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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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ساڵی ٢٠٢٢ بە وتەی بەرپرسانی ئێران قورسترین 
ساڵی مێژووی کۆماری ئیسالمیی ئێران بوو. هیچ کات، 
وەک  شۆڕشەکەی  و  کۆمارە  ئەو  بوونی  و  کیان 
هەڵدێر  بەرەو  هەڕەشەی  بەر  نەکەوتووەتە  ئێستا 
چوون. ئێران لە سەرەتادا بێ کاردانەوە بوو بەرامبەر 
سەرهەڵدانی جەماوەری ناڕازی، بەاڵم پاش تێپەڕبوونی 
ناڕەزایەتییەکان،  بەردەوامی  لە  ڕۆژ  سەد  لە  زیاتر 
دەستگیرکراوان  بە  بەرامبەر  ئێران  کاردانەوانەی  ئەو 
دەکاتەوە.  ڕوون  بۆ  مەترسییەکەمان  چوارچێوەی 
سەرەڕای باری ئابووری خراپ و داڕمانی نرخی دراوی ئەو 
واڵتە، ئاسۆیەک بۆ چارەسەرێکی بنەڕەتی کێشەکانی 
خەڵک لە ئارادا نییە. تێکچوونی شیرازەی کۆمەاڵیەتی 
خەڵک  کۆمەاڵیەتییەکانی  بەها  پێکدادانی  و  خەڵک 
وەک  "ژن-ژیان-ئازادی"  دروشمی  ژێر  لە  حکومەت  و 
بە  بەردەوامی  توانییان  ناڕەزاییەتەکان،  هەوێنی 

خۆپیشاندانەکان بدەن.
ساڵی  لە  ئێران  هەلومەرجی  لەمەڕ  ڕۆیتەرز 
٢٠٣٣ نوسیویەتی: "کۆماری ئیسالمیی ئێران بە وتەی 
پێی  کە  دەبێت  شتێک  تو�سی  سیا�سی  شرۆڤەکارانی 
دەخوێنمەوە،  وای  شۆڕشگێرانە"  "پرۆسەی  دەڵێن: 
بۆ ساڵی نوێ و  ئاگر خۆشکردنە  زیاتر مەبەستی  کە 
خەڵک  ناڕەزاییەکانی  زیاتری  پەرەسەندنی  خوازیاری 
و  ئاڵۆز  وشەیەکی  شۆڕشگێرانە  پرۆسەی  بێت. 
بابەتەکە  شیکردنەوەی  بێ  بە  کە  پەنایە  و  پێچ  پڕ 
ئەوەیە  بەڕێوەیە  کە  ئەوەی  بەاڵم  هێناوە.  بەکاری 
هەیە.  بەردەوامی  خەڵک  ناڕازی  دەنگی  هێشتا  کە 
بەشێکی خەڵکی ئێران لە گەڵ جێبەجێکردنی سزای 

سەروتار
ئێران و ساڵێکی نوێی جیاواز

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

قور�سی لە سێدارەدان و زیندانی کردنی درێژ خایەن 
و  خۆپیشاندان  ئێران  کەنارەکانی  و  گۆشە  لە  هێشتا 
ناڕەزایەتییەکان بە شێوازی جیاواز بەردەوامییان هەیە. 
کە  دەرەکی،  فاکتەری  وەک  نێودەوڵەتیش  کارلێکی 
دەسەاڵتدارانی ئێران بە دەستی دەرەکی ناوی دەبەن، 
بە  ئێرانەوە  ناوخۆییەکانی  کێشە  سەر  بە  کاریگەری 
ڕونی دیارە. کێشە ناوخۆییەکان لە ڕەهەندی جیاوازەوە 
ئێرانی  و ڕووخساری  بکرێن و سیما  دەکرێت شرۆڤە 

٢٠٣٣مان زێدەتر بۆ بەدیار بخات، کە بریتین لە:
ئێران  بە  بەرامبەر  ئەورووپا  یەکێتی  سیاسەتی   •
لە سەر دو ئاست باش نییە. ئاستی یەکەم: فرۆشتنی 
لە  ئێرانەوە  الیەن  لە  ڕووسیا  بە  شەڕکەر  درۆنی 
ئێرانە  مەترسیداری  یارییەکی  ئەمە  ئۆکرانیا.  شەڕی 
گەورەترین  لە  یەکێک  کە  ڕووسەکان  ئەورووپا.  لە 
بە  پێویستی  عەقڵەوە  ناچێتە  جیهانە،  زلهێزەکانی 
چەکی ئێران هەبێت. بەڵکو ئامانجی شاراوەی ڕووسیا 
دژایەتی  و  ئۆکرانیا  جەنگی  بۆ  ئێرانە  پەلکێشکردنی 
یەکێتی  و  ئێران  پەیوەندی  ئەمەش  ئەورووپا.  یەکێتی 
ئەورووپای بەرەو لێڵی و تاریکی دەبات. ئاستی دووەم 
دۆسیەی ئەتۆمی ئێرانە کە یەکێتی ئەورووپا خوازیارە 
ئەورووپا  یەکێتی  ڕۆڵی  هەرچەندە  هەبێت.  ڕۆڵی 
هاوشانە لەگەڵ سیاسەتی ئەمریکا لەو دۆسیەیەدا. 
واڵتانی  کاردانەوەی  زۆ  هەر  ئێران  خۆپیشاندانەکانی 
یەکێتی ئەورووپای وەک نەریتێکی پارێزگارانە بە دوای 
خۆیدا هێنا. بە تایبەت فەرەنسا و ئەڵمانیا هاوسۆزن 
نیگەرانی  مایەی  ئەمەش  خۆپیشاندەران.  لەگەڵ 
ئەورووپا  یەکێتی  و  ئێران  پەیوەندی  ئاسۆی  ئێرانە. 
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پەیوەستە بە ڕادەی پابەندییەکانی ئێران بە مافی مرۆڤ 
ئێران  پێناچێت  نێودەوڵەتییەکان.  یاسا  لە  ڕێزگرتن  و 
شلگیر بێت لە باشترکردنی ئەو پەیوەندییانە لە کاتی 
حوکمڕانی  ناو  لە  ئاڕاستیەک  لەبەرئەوەی  ئێستادا. 

ئێران پێێان وایە ئەورووپا بۆ ئێمە گرنگ نییە!
• دۆسیەی ئەتۆمی ئێران لە ژێر بەستەڵکی واڵتانی 
ئاژان�سی  ماونەتەوە.  هەڵواسراوی  بە  هەروا   ٥+١
لە  هەیە  قور�سی  گومانی  هێشتا  نێودەوڵەتی  وزەی 
چاالکییە ئەتۆمییەکانی ئێران. ڕاپۆرتەکانی ئاژانس بۆ 
ئێران دڵخۆشکەر نین. دڵ ساردی ئێران لە سیاسەتە 
ئێرانی  زیاتری  گۆشەگیری  واڵتە  ئەو  ناوچەییەکانی 
پیتاندنی  دێت.  دوادا  بە  نێودەوڵەتییەکان  کێشە  لە 
یۆرانیۆمی ٦٠٪ لە الیەن ئێرانەوە هەمیشە وەک کارتی 
بەو  ئەمریکا  کاردانەوەی  بەاڵم  کارهاتووە.  بە  گوشار 
کردارەی ئێران ئەوە بوو کە" پیتاندنی یۆرانیۆمی ٦٠٪ 
هیچ خزمەتێک بە دۆسیەی ئەتۆمی ناکات و ئەمریکا 
ئامادە نییە هیچ ئیمتیازێکی نوێ بدات بە ئێران" ئەمە 
هەڵوێستی سەرۆکی ئەمریکایە. ساڵی ٢٠٢٣ پێدەچیت 
ساڵێکی یەکالکەرەوە بێت بەرامبەر دۆسیەی ئەتۆمی. 
بە تایبەت کە ئێستا هەلومەرجی ڕووسیا لە سیستەمی 
جیهانی باش نییە و ڕووسیا تاکە پشتیوانی ئێرانە لەو 

دۆسیەیەدا، ئەویش بە وەرگرتنی ئیمتیاز لە ئێران.
• سەرکەوتنی بنیامین نەتنیاهو حیزبی لیکود، بە 
هاوکاری هێزە ڕاستڕەوەکانی ئیسرائیل و چوونە سەر 
مێژووی  حکومەتی  پەڕگیرترین  پێکهێنانی  ڕێچکەی 
ئیسرائیل زەنگێکی مەترسییە بۆ سەر ئێران. بەشێک 
خۆی  کە  زەیدئابادی  وەک  واڵتە،  ئەو  پسپۆڕانی  لە 
شارەزای ئیسرائیلە، ئەو مەترسییە ناشارێتەوە و زەنگی 
گوشارە  لێداوە.  ئێران  حکومەتی  بۆ  ئاگادارکردنەوەی 
بەرژەوەندییەکانی  سەر  هێرشکردنە  و  ناوچەییەکان 
ڕووبەڕووبوونەوەی  ئەگەری  و  ناوچەکە  لە  ئێران 
لە  بێت  کەمیش  ڕێژەیەکی  بە  ئەگەر  ڕاستەوخۆش 
ئێران پەیوەندیەکانی لەگەڵ واڵتانی کەنداو  ئارادایە. 

باش نییە. لە دو بەرەوە کەنداو دژی هەژموونی ئێران 
ڕێککەوتن  بەرەی  لە  ئەتۆمییەکانیەتی.  چاالکییە  و 

لەگەڵ چین و بەرەی ئیسرائیل- ئەمریکا.
• چین هاوبەشێکی ئابووری و سیا�سی گرنگە بۆ 
ئێران. دوا سەردانی سەرۆکی چین بۆ ناوچەی کەنداو 
ئێرانی ڕووبەڕووی شۆکێکی گەورە کردەوە. پشتیوانی 
چاالکییە  دژی  لە  کەنداو  واڵتانی  داوای  لە  چین 
ناکۆکی  بابەتی دورگەکانی جێی  و  ئێران  ئەتۆمییەکانی 
کاردانەویەکی  ئێران  و کەنداو وەزارەتی دەروەی  ئێران 
توندی هەبوو بەبێ ناوهێنانی چین. ئەمەش ناڕەزایەتی 

ئیلیتی سیا�سی ئێرانی بە دوای خۆیدا هێنا. 
• کێشە ناوخۆییەکانی ئێران لە ژێر کاریگەری �سێ 
ماونەتەوە.  هەڵواسراوی  بە  ئێستا  تا  گرنگ  گوتاری 
دیسکۆر�سی ئازادییە مەدەنییەکان و بابەتی بااڵپۆ�سی 
ناچێت  پێ  ماونەتەوە.  نەکراوی  چارەسەر  بە 
بابەتە  ئەم  چارەسەری  بۆ  ئیرادەیەکی  حکومەت 
چەشنە  هەر  پێیوایە  بااڵدەست  لۆجیکێکی  هەبێت. 
پاشەکشەیەک لەم بابەتە دەرگا وااڵ بۆ خواستی زیاتر 
ئەخالقی  سیستەمی  هەڵوەشاندنەوەی  بەریەک  لە  و 
کۆماری ئیسالمی ئێران دەکات. ئەم گوتارە لە تاران و 
ئیتنیکی،  گوتاری  بەهێزە.  زۆر  ئێران  گەورەکانی  شارە 
بە تایبەت گەلی کوردی ڕۆژهەاڵت وەک بزوێنەری ئەم 
مەزهەبییەکانی  و  ئیتنیکی  لەگەڵ  هاوسۆزە  گوتارە 
سیستان و بەلوچستان. گوتاری ئایدۆلۆجی کە خۆی 
و  ناخۆ  سیاسییەکانی  و  نوخبە  سیا�سی  بیروڕای  لە 
دیموکراتی  مافی  لەسەر  پێداگرن  کە  واڵت  دەرەوەی 
ساڵی  لە  ئێران  دورنمای  سیاسییەکان.  ئازادییە  و 
نوێدا چ لە ڕووی کێشە ناوخۆییەکانی کە ئاسۆیەک 
نێودەوڵتییەکانی  کێشە  هەم  و  نییە  چارەسەریان  بۆ 
لەم  ئێراننا�سی  ماونەتەوە.  داخراودا  بازنەیەکی  لە  کە 
وەرزەی خۆیدا چاوی خستووەتە سەر بابەتە سیا�سی 
و کۆمەاڵیەتییەکانی ئێران و بە چەندین لێکۆڵێنەوەی 

ورد هەوڵی ناساندنی ئەو کێشانە دەدات.
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توێژینەوەکان
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دەروازەیەک بۆ شیکردنەوەی 
پرسی حیجاب لە ئێران
لە ڕوانگەی ئایینی و سیاسییەوە

توێژەر: تەحسین وسو عەبدوڵاڵ  | ماستەر لە پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان
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سیا�سی دوای شۆڕش، بە جۆرێک بە یاسا ئەم 

ڕاستیدا  لە  کە  سیاسەت،  نێو  خراوەتە  پرسە 

تێپەڕاندووە.  خۆی  عەقیدەی  و  ئایینی  فەزای 
مشتومڕی  جێگەی  بۆتە  پرسە  ئەم  ئێستادا  لە 

حیجاب  مەسەلەی  ڕەنگە  کە  ئێران،  لە  زۆر 

و   بێنێت  خۆیدا  بەدوای  گەورە  وەرچەرخانی 

تر دوور  بە واتایەکی  تر.  بۆ پرسەکانی  تێپەڕێت 

سەرەکی  هۆکارێکی  حیجاب  پۆشینی  پر�سی  نییە 

بێت لە هەڵتەکاندنی ئەو سیستەمە ئایینییەی 

لە  بەتایبەت  مەزهەب  بە  پۆشکراوە  پەرەدە 

خەڵک  زیهنیەتی  لە  گۆڕانکارییانەی  ئەو  دوای 

هاتۆتە کایەوە لەم چەند ساڵی دوایدا.

زۆر  بە  چ  ناچاری،  حیجابی  پر�سی 

لەبەرنەکردنی بێت کە لە قۆناغی پێش شۆڕ�سی 

لەبەرکردن  زۆر  بە  یان  پەیڕەو کراو،  ئیسالمیی 

ساڵی  ئیسالمیی  شۆڕ�سی  لەدوای  کە  بێت، 

سیمبوڵی  و  سەرەکی  پرەنسیپێکی  وەک   ١٩٧٩

ئیسالمیی  شۆڕ�سی  سیا�سی  سیستەمی 

هەژمارکراوە، بە جۆرێک کە زۆرترین فۆکە�سی 

سیمبولی  بۆتە  و  بووە  لەسەر  دەسەاڵتی 

ناسینەوەی سیستەمی سیا�سی واڵت.

سیاسەتی  لە  بەرگری  بە  سەرەکی  دیدگای 

دەوڵەت دەکات بۆ پۆشینی حیجاب لە ڕوانگەی 

پرسەکە  سەیری  پابەندکەر  ئایینی  ڕەهەندێکی 

و  چاکە  بە  “فەرمانکردن  ڕووی  لە  دەکەن 

خراپە”،  لە  کەوتنەوە  دوور  یان  قەدەغەکردن 

پرسە  ئەم  ئیسالمییش  شۆڕ�سی  دوای  لە  بۆیە 

بەپێی یاسا کراوەتە ئیجباری. بەاڵم ئاڕاستەیەکی 

بەرایی

مشتومڕ و گفتوگۆ دەربارەی پر�سی حیجاب 

لێی  تازە  و  نوێ  پرسێکی  وەک  ناکرێت  ئێران  لە 

بڕوانرێت، بەڵکو بەپێچەوانەوە بەر لە شۆڕ�سی 

کۆماری ئیسالمیی ساڵی ١٩٧٩ ئەم پرسە جێگەی 

دیاریکراویش  بە  ئامێزبووە،  گفتوگۆ  و  تێڕامان 

دوای  بەتایبەت  بیستەم  سەدەی  سەرەتای  لە 

بووە  پەهلەوییەکان،  دەوڵەتی  دروستبوونی 

ئێرانیی،  نێو کۆمەڵگەی  بابەتێکی گرنگی ڕۆژەڤی 

بەرەی  دوو  دابە�سی  ڕوانگەکانی  جۆرێک  بە 

بەرەیەک  کردبوو،  بەیەک  دژ  و  پێچەوانەوە 

حیجاب  لەبەرکردنی  و  پۆشین  دژی  تەواوی  بە 

بوون، ئەم بەرەیە خۆی لە دەسەاڵتی سیا�سی و 

بەشێکی بەرفروان لە چینی ڕۆشنبیرانی کاریگەر 

بە کولتوور و ستایلی ژیانی ڕۆژئاوادا دەبینیەوە، 
ئاڕاستەکەی تر بریتیبوو لە نوخبەیەکی بارگاوی 

لەسەر  پێداگری  کە  ئایینی  کولتووری  بە  کراو 

ڕەمزێک  وەک  حیجاب  دەبێت  کە  دەکرد  ئەوە 

بەراورد  بە  بەرەیە  ئەم  ئەگەرچی  بمێنێتەوە، 

کاریگەر  بێ  و  الواز  زۆر  یەکەم  بەرەی  لەگەڵ 

بوون تاوەکو ڕووخانی ڕژێمی شا لە ساڵی ١٩٧٩و 

ئەم  ئێران.   ئیسالمییی  شۆڕ�سی  سەرکەوتنی 

پرسە لە دوای ساڵی ١٩٧٩ گۆڕانکاری گەورەی 

کۆمەڵێک  دەرئەنجامی  لە  هاتووە  بەسەردا 

هۆکارەوە، کە گرنگترینیان سیاسەتی حکومەت 

شۆڕ�سی  دوای  کۆمەاڵیەتییەکانی  گۆڕانکاری  و 

ڕەهەندە  لە  بەدەر  حیجاب  بووە.  ئیسالمییی 

ئایینیەکەی بۆتە سیمبۆلێکی گرنگی سیستەمی 
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ئەوە  لەسەر  جەخت  کە  دەکرێت  بەدی  تر 

دەکاتەوە  کە پر�سی پۆشینی حیجاب لەبەرئەوەی 

بابەتێکی کەسییە و پێویست ناکات دەوڵەت یان 

دەسەاڵتی سیا�سی دەستوەردان بکات و خەڵک 

بۆیە  زۆرملێ،  حیجابی  پۆشینی  بە  بکات  ناچار 

لە ڕێوشوێنەکانی حکومەت  بە توندی ڕەخنەی 

ناکرێت  پێیوایە  پرسەکە،  دەربارەی  دەگرێت 

دەسەاڵتی سیا�سی بەو جۆرە توند بێت، چونکە 
زۆری  زیانێکی  پرسە  ئەم  گشتی  شێوەیەکی  بە 

ئایینی  کۆمەڵگەی  داوە لە پێگەی کولتووری و 

ئێران.

لەبارەی  لێکۆڵینەوە  سەرنجڕاکێ�سی  خاڵی 

کە  دەبینێتەوە  لەوەدا  خۆی  حیجاب  پر�سی 

به ڵكو  نییه ،  عه قیده یی  بابه تێكی  ته نها  چیتر 

سیا�سی،  ملمالنێی  له   سەرەکی   ته وه رێكی  بۆته  

واڵته دا،  ئه م  فه رهه نگی  و  كۆمه اڵیه تی 

حیجاب  لەسەر  مشتومڕ  گەڕانەوەی  لێرەوە 

لە  چ  ئاڵۆزیدایە  و  گرژ  چوارچێوەیەکی  لە 

پەیوەندییە دەرەکییەکانیدا بێت یاخود ناوخۆدا 

ئاگایی  و  هۆشیاری  ئێستادا  لە  بەاڵم  بێت، 

خەڵک بە گشتی دەربارەی پرسەکە نیشانەیەکی 

بەرچاوە لە پەرەسەندنە کۆمەاڵیەتی و سیا�سی 

و  سەرنج  جێگەی  کە  جەماوەریدا،  ئاستی  لە 

زانستی  توێژینەوەی  و  بەدواداچوون  شایەنی 

وردە.

ئێران  لە  حیجاب  مشتومڕی  هەرچەندە 

کە   ڕابردوو  ساڵی   150 نزیكەی  بۆ  دەگەڕێتەوە 

بەشێك بوو لە سیمبوڵ و دەربڕینی ناسنامەی 

سیاسییەکان  ڕەوتە  دەسەاڵتدارەكان،  ڕژێمە 

بەاڵم  كۆمەاڵیەتییەكان،  دیدگا  پەرەسەندنی  و 

ئاڵۆزییەدا  لەم  مشتومڕە  ئەم  بۆ  گەڕانەوە 
مێژووی  لە  چارەنووسسازە  قۆناغێکی  کە 

پێشکەوتنی  بۆ  ئاماژەیە  ئێراندا  هاوچەرخی 

بەرچاو لە پێکهاتەی سروشتی ئایینی ئیسالمی و 

تێڕوانینی گشتی بۆ پر�سی ئایین.

حیجاب لە ئێران؛ بابەتی مشتومڕی سەدە و 

نیوێک 
ڕەسول  ئێران  مێژوونوو�سی  و  نووسەر 

بە  کە   بەناوبانگەکەیدا  کتێبە  لە  جەعفەریان 

ئامانجی  حیجاب”ە،  “پەیامەکانی  ناونیشانی 

و  عەقیدەیی  پەیامی  خستنەڕووی  سەرەکی 

لە  بەرگریکردن  بۆ  کۆمەاڵیەتییە  بەشداری 

بە  سەبارەت  مشتومڕە  ئەو  ناوبراو  حیجاب. 
چۆن  کە  ڕوو،  دەخاتە  ئێراندا  لە  حیجاب 

بابەتێک لە ڕووی سیا�سی، کۆمەاڵیەتی  بووەتە 

میانەی  لە  بیرۆکانەی  ئەو  فیقهییەوە.  و 

بەوە  ئاماژە  پێشکەشکراون  پەرتووکەکەدا 

چوارچێوەی  لە  حیجاب  پر�سی  کە  دەکەن 

ژنان  مافەکانی  لە  بەرگریکردن  مشتومڕی 

شاهیدی  ئەوروپا  واڵتانی  کە  ئاراوە،  هاتۆتە 

کردووە.  ئیسالمی  جیهانی  لە  ڕوویان  و  بوون 

چوار  بۆ  بابەتە  ئەم  ئێران،  بە  سەبارەت 

 )١٩٠٥( دەستووری  شۆڕ�سی  لە  بەر  دەیەی 

ڕەزاشای  سەردەمی  لە  پاشان  دەگەڕێتەوە، 

و ڕەهەندێکی سیا�سی  بووە  پەهلەویدا فراوانتر 
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ڕوونتری وەرگرتووە)١(.

ئەو  کە  پێیوابوو  پەهلەوی  ڕەزاشای 

پێیدەوترێت  فارسیدا  زمانی  لە  کە  حیجابەی 

ئێرانە،  ژنانی  دواکەوتوویی  هۆکاری  “چادۆر”، 

ئەوە  بۆ  بیرۆکەکانی  مێژوونووسان  لە  زۆرێک 

ئەتاتورک  کەمال  کاریگەری  کە  دەگەڕێنەوە 

بووە دوای ئەوەی شا لە ساڵی ١٩٣٤ سەردانی 

جۆرە  بەو  بووە  سەرسام  و  کردووە  تورکیای 

دەستی  لەسەر  تورکی  کۆمەڵگەی  کرانەوەیەی 
کاریگەری  ژێر  لە  پێکردبوو  دەستی  ئەتاتورک 

بیرەوەرییەکانیدا  لە  ڕۆژائاوایی.  کولتووری 

دوای  شا  “ڕەزا  دەڵێت:  ئەشرەف”دا  “سەدری 

کرد  زۆری  قسەی  تورکیا  بۆ  سەفەرکردنی 

لە  بدەن،  فڕی  حیجاب  کە  دا  ژنانی  هانی  و 

شانبەشانی  ئێرانی  کۆمەڵگەی  کرانەوەی  پێناو 

و  کولتووری  لەڕووی  پێشکەوتوو  دەوڵەتانی 

کۆمەاڵیەتییەوە، وەک  ئاماژەدان بە پێشکەوتنە 

زۆر کەمدا  ماوەیەکی  لە  کە  تورکیا”،  خێراکانی 

ستایلی  لە  بەرفراوان  کرانەوەیەکی  بوو  توانرا 

ژیانی گشتیدا بهێنرێتە ئاراوە. ئەگەرچی ئاماژەی 

زۆر هەن  کە پێشتر هەڵوێستێکی دوژمنکارانە 

بەو  پرسە بوونی هەبووە، بەاڵم ڕەزا  بەرامبەر 
پەهلەوی  ئەو ڕێکەوتەی کردە ڕۆژێک کە ناوی 

لێنا “ڕۆژی ئازادی ژنان لە ئێران)٢(“.

شای  ڕەزا  هاتنی  لە  بەر  ئەوەی  سەرەڕایی 

کە  هەبوون  ژن  ژمارەیەک  ئێران  لە  پەهلەوی، 

شاعیر  بەشێکیان  کە  بوو،  البرد  حیجابیان 

ئابادی  دەوڵەت  وەک  بوون،  ڕۆژنامەنووس  و 

هاتبوو  بنەماڵەیەکەوە  لە  کە  شا  ڕەزا  هاوڕێی 

دەکرد،  دەستووریان  شۆڕ�سی  پشتیوانی  کە 

تەواو  خوێندنی  فەرەن�سی  سۆربۆنی  زانکۆی  لە 

بۆ  دەرەوە  دەچووە  حیجاب  بەبێ  کردبوو، 

شەقامەکان و ئەوەی ڕاگەیاندبوو؛ “هەر ژنێک 

بکات  گۆڕەکەی  سەردانی  حیجابەوە  بە  کە 

نموونەیەکی  ئەمەش  نابن”.  خۆش  لێیان  ئەوا 

کرانەوەی  ویستی  ڕوانگەی  لە  بەرچاوە 

کۆمەڵگەی ئێرانی)٣(.

هاوتەریب لەگەڵ ئەوەشدا لە بواری فیقهی 

و فیکریدا شاهیدی شەپۆلێک کتێب و نامە بوو 

لە  باسیان  لە مەدرەسەی قوم و نەجەفدا  کە 

خومەینی لە ساڵی 1979 لە دیدارێكدا 
لەگەڵ قوتابیانی قوم وتی: “ژنانی موسڵمان 

دەبێ بە پەردەی ئیسالمییەوە بچنە 
دەرەوە، ژنان لە دۆخی پێشوودا هێشتا لە 
فەرمانگەكان كار دەكەن و دەبێ ستایلی 

خۆیان بگۆڕن. هەروەها ئاگاداركراومەتەوە 
كە ژنان لە دامەزراوەکان حیجاب ناپۆشن، 

ئەمەش پێچەوانەی یاسایە.
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بابەتی حیجاب کردووە و یەکێکە لە پرسە هەرە 

ڕەهەندەکانییەوە:  فرە  بەهۆی  بووە  ئاڵۆزەکان 

شەریعەت،  ڕوانگەی  لە  دەبینێتەوە  خۆی  کە 

)ڕۆژئاوایی(،  نوێیەکانی  دیدگا  و  نەریت  دابو 

لە  حیجاب  ئەوەی  هۆی  بۆتە  ئەمەش  کە 

بۆ  ببەڕیتەوە  کۆمەاڵیەتییەوە  دیاردەیەکی 

دیاردەیەکی سیا�سی.

چەند  لە  حیجاب  نەبەستنی  پر�سی 

کە  ئێرانەوە  ناو  هاتە  دەروازەیەکەوە 

گرنگترینیان ئەمانەن:

باڵوکردنەوەی  و  کرانەوە  یەکەم: 

کردنەوەی  ڕێگەی  لە  ڕۆژئاوایە  بیرۆکەکانی 

قوتابخانەکانی ڕۆژئاوا بۆ کچان لە ئێران.

بە  عەرەبییە،  جیهانی  دەروازەی  دووەم: 

بە  ئێراندا  لە  کە  میسرییەکان،  گەاڵڵە  تایبەت 

خێرایی باڵودەبوونەوە.

سێیەم: دەروازەی  تورکیا، بەتایبەت دوای 

سەردانەکەی ڕەزاشا بۆ تورکیا لە ساڵێ ١٩٣٢ 

لە ڕێگەی پرۆسەی مۆدێرنیزاسیۆنی کۆمەڵگەی 

تورکی و کاریگەرییەکانی لەسەر ئێران.

چوارەم: ئەو بیرۆکە نوێیانەی کە لە ڕێگەی 

هیندستانەوە دەگەیشتنە ئێران)٤(.

شۆڕش و حیجاب

لەگەڵ پەرەسەندنی شۆڕش و ڕەتکردنەوەی 

سیمبوڵی  حیجاب  پەهلەوییەکان،  دەسەاڵتی 

ناڕەزایەتی بوو، ژنانیش دەستیان کرد بە پۆشینی 

حیجاب وەک هێمای شۆڕش لە دژی دەسەاڵتی 

ئاستەکان  سەرجەم  لە  ژنان  جۆرێک  بە  شا)٥(. 

بااڵ(  خوێندەواری  خوێندەوار،  )نەخوێندوار، 

شۆڕ�سی  لە  بەشداریان  چاالکانە  بەشێوەیەکی 

سەرسام  چاودێرانیان  و  کرد  ئیسالمییدا 

دەکرد  خۆپیشاندانیان  شەقامەکاندا  لە  کرد. 

ڕوحوڵاڵ  الیەنگری  و  شا  دژە  دروشمی  و 

کۆمەڵێک  لێرەدا  دەکردەوە.  بەرز  خومەینییان 

کێن؟  ژنانە  ئەم  لەوانە؛  پێشەوە  هاتنە  پرسیار 

دەکەن؟  سیستەمە  ئەم  پشتگیری  بۆچی 

باڵوبوونەوەی  بهێنن؟  بەدەست  چی  دەیانەوێت 

یەکێک  ئێراندا  ژنانی  هەموو  نێو  لە  حیجاب 

ساڵی  دوو  دەرکەوتەکانی  دیارترین  لە  بوو 

شۆڕشدا،  سەرکەوتنی  لەگەڵ  شۆڕش.  پێش 

چەقی  ناو  چوونە  خێرایی  بە  ناچاری”  “حیجابی 

و  الیەنگران  نێوان  لە  ناوخۆییەوە،  ملمالنێی 

نەیاران)٦(.

دیدارێكدا  لە   1979 ساڵی  لە  خومەینی 

موسڵمان  “ژنانی  وتی:  قوم  قوتابیانی  لەگەڵ 

دەبێ بە پەردەی ئیسالمییەوە بچنە دەرەوە، ژنان 

كار  فەرمانگەكان  لە  هێشتا  پێشوودا  دۆخی  لە 

دەكەن و دەبێ ستایلی خۆیان بگۆڕن. هەروەها 

دامەزراوەکان  لە  ژنان  كە  ئاگاداركراومەتەوە 

حیجاب ناپۆشن، ئەمەش پێچەوانەی یاسایە،  

کۆمەاڵیەتیدا  کاری  لە  بەشداری  دەتوانن  ژنان 

بکەن، بەاڵم بە حیجابەوە)٧(“.

شۆڕ�سی  سەرکەوتنی  دوای  مانگێک 

ئیسالمیی لە ئێران خومەینی لە پرۆسەی دانانی 

بەرگی  و  جل  لە  توندی  ڕەخنەی  دەستوور 
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کەچی  گرتبوو)٨(،  حکومەت  ئیدارەکانی  لە  ژنان 

چەند مانگێک پێش شۆڕش لە پاریس با�سی لە 

“بە  کردبوو:  شێوەیە  بەم  حیجاب  و  ژن  پر�سی 

پیاودا  و  ژن  نێوان  لە  جیاوازی  شێوەیەک  هیچ 

حیجاب  ناچارە  ئیسالمدا  لە  ژن  بەاڵم  نییە 

بپۆشن، لەگەڵ ئەوەی مەرج نییە چادۆر بێت، 

کە  بکات  لەبەر  جلێک  هەر  دەکرێت  بەڵکو 

و  ناتوانین  ئێمە  بگونجێت.  ئیسالم  مەرجەکانی 

ئیسالم نایەوێت بوکەڵە بێت و بەڵکو دەیەوێت 

مرۆڤێکی  ببێە  و  بپارێزرێت  ژن  کەسایەتی 
جدی و بەرهەمدار”.  دوای شۆڕش بانگەوازی 

بە  لێکەوتەوە  ناڕەزایەتی  بە  سەپاندنی حیجاب 

سەرکردایەتی کۆمەڵێک ژن لە باکوور و ناوەند 

حیجابی  ڕەتکردنەوەی  بۆ  تاران  ڕۆژئاوای  و 

بەزۆر)٩(.

لەالیەن  کە  لێكۆڵینەوەیەك  بەپێی 
محەممەد ئەلسەید ئەلسەیاد و ڕوبەی بەلەوی 

ئەنجامدراوە، دژایەتیەکی فراوان دەستی پیکرد 

و پیاوانی ئایینی توو�سی سەرسوڕمان كرد، بۆیە 

بۆ  كشاندەوە،  بڕیارەكەیان  كاتی  ماوەیەكی  بۆ 

ڕیكالم  حكومییەكان،  باڵەخانە  و  فەرمانگە 

دانرا،  حكومەت  جیاوازەكانی  فەرمانگە  لە 

چوونە  کە  فرۆشگاکان  و  خزمەتگوزاری 

ژوورەوەی ژنان قەدەغە دەکەن، دواتر بەسەر 

بە  کۆتاییدا،  لە  سەپێندرا.  کچدا  خوێندکاری 

بەسەر  حیجاب  1983دا،  ساڵی  لە  تایبەتی 

یان  بێ  ژناندا سەپێندرا  جا موسڵمان   هەموو 

غەیرە موسڵمان لە سەرووی 9 ساڵییەوە، بۆیە 

دەکات  داوا  کە  دەرکرد  یاسایەکی  دەسەاڵت 

ببەسترێت،  ژنان  هەموو  لەسەر  حیجاب 

پاشان ئەم پرسە بە یاسایی کرا، سزاش بۆ ئەو 

کەسانەی دیاریکرا کە حیجاب ناپۆشن)١٠(. 

ڕۆژنامەی   1979 ساڵی  ئازاری  مانگی  لە 

كەیهان چاوپێكەوتنێكی لەگەڵ “حجت االسالم 

تیایدا  و  ئەنجامدا  خومەینی  زاوای  اشراقی” 

بكرێت  حیجاب  ڕەچاوی  “دەبێت  دەڵێت: 

ئیسالمی،  شەریعەتی  بەپێی  بەكارهێنانی  و 

دەبێت  ئافرەت  ئەندامەکانی  هەموو  هەروەها 

خومەینی،  وتەی  “بەپێی  بێت”.  داپۆشراو 

ژنانەوە  لەالیەن  ئیسالمیی  حیجابی  پێویستە 

سەبارەت  بکرێت.  جێبەجێ  واڵتدا  هەموو  لە 

هەمیشە  خومەینی  ئایینییەکان،  کەمینە  بە 

پێیوابووە کە پێویستە لە هەموو ڕوویەکەوە ڕێز 

لەم کەمینانە بگیرێت و هیچ شتێک باشتر نییە 

حیجابی  ئایینییەکان  کەمینە  لە  ژنان  ئەگەر 

ئایه توڵاڵ  هه روه ها   . بکەن”  لەبەر  ئیسالمیی 

فه زیله ته كانی  با�سی  دیمانەیەکدا  لە  تاڵه قانی 

حیجاب  و پێویستییه كه ی بۆ كۆمه ڵگە كردووه ، 

پاشان  بێت.   ئیجباری  ڕه تیكرده وه   ئه و  به اڵم 

پرسەکە بەرەو گۆشەنیگاکانی تر ڕۆیشت کاتێک 

لە شەقام و بازاڕەکان دەستکرا بە هێرشکردنە 

سەر ژنانی بێ حیجاب)١١(.

دوای چەندین جار ئاگاداری لەگەڵ وەزارەت 
و فەرمانگەکانی دەوڵەت، سەرەتا کرێکارانی ژن 

بوون کە پابەندبوونیان بە حیجاب ڕاگەیاند کە 

هێشتا بە یاسا ڕێکنەخرابوو، تا ساڵی 1981 کە 
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دامەزراوە  و  فەرمانگە  لە  دامەزراندن  یاسای 

فەرمییەکان دەرکرا و ئەوە جێگیرکرا کە دەبێت 

حەسەن  بن.  حیجاب  پۆشینی  پابەندی  ژنان 

بیرەوەرییەکانیدا  یەکەمی  بەرگی  لە  ڕوحانی 

هێزە  لە  حیجاب  مشتومڕەکانی  لە  باس 

چەکدارەکاندا دەکات و، دەڵێت کە ئەو یەکێک 

ناچاری.  حیجابی  پر�سی  پەرەپێدەرانی  لە  بووە 

ئەنجوومەنی شورا تا ساڵی 1983 هیچ یاسایەکی 

لەو  دەرنەکرابوو،  حیجاب  دەربارەی  تایبەت 

جلوبەرگی  بە  تایبەت  یاسای  یەکەم  کاتەدا 

 )102( ماددەی  کرد،  پەسەند  ئێران  لە  ژنانی 

ژنانەی  ئەو  هاتووە:  پەسەندکراودا  یاسای  لە 

بەبێ  شەقامەکان  و  گشتییەکان  شوێنە  لە 

دەدرێن.   یاسای  سزای  دەسوڕێنەوە  حیجاب 
کۆماری  لە  ژنان  یاسایە،  ئەم  بنەمای  لەسەر 

مسوڵمان  نائێرانی،  یان  ئێرانی  جا   ئیسالمییدا 

و  گشتی  شوێنی  لە  بێت  موسڵمان  غەیرە  یان 

بەسەردا  ئیسالمییان  حیجابی  شەقامەکاندا 

پابەندی  شوێنێکیش  هەر  و  دەکرێت  جێبەجێ 

سزا  ڕووبەڕووی  ئەوا  نەبێت،  بڕیارە  ئەم 

دەبنەوە. یاسای سزادانی ئیسالمی کە لە ساڵی 

کە  بوو  یاسا  گرنگترین  کرا،  پەسەند   1996

تاوانێک سەیر دەکرد  نەپۆشینی حیجابی وەک 

کەسێک  هەر  دەڵێت؛  )638(دا  مادەی  لە  و 

زیندانیکردن  بە  نەبێت  یاسایە  ئەم  پابەندی 

یان  دەدرێت،  سزا  مانگ  دوو  تا  ڕۆژەوە   10 لە 

دەقی  لە  مادەیە  ئەم  ڕوونکردنەوەی  شەق.   74

ساڵی  لە  کە  سزادان  یاسای  )١٠٢(ی  مادەی 

دەڵێت“  کە  هاتووە  کراوە،  پەسەند   ١٩٨٣

لەبەردەم  یاسایی  پەردەی  بەبێ  کە  ژنانەی  ئەو 

خەڵکدا دەردەکەون، سزای زیندانیکردنیان لە 

غەرامەکردنیان  یان  مانگ،  دوو  تا  ڕۆژەوە   ١٠

هەزار   500 بۆ   50 لە  دەسەپێندرێت  بەسەردا 

ڕیال)١٢(.

تەحەددیاتی بەردەم پر�سی حیجاب لە دوای 

شۆڕ�سی ئیسالمیی
ئێران له گه ڵ ده یه ی دووه می ژیانی كۆماری 

كه   بوو  ئاڵەنگارییه كان  شاهیدی  ئیسالمییدا 

عێراق  له گه ڵ  شه ڕ  ڕاگرتنی  ڕێككه وتنی  دوای 

قۆناغی  دەستپێکردنی  لەگەڵ  ئاراوه .  هاتبوونه  

دروشمە  کە  بوو  ڕوون  ئاوەدانکردنەوەدا، 

شۆڕشگێڕەکان دەستیان کرد بە دوورکەوتنەوە 

لەژێر ناونیشانی نوێبوونەوەی ئاییندا، 
ژمارەیەک تیۆریست هەوڵیاندا پەیوەندیی 
ئیسالم بە دیموکراسییەوە ڕوون بکەنەوە 
و ڕوون بوو کە پێشنیارەکانیان پێچەوانەی 

خوێندنەوەی فیقهی تەقلیدییە بۆ ئەو 
پرسە.
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و  تەحەدای نوێ دەستیان کرد بە سەرهەڵدان، 

گرنگترینیان بریتیبوون لە ئایین . ئەم تەحەدایە 

تایبەتی  ژیانی  لە  ئایین  فەزای  بە  پەیوەندی 

و  گشتی  کایەی  لە  ڕۆڵی  و  هەیە  تاکەکاندا 

ئەو  کۆمەاڵیەتیدا.  سیستەمی  بەڕێوەبردنی 

فەزای  پێدانی  بنەمای  لەسەر  کە  بۆچوونەی 

لە  مرۆڤ  دەڵێت  دامەزراوە،  ئایین  فراوانی 

هەموو بوارەکانی ژیانی شەخ�سی و کۆمەاڵیەتی 

و  خەوتن  بەرگ،  و  جل  خۆراک،  لە  خۆیدا، 

سیاسەت،  تەالرسازی،  دەگاتە  تا  جووڵە، 

و  کارمەند،  دانانی  حکومەت،  پێکهێنانی 

بێت  پابەند  دەبێت  دەوڵەت...هتد،  ئیدارەی 

بڕگەکانی  ملکەچی  و  ئایینییەکان  فێرکارییە  بە 

لە  پرسە،  بەم  پەیوەست  کە  بێت  بڕیارەکان 

کاتێکدا دەبینیت ڕوانگەی پێچەوانە ئەوەیە کە 

ژیانی مرۆڤ بەسەر دوو بەشدا دابەش دەبێت؛ 

جیهان و قیامەت،  مرۆڤ پەنا بۆ ئایین دەبات 

سەبارەت بە بابەتی قیامەت، بەاڵم ئەو بەشەی 

ئەوا  دونیا  کاروباری  بە  کەپەیوەستە  دیکە 

بە گونجاو  خۆی بەو شێوەیە بەڕێوەدەبات کە 

دەزانێت)١٣(. 

بە  بوو  پەیوەست  تەحەدایە  ئەم 

کە  بەپەلە،  و  ڕوونی  بە  دیکەوە،  تەحەدایەکی 

دیموکراسیدا  و  ئیسالم  نێوان  پەیوەندی  لە 

بەرفراوانی  ڕووبەرێکی  کە  دەکرا،  نوێنەرایەتی 

لەژێر   . داگیرکردبوو  ئێرانی  فیکری  مشتومڕی 

ژمارەیەک  ئاییندا،  نوێبوونەوەی  ناونیشانی 

بە  ئیسالم  پەیوەندیی  هەوڵیاندا  تیۆریست 

بوو  ڕوون  و  بکەنەوە  ڕوون  دیموکراسییەوە 

خوێندنەوەی  پێچەوانەی  پێشنیارەکانیان  کە 

دەیەی  پرسە.  ئەو  بۆ  تەقلیدییە  فیقهی 

زۆر  شاهیدی  ئیسالمیی  کۆماری  دووهەمی 

و  ئایین  ئازادی،  و  ئایین  بە  تایبەت  گەاڵڵەی 

باڵوکراوەکانیش  و  ڕۆژنامە  بوو،  دیموکرا�سی 

مشتومڕیان  بەردەوام  پرسانە  ئەو  لەسەر 

سەردێڕە  لە  تەنها  باسەکە  باڵودەکردەوە. 

بەڵکو  نەبوو،  ئەو پرسەدا قەتیس  فراوانەکانی 

گرتبوو  لەخۆ  الوەکیش  سەردێڕی  چەندین 

مافی  ژنان،  مافی  تاک،  مافی  بە  پەیوەندییان  کە 

هاوواڵتیبوون و یەکسانییەوە هەبوو، لە ساڵی 

١٩٩٦ەوە بزوتنەوە هزرییەکان دەستیان کرد بە 

تاوتوێکردنی ئەو پرسانە. هەندێک لە الیەنگرانی 

دیموکرا�سی هەوڵیاندا لەگەڵ ئیسالمدا تێکەڵی 

بکەن، بەاڵم بە سەرکەوتنی ڕیفۆرمخوازان، ئەو 

دروشمانەی کە پەیوەندییان بە هاوواڵتیبوون 

و کۆمەڵگەی مەدەنی و مافی ژنانەوە هەبووە کە 

لەالیەن محەممەد خاتەمیەوە دەستیپێکردبوو 
سنووری  و  بەدەستهێنا  بەرباڵویان  ناوبانگێکی 

باڵوبوونەوە  بۆ  تێپەڕاند  گۆشەنیگای فیکرییان 

سەرهەڵدانی  شاهیدی  ئێران  کۆمەڵگەدا،  لە 

بزووتنەوەیەکی کۆمەڵگەی مەدەنی نائایدۆلۆژی 

بوو، کە ئاڵەنگارییەکان قووڵتر دەکەنەوە)١٤(.

پرسیاریان  دۆخێکی  پێشوو  پێشهاتەکانی 

لەبارەی هەموو ڕوانگە ئایینییەکانەوە وروژاند 

دەنگەکان  دەکەن،  تاک  مافەکانی  دژایەتی  کە 

پێداچوونەوەی  دووبارە  داوای  و  بەرزبوونەوە 
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کە  دەکرد  ئایینییەکانیان  بنەما  لە  ڕیشەیی 

بەردبارانکردن،  الدان،  بە  پەیوەندییان 

بڕگەکانی میرات، پارەی خوێن، پەردەپۆشکردن، 

هەبوو  مافدا  لەگەڵ  ملمالنێی  و  پابەندبوون 

تایبەت،  و  گشتی  کایەی  ئازاد،  هەڵبژاردنی  بۆ 

سەپاندنی پەردەپۆش و شێوازی ژیان)١٥(.

ڕوانگەی سینەمای ئێرانی بۆ پر�سی حیجاب

تەنیا  ئێران  لە  حیجاب  و  ژن  پر�سی 

بەڵکو  نییە،  مەزهەبی  یان  مەدەنی  پرسێکی 

ملمالنێ  تووندترین  لە  یەکێک  بناغەی  بەردی 

کاریگەرییەکی  پێیەی  بەو  کۆمەاڵیەتییەکانە، 

ئیسالمییدا  کۆماری  مێژووی  لە  چارەنووسساز 

لەسەر  هەبووە  ڕەنگدانەوەی  و  بەجێهێشتووە 

لەو  بوو  یەکێک  سینەماش  بواردا،   چەندین 

“چاکسازییە  شۆڕش،  پێش  بوارانە.  گرنگترین 

ڕەزاشا  موحەمەد  سەرۆکایەتی  بە  نوێیەکان” 

پەهلەوی، کاریگەریی خۆیان بە سەر پرسەکانی 

سەپاند  تیایدا  ژنانی  وێنەی  و  ئێران  سینەمای 

حیجاب  بە  ڕوونی  چینایەتی  دابەشبوونێکی  و 

ئەرستۆکرا�سی  ژنانی  فیلمەکانیش  و  بەخ�سی 

لە  حیجاب.  بەبێ  نیشاندەدا  )باکور(یان 

بوو.  جیاواز  دۆخەکە  واڵتیش  باشووری  بە�سی 

و  ڕووبدات  پێچەوانەکەی  ئەگەر  تەنانەت 

ژنێک لە باشووری واڵتەوە بچێتە باکوور، ئەوا 

جیاوازەوە  جلی  بە  و  دادەنێت  چادۆرەکەی 

دابەشکراوە  ئێرانی  سینەمای  دەردەکەوێت)١٦(. 

نێوان  لە  لێکۆڵینەوەیەک  بەپێی  قۆناغ  پێنج  بۆ 

ئیسالمیی  شۆڕ�سی  دوای  قۆناغی  بۆ   ١٩٣٠

ئەنجامدراوە:

قۆناغی یەکەم )١٩٣٠-١٩٣٨(: بەکارهێنانی 

ژنان بۆ ناساندنی حیجاب لە فیلمەکاندا.

ڕۆڵی   :)١٩٤٨-١٩٦٠( دووەم  قۆناغی 

یانە  و  کافێ  لە  بوون  ووتن  گۆرانی  زیاتر  ژنان 

شەوانەکاندا )گۆرانیبێژ، پاککەرەوە، خزمەتکار 

و سەماکار(.

ژنان  ڕۆڵی   :)١٩٦١-١٩٧٠( سێیەم  قۆناغی 

شەوانە  ژنانی  و  لەشفرۆش  فیلمەکان  نێو  لە 

و  دز  کۆمەڵگەی  و  شەقام  سەر  کچانی  و 

قاچاخچی و گوندنشین بوون.

قۆناغی چوارەم )١٩٧١-١٩٧٩(: شەپۆلێکی 

ژنان  تێیدا  کە  دەرکەوت  سینەمادا  لە  نوێ 
شەڕی  بۆ  بیانوویەک  وەک  و  دامەزران 

دوژمنکار  کە�سی  لەگەڵ  فیلمەکە  پاڵەوانی 

ئێرانی  ژنانی  فیلمانە  ئەم  بەکاردەهێنران. 

ستەملێکراو و بێ دەسەاڵت نیشان دەدەن. 

 :)١٩٨٠-١٩٩٧( پێنجەم  قۆناغی 

ئەو  ژمارەی  لە  بەرچاو  کەمبوونەوەی 

وێنا  فیلمەکاندا  لە  کە  ژنانەی  کارمەندە 

کراون، هەروەها تێبینی ئەوە دەکرێت کە ژنانی 

لە  گۆرانیبێژ(  )سەماکار،  کۆمەاڵیەتی  بێبە�سی 

بەشداریکردن لە فیلمەکاندا بێبەشن.

تێزەکە ئاماژە بەوە دەکات کە لەگەڵ کۆتایی 

هاتنی جەنگ و دەستپێکردنی سینەمای نیمچە 

واقیعدا  لە  سینەما  ئێراندا،  لە  نوێ  واقیعی 

لەگەڵ  بەاڵم  بوو،  ژنان  ڕۆڵی  ڕەنگدانەوەی 
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ئەوەشدا ڕۆڵەکانیان لە فیلمەکاندا بە بەراورد 

بە ڕۆڵی پیاوان بە پەراوێزیی مایەوە.  و سەپاندنی 

حیجابی ئیجباری  کاریگەری لەسەر بوونی ژنان 

لە سینەما هەبوو بۆ ئەو ڕۆاڵنەی کە دەیگێڕن . 

پر�سی پۆشینی حیجاب تا ئێستاش یەکێکە لەو 

سینەمای  ڕووبەڕووی  کە  کێشەدارانەی  پرسە 

زۆر  لە  وایە کە  پێیان  و زۆرێک  دەبێتەوە  ئێران 

بۆ  بێت،  ناڕاستەقینە  کە  دەکات  وا  حاڵەتدا 

نموونە وێناکردنی ژن بە حیجابەوە لە کاتی ناو 

ماڵەکەیدا، یان لە جێگاکەیدا)١٧(.

سینەماکاران  بۆ  کێشە  گەورەترین 

حیجاب،  بە  ماڵەوە  لە  بوو  ژنان  وێناکردنی 

سینەما  لەبواری  تایبەتمەند  وەرزیی  گۆڤارێکی 

لێوە  با�سی  ئایینی  زانای  ژمارەیەک  لەگەڵ 

محەمەد  کەدیڤەر،  موحسین  وەک:  کردووە، 

سنەیی،  یوسف  ئایەتوڵاڵ  میبدی،  فادل  تەقی 

بەبێ  ئێران  “ئافرەتی  دروستە  کە  دەڵێت  کە 

لە  هەندێک  سینەمادا”.  لە  دەربکەوێت  پەردە 

هەوڵیاندا  ئێران  لە  سینەما  بواری  دەرهێنەرانی 

کێشەکە  کاڵو  و  ماکیاژ  بەکارهێنانی  ڕێگەی  لە 

چارەسەر بکەن، بەاڵم ئەو ڕێکارانە کاریان نەکرد 

بابەتی  لەسەر  نەبوو  ڕازی  ئیرشادی  وەزارەتی  و 

ڕێگەپێدان و نمایشکردنی فیلمی سینەمایی بەو 

یاسا  بنەماکانی  لەگەڵ  نەگونجێت  کە  جۆرەی 

ئەو  ناوەڕۆکی  بۆ  شیکارییەکدا  لە  بەرکارەکان. 

فیلمانەی کە لەالیەن دەرهێنەرانی ژنی ئێرانی لە 
نێوان سااڵنی 1980 بۆ 2008 پێشکەش کراون 

دەرهێنەرانی  گرنگترین  لە  پێنج  لێکۆڵینەوەکە   ،

بۆران  ئەوانیش:  گرتبوو،  لەخۆ  ئێرانی 

دێرەخشەندە، ڕەخشان بەنی ئێتەمەد، تەهمینە 

ئەکبەری.  مانیای  و  حکمەت  مەنیژە  میالنی، 

کە  دەریخستووە  لێکۆڵینەوەکە  ئەنجامەکان 

مانتۆ- فیلمەکان  ژنەکانی  کارەکتەرە  %64ی 

جلێکی شێوە چاکەتیان لەبەرکردووە، %19یان 

%11یان  لەکاتێکدا  لەبەرکردووە،  “چادۆر”یان 

لەبەرکردووە،  پێکەوە  “چادۆر”یان  و  “مانتۆ” 

دەرهێنەر  نەبووە.  لەسەر  حیجابیان  %5یان 

بەنی ئێتەمەد، هەوڵیدا جۆرێک لە یەکسانی لە 

بکات  دروست  کارەکتەرانەدا  ئەو  بەرگی  و  جل 

ژنانی  کە  پێیوابوو  ناوبراو  دەکات،  وێنایان  کە 

سرووشتی  بەشێکی  عەملانی  هەروەها  و  ئایینی 

شێوەیەکی  بە  دەبێت  و  ئێرانن  کۆمەڵگەی 

کات  زۆربەی  سەریان.  بخرێتە  تیشک  ئەرێنی 

دەکەن  لەبەر  مۆدێرن  جلی  فیلمەکان  پاڵەوانی 

بە  کە  دەکەن  ئاشکرا  قژیان  لە  بەشێک  و 

شاڵێکی ڕەنگاوڕەنگ داپۆشراون، بەاڵم لە بۆنە 

دەردەکەون،  چادۆرێکەوە  بە  ئایینییەکاندا 

ڕەخنەگر حەمید ڕەزا سەدر پێیوایە دەرهێنەرە 

ژنەکانی ئێران پێیان باشتر نییە وێناکردنی ژنێکی 

پێشکەشکردنی  و  “چادۆر”  پۆشینی  بە  گەنج 

ئەو ژنە گەنجەی ئێرانی بە شێوەیەکی مۆدێرنتر. 

لە  شێوازە  ئەم  سەرهەڵدانی  هۆکاری  سینەما 

جل و بەرگ یان ئەم جۆرە حیجابە بوو، بەاڵم 

لە بەرامبەردا کاریگەری لەسەر ئەو گۆڕانکارییە 

گروپی  نێو  لە  تایبەت  بە  کۆمەڵگە  کە  بوو 

گەنجاندا)١٨(.
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حیجاب لە نێوان زۆرداری لەڕادەبەدەر و 

پەرەسەندنی ڕەتکردنەوە

نژاد  ئەحمەدی  سەرۆکایەتی  خولی  دوو 

بابەتی  زۆر  تاوتوێکردنی  بۆ   )٢٠٠٥-٢٠١٣(

گونجاوە،  ئێران  ژنانی  بە  پەیوەست  گرنگی 

ئازادییە  لەشفرۆ�سی،  حیجاب،  پر�سی  وەک 

چەندین  و  سیا�سی  بەشداریی  کەسییەکان، 

ساڵی  لە  پرسانه   ئه م  ئه گه رچی  دیکە.  بابەتی 
كۆماری  دامه زراندنی  سه ره تای  ١٩٧٩له  
كۆماری  پێش  ته نانه ت  ئیسالمییه وه ،  

سه رده می  له   به اڵم  بەدیکراوە،  ئیسالمییش 
مشتومڕی  زۆری  به شێكی  نەژاددا  ئه حمه دی 
پرسیاری  و  كێشه   وه ك  وایكرد  و  لەخۆگرت 

کاتی  لە  دەربکەون.  ئاڵەنگاری  و  سه خت 

بۆ  نەژاد  ئەحمەدی  هەڵبژاردنی  بانگەشەی 

 ،٢٠٠٥ ساڵی  لە  سەرۆکایەتی  نۆیەمی  خولی 

بەڵێنی  سەرۆکایەتییەکەیدا،  سەرەتای  لە 

بگرێت  خەڵک  تایبەتی  ژیانی  لە  ڕێز  کە  دا 

شێوەیەک  هیچ  بە  ئاسایش   نەدات  ڕێگە  و 

و  ژن  گەنجانی  بەرگی  و  جل  لە  دەستوەردان 

گۆڕانکارییەک  هەوڵیدا  بەڵکو  بکات،  پیاودا 

چوونە  بۆ  ژنان  بە  ڕێگەدان  لە  ئاراوە  بهێنێتە 

وەرز�سی  چاالککردنی  بۆ  و  یاریگاکان،  ناو 

ژنان، کە بە هێرشێکی توندی بوویەوە لەالیەن 

هەینی  ئیمامی  سەرۆکایەتی  بە  ئایینی،  پیاوانی 

ژمارەیەک  و  عەلەمولهودا  ئایەتوڵاڵ  مەشهەد، 
زاری  لە  ڕۆژنامەکان   . ئایینی  پیاوانی  لە  دیکە 

شورای  ئەنجومەنی  ئەندامی  ئەکرەمی  ڕەزا 

لە  “من  ڕایانگەیاندووە:  ئایینیەوە  کۆمەڵەی 

ناو  بچنە  ژنان  نادەم  ڕێگە  بارودۆخێکدا  هیچ 

یاریگاکانەوە، تەنانەت ئەگەر تۆپی پێی ئێرانیش 

لەسەر ئاستی جیهانی بایکۆتی بکرێت”. ئەکرەمی 

بۆ بەرگریکردن لە ڕوانگەی خۆی نموونەیەکی 

هێنایەوە کە تیایدا وتی: کاتێک ڕۆژئاوا مۆڵەتی 

ئێمە  دەدات،  ڕاهیبەکان  بە  هاوسەرگیری 

ناو  بچنە  دەدەین  خۆمان  ژنانی  بە  مۆڵەت 

یاریگاکانەوە، وەک چۆن ئیسالم قەدەغە دەکات 

بەشە  لەکاتێکدا  بکەن  ژنان  سەیری  پیاوان 

تایبەتەکانیان هەیە ئاشکرا کراوە. . ئەحمەدی 

سەرۆکایەتییەکەیدا  لەسەرەتای  نەژاد 

شوێنی  دروستکردنی  بۆ  دەرکرد  بڕیارێکی 

بتوانن  ژنان  ئەوەی  بۆ  یاریگاکان  لە  تایبەت 

ئایینییەکان  فشارە  لەژێر  بەاڵم  ئامادەبن، 

کە  کرا  بەوەش  ئاماژە  کشاندەوە.  بڕیارەکەی 

دەکات   زیاد  ئاماژەکان  لە  هەندێک  پێشێلکاریی 
لەگەڵ فراوانبوونی بوونی ژنانی ئێران لە بواری 

وەرز�سی نێودەوڵەتیدا)١٩(.

خولی  یەکەم  لە  ساڵ  دوو  دوای 

لە  خۆی  نەژاد  ئەحمەدی  سەرۆکایەتی، 

ژنان  لەگەڵ  نوێدا  ڕووبەڕووبوونەوەیەکی 

مەدەنیدا  کۆمەڵگەی  دامەزراوەکانی  و 

دەستی  پۆلیس  کاتێک  دەکرد،  جێگیر 

بۆ  “کەمپەینێک  جێبەجێکردنی  بە  کرد 

بەیانێکی  خراپ”،  پەردەی  چارەسەرکردنی 
ژن   لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە  بۆ  بالوکردەوە، 

ئایینییەکانی  بنەما  و  پێوەر  پێشێلی  کچانەی  و 
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مشتومڕی  هەڵمەتە  ئەم  کردبوو.  حیجابیان 

دووبەرەکی  بیروڕای  و  لێکەوتەوە  بەرفراوانی 

دروستکرد،  نەیاراندا  و  الیەنگران  نێوان  لە 

چونکە وتاربێژانی هەینی لە ژمارەیەک مزگەوتی 

ئەمنییەکان  ڕێوشوێنە  الیەنگری  پایتەختدا 

دژایەتیی  ڕیفۆرمخوازان  هاوکات  بوون، 

هێزەکانی  وەاڵمدانەوەی  بۆ  ڕاشکاوانەیان 

ژنانی  پرسە.  ئەم  بەرامبەر  لە  دەربڕی  پۆلیس 
ژن  پۆلی�سی  بە  بەرامبەر  خۆڕاگرییان  ئێران 

نیشان دەدا کاتێک یەک بە یەک لە شەقامەکان 

ژنانی  زۆرجار  دەبوونەوە،    ڕووبەڕوویان 
شەرمەزاری  بچووکترین  بە  هەستیان  پۆلیس 

نەدەکرد لەم ڕووبەڕووبوونەوەیە و دەیانگوت: 

کە  بەکاردەهێنین  دەسەاڵتەکانمان  “ئێمە 

ئیسالمییەوە  تۆڵەسەندنەوەی  یاسای  لەالیەن 

بەڕوونی   )٦٣٨( مادەی  دراوە”.  پێمان 

ڕووبەڕووبوونەوەی  لە  پۆلی�سی  بەرپرسیارێتی 

لەگەڵ    . ڕوو  خستبووە  پێشێلکاریانەدا  ئەم 

نائومێدی  ژنان  هەڵمەتەکە،  بەردەوامبوونی 

دەربڕی،  نەژاد  ئەحمەدی  سەرۆک  لە  خۆیان 

ئاسای�سی  پالنی  بۆ  دژایەتییەک  هەوڵیدا  کە 

لە  بریتییە  کە  بکات،  تۆمار  کۆمەاڵیەتی 

بەاڵم  خراپ،  حیجابی  “ڕووبەڕووبوونەوەی 

لەسەر  کە  ڕایگەیاند  ئاسایش  بەرپرسانی 

ئەرکەکاینان  کۆمار  سەرۆک  ڕاسپاردەی 

بەجێدەهێنن)٢٠(.

دەیەمین  ماوەی  لە  هەڵمەتە  ئەم 

هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی مانگی حوزەیرانی 

چەند  پۆلیس  دەوریەی  بەاڵم  وەستا،   2009

بە  دەستی  هەڵبژاردنەکان  دوای  مانگێک 

حەسەن  سەردەمی  لە  و  کرد  جێبەجێکردن 

جیاواز  شێوازی  و  تر  ڕێژەیەکی  بە  ڕوحانیدا 

هەندێکجار  ئەمنییەکان  هێزە  بوو.  بەردەوام 
تەواوی  بە  کە  دەگرت  ژنانەیان  ئەو  وێنەی 

“حیجابی  یان  نەبووە،  لەسەر  حیجابیان 

لە  بتوانن  ئەوەی  بۆ  بوو،  لەبەردا  خراپ”یان 

بدەن.  سزایان  و  بکەن  دەستگیریان  دادگادا 

پرسیاریان  گەڕۆکەکان  پۆلیسە  هەروەها 

شەقام  لەسەر  کە  دەکرد  ژنانە  و  گەنج  لەو 

ئایا  بوون،  پێکەوە  ئۆتۆمبێل  لەناو  یان 

هاوسەرگیریان کردووە، هەروەها پرسیاریان لە 

پاساو  کە  کردووە  پەیوەندییە  ئەو  سرووشتی 

پۆلیسە گەڕۆکەکان پرسیاریان لەو 
گەنج و ژنانە دەکرد کە لەسەر شەقام 

یان لەناو ئۆتۆمبێل پێکەوە بوون، 
ئایا هاوسەرگیریان کردووە، هەروەها 

پرسیاریان لە سرووشتی ئەو پەیوەندییە 
کردووە کە پاساو بۆ بوونیان بەیەکەوە 

دەهێنێتەوە. 
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ئەمەش  دەهێنێتەوە.  بەیەکەوە  بوونیان  بۆ 

لە  جلوبەرگ  کۆنترۆڵی  توندکردنەوەی  لەگەڵ 

دەرگای زانکۆکاندا بوو، بەو پێیەی ڕەنگی ڕەش، 

هەروەها  سەپێندرا،  خۆڵەمێ�سی  یان  قاوەیی 
قۆڵ  کرا�سی  کە  کرا  قەدەغە  گەنجان  نێو  لە 

کورت یان تەسک لەبەر بکەن.

دەوڵەت  بااڵی  دادگای  ٢٠٠٩دا  ساڵی  لە 

سکااڵیەکی ڕەتکردەوە کە لەالیەن ٤٠ پارێزەرەوە 

لە دژی هێزەکانی ئاسای�سی گشتی تۆمارکرابوون 

بەهۆی ئەنجامدانی ئەو هەڵمەتە کە ئەوان بە 

بەوەدا  ئاماژەی  هەروەها  زانیوە،  نایاساییان 

دەسەاڵتانە  لەو  ئەمنییەکان  هێزە  نابێت  کە 
دادوەری  دەسەاڵتی  دراوە.  پێیان  کە  بن  زیاتر 

پشتگیری لەوە کرد، و پێیوابوو کە ئاسایش مافی 

ژنانەی کە “حیجابی خراپ”  ئەو  یاسایی هەیە 

لەبەر دەکەن، پێویستە بیریان بخاتەوە، بەاڵم 

لە   )٦٣٨( مادەی  نییە.  دەستگیرکردنی  مافی 

دەکات  لەوە  باس  ئیسالمی”  سزای  یاسای   “

حیجاب  یاساکانی  بە  نەبێت  پابەند  ژنێک  کە 

بۆ  زیندانیکردنە  سزای  خەڵکدا،  لەبەردەم 

ماوەی ١٠ ڕۆژ، یان غەرامەکردن لە نێوان ٥٠ 

بۆ ٥٠٠ دۆالر)٢١(.

خستە  نەژادی  ئەحمەدی  کەمپینەکە 

لەبەردەم  زۆرەوە  شەرمەزارییەکی  بەردەم 

دووپات  ناچاری  بە  خۆی  وایکرد  ئێراندا،  ژنانی 

لە  خۆی  تووندی  ڕەتکردنەوەی  کە  بکاتەوە 

چاودێری و دەستگیرکردنی ژنان و ژنانی گەنجی 

بێ شوو بە بیانووی “هەڵە لەبەرکردنی پەردە”، 

نایاسایی هەژمارکرد. هەرچەندە ڕەخنەکانی  بە 

ئایینی  پیاوانی  تووڕەیی  شەپۆلێکی  ڕووی  بەرەو 

پێشێلکردنی  بە  کە  بووەوە،  پەرلەمانتاران  و 

ئیسالمییان  کۆماری  دەستووری  و  شەریعەت 

لە قەڵەمدا، بەاڵم لە هەمانکاتدا ڕەنگدانەوەی 

بەو  سەبارەت  بوو  نەژاد  ئەحمەدی  نیگەرانی 

هەڵمەتەکە  ڕەنگە  کە  نەرێنیانەی  کاریگەرییە 

پێگەی  و  سیا�سی  پێگەی  هەبێت  لەسەری 

تۆمەتی  ئەمەش  ئێراندا،  کۆمەڵگەی  لەناو 

ژنان  بە  بەرامبەر  گوتارەکەیدا  لە  دووفاقیی 

ڕەت نەکردەوە، جیاوازییەکەی ڕوونە لە نێوان 

ئەوەی کە دەیگوت و ئەوەی کە جێبەجێکرا)٢٢(.

ناڕەزایی لە دژی پێشێلکردنی پیرۆزیی “نیقابی 

ڕەش”

“ئێران”  ڕۆژنامەی  2011دا،  ئابی  مانگی  لە 

 ”1 “خاتوون  ناوی  بە  تایبەتی  پاشکۆیەکی 

بە  حیجاب  پر�سی  لە  باس  کە   ، باڵوکردەوە 

هەمانکاتدا  لە  دەکرد،  جیاوازەکانی  ڕەهەندە 

حیجابی  شێوازێکی  بەرەوپێشبردنی  هەوڵی 

بەاڵم  دەدا.  جیاواز  دیزاینی  و  ڕەنگ  بە 
ڕاوێژکاری  کەلهور،  مێهدی  چاوپێکەوتنێکی 

پێشووی ئەحمەدی نەژاد، ناڕەزایی  بەرفراوانی 

لە ئێران لێکەوتەوە، کە بووە هۆی کۆکردنەوەی 

قەدەغەکردنی  و  بازاڕ  لە  پاشکۆکە  ژمارەکانی 

بە  ڕەش”ی  “نیقابی  کەلهوڕ  دابەشکردنی. 

نەریتێک بۆ جلوبەرگی ژنان لە “یانە شەوانەکانی 

نەسیرەدین  سەردەمی  لە  و  دەزانی  ئەوروپی” 
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جلی  ناو  دەخرایە  لووتبەرزی  هێمای  شادا 

هێنایە  ئەمەی  خۆی  دوای  کە  ئێرانەوە،  ژنانی 

ئێران سەردانی ئەوروپا کرد، لەوێ ژنانی لە یانە 

و  بوو،  لەبەردا  ڕەشیان  کە  بینی  شەوانەکاندا 

حیجابە  جۆری  خراپترین  ڕەش  “نیقابی  وتی: 

ڕەخنەیەک  پاشکۆکەدا  لە  هەروەها   . ژن”   بۆ 

لە  ژنان  لەگەڵ  پۆلیس  مامەڵەی  شێوازی  لە 

ئەم  بااڵپۆشەوە.  بەهۆی  گیراوە  شەقامەکاندا 

شەپۆلە توڕەییە لە شێوەی بەیاننامە و لێدوان 

و بەدواداچوونەکاندا هات کە لەالیەن پیاوانی 

ڕۆژنامە  و  پەڕلەمانتاران  و  بەرپرسان  و  ئایینی 

دەزگای  لە  جگە  باڵوکرایەوە،  ماڵپەڕەکانەوە  و 

ئەم  پێیەی  بەو  پاسداران،  سوپای  و  بەسیج 

بە  لێدوانانە بە سووکایەتییەکی بەرگە نەگیراو 

کۆمەڵگەی ئیسالمی دادەنرا. ڕۆژنامەی “ئێران” 

و  کرا  تۆمەتبار  الدان  بیرۆکەی  پەرەپێدانی  بە 
بەهۆی  کە  کرد  ئەوەیان  داوای  نوێنەر   ١٩٢

سزا  دەبێت   پاشکۆیە  ئەم  باڵوکردنەوەی 

بدرێت . داواکاری گشتی لە تاران ڕۆژانەمەکەی 

پالنی  و  نیقاب  پێشێلکردنی  بە  کرد  تۆمەتباری 

و  ئەخالقی  بێ  بە  برەودان  حیجاب،  پاراستنی 

سوکایەتیکردن بە نەریت و ئەخالقی گشتی)٢٣(.

لەگەڵ ڕوحانی: ناڕەزایەتی دەربڕین بەرامبەر 

بە البردنی حیجاب

کۆتاییهاتنی  بە  ناچاری  حیجابی  کێشەی 

کۆتایی  نەژاد  ئەحمەدی  سەرۆکایەتی  ماوەی 

حەسەن  بە  پەیوەندییان  بەڵکو  نەهات، 

ژنان  ناڕەزایەتییانەی  ئەو  و  کرد  ڕوحانیەوە 

لە  ژنان  لە  نوێنەرایەتی  کە  بوون  بەرەوڕوو 

وەک  البرد،  حیجابیان  گشتییەکاندا  شوێنە 

پێی  بە  پۆلیس.  بەرامبەر  لە  سەرپێچییەک 

سەر  ستراتیژی  لێكۆڵینەوەی  ناوەندی  ئاماری 

بۆ  جەماوەری  دژایەتی  كۆمار،  سەرۆكایەتی  بە 

حكومەت  دەستێوەردانی  و  ناچاری  حیجابی 

لە  هەندێک  هەڵكشاندایە.  لە  بوارەدا  لەم 

ڕێژەی  کە  دەکەن  بەوە  ئاماژە  ڕاپرسییەکان 

ئێراندا  لە  ناچاری  حیجابی  دژایەتیکردنی 

٢٠١٨دا،  شوباتی  لە  بۆتەوە.  بەرز   %٨٠ تا 

وردی  ڕاپۆرتێکی  لێکۆڵینەوە  ناوەندێکی 

سەبارەت بە سیمپۆزیۆمێکی تایبەتمەند کە لە 

ساڵی ٢٠١٤ بەڕێوەچوو، باڵوکردەوە، کە تێیدا 
بواری  لە  جێبەجێکراو  سیاسەتەکانی  کێشەی 

لە  ڕاپۆرتە  ئەم  خرایەڕوو.  ئێراندا”  لە  حیجاب 

دەکات  لەوە  باس  الپەڕەدا  بیست  چوارچێوەی 

لێکەوتەکانی  و  حیجاب  خراپی  دیاردەی  کە 

دەربارەی  مشتومڕەکان  گەرمترین  لە  یەکێکە 

کە  کۆمەاڵیەتییەکان  و  فەرهەنگی  پرسە 

ڕووبەڕووی کۆماری ئیسالمیی بووەتەوە.

لە ڕاپۆرتەکەدا پوختەیەکی لە ڕاپرسییەک 

ساڵی  لە  ئەسەدی  عەلی  کە  گرتبوو  لەخۆ 

پێش  ساڵ  چوار  تەنیا  واتە  ١٩٧٥دا، 

دابوو.  ئەنجامی   )١٩٧٩( ئیسالمیی  شۆڕ�سی 

بەوە  ئاماژەیان  توێژینەوەکە  ئەنجامەکانی 

دانیشتووان  چواری  لەسەر  �سێ  کە  کردووە 

حیجاب  هاوسەرەکانیان  باشە  پێیان   )%٧٥(
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بپۆشن، هەروەها ٧٪ هاوسەرەکانیان حیجاب 

لە  کە  ڕاپرسییەک  ئەنجامی  بەاڵم  نەپۆشن. 

کە  دەریخستووە  ئەنجامدراوە   ٢٠١٤ ساڵی 

حیجاب  کە  پێیانوایە  بەشداربووان  ٥٠٪ی 

حکومەت  نابێت  کە  شەخسییە  پرسێکی 

ئەمەش  هه روه ها  بکات.  تێدا  دەستوەردانی 
نەیاری  ئه وانه ی  ڕێژه ی  زیادبوونی  بۆ  ئاماژه یه  

دوایین  بەپێی  حیجابن.  زۆرەملێکردنی  بە 

توێژینەوەی  ناوەندی  کە  فەرمی  ئاماری 
باڵوی  2018دا  ئابی  مانگی  لە  ئێران  مەجلی�سی 

ئێران “حیجابی  ژنانی  %70-60ی  کردووەتەوە، 

10- کە  کاتێکدا  لە  دەکەن،  لەبەر  نەریتی” 

دەکەن  لەبەر  نەریتی  حیجابی   ئەوانەی   15%

بە “قبوڵنەکراو و خراپ” دادەنرێت، هەروەها 

گشتی  دابونەریتی  بە  سووکایەتیکردن  بە 

دادەنرێت، کە تێیدا ژنان بەشێکی زۆری قژیان 

ناشایستە  یان  تەسک  جلی  دەکەن،  ئاشکرا 

سەرنجڕاکێش  جوانکاری  و  دەکەن،  لەبەر 

ڕاپۆرتەکەیدا  لە  ناوەندەکە  دەکەن.  پەیڕەو 

ئێران  ژنانی  %40-30ی  کە  دەکاتەوە  دووپاتی 

بە  کە  شەریعەتەوە  حیجابی  بە  پابەندن 

لە  شیعە  زانایانی  نێو  لە  نیقاب  پلەی  باشترین 

ئێران دادەنرێت)٢٤(.

لەئێستادا ژنان لە ئێران بەهۆی ناڕەزایەتی 

بااڵپۆش  البردنی  بە  بەرامبەر  دەربڕین 

ڕووبەڕووی سزای زیندانی درێژخایەن دەبنەوە 

بزووتنەوەی  خودی  لەناو  تەنانەت  کە 

ڕەخنەیی  شەپۆلێکی  بناژۆخوازیشدا 

لەدواین ناڕەزایەتییە بەرفروانە بێ 
وێنەکانی چەند مانگی ڕابردووی ئێران کە 
لە دەرئەنجامی کوشتنی کچێک بەناوی 
“ژینا ئەمینی” سەریهەڵدا، دوای ئەوەی 

ئەو لەالیەن پۆلی�سی ئەخالقی تاران 
لەبەرامبەر شکاندنی پیرۆزی و نەپۆشینی 

تەواوی نیقاب تۆمەتبار کرابوو. ئەم 
ڕووداوە لە مێژووی چل دەسەاڵتی 

کۆماری ئیسالمییدا ڕووداوێکی بێ وێنەیە، 
چونکە هەموو ناڕەزایەتی و خۆپیشاندانە 
جۆراجۆرەکانی ڕابردوو دەربارەی پر�سی 

حیجاب بە قەد ئێستا نەیتوانیوە 
بەردەوام بێت و کاریگەری دروست بکات.
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تەلەفزیۆنیدا،  دیبەیتێکی  لە  لێکەوتۆتەوە. 

بەڕێوەبەری پێشووی ڕۆژنامەی کەیهان، مێهدی 

سەرکوتکردنی  هەڵمەتی  لە  ڕەخنەی  نەسیری، 

ڕێوشوێنەکانی  پێیوایە  و  دەگرێت  ژنان 

لە  نەسیری  کردووە.  الواز  حیجابی  حکومەت 

ئامارە  پێی  بە  کردەوە،  ڕوونی  وتووێژەکەیدا 

باڵونەکراوەکانی وەزارەتی فەرهەنگ و ئیرشادی، 

حیجابی  ئەو  دژایەتی  ئێران  کۆمەڵگەی  ٧٠٪ی 

بەکارنەهێنانی  لە  ڕەخنە  دەکەن،  ئیجباری 

بۆ  دەگرێت  بێالیەن”  “دامەزراوەیەکی 

بەو  وتارەکەیدا  لە  ڕاپرسییەک.  ئەنجامدانی 

ئەنجامە گەیشتووە کە ئێران دوای ٤٠ ساڵ لە 

سەرکەوتنی شۆڕش، ڕووبەڕووی الوازییەک لە 

حیجاب  و “مەیلی لەبەرنەکردنی” بووەتەوە)٢٥(.

بێ  بەرفروانە  ناڕەزایەتییە  لەدواین 

لە  کە  ئێران  ڕابردووی  مانگی  چەند  وێنەکانی 

“ژینا  بەناوی  کچێک  کوشتنی  دەرئەنجامی 

ئەمینی” سەریهەڵدا، دوای ئەوەی ئەو لەالیەن 

شکاندنی  لەبەرامبەر  تاران  ئەخالقی  پۆلی�سی 

تۆمەتبار  نیقاب  تەواوی  نەپۆشینی  و  پیرۆزی 

کرابوو. ئەم ڕووداوە لە مێژووی چل دەسەاڵتی 

وێنەیە،  بێ  ڕووداوێکی  ئیسالمییدا  کۆماری 

خۆپیشاندانە  و  ناڕەزایەتی  هەموو  چونکە 

پر�سی  دەربارەی  ڕابردوو  جۆراجۆرەکانی 

حیجاب بە قەد ئێستا نەیتوانیوە بەردەوام بێت 

و کاریگەری دروست بکات. بەشێک لە لێکۆڵەر 

ناڕەزایەتیانەی  ئەم  پێیانوایە  چاودێران  و 

دەسەاڵتی  و  حکومەت  نییە  دوور  ئەمجارە 

سیا�سی شکست پێ بێنێت. 

لە  جارە  یەکەمین  ئەمە  لەبەرئەوەی، 

مێژووی کۆماری ئیسالمیی ئێران، واتە لە دوای 

و  توند  جۆرە  بەم  ناڕەزاییەکان   ،١٩٧٩ ساڵی 

لەبەریەک  داوای  بەئاشکرا  کە  بن،  ڕادیکااڵنە 

بکرێت،  سیستەمەكە  تەواوی  هەڵوەشانەوەی 

گۆڕانکاریی  گەورەترین  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمە 

بوێریی  و  زیهنیەت  و  دەروون  لە  کۆمەاڵیەتییە 

دەنگە ناڕازییەکان.

لە دەستپێكدا دروشمەکان و خواستەکان 

نموونە،  بۆ  بوون،  جۆراوجۆر  و  جیاواز 

بە  پەیوەندییان  دروشمەکان  لە  بەشێک 

بەشێکی  بەرامبەر حیجاب هەبوو،  لە  ناڕەزایی 
دژی  لە  دەربڕین  ناڕەزایی  بە  پەیوەست  دیكە 

پۆلی�سی ئەخالقی و بەشێکی دیكەیش پەیوەندیی 
کۆماری  خودی  بە  هەبوو  ڕاستەوخۆیان 

خەڵک  ناڕازیبوونی  لە  خۆی  کە  ئیسالمیی، 

سیاسەتانەی،  ئەو  بەرامبەر  لە  دەبینییەوە، 

کە دەسەاڵت پەیڕەوی دەکات.

لە  زیاتر  تێپەڕبوونی  لەدوای  و  ئێستا 

شەست ڕۆژ بەسەر بارودۆخەکە، ئەوە بەدی 

لە  و  خراون  یەک  دروشمەکان  کە  دەکرێت، 
چوارچێوەی داواکاریدا داوای ڕووخانی کۆماری 

ئەم  دەرنەكەوتووە  هێشتا  دەکەن،  ئیسالمیی 

لەسەر  گەورە  کاریگەریی  دەتوانێت  دروشمە 

ئاستی ناوخۆ و دەرەوەدا دروست بکات یان نا.

نموونەی  ئۆرگانیکە  یەکگرتنە  ئەم 

گۆڕانکارییەکی جۆرییە لە شەپۆلە ناڕەزاییەکانی 
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چل ساڵی ڕابردوو لە ئێران، ئەمەش دەرەنجامی 

پێوە  خۆی  دەسەاڵت  کە  سیاسەتانەیە  ئەو 

چونکە  نابێت،  دەستبەرداریان  و  گرتوون 

ئەڵقەی پەیوەندیی نێوان دەسەاڵت و هاوواڵتی 

ئەوەی  هۆی  بووەتە  ئەمەش  تیایە،  كێشەی 

بگەیەنێتە  خۆی  پەیامی  نەتوانێت  دەسەاڵت 

ئەوەی  بۆ  بکاتەوە،  دروست  متمانە  و  خەڵک 

میکانیزمی  ڕێگەی  لە  خواستەکان  و  داواکاری 

گفتوگۆ، ڕێگەچارەی بۆ بدۆزرێتەوە)٢٦(. 

ئەنجام

دەچێتە  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  تەمەنی 

پرس  کۆمەڵێک   کەچی  دەیەوە  پێنجەمین 

سیاسەت  لەو  هەیە  سەپێنراوی  کێشەی  و 

ژیانیدا  یەکەمی  دەیەی  لە  کە  ڕەوتانەی  و 

ئێستاش  تا  و  بەدیکراون  حوکمڕانی 

لەسەرەتای  ناکۆکین.  جێگەی  بەردەوام 

هەبوو  توند  خواستێکی  شۆڕش  سەرکەوتنی 

الیەنەکانی  هەموو  ئیسالمیکردنی  بە  بۆ 

لەم  ژنان،  بەرگی  و  جل  لەوانەش  ژیان، 

حیجابی  پۆشینی  پر�سی  چوارچێوەیەشدا 

یاخود  بەشێک  بۆتە  و  ئاراوە  هاتۆتە  ئیجباریی 

سیمبوڵی دەسەاڵت، خاڵی دیاری گوتاری سیا�سی 

بازنەی  لە  جۆرەش  بەم  ئیسالمیی،  کۆماری 

بازنەی  بۆ  گواستراوەتەوە  کولتوورەوە  و  فیقه 

و  کۆمەاڵیەتی  ملمالنییە  و  سیا�سی  مشتومڕە 

کۆمەڵە  لە  گۆڕانکاری  لەگەڵ  کولتوورییەکان. 

ئێراندا،  کۆمەڵگەی  قەناعەتەکانی  و  بەها 

لە  زۆرێک  لەالیەن  کە  گەورە  گۆڕانکارییەکی 

لێکۆڵینەوەکانەوە هاتە ئاراوە.

لە  زۆرێک  لەالیەن  ئێستادا  کاتی  لە 

دەرەوەی  و  ناوخۆ  لە  شیعە  ئایینی  پیاوانی 

حیجابی  بابەتی  دەکرێت  پێشنیار  ئێران 

بەوەی  بکرێت،  تێدا  پێداچوونەوەی  زۆرەملێ 

نییە  سوودێکی  هیچ  ئێستا  ستایلەی  ئەم 

ئەوانەی  دیارترین  لە  ئێرانی.   کۆمەڵگەی  بۆ 

ئایەتوڵاڵ  دەکەن  دیدگایە  ئەم  بانگەشەی 

لە  یەکێکە  کە  فەیاز  ئیسحاق  محەممەد 

خوێندکارە دیارەکانی ئایەتوڵاڵ خومەینی.

لێکۆڵینەوەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە ڕەوتە 

تا ئێستا حیجاب بە  جیاوازەکانی نێو کۆمەڵگە 

پرسێکی گرنگ دەزانن، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 

دژایەتی  کە  بەدیدەکرێت  ڕوون  زۆر  ئاماژەی 

پێدانی  خەمی  دەکەن.  ناچاری  حیجابی  پر�سی 

ئێران  کۆمەڵگەی  بە  ئیسالمی  سیمایەکی 

ناچارییەوە  حیجابی  ڕێگەی  لە  لەوانەش 

ئێرانی  ڕێکخراوە،  سزادان  یاسای  بەپێی  کە  

ئەمەش  قورس،  دووڕیانێکی  نێو  خستۆتە 

خودی  لەناو  ناڕەزایی  دەنگی  ئەوەی  هۆی  بۆتە 

لەگەڵ  بێتەوە  بەرز  دەسەاڵتدا  پێکهاتەی 

ئەم  بۆ  چارەسەرێک  بەدوای  گەڕان  پێویستی 

ئەنجامدانی  لە  ڕەنگە  کە  چەقبەستووییە، 

یەکالی  پرسە  ئەم  گشتیدا  ڕیفراندۆمێکی 

بکرێتەوە، یانیش سەرەئەنجام ئەم پرسە ببێتە 
ستراکچەری  لە  گەورە  گۆڕانکارییەکی  هۆی 

دەسەاڵتی سیا�سی.
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ئێران؛ ڕێپێوانێکی مێژوویی لە 
شۆڕشێکەوە بۆ شۆڕشێکی دیکە

توێژەر: بارام مەجیدخان
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هاوکێشەی  گۆڕینی  و  واڵت  سەرمایەدارەکانی 

دژایەتی  هێندەی  نەبووە  کۆمەاڵیەتی  و  یاسای 

کردنی کە�سی پاشا و دامودەزگاکەی بووە.   

تێگەیشن لە هەمومەرجی هەنووکەیی ئێران 

ئێران  ناڕەزایەتییەکانی  و  خۆپیشاندانەکان  و 

ئێران   هاوچەرخی  مێژووی  بە  گوزەرکردن  بەبێ 

قاجاریەکان  مێژووی  بە  خێرا  تێپەڕبوونێکی  و 
مێژووی  بە  گوزەر  و  پەهلەوی  پاشایەتی  و 

فەرمانڕواییەکانی  لە  زنجیرە  دوو  ئەو  سیا�سی 

ڕووداوەکان  ئاڕاستەی  نابێت.  مەیسەر  ئێران 
مێژووی  کە  دەسەملێنن  بۆ  ڕاستیەمان  ئەو 

ڕووداوگەلی  لە  لێوە  لێوان  ئێران  هاوچەرخی 

گۆڕانکارییەکان،  زنجیرەی  تێڕامان.  جێگەی 

ڕووەو ئەو شاڕییەمان دەبەن کە پەیوەندیەکی 

ئەم  هەیە.  ڕووداوەکان  نێوان  لە  بەهێز 

بنەما  بە  ئەستورە  پشت  هێندە  لێکۆڵینەوەیە 

بنچینە سۆسیۆلۆجییەکان، هێندە ڕووداوەکان 

کۆمەڵێک  ڕاستەڕێی  و  مێژوویی  ڕەهەندی  لە 

ڕووداوی لێکنەپچڕاو نابینێت. چۆن بەرەنجامی 

ڕەزا  دیکتاتۆری  دەسەاڵتی  مەشروتە  شۆڕ�سی 

شۆڕ�سی  بەرەنجامی  ئایا  هێنا،  بەرهەم  خانی 

ئیسالمی ئێران چی بەرهەم دەهێنێت؟

گەڕانەوە بۆ ڕەگە مێژووییەکان

شۆڕ�سی یەکەم: مەشروتە

بە  قاجاریەکان  فەرمانڕەوایی  زنجیرەی 

هەژمار  ئێران  مێژوویی  قۆناغی  گرنگترین 
مێژووی  لە  تێگەیشتن  و  گەیشتن  بۆ  دەکرێت. 

بەرایی

لە سەدەی ڕابردوودا لە ئێران دوو شۆڕ�سی 

شۆڕ�سی  یەکەمیان  داوە،  ڕویان  گەورە 
مەشروتە کە پشتبەستوو بە ئایدیای و فیکری 

شۆڕ�سی  دووەمیان  بوو.  ڕۆژئاوا  ڕوناکبیرانەی 

ئیسالمی ئێران، کە دەقاودەق دژی پرنسیپەکانی 

لەسەرهەڵدانی  پارادۆکسە  ئەم  بوو.  ڕۆژئاوا 

جێگای  ئێران  کۆمەاڵیەتییەکانی  بزووتنەوە 

ئێران  شۆڕشەکانی  زۆرە.   تێفکرینی  و  تێڕامان 

زۆرجار بەراورد دەکرێن بە شۆڕشەکانی جیهان 

ڕاستیدا  لە  فەرەنسا.  شۆڕ�سی  تایبەت  بە  و 

جیا  جیهان  لە  ئێران  شۆڕشەکانی  ئەوەی 

سەرهەڵدانی  کە  کۆنسێپتەیە،  ئەو  دەکاتەوە 

شۆڕش لە ئێران درێژەی ئەو ڕەوتە مێژووییەیە 
مێژووی  کۆی  لە  ستەمکار  پاشای  دژی  کە 

گیئۆماتا  شۆڕ�سی  وەک  دیدەکرێن.  بە  ئێراندا 

پاشان  و  هەخامەنشیەکان  لەسەردەمی 

زەنگیەکان و ئەو سەرهەڵدانانەی کە ناوبەناو 

لە مێژووی ئێراندا بەدی دەکرێن.

لە  سەرنجە  جێگەی  کە  ئەوەی 

شۆڕ�سی  هەردوو  نێوان  بەراوردکردنێکی 

سەدەی بیستەمی ئێران واتە شۆڕ�سی مەشروتە 

کە ساڵی ١٩٠٥ دەستی پێکرد و شۆڕ�سی ساڵی 

١٩٧٩ کە بە شۆڕ�سی ئیسالمیی ئێران ناسراوە. 

پاشای  خستنی  ئامانجی  بە  شۆڕش  هەردوو 

ستەمکار ڕویان داوە. جیاواز لە کات و هەیکەلی 

لە  شۆڕش  شۆڕش.  دوو  هەر  داڕشتنی  و 

چنییە  دژی  هەژارەکان  چینە  شۆڕ�سی  ئێراندا، 
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بە  دیکەمان  هەڵبژاردنێکی  هیچ  ئێران  نوێی 
مێژووی  شاڕێی  بە  لەوەی  جگە  نییە  دەستەوە 

قاجارەکاندا تێپەڕببین. قۆناغی ناسرەدین شای 

ئەو  قۆناغی  کاریگەرترین  و  درێژترین  بە  قاجار 

سەرهەڵدانی  لەگەڵ  دەکرێت.  ناوزەد  مێژووە 

ئاڵۆزبوونی  و  سنوورەکان  دەرەوەی  شەڕی 

سەرهەڵدانی  و  ئێران  دەرەوەی  پەیوەندیەکانی 

پرێنسس  ئێران،  ڕیفۆرمیستیەکانی  بزووتنەوە 

ملکم خان بۆ یەکەمجار بە ئامادەکردنی پێش 

خواستی  توانی  ئێران  دەستووری  بۆ  نووسێک 

بکات.  دیکۆمێنت  بە  ڕەشنووسە  لەو  خەڵک 
دەستووری  یەکەم  هەوێنی  بە  بوو  پاشان 

شای  موزەفەرەدین  لەسەردەمی  ئێران 

ئێران.  مەشروتەی  شۆڕ�سی  سەرتای  و  قاجار 

و  قاجاریە  چاخی  لە  ئێران  تایبەتی  هەلومەرجی 

لە  پێگەیشتن  و  ڕاگەیشتن  بۆ  خواست  یەکەم 

گواستنەوەی  و  دەرەوە  دنیای  پێشکەوتنەکانی 

تەکنەلۆجیای نوێی سەربازی بۆ ئێران خەوی لە 

زڕاندبوو.  جێنشین  شازادەی  میرزای  عەباس 

بناپارتی  ناپلیۆن  ئاڕاستەی  کە  نامانەی  ئەو 

کردن بۆ دەستگیرۆیی ئێران ڕووەو پێشکەوتن، 

بوو  ڕیفۆرمیستی  بزووتنەوەیەکی  زەنگی  یەکەم 

کە لە ئێران بیسترا.

کەبیر”  ئەمیر  خان  تەقی  “میرزا  پاشان 
چاکسازی  ڕێڕەوی  بە  درێژەی  وەزیران  سەرۆک 

تر  قۆناغێکی  توانی  و  دا  ئێران  لە  ڕیفۆرم  و 

ئەمیر  کە  توخمەی  ئەو  ببات.  بەرەوپێش  ئێران 

ئێران  پاشایەتی  لەسەرزەمینی  چاندی  کەبیر 

بوو بە ڕێبازێک کە درێژە پێدەری سەید جەمال 

دەربار  ناو  پالنی  بە  کەبیر  ئەمیر  بوو.  ئەفغانی 

کوژراو و پاشانیش سەید جەمال دەربەدەر بوو 

و میرزا مەلكوم خانیش ئاوارەی فەرەنگ)١(  بوو.

واڵت ڕووەو ئاژاوە و فیتنەیەکی گەورە ملی 

دیار  بە  خەڵک  شۆڕ�سی  سەرەتاکانی  نابوو. 

کەوتبوون. لە ژێر فشاری مەرجەعیەتی شیعە و 

ڕووناکبیرانی کاریگەر بە تێزی ڕۆژئاوایی توانیان 

پێکهێنانی  بە  ببەن  جێگیری  بەرەو  شۆڕش 

یەکەم پەرلەمانی ئێران لە ) ١٩٠٥( کە بە ساڵی 

دەسپێکی شۆڕ�سی مەشروتە هەژمار دەکرێت.  

لە  کە  ڕوویدا  کاتێکدا  لە  مەشروتە  شۆڕ�سی 
ئێران نە یاسا هەبوو، نە سیستەمێکی ئابووری 

خواستی  کە  مامناوەند  چینی  پێگەیشتووی 

هەبوو  ئەوەی  هەبێت.  سیا�سی  و  ئابووری 

بوو  ستەمکار  پادشایەکی  ڕەهای  دەسەاڵتی 
ناڕازی  حوکمڕانییەکەی  شێوازی  لە  گەل  کە 

بوو  ئاوێتە  کە  گەل  ڕاپەڕینەی  ئەم  بەاڵم  بوو. 

واڵت  پێگەیشتووی  تازە  ڕووناکبیرانی  بیری  بە 
دارئەلفنون  مەدرەسەی  کاریگەری  ژێر  لە  کە 

و  دەکردەوە  بیریان  ڕۆژئاوایی  و  بوون 

ئێراندا  لە  شیعە  ڕێبازی  ئایینی  مەرجەعیەتی 

بە  زۆریان  کاریگەریی  چینەکە  هەردوو  بوون. 

الیەکی  لە  هەبوو.  ئێرانەوە  کۆمەڵگەی  سەر 

ئینگلیزەکان  تایبەت  بە  بێگانە،  دەستی  ترەوە 

خستنەسەر  کاریگەری  بۆ  بوو  کراوە  ئێران  لە 

پێکهاتەی  و  عەشایەر  چینەکە.  دوو  هەر 

لە  شێوازێک  تاران  دەرەوەی  لە  کۆمەاڵیەتی 
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سەنتەر  دیاربوو.  پێوە  پاشاگەردانی  و  ئازادی 

پایتەختیش  دەرەوەی  پەراوێزەکانی  بوو.  نائارام 

بە هەمان شیوە نائارام بوو. سەنتەر و پەراوێز 

بە یەکەوە هەبوو.  پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆیان 

بە  حاڵەتێک  ئێران  مێژووی  لەسەرتاسەری 

و  بووبێت  نائارام  پایتەخت  کە  دیناکەین 

ئارام  بۆ  بووبێت.  ئارام  پایتەخت  دەرەوەی 

کە  بوو  پێویست  شارەکانی  و  ئێران  کردنەوەی 

لەو  خەڵک  سەرهەڵبدات.  پۆاڵیین  هێزێکی 

ببوون.  بێتاقەت  پایتەخت  پاشاگەردانییەی 

ڕەزا  دەکرد.  ئارامبەخشیان  هێزێکی  چاوەڕوانی 

خانی میرپێنج کە پاشان بە ڕەزا شا ناوزەد کرا 

سەری هەڵدا. ئینگلیزەکان پشتیوانییان دەکرد. 

ئێرانێکی  خوازیاری  و  ڕەواندەوە  خەڵکی  خەمی 

ناوەندگەرا و بەهێز بوو. دەسەاڵتە لۆکاڵیەکانی 

پەنجەی  زۆر  ڕادەیەکی  تا  و  کرد  سەرکوت 

هێڵی  و  ئێران  ئاوەدانکردنەوەی  سەر  خستە 

و  جێبەجێکرد  ئێران  لە  شەمەندەفەری  ئاسنی 

تا ڕادەیەکی زۆر بووە جێگەی سەرنجی خەڵک. 

کراو  ئێرانبەدەر  قاجار  شای  ئەحمەد  سوڵتان 

و پاشان لە ئیتالیا کۆچی دوای کرد. هەرچەندە 

هاتە  خوازی  کۆماری  دروشمی  بە  خان  ڕەزا 

پاشایەتی  تاجی  ئەویش  بەاڵم  مەیدان، 

دروشمی  بە  کە  مەشروتە  شۆڕ�سی  نا.  لەسەر 

دەسەاڵتەکانی  پابەندکردنی  یاسا  سەروەری 
خۆی  جێگەی  سەریهەڵدا  ئازادیخوازی  و  پاشا 

دا بە سیستەمێکی پاشایەتی نوێ و دەسەاڵتە 

ڕەهاکانی پاشا گوازرانەوە بۆ پاشایەکی نوێ بە 

ئەوەی  دیکتاتۆری.  سیستەمێکی  پەیڕەوکردنی 

کە لە شۆڕ�سی مەشروتە زۆر جێگای سەرنجە 

ئەوەیە کە هەموو مێژوونووسانی ئێران لەسەر 

خەڵکی  مەشروتە  شۆڕ�سی  کە  هاوڕان  ئەوە 

واتا  بە  میللەت.  کردە  ڕەعیەتەوە  لە  ئێرانی 

مافە  بە  ئاشنابوون  و  هاواڵتیبوون  بنچینەی 

ئەو  دەسکەوتی  گەورەترین  بنەڕەتییەکانیان 

شۆڕشە بوون.

شۆڕ�سی دووەم: شۆڕ�سی ئیسالمیی

ئێوەم  شۆڕشەکەی  پەیامی  “منیش 

بیست... بەڵێن دەدەم کە حکومەتی داهاتووی 
دادپەروەری  و  بنەمای دەستوور  لەسەر  ئێران 

لە  بە دوور  ئیرادەی نیشتمانی و  و  کۆمەاڵیەتی 

ستەم و زۆرداری و گەندەڵی دەبێت” )محەمەد 

ڕەزا شا- ئۆکتۆبەری ١٩٧٨(.

محەمەد ڕەزا شا پێیوابوو خۆشەویستە لە 

ناو گەلی ئێراندا. ئەو وەهمەی  محەمەد ڕەزا شا 

تێیدا دەژیا، دوو سەرچاوەی هەبوو. یەکەمیان 

ئەو گەشەسەندنە بوو کە ئێران سااڵنێک بوو 

بوو  ئەو حکومەتە  و دووەم  لێدەکرد  پێشوازی 
خۆی  ڕەهای  دەسەاڵتی  شا  ڕەزا  محەمەد  کە 

زمان  و  ناڕاست  ڕاوێژکارە  دەکرد.  جێبەجێ  پێ 

ئەو  گەیاندبووە  ڕەزا شای  لوسەکانی محەمەد 

وەهمەی کە لە تەکیدا دەژیا. شا بوو بە قوربانی 

ئەو پڕوپاگەندانەی کە بۆیان دروستکردبوو)٢(. 

سەدەی  شۆڕ�سی  دوو  هەر  نێوان  لە  ئێران 
بیستەمدا بە بارودۆخێکی زۆر قورسدا تێپەڕی 
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یەک  داوی  لە  یەک  ڕوودای  کۆمەڵێک  کرد. 

ئاڕاستەی  نەپچڕاو  لێک  زنجیرەیەکی  وەک 

مێژووی سەدەیان ڕووەو ڕووداوێکی گەورە برد. 

شۆڕ�سی  بە  دواتر  کە   )١٩٧٩( ساڵی  شۆڕ�سی 

دەبێژم  بۆیە  بوو.  ناوبانگ  بە  ئێران  ئیسالمیی 

هێزە  هەر  شۆڕشە  ئەم  سەرەتاکانی  کە  دواتر 

نەبوون کە بەشداریان  تەنها  بە  ئیسالمییەکان 

و  نەتەوەیی  و  نیشتمانی  هێزە  بەڵکو  تێدا کرد، 

چەپەکانی ئێرانێش بەشێوەیەکی بەرچاو ڕۆڵیان 

هەبوو لە هەڵگیرسانی شۆڕش.

بەراوردی  ئەگەر   )١٩٧٩( ساڵی  شۆڕ�سی 

پێناسەکردنی  لە  ترۆتسکی  تێزەکانی  بە  بکەین 

چەپگەراکان  کە  مانایەی  بەو  شۆڕش 

شیکردنەوەی بۆ دەکەن، تا ڕادەیەکی زۆر کارێکی 

لۆجیکییە کە: “ دیارترین تایبەتمەندی شۆڕش 

لە  مێژووییەکان.  ڕووداوە  لە  گەالنە  بەشداری 

هەل و مەرجی ئاسایی دەوڵەت چ پادشایی بێت 

بااڵتر  ئاستێکی  بۆ  خۆێ  دیموکراتیک  یاخود 

لەسەر  مێژوو  پاشان  هەڵدەکێشێت.  لەگەڵ 

و  وەزیر  و  شارەزایان  و  پسپۆڕەکان  دەستی 

نوێنەرانی خەڵک دەنووسرێتەوە. بەاڵم لە دۆخی 
شۆڕشدا گەالن بەربەستەکانی بەردەم شانۆی 

خۆیان  پێشتری  نۆێنەرەکانی  ڕادەماڵن.  سیا�سی 

بونیاتی  خۆیان  دەستوەردانی  بە  و  ڕادەماڵن 

سەبارەت  دادوەریکردن  دەنێن.  نوێ  ڕژێمێکی 

بەم بابەتە بە مامۆستاکانی ئەخالق دەسپێرین.. 

لە ڕوانگەی ئێمەوە مێژووی شۆڕشەکان بریتیە 

سەر  بۆ  گەل  توندوتیژیی  چوونەناوەوەی  لە 

محەمەد  ئەوەی  لەگەڵ  سیاسەت”)٣(  شانۆی 

هێزە  وەدەرنانی  و  گوێخستنی  پشت  بە  شا  ڕەزا 

بە  ئێران و مەرجەعیەتی شیعە،  سیاسییەکانی 

ئێران  کە  ئابوورییەی  گەشە  بەو  بەستن  پشت 

بەرزبوونی  و  تییدەپەڕاند  هێواش  لەسەرخۆ 

بەرز  لووت  و  سەرسام  نەوت  جیهانی  نرخی 

نەیارەکانی  هەموو  و  گەلەکەی  بەرامبەر 

گەشەکردووی  و  ناوەڕاست  چینی  وەستابوو. 

سیا�سی  هێزە  ئەو  تۆراندبوو.  خۆێ  لە  ئێرانی 

گۆڕەپانی  لە  شا  ڕەزا  محەمەد  لە  ئایینیانەی  و 

سای�سی وەدەر نابوون بریتیبوون لە: هیزە میللی 

ڕۆڵێکی  کە  تودە  حیزبی  و  مەزهەبییەکان  و 

ڕابردووی  سەدەی  ڕووداوەکانی  لە  بەرچاویان 

ئێراندا هەبوو. 

ئێران  لە پێش شۆڕ�سی  دوو قەیرانی گرنگ 

ڕەوتی ڕووداوەکانی زیاتر گەشەپێدا. یەکەمیان 

لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی نرخی جیهانی نەوت 

کایە،  هێنابووە  ئێران  بۆ  زۆری  داهاتێکی  کە 

دوای  بە  ئابووریی  هەاڵوسانی  ئەنجامدا  لە  کە 

خۆیدا هێنا. ئەمەش دڵگرانی و ناڕەزایەتی چینی 

ئەو  دووەمیان  لێکەوتەوە.  ئێرانی  مامناوەندی 

جیهانەوە  واڵتانی  لە الیەن  کە  بوو  زۆرە  فشارە 

سیستەمی  لە  چاکسازی  کە  دەکرا  ئێران  لە 

کۆنترۆڵی پۆلی�سی لە ئێراندا بکات و فشارەکانی 

لەسەر نەیارەکانی کەم بکاتەوە و پابەند بێت بە 

بنەماکانی مافی مرۆڤ لە ئێراندا)٤(. 

ساڵەکانی  لە  ئێران  نەوتییەکانی  داهاتە 

)١٩٧٣-١٩٧٤( محەمەد ڕەزا شای گەیاندە ئەو 
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ئێران  سەدە،  کۆتایی  لە  پێیوابوو،  کە  ئاستەی 

پیشەسازییە  واڵتە  شەش  لە  یەکێک  دەبێتە 

محەمەد  هەمانکاتدا  لە  جیهان.)٥(  گرنگەکەی 
ڕابردوو  سەدەی  حەفتاکانی  لە  شا  ڕەزا 

بە  لەدەستدابوو.  ئەمریکا  بە  متمانەی 

جیهان  واڵتانی  بۆ  باوە�سی  توانایەوە  هەموو 

بەدەستهێنانی  لە  بکەن  هاوکاری  کە  کردبۆوە 

تەکنۆلۆژیای ئەتۆمی. خەونی بە بەدەستهێنانی 

ئێران  گەیشتنی  دەست  تەکنۆلۆژیایەوە  ئەم 

ئێرانی ڕووەوە شێوازێک  بە وزەی ئەتۆمی شای 

ئەمریکا  بردبوو.  نێودەوڵەتی  سەرلێشێواوی  لە 

ئێران  ئەتۆمییەکانی  چاالکییە  بە  متمانەی 

باشوور  ئەفریقای  و  ئەوروپا  واڵتانی  نەمابوو. 

و چەندین واڵتی دیکە ئەو وێستگانە بوون کە 

شای ئێران پەنای بۆ دەبردن. لەم هەلومەرجە 

ئێران  ناوخۆییەی  و  نێودەوڵەتییە  ئاڵۆزە 

پێشبینی  شا  کە  بەڕێوەبوون  ڕووداوگەلێک 

گۆڕانکارییەکی  لێواری  لە  ئێران  نەدەکردن. 

و  ناوخۆیی  سیاسییە  هێزە  بوو.  گەورەدا 

ئەویش  دەکرد.  چاوەڕوانیان  دەرەکییەکان 

کە  شۆڕشەی  ئەو  بوو.   ١٩٧٩ ساڵی  شۆڕ�سی 

سەد  مێژووی  قور�سی  ملمالنێیەکی  ئاکامی  لە 

ئەویش  بەڕێکەوتبوو.  ئێرانەوە  ڕابردووی  ساڵی 

مەرجەعیەت  و  سەڵتەنەت  نێوان  ملمالنێی 

توانی  مەرجەعیەت  ئەنجامدا  لە  کە  بوو. 

خەونی  بکەوێت.  سەر  سەڵتەنەتدا  بەسەر 

کۆماریخوازی خەونێک بوو کە ڕەگی لە شۆڕ�سی 

کاتی  ماوەیەکی  بۆ  هەبوو.  ئێراندا  مەشروتەی 

بەرزکردەوە  دروشمەی  ئەم  گەورە  شای  ڕەزا 

لەسەر  پاشایەتی  تاجی  ئەویش  ئەنجامدا  کە 

ڕووداوەکانی  لە  ورد  لێکۆڵینەوەیەکی  کاتێک  نا. 

خەڵکی  ڕۆڵی  دەکەین،  ئێران  شۆڕ�سی  هەردوو 

هەڵدەسەنگێنین  ڕووداوەکان  لە  ئێران 

ئەنجامگەلی ورد دێنە ئاراوە. ئەوانیش:

هەموو  بنچینەی  و  بونیاد   .1

شانی  لەسەر  ڕابردوو  سەدەی  ڕووداوەکانی 

ئاگردانی  ئەوانیش  هەر  و  بووە  ئێران  خەڵکی 

هەرچەندە  بووە.  دەستەوە  بە  شۆڕشەکانیان 

خەڵک نەیان توانی لە هەر دوو شۆڕشەکە بە 

حکومەتی  و  هەڵبژێرن  خۆیان  نوێنەرانی  ڕاستی 

دڵخوازی خۆیان دیاری بکەن، بەاڵم توانای تۆڵە 

کردنەوەیان لە دەسەاڵتداران هەبووە. ئەویش 

بە  بەردەوامەکان  ناڕەزایەتییە  ئەنجامدانی  بە 

ئاڕاستەی چاکسازی و پاشان نائومێدی.

لە  ئێران  چاکسازییەکانی  بزووتنە   .2

ئەنجام،  بگەنە  نەیانتوانی  ڕابردوو  ساڵی  سەد 

گۆڕانکارییە  هەموو  دەرهاویشتەکانی  بەاڵم 

بووە  بەردەوام  کۆمەاڵیەتییەکان  و  سیا�سی 

بە  ئێران  لە  ئێراندا.  هاوچەرخی  مێژووی  لە 

نەتەوەیەکی  کردە  سەرسوڕهێنەر  شێوەیەکی 

ڕووداوە  بۆ  ئامێزیان  کە  چاوکراوە  و  بێدار 

بونیادی  ئاوەاڵکردوە.  ناوخۆییەکان  و  جیهانی 

داخراوەوە  کۆمەڵگەیەکی  لە  ئێران  کۆمەاڵیەتی 

گۆڕدرا بۆ کۆمەڵگەیەکی کراوە.

هەردوو  منداڵدانی  و  ڕەحم  لە   .3

شۆڕش دوو پەڕلەمان لەدایکبوون. یەکەمیان 
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و  تاران  بەهارستانی  لە  مەشروتە  لەسەردەمی 

دووەمیان مەجلی�سی شورای میللی لەسەردەمی 

هەمیشە  بەهارستان  ناوچەی  پەهلەوی. 

تۆڵەسێن  و  سیا�سی  قور�سی  ملمالنێی  ناوەندی 

سوڵتان  ئێراندا.  هاوچەرخی  مێژووی  لە  بووە 

بۆ  وەفاداری  سوێندی  قاجار  شای  ئەحمەد 

بە  نەبوو  پابەند  بەاڵم  خوارد  تێدا  ئێران  گەلی 

مردنی  لێی  بەهارستان  تۆڵەی  و  سوێندەکەی 

باوک  خانی  ڕەزا  ئیتالیا.  لە  غەریبی  لە  بوو 
پارێزەری  کە  خوارد  تێدا  وەفاداری  سوێندی 

بە  نەبوو  پابەند  بەاڵم  بێت،  گەلەکەی  مافی 

سوێندەکەی و بە دروشمی کۆماریخوازی هات 

تۆڵەی  نا.  لەسەر  پاشایەتی  تاجی  پاشان  و 

بەهارستان لە ڕەزا شا مردنی بوو بە بێکە�سی و 

بە تەنهای لە دورگەی ژوهانسبۆرگی ئەفریقای 

سوێندی  کوڕ  شای  ڕەزا  محەمەد  باشوور. 

وەفاداری بۆ گەلەکەی خوارد و ئاکامی ئەویش 

نیشتمانەکی  دەرەوەی  لە  و  میسر  لە  مردنی 

خۆی!

ئیسالمی  کۆماری  بە   ١٩٧٩ ساڵی  شۆڕ�سی 

سەرەتاکانی  ناساند.  خۆی  و  جێگیر  ئێران 

ملمالنێی  ڕووبەڕووی  سەرکردەکانی  و  شۆڕش 

و  کێشە  سەرهەڵدانی  و  ناوخۆیی  قور�سی 

بە  تا  بووەوە.  بەڕێوەبردن  شێوازی  گرفتی 

ئەنجامدانی  و  واڵت  دەستووری  جێگیرکردنی 

بەهێز  بنەماکانی  توانرا  گشتی  ڕیفراندۆمێکی 

)1980-1988( ئێران-عێراق  شەڕی  بکرێت. 

خاڵێکی وەرچەرخان بوو لە مێژووی هاوچەرخی 

هێز  ئێران-عێراق  ساڵی  هەشت  شەڕی  ئێران. 

ئامانجی  بە  یەکخست  ئێرانی  تواناکانی  و 

و  ئێران  خاکی  لەسەروەری  پارێزگاریکردن 

ئێرانی  شەڕە  ئەو  هاتنی  کۆتایی  شۆڕشەکەی. 

ئاڕاستەی بونیاتنانەوەی واڵت. لە  خستە سەر 

ڕاستیدا کۆتایی هاتنی شەڕ، ئێرانی بەهێز کرد و 

عێرای الواز کرد.

سیاسەتی  مێژووی  خەونی  دوو  بە  ئێران 

یەکەمیان  ڕێکخستەوە.  شەڕ  پاش  لە  خۆی 

پەرەپێدان و دووبارە درێژەپێدان بە بەرنامەی 

ڕەزا  محەمەد  لەسەردەمی  کە  خۆی  ئەتۆمی 

بە  پەرەپێدان  هاوکات  و  پێکردبوو  دەستی  شا 

پێناو  لە  بەرنامەی سەربازی و موشەکییەکانی 
خۆی  هەژموونی  و  کاریگەری  بەرفراوانکردنی 

لە ناوچەکە. حکومەتەکانی دوای کۆتایی هاتنی 

-١٩٨٩( ڕەفسەنجانی  هاشمی  وەک  شەڕ 

-١٩٩٧  ( خاتەمی  محەمەدی  سەید   )١٩٩٧

و   )٢٠٠٥-٢٠١٣( نەژاد  ئەحمەدی   )٢٠٠٥

ئیبراهیم  و  ڕۆحانی)٢٠١٣-٢٠٢١(  حەسەنی 

بەرنامەیەکی  چوارچێوەی  لە  هەریەک  ڕەئی�سی 

و  سیا�سی  و  کولتوری  و  ئابووری  جیاوازی؛ 

خاڵی  دا.  خۆیان  کاری  بە  درێژەیان  سەربازی 

ئەوەبوو کە  ئەم حکومەتانە  هاوبە�سی هەموو 

سیاسەتی ئابووری و سیا�سی و سەربازییەکانی 

ئێران  هاواڵتیانی  شانی  لەسەر  زۆری  قورسای 

بەردەوامەکانی  ناڕەزایەتییە  ئەمەش  دانابوو. 

بە  کە  ناڕەزایەتیانەی  ئەو  بەرهەم.  هاتە  لێ 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  تەمەنی  درێژایی 
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ناوبەناو دەرکەوتوون کە گرنگتینیان ئەمانەی 

خوارەوە بوون: 

ئیسالمی  شۆڕ�سی  سەرکەوتنی  دوای  لە   .١
سەرتاسەری  خۆپیشاندانی  یەکەم  ڕۆژ   ٢٥ بە 

وەک   ١٩٧٩ ساڵی  لە  ئیسالمی  حیجابی  دژی 

لە  ئێران  لە  خۆپیشاندان  یەکەم  دەسپێکی 

بەردەم  خستە  شۆڕ�سی  واڵتە  ئەو  ژنانی  الیەن 

ئاڵەنگارییەکی گەورە.

خۆپیشاندانی   ١٩٨١/٦/٢٠ لە   .٢

لە  کە  سەدر  بەنی  دکتۆر  دژی  سەرتاسەری 

ناوەڕۆکدا سازمانی موجاهیدینی خەلق ڕۆڵیان 

سیا�سی  خۆپیشاندانی  یەکەم  وەک  هەبوو 

سەدر  بەنی  دکتۆر  ئەنجامدا  لە  کە  شۆڕش 

ئێران-عێراق  شەڕی  پاشان  البرا.  کار  لەسەر 

ناڕەزایەتییەک  هیچ  ئەنجامدانی  بە  دەرفەتی 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  بەرامبەر  کە  نەدا 

بکرێت.

خەڵکی  خۆپیشاندانی   ١٩٩٤ ساڵی  لە   .٣

پەڕلەمانی  بڕیاری  دژی  لە  کە  قەزوین  شاری 

ئێران وەستانەوە بۆ بە پارێزگاکردنی ئەو شارە. 

دروستکرد  حکومەت  الی  زۆری  مەتر�سی  کە 

بۆ  نەپەڕنەوە  خۆپیشاندانانە  ئەو  پزیسکی  کە 
ئیداری  بڕیارێکی  دژی  خۆپیشاندانە  ئەم  تاران. 

حکومەت بوو.

تاران  زانکۆی  کەمپی  خۆپیشاندانی   .٤

و  ڕاگەیاندن  یاسای  دژی  کە   ١٩٩٩ ساڵی  لە 

ڕۆژنامەی  داخستنی  دژی  کە  بوو.  چاپەمەنی 

ناونران  )پاشان  چەپگەرابوون  کە  سەالم 

توندی  بە  خۆپیشاندانانە  ئەم  ئیساڵحی(  باڵی 

سیا�سی  خۆپیشاندانێکی  وەک  و  کرا  سەرکوت 

ڕاستی  و  چەپ  سیا�سی  باڵی  نێوان  ملمالنێی  و 

دەرەنجامەکانی  و  کاریگەرییەکان  پاشان  ئێران. 

باڵە  وەک سوتەمەنی سیا�سی لە نێوان ئەو دو 

لە هەڵبژاردنەکانی ئێران بەکار دەهات. ئەمەش 

سەرەتایەک بوو بۆ کرانەوەی ژینگەی سیا�سی 

و مافی ڕادەربڕینی چاپەمەنی.

سەوزی  بزووتنەوەی  خۆپیشاندانی   .٥

الیەن  لە  کە   ٢٠٠٩/٥/١٦ لە  ئێران 

کە  نەیارەکەی  دژی  و  موسەوی  میرحسەینی 

کە  بوو.  نەژاد  ئەحمەدی  مەحمودی  دکتۆر 

ئەنجامدانی  بە  حکومەتی  موسەوی  تێیدا 

ساختەکاری تۆمەتبار کرد. لە هەموو شارەکانی 
موسەوی  و  کەڕوبی  ڕابەرایەتی  بە  ئێران 

لە  سازکرا.  حکومەت  دژی  خۆپیشاندانی 
ملیۆن  چوار  نزیکەی  تاران  تایبەتی  بە  و  ئێران 

کەس بەشداریان تێدا کرد. کە وەک مەزنترین 

ئێران  مێژووی  حکومەتی  دژی  خۆپیشاندانی 

کەڕوبی  و  موسەوی  ئەنجامدا  لە  کرا.  تۆمار 

دەستبەسەر  ماڵەوە  لە  ئێستاش  هەتاوەکو 

کراون.

٦. لە ساڵی ٢٠١٨ و لە دژی بەرزبوونەوەی 

مەشهەدی  شاری  لە  شمەک  و  کااڵ  نرخی 

ئێرانی  هەموو  پاشان  و  پێکرد  دەستی  ئێران 

ڕاستیدا  لە  خۆپیشاندانە  ئەم  گرتەوە. 

لە  بوو  حکومەت  باڵەکانی  شاراوەی  ملمالنێی 

و  ڕۆحانی  حەسەنی  دکتۆر  الیەنگرانی  نێوان 
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محافزکارە توندڕەوەکانی ناو ئێران کە لە ڕابەری 

ئێران نزیکبوون.

ئابانی  مانگی  خۆپیشاندانەکانی   .٧
دژی  لە   ٢٠١٩/١١/١٥ کە  خوێناوی، 

گرانبوونی نرخی بەنزین دەستی پێکرد و هەموو 

ئێرانی گرتەوە. ئەم خۆپیشاندانانەدا بە گوێرەی 

بە  کوژراون  کەس   ١٥٠٠ ڕۆیتەرز  ڕاپۆرتی 

ئینتەرنێتی  هێڵەکانی  کە  کاتێکدا  لە  و  بێدەنگی 

هەموو ئێران بۆ ماوەیەک لە کارخران.

ساڵی  سەرەتای  خۆپیشاندانەکانی   .٨

بوو.  بەردەوام  مانگ  چەند  ماوەی  کە   ٢٠٢٢

تایبەت  بە  بوون.  پیشەیی  خۆپیشاندانی 

تێیدا  کرێکاران  و  مامۆستایان  و  خانەنشینان 

بەشداربوون دژی کەمی مووچەکانیان.

دوا  و  ئەمینی  مەهسا  ڕووداوەکانی   .٩

خۆپیشاندانەکانی ئێران لە ٢٠٢٢/٩/١٧ کە تا 

ئێستا بەردەوامییان هەیە )٦(. 

کۆمەڵگەی  ناڕەزایەتییەکانی  هۆکارەکانی 

ئێستای ئێران لە بەر ڕۆشنایی ئامار و داتاکان 

ئەزموونی  وەک  ئێران  ئیسالمیی  کۆماری 

تازە  ڕووداوێکی  ئێراندا  لە  شیعە  دەسەاڵتی 

پێنج  لە  پێێانوایە.  زۆرینەی خەڵک  نەبوو وەک 
سەفەوی  حکومەتی  ڕابردوودا  ساڵی  سەد 

ئەزموونی یەکەم حکومەتی شیعەی پێشکەش 

ئەزموونێکی  هەم  کە  کرد.  ئێران  گەلی  بە 

بە  ئابووری  گەشەی  هەم  بوو،  خوێناوی 

خۆیەوە بینی و دواتر داڕمانی ئابووری و جەنگ 

هێنا.  ئێراندا  مێژووی  لە  ئەزموونە  بەم  کۆتایی 

و  جەدەل  لە  ئێران  گەالنی  شۆڕش،  پاش  لە 

لەگەڵ  ساڵە  چل  بەدەوامی  موناقەشەیەکی 

کێشەکان  نەکردنی  چارەسەر  و  ئەزموونە  ئەم 

ئەم دۆخەی ئێستایان خولقاندووە. کە لە �سێ 

و  کۆمەاڵیەتی  و  سیا�سی  و  ئابووری  تەوەری 

کولتوری تیشک دەخەینە سەریان.

١.هۆکاری ئابووری و خستنەڕووی هەندێک 

داتا

لەسەرەتای  ئێران  دانیشتوانی  ژمارەی   •

شۆڕ�سی ئیسالمی ٣٦ ملیۆن بووە کە ئێستا ٨٤ 
ملیۆنە. لەم ژمارەیە ٤٢ ملیۆن ژنە و ٤٢ ملیۆن 

شای  لەسەردەمی   ٪١٦ ژنان  ڕیژەی  لە  پیاوە. 
ئێران لە دایکبوون و ٨٤٪ لەسەردەمی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران.
بێکاری  نرخی  و   ٪١٦ ژنان  بێکاریی  نرخی   •
بێکاری  ڕێژەی  کە  کراوە  بەراورد   ٪٧.٩ پیاوان 

ژنان دو هێندەی پیاوانە. کە نرخی بێکاری ژنان 

دو هێندەی پیاوانە.

 ٪١٣.٣ ژنان  ئابووری  بەشداری  نرخی   •

واتە  بووە.   ٪٦٨.٧ پیاوان  بەشداری  نرخی  و 

بەشداری ئابووری پیاوان پێنج هێندەی ژنانە.

• نرخی بێکاری گەنجان لە تەمەنی نێوان ١٨ 

پیاوان ١٣.٧٪  بۆ  بۆ ژنان ٢٨.٢٪  بۆ ٣٥ ساڵی. 

واتە نرخی بێکاری ژنان لەم ڕێژەی تەمەنەدا دو 

هێندەیە.

• ئاستی خوێندن لە زانکۆکان کە ٢١٠٤٠٠٠ 

 ١٠٤١٠٠٠ ژمارەیە  لەم  زانکۆکان  لە  کەسن 

ئاستی  واتە  ژنان.  کەس   ١٠٦٣٠٠٠ و  پیاوان 
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لە زانکۆکان ٢٠٠٠٠ کە زیاترە.  بەشداری ژنان 

ئەم داتایە ڕادەی ڕۆشنبیری الی ژنانی ئێران ڕوو 

لە هەڵکشانی بەردەوامە دەخاتەڕوو.

• جیاوازی تێکڕای ئاستی هەژاری لە نیوان 

لە  ڕابردوو  لە چەند ساڵی  و دەوڵەمەند  فەقیر 

١١٪ بەرزبووەتەوە بۆ ١٤٪

داڕمانی  قۆناغی   ٢٠١٩ بۆ   ٢٠١٠ ساڵی   •

ئابووری ئێرانە. ئەگەر لە شەش ساڵی داهاتوو 

 ٪٨ سااڵنە  ئێران  لە  ئابووری  گەشەی  نرخی 

ناگاتە ئەو ڕێژیە( ئەوا  بێت، )کە لە واڵتی چین 

کارێکی  کە    ٢٠١٠ ساڵی  دەگەنەوە  ئەوکات 

نەکردەیە و گوزارشت لە ئاسۆی ئابووری ئێران 

تاریک  زۆر  دورنمایەکی  سااڵنەدا.  لەو  دەکات 

دەخاتە پێش چاومان.

بیمەی  ئێران  خەڵکی   ٪٦٠ لە   •
تەندروستیان نییە. کە ئەمەش نائومیدی زۆری 

دروستکردووە.
هەژاری  هێڵی  لەسەر  ئێران  ٪١٨خەڵکی   •
بە  بەرزە  ئێجگار  ڕێژەیەکی  دەژین.  ڕەهادا 

بەراورد لەگەڵ ستانداردەکانی جیهانی.

بازرگانی  ڕابردوودا٨٠٪  ساڵی  بیست  لە   •

ئێران لەگەڵ ٢٣ واڵتی جیهان بووە. لە �سێ ساڵی 

�سێ  تەنها  بە  لەگەڵ  بازرگانی   ٪٥٧ ڕابردوودا 

واڵتی عێراق و ئیمارات و چین بووە. ئەمەش بە 

واتای دابڕانی بازرگانی لەگەڵ جیهانی دەرەوە)٧(. 

ئەم ژمارانە هەموو ئەو ڕاستیە دەسەملێنن: 

داهاتوویەکی  چاوەڕوانی  کە  ئێرانێک  دورنمای 

گە�سی ئابووری بکات بۆ واڵتەکەی لە ئارادا نییە. 

نائومێدبوونی  بۆ  هۆکارە  قورسترین  ئەمەش 

گەنجان و توڕەییان لە سیستەمی بەڕێوەبردنی 

واڵت. ئەم کێشە ئابووریانە سااڵنە زیاتر و زیاتر 
دەبن. ئەمە جگە لە کێشەکانی گەندەڵی ئیداری 

و ئابووری سیستماتیک و کێشەکانی پەیوەست 

ئەم  لەبەر   ... کۆچ  و  تەندروستی  و  ژینگە  بە 
هۆکارانە تەقینەوەی کۆمەڵگەی ئێران بە ڕووی 

دەسەاڵتدا شتێکی سرووشتییە.

٢. دۆخی سیا�سی ئێران

بی  ڕەئی�سی  ئیبراهیم  کابینەی   •

ئیسالمیی  کۆماری  کابینەی  ئۆپۆزسیۆنترین 

سیستەمی  ناو  ئۆپۆزسیۆنی  مەبەست  ئێرانە. 

هەموو  خڕبوونەوەی  ئێران.  سیا�سی 

چارەسەر  و  کابینەیە  ئەم  الی  دەسەاڵتەکان 

سیاسییە  و  ئابووریی  کێشە  نەکردنی 

لە  گەورەی  گاپێکی  ئێران  نێودەوڵەتییەکانی 

دروستکردووە.  دەسەاڵت  و  خەڵک  نێوان 

قور�سی  بە  خەڵک  شانی  لەسەر  فشارەکان 

دیارە.
چارەسەری  بۆ  خۆی  بێالیەنی  حکومەت   •

کێشە سیا�سی و ئابووریی و کۆمەاڵیەتییەکان تا 

ڕادەیەکی زۆر لەدەستداوە. 

• قەیرانی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی بە واتای 

متمانەی خەڵک بە حکومەت بۆ گرفتە یاسایی 

و بەدواداچوونەکانی کەیسەکانی پەیوەست بە 

دادگاکان بەردەوامی هەیە.

حکومەتەکەیان  پێیانوایە  ئێران  خەڵکی   •
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کارا نییە. ڕێکخراو و سیستماتیک نییە. دان بە 

کێشەکاندا نانێت، هەمەڕەنگ و هاوکار نییە.

کۆمەڵگەی  ڕێکخراوی  نەبوونی  قەیرانی   •

مەدەنی ڕاستەقینە و حزبی سیا�سی )بە باڵەکانی 

و  واڵت  بەڕێوەبردنی  لە  خۆیەوە(  سیستەم  ناو 

بە  و  خەڵک  ناڕەزایەتییەکانی  دەنگی  نەبیستنی 

میلیتاریزەکردنی کۆمەڵگە.

• بەشداری الوان و گەنجان لە بەڕێوەبردنی 

لە  سیا�سی  بەشداری  کەمی  ڕادەی  و  واڵت 

حکومەتدا.

لە  حکومەت  سیاسییەکانی  قەیرانە 

دەنگە  سەرکوتکردنی  و  دەستگیرکردن 

ڕادەی  کردنەوەی  کەم  و  واڵت  ناو  ناڕازییەکانی 

ئازادییە سیا�سی و مەدەنییەکان و چڕکردنەوەی 

ژێرخانی  کۆمەڵگەدا،  لەناو  سیا�سی  چاودێری 

چینی  و  ڕووناکبیر  نوخبەی  و  کۆمەاڵیەتی 

تووڕەو  خۆی  لە  کۆمەڵگەی  ناوەڕاست 

ئازادییە  بەرفراوانکردنی  ئاسۆی  بێزارکردووە. 

تاریکی  بە  ئێستادا  لە  مەدەنییەکان  سیا�سی 

ماوەتەوە.

٣. کێشە کۆمەاڵیەتی و ئایینییەکان

گەنجەکانی  واڵتە  لە  یەکێکە  ئێران   •
هیواخوازی  خەڵک  زۆرینەی  و  گەنجان  دنیا. 

گەڕانەوەن بۆ ڕابردوو )وەک لە دروشمەکانیان 

بۆ  بازدان  دیارە(و  خان  ڕەزا  سەردەمی  بۆ 

ڕۆشنبیرن.  گشتی  بە  ئێران  خەڵکی  داهاتوو. 

واڵتانی  چاو  لە  ئێران  لە  کتێب  چاپی  ڕادەی 

ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لە ئاستێکی زۆر بەرزدایە. 

سەرمایە  ئەو  خۆگرتنی  لە  توانای  حکومەت 

ڕووناکبیری و کۆمەاڵیەتییەی خەڵکی نییە.

لە  کۆمەاڵیەتییەکان  و  ئایینی  بەها   •

بانگەوازی بۆ دەکات بەهای خۆیانی  حکومەت 

لە دەستداوە.

و  سیا�سی  ڕوانگەی  بە  نەدان  گرنگی   •

کۆمەاڵیەتی گەنجان بە تایبەت بە خوێندکارانی 

زانکۆکان.

• دابەشبوونی کۆمەاڵیەتی لە ژێر ناونیشانی 

الیەنگرانی حکومەت و زۆرینەی ڕەهای خەڵک.

و  ئایینی  کەمینە  مافی  پێشێلکردنی   •

کەمینەی  تایبەت  بە  ئێران.  ئیتنیکیەکانی 
ئایینی بەهایی لە ئێران کە لە ژێر فشاری زۆری 

حکومەتدان و ویژدانی خەڵکی ئێران ئازاردەدات 

بەو جیاوازییەی کە دەسەاڵت دروستی کردووە.

)لەسەردەمی ڕژێمی پاشایەتیش هەمان گرفت 

سوننی  ئیسالمی  کەمینەی  هەروەها  هەبوو( 

کە مافەکانیان بە پێی یاسا و عورفی حکومەت 

پێشیل دەکرێت.

لەگەڵ  ئێران  لە  نوێ  نەوەی  نەسازانی   •

بەها کۆمەاڵیەتییەکانی حکومەت.

کۆمەاڵیەتی  سەرمایەی  بوونی  بێگانە   •

ئێران  ئابووریی  و  ئیداری  سیستەمی  لەگەڵ 

و  کۆمەاڵیەتی  جیاوازی  بەردەوامی  کێشەی  و 

گەندەڵی.

حیجابی  لەگەڵ  ئێران  ژنانی  کێشەی   •

زۆرەملێ کە پێدەچێت حکومەت هیچ شێوازێک 

لە سازش پیشان نەدات.
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ڕۆژهەاڵتی  واڵتانی  هەموو  وەک  ئێران 

ناوەڕاست لە تەک کێشەی کۆمەاڵیەتی و کۆچ 

سەرمایە  ئەو  لەگەڵ  حکومەت  نەسازانی  و 

بە  هەیە.  بونیادی  کێشەی  کۆمەاڵیەتییە 

ئایینی  سیا�سی  سیستەمی  کێشەی  تایبەت 

ئیتنیکییەکانی  و  ئایینی  کەمینە  هەمبەر  واڵت 

سیا�سی  سیستەمی  لە  ژنان  مافی  بابەتی  ئێران.  

بۆ  بوون  سەرەکی  هۆکاری  ئەمەش  ئێران. 

خۆپیشاندانەکانی خەڵکی ئێران.

دۆخی نێودەوڵەتی ئێران

ئێران لە ماوەی چل و �سێ ساڵی ڕابردوودا 

هێندەی ئێستا کێشە ناوخۆیی و دەرەکییەکانی 

ناوخۆییەکانی  کێشە  نەکردووە.  گۆشەگیری 

ڕەوەندی  سەر  بە  قور�سی  کاردانەوەی  ئێران 

لە دەرەوەی واڵت داناوە، خۆپیشاندانی  ئێرانی 

ئاماژەیە  دەرەوە  ڕەوەندی  بەرفراوانی 

سیستەمی  لە  قورس  ناڕەزایەتی  کە  بەوەی 

توانیویانە  کە  ئارادایە  لە  واڵت  بەڕێوەبردنی 

واڵتانی  دیبلۆما�سی  دەزگای  بەسەر  کاریگەری 

ئەمریکا  و  ئەوروپا  واڵتانی  دابنێن.  جیهان 

بەرامبەر  هەبووە  کاردانەوەیان  تایبەت  بە 

هەلومەرجی  ئێران.  خۆپیشاندانەکانی  بە 

چین  هەڵوێستی  تایبەت  بە  ئێران  نێودەوڵەتی 

بەرامبەر بە ئێران لەسەردانی سەرۆکی چین بۆ 

سعودیە و کۆبوونەوەی لەگەڵ بەرپرسانی ئەو 

نێودەوڵەتییەکەی  هەلومەرجە  و  ئێران  واڵتە، 

بە  سەبارەت  کرد.  شڵەژان  و  شۆک  تۆ�سی 

ئێران لە ڕاگەیەندراوی کۆبوونەوەکان جەخت 

لەسەر دوو خاڵ کرایەوە؛ دورگەکان جێگەی 

ئەتۆمی  بەرنامەی  و  ئێران-ئیمارات  مشتومڕی 

زوو  هەر  هەرچەند  نەبوو.  چاوەڕونکراو  ئێران 

بەبێ  هێنا  خۆێدا  بەدوای  ئێرانی  کاردانەوەی 

ناوهێنانی واڵتی چین. فرۆشتنی درۆنی شەڕکەر 

نێوان  ناکۆکی  تری  جەمسەرێکی  ڕووسیاش  بە 

یەکێتی  واڵتانی  و  الیەک  لە  ئۆکرانیا  و  ئێران 

لە  ئێرانی  پەیوەندییەکانی  ئاسۆی  ئەوروپا 

لە  کردووە  تاریک  و  لێڵ  واڵتانە  ئەو  هەمبەر 

الیەکی تر.

پەراوێزەکان:
١-  دەرەوە.

تضاد   _١٣٩٨  _ کاتوزیان  همایون  علی   محمد   -٢
دولت و ملت: نظریە تاریز و سیاست در ایران_  -تهران_ 

نشر نی
٣-  همایون کاتوزیان ١٣٩١ ایرانیان دوران باستان 
تا دورەی معاصر – ترچمە: حسین شهیدی - تهران نشر 

مرکز- 
٤-  یرواند آبراهامیان-١٤٠٠-ایران بین دو انقالب- 
ترجمە: احمد گل محمدی و محمد ابریم فتاحی- چاپ ی 

ام -تهران نشر نی  
٥- یرواند آبراهامیان-١٤٠٠-ایران بین دو انقالب- 
ترجمە: احمد گل محمدی و محمد ابریم فتاحی- چاپ ی 

ام -تهران نشر نی  
٦-  پیتر منسفیلد.١٤٠٠- تاریخ خاورمیانە- ترجمە: 

کیانوش امیری-تهران- نشر نیما
https://ir .voanews.com/a/major-pro-

tests-in-iran-post-revolution/6316847.html
ڕیشەیابی   sep 23. 2022 فاصلی.محمد.   -٧
https://www.youtube.com/ یوتیوب.  ایران.  بحران 

watch?v=mNUN7W5Wzz0&t=28s



40

No.6, January 2023

بەرایی

ئێران  گەالنی  شۆڕ�سی  لەسەروبەندى 

 )1( حیکمەت  مەنسوور   ،١٩٧٩ ساڵی  لە 

جوواڵنەوەی  ڕێبەرانی  لە  یەكێك  وەك 

نێو  خستە  خۆی  بۆچوونەکانى  ماركسیی، 

چەپ  کۆمەاڵیەتــــــــیی  و  سیاســـــیی  گۆڕەپانى 

قۆناغەدا  لەم  ئێرانەوە،  کــــــۆمۆنیزمى  و 

و  کرێکاریی  بزووتنەوەى  تاودانەوەى 

لە  ئێران  مارکسیستەکانى  دەرکردنى 

بنچینەیی  پێویستی  بە  پالنى  بێ  قەیرانى 

حیکمەت  مەنســـــوور  سەرەتاوە  لە  دەزانى، 

كالسیكی،  چەپی  بــــــــزاڤی  لە  ڕەخنەگرتن  بە 

شۆڕ�سی  لە  باڵ  )دوو  بەناوى  وتارێکی 

ئیمپریالیســتیدا(  بۆرژواى  چەواشەی 

خستەسەر  تیشــــــــــــــکی  تێیدا  باڵوكردەوە، 

توێژەر: ژیلوان لەتیف یارئەحمەد

كاریگەرییەكانی
مەنسوور حیكمەت

لە نێوان دامەزراندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران و 
شكستی كۆمەڵەی شۆڕشگێڕیدا

هێزگەلێکى  ئێران  چەپــــــــــــــی  بزاڤی  کە  ئەوەى 

وەاڵمدەرەوەى  بڕشتن  بێ  و  کەنارگیر 

تەنانەت  نین،  کۆمۆنیزمى  و  کرێکار  چینی 

ئسوڵیەتى  و  ناسیۆنالــــــیزم  لەبەرامبەر 

بەردەوامــــــدان،  شکستی  لە  ئایینیدا 

وەک  مارکســــــیزم  بوو  پێویست  بۆیە 

توێژێکى  نوێنەری  شۆڕشگێڕ  ڕەوتێـــــــــکى 

بکات،  پێشکـــــەوتووخواز  دەستەبژێرو 

هەژار  چینی  سەرەکییەکانى  گرفتە  کە 

ڕووەکانى  لە  کۆمەڵگەکەى  کرێکارانى  و 

و  ڕوونبکاتەوە  سیاسییەوە  و  کۆمەاڵیەتى 

تیۆریی  ڕووى  لە  نوێ  مارکســــــیزمى  هاوکات 

و  ناسیۆنالیزم  لەگەڵ  خۆی  فیکریەوە  و  

سەرنج  یەکالبکاتەوەو  ئایین   و  بۆرژوازیەت 

بخاتە سەر پێکهێنانى قۆناغێکى نوێ.
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دامەزراندنى یەکێتی تێکۆشەرانى 

کۆمۆنیست )سەهەند( 

ڕێگەى   ،1979 ساڵی  شۆڕ�سی  بەرپابوونى 

هەنگاو  کە  خۆشکرد،  حیکمەت  مەنسوور  بۆ 

کۆمۆنیزمى  ڕەوتى  پێشخستنی  ئاڕاستەى  بە 

جەنگێکى  بەمەش  هەڵبگرێت،  شۆڕشگێڕ 

و  هەڵە  و  کۆمۆنیزم  دۆخى  لەبەرامبەر  تیۆری 

لە  قۆناغەدا  لەم  بەرپاکرد،   کەموکوڕییەکانی 

بۆچوونەکانى  وتارەکانییەوە  و  نووسین  ڕێگەى 

خۆی دەخستەڕوو، کە دیاترینیان )ئەفسانەى 

دوورنماى  پێشکەوتووخواز،  میللى  بۆرژواى 

قەیران،  مارکسییزمى  تیۆری  و  فەالکەت 

بنبەستدا،   لە  پۆپۆلیزم  خەڵک،  سۆسیالیزمى 

سۆسیالیزمى  جێبەجێکردنى  لەسەر  ناکۆکی 

جەنگ(،  تیۆری  و  تیۆریی  جەنگى  خەڵکى، 

بەشێوازێکى  داڕشتنیان  سەرەڕای  وتارانە  ئەم 

تیۆرییەکانى  بابەتە  قووڵترین  لەسەر  ڕەوان 
بزووتنەوەى کۆمۆنیزم و تیۆری چەپی نا کرێکارى 

دەدوا، هەر ئەمەش بووە بناغەى کارکردەیەکى 

بەکۆمەڵ و ڕێکخراوەیی)2(.

کەسایەتییەکى  حیکمەت  مەنسوور 

لە  بوو،  شیرین  باس  و  گوفتارساز  بە  و  سادە 

بێ  و  خاکى  دەدا  هەوڵی  کۆمەاڵیەتییەوە  بارى 

گرووپێکى  ڕێگەیەوە  لەم  دەربکەوێت،  گرێ 

پێکهێنا  هاودیدانى  ژمارەیەک  لە  کۆمۆنیستی 

پێکهاتبوون  ڕۆشنبیرە  توێژە  لەو  زیاتر  کە 

لەڕێگەى  و  دەژیان  ئەوروپا  واڵتانى  لە  کە 

ڕووناکبیریان  ئەڵقەیەکى  نووسینەکانیانەوە 
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لە  ئیلهامیان  زۆرینەیان  کە  پێکهێنا، 

لە  چەندە  هەر  وەردەگرت،  نووسینەکانى 

ئامانجێکى سیاسییان نەبووە، بەاڵم  سەرەتاوە 

کاتێک بەشێک لە الیەنگرانى ئەم ئەڵقە فیکریە 

سیاسیی  گرووپێکى  لەگەڵ  خۆیان  نزیکایەتى 

ئامانجى  ڕێگەى  لە  تێکۆشان  “یەکێتی  بەناوى  

سیاسییان  هەنگاوى  ڕاگەیاند،  کرێکار”  چینی 

ئەڵقە   ئەم  شۆڕش،  پاش  مانگ  �سێ  بە  و  نا 
ناوى  بە  ڕێکخراوێک  چوارچێوەى  لە  فیکرییە 

دەرخستووە،  خۆیان  سەهەند”  “گرووپی 

چەپی  باڵی  وەک  دەرهاویشتەیدا  لەیەکەمین 

کرد،  پێناسە  خۆیان  �سێ  هێڵی  هێزەکانى  نێو 

وەک  لەسەرەتاوە  سەهەند،  گرووپی  پێیە  بەم 

چەپی  دونیای  نێو  لە  جیاخواز  گرووپێکى 

نووسراویان  یەکەمین  لە  دەرکەوتن،  ئێرانیدا 

ئێران و ڕۆڵی پڕۆلیتاریا” دید  بە ناوى “شۆڕ�سی 

و بۆچوونى سیاسییان سەبارەت بە شۆڕشەکە 

نووسراوە  ئەم  ناوەڕۆکى  خستووەتەڕوو، 

لە  و  باو  چەپی  ڕیشەکێشکردنى  ئامانجى  بە 

پێکهێنانى سیستەمە دواکەوتووەکانى کۆمەڵگە 

گرتووە  پۆپۆلیزم  لە  ڕەخنەیان  توندى  بە  بوو، 

و هاوکات پەیوەندى لەگەڵ هێزە چەپەکانى تر 

ڕەتکردەوە.

ببووە  حیکمەت  مەنسوور  بۆچوونەکانى 

پشکوتنی  لە  نوێ  سەردەمێکى  دەستپێکى 

لە  بۆیە  هەر  شۆڕشگێڕ،  مارکسیزمى  ڕەوتى 

کۆمۆنیزم  ڕووبەڕووبوونەوەى  سەنگەرى 

بە  درکی  چەپەکاندا،  ڕێکخراوە  و  ڕەوت  و 

مەتر�سی گەشەکردنى هێزە بۆرژواکان کردبوو، 

ئەو  گەیاندە  حیکمەتى  مەنسوور  ئەمەش 

مەبەستەکانیان  گەیشتنی  زیاتر  بۆ  بڕوایەى 

لە شێوەی  کارەکانیان  زووترە  پێویستە هەرچى 

ئۆرگانێکى ڕێکخراودا نمایش بکەن و یەکەمین 

تێکۆشەرانى  “یەکێتی  ناوى  بە  سیاسیی  حیزبی 

کۆمۆنیست – ی.ت.ك” لە سەرەتاکانى ١٩٧٩ 

 ١٩٨٠ ئازارى  مانگى  لە  و  دابمەزرێنن)3(، 

و  بەند   ١٤ لە  ڕێکخراوەکەى  کارنامەى  دا 

پاشکۆیەکى ٥ خاڵیدا باڵوکردەوە)4(، پاشان لە 

ڕێگەى چەندین کۆڕ و سیمینار و باڵوکراوەکانى 

بێکارى(،  لەسەر  سۆسیالیزم  )ئایندەى  وەک: 

مەنسوور حیکمەت لەو بڕوایەدابوو 
دەبێت کۆمەڵی سەرمایەداریی لە 

ڕیشەوە بگۆڕدرێت، لەم ڕووەشەوە هێزە 
مارکسییزمەکانى تر یەکێتی تێکۆشەرانى 

کۆمۆنیزمى وەک هێزێکى ترۆتسکیی 
دەنا�سی، هاوکات لە نێو شورای 

ئیسالمییدا کارنامەى ئەم ڕێکخراوە وەک 
مەترسیەکى گەورە بۆ ئایندەى سیاسیی 

واڵت ناوبردووە.
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بۆچوونەکانیان  ڕاشکاوانە  شێوەیەکى  بە 

دەربارەى  خۆیان  ڕاگەیەنراوى  یەکەمین  لە 
کاری  و  ئەرک  دیاریکردنى  و  ئێران  دۆخى گشتی 

ناوخۆو  لە  ئەندامەکانى  کۆمۆنیستیانەى 

لەوانە:  دیاریکرد،  پێڕەو  وەک  واڵتدا  دەرەوەى 

ناساندنى کۆمارى ئیسالمیی وەک سیستەمێکى 

لەو  چونکە  کۆمۆنیزم،  دژە  بۆرژوای 

ئامانجە  بە   ١٩٧٩ ساڵی  شۆڕ�سی  باوەڕەدابوو 

دژایەتی  نەگەیشتووە،  خۆی  دیموکراتییەکانى 

سەرمایەدارى،  سیستمی  چوونى  و  چەند  بێ 

سۆسیالیزمى  سیستەمى  بونیادنانى 

چەسپاو  و  نەگۆڕ  مافێکى  وەک  دیموکراتیی 

هەروەها  پڕۆلیتاریی،  تێکۆشانى  پێکهێنانى  بۆ 

سیکۆالریزم  چەسپاندنى  بۆ  بێوچان  خەباتى 

بەشێکى  ئیمپریالیزمى  بە  دژ  خەباتکردنى  و 

کرێکار  چینی  بەرژەوەندییەکانى  جیانەکراوى 

لە  وردبوونەوە  بە  لێرەشەوە  لێکدەدایەوە، 

ئەوە  ڕێکخراوە  ئەم  ڕادیکاڵیەکانى  کارنامە 

و  ڕیفۆرم  بە  باوەڕێکى  هیچ  کە  دەردەخات، 

سیاسیەکانى  هێزە  لەگەڵ  پێکەوەى  کارى 

لەو  حیکمەت  مەنسوور  چونکە  نەبوو،  تردا 

سەرمایەداریی  کۆمەڵی  دەبێت  بڕوایەدابوو 

هێزە  ڕووەشەوە  لەم  بگۆڕدرێت،  ڕیشەوە  لە 

تێکۆشەرانى  یەکێتی  تر  مارکسییزمەکانى 

دەنا�سی،  ترۆتسکیی  هێزێکى  وەک  کۆمۆنیزمى 

کارنامەى  ئیسالمییدا  شورای  نێو  لە  هاوکات 

بۆ  گەورە  مەترسیەکى  وەک  ڕێکخراوە  ئەم 

ئایندەى سیاسیی واڵت ناوبردووە)5(.

گوتاری مەنسوور حیكمەت  لە نێو بزاڤی 

كۆمنیستی كورد و كۆمەڵەی زەحمەتكێشانی 

كوردستانی ئێران 

وێڕاى  حیكمەت  مەنسوور  رێبازی 

تر،  چەپەکانى  هێزە  لە  پەرێزى  دوورە 

دەستپێشخەرییەکى خێرایان لەبەرامبەر هێزێکى 
لە کوردستاندا کرد، کە نوێنەری  وەک کۆمەڵە 
چەپ و مارکسییزمەکانى کورد بوو، لە هەناوى 

پێدەچوو  کە  بوو،  کۆمەڵگەى کوردییەوە ڕسکا 

کێشەى  نێو  بۆ  خێرایان  خۆخزاندنى  هەوڵی 

نەتەوەیی کورد تا ڕادەیەك بۆ نزیک بوونەوەبوو 

ئەرێنیان  هەڵوێستی  نیشاندانى  کۆمەڵە،  لە 

لەسەر پر�سی کورد لەوەوە سەرچاوەى دەگرت، 

و  کورد  مەسەلەى  حیكمەت  مەنسوور  كە 

گرنگ  بەشێکى  بە  کوردى  جووتیارانى  خەباتى 

کۆمۆنیزمى  بزووتنەوەى  خەباتى  دانەبڕواى  و 

کۆمەڵەش  بردبوو،  ناو  ئێراندا  لە  سەرتاسەریی 

�سێ  هێڵی  هێزەکانى  لەگەڵ  یەکگرتنی  خولیاى 

شۆڕشگێڕییدا  سۆسیالیزمى  بزووتنەوەى  و 

کە  کرد،  )ی.ت.ک(  لە  وای  ئەمەش  هەبوو)6(، 

مەسەلەى کورد و تێکۆشانى نەتەوەیی بخزێننە 

یەکەمین  لە  هەر  سیمنارەکانیان،  وتارو  نێو 
دەرهاویشتەیاندا بۆ ڕاکێشانى سەرنجى دەفتەرى 

سیاسیی کۆمەڵە، پەیامێکیان ڕاگەیاند، کۆمەڵە 

مارکسییزم  کە  بێت  هێزانە  لەو  یەک  دەبێت 

لەگەڵ  هێزێکى وەک کۆمەڵە  نابێـت  ڕزگاربکات، 

جوواڵنەوەى میللى کورد و باس و خواسێکى وەک 

قەتیس  خۆی  “خودموختارى”  خۆبەڕێوەبەری 
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بدات، بەڵکو ئەم هێزە کاتێک دەبێتە ئااڵ هەڵگری 

پڕۆلیتاریاى  پێناو  لە  خەباتیان  کە  کۆمۆنیزم 

ناشارێتەوە  بۆیە  هەر  بدات،  تاو  سەرتاسەریدا 

بە مەنسوور  بەراورد  کە سەرکردایەتى کۆمەڵە 

تیۆریی  بابەتە  لە  کەمتر  هاوبیرانى  و  حیکمەت 

بەم  ڕۆچووبوون،  مارکسییزم  فیکرییەکانى  و 

کۆمەڵەیدا  ڕێبەرایەتى  هانى  )ی.ت.ک(  هۆیەوە 

حیزبەکەیاندا  دووى  کۆنگرەى  لە  وا  بابەتێکى 

بهێنە بەرباس.

لەو  کۆمەڵە  ڕێبەرانى  لە  بەشێک 
ڕووى  لە  حیزبەکەیان  کە  بڕوایەدابوون 

هاوکات  وکوڕین،  پڕکەم  بێتواناو  ئۆرگانییەوە 

لەڕووى تیۆرییەوە کەمتر شارەزابوون، ملمالنێی 

گەورەکاندا  شارە  لە  چەپەکانى  و  ڕاست  ڕەوتە 

پێشخستنی  پێناو  لە  لەبەرئەوە  هەر  نەدیبوو، 

و  وتار  بەو  بەستبوو  پشتیان  لۆجیستی  تواناى 

دەرفەتێکى  ئەمەش  )ی.ت.ک(،  باڵوکراوانەى 

هزری  بونیادى  تا  حیکمەت  مەنسوور  دابووە 

وای  ئەمەش  نیشانبدەن،  کوردستاندا  لە  نوێ 

لە کۆمەڵە کرد لە کۆنگرەى دووى حیزبەکەیان 
سەربارى  باڵوبکەنەوە،  نزیکایەتیی  بڕیارنامەی 

تۆمارێکى  لە  حیکمەت  مەنسوور  ئەوە 

شێوەى  ئاڕاستەى  توندى  ڕەخنەى  دەنگیدا، 

چەپ  جیهانى  دەربارەى  کرد  کۆمەڵە  خەباتى 

ستەمى  هەڵگرتنی  و  نەتەوەیی  جوواڵنەوەى  و 

نەتەوەیی لەسەر گەلی کورد، ڕابەرایەتییەکە�سی 
ئەگەرى  کۆمەڵە  کە  ئاگادارکردەوە  لەوە 

چونکە  هەیە،  جەماوەرى  بنکەى  لەدەستدانى 

نەیتوانیوە کۆمەاڵنى خەڵک بۆ جوواڵنەوەیەکى 

گشتگیر سەرپێ بخات)7(.
خۆی  سەرنجەکانى  حیکمەت  مەنسوور 

ئەوەى  کورد  گەلى  خواستەکانى  لەبەرەى 

خستبووەڕوو هەرچی زووترە پێکهێنانى بەرەیەکى 

ڕێکخراوەیی  یەکێتیەکى  چەشتی  لە  هاوبەش 

خێرا  پێویستییەكی  بە  حیزبی  یەکگرتنێکى  یان 

بەرەى  پێکهاتنی  کە  بەتایبەت  ناوبردووە، 

کوردستان  دیموکراتى  حیزبی  لەالیەن  هاوبەش 
بەناوی  خەڵقەوە  موجاهیدنى  ڕێکخراوى  و 

)شوراى میللى مقاوەمەت(، كە بۆ چەسپاندنى 

هاتبووە  کوردستاندا  لە  خودموختارى  شێوەى 

هەردووال،  نزیکایەتى  لە  چەشنە  ئەم  گۆڕێ، 

بۆ  کۆمەڵەى  ڕێبەرایەتى  ئەندامێکى  چەند 

مەنسوور  خودى  هاوکات،  کێشکرد،  تاران 

سەردانى  )نادر(  خوازراوى  ناوى  بە  حیکمەت 

هەوێنی  بووە  سەردانە  ئەم  دەکات،  کوردستان 

پێکهێنانى کۆمیتەیەکى هاوبەش کە پێکهاتبوون 

شەوعەیب  موهەتدى،  )عەبدوڵاڵى  لە: 

مشکى(  جەواد  شەفیعى،  جەعفەر  زەکەریایی، 

حەمید  حیکمەت،  )مەنسوور  و  کۆمەڵە  لە 

)ی.ت.ک(.  لە  داوەر(  خەسرەو  تەقوایی، 

کۆمیتەیە،  ئەم  کارى  دەرهاویشتەى  یەکەمین 
ناوى  کە  بوو  )شێرکۆ(  نامەی  باڵوکردنەوەى 

خوازراوى ”عەبدوڵاڵى موهتەدی“ بوو کە وەک 

مەنسوور  هەڵدەسوڕا،  کۆمیتەکە  وتەبێژى 
باوەڕی  ئەو  خستەسەر  کۆمەڵەى  حیکمەتیش 

کە کۆنفران�سی شە�سی لە پایزى ١٩٨١ گرێبدات، 
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چینایەتى،  خەباتى  بخشێنێتەوە  چاو  و  تێیدا 

کارنامەیەکى  چەند  هۆیەوە  بەم  نەتەوەیی، 

ڕاکێشانى  بۆ  حیکمەت  مەنسوور  پەسەندکرد، 

مەسەلەى  لەسەر  زیاتر  کۆمەڵە  سەرنجى 

بە  کوردی  گەلی  خەباتى  و  داگرت  پێی  کورد 

نەتەوەیی  زۆرداری  بە  دژ  بەرگریى  بزووتنەوەى 

دانا، بەم هۆیەوە لە کانوونى دووەمى ١٩٨٢ لە 

کوردى  بزووتنەوەى  لە  داکۆکیکردن  پەیامێکدا 

ناوبرد،  کۆمۆنیستیەکان  هێزە  بنەڕەتى  ئەرکى  بە 

کۆڵۆنیایەکى  وەک  کوردستانى  لەوەش  زیاتر 

ناوبردو ناوەڕۆکێکى ڕزگاریبەخ�سی بە  داگیرکراو 
“کارگەرى  کاتەشدا  لەم  کورددا،  بزووتنەوەى 

کۆمۆنیست” کە ئۆرگانی فەرمى حیزبەکە بوو، بۆ 

هەواڵی چاالکیەکانى پیشمەرگەکانى کۆمەڵەى لە 

ناوچە جیاوازەکانى کوردستاندا باڵودەکرەوە)8(.

کۆمۆنیستی  حیزبی  دامەزراندنى 

کۆمەڵەوە  ڕێبەرایەتى  دیدی  لە  سەرتاسەریی 

گرنگترین باس و خواسێک بوو کە ئەندامەکانى 

کێشکرد،  ڕێکخراوەکە  سێی  کۆنگرەى  بەرەو 

ناوچەی  لە   ١٩٨٢ ئایارى  یەکى  لە  سەرەنجام 

)بەردەسوور(ى سوسێنی سەردەشت کۆنگرەکە 

ژمارەیەک  و  حیکمەت  مەنسوور  بەشدارى  بە 

بەڕێوەچوو)9(،  )ی.ت.ک(  ئەندامانى  لە 

لە ڕێگەى پێشکەشکردنى  مەنسوور حیکمەت 

وتارێک، شرۆڤەى ڕەو�سی گشتی ئێران و ئەرک و 

کاریگەرێیەکانى بزووتنەوەى چەپ و مارکسیزمى 

حیزبی  پێکهێنانى  زەروریەتى  شۆڕشگێڕو 

ڕاگەیاندنى  ئەرکى  باس،  کۆمۆنیستی خستەبەر 

ڕاسپێردرا  حیزب  گشتی  کارنامەى  و  پێرەو 

لەسەر  یەکالکەرەوەیدا  بڕیارى  کۆنگرە  و 

کە  کوردستاندا  لە  خودموختارى  مەسەلەى 

وەک  بوو  کۆمەڵە  پەسەندکراوى  دەقاودەق 

ئێران  )کۆمۆنیستی  حیزبی  کوردستانى  شانەى 
ئازارى  مانگى  لە  ئەوانەشدا  لەگەڵ  حکا(،   –

١٩٨٣ یەکەمین کۆبوونەوەى هاوبەش پێکهات، 

کە بە وردى ڕۆڵ و کاریگەری کۆمەڵەى لە نێو 

کۆمەڵەیان  ئامادەیى  و  ڕووندەکردەوە  )حکا(دا 

وەک دەستەبژێری پڕۆلیتاریاى کوردیی لە پێناو 

ڕووخاندنى بۆرژوای ئێرانیدا و بارهێنانى خەباتى 

پێویستی  بە  حیزبەکەى  دامەزراندنى  چینایەتى 

پێکهاتنی  بڕیارنامەى  داڕشتنی  پاش  دانا، 

زەمینەى  ڕەخساندنى  بۆ  کۆمیتەیەک  )حکا( 

دامەزراندنى  کۆنگرەى  پێکهێنانى  ئامادەکاری 

حیزبەکە پێکهات، کە بریتیبوون لە )عەبدوڵاڵى 

موهتەدی، جەواد مشکى، شوعەیب زەکەریایی 

خەسرەو  حیکمەت،  )مەنسوور  و  کۆمەڵە(  لە 

داوەر، حەمید تەقوائی لە یەکێتی تێکۆشەرانى 

 ١٣ بەیانێکى  کۆمیتەیە  ئەم  کۆمۆنیست(، 

ماددەیى بەناوى هەردووال وەک ڕێکەوتنی کۆتایی 

مارکسییە  هێزە  باقی  لە  داواش  و  باڵوکردەوە 

یەکەم  هەنگاوى  وەک  کرد  شۆڕشگێڕەکان 

یەکگرتووى  بەرەى  لە  و  هەماهەنگبن  هاوکارو 

مانگى  لە  شێوەیە  بەم  ئێرانیدا،  کۆمۆنیستی 

تەشکیالتى  و  سیاسیی  کارنامەى   ١٩٨٣ ئابی 

)حکا( باڵوکرایەوەو وەک بەرەیەکى کۆمۆنیستی 

ئێرانى)10(.
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كاریگەریی مەنسوور حیكمەت لە نێو 

دامەزراندنی حیزبی كۆمۆنیستی ئێران و 

بنكۆڵكردنی كۆمەڵەدا

دامەزراندنى  لە   ١٩٨٣ ئەیلولی  ٢ى  لە 

بە  کۆمەڵە  و  )ی.ت.ک(  یەکگرتنی  بە  )حکا( 

هاوکارى چەند گرووپ و ڕێکخراوێکى چەپ لە 

سەرەتاى  لە  گەیشت،  ئاکام  بە  کوردستاندا 

حیکمەت  مەنسوور  حیزبەکە،  دروستبوونى 

سەرەکیەکانیدا  پایە  دامەزراندنى  لە  چاالکانە 

ڕێکخستنی  لە  هەر  هەبوو،  گەورەى  ڕۆڵی 

شانەو ئۆرگانە کرێکارییەکان، هەر لە نووسین 

و باڵوکردنەوە تیۆرییەکان، کاراکردنى دەزگاکانى 

بۆ  ئاڕاستەکردنى خەباتى سیاسیی  ڕاگەیاندن، 

کارو چاالکی چەکداریی، گرێدانى خەباتى شاخ 

و شار، ڕاگەیاندن و داڕشتنی تیۆریی مارکسیزمى 

پەیوەندییەکانیان  ڕێکخستنی  و  شۆڕشگێڕی 

لەگەڵ هێز و الیەنەکانى تر، ئامادەکردنى ژنان 

مافی  و  سیاسیی  خەباتى  لە  بەشداریکردن  بۆ 
یەکسانى لە نێو ڕێکخستنەکاندا، هەتا ئاگادارى 

وردى جموجوڵی پێشمەرگەکانی دەکرد)11(.

باسکردن و پێکهێنانی )حکا( یەکێکی دیکە 
بووە لە باسەکانی کۆنگرە، دواتریش وەک بڕیاری 

حیکمەت  مەنسوور  پەسەندکراوە،  کۆنگرە 
خۆی  بیروڕای  وتارێک،  پێشکەشکردنی  بە 

هاوبە�سی  “بەرنامەی  ڕایگەیاند:  خستەڕوو، 

حیزب  ناوەڕۆکی  بە  دەتوانیین  ئێمە،  و  کۆمەڵە 

لەسەر  ڕەزامەندی  کۆنگرە  داواکارم  دایبنێین، 

پەسەندکردنی  دەرببڕێت،  بەرنامەیە  ئەم 

و  نییە  کارمان  کۆتایی  بەرنامەیە،  ئەم 

ئێمە  دەستپێدەکات،  تازە  ئێمە  کاری  بەڵکو 

کرێکار  چینی  خەباتی  بەرەوپێشبردنی  لەپێناو 

هاوبەشیی  بە  کۆمەڵە  دواجار  تێدەکۆشین”)12(. 

داڕشتو  بەرنامەی)حکا(یان  )ی.ت.ک(،  لەگەڵ 

بە  بوو  پەسەندکراو  بەرنامەیە  ئەم  دواتریش 

بەرنامەی )حکا(. 

ئەندامی  بە  کەس   36 کۆنگرەدا  لە 

 31 کە  دەستنیشانکران،  دامەزرێنەری)حکا( 

کەسیان ئامادەی کۆنگرە بوون، 5 کەس لەوانە 

نەیانتوانیوە  تایبەتییەوە  هەلومەرجی  بەهۆی 

کەسیان   4 بکەن،  کۆبوونەوەکان  بەشداریی 

ئامادەبووی  ئەندامانی  بە  داوە  دەنگیان 

دیاریکراون. هەر  ئەندامی کۆنگرە  بە  و  کۆنگرە 

وەک  موهتەدی  عەبدوڵاڵی  کۆنگرەیەدا  لەم 
سکرتێری  وەک  عەلیزادەش  و  )حکا(  سکرتێری 

کۆنگرەیە  لەم  کۆمەڵە  هەڵبژێراون.  كۆمەڵە 

گوڕانکارییانەی  ئەو  سەرەڕایی  بەدواوە، 

ژێر  کەوتە  لەهەمانکاتدا  بەسەریداهات، 
بیروبۆچوونی )ی.ت.ک(و زیاتر هەوڵەکانی خۆی 

کرێکاران  بە  بایەخدان  و  چینایەتیی  پر�سی  لە 

چڕکردەوە، پر�سی کرێکارانی بە پر�سی سەرەکیی 

هەربۆیە  دانا،  کوردستان  کۆمەڵگەی  ناو 

و  کرێکاران  وشیارکردنەوەی  بۆ  هەوڵەکانی�سی 

زەحمەتکێشان و هاندانیان بۆ هاتنەناو )حکا( 

خستەگەڕ، کۆمەڵە بەم تێڕوانین و هەوڵەیەوە 

مەسەلەی  لە  کوردی  کرێکارانی  زیاتر 

ناسیۆنالیستی دوورخستەوە، هەوڵیدا سەرنجی 
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جۆرێک  بە  ڕابکێشێت،  کرێکاران  بەالی  زیاتر 

لە کوردستان، هەمیشە خۆیان بە بەشێک لە 

چارەنوو�سی  و  دابنێن  ئێران  لە  هاوچینەکانیان 

خۆیان بەوانەوە گرێبدەن)13(.

لەم  ڕێبەرەکانی  لە  زۆرێک  و  کۆمەڵە 

کاریگەریی  کەوتنەژێر  بەدواوە  قۆناغە 

هاوبیرەکانی،  و  حیکمەت  مەنسوور  بیروڕاکانی 

بە  نەتەوایەتییان  مەسەلەی  ئەمانیش  کە 

بەتایبەتی  سەیرکردووە،  بایەخ  کەم  شتێکی 

سەبارەت  کە  حیکمەت،  مەنسوور  خودی 

دەڵێت:  کرێکاران  چینی  و  نەتەوەیی  پر�سی  بە 

و  ناسیۆنالیزم  نییە،  نیشتیمانیان  “کرێکاران 

ئینتەرناسیۆنالیزمی کرێکاری، ناکۆکیی ئاشکراو 

ناکرێت  هەیەو  یەکتردا  لەگەڵ  ڕەهایان 

تێهەڵکێش بکرێن، ناسیۆنالیزم بیرێکی بۆرژوایە، 

و  چینایەتیی  و  هۆشیاریی  خۆ  لەبەردەم  کە 

ڕێگرە،  کرێکار  چینی  ئینتەرناسیونالیستی 

میللییەکان  سنوورە  سڕینەوەی  بۆ  کۆمۆنیزم 

میللییەکان  ناسنامەی  هەڵوەشانەوەی  و 

لە  قەومی  ناسیۆنالیزمی  تێدەکۆشێت، 

سووکترین شێوەکانیدا، ئااڵهەڵگری مەسەلەی 

میللییە”)14(.

بیروڕای ڕەخنەگرانە لەبارەی شكستی 

كۆمەڵە لە نێو حیزبی كۆمۆنیستی ئێران

زۆر  لەالیەن  پێکهێنانی)حکا(،  بە 
تری  سیاسییەکانی  هێزە  و  لەکەسایەتیی 

توند  ڕەخنەیەکی  ڕووبەڕووی  کوردستانەوە 

پێکهێنانی  دژی  شێوەیەک  بەهەموو  بووەوە، 
هۆکاری  دەبینرا  وا  چونکە  بوون،  )حکا( 

مەسەلەی  لە  کۆمەڵە  دوورکەوتنەوەی 

)حکا(و  پێکهێنانی  بەهۆی  نەتەوایەتیی 

کۆمەڵەدا،  بەسەر  )ی.ت.ک(  بیری  زاڵبوونی 

جەالل  حوسەینی،  عیزەدین  شێخ  لە  هەریەک 

تاڵەبانی، )حیزبی دیموكرات(یش دژی یەکگرتنی 

جگە  بوون)15(،  )حکا(دا  پێکهێنانی  و  کۆمەڵە 

کۆمەڵە  هەنگاوەوە  ئەم  بەهۆی  لەوانەش 

پەیوەندییەکانی لەگەڵ )ی.ن.ک( بە  پێکهێنانی 

پێشوو  وەک  هەردووال  پەیوەندییەکانی  )حکا(، 

نەمایەوە.

