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 ئێراوىامە
 

زنجیرە بببەتێکە لە ضەرووبەندی هەڵبژاردنی ضەرۆکبیەتی ئێراندا، لەببرەی ضیطتمیی ضیبضتیی، هەرەمتی دەضتەپێ، یتێ ەی 
هەڵبژاردن لە نێو ضیطتمەمەکەدا، ئبراضتمە و بسبەضیبضتییەکبن، دەزەتبهەڵبژاردراو و نبهەڵبژاردراوەکتبنی نێتو ضیبضتەێ لە 

 درەومیدیبدا دەخرانەڕوو.
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 هەڵبژاردن لەئێراوذا

 
 تایبەت بە درەو() شرۆڤە: د. هەردی مەهذی میکە

 
ەمتی دەضتەپێ، یتێ ەی زنجیرە بببەتێکە لە ضەرووبەندی هەڵبژاردنی ضەرۆکبیەتی ئێراندا، لەببرەی ضیطتمیی ضیبضتیی، هەر

هەڵبژاردن لە نێو ضیطتمەمەکەدا، ئبراضتمە و بسبەضیبضتییەکبن، دەزەتبهەڵبژاردراو و نبهەڵبژاردراوەکتبنی نێتو ضیبضتەێ لە 
 درەومیدیبدا دەخرانەڕوو.

  
 هەڵبژاردن لەئێراوذا

 
کتبن و هەڵبژاردنتی نێوختولیی ، هەڵبژاردنی ضەرۆک کۆمبر و غەغەمینی ئەنجومەنەکبنی غبرەوانی و الدا٢٢٢١ی بوزەیرانی١٨

( و غۆڕغتی بە ئیطتالمیکراوی یبغتمری ئێرانتدا، ١٩٧٩ضبڵی غۆڕغتی ەەالن  ٤٢یەرلەمبنی ئێران، بەڕاوە دەچێت. لە مێژووی 
ئەمە ضتتێنسەیەمیخ ختتولی هەڵبژاردنتتی ضتتەرۆک کۆمتتبرە و هەغتتمەمیخ ضتتەرکۆمبری ئەو وپتە هەڵتتدەبژاردرات، بە یێتتی یبضتتب 

 ۆبتتتبنی ختتتولی دووەمتتتی تەواو دەکتتتبێ و نبتوانێتتتت لە ختتتولی نواتتتدا ختتتۆی کبندیتتتد بکتتتبتەوە.بەرکبرەکتتتبنیع بەضتتتەن ڕ
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تەوەر و یرضیبری ضەرەکی لێرەدا ئەوەیە: مێژووی هەڵبژاردن و دەضتەپتە هەڵبژاردراوەکتبنی نێتو ضیطتمەمی ضیبضتیی ئێتران 
   دەضەپتێک چ وپتەدان؟ ئەو ضیبضیی یهەرەم کوای چۆنە و هەڵبژاردراوە ڕاضمەوخۆکبنی نێو دەضەپتی ضیبضیی ئێران لە 

 ببپترە؟ هەڵبژاردراوەکبن دەزەب لە
 

بنێکتتدا  دییوکراضتتی، کی هەر لە ضیبضتتیی ضیطتتمیێکی هەر دەضمنیػتتبنکردنی کردەییەکتتبنی یێتتوەرە ضتتەرەکیمریخ لە یەکێتتک
پتە نیبوازەکتتبنی ئەو دیکمتتبتۆری، تتتبکڕەوی، ئتتبینی، خێ یەتتتی، مەزهەبتتی، غتتورایی، تتتێکەی(، نتتۆری دیتتبرییکردنی دەضتتە

ضیطمەمەیە و دانبنی کەضەکبنە بۆ بەڕاوەبردنی هەر یۆضمێک لەو دەضەپتەدا بەتبیبەێ لوتکەی دەضتەپتەکبن، لە ضیطتمیی 
دییوکراضیػدا هەڵبژاردن لە یێوەرە هەرە ضەرەکییەکبنی یێوانی نۆری ضیطمیەکەیە. بەپم هێندە بەش نییە کە دەضتەپتێک 

داێ و بە دییوکراضی نبوزەد بکرات، بەتبیبەێ لە ضتەردەمی هبوچەرختدا، ئەنجبمتدانی هەڵبتژاردن وەک هەڵبژاردن ئەنجبم ب
نەریمێکتتی لێتتتتبتووە و تەنتتبنەێ ضیطتتتمیە تەواو تتتتبکڕەو و دیکمبتۆرەکتتبنیع خۆیتتتبنی لتتێ بەدوور نتتتبەرن. کەواتە لە نێتتتو 

لیژنەکتبن، غتێوازی دیتبریکردنی نێبەنێکتبرانی  هەڵبژاردنیػدا: بنەمتب دەضتمورییەکبنی ضیطتمیی ضیبضتی، یبضتب، کۆمطتیۆن و
یرۆضەی هەڵبژاردن، ئبلیەتی نیتبکردنەوە و ممتبردن و ڕاەەیبنتدنی هەڵبژاردنەکتبنخ یەکالیتی دەکەنەوە کە ئبیتب دەن تدان و 

یتیە هەڵبژاردن یێوەری دانبنی یۆضمەکبنی نێو دەضەپتە نیبوازەکبنی هەر کیبنێکخ. وتەیەکی ببو هەیە کە دەڵێتت: ەرنتگ ن
کتتتێ دەنتتتگ دەیبتتتبتەوە، ەەنتتت ە کتتتێ دەن ەکتتتبن دەممێراتتتت، ئەم وتەیە بتتتۆ ئێتتتران دووبەرامتتتبەرە چتتتونکە بەر لە ممتتتبردنیع 

 کبندیدەکبن بە ئبرەزووی دەزەبیەک یبڵفمە دەکراخ تب هبوپتی دەن ییبن یێبداێ.
 

