “دەورەدانی”  ئامانجی کێبڕکێکردن  چابەهار 

هاوکارییەکانی  لە  پێشوازی  ئەو  نییە)22(.  کەس 

بەندەرەکانی  بەندەری چاباهار و  نێوان  ئێستای 

دیکەی پاکستان کرد، و ئەرێنی بوو سەبارەت بە 

وەبەرهێنانەکانی چین کە ئامانجیان پەرەپێدانی 

بەندەری چاباهارە)23(. بە گرنگییەکی زۆرەوە، لە 
میانی لوتکەکەدا کە لەالیەن ڕێکخراوی هاوکاری 
بەندەری  ڕەئی�شی  بەڕێوەچوو،  شەنگەهایەوە 

چابەهاری وەک هێمای هاوکاریی لە نێوان هەموو 

کرد)24(.  پێشکەش  ڕێکخراوەکەدا  ئەندامانی 

تێرمیناڵێکی  کردنەوەی  لە  کەم  ماوەیەکی  پاش 

جاسک  بەندەری  لە  نەوت  هەناردەکردنی  نوێی 

لە  هورمز،  گەرووی  ڕۆژهەاڵتی  دەکەوێتە  کە 

تەمموزی 2021، ئێران پێشنیاری دەستڕاگەیشتن 

بە  بەندەری جاسک  نەوتی  یەدەگی ستراتیژی  بە 

بۆرییەکی  هەروەها  کرد،  هیندستان  بۆ  ئاسانی 

تا  جاسکەوە  دوورگەی  لە  سەربەخۆ  غازی 

ئێران  شێوەیە،  بەم  دەبێتەوە.  درێژ  هیندستان 
بە پەرەپێدانی ناوەندێکی گەورەی هایدرۆکاربۆن 

نەوتەکەی  هەر  نەک  جاسک،  بەندەری  لە 

بەڵکو  کردۆتەوە،  نزیک  ئاسیا  بازاڕەکانی  لە 

پشتبەستنی بە هەناردەکردن لە ڕێگەی دوورگەی 

نزیکەی  کە  کەمکردۆتەوە  کەنداو  لە  خەرج 

لەکاتی  فشارە  کارتێکی  وەک  ئەمە  )٪٩٠(ە،  لە 

ڕۆیشتنی  لەسەر  زیاتر  فشاری  بوونی   دروست 

نەوت لە ڕێگەی گەرووی هورمزەوە)25(.

کاتێک �شی جینپینگ سەرۆکی چین لە ساڵی 

واژۆکردنی  بە  کە  کرد  ئێرانی  سەردانی   ٢٠١٦

هاوبە�شی ستراتیژی گشتگیریان پەیوەندییەکانیان 

بۆ  ڕێکەوتنیش  چەندین  لوتکە،  گەیشتە 

جاسک  لە  پیشەسازی  ناوچەی  دامەزراندنی 

پارێزگای  لە  هەروەها  کرا،  واژۆ  هۆرموزگان  و 
سیستان و بەلوچستان کە بەندەری چابەهاری 

بەپێی ڕێکەوتنەکە کە ٢٥  لێیە. ڕاپۆرت کرا کە 

ساڵ دەخایەنێت، چین وەبەرهێنان لە ژێرخانی 

ناوچە  لە  هەروەها  دەکات،  جاسک  بەندەری 

کەنداودا)26(.  دوورگەکانی  ئازادەکانی  بازرگانییە 

هەمەچەشنکردنی  بۆ  هەوڵەکانی  ئێران 

چاالکییە ئابوورییەکانی و زیادکردنی هەناردەی 
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دراوسێی  واڵتانی  بۆ  بەتایبەتی  نەوت  غەیرە 

کە  کاتێکدا  لە  زیادکردووە،  هێندە  دوو 

نەوتی  هەناردەی  ئەمریکاوە  سزاکانی  بەهۆی 

بەرنامەیەکی  غیابی  لە  کەمیکردووە.  واڵتەکەی 
گشتگیری ئازادکردنی ئابووری بە هۆی جیاوازی 

لە  کە  جۆراوجۆرەکان  فشارە  و  ڕەوت  نێوان 

بە  و  دەبن  دروست  گەمارۆکانەوە  دەرئەنجامی 

پەیوەست  چاالکییەکانی  پێشخستنی  ئامانجی 

بەرژەوەندیی  هەناردەکردن،  و  پیشەسازی  بە 

ئازاد  بازرگانی  ناوچەکانی  لەسەر  هەر  ئێران 

دوورگەکانی  و  کەنداو  کەناراوەکانی  بەدرێژایی 

دەکەونە  کە  قیشم،  دوورگەی  و  کیش  وەک 

با�شی  پەیوەندی  ئێران  عەباس.  بەندەر  نزیک 

لەگەڵ واڵتانی دراوسێی لە ئەنجومەنی هاوکاریدا 

سیاسەتی  کەنداو،  عەرەبی  واڵتانی  بۆ  هەبوو 

هاندانی  و  نێودەوڵەتی  وەبەرهێنانی  ڕاکێشانی 

ئەنجومەنی  کرد)27(.  پراکتیزە  ناوچەیی  بازرگانی 

سەرۆک  سەردەمی  لە  دەستوور،  چاودێری 

ڕێکەوتن   ،)٢٠١٣-٢٠٢١( ڕوحانی  حەسەن 

لەگەڵ  چابەهار  بەندەری  تێکەڵکردنی  لەسەر 

ناوچەی بازرگانیی ئازادی چابەهار پەسەندکرد 

بە ئامانجی بەرزکردنەوەی کارەکانی کەشتیوانی 

سەبارەت  بەندەرەکەوە)28(.  لە  بازرگانیی  و 

پێویستە  ڕایگەیاند،  ڕەئیسیش  ئیبراهیم  بە 

ڕۆڵی  واڵتدا  لە  ئازادەکان  بازرگانییە  ناوچە 

کاتی  لە  هەروەها  وەربگرنەوە،  خۆیان  سەرەکی 

دەستبەکاربوونیدا شەست پرۆژەی ڕاگەیاند کە 

بریتی بوون لە پرۆژەی ئابووری و ئەوانی دیکە کە 

دامەزراوە  و  ئابووریی  ژێرخانی  بە  پەیوەندییان 

پیشەسازییەکانەوە هەیە، جگە لە وێستگەکانی 

بەرهەمهێنانی ئاسن و پااڵوگە و دامەزراوەکانی 

پەرەپێدانی بەندەر لە شەش ناوچەی بازرگانیی 

ئازاد لە سەرانسەری واڵتدا، هەروەها ڕایانگەیاند 

ئازادەکان دەبێ بگەڕێنەوە  کە ناوچە بازرگانییە 

بۆ ئامانجە سەرەتاییەکانیان)29(. ڕەئی�شی ئاماژەی 

ببنە  ناوچانە  ئەم  پێویستە  بەوەشکردووە، 

ناوەندێکی سەرەکی بۆ وەبەرهێنان و بەرهەمهێنان 

ناوەندێک  و کارەکانی هەناردەکردن، نەک وەک 

پێیە  بەم  کۆنترۆڵنەکراو”.  “هاوردەکردنی  بۆ 

ڕاکێشانی وەبەرهێنان لە چینەوە دەبێتە شتێکی 

چەند  ڕەئی�شی  کابینەکەی  لەڕاستیدا  بنەڕەتی. 

هەفتەیەک لەمەوبەر کردنەوەی کونسوڵخانەی 

سەرەکی  بەندەری  کە  عەباس  بەندەر  لە  چینی 

کرد،  پەسەند  کەنداو  لە  ئێرانە  بازرگانیی 

ئەمیر  حوسێن  سەردانەکەی  دوای  ئەمەش 

عەبدوڵاڵهیان وەزیری دەرەوەی ئێران بۆ چین لە 

کانوونی دووەمی ساڵی ٢٠٢٢ هات.

بۆ  ئامرازێک  وەک  شەنگەهای   -3

کەمکردنەوەی کاریگەریی سزاکانی سەر تاران

هەوڵی  کە  ئیقلیمی  ئەکتەرێکی  وەک  ئێران 
ڕاستکردنەوەی دۆخی ئێستا دەدات، ویستی خۆی 

دەتوانێت  کە  نیشانداوە  فرەالیەنە  گروپی  بۆ 

چوارچێوەی  لە  ئەمریکا  هەژموونی  دەسەاڵتی 

سیستەمی دارایی نێودەوڵەتیدا لەخۆبگرێت، وەک 
باشووری  و  چین  هیندستان،  ڕووسیا،  بەرازیل، 

یان  بریکس،  ئەفریقا،  باشووری  و  چین  ئەفریقا. 
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لە  هاوسەنگییەک  وەک  دەتوانن  کە  ئەوانەی 

و  ئابووریی  ئامادەبوونی  بۆ  گەورەتردا  ئاستێکی 

ئەمنی ئەمریکا، وەک ڕێکخراوی هاوکاری شەنگەهای 
ڕێکخراوی   .)EAEU( ئۆراسیا  ئابووری  یەکێتی  یان 

پەسەندکردنی  دوای  شەنگەهای  هاوکاریی 

 2021 سپای  لوتکەی  میانی  لە  ئێران  ئەندامێتی 

بۆ  بوو  فراوانتر  بەڕێوەچوو،  تاجیکستان  لە  کە 

ڕێکخراوە  ئەم  و  بگرێتەوە  ئاسیا  ڕۆژئاوای  ئەوەی 

نێوان  ناوچەیی  پەیوەندی  پرۆسەی  لە  بەشداری 

کردبوو.  ئاسیادا  باشووری  و  ناوەڕاست  ئاسیای 

هەمیشە  شەنگەهای  هاوکاریی  ڕێکخراوی  ڕاستە 

چوارچێوەیەکی دامەزراوەیی بۆ بەدیهێنانی هاوکاریی 

کردووە،  مسۆگەر  ئەمنییەکان  پرسە  لە  ناوچەیی 

بەاڵم تاران ماوەیەکە داوای بەهێزکردنی ڕەهەندی 

مەبەستی  بە  دەکات  ڕێکخراوە  ئەو  ئابووری 

ڕووبەڕووبوونەوەی گەمارۆ تاکالیەنەکانی ئەمریکا. 

لوتکەی  بۆ  وتارێکدا  لە  و  چوارچێوەیەدا،  لەم 
سەرۆککۆماری  شەنگەهای،  هاوکاری  ڕێکخراوی 

کرد  وەسف  شێوەیە  بەم  سزاکانی  ڕەئی�شی  ئێران 

کە: “بەربەستە سەرەکییەکانی بەردەم پێشخستنی 

لە  تەنیا  تاکالیەنەکان  سزا  ناوچەیی  هاوسەنگی 
ڕوون  وەک  بەڵکو،  نین،  سنووردار  واڵتدا  یەک 

واڵتانی  ئێستا  ڕابردوودا،  سااڵنی  لە  بووەتەوە 

تایبەت ئەندامانی  بە  سەربەخۆتر لەخۆدەگرێت، 

و  “گرنگ  بەوەشکردووە،  ئاماژەی  ڕێکخراوەکە.” 

پێویستە میکانیزم بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی بەکۆمەڵ 

لە  تاکالیەنەکان  سزا  لەبەرچاوگرتنی  بە  دابنرێت، 

چوارچێوەی ئەم ڕێکخراوەدا”.

ڕەشدا،  لیستی  لە  ئێران  هێشتنەوەی  لەگەڵ 

سەرۆک ڕەئی�شی ڕەخنەی لە حەسەن ڕوحانی لە 

پێش خۆی گرت کە پێداگری لەسەر ئەوە دەکات 

نێودەوڵەتییەوە  دەزگا  ئەو  ناو  بچێتە  ئێران  کە 

سپیکردنەوەی  چاودێریکردنی  لە  بەرپرسیارە  کە 

لە  ڕەئی�شی  تیرۆریستان.  دارایی  دابینکردنی  و  پارە 

“رێککەوتنی  بە  هەڵبژاردنەکانیدا  بانگەشەی  کاتی 

دراوە  بەکارهێنانی  تاران  بەڵکو  دوژمن”)30(. 

بازرگانی  یەکالییکردنەوەی  لە  نیشتمانییەکان 

دووالیەنەدا فراوانتر دەکات، وەک پرۆسەیەک کە 

پاککردنەوەی  سیستەمی  باڵوبوونەوەی  بەهۆی 

یەکالکردنەوەی  سیستەمێکی  و  بەدیل  پارەدانی 

داراییەکانی  پەیامە  گواستنەوەی  سیستەمی  وەک 

بانکی ڕووسیا، SPFS، کارا بووە. ئەم سیستەمە لە 

بانکەکانی  سیستەمی  ناو  خرایە  )٢٠١٩(دا  ساڵی 

واڵتانی ئەندامی یەکێتی ئابووریی ئۆراسیا، جگە لە 

سیستەمی پارەدانی نێوان بانکی سنوور بەزاندن، 

پەکینەوە  لەالیەن   ٢٠١٥ ساڵی  لە  کە   ،CIPS

دەستیپێکردووە)31(.

گومانی تێدا نییە کە لەشکرکێ�شی ڕووسیا بۆ 

سەر ئۆکرانیا و ئەو سزا هەماهەنگانەی کە ئەمریکا 

و هاوپەیمانەکانی بەسەر سیستەمی بانکی ڕووسیادا 

سەپاندووە، لەوانەش دەرکردنی بانکەکانی ڕووسیا 

سویفت  بە  کە  ناردن  پەیام  بانکی  سیستەمی  لە 

لەالیەن  لێکەوتۆتەوە  زۆری  نیگەرانی  ناسراوە)32(، 

هاوپەیمانە سەرەکییەکانی ڕووسیا. ئەم سزایانەی 

کە بەسەر ڕووسیادا سەپێنراون کە ئابوورییەکەی 

مشتومڕەکانی  جیهاندایە،  یازدەهەمی  پلەی  لە 
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سەبارەت بە توانای بەدیلەکانی سیستەمی سویفت 

لە ئاسیا نوێ کردووەتەوە)33(. لە مانگی ئایاری 2022، 
ئێران ڕێکەوتن لەسەر گۆڕینی بۆ دراوی  ڕووسیا و 

بازرگانی  کارەکانی  یەکالییکردنەوەی  لە  نیشتمانی 

گواستنەوەی  سیستەمی  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە 

نامەنوو�شی. لە هەمان چوارچێوەیدا چین کاردەکات 
بۆ یەکالییکردنەوەی کارەکانی بازرگانیی وزەی خۆی 

لە هەمانکاتدا،  یوان)34(.  بە دراوی  لەگەڵ ڕووسیا 

کاردانەوەی ڤیتۆی ئەمریکا لەسەر مامەڵە داراییە 

جیهانییەکانی چین کاریگەرییەکی بەرچاوی لە پەکین 

هەبوو)35(.

لە  ئاسای�سی  هەماهەنگی  دووەم:  با�سی 

نێوان پەکین و تاران

وانگ یی وەزیری دەرەوەی چین لە مانگی یەکی 

ساڵی )٢٠٢٢(دا لەکاتی میوانداریکردنی وەزیرانی 

دەرەوەی واڵتانی ئەنجومەنی هاریکاریی، ئاماژەی 

بەوەدا کە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بەدەست بۆشایی 

ناوچەکە  هەروەها  ناناڵێنێت،  دەسەاڵتەوە 

بیانی”  باوکساالری  یان  “پاتریاکی  بە  پێویستی 

نییە، کە ئەمە وەک ئاماژەیەک بوو بۆ هەبوونی 

لەناوچەکە.  ئەمریکا  دەسەاڵتی  و  هەژموون 

لە  پشتگیری  چین  بەوەشکردووە،  ئاماژەی 
بۆ دامەزراندنی سەکۆی  واڵتانی کەنداو دەکات 

لە  پێشەنگایەتیکردن  بۆ  فرەالیەنە  گفتوگۆی 

بەوە  ئاماژە  پێویستە  ناوچەییەکان)36(.  پرسە 

لە  پەکین  دوودڵی  لێدوانانە  ئەم  کە  بکرێت 

دوای  ئەمنی  ڕژێمێکی  بۆ  گەرەنتی  دابینکردنی 

دەکەنەوە.  پشتڕاست  ناوچەکەدا  لە  ئەمریکا 

لەالیەن  کە  ناوچەیی  ئاسای�شی  ڕێبازی  هاوکات 

تێڕوانینی  لەگەڵ  دەریبڕیوە،  یی  وانگ  وەزیر 

بە  ئەمریکا  سەربازی  بوونی  لەمەڕ  ئێران  نەریتی 

یەکدەگرێتەوە،  کەنداودا  ناوچەی  لە  تایبەت 

سەر  بۆ  مەتر�شی  گەورەترین  بە  ئامادەییە  ئەم 

هەروەها  دەزانێت،  ناوچەکە  سەقامگیری 

دەسەاڵت  بۆ  دەبینێت  هەڕەشەش  گەورەترین 

و کاریگەرییەکانی لە ناوچەکەدا. تاران نەک هەر 

جەخت لەسەر پشت بەخۆبەستنی ناوچەیی لە 

هەوڵدەدات  بەڵکو  دەکاتەوە،  ئاسایشدا  بواری 
سەربەخۆی  هێزێکی  وەک  خۆی  پرۆژەکردنی  بە 

ناوچەیی سوود لە ستراتیژییەکانی ڕووسیا و چینی 

ستراتیژانە  ئەم  وەربگرێت.  ئۆراسیا  ناوچەی  لە 

ئەمریکا- دەسەاڵتی  کەمکردنەوەی  ئامانجیان 

ناتۆیە لە ناوچەی ئۆراسیا.

و  ئێران  نێوان  بەرگرییەکانی  پەیوەندییە 

هەمەالیەنەی  پالنی  جێبەجێکردنی  بە  چین 

بووە  بەهێزتر   2016 لە ساڵی  کارکردنی هاوبەش 

ناکرێت  سەیر  هەڕەشەیەک  وەک  ئێران  چیتر  و 

کە بەشداربێت لە باڵوبوونەوەی چەکی ئەتۆمی، 

ئاسای�شی  سەر  بۆ  هەڕەشەیەک  وەک  یان 

�شی  سه رۆككۆمار  سه ردانه كه ی  نێودەوڵەتی. 

 2016 ژانویه ی  مانگی  له   ئێران  بۆ  جینپینگ 
وه زیری  وانكوان  ژانگ  سه ردانه كه ی  دوای 

2016دا هات،  له  تشرینی دووه می  به رگری چین 

ڕێكه وتننامه یه كی  سەردانانەدا  ئه م  میانه ی  له  

كه   كرا،  واژۆ  قۆڵی  دوو  سه ربازیی  هاریكاریی 

له   سه ربازییه كان  هاوكارییه   دا  به ڵێنیان  تیایدا 
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ژماره یه ك بواردا به هێز بكه ن. لەوانەش مەشقی 

بەرەنگاربوونەوەی  ئۆپەراسیۆنەکانی  سەربازی، 

تیرۆر، مانۆڕی سەربازیی هاوبەش)37(. دیپلۆما�شی 

بەرەو  ڕێڕەوێکی  چین  و  ئێران  نێوان  لە  بەرگری 
هۆکاری  واڵتە  دوو  ئەم  پاراستووە؛  سەرەوەی 

پەرەسەندنی  بەرەنگاربوونەوەی  بۆ  هاوبەشیان 

فشار و تاکالیەنەی ئەمریکا دۆزیەوە. ئێران و چین 

دەریایی  مانۆڕی  )٢٠١٧(دا  حوزەیرانی  مانگی  لە 

هاوبەشیان لە نزیک گەرووی هورمز ئەنجامدا، 

ئێرانی  ئەمریکا  دەریایی  هێزی  کە  کاتێکدا  لە 

تۆمەتبار دەکرد بە ناردنی بەلەمی هێرشبەری خێرا 

بۆ وروژاندنی کەشتییە جەنگییەکانی ئەمریکا کە 

زنجیرەیەک  تێدەپەڕین)38(.  هورمزدا  گەرووی  بە 

ڕووداو کە لە هاوینی )٢٠١٩(دا ئۆپەراسیۆنەکانی 
هۆی  بووە  پەکخست،  کەنداو  لە  کەشتیوانی 

ئەوەی پەکین ڕۆڵێکی ئەمنی زیاتر بگرێتە ئەستۆ 

بۆ  پێویستە  کە  کەشتیوانی  ئازادی  پاراستنی  بۆ 

کاتێکدا  لە  ئەمەش  واڵتەکەی.  وزەی  ئاسای�شی 

دەریایی  هاوپەیمانییەکی  ترەمپ  دۆناڵد  کە  بوو 

نێودەوڵەتی پێکهێنا کە هاوپەیمانە ناوچەییەکانی 

ئیماراتی  هەروەها  لەخۆگرتبوو،  ئیدارەی 

بەحرەینی  و  سعودیە  و  عەرەبی  یەکگرتووی 

شانشینی  و  ئوسترالیا  لە  جگە  لەخۆگرتبوو، 

یەکگرتوو، لەکاتێکدا کڕیارانی ئاسیای بەو جۆرە 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  نەوتی  دەکرد,  تۆمەتبار 

ئەمریکا  ئەمنی  بوونی  لە  ئازاد”  “سودمەندی  لە 

ڕووسیا  و  چین  ئێران،  دواتر،  ناوچەکەدا.  لە 

عومان  کەنداوی  لە   2019 دووەمی  کانوونی  لە 

کە  ئەنجامدا  قۆڵییان  �شێ  دەریایی  مانۆڕێکی 

بۆ  ناسراوە  دەریایی”  ئاسای�شی  “پشتێنەی  بە 

جەختکردنەوە لەسەر هاوبە�شی چین و ڕووسیا 

گرنگ،  ئاوی  ڕێڕەوی  لە  ئاسایش  دابینکردنی  لە 

پشتیوانی  دابینکردنی  بە  ئاماژەیان  هەروەها 

دیپلۆما�شی و سیا�شی بۆ ئێران کردووە.

توانای  ئێران  لەوەی  بوو  نیگەران  واشنتۆن 

دەستڕاگەیشتن-ڕەتکردنەوەی  دژە  پێشکەوتووی 

ناوچە )A2/AD( لە پەکین بەدەستبهێنێت. ئێران 

بۆ  دەبەستێت  ناهاوسەنگ  تاکتیکی  بە  پشت 

بەرەنگاربوونەوەی دەستڕاگەیشتن  و  ڕێگریکردن 

دوژمنانی  دژی  لە  بەکارهێنانی  بۆ  ناوچەکە،  بە 

و  ئەمریکا  بەتایبەتی  ئاساییتر،  توانای  خاوەن 

هاوپەیمانەکانی لە کەنداو. لە سااڵنی هەشتاکانی 

بە  کرد  دەستی  ئێران  کە  ڕابردووەوە  سەدەی 

هاوردەکردنی مووشەکی دژە کەشتی لە چینەوە. 

مووشەکی  لە  بوون  بریتی  مووشەکانە  ئەم 

بە  ئێران  لە  کە   C-701 و   AShM YJ-9 سووکی 

 C-704 کەوسەر” ناسراوە، هەروەها مووشەکی“

کە مووشەکێکی سەرزەوی بۆ دەریایە و زۆرترین 

مەودای ٤٠ کم هەیە کە بە مووشەکی “نەسر” 

و  “قادر”  و  “نوور”  مووشەکەکانی  ناسراوە، 

 300 و  کم   200 کم،   120 مەودای  بە  “قەدیر” 

مەوداکانن،  دوور  کەشتییە  دژە  مووشەکی  کم، 

کۆپییەکە لە مووشەکی چینی C-802 کروز دوای 

دووبارە دروستکردنەوە)39(.

لەگەڵ چڕبوونەوەی کێبڕکێ لەگەڵ ئەمریکا، 

گەشەکردندان  لە  پەکین  نیگەرانییەکانی 
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پاراستنی  لە  ئەمریکا  ناوەندی  ڕۆڵی  بە  سەبارەت 

تایبەت  بە  کەنداو،  لە  کەشتیوانی  هێڵەکانی 

هەڕەشەکردن  توانای  هورمز،  تەسکی  گەرووی 

لەبەرچاوگرتنی  بە  چین)40(.  وزەی  ئاسای�شی  لە 

لە  سەربازیی  ڕۆڵی  گێڕانی  لە  پەكین  دوودڵیی 
ناوچەكەدا، كە بە دووری لە سنوورەكانی خۆی 

ئەمریكا،  لەگەڵ  ڕاستەوخۆ  كێبڕكێی  دەخاتە 

لە  ئێران  لەگەڵ  بەرگری  دیپلۆما�شی  پێدەچێت 
پێشینەیەكی ستراتیژی بێت. سه ردانه که ی وه زیری 

به رگری چین وی فێنگی بۆ ئێران له  نیسانی 2022، 

گرنگییه ی  ئه و  ئۆکرانیادا،  شه ڕی  پاشخانی  له  

پشتڕاست کرده وه  که  په کین به  ئێران ده دات، له  

جیۆپۆله تیکییه کان  هه ڵچوونه   زیادبوونی  نێوان 

ئه تۆمی  ڕێکه وتنی  زیندووکردنەوەی  ئاسۆی  و 

ئێران)41(.

دەرئەنجام

ئێران وەک ئەکتەرێکی سەرەکی جیۆپۆلەتیکی 

ئیقلیمی لە ڕۆژئاوای ئاسیا، نەک هەر بۆ دەیان 

ساڵ فشاری ئەمنی و ئابووریی ئەمریکای لەسەر 

جیۆپۆلیتیکەکەی  ڕۆڵە  لە  پاشەکشەی  و  بووە 

نەکردووە، بەڵکو کاریگەریی جیۆپۆلەتیکی لەسەر 

ناوچەکە  عێراق و سووریا و شوێنەکانی دیکەی 
بەرەو بەهێزبوون ڕۆیشتووە. بەم پێیە ستراتیژی 

کەڵکوەرگرتن  لە  بریتیبووە  ئێران  جیۆ-ئابووریی 

بەهێزکردنی  بۆ  جیۆپۆلەتیکییە  کاریگەرییە  لەم 

نێوان  پەیوەندییەکانی  بواری  لە  خۆی  پێگەی 

ئێران  ناوچەکەدا.  سەرتاسەری  ژێرخانی  و  وزە 

و  پشتێنە  دەستپێشخەریی  بە  پەیوەستبوون  بە 

درێژخایەن  هاوبەشییەکی  دامەزراندنی  و  ڕێگە 

ناوەندێکی  ببێتە  هەوڵدەدات  پەکین،  لەگەڵ 

سیستەمێکی  لە  وزە  و  گواستنەوە  سەرەکی 

چین،  سەرۆکایەتی  بە  جیهان  تایبەتی  ئابووریی 

فرەالیەنە  ئابووریی  هاوکاری  دەرفەتەکانی 

و  ناوخۆیی  ئابووریی  بەهێزکردنی  بۆ  بقۆزێتەوە 

کەمکردنەوەی کاریگەرییەکانی کە لەدەرئەنجامی 

سزاکانەوە لەسەریەتی. پرۆسەی قووڵکردنەوەی 

توانای  هەر  نەک  چین  و  ئێران  نێوان  هاوبە�شی 
خۆی  ئابووریی  جیۆ-  پێگەی  بەرزکردنەوەی 

بەهێز  ناوەڕاستی  دەریای  بۆ  کەنداوەوە  لە 

کردووە، بەڵکو بوارێکی زیاتریش داوەتە تاران بۆ 

مانۆڕکردن لە پەیوەندییەکانی لەگەڵ زلهێزەکانی 

دیکەی وەک هیندستان و تەنانەت ڕۆژئاواش کە 

ناوچەیی  ببینن دەسەاڵتێکی گەورەی  نایانەوێت 

و  توێژەر  وتەی  بە  کەمپەکەوە.  ناو  بخزێتە 

لێکۆڵەر و پسپۆڕان، وابەستەیی ئابووری ئێران بە 

چین لە ئەنجامی ستراتیژییەکی داڕێژراوە نەبووە 

ئێران،  لە  سیا�شی  بڕیاری  دروستکارانی  لەالیەن 

کە  بووە  ڕۆژئاوا  ستراتیژی  ئەنجامی  لە  بەڵکو 

دەبەستێت.  جێبەجێکردنی  و  سزاکان  بە  پشت 

ڕێکەوتنی  زیندووکردنەوەی  پرۆسەی  لەوانەیە 

گەمارۆکان  هەڵوەشاندنەوەی  و  ئێران  ئەتۆمی 

لەسەر  کار  ئەوەی  بۆ  تاران  بۆ  بێت  پاڵنەرێک 

لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  هاوسەنگکردنەوەی 

لە  هاوبەشییەکانی  هەمەچەشنکردنی  و  چین 

یەکێتی  و  هیندستان  لەگەڵ  پەیوەندی  ڕێگەی 

ئەورووپا بکات.
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لەو دەورانانەدا نوێنەرایەتی كردووە تا لەڕێگەی 

فاكتەری گونجاوی خۆی وێنا بکات و بیخاتەڕوو.

دەستی  وتارە  ئەم  كە  شتانەی  ئەو  پێی  بە   

جەستەی  پیشاندانەوەدا  بازنەی  لە  كەوتووە 

بە  خوێندندا،  پرۆگرامی  وێنەی  لەناو  ژنان 

چەندین  بەرەوڕووی  لەبەرچاوگرتن  شێوازی 

دەبینەوە.  جۆراوجۆر  جیاكاری  و  هەاڵواردن 

لەوانە سڕینەوەی بەشێكی زۆر لەو كچ و ژنانەی 

كە لەڕووی جلوبەرگەوە، هەڵبژاردنێكی جیاوازیان 

جەستەی  پیشاندانەوەی  ترەوە  لەالیەكی  هەیە. 

ژنان بە زۆری پابەندی گوتاری زاڵی سەرنجڕاكێ�شی 

ڕەگەزییە، جەستەی ژنان بە پێستێكی ڕووناك و 

جوان  دەموچاوێكی  باریك،  و  لەڕ  لەشوالرێكی 

لەگەڵ  كە  دەردەخات،  بچووك  لوتێكی  و 

ڕاستییەكانی كۆمەڵگە یەك ناگرنەوە.

بەرایی و شیكردنەوەی بابەت

شای  ڕەزا  لەسەردەمی  ژنان  جەستەی 

بووە  یەكێك  هەمیشە  بەمالوە  پەهلەوی 

و  سیا�شی  ملمالنێ  سەرەكی  تەوەرەكانی  لە 

كۆمەاڵیەتییەكان و باس و خوا�شی گوتاری هەر 

گرنگیدان  پێشینەی  هەڵبەت  بووە.  دەورەیەك 

شاش  ڕەزا  لە  پێش  سااڵنێكی  بۆ  بابەتە  بەو 

ژنان  دەرەوەی  هاتنە  كە  كاتێك  دەگەڕێتەوە، 

و  ویست  لە  بەشێك  بە  بوو  پەردە  پشت  لە 

ڕۆشنبیرانی  و  ژنان  لە  گرووپێك  داخوازییەكانی 

لە  لە   شا  ڕەزا  بڕیارەكەی  بەهەرحاڵ  نوێخواز. 

بنەمای  لەسەر   )١٩٣٥( دیسەمبەری  مانگی 
ڕووداوی  بە  كە  )ڕووبەند(  نیقاب  البردنی 

پوختە

بۆ  ئێران  پەروەردەی  سیستەمی 

ئاڕاستە  خۆی،  دڵخوازی  مرۆڤی  پەروەردەكردنی 

سەرەكی  بەشێوەیەكی  و  ڕەگەزی  ڕوانگەیەكی  و 

لەبەرچاو  پیاوانەی  زاڵی  گوتاری  بنەمای  لەسەر 

لە  لێكدژەكانی  دووانە  ئاڕاستەیە  ئەم  گرتووە. 

تەواوەتی  بە  ڕەگەزی  پیشاندانەوەی  شێوازی 

سیستەمی  پیشانداوە.  هەق  بە  و  سروشتی 

دوای  بە  خوێندندا  پرۆگرامی  لە  پەروەردە 

كۆمەاڵیەتی  ڕوانگەی  لە  شوناس  هەژمونی 

تایبەتمەندیەکە�شی  ژنانەوە بووە، كە گرنگترین 

لە  ڕۆژ  گرنگی  بە  بەسەرنجدان  ژنە.  جەستەی 

پیشاندانەوەدا،  پرۆسەی  لە  وێنە  ڕۆژی  دوای 

واتاسازیی و شوناس بەخشین، ئەم وتارە گرنگی 

بە وێنەی پرۆگرامی خوێندن داوە.

لێكۆڵینەوە  شێوازی  بە  پشتبەستن  بە 

چەمكی  و  تیۆر  فۆكۆ،  میشێل  گوتاری  و 
گوتاری  تیۆری  هاڵ،  ستوارت  پیشاندانەوەی 

و  ئاڕاستە  موف،  شانتال  و  الكال  ئەرنستۆ 
شێوازی  و  ڕەگەزی  خوێندنەوەی  و  ڕوانگە 

جەستەی  پیشاندانەوەی  وتارەدا  لەم  بینین، 

ژنان لە ناو پرۆگرامی خوێندن لە دوای شۆڕش 

لە پەیوەندی لەگەڵ گوتاری زاڵ لە ماوەی )٤٠( 

ساڵی ڕابردوودا تاوتوێ دەكەین. هەوڵی ئەم وتارە 

پیشاندانەوەی  سیستەمی  تا  ئەمەیە  لەسەر 

دوای  گوتاری  دەورەكانی  لە  ژنان  جەستەی 

شۆڕش بخاتە بەر ڕەخنە و شیكردنەوە و وەاڵمی 

ئەم پرسیارەش بداتەوە كە چ سیستەمێكی بینین 
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یەكەمین  وەك  دەركرد،  ناوی  حیجاب  البردنی 

دەناسرێت،  بوارەدا  لەم  ڕەسمی  دەستێوەردانی 

داسەپێندراو  هەرچەندە  كە  دەستێوەردانێك 

بوو، دژایەتییەكی زۆری مەزهەبی و نەریتخوازانی 

كۆمەڵگەی لێكەوتەوە، هاوڕێیەتی بەشێكی زۆر 

لە كۆمەڵگە بە تایبەتی ژنانی لەگەڵ خۆیدا هێنا. 

بەدەر لە ڕەخنەكان سەبارەت بە ناچاربوونی وەها 

گۆڕانكارییەك، كچان و ژنانێكی زۆر پێشوازییان 

و  كۆت  كەمكردنەوەی  و  نیقاب  البردنی  لە 

ئەمەش  و  كرد  نەریتییان  ڕوانینی  بەندەكانی 

كاریگەری لە سەر وەها گوتارێك هەبوو.

لە  شا  ڕەزا  پاشەكشەكردنی  سەرەڕای 

و  یاساكە  هەڵوەشاندنەوەی  و  بڕیارەكەی 

بوارەدا،  لەو  نەرم  سیاسەتێكی  لەبەرچاوگرتنی 

ئەم بابەتە بەردەوام لە ئاگایی و ویژدانی بەشێك 

دوای  دواتریش  و  مایەوە  مەزهەبییەكاندا  لە 

یاساگەلێكی  دەركردنی  بە   )١٩٧٩( شۆڕ�شی 

دووبارە  حیجابەوە  لەبارەی  سەخت  و  قورس 

دەركەوتەوە. 

كەمتر لە مانگێگ دوای شۆڕ�شی )١٩٧٩( لە 

ئێران، ئایەتوڵاڵ خومەینی لە قوتابخانەی “رفاە” 

لە تاران وتارێكی پێشكەشكرد و ژنانی بێ حیجابی 

ژنانە كرد كە  لەو  داوای  لە قەڵەمدا،  بە ڕووت 

بە جلوبەرگی ئیسالمییەوە لە شوێنی كارەكانیان 

ئامادە بن. لە دۆخی شۆڕشگێرانە و گوڕوتینی ئەو 

ژنان  زۆر  ژمارەیەكی  هەرچەندە  شۆڕشدا،  كاتی 
قبوڵ  بڕیارەكەیان  و  بوون  بڕیارە  ئەو  ملكەچی 

كرد، بەاڵم هاوكات ژنانی دژی حیجابی زۆرەملێ لە 

تاران و چەند شارێكی دیكەی ئێران دەستیان كرد 

بە ناڕەزایەتی دەربڕین و ڕەخنەگرانیش لەناو میدیا 

ئازادی  لە  پێداگری كردن  وێڕای  و ڕۆژنامەكاندا 

و  زۆرەملێ  حیجابی  لە  ڕەخنەیان  جلوبەرگ، 

ناچاری گرت. لەگەڵ ئەو ناڕەزایەتییانە، هەندێك 

لە ژنانی ڕۆشنبیری وەك )سیمین دانشوەر و هوما 
ئیجباری  حیجابی  بە  باوەڕیان  خۆیان  كە  ناتق( 

ئامادەیی خۆیان بۆ  نەبوو، نەرمییان پیشاندا و 

بڕیاری حیجابی زۆرەملێ دەربڕی.

حیجابی  بوونی  ئیجباری  لەگەڵ  هاوكات 

ڕەوتی  زانینیش  بەتاوان  ژنان،  بۆ  ئیسالمیی 

خۆی دەستپێكرد. جگە لە سنوورداركردنی ئەو 

ناگرن،  لەبەرچاو  ئیسالمیی  حیجابی  كە  ژنانەی 

بۆ  ڕۆیشتن  )قەدەغەكردنی  وەك  سزاكانی 

فەرمانگەكان بەبێ حیجاب، دیاریكردنی سزاكانی 

هەمیشە  بۆ  دەركردن  و  پێدان  هۆشداری  وەك 

هەروەها  حكومی،  خزمەتی  لە  بێبەشكردن  و 

بەبێ  گشتییەكان  شوێنە  لە  كە  ژنانەی  ئەو  بۆ 

حیجابی ئیسالمیی هاتوچۆ دەكەن سزای قەمچی 

لێدان لەبەرچاو گیرا(.

ئیسالمیی  نا  ژنانی  جەستەی  بەمشێوەیە 

و  فەرهەنگی  بەرهەمە  و  میدیا  لەناو  وردەوردە 

خەڵك  ڕۆژانەی  ژیانی  لەناو  و  كولتوورییەكان 

سانسۆر و سڕایەوە. حكومەت دواتر بە درێژایی 

چەندین ساڵ وردەوردە بە هێنانەئارای چەمك 

دیكەی  هەنگاوێكی  بااڵ(  )حیجابی  وەك  گەلێكی 

بۆ  نا،  داخوازییەكان  و  ویست  بە  گەیشتن  بۆ 

ئەوەی كەسانێكی دیكە لەگەڵ خۆی ڕێكبخات 
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ئیمتیازاتێكی تایبەتی لە بواری پیشەیی و خوێندن 

لەبەرچاو گرت.

 ،)١٩٧٩( شۆڕ�شی  لە  ساڵ  چل  دوای 
گوتاری  دەورەیەك  هەر  كە  ئەوەی  وێڕای 

بە جلوبەرگی ژنان زاڵ  جیاوازی خۆی سەبارەت 
ڕێڕەوی  پێناوی  لە  هەموویان  بەاڵم  كردووە، 

هەنگاویان  ژنان  جەستەی  بەسەر  زاڵبوون 

ناوە، ئەگەرچی تاكتیكەكان جیاواز بوون، بەاڵم 

گرتووە.  لەبەرچاو  هاوشێوەیان  ستراتیژییەكی 

ڕۆڵی  بە  سەرنجدان  نێوەندەدا  لەم  بەاڵم 

سیستەمی پەروەردە )وەك گرنگترین دامەزراوە 

واڵت(  داهاتووی  نەوەكانی  پەروەردەكردنی  بۆ 

زۆریان  گرنگێكی  و  بابەتە  بەو  سەرقاڵبوون 

و  دیسیپلین  شێوازەكانی  لەدرێژەی  پێداوە. 

جەستەی  كۆنترۆڵكردنی  و  كردن  ڕێكوپێك 

ژنان، پرۆژەی گۆڕانكاری ڕیشەیی لە سیستەمی 
سێپتەمبەری  مانگی  لە  فێركردن  و  پەروەردە 

بااڵی  ئەنجومەنی  لەالیەن   )٢٠١١( ساڵی 

ڕەواج  كرا.  پەسەند  ئێران  فەرهەنگی  شۆڕ�شی 

و  شەرم  فەرهەنگی  قووڵكردنەوەی  و  دان 

لەگەڵ  گونجاو  حیجابی  و  خۆداپۆشین  و  حەیا 

و  فێركردن  سیستەمی  تواناكانی  و  لێهاتوویی 

لە  یەكێك  بە  بوو  گشتی  و  ڕەسمی  پەروەردەی 

مەبەستەش  ئەو  بۆ  و  دیاریكراوەكان  ئامانجە 

ڕێكارەكان،  لە  یەكێك  كرا.  دیاری  ڕێكار  شەش 

قوتابیان  ڕازیكردنی  مەبەستی  بە  داڕشتن  پالن 

بۆ ئەوەی كە خۆویستانە و بەڕەزامەندی خۆیان 

بەو  حیجاب  و  حەیا  و  شەرم  دڵەوە،  لەڕێگەی 

پێییەی ئیسالم پێناسەی كردووە قبووڵ بكەن. 

وەها ئاڕاستەیەك هەمیشە لەپرۆگرامی خوێندن 

لەسەر  گیراوە.  لەبەرچاو  شۆڕشەوە  لەدوای 

ئەم بنەمایە سیستەمی پەروەردە بە شێوازگەلی 

جیاواز بۆ پیشاندانەوەی جەستەی ژنانی شیاو و 

دڵخواز لە دەق و وێنەكان لە پرۆگرامی خوێندن 

لەناو  دڵخواز  حیجابی  تا  وەرگرتووە،  سوودی 

كە  شێوەیەك  بە  پەرەپێبدات،  قوتابییەكاندا 

قوتابییەكان بە دڵ وەری بگرن.

دوای  سااڵنی  لە  پەروەردە  سیستەمی 

پالنی  ناوەڕۆكی  بۆ  وێنە  زیادكردنی  بە  شۆڕش 

كە  شانۆیەكە،  شانۆگێڕی  خۆی  پەروەردەیی 

دۆخی  لە  فەرهەنگی  دیكەی  بوارەكانی  لەگەڵ 

پێكهاتەی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  و  گوتاریدا 
سیا�شی و كۆمەاڵیەتی هەڵدەستێت. ئەم سەكۆی 

-١٩٣١ دیور  )ككی  هەروەك  نمایشكردنە 

پەیوەندییە  وێنە،  “كۆمەڵێك  دەڵێت:   )١٩٩٤

كۆمەاڵتییەكانی نێوان كەسەكاندا نیشان دەدات 

كە لە ڕێگەی ئەو وێنانەوە دەبینرێن”.

سیستەمی پەروەردە لەڕێگەی كتێبە دەر�شی 

جەستەیەك  چ  مامۆستاكانەوە  و  قوتابخانە  و 

وەك جەستەیەكی گونجاو و شیاو پیشان دەدات؟ 

بابەتی سەرەكی ئەم وتارە ئەوەیە كە پیشاندانەوەی 

جەستەی ژنان لەناو وێنەی پرۆگرامی خوێندنی 

بكات  بۆ  شیكاری  و  بدۆزێتەوە  شۆڕش  دوای 

بۆ  تیۆری  ڕێكخستنێكی  لەڕێگەی  بتوانێت  تا 

پیشان  ژنان  جەستەی  “پیاوانە  تاووتوێكردنی 

بداتەوە، نۆڕمی لەبەرچاوگرتن جەستەی ژنان لە 
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وێنەی پرۆگرامی خوێندن و ڕێژەی ئەوان، بابەتی 

ڕەگەزی و لە كۆتاییدا سیستەمی نیشاندانەوەی 

جەستەی ژنان ڕێك بخاتەوە.

بۆ  دەستنیشانكردن  لە  جۆرە  ئەم 

شیكارییەكانی تیۆری جدی ترە بۆ بواری زمانی، 

بواری زمانی گشتی بریتیە لە زمانی ڕۆژانە، وێنە و 

هێما و نیشانەكانی بینین و بیستن و لەمس كردن. 

هەروەها ڕەوتی مێژوویی زێدی ئەو زمانە كە زیاتر 

دەكاتەوە.  بۆ  ڕێگای  ئایدیۆلۆژیكییە  و  پیاوانە 

بابەتی سەرەكی ئەم وتارە ڕاڤەی ڕێكوپێكی تیۆرییە 

لە بواری زماندا. 

پێشینەی توێژینەوە

جۆر  �شێ  وتارەدا  ئەم  لەگەڵ  پەیوەندی  لە 

توێژینەوە دەكرێ لەبەرچاو بگیردرێت، بەشێوەی 

توێژەینەوەكانی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  گشتی 

ئێران ژمارەیەك كەم  لە  بە ڕەگەزی  پەیوەنداری 

لەوان گرنگیان بە وێنە داوە. بۆ نموونە دەتوانین 
بلخاری  و  السالحین  “زین  وتاری  بە  ئاماژە 

و  ڕەگەزی  سیاسەت،  ناونیشانی  بە    )٢٠١٩(

پیشاندانەوە: ڕاڤە و شرۆڤەی ڕەخنەیی ڕوانینی 

بە  كە  بكەین.  ناسری  لەسەردەمی  ڕەگەزی 

فۆكۆ  میشێل  بۆچوونەكانی  بە  پشتبەستن 

)١٩٢٦-١٩٨٤( سیگمۆند فرۆید )١٨٥٦-١٩٣٩( 

و ژاك الكان )١٩٠١-١٩٨١( سەبارەت بە دووبارە 

و  بەها  و  ڕەگەزی  وێنەگرانەی  پیشاندانەوەی 

ڕێساكانی كۆمەاڵیەتی و دەرووننا�شی باو لە بە�شی 

كاریان  ئێران  بەكۆمەڵی  ناخودئاگای  و  خودئاگا 

كردووە.

ڕوانگەی  لە  ڕەگەزیی  بابەتی  وتارەكە 

سیاسیەوە بۆتە دووبارە پیشاندانەوەی وێنەگرانە 

پیاوساالر،  دەسەاڵتی  و  هێز  پەیوەندییەكانی  و 
خۆی  لەگەڵ  تایبەت  ڕەگەزی  چوارچێوەیەكی 

هێناوە. پەیوەندییەكانی هێز و نەزمی ڕەگەزی كە 

دەتوانن لە گۆڕەپانی خەیاڵ و خولیای سیمبولی 

كۆمەڵگە بكەوێتە بەر باس و لێكۆڵینەوە.

سیاسەتی  بواری  توێژینەوەكانی  لەناو 

جەستەیی هەندێك سەرنجی خۆیان داوەتە سەر 

وێنە، ڕاورد راد و گیشیزجانی )٢٠١٧( بەئاڕاستەی 

خوێندنەوەی كولتوورە سەرەتاییەكانی خەڵك و 

جەستەی  پیشاندانەوەی  مۆدیڵ  نا�شی  چەشن 

ئینستاگرام  لە  ئێران  بەكارهێنەرانی  میدیایی 

كاریان كردووە.

پیشاندانەوەی  زاڵەكانی  نموونە  لەوێدا 

نمای�شی  شەخسییەكاندا،  وێنە  لە  جەستە 

تەكنیك  و  ڕێكار  بەكارهێنانی  و چۆنێتی  ڕەگەزی 

و ئامانجەكانی نواندنەوەی جەستە، لەڕوانگەی 

گاڤمەن و باتلەر خراوەتە بەر باس و لێكۆڵینەوە. 

جۆر  �شێ  خۆیاندا  خوێندنەوەكانی  لە  ئەوان 

شانۆیی  )كۆمەاڵیەتی،  جەستەیی  فۆرمی 

پیشاندانەوەی  دووبارە  وەك  جواننا�شی(  و 

ئینستاگرامیان  بەكارهێنەرانی  جەستەی 
ستراتیژی  و  ڕێكار  كە  كردووە  دەستنیشان 

گۆڵی،  و  گورج  شاردنەوە،  و  )ئاشكراكردن 

ئامانج  و  تەكنیك  و جواننا�شی(  هەڵخەڵەتاندن 

گەلی جیاوازیان هەبووە.

سەرنجی  توێژینەوانە  لەو  دیكە  تاقمێكی 
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دەقە  سەر  خستووەتە  خۆیان  سەرەكی 

یاسینی  وتاری  پەیوەندیدار.  نووسراوەكانی 
گوتاری  ڕوانینی  بە  ئەو  وتارانەیە.  لەو   )٢٠٢٠(

سەردەمی  لە  زاڵی  گوتاری  كردارەكانی  ڕەخنەیی 

لەسەردەمی  و  بڕیار(  بە  و  )تێخوڕانە  شا  ڕەزا 

محەمەد ڕەزا شا )پەرەسەندنانە( تاوتوێ كردووە 

سەردەمەكەدا  هەردوو  لە  دەرئەنجامەكانی  و 
گوتاری  سیاسەتەكانی  خسووەتەڕوو، 
هاوشێوەسازی  و  لێكچوویی  پەهلەوییەكان 

كە  لێكەووەتەوە.  ئێرانی  لە  جلوبەرگ  ڕێژەیی 
سنووری  و  جۆر  سروشتی،  چەشنی  چەند  لە 

بەستێنی  و  جیاجیاكان  توێژە  و  لەچین  پۆشاك 

جیاوازی كولتووری كۆمەاڵیەتی بە تایبەتی نەتەوە 

لەسەر  بوون.  كەمتەرخەم  جۆراوجۆرەكان 

بنەمای دەستكەوتەكانی ئەم وتارە، بەرگریكردنی 

لەبەرامبەر سیاسەت و كردارە گوتارەكانی  ژنان 

سەردەمی پەهلەوییەكان )ڕەزا شا و محەمەد ڕەزا 

شا( بە تێكەڵكردنێك لە دانوستان و بەرخۆدان، 

لەبەركردنی  ئاستی  و  جۆر  لە  جیاوازییەكی 

جلوبەرگ و جواننا�شی جل هێنایە ئاراوە. 

توێژینەوە  لەو   )٢٠١٩( بێنەزیر  وتارەكەی 

جەستە  نەزمی  بە  گرنگی  كە  دەگمەنانەیە 

ئەو  پەروەردەیی دەدات، هەڵبەتە  لەسیستەمی 

لە وتارەكەی خۆیدا بە ڕوانێكی میشێل فۆكۆیی 

كۆمەڵنا�شی  ڕوانگەی  لە  قوتابخانە  چیرۆكانی 

دەكات.  شرۆڤەیان  و  دەخوێنێتەوە  جەستەوە 

هاوچەرخ،  نووسەرانی  لە  گەلێك  چیرۆكی  لە 

تەكنەلۆجی  و  ڕێكار  هەبوونی  لەڕێی  نووسەر 

نەزمی و تەكنیك و شێوە جەستەی قوتابیان بە 

مەبەستی دووبارە نواندنەوە پیشان دەدات.

لەڕوانگەی  كە  هەن  لێكۆڵێنەوە  گەلێك 

خوێندنیان  پرۆگرامی  سەیری  پیشاندانەوە 

كردووە، لەوانە دەتوانین ئاماژە بە وتاری سادقی 

ئاراوەی  هاتنە  دووبارە  ناونیشانی”  بە   )٢٠١٤(

قۆناغی  فارسییەكانی  كتێبە  لە  شوناس  گوتاری 

ناوەڕۆكی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بكەین.  بنەڕەتی 

پشتبەستن  بە  درەسییەكان  كتێبە  نووسینی 

كردووە.  تاوتوێ  موڤ(  و  )الكال  تیۆری  بە 

لە  خوێندنەوەیە،  ئەو  دەرئەنجامەكانی  بەپێی 

پرۆگرامی خوێندندا وتارگەلێكی جیاواز و لێكدژ 

كتێبە  لە  بەخشەكان  شوناس  گوتارە  هەن. 

شێوازگەلێكی  بە  بنەڕەتی  قۆناغی  فارسییەكانی 

نێوان  پەیوەندی  كراون.  بەندی  پۆلێن  جیاواز 

و  دوژمنكارانە  حاڵەتدا  هەندێك  لە  گوتارەكان 

نەیارانەیە و گوتاری ئایینی و شۆڕ�شی ئیسالمیی 

مانای  و  كردووە  هەژموونی  دەستێوەردانێكی 

سەپاندووە.  كاتی  بەشێوەیەكی  گیراو  لەبەرچاو 

دەرئەنجامەكانی ئەو لێكۆڵینەوەیە دەریخستووە 

كتێبانەدا  لەو  دەرخراوەكان  دووبارە  شوناسە 

گوتارە  نێوان  پەیوەندی  تۆڕێكی  بنەمای  لەسەر 

بە  دێت.  بەرهەم  مانا  لەواندا  كە  زاڵەكانە 

چاوخشاندنەوەیەك بە لێكۆڵینەوەكانی ڕابردوو، 

بۆمان دەردەخات كە تا ئێستا لە بواری سیستەمی 

لە  خوێندن  پرۆگرامی  تایبەتی  بە  پەروەردەیی 

بواری پیشاندانەوەی دووبارەی بینینی جەستەی 

ژنانە خوێندنەوەیەكی جدی نەكراوە. 



86

No.5, October 2022

چوارچێوەی تیۆری

سەربەخۆ  بابەتێكی  مرۆڤ  جەستەی 

و  كۆمەاڵیەتی  و  سیا�شی  پەیوەندییە  لە  نییە 

جەستە  فۆكۆ  وتەی  بە  كولتووریییەكاندا، 

لە  دەسەاڵت  و  هێز  پەیوەندی  لە  بەشێك  بە 

لە  ڕاستەوخۆ  شێوەی  بە  و  قەڵەمدەدرێت 

پەیوندییەكانی  سەرقاڵە.  سیاسەتدا  بوارێكی 

هێز و دەسەاڵت بە دوای ئەوەوەیە كە لەڕێگەی 

زاڵبوونێكی  بەسەر جەستەكاندا  تەكنەلۆجیاوە 

ڕاستەوخۆی هەبێت و بیخاتە ژێر ڕكێڤی خۆی و 

بەرجەستە، چاودێریی، كۆنترۆڵ و پەروەردەیان 

پەیام  ناردنی  لە  جەستەكان  كۆتاییدا  لە  بكات. 

بە  و  بهێنێت  خۆیدا  لەگەڵ  مەبەست  مانای  و 

ئابوورییەوە  و  سیا�شی  لەبواری  دیكە  واتایەكی 

ئەم   )١٩٧٥:٣٤ )فۆكۆ  بكات.  سوودمەندتری 

وەك  جیاجیاكانی  ناوەندە  لە  نەزمە  شێوازی 
تەواوی  بە  هتد،  و...  میدیا  خێزان،  قوتابخانە، 

یان نیمچە تەواوی بەكار دەهێنرێت تا بە گرێدانی 

و  وردترین  نفوز،  و  زاڵبوون  هێز،  جۆرەكانی 

دوورترین توخمەكان بهێنێتە ئاراوە و دابەشكردن 

پەیوەندییەكانی  بچووكترین  باڵوكردنەوەی  و 

دەسەاڵت گرەنتی بكات. )فۆكۆ ١٩٧٥:٢٥٢(

شێوازە دیسیپلینەكان لە ناو هەموو كولتوور 

سنووربەندییە  لەڕێگەی  كۆمەڵگەكاندا  و 

بەندییەكان  پۆلێن  بەرەو  مرۆڤ  سیمبولییەكان 

هەن  دەستەبەندی  گەلێك  دەكات.  پەلكێش 

زیانی  بە  و  گرووپێك  قازانجی  لە  گشتی  بە  كە 

گرووپێكی دیكەن. زۆرێك لە ئایدیۆلۆژییەكان بە 

گەورەكردنی ئەو جیاوازییانە بەو سنووربەندیانە 

وەها گرنگی دەدەن كە سەرپێچی لەوان قەدەغەیە 

و وەك هەڕەشەیەك بۆ سەر كولتوور و كۆمەڵگە 

لە قەڵەمدەدرێت. )هال ١٩٩٧( .

ئەو  باوترینی  و  گرنگترین  لە  یەكێك 

ئایدیۆلۆژیای  ڕێگەی  لە  سنووربەندییانە، 

ئایدیۆلۆژیانە  ئەو  دەكرێت.  كراوەوە  ڕەگەزی 

كۆمەڵێكی  لەسەر  چاویان  گشتی  شێوەی  بە 

ڕێساكانە  نۆڕم،  باوەڕ،  شێواز،  لە  تێكپەستاو 

و  ڕەفتار  و  جەستە  ڕێكخستنەوەی  لەپێناو  كە 

بنەمای  لەسەر  هەستە  دەربڕینی  شێوازەكانی 

ملمالنێ دوو جەمسەریی ڕەگەزیی كار دەكەن كە 

هەمیشە یەكیان بەسەر ئەوی تریاندا زاڵە. 

ملمالنێیە  و  هەمبەری  ئەو  بنەمای  لەسەر 

پێناسە  پیاو  و  ژن  بەرپرسیارێتی  و  پێگە  و  ڕۆڵ 

كە  پیاوێك  ئەگەر  كە  جێیەی  ئەو  تا  دەكرێت. 

سەرپێچی لێ بكات دەكەوێتە پەراوێزەوە و ئەگەر 

سزا  جیاواز  گەلی  بەشێواز  نەدات  مل  ژنێكیش 

دەدرێت. )ڕیج ١٩٨٠، ڕوبین ١٩٨٤، باتلر ١٩٩٠، 

بوردیۆ ١٩٨٤، شیپر ٢٠٠٧، بوگئون ٢٠١٤(. 

تایبەتی  بە  ئێران  پەروەردەی  سیستەمی 

مرۆڤێكی  پەروەردەكردنی  شۆڕش،  دوای  لە 

ژنان  جیاوازییەكانی  بنەمای  لەسەر  دڵخوازیان 

ڕۆڵێك  هەر  بۆ  و  مەبەست  كردە  پیاوان  و 

كە  گرت  لەبەرچاو  جیاوازیان  بەرپرسیارێتیەكی 

قابیلی گۆڕین و چەنەلێدان و چاوپۆ�شی نەبوو. 

لێكدژەكان  دوانە  وەها   )٢٠١٤ )جەعفەری 

ژمارەیەكی  بەڵكو  پیاوان،  زۆرینەی  لەوەی  جگە 



87

No.5, October 2022

زۆریش لە ژنان وەك شتێكی ئاسایی و سروشتی 

ئاسایی  ڕەوتی  لە  ئەوانیش  و  كردووە  قبوڵیان 

سازی وەها ڕووبەڕووبوونەوەیەك ڕۆڵیان هەیە. 

بە  وێڕای  ڕەگەزی  پیشاندانەوەی  سیستەمی 

ژنان  بۆ  جیاوازییانە،  ئەو  نیشاندانی  سروشتی 

و پیاوانیش دوو ڕۆڵی جیاوازیان پێناسە كردووە 

كە سەرپێچی كردن لەو ڕۆاڵنە قابیلی قبوڵكردن 

لەنێوان  ڕەگەزیی  جیاكردنەوەی  لۆژیكی  نییە. 

بنەمای  لەسەر  شۆڕش،  دوای  لە  پیاو  و  ژن 

و  جەستەیی  تایبەتمەندییەكانی  لە  جیاوازی 

ئەم جیاوازییانە  و  داڕێژراوە  پیاو  و  دەروونی ژن 

بە شێوەیەكی سروشتی و ئاشكرا پیشاندانەوەی 

ئەو  كردنی  سروشتی  بە  پڕۆسەی  كراوە.  بۆ 

جیاوازییانە لەڕێگەی قوتابخانە و میدیای گشتی 

ژناندا  لەناو  تایبەتی  بە  مااڵن  كۆبوونەوەكانی  و 

بەهێز كراون.

گرنگترین  وەك  ژنان  جەستەی  جوانی 

لە  ژنان  و  قەڵەمدراوە  لە  ئەوان  تایبەتمەندی 

كە  نیعمەتێكە  جوانی  پیاوانەوەن.  سەرووی 

وەها  ڕووەوە  لەم  بەخشیوە.  ژنانی  بە  خودا 
جەستەیەك دەبێت بە باشترین شێوە پارێزگاری 

لێبكرێت بۆ ئەوەی هیچ زیانێكی پێنەگات. لەسەر 

بنەمای ئەو زانستە جەستەی ژنان بەشێوەیەكی 

پەنگخواردوو فریودەرە و سەرنجی پیاوان بۆ الی 

خۆی ڕادەكێشێت. لەم ڕووەوە ئەمە مەترسییەكی 

گەورەیە بۆ سەالمەتی ئەخالقی تاك و كۆمەڵگە. 

گەندەڵی  لە  ڕێگریكردن  بۆ  بنەمایە  ئەم  لەسەر 

و  تەندروستی  گرەنتی  هەروەها  و  خراپەكاری  و 

جەستەی  دەبێت  ژنان  كۆمەڵگە،  لە  ئاسایش 

خۆیان لە پیاوانی نامەحرەم دابپۆشن. پێكهاتەی 

ئاسای�شی  پێدەچێت  ژنان  كۆمەڵگەی  سەرەكی 

دەروونی و ڕۆحی خۆیان لەسایەی وەها گوتارێكی 

ماڵەوە،  وەك  شوێنەكانی  لە  و  بدۆزنەوە  زاڵ 

شوێنی  و  كۆاڵن  و  كوچە  قوتابخانە،  خانەوادە، 

پیشاندانەوە  دووبارە  لە  دەگونجێن  خۆیان  كار 

بەشدارییەكی زۆریان دەبێت.

و  فۆكۆ  میشێل  لە  كردن  پەیڕەوی  بە 

زاڵ  گوتاری  بڵێین  دەتوانین  سەعید  ئیدوارد 

و  “ئەویترسازیی”  ستراتیژی  چوارچێوەی  لە 

لەڕێگەی دەستكاریكردنی بیرەوەری دەستەیی لە 

جیاوازەكانی  دامەزراوە  یارمەتی  بە  هەوڵدابووە 

مانا  خۆیدا  وەرگرانی  مێشكی  لە  پەروەردە  وەك 

ژنان  جەستەی  لە  هاوبەش  گێڕانەوەیەكی  و 

بخوڵقێنێت. لە ئاكامدا بۆ ژنانی ئەو كۆمەڵگەیە 

لە جەستەی ژنانێكی شیاو شوناسێكی یەكپارچە 

لەڕەوتی  دەكات.  دروست  لێكدانەبڕاو  و 

بە  زاڵ  گوتاری  گێڕانەوەیە،  ئەو  دروستكردنی 

پشتبەستن بە جیاوازییە ڕەگەزییەكان و بە دوای 

سووژەكان  نەگرتنی  یان  لەبەرچاوگرتن  ئەودا 

بوونیان  فەرمی  لە  یان  دەناسێنێت  فەرمی  بە 

دەخات. 

ڕوانگەی كۆمەاڵیەتییەوە  لە  لەبەرچاوگرتن 

بابەتێكی ناڕاستەقینەیە و لە ڕوانگەی بینینەوە 

لە  ئۆبژەیەك  كە  دەنێت  ڕاستییەدا  بەو  دان 

نەگرتووە.  خۆی  جێی  دیكەدا  كەسێكی  چاوی 

ناسینی  بە  پێویستی  فیزیكی  لەبەرچاوگرتنی 
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ئۆبژەی لەبەرچاوگیراوە لە چوارچێوەی زەمەن و 

شوێنێكی ئامادە، وەك بابەتێك بە تایبەتمەندی 

ئەوەی  بكەوێت.  جێ  بینیندا  لەبواری  خۆیەوە 

كتێبەكانی  لەناو  ژنان  جەستەی  پیشاندانەوە 

ئەو  هەموو  كە  ئەوەیە  دەیبینین  دەرسیدا 

بینینی  چوارچێوەی  لە  ناسراون  كە  وێنانەی 

نەناسراو  وێنەی كە  ئەو  و  قوتابییەكان البراون 

و نەرێنی و ناشیرین و سووكایەتی پێكراوە دووبارە 

پیشاندانەوەی بۆ كراوە و بە شێوازی خوازەیی و 

شانۆیی لەبەرچاو نەگیراون. ئەمانەش لە ئاستی 

خوازەیی سووك و چروك و ناشیرینن.

نزیك   )١٩٣١( تیلور  تیۆری چارلز  لە  لێرەدا 

دەتوانێ  نەبینین  وردتر  واتایەكی  بە  دەبینەوە، 

ڕیشەی لە دووبارە ناسینەوەی چەواشەكراو بێت. 
گوتاری  كە  بڵێین  دەتوانین  بنەمایە  ئەم  لەسەر 

ژنان،  تایبەتی  جەستەی  لەبەرچاوگرتنی  بە  زاڵ 

باقی جەستەكان لە بازنەی دیتن و لە ئەنجامدا لە 

دووبارە بوونەوە وەال دەنێت. بە سڕینەوەی ژنان 

لە وێنەكاندا بەگشتی بە فەرمی ناساندنی ئەوان 

هەروەها  پەراوێزەوە،  دەیانخاتە  و  دەكات  زەوت 

دووبارە ناسینەوەیەكی چەواشەكراو و ڕووخێنەر 

لەوان دەخاتەڕوو. چارلز تیلور دووبارە ناسین بە 

و غەدر، سەرلێ شێواندن،  لە ستەم  حاڵەتێك 

كاول كردن و سنوورداركردنی دەرفەتەكانی ژیان 

دەكات.  بۆ  لێكدانەوەی  و  شرۆڤە  و  دەزانێت 

جەختی  تیلور  چارلز  چۆن  هەروەك  لەكاتێكدا 

پێویستییەكی  ناسین  دووبارە  دەكاتەوە،  لەسەر 

بە  ڕەفتارێكی  تەنها  نە  مرۆڤە  ژیانی  سەرەكی 

دیكە  ئەوانی  لەبەرامبەر  مرۆڤ  كە  ئەدەبانە 

ئەنجامی دەدات.

سیا�شی  گوتاری  گۆڕانی  بەهەڵسەنگاندنی 

بە  كە  چەمكێك  دەبینین  دەورەیەكدا  هەر  لە 

و شانتال   )١٩٣٥-٢٠١٤( ئێرنێستۆ الكال  وتەی 

دالە  و  ناوەندی”  “دالی  بە  دەبن   )١٩٤٣( موف 

دووبارە  و  ڕایدەكێشن  و  هەڵدەبژێرن  بگۆڕەكان 

تۆڕێكی  دروستكردنی  بە  تا  دەكەنەوە  پێناسەی 

چەمكی نوێ، پێكهاتەی گوتارێكی تازە دابڕێژنەوە. 