دیارکانی  کادیرە  کۆنگرەیەدا  لەم 

)ی.ت.ک(، دەستیان بەسەر)حکا(دا گرتووەو 

بە  بوو  حیکمەت،  مەنسوور  لەئەنجامدا 

سکرتێری ئەم حیزبە، دواجار لەم کۆنگرەیەدا 

چارەنوو�سی  بەخاوەنی  بوون  )ی.ت.ک( 

هەستی  لە  الوازەی  بەشە  ئەو  کۆمەڵەو 

نەتەوەیی، کە لە نێوان هەندێک لە ئەندامانی 

و  هێرش  بەر  کەوتە  مابووەوە،  کۆمەڵەدا 

پێکردن)16(. سوکایەتی 

 ٣٠ دواى  لە  عەلیزادە  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

ناچێتە  یاداشتەکانى  تۆمارکردنى  لە  ساڵ 

ئەوەى  سەربارى  )حکا(،  شکستەکانی  ژێربارى 

سەبارەت  ناکات،  خراپیان  مامەڵەى  لە  نکۆڵی 

بە پێکهێنانی )حکا( هەڵوێستی ئێستای دەڵێت: 
“من نکۆلی لەوە ناکەم، کە چاالکانە بەشداری 

بە  تەنانەت  کردووە،  )حکا(م  پێکهێنانی 
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یەکێک لە شانازییەکانی ژیانی سیاسیی دەزانم 

پرۆسەی  لە  دەزانم، کە  ئەوەش  و هەرچەندە 

هەڵسوکەوت  باشتر  دەمانتوانی  پێکهێناندا 

بکەین و پالنی ڕێکوپێک تری بۆ دابڕێژین”)17(. 

ڕەخنەى  مایەی  بووە  هەڵوێستە  ئەم 

لە  ڕۆڵیان  کەسانەى  لەو  بەشێک 

لەمبارەیەوە  هەبووە،  )حکا(دا  دروستکردنى 

دوو ڕەوتى دژ بەیەک لە نێو کۆمەڵەدا هاتۆتە 

دژ  کە  سۆسیالیستی  چەپی  ڕەوتێک  ئاراوە، 

شوێن  کەوتنە  کوردی،  ناسیۆنالیزمى  بە 

نەتەوەیی  ڕەوتێکى  لەگەڵ  چینایەتى،  خەباتى 

بە  بوون،  کوردایەتى  بیرى  هاوسۆزی  کە 

وێنا  بۆ  دەکران،  تۆمەتبار  ناسیۆنالیست 

هەرچەندە  ناوبراو  زەکریایی،  شوعەیب 

بەاڵم  )حکا(،  پێکهێنانی  لە  هەبووە  ڕۆڵی 

دەهێنێت،  حیزبە  لەم  واز  ماوەیەک  پاش 

وەک  کە  موهتەدى  عەبدوڵاڵی  هەروەها 
بەرچاوى  ڕۆڵی   ، )حکا(  سکرتێری  یەکەمین 

بە  )حکا(  دامەزراندنى  )حکا(دا،   لە  هەبووە 

ناودەبات،  کورد  دۆزی  و  کۆمەڵە  شکستی 

حیزبێکمان  ”ئێمە  دەڵێت:  لەمبارەیەوە 
کرێکارى  چینێکى  نوێنەرایەتى  کە  پێکهێنا، 

نەدەکرد،  کۆمەاڵیەتى  بزووتنەوەیەکى  و 

نەبوو،  کۆمەاڵیەتى  و  کرێکارى  بناغەیەکى 

ناتوانێت هیچ بۆشاییەک  بەاڵم دەرکەوت کە 

بووە  نەکردو  گەشەیەکى  هیچ  پڕبکاتەوە، 

کۆمەڵەش،  گەشەکردنى  لەبەردەم  لەمپەر 

)حکا( شتێکى زیاد بوو“ .

مەنسوور حیكمەت و  ناکۆکیی و شەڕی نێوان 

کۆمەڵە و حدکا

سیاسیی  ناکۆکییە  سەرهەڵدانى  پاش  لە 

و  )حدکا(  و  کۆمەڵە  نێوان  فیکرییەکانى  و 
ئاگری  چەکداریی،  شەڕی  بۆ  سەرکێشانى 

هەڵگیرساو  کۆمەاڵیەتى  و  چینایەتیی  شەڕى 

پەرەیسەند،  کوردستاندا  تەواوى  لە  شەڕەکە 

بەتایبەت لە ساڵی ١٩٨٤ز هەردووال لە ناوچەی 

ساڵ  �سێ  شەڕێکى  هەوێنی  بووە  کە  هەورامان 

میللیگەرایی  بزووتنەوەى  نێوان  لە  نەبڕاوە 

کوردیدا، ئاشکرابوو )حکا( زیاتر بوارى دەدا بە 

بە  چینایەتییەو  ملمالنێ  ئەو  یەکالکردنەوەى 

یەکێک لە بنەما خێراو سەرپێکانى خۆی دادەنا، 

کردبوویەوە،  شەڕەکە  بۆ  بوارى  ئەمەش  هەر 

بوو،  دژڕەوو  بەرەى  دوو  چینایەتیی  شەڕی  بە 

مەنسوور  دەدایەوە،  لێکی  کوردستاندا  لە  کە 

دوو  نێوان  دەرگیری  بە  شەڕەى  ئەم  حیکمەت 

نوینەرایەتى  یەکیان  کە  ناوبرد،  کوردیی  هێزى 

کە  کوردییە  وردەبرژواى  و  ناسیۆنالیست 

)حدکا(  پێشڕەوى دەکات، هەرچی هێزى دووەمە 

لە کۆمەڵەدایە کە نوێنەرى چینی بەشمەینەت 

کۆمۆنیستیەو  و  چەپ  زەحمەتکێشانى  و 

دیدگاى نوێی بۆ بزووتنەوەى کوردیی پێیە)18(.

بە  کە  کۆمەڵە  نوێیەی  تێڕوانینە  ئەم 

ناکۆکییەکانى  هاتەکایەوە،  )حکا(  دروستبوونى 

و  تیۆری  ڕووى  لە  ڕادەیەک  بە  )حدکا(  لەگەڵ 

فیکریی و لە بارى کرداریی و چەکدارییەوە تەنها 

لە کوردستاندا  لە چوارچێوەى دژایەتى )حدکا( 
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و  عەلیزادە  بۆچوونەى  ئەم  چونکە  بوو، 

دەبوو  بێت،  ڕاست  ئەگەر  حیکمەت  مەنسوور 

تێهەڵچوونى  ئاستی  گەیشتە  کە  ناکۆکییە  ئەم 
چەکدارى دەبوو بەرامبەر بە هێزو الیەنەکانى ترى 

کوردستانیش هەمان هەڵوێستیان هەبووایە، بۆ 

فیداییەکان،  چریکى  وەک  هێزێکى  لەگەڵ  وێنە 

ڕادیکاڵ  چەپی  هەردووال  ئەوەى  لەگەڵ  کە 

بەاڵم  بوون،  جیاواز  لێک  تەواو  بەاڵم  بوون، 

پەیوەندییەکى  چریک  کۆمەڵەو  ئەوەش  لەگەڵ 
ڕێکخراوی  یەکەمین  چریک  هەبوو،  باشیان 

سەرانسەری بوو، کە ژمارەیەک لە ئەندامەکانی 

ڕەوانەی کوردستان کردو )شاخەی کوردستان(

پەیوەندیەکانی  کۆمەڵەش  دامەزراند،  یان 

لەگەڵیان باش بووەو پێکەوەش لە ڕووداوەکانی 

شەڕی نەورۆزی خوێناوی سنە بەشداربوون، بە 

شۆڕش(یان  کاتی  )شورای  هەردووال  هاوبە�سی 

ئیلهامیان  کە  )حکا(  کاتەدا  لەم  دامەزراند)19(، 

لە بۆچوونەکانى مەنسوور حیکمەت وەردەگرت 

کۆمەڵە  دژایەتى  )حدکا(  کە  بڕوایەدابوون  لەو 

دەکات و هەنگاو بۆ دژایەتیکردنى ناسیۆنالیست 

ئاڵوگۆڕ  پاشکەوتوو  ڕەو�سی  و  ئاین  لە  ڕەخنە  و 

نەریتی خەباتى پێشمەرگایەتى دەگرێت، هەر  لە 

لە بزووتنەوەکەیدا  ئاڵوگۆڕە  ناتوانێت ئەم  بۆیە 

تەشکیالتى  ناتوانێت کۆمەڵە وەک  و  قبوڵبکات 

)حکا( لە کوردستاندا تەحەمولبکات، لێرەشەوە 

مەنسوور  بۆچوونەکانى  لە  وردبوونەوەى  بە 

)حدکا(  شەڕی  لەسەر  هەڵوێستیان  حیکمەت 

دەخەینەڕوو:

کە  بۆچوونەى  ئەو  لەسەر  یەکەم: 

دەدوا  لێی  ڕاشکاوانە  حیکمەت  مەنسوور 

ئۆپۆزسیۆنیشدا  لە  بۆرژوایەتى  تەنانەت  کە 

ڕاستیە  لەو  هیچی  ئەمانەش  نییە،  پەسەند 

الیەن  هەردوو  ناکۆکی  کە  نەدەشاردەوە 

لە  دەرکەوتنی  لە  بەر  سااڵنى  لە  ڕیشەکەى 

لە  کۆمەڵە  بەهێزبوونى  چونکە  کوردستاندا، 

دژە  چەپی  باڵی  وەک  دەرکەوتنی  و  کوردستاندا 

ڕاستی )حدکا(، ئەو ڕاستیە تاڵە بوو کە )حدکا(

لە  سەرنجدان  بە  بەاڵم  پەرێشانکردبوو،  ی 

و  ڕێکخراوەى  هەڵسوڕانى  و  فیکریی  ناکۆکی 

بزووتنەوەى  نێو  ناکۆکیەکانى  بەرینبوونەوەى 

ئەم  هەر  کوردستان،  ڕۆژهەاڵتى  لە  کوردیی 

ناکۆکیانەش بوو سەری کێشا بۆ شەڕێکى ماوە 

درێژ کە زیانگەلێکى بێ شومارى لە بزووتنەوەى 

کوردیی لە ڕۆژهەاڵتى کوردستان خستەوە.

مەنسوور  ئەوانەش  وێڕاى  دووەم: 

و  ئۆرگانەکان  ڕێکخستنی  بارى  لە  حیکمەت 

لەگەڵ  ناکۆکی  کەوتە  تەشکیالتەوە،  کارنامەى 

کە  تایبەت  بە  کۆمەڵە،  ڕێبەرایەتى  لە  بەشێک 

پێشنیارى تیۆریی کادێرەکانى هێنایە گۆڕ، بەوەى 

کە کۆمەڵە کادیرێک بتوانن بڕیار لەسەر ئەرک 

و کارى تەشکیالتی حیزب بدەن نەک جەماوەر، 
کادێری  بەمەش  و  لێکەوتەوە  ناڕەزایى  ئەمەش 

سێیەم  ڕێکخراوی  دەبوو  )ی.ت.ک(  و  کۆمەڵە 

ڕێکخراوەکەوە،  هەردوو  لەسەر  پێکبێنن 

نێو  لە  سەرەتاى  ناڕەزایەتییەکى  ئەمەش 

ڕیزەکانى حیزبەکەدا چەسپاند.
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کۆنگرەى شە�سی کۆمەڵە و چەکەرەکردنى 

ناکۆکیی تیۆریی لە ڕیزەکانى )حکا(دا 

سەرەتای  کۆمەڵە،  شە�سی  کۆنگرەى 

کۆمەڵە  ڕێبەرانی  نێو  ناکۆکییەکانی  دەرکەوتنی 

عەبدوڵاڵ  نێوان  ناکۆکیی  بەتایبەتی  )حکا(و  و 

مەنسوور  عەلیزادەو  ئیبراهیم  و  موهتەدی 

موهتەدی  عەبدوڵاڵ  بووە،  حیکمەت 

لە  ڕۆڵێکی  هیچ  کەوا  بەوەدەکات،  ئاماژە 

بووە  یەکێک  کاتێکدا  لە  نەبووە،  کۆنگرەدا 

کۆمەڵە،  سیاسەتی  و  خەت  لەداڕێژەرانی 

جگەلەوە ناوبراو ڕەخنەی لە کۆنگرەی شەش 

نەتەوایەتی  مەسەلەی  بە  سەبارەت  گرتووە، 

کۆنگرەی  لە  نەتەوایەتی  دەڵێت:”مەسەلەی 

)حکا(  وتاری  فەرامۆشکراوە،  شەشەوە 

نە  شەش  کۆنگرەی  کۆمەڵەو  بەسەر  زاڵبووە 

ئەوکاتی  خەتی  نە  کردووە  فۆرمەڵەمان  ئێمە 

کۆمەڵەش بووە”. 

ئەم  بەرامبەر  لە  عەلیزادە  هەرچی 
کاری  دەڵێت:”  دا  موهتەدی  ڕەخنەیەی 

پلینۆمێکی  لە  شەش  کۆنگرەی  سەرەتای 

کۆمیتەی ناوەندیی کۆمەڵە لەشاری سلێمانی، 

بە بەشداریی عەبدوڵاڵ موهتەدی و مەنسوور 

موهتەدی  جێبەجێکراوە،  حیکمەت 

بەرامبەر  موخالیفی  ڕای  پلینۆمەدا  لەم 

بڕیارنامەکان  لە  کام  هیچ  ڕەشنوو�سی  بە 

بووە،  بێدەنگ  ...تاڕادەیەک  دەرنەبڕیوە 

کەوتووتە  مانگ  شەش  دوای  موهتەدی 

شەش  کۆنگرەی  هەموو  پشتگیری  و  نووسین 

دەکات و تەنانەت ڕەخنە لە کۆمیتەی ناوەندیی 

پێویست  ئەندازەی  بە  کە  دەگرێ،  کۆمەڵە 

نەچووەتە  کۆنگرە  خەتی  لەسەر  بەکردەوە 

پێش”)20( .

کە  ناکات  لەوە  ئینکارى  دەربڕینە  ئەم 

الوازبووە،  بەتەواوى  بەدواوە  لەوە  کۆمەڵە 

عەلیزادە  ڕاستیەیە  ئەو  دەرخستنی  وێڕاى 

ئەم  بنەڕەتییەکانى  فاکتەرە  دەرخستنی  بێ 

ئەوەى  بارى  ژێر  ناچێتە  بەاڵم  الوازبوونە، 

لە  )حکا(وە  پێکهێنانی  بەهۆی  کۆمەڵە  کە 

1983داو گوڕانکاری نێوخۆیی ناو ڕێکخراوەکە 

عێراق-ئێران  جەنگی  و  ئێران  بارودۆخی  و 

1986 بەدواوە،  الوازبووە، بەجۆرێک لە ساڵی 

هەرچەندە )حکا( دانى بە ڕەواى دۆزی 
کورد و زەروریەتى البردنى پر�سی نەتەوەیی 

ناوە، بەاڵم ئەمە تەنها لە چوارچێوەى 
دروشمدا بووە و هەنگاوى کردارى بۆ 

نەناوە، بگرە ئەندامە فارسەکانى زیاتر لە 
کوردستان و کۆمەڵە ئێرانى بوونى خۆیان 

نیشانداوە
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کۆمەڵە،  کاریگەریی  و  پێشمەرگایەتی  چاالکیی 

وێرانکاریی  شەڕی  ئەوەى  وێڕاى  کەمبووەوە، 

کۆمەڵەو  چاالکیی  کۆمەڵە،  )حدکا(و  نێوان 

کوردستان  ڕۆژهەاڵتی  لە  کوردایەتیی  خەباتی 

الوازکرد، بەجۆرێک هەردوو حیزب نەیانتوانی 
بەهۆی  کە  سیاسییەی،  بۆشاییە  لەو  سوود 
وەربگرن  دروستببوو  عێراق-ئێرانەوە،  جەنگی 

بەرەیەکی  و  نەیانتوانی ڕیزەکانیان یەکبخەن  و 

هۆکارەکانی  لە  یەک  پێکبهێنن)21(،  یەکگرتوو 

تری الوازبوونی کۆمەڵە، کاتێک  بوو بە )حکا(، 

درێژەدان بەخەباتی سیاسیی و نەتەوەیی لەژێر 

لە  سەرکەوتنی  هۆی  نەبووە  دروشمەدا،  ئەم 

خەباتدا، چونکە مەسەلەی کورد و کرێکاران 

تایبەتمەندیی  کوردستان  زەحمەتکێشانی  و 

البردنی  کورد،  سەرەکی  پر�سی  و  هەیە  خۆیان 

مافی  بەدەستهێنانی  و  نەتەوەیی  ستەمی 

چارەنووسە. دیاریکردنی 

دۆزی  ڕەواى  بە  دانى  )حکا(  هەرچەندە 

نەتەوەیی  پر�سی  البردنى  زەروریەتى  و  کورد 

چوارچێوەى  لە  تەنها  ئەمە  بەاڵم  ناوە، 

دروشمدا بووە و هەنگاوى کردارى بۆ نەناوە، 

کوردستان  لە  زیاتر  فارسەکانى  ئەندامە  بگرە 

نیشانداوە،  خۆیان  بوونى  ئێرانى  کۆمەڵە  و 
بەناوى  )حکا(  ڕێبەرانى  لە  یەکێک  نموونە  بۆ 

)هەر  بەناوى  وتارێکیدا  لە  داوەر  خەسرەوى 

دامەزراندنى  شوراکان(،  دەسەاڵتى  بژی 

بەفەرمى  کوردستانى  سەربەخۆی  دەوڵەتێکى 

ئەندامە  لەالیەن  توندى  بە  بەاڵم   ،)22( ناساند 

ئاشکرا  بە  لێگیراوە،  ڕەخنەى  فارسەکان 

)حکا(  دەبێت  کە  دەرخستووە  ئەوەیان 

کۆمەڵە  و  پەرەپێبدات  چینایەتى  تێکۆشانى 
ڕیزى  بیهێنە  دەرێ،  بێننە  بۆرژوایی  خەیاڵی  لە 

پێناو  لە  و  کۆمۆنیستییەکان  هێزە  خەباتى 

پرۆلیتاریادا گیان بەخت بکات.

گشتی  ڕەو�سی  خراپبوونى  لەگەڵ 

ملمالنێی  لە  نوێ  قۆناغێکى  کوردستان، 

سەریهەڵداوە،  )حکا(  ڕیزەکانى  لەنێو  تیۆری 

حیکمەت،  مەنسوور  لەالیەن  بەتایبەت 

)ئازادىن  بەناوى  نوێی  دروشمگەلێکى  کە 

گۆڕی  هێنایە  کرێکارى(  حکومەتى  یەکسانى، 

بۆرژوایی  ڕەوتى  بوونى  بەهێز  پاساوى  بە   ،)23(

دژبە  ئیسالمى  کۆمارى  کە  ناسیۆنالیستی  و 

دروشمە  ئەم  ئامانجى  کۆمۆنیستەکان، 

لەگەڵ  بوو  )حکا(  دژایەتیکردنى  تاکتیکیە 

ناسیۆنالیست  تێڕوانینیدا  لە  کە  هێزانەى  ئەو 
سەیری  کۆنەپەرست  هێزێکى  وەک  بوون، 

بەرەو  )حکا(ى  ناکۆکیە  ئەم  دەکردن، 

کێشکرد،  کۆمەڵە  پێنجەمى  و  دوو  کۆنگرەى 

مالومەى  ناوچەی  لە   ١٩٨٦ ئازارى  ٢ى  لە 

تێبینی  ئەوەى  کوردستان،  باشووری 

لە  ئازادکراو  ناوچەی  کۆنگرەیە  لەم  کرا، 

بەاڵم  نەمابوو،  کوردستاندا  ڕۆژهەاڵتی 

کۆمەڵە  چاالکییەکانى  کارو  هەڵسەنگاندنى 

ناسێنراوەتەوەو  )حکا(  کوردستانى  لقی  وەک 

تایبەت  حیزبە  ئەو  ناوەندى  کۆمیتەى  ڕاپۆرتی 

لە  چاالکییەکانیان  هەڵسەنگاندنى  بە 
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کوردستان باسکراوە، ڕوخسارى سەرەکى ئەم 

)حکا(  فارسەکانى  ئەندامە  زاڵبوونى  کۆنگرەیە 

کۆمەڵەش،  تەنانەت  حیزبەکەو  بەسەر  بوو 

بووە  حیکمەت  مەنسوور  کە  بەتایبەت 

مەنسوور  لەوەش  جگە  )حکا(،  سکرتێری 

بۆ  دەروازیەکى  کۆنگرەیە  لەم  حیکمەت 

کردۆتەوە،  خۆی  بۆچوونەکانى  سەپاندنى 

واى  و  پێکرد،  دەستی  زۆر  ڕەخنەگەلێکى  بە 

دژایەتى  بۆ  خەبات  ئیدى  پێویستە  کە  دەبینی 

جدى  بە  ناسیۆنالیستی  و  بۆرژوازیەت 

بەرپاکردنى  بۆ  هەولەکانیان  و  بدەنێ  دەست 

لەبارەى  بکەنەوە،  چڕ  کرێکارى  شۆڕشێکى 

خەباتى  کە  ڕایگەیاند،  کوردستانیشەوە 

تێکۆشانى  لە  کوردستان  گەلی  سااڵى  چەند 

بزووتنەوەى  جیاناکرێتەوە،  کۆمۆنیستی 

ئەزموونن،  یەک  کۆمەڵە  و  شۆڕشگێری 

بەرچاو  کۆمۆنیزمى  لەگەڵ  یەکانگیری  بەاڵم 

ناکەوێت)24(.

ناوخۆیانەى  گۆڕانکارییە  ئەو  ئەنجامى  لە 

و  فارسەکان  ئەندامە  زاڵبوونى  و  )حکا(، 

بریارەکانى  بەسەر  حیکمەت  مەنسوور 

حیزبەکەدا، ئەم حیزبەى ڕووبەڕووى چەندین 

ئەندامانى  تەواوى  چونکە  بووەوە،  گرفت 

کوردستاندا  لە  )حکا(  ناوەندى  کۆمیتەى 

هیچ  خاوەنى  کۆمەڵە  لە  جگە  حکاش  بوون، 

حیکمەت  مەنسوور  نەبوو،  ڕێکخستێک 

نەتەوەیی  و  چینایەتی  کێشەى  ڕووبەڕووى 

بۆیەوە، هەر بۆیە ئەم سەرکردایەتیە لە ئاست 

لەهەمان  نەبوون،  کوردستاندا  کێشەکانى 

ناوخۆییانەى  گۆڕانکارییە  ئەو  بەهۆی  کاتدا 

)حکا( لە پاش سالی ١٩٨٧ز و جەنگى ئێران – 

عێراق و هێرش  وپەالمارەکانى کۆمارى ئیسالمى 

بۆ سەر کوردستان، بەردەوامى شەڕی ناوخۆ 

تر  هۆی  چەندین  ئەمانەو  و  )حدکا(  لەگەڵ 

)حکا( یان بەرەو الوازى برد.

پەرتبوون لە ڕیزەکانى حکا و دروستبوونى 

ڕەوتى کۆمۆنیزمى کرێکاریی

گرفتەکانى  کێشەو  ئەوانەشدا  لەگەڵ 

لە  کاتێکیش  دەبوونەوە،  قوڵتر  دەبوو  تا  )حکا( 

پلنیۆمى  سلێمانى  شارى  لە  ١٩٨٨ز  ئایارى  ٧ى 
کاریگەرى  ژێر  لە  بەسترا،  ناوەندى  کۆمەیتەى 

کۆمەڵە  )حکا(،  ڕێبەرایەتى  بۆچوونەکانى 

لە  ناسیۆنالیزمى  دژایەتى  و  الوازکردن  بڕیارى 

ئەرک،  کردە  کوردستان  پارچەکانى  هەموو 

بە  بونیادنا،  لەسەر  )حکا(�سی  ستراتیجی  و 

’’تێکۆشانى ئێمە بەشێکە  ڕوونیش ڕایانگەیاند: 

بۆ  ئێرانی،  کۆمۆنیزمى  گشتی  تێکۆشانى  لە 

حکومەتى  دامەزراندنى  پرۆلیتاریاو  ڕێکخستنی 
شۆڕشگێڕی  بزووتنەوەى  دەبێت  کرێکارى، 

خەباتى  لەگەڵ  نزیکى  پەیوەندییەکى  کورد 

وورد  بە  هەبێت“)25(.  ئێرانیدا  سەرانسەری 

ژێر  لە  دەردەکەوێت  بۆچوونە  لەم  بوونەوە 

هێزێکى  وەک  کۆمەڵە  ئەرکەدا  ئەم  ڕۆشناى 
سەنگەرى  لە  کوردی  پرۆلیتاریاى  بەرگریکارى 

)حدکا(  لەگەڵ  ناوخۆی  شەڕی  ناسیۆنالیزمیدا 
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وێراى  پێدا،  درێژە  ناسیۆنالیزم  نوێنەرى  وەک 

ئاشکرابوونى  سەرەتاى  پلنیۆمە  ئەم  ئەوەش، 

بوو،  )حکا(  ڕیزەکانى  نێوان  ناکۆکییەکانى 

بەتایبەت کە عەبدوڵاڵی موهتەدى لە کۆنگرەى 

مەنسوور  ئاراستەى  توندى  ڕەخنەى  شەشدا 

دەستیانگرتووە  کە  بەوەى  کردووە،  حیکمەت 

بەسەر کۆمەڵە و )حکا(دا، هەروەها ناکۆکیەکى 

)حکا(  کە  بوو،  کۆنگرە  بڕیارنامەى  لەسەر  تر 

ناسیۆنالیستی لەگەڵ هێزەکانى  ڕێگەى دژایەتى 

دی درێژە پێدەدا، لەمە بەدواوە کێشەى کوردی 

کردە کێشەیەکى الوەکى.

ملمالنێی  قۆناغی  دوا  بە  لێرەشەوە 

)حکا( تری  ڕێبەرانى  و  حیکمەت  مەنسوور 

حیکمەت  مەنسوور  هاوبیرانى  ئاراوە،  دێتە 

چەپی  باڵی  وەک  کۆمەڵە  بڕوایەدابوون،  لەو 

لە  قوڵى  ڕەخنەى  کوردیی  بزووتنەوەى 

لەسەر  بەوەى  نەبووە،  کوردی  ناسیۆنالیزمى 

بەم  دەکرد،  کاری  کالسیکیە  نەریتە  ئەو 

هۆیەش ڕێبەرانى کۆمەڵە بەهۆی بن بەستیان 
لە دیدگاى پۆپۆلیستی مارکسیزمى شۆڕشگێڕی 

حیکمەت  مەنسوور  بەاڵم  بوونەتەوە،  نزیک 

شۆڕشگێڕ،  مارکسیزمى  لە  ڕەخنەگرتن  بە 

بەوەى  ڕەخنە،  بەر  دایە  ناسیۆنالیزمى  پاشان 

بە  هەرگیز  کرداریدا  بارى  لە  مارکسیزم  کە 

لێرەوە کۆمەڵەى  نییە، ئیدى  ناسیۆنالیزم ڕازى 

ڕاستڕەو  هێالنەى  و  ناسیۆنالیست  گەرایی  بە 

ئایدلۆژیاى  نفوزی  کە  پێیوابوو  ناودەبرد، 

هەر  نەبوو،  خاشەبڕ  هەرگیز  سونەتى 

تێزەکانى  باڵوکردنەوەى  ڕێگەى  لە  بۆیە 
دژی  توند  شێوەیەکى  بە  کرێکاریی  کۆمۆنیزمی 

ناسیۆنالیزم  دەوەستا،  نەتەوەیی  مەسەلەی 

هەیە،  ئاشکرایان  ناکۆکی  ئینتەرناسیۆنال  و 

بۆرژواییە،  ئایدۆلۆژیاى  ناسیۆنالیزم 

میللیەکان  سنوورە  سڕینەوەى  بۆ  کۆمۆنیزم 

نەتەوەیی  ناسنامەى  هەڵوەشاندنەوەى  و 

ڕایدەگەیەنێت:  لێرەشەوە  تێدەکۆشێت، 

نێو  لە  قەوگەرایی  و  قەومى  ’’ناسنامەى 

ملیۆنان ئێرانیدا هیچ پێناسەیەکى نییە، ڕیشەو 

ئامادەى  کۆمەڵگەش  نییە،  بەهێزی  زەمینەى 

هەرچەندە بۆچوونەکانى مەنسوور 
حیکمەت بە توندى لەالیەن بەشێک لە 
کادێرانى کۆمەڵەوە بەرپەرچدراوەتەوە، 

بە ڕەخنەگرتن لە مارکسیزمى شۆڕشگێڕ 
هێڵی سیاسیی لەگەڵ ڕێبەرانى )حکا( 

جیاکردەوە، ئیدی ڕەخنەکانى مەنسوور 
حیکمەت تەنها دژ بە ڕەوتى ناسیۆنالیزمى 
کۆمەڵە نەبوو، بەڵکو ڕەخنەى وردى لە 

کارنامەى کۆمەڵە دەگرت
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کۆنەپەرستانەى  هێر�سی  لە  بەرگریکردن 

نە  کراوە  ڕیشەکێش  نە  بەاڵم  نەتەوەگەرایین، 

کۆمۆنیزمى  ئیدی  وەستاوە،  دژی  لە  کۆمەڵگە 

پاشەکشێیە  ئەم  بەرامبەر  لە  کرێکارى 

ڕادەوەستێت و ڕسواى دەکات“)26(.

مەنسوور  بۆچوونەکانى  هەرچەندە 

لە  بەشێک  لەالیەن  توندى  بە  حیکمەت 

بە  بەرپەرچدراوەتەوە،  کۆمەڵەوە  کادێرانى 

هێڵی  شۆڕشگێڕ  مارکسیزمى  لە  ڕەخنەگرتن 

جیاکردەوە،  )حکا(  ڕێبەرانى  لەگەڵ  سیاسیی 

ئیدی ڕەخنەکانى مەنسوور حیکمەت تەنها دژ 

بەڵکو  نەبوو،  کۆمەڵە  ناسیۆنالیزمى  ڕەوتى  بە 

ڕەخنەى وردى لە کارنامەى کۆمەڵە دەگرت، بۆ 

کردووە  سیمینارى  چەندین  مەبەستەش  ئەم 

کۆمەڵە  ئەندامانى  ڕاکێشانى  ئامانجى  بە 

خۆیدا)27(،  بۆچوونەکانى  بەالى  )حکا(  و 

١٩٩٠ز  حوزەیرانى  ١٠ى  لە  دواتریش 

کێشایەوە  )حکا(  لە  دەستی  یەکجارى  بە 

ئەو  لەناو  کرێکارى  کۆمۆنیزمى  فراکسیۆنى 
حیزبە پێکهێناو بە ٩ خاڵ هێڵی سیاسیی خۆی 

سۆسیالیستی  بزووتنەوەى  لە  بەشێک  وەک 

پێناسە کرد، لەگەڵ ئەوەى بە تەواى دژی هێڵە 
خوازیارى  بەاڵم  وەستاوە،  )حکا(  گشتییەکانى 

حیزبە،  لەو  نەبوو  کۆتایى  جیابوونەوەى 

بۆ  دابەشبوو  کۆمەڵە  ڕێبەرایەتى  لێرەشەوە 

فراکسیۆنەکە  چونکە  بەیەک،  دژ  بەرەى  دوو 

کۆمەڵەدا  بەسەر  بۆچوونەکانى  دەیویست 

بکات،  ڕێبەرایەتیەکەى  جڵەوى  و  بکات  زاڵ 

بوو  باوەڕەدا  لەو  حیکەت  مەنسوور  ئیدی 

گۆڕانى  و  سۆڤیەت  یەکێتی  ڕووخانى  بەهۆی 
ڕووبەڕووى  )حکا(  نێودەوڵەتى  هەلومەرجى 

بۆرژواو  هێر�سی  ناوخۆدا  لە  بۆتەوەو  شکست 

ناسیۆنالیزم کرمە ڕێزى کردووە)28(.

و  ١٩٩٠ز  ساڵی  کۆتایى  لە  هەروەها 

جەنگى  بەرپابوونى  نزیکبوونەوەى  پاشان 

و  سۆڤیەت  یەکێتی  داڕمانى  دواتر  کەنداو، 

سەر  خستە  کرێکاریی  کۆمۆنیزمى  فراکسیۆنى 
ئەو بۆچوونەى هەژموونى نوێی سەرمایەدارى 

بەسەر  بگرێت  دەست  دەیەوێت  ئەمریکی 

عێراقەوە،  ڕێگەى  لە  ناوەڕاستدا  ڕۆژهەاڵتى 

ئیدی سەردەمى بااڵدەستی ئەمریکایی لە دواى 

دەستپێدەکات،  سۆڤیەت  بلۆکی  ڕووخانى 

لە  کوردستان  خەڵکى  ڕاپەڕینی  کاتێکیدا  لە 

سەرهەڵدانەوەى  زەمینەى  ڕوویدا  عێراق 

لێرەشەوە  کردەوە،  فەراهم  ناکۆکییەکانى 

خۆیان  پشتیوانى  کۆمەڵە  ڕێبەرانى  لە  بەشێک 
باشووری  ناسیۆنالیستیەى  جموجوڵە  ئەو  بۆ 

لە  پشتیوانییەکە�سی  و  دەردەبڕن  کوردستان 

دەگەیەنێتە  پیرۆزیای  بەیاننامەیەکى  ڕێگەى 

)ی.ن.ک(، ئەمەش ناڕەزایەتی الی فراکسیۆنى 
سەرلەنوێ  لێکەوتەوەو  کرێکارى  کۆمۆنیزمى 

کۆمۆنیزمى  و  ناسیۆنالیزمى  مشتومڕی 

سەریهەڵدایەوە و گەیشتە خاڵی بن بەست.

بااڵدەستی  بەهۆی  هەرچەندە 

)حکا(،  سیا�سی  بڕیارى  بەسەر  فراکسیۆنەکە 

ئەمریکاى  هێرشەکانى  سەرکۆنەى  زوو  هەر 
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دەروازەیەکى  بەاڵم  ناوچەکە،  بۆ  کرد 

مەنسوور  نێوان  لە  تێۆری  جەنگى  لە  فراوان 

لەسەر  کۆمەڵە  ڕێبەرانى  بەشێکى  و  حیکمەت 

لە  کوردیی  کوردی  بزووتنەوەى  چارەنوو�سی 

حیکمەت  مەنسوور  کوردستان،  باشوورى 

وتارێک  چەند  باڵوکردنەوەى  ڕێگەى  لە 

کۆمۆنیزمى  دژە  ناسیۆنالیستانەى  ماهیەتى 
جوواڵنەوەى کوردی نیشاندەدا، و سەنگەرى 

ڕێبەرایەتى کۆمەڵە گرتبوو، وەک  لەو بەشەی 

هێزەکانى  لە  پشتیوانى  ’’ئێمە  ڕاشیدەگەیاند: 

کۆمەڵە دەکەین وەک بزووتنەوەیەکى ڕادیکاڵی 

سونەتى،  ناسیۆنالی  نەک  سۆسیالیستی 

ئەرکى  بەدەست  چەک  ناسیۆنالیستی  چونکە 

خۆی لە نکۆلیکردن لە سۆسیالیزم دەبینیێت، 

لێرەشەوە ڕووبەڕووبونەوەى لەگەڵ ئەم ڕەوتە 

چەکداریی  پێکدادانى  ئەگەرى  ناسیۆنالیە 

گۆڕانکارییەکانى  لەهەمانکاتدا  لێدەکرێت“)29(. 

پڕۆژەیەکى  بە  کوردستانى  باشووری 

قەڵەم  لە  جیهانى  سەرمایەدارى  و  ئەمریکاى 

چەواشەکارانەى  ناوەڕۆکێکی  کە  دەدا، 

ڕیفۆرمى  و  لیبراڵ  بۆرژوایی  و  دیموکرا�سی 

وتارێکى  ڕەوتە  ئەم  پاشانیش  هەیە،  ئەورپایی 

کورد( تراژیدیاى  لە  )ناسیۆنالیزم  بەناوى 

کوردی  جوواڵنەوەى  تیایدا  باڵوکردەوەو  دا 

جوواڵنەوەکانى  هاوشێوەى  کۆنەپەرستی  بە 

بە  ئەمریکای  و  ناوبرد  ئەفغانستان  ئەنگۆالو 

داگیرکەر و چەوسێنەر ناساند)30(.

فراکسیۆنى  ناکۆکیانە  ئەم  ئاکامى  لە 

)حکا(  لە  ڕەخنەکانیان  و  کرێکارى  کۆمۆنیزمى 
هۆی  بە  نییە،  کرێکاریی  حیزبێکى  دی  چی  کە 

لە  کوردیی  ناسیۆنالیزمى  بۆ  الیەنگریان 

بن  پاساوى  بە  )حکا(دا  بیستەمى  پلینۆمى 

نەخوازراو  تێهەڵچوونى  لە  ڕێگری  و  بەستی 

مەنسوور  ڕێبەرایەتى  بە  فراکسیۆنەکە 

جیابوونەوەی  هاوبیرانى  لە  نۆ  و  حیکمەت 

زەبرێكی  ئەمەش  ڕاگەیاند،  )حکا(  لە  خۆیان 
زۆری  بەشێکى  کۆمەڵە  )حکا(و  لە  بوو  گەورە 

برد،  خۆیاندا  لەگەڵ  الیەنگرانیان  و  ئەندام 

ناکۆکییەکى  بەرپاکردنى  بۆ  زەمینەى  هاوکات 

کۆمەڵە  و  )حکا(  ڕیزەکانی  لە  درێژ  دوورو 

لە  ڕزگارکردن  خۆ  بۆ  دواتریش  ڕەخساندا، 

حیزبێکى  فراکسیۆنەکە  ناسیۆنالیزمى،  پەتاى 
کرێکارى  کۆمۆنیستی  حیزبی  بەناوى  نوێیان 

ئەندام  ژمارەیەکى  دامەزراند)32(،  )حککا()31( 

و الیەنگر لەگەڵیان کەوتن، و هەندێکیشیان 

ئەوروپا،  لە  کۆمەڵە  تەشکیالتەکانى  چوونە 

ئەمەش بە زیانێکى زۆری کۆمەڵە کەوتەوە.

دیارو  ڕەگەزێکى  وەک  کۆمەڵە  کە  )حکا(   

هێزو  دامەزراند،  بناغەکەى  پێکهێنەر 

بزووتنەوەى  بەرەو  کوردی  چەپی  باڵی  تواناى 

کۆمەڵەو  هەرچەندە  کێشکرد،  ئێرانى 

لە  مانەوەو  کوردستاندا  لە  ڕێبەرابەتییەکەى 
تەواوى سااڵنى هەشتاکان لەبەرامبەر کۆمارى 

ئیسالمیی بەرگرییان کردووە، بەاڵم پێچەوانەى 

خۆ  نەتوانرا  کۆمەڵە  ڕێبەرایەتى  لە  بەشێک 
لە هەناوى  لەو ڕاستیە بوێرن کە ڕێکخراوەکە 
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لە  و  دەرهێنا  سەری  کوردییەوە  کۆمەڵگەى 

ناوچەکانى تری ئێران پێگەى ئەو تۆی نەبووە، 

بە  ناوخۆییەکان  ناکۆکییە  هۆی  بە  بۆیە  هەر 

دژایەتیکردنى  لە  فارسەکانى،  ئەندامە  تایبەت 

خواستەکانى کورد حیزبەکەى بەرەو پەرتبوون 

لەسەر  بووە  سوور  عەلیزادە  بەاڵم  برد، 

)حکا(یە  دانەبڕاوى  بەشێکى  کۆمەڵە  ئەوەى 

چەپ  باڵی  بەهێزترین  )حکا(ش  تێکۆشانى  و 

کاتێکدا  لە  پێکدێنێت،  ئێراندا  ناوخۆی  لە 

و  ئێرانن  سنوری  دەرەوەى  لە  چاالکییەکانیان 

ئۆردوگا  ئێستادا  لە  تر  باقی هێزەکانى  کۆمەڵەو 

نەچووەتە  هەرگیز  عەلیزادە  بەاڵم  نشینن، 

کۆمەڵە  تواناى  و  هێز  هەڵەکانەوە  بارى  ژێر 

کۆنگرەى  لە  دابەزی،  بەرچاو  ڕادەیەکى  بە 

تۆوی  بەسترا  زرگوێز  لە  کە  حیزبە  ئەو  ١٢ى 

زەقتر  قبووڵنەکردن  یەکتر  و  دووبەرەکى 

جیابوونەوە  کۆمەڵەش  ئەمجارە  و  بۆتەوە 

لە عەبدوڵاڵی موهتەدى،  بەرۆکى گرت، جگە 
بەناوى  نوێی  ڕەوتێکى  ئیلخانیزادە  عومەری 

لێرەشەوە  پێکهێناوە،  گەشە(  و  )چاکسازى 
کۆنەخوازی  و  ئەمریکایی  تاوانى  عەلیزادە 

بە  و  پاڵیان  داوەتە  سۆسیالیزم  دژایەتی  و 
فاکتەرى الوازى کۆمەڵەى داناون)33(.

دەرئەنجام

هەر  چەپ  هێزێکى  وەک  کۆمەڵە 

سەرانسەریی  ڕێکخراوێکى  وەک  لەسەرەتاوە 

ئەوەى  لەگەڵ  ناساندووە،  خۆی  ئێرانى 

ئۆرگانى،  سیاسیی،  تواناى  هێزو  تەواوى 

بەتەنها  پێشمەرگە�سی  تەنانەت  و  تەشکیالتى 

لە  نەیتوانى  کات  هیچ  بووەو  کوردستان  لە 

هەبێت،  ئۆرگانێکى  تاکە  کوردستان  دەرەوە 

مەنسوور  کاریگەرى  شرۆڤەکردنى  زیاتر  بۆ 

لە  کورد  وکۆمەڵەو  )حکا(  لەسەر  حیکمەت 

چەند خاڵێكدا ڕووندەكەینەوە:

ئەو  تەک  لە  حیکمەت  مەنسوور  یەکەم: 

کردبوویە  شۆڕشگێڕیەی  مارکسییە  بۆچوونە 

بەاڵم  مارکسییەکەى،  تێکۆشانى  بنەمای 

لەگەڵ  بوو  ڕقاویدا  و  سەخت  جەنگێکى  لە 

ناسیۆنالیستیدا،  بۆرژوای  وردە  بۆرژواو 

ناسیۆنالیستانەى  نەریتی  لە  توندى  ڕەخنەى 

لە  گۆشەیەوە  لەم  دەدا،  سیاسییەکان  الیەنە 

ڕێگەیە  ئەو  هەوڵیدا  )حکا(دا   ئەساسنامەى 

نەتەوەیی  خەباتى  بۆ  پێویستە  کە  نیشانبدات 

ڕوانگەیەکی  لە  ڕووەوە  لەم  کوردستاندا،  لە 

کۆمۆنیستییەوە مەسەلەى نەتەوەیی بە کۆسپی 

سەر ڕێی خەباتى چینایەتی و پرۆلیتاری داناوە.

لەو  حیکمەت  مەنسوور  دووەم: 

هەر  نەک  )حکا(  لە  بەر  کۆمەڵە  بڕوایەدابوو 

نەبووە،  کوردیی  ناسیۆنالیزمى  لە  ڕەخنەى 

بەڵکو شوێن هەڵگری نەریتگەلی ناسیۆنالیزمى 

ڕەفتار  بە  کۆمەڵە  پێیوابوو  بوو،  دواکەوتوو 

بوو،  پۆپۆلیست  گوفتار  بە  و  ناسیۆنالیست 

کوردیی  بزووتنەوەى  چەپی  باڵی  هاوکات 

و  چەکدارییەکان  چاالکییە  لە  هەر  بوو 

گوندەکان،  و  شار  نێو  لە  مامەڵەی  شێوازى 
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پەیوەندییە  هەتا  و  ئاین  لەسەر  مامەڵەکردن 

سیاسیی  و ڕێکخراوەییەکانیدا.
ڕووى  لە  حیکمەت  مەنسوور  سێیەم: 

خەباتى  بە  کوردی  مەسەلەى  تیۆرییەوە 

ڕوونکردنەوەى  بۆ  دەبینی،  چینایەتى 

)مافە  بەناوى  لەوتارێکیدا  بۆچوونەکانى 

کوردستان(  زەحمەتکێشانى  سەرەتاییەکانى 

داواکارییەکانى  و  خواست  گشتییەکانى  هێڵە 

لە شێوە  وێڕای ڕەخنەگرتن  دیاریکرد،  کوردی 

بە   زیاتر  کە  کورد  گەلی  ڕابردووى  خەباتى 

ڕووپۆشکرابوو. ناسیۆنالیستی  نەریتگەلی 

سەنگ  بە  داننان  ڕاستیدا  لە  چوارەم: 

چەپ  بزوتنەوى  لەنێو  کۆمەڵە  هێزى  و 

هیچی  کورد،  نەتەوەیی  جوواڵنەوەى  و 

کۆمەڵە  کە  نەدەشاردەوە  ڕاستییە  لەو 
بارى  لە  و  ڕێبەرایەتیی  دەستەى  لەنێو 

خستبووە  کرداریدا  مەیدانى  لە  و  تیۆریی 

سەردەمێکى  و  چارەنووسساز  قۆناغێکى 

فیکریی  سەربەخۆیی  لەدەستدانى  بۆ  نوێ 

خەباتى  ئیدى  چونکە  سیاسییەکەى،  و 

هەڵسوکەوتنی  ڕوانگەى  لە  کوردی  نەتەوەیی 

ژیانى  و  سەرانسەریی  چەپی  بزووتنەوەى 

کۆمەڵە  ئیدى  لێکدەدایەوە،  ئێرانى  کرێکارانى 

کرێکارانى  گشتییەکانى  گرفتە  خاوەنى  بووە 

کۆمەڵە  چونکە  ئێران،  گەورەکانى  کارگە 

لەگەڵ ئەوەى خاون نفوز و پێگەى جەماوەریی 

وەک  کاتێک  بەاڵم  بوو،  پێشمەرگە  هێزى  و 

نیشاندا،  خۆی  )حکا(  کوردستانى  تەشکیالتى 

قەبارى خۆی بچووککردەوە.

هەنگاوانەى  ئەم  بڵێین  دەکرێت  پێنجەم: 

کوردستان  گشتی  دۆخى  لەبەرامبەر  کۆمەڵە 

گەشەکردنى  زەمینەى  چونکە  بوو،  دژیەک 

کۆمەڵگەدا  لە  کوردی  پڕۆلیتاریایی 

بە  کۆمەڵەى  بۆیە  هەر  نەخەمڵیبوو، 

دەبوو  تا  و  دەکرد  کێش  دواوە  بۆ  هەنگاو 

دووریدەخستەوەو  نەتەوەیی  خەباتى  لە 

و  چینایەتیی  ناوەڕۆکێکی  نەتەوەیی  تێکۆشانى 

ڕەتکردنەوەى ژێردەستەیی هەبوو.

قوورساییەکەى  تەواوى  )حکا(   شەشەم: 

پێچەوانەى  هاوکات  بوو،  کۆمەڵە  ئەستۆی  لە 

شانەی  وەک  کۆمەڵە  بوونی،  سەرتاسەریی 

گەورەتر  حیزبەکە  تەواوى  لە  کوردستان 

کوردستان  دەرەوەى  بۆ  لقی  هەرگیز  بوو، 

بارەگاى  تارانیش  لە  تەنانەت  و  نەهاویشت 

کۆمەڵە  ئەندامێکى  چەند  حیزبە  ئەو  سەرەکى 

بەڕێوەیان دەبرد، هەر ئەمەش بوو کە کۆمەڵە 

بەرەو  ڕێبەرایەتیەکەى  لە  بەشێک  بڕوای  بە 

شکست دەبرد.

بەو  بوو  ئەستور  پشت  )حکا(  حەوتەم: 

و فیکریەوە  تیۆریی  لە ڕووى  وتارانەى  نووسین 

حیزبەکەوە  ڕۆژنامەکانى  لە  باڵویدەکردەو 

الیەنگرانیان،  و  ئەندام  دەست  دەگەیشتە 

بە هێزى حیزبەکە،  ببووە خاڵی  نووسینانە  ئەم 

چونکە لە بوارى تیۆرییەوە مەنسوور حیکمەت 

ڕێبەرایەتى  ناشارەزایی  و  کوردیی  چەپی  الوازى 
کۆمەڵەى قۆستبۆوە، لە نێو بەشێکى بەرچاوى 
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لە  حیزبەکەى  ئەرکەکانى  لەبارەى  وتارەکانى 

لە  نەتەوەیی  مەسەلەى  لەبارەى  کوردستاندا 

زەحمەتکێشانى  چینی  و  کرێکاران  ڕاکێشانى 

کوردی بۆ نێو خەباتى سەرتاسەریی ئێرانی دەدا.

کۆمەڵەیان  )حکا(  ڕێبەرایەتى  هەشتەم: 

دەبرد،  پڕۆلیتارییدا  تیکۆشانى  ئاڕاستەى  بە 

دەبینی کە چینی زەحمەتکێ�سی  وای  کۆمەڵەش 

ئابووریی،  خراپی  دۆخێکى  لە  کوردستان 
توندوتیژی  سیاسیی و کۆمەاڵیەتیدان، هاوکات 

بۆیە  لێسەندوون،  ژیانى  داگیرکەر  ڕژێمێکى 

بەهەند  ڕاستییە  ئەو  دەبێ  کورد  کرێکارانى 

بۆ  ئازادیی  بۆ  ڕادیکاڵی  شۆڕشێکى  کە  وەربگرن 

نان بەرپابکەن.

حیکمەت  مەنسوور  تیڕوانینی  نۆیەم: 

لەسەرەتاوە  خودموختارییەوە،  لەبارەى 

کۆنگرەى  لە  بۆچوونەى  لەو  بوو  داکۆکیکردن 

ئەویش  لەسەردرا،  دەنگى  )حکا(دا  یەکى 

چارەنووس  دیاریکردنى  مافی  پشتیوانیکردنى 

بوو بۆ میللەتانى ئێران و لە نێویاندا گەلی کورد 

سەربەخۆ،  دەوڵەتێکى  پێکهێنانى  ڕادەى  تا 

بەرنامەى  بۆچوونەش  ئەم  سەملاندنى  بۆ 

کوردستاندا  لە  خودموختاریی  بۆ  کۆمەڵەی 

دامەزراندى  لە  سەرکەوتنیان  مەرجى  کردبووە 

و  ڕژێم  ڕاماڵینی  و  دیموکرات  کوردستانێکى 

بەاڵم  بۆرژواکان،  و  نادیموکرات  هێزە  تەواوى 

لە  کۆمەڵەى  جووڵەیەکى  هەر  کردەوە  بە 

بە هێڵی سوور و لێکدانەوەى  بابەتى نەتەوەیی 

ناسیۆنالیستی دژە چەپ دادەنا. 

سەرچاوە و پەراوێزەكان:
“ژوبێن  ڕاستەقینەی  ناوی  حیكەمت  مەنسووری   -1

قۆناغی  دایکبووە،  لە  تاران  لە   ١٩٥١ ساڵی  یە،  ڕەزائی” 

خوێندنى سەرەتایی و ناوەندیی لە خوێندنگەى )ئەلبورز( لە 

تەواوکردووە،  شیراز   زانکۆی  لە  ئابوورى  خوێندنى  و  تاران 

ئینگلتەرا،  بە خوێندن دەچێتە  بۆ درێژەدان   ١٩٧٣ لە ساڵی 

سەرمایەو  کتێبی  و  کەپیتالیزم  خوێندنەوەى  کەوتۆتە  لێرەوە 

و  وردبوونەوە  لەسەر  ئەندێشەى  مارکسییەکان،  دانراوە 

پایەدارکرد،  سۆسیالیستییەکان  و  کۆمۆنیزمى  لێکۆڵینەوە 

لە  هەبوو  سەرەكی  ڕۆڵی   1979 ساڵی  ڕووداوەكانی  پاش  لە 

كۆمۆنیستی  حیزبی  و  ئێران   كۆمۆنیستی  حیزبی  دامەزراندنی 
ڕابەری  عێراق،  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حیزبی  ئیڕان،  كرێكاریی 

 2002 تەمموزی  4ی  لە  بووە،  كرێكاری  كۆمۆنیستی  حیزبی 

مەنسوور  تەقوایی:  )حەمید  بڕوانە:  دوایكردووە.  كۆچی 

حیكمەت كێ بوو؟ )2002-1951(، و. ساالر ڕەشید، 2007(.

بۆرژوای  میللی  ئەفسانەی  حیكمەت:  مەنسوور   -2

پێشكەوتووخواز، ب2.

دهقانى  جنبش  و  ارظى  مسالة  دربارة  مقالة  هفت   -3

مبارزان  اتحاد   ،)3( لينین  اثار  ترجمة  سرى  لينین، 

كمونيست )سهند(، اذر ماة 1358، ص3.

شوراى  كمونيست”،  مبارزان  “اتحاد  برنامة   -4

دانشجويان ايرانى طرفدار ازادى طبقه كارطر، برلین غربي، 

فرودين 1360، ص27.

در  سخنرانى  كمونيست،  مبارزان  اتحاد  تاريخ   -5

انجمن ماركس لندن، متن پيادة شدة از نوار جلسة انجمن 

ماركس لندن 15 مة 2000، خرداد 1384 )2005(.

مەنسور  ڕەخنەكانی  دەربارەی  زیاتر،  زانیاری  بۆ   -6  -6
اول   ،)5( شمارە  سوسیالیزم،  )بسوی  بڕوانە:  حیكمەت، 

.)1361 بهمن 

7- بەهمەن ساعیدی، خەبات، ب1، ل166_167. 

لەگەڵ  دیدارێك  سەركەوتن،  بەرەو  خەبات   -8

)كۆمەڵە(، ب2،چ1،  مێژووی  بە  تایبەت  ئیبراهیمی عەلیزادە 

2012، ل147. ئینتشاراتی ناوەندی كۆمەڵە، 

9- ه.س.پ، ب1، ل140.

زحمتكيشان  سازمان  سوم  كنگرە  اسناد  سرى   -10

اتحاد  نمايندە  سخنان  متن  )كومەلە(،  ايران  كردستان 
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ارديبهشت  داخلي،  افتتاحيە  جلسة  در  كمونيست  مبارزان 

ماە 1361، ص1_20(.

11- وتوویژ لەگەڵ هاوڕێ منێوری حیکمت سەبارەت 

ئیران،  کومونیستی  حیزبی  دووهەمی  کونگرەی  باسەکانی  بە 

پشڕەو، ژ20، ل1_13(.

ایران  کردستان  زحمتکشان  انقالب  سازمان   -12

نمایندەو  سخنان  متن  سوم  کنگرە  اسناد  سری  )کومەلە(: 

 ،)1( افتتاحیە، داخلی  مبارزان کمونیست در جلسە  اتحاد 

اردیبهشت ماە1361، ێ14
توێ  لە  کۆمەڵە  ڕێبازی  زادە:  ئەیوب  ئەیوب   -13

بەڵگەکانیدا، ب ش، ب س، ل7_8.

نووسراوەکانی  لە  هەڵبژاردەیەک  ڕەشید:  ساالر   -14

ڕەنج،  چاپخانەی  چ1،  ب2،  حیکمەت،  مەنسووری 

سلێمانی،2008، ل195_213.

منتشر  اثار  و  ها  نووستە  در  برخى  فرزاد:  ایرج   -15

نشدە منصور حکمت، چ١، استکهلم، سوید، اوت ٢٠١١، 

ص٣٦٠.

 )5( کتێبی  لەگەڵ  پەیوەندی  لە  ڕوونکردنەوەیەک   -16

1389ه/  ساڵ  لەگەڵ عەبدوڵاڵ موهتەدی،9ی سەرماوەرز 

30 نۆڤمبەری 2010ی زایینی  

هاوڕێ  لەگەڵ  کۆمەڵە  دەنگى  ڕادیۆی  وتووێژی   -17

دووەم،  دەورى   ،)١( ژ.  پێشڕەو،  موهتدەى،  عەبدوڵاڵی 

ل١٠-١٥.

18- محەمەد چاوشین، وتووێژ لەگەڵ ناسر حسامى، 

.٢٠٠٩/٥/٣

19- مازیار بهروز: شورشیان آرمانخواە ناکامی چپ در 

ایران، ت. مهدی پرتوی، چ11، انتشارات ققنووس، تهران، 

1388، ص١٨٨.

20- بەهمەنی سەعیدی: خەبات، ب1، ل263_264.

و.  کوردی،  نەتەوایەتی   ئیتنۆ  ئینتیسار:  نادر   -21

 ،2004 سلێمانی،  تیشک،  چاپخانەی   قەرەداخی،  عەتا 

ل103_104.

لەگەڵ  ئێران  کۆمۆنیستی  حیزبی  دەنگى  وتووێژی   -22

ئەرکەکانى  بە  سەبارەت  داوەر(  )خەسرەوى  هاوڕێ 

٣١ى   ،)٢( پاشکۆی   ،)٧( ژ  پێشرەو،  حیزب،  الیەنگرانى 

پوشپەری ١٣٦، ل١-١٣.

23- مەنسوور حیکمەت: ئازادى، بەرابەری، حکومەتى 

کارگەری، پێشڕەو، ژ)١١(، ل١٢-١٤.

حیکمەت  مەنسوور  هاوڕێ  لەگەڵ  وتووێژ   -24

پێشرەو،  ئێران،  کۆمۆنیستی  حیزبی  باسەکانى  بە  سەبارەت 

ژ.)٢١(، بەفرانبارى ١٣٦٥، ل٢-٢٥.

کوملە:  ششم  کنگرە  مصوب  هاى  قطعنامە   -25

 ،)٤١( شمارە  کمونیست،  کردستان:  جنبش  در  ما  اسنراتیژ 

سال پنجم، تیرماە ١٣٦٧، ص٦،٧.

26- دەقی چاوپێکەوتنی گۆڤارى ئینتەرناسیۆنال لەگەڵ 

نیسانى  ٢٠ى  ئەحمەد،  و.سەعید  حیکمەت،  مەنسوور 

.٢٠١٣

و  کۆمۆنیست   حیزبی  حیکمەت:  مەنسوور   -27

حەوتەم،  ساڵی   ،)٣٣( ژ.  پێشڕەو،  کرێکارى،  ئەندامێتی 

دەورەى دووەم، ڕەزبەری ١٣٦٧، ل٧-١٤.

28- بحران خلیج و ڕویدادهاى کردستان عراق، اسناد 

کمونیست  حزب  جناحهاى  درونى  اختالفات  و  میاخثات 

ایران، چ٢، دسامبر ١٩٩٠، ص٣٣.

کردستان،  در  مصلحانە   مبارزە  حکمت:  منصور   -29

 ،١٣٦٩ ماە  بهمن  هفتم،  )٦٠(،سال  شمارە  کمونیست، 

ص٣-١١.

ئااڵی  دەدات:  چەپەکان  ئازارى  ئازەرین  ئیرەج   -30

و  ئەیلول   ،)٩ و   ٨( ژ.  شۆڕش،  ئااڵی  ئۆرگانى  شۆڕش، 

تشرینی دوویەکەمى ١٩٩١ز، ل١،٦.

 ١٩٩١ ساڵی  حکاکا:  کرێکارى  کۆمۆنیستی  حیزبی   -31

لەالیەن مەنسوور حیکمەت بە هاوکارى هەریەک لە )ئیرەج 

ئازەرین، حەمید تەقوایی، کۆرش مودەریس، ڕەزا موقەدەم( 

ئیسالمیی  کۆمارى  سەرەکى  دوژمنی  حزبە  ئەم  دامەزراوە، 

ئەم  حیکمەت  مەنسوور  مردنى  پاش  بوو،  ناسیۆنالیزم  و 

بۆیەوە،  لێکترازان  ڕووبەڕووى  چواریدا  کۆنگرەى  لە  حزبە 

ئێران  )حیزبی کۆمۆنیستی کرێکارى  ناوى  بە  بە  نوێی  حیزبێکى 

– حیکمەنیست( لێ جیابۆیەوە، بڕوانە: )قطعنامە در مورد 

)بە  پینجەم حزب،  از حزب، مسوب کنگرە  انشعاب ڕاست 

اتفاق ڕا(، سبتمبر ٢٠٠٤.

بەسەر  کورت  چاوخشاندێکى  دولیەرى:  مۆنا   -32

ڕووداوەکانى تا ئێستاى ناو کۆمەڵە، ب.س، ل٢-٩.

33- ه.س.پ، ل٤٤٠.
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ئایا دەسەاڵتی سیاسی
لە ئێران دە گۆڕێت؟

توێژەر: بەختیار ئەحمەد ساڵح
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ڕێژەی  بەرزبوونەوەی  پێیەی  بەو  دەسەاڵت، 

ئاسۆیەکی   هیچ  نەبوونی  و  قوربانییەکان 

خۆپیشاندانەکان  داهاتووی  لەسەر  ڕوون 

دەرەنجام نائومێدی زیاتری لێدەکەوێتەوە.

ده ساڵ  بە هه ر  نزیک  کە  بوتریت  دەکرێت 
)نه ژاد،  سیماكان  گۆڕینی  سه ربارى  جارێک 

ده ڕژێنه   هاواڵتیان  ڕه ئی�سی(  و  ڕۆحانى 

خۆپیشاندانى  نموونەی  سه رشه قامه كان ، 

بوو   2009 له ساڵى  كه   زانكۆ  خوێنكارانى 
به ناڕه زایه تى به رفراوان له  پایته خت و پیاوانى 

دواتر  جوواڵنه وه ،  ڕژێمه كه یان  به   دژ  ئایینی 

گوزه ران  بارى  خراپى  له به ر  و   2017 ساڵى  له  
سه ریهه ڵدایه وه .  خۆپیشاندانەکان  سه رله نوێ 

له   ناڕه زایه تییه كان  دووباره    2019 ساڵى  له  

سه ریهه ڵدایه   دوورده سته كان  ناوچه   و  گوند 

ئێستاشدا  له   خایاند،  مانگێكى  چه ند  و 

ناڕه زایه تییه كان له  كوردستانه وه  ده ستی پێكرد 

بۆتەوە.  باڵو  ئێراندا  ناوچەکانی  بەزۆرینەی  و 

لەدوای  یەک  خۆپیشاندانە  ئەو  سەرباری 

یەکانە، هیچ کام لەخواستەکانی خۆپیشاندەر 

پلەی  بە  سه ره كیش  هۆكارى  دی،  نەهاتۆته 

یەکەم ئەوەیە کە هیچ کام لە واڵتانی ناوچەکە 

ناوەندێکی  دروستبوونی  بەرگەی  جیهان  و 

دیکەی قەیرانی -هاوشێوەی عێراق و سووریا- 

تەنها  دەیانەویت  ئەوەی  و  ناوچەکە  لە  ناگرن 

سیاسەتەکانی  گۆڕینی  بۆ  ئێرانە  ناچارکردنی 

لە  پشتگیریکردن  و  جوواڵندن  لەڕێگە 

خۆپیشاندانەکان. 

بەرایی

ئه مه   ڕابردوو  ساڵى   40 بە  بەراورد 

ئێران  ناڕه زایه تییه  كه   پڕمه ترسیدارترین 

پڕمه ترسیی  سه ربارى  ده یبینێت،  به خۆیه وه  
ده زانرێت  به  دوور  به اڵم  ناڕه زایه تییه كان، 

دووباره بوونه وه ى  ڕاستە  بگۆڕێت،  ڕژێم 

ڕژێم  كه   ئه وه یه   نیشانه ى  ناڕه زایه تییه كان 

خۆپیشاندانه كانیش  و  قه یراندایه    له  

لێهاتووه ،  درێژخایه نیان  حاڵه تێكى  وه ك 

بەم  خۆپیشاندانەکان  مانەوەی  بەاڵم 
گۆڕانکاری  ناتوانێت  ئێستا  شێوەیەی 

جیهان  ئاستی  لەسەر  ئاراوە.  بهێنێتە  گەورە 

درێژبوونه وه ى  پێیانوایە  ئەوانەی  زۆرن  

ئاماژه یه   و  هێما  خۆپیشاندانەکان،  ماوه ى 

دواجار  و  خۆپیشاندانه كان  كاریگه رى  بۆ 

هه ر  سیا�سی  ده سه اڵتی  كه وتنی  و  خستن 

به اڵم  هه ڵده چنن،  له سه ر  زۆری  هیواى  بۆیه  

خۆپیشاندان  كاتێك  ڕاسته .  پێچه وانه كه ى 

دروشم  وتنه وه ى  و  گردبوونه وه   قۆناغی  له  

پۆلیس  هێزه كانى  له گه ڵ  به ریه ككه وتن  و 

بۆ  بگوازرێته وه   نه توانێت  ئاسایش  و 
چه كداری  شانەی  دروستبوونى  قۆناغى 

بەرەی  بۆ  دەوڵەت  هێزەکانی  هاتنی  و 

له   به هێز  پارتێكى  كاتێك  خۆپیشاندەرەکان، 

نه بێت  بوونى  جەماوەرییەوە  پێگەی  ڕووى 
ئه و  بكات،  خۆپیشاندانەکان  ڕابه رایه تى  كه  

زیان  زیاتر  بوونى  به رده وام  به   خۆپیشاندانه  

تا  دەگەیەنێت  خۆی  پرسەکانی  ڕەوایەتی  بە 
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مێژوویەکی کورتی خۆپیشاندانەکانی  ئەم دواییە

دواى  له   ئێران  ئیسالمیی  كۆمارى 

چه ندین   ،1979 ساڵى  له   دروستبوونییه وه  

وخۆپیشاندانى  ناڕه زایه تى  جوواڵنه وه ى  جار 

به هێزترینیان  كه   بینیوه   به خۆوه   گه وره ى 

كه  له دواى  بوو   2009 ساڵى  خۆپیشاندانه كانى 

وه ك  نه ژاد  ئه حمه دى  هه ڵبژاردنه وه ى  دووباره  

سه رۆكى كۆمار ده ستی پێكرد بەهۆی ئەنجامدانی 

ساختەکارییەکی زۆر لە دەنگەکان لەبەرژەوەندی 
سه رشه قامى  ڕژانه   سه ربارى  نەژاد.  ئەحمەدی 

و  ئێران  له سه رتاسه رى  كه س  ملیۆنه ها 

بۆماوه ى  خۆپیشاندانەکان  به رده وامبوونى 
چه ندین مانگ به  ڕابه رایه تى جوواڵنه وه ى سه وز، 

و  كپكرانه وه   خۆپیشاندانه كان  دواجار  به اڵم 
ئێستاش  تا  كه روبی(  و  )موسه وى  ڕابه ره كانیان 

هه ر ده ست به سه رن. هۆكارى سه ره كى شكستی 

چینی  نه كردنى  به شدارى  خۆپیشاندانه كانیش 

به و  بوو،  كۆمه ڵگە  هه ژارى  توێژى  و  كرێكار 

له   زیاتر  خۆپیشاندانه كان  ڕابه رایه تى  پێیه ى 

و  دەكرا  ڕابەرایەتی  مامناوه نده وه   چینی  الیه ن 

كاردانه وه ى  توندى  و  زه بر  له به رامبه ر  ئه وانیش 

ده سه اڵت نه یان توانى خۆیان بگرن.

سه وز،  جوواڵنه وه ى  شكستی  له دواى 
به هێزى  دیكه ى  شه پۆلى  دوو  ڕووبه ڕووى  ئێران 

ساڵى  كۆتایی  یه كێكیان  بۆوه ،  ناڕه زایه تییه كان 

2017 و ئه ویتریشیان له  مانگى تشرینی دووه مى 

گوزه ران  بارى  خراپی  به هۆى  كه   بوو   2019

به   بوو.  سوته مه نى  به هاى  به رزبوونه وه ى  و 

زیاتر  كه   سه وز،  جوواڵنه وه ى  پێچه وانه ى 

مامناوه نده وه   چینی  و  ڕۆشنبیر  توێژى  له الیه ن 
به ڕێوه ده برا، ئه م خۆپیشاندانانه  هه ڕه مه كى و بێ 

پالن بوون، پاڵه وانه كانى چینی كرێكار و هه ژار و 

بێكاره كان بوون، سه ره تا له  شاره  بچووكه كانه وه  

ده ستی پێكرد به اڵم جگه  له  چه ند جارێكى كه م، 

ئه م  جیاوازى  پایته خت.  تارانى  بگاته   نه یتوانى 

به شداربووه كانى  ژماره ى  كه مى  ناڕه زایه تیانه  

بوو، شایانى باسه  كه  ژماره ى زۆرى خۆپیشانده ر 

بۆ  ده كات  دابین  زیاتر  ئاسای�سی  له الیه ك 

له الیه كى  و  خۆپیشاندانه كان  به شداریكه رانى 

له   كه   ئه وانه ش  تا  ده بێت  هانده ر  دیكه شه وه  
به شدارى  و  ده ره وه   بێنه   دانیشتوون  ماڵه وه  

بە  سەبارەت  بكه ن.  خۆپیشاندانه كان 

ئێستاش  خۆپیشاندانەکانی  تایبەتمەندییەکانی 

دەکرێت بگوترێت کە:

1. لە باڵوبوونەوەیدا خێرایە.

2. هەوڵی ڕێکخستنی دەدرێت لەدەرەوە، بەاڵم 

هێشتا هەر ڕێکنەخراوە.

3. بێڕابەرە.

لەالیەن  لێدەکرێت  پشتیوانی  زۆرترین   .4

نەیارانی ئێرانەوە.

لەدایکبووانی  بەشداربووەکان  زۆرینەی   .5

نەوەدەکانی سەدەی پێشوون.

لە  مێینە  ڕەگەزی  بەشداریکردنی   .6

خۆپیشاندانەکاندا زۆر بەرچاوە.

7. ئەم نەوەیە بە تەواوەتی نامۆیە بە بنەماکانی 

حوکمڕانی لە ئێران.
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خۆپیشاندانەکانی  پێشزەمینەی  ئەگەر   .8

مەرجی  هەلو  و  حوکمڕانی  سیستەمی  پێشووتر 

ئەم  پێشزەمینەی  بێت،  گوزەران  نالەباری 

خۆپیشاندانانە زیاتر ئازادییەکانی تاکە.

ئەوەی لەئێران دەگوزەرێت خۆپیشاندانە 

یا شۆڕش؟

و  هاوشێوه ى خۆپیشاندانه کانى پێشوو پالن 

ناڕەزایەتییەکان  بۆ  نییە  پێشوەختە  ئامادەکاری 

پێگەیەکی  خاوەن  کە  نییە  پارتێکیش  هیچ  و 

ڕابەرایەتی  بتوانێت  تا  بێت  بەهێز  جەماوەری 

ده ره كى  الیه نى  ڕۆڵى  بکات.  خۆپیشاندانەکان 

ئێرانی  هاواڵتى  دەره وه ی  ناردنه   و  هاندان  ته نها 
ڕووى  له   ئه وه ى  بێ  به   شه قامه كان  سەر  بۆ  بوو 

كار  پیشوه ختەو ە   ئاماده كاری  و  ڕێكخستن 

له سه ر خۆپیشاندانه كان كرابێت و لەبەرامبەردا 

چاوەڕوانی ئەوەش دەکرا کە هاوواڵتییەکی بێچەکی 

بێتەوە  دەوڵتێک  ڕووبەڕووی  بتوانێت  ڕێکنەخراو 

کە تەواوی ناوچەکەی بە خۆیەوە گیرۆدەکردووە. 

ئێستا  خۆپیشاندانانەی  ئەم  كاتێك  ته نها 

بەتێپەڕبوونی  ناڕازییه كان  كه   شۆڕش  ده بێته  

واته   ببێت،  الوازتر  دەوڵەت  و  به هێزتر  کات 

و  گه وره تر  ڕۆژ  دواى  له   ڕۆژ  خۆپیشاندانه كان 

تێدا  به شدارى  زیاتر   ژماره یه كى  و  ببن  به رباڵوتر 
خۆى  ڕه وایه تى  ده سه اڵت  به رامبه ردا  له   و  بکات 

ئێران   1979 ساڵى  شۆڕ�سی  بدات.  له ده ست 

بۆ  سه ربكه وێت،  تا  بوو  ساڵێك  به   پێویستی 

ببێت  گۆڕێیه   له   ئێستادا  له   كه   ئه وه ى  ئه وه ش 

بەشداری  کەسانەی  ئەو  پێویسته   شۆڕش،  به  

لەنێوان  تەمەنیان  دەکەن  خۆپیشاندانەکان 

تا  ساڵ   25 بۆ   15 نەوەک  بێت  ساڵ   45 بۆ   35

نەکڕێنەوە  کورت  و  ببن  ڕیشەییتر  خواستەکان 

به رده وامبوونى  کەسییەکان.  تاکە  ئازادییە  لە 

و  بێت  به رده وام  ئه گه ر  خۆپیشاندانه كان 

بكات،  ڕابه رایه تییه ك دروست  بۆخۆى  نه توانێت 

توڕه یی  به تاڵكردنه وه ى  له   ده بێـت  جۆرێك  ته نها 

له   كه   ده سەاڵت  به   دژ  هاواڵتى  په نگخواردووى 

دواى ماوه یه ك بۆخۆى داده مركێته وه  و سااڵنێكى 

داهاتوودا  له   دووبارە  تا  ده بێت  پێویست  زۆری 

ده سه اڵت  زۆریش  ئه گه رى  به   سه رهه ڵبداته وه،  

ئه و  واتا  كارده كات،  بژارده یه   ئه م  له سه ر  زیاتر 

ده بێت  جۆرێك  خۆپیشاندانه كان  كه   كاته ى 

ده سه اڵت  هاواڵتى،  توڕه یی  به تاڵكردنه وه ى  له  

ئه و حاڵه ته   كه   پێه ى  به و  ده بێت  یه كه م  براوەى 

نائومێد  ئاسایی  هاواڵتى  كه   ئه وه ى  هێنده ى 

ده كات، هێنده ى ئەگەری شۆڕ�سی لێ ناكه وێته وە، 

ده كات  مسۆگه ر  ئه وه ش  دیکەشەوە  لەالیەکی 

بۆ ده سه اڵت كه  تا النى كه م ده ساڵى دیكه ، هیچ 

نه بێته وه ،  دروست  دیكه   خۆپیشاندانێكى  جۆره  

به شێوه یه كى گشتی خۆپیشاندانه كان  ئه گه ر چی 
تا ماوه یه ك ده توانن به بێ ڕابه رایه تى درێژه  به  ژیانى 

خۆیان بده ن، بەاڵم دواجار كۆتاییان پێ دێت وه ك 

شۆڕشه كانى به هارى عه ره بی.

بەشداربووەکانیش،  ژمارەی  بە  سەبارەت 

یه ك  له   كه   نه بووه   شێوه یه ك  به   ئێستا  تا 

خۆپیشانداندا ده  هه زار كه س به شدارى بكه ن، 
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تۆ  شۆڕش  دروستبوونى  بۆ  كه   كاتێكدا  له  
پێویستت به  ژماره یه كى زۆر و به شدارى هه موو 

چین و توێژه كانى كۆمه ڵگە هه یه، به اڵم گه ر به  

جیا  ده سه اڵت  له   سه ربازییه كان  هێزه   له   شێك 

ببنه وه  و بچنه  پاڵ خۆپیشانده ره كان، له و كاته دا 

ئێستا  خۆپیشاندانانه ى  ئه م  كه   هه یه   ئه گه ر 

هه نگاو  ده سه اڵت  ڕوخانى  و  شۆڕش  به ره و 

خۆپیشاندانانه ى  ئه م  كه   ئه وه ى  بۆ  بنێت. 

ئێستا ببێت به  شۆڕش و ده سه اڵت بڕوخێنێت 

له   خواسته كانیان  خۆپیشانده ره كان  پێویسته  

ئازادى تاکە کەسییەوە بە رزتر بكه نه وه  بۆ ئه و 
ژێر  ده خاته   ده سه اڵت  ڕه وایه تى  كه   پرسانه ى 

له و ڕێگه یه وه  پشتیوانى  بتوانرێت  تا  پرسیاره وه  

ئەوەش  بهێنێت،  به ده ست  جه ماوه ر  زیاترى 

هێزه   پاڵى  هاتنه   دەکاتەوە  یەکال  حاڵەتەکە  کە 

سه ربازییه كان و جیابوونه وه یانە له  ده سه اڵت.
خۆپیشانده ره كان له  ژێر كاریگه رى میدیاى 

ده ره كى پێیانوایه  كه  ده توانن ده سه اڵت بگۆڕن، 
ئه ڵبه ته  الیه نى ده ره كى له  ڕێگه ى به  قوربانیدانى 

ئێران  له   تۆڵه   ده یه وێت  ته نها  ئێرانى  هاواڵتی 
كاروبارى  له   ده ستوه ردانه كانى  پاى  له   بكاته وه  

ناوخۆیی واڵتانى ناوچه كه .

ڕۆڵی الیەنی دەرەکی

ئامانجی الیەنی دەرەکی لە ده ستوه ردان و 

ڕوخاندنی  خۆپیشاندانەکان  ئاڕاستەکردنی 

الوازكردنى  ته نها  به ڵكو  نییە،  دەسەاڵت 

گرنگی  پرسێكى  چه ند  له   ئێرانە  پێگه ى 

ئێران  ئێستادا  له   بەناوچەکە.  تایبەت 

نه یاره كانى  و  سه رقاڵه   دۆسێیه كه وه   به چه ند 

بارگرژییه كانى  توندكردنه وه ى  ڕێگه ى  له  

بكه ن  ئێران  به   پاشه ك�سێ  نیازن  به   ناوخۆ، 

به   تایبه ت  دانوستانه كانى  له   به تایبه ت 

ڕووسیا  هاوكاریكردنى  و  ئه تۆمی  دۆسێی 

ئۆكرانیا.  دژى  له   بێفرۆكه وان  فڕۆكه ى  به  

جارەی  ئه م  دەرەکی  دەستوەردانی  ئه وه ى 

جیاکردۆتەوە به  به راورد به  خۆپیشاندانه كانى 

لەالی  نەتەوەیی  هەستی  جوواڵندنی  دیكه ، 

نەتەوەکانە. کەمە 

لە  خۆپیشاندەرەکان  خواستی  گۆڕینی 

ئازادی تاکەکەسییەوە بۆ پرسە نەتەوەییەکان، 

ئیسرائیل  تایبەت  بە  ئێران  نەیارەکانی  لە الیەن 

لێدەکرێت.  پشتیووانی  زۆر  سعودییە  و 

لەم  بەلوچ  و  کورد  نەتەوەی  کەمە  هەردوو 

و  داوە  قوربانیان  زۆرترین  خۆپیشاندانانەدا 

بوونه ته وه ،  توندوتیژى  زۆرترین  ڕووبه ڕووى 

ئێرانه وه   هه ر ئه م پرسه ش له  الیه ن نه یاره كانى 

وا لێكدراوه ته وه  كه  ئه وه ى له  ئێران ڕوو ده دات 

نه ته وه كان.  كه مه   له گه ڵ  ده سه اڵته   شه ڕی 
به هۆى  ڕۆژئاوا  ڕاگه یاندنى  ده زگاكانى  سەرەتا 

له   دا  هه وڵیان  ئەمینی،  مەهسا  كوردبوونى 

سه ر  بخه نه   ڕۆشنایی  زیاتر  ڕاپۆرته كانیاندا 

ئه وه یان  ته نانه ت  خوازه كان،  جودا  چاالكوانه  

له   خۆى  ناوى  قوربانى  كه �سی  كه   باڵوكرده وه  
ژیناوه  گۆڕیوه  بۆ مه هسا، له به رئه وه ى له  ئێران 

ناوى كوردى قه ده غه یه .
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خوێندنه وه  ى دەسەاڵت بۆ سه رچاوه ى 

ناڕه زایه تییه كان 

له   پاسداران،  سوپاى  هێزەکانی 

سه رچاوه ى  دیاریكردنى  بۆ  خوێندنه وه یه كیدا 
خۆپیشانده ره كان  ئێران،  له   ناڕه زایه تییه كان 

به سه ر چوار ده سته دا دابه ش ده كات: دژبه ره كان، 

ته نگده سته كان،  و  نوێگه ره كان  دادخوازه كان، 

ده نوسێت  پاسداران  سوپاى  خوێندنه وه یه دا  له و 

كه   خه ڵكه ى  ئه و  پێویسته   كارێك  له هه ر  :”به ر 

هاتۆته  سه رشه قامه كان شیبكرێنه وه ، ئه وانه ى كه  
دژبه ره كانن  ده كه ن،  خۆپیشانده رەكان  ڕابه رایه تى 

كه  له  ڕووى ژماره وه  كه مینه ن و زۆرترین ئاماده ییان 

له سه ر  شیكردنه وه كه دا  درێژه ى  له   هه یه “. 
خۆپیشانده ره كان،  ڕابه رانى  ڕووبه ڕووبوونه وه ى 

ڕووبه ڕووبوونه وه ى  “پێویسته   ده نووسێت:  سوپا 
به شێوه یه كى  خۆپیشاندانه كان  ڕابه رانى 

كه   دووه م  به ده سته ى  بێت”.سه باره ت  سه خت 

ده نوسێت:  پاسداران  سوپاى  دادخوازه كانن، 

جێگیربوونى  خوازیارى  كه   هه ن  “كه سانێك 

ده ناڵێنن  كه   پێیانوایه   كه سانه   ئه م  دادپه روه رین، 

دادپه روه رین”. تینوى  و  نادادییه وه   به ده ست 

نوێگه ره كانن،  كه   سێهه م  ده سته ى  به   سه باره ت 

ده سته یه   :”ئه م  ده نوسێت  پاسداران  سوپاى 

ڕێساكانى  یاساو  كه   گه نجانه ى  له و  دێت  پێك 

ناكه ن،  په سه ندى  به دڵنییه  و  ده سه اڵته یان  ئه م 

له هه مانكاتدا  و  دابڕوان  لۆكاڵى  ژیانى  له   ئه مانه  

ده ستیشیان به مۆدێرنه  و پۆست مۆدێرنه  ناگات و 
به جۆرێك دوچار به  سه رلێشێواوى بوون و هه ڵگرى 

به   خۆیانن،  زه ینییه كانى  گرێ  و  وه اڵم  بێ  پرسیاره  

دورشمی  و  بژین  ته نها  ده یانه وێت  خۆیان  وته ى 
له   به رده وامى”.  به   ده ڵێنه وه   ئازادى  ژیان  ژن، 

كاتێكدا كه  ده زگاكانى ده وڵه ت له  كۆمارى ئیسالمیی 
“دوو  به نه وه ى  خۆپیشانده ره كانى  پێشتر  ئێران، 

هه زاره كان” ناوزه ند ده كرد، به اڵم سوپاى پاسداران 

پێیوایه :  و  ده كات  ناوزه ندیان  “نوێگه ره كان”  به  

كۆمه اڵیه تییه كانن  تۆڕه   به رهه مى  گه نجانه   “ئه م 

و له  سه رده مى كۆرۆنادا گه وره بوون و هه ر له به ر 

په یوه ندى،  به   پێویستیان  و  هه ستیارن  هۆیه   ئه و 

گفتوگۆ، ڕوونكردنه وه  و كارى ڕۆشبیرین”. سه باره ت 

به  ده سته ى چواره م كه  ته نگده سته كانن، سوپاى 

پاسداران ده نوسێت:” زۆرترین ڕێژه ى به شداربوو له  

ده هێنێت”  پێكى  ده سته یه   ئه م  خۆپیشاندانه كاندا 

پاسداراندا  سوپاى  دیدی  له   .ته نگده سته كان 

ئابووریدان  ژێرگوشارى  له   كه   الوازه ن  چینه   :”ئه و 

ده گرێته وه   مامناوه ندیش  چینی  له هه مانكاتدا  و 

كه  ڕووه و ئه وه  ده ڕۆن كه  بچنه  قۆناغێك خوارتر” 

نووسینه كه یدا  درێژه ى  له   پاسداران  .سوپاى 

ته نها  “ئه مانه   ده نوسێت:  ده سته یه   به م  سه باره ت 
و  گوزه رانن  هه لومه رجى  باشتركردنى  خوازیارى 

ته نها  سه رشه قامه كان  هێناوه ته   ئه وانى  ئه وه ى 

گرانییه  و ته نها ڕێگه ى ئارامكردنه وه یان باشتركردنى 

بارى گوزه رانیانه “.  له  كۆتاییدا سوپاى پاسداران بۆ 

جڵه وكردنى خۆپیشاندانه كان –یاخود به  ده ڕبڕینی 
پێویستی  به   ناڕه زایه تییه كان-  به ڕێوه بردنى  خۆیان 

ده زانێت كه  چه ند هه نگاوێكى پالن بۆ دڕێژراو بنرێت 

له  ڕووه كانى ئاسایش، دادوه رى، كلتورى، ئابوورى.
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دۆخی دەسەاڵت
له  هه ردوو  ئه مریكا  یه كگرتووه كانى  ویالیه ته  

كشانده وه   هێزه كانى  عێراق  و  ئه فغانستان  واڵتى 

به رگه ى  هاوكات  نه یده توانى  له به رئه وه ى 

تێچووى جه نگ له  دوو واڵتدا بگرێت. ڕووسه كان 

ئۆكرانیا،  شه ڕى  بۆ  خۆئاماده كردن  زیاتر  بۆ 

سووریا  له   خۆیان  سه ربازى  بوونی  ناچاربوون 
كه متر بكه نه وه . له  به رامبه ردا كۆمارى ئیسالمیی 

واڵتى  چوار  له   هه ژمونى  كه   كاتێكدا  له   ئێران، 

یەمەن-ڕوو  لوبنان،  سووریا،  -عێراق،  ناوچه كه  
دیكه ى  جه نگى  به ره یه كى  بوونە ،  به رفراوان  له  

له خۆى كردۆته وه  كه شه ڕى ئۆكرانیایه ، لەالیەکی 

دیکەوە دۆخى ئابوورى ئێران به ر له  ده ستپێكردنى 

سنوورداربوونی  بەهۆی  خۆپیشاندانه كان، 

لە  سزاکان،  هەڵنەگرتنی  و  نەوت  هەناردەکردنی 
قەیراندا بوو و به دڵنیاییه وه  له  ئێستادا به  هۆى 
گوزه رانى  و  دۆخ  خۆپیشاندانه كان  به رده وامى 

سه ره كیش  پرسیاری  بووه ،  خراپتر  هاواڵتیان 

لێره دا ئه وه یه  كه  ئێران چۆن ده توانێت له سه ر ئه م 
ڕێگه یه  به رده وام بێت له  كاتێكدا كه  دۆخى ناوخۆ 

تا دێت زیاتر ڕوو له  ئاڵۆزى ده كات؟

دەکرێت وەاڵمێکی خێرای ئەم پرسیارە لەخودی 

ماوەیەی  لەم  بدۆزینەوە،  ئۆکرانیادا  شەڕی 

ڕابردوودا ڕووسیا 140 ملیۆن یۆرۆی داوە بە ئێران 

بێفڕۆکەوانەکاندا،  فڕۆکە  کڕینی  بەرامبەر  لە 

هەروەها مۆسکۆ لەگەڵ تاران ڕێککەوتووە لەسەر 

دروستکردنی  پێداویستییەکانی  گواستنەوەی 

ڕووسیا،  بۆ  ئێرانەوە  لە  بێفڕۆکەوان  فڕۆکەی 

بەریتانی  موشەکی  سیستمی  ڕووسیا  هەروەها 

 )Javelin( دژە تانک، موشەکی ئەمریکی )NLAW(

و موشەکی )Stinger( دژە فڕۆکەی داوە بە ئێران 

بۆ لێکۆڵینەوە و دروستکردنی هاوشێوەکەی. 