 

 "ىکمراوی ئەو مەملەکەتە بىونبىەماڵە و دەسەاڵتی ح ٩٢لەئێراوذا لە دەسەاڵتی مادەکاوەوە تا کۆماری ئیسالمی "
 

 
 پاشخاوێک لەبارەی هەڵبژاردن لەئێراوذا

 
بنەمتبڵە و دەضتەپێ  ٢٩لەئێراندا لە دەضەپتی مبدەکبنەوە تب کۆمبری ئیطالمی، بەیێتی ەێتڕانەوە ڕەضتیییەکبنی ئەو وپتە، 

ن، هەنداکػتتیبن وەک داەیتترکەر بتتوکیرانی ئەو مەمتتتەکەتە بتتوون، کە زۆرینەیتتبن غەیرەنتتبرش بتتوون و ب تترە ئێتترانیع نەبتتوو
ییەکبنی ضتتەدەی ڕابتتردوو هتتیا یەکیتتبن نتتبوی ئێرانتتی یێتتوە نەبتتووە و ضتت تتتب بتتوکیی وپتییتتبن بتتۆ ضتتەدان ضتتبی کتتردووە. 

 بەکبرنەهێنبوە واتە بە دەوڵەتی ئێران نەنبضراون(.
 

 یبظ غۆڕغی مەغروتەی  ١٩٢٦ - ١٢ - ٢٨یەکەمیخ هەڵبژاردن و یەکەمیخ هەڵبژاردنی یەرلەمبنی ئیران، دەەەڕیمەوە بۆ 
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ئێرانی و لەضەر خواضمنی مەغروتەخوازان، دەوڵەتتی قبنتبر نبچتبرکرا یەرلەمتبن دامەزرانێتت و یەکەمتیخ ختولی یەرلەمتبنی 
( هەمتتبن یەرلەمتتبن لەالیەن مدەمەدشەلیػتتب و هێسەکتتبنی قتتوزاقەوە داختترا و ١٩٢٨قبتتوی بکتتبێ. بەپم یتتبظ دوو ضتتبڵێک 

رد بە نػتتبری غۆڕغتت ێڕانی چبکطتتبزیەوازەوە، نتتبراکیمر هەم تتتبران کەوتەوە دەضتتمیبن و هەم تۆیبتتبران کتترا، هێنتتدەی نەبتت
دەرەبی یەرلەمبنی یەکەم کرایەوە. ئەو خولە یەرلەمبنێکی دامەزرانەر بتوو، یەکەمتیخ دەضتموری نوضتراوی ئێترانیع هەر لەم 

بن،  کە ئێطتمب کتراوەتە متۆزەیەکی مێژوویتی و یەرلەمبنەوە نوضرایەوە. کۆغکی ەوڵطمبن کرایە یەکەمیخ ببڵەخبنەی یەرلەمت
ڕۆڵتتی ضیبضتتیی نبەێڕاتتت( بەپم بینتتبی هەنتتووکەی یەرلەمتتبن دەکەواتتمە نتتبوچەی بەهبرضتتمبن. نتتبوی یەرلەمتتبنیع بەهتتۆی 
ضتتەرکەوتنی غۆڕغتتی ەەالنتتی ئێتتران و زاڵبتتوونی یبغتتمری تەوممتتی ئیطتتالمیسمی غتتی ی لەو غۆڕغتتەدا، لە مەنتیطتتی غتتورای 

ئێتران،  ١٩٢٦درا بۆ مەنتیطی غورای ئیطالمی ئێتران. یەکێتک لە کتبرە هەرەەرن ەکتبنی یەرلەمتبنی یەکەمتی نەتەوەییەوە ەۆڕ
بەهتۆی ١٩٢٧دەضمووری وپتی بۆ یەکەمجبر لە مێژوودا دەرکرد و یەضەندکرد، دەضموورەکەی ضەرەڕای دوونبر هەموارکردنەوە  

  وەک دەضمووری وپێ مبیەوە.  ١٩٧٩ەهتەوییەوە( تب ضبڵی بەهۆی غۆڕغی ضپی مدەمەدڕەزاغبی ی ١٩٦٣ کەمووکورتییەوە و

 
ەەالنی ئێران و یبغمر ئیطالمیسەکردن و غتی ەکردنی غۆڕغتەکە، نتبراکی دیتکە دەضتمووراکی نتوێ  غۆڕغی هەڵ یرضبنی بەپم

بغتبیەتییەوە بتۆ ( دانرا و لەو دەضموورەدا ضیطمیی ضیبضیی ئێران لە کرۆکەوە ەۆڕانکبری بەضەردا هتبێ: لە ی١٩٧٩بۆ ئێران 
کۆمبریی، لە نییچەضیکۆالر و دنیتبییەوە ەتۆڕدرا بتۆ ئیطتالمی، لە نرەمەزهەبتی و نرەئتبینییەوە و داننتبن بە متبنە ضیبضتیی و 
مەدەنییەکبنیتتبنەوە و بتتتۆ تتتتبکیەزهەبی غتتتی ەی دوانسەئییتتتبمی تەنتتتتب مبنتتتدان بە غتتتی ەی دوانسەئییتتتبمی  بتتتۆ بەڕاتتتوەبردنی 

 بنەوە تب یبراسەبری غبرەکبن، یێویطمەغی ەی دوانسە ئییبمی بیت(.دەضەپتەکبن لە یۆضمە ببپک
 