لە  یەكێك  ژنان وەك  شۆخی و شەنگی و جوانی 

دەچێتە  پەهلەوی  دەورەی  لە  بگۆڕەكان  دالە 

دەكەوێت.  بەرچاو  و  ناوەندی  دالی  خزمەت 

وەك  ناوەندی  دالی  شۆڕش  دوای  دەورەی  لە 

داپۆشەر و بەرچاوكەوتن دالە بگۆڕەكان بۆ الی 

لەناو  نوێ  تۆڕێكی چەمكی  و  ڕادەكێشێت  خۆی 

دڵی گوتاری نوێ دادەڕێژێت. دەرخستنی بەو جۆرە 

لە جوانی لە گوتاری سەردەمی پەهلەوی دەبێت 

گەشەسەندن  و  پێشكەوتن  لە  سیمبولێك  بە 

شاردنەوە  كاتێكدا  لە  ئەمە  پەرەسەندن.  و 

دەورەی  گوتاری  لە  ژنان  جوانی  داپۆشینی  و 

و  گەشەسەندن  بۆ  ڕێگایەكە  شۆڕش  دوای 

بەرەوپێشچوون و پێشكەوتنی كۆمەڵگە لە قەڵەم 

دەدرێت.

بە واتایەكی شارەزایانەتر و بۆ شیكردنەوەی 

زیاتر دەتوانین بڵێین هەر بابەتێك یان ڕاستییەك 

یان چەمكێكی دیاریكراوی كۆمەاڵیەتی لە گوتار 

هەڵدەگرێت،  جیاواز  مانای  جیاوازدا،  گەلی 

كە  ئەوەی  دیاریكردنی  بە  داڕشتن  كرداری 
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واتابەخ�شی  چییە،  گوتار  یەك  ناوەندی  دالی 

چەمكێك  یان  ڕاستییەك  یان  بابەتێك  بە 

بابەت،  بە  مانابەخشینە  ئەم  و  دەبەخشێت 

واتایە  بەو  بووە.  ڕێژەیی  شێوەی  بە  بەردەوام 

پۆلێن  دیكە  گوتارەكانی  لەگەڵ  بەراورد  بە  كە 

دەقێكی  لە  داڕشتن  كرداری  و  دەكرێت  بەندی 

دەدرێت.  ئەنجام  زماندا  پانتایی  لەناو  دیاریكراو 

بابەتەكان لەم ڕووەوە بەهۆی سنوورداربوون لە 

بواری زماندا دیاریكراو و سنووردارە. گوتارەكان 

بابەتانە  بەو  واتا  كۆكردنەوەدا  و  نووسینەوە  لە 

دەبەخشن. الكال و موف جەخت لەوە دەكەنەوە 

لەسەر  كۆكردنەوە  و  نووسینەوە  كاری  كە 

تەنها  یەكتربڕین(  )خاڵی   Nodal Point بنەمای 

چونكە  نییە،  سادە  ناسینێكی  و  زمانی  كارێكی 

 Nodal نووسینەوەی چەمكەكان لەسەر بنەمای

كۆمەاڵیەتییەكان  پەیوەندییە  لەڕاستیدا   Point

گوتارە  دەبێت  ڕوانگەوە  لەم  ڕێكدەخاتەوە. 

جیاوازەكان وەك ڕێكخراوێكی چەمكی، هەروەها 

بكرێت  سەیر  كۆمەاڵیەتی  و  سیا�شی  كاری  وەك 

بەپێی  زمانی.  و  زەینی  بابەتێكی  وەك  تەنها  نەك 

گوتارەكان  دەڵێن،  موف  و  الكال  كە  ئەوەی 
كاری  كاتێك  نین.  ناساندن  و  تێگەیی  بابەتێكی 

گوتارێكەوە  لەالیەن  داڕشتنەوە  و  نووسین 
ڕێكخراوی  جۆرێك  لەڕاستیدا  دەدرێت  ئەنجام 

كە  جێدەكەوێت  سیا�شی  و  كۆمەاڵیەتی 

نەزمێكی  فۆكۆ  میشێل  وتەی  بە  ئەوان  ئامانجی 

كۆمەاڵیەتی و سیا�شی تایبەتە. هێزە سیاسییەكان 

دەبن  سوودمەند  هەژموونی  گوتارێكی  لە  كە 

نەزمی  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیا�شی  نەزمی  دوای  بە 

ڕەگەزیی و نەزمێكی ڕەگەزیی تایبەتن. ئەم نەزمی 

دیسیپلینی  و  كۆنترۆڵ  چۆنێتی  بۆ  ڕەگەزییە 

جەستەیی چەمكسازی و واتابەخ�شی بۆ دەكات 

و بە دالی ناوەندی واتاكانی تەواو دەكات و لەناو 

ڕێكخستنەوەی مانایی خۆی لۆجیك دادەنێت و 

دیسیپلین و سزا بە ڕەوا دەزانێت.

لەناو  ژنان  جەستەی  نیشاندانەوەی 
ئامرازی  لە  بەشێك  وەك  خوێندن  پرۆگرامی 

ئایدیۆلۆژیك لە پێناوی سەقامگیری گوتاری زاڵ 

وتەی  بە  نیشاندانەوە  و  نواندنەوە  دەكات.  كار 

پرۆسەیەكی   )٢٠١٤  -١٩٣٢( هال  ستوارت 

ئەوەوە  لەڕێگەی  كە  سیاسییە  و  كۆمەاڵیەتی 

بۆ  زمانێك  لە  كولتوور  یەك  ئەندامانی 

دروستكردنی واتا بەكاری دەهێنن.

دوو  بە  نواندنەوە  و  نیشاندانەوە  هال 

دەزانێت.  ساز  سروشتی  و  قاڵبدانەوە  ستراتیژی 

قاڵبدانەوە كردارێكی واتابەخشە كە مرۆڤەكان 

سەرەكییەكان  و  سادە  تایبەمەندییە  بە 

دادەبەزێنێت و ئەو تایبەتمەندییانە بە شێوەیەك 

نواندنەوە و نیشاندانی بۆ دەكات كە سروشت، 

پێناسە و سەقامگیربوونیان بۆ دەكات.

نواندنەوە  ستراتیژی  سازی،  سروشتی 

و  جێگیركردن  ئامانجی  بە  نیشاندانەوەیە  و 
جیاوازی  كە  جیاوازییەكانە،  سەقامگیركردنی 

كۆمەاڵیەتی  و  فەرهەنگی  و  سیا�شی  بابەتێكی 

نییە، بەڵكو تەواو سروشتییە و لەم ڕووەوە هەر 

قەدەغە  لەودا  گۆڕانێك  و  دەستێوەردان  جۆرە 
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سووژە  دیتنی  كوالێتی  بەمشێوەیە  دەكات. 
چەمكسازی  شێوازەكانی  لە  كۆمەڵێك  لەڕێگەی 

چەمكەكان  و  نیشانە  دانانی  و  ڕێكخستن  و 

لەتەنیشت یەكتر و پەیوەندی ئەوان بە یەكەوە، 

نواندنەوە  كۆمەڵەی  لە  وردتر  واتایەكی  بە  یان 

تیشك  بە  دەكات.  بەندی  پۆلێن  نیشاندانەوە  و 

خستنەسەری ئەم وتارە بۆ وێنەكان، دەبێت بڵێین 

كە لە سیستەمی نواندنەوە و نیشاندانەوە وێنە 

وەك زمان ڕۆڵی میدیا و واسیتە لە دروستكردن و 

گواستنەوەی مانای تایبەت دەگێڕێت. بە واتایەكی 

كۆمەاڵیەتییە  كردارێكی  وێنەسازی  پرۆسەی  تر 

ڕوو  زمانییەكان  پەیوەندییە  پانتایی  لە  زیاتر  و 

بە  ئاماژە  و  هێما  و  نیشانە  لەڕێگەی  و  دەدات 

دەركی  و  وەرگرتن  و  ماناكان  گواستنەوەی  دوای 

مانای وێنەكان و مانای گوتاری هەژموونی ئەنجام 

دەدرێت.

بارت )١٩١٥-١٩٨٠(  هەر وەك چۆن ڕۆالن 

هەر وێنەیەك جگە لە دوو توخمی سەرەكی “سەیر 

و سەمەرە” و “فێركردن” توخمی سێهەمی�شی هەیە 

و ئەویش بریتییە لەخۆگرتنی پێكهاتەی هێماكان 

وتەی  بە  دەكات.  قووڵتر  ئاستێكی  بە  ئاماژە  كە 

لەڕێگەی  دیتنەوە  لەڕێی  ئەوەی  هال  ستوارت 

نواندنەوە و دووبارە پیشاندان دەخرێتەڕوو تەنها 

نیوەی ڕاستییەكەیە و نیوەكەی دیكە )مانایەكی 

بە  نەدراوە.  نیشان  نەوتراوە(  كە  لەوەی  قووڵتر 

لوتكە  تەنها  شتێك  هەر  بڵێین  دەتوانین  كورتی 

كێوی سەهۆڵینەكە بە دەرەوەیە و باقی شتەكانی 

دیكە لەژێر ئاوەكەدایە و نابیندرێن و شاراوەیە.

تێبینییەكانی شێوازی ناسین

لەم  پێدرا  ئاماژەی  پێشتر  وەك  هەر 

چۆنایەتی  شێوازی  ئێمە  خوێندنەوەیەدا 

ئاڕاستەی گوتارییمان لەبەرچاو گرتووە. ستوارت 

هال هەروەك میشێل فۆكۆ، ئاڕاستەی گوتاری بە 

شێوازێكی گرنگ لە شرۆڤە و ڕاڤەی كولتوور و 

مانای هاوبەش دەزانێت. بە بڕوای ئەو لێڕوانینی 

گوتاریی، زیاتر لەگەڵ بەرهەم و دەرهاویشتەكانی 

گوتاریی  سیاسەتی  لەگەڵ  پیشاندانەوە 

پەیوەندی هەیە و دەریدەخات مانای دروستكراو 

لەگەڵ  چۆن  تایبەت  گوتارێكی  چوارچێوەی  لە 

دەسەاڵت و هێز پەیوەندی هەیە و ئاكار و ڕەفتار 

و  بەشوناس  فۆڕم  كۆتاییدا  لە  و  ڕێكدەخات 

زەینیەتی سووژەكان دەبەخشێت. 

خوێندنی  پرۆگرامی  سەرجەم  وتارە  ئەم 

چ  و  كۆن  سیستەمی  )چ  خوێندن  ساڵی   )١٢(

سیستەمی نوێ، لە قۆناغی سەرەتایی، ناوەندی 

لە  خوێندن  بەشەكانی  هەموو  دواناوەندی  و 

وێنەگەلێك  دەگرێتەوە،   ١٩٧٩ شۆڕ�شی  دوای 

پیشاندەداتەوە.  ژنان  جەستەی  جۆرێك  بە  كە 

ئێمە لەناو پرۆگرامی خوێندندا بە سەرنجدان بە 

ئامانجی ئەم وتارە، وێنەكانمان هەڵبژاردووە.

مانای  تا  نییە  ئەوەوە  دوای  بە  وتارە  ئەم 

دروستی وێنەكان بخاتەڕوو، چونكە وێنەكانیش 

وەكو بوارەكانی دیكەی زمان، مانایەكی سەملێنراو 

نییە و بە وتەی ستوارت هال: هیچ  و نەگۆڕیان 

یاسایەك لە ئارادا نییە تا بتوانێ گرەنتی ئەوە بدات 

كە شتەكان تەنها یەك مانای دروست و ڕاستیان 
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هەیە، یان ماناكان بە درێژایی زەمەن ناگۆڕدرێن. 

و  شیكردنەوە  لە  هەوڵدەدەین  ئێمە  بەاڵم 

و  تێگەیشتن  تێبگەین.  وێنەكان  لێكدانەوەی 

لێكدانەوەیەك  لەپێناو شێوازی بەڵگەهێنانەوە، 

چونكە وێنەكان لە بواری كۆمەاڵیەتی و سیا�شی 

ساختە و ناڕاستن و بۆ وەرگر و بینەر دەرفەت و 

گونجانی هەڵكۆتن فەراهەم دەكات.

لەبارەی  زاڵ  گوتاری  بە  سەرنجدان  بە 

یان  ناپەسەند  و  نەشیاو  ژنانی  جەستەی 

جەستەی ژنانی دیكە ئەگەری دیتنی نەداوە یان 

بووەتەوە.  ڕووبەڕوو  سنوورداربوونەوە  لەگەڵ 

ئەوەی كە كۆگای وێنەكان لە حاڵەتێكی دیكەدا 

ئەو  تا  ئێمە  بەتاڵە و  لەناو پرۆگرامی خوێندندا 

جێیەی كە پێمان بكرێت بۆ قەرەبووكردنەوەی 

نووسراو  دەقی  لە  ڕوو  سنوورداریەتییە  ئەو 

لە  تێگەیشتن  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەكەین. 

وێنەكان  جواننا�شی  و  پیشاندانەوە  سیستەمی 

نییە،  دیتن  و  چاو  توخمەكانی  بەرهەمی  تەنها 

لە  ماناكانە  كەڵەكەبووی  بەرهەمی  بەڵكو 

نووسینەكاندا، ئیتر وێنەكان پانتای ماناگەلێكی 

گرنگیمان  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  لەمڕوەوە  ترن. 

وێنە  لە  تایبەتی  بە  دیتن  توخمەكانی  بە 

بریتین  توخمانەش  ئەو  داوە.  هەڵبژاردراوەكاندا 

بە  پەیوەندیدار  شیكردنەوەی  ژێرنووس،  لە 

وێنەكان، ناونیشانی وانە و حاڵەتە هاوشێوەكان.

بەدەستهاتووەكانی توێژینەوە، ڕاڤە و لێكدانەوە

هەڵسەنگاندنی وێنە لەناو پرۆگرامی خوێندن 

جەستەی  پیشاندانەوەی  كە  دەریدەخات 

سیاسەتی  زیاتر  شوناسەوە،  لەڕوانگەی  ژنان 

یەكبوون و یەكگرتن درێژە پێدەدات.

بەڕای میشێل فۆكۆ گوتاری زاڵ بە پێناسەكردنی 

لەالیەكەوە  دیسپلینەكان،  ڕێكارە  و  چوارچێوە 

لەالیەكی  و  جەستەكان  كۆنترۆڵكردنی  بەدوای 

تریشەوە بەدوای دروستكردنی شوناسێكی تاقانەیە 

پەروەردە  لەسیستەمی  دەر�شی  پرۆگرامی  لە  كە 

مەزهەبی  كەسایەتییە  لە  وەرگرتن  كۆمەك  بە 

پێناسە  تایبەتمەندییەكانی  نیشتمانییەكان  و 

هەڵسوكەوتە  لەڕێگەی  وێنانە  ئەو  مانای  كراوە. 

تێكهااڵوەكان لە نێوان ئەو شتانەی كە ئامادەیە و 

نابیندرێت فۆڕم و  و  نییە  ئامادە  یان  دەبیندرێت، 

قاڵب وەردەگرن و شوێنی نەدیتن بە شتێكی دیكە پڕ 

كراوەتەوە، شتێك كە قابیلی دۆزینەوەیە، هەڵبەت 

نەك بە شێوەی ئاشكرا.
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بابەتیانە  ڕاڤەكردنی  بە  دەیەوێت  وتارە  ئەم 

لەناو  بەردەست  وێنەكانی  و  هاوپێچكراو  و 

شتە  ئەو  و  بكات  شرۆڤە  خوێندن  پرۆگرامی 

نهێنییانە بدۆزێتەوە.

جەستەی ژنان و پەیوەندی سووژە و هێز 

وێنەی یەكەم لە یەكەمین الپەڕەی سەرەكی 

 ،١٩٨٨ ساڵی  سەرەتایی  یەكی  پۆلی  كتێبی 

پیشاندەدات،  دا  پۆلێك  لەناو  ژنان  جەستەی 

)١٩٨٠(یە.  دەیەی  سەرەتای  هی  وێنەیە  ئەم 

مەقنەعە  لەبری  قوتابییەكان  كە  دەورەی  ئەو 

هێشتا  ژنانەیە-وەرگێڕ(  سەرپۆ�شی  )جۆرێك 

بۆ  دەچن  لەچكەوە  بە  هەر  كچ  قوتابیانی 

قوتابخانە. پۆلەكە ئەندازەی پێویست ڕووناكە 

و هەموو توخمەكانی دیتن لە وێنەكەدا بە با�شی 

لە  سووژە  و  هێز  نێوان  پەیوەندی  دەبیندرێت. 

هەر  دراوە.  پیشان  با�شی  بە    )Meta picture(

ڕەگەز  بابەتی  لەگەڵ  لێرەدا  دەیبینین  وەك 

ژنان  جەستەی  تایبەتی  بە  دەكەین،  مامەڵە 

لە  پرسیارگەلێك  ڕووەوە  لەم  سەرنجە،  جێی 

كۆنتڕۆڵی  و  هێز  و  كۆمەاڵیەتی  ڕۆڵی  زەمینەی 

چاوپۆشیان  ناكرێت  كە  ئاراوە  دێنە  ڕەگەزیی 

لێبكرێت.

و  وێنەگەلێك  لەوەها  هێز  پەیوەندی 
پێداگری  بەجۆرێك  وێنانە  ئەو  هاوشێوەی 

جەستەی  پیشاندانەوەی  و  نواندنەوە  لە 
كرداری  لە  خۆی  زۆری  بە  كە  دەكات،  ژنان 

وێنە  بەشێوەیەك  دەردەخات.  و  ئاشكرا  دیتن 

دەخوڵقێنرێت، هەروەها بەشێوەیەك كە بینەر 

دەكات.  پەلكێش  دیتن  بۆ  وێنەكە  دەرەوەی  لە 

لەگەڵ ئەوەشدا ئەم پەیوەندییەی هێز، ڕوانین 

شێوەیە  بەو  وێنەكە  بۆ  چاوپێداخشان  و 

مانایەكی  بە  ببێتەوە.  ڕوون  تا  دەكات  نمایش 

پیشاندانەوە  و  نواندنەوە  وێنەیەدا  لەو  وردتر 

لە  یەكەم  ڕوودەدات.  پێگەوە  �شێ  لە  النیكەم 

ڕوانگەی  لە  دووەم  بینەر،  بۆچوونی  و  ڕوانگە 

لەڕوانگەی  سێیەم  وێنەكە،  خوڵقێنەری 

)پەیوەندی  وێنەكە  ناو  سووژەكانی  پەیوەندی 

مامۆستا و قوتابییەكان(.

دووبارە  لە  وێنەكە  ناو  سووژەكانی  پێگەی 

شت  هەموو  لە  ئێمە  بۆ  النیكەم  نواندنەوە 

گرنگترە، ئەوان كچان و ژنانێكن كە جەستەی 

ژنانەی ئەوان جێی سەرنجی ئێمەیە. لە وێنەكەدا 

ڕاستەوخۆیان  نیگای  كە  دەبینین  قوتابییەكان 

گشتی  بەشێوەیەكی  مامۆستاكەیانە،  الی  بۆ 

پەیوەندی نێوان مامۆستا و قوتابیان بە تایبەتی 

سەرنجدانە.  جێی  و  گرنگ  ژنانەوە  لەڕوانگەی 

فەرمانبەرانی قوتابخانە بە تایبەتی مامۆستاكان 

سووژەن و هەم بۆ قوتابییەكانیش نواندنەوە و 

و  باش  ژنانە  جەستەی  پیشاندانەوەی  دووبارە 

شیاو گونجاوە.

بینەرێك  وەك  ئێمە  نیگای  وێنەیە  ئەو 

هەڵكردن  پێكەوە  و  گونجان  پێكەوە  بۆ 

نیگای  و  وێنەكە  ناو  سووژەكانی  ڕادەكێشێت. 

پەیوەندییەكی  لە  یەكتر  لەگەڵ  دەڵێی  بینەر، 

شتەیە  ئەو  هەمان  ئەوە  و  لەگەشەدان  ڕوو 

تێڕوانین  و  ڕوانگە  یان  دیتن  لە  نفوز  هێزی  كە 
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بۆ  بینەر  الیەكەوە  لە  وێنەكە  دەدات.  پیشان 

پۆلەكەدا  لەناو  دیسیپلین  بەسەر  چاودێریی 

ڕادەكێشێت و لەالیەكی دیكەوە وەرگر دەخاتە 
چاوی  بەسەر  بێت  چاودێر  تا  سووژە  هاوڕێی 

حوكمڕانان.  و  دەسەاڵت  گوتاری  چاودێرانی 

زەین  لەناو  وێنەیە  ئەو  بینینی  لە  كە  هەستێك 

شتێك  لە  باس  دەبێت  دروست  مێشكدا  و 

پەسەندكردنی  بڵێین  پێی  دەكرێت  كە  دەكات، 

دوو هێندە یان دوو بەرابەر. لەسەر ئەو بنەمایە 

و  دەنرێت  پێدا  دانی  فەرمی  بە  بینراوە  ئەوەی 

دەیبینێت  ئەوەی  هاوكات  و  دەكات  پەسەندی 

و  دەكرێتەوە  پشتڕاست  دیتنەوە  لەڕێگەی 

لەدەست  هێز  بێگومان  پێدەكرێت.  باوەڕی 

كە  پیاوساالردان،  كۆمەڵگەی  سەیركەرانی 

شوێنی  لە  ژنان  جەستەی  ئەوان  باوەڕی  بە 

تایبەتی وەك ماڵەوەش دەبێت كۆنترۆڵ بكرێت. 

لەو  ژنان  جەستەی  پیشاندانەوەی  شێوازی 

وێنانەدا بە جۆرێك لە جۆرەكان چەمكی “نیگای 

lau- )سەركێ�شی پیاوان”ی نووسەر لۆرا مالوی 

ra  mulvey(مان بیردەخاتەوە. دیوێكی تری ئەم 

چەمكە پێگەی بێ دەسەاڵتی ژنانە كە سەرەڕای 

حیجابی  ناوی  لەژێر  جەستەیان  ئەوەی 

لەبەردەم  بەڕەواڵەت  داپۆشیوە  شەرعیدا 

تەنها  نیگایە  ئەو  ئیتر  كە  پیاوانەدان  نیگایەكی 

زۆربەی  بەڵكو  نییە،  پیاودا  ڕەگەزی  دەستی  لە 

عەینكەك  هەمان  بە  كۆمەڵگەیەش  ئەو  ژنانی 

هاوڕەگەزەكەی  سەیری  پیاوانە  چاویلكەی  و 

ڕووداپۆشینی  وەها  بناغەی  دەكەن.  خۆیان 

پێگەی  لە  دەبێت  بەڕەواڵەت  پیاوان  لە  ژنان 

وەها  لەگەڵ  ژنان  بەرەنگاربوونەوەی  الوازی 

پیاوان  گوایە  بگەڕێیت.  بۆی  پیاوانە  نیگایەكی 

بەردەوام  و  هەڕەشەن  ژنان  بۆ  بەردەوامی  بە 

لە جەستەی  پەردە  لە دەرفەتێك دەگەڕێن كە 

ژنانی  جەستەی  ڕووەوە  لەم  هەڵبدەنەوە.  ژنان 

الپەڕەی  لەناو  وێنەكانیان  كە  دەستەمۆكراو 

هەر  دەبێت  باڵوبۆتەوە،  خوێندن  پرۆگرامی 

قەڵغانێك  ببێتە  تا  بمێنێتەوە  داپۆشراوی  بە 

و  بێشەرمانە  و  خوێڕی  نیگای  لەبەرامبەر 

و  چاوگێڕ  پیاوانی  بۆ  دەرفەتێك  وەها  هەرگیز 

چاوحیز نەڕەخسێنن. هەڵبەتە دەبێت ئەوەمان 

پرۆگرامی  لەناو  ژنان  وێنەی  كە  بێت  لەبەرچاو 

خوێندن بۆ ئەوەیە كە بڵێین كە ئاسای�شی ژنان 

لەوەدایە كە داپۆشراو بن.

پەنگخواردوو  بەشێوەیەكی  وێنانە  ئەم 

و  تایبەت  تێگەیشتنێكی  الی  بۆ  بینەر  زەینی 

لە  جۆرێك  بە  ڕێگە  و  دەكات  ڕێنوێنی  گوتارێك 

بینەر  سەرنجی  دەدات.  خەیاڵی  هەڵوێستگرتنی 
بۆ الی ئەو تێگەیشتنە ڕادەكێشێت كە ئیمتیازی 
شێوازی  بارەی  لە  كردن  دادوەری  توانایی 

بەستراوەتەوە  دیاركراو،  دۆخی  پیشاندانەوە، 

دەر�شی  پالندارێژی  و  سیاسەتداڕێژ  كە�شی  بە 

لە  بەدوور  بینەریش  تەنانەت  و  وێنەگر  و 

پیاوانەی  نیگایەكی  ڕەگەزەكەی،  جۆری 

لە  وێنانە  ئەو  بنەڕەتدا  لە  چونكە  هەیە، 
یان گوتارێكی ڕەگەزی  ئایدیۆلۆژی  چوارچێوەی 

ڕوانگەیەوە  لەم  دروستكراوە،  پیاوساالری 
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ڕوانینەكانی پیاوان دەبێتە پێوەر.  پێگە و ڕەو�شی 

بۆ  نیگا  ئاڕاستەی  وێنەیەدا  لەم  سووژەی”ها” 

دەتوانێت  و  نزمترە  یان  بەرزتر  یان  تر  ئەوانی 

ئاست  دەربخات.  با�شی  بە  هێزەكان  پەیوەندی 

لەناو  ژنان  جەستەی  بۆ  دیسپلین  شێوازی  و 

وێنەی پرۆگرامی خوێندن بە ئاشكرا دەردەخات 

و  قوتابخانە  ناوەندەكانی  لە  كە  دەبینین  و 

تەواو،  نیوە  یان  تەواو  شێوەی  بە  و  خانەوادە 

پێناسە  هێز  پەیوەندییەكانی  تا  هەیە  بوونی 

بكات. 

پیاوان  و  ژنان  جەستەی  جیاكردنەوەی 

لەناو وێنەكاندا بە تەواوەتی ڕوون و ئاشكرایە. 

و  فەزا  كۆنترۆڵكردن  كە  دەبینین  بەمشێوەیە 

لە توخمەكانی  بەشێكە  جیاكردنەوەی ڕەگەزی 

و  قوتابخانە  دیسیپلینی  ئاڕاستەی  پێكهێنەری 

سیستەمی وێنەیی. ئەم شێوازە بە پشتبەستن بە 

تایبەتییەكان لە دەقی ئیسالمی زیاتر  لێكدانەوە 

لەسەر جوداسازی و جیاكردنەوەی ڕەگەزیی و 

دیاریكردنی هەرێمی پاوانخوازی و قەدەغەكراو 

ڕەگەزییكردنی  بە  شێوەیە  بەم  نراوە.  بونیات 

سەرنجیدان  بە  هەركەس  جێگەكان،  و  شوێن 

بە گوتاری زاڵ لەپێگەی خۆیدا جێ دەگرێت. لە 

ئەنجامدا زیاتر و وردتر دەكەوێتە ژێر چاودێری. 

لەسەر ئەم بنەمایە گوتاری زاڵ بە پێداگریكردن 

بەرزكردنەوەی  ڕەگەزیی  جیاكردنەوەی  لەسەر 

ڕاگرتنی  سەالمەت  و  كارامەیی  توانایی،  ئاستی 

خۆی.  مەبەستی  و  ئامانج  دەكاتە  كۆمەڵگە 

لەبەرامبەر  كچن  هەموویان  كە  قوتابییەكان 

مامۆستا هاوڕەگەزەكەی خۆیان بە پێی یاسا و 

بە شێوەیەك كە  ئامادەن.  زاڵ  ڕێسای ڕەگەزی 

گوتارییەكان  كردارە  كاریگەریی  و  ڕەتكردنەوە 

ئاڕاستەی  دەبینین.  ژنان  جەستەی  لەسەر 

بەشێوەیەك  ژنان  جەستەی  لەسەر  دیسیپلین 

بەشێك  بە  كردوویەتی  كە  كردووە  كاری 

هەر  بۆ  و  دابەش  پێكهێنانی  بەشەكانی  لە 

هەر  كردووە.  پێناسە  بەرنامەیەكی  كامیان 

پەروەردەیەكی  ژێر  كەوتوونەتە  لەوان  یەك 

تەنها  ئاڕاستەیە  ئەم  كراو.  بۆ  حیساب  و  ورد 

بەشێكی تایبەت لە جەستەی ژنان لە دەست، 

مەچەك بۆ خوارەوە، دەموچاو لەخۆ دەگرێت 

یەك  نابێت  كە  شێوەیەك  بە  ببینرێت.  كە 

ساتە  لەمەوبەدوا  بێت.  دەرەوە  بە  مووی  تاڵ 

دەستپێدەكات،  دیسیپلینەكان  مێژووییەكەی 

هەلومەرجی  بەپێی  جەستە  هونەری  كە  كاتێك 

دیتنی  دیكە  واتایەكی  بە  دەردەكەوێت.  نوێ 

یەكەمە  مەرجی  ژنان،  جەستەی  مەرجداری 

بێنە  دەستەمۆكراوەكان  جەستە  ئەوەی  بۆ 

كۆمەاڵیەتی.  بەشداریكردنی  گۆڕەپانی  ناو 

چاالكییە  سەرقاڵی  هەم  كە  ئامانجەی  بەو 

ئابووری و كۆمەاڵیەتییەكانی خۆیان بن و هەم 

جەستە  سازگارسازی  و  ئاساییكردنەوە  بە 

بەردەوامبوونی  بە  كۆمەك  دەستەمۆییەكان 

گوتاری زاڵ بكەن.
خۆی  جیاكردنەوە،  دیكەی  الیەنێكی 

ژنان  جەستەی  پیشاندانەوەی  لەڕێگەی 

قوتابییەك  وانەوتنەوەدا  پۆلی  لە  دەردەخات. 
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بێت.  جیاواز  دیكە  لەوانی  جلوبەرگی  كە  نابینی 

نییە  ئەوەی  مافی  بێت  جیاواز  كە  كەس  هەر 

ژوورەوەی  چوونە  مافی  و  قوتابخانە  ناو  بچێتە 

بۆ پۆل نییە و لەوێدا نابیندرێت. قوتابخانە تەنها 

شوێنی بۆ ئەو كەسانە هەیە كە لەچوارچێوەی 

دیاریكراو بۆ جەستەی ژنان پەیڕەوی دەكات.

لە  هێز  شێوازەكانی  دەیبینین  هەروەك 

لەبەرچاوگرتن و دیسیپلینە،  ڕوانگەی فۆكۆوە 

وەك دوو فۆڕم لە بەكارهێنانی هێز لە پرۆگرامی 

خوێندن، هەروەها لە قوتابخانەكاندا تا لە ژێر 

لەت  ئەركی  جیاكردنەوە  تەكنەلۆژیای  ناوی 

لەتكردن و دیسیپلین بەخشین بێت، لە ئەستۆ 

دەگرێت.

سەرەڕای ئەوەش جلی قوتابیان و مامۆستا 

هیچ  دەرپەڕاندنی  و  هێڵ  كە  شێوەیەكە  بە 

جەستە  نییە.  ئاشكرا  تێدا  جەستە  جێیەكی 

ڕزگاربووەكان لە پۆشاكی شەرعی كچانی قوتابی 

كچان(  )قوتابخانەی  ڕەگەزی  تاك  دۆخی  لە 

سەبارەت  ئیسالم  بڕیارەكانی  لەگەڵ  هەرچەند 

بە حیجاب دژایەتی نییە، بەڵكو بە پەیڕەوكردن 

لە سیاسەتی جەستە، دەبێت پابەندی هەمان 

گوتاری زاڵ بیت.

ڕەفتارێكی  وەك  كردەوە  بە  بڕیارە  ئەم 

جەستەی  بە  دیسیپلین  بەخشینی  بۆ  گرنگ 

تا  دەدرێت  قەڵەم  لە  ئەوان  ڕاهێنانی  و  ژنان 

كاریگەرترین  و  وردترین  بە  دەستەمۆبوونیان 

شێوە جێبەجێ بكرێت.

پێشەكی  لە  مامۆستا  دەموچاوی  دانانی 

دەتوانێت  لەالیەكەوە  ئێران  نەخشەی 

جەستەی  لە  جۆرێك  بۆ  بێت  ئاماژەیەك 

گشتی  بە  یان  نیشتمانی  شونا�شی  بە  ژنان 

ژنانی  هەموو  لەناو  تەواو  حیجابێكی  بوونی 

تریشەوە  الیەكی  لە  واڵت،   سەرتاسەری 

“مامی  چەمكی  بۆ  بێت  ئاماژەیەك  دەتوانێت 

نیشتیمان” كە چەمكێكە زۆر جار لە ئەدەبیاتی 

ئێران بە تایبەتی لە شیعری ئیرەج میرزا، كە لەو 

شیعرەدا جەخت لە بەرگریكردن لە نیشتیمان 

بە  لێرەدا  بێگانەدا.  هێر�شی  لەبەرامبەر  دەكات 

ئاراوە،  دێتە  نامووسیش  پای  دیكە  واتایەكی 

خراوەتە  و  ڕەگەزییە  چەمكێكی  كە  نامووس 

هەیە  مەزهەبی�شی  زەمینەیەكی  ژنان،  پاڵ 

حكومەتی  لەسەردەمی  كە  ئیسالم(  )ناموو�شی 

بۆتە  ئیسالمی  شۆڕ�شی  دوای  لە  چ  و  پەهلەوی 

ئاماژەی  ئێران.  لە  نیشتمانی  ترسێكی  و  داڵغە 

نێوان دەقی لە بەشێك لەم وێنەیەدا بە جۆرێك 

كچانی  و  ژنان  جەستەی  لە  لەپارێزگاریكردن 

لەبەرامبەر  )نامووس(  یان  ئایندە  و  ئەمڕۆكە 

جەخت  )نامۆكان(  یان  بێگانەدا  هێر�شی 

كە  كچەی  ئەو  نیگای  ئاڕاستەی  دەكاتەوە. 

لەالی تەختەكە وەستاوە و بە ڕەواڵەت سەرقاڵی 

شیكردنەوە یان وەاڵمی پرسیاری مامۆستاكەی 

و  شەرم  و  خاكەڕایی  بە  ئاماژە  دەداتەوە 

یەكێك  وەك  ئەمەش  كە  دەكات،  ئەو  حەیای 
گونجاوی  جەستەیەكی  تایبەتمەندییەكانی  لە 

دەدرێت.  قەڵەم  لە  زاڵدا  گوتاری  لەناو  ژنان 

لەگەڵ ئەوەی كە وێنەی دیوارەكە لە تەنیشت 
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كچەكە  نیگای  گۆشەی  و  كچەكەیە  چاوی 

بێت  لەمپەر  هەیە  ئەگەری  كە  شێوەیەكە  بە 

لەوەی كە كچەكە ڕاستەوخۆ سەیری مامۆستا 

بكات و ئەبڵەق بێت. شەرم و حەیا لەڕوانگەی 

نیگای زاڵی پیاوانەوە لە كچێك شیاو چاوەڕوان 
ڕەگەزی  جیاكردنەوەی  لە  بێجگە  دەكرێت. 

تەواوە  حیجابێكی  بە  قوتابی  كچانی  شوێنی، 

و  ئامادەن  قوتابخانە  شوێنەكانی  هەموو  لە 
چاوی چاودێرانی گوتاری زاڵ بەردەوام چاودێری 

وێنەی  لە  وەك  هەر  دەكات.  ئەوان  جەستەی 

هەموو  لە  پۆل  لەناو  جگە  دەبینین  دووەمدا 

بەڕێوەبەر  قوتابخانە،  دیكەی  شوێنەكانی 

هەروەها  ڕێكخەر،  و  بەڕێوەبەر  جێگری  و 

هاوپۆلەكانی حارز و ئامادەن و هەر یەك لەوان 

ئەوانی  هەژموونی  گوتاری  لە  نوێنەرایەتی  بە 

لەوەش  جگە  چاودێرییەوە،  ژێر  دەخەنە  دیكە 

دایە،  ئااڵش  چاودێری  ژێر  لە  كچان  جەستەی 

كۆڵەكەكانی  گرنگترین  لە  یەكێكە  كە  ئااڵیەك 

نیشتمانیی و شوناس بەخشین. لە ناوەندی وەها 
شێوازی دیسیپلینی لەگەڵ جۆرێك لە چاودێری 

بەرەوڕووین كە لە الیەك گوێڕایەكی كەسانێك 

الیەكی  لە  و  كراون  وێنا  بابەت  و  ئۆبژە  وەك 

كە  كەسانێك  بەرجەستەكردنی  دیكەشەوە 

ملكەچ و گوێ بە فەرمانن ئاشكرا دەكات. گرنگی 

قوتابخانە  لەناو  و  پۆل  ناو  لە  چاودێرێك  وەها 

گرنگ.  زۆر  بەاڵم  ناسك،  لەڕوانگەیەكەوە 
بەپێچەوانەسازی  فۆكۆ  میشێل  كە  شێوازێك 

و  هێز  لەكاتێكدا  دەكات،  لێوە  با�شی  بینین 

خۆی  خۆی،  نەریتی  بەپێچەوانەی  دەسەاڵت 

شاردۆتەوە یان النیكەم خۆی هەبوونی ئاشكرا 

ئەو  پێچەوانەسازییەك،  وەها  بەهۆی  نییە. 

بەسەردا  حكومیان  دەسەاڵت  كە  سووژانەی 

و  دیتن  قابیلی  ئیجباری  بەشێوەیەكی  دەكات 

توانای  دەسەاڵت  دۆخێكدا  لەوەها  بینینە. 

لە ڕێگەی  لەبنەڕەتدا  و هێزی خۆی  دیسیپیلین 

ڕێكوپێكردن و نەزم بەخشین بە شتەكان ئاشكرا 
دەكات. بە واتایەكی وردتر لە ڕاستیدا چاودێری 

و دیتنی بەردەوام و هەمیشەی نهێنی دیسیپلین 

جەستەی  دیسیپلینێك  وەها  دەكات.  ئاشكرا 

ژنان بە جۆرێك دروست دەكات وەكو تەكنیك 

وەك  هەم  جەستانە  ئەو  كە  تایبەت،  گەلێكی 

بابەت و هەم وەك كەرەستەكانی جێبەجێكردنی 

ئەوەشدا  لەگەڵ  دەبینێت.  خۆی  سیاسەتی 

شێوازەكانی  خوێندن،  پرۆگرامی  وێنەكانی  لە 

شوێنەكانی  لە  قوتابخانە  لە  جگە  دیسیپلین 

لە  تەنانەت  و  شەقام  و  كۆاڵن  وەك  دیكەی 

ماڵەوەش دەبیندرێت. دەڵێی لەگەڵ تێكەڵەیەك 

و  گونجاو  سزادانی  و  زنجیرەیی  چاودێری  لە 

سازگار بەرەوڕوو دەبینەوە كە بە بەرزترین پلە 

لە چەمكی كۆمەڵگەی)pinopticon( ی “جرمی 

بنتام” دەردەكەوێت.

گونجاو  ژنانی  جەستەی  ئاساییكردنەوەی 

دوای  نەوەی  قوتابیانی  بۆ  زاڵ،  گوتاری  لە 
بیرەوەری  كە  ڕوودەدات  جۆرێك  بە  شۆڕش 

بە  بگرێت.  فۆرم  شێوە  هەمان  بە  كۆمەڵ  بە 

وانەوتنەوە  پۆلەكانی  وێنەی  كە  شێوە  هەمان 
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جەستەی  دەدات.  پیشان   )3 و   2 و   1 )وێنەی 

قوتابخانە  حەوشەی  و  پۆل  لەناو  دەبێت  ژنان 

دەبێت  كولتووری  ناوەندەكانی  و  كتێبخانە  و 

وەها  ئەمەش  سەرەڕای  بێت،  شێوە  هەمان  بە 

جەستەیەك دەبێت لە كوچە و كۆاڵن و شەقام 

وەك  دەبێت  ماڵەوەش  لە  تەنانەت  و  بازاڕ  و 
نیگایەكی گشتی لەبەرامبەر چاوەكانی چاودێری 

گوتاری دەسەاڵتدار بێت

جەژنی ئەرك )تەكلیفی شەرعی(

لە وینەكانی ژمارە )٤ و ٥( كچانێكی تەمەن 
پێكەنیناوی  و  شاد  ڕوخسارێكی  بە  سااڵن   )٩(

دەبیندرێن كە لە سەروبەندی تەمەنی تەكلیفی 

قۆناغی  تێپەڕاندنی  بۆ  دەڵێی  شەرعیدان، 

بوون  باڵق  قۆناغی  بە  گەیشتن  و  منداڵی 

وێنەكانی  و  دەق  بە  چاوخشاندن  بە  پەلەیانە. 

نامەیەك  كە  دەبینین  خوێندن  پرۆگرامی  ناو 

بۆ كچەكان نووسراوە  لە الیەن فریشتەكانەوە 

لە  یەكێكە  ئەمڕۆ،  كە  كراوە  پێداگری  تێیدا  و 

گرنگترین ڕۆژەكانی ژیانی ئەوان و قوتابخانە بۆ 

كە  ڕایبگەیەنن  تا  ڕێكخستووە  جەژنی  ئەوان 

و  بەرز گەیشتوون  پلەیەكی  بە  ئەوان  ئەمساڵ 

دەبێت هەوڵبدەن تا بە ئەنجامدانی كاری باش، 

فریشتەكان  وەربگرن.  خوا  لە  زۆر  پاداشتێكی 

هەروەها بە كچەكان دەڵێن:” لەناو ئەو عەبا و 

چارشێوانەدا چەند جوان و خۆشەویستن.”
و زیندووەكان، شەوق  لە ڕەنگە شاد  جگە 

و شورێكی زۆریش بە وێنەكانی جەژنی تەكلیف 

و  لەبیرنەكراو  ڕێوڕەسمێكی  تاوەكو  دراون 

بااڵ  پێگەیەكی  بە  گەیشتن  بۆ  سەرنجڕاكێش 

سوودی  ناتەواو  شوناسێكی  تەواوبوونی  و 

گوزار  قوناغی  ڕێوڕەسمەكانی  وەردەگرن.  لێ 

فۆكۆوە،  لەڕوانگەی  خۆی  تەكنەلۆژی  وەك 

و  خودپەروەری  لەسەر  چاوێكی  ئەگەرچی 

ڕزگاریدەر هەیە و دەتوانێت خۆ پەروەردەكردنی 

ئەوانی دیكەی لێبكەوێتەوە و بە شێوازی تازە و 

داهێنانەرانە ببێتە بوون و ژیان، بەاڵم لە الیەكی 

ترەوە دەتوانێت ببێت بە بەشێك لە دیسیپلینی 

بەردەست.
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قۆناغی  بۆ  منداڵی  قۆناغی  گواستنەوەی  لە 

بەڵێنەكان  و  یاسا  پالنداڕێژەر،  باڵقبوون، 

زۆربەیان  ئەمجار  كچاندا.  گوێی  بە  دەدات 

بەبێ بوونی پیاوان، بەاڵم لە سایەی دەسەاڵتی 

دایكان،  بانگهێشتكردنی  و  پیاوان  زاڵبوونی  و 

وردەوە  شێوازگەلێكی  لەڕێگەی  پالنداڕێژەران 

نیشانەگەلێك دەخوڵقێنێت و بیرەوەری لە زەینی 

ئەواندا دروست دەكات. بیرەوەرییەكی بەكۆمەڵ 
كە بە بەشداری بەڕێوەبەران و مامۆستایانی ژن 

ئەمڕۆ  كچانی  شونا�شی  لە  بەشێك  دایكان،  و 

دروست  سەرزەمینەدا  لەم  سبەی  دایكانی  و 

لە  بەشێك  وەك  ئەوان  لەمەوبەدوا  دەكات. 

كچانی باڵقبوو لەالیەن گوتاری زاڵەوە بە فەرمی 

ژنانی  و  باڵق  ژنانی  وەك  دەبێت  و  دەناسرێن 

بن.  زاڵ  گوتاری  سیاسەتەكانی  پابەندی  گەورە 

ئایندەی واڵت  بڕیارە وەك دروستكەرانی  ئەوان 

بە وەها جلوبەرگێك پارێزگاری لە داوێن پاكی و 

ئەخالقی كۆمەڵگە بكات.

تەكلیف  جەژنی  لە  كە  بڵێین  دەتوانین 

بوونی  هێز  مەراسیمی  لە  تایبەت  جۆرێكی 

هەیە، تا هونەری تایبەتی جەستە دەربخات كە 

لەسەر بنەمای جەستەی دەستەمۆكراوی ژنان 

ئامادەنی خۆی لەسەر شوناسێكی هاوبەش  بە 

پشتڕاست بكاتەوە.

بەشداریكردن  بە  سااڵن  نۆ  تەمەن  كچانی 

ڕێكخەر،  بەڕێوەبەر،  كە  مەراسیمێكدا  لە 

دایكان  و  پێشنوێژ  ئیمام،  مامۆستایان، 

ئامادەن، لەڕاسیتدا بڕیارە لەگەڵ خوای خۆیان 
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پەیمان ببەستن كە ملكەچی بڕیارەكانی خوا بن. 

و  ملكەچی  فۆرمی  دیتنی  بناغەیە  ئەم  لەسەر 

گوێڕاڵی و عەبدایەتی خوا لە جەستەی ژنانەی 

وێنەیە  ئەم  بەمشێوەیە  دەردەكەوێت.  ئەواندا 

یەكدەستبوونی  و  یەكگرتوویی  لە  دەاللەت 

جەستەی ژنان لەبەرامبەر خوای تاقانە و بەها 

ئایینەكانی زاڵ دەكات.

وەك  چارشێو  و  عەبا  گوتاری  زاڵبوونی 

)2000( سااڵنی  لە  بااڵ  حیجابی  و  بااڵپۆ�شی 

ئەو  بۆ  خۆیان  شێوازی  خوێندن  پرۆگرامی  دا 

الیە ڕێنوێنی كرد. بە فرە چەشنكردنی وێنەكانی 

جلوبەرگەوە،  ڕەنگی  ڕووی  لە  ژنان،  جەستەی 

بااڵ  حیجابی  بە  دان  ڕەواج  لە  جەختكردنەوە 

ڕووی لەهەڵكشان كرد.

بە  وانەیەك  )٦(دا  وێنەی  لە  نموونە  بۆ 
ناونیشانی “هەڵبژاردنی پەپوولە” كچێك بە ناوی 

پەپوولە لەگەڵ دایكی خەریكی خۆ ئامادەكردنن 

لەو  بڕیارە  كە  میوانیی،  بۆ  بچن  ئەوەی  بۆ 
یاری  پووری  كچی  لەگەڵ  پەپوولە  میوانییەدا 

بكەن. دایكی پەروانە مەقنەعە )جۆرێك پۆشاكی 

خۆیدا  بە  عەبایەكی  و  بەسەرەوەیە  سەرە( 

پەپوولەش  كچەكەیەتی.  چاوەڕوانی  و  داوە 

سەرقاڵی  و  وەستاوە  ئاوێنەیەكدا  لەبەردەم 
قژی  پەپوولە  سەریەتی.  لەچكەی  چاككردنی 

سەری بە سەرپۆ�شی سەوز و سوور داپۆشیوە. 

گۆشەی نیگای پەپوولە بە شێوەیەكە كە دەڵێی 

دەقی  دەكات،  كەسێك  سەیری  ئاوێنەكەدا  لە 

دانراوە،  وێنەكان  تەنیشت  لە  كە  وانەكەش 

هەڵگری گفتوگۆیەكە لەنێوان دایك و كچێكدا. 

دایكی  سەیری  كە  ئەوەی  سەرەڕای  كچەكە 

دەكات كە عەبای بەخۆیدا داوە، لێی دەپرسێت 

بە  دەڵێت:  دایك  بدەم؟  بەخۆمدا  عەبا  منیش 

لەدرێژەی  دەبێت.  تەواو  حیجابەكەت  عەباوە 

پەپوولە  كە  دەگەین  ئەنجامە  بەو  دەقەكەدا 

هەڵبژێرێت.  حیجاب  باشترین  بوو  خۆش  پێی 

دیكە  وێنەكانی  لەگەڵ  لەپەیوەندی  پەپوولە 

كە  دەیەوێت  شانازییەوە  بە  كچ(  و  )دایك 

باشترین حیجابی خۆی هەڵبژێرێت و بە ئاشكرا 

بێت  سات  باشترین  ئەمە  دەكرێت  بیدركێنێت. 

پیاوساالرانە كە كچەكان مانای  بە الی گوتاری 

لەناو  خۆیان  ژنانەی  جەستەی  ڕاستەقینەی 

ئەمەش  و  بدۆزنەوە  تەواودا  و  بااڵ  حیجابی 

باشترین هەڵبژاردنە.

منداڵ  كچێكی  و  دایك  )٧(دا  وێنەی  لە 

بەرماڵ  نیازە  بە  دایكەكە  كە  دەبیندرێت 

مەبەستە  ئەو  بۆ  بدوورێت.  كچەكەی  بۆ 

وێنەكەدا  لە  و  كڕیوە  قوماشیان  بازاڕ  لە 

دەدات  چارشێو  و  عەبا  دایكەكە  كە  دەبینین 

پێكردنی  و  ڕێك  خەرێكی  و  كچەكەیدا  بەسەر 

سەرەوە  لە  شتانەی  ئەو  لێرەدا  كچەكەیەتی. 

باسمان كرد، دووبارە دەردەكەونەوە.

پارادۆك�سی پیشاندانەوەی جەستەی ژنان 

لە فەزای تایبەتیدا

لەناو  ژنان  جەستەی  پیشاندانەوەی 

و  سینەما  وەك  هەر  خوێندندا  پرۆگرامی 

فەزای  نێوان  لە  جیاوازییەكی  تەلەفزیۆن 
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تایبەتی كە شوێنێكە تێدا ژنان  گشتی و فەزای 

ئاسوودەن،  خۆیان  مەحرەمی  لەبەرامبەر 

نیشاندانەوەیەك  وەها  نەهێشتۆتەوە. 
گوتاری  دەستڕۆیشتوویی  ڕێژەی  نیشاندەری 

و  شەخ�شی  فەزایەكی  ناو  لە  هەژموونە 
ژن  جەستەی  دەكەوێت  بەرچاو  وا  تایبەتیدا. 

خەیاڵ  فۆڕمی  ناو  لە  تەنانەت  نامووس  وەك 

پەیوەندییە  بەتەواوەتی  كە  وێنەكاندا  لەناو  و 

نهێنی  و  دەبێت شاراوە  تایبەتەوە هەیە  بە شتی 
بمێنێتەوە. لێرەدا لەگەڵ جۆرێك لە دەستكاری 

جەستەی  پیشاندانەوەی  و  خستنەڕوو  لە 

لەچوارچێوەی  لێرەدا  دەبین.  ڕووبەڕوو  ژنان 

بە  كە  سەرهەڵدەدات  گوتارێك  كرداریكدا 

بە  دەسەاڵتی  و  پیاوانەیە  بیرۆكەی  جۆرێك 

سەر تەواوی كۆمەڵگە و جەستەی ژناندا هەیە.

دەست  لە  جگە  ژن  جەستەی  ئەندامانی 

داپۆشراوە،  هەمووی  ماڵەوە  لە  دەموچاو  و 

تەنانەت ئەو كاتەی هەر دایك و كچ پێكەوە بن 

برا  یان  خوشكەكەی  حوزوری  لە  كچێك  یان 

خۆداپۆشین  لە  جۆرە  ئەم  بێت.  بچوكەكە�شی 

نەچوون  هێشتا  كە  مندااڵنەی  ئەو  تەنانەت 

لەمەش  جگە  دەگرێتەوە.  قوتابخانەش  بۆ 

تەنیاش  بە  كچێك  یان  ژن  كە  وێنانەی  لەو 

جەستەیان  دیسیپلینی  دەبێت  بن  ماڵەوە  لە 

هەبێت و داپۆشراو بن. تەنانەت لە وێنەی )٨(
ناوداری  )كەسایەتی  كوبرا  ناوی  بە  كچێك  دا 

دەیەی  و   ١٩٧٠ دەیە  مندااڵنی  سەردەمی 

كچێكی  هێشتا  كە   )١٩٩٠ دەیەی  و   ١٩٨٠
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منداڵە و باڵق نەبووە و گەیشتووە بە تەمەنی 
شەرعی دەبێت پابەند بێت. بۆ نموونە شێوازی 

پیشاندانەوەی جەستەی ژنان لە وێنەی )٩(دا 

ناگرێتەوە  یەك  كۆمەڵگە  ڕاستییەكانی  لەگەڵ 

كچانەی  ئەو  تایبەتی  بە  كچان  و  ژنان  دژە.  و 

حیجابی  لەماڵەوە  دەبێت  كەمە  تەمەنیان  كە 

تەواو بكەن، بەاڵم ئەمە دەاللەت لە چ شتێك 

دەكات. 

   

بینەری  كە  كوڕانەی  و  پیاو  ئەو  پێدەچێت 

پرۆگرامی  لەناو  ژنانن  جەستەی  وێنەی 

خوێندن، تەنانەت لە كاتی تەنیایی و لە شوێنی 

توانای  پەنگخواردوو  بەشێوەیەكی  چۆڵیشدا 

ئەوەیان هەیە توو�شی هەڵە ببن و لەالیەكی ترەوە 

پیشاندانەوەی  داڕێژەرانی  كە  دەردەكەوێت  وا 

پیشاندانەوەی  نیگەرانی  ژنان  جەستەی 

و  شەخ�شی  هەرێمی  لە  تایبەتی  بە  ڕاستەقینە 

تایبەتیدا بن.

دەرئەنجام:

جەستەی  پیشاندانەوەی  بازنەی  لە 

ئێمە  خوێندندا  پرۆگرامی  وێنەی  ناو  لە  ژنان 

لەگەڵ سیستەمی دیتنی جیاكاری و هەاڵواردن 

پیاو و  ڕووبەڕوو دەبینەوە لەگەڵ بەراوردكاری 

جەستەی پیاوانەدا.

سیاسەتی  لە  پەیڕەوكردن  بە  هەروەها 

زاڵ لە زەمینەی جەستەی ژنان، لە وێنەكاندا 

بەشێكی زۆر لە كچان و ژنان بەر لە شۆڕش 

لە  لەبەردابووە  تریان  بەرگێكی  و  جل 

ئەوانەی  وێنەی  پرۆگرامی خوێندندا البراون. 

كە باوەڕی تەواویان بە خۆداپۆشین هەبووە، 

بە  هەیانە  لەوەی  جگە  هەڵبژاردنێكی  بەاڵم 

جلوبەرگێكی گونجاو لە قەڵەم دەدرێت. )وەك 

پاتۆڵیان كە جگە  بلۆز و  ژنانێك كە لەچك و 

داپۆشیوە،  دەستیانی  و  دەموچاو  و  مل  لە 

وێنەی  نابیندرێت.  خوێندندا  پرۆگرامی  لە 

جلی  )جۆرێك  مانتۆ  حیجاب،  خاوەن  ژنانی 

مەقنەعە  یان  لەچك  و  پانتۆڵ  ژنانەیە( 
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دەیەی  دوو  لە  ژنانەیە(  سەرپۆ�شی  )جۆرێك 

وردە  پێدەدرا،  گرنگی  زیاتر  شۆڕش  دوای 

دەیەی  و  ڕۆیشتووە  كاڵبوونەوە  بەرەو  وردە 

سێهەم و چوارەمی شۆڕش عەبا و چارشێوە و 

حیجابی بااڵ زیاتر جێی سەرنج و گرنگی پێدان 

بووە.

ڕوون و ئاشكرایە لە سەردەمی حكومەتی 

هەاڵواردن  و  جیاكاری  ئێمە  پەهلەویشدا 

ژنان  جەستەی  پیشاندانی  دەبینین. 

ئەو  زۆر  ڕادەیەكی  تا  پەهلەویدا  لەسەردەمی 

حیجانی  بەبێ  كە  دەگرتەوە  كچانەی  و  ژن 

ئیسالمیی و زیاتر لە كراس و پاتۆل و تەنوورە 

لەمانە،  جگە  كچان  و  ژنان  دەردەكەوتن. 
تری  زۆری  بەشێكی  و  دەموچاو  و  دەست 
جەستەیان لەوانە قژ، گەردن، باسك و قۆڵ 
سەرووی  تا  جار  هەندێك  و  ئەژنۆ  و  قاچ  و 

و  دەكران  وێنا  وێنەكاندا  لە  ئەژنۆشیان 

بە  هەرچەند  قۆناغەدا  لەو  دەردەكەوتن. 

دەگمەن ژنانت دەدی كە بە حیجابی ئیسالمی 

پەراوێز  تەواوەتی  بە  ئەوان  بەاڵم  دەركەون، 

خرابوون.

ژنان  جەستەی  كە  ئەوەی  لەگەڵ 

پیشاندراو لە پرۆگرامی خوێندن بە تەواوەتی 

شێوەیەك  بە  جلوبەرگەكان  و  داپۆشراوە 

لە  یەك  هیچ  كە  داپۆشیوە،  جەستەیان 

بەدەرەوە  ئەوان  سێكسییەكانی  ئەندامە 

لەش  و  حاڵەتەكان  وێنانەدا  لەو  بەاڵم  نییە، 

و الری جەستەی ژنان لە دۆخە جیاوازەكاندا 

بەراورد لەگەڵ جەستەی پیاوان هێشتا هەر 

جێگەی دیتن و سەرنجڕاكێش ترە.

جەختكردنەوە  سەرەڕای  ترەوە  لەالیەكی 

داپۆشراو  ژنان  جەستەی  دەبێت  كە  لەوەی 

بێت، الیەنی سێك�شی جەستەی ژنان لەدوای 

دەموچاودا  و  دەست  لە  تەنها  شۆڕشەوە 

جەستە،  لە  بەشە  لەم  و  دەردەكەوێت 

تەواوەتی  بە  جوانی  زاڵی  گوتاری  كاریگەری 

لە  بەشێك  وەك  ژن  دەموچاوی  ئاشكرایە. 

حیجاب  شمولی  شەرعەوە  لەالیەن  جەستە 

قەرەبووی  بەنیازی  كە  بەشێوەیەك  ناكات، 

نوێنەرایەتی  و  دیكەیە  بەشەكانی  نەدیتنی 

ئەندامانی  باقی  سێكسییەكانی  جوانییە 

دیكەی جەستە بە دەموچاو دراوە. ئەم بەشە 

لە جەستە بە تایبەتی لە چەند دەیەی دواییدا 

لەناوەندی گرنگی جواننا�شی و سەرنجڕاكێ�شی 

سێك�شی جێی گرتووە و مەیل بە دەستێوەردان 

لە  پتر  كۆمەڵگەدا  لەناو  ئەو  دەستكاری  و 

پرۆگرامی  وێنەی  لە  و  كردووە  زیادی  ڕادە 

ژنانی  دەدات.  نیشان  خۆی  خوێندنیش 

كەمێك  بچووكی  لوتێكی  بە  جوان  ڕووخسار 

ڕوو بەسەرەوە، دەستانێكی شووش و باریك، 

سەرەكی  تایبەتمەندی  ڕێكوپێك،  نینۆكێكی 

لە  ژنانە  دەستی  و  دەموچاو  نیشاندانەوەی 

پێستەوەش  ڕەنگی  لەڕوانگەی  وێنەكاندا. 

سپی  ڕەنگی  زاڵبوونی  بە  سەرنجدان  وێڕای 
گوتاری  لە  ڕەشدا  ڕەنگی  بەسەر  ڕۆشن  و 

لەناو  كە  بڵێن  دەتوانین  ژناندا  جواننا�شی 
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خوێندندا  پرۆگرامی  ناو  وێنەكانی  هەموو 

هیچ جەستەیەكی ژنان بە ڕەنگی ڕەش نابینین. 

ناوچە  لە  ڕەشپێست  كە  ئەوەی  سەرەڕای 

تۆختر  بابەتە  ئەو  هەیە،  واڵت  جیاجیاكانی 

لەگوتاری جواننا�شی  ترەوە  بوەتەوە. لەالیەكی 

لەڕبوونی  جەستە،  بوونی  سەرنجڕاكێش  و 

پڕ  جەستەیەكی  بەسەر  زاڵە  ماسولكەكان 

خوێندنیشدا  پرۆگرامی  وێنەی  لە  خڕدا،  و 

حەجم  لەڕوانگەی  دڵخواز  ژنانی  جەستەی 

و ئەندازەوە زۆربەی لەڕ و الواز و زۆریشیان 

بەشێوەیەكی  دراون.  نیشان  دووبارە  باریك 

لەناو  ژنان  جەستەی  نیشاندانەوەی  گشتی 

و  نوێنەری  خوێندندا  پرۆگرامی  وێنەی 

ژنان  جەستەی  نیشاندانەوەی  دووبارە 

لەگەڵ  و  نییە  ڕابردوودا  دەیەی  چەند  لەم 

ڕاستییەكانی كۆمەڵگە زۆر لەیەكەوە دوورن.

دیتنی  سنوورداركردنەوەی  لەئێستا 

دەست،  و  دەموچاو  بۆ  تەنها  ژنان  جەستەی 

ژنانی  جەستەی  دیكەی  بەشەكانی  باقی 

كردووە بە بەشێكی قەدەغەكراو. لەم ڕووەوە 

هال  و  فۆكۆ  مێشێل  لە  كردن  پەیڕەوی  بە 

بە  بووە  بە جۆرێك  بابەتە  ئەو  بڵێن  دەتوانین 

. )fetishism( فێتیشیزم

كە  نەخۆشییەكە  جۆرە  فێتیشیزم 

كەسەكە بۆ چێژوەرگرتن لە سێكس پێویستی 

بەشێك  بە  پێویستی  و  گیان  بێ  كەلوپەلی  بە 
چێژی  لە  وەرگرتن  چێژ  بۆ  هەیە  جەستە  لە 

سێك�شی- وەرگێڕی كوردی.

مەودای  لە  ڕاستییەكان  كە  باسە  شایانی 

جواننا�شی  پیشاندانەوە  و  پیشاندان  نێوان 

دەكات  ئاشكرا  جەسەتە  كۆنترۆڵ  سیاسەتی 

و خوێندنەوە بۆ ئەو دەرفەتێكی تری گەرەكە. 

بۆ  تەواوی  دەرفەتی  هەرچەند  وتارە  ئەم 

پیشاندانەوەی  شێوازی  بە  سەرقاڵبوون 

پرۆگرامی  وێنەی  لەناو  ژنان  جەستەی 

ڕێگەی  بەاڵم  نەبوو،  لەبەردەستدا  خوێندن 

خۆشكرد،  بەردەوام  توێژینەوەی  وەها  بۆ 

جواننا�شی  بەسیستەمی  كە  توێژینەوەیەك 

چاو  پیشاندانەوە  بازنەی  بەسەر  زاڵ 
بخشێنێتەوە و گرنگیدان بەو بابەتەش ڕوون 

و ئاشكرایە.

سەرچاوەکان
منابع فار�شی

کتابهای در�شی
پیامهای آسمانی اول دبیرستان 1398
تعلیمات اجتماعی سوم ابتدایی 1390

تفکر و سبک زندگی، اول دبیرستان ویژه دختران 1399
تفکر و سبک زندگی، دوانزدهم دبیرستان 1399

دین و زندگی، دهم دبیرستان 1399
فار�شی، اول دبستان 1367
فار�شی، اول دبستان 1390
فار�شی، اول دبستان 1391

فار�شی، دوم دبستان 1362 
فار�شی، سوم دبستان 1380
فار�شی، سوم دبستان 1390
فار�شی، ششم دبستان 1399

هدیه های آسمانی سوم دبستان 1390
هدیه های آسمانی سوم دبستان 1399

روزنامه ها و نشریات
روزنامه اطالعات 16 اسفند 1357 شماره 15802
روزنامه اطالعات 19 شهریور 1362 شماره 17105

روزنامه جمهوری اسالمی 13 شهریور 1370 شماره 3546
روزنامه کیهان 16 اسفند 1357 شماره 10655 
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روزنامه کیهان 2 مرداد 1359 شماره 11053
مجله زن ڕوز 14 مرداد 1354 شماره 536

مجله زن ڕوز 23 دی 1357 شماره 706 
مجله زن ڕوز 3 اسفند 1347 شماره 206

مجله مکتب اسالم 1353 شماره 7 
کتابها، مقاالت و گزارشها

بی نظیر، نگین )1398( فناوری انظباعی و بدن بر ساخته در 
داستانهای مدرسه، نقد و نظریه ادبی 

پهلوی، محمد ڕضا )1346( انقالب سفید. چاپ دوم تهران 
شنا�شی  گونه   “ گلناز)1396(  گیشنیزخانی،  و  اعظم  راودراد، 
اجتماعی  شبکه  ایرانی  کاربران  ای  ڕسانه  بدن  بازنمایی  الگوهای 
اینستاگرام” فصلنامه مطالعات ڕسانه های نوین 3)10( 259-304

 “ حسن)1398(  قهی،  بلخاری  و  حسن  الصالحین،  زین 
در  جنسیت  دیدمان  انتقادی  تحلیل  بازنمایی:  جنسیت،  سیاست، 

دوره ناسری”. نشریه هنرهای زیبا و هنرهای تجسمی 24)1( 39-48
سند تحویل بنیادین آموزش و پرورش.

بنیاد  آثار21،تهران:  مجموعه  )1391(زن  شریعتی،علی 
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ئایدۆلۆژیای سوپای پاسداران؛ 
ڕۆڵ  و ئاڕاستە و وەرچەرخانەكانی 

ژێرخانی دروستبوونی 

محەمەد سەید ئەلسەیاد | توێژەر لە پەیمانگەی نێودەوڵەتی بۆ لێكۆڵینەوە لە ئێران )ڕەسانە(*

وەرگێڕانی: بارام سوبحی

 * سەرچاوە: گۆڤاری توێژینەوە ئێرانییەكان )گۆڤارێكی زانستییە، سااڵنە دوو ژمارەی بە عەرەبی  و ئینگلیزی باڵودەبێتەوە(، ژمارە دە، ساڵی سێیەم، ئۆكتۆبەری 
2019، الپەڕە )29 - 48(
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دەست  پاشان  عوممان،  كەنداوی  لە  دیكە 

بەسەراگرتنی بارهەڵگرێكی نەوتی ئێرانی لەالیەن 

ئیسپانیا  كەناراوەكانی  لە  بەریتانیاوە  هێزەكانی 

کە بەرەو سووریا دەچوو، كاردانەوەی ئێرانیش 

نەوتی  بارهەڵگرێكی  بەسەراگرتنی  دەست 

تەقینەوەكانی  دواهەمینیان  بوو،  بەریتانی 

ناوەڕاستی  لە  بەقیق  شاری  لە  بوو  ئارامكۆ 

تۆمەت  پەنجەی  كە  )2019(دا  ئەیلولی  مانگی 

ئاڕاستەی ئێران كرا.