ئەوەی خرایەڕوو ئەوەمان بۆ ڕوون دەکاتەوە 

ناکات  سەرمایەگوزاری  شوێنێک  لە  ئێران  کە 

لەکاتی  نەکات،  ئابووری  و  سیا�سی  سوودی  گەر 

سەختبوونەوەی سزاکانی سەر ئێران لەسەردەمی 

ئێستاشەوە-سەرچاوەی  -بە  عێراق  ترامپ، 

ئێران.  بۆ  بوو  قورس  دراوی  دابینکردنی  سەرەکی 

سووریا هۆکاری گەیاندنی ئێران بوو بەدەریای سپی 

سەرچاوەی  لوبنان  ئێران  بانقەکانی  ناوەڕاست. 

یەمەنیش  بوون.  ئێران  پارەی  سپیکردنەوەی 

سەرچاوەیەکی گرنگە بۆ ئێران لە ڕووی بازرگانی و 

ئابووریەوە.

واڵتانەی  ئەو  دەردەکەویت  شێوەیە  بەو 

سیاسییەوە  هەژموونی  ڕووی  لە  ئێران  کە 

گرنگی  سەرچاوەیەکی  تیایاندا،  بااڵدەستە 

بردنە  هاوشانی  لەیەککاتدا  ئێران  داهاتیشە. 

پەرەدان  لەسەر  کار  سیاسییەکانی،  پرسە  پێ�سی 

هەر  دەکات.  ئابوورییەکانی�سی  بەرژەوەندییە  بە 

واڵتێک لەو واڵتانەی کە ئێران تیایاندا بااڵ دەستە، 

دەتوانن  سەربەخۆی  هێزەکانی  کە  جگەلەوەی 

دەکەن  دابین  خۆیان  بۆ  دارایی  سەرچاوەی 

واڵتدا  بەڕێوەبردنی  لە  بەشداریکردن  لەڕێگەی 

لەهەمانکاتدا  تارانەوە،  بەسەر  نابن  بارگرانی  و 

ئێران  خودی  بۆ  گەورەش  ئابووری  دەرفەتی 

دەڕەخسێنن.  
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ده ره نجام

جوواڵنه وه   سه ره كى  كێشه ى  ه  

نه بوونى  ئێران  له   ناڕه زایه تییه كان 

سیا�سی  پرۆژه ى  و  ڕێكخراو  سه ركردایه تییه كه ى 

بووه ، هه ر بۆیه  سه ربارى به هێزى جوواڵنه وه كان، 

و  بكات  توانیویه تى سه ركوتى  ئێران  له   ده سه اڵت 

كۆتایی به  خۆپیشاندانه كان بهێنێت.

كردن  پشتگیرى  پر�سی   .2

واڵتانى  الیه ن  له   ئێران  ناو  له ناڕه زایه تییه كانى 

ناوچه كه هێنده ى په یوه ندى هه یه  به  پاشه كشە 

ناوچه كه   له پرسه كانى  زۆرێك  له   ئێران  پێكردنى 

ده سه اڵتى  به ڕوخاندنى  نییه   په یوه ندى  هێنده  

سیا�سی له  ئێران.

ئه وه ى زیانمه ند ده بێت ته نها هاواڵتییه    .3

ده كرێت  سه ركوت  بێبه زه ییانه   به شێوه یه كى  كه  

بگاته  جێ،  له  خواسته كانى  ئه وه ى هیچكام  به بێ 
توندوتیژی  كارى  بۆ  خۆپیشانده ریش  په نابردنى 

بۆ  پاساوه   به هێزترین  دەرەکی  هاندانی  بە 
ڕووبەڕووی  دڕندانه   شێوه یه كى  به   تا  ده سه اڵت 

خۆپیشاندانه كان ببێتەوە.

دەگوزەرێت  ئێران  لە  ئەوەی    4

خۆپیشاندانە نەک شۆڕش، ئه وەش كه  ده توانێت 

بكات،  دیارى  خۆپیشاندانه كان  چاره نوو�سی 

خواستی ئه و هاواڵتیانەیە كه  ته مه نیان له  نێوان 

به   نه داوه   بڕیاریان  تائێستا  و  ساڵدایه    35-45

ده سه اڵت  ڕووبه ڕووى  یه كالكه ره وه   شێوه یه كى 

بوه ستنه وه.

ده سه اڵت  مامه ڵه كردنى  شێوازى   .5

هاوشێوه ى  خۆپیشاندانه كان،  له گەڵ  ئێران  له  

پرسه   له سه ر  دانوستانه كانێتی  شێوازى 

له گه ڵ  دانوستانه كانى  نموونه ى  جیاوازه كان 

ڕۆژئاوا له سه ر دۆسێی ئه تۆمی.

6.  ده سه اڵت له  ئێران ده یه وێت له  ڕێگه ى 

درێژبوونه وه ى خۆپیشاندانه كان، خودى شه قامى 

ئێرانى و ڕای گشتی بکات بەدژ خۆپیشانده ره كاندا .

زیاتر  خۆپیشاندانه كان  ماوه ى  تا   .7

بوونه وه ى  دووباره   ئه گه رى  بكێشێت،  درێژه  

ده بێته وه   كه متر  داهاتوودا  له   خۆپیشاندان 

مه ودادا  كورت  له   ده بێت  ئه سته م  پێیه ى  به و 

ئه زمونى  هه مان  بێت  ئاماده   ئێران  هاواڵتى 

بۆیە  هەر  بكاته وه ،  دووباره   شكستخواردوو 

ماوەی  بوونەوەی  درێژ  کە  بوترێت  دەکرێت 

لەبەرژەوەندی  زیاتر  خۆپیشاندانەکان 

دەسەاڵتە تا خۆپیشاندەرەکان.

سه رچاوه كان:
زندگی  شرایط  اعتراض ها؛  اقتصادی  پیش زمینه    .1

ایرانی ها نسبت به خرداد ۸۸ و آبان ۹۸ چقدر بدتر شده است؟ 

د.سهرة القاسم إلى أين تنتهی مظاهرات “النساء”   .2

في إيران؟

املاللي  يلقى  هل  إيران..  صالح:مظاهرات  كريم   .3

مصیر الشاه؟

تقرير أمیركي: األقليات العرقية قد تحسم مصیر   .4

النظام في إيران

القادة  مصیر  الحالية  االحتجاجات  تهدد  هل   .5

اإليرانيین؟ 

أي  والصمود...  العنف  بین  الحكيم:   عبد  أحمد   .6

مصیر ينتظر احتجاجات إيران؟باسل درويش :االقتصاد وليس 

الحجاب سبب تظاهرات إيران.
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وەرگێڕان
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بە کەمینەکردنی ئەوی دیکە: 
ستراتیژە توێنەرەکانی دەوڵەتی 

ثیۆ–ئیتنۆکراتی)١(  ئێران)٢(
د. ئەحمەد محەمەدپوور  | پرۆفیسۆری یاریدەدەر لە زانكۆی ماساچۆسێت - ئەمریكا

 د. کەمال سولەیمانی | پرۆفیسۆر لە زانكۆی ئێل کۆلیهیۆ دێ میهیکۆ-ئەمریكا

وەرگێڕان لە ئینگلیزییەوە: گەالوێژ سۆفی

1- Theo-ethnocratic

 Minoritisation‘ of the other: the Iranian theo-ethnocratic‘ :٢- ناونیشانی ئەم توێژینەوەیە بە زمانی ئینگلیزی بریتییە لە

state‘s assimilatory strategies by: Ahmad Mohammadpour and Kamal Soleimani  )https://doi.org/10.1080/136

) 88790.2020.1746157

دەوڵەمەندو  کەسانی  لەالیەن  دەگۆڕدرێت   هەژارنشین   ناچەیەکی  سیمای  بەهۆیەوە  پرۆسەیەکە   gentrification  -

کاربەدەستەوە، لەڕووی خانوبەرەو بازرگانی و - زۆرجار دانیشتوانی ناوچەکە ئاوارە دەکات.
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بەرایی

لە  ژیانمان  ئەزموونی  لە  وەرگرتن  ئیلهام  بە 

ژێر سایەی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا )لەمەودوا

زانیاریە  کۆکراوەی  لە  وەرگرتن  بەسوود  و   )IRI

لەڕێگەی  کە  ڕاستەوخۆکان  گرافییە  ئیتنۆ 

بە   – کۆکراونەتەوە  تەکنیکەوە  چەندین 

بەشداری چاودێران، چاوپێکەوتن و لێکۆڵینەوە 

لە ئەرشیفەکان – ئەم لێکۆڵینەوەیە لە فۆڕمە 

تواندنەوەی  و  توندوتیژی  جۆراوجۆرەکانی 

و  دام  دەستی  سەر  لە  کوردەکان  زۆرەملێی 

زانینی  بە  دەکۆڵێتەوە.  ئێران  دەوڵەتی  دەزگاکانی 

هەم  خوازین  هیوا  پرۆسانە،  ئەم  ڕاستەوخۆی 

کە  ڕێگایانەی  ئەو  هەمیش  و  کاریگەریەکانیان 

کورد هەوڵی بەرەنگاربوونەوەیانی داوە بگەیەنین. 

 – وەک  کورد  لێکۆڵینەوەیەدا،  لەم 

لە  ناوخۆیی  کۆڵۆنیکراوی  کۆمەڵگەیەکی 

بااڵدەستەوە  شیعی   – فار�سی  دەوڵەتی  الیەن 

دەناسێنین1.    ناسەروەر  کۆمەڵگەیەکی  بە   –

و  بەرهەم  لەو  سوود  لێکۆڵینەوەکەمان 

ڕەنگدانەوەی  کە  وەردەگرێت  لێکۆڵینەوانە 

لە  سەروەریی  چەمکی  بۆ  نوێکراوەن  پێناسەی 

مرۆڤناسییەوە.²  و  کۆمەاڵیەتی  زانایانی  الیەن 

دابەشکراوە  ئێران،  سیاسەتی  شێوەیە،  بەم 

ناسەروەرەکاندا،  و  سەروەر  کۆمەڵگە  بەسەر 

دووەمەوە.  پۆڵێنی  ژێر  دەکەونە  کوردەکان  کە 

لەبەر  ڕۆژهەاڵت³،  کەی�سی  کە  دەڵێین  ئێمە 

نوێی  ڕەهەندێکی  کۆمەاڵیەتییەکەی،  سروشتە 

بەالیەنی  کە  دەدات  نیشان  هەاڵواردن4  دۆخی 

پوختە

نەتەوەیی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  پاش 

مۆدێرن لە ئێران لە سەرەتای سەدەی بیستەوە، 

وەک  ئەوانی  سیاسیی  خەباتی  و  کورد  دەوڵەت 

یەکپارچەیی  سەر  بۆ  بەردەوام  هەڕەشەیەکی 
کۆماری  دەسەاڵتی  هاتنەسەر  دەزانێت.  خۆی 

ئیسالمیی - پاش شۆڕ�سی١٩٧٩ – سیاسەتی بە 

ئەمنیەتکردنی دەوڵەتی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 

چڕتر  توندی  بە  ناسراوە  )ڕۆژهەاڵت(  کەبە 

بۆ ستراتیژە  بە دواداچوون  وتارە،  ئەم  کردەوە. 

دەکات  ئیسالمییی  کۆماری  کوردییەکانی  دژە 

کە ڕاستەوخۆ پاش شۆڕش دەستی پێکرد. ئەو 

وەک  شێوە  باشترین  بە  دەتوانرێت  سیاسەتانە 

گشتگیریی هەاڵوێرکراو تایبەتمەند بکرێن. لەم 

کوردەکان  سیاسیدا،  ژیانی  سنوردارەی  کایە 

ملکەچی خەباتی ڕۆژانەی پاراستنی شوناسیانن. 

سەر  دەخاتە  ڕۆشنایی  لێکۆڵینەوەیە  ئەم 

ڕۆژهەاڵتی  لە  دەوڵەت  توێنەرەوەکانی  ستراتیژە 

و  میلیتاریزەکردن  ڕێگەی  لە  کە  کوردستان 

بەردەوامی  دیمۆگرافی  و  کولتووریی  گۆڕینی 

ناوچەکەوە ئەنجام دەدرێت. 

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

وشە سەرەکییەکان:

کەمینەسازی،  ڕۆژهەاڵت، 

ناوخۆیی،  کۆڵۆنیالیزمی  میلیتاریزەکردن، 

ئێران. دژەگەشەپێدان،  کولتوور،   گۆڕینی 

............................................................................
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هەڵپەسێردراون،  تێیدا  یاساکان  کەمەوە، 

چونکە کوردەکان لە ڕووی نەتەوەیی و ئاینییەوە 

جیاوازن لە کۆمەڵگەی دەسەاڵتداری پێرسۆ – 

ژیان  ڕابردوودا،  دەیەی  چوار  لەماوەی  شیعی. 

دۆخی  هەاڵواردندا،  دەوڵەتی  سایەی  ژێر  لە 

ڕۆژهەاڵت  ئابووری  و  سیاسیی   – کۆمەاڵیەتی 

ئەم  ئیسالمی  ڕژێمی  کە  دەرخستووە،  ئەوەی 

ناوچەیەی کردووە بە ناوچەیەکی ئەمنی. 

ڕۆژهەاڵتی  کورددا،  هاوچەرخی  مێژووی  لە 

دووبارە  هەوڵی  ژمارەیەک  شوێنی  کوردستان 

بووەوە بووە بۆ ئۆتۆنۆمی سیاسیی5. وێڕای ئەوە، 

هاوچەرخی  مێژووی  جۆراوجۆر،  هۆکاری  بە 

لێکۆڵینەوەکانی  بواری  لە  ڕۆژهەاڵت  سیاسیی 

پشتگوێخراوە.  مەبەست  بە  ئێراندا، 

ڕژێمی  سیاسەتی  هۆکارانەش  ئەم  سەرەکیترینی 

لە  توێژینەوەیەک  هەر  چاودێریکردنی  لە  ئێرانە 

سەر کۆمەڵگەی کوردی و گۆشەگیرکردنی ئەو 

توێژەرانەی کە سەبارەت بەم بابەتە دەنووسن. 

کە  ئەوەی  بۆ  بێت  هۆکارێک  ئەمەش  لەوانەیە 

زیاتر  ڕۆژهەاڵت  سەر  لە  فار�سی  سکۆالرشیپی 

بەرهەم  پێشووەوە  سەربازی  کەسانی  الیەن  لە 

ئەمنیەکانی  بۆچوونە  نوێنەرایەتی  کە  بهێنرێت 

دەوڵەت بە باشترین شێوە دەکەن. 

بە  بەرامبەر  ئێران  دەوڵەتی  سیاسەتەکانی 

کورد – بە بەروارد بە سیاسەتەکانی سووریا و 

تورکیا – بە ناڕوونی سیاسەتەکەی دەناسرێتەوە 

نکوڵیان  دەنێت،  پێدا  دانیان  کاتدا  یەک  لە  کە 

لەم  تواندنەوەشیان دەدات.  و هەوڵی  لێدەکات 

ئێرانی  تایبەتەدا، کوردەکان وەک  ماستەر پالنە 

ناسنامە  ئەوەشدا،  لەگەڵ  و  کراون  جێگیر 
ڕووی  لە  ئەوان  ڕەتدەکرێتەوە:  جوداکەیان 

خراونەتەوە.  دوور  دەسەاڵت  لە  دەستووریەوە 

ئیتنۆ   – نەتەوەی  سەروەریی  بۆ  سەروەرییان 

نەفرەتە، ئەوان ئامانجی یەکەمی گەشەسەندنی 
ستراتیژی  دەوڵەتن.  نەتەوەیی   – یەک  ئایینی 

تواندنەوەی دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵت، لە سیاسەتی 
زلهێزە کۆڵۆنیالەکانی ڕۆژئاوا دەچێت، کە لە دژی 

کۆمەڵگە پەراوێزەکان لەسەردەمی کۆڵۆنیالیزمی 

ڕۆژئاوادا بەسەر دانیشتوانی ڕەسەنی ئەفریقا و 

ئەمریکای التینیدا سەپێنرا. 

و  لەسەرکوتکردن  دەوڵەت  سیاسەتی 

نافارس  نەتەوەی   – ئیتنۆ  بەرامبەر  تواندنەوە 

سەرەتا لە الیەن شانیشینی پەهلەویەوە )١٩٢٥ 

بێت،  هەرچۆنێک  کرا.  پەسەند   )١٩٧٩  –

جەخت  سەرەکی  شێوەیەکی  بە  ئێمە  لێرەدا، 

تێیدا  کە  شۆڕش،  پاش  ئێرانی  سەر  دەکەینە 

شیعیزمی  لە  پەهلەوی  ناسیۆنالیستی  مەیلی 

نوێی  فۆڕمی  هۆی  دەبێتە  کە  ئاپۆکالیپتدا، 

خەیاڵکردن و پابەند بوون بە”نەتەوە”وە جێگیر 

تێڕوانینێکی  پێشکەشکردنی  دوای  بۆیە  کراون. 

گشتی مێژوویی لە ڕەوتە سەرەکییە کۆمەاڵیەتی 

– سیاسییەکانی سەردەمی دەسەاڵتی پەهلەوی، 

سەرنجمان لەسەر سیاسەتەکانی دەوڵەتی پاش 

سیاسەتانە  جۆرە  ئەم  کاریگەری  و  شۆڕش 
کولتووری   – کۆمەاڵیەتی  پەیکەری  سەر  لە 

ڕۆژهەاڵت دەبێت. بە سەربازیکردنی کوردستان 
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)هاوکاری  جاشەوە  دروستکردنی  ڕێگەی  لە 

بەدواداچوون  بابەتە  ئەم  دەوڵەت(،  لەگەڵ 

کۆمەاڵیەتییە  چەقبەستووییە  و  درز  ئەو  بۆ 

ئیسالمیی  دەوڵەتی  کە  دەکات  نەکراوە  قەرەبوو 
لە کوردستان دروستیکردووە.6

دەکرێت،  باس  وتارەدا  لەم  هەروەک 

گوتارێکی  فارس  ڕۆشنبیرانی  و  دەوڵەت  هەردوو 

هەژموونگەرایانەیان پەرەپێداوە لەسەر بنەمای 

واتایەکیتر  )بە  دەستە  ژێر  نەتەوەی  ئەوەی 

بۆ  دادەنرێت.  هەڕەشە  وەک  کوردەکان( 

ڕاسمۆس  واقیعە.  ئەم  سەر  لە  قسەکردن 

لە  کەمینەکان  نووسەری  ئێلینگ،  مەسیحی 

ڕووبەڕوو  ”کاتێک  کە  دەکات  پێداگری  ئێران 

سەر  لە  جەختکردنەوە  لەگەڵ...  دەبێتەوە 

مافی  بۆ  داواکاری  و  نەتەوەیی  شونا�سی 
ڕۆشنبیری  و  ئەکادیمی  نوخبەی  کەمینەکان، 
هاوارەوە7  و  بەترس  زۆرجار  ئێران،  لە  زاڵ 

لە  ئێلینگ  تێبینییەکەی  دەبێت”.  کاردانەوەیان 

فار�سی  توێژەرانی  کەمایەتی  گرووپێکی  الیەن 
وەک مصطفی وەزیری8، مهرزاد بروجردی9، علی 
ڕەزا اصغرزادە10، ڕەزا زیا ابراهیمی11 و ئەفشین 
دەکرێتەوە.  ڕاست  پشت  ئەسغەری12   – مەتین 

ناسیۆنالیستی  سەرەکی  گوتاری  تەحەدای  بە 

ئێران، مهرزاد بروجردی جەخت لەوە دەکاتەوە 

ئێران  سیاسییەکانی  و  ڕۆشنبیرو  نوخبەی  کە 

پێناسەیەکی  قوربانی  بوونەتە  شێوە  هەمان  بە 
ڕەسەن.13  ی  ئێران”  ناسنامەی  مێژوویی” 

قوربانی  بووەتە  خۆ�سی  بروجردی  بەداخەوە 

شوناسێکی  وەک  فار�سی  شونا�سی  پێناسەی 

وەک  نافارسەکان  شوناسە  کاتێک  گشتگیر 

لۆمە  شاوە  ڕەزا  لەالیەن  خێڵەکی  تایبەتمەندی 
دەکات. ئەو بەبێ ئەوەی هەستی پێبکات بەرگری 

تایبەتمەندیگەرایانە  بەناو  ئەم  لەناوبردنی  لە 

جۆرە  ئەم  ئەو  شاوە.  ڕەزا  الیەن  لە  دەکات 

بۆ  پێویست  مەرجێکی  وەک  لەناوبردنە 

دامەزراندنی یاسا و ڕێسا ئەوەی کە نافارسەکان 

وەک زاڵبوونی کۆڵۆنیاڵی فار�سی چاو لێدەکەن، 

هەست پێدەکات.14 

لەدایکبوونی ناسیۆنالیزمی فار�سی و 

ئەوی دیکەی

بنەڕەتیانە  گۆڕانە  لەو  باشتر  ئەوەی  بۆ 

تێبگەین کە لە ڕێیانەوە ستراتیژە توێنەرەوەکانی 

گرنگە  زۆر  کاردەکەن،  ڕۆژهەاڵت  لە  دەوڵەت 

“سیاسەتی  بە  سەبارەت  کورت  سەرنجێکی 

کە  بکەین،  پێشکەش  ئێراندا  لە  مۆدێرنیتە” 

لەالیەن  بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای 

  حکومەتی پەهلەوییەوە کرایەوەو سەپێنرا. 

سیاسەتی  فکرییەکانی  ڕیشە  و  ڕەگ 
فکری  مشتومڕی  قۆنا غی  دەکەوێتە  مۆدێرنیتە 

لە  ئیلهامیان  کە  فارس  ڕۆشنبیرانی  نێوان 

شێوازی یورۆ سەنتەری “زانین” و لە هەمانکاتدا 

بیرۆکەی بنیاتنانی – نەتەوە وەرگرتووە. ئامانجی 

ڕابردووی  گەڕاندنەوەی  ئێران  ڕۆشنبیرانی 

دوای  گوایە  کە  بوو  ئێران  خەیاڵی  شکۆمەندی 

ئیسالمی-عەرەبی   زاڵبوونی  لە  سەدە  چەندین 
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واڵتێکی  یەکخستنەوەی  پێکراوە،  بێڕێزی 

نەبووە.  بوونی  هەرگیز  پێشتر  کە  بوو  خەیاڵی 

مۆدێرنیتەی  ئێران  ڕۆشنبیرانی  ئەوەی  دوای 

بە  کرد  دەستیان  گرتەبەر،  سەرمایەدارییان 

کردنی  کۆد  بۆ  سیا�سی  ئەجێندایەکی  داڕشتنی 
کاریگەری  کەمکردنەوەی  و  فار�سی  زمانی 

ئیسالمی شیعە. گەیشتنی ڕەزا شا بە دەسەاڵت 

یەک  زمان،  یەک  نەتەوە،  “یەک  درووشمی  بە 

کردنی  ماتریالی  بە  بۆ  سیا�سی  زەمینەی  واڵت” 

دەیە  چەندین  بۆ  ئێران  ڕۆشنبیرانی  کە  ئەوەی 
گوتاری  خۆشکرد.  دەبینی،  پێوە  خەونیان 

بنبڕکردنی  قۆناغی  بە  شا  ڕەزا  شارستانییەتی 

ئەوانی  تواندنەوەی  و  نەریتی  ژیانی  شێوازی 

شا  ڕەزا  دەکرێ.  ناوزەد  ئیتنۆ-ئایینی  دیکەی 
خۆی  مۆدێرنیتەی  سیاسەتەکانی  ئەوەی  بۆ 

سوپایەکی  جێبەجێکردنەوە،  بواری  بخاتە 

بیرۆکراسییەکی  پەرەپێداو  هەمیشەیی  نوێی 

دامەزراند.  ئێراندا  لەسەرانسەری  بەرفراوانی 

و  سەربازی  هەڵمەتێکی  بەکارهێنانی  بە 

“هۆزەکانی  زۆر  بە  شا  ڕەزا  دڕندانە،  سیا�سی 

فەرمی،  کردە  فار�سی  زمانی  “نیشتەجێکرد، 

کۆدی جل و بەرگی سەپاند،   حیجابی الدا، و هەر 

بەرخۆدانێک لە دژی دەسەاڵتی پاشایەتییەکەی 

توانی  دەیەیەکدا،  لە  کەمتر  لە  سەرکوتکرد. 

دەسەاڵتی  و  بچەسپێنێت  خۆی  دەسەالتی 

دادوەری و هەندێک دامەزراوەی پەروەردەیی لە 

پیاوانی ئایینی پاک بکاتەوە. 

لە  کە  پەهلەوی،  ناسیۆنالستی  پرۆژەی 

مێژوو  و  کولتوور  ستانداردکردنی  دەوری 

تەواوەتی  سڕینەوەی  ئامانجی  دەسووڕایەوە، 

شونا�سی نا فارسەکانە یان پێناسەکردنەوەی بە 

شێوەیەک کە بتوانێت لەگەڵ چەمکی “شونا�سی 

بگونجێت.  بێت  سەنتەر  فار�سی  کە  نەتەوەیی” 

ئەم   ،١٩٤٠ بۆ   ١٩٢٠ سااڵنی  لەنێوان  بەاڵم، 

سیا�سی  بەرخۆدانی  ڕووبەڕووی  سیاسەتانە 

الیەن  لە  نموونە  بۆ  کوردستان،  لە  بوونەوە 

سمکۆ  ئاغای  سمایل  سیاسییەکانی  بزووتنەوە 

خەلیل15)١٩٢٨(،  مەال   ،)١٩١٨  –  ١٨٢٩(

کۆمەڵەی  حمەسوور16)١٩٣٩(،  عومەری 

نوێنەرایەتی  ١٩٣٨(وە  کورد)ژێکاف  ژیانەوەی 

کورت  کۆمارە  بزووتنەوانە  ئەم  دەکران. 

هات  دوادا  بە   )١٩٤٥( مهابادیان  خایەنەکەی 

تاراندا  دەسەاڵتی  ڕەهای  الوازی  کاتی  لە  کە 
دامەزرا.17  دووەمدا  جیهانی  جەنگی  کاتی  لە 
گوتاری  زاڵبوونی  تەحەدای  بزووتنەوانە  ئەم 

ئامانجیان خۆ  و  ناسیۆنالیزمی فارسیان دەکرد 

بەڕێوەبەری کوردستان و زیندوو کردنەوەی کورد 

و شوناسەکەی بوو. پێویستە ئاماژە بەوە بکرێت 

دامەزراندنی  لە  خوزستان  و  ئازەربایجان  کە 

هێزێکی  بەڕێوەبەریدا  خۆ  لە  خۆیاندا  وەشانی 

مێژوویان نیشاندا. 

دەوڵەت  مۆدێرنیتەی  سیاسەتەکانی 

 ١٩٤١( ڕەزاشادا  محەمەد  سەردەمی  لە 

ئەوە  نیازی  بە  کە  بوو  بەردەوام   )١٩٧٩  –

فار�سی  هاوچەشنگەرایی  ناسیۆنالیزمی  بوو 

دەوڵەتێکی  و  بەرێت  پێشەوە  بەرەو  باوکی 
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سیاسەتی  لوتکەی  پێکبهێنێت.  بەهێز  ناوەندی 

محەمەد  ڕەزاشا شۆڕ�سی سپی بوو)١٩٦٣( کە 

خوارەوەی  بۆ  سەرەوە  لە  چاکسازی  کۆمەڵێک 
زەوی  چاکسازی  سەرەکیترینیان  ئەنجامدا، 
زەوی  چاکسازی  بوو.  ژنان  دەنگدانی  مافی  و 

تاساڵی  پێکرد،  دەستی  ١٩٦٣دا  ساڵی  لە  کە 

١٩٧٨بەردەوام بوو، گوایە ئامانجی بێالیەنکردنی 

بەربەست  بە  دەوڵەت  کە  بوو  گرووپانە  ئەو 

دەیبینین.18  ئێراندا  چاکسازی  بەردەم  لە 

و  کەم  بەلەبەرچاوگرتنی  زەوی،  چاکسازی 

کووڕییە جۆراوجۆرەکانی، لە هەندێک ناوچەدا 

ئابوورییەکانی   – کۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە 

خاوەندارێتی  گەورەکانی  چینە  نێوان  پێشووی 

تا  زەوی  چاکسازی  گۆڕی.  جووتیارانی  و  زەوی 
ستەمکاری  بەرهەمهێنانی  شێوازی  ڕادەیەک 

دووبارە  لەڕێگەی  کرد،  باشتر  درێژخایەنی 

دابەشکردنەوەی زەوی لە نێوان جووتیارەکاندا. 

دەستکەوتی  دەوڵەت،  بۆ  خۆشبەختانە  بەاڵم، 

دەسەاڵتی  گۆڕینی  چاکسازییەکان  سەرەکی 

خاوەن زەوی بوو بەدەسەاڵتی دەوڵەت، کە بووە 
هۆی شارنشینی بێ سنوور.19

مۆدێرنیتەی هەڕەمی لەسەردەمی پەهلەویدا 
ڕووی  لە  کوردستانی  نشینەکانی  گوند  ناوچە 

لە  بەجێهێشت.  بە گەشەنەکردویی  ئابوورییەوە 

کاتێکدا ژیانی شارەکان بە خێرایی گەشەی سەند. 

چەسپاندنی  خەریکی  دەوڵەت  کە  کاتێکدا  لە 

دەسەاڵتی خۆی بوو لە کوردستان، بەرخۆدانی 

بۆ  بەحکومەت  دا  پاساوێکی  کورد  سیاسیی 

سیاسەتی  و  دەرەوە  بڕواتە  ناوچەکە  لە  ئەوەی 

بکات.  جێبەجێ  گەشەسەندنی  لە  ڕێگری 

پێکهاتەی ئابووری کوردستان، کە سەردەمانێک 

خۆبژێوی بوو، بە کشتوکاڵ و ئاژەڵداری نەریتی 

بچووک  شارستانی  ئابووریەکی  دەکرد،  کاری 

زیاتر  گوندنشینەکان  کە  گرتەوە  جێگەی 

دوو  داڕمانی  لەگەڵ  دەبەست.  پێی  پشتیان 
کۆچەری   – ئابووری  پێکهاتەی  سەرەکی  پایەی 

هیچ  غیابی  لە  و   – کشتوکاڵ  و  شوانکاری 
بەدیلێکی وەک بازرگانی و پیشەسازی، ئابووری 

و  خزمەتگوزاری  کەرتی  بە  پشتی  زیاتر  کورد 

کارگێڕی بەست. بە درێژایی سەردەمی پەهلەوی، 

خەباتی کورد بۆ مافە سیاسیی و کولتووریەکانی 

سەربازییەکان  کاردانەوە  بەرەنگاری  توندی  بە 

دواکەوتوویی  و  کولتوور  دەستکاریکردنی  و 

وەلی  عەباس  وەک  پرۆسەیەک  بووە.  ئابووری 

بەرخۆدان”وەسفی  و  ئینکاری  “دیالێکتیکی  بە 

دەوڵەت  سپۆنسەری  بە  کردووە.20ناسیۆنالیزم 

گوتارێکی  ئێران،  ڕۆشنبیرانی  پشتیوانی  و 

دانپێدانانێکی  هەر  کە  بنیاتنا  ناوەندگەرایی 

سەر  بۆ  هەڕەشەیەک  وەک  شوناس  ناوخۆیی 

لێدەکرا.  چاوی  ئێران  نەتەوەیی  یەکپارچەیی 

پلەبەندی  سەنتەرو  فار�سی  تێڕوانینێکی 

گەشەپێدان،  بە  سەبارەت  جۆرە  لەو 

مۆدێرنیتەو  پرسەکانی  لە  بنچینەیی  شوێنێکی 

گەشەپێداندا داگیرکرد و لە قۆناغی دوای ١٩٧٩ 

بە تووندی بەردەوام بوو. 

بە دوای  پەهلەوی کە  بنەماڵەی  لە  جیاواز 
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دژە  ناسیۆنالستی  پارادایمێکی  پێشخستنی 

مەالیی بوو، کۆماری ئیسالمیی خولیای جۆرێک 

پەیوەندییەکی  و  بوو،  ئایینی  ناسیۆنالیزمی  لە 

میراتی  کە  هەبوو،  شیعەگەراییەوە  بە  تووندی 

دەوڵەتی سەفەوییە. لە کۆتایی سەدەی نۆزدەیەم 

بەدواوە، مۆدێرنیتە گرژی لە نێوان ناسیۆنالیزمی 

فار�سی  ڕاددەیەک  تا  ناسیۆنالیزمێکی  و  ئایینی 

سکۆالردا نیشاندا. هەردووکیان هەوڵیاندەدا بە 

شونا�سی نەتەوەیی مۆدێرن بناسرێنەوە. 

پرۆگرامی  شۆڕشدا،  دوای  گوتاری  لە 

یەکخراو  بەشێکی  پەهلەوی، وەک  مۆدێرنیتەی 

)تهاجم  کولتووری  داگیرکارییەکی  تەنانەت  یان 

مێژبوو  لە  کە  ڕۆژئاوا  هەژموونی  فرهنگی( 

شێوازی ژیانی ڕۆژئاوایی باڵودەکردەوەو هاندەدا 

وەک پەروەردەیەکی سیکۆالر بەرگری لە ڕابواردن 

و سەرگەرمی و تێکەڵی ژن و پیاو و خواردنەوەو 

البردنی   حیجاب21.  هەموشیانەوە  سەرو  لە 

جەالل  وەک  ڕۆشنبیرانی  ١٩٦٠دا،  دەیەی  لە 

بە  سەبارەت  ڕەخنەکانیدا  لە  ئالئەحمەد، 

بۆ  تەقەمەنییان  زادگی(،  ) غرب  ڕۆژئاواگەرایی 

ئەم ڕێبازە پیالنگێڕانەو کورتبینانەی نەمسی�سی 

وەک  دەستەواژەکانی  دابیندەکرد.  ڕۆژئاوا 

جهانی( )    أستکبار  جیهانیی  خۆبەگەورەزانی 

خوار( )جهانی-  خۆری  جیهان  هەژموونی  و 

دووبارەبووەوەی  مۆتیڤێکی  بوونە  ڕۆژئاوا،  ی 

تاغووت  دیکە،  زاراوەیەکی  خومەینی.  ئایەتوڵاڵ 

لەنووسینەکانی  بتپەرست،  حکومڕانی  یان 

شۆڕ�سی  ئایدۆلۆژیای  کە  شەریعەتیدا،  عەلی 

کۆبوونەوە  دروشمی  بوونە  ئیسالمییە، 

جەماوەرییەکان. بۆ هەڵوەشاندنەوەی تاغووت، 

بە ملکەچبوون  و کۆتاییهێنان  بنبڕکردنی ستەم 

بە بەها بیانییەکان مەرجی دانا. 

میراتێکی  بە  بەستن  پشت  بە  خومەینی 

ئیمام  وەک  خۆی  شیعی،  ئێرانی  هەزارساڵەی 

و  فیرعەونی  دەسەاڵتێکی  وەک  شای  وێناکرد. 

ئەمریکاش،  و  پەرست  بت  بە  کۆنی  نوخبەی 

بوو  خۆی  ئایدۆلۆژی  دوژمنی  گەورەترین  کە 

ئەو  کرد.22  وەسف  گەورە  شەیتانێکی  وەک 

ناسیۆنالیستی  نەوەیەکی  بۆ  بوو  ئیلهامبەخش 
هۆی  بە  هەم  شا  لە  ناڕازیبوون  کە  ئایینی 

و  ئێران  ناسیۆنالیزمی  کولتووری  سیاسەتی 

هەمیش بەهۆی سکااڵیان بەرامبەر کاریگەرییە 

کولتووریی و سیاسییەکانی ڕۆژئاوا لە واڵتدا.23 لە 

ڕووی ئایدۆلۆژییەوە، ئێرانی پاش شۆڕش ئاماژە 

بوو بە گۆڕانێکی پارادایمی لە کور�سی مەزنەوە)م. 

٥٣٠پێش زایین(، کە نیشانەیەکی سەرەکی ئێرانی 

دێرین بوو بۆ ئیمام حسین )٦٢٦ – ٦٨٠زایینی( 

کە  شیعەگەراییدا،  لە  ئایینی  ڕابەری  سێیەم 

ئایدۆلۆژیەکانی  هەوڵە  لەگەڵ  تایبەتی  بە 

شیعەی  سیمبولی  بە  بووە  شەریعەتیدا،  وەک 
پارێزگاری  گۆڕانکارییە  ئەم  بەاڵم،  هاوچەرخ. 

بەکارهێنانی  و  خۆی  ناسیۆنالیستی  چەمکی  لە 
کرد.24  نەتەوەدا   – دەوڵەتی  خزمەتی  لە  ئایین 

لە ڕێگەی دامەزراندنی دامەزراوە نوێیەکانەوە، 

ناسیۆنالیستی  بە  ئیسالمی  ئیسالمیی،  کۆماری 

والیەتی  نوێی  پێگەی  خومەینی  ئایەتوڵال  و  کرد 
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سەرکردە  وەک  خومەینی،  کرد.  داگیر  فقیهی 

سەربازییە عەملانییەکانی پێش خۆی، جەختی لە 

پێویستی پێکەوە هێشتنەوەی دەوڵەتی – نەتەوە 

بەکارهێنانی  ڕێی  لە  ئەگەر  تەنانەت  دەکردەوە 

توندوتیژیشەوە بێت. 

ئێرانی پاش شۆڕش شاهیدی گۆڕانکارییەکی 
الوازی  ناسیۆنالیزمێکی  لە  بوو  پارادایمی 

نوخبە  ئایینی.  ناسیۆنالیزمێکی  بۆ  عەملانییەوە 

سڕینەوەی  بە  کرد  دەستیان  نوێکان  سیاسییە 

کە  سیاسیی  ڕەخنەگرێکی  بزوتنەوەو  هەر 

کولتووریەکانی   – ئیتنۆ  مافە  بۆ  خەباتیان 

نافارسەکان دەکرد. ئەو کوردانەی کە چاالکانە 

بەشداری شۆڕشیان کردبوو، دواتر لە مافی زمان 

دۆسیەی  )لە  کران  بێبەش  ئایین  و  شوناس  و 

چەپەکان  سیاسییە  حزبە  سوننەدا(.  کوردی 
دژی  لە  چەکداریدا  و  سیاسیی  خەباتی  لە  کە 

یەکالکەرەوەیان  ڕۆڵێکی  پەهلەوی  دەوڵەتی 

کایە  لە  دڕندانە  شێوەیەکی  بە  گێڕابوو، 

دوورخرانەوە.  سیاسییەکان   – کۆمەاڵیەتی 

دامەزراوە نوێیەکان بەڕێبەرایەتی پیاوانی ئایینی 

کە  ئەوانەی  پاککردنەوەی  بە  کرد  دەستیان 

نە  دروشمی  دەبردن.  ناویان  تاغوت  بە  پیشتر 

ڕۆژئاوا و نە ڕۆژهەاڵت کە لە الیەن پیاوانی ئایینی 
سەرانسەری  لە  دەوترایەوە،  شۆڕشگێڕانەوە  و 

واڵتدا باڵوبووەوە.25

شۆڕ�سی نوێ و ڕۆژهەاڵتی پاش شۆڕش

تا هاتنی شۆڕ�سی ١٩٧٩، کورد و دوو پارتە 

دیموکراتی  حزبی  سەرەکییەکەی:   سیاسییە 

ڕێکخراوی  ئێرانKDPI( 26(و  کوردستانی 

ناسراوە  )کە  ئێران  کوردستانی  زەحمەتکێشانی 

دانووستانیاندا  ڕێکخراو(هەوڵی  کۆمەڵە:  بە 

ڕێگەی  لە  کاتی  و  نوێ  حکومەتی  لەگەڵ 

نوێنەرایەتی  بەناوی  دامەزراو  تازە  ئۆرگانێکی 

شێخ  ڕێبەری  بە  کورد.  گەلی  دانوستانکاری 

لقی  کوردی  نوێنەری  حوسەینی27،  عزەدین 

ئەحمەدی  و  خەلق  فەدایان  کوردستانی 

سوننە-کورد( بەناوبانگی  موفتیزادە)زانایەکی 

شکستی  دیار.28  دیکەی  کەسایەتی  چەندین  و 

کاتی و گرووپی  نێوان حکومەتی  دانوستانەکانی 

نوێنەرانی کورد، دەیەیەک نائارامی کۆمەاڵیەتی 

کوردستان  لە  پێشمەرگە  شەڕی  و  سیاسیی   –

کوردستانی  دیموکراتی  حزبی  سەرکردایەتی  بە 

بچووکی  گرووپی  هەندێک  و  کۆمەڵە  ئێران، 

دیکەی کورد لە دژی ڕژێمی ئیسالمی لێکەوتەوە. 

سەرەتا  کە  بکرێت  بەوەش  ئاماژە  دەبێت 

چەپەکانی  لە  بەرچاو  بەشێکی  و  موجاهدین 

دەکرد.29 بۆ  کورد  خەباتی  لە  پشتیوانیان  ئێران 

هەندێک، ئەمە لەوانەیە ڕەچاوکردنێکی تاکتیکی 

بۆ  دووالیەنە  دوژمنایەتی  دەرەوەی  لە  بووبێت 

دەوڵەتی نوێ، هەندێکی دیکەش ڕەنگە لە دڵەوە 

نەتەوەی  خۆنووسینی  چارەی  مافی  بە  باوەڕیان 

کورد یان النیکەم جۆرێک لە ئەتۆنۆمی فیدراڵی 

هەبوبێت. 

کورد  دژی  سەربازییەکان  لەشکرکێشییە 

بە  کە  پێکرد  دەستی  سنە  شاری  بەشەڕی 
سەری  ڕۆژی  لە  ناسراوە،  خوێناوی(  )نەوروزی 
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لە   )١٩٧٩ نەوروزی  )١٣٥٨فەروەردین/  ساڵی 

خەڵکی  و  الیەک  لە  دەوڵەت  هێزەکانی  نێوان 

مەدەنی کورد لە الیەکی دیکەوە ڕوویدا. لە ٢٣ی 

ڕێبەرێکی  عزەالدین،  شێخ  ١٩٧٩دا،  ئازاری 

تێدا  و  باڵوکردەوە  بەیاننامەیەکی  کورد،  ئایینی 

و  کوردییەکان  ڕێکخراوە  نوێنەرانی  کە  هاتبوو 

ئایەتوڵاڵ  سەرۆکایەتی  بە  دەوڵەت  نوێنەرانی 

ڕێککەوتوون  ئاگربەست  لەسەر  تاڵەقانی، 

لە٢١ی  ناوخۆ”.  “شەڕی  بە  کۆتاییهێنان  بۆ 

بۆ  مێژوویی  ڕەوێکی   ،١٩٧٩ ئابی  ٤ی  تا  تەمووز 

مەریوان ڕوویدا خەڵکی مەریوان بە سەرۆکایەتی 

ئەنجوومەنی شار خۆپیشاندانێکی دژە جەنگیان 

کەمپێکیان  شار  دەورووبەری  لە  ڕێکخست، 

خەڵکی  پشتیوانی  کەمپینەکە  کرد،  ساز 

سەقز،  سنە،  وەک  کوردستانی  شارەکانیتری 

وەک  کە  پێگەیشت  مەهابادی  و  بانەو  بۆکان، 

نیشاندانی هاوسۆزی ڕێپێوانیان بەرەو مەریوان 

خومەینی  ١٩٧٩دا،  ئابی  لە١٩ی  ئەنجامدا.30 

کەیهاندا  ڕۆژنامەی  )لە  دەرکرد  فەتوایەکی 
باڵوکرایەوە( فەرمانیدا بە سەرکوتکردنی تەواوی 

کوردانی  کە  فەرمانێک  ئێران،  کوردی  گەلی 

یادیان”.  دێتەوە  کورد  ڕۆژهەاڵت”بە جیهاد دژی 

سوپای  شاو  سوپای  پاشماوەکانی  خومەینی 

 )IRGCلەمەودوا( ئیسالمی  شۆڕ�سی  پاسدارانی 

لەگەڵ سکوادی مەرگ بە سەرۆکایەتی خەڵخاڵی 

سێدارەی  دادوەری  بە  بەدناوە،  ئایینی  )پیاوێکی 

باڵوکردەوە31.  کوردستاندا  لە  ناسراوە(،  ئێران 

بە مەحکومکردنی سەرجەم پارتە سیاسییەکان 

ئەم  خومەینی  سێدارەدان”،  لە  بە”سزای 

دروشمەی شوێنکەوتوانی دووپات کردەوە – کە 

هێرشیان کردبووە سەر گرووپە ئۆپۆزسیۆنەکان 

لە هەفتەکانی ڕابردوودا – و هاواریان  تاران  لە 

حزبی  کە  هەیە،  حزب  یەک  دەکرد”تەنها 

لە  جیهاد  ڕاگەیاندنی  دوای  بە  دوا  خودایە”. 

سوپای  خومەینییەوە،  الیەن  لە  کورد  دژی 
تەواوی  داگیرکاریەکی  بە  دەستی  پاسداران 

بە  مانگی  �سێ  هەڵمەتێکی  کە  کرد  کوردستان 

کورد،  مۆڵگەکانی  پاککردنەوەی  بۆ  هات  دوادا 

بە تایبەتی لە سەقز و مهاباد و دواتریش لە پاوە 

گرتنی  دەستبەسەردا  سەردەشت32.  و  بانە  و 

ئەو  ئابی ١٩٧٩دا مەودای دڕندەیی  لە  مەهاباد 

کۆمەڵکوژییەی دەرخست کاتێک سوپا گەمارۆی 

جەنگی فڕۆکەی  پاڵپشتی  بە  شارەکەیدا 
بەهاری١٩٨٠دا،  لە  تۆپخانە.  و  تانک  و   F-4

ئەو کات  بنی صدر، سەرۆکی فیعلی  ئەبوحسن 

و فەرماندەی بااڵی سوپا فەرمانی بە سوپا کرد 

پێاڵوەکانیان  نەکەنەوە،  پاک  کوردستان  تا 

خەباتی  کوردستان”،  پاش”فەتحی  دانەکەنن. 

چەکداری چڕتر بووەوە و کوردستان وەک تاکە 

نێوان  لە  شوێنی بەرگری چاالکانەی پێشمەرگە 

بۆ  لەشکرکێ�سی  سااڵنی١٩٨٠-١٩٨٩مایەوە. 
قەرنە33  لە  کۆمەڵکوژی  بە  کوردستان  سەر 
ئازاری  لە٢٦ی  ١٩٧٩قەاڵتان  ئەیلوولی  ٢ی  لە 

١٩٨٠ دەستی پێکرد، ئەم کۆمەڵکوژییانە وەک 

لە ڕاپۆرتەکانی بەرپرسانی دەوڵەتدا بۆ خومەینی 

نێوان  ئیتنیکی  ملمالنێی  هۆی  بە  هاتووە، 
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پارێزگای  لە  شیعەکان  تورکە  و  سوننە  کوردی 
ئازربایجانی ڕۆژئاوا بووە.34

ساڵی١٩٨٠  لە  کە  عێراق،   – ئێران  شەڕی 

کێشا،  تاساڵی١٩٨٨درێژەی  و  دەستیپێکرد 

کوردستانی کردە یەکێک لە بەرەکانی پێشەوەی 

عێراق،   – ئێران  شەڕی  دوای  لە  شەڕەکە 

کران  ناچار  کوردەکان  ئۆپۆزسیۆنە  گرووپە 

بوونی  ببن.  دەربەدەر  عێراق  کوردستانی  بەرەو 

ئۆپۆزسیۆنی کوردی لە سنووری ئێران – عێراق، 

بەناوەکانیان،  ناو  ئۆپەراسیۆنە  لەگەڵ  هاوکات 

سەربازیکردن  بە  زیاتر  بۆ  ڕژێمدا  بە  پاساویان 

و خستنە ژێر چاودێری هەموو الیەنەکانی ژیان 

لە کوردستاندا. زۆرجار کردوەوە مەدەنییەکانی 

سزایەکی  و  دادەنران  ئەمنی  کێشەی  بە  کورد 

حکومییان بەسەردا دەسەپێنرا. چەقبەستوویی 

بۆ  دەیەی ١٩٨٠  لە  کۆمەاڵیەتی-سیا�سی  دۆخی 

کە  کوردانەی  ئەو  ژمارەی   ،١٩٩٧ کۆتاییەکانی 

ناو  چووبوونە  زۆر  بە  یان  خۆیان  خواستی  بە 

دامودەزگاکانی ڕژێمەوە زیادیکرد. 

لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا، هەڵمەتی 

کورد،  دژی  لە  ئیسالمیی  کۆماری  سیستماتیکی 

بە  هاوپەیوەند  سیا�سی  تایبەتمەندی  هەندێک 

پەیوەندی  سەردەمی  خۆگرتووە.  لە  ناوخۆی 

کۆتاییهاتنی  تا   ١٩٧٩ لەساڵی  دەوڵەت-کورد 

 )١٩٨٨ تەموزی  )لە  ئێران-عێراق  شەڕی 

بەردەوام  تەسکبوونەوەیەکی  شایەتی  خایاند، 
بەهۆی  بوو  سیا�سی  فەزای  بێبەزەییانەی  و 

لەناوبردنی دوژمنانی شۆڕشەوە.35 لە حوزەیرانی 

خومەینی،  ئایەتوڵاڵ  مردنی  پاش  و   ١٩٨٩

عەلی  و  ناسێنرا  بااڵ  ڕێبەری  وەک  خامنەیی 

سەرۆکی  بووبە  ڕەفسەنجانی  هاشمی  ئەکبەر 

ئێران کە دووەم سەرۆک کۆماربوو. ڕەفسەنجانی 

بە  دەوڵەت  کە  سەرۆکایەتیەکەیدا  ماوەی  لە 
ناوی  پراگماتیزم”  “ئاوەدانکردنەوەو  قۆناغی 

تاک  گەشەسەندنی  لەسەر  سەرنجی  دەبرد، 

ئاوەدنکردنەوەی  نوێ  لە  سەر  و  ئیتنۆی-ئایینی 

و  مەدەنیی  کۆمەڵگەی  بوو.  شەڕ  دوای 

گەشەسەندنی کۆمەاڵیەتی-سیا�سی بە ڕێژەیەکی 

زۆر بەرچاو لەناوچوو بوو. لە بری ئەوە سوپای 
ڕێکخراوی  و  ئیسالمی  شۆڕ�سی  پاسدارانی 

 ،)OMO )لەمەودوا  ستەملێکراوان  بەسیجی 
دوو هێزی سەربازی بوونە بریکاری جێبەجێکاری 

بنیاتنانەوەی ئابووری، دەستیان بەسەر هەردوو 

دەسەاڵتی  و  گرت  تایبەتدا  و  گشتی  کەرتی 

سیاسەتی  بەاڵم  چەسپاند.  ئێران  لە  خۆیان 

ڕژێم بەرامبەر کورد وەک خۆی مایەوە. سوپای 

ڕاستەقینەی  هێزی  بوونە  بەسیج  و  پاسداران 

لە  دەوڵەت  ئاڕاستەکەرانی  و  دەسەاڵتدار 

کوردستاندا. 

بە هەڵبژاردنی سەرۆکی بەناو ڕیفۆرمخواز، 

محەمەد  خاتەمی و ئەو دابەشبوونە ئاشکرایەی 

تاڕاددەیەک  روویدا،  فەرمانڕەوادا  چینی  لە 

پانتاییەکی  کەمکردەوەو  دەوڵەتی  سانسۆری 

بچووکی بۆ ماس میدیا و هەروەها سەرهەڵدانی 

تەنانەت  و  کولتووری  و  زمانەوانی  ئەدەبیاتی 

سیا�سی کۆمەڵگە بە کەمینە کراوەکان کردەوە. 
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ڕاددەیەک  تا  کراوەیە،  کایە  ئەم  بێگومان، 

دابەشکارییە  نەخوازراوی  دەرئەنجامی 

بوو.  دەوڵەت  پێکهاتەی  ناو  ناوخۆییەکانی 

ئیتنۆ- بەرامبەر  ڕژێم  سیاسەتەکانی  ئەگینا، 

نەتەوەی نا فارس وەک خۆی مابووەوە. خاتەمی 

نێوان  لە  “دیالۆگ  درووشمی  وتنەوەی  بە 

شارستانییەتەکان” هاتە سەر دەسەاڵت، کە لە 
بنەڕەتدا ئامانجی کۆتاییهێنان بوو بە گۆشەگیری 

ڕژێمەکەی  ئەوەش،  سەرەڕای  ئێران.  سیا�سی 

کەمینەکراودا  ئیتنۆ-نەتەوەی  لەگەڵ  هەرگیز 

بە  ئێراندا.  ناو  لە  نەبووە  “دیالۆگ”  خەریکی 

جەختکردنەوەیەکی وەها لەسەر دیالۆگ لەگەڵ 
جیهان، بە بێ ویستی خۆی، فەزایەکی سنوورداری 

ژێردەستەکانی  کولتوورە  زیندووکردنەوەی  بۆ 

وەک کورد کردەوە. 

لەساڵی  ئیسالمیی  قۆناغی چوارەمی کۆماری 

٢٠٠٥ بە سەرۆکایەتی ئەحمەدی نەژاد دەستی 

بریتیبوو  نەژاد  ئەحمەدی  درووشمی  پێکرد.36 

بەزەیی”-حکومەتێک  “حکومەتی  بنیاتنانی  لە 

“دادپەروەری،  بنەمای  لەسەر  گوایە 

بکات.  حکومڕانی   “ خۆشەویستی  و  یەکسانی 

نەژاددا،  ئەحمەدی  ئیدارەی  لەسەردەمی 

کوردستان  کۆمەاڵیەتی-ئابووری  ژێرخانی 

کەوتە ژێر هەڕەشەیەکی دەوڵەتیی گەورەترەوە، 

بەمەرج  خۆبەڕێوەبەری  و  ئۆتۆنۆمی  چونکە 
)باشووری  باشوور  لە  کورد  پەسەندکراوی 

ڕێوشوێنی  واقیع.  بە  بوو  کوردستان/عێراق( 

جێبەجێکردنەوە،  بواری  خرایە  نوێ  ئەمنی 

سەربازیکردنی  و  ئاسایش  سیاسەتی 

حکومەتەکانی پێشوو بە خۆڕاگرییەکی زیاترەوەو 

پەیڕەوکرا. لەسەردەمی سەرۆکایەتی ئەحمەدی 

نەژاددا، بە شێوەیەکی سیستماتیکی سیاسەتی 

زیادی  بێکاری  بوو،  فراوانتر  دژەگەشەسەندن 

دامەزراندندا  بەدوای  دەبوو  خەڵک  کردو 

کارە  یان  دەوڵەتدا،  دەزگاکانی  دامو  لە  بگەڕێن 

سنوور  )کاری  کۆلبەری  وەک  وەرزییەکانی 

لە  کارکردن  یان  بدەن،  بەزاندن(ئەنجام 

کوردەکانی  غەیرە  شارە  لە  خشت  کارگەکانی 

جیاوازە  کۆڵبەری  ڕاستیدا،  لە  ناوەڕاستدا. 

و  کوردستان  لە  کالسیک  قاچاخچییەتی  لە 

بەرهەمی سەردەمی ئەحمەدی نەژادە. 

بەهەڵبژاردنی  پێنجەم  کۆماری  سەردەمی 
حەسەن ڕۆحانی لە ساڵی ٢٠١٣ دەستیپێکرد.37 

سەرکەوتنی  هەڵبژاردنەکەدا  لە  ڕۆحانی 

بەدەستهێنا بەشێوەیەکی سەرەکی بەهۆی ئەوەی 

ڕیفۆرمخوازێک  نیمچە  وەک  خۆی  سەرەتا 

نیشاندا. وێڕای ئەوەش، ئیدارەی خۆ-ناونیشانی 

هیوا”سەرنجی  و  وریایی  یان”حکومەتی  ڕۆحانی 

لەگەڵ  ئەتۆمی  بنبەستی  چارەسەری  لەسەر 

شوێنکەوتنی  و  نێودەوڵەتی  کۆمەڵگەی 

بوو.  دەوڵەت  هەرێمییەکانی  بەرژەوەندییە 

ڕۆحانی هاوشێوەی ئەحمەدی نەژاد، پشتیوانی 

دەکردو  یەکپارچە  و  یەکگرتوو  عێراقێکی  لە 
پایزی  لە  کوردۆفۆبیای  سیا�سی  کەشێکی 

ڕیفراندۆمی  ئەنجامدانی  لەکاتی   ،٢٠١٧

سەر  هێرشەکانی  لە  دروستکرد.  کوردەکاندا 
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توزخورماتو،  و  کەرکوک  کوردییەکانی  شارە 

و  سەرکردایەتی  ناردو  ئێرانی  سەربازیی  ڕۆحانی 

تەیارکردنی میلیشیا شیعەکانی عێراقی دەکرد. 

جاشایەتی38 وەک ستراتیژیەتی کۆڵۆنیالیی 

“دابەشکردن و حکومڕانی”

ئێران،  ئایینی  ڕژێمی   ،١٩٧٩ شۆڕ�سی  پاش 

سیاسەتێکی  دراوسێکەی،  دەوڵەتە  وەک 

کورد  زۆرەملێی  کردنی  پڕچەک  بۆ  بۆ  دەوڵەتی 

بەاڵم  گرتەبەر.  کوردستاندا  لەسەرانسەری 

لەبەرامبەر  ناڕەزاییان  بەسەر  زاڵبوون  بۆ 

دابەشکردنی زەوییەکانیان لەنێوان جوتیاراندا، 

گەورەکان  زەوییە  خاوەن  چینی  ڕابردوودا،  لە 

ناو  کەوتنە  بە  نیشاندا  زیاتریان  الوازییەکی 

دامەزراوە  بە  پەیوەستبوون  و  دەوڵەت  تەڵەی 

سوپای  و  بەسیج  وەک  ڕژێم  سەربازییەکانی 

خزمەتگوزارییە  )OMO,IRGC(و  پاسداران 

لە  ڕژێم  سیاسەتی  هەواڵگرییەکان. 
جەمسەرگیری  ئامانجی  بە  بەسەربازیکردن، 

و  کوردستان  سیا�سی  کە�سی  ستراتیژی 

شەرعییەتدان بوو بە داگیرکاری سەربازی ڕژێم 
هەواڵدەری  و  هاوکار  دامەزراندنی  ڕێگەی  لە 

ڕەسەن کە بە کوردی بە جاش ناسراون. 

ڕژێمی  لەالیەن  کوردەکان  دامەزراندنی 

کۆمەڵگەی  فەوجکردنی  بە  ئامانجی  بە  ئێرانەوە 

پێناسەی  گوێرەی  بە  ڕێکخستنەوەی  و  کوردی 

بە  “عەشایەر)خێڵ(”.  بە  کورد  بۆ  دەوڵەت 

ڕژێمەوە  لەالیەن  کوردەکان  فەوجکردنی 

گرنگی  سیا�سی  ئامانجێکی  خزمەتی  دەیتوانی 

بە  کوردەکان  هۆیەوە  بە  کە  بکات  ستراتیژیی 

خێڵ بکرێن و بەشێوەیەکی گشتی  قبوڵی کورد 
وشەسازی  دووبارە  خێڵەکییە  ڕێکخستنە  لەم 

بە  پێشتر  کە  کوردیانەی  ناوچە  لەو  بکرێتەوە 

دەست سیاسەتی  دژە گەشەسەندنی دەوڵەتەوە 

بەرخۆدانی  گرنگتر،  لەوەش  نااڵندوویانە. 

گەورەی  سیا�سی  گورزێکی  کورد،  نەتەوەیی 
بەرکەوت، چونکە دەبوو ڕاستەوخۆ ڕووبەڕووی 

هێزە داگیرکەرەکانی کورد و هاوکارە ڕەسەنەکانی 

هەربەمەبەست،  دەوڵەت،  ببوایەتەوە. 

بیانی  کرێگیراوی  بە  وەک  کوردی  بەرخۆدانی 

نیشتمان  “کوردە  الیەن  لە  کە  ناساندووە، 

ڕژێمدان  هیزەکانی  لەگەڵ  کە  پەروەرەکانەوە” 

شەڕیان لەگەڵ دەکرێت. 

بەرانبەر  پاڵنەرەکانی  ڕژێم  لەکاتێکدا 

ناوزەد  کوردی”بەخێڵەکی”  ناسیۆنالیزمی 

کردنەوەی  پێناسە  بە  دەستیکرد  دەکات، 

“ڕۆڵی  و  خۆی  بەرژەوەندی  لە  خێڵ  زاراوەی 

پاڵ  دایە  نیشتمانپەروەرانە”ی  و  شۆڕشگێڕانە 

شێوە  باشترین  بە  وەها  وەسفێکی  خێڵەکان.39 

بەناوبانگەکەی خومەینی )هۆزەکان  لێدوانە  لە 

کۆگای شۆڕشن(40 وەک ئاماژەیەک بە کۆمەڵگە 

نافارسەکان دەرکەوت. ئەم مێتافۆڕە لە کاتێکدا 

ئاماژەیە  “دواکەوتوو”و”خێڵەکی”،  بۆ  ئاماژەیە 

هۆزەکانی  وەک  ئەوەی  دەوڵەت  کە  بەوەش 

لە  کە  وەبەرهێنان  لە  جۆرێکی  دەبات،  ناویان 

خزمەت دەوڵەتدا بەکاری دەهێنێت. لە موکریان 
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بە  خزمایەتی  کۆمەڵگەی  ڕۆژئاوا(  )ئازربایجانی 

تایبەتی لە الیەن دەزگا ئەمنی و هەواڵگرییەکانی 

ڕژێمی ئیسالمییەوە خرابوونە داوی دوژمنایەتی 

ناکۆکییە  شێوە،  بەهەمان  کۆمەاڵیەتییەوە. 

کۆمەاڵیەتییە  پەیوەندییە  دەرەبەگییەکان 

و  هەورامان  ناوچەی  خایەنەکانی  درێژ 

خستە  سنەی  و  مەریوان  کوردیەکانی  شارە 

مەترسییەوە. 

کەلێنە  و  درز  کردنی  بەگەورە 

و  زەوی  سەر  لە  بەتایبەتی  کۆمەاڵیەتییەکان 

سەرکەوتووبوو  ڕژێم  ماددییەکان،  سەرچاوە 

گرووپە  نێوان  لە  بێمتمانەیی  تۆوی  چاندنی  لە 

خاوەن  و  جووتیاران  وەک  جیاوازەکانی 

یەکتر  کێبڕکێی  بە  دەستیانکرد  زەوییەکان، 

و  دەوڵەت  بۆ  خۆیان  دڵسۆزی  سەملاندنی  بۆ 

ئیدارەی  ناو  زیاترلە  دەسەاڵتی  شێوەیە  بەم 

جۆرە  ئەو  ڕژێم  دەهێنن.41  بەدەست  دەوڵەتدا 

سیاسەتانەی لە هەموو ناوچەیەکی کوردستاندا 

پەیڕەو کرد. بەم جۆرە ڕکابەرییە کۆمەاڵیەتییانە 

پێداڕشتەوە  کوردی  کۆمەڵگەی  پێکهاتەی 

خێزانییە  گرووپە  بەسەر  دابەشیکردن  و 
الیەنگری  بوونە  هەندێکیان  جیاوازەکاندا، 

جۆراوجۆرەکان.  سەربازییە  و  ئەمنی  دامەزراوە 

بۆ نموونە، دوو کۆمەڵگەی گەورەی خزمایەتی 

بەسەر  دابەشبوون  هەن،  سەردەشتدا  لە 

یەکەیان  هەر  بنەماڵەیدا،  کوتلەی  ژمارەیەک 

هەوڵدەدن زۆرترین پشکی خۆیان لە دەسەاڵت 

و حکومڕانی بەسەر بنەماڵەکانی دیکەدا هەبێت. 

بەربەرەکانی  ئەم  ساڵە،  چەند  ئەم  بەدرێژایی 

بەردەوامانە کە چەندین نموونە لە بەردەستن، 

ئاگرین  چەکی  بەکارهێنانی  هۆی  بووەتە 

لەالیەن خەڵکەوە کە ڕژێم بۆی دابینکردوون، 

جۆرە  بەم  بەرانبەر  ڕژیم  کاردانەوەی 

ئەو پەڕی خراب بەکارهێنانی کەلێنە  ڕووداوانە 

دام  بە  زیاتر  پشتبەستنی  بۆ  کۆمەاڵیەتییەکانە 

و دەزگاکانی دەوڵەت. بۆ نموونە، فەرماندەکانی 

و  فەڕ  هادی  حاجی  وەک  پاسداران  سوپای 

پلە  وەرگرتنی  لە  بەردەوامن  کە  نەوشاد  حاجی 

بااڵ سەربازییەکان، وەک نێوەندگیری کۆتایی لە 
ناوچەی گوندنشینی گاور کەیتی لە دەورووبەری 

کارانەی  جۆرە  ئەم  کردووە  کاریان  سەردەشت 

سەربازییەکانی  کەسایەتییە  لە  هەندێک 

دەوڵەت هەیانە بۆ پەرەدان بە پەیوەندی بەهێز 

و دروستکردنی هاوپەیمانی تایبەت لەگەڵ ئەو 

گوندنشینانە. 

هەندێک   ،١٩٩٠ تا   ١٩٨٠ لەسااڵنی 

بەڵێنی  ڕێگەی  لە  زەویەگەورەکان  خاوەن  لە 

سیاسیی و ئەمنییەوە لە دامەزراوەکانی دەوڵەتی 

لە  دەسەاڵتی  و  شکۆ  لە  بەشێک  مەزهەبیدا، 

سوودە  لەو  جگە  وەرگرتەوە.  دەستچوویان 

ڕێکخراوە  لە  ئەوان  ڕۆڵی  کە  داراییانەی 

ئەوان  گرتبوو،  سەرچاوەیان  حکومییەکانەوە 

لە  هەم  و  گوند  لە  هەم  ڕژێم  وەکیلێکی  وەک 

شارەکان ڕۆڵیان گێڕا. بۆ مومارەسەری سیاسەتی 

جاشایەتی، ڕژێم دەستیکرد بە سوود وەرگرتن 

زمانەوانییەکانی  و  کولتووری  جیاوازییە  لە 
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لە  هەورامی  و  سۆرانی  پێکهاتەکانی  نێوان 

باشوور. دەوڵەت لە ڕێگەی وەرگرتنی خەڵک لە 

بۆ  جیاواز  شێوەزارێکی  بە  کوردی  ناوچەیەکی 

بەکارهێنانی  و  ئیداریەکان  و  هەواڵگری  پۆستە 

بە  جیاواز  ناوچەیەکی  لە  هاوکاریەکانیان 

دوژمنایەتی  تۆوی  هەوڵیدا  جیاواز،  زاراوەیەکی 

بچێنێت.  کوردانەدا  پێکهاتە  ئەم  نێو  لە  ڕق  و 

ناوچەیەکدا،  هەر  لە  دەوڵەت،  شێوەیە،  بەم 

ئەوەی  وەک  بیربکاتەوە  وا  خەڵک  دەدا  هەوڵی 

لەگەڵ  هاوکاری  تەواوی  بە  کۆمەڵگەکەیتر 

دەوڵەتدا دەکات. 

ئامانجی  بە   – جاشایەتی  پرۆسەی 

دابەشکردنی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی – سیاسییە 

و  جاش  هەڵنەکراوی  پێکەوە  بە�سی  بەسەر 

 – ڕژێم(  دژە  نیشتمانپەروەری  )کوردێکی  باش 

کوردستان.42  لە  هەبوو  زۆری  دەنگدانەوەی 

دەیانتوانی  تەنیا  نەک  پۆڵێنکردنانە  جۆرە  ئەم 

بەڵکو  دابەشبکەن،  کوردی  کۆمەڵگەی 

خزمایەتیش  پەیوەندی  و  خێزان  دەیانتوانی 

هەبوون  خێزان  چەندین  بکەن.  پارچە  پارچە 

یان  ڕژێم  بە  پەیوەندییان  ئەندامەکانیان  کە 

هەبوو.  ڕۆژهەاڵتەوە  خۆڕاگری  بزووتنەوەی 

ویستی  بە  هەمیشە  دەوڵەت  گەڵ  لە  هاوکاری 

زۆرە  سیاسەتە  ژێر  لە  جار  زۆر  نەبووە.  کە�سی 

جار  زۆر  دەدات.  ڕوو  دەوڵەتدا  ملێیەکانی 

پاراستنی  بۆ  کردووە  کاری  قەڵغانێک  وەک 

لەالیەن  چەوساندنەوەی  لە  بنەماڵەکەی 

ئەندامانی  ئەگەر  تایبەتی  بە  دەوڵەتەوە، 

چاالک  کورددا  بەرخۆدانی  لە  بنەماڵەکەی 

کوردستان/  هەرێمی  لە  حاڵەتەش  ئەم  بووبن. 

سەددامدا  دەسەاڵتی  لەسەردەمی  عێراق 

دەوڵەت  لەگەڵ  هاوکاری  بێگومان،  هەبووە. 

ماددی  بەرژەوەندی  بۆ  تەواو  هەندێکجار 

بۆ  خۆیان  گرنگی  ئەوەی  بۆ  هاوکاران  کە  بووە 

پەیوەندییە  تەنانەت دەبوو  دەوڵەت بسەملێنن، 

خۆیان  بنەماڵەکەی  ئەندامانی  ئەگەرییەکانی 

لەگەڵ بەرخۆدانی کورددا ئاشکرا بکەن. 

جاشەکان  بە  کە  داراییانەی  هاندانە  ئەو 

هەندێک  بەهێزکردنی  هۆی  بووە  دەبەخشرا، 

کەس کە بوونە ئامرازێک بۆ سیاسەتی کۆڵۆنیالی 

کۆماری ئیسالمیی لە بە فەوجکردنی کوردستاندا. 

مانگانە،  مووچەی  بەڵێنی  جاشەکان،  بە 

بەشەخۆراک،  و  کۆبۆن  کۆمەاڵیەتی،  یارمەتی 

هەروەها  و  سووک  چەکی  خاوەندارێتی  مافی 

لێپێچینەوەی  لە  پارێزبەندی  پلەی  هەندێک 

لەم  جگە  دەدرێت.  دەوڵەت  ئارەزوومەندانەی 

سوودانە، جاشەکان دەتوانن سوود لە دەرفەتی 

سیا�سی و دامەزراندن و پەروەردەیی وەربگرن کە 

دەوڵەت دابینیان دەکات. بۆ نموونە، دەتوانرێت 

بە  سەربازی  خزمەتی  ئەنجامدانی  بژاردەی 

لە  یان  خۆیان  زێدی  لە  بدرێت  منداڵەکانیان 

هەمیشەیی  دامەزراندنی  نزیکیان.  ناوچەکانی 

سوود  و  بکرێ  پێشکەش  حکومیان  کەرتی  لە 

چوونە  بۆ  وەربگرن  پەروەردە  تایبەتی  پشکی  لە 

زانکۆ. جگە لەوەش، ئەگەر بۆ ماوەی ٤٠ مانگ 

لە هێزە سەربازییەکاندا خزمەتیان کردبێت، ئەوا 
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سەربازی  خزمەتی  لە  منداڵەکانیان  لە  یەکێک 

سیاسەتانەی  ئەم  دەبەخشرێ.  زۆرەملێ 

ڕۆژهەاڵتیان  ئێران،  ئیتنۆکراتی  دەوڵەتی 

سیا�سی  تاقیکردنەوە  بۆ  تاقیگەیەک  کردووەتە 

و سەربازییەکانی. زۆرێک لە فەرماندە سەربازییە 

پلە بااڵکانی ئەمڕۆ، بەیاننامەی ڕژێم، تەنانەت 

دەوڵەتیش  الیەنگری  زانکۆکانی  مامۆستایانی 

لە  ڕژێم  خزمەتکردنی  لە  هەبووە  “ئیمتیازیان” 

کوردستان و سەربڕینی “دوژمنانی ڕژێم”دا. 

جاشایەتی  جۆرەکان،  لە  جۆرێک  بە 

کوردستاندا  لە  ڕژێم  بوونی  بۆ  ئاسانکاری 

ڕەسەن  زانیاریدەری  وەک  جاشەکان  کردووە. 

سوپای  سەربازییەکانی  هەڵمەتە  پێشەنگی  لە 

گرنگیان  زانیاری  و  بەکارهێنراون  پاسداران 
کۆمەاڵیەتی-کولتووری  پێکهاتەی  بە  سەبارەت 

بۆ  کورد  کۆڵبەرێکی  پێدەدەن.  ناوچەکە 

قسەکردن لەسەر ئەم واقیعە پێی ڕاگەیاندین کە 

“بەبێ ئەوەی جا�سی کورد ڕێگایان پیشان بدات، 

چۆن سەربازانی ڕژێم دەتوانن سەربکەونە سەر 

جاشەکان  کوردستان؟”.  چیاکانی  بەرزترین 

ڕێیان پێدراوە بەشداری لە کاروباری کۆمەاڵیەتی- 

کولتووریدا بکەن، و پێگەی خۆیان لە سیستمی 

بەڕێوەبردنی  و  شارەکان  ئەنجومەنی  پەروەردە، 

بۆ  جێگیربکەن.  تەندروستییەکاندا  ناوەندە 

نموونە، لە سیستمی پەروەردەدا، هاوکاری ڕژێم 

سیاسیەکانی  ڕووداوە  ڕێکخستنی  لە  دەکەن 

هاندانی  و  ئیسالمیی”  شۆڕ�سی  وەک”ساڵیادی 

بە  پەیوەندیکردن  بۆ  خوێندکاران  و  الوان 

جاشێتی  ئەمڕۆدا،  لە   .)OMO(بەسیجەوە

بە  ئاماژەیە  تەواوی  بە  جاشبوون(  )بەکوردی 

جاش- ڕژێم.  لەگەڵ  هاوکارییەک  جۆرە  هەر 

قەڵەم )جا�سی خاوەن قەڵەم(43 بۆ ئەو کەسانە 

داڕێژراوە کە لە بەرژەوەندی ڕژێمدا دەنووسن 

باوەکانی  داڕێژراوە  وشە  لە  دەکەن،  قسە  و 
کوردستانن پاش ١٩٧٩.44

OMO یان بەسیج، لقێکی دیکەی سەربازی 

ناوچەکەدا  لە  ڕژێمی  دەسەاڵتی  دەوڵەت، 

فراوانتر کرد. بەسیج یەکێکە لە پێنج هێزەکەی 

سوپای پاسدارانی شۆڕ�سی ئیسالمی.45 لە ساڵی 

١٩٧٩ بە فەرمانی ئایەتوڵاڵ خومەینی دامەزراوە. 

مەدەنی  خۆبەخشانی  لە  بنەڕيتدا  لە  بەسیج 

داوایان  خومەینییەوە  لەالیەن  کە  پێکهاتبوو، 

بە  بجەنگن.  ئێران-عێراقدا  جەنگی  لە  لێکرابوو 

بەسیج  ئەندامێکی  خومەینی”هەر  بۆچوونی 

خودایە،  سەربازی  کە  تێبگات  لەوە  پێویستە 

جێی  ئەوەندە  ملمالنێکە  دەرەنجامی  ئەو  بۆ 

بایەخ نییە، بەڵکو تەنیا بەشداریکردن لەو کارە 

ڕەزامەندی دابیندەکات”.46 دوای ماوەیەکی کەم 

الوەکی  لقی  چەندین  بەسیج  دامەزراندنی،  لە 

نێویاندا  لە  و  لەسەرانسەری واڵتدا  دروستکرد 

کوردستان و هەروەک چۆن ڕژێم پێشبینی دەکرد 

خەڵکی ببنە جاش، ئەوان ناچاربوون لە لقەکانی 

بەسیجدا خۆیان تۆمار بکەن. هەرچەندە بەسیج 

یپشتگیری دارایی پێشکەش نەدەکرد، ئەندامێتی 

بۆ  خەڵکی  بۆ  بوو  ڕێگەیەک  تەنیا  بەسیج  لە 

بەدەستهێنانی  حکومییەکەیان،  کارە  پاراستنی 
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لە  تەنانەت  یان  کاردا  لە  پلەبەرزکردنەوە 

بەشێوەیەکی  بەسیج.  بازرگانی.  مۆڵەتی 

کۆمەاڵیەتی- چاالکی  لە  بەشدارە  سەرەکی، 

لە  ئاسایی  بەشێوەیەکی  کولتوورییەکان، 

سیستمی پەروەردەدا وەک قوتابخانەکان )بسیج 

دانش آموزی- بەسیجی خوێندکاران( و زانکۆکان. 

ڕادەکێشێت  خوێندکاران  بەتایبەتی  گەنجان، 

بۆ ناو تۆمارکردن لە ئۆفی�سی بەسیجی نزیکیان 

لەبەرامبەر دامەزراندن و وەرگرتن لە زانکۆ. ئەو 

خوێندکارانەی کە تۆماری دیارو بەرچاویان هەیە 

لە بەسیجدا، بەتەواوی یان لە بەشێکی خزمەتی 

دەتوانن  یان  دەبەخشرێن  زۆرەملێ  سەربازی 

مەزاجی  خاص.47  قبوڵ  بە  بااڵ  خوێندنی  بچنە 

لە  تەنیا  کورددا،  ڕۆژانەی  ژیانی  لەگەڵ  ڕژێم 

نییە،  جاشایەتی  بەسیجی  کارەکانی  ڕووکردنە 

بنکەی  نیشتەجێبووەکاندا، جەندین  ناوچە  لە 

لەسەر  زۆربەیان  کە  دروستکراون  سەربازی 

ناوچە  گوندەکانی  لە  ڕوویان  کە  گردەکانن 

مانا  بە  بنکانە  ئەم  کردووە.  گوندنشینەکان 

فۆکۆییەکەی وەک پانۆپتیکۆن خزمەت دەکەن، 

گەشتیاران  و  گوندنشینان  چاودێریکردنی  بۆ 

وەبیرهێنانەوەی  ڕۆژانەو  جموجوڵەکانی  و 

دەوڵەت  بەردەوامی  بوونی  بە  کوردەکان 

کێڵگەی  بە  زیاتر  بنکانە  ئەم  دروستکراون. 

کێڵگەی  بۆ  درێژدەبنەوە  کە  دەورەدراون  مین 

گوندەکان و هەندێک لە زەوییە کشتوکاڵییەکانی 

تێیاندا،  کردن  کشتوکاڵ  بۆ  مەترسیدارکردووە 

پاک  هەرگیز  مینانە  کێڵگە  ئەم  لەبەرئەوەی 

دەمێننەوە  هەڕەشەیەک  وەک  ناکرێنەوە، 

دەیەی  �سێ  لە  کە  ناوچەکە،  خەڵکی  لەسەر 

یان  لەدەستداوە  گیانیان  زۆرێکیان  ڕابردوودا 

بریندار بوون. 

ڕاگواستن و جێگرتنەوە

لە  بەردەوامە  ئیتنۆ-ثیۆکراتی  دەوڵەتی 

و  دیمۆگرافی  ئەندازیاریانەی  پراکتیزەکردنی 

تێکدانی  بۆ  جێگیر  و  سیستماتیک  ڕاگواستنی 

کوردستان.  جودای  ئیتنیکیی  پرۆفایلی 

ئەندازیاریی دیمۆگرافی پێویستی بە جێگیرکردنی 

ناوچە  لە  سەروەرە  ئیتنۆ-نەتەوەی  ئەندامانی 

پەراوێزەکان، کە ئیتنۆ-نەتەوەی نا سەروەر تێیدا 

ئیتنۆ- گواستنەوەی  شێوەیە،  بەم  نیشتەجێن. 

نەتەوەی بااڵدەست لە چوارچێوەی سنوورەکانی 

کۆمەڵگە  تواندنەوەی  بۆ  ئێراندا  ئێستای 

تایبەتمەندییە  ڕوودەدات.  ژێردەستەکان 

جۆرە  لەو  سیاسەتێکی  پێناسەکراوەکانی 

کۆڵۆنیالیزم”دا  دانیشتوانی  لە”سیستەمی 

لەالیەن  کە  زاراوەیەک  دەنگدەداتەوە-   –

ڕوونکردنەوەی  بۆ  ئەنترۆپۆلیستەکانەوە 

کاریگەرییە کۆمەاڵیەتی-فەزاییەکانی کۆڵۆنیالیزم 

لەسەر گەالنی ڕەسەن پێشخراوە.48 سیستەمی 

ژیانی  هەوڵدەدا  کۆڵۆنیالیزم  دانیشتوانی 

بۆ  بیسڕێتەوە،  یان  ڕێکبخات  ڕەسەن  خەڵکی 

هەمیشەیی  بە  سەرچاوەکانیان  و  زەوی  ئەوەی 
لێوەربگرێت.49

بە دۆخی کوردستان، ئەندازیاری  سەبارەت 
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دیمۆگرافی هاوکاتە لەگەڵ تەرخانکردنی زەوییەکی 

شوێنی  و  سەربازییەکان  کۆمەڵگە  بۆ  بەرچاو 

و  پاسداران  سوپای  ئەندامانی  نیشتەجێبوونی 

دەوڵەت  ڕابردوودا،  ساڵی   ٤٠ لەماوەی  بەسیج. 

ڕێگەی  لە  کردووە  فراوانتر  ئامادەبوونەکەی 

و  سەربازی  بەکارهێنانی  بۆ  زەوی  تەرخانکردنی 

هاوردەکردنی  و  دەوڵەت  دامەزراوەی  بنیاتنانی 

جەماوەری نا لۆکاڵی. لە ئێستادا نزیکەی لە سەدا 

بۆ  تەرخانکراون  کوردییەکان  شارە  ی   ٧-١٠

لەوانە  ئەمنییەکانی دەوڵەت،  و  دەزگا سەربازی 

شارە  لە  کارمەندان.  نیشتەجێبوونی  شوێنی 

مەریوان  سەردەشت،  بانە،  وەک  کوردییەکانی 

و مەهاباد، پێکهاتە هەواڵگری و سەربازییەکان 

بەشێکی زۆر لە فەزای شارەکان داگیردەکەن. بۆ 

نموونە لە شاری سەردەشت بنکە سەربازییەکانی 

پادگان  خودا(،  سەربازی  کوردی  )بە  جوندوڵاڵ 

پاسدارانی  )سوپای  سپا  سەربازی(،  )بنکەی 

ئیتالعات  و  بەسیج  ئیسالمیIRGC(و  شۆڕ�سی 

ناوەندی  لە  دەوڵەت(  هەواڵگری  )دەزگای 

نەخۆشخانەی  تاکە  ئەنجامدا  لە  شارەکەدان. 

نزیکەی  کە  دەرەوە  بۆ  گواستراوەتەوە  شارەکە 

بە  دوورە.  شارەوە  ناوەندی  کیلۆمەترلە   ٨

تێپەڕبوونی کات ڕژێم سیاسەتێکی سیستماتیکی 

تایبەتمەندی  گۆڕینی  بۆ  پەرەپێداوە  زیاتری 

و  کوردییەکان  شارۆچکە  شارو  دیمۆگرافی 

دانیشتوانە ڕەسەنەکەی بە دانیشتوانی شیعەی 

غەیرە کورد. بۆ جێبەجێکردنی سەرکەوتووانەی 

ستراتیژێکی  چەند  دەوڵەت  سیاسەتێک،  وەها 

گرتووەتەبەر. یەکەم: پرۆژەکانی نیشتەجێکردن 

جێگیرکردنی  ڕێگەی  لە  دەوڵەتەوە  لەالیەن 

کارمەندانی  کارگێڕان،  ڕەوانەکراو،  بەرپرسانی 

سەربازی و ئەمنی بەخێرایی بەشە سەرەکییەکانی 

قووتدەدا  کوردستانیان  شارۆچکەکانی  شارو 

فەرمی  جەنتریفیكاسیۆنی   شێوە  بەهەمان  و 

ئەنجام  بە  ناوچەکە  ڕەسەنی  دانیشتوانی 

نموونەیەکی  سنە  پارێزگای  دەگەیەنێت. 

 ١٩٧٩ ساڵی  لە  شارێک  وەک  سنە  بەرچاوە. 

هەبووە،  کورددا  بەرخۆدانی  لە  سەرەکی  ڕۆڵی 

بووەتە یەکێک لە ئامانجە سەرەکییەکانی پالنی 

دیمۆگرافی دەوڵەت: چەندین ناحیەو کۆمەڵگەی 

بەرپرسانی  نیشتەجێکردنی  بۆ  نیشتەجێبوونی 

شیعەو غەیرە کورد لەو شارەدا دروستکردووە. 