 - ٤ - ١  دەضتتموورەکە بە ەػمپرضتتییەک ڕەوایەتتتی یێتتدرا، ەػمپرضتتیی ەتتۆڕینی ضیطتتمیی ئێتتران لە یبغتتبیەتییەوە بتتۆ کۆمتتبری
ببەتیتتتبنەی نێتتتو ، زۆریتتنەی کتتتورد ئەودەم ببیکۆتیتتتبن کتترد، نەئەوضتتتب و نە ئێطتتتمب نەیمتتتوانی ڕەوایەتتتی یبضتتتبیی و ب(١٩٧٩

نەتەوەکبنی ئێران و خەڵکەکەی وەرەرات، چتونکە: بەر لە ەػمپرضتیەکە هتیا ڕوونکترنەوە و نوضتراواک لە بتبرەی ضیطتمەمی 
ئیطتتالمییەوە نەدرابتتوویە خەڵتتک و نە بتتژاردەی دیتتکەظ هەبتتوو تتتب خەڵتتک لەنێتتوان کۆمتتبری ئیطتتالمی و بتتۆ نیتتوونە کۆمتتبری 

 کە دراوە، یێػتوو ڕمایتی ەێتڕانەوەی بە ئبمتبمە ضەریػک بێت. دووەمیع لە نۆرمەکەدادییوکراێ یبن ضۆضیبلیطمی و ...تبد، 
 ببضڵ ەەڕانەوەی موضمەبیل بوو"، بۆیە لە بنەمبوە ڕەوایەتی یرۆضەکە لەرزۆک بوو. تەبطیڵ"

 
ڕەوا  ە، نتتوپنەوەی ضیبضتتیی کوردضتتمبن لە ڕۆمهەپێ، نیتتب لە یرضتتەو١٩٧٩ ڕغتتیضتتەببرەێ بە کتتوردیع، هەر لەضتتەرەتبی غۆ

غونبضی و نەتەوەییەکەی، لەەەی ضێ یرضدا نبکۆکی قوڵی لەەەی ضەرانی غۆڕغی ئیطالمیی ئێرانتدا هەبتوو، زۆریتنەی کتورد 
یرضتتی ەػمپرضتتیی ەتتۆڕینی ڕماتتا لە یبغتتبیەتییەوە بتتۆ کۆمتتبریی ئیطتتالمی، دووەم:  - هەرضتتێکیبنی بتتبیکۆێ و ڕەتکتتردەوە:
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ایبن( بتوو بتۆ داڕغتمنی دەضتموور و ضتێیەمیخ یرضتیع تێپەڕانتدنی دەضتموور یێکتێنبنی مەنتیطی خوبرەەتبن ئەنجومەنی غتبرەز
بتتوو. لە هەرضتتێ یرضتتەکەدا خواضتتمی کتتورد نەرامتتۆظ کرابتتوو، کە دیتتبرە ئەو ضتتێ یرۆضتتەیە کۆمتتبری هەنتتووکەیی ئیطتتالمیی 

 ئێرانییبن یێ یبیەڕاژ کرد.
 

لە یتتبظ بتتسوتنەوەی مەغتتروتەوە بسوتنەوەی  لەبەرئەوەی ضیطتتمیی ضیبضتتیی ضتتەردەمی هەردوو بنەمتتبڵەی قبنتتبر و یەهتتتەوی
چبکطبزی(یەوە، هەردووک ببوەڕییبن یبغبیەتی هەبوو بۆیە تەنتب تەنتب یەرلەمبن دەبینرات لەو ضتیمیەدا کە بەهەڵبتژاردن 

 و لەالیەن خەڵکەوە هەڵبژاردراخ، چونکە غب بەیێی میراێ و ڕەچەڵەکی خواخ دادەنرات نەک هەڵبژاردن.
 

دا لە چوارچێتوەی ضیطتمەمە ضیبضتییەکەیدا و بە یێتی یبضتبکبنیبن، ضتەرکۆمبر، یەرلەمبنمتبر، ئەنجتومەنی لە دەضمووری نواػ
 غبرەزایبن، ئەنجومەنی ئیطالمیی غبرەوانی و الداکبن هەڵبژاردراوی خەڵکخ، بەپم ئبیب ئەم دەضەپتبنە لە کوای هەرەمی 

  ضیطمەمی ضیبضییدان؟

 
 

  "بىووی وییە بەڵکى لیژوەیەکی سەر بە وەزارەتی واوخۆیە و دامەزریىراوە نکۆمسیۆوی سەربەخۆی هەڵبژاردوەکا" 
 

 
 دەضەپتەکبن هەنووکە لەو وپتەدا بە یێی دەضموور بەم غێوەیە دابەغکراون:

 
دەضەپتی ڕابەری ببپی غۆڕغی ئیطالمی: لەضەرووی هەموو دەضەپتەکبنەوەیە و هەرضێ دەضەپتەکەی دوای ختۆی لە ماتر  -١

بیەتی. هەروەهتتب دەزەتتبی ڕاەەیبنتتدنی دەوڵەێ ستتدا و ضتتییب(، دەضتتەپتی دادوەریتتی و ضتتەرۆک و غتتورای نی ەهبتتبن و ڕکێفیتت
ئەنجتتومەنی دیتتبریکردنی بەرمەوەنتتدییەکبنی ڕماتتا، ضتتەر بەم دەضتتەپتەن و ضتتەرۆکەکبنیبن ڕاتتبەری بتتبپ دیبرییتتبن دەکتتبێ. 