بۆیە گرنگی ئەم جۆرە لێكۆڵینەوەیە لەوەوە 

بناوانە  هەوڵدەدات  لەڕێگەیەوە  كە  دێت 

پێكهاتنی  لە  كە  بكات  تۆمار  ئایدۆلۆژییەكان 

هەروەها  بەشداربوون،  پاسداراندا  سوپای 

هێزەكانی  ئایدۆلۆژییەكانی  وەزیفە  پێكهاتەو 

باڵی  كە  هەڵدەوەشێنێتەوە  پاسداران  سوپای 

كێشاوە،  كاردانەوەكانیدا  و  ستراتیژ  بەسەر 

لەبارەی  توێژینەوەكان  زۆرینەی  لەوەی  جگە 

و  كاریگەری   ڕۆڵ  و  پاسدارانەوە،  سوپای 

دامەزراوە  سیا�شی و  سیستەمی  بە  پەیوەندی 

دەوڵەتی  ناوخۆی  لە  ئابووری  سیادییەكان و 

ئێمە  لەكاتێكدا  لەخۆگرتووە،  ئێراندا 

و  دەركەوتە  ئەم  دەكەین  ئەوە  بانگەشەی 

بزوێنەر  ڕۆڵی  نادیارانە  و  پەنهان   پەیوەندییە 

پاسداران  سوپای  سیاسەتی  كە  دەگێڕن 

پاسدارانیش  سوپای  دیدگای  دەكەن،  ئاڕاستە 

سیستەمەكە  هەردوو  ئاستی  لەسەر 

حوكم و  سیستەمی  كە  ناوخۆیی:  دەردەخات، 

كە  دەرەكی:  پێكدەهێنێت،  دەوڵەت  ناسنامەی 

ژمارەیەك پرسیار پەیوەست بە دیاریكردنی 

ئایدۆلۆژیاكەی،  پاسداران،  سوپای  ناسنامەی 

هۆكارەكانی پێكهاتن  و دروستبوونی دەوروژێنین، 

لە  و  كێشاوە  ئاڕاستەكانیدا  بەسەر  باڵیان  كە 
داڕشتنەوەی بڕیار، كاردانەوە سیا�شی ، سەربازی 

تێبینی  چونكە  بەشدارە،  كۆمەاڵیەتیەكانیدا   و 

سەر  ئەندامانی  دروستكردنی  دەكەین  ئەوە 

ئایدۆلۆژیا  ئاستی  لەسەر  پاسداران  سوپای  بە 

سوپا  سروشتی  پێچەوانەی  بیروباوەڕ،  و 

هرزی   ئایدۆلۆژی  و  پێكهێنەرە  نیزامییەكان  و 

لەو  سەربازییە،  ڕۆحی  و  بیروباوەڕەكان   و 

ڕێگەیەشەوە ئامادە دەكرێن.

گرنگی زانینی ئایدۆلۆژیای سوپای پاسداران 

ئەوە  دوای  دروستبوونی،  شێوازی  بەتایبەتی 

بووە  ڕوویانداو  ڕووداو  زنجیرەیەك  كە  دێت 

/8( لە  ئەمریكا  سەركردایەتی  ئەوەی  هۆی 

بخاتە  پاسداران  سوپای  نیسان/2019(دا 
لیستی تیرۆرەوە. پاشان بەدوای ئەوەشدا بڕیاری 

ئاڕاستەی  كە  هات  ئابووری  سزای  گورزەیەك 

بەرامبەردا  لە  كرا،  ئێران  ئابووری  شادەماری 

لەوكاتەدا  پاسدارانیش  سوپای  كاردانەوەی 

توند بوو، هەندێك لە سەركردەكانی هەڕەشەی 

دواتریش  كرد،  هورمزیان  گەرووی  داخستنی 

خستنە  وەكو  ڕوویاندا  پێشهات  هەندێك 

ئەمریكی  فڕۆكەوانی  بێ   فڕۆكەیەكی  خوارەوەی 

تەقاندنەوەی  عەرەبی،  كەنداوی  ئاوەكانی  لە 

عەرەبی،  كەنداوی  لە  نەوتییەكان  بارهەڵگرە 

جارێكی  فوجەیرەو  كەناراوەكانی  لە  جارێكیان 
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سیستەمی  لەگەڵ  پەیوەندییەكان  بونیادی 

زلهێزەكان  لەگەڵ  هاوپەیمانی  نێودەوڵەتی  و 

پێكدەهێنێت.  هەرێمایەتییەكان  هێزە   و 

بووەتە  پاسداران  سوپای  ئەوانە  سەرباری 

ڕێكخراوێكی تیرۆریستی هاوشێوەی ئەو گرووپە 

نێودەوڵەتی و  تیرۆری  كە  توندئاژۆیانەی 

هەرێمایەتی ئەنجام دەدەن، هەڕەشە لە تەونی 

ئەم  دەكەن،  هاواڵتیان  ژیانی  دەوڵەتەكان  و 

لە  پاسداران  بۆ سوپای  پۆڵێنبەندییەش  جۆرە 

نییە،  ئابووری  تەناهی و  هۆكارەكەی  بناغەوە 

بەڵكو تەنها بۆ هۆكاری ئایدۆلۆژیی دەگەڕێتەوە 

ڕەفتارەكانیدا  و  بیروباوەڕ  بەسەر  باڵی  كە 

كێشاوە.

دامەزراوەیی  ڕەهەندی  یەكەم: 

بیروباوەڕی  پاسداران  و  سوپای  ئایدۆلۆژیای 

ئەندامەكانی

گەشەسەندنی سوپای پاسداران پەیوەستە 

بەو وەرچەرخانە ڕیشەییەی كە ئێران لە )1979(

دا لەسەر دەستی ئایەتوڵاڵ خومەینی بەخۆیەوە 

بە هەوڵەكانی ڕژێمی  بینی، هەروەها پەیوەستە 

ڕۆڵ  و  چونكە  پایەكانی.  چەسپاندنی  بۆ  نوێ  
بیروباوەڕی  و  پاسداران  سوپای  ئایدۆلۆژیای 
ئەندامەكانی  و سیستەمی فیكری ئاڕاستەكراوی 

خومەینی  ڕادیكاڵییەكانی  بیرۆكە  بە  پەیوەستە 

ویالیەتی  سایەی  لە  دەوڵەت  دامەزراندنی  بۆ 

ڕەگەزانەوە  ئەم  لەڕێگەی  دەتوانین  فەقیھدا، 

سەرنجی ڕەهەندەكانی ئەو بابەتە بدەین:

بەهێزكردنی  مێژوویی  و  1-مۆدێلی 

دەسەاڵتی ویالیەت بەهێزی سوپای پاسداران

بۆ  دواوە  بۆ  بگەڕێینەوە  كەمێك  ئەگەر 

شێخ  كە  دەبینین  سەفەوییەكان،  سەردەمی 

بووە ،  نزیك  شا  لە  زۆر  هەرچەندە  كەركی 

هەرێمە  لە  ئایینی  كاروباری  بەڕووكەش 

پێیەی  بەو  بەاڵم  بەڕێوەبردوە،  فارسییەكاندا 

دەسەاڵتێكی  مەعسومە  ئیمامی  جێگری  كە 

ڕۆڵگێڕانێكی  لە  ئەوەش  پێدراوە،  فراوانی 

دوورخستنەوە  تو�شی  بۆیە  نزیكتربوو،  سیا�شی 

شا  لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  چەندینجار  هات و 

چوارچێوەی  لە  ڕۆڵەكەی  پاشان  تێكچوون، 

خواستەكانی شادا سنوورداركرا. لە دامەزراندنی 

سنوورداریش  تەنانەت  یان  ڕەها  ویالیەتێكی 

بەڵكو  نەبوو،  دیدگای خۆی سەركەوتوو  بەپێی 

بەپێی تێڕوانینی شا و پێویستی ئەركەكەی كۆت 

كرابوو، دواجار كەركی دوای ئەوەی دەسەاڵتی 

بەخشرا،  پێ   پێگەكەی  فراوانكردنی  كە�شی  و 

)فەقیھ- لەنێوان  دووالیەنە  پەیوەندییەكی  بە 

دەسەاڵتیشدا  لەگەڵ  قایلبوو،  سوڵتان(دا 

ئەوەیە  باڵكێشە  ئەوەی  بەاڵم  یەكیگرت. 

خوێندنەوە  جێبەجێكردنی  بۆ  كەركی  شێخ 

واقیع،  زەمینەی  لەسەر  سیاسییەكانی  ئایینی و 
هێزی  جوواڵندنی  توانای  یان  ڕەق  دەسەاڵتی 

شادا  دەسەاڵتی  لە  تەنها  سوپا  چونكە  نەبوو، 

كۆمەڵەی  بە  پشتی  شا  ئەوانە،  سەرباری  بوو. 

قزڵباشەكان دەبەست كە دەیانتوانی هەژموونی 

فارسییەكاندا  هەرێمە  بەسەر  سەفەوییەكان 

بسەپێنن)١(.
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نەبوونی  دیاریكراوی:  بە  مۆدێلە  دوو  ئەم 

كەتیبەی  توانای  كەركی،  لەالی  ڕەق  هێزی 

سەركەوتن،  هەژموون و  بۆ  قزڵباشەكان 

دیدگای خومەینی بۆ دامەزراندنی كەتیبەكانی 

سوپای پاسداران پێكدەهێنا.

نەمانی  لە  سەدەیەك  چەند  دوای 

دركی  خومەینی  سەفەوییەكان،  دەسەاڵتی 

بەوە كرد كە فەقیھ هەر دەبێ  هێزی هەبێت و 

بیانجووڵێنێت ،  بتوانێت  خۆی  تەنها  بە 

بێبەها  تیۆرییەكی  فەقیھ  ویالیەتی  هەروەها 

پڕۆژە  بەدیهێنانی  بۆ  فەقیھ  ئەگەر  دەبێت  

لەبەردەستدا  پێویستی  هێزی  دیدگاكانی،  و 

نێوان  هاوبە�شی  بیرۆكەی  بۆیە  نەبێت. 

بە  پشتی  هەڵوەشاندەوە  و  سوڵتانی  فەقیھو 

سوڵتانە،  “فەقیھ  بەست:  فەقیھ  تاكالیەنی 

گرنگترین  بۆیە  هەر  فەقیھە”.  سوڵتانیش 

لە  بریتیبوو  خومەینی  شۆڕشگێڕانەی  بڕیاری 

پێكهاتەی  بە  پاسداران  سوپای  دامەزراندنی 
جەوهەری  لە  كە  ئاڵۆزەوە،  ناسنامەی 

سیاسییەكانیەوە  مەزهەبی و  بیروباوەڕە 

ئایدۆلۆژیاكردنی  بە  لە  گرتبوو،  سەرچاوەی 

ناوخۆ و ورووژاندنی الیەنگرە مەزهەییەكانیش 

ساڵی  بەجۆرێك  بەشداربوو.  دەرەوە  لە 

ئیسالمی  بزاڤەكانی  ڕابوونی  ساڵی  بە   )1979(

ئێراندا،  لە  تەنها  نەوەكو  دادەنرێت،  سیا�شی 

لە  چونكە  بەگشتی،  ناوچەكەدا  لە  بەڵكو 

كەعبەی  پەالماری  جوهەیمان  ساڵدا  هەمان 

دا )2(، بزاڤە توندئاژۆكان لە میسرو سووریاش 

هەڵكشان، ناوچەكەش چووە ناو ملمالنێیەكی 

شوێنەوارە  كە  مەزهەبیەوە  عەقیدەیی  و 

دیمەنی  لە  ئەمڕۆش  تا  سیاسییەكانی  ئایینی  و 

بەردەوامن.  هێشتا  ئایینیدا  سیاسیم و 
هۆی  بووبێتە  جموجوواڵنە  ئەم  لەوانەیە 

نادەوڵەتی  چەكداری  كەتیبەی  دامەزراندنی 

نیشتیمانی دیكەی وەكو سوپای پاسداران.

كە  كرد  ئەوە  لەسەر  كاری  خومەینی 

خۆیدا  دەستی  لەژێر  تەنها  پاسداران  سوپای 

البردن  و  دەسەاڵتی  بااڵ  ڕابەری  تەنها  بێت، 

بەم  هەبێت،  سەركردەكانی  دامەزراندنی 

بەسەر  خۆی  دەسەاڵتی  سەپاندنی  لە  كارەش 

بەشداربوو،  دەوڵەتدا  جومگەكانی  تەواوی 

كودەتا  هەوڵێكی  هەر  لە  ڕێگەی  هەروەها 

سیستەمی  بەسەر  نیزامیەوە  سوپای  لەالیەن 

ئەگەر  لەدۆخێكدا  گرت،  فەقیھدا  ویالیەتی 

دەرەكی  یان  ناوخۆیی  ئاڵۆزییەكی  هەر  هاتوو 

ڕووبدات.

سەركردەكانی  لەنێوان  جیاكارییە  ئەم 

لەنێوان  تەنانەت  پاسداراندا،  سوپای  سوپاو 

كە  پاسدارانیشدا  سوپای  فەیلەقەكانی 

خاوەنی  بااڵ  ڕێبەری  لەالی  هەندێكیان 

نموونەی  لە  بوون  بێشومار  هەژموونێكی 

سەپاندنی  هۆی  بووە  سولەیمانی،  قاسم 
هێزی  جومگەكانی  بەسەر  ڕێبەر  دەسەاڵتی 

وایكردووە  هۆكارەش  ئەو  هەر  واڵتدا،  لە  ڕەق 

لەو  دەسەاڵت  وەرگرتنەوەی  هەوڵێكی  هەر 

پەیوەندی  هەرچەندە  بێت،  ئەستەم  هێزانە 
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دۆخی  لە  دیكەیانەوە  هەندێكی  بە  هەندێكیان 

چاودێرانیش  لە  هەندێك  بەپێی  ڕكابەریدایە  و 

بەاڵم  ڕقەبەرایەتی،  دۆخی  بگاتە  لەوانەیە 

هەوڵی  بەردەوام  سەربازییەكان  سەركردە 

سوپای  نێوان  ناكۆكییەكانی  هێوركردنەوەی 

پاسداران و سوپا دەدەن )3(.

ڕۆژهەاڵتی  ئەزموونی  لە  خومەینی 

دەوڵەتە  سەربازیی  دەسەاڵتی  ناوەڕاست  و 

سەدەی  ناوەڕاستی  لە  نیشتیمانییەكانەوە 

پێویستە  كرد  بەوە  دركی  بیستەمدا، 

ئێران  سەربازانی  لەنێوان  گەورە  ڕووبەرێكی 

ئەم  هەبێت،  ڕۆژئاواییەكانیاندا  هاوتا   و 
هاوكاری  چوارگۆشەی  بۆ  پەیوەندییانەش 

نەتەوەیی  ئاسای�شی  دۆسیەی  لە  ستراتیژی 

سەربازیی  سەرپەرشتیكردنی  و  ناوچەكە  لە 

سەربەخۆیی  ئەمەش  ناگوێزرێنەوە. 

بەدەر  جەنگی  و  ستراتیژی   بڕیاری  لە 

سەربازانی  بۆ  ڕۆژئاواییەكان  ویستی  لە 

بەهەمانشێوە  دەستەبەركردووە،  ئێرانی 

لەژێر  هێشتنەوەیان  لە  زۆری  بەشدارییەكی 

دیدگاكانی  مەزهەبی و  ئایدۆلۆژیای  سایەی 

ویالیەتی فەقیھدا كردووە، ئەم پەیوەندییەش 

ئایینی  دەستەبژێری  دەسەاڵتی  هێشتنەوەی 

كردووە.  زامن  ئێرانیدا  سەربازانی  بەسەر 

بەردەوامبوونی  لەسەر  مكوڕە  بااڵش  ڕێبەری 

و  سەربازان   بەسەر  ئاسنینەی  دەسەاڵتە  ئەم 

هێشتنەوەی هەموو دەسەاڵتەكانی لە البردن و 

سەربازییەكاندا،  سەركردە  سەرجەم  دانانی 

لەگەڵ  تەواوەتییان  نزیكایەتی  سەرباری 

ئایدۆلۆژیاو ناسنامەی دەوڵەتدا.

هەموو  بە  ئێران  سەربازییەكانی  هێزە 

پەلهاویشتن و  جەنگەكانی  لە  پێكهاتەكانیەوە 

و  ناوچەكە  لە  ئایدۆلۆژی  فراوانخوازی 

مەزهەبیەكانی  میلیشیا  كۆمەككردنی 

ڕابردوودا  لە  قزڵباشەكان  هێزە  هاوشێوەی 
هۆی  بووەتە  ئەمەش  بەشدارییانكردووە، 
زیادبوونی هەژموونی ئایدۆلۆژی و فراوانخوازی 
سەرباری  پاسداران،  سوپای  ئەندامانی 

دەرەكیانە  جەنگە  پەلهاویشتن و  ئەم  ئەوەی 

توڕەیی و  توانای  خاڵیكردنەوەی  هۆی  بووەتە 
پێكهێنەری  كە  مەزهەبی  ستەمدیدەیی و 

بیروباوەڕی سوپای پاسدارانن.

بااڵ  ڕێبەری  وایكردووە  ئەوانەش  هەموو 

قسەی  خاوەنی  پاسدارانەوە  سوپای  لەبارەی 

لوی�شی  هەروەكو  بێت،  كۆتایی  یەكەم و 

چوارەمی شای فەرەنسا وتی: دەوڵەت منم، شا 
وتی: سوپا منم)4(، كەواتە ڕێبەری ئێران بەهۆی 

واقیعی نوێوە، بووەتە سوپا و دەوڵەت پێكەوە.

پێشخستنی  بۆ  ئایدۆلۆژی  دیاریكردنی   -2

ئەركەكانی ویالیەت

بە  پەیوەندیكردن  بۆ  ئێرانی  ڕژێمی 

سەختی  مەرجی  چەندین  پاسدارانەوە  سوپای 

ئیسالمی  حكومەتی  بۆ  وەالئیان  كە  داناوە، 

ئەو  وادەكات  مەرجانەش  ئەو  دەكات.  زامن 

پاسدارانەوە  سوپای  ناو  دێنە  ئەندامانەی 

دەسەاڵتداربن  ئایینی  دەستەبژێری  لەناو 
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سیا�شی   ئۆپۆزسیۆنە  و  نەیار  لە  نەوەكو 

پابەندبوونی  ئەمەش  بن،  ئایینییەكان  و 

گوێڕایەڵی  بیستن و  فەلسەفەی  بە  تەواوەتی 

مورید  و  شێخ   لەنێوان  الطاعە(  و  )السمع 

لەنێوان  سۆفیگەری،  ئەدەبیاتی  بەگوێرەی 

بنەماكانی  بەپێی  شوێنكەوتوو  و  فەقهی 

فەرماندە  و  سەرباز  لەنێوان  شیعی،  فیقهی 

دەكات.  مسۆگەر  سەربازییەكان  بنەما  بەپێی 

ئایینی  دەستەبژێری  كە   – سێگۆشەیە  ئەم 

وەرگرتنی  پاسداران  و  سوپای  پێكهێنانی  لە 

ئەندامان پەیڕەوی دەكەن- سوپای پاسدارانی 

دەستەبژێرە  ئەم  سەربازی  ڕووی  وەكو 

لێی  جۆرێكیش  بەهیچ  بەهێزكردووە، 

جیاناكرێتەوە.

بە  پەیوەندیكردن  بۆ  مەرجانەی  لەو 

دانراون:  پاسدارانەوە  سوپای  هێزەكانی 

شۆڕ�شی  بنەماكانی  بە  تەواوەتییە  بڕوابوونی 

لە  فەقیھ  ویالیەتی  بە  باوەڕبوونە  ئیسالمی، 

ڕووكەش  و لەناخدا، نابێت سەر بە هیچ حیزب 

)ئەندامانی  بێت  سیا�شی  ڕێكخراوێكی  یان 

لە   )48( ماددەی  بەپێی  پاسداران  سوپای 

مافی  پاسداران  سوپای  ڕێكخراوەیی  پەیڕەوی 

ڕێكخراوێكی  هیچ  ئەندامی  ببنە  نییە  ئەوەیان 

سیا�شی(، دەبێت ژیان و ڕەفتاری باش بێت)5(.

كەتیبە  دامەزراندنی  دوای  مەرجانە  ئەم 

بنەڕەتدا  لە  چونكە  هاتن،  شۆڕشگێڕییەكان 

زۆرینەیان  بوون،  ئایدۆلۆژیست  ئەندامانی 

شا  ڕژێمی  دژی  سەربازییەكانی  كردەوە  لە 

بەشداربوون، ئەوان بە عەملانییەكان و نەیارانی 

“مونافیقەكان:  دەگوت  فەقیھیان  ویالیەتی 

ئەمڕۆش  هەتا  چەمكە  ئەم  دووڕووەكان”، 

ڕەخنە  كە  بەكاردەبرێت  كەسێك  هەر  دژی 

بەڕێوەبردنی  خراپ  یان  وەالئی  ڕەوتی  هێڵی  لە 

دەوڵەت لەڕووی سیا�شی  و ئایینییەوە بگرێت.

ڕژێم هەوڵیداوە پارێزگاری لە تایبەتمەندی 

بكات،  ئەندامان  شۆڕشگێڕی  ئایدۆلۆژی و 
پەیڕەوی  كە  بنەڕەتین  مەرجی  دوو  ئەوەش 

هەوڵی  پاسداران  سوپای  ڕێكخراوەیی 

زامنكردنیان دەدات.

خومەینی   لەپشت  پەنهان  فەلسەفەیەكی 

ئەندامانی  هەڵبژاردنی  بۆ  دەستەبژێرەكەی  و 

هەیە،  پاسداران  سوپای  ئایدۆلۆژیستی 

ئایینی و  دیدگای  بە  فەلسەفەیەش  ئەو 

بریتیە  كە  چەسپاوە،  خومەینیەوە  سیا�شی 

نائایدۆلۆژی  نیشتیمانی  سوپایەكی  لەوەی 

ناسنامەی  پایەكانی  لە  پارێزگاری  ناتوانێت 

ئەندامانی  هەڵبژاردنی  بۆیە  بكات،  دەوڵەت 

لە  گرنگییەكەی  پاسداران  سوپای  بە  سەر 

كەمتر  پاسداران  سوپا  خودی  دامەزراندنی 

نییە.

بەگوێرەی دیدگای ئایدۆلۆژی ڕژێم، ناكرێت 

سوپای  بە  پەیوەندی  “تێكدەر”  كەسێكی 

كەسانی  دەبێ   هەر  بەڵكو  بكات،  پاسدارانەوە 

فەقیھن  ویالیەتی  و  ڕێبەر  ملكەچی  كە  “چاك” 

پێكهێنانی  لە  وەربگیرێن. چارەسەرەكەش خۆی 

دەبینێتەوە  كەسانەدا  ئەو  عەقڵی  و  هۆشیاری  
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لە  پاسدارانەوە،  سوپای  ڕیزی  دەچنە  كە 

دەرەنجامی ئەمەشدا ڕژێم بۆ زامنكردنی بوون و 

بەردەوامیدان بەو مەرجانە  و بۆ دەرچوواندنی 

ژمارەیەك  پاسداران،  سوپای  ئەندامانی 

بۆ  هەروەها  دامەزراندووە.  تایبەتی  كۆلێژی 

ئیسالمییەكانی  بنەما  و  بیرۆكە  داكوتانی  ڕەگ 

ژمارەیەك  پاسداران  سوپای  ئەندامانی، 

وەكو:  دامەزراندووە،  توێژینەوەی  ناوەندی 

پەیمانگەی توێژینەوە ئیسالمییەكان لە سوپای  

توێژینەوە  لە:  بریتین  ئەركەكانی�شی  پاسداران، 

مرۆییەكاندا،  ئیسالمی و  زانستە  بواری  لە 
بواری  لە  فێركارییەكان  دەقە  نووسینەوەی 

مێژوو،  توێژینەوەی  بیروباوەڕدا،  و  ڕەوشت  

پرۆگرام)6(.  ئامادەكردنی  زانستە سیاسییەكان، 

لە هەر لقێكی سوپای پاسدارانیشدا فەرمانگەی 

ئایینی   بابەتەكانی  بۆ سەرپەرشتیكردنی  تایبەت 

دامەزرێنراون،  ئایینی  سیا�شی و  هۆشیاری  و 

سەرباری بوونی نوێنەرانی ڕێبەری بااڵ لە هەموو 

سوپا-  –هەروەها  پاسداران  سوپای  لقەكانی 

ناوەندەكانی  هاوشێوەی  فەرمانگانەش  ئەو 

بابەتە  بۆ  ستراتیژی  پالنی  كە  بیركردنەوەن 

سەربازییەكان  مەزهەبی و  ئایینی و  عەقیدەیی 

دامەزراوە  پاسداران و  سوپای  ئەندامانی  بۆ 

لەگەڵ:  بەجۆرێك  دادەنێن،  سەربازییەكان 

دەوڵەت،  ناسنامەی  بااڵ،  ڕێبەری  دیدگای 

وەرچەرخانە ئایینی و سیاسیەكان بگونجێت.

حوجەتولئیسالم  نێوان  لەدیدارێكی 

فەرمانگەی  بەڕێوەبەری  قەندەهاری 

لەگەڵ  بەرگری،  لەوەزارەتی  سیا�شی  ئایینی و 

سەرۆكی  سەعیدی  حوجەتولئیسالم 

نوسینگەی بیروباوەڕی سیا�شی لە سەركردایەتی 

گشتی هێزەكان، تاوتوێی بەرنامەكانی ڕێكخستنی 

لە  بەرگری  وەزارەتی  لە  سیاسییان  بیروباوەڕی 
قەندەهاری  دیدارەدا  لەم  كرد.   )2019( ساڵی 

ڕاپۆرتێكی تایبەت بە چاالكییە ڕۆشنبیرییەكانی 

وەزارەتی  لە  سیا�شی  بیروباوەڕی  فەرمانگەی 

پاراستن   بوارەكانی:  لە  هەوڵەكانیان  و  بەرگری  

الیەنی  هزرییەكان،  بوارە  بەهێزكردنی  و 

ئێران”  چەكدارەكانی  هێزە  ئەندامانی  ڕەوشتی 

ڕایگەیاند  سەعیدی  لەكاتێكدا  پێشكەشكرد، 

برەودان  بۆ  بوارانە دەكەن كە  ئەو  لەسەر  كار 

بە شێوازی ژیانی ئیسالمی پێویستن)7(.

ناوەندەكانی  كۆلێژو  بوونی  لەگەڵ 

سوپای  بە  سەر  بیروباوەڕی  توێژینەوەی 

ئایدۆلۆژیای  و  بیروباوەڕ  كە  پاسداران 

بەهێزدەكەن،  پاسداران  سوپای  ئەندامانی 

ئاخوندە  ئایینی و  دەستەبژێری  بەاڵم 

ئەم  سەرپەرشتی  بەردەوامی  بە  وەالئیەكان 

سەركردەكانی  لەگەڵ  دەكەن،  ئایدۆلۆژیایە 

دیاریكردنی  لە  بەشداری  پاسداراندا  سوپای 

سیماكانیدا دەكەن.

3- سوپای پاسداران  و ئەولەویەتی جیهاد 

بۆ دروستكردنی حكومەتێكی جیهانی

ئەگەر  تەنانەت  پاسدار  نەبێتە  تا  پیاو 

ژیانیدا،  لە  بێت  دیاریكراویش  ماوەیەكی  بۆ 
هەڵگری  پاسدار  چونكە  نابێت،  تەواو  وەالئی 
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ئامادەباشیدایە  لەوپەڕی  و  جیهادە  ئااڵی 

ئەوەش  خوادا،  لەپێناوی  شەهیدبوون  بۆ 

بە  بەڵێن  كە  بەهەشتە  پێگەی  بەرزترین 

بڕواداران دراوە.

سوپای  ئەندامانی  كە  ئەدەبیاتەوە  لەم 

سەرنجی  دەكرێت  پێیەتی،  بڕوایان  پاسداران 

لە  كە  بكەین  زەوەندە  و  زۆر  ئاڵوگۆڕە  ئەو 

دەستی  لەسەر  شیعەكان  نەریتی  فیقهی 

ڕوویداوە.  پاسداراندا  سوپای  خومەینی  و 

ئەوەی لە فیقهی شیعەدا زانراوە ئەوەیە جیهاد 

تەنها دوای دەركەوتنی ئیمامی مەعسوم هەیە، 

سەرەتاییە  جیهادی  لە  مەبەست  لێرەشدا 

مەعسوم  تەنها  چونكە  بەرگری،  نەوەكو 

ئەو  تەنانەت  هەیە،  جیهادی  ڕاگەیاندنی  مافی 

ئاخوندانە�شی كە مۆڵەتی جیهادی سەرەتاییان 

بابی  لە  خوئی-  مەرجەعی  نموونەی  –لە  داوە 

بابی  لە  نەوەكو  داوە  مۆڵەتیان  حوسبەوە 

سایەی  لەژێر  مۆڵەتدان  واتە  ویالیەتەوە، 

لەسایەی  نەوەكو  مەدەنیدا  دەوڵەتێكی  ڕژێمی 

ڕژێمی ویالیەتی فەقیھدا)8(.

تەنانەت  عیلمانی  شیعی  ئیمامی  رێبازی 

لە  پارێزگاری  مەعسومیشدا  بوونی  لە 

دەوڵەتدا  و  بانگەواز  لەنێوان  مەودایەك 
ناوی  ئارمسترۆنگ  كارین  وەكو  یان  دەكات، 

نەسەملێنراوە  ئەوە  پیرۆز”)9(.  “عەملانییەتی  ناوە 

لەدوای  مەعسومەكان  ئیمامە  لە  یەكێك  هیچ 

لە  زیاتر  بەرگرییان  جیهادی  حوسێنەوە  ئیمام 

لە  تەنانەت  ڕاگەیاندبێت.  سەرەتایی  جیهادی 

دەوڵەتێكی  كاتێك  سەفەوییەكاندا  سەردەمی 

حەوزە  ئاخوندەكانی  دامەزراند،  مەزهەبییان 

لەو  سەفەوییەكان  نەیارە  لەدژی  جیهادیان 

ئاخوندە  لەالیەن  ئەگەر  ڕانەگەیاند،  كاتەدا 

ئەوا  ڕاگەیەنرابێت  فەرمییەكانیشەوە 

لە  میراتگران  ڕەسەن و  ڕەوتی  لە  گوزارشت 

مەزهەبدا ناكەن.

لە  كە  گەورە  وەرچەرخانی  بەاڵم 

لەسەر  ڕوویدا،  شیعیدا  فیقهی  سیستەمی 

خومەینی   كە  بوو  نەریتی  بزاڤی  دەستی 

نوێنەرایەتییان  وەالئی  هێڵی  ڕەوتی  و 

میراتی  نەریت  و  بەسەر  ڕەوتە  ئەم  دەكرد، 

سەردەم  و  فیقهی  بەپێی  بازیاندا،  حەوزەدا 

واقیعی  لەگەڵ  مامەڵەیان  بەرژەوەندییەكان 

بایەخیان  زۆر  كرد،  سەربازیدا  و  سیا�شی  

فیقهی  لەگەڵ  بژاڤانە  ئەو  گونجانی  بە 

جەعفەریدا نەدا، زۆرینەی دەرهاویشتەكان و 

عەقاڵنی  و  شەرعییەكانیان  پاساوە 

بەرژەوەندخوازانە بوون)10(.

عێراقدا،  ئێران  شەڕی  سەرەتای  لە 

دەركرد  مەرسومێكیان  ئێران  دەسەاڵتدارانی 

دوازدە  سەروو  مندااڵنی  بە  دەدا  ڕێگەی  كە 

شەڕدا  لە  بەشداری  باوكیان  بەبێ   ساڵ، 

بكەن، چونكە لەژێر چاودێری وەلی فەقیھدان. 

هەزار  دەیان  مەرسومە  ئەم  دەرچوونی  دوای 

كۆكرانەوە  و  شەڕ  بەرەكانی  بەرەو  هەرزەكار 

كە  بەستبوو  لەسەریان  سووریان  پەڕۆیەكی 

هێمایەك بوو بۆ شەهیدان)11(.



114

No.5, October 2022

حوسێن  ئیمان  بە  ئەوانی  خومەینی 

خۆیان  شاهێدی  تاوەكو  دەمرن  چوواند، 

بەاڵم  بدەن،  غەیب  پێشنۆرەیی  لەسەر 

ئوممەتیش  بەرژەوەندییەكانی  خزمەتی 

چەكداركردنی  لە  نزیكە  ئەمەش  دەكەن)12(. 

شەڕەكاندا  لە  بەكارهێنانیان  مندااڵن و 

ئیسالمی  دەوڵەتی  ڕێكخراوی  لەالیەن 

)داعش(ەوە.

یان  ڕاگوزەر  هەڵوێستێكی  ئەوەش 

بەڵكو  نەبوو،  خومەینی  پەراوێزی  بیرۆكەیەكی 

لە زۆرێك لە دوانەكانیدا دروشمەكان لەبارەی 

زامنی  كە  دەبینین  بەخشین  خوێن  و  جیهاد 

پاراستنی شۆڕش  و دروستكردنی دەوڵەتن.

ئێران  ئێستای  ڕێبەری  خامەنەئی  عەلی 

سولەیمانی  قاسم  لە  ڕێزگرتنی  لەمیانی 

سوپای  قود�شی  فەیلەقی  فەرماندەی 

خوادا  لەپێناوی  جیهاد  وتی:  پاسداران، 

دنیایی  پاداشتێكی  هیچ  بە  بابەتێكە 

خودا  بكرێتەوە.  قەرەبوو  ناتوانرێت 

چەندینجار  كە  سەرخستووە  سولەیمانی 
خۆی  گیانی  دوژمندا  بەرەنگاربوونەوەی  لە 

بۆ  خواداو  لەپێناوی  مەترسیەوە،  خستۆتە 

خودا جیهادی كردووە، هیوای ژیانێكی خۆش و 

دەخوازین  بۆ  شەهیدبوونی  لەكۆتاییدا 

نەوەكو لەئێستادا، چونكە ئێران بۆ چەندین 

ساڵی دیكە پێویستی پێیەتی)13(.

و  سووریا  لە  سولەیمانی  كارەكانی 

ڕشتنی  هۆی  بوونە  كە  ناوچەكە  عێراق  و 

خامەنەئی  تێڕوانینی  بە  هاواڵتیان،  خوێنی 

هیوای  لەكۆتایدا  خوادا”.  لەپێناوی  “جیهادە 

ئەوەی  دوای  دەخوازێت،  بۆ  شەهیدبوونی�شی 

خزمەتی زیاتر پێشكەش بە ئێران دەكات!

ئێران  دەسەاڵتداری  دەستەبژێری  لەالی 

پاراستنی  بۆ  ڕێگە  تەنها  كە  خەمڵیوە  ئەوە 

خوێنە،  مەزهەب  و  دەوڵەت   قەوارەی 

فەیلەقی  سەركردەكانی  لە  یەكێك  بەگوێرەی 

ئیمام  ڕێبازی  لە  پارێزگاری  شەهیدان  قودس 

ئەوان  خوێنی  بەرەكەتی  بە  دەكەن،  حوسێن 

جیهاندا  لە  و  ناوچەكە  لە  ئێران  ڕژێمی  هێزی 

زیادیكردووە)14(.

لە جیهاد  تێگەیشتن  لە  لێرەدا جیاوازییەك 

فەلسەفەیە  ئەم  هەیە،  بەكارهێنانیدا  لە  و 

لەسەر  ئۆپۆزسیۆنی  و  نەیاران   خوێنی  ڕشتنی 

بە  پەسەندە،  بەالوە  دەرەوە  ناوخۆو  ئاستی 

خستنە  بەفشار  خواو  لەپێناوی  جیهادكردن 

دەژمێرێت،  مونافیقانی  قەوارەی  سەر 

ئەندام  خوێنی  ڕژانی  هەمانكاتدا  لە  بەاڵم 

لەالیەن  پاسداران  سوپای  فەرماندەكانی   و 

شەهیدبوون  بە  نەیارانەوە  و  دوژمنان  

ڕێگەیەكی  بە  دەژمێرێت.  خوادا  لەپێناوی 

شۆڕش  و  و  دەوڵەت   پاراستنی  بۆ  دەزانێت 

ڕێگە  كە  جیهانی  حكومەتێكی  بۆ  هەوڵدان 

چونكە  خۆشدەكات،  مەهدی  دەركەوتنی  بۆ 

دیكە  ڕێگەیەكی  هیچ  ڕێگەیە  دوو  لەم  جگە 

خوێنی  ڕژانی  دوژمنان،  خوێنی  ڕشتنی  نییە: 

“شەهیدان”!
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والێدەكات  ئێرانییەكان  فەلسەفەیە  ئەم 

بن،  بزاوتندا  شۆڕش و  حاڵەتی  لە  بەردەوام 

ناوخۆو  لە  بكەن،  دروست  شەڕ  و  نەیار 

پێكدادان،  بۆ  ئامادەبن  سنووردا  دەرەوەی 

بەئەنقەست  سیاسەتێكی  ئەمەش  لەوانەیە 

لە  جۆرێك  وەكو  ڕژێمەوە  لەالیەن  بێت 

بەالی  دەرەوە،  بۆ  كێشەكان  هەناردەكردنی 

لە  ڕزگاربوونە  “موجاهید”یشەوە  كەسانی 

ڕەزامەندی  بەدەستهێنانی  تاوان  و  سەرپێچی و 

ئیمامی مەعسومە، لەهەمانكاتیشدا “هەاڵتنە 

لە بێزاری  و تەنگەاڵنی تاریكی ژیان”)15(.

4- پاسدار و دۆخی جیهادی ئێرانی

جیهادی  بە  دەكرێت  كە  بەوەی  پەیوەستن 

ئێرانی ناوببرێت، دوو خاڵ هەن كە ناكرێت لەم 

بێئاگا بین، ئەوانیش ئاستی  چوارچێوەیەدا لێی 

سوپای  نێوان  هاوبەشەكانی  بۆچوونە  و  بیر 

وەكو:  توندئاژۆكانە،  ڕێكخراوە  پاسداران و 

دووەمیش:  ئەوانیتر.  و  قاعیدە  ڕێكخراوی 

ئاستی كردارییە لەسەر زەوی.

سوپای  لەنێوان  هزری  یەكتربڕی   -1

پاسداران و كۆمەڵە توندئاژۆكاندا:

سوپای  لەگەڵ  توندئاژۆكان  كۆمەڵە 

ناوەندیدا  خاڵێكی  لەچەند  پاسداران 

هاوبەشن، كە لە تێڕوانینی ئەو قەوارانەوە بۆ 

فیقهی جیهاد لە سیستەمی ئایینیدا سەرچاوەی 

دروستكردنی  هەوڵی  الیان  هەردوو  گرتووە، 

هەوڵی  هەردوال  دەدەن،  جیهانی”  “حكومەتێكی 

نیشتیمانی  دەوڵەتی  سنووری  لە  ڕزگاربوون 

بەبێ   نزیك  بەدوژمنی  هەردووكیان  دەدەن، 

هەردووكیان  دەستپێدەكەن،  دوور  دوژمنی 

بەسەر  جێنشین  وەلی و  بە  كردووە  خۆیان 

تەواوی مسوڵماناندا.

نزیك  دوژمنی  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 

سوپای  كردارەكانی  پەنهانەكانی  بزوێنەرە  لە 

پاسداران  سوپای  ئەندامانی  بۆیە  پاسدارانە، 

لە عێراق  و سووریا و یەمەن دەبینرێن، ئەمەش 

دوژمنێكی  بەرەنگاربوونەوەی  حیسابی  لەسەر 

دوورە، ئیدی ئەو دوژمنە ئەمریكا یان تەنانەت 

هەڕەشەی  لەوانەیە  كە  بێت  ئیسرائیل 

بكەن،  پاسداران  سوپای  لەگەڵ  پێكدادان 

ئەنجام  زەوی  لەسەر  ئەوەی هیچ شتێك  بەبێ  

ئایینی و  دەستەبژێری  ئەدەبیاتی  لە  بدەن. 

بەردەوام  پاسداراندا،  سوپای  سەركردەكانی 

حەلەب و  بە  قودس  بۆ  ڕێگە  كە  دەبینین 

دەستپێدەكات،  سەنعا  كەربەالو  بەغداو 

بەاڵم لە قودسەوە دەست پێناكات!

ئێستا  سیا�شی  دەسەاڵتی  ئەوەی  بۆ 

ئێران، هەروەكو  بۆ گەلی  نزیك  نەبێتە دوژمنی 

شۆڕشگێڕان  و  بەالی  شادا  سەردەمی  لە 

حكومەتی  وابوو،  هاوڕێكانییەوە  خومەینی  و 

ئێران كار لەسەر ئەوە دەكات دژومنی  ئێستای 

ئێرانی  ئۆپۆزسیۆنی  ئێراندا  لەناوخۆی  نزیك 

لە  وەكو  یان  ڕەنگەكانییەوە  تەواوی  بە  بێت 

لە  “مونافقین”،  دەڵێن  پێیان  میدیاكانەوە 

دەرەوەش ئەو كەسانە بن كە هەژموونی ئێران 

ڕەتدەكەنەوە ئیدی سوننە بن یان شیعە.
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سوپای  نێوان  سەربازیی  هاوكاری  ب. 

پاسداران  و قاعیدە:

هەروەها  پێشوەوە،  فەلسەفەیەی  لەو 

–كۆمەڵە  هەریەكەیانەوە  دیدگای  لە 

بۆ  پاسداران-  سوپای  توندئاژۆكان و 

دیدگای  هەروەها  نێودەوڵەتی،  سیستەمی 

نیشتیمانی،  دەوڵەتی  بۆ  هەریەكەیان 

كە  دەبێت،  دروست  هزری  دابڕانی  هاوكاری و 
ئەوپەڕی  ڕاستڕەو  سوننەی  ئەوپەڕی  لەنێوان 

دەردەكەوێت،  دوور  زۆر  ڕاستڕەو  شیعەی 

بەاڵم لەهەمانكاتدا زۆر نزیكن، لەسەر ئاستی 

لەسەر  بەاڵم  دوورن،  گۆشەنیگا  مەبەست و 

ئاستی ئامانج و ئامرازەكان لەیەك نزیكن.

دیكۆمێنت  و  بەڵگەو  ئەو  بەهۆی 

هەیە  ڕاستییەك  باڵودەكرێنەوە،  دانپێدانانەی 

ناتوانین پشتگوێی بخەین  و ڕۆژ لەدوای ڕۆژیش 

هاوكارییەكی  ئەوەیە  ئەویش  دەبێت،  ئاشكراتر 

توندئاژۆ  كۆمەڵە  پاسداران  و  نێوان  لە  بەتین 

سوننە و شیعیەكاندا هەیە. بەجۆرێك سوپای 

بزوتنەوە  تائیفییەكان  و  میلیشیا  پاسداران 

ئەفغانستان  شیعەی  لە  سنووربڕەكان 

هەروەها  دەگرێت،  ئامێز  لە  ئەوانیتر   و 
ڕێكخراوی  ئەندامانی  ڕاهێنانی  سەربازگەی 

قاعیدە و ژمارەیەك لە سەركردە هەاڵتووەكانی 

لەدوای  ئەفغانستان  لە  ڕێكخراوەكەش 

داگیركاری ئەمریكا، لە ئامێز دەگرێت.

پاسداران  سوپای  هاوكارییەدا،  جۆرە  لەم 

ئایدۆلۆژیای  هەیە،  خۆیان  ستراتیژی  ئامانجی 

دەوڵەتی  سنووری  بە  بڕوای  پاسداران  سوپای 

هاوچەرخ  نێودەوڵەتی  سیستەمی  و  نیشتیمانی  

واقیع-  –بەگوێرەی  ئەوانەش  سەرباری  نییە، 

ئێران  دەوڵەتی  سنووری  لە  پارێزگاری  ناچارە 

بەو شێوەیەی ئێستای بكات، بە چاوپۆشین لە 

ڕۆمانسیەتی  یان  ئاییندەییەكان  تەماحكارییە 

ئیمپراتۆرییانە  فراوانخوازی  بۆ  كە  ئایدۆلۆژی 

پێشوو  ساسانی  ئیمپراتۆرییەتی  هاوشێوەی 

ناوەندەكەی  پاراستنی  بۆ  بۆیە  پێیەتی،  بڕوای 

هەڕەشەیەكی  هەر  دەركەوتنی  لە  تاران  لە 
خۆی  پەلهاویشتنی  و  دیدگا  و  بوون   دەرەكی، 

هەوڵی دروستكردنی  هەروەها  فراوان كردووە، 

لە  ئێران  دەوڵەتی  بۆ  ستراتیژی  قوواڵییەكی 

قوواڵییەش  ئەم  دەدات.  سنوور  دەرەوەی 

تەنها  بە  یان  سەربازیی  دەستوەردانی  لەڕێگەی 

لە  بەڵكو  نابێت،  میلیشیا شیعییەكان  پاڵپشتی 

ستراتیژییە  قوواڵییە  ئەم  دنیابینی  فراوانكردنی 
لەپێناوی  هەروەها  ئایدۆلۆژیكردنێتی،  بە  و 

زامنكردنی بەردەوامی دڵسۆزی  و بەردەوامیدان 

بە كۆنترۆڵكردنیان، لە هەوڵی گۆڕینی دڵسۆزی 

مەزهەبی –نەوەكو تەنها سیا�شی- بۆ تارانە.

دەستوەردانە  ئایینی  دەستەبژێری 

دیمەنێكی  بە  پاسداران  سوپای  دەرەكییەكانی 

دەناسێنێت.  “جیهادی”  “شۆڕشگێڕی” و 

و  یەمەن   و  سووریا  لە  پاسدارانیش  سوپای 

پیرۆز  شوێنەكانی دیكە وەكو ئەركێكی جیهادی 

لێی دەنواڕن، كە ناكرێت ڕەخنە یان گومان لە 

ئامانجەكان  و پاشهاتەكانی بكرێت.
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سەركردە  لە  یەكێكە  قاسمی  سەعید 

پاسداران،  سوپای  خانەنشینەكانی  گەورە 

هێزە  پاڵپشتی  پاسداران  سوپای  دەڵێت: 

ئەوانیش  دەكات،  بۆسنە  لە  جیهادییەكان 

قاعیدە  ڕێكخراوی  لەگەڵ  هاوپەیمانییان 

مانگی  سایەی  لەژێر  خۆی:  بەوتەی  كردووە. 
لەوێ   ڕۆیشتین،  بۆسنە  بەرەو  سووردا 

و  دەكرد  جیهادییەكان  هێزە  بە  ڕاهێنانمان 

لەگەڵ قاعیدە بووین )16( یەكەی جیهادیمان 

لەجیهاندا  جیهادییەكان  تەواوی  لەگەڵ 

دروستكردووە)16(.

لە  یەكێكە  كە  ئەڵاڵكەرەم  حوسەین 

ئێستا  پاسداران و  سوپای  سەركردەكانی 

حیزبوڵاڵ”  “ئەنسار  گرووپی  سەركردایەتی 

دەكات، لێدوانەكانی سەعید قاسمی پشتڕاست 

لە  یەكێكە  ناوبراو  گرووپەكەی  دەكاتەوە، 

گرووپەكانی فشاری نزیك لە ڕێبەری ئێران عەلی 

مایەی  بووەتە  لێدوانانەش  ئەم  خامەنەئی)17(. 

دەستیانكردووە  توندڕەوەكان و  وروژاندنی 

لێكی  وا  هەڵوێستەكانیان)18(،  توندكردنی  بە 

دەدەنەوە كە جەختكردنەوەیە لە لێدوانەكانی 

سوپای  دانانی  لەبارەی  ئەمریكا  ئیدارەی 

پەیوەندییەك  تیرۆر،  لیستی  لەسەر  پاسداران 
دەسەاڵتداری  دەستەبژێری  ئێستاش  تا  كە 

ئێران ڕەتیدەكەنەوە.

پاسداران  سوپای  بەناوی  فەرمی  وتەبێژی 

دەڵێت:  ڕەتدەكاتەوەو  لێدوانانە  ئەو 
ئەفسەری  قاسمی  سەعید  لێدوانەكانی 

مانگی  بەكارهێنانی  لەبارەی  خانەنشین 

پرۆسەكانمان  بۆ  ڕووپۆشێك  وەكو  سوور 

مانگی  هەروەها  ڕاستییەوە)19(.  لە  دوورە 

ڕەتكردەوە و  لێدوانانەی  ئەو  ئێرانی  سووری 

سكااڵیەكی  ڕایگەیاند:  بەیاننامەیەكدا  لە 

جەخت  تۆماردەكەن،  قاسمی  لەدژی  فەرمی 

لەوەش دەكەنەوە ئەو ڕێوشوێنەی كە قاسمی 

هەماهەنگی  یان  ڕێگەپێدان  بەبێ   باسیدەكات 

لەگەڵ كۆمەڵەكەدا بووە)20(.

بەهەرحاڵ واقیع جەخت لەوە دەكاتەوە ئێران 

تەنها بە هاوكاری لەگەڵ قاعیدە نەوەستاوە، وەكو 

بەڵكو  دەكات،  با�شی  لێدوانەكانیدا  لە  قاسمی 

داڵدەی  ئێران  ئەفغانستان،  داگیركردنی  دوای 

ڕێكخراوەكە  لە  یەكەمی  ڕیزی  سەركردەكانی 

دەژین،  ئێران  لە  ئەمڕۆش  تا  زۆرێكیان  داوە، 

“جیهادی” و  كاری  بەجێهێنانی  لە  هەندێكیشیان 

ڕێكخراوەكە  كاروبارەكانی  سەرپەرشتیكردنی 

نموونەی  لە  بەردەوامن،  ئێراندا  ناوخۆی  لە 

لە  بەشداریكردووە  كە   ،)21( ئۆزبەكی  جەعفەر 

كە  سووریا  لە  نوسرە  بەرەی  پشتیوانیكردنی 

لەسەر قاعیدە دەژمێردرێن، هەرچەندە لە ئێران 

دیكەی  سەركردەی  دەیان  لەگەڵ   ،)22( دەژێت 

ئەلقاعیدەدا)23(.

دووەم: ئەرك  و ڕۆڵە ئایدۆلۆژییەكان

بونیادە  لەڕێگەی  پاسداران  سوپای 

لە  دیاری  ڕۆڵێكی  توندەكەیەوە  ئایدۆلۆژییە 

ئێراندا گێڕاوە، دەكرێت لەڕێگەی ئەم خااڵنەوە 

ئەو ڕۆڵە ڕوون بكرێتەوە:
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1- چەسپاندنی ئەركەكانی ویالیەت:

شۆڕشگێڕەكان  قزڵباشە  هێزە  ئەگەر 

دامەزراندنی  لە  كردبێت  بەشدارییان 

هەژموونی  سەپاندنی  سەفەوی  و  دەوڵەتی 

ئەگەر  فارسدا)24(،  هەرێمەكانی  بەسەر 

ستانلی  –بەدەربڕینی  بیانییەكان  فەیلەقە 

پایەكانی  چەسپاندنی  لە  ڕۆژهەاڵتناس-  بۆلی 

لەناوبردنی  میسر و  لە  شیعی  فاتیمی  دەوڵەتی 

بەشدارییان  یاخیبوواندا  مەڵبەندەكانی 

كردبێت )25(، ئەوا سوپای پاسداران ناونیشانی 

هاوچەرخە،  ئێرانی  دەوڵەتی  ئێستای  قۆناغی 

دەوڵەتیش  پایەكانی  چەسپاندنی  چاكەی 

لە  هەروەها  شۆڕشەوە،  لەدوای  ڕاستەوخۆ 

ساڵەكانی  لە  جەماوەرییەكان  مانگرتنە  كاتی 

)1999، 2009، 2017، 2018( هەر بۆ سوپای 

پاسداران دەگەڕێتەوە.

ئێران  نزیكی  مێژوی  لە  وەرگرتن  بەسود 

 ،)1979( لە  ئێران  شۆڕ�شی  سەركەوتنی  دوای 

ئێرانی  كۆمەڵگەی  پێكهاتەكانی  هەموو  كە 

هەاڵیسانی  پاشان  بەشداربوون،  تیایدا 

پێكدادانە  و  تیرۆركردن   پرۆسەكانی 

دوای  ناكۆكەكان  الیەنە  نێوان  فراوانەكانی 

سەركردەی  كە  شۆڕشەكە،  سەركەوتنی 

گرتەوە،  سیاسیەكانی  و  ئایینی   ڕەوتە  تەواوی 

پاراستنی  شێوازی  لە  بیری  لێبڕاوانە  خومەینی 

كردەوە،  تاكڕەوانە  بەشێوەیەكی  شۆڕشەكە 

ئایدۆلۆژیستەكانەوە  و  الیەنگر  هێزە  لەڕێگەی 

ناوەندگەرایی و  فیكرو  بە  بڕوایان  كە 

بەتایبەتی  هەبوو،  ئەو  سەركردایەتیكردنی 

بۆ  سوپا  سەركردەكانی  زۆری  الیەنگری  دوای 

شا، ئەوانی دیكەش بێالیەنانە وەستان.

سەرەتاوە  لە  پاسداران  سوپای 

جەماوەری  و  گرووپە  لە  بریتیبوون 

پێشینەیەكی  كە  شۆڕشگێڕەكان  گەنجە 

نەریتییان  دیندارییەكی  حەوزەیی و  بزاڤی 

پاراستنی  پارێزگاریكردن  و  ئەركیان  هەبوو، 

بوونە  هێزانە  ئەو  پاشان  بوو،  گەڕەكەكان 

خومەینی)26(،  ئاسای�شی  پاراستنی  بەرپر�شی 

قوتابخانەی  لە  سەقامگیربوونی  دوای 

پێداویستییەكانەوە  بەدەم  عەلەوییەدا 

دەچوون، ئەم هێزانەش لە نیسانی )1979(دا 

بەفەرمانی خومەینی دروستكران)27(، بەوتەی 

پاسداران،  سوپای  سەركردەكانی  لە  یەكێك 

شۆڕش  دوای  كە  هەڕەشانەی  لەو  یەكێك 

كەسایەتییە  “تیرۆركردنی  هاتن  دوچاری 

گرووپی  لەوكاتەوە  بوو،  شۆڕشگێڕەكان 

كەسایەتییەكان  لە  پارێزگاری  پاسەوانی  و 

بە  پاسداران  سوپای  لەوەی  بەر  دروستكرا، 
فەرمی دابمەزرێت”. )28(

شۆڕشگێڕانە  كەتیبە  و  كۆمەڵە  ئەم 

نەیارەكان  لەدژی  ڕژێمەكە  پایەكانی  توانیان 

كە  ملمالنێیەی  لەو  هەروەها  بچەسپێنن، 

ڕەوتی  لەنێوان  بوو  ناوخۆ  شەڕی  هاوشێوەی 

هاوڕێیانی  خومەینی  و  الیەنگری  وەالئی 

شۆڕش لەگەڵ كۆمەڵە عەملانییەكان و سوپای 

بەدەستبهێنن  سەركەوتن  توانییان  پاسداران، 
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پاشماوەكانی  نێوان  لەملمالنێی  هەروەها   .)29(

 .)30( بوون  سەركەوتوو  وەالئیشدا  ڕەوتی  شاو 

بەسەر  دەستیان  پاسداران  سوپای  هێزەكانی 

گرت،  تەقەمەنیدا  چەك و  كۆكاگانی  هەموو 

كە  دەستگیركرد  كەسانەشیان  ئەو  هەموو 

لە  تەنها  چەكیان  شاردبووەوە،  چەكیان 

هێزە  لە  خۆی  كە  هێشتەوە  دەوڵەتدا  دەستی 
ئەمنییەكانی سەر بە ڕەوتی وەالئیدا دەبینیەوە 

)31(. كارەكەشیان لە بەرژەوەندی باڵی خومەینی 

یەكالكردەوە.

پایەكانی  چەسپاندنی  ئاستی  لەسەر  ئەمە 

یان  سەربازییەوە،  سیا�شی و  لەڕووی  ڕژێمەكە 

كۆنترۆڵی  كە  باڵەكان  لە  باڵێك  چەسپاندنی 

هەبوو  دیكە  ئاستێكی  بەاڵم  دەكرد.  نەیارانی 

نەبوو،  كەمتر  پێشوو  ئاستی  لە  گرنگی  كە 
لەسەری  كاریان  شۆڕشگێڕەكانیش  كەتیبە 

ئایدۆلۆژیاو  چەسپاندنی:  لە  بریتیبوو  كە  كرد 

ڕژێمی  بیروباوەڕی  بنەماكان،  كولتوور، 

سەرەتای  لە  بۆیە  كۆمەڵگەدا،  لەناو  نوێ  
“ڕەفتاری  تۆمەتی  بە  كەس  سەدان  شۆڕشدا 

هەندێك   .)32( لەسێدارەدران  نائیسالمی” 

فەرمانكردن  بۆ  شۆڕشگێڕانە  گرووپە  لەو 

دابەزینە  خراپە  لە  ڕێگریكردن  چاكەو  بە 

تەنگ  هۆی  بووە  ئەوەش  شەقامەكان،  سەر 
گەنجان  ژنان و  لە  زۆرێك  بە  پێهەڵچنین 

پاسداران  سوپای  دامەزراندنی  دوای   .)33(

گەشەكردنی  ئێستا و  شێوەیەی  بەو 

و  نەمانەوە  كارە  ئەو  لەسەر  كاروبارەكانیان، 

ئەركی خۆیان بۆ پاراستنی ئیسالمیزمی دەوڵەت 

ئەركی  لە  بەر  تەرخانكرد،  ناسنامەكەی   و 

پاراستنی سنوور، چونكە جەوهەری ئاسای�شی 

پاسداراندا  سوپای  بیروباوەڕی  لە  نەتەوەیی 

سنوورەكەیدا  و  دەوڵەت   خاكی  لە  تەنها 

تاوەكو  دەبێت  فراوان  بەڵكو  نامێنێتەوە، 

ویالیەتی  پاشان  شۆڕش  و  ئیسالمی  و  ڕژێمی 

دەگرێتەوە. فەقیھیش 

و  فەلسەفی   دیدگای  پاڵپشتیكردنی   -2

بژاردە فیقهیەكانی ڕژێم لەناوخۆدا

تێزە  چەسپاندنی  لە  پاسداران  سوپای 

فیقهییەكاندا  بژاردە  ڕژێم و  فەلسەفییەكانی 

ئەوە  گریمانەی  كە  گێڕا،  گەورەی  ڕۆڵێكی 

هەبێت  ئیجتیهادی  گومانێكی  تەنها  دەكرا 

یان  دژبەرەكان،  ڕەوتە  تێزی  حیسابی  لەسەر 

هەوڵی  كە  چاكسازیخوازەكان  ڕەوتە  تەنانەت 
لەناوخۆی  پلەیان  بە  پلە  چاكسازییەكی 

پاسداران  سوپای  هێزی  دەدا.  ڕژێمەكەدا 

قۆناغێكی  لەچەند  بەهێز  بەشێوەیەكی 

هەڕەشەیان  كە  بەشداریكرد  یەكالكەرەوەدا 
دەستەبژێری  پەیڕەوكراوی  خوێندنەوەی  لە 

نموونە:  بۆ  دەكرد،  دەسەاڵتدار  ئایینی 

ئەوەی  هەروەها   ،)1999( خۆپیشاندانەكانی 

)2009( لە  ناودەبرێت  سەوز  شۆڕ�شی  بە 

ئەم  هەموو   .)2017( خۆپیشاندانەكانی  و 

ڕووداوانەش لەبناغەوە بنەما ئایدۆلۆژییەكانی 

ئامانج  بە  دەسەاڵتداری  ئایینی  دەستەبژێری 

گرتبوو.



120

No.5, October 2022

ڕەخنە  ڕووناكبیران  لە  هەندێك  بۆیە  هەر 
لەوە دەگرن كە بە “ویالیەت بەسەر كاروباری 

ڕژێم  داواكارن  ناودەبرێت،  كولتووریدا” 
دەستوەرنەداتە بواری مەعریفە یان كاریگەری 

نەتەوەی  بەكۆمەڵی  هزری  لەسەر  دانان 

تیۆرییە  ئەم  شەبستەری  گوزارشتی  بە  ئێرانی. 

كولتووریدا”  كاروباری  بەسەر  “ویالیەت 

تیۆریزەكردنی  بە  حكومەتەوە:  لەالیەن 

هەروەها  دێت،  كۆتایی  توندئاژۆیانە  كردەوەی 

ئامرازەكانی  بەكارهێنانی  بە  ڕێگەدەدات 

ناكات حكومەت  پێویست  بۆیە  سەركوتكردن، 

بەڕێوەبەرێت،  كۆمەاڵیەتی  كولتوورسازی 

حكومەت  بە  كولتوور  دانانی  سپاردنی  چونكە 

لەسەر  دیموكراسیەت  بە  قوربانیدان  واتە 

ڕۆشنبیركردنی  سپاردنی  توانا،  كوشتارگەی 

لەسێدارەدانی  واتە  حكومەت  بە  خەڵكی 
ڕۆشنبیری  و لەناوبردنی”. )34(

كاروباری  سەرپەرشتیكردنەی  ئەم 

بە  كرداری  بەشێوەیەكی  ڕۆشنبیری 

كۆتایی  دەوڵەتی  توندوتیژی  تیۆریزەكردنی 

پێیوایە  یەزدی  میسباح  ئایەتوڵاڵ  دێت. 

ئیسالمی  حكومەتی  پاراستنی  بۆ  هێز  پێویستە 

نیوە  لەالیەن  ئەگەر  تەنانەت  بەكاربهێنرێت، 

بەپێی  بێت.  بێزراو  كارێكی  گەلیشەوە  زیاتری 

چەندێتی  حكومەتدا  پاراستنی  لە  ئەو:  وتەی 

لە  ژمارەیەك  ئەوەیە  پێوەر  بەڵكو  نییە،  پێوەر 

یان  بێت(،  لێ   خوای  )ساڵوی  ئیمام  پەیڕەوانی 

خۆیان  پشتیوانی  یاسایی،  فەقیھی  ویالیەتی 

دەرببڕن،  حكومەت  لە  پارێزگاریكردن  بۆ 

یان   )90%( كەسانە  ئەو  ڕێژەی  هەندێكجار 

لە  پارێزگاریكردن  بەاڵم  )%40(ە،  یان   )50%(

حكومەتی ئیسالمی بە –وەلی فەقیھ- سپێردراوە 

لەبەرئەوەی  پاراستنی.  بە  پابەندە  ئەویش  و 

ئەوانەوە  بەهۆی  دەكرێت  كە  هەن  كەسانێك 

بۆیە  بكرێت،  ئیسالمی  حكومەتی  لە  پارێزگاری 

 .)35( دانانرێت”  چەندێتی  بۆ  ئەرزشێك  هیچ 

ئامرازێك  شێوەو  بەهەر  حكومەت  پێویستە 

و  بێت  ئەگەر  تەنانەت  بمێنێتەوە،  بێت 

پشتیوانانی تەنها )%10( گەلیش بن )36(.

وەالئی  ڕەوتی  تیۆریسێنانی  بەگوێرەی 

تەنها  ئیسالمییەكان  ئامانجە  و  بێت  ئەگەر 

ئەو  ئەوا  بەدیبهێنرێن،  توندوتیژی  بەڕێگەی 

نەك   .)37( پێویستی  دەبێتە  توندوتیژی  كاتە 

دەرەوەی  لە  پێویستە  بەڵكو  ئەوەندە،  هەر 

كوشتار  دادگا،  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ   و  یاسا 

“بەها  پاراستنی  بەمەبەستی   ،)38( بكرێت 

گرنگی  لە  لێرەوە   .)39( دەوڵەت”  ئیسالمییەكانی 

ئایینی  دەستەبژێری  لەالی  پاسداران  سوپای 

دەسەاڵتدار دەگەین.

لەالی  تیۆری  بە  تەنها  بابەتە  ئەم 

بەڵكو  ناوەستێت،  ڕژێم  بیرمەندەكانی 

سەركردە  الی  دەگاتە  دەزووەكە 

بەیاننامەیەكی  بەگوێرەی  سەربازییەكانیش، 

چەكدارەكان  هێزە  ئەركانی  دەستەی  فەرمی 

ئاڕاستەكردنی  بە  نادەن  ڕێگە  “هەرگیز 

النیكەمی زیان گەیاندن بە ڕژێم لە دەرەنجامی 
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دەنگدانی گەلەوە. هێزە چەكدارەكان لەپێناوی 

سیا�شی  و  و  جوگرافیی   سنووری  پاراستنی 

بە  ئامادەن  ئیسالمیدا،  ئێرانی  بیروباوەڕی 

گیانی خۆیان قوربانی بدەن)40(.
یاریدەدەری  ڕەوان،  و  ڕوون   بەدەربڕینێكی 
كاروباری  بۆ  پاسداران  سوپای  فەرماندەی 

لەسایەی  دەڵێت:  جەوانی  یەدوڵاڵ  سیا�شی 

ناكرێت  زیرەكەكاندا،  و  ئاڵۆز  هەڕەشە  بوونی 

سەربازیی  ڕۆڵێكی  تەنها  پاسداران  سوپای 

ڕۆڵی  چاوەڕوانی  تەنها  كەسانەی  ئەو  بگێڕێت، 

دەیسەملێنن  دەكەن،  پاسداران  لە  سەربازیی 

سوپای  پەیامەكانی  ئەرك  و  ئاگاداری  كە 

قۆناغە  لە  ئێران  لە  شۆڕش  نین.  پاسداران 

جیاوازەكاندا بەردەوام بەرەنگاری هەڕەشەكان 

دەرەكی  ناوخۆیی  و  كە�شی  هەندێك  بووەتەوە، 

ڕێڕەوە  لە  ئێران  لە  ڕژێم  دەرهێنانی  هەوڵی 

ئاشكرایە  دەدەن،  خۆی  ڕاستەقینەكەی 

دەزانێت   پالنگێڕییانە  بەو  پاسداران  سوپای 

هەڕەشانەدا  ئەو  لەهەمبەر  ڕژێمەكە  و 

دەپارێزێت)41(.