دەزگاکانی  و  دام  دڵنیاییەوە  بە  جگەلەوەش، 

دەوڵەت، ناوچەی وایان دروستکردوە کە تەنیا 

غەیرە کوردیان تێدایە. بەهەمان شێوە لەهەموو 

بە  هەن-کە  ناوچەگەلێک  کوردیدا،  شارێکی 

لەالیەن  تەنها  ناسراون-کە  سازمانی  خانەهای 

تازە هاتووانی غەیرە کوردەوە داگیرکراون. 

دامەزراندنی  لە  بریتییە  دووەم  ستراتیژی 

مەبەستی  بە  ئایینی  و  پەروەردەیی  دامەزراوەی 

تا  کوردستان.  لە  سوننە  و  کورد  نەهیشتنی 

پەروەردەوە  بە  پەیوەندی  کە  جێگایەی  ئەو 

ئازادی  زانکۆی  لقەکانی  دامەزراندنی  هەیە، 

ئیسالمی و زانکۆی پەیامی نوور، دوو سیستەمی 

زانکۆیی”نیمچە ئەهلی”لە ئێران، بە نزیکەیی تاک 

لەگەڵ  هاوکاتن  کوردستان  شارەکانی  تاکی  بە 
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و  ناڕەسەن  هاواڵتی  ستافی  گەورەی  لێشاوی 

هەر  ئەمەش  خوێندکاران.  و  فاکەڵتی  کادێری 

شارە  لە  ناڕەسەنی  دانیشتوانی  ژمارەی  نەک 

کوردییەکان زیاد کردووە، بەڵکو پەیوەندییەکانی 

پێکهاتە ڕەسەنەکانی�سی تێکداوە بە هۆی هێنانە 

کایەی پڕۆژەی نیشتەجێبوونی زانکۆکان. ناوچەی 

و  فەرهەنگیان  شەهرەک  وەک  جیاکراوەی 

)مجتمع اساتید( لەو شارانەدا دروستکراوە کە 

خاوەنی  ناڕەسەن  خەڵکی  ڕێگەیانەوە  لە  ئێستا 

و   ١ وێنەی  )بڕوانە  ناوچەکەن  ماڵی  و  موڵک 

٢وێنەکان لەو گەڕەکانەوە وەرگیراون(. 

ڕابردوودا،  دەیەی  �سێ  ماوەی  لە 
ئەندازیاری  بەردەوامی  توخمێکیتری 

مێژوویی  فەزای  شێوەی  دووبارە  دیمۆگرافی، 

دەوڵەت  داڕشتەوە.  کوردستانی  ئایینی   –

باڵوە  و  گواستنەوە  بۆ  کردووە  کاری  چاالکانە 

 – کوردی  دانیشتوانی  ناو  لە  شیعە  پێکردنی 

گۆڕینی  هۆی  بووەتە  ئەنجامد  لە  سوننەدا، 

ناوچەیەکی  بۆ  گەڕەک  هەندێک  دیمۆگرافیای 

حکومەتی  پیچەوانەی  بە  شیعە.  زاڵی  تەواو 

کۆڵۆنیالیزمی  ستراتیژیەکانی  پەهلەوی، 

کوردستاندا،  لە  ئیسالمی  ڕژێمی  ناوخۆیی 

بۆیە  دەیانجوڵێنێت.  ئایینی  ناسیۆنالیزمی 

کۆمەڵێک  ئیسالمیی  کۆماری  پاسدارانی  سوپای 

دامەزراندووە  مەزهەبی  نیمچە  دامەزراوەی 

ئایینی  پرۆفایلی  دەستکاریکردنی  مەبەستی  بە 

پراکتیزەی  و  ڕێوڕەسم  سەرپەرشتیکردنی  و 

ئایینی  دەستتێوەردانی  بۆ  ڕژێم  کارنامەی  ئایین. 

دامەزراوەی  دامەزراندنی  بە  کوردستاندا  لە 

و  هەماهەنگی  بۆ  گوایە  کە  ناسراوە  ئایینی 

ناوەندی  سوننەیە.  ئایینی  کاروباری  ئاسانکاری 
اسالمی(50  بزرگ  )مرکز  ئیسالمی  گەورەی 

شارە  لە  لقەکانییەوە  ١٩٨١بە  ساڵی  لە  کە 

سەرکردایەتی  دامەزرا،  کوردستان  گەورەکانی 

ڕێکخستنی  و  ئایینیەکان  بۆنە  ڕێکخستنی  کاری 

بڕوانامەی  )پێدانی  سوننە  ئایینی  خوێندکارانی 

خوێندنی ئایینی( سەرپەرشتی وەقفە ئایینیەکانی 

دەکرد. 
نوێنەری  الیەن  لە  ناوەندێک  هەر  بەرپر�سی 

کوردستان  پارێزگایەکی  هەر  لە  مەزن  ڕێبەری 

دیاری دەکرێت. وا بڕیارە ئەرکی ڕاگەیەندراوی ئەم 

ناوەندانە تەنیا جەختی لەسەر کاروباری ئایینی 

وێنەی١:  کۆمەڵگەی نیشتەجێبوون )زیاتر لە هەزار 
یەکە( کە سەر بە ئیتالعات )خزمەتگوزاری هەواڵگری(

ە لە شەقامی بولیڤارد لەشاری سنە. بە سوپاسەوە 
B. B:لە
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بێت. سەرەڕای ئەوە، وەک دەزگا ئەمنیەکنیتری 

ئایینی  بەرهەڵستکارانی  و  دەکەن  ڕەفتار  ڕژێم 

ژێر  خستووەتە  سەربەخۆکانیان  مەال  و 

ئەم  لەوەش،  جگە  خنکێنەرەوە.  چاودێریەکی 

دەستکاریکردنی  بۆ  خۆیان  کاریگەری  ناوەندانە 

پێکهاتە کۆمەاڵیەتی – سیاسییەکانی کۆمەڵگە 

سوننەکان بەکار دەهێنن و بۆیە ڕێگە بەخەڵکی 

خۆیان  مزگەوتەکانی  ئیمامی  نادەن  ناوچەکە 

دووریان  کارەکانیان  لە  یان  بکەن  دەستنیشان 

دەبن  هەڵبژاردن  بانگەشەی  خەریکی  بخەنەوە. 

ئیمامە  دەکەن.  هەواڵگری  دەزگای  هاوکاری  و 

کوردە – سوننەکان لە شار و گوندەکاندا ڕێنمایی 
بەردەوام لە سەر ناوەڕۆکی وتارەکانیان وەردەگرن 

کەمالیستییە  ناوەڕۆکدا  لە  کە  )سیاسەتێک 

کۆمالیستی  دەوڵەتی  الیەن  لە  بۆیەکەمجار  و 

ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  موسڵمانانی  بە  تورکیاوە 
ناسێنرا(. مەال سوننەکان بە توندی ڕاسپێردراون 

بۆ ئەوەی لە هەموو ئاستێکدا هاوکاری و ڕاوێژ 

بکەن  ئاسایش  بەرپرسەکانی  الیەنە  لەگەڵ 

سیاسیی.   – کۆمەاڵیەتی  کاروباری  بە  سەبارەت 

وێڕای ئەوەش، دەبێت ئیمامە سوننەکان سەر بە 

ناوەندە ئیسالمییە شیعەکان بن و ئەوانەی ڕەتی 

مەکتەبی51  یان  شۆڕشگێڕی”  بە”دژ  دەکەنەوە 

یان وەهابی52 تۆمەتبار دەکرێن. 

ژمارەیەک  دەوڵەت  لەسااڵنی١٩٩٠دا، 

ناوچە  لە  شیعەی  تەواو  مەزهەبی  ناوەندی 

حوزە  دامەزراند.  کوردستان  سوننەکانی 

حوسینییە54)مزگەوتی  علمیە53)مەدرەسە(، 
محلی55  هیئت  و  شیعەکان(  کۆبوونەوەی 

ئەم  ناوەندانەبوون.  جۆرە  ئەو  نموونەی 

ناوەندانە گوایە بۆ ڕێکخستنی کارووباری ئایینی 

شیعە  دانیشتوانی  بۆ  بۆنەکان  ریکخستنی  و 

دەیەمین  و  )نۆیەمین  عاشوورا  و  تاسوعا  وەک 

ئیمامی  سێیەم  شەهیدبوونی  ساڵیادی  لە  ڕۆژ 

شیعە: حسین(دروستکراون. لەگەڵ ئەوەشدا، 

لە٤٠ساڵی ڕابردوودا، ڕژێم ڕێگری لە سوننەکان 

لەو  هەبێت  مزگەوتێکیان  تاکە  کە  کردووە 

ناوچانەی کە زۆرینەی شیعەن وەک )تاران(. 

بە  بۆ  دەوڵەت  پرۆژەی  دیکەی  الیەنێکی 

شیعەکردنی فەزای سوننە – کوردی، لە ڕێگەی 

شوێنی  بە  دێرینەکان  پیرۆزە  شوێنە  گۆڕینی 

پیرۆزی شیعی. چەندین گۆڕ و شوێنی پیرۆز هەن 

کوردستان(دا،  لە  ناسراون  شەخس  )بە  کە 

وێنەی٢: شوقەکانی ڤیالشار – سنە، ئەم شوقانە 
)زیاتر لە هەزار یەکە(ن سەر بەهۆشیاری )آگاهی(ن، کە 

B. Bلقێکی دەزگای هەواڵگری ئێرانە. بە سوپاسەوە لە
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ئیسالم  پێش  پاشماوەی سەردەمی  کە دەکرێت 

سەدە  چەندین  بەدرێژایی  ئەوەش،  وێڕای  بن. 

ئیسالم  کوردستاندا  لە  پیرۆزانە  شوێنە  ئەم 

سازییان بۆ کراوە ) بە تایبەتیتر سوننە سازی(. 

ڕژێمی ئیسالمی لە هەوڵی بە شیعەکردنی شوێنە 

پیرۆزەکانی سوننە وەکو هاجەرە خاتوون لە سنە 

شیعەکردنی  بە  ڕێگەی  لە  وێنەی٣(.  )بڕوانە 

ئێران،  ئیسالمیی  کۆماری  سوننە،  ئایینی  فەزای 

هیوا خوازە بە دوو ئامانجی سەرەکی بگات: )الف( 

ڕاگواستنی دانیشتوانی ناوچە سوننیەکان و تاوا 

لە ناوچەکە بکات بۆ شیعەکان سەرنج ڕاکێش 

پێدانی  )ب(  و  زیاتر  نیشتەجێکردنی  بۆ  بێت 

 – کۆڵۆنیالیزمییە  پڕۆژەی  بە  ئایینی  شەرعیەتی 

ڕووەوە  هەندێک  لە  کە  نیشەجێکردنیەکەی، 

ئیسرائیل  نیشتەجێکردنی  سیاسەتەکانی  لە 

فەلەستیندا  داگیرکراوەکانی  ناوچە  لە  دەچێت 

چونکە پڕۆژەی سیاسیی ئەم دوو دەوڵەتە خراب 

بەکارهێنانی ئایینە بۆ داواکردنی زەوی. 

بەردەوامە  هەروەها  دەوڵەت  کۆتاییدا،  لە 

بایۆپزیشکییەکانی  سیاسەتە  بەکارهێنانی  لە 

دانیشتوانی  گەشەی  سەر  لە  کاریگەری  تا 

سوننە لەو ناوچانەی کە تێکەڵەیەکی شیعە – 

ڕاپۆرتە  بە  بەستن  پشت  بە  تێدایە.  سوننەیان 

جێبەجێکردنی  بە  هەستاوە  ڕژێم  نهێنییەکان 

لە  مناڵبوون  ڕێژەی  کۆنترۆڵکردنی  بۆ  پالنێک 

نشینی  سوننە  ناوچەی  لە  سوننە  ژنانی  ناو 

کە  کوردستان  پارێزگای  لە  شارێکی   – قروە 

سوننەیە.  و  شێعە  تێکەڵەی  دانیشتوانەکەی 

ژنانی  لە  زۆرێک  کە  دەکات  ئاشکرای  ڕاپۆرتێک 

کورد – سوننە لە کاتی پشکنینە ئاساییەکانیاندا 

لە  سوننە  ژمارەی  کەمکردنەوەی  بەمەبەستی 
شارەکاندا نەزۆک کراون.56

نایەکسانی پێکهاتەی کۆڵۆنیالیزمی ناوخۆیی

بە  ئاماژە  ناوخۆیی  کۆڵۆنیالیزمی  چەمکی 

وێنەی٣: ئیمام زادە هاجەرە خاتوون – سوننە )کۆن: الی چەپ و نوێ: الی ڕاست( بە وتەی خەڵکی ناوچەکە ئەمە 
شوێنی شەخسێکی )کەسایەتییەکی کۆن نەریتی سوننە بووە کە ئێستا دەوڵەت وەک خوشکی ئیمامی هەشتەمی 

شیعە: علی ابن مو�سی آلڕەزا ناسێنراوەتەوە. 
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پێکهاتەیی  و  سیا�سی  و  ئابووری  نایەکسانی 

دەوڵەتدا  یەک  جیاوازەکانی  ناوچە  ناو  لە 

بە”گەشەسەندنی  کە  زاراوەیە  ئەم  دەکات. 

ئیستغالل  و  جیاکاری  نایەکسان”ناسراوە، 

لە  ئایینییەکان  ئیتنۆ–  کەمینە  کردنی 

ناو”کۆمەڵگەیەکی”فراوانتردا ڕوون دەکاتەوە.57 

دەوڵەتی  سیاسەتی  کە  نەتەوەیەک  وەک 

کورد  لەسەرە،  کەمینەسازی  و  تواندنەوە 

کۆڵۆنیالیزمی  ئاشکرای  نموونەیەکی  ئێران  لە 

هەردوو  لەسایەی  نیشاندەدات.  ناوخۆیی 

دەوڵەتی پەهلەوی و کۆماری ئیسالمییدا، کورد 

کە  لێکراوە  چاوی  ناوەندگەرایی  هێزێکی  وەک 

دەخاتە  خاکی”نەتەوە”  و  سیاسیی  یەکێتیی 

گۆڕانکارییانەی  ئەو  سەرەڕای  مەترسییەوە. 

ڕژێمی  نێودەوڵەتی  و  ناوخۆیی  گوتاری  لە  کە 

ئیسالمیی  کۆماری  سیاسەتەکانی  هەیە،  نوێدا 

لە  زۆر  کوردستان  گەشەسەندنی  دژی  ئێران 

سیاسەتەکانی پێش خۆی خرابتر بووە. 

 ١٩٨٠( عێراق   – ئێران  شەڕی  بەدرێژایی 

یەکێک  بوونە  کوردییەکان  شارە   ،)١٩٨٨  –
ئابووری  کە  جەنگ،  پێشەوەی  بەرەکانی  لە 

ئاژەڵ وەک  تایبەت بەخێوکردنی  بە  ناوچەکەی 

ئابوورییەکەی  سەرەکییەکانی  پایە  لە  یەکێک 

وەک  کشتوکاڵ  هەمانکاتدا،  لە  داماڵی58. 

چاالکییەکی سەرەتایی گوندەکان بە شێوەیەکی 

کردە  شەڕی  دەوڵەت  کەمیکرد.  بەرچاو 

کوردستان  لە  سوپاکەی  قایمکردنی  بۆ  پاساو 

یەک  لە  سەربازی  بنکەی  دروستکردنی  و 

زۆری  زۆربەی  هەروەها،  گوندەکاندا.  بەیەکی 

کشتوکاڵییەکان،  کێڵگە  لەوانەش  ناوچەکە، 

مین.59  کێڵگەی  بوونە  لەوەڕگەکان  باخچەو 

لە  هەم  و  ناوەوە  لە  هەم  سەربازی  بنکەی 

بەرامبەردا  لە  کە  دروستکران  گوندەکان  نزیک 

بۆ  ئاسان  ئامانجێکی  کردە  نشینەکانی  گوند 

بەخێوکردنی  کەمبوونەوەی  عێراق.  هێرشەکانی 

ئاژەڵ و کشتوکاڵ، وای لە خەڵکی ناوچەکە کرد 

هیچ بژاردەیەکیان نەبێت جگە لە پەیوەستبوون 

بە دامەزراوە حکومییەکان، بەتایبەتی بەسیج و 

سوپای پاسدارانی شۆڕ�سی ئیسالمیی ئێران. 
کۆماری  نێوان٢٠٠٠-٢٠٠٥  لەسااڵنی 

بە  ڕێگەدان  بە  دەستیکرد  ئێران  ئیسالمیی 

بازرگانی سەرسنوور. شارە سنوورییەکانی وەک 

ناوەندی  کرانە  مەریوان  و  سەردەشت  بانە، 

بازرگانییەکان  بە خێرایی ژمارەی مۆڵە  بازرگانی. 

دژە  سیاسەتی  ئامادەیی  بە  زیادیکرد  زۆر 

گەشەسەندنی دەوڵەت کە ڕێگری لە هەر پالنێکی 

خێرای  فراوانبوونی  دەکات،  بەردەوام  ئابووری 

ئەم بازاڕە سنووریە زوو تێپەڕانە، گۆڕانکاریەکی 

فەرهەنگی   – کۆمەاڵیەتی  پرۆفایلی  لە  گەورەی 

ناوچوونی  لە  هۆی  بووە  و  هێنا  کوردستاندا 
خوێندی  ڕێژەی  ناوخۆیی.  ئابووری  زیاتری 

قوتابخانەو خوێندنی بااڵ بە شیوەیەکی بەرچاو 

دابەزی و ژمارەیەکی بەرچاو لە مندااڵن چوونە 

ناو بازاڕی بازرگانی یان کرێکاری ئەوبەر سنوور. 

وەک  لێداوانی  کە  نییە  سەیر  هیچ  بۆیە  هەر 

هێسترەکەم  “من  دەبیسترێت،  خوارەوە  ئەمەی 



91

No.6, January 2023

باشترین  لە  ماستەر  بڕوانامەی  بە  ناگۆڕمەوە 

هێسترەکەم  ئەوەی  بەر  لە  ئێران  زانکۆکانی 

بەاڵم  مانەوەم،  بۆ  بدات  یارمەتییم  دەتوانێت 

تەنانەت بڕوانامەی دکتۆراش بەبرسیەتی جێم 

دەهێڵێت”. کەسێکیتر نەیدەتوانی شانازیکردنی 

کە”  بشارێتەوە  ڕاستییە  بەو  سەبارەت  خۆی 

بۆ  دێت  خەبەر  بە  نیوەشەودا  لە  کوڕەکەی 

دەتوانێت  کە  گالیسکەکەی،  شوێنی  پاراستنی 

بازاڕە  ئەم  بەرباڵوی  بفرۆشێت”.  تێدا  شتەکانی 

دژە  ستراتیژیەتی  لە  بەشێک   – سنووریانە 

ئابووری دەوڵەتە لە کوردستان  گەشەسەندنی 

نێوان شار و گوندەکانی  ئابووری  نایەکسانی   –

بە شێوەیەکی گەورە خراپتر کرد. ئەم سیاسەتە، 

کەمبوونەوەی  بۆ  هاندەرە  هەمانکاتدا،  لە 

بە  گەڕان  لە  گوندەکان،  دانیشتوانی  خێراتری 

دوای ژیانێکی باشتر لە شارەکاندا. 

وەک باسکرا، سیاسەتی فراوانکردنی بازاڕە 

بۆ  پالنی  ستراتیژی  شێوەیەکی  بە  سنوورییەکان 
چۆڵ  کوردستان  الدێکانی  ئەوەی  بۆ  داڕێژراوە. 

بکرێن و الوانی کورد لە سیاسەت دوور بخرێنەوە 

زەبرێکی کتووپڕ لە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانی 
پارێزگاری  کورد بدرێت. محەمەد  ڕەزا ڕەحیمی، 

کوردستان بە بێ شەرمییەوە دانی بەوەدا نا کە 

گەنجانمان  پەروەردە،  دابینکردنی  جیاتی  “لە 

و  هاندا”  هۆشبەر  مادەی  بەکارهێنانی  بەرەو 

ئاماژەی بەوەشکرد کە”من ئەو کەسە بووم کە 

ئەوانم ڕاکێشایە ناو کارە سنوورییەکان. . . توانیم 

بێباکیان بکەم لە خوێندن، کێی )تر( دەتوانێت 

کارێکی گەورەی لەو شێوەیە ئەنجام بدات؟”. 60 

گەشەسەندنی  دژە  لە  دەوڵەت  سیاسەتی 

کوردستان بووە هۆی لە دایکبوونی دوو کەرتی 

کوورەخانە”کارگەی  دیکە:  وەرزی  ئابووری 
کورەخانە  لە  کارکردن  کۆڵبەری61.  خشت”و 

بەرهەمهێنانی  ناوەندێکی  خشت  کارگەی  یان 

ئامرازە  بە  کە  کاریگەرە،  و  چڕ  کاری  نەریتی 

سەرەتاییەکانی بەرهەمهێنان تەیار کراوە. خاوە 

غیرە  سەرەکی  شێوەیەکی  بە  کوورەخانەکان 

کوردن و کرێکارەکانیش کوردن. زیاتر دەکەونە 

پارێزگاکانی  وەک  ئێران  ناوەڕاستی  شارەکانی 

ئەراک، اصفهان، شیراز و کرمان. لە سەرەتای 

ئێران – عێراقدا  کاتی شەڕی  لە  سااڵنی١٩٨٠و 

لەو کارگەی خشتانەدا  شەپۆلێکی دامەزراندن 

بۆ  شەش  ئاوارە  کرێکارانی  تیایدا  کە  ڕوویدا، 

ناتەندروست  بارودۆخێکی زۆر  لە ژێر  نۆ مانگ 

و نامرۆڤانەدا کاریان دەکرد. شارە کوردییەکانی 

ئەشنەویە  مەهاباد،  پیرانشار،  سەردەشت، 

بە  ڕۆژئاوا(  ئازەربایجانی  پارێزگای  )لە  بۆکان  و 

شێکی زۆری هێزی کار بۆ ئەو جۆرە کارگانە دابین 

دەکەن. 

سیاسەتەکانی  ڕابردوودا،  دەساڵی  لەماوەی 
کۆماری  ئەمنیکردنی  بە  و  گەشەسەندن  دژە 

دیاردەی  ڕۆژهەاڵت  لە  ئێران  ئیسالمیی 

لە  زیاتر  ساڵی٢٠١٥وە  لە  لێکەوتەوە.  کۆڵبەری 

دەوڵەتەوە  هێزەکانی  الیەن  لە  ١٠٠٠کۆڵبەر 

)بڕوانەخشتەی  کراون  بریندار  یان  کوژراون 
ژمارە ١(. 62
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بەرهەڵستیکردنی پراکتیزەی کۆڵۆنیاڵی

لە  نکوڵیکردن  و  پەراوێزخستن 

کوردی  زمانی  و  ناسنامە  و  فەرهەنگ 

سایەی  ژێر  لە  پەهلەویدا،  سەردەمی  لە 

دەوڵەتی تیۆ – ئیتنۆکراتی ئێستای فارسیدا، 
گرتنەبەری  بە  بووە.  گشتگیرتر  ئاڵۆزترو 

و  ستەمکاری  نوێی  سیاسەتێکی  چەند 

ئێستای  دەوڵەتی  ئایینی،   – ئیتنۆ  جیاکاریی 
جیاکاری  ڕێوشوێنی  ئایینی،  ناسیۆنالیستی 

)نەتەوەیی،  دامەزراوەیی  و  پێکهاتەیی 

لە  کە  سەپاند  فەرهەنگ(ی  و  زمانەوانی 

و  سیستماتیکی  پەراوێزخستنی  ئەنجامدا 

دەستووری کوردانی ڕۆژهەاڵتی لێکەوتەوە. 

هەوڵە  سەرەڕای  ئەوەشدا،  لەگەڵ 

دەوڵەت،  بەردەوامەکانی  سیستماتیکییە 

سیاسیی  بەرخۆدانی  ڕێگەی  لە  کوردەکان 

بوون  بەردەوام  خۆیانەوە  فەرهەنگی  و 

جگە  ڕژێم.  سیاسەتەکانی  تەحەدای  لە 

بەرخۆدانی  ئاشکرا،  سیاسیی  چاالکی  لە 

و  هونەر  بەرفراوانی  بەکارهێنانی  لە  کورد 

کولتووریەکاندا  ڕووداوە  و  و شیعر  ئەدەب 

ڕۆژانەیاندا،  ژیانی  لە  ئەوان  دەردەکەوێت، 

پاڵ بە سنوورەکانی ئەو بۆشاییە یاساییە – 

کولتووریە نەبووانەوە دەدەن. 

شێوەی  بە  ڕۆژهەاڵت  کوردانی 

دەوڵەتی  سیاسەتی  وەاڵمی  جۆراوجۆر 

تەحەدایان  و  داوەتەوە  توێنەریان  ئینکارو 

بەرخۆدان  کردەی  دیارترین  ڕەنگە  کردووە. 

بۆ  بێت  پەرۆ�سی  زیادبوونی  ڕۆژهەاڵتدا  لە 

منداڵەکانیان  بۆ  کوردی  ناوی  هەڵبژاردنی 

ئاستەنگی  ڕژێم  پەلەکانیان.  و  کەل  و 

بەردەم  لە  بیرۆکراتی  جۆراوجۆری 

دروستکردووە.  کوردی  ناوی  بەکارهێنانی 

لیستێکی  ئێران  سەرژمێری  فەرمانگەی 

کە  کردووە  ئامادە  پەسەندکراوی  ناوی 

مەزهەبن،  شیعە   – پێرسۆ  زۆرینەیان 

زۆرجار،  هەڵبژێرێت.  لێیان  خەڵک  دەبێت 

دەبنەوە  زەحمەتی  توو�سی  باوکان  و  دایک 

لە کاتی تۆمارکردنی ناوی منداڵەکانیاندا کە 
ناوی  بە  دەوڵەت  کە  ناوانەن  ئەو  هەڵگری 

کورد  خوێندکارانی  دەزانێت.  نەخوازراویان 
نەویستراوی  ناڕاستەوخۆ  بە  و  ئاشکرا  بە 

دەزانن  ئەوان  دەخرێتەوە.  بیر  ناوەکانیان 

بۆ  فار�سی  بۆ  بگۆڕن  ناوەکانیان  دەبوو  کە 

بە  خوێندن  لە  بن  بەردەوام  بتوانن  ئەوەی 

هەراسانکردنی  توو�سی  بەردەوام  ئەوەی  بێ 

مسۆگەر  پیشەیەک  کارو  یان  بن  فەرمی 

کوردەکان  لە  زۆرێک  ئەوەش  وێڕای  بکەن. 

ناوێک  و  دەمێننــــەوە  یاخیبوویی  بە 

ناسنامەی  نیشانەی  کە  هەڵدەبژێرن 

جۆرە  لەو  بەرخۆدانێکی  کوردایەتییانە. 

دیارە:  مەجازیدا  فەزای  لە  تایبەتی  بە 

ئینستاگرام  و  تەلەگرام  و  فەیسبووک 

چێژ  دەتوانن  خەڵکی  کە  هتد،   .  .  . و 

خۆیان  کەســــــــــیەتی  و  تایبەتمەندی  لە 

وەربگرن. 
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خشتەی ٢. هەندێک لە ڕۆژنامەو باڵوکراوەکانی کوردستان. 
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لە  خاتەمی  هەڵبژاردنی  دوای 

ڕێژەیی  کرانەوەیەکی  ساڵی١٩٩٧کە 

بێ  و  کورتخایەن  سیاسیی   – کۆمەاڵیەتی 

بووە  و  هێنا  خۆیدا  دوای  بە  مەبەستی 

چەندین  ناکاوی  لە  دایکبوونی  لە  هۆی 

چاالکوانی  و  چاالک  ناحکومی  ڕێکخراوی 

سیاسییە  وزە  ئەو  تەقینەوەی  سیاسیی. 

بەرزکردنەوەی  لە  بەرچاوی  بەشدارییەکی 

الوانی  وزەی  ئازادکردنی  و  گشتی  هۆشیاری 

ناوخۆییەکانی  سەرچاوە  بزواندنی  و  کورد 

لە  بەشداریکردن  هەبووە.  کوردستاندا 

کۆبوونەوەی  ڕێکخستنی  و  ژینگەیی  چاالکی 

گوندەکان  کتێبخانەی  بنیاتنانی  و  لۆکاڵی 

لە  کوردی  زمانی  کال�سی  دامەزراندنی  و 

بایەخێکی  جێی  گوندنشینەکاندا،  ناوچە 

دەیان  دەساڵدا  لە  کەمتر  لەماوەی  زۆرە. 

دەرچوون  کوردی  ڕۆژنامەی  و  گۆڤار 

لەم  هەندێک  )بڕوانەخشتەی٢(. 

لە )خشتە٢یببینە(.  باڵوکراوانە 

باڵوکراوانە  و  ڕۆژنامە  لەم  هەندێک 

دەوڵەت  دەزگاکانی  و  دام  بە  سەر  دەکرێت 

بۆ  هەوڵدەدات  دەوڵەت  چونکە  بووبن، 

سەبارەت  مەعریفی  بەرهەمی  بەڕێوەبردنی 

توێژەرانی  ئەوەش،  وێڕای   63 کوردستان.  بە 

الوی کورد زۆر جار ئەو جۆرە پالتفۆڕمانە 

بۆ پێشخستنی کولتوور و مێژوو و ناسنامەی 

بەکاردەهێنن.  کورد 

پرسە  بە  بوون  تایبەت  زیاتر  گۆڤارەکان 

ڕۆژهەاڵت.  سیاسییەکانی   – کۆمەاڵیەتی 

ڕۆنان،  ئەدەبییەکانی  و  فەرهەنگی  کۆمەڵە 

ژینکۆ،  مەریوان،  شاری  لە  ڕۆژیار  ڤەژین، 
لەشاری  جووتیاران  و  ئاسۆ  زێڕین،  بیری 

تەنیا  بانە  شاری  لە  پاژین  و  خۆژین  شنۆ، 

گێڕانەوەیەکی  کە  کەمن  نموونەیەکی  چەند 

قووڵ و ئاڵۆز سەبارەت بە ژیانی فەرهەنگی 

کوردانی  سیاسیی  و  کۆمەاڵیەتی   –

ڕۆژهەاڵتیان پێشکەش دەکرد. بەشێک لەو 

کۆمەاڵنەی کە ئاماژەمان پێدان، توانیویانە 

الوانی کورد بە شێوەیەکی نافەرمی فێربکەن 

کوردییان  زمانی  فێری  خۆبەخشانە  و 

کۆمەڵەی  دواییانەش،  ئەم  تا  بکەن. 

باڵو  زرێبار  بەناوی  وەرزی  گۆڤارێکی  ڕۆنان 

شیکردنەوەی  بە  بوو  تایبەت  کە  دەکردەوە 

کوردستانی  جۆراوجۆرەکانی  پرسە 

بە  هەفتانە  و  مانگانە  باڵوکراوە  گەورە. 

ئاشتی،  هەنار،  ژیلوان،  وەک  ناوبانگەکانی 

ئاگرین،  کاردوک،  شار،  ڕاسان،  ڕووبار، 

چەندانی  و  هەیا  و  چرۆ  بیروهزر،  ژیوار، 

چاالکوانی  کۆمەڵێک  لەالیەن  تریش 

گرنگتر  لەوەش  دەکرێنەوە.  باڵو  کوردەوە 

ئەم گۆڤارانە لە ڕووی داراییەوە بە کۆمەکی 

خێرخوازانی  و  کورد  ئەکادیمیستەکانی 
ناوخۆیی پشتگیری دەکرێن.64

هەروەها کوردەکان بەرەنگاری هەڵمەتی 

سامانی  تێکدانی  و  دارستانەکان  بڕینی 

دەوڵەتەوە  لەالیەن  کوردستان  سرووشتی 
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ناوچە  ئەنقەستی  بە  سووتاندنی  دەبنەوە. 

بانە،  سنوورییەکانی  شارە  کێوییەکانی 

سەواڵوا  و  مەریوان  پیرانشار،  سەردەشت، 

لێی  مەبەست  گوایە  دەەوڵەتەوە،  لەالیەن 

سرووشتییەکانی  حەشارگە  لەناوبردنی 

یەک  لە  سااڵنە،  کوردییە.  بزووتنەوەی 

تێبەردەدرێت  ئاگریان  کاتدا چەندین شوێن 

نەتوانن  ژینگەپارێز  چاالکوانانی  ئەوەی  بۆ 

٢٠١٨دا،  لەساڵی  بکوژێننەوە.  ئاگرەکە 

کەوتنەوەدا،  ئاگر  ڕووداوی  یەک  لە  تەنها 

ڕووبەڕوو  لە  کورد  ژینگەپارێزی  چوار 

لەدەستدا.  گیانیان  ئاگرەکەدا  بوونەوەی 

گشتی  خۆپیشاندانی  هۆی  بووە  ئەمەش 

گشتی  بە  کوردەکان  مەریوان،  لەشاری 

ئیسالمیی  کۆماری  پاسدارانی  سوپای 

ئەو  )ئێستا  دەزانێت.65  مردنیان  بەهۆکاری 

یاد  شەهید  و  پاڵەوان  وەک  چاالکوانانە 

بەبەردەوام  ناوخۆ  کوردەکانی  دەکرێنەوە(. 

شوێنە  پاککردنەوەی  بۆ  ڕێکدەخەن  تیم 

گشتییەکانی شارەکە، گوندەکان و هەروەها 

ئاسایی  بەشێوەیەکی  کە  شاخەکان  ڕێڕەوی 

بۆ کەمپی شەوانە بەکاردەهێنرێن. 

سیاسەتی  بەرەنگاری  کورد  لەکۆتاییدا، 

دەوڵەتەوە  لەالیەن  “فارسیکردن”  بە 

دەوڵەت  وەبەرهێنانی  کاتێکدا  لە  بووەوە. 

کوردستان  لە  پەروەردەدا  بواری  لە 

بەفارسیکردنی  بۆ  هەوڵدان  لە  جگە 

کوردی  شونا�سی  و  زمان  کۆڵۆنیالیزمانەی 

بێ  دەرئەنجامە  ئەم  نییە،  تر  هیچی 
بووەهۆی  کە  لێکەوتەوە:  مەبەستانە�سی 

کۆمەاڵیەتی- بەرفراوانی  جووڵەیەکی 
هۆشیاری  زیادبوونی  و  کورد  جوگرافی 

سیستەمی  ئیتنۆ-نەتەوەیی.  هەستی  و 

پەروەردەیی دەوڵەت کە بۆ بە فارسیکردنی 

بەبێ  هاتۆتەئاراوە،  فارسەکان  غەیرە 
هۆشیاری  زیادبوونی  هۆی  بووە  مەبەستانە 

توێنەرەوەکانی  ستراتیژە  بە  سەبارەت  گشتی 

کە  زانکۆ  خوێندکارانەی  ئەو  دەوڵەت. 

لە  زانکۆوەن  بڕوانامەی  وەرگرتنی  بەدوای 
ڕووبەڕووی  زیاتر  ناوەڕاستدا،  شارەکانی 

لەالیەن  چ  دەبنەوە  جیاکاری  ڕێوشوێنی 

و  دام  لەالیەن  چ  و  سیادی  نوخبەی 

دەزگاکانی دەوڵەتەوە. 

کوردەکان،  خێزانە  زۆربەی  ئێستا، 

ئازادی  بۆ  بەهێز  ئامرازێکی  وەک  پەروەردە 

چاولێدەکەن.  خۆنووسین  چارەی  و 

ناوچەی  کرێکارێکی  کاتێک  نموونە،  بۆ 

هەورامان لەالیەن بەڕێوەبەرەکەیەوە داوای 

نایابەکەی  خزمەتە  بۆ  پاداشتێک  لێکرا 

بۆ  کرد  قوتابخانەیەکی  داوای  هەڵبژێرێت، 

قوتابخانە  داواکەی  لەسەر  و  گوندەکەی 

گوندە  ئێستا  دروستکرا.  لەگوندەکەیدا 

 ٤٠ دەگمەن  )بە  دەستەکان  دوورە  بچوکە 

ناوچەشاخاوییەکانی  تێدایە(لە  ماڵیان 
بواری  لە  کوردایەتی  ڕێبازی  هەوراماندا، 
ئازادیخوازی  ئامرازێکی  وەک  پەروەردەدا 
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دا،   ٢٠١١ ساڵێ  لە  دەکات.  بەرجەستە 

گوندنشینان  گوندانەدا،  لەو  یەکێک  لە 

خوێندکارە  بۆ  دەرچوونیان  فێستیڤاڵێکی 

لەو   ١٣ کە  ئەنجامدا،  دەرچووەکانیان 

خوێنکارانە کاندیدی دکتۆرا بوون. 

و  بەردەوام  هەوڵە  سەرەڕای 

وەدەرنانی  بۆ  ڕژێم  سیستماتیکەکانی 
خوێندکاری  ڕێژەی  کورد،  خوێندکارانی 

لەئێستادا  زیادیکردووە.  لەزانکۆکاندا  کورد 

هەندێک  لەخوێندکارانی  بەرچاو  بەشێکی 

هەمەدان،  )وەک  پلەبااڵکانی  زانکۆ  لە 

لەکاتێکدا  کوردن.  تەبرێز(  و  تاران  کەرەج، 

زۆر  ژمارەیەکی  فەرمین،  خوێندنی  خەریکی 

کار  نافەرمی  بەشێوەیەکی  خوێندکارانە  لەو 

وەرگێڕان  و  ئەدەب  کوردی،  زمانی  لەسەر 

کوردییەوە  زمانی  لە  و  کوردی  زمانی  بۆ 

دەکەن. باس لەوەش ناکەین کە ژمارەیەکی 

کوردی  دووەمی  زاراوەی  فێری  بەرچاویان 
تەواو نوێ.66 بوون-پێشکەوتنێکی 

ئەنجام

ستراتیژەکانی  لە  لێكۆڵینەوەی  وتارە  ئەم 

و  تواندنەوە  بە  سەبارەت  ئێران  دەوڵەتی 

پاش  ئێرانی  لە  کورد  بەسەراگرتنی  دەست 

ئاماژە  توێژینەوەیە  ئەم  کرد.  شۆڕشدا 

ستراتیژانە  ئەم  ئامانجی  کە  بەوەدەدات 

لە  ناوخۆییە  کۆڵۆنیالیزمی  هێشتنەوەی 

سیاسەتەکانی  کوردستان.  ڕۆژهەاڵتی 

گۆڕینی  دەوری  لە  ئیسالمیی  کۆماری 

پێرسۆ- بە  ئیتنۆ-ئایینی و  پرۆفایلی جیاوازی 

شیعەکردنی فەزاو خەڵکەکەیەتی. دەوڵەت 

بە  بۆ  تێدەکۆشێت  تووندوتیژییەوە  بە 

و  فار�سی  زمانی  و  کولتوور  جیهانیکردنی 

ئێرانیی بوون دەکاتە هاو واتای فارسیبوون. 

هیچ  سیاسەت-هەڵوێستانە  جۆرە  ئەم 

فارس  نا  کەسانی  قسەکردنی  بۆ  بوارێك 

ئێران  ئیسالمیی  کۆماری  نا هێڵێتەوە.67 

“شونا�سی  ڕەهای  زاڵبوونی  هەوڵدەدات 

ڕێگەی  لە  بەدیبهێنێت،  مفرەد”  ئێرانی 

پشتیوانی  و  سەربازی  هێزی  بەکارهێنانی 

سیاسەتی  جێبەجێکردنی  و  فارس  نوخبەی 

پەروەردەیی و ئایینی کە دەتوانێت هەرجۆرە 

ئیسالمیی  کۆماری  نەهێڵێت.  جیاوازییەک 

ئێران بە شێوەیەکی بەردەوام و سیستماتیک 

بەدوای ئەوەی دواییان کەوتووە. 

بۆ  بوو  هەوڵێک  توێژینەوەیە  ئەم 

و  پێرسۆ-شیعی  پرۆسەکانی  نیشاندانی 

سیاسەتانە  ئەم  لێکچوونی  و  بەردەوامی 

کوردستانەوە،  داگیرکردنی)فتح(  دوای  لە 

ڕابردوودا.  سەدەی  ١٩٨٠ی  لەسەرەتاکانی 
کۆماری  پەروەردەی  وەزارەتی  دواییانە.  بەم 

پێی  بە  دەرکرد  ڕێنماییەکی  ئێران  ئیسالمیی 

فارس  غەیرە  مندااڵنی  ئەگەر  ڕێنماییە  ئەو 

تاقیکردنەوەی  لە   )٤-٦ تەمەنی  نێوان  )لە 

دەبێت  دەرنەچن،  فارسیدا  زمانی  توانستی 

پێداویستی  خاوەن  خوێندکارێکی  وەک 
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تایبەت مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت. ئەمەش 

ئیسالمیی  کۆماری  کە  دەردەخات  ئەوە 

فارسیدا  زمانی  لە  شارەزایی  نەبوونی  ئێران 

سیاسەتە  ئەم  کردووە.  بایۆلۆجی  بە 

نا  نەوەی  بایۆلۆژییەوە  ڕووی  لە  نوێیانە 

ناودەبات  گەشەنەکردوو  بە  فارسەکان 

تاقیکردنەوەی  لە  شکستهێنانیان  هۆی  بە 

لەوجۆرە  سیاسەتی  فار�سی.  زمانی  توانستی 

یوجینی  زمانەوانی  فۆرمێکی  وەک  دەکرێت 

یەکەمی  لەچارەکی  کە  سەیربکرێت، 

ئەوەش،  وێڕای  باوبوو.  بیستدا  سەدەی 

ڕۆشنبیرانی فارس لە ئێران و دەرەوەی واڵت 

بە شێوەی  پەیمانی بەرجەستە،  و  بەڵێن  بە 

ئەم  پشتگیری  ناڕاستەوخۆ  یان  ڕاستەوخۆ 
سیاسەتانەی دەوڵەتیان کردووە.68

تیشکی  توێژینەوەیە  ئەم  هەروەها 

کەسایەتییە  بەرخۆدانی  خستووەتەسەر 

دەوڵەتی  لەبەرامبەر  کورد  حکومییەکانی  نا 

ئەو فشارە گەورەیەی کە ڕژێم  کۆڵۆنیاڵدا. 

دەیخاتە سەر حکومەتی هەرێمی کوردستان 

ڕۆژهەاڵت  حزبەکانی  سنووردارکردنی  بۆ 

ئەوەشدا،  لەگەڵ  بووە.  کاریگەر  زۆر 

بەشێوەیەکی  ڕۆژهەاڵت  ناوخۆی  کوردانی 

تواندنەوەی  سیاسەتی  لەبەرامبەر  بەرچاو 

وەستاونەتەوە  ڕژێمدا  سیا�سی  و  کولتووری 

و  کولتووری  بەرخۆدانی  ڕێگەی  لە 

و  ئەدەب  و  کوردی  هونەری  بەرهەمهێنانی 

ئاهەنگگێڕانی  شیعر و سینەما و مۆسیقا و 

سااڵنەی نەورۆز و جۆرەها شێوەی دیکەی 

بەرخۆدان. 

لەکۆتاییدا، ئەم توێژینەوەیە هیواخوزە 

وەک  خۆی  کورد  کە  نیشانبدات  ئەوەش 

ئێراندا  لە  سەروەر  نا  ئیتنۆ-نەتەوەی 

بووە  یەکێک  چونکە  پێبکات  هەست 

سیاسەتی  سەرەکییەکانی  ئامانجە  لە 

لەالیەن  تواندنەوە  و  ستەمکارانە 

کۆمەڵگە  وەک  کورد  مۆدێرنەوە.  دەوڵەتی 

کە  نییە  بەوە  باوەڕی  دیکە،  ژێردەستەکانی 

“گەل”،  چەمکی  پێناسەکردنەوەی  بێ  بە 

ناوخۆیی  کۆڵۆنیاڵیزمی  سیستەمی  بتوانرێت 

ناوخۆیی  کۆڵۆنیاڵیزمی  تێبپەڕێنرێت. 

لە  نەتەوەیی-ئایینی  تاک  سیستەمی  و 

بەرامبەر  سەروەری  پێکهاتەیەکی  ئێراندا، 

دروستکردووە.  سەروەر  نا  پێکهاتەیەکی 

پر�سی  الیەنەیە  دوو  پەیوەندییە  ئەم 

بۆ  وجوودی  پرسێکی  بە  کردووە  سەروەری 

لە  بااڵدەست  ئیتنۆ-نەتەوەی  پێکەوەژیانی 

ئیتنۆ-نەتەوەی  نوخبەی  کاتێکدا  لە  ئێران. 

بااڵدەست)واتە فارسەکان( سوورن لەسەر 

عەملانی  دیموکراتی  سیستمێکی  کە  ئەوەی 

کە  ئەوانەش  دەردەکانە،  هەموو  دەرمانی 

کە  وایە  پێیان  سەروەرەکانن  نا  سەربە 

ناتوانێت  تەنیا  بە  عەملانی  دیموکراسییەکی 

سیا�سی  هاوسەنگییە  نا  ئەو  چارەسەری 

دامەزراوەیی  و  مێژوویی  و  کولتووریی  و 

ئەم  بۆیە  واڵتدا.  لە  بکات  پێكهاتەییە  و 
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گرووپانەی دوایی لەسەر ئەوە کۆکن کە بۆ 

مسۆگەرکردنی سەروەری بۆ هەمووان )یان 

جەماوەریی( ڕاستەقینەی  سەروەرییەکی 

دیموکراسییدا(  )لە  دیمۆکان  دەبێت 

دووبارە  ئێراندا  لە  دەسەاڵت  پێکهێنەری 

لە  جۆرە  ئەو  بەبێ  بکرێنەوە،  پێناسە 

کۆڵۆنیاڵی  سیستەمی  پێناسەکردنەوەیە 

ناخۆیی درێژەی دەبێت. 

هەنگاوێکی  ئەوەی  بەبێ  لەوەش،  جگە 

دووبارە  گەرەنتی  بنرێت،  ڕادیکااڵنە  وەها 

هاوسەنگییە  نا  بەرهەمهێنانەوەی 

دەرئەنجام،  دەکرێت.  مێژووییەکان 

لەهەرجۆرە  فارس  نا  ئیتنۆ-نەتەوەی 

قەدەغە  ڕاستەقینە  نوێنەرایەتییەکی 

هیچ  دامەزراندنی  لە  دەنگیان  و  دەکرێن 

–بەبێ  نابێت  دەستووریدا  فەرمانێکی 

گوێدانە ئەوەی کە سیستەمەکە ناوی چییە. 

ئەم بانگەوازە بۆ دووبارە پێناسەکردنەوەی 

ئارگومێنتەکانی  سەروەریی-بەدەنگدانەوەی 

و  ڕەنگ  لە  بۆیس  دو  بی.  ئی.  دەبلیو. 
هۆی  ببێتە  دەتوانێت  دیموکراسیدا- 
سکۆلەرشیپی گشتی سەبارەت بە سەروەری 

“هاواڵتی  بۆ  نوێ  فەزایەکی  کردنەوەی  و 

69 سەروەر”ی ڕاستەقینە. 
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وەرگێڕان: کەیوان قادری    بەرهەمهێنراوی گرووپی لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکانی میراس  )سەر بە ئەنجومەنی میرا�سی ئیسالمی(
                    بەڕێوەبەری گرووپ: ئەمیرمەهدی مەناقبی     بەڕێوەبەری بە�سی توێژینەوە: عەلیڕەزا ڕەحمانی

حیجاب لە ڕوانگەی 
توێژینەوە کۆمەاڵیەتی و 

کولتوورییەکانەوە

1- ئەم توێژینەوەیە لە بنەڕەتدا ڕاپۆتێكی شیكاری و وەسفی سەبارەت بە بااڵپۆ�سی لە ئێراندا. ناونیشانی بابەتەكە بە فار�سی بریتییە لە )گزارش 
ئامانجی  بە  ئامادە كراوە.  میراسەوە  لێكۆڵینەوە ستراتیژییەكانی  لە الیەن گروپی  و فرهنگی( كە  اجتماعی  پژوه شهای  آینه  در  پژوه�سی حجاب 
بەرچاوڕوونی زیاتری خوێنەرانی وەرزنامە و لەبەر نوێبوونی بابەتەكە و كێشەكانی پەیوەست بە بااڵپۆ�سی ئەم سەد رۆژەی رابردوو بە پێویستمان 
زانی وەرگێڕانی بكەین. هەڵبەت دەبێ ئاماژە بەوەش بدەین كە لەبەر درێژیی بابەتەكە تەوەری سێیەم كە تایبەتە بەو ئەدەبیاتی پێشوو تەرك 

كراوە و لە ژمارەكانی ئایندەدا ئەو بەشەش باڵو دەكرێتەوە. 

پێداچوونەوەی ئەدەبیاتی بابەتی پر�سی حیجاب 
ڕەزبەری 1401/ 2022

لە ئێرانی هاوچەرخدا)1( 
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ئەم  لەسەر  نابێت.  سەرکەوتوو  کۆمەڵگە،  لە 

لە  کەڵکوەرگرتن  بە  توێژینەوە،  لەم  بنەمایە، 

تا  هەوڵدراوە  ساڵە،  سەد  ئەم  خوێندنەوەکانی 

هاوکات لەگەڵ ئەوەی کە ڕوانگەکان سەبارەت 

و  پێویستی  بکەین،  دەستەبەر  حیجاب  بە 

و  توێژینەوەکان  و  حیجاب  پر�سی  گرنگییەکانی 

ڕاپرسییە گشتیەکانیش بخەینە بەر باس؛ تا لەم 

پاڵپشتێک  و  بناسێنین  بۆشاییەکان  ڕێگەیەوە 

کە  عەقڵگەرایانەی  سیاسەتە  ئەو  بۆ  بین 

دەتوانێت داهاتووی پر�سی حیجاب باشتربکات.  

گوتاری یەکەم  

ڕوانگەکان سەبارەت بە پر�سی حیجاب و 

داوێنپاکی لە ئێرانی سەردەم)1(   

سەرەوەی  ئێران  لە  یاسایی  حیجابی  پر�سی 

بۆتە  ئێستا  یاساییەکانی،  و  سیا�سی  ڕەهەندە 

هەبوونی  کۆمەاڵیەتی.  پرسێکی  و  بابەت 

هەر  کە  کۆمەاڵیەتییەکان  جیاوازە  گرووپە 

بنەما  و  فیکری  چوارچێوەی  هەڵگری  کامیان 

بۆ  سەرەکین  هۆکاری  خۆیانن،  بەهادارەکانی 

ڕوانگەی  و  خوێندنەوە  یەکەو  هەر  کە  ئەوەی 

هەندێکجار  کە  هەبێت  خۆی  بە  تایبەت 

لە  و  دژبەر  حیجاب،  پر�سی  بە  سەبارەت 

بەرامبەر یەکتردا ڕادەوەستێن.  

بەرایی

لەسەر  مێژوویی  چاوخشاندنێکی  بە 

بۆمان  حیجاب،  پر�سی  گۆڕانکارییەکانی 

ڕووندەبێتەوە کە پۆشین و حیجاب، بە تایبەت 

شۆڕ�سی  پێش  ساڵەکانی  لە  ژنان  پۆشینی 

ناوەندی  لە  هەمیشە  شۆڕش،  دوای  و  ئێران 

پالندانانەکان  و  سیا�سی  دامودەزگا  سەرنجی 

دیمەنی  دەتوانین  بووە.  جێبەجێکارەکاندا  و 

و  یاسا  چوارچێوەی  لە  بەرەنگاربوونەوە  ئەم 

ببینین.  شۆڕش  دوای  و  شۆڕش  پێش  یاساکانی 

گرنگیپێدان  و  ئێران  1979ی  شۆڕ�سی  دوای  لە 

بە سیمبولە کولتوورییەکان، بە تایبەت سیمبولە 
ئایینییەکان، سەرلەنوێ ئاواکردنەوەی کولتووری 

ئەولەوییەتەکانی  لە  یەکێک  بە  بوو  کۆمەڵگە 

دەوڵەت لە دوای شۆڕش. 

شۆڕ�سی  لەسەرکەوتنی  دەیە  چەند  دوای 

لەسەر  لێکۆڵینەوە  و  خوێندنەوە  ئێران، 

سااڵنەدا،  لەم  حیجاب  ڕاستییەکانی 

ئینتیمای  کەمبوونەوەی  پرۆسەی  نیشاندەری 

ژنانە بەو پۆشینە ئیسالمییەی فەرمی دەوڵەت. 

سیاستدانان  جۆرە  هەر  کە  ئاشکرایە  و  ڕوون 

بابەتی  بارودۆخی داهاتووی  بۆ باشترکردنەوەی 

پێشینەی  لەبەرچاوگرتنی  بەبێ  حیجاب، 

چاالکییەکان و درکی بارودۆخی ئێستای حیجاب 

2-  ئەرکی گرووپی لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکانی میراس، دیالۆگ، لێکدانەوە و توێژینەوەی ئامانجدارە لەسەر پرسە کۆمەاڵیەتی–کولتوورییەکانی شیعەکانی 
ئێران و برەوپێدانە بە ڕیکارە نوێیەکان بۆ سیاسەتمەداران، شارەزاکان و ڕۆشنبیران و گەل. ئامانجەكانی ئەو گروپە بریتین لە:

1. نیشاندانی دیمەنێکی ڕوون بۆ ئایندە، پرس و ڕێکارەکان
2. بردنەسەرەوەی ئاگایی گشتی لەمەڕ پرسە ستراتیژییەکان

3. وتووێژ و هەوڵدان بۆ گەیشتن و سەرخستنی ڕێکارە هاتنەئاراکانەوە
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خێراکانی  گۆڕانکارییە  و  زەمەن  تێپەڕبوونی  بە 

زیاتر  جیاوازیانە  ئەم  هاوچەرخ،  سەردەمی 

هەر  بمانەوێت  ئەوەی  پێش  وادیارە  دەردەکەون. 

جۆرە ڕاسپێری و باسکردن لەسەر گۆڕەپانە جیاوازە 

کە  هەیە  بەوە  پێویستمان  بکەین،  سیاسیەکان 

لەگەڵ سەرەکیترین ئاڕاستەکانی کە�سی کۆمەڵگەی 

ئێرانی کە لەژێر کاریگەری ئەو سیاسەتانە وا بە پر�سی 

حیجابەوە سەرقاڵن، زیاتر بیاناسین. 

لەم بەشەدا بابەتی ئەم ئاڕاستانە و شرۆڤەی 

ئەوانە دەخەینە بەر باس. جێ ئاماژەیە دابەشکردنی 

ئەم ڕوانگەیانە لەسەر پر�سی حیجاب و داوێنپاکی 

ئاستی  هەروەها  و،  دەنگەکان  ناوبانگی  بەپێی 

دەرکەوتنی گۆڕەپانی چاالکی گرێدراو بەم بابەتەوە، 

دیاریکراوە. هەر بۆیە ڕوانگەکانی ئەم دابەشکراوانە 

یەکتر  بەشکەری  لۆژیکیەوە  بواری  لە  بێگۆمان 

ئێستا،  پۆلێنبەندییەی  و  دابەشکاری  ئەم  و  نین 

ڕوانگە  جۆربەجۆری  و  جیاوازی  بنەمای  لەسەر 

چەند  لە  حیجاب  پر�سی  لەسەر  جیاوازەکانە 

گۆشەنیگای جیاوازەوە. لە 50 ساڵی ڕابردوو، هاوکات 

لەگەڵ گۆڕانکارییە جیهانییەکان گەشەکردنی ڕێژەی 

بەشداری کۆمەاڵیەتی ژنان، هەڵچوونی هەندێک لە 

ڕەوتە مۆدێرنەکان و بەرەنگاربوونەوەی ئەوان لەگەڵ 

گوتارە نەریتییەکان و یاسا شەرعی و ئایینییەکان لە 

ئێراندا دەبینین.

بەرەنگاربوونەوەیە  ئەم  بەرچاوی  هەرە  بە�سی 

پۆشینەی  ئەو  ژنانبووە؛  پۆشینی  شێوازی  لەسەر 

کە بە دڵی دەسەاڵتی سیا�سی دەوڵەتە و ئەوەی لە 

کۆمەڵگە ڕوویداوە و ڕوودەدات.

دەکرێت  بەرەنگاربوونە  و  ورووژاندن  ئەم 

ئەم  دابەشبکەین.  خوێندنەوە  جۆرە  چەند  بە 

خوێندنەوە  گرێدراوی  ئێران  لە  ورووژاندنە 

واتایە کە  بەم  پر�سی حیجاب.  جیاوازەکانن لەسەر 

گشتی  گوتاری  لە  حیجاب  ڕابردوودا،  دەیەکانی  لە 

هاتووە  بەسەردا  زۆری  گۆڕانکارییەکی  کۆمەڵگە، 

مەعریفی،  گۆڕەپانی  لە  بابەتە  ئەم  دەتوانین  کە 

کە  بزانین؛  جیاوازەکان  خوێندنەوە  گرێدراوی 

هەندێک لەم خوێندنەوانە دژبەری شێوازی باو)2( و 

تەنانەت خودی حیجابن)3(. یان باوەڕیان بە جۆرێک 

لە سیمبۆلیزم)4( و بااڵدەستی پەستانە سیاسییەکانی 

حیجاب  لەبارەی  زاڵ  گوتاری  هەیە.  حیجاب)5(  

ئیسالمی  وەکو  ڕەهەندگەلێک  بنەمای  لەسەر 
ڕەسەن)6(، ڕەمزیەتی جەستەی ژن)7( و پابەندنەبوون 

بە شەرت و مەرجەکانی حوکمی لەسەر پۆشینن )8(.  

حیجاب،  خوێندنەوەی  لە  فرەجۆری  هەبوونی 

توو�سی  حیجاب  لەسەر  فەرمی  خوێندنەوەی 

و  سیا�سی  ئیسالمی  کە  شێوازێک  بە  ئاڵۆزیکردووە. 

گوتاری جێندەری ئەم بابەتە، هەڵگری بنەچەگەلێک 

لە گۆڕانکارییە کە هۆکارن بۆ بەدیهاتنی هەڵوێستێک کە 

دەڵێت: حیجاب ماف و هەڵبژاردەی ژنانە. بەچاولێکردن 

بە گرنگی حیجاب، لەم زەمەنە هاوچەرخە، گرنگترین 

ڕێگای  لە  داوێنپاکی  و  حیجاب  لەسەر  ئاڕاستەکان 

لە  کاریگەر  کەسانی  قسەکانی  و  گوتار  خوێندنەوەی 

بە  و  کۆکردووەتەوە  داوێنپاکیمان  و  حیجاب  بابەتی 

میتۆدی گێڕانەوەیی و شیکاری دامانناوە.

دەستخستنی  بۆ  کە  ئەوەیە  گرنگ  خاڵی 

و  حیجاب  لەسەر  خوێندنەوەکان  و  ڕوانگەکان 
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هەڵبژاردووە  کەسانەمان  ئەو  گرنگترین  داوێنپاکی، 

کە لە بەستێنی شۆڕ�سی ئیسالمییدا کاریگەربوون. 
پاوانکاری  بنەمای  لەسەر  پۆڵێنبەندییە  ئەم  بۆیە 

و  قسەکان  لە  توێژینەوە  بەاڵم  نییە)9(.   عەقڵی 

نووسراوەکانی ئەم کەسانە ئەوەمان بۆ دەردەخات 

دەسەاڵت  ئیسالمیی،  شۆڕ�سی  دوای  لە  کە 

پر�سی  لەسەر  خوێندنەوە  فرەجۆری  ڕووبەڕووی 

و  بابەتە  ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە  بووە،  حیجاب 

حیجاب)10(،  ڕاستی  دژبەرانی  بیروڕای  لە  جگە 

هاتووە.  )1(دا  ژمارە  خشتەی  لە  ڕوانگەکان)11(  

ئەو کەسانەی کە لە بەردەوامی ئەم گوتارە ناویان 

سیا�سی  هەڵوێستی  و  ڕوانگە  دەرەوەی  دەهێنین، 

بیر و بڕوایان، تەنیا لەبەرئەوەی کە لەم بوارەدا  و 

خاوەن ڕا و بیروبۆچوونن ناویانمان هێناوە.

)12(
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.1.1 ڕوانگەی نەریتی 

)دابونەریتی ئایینی، ئیمانی(

لە  ڕوانگەکانیتر  لەچاو  ڕوانگەیە  ئەم 
ئێراندا، کۆنترە. بە نووسینی گوتار و لە شێوازی 
پێداگری  حیجاب،  بابەتی  لەسەر  نامیلکە 

تێکەڵنەبوونیان  و  ژنان  دووریکردنی  لە  دەکات 

ناو  بۆ  ژنان  نەهاتنی  هەروەها  پیاوانەوە،  بە 

پێشینەی  هەرچەندە  پیاوانەییەکان.  گۆڕەپانە 

ئەم ڕوانگەیە بۆ پێش شۆڕ�سی ئێران دەگەڕێتەوە. 
ڕوانگەی شەرعی نەریتی بە حیجاب و قەڵەمڕەوی 

حیجاب لەم سەردەمەدا دەتوانرێت بکەوێتە ئەم 

پۆشینی  کە  مەرجەعانەی  لەو  چوارچێوەیەوە. 

و  دەموچاو  تەنانەت  ژن،  جەستەی  تەواوی 

دەتوانین  دەزانێت،  پێویست  بە  دەستەکانی 

سەید  و  گوڵپایەگانی)15(   ڕەزا  موحەمەد  سەید 

لەو  جگە  کە  ببەین.  ناو  خۆیی)16(  ئەبولقاسم 

لە  و  ئایینییەکاندا  دەرسە  لە  کەوا  تێبینیانەی 

وادیارە  داویانە،  مەعریفەییەکاندا  نووسینە 

هەرچەند دەربارەی بە پێویست زانینی داپۆشینی 

دەموچاو و دەست بە فتوا نەگەیشتوون، بەاڵم 

ئەو بەڵگانەی کە لەم بابەتەدا هەیە، ئەوەندە بە 

گرنگیان زانیوە کە ناتوانن دەست لەوە بەردەن 

بابەتەدا  ئەم  پێویستبوونی  لە  پتەوکاری  کە 

نەکەن.  لە الیەکی دیکەوە زۆربەی مەرجەعەکانی 

)13(

)14(
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سەردەم، فتوایانداوە کە داپۆشینی دەموچاو و 

دەست پێویست نییە. لە نێوانیاندا، سەید عەلی 
سیستانی)17(  و ناسر مەکارم شیرازی)18(  لە وانەن.

2.1. ڕوانگەی نوێگەرانە دەربارەی حیجاب

ئایینی  زانایانی  الیەن  لە  سەردەمەدا،  لەم 

حیجاب  لەسەر  جیاوازیان  خوێندنەوەی 

سەبارەت  بیروڕا  لە  شێوازێکیتر  کردووە. 

ڕۆشنبیرە  بە  پەیوەندی  کە  حیجاب،  بە 

حیجاب  فەلسەفەی  بواری  لە  ئایینییەکانەوە 

هەیە.  پۆشینەوە  چوارچێوەی  و  داوێنپاکی  و 

ئەم ڕوانگەیە جیاوازی بنەمایی لەگەڵ ڕوانگە 

ئەم  بەردەوامی  لە  کە  هەیە  شەرعییەکان  باوە 

بەشەدا ئاماژەی پێدەکەین.

1. خوێندنەوەی پابەندنەبوونی ئەخالقی

حیجاب  و  پۆشین  هەڵسەنگاندنی 

لە  یەکێک  ئەخالقەوە،  گۆشەنیگای  لە 

خوێندنەوەی  حیجاب.  لەسەر  خوێندنەوەکانە 

لەم  کوڕەکەی  و  سروش  عەبدولکەریم 

نووسینی  بە  دەباغ  سروش  چوارچێوەیەدایە. 
ناونیشانی »حیجاب لە تەرازووی  بە  دوو گوتار 

کامیان  داوێنپاکی؛  یان  و»بێحیجابی  ئەخالق« 

بە  سەبارەت  خۆی  ڕوانگەی  ئەخالقیە؟«  نا 

حیجاب نیشانداوە و عەبدولکەریم سروشیش 

پابەندنەبوونی  ڕوونکردنی  بە  گوتارەکانیدا،  لە 

نێوان  پەیوەندی  و  حیجاب  و  پۆشین  ئەخالقی 

لە  داوێنپاکانە  هەڵسووکەوتی  و  حیجاب 

کۆمەڵگەی ئێستادا، ئاماژە دەکات.

لە ڕوانگەی سروشدا، پر�سی ژنان، پرسێکی 

ناگشتگیر و باوە. بەاڵم لە دوو ڕوانگەی شەرعی 

)خوێندنەوەی زاڵی حکومی( و ئەخالقی دەکرێت 

دینی،  ڕۆشنبیرانی  هەوڵدانی  بێتەوە.  ڕوون 

بە  و گرنگیدان  زاڵبوونی شەرعی  لە  ڕزگاربوون 

ڕەخنەگرتن  بە  سروش  ئەخالقە)19(.  گۆڕەپانی 

هیچ  کە  بڕوایەدایە  لەو  زۆرەملێ،  حیجابی  لە 

یان  باشبوون  لەبارەی  ئەخالقی  حوکمێکی 

واتایەکی  بە  نییە.  خراپبوونی حیجاب هەبوونی 

ناشیرینی،  یان  جوانی  گرێدراوی  حیجاب  دیکە 

و  کۆمەڵگەیە  عەقڵیەتەکانی  و  بیر  خاوەن 

بە ستایش و زەمی عەقڵەوە  پەیوەندی  چونکە 

قەڵەم  لە  کۆمەاڵیەتی  و  باو  بابەتێکی  هەیە، 

دەدرێت)20(. 

ناحەقیقیبوونی  ڕوانگەیەوە  بەم  ئەو 

لەو  و  ئەخالقیات  بە  گرێداوە  حیجابی 

بەم  هەر  ئەخالقیات  لە  زۆربەی  باوەڕەدایە 

کۆمەاڵیەتییانەوە  سەرزەنشتە  و  ستایشە 

بەدوای  کەسێک  کەمتر  و  دیاریدەکرێن 

ڕوانگەی  لە  خراپەیە)21(.   و  باشە  حەقیقەتی 

ئەوەوە شەرعی نیشاندانی و دابەزاندنی حیجاب 

لە ئیسالم حوکمی  ئەو جێگایە کە  تا  و پۆشین 

چەرمەسەری نییە. هەر بۆیە پۆشین و حیجاب 

گوشاردا  و  سەختی  و  چەرمەسەری  لە  ئەگەر 

بۆ  ئەخالقی  پابەندبوونێکی  هیچ  بسەپێنرێت، 

ئەم  زمانێکیتر،  بە  نییە)22(.   لەبەرچاوگرتنی 

بەردەوام  ئیالهین،  کە  لەبەرئەوەی  بەهایانە 

کاتێک  بەاڵم  لەبەرچاوگرتنن،  و  ڕێز  جێگای 
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نەبێت  توانای کەسەکاندا  لە  لەبەرچاوگرتنیان 
و جێبەجێ نەکرێت، دوادەکەون)23(.  لەبەرگرتنی 

بوونی  بنەمایە  ئەم  لەسەر  وا  هەڵوێستێک 

و  چوارچێوە  لە  مرۆڤ  تێگەیشتنی  کە  هەیە  

دەرەوە  بیروبڕوای  لەگەڵ  ئایینییەکان  فەرمانە 

دینییەکانی مرۆڤ یەک بگرنەوە و خوێندنەوەی 

و  سەردەم  مرۆڤی  تێگەیشتنی  لەگەڵ  گونجاو 

مافی مرۆڤدا پێشکەش بکرێت)24(.  

ڕەخنە  خۆیدا،  گوتاری  دوو  لە  دەباغیش 

لە شێوازی پێشینیان دەگرێت و لەسەر بابەتی 

و  ناسنامەیی  ڕوانگەی  زاڵبوونی  حیجاب، 

کە  بڕوایەدایە  لەو  ئەو  دەکات.  ڕەخنە  شەرعی 
سنووری  حیجاب  فەلسەفەی  ڕابردوودا،  لە 

ئەمڕۆ  و  بووە   ئازاد  ژنانی  و  کۆیلە  ژنانی  نێوان 

پێویستە لە گۆشەنیگای ئەخالقیش لێکۆڵینەوە 

لە سنووری ئەم حوکمە شەرعیە بکرێت)25(.  

بڕوایەدان  لەو  ڕوانگەیە،  ئەم  الیەنگرانی 

هەڵسووکەوتی  سنووری  کە  لەبەرئەوەی 

سەردەمێکیتر  بۆ  لەسەردەمێکەوە  داوێنپاکیانە 

دەگۆڕدرێت، بێ ئەوەی کە بەهای گەردوونییەکەی 

لەناو بچێت)26(،  دانەپۆشینی مل و قژ، نائەخالقی 

و داوێنپی�سی نییە)27(.  بە پێی ئەم خوێندنەوەیە، 

ئەژمار  بە  ئەخالقی  حوکمێکی  خۆی  حیجاب 

ئەخالقی  هەڵسەنگاندنی  بە  بەڵکو  نایەت، 

ئەخالقی  پەیوەندی  پێویستە  حیجاب  دەربارەی 

هەبێت، لە حاڵێکدا دەبینین وا نییە)28(.  
خۆی  ڕای  ڕوونترکردنەوەی  بۆ  دەباغ 

داوێنپاکی  و  حیجاب  نێوان  ئەخالقی  پەیوەندی 

داوێنپاکی،  کە  بڕوایەدایە  لەو  و  گووتووە 

دیکەی  ئەرکی  �سێ  تێکەڵی  لە  کە  ئەرکێکە 

ئازار  و  خۆت  لە  ئاگاداربوون  وەفاداری، 

هەروەها  پێکدێت.  ئەویتر  بە  نەگەیاندن 

مل،  و  قژ  “دانەپۆشاندنی  دەڵێت:  ئەو 

نابێتە  شەرعی،  حیجابێکی  بە  قەناعەتنەکردن 

بە  ئازارگەیاندن  و  وەفاداری  کە  ئەوەی  هۆی 

سوپاسگوزاری،  عەدالەت،  ئەویتر،  و  خۆت 

نە  و  بچێت  لەناو  قەرەبووکردنەوە  و  دلۆڤانی 

ئازاری کەس بەدوای خۆیدا دەهێنێت.”)29( 

بە  پابەندنەبوون  خوێندنەوەی   .2

دابونەریتی ئایینی

و  گوتار  لە  هەندێک  لە  “کەدیوەر” 

ئەژنۆ  و  سەر  و  مل  داپۆشینی  نووسینەکانیدا 

پێویست  بە  ژنان  بۆ  بەرەوخوار  ئانیشک  و 

حیجاب  حوکمی  دابەشکردنی  بە  ئەو  نازانێت. 

دووەمی  و  حیجاب  یەکەمی  حوکمی  دوو  بە 

بگۆڕ،  حوکمی یەکەم و پێویست بە حوکمێکی 

بەرامبەر  لە  حیجاب  هەمیشەیی  و  سەملێنراو 

بارودۆخی  گرێدراوی  کە  دەزانێت  نامەحرەمدا 

کۆمەڵگە نییە. بەاڵم داپۆشینی تەواوی جەستەی 

گرێدەدات  دەستەکانی  و  دەموچاو  لە  جگە  ژن 

حوکمێکی  و  شوێن  بارودۆخی  و  دابونەریت  بە 

سەملێنراو بۆ بە پێویست زانینی دانانێت.)30( ئەو 

پێوەرەی حوکمی دووەمی بۆ پێشگرتن لە خراپی 
کاری  نەبوونی  لە  کە  شێوازێک  بە  دادەنێت، 

خراپە، پێویستبوونێکی شەرعی بۆ داپۆشینی ئەو 

شوێنانەی کە ئاماژەی پێکرا نامێنێت. )31( 
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بەڵگەی  نەبوونی  ئەوەوە،  ڕوانگەی  لە 

شوێنی  لە  هەندێک  داپۆشینی  لە  قورئانی 

تەنیا  تا  هۆکارێکە  نامەحرەم،  لە  جەستە 

تا  مل  و  )ئانیشک  عەقاڵنی  النیکەمی  پۆشینی 

قبووڵ  دینی  سەملـێنراوی  حوکمی  وەکو  ئەژنۆ( 
لەمە، گرێدراوی  زیاتر  و پەسەندکردنی  بکەین 

بارودۆخی شوێن و دابونەریتە)32(. 

3. خوێندنەوەی پابەندنەبوون بە حکومەت

خوێندنەوە  لە  دیکە  یەکێکی 

سەرنجڕاکێشەکان لەم ڕوانگەیە پابەندنەبوونی 
حکومەتە. لە خوێندنەوەی زاڵی سیاسەتی کۆماری 

وەکو  حیجاب  ئەسڵی  و  پرەنسیب  ئیسالمیی، 

شتێک  هەر  وەکو  پێویستە  شەرعی،  ئەرکێکی 

چ  و  تاکەکە�سی  پێویستی  چ  واجب  و  پێویست 

پێویستێکی کۆمەاڵیەتی، دژایەتیکردن و البردنی 

و  بین  حیجابی  بێ  بەرەنگاری  پێویستە  حەرامە. 

یاساگەلێکی  پێویستە  هەروەها  بگیرێت.  پێ�سی 

لە  بکرێت)33(.   پەسەند  بابەتە  ئەم  بۆ  تایبەت 

بەرامبەر ئەم ڕوانگەیە کەسانێک وەکو “سەید 

ئەسڵی  کە:”  بڕوایەدایە  لەو  ئەیازی”  عەلی 

حیجاب پێویست و واجبە و بە کولتوورکردنی و 

چاالکی بانگەشەیی و ڕیکالمی و ئاگادارکردنەوەی 

لەبەرچاونەگرتنی  بەاڵم  بکرێت.  خەڵک  بۆ 

ناکرێت  بێت.  بەدوادا  سزای  نابێت  حیجاب 

کەس بە هۆی بێ حیجابییەوە سزا بدرێت. تەنیا 

لەو حاڵەتەدا دەکرێت کە حیجاب بە پێویست 

کۆمەڵگە  داوێنپاکی  و  حیجابی  بێ  کە  بزانین 

بریندار دەکات و حیجاب نۆرم و بێ حیجابی دژە 

نۆرمی کۆمەاڵیەتی و ناشەرعی لە قەڵەم دەدرێت. 

زانستی  و  کارناسانە  پێویستە  لەوانەش  جگە 

لێکترازانی  هۆی  دەبێتە  ڕووتی  کە  بسەملێنرێت 

گەشەسەندنی  و  خراپەکاری  بنەماڵە،  شیرازەی 

بێ سەروبەری کۆمەڵگە و بە شێوازێکی سروشتی 

ئەم بابەتە )پابەندبوون بە حیجاب( لە دەرەوەی 

چوارچێوەی حیجابی شەرعییە و وەکو یاساێکی 

کۆمەاڵیەتی و ماف، گرێدراوی یاسای کۆمەاڵیەتی 

و یاسایی و عەقاڵنییە.”)34(  

کە:”  بڕوایەدایە  لەم  “تورکاشوەند”یش 

ڕاست  حیجابی  بێ  بە  پابەندبوون  کە  هەروا 

نییە، پابەندبوون بە حیجابیش ڕاست نییە.”)35( 

1. خوێندنەوەی لێکدانەوەیی مێژوویی

ڕەخنە  مێژوویی  لێکدانەوەیی  خوێندنەوەی 

لە خوێندنەوەی زاڵ و فەرمیە لەسەر بارودۆخی 

ڕوانگەیە  ئەم  ئاخێزگەی  ئێران.  سەردەمی  ژنانی 

دینییەکان  ڕۆشنبیرە  لە  هەندێک  بیروڕای  لە 

وەکو “موجتەهیدی شەبستەری” و “عەلیجانی” 

نۆژەن  دین  دینی،  ڕۆشنبیری  “تورکاشوەند”.  و 

دەکاتەوە تا بەربەستەکانی لێکۆڵینەو مۆدێرنەکان 

گرنگیە،  ئەم  بەرەوپێشبردنی  بۆ  و  بکاتەوە  کەم 

ڕەخنە لە پێگەی هەنووکەیی ژنان لە کۆمەڵگەی 

لە  یەکێک  شەبستەری  دەگرێت)36(.   ئێستادا 

لە  ڕەخنەگرتن  بە  کە  دینییەکانە  ڕۆشنبیرە 

خوێندنەوەیەکی  دین،  لە  فەرمی  خوێندنەوەی 

فەلسەفی  بابەتە  ناوەڕۆکیدا  لە  کە  ئینسانی 

دەگرێت،  لەبەرچاو  ماف  و  بەهاکان  و 

عەقڵی  لەسەر  بابەتەش  ئەم  دەخاتەڕوو)37(و 
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ئازادی مرۆڤ جێگیر دەکات. بە شێوەیەک ئیرادە 

لەم  دەبێت)38(.   لەدایک  لێ  مرۆڤی  ناسنامەی  و 

خوێندنەوە ڕەخنەییەدا، دەڵێت کە بەڕێوەبردنی 

کۆمەڵگە بە حەاڵل و حەرامی شەرعی ناکرێت)39(.  

دین،  لە  فەرمی  خوێندنەوەی  کە  واتایە  بەم 

لەدەستداوە.  خۆی  زانستی  متمانەی  ئەمڕۆژە 

ئیدی  فەلسەفیەکانی  بنەما  کە  لەبەرئەوەی 

قبووڵکراو نییە)40(.  

بنەمای  لەسەر  نەریتی  خوێندنەوەی 

بابەتە،  ئەم  ئاخاوتنی  ڕوانگەی  و  شەریعەت 

بە بنبەست گەیشتووە و توو�سی پارادۆکس لە 

بووە)41(.   یاسا  و  مرۆڤنا�سی  فەلسەفەی  نێوان 

خوێندنەوەی  نێوان  گرنگ  زۆر  بەرهەڵستی 

نەریتی و مۆدێرنیتە، لە بابەتی ژنان و بارودۆخی 

یاسایی ئەوان دیاریداوە. شەبستەری لە هەموو 

و  سیستەم  بە  سەبارەت  پێشینیان  فتوای 

و  پێشگریمانەکان  هەموو  بنەماڵە  یاسای 

لە  پێشتێگەیشتنەکان  و  چاوەڕوانییەکان 

لەو  و  تێگەیشتووە  ئایینییەکان  حوکمە 

وەها  پاساوکاری  بۆ  بەڵگانە  ئەو  بڕوایەدایە 

ئەو  نین)42(.   باوەڕپێکراو  سیستەمێک، 

ڕوانگەی  لە  ژن  نیشاندراوی  دیمەنی  هەروەها 

لەگەڵ  “موتەهەری”  وەکو  ڕۆشنبیرانێک 

یەک  وەکو  پێشینیان،  نەریتی  لێکدانەوەی 

گۆڕینی  بۆ  بڕوایەدایە  لەو  ئەو  دەزانێت)43(.  

بابەتی ژنان، لەگەڵ سەرنجدان بە گۆڕانکارییە 

کۆمەڵگەی  لە  کولتوورییەکان  و  کۆمەاڵیەتی 

ڕابردوو،  دەیەی  چەند  لەم  موسڵمانان 

یاسایی  و  شەرعی  سیستەمی  نۆژەنکردنەوەی 

جگە  هەیە)44(.   بنگەیین  کاری  بە  پێویستی 

بابەتی  لەسەر  قسەکردن  و  لێکۆڵین  لەمانە، 
حیجاب و پۆشینی ژنان پێویستی بە گۆڕانکاری 

ڕۆشنگەرانە و لێکدانەبڕانەیە. 

تورکاشوەندیش بە نووسینی کتێبی حیجابی 

بارودۆخی  پێغەمبەر   لەسەردەمی  شەرعی 

پەیوەندی  و  پۆشین  بواری  لە  کەسەکان 

ئیسالم  هاتنی  پێش  و  جاهیلیەت  لەسەردەمی 

گوێرەی  لە  ئەوان  پۆشینی  کەمتربوونەوەی  و 

تەنیا  و  دەکات  دیمەن  ئەمڕۆژی،  دیندارانی 

پێویستە  تەنیا  پۆشین،  کە  گەیشتووە  بەوە 

تورکاشوەند  بگرێتەوە.  شان  و  ڕان  و  ناوقەد 

بابەتەکانی  کتێبەکەی  سێهەمی  بە�سی  لە 

ڕوانگە  دەڵێت  تاوتوێکردوە.  حیجابی  شەرعی 

حیجابی  دەربارەی  دین  زانایانی  بەناوبانگەکانی 

ژنە،  “داپۆشینی هەموو جەستەی  شەرعی ژن، 

ئەم  بەاڵم  دەستەکانی”،  و  دەموچاو  لە  جگە 

حوکمە بە هەڵە و ناڕاست دەزانێت و هاودەق 

نازانێت  پێغەمبەر  سەردەمی  حیجابی  لەگەڵ 

بە  نزیک  و  هاوشێوە  خۆی  تایبەتی  بیروڕای  و 

ئەو  دەکات()45(.   پێناسە  پێغەمبەر  سەردەمی 

حیجاب  دیمەنی  پرسیاری  ژێر  خستنە  بە 

سەدەی  تا  ئیسالم  دەرکەوتنی  لەسەردەمی 

داوێنپاکی  واتای  بە  بەرگری  هەشتەم، حیجابی 

بابەتێک  بە  سەر  پۆشینی  و  دەدات  قەڵەم  لە 

گێڕانەوەی  بەڵگەیەکی  هیچ  لێکدەداتەوەکە 

بڕواپێکراوی نییە)46(.  
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3.1. ڕوانگەی ڕوونکردنەوە و لێکدانەوە 

)گوتاری کۆمەاڵیەتی(

شۆڕ�سی  پێش  ساڵەکانی  لە  ڕوانگەیە  ئەم 

وەکو  کەسانێک  هەڵوێستدانانی  بە  ئێران 

ژنان  بە  سەبارەت  “تەباتەبایی”  و  “موتەهەری” 

تازەی  گیانێکی  شۆڕشیش،  دوای  و  دەرکەوت 

و  ژن  مرۆڤایەتی  ناسنامەی  لە  بەرگری  گرت. 

قورئان  بنەمای  لەسەر  پیاو  و  ژن  یەکسانی 

ئیسالمی،  عیرفانی  جار  هەندێ  و  بەڵگە  بە 
جیاوازی  هەبوونی  بە  بڕوا  و  قبووڵکردن 

دوو  نێوان  لە  تەگبیر  و  دەروونی  و  جەستەیی 
بەشداری  پاراستنی  و  پێداگری  جێندەرەکەدا، 

پیاو،  و  ژن  نێوان  جیاوازییەکانی  کۆمەاڵیەتی، 

لەسەرەکیترین تایبەتمەندیەکانی ئەم ڕوانگەیە 

لە ئەژمار دەدرێت)47(.  ئەم ڕوانگەیە لە پرۆسەی 

ژیانی خۆیدا، خوێندنەوەی جیاوازی لێکراوە کە 

لە درێژەی بابەتەکەدا ئاماژەی پێدەکرێت.

1. خوێندنەوە لەسەر بنەمای داوێنپاکی

ئەم  زانایانی  قسەکانی  لێکدانەوەی 

ڕوانگەیە ئەمە دەردەخات کە دیاردەی حیجاب 

توو�سی  ڕابڕدوو  دەیەی  چەند  پرۆسەی  لە 

ناوەندی  دالی  بە  و  بووە  واتایی  گۆڕانکاری 

دەکرێت.  بۆ  تازەیەکی  لێکدانەوەی  داوێنپاکی، 

لێکدانەوەی هەندێک لە خوێندنەوەکان)48(  لە 

سەد ساڵی ڕابڕدوو نیشاندەری خوێندنەوەیەکی 

قەڵەم  لە  داوێنپاکی  بە  کە  حیجابن  لە  نوێ 

هزری  لە  و  سەردەم  ئێرانی  لە  کە  دەدرێت 

تاڵەقانی”  مەحمود  “سەید  وەکو  کەسانێک 

لە  “خومەینی”  و  موتەهەری”  “مورتەزا  و 

حیجاب،  سیاسەتی  زاڵی  گوتاری  پێشڕەوەکانی 

دەردەکەوێت.  ئاشکرا  و  ڕوون  بابەتە  ئەمە 

واتای  لە  حیجاب  خستنەپاڵ  بە  تاڵەقانی 

حەیا  و  شەرم  پاراستنی  و  وشەییەکەیدا 

سەربەخۆیی  ژن،  کەسایەتی  سەنگینی  و 

ئەم  پاراستنی  لە  کۆمەڵگە  ڕاستەقینەی 

موتەهەریش  دەزانێت)49(.   مێژووییە  نەریتە 

و  حیجاب  کە  ئەوەی  لەگەڵ  دژایەتیکردن  بە 

خۆشاردنەوەی)50(   و  ماڵ  سوچی  داخراوی  ژنی 

و  حیجاب  نێوان  گرێدانی  بە  دەزانن  یەک  بە 

و  داوێنپاکی  و  حەیا  بڕوایەدایە  لەو  داوێنپاکی، 

شێوەیەک  بە  ژن  خودی  کە  تەگبیرێکە  پۆشین 

پاراستنی  و  خۆی  بەنرخکردنی  بۆ  ئیلهام  لە 
بەکاری  پیاودا  بەرامبەر  لە  خۆی  پێگەی 

لە  واتایی  و  یەکخستن  بنەمای  دەهێنێت)51(.  