 کبنی ضیطتتمیی بەرەتتریع هەر ڕاتتبەر دەضمنیػتتبنی دەکتتبێ.هەروەهتتب نەرمبنتتدەی بتتبپی هێتتسە ضتتەرببزییەکبنە و نەرمبنتتدە
 لەدەضتت یۆضتمەکەی مردنتدا و شەقتڵ لەدەضتمدانی نەخۆغی، ببڵەتی لە تەنتب بکبێ لێپێچینەوەی نبتوانێت دەزەبیەک هیا 

 موضتتایبنی بەمەرنێتتک هەڵتتدەبژاردرات( خبرەتتبن مجتتتص غتتبرەزایبنەوە ئەنجتتومەنی لەالیەن یەکجتتبر بتتۆ یۆضتتمە ئەم. دەداێ
ی ەمەزهەبی دوانسەئییبمی و ئبیەتوپ بێت( و تب تەمەنی هەبێت ڕابەری ئبینی و مەزهەبی ببوەڕدارانە لەنیتبنتدا بە یێتی غ

ضتبی نبراتک(، بەپم مەرنتی کبندیتدبوون بتۆ هەمتوو  ٨دەضموور. مەنتیطی خوبرەەبنیع هەلبژاتردراوی ڕاضتمەوخۆی خەڵکتخ 
 ئبینی وپتە، یێویطمە کەضەکبنیع یەضەندکراوی غورای نی ەهببن بخ، کە هبوپتییەک نییە و بۆ غبرەزایبنی و ییبوانی 
 دەزەبیەکی هەڵنەبژاردراوی دامەزراندراوە.
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دەضەپتی دادوەری: هەریەک لە دیوانی دادوەریی کبرەێڕی، دیوانی ببپی وپێ، دەزەبی چبوداری، دادەبکبن و ...تتبد لە  -٢
 ابەر دەضمنیػبنی دەکبێ(.خۆدەەرات.  ضەرۆکەکەی بە بێ هەڵبژاردن ڕ

 
-دەضەپتی یبضبدانبن: هەریەک لە دەزەبکبنی ئەنجومەنی غورای ئیطتالمی  یەرلەمتبن( و غتورای یبضەوان غتورای ن تبتبن -٣

ضتبی نبراتک( هەڵتدەبژاردراخ ٤یبراضمنی دەضمور( لە خۆ دەەرات. ئەندامەکبنی یەرلەمبن بە هەڵبژاردن لەالیەن خەڵتکەوە 
دەکبنی یەضتتەندکراوی غتتورای نی ەهبتتبن بتتخی و غتتورای نی ەهبتتبنیع بە بتتێ هەڵبتتژاردن نیوەیتتبن ڕاتتبەر بەپم دەبێتتت کبندیتت

دەضمنیػبنییبن دەکتبێ کە غتبرەزای ئتبیینی غتی ەمەزهەبخ و نیتوەکەی دی دەضتەپتی دادوەری دیبرییتبن دەکتبێ و غتبرەزایبنی 
ضتبی نبراتک  ٦الیەن یەرلەمتبنەوە یەضتەند دەکتراخ  یبضبن کە خودی ئەو دەضەپتەظ دانراوی ڕابەری ببپیەی(، یبغبن لە

 تەمەنی خولێکییەتی(، لە نیوەی هەر خولێکیػدا بە غێوەی تیرویػک نیوەیبن دەەۆڕدراخ.
 
دەضتتتتەپتی نێبەنێکردن بکتتتتومەێ(: ضتتتتەرۆک کۆمتتتتبر، یبریتتتتدەدەرانی، وەزارەتەکتتتتبن، ئەنجتتتتومەنی غتتتتبرەوانییەکبن و  -٤

ضتتبی نبراتتک( هەڵتتدەبژاردرات، بەمەرنێتتک ئەو  ٤بر ڕاضتتمەوخۆ لەالیەن خەڵتتکەوە  الداکبن...تتتبد لە خۆدەەراتتت، ضتتەرکۆم
 کەضە موضایبنی غی ەمەزهەة و ئێرانی ڕەچەڵەک و ببوەڕی بە "بنەمبکبنی غۆڕغی ئیطالمی" هەبێت.

 
کەواتە بە ەػتتتتمی ئەو دەزەتتتتب و یۆضتتتتمبنەی کە ڕاضتتتتمەوخۆ لەالیەن خەڵتتتتکەوە هەڵتتتتدەبژاردراخ ئەمتتتتبنەن: ضتتتتەرکۆمبر، 

 ەرلەمبنمبران، ئەندامبنی مەنتیطی خوبرەەبن غبرەزایبن(، ئەنجومەنی غبرەوانییەکبن و الداکبن.ی
 

بەپم نیتتب لەوەی لەمەرنەکتتبنی کبندیتتدبوون بتتۆ هەریەک لەمتتبنە ضتتنووردار و نیبکتتبری مەزهەبتتی و ضیبضتتیی و نەتەوەیتتی 
یێویطمە یەضەندکراوی غورای نی ەهبتبن بێتت کە دەبیندرات، مەرنیػە کبندیدی هەر یۆضمێک کە هبوپتی دەن ی یێدەداێ، 

ختتۆی دەزەتتبیەکی هەڵبژاتتردراو نیتتیە. بتتۆیە زۆرنتتبر ئێرانییەکتتبن بە تەنتتسەوە لە بتتری وغتتەی انمەبببێ هەڵبژاردنەکتتبن(، 
 انمصبببێ دانراوەکبن( بۆ یرۆضەکە بەکبردەهێنخ.