فەرماندەی  جەعفەری  لیوا  بەوتەی 

دەستوور  بەپێی  پاسداران:  سوپای  پێشوی 

ئیسالمی  شۆڕ�شی  پارێزەری  پاسداران  سوپای 

 و دەستكەوكانێتێ )42(. لیوا جەعفەری ئاماژە بە 

دەقی ماددەی )150(  لە دەستووری ئێران دەكات 

ئایدۆلۆژییەكانی  ئەركە  لە  باس  ڕاشكاوانە  كە 

هێزەكانی  دەڵێت:  دەكات و  پاسداران  سوپای 

سەرەتاكانی  ڕۆژە  لە  كە  پاسداران  سوپای 

دامەزرێنراون،  شۆڕشەدا  ئەم  سەركەوتنی 

پاراستنی  لە  ئەركەكانیان  بەجێهێنانی  لەپێناوی 

و  بەتوانا  دەستكەوتەكانیدا  شۆڕش و 

دەمێننەوە”. بەجێگری 

لە  خامەنەئی  عەلی  ئێران  بااڵی  ڕێبەری 

پاسداران  سوپای  ئەندامانی  بۆ  وتارێكیدا 

بۆ  دەڵێت:  دەكات و  ئەركە  بەم  ئاماژە 

گەورەكان،  ڕووداوە  بەرەنگاربوونەوەی 

بكەن،  خۆتان  ئامادەسازی  لە  پارێزگاریی 

تایبەتمەندییەكانی  لە  یەكێكە  ئەمە  چونكە 

هەر  پاسداران  سوپای  پاسداران.  سوپای 

هێڵی  لە  دروستبوونیەوە  سەرەتای  لە 

گەورەكاندا  ڕووداوە  بەرەنگاری  پێشەوەی 

سوپای  دروستكردنی  لەسەرەتای  بووە. 
بەرەنگاری  دەستبەكاربوونیاندا  پاسداران و 

نەتەوەییە  ناكۆكییە  جیاوازەكان و  ڕووداوە 
سەرانسەری  لە  كە  بوونەوە  هاندراوەكان 

پاسداران  سوپای  بەاڵم  ڕوویاندەدا،  واڵتدا 

ئامادەسازیی  و  ڕۆیشت  و  بەرەوپێش 

ژیانی  بەدرێژایی  سەملاند.  خۆی  تەیاربوونی 

جەنگی  كاتێك  خومەینی،  ئیمام  پیرۆزی 

)مەبەست شەڕی هەشت  ڕوویدا  داسەپێنراو 

پاسداران  سوپای  عێراقە(  ئێران و  ساڵەی 

بەرەنگاربوویەوە  ڕۆژەوە  لەو  بەرەوپێشچوو، 

لە  پاشتر  سەملاند.  خۆی  تەیاربوونی  و 

دا،  خومەینی  ئیمام  مردنی  دوای  ڕووداوەكانی 

لە  كۆمەاڵیەتیەكاندا،  سیا�شی و  ڕووداوە  لە 

هەر  لە  جۆراوجۆرەكاندا  جیاوازو  هاندانە 
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ڕووداوێك  شوێنێك  هەر  لە  و  بووبێت   كوێ  

سەملاندویەتی  پاسداران  سوپای  هەبووبێت، 

ئامادەی كاركردنە)43(.

خامەنەئیدا  دیكەی  لەوتارێكی 

پاسداران،  سوپای  سەركردەكانی  بۆ 

ئامۆژگارییان  دادەنێت   و  بۆ  ئەولەویەتیان 

هەژموونی  لەبەرامبەر  هۆشیاربن  كە  دەكات 

و  تەناهی   هەژموونی  لە  كە  دوژمن  كولتووری 
هۆی  دەبێتە  چونكە  مەترسیدارترە،  ئابووری 

بیروباوەڕەكانی  پلەی  بە  پلە  گۆڕانكارییەكی 

گەل )44(.

گشتاندنی  هەوڵی  پاسداران  سوپای 

لە  كە  دەدات  باڵەكانیدا  بەسەر  مۆدێلەكەی 

دەكات  سەرپەرشتیان  دایمەزراندون و  دەرەوە 

وەكو: حەشدی شەعبی لە عێراق )45( و حیزبوڵاڵ 

لە لوبنان )46(.

3- دروستكردنەوەی ناسنامەو كولتووری 

ئێرانی

والی  فەقیھ،  ویالیەتی  تیۆری  بەگوێرەی 

واڵتیش  كولتووری  كاروباری  فەقیھ  ویالیەتی 

ئۆپۆزسیۆنی  لە  زۆر  بۆیە  ئەستۆدەگرێت،  لە 

پێشتر  وەكو  ئێرانی  بیرمەندانی  لە  و  ئێرانی  

ناوە  ناویان  كە  لەوەی  بێزارن  پێدا  ئاماژەمان 

“ویالیەت بەسەر كاروباری كولتووریدا”.

لە  تەنها  پاسداران  سوپای  ڕۆڵی 

كولتوورە  ئەو  یان  فەقیھ  ویالیەتی  پاراستنی 

خومەینی  و  كاتەوەی  لەو  دروستكراوەی 

كردووە،  دەسەاڵتیان  كۆنترۆڵی  هاوڕێكانی 

تاوەكو  دەبێت  فراوان  بەڵكو  ناوەستێت، 
بەشداری سەرەكی لە دروستكردنی كولتووری 

لە  یەكالكەرەوە  دەستوەردانی  و  ئێرانی  

و  زانكۆ  لە  بەر  قۆناغی  لە  خوێندن  بەرنامەی 

جەماوەر  عەقڵی  ئاڕاستەكردنی  لە  و  زانكۆ  لە 

بكات.  ئێرانیشدا  گەلی  بەكۆمەڵی  یادەوەری   و 

تاڕادەیەكی  ڕوودەدات  ئێران  لە  ئێستا  ئەوەی 

پێشتر  سەفەوییەكان  كە  لەوەی  نزیكە  زۆر 

سەفەوییەكان  ئەگەر  دەدا،  ئەنجامیان 

بەسەر  بەزۆر  شیعەگەرایی  سەپاندنی  بۆ 

دابێت،  ئەنجام  فراوانیان  هەڵمەتی  خەڵكیدا 

هەڵمەتی  پاسدارانیش  سوپای  ئەمڕۆ  ئەوا 

تاوەكو  دەدات،  ئەنجام  نەرم  ڕەق و  فراوانی 

مەزهەبی و  دیاریكراوی  ئاڕاستەیەكی  خەڵكی 

مەزهەبێك  ناو  دیاریكراوی  تیۆرییەكی 

ڕاستی  و  هیچ  لەوەش  جگە  وەربگرن، 

نابینن! فەلسەفەیەكی پوخت 

بڕوایان  پاسداران  سوپای  سەركردایەتی 

لەم  پاسداران  سوپای  بەشداریكردنی  وایە 

تاعونی  لە  دەوڵەتە  پاراستنی  زامنی  ئەركەدا 

بنەما  پاراستنی  هەروەها  عەملانیكردن”،  “بە 

پەرەسەندنیەتی  شۆڕش و  ئیسالمییەكانی 

لە  ڕێگرتنە  گەلدا،  پۆی  تان و  لەناو 

تایبەت و  ئیسالمییەكانی  بەزایەچوونی چەمكە 

پاشان  جیهادەوە،  شۆڕش و  بە  پەیوەست 

توخمە  دابینكردنی  و  گەشەكردن   لە  كێشە 

پاسداران  سوپای  و  سوپا  بۆ  ئایدۆلۆژییەكان 

پاسداران  سوپای  بۆیە  سەرهەڵدەدات. 
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قۆناغە  لە  كولتووریی  پێكهاتنی  لە  بەشداری 

هەروەها  دەكات،  خوێندندا  جۆراوجۆرەكانی 

عەقڵی  پێكهێنانی  لە  دەكات  بەشداری 

دابینكردنی  بۆ  ئێرانی  نەتەوەی  بەكۆمەڵی 

ئەندامانی بە ئایدۆلۆژیكراو لەسەر هەمان ئەو 

پاسداران  سوپای  سەركردەكانی  كە  تەرزەی 

ئامادەكردن و  لە  ئەمەش  دەیانەوێت، 

بە  پەیوەندی  ئەندامانەی  ئەو  دروستكردنی 

كورت  كاتەكە  دەكەن  پاسدارانەوە  سوپای 

قۆناغە  لە  ڕاهێنانیان  سەرباری  دەكاتەوە، 

بەپێچەوانەی  گەنجێتیدا،  سەرەتاییەكانی 

شیاندن،  دواتری  پرۆسەكانی  دەستپێكردنی 

بە  ئەندامان  پەیوەندیكردنی  لەكاتی  تەنها  كە 

سوپای پاسدارانەوە ئەنجام دەدرێت.

هەوڵی  بۆ  هەن  دیكە  هۆكارگەلی 

بۆ  پاسداران  سوپای  سەركردەكانی 

بە  بڕوایان  فەرمانگانەی  ئەو  سنوورداركردنی 

نییە،  واڵتدا  لە  ئایینی  ڕژێمی  فەقیھو  ویالیەتی 

دەبنە  فەرمانگانە  ئەو  فراوانبوونی  چونكە 

لەنێوان  كولتووری  كەلێنی  فراوانكردنی  هۆی 

جەماوەردا،  فەرمانڕەواو  دەستەبژێری 

زۆر  ماوەیەكی  بۆ  جۆرەش  لەم  دەسەاڵتێكی 

بەردەوام نابێت، تەنها بە زەبروزەنگی تەواوەتی 

 و شەكەتكردنی كۆمەڵگە و دەوڵەت نەبێت بە 
یەكسانی. بۆیە ڕێبەری بااڵ بەردەوام ئامۆژگاری 

كە  دەكات  پاسداران  سوپای  سەركردەكانی 

خەمەكانیان  لە  ببنەوە،  نزیك  كۆمەڵگە  لە 

سوپای  سەركردەكانی  بە  وتارێكیدا  لە  بگەن، 

پاسداران دەڵێت: لەالی خەڵكی خۆشەویست 

لەگەڵ  ڕەفتارتان  بچن  و  بەدەمیانەوە  بن، 

بەخۆو  شانازیكردن  لە  بێت  و  باش  خەڵكیدا 

دنیاویستی  و ئەرستۆكراتییەت دووربكەونەوە، 

دڵی  لە  دروستبوونیەوە  لە  پاسداران  چونكە 

خەڵكیەوە سەرچاوەی گرتوە)47(.

 ،)2011( ئەیلولی  لە  بااڵ  ڕێبەری 

دیاریكرد،  ئیسالمیی  شۆڕ�شی  ئامانجەكانی 

خودی  وەكو:  بەدیهاتوون،  هەندێكیان  كە 

شۆڕ�شی ئیسالمیی  و دامەزراندنی دامەزراوەی 

دیكەی  كاری  هەندێك  ئیسالمیی،  حكومەتی 

حكومەتێكی  پێكهێنانی  وەكو:  ماون  پێشووش 

جیهان”،  “مامۆستایەتی  جیهانی  ئیسالمیی 

كە  جیهانی،  ئیسالمیی  شارستانیەتێكی 

دەرەوەی  ویالیەتی  بە  پشت  هەردووكیان 

سنوور دەبەستن، هەرچەندە ئێران فراوانبوون 

و  سووریا  لوبنان ،  عێراق ،  لە  پەلهاویشتنی   و 

بەاڵم  بەدەستیهێناوە.  هەرێمی  دیكەی  واڵتانی 

ئەو  لێدوانێكی سەرنجڕاكێشدا فەرماندەی  لە 

لە   – جەعفەری  لیوا  پاسداران  سوپای  كاتی 

بوارەدا  دوو  لەم  بەوەدانا  دانی   2015- ئایاری 

بهێنن:  بەدەست  پێشكەوتن  نەیانتوانیوە 

جیهانی،  ئیسالمیی  حكومەتێكی  پێكهێنانی 

ئیسالمیی  شارستانیەتێكی  دامەزراندنی 

جیهانی. بەدیدی ئەو ئەم دواكەوتنە هەڕەشەیە 
بەزۆری  ئیسالمیی.  شۆڕ�شی  ڕیشەی  سەر  بۆ 

پاسداران  ئەفسەرانی  و  سەركردە  كاتێك 

واڵتدا  لە  كولتووری  ڕەوشتی  و  الیەنی  لەسەر 
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بێزار  تەواو  ئەوانیش  و  دەكرێن   سەرزەنشت 

داوای  تاوەكو  هانیاندەدات  كارە  ئەو  دەبن، 
جەوهەری  ڕیشەیی و  گۆڕانكاری  ئەنجامدانی 

لە قۆناغی خوێندنی زانكۆدا بكەن.

وەالئیەكانی  ئامانجە  بەدیهێنانی   -4

دەرەوەی سنوور
ناوخۆی  تەنها  پاسداران  ئەركەكانی 

سوپای  ئەندامانی  بەڵكو  ناگرێتەوە،  واڵت 

مەزهەبیەوە  ئایینی  و  ڕووی  لە  پاسداران 

پاشان  ئێران  و  ڕێبەری  ویالیەتی  وایە  بڕوایان 

كاریگەرییان، بۆ تەواوی واڵتانی ئیسالمی درێژ 

شیعە.  هەموو  بۆ  تەنها  نەوەكو  دەبێتەوە، 

گرووپە  لەگەڵ  پاسداران  سوپای  لێرەوە 

ئەویش  یەكتردەبڕن،  ناوچەكەدا  توندئاژۆكانی 

ئیسالمی  ناوخۆی  بەرەو  كردارە  ئاڕاستەكردنی 

نزیك  دوژمنێكی  بۆ  یان  دەرەوە،  بۆ  نەوەكو 

بەگوزارشتی  دوور،  دوژمنێكی  بۆ  نەوەكو 

پاسداران  سوپای  كاركردی  بااڵش  ڕێبەری 

سنوورەكان دەبڕێت.

ڕێبەری بااڵ لە وتەیەكیدا بۆ سەركردەكانی 

دیدگای  پێویستە  دەڵێت:  پاسداران  سوپای 

بیر  لە  مقاوەمەت  جوگرافیای  بۆ  گشتگیر 

پێویستە  دەبڕێت،  سنوورەكان  كە  نەكەن 

نەبن،  ڕازی  ناوچەكەمان  سنووری  بە 

مەكەن   قەتیس  دیواردا  چوار  لەنێو  خۆتان 

سنوور  ئەودیو  هەڕەشەكانی  بە  بایەخ  و 

دەبڕێت  سنوور  كە  گشتگیر  دیدگای  بدەن. 
ئەستۆی  دەكەویتە  بەرپرسیارێتیەكەی   و 

واڵت  ستراتیژی  قوواڵیی  پاسداران  سوپای 

لە  زیاتر  دەبێتە  كات  هەندێك  پێكدەهێنێت، 

ئاوڕ  هەندێك  بەاڵم  ئەركەكان،  پێویستترینی 

بەالی ئەم دۆزەدا نادەنەوە)48(.

چەندینجار  چوارچێوەیەدا  لەم 

باسیان  پاسداران  سوپای  سەركردەكانی 

باس  هەروەها  كردووە،  شیعی  هیاللی  لە 

عێراق  و  سووریا  حەلەب  و  كە  دەكەن  لەوە 

سەرەڕای  گەورەن،  ئێرانی  قەوارەی  بە  سەر 

دەستوەردانی سەركردەكانی سوپای پاسداران 

لە كاروباری ناوخۆیی دەوڵەتانی هەرێمیدا.

ئەم  لەدایكبووی  ئێران  خەونەی  ئەم 

سەرەتای  لە  بەڵكو  نییە،  چركەساتە 

بەجۆرێك  دانراوە،  بۆ  پالنی  شۆڕشەوە 

شۆڕشەوە  سەرەتای  لە  هەیكەل  حەسەنێن 

كردووە  شیعییەی  دەریا  ئەم  پێكهاتنی  تێبینی 

سنوورەكانی  لە  ئێران  سەرپەرشتی  بە  كە 

ناوەڕاست  سپی  دەریای  تاوەكو  پاكستانەوە 

درێژ دەبێتەوە)49(.
بیروباوەڕی  بۆ  هەموی  ئەمەش 

ئێران  ئەمڕۆی  ئایینی  دەستەبژێری 

درێژكردنەوەی  بە  بڕوایان  كە  دەگەڕێتەوە، 

ئێران  سنووری  دەرەوەی  بۆ  فەقیھ  ویالیەتی 

بگرێتەوە  مسوڵمانان  هەمو  تاوەكو  هەیە، 

لە  شیعە  یان  ئێرانییەكان  تەنها  نەوەكو 

لەمبارەیەوە  ڕۆژئاوادا.  لە  ڕۆژهەاڵت و 

هەموو  لەسەر  پێویستە  دەڵێت:  خامەنەئی 

مەرجەعە  موجتەهیدان  و  بە  مسوڵمانان 
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گشتی  كاروباری  لە  گەورەكانیشەوە 

و  ئاشتی   بابەتەكانی  لەنێویاندا  مسوڵماناندا 

وەلی  بڕیارەكانی  فەرمان  و  گوێڕایەڵی  جەنگ، 

ئەمری مسوڵمانان بكەن)50(.

چەمكانە  ئەم  بەكارهێنانی  تێبینی  لێرەدا 
ئەمری  )وەلی  مسوڵمانان(،  )هەموو  دەكەین: 

مسوڵمانان(، )كاروباری گشتی مسوڵمانان(.

سوپای  ئەوەیە  لێرەدا  قسە  كۆبەندی 

ئایدۆلۆژی  و  سەربازیی   ڕووخساری  پاسداران 

تەنها  فەرمانڕەوایە  و  ئایینی  دەستەبژێری 

خامەنەئی  وتاری  لە  دەكەن،  هێزە  بەم  متمانە 

پاسداران  سوپای  سوپای  سەركردەكانی  بۆ 

بۆ  ڕایاندەسپێرێت  دەكات  و  ستایشیان 

لە  ستراتیژییەكان  بابەتە  هەموو  دیاریكردنی 

بۆ  هەروەها  ناوخۆدا،  دەرەوەو  سیاسەتی 

ئایینی و  بابەتانە�شی بە سیاسەت و  هەموو ئەو 

پەیوەستن)51(. ئابوورییەوە 

و  پاسداران   سوپای  ئاییندەی  سێیەم: 

ئایدۆلۆژیا دەرفەتی تێپەڕاندنی 
ئاڵەنگاری  دووچاری  پاسداران  سوپای 

پەیوەستن  هەندێكیان  دەبێتەوە،  ڕاستەقینە 

بە ئاییندەی ڕژێمەكە  و كارلێكە ناوخۆییەكانی 

هەندێكی  حكومڕانی،  لە  ساڵ  چل  دوای 

وەرچەرخانەكانی  بە  پەیوەستن  دیكەشیان 

دەخەنە  فشار  كە  دەرەكی  ناوخۆیی  و  ژینگەی 

سەر ڕژێم  و دەوڵەتەكەش، دەكرێت ئاییندەی 

خااڵنەوە  ئەم  لەڕێگەی  پاسداران  سوپای 

ڕوون بكەینەوە:

لە  پاسداران  سوپای  هەڵوێستی   -1

ویالیەتی فەقیھ

پاسداران  سوپای  سەرۆكی  ڕۆڵی  لەبارەی 

لە  داهاتوودا،  ڕێبەری  ناوی  دیاریكردنی  لە 

ناوەندەكانی توێژینەوەدا تێزی زۆر دەخرێتەڕوو 

ئەگەرەكانیان  هەندێكیان  تەنانەت   ،)52(

ئەگەری  دەگاتە  تا  دەكەن  فراوانتر 

لەالیەن  واڵتدا  لە  دەسەاڵت  كۆنترۆڵكردنی 

فراوانكردنی  یان  پاسدارانەوە)53(.  سوپای 

جومگەكانی  لە  تاوەكو  پاسداران  سوپای  ڕۆڵی 

ئایینی  سیا�شی و  دەستەبژێری  بەبێ   دەوڵەتدا 

حكومڕانی بكەن.

دەچن  ئەوە  بۆ  نووسینانە  لەو  هەندێك 

خامەنەئی  تا  هەوڵدەدەن  پاسداران  سوپای 

بەاڵم  بدەن،  قایلكردنی  هەوڵی  بێت  لەژیاندا 

نابینن  ناچار  بە  خۆیان  خامەنەئی  دوای 

فەقیھەوە  ویالیەتی  بە  ڕەهایان  پابەندی 

پێیانوایە  بۆچوونە  ئەم  هەڵگرانی  هەبێت. 

الوازبوو  ئایینی  پیاوانی  پێگەی  هاتوو  ئەگەر 

پشتگوێخرا،  ڕەهایی  بە  فەقیھ  ویالیەتی  یان 

ڕزگاركەر  ڕۆڵی  پاسداران  سوپای  ئەوا 

بۆچوونە  ئەم  الیەنگرانی  وادیارە  دەبینن. 

لەمپەرە هەرێمی  و نێودەوڵەتییەكان دەزانن  و 

سوپای  كە  دەكەن  سیناریۆیە  ئەو  گریمانەی 

دانوستان  و  پەیوەندی   كەناڵی  پاسداران 

تەنانەت  ڕۆژئاواو  و  ئەمریكا  لەگەڵ 
پشتگیری  تاوەكو  دەكاتەوە،  ئیسرائیلیش 

ئەوان بەدەست بهێنێت.
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بەتەواوی  بۆچوونە  ئەم  هەڵگرانی 

سایكۆلۆژیای  لە  تەنانەت  و  ئێران   لەناوخۆی 

لەم  بێئاگان.  پاسدارانیش  سوپای 

چوارچێوەیەدا باسكردن لە سوپای پاسداران 

هزرو  یەك  بە  كە  ڕەق  بارستەیەكی  وەكو 

بەهایەكی  هیچ  بیردەكەنەوە  شێواز  بەیەك 

سوپای  ئایدۆلۆژیای  نەزانینی  چونكە  نییە، 

بیروباوەڕیان  فیقهی  و  بناوانی  پاسداران  و 

دەبێتە هۆی ئەوەی ئەم جۆرە گریمانانە تەنها 

وەكو سیناریۆ بمێننەوە، هیچ ئاماژەیەكی ئایینی 

پشتیوانی  سەربازی  بژاڤێكی  یان  سیا�شی  یان 

هاوپەیمانییەكی  سروشتێكی  كە  ناكات، 
شێوازی  پێچەوانەی  شێوازێكی  یان  دیاریكراو 

وەالئی بگرێتەبەر.
دەستەبژێری  لە  پاسداران  سوپای 

بەڵكو  نییە،  جیاواز  حكومڕان  ئایینی 
ڕووی  هەروەها  ئەوانە،  سەربازیی  ڕووخساری 

ئایدۆلۆژیست  و باوەڕدارە بە ویالیەتی فەقیھ، 

خوێندكارە  لە  پاسداران  سوپای  ئەندامانی 

دیارەكانی  ئایینییە  سەركردە  دڵسۆزەكانی 

شوێنكەوتوانی  لە  هەروەها  ئێرانن،  ئێستای 

زۆرینەی  خامەنەئین،  عەلی  بااڵ  ڕێبەری 

لەو  ئێران  ئەمڕۆی  سیاسیەكانی  بەرپرسە 

لە  ژیانیان  لە  ماوەیەك  بۆ  كە  كەسانەن 

سوپای پاسداراندا خزمەتیان كردووە.

ئایدۆلۆژیای  یان  فەقیھ  ویالیەتی  تیۆری 

ئایینی  دەستەبژێری  و  حوكم   سیستەمی 

نەسەپێنراوە،  پاسداراندا  سوپای  بەسەر 

دەستەبژێرە،  لەو  بەشێكن  خۆیان  بەڵكو 

ئایدۆلۆژیایە  ئەم  ئایدۆلۆژیایە،  لەو  بەشێكن 

تاڕادەیەكی  باڵەكانی  لە  هەندێك  یان  هەمووی 
چاودێری   بە  یان  پاسداران  ئامێزی  لە  گەورە 

لە  زۆرێك  خەمڵیوە.  ئەوان  سەرپەرشتی  و 

لقە  پاسداران  و  سوپای  سەركردەكانی 

لە  شەرعیەكانیان  زانستە  جۆراوجۆرەكانی 

ملكەچی  خوێندوە،  زانستییەكان  حەوزە 

تەواویان بۆ ڕێبەری بااڵ و پڕۆژەی هێڵی وەالئی 

هەیە. بۆیە ناتوانین بڵێین ئایدۆلۆژیای سوپای 

لەیەك  دەوڵەت  ئایدۆلۆژیای  و  پاسداران  

هەڵیدەوەشێنینەوە،  یان  جیادەكەینەوە 

سوپای  )1979(ەوە،  ساڵی  لەدوای  چونكە 

سیستەمی  لە  دانەبڕاوە  بەشێكی  پاسداران 

سیا�شی و ئایینی و ئابووری دەوڵەت.

2- خۆگونجاندن لەگەڵ وەرچەرخانەكانی 

دۆخی سیا�سی و كۆمەاڵیەتیدا

تەناهییە  سیا�شی و  دەستوەردانە  بەهۆی 

لە  پاسداران  سوپای  بەردەوامەكانی 

ناوبانگی  ڕێبەر،  باڵی  پارێزگاران و  بەرژەوەندی 

ئێرانی  و  ئۆپۆزسیۆنی  لەالی  پاسداران  سوپای 

ڕیفۆرم(  )باڵی  ئیساڵحییەكانی  لەالی  تەنانەت 

هەروەها  نییە.  باش  ڕژێمەكەش  خودی  ناو 

بەسەر  شەرعییان  سەرپەرشتی  بەهۆی 

واڵتدا،  لە  ئایینی  گشتی  كە�شی  و  كولتوور 

ژنانیش  گەنجان و  چینی  لەالی  ناوبانگیان 

تەنها  پاسداران  سوپای  هەروەك  خراپە.  زۆر 

سوپای  سەركردەی  فەرمانی  بە  نییە  قەوارە 
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فەرمانداری  بەرگری  وەزیری  یان  پاسداران 
ڕێبەری  لەالیەن  لیوا  چەندین  بەڵكو  بكرێت، 

ئەویش  هەر  و  دەكرێن   سەركردایەتی  بااڵوە 

ئەمەش  دەكات،  دیاری  سەركردەكانیان 

گوێڕایەڵی  بیستن  و  فەلسەفەی  وادەكات 

لە  سەركردانە  ئەم  لەالی  طاعە(  و  )سمع 

پێگەی یەكەمدا بەرەو الی ڕێبەری بااڵ ئاڕاستە 

لە  جۆرێك  دروستكردنی  سەرباری  بكرێت، 

كە  سەركردانەدا،  ئەو  لەنێوان  كێبڕكێ   دۆخی 

ڕێبەر بەردەوام كار لەسەر هاوسەنگ كردنیان 

دەكات)54(.

سوپای  ئێستای  پێكهاتەیەی  ئەم 

بەڵكو  نییە،  ڕێكەوت  بەرەنجامی  پاسداران 

نەبوونەوەی  دووبارە  لەتر�شی  ئەنقەستە  و  بە 
لەدژی  كە  ئێرانە  سوپای  پێشتری  ڕووداوەكانی 

موسەدەق ئەنجامیاندا، یان شكستی شۆڕ�شی 

لە  بەرگرتنە  بۆ  هەروەها  دەستوورییە، 

ئەندێشەی كودەتای سەربازیی كە لە هەندێك 

سەدەی  ناوەڕاستی  لە  عەرەبی  دەوڵەتانی  لە 

ئایینی  دەستەبژێری  ڕوویاندا،  بیستەمدا 

شۆڕشگێڕیش بەبا�شی ئاگاداری ئەو ڕووداوانە 

بوون.

نەگۆڕ  هەندێك  ئێرانیدا  سیا�شی  ڕژێمی  لە 

یان  پێشێل  ناكرێت  كە  هەن  ڕوون  چەقی  و 
دەستووری  گرنگترینیان  بكرێن،  فەرامۆش 

ئەگەر  دوورە  زۆر  پێشێلكردنی  كە  واڵتە 

شۆڕش  دۆخی  وەكو  نەبێت،  لەبار  ژینگەیەكی 

یان ئاڵۆزییەكی فراوان.

دەوڵەتی  بڵێین  دەتوانین  ئەوەشدا  لەگەڵ 

ئاڵۆزییانەدا  جۆرە  ئەو  لەگەڵ  خۆی  ئێرانی 

فەرمانڕەوا  دەستەبژێری  چونكە  گونجاندووە، 

دەستەبژیرێكی شۆڕشگێڕە و لە مناڵدانی شۆڕش  

چەكدارییەكانی  پرۆسە  و  ناوخۆیی   جەنگی  و 

شۆڕشگێڕەكانیەوە  هاوبەشە  و  شا  ڕژێمی  دژی 
خۆی  ئێران  ئێستاش  تا  تەنانەت  هاتووە. 

لە  دەناسێنێت،  شۆڕشگێڕ  دەوڵەتێكی  وەكو 

بۆ  شۆڕشگێڕانە  قۆرخكاری  لە  كە  وێنەیەكدا 

شۆڕش  شەپۆلیكی  هەر  لە  ڕێگرتن  هەڵمژین و 

شەپۆلێكی  هەر  دەكرێت  نزیكترە.  لەدژیان 

شۆڕشگێڕانە بەوە تۆمەتبار بكرێت كە بزاڤێكی 

دژە شۆڕشە “شۆڕ�شی پێچەوانە”، هەوڵێكیشە 

بەسەر  كودەتاكردن  كردنەوەو  سەرنخون  بۆ 

بنەماكانیدا.

ئایدۆلۆژی  دەستووری  و  پابەندبوونی   -3

دوای خامەنەئی

مردنی  لەپاش  هەیە  ئەوە  ئەگەری 

خامەنەئی  و لەمیانی گواستنەوەی دەسەاڵتدا 

پابەندبوون بە دەستوورەوە هەبێت، تەنانەت 

شەپۆلی  سەرهەڵدانی  گریمانەی  لەگەڵ 

ژیانی  لە  ناالیەنگرانە  كتوپڕی  شۆڕشگێڕانەی 

ڕفاندنی  بەاڵم  مردنی،  پاش  یان  خامەنەئی 

پاسدارانەوە  سوپای  لەالیەن  شەپۆالنە  ئەو 

ئێرانییەكان  لەالی  چونكە  تێناچێت،  ڕێی 

لەسەر  ئەمەش  ناسراوە،  ڕووخسارێكی 

گریمانەی مانەوەی هێزەكانی سوپای پاسداران 

شەپۆلێكی  هەر  هەمبەر  لە  یەكگرتوویی  بە 
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هەڵوەشانەوەی  ساتی  لە  فراواندا،  كتوپڕی 

تەنانەت  دەستەبژێرەكەیدا.  یان  ڕژێمەكە 

بەڕێوەبردنی  بەرپرسیارێتی  ڕادەستكردنی  بە 

سیستەمی  یان  پاسداران  سوپای  بە  دەوڵەت 

پیاوانی  حكومەتی  لە  زیاتر  ئەوا  سەربازیی، 

ئایینی ئامادەی سازش نین)55(.

بەاڵم پرسیاری ئەوە دەمێنێتەوە ئایا ئاستی 

دەستوەردانی سوپای پاسداران لە هەڵبژاردنی 

زۆر  ئەوەیە  ڕاستیەكەی  چۆنە؟  ڕێبەردا  ناوی 

دەبێتەوە  كورت  لەوەدا  تەنها  سنووردارە، 
شەڕی  بەرەو  واڵت  لەوەی  بگرێت  ڕێگە 
ناوخۆیی بڕوات، یان لێكترازانی فراوان لەدژی 

هەروەها  ڕووبدات،  فەقیھ  ویالیەتی  تێزی 

بەسەر  بازدان  بۆ  هەوڵێك  لەهەر  ڕێگرتن 

ئێرانیدا،  دەوڵەتی  ئایدۆلۆژیای  ناسنامەو 

پاراستنی  پرۆسەی  پاسداران  سوپای  واتە 

حكومەتی ئیسالمی و ئایدۆلۆژیاكەی لە قۆناغی 

ئەم  دەدات.  ئەنجام  سیاسیدا  بێدەسەاڵتی 

پاسەوانیكردنەش لە دەرەوە دەمێنێتەوە، واتە 

مەرجەعێك  هەڵبژاردنی  لە  پاسداران  سوپای 

نابێت.  دەنگی  دیكەدا  مەرجەعێكی  بەسەر 

سوپای  فەرماندەی  كە  ناكرێت  ئەوەش  وێنای 

پاسداران لەناو ژووری كۆبوونەوەكانی تایبەت 

لەدوای  بێت،  داهاتوو  ڕێبەری  هەڵبژاردنی  بە 

بەهەر  ئێستا  ڕێبەری  كتوپڕی  ئامادەنەبوونی 

هۆكارێك بێت، یان مافی دەنگدان یان دەربڕینی 

ئەمە  ناڕەزایی هەبێت، چونكە  یان  ڕەزامەندی 

مافێكی بنەڕەتی پیاوانی ئایینییە، ئەمەش خاڵی 

ویالیەتی  تیۆری  لە  سەرەكییە  جەوهەری  و 

دیارنەبوونی  نەبێت  لەكاتێكدا  تەنها  فەقیھدا، 

ئاڵۆزییەكی  لەگەڵ  بێت  هاوكات  ڕێبەر 

یان  واڵتدا،  لەسەرانسەری  كۆمەاڵیەتی 
سەرهەڵدانی ملمالنێ  لەناوەندی دەستەبژیری 

ئایینی فەرمانڕەوادا.

ڕاستەقینە  ڕكابەرییەكی  نەبوونی  بەهۆی 

لەناو  گرژییانەش  جۆرە  ئەو  ڕوودانی 

بەدوور  فەرمانڕەوادا  ئایینی  دەستەبژیری 

ئایەتوڵاڵ  مردنی  لەكاتی  هەروەك  دەزانرێت. 

شێوە  ئامادەنەبوونێكی  مونتەزەرییەوە 

كاریزماكان  و  كاریگەر  ڕیفۆرمخوازە  تەواوەتی 

 -  1937( سانعی  یوسف  ئایەتوڵاڵ  هەیە، 

بەهێز  پێشەنگێكی  مونتەزەری  وەكو   )2020

گەورەكانی  خوێندكارە  نەبوونی  لەگەڵ  نەبوو. 

گەورە  ڕكابەری  دەیانتوانی  كە  مونتەزەری 

ئەوا  بكەن،  پارێزگاران  مەرجەعەكانی 

لەنێوان  گەورە  ئاستێكی  تا  ڕكابەرییەكە 

ئەوان  لەنێوان  نەوەكو  دەبێت،  پارێزگارەكاندا 

و ڕیفۆرمخوازەكاندا. ئەگەر ئەم سیناریۆیەش 

پاسداران  ڕۆڵی  ئەوا  بێت  بەدی  بەئاسانی 

لەدەرەوەی  ئەگەر  دەبێت،  دیاریكراو  ڕۆڵێكی 

دیكە  پێشهاتێكی  هیچ  هاوسەنگییانە  ئەم 

ڕوونەدات.

4- ئاییندەی بژاردە عەقیدەییەكان:

تەنها  پاسداران  سوپای  بڵێین  دەتوانین 

سوپا  وەكو  نیین  نیزامی  سەربازیی  هێزێكی 

هاوچەرخەكاندا،  دەوڵەتە  لە  نیشتیمانییەكان 



129

No.5, October 2022

ڕاستەقینەی  دینامیكیەتی  كاریگەری  و  بەڵكو 

ئایدۆلۆژیاكەیدایە،  لە  پاسداران  سوپای 

بۆ  سەرەكییە  بزوێنەری  ئایدۆلۆژیایەش  ئەم 

دەرەوەدا،  ناوخۆو  لە  ئاڕاستەكانی  سیاسەت و 

دنیابینی  پلەی  ئاستی  ناسنامە  و  ئەمەش 

هێزەكە و ئەندامەكانی دیاری دەكات.

پاسداران  سوپای  پوخت:  كورت  و 

مەهدی  بە  بڕوای  عەقیدەییە،  سوپایەكی 

بە حكومەتێكی جیهانی هەیە كە  بڕوای  هەیە، 

لەگەڵ  ئامادە دەكات.  بۆ هاتنی مەهدی  زەوی 

نائایدۆلۆژییەكان  بكەرە  ناكرێت  ئەوەشدا 

لەنێو  كەسایەتی  وەكو:  بخەین  پشتگوێ  

پاسداراندا  سوپای  ئەندامەكانی  و  سەركردە 

كە لە ڕكابەریدان بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی 

ڕاگەیاندنی  لە  موزایەدەكردن  و  ڕێبەر 

گوێڕایەڵیان بۆ ڕێبەر و شۆڕش  و سەركوتكردنی 

نەیاران، هەروەها گەندەڵی دارایی لە دۆسیەی 

لە  گومانلێكراو  هاوپەیمانی  ئابووریدا، 

الیەنێك  پشتیوانیكردنی  سیاسیدا،  دۆسیەی 

لەسەر حیسابی الیەنێكی تر. هەموو ئەمانەش 

و  ناوەندی   هۆكارێكی  دەرهاویشتەی  ئەنجام  و 

جەوهەرییە ئەویش ئایدۆلۆژیایە. ئایدۆلۆژیای 

لە  خۆی  ئێرانی  دەوڵەتی  پاسداران  و  سوپای 

و  خومەینی   سیا�شی  تیۆری  و  فەقیھ  ویالیەتی 

بوونی  بە  ڕێگە  كە  دەبینێتەوە  وەالئیدا  ڕەوتی 

ڕیشەوە  لە  كە  نادەن  دامەزراوەیی  دەوڵەتێكی 

بۆ  دەوڵەت  بەڵكو  بكات،  گەندەڵی  كۆنترۆڵی 

بەو  سازدەكات،  پاكەكان  و  پیرۆز  كەسایەتیە 

نوێنەرایەتی  فەقیھن و  ئایینین و  پیاوانی  پێیەی 

حكومڕانی  پاشان  دەكەن،  مەعسوم  ئیمامی 

دەكەن و حوكمیان بەسەردا ناكرێت.

ئەم ئایدۆلۆژیایە بووەتە هۆی پێشخستنی 

هێندە  لێهاتوویدا،  بەسەر  )وەالء(  گوێڕایەڵی 

ماڵی  بۆ  خۆی  وەالئی  ئایینی  پیاوێكی  بەسە 

بەسەر  موزایەدەكردن  شۆڕش  و  و  ڕێبەر 

پۆستێكی  تاوەكو  ڕابگەیەنێت،  نەیاراندا 

دەستكەوتی  هەندێك  یان  وەربگرێت  حكومی 

لەكاتێكدا  بكەوێت،  دەست  دەوڵەتەوە  لە 

ڕیفۆرمخوازەكان  یان  تەكنۆكراتەكان  پسپۆڕە 

ئۆپۆزسیۆنن  بە  سەر  كەسانەی  ئەو  یان 

دەوڵەتدا  لە  گرنگیان  حكومی  پۆستێكی  هیچ 

گرفتە  هەمان  ئەمەش  ناكەوێت.  دەست 

تیۆریزەی  شا  دەوڵەتی  لەدژی  خومەینی  كە 

ئاخوندەكان  لە  هەندێك  كاتەی  ئەو  دەكرد، 

داوای  دەكران،  تۆمەتبار  شا  هاوكاریكردنی  بە 

بدەن،  فڕێ  عەمامەكانیان  دەكرد  خەڵكی  لە 

 )1979( پاش  دەوڵەتی  لە  ئەوبوو  هەر  پاشان 

هەمان  تاوەكو  بەهێزكرد  ئاخوندەكانی  ڕۆڵی 

ڕۆڵ بگێڕن كە كەسانی نەریتخوازی ناحەرەكی 

لەسەردەمی شادا دەیانگێڕا.

كە  نییە  ڕاستەقینەش  ئاماژەنمایەكی  هیچ 

ئایدۆلۆژیایە  ئەم  ئەوەی  لەسەر  بێت  بەڵگە 

تەنانەت  نامێنێت،  دیار  نزیكدا  مەودایەكی  لە 

ئامادەنەبوونی  یان  ئێستا  ڕێبەری  مردنی  پاش 

چەندین  لەبەر  ڕۆڵەكەی،  جێبەجێكردنی  بۆ 

تۆڕەكانی  گرنگترینیان:  لە  جۆراوجۆر،  هۆی 



130

No.5, October 2022

بیروباوەڕ  بڵۆزن،  و  ئاڵۆز  فەرمانڕەوا  گرووپی 

بەرژەوەندییەكان،  لە  بەشێك  بووەتە 

لە  بەشێك  بووەتە  بەرژەوەندییەكانیش 

بوون  تێكەاڵو  بەشێوەیەك  بیروباوەڕ، 
چاكسازی  یان  پێداچوونەوە  ئەستەمە 

ئەو  چونكە  بكرێت.  تێدا  ناوخۆیی  خودی 
سەربازی   هێزی  خاوەنی  دەسەاڵتدارە  گرووپە 

گەورە  تاڕادەیەكی  سیا�شی  و  و  ئابووری   و 

دەسەاڵت  و  دۆاڵبەكانی  كلیلی  حەوزەشن، 

ناسەروەرییەكان  سەروەری  و  دامەزراوە 

تەنها  كۆمەڵەیەش  ئەو  ئەماندایە.  لەدەستی 

بەڵكو  نابینێتەوە،  پارێزگاراندا  باڵی  لە  خۆی 

یەك  لە  ڕیفۆرمخوازاندا  پارێزگاران  و  لەناو 

ئایدۆلۆژیا  هەمان  هەردووالیان  ئاستدایە، 

الوەكییە  جیاوازییەكانیان  دەكاتەوە،  كۆیان 

نەوەكو گشتگیر، هەروەها لە جێبەجێكردن  و 

بەكارهێنانی هەندێك لە ئامرازەكاندا جیاوازن. 

ڕیفۆرمخوازەكان  پێداگری  لەگەڵ  بەتایبەتی 

گۆڕانخوازانە  ڕۆڵێكی  بەجێهینانی  بۆ 

خودی  دەسەاڵتدا!  سیستەمی  لەناو 

هزری  ئاستی  لەسەر  ڕیفۆرمخوازەكانیش 

بەخۆداچوونەوە  بە  پێویستییان  سیا�شی   و 

هەیە.

دەكرێت بڵێین دەوڵەتی ئێران پاش شۆڕ�شی 

جیاوازییەكانی  و  ئایدۆلۆژی   بووەتە  ئیسالمی 

نێوان دەوڵەت  و دامەزراوەكانی  و نێوان ویالیەتی 

فەقیھ وەكو تیۆری حكومڕانی تواوەتەوە، بۆیە 

یان  ئایدۆلۆژیاكەی  هەڵوەشانەوەیەكی  هەر 

بەڕاستی  ئەوا  بەشێكی  لە  دەستبەرداربوون 

)1979(یە.  پاش  ڕژێمی  هەڵوەشانەوەی 

كاتێك  كردووە  ئەمەی  تێبینی  ماتیسۆن  توبی 

بەردی  كردۆتە  شیعەی  مەزهەبی  ئایدۆلۆژیای 

بناغە بۆ تێگەیشتن لە شێوازی كاری دەوڵەت و 

بۆ  وردتر  بەدەربڕینێكی  لەئێراندا)56(.  كۆمەڵگە 

فەرمانڕەوا  ئایینی  دەستەبژێری  لە  تێگەیشتن 

خومەینی،  خوێندنەوەی  بە  ئێرانی”  “شیعەی 

دەروازەی بنەڕەتییە.

پوختە

پاسداران  سوپای  كە  ئایدۆلۆژیایەی  ئەو 

بەردەوامی  گریمانەی  لەسەر  پابەندە  پێوەی 

دەستوەردانی  یان  شۆڕش  بە:  النەبردنێتی   و 

بەخۆداچونەوەو  ئەنجامدانی  یاخود  دەرەكی، 
ئابووری  فشاری  دەرەنجامی  لە  پاشەكشە 

بەاڵم  سیاسیدا،  پەراوێزخستنی   و 

بەكردارێكی  لەوانەیە  دووردا  لەمەودایەكی 

ئەویش  هەڵبوەشێتەوە،  دابخورێت و  خودی 

دەوڵەتی  و  مۆدێرنە  لەگەڵ  پێكدادانێتی 

پاسداران  سوپای  چونكە  هاوچەرخدا، 

لە  سەركەوتنی  بە  گرێداوە  خۆی  شكستی 

لە  دوور  كۆمەڵگە  مانەوەی  و  هێشتنەوە 

كۆمەاڵیەتی،  سیا�شی  و  عەملانیەتی  و  مۆدێرنە 

سەركردە  كە  مۆدێرنە  سیستەمی  لەكاتێكدا 
بەهۆی  دیفاكتۆیە،  هەڵدێن  لێی  ئێرانییەكان 

ئامرازەكانی  و  تەكنەلۆژیا  پێشكەوتنی 

تیایدا  سەردەمەی  ئەو  و  پەیوەندیكردن  

مێژوو  ڕەوڕەوەی  بەگوێرەی  هەروەها  دەژین ، 



131

No.5, October 2022

ناتوانن دەستبەرداری بن. 

تەواوەتی  ڕوخانی  مانای  لێرەدا  داخوران 
سەربازی  بەهێزی  كە  نییە  سیا�شی  ڕژێمی 

جومگەكانی  بەسەر  دەستی  پاسداران  سوپای 

ببێتە  ئەوەی  هێندەی  گرتووە،  دەسەاڵتدا 

كاروانی  لە  شكستخواردوو  دەوڵەتێكی 
هونەری  و  مافەكان  ئازادییەكان،  لە  سەردەم 

بەخێراییەكی  بارەدا  لەم  كە  بەڕێوەبردن، 

نائامادەگی  لەسایەی  پێشكەوتندان!  لە  زۆر 

قانون و  كاراكردنی  دامەزراوەكان  و  تەواوەتی 

دااڵنی  لەناو  چاودێریدا،  دامەزراوەكانی 

ماددەیەكی  بووەتە  ئایدۆلۆژیا  دەسەاڵتدا 

قازانج  و  دەستكەوت   بۆ  بەكارهێنراو 

نایاسایی. بەشێوەیەكی 

ئایینی  دەستەبژێری  ئەوەیە  چارەسەر 

پێداچوونەوە و بەخۆداچوونەوەی ڕاستەقینە 

لەسەر ئاستی بیروبۆچوون  و سیاسەت ئەنجام 

ویالیەتی  تیۆری  بەرزكردنەوەی  چونكە  بدەن. 

مەزهەبییەكان  پێداویستییە  پلەی  بۆ  فەقیھ 

بوو،  دەستەبژێرە  ئەو  ستراتیژی  هەڵەیەكی 

ئەو  هەموو  لەنێوان  پێكدادان  هۆی  بووە 

لەگەڵ دامەزراوە  نییە  پێی  بڕوایان  كەسانەی 

واڵتدا،  لە  پاسداران  سوپای  وەكو  ڕەقەكانی 

هەروەها بەشداربوو لە دەركەوتنی هێزی توند 

– هێزەكانی ئاسایش  و سوپای پاسداران- وەكو 

پاسەوان بەسەر ڕەوشت  و بەهاكانی سەرچاوە 

لە  بەرگری  پێیەی  بەو  تیۆرییەوە،  لەو  گرتوو 
بیروباوەڕی  و  مەزهەبەكە  پێداویستییەكانی 

دەوڵەتەكە دەكەن.

ئایینی هەوڵەكانی  هەرچەندە دەستەبژێری 

دروستكراوو  فیقهێكی  داڕشتنی  لەسەر 

كەلەپوری  و  مۆدێرنە  لەنێوان  هەڵبژێردراو 

مەزهەبی  و نەتەوەییدا چڕ بكاتەوە، هەوڵبدات 

لەگەڵ  هاوسەنگ  پەیوەندی  دروستكردنی  بۆ 

دوور  بە  نێودەوڵەتیدا  هەرێمی  و  دەوڵەتانی 

ئایدۆلۆژی،  فراوانخوازی  و  ڕەهەندی  لە 

دژبەرەكان  ڕەوتە  لەگەڵ  هێمنی  پەیوەندییەكی 

هاوسەنگی  پەیوەندییەكی  هەبێت،  لەناوخۆدا 

دەرەوە  لە  هەرێمایەتییەكاندا  هێزە  لەگەڵ 

دەوڵەتێكی  بەرەو  هێندە  ئەوا  هەبێت، 

بەاڵم  دەچێت.  گەشەكردوو  سروشتی و 

بنەما  ڕووی  لە  مۆدێرنە  لەگەڵ  پێكدادان 

هەموو  لە  ئاوێتەبوون  و  توانەوە  توانای  و 

ناوخۆیی  ڕێسای  پێیەوە،  پەیوەستە  ئەوانەی 
كۆمەاڵیەتی وەهای دروستكردووە، كە بەرگری 

ئەفسانەی  و  بكات   ڕۆشنگەری  ڕەوتی  لە 

ئەمەش  تێكبدات،  نەریتی  بزووتنەوەی 

ئێران  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر  وایكردووە 

وەكو دەوڵەتێكی ڕادیكاڵی دەربكەوێت.

سەرچاوەكان
سەرچاوەكان  زۆریی  لەبەر  سەرچاوەكان.  بە  سەبارەت  تێبینی 
دەتوانێت  خوێنەر  و  پێنەكردوون  ئاماژەمان  بابەتەكەدا  ناو  لە 
بگەڕێتەوە بۆ نوسخەی ئۆرجیناڵی بابەتەكە كە بە عەرەبی نووسراوە. 
البنية  َوتحوالت  َوالتوجهات  األدوار  الثورّي  الحرس  أيدولوجيا   “

العقدية” مجلة الدراسات اإليرانية
دراسات وأبحاث علمية متخصصة مجلة علمية نصف سنوية 
محكمة تصدر باللغتین العربية واإلنجلیزية، السنة الثالثة – العدد 
ناو  لە  توێژینەوەكە  ی     pdf نوسخەی   .٢٠١٩ أكتوبر   – العاشر 

سایتی سەنتەری لێكۆڵینەوەی ئایندەیی دادەنرێت.



132

No.5, October 2022

کاریگەریى قەیرانی سووریا 
لەسەر پەیوەندییەکانی 

تورکیا و ئێران)1(
نووسینی: سەمیح نارگوڵ)2(

وەرگێڕانی لەتورکییەوە: ڕەنجە عەبدوڵاڵ 

)١(   ئەم توێژینەوەیە لەم سەرچاوەوە وەرگێڕراوە:
).Nargül, S. )2020(. Suriye Krizinin Türkiye-İran İlişkilerine Etkileri, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 3)12(: 1010-1026(

 )٢(  سەمیح نارگوڵ، توێژەرە لەزانکۆى وان یوزنجو یڵ، لەفاکەڵتی ئەدەبیات بە�شی جوگرافیایە خاوەنی چەندین توێژینەوەیە و یەکێکە لەجوگرافیناسە 
گەنجەکان کە لەبوارى جوگرافیای سیاسیدا لێکۆڵینەوە ئەنجامدەدات. 
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ئەنجامداوە.  خۆى  شیکردنەوەى  بابەتەوە  بەم 
خستنەڕووى  توێژینەوەیە؛  ئەم  ئامانجی 

لەچوارچێوەیەکی  تورکیا-ئێرانە  پەیوەندییەکانی 

دەرئەنجامانەیە  ئەو  دیاریکردنی  و  گشتیدا 

لەسەر  سووریا  قەیرانی  کاریگەریى  لەئاکامی 

کەوتوونەتەوە.  واڵتان  هەردوو  پەیوەندییەکانی 

گشتی  بەشێوەیەکی  حاڵەتەوە،  بەم  پەیوەست 

کراوە،  گەنگەشە  تورکیا-ئێران  پەیوەندییەکانی 

گرژى و بەردەوامی پەیوەندییەکان شیکراوەتەوە 

ڕەنگدانەوەى  خراوەتەسەر  تیشک  و 

کاریگەرییەکانی قەیرانی سووریا لەسەر ناوچەکە.

کلیلە وشەکان: سیاسەتی دەرەکی، ڕۆژهەاڵتی 

تورکیا-ئێران،  پەیوەندییەکانی  ناوەڕاست، 

بەردەوامی و گرژى، شەڕى ناوخۆى سووریا.

بەرایی
پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران هەم بەهۆى 

لێکچوونی  بەهۆى  و هەم  لەمێژینەیی  هاوبە�شی 

خاوەنی  کولتوورییەکانیانەوە  تایبەتمەندییە 
پەیوەندییانە  ئەم  ڕێچکەى  دێرینە.  ڕیشەیەکی 

چ  و  عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی  لەسەردەمی  چ 

لەسەردەمی تورکیاى هاوچەرخدا لەسەر هێڵێکی 

هەندێکجار  نەچووە،  بەرەوپێش  ڕاستەوانە 

قووڵبوونەوە  بەرەو  دۆستانەکان  پەیوەندییە 

و  قووڵ  ناکۆکی  هەندێکجاریش  و  ڕۆشتووە 

تەنانەت دوژمنایەتی�شی تێکەوتووە. بەاڵم هەردوو 

واڵتەکە سەرەڕاى ئەو ناکۆکییە قوواڵنە هێشتا 

نەگەشتوونە حاڵەتی پێکدادان. ئەم توێژینەوەیە 

سووریا  قەیرانی  کاریگەریى  بە  گرنگی  ئەگەرچی 

پوختە

وەک  ئێران  لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

دوو واڵت کە درێژترین سنووریان پێکەوە هەیە، 

یەک  لەسەر  ئەمڕۆ  تاوەکو  ڕابردووەوە  لە 
بەهۆى  هەندێکجار  نەچووە.  بەرەوپێش  هێڵ 

جدى  لێکنزیکبوونەوەى  پەیوەندییەکانەوە 

لەنێوان هەردوو واڵتدا هەبووە، هەندێکجاریش 

پێکدادانی  تاڕادەی  زۆربوون  هێندە  گرژییەکان 

جەنگی لەیەک نزیکبوونەتەوە. ئەو بابەتانەی کە 

بەردەوامی  کۆکبوون  لەسەری  واڵتەکە  هەردوو 

دەستەبەرکردووە،  نێوانیانی  پەیوەندییەکانی 

جیاوازەکانیشیان  دیدگا  ستراتیژییەوە  لەڕووی 

لەم  لێکەوتۆتەوە.  سیا�شی  پێکدادانی  پریشکی 

تورکیا  نێوان  پەیوەندییەکانی  توێژینەوەیەدا 

کرۆنۆلۆجیانەوە  ڕوانگەیەکی  لە  ئێران  و 

ئەو  سەر  خراوەتە  تیشک  خراونەتەڕوو، 

پچڕانی  و  دابڕان  لەسەر  کاریگەرى  ساتانەى 

واڵتەکە  هەردوو  پەیوەندییەکانی  دۆخی 

هەبووە. لەگەڵ ئەوەشدا تیشک خراوەتە سەر 

سووریا  لە  تورکیا  نزیکبوونەوەى  کاریگەریى 

سیاسەتی  بەهۆى  )٢٠٠٠(دا  لەسااڵنی  کاتێک 

واڵتانی  لەگەڵ  کێشەکان  سفرکردنەوەى 

تاوتوێی  لەهەمانکاتدا  کرد،  پەیڕەوى  دراوسێدا 

لەدەرئەنجامی  پەیوەندییەکان  هەڵگەڕانەوەى 

سەرهەڵدانی بەهارى عەرەبی و ئەو کاریگەرییەى 

کراوە.  هەیبووە  دەوڵەتە  �شێ  ئەم  لەسەر 

و  پشکنین  و  کنە  لەدەرئەنجامی  توێژینەوەکە 

پەیوەست  نوێیەکانی  سەرچاوە  لێکۆڵینەوەى 
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داوە،  تورکیا  و  ئێران  پەیوەندییەکانی  لەسەر 

پوختەیەکی  هەوڵیداوە  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

مێژوویی لەپەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئێران 

کۆمارەوە  دروستبوونی  لەسەردەمی  بەتایبەت 

بخاتەڕوو. توێژینەوەکە لەسەرەتادا بەبێ ئەوەى 

بچێتە وردەکارییەوە هەوڵی داوە پەیوەندییەکانی 

سەرهەڵدانی  ماوەى  تا  ئێران  و  تورکیا  کۆمارى 

پاشان  بخاتەڕوو،  ئێران  ئیسالمی  شۆڕ�شی 

بابەتەکەوە  قوواڵیی  چوونە  بەبێ  دیسانەوە 

هەردوو  هەڵوێستی  خستنەڕووى  هەوڵی 

الیەنەکەى بەرامبەر بەیەکتر لەپاش ئەو قۆناغە 

دیاریکردنی  هەوڵی  هەمانکاتدا  لە  خستۆتەڕوو. 

ئەو فاکتەرانەى داوە کە لە قۆناغەکانی سااڵنی 

لەسەر  کاریگەرییان  هەزاردا  دوو  و  نەوەدەکان 

پەیوەندییەکانی ئێران و تورکیا هەبووە. هەربۆیە 

کە  دەکاتەوە  فاکتەرانە  ئەو  لەسەر  جەخت 

و ملمالنێ  ئاریشە  بوونەتە هۆکارى  هەندێکجار 

و هەندێکجاریش بوونەتە هۆکارى بەردەوامیی و 

درێژەپێدانی پەیوەندییە دۆستانەکان.

تورکیا  دواتریشدا  و  هەزار  دوو  لەسااڵنی 

ستراتیژى سیاسەتی دەرەوەى خۆى گۆڕى و لەگەڵ 

سیاسەتی  لەبنەماى  پەیڕەوى  دراوسێکانیدا 
خستنەڕووى  کردووە.  کێشەکان  سفرکردنەوەى 

ڕوونکردنەوەى  و  بنەمایە  و  شێواز  ئەم 

چونکە  گرنگە،  بڵێی  تاوەکو  لەتوێژینەوەکەدا 

لەپەیوەندییەکانی  تێگەیشتن  بۆ  یارمەتیدەرە 

لە  بەتایبەت  دراوسێکانیدا  لەگەڵ  تورکیا 

ئاڕاستەى  بەهۆى  چونکە  سووریادا.  قەیرانی 

لەڕووى  هەم  پەیوەندییەکان  سیاسەتەوە  ئەم 

دیپلۆماسییەوە  لەڕووى  هەم  و  ئابوورییەوە 

چووە.  بەرەوپێشەوە  باش  بەشێوەیەکی 
لەناوخۆی  تورکیا  خۆگونجاندنی  لەچوارچێوەى 

یەکێتی  هاوئاهەنگی  یاساکانی  لەگەڵ  واڵتدا 

ئەورووپا و ئەو پەیوەندییە باشانەى لەگەڵ واڵتانی 

کاریگەریى  لێکردووە،  پەیڕەوى  ئەورووپا  یەکێتی 

واڵتانی  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  لەسەر  ئەرێنی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستیشدا هەبووە. بەتایبەت کاتێک 
تورکیا برەوى بە پەیوەندییە بازرگانییەکانی خۆى 

لەگەڵ واڵتانی یەکێتی ئەورپادا داوە، لەئەنجامی 

ئەتۆمەوە  وزەى  پر�شی  بەهۆى  گەمارۆیانەى  ئەو 

بەسەر ئێراندا سەپێنراون، ئەمەش ڕێگەخۆشکەر 

لەنێوان  بازرگانی  قەبارەى  فراوانبوونی  بۆ  بووە 

ئێراندا  ئابوورى  لە  هەردوو واڵتەکەدا و سەرباری 

تیشک  لەتوێژینەوەکەدا  هۆیەوە  بەم  هەبووە. 

کاریگەرییان  ڕەگەزانەى  ئەو  سەر  دەخرێتە 

و  تورکیا  پەیوەندییەکانی  بەردەوامیدانی  لەسەر 

دیکەى  لەبەشێکی  لەوەش  جگە  هەبووە.  ئێران 

توێژینەوەکەدا جەخت لەسەر خستنەڕووى ئەو 

ملمالنێ  هۆکارى  بوونەتە  کە  کراوەتەوە  هۆکارانە 

خاڵی  بێگومان  ئێران.  و  تورکیا  نێوان  ئاریشەى  و 

چ  و  سووریا  لەگەڵ  چ  پەیوەندییەکان  پچڕانی 

لەگەڵ ئێراندا بەهۆى “بەهارى عەرەبیی”یەوە بوو. 

و  سووریا  پەیوەندییەکانی  قۆناغە  ئەم  هەتاوەکو 

تورکیا زۆر بەبا�شی بەرەوپێشەوە دەچوون، بەاڵم 

و  تورکیا  پەیوەندییەکانی  ڕووداوەوە  ئەم  لەدواى 

سووریا بەهۆى هەڵوێستەکانیان بەرامبەر بەیەکتر 
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گەیشتنە خاڵی بنبەست. لەکاتێکدا تورکیا کۆمەکی 
الیەنە ئۆپۆزسیۆنەکانی دەکرد و داواى چارەسەرى 

ئێران  کەچی  دەکرد،  ئەسەد  بەشار  بوونی  بەبێ 

خۆپاراستنی  و  خۆى  بەرژەوەندییەکانی  لەپێناو 

ئەسەدی  بەشار  ڕژێمی  کۆمەکی  لەهەڕەشەکان 

قەیرانی  هەم  جیاوازە  هەڵوێستە  دوو  ئەم  کرد. 

سووریاى قووڵتر کردەوە و هەم کاریگەریى نەرێنی 

لەسەر پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران جێهێشت.

هەوڵدەدات  توێژینەوەیە  ئەم  لەکۆتایدا، 
ئەو کاریگەریانە بخاتەڕوو کە شەڕى ناوخۆى 

سیاسەتی  سەر  کردوویەتییە  سووریا 

مانایە  بەم  تورکیا.  دەرەوەى  و  ناوخۆیی 

ئەو  خستنەڕووى  هەوڵی  توێژینەوەکە 

قووڵتر  قەیرانەکەیان  کە  دەدات  ڕەگەزانە 

کردۆتەوە، وەک چۆن لە ساتی دەستپێکردنی 

ڕووسیا  و  ئێران  وەک  واڵتەکانی  قەیرانەکەوە 

کرد،  ئەسەدیان  بەشار  مانەوەى  پشتگیرى 

هەمووانەوە  لەپێش  و  ڕۆژئاوا  واڵتانی  کەچی 

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

تورکیایان  کۆمەکی  پێویست  بەگوێرەى 

ئەسەددا  ڕژێمی  لەڕووبەڕووبوونەوەى 

نەکرد. بەم هۆیەوە توێژینەوەکە زیاتر لەسەر 

سووریا  قەیرانی  کە  دەوەستێت  خاڵە  ئەو 

نەتەوەییەوە  و  ناوخۆیی  کێشەیەکی  لە  چۆن 

و  وەرچەرخاوە  نێودەوڵەتی  کێشەیەکی  بەرەو 

ناوچەکەوە  لە  تورکیا  و  ئێران  نزیکی  بەهۆى 

لەپرۆسەى  ئەوان  لەسەر  کاریگەرییەکی  چ 

چارەسەرکردندا هەبووە.

تێڕوانینێکی گشتی بۆ پەیوەندییەکانی 

تورکیا و ئێران
ڕیشەی پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران بەهۆى 

مێژوویەکی  بۆ  مەزهەبییەوە  و  سیا�شی  ملمالنێی 

زۆر دێرین دەگەڕێتەوە. لەکاتێکدا ئیمپراتۆرییەتی 

عوسمانی ڕووبەڕووى واڵتانی ئەورووپیی بوویەوە، 

کەچی ئێران پەیوەندی لەگەڵ واڵتانی ئەورووپیدا 

بەست و دژى ئیمپراتۆریەتی عوسمانی مەتر�شی 

ئەمنی لەسەر سنوورەکانی ڕۆژهەاڵت دروستکرد. 

لە ئەنجامی ڕووخانی ئیمپراتۆرییەتی عوسمانی و 

بەکۆتاهاتنی دەسەاڵتی قاجارى و هاتنی ڕەزا شاى 

پەیوەندییەکانی  لە  نوێ  سەرەتایەکی  پەهلەوى 

ئێران و تورکیادا دروستبوو، لەسااڵنی )١٩٢٠(

کاندا بەهۆى ئەو سیاسەتانەى هەردوو واڵتەکە 

هاویشتیان  بەڕۆژئاواییبووندا  بەئاڕاستەى 

سەند.  برەوی  لەنێوانیاندا  دۆستانە  پەیوەندی 

جگە لەوەش پەیمانی سەعدئاباد لەساڵی ١٩٣٧ 

یەکێک بوو لە هۆکارەکانی نزیکبوونەوەى هەردوو 

جەنگی  پاش  لەسااڵنی  لەیەکتر.  دەوڵەتەکە 

)١٩٤٧(ەوە  ساڵى  لە  بەتایبەت  و  دووەم  جیهانی 

بەهۆى ئەو گۆڕانکارییە گرنگانەى لەڕۆژهەاڵتی 

بوونە  ئێران  و  تورکیا  ڕوویاندا،  ناوەڕاستدا 

ئەورووپا،  یەکێتی  واڵتانی  سەرەکی  هاوپەیمانی 

لەم جوگرافیایەدا و چوونە ژێر چەترى ویالیەتە 

ئیسالمیی  شۆڕ�شی  ئەمریکاوە.  یەکگرتووەکانی 

ئێران لە ساڵی ١٩٧٩ كۆتایی به  ده سه اڵتی شا هێنا 

و ڕژێمێكی كۆماری له  سه ر بنه مای ئاماژه ی ئایینی 

دامەزراند، لێرەوە ڕێچکەى پەیوەندییەکانی ئێران 
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هه م له گه ڵ واڵتانی ڕۆژئاوا و هه م ڕێڕه وی سیا�شی 

تورکیا  سەرەتا  گۆڕی.  توركیادا  له گه ڵ  خۆى 

و  شۆڕش  بە  سەبارەت  ڕوونی  ناڕازی  وێنەیەکی 

ڕژێمە نوێیەکە پیشان نەدا، بەاڵم بە تێپەڕبوونی 

وەک  یەکتریان  ڕژێمی  واڵت  هەردوو  کات 

 Doğan,( دەزانی  خۆیان  بۆسەر  هەڕەشەیەک 

.)2016:1-2

ساڵی  لە  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕ�شی  لەدواى 

پەیوەندییەکانی  بەتەواوەتی  ئێران   ،١٩٧٩

هێنا،  بەکۆتا  ڕۆژئاوا  واڵتانی  لەگەڵ  خۆى 

سیاسەتی  ئامانجەکانی  لەدەستوورەکەیدا 

دەرەوەى خۆى لەسەر گەڕانەوە بۆ سەرچاوەى 

ئێران  شۆڕشیش  لەدواى  داڕشتەوە.  ئیسالم 

لەمافی  داکۆکیکردن  لەهەڵوێستی  جەختی 

لەدەستوورەکەیدا  کردەوە.  مسوڵمانان  تەواوى 

بەرژەوەندییە  بە  پەیوەندی  کە  مادەیەک  تەنها 

یەکپارچەیی  پاراستنی  هەبێت  نەتەوەییەکانەوە 

بۆ  بەاڵم   .)Ahmadi, 2008:30(ئێرانە خاکی 

لەدواى  بەتایبەت  خۆرئاوا،  بە  دژ  هەڵوێستی 

بەڕەچاوکردنی  ئێرانەوە،  و  عێراق  شەڕى 

بنەماکانی ئایینی ئیسالم لەسیاسەتی دەرەوەیدا، 

جەختی لەسەر ستراتیژى پاراستنی بەرژەوەندییە 

 Marschall,( کردەوە  خۆى  نەتەوەییەکانی 

19-2003:18(. ئەم سیاسەتەى ئێران لەسااڵنی 

لەسەر  کاریگەریى  بەئاشکرا  )١٩٩٠(دا 

دروستکرد،  ئێران  و  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

هەردوو الیەنەکە یەکتریان وەک مەتر�شی بۆسەر 

بەرەژەوەندییەکانی یەکتر دەبینی. بەتایبەت کاتێک 

دەدا  پەکەکەی  یارمەتی  قۆناغەدا  لەو  ئێران 

گەورە  کێشمەکێشمێکی  هۆکارى  بووە  ئەمەش 

 ١٩٩٧ ساڵی  لە   . الیەنەکەدا  هەردوو  لەنێوان 
ئێران لە کۆنفران�شی ڕێکخراوى هاریکارى  کاتێک 

ئیسالمیی لە تاران سەرکۆنەى ئۆپەراسیۆنەکانی 

بووە  ئەمەش  کرد،  عێراق  باکورى  لە  تورکیای 

پەیوەندییەکانی  پچڕانی  هۆکارەکانی  لە  یەکێک 

لەالیەکی   .)Doğan, 2016:2( ئێران  و  تورکیا 

لەالیەن  کوەیت  داگیرکردن  لەئەنجامی  دیکەوە 

قەیرانی  سەرهەڵدانی  لەدواى  و  عێراقەوە 
پاڵنەرى  دیکە  پێشهاتی  کۆمەڵێک  کەنداو 

و  ئێران  نێوان  کێشمەکێشمەکانی  زیادبوونی 
تورکیا بوون. بەاڵم هەموو ئەم گرژیانە بەهۆى 

بوونی پەیوەندی قووڵی کولتوورى و مێژووییەوە 

پەیوەندییەکان  بە  زیان  نەیانتوانی  لەڕابردوودا 
بەهۆى  )٢٠٠٠(دا  لەسااڵنی  بگەیەنن. 