لێکدانەوەی  داوێنپاکیە.  خومەینی،  هزری 

قسەکانی سەبارەت بە پۆشینی ژنان و چاالکیە 

نێوان  پەیوەندی  لە  کۆمەاڵیەتییەکانیان، 

پۆشین و پاراستنی داوێنپاکی، لەالیەکەوە، و لە 

الیەکی دیکەشەوە بە بەشداربوون لە گۆڕەپانی 

ئەو  بەڕای  دەدات)52(.   نیشان  کۆمەاڵیەتی 

و  داوێنپاکی  پاراستنی  و  لەبەرچاوگرتن  بە  ژنان 

لە هەموو گۆڕەپانە  دەتوانن  ئیسالمی  حیجابی 

لەگەڵ  هاوشان  سیاسییەکاندا  و  کۆمەاڵیەتی 

هەبێت)53(.   چاالکیان  بەشدارییەکی  پیاوان، 
پێداگری  بابەتە  بەم  سەبارەت  زۆرجار  ئەو 

کردووە)54( و لە بۆنە جیاوازەکاندا ئاماژەی بەمە 
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یەکێک  کە  هۆکارەیە  ئەم  لەبەر  کردووە)55(.  

لە  ئێران  شۆڕ�سی  گرنگەکانی  تایبەتمەندیە  لە 

ڕۆڵ  ڕاستەوخۆ  ژن  کە  گۆڕەپانەکاندا  هەموو 

ڕەچاوکردنی  لەبەر  هەیە  هەبوونی  و  دەگێڕێت 

تا  حیجابە،  و  ئیسالمیی  بنەمای  و  چوارچێوە 

ئەو ڕادەیە کە شۆڕ�سی ئیسالمییان ناو لێناوە، 

شۆڕ�سی خۆداپۆشین.”)56( 

حیجاب  لە  زاڵ  گوتاری  خوێندنەوەی 

ڕەسەن  خوێندنەوەی  جۆرێک  پۆشین،  و 

ئاوا  بەکارهێنانی  و  حیجابە  ئایەتەکانی  لە 

بیرمەندان  و  زانایان  الیەن  لە  ڕوانگەیەک 

حیجاب  ئەوەیە  نیشاندەری  پیاوچاکان،  و 

هۆکارێکە بۆ گرنگتربوونی بەها مەعنەوییەکانی 

ژن و زیاتر پتەوبوونی شیرازەی کۆمەڵگە.

ناسنامە-سەنتەرانە  خوێندنەوەی   .1

)ناسنامەگەرایانە(

لەسەر بنەمای ئەم ڕوانگەیە لە ڕابڕدووەوە، 

وەکو  جل  و  پۆشین  جۆرێک  بە  گرنگیدان 

و  نەتەوەییەکان  دابونەریتە  بۆ  سیمبولێک 

ئایینییەکان پێناسە کراوە. ئەمڕۆ، پۆشین بە واتا 

بە  تایبەتەکەی  واتا  لە  حیجاب  و  گشتیەکەی 

لە  ژیانییەکەی،  پێداویستە  ڕەهەندە  لە  دابڕان 

واتای پێداویستییە کولتووری کۆمەاڵیەتی، بۆتە 

سیمبولی ناسنامەی هەر موسڵمانێک و جێگای 

هەروەها  و  ئیسالمییەکان  دەوڵەتە  سەرنجی 

سەبارەت  کە  پێداچوونەوانە  ئەو  داگیرکەرانە. 
مێژووی  لە  حیجاب  پرۆسەی  و  بارودۆخ  بە 

دیاردەگەلێک  و  ئیسالمی  شۆڕ�سی  پێش  ئێران 

وەکو پەچە و عەبا وەالنان، ئەنجامدراون، ئەم 

ڕاستییەمان بۆ دەردەخات کە وەالنانی بااڵپۆش، 

کاتە  ئەو  دەوڵەتی  کە  ڕوویداوە  لەسەردەمێکدا 

و  بووە  خۆیدا  سیا�سی  بارودۆخی  الوازترین  لە 

گەیشتووەتە  دەوڵەت،  لە  خەڵک  ناڕەزایەتی 

بابەتە  ئەم  کە  لەبەرئەوەیە  خۆی.  ئاستی  هەرە 

پشتیوانی  دەوڵەت  تا  دەزانن  سیاسەتێک  بە 
بۆ خۆی  ناوەڕاست  ژنانی چینی سەرەوە و چینی 

لەگەڵ  هاوکات  کە  شێوازێک  بە  وەربگرێت)57(.  

سیاسیبوونی جل و پۆشین لە ئێرانی پێش شۆڕش، 

بابەتێکی نەریتی گۆڕدراوە بە پرسێکی سیا�سی)58(.  

بۆ  سیمبولێک  بە  بوو  الیەکەوە  لە  حیجابیش 

بەدەستخستنی ناسنامەی ئیسالمیی و لەالیەکی 

و  خۆڕاگری  بۆ  سیمبولێک  بە  بوو  دیکەوە 

حیجاب  واتا  حکومەت.  بە  بەرامبەر  تێکۆشان 

سیمبولی  پەهلەوییەوە  دەوڵەتی  لەسەرەتای  کە 

موسڵمانی  ژنانی  دواکەوتووی  و  سەرکوتکاری 

سیمبولێک  بە  بوو  دەدرا،  لەقەڵەم  ئێرانی 

لە  ناسنامە)59(.   بووە  دوایش  و  خۆڕاگری  بۆ 

ڕوانگەی ئەحمەدەوە، گۆڕانکاری واتای حیجاب 

سیمبولی  لە  کۆمەاڵیەتییەکەیەوە  پرۆسەی  لە 

سیمبولی  بەرەو  موسڵمان،  ژنی  دواکەوتوویی 
خۆڕاگری)60(  بەم شێوازە بوو: “ ژنانی موسڵمان 

ئەمریکاوە  گەلی  الیەن  لە  حیجابدا،  پۆشینی  لە 

توندوتیژیان  بەردەوام  و  کرایەسەر  هێرشیان 

دیکە  ژنانی  وەهادا  دۆخێکی  لە  لەسەربوو، 

)لەچک(یان  حیجاب  زۆر  بە  )ناموسڵمان( 

و  ڕێکخست  حیجاب  بە  ژنانی  لە  پشتگیری  بۆ 



117

No.6, January 2023

خۆڕاگری  سیمبولی  وەک  خۆی  واتای  حیجاب 

)61(.  ڕوانگەی  لەبەرامبەر سەرکوتکاری وەرگرت 

لەوەوە  ڕۆژئاوا،  لە  حیجاب  سیمبولیکی 

ئیدی  موسڵمان  ژنانی  کە  دەگرێت  سەرچاوە 

نەیاندەویست لەگەڵ ڕۆژئاواییەکان، وەکو یەک 

بەدەستهێنانی  بەدوای  ئەوان  لێبکرێت.  چاویان 

مسوڵمانێک  وەکو  خۆیان  ناسنامەی  دووبارەی 

حیجاب،  نەریتی  پۆشینی  هەڵبژاردنی  بوون. 

بەڵکو  نییە،  ئایینی  و  نەریتی  بابەتێکی  تەنیا 

ناسنامەی  هێمای  وەک  حیجاب  خودی  ئەوان 

خۆیان  ویستی  و  داخواز  بە  خۆیان،  ئیسالمیی 
هەڵدەبژێرن)62(.  بەم پێیە پۆشین کە لە ڕوانگەی 
جیاوازی  هێمای  ناوبانگترین  ڕۆژئاواییەکانەوە، 

ئێستاکە  ئیسالمییەکانە،  کۆمەڵگە  بندەستی  و 

گێڕانەوە  -بە  ژنان،  سەرکوتی  سیمبولی  بە  بووە 
هەنووکەییەکەی– دابەزینی جێگە و پێگەی ژن 
لە ئیسالم و پاشڤەڕۆیی ئیسالمیی و خاڵی الوازی 

هێرشە  بەرامبەر  لە  ئیسالمییەکان  کۆمەڵگە 

داگیرکارییەکان)63(.  
گۆڕانکاری  پرۆسەی  بەهەرحاڵ 

حیجاب  )ناسنامەگەری(  ناسنامەسەنتەری 

وەرچەرخانێکی  ئێران،  ئێستای  لەسەردەمی 

هزری  لە  حیجاب  بەهادانانی  بەرەو  ئەرێنی 

سڕینەوەی  بە  کە  دینییە)64(.   ڕۆشنبیرانی 

بێ  حیجاب  کە  داگیرکارییەکان  سیمبولە 

هەڵبژاردنێکی  نیشاندەدەن،  بچووک  و  نرخ 
ڕووخساری  و  گەشەسەندن  تێگەیشتووانە، 

کولتووری ئیسالمی نیشاندەدات.

و  سیمبولیک  خوێندنەوەی   .2

شۆڕشگێڕانە

چاولێکردنی  بە  ڕوانگەیەدا،  لەم 

لە  حیجاب  و  پۆشین  بە  سیمبولیستی 

بە  ڕاگەیاندنی  و  گەیاندن  پەیام  گۆشەنیگای 

لەبەرچاوگرتنی ڕەهەندی ئیمانی و ئایینییەکەی 

لە حیجاب باس دەکرێت. ڕاگەیاندن شێوازێکی 

لەسەر  کە  پەیامێکە  گەیاندنی  تایبەتی 

کۆدەکان  و  سیمبولەکان  لە  سیستەمێک 
هەڵگری  پەیوەندی،  میکانیزمی   .)65( دامەزراوە 

جووڵە،  هەڵسووکەوت،  دەموچاو،  شێوازی 

تۆنی دەنگ، وشە و ... یە)66(. بە لەبەرچاوگرتنی 

ڕۆڵی  و  جەستە  سیمبولیکبوونی  و  ڕاگەیاندنی 

لە بەرهەمهێنانەوەی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی)67(،  

پەیامێکی  ڕاگوازەربوونی  لە  جگە  حیجابیش 

سیمبولیکیشە.  ئەوانیتر،  بۆ  واتا  لە  تایبەت 

ئەوانیتر.  دەگەیەنێتە  واتا  لە  تایبەت  جۆرێکی 

لە  جۆرێک  وەکو  حیجاب  ڕوانگەی  پێیە  بەم 

کە  ڕوانگەیەکە  ڕەمزیەت،  و  سیمبول  و  هێما 

دەیەی  چەند  لەم  تایبەت  بە  ئێران  دەسەاڵتی 

ڕابردوو دەستەبەری کردووە. بە لەبەرچاوگرتنی 

ئیسالمی  کۆماری  ڕێبەری  کە  چەمکانەی  ئەو 

جلی  وەکو  حیجاب  کە  دەدات  نیشانی  ئێران 

لە  تەنانەت  یان  ئێرانییەکان)68(  نەتەوەیی 

پەرەپێدانی  “سیمبولی  دیکە  خوێندنەوەیەکی 

کۆمەڵگەکانی  بە  پەیام  ڕاگوازەری  و  ئیسالم 

دیەکە”)69( پێناسە دەکرێت. پەیتا پەیتا کۆمەڵێ 

ناوەڕۆکی وەکو “ئامرازی پڕوپاگەندەیی دوژمن لە 
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بەرامبەر ئێران”)70(،  “سەروەری حیجاب لەسەر 

کەسایەتی  سیمبولی  و  “هێما  واڵت”)71(،  ئااڵی 

گوتارەکانی  لە  موسڵمان”)72(  ژنی  ناسنامەی  و 

لە وەرچەرخانی حیجاب  ئێران  ڕێبەری شۆڕ�سی 

بووەتە  ئیمانی،  چوارچێوەی  تەنیا  بابەتێکی  لە 

ڕاگەیاندنێکی ناسنامەگەری شۆڕشگێڕانە.

4.1. ڕوانگەی فێمێنیستی

بە  هەوڵدەدرێت  فێمێنیستی  ڕوانگەی  لە 

و  شەرعی  ڕەهەندی  قبووڵی  لە  دووریکردن 

و  ڕەتبکرێتەوە  جارجار  حیجاب،  دیاردەی  دینی 

لێکدانەوەی حیجاب بە هۆکارێک بۆ فەقیری و 
گۆشەگیرکردنی ژنان لە قەڵەم دەدرێت و جاری 

لەسەری دەکرێت کە  وا هەیە خوێندنەوەیەک 

شتێکی تاکەکە�سی و هەڵبژاردنی تاکە.

1.خوێندنەوەیەک لەسەر گۆشەگیربوون

بە لەبەرچاوگرتنی گۆڕانکارییە جیهانییەکان 

دەربارەی ژن و خوێندنەوەگەلێک لە فێمێنیستی 
ئیسالمیی بە لێكدانەوەی حیجاب وەکو ئامرازی 

ئاماژە  ژنان  سنووردارکردنی  و  گۆشەگیری 

بە  سەبارەت  ڕوانگەیە  ئەم  ئاخێزگەی  دەکات، 

“مەرنی�سی”  وەکو  کەسانێک  هزری  لە  حیجاب 

دەبینرێت.)73( مەرنی�سی بە هاوچەشنکردنی نێوان 

چەمکی عیرفانی و وشەی حیجاب و بە بچووک 

خۆداپۆشین  بۆ  کوتەپەڕۆیەک  بە  کردنەوەی 

حیجاب  وشەی  خاڵیکردنی  و  پیاوان  چاوی  لە 

لەو  و  لەبەرچاوگرتووە)74(  خۆی  واتای  لە 

بڕوایەدایە ناوەڕۆکی ئایەتەکانی حیجاب، زیاتر 

لەم  جگە  ژنان.)75(  نە  پیاوان  بۆ  ڕاسپاردنێکە 

بەناوبانگەکان  ئیسالمییە  فێمێنیستە  کەسانە 

مەحبووبە  شرکەت،  شەهال  وەکو  ئێران  لە 

لەگەڵ  هاشمی،  فائیزە  قولیزادە،  عەباس 

شیرین  وەکو  ئێران  لە  سکوالرەکان  فێمێنیستە 

و  الهیجی  شەهال  کار،  مێهرئەنگیز  عیبادی، 

زۆر  زۆربەی  و  خۆراسانی  ئەحمەدی  نووشین 

ئێران،  دەرەوەی  زانکۆکانی  خوێندکارانی  لە 

لەسەر بابەتگەلێکی وەکو مۆدێرنکردنی یاسای 

بابەتی  لە  چاکسازی  جێبەجێکردنی  و  بنەماڵە 

خوێندنەوە،  لە،  هاوبیرن.)76(  پێکەوە  حیجاب، 

هەبوونی حیجاب نە تەنیا سپاردەیەکی یاسایی، 

بەسەر  کە  ئیسالمییە  پێویستییەکی  بەڵکو 

هاوکات  کار  مێهرئەنگیز  دەسەپێنرێت.)77(  ژناندا 

لەگەڵ ڕەخنەگرتن لە یاسا یاساییەکانی ئێران، 

کۆمەڵگە گرفتاری هێزە سەرکوتکارەکان دەبینێ 
کە ئایین و دینییان وەکو ئامرازێک بۆ توندوتیژی 

بە  و  بەکارهێناوە  ئازادییەکان  نەهێشتنی  و 

هاوپەیمانی هێزە دژە ژنەکان، یاساکان بۆ زیاتر 

ڕێگاکان  و  دەگۆڕێن  ژنان  سەر  گوشارخستنە 

دەبەستن. )78( 

ساڵەکانی  لە  کە  بڕوایەدایە  لەو  ئەو 

ئەو  بۆ  نەبووە  یاساێک  شۆڕش،  سەرەتای 

و  حیجاب  زۆرەملێی  و  حکومییە  پێویستییە 

زۆرەملێ،  حیجابی  بەرامبەر  لە  ژنان  پۆشین. 

بە  مەترسیەکانیان  و  کردووە  خۆڕاگریانن 

یاسایی  دوای  بەاڵم  قبووڵکردووە.  گیان 

دەستبەسەرکردن  و  زۆرەملێ  حیجابی  بوونی 



119

No.6, January 2023

شوێنە  لە  حیجاب  بێ  ژنانی  زیندانیکردنی  و 

پاکتاوکردنی ئەوان لە شوێنی کار  گشتیەکان و 

بە  و  سەپێندرا  زۆرەملێ  حیجابی  پەروەردە،  و 

ئێران  کۆمەڵگەی  لە  ئیدی  گەیشت  ئاستێک 

حیجاب  بێ  کە  نەدەبینی  کەست  ڕاشکاوی  بە 

بوونی  زۆرەملێ  ڕوانگەیە،  ئەم  پێی  بە  بێت.)79( 

حیجاب، لەگەڵ خۆی جیاکردنەوەی ژن و پیاو 

بەدوای  ئەوانی  نێوان  پەیوەندی  لە  ڕێگری  و 

وەکو  حیجاب  کە  واتایە  بەم  هێنا.)80(  خۆیدا 

لە  بوو  بەربەستێک  جەستەیی،  پێکهاتەیەکی 

و  گشتییەکان.)81(  پانتاییە  لە  ژنان  بەشداری 

سروشتیترین  لە  ژنان  ئەوەی  بۆ  ڕێخۆشکەرە 

مافی تاکەکە�سی خۆیان لەوانە مافی هەڵبژاردنی 

هاوسەر و چێژی سێک�سی بێبەشبکات.)82( 

2. خوێندنەوەی هەڵبژاردنی

و  تایبەت  پۆشینی  بە  کەسەکان  ئەمڕۆ 

نواندنی  شێوازی  و  خۆیان  بە  تایبەت  حیجابی 

و  کۆمەڵگە  بەرامبەر  لە  ڕاستیدا  لە  جەستە، 

ئەو گوتارە زاڵەی حکومەت و ئەو بەهایانەی کە 

پێی ڕازی نین، جۆرێک لە خۆڕاگری سیمبولیک 

نیشاندەدەن.)83( 

ئەنجامە  بەم  فێمێنیستەکان  لە  هەندێک 

و  حیجاب  کردنی  زۆرەملێ  کە  گەیشتوون 

ژناندا،  بەسەر  پۆشین  شێوازی  داسەپاندنی 

ژنانی  و  کردووە  زیاتر  ئێرانی  ژنانی  خۆڕاگری 

جیلی گەنجتر لە بەرامبەر ئەم سنووردارکردن 

دەکەن.  خۆڕاگری  زیاتر  کردنە  زۆرەملێ  ئەم  و 

ئەمە بووەتە هۆکارێک کە بە کرانەوەی پانتایی 

کۆنفران�سی  لە   ١٩٩٠( کۆمەڵگە  لە  سیا�سی 

حیجاب  پر�سی  لەسەر  نوێ  ناکۆکیەکی  بەرلین( 

زۆرەملێ  دیاردەیەکی  وەکو  حیجاب  پێکبێت.)84( 

ببێتە  و  پرسیار  بەر  بکەوێتە  زاڵدا،  گوتاری  لە 

ئامرازێک بۆ ڕەخنەگرتن لە گوتار و دیسکۆر�سی 

فەرمی. لەبەرئەوەی ئەم کەسانە لەو بڕوایەدان 
گوتاری  لە  تێپەڕاندن  و  دابڕان  بە  ئەمڕۆ  کە 

هەڵبژاردن  جۆرێک  شەریعەتی  و  موتەهەری 

کۆمەڵگەی  و  ئاراوە  دێتە  حیجاب  و  پۆشین  لە 

پێویستی  شتێک  هەر  لە  زیاتر  ئێران  ئەمڕۆی 

پێیەتی.

گوتاری دووەم

گۆڕانکارییەکانی یاسای پۆشین لە ئێران

گەلی  پۆشینی  لەسەر  یاسادانان  یەکەمین 

“یەک  یاسای  بە  ڕەزاشاه  لەسەردەمی  ئێران 

لە  واڵتدا”  ناو  لە  ئێرانییەکان  جلی  فۆرمبوونی 

تا   )1928(  ١٣٠٧ ساڵی  بەفرانباری  6ی  ڕۆژی 

میللی  پەڕملانی  لە  ڕێکەوت  هەمان  9ی  ڕۆژی 

پۆشینی  شێوازی  یاسایەدا  لەم  پەسەندکرا.)85( 

یەکەمی  مادەی  لە  دیاریکرا.  پیاو  هاواڵتیانی 

بە  پیاو  هاواڵتیانی  “هەموو  هاتووە:  یاسادا  ئەم 

گوێرەی ئەو ئیش و کارە فەرمییەی لە دامودەزگا 

دەبێت  دەیکەن،  دەوڵەت  حکومییەکانی 

ئەوانەش  هەموو  و  بپۆشن  هاوشێوە  پۆشینی 

دادەمەزرێن  دەوڵەت  دامودەزگاکانی  لە  کە 

پۆشینی  پێویستە  ئیداری،  و  داد  بەشەکانی  بە 

بە  لەبەربکەن،  ئیداری  و  داد  بە  تایبەت 
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هاوشێوە  جلی  پێویستە  ئەوانیش  پێچەوانەوە 

و  یاسا  کۆمەڵێک  ئەمەش  دوای  لە  لەبەربکەن. 

لە  لەسەر البردنی حیجاب  دەوڵەتی  ڕاسپاردەی 

ساڵی ١٣١٤ )1935( لە پەڕلەمان پەسەندکرا.)86(  

1.2.  دەرکردنی پەخشنامەکان 

لە ساڵی 1979 تا 1984 
13 بەفرانباری  لە  دوای شۆڕ�سی ئیسالمیی 

“مەدرەسەی  لە  گوتارێکدا  لە  خومەینی   1979

ڕفاه”ی تاران بانگەوازیکرد کە پێویستە ژنان بە 

وەزارتخانەکان)87(.  دەوامی  بۆ  بڕۆن  حیجابەوە 

ڕێکەوت  هەمان  15ی  لە  ئەمەش  بەدوای  دوا 

“نابێت  کە  گوتی  فەیزییە”  “مەدرەسەی  لە  و 

وەزارەتی  لە  هەبێت،  گوناه  وەزارەتەکان  لە 
ژن  هەبن،  ڕووت  ژنانی  نابێت  ئیسالمییدا 

دەتوانێت بڕوات بۆ ئەوێ، بەاڵم بە حیجابەوە 

بەاڵم  بکەن  ئیش  و  بڕۆن  دەتوانن  بڕۆن. 

ڕەهەندە  هەموو  بە  و  شەرعی  حیجابی  بە 
شەرعییەکانەوە.”)88(

  لە ساڵەکانی 1979 و 1981  پەخشنامەیەکی 

بە جۆر و شێوازی پۆشینەوە  فەرمی سەبارەت 

سیاسەتگوزارییە  لە  هێدی  هێدی  دەرنەکرا. 

ڕەسمییەکاندا، پێداگرییان لە پۆشینی لەچک، 

شوێنە  و  فەرمانگەکان  لە  شەرواڵ  و  مانتو 

خومەینی   1981 لە  دەکرد.)89(  گشتییەکان 

حکومیەکان  فەرمانگە  لە  خۆی  توڕەیی 
دەربڕی)90(. بۆ پشتگیریکردن لەم تووڕەبوونەی 

فەرمانگە  و  وەزارەتەکان  الیەن  لە  خومەینی 

پێویستبوونی  بۆ  پەخشنامەیەک  حکومییەکان 

حیجاب دەرکرا. ئەم ئاگادارکردنەوەی خومەینی 

لە الیەن دادگای شۆڕ�سی سوپای ئێرانەوە وەکو 

تێداهاتبوو:  کە  باڵوکرایەوە  ڕاگەیەنراوێک 

نییە بێ حیجابی  “ژنانی کارمەند لە سوپا بۆیان 

ئیسالمی بێنە ناوەندە سەربازییەکان )نە هەموو 
پێنادرێت)91(  ڕێگەیان  و  حکومییەکان(  شوێنە 

لە  شۆڕش  گشتی  دادوەری  ڕاگەیەنراوی  لە 

و  مەعاش  بڕینی  لە  باس   1981 پووشپەڕی 

کە  دەکات  فەرمانبەرانە  ئەو  یارمەتییەکانی 

بە  فەرمانە  “بەم  نەبێت.  ئیسالمییان  پۆشینی 

هەموو دامودەزگا و فەرمانگە حکومییەکان بە 

نیشانەیەک  و  بێت  ئەگەر  ڕادەگەینین  توندی 

ئیمام  پەسەندی  وا  شتەی  ئەو  پێچەوانەی  بە 

یان  ببینرێت  ئێرانە  گەلی  ویستی  و  خومەینییە 

ژنێک بە بێ پۆشینی ئیسالمی لە شوێن کارەکەی 

موچەکەی  هەموو  کاتدا  زووترین  لە  بێت، 

دەبڕدرێت.”)92( 

لە  کچ  قوتابیانی  پۆشینی  لە  گۆڕانکاری 

وەکو  هەر   1982 تا   1981 ساڵەکانی  نێوان 

لە  چی  ئەگەر  ڕوویدا.)93(  حکومییەکان  ناوەندە 

مەقنەعە  پۆشینی  دەوڵەت  ڕاگەیەنراوەکانی 

بە   1984 ساڵی  لە  بەاڵم  نەبوو،)94(  زۆرەملێ 

ڕاگەیەنراوەکاندا  و  یاسا  لە  گۆڕانکارییەک 

ئەویش بوو بە زۆرەملێ و تەنانەت گۆڕینی ڕەنگی 

پۆشینی مەکتەبەکانی بەدوایخۆیدا هێنا. 

وەزارەتی  الیەن  لە  پەخشنامە  تەواوترین 
ڕاگەینرا)95(  مادە  چەند  لە  دارایی  و  ئابووری 



121

No.6, January 2023

بە  پەخشنامەیەک  لە  ناوخۆش  وەزارەتی 

هەموو ڕێکخراو و فەرمانگەکانی گرێدراوی ئەو 
وەزارەتە ڕایگەیاند کە لە ڕۆژی 14ی پووشپەڕی 

پێویستە  ژن  کارمەندانی  هەموو   1981 ساڵی 

بە پۆشینی ئیسالمیی و جل و بەرگی شایستەی 

دوای  و  ئامادەبن)96(  کاریان  شوێنی  لە  ئیسالم 

ڕێکەوتە  لەو  هەر  تاران  شارەوانی  ئەوەش 

پۆشینی  ڕەچاوکردنی  بۆ  پەخشنامەیەکی 

ئیسالمی دەرکرد.)97( 

دامودەزگا  و  وەزارەتەکان  الیەن  لە 

و  کولتوور  وەزارەتەکانی  وەکو  حکومییەکان 

فەرمانگەی  تەندروستی،  بااڵ،  پەروەردەی 

ئێران،  بااڵی  دادگای  دارایی،  لێپێچینەوەی 

و...  ئایرالین  هۆما  و  کۆمەاڵیەتی  دابینکردنی 

ڕاگەیەنرا.  ئیسالمیی  پۆشینی  لەسەر  پێداگری 

بۆ  کارگێڕی  فەرمانی  پەخشنامەگەلە  لەم 

لەبەرچاوگرتنی حیجاب هاتبوو؛ بەاڵم گەرەنتی 

تێدا  فەرمانانە  لەم  سەرپێچی  جێبەجێبوونی 

هەمان  پووشپەڕی  16ی  لە  بۆیە  نەهاتبوو. 

دەرکردنی  بە  شۆڕش  ئەنجومەنی  ساڵ 

دیاریکرد:  جێبەجییەی  ئەم  پەسەندکراوێک 

بڕۆنە  ناتوانن  ئیسالمی  پۆشینی  بێ  بە  “ژنان 

ناو دامودەزگا حکومییەکان و دامودەزگاکانیش 
پێویستە ڕێگریان لێبکەن.”)98(

بە  پەسەندکراوە،  ئەم  دەرکردنی  لەدوای 
دادوەری  قودو�سی  حوجەتولئیسالم  فەرمانی 

کە  باڵوکرایەوە  ڕاگەیەنراوێک  شۆڕش  گشتی 

وەزارەتخانەکان  هەموو  بە  فەرمانیداوە  تێدا 

هەر  ئەگەر  حکومەت،  دامودەزگای  و 

فەرمانبەرێکی ژن بێ پۆشینی ئیسالمی لە شوێن 

و  مووچە  هەموو  دەستبەجێ  بوو،  کارەکەی 

سەرمووچەی لێببڕدرێت.)99( لە پێناو ئەم بابەتە 

سەبارەت  لە مەرجەعە حکومییەکان  هەندێک 

گشتییەکان  شوێنە  لە  ژنان  پۆشینی  بە 

خۆیان  حکومییەکانی  فەرمانە  و  پەخشنامە 

کردە  تەشەنەی  پرۆسەیە  ئەم  دەرکرد.)100( 

تایبەت  کەرتی  لە  ئیسالمییەکان  ڕێکخراوە  ناو 

تایبەتی  یاسای  و  یاسا  ڕێکخراوێک  هەر  و 

ڕێکخراوە  هەروەها  دانا.)101(  حیجاب  بۆ  خۆی 

ڕاگەیەنراوەکانیان  بە  ئایینییەکانیش  کەمینە 

لەسەر بابەتی پۆشین و حیجاب شوێنکەوتوانی 

خۆیانیان ئاگادارکردەوە.)102( 

و  عێراق  و  ئێران  شەڕی  دەستپێکردنی  بە 

لەوەی  جگە  شەڕ  ئاوارەکانی  ڕوولەزیادبوونی 

لەسەر  ڕاگەیەنراوەکان  و  پەخشنامە  کە 

زیاتردەبوو،  دەچوو  تا  حیجاب  و  پۆشین 

ڕاگەیەنراویش بۆ ئاوارەکانی شەڕیش باڵودەبۆە 
غەفاری  ئیبراهیمی  ڕاگەیەنراوی  نموونە  بۆ 

دادوەری شۆڕ�سی ئیسالمی شیراز، بۆ ئاوارەکانی 

کاتە  لەو  زانکۆ  خوێندکارانی  و  ئابادان  شاری 

باڵوبوویەوە.)103( 

دادگای  دامەزراندنی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

 1981 ساڵی  لە  خراپە  دژی  بەرەنگاربوونەوە 

جۆرە  ئەم  دژی  بەرەنگاربوونەوە  ئامانجی  بە 

خراپەکاریانە، دادستانی گشتی شۆڕش ژنانی بێ 

ئاگادارکردەوە کە جلی نەشیاو لە بەر  حیجابی 
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نەکەن و ماکیاژی تۆخ نەکەن تا ڕێز لە شۆڕش 

 1982 پووشپەڕی  لە  بگیرێت.)104(  کۆمەڵگە  و 

هاوکات لەگەڵ هاتنی مانگی ڕەمەزان، جگە لە 

هەموو  لە  مانگە،  ئەم  حکومی  ڕێسای  و  یاسا 

خاوەن شوێنە گشتییەکان داواکرا تا بە فەرمانی 

بەرەنگاربوونەوەی خراپەکان، میوان و  دادگای 

ئیسالمییان  ڕووی  و  پۆشین  وا  موشتەرییەکان 

هەروەها  لێنەکرێت.)105(  پێشوازیان  نییە، 
فەرمانگەی بەرەنگاربوونەوەی خراپەکان باڵوی 

گشتییەکان  شوێنە  لە  “ئەوانەی  کە  کردەوە 

حوکمی  ببینرێت،  لێیان  خواردنەوە  یا  خواردن 

شەرعییان بە سەردا دەسەپێنن.” )106(  

ڕاگەیەنراوەکانی  و  فەرمانانە  جۆرە  ئەم 

دامودەزگا  هەموو  کە  تاران  گشتی  دادستانی 

دەوڵەتی  کۆمپانیا  و  دەوڵەتییەکان  ڕێکخراوە  و 

ڕێگە  کە  ئاگادارکردنەوە  لێ  تایبەتیش  کەرتی  و 

ئەم  بێنە  ئیسالمی  حیجابی  بێ  ژنان  نەدەن 

بە  و  ژنان  لە  ڕێگری  بابەتی  ئیدی  شوێنانە، 
یاسابوونی تەواو بوو.)107(

و  پەخشنامە  پرۆسەی  لە  لێکۆڵینەوە 

لەسەرەتای  دەدات  نیشانی  فەرمانەکان 

 1984 ساڵی  تا  ئیسالمیی  شۆڕ�سی  سەرکەوتنی 

لەگەڵ ئەوەی کە خزمەتگوزاری دامودەزگاکانی 

ئیداری بۆ ژنانی بێ حیجابی ئیسالمیی بە گشتی 

ناو  تەشەنەیکردە  بابەتە  ئەم  قەدەغەکرا، 

شوێنە  و  تەک�سی  و  بازاڕ  وەکو  گشتیتر  پانتایی 

گشتییەکان و فەرمانیان بە ئەوانیشدا.

2.2. دانانی یاسا و یاساکانی پۆشین

یەکەمین یاسای پۆشین لە پەڕلەمانی ئێران 
ڕەزبەری  لە  ئیسالمیی(  شۆرای  )مەجلی�سی 

نۆژەنکردنەوەی  بۆ  1981 پەسەندکرا کە  ساڵی 

نووسینگەکانی  و  وەزارەتخانەکان  مرۆڤی  هێزی 

بڕگەی  لە  بوو.  دەوڵەت  گرێدراوی  و  دەوڵەتی 

نەبوونی  کە  هاتووە  یاسا  ئەم  18ی  مادەی   5

کە  بابەتانەی  لەو  یەکێکە  ئیسالمی  حیجابی 

دەدرێت  قەڵەم  لە  گشتی  ئەخالقی  پێچەوانەی 

 20 پێی مادەی  بە  بنەمایە و  و هەر لەسەر ئەم 

سزاگەلێک وەکو نامەی سەرکۆنە و تەمبێکردن 

و  دوورخستن  کار  لە  هەتا  دۆسییەکەیدا،  لە 

ساڵی  لە  هاتبوو.  تێدا  تاوانبار  کە�سی  دەرکردنی 

تاوانە  لە  لیژنەکانی بەدواداچوون  یاسای   1983

ئیدارییەکان، بەها و گرنگی خۆی لە دەستدا و 

لەسەر یاسای نوێ بڕگەی 13ی مادەی 18ی ئەم 

یاسایە، تاوانەکانی بابەتی حیجاب، سزاگەلێک 

 18 لە  پێناسەکرا.  ئاوا  و  ئیدارین  و  حکومی 

گەالوێژی 1983 لە مادەی 102 یاسای سزادان، 

گشتییەکان  شوێنە  لە  ئاشکرا  بە  کەس  “هەر 

جگە  بکات  حەرام  کارێکی  گشتی  بەرچاوی  لە  و 

لە سزادانی ئەو کارە، تا 74 قامچی لێدەدرێت و 

ئەگەر ئەو تاوانە بکات کە خودی تاوانەکە سزای 

دەکات،  بریندار  گشتی  داوێنپاکی  بەاڵم  نییە، 

مادە  ئەم  تێبینی  له  لێدەدرێت.  قامچی   74 تەنیا 

لە  بێ حیجابی شەرعی  ژنانەی کە  :”ئەو  هاتووە 

شوێنە گشیییەکاندا دەردەکەون 74 قامچییان 

لێدەدرێت”. 
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 1992 ساڵی  تا  یاسایە  ئەم  جێبەجێکەری 

کۆمیتەی شۆڕ�سی ئیسالمیی یان گەشتی سارۆڵاڵ 

)ثار هللا( و دادگای شۆڕش بوو. بە دامەزراندنی 

هێزی پۆلیس )هێزی ئینتزامی( لە ساڵی 1992 ئەم 

پێی  بە  یاسایە.  ئەم  جێبەجێکاری  بە  بوو  هێزە 

ئاماژە  لەسەرەوە  کە  هەروا   102 مادەی  تێبینی 

بە سزای قامچی دراوە؛ بەاڵم لە ساڵی 1996 ئەم 

مادە البرا و “ تێبینی مادەی 638 کتێبی پێنجەمی 

یاسای سزاکانی ئیسالمی پەسەندکراوی 1996” 

“ژنانێک  کە  گرتەوە  یاسایەی  ئەو  جێگەی  لە 

کە بێ حیجابی شەرعی لە شوێنە گشتییەکاندا 

دەربکەون بە 10ڕۆژ تا 2 مانگ دەکەونە زیندان 

یان بە 50 هەزار تا 500 هەزار ڕیال سزا دەدرێن.” 

واتا سزا لە قامچییەوە بە زیندان و غرامە گۆڕدرا. 

لە ساڵی 1986 بە لەبەرچاوگرتنی مادەی 105 

بەدواداچوون  شێوازی  یاسای  سزادان،  یاسای 

یاسایە  ئەم  2ی  مادەی  پێی  بە  سزا،  و  تاوان  بە 

کە  جالنەی  ئەو  فرۆشیارانی  بۆ  دیاریکرا 

بەکارهێنانیان لە شوێنی گشتی لە الیەن شەرعەوە 

دەکات.  بریندار  گشتی  ڕای  و  نییە  ڕێگەپێدراو 

ئەم یاسایە لە یاسای ئاگادارکردنەوە و ڕێنوێنی، 

سەرکۆنەکردن تا سزای ماڵی تێدا گۆنجاوە. 

جێبەجێکردنیدا  یاسای  لە  ئەگەرچی 

پەسەندکراوی 1989)108( بڕیار بوو کۆمسیۆنێک 

جێبەجێکار  دەزگاکانی  هەندێک  لە  بریتی 

جۆرەکانی گەندەڵی دیاربکەن و بیدەن بە دادگا، 

بەاڵم ئەم کۆمسیۆنە تا ساڵی 1991 سازنەکرا و 

چوارچێوە  و  ڕێسا  و  یاسا  پۆلیس  ئەوەش  دوای 

بەرچاونەگرتنی  لە  و  پێشێلکردن  نموونەکانی  و 

حیجابی شەرعی دیارکرد)109(. 

و  کولتووری  شۆڕ�سی  بااڵی  ئەنجومەنی 

سااڵنە  ئەم  دوای  تر  حکومییەکانی  ناوەندە 

خوێندکاران،  پۆشینی  بۆ  پێشنیازەکانیان 

پەسەند  سەردانکەرانیان  و  فەرمانبەران 

بۆ  هەبوو.  گرنگی  جیاوازیگەلێکی  کە  دەکرد 

نموونە بەکارهێنانی عەبا لە هەندێک لە شوێنە 

پەروەردەییەکان و تەندروستییەکان پێویست و 

ئیجباری بوو؛ لە حاڵێکدا لە زۆربەی فەرمانگە 

پەروەردەییەکان  شوێنە  و  دەوڵەتییەکان 

 1997 ساڵی  لە  ڕەچاونەدەکرا.  ئیجبارە  ئەو 

یاسای  کولتووری  شۆڕ�سێ  بااڵی  ئەنجومەنی 

گشتی پۆشینی دەرکرد. 

یاساکانی  پرۆسەی  باشتری  خوێندنەوەی  بۆ 

بە�سی  دوو  لە  بابەتە  ئەم  داوێنپاکی،  و  حیجاب 

قاڵبی  لە  و  پۆڵێنبەندی دەکەین  تایبەت  و  گشتی 

پرۆسەی  دەدەین.  نیشان   2 ژمارە  دایاگرامی 

  1983 ساڵی  سزاکانی  یاسای  لە  یاسایە  ئەم 

لەسەر  کە  یاسایە  یەکەمین  کە  دەستپێدەکات 

ڕاستییە  ئەو  ئەمە  پەسەندکراوە.  ژنان  پۆشینی 

دەردەخات کە تا 5 ساڵ دوای سەرکەوتنی شۆڕ�سی 

ئیسالمی، ئەنجومەن )پەڕلەمان( لە بابەتی پۆشینی 

خەڵک دەستێوەردانێکی نەبووە و پەسەندکردنی 

ئەم مادەیە لەسەر ڕاسپاردەکانی ڕێبەری شۆڕش 

ساڵی   لە  سزادان  یاسای  102ی  مادەی  بووە. 

کە  جالنەی  ئەو  فرۆشیارانی  بۆ  دیاریکرا   1983

بەکارهێنانیان لە شوێنی گشتی لە الیەن شەرعەوە 
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دەکات.  بریندار  گشتی  ڕای  و  نییە  ڕێگەپێدراو 

سزای  البردنی  بە   1996 پەسەندکراوی  هەروەها 

بە  غرامە،  بە  گۆڕینی  و   102 مادەی  لە  زیندان 

سزای خراپ حیجابی ناونرا و کەمکرایەوە)110(.  

ئەو  گشتییەکان،  یاسا  لە  مەبەست 

بۆ هەموو هاواڵتییان یەکسانە و  یاساانەن کە 

جیا لە ئیش و پێگەیان هەبوونیان لە شوێنێکی 

تایبەتەکان  یاسا  جێبەجێدەکرێت.  تایبەت، 

لە  تەنیا  یان  پیشە  هۆی  بە  کە  یاساگەلێکن 

هەرچەند  جێبەجێدەبن.  شوێن  هەندێک 

جیاوازییەکی زۆر بوونیان هەیە. بە گشتی یاسای 

یاسادانانی  مەرجەعی  الیەن  لە  )گشتی(  یەکەم 

شۆڕ�سی  بااڵی  لیژنەی  و  پەڕلەمان  وەکو  بااڵ 

دووهەم  یاسای  و  دەکرێت  پەسەند  کولتووری 

یاسای  و  پەخشنامە  وەکو  زۆرتر  )تایبەت( 

 ... و  سەندیکا  کۆڕبەندی  و  ئیداری  و  ناوخۆیی 

پەسەندی دەکەن)111(. 

سزاییەکان  یاسا  لەگەڵ  هاوکات 

بە  فەرمییەکانەوە  ناوەندە  الیەن  لە  کە 

و  حیجاب  بارودۆخی  گشتی  شیوازێکی 

ناوەندە  دەستنیشانکردووە،  پۆشینی 

بە  تایبەت  شیوازێکی  بە  بەرپرسیارەکانیش 

خشتەی 2 یاسا گشتییەکانی حیجاب
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تایبەت  فەرمانگەی  و  ڕێکخراو  هەر  پێی 

لە  بریتین  کە  پەسەندکردووە  یاساگەلێکیان 

دکتۆری،  پیشەی  دەوڵەتییەکان،  دامودەزگا 

قوتابخانەکان، شوێنە ئایینییەکان، زانکۆ، بازاڕ 

و ...هتد، کە لە دایاگرامی ژمارەی 3 پێشاندراوە. 

ئەنجام

پۆشین  و  حیجاب  بواری  لە  سیاسەتدانان 

لەبەرچاوگرتنی  بێ  سەردەم،  ئێرانی  کۆمەڵگەی  لە 

ڕوانینێکی  و  کۆمەڵگە  بەهاگەرایانەکانی  پێکهاتە 

شەرعییەکان،  و  ئایینی  پرسە  بە  زیندوو 
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 خشتەی 3 یاسا تایبەتەکانی حیجاب
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چاوخشاندنێک  بە  نابێت.  ئەوتۆی  دەستکەوتێکی 

بە خوێندنەوەکانی ئەم بابەتە لە 50 ساڵی ڕابردوو، 
پێکهاتەی بەهاگەرایانە، هەوراز و نشێوییەکی زۆری 

بە خۆیەوە بینیوە، کە لەسەر هەڵسووکەوتی تاک 

ڕاپرسییە  لە  گۆڕانکارییانە  ئەم  داناوە.  کاریگەری 

نەتەوەییەکان و لێکۆڵینەوە و توێژینەوەکان لە ساڵی 

تا ئێستا هاتووە. بە لەبەرچاوگرتنی   1974  /  1353

لە  ڕووداوەکان  و  چاپکراوەکان  قەبارەی  زۆربوونی 

بواری حیجاب و داوێنپاکی لە دەیەی کۆتایی و جۆرێک 

گۆڕانکاری ڕوانگەیی لە بەڵگە شەرعی و یاساییەکان 
ستراتیژی  دەتوانین  کۆمەاڵیەتییەکان،  پرسە  بە 

بۆ  دووەمین”  ڕۆشنگەرایانەی  پێکردنی  “قەناعەت 

بەم  لەبەرچاوبگرین.  حیجاب  بەدامودەزگاکردنی 

پێکردن  بە قەناعەت  واتایە کە لەسەرەتا حیجاب 

و ڕوونکردنەوەی سەرەتایی پیشان نەدراوە. نە تەنیا 

دوای شۆڕش، بەڵکو  پێش شۆڕش قبووڵکردن و 

پەسەندکردنی حیجاب وەکو بەشێک لە کولتوور و 

نەریتی ئایینی و دینی و ئەتنیکی لە زەینی پیاوان و ژنانی 

حیجاب  سیاسیبوونی  بە  گرتووە.  جێگای  ئێرانیدا 

لەسەردەمی پەهلەوی یەکەم )ڕەزاشا( و هەوڵدانی 
دەوڵەت بۆ بێ حیجابی زۆرەملێ، هەستی خۆڕاگری 

ئێستاش  تا  کە  دروستبوو،  ژناندا  لە  گرووپێک  لە 

ئەم ڕوانگەیە بە حیجاب لە نێو بەشێک لە ژناندا 

ماوە. لە بەرامبەردا لە بەشێکی دیکەی ئەم شەپۆلە، 

ناڕەزایەتی بە شێوازی جیاواز و بە هۆکاری جیاوازەوە 

لە  چاولێکردن  بە  بەردەوامە.  هەر  کۆمەڵگە  لە 

چوار  لە  کە  دەردەکەوێت  مێژووییەکان،  بەڵگە 

موداخلەی  و  دزە  ئێران،  شۆڕ�سی  دوای  دەیەی 

دیارکردنی  و  حیجاب  بەڕێوەبردنی  لە  دەوڵەت 

سەرکەوتووانە  ئەزموونێکی  پۆشین،  سنوورەکانی 

ئەزموونێکی  سەردەمانەدا  لەو  ڕەنگە  نەبووە. 

بەهێزی حکومەتکردن و دەوڵەتداری لە الیەن هێزە 
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بەرەنگاربوونەوەیەکی  و  نەبووە  شۆڕشگێڕەکانەوە 

بە پەلە و بە توندوتیژی لە جێبەجێکردنی حیجابی 

جیاتی  لە  تا  هۆکار  بۆتە  کە  پەیڕەوکراوە،  زۆرەملێ 

ئەوەی کە گرنگی بە ژێرخانە کولتوورییەکان بدرێت، 

دەست بە توندوتیژی کرا لە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ 

سەرکەوتوو  تەنیا  نە  پرۆسەیە  ئەم  حیجابی.  بێ 

نەبوو، بەڵکو  لێکۆڵینەوە مەیدانییەکان دەریدەخەن 

کە ئەنجامێکی پێچەوانەی هەبوو. 

بەم ڕاستییەی کە بەشێکی گرنگ لە گەنجانی 

و  کرد  ئەزموونەیان  ئەم  کە  شۆڕش  سەرەتای 

لێدەکەن  با�سی  ڕەش  پەڵەیەکی  وەکو  بەشێکیان 

ئەو  خۆیان،  مندااڵنی  پەروەردەی  لە  ئێستا  هەر 

پێداگریە و تەنانەت هیچ ویست و خواستێکیشیان 

حیجاب  ئێستای  بارودۆخی  بەردەوامبوونی  بۆ 

ئەندامانی  و  خۆیان  پۆشینی  ئازادی  لەگەڵ  و  نییە 

خێزانەکەیان کێشەیەکیان نییە.

بۆشاییەکان؛ چەند پێشنیازێك 

بۆ لێکۆڵینەوەکانی داهاتوو

پرۆسەی  وەرگێڕانی  و  هەڵسەنگاندن  لە   .1

ئیسالمیی  لە کۆمەڵگەی  زیادبوونی حیجاب  لە  ڕوو 

ئازادی  لە  تێپەڕبوون  لە  ڕۆژئاوا  ژیانی  ئەزموونی  و 

دەکرێت.  پێویستییەکان  بە  هەست  ڕەگەزی، 

الیەن  لە  کە  نووسراوانەی  بەو  کەم  زۆر  هەروەها 

ڕۆژئاواییەکانەوە سەبارەت بە حیجاب لە کۆمەڵگەی 

نموونە  بۆ  پێدراوە.  گرنگی  نووسراوە،  ئێراندا 

“بەهجەت  هەوڵدانی  حیجاب  ئەوپەڕی  کتێبی، 

دوو   )2006( کلودلوتراند”  “ماری  و  یەزدخاستی” 

فەرانسەییەکانن.  و  ئێرانی  کۆمەڵناسە  لە  کەس 

دەربارەی هاندەر و ویست بۆ نووسینی ئەم کتێبە، 

حیجابی  ڕابردوودا،  لە  کە  دەڵێت  لوتراند  خانمی 

دەسەاڵتی  لە  هێمایەک  ئەوان  بۆ  ئێران  ژنانی 

ڕەگەزی نێر و پیاوساالری و نادادپەروەری بوو و ژنی 

بااڵپۆش، هەبوونێکی کەم بەها و حیجابەکەی دژە 

نرخ بوو. ئەو لە حیجاب شتێک جگە لە فەقیری و 

الوازی ڕواڵەت، زیندانی بوون لە زەنجیرە کۆنەکانی 

وەکو  حیجاب  و  نابینێت  دیکە  شتێکی  دابونەریت، 

ئاستەنگی هەرە گەورەی پێشکەوتنی ژنان دەبینێت. 

بەاڵم هاوڕێیەتی ئەو لەگەڵ بەهجەت یەزدخاستی 

و  دایک  ڕۆڵی  هاوکات  کە  ژنانەی  ئەو  دیتنی  و 

و  کۆمەاڵیەتی  بوارە  بەشداری  و  دەبینن  هاوسەر 

ژنانەکاندا  ئەنجوومەنە  لە  و  دەبن  کولتوورییەکان 

بەشدارن و حیجاب بۆ ئەوان جگە لە ڕەهەندە مادی 

و  ئێران  سیاسیەکەی  و  کۆمەاڵیەتی  جێگەوپێگە  و 

ئەو  دەگاتە  ئەو  بەهاگەرایانە،  سیستەمی  هێمای 

ئەنجامە کە دیمەنی میدیای ڕۆژئاوا و بیرکردنەوەی 

هەندێک لە ئێرانییەکان و خوێندنەوەیان بۆ حیجابی 

ئێرانی، لەگەڵ ڕاستییەکاندا یەک ناگرنەوە و دژبەرن.

قووڵ  ڕوانینێکی  بە  و  پارادۆکسە  ئەم  دوای   

بەهجەت  لەگەڵ  هاوکاری  بە  ڕاستییەکان،  لە 

ژنی  حیجابی  لەسەر  لێکۆڵینەوەیەک  یەزدخاستی 

حیجاب،  ئەوپەڕی  کتێبی  پێدەکەن.  دەست  ئێرانی 

کە  کۆمەڵناسەیە  دوو  ئەم  هەوڵدانی  ئەنجامی 

سەفیە غائی وەریگێڕاوەتەوە و جێگری توێژینەوەیی و 

پەروەردەیی ڕێکخراوی پڕۆپاگەندەی ئیسالمیی ئێران 

سەرەکی  ڕوانگەی  چاپیکردووە.   5000 تیراژی  بە 

نووسەرانی ئەم کتێبە ڕوانگەیەکی کۆمەڵناسانەیە 
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و هەوڵیانداوە جگە لە ڕوانگە کۆمەڵناسییەکەیان، 

بکۆڵنەوە،  جیاوازەکانەوە  ڕەهەندە  لە  حیجاب 

مێژوویی  عیرفانی،  ڕوانگەیەکی  بە  لەبەرئەوەیە 

دیاردەی  کۆمەڵناسییەوە  و  ئانترۆپۆلۆژی  ئایینی، 

حیجاب تاوتوێ بکەن.

بە  کۆمەاڵیەتی  کۆنترۆڵی  خەسارناسیی   .2

شێوازی ڕاستەوخۆ و بەرەنگاربوونەوەی دامودەزگا 

توێژینەوەکاندا  نێوان  لە  پەیوەندیدارەکان، 

جۆرە  ئەم  گشتی  ئاستی  لە  النیکەم  نەبینران. 

لەم  پالنێک  ئەگەر  و  دەبینرێت  کەمتر  نووسینانە 

نەگەیشتووەتە  و  نهێنییە  ئەنجامدرابێت،  بوارەدا 

ئەم  باڵوکردنەوەی  زانستی.  باڵوکردنەوەی  ئاستی 

ئەنجامانە، دەبێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی کە ناوەندە 

و  چاکە  بە  فەرمان  وەکو  سیاسەتدانانەکان 

ئایینییەکان،  حەوزەی  خراپە،  لە  دوورکەوتنەوە 

بنەما  بێ  هەڵسووکەتە  کولتوورییەکان  ناوەندە  و 

لە  گونجاو  لێکەوتەیەکی  و  نەبینن  نەشیاوەکان  و 

بەڕێوەبردنی سیاسەتی کۆنترۆڵی دەرنەکەوێت. وەکو 

داوێنپاک،  کۆمەڵگەی  پالنی  “توێژینەوەی  گوتاری 

حیجابی  گەشەپێدانی  لەسەر  ئیرشاد(  )گەشتی 

ئاسای�سی  بەرزکردنەوەی  و  بەدحیجاب  کەسانی 

گەیشتووە  ئەنجامە  بەم  ئەوان”)112(  کۆمەاڵیەتی 

کە نە تەنیا گەشتی ئیرشاد لەم بوارەدا کاریگەرییەکی 

نێگەتیڤی  لێکەوتەی  بەڵکو   نەبووە،  پۆزەتیڤی 

و  کردووە  دڵەراوکێ  و  ترس  توو�سی  ژنانی  و  بووە 

هەستی  دابەزینی  بۆ  هۆکارێک  بۆتە  ئەنجامدا  لە 

ئاسای�سی کۆمەاڵیەتی لە ژناندا.

لە  مێردمندااڵندا،  و  مندااڵن  بواری  لە   .3

لە یەک  بڕوانامەی ماستەر و دکتۆرا جگە  ئاستی 

نموونە، هیچی دیکەمان نەبینیوە. خودی ئەمە کە 

کتێبی بواری مندااڵن و مێردمندااڵن لەم توێژینەوە 

پێویستە  کە  بابەتێکە  خود  نەکراوە،  بۆ  خوێندنی 

نموونە  وەکو  بکرێت.  بۆ  جیاوازی  توێژینەوەی 
کتێبی “لینالونا” نووسینی “کلر ژوبرت”، نووسەری 

کە  مندااڵنە  بواری  لە  جوان  کتێبێکی  فەڕەن�سی، 
بواری  لە  خۆ  بە  بڕوا  ناڕاستەوخۆ،  شێوازێکی  بە 

بەهای وجوودی کچان بەهێز دەکات. لە ئەدەبیات 

و چیرۆک، بواری کولتووری ئێمە توو�سی الوازییەکی 

و  منداڵ  بواری  لە  بارودۆخە  ئەم  بووە.  جدی 

ویستیان  کەسانەی  ئەو  و  دیاریداوە  میدیایش 

چاولێکردنێکی  بە  منداڵەکانیان،  دینی  پەروەردەی 

گشتی بە پرۆگرامەکانی تەلفزیۆنەکانی ئێران دەتوانن 

ئەم بارودۆخە باش ببینن.

حیجاب  بە  سەبارەت  ڕوانگەکان  نێو  لە   .4

نوێیەکانی  تیۆرە  لەبەرچاوگرتنی  بە  داوێنپاکی  و 

دەرووننا�سی، خوێندنەوە لەسەر بنەمای هەڵبژاردن، 

داوێنپاکی  بنەمای  لەسەر  خوێندنەوە  دەتوانین 

پرۆسەی  لە  دەبێت  پێداچوونەوە  ئەم  و  دابنێین 

بەرپرسانی  الیەن  لە  حیجاب  دامودەزگاکردنی  بە 

لەم  بگیرێت.  لەبەرچاو  پەروەردەییەوە  و  کولتوور 

بوارەدا توێژینەوەیەک نەبینرا.
ئابووری  و  پۆشاک  پیشەی  بە  گرنگیپێدان   .5

مۆدگەرایانەی  گۆڕانکارییە  پرۆسەی  لە  هاوردە 

گشتیدا  ئاستی  لە  سەربەخۆ،  شێوازی  بە  پۆشین، 

نێو  لە  کە  سەرنجدانە،  و  توێژینەوە  بە  پێویستی 

البردنی  کاریگەری  هەڵبەت  نەبوو.  توێژینەوەکاندا 
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حیجاب لە بازاڕ و ئابووری کۆمەڵگەی ئەو سەردەمە 

گۆشەنیگای  لە  بەاڵم  هەبوو.  توێژینەوەکاندا  لە 

سەرنجێکی  بە  پێویستی  توێژەر،  و  سیاسەتدانان 

بازاڕ  لە  ڕەش  عەبای  نرخی  بەرزبوونەوەی  زیاترە. 

حیجاب  بە  ژنانی  بۆ  ڕەش  عەبای  دەستخستنی  و 

زانستی  شێوازێکی  بە  کە  ئەستەمە،  و  قورس  زۆر 

خوێندنەوەی بۆ نەکراوە. بازرگانی ئەم کااڵ پێویستییە 

جێگای  ناوخۆیی  بەرهەمی  لە  پشتیوانی  نەبوونی  و 

هاوردەکردنی  دیکەوە،  الیەکی  لە  بیرکردنەوەیە، 

و  سەلیقە  گۆڕینی  و  پۆشاک  جیاوازەکانی  مۆدیلە 

بەرچاوە کە  ئێرانی  پیاوانی  و  ژنان  کولتووری  ویستی 

ئەم جۆرە بابەتانە پێویستیان بە توێژینەوەیە.

و  پۆشین  بابەتی  لە  شەرعی  نوێبوونەوەی   .6

حیجاب لەسەر بنەمای پرسە نوێیەکان پێویستی بە 
کاری مەیدانییە. بەم شێوازە کە هەندێک گۆڕانکاری 

پۆشینەکان، وەکو زیندووکردنەوەی پۆشینی نەریتی 

جیاوازەکانییەوە،  ڕەنگە  هۆی  بە  بەکارهێنانی  و 

جیاواز  چاولێکردنێکی  بە  پێویستی  جل،  بواری  لە 

هەیە لەسەر حیجاب لە کۆمەڵگە. ئەم بابەتە و بە 

بە  پێویستی  سەرنجدان بە قسەی زانایانی شەرعی 

پێداچوونەوەیە. ئەم جۆرە توێژینەوانە لە پرۆسەی 

پر�سی توێژەری حیجاب، پێویستییەکی گرنگە. 

لە  یەکێک  وەکو  خۆجەیەکان،  پۆشەنە   .7

ڕێکارە گرنگەکان، پێویستی بە ئاوڕدانەوەی جدییە. 
“سمیناری  گوتارەکانی  لە  گوتارێک  نموونە  بۆ 

نەتەوەیی ڕوانگە زانستی و کردارییەکان بە حیجاب 

و داوێنپاکی” بە ناونیشانی “کۆکردنەوەی مۆدێلێکی 

ڕوانگەی  لە  حیجاب  و  داوێنپاکی  پێکهاتەیی 

پەروەردەی  بابەتی:  )خوێندنەوەی  خۆجەییەوە 

کۆمەڵێک  بەختیاری(”  و  چوارمەحاڵ  پارێزگای 

هەوڵدەدات  و  دەکات  دەستنیشان  نموونە 

پێشانبدات.  مۆدیلێک  خۆجەیی،  بنەمای  لەسەر 

مۆدێلی  دیزاینی  کە  دەریدەخەن  زانیارییەکان 

کۆمەڵگەی  لە  حیجاب  و  داوێنپاکی  پێکهاتەیی 

ڕەهەندی  چەند  پرۆسەی  بنەمای  لەسەر  ئێرانی 

و  یەکێتی  و  هاوسەنگی  پراکتیکە.  تا  ڕێکار  لە 

لە  حیجاب  و  داوێنپاکی  کولتووری  هاوفۆرمی 

لە  هەندێک  و  بکرێت  دروست  بنەمایە   ئەم  سەر 

جێبەجێبێت.  کۆنترۆڵ  و  گۆڕانکاری  پرۆگرامەکانی 

بە لەبەر چاوگرتنی پرەنسیب و بنەماکانی داوێنپاکی 

ئاڕاستەکان،  ویستەکان،  بە  دەکرێت  حیجاب،  و 

بەرژەوەندییەکان، بەهاکان و پێویستیەکان بگەین.

کۆمەڵگەی  لە  حیجاب  ڕاستییەکانی   .8

بە  پێویستی  ناڕوونە.  و  نییە  دیار  ئێراندا  ئەمڕۆی 

بۆ  هۆکارێکە  ناڕوونییە  ئەم  هەیە.  پێداچوونەوە 

ڕاستییەک  بەرپرسیارەکان،  ناوەندە  لە  کە  ئەوەی 

لە پۆشین پێناسە بکات و لە بەرامبەردا ئەوی دیکە 

پەسەندی نەکات. بۆ نموونە حەوزەی ئایینی )علمیە( 
)فێرگەی ئایینی( بۆ الیەنگرە عەبا بەسەرەکانی خۆی 

و  دەناسێنێت  فەرمی  بە  عەبا  مۆدیل  یەک  تەنیا 
هەڵبژاردنێکی دەرەوەی ئەمە کە سیستەمی ئیداری 

ئەم  هەر  دەکاتەوە.  کێشە  ڕووبەڕووی  کاروباردا  و 
گرێدراوی  ناوەندەکانی  لە  هەندێک  لە  بارودۆخە 

لە  کە  حاڵێکدایە  لە  ئەمە  دەبینرێت.  زاڵ  گوتاری 

لە  گۆڕانکاری  کۆمەڵگە،  گشتی  هەیکەلی  و  شار 
هەموو  کە  ئاراوە  هاتووەتە  حیجاب  ڕاستییەکانی 
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دژایەتی  پۆشینیش،  و  حیجاب  ڕاستییانەی  ئەم 

داوێنپاکی گشتی ناکات و لە ئاستی حیجابی شەرعی 

تێبینیگەلێکی  نەریت،  ئەگەرچی  پەسەندکراوە. 

شەرعی  بەهێزبوونی  هۆی  بە  زیادکردووە.  لەسەر 

دەتوانین  گۆڕانکارییەکان،  وەاڵمدانەوەی  لە 

زانایانی  ئەگەر  بکەین.  پرسە  ئەم  بۆ  پێداچوونەوە 

دوور  لەبەرچاونەگرن  نوێیەکان  پرسە  ئایینی، 

حیجاب  کە  ببینین  نزیکدا،  داهاتوویەکی  لە  نییە 

فەرمانگە  ئاستی  لە  تەنیا  حیجاب  سنوورەکانی  و 

حکومی و دەوڵەتییەکاندا ڕەچاو بکرێت. لە حاڵێکدا 

حیجاب  گۆڕانکاری  پرۆسەی  لە  کۆمەڵگە  گشتی 

و داوێنپاکی، داهاتووی سیاسەتی پۆشینی ئێران بە 

شێوەیەکی دیکە پێکدەهێنێت.

پەراوێز و سەرچاوەکان:
١. ئەم بەشە وەرگیراوە لە:

ئابیار، زەهرا و هاوکاران،»پرسە تیۆرییەکانی حیجاب لە ئێرانی 

جیاوازەکان  ڕوانگە  بە  سەبارەت  توێژینەوەیەک  شۆڕش:  دوای 

زانستە  و  ئیسالم  وەرزنامەی  داوێنپاکی«   و  حیجاب  سەر  لە 

کۆمەاڵیەتیەکان 1399 / 2020
توندوتیژی  دەربارەی  توێژینەوەیەک  میهرەنگیز،  کار،   .٢

هەمبەری ژنان لە ئێران، تاران. چاپ و باڵوکردنەوەی ڕؤشنگەران 

و خوێندنەوەکانی ژنان 2000 ، ل 128.

سەردەمی  لە  شەرعی  حیجابی  ئەمیر،  تەرکاشوەند،   .٣

پێغەمبەر، 2010

حیجاب،  ئیسماعیل،  سەروستانی،  شەفیعی   .٤

و  ئیسالمی)تێبینی  دەوڵەتی  تواناییەکانی  و  بەپرسیارەتی 
کولتووری  و  زانست  توێژینەوەی  ناوەندی  تاران،  ڕوانگەکان(، 

ئیسالمی، 2008، بەرگی دووهەم، ل 9.

 ،2006 بەرهەمەکان،  کۆی  مورتەزا،  موتەهەری،   .٥

بەرگی ٩، ل 234.

٦.  هەمان 5

و  ئیسالمی  پێکهاتەی  جەعفەر،  شناس،  حەق   .٧

ناوەندی  قوم،  وتووێژەکان(،  و  گوتار  )کۆمەڵە  حیجاب  پر�سی 

نووسینگەی  خویشکەکان،  ئایینی  حەوزەی  بەڕێوەبەری 

خوێندنەوە و توێژینەوەی ژنان، 2008، ل 18

“لێکۆڵینەوەی  سەیدمحەممەدعەلی،  ئەیازی،   .٨

شورای  وەرزنامەی  دینیدا”  حکومەتی  لە  حیجاب  پێویستبوونی 

کولتووری و کۆمەاڵیەتی ژنان،س 9، ژ63، 2007، ل85

پۆشینی  دیسکۆرسەکانی   “ گوتاری  لە  کاوە  و  زاهیدی   .٩

پێناسەکردووە:  وا  خوێندنەوەیان  جۆر  دوو  ئێران”  لە  نەتەوەیی 

لە  کە  ئەوەی  بەرچاوگرتنی  لە  بە  لیبراڵ.  گوتاری  و  دینی  گوتاری   “
دیندا بۆ پۆشین و جەستە واتایەک هەیە کە ئەمڕۆکە لە گوتاری 
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 “ ڕوباب،  مستەفایی،  مەهدیە،  شەرەفی،   .١١٢

)گەشتی  داوێنپاکی  کۆمەڵگەی  پالنی  کاریگەری  لێکۆڵینەوەی 

ئیرشاد( لە سەر پەرەپێدانی حیجاب لە سەر بەدحیجابەکان و 
بەرزکردنەوەی ئاستی ئاسای�سی کۆمەاڵیەتی ئەوان”، سمیناری 

نەتەوەیی ڕوانگەی زانستی و کردەویی بە داوێنپاکی و حیجاب، 

تاران: زانکۆی ئەلزەهرا، 2017.
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كه لێنی نێوان حكومه ت و 
گه ل له  كۆمه ڵگەی ئێران، 

ڕیشه كانی و داهاتووه كه ی)١( 

وەرگێڕان: جەواد حەیدەری

گفتوگۆیەك لەگەڵ كۆمەڵنا�سی ئێرانی
مەقسود فیراسەتخا)٢( 

ئەو  بەتایبەت  و  ئێران  ناوخۆی  بە كێشەكانی  ئێرانی مەقسود فیراسەتخا سەبارەت  لەگەڵ كۆمەڵنا�سی  بابەتە وەرگێڕانی گفتوگۆیەكە  ئەم   -1
الیەن  لە  و  ناوبراو  ئامادەكردنی  لە  ایران”  “مسئلەی  بەناونیشانی  كتێبێكدا  لە  هەیە. گفتوگۆكە  گەلدا  و  حكومەت  نێوان  لە  كە  كەلێنانەی 

“چاپخانەی آگاە”وە باڵو دەبێتەوە.
2- ئەم چاوپێكەوتنە بە ناونیشانی “شکاف دولت-ملت در جامعەی ایران؛ ریشه ها و آینده ای آن” باڵو كراوەتەوە. 
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به   به ڵكو  نییه ،  وه زیران  ئه نجومه نی  مه به ستم 

گشتی به  واتای ته واوی ده سه اڵت دێت. 

له  ئاستی حكومه ت، هۆكاری سه ره كی درز و 

كه لێن له  نێوان حكومه ت و گه ل، سه ره ڕوویی و 

ملهوڕی بوو. به  خوێندنه وه ی مێژووی ئێران به و 

سه ره ڕوویی  و  ملهوڕی  كه   گه یشتم  ئه نجامه  

كه لێنی  و  نامۆیی  سه رچاوه ی  ده سه اڵتداران 

ده سه اڵتداران  كه   كاتێك  واتە  بووه .  كۆمه ڵگە 

له وان  گه ل  ئیتر  كردووه   سه ره ڕۆییان  و  ملهوڕ 

نامۆ بوون و نێوانی ئه وان له گه ڵ گه ل و گه ل 

دوو  دروستبووه .  كه لێن  و  درز  ئه وان  له گه ڵ 

به هێز  ملهوڕییان  كه   هەبوون  تریش  هۆكاری 

دروستكردنه وه ی  سه رله نوێ  یه كێك  ده كرد، 

به ده ستهێنانی  تریش  ئه وی  و  ئێران  له   ملهوڕی 
به   پشتبه ستن  به بێ  سه ربه خۆ  سه رچاوه ی 

ده ستی  ده یتوانی  حكومه ت  واتە  خه ڵك، 
بوو،  سه ربه خۆ  كه   بگات  گه لێك  به سه رچاوه  

نه بوو،  باج  به   پێویستی  حكومه ت  نموونه   بۆ 

سه رچاوانه   به و  ده ستی  باج،  به بێ  ده یتوانی 

بگات. ده ستڕاگه یشتنی حكومه ت به و سه رچاوه  

یاخی  ده سه اڵتداران  كه   وایكرد  سه ربه خۆیانه ، 

بن و نافه رمانی بكه ن. مرۆڤ كاتێك كه  هه ستی 

ده بێت  یاخی  نییه ،  تر  به وانی  پێویستی  كرد 

توو�سی  و  ده كات  ده ستدرێژی  و  نافه رمانی  و 

لوتبه رزی و له خۆباییبوون ده بێت. له  ڕابردوودا 
به رده ستی حكومه تدا  له   ئه و سه رچاوه یه ی كه  

له   ساالر،  ئاو  حكومه تی  واته   بوو،  ئاو  بوو 
به   سه رچاوه یه   ئه و  هاوچه رخیشدا  مێژووی 

بەرایی

له   گه ل  و  حكومه ت  نێوان  له   كه لێن 

له   ڕیشه ی  مێژووییه وه   ڕوانگەی  له   ئێران 

نموونه   بۆ  هه بووه .  جیاوازدا  هۆكاری  زۆر 

شوێنی  كه   ئه وه ی  و  ئێران  ڕووبه ری  به رفراوانی 

په رته وازه یه .  زۆر  كۆمه اڵیه تی  نیشته جێبوونی 

ئێران  كۆمه ڵگەی  له   قه ومی  فره   زۆری  هۆی  به  

ده كردووه .  دروست  دووركه وتنه وه ی  زه مینه ی 

پڕ  زۆر  ئێران  له   سیا�سی  جوگرافیای  پێگه ی 

مه تر�سی بووه . هه موو ئه مانه  زه مینه  بوون و من 

كه   بزانم  ده بێت  ده گرم.  دوور  به   له مانه   خۆم 

چییه ؟  كه لێنه   ئه و  سه ره كی  سۆنگه ی  هۆكاری 

له و  به اڵم  به رینن،  و  پان  هه ن  واڵت  هه ندێك 

واڵتانه دا كه لێن له  نێوان حكومه ت و گه ل به و 

نه بووه .  هه بووه ،  ئێمه دا  له نێو  كه   شێوه یه ی 

چه شنن  هه مه   ئێمه   وه ك  هه ن  گه لێك  واڵت 

كه لێن  ئه وه ی  به بێ  به اڵم  نه ته وه ،  بواری  له  

ببێت.   دروست  گه لدا  و  حكومه ت  نێوان  له  

پێگه یه كی جوگرافیای  له   كه   واڵتانێكیش هه ن 

هه ستیارییه   ئه و  به اڵم  هه ستیاردان،  سیا�سی 

نێوان  له   كه لێن  و  درز  كه   ئه وه ی  هۆی  نه بۆته  

كه واته   ببیت.  دروست  گه لدا  و  حكومه ت 

بۆچی ئێمه  كه لێنێكی به و ڕاده  زۆره مان له ناودا 

سۆنگه ی  و  هۆكار  كه   پێموایه   من  هه بووه ؟ 

هۆكاره كه ی  من  بۆیه   بووه .  ئارادا  له   دیكه ش 

ئاستی  له   یه كیان  ده خه مه ڕوو.  ئاستدا  دوو  له  

كۆمه ڵگە،  ئاستی  له   ئه ویتریان  و  حكومه ت 

حكومه ت  گوتم  كه   شوێنێك  هه ر  له   هه ڵبه ته  
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هه نارده كردنی   70% نه وت  نه وته .  داخه وه  

هه نارده كردنی   5%  .4 پێكده هێنێت.  ئێران 

ڕێژه یه ش  ئه و  له  ئێستادا  ئێرانه ، كه   جیهان هی 

گاز  ئه گه ر  هه روه ها  دایه .  داكشان  حاڵه تی  له  

كه   بگرین  چاو  له به ر  گازییه كان  به رهه مه   و 

ئه ویش په یوه ندی به  نه وته وه  هه یه  كۆی نه وتی 

ئێران چ به  شێوه ی ڕاسته وخۆ یان ناڕاسته وخۆ 

 85% ئێرانه ،  ئابووری  الوازی  خاڵی  كه  

له   ئێران  هه نارده ی   85% واتە  پێكدەهێنێت. 
هۆی  ده بێته   ئه مه ش  و  دایه   حكومه ت  ده ستی 

و  زۆرداری  و  سه رسه ری  و  ملهوڕی  كه   ئه وه ی 

ڕای  به   پێویستی  و  ببێت  دروست  سته مكاری 

بۆ  بزانێت  نیاز  بێ  به   خۆی  و  نه بێت  گشتی 

ئه وه ی گفتوگۆ له گه ڵ خه ڵك بكات، سه باره ت 
به  ڕه زامه ندی پایه دار له  كۆمه ڵگە بێ گوێ بێت 

و گوێنه دانێكی سیستەماتیك سه باره ت به  مافه  

كۆمه اڵیه تییه كان و مافی گه ل بێته  ئاراوه . 
ئه م ملهوڕی و سه ره ڕۆییە بۆچی له  مێژووی 

دروستبوونی  هۆی  بووه   کە  بوو،  په یدا  ئێران 

كه لێن له نێوان حكومه ت و گەلدا؟
ملهوڕی و سته مكاری هۆكارێكی به هێزكه ری 

بوو  سوپاخوازی  پێگه ی  ئه ویش  هه بوو 

به   ئێران  هه لومه رجی  ئێراندا.  مێژووی  له  

توانای  واتە:  سوپاخوازی  كه   بووه   شێوه یه ك 

له   كۆمه ڵێك  و  بێته وه   به رز  سه ربازی  هێزی 

هه ستیار  پێگه ی  و  نائه منی  له وانه   هه لومه رج 

له   سه ربازی  هێزی  ئه وه ی  بۆ  هۆكار  ده بوونه  

ئه گه ر  بستێنێت.  په ره   زیاتر  ئاسایی  هێزێكی 

یاسامه ند  به شێوه یه كی  سه ربازی  هێزی 

بیه وێت  و  دابێت  كۆمه ڵگە  ده ستی  ژێر  له  

كێشه یه ك  بپارێزێت  واڵت  خاكی  یه كپارچه یی 

و  سوپا  جیهان  واڵتانی  هه موو  ئاراوه ،  نایه ته  
هێزی سه ربازییان هه یه ، به اڵم هێزێكی سه ربازی 

و  بكرێت  كۆنترۆڵ  یاسا  به پێی  كه   یاسامه ند 

یه كپارچه یی  له   بێت  به رگری  سه ره كی�سی  كاری 

وا  شتێكی  ئێراندا  مێژووی  له   به اڵم  واڵت.  خاكی 

سه لجوقیان  و  غه زنه ویان  نموونه   بۆ  نه بووه . 

به   گه یشتوون  چۆن  قاجارییه كان  ته نانه ت  و 

یه كێك  هه موویان  ئه وانه   ده بینم  ده سه اڵت؟ 

ملهوڕی  سه رهه ڵدانی  هۆكاره كانی  له   بوون 

قاجار  خانی  محه مه د  ئاغا  كه   به شێوه یه ك 
ئه و هێزه  سه ربازییه  دروست ده بێت،  له ڕێگه ی 
سه ربازی  هێزی  عه شیره تێك  دیكه   واتایه كی  به  

دروست  سه ربازیی  هێزێكی  به مشێوه یه   و  هه یه  

له ناو  ده سه اڵتێك  هه موو  هێزه   ئه م  و  ده بێت 
خۆی  ئه سپی  و  ده گرێت  به ده سته وه   كۆمه ڵگە 
تاو ده دات و په یوه ندییه ك له نێوان سوپاگه ری 

به مشێوه یه   و  ده بێت  دروست  پاوانخوازی  و 

ئه وان.  ده ست  ده كه وێته   كۆمه ڵگەش  ئابووری 
سه رچاوه كانی  چ  و  زه وییه كان  چ  ڕابردوودا  له  

سه ربازییه كانه وه   هێزه   ده ست  به   هه موو 

و  دارۆغه   و  پۆلیس  ده ستی  له به ر  بازاڕ  بووه . 

گوندێكیان  ده هات  كتوپڕ  بووه ،  سه ربازه كاندا 

و خاشه بڕیان  ده كرد  و عام  قه تڵ  ته واوه تی  به  

ده كرد. له وه ی كه  هێزه  سه ربازییه كان پشتیوانی 

دیكتاتۆری و ملهوڕی بوون و خۆشیان ده ستیان 
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و  ده گرت  واڵتدا  ئابووری  و  سامان  به سه ر 

له   كه لێن  و  درز  دروستبوونی  هۆی  ده بووه  

ئه وه   ئاكامه كه �سی  و  گه ل  و  حكومه ت  نێوان 

بوو كه  ژماره یه ك ده بوون به  سه ركرده  و ئه وانی 

سه ركرده كان  له  مست.  گوێ  ده بوونه   دیكه ش 
بوو،  له به رده ستدا  سه ربازییان  هێزی  خۆیان 

ئه وانه وه   له ڕێگه ی  و  ده پاراست  هێزانه یان  ئه و 

و  ده گه یشت  به سه رچاوه كان  ده ستیان 

به ده ست  سه رچاوه كانیان  ئه وانه وه   له سایه ی 

ده هێنا و مامه ڵه یان پێوه  ده كرد و له  كۆتاییدا 

پێكهاته یه ك و زه مینه ی سه ربازگه یان دروست 
ئابووری  ئه و سه ربازگانه وه   له  سایه ی  و  ده كرد 

چنگ  ژێر  ده خسته   كۆمه ڵگەیان  و  كولتوور  و 

مێژوویی  زه مینه ی  زنجیره یه ك  خۆیان.  ڕكێڤی  و 

دروستبوون  حكومه ت  ئاستی  له   هۆكار  و 

به شێوه یه كی  كه   ئه وه ی  هۆی  بوونه   كه  

چونكه   نه بێت.  حكومه تمان  دامه زراوه یی 
هه یه   سه ربه خۆی  سه رچاوه ی  حكومه ت 

سه ربازییه كانه .  هێزه   پشتیوانه كه �سی  و 

هه نگاو  ڕێسا  و  یاسا  و  شێوه   بنه مای  له سه ر 

و  عه قاڵنی  دامه زراوه یه كی  حكومه ت  نانێت، 

یاریكردن  نییه  كه  نه ریت گه لێكی بۆ  یاسامه ند 
زاڵ  به سه ریدا  ده ستوورێك  و  نه ریت  و  هه بێت 

شێوازه كان  و  نه ریت  بنه مای  له سه ر  و  نییه  

له   نه ك  یاسایه ،  ده ره وه ی  له   و  ناكات  كار 

حكومه ت  له   جۆره   ئه م  یاسادا.  چوارچێوه ی 

زۆر  تا  كه م  ده بێت  و  ده كات  كار  نه ریت  به پێی 

عاده ت  و  عورف  و  كۆمه ڵگە  كۆنتڕۆڵی  ژێر  له  

و  بكات  پێشكه ش  ڕاپۆرت  ئه نجامدا  له   و  بێت 

وه اڵمده رەوە بێت، هه م خۆی هه ڵوه شێنێته وه  و 

هه م پرسیار له  خۆی بكات. له  ئێران به  داخه وه  

هه ڵده كه وێت  ده گمه ن  به   حكومه تێك  وه ها 

هه رچی  و  یاساوه یه   سه رووی  له   حكومه ت  و 

به  ڕای من  ئه مه ش  بیكات ڕه وایه ، و  حكومه ت 

نێوان  له   درز  و  كه لێن  هۆی  ده بێته   له ڕاستیدا 
هۆی  ده بێته   ته نانه ت  و  گه ل  و  حكومه ت 

واتە  كۆمه ڵگەدا.  ناو  له   هێز  له نێوان  كه لێن 

دروست  هێز  جۆرێك  چه ند  كۆمه ڵگەدا  له ناو 

تایەفی  ملوك  شێوه ی  به   هه ندێكیان  كه   ده بوو 
مه ركه زی  هێزێكی  به شێوه ی  هه ندێكجاریش  و 

زۆر توندوتیژ ده رده كه وت. هه ڵبه ت له ناو وه ها 

حكومه تێكدا كه سانێك په یدا ده بوون كه  مه یلی 
مێژووی  ناو  له   له ڕاستیدا  هه بوو.  عه قالنییان 

وه ك  ته نانه ت  كه   هه بوون  كه سانێك  ئێمه دا 

بوون،  ده سه اڵتداران  ده ورووبه ری  له   وه زیر 

كه  زۆر وردبین و واقیع بین و عه قلگه را بوون. 

و  به یهه قی  به لعه می،  وه ك  كه سانی  نموونه   بۆ 

بنه ماڵه ی نه وبه ختی كه  هه وڵیان ده دا بچنه  ناو 

ئه و سیستەمه وە و كاڵوڕۆژنه یه ك بدۆزنه وه  بۆ 

و  پێشكه وتن  و  كۆمه ڵگە  بۆ  ده رفه تێك  ئه وه ی 

تێكه ڵبوون  و  عه قالنییه ت  و  شارستانییه ت 

له گه ڵ جیهان په یدا بكه ن، به اڵم دواتر داماو و 

ده سته وه ستان ده مانه وه . ئه و جۆره  له  پیاوانی 

ده یانتوانی  هه ندێكجار  ته نانه ت  عاقڵ  و  ژیر 

و  ته كبیر  به   و  ببنه وه   نزیك  ده سه اڵت  له  
كارگێڕییه كی ژیرانه  واڵت و ڕوانینێكی كولتووری 
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و زانستی و شارستانییه تی و واقیع گه رایانه یان 

هه بێت،  خه ڵك  مافه كانی  به   سه باره ت 

ده یانتوانی  تایبه ت  و  دانسقه   به شێوه یه كی 

كاریگه ر بن و نه یانده توانی كاروباری حكومرانی 

به شێوه یه كی سیستەماتیك ڕێك بخه ن، چونكه  

و  پیالنگێڕی  له ڕێگه ی  سیستەم  هه مان  هه ر 

دوورخستنه وه   بۆ  زمینه ی  هه ڵبه ستن  تۆمه ت 

كورتی  به   ده كرد.  فه راهه م  سڕینه وه یان  یان 

كاریگه رییان  نه یانده توانی  و  لێنه ده گیرا  گوێیان 

محه مه د  یان  كه بیر  ئه میر  نموونه   بۆ  هه بێت. 

موسه دیق. 

له ڕاستیدا له و دیمه نه وه  سه یر ده كه ین كه  

درز له ناو حكومه ت و گه ل خود ڕه نگدانه وه  و 

ده نگدانه وه ی درز و كه لێن له ناو حكومه تدا بوو. 

به  واتایه كی دیكه  له ناو حكومه تدا ده سه اڵتێكی 

نه یانده توانی  خه ڵك  هه بوو،  ده سته یی  چه ند 

بكات  ژیره   و  عاقڵ  وه زیره   ئه و  له سه ر  حساب 

و  سه رسه ری  جۆره   هه موو  له و  پشت  یان 

كه هلل ڕه قییه  بكات. 

ئه دی له ناو خودی كۆمه ڵگە چۆن؟

له ناو  كه لێن  و  درز  سه ره كی  هۆكاری 

كۆمه ڵگە  ئاستی  له سه ر  گه ڵ  و  حكومه ت 

دامه زراوه ییه كی  ئێمه   كۆمه ڵگەی  كه   بوو  ئه وه  

و  نه بووه   كۆمه اڵیه تی  یه كده ستی  و  یه كانگیر 

زیاتر هه ڵڕژاو و پرش و باڵو بووه . دامه زراوه ی 

له   كار  و  پیشه   نه بووه .  پیشه ییمان  و  مه ده نی 

وه ك  من  ڕای  ده توانی  ئێستا  بووه .  الوازه   ئێران 

ڕاده یه ك  تا  من  بكه یت.  تاوتوێ  لێكۆله ڕێك 

كۆڕ  ناو  له   زۆرم  باسێكی  و  خوێندوومه ته وه  

ناو  له   و  كردووه   پێشكه ش  كۆبوونه وه كاندا  و 

كه سێك  ئێستا  تا  زانكۆ  هاوكارانی  و  پسپۆڕان 

به  منی نه گوتووه  كه  هه ڵه  ده كه یت له وه ی كه  

ده ڵێت له  ئێران كار و پیشه  نییه  و له  شاره كانی 

كار  ده ڵێم  من  به ڵێ  هه بووه .  پیشه   و  كار  ئێران 

و  نه كه وتوون  جێ  به اڵم  هه بووه ،  پیشه   و 

توانایان  و  په ره   و  و گه شه   نه بوون  سه قامگیر 

كه   ده كه مه وه   بیر  وا  من  ئه نجامدا  له   نه بووه . 