 
 

 یەن ضىرای ویگەهباوەوە پاڵتتە دەکرنه""دەوگذەر ئازاد وییە لە هەڵبژاردوی کاوذیذەکان، بەڵکى پێطتر و لەال
 

 
هەر لەبەر ئەوە ڕەخنەەرانتتی ضیطتتمیی ضیبضتتی و یطتتپۆڕانی ضیطتتمیە ضیبضتتییەکبن و الیەن رانتتی دییوکراضتتی، یێیتتبنووایە 
ضیطتتتمیێکی دییوکراضتتتی نیتتتیە بەو مبنتتتبیەی دەن تتتدەر و تێیتتتدا هبوپتییتتتبن تەوەری ضتتتەرەکی بتتتخ و ئەوان بەڕاتتتوەبەران و 

 ی وپێ دەضمنیػبن بکەن، چونکە لە بنچینەدا ئەو دەزەبیبنەی کە هەڵدەبژاردراخ:ضیبضەتڕاژان
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 لە لوتکەی دەضەپتدا نیخ و لە یتە ضێ و چواری هەرەمی ضیبضییدان. -١
دەن تدەر ئتتبزاد نیتتیە لە هەڵبژاردنتی کبندیتتدەکبن، بەڵکتتو یێػتتمر و لەالیەن غتورای نی ەهبتتبنەوە لیطتتمێکی یەضتتەندکراو  -٢
ە دەکتراخ و یبغتبن ئەو کبندیتدە ضتنووردارانە دەخترانە بەردەم یتبڵفم دەضتەپێ نێتو نتوخبەی هەممتوونی ماتر دیدڵپەضەن و 

 هبوپتییبنەوە، نەک ئەوەی هەر هبوپتییەک ئەو ئبزادییەی هەبێت خۆی کبندید بکبێ و بچێمە کێبڕکێەوە.
ربە وەزارەتتی نتبوخۆیە و دامەزرانتراوە و لەماتر کۆمطیۆنی ضەربەخۆی هەڵبژاردنەکبن بوونی نییە، بەڵکو لیژنەیەکی ضتە -٣

 ضەریەرغمیی وەزیری نبوخۆی وپتدایە.
 

ئەمەظ دەەەڕامەوە بۆ نۆرایەتی ضیطمەمی ضیبضتیی ئێتران، چتونکە هەنتووکە ضیطتمیێکی تتێکەڵە، بەیتتەی یەکەم لە نێتوان 
دووەم کۆمتتبرییەکی هەڵبژاتتردراوەی و  مەزهەبتتی  لەلتتوتکەدا(، لەضتتەر بنەمتتبی ویالیەتتتی نەقیتت  دامەزراوە، بەیتتتەی-ئتتبینی

یەرلەمتتتتتبنییەکی دەضمنیػبنکراوە یێػتتتتتمر کبندیتتتتتدەکبنی مەزهەبیتتتتتبنە و کتتتتتبرامەیی و ببوەڕیتتتتتبن دەیػتتتتتکنرات یبغتتتتتبن 
هەڵدەبژاردراخ(، بەپم بە ئبلییەتی دییوکراضی و هەڵبژاردن و بە ئبراضتمەکردنی دەضتمەبژاراکی نتبهەڵبژاردراوی خەڵتک. 

تەوەرە، بەپم لەەەی ئەوەغتدا چەنتد دەزەتبیەکی نتبهەڵبژاردراو هەیە  دەضەپتی ببپی ئێتران خەڵتک ەەرچی وا دەربکەوات
کە ئبراضمەی نۆری کبندیتد و یرۆضتەی هەڵبتژاردن و دەضتکبری ئەنجتبم و کبندیتدەکبن دەکەن، هەرلەبەرئەوەیە ڕەخنەەرانتی 

ەڵک، ەەرنب ئەوەی یرش و ناەوی دەضتەپتی بەدەضتمە کۆمبری ئیطالمی لەو ببوەڕەدان ضیطمەمەکە ڕوویۆغکراوە بە دەن ی خ
نتتوخبەیەکی دەضتتتەپتدارە و ئەو نتتتوخبەیە تەنتتبنەێ نتتتۆری کبندیتتتدەکبن و ئەنتتدازیبریی دەرکە و دەرچەکتتتبنی یرۆضتتتەکە و 

 ئەنجبمی هەڵبژاردنەکبن دەکبێ.
 

٢٢٢١ - ٤ - ١٣ 
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 سەرۆک کۆماری ئێران؛ مێژوو، پێگە و شێوازی هەڵبژاردوی

 
 ٢  

  
زنجیرە بببەتێکە لە ضەرووبەندی هەڵبژاردنی ضەرۆکبیەتی ئێراندا، لەببرەی ضیطتمیی ضیبضتیی، هەرەمتی دەضتەپێ، یتێ ەی 
هەڵبژاردن لە نێو ضیطتمەمەکەدا، ئبراضتمە و بسبەضیبضتییەکبن، دەزەتبهەڵبژاردراو و نبهەڵبژاردراوەکتبنی نێتو ضیبضتەێ لە 

 درەومیدیبدا دەخرانەڕوو.
 

 ی ئێران؛ مێژوو، پێگە و شێوازی هەڵبژاردویسەرۆک کۆمار

 
- ٨٢، ئەو وپتە بەوێ ضتتەرکۆمبری بە ختتۆیەوە دیتتووە: بەنتتی ضتتەدر ١٩٧٩ضتتبڵی یتتبظ غۆڕغتتی ٤٢لە مێتتژووی ئێرانتتدا و لە 

(، ١٩٩٧ - ٨٩(، رەنطتتتتەنجبنی ١٩٨٩ - ٨١ڕۆم ضتتتتەرکۆمبریی کتتتترد و کتتتتومرا، ختتتتبمینەیی ٢٨(١٩٨١ - ٨١(، ڕەنتتتتبیی ١٩٨١
( و واظ چتبوەڕێ دەکراتت دوومتبن ی ٢٢٢١ - ٢٢١٣( و بەضتەن ڕۆبتبنی ٢٢١٣ - ٢٢٢٥(، ئەبیەدیتنەماد ٢٢٢٥ - ١٩٩٧خبتەمی 