و  تورکیا  جیهانییەوە  سیستەمی  وەرچەرخانی 

و  ئایدۆلۆجیستانە  تیۆرى  ڕێبازێکی  لەبرى  ئێران 

بەهۆى بەرژەوەندییە نەتەوەییەکانیانەوە پەنایان 

بردەبەر ڕێبازێکی پراگماتیستیانە. هەردوو واڵتی 

لێکنزیکبوونەوەیان  ستراتیژى  ئێران  و  تورکیا 

لەسەر بنەماى بونیادنانی ئاسایش پەسەند کرد. 

بەاڵم لەم ماوەیەدا بەهۆى پەیوەندییەکانی تورکیا 

لەگەڵ واڵتانی ڕۆژئاوا، گومانەکانی ئێران بەرامبەر 

دەستوەردانە  نەڕەوییەوە.  بەتەواوى  تورکیا  بە 

عێراق  خاکی  سەر  بۆ  ئەمریکا  سەربازییەکانی 

لە  سەربازیى  ئامادەیی  و  )٢٠٠٣(دا  ساڵی  لە 

ناوچەکەدا کاریگەریى لەسەر بەستنی هاوپەیمانی 
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لەنێوان ئێران و تورکیادا بەجێهێشت. ئەگەرچی 

تورکیا  کە  ئاقارەدان  بەو  شیکردنەوەکان 

ئامانجە  لەچوارچێوەی  )٢٠٠٠(دا  لەسااڵنی 

ئابوورى و دیپلۆماسییەکاندا پەیوەندییەکی با�شی 

سەرڕێ،  خستۆتە  دراوسێیدا  واڵتانی  لەگەڵ 

کە  فەرامۆشبکرێت  ئەوە  نابێت  هێشتا  بەاڵم 

ڕەنگە فاکتەرى ئاسای�شی سەربازیى خاڵی سەرەکی 

بووبێت بۆ نزیکردنەوەى تورکیا و ئێران لەیەکتر.  

لەپشت  گرنگ  هۆکارى  دوو  سااڵنەدا  لەم 

یەکەمیان  ئێرانن.  و  تورکیا  لێکنزیکبوونەوەى 

لەسەر  نێودەوڵەتییە  سیاسەتی  چڕبوونەوەى 

هۆکارێکى  ئۆراسیا.  و  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی 

لەگەڵ  پەیوەندیدا  لە  تورکیا  ئەوەیە  دیکەش 

یەکساندا  خاڵێکی  لە  خۆى  ئەورووپادا  واڵتانی 

نەبینییەوە لەبەرئەمەش پەرەى بە پەیوەندییەکی 

خۆیدا.  دەوروبەرى  واڵتانی  لەگەڵ  چاالک 

سیاسەتی  لە  ئەمەش  نموونەی  دەتوانین 

باشترکردنی  لە  ببینین  تورکیادا  دەرەوەی 

ئەنجامدانی  بە  دووقۆڵییەکانی  پەیوەندییە 

هاریکارى ئابووری لەگەڵ واڵتانی وەک ڕووسیا، 

ناساندنی  هەمانکاتدا  لە  سووریا.  و  ئێران 

وەک   ٢٠٠٢ ساڵی  لە  ئێرانەوە  لەالیەن  پەکەکە 

پەرەپێدانی  لەڕوانگەى  تیرۆرستی  ڕێکخراوێکی 

پێشهاتێکی  دووقۆڵییەکانەوە  پەیوەندییە 

ڕاگەیاندنی  بەهۆى  سااڵنەدا  لەم  بوو.  گرنگ 

ئێران  عێراقەوە،  کوردستانی  هەرێمی  جکومەتی 

ئاسایشەوە  و  هەرێمی  هاوکێشەى  بەهۆکارى 

پەیوەندییەکانی لەگەڵ تورکیادا بەرەو ئاقارێکی 

باشانەى  پەیوەندییە  ئەم  وەرچەرخاند.  ئەرێنی 

تورکیا و ئێران کە بەناڕەحەتی دروستیان کردبوو 

بەئاڕاستەیەکی  دیسانەوە  کورتدا  لەماوەیەکی 

خراپدا چووە. جیاوازى سیاسەتی تورکیا و ئێران 

لە بابەتی سووریا و پێکدادانی بەرژەوەندییەکانیان 

تابڵێی  ئاوەوە  کێشەى  بەهۆى  بەتایبەت 

سەروبنکردنی  لە  کاریگەربوون  هۆکارى  دوو 

ئەمەش  سەرەڕاى  بەاڵم  پەیوەندییەکاندا. 

پەیوەندییەکانیان  سفرکردنەوەى  واڵت  هەردوو 

هەڵنەبژارد و یەکتریان لەبەرچاو نەسڕییەوە. لەم 

توێژینەوەیەدا هەوڵی ڕوونکردنەوەى هۆکارەکانی 

پشت ئەم هەڵوێستانە دەدەرێت.

سووریا و پەیوەندییەکانی تورکیا-ئێران 

لەسااڵنی )2000(دا

بنەماى  وەرگرتنی  بەهەند  وەک  هۆکارەکانی 

لەپەیوەندییەکانی  تورکیاوە  لەالیەن  ئابوورى 

پێویست  کارى  ئەنجامدانی  ئیرادەى  دەرەوەیدا، 

یەکێتی  لە  هەمیشەیی  ئەندامی  بوونە  بۆ 

لەپرۆسەى  واڵتەکە  بەرەوپێشچوونی  ئەورووپا، 

یاساکانی  پەیڕەوکردنی  بە  بەدیموکراتیزەبووندا 

هاوئاهەنگی یەکێتی ئەورووپا کاریگەریى ئەرێنیان 

کردە سەرپەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ واڵتانی 

دیکەدا. لەگەڵ هاتنە سەردەسەاڵتی پارتی داد و 

لەگەڵ  پەیوەندییەکان  پەرەپێدانی  گەشەپێدان 

واڵتانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا بۆ خۆى بووە ئامانج 

خۆرئاواوە  واڵتانی  لەالیەن  بەردەوام  ئەمەش  و 
تاوتوێ  چەندینجار  میحوەر”  “گۆڕینی  وەک 

کرا. هەرچی تورکیاشە لەپەیوەندیدا بەم دۆخە 
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نوێیەوە جەختی لەسەر ئەوە کردەوە کە دەیەوێت 

ئەرکی خۆى لەپەیوەندیدا بە بەیەکبەستنەوەى 

بەجێبهێنێت  ئەورووپا  و  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 

ئەو  واڵتانە.  ئەو  گرێدانی  پێکەوە  پردی  ببێتە  و 

گوتارانەی کە تورکیا سەبارەت بە جێبەجێکردنی 

دیموکرا�شی و بەڕێوەبردنی شەفافانە پێشکە�شی 

هۆکارێکی  کرد،  ناوەڕاستی  ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی 

ڕۆژئاوا  بەهاکانی  باڵوبوونەوەی  بۆ  بوو  گرنگ 

تورکیا  برەودانی  لەهەمانکاتدا  ناوچەیەدا.  لەم 

بوون  هۆکارێک  سیاسەتانە  و  گوتار  جۆرە  بەم 
بۆ بەرزبوونەوەى پێگە و وێناى تورکیا لەچاوى 

ڕۆژئاوادا و مەتر�شی ئەو گوتارەى کە گوایە تورکیا 

لە ڕۆژئاوا دوور دەکەوێتەوە دەڕەواندەوە.

و  شا  نەمانی  و  شۆڕش  سەرکەوتنی  دواى 

شیعەکانەوە  لەالیەن  دەسەاڵت  دەستی  گرتنە 

دەرەوەى  لەسیاسەتی  گەورە  گۆڕانکارییەکی 

ئێراندا ڕوویدا. ئێرانی ژێر سەرکردایەتی ئایەتوڵاڵ 

شیعی  نفوزى  کە  ناوچانەى  لەو  خومەینی، 

ناوەڕاستدا  لەڕۆژهەاڵتی  چڕببوویەوە  تێدا 

سیاسەتێکی مەزهەبیانەى پەیڕەو کرد. ئەگەرچی 
زۆرى  قورسایەکی  شیعی  نفوزى  سووریادا  لە 

شیعەکانی  گرووپە  ڕێگەى  لە  بەاڵم  نەبوو، 

جێکەوتە  گرنگی  هۆکارى  بە  و  لوبنانەوە 

گرنگی  بەئێرانەوە  پەیوەندیدا  لە  جوگرافیاکەى 

بۆ  ئێران  دیکەوە  لەالیەکی  بەسووریادا.  زۆر 

هەوڵی  خۆى  نەتەوەیی  ئاسای�شی  پاراستنی 
بەهێزکردن و باشترکردنی پەیوەندییەکانی خۆى 

واڵتانی  لەگەڵ  مەزهەبی  نزیکی  ناوى  لەژێر 

دەکردەوە  بیرى  وەها  ئێران  ناوچەکەدا.  دیکەی 
دەوروبەری  واڵتانی  کۆنترۆڵکردنی  ئەگەرى  لە 

ئێران  دژایەتی  کە  زلهێزانەی  ئەو  لەالیەن  ئێران 

دەکەن، لە داهاتوودا کێشە بۆ ئاسای�شی خاکی 

ئێران دروست دەبێت. بەم هۆیەوە بوو کە ئێران 

پەیوەندییەکانی  پاراستنی  بۆ  بەرچاوى  هەوڵێکی 

لەو  سووریاشە  هەرچی  داوە.  سووریادا  لەگەڵ 

کاتەدا لەدونیاى عەرەبیدا بەدواى هاوپەیمانێکدا 

ناهەموارەى  دۆخە  لەو  ڕزگاربوون  بۆ  دەگەڕا 

واقیع  ئەو  بنەماى  لەسەر  بۆیە  کەوتبوو  تێی 

لەئێران  ناچاربوو  کەوتبوو  تێی  ڕاستییانەى  و 

سووریا  و  ئێران  وایکرد  ئەمەش  نزیکببێتەوە. 

ڕۆژهەاڵتی  ڕووداوەکانی  هەرەزۆرى  زۆربەى  لە 

حاڵەتەکان  بە  دەرهەق  پێکەوە  ناوەڕاستدا 
هەنگاو بنێنن، هەروەها دروستکردنی ڕێکخراوى 

حیزبووڵاڵ لەالیەن سەربازانی شۆڕ�شی ئیسالمیی 

سیاسەتەکانی  لە  جدى  زۆر  ڕۆڵێکی  ئێرانەوە 

 .)Doğan, 2016:2(هەبوو جوگرافیایەدا  ئەم 

فەڕمی  بەشێویەکی  ڕێکخراوەکە  ئەگەرچی 

٢٠١٣(دا  نیسانی  )٣٠ى  لە  سووریاوە  لەالیەن 

لە  هەر  بەاڵم  نرا،  لەواڵتەکەدا  بەبوونیدا  دان 

سەرەتاکانی ڕاپەڕینی سووریاوە ئەم هێزانە یارمەتی 
بەشدارى  سەرەکی  هۆکارى  ڕژێمیاندا.  هێزەکانی 

هێزەکانی  لەتەنیشتی  لەشەڕەکاندا  جیزبووڵاڵ 

و  چەک  هەناردەکردنی  بۆ  ئەسەدەوە  بەشار 

تەقەمەنی و کەرەستەى جەنگی و یارمەتی دارایی 

ئەمەش  و  حیزبووڵاڵ  بۆ  ئێرانەوە  لەالیەن  بوو 

 .)Sullivan, 2014:9(لەڕێگەى خاکی سووریاوە
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گۆڕانکاریى  )٢٠٠٠(دا  سااڵنی  لەناوەڕاستی 

هەم لەڕووى هەرێمی و هەم لەڕووى جیهانییەوە 

پەیوەندییەکانی گۆڕى.  ڕوویدا ئەمەش شێوازی 

بەشکسخواروویی  هەستی  ئەمریکا  لەسەرەتادا 
خۆى لەعێراق و خراپبوونی دۆخی ئابوورى خۆى 

باڵوبوونەوەى  دووەمە  هۆکارى  هەرچی  کرد. 

 ٢٠٠٨ لەساڵی  گوایە  کە  بوو  تێڕاوانینە  ئەو 

و چین  ئەستێرەى واڵتانی وەک ڕووسیا  بەدواوە 

فەرمانڕەوایی  و  ڕۆیشتووە  درەوشانەوە  بەرەو 

جیهانەوە  بەسەر  ئەمریکا  جەمسەرانەى  تاک 

پەالماردانی  لەین،   بەڕاى  هاتووە.  کۆتایی 

)٢٠٠٨( لەساڵی  جۆرجیا  سەر  بۆ  ڕووسیا 

ڕووسیا  بۆ  بوو  سەرنجڕاکێشان  جێگەى  دا 

ئەمریکا  دەسەاڵتدارى  و  هەژموون  لەبەرامبەر 
قەرزارى  ئابووریشەوە  لەڕووى  جیهاندا.  بەسەر 

دەبێتە  لەبازرگانیشدا  کورتهێنانی  و  چینە 

 Lane,(جیهانی قەیرانی  خستنەوەى  هۆى 

ڕوودانی  بەهۆى  تورکیاش   .)2011:153-155
ئابوورى  هەوڵە  ڕێگەى  لە  پێشهاتانەوە،  ئەم 

ئەرێنی  کاریگەرییەکی  خۆیەوە  سیاسیەکانی  و 

کە  هەبوو،  ئێراندا  و  سووریا  لەپەیوەندییەکانی 

سووریادا  لەگەڵ  بخەوێنرێت.  لێ  چاوى  ناکرێت 
و لەژێر گوتارى “چارەنوو�شی هاوبەش، مێژووى 

لەچەندین  هاوبەش”  داهاتووى  و  هاوبەش 

خاڵییان   )٥١( پرۆتۆکۆڵێکی  جیاوازدا  بوارى 

ئیمزا کرد بە ئامانجی لێکنزیکبوونەوە. لە )١٦ى 

ئەیلولی ٢٠٠٩(دا بەربەستی فیزا لەنێوان تورکیا 

و سووریادا نەما، کۆبوونەوەى کابینەى هاوبەش 

لەئاستی بااڵدا لەپێناو ستراتیژى هاریکارى و کارى 

 .)Okyay, 2011:75-97(پێکەوەیی ئەنجامدران

و  وزە  ڕووى  لە  تورکیا  سااڵنەدا  لەم 

ئێراندا  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  بازرگانییەوە 

گەمارۆ  و  ناوەکیی  وزەى  لەبابەتی  برەوپێدا، 

تورکیا  کرد.  ئێرانی  کۆمەکی  ئابوورییەکاندا 

کە  بووە  واڵتانە  ئەو  پێشەوەى  لەبەرەى 

گەمارۆکانی  کە  کردووە  تێڕوانینە  لەو  بەرگرى 
بەڕووی  واڵتەی  ئەو  داخستنی  و  ئێران  سەر 

لە  سەقامگیرى  لەبەردەم  بەربەستی  خۆیدا، 

ساڵی  لە  تورکیا  دروستکردووە.  ناوچەکەدا 

)٢٠١٠(دا ڕۆڵێکی جدی لە ڕێکەوتنی ئاڵوگۆڕى 

یۆرانیۆمی نێوان ئێران و بەرازیلدا گێڕا و یەکێک 

ببێتە  ویستی  ڕێکەوتنەکە،  لەالیەنەکانی  بوو 

لە  ئێران  پەراوێزخستنی  لەبەردەم  بەربەست 

سەرفکرد  زۆرى  وزەیەکی  نێودەوڵەتیدا،  کایەى 

بازرگانی  بە  زیان  گەمارۆکان  و  سزا  ئەوەى  بۆ 

دواى جاڕنامەى  بەاڵم  نەگەیەنن.  ئێران  لەگەڵ 

تورکیادا  و  ئێران  بەڕازیل،  لەنێوان  کە  تاران 

واژۆکرا، واڵتانی )٥+١ ( لەپێش هەمووشیانەوە 

گەشتنە  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە 

ڕێکەوتن بۆ سەپاندنی سزاى نوێ بەسەر ئێراندا 

ئاڵوگۆڕکردنەکە  ڕێکەوتنامەى  شێوەیە  بەم  و 

تورکیا   .)Tehran Times, 2010(پوچەڵبوویەوە

هەرێمی  ئاستی  لەسەر  چ  لەسیاسەتەکانی 

لەنێوان  پردێک  بە  بوون  بۆ  ئامانجی  لە  چ  و 

تاڕادەیەکی  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  و  ڕۆژئاوا 

جاڕنامەى  کاتێک  بوویەوە  کێشە  تو�شی  زۆر 
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لەسەرەتادا  ئۆباما  باراک  هەڵوەشایەوە.  تاران 

تورکیا  دیپلۆماسیەکانی  هەوڵە  لە  پشتگیرى 
خۆى  هەڵوێستەکانی  دواتر  بەاڵم  دەکرد، 

ئێرانی  سەر  نوێیەکانی  گەمارۆ  و  سزا  و  گۆڕى 
دووچارى  ئەنقەرەى  ئەمەش  کرد،  پەسەند 

نائومێدی کردەوە)Rozen, 2010(. دواى ئەوەى 

لە )٩ی حوزەیرانی ٢٠١٠(دا گەمارۆکانی سەر 
بڕیارى  ئاسایشەوە  ئەنجومەنی  لەالیەن  ئێران 
لەسەر درا و بەشێوەیەکی کردارى چووە بوارى 

جێبەجێکردنەوە تورکیا بڕیارەکەى بەشێوەیەکی 

توند ڕەخنەکرد. سەرۆککۆمارى ئەو کاتی تورکیا 

سەرەڕاى  کردەوە  لەوە  جەختی  گوڵ  عەبدوڵاڵ 

دەبن  بەردەوام  بەریتانیا  و  ئەمریکا  سزاکانی 

لەکارى هاوبەش لەگەڵ ئێراندا، بابەتی ڕێگرى لە 

پەیوەندییە بازرگانیەکانی نێوان تورکیا و ئێرانی 

واڵتە  ئەو  بەرامبەر  گەورە  ناحەقیەکی  وەک 

.)Landler, 2010( هەڵسەنگاند

بەگژداچوونەوەى  هۆکارى  گەورەترین 

تورکیاوە  لەالیەن  ئێران  سەر  گەمارۆکانی 

واڵتانی  یەکگرتنی  ئامانجی  بە  پەیوەندی 

پێکەوە  کاتێک  بوو،  ناوەکییەوە  وزەی  خاوەن 

و  ڕێکەوتن  نەوت  نرخی  دیاریکردنی  لەسەر 

قۆرخیان کرد. بەم مانایە تورکیا لەبەرئەوەى 

نە خاوەنی وزەى ئەتۆمییە، نەخاوەنی نەوت و 

گازى سروشتییە یەکێک بوو لەو دەوڵەتانەى 

دەربڕى.  بابەتەکە  بەرامبەر  جدى  کاردانەوەى 

ئێران  لەنێوان  کێشەیەک  هەر  ئەگەر  چونکە 

و واڵتانی ڕۆژئاوادا دروست ببێت بەشێوەیەکی 

وزەى  و  ئابوورى  لەسەر  کاریگەریى  نەرێنیانە 

 .)Okyay, 2011:76( جێدەهێڵێت  تورکیا 

یەکێکی دیکە لەو ڕەگەزانەى کە وایکرد تورکیا 

بوو  هاوبەشیان  کارى  بدات،  ئێران  یارمەتی 

چەکدارەکاندا.  گرووپە  لەڕووبەڕووبوونەوەى 

)٢٠٠٨ نیسانی  )١٧ی  لە  دەوڵەتەکە  هەردوو 

خۆیاندا  لەنێوان  هەواڵگرییان  ڕێکەوتنێکى  دا 

گرووپە  ڕووبەڕووبوونەوەى  لەپێناو  واژۆکرد 

و  زانیارى  ئاڵوگۆڕى  بڕیارى  و  چەکدارەکاندا 

 Sadık,(دروستکردنی تۆڕى ئەمنی هاوبەشیاندا
ئاڵتون  بازرگانی  و  پارە  ئاڵوگۆڕى   .)2008

هاڵک  بەنێوەندگیرى  ئێران  و  تورکیا  لەنێوان 

کە  بوو  دارایی  گرنگی  دەروازەیەکی  بانک، 

دروستکردنی  بۆ  کرابوویەوە  ئێراندا  بەڕووى 

 Aljazeera Türk,( جیهاندا  لەگەڵ  پەیوەندی 

لەبەرچاو  پێشاهاتانە  ئەم  کاتێک   .)2014

دەرگایەکی  تورکیا  کە  ڕووندەبێتەوە  دەگیرێن، 

خۆرئاوادا  بەسەر  بووە  ئێران  ئاوەاڵکراوى 

چەندە  ئێران  کە  ڕووندەبێتەوە  لەمەشەوە 

وەک  ڕووداوەکانی  هەبووە.  بەتورکیا  پێویستی 

کەشتی مەڕمەڕەى شین  و کێشەى فەلەستین 

زیاتر  پاڵنەرى  و  هۆکار  بوونە  ئیسرائیل،  و 

ئاڵوگۆڕى  ئاستی  و  بازرگانییەکان  پەیوەندییە 

دۆالر  ملیار   )١٠( بۆ  نێوانیان  بازرگانی 

لەپەیوەندی  جۆرە  ئەم  بەاڵم  بەرزبوویەوە. 

نەکێشا،  درێژەى  زۆر  بۆماوەیەکی  دووقۆڵی 

سووریاوە  قەیرانی  سەرهەڵدانی  بەهۆى 

بەخێرایی پاشەکشەى لێکرا. 
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پەیوەندییەکانی  تورکیا-ئێران: 

گرژى و بەردەوامی

ڕابردووەوە  لە  ملمالنێیەى  ژینگەى  ئەو 

دواى  هەبووە  دەوڵەتەکەدا  هەردوو  لەنێوان 

دیسانەوە  لەنزیکبوونەوە  کورت  ماوەیەکی 

لەساڵی ٢٠١٠ دووبارە سەرهەڵدایەوە. کۆمەڵێک 

و  تورکیا  نێوان  ملمالنێکانی  لەپشت  فاکتەر 

ئێرانەوەیە. فاکتەرى یەکەم، لە ١٩-٢٠ تشرینی 

لیشبونە،  لوتکەى  لە   ٢٠١٠ ساڵی  دووەمی 

ئەگەرچی بە مەرجیش بووبێت تورکیا ڕازى بووە 

ناتۆ  بەڕێبەرایەتی  موشەکی  بەرگرى  سیستەمی 

 .)Gürsel, 2010( بکرێت  جێگیر  لەواڵتەکەى 

بوو  تونس  خەڵکی  ڕاپەڕینی  دیکەش  هۆکارێکى 

لەشێوەى خۆپیشاندان لە ١٧ى کانوونی یەکەم 

و دواتر ئەمە بوویە دەستپێکی بەهارى عەرەبی 

سووریا.  بۆ  گوازرایەوە  ٢٠١١دا  لەساڵی  و 

و  ئێران  نێوان  پەیوەندییەکانی  ڕووداوانە  ئەم 

بەاڵم  پچڕان؛  حاڵەتی  نەگەیاندە  تورکیایان 

لە  پەیوەندییەکان  ڕەوتی  جیاوازەکانی  الیەنە 

ڕووى شوناس، ئەمنی و سیستەمەوە بەتەواوەتی 

ڕوونبوویەوە و دەرکەوت لەسەر بنەمایەکی زۆر 

هەستیار ئەم هاوکێشانە بونیادنراون. ئەگەرچی 

تورکیا بەشێوەیەکی جدى جەختی لەسەر ئەوە 

موشەکی  بەرگرى  سیستەمی  دانانی  دەکردەوە 

بەاڵم  نییە،  ئێران  ئامانجەکەى  لەواڵتەکەى 
لیۆن  ئەمریکا  بەرگرى  وەزیرى  وتەکانی  دواى 

پانێتا کە ئاماژەی بەوەدابوو قەڵغانی موشەکى و 

پرۆژەکە ئامانجەکەى ئێرانە، ئەم لێدوانانە زیانی 

بە پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئێران گەیاند 

)Aydın: 2019(.  تەنانەت باڵوبوونەوەى هەواڵی 

پێدانی ئەو زانیارییانەى بنکەکانی ڕادارى ئەمریکی 

هاوبە�شی  ئیسرائیلدا  لەگەڵ  و  کۆیدەکەنەوە 

تورکیا  قۆڵییەکانی  دوو  پەیوەندییە  پێدەکەن 

لەکاتێکدا  برد  خراپتر  ئاقارێکی  بەرەو  ئێرانی  و 

ئەو  ڕێکردنەوەى  بۆ  زۆرى  هەوڵێکی  تورکیا 

لەم  ئێران  دەسەاڵتدارانی  دابوو،  پەیوەندیانە 

ئەگەر  کرد  ئەوەیان  هەڕەشەى  چوارچێوەیەدا 

هەر  موشەکییەوە  بەرگری  سیستەمی  بەهۆى 

ئەوانیش  ئەوا  هەبێت  ئێران  سەر  بۆ  پەالمارێک 

 .)Radikal, 2011(تورکیا دەکەنە ئامانج

سەردەمی  لە  تورکیا  سیاسەتانەى  ئەو 

بەهارى عەرەبیدا لەناوچەکە پەیڕەوى لێدەکرد و 

ئەو لێدوانانەى لەالیەن دەسەاڵتدارانی تورکیاوە 

سەر  دێنە  کەسانەى  ئەو  دەبێت  بەوەى  دەدرا 

دەسەاڵت وەاڵمی داواکارییەکانی خەڵک بدەنەوە 

ئێران  لەالى  کاردانەوەى  بگۆڕن،  واڵتەکانیان  و 

تایبەتی کاتێک سەرۆک وەزیرانی  بە  دروستکرد. 

لە  ئەردۆغان  تەیب  ڕەجەب  تورکیا  کاتەى  ئەو 

میانی سەردانەکانی بۆ میسر و لیبیا لە ئەیلوولی 

دەسەاڵتێکی  بونیادنانی  پێشنیارى  )2011(دا 

کاردانەوەی  ئێرانیش  و   کردن  بۆ  سیکۆالریستی 

ئەمەش  هەبوو،  بیرۆکەیەوە  بەم  بەرامبەر 
لە ڕووی  پیشانی دەدات کە چۆن هەردوو واڵت 

و  بەحرەین  لە  ئێران  جیاوازن.  ئایدیۆلۆژییەوە 

خەڵکی  پێشکە�شی  کۆمەکی  و  الیەنگیر  یەمەن 

و  الیەنگرى  لەسووریا  لەکاتێکدا  دەکرد  ڕاپەڕیو 
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کۆمەکی پێشکە�شی ڕژێمی بەشار ئەسەد دەکرد. 

کە  کرد  تۆمەتبار  بەوە  تورکیای  ئێران، 

هەوڵی پچڕاندنی هەموو پەیوەندییەکانی لەگەڵ 

ڕایگەیاند کە  ئێران و سووریا دەدات، هەروەها 

و  کۆمەکی  لە  بکات  ڕێگری  داوە  هەوڵی  تورکیا 

 Global(ئێران لە بەشار ئەسەد پشتیوانیکردنی 

گرژى  هۆکارى  سەرەکیترین   .)Research, 2011

و ملمالنێکانی ئەو دوو واڵتە بریتیبوو لە لەتر�شی 

سووریا  لە  ئەسەد  بەشار  دەسەاڵتی  ڕووخانی 

هەژموونی  ئێران  ئەمەدا  لەئەنجامی  چونکە 

لەالیەکی  و  لەدەستدەدا  لەناوچەکەدا  خۆى 

یارمەتی  و  پشتیوانی  تورکیاش  دیکەشەوە 

پێشکە�شی هێزە ناڕازى و ئۆپۆزسیۆنەکان دەکرد. 

وەربگرین،  سووریا  کەی�شی  بەتایبەت  ئەگەر 

بلۆکی  دژى  ڕووسیا  و  ئێران  سووریا،  دەبینین 

کاتێک  تورکیان.  و  قەتەر  سعودیە،  ئەمریکا، 

هاوپەیمانێتی نێوان ئەو خەڵکانەى کە زۆرینەیان 

مسوڵمانن بە هەند وەردەگیرێت ناتوانرێت چاو 

هاوپەیمانێتیانەش  ئەم  کە  بخەوێنرێت  لەوە 

سەردانی  دوای  مەزهەبین.  زۆر  تاڕادەیەکی 

دەسەاڵتدارانی توركیا بۆ ئێران لە ساڵی )2012(

بوو  بڕیار  كە  كۆبوونەوەیەی  بەو  سەبارەت  دا، 

بەڕێوەبچێت،  ئێران  و   ٥+١ گرووپی  لەنێوان 
دەسەاڵتدارانی ئێرانی داوای ئەوەیان کرد لەبری 

دیمەشق  بەغدا،  لە  کۆبوونەوەکە  ئیستانبوڵ 

ئامانجیش  هەڵبەتە  بەڕێوەبچێت،  پەكین  یان 

بدەن  پیشانی  بەڕوونی  ئەوەبوو  داواکارییە  لەم 

هاوپەیمان  واڵتێکی  وەک  تورکیا  دیکە  چی  كە 

Dünya Gazete- ناکرێت لەگەڵ  )مامەڵەى 

تائیفی  و  مەزهەبی  جیاوازى  ئەگەر   .)si, 2012
لەبەرچاو بگیرێت دەبینن ئێرانی شیعی پشتگیرى 
نوسەیرى  شیعەى  ئەسەدی  بەشار  ڕژێمی 

دەکات و هەرچی تورکیاشە لەڕووى مەزهەبیەوە 

سوننەى مسوڵمانە و پشتگیرى هێزە ئۆپۆزسیۆنە 

دوو  ئەم  پێکدادانی  بۆیە  دەکات  سوننییەکان 

و  ئاڵۆزی  و  گرژی  جیاوازە  مەزهەبییە  هێزە 

کرد.  زیاتر  ئێرانی  و  تورکیا  نێوان  ملمالنێکانی 

هێزە  کشانەوەى  بڕیارى  ئەمریکا  کە  کاتێک 

ڕاستەوخۆ  لەعێراقدا،  خۆى  سەربازییەکانی 

لە  خۆى  هەژموونی  سەپاندنی  ئامانجی  ئێران 

ئەم  لەچوارچێوەى  پێشەوە.  خستە  عێراقدا 

بازرگانییەکانی  بەپەیوەندییە  زیانی  ئامانجەیدا 

 Barkey,(گەیاند تورکیادا  لەگەڵ  خۆى 

کە  ڕووداوەکان  لە  دیکە  یەکێکی   .)2013:157

تورکیای  و  ئێران  سووریا  ناوخۆی  شەڕی  دوای 

هاتنی  کۆتایی  جیاوازەوە،  هەڵوێستێکی  خستە 

بزووتنەوەی  دژی  لە  هاوبەشەکانیانە  چاالکییە 

ئەمەشدا  ئەنجامی  لە  سووریا،  لە  کوردی 

ئاڵوگۆڕى هەواڵگرى لە تەموزى ٢٠١١ لەنێوان 
هەردوو واڵتەکەدا وەستێنرا. تورکیا لە ئەگەرى 

ڕژێمی  و  ئێران  لەالیەن  پەکەکە  بەکارهێنانی 

لەم  تورکیا  واڵتی  تورکیا،  دژى  سووریاوە 

ماوەیەدا پرۆسەى ئاشتی ڕاگەیاند و ئامانجی لەم 

کارە�شی ڕێگرى لەچاالکی بزووتنەوەى کوردی بوو 

شتانە  ئەم  هەموو  سەرەڕاى  بۆیە  لەواڵتەکەى. 

پەیوەندییەکانی ئێران و تورکیا گەیشتە قۆناغێک 
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کە چیتر گەڕانەوە بۆ خاڵی سەرەتا مەحاڵ بوو.

بێت  نەیانتوانی  ئێران  و  تورکیا  ئەگەر 

نێوانیاندا  لە  متمانە  سەقامگیری  ژینگەیەکی 

زەمینەی  گۆڕانی  بەهۆی  بەاڵم  بنێن،  بونیاد 

ڕاستییە  لەو  الیان  هەردوو  سیاسییەوە 

تێگەیشتبوون کە هەمیشە پێویستیان بە یەکترە. 

ئەم دۆخە لەگەڵ شەڕى سووریادا زیاتر هەستی 

هەر  نێوان  پەیوەندییەکانی  چونکە  پێدەکرێت، 

ئەو  سەرکردەکانی  تاقیکردەوە.  دوواڵتەکەى 

وچانیان  بێ  هەوڵێکی  لەمەدا  هەردووال  کاتەى 

داوە. سەرۆک وەزیرانی ئەو کاتی تورکیا ڕەجەب 

کە  کردەوە  لەوە  جەختی  ئەردۆگان،  تەیب 

لەگەڵ  کاتێک  هەموو  چاوپێکەوتنەکانیان 

لەگەڵ  هەوڵدەدەن  و  دەبێت  بەردەوام  ئێراندا 

گەرموگوڕانە  سووریاوە  بابەتی  بارەى  لە  ئێران 

هەرچی   .)Milliyet, 2012(بکەن جووڵە  پێکەوە 

لۆجستی  یارمەتی  تورکیا  لەکاتێکدا  ئێرانیشە، 

هێزە شەڕکەرەکانی دژى ڕژێمی بەشار ئەسەدی 

و  ئارامدا  لەژینگەیەکی  پێکەوە  هەوڵیدا  دەدا 

تاوەکو  بکاتەوە  کۆیان  گفتوگۆ  مێزى  لەسەر 

لەسەر ناوێکی دیاریکراو ڕێبکەون، لە هەمانکاتدا 

بابەتەدا  لەم  ئەوەکردەوە  لەسەر  جەختیان 

لەگەڵ تورکیادا هەڵوێستێکی زۆر جیاوازیان نییە 

)Milliyet, 2013(. سەرەڕای جیاوازی هەڵوێستی 

بەاڵم  پەیوەندییەکانیدا،  لە  ئێران  ئایدیۆلۆژی 

هەن  بزوێنەر  فاکتەرى  هەندێک  هێشتا 

لەم  پێکەوە  تورکیا  و  ئێران  ڕێگەنادەن  کە 

نیگەرانییەکی  ئێران  بکەن.  جووڵە  بابەتانەدا 

هەیە  ئەندێشەیە  بەو  سەبارەت  قووڵی 

کەپێیوایە چواردەورى بەدوژمن تەنراوە. لەگەڵ 

جێگیرکردنی سیستەمی موشەکی لەسنوورەکانی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  سیاسەتی  و  تورکیادا 

ئەمریکا بۆ زیادکردنی هێزى سەربازى سعودییە 

لەپەیوەندیدا  ئێرانی  نیگەرانییەکانی  قەتەر،  و 

لەپەیوەندیدا  قووڵترکردەوە.  پێشهاتەوە  بەم 

کۆمەڵێک  )٢٠١٢(دا  لەساڵی  کاتێک  بەمەوە 

قەتەر  و  سعودیە  لەنێوان  سەربازى  سەردانی 

نیگەرانی  ڕاستەوخۆ  ئێران  هەبوو،  تورکیادا  و 

چونکە  دەربڕى  ڕووداوانە  بەم  بەرامبەر  خۆى 

بلۆکی  دروستکردنی  ئەمە  کە  دەبینی  وەهاى 

 .)İdiz, 2013(بەخۆى بەرامبەر  سوننییە 
بەهۆى  ئەوبوو  دیکەش  بزوێنەرى  هۆکارێکی 

کات  بەتێپەڕبوونی  ئێران  گەمارۆکانەوە  و  سزا 

گرنگی  بازاڕێکی  نەیدەویست  و  دەبوو  الوازتر 

لەبەرئەوەى  بدات.  لەدەست  تورکیا  وەک 

پێکەوە  هەردووال  ئابورییەکانی  بەرژەوەندییە 

گرژییەکانی  لە  چاوپۆشییان  درابوو  گرێ 

ئەو  ئەمەش  نمونەى  دیارترین  کرد.  نێوانیان 

لەنێوان  )٢٠١٢(دا  لەساڵی  کۆبوونەوەیەبوو 

تەیب  ڕەجەب  ئەوکات  وەزیرانی  سەرۆک 

کرا،  نەژاددا  ئەحمەدى  مەحمود  و  ئەردۆگان 

دەربارەى  ڕونکردنەوەیان  هەردووال  کاتێک 

نێوان  بازرگانییەکانی  پەیوەندییە  ئاڵوگۆڕى 

هەردوو واڵت داو ڕایانگەیاند دەیانەوێت ئاستی 

ئاڵوگۆڕى بازرگانیی بۆ ٣٠ ملیار دۆالرى ئەمریکی 

.)Kırdar, 2013:2(بەرزبکەنەوە
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سەیرى  تورکیاوە  ڕوانگەى  لە  ئەگەر 
ناوخۆى  شەڕى  لەبەرئەوەى  بکرێت،  دۆخەکە 

تورکیا  سنوورەکانی  لەسەر  مەتر�شی  سووریا 

نەیدەویست  تورکیاش  بۆیە  دروستکردبوو، 

لەناوببات.  ئێراندا  لەگەڵ  دیالۆگ  دەرفەتی 

ڕەفتارەکانی  تورکیا،  هۆشدارییەکانی  سەرەڕاى 

ئاسای�شی سنوورەکان  لە  سووریا کە هەڕەشەی 

دەکرد، کاریگەریی لەسەر پەیوەندییەکانی تورکیا 

و ئێران هەبوو. چونکە ڕووسیا و ئێران لەالیەکەوە 

دەکرد  سووریایان  جدى  کۆمەکی  و  پشتگیرى 

یەکێتی  ئەوەى  بەهۆى  دیکەشەوە  لەالیەکی  و 

ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  و  ئەورووپا 

نەکرد،  دەستوەردانیان  چاالکانە  بەشێوەیەکی 

پەیوەندییەکانی  لە  پێباشبوو  وەهاى  تورکیا 

بکات.  مامەڵە  وریاییەوە  بە  ئێراندا  لەگەڵ 

گەمارۆکانی  و  سووریا  ناوخۆى  شەڕى  هەڵبەتە 

پەیوەندییەکان  بە  زیانی  بەتەواوى  ئێران  سەر 

نیوەى  توپراش   لەبەرئەوەى  گەیاند. 

پێداویستییەکانی نەوتی خۆى لە ئێرانەوە هاوردە 

دەکرد، بەاڵم بەهۆى سزاکانەوە هاوردەى نەوت 

تا ئاستی بڕین دابەزى. لە دەرئەنجامی واژۆکردنی 

ئێرانەوە  لە  تێپەڕینی هێڵی بۆرى نەوتی  ڕێکەوتنی 
بۆ تورکیا، باس لەوە کرا کە ڕۆژانە یەک ملیۆن 

Çan- )بەرمیل نەوتی خاو بۆ تورکیا بگوازرێتەوە

.)dar, 2013

سات  قورسترین  ئێران  بۆ   ٢٠١٢ ساڵی 

چڕترین   ١٩٧٩ ساڵی  لەدواى  چونکە  بوو، 

بەخۆیەوە  ئابوورى  دابڕانی  و  گۆشەگیرى 

بەهۆى  و  کران  بایکۆت  ئێران  بانکەکانی  بینی، 

ویالیەتە  و  ئەورووپا   یەکێتی  گەمارۆکانی 

بۆ  نەوت  هەناردەى  ئەمریکاوە  یەکگرتووەکانی 

حوزەیرانی  لە  کەمبوویەوە.  بەتەواوى  دەرەوە 

ڕۆحانی  حەسەن  هەڵبژاردنی  لەگەڵ   ٢٠١٣

دەرەوەى  سیاسەتی  ئێران  کۆمارى  بەسەرۆک 

ئاستی  دابەزینی  و  خراپبوون  بەهۆى  واڵتەکە 

ستانداردە ئابوورییەکانی ژیانی خەڵکەوە کەبەپێی 

تێپەڕبوونی کات بەرەو دابەزین دەچوو ستراتیژێکی 

ڕۆحانی  حەسەن  بینی.  بەخۆیەوە  نیانترى 

هەوڵی  خراپبوونە  بەم  هێنان  کۆتایی  بەئامانجی 

ئەمریکا  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی  چاککردنەوەى 

بەنسبەت  گرتیەبەر  ئێران  ڕێچکەیەى  ئەم  دا. 

تورکیا  بوو.  بەنرخ  زۆر  پێشهاتێکی  تورکیاوە 

هەبوو  ئەوە  بەرامبەر  هۆشیارى  لەبەرئەوەى 
هاوکاری  بە  تەنیا  ناوچەکە  مەترسییەکانی  کە 

دەکرێتەوە،  ڕاست  ناوچەکە  واڵتانی  لەگەڵ 

بەو بیرۆکەیە نیگەران نەبوو کە نزیکبوونەوەی 

لە  ئێران،  لە  ئەورووپا  و  ئەمریکا  دەوڵەتانی 

 Taştekin,(دەکاتەوە کەم  واڵتەکەى  گرنگیی 

و  کۆبوونەوە  دەرئەنجامەکانی  و  بڕیار   .)2013

ئەندامی  واڵتانی  نێوان  لوتکەی  دانوستانەکانی 

نەتەوە  ئاسای�شی  ئەنجومەنی  هەمیشەیی 

وزەى  دەربارەى  ئەڵمانیا  و  یەکگرتووەکان 

لەنزیکەوە  ئێران لەشارى جنێف  ناوەکی لەگەڵ 

بەگوێرەى  هەبوو.  بەتورکیاشەوە  پەیوەندی 

دەرئەنجامەکانی ئەم دانوستانانە، ئێران پیتاندنی 

دەهێڵێتەوە  )%٥(دا  ئاستی  لە  خۆی  یۆرانیۆمی 
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ئەتۆمی واڵتەکەی  بەرهەمهێنانی  دامەزراوەی  و 

نێودەوڵەتیدا  پشکنینی  میکانیزمی  بەڕووی 

بڕیارانەدا،  ئەم  هەموو  بەرامبەر  لە  دەکاتەوە. 

ئێراندا  بەسەر  کە  سزایانەی  ئەو  ڕادەی 

سەپێنرابوو سووک دەبوو)Tanış, 2013(. دەکرا 

ئەرێنی  کاریگەریى  دانوستانانە  ئەم  دەرئەنجامی 

چونکە  لێبکەوێتەوە،  بەتورکیاوە  لەپەیوەندیدا 

ئێران لەپێگەى واڵتێکی دراوسێدایە بەم هۆیەوە 

لەگەڵ  و  کەمکرایەوە  ئەتۆمییەکانی  مەترسییە 

هۆکارێک  سزاکان  ئاستی  دابەزاندانی  ئەوەشدا 

و  ئابوورى  پەیوەندییە  باشتربوونی  بۆ  بوو 

 Otuzen,(نێوان هەردوو واڵتەکە بازرگانییەکانی 

 ٢٠١٣ ساڵی  لەڕووداوەکانی  کاتێک    .)2012:9

وەک  ڕێکخراوەکانی  و  گرووپ  دەبین  دەڕوانین 

دەوڵەتی  و  )پەیەدە(  دیموکراتی  یەکێتی  پارتی 

تورکیا  لەسنوورەکانی  عێراق-شام  لە  ئیسالمی 

پێناسەی  دیسانەوە  ئەمانەش  پەیدابوون، 

پەیوەندییەکانی نێوان تورکیا و ئێرانیان کردەوە. 

ئەگەری زیادبوونی چاالکی گرووپە ڕادیکاڵەکان و 

پەرەسەندنی ملمالنێ مەزهەبی و نەتەوەییەکان 
کاریگەرى  جێهێشتنی  هەمانکاتدا  لە  و  ئێران  لە 

بەهارى عەرەبی لەسەر دۆخی واڵتەکەى، ئێرانی 

واى  ئایدیایانە  ئەم  کردبوو.  نیگەران  بەتەواوى 

لە هەردوو واڵتەکە کرد لەبرى بەریەککەوتن بیر 

سووریا،  شەڕی  سەرەڕای  بکەنەوە.  لەڕێکەوتن 

هەردوو  فەرمییەکانی  کۆبوونەوە  و  سەردان 

واڵت لە ئاستی بااڵدا نموونەی هەوڵەکانیانن بۆ 

بەوەکالەتی  شەڕى  کە  کاتێکدا  لە  ئاشتەوایی. 

بوو،  بەردەوام  لەسووریا  ئێران  و  تورکیا 

عەبدوڵاڵ گوڵ سەرۆککۆمارى ئەو دەمی تورکیا 

کرد  ڕۆحانی  حەسەن  لە  گەرمی  پێشوازییەکی 

ئەمەش  کردبوو،  ئەنقەرەى  سەردانی  کە 

ڕەنگدانەوەى خواستی هەردوو دەوڵەتەکەبوو بۆ 

Hürri- )پاراستنی پەیوەندی با�شی دراوسێیەتییان

.)yet, 2014

قەیرانی سووریا: لەپرۆسەى ڕاپەڕینی گەلەوە 

بۆ شەڕى ناوخۆیی و ڕەنگدانەوەى لەسەر 

سیاسەتەکانی تورکیا و ئێران

لە دەرئەنجامی ئەو ڕاپەڕینە جەماوەرییانەى 

واڵتی  لەهەندێک  عەرەبییەوە  بەهارى  بەهۆى 

ئەم  داینەمۆى  هەڵدا،  سەریان  عەرەبیدا 

سووریاشدا  لە  )٢٠١١(دا  لەساڵی  ڕاپەڕینانە 

گەڕانەوە  کە  ئاستێک  گەشتە  و  بەدەرکەوت 

چەندین  تێپەڕبوونی  سەرەڕاى  بوو.  مەحاڵ  لێی 

کەچی  لەسووریا  پێکدادانەکاندا  بەسەر  ساڵ 

کەس  هەزاران  نەهاتووە،  بەدی  ئاشتی  هێشتا 

گیانیان لەدەستدا، ملیۆنان کەسیش ناچاربوون 

پێکدادانی  بەجێبهێڵن.  خۆیان  شوێنەکانی 

بەرژەوەندی دەوڵەتان لەسەر ئاستی نێو دەوڵەتی 

سووریابوو.  قەیرانی  قووڵبوونەوەى  هۆکارى 

بەدیهێنانی  لەپێناو  جیهانی  و  ناوچەیی  واڵتانی 

ئامانجەکانی خۆیاندا و بۆ دیاریکردنی ئاڕاستەى 

وەکالەتیان  بە  شەڕى  دۆخەکە  داهاتووى 

ئەو  بەرامبەر  لە  هەڵگیرساند.  لەناوچەکەدا 

دەوڵەتانەى کە پشتگیرى هێزەکانی ئۆپۆزسیۆنیان 

هەستان  دەوڵەتیش  هەندێک  دەکرد، 
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ئەسەد،  بەشار  ڕژێمی  هێزەکانی  بەیارمەتیدانی 

بۆیە ڕۆژ لەدواى ڕۆژ کاریگەریى توندوتیژییەکان 

.)Alterman, 2013:1(زیاتر دەبوو

کە  ناوچەییانەن  واڵتە  لەو  ئێران  و  تورکیا 

هەر لەسەرەتاى سەرهەڵدانی قەیرانی سووریاوە 

ڕووداوەکاندا  لە  ڕۆڵیان  چاالک  بەشێوەیەکی 

ڕاپەڕینەکانی  لەسەرەتاى  هەر  تورکیا  هەبووە. 

بەشار  ڕژێمی  گۆڕینی  هەوڵی  سووریاوە  خەڵکی 

ئەسەدی دا، یارمەتیدانی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی 

ڕۆڵی  دۆخەش  ئەم  دا.  سوریی  ڕژێمی  دژى 

هەم  تورکیا  سیاسەتەکانی  لەشێوەگرتنی 

ئاستی  لەسەر  هەم  و  ناوچەیی  ئاستی  لەسەر 

هەر  ئێرانیشە  هەرچی  هەبوو.  نێودەوڵەتیش 

ڕایگەیاند  ڕاپەڕینەکانەوە  سەرهەڵدانی  لەساتی 

و  دەکات  ئەسەد  بەشار  ڕژێمی  الیەنگیرى  کە 

ئاڕاستە  ئاقارەدا  بەو  سیاسەتەکانی  بڕیاریدا 

بکات. هەربۆیە ئەو ستراتیژ و پەیڕەوانەى هەردوو 

واڵت گرتوویانەتەبەر بۆ تێگەیشتن لە کاریگەریی 

نێوان  پەیوەندییەکانی  لەسەر  سووریا  قەیرانی 

تورکیا و ئێران گرنگن.

قەیرانی سووریا: لەپرۆسەى ڕاپەڕینی گەلەوە 

لەسەر  ڕەنگدانەوەى  و  ناوخۆیی  شەڕى  بۆ 

سیاسەتەکانی تورکیا و ئێران

کاریگەریى شەڕى ناوخۆیی سووریا لەسەر 

سیاسەتەکانی تورکیا

پەیوەندییەکانی  سووریاوە  قەیرانی  لەدواى 

و  وەستا  تەواوەتی  بە  سووریا  و  تورکیا  نێوان 

بەڕادەیەکی  ڕوویاندا  لەسووریا  پێشهاتانەى  ئەو 

کاتێک  دروستکرد.  تورکیا  بۆسەر  مەتر�شی  زۆر 

دەسەاڵتی  ژێر  کەوتە  سووریا  باکورى  خاکی 

و  نوسرە  بەرەى  پەیەدە،  وەک  گرووپەکانی 

خاکی  یەکپارچەیی  لەسەر  مەتر�شی  داعشەوە 

وابوو  ماناى  ئەمەش  دروستبوو،  سووریا 

بەسووریاوە  تورکیا  سنوورەکانی  ئاسای�شی 

مەترسییەوە.  کەوتوونەتە  جدی  بەشێوەیەکی 

پێکدادانە چەکدارییەکانی واڵتەکە پاڵی بەخەڵکی 

سڤیلیشەوەنا شوێنەکانی خۆیان جێبهێڵن. تورکیا 

لەسیاسەتی  پەیڕەوى  دوایانەش  ئەم  هەتاوەکو 

یەکێک  بووە  ئەمەش  دەکرد،  کراوە”   “دەرگای 

لە مەسەلە گرنگەکانی سیاسەتی دەرەکی تورکیا 

پەنابەرانی سورى سەریهەڵدا.  لێرەوە کێشەى  و 

پێشهاتانە  لەو  سەرنج  کاتێک  هەمانکاتدا  لە 

ڕوویاندا  واڵتەکەدا  لەناوخۆى  کە  دەدرێت 

کاریگەرییەکی  بابەتە  ئەم  ڕووندەبێتەوە  بۆمان 

ناوخۆییەوە  سیا�شی  پەیڕەوى  بەسەر  گرنگی 

ڕاگەیاندنی  لەگەڵ  تورکیا  لەکاتێکدا  هەبووە. 

سەربازییەکانی  پێکدادانە  ئاشتیدا  پڕۆسەى 

ناوخۆى واڵتەکەى وەستاند، پەیەدە سەریهەڵدا 

چەندین  ئەسەدیش  بەشار  ڕژێمەکەى  و 

سووریا  باکورى  کوردەکانی  بە  جیاوازى  بەڵێنی 

بڕوایەى  ئەو  گەیشتە  پەکەکە  لێرەشەوە  دا، 

لەالیەکی  بەهێزبووە.  لەهاوکێشەکاندا  دەستی 

نوسرە  یەکەمجاربەرەى  ئەگەرچی  دیکەوە، 

ئازادا  سووریاى  سوپای  لەگەڵ  هاوسۆزى 

هەبوو، بەاڵم دواتر پەیوەندییەکانی خۆى لەگەڵ 

قاعیدەوە  بە  پەیوەندی  و  پچڕاند  گرووپە  ئەم 
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بەرەى  وەک  هێزەکانی  بااڵدەستبوونی  کرد. 

لەپێناو  خەباتیان  و  لەسووریا  داعش  و  نوسرە 

مەتر�شی  هەستی  خۆیاندا،  ئایدۆلۆجیەکانی 

لێرەوە   .)Kohen, 2012( تورکیا خوڵقاند لەالى 

ئەو بانگەشانە سەریانهەڵدا کە تورکیا کۆمەکی 

و  دەکات  پەیەدە  لەدژى  جیهادییەکان  گرووپە 

لەنەخۆشخانەکانی  گرووپانە  ئەم  بریندارەکانی 

لەهەمانکاتدا  و  وەردەگرن  چارەسەر  تورکیا 

و  سەربازیى  یارمەتی  تورکیاشەوە  لەالیەن 

پێشهاتانە  ئەم  بۆیە  پێدەدرێت،  لۆجستییان 

تورکیایان  دەرەکی  سیاسەتی  لەسەرئاستی 

 Amberin Zaman, 2013( خستە ژێر فشارەوە

گەلێک  کاردانەوەی  لە  سووریا  قەیرانی    .)

دەگەڕێت،  ئازادیدا  و  ماف  بەدوای  کە  تێپەڕی 

گرووپە  سەرهەڵدانی  و  دروستبوون  لەدواى 

شێوەیە  لەم  پرسیارێکی  ئیتر  جۆراوجۆرەکان 

دەوڵەتێک  داهاتوو  دەوڵەتی  ئایا  کە  ئاراوە  هاتە 

بەقورسایی  ئیسالمی  بەشەریعەتی  پشتبەستوو 

سوننی دەبێت یاخود دەوڵەتێکی خاوەن پێکهاتەی 

بەشار  زیاتر  لەهەموانیش  دەبێت.  سکۆالریستی 

چونکە  بوو،  دۆخە  ئەم  سودمەندی  ئەسەد 

گرووپە  شەڕى  کە  دروستکرد  وەهاى  وێنایەکی 

توندڕەوە چەکدارەکان دەکات. بەهارى عەرەبی لە 

واڵتەکانی وەک لیبیا، میسر و سووریادا کاریگەریى 

خۆی پیشاندابوو لەم کاتانەشدا تورکیا یارمەتی 

برایانی مسوڵمان )ئیخوان موسلیمین( و گرووپە 

هاوشێوە پەیوەندیدارەکانی بەوانەوە دەدا، دواى 

بۆ  ڕایگەیاند  نێودەوڵەتی  هاوپەیمانی  ئەوەى 

بەزوویی  پێویستە  سووریا  بەشەڕى  کۆتاییهێنان 

هەڵوێستی  تورکیا  لێرەوە  بکەن،  دەستوەردان 

نێودەوڵەتیدا  کایەى  لە  و  هەڵبژارد  شەڕکردنی 

جیهادییە  گرووپە  لەتەنیشتی  شەڕکەرێک  وەک 

ڕادیکاڵەکانەوە شوێنی گرت.

و  ئەمریکا  )٢٠١٣(دا  ئەیلولی  مانگی  لە 

لە  سەربازیی  دەستێوەردانی  بڕیاریاندا  ڕووسیا 

سیاسەتەی  لەو  تورکیاش  و  نەکەن  سووریا 

سەرەڕاى  مایەوە.  تەنیا  بە  کردبوو  پەیڕەوی  کە 

کیمایی  چەکی  بەکارهێنانی  ئۆباما  باراک  ئەوەى 

ئاماژە  سور  هێڵی  وەک  سووریادا  لەشەڕى 

چەکی  سووریا  ئەوەش  دواى  کەچی  کرد،  بۆ 

ئەمریکاش  و   )BBC, 2016( بەکارهێنا  کیمایی 

ئەو  بەرامبەر  بەرجەستەى  کاردانەوەیەکی 

لەتورکیا  ڕەفتارەش  ئەم  نەبوو،  حاڵەتە 

لەو  تورکیا  ڕووبەڕووبوویەوە.  زۆرى  ڕەخنەیەکی 

کراوە  دەرگاى  لەسیاسەتی  پەیڕەوى  ماوەیەدا 

دەکرد، بەاڵم بەتێپەڕبوونی کات و ڕۆژانە ژمارەى 

دەکرد  لەزیادبوون  ڕووی  سورى  پەنابەرانی 
ڕووبەڕووى  نەیتوانی  بەتەنها  تورکیاش  بۆیە 
دووچارى  ئەمەش  و  ببێتەوە  پەنابەران  قەیرانی 

کێشەى ئابوورى کردەوە. لەبەرئەم هۆکارانە بوو 

یەکێتی  و  ئەمریکا  دەستێوەردانی  داواى  تورکیا 

داواى  و  کرد  ناوچەکەوە  لەبارەى  ئەورووپاى 

لێکردن بەم ئاقارەدا هەنگاوى پێویست بهاوێژن. 

لەدواى قەیرانی  پێشهاتانە  ئەم هەموو  ڕوودانی 

خستە  تورکیاى  دەرەکی  سیاسەتی  سووریاوە 

تاقیکردنەوەیەکی قوورسەوە.
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پێشهاتەکانی  تورکیاوە  لەڕوانگەى  ئەگەر 

لەساڵی  لەبەرچاوبگرین،  سووریا  قەیرانی 

)٢٠١١(دا کاتێک ڕووداوەکانی سووریا تەقینەوە 

دەسەاڵتدارانی تورکیا هەوڵیاندا بڕوا بە بەشار 

لەواڵتەکەیدا  چاکسازى  تاوەکو  بهێنن  ئەسەد 

بکات. وەزیرى دەرەوەى ئەو کاتی تورکیا ئەحمەد 
کاروبارى  بۆ  یاوەرى  شاندێکی  و  ئۆغڵو  داود 

دانوستانیان  بابەتەوە  ئەم  لەبارەى  دەرەکی 

سەرەڕای  ئەنجامدا.  ئەسەدا  بەشار  لەگەڵ 

ئەسەد  بەشار  کەچی  وتووێژانە،  ئەم  هەموو 

لەبەرچاوگرتنی  بە  نەدا،  چاکسازیی  بۆ  ملی 

لەو  ئۆپۆزسیۆن  بزووتنەوەی  کاردانەوەکانی 

بوو  بزوێنەر  فاکتەرى  یەکەمین  ئەمە  واڵتە، 

سووریادا  لەگەڵ  تورکیای  پەیوەندییەکانی  کە 

لەکۆتاییەکانی   .)Shadid, 2011( پێهێنا  کۆتایی 

ئەردۆگان  تەیب  ڕەجەب  )٢٠١١(دا  ساڵی 

لەسەردانێکیدا بۆ ئەمریکا جەختی لەوە کردەوە 

بۆ  ئەمریکا  یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  لەگەڵ 

سووریا  دۆخی  ناسەقامگیرى  بە  کۆتایهێنان 

پێکەوە هەوڵی چارەسەر دەدەن و پێکەوە جووڵە 

لەوە  جەختی  ئەردۆگان  هەمانکاتدا  لە  دەکەن. 

بەبڕیارێکی  پێکەوە  ئەمریکادا  لەگەڵ  کردەوە 

گەمارۆ  و  سزا  سەپاندنی  لەبارەى  هاوبەش 
بەسەر سووریادا گەیشتوون. هەروەها هیالری 

کلینتۆن، وەزیری دەرەوەی ئەوکاتی ئەمەریکا لەو 

پێیوابوو  و  باڵوکردەوە  بەیاننامەیەکی  دەمەدا 
توندوتیژی  بەبێ  لە سووریا  ڕژێم  دەبێت گۆڕانی 

لەژێر سەرکردایەتی تورکیا و کۆمکاری عەرەبیدا 

پێشهاتانەوە  ئەم  لەدواى  تورکیا  ڕووبدات. 

گریمانەیە  ئەو  لەسەر  و  هێنا  بەخۆى  بڕواى 

باوەڕى وابوو کە  سیاسەتەکانی شێوەى گرت و 
چۆن  وەک  دەڕوات.  هەر  ئەسەد  بەشار  ڕژێمی 

قەزافی  موعەمەر  الدانی  بەمەبەستی  لیبیا  لە 

تاوەکو  هەبوو  نێودەوڵەتی  دەستێوەردانێکی 

وەهابوو  باوەڕى  تورکیاش  الیاندا،  لەدەسەاڵت 

الدەبرێت.  ئەسەد  بەشار  شێوە  بەهەمان 

نزیکەى ٧٠ واڵتی ئەوروپی و عەرەبی بەشدارییان 
لەلوتکەى دۆستانی گەلی سووریا لە ئیستانبوڵ 

کرد و تورکیاش سەرپەرشتی ئەو لوتکەیەى کرد 

)BBC News Middle East, 2012(. ئامادەبوونی 

نەتەوە  پێشووی  سکرتێری  عەنان  کۆفی 

یەکێتی  بااڵکانی  بیرۆکراتە  و  یەکگرتووەکان 

ئەورووپا لەو لوتکەیەى باسکرا و ئامادەنەبوونی 

هەریەک لەواڵتانی ڕووسیا، چین، عێراق و ئێران لە 

لووتکەکەدا، لەو ڕووەوە گرنگە کە چۆن تورکیا 

سووریایەکی  بۆ  گەڕاوە  چارەسەرێکدا  بەدواى 

دواى  قۆناغەکانی  لە  کاتێک  ئەسەد.  بەشار  بێ 

ئەوە دەڕوانین، دەبینین کۆمەڵگەى نێودەوڵەتی 

یەکگرتووەکانی  ویالیەتە  هەموویانەوە  لەپێش 

دیپلۆماسییەوەن  چارەسەرى  بەدواى  ئەمریکا 
لەشەڕى  سەربازیى  دەستوەردانی  نایانەوێت  و 

ناوخۆى سووریا بکەن، ئەمەش لەو هۆکارانەبوو 

کە لەگەڵ خۆیدا شەڕى سووریاى درێژکردەوە، 

زیانمەندی  ئەگەر  ناسەقامگیریانەش  ئەم 

Öz- )تورکیاى لەسەر سنوورى سووریا زیاتر کرد

.)can, 2017
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سووریا  قەیرانەکانی  قووڵبوونەوەى  لەگەڵ 

ناوچەى  دروستکردنی  بۆ  تورکیا  داواکارییەکانی 

کۆچی  هەمانکاتدا  لە  مانەوە،  وەاڵم  بێ  ئارام 

بەلێشاوى سوورییەکان بۆ تورکیا واڵتەکەى خستە 

ئابوورى جدییەوە. ئەحمەد داود  بارگرانیەکی  ژێر 

ئۆغڵۆ لەپەیوەندیدا بەم ڕووداوەوە ئاماژەى بەوەدا 

گەورەى  ڕەهەندی  هێندە  سووریا  تراژیدیاى   “

بەم  کێشانەى  ئەو  لەگەڵ  کەتورکیا  وەرگرتووە 

هۆیەوە کەوتوونەتەوە ناتوانێت بەتەنها دەرەقەتی 

ناتوانێت  تورکیا  کە  وابوو  ماناى  ئەمەش  بێت”، 

لەڕووى ئابوورییەوە بەتەنها ئەو کێشانە چارەسەر 

بکات . دەکرێت ڕەفتارى خۆ بەدوورگرتنی ویالیەتە 

سەربازیى  لەدەستوەردانی  ئەمریکا  یەکگرتوەکانی 

جۆراوجۆر  فاکتەرى  کۆمەڵێک  بە  لەسووریا 

شیبکرێتەوە. یەکەمیان کاتێک بیر لەچارەسەرێکی 

دەکرێتەوە  تورکیا  بۆ  ئەسەد  بەشار  بێ 

کەشوێنی  دەسەاڵتەى  ئەو  زۆر  بەئەگەرێکی 

ئەسەد پڕدەکاتەوە دژى ئەمریکا و ئیسرائیل دەبێت 

بژاردەیە  ئەم  بەرامبەر  دورەپەرێزى  ئەمریکا  بۆیە 

هەڵبژارد. لە هەمانکاتدا لە تر�شی ئەوەى کە ڕەنگە 

لەکاتی یارمەتیدانی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی سووریا 

گرووپە  دەست  بکەوێتە  چەکانە  ئەو  بەچەک، 

ئەمریکاوە  بە  پاڵی  ئەمەش  ئایینییەکان،  توندڕەوە 

 Bila,(نا تەنها پاڵپشتی لۆجستی ئۆپۆزسیۆن بکات

 .)2012

کاتێک  پێشهاتانەدا،  ئەم  لەچوارچێوەی 

شیکاری پەیوەندییەکانی تورکیا و ئێران لەبارەى 

وشە  بەماناى  سووریا  ڕۆڵی  دەکەین،  سووریاوە 

واڵت  هەردوو  نێوان  پەیوەندییەکانی  ڕەوتی 

ئیسالمیی  شۆڕ�شی  لەگەڵ  هەر  دەکات.  دیاری 

وەک  سووریاى  ئێران  )١٩٧٩(وە،  ساڵی  لە  ئێران 

تورکیا  لەبەرامبەردا  قبوڵکرد  خۆى  هاوپەیمانی 

چاککردنەوەى  بە  دەست  )٢٠٠٠(دا  لەسااڵنی 

تورکیا  کرد.  سووریادا  لەگەڵ  پەیوەندییەکانی 

پەیوەندییەکانی  چاککردنەوەى  لە  هەرچەندە 

بەاڵم  کردبێت،  خەرج  وزەى  سووریادا  لەگەڵ 

هێشتا نەیتوانیوە ڕۆڵی سیا�شی، ئابوورى و ئایینی 

ئێران لەسووریا الواز بکات. کاتێک لە سیاسەتی 

دەرەکی ئێران لەم سااڵنەى دواییدا و لەڕۆژهەاڵتی 

ناوەڕاستدا دەڕوانین دیارترین کارى لەپێشینەى 

ئێران باڵوکردنەوەى سیاسەتی شیعەگەرییە. ئەم 

هەڵوێستەى ئێران ملمالنێکانی لەگەڵ تورکیادا 

لە  عێراق  داگیرکردنی  دواى  قووڵترکردۆتەوە. 