و  گه ل  له ناو  كه لێن  و  درز  سه ره كی  هۆكاری 

بووه   ئه وه   هه ر  كۆمه ڵگە  ئاستی  له   حكومه ت 

پیشه یی  و  مه ده نی  ڕوانگه ی  له   كۆمه ڵگە  كه  

یان  نه بووه ،  دامه زراوه یی  و  ڕێكخراو  كاره وه   و 

هه موومان  و  بووه   وردیله یی  بووبێتیش  ئه گه ر 

به   و  بووین  بنه ماڵه كه ماندا  و  بیری خۆمان  له  

كۆمه اڵیه تی  به شداری  جۆره كان  له   جۆرێك 

زۆر كه م بووه . شاهیده كه �سی ئه وه یه  كه  ئێمه  

و  مه ده نی  كۆمه ڵگه ی  ڕێكخراوه كانی  ئێران  له  

و  پایه دار  قانوونییه كانمان  حزبه   و  پیشه یی 
به رده وام نه بوون و هه ر به شێوه یه  گه ردیله یی و 

ناچاالك بووین و هه ر كه س هه وڵی تاكه كه �سی 

كۆمه اڵیه تیمان  به شداری  كه م  زۆر  و  داوه  

و  نه مانكردبێت  هه ر  ڕه نگه   و  كردووه  

به شداریمان كاریگه ر نه بووه . یان ئه وه ی كه  به  
به  شه پۆل و كه سانێك سواری  یه كجار بووین 

كه سێك  چ  نه مانزانیووه   و  بوون  شه پۆله   ئه و 

به سه رماندا زاڵ ده بێت. 
بێ  ئێمه   حاڵه تدا  له هه ردوو  به هه رحاڵ 
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جموجۆڵ و ناچاالك بووین و كۆمه ڵگەیه كی بێ 

و  دامه زراوه یی  كۆمه ڵگەیه كی  و  بووین  كرده وه  

چاالك نه بووین. به  هه مان شێوه  حكومه تیش، 

گه لێكی  حكومه ت  نه بووه .  چاالك  حكومه تێكی 

ملهوڕ و سه ره ڕۆ و سته مكار و به هێزمان هه بووه  

كه  كتوپڕ قه ڵس و توڕه  ده بوو و بڕیاری كوشتن 
و بڕینی ده رده كرد، به اڵم چاالك نه بوو كه  كاری 

كۆمه ڵگە  بۆ  یادگاری  بۆ  كه   بكات  داهێنان 

بوو،  جموجۆڵ  بێ  كۆمه ڵگەش  بمێنێته وه . 

جارجارێكیش  ده كرد.  ڕامان  و  ده دا  جنێومان 

ده سه اڵتێكمان  هه بووایه   هێزمان  ئه گه ر 

به اڵم  خواره وه ،  ده هێنایه   كور�سی  له سه ر 

دامه زراوه یی  و  پایه دار  و  و دروستكه ر  چاالك 

ته نانه ت  ناچاالكه ش  حكومه ته   ئه و  نه بووین. 
سه رسه ریانه   و  پاوانخوازی  هه م  چاالكییه كانی 

بووه  و له و چاالكیانه ی كه  هه یبووه  شتێك به  

ناوی نه زم و سه روه ری یاسا نه بووه ، هه ر بۆیه  

له  كۆتاییدا كه لێن و درز له  نێوان حكومه ت و 

گه ل دروستبووه . 
بۆچی ئه م هه موو بێ سه ره و به ره ییه ؟

لەبەرئەوەی كۆمه ڵگە نه یده توانی په یوه ندی 

و هه ڵسوكه وته تێكی كاریگه ری له گه ڵ حكومه ت 

نه بێت،  ڕێكخراو  كه   كۆمه ڵگەیه ك  هه بێت، 

نییه   خۆجێییه كانی�سی  و  مه ده نی  دامه زراوه  

كه   گه ڕه كێك  بكات.  ئه وتۆ  كارێكی  ناتوانێت  و 

ڕێكوپێك و ڕێكخراو بوو و ئه نجومه ن و ده سته ی 

پاك  له   شته كانی  هه موو  هه بوو،  به ڕێوه به ری 

هه موو  هه بوو،  ئاسای�سی  هه تا  بگره   خاوێنی  و 

واڵتانی  له   ئێستا  ده كات.  چاره سه ر  كێشه كان 

خه ڵكی  له الیه ن  قوتابخانه كان  ئه وروپا  باكوور 
به ڕێوه یه   و  ده كرێن  دروست  گه ڕه كه كانه وه  

ده چن. له  ئێران وه ها شتێك نییه  و له  ئه نجامدا 

چونكه  دامه زراوه ییه كی ده روونیمان نییه  ناتوانین 

هه ڵسووكه وتی  و  په یوه ندی  حكومه ت  له گه ڵ 

له و شوێنه ی  ناتوانین  و  داهێنه رانه مان هه بێت 

كه  پێویسته  گوشارێكی ڕێكخراو به  دژی حكومه ت 

بۆ  ببن.  چاره سه ر  كێشه كان  تا  بخه ین  وه ڕێ 

نموونه  به  شێوه یه كی ڕێكخراو بابه تی ئاو و ژینگه  

بخه ینه  ناو سیستەمی یاسادانانی ئێران بۆ ئه وه ی 
ڕێگه  نه ده ین كه  ده ریاچه ی ورمێ وشك ببێت و 

بچن.  ناو  له   واڵت  ئاوییه كانی  سه رچاوه   و  گۆالو 

نییه   به هێزمان  ده روونی  دامه رزاوه یه كی  ئێمه  

كه  له  پشت ئه وانه وه ، ڕێكخراو و سیسته مێكی 

مه ده نی به هێزمان هه بێت و گوشار بخاته  سه ر 

حكومه تیش  هاوكاری  ته نانه ت  و  حكومه ت 

كه   خوزه ستان  پارێزگای  له   نموونه   بۆ  بكات 

سیمبولی پیت و به ره كه ت و سه روه ت و سامانی 

نه بێت.  ژیان  بۆ  ناڵه باری  دۆخێكی  وه ها  ئێرانه  

به ڕێوه   واڵت  الیه نه   یه ك  ناتوانێت  حكومه ت 

ببات، به ڵكو ته نها له  ڕێگه ی گه له وه  ده بێت واڵت 

به ڕێوه  بچێت، له وه ها حاڵه تێكدا پایه داری دێته  

ئاراوه ، به اڵم تا ئه مڕۆكه  حكومه ته كان گرنگیان 

بابه ته   ئه م  نه داوه .  نیشتمانی  به رژه وه ندی  به  

ته شه نه ی  گه لیش  بۆ  حكومه ته وه   له ڕێگه ی 

بووه   ناله بار  وه ها  یارییه كه   گۆڕه پانی  كردووه ، 
و هه ر كه س ته نها به رژه وه ندی و قازانجی خۆی 



142

No.6, January 2023

ناوی  به   شتێك  ئێران  له   له بنه ڕه تدا  ده بینێت. 

به رژه وه ندی گشتی نییه . ته نانه ت ئه وانه �سی كه  

ئازادی و دیموكراسییان ده وێت زیاتر بۆ خۆیان 

به هه مان  گشتی.  به رژه وه ندی  بۆ  نه ك  ده وێت 

شێوه ش حكومه ت گرنگی به  به رژه وه ندی گشتی 

له ناو كۆمه ڵگەدا ورده ورده  گرنگیدان  و  نادات 

چونكه   ده چێت.  له ناو  گشتی  به رژه وه ندی  به  

كه   ده بینه وه   ڕووبه ڕوو  كۆمه ڵگەیه ك  له گه ڵ 

تۆ  كاتێك  نییه .  مه ده نی  دامه زراوه یی  تێیدا 

هیچ  كه   ده ژی  ناڕێكوپێكدا  ژینگه یه كی  له ناو 

چییه ؟  ڕێگه چاره   نییه   تێدا  دامه زراوه یه كی 

كاتێك  بپارێزیت.  خۆت  كه   ئه وه یه   ڕێگه چاره  
كاری  كه سێك  هه ر  كه   ژوورێك  ناو  ده چیته   تۆ 

خۆی ده كات و هیچ شتێك قابیلی پێشبینی نییه  

ته نها  نییه ،  كارامه   شێوازێكی  و  نه ریت  هیچ  و 

ڕێگه یه ك كه  بۆ تۆ ده مێنێته وه  ئه وه یه  كه  بیر له  

خۆت بكه یته وه  و گه لی ئێمه  به هه مان شێوه یه . 

ته نها  كه سێك  هه ر  كه   هه بوو  هه لومه رجێك 

ئه نجامدا چونكه   له   و  له  خۆی ده كرده وه   بیری 

كۆمه ڵگەی ئێمه  دامه زراوه یی نه بووه ، ناتوانێت 

ده سه اڵت  ده ستاوده ستكردنی  به   كۆمه ك 

بكات و گوشارێكی كاریگه ر و كارامه  بخاته  سه ر 

حكومه ت. 

ئه گه ر كۆمه ڵگە دامه زراوه یی و ڕێكخراوه یی 

و  ملهوڕی  له   گۆڕانكاری  كات  ئه و  بوو 
خۆی  ئه مه   هه ڵبه ته   ده كرێت،  سه ره ڕۆییشدا 

ده كه ن  خاپوور  و  وێران  یه كتر  ئه مانه   عه یبه ، 

ملهوڕی  ده هێنن.  به دی  بێسوود  ده وره یه كی  و 

و دیكتاتۆری كۆمه ڵگە وێران و خاپوور ده كات 

و  دامه زراوه یی  كۆمه ڵگە  كه   نادات  ڕێگه   و 
ڕێكخراو  كه   كۆمه ڵگەیه ك  بێت.  ڕێكخراوه یی 

به رهه م  دووباره   خۆی  تێدا  ملهوڕی  نه بێت 

ده هێنێته وه  و له  ده رفه ته كاند له گه ڵیدا به شه ڕ 

تێدا  سیا�سی  سه قامگیری  ئه نجامدا  له   و  دێت 

نامێنێت. واتە گه ڕانێكی عه یبدار و خۆوێرانكه ر 

و ناسه قامگیر دێته  ئاراوه  و به رژه وه ندی گشتی 

و  پایه داری  كه   ئه مه یه   نابێت.  جێگیر  تێدا 

بووه .  ده گمه ن  شتێكی  ئێراندا  له   سه قامگیری 

یان گه ل ته سلیم ده بێت یان ئه وه ی كه  سه رپێچی 

یان  ده بێت  ملكه چ  یان  ده كات.  سه ربزێوی  و 
ڕق  به   یان  ده كات،  شاپه رستی  ڕاده ستی  خۆی 

هه ڵبه ته   ده ڵێن.  شا  به ر  مه رگ  نه فره ته وه   و 

له   ناوخۆیی  و  ده ره كی  هۆكاری  نێوه نده دا  له م 

بۆ  كردۆته وه .  قووڵتر  كێشه كانی  و  بووه   ئارادا 

جوگرافیایی  پێگه ی  له   ئێمه   ئه گه ر  نموونه  

خراپیشدا بووباین به ڵنیاییه وه  دۆخێك ده هاته  

ئاراوه  كه  تێدا هه موو هێزه  ده ره كی و ناوخۆیی و 

هه رێمه كان كه  به  دوای به رژه وه ندی خۆیانه وه  

هه ر  بگرن.  ما�سی  لێڵ  ئاوی  له   ده یانویست 

ئه وه ش وایكرد كه  یه ك الیه نه گه رایی بێته  ئاراوه . 

هه ر كه س له  بیری خۆیدا بێت و پێگه و گفتوگۆ 

سه ر  له   تا  نه بێت  نیشتمانیمان  یه كگرتوویی  و 
چه ند بابه تێكی هاوبه ش ڕێكه وتن بكه ن. له بری 

ئه وه  به رژه وه ندی تاكه كه �سی و تائیفی بۆ ئێمه  

زیاتر گرنگی په یدا كرد و دواتریش بێ متمانه یی 

و توندوتیژی و نه فره تی لێكه وته وه . 
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سرووشتی  و  باو  به شێوه ی  دۆخه دا  له م 

پێشه وه   دێنه   مۆدێلێكه وه   چه ند  به   كه سانێك 

یه كه م  مۆدێلی  ئاراوه .  دێنه   ده سه اڵتێك  و 

گرنگیدان به  نه زم له  بری ئازادی. له  ساڵی 1921 
ڕه زاشا به  هه مان شێوه  به  ده سه اڵت گه یشت، 

له  دۆخێكی ناله بار و نائه من و هاوكات جه نگی 

جیهانی یه كه م بوو. هێزه  ده ره كییه كان هاتبوونه  

واڵت  شوێنێكی  هه ر  له   و  ئێرانه وه   خاكی  ناو 

به ره و  واڵت  و  هه ڵدابوو  سه ری  جووڵه یه ك 

لێره دا   ده ڕۆیشت.  سه یر  دووركه وتنه وه یه كی 

كۆ  ده ستڕۆیشتوویه ك  ده وری  له   خه ڵك  كه  
ده بنه وه  و كه سێك كه  به  هۆی زیره كی و جیاوازی 
به هێز كه  پشتیوانی ده ره كی�سی هه یه   فه ردی و 

ئه مه   كۆده بنه وه .  له ده وری  و  سه نته ر  ده بێته  

مۆدێلێك بوو كه  به  ده سه اڵت گه یشت. 

هاتنی  به دوایه كدا  دووه م  مۆدێلی 

و  بااڵده سته   یه كێك  ناكۆكی،  و  هاوپه یمانی 

جێیه ی  ئه و  تا  ده كات،  سه ره ڕۆیی  و  ملهوڕی 

كۆده بنه وه   له دژی  نه یاره كان  هێزه   هه موو  كه  

و هاوپه یمانی ده كه ن و پشتی له  عه رز ده ده ن. 

كاتێك كه  ملهوڕه كه  له ناو ده بنه ن دووباره  ئه و 

هاوپه یمانییان  ملهوڕه كه   له دژی  كه   هێزانه ی 

و  ناكۆكی  و  تێده كه وێت  كێشه یان  كردبوو 

ئه و  هه مان  ئه مه   ده بێت.  دروست  دووبه ره كی 

ئاماژه ی پێده كات و به   شته یه  كه  جۆن فۆران 

حكومه تی  یه ك  ده بات.  ناوی  شكێنه ر  به رگری 

ملهوڕی له  ئێران پێكدێت چونكه  كه لێن له نێوان 

حكومه ت و گه لدا هه یه  و هه موو ئه و هێزانه ی 

سیاسیدا  گۆڕه پانی  له ناو  و  په راوێزدان  له   كه  
ناكۆكییه كانیان  هه موو  سه ره ڕای  نین  ئاماده  
به  ڕه واڵه ت له  دژی هێزی سه ره كی ڕێكده كه ون 

ده رفه تدا  یه كه مین  له   بڕۆخێنن.  ده سه اڵت  تا 

و  ده ته كێنه وه   یه كتر  له   دووباره   هێزانه   ئه و 
دووركه وتنه وه   و  بێسه ره وبه ره یی  هه مدیسان 

و ناسه قامگیری له  ئێران درێژه  ده كێشێت. ئه و 

كه   بینی   1979 شۆڕ�سی  له   مۆدێله مان  جۆره  

لە د ژی په هله وی ڕاپه ڕینیان كرد.  چ هێزگه لێك 

بوویه وه   به رز  قات  چل  نه وت  نرخی  كه   كاتێك 

بوو،  له خۆباییبوون  و  ته وه هوم  توو�سی  شا 
ڕاوێژیان  كه   مه زنه كان  ڕاوێژكاره   له   گوێی  ئیتر 

هێزه   و  نه ده گرت  كردبوو  ئه ویش  باوكی  بۆ 

به   گرنگی  و  ده كرد  سه ركوت  نیشتمانییه كانی 

هه ندێك  له ناو  من  نه ده دا.  ناڕه زایه تییه كان 

به   شا  كه   خوێندوومه ته وه   بیره وه رییه كاندا  له  

و  گه ڕاوه   تاراندا  ئاسمانی  سه ر  به    هێلیكۆپته ر 

گه ڕاوه ته وه   كاتێك  بینیوه .  خۆپیشاندانه كانی 

هووه یدا  عه با�سی  ئه میر  له   توڕه ییه وه   به  
ئه مه بوو  ئایا  پرسیوه ،  ئێرانی  وه زیرانی  سه رۆك 

و  حكومه ت  له نێوان  كه   یه كگرتووییه ی  ئه و 

گه یشتووه   ئیتر گه ل  كه   تێگه یشت  بوو؟  گه ل 

له ناو  چونكه   تێنه ده گه یشت،  ئه و  تینی.  به  

كه سانێكی  بوو،  دیل  ده سه اڵتدا  چوارچێوه ی 

ماستاوچی ماستاویان بۆ ده كرد و ده یانگوت كه  

هه موو شت باشه  و شار له  ئه من و ئه ماندایه . 

كه لێن  هۆی  ده بووه   كه   دیكه ی  خاڵێكی 

پێكهاته   كه   ئه وه یه   گه ل  و  حكومه ت  نێوان  له  
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دروست  ناوه ڕاست  و  مامناوه ند  فه زایه كی  و 

نێوان  كه لێنی  له   باس  كه   كاتێك  نه بوو. 

نێوان  له   ئه وه یه  كه   حكومه ت و گه ل ده كه ین 

واسته یی  شوێنێكی  هیچ  گه ل  و  حكومه ت 

جێگیركراو  ده روونی  پێكهاته یه كی  هیچ  نه بوو، 

نه بوو  ئارادا  له   وا  دامه زراوه یه كی  هیچ  نه بوو، 

كه  له  نێوان حكومه ت و گه ل ئیمكانی ئاڵوگۆڕ 

و گفتوگۆ و وه رگرتنی زانیاری له  یه كتر دروست 

بكات. فه زایه ك كه  بتوانێت بمێنێته وه  و پایه دار 

بێت و تێدا چاالكی بكرێت بۆ ئه وه ی په یوه ندی 

نێوان حكومه ت و گه ل سه ربگرێت. 

و  سیا�سی  گرووپه   و  حزب  نوخبه ، 

ڕۆڵێكیان  چ  ڕێڕه وە  له و  كۆمه اڵیه تییه كان 

هه بوو ؟

له ناو  گشتی  به   ئێمه   نوخبه كانی 

نادامه زراوه ییدا  و  ناچاالك  كۆمه ڵگەیه كی 

له كاتێكدایه   ئه مه   بوون.  په رته وازه   هه میشه  

زانكۆ  وه ك  فه زایه كی  له   ده بێت  نوخبه كان  كه  

بن.  ئاماده   پیشه ییه كان  و  مه ده نی  ڕێكخراوه   و 

له ناو  شێوه كان  له   شێوه یه ك  به   ده بێت  زانكۆ 

و  نێوان حكومه ت  له   بتوانێت  وه ها فه زایه كدا 

بیرو  و  بكات  لێكۆڵینه وه   و  بێت  ئاماده   دا  گه ل 

دروست  چاكسازی  بۆ  تیۆری  و  ڕا  و  بۆچوون 

و  حكومه ت  له نێوان  گشتی  بواری  له   و  بکات 

ده بێت  كه   هه یه   گشتی  بوارێكی  بێت.  گه لدا 

و  میدیا  كه   ده وترێت  بكرێت.  قسه   له وێدا 

دیموكراسین،  چواره می  الیه نی  ڕۆژنامه كان 

له وێدا  گه ل.  و  حكومه ت  نێوان  له   فه زایه ك 

ڕاڤه   و  شرۆڤه   و  ده ده ن  ڕاپۆرت  ژماره یه ك 

سه ر  له   یان  ده نووسن  ڕه خنه   و  ده كه ن 

وه ها  پێویسته   و  ده گرن  ڕه خنه   ته له فزیۆن 
فه زایه كی سه ربه خۆ دروست ببێت و له  ده ستی 

و  میدیا  كه   كاته یه   ئه و  نه بێت.  حكومه تدا 

من  بۆ  شه خ�سی  مینبه رێكی  نابنه   ڕۆژنامه كان 

كه   فه زایه كدایه   وه ها  له ناو  حكومه ت.  بۆ  و 

و  به رژه وه ندی  ته واوی  به دواچوونی  ئیمكانی 

دێته   سكااڵ  و  داخوازی  و  ویست  و  داواكاری 

شتێكه   هه موو  بااڵنوێنی  كه   ئاوێنه یه كه   ئاراوه . 

دروست  ئاڵوگوڕ  ئیمكانی  فه زایه كدا  له وه ها  و 

ده بێت. هه م شا و هه م هاوواڵتی له  گۆشه یه ك 

له  شاره كانی ئێران ده توانن ڕۆژنامه  بخوێنه وه . 

ڕادیۆیی  و  ته له فزیۆنی  كه ناڵی  ئه گه ر 

و  سه رۆك  هه م  هه بێت  ئازاد  و  سه ربه ست 
گوێ  ده توانن  گوندێك  له   جوتیارێك  هه م 

فه زایه   ئه و  ئه گه ر  بگرن.  گوێ  و  هه ڵخه ن 

پارێزبه ندی  و  پیشه یی  سه ربه خۆیی  بتوانێت 

یاسایی هه بێت به  دڵنیاییه وه  له وێدا كه م تا زۆر 

له   ئێستا  ده خرێنه ڕوو.  بابه ته كان  ئازاره كان، 

ئه مریكا و ئه وروپا و ژاپۆن و واڵتانی پێشكه وتوو 

كه ڵك  جیاواز  مۆدێلێكی  له وه ها  زۆر  تا  كه م 

كۆلێژه كانه ،  شوێنانه   له   یه كێك  وه رده گرن 

و  ئه ندێشه یه   و  بیر  شوێنی  كه   شوێنێك 
وه به رهێنانی  سه رقاڵی  شوێنانه   له و  كه سانێك 

ئێران بوونی  فیكر و ئه ندێشه ن. به  داخه وه  له  
هۆی  ده بێته   و  الوازه   زۆر  گه لێك  شوێن  وه ها 

مه شروع  حكومه تێكی  حكومه ت،  كه   ئه وه ی 
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قبووڵی  خه ڵك  كه   به شێوه یه ك  نه بێت  ڕه وا  و 

سه رزه مین  بۆ  هێزه   ئه و  كه   بڵێن  و  بكه ن 

پێویسته .  پێشكه وتن  و  ئاینده   و  سنوور  و 

ئێمه   بۆ  كه   هێزێكه   ڕه وا  و  مه شروع  حكومه تی 

بوه سته   ده ڵێت،  پێمان  و  داده نێت  سنوور 

ده بێت  ده ڵێت:  هه روه ها  سووره ،  ترافیک 

ده كه ین  قبووڵ  هێزه   ئه و  ئێمه ش  و  بده ن  باج 

چونكه  بۆ ئێمه  مانا و واتای هه یه . 

حكومه ته كان  كارامه یی  بێت  قسه یه   به م 

له  ئێران گرنگه ؟

هه م مه شروعییه ت و هه م كارامه یی. كاتێك 

كه  حكومه ت بۆ حكومڕانی له سه ر حه ق نه بێت 

یان كارامه یی نه بێت بۆ ئیداره دانی واڵتێكی پان و 

به رین به  هه موو فره چه شنی و شارستانییه تێكی 

ده بێت.  زیاتر  كه لێنه كه   كات  ئه و  ده وڵه مه ند، 

گه یشتووم  خۆم  خوێندنه وه كانی  پێی  به   من 

هه وڵده ده ن  لێكۆڵه وه ران  كه   ئه نجامه   به و 

من  سه ربكه ون،  كه لێنه دا  ئه و  به سه ر  كه  
مێژووی  له   سنووریی.  چاالکوانانی  نا  ناوم 

ده بینی  كه س  زۆر  ژماره یه كی  ئێران  هاوچه رخی 

له   یان  بوون،  سنووریی  چاالكگه ری  كه  

هاتووچۆیان  گه ل  و  حكومه ت  نێوان  سنووری 

له   هه ندێكجار  دیكه   واتایه كی  به   و  كردووه  

په راوێز و هه ندێكجار له گه ڵ ده سه اڵت بوون. 

ژیان  شێوازی  و  خوێندن  ئاستی  به هۆی  به اڵم 

تاكه كه �سی  جیاوازی  و  تایبه تمه ندییه كان  و 

پیشه ی  و  به رژه وه ندی  و  په روه رده   شێوه ی  و 

هاوكات  به اڵم  بوون،  حكومه ت  ناو  له   خۆیان 

دامه زراوه   و  كۆمه ڵگە  ناوه ندی  له ناو 

كۆمه ڵگە  به   سه باره ت  و  بوون  واسیته ییه كان 

كۆمه ڵگەیان  ده نگی  نه بوون.  كه مته رخه م 

كۆمه اڵیه تییه كان  داواكارییه   له   و  ده بیست 

ئه و  هه بوو.  نیشتمانییان  دركی  و  تێده گه یشتن 

سه باره ت  حكومه تدابوون  له ناو  كه   كاته ش 

و  خوێنسارد  كۆمه اڵیه تییه كان  كێشه   به  

كاته ی  ئه و  هه روه ها  نه بوون،  كه مته رخه م 

به   گرنگیان  دابوون  كۆمه ڵگەش  له ناو  كه  

كه   ده زانن  و  داوه   حكومه ت  پێداویستییه كان 

كێشه ی  و  سنوور  هه ندێك  خۆ�سی  حكومه ت 

چاالكوانانی  ناوه   كه سانه م  ئه و  ناوی  هه یه . 

مه جید  وه ك  سنوورییه كانی  مرۆڤه   سنووریی. 

و  ڕادیۆ  له   شۆڕش  له   به ر  ئه و  ته هرانیان. 
په هله وی  سیستەمی  له ناو  و  ته له فزیۆن 

دووه م )محه مه د ڕه زا شای په هله وی( بوو. ئه و 

بیرمه ندێكی جددی بوو كه  سه باره ت به  داهاتوو 

ده خسته ڕوو.  مه ترسییه كانی  و  ده كرده وه   بیری 

به شێك  به   گوێی  په هله وی  سیستەمی  ئه گه ر 

لێكۆڵینه وه كانی  و  هۆشدار  و  پێشنیار  له  

شۆڕ�سی  من  به ڕای  بدایه   ته هرانیان  مه جید 

وه ك  كه سێكی  هه روه ها  نه ده دا.  ڕووی  ئێران 

مه جید ڕه هنه ما، ئه گه ر به رپرسانی سیستەمی 

مه جیده   دوو  له و  گوێیان  دووه م  په هله وی 

چاكسازییه كان  زۆربه ی  ده یانتوانی  بگرتایه ، 

زۆربه ی  و  بكه ن  كێشه كان  له   ڕێگری  و  بكه ن 

چاره سه ر  بده ن  ڕوو  له وه ی  به ر  ڕووداوه كان 

بكه ن. 
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وه ها  ئێران  كۆمه ڵگەی  له   ئه مڕۆكه  

كه سانێك هه ن؟

زۆربه ی به ڵگه كانی سه رده می قاجارییه کانم 

ناسرەدینی  كردوون ،  تاوتوێم  و  خوێندووته وه  

ئه میر  كه   بابه تانه ی  ئه و  زۆربه ی  قاجار  شای 

وه ك  ده كرد،  قبووڵ  ده كرد  با�سی  كه بیر 

“دارالفنون”،  دروستكردنی  و  اتفاقیه “  “وقایع 
كاریگه ری  ژێر  له   قاجار  شای  ناسرەدین 

چونكه   به اڵم  بوو،  كه بیردا  ئه میر  كه سایه تی 

له   كه سانێك  هه روه ها  هه بوو،  به رژه وه ندی 

ده سه اڵته كه ی  ده یویست  بوون  ده ورووبه ری 

بۆ  خۆی  ڕه زامه ندی  كۆتایی  له   و  بپارێزێت 
هه رچه ند  ده ربڕی.  كه بیر  ئه میر  كوشتنی 

و  نیگه رانی  كه   كرد  قسه ی  هه ندێك  دواتر 

سه یره   زۆر  ئه مه   ده رده خست.  ئه وی  په رۆ�سی 
مێژووی  له   زۆر  پارادۆكسێكی  و  لێكدژ  كه  

عاقڵه كانی  پیاوه   هه رحاڵ  به   ده بینین.  ئێراندا 

له   و  ده كرد  كارییان  چه ندین  حكومه ت 

كۆتاییدا دوور ده خرانه وه  و ده كه وتنه  په راوێزه  

و  داوه   قوورسیان  باجی  هه ندێكجاریش  و 

النیكه م ئه وه  بوو كه  كاریگه یان نه ده بوو، به و 

وه ربگرێت،  لێ  ده بووایه  سوودیان  كه   شێوه یه  
له   ڕاستیدا  له   وه رنه ده گیرا.  لێ  سوودیان 

سیستەمه  حكومه تییه كان ئه و عه قڵ و هۆشه  

كه   نه ده كه وت  جێ  سیستەماتیك  شێوه ی  به  

بۆ  قه ڵغانێك  وه ك  كه سانه   ئه و  عه قڵی  له  

پاراستن كه ڵكیان لێ وه ربگیردرێت. 
خۆی  كاتی  بهێنمه وه ،  نموونه یه ك  با 

ده گێڕنه وه   بوو.  ساواك  سه رۆكی  پاكڕه وان 
هۆشبوو  به   و  زیره ك  ئه وه نده   النیكه م  ئه و 
چاالكوانانی  كه   ئه وه ی  سه ره ڕای  ده وترێت  كه  

سه ركوت ده كرد و كاری نابه جێی ئه نجام ده دا، 

خانی  عالی  نه قی  عه لی  كه   توانی  النیكه م  به اڵم 

و  زیره ك  و  ته كنۆكرات  كه سێكی  و  پسپۆڕ  كه  

پاكڕه وان  ساواك.  ده زگای  بباته   بوو  داهێنه ر 

بڕیاره كانی  و  شا  سه ر  له   كاریگه ری  و  نفوزی 
وه زیری  بكاته   نه قی  عه لی  توانی  و  هه بوو  شا 
زۆری  خزمه تێكی   وه زیره   ئه و  کە  پیشه سازی 
به  ئێران كرد، ڕه زا نیازمه ند كه  جێگری وه زیری 

به شێك  كه سه   دوو  ئه م  بوو.  پیشه سازی 

ئه و  به اڵم  سنوورییه كان.  چاالكوانه   له   بوون 

ئه م جۆره  ڕه فتارانه   له  ساواكدا النیكه م  كات 

ده بیندران كه  هه رچه ند كه م و بچووك بوون. 

شا  كه   ئه وه ی  هۆكاری  لێكۆڵینه وه كانی  پێی  به  

خوێندنی  وه زیری  به   كرد  ڕه هنه مای  مه جید 

خوێندكاران  بزووتنه وه ی  له به ر  ته نها  بااڵ 

بزووتنه وه ی  به مشێوه یه   ده یوست  شا  بوو. 

ده یویست  شا  بكات.  كۆنتڕۆڵ  خوێندكاران 

بڵێت وه زیر كه سێكه  كه  هه مووان پارێزبه ندی 

هه ڵبه ته   قبووڵه .  ئه ویان  كه سایه تی  و 

مه جید  ته حه مولی  سه ر  تا  نه یتوانی  شا 

ڕه هنه مای  قسه كانی  هه موو  و  بكات  ڕه هنه ما 

مه جید  كه   لێهات  وای  هه تا  خست  پشتگوێ 
ڕه زا  بهێنێت.  پۆسته كه ی  له   واز  ڕه هنه ما 

عالی  نه قی  عه لی  ڕه هنه ما،  مه جید  نیازمه ند، 

ئه سه دی  عه لی  و  ته هرانیان  مه جید  خانی، 
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بوون.  سنوورییانه   چاالكه وانه   ئه و  نموونه ی 

و  ڕادیۆ  ڕێگه ی  له   ته هرانیان  و  ئه سه دی 

له   ناڕه زایه تیه یانه ی  هه موو  ته له فزیۆنه وه  

گرنگی  ئه گه ر  بخه نه ڕوو.  هه بوون  كۆمه ڵگەدا 

لێكۆڵینه وه كانی  و  هه ڵسه نگاندنه كان  به  

ئه وسا  ده سه اڵتدرانی  و  درابا  كه سانه   ئه و 

سیاسه ته كانی خۆیان گۆڕیبا، ده یانتوانی پێش 

كه لێنی  كورتی  به   بگرن.  كێشه كان  زۆربه ی  به  

شتدا  دوو  له   ڕیشه ی  گه ل  و  حكومه ت  نێوان 

كه موكورتییه كانی  و  گه ل  الوازی  هه بوو، 

ئه و  حكومه ت.  كرده وه كانی  و  پێكهاته یی 

به سه ر  نه یانده توانی  سنوورییانه   چاالكوانه  

ئه و كێشه یه دا به  با�سی زاڵ بن. 

ئه وه یه   كۆمه ڵگە  الوازی  له   مه به ستم 
خۆی  و  بێت  چاالك  و  كارامه   نه یده توانی  كه  

و  باو  به شێوه ی  بخات.  ڕێك  ده روونه وه   له  

كه   هه بوو  كۆمه ڵگەیه كمان  سرووشتیی، 

له سه ره وه  چاوه ڕوانی زۆر بوو، له  خواره وه ش 

خه ڵك  تر  واتایه كی  به   كه م.  په رچه كرداری 

هه موو  وایه   ئێستاش  ده كرد.  بۆڵی  بۆڵه   ته نها 

خۆشیانه   حه قی  هه ڵبه ته   ده كه ن  بۆڵه بۆڵ 

گرفته كان  و  كێشه   چونكه   بكه ن.  بۆڵه بۆڵ 

بووه ،  قوورس  خه ڵك  بۆ  ژیان  به ڕاستی  زۆرن. 

شتێك  هیچ  بۆڵه   و  پرته   و  بۆڵه بۆڵ  به   به اڵم 

پرته   به   كۆمه ڵگەیه ك  هیچ  نابێت.  دروست 

لۆمه كردنی  پاشمله   و  جنێودان  و  بۆڵه   و 

ناگات.  كوێیه ك  هیچ  به   ڕاكردن  و  حكومه ت 

و  داهێنه رانه   كرداری  به   پێویستی  كۆمه ڵگە 

به شداری چاالكانه  و ڕێكخراو هه یه  و ئه مه ش 

ته نها شتێكه  كه  له ناو كۆمه ڵگه ی ئێمه دا نییه  

ئه مه ش  و  خۆیدایه   فیكری  له   كه س  هه ر  و 

حكومه تێكی  له   جگه   نابێت  ده ستكه وتێكی 

ئه مه ش  ناچاالك.  كۆمه ڵگەیه كی  و  ناچاالك 
هه لپه رستی  زه مینه ی  فه راهه مبوونی  یانی 

كۆمه ڵگەی  له   ئێستا  وێرانكه ر.  كرداری  و 

و  ده بێت  به ناوبانگ  كه سێك  كتوپڕ  ئێمه دا 

ده دات  به ڵێن  و  ده بێت  شه پۆله كه   سواری 

ده وری  له   گه مژه   و  سه رسه ری  كه سانی  و 

قابیلی  كۆمه ڵگە  له ڕاستیدا  كۆده كاته وه .  خۆی 

ئارادا  له   متمانه یه كیش  هیچ  و  نییه   پێشبینی 

دۆخه   له م  سنوور  ده ره وه ی  هێزه كانی  و  نییه  

كه ڵك وه رده گرن. 

ڕۆڵی ئه و گرووپانه ی كه  مه یلی ده سه اڵتیان 

گەل  هه ڵبژێردراوه كانی  له به رامبه ر  و  هه یه  

گرفت دروست ده كه ن چییه ؟

كۆمه ڵگەی  ئه نجامی  ئه مه ش  به ڵێ، 

مه ده نی  كۆمه ڵگەیه كی  ئێمه   ئه گه ر  ناكارامه یه . 

و ڕێكخراویی و سه قامگیرمان هه بووایه ، ئه گه ر 

ئێمه  حزب و ڕێكخراوه كانی كۆمه ڵگه ی مه ده نی 

و كۆمه اڵیه تی و خۆجێی به هێزمان هه بووایه  كه  

كۆمه اڵیه تییان  و  مه ده نی  ڕه فتاری  خه ڵك  تێدا 

باشیان  و  پێویست  ڕاهێنانی  و  مه شق  به  

و  بكردایه   په یدا  و گه شه یان  دابووایه   ئه نجام 

پسپۆڕمان  و  پرۆفیشناڵ  و  به هێز  میدیایه كی 

هه بووایه ، له و كاته دا بابه ته كانی ئێران ته نها بۆ 

بابه تی هه ڵبژاردن سنووردار نه ده كرا. 
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ناڕه زایه تی  هه موو  به   سه رنجدان  به  

له سه ر  كه   ڕه خنانه ی  ئه و  و  ده ربڕین 

و  میدیا  سۆشیال  فه زای  له   و  شه قامه كان 

له   ڕوو  متمانه   ئایا  ده گیرێت،  ڕاگه یاندنه كان 

دابه زینه  یان ڕوو له  هه ڵكشانه ؟

حكومه ت  نێوان  كه لێنی  ڕۆژ  دوای  له   ڕۆژ 

ڕۆژ  دوای  له   ڕۆژ  و  ده بێت  زیاتر  گه ل  و 

ڕوو  زیاتر  گه ل  و  حكومه ت  نێوان  مه ودای 

دامه زراوه   به   متمانه یی  بێ  هه ڵكشانه .  له  

بێ  ته نانه ت  و  حكومه ت  و  گشتییه كان 

هه ڵبژێردراوه كانیش  له   به شێك  به   متمانه یی 

له گه ڵ  خه ڵك  النیكه م  زیادبوونه .  له   ڕوو 

ڕووبه ڕوو  سنووردار  و  دیاریكرا  حكومه تێكی 

ببنه وه  كه  خۆیان هه ڵیانبژاردووه  و ده توانن كه  

متمانه ی  و  بیبینن  ده توانن  كه   بكه ن  هه ست 

ئه و  هه ر  بكه ن.  لێ  پرسیاری  و  وه ربگرنه وه   لێ 

بكات،  هیوادار  كۆمه ڵگە  ده توانێت  ڕاده یه ش 

خه ڵكه كه   و  نییه   وه ها  داخه وه   به   به اڵم 

ناتوانن  كه   بوونه ته وه   دۆخێك  به ره وڕووی 

كه   سروشتییه   بكه ن.  گفتوگۆ  و  ده مه ته قێ 

و  حكومه ت  نێوان  كه لێنی  دۆخێك،  وه ها 

هه ڵبژێردراو  حكومه تێكی  لێده كه وێته وه .  گه لی 

وه ك  هه ر  خه ڵك  هه مدیسان  به اڵم  هه یه ، 

به   حكومه ت  ڕیفۆرمخوازه كان  سه رده می 

ئه مه ش  ده بینن،  ده سه اڵت  بێ  جۆرێك 

بێ  هه ستی  جۆرێك  دروستكردنی  هۆی  بۆته  

چه ند  كۆمه اڵیه تی  سه رمایه ی  ده سه اڵتبوون. 

متمانه   وه ك  هه یه ،  جددی  ڕووخسارێكی 

حكومه ت،  به   یاسا،  به   دامه زراوه كان،  به  

و  یاساییه كان  چوارچێوه   و  سیستەم  به  

پڕۆتۆكوڵ و به ڵێنه كان و له  ئه نجامدا هه ستی 

ئه گه ر  به شداریكردن.  و  په یوه ند  و  هاودڵی 

بزانین  كۆمه اڵیه تی  سه رمایه ی  به   ئه مانه  
دوو  یه ك  له   به ڵگه كان  پێی  به   من  به ڕای 

ئه تۆمییه كه   به رنامه   ڕێككه وتنی  دوای  ساڵی 

دیپلۆما�سی  ده زگای  بۆ  كه   كێشانه ی  ئه و  و 

و  نائومێد  خه ڵكه كه   ده بێت،  دروست  ئێمه  

بێزار  ئه تۆم  له   یان  ده بن،  تووڕه   و  متمانه   بێ 

دوای  به   كه س  هه ر  كه   ئه وه ی  یان  ده بن 

لیره   دوای  به   هه ندێك  ڕاده كات.  خۆیدا  كاڵوی 

ترن.  و شتی  زه وی  و  و فڕۆشتنی دۆالر  و كڕین 

پرته   و  ده ریده بڕن  میدیادا  سۆشیال  دنیای  له  

و  ڕێكوپێك  به شداریكردنی  ده كه ن.  بۆڵه   و 

كاریگه ر و سه قامگیر و یاسامه ند له  كۆمه ڵگە 

و  كاریگه ر  و  جدی  ڕه خنه ی  هه روه ها  و 

له   كه   بێزارییه ی  ئه و  بۆته وه .  كه م  داهێنه رانه  

كه واته   بینیمان.   2017 ناڕه زایه تییه كانی  دوای 

زۆر  دۆخێكی  له ناو  ئێمه   كه   ده رده كه وێت  وا 

و  نیشتمانیی  نیگه رانی  كه   داین  مه ترسیدار 

لێده كه وێته وه .  مێژوویی 

نه كه ین  چاودێری  و  نه بین  ئاگادار  ئه گه ر 

نیشتمانییه كانمان  ده ستكه وته   زۆربه ی 

به رژه وه ندییه   زۆربه ی  و  ده چێت  ناو  له  

زیانی  زۆر  ماوه یه كی  تا  نیشتمانییه كانمان 

دۆخه كه   ئه گه ر  ده چێت  له وه   به رده كه وێت. 

گه له كه مان  بێت  به رده وام  به مشێوه یه   هه ر 
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باجێكی زۆر ده ده ن كه  قابیلی قه ره بووكردنه وه  
ئه گه ری  ڕۆژیش  دوای  له   ڕۆژ  و  نابێت 

متمانه ش  زیندووكردنه وه ی  و  چاككردنه وه  

و  بیست  كه   خه ڵكانێك  ده چێت.  ده ست  له  

چه ند ملیۆن ده نگیان هێناوه  و له  سه ر ده نگی 

خۆشیان سوورن و وه ستاون و هیوا و ئاواتیان 

متمانه   و  هیوا  كه   كاتێك  به اڵم  هه بووە، 

نامێنێت و له ناو ده چێت و لێكده ترازێت، ئیتر 

زۆر  متمانه یه   ئه و  دروستكردنه وه ی  دووباره  

ئومێد  ده ڵێن  ئێمه   چونكه   ده بێت.  سه خت 

و  ده بێت  دروست  كۆمه اڵیه تی  شێوه ی  به  

ده چێت.  له ناو  كۆمه اڵیه تیش  شێوه ی  به  

دووباره   ده چێت  له ناو  متمانه   كه   كاتێك 

ڕێككه وتنێكی  پرۆسه كه ،  دروستكردنه وه ی 

زۆر  تێچووه كه ی  كه   ده وێت  كۆمه اڵیه تی 

ده بێت. 

و  حكومه ت  و  گه ل  بۆ  ڕێكارگه لێك  چ 

هه موو حزب و گرووپه كان پێشنیار ده كه یت؟

ده بێت کۆمەڵێک كار بكرێت، هه ندێكی له  

كورتخایه ن و هه ندێكی له  درێژخایه ندا، به اڵم 

من گه ره كمه  ته نها له سه ر ڕێكاری كورتخایه ن 

كه   بكه م  له سه ر  پێداگری  و  بكه م  گفتوگۆ 

ڕه نگه   و  هه یه   زه مه نی�سی  و  كات  هه ڵبه ته  

له  كیس  ئه و ده رفه ته شمان  ئه گه ر نه جووڵێن 

و  كات  به   پێویستی  ئێران  كۆمه ڵگەی  بچێت. 
پێستی  له ژێر  ئێران  كۆمه ڵگەی  هه یه .  زه مه ن 

خۆیدا هه ندێك گۆڕاوه  و ده یه وێت پێسته كه ی 

فڕێ بدات و ئه مه ش پێویستی به  كات و زه مه ن 

خوێنده واری،  ڕێژه ی  له   گۆڕانكاری  هه یه . 

زانكۆ،  په یوه ندی،  زانیاری،  و  ئاگاهی 

بااڵ،  خوێندنی  ئاماری  گه شه ی  خوێندكاران، 

كۆمه ڵگەی زانكۆ، گه شه ی كاره  زانستییه كان، 

به شداریكردنی  گه نجان،  و  كۆمه اڵیه تی  تۆڕی 

مه ده نی  دامه زراوه   له   گۆڕانكاری  ژنان،  زیاتر 

و پیشه یی و كه رتی تایبه ته كان، هه موو ئه وانه  

و  كردووه   ئێران  له   كۆمه اڵیه تی  گۆڕانكاری 

كه واته   وه ربگیردرێن.  گرنگ  و  هه ند  به   ده بێت 

پێویستی  ئێران  كۆمه ڵگەی  كه   شتێك  ته نها 

و  كات  بدات  باش  قه ڵه مبازێكی  كه   پێیبوو 
و  ده ره كی  هۆكاری  به داخه وه   بوو.  زه مه ن 

دا،  یه كتردا  ده ستی  به   ده ستیان  ناوخۆیی 

گه لی  ده ستی  له   زه مه نه   و  كات  ئه و  ئه وه ی  بۆ 

حه سره ت  جێی  زۆر  ئه مه ش  و  ده ربهێنن  ئێران 

چاره سه ره ی  و  ڕێكار  ئه و  خه فه تبارییه .  و 

ئومێدی  دوایین  ڕه نگه   ده كه م  پێشنیاری  كه  

كۆمه اڵیه تی ئێران بێت. 

ئه و ڕێكار و ڕێگه چاره یه  چییه ؟
هه نگاوی  الیه نه ن ،  دوو  ڕێگەچارەکان 

و  مه ده نی  كۆمه ڵگەی  الیه ن  له   نیشتمانی 

حكومه ته وه  له الیه ن  نیشتمانی  هه نگاوی 

مه ده نییه وه   كۆمه ڵگه ی  له الی  دەنرێن . 

بن  پێشڕه و  چاالک  و  ژیر  كه سانی  كه   ئه وه یه  

و  مه ده نی  ڕێكخراوه كانی  و  مه ده نی  كه سانی  و 

كۆمه اڵیه تی  چاالكانی  و  ڕه خنه گران  و  زانكۆ 

بیرمه ندان  و  كولتووری  و  پیشه یی  چاالكانی  و 

ئێران  بۆ  هاوپه یمانی  یه ك  و  پێشه وه   بێنه  
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بۆچوونه   و  كێشه   جۆره   هه موو  له   به ده ر 

ئایدیۆلۆژییه كان دروست بكه ن كه  بنه ماكه ی 

یه كپارچه یی خاكی ئێران بێت. ئێمه  گه ره كمانه  

ئێران  خاكی  یه كپارچه یی  هه لومه رجه دا  له م 

نیشتمانیی  ده سه اڵتی  مافی  هاوكات  و  بپارێزین 

و  فه رهه نگ  و  كولتوور  و  گه ل  مافه كانی  و 

ئایینی و چ نیشتمانیی بپارێزین.  میراتی ئێران چ 

هیچ جیاوازییه ك له  من و تۆ دا نییه . له وانه یه  

دیكه   یه كێكی  و  بێت  نیشتمانیی  یه كێك 

میراتی  یه ك  به   پابه ندین  دوو  هه ر  مه زهه بی، 

ئێران  كه   ئه وه یه   ئێمه   هاوبه �سی  خاڵی  ئێرانی. 

ئێران  پارێزاو بێت و  ئێران  و یه كپارچه یی خاكی 

شوێنی  نه بێته   ئێران  و  نه بێت  خاپوور  و  وێران 
له بیركراوه ی  مافی  ده ره كییه كان.  هێزه   ته راتێنی 

گه ل دووباره  زیندوو بكرێته وه  و لێره دا پێموایه  

و  زانكۆ  گرنگه ،  و  كاریگه ر  زۆر  زانكۆكان  ڕۆڵی 

به رهه مهێنانی  له   هه م  ده توانن  خوێندكاران 

و  به رهه مهێنان  له   هه م  و  ناوه ڕۆك 

كاریگه ریان  متمانه   و  په یوه ندی  دروستكردنی 

له الی  هه نگاویش  یه ك  هاوكات  به اڵم  هه بێت. 

پێویسته  )حكومه ت  و  گرنگ  زۆر  حكومه ته وه  

ئه وه یه   ئه ویش  ده سه اڵتی(  ته واوی  مه به ستم 

كه سانی  و  بنێت  هه نگاو  له وان  كه سێك  كه  
باڵ  ئه م  له به رچاوگرتنی  به بێ  سیستەم  ژیری 

حسابی  و  بینن  واقیع  و  ژیر  كه   باڵ  ئه و  و 

كه سانێك  ببنه وه .  كۆ  ده كه ن  شت  هه موو 

و  ده سه اڵت  و  به رژه وه ندی  فیكری  به   كه  
بیری  له   ته نها  و  نین  خۆیان  باڵی  و  گرووپ 

داوا  ئێرانن،  كولتووری  میراتی  و  گه ل  و  ئێران 

له  كه سانی خانه نشین و دوورخراوه كان بكه ن 

كه  هه موویان ببن به  یه ك ده نگ و یه ك ده نگ 

و  یه كگرتوویی  بكه وێت.  به رگوێ  ئێرانه وه   له  

بنه مای  له سه ر  ببێت  دروست  هاوئاهه نگێك 

مافی گه ل و ده سه اڵتدارێتی گه ل و یه كپارچه یی 

و  ده ستوور  بنه مای  و  خاك  سه روه ریی  و 

یاسا  ده سه اڵتدارێتی  و  مافه كانی گه ل  بنه مای 

الیه نێك  له گه ڵ  جیهاندا  له   ئێمه   ئێستا  بێت. 

گۆشه ی  �سێ  له   كه   بووینه ته وه   به ره وڕوو 

بووه   دروست  ڕیاز   و  ئیسرائیل  و  واشنتۆن 

پێی  به   ئه وان  ببه ن،  له ناو  ئێران  نیازن  به   كه  

ناكه ن  هه ڵسووكه وت  نێوده وڵه تییه كان  یاسا 

پێچه وانه ی عورفی جیهانی هه نگاو ده نێن.  به   و 

ئێرانه وه   له   كه   نامانه وێت  ئێمه   چۆنه   كه واته  

ئێمه   ببیسترێت؟  به هێز  مه ده نی  ده نگێكی 

ژیرانه   مه ده نی  كۆمه ڵگەیه كی  به   پێویستیمان 

ڕۆژ  ئێمه   ئێحسا�سی.  و  هه ستیار  نه ك  هه یه  

مه ده نی  كۆمه ڵگەیه كی  به ره و  ڕۆژ  دوای  له  

گوڕوتین ده ڕۆین له  كاتێكدا له  پاڵ ئێحساسات 

پێویستیمان  نیشتمانی،  گوڕوتینی  و  سۆز  و 

و  یاسامه ند  و  مه ده نی  كۆمه ڵگەیه كی  به  

واتە  هه یه .  ژیرانه   و  عه قاڵنی  حكومه تێكی 

به ریدا،  به   بێته وه   ئه وه ی كه  حكومه ت عه قڵی 

كۆمه ڵگەدا  له ناو  عه قاڵنییه ت  هه روه ها 

له   له وه ها حاڵه تێكدا ده توانین  جێگیر بكرێت. 
له وه ها  به پێچه وانه وه   نیوه ی زه ره ر بگه ڕێنه وه . 

چاالكترین  سنووری  چاالكوانانی  حاڵه تێكدا 
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كه   گۆڕه پانێكدایه   له وه ها  و  ده بن  توخم 

زیاتر  بوونیان  كاریگه ر  و  چاالكی  ئیمكانی 

ده بێت. 

ڕاده یه ك  چ  تا  ئاینده دا  له   ئه مه   ئایا 

له وانه یه  ڕوو بدات؟

كه   تره   شاره زایه كی  به   پێویستی  ئه وه  

سیناریۆ  چوار  كورتی  به   بكرێته وه ،  �سی 

من  كه   بكرێت  وێنا  ده كرێت  ئێراندا  له به رده م 

باش  هه ره   سیناریۆی  ده كه م.  با�سی  كورتی  به  

ژیرانه تر  و  تر  عه قاڵنی  ده سه اڵت  كه   ئه وه یه  

كۆمه ڵگەی  هه م  و  بكات  هه ڵسووكه وت 

دووانه   ئه م  بنێت.  هه نگاو  ژیرانه   مه ده نیش 

هه بێت  داهێنه رانه یان  هه ڵكردنێكی  پێكه وه  

زیانی  البردنی  سیناریۆی  ده نێم  ناوی  من  كه  

گه وره . ئێران له ناو ڕای گشتی جیهاندا ڕاستی و 

ڕه وایی په یدا ده كات و ڕای گشتی جیهان تره مپ 

له ناوخۆشدا  ته نها جێده هێڵێت.  به   زیاتر  له وه  

پێناو  له   گه ل  و  حكومه ت  نێوان  یه كگرتوویی 
ئاكاری  و  پێكهاته یی  و  بنه ڕه تی  چاكسازی 

دروست ده كات. مافی ده سه اڵتدارێتی نیشتمانی 

و مافی گه ل چاكتر ده بێته وه  و ده توانین به هره  

وه ربگرین  ئێران  بره وسه ندنی  و  پێشكه وتن  له  

و ته نانه ت قه ڵه مبازێكی مێژوویی بده ن و ئه مه  

زێڕیترین سیناریۆ بۆ ئێرانه . 

كۆمه ڵگە  كه   ئه مه یه   دووه م،  سیناریۆی 

به اڵم  بنێت،  هه نگاو  ژیرانه   و  بێت  چاالك 
و  بكات  سه ربزێوی  و  سه رپێچی  حكومه ت 

سیناریۆیه   ئه م  نه گرێته به ر.  ژیرانه   ڕێگای 

مه ده نی  كۆمه ڵگه ی  سه ركوتكردنی 

ده بێت.  زۆر  تێچووه كه �سی  و  لێده كه وێته وه  

مه ده نی  كۆمه ڵگەی  و  گه ل  بۆ  هه رچه ند 
دژواری  هه ندێك  له گه ڵ  ده توانێت  ئێران 
گۆڕانكاری  بۆ  بێت  دڵنیایانه   ڕۆیشتنێكی  خاڵی 

له ناوه وه ، هاوكات له گه ڵ پاراستنی سه رزه مین 

و شارستانییه تی ئێران. 

حكومه ت  كه   ئه مه یه   سێهه م،  سیناریۆی 
پێشه وه   به ره و  هه نگاو  و  بنێت  هه نگاو  ژیرانه  

ئۆقره   بێ  و  ناڕێكوپێك  كۆمه ڵگە  به اڵم  بنێت، 
پێشوازی  و  بگرنه به ر  توندڕه وی  و  بێت 

ده سه اڵت  نه كات.  له ناوه وه   چاكسازی  له  

عه قاڵنێت  الی  بۆ  دره نگیشه وه   به   هه رچه ند 

هه نگاو ده نێت، به اڵم به هۆی توندڕه وییه كان و 

بێ ئاگایی گشتی له ناو كۆمه ڵگەی سیا�سی واڵت 

سیناریۆیه   ئه م  بێت.  سه ركه وتوو  ناتوانێت 

تێچووه كه �سی  و  ناپایه داره   وێكچوویه كی 

نیشتمانیی  زیانی  و  زه ره ر  و  ده بێت  زۆر 

لێده كه وێته وه . 

سیناریۆی چواره م، ئه مه یه  كه  نه  حكومه ت 

ژیرانه   كامیان  هیچ  مه ده نی  كۆمه ڵگه ی  نه   و 

سیناریۆیشه   ئه م  ئه نجامی  و  نه نێن  هه نگاو 

و  گرژی  و  حكومه ت  و  گه ل  نێوان  كه لێنی 

له ناوچوونی  و  نیشتمانیی  دووركه وتنه وه ی 

سیا�سی و كۆمه اڵیه تی لێده كه وێته وه  و ئه مه ش 

زیانێكی زۆر گه وره  و مێژوویی ده بێت. 

سه رچاوه / كتاب مسئله  ایران

گفتوگۆی سه مانه  مه عارف له گه ڵ مه قسوود فه راستخا 



152

No.6, January 2023

ڕاپۆرتی ڕاپرسی سەبارەت بە
»تێڕوانینی ئێرانییەکان بۆ ئایین«

وەرگێڕان: كەیوان قادری
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بەرایی

بنەمای  لەسەر  بنەڕەتدا  لە  ڕاپۆرتە  ئەم 

ئێرانییەكان  ڕوانینی  لەمەڕ  ڕاپرسییەك 

گرووپی  دراوە.  ئەنجام  ئایین  بە  سەبارەت 

)گەمان  ئێرانییەکان  بیرپێوەری  توێژینەوەی 

ناحکومی،  لێکۆڵینەوەی  ڕێکخراوێکی  كە 

هۆڵەندایە  واڵتی  لە  تۆمارکراو  و  سەربەخۆ 

مەلیکی،  عەمار  ڕێگەی  لە   )Gamaan.org

سیا�سی،  زانستی  یاریدەدەری  پرۆفیسۆری 

تەمیمی  پوویان  و  هۆڵەندا  تیلبێرگی  زانکۆی 

مرۆڤنا�سی  یاریدەدەری  پرۆفیسۆری  عەرەب، 

لە  هۆڵەندا  ئۆترێختی  زانکۆی  ئایین، 

ئەنجامداوە  ڕاپرسییەكەی   2020 گەالوێژی 

كردووەتەوە.  باڵوی  توێژینەوەدا  شێوەی  لە  و 

و  ئایین  ڕەهەندەكانی  هەموو  ڕاپۆرتەكە 

تێگەیشتنیان  نوێژكردن،  لە  خواپەرستی 

و  خودا  پێگەی  ئایینییەكان،  چەمكە  بۆ 

كۆمەڵگە  دیدگای  خێزانی،  ژینگەی  لە  ئایین 

ئایین،  و  حكومەت  پەیوەندی  بە  سەبارەت 

هەروەها ڕوانینی خەڵك بۆ بانگەشەی ئایینی، 

ڕوانینیان سەبارەت بە بااڵپۆ�سی و خواردنەوە 

سەرخۆشكەرەكان بەوردی دەخاتەڕوو.
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پوختەی ئەنجامی ڕاپر�سی »تێڕوانینی 

ئێرانییەکان بۆ ئایین«

• ڕاپر�سی »تێڕوانینی ئێرانییەکان بۆ ئایین« لە 
بەرواری ١٧ی جۆزەردان هەتا یەکی پوشپەڕی 

لەم  ئەنجامدراوە.  ڕۆژ،   ١٥ ماوەی  بۆ   ٢٠٢٠

وەاڵمدەر  هەزار   ٥٠ لە  زیاتر  ڕاپرسییەدا 

بەشداربووان  ٩٠٪ی  نزیکەی  و  بەشداربوون 

ئەم  ئەنجامەکانی  بوون.  ئێران  دانیشتووی 

ساڵی   ١٩ سەروو  کەسانی  تێڕوانینی  ڕاپۆرتە، 

لە  گەورەسااڵن  )٨٥٪ی  ئێران  دانیشتووی 

 ٪٩٥ دڵنیایی  ئاستی  بە  و  دەکات  دیاری  ئێران( 
تەواوی  بۆ  دەتوانرێ   ،٪٥ هەڵەی  پەراوێزی  و 

ڕاپرسییە  ئەم  بکرێت.  گشتگیر  کۆمەڵگە 

بۆ  ئێرانییەکان  تێڕوانینی  هەتا  هەوڵدەدات 

ئایین و بابەتە پەیوەندیدارەکان، کەوا لە دۆخی 

بە  ناتوانرێ  بەربەستەکانەوە  هۆی  بە  ئێستادا 

شێوەیەکی ئاشکرا پرسیار بکرێت، بە ڕ ێگایەکی 

میتۆدی، هەڵسەنگێنێت و تۆماری بکات.

 ٪٧٨ ڕاپرسییە.  ئەم  ئەنجامەکانی  پێی  بە   •

هەروەها  هەیە.  خوا  بە  باوەڕیان  ئێرانییەکان 

بە   ٪٣٠ مردن،  داوی  لە  ژیان  چەمکی  بە   ٪٣٧

بەهەشت و دۆزەخ، ٢٦٪ بە جنۆکە و ٢٦٪ بە 

نزیکەی  هەیە.  باوەڕیان  ڕزگارکەر،  دەرکەوتنی 

لەم  یەک  هیچ  بە  باوەڕیان  کۆمەڵگە  لە   ٪٢٠

خااڵنە نییە.

دەریدەخات  ڕاپرسییە  ئەم  ئەنجامەکانی   •

وەک  خۆی  کۆمەڵگە  ٣٢٪ی  کاتێکدا  لە 

بێ  خۆیان   ٪٩ دەکات،  بەناو  شیعە  مسوڵمانی 

باوەڕ )ئاتیئیست(، ٨٪ مەعنەویەتخواز، ٧،٥٪ 

بە  خۆیان   ٪٤،٥ نەزانخواز،   ٪٧ زەردەشتی، 

ویستی  هەروەها  دادەنێن.  سوننە  مسوڵمانی 

)هیومانیست(،  مرۆڤخوازی  عیرفانخوازی، 

لە  تر  ئاڕاستەکانی  الی  بەهایی  و  کریستیانی 

کۆمەڵگەی ئێران، بوونیان هەیە. نزیکەی ٢٢٪ 

لەم  یەکە  هیچ  نزیک  خۆی  کۆمەڵگەش  لە 

ئاڕاستانە نازانێت. 

وایە  ڕایان  کۆمەڵگە  نیوەی  نزیکەی   •

بێدینی.  بە  گەیشتوون  دینداریەوە  لە  کە 

خەڵکی  ٤١٪ی  بیروڕوای  ترەوە  الیەکی  لە 

لە  بێدینی  یان  دین  بە  سەبارەت  کۆمەڵگە 

درێژایی ژیانیاندا گۆڕانکاریەکی وەهای بەسەردا 

نزیکەی  حەزی  و  ویست  هەروەها  نەهاتووە. 

٦٪ی کۆمەڵگە لە ئاڕاستەیەکی دینییەوە بەرەو 

ئاڕاستەیەکی دینی دیکە گۆڕدراوە.

نزیکەی  ڕاپر�سی،  ئەنجامەکانی  پێی  بە   •

نوێژ  کە  ڕایانگەیاندووە  کۆمەڵگە  ٦٠٪ی 

ناخوێنن. لەبەرامبەردا نزیکەی ٤٠٪ی کۆمەڵگە 

لەم  و  دەخوێنن  نوێژ  بەردەوام  کە  وتوویانە 
پێنج  وتوویانە  کۆمەڵگە   ٪٢٧ لە  زیاتر  ڕێژەیە، 

جار لە ڕۆژدا نوێژ دەخوێنن.   

نیشان  ڕاپرسییە  ئەم  ئەنجامەکانی   •

دەدات کە نزیکەی ٦١٪ی خەڵکی کۆمەڵگە لە 

کۆمەڵگە   ٪٣٢ و  ئایینی«  و  »دیندار  بنەماڵەی 

گەورە  دین«  بێ  بەاڵم  »باوەڕدار،  بنەماڵەی  لە 

بنەماڵەی  لە  کۆمەڵگە  ٣٪ی  لە  کەمتر  بوون. 

»بێ باوەڕ بە خوا« یان »دژە ئایین« گەورە بوون.
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٦٨٪ی  ڕاپرسییە،  ئەم  ئەنجامی  پێی  بە   •

کۆمەڵگە لەو بڕوایەدان کە حکومە ئایینییەکان 

ئەگەر  تەنانەت  یاسادانان  پێوەری  ببنە  نابێ 

پەڕلەمانیان  کورسییەکانی  زۆرینەی  دینداران 

بەدەستەوە بێت. لە بەرامبەردا نزیکەی ١٥٪ی 

دەبێت  یاساکان  کە  بڕوایەدان  لەو  کۆمەڵگە 

لەهەر مەرجێکدا بەپێی حکومە دینییەکان بێت. 

ڕاپرسییە  ئەم  ئەنجامەکانی  پێی  بە   •

دامەزراوە  بڕوایەدان کە  لەو  ٧١٪ی کۆمەڵگە 

دابین  تێچووەکانیان  خۆیان  دەبێ  ئایینییەکان 

کە  بڕوایەدان  لەو   ٪١٠ الیەکیترەوە  لە  بکەن. 

دامەزراوە دینییەکانی هەموو ئایینەکان دەبێت 

کۆمەڵگە  ٣،٥٪ی  و  وەربگرن  حکومی  یارمەتی 

بڕوایان وایە کە تەنیا دامەزراوە ئیسالمییەکان 

دەبێت لە یارمەتی حکومی سوود وەربگرن.

٤١٪ی  دینی،  پڕۆپاگەندەی  بە  سەبارەت   •

دینەکان  هەموو  کە  بڕوایەدان  لەو  کۆمەڵگە 

پێناسە  گشتی  ڕای  بۆ  دینەکەیان  بتوانن  دەبێ 

کۆمەڵگە،  ٥٪ی  نزیکەی  کاتێکدا  لە  بکەن 

لە  دەبینن.  مسوڵمانان  بۆ  تەنیا  مافە  ئەم 

کە  باشە  پێیان  کۆمەڵگە  ٤٢٪ی  بەرامبەردا، 

لە  ئایینەکان  هەموو  پڕوپاگەندەی  و  ناساندن 

گۆڕەپانی گشتیدا ڕێگەپێنەدراو بێت.

ڕاپرسییە،  ئەم  ئەنجامەکانی  پێی  بە   •

مندااڵن  پەروەردەی  لەگەڵ  کۆمەڵگە  ٥٧٪ی 

لەناو مەکتەبەکاندا  ئایینی  ئەرکی  و  فێرکاری  بۆ 

نزیکەی  بێ،  چۆنێک  هەر  دەکەن.  دژایەتی 

منداڵەکانیان  کە  ئەوەی  لەگەڵ  هاوڕان   ٪٥٤

جیاوازەکان  ئایینییە  باوەڕە  مەکتەبەکاندا،  لە 

بناسن. 

• ئەنجامەکانی ڕاپر�سی نیشانی دەدات زیاتر 

لە ٧٣٪ی کۆمەڵگە دژی حیجابی ئیجبارین. لە 

جەخت  کۆمەڵگە  ١٢٪ی  نزیکەی  بەرامبەردا، 

)پۆشاندنی  حیجاب  بە  پابەندبوون  لەسەر 

الیەکی  لە  دەکەن.  گشتیەکان  شوێنە  لە  قژ( 

دیکەوە ٥٨٪ی کۆمەڵگە لە ئەساسدا باوەڕیان 

بە حیجاب نییە.

وێڕای  ئێرانییەکان،  ٣٧٪ی  نزیکەی   •

جاربەجار  یان  بەردەوامی  بە  بەربەستەکان، 

لە  دەخۆنەوە.  کحولییەکان  خواردنەوە 

کە  وتوویانە  کۆمەڵگە  ٥٥٪ی  دیکەوە  الیەکی 

نزیکەی  ناخۆنەوە.  کحولییەکان  خواردنەوە 

دەرفەتی  نەبوونی  بۆنەی  بە  کۆمەڵگەش  ٨٪ی 

تێچوو(  یان  نەبوون  )بەردەست  کڕین 

خواردنەوە کحولییەکان بەکار ناهێنن.

بە�سی یەکەم: شێوازی نموونەگرتن و 

تایبەتمەندییە ئامارییەکانی نموونە

1-1 تایبەتمەندییەکانی ڕاپر�سی و نموونەی 

ئاماری نەپوختە

ئایین«  بۆ  ئێرانییەکان  »تێڕوانینی  ڕاپر�سی   •
بیرپێوەری  توێژینەوەی  »گرووپی  الیەن  لە 

١٧ی  بەرواری  لە  )گەمان(«  ئێرانییەکان 

جۆزەردان هەتا یەکی پوشپەڕی ٢٠٢٠ بۆ ماوەی 

١٥ ڕۆژ، ئەنجامدراوە. ئەم ڕاپرسییە بە شێوەی 

پالتفۆرمێکی  لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  و  ئۆنالین 



156

No.6, January 2023

پارێزراو و تایبەت ئەنجامدراوە.

نموونەگرتنی  ڕێگای  بە  ڕاپرسییەکە   •

virtual snowball sam- )تۆپەڵەبەفر 

چەندین  دروستکردنی  شێوازی  بە   )pling

 multiple( نموونەگرتن  جیاوازی  زنجیرەی 

تۆڕە  ڕێگای  بە   ،)chain referral sampling

ئەپ،  واتس  )تێلگرام،  کۆمەاڵیەتییەکانی 

توویتەر و فەیسبووک( ئەنجامدراوە و زیاتر لە 

٥٠ هەزار بەشداربوو لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت 

لە  زیاتر  )زانیاری  لەم ڕاپرسییەدا بەشداربوون 

هاوپێچدایە(.

لە  حکومەت  فەرمی  ئاماری  بەپێی   •
جۆزەردانی ٢٠٢٠، لە ئێران زیاتر لە ٧٨ میلیۆن 

)واتا  هەیە  بوونیان  ئینتەرنێت  بەکارهێنەری 
میلیۆن   ٦٩ نزیکەی  کە  دانیشتووان(  ٩٤٪ی 

دەهێنن.  بەکار  ئینتەرنێت  مۆبایلەوە  ڕێگای  لە 
بیرپێوەری  ناوەندی  ڕاپر�سی  دیکەوە  الیەکی  لە 

لە ڕەشەمێی ٢٠١٩  )ئیسپا(  ئێران  خوێندکارانی 

نیشان دەدات کە نزیکەی ٧٠٪ی خەڵکی ئێران 

بەکار  کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  لە  یەک  النیکەم 

دەهێنن. ئەم دەرفەتانە دەبێتە هۆی ئەوەی کە 

بتوانرێت لە ڕێگای ئینتەرێتەوە لەگەڵ بەشێکی 

دروست  پەیوەندی  ئێران  کۆمەڵگەی  گەورەی 

بکرێت و بیروڕای ئەوان بزانرێت.

سەرەکی  پرسیاری   ١١ ڕاپرسییەدا،  لەم   •

و  گشتی  زانیاری  بە  سەبارەت  پرسیار   ٨ و 

تەمەن،  )ڕەگەز،  وەاڵمدەرەکان  کۆمەڵنا�سی 

ژیان،  شوێنی  پارێزگای  خوێندەواری،  ئاستی 

ناوچەی شار یان گوند، ڕەو�سی ئیش، داهات و 

هەڵسوکەوتی هەڵبژاردن( پرس کراوە.
شێوازی  بە  وەاڵمدەرەوەکان  چونکە   •
زانیاری  تۆمارکردنی  بەبێ  و  نەناسراو 

ڕاپرسییەکەدا  لە  کەسێتییەکانیان 

بۆ  کە  دەکرێ  تەخمین  بەشداربوون، 

ڕادەربڕینی ڕاستەقینەی خۆیان زیاتر هەستیان 

ئاسوودەیی  بە  و  کردووە  پارێزراوی  بە 

بەشداربوون. 

وتوویانە  بەشداربووان  ٩٠٪ی  نزیکەی   •

ڕێبازەکانی  دەژین.  ئێراندا  ناوخۆی  لە  کە 

نزیکەی  کە  دەدەن  نیشان  پشتڕاستکردنەوە 

ژیانی خۆیان  ڕەنگە شوێنی  بەشداربووان  ١٪ی 

)ناوخۆ یان دەرەوەی واڵت( بە مەبەست یان بە 

بێ مەبەست، هەڵە نووسیبێت.

هەموو  لە  واڵت  ناوخۆی  ئێرانییەکانی   •

ڕاپرسییەدا  لەم  گوندەکان  و  و شار  پارێزگا   ٣١

بە�سی  لە  نموونەکان  زانیاری  بەشداربوون. 

هاوپێچدا ڕاپۆڕت کراوە. 

1-٢ قۆناغەکانی پااڵوتن و 

ئامادەکردنی نموونەی کۆتایی

ناسینی  بۆ  پرسیارێک  ڕاپرسییەدا  لەم   •

وەاڵمە بەڕێکەوت یان ئەو وەاڵمانەی وا بە ڕێگەی 

بەم  هەڵەکان  وەاڵمە  کراوە.  دابین  ڕۆبۆتەوەن، 

)وەکو  ناکۆکەکان  خاڵە  هەەروەها  پرسیارە، 

هێشتا   ٢٠١٧ ساڵی  لە  وتوویانە  کەسانەی  ئەو 

بەشداربوون  تەمەنی  بە  نەگەیشتووە  تەمەنیان 
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زیاتر  خۆیان  تەمەنی  بەاڵم  هەڵبژاردنەکاندا،  لە 

لە  کەسانەی  ئەو  یان  کردووە،  دیار  ساڵ  لە ٣٠ 

لە  و  ئێران  دانیشتووی  بە  خۆیان  پرسیارێکدا 

پرسێکی دیکەدا خۆیان دانیشتووی دەرەوەی واڵت 

پێناسە کردووە( لە ئامارەکاندا سڕاونەتەوە.

تمەنییە  گرووپە  لەبەرچاوگرتنی  بە   •

ناو زانیارییەکانی سەرژمێری ساڵی  ستانداردەکانی 

شیکارییەدا  لەم  کە  کۆتایی  نموونەی   ،٢٠١٦

ساڵی   ١٩ سەروو  وەاڵمدەرانی  تەنیا  بەکارهێنراوە 

دانیشتووی ئێران لەخۆ دەگرێت.

قەبارەی  پااڵوتنەکان،  ئەنجامدانی  دوای   •

نموونەی ئاماری کۆتایی لە ناوخۆی ئێراندا ٣٠،٩٨١ 

وەاڵمدەر بووە. هەموو دەرئەنجامەکانی ئەم ڕاپۆرتە 

لەسەر بنەمای نموونەئاماری کۆتایی دەرهێنراون.

ڕاپرسییە،  ئەم  ئاماری  کۆمەڵەی  ئامانجی   •
خوێندەواری  و  ساڵ   ١٩ سەروو  کەسانی 

توانیویانە  وا  )کەسانێک  ئێرانن  دانیشتووی 

ئینتەرنێت بەکار بهێنن و پرسیارەکانی ڕاپرسییەکە 

 ،٢٠١٦ ساڵی  سەرژمێری  بەپێی  بخوێننەوە(. 

 ١٩ سەروو  خوێندەواری  خەڵکانی  هەژماری 

ئێران نزیکەی ٤٧ میلیۆن کەس بەروارد  لە  ساڵ 

دانیشتووانی  ٨٥٪ی  نزیکەی  ڕەقەمە  ئەم  کراوە. 

گەورەساڵی ئێرانە.

شوێنێکدا  هەر  لە  ڕاپۆرتەدا  لەم   •

دەستەواژەی »نموونەی ئاماری« بەکار دەهێنرێت، 

»نموونەی  نە  و  پااڵوتراە  نموونەی  مەبەست 

خاوی سەرەتایی« ڕاپرسییەکە. هەروەها، لە هەر 

کەڵک  »کۆمەڵگە«  دەستەواژەی  لە  شوێنێکدا 
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وەرگیراوە مەبەست »کۆمەڵگەی ئامارییە« )یاخود 

گشت  نەک  ئامانجە  ئاماریی(  کۆمەڵەی  هەمان 

دانیشتووانی کۆمەڵگەی ئێران.

ئۆنالینەکان  ڕاپرسییە  ئاماری  نموونەی 
ئاماری  کۆمەڵەی  زانیاری  لەگەڵ  جار  زۆربەی 

ئەنجامدا  لە  ناگرنەوە،  یەک  تەواو  ئامانج 

پێناسەکەر  ئاماری  نموونەیەکی  ئەوەی  بۆ 

لە  هەبێت،   )representative sample(

کەڵک   )weighting( کێشکردنەوە  شێوازی 

ئاماریەکە  نموونە  بتوانرێت  هەتاکو  وەرگیراوە 

سەرەکی  زانیاری  لەگەڵ  و  بکرێت  هاوسەنگ 

هەروەها  بکرێت.  یەکسان  ئامانج  کۆمەڵەی 
شێوازی  لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  ئەنجامەکان 

هەڵبژاردنی نموونەی هەڕەمەکی لە کۆی نموونە 

لە  ئامارییەکان )matching(، پشتڕاستکرایەوە. 

هاوسەنگکردنی  شێوازەکانی  هاوپێچدا،  بە�سی 
زانیاری  کێشکردن،  شێوازی  ئاماری،  نموونەی 

کۆمەڵنا�سی نموونە ئاماری و زانیاری کۆمەڵەی 

ئامانج با�سی لەسەر کراوە.

بە�سی دووەم:

دەرئەنجامە سەرەکییەکانی ڕاپر�سی

و  ئەنجامەکان  هەموو  ڕاپۆرتەدا  لەم 
ئاماری  »نموونەی  بنەمای  لەسەر  خشتەکان 

کراوە.  حیساب  واڵت  ناوخۆی  لە  کێشکراو« 

بە  دەتوانرێت  ڕاپرسییە  ئەم  دەرئەنجامەکانی 

بۆ   ،٪٥ هەڵەی  پەراوێزی  و   ٪٩٥ دڵنیایی  ئاستی 

 ١٩ سەروو  تەمەن  خوێندەواری  دانیشتووانی 

گەورە  دانیشتووانی  ٨٥٪ی  نزیکەی  )واتە  ساڵ 

ساڵ( گشتگیر بکرێت.

٢-1 ئاستی باوەڕی ئێرانییەکان 

بە چەمکە ئایینییەکان

بە  سەبارەت  وەاڵمدەران  ڕاپرسییەدا  لەم 

دۆزەخ«،  و  »بەهەشت  »خوا«،  بە  ئەوان  باوەڕی 

»دین و مەزهەب«، »هاتنی ڕزگارکەری مرۆڤایەتی«، 

»ژیان دوای مەرگ«، »جنۆکە« پرسیار کراوە.

ئەنجامەکانی ڕاپر�سی نیشان دەدەن کە ٧٨٪ی 

مەرگ،  دوای  ژیانی  بە   ٪٣٧ خوا،  بە  ئێرانییەکان 

و  دین  بە   ٪٢٨ دۆزەخ،  و  بەهەشت  بە   ٪٣٠
مەزهەب، ٢٦٪ بە جن و ٢٦٪ بە هاتنی ڕزگارکەری 

٢٠٪ی  نزیکەی   و  هەیە  باوەڕیان  مرۆڤایەتی 

کۆمەڵگەش بڕوایان بە هیچ یەک لەم خااڵنە نییە.

 

٢-٢ هەمەچەشنی مەیلی ئایینی ئێرانییەکان

لە پرسیارێکی دیکەدا لە وەاڵمدەران سەبارەت 

ئەوان  کەسێتییەکانی  بیروبڕوا  نموونەکانی  بە 

پرسیار کرا.

کە  کاتێکدا  لە  دەدات  نیشان   ٢ دایاگرامی 

نزیکەی یەک لەسەر سێی کۆمەڵگە خۆیان وەک 

بەشێکی  دەکەن،  پێناسە  شیعە«  »مسوڵمانی 

زەردەشتی،  باوەڕ،  بێ  خۆیان  کۆمەڵگە  بەرچاوی 

سوننە،  مسوڵمانی  نەزانخواز،  مەعنەویەتخواز، 

عیرفانخواز، مرۆڤخواز، کریستیانی، بەهایی و ... 

پێناسە دەکەن. هەروەها نزیکەی ٢٢٪ی کۆمەڵگە 

خۆیان سەر بە هیچ یەک لەم ڕەوتانە نازانن.
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٢-٣ ڕەوتی گۆڕانکاری دینداری 

لە کۆمەڵگەی ئێراندا

پرسیار  وەاڵمدەران  لە  ڕاپرسییەدا  لەم 

ژیانیان  درێژایی  بە  ئەوان  ئایینی  باوەڕی  کە  کرا 

هەروەکو  هاتووە.  بەسەردا  گۆڕانکارییەکی  چ 

لە  ڕایانگەیاند   ٪٤٧ دەدات،  نیشان   ٣ دایاگرامی 

باوەڕمەندییەوە بە بێ باوەڕی گەیشتوون.

٤١٪ی کۆمەڵگەش وتوویانە کە بڕوایان سەبارەت 

نەبووە.  ئەوتۆی  گۆڕانکارییەکی  دینی  بێ  یان  دین  بە 

هەروەها نزیکەی ٦٪ ڕایانگەیاندووە کە لە بێ باوەڕییەوە 

لە  ڕێژەش  هەمان  بە  و  باوەڕمەندی  بە  گەشیتوون 

مەیلێکی ئایینی بۆ مەیلێکی ئایینی دیکە گۆڕاون.

گۆڕین  مەیلی  کە  دەدەن  نیشان  ئەنجامەکان 

»لە دینداری بۆ بێ دینی« لەناو گەنجان، کەسانێکی 

کە خوێندنی زانکۆیان بووە و دانیشتووانی شارەکان 

زیاتر بووە. هەروەها دەبینرێت کە مەیل بە گۆڕینی 

ژنان  لە  زیاتر  پیاوان  نێوان  لە  ئایینییەکان  باوەڕە 

تۆمار کراوە. 

ئەنجامەکانی ڕاپر�سی نیشان دەدات کە زۆرینەی 
ئاتێئیستەکان )بێدین( و نەزانخوازەکان لە دینداری 

کە  حاڵێکدایە  لە  ئەوە  دینی.  بێ  بە  گەیشتوون 

بەشێکی بەرچاوی باوەڕمەندانی کریستیانی، عیرفانی 

لە مەیلێکی  بوداییەکان  و  حەڵقە، عیرفانخوازەکان 

دیکەی دینی ڕوویان لەم بڕوا ئایینییانە کردووە. 

باوەڕی ئایینی )یان بێدینی( ئێوە لە ژیانتاندا چ گۆڕانکارییەکی بەسەرهاتووە؟
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٢-٤ مەیلی عیبادەتی تاکەکە�سی

»چەند  کە  پرسیارەدا  ئەم  وەاڵمی  لە 

٦٠٪ی  نزیکەی  ئەخوێـــــــــــــنن؟«،  نوێژ  جار 

ناخوێنن.  نوێژ  کە  وتوویانە  کۆمەڵگە 

کۆمـــــــــــــــەڵگە  ٤٠٪ی  نزیکەی  لەبەرامبەردا 

دەخوێنن  نوێژ  بەردەوام  کە  ڕایانگەیاندووە 

و لەم بڕە خەڵکە، زیاتر لە ٢٧٪ی کۆمەڵگە 

نوێژ  ڕۆژدا  لـــــــــــــــــــــە  جار  پێج  وتوویانە 

دەخوێنن.

 ٢-٥ پێگەی خوا و ئایین لە کە�سی بنەماڵەیی 

ئێرانییەکاندا

٦١٪ی  نزیکەی  ڕاپر�سی  ئەنجامی  پــــــــــێی  بە 

کەسەکان وتوویانە لە بنەماڵەی »باوەڕمەنـــــــــــــــــــد بە 

خوا و ئایینی« گەورە بوون. ئەمە لە کاتێکدایە کە 

٣٢٪ی ڕایانگەیاندووە لە بنەماڵەی »باوەڕمــــــــــــــەند 

بە خوا و نائایینی« گەورە بوون و کەمتر لە ٣٪یش 

ڕایانگـــــــــــــــــــــــــــــەیاندووە لە بنەماڵەی »بێ باوەڕ بە خوا« 

یان »دژە ئایین« گەورە بوون.
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٢-٦ ڕوانگەی کۆمەڵگە سەبارەت بە 

پەیوەندی نێوان دین و حکومەت

٦٨٪ی  هاتووە،  ٦دا  دایاگرامی  لە  وەکو  هەر 

حکومە  کە  بڕوایەدابوون  ئەو  لەسەر  کۆمەڵگە 

ئایینییەکان نابێ ببنە پێوانەی یاسادانان تەنانەت 

پەرلەمانیشیان  زۆرینەی  دیندارەکان  ئەگەر 

بەدەست بێت. 

هەیە  بڕوایان  کۆمەڵگە  ١٤٪ی  بەرامبەردا  لە 

کە یاساکان دەبێت لە هەر حاڵێکدا لەسەر بنەمای 

٤٪ی  نزیکەی  هەروەها  بن.  ئایینییەکان  حکومە 

کۆمەڵگە زیاتر مەیلیان بەرەو ئەم بیروڕایەوەیە کە 

ئەگەر دیندارەکان لە هەڵبژاردنێکی دیموکراسیانەدا 

ئەوەیان  مافی  بهێنن،  بەدەست  پەرلەمان  زۆرینەی 

هەیە کە یاساکان بە پێی حکومە ئایینییەکان دابنێن. 

بەو  وەاڵمدانەوە  بۆ  کە  وتوویانە  ١٣٪یش 

پرسیارە زانیاری تەواویان نییە.
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بە  سەبارەت  دیکەدا  پرسیارێکی  وەاڵمی  لە 

پەیوەندی دین و حکومەت )دایاگرامی ٧(، ٧١٪ 

ئایینییەکان  دامەزراوە  کە  باوەڕەدابوون  لەو 

پێویستە خۆیان تێچووەکانیان دابین بکەن.

هەبووە  بڕوایان   ٪١٠ دیکەوە  الیەکی  لە 

ئایینەکان  هەموو  دینییەکانی  دامەزراوە  کە 
پێویستە بتوانن یارمەتی لە حکومەت وەربگرن 

دامەزراوە  تەنیا  کە  وابوو  ڕایان  ٣٪یش  و 

یارمەتی  لە  بتوانن  دەبێت  ئیسالمییەکان 

حکومەتی سوود وەربگرن.

٢-7 ڕوانگەی ئێرانییەکان سەبارەت بە 

پڕوپاگەندەی ئایینی لە ڕای گشتیدا

٤١٪ی  ئایینی  پڕوپاگەندەی  بە  سەبارەت 

دینەکان  هەموو  کە  وایە  باوەڕیان  کۆمەڵگە 

پێویستە بتوانن پرۆپاگەندەی ئایینی خۆیان بۆ ڕای 

گشتی بکەن، لە کاتێکدا نزیکەی ٤٪ی کۆمەڵگە 

ئەم مافە تەنیا بۆ مسوڵمانان ڕەوا دەبینن.