دیتتکە هەغتتمەمیخ ضتتەرۆک بچێتتمە یبضمۆرەوە غتتوانی دەزەتتبی ضتتەرۆکبیەتی(. بەرلەوی لە دەضتتەپێ و یتتێ ەی ضتتەرکۆمبر بتتبش 
 ۆمبرییکردنی ئێران بۆ کەی دەەەڕامەوە؟بکەیخ، ەرن ە بسانرات ئەو یۆضمە کەی دانرا و مێژووی هەوڵەکبنی بە ک

 
 مێژووی هەوڵەکاوی بەکۆمارییکردوی ئێران

 
تتتب هەنتتووکە وا دەرکەوتتتووە، کە یەکەمتتیخ ئبمتتبمەی ئێتترانییەک بە ضیطتتمەمی کۆمتتبریی ب ەڕاتتمەوە بتتۆ ضتتەنەرنبمەکەی میتترزا 

ێیدا ببضتی لە ضیطتمەمێکی ضیبضتیی بتێ ضبڵدی غیرازی لەضەرەتبکبنی ضەدەی نۆزدەدا و لەضەردەمی دەوڵەتی قبنبردا، کە ت
 کۆمتتبری لە ئیتتتتبمەکەی کۆمتتبریی، یێنبضتتەی ضتتەردەمەدا لەو دیتتبرە کتتردووە، نەرەنطتتی غۆڕغتتی یتتبظ کۆمتتبرەکەی و یبدغتتب 

 تتب کەم ضیبضتیی خواندەواری نوخبەی و مونەویر چەندیخ یبغمریع و غیرازی هبوچەرخی لەمەظ نیب. وەرەیراوە نەرەنطبوە
یێػتتنیبر کتتردووە و هەنتتداکیبن هەوڵیػتتیبن بتتۆ داوە، وەک ستتەدرولیەمبلیک،  چەضتتپبندنیبن و کۆمتتبری میضیطتتمە ببضتتی زۆر

تبڵبوف، نبزییودەولە، ئەبیەد کرمبنی و بەضەن ضببێبسەمبنی، نبزییولئیطالم کرمبنی، بەضەن تەببتەبتبیی و ..تتبد. وەک 
دا دراوە، یەکەمینیتبن دەەەڕاتمەوە بتۆ ١٩٧٩لە ضبڵی  نوڵەی ضیبضی و بەئبمبنجی چەضپبندنیػی، چەندیخ هەوڵی نبکبم بەر

سەدرولیەمبلیکی ئەردەبیتی و بە هبندانی وەزیری موخمبری نەرەنطتب لە ئیتران  دۆضتێ تێربتبز(، کە یەکەمتیخ هەن تبو بتووە 
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بەمەبەضتتتمی چەضتتتپبندنی ضیطتتتمەمی کۆمتتتبریی لە ئێرانتتتدا هبواژرابێتتتت، نیتتتب لەوەی ضتتتەرنەکەوێ بتتتووە هتتتۆی تێکچتتتوونی 
 وەندییەکبنی قبنبر و نەرەنطبظ لە ضەردەمی نبضرەدیخ غبدا.یەی
 

دا، غتەیۆلێکی کۆمتبرییەوازیی نتبراکی  لە خولی یێنجەمی یەرلەمبنی ضەردەمی قبنبردا و لە ئبنی ضتەرۆکوەزیرانی ڕەزاختبن
نمتبران لە ضتبڵی دیکە ضەری هەڵدایەوە، کە لەمارەوە ڕەزاخبن غتبی دواتتر( هبنتدەری بتوو، ممتبرەیەکی بەرچتبو لە یەرلەمب

دا، یرۆمەی ضیطمەمێکی کۆمبری و کۆتبییتێنبن بە یبدغبیەتی قبنبریتبن یێػتنیبر کترد، هێنتدەی نەمتببوو دەن تدانی بتۆ ١٩٢٤
بکرات و ضیطمەمەکە نێ یر بکرات، بەپم بەهۆی نتبڕەزایەتی کەمیتنەیەکەوە دەمەقتبڵەیەک لەنێتوان الیەن رانتی کۆمتبریی و 

ەکێتتتک لە یەرلەمبنمتتتبران زلتەیەکتتتی لە ئبخونتتتداکی یەرلەمبنمبر بەضتتتەن متتتودەڕیص( دا و نەیبرانیتتتدا، درووضتتتت بتتتوو، ی
بەوغێوەیە متیالنێکە لەنێتو خەڵکتدا وەک غتەڕی ضتوکبیەتی بە ییتبوی ئتبینی لەقەڵەمتدرا و لەدەرەوەی یەرلەمتبن خەڵکیتبن 

 ەرلەمبندا ضەرکپ کرا.هێنبیەضەرغەقبم و لەیەنبی ئەو یۆیۆلیسمە ئبینییەدا، یرۆمەی کۆمبرییەوازی لە ی
 

ی میتترزا کتتوچەک ختتبن و هبویەییتتبنە -نیتتب لەم هەوڵەظ لە نیتتوەی یەکەمتتی ضتتەدەی بیطتتمەمدا، ضتتێ کۆمتتبری وەک ەتتیالن
( و بکتتتتومەتی نیػتتتتمیبنیی ١٩٤٦ی قتتتتبزی متتتتدەمەد لە کوردضتتتتمبنی ڕۆمهەپێ -(، کۆمتتتتبری کوردضتتتتمبن١٩٢١چەیەکتتتتبنی 

( دامەزران، کە بە هەوڵەکتبنی کۆمتبریی لەقەڵەم دەدراتخ، بەپم هەر زوو ئبزەرببیجبن ەەرچی ئەم نبوی کۆمبری هەڵنەەترێ
غتتتدا، بطتتتێنی نتتتبتییی وەزیری دەرەوە( بە ببن ەغتتتەکبری ١٩٥٣لەنێتتتوبران. لەضتتتەردەمی بکتتتومەتەکەی موضەدەقوضتتتەڵمەنە 

  هەڵوەغبندنەوەی یبغبیەتی دادەنرات و الیەن رانی بە غەهیدی کۆمبرییەوازیی دەنبضێنخ. 