حکومەتێکی   )٢٠٠٣( ساڵی  لە  ئەمریکاوە  الیەن 

دروستبوو  عێراقدا  لە  لەئێران  نزیک  شیعی 

ئەمەش بەرژەوەندییەکانی تورکیاى لە ناوچەکە 

ئەوەى  بۆ  تورکیاش  مەترسییەوە.  خستە 

بەسەرنەیەتەوە  لەسووریا  عێراقی  دۆخی  هەمان 

لەخۆیدا.  نزیک  ئۆپۆزسیۆنەکانی  هێزە  یارمەتی 

هێندەى  نەیتوانی  تورکیا  ئەمەش  سەرەڕاى 

ئەو کۆمەکیانەى کە ئێران پێشکە�شی حیزبواڵى 

لەسووریا کرد، پێشکە�شی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکانی 

و  سیا�شی  یارمەتییە  بکات.  لەخۆى  نزیک 

لۆجستییەکانی تورکیا بۆ ئەو هێزانە سنووردار 

تورکیادا لەسووریا  لەچاو  ئێران  لەبەرئەوە  بوو. 

 Doğan,(بوو زیاتر  هەژموونێکی  و  هێز  خاوەن 
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بەو  تورکیا  ٢٠١٥ەوە  لەساڵی   .).)2016:3-4

لەسەرسنوورەکانی  هەڕەشە  کە  بیانوەى 

لەباکورى سووریاوە هەیە دەستی بەئەنجامدانی 

ئۆپەراسیۆن لەسەر سنوورەکان لەدژى داعش، 

سووریا  درێژکراوەى  وەک  کە  یەپەگە  و  پەیەدە 

پەکەکە ناسراون کرد.

هەبوون  دیکە  هۆکارى  هەندێک  هەڵبەتە 
پشتگیرى  بەچڕى  هێندە  ئێران  کرد  کەوایان 

لەناو  بکات.  سووریا  ڕژێمی  لەمانەوەى 

ئەوەبوو  قبووڵکراو  بیرۆکەى  ئێرانییەکاندا 

ئێرانە.  کەوتنی  ماناى  سووریا  کەوتنی  کە 

زاڵبوو  بەسەریاندا  بیرۆکەیە  ئەو  لەبەرئەوە 

بەماناى  سووریا  ئاسای�شی  دەستبەرکردنی  کە 

دەستەبەرکردنی ئاسای�شی ئێرانە. جگەلەوەش لە 

بابەتی سووریادا ئێران سەرنجی ڕووسیاى بۆالى 

بوو  یەکێک  ئەمەش  کرد،  کەمەندکێش  خۆى 

کرد.  زیاتر  ئێران  کاریگەریى  كە  پێشهاتانەى  لەو 

یەکێک دیکە لەو ڕەگەزانەى ئێرانی لەسووریادا 

وزەى  لەبارەى  بوو  ئێران  ڕێکەوتنی  بەهێزترکرد 

لەدەرئەنجامی  خۆرئاوادا،  لەگەڵ  ناوەکییەوە 

بەرەو  ئابوورییەوە  لەڕووى  ئێران  ئەمەشدا 

لەپێشووتردا وەک واڵتێک  ئێران  بوژانەوە چوو. 

ڕێکخراوە  کۆمەکی  کە  دەکرا  وێناى  لەخۆرئاوا 
لەشەڕى  کاتێک  بەاڵم  دەکات،  تیرۆریستییەکان 

وێناى  جەنگا  داعشدا  لەبەرامبەر  سووریادا 

واڵتەکە کەوتە جێگەیەکەوە کە شەڕى دژى تیرۆر 

کردووە. ئەم دۆخە هێزى ئێرانی لەناوچەکەدا زیاتر 

زووزوو  ڕۆژئاوادا  لەمیدیاى  تورکیا  کەچی  کرد، 

کۆمەکی  بەوەى  باڵودەکرایەوە  لەبارەوە  هەواڵی 

پێشکە�شی داعش کردووە، ئەمەش تابڵێی وێناى 

تورکیاى لەخۆرئاوا لەکەدار کرد. لەم دەمەشدا 

تورکیادا  سنوورەکانی  لەناو  دیسانەوە  پەکەکە 

و  کردەوە  چەکدارییەکانی  بەچاالکییە  دەستی 

سەرلەنوێ سەرنجی تورکیاى بۆ نێو خاکەکەى 

لەهۆکارەکان  دیکە  یەکێکی  ڕاکێشایەوە.  خۆى 

لەتورکیا  نزیک  ئۆپۆزسیۆنەکانی  هێزە  ئەوەبوو 

بەگوێرەى پێویست سەرکەوتوو نەبوون ئەمەش 

 Doğan,(کاریگەریى تورکیا لەسووریا الوازتر کرد

.)2016:4

ڕووداوانە  ئەم  تەواوى  لەبەرچاوگرتنی  بە 

دەردەکەوێت هەرچەندە پەیوەندییەکانی تورکیا 

ڕێگاى  و  جیاوازن  سووریادا  لەبابەتی  ئێران  و 

دەگرن،  لەخۆ  ناکۆک  و  جیاواز  چارەسەرى 

واڵت  هەردوو  بەرژەوەندیەکانی  لەبەر  بەاڵم 

ئەوە نابێتە لێکدانەوەیەکی دروست کەچاوەڕێی 

بکرێت.  هێزە  دوو  لەو  ڕاستەوخۆ  پێکدادانی 

پێکەوە وابەستەبوونی تورکیا و ئێران بەیەکتر و 

درێژەدان بە پەیوەندییەکانیان لەسەر سیاسەتی 

پەیوەندییەکان  دۆخی  وادەکات  براوە-براوە  

کە  ڕوونە  کاتێکدا  لە  وەستانەوە.  خاڵی  نەبەنە 

چارەسەر  کەمدا  ماوەیەکی  لە  سووریا  قەیرانی 

بەسەر  کە  تێچوونەی  و  بار  ئەو  بەاڵم  نابێت، 

تورکیا و ئێراندا سەپاندوویەتی تابڵێی جدییە. بۆ 

چارەسەری قەیرانی سووریا گرنگە تورکیا و ئێران 

ڕۆڵێک بگێڕن کە هەم ئاسای�شی واڵتانی ناوچەکە 

و هەم یەکپارچەیی خاکی سووریا بپارێزێت.
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کاریگەریى شەڕى ناوخۆی سووریا لەسەر 

سیاسەتەکانی ئێران

ڕژێمی  گرتنی  ئامانج  بە  لەدەرئەنجامی 

سیا�شی لەسووریا لەالیەن بەهارى عەرەبییەوە، 
لەڕووى  کە  سووریاوە  بەناوى  ئێران 

هەیە  زۆرى  گرنگییەکی  جیۆپۆلۆتیکییەوە 

کە  خۆى  ناوچەیی  سیاسەتی  واڵتەکەى،  بۆ 

گرتووە  لەخۆ  سەربازیی  ئاڕاستەى  کۆمەڵێک 

هەڵگیرسانی  لەساتی  هەر  ئێران  بەڕێوەبردووە. 

وەک  کێشەکەى  سووریاوە  ناوخۆى  شەڕى 

پێچەوانەوە  بە  نەبینی،  دەرەکی  سیاسەتێکی 

ئاسای�شی  بابەتێکی  وەک  ئامادەى  دۆخی 

 Uzun ve Ekşi,(نەتەوەیی و ناوخۆى لێکدایەوە

دیدگایەدا،  ئەم  لەچوارچێوەى   .)2017:215

ئێران هەر لەسەرەتاوە یارمەتی هێزە هاوپەیمانە 

خۆجێیەکانی خۆى لەسووریا دا. ئێران هەوڵیدا 

بخاتە  عەرەبی  بەهارى  کاریگەرییەکانی  کە 

دۆخەکە  مامەڵەى  ئەوەى  لەبرى  و  پەراوێزەوە 

تیرۆر  دژی  شەڕى  بۆ  بکات  ناوخۆ  شەڕى  وەک 

شەڕەی  ئەو  ژینگەى   .)Talla, 2017:7( گۆڕى 

جدی  زۆر  ئاستێکی  تا  کەوتەوە  سووریا  لە 

ئێران  دەرەوەى  سیاسەتی  لەسەر  کاریگەریى 
لەشەڕى  ڕوویەکەوە  لەچەند  ئێران  هەبوو. 
خۆى  مەبەستەکانی  و  ئامانج  سووریادا 

بەتێکچوون  ڕێگەنەدان  لەوانەش  دیاریکرد، 

لەگەڵ  پەیوەندی  یاساکانی  پێشێلکردنی  و 

هێزەکانی  سەربازیى  یارمەتیدانی  ئیسرایلدا، 

بیسەملێنێت  ئەوەى  لەپێناوى  ئەسەد  بەشار 

تواناى کۆنترۆڵکردنی واڵتەکەى  ڕژێمی سووریا 

خۆى هەیە، لە هەمانکاتدا مانەوەى ناوچەکانی 

ڕژێمدا،  کۆنترۆڵی  لەژێر  سووریا  ڕۆژئاواى 

جیۆپۆلەتیکەوە  لەڕووى  ناوچانە  ئەم  چونکە 

ئێران  لەخۆدەگرێت.  ئێران  بەرژەوەندی 

و  نەتەوەیی  ئاسای�شی  پاراستنی  لەپێناو 

شوێن  لەسووریا  ڕاستەوخۆ  بەرژەوەندییەکانی 

سەپاندنی  ئامانجی  گرت،  خۆى  پێگەى  و 

واڵتەکەى  کۆنترۆڵکردنی  و  هەژموون 

.)Talla, 2017:7-8(هەبوو

ئێران  ئایینی  ڕابەرى  و  پاسداران  سوپاى 

لەئاڕاستەکردنی  کاریگەرییان  خامنەیی  عەلی 

هەبوو.  سووریادا  لە  واڵتەکەیان  سیاسەتی 

یارمەتیدانی  بزوێنەرە  فاکتەرە  دوو  ئەم 
بەرەنگارى  و  بەرخۆدان  وەک  سووریاى 

واڵتەکەى  سیاسەتی  و  داوە  لەقەڵەم 

شێوەى  ئارگۆمێنتەدا  ئەم  لەچوارچێوەى 

گرت. ئێران پێیوابوو ڕووخاندنی ڕژێمی سووریا 

هاوپەیمانی  گرنگترین  لەدەستدانی  ماناى  بە 

کاتێکیش  بەتایبەت  ناوچەکە،  لە  دێت  خۆى 

ئەمە زیاتر کاریگەر دەبێت کە پەیوەندییەکانی 

سووریاوەیە.  ڕێگەى  لە  حیزبوڵاڵدا  لەگەڵ 

سیاسەتی  بەپێچەوانەى  هۆکارە  لەبەرئەم 

سووریای  ڕژێمی  الیەنگرى  دیکەوە  واڵتانی 

ئۆپۆزسیۆنەکانی  هێزە  ڕەخنەى  و  کرد 

لەو  یەکێک   .)Sinkaya, 2011:43(کرد

کاریگەرییان  کە  ڕووداوانەى  و  پێشهات 

قەیرانی  لە  ئێران  دەرەکی  سیاسەتی  لەسەر 
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یارمەتیدەرانەى  هەڵوێستی  هەبوو،  سووریادا 

واڵتانی  لەالیەن  بوو  ئۆپۆزسیۆنەکان  هێزە 

ئیسرائیل، سعودییە، ئەمریکا و واڵتانی دیکەى 

کەنداوى عەرەبی. بیرۆکەیەکی وەها لەئارادایە 

ئۆپۆزسیۆنەکان  هێزە  یارمەتیدانی  هۆکارى 

ئەو  الوازکردنی  بۆ  دەوڵەتانەوە  ئەم  لەالیەن 

ئێراندابوون  کاریگەرى  لەژێر  کە  دەوڵەتانەبوو 

بە  گەیاندن  زیان  ئامانجی  ڕێگەیەشەوە  لەم 

دیپلۆماتکارانی  لەالیەن  ئێران  هەبوو.  ئێرانیان 

کە  نەشاردەوە  ئەوە�شی  خۆیەوە  کاتەى  ئەو 

بەشار  ڕژێمەکەى  ڕووخانی  وایە  باوەڕیان 

بەرژەوەندییە  بە  پەیوەندی  بەتایبەت  ئەسەد 

 Sinkaya,(هەیە ئیسرائیلەوە  ناوچەییەکانی 

.)2012:10

دیکەى پشت  دیکەوە، هۆکارێکی  لەالیەکی 

ئەسەد  بەشار  ڕژێمی  لە  ئێران  پشتگیریکردنی 

هەبوو  ئێرانییەکانەوە  باوەڕەى  بەو  پەیوەندی 

یاخیبوونەکە  دەتوانێت  ڕژێم  پێیانوابوو  کە 

ئەم  پاڵنەرى  ئەوەى  بکات.  سەرکوت 

بیرۆکەیەى ئێران بوو، لەڕابردوودا ڕژێمەکەى 

ئەسەد توانیبووى چەندین ڕاپەڕین و قەیرانی 

سەرکوت  ببوونەوە  ڕووبەڕووى  کە  دیکە 

بوونی  کە  دەکردەوە  بیری  وەها  ئێران  بکات. 
چەکدارى  سوپاى  و  بەهێز  هەواڵگرى  یەکەى 

بەرپەرچدانەوە  تواناى  سووریا  ڕژێمی  بەهێزى 

سووریایان  یاخیبوونەکەى  سەرکوتکردنی  و 

و  پەرتەوازەیی  جگەلەوەش  دەبێت. 

لەسووریا  ئۆپۆزسیۆن  هێزەکانی  شپرزەیی 

سیستماتیکی  و  تەکنیکی  بەشێوەیەکی  کە 

لەالى  باوەڕەى  ئەو  نەدەکرد،  جووڵەیان 

سووریا  ڕژێمی  کە  دروستکرد  ئێرانییەکان 

  .)Sinkaya, 2011:44-45(سەرکەوتوو دەبێت

هەرماوەیەکی کورت لەدواى دەستپێکردنی 

و  ئۆپۆزسیۆن  هێزە  هەڵمەتەکانی  و  چاالکی 

دەستی  ڕاستەخۆ  ئێران  سووریا،  ناڕازییەکانی 

ئەمنی،  ئابووریی،  یارمەتی  بەپێشکەشکردنی 

سووریا  بە  جۆراوجۆر  کۆمەکی  و  دیپلۆما�شی 

پەڕلەمانی  )٢٠١١(دا  یەکەمی  لەکانوونی  کرد. 

بازرگانی  ساڵ  پێنج  ماوەی  بۆ  بڕیاریدا  ئێران 

ماوەیەکی  پاش  و  بکات  سووریادا  لەگەڵ  ئازاد 

واژۆى  واڵتەکەدا  هەردوو  لەنێوان  کورتیش 

پشت  ئامانجی  کرا.  ئازاد  بازرگانی  ڕێکەوتنی 

کاریگەرییە  کەمکردنەوەى  ڕێکەوتنامەکەش 

بوو  گەمارۆیانە  ئەو  پشت  ئابوورییەکانی 

وەها  سەپێنرابوو.  سووریادا  بەسەر  کە 

قەیرانی  سەرهەڵدانی  لەساتی  دەخەمڵێنرێت 

سووریاوە ئێران بەبڕى زیاتر لە ١٠٠ ملیار دۆالر 

 Sinkaya,(یارمەتی پێشکەش بە سووریا کردبێت

2017:56(. کاتێک ئێران هەوڵی دەستەبەرکردنی 

�شێ  لە  ئەمەى  دەدا  سووریا  بۆ  ئەمنی  یارمەتی 

یارمەتیدانی  یەکەمیان،  جێبەجێکرد.  ڕووەوە 

بۆ  سەربازیى  پێداویستی  و  چەک  بە  ڕژێم 

ئۆپۆزسیۆنەکان.  و  ناڕازى  هێزە  سەرکوتکردنی 

تەکنیکی  یارمەتی  پێشکەشکردنی  دووەم، 

بە  ڕاوێژکارییەوە  دەستەى  ناردنی  لەڕێگەی 

ڕژێمی  ئەمنییەکانی   هێزە  یارمەتیدانی  ئامانجی 



153

No.5, October 2022

و  ئێرانی  سەربازانی  ناردنی  سێیەمیان،  سووریا. 

شەڕکردن  بۆ  ئێران  لە  نزیک  میلیشیاکانی  هێزە 

Ansa- ئۆپۆزسیۆنەکان و  ناڕازى  هێزە  دژى  )لە 

ڕوانگەى  لە  ئەگەر   .)ri ve Tabrizi, 2016:4

قۆناغەى  ئەم  سیاسەتەکانی  دیپلۆماسییەوە 

لەالى  سەرەکی  پر�شی  لەبەرچاوبگرین،  ئێران 

دەستێوەرنەدانی  لەسەر  بووە  کارکردن  ئێران 

ڕایگەیاند  ئێران  سووریا.  دۆخی  لە  دەرەکی 

لەپێناو قووڵنەبوونەوەى قەیرانەکەدا پێویستە 

واڵتانی ناوچەکە بەمەبەستی چارەسەر لەسەر 

چارەسەرەکەش  کۆببنەوە.  گفتوگۆ  مێزى 

پێکەوەیی  کارکردنی  بۆ  ئێرانەوە  دیگاى  لە 

بوو  بریتی  ناوچەییدا  هاوکارى  لەچوارچێوەى 

ئەسەد،  بەشار  ڕژێمی  مانەوەى  و  پاراستن  لە 
دژى  بەرەى  کە  واڵتانەى  ئەو  دوورخستنەوەى 

-ئێرانن و یارمەتی هێزە ئۆپۆزسیۆنەکان دەدەن)

.)Sinkaya, 2012:17-18

ئەم  هەموو  لە  تێگەشتن  لەسەربنەماى 

شتانە، بەردەوامی هاوپەیمانی �شی ساڵەى نێوان 

ناوچەکەدا  لە  بەرەنگارى  و سووریا هێڵی  ئێران 

پەیوەندییانەى  ئەو  بەتایبەت  دروستکرد. 

چەکدارەکانی  گرووپە  و  حیزبوڵاڵ  لەگەڵ  ئێران 

بەردەوامبوونی  بۆ  بەستوویەتی  فەلەستیندا 
کارى  خستە  سووریاى  ئاسای�شی  هێڵە  ئەم 

دەکردەوە  بیری  وەها  ئێران  خۆى.  لەپێشینەیی 

و  سووریا  لە  ئەسەد  بەشار  ڕژێمی  گۆڕانی  کە 

بۆ  خۆرئاوا  الیەنگرى  حکومەتێکی  هاتنەکایەى 

سەر دەسەاڵت مەتر�شی بۆ سەر ئاسای�شی ئێران 

هۆشیاربوو  دۆخە  بەو  بەرامبەر  ئێران  دەبێت. 

کە ناتوانێت ڕاستەوخۆ شەڕ لەگەڵ زلهێزەکانی 

ڕۆژئاوادا بکات، بۆیە بە کەڵک وەرگرتن لەهێزە 

بەوەکالەتی  شەڕى  مورتەزەقەکان  و  میلیشیا 

ئێران  هۆیەوە  بەم  کرد.  سووریادا  خاکی  لە 

ئاسای�شی  بابەتی  وەک  کێشەکەى  ڕاستەوخۆ 

سیاسەتی  و  لێکدایەوە  خۆى  نەتەوەیی 

کۆمەکییەکی  جۆرە  هەموو  پێشکەشکردنی 

بەڕژێمی سووریا پەیڕەوکرد.

ئەنجام

و  ئێران  مێژووییەکانی  پەیوەندییە  کاتێک 

لێکۆڵینەوە  نەشتەرى  دەخەینەبەر  تورکیا 

هێڵێکی  لەسەر  پەیوەندییەکان  دەبینین 

نزمی  و  بەرزى  و  نەڕۆیشتوون  ڕاستەوانە 

کۆمارەوە  سەرەتاى  لەسااڵنی  بینیوە.  بەخۆوە 

لەساڵی  ئێران  ئیسالمیی  شۆڕ�شی  هەتاوەکو 

دۆستانە  بەشێوەیەکی  پەیوەندییەکان   ١٩٧٩

ئیسالمییەوە  شۆڕ�شی  لەدواى  بەڕێوەچوون. 

بەهەڕەشە  یەکتریان  ئێران  هەم  و  تورکیا  هەم 

لە  یەکێکە  ئەمەش  و  بینیوە  خۆیان  سەر  بۆ 

لەسەر  کاریگەریى  فاکتەرانەى  ئەو  گرنگترین 

ڕەوتی پەیوەندییەکان هەبووە. بەتایبەتی کاتێک 

لەسااڵنی نەوەدەکاندا ئێران کۆمەکی پێشکە�شی 

لەباکورى  تورکیا  کاتێکیش  دەکرد،  پەکەکە 

لەالیەن  ئەنجامدەدا  ئۆپەراسیۆنی  عێراق 

سەرزەنشت  بەتوندی  دەمەدا  لەو  ئێرانەوە 
ئێران سەنگەرى  لێرەدا بەڕوونی دەرکەوت  کرا، 

لەتورکیا گرتووە.
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هەردوو  )٢٠٠٠(دا  لەسااڵنی  بەاڵم 

پراگماتیستییەوە  لەدیدگایەکی  واڵتەکە 

بەرەوپێشبردنی  بژاردەى  و  لێکنزیکبوونەوە 

پەیوەندیە  کرد.  پەسەند  پەیوەندییەکانیان 

لەگەڵ  تورکیا  سیاسییەکانی  و  ئابووریى 

ئەرێنیانە  بەشێوەیەکی  خۆرئاوادا  واڵتانی 

بەاڵم  هەبووە،  ئێران  لەسەر  ڕەنگدانەوەى 

فاکتەرى بنەڕەتی کە پاڵی بە لێکنزیکبوونەوەى 

ئاسای�شی  بابەتی  ناوە  الیەنەکە  هەردوو 

چڕبوونەوەی  لەوەش  جگە  سەربازییە. 

ڕۆژهەاڵتی  لەسەر  سیا�شی  بارودۆخی 

قۆناغانەدا  لەم  ناوەڕاست-ئۆراسیا 

باشترکردنی  لە  هەبوو  گەورەى  کاریگەرییەکی 

واڵتانی  لەگەڵ  تورکیا  پەیوەندییەکانی 

گەمارۆیانە  ئەو  دژى  تورکیا  ناوچەکەدا. 

وزەى  کێشەى  بەهۆى  کە  وەستایەوە 

جەختیان  ئێران،  سەر  خرایە  ئەتۆمییەوە 

لەو شێوەیە  بڕیارێکی  ئەوە کردەوە کە  لەسەر 

بەڕاست  ناوچەکە  داهاتووى  و  ئاسایش  بۆ 

تورکیا  هەڵوێستەکەى  بێگومان  نابینن. 

زیادبوونی  پاراستنی  لە  بابەتەوە  ئەم  لەبارەى 

ئێراندا  لەگەڵ  بازرگانییەکانیەوە  قەبارەى 

لەو  دیکە  یەکێکی  گرتووە.  سەرچاوەى 
بڕیارى  دژى  تورکیا  وایکرد  کە  هۆکارانەى 

بوەستێتەوە  ئێران  سەر  سزاکانی  سەپاندنی 

لەبارەى  بوو  دەوڵەتان  کۆبوونەوەى  بەهۆى 

قۆرغکردنی  و  نەوتەوە  نرخی  دیاریکردنی 

ئێران  هاوکارییەکانی  هاوکات  بوو.  نەوتەکە 

ڕێکخراو  لەدژی  تورکیا  ئۆپەراسیۆنەکانی  لە 

ماوەیەدا  لەم  چەکدارییەکان  گرووپە  و 

نێودەوڵەتیدا  گۆڕەپانی  لە  تورکیای  پشتیوانی 

مسۆگەر کرد.

پەیوەندییە دوو قۆڵیانەى  ئەو  با�شی  ڕەوتی 

پێشهاتەکانی  نەخایاند،  درێژەى  باسکران  کە 

لەسەر  موشەکی  سیستەمی  جێگیرکردنی  وەک 

لەدواى  سووریا  قەیرانی  و  تورکیا  سنوورەکانی 

بەشێوەیەکی  عەرەبی  بەهارى  سەرهەڵدانی 

بەردەوامی  لەسەر  کاریگەریى  نەرێنیانە 

ئەو  تەواوى  بەجێهێشت.  پەیوەندییەکان 

پێشهاتانەى ڕوویاندا نەیانتوانی پەیوەندییەکانی 

بهێنن،  پچڕان  خاڵی  تاوەکو  تورکیاى  و  ئێران 

پەیوەندییەکان  بەاڵم الیەنە جیاوازەکانی ڕەوتی 

سیستەمەوە  و  ئەمنی  شوناس،  لەڕووى 

لەسەر  دەرکەوت  و  بوویەوە  ڕوون  بەتەواوەتی 

هاوکێشانە  ئەم  هەستیار  زۆر  بنەمایەکی 

ئاڕاستەى  بە  تورکیا  ویستی  بونیادنراون.  

جێهێشتنی دەسەاڵت لەالیەن بەشار ئەسەدەوە 

سەربازى،  لەڕووى  ئێران  پشتگیریکردنی  و 

لە  بەرگریکردنی  و  لۆجستییەوە  و  دیپلۆما�شی 

زیاتر  واڵتەکەى  هەردوو  نێوان  گرژى  سووریا 

کرد. 

لە  ئەسەد  بەشار  شکستی  لە  ئێران   

دەترسا،  ڕژێمەکەى  گۆڕانی  و  سووریا 

لەناوچەکەدا  خۆى  هەژموونی  چونکە 

و  مەزهەبی  جیاوازى  ئەگەر  لەدەستدەدا. 

شیعی  ئێرانی  دەبینین  بگیرێت  لەبەرچاو  تائیفی 
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شیعەى  ئەسەدی  بەشار  ڕژێمی  پشتگیرى 
لەڕووى  تورکیاشە  هەرچی  و  دەکات  نوسەیرى 
پشتگیرى  و  مسوڵمانە  سوننەى  مەزهەبیەوە 

بۆیە  دەکات،  سوننییەکان  ئۆپۆزسیۆنە  هێزە 

جیاوازە  مەزهەبییە  هێزە  دوو  ئەم  پێکدادانی 

تورکیا  نێوان  ملمالنێکانی  و  ئاڵۆزی  و  گرژی 

تورکیا  و  ئێران  ئەگەرچی  کرد.  زیاتر  ئێرانی  و 

لەسەر  سەقامگیر  پەیوەندییەکی  نەیانتوانیوە 

بنەماى متمانەکردن بەیەکتر بونیادبنێن، بەاڵم 

بەهۆى ئەو ڕاستییەى کە هەردووال پێویستیان 

هەردوو  سیاسییەکانی  پەیوەندییە  بەیەکترە 

واڵتەکە نەپچڕا.

بۆ  ئێران  و  تورکیا  ناوبەناوى  کۆبوونەوەى 

هەستکردنی  سووریا،  کێشەى  چارەسەرکردنی 

دیکە،  دەوڵەتانی  هەڕەشەی  مەتر�شی  بە  ئێران 

پەیوەندییە  پاراستنی  و  درێژەدان  بۆ  ویستی 

بازرگانییەکانی لەگەڵ تورکیادا بەتایبەت کاتێک 

بەهۆى گەمارۆ و سزاکانەوە ئابوورییەکەى الواز 

دەستەبەرکردنی  بۆ  تورکیاش  ویستی  بووبوو، 

لە  سووریادا  لەگەڵ  سنوورەکانی  ئاسای�شی 

سەرەڕاى  کە  فاکتەرانەبوون  ئەو  گرنگترین 

ئەو  پەیوەندییەکانی  وایکرد  گرژییەکان  هەموو 

دوواڵتە بەردەوام بێت. 

لەسەر  سووریا  قەیرانی  ڕەنگدانەوەى 

ڕوانگەى  لە  بەتایبەت  تورکیا  سیاسەتەکانی 

زۆر  بەڕادەیەکی  سنوورەکانەوە  ئاسای�شی 

توندوتیژ  ڕێکخراوى  چەندین  هەبوو.  کاریگەریى 

لە  دەسەاڵت  بۆشایی  ئەنجامی  لە  ڕادیکاڵ  و 

سنوورەکانی  ئاسای�شی  و  دروستبوون  سووریادا 

تورکیایان خستە ژێر مەترسییەوە. لە هەمانکاتدا 

بەهۆى ئەو پێکدادانانەى لە ناوچەکەدا ڕوویاندا 

و  هێنا  پەنایان  تورکیا  بەرەو  سووریا  خەڵکی 

ئەمەش کێشەى پەنابەرانی سووریى دروستکرد. 

ئەم کێشەیە بەشێوەیەکی جدی کاریگەرى کردە 

ئەم  تورکیا.  دەرەوەى  و  ناوخۆ  سیاسەتی  سەر 

تورکیا  پەیوەندییەکانی  خستە  گرژى  قەیرانە 

دیکەوە  لەالیەکی  ئەورووپاوە،  یەکێتی  واڵتانی  و 

جەختکردنەوە و سووربوونی بەردەوامی تورکیا 

لەسەر سووریایەکی بێ بەشار ئەسەد، کاریگەریى 

کردە سەر پەیوەندییەکانی تورکیا لەگەڵ ئێراندا، 

لە دەرەنجامدا تورکیا بووە واڵتێک لە کایەى نێو 

هەستی  بەقووڵی  و  مایەوە  بەتەنها  دەوڵەتیدا 

بەقوورسایی قەیرانەکە لەسەرشانی خۆى کرد.

و  ئێران  پەیوەندییەکانی  دەبینرێت  وەک 

تورکیا سەرەڕاى هەموو کێشەکان نەگەیشتۆتە 

واڵتەکە  هەردوو  لەمەشدا  وەستان.  حاڵەتی 

لەهەندێک بابەتدا سوودیان لەیەکتر وەرگرتووە. 

ماوەیەکی  لە  سووریا  قەیرانی  ڕوونبوویەوە  کە 

کورتدا چارەسەر نابێت و کێشەکە ڕەهەندێکی 

تورکیا  زۆر گرنگە  بۆیە  نێودەوڵەتی وەرگرتووە، 

بنوێنن.  هاوبەش  هەڵوێستێکی  پێکەوە  ئێران  و 

ئەو  لەالیەن  ناوچەکە  کێشەکانی  دیاریکردنی 

کاریگەریى  و  لەناوچەکەدان  کە  واڵتانەوە 

سوودێکی  لەداهاتوودا  لەسەرە  کێشەکەیان 

زیاترى بۆ ئەم جوگرافیایە دەبێت لەبرى ئەوەی 

لەالیەن زلهێزە دوورەدەستەکانەوە دیارى بکرێت.
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تورکیا هەیە، بەاڵم تەرکیز لەسەر شیعەگەریی 

و بابەتی بەرگری لە عێراق، بووەتە هۆکارێک تا 
کولتووری  دیپلۆماسیی  دیکەی  دەرکەوتەکانی 

تێڕوانینێکی  بە  تورکیا  بەرامبەردا  لە  نەبینرێت. 

توانیویەتی  هەلپەرستانە  و  بەرژەوەندیخوازانە 

بە پالن و بەرنامەڕێژییەکی ورد بە کەڵکوەرگرتن 

دیپلۆماسیی  کوردی،  ئەدەبیاتی  و  زمان  لە 

بابەتی  گەشتیاریی،  گەشەپێدانی  میدیایی، 

قازانجی  ...هتد،  و  پەروەردەیی  و  زانستی 

لێوەرگرتووە و دزەیەکی زیاتری لە عێراق کردووە. 

 – وەسفی  شێوازی  بە  داتاکان  تاوتۆیکردنی 
بە شێوازی  بابەتەکان  و کۆکردنەوەی  شیکاریە 

کتێبخانەییە.

.........................................................

دیپلۆماسیی  سەرەکییەکان:  کلیلە وشە 

تورکیا،  ئێران،  عێراق،  نەرم،  هێزی  کولتووری، 

نیوعوسمانیگەرایی )نیوعوسمانیزم(.

.........................................................

بەرایی 

هێر�شی ئەمریکا بۆ سەر عێراق لە ساڵی 2003 

و لێکەوتەکانی، لە دوای کۆتایهاتنی شەڕی سارد 

ڕۆژئاوای  ناوچەی  ڕووداوی  گرنگترین  ئێستا  تا 

ئاسیایە. عێراق وەکو یەکەمین واڵتی عەرەبی کە 

ساڵی 2003 کەوتە دەستی ئەمریکا، لە ماوەیەکی 

ناوچەیی  ملمالنێی  ناوەندی  بە  بوو  کورتدا 

قازانجی  و  ڕوانگە  کە  ئەکتەرانەی  ئەو  نێوان 

پوختە

لێکۆڵینەوەی  توێژینەوەیە)5(،  ئەم  ئامانجی   

نێوان  کولتووری  دیپلۆماسیی  بەراوردکاریی 

حکومەتی  ڕووخانی  دوای  لە  تورکیایە  و  ئێران 

سەرەکی  پرسیاری  عێراق.  لە  حسێن  سەدام 

دەرکەوتە  کە  ئەمەیە  توێژینەوەیە  ئەم 

ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی  کاریگەرییەکانی 

 2003-2020 ساڵەکانی  لە  عێراق  لە  تورکیا  و 

لەسەر چ بنەما و ڕوانگەیەک بووە؟

دیپلۆماسیی  کە  ئەمەیە  گریمانە 

بەدواوە   2003 لە  عێراق  لە  ئێران  کولتووری 

و  بەرگری  تەوەری  شیعەگەریی،  ڕوانگەی  لە 

واڵتی  کیانی  و  سەروەریی  )هەبوونی  ئێرانشاری 
کولتووری  دیپلۆماسیی  بەرامبەر  لە  ئێران( 

تورکی  ناسیونالیزمی  تێڕوانینی  بە  تورکیا 

ئاراوە.  هاتووەتە  نیوعوسمانیگەرایی،  و 

دەوڵەتانە  لەم  یەک  هەر  بنەمایە  ئەم  لەسەر 

و  نەرم  هێزی  ڕوانگەی  بە  هەوڵدەدەن 

لە  دەستتێوەردانیان  کولتووری  دیپلۆماسیی 

تورکیا  و  ئێران  بوارەدا  لەم  بکەن.  زیاتر  عێراق 

و  هەڕەشە  دەرفەت،  هەلومەرج،  خاوەن 

بۆ  خۆیانن  بە  تایبەت  جۆربەجۆری  ئامرازی 

لە  کولتووریان  دیپلۆماسیی  بەرەوپێشبردنی 

ئەوەمان  توێژینەوەکە  دەستکەوتەکانی  عێراق. 

بارودۆخ،  بواری  لە  ئێران  کە  دەخاتەڕوو  بۆ 

لە  لەبارتری  پێگەیەکی  ئامرازەکانی،  و  دەرفەت 

)5( ناونیشانی توێژینەوەكە بە فار�شی بریتییە لە مطالعه تطبیقی دیپلما�شی فرهنگی ایران و ترکیه در عراق ) 2003 تا 2020 (، فصلنامه علمی مطالعات 
روابط بین املللدوره 15 ، شماره 1 ، شماره پیاپی )57 (، بهار 1401 ، ص 56  27
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جیاواز و ناکۆکیان هەبوو. هاتنی واشنگتۆن بۆ 

دڵەڕاوکێ  گەورە،  ڕۆژهەاڵتی  پالنی  و  ناوچەکە 

تورکیای  و  ئێران  تایبەت  بە  ناوچەییەکان  هێزە 

گۆڕانکارییەکانی  بەردەوامی  لە  لێکەوتەوە. 

گۆڕەپانی  لە  گۆڕانکارییەکان  فۆرمی  عێراق، 

سیاسەت و شێوازی دەسەاڵتداری و پێکهاتەی 

حکومەتی نوێ، بە ڕۆڵی بەرچاوی شیعە و کورد، 

عەرەبە  هەمیشە  کە  ئەوەی  پێچەوانەی  -بە 

قۆناغێکی  بوون-  دەسەاڵتدار  سوننەکان 

دژایەتی  هەڵکردن،  پێکەوە  هاوکاری،  لە  نوێ 

لەم  جۆراوجۆرەکان  هێزە  و  ئەکتەر  دزەی  و 

لە ساڵەکانی دوای  بێگومان  واڵتە دەستیپێکرد. 

ئێران  دراوسێی  گرنگترین  بە  بوو  عێراق   2003

لە  واڵتە.  ئەو  دەرەوەی  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە 

ئەمنییەوە،  لە ڕوانگەی  الیەکەوە گرنگی عێراق 

بووە هۆکار تا ئێران بە ڕوانگەیەکی تایبەت چاو لە 

گۆڕانکاری و هەڵسووکەوتەکانی دەوڵەتی عێراق 

هەبوونی  لەبەر  عێراق  الیەکیترەوە  لە  بکات؛ 

زۆرینەی دانیشتوانی شیعە و شوێنە پیرۆزەکانی 

لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بۆ  مەزهەبە،  ئەم 

بواری کولتووری و شوناسەوە گرنگییەکی ئیجگار 

زۆری هەیە. عێراق لە دوای ساڵی 2003 جگە لە 

فاکتەرە کاریگەرییەکانی پێکەوەلکاوی کولتووری، 

بوو بە ناوەندی قوواڵیی ستراتێژیکی هێزی ئێران 

لە ڕۆژئاوای ئاسیا. بەتایبەت دوای دەستپێکردنی 

بازنەی  ، عێراق وەکو   2011 لە  قەیرانی سووریا 

گرنگییەکی  دیمەشق  لەگەڵ  ئێران  پەیوەندی 

زیاتری پێدرا.

و  دەرفەت  کە  ئێران  پێچەوانەی  بە 

بەستێنێکی گونجاوی بۆ دزەکردن و پەرەسەندن 

بە  زۆر  تورکیا  دەوڵەتی  هەبوو،  عێراقدا  لە 

لە  کوردی  دەوڵەتێکی  دامەزراندنی  لە  توندی 

بۆ  شوێنێک  بە  بەردەوام  کە  عێراق  باکووری 

مانەوە و خۆ بە ڕێکخستنکردنی حیزبی کرێکارانی 

نیگەرانبوو.  دەبات،  ناوی   )PKK( کوردستان 

دوای  لە  نیگەرانییانە،  ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە 

گەشەپێدان  و  داد  حیزبی  دەسەاڵتداری 

گەورە  وەرچەرخانێکی  لە  ئەنقەرە   ،)AKP(

کەڵکوەرگرتن  و  بازرگانی  ڕێگای  لە  بڕیارێدا 

لەگەڵ  خۆی  پەیوەندییەکانی  نەرم،  هێزی  لە 

گشتی  بە  درووستبکات.  هەرێم  حکومەتی 

2003 بوو بە ناوەندی سەرنجی  عێراق لە دوای 

لە  تورکیا و هەر دوو واڵت  و  ئێران  دیپلۆما�شی 

پەیوەندیە  لە  پانتاییەک  جۆربەجۆر،  ئاستی 

هەولێر  و  بەغداد  لەگەڵ  دیپلۆماسییەکانیان 

دەستپێکرد. یەکێک لەو بوارانەی کە هەر دوو 

واڵتی ئێران و تورکیا بۆ دزەی زیاتری خۆیان لە 
هێزی  گۆڕەپانی  بوو،  لەسەر  تەرکیزیان  عێراق 

لەگەڵ  بووە؛  کولتووری  دیپلۆماسیی  یان  نەرم 

ئەمەشدا چۆنییەتی بەرەوپێشچوونی پالنەکانی 

ئەم دوو واڵتە لە بواری دیپلۆماسیی کولتووری. 

و  سەرنج  جێگای  بووەتە  کەمتر  بوارە  ئەم 

خستنە بەربا�شی توێژەران.

باس  گرنگە  بابەتە  ئەم  توێژینەوەدا  لەم   

دەکرێت کە فاکتەرە کاریگەرییەکانی دیپلۆماسیی 

لە  عێراق  لە  تورکیا  و  ئێران  واڵتانی  کولتووری 
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و  بنەما  چ  لەسەر   2018 تا   2003 ساڵەکانی 

ڕووانگەیەک بەڕێوەچووە؟ گریمانە ئەمەیە کە 

لە ساڵی  لە عێراق  ئێران  دیپلۆماسیی کولتووری 
بەرگری  تەوەری  پەیوەندی  ڕوانگەی  بە   2003

)میحوره ی مقاومەت( و ئێرانشاری لە بەرامبەر 

ڕوانگەی  بە  تورکیا  کولتووری  دیپلۆماسیی 
نیوعوسمانیگەری  و  تورکی  ناسیۆنالیزمی 

شرۆڤە دەکرێت. ئەم توێژینەوە بە تێڕوانینێکی 
شێوازی  لە  کەڵکوەرگرتن  بە  و  بەراوردکاریانە 

بابەتەکان  کۆکردنەوەی  شیکارییانە.   – وەسفی 

بە شێوازی کتێبخانەییە.

پێشینەی توێژینەوە

»ئەحمەدی دوست محەمەدی و هاوکارانی« 

»دیپلۆماسیی  کتێبی   )2016( )١٣٩٥ک.ه( 

کولتووری کۆماری ئیسالمیی ئێران خوێندنەوەی 

کتێبە  ئەم  نووسیوە.  عێراق«  کۆماری  بابەتی: 
کۆماری  کولتووری  دیپلۆماسیی  گۆڕەپانی  لە 

کە  کتێبانەیە  دەگمەن  لەو  ئێران  ئیسالمیی 

فاکتەرە  لە  تێگەیشتن  و  خوێندنەوە  لە  جگە 

و  شێواز  دیپلۆماسیە،  ئەم  فۆرمدەرانەی 

لە  پراکتیکیزەکردنی  و  بەکارهێنان  چۆنیەتی 

عێراق خستووتە بەرباس.

جەوادی  جەعفەر  »محەممەد 

لە   )2019(  )١٣٩١( هاوکارانی  و  ئەرجومەند« 
گوتارێکدا بە ناونیشانی »دیپلۆماسیی کولتووری 

ئێران لە عێراق و ئاسۆی داهاتوو لە پەیوەندی 

ڕوانگەی  لە  تا  هەوڵدەدات  واڵت«  دوو 

و  ئێران  پەیوەندی  کولتووری،  دیپلۆماسیی 

بخاتە  ڕژیم،  گۆڕینی  و   2003 دوای  عێراق 

»ئیمام  و  ئەردەبیلی«  `»عەزیمزادەی  بەرباس. 

گوتارێکدا  لە   )2017(  )١٣٦٩( جومعەزادە« 

نوێی  سیاسەتی  »پێکهاتەگەرایی  ناونیشانی  بە 
دەرەوەی تورکیا و ڕکابەریکردن لەگەڵ کۆماری 

ئیسالمیی ئێران« بە لێکۆڵینەوە لەسەر بنەمای 

سیاسەتی دەرەوەی حیزبی داد و گەشەپێدان و 

پێوانەکانی نیوعوسمانیگەرایی )نیوعوسمانیزم( 
گرتنەبەری  و  بەدواداچوون  بڕوایەدایە  لەو 
کولتووری  دزەی  زیندووکردنەوەی  سیاسەتی 

لەگەڵ  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  لە  تورکیا 

ئێران  هەمیشەییەکانی  و  کۆن  دزە  گۆڕەپانی 

بەریەکدەکەون. لەم گوتارەدا هۆکار و چۆنییەتی 

باسدەکرێت.  قازانجەکانی  و  بەرکەوتنە  ئەم 

کەسێکیتر  چەند  و  شەبکەالیی«  »عینایەتی 

»لێکۆڵینەوەی  گوتاری  لە   )2015(  )١٣٩٤(

بەراوردکاری دیپلۆماسیی گشتی ئێران و تورکیا 
ئاسۆی  لە  تا  لە عێراق و سووریا« هەوڵدەدات 

گشتی،  دیپلۆماسیی  و  کولتووری  نەرم،  هێزی 

لەسەر  بێت  بەراوردکاریانەی  خوێندنەوەیەکی 

هێزی نەرمی ئێران و تورکیا لە دوو واڵتی عێراق 

ئابادی«  شەمس  و  »ڕەحمانی  سووریادا.  و 

ناونیشانی  بە  گوتارێکدا  لە   )2018(  )١٣٩٧(

دیپلۆما�شی  بەراوردکاریانەی  »لێکۆڵینەوەی 

میدیایی ئێران و تورکیا لە عێراقی پۆست سەدام« 

ڕوانگەی  لە  واڵت  دوو  گشتی  دیپلۆماسیی 

میدیایی لە عێراقدا هەڵدەسەنگێنێت و بڕوای 

وایە کە تورکیا لەم بوارەدا سەرکەوتووتر بووە. 
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توێژینەوەیەکدا  لە   2015 وەستنید«  »ئیدوارد 

نەرمی  هێزی  »پێکدادانەکانی  ناونیشانی  بە 

ئێران: لە دیپلۆماسیی کولتووری تا شەڕی نەرم« 

هەوڵدەدات پانتایی سیاسەتی دەرەوەی ئێران لە 

ڕەهەندەکانی نەرم و کولتووری هەڵبسەنگێنێت. 

لە   2011 هاوکارانی  و  ئایزنشتاد«  »مایکێل 

لە  ئێران  “دزەی  ناونیشانی  بە  توێژینەوەیەکدا 

لەسەر  هەڵسەنگاندەکانی  زۆری  بە�شی  عێراق” 

ئێران  نەرمی  دزەی  و  کولتوورییەکان  سەرچاوە 

چەقی  وەکو  بابەتە  ئەم  ئایزنشتاد  داناوە. 

گشتی  دیپلۆماسیی  ناوەندی  خاڵی  و  قورسایی 

بە  سەدام  ڕووخانی  دوای  عێراق  لە  واڵتە  ئەم 

بە  گوتارێکدا  لە   2011 کان«  »سین  ناودەکات. 

تورکیا  و  ئێران  ملمالنێ  »دەرکەوتنی  ناونیشانی 
لە عێراق« بە خوێندنەوەی ڕوانگەکانی ڕکابەری 

ناوچەکە،  ئاستی  لە  تورکیا  و  ئێران  نێوان 

لەو  نووسەر  عێراق.  سەر  دەخاتە  تەرکیز 

لە  ئاسیا  ڕۆژئاوای  سەقامگیری  کە  باوەڕەدایە 

تورکیا   - ناوچەکە  ژێر ڕکیفی دوو هێزی گرنگی 
خۆی  فۆرمی  سەدام  ڕووخانی  دوای  ئێران-  و 

وەردەگرێت. نووسەر، عێراق وەک نموونەیەکی 

ملمالنێ  لە  خۆی  هەڵسەنگاندنەی  لەم  بابەتی 

لەسەر  لێکۆڵینەوە  بە  دادەنێت.  واڵتەکە  دوو 

دیپلۆماسیی  لە  گرنگ  سەرچاوەیەکی  چەند 

گشتی ئێران و تورکیا لە عێراق، دەتوانین بڵێین 

ئەگەر چی سەرچاوەگەلێکی جۆربەجۆر لەسەر 

دیپلۆماسیی گشتی و هێزی نەرمی ئەم دوو واڵتە 

تا  بەاڵم  بەردەستدایە،  لە  جیاواز  شێوازی  بە 

دیپلۆماسیی  سەرچاوەیەکی  کەم  زۆر  ئێستا 

خستووتە  عێراق  لە  تورکیای  و  ئێران  گشتی 

بەر خوێندنەوەیەکی بەراوردکارانە. لە هەندێک 

یەک  و  تایبەت  گۆشەنیگایەکی  لە  بابەتیش 
بەراوردکاری  لێکۆڵینەوەی  وەک  ڕەهەندی، 

ئەم  نوێگەری  کەواتە  ئەنجامدراوە.  میدیایی 
بەراوردکاری  لێکۆڵینەوەی  لەمەدایە کە  گوتارە 

دیپلۆماسیی دوو واڵتی تورکیا و ئێران لە عێراق 

کامڵ  ڕادەیەک  تا  و  یەکپارچە  شێوازێکی  بە 

ئەنجامدراوە. 

ڕۆڵی  تیۆری:  چوارچێوەی   .1

دیپلۆماسیی کولتووری لە سیاسەتی دەرەوە   

دیپلۆما�شی  لەگەڵ  کولتووری  دیپلۆماسیی 

کە  گشتی،  دیپلۆماسیی  لە  بەشێکە  میدیایی 

هاوشێوەن،  دیکەی  چەمکەکانی  لەگەڵ 

پەیوەندی  گشتی،  دیپلۆماسیی  تایبەت  بە 

پڕوپاگەندەیی  و  نێونەتەوەیی  کولتووری 

دیپلۆماسیی  ژێرکۆمای  ئەگەرچی  بەکارهاتووە؛ 

دیپلۆماسیی  نییە.  ئەو  هاوواتای  بەاڵم  گشتیە، 

بەرنامەی  جێبەجێکردنی  لە  بریتییە  گشتی 

ڕیگای  لە  پەیوەندی  و  کولتووری  پەروەردەیی، 

لەسەر  کاریگەری  بۆ  پشتیوان  دەوڵەتێکی 

ئامانجیان  بە  وا  واڵتە  ئەو  گشتی  بیڕوڕای 

گشتی،  بیڕوڕای  زەختی  ڕێگای  لە  تا  گرتووە؛ 

ڕێبەرانی سیا�شی ئەو واڵتە ناچاربن ئەو بڕیاڕانە 

دەرەوەی  سیاسەتی  بەرژەوەندی  لە  کە  بدەن 

سیاسەتە  ئەو  لە  پشتیوانی  وا  واڵتەدایە  ئەو 

کولتووریش  دیپلۆماسیی  دەکات.  دیپلۆماسیە 
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بۆ  دەوڵەتێک  کولتووری  لە  کەڵکوەرگرتنە 

دەرەوە  سیاسەتی  ئامانجەکانی  لە  پشتیوانی 

حکومەتێک  پەیوەندی  و  ئەوان  دیپلۆما�شی  و 
کاریگەری  بۆ  بیانییەکان  بەردەنگە  لەگەڵ 
خانساری  و  )بەسیری  سەریان.  لە  ئەرێنی 

ئەم  لەسەر   .)2016:81(  )٨١  :١٣٩٥ فەرد 

کولتووری،  دیپلۆماسیی  لە  مەبەست  بنەمایە 

ئاگادارکردنەوە،  تێگەێشتن،  بۆ  هەوڵدانە 
کولتووری  لەسەر  کاریگەری  و  بەشداریکردن 

لە  کولتووری  دیپلۆماسیی  واڵتەکان.  گەلی 

لە  نەتەوەییە  قازانجی  مسۆگەرکردنی  ڕاستیدا 

ڕێگای ئامرازە کولتوورییەکانەوە. 
بەرچاوی  نموونەی  کولتووری  دیپلۆماسیی 

واڵتەکان  بە  کە  نەرمە  هێزی  بەکاربردنی 

واڵتی  ناو  بکەنە  دزە  کە  دەدات  دەرفەت 

لە  دەکەن  ناچار  واڵتە  ئەو  و  بەرامبەریان 

و  بەها  کولتوور،  وەکو  فاکتەرگەلێک  ڕێگای 

بکەن.  هاوکاری  واڵتەکەیان  لەگەڵ  ئایدیا، 

 .)2005:137(  )١٣٧  :١٣٨٤ خانی  )حەسەن 

ژێر  لە  زۆر  نێونەتەوەیی،  پەیوەندی  گۆڕەپانی 

کاریگەری هۆکارەکانی کولتووری و شوناسدایە. 

جێ  و  پرێستیژ  دەستەبەرکردنی  بۆیە  هەر 

یان  گشتی،  بیروڕای  ناو  لە  دزە  و  متمانەیی 

یەکێک  نەرم،  بە  هێزی  گەیشتن  پوختەیی  بە 

دیپلۆما�شی  ئامانجەکانی  سەرەکیترین  لە 

نێونەتەوەیی.  سیاسەتی  گۆڕەپانی  لە  واڵتانە 

هەلوومەرج،  پێگە،  گوێرەی  لە  شتەش  ئەم 

بە  واڵتێک  هەر  کولتووری  توانایی  و  دەرفەت 

بەڕێوەدەچێت  جۆربەجۆر  میکانیزمی  و  شێواز 
هێزی   .)2008:112(  )١١٢  :١٣٨٧ )خوراسانی 

نەرم لە چوارچێوەی دیپلۆماسیی گشتی، ئەرکی 

ڕەواییدانە بە نەزمێک کە واڵتەکان دەیانەوێت. 

دیپلۆماسیی  چوارچیوەی  لە  نەرم  هێزی 

لە  هەندێک  بە  بەخشین  واتا  کولتووری، 
یان خولقاندنی ڕاستیگەلێکی نوێ  ڕاستییەکان 

حکومیەکان  و  فەرمی  کەناڵەکانی  ڕێگای  لە  کە 

لەم  دەکرێت.  پێناسە  ناحکومیەکانەوە  و 

پرۆسەی  ڕێگای  لە  دیپلۆما�شی  فۆرمەدا 
زانیارییەوە، ڕەوایی بەخشین بە نموونەگەلێکی 
دروستکراو یان ئەفراندنی نموونەگەلێکی نوێ 

لە هەڵسووکەوت، لە ئەستۆی خۆی دەگرێت. 

پاڵەکی،  شێوەیەکی  بە  کولتووری  دیپلۆماسیی 

پەیوەندی نێوان خەڵک لەگەڵ یەکتر، پێکەوە 

ژیانی گرێدراو بە پەیوەندییە نێونەتەوەیەکان لە 

ڕێگایەوە  لەم  و  دەناسێنێت  فەرمی  بە  جیهاندا 

یارمەتی دەدات بە خولقاندن یان ڕەواییدان بەو 

فۆرمە نوێیانە. )قاسمی ١٣٩١: ٢٤( )2012(.

هەوڵدەدرێت  کولتووریدا،  دیپلۆماسیی  لە 

دەرەوە  دونیای  بە  نەتەوەیەک،  کولتووری 

جۆرێک  بە  واتایەکیتر  بە  بدرێت.  نیشان 

لەسەر  کاریگەری  کە  ئەوەی  بۆ  هەوڵدانە 

ڕێکخراوەکان  و  دامەزراوەکان  گشتی،  بیروڕای 

دیپلۆماسییە  جۆرە  ئەم  ئامرازەکانی  دابنێت. 

دانووستاندنی  زمان،  پەروەردەی  لە  بریتییە 

پەیوەندی  جۆرە  هەمە  و  پەروەردەیی 
خانساری  و  )بەسیری  کولتووری  ڕاستەوخۆی 
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گرنگترین  لە   .)2016(  )٨١  :١٣٩٥ فەرد 

ئاماژە  دەکرێت  دیپلۆماسیە  ئەم  ئامرازەکانی 

میدیا،  جۆرێکی  هەموو  بکەین:  ئەمانە  بە 

ئامرازی زانستی-زانکۆیی، بەرهەمی  گەشتیاری، 

  ... و  وەرز�شی  شتومەکی  کتێب،  وەکو  چاپکراو 

دیپلۆماسییەکی   .)2015(  )١٥٩  :١٣٩٤ )عێراقی 

بتوانێت  دەبێت  سەرکەوتوو  کولتووری 

سیاسەتی کولتووری بەم شێوازانە سەربخات: 
کولتووری  ناوەندەکانی  دامەزراندنی   .1

بە  کە  واڵتانەی  ئەو  بۆ  جیهانیی  زانیاری  تۆڕی 

ئامانجیان گرتووە.
گۆڤاری  و  کتێب  باڵوکردنەوەی  و  چاپ   .2

بە  کە  واڵتانەی  ئەو  زمانی  بە  جۆربەجۆر 

و  ڕاستەوخۆ  شێوازی  بە  گرتووە،  ئامانجیان 

هەم ناڕاستەوخۆ )مجازی و غیرمجازی(.

لەگەڵ  پەیوەندی  ژێرخانی  پێکهێنانی   .3

ئەو  و  واڵت  خودی  خوێندکارانی  و  بیرمەند 

واڵتەش وا ئامانجی دیپلۆماسییە.

بەڕێوەبەرانی  لەگەڵ  بەرفرە  پەیوەندی   .4
زانیاری  تۆڕی  لە  کەڵکوەرگرتن  بە  کولتووری 

جیهانیی و دانووستانی لێژنە کولتوورییەکان.

و  هونەریی  پێشانگای  بەگەڕخستنی   .5

فیلم  وەکو  کولتوورییەکان  بەرهەمە  ئاڵوگۆری 

و ...

تۆڕی  بەرفراوانی  پەیوەندی  سازکردنی   .6

و  حکومی  ڕێکخراوە  لەگەڵ  زانیاری  و  میدیایی 

ناحکومییەکان.

بە  واڵتانی  میدیای  لەگەڵ  پەیوەندی   .7

ئامانجکراو لە چوارچێوەی دیپلۆما�شی میدیایی 

عەلەمداری،  و  )ئەمینی  سایبێر  دیپلۆما�شی  و 

لەو  کەڵکوەرگرتن  بە  واڵتەکان   .)٤٠٥:١٣٩١

وەکو  هەیە.  تایبەتیان  ئامانجێکی  ئامرازانە، 

لە  واڵتێک  کولتووری  دیپلۆماسیی  ئامانجی 

و  گەنجان  ئامادەکردنی  دیکە،  واڵتەکانی 

نوخبەکانی داهاتووی ئەم واڵتانە بۆ قسەکردن 

و  ئەدەبیات  ناسینی  و  واڵتە  ئەو  زمانی  بە 

پێکهێنانی  دیکە  واتایەکی  بە  و  کولتوورەکەی 

ڕێزلێنانی  و  تێگەیشتن  بۆ  پێویست  بەستێنی 

دیمەنی  و  بابەتەکان  لێکدانەوەی  زۆرتری 

کۆمەاڵیەتییەکانی  تۆڕە  الیەن  لە  ڕەنگدانەوەی 
ئەو واڵتانەی کە زمان و ئەدەبیات و کولتووری 

محەمەدوەند  )خەرازی  دەنێرن  پێشکەوتوو 

لەسەر  دەکرێت  شێوەیە  بەم   .)١٠٩:١٣٨٨

دیپلۆما�شی دوو واڵتی ئێران و تورکیا لە عێراقدا 

بەراوردیان  پێکەوە  و  بکەین  پێداچوونەوە 

بکەین. 

لە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی   .2

عێراق

دەتوانین لە دوو بواردا لەسەر کوردەکان و 

لە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی  عێراقییەکان، 

عێراقدا بخەینە بەر باس. سەرەتا باس لەسەر 

بواری کوردەکان دەکەین. 

ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی   1-2

سەبارەت بە کوردەکانی عێراق

بەراورد  بە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی 

لەگەڵ کوردەکان، فاکتەرگەلێکی بەرفرە لەخۆ 
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بابەتانە  ئەو  گرنگترینی  بەشە  لەم  دەگرێت. 

دەخەینە بەر باس.

بە  بەراورد  ئێرانشاری  دیپلۆما�سی   .1-1-2

کوردەکان

مێژوویی  ڕیشەی  و  پەیوەندی  هەبوونی 

سەرەڕای  عێراق،  و  ئێران  واڵتی  دوو  نێوان 

پەیوەندییەکانی  ئاستی  لەسەر  کە  ئەوەی 
کاریگەری  دیپلۆماتیکی دوو واڵتەکە  و  سیا�شی 

نەرمی  دەسەاڵتی  ئاستی  لەسەر  هەیە،  زۆری 

هەیە.  ئەرێنی  کاریگەریەکی  عێراقدا  لە  ئێران 

هەبوونی  و  هاوبەش  مێژوویی  ڕیشەی  چونکە 

کولتووری_ شارستانییەت،  ئاسەواری 

کۆمەاڵیەتی ئێران لە عێراق، خەڵکی ئەم واڵتە 

نزیکدەکاتەوە.  ئێران  لە  بەرپرسەکانیان  و 

ئێرانیەکان  نێوان  لە  بنەمایەش  ئەم  لەسەر 

هاوبە�شی  خاڵی  زۆر  عێراقدا  کوردەکانی  و 

کتێبی  لە  فێڵد«  »هێنری  هەیە.  مێژوویی 

“کوردەکان  دەنووسێت:  ئێران”  “گەلنا�شی 

جەستەییەوە  تایبەتمەندی  و  زمان  بواری  لە 

لە  ئێرانی  ڕەگەزی  لە  لقێک  وەکو  و  ئێرانین 

شێوەی  و  دابونەریت  ئەخالق،  زمان،  بواری 

خاوەن  ئێرانییەکان  لەگەڵ  ژیانکردنیان 

 )٥٤:١٣٤٣ )فێڵد  هاوبەشن”  تایبەتمەندی 
)1964(. جگە لە هاوبەشبوون لە مێژووی کۆن 

کوردەکانی  و  ئێرانییەکان   نێوان  کولتووری  و 

و  )ئوستوورەکان(  میتۆلۆژی  وەکو  عێراق، 

دەسەاڵتە  نەورۆز،  وەکو  ئایینیەکان  بۆنە 

باشیان  زۆر  پەیوەندی  ئێران،  هاوچەرخەکانی 

بۆیەش  هەر  هەبووە.  کوردەکان  لەگەڵ 

ڕۆڵی  کولتووری،  دیپلۆماسیی  ڕەهەندی  لە 

پاسدارانی  “سوپای  گرێدراوی  دامەزراوەکانی 

و  عێراق  لە  زۆریان  دەسەاڵتێکی  کە  ئێران” 

بەرچاوە.  زۆر  هەیە،  عێراقدا  کوردستانی 
ناوی  بە  ڕەمەزان«  »قەرارگەی  ڕێگای  لە  ئێران 

شارەکانی  لە  ئێران  نوێنەرایەتی  مەکتەبی 

چاالکین.  و  کار  خەریکی  کوردستان  هەرێمی 

ئامانجی بنەڕەتی ئەم ناوەندانە بریتین لە:

حیزبە  نێوان  پەیوەندی  ڕێکخستنی   .1  

کوردییەکان لەگەڵ ئێران. 

٢. زیادکردنی چاالکییەکان لە دژی دژبەرانی 

ئێرانی.

بارودۆخی  لەسەر  زانیاری  وەرگرتنی   .٣

ناوەوەی عێراق.

٤. کۆکردنەوەی زانیاری لەسەر ناوەندەکانی 

بیانی و مەدەنی و چاالکییەکانی واڵتانی دەرەوە 

لە هەرێمی کوردستان. 

ئامانجی  بە  مرۆڤدۆستانە  یارمەتی   .٥

)محەمەدپوور،  گشتی.  ڕای  سەرنجی  وەرگرتنی 

 .)2004()٩٧:١٣٨٣

بابەتانەی  ئەم  هەموو  لە  گرنگتر   .٦

دیپلۆماسیی  پەرەپێدانی  باسمانکردن،  کە 

کولتووری ئێران لە هەرێمی کوردستانە. 

ئەندێشەی  بنەمای  لەسەر  گشتی  بە 

کولتووری ئێرانشارییە کە دەمارە هاوبەشەکانی 

تەنیا  نە  کە  ئەوەی  هۆی  دەبێتە  شوناس 

بەڵکو  بسێنێت  پەرە  الیەنە  دوو  پەیوەندی 
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کۆمەڵێک هەوڵی باش بدرێت بۆ مسۆگەرکردنی 

کە  بەرامبەر  الیەنی  کولتووری  بەرژەوەندی 

چوارچێوەی  لە  کوردەکانە  لە  ئێران  پشتیوانی 

قاڵبی کولتووریی.

لەم ڕوانگەوە دەتوانین بڵێین کە پەیوەندی 

تایبەت  بە  کوردەکان  و  ئێران  نێوان  کولتووری 

یەکێتی نیشتمانی کوردستان لەم چەند دەیەی 

ڕابردوودا کاریگەریەکی زۆر قووڵی لەسەر ڕەوتی 

و  کوردستان  هەرێمی  سیاسییەکانی  هاوکێشە 

شێوەیەکی  بە  ئێران  هەبووە.  عێراقدا  تەواوی 

نیشتمانی  یەکێتی  لە  پشتگیری  کالسیک 

تر،  ئەوانی  و  )نیکفەر  دەکات.  کوردستان 

)2018( .)٩١:١٣٩٧

کۆمەاڵیەتی  هونەری،  دیپلۆما�سی   .2-1-2

و ڕاگەیاندنی، سەبارەت بە کوردەکان
کولتووری  دیپلۆماسیی  الیەنی  گرنگترین 

لە  عێراق  کوردستانی  بە  سەبارەت  ئێران 

چوارچێوەی ئاڕاستەی ئێرانشاری، دەبێت لە 
کاریگەری  بە  زۆر  پەیوەندییەکانی  بەستێنی 

توریستی_ سینەما(،  و  )مۆسیقا  هونەری 

بدۆزینەوە.  کۆمەاڵیەتیدا  و  دەرمانی 
هۆی  بە  عێراق  کوردستانی  بۆیەش  هەر 

و  کولتوور  هاوبەش،  مێژووی  و  پەیوەندی 

بەرپرسانی  بۆ  هەمووکات  هاوبەش،  زمانی 

سەرنج  جێگای  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

بووە. کۆماری ئیسالمیی بە پەیوەندیگرتن بە 

و  هەولێر  شارەکانی  لە  کوردستان  هەرێمی 

سلێمانی سەر کونسولگەری دامەزراندووە، 

هەرێمی  نوێنەرایەتی  نووسینگەی  هەروەها 

کوردستانیش لە تاران و شارە سنوورییەکان 

 .)Danilovich,2017:93( .کراوەتەوە

توریستی  و  زیارەتی  سەفەری  ئاستی 

 ٣ لە  زۆرتر  واڵت  دوو  خەڵکی  دەرمانی  و 
زۆری  بەشێکی  کە  ساڵێکدا  لە  کەسە  ملیۆن 

پوورئیسالمی،  و  )بوژمێهرانی  کوردەکانن. 