با�سی  بە   ٪٤٣ نزیکەی  بەرامبەردا،  لە 

بۆ  ئایینەکان  هەموو  پرۆپاگەندەی  کە  دەزانن 

ڕای گشتی ڕێگەپێنەدراو بێت.
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ڕایانگەیاندووە  کۆمەڵگە  ٥٦٪ی  هەروەها 

ئەرکی  و  فێرکاری  بۆ  منااڵن  پەروەردەی  لەگەڵ 

دەکەن.  دژایەتی  مەکتەبەکاندا  لەناو  ئایینی 

هەروەها، نزیکەی ٥٤٪ هاوڕان لەگەڵ ئەوەی 

ئایینییە  بیروبڕوا  لە مەکتەبدا  مناڵەکانیان  کە 

جیاوازەکان بناسن.

 

٢-٨ ڕوانگەی ئێرانییەکان سەبارەت بە حیجاب

زیاتر  کە  دەدات  نیشان  ڕاپرسییە  ئەم 

بوونی  ئیجباری  دژی  کۆمەڵگە  ٧٢٪ی  لە 

شوێنە  لە  سەر(  قژی  )داپۆشانی  بااڵپۆ�سی 

١٢٪ی  نزیکەی  کاتێکدا  لە  گشتیەکانن، 
ئیجباری  حیجابی  بوونی  لەسەر  کۆمەڵگە 

جەخت دەکەن.

لە  کۆمەڵگە  ٥٧٪ی  دیکەوە  الیەکی  لە 

ئەساسدا بڕوایان بە حیجاب نییە. هەروەها 

ئەنجامەکانی ڕاپر�سی نیشان دەدات کە تەنیا 

نیوەی ئەو کەسانەی کە بڕوایان بە حیجاب 

بوونەکەی  ئیجباری  لەسەر  جەخت  هەیە 

دەکەن )دایاگرامی ١١(.
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٢-9 بەکارهێنانی خواردنەوە کحولییەکان 

لە کۆمەڵگەی ئێراندا

لە وەاڵمی پرسیار سەبارەت بە بەکارهێنانی 

٥٦٪ی  ئێراندا،  لە  کحولییەکان  خواردنەوە 

خواردنەوە  کە  وتوویانە  وەاڵمدەران 

زیاتر  بەرامبەردا  لە  ناخۆنەوە.  کحولییەکان 

کە  وتوویانە  کۆمەڵگە  سێی  لەسەر  یەک  لە 

بەردەوام یان جاروبار خواردنەوە کحولییەکان 
هۆی  بە  کۆمەڵگەش  ٩٪ی  نزیکەی  دەخۆنەوە. 

نەبوونی دەرفەتی کڕین )بەردەست نەبوون یان 

کحولییەکان  خواردنەوە  بەکارهێنەری  تێچوو( 

کە  دەدەن  نیشان  ئەنجامەکان  هەروەها  نین. 

نێوان  لە  کحولییەکان  خواردنەوە  بەکارهێنانی 

گەنجان و پیاوان زیاترە.

هاوپێچ: میتۆدۆلۆژیای توێژینەوە

میتۆدی نموونەگرتن

ئەم ڕاپرسییە بە کەڵک وەرگرتن لە میتۆدە 

و  ڕوانگە  ئەو  داوە  هەوڵی  داهێنەرانەکان 

بیروڕایانەی وا بە ڕێبازە بیرپێوەریە ئاساییەکان 
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بە  ناتوانرێت  داخراودا  کۆمەڵگەیەکی  لە 

هەڵسەنگاندنی  و  پرسیار  ئاشکرا  شێوەیەکی 
بپێوێ  میتۆد،  خاوەن  ڕێگایەکی  بە  بکرێت،  بۆ 

ئەم  بێت،  چۆنێک  هەر  بکات.  تۆماری  و 

پەیوەستەکانیش  ئاماریە  شیکاریە  و  ڕاپر�سی 

لەگەڵ  لەیەکچووەکانی  نموونە  هەروەکو 

نموونەگرتنی  بە  پەیوەست  ئاستەنگیەکانی 

لەم  یەکێک  بووەتەوە.  ڕووبەڕوو  ئۆنالین 

 network( تۆڕە  کاریگەری  ئاستەنگی  کێشانە 

بیرۆکەی  نزیکبوونی  ئەگەری  واتا   ،)effect

ڕاپرسییەکە  ڕێکخەرانی  لەگەڵ  بەشداربووان 

بووە.

هەوڵدراوە  کێشەیە  ئەم  کەمکردنەوەی  بۆ 

هەتاکو ڕاپرسییەکە لە ڕێگەی کەسان، کۆمەڵ، 

کەناڵ و پەیجەکانی وا خاوەن بیرۆکەی باوەڕی، 

بوون،  جۆراوجۆر  کۆمەاڵیەتی  و  سیا�سی 

هاوبەش بکرێت.

زنجیرەی  چەندین  لە  وەرگرتن  کەڵک  بە 

multiple chain re- نموونەگرتن  )جیاوازی 

بە  ئۆنالین  پرسیارنامەی   ،)ferral sampling

وەرگرتن  کەڵک  بە  و  ئامانج  خاوەن  شێوازێکی 

لە  جۆراوجۆرەکان  کۆمەاڵیەتیە  تۆڕە  لە 

لە  و  جیاوازەکان  گرووپە  و  کۆمەڵ  نێوان 

گشتی،  بەناوبانگە  پەیجە  جەماوەری  نێوان 

کۆمەاڵیەتی، ئایینی، سیا�سی و دڵخۆشکەرەکان 

لەگەڵ  هاوکات  هەروەها  باڵوبووەتەوە. 

هەتا  هەوڵدرا  نموونەکان  بەرچاوی  زۆربوونی 
هۆی  بە  وا   )bias( الیەنگرییەکی  بتوانرێت 

وا  ئاستێکی  تا  دروستبووە،  تۆڕەوە  کاریگەری 

دەکرێت کەم بکرێتەوە.

پرسیارەکانی  لە  یەکێک  ئەنجامی 

١٪ی  لە  کەمتر  دەدات  نیشان  ڕاپرسییەکە 

لە  پێشتریش  ڕاپرسییەکە،  بەشداربووانی 

ڕاپرسییەکانی دامەزراوەی گەمان بەشداربوون. 
ئەم ئەنجامە دەتوانێت نیشان بدات کە ڕێبازی 

باڵوکردنەوەی  بۆ  ئامانج  خاوەن  نموونەگرتنی 

جۆراوجۆرەکان،  چینە  نێوان  لە  پرسیارنامە 

گرووپە  بگەیێنێتە  ڕاپرسییەکە  توانیویەتی 

وا  کەسەی  بڕە  ئەو  دەرەوەی  جیاوازەکانی 

دامەزراوەی گەمان دەناسن.
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هاوسەنگکردنی نموونەی ئاماری و ڕێبازی 

کێشکردن

نموونەی  ئەوەی  بۆ  ڕاپۆڕتەدا  لەم 
ئاماری  نموونەیەکی  ببێتە  ڕاپرسییەکە  ئاماری 

لە   )representative sample( پێناسەکەر 

 raking &  - کێشکردن  ڕێباری  دوو  تێکەڵەی 

cell-weighting – کەڵک وەرگیراوە.

دامەزراوەی  گشتگیری  لێکۆڵینی  پێی  بە 

Pew Re- پیوو  )توێژینەوە-بیرپێوەری 

ڕێبازەی  دوو  ئەم   )search Center

گوڕاوە  لەبەرچاوگرتنی  بە  کێشکردن، 

و  کاریگەرترین  لە  گونجاوەکان،  دیمۆگرافییە 

هاوسەنگکردنی  ڕێبازەکانی  متمانەپێکراوترین 

نموونەکانی ڕاپر�سی ئۆنالین دێنە ئەژمار.
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ئەم  ئامۆژگاری  بەپێی  هەروەها 

لێکۆڵینەوەیە، بۆ کێشکردنی نموونەی ئاماری، 

لە گۆڕاوێک وا هەڵسوکەوتی سیا�سی وەاڵمدەران 

نیشان دەدات، کەڵک وەرگیراوە هەتاکو ئاستی 

و  بێتەوە  ئاماری کەم  نموونەی  بەالڕێداچوونی 

زیاتر  کۆتایی  نموونەی  گشتگیرکردنی  ئەگەری 

بکرێت. هاوسەنگکردن و کێشکردنی نموونەی 

Spin- بە هاوکاری کۆمپانیای هۆڵەندی  ئاماری 

پێشکەوتووی  ئامرازی  بە  و   naker Research

ئەم کۆمپانیایە ئەنجام دراوە.
ئاماری  نموونەیەکی  دروستکردنی  بۆ 

بۆ  ڕاپر�سی  پااڵوتراوی  نموونەی  پێناسەکەر، 

بنەمای  لەسەر  واڵت«  »ناوخۆی  وەاڵمدەرانی 

ئاستی  تەمەنەکان،  ڕەگەز،  دابەشکردنی 

ناوچە  پارێزگا،  دیمۆگرافیای  خوێندەواری، 

هەڵسوکەوتی  هەروەها  و  گوندەکان،  و  شاری 

کراوە.  بۆ  کیشکردنی   ،٢٠١٧ ساڵی  هەڵبژاردنی 

ئەنجامە  لە  ئامانج،  کۆمەڵەی  دەرهێنانی  بۆ 
ئاماری  و   ٢٠١٦ ساڵی  سەرژمێری  فەرمییەکانی 

هێزی کار لە بەهاری ٢٠٢٠ کەڵک وەرگیراوە.

لە دوای ئەنجامدانی حیساباتی کێشکردن 

 interlocking( یەکگرتووەکان  گۆڕاوە  بەپێی 

ef-( ژمارەی بڕی نموونەی کاریگەر ،)variables

fective sample size( ١٩١١ نموونە بووە کە 
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بڕە نموونەیەکی زۆر گونجاو و متمانەپێکراوە بۆ 

پەراوێزی هەڵەی ٥٪ و ئاستی دڵنیای ٩٥٪.

ئەنجامەکانی کێشکردنی نموونەی ئاماری

ڕاپرسییە  ئەم  ئامانجی  دانیشتووانی 

ساڵ   ١٩ سەروو  و  خوێندەوار  کەسانی 

لە  زیاتر(  و  ساڵ   ٢٠ تەمەن  )گرووپی 
سەرژمێری  ئەنجامەکانی  پێی  بە  ئێراندان. 

دانیشتووانە  ئەم   ،٢٠١٦ ساڵی  گشتی 

ئێرانن  خەڵکی  لە  کەس  میلیۆن   ٤٧ نزیکەی 

ئێران  گەورەساڵی  دانیشتووانی  ٨٥٪ی  واتە 

پێکدەهێنن.

گۆڕاوە  دابەشکردنی  ژێرەوە  خشتەکانی 
ئاماری  نموونەی  لەناو  کۆمەڵناسییەکان 

دەدەن.  نیشان  ئامانج  دانیشتووانی  و  ڕاپر�سی 

کۆمەڵنا�سی  تایبەتمەندی  کە  دەبینرێت 

نموونەی کێشکراوە لەگەڵ دانیشووانی ئامانج 

یەکدەگرنەوە.

خشتەی ٢: دابەشکردنی گرووپە تەمەنییەکان لە نموونەی ئاماری و دانیشتووانی ئامانج

خشتەی 1: دابەشکردنی ڕەگەز لە نموونەی ئاماری و دانیشتووانی ئامانج

خشتەی ٣: دابەشکردنی ئاستی خوێندەواری لە نموونەی ئاماری و دانیشتووانی ئامانج
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خشتەی ٤: دابەشکردنی ناوچەی جوگرافی  لە نموونەی ئاماری و دانیشتووانی ئامانج

خشتەی ٥: دابەشکردنی پارێزگای شوێنی دانیشتن لە نموونەی ئاماری و دانیشتووانی ئامانج
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کۆمەڵناسییەکان،  گۆڕاوە  لە  جگە 

لە  وەاڵمدەران  هەڵبژاردنی  هەڵسوکەوتی 

بۆ   ٢٠١٧ ساڵی  کۆماری  سەرۆک  هەڵبژاردنی 

کێشکردنی نموونەی ئاماری کەڵکی لێوەرگیراوە 

پێی  بە  ڕاپرسییە،  ئەم  کێشکردنی  حیساباتی  و 

interlocking varia- یەکگرتووەکان  )گۆڕاوە 

bles( ئەنجام دراوە.

هەڵبژاردنی  لە  وا  کەسانێک  چی  ئەگەر 

دابوو  ڕەئی�سی  ئیبراهیم  بە  دەنگیان   ٢٠١٧

بوون،  بەشدار  ڕاپرسییەدا  لەم  کەمتر 

دەنگدەرانی  ئاماری  نموونە  بڕی  بەوحاڵە، 

بەرچاو  ڕاپرسییەدا  لەم  ڕەئی�سی  ئیبراهیم 

و  کێشکردن  بە  ڕووەوە  لەم  و  بووە 
ئەگەری  ئاماری،  نموونەی  هاوسەنگکردنی 

دانیشتووانی  بۆ  ئەنجامەکان  گشتگیرکردنی 

ئامانج وەدیهات.

خشتەی ٦: دابەشکردنی هەڵسوکەوتی سیا�سی-هەڵبژاردن لە نموونەی ئاماری و ئەنجامە 

فەرمیەکانی هەڵبژاردنی ٢٠17
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باوەڕپێوەری نموونەی کێشکراوە
دەتوانرێ  وا  ڕێبازەکانی  لە  یەکێک 

متمانە  ئاستی  لەو،  وەرگرتن  کەڵک  بە 

گشتگیربوونی  و  کێشکراوە  نموونەی  بە 

لەیەکچوونی  ئاستی  هەڵسەنگێنرێت، 

لەگەڵ  کێشکراوە  نموونەی  ئەنجامەکانی 

دەرەکییەکانە. بەڵگە 
ئابووری  چاالکی  بارودۆخی   ٧ خشتەی 

لە  دامەزراو(  کەسانی  سەدی  )ڕێژەی 

بەراوردی  بە  کێشکراوەدا  نموونەی 

دوو  لەسەر  ئامانج  دانیشتووانی  لەگەڵ 

لە  دەدات.  نیشان  گوندیدا  و  شاری  ئاستی 

کەسانی  کێشکراوە  نموونەی  وا  کاتێکدا 

خۆی  لە  ساڵ   ١٩ سەروو  خوێندەواری 

کەسانی  هەم  کار،  هێزی  ئاماری  دەگرێت، 

نەخوێندەوار  هەمیش  و  خوێندەوار 

لەخۆی دەگرێت.

لە  کار  هیزی  ئاماری  ڕاپۆرتی  بەپێی 

دامەزرانی  ڕێژەی  ٢٠٢٠دا،  بەهاری 

شارییەکان  ناوچە  لە  خوێندەوار  کەسانی 

و  خوێندەوار  کەم  کەسانی  لە  زیاتر 

لەبەرچاوگرتنی  بە  بووە.  نەخوێندەوار 

بۆ  کار  بارودۆخی  کە  دەبینرێت  خاڵە،  ئەم 

داینشتووانی  لەگەڵ  کێشکراو  نموونەی 

یەکتر  پەسەندکراو  ئاستێکی  بە  ئامانج 

دەگرنەوە.

خشتەی 7: دابەشکردنی ڕێژەی کار لە نموونەی کێشکراو و ئاماری هێزی کار 

بە پێی شاری و گوندی

تاقیکردنەوەی  بۆ  دیکەوە  الیەکی  لە 

نموونەی  لە  ئەنجامەکان  متمانەی  ئاستی 

لە  وەرگرتن  کەڵک  بە  کێشکراودا،  ئاماری 

 matching( هاوتاییدا  نموونەگرتنی  ڕێبازی 

method( حیساباتی دووبارە و ئەنجامەکان 

بەراورد  پێشووەکان  دەستکەوتە  لەگەڵ 

نموونەیەکی  سەرەتا  ڕێبازەدا  لەم  کرا. 

وەاڵمدەر   ٢٠٠٠ بڕی  بە  هەڕەمەکی  ئاماری 

لە  )واتا  کۆتایی  ئاماری  نموونەی  گشتی  لە 

٣٩٩٨١ نموونە( دەرهێندراوە. 

جۆرێک  بە  هەڕەمەکییە  نموونە  ئەم 

شەش  گۆڕاوە  لەگەڵ  کە  دەرهێنراوە 



173

No.6, January 2023

)رەگەز،  ئامانج  دانیشتووانی  دانەییەکانی 

خوێندەواری،  ئاستی  تەمەن،  گرووپی 
شاری  ناوچە  پارێزگا،  دانیشتووانی  ڕێژەی 

و گوندییەکان، و هەڵسوکەوتی هەڵبژاردن( 

هاوسەنگ بن. 

بینرا  بەراوردکاری  لێکۆڵینەوەی  بە 

ڕاپرسییەکە  دەسکەوتەکانی  هەموو  کە 

لەگەڵ  نوێ،  هەڕەمەکی  نموونەی  بە 

کێشکراو  نموونەی  دەسکەوتەکانی 

ئەنجامەکان  جیاوازی  و  بوو  یەکگرتوو 

کەمتر لە ١٪ بوو.

ئەم  لەبەرچاوگرتنی  بە  و  گشتی  بە 

کێشکراو  نموونەی  کە  دەرکەوت  بەڵگانە، 
پێناسەکەری  قبووڵکراو،  ڕادەیەکی  تا 

)دانیشتووانی  ئامانج  دانیشتووانی 
خوێندەواری سەروو ١٩ ساڵ(ە و دەتوانرێ 

ئەنجامەکانی ئەو بە ئاستی هەڵەی وتراو بە 

زۆرینەیەکی گەورەی کۆمەڵگەی ئێران )واتا 

گەورەساڵی  دانیشتووانی  لە   ٪٨٥ نزیکەی 

واڵت( گشتگیر بکردرێت.
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کەسایەتی
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ئایەتوڵاڵ 
مەحمود هاشمی شاهرودی

عێراقییەكی ئێرانی لە خەونی ڕێبەریدا

کەسایەتییەکانی ئێران )٣(

ئەژی ئازاد ئەبوبەکر
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بەجێدەهێڵیت و سەرەتا بەرەو کوەیت و دواتر بۆ 

ئێران دەچێت. لە ئێران بریکاری گشتیی ئایەتوڵاڵ 

سەدر و نوێنەرایەتی ئەو لە الی ئایەتوڵاڵ خومەینی 

وەردەگرێت و دەبێتە ڕێکخەری پەیوەندییەکانیان 

بۆ گەیاندنی پەیام و ڕاسپاردەکانیان بۆ یەکتر. 

لە  و   ١٩٧٩ ساڵی  لە  شاهرودی  هاشمی 

تایبەتی  نووسراوی  بە  ساڵیدا   ٣١ تەمەنی 

وەردەگرێت.  ئیجتیهاد  مۆڵەتی  سەدر،  ئایەتوڵاڵ 

خوێندکارەکانی  باشترین  لە  بوو  یەکێک  ئەو 

سەدر كە خۆشەویستییەکی تایبەتی لە الی ئەم 

پەیدا  عێراق  شیعەکانی  گەورەیەی  مەرجەعە 

كردبوو، تا ئەو ڕادەیەی کە پەیوەندییەکی "باوک 

و کوڕ"ی لە نێوانیاندا هەبووە.

ئەنجومەنی بااڵی ئیسالمیی؛ پەلکێشان بۆ ناو 

سیاسەت

بۆ  شاهرودی  هاشمی  چوونی  پاش 

لە  زیاتر  سیاسییەكانی  چاالكییە  ئێران، 

لە  بوو  یەكێك  ئەو  دەسێنێت؛  پەرە  جاران 

شۆڕ�سی  بااڵی  ئەنجومەنی  دامەزرێنەرانی 

ئیسالمیی )مجلس األعلى للثورة اإلسالمية( كە 
بەرهەڵستكاری  ئیسالمی-سیاسیی  ڕێکخڕاوێکی 

حیزبە  كۆكەرەوەی  چەتری  و  بەعس  ڕژێمی 

منظمة  الدعوة،  )حزب  عێراق  ئیسالمییەكانی 

املسلمة،  الجماهیر  حركة  اإلسالمي،  العمل 

املثقفین  حركة  املجاهدين،  العلماء  جماعة 

الرساليین و حركة املجاهدين( بوو. لە یەكەمین 

كۆنگرەی ئەنجومەن لە شاری تاران و ڕێككەوتی 

ئایەتوڵاڵ سەید مەحمود هاشمی شاهرودی، 

ساڵی ١٩٤٨ لە شاری نەجەف و لە بنەماڵەیەکی 

ئایەتوڵاڵ  ناوی  بە  باوكی  لەدایكبووە؛  ئایینی 

لەدایكبووی  شاهرودی  حوسێنی  عەلی  سەید 

شارۆچكەی شاهرود سەر بە پارێزگای سمنان، 

حەوزەی  ناسراوەکانی  مامۆستا  لە  یەکێک 

عیلمییەی نەجەف بووە و دایکی خەڵکی الدێی 

کچی  و  باشوور  خۆراسانی  پارێزگاى  لە  سیدان 

سەید عەلی مەدەد موسەوی هاشمی شاهرودی، 

پیاوێکی ئایینی ناوچەکە بووە.

حەوزەی قوم؛ زەمینەی دەركەوتن

هاشمی شاهرودی پاش تەواوكردنی قۆناغی 

دەكاتە  ڕوو  ئایینی  خوێندنی  بۆ  سەرەتایی، 

حەوزەی نەجەف و بەشداریی وانەكانی ئایەتوڵاڵ 

محەمەد باقر سەدر، ئایەتوڵاڵ ڕوحەاڵ خومەینی 

پێیەی  بەو  ئایەتوڵاڵ خویی دەكات.  و هەوروەها 

و  فیقهی  بابەتە  تایبەتی  نووسەری  باوکی،  کە 

ئوسوڵییەکانى ئایەتوڵاڵ خویی بووە، ئەمە دەبێتە 

پێگەیەکی  شاهرودی  هاشمی  كە  زەمینەیەك 

باش لە الی مەرجەعەکانى نەجەف وەکو خویی 

و سەدر دەستەبەر بكات.

پاش  كە  خۆپێشاندانانەی  ئەو  ئەنجامی  لە 

عێراق  شارێکی  چەند  لە   ١٩٧٩ ئێران  شۆڕ�سی 

هاشمی  بەڕێوەچوو،  نەجەف  لە  بەتایبەتی  و 

شاهرودی بە تۆمەتی هاندانی خەڵک، لە الیەن 

بۆ دەردەچێت.  ڕژێمی بەعسەوە فەرمانی گرتنی 

عێراق  سەدر،  ئایەتوڵاڵ  پێشنیاری  لەسەر  بۆیە 
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شاهرودی  هاشمی  ئایەتوڵاڵ   ،١٩٨٢/١١/١٧

وەک سەرۆکی حیزب و ئایەتوڵاڵ محەمەد باقر 

حەکیم وەک وتەبێژی ئەنجومەن دیاریکران.

سەرەتای  لە  هەر  ئەنجومەنە  ئەم 

ئایەتوڵاڵ  لە  ڕاستەوخۆ  دامەزراندنییەوە 

سیاسەتەکانى  ئاڕاستەی  خومەینییەوە 

وەردەگرت و لە الیەن سوپای پاسدارانی ئێرانەوە 

دەکرد.  ئەندامەکانی  بە  سەربازییان  ڕاهێنانی 

سەرۆکی  کە  کاتەی  ئەو  تا  شاهرودی  هاشمی 

بەو  بوو،  ئیسالمیی  شۆڕ�سی  بااڵی  ئەنجومەنی 

جەختی  لەدایکببوو  نەجەف  لە  کە  پێیەی 

لەسەر عەرەببوونی خۆی دەکردەوە، بە "محمود 

الهاشمی" ناسراو بوو، بەاڵم لە دوای کۆچی دوایی 

ئایەتوڵاڵ خومەینی، ئێرانی بوونەکەی بەرجەستە 
بۆی  باوکی  لە  کە  شاهرودی  پاشگری  و  بوو 

"هاشمی  بە  بوو  لکێنراو  ناوەکەی  به  مابووەوە 

شاهرودی" و چەند ساڵێکی خایاند تاوەکو توانی 

بە فارسییەکی ڕەوان قسە بکات.

لە  خوول  چوار  پاش  ئەمەشدا  لەگەڵ 

لە  شاهرودی  هاشمی  پێگەی  سەرۆكایەتی، 

دەبێت،  الواز  ئیسالمیی  بااڵی  ئەنجومەنی 

ئاواتەکانی  و  بمێنێتەوە  ئێران  لە  بڕیاریدا  بۆیە 

باقر  محەمەد  بەپێچەوانەی  بهێنێتەدی،  لەوێ 

حەکیم کە بۆ عێراق گەڕایەوە. 

مانەوە لە ئێران؛ متمانەپێكراوی ڕێبەر

هەر لە سەرەتای دامەزراندنی ئەنجومەنی 

شاهرودی  هاشمی  ئیسالمییەوە،  بااڵی 

سەید  ئایەتوڵاڵ  لەگەڵ  بەهێزی  پەیوەندییەکی 

ئەمەش  هەر  و  دروستکرد  خامەنەیی  عەلی 

ئێران،  ڕێبەری  فەرمانەکانی  هۆی  بە  وایکرد 

بااڵکانی  ئەنجومەنە  سەرجەم  لە  شاهرودی 

ئێران بەشداری هەبێت و تەنانەت سەرۆکایەتی 

لەوانەی  بوو  یەکێک  شاهرودی  هاشمی  بکات. 

و  "مەرجەعییەت"  لە  تەواوی  پشتگیریی  کە 

"ڕێبەرایەتى" ئایەتوڵاڵ خامەنەیی کرد، ئەمەش 

زیاتر شاهرودی وەک کەسێکی متمانەپێکراو لە 

ڕیبەری ئێران نزیک کردەوە کە دەرئەنجامەکەی 

بەرزبوونەوەی ڕکێفی سیا�سی لە دواڕۆژدا بوو. 

بە   ١٩٩٤ ساڵی  لە  شاهرودی  هاشمی 

ئەندامی  وەک  خامەنەیی  ئایەتوڵاڵ  فەرمانی 

)شورای  دەستوور  پاسەوانی  ئەنجومەنی 

لە  و  پێنج ساڵ  بوو. دوای  نگهبان( دەستبەکار 

١٩٩٩ بە بڕیارێکی تری ڕێبەری ئێران، شاهرودی 
کۆماری  پۆستەکانی  هەستیارترین  لە  یەکێک 

"دەزگای  سەرۆکی  بە  و  وەرگرت  ئیسالمیی 

بۆ  و  خوول  دوو  و  دەستنیشانکرا  دادوەری" 

ماوەی دە ساڵ لەم پۆستە مایەوە. دوای کۆتایی 

هاتنی ئەرکەکانی لە دەزگای دادوەری، شاهرودی 

دیاریکردنی  ئەنجومەنی  ئەندامی  بووە 

تشخیص  )شورای  ڕژێم  بەرژەوەندییەکانی 

ئەنجومەنی  هەروەها  نظام(،  مصلحت 

پاسەوانی دەستور )شورای نگهبان(.  

هاشمی شاهرودی لە ساڵی ٢٠١١ پۆستێکی 

بااڵی  لیژنەی  سەرۆكایەتی  و  وەرگرت  جیاوازی 

پەیوەندی  ڕێکخستنی  و  کێشەکان  چارەسەری 
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عالی  )هیئت  ئێرانی  دەسەاڵتەکەی  �سێ  نێوان 

سه گانه(  قوای  ڕوابط  تنظیم  و  اختالف  حل 

شاهرودی،  هاشمی  پۆستی  دوایین  سپێردرا.  پێ 

دیاریکردنی  ئەنجومەنی  سەرۆکایەتی 

بەرژەوەندییەکانی ڕژێم بوو )٢٠١٧(. ئەمە جیا 

لەوەی كە بۆ ماوەی �سێ خوول، لە ساڵی ١٩٩٨-

ەوە تاوەکو کۆچی دوایی، وەک نوێنەری پارێزگای 

خۆراسان، ئەندام و ماوەیەک جێگری سەرۆکی 

ئەنجومەنی شارەزایانی ڕێبەری )شورای خبرگان 

ڕهبری( بووە.

لە چەندین  لەمانە هاشمی شاهرودی  جیا 

ئەنجومەن و کۆمەڵەی تردا بەشداربووە وەک: 

عیلمییەی  حەوزەی  مامۆستایانی  کۆمەڵەی 

حەوزە،  سیاسەتڕێژی  بااڵی  ئەنجونی  قوم، 

کۆمەڵەی جیهانیی ئالوبەیت، کۆمەڵەی تەقریب 

فیقهی  ئینسکلۆپیدیای  و  ئیسالمی  مەزاهیبی 

ئیسالمی.

فەقیهێكی بەتوانا لە سێبەری سیاسەت

لەسەر  کە  بابەتانەی  ئەم  سەرجەم  لە 

هاشمی  کە  کراوە  بەوە  ئاماژە  نووسراوە،  ژیانی 

شاهرودی لە ڕووی زانستی فیقهی و ئوسوڵەوە 
خۆی  بوارەکەی  نموونەیی  و  شارەزا  کەسایەتی 

و  مامۆستا  ستای�سی  و  هاندان  بەردەوام  بووە، 

خوێدا  بەدوای  تری  ئایینی  زانایانی  و  خوێندکار 

هێناوە و وانەکانی ئەو بەردەوام جێگەی سەرنج 

جیا  بوو.  حەوزە  خوێندکارەکانی  گرنگیدانی  و 

لە  و  نەجەف  مەرجەعەکانی  ستایشەکانی  لە 

ئایەتوڵاڵ  سەدر،  ئایەتوڵاڵ  هەموویانەوە  پێش 

و  ستایشکەرانی  لە  بووە  یەکێک  خومەینیش 

داوای لێکردووە سەرباری ئەرکەکانی تری، لەسەر 

وانەوتنەوە لە حەوزەی قوم بەردەوام بێت. 

هاشمی  بەرزەی  پێگە  ئەم  سەرەڕای   

بەاڵم  نموونەیی،  فەقیهێکی  وەک  شاهرودی 

شاهرودی  خەونەكانی  و  تەماح  پێدەچوو 

هەر  بووبێت،  حەوزە  و  فیقه  دەرەوەی  لە 

شاهرودی  سیاسییەکەی  سیما  دواجار  بۆیە 

حەوزەوییەکەی.  و  ئایینی  سیما  لە  بوو  زاڵتر 

نیشتەجێی  ئایینی  زانای  کەدیوەر،  موحسین 

-١٩٨٨ ساڵێک  ماوەی  بۆ  کە  ئێران  دەرەوەی 

شاهرودی  دەرەکییەکای  وانە  لە   ١٩٨٩

شاهرودی  ئەگەر  پێیوایە  کردبوو،  بەشداری 

نەهاتایەتە ناو گۆڕەپانی سیاسەتەوە، دەیتوانی 

و  زیاتر  گەشەی  ئوسوڵدا  و  فیقھ  بواری  لە 

کە  دیاربوو  بەاڵم  بکردایە،  باشتری  خزمەتی 

نەدەبرد.  بەسەر  لە حەوزەدا  کاتەکانی  زۆربەی 

ڕۆژنامەنووس  و  نووسەر  خەدیر،  مێهردادی 

پێیوایە کە ئایەتوڵاڵ شاهرودی زیاتر "کەسێکى 

سیاسەت  كە  سیا�سی"  نەک  بوو  فەقیھ 
سێبەری  ژێر  خستبووە  فیقهییەکەی  الیەنە 

مەجالی  پێویست  وەکو  نەیهێشت  و  خۆی 

ئایەتوڵاڵ  هەبێت.  بوارەدا  لەم  دەرکەوتنی 

نامەیەكی  لە  داماد  موحەقێق  مستەفا  سەید 

سەبارەت  شاهرودی  هاشمی  بۆ  ڕەخنەگرانە 

لەگەڵ  دادوەری  دەزگای  مامەڵەی  شێوازی  بە 

سەرۆککۆماریی  هەڵبژاردنی  ناڕەزایەتییەکانی 
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٢٠٠٩، بە حەسرەتەوە پێی دەڵێت: "خۆزگە لە 

وانەوتنەوە  لە  و  دەمایتەوە  عیلمییە  حەوزەی 

کاتێک  هیچ  و  دەبوویت  بەردەوام  توێژینەوە  و 

نەدەهاتیتە ناو ئەم گێژاوە هەستیارەوە".

ڕێبازی سیا�سی؛ ئوسوڵگەرایەكی میانەڕەو

دابەشکارییە  لە  شاهرودی  هاشمی 

خانەی  دەچووە  ئێراندا  سیاسیەکەی 

ئەندامێکی  ئوسوڵگەراکانەوە؛ هەرچەندە وەک 

قوم،  حەوزەی  مامۆستایانی  کۆمەڵەی  دیاری 

لە  بوو  نەژاد  ئەحمەدی  مەحمود  پشتیوانی 

هەڵبژاردنەکانی سەرۆککۆمار و دواتر لە ماوەی 

سەرۆکایەتی لە دەزگای دادوەریدا پەیوەندییەکی 

ئەحمەدی  بە  نزیک  کەسانی  لەگەڵ  بەهێزی 

کەسانێک  بەڕای  بەاڵم  دروستکردبوو،  نەژاد 

"ئایەتوڵاڵ  نوری:  ناتیق  ئەكبەر  عەلی  وەک 

بەشێک  نە  شاهرودی  هاشمی  مەحمود  سەید 

بووە لە باڵی ڕاست و نە چەپ و نە سەر بە هیچ 

فراکسیۆنێک بووە". بە بڕوای عەلی ئەفشاری، 

چوارچێوەی  لە  شاهرودی  سیا�سی،  ڕاڤەکاری 

ڕێژەیی  سەربەخۆییەکی  ئوسوڵگەراکاندا، 

هەبووە و بە هۆی پێگە و پلەی بااڵی فیقهییەوە، 

ناوەندەکانی  نفوزی  لە  ڕادەیەک  تا  توانیبووی 

دەسەاڵت بەدوور بێت. هەر ئەمەش وایکردبوو 

هاشمی  ڕیفۆرمخوازەکان  لە  بەشێک  کە 

میانەڕەو"  "ئوسوڵگەراییەکی  بە  شاهرودی 

سەرۆکایەتی  پۆستی  وەرگرتنی  و  ببەن  ناو 

نیزام  بەرژەوەنییەکانی  دیاریکردنی  ئەنجومەنی 

لە دوای نەمانی ئایەتوڵاڵ هاشمی ڕەفسەنجانی 

بە هەنگاوێکی ئەرێنی بزانن. 

هاشمی  پەیوەندی  ئەمەشدا  لەگەڵ 

ماوەی  لە  ڕیفۆرمخوازەکان  لەگەڵ  شاهرودی 

لە  دادوەری  دەزگای  بۆ  سەرۆکایەتییەکەی 

لەگەڵ  ناکۆکییەکانی  و  نەبوو  باشدا  ئاستێکی 

ڕۆژبەڕۆژ  ڕیفۆرمخوازەکان  دەوڵەتی  سەرۆکی 

هاتنی  کۆتایی  بە  بەاڵم  دەسەند.  پەرەی  زیاتر 
هاتووچۆی  نەژاد،  ئەحمەدی  سەرۆككۆماریی 

میانەڕەوەکان  و  ڕ  یفۆرمخواز  الیەنە  لەگەڵ 

بەشێوەیەکی  بوویەوە.  ئاساییی  ڕادەیەک  تا 

شاهرودی  هاشمی  بەتینی  پەیوەندی  گشتی 

دیارەکانی  کەسایەتییە  و  ئێران  ڕێبەری  لەگەڵ 

هەمانکاتدا  لە  و  الیەک  لە  ئوسوڵگەراكان 

لەگەڵ کەسانی وەک هاشمی  با�سی  پەیوەندیی 

لە  خومەینی  حەسەن  سەید  و  ڕەفسەنجانی 

شاهرودی  بە  تایبەتی  پێگەیەکی  ترەوە،  الیەکی 

ئایەتوڵاڵ  ئەگەرچی هاوشێوەی  بەخشیبوو، كە 

دەرکردبوو،  میانەڕەو  بە  ناوی  ڕەفسەنجانی 
تەشەری  و  تانە  بەر  نەکەوتە  ئەو  وەک  بەاڵم 

پێگەی  کە  ڕادەیەی  ئەو  تا  دیاریکراو  الیەنێکی 

سیا�سی الواز ببێت.

خەونی ڕێبەری؛ سەودای نەهاتەدی 

پلەوپایەی  بەردەوامەکانی  هەڵکشانە 

و  ئایینی  گرنگە  ناوەندە  لە  شاهرودی  سیا�سی 

بیروبۆچوونەکان  هاوتەریبیی  سیاسییەکان، 

هاوسەنگی  خامەنەیی،  ئایەتوڵاڵ  لەگەڵ 
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پەیوندییەکان لەگەڵ دوو بەرە سەرەکییەکەی 

ئەنجومەنی  لە  ئەندامێتی  هەروەها  و  ئێران 

سەرەکی  ئەرکێکی  کە  ڕێبەری  شارەزایانی 

وای  بوو،  ئێران  داهاتووی  ڕێبەری  دیاریکردنی 

نەخۆ�سی  دەرکەوتنی  دوای  لە  کە  کردبوو 

ئایەتوڵاڵ خامەنەیی لە ساڵی ٢٠١٤ و هاتنەگۆڕی 

ڕژێم،  داهاتووی  ڕێبەری  و  جێنشینی  بابەتی 

ناوی هاشمی شاهرودی وەک کاندیدێکی بەهێز 

بێتە بەر  ئێران  بۆ ڕێبەرایەتی كۆماری ئیسالمیی 

باسەکان. 

هاشمی  بەختی  کە  كەسانەی  لەو  بەشێک 

شاهرودیان بۆ ڕێبەڕێتی زیاتر لەوانی تر دەزانی، 

لە  هیچکام  کە  دەدا  خااڵنە  بەو  ئاماژەیان 

کاندیدەکانی تر متمانەی ڕێبەر، ناوبانگ، توانا 

ئاییندا  و  فیقھ  بواری  لە  ئەویان  لێهاتوویی  و 

سەرۆکایەتی  پێشینەی  هەروەها  نەبووە، 

ئەندامێتی  دادوەری،  وەك  گرنگی  دەزگایەكی 

تەنانەت  و  دەستوور  پاسەوانی  ئەنجومەنی  لە 

تەمەنی گونجاوی ئەو بە بەراورد بە کاندیدەکانی 

تایبەتمەندیانە بوون کە هەلی ڕێبەریی  تر، لەو 

هاشمی شاهرودیان بەرز کردبووەوە.

ڕێككەوتی  لە  شاهرودی  هاشمی 
٢٠١٨/١٢/٢٥ و لە تەمەنی ۷۰ ساڵیدا بە هۆی 

لە  خەونی  دوایین  و  دوایی كرد  نەخۆ�سی كۆچی 

ئێران كە  ئیسالمیی  چوارچێوەی ڕژێمی كۆماری 

گەیشتن بە ڕێبەرێتی بوو، نەهاتە دی. ئایەتوڵاڵ 

ئایەتواڵ  سەرەخۆشیدا،  پەیامی  لە  خامەنەیی 

گەورە"  "مامۆستایەكی  بە  شاهرودی  هاشمی 

"كارگوزارێكی  و  قوم  عیلمییەی  حەوزی  لە 

بەوەفا"ی ڕژێمی كۆماری ئیسالمیی ئێران وەسف 

كرد.

سەرچاوەكان
شاهرودی  هاشمی  محمود  سید  هللا  آیت  انتریتی  پایگاه   -

http://www.hashemishahroudi. "زندگینامه"؛   ،)٢٠٢٢(

.١/org/fa/page

- گفت وگوی محمدرضا کائینی با آیت هللا هاشمی شاهرودی، 

ماهنامه »شاهد یاران« شماره ١٨، اردیبهشت ١٣٨٦.

از  بی بی �سی فار�سی )١٣٩٧/٩/٣(، "هاشمی شاهرودی؛   -

مصلحت  تشخیص  مجمع  ڕیاست  تا  خمینی  هللا  آیت  شاگردی 

٤٥٠٧٥٣٢٠-http://www.bbc.com/persian/iran نظام"؛

- الف )١٣٩٧/١٠/٣(، "حکم های ڕهبر انقالب برای آیت هللا 

.٣٩٧١٠٠٣٢٢٣/https://www.alef.ir/news شاهرودی"، 

.html

نوگرا"؛  فقیه  "فقدان   ،)١٣٩٧/١٠/٤( ایران  روزنامه   -

شماره ٦٩٥٧.

فقاهت  بر  "سیاست   ،)١٣٩٧/١٠/٤( خدیر  مهرداد   -

https://www.isna.ir/ انداخت"،  سایه  شاهرودی  هاشمی 

./٩٧١٠٠٤٠٢١٦٣/news

- علی افشاری )١٣٩٧/١٠/٤(، "هاشمی شاهرودی، منتظر 

https://www.radiofarda.com/a/hashemi- ناکام"؛  الوالیت 

.html.٢٩٦٧٥٦٦٢/shahroudi-dead-velayat
- خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )١٣٩٧/١٠/٣(، "مروری 

http://www. شاهرودی"،   هاشمی  هللا  آیت  مرحوم  زندگی  بر 

٨٣١٤٦٢٢٣/irna.ir/fa/News

- اثیر الشرع )٢٠١٨/٣/٧(، “املجلس األعلى للثورة اإلسالمية 

.shorturl.at/iQVفي العراق” من التأسيس إلى التصحيح"، ٥٧

,ظروف  األعلى  "املجلـس   ،)٢٠١٩/٧/٧( الحكیم  أكرم   -

http://burathanews.com/ ،")١( الواقع والطموح   , التأسيس 

.٣٥٣١٧٤/arabic/studies

شاهرودی،  "هاشمی   ،)١٣٩٧/١٠/٤( كدیور  محسن   -

https://kadivar. ناکام"،  سیاست  مذبح  در  فقاهت 

./١٦٨١٥/com
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یاخیبووانی ئامانجخواز؛ 
بێئاكامیی چەپ لە ئێران

و  مێژووناس  نووسینی  لە  كتێبە  ئەم 
توێژەری  و  ئەنسرۆپۆلیژست  لێكۆڵیاری 

ئەكادیمیست "مازیار بێهروز"ە، كە لە بنچینەدا 

زمانی  بە  دكتۆراكەی  تێزی  بنەمای  لەسەر 

لە ساڵی ١٩٩٩نووسیویەتی، دواتر  و  ئینگلیزی 

بە  پەرتەوی  مەهدی  الیەن  لە   ٢٠٠١ ساڵی  لە 

ناكامی چپ  آرمانخواه؛  ناونیشانی "شورشیان 

لە  وەرگێڕدراوە،  فار�سی  زمانی  بۆ  ایران"  در 

دوو توێی )٣٦٨( الپەڕەدا باڵوبۆتەوە، دواجار 

لەالیەن  چاپ(  )كۆتا  حەڤدەیەم  چاپی  بە 

تاران  لە  لە ساڵی ٢٠٢١  "دەزگای ققنوس"، 

لە چاپ دراوەتەوە.

تاران  لە   ١٩٥٨ ساڵی  بێهروز؛  مازیار 

سیاسیی  مانۆڕی  بەهۆی  لەدایكبووە، 

لەنێو  بێهروز(  )جیهانگیر  باوكی  حیزبی  و 

شەیدای  تودەدا،  حیزبی  ڕێكخستەكانی 

مێژوویی  و  ڕۆژنامەوانیی  لێكۆڵینەوەی 

و  كۆمەاڵیەتیی  سیاسیی،  بوارەكانی  لە 

ئامادەكردن: وەرزنامەی ئێراننا�سی
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و  ئۆكتۆبەر  شۆڕ�سی  بنەماكانی  بە  دەبێـت 

لێكەوتەكانی؟ 

ئەوە  نووسەر  كتێبەكەدا،  پێشەكی  لە 

دەخاتەڕوو كە مەبەستی لە دانانی ئەم كتێبە، 
مێژووی  بۆ  نییە  وەسفیی  بابەتگەلێكی  تەنها  بە 

پارت و ڕێكخراوە چەپ و ماركسییەكانی ئێران، 

بارەی  لە  بنكۆڵكارییە  توێژینەوەیەكی  بەڵكو 

ماركسییزم  كاركردنی  ستراكچەری  و  پێكهاتن 

خستنەسەر  تیشك  هەروەها  ئێران،  لە 

یاخیبووانی  شكستی  و  داڕمان  فاكتەرەكانی 

ئێران،  ماركسییەكانی  بزووتنەوە  و  چەپ 

چەپەكان  ڕێكخراوە  و  پارت  ڕۆڵی  بە  پاڵپشت 

بزاڤی  مێژوویی  دروستكردنی  و  ڕووداوسازیی  لە 

پاڵپشت  ئەویش  ئێراندا،  لە  بەگشتی  چەپ 
مێژووی  لە  بەشێك  خستنەسەر  تیشك  بە 

چەقی  ماوەیەدا  لەو  کە  ئێران،  هاوچەرخی 

لەم  جیاجیاكان،  ئاڕاستە  و  ڕەوت  ملمالنێی 

چەپ  بزاڤی  پێیوایە  نووسەر  ڕوانگەیەوە، 

لە  ئێران  وەك  واڵتێكی  لە  و  �سێ  جیهانی  لەنێو 

بە  پەیوەستە  كردارییەوە،  و  مێژوویی  ڕووی 

سۆسیالیستی  واتە  ستالین،  و  لینین  ئایدیای 

بەو  سۆڤییەت،  یەكێتی  و  دەسەاڵتخوازی 

لە  لەسەرەتاوە  هەر  ئێراندا  لە  چەپ  پێیەی 

ژێر  كەوتووەتە  كردارییەوە  و  فیكریی  ڕووی 

كاریگەرییەكانی سۆسیالیستی ڕوو�سی.

هەوڵی  نووسەر  كتێبەكەدا،  ناوەڕۆكی  لە 

شیكاریی  و  زانستی  میتۆدۆلۆژی  ڕێبازێكی  داوە 

پرۆسە  دۆكیۆمێنتكردنی  بە  بۆ  بکات،  پەیڕەو 

بە  بەاڵم  دەبێت،  ئێران  چەپی  بزاڤی  كولتووریی 

درێژەدان  بۆ  ساڵیدا   ١٦ تەمەنی  لە  و  زوویی 

لە  و  دەگرێتەبەر  تاراوگە  ڕێگەی  خوێندن  بە 
زانكۆی  لە  پاشان  دەگیرسێتەوە،  ئینگلتەرە 

"سانت ماری" بڕوانامەی بەكالۆریۆس لە مێژوو 

بەدەستدەهێنێت،  سیاسییەكان  زانستە  و 

دواتر دەچێتە ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا 

مۆدێرنی  مێژووی  لە  ماستەر  بڕوانامەی  و 

بەدەست  كالیفۆرنیا  زانكۆی  لە  ئەوروپا 

دكتۆرا  بڕوانامەی   ١٩٩٣ ساڵی  دەهێنێت، 

لە  ناوەڕاست  ڕۆژهەاڵتی  سیاسیی  مێژووی  لە 

لە  بەدەستهێناوە،  ئەنجلۆس  لۆس  زانكۆی 

لە  زانكۆیە  یاریدەدەری  مامۆستای  ئێستادا 

سانفرانسیسكۆ.

بنەڕەتدا لە شێوەی ڕاپۆرتێكی  لە  كتێبەكە 

دەربارەی  كۆمپاكت  و  دۆكیۆمێنتاریی 

بزاڤی ماركسیزمی  و  سەرهەڵدانی گوتاری چەپ 

تاوەكو   ١٣٢٠ سااڵنی  نێوان  ماوەی  لە  ئێرانە 

تیایدا  كە  )١٩٤١-١٩٨٣ز(،  ك   ١٣٦٢

مێژووییەكەی  ڕیشە  پانۆرامای  هەوڵدەدات 

بزوتنەوەی چەپ و ئامانجەكانی پەیدابوونی لە 

بخاتەڕوو،  زانستییەوە  بەڵگە  کۆمەڵێ  ڕێگەی 

پاشان  و  ڕسكاندن  هۆیەكانی  دەستنیشانی 

شانە  ئەڵقەو  و  كۆمۆنیزم  تەوژمی  فراوانبوونی 

ئەو  وەاڵمی  هاوكات  بكات،  باوەكان  ماركسییە 

و  سیاسیی  ژینگەی  بۆ  كە  بداتەوە،  پرسیارە 

كۆمەاڵیەتیی ئێران، لە ڕێگەی توێژی دەستەبژێر 

كاریگەر  خێراتر  و  زیاتر  الوان  هاندانی  بە  و  
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دەدات  حیزبە  ئەو  ناوخۆییەكانی  ملمالنێ 

و  ئەمریكا  كودەتاكەی  پاش  لە  تایبەت  بە 

ڕووداوەكانی ٢٨ی ئابی ١٩٥٣ بۆ گەڕاندنەوەی 

محەمەد ڕەزاشا بۆ ناوخۆی واڵت. 

بەناونیشانی  دووەمدا  بە�سی  لە 

و  توندوتیژی  چەقبەستوو،  و  "لەشکرکێ�سی 

 ،)١٩٧٠-١٩٧٩( نێوات  ماوەی  لە  سەرکوت" 
گوتاری  و  چەپ  نوێی  ڕێكخستنێكی  بۆ  هێما 

ماوییزم  فیكریی  بە  كاریگەر  پارتیزانی  ڕێبازی 

چریكی  "ڕێكخراوی  تایبەت  بە  دەكات، 

و  ڕێگە  تیایدا  كە   ، ئێران"  خەڵكی  فیدائییانی 

ئامانجەکانیان  پێشخستنی  بۆ  شێوازەکانیان 

تێیدا  پشكنین،  لێكۆڵینەوەو  بەر  دەخاتە 

فیدایی  "چریكی  ئەوەی  خراوەتەسەر  تیشك 

چەپئاژۆی  هێزێکى  وەک  ئێران"،  خەڵكی 

ئەزموونى  بە  و  ڕێکخراو  هاوکات  توندڕەو، 

سەردەمى شاهانشاهیی، کە زادەى بیرى چەپ 

و ئایدۆلۆژیایەکى هاوچەرخ و پێشکەوتووخواز 

قۆناغەى  ئەو  پێویستییەکانى  وەاڵمدەرەوەى  و 

مارکسییەکانى ئێران بوو، بەرئەنجامى نەبوونى 

ناوەندگەراییەکى  و  چەسپاو  پەیڕەوێکى 

بە�سی  لە  هەڵقورتاندن  خۆ  هاوکات  بەهێز، 

ڕێکخراوەیە  ئەم  ئێران،  ڕووداوەکانى  زۆری 
ڕووبەڕووى  تر  هێزێکى  هەر  لە  زیاتر  ڕێژەی  بە 

لێکترازان و پارچەبوون کردۆتەوە، بەم هۆیەوە 

لە  ڕێكخراوەیی  و  فیكریی  كەرتبوونی  بەزوویی 

"کەمینە"  بۆ  دابەشبوون  و  ڕوویداوە  نێویاندا 

قەبارەى  و  سەنگ  ئەمەش  هەر  "زۆرینە"،  و 

و  هەوراز  ئەو  و  چەپ  بزاڤی  مێژووییەكەی 

نشێویانەی لە چوارچێوەی مێژووی هاوچەرخی 

تایبەتمەندی  بۆیە  هەر  ڕوویانداوە،  ئێراندا 

هاوشێوەكانی  بەرهەمە  بە  بەراورد  كتێبەكە، 

و  شیكاریی  "توێژینەوەیەكی  لە:  بریتییە 

ئێران،  كۆمۆنیزمی  و  چەپ  بزاڤی  لە  ڕەخنەیی 

و  بچووك  چەپە  دەستە  و  گرووپ  دەرخستنی 

كالسییەكیەكانی  ڕەوتە  پاڵ  لە  ناوەندییەكان 

هەرەسهێنان  فاكتەرەكانی  شیكاركردنی  چەپ، 

و شكست".

كتێبەكە بەشێوەیەكی بنچینەیی �سێ قۆناغی 

سااڵنی  ماوەی  لە  ئێران  ماركسییستەكانی 

سەرەكیدا  بە�سی  چوار  بەسەر   ١٩٦٣-  ١٩٤١

بەناونیشانی  یەکەم:  بە�سی  دەكات،  دابەش 

"شکست و بوژانەوە" شکستی گەورەی چەپ" 

بەشە  ئەم   ،)١٩٥٣-١٩٧٠( سااڵنی  نێوان  لە 

دروستبوونی  لە  لێکۆڵینەوە  بۆ  تەرخانکراوە 

"حیزبی تودە" و گرنگترین چاالكییە سیاسیی و 

كۆمەاڵیەتییەكانی، وەک بەهێزترین ڕێکخراوەی 

بەیداخى  بەرزکردنەوەى  بە  کە  جەماوەریی، 

خەبات و ڕیفۆرمى کۆمەاڵیەتى وەک پشتوپەناى 

مارکسیزم  لەمەوە  بەدیارکەوت،  ڕەنجبەران 
بووە دیاردەیەکی نوێ و سۆسیالیزم بووە گوتارى 

زاڵ، ئەڵقەو ڕێکخراوە چەپەکان وەک ئۆرگانێکی 

دیموکراتخواز، ڕادیکاڵ، شۆڕشگێڕو نمایندەى 

لەناو  ئەمانەش  دەردەکەوتن،  زەحمەتکێشان 

گەورەى  دەنگدانەوەیەكی  کورددا  گەنجانی 

كێشەو  گرنگترین  لە  سەرنج  پاشان  هەبوو، 
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ئاستی  داکشاندۆتە  ترۆپکەوە  لە  هێزەى  ئەم 

ڕێکخراوێکى بچووک.

ناونیشانی  بە  سێیەمدا،  بە�سی  لە   

سااڵنی  نێوان  لە  مەرگ"  سەمای  "شۆڕش: 

ڕێکخراوە  چاالکییەکانی   ،)١٩٧٩-١٩٨٣(

چریكی  و  تودە  حیزبی  وەک  مارکسییستەکانی 

الیەنی  و  هێز  هەندێك  و  خەڵك  فیداییانی 

دامەزراندنی  و  شۆڕش  سەروەختی  لە  چەپ 

دەستنیشانی  باسکراوە،  ئیسالمییدا  کۆماری 

هەڵە  و  ڕێكخراوەیی  ژیانی  كەموكووڕییەكانی 

دەكات،  كردارییەكانیان  و  فیكریی  و  تیۆریی 

و  بەردەوام  پاشەكشەی  دەخاتەسەر  دەست 

یەك لە دوایەكی ئەو هێزانە بەرامبەر سیستەمی 

ڕۆحانی لە ئێراندا.

لە بە�سی چوارەم و لەژێر ناونیشانی "بۆچی 

کردووە  ئەوە  بۆ  شیکاری  نووسەر  شکست؟"، 

ئەو  درێژایی  بە  چەپ"  "بزووتنەوەی  بۆچی  کە 

جێگەیەکی  و  بنکە  نەیتوانی  مێژووییە  ماوە 

هەبێـت،  ئێراندا  کۆمەڵگەی  لە  هەمیشەیی 

داڕمانی  هۆیەكانی  شیکردنەوەی  لە  پاشان 

چ  ئێراندا  لە  ماركسیزم  و  چەپ  ئایدۆلۆیای 
هۆکاری  چۆنێتی،   یان  چەندێتی  ڕووی  لە 

شکست و پاشەكشەی بەردەوامی بزووتنەوەی 

�سێ  بۆ  دەكات  دابەش  ئێراندا  لە  چەپگەرایی 

هۆكاری بنەڕەتی، ئەوانیش: 

بە  پەیوەندییدارە  کە  گشتی:  فاكتەری 

ئینتەرناسیۆنالیزم  و  نێونەتەوەیی  هەلومەرجی 

چەپ  دونیای  بنەڕەتیی  پاشەكشەی  و 

و  ڕێکخراو  تەواوی   لەسەر  كاریگەریی  كە 

دابەش  ئەوانیش  هەبووە،   چەپەکان  گروپە 

جوگرافیای  لەوانە:  هۆیەك  چەند  بۆ  دەكات 

توێژە  دابەشبوونی  و  چین  بونیادی  سیا�سی، 
سەركوتكاری  ئێران،  لە  كۆمەاڵیەتییەكان 

و  تێنەگەیشتن  حكومەت،  دڕندانەی 

داینامیكییەتی  لەگەڵ  خۆنەگونجاندن 

هەڵوێستی  ئێران،  کۆمەڵگەی  ناوخۆیی 

دوای  لە  ئەمەریکا  دژە  و  ڕۆژئاوا  دژە  ڕادیکاڵی 

لە  پیالنگێڕی"  "تێوری  بەكارهێنانی  شۆڕش، 

گوتار،  الوازیی  یەكتر،  بە  دژ  چەپەكان  الیەن 

و  دابەشبوون  فریوخواردن،  و  نواندن  نەرمی 

بەرژەوەندیخوازیی.

پەیوەستبوون  کە  تایبەتەکان:  فاکتەرە 

مارکسییست،  ڕێکخراوی  و  پارت  هەندێک  بە 

لەوانە: یەكەم؛ پەیوەندیی، وابەستیی و ملدان 

بە كۆمۆنیزمی جیهانی )لە سۆڤیەتەوە بۆ چین و 

ئەلبانیا(. دووەم؛ الوازی تیۆری و بایەخنەدانی 

وەك پێویست بە تێوری خەبات.

فاکتەرە پێکهاتەییەکان: كە خۆی لە چەند 

لە  یەكەم؛ شكستهێنان  الیەنێكدا دەبینێتەوە، 

بواری دامەزراندنی پەیوەندی و ڕاکێشانی چینی 

کرێکار و جەماوەر. دووەم؛ ستالینیزم، پەتایەكی 

باو زۆرینەی ڕەهای گرووپە مارکسییستییەکانی 

پابەندبوون  و  باوەڕ  نەبوونی  لەگەڵ  ئێران، 

میتۆدی  بەکارهێنانی  و  دیموکرا�سی  بە 

ژیانی  پەیوەندییەکانی  لە  نادیموکرا�سی 

ڕێكخراوەییدا.
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چەمکناسی
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شۆڕشی كولتووریی

)انقالب فرهنگی(

چــــــەمکناســـــــی

هەورامان فەریق

كۆمسیۆنی  بۆ  دیاریكراو  پێناسەیەكی 

شۆڕ�سی كولتووریی )ستاد انقالب فرهنگی( 

پەیوەندی  بەشێكی  نەكراوە.  ئێراندا  لە 

و  هەستیار  قۆناغێكی  لە  كە  هەیە  بەوەوە 

١٩٧٩دا  شۆڕش  سەروبەندی  تەمومژاوی 

قووڵ  ملمالنێیەكی  بەرهەمی  و  پێكهێنراوە 

كە  كەسانەی  ئەو  هەروەها  ئاڵۆزە.  و 

دەستنیشانكراوانی  یان  دامەزرێنەران 

و  بۆچوون  بوون،  كۆمسیۆنەكە  یەكەمی 

بە  سەبارەت  یەكدەستیان  جیهانبینییەكی 

نەبوو.  كۆمسیۆنەكە  ئەركەكانی  و  ئامانج 

بەاڵم بۆ ئەوەی لە ڕەگوڕیشەی كۆمسیۆنی 

ڕەنگە  تێبگەین  كولتووریی  شۆڕ�سی 

ئامانجەكانی  لە  تێگەیشتن  ڕێگە  باشترین 

بێت.  كۆمسیۆنەكە 

یەكالبوونەوەی  شۆڕش  دوای  لە 

كە  ئیسالمیی،  حكومەتێكی  بۆ  دەسەاڵت 

و  ئایینی  شۆڕشگێڕانەی  گوتاری  هەڵگری 

ڕۆژئاوا  باوەكانی  گوتارە  بە  دژ  كولتووری 

ئیسالمی  دەزگای  و  ڕێكخرا  چەندین  بوو، 

"شۆڕ�سی  گوتاری  باڵوكردنەوەی  بۆ 

لەنێو  بنەماكانی  جێگیركردنی  و  ئیسالمیی" 
توێژی  بەتایبەتی  و  ئێران  كۆمەڵگەی 

دامەزراوە  بوون.  دەستبەكار  گەنجان 

ئێران  ناوچەكانی  لەسەرجەم  ئایینییەكان 

تۆڕی چاالكی و بانگەشەكانیان باڵوكردەوە 

ئێران  كۆمەڵگەی  كە  هیوایەی  بەو 

نوێیەكانی  گوتارە  ئاڕاستەی  بە  بەتەواوی 

دێرینەكەی  ئاواتە  و  بكەن  ئاشنا  شۆڕش 

حكومەتێكی  بونیادنانی  لە  شۆڕشگێڕان 

ئەمەش  بۆ  دی.  بهێننە  ئیسالمی-شیعی 

الیەن  لە  كۆمسیۆنێك  هەبوونی  پێویستیی 
بەتایبەتی ڕێبەری  سەركردەكانی شۆڕشەوە 

و  ترس  هەموو  بەو  كۆتاییهێنان  بۆ  شۆڕش 

مشتومڕ  ئەو  و  رۆژئاوایی  هزری  لە  لەرزە 

و  كۆمەڵگە  تێکڕای  كە  ئاڵۆزانەی  و 

چەپ  بۆ  ڕاستەوە  لە  جیاجیاكانی  ڕەوتە 

گەیشتن  بووبوویەوە.  یەكال  گرتبوویەوە، 

و  دەینواند  ئەستەم  زۆر  ئامانجەش  بەم 

مۆدێرنیتە  نێوان  دژیەكی  هەنووكەش  تا 
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و  فیقهـ  سیكۆالریزم،  و  ئایین  نەریت،  و 

هەموویانەوە  سەروو  لە  و  شەریعەت 

دژیەكییانەی  ئەو  زانست  و  ئایین  ملمالنێی 

ئێرانی  كۆمەڵگەی  كە  مۆدێرنن  جیهانی 

دەناڵێنێت.  بەدەستییەوە 

گەالنی  شۆڕ�سی  سەرهەڵدانی  بە 

كولتــــــــووریش  شۆڕ�سی  قۆناغی  ئێران 

شۆڕشە  لە  زۆرێك  وەك  پێكرد.  دەستی 

چاولێكردن  بە  ڕەنگە  و  ڕادیكاڵییەكان 

ساڵی  لە  چین   كولتووریی  شۆڕ�سی  لە 

كۆمۆنیست،  حزبی  ڕێبەرایەتی  بە   ١٩٦٦

ئیسالمیش  شۆڕ�سی  سەركردەكانی 

ئیسالمیزەكردنی  لە  بیریان  دەستبەجێ 

و  سیستەم  تێکڕای  گۆڕینی  و  شۆڕش 

بااڵ  خوێندنی  سیستەمی  بەدیاریكراوی 

گەڕانەوە  بە  و  مەبەستە  ئەم  بۆ  كردەوە. 

ئیسالمییەكانی  سەركردە  لێدوانەكانی  بۆ 

بە  سەبارەت  نەرێنی  ڕوانینێكی  شۆڕش 

لە  مرۆییەكان  زانستە  بەتایبەت  و  زانكۆ 

پێیان  كە  لەبەرئەوەی  زیاتر  بوو؛  ئارادا 

یان  رۆژئاوان  بەرهەمی  زانستانە  ئەم  وابوو 

بە رۆژئاوایی كراون.

ملمالنێكان هەر لە سەرەتای شۆڕشەوە 

بە ئامانجی پاكتاو یان پاككردنەوەی زانكۆ، 

و  مامۆستا  و  بااڵ  خوێندنی  پرۆگرامی 

فەرمانبەرانی شوێنە ئەكادیمییەكان دەستی 

كەسانێك  هەبوون  نێوەندەدا  لەم  پێكرد. 

بیست  ماوەی  بۆ  دەبێ  وابوو  پێیان  كە 

ساڵ دەرگای زانكۆكان دابخرێن، هەتاوەكو 

خوێندنی  سیستەمێكی  ماوەیەدا  لەو 

ئایینی  لەتەك  نەوەستێتەوە  دژ  كە  تۆكمە 

لە  بكرێت.  جێبەجێ  و  ڕەنگڕێژی  ئیسالمدا 

ملمالنێكان   ١٩٧٩-١٩٨٠ سااڵنی  ماوەی 

و  یار  بەریەككەوتنی  ئاستی  گەیشتە 

نموونە  بۆ  زانكۆكان.  پاككردنەوەی  نەیاری 

قوتابیانی  ڕووداوەكاندا  لە  یەكێك  لە 

پەیڕەوی هێڵی ئیمام لە تەورێز بەرەو بینای 

و  كارمەندەكان  و  ڕۆشتن  زانكۆ  ناوەندی 

دەرەوە  كردە  ناوەندەكەیان  كارگێڕی  ستافی 

شۆڕ�سی  كاتەی  ئەو  تا  ڕایانگەیاند  و 

لە  پاكسازی  و  نەكرێت  كولتووریی جێبەجێ 

زانستی  لیژنەی  ئەندامانی  قوتابیان،  ئاستی 
چۆڵ  شوێنە  ئەو  نەكرێت  كارمەندەكاندا  و 

دەوڵەتەوە  الیەن  لە  ڕووداوە  ئەم   . ناكەن 

تا  بەریەككەوتن  لێكرا.  گەرمی  پێشوازی 

مەشهەد،  زانكۆكانی  و  دەبوو  زیاتر  دەهات 

دیكەی  زانكۆیەكی  چەند  و  تاران  و  شیراز 

بەنی  كە  ئەوەی  گەیشتە  كار  گرتەوە. 

بوو  كۆمار  سەرۆك  ئەوكات  كە  سەدریش 

ئەو هەڵبەت هەستیارانە  بێتە سەر خەت. 

دەكرد  بابەتەدا  ئەم  لەگەڵ  مامەڵەی 

گونجاو  كاتەكەی  ڕەنگـــــە  كە  پێیوابوو  و 

نەبێت. 

كارەكتەر  لە  گروپێك  بەرامبەردا  لە 

یەكەم  دواتر  كە  شۆڕش،  ئەندامانی  و 

پێكهێنا،  كولتوورییان  شۆڕ�سی  كۆمسیۆنی 
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لەتەك  بەڵكو  داخستن  لە  حەزیان  نەك 

گرووپە  ئەم  بوون.  زانكۆكاندا  كرانەوەی 

و  كرد  خومەینییان  ئایەتوڵاڵ  سەردانی 

دا   ١٩٨٠/٤/٢١ ڕێككەوتی  لە  ئەویش 

ئەندامەكان  هەڵبژاردنی  و  فەرمانێك  بە 

سەر  لە  ڕەزامەندی  خۆیەوە  الیەن  لە 

كولتووریی  شۆڕ�سی  كۆمسیۆنی  پێكهێنانی 

دەربڕی . مەبەستی ئەو گۆڕینی زانكۆ بوو لە 

حەوت  كۆمسیۆنەكە  لەسەرەتاوە  بناغەوە. 

كەس   ٣٠ بۆ  دواتر  كە  هەبوو،  ئەندامی 

لە جەالل فار�سی،  ئەندامەكان  زیادی كرد. 

حەبیبی،  حەسەن  شەریعەتمەداری،  عەلی 

ئەملە�سی  رەبانی  باهونەر،  محەمەدجەواد 

هەر  پێكهاتبوون.  ئەحمەد  ئالی  شەمس  و 

سەبارەت بە هۆكار و ئامانجی دامەزراندنی 

هەیە  دیكە  بۆچوونێكی  كۆمسیۆنە،  ئەم 

كە گوایە ڕێبەری ئەوكاتی شۆڕش پێش ٢٠ 

ئیسالمیزەكردنی  خولیای  شۆڕش،  لە  ساڵ 

ئەوكاتە  هەر  و  لەسەردابووە  زانكۆكانی 

مامۆستاكان  و  زانكۆكان  ڕۆڵی  لە  ڕەخنەی 

لە  با�سی  و  گرتووە  بێدینی  پەرەپێدانی  لە 

و  سەرخۆشكەر  مادەی  قەدەغەكردنی 

كێشەی بااڵپۆ�سی ژنان كردووە .

كۆبوونەوە  بە  دەستی  كۆمسیۆنەكە 

لە  یەك  هەر  كرد.  بەرنامەرێژییەكانی  و 

بەرپرسیاریەتییەكیان  و  ڕۆڵ  ئەندامەكان 

بۆ  ئەستۆ.  گرتە  كۆمسیۆنەكە  لەناو 

ئەملە�سی  بە  زانكۆ  پاككردنەوەی  نمونە 

و  شەریعەتمەداری  سروش،  و  سپێردرا 

پەیوەست  كاروبارەكانی  هەموو  حەبیبی، 

خوێندنی  كاروباری  هەموو  و  زانكۆكان  بە 

هەڵوەشاندنەوەی  و  تێكەڵكردن  بااڵ، 

دامەزراوەكانیان  یان  زانكۆكان  لە  هەندێك 

دەنگی  ئیدی  لەوكاتەوە  هەر   . پێسپێردران 

ناڕەزایەتی دژ بەم كۆمسیۆنە بەرز بوویەوە. 

پێكدادانەكانەوە  و  ناڕەزایەتی  هۆی  بە 

زانكۆیی  گرووپی  و  رێكخراو  ژمارەیەك  كە 

لە  جیاوازەكان  حزبە  و  ڕەوت  بە  سەر 

بە  بەشداربوون  تیایدا  ڕاست  بۆ  چەپەوە 

بە  كۆتاییدا  لە  و  قوتابی  سەدان  كوژرانی 

كۆتایی   " مسوڵمان  "قوتابیانی  سەركەوتنی 

داخران.  زانكۆكان  مانگ   ٣٠ نزیكەی  هات. 

كۆمسیۆنەكە كارەكانی درێژە پێدا. هەندێك 

زانكۆیی  جیهادی  وەك  دیكە  دامەزراوەی 

زانكۆكان  بەئیسالمیكردنی  كۆمیتەی  و 

)اسالمی كردن دانشگاهها( لە چوارچێوەی 

زانكۆ  هەندێك  دامەزران.  پالنانەدا  ئەو 

وەك  بەرنامە  كۆمەڵێك  و  كران  تێكەڵ 

خرانە  مامۆستا  پەروەردەی  ڕەشنوو�سی 

بە  بوو  پەیوەست  ئەوەی  كارەوە.  بەرنامەی 

زانكۆكانەوە لە چوار پالن و ئامانجدا كورت 

كرانەوە: 

و  مامۆستا  پەروەردەی   -١

لەڕوانگەی  شایستەكان  كەسە  هەڵبژاردنی 

كۆمسیۆنەوە. 

هەڵبژاردنی قوتابی زانكۆ  -٢



194

No.6, January 2023

ژینگەی  بەئیسالمیكردنی   -٣

زانكۆكان و گۆڕینی پرۆگرامەكانی خوێندن.

چاالكی  زانكۆكان،  كرانەوەی  پاش 

سەرەتاكانی  و  كێشا  درێژەی  كۆمسیۆنەكە 

هەر  سەرۆكەكانی   ،١٩٨٥ ١٢ی  مانگی 

كۆمەڵێك  و  حكومەت  دەسەاڵتی  �سێ 

متمانەی  جێی  كە  بوون  دیكە  كەسایەتی 

و  كران  زیاد  كۆمسیۆنەكە  بۆ  بوون  ڕژێم 

ئەنجومەنی  بۆ  گۆڕدرا  كۆمسیۆنەكە  ناوی 

انقالب  )شورای  كولتووری  شۆڕ�سی 

لە  بەتایبەت  ئەنجومەن  فرهنگی(. 

سەرۆك  نەژادی  ئەحمەدی  سەردەمی 

 ٢٢ بااڵی  ئەنجومەنێكی  خاوەنی  كۆماردا، 

هەروەها  بوو.  یاسایی  كە�سی   ١٦ و  كە�سی 
چاودێری  دەستەی  دوو  سكرتاریەتێك،  لە 

كولتووری،  و  زانستی  هەڵسەنگاندنی  و 

كۆمیتەی كولتوور و شارستانییەتی ئێران و 

ئیسالم و چەندین ئەنجومەنی دیكەی وەك 

ئەنجومەنی  و،  زانكۆكان  ئیسالمیزەكردنی 

كولتووری و كۆمەاڵیەتی ژنان پێك دەهات . 

بۆ  گەڕانەوە  بە  دیكەوە  الیەكی  لە 

كە  دەردەكەوێت  كۆمسیۆنە  ئەم  رابردووی 

ئەوانەی بە نیازبوون زانكۆكان و زانستەكان 

پێناسەیەكی  جۆرە  هیچ  بكەن  ئیسالمیزە 

دیاریكراویان بۆ ئەو ئامانج و پرۆژەیە نەبوو. 

دامەزرێنەر  وەك  سروش  عەبدولكەریم 

و  كۆمسیۆنەكە  ستافی  یەكەم  وتەبێژی  و 

ئاماژە  ئێران  ڕژێمی  ئێستای  ڕەخنەگری 

كە  ئەوەبوو  ئێمە  "ئامانجی  دەكات  بەوە 

لە  هەبێت  شتێك  بابەتێك،  ئەگەر  بەڵێ 

بیسڕینەوە.  بێت،  ئیسالم  دژی  زانكۆكاندا 

نەبوو  ئەوتۆ  شتێكی  بەڕاستی  هەرچەندە 

كە دژ بە ئیسالم بێت و هەندێك كۆمیتەی 

مامۆستایانەی  ئەو  كە  هەبوو  پاكتاوكردن 

زانكۆیان لە زانكۆ دوور خستنەوە كە پێیان 

هەڵبەت  نین.  ئەوان  متمانەی  جێی  وابوو 
كۆمسیۆن  دروستبوونی  پێش  كۆمیتەكان 

بوونیان  هەر  دواتریش  هەبوو،  بوونیان 

و  بوون  سەربەخۆ  كۆمیتانە  ئەو  هەبوو. 
ڕاپۆرتیان بە ئێمە نەدەدا. " ئەو لە پاساوی 

زانكۆكاندا  بەئیسالمیكردنی  پێویستیی 

"زانكۆكانی  بەوەداوە:  ئاماژەی  ئەوكاتە  هەر 

گوڵستانی  بەرامەی  و  بۆن  ئەمڕۆ  ئێمە 

و  بۆن  دەبێت  لێوەنایەت،  ئیسالمیان 

و  لێوەبێت  ئیسالمیان  گوڵستانی  بەرامەی 

بێت  بۆنخۆش  گوڵستانێكی  گوڵستانە،  ئەم 

هەر  دەكات،  پێدا  سەری  هەركەسێك  كە 

بەرامە  و  بۆن  ئەم  یەكەمدا  چركەساتی  لە 
بۆیە هەر خۆی   ." بەسەریدا  بچێت  خۆشە 

ناوی ئەم پرۆژەیە دەنێت شۆڕ�سی خوێندن.

لە  كە  ملمالنێیەی  لەو  جیا  كەواتە 

و  الیەك  لە  ئیسالمییەكان  هێزە  نێوان 

هەبوو،  سیكۆالرەكاندا  و  چەپ  هێزە 

دەكرێت بگەینە ئەو دەرەنجامەی كە لەناو 

جۆراوجۆرە  باڵە  و  ڕەوت  و  كۆمسیۆن 
الیەنگری  كە  شۆڕشیشدا  ئیسالمییەكانی 
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دوو  ڕەنگە  بوون،  كولتووریی  شۆڕ�سی 

ئاڕاستەیەك  جیابكرێنەوە.  لەیەك  ئاڕاستە 

زانست  هەرجۆرە  بە  دژ  ڕادیكااڵنە  كە 

ڕۆژئاوا  زادەی  كە  بوون  نوێ  هزرێكی  و 

دەكرد  زانكۆیان  داخستنی  داوای  بێت، 

بە  سیستەمەكە  تێکڕای  كە  ئەوكاتەی  تا 

داوای  ئاڕاستەیەكیش  بكرێت.  ئیسالمی 
كردنەوەی زانكۆكانیان دەكرد، بەاڵم بە بۆن 

ئاڕاستەی  نێو  لە  ئیسالمییەوە.  بەرامەی  و 

هێندە  كە  هەبوون  كەسانێك  یەكەمدا 

نێوان  لە  دیوار  دەیانویست  پەڕگیربوون 

 . بكەن  دروست  زانكۆكاندا  لە  كوڕ  و  كچ 

گەڕانەوە  بە  و  دووەمدا  ئاڕاستەی  ناو  لە 

بتوانین  ڕەنگە  خۆی،  لێدوانەكانی  بۆ 
نوێنەری  وەك  سروش  عەبدولكەریم 

ـكەسێك كە دوای  ببینین  ئاڕاستەی دووەم 

دوو ساڵ لەو كۆمسیۆنە هاتووەتە دەرەوە . 

كولتووریی  شۆڕ�سی  بااڵی  ئەنجومەنی 

تا هەنووكە درێژەی بە مانەوەی خۆی داوە 

و ئەركەكانی لە �سێ كایەدا ڕێكخستووە كە 

ئەوانیش بریتین لە كایەی سیاسەتگوزاری، 

 . چاودێری  و  ڕێكارەكان  و  ڕێسا  دانانی 

ڕووماڵی  چەندین  كایانەش  لەم  یەكە  هەر 

لە  دەكات  ژیان  كایەی  و  بوار  چەندین 

خەریكە  كە  بەڕادەیەك  كۆمەڵگەدا. 

كە  نامێنێت  كەلەبەرێك  و  كون  هیچ 

تێدا  خۆی  ئەسپی  نەتوانێت  ئەنجومەنەكە 

تاو بدات. 

سەرچاوەكان:
ئیسالمی؛  تەبلیغاتی  سازمانی  ئەبوبەكر،  ئازاد  ئەژی   -  

ئێران،  ئیسالمیی  كۆماری  ئایدۆلۆژیای  بانگەشەكاری 

وەرزنامەی ئێراننا�سی، ژمارە ٥، ساڵی دووەم تشرینی یەكەمی 

٢٠٢٢، ل ١١. 

  - https://www.radiofarda.com/a/f35_Soroush_

DolatAbadi_Cult_Revol/1734294.html 

 امام خمینی )س( - روند انقالب فرهنگی در دانشگاه -  

)imam-khomeini.ir( ها

- همان

- https://www.bbc.com/persian/blog-view-

points-48952483 

- https://www.youtube.com/watch?v=Sk2oJil-

2vyU 

  - گروپێك لە قوتابیانی پەیڕەوی هێڵی ئایەتۆڵاڵ خومەینی 

بوون كە ژمارەیان نزیكەی ٤٠٠ قوتابی دەبوو. ئەمانە هەر ئەو 

قوتابیانە بوون كە پەالماری سەفارەتی ئەمریكایان دا. 

شمارە  فرهنگی،  مهند�سی  ماهنامەی  عالی،  شورای   -   

١٣، آبان و آذر ١٣٨٦. 

  - https://www.youtube.com/watch?v=55_xF-

FRvMjI 

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

iran/2009/12/091213_m_caltural_revolution_25th_

anniversary 

  - https://www.youtube.com/watch?v=Sk2oJil-

2vyU 

  - https://www.youtube.com/watch?v=55_xF-

FRvMjI 

- https://www.youtube.com/watch?v=WD-

1CWxhN6ME 

  - https://sccr.ir/pages/1/1
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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.8, June 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئایندەی شەنگال لە ملمالنێ هێزە نێوخۆیی و هەرێمییەکاندا

هەژموونی میدیای ئەلیكترۆنی و مەرگی ڕۆژنامەگەریی كاغەزیی

تورکیا؛ لە شمشێری خەالفەتەوە بۆ درۆنی کۆمار 

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

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

ژمارە )٨( تەمموزی 2021، ساڵی دووەم

کوردستان لە تەنیشت شۆڕشی پیشەسازیی چوارەمەوە

1

No.7, May 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

کاریگەریی وزە لە پەیوەندییەکانی تورکیا و 
هەرێمی کوردستاندا 

پێگەی واڵتانی هەژمووندار لە هەڵبژاردنی عێراقدا

المه ركه زیه تی پارێزگاكان، تەگەرەکان و دەرفەتەکانی چەسپاندنی

دوالیزمەیی گوتار و کاریگەریی لەسەر سیاسەتی دەرەوەی ئێران

ژمارە )7( ئایاری 2021، ساڵی دووەم

ڕۆژهـــەاڵتی نـێوەڕاست لــە ئاســـتانەی 
گۆڕانـکـارییە نێــودەوڵەتییــەکانــدا

1

No.5, January 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئابووریی عێراق؛ ساڵێکی سەخت و لێکگەیشتنی ئەستەم

ئایندەی پەیوەندییەکانی تورکیاو ئەمریکا

پرسی کورد لە دەستێوەردانی سەربازیی تازەی تورکیا

هەرێمی سوننە هەل و تەگەرەکانی بەدیهاتنی

ژمارە )5( کانونی یەکەمی 2021

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

1

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

قەبارەی پرۆئێرانییەکان لە هاوكێشە ئەمنییەكانی عێراقدا

ئایندەی کوردستانی ڕۆژئاوا لە ملمالنێی ناوخۆیی و 
هێزە هەرێمی و نێودەوڵەتییەکاندا

ژمارە )٣( ئەیلولی ٢٠٢٠

ناوچەکانی ماددەی ١٤٠
لە پرسێکی ناوچەییەوە بەرەو چارەسەرێکی نێودەوڵەتی

1

No.6, March 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

جینۆساید، تاوانێکی گەورە و وانەیەکی بچووک

پێگەی بەسڕە لە کێبڕکێی 
تورکی-ئێرانیدا

کورد لە پەیوەندییەکانی 
عێراق و چیندا

ژمارە )6( ئازاری 2021

کورد و هاوسێکانی لە سەردەمی بایدندا

مێـــــژوو و ئایندەناسی
پــەیوەنــدی، میتۆد و ئـامـانـج

1

No.10, November 2021

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

ئالوودەبوون بە ماددە هۆشبەرەکان و ئاسایشی کۆمەاڵیەتی

ڕێباز و تەكنیكەكانی توێژینەوە ئایندەییەكان

خەباتی پەرلەمانی کورد لە بەغدا؛ لە ماشەوە تا وشە

شکستی هاوپەیمانانی ئێران، کاتی ڕاگۆڕینی تاران لە بەغدا

ماددە هۆشبەرەکان لە هەرێمی کوردستان؛ ڕێکار و بەرەنگاربوونەوە

دۆخی چاکسازیی گەوران، چارەسەر یان تووشبوون؟

ژمارە )10( تشرینی دووەمی 2021، ساڵی دووەم

هەڵبژاردنی عێراق؛ لێكەوتەكانی ئەنجام و ئەگەرە چاوەڕوانكراوەكان

1

No.11, January 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

چۆن کەمئاویی بووەتە هۆکاری بەرپابوونی جەنگەکان

کوردستان لەبەردەم هەڕەشەی سیاسەتی ئاوی دەوڵەتانی دراوسێی و 

بێباکیی حکومەتی هەرێمدا

دۆخى ئاسایشى ئاو لە هەرێمى کوردستان

براندسازیی نەتەوەیی: چەمکەکان، بنەماکان و ڕێکارەکان

کێشە لە دراوسێوە، زیان بۆ هەرێم و دەسەاڵت لە بەغداد

تیۆری سڵپێكردنەوە

ژمارە )١١( کانوونی دووەمی ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

گۆڕانی کەش لە کوردستاندا: ئالەنگاری و ڕووبەڕووبوونەوە  

1

No.12, March 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ئایندەیی
دوو مانگ جارێک دەریدەکات

واڵتانی کەنداو و هەرێمی کوردستان؛  چ جۆرە پەیوەندییەک؟

الكردنەوەی عێراق بەالی چیندا

تێگەیشتنەوە لە کۆڕەو، ئایندەسازیی لە کۆژاندا

ڕەوشی مافەکانی كرێكاران لەنێوان یاسا و جێبەجێکردندا لە هەرێمی کوردستان

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

هێزی جیۆئیكۆنۆمیی ڕێگای ئاوریشمی نوێ: وەبەرهێنان لە پشتێنە و 

ڕێگا سوڕانەوەی لە هاوکێشەی هێزە جیهانییەکان

ژمارە )١٢( ئازاری ٢٠٢٢، ساڵی دووەم

جەنگی ڕووسيا و ئۆکرانیا، هۆکار و لێکەوتەکانی

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.15, December 2022

گۆڤارێکە گرنگی بە توێژینەوەی ئایندەیی و ستراتیژی دەدات

سێکتەری نەوت لەنێوان هەرێم و بەغدادا
ئایندەی هەرێم و عێراق، لە پەراوێزی ڕاپەڕینی نەتەوەکانی ئێران

مەترسییەکانى دابەزینی ئاستی ئاوی ژێرزەویی هەولێر و كاریگەریی پڕۆژەكانی نیشتەجێبوون

دەروازەیەك لەمەڕ بەكارهێنانی لێكۆڵینەوەی ئایندەیی لە زانستی سیاسەتدا

سیستمی هەڵبژاردن و هاوکێشەکانی دەسەاڵت لە هه رێمی كوردستان

قەیرانی ئۆكرانیا؛ شەڕی وزە و ئاسایشی خۆراك

بانكه  ناوه ندییه كان؛ هه ڵكشانى مشتومڕه كان له  باره ى سه ربه خۆیى سیاسه تى دراو له  جیهاندا

گەندەڵی وەك یەكێك لە چوار مەترسییەكەی سەر ئایندەی دەوڵەتی عێراق

١٠٠ ساڵەی کۆمار؛ ئایندەی تورکیا بەرەو کوێ؟

ئایندەی سیستمی نێودەوڵەتی و هەرێمی کوردستان

ژمارە )١٥( ساڵی سێیەم، کانونی یەکەم ٢٠٢٢

مه ترسییه كانی سۆشیالمیدیا له سه ر ئاسایشی نه ته وه یی له  هه رێمی كوردستان
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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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No.6, January 2023

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

ژمارە )٦( ساڵی دووەم، کانوونی دووەمی ٢٠٢٣ 