 
 ئەڵبەێ بەتبمی مەزهەبتی و ئیطتالمییەوە(، دەەەڕاتمەوە بتۆ یتبظ هەرەضتی ضیطتمەمی کۆمبریع دراژخبیەنی ەزموونیئ بەپم

دا، کە زۆری نەبتترد بەهتتۆی ڕایرضتتییەکەوە، ضیطتتمەمی ضیبضتتیی ئێتتران لە یبغتتبیەتییەوە ١٩٧٩یبغتتبیەتی لە غۆڕغتتی ضتتبڵی 
(. هەر بەیێتتی نتتۆری ١میی ئێتتران(  بتتڕوانە: ئێراننتتبمەی  دەوڵەتتتی غبهەنػتتبیی ئێتتران( ەتتۆڕدرا بتتۆ کۆمبریی کۆمتتبری ئیطتتال

ی کتبنوونی ١٥ضیطمەمەکەظ یۆضمی ضەرۆک کۆمبر دانرا، یەکەمیخ ضەرکۆمبریع لە هەڵبژاردنی ضەرۆکبیەتی ئەو وپتەدا لە 
را و یبغتمر دا لەضتەر کتبر الد١٩٨١ی بوزەیرانی٢١دا، ئەبولدەضەن بەنی ضەدر بوو. بەپم زۆری نەخبیبند و لە ١٩٨٢ دووەمی

بەرەو یبریص هەڵتتبێ. دوایەمتیخ ضتەرکۆمبریع بەضتەن ڕۆبتبنییە و تتب تەمتووزی دادێ دواکبتەکتبنی نێتو غتەقبمی یبضتمۆر 
  ضەرۆکبیەتی کۆمبر( بەڕادەکبێ.
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ەڵبژاردن "سەرکۆماریی زۆریىەی دەوگی ڕەهای بەضذاربىواوی لە هەڵبژاەدوذا پێىیستە لە ئەگەری وەهێىاوی ئەو ڕنژیمە، پێىیستە ه
 بچێتە خىلی دووەمەوە"

 

 
 پێگە و شێوازی هەڵبژاردوی سەرۆک کۆمار

 
، یۆضمی ضەرۆک کۆمبر، یبظ یۆضمی ڕابەر، بە دووەمیخ یۆضمی دەوڵەێ دادەنراتت و ١١٣لەدەضموری ئێرانیدا بەیێی مبددەی 

وە یەیوەضمخ( لەدەضمدایە. بەیێتی بەریرضیبرامی دەضەپتی نێبەنێکردن  بێج ە لەو کبروببرانەی ڕاضمەوخۆ بە ڕابەری ببپ
ظ، ضەرکۆمبر بۆ مبوەی چوار ضبی لەالیەن خەڵکەوە هەڵتدەبژاردرات و بە دوای یەکتدا تەنتتب یەکجتبری دی بتۆی ١١٤مبددەی 

 هەیە خۆی هەڵبژارامەوە.
 

بە ڕەچەڵەک و بەمػتێوەیە ڕوونتی کتردووەتەوە: یێویطتمە  ١١٥لەببرەی مەرنەکبنی یتبڵێوراوی بتۆ ضتەرکۆمبربوونیع متبددەی 
رەەەزنتتبمە ئێرانتتی بێتتت، بەڕاتتوەبەر و چبرەضتتبز، ختتبوەن یێػتتینەیەکی چتتبک، ئەمبنەتپتتبراس و بەتەقتتوا بێتتت، ئییبنتتدار و 
ببوەڕدار مومخ و م مقد( بێت بە بنەمبکبنی کۆمبری ئیطالمی و مەزهەبی ڕەضیی ئێران دوانسەئییبمی غی ە(، یێویطتمە بەر لە 

 ی دەضموور(.١١٦و١١٥اب ەیەنێت مبددەکبنی هەڵبژاردن یبڵێوراوامی خۆی ڕ
 

ضتتەرکۆمبریی زۆریتتنەی دەن تتی ڕەهتتبی بەغتتداربووانی لەهەڵبژاردنتتدا یێویطتتمە، لە ئەەەری نەهێنتتبنی ئەو ڕاتتژەیە، یێویطتتمە 
هەڵبژاردن بچێتمە ختولی دووەمەوە ،کە لەم دەن تدانەدا تەنتتب دوو کبندیتدی یەکەم و دووەم بەغتدار دەبتخ و ضتەرکەوتوویبن 

دەضتتموور(. هەڵبتتژاردن یێویطتتمە النتتیکەم مبن ێتتک بەر لە کۆتتتبیی وادەی تەواوبتتوونی متتبوەی ١١٧بێتتمە ضتتەرکۆمبر مبددەیدە
(، بۆ مەراضییی دەضمبەکبربوونیػی دەبێت بچێمە تەالری یەرلەمتبن ١٢٢ضەرۆکبیەتی ضەرکۆمبری یێػوو ئەنجبم بدرات مبددەی
ادوەریی و ئەندامبنی غورای نی ەهبتبن، ضتواندی یبضتبیی بەتواێ، لێترەوە و بە ئبمبدەبوونی هەریەک لە ضەرۆکی دەضەپتی د