زانکۆکان،  نێو  پەیوەندی   .)2014()٩٦:١٣٩٣

و  زانستی  ئاڵوگۆڕی  و  هاوبەش  سیمیناری 

دووالدا  هەر  پەیوەندیی  لە  خوێندکارانیش 
گرنگیەکی زۆری هەیە و دیپلۆماسیی کولتووری 
زۆری  پێداگریەکی  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

کوردستانی  هەرێمی  زانکۆکانی  دەکات.  لەسەر 

زانستی،  هاوکاری  ڕێکەوتنی  خاوەن  عێراق 

لەگەڵ  خوێندکار  گۆڕینەوەی  و  پەروەردەیی 
کۆماری  زانستی  دامەزراوەکانی  و  زانکۆکان 

بەڕێوەبردنی  هەروەها  ئێرانن.  ئیسالمیی 

کۆبوونە و سمینار بۆ ڕێزلێنان لە کەسایەتییە 

کوردستانی  لە  ئێرانی  کوردی  بەناوبانگەکانی 

لەوانەش  جگە  سەرنجە.  جێگای  زۆر  عێراق 

ئەدەبی،  هەمیشەیی  ڤیستیڤاڵی  بەڕیوەبردنی 

عێراق  کوردستانی  لە  کولتووری  و  هونەری 

ئامادەبوونی  بۆ  هەلوومەرج  پێکهێنانی  و 

پرۆگرامی  لە  ئێرانی  کوردی  هونەرمەندانی 

پەیوەندی  هۆکاری  خۆی  ئەوان  ساڵیانەی 

)بووژمێهرانی  دووالیەنەکەیە  هەر  کولتووری 

لە    .)2014()٩٧:١٣٩٣ پوورئیسالمی،  و 
کولتووری  فاکتەری  سەدان  بە  هەمانکاتدا 
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پەیوەندییەکانی  ناخی  لە  تریش  کۆمەاڵیەتی  و 

هەرێم و ئێراندا هەڵدەقوڵێت.

ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی   .2-2

لە  سوننەکان  و  شیعە  عەرەبە  بە  سەبارەت 

عێراقدا   
کولتووری  دیپلۆماسیی  لە  گرنگتر  بەشێکی 

ناوچەکانی  بە  پەیوەندی  عێراقدا  لە  ئێران 

عەرەبییەکانەوە  ناوچە  یان  کورد  دەرەوەی 

بۆ ڕۆڵگێڕان و  ئێران  ئامرازی  بە هێزترین  هەیە. 

کاریگەری لە کاروباری عێراقدا، ئایینی شیعەیە. 

 60٪ نزیکی  کە  بابەتە  لەم  ئاگابوون  بە  ئێران 

کە  ئەوەیە  هەوڵی  شیعەن  عێراق  خەڵکی 

پەیوەندی  هۆی  بە  کە  سەرکەوتنە  خاڵی  لەم 

پێکهاتووە،  عێراق  شیعەکانی  لەگەڵ  نەریتی 

ڕازقەندی،  و  )مەلیکی  کەڵکوەربگرێت 

)2011( .)١٢٦:١٣٩٠

ڕێگەی  لە  کولتوورێ  دیپلۆما�سی   .1-2-2

پەرەپێدانی زمانی فار�سی

بە�شی  وەکو  هەر  کولتووریدا  بواری  لە 

لقەکانی  لە  یەکێک  فار�شی  زمانی  کوردەکان، 

بنەڕەتی پەیوەندی دیپلۆماسیی کولتووری ئێران 

عەرەب  بەشە  لە  تەنانەت  عێراقدایە؛  لەگەڵ 

لە   .)2010(  )٢٣٩:١٣٨٩ نشینەکاندا.)بیکی، 

باشووری عێراق گرووپێک لە شیعە عێراقیەکان 

زۆر  پەیوەندیەکی  ئێراندا  لەگەڵ  کە  فارسن 

 .)2001(  )٣١:١٣٨٠ )مار،  هەیە  پتەویان 

کۆمەڵێک زۆر لە عێراقیەکان خەریکی فێربوونی 

زمانی فارسین و وەکو زمانی دووەم لە جێگەی 

)سەنایی  دەهێنن  کاری  بە  ئینگلیزی  زمانی 

 .)2009(  )١٧٧:١٣٨٨ عەبدوڵالپوور،  و 

فێرگەی  تایبەتمەندییەکانی  لە  هەروەها، 

ئایینی نەجەفی ئەشرەف، فار�شی هەیە. چونکە 

پاکستان،  ئێران،  لە  خوێندکاران  زۆربەی 

فارسیدا  زمانی  لە  کە  هیندن  و  ئەفغانستان 

 .)2010()٥٣:١٣٨٩ )پارساپوور،  شارەزان 

پەیوەندی  بنەڕەتی  ئامرازی  فار�شی،  زمانی 

لە  و  عێراق  لە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی 

نێوان عەرەبەکاندا بە ئەژمار دێت.

زانکۆکانی  و  پەروەردەیی  دامەزراوەکانی 

ئیسالمی  واڵتانی  خوێندکاری  وەرگری  کە  ئێرانی 

لەو  زۆریان  پشکێکی  عێراقین،  تایبەت  بە  و 

زۆر  ژمارەیەکی  ساڵ  هەر  و  ئەستۆیە  لە  بارەوە 

و  عەرەب  و  کورد  لە  عێراقی  خوێندکارانی  لە 

درێژەدان  بۆ  عێراق  تری  ئایینیەکانی  کەمینە 

تەنیشت  لە  دەڕۆن.  ئێران  بۆ  خوێندن  بە 

دامەزراوە  زانکۆ،  خوێندنی  ناوەندەکانی 

لێکۆڵەرانی  لە  زۆرێک  وەرگری  ئایینیەکانیش 

ئایینی و خوێندکارانی فێرگەی ئایینین. بۆ نموونە 

نێونەتەوەیی  »زانکۆی  خوێندکارانی  زۆربەی 

شیعە  و  دراو�شێ  واڵتانی  لە  جامعەاملصطفی« 

موسەوی،  و  )ئەحمەدی  عێراقن  تایبەت  بە 

خوێندکارانی  زۆربەی   .)2010(  )١٢:١٣٨٩

»زانکۆی نێونەتەوەیی آل البیت« کە پەیوەندی 

بە عێراقەوە هەیە لە نیزیکی ٪20 خوێندکارەکانی 

ئەم زانکۆیە پێکدێنن )ئەحمەدی، ١٣٩٠: ١٧١ 

.)2011()١٧٧٢_
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ڕێگای  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .2-2-2

سەفارەتخانەکان و ئەنجومەنەکانی دۆستی

بە  پەیوەندیدار  و  نەرم  ڕەهەندی  لە 
کۆماری  کولتووری،  دیپلۆماسیی  ڕوانگەی 

ڕەهەندی  لە  کاریگەرییەکانی  ئێران  ئیسالمیی 

کۆنسووڵخانەی  ڕێگەی  لە  کولتووری 

لە  کۆنسووڵخانەکانی  و  بەغدا  لە  خۆی 

زیاتر  سلێمانی،  و  هەولێر  کەربەال،  بەسرە، 

 .)Eisenstadt and Othwrs, 2011:3(دەکات

عێراق،  و  ئێران  دۆستایەتی  ئەنجومەنی 

مەدەنیە.  و    NGO ناحکومی،  دامەزراوەیەکی 

مەراسیمە  و  میوانییەکان  و  کۆبوونەوە 

ئەنجومەنی  الیەن  لە  کە  جۆراوجۆرەکان 

دەتوانێت  بەڕێوەدەچێت،  دۆستایەتی 

و  نیشانبدات  ئێران  لە  ئەرێنی  دیمەنێکی 

هەواڵەکانی کۆماری ئیسالمیی بەردەوام لە ناو 

زیندوویی  بە  نێونەتەوەییەکاندا  ڕاگەیاندنە 

 )١٣٩٤ ڕەوش،  نیک  و  )جەعفەری  بهێڵێتەوە 

لە  کولتوور  کاریگەری  بۆنەیە،  ئەم   .)2015(

بە  ئاشتیخوازانە  پەیامی ساکار و  چوارچێوەی 

لە  هێزتر  بە  زۆر  تەنانەت  و  زۆرینە  شێوەیەکی 

دەسەاڵتی سەخت باڵودەکاتەوە. 

ڕیگای  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .3-2-2

میدیاوە 

چەندین  ئێران  ڕاگەیاندنی  دیپلۆما�شی 

بنەمایە  هەرە  ئەوی  بەاڵم  هەیە،  سەرپەرشتی 

ڕادیۆ و تەلەفیزیۆنە. بە دانپێدانی هەندێک لە 

دیپلۆما�شی  لە  ئێران  ڕۆژئاواییەکان،  سەرچاوە 

ڕاگەیاندراوەکانی خۆی لە عێراقدا چ بە دەنگ 

و چ بە ڕەنگ، باس لەسەر ناکۆکی نێوان شیعە 

 Torfeh, 2016:( ناکات  واڵتەدا  لەم  سوننە  و 

الیەن  لە  نێردراو  پەیامەکانی  ناوەڕۆکی   )3

لە  کە  نیشاندەدات  ئێرانەوە  ڕاگەیاندنەکانی 

کۆمەڵگەی  نێوان  لە  یەکێتی  پێکهێنانی  هەوڵی 

بەرژەوەندییەکانی  و  دراوسێیەتی  پارچەکراوی 

ڕێگەوە  لەم  عێراقدا  لە  کاریگەری  بواری  لە 

ڕێگەی  لە  ئێران  بۆیەش  هەر  پێدەدات.  درێژە 

هەواڵ  باڵوکردنەوەی  بە  ڕاگەیاندنەکانیەوە 

سەرگەرمیەکانی  پرۆگرامە  و  عەرەبی  زمانی  بە 

و  دڵ  »العالم«،  تەلەفیزیۆنی  کەناڵی  لە 

Ei- کردووە.  داگیر  عێراقیەکانی  )مێشکی 

لێکۆڵینەوە  بە   .)senstadet, 2015: 3_4

»العالم«  پرۆگرامەکانی  ناوەڕۆکی  لەسەر 

زۆرتر   ٢٠١١ ساڵی  دوای  لە  کە  نیشاندەدات 

و  یەمەن  بەحرەین،  ڕووداوەکانی  لەسەر 

قانوونییەکانی  دەوڵەتە  قازانجی  بە  سووریا، 

عێراقیش  کەناڵی  دوو  هەروەها  بووە.  ئەوان 

ڕاگەیاندنەکانی  دیپلۆما�شی  بەردەوامی  لە  کە 

لە:  بریتین  گرنگترینیان  کە  دەکەن  کار  ئێران 

پڕبینەرترین  بەاڵم  »الغدیر«.  و  »التجاه« 

پازێلی  لە  کە  ئێران  دەرەوەی  ڕاگەیاندنی 

ئێراندایە،  ڕاگەیاندنی  دیپلۆما�شی   )puzzle(

بەیروتە.  لە  ناوەندەکەی  کە  »املیادین«ە، 

ئەم  پرۆگرامەکانی  ناوەڕۆکی  شیکردنەوەکانی 

لە  کە  ڕووندەکاتەوە  بۆمان  هەواڵنێرییە، 

هەوڵدەدات  عێراق  لە  یەکێتی  پێکهێنانی  پێناو 
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 )٨٧:١٣٩٨ ئابادی،  شەمس  و  )رەحمانی 

)2019(. بە هۆی سازانی ئەخالقی بەرنامەکانی 

کۆمەڵگەی  لەگەڵ  ئێرانی  بەرهەمهێنراوی 

بنەڕەتین  هۆکاری  کەنااڵنە  ئەم  عێراق،  ئایینی 

کۆمەڵگەی  جیاوازەکانی  بەشە  ڕاکێشانی  لە 

عێراق بەرەو دیپلۆماسیی کولتووری ئێران.

ڕێگەی  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .4-2-2

ئایینەوە
لە بواری ئایینیەوە، دیپلۆماسیی کولتووری 

هەبووە.  عێراق  لە  تایبەتی  کارکردێکی  ئێران 

نێوان  لە  »قوم«  ئایینی  فێرگەی  وێنە،  بۆ 

گرنگیەکی  شیعەدا  ئایینی  فێرگەکانی  هەموو 

و  فێرکردن  بە  فێرگەیە  ئەم  هەیە.  تایبەتی 

ئایینی  زانایانی  و  کەسایەتییەکان  پەروەردەی 

لە بواری ئیسالمدا،  ڕۆڵێکی زۆری لە پاراستن 

هەبووە  جیهاندا  لە  ئیسالم  درەوشانەوەی  و 

 .)2009(  )٦٨:١٣٨٨ سەرپۆلی،  )کەماڵی 

پەیوەندی و ئاڵوگۆڕییەکانی نێوان دوو فێرگەی 

 ٢٠٠٣ ساڵی  دوای  لە  نەجەف  و  قوم  ئایینی 

دەتوانێت  ئەوە  کە  سەندووە،  گەشەی  وە 

بەستێن خۆش بکات بە کاریگەری زیاتری ئێران 

 .)2008(  )٤٢:١٣٨٧ )واعیزی،  عێراقدا  لە 

شارانەدا  لەم  زۆرتریان  عێراق  شیعەکانی 

نیشتەجێن. لە ڕوانگەی ئێرانەوە، مێژوو، ئایین 

شێوەیەکی  بە  عێراق  باشووری  کولتووری  و 

Abe- ئێراندایە ڕکێفی  ژێر  لە  )ڕاستەوخۆ 

کە  شارانە  ئەم  هەبوونی  din, 2000: 1_5(؛ 

قوورساییەکی  توانیویەتی  شیعەن  زۆربەیان 

ئیسالم  پرۆگرامەکانی  بە  گەیشتن  لە  گونجاو 
و شیعە کە ئێران چاوەڕوانی دەکات و کۆماری 

دەکات  بۆ  دواداچوونی  بە  ئێران  ئیسالمیی 

شۆڕ�شی  بەهاکانی  و  نرخ  پێکهێنانی  پێناو  لە 

بەکاربهێنرێن)دێکەمجیان،  ئیسالمیی، 

لەو  تر  یەکێکی   .)1998(  )١١٤:١٣٧٧

با�شی  پێویستە  ئایینی  بواری  لە  کە  بابەتانەی 

ئەڕبەعینە  ڕێپێوانی  مەراسیمی  بکرێت،  لێوە 

کە کاریگەرییەکی زۆری لەسەر شیعەکانی هەر 

دوو واڵت داناوە و لە یەکتری نزیککردوونەوە. 

گرنگترین  وەکو  کولتووری  سەرمایەی  ئەگەر 

دابنێین،  شارستانی  پێشکەوتنی  سەرمایەی 

ئەوە زیارەتی ئەڕبەعین بە ئەکتیڤی و ئاڵوگۆڕی 

لە دەروونیدا هەیەتی،  بێوێنەی کولتووری کە 
بەرهەمهێنەری  دامەزراوەی  بەرفرەترین 

جوگرافیای  ئەگەر  کولتوورییە.  سەرمایەی 

دەرکەوتنی  ئاخێزگای  وەکو  شیعە  کولتووری 

ئەوە  دابنێین،  ئیسالمی  ڕەسەنی  شارستانی 

پێکهاتەی  گرنگترین  ئەڕبەعین  زیارەتی 

ئەگەر  ئەوە.  گەرمابەخ�شی  و  فۆرمدەر 

سەرمایەی  گرنگترین  بە  خەڵک  بەشداری 

ئەڕبەعین  ڕێپێوانی  ئەوە  بزانین  کۆمەاڵیەتی 

بەشکۆترین  عێراقی،  خانەخوێی  بەشداری  بە 

کۆمەاڵیەتییە.  سەرمایەی  نواندنی  شوێنی 

گرنگترین  وەکو  کولتووری  دیپلۆماسیی  ئەگەر 
کولتووری  پەیوەندییەکانی  لە  ستراتێژی 

توانایی  بە  ئەڕبەعین  زیارەتی  ئەوە  دابنێین، 

گرنگترین  کولتوورەکان،  نێوان  بێوێنەی 
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دەستنیشان  کولتووری  دیپلۆماسیی  بەستێنی 

 )٢٣٧:١٣٩٩ تر،  ئەوانی  و  )غیا�شی  دەکرێت 

 .)2020(

بە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی   .5-2-2

ئاڕاستەی بەرەی خۆڕاگری لە عێراق

عێراق  دژی  ئەمریکا  سەربازیی  هەوڵی 

کە  سەدام  ڕووخانی  و   ٢٠٠٣ ساڵی  لە 

شیعەکان  لەگەڵ  هەمووان  لە  زۆرتر 

وەرچەرخان  خاڵێکی  دەکرد،  دوژمنایەتی 

گۆڕەپانی  لە  شیعەکان  ئامادەبوونی  بۆ  بوو 

مۆدێلێکی  ناوەڕاستدا.  ڕۆژهەاڵتی  سیا�شی 
بواری  لە  ئێران  شیعەی  چاالکی  و  کار  لە  نوێی 

گۆڕەپانی  ناو  هاتنە  پێکهێناوە.  سیاسیدا 

 ٣٣ شەڕی  و  عێراق  لە  شیعەکان  سیا�شی 

بووە  کە  ئیسرائیل  و  لوبنان  حزبوڵاڵی  ڕۆژەی 

ئەکتەرێکی  ببێتە  حزبوڵاڵ  کە  ئەوەی  هۆی 
خۆی  حاڵی  بە  بەش  ناوچەکەدا،  لە  کاریگەر 

ئێران  کاریگەری  و  ڕۆڵ  دەسەاڵتگرتنی  بە 

ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی  گۆڕانکارییەکانی  لە 

ڕووداوانە  ئەم  بوو.  یاریدەدەر  ناوەڕاستدا، 

بەرپرسانی  لە  ئەوەی کە هەندێک  بوونە هۆی 

ڕۆڵ  زۆربوونی  بە  سەبارەت  ناوچەکە  واڵتانی 

ئێران،  تایبەت  بە  شیعەکان،  دەسەاڵتی  و 

خۆیان  نیگەرانی  نیشاندانی  بۆ  و  نیگەرانبن 
کەڵکوەربگرن  شیعی  هیاللی  دەستەواژەی  لە 

 .)2014(  )١٨٩:١٣٩٣ تر،  ئەوانی  و  )زەرغامی 

هیزە  لە  پشتگیری  بە  ئێران  ئاڕاستەیەدا  لەم 

نیمچە سەربازییەکانی شیعە لە واڵتانی جیاواز 

کاریگەریی  توانیویەتی  عێراقدا،  لە  تایبەت  بە 

زۆر بە هێزی لە ناویاندا هەبێت.

بەرەی  وتاری  کە  ئەوەیە  گرنگ  بابەتی 

لە  ئێران  کولتووری  ڕۆچوونی  لە  خۆڕاگری 

نە  سەربازییە،  وتارێکی  بنگەدا  لە  عێراقدا 
خۆڕاگری  کولتووری  چونکە  بەاڵم  کولتووری. 

دادەنرێت.  کولتووری  بابەتێکی  بە  پێکدێنێت، 

لە گرنگترین  یەکێک  کە  بڵێین  دەتوانین  لێرەدا 

لە  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی  تەوەرەکانی 

ئەدەبیاتی  و  کولتوور  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی 

بەرەی  ئایدیای  چوارچێوەی  لە  خۆڕاگری 

ئەم  بەستێنەکانی  پێکدێنێت.  خۆڕاگری 

داعش  دەرکەوتنی  لە  پێشتر  زۆر  کردەوەیە 

گونجاو  دەرفەتێکی  تەنیا  داعش  و  پێکهاتبوو 

بۆ ئەکتیڤکردن و ناساندنی هێزەکانی حەشدی 

هێڵی  درێژەپێدانی  چوارچێوەی  لە  شەعبی 
کولتووری  دیپلۆماسیی  خۆڕاگریبوو.  بەرەی 

تەواو  ئامانجێکی  بە  عێراق  لە  خۆڕاگری 

کولتووری دامەزرا. بەو واتایە کە لە ئەنجامی 

شوێنە  هەڕەشەی  و  داعش  دەرکەوتنی 

عێراق،  لە  شیعە  ئایینیەکانی  و  کولتووری 

گرووپە جیاواز و باڵوەکان کە دواتر ڕێکخران 

عێراق  پارێزەری  بە  خۆیان  و  یەک  بە  بوون  و 

دوای  و  ناساند  شیعە  پیرۆزەکانی  ناوەندە  و 

ئەوەش بە ناوی فەرمی و ڕێکخستنی حەشدی 

ژێر  لە  ئەوان  بوون.  بەناوبانگ  شەعبی 

دەبینن  پەروەردە  قودس«  »سوپای  چاودێری 

بە  شەعبی  حەشدی   .)Duman, 2015: 7_8(
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شۆڕ�شی  باوەڕەکانی  و  بیر  گرێدراوی  توندی 

و  ئێران  شۆڕ�شی  ئامانجەکانی  و  ئیسالمیی 

ئەم  ئیسالمییە.  حکومەتی  و  فەقیه  وەالیەتی 

زیرەکی  کولتووری  قورسایی  گرنگترین  هێزە 

دیپلۆماسیی  بواری  لە  ئێران  سەخت(  و  )نەرم 

 Coles and Lucey,( عێراقدایە  لە  کولتووری 

دەچینە  باسەکەدا  درێژەی  لە   .)Jan. 6,2020

لە  تورکیا  دیپلۆما�شی  هەڵسەنگاندنی  سەر 

عێراقدا.

3. دیپلۆماسیی کولتووری تورکیا لە عێراق

ئێران،  کولتووری  دیپلۆماسیی  وەکو  هەر 
ئامرازی  لە  کەڵکوەرگرتن  بە  تورکیاش 

دیپلۆماسیی کولتووری بۆ کاریگەریی لە عێراق، 

لەسەر  خوارەوە  لە  گۆڕەپانەکە.  ناوەتە  پێی 
کولتووری  دیپلۆماسیی  شێوەکانی  گرنگترین 

تورکیا لە عێراق باس و لێکۆڵینەوە دەکەین. 

تورکیا  کولتووری  دیپلۆماسیی   .1-3
نوێ  عوسمانیگەرایی  ئاڕستەی  بە 

)نیوعوسمانیزم( لە عێراقدا

عوسمانیگەرایی نوێ )نیوعوسمانیزم( ئایدیا 

زیندووبوونەوەی  خوازیاری  کە  سیاسەتێکە  و 

عوسمانی  ئیمپراتۆرییەتی  کاریگەری  و  شکۆ 

تێکەاڵوییەک  دەسەاڵتیدایە.  سەردەمی  لە 

مێژوو  چوارچێوەی  لە  حەنەفی  ئیسالمیەتی  لە 

قەومیەتی  هەروەها  عوسمانی،  کولتووری  و 

پێگەی  بەرزکردنەوەی  ئامانجی  کە  تورک 

عوسمانیگەرایی  بوارەکانە.  هەموو  لە  تورکیا 

گەڕانەوەی  بە  ئاماژە  )نیوعوسمانیزم(  نوێ 

داگیرکەری  و  دەسەاڵت  سااڵنی  و  ڕابردوو  بۆ 

وەکو  واڵتانێک  لەسەر  عوسمانی  تورکانی 

کوەیت  عەرەبستان،  لوبنان،  سووریا،  عێراق، 

بگات  ئامانجە  بە  تورکیا  بەوپێیەش  میسرە.  و 

ئیسالمییدا  جیهانی  ناو  لە  شیاوتر  جێیەکی  بە 

 .)2011(  )٢٣٢:١٣٩٠ ڕەزایی،  و  )ئومیدی 

واڵتە  بە  سەرەوە  لە  تورکیا  چاولێکردنی 

ئیمپراتۆریەتی  لە  جیابووەکانی  و  بەجێماو 

عوسمانی وەکو عێراق، بووەتە هۆی ئەوەی کە 

بە گرتنەپێشەوەی سیاسەتی نیوعوسمانیزم بە 

بەرفرەوان  سیا�شی  و  ئابووری  پەیوەندی  دوای 

بێت لەگەڵ ئەم واڵتانە و ئەم پەیوەندییانەش 

گەڕانەوەی  بۆ  کولتووریدا  چوارچێوەی  لە 

پەرە  عوسمانی،  ئیمپراتۆری  ژیانی  دووبارەی 

 .)Ari,2019:5(پێبدات
کولتووری  دیپلۆماسیی  چوارچێوەی  لە 

ڕێکخراوە  زۆری  ژمارەیەکی  تورکیا، 

تایببەت  کەرتی  ڕێکخراوەکانی  و  دەوڵەتییەکان 

وەکو  ئامرازەکانی  لە  بەرباڵو  کۆمەڵێکی  بە 

فیلم  ئاسمانی،  کەناڵی  گۆڤارەکان،  سیمینار، 

بەرهەمەکانی  و  درێژ  و  دوور  درامای  زنجیرە  و 

و..... زمان  پەروەردەی  تەلەفیزیۆنی،  تری 

سیاسەتەکانی گرێدراو بەم جۆرە دیپلۆماسییە 

ناسیۆنالیزمی  و  نیوعوسمانیزم  ئاڕاستەی  بە 

تورکی بەرەو پێشەوە دەبات. بۆ وێنە:

زمان  پێکهاتەی  امرە_  یونس   _KABIL  .1

سەرەتایی  ئاشنابوونی  کولتووری(:  )ناوەندی 

ئاڕاستەی  ڕێخۆشکردنی  تورکیا،  لەگەڵ 
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دیالۆگی  پێکهێنانی  بەرپرسیاری  کولتووری، 

زمانی، ئایدیاسازی تورکنا�شی.

)ئاژان�شی  پێکهێنان  فاکتەری   _TIKA  .2

بونیادنانەوەی  هاوئاهەنگی(:  و  هاوکاری 

ئاوەدانکردنەوەی  و  چاککردنەوە  کولتووری، 

پیشە،  و  کار  خوێندنگەکان،  و  شوێنەکان 

و  بان  و  ڕێگە  چاککردنی  خێرخوازی،  دەزگای 

پەرەپێدانی تەکنیک )پراگماتیکی کولتووری(.  

)ئاژان�شی  ڕیکالمی  فاکتەری   _TRT  .3

بەردەوام  و  هەمیشەیی  پەیوەندی  ئەنادۆڵ(: 

کاردانەوەی  ئامانجی  بە  کۆمەڵگە  لەگەڵ 

هەواڵەکان، دیپلۆما�شی ڕاگەیاندنی، سازکردنی 

دروستکردنی  ئایندەسازی،  بۆچوون،  و  بیر 

ئاشکرا،  شێوەیەکی  بە  زانیاری  شەڕی  ڕەوت، 

ئامانجی  بە  دراما  زنجیرە  دروستکردنی 

تیمارکردنی بیر و ڕای گشتی، چاالکی و خەبات 

لە بواری ژنان و مندااڵندا.

KDK .4_ فاکتەری ڕاکێشان )دامەزراوەی 

مافی مرۆڤ(: کار و خەبات لە بە�شی خوێندکارانی 

لە کۆمەڵگەی دیاسپۆرا و  زانکۆ، نزیکبوونەوە 

الیەنگران لە دەرەوەی واڵت.
فاکتەری  ئایینی_  کاروباری  ڕێکخراوەی   .5

زانایانی  پەروەردەی  و  ئایینی  چاالکی  دەوڵەتی: 
کاری  بەرنامەی  بنەمای  لەسەر  حەنەفی  ئایینی 

دەوڵەت، نزیکبوونەوە لە دامەزراوەکانی ئایینی 

واڵتانی مسوڵمان )کار و خەباتی فەرمی(.
چارەسەری  مەبەستی  بە  ئامرازانە  ئەم 

لەسەر  کاریگەریی  و  پەیوەندیگرتن  کێشەکانی 

ڕای گشتی ناوچە و باشتر نیشاندانی ڕوخساری 

کەڵکیان  ناوچەکە  خەڵکی  الی  لە  واڵتە  ئەم 

تر،١٣٨٤:  ئەوانی  و  )عینایەتی  لێوەردەگیرێت. 

 .)2005( )٨٣-٨٤

ڕێگای  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .2-3

دراماکانی  زنجیرە  و  فیلم  کاریگەریی  میدیا؛ 

تورکیا لە عێراقدا
ئەم شێوازە لە ڕۆچوونی نەرم بە هۆی هێزی 

هەروەها  ئاسان،  دەستپێگەیشتنی  فێربوون، 

گشتیبوونی، خاوەن گرنگیەکی زۆرە و گرنگترین 

بە  تورکیا  کولتووری  دیپلۆماسیی  کۆڵەکەی 

ئاڕاستەی نیوعوسمانیزمدایە. 

خەڵکی   74٪ لە  سەرژمێرییەکان  بەپێی 

کە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  واڵتی  شانزدە 

زنجیرە  هەرەکەم  هەیە،  ناویاندا  لە  عێراقیش 

دراماییەکانیان بە تەواوی بینیوە و زۆرێکیش لە 

ئەوان ناوی چەندین ئەکتەری تورکی دەزانن. بە 

وتەی بەڕێوەبەری ئاژان�شی جیهانی »ئیزت پینتۆ«، 
هەناردەکاری  دووەمین  هۆلیود  دوای  لە  تورکیا 

ئەم  هۆی  بە  تەلەفیزیۆنییە.  دراماکانی  زنجیرە 

بە  تورکییەکان،  فیلمە  بە  زۆرەوە  هۆگرییە 
ملیۆنان کەس لە عەرەبەکان، شاری ئەستەمبوڵ 

و  سەربردن  بە  بۆ  تورکیایان  تری  ناوچەکانی  و 

کڕینی پێداویستییەکانیان هەڵبژاردووە. کاریگەریی 

کوردنشینی  بە�شی  لە  تورکیا  دراماکانی  و  فیلم 

عێراقیش زۆر لە ئاستێکی بەرزدایە.

)KURD MAX(کوردماکس کەناڵی  دوو 

کەناڵە  گرنگترین  لە   )NET TV( تیڤی  نێت  و 
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لە هەرێمی کوردستاندا کە فیلمی  کوردیەکانن 

تورکی نمایش دەکەن.

ڕێگەی  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .3-3

زمانی  پەروەردەی  و  خوێندن  پەروەردەوە: 

تورکی لە عێراق       

بنەڕەتییەکانی  فاکتەرە  لە  یەکێک 

عێراقدا,  لە  تورکیا  کولتووری  دیپلۆماسیی 

پەرەپێدانی زمانی تورکییە. لەم بوارەدا دەتوانین 

و چاالکییە جیاوازەکانی کونسوڵخانەی  کار  بە 

و  هاوکاری  ئاژان�شی  بەغدا،  لە  واڵتە  ئەم 

یونس  دامەزراوەی  )تیکا(،  تورکیا  هاوڕێیەتی 

بە�شی  دوو  لە  کە  بکەین  ئاماژە  هتد،  و...  امرە 

هەروەها  زانکۆ،  و  قوتابخانە  دروستکردنی 

و  کولتوور  )ڕێکخراوی  چاالکن.  پەروەردە، 

٢٠٢٠fr. پەیوەندییەکانی ئیسالمی، ١٥ ی مار�شی

paris.icro.ir/15678 :(. هەر لەو چوارچێوەدا، 

دامەزراندنی  عێراق،  کوردنشینی  بە�شی  لە 

چەندین  مێژووی  تورکییەکان  قوتابخانە 

بەرچاوترینیان  لەوانەیە  هەیە.  ساڵەیان 

»ئیشق«  قوتابخانەکانی  زنجیرە  دامەزراندنی 

لە هەرێمی کوردستان  لە ساڵی ٢٠٠٨  بێت کە 
دەستبەکاربوون و لە ژێر چاودێری ڕاستەوخۆی 

بە�شی  تورکەکانی  کادیرە  و  مامۆستایان 

زانکۆیەکیش  بەڕێوەدەچوون.  پەروەردەیی 

دامەزراوە  سلێمانی  شاری  لە  ناوە  بەم  هەر 

)ڕێکخراوی کولتوور و پەیوەندییەکانی ئیسالمی، 

 .)fr.paris.icro.ir/15678  :١٥ی مار�شی ٢٠٢٠

ناوەندی مەعارفی تورکیاش بە لە خزمەتگرتنی 

ناوەندی  لە شاری هەولێر،  تایبەت  مەکتەبێکی 

ئاستی  لە   ،٢٠١٨ ساڵی  لە  کوردستان  هەرێمی 

دواناوەندی  ناوەندی،  سەرەتایی،  دایەنگە، 

دەکات  خەبات  و  کار  خوێندکارەوە   ١٥٠٠ بە 

)هەواڵنێری ئەنادۆل، ١٧ی جوالی ٢٠١٨(.  

ڕێگەی  لە  کولتووری  دیپلۆماسیی   .4-3

ئایینەوە: نزیکبوونەوە لە سوننەکانی عێراق

دیپلۆماسیی  بنەمای  لەسەر  تورکیا 
خۆی  ناساندنی  بە  هەوڵیدا  کولتووری-ئایینی 

وەکو مەرجعیەتی سوننە و پەیوەندی و نزیکایەتی 

زیاتر لەگەڵ سوننەی عێراق، شوێنە پیرۆزەکانیان 

لەم  بکات.  سازییان  نوێوە  لە  و  بکاتەوە  چاک 

لەسەر  هەتا  هەوڵدەدات  تورکیا  بوارەدا 

باوەڕییەکانی خەڵکی عێراق بە تایبەت سوننەکان 

کاریگەری هەبێت. لە هەمانکاتدا تورکیا لەسەر 

باوەڕییە ئایینیەکانی عێراقیەکان و درزی گەورەی 

بەرژەوەندی  بۆ  هەیە،  نێوانیاندا  لە  کە  ئایینی 

لە کاریگەری زیاتری سیا�شی خۆی بە ئامرازەکانی 

کەڵکوەردەگرێت.  کولتووری  دیپلۆماسیی 

نزیکبوونەوە لە کوردەکان بە تایبەت بەرەی زاڵ لە 

هەرێمی کوردستان واتا بارزانییەکان، پەرەپێدانی 

پەیوەندی لەگەڵ سوننەی عێراق و پشتگیری لە 

ئەیاد عەالوی، سیکۆالر و گرێدراو بە سوننە لە 

 Tremblay,( عێراق  )٢٠١٠(ی  هەڵبژاردنەکانی 

3 :2014(، یەکێکە لەو کارانەی کە لە ڕەهەندی 

دیپلۆماسیی کولتووری نیوعوسمانیزمی تورکیادا، 

بۆ تازەکردنەوەی هاوپەیمانی میساق لەگەڵ ئەم 

بەشە لە کۆمەڵگەی عێراق کراوە.  
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بە  تورکیا  کولتووری  دیپلۆماسیی   .3-5

ئاڕاستەی ناسیونالیزمی تورکی لە عێراقدا

دەستی  لە  کە  ئامرازانەی  لەو  یەکێک 

لە  تورکمانەکانە  هەبوونی  هەیە،  تورکیادا 

ناوچەکانی  و  هەولێر  و  کەرکوک  شارەکانی 

دەورووبەری. تورکمانەکانی عێراق بە ڕەچەڵەک 

Tr- )تورکن کە پابەندی میرات و شونا�شی تورکین

iana, 2017:118(. زۆربەی تورکمانەکانی عێراق 

کارمەندەکانی  و  بازرگان  و  سەرباز  منداڵەکانی 

سەردەمی  لە  کە  بوون  عوسمانی  دەوڵەتی 
ئەنادۆل  لە  عوسمانی  ئیمپراتۆری  حکومەتی 

 .)Jawhar,2010:313( عێراق  هێنراونەتە 

تورکەکان  کە  نیشانیدەدەن  لێکۆڵینەوەکان 

بەرەی  وێنە  بۆ  بوون.  سەرکەوتوو  بوارەدا  لەم 

عێراق  باکووری  ناوچەی  لە  کە  تورکمانی 

لێدەکات،  پشتیوانیان  تورکیا  و  دەکەن  کار 

بوونەتە وتەبێژی دەوڵەتی تورکیا و حیزبی داد و 

گەشەپێدان و هەر جۆرە یەکگرتن و ناڕەزایەتی 

دەوڵەتی  بەرنامەکانی  و  سیاسەت  دژی  لە 

یان هەرێمی کوردستان دەبێت  ناوەندی عێراق 

)نیکفەر  بکرێت.  تورکیا  بڕیاری  و  ویست  بە 

بەمشێوەیە   .2018  )٩٥:١٣٩٧ تر،  ئەوانی  و 

پێکهاتەی  هێزکردنی  بە  و  پێداگری  بە  تورکیا 

تورکمانەکانی  و  کوردەکان  ناو  لە  ناسنامەیی 

نیوعوسمانیزم،  دیسکۆر�شی  پێی  بە  عێراق، 
بیری  هێڵی  سەر  خستنە  بە  هەوڵدەدات 

و  کوردەکان  تایبەت  بە  عێراقی  کۆمەڵگەی 

تورکمانەکان، بە ئامرازی جیاوازی ڕاگەیاندنی، 

پەروەردەیی، پشتگیری و ...هتد، بیر و کردەوەی 

بە  بکات.  ڕێنوێنی  خۆیان  ئامانجی  بەرەو  ئەوان 

و  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی  پێداچوونەوەی 

تورکیا لە عێراق، بەستێن بۆ بەراوردکردنی ئەو 

دوانە ئامادە دەبێت.     

دیپلۆماسیی  بەراوردکاری  لێکۆڵینی   .4

کولتووری ئێران و تورکیا لە عێراق

دیپلۆماسیی  پێداچوونەوەی  لە  چەند  هەر 

لە  تورکیا  و  ئێران  واڵتی  دوو  نێوان  کولتووری 

لێکۆڵینەوەی ورد  بۆ  عێراقدا، دەرفەتێکی کەم 

ئەو  هەر  بەاڵم  هەبوو،  جیاوازەکاندا  بوارە  لە 

لە  جیاوازی  سەرچاوەی  بوونە  وردەکارییانەش 

ئاڕاستەی کولتووری دوو واڵت لە عێراقدا.

دیپلۆماسیی  جیاوازییەکانی   .4-1

کولتووری ئێران و تورکیا لە عێراق

دیپلۆماسیی  بنەمای  جیاوازی  گرنگترین 

کولتووری دوو واڵت لە عێراقدا ئەمانەن.

بەرامبەر  لە  ئێران  ئایینگەرایی   .1-1-4

سیکۆالریزمی تورکیا

لە  تایبەت  بە  عێراق  لە  ئێران  ئایینگەرایی 

دوای ساڵی ٢٠٠٣ بە دواوە گرنگییەکی زۆری بە 

دەستهێنا. لە ڕوانگەی ئایینیەوە، بەشێکی گرنگ 

لە شونا�شی شیعە ئێرانییەکان لە عێراقە و شیعە 
زۆری  زۆربەی  مێژوویی  و  فەرمی  مەزهەبی  وەکو 

پێناسە  کەربەال  و  نەجەف  بێ  بە  ئێران  خەڵکی 

ئایینی  زانایانی  بەردەوامی  ئامادەبوونی  ناکرێت. 

ئێرانی لە فێرگەی ئایینی نەجەف و ڕۆڵی ئەوان لە 

پێکهێنانی فێرگەی فیقهی شیعە لە عێراق نکۆڵی 
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لە  بە دەسەاڵت  لێناکرێت. گەیشتنی شیعەکان 

عێراق، جگە لەوەی کە دەتوانێت بێ متمانەیی و 

ئەو هەڕەشەیە کە لە ڕابردوودا لە پەیوەندی دوو 

واڵتدا بووە، لەناو بەرێت، لێهاتوویی پەرەپێدانی 

بەرژەوەندی  چوارچێوەی  لە  هاوکارییەکان 

زۆربەی  دەهێنێت.  خۆیدا  بەدوای  هاوبەشیش 

و  پتەو  پەیوەندی  خوازیاری  عێراق  خەڵکی 

ئاشتیخوازانە لەگەڵ ئێرانن. لە ڕوانگەی شیعە 
عێراقیەکانەوە ویستە ئایینیەکان سەرترن و ئیزن 

بە ئەوان دەدات هەتا شارەکانی مەشهەد و قوم 

ئەوانیتر،  و  ئەرجمەند  )جەوادی  بکەن.  زیارەت 

١٨٣:١٣٩١(. ئەم بابەتە لە بارەی ئێرانییەکانەوە 

شێوەی دووالیەنەی هەیە، بە جۆرێک کە زیارەتی 

کەربەال بووە بە بابەتێکی سەمبۆلیک لە جیهانی 

ئیسالمدا. هەر بۆیە ئێران بەردەوام لە شیعەکانی 

ئەوان  یارمەتی  بە  و  دەکات  پشتیوانی  عێراق 

جگە لە تێکۆشان لە دژی دەسەاڵتداری ئەمریکا 

خۆڕاگریشیان  بەرەی  ناوچەکە،  و  عێراق  لە 

بەهێزکردووە. گرنگترین هۆکار کە ئێران دەتوانێت 

بەرامبەر  عێراق  لە  خۆی  بردنەوەی  کارتی  وەکو 

جیۆپۆلەتیکی  لێوەربگرێت،  کەڵکی  تورکیا  بە 

شیعە و کاریگەری قووڵ بە سەر شیعەکانی ئەم 

 .)Cetinsaya, 2017:162( .واڵتەیە

عوسمانیگەرایی  تیۆری  بە  بەرامبەردا  لە 

دەرەوەی  سیاسەتی  )نیوعوسمانیزم(  نوێ 

تورکیا نابێت بە پێشینەی مێژوویی و سیاسەتی 

دژایەتیدابن.  لە  ڕۆژئاوا  مەیلەو  و  سیکۆالر 

عێراق  لە  تورکیا  کولتووری  ڕوانگەی  هەربۆیە 

پەرەپێدانی  بە  بەڵکو  ئایینی  شێوەی  بە  نە 

بەم  کە  چەند  هەر  سیکۆالریزمە.  زانستی 

کێبڕکێیەی کە لەگەڵ ئێران هەیەتی لە هەموو 

ئێران  پشتیوانی  بەرامبەر  لە  سوننەکان  گروپە 

دەوڵەتی  دەکات.  پشتیوانی  شیعەکان،  لە 

نەتەوەگەرایی،  لەسەر  پێداگری  بە  واڵتە  ئەم 

بە  بنەڕەتی  یاسای  ئامادەکردنی  سیکۆالریزم، 

بنەمای پێوانەکانی ڕۆژئاوایی و هەڵبژاردنی زمانی 

داڕێژەرانی  ناسنامەی  کە  نیشانیدا  ئینگلیزی، 

سیاسەتی  بواری  لە  واڵتە  ئەم  سیاسەتی 

دەتوانین  بووە.  نەتەوەگەرا  و  سیکۆالر  دەرەوە 

گەشەپێدەر  ڕەوتی  سەرتربوونی  هۆی  بە  بڵێین 

واڵتە،  ئەم  دەرەوەی  و  ناوەوە  سیاسەتی  لە 

)ئانتۆلۆژی(  هەبووننا�شی  نیشاندەری 

واڵتەیە.  لەم  سیاسەت  داڕێژەرانی  سیکۆالری 

ئەوانیتر،١٠٤:١٣٩٦( و  ئەردەبیلی  )عەزیمزادە 

تورکیا  واڵتی  دیپلۆما�شی  بۆیە  هەر   .)2017(

هەوڵدەدات  کولتووریدا  چوارچێوەی  لە 

ئەم  ڕیکالمی  و  بکات  پێشکەش  سیکۆالریزم 

کە  دەکات  جۆراوجۆر  شێوازی  بە  بابەتەش 

دەبێتە هۆی سەرنجڕاکێشبوونی تورکیا.

لە  ئێران  هەڵکردنی  ئاڕاستەی   .2-1-4

بەرامبەر سیاسەتی زاڵبوونی تورکیا 

ئاڕاستەی  سەدام  ڕووخانی  دوای  لە   

هەڵسووکەوتی ئێران و عێراق لە دژبەرایەتییەوە 

پەیوەندی  گۆڕدرا.  ئەرێنی  پەیوەندی  بەرەو 

ئەوەی  دوای  لە  تایبەت  بە  دووالیەن  هەر 

گرتەدەست  دەسەاڵتیان  شیعەکان  کە 
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گرتەخۆیەوە  سازێنەری  پەیوەندی  شێوەی 

سیاسەتی  داڕشتنی  بۆ  گونجاوی  بەستێنی  و 

نەتەوەیی  ئاستی  لە  ئێران  دیپلۆما�شی  دەزگای 

نەتەوەیی،  ئاستی  لە  ئامادەکرد.  ناوچەییدا  و 

دەسەاڵت،  لوتکەی  لە  شیعەکان  هەبوونی 

بنەمای  لەسەر  پەیوەندی  سازکردنی  بەستێنی 

سیا�شی- و  ئابووری  کولتووری،  هاوکاری 

زۆرتر  ناوچەشدا،  ئاستی  لە  پێکهێنا.  ئاسای�شی 

لە هەر شتێک بە هێزکردنی پێکهاتەی شیعە لە 

عێراقی نوێدا، ڕۆڵێکی گرنگی لە هاوسەنگکردنی 

هەبوونی  هەبووە.  عێراق  و  ئێران  پەیوەندی 

هاوبەشییەکانی  و  ئایینی  هاوبە�شی  بنەمای 

مێژوویی-کولتووری لە بەرچاوترینی ئەوانەن کە 

بوونە هۆی ئاسانکاری لە پەیوەندییەکانی ئێران 

و عێراق )سادقی و ئەوانیتر،١٤٦:١٣٩٥(.

لە بەرامبەردا بە پێی تیۆری عوسمانیگەرایی 

و  ڕێبەری  ڕۆڵی  بتوانێت  دەبێت  تورکیا  نوێ، 

گۆڕانکارییەکان  و  ڕەوتەکان  لە  ڕێنیشاندەری 

بگرێت.  ئەستۆ  لە  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  لە 

سەرتر  لە  خۆ  جۆرێک  پێیەش  بەم  هەر 

دەبینین.  تورکیا  دەرەوەی  سیاسەتی  ڕوانینی 
کاریگەری  عێراق  لە  واڵتە  ئەم  سیاسەتی  بۆیە 

پارادایمێکە کە دەبێ بەشداری زۆرینەی تورکیا 

لەم  ئاسایش  و  سەقامگیری  دابینکردنی  لە 

کوردی  ناسنامەی  چونکە  هەبێت،  واڵتەدا 

گۆڕانکارییەکانی  بۆ  پێکدادان  و  شەڕ  هۆکاری 

ناوخۆی تورکیا لە قەڵەم دەدرێت. بەپێی تیۆری 

کەمکردنەوەی کێشەکان لەگەڵ دراوسێکان و 

قوواڵیی ستراتیژیک، سیاسەتی هاوکاری لەگەڵ 

لە  پشتگیریکردن  عێراق،  کوردستانی  دەوڵەتی 

دەوڵەتی  لەگەڵ  گفتوگۆ  و  سوننە  ڕەوتەکانی 

تورکیا  سیا�شی  ڕوانگەکانی  لە  ناوەندی 

سەبارەت بە عێراق بووە. )عەزیمزادە ئەردەبیلی 

ڕەوتی  بەاڵم   .)2017()١١٧:١٣٩٦ ئەوانیتر،  و 

گۆڕانکارییەکان و پراکتیکەکانی تورکیا لە عێراق 

نیشانیداوە کە بنەمای هەوڵدان بۆ سەرتربوون 

ڕوانگەیەکی  پێکهاتنی  هۆی  بووەتە  ناوچەدا  لە 

پراگماتیکی،  بەرژەوەندیخوازی  دەرفەتخواز، 

بە شێوەیەک کە بەرژەوەندی تورکیا لە عێراق 

بە  یارمەتی  تەنانەت  کە  ئەوەی  هۆی  بووەتە 

داعشیش بگەیەنێت.

ئێران  خێرخوازانەی  ئاڕاستەی   .3-1-4

بەرژەوەندیخوازی  ئاڕاستەی  بە  بەرامبەر  لە 

تورکیا لە عێراق    

لەسەر  عێراق  لە  ئێران  گشتی  دیپلۆماسیی 

پشتیوانی  و  ئێستا  بارودۆخی  پاراستنی  بنەمای 

بەرامبەردا  لە  عێراقە.  لە  جێگیر  دەوڵەتانی  لە 
گۆڕانکاری  بنەمای  لەسەر  تورکیا  دیپلۆما�شی 

بەوپێیەش  ڕادەوەستێت.  ئێستا،  بارودۆخی 

و عێراق وەکو دراوسێی هاوبیر  ئێران  دوو واڵتی 

دەڕوانن.  یەکتر  لە  هاوبەش  بەرژەوەندی  و 

دژ  ڕوانگەیەکی  بە  تورکیا  بەرامبەردا  لە  بەاڵم 

باشووریی  دراوسێکانی  لە  ناکۆک  و  یەک  بە 

هاوپەیمان  بە  خۆی  ئێران  دەڕوانێت.  خۆی 

عێراق  لە  ناوبژیوان  ئاستێکیش  هەتا  و 

هەژموونی  دوای  بە  تورکیا  بەاڵم  دەبینێت، 
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هۆیەوە  بەم  بەڕیوەبردنییەتی.  و  ناوچەکە 

بۆ  تێکدەرانە  گشتی  دیپلۆماسیی  لە  تورکەکان 

هەڵسووکەوت  و  پێکهاتەکان  نوێکردنەوەی 

عێراق  لە  زیاتر  بەرژەوەندی  بە  گەیشتن  و 

لە  ئێران  ئەواندا،  بەرامبەر  لە  کەڵکوەردەگرن. 

و  ناخۆیی  بارودۆخی  پتەوکردنی  دیپلۆماسیی 

پاراستنی پەیوەندییەکانی لە بوارە جیاجیاکاندا 

ئەوانیتر،  و  )ئەتهەری  کەڵکوەردەگرێت 

 .)١٦٤:١٣٩٣

جگە  ئێران  بڵێین  دەتوانین  گشتی  بە 

پەنابەرەکانی  لە  زۆرێک  وەرگری  کە  لەوەی 

عێراق  و  ئێران  شەڕی  کاتی  لە  چ  بووە  عێراقی 

بۆ  ئابووری  بواری  لە  ئەویش،  لەدوای  چ  و 

و  عێراق  شەڕی  ئاسەوارەکانی  ساڕێژکردنی 

یارمەتی  عێراقدا  لە  فەقیری  البردنی  و  ئەمریکا 

شوێنە  نوێکردنەوەی  لەسەر  کردووە.  زۆری 

هەبووە.  بەرچاوی  ڕۆڵێکی  ئایینیەکانیش 

شوێنە  نوێکردنەوەی  و  بووژاندنەوە  ناوەندی 
خۆی  سەرەکی  کاری  دەرەوەی  توانی  ئایینیەکان 

ناوەندەکانی  سازکردنی  وەکو  زۆر  خزمەتی 

دەرمان و نەخۆشخانە جێبەجیبکات. )جەوادی 

ئەرجومەند و ئەمیرزادە، ١٦٢:١٣٩٢()2013(. 

عێراقی  بە  ئێران  کە  گەورەی  یارمەتی  هەروەها 

لە  وێنە  بۆ  بوو.  داعش  لەگەڵ  شەڕ  کرد 

بە  عیبادی  حەیدەر  سەرۆکوەزیران  سەردەمی 
زانیاری  سەربازیی،  سیاسیی،  یارمەتییە  هۆی 

ئێران بوو کە بووە هۆی تێکشکاندنی داعش و 

چاالکی ئازادکردنی شارەکانی عێراق لەو گرووپە 

خاکی  لە  گەورەی  بەشێکی  کە  تیرۆریستییە 

پەیوەندییەکانی  ئەمەش  داگیرکردبوو.   عێراقی 

لەگەڵ دەوڵەتی بەغدا  ڕابردوو  لە  ئێرانی زۆرتر 

پاراستنی  لە  ئێران  گرنگی  ڕۆڵی  کرد.  پتەوتر 

ڕیفراندۆمی  کاتی  لە  عێراق  خاکی  سەروەری 

هێزە  تەنیا  نە  کوردستان،  سەربەخۆیی 

بەڵکو  هێزکرد  بە  ئێرانی  دۆستی  سیاسییەکانی 

کە  ستراتێژیک  یەکگرتووییەکی  کردە  ئێرانی 

)مێننەتی  پێببەستێت.  پشتی  دەیتوانی  بەغدا 

بەرامبەردا  لە   .)2019()١٤٩:١٣٩٨ هادیان،  و 

باوەڕەدان  لەم  سیاسییەکان  توێژەرە  زۆربەی 

بەرژەوەندیخوازانە  ئاڕاستەیەکی  بە  تورکیا  کە 

یان  یارمەتی داع�شی دەدا  کاتەکاندا  لە زۆربەی 

بەرامبەر  لە  بێالیەنانەی  سیاسەتێکی  هەرنەبێ 

)قاسمی،١٠٧:١٣٩٥(. هەبووە   داعشدا 

)2016(

4-1-4. پەیوەندییە مێژووییەکانی ئێران لە 

بەرامبەر ناسیۆنالیسمی تورکی

بە  سەبارەت  ئێرانشاریەوە  ڕوانگەی  لە 

عێراق، ڕوونە کە ئاڵوگۆڕی کولتووری و مێژوویی 

دوو واڵت ڕیشەی دوور و درێژی هەیە. لە هیچ 

بە ڕادەی عێراق ئاسەواری شارستانی  واڵتێکدا 

چ  و  دێرین  ڕۆژگاری  لە  چ  ئێرانی  کولتووری  و 
ئاسەواری  و  نەبینراوە  ئیسالمیی  سەردەمی  لە 

شارستانی، کولتوور و هونەری ئێرانی لە هەموو 

)پارساپوور،  دەبینرێت  واڵتە  ئەم  شوێنێکی 

٣:١٣٨٨()2009(. هەبوونی پێشینەی هاوبە�شی 

ژێر  کەوتنە  بۆ  بەستێنێ  کولتووری،  و  مێژوویی 
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کاریگەری عێراقییەکان سەبارەت بە ویستەکانی 

ئێران زیاتر دەکات. لە بەرامبەردا تورکیا پێیوایە 

عوسمانییەکاندا  سەردەمی  لە  عێراق  کە 

ئێستا  بووە،  ئیمپراتۆرییە  ئەم  ڕکێفی  ژێر  لە 

سیاسەتی  و  نیوعوسمانیزم  ئاڕاستەی  بە 

ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی دەیەوێت لەم ناوچانەدا 

نە  ئامانجەی  ئەم  هەرچەند  بێت.  بااڵدست 

بە  بەڵکو  میکانیکی  و  سەخت  شێوەی  بە 

ئەنجام دەگەیەنێت.  بە  دیپلۆماسیی کولتووری 

تورکیا  زمانی  پەروەردەی  بابەتانە  لەم  یەکێک 

بە  تایبەت  سەرنجدانی  هەروەها  عێراق،  لە 
هاوڕەگەزی  پێیانوایە  کە  عێراق  تورکمانەکانی 
ڕەگەزی  درێژەی  جۆرێک  بە  و  ئەوانن 

پاراستنی  شێوەیە  بەم  عێراق.  لە  تورکەکانە 

سەرنجی  ناوەندی  لە  عێراق  تورکمانەکانی  مافی 

تورکیادایە )حەیدەری و ڕەهنەوەرد،٨٤:١٣٩٠(

خاوەنڕاکان  کە  بەمجۆرەی  هەر   .)2011(

بووەتە  تورکی  ناسیۆنالیزمی  دەکەن،  با�شی 

بە  و  عەرەبەکان  ڕەشبینی  و  بەدگومانی  هۆی 

جۆرێک دژایەتی ناسیۆنالیزمی عەرەبی و کوردی 

لێکەوتووەتەوە.    

ئاماژەمان  کە  جیاوازییانەی  لەو  جگە 
کولتووری  دیپلۆماسیی  لە  لێکچوونیش  پێکرد، 

کارگرتنی  بە  هۆی  بە  کە  هەیە،  واڵتە  دوو  ئەم 
کولتووری  کاریگەری  بۆ  لێکچووەکان  ئامرازە 

لە  ئامرازانە  ئەم  چەند  هەر  عێراقدایە.  لە 

لەسەر  ئەوان  کاریگەری  بەاڵم  دەچن،  یەک 

هاوواڵتیانی عێراق وەک یەک نییە.

دیپلۆماسیی  لێکچوونەکانی   .2-4

کولتووری ئێران و تورکیا لە عێراقدا

لە  تورکیا  و  ئێران  واڵتی  دوو  هەر 

کەڵکوەرگرتن  وەکو  یەک،  وەک  ئامرازەکانی 

ڕێکخراوە  چاالکبوونی  ڕاگەیاندنەکان،  لە 

عێراق،  لە  تورکیا  و  ئێران  جۆراوجۆرەکانی 

پەرەپێدانی  و  پەروەردەیی  و  زانستی  ئاڕاستەی 

زمان بابەتە لێکچووکانن. 

4-2-1. دیپلۆما�سی میدیایی ئێران و تورکیا 

لە عێراق

عێراق،  لە  دیکتاتۆری  ڕژێمی  ڕووخانی 

وەکو  ناوچە  دەسەاڵتەکانی  بۆ  دەرفەتەی  ئەو 

بتوانن  ئەوەی  بۆ  ڕەخساند  تورکیا  و  ئێران 

کراوەی  بارودۆخێکی  لە  کەڵکوەرگرتن  بە 

ڕای  سەرنجی  پێکهاتووە،  کە  ڕاگەیاندنی 

ڕابکێشن.  خۆیان  الی  بۆ  واڵتە  ئەم  گشتی 

لە  کەڵکوەرگرتن  لە  جیاوازی  هەندێک  بەاڵم 

سیاسەتەکانی ئەم دوو واڵتە هەیە.

لە  ئێران  میدیایی  دیپلۆما�سی  یەکەم: 

عێراق

شۆڕش  هەناردەکردنی  پێناو  لە  ئێران 

نەتەوەکان”  دڵی  “داگیرکردنی  بە  بەردەوام 

میدیایی،  دیپلۆما�شی  پێیەوە  بەم  و  گرنگیداوە 

جێی  عێراقدا  لە  واڵتە  ئەم  سیاسەتەکانی  لە 

بابەتانە  لەم  یەکێک  بووە.  گرنگیپێدان 

ئێراندا  لە  ڕۆژنامە  کە  چەند  هەر  ڕۆژنامەیە. 

سەردەمەدا  لەم  بەاڵم  هەیە،  کۆنی  مێژوویەکی 

لەگەڵ  بەراورد  بە  ئێران  ڕۆژنامەکانی  هەژماری 
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نێوان  لە  نییە.  زۆر  ناوچەکە  دیکەی  واڵتانی 

ڕۆژنامەکانی ئێرانی تەنیا ڕۆژنامەی »الوفاق« بە 

تیراژی کەمی  زمانی عەرەبی باڵودەبێتەوە. بەاڵم 

سەرنجی  گۆڕینی  تەنیشت  لە  ڕۆژنامەیە  ئەم 

ڕاگەیاندنی،  دیکەی  شێوازەکانی  بە  خوێنەران 

لە کۆمەڵگەی  نەناسراو مانەوەی  بووەتە هۆی 

دیپلۆماسیی  لە  ڕۆژنامە  کورتی  بە  عێراقیدا. 

جێگای  ئەوەندە  عێراق،  لە  ئێران  ڕاگەیاندنی 

سەرنج نییە. دووەمیان ڕادیۆیە. سەرمایەدانان 

سەرەتای  لە  سنوور  دەرەوەی  ڕادیۆی  لەسەر 

لە  و  نەبوو  بەرچاو  ئەوەندە  ئێران  شۆڕ�شی 

نەهات.  سەر  بە  زۆری  ئاڵوگۆڕی  دواتریشدا 

لە  کەم  ژمارەیەکی  تەنیا   ٢٠١٦ ساڵی  هەتا 

بەرنامەیان  عەرەبی  زمانی  بە  ئێران  ڕادیۆکانی 

»پەیام«  ڕادیۆ  گرنگترینیان  کە  باڵودەکردەوە 

سەرنجی  ڕادیۆیە  ئەم  بوون.  »ئیسالم«  ڕادیۆ  و 
کولتووری  پەرەپێدانی  لەسەر  خۆی  سەرەکی 

شەمس  و  )رەحمانی  داناوە  ڕەسەن  ئیسالمیی 

ئابادی، ٨٦:١٣٩٧()2018(. 

کەناڵە  بە  ئاماژە  دەتوانین  هەروەها 

لە  ئێران  بکەین.  تەلەفیزیۆنییەکانیش 

 ،٢٠١٦ هەتا   ١٩٩١ واتا  ساڵدا   ٢٥ ماوەی 
خۆی  تەلەفیزیۆنەکانی  کەناڵە  ژمارەی  توانی 

بە  لەوان  هەندێک  کە  کەناڵ   ٢٥ بگەیەنێتە 

لە  ئێران  باڵودەکەنەوە.  بەرنامە  عەرەبی  زمانی 

نێوان ڕاگەیاندنەکانی کە هەیەتی وەکو تورکیا 
تەلەفیزیۆن  لەسەر  خۆی  سەرەکی  سەرمایەی 

دادەنێت. یەکەمین کەناڵی دەرەوەی سنوور و بە 

زمانی عەرەبی کە دایمەزراند کەناڵی »سەحەر« 

بە ڕۆژانە  لە سەرەتای شۆڕشەوە  بوو کە هەر 

ساڵی  لە  دەستپێکرد.  بەرنامەکانی  خولەک   ٩٠

بە  سەربەخۆ  و  ئاسمانی  کەناڵی  بە  بوو   ٢٠٠٥

بەرنامەکانی   ٢٠١٠ ساڵی  لە  »الکوثر«  ناوی 

زۆربەی  کاتژمێر.  چوار  و  بیست  بە  بوون 

لەسەر  کەناڵە  ئەم  چڕبوونەوەی  و  بۆچوون 

هزرییەکانی  بنیادە  بەهێزکردنی  و  پەرەپێدان 

لە  عەرەب  شیعەکانی  نزیککردنەوەی  و  شیعە 

سیستەمی ئێرانە. )Torfeh, 2016: 3(. کەناڵێکی 

زۆرێک  بڕوای  بە  العالم  »العالم«ە.  گرنگیتر 

ڕاگەیاندنی  کاریگەرترین  بە  خاوەنڕاکان  لە 

کەناڵە  ئەم  دەدرێت.  قەڵەم  لە  ئێران  دەرەوەی 

دەستبەکاربوو،  بەیرووت  لە   ٢٠٠٣ ساڵی  لە 

هەیە.  بنکەی  تاران  و  بەغدا  دیمەشق، 

شیدەکەینەوە  باڵوکراوەکانی  ناوەڕۆکی  کاتێ 

لەسەر  چڕدەکاتەوە  هەوڵەکانی  کە  دەبینین 

باڵوکردنەوەی دەنگۆکان و هەواڵنێری. هەروەها 

لەگەڵ  دژایەتی  لەسەر  زۆرتر  بنەڕەتی  پەیامی 

عێراقە.  ناو  لە  یەکێتی  پێکهێنانی  و  ئەمریکا 

دروستکردن  خەریکی  کە  دیکەی  کەناڵەکانی 

بەڕێوەبەرایەتی  بە  »املنار«  وەکو  هەواڵنێرین  و 

گروپی ڕاگەیاندنی حیزبوڵاڵی لوبنان، هەروەها 

»املیادین« کە بنکەی لە بەیرووتە و کەناڵەکانی 

باڵوکردنەوەی  بنەمای  لەسەر  دیکە�شی 

بەاڵم  دەکەن.  کار  ئێران  دیپلۆماسیی  دەنگۆی 

کەناڵەکانی  سەرگەرمکردنیش  بواری  لە  ئێران 

زۆرتر  کە  دامەزراندووە  فیلم«ی  »آی  وەکو 
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زمانی  بە  کە  مێژوویی-ئایینیە  فیلمی  زنجیرە 

عەرەبی  واڵتانی  لە  و  وەرگێڕاونەتەوە  عەرەبی 

شەمس  و  )رەحمانی  دەبنەوە.  باڵو  ناوچەدا 

لە  یەکێک   .)2018()٨٨-٨٦ ئابادی،١٣٩٧: 

“دەوڵەتیی  ئێران  ڕاگەیاندنەکانی  الوازییەکانی 

بوونێکی لە ڕادەبەدەرە” کە دەبێتە هۆی ئەوەی 
داخوازی  و  ویست  نێردراوەکانی  پەیامە  لە  کە 

بە  بەرامبەر  لە  نەگرێت.  لەبەرچاو  بینەرانی 

ڕاکێشانی  لە  دووریکردن  و  ئەخالقگەرایی 

بە شێوازەکانی سەرنجڕاکێ�شی سێک�شی،  بینەر 

سیاسەتی  نەگۆڕەکانی  چوارچێوە  لە  یەکێک 

بووە.  عێراقدا  بەرامبەر  لە  ئێران  ڕاگەیاندنی 

ڕاگەیاندنی  دیپلۆماسیی  لە  ئێران  لەوەش  جگە 

شیعە- دووبەرەکی  لەسەر  عێراقدا  لە  خۆی 

دوای  بە  و  ناکات  پێداگری  واڵتەدا  لەم  سوننە 
پێکهێنانی یەکێتی لەناو کۆمەڵگەی پارچەکراوی 

.)Torfeh,2016: 3( عێراقی دراوسێیەتی

لە  تورکیا  میدیایی  دیپلۆماسیی  دووهەم: 

عێراقدا

بۆ  تورکیا  هەوڵەکانی  لەگەڵ  هاوکات 

ئەندامێتی لە یەکێتی ئەورووپا کە�شی ڕاگەیاندنی 

ئەوەشدا  دوای  لە  و  کراوە  زۆرتر  واڵتە  ئەم 

چەندایەتی و چۆنیەتی ڕاگەیاندنەکانی�شی زۆرتر 

ڕاگەیاندنەکانی  لە  زۆرێک  هەروەها  کرانەوە. 

تورکیا  لە  گشتی  بە  سەربەخۆن.  و  مەدەنیی 

ڕۆژنامە   ٢٣ کە  دەبێتەوە  باڵو  ڕۆژنامە   ٢٤٥٩

ئاستی  لە  ڕۆژنامە   ٥٥ و  ناوچە  ئاستی  لە 

بە  زۆرتر  ڕۆژنامانە  ئەم  نێونەتەوەییدان. 

دەبنەوە  باڵو  کوردی  و  عەرەبی  زمانەکانی 

لەسەر  دزەکردن  ڕێگایەکی  بەمجۆرەش  و 

هەروەها  دەکەن.  دروست  عێراق  کۆمەڵگەی 

تورکیا لە سااڵنی ١٩٢٦ هەتا ٢٠١٧ توانییەتی 

دابمەزرێنێت کە ٣١  ڕادیۆیی  ١٠٨٧ وێستگەی 

لەوانە نەتەوەیی و ١٠٠ دانەیان ناوچەیی و ٩٥١ 

لەوانە خۆجێیین. شیکردنەوە لەسەر ناوەڕۆکی 

کە  نیشاندەدات  تورکیا  ڕادیۆییەکانی  بەرنامە 

باڵوکردنەوەی  الیەنی  لە  جگە  بەرنامانە  ئەم 

دیپلۆما�شی  سەرگەرمی  الیەنی  لەسەر  هەواڵ، 

دەکات.  کار  مۆسیقا  تایبەت  بە  ڕاگەیاندنی، 

بۆ  ڕاگەیاندراوێک  هەر  لە  زۆرتر  تەلەفیزیۆن 

تەلەفیزیۆنییەکانی  بەرنامە  لە  گرنگە.  تورکیا 

و  مێشک  داگیرکردنی  بابەتی  لەسەر  تورکیا 

کە  لەوەی  زیاتر  کاردەکرێت.  عێراق  خەڵکی  دڵی 

گرنگ  بۆ  دەنگۆکانی  و  هەواڵ  باڵوکردنەوەی 

خەڵک  سەرگەرمکردنی  بابەتی  لەسەر  بێت 

دراماکان  زنجیرە  پێناوەشدا  لەم  ڕادەوەستێت. 

الوەکان  کە  ئەوجۆرەی  و  عەشق  ناوەڕۆکی  بە 

هەڵبەت  بەرهەمدێنێت.  دەکەن،  پەسەندی 

ئەوە بە مانای گرنگی پێنەدانی تورکیا بە الیەنی 

دیپلۆماسیی  دەنگۆکانی  و  هەواڵ  باڵوکردنەوەی 

نییە. هەروەها بەشێکی گەورە لە ڕاگەیاندنەکانی 

و  کورد  دژە  بۆنی  و  ڕەنگ  عێراق  لە  تورکیا 

شەمس  و  )رەحمانی  دیارە  پێوە  شیعەی  دژە 

ژمارە  خشتەی   .)2018()٨٥-٨١ ئابادی،١٣٩٧: 

و  ئێران  واڵتی  دوو  ڕاگەیاندنی  دیپلۆماسیی   ١

تورکیا لە عێراقدا بە یەکەوە بەراورد دەکات. 
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4-2-2. ئاڕاستەی زانستی و پەروەردەیی

دیپلۆماسیی  دیکەی  لێکچــــوونی 

عێراقدا  لە  تورکیا  و  ئێران  کولتووری 

و  زانستی  ئامرازەکانی  لە  کەڵکوەرگرتن 

پێکهاتەی  لەسەر  کاریگەریی  بۆ  پەروەردەییە 

کۆمەڵگەی عێراقی. بــــــە گشـــــــتی ئەم ڕەهەندەی 

ئاڵوگۆڕی  بەرنامەی  کولتووری  دیپلۆماسیی 

هاوواڵتیان بۆ خــــولی پەروەردەیی، کولتووری، 

زانستی، هونەری، وەرز�شی و فێربوونی زمان، 

دامەزراوەکانــــی  و  قوتابخانە  دروستکردنی 

گیراو،  ئامانج  بە  واڵتی  لە  پەروەردەیی 

بورسیەی  پێدانی  و  خوێندکار  وەرگرتنی 

خوێندن ...هتد، لەخۆ دەگرێت )سەجادپوور 

لە   .)2011()٨٤:١٣٩٠ وەحیدی،  و 

بە  ئێران  پەروەردەییدا،  و  زانستی  بواری 

زانستی  ناوەندی  و  زانکۆ  دامـــەزرانــــدنی 

دەرەوەی  و  ناوەوە  لە  جۆراوجۆر  ئایینی  و 
»زانکۆی  املصطفی«،  »جامعە  وەکو  واڵت 

خشتەی ژمارە 1: بەراوردکردنی دیپلۆماسیی ڕاگەیاندنی ئێران و تورکیا لە عێراقدا 
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»زانکـــــۆی  و  ئەلبەیت«  ئال  نێونەتەوەیی 

زۆر  ژمارەیــــــــەکی  کە  مەذاهب«  و  ئەدیان 

تایبەت  بە  جیاوازەکان  واڵتە  لە  خوێندکاری 

زۆربەی  وێنە  بۆ  وەرگرتووە.  عێراقەوە  لە 

جامعە  نێونەتەوەیی  زانکۆی  خوێندکارانی 

شیعەنشین  و  دراو�شێ  واڵتانی  لە  املصطفی 

ڕەوش،  نیک  و  )رەفیع  عێراقین  تایبەتی  بە 

لەسەر  تورکیا  بەاڵم   .)2013()١١٤:١٣٩٢

کاریکردووە  خێراتر  زۆر  ئێران  لە  بەشە  ئەم 

ئەنجام  بە  زیاتری  پشتیوانی  و  پشتگیری  و 

دامەزراندنی  لە  تایبەت  بە  گەیاندووە. 

دامەزراوەکانی  زانکۆ،  قوتابخانە، 

بە  خوێندن  بورسیـــــــــــــەی  پێدانی  و  پەروردەیی 

عێراقییەکان. 

زمانی  پەرەپێدانی  بۆ  هەوڵدان   .3-2-4

فەرمی هەر دوو واڵت لە عێراق

هاوبەشەکانی  خاڵە  لە  تر  یەکێکی 

دیپلۆماسیی کولتووری دوو واڵتی ئێران و تورکیا 

گرنگیدان بە پەرەپێدانی زمانی فەرمی خۆیان لە 

واڵتی عێراقە. لەم بوارەدا هەر دوو واڵت کار و 

چاالکییان ئەنجامداوە. 

دوای  لە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

بە  دەستیکرد  شۆڕش  سەرکەوتنی 

سەرمایەدانانی درێژخایەن بۆ کۆنترۆڵکردنی 

زانایانی  ویستەکانی  ڕاکێشانی  و  بیروڕا 

بەرژەوەندییەکانی.  پێناو  لە  ئیسالم  جیهانی 

بە تایبەت لە بوارەکانی ئاڵوگۆڕی زانستیدا، 

واڵتانی  لە  خوێندکاران  زۆر  ژمارەیەکی 

خوێندن  بۆ  ئیسالم  جیهانی  جیاوازی 

ئەم  سەرەتادا  لە  وەردەگیرێن.  ئێران  لە 

هەتا  مانگ  شـــــەش  ماوەی  بۆ  خوێندکارانە 

دەکرێت.  فێر  فارسیان  زمانی  ساڵ  یەک 

بەم  عێراقیەکان  لە  زۆریش  ژمارەیەکی 

و  )درەخشە  ئێران  بۆ  دەچن  ئامانجەوە 

هەروەها   .)2011(  )٢٥:١٣٩٠ غەفاری، 

املصطفی  “جامعە  وەکو  دامەزراوەکانی 

لە  نێونەتەوەییە  ڕێکخستنێکی  کە  العاملیە” 

واڵتە جۆراوجۆرەکان بە تایبەتی لە عێراقدا 

و  زمان  پەروەردەی  لە  جگە  کە  هەیە  لقی 

پەروەردی  دامەزراوەی  ئیسالمی  مەعارفی 

فار�شی  زمانی  و  مرۆییەکان  زانستە  لە  بااڵی 

)٢٦:١٣٩٠ غەفاری  و  )درەخشە  هەیە 

وەکو  تر  دامەزراوەکانی  هەروەها   .)2011(

واڵتی  دوو  هەر  ئایینی  زانستی  فێرگەی 

فار�شی  زمانی  پەرەپێدانی  لە  عێراق  و  ئێران 

لە  تورکیاش  هەیە.  ڕۆڵیان  عێراقدا  لە 
کولتووری  دیپلۆماسیی  بەردەوامی  ڕێگەی 

تورکی  ئەدەبیاتی  و  زمان  کاریگەری  خۆی 

ساڵێک  هەموو  واڵتە  ئەم  پێشدەخات. 

واڵتی  لە  زانکۆ  خوێندکاری  زۆر  ژمارەیەکی 

و  خزمەت  پێدانی  بە  و  وەردەگرێت  خۆی 

ناو  لە  تورکی  زمانی  جۆراوجۆر  یارمەتی 

خوێندکارەکاندا پەرە پێدەدات. بابەتێکی کە 

ئێران  لە  زیاتر  تورکیا  ئەوەی  هۆی  بووەتە 

دامەزراندنی  عێراقدا،  لە  بڕوات  دەستی 

پەروەردەییەکانە  دامەزراوە  و  قوتابخانە 
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قوتابی  زۆر  ژمارەیەکی  کە  تورکی  زمانی  بە 

دەخوێنن.  لەوێدا  زانکۆ  خوێندکاری  و 

هەلومەرجی  و  دەرفەت  کە  لەبەرئەوەی 

لە  زیاترە.  عێراق  خوێندنگاکانی  لە  تایبەتی 

دراماکانی  زنجیرە  کاریگەری  تریشەوە  الیەکی 

تورکی لە کۆمەڵگەی عێراقدا هێندە زۆرە کە 

زۆربەیان حەز دەکەن زمان و دەستەواژەی 

تورکی فێربن.

هاوبە�سی  هەستیاری  و  سەرنج   .4-2-4  

دوو واڵت سەبارەت بە مەسەلەی کورد

ئاستێکی  لە  کورد  نەتەوەیی  بزووتنەوەی 

زۆر بااڵدا هۆکاری زۆر بەهێز لەخۆ دەگرێت. 

کوردستان  کە  ئەوەیە  هۆکارانە  لەم  یەکێک 

دەوڵەت-نەتەوەی  هەبوونی  لە  بەشێک 

ئافراندن  تورکیایە.  و  سووریا  عێراق،  ئێران، 

سەربەخۆ  کوردی  ناسنامەی  پێکهێنانی  و 

کوردستان  بەشەکانی  لە  هەریەک  لە 

واڵتانەی  لەم  کام  هەر  لەسەر  هەڕەشەیەکە 

پوور،  عەبدوڵال  و  دراو�شێ)زیباکەالم 

٧١:١٣٩٠( )2011(. لەبەرئەوەی واڵتانی ئێران 

و تورکیا و سووریا کەمینەی کوردیان تێدایە 

کوردانن.  خۆبەڕێوەبەری  سیستەمی  دژی  لە 

لەسەر  کاریگەریی  دەترسن  لەوە  چونکە 

بکات.  ئەوانیشدا  واڵتانی  کورد  نەتەوەی 

ئەندێشەی  و  بیر  لە  پێشگرتن  بۆ  هەروەها 

ئەوە  واڵتەکەیان،  لە  کوردان  جیابوونەوەی 
سەروەری  لە  دەکەن  پێداگری  کات  هەموو 

عێراق.  یەکپارچەیی  پاراستنی  و  عێراق  خاکی 

یەکتر  لە  پشتیوانی  و  هاوڕان  بوارەدا  لەم 

 .)2002(  )٥٧:١٣٨١ پوور،  )مێهری  دەکەن 

بەگشتی لێکچوونی زۆر لە نێوان دیپلۆماسیی 

عێراقدا  لە  تورکیا  و  ئێران  کولتووری 

ئامرازە  لە  کەڵکوەرگرتن  هۆی  بە  کە  هەیە 

چەندایەتی  و  چۆنایەتی  بەاڵم  لێکچووەکانە، 

کە  جیاوازن  ئامرازانە  ئەم  بەکارهێنانی 

پێکردن.  ئاماژەمان 

ئەنجام

و  گرنگیپێدان  ڕابردوودا  دەیەکانی  لە 
هێزی  بەرامبەر  لە  نەرم  هێزی  زیادبوونی 

بە  بەرامبەر  لە  ئەندێشە  سیاسەتی  ڕەق، 

گرووپە  ڕۆڵی  و  دەسەاڵتداری  سیاسەتی 

ناحکومییەکان لە پەیوەندی نێوان واڵتەکان، 

بە  بەر  واڵتەکان  کە  ئەوەی  هۆی  بووەتە 

دیپلۆماسیی گشتی و کولتووری لە سیاسەتی 

دەرەوەی خۆیاندا بچن. ئەم بابەتە لە ڕێگەی 

نەرم  دەسەاڵتی  هەمان  یان  ڕاکێشان  هێزی 

کە  واڵتانەن  لەم  تورکیا  و  ئێران  پێکدێت. 

زۆریان پێویستی بە دیپلۆماسیی کولتووری لە 
کاریگەری  بۆ  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتی  ناوچەی 

عێراق  هەیە.  ناوچەکەدا  واڵتانی  لەسەر 

یەکێکە لەم واڵتانە کە بووتە هۆی کێبڕکێ لە 

زیاتریان  کاریگەری  بۆ  تورکیا  و  ئێران  نێوان 

لە  واڵت  دوو  هەر  بوارەدا  لەم  واڵتەدا.  لەم 

زانستی- ڕاگەیاندن،  جیاوازەکانی  ئامرازە 

پەروەردەیی، ئایینی و ...هتد، کەڵکوەردەگرن. 
بەراوردکاری  لێکۆڵینی  سەملێنراوەکانی  وەکو 



184

No.5, October 2022

لە  تورکیا  و  ئێران  کولتووری  دیپلۆماسیی 

لە  واڵت  دوو  هەر  کە  بڵێین  دەبێ  عێراقدا، 

کردەوەیی  و  بەڕێوەبەری  نموونەی  ڕوانگەی 

هەیە،  ئامرازەکان  لەسەر  چاودێری  کە 
یەکتری  بە  سەبارەت  زۆرتریان  لێکچوونی 

پێکهاتەییەکانیان.  نموونەی  هەتا  هەیە، 

تورکیا  سێکۆالری  سیا�شی  پێکهاتەی  بابەتی 

سیاسەتی  نائایدیۆلۆژیکبوونی  لەگەڵ 

پەیوەندی  هەروەها  واڵتە،  ئەم  دەرەوەی 
بەشێک  نەتەوەیی  و  زمانی  ڕەگەزیی، 

هۆکارەکانی  لە  تورکیا  لەگەڵ  عێراق  لە 

بە�شی  لە  واڵتە  ئەم  سەرکەوتنی  و  کاریگەری 

کولتوورییە.  دیپلۆماسیی  بوونی  کردەوەیی 

تورکیا  ئابووری  باشتری  پێگەی  نێوەدا  لەم 

بۆ  باش  تەواوکەری  ئێران،  بە  سەبارەت 

ئەم  کولتووری  دیپلۆماسیی  هێزتربوونی  بە 

و  زۆر  زانکۆی  دامەزراندنی  بووە.  واڵتە 

خوێندنی  کور�شی  پێشکەشکردنی  جیاواز، 

و  ئایینی  مەکتەبی  دامەزراندنی  بەخۆڕایی، 

سوپەرمارکێت  دەستبەکارکردنی  تەنانەت 

شتومەکی  و  خواردەمەنی  فرۆشگەی  و 

بەکارهێنانی ڕۆژانە  کە لە ڕاستیدا پەرەپێدانی 

ئەوەش  تورکیایە،  کااڵکانی  کولتووری 

تورکیا  ئابووری  بە�شی  کە  دەدات  نیشانی 

دەکەن.  هاوکاری  کولتووری  بە�شی  لەگەڵ 

هاوبە�شی  ویستی  گوێرەی  بە  ئێران  بەاڵم 

عێراق  لەگەڵ  ئایینی  و  مێژوویی  کولتووری، 

پلە و پایەی تایبەتی لەم واڵتەدا هەیە، بەاڵم 

ئێران  کەمی  سەرنجی  و  الواز  بەڕێوەبردنی 

هاوکات  کولتووری،  دیپلۆماسیی  بابەتی  بۆ 
سپێردراوی  و  سەرپەرشت  دانانی  لەگەڵ 

زۆر لەم بوارەدا، بووەتە هۆی باڵوبوونەوەی 

بە  بەڕێوەبەرێتی.  الوازی  و  سەرچاوەکان 

لەسەر  سەرنجی  زۆرترین  ئێران  کە  تایبەت 

بەرەی  بەهێزکردنی  و  شیعەگەری  بابەتی 
هۆی  دەبێتە  ئەوش  کە  داناوە  خۆڕاگری 

لەگەڵ  دروست  هەڵسووکەوتی  نەبوونی 

هەموو کەسایەت و گرووپ و ڕێکخستنەکانی 

شوێندا  هەندێک  لە  کە  عێراق  کۆمەڵگەی 

دژبەری لە بەرامبەر بە ئێراندا دروستکردووە. 
کاریگەری  بۆ  کە  هەیە  تورکیا  بەرامبەردا  لە 

بەراورد  بە  ئەوەی  سەرەڕای  عێراق  لە  زیاتر 
کەمتری  کولتووری  ئامرازی  ئێران  لەگەڵ 

و  هەلپەرستی  و  پراگماتیک  بە  هەیە، 

سەرکەوتوو  توانیویەتی  بەرژەوەندیخوازی 

تر لە ئێران بێت. بەراوردکردنی ژمارەیەک لە 

دوو  هەر  کولتووری  دیپلۆماسیی  ئامرازەکانی 

واڵت نیشانی دەدات کە لە زۆربەی بابەتەکان 

دیپلۆما�شی  و  خوێندکار  وەرگرتنی  وەکو 

توریستی  بواری  هەروەها  زانکۆیی،  و  زانستی 

زنجیرە  و  فیلم  کاریگەری  وەکو  بابەتی  و 

باشتر  عێراقی  کۆمەڵگەی  لە  تورکی  دراماکانی 

لە ئێران سەرکەوتنیان بە دەستهێناوە. ئەگەر 

ڕاگەیاندنی  دیپلۆما�شی  لەسەر  تایبەت  بە 

باس بکەین چەندایەتی و چۆنیەتی ناوەڕۆکی 
و  ڕادیۆ  ڕۆژنامە،  وەکو  ڕاگەیاندنەکانی 
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سەبارەت  ئێران  تەلەفیزیۆنییەکانی  کەناڵە 

تورکیا  لە  هاوشێوە  ڕاگەیاندنەکانی  بە 

کە  لەبەرئەوەی  نزمتردان،  ئاستێکی  لە 

زۆربەی  و  دەوڵەتین  ئێران  ڕاگەیاندنەکانی 

تایبەتن  کەرتی  بە�شی  تورکیا  ڕاگەیاندنەکانی 

و ئەوەش خاڵی الوازی ڕاگەیاندنەکانی ئێرانە. 

پەروەردەییش  و  زانستی  ئاڕاستەی  بە�شی  لە 

ئێران،  لەگەڵ  بەراورد  لە  تورکیا  جووڵەی 

قوتابخانە  دامەزراندنی  وەکو  بووە  زۆرتر 

کور�شی  پێدانی  و  پەروەردەیی  بە�شی  و 

پشتیوانی  و  عێراقی  خوێندکارانی  بە  خوێندن 

پەرەپێدانی  بواری  لە  خوێندکاران.  لە  زیاتر 

و  خوێندنگە  تورکیا  ئەوە  فەرمی  زمانی 

عێراق  لە  زیاتری  پەروەردەیی  دامەزراوەکانی 

خەریکی  زۆرتر  عێراقی  خوێندکارانی  و  داناوە 

گشتی  بە  کردووە.  تورکی  زمانی  بە  خوێندن 

عێراقدا  لە  تورکیا  کە  ئەوەی  سەرەڕای 

نییە،  کولتووری  چاالکی  بۆ  زۆری  دەرفەتێکی 

و  پالندانراو  کولتووری  دیپلۆماسیی  بەاڵم 

یەکپارچە و چاالکی بۆ خۆی داناوە. دەتوانین 

نزیکی  ئامانجەکانیدا  لە  لەوانەیە  ئێران  بڵێین 

عێراق بێت، بەاڵم ئەو ئامرازانەی کە تورکیا 

لە عێراقدا بە کاریان دەهێنێت تاڕادەیەک بە 

زیاتر  کەڵکوەرگرتنی  بۆ  کۆتاییدا  لە  هێزترن. 
کولتووری  دیپلۆماسیی  لە  تر  بەکاریگەر  و 

پێویست  بە  پێشنیارانە  ئەم  عێراق  لە  ئێران 

دەبینین:             

 - لەسەر بابەتی سیاسەت و ڕوانگە دەبێت 

بنەما و چەمکی هاوبەش هەبێ  ڕوونکردنەوەی 

کە هەر دوو الیەن لێی تێبگەن.

- پێکهێنانی ژووری بیری دیپلۆماسیی گشتی 

ئێران لە ئاستێکی بااڵدا. 

دەزگاکانی  ژمارەی  کەمکـــــــردنەوەی   -

و  کولتووری  دیپلۆماســــــیی  بەرپرســــــیاری 

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــێوان  لە  هاوئــــــــــــــــاهەنگی  پێکهێــــــــــــــنانی 

ئەواندا.

پسپۆڕ،  مرۆڤی  هێزی  پەروەردەی   -

ئاشنابوون بە زانســــــــتی بەڕێوەبەری، تێکەڵبوون 
بواری  لە  نێونەتەوەیی  پەیوەندییەکانی  و 

دیپلۆماسیی کولتووری.

تەرخانکردنی  ئاڕاستەی  ڕەچاوکردنی   -

هەڵسەنگاندنی  پێی  بە  سەرچاوەکان 

کردەوەکان. 

ئێرانیانی  توانـــــــــــــــایی  لە  کەڵکوەرگرتن   -

دانوستانی  هێزکردنی  بە  بۆ  واڵت  دەرەوەی 

خەڵک لەگەڵ خەڵک.

لە واڵتانی  - وەرگرتنی خوێندکارانی دەرەوە 

پیدانی  و  ئێران  لە  خوێندن  بۆ  دیاریکراو 

و  فار�شی  زمانی  خوێندنی  لقەکانی  بۆ  کور�شی 

ئێراننا�شی. 

گۆڕینەوەی  گەشپێدانی  بۆ  پالندانان   -

واڵتە  و  ئێران  نێوان  لە  گەشتیار 

دیاریکراوەکان. 

بۆ  زیاتر  تێکۆشانی  و  هەوڵ   -

نێوان  لە  لێکتێگەیشتن  جێبەجێکردنی 

هەردوو واڵت.
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حەسەن بەنی صەدر
سەرکۆمارێکی هەڵهاتوو و شۆڕشگێڕێکی ناکام

کەسایەتییەکانی ئێران )2(

هەردی مەهدی
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خیانەتی لە بنەماکانی شۆڕش کرد.
زانکۆی  لە  خۆی  سیاسیی  چاالکیی  ئەو 
خوێندکاری  ئەودەم  دەستپێکرد،  تارانەوە 

بووە  پاشان  زانکۆیەدا.  لەو  بوو  بەکالۆریۆس 

قوتابیان،  یەکێتیی  ڕێکخراوەی  سەرۆکی 
دامەزرێنەری  دەستەی  ئەندامی  بووە  پاشتر 

خوێندکارە   جیهانیی  یەکێتی  ڕێکخراوەی 

ئێرانییەکان.

بەنی سەدر، کاتێک ڕووی کردە فەرەنسا، 

آزاد"  "ایران  ناوی  بە  ڕۆژنامەیەکی  لەوێش 

وەشاند،  فار�شی  زمانی  بە  ئازاد(ەوە  )ئێرانی 

کەموکوڕییەکانی  و  هەڵە  دەرخستنی  کاری  کە 

محەمەد ڕەزاشای پەهلەوی و ڕەفتار و جۆری 

بوو. حوکمڕانییەکەی 

دەرکەوتنی زیاتری بەنی سەدر دەگەڕێتەوە 

پەنای  خومەینی  ئایەتوال  کە  دەمەی  ئەو  بۆ 

بردە بەر فەرەنسا )١٩٧٨/١٠/٦(، چونکە لەو 

سەدردا  بەنی  ماڵەکەی  لە  خومەینی  کاتەدا، 

ئەوکاتەی  تا  و  مایەوە  ماوەیەک  پاریس  لە 

گوندی  بۆ  گواستەوە  خۆی  بارەگای  و  بنکە 

هەر  سەدر  بەنی  لەمەشدا  لوشاتۆ"،   "نۆفل 

ڕۆشت،  خومەینیدا  لەگەڵ  و  کرد  هاوڕێیەتی 

سەرکەوت  ئێران  گەالنی  شۆڕ�شی  ئەوکاتەی  تا 

خومەینی  و  سەدر  پێکەوە؛  هەردووک  و 

گەڕانەوە تاران لە ١٩٧٩/٢/١دا.

سەرەتا  سەدر  بەنی  گەڕانەوە،  پاش 

ئەنجوومەنی  ئابووریی  ڕاوێژکاری  پۆستەکانی 

و  ڕادیۆ  گشتی  بەڕێوەبەری  و  ئێرانی  شۆڕ�شی 

یەکەمین  سەدر  بەنی  ئەبوحەسەن 

پاش  ئێرانی  ئیسالمی  کۆماری  سەرکۆماری 

١٩٧٩یە.  ساڵی  لە  ئێران  گەالنی  شۆڕ�شی 

لە  صەدرە،  بەنی  نەصر  ئایەتواڵ  کوڕی 

لەدایک  هەمەدان  لەشاری   ١٩٣٣/٣/٢٣

ئاینییەکانی  دیارە  پیاوە  لە  یەکێکە  بووە. 

و  خومەینی  فتواکانی  پشتی  لەسەر  ئەو  ئێران. 

هەوادارە ئیسالمییەکانی گەیشتە سەر تەختی 

دەسەاڵت، بەاڵم دەیویست هیچ یەک لەو پیاوە 

خومەینیشەوە،  بە  بوون  هاوڕێی  ئاینییانەی 

بۆیە  هەر  دەوڵەت.  کاروباری  دەستوەرنەدەنە 

هەر  و  هات  خومەینی  فتواکانی  هاوڕێیەتی  بە 

بە فتوا و مەرسومی ئەویش وەال نرا.  

لەوانەش  بڕوانامەیەکە،  چەند  هەڵگری 

کۆمەاڵیەتیەکانی،  زانستە  بەکالۆریۆ�شی 

لە  ئابووری  و  ماف  بەکالۆریۆ�شی  هەروەها 

تەواوکردنی  بۆ  ئەوەش  پاش  تاران.  زانکۆی 

دەکاتە  ڕوو  بااڵ  خوێندنی  دیکەی  قۆناغەکانی 

و  ئابووری  بواری  لە  دکتۆرا  و  فەرەنسا 
سۆربۆن  زانکۆی  لە  ڕامیارییەکاندا  زانستە 

سەرسەختی  نەیارێکی  بە  بەدەستدەهێنێت. 

دەدرا،  لەقەڵەم  پەهلەوی  شاهەنشاهی  ڕژێمی 

ڕژێمەوە  ئەو  لەالیەن  شەستەکانیشدا  لە 

زیندانی کراوە، پاش ئازادکردنی بەرەو فەرەنسا 

گروپی  لەگەڵ  لەوێش  پێچاوەتەوە،  بارگەی 

چاالکییەوە  چووەتە  خومەینیدا  ئایەتواڵ 

گەرچی  بووە،  خومەینی  پێڕەوی  الیەنگریی  و 

خومەینی  دەیوت:  تەمەنیدا  کۆتاییەکانی  لە 
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تەلەفزیۆنی ئێرانی وەرگرت.

وەزارەتی  پۆستی  ١٩٧٩/١١/١٨دا،  لە 
ئابووری  وەزارەتی  سەرپەرشتیاری  و  دەرەوە 

دەستلەکارکێشانەوەی  پاش  لە  دارایی  و 

حکومەتەکەی مەهدی بازرگان و پەرەسەندنی 

کێشە و قەیرانی بارمتەگیراوەکانی باڵیۆزخانەی 

نەبرد  زۆری  بەاڵم  وەرگرت.  تاران،  لە  ئەمریکا 

لە  دەرەوەی  وەزارەتی  پۆستی  سەدر،  بەنی 

کانوونی یەکەمی ١٩٧٩دا جێهێشت، بۆ ئەوەی 

سادق قوتبزادە ئەو پۆستە وەربگرێت.

سەدر  بەنی  پەرلەمانیشدا،  چاالکی  لە 

لە  تاراندا،  بازنەی  لە  پەرلەمان  نوێنەری  وەک 

بوو.  هەڵبژێردرا  ١٩٧٩/٨/٣دا،  هەڵبژاردنی 

هەڵبژاردنی  یەکەمین  بۆ  خۆی  ئەوەش  پاش 

لە  و  کرد  کاندید  کۆمار،  سەرۆکایەتیی 

زۆرینەی  بەڕێژەی  ١٩٨٠/١/٢٥دا  هەڵبژاردنی 

بووە  و  کرد  مسۆگەر  دەنگەکانی  ڕەها 

لەگەڵ  بەاڵم  ئێران.  سەرکۆماری  یەکەمین 
هۆی  بە  جەماوەرییەیدا،  سەرکەوتنە  ئەم 

مانگ  شەش  تا  شۆڕشەوە  باڵەکانی  ملمالنێی 

لە  دواجار  و   وەربگرێت  پۆستە  ئەو  نەیتوانی 
زۆری  بەاڵم  سەرکۆمار،  بووە  ١٩٨٠/٧/٢٢دا 

کێبەرکێی  و  ملمالنێ  لە  هێنا  کورتی  و  نەبرد 

پیاوانی  و  خومەینی  هێڵی  حزبواڵییەکانی 

نەیتوانی  و   سیاسییدا  شیعەگەرای  مەزهەبی 

گۆڕەپانی  لە  کۆتایی  تا  و  بێت  سەرکەوتوو 

تەنانەت  بمێنێتەوە.  سیاسییدا  پرۆسەی 

لە  کە  بەڵێنانە�شی  ئەو  کەمترین  نەیتوانی 

دا  هەوادارانی  بە  هەڵبژاردندا  هەڵمەتەکانی 

و  مەزهەبییەکان  پیاوە  بەربەستی  بەهۆی 

جێبەجێ  شۆڕشەوە   نێو  کێبەرکێکارەکانی 

نەکرد.

ئیتر  ١٩٨١دا،  ساڵی  حوزەیرانی  لە  بۆیە 

جڵەوی حوکمڕانی لەدەست دا،  بەتایبەت ئەو 

کە�شی  �شێ  لێکۆڵینەوەی  لیژنەیەکی  کە  کاتەی 

پێکهات بۆ یەکالکردنەوە و بڕینەوەی کێشەی 

لەوێشدا  و  ئێران  سەردەکانی  نێوان  ملمالنێی 

لەدەستوور  کە  بەوەی  کرا  تۆمەتبار  ناوبراو 

شۆڕش  بۆ  کێشەی  و  ناکۆکی  و  دەرچووە 

تۆمەتانەش  ئەم  هەموو  و  درووستکردووە 

لە  الدانی  و  دادگاییکردن  بۆ  بوون  بەس 

پرۆسەی سیاسییدا.

کەوتنە  زوو  هەر  سەدر،  نەیارەکانی 

پێ  دەستی  کردەوە  لەوە  بیریان  و  خۆیان 

کردەیەدا  لەم  حکومەتیش  بکێشنەوە.  لەکار 

هەنگاوێکیدا  لە  بوو،  نەیارەکانی  هاوکاری 
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سەدری  بەنی  الیەنگری  ڕۆژنامەی  شەش 

خومەینی  مەترسیدارتر  لەوەش  داخست. 

تۆمەتباری کرد بەوەی "لە پاشماوەکانی ڕژێمی 

هێر�شی  مزگەوتەکانیشەوە  لە  ئیتر  شایە".  

گەیشتە  کار  و  پێکرد  دەستی  دژی  بەردەوام 

الیەنگرانی  لەنێوان  پێکدادانیش  کە  ئەوەی 

ئیسالمیی  کۆماری  حزبی  الیەنگرانی  و  سەدر 

بێتە  حوزەیرانی١٩٨١دا  ١٩ی  لە  ئێراندا 

بڵێت  لەبەرامبەریدا  خومەینی-ش  و  کایەوە 

"چارەنوو�شی بەنی سەدر، هەمان چارەنوو�شی 

لە  الدانی  فەرمانی  ئەویش  هەر  شایە". 

لە  چەکدارەکانی  هێزە  گشتی  فەرماندەی 

لە  سەدر  بەنی  دەرکرد.  بۆ  ١٩٨١/٦/١٣دا، 

بڕیارە    ئەو  پاش  ڕۆژێک  و،  بوو  ون  بەرچاوان 

فڕۆکەیەکی  پشتی  ١٩٨١/٦/١٤لەسەر 

سەرۆکی  ڕەجەوی  مەسعود  لەگەڵ  سەربازیی 

ئێراندا، پێکەوە  ڕێکخراوی موجاهدینی خەڵقی 

حکومەتی  بوو  ئەوە  هەڵهاتن.  فەرەنسا  بەرەو 

بەنی  )عەزرا  هاوسەرەکەی  دەستبەجێ  ئێرانی 

و  پەخشنامە  پەخ�شی  تۆمەتی  بە  سەدر(ی 

باڵوکراوە دەستگیر کرد، بەاڵم زۆری نەخایاند 

ئازادی کرد.

واژۆی  بە  ١٩٨١/٦/٢٣دا  ڕۆژی  لە 

لە  یەکجاری  بە  سەدر  بەنی  خومەینی، 

سەرجەم  و  دوورخرایەوە  سەرکۆمار  پۆستی 

پۆستی  و  لێسەنرایەوە  دیکە�شی  پۆستەکانی 

شێوەی  بە  هەڵبژاردن  کاتی  تا  سەرکۆماریش 

سێکوچکەیی لەنێوان رەجایی، ڕەفسەنجانی و 

بەڕێوەبرا. بەهەشتیدا 
دژی  کە  بوو  ناسراو  بەوە  سەدر  بەنی 

بەشداریی پایوانی مەزهەبییە لە حوکمڕانییدا، 

حوکمڕانییەکەی  بۆ  کێشەی  ئەمەش  هەر 

خستەوە،  دووری  گۆڕەپان  لە  و  دروستکرد 

بیرکردنەوەی  پێچەوانەی  ڕێک  ئەمە  چونکە 

خومەینی و یارەکانی بوو.

سەدر  بەنی  کە  بوترێت،  گرنگە  ئەوەی 

دبلۆماسییەکانی  دۆ�شێ  لە  یەک  هیچ  لە 

نەیتوانی  دیکەیدا  واڵتانی  و  واڵتەکەی  نێوان 

دۆسێی  لە  بەتایبەت  و  بێت  سەرکەوتوو 

حیراق  نێوان  سیاسییەکانی  پرسە  چارەسەری 

تا وای  و  ڕاگرتنی شەڕ  و  بۆ ڕوونەدان  ئێران  و 

هەروەها  هەڵگیرسا.  ٨سالە  جەنگی  لێهات 

کورد  بەتایبەت  و  پێکهاتەکان  مافی  پر�شی  لە 

و  کورد  نوێنەرانی  لەگەڵ  ڕێککەوتن  و 

دابینکردنی الیەنی کەمی مافەکانی بزووتنەوەی 

نەک  کوردستاندا  ڕۆژەهەاڵتی  ڕزگارییخوازیی 

الیەنێکی  بەڵکو  چارەسەر  لە  نەبوو  بەشێک 

کێشەکە بوو.

فەرەنسا،  بۆ  هەڵهاتنی  پاش  سەدر  بەنی 

خستنی  بۆ  کردەوە  چڕ  هەوڵەکانی  سەرجەم 

نەیارەکانی  لەگەڵ  و  ئێران  ئیسالمی  کۆماری 

کۆماردی ئیسالمییدا هاوپەیمانێتییان پێکهێنا. 

نەخۆشییەکی  بە  تووشبوونی  پاش  ئەو 

لە  یەکێک  لە  دواجار  درێژخایەن، 

 ٨٨ تەمەنی  لە  فەرەنسادا  نەخۆشخانەکانی 

ساڵیدا و لە ساڵی ٢٠٢١دا کۆچی دوایی کرد.
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ڕانانی کتێب

شای ئێران؛ کوردی عێراق و 
شیعەی لوبنان

)1979-1958(

و  عێراق  كوردی  ئێران؛  "شای  كتێبی 

ئارش  لە الیەن  لوبنان ١٩٥٨-١٩٧٩"  شیعەی 

تاران،  زانكۆی  لە  مامۆستا  نەژاد،  ڕەیئ�شی 

لە  كە  نووسراوە  ڕامیارییەكان  زانستە  كۆلێژی 

بنەڕەتدا تێزێكی دکتۆرایە لە بواری پەیوەندییە 
زانكۆی  لە   ٢٠١٧ ساڵی  و  نێودەوڵەتییەكان 

ساڵێک  پاش  نووسراوە.  ئەمركا  فلۆریدای 

لەالیەن  و  کتێب  بە  کراوە  بەدەستکارییەوە 

وەرگێڕی کورد، شەفیقی حاجی خدر بۆ سەر 

زمانی كوردی وەرگێڕدراوە. قەبارەی كتێبەكە 

و  وەرگێڕ  پێشەكی  لە  جگە  و  پەڕە   ٦١٩

لە  كتێبە  ئەم  ناوەڕۆكی  پاشکۆ،  و  ئەنجام 

ناونیشانی  دێت.  پێک  سەرەکی  بەندی  نۆ 

و  ئێران  شای  لەسەر  سرنجی  كتێبەكە 

هەمبەر  لە  نادەوڵەتییەكانێتی  سیاسەتە 

واڵتانی دراو�شێ بەتایبەت عێڕاق و لوبنان. 

 ئامادەکردن: نیاز كامەران 
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ڕووباری  ئێرانیبوونی  بە  دان  عێراق    -١

ئەلوەنددا )شط العرب( بنێت.

دراو�شێ  هێشتنەوەی  الوازی  بە    -٢

ڕۆژئاواییەكەی خۆی واتە بەغدا.

یان  کورد  سەربەخۆیی  لە  ڕێگەگرتن   -٤

ئۆتۆنۆمییەکی خاوەن دەسەاڵت لە عێراق.

خراپی  پەیوەندییەكی  شا  محەممەدڕەزا   -٥

وێنای  شێوەیەک  بە  و  هەبوو  مۆسکۆ  لەگەڵ 

ژێردەستەی  واڵتێکی  وەک  کە  دەکرد  عێراقی 

لەیەك  هەوڵی  الیەك  لە  بێت.  سۆڤێت 

و  دەدا  ڕووسیای  و  عێراق  دوورخستنەوەی 
بیری  باڵوبوونەوەی  تر�شی  ترەوە  الیەكی  لە 

کۆمۆنیزمی لە واڵتی ئێران هەبوو. 

عەرەبییەکانی  واڵتە  ٦-هەڕەشەکانی 

کەنداو  بە  گەیشتن  بۆ  میسر  و  عێراق  وەک 

)كەنداوی فارس، كەنداوی عەرەبی(، هەروەها 

کێڵگە نەوتییەکانی خوزستان و خوڕەمشەهر، 

هۆكارە  ئەم  دەزانی.  عەرەبییان  موڵکی  بە  کە 

و  قاسم  عەبدولكەریم  وتەیەكی  لە  بەڕوونی 

داوەتەوە.  ڕەنگی  تاراندا  رۆژنامەیەكی  وەاڵمی 

لە  قاسم  عەبدولکەریم  وتەکەی  کورتکراوەی 

خاڵە  بەم  ئاماژە   ١٩٥٩ دووەمی  کانونی  ١٨-ی 
ناوی  دوو  خورەمشەهر  و  "خوزستان  دەكات: 

بە  خاکەیان  ئەو  عوسمانییەکان  و  عەرەبین 

لە  ئێرانیش  ڕۆژنامەیەكی  داوە".  ئێرانییەکان 

عێراق  نوێیەکەی  "ڕژێمە  دەنووسێت:  وەاڵمدا 

داواکانیدا  دوای  بە  ئێران  گەر  ئاخۆ  نازانێت 

بە  عێراق،  خاکەی  ئەو  هەموو  بچێت، 

بە ڕووداوەکانی دەستپێکی  كتێبەكە گرنگی 

گرتنەدەستی  و  عێراق  کۆماریی  سەردەمی 

قاسم  عەبدولکەریم  الیەن  لە  دەسەاڵت 

دەدات.  ئێران  لە  پاشایەتی  ڕژێمی  کۆتایی  تا 

دوو  ئەو  نێوان  سیاسییەکانی  کەسایەتییە 

و  لوبنانی  ئێرانی،  عێڕاقی،  کورد،  بە  ماوەیە 

سەرەکییەكانی  کاراکتەرە  ئەمریکییەکانەوە، 

سرنجیان  وردی  بە  نووسەر  کە  قۆناغەن  ئەو 

دەخاتە سەر.

پرسیارێكی  چەند  وەاڵمی  دوای  بە  نووسەر 

لوبنان  شیعەی  لەوانە:  دەگەڕێت  سەرەكیدا 

وەک یەکەم ئامانج، چۆن لە سەر دەستی ئیمام 

لەتەک  کاریگەر  هێزێکی  دەبنە  سەدر  موسا 

مەال  مارۆنیەکان؟  مەسیحییە  و  سوننەکان 

بەدەستهێنانی  خوازیاری  کە  بارزانی  مستەفای 

لە  چۆن  کوردستان،  بۆ  بووە  ئۆتۆنۆمی  مافی 

لێكۆڵینەوەكە  بووە؟  بەردەوام  هەوڵەکانی 

محەممەدڕەزا  كە  دەكات  ئەوە  لەسەر  جەخت 

و  بەهێزبوون  بۆ  نەیدەوست  ئێران  شای  

پەنا  لوبنان  و  عێراق  سەر  لە  دانان  کاریگەری 

لە  ببات  واڵتەکەی  فەڕمی  سیاسەتی  ڕێگای  بۆ 

بەڵکو  نێودەوڵەتیدا،  سیاسەتی  چوارچێوەی 

هەوڵی دەدا لە ڕێگەی سیاسەتی نادەوڵەتی و بە 

بەکارهێنانی هێزی نەرم ئەو ئامانجەی بپێكێت. 

كۆمەڵێك  بە  پشتبەستن  بە  كتێبەكە 

كوردی  یارمەتیدانی  سیاسەتی  بەڵگەنامە، 

خاڵێكدا  چەند  لە  شاوە  الیەن  لە  باشووری 

كورت دەكاتەوە: 
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بۆ  بگەڕیننەوە  دەبێت  بەپیتیشەوە  کوردستانی 

سەر ئێران".

قەرەبووکردنەوەی  وەک  ئێران  واڵتی   -٤

"تەنیایی ستراتیژی"ی لە نێو واڵتە هەرێمییەکان 

لە  ستراتیژی  هاوپەیمانێكی  نەبوونی  و 

سیاسەتی  گرتنەبەری  لە  بیری  ناوچەكەدا، 

لە  هێز  هاوسەنگی  ڕاگرتنی  بۆ  كرد  نادەوڵەتی 

ناوچەكەدا.

و  كرد  عێڕاق  کوردی  لە  پشتیوانی  شا 

ناوخۆدا  لە  عێراق  الوازكردنی  ئامانجی  بە 

پانعەرەبیزمەی  شەپۆلە  لەو  ڕێگریكردن  و 

بە  ئێران،  سەر  بۆ  بوو  هەڕەشە  هۆكاری  كە 

بە  پێشكەش  هاوکاری  ئەیلول  شۆڕ�شی  درێژایی 

ڕابەرایەتی مەال مستەفا  بە  جوواڵنەوەی كورد 

ڕەوتی  وەك  ئەمەشدا  لەگەڵ  كرد.  بارزانی 

كورد  بۆ  شا  هاوکاری  دەریخست،  ڕووداوەكان 

بۆ کوردەکان  ئۆتۆنۆمی  مافی  دەستهێنانی  بە  بۆ 
ئەیلول  شۆڕ�شی  دڕێژای  بە  شا  بەڵکو  نەبوو، 

ئەو  تر�شی  لە  ساواکەوە  دەزگای  ڕێگەی  لە 

دەسەاڵتەکەی نوێیەكەی عێڕاق لە پاش كۆتایی 

ڕێگەی  لەعێراق،  پاشایەتی  بە دەسەاڵتی  هاتن 

کوردی باشووری دۆزییەوە و بەگوێرەی هەڵبەز 

لەگەڵ  پەیوەندییەكانی  ئاستی  و  دابەز  و 

و  پارە  و  بە چەک  نوێیەكەی عێراق،  حكومەتە 

کوردەكانی  هاوکاری  )ڕادیۆ(  ڕاگەیاندن  دەزگای 

پارچەپارچەبوونی  دژی  ئێران  بنەڕەتدا  لە  کرد. 

ئەم  پریشکی  دەترسا  لەوە  و  بوو  عێراق 

کوردەكانی  بەر  باشوورەوە  لە  یاخیبوونە 

شا پشتیوانی لە کوردی عێڕاق كرد و بە 
ئامانجی الوازكردنی عێراق لە ناوخۆدا و 
ڕێگریكردن لەو شەپۆلە پانعەرەبیزمەی 
كە هۆكاری هەڕەشە بوو بۆ سەر ئێران، 

بە درێژایی شۆڕ�سی ئەیلول هاوکاری 
پێشكەش بە جوواڵنەوەی كورد بە 

ڕابەرایەتی مەال مستەفا بارزانی كرد. 
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لە  ئێران  شای  تەنانەت  بكەوێت.  ڕۆژهەاڵت 

كە  دەربڕی  ئەوەی  ڕاشکاوی  بە  دیدارێکدا 

سەربەخۆیی کوردستانی عێراق پەسەند ناکات. 

سەبارەت بە شیعەی لوبنانیش، محەممەد 

رەزاشا هەرگیز کۆمەکی سەربازیی پێشكەش بە 

قەاڵیەکی  وەکو  کەچی  نەكرد،  لوبنان  شیعەی 

وەستانەوە.  پانعەرەبیزم  بەرامبەر  لە  پتەو 

نەخشەی  ڕەتکردنەوەی  پاش  ئەمەش 

ناسرییەکان هات کە واڵتی لوبنان بچێتە بەرەی 

کۆماری عەرەبی یەکگرتووەوە. 

بەستنی  تا  ئێران،  نادەوڵەتی  سیاسەتی 

و   )١٩٧٥( جەزائیر  ڕێکكەوتننامەی 

لە  سەدر  موسا  هەژموونی  کەمبوونەوەی 

ناوخۆیی  شەڕی  سەرهەڵدانی  پاش  لە  لوبنان 

بەستنی  ڕاستیدا  لە  بوو.  بەردەوام  لوبنان 

شۆڕ�شی  لەباربردنی  جەزائیر،  پەیماننامەی 

ئەیلول و سازشکردنی عێراق بوو لەسەر پر�شی 

ڕووباری شەتول عەرەب بە قازانجی ئێران، هەر 

كوردی  بە  بەرامبەر  ئێرانی  سیاسەتی  ئەمەش 

باشوور گۆڕی.

لێکۆڵینەوەکە  گشتی  شێوەیەكی  بە 

دەزگا  ڕۆڵی  و  شا  محەمەدڕەزا  پێگەی 

بە  چۆن  کە  دەخاتەڕوو  هەواڵگرییەکەی 

مەترسییە  داوە  هەوڵی  نادەوڵەتییانە  ئامرازی 

كەم  ئێران  سەر  نێودەوڵەتییەكانی  و  هەرێمی 

هاوپەیمانێكی  نەبوونی  سەرەڕای  و  بكاتەوە 

هەرێمی ستراتیژی، هاوسەنگی هێز لە ناوچەكە 

بهێنێتە كایەوە. 

بۆ  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  بەهێزی  خاڵێكی 

بەشێكیان  كە  دەگەرێتەوە  سەرچاوەكانی 

بەڵگەنامە باڵونەكراوەكانی  بە  پشت ئەستورە 

"ساواك"  بە  ناسراو  ئێران  هەواڵگری  دەزگای 

واڵتانی  حكومییەكانی  بەڵگەنامە  هەروەها  و 

تایبەتمەندی  ئەمەش  کە  ئەمریكا  وەك  تر 

هەر  دەکات.  بەرجەستە  زیاتر  کتێبە  ئەم 

كتێبە  ئەم  كە  دەكات  وای  خاڵەش  ئەم 

دووبارە  بۆ  بێت  گرنگ  سەرچاوەیەكی 

خوێندنەوەی مێژووی بزاڤی ڕزگاریخوازی كورد 

لە عێراق و قۆناغێكی هەستیاری پەیوەست بە 

ئەیلول.  شۆڕ�شی 

گرنگی ئەم کتێبە خۆی لەوەدا دەبینێتەوە 
کە سەچاوەیەکی گرنگە بۆ تێگەیشتنی 

سیاسەتی واڵتان بەرانبەر بە کوردستان، 
کە چۆن واڵتە زلهێزەکان ئامادەن لە پێناو 
بەرژەوەندی واڵتەکەیان هەموو ڕێکارێک 

بگرنەبەر و پارێزگاری لە واڵتەکەیان بکەن.  
هەروەها کورد بەدرێژای ئەو ماوەیە 

هەڵەی سیا�سی گەورەی کردووە. 
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و  گرنگ  ڕووداوە  لە  یەكێكە  مەشروتە  بزاڤی 

قۆناغە هەستیارەكانی ئێران. ڕووداوێك كە خاڵێكی 

و  واڵتەدا  ئەو  مێژووی  لە  گرنگە  وەرچەرخانی 

مەشروتە"ی  "شۆڕ�شی  و  "نهضت"  ناوی  خۆیان 

ئێرانی�شی لێدەنێن. مەبەست لێی حكومەتی خاوەن 
كاروباری  بەسەر  نەتەوە  نوێنەرانی  كە  پەڕلەمانە 

دەوڵەتدا چاودێرییان هەبێت. بزاڤی مەشروتە پاش 

و   كایەوە  هاتە  قاجار  حكومەتی  لە  ساڵ   )١٥١(

حكومەتی پشتبەستوو بە بیركردنەوەی تاكەكە�شی 

خستەژێر  پاشایەتی  دەسەاڵتی  و  دیكتاتۆری  و 

مەشروتە  هاوواتای  بۆیە  هەر  یاساوە.  چاودێری 

خەڵكی  هەموو  كە  واتایەی  بەو  ماف  "ماف"ە، 
دەستووری  بدەن.  دەنگ  و  بن  بڕیاردەر  ئێران 

مەشروتە كە بە )٥١( بنەماوە واژۆی موزەفەرەدین 

لە  بەشێك  هەر  و  بەشە  شەش  لەسەركرا،  شای 

كۆمەڵێك مادەی تایبەت بە ڕێكارەكان و ئەركەكان 

و مافەكان پێكدێت.  

سەرچاوەی  و  بنچینە  كەسرەوی  ئەحمەدی 

ئامادەكردنی: هەورامان فەریق

بزاڤی مەشروتە

چــــــەمکناســـــــی
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مەشروتە بۆ "هۆشیاری ئێرانییەكان" دەگەڕێنێتەوە. 

و  خۆیان  دواكەوتووی  بە  بەرامبەر  هۆشیارییان 

الوازی بەرامبەر بە واڵتانی پێشكەوتوو و ناڕەزایەتی 
"مێژووی  كتێبی  لە  ئەو  حكومەت.  بە  بەرامبەر 

پاش  كە  دەكات  لەوە  باس  ئێران"دا  مەشروتەی 

خواربوونەوەی  بەرەو  ڕەوتی  نادرشا،  كوژرانی 

دەمە  ئەو  ڕۆشنبیرانی  پێدەكات.  دەست  ئێران 

هاوواتای  وشەیەكی  كە  بەنیازبوون  لەسەرتاوە 

 ،"Constitutionnel" زاراوە فەڕەنسییەكە بە واتای

بدۆزنەوە كە لە وشەی التینی "Contitutio" بە واتای 

وەرگیرابوو.  بنەمایی(  و  بنەڕەتی  )یاسای  دەستوور 
دادوەری  یاسای  و  ڕیسا  كۆمەڵێك  دەستوور 

بەسەر  بێت  چاودێر  دەبێت  كە  دەگرێت  لەخۆ 

لە  خەڵكەوە.  و  حكومەت  نێوان  پەیوەندییەكانی 

زاراوەی  نوێنەران  لە  گروپێك  لەسەرەتاوە  ئێران 

مەشروعەیان  مەشروتەی  یان  مەشروعییەت 

بە  بكەن  پابەند  حكومەت  تاوەكو  كرد،  پێشنیاز 

گونجان لەتەك بنەماكانی ئیسالمدا. 

كەواتە مەشروتە بریتییە لە كۆمەڵێك لە ئایدیا، 

ڕوانین و مۆدێلەكانی ڕەفتار كە دەسەاڵتی حكومەت 

دەبێت پشتئەستوور بە زنجیرەیەك یاسایی سەرەكی 

كورتە  لەم  ئەوەی  پێوەیان.  بێت  پابەند  و  بێت 

باسەدا گرنگە سەرنجی بخەمە سەر ئەو هۆكارانەیە 

مەشروتە  بزاڤی  بزوسكی  یەكەم  هۆی  بوونە  كە 

یەكەم  تەشەنەسەندنی.  و  خێرا  زەمینەسازی  و 

حكومەتی  كۆتایی  سااڵنی  لە  بزاڤ  چەخماخەی 

كە  جۆرێك  بە  بیسترا.  قاجارەوە  شای  ناسرەدین 

بە مردنی دۆخێكی خراپتر باڵی بەسەر واڵتدا كێشا. 

لە  دەسەاڵت.  تەختی  هاتەسەر  موزەفەرەدین 

جیاواز  بۆچوونی  و  ڕیفۆرم  بۆ  دەرگای  سەرەتاوە 

كردەوە. بۆ ڕزگاربوون لە دۆخی نالەبار  و دانەوەی 

لە  قەرز  وەرگرتنی  بۆ  پەنایان  ئینگلیز،  قەرزی 

ڕووسیا برد. بۆ ئەم مەبەستە لەبری دوو جار قەرز 

دۆخەكە  بەاڵم  دا.  ڕووس  بە  زۆریان  ئیمتیازاتێكی 

بەرزتر  ناڕەزایەتی  دەنگی  دەهات  تا  دەبوو.  خراپتر 

دەبوویەوە، نادادی، ناسەقامگیریی و قاتوقڕی نان 

تەنگی بە دەوڵەت هەڵچنی. ئیدی لێرەوە ئەنجومەنە 

جیاوازەكاندا  شارە  لە  نەیارەكان  نهێنییەكانی 

ئەوەیان  زاتی  خەڵكی  و  كرد  چاالكی  بە  دەستیان 

پەیداكرد كە دەنگ هەڵبڕن. 

بزاڤی  ڕەگوڕیشەكانی  بۆ  دەبێت  هەڵبەت 

بەتایبەت  بدەینەوە.  پێشتر  لە  ئاوڕ  مەشروتە 

بازرگانی  و  خوێندن  بۆ  ئێرانییەكان  كە  ئەوكاتەی 

بەرەو ئەورووپا گەشتیان كردبوو و پێشكەوتنەكانی 

و  ئازادیخوازی  لەڕووی  بەتایبەت  ڕۆژئاوایان 

كردبوو.  ئەزموون  گەلەوە  دەسەاڵتی  بنەماكانی 
شیرازی  ساڵحی  میزرا  كەسانە  لەو  یەكێك 

لە  ئەو  بوو.  ئێران  ڕۆژنامەی  یەكەم  دامەزرێنەری 

ئینگلیزدا  بەشانوباڵی  توانی  تا  سەفەرنامەكەیدا 

زانكۆ،  دادوەری،  یاساكان،  پەڕلەمان،  لە  هەڵیدا، 

هەواڵنە  جۆرە  ئەم  سزادان.  تا  نەخۆشخانەوە 

هۆشیار  مۆدێرن  دنیای  بە  بەرامبەر  خەڵكیان 

كردەوە.
یەكێكی تر لە هۆكارەكانی كڵپەسەندنی ئاگری 

كاتەی  ئەو  بوو.  هەتاوی  )١٢٧٥(ی  ساڵی  بزاڤ، 

بازرگانی  ئیمتیازی  بێسپاردنی  لەتەك  دژایەتی  كە 
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بۆ  كە  دەمەی  ئەو  لێكەوتەوە.  بێگانەكانی  بە 

خەڵك  و  ئایینی  پیاوانی  نوێخوازان،  یەكەمجار، 

دژایەتی  دروشمی  و  كرد  یەكتریدا  قۆڵی  بە  قۆڵیان 

زۆرداریی ناوخۆیی و كۆڵۆنیالیزمی دەرەكیان گوتەوە. 

كەسرەوی هەروەها ڕووداوی نووزی بەلجیكی 

كە  كاتێك  دەزانێت.  هۆكارەكان  لە  یەكێك  وەك 

ئامادەبووەكانی  ئەورووپییە  نوێدا  ساڵی  بۆنەی  لە 

ئامادەبوو.  جلوبەرگێكەوە  بە  هەریەكە  بۆنەكە 

بۆ  بوو  ڕووسەكان  بەڕێكەری  كار  كە  نووز 

و  ئایینی  پیاوانی  جلی  بە  ئێران،  گومرگی  كاروباری 

وێنەكە  دەركەوت.  وێنەیەكدا  لە  نێرگەلەیەكەوە 

و  بوویەوە  باڵو  عاشورادا  ڕۆژانی  سەروبەندی  لە 

ناڕەزایەتی زۆری بەدوای خۆیدا هێنا. 

هەروەها ڕووداوەكانی بانكی قەرزپێدانی ڕووس 

سەروبەندی  لە  كە  مسوڵمانان،  گۆڕستانی  و 

مردووەكان  پروسكی  و  ئێسك  تیایدا،  كاركردن 

دەركەوتن و بەو ناوەدا باڵو ببوونەوە، فەالقەكردنی 

ناڕەزایەتی  گرانفرۆ�شی،  تاوانی  بە  بازرگان  دوو 

پیاوانی ئایینی و ڕۆشتنیان بۆ مەزاری عەبدولعەزیم، 

لەو  كرد.  خۆشتر  ڕاپەڕینەكەیان  ئاگری  ئەمانە 

كاتەوە لەسەركارالدانی عەینودەولە و دامەزراندنی 

دادپەروەری خانە و ئەنجومەنی شورای نەتەوەیی، 

بوون بە بەشێك لە داواكارییەكانی ناڕازییەكان. لە 

ئەنجامدا هەڵبژاردنی ئەنجومەن لە مانگی ٨ی ساڵی 

ئەنجومەنی  یەكەم  و  ئەنجامدرا  هەتاوی  ١٢٨٥ی 

نووسینەوەی  بۆ  لیژنەیەك  دامەزرا.  مەشروتە 
دەستوور دیاری كرا كە بە سەرنجدان لە دەستووری 

بەلجیكا و فەڕەنسا، دەستی بە ئامادەكردنی یاسای 

نوێ كرد و دواجار واژۆی شای لەسەر كرا. 

تێنەپەڕیبوو،  بەسەردا  زۆری  واژۆکە  هەڵبەت 

كە شا مرد و محەمەد عەلی شا هاتە سەر دەسەاڵت 

و بەردەوامی ڕاپەڕینی مەشروتە كەوتە مەترسییەوە. 

دەركرد،  ئەنجومەنی  هەڵوەشانەوەی  فەرمانی  شا 

بەاڵم بە هۆی بەرگری خەڵكییەوە نەچووە قۆناغی 

ڕۆژنامەنووسان  و  نووسەر  جێبەجێكردنەوە. 

لە  هەندێك  دواتر  لێكرد.  سەختیان  بەرگرییەكی 

دایە  خەڵكیان  ئایینییەكانی  پیرۆزییە  ڕۆژنامەكان، 
بەر هێرش، كە ئەمەش بووە هۆی توڕەبوونی زیاتری 

پیاوانی ئایینی لە تاران و بە ڕابەرایەتی شێخ فەزلوڵاڵ 

و داواكاری مەشروتەی مەشروعەیان بەرزكردەوە. 

هەڵبەت كێشەی سەرەكی كەسانێكی وەك فەزلوڵاڵ 

بوونی مەیلی ڕۆژئاواییگەرایی و سیكۆالریستی بوو لە 

مەشروتەی  بۆیە  هەر  دەستووردا.  نووسینەوەی 

بەناشەرعی لەقەڵەم دەدا. ساڵێكی خایاند كە شا 

لە تیرۆرێكی گوماناوی ڕزگاری بوو، بۆ تۆڵەكردنەوە 

لە  كە  كرد  ڕوو�شی  لیاخوفی  كۆڵۆنێل  بە  فەرمانی 

مانگی شە�شی ١٢٨٧ ئەنجومەنەكە بدەنە بەر تۆپ. 

هەروها بەندكردن، دوورخستنەوە و لەسێدارەدانی 

ئازادیخوازان و مەشروتەخوازان. 

هەنگاوەكانی  و  شورا  داخستنی  لە  ناڕەزایەتی 

و  لێكەوە  زیاتری  نائارامی  عەلیشا،  محەمەد 

لە  كە  هاندا  تری  شارەكانی  مەشروتەخوازانی 

لە  و  بكشێن  تاران  بەرەو  دیكەوە  ناوچەكانی 

و  بكەنەوە  ئاباد  بەهجەت  دەرگای   )١٢٨٨/٦/٢٢(

بەهارستان داگیر بكەن و لە مزگەوتی سپەهساالر 

بگیرسێنەوە. شا بە )٣٠٠٠( سەرباز و )١٦( تۆپەوە 
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بەرەو ڕوویان ڕۆشت و پێكدادان ڕوویدا. تا شوێنێك 

كە شا پەنای بۆ سەفارەتی ڕووسیا برد و لەسەركار 

الدرا و كوڕە )١٢( ساڵەكەی هاتە جێگەی. 

ئاوابوو،  مەشروتە  خۆری  بەدواوە،  كاتە  لەو 

باشوور  لە  ئینگلیزەكان  و  باكوور  لە  ڕووسەكان 

دەتوانین  بۆیە  هەر  كرد.  قایم  خۆیان  پێی  شوێن 

لە  مەشروتە  بزاڤی  بیچمگرتنی  زەمینەكانی 

لە  خۆی  كە  كولتووری  و  هزری  ڕەهەندەكانی 

سەرهەڵدانی دوو جۆر چینی ناوەند كە یەكەمیان 

چینی ناوەندی بازرگانی پابەند بە ئابووری نەریتی و 

چینی  دووەمیان  گرووپی  ئیسالمیی،  ئایدیۆلۆژیای 

بوون،  نوێ  هزری  و  دنیا  ئاوێزانی  كە  ڕۆشنبیران 

هەروەها زەمینەی سیا�شی، كە خۆی لە ناكارامەیی 

و  زوڵم  قاجار،  بەڕێوەبەرانی  و  شاكان  گەندەڵی  و 

و  دەبینییەوە  بێگانەكاندا  هەژموونی  و  ستەمیان 
پاشان زەمینە ئابوورییەكانی وەك قەیرانی ئابووری 

ڕووسیا  بە  بەرامبەر  شكستەكان  هۆی  بە  كە 

هاتبوونە كایەوە و ڕێكەوتننامەكانی توركەمەنچای 

كااڵ،  بێسەروبەرانەی  هاوردەكردنی  گوڵستان،  و 

ناوخۆ،  لە بەروبوومی  نەبوونی پشتیوانی دەوڵەت 
دراوی  بەهای  و  نان  كێشەی  وشكەساڵییەكان، 

ئێراندا كورت بكەینەوە. 
كەریم موجتەهیدی لە توێژینەوەیەكدا بە ناوی 

مەشروتەی  بزاڤی  بە  سەبارەت  تێبینی  "كۆمەڵێك 
گوتاری  بە  دەدات  شیعەیانە  ڕەنگوبۆنێكی  ئێران" 

بزاڤەكە و پێیوایە كە ئەوەی كە بزاڤی مەشروتەی 

ئێرانی لە ڕەوتە شۆڕشگێڕییەكانی تر جیا دەكاتەوە 

دەكرێت لەم خااڵنەی خوارەوەدا كورت بكرێنەوە: 

ئێران، بااڵدەستی هێزێكی  ١- بزاڤی مەشروتەی 

مەدەنی نییە بەسەر هێزێكی سەربازیی دیكتاتۆردا. 
الیەنگری  ئاڕاستەی  بە  چ  سوپا  شۆڕشەدا  لەم 

خەڵك،  سەر  بۆ  هێرش  ئاڕاستەی  بە  چ  و  شا  لە 

پشكێكی زۆری نەبووە. 
بیری  سەركەوتنی  هەروەها  بزاڤی مەشروتە   -٢

گەورەی  شۆڕ�شی  )وەك  نەریتدا  بەسەر  نییە  نوێ 

فەرەنسا لە ساڵی ١٧٨٩ یا ئەڵمانیای ١٨٤٨(دا. 
پەرچەكرداری  ئێران،  مەشروتەی  شۆڕ�شی   -٣

یاسا  و  زۆرداری  بە  دژ  نەتەوەیی  سۆزی 

ئسپانیای  نەبووە؛ وەك  بیانییەكان  سەپێنراوەكانی 

١٨١٩ ز دژ بە فەرەنسییەكان یان ئیتاڵیا لە ساڵی 

١٨٦٦دا. 

٤- لە شۆڕ�شی مەشروتەی ئێراندا لە هەندێك 

بینراوە:  هەمەالیەنە  یەكیەتی  جۆرێك  حاڵەتدا، 

نەتەوەگەرا،  شاریی  خەڵكی  و  میللی  ئایینی  پیاوانی 

و  دووكاندارەكان  بچووكەكان،  و  گەورە  بازرگانە 

دەتوانێت  كە  ئەوەی  بەاڵم  ...هتد،  دراو  دەاڵاڵنی 
ڕوون  ئێمە  بۆ  مەشروتە  بزاڤی  وشەدا  یەك  لە 

بكاتەوە، هەمان ئەو وشەیەیە كە لە سەرەتای ئەم 

بزاڤەوە بنێشتە خۆشەی زاری خەڵك بووە، ئەویش 

دادپەروەری و دادپەروەریخوازییە. 

بابەتە سود لەم سەرچاوانە  بۆ نووسینی ئەم 

وەرگیراوە: 
)isna.ir( ١- "نهضِت مشروطه"؛ نخستین تالش برای آزادی - ایسنا

)mashruteh.org( ٢- مشروطه چیست؟ - مشروطه
٣- خالصه انقالب مشروطه | ڕهبران، خواسته ها و نتایج نهضت 

)kojaro.com( مشروطه - کجارو
tebyan.( ٤- مالحظاتی درباره نهضت مشروطه ایران نسخه متنی

.)net
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هـەنـدێــــک لـــە 
باڵوکــراوەکانـــی
ســـــەنــتـــەری
لێــکــۆڵیــنەوەی
ئــایـنــدەیــــی
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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.14, September 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

هەڵئاوسانى نرخ و کاریگەرییەکانى لەسەر هەرێمی کوردستان
ئاسایشی كورستانی له به رده م گۆڕانكارییه  هه رێمی و نێوده وڵه تیه كاندا

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان

کاریگەرى جەنگى ئۆکرانیا لەسەر جموجووڵی ئابووریی جیهان

سیاسەتی دراو؛ ئامراز و ئامانجەكان

هەڵئاوسان و بەرزبوونەوەى نرخی کااڵ لە تورکیا

الوازیی سیستمی دارایی و نەبوونی بانکی ناوەندی لە هەرێمی کوردستان

بۆچی سەرکردەکان درۆ دەکەن؟

مێژووی جێگرەوە

ئایندەی ئابووریی ئێران لەساڵی 2022دا

ژمارە )١٤( ساڵی سێیەم، ئەیلولی ٢٠٢٢

بەرزبوونەوەی ئاستی گشتیی نرخەکان لە هەرێمی كوردستان
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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
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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  
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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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No.5, October 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی سراتیجی و ئایندەیی سەبارەت 
بە ئێران دەدات، سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی دەریدەکات

ژمارە )٥(، ساڵی دووەم، تشرینی یەکەمی ٢٠٢٢ 