 (.١٢٢و١٢١بەریرضیبرامییەکە هەڵدەەرات و بەریرضیبر دەبێت لەبەردەم خەڵک و ڕابەری ببپ و یەرلەمبندا مبددەکبنی
 

یراکتی کتببینەکەی هەیە، دیبرتریخ دەضەپتەکبنی ضتەرکۆمبر ئەمتبنەن: دیتبریکردنی ئەنجتومەنی وەزیتران و البردنتی هەر وەز
بەپم بۆ دانبنی هەر وەزیراک یێویطمە وەزیری یێػنیبرکراو ممیبنەی یەرلەمبن بەدەضتمبتێنێت، هەروەهتب دەضتەپتی دانتبنی 
ضتتەرۆکەکبنی دامەزراوەکتتبنی بتتودنە، میراتتتی کولمتتووری، ییػتتەی دەضتتمی و ەەغتتموەوزاریی، وزەی ئەتتتۆم، میتتن ە و بتتبنکی 

یەییبننتبمە و ڕاککەوتننتبمە نێودەوڵەتییەکتبنی لە ئەضتمۆیدایە یبظ ئەوەی لە یەرلەمتبن یەضتەند نبوەندی هەیە. ئییتسای 
دەکتراخ(. دەتوانێتتت داوای دانیػتتمنی نتێنیتتی یەرلەمتتبن بکتبێ، متتبنی هەیە بەغتتداری کۆبوونەوەکتتبنی یەرلەمتتبن بکتتبێ بەبێ 
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م یێویطتتتمە بڕیبرەکتتتبنی ئەم ئەنجتتتومەنە دەن تتتدان(. ضتتتەرۆکبیەتی ئەنجتتتومەنی بتتتبپی ئبضبیػتتتی نیػتتتمیبنی دەکتتتبێ، بەپ
 (١٣٨ و ١٣٦ - ١٣٣، ١٢٩ - ١٢٢یەضەندنبمەی ڕابەری ببپی غۆڕظ وەرب رن. مبددەکبنی 

 
لەئەەەری متتتتتردن، الدان، دەضمتەکبرکێػتتتتتبنەوە و نەخۆغتتتتتییەک لە دوومتتتتتبن ی زیتتتتتبتر دەوام نەکتتتتتبێ، یتتتتتبخود لەئەەەری 

بێت، یبریتدەدەری یەکەمتی ضتەرکۆمبر کبرووببرەکتبن لەئەضتمۆ دەەراتت و  هەڵنەبژاردنی ضەرۆک کۆمبری نوادا بە هەر هۆیەک
ئەنجومەنێک لە ضەرۆکی یەرلەمبن، ضەرۆکی دەضەپتی دادوەریی و یبریدەدەری یەکەمی ضتەرۆک یێکتدەهێنرات، تتب لەمتبوەی 

 (١٣١ ەی متتتتبدد ڕۆمدا نەک زیتتتتبتر( هەڵبژاردنتتتتی ضتتتتەرۆکبیەتی ئبمتتتتبدە بتتتتکەن و ضتتتتەرۆکێکی نتتتتوێ هەڵبژاردراتتتتت. ٥٢
بتتۆ لێپێچیتتنەوە و یرضبندنیػتتی، ئەوا بە دەن تتی یەک لەضتتەرچواری ئەنتتدامبنی یەرلەمتتبن یێویطتتمە بچێتتمە یەرلەمتتبن بتتۆ 
وەپمدانەوەی یرضیبرەکبنیبن، بۆ دەضمپێتەکبرکێػبنەوەظ بە دەن دانی ضێ لەضتەرچواری ئەنتدامبن و بە ڕەزامەنتدیی ڕاتبەری 

 (.١٣٢ - ١٣٢ ببپ لەکبردەخرات. مبددەکبنی
 

 

" وەک وەریتێکی سیاسی لێهاتىو کە زۆبەی کات کە کۆتایی خىلەکاویاوذا سەرۆک کۆمارەکان کەوتىووەتە بەر ڕەخىەی ڕنبەر و 
 الیەوگران"

 

 
  

 پێگە و تەگەرەی بەردەم سەرکۆمار

 
ەضتەپتەکبنی هەڵطەن ێنەرانی ضیطتمەمی ضیبضتیی و بەتتبیبەێ یۆضتمی ضتەرۆکبیەتی، لەبتبوەڕەدان کێػتە و کۆضتپی بەردەم د

 ضەرکۆمبر، بریمیە لە یەیوەضمییەکبنی ئەم یۆضمە لە ضێ ئبضمدا: 
هەر لە یتتتبڵفمەی یبڵێوراوەکتتتبنییەوە تتتتب دەەتتتبتە ضتتتواندخواردن و الدان یتتتبن تەواوبتتتوونی ئەرکەکەی، کە ڕاضتتتمەوخۆ  -١

 بەضمراوەتەوە بە دەضەپتێکی ضەرووی خۆیەوە ڕابەر(، 
 پوتخ و هەڵبژاردن و یەضەندکردنی دەن ەکبنی غورای نی ەهببن(، هەروەهب یرۆضەی چبوداریی خۆیب -٢
لێپێچیتتتنەوە و بەریرضتتتیبرامییەتی لەبەردەم دەزەبیەکتتتدا لەکبتێکتتتدا ئەو هەڵینەبژاردووە یەرلەمتتتبن(، لەمەدا ەەرچتتتی  -٣

 یەرلەمبنییضیطمەم لەضەربنەمبی ویالیەتی نەقی  و کۆمبرییە بەپم بۆ الدان و لێپرضینەوەی ضەرکۆمبر بووەتە 
 

دایە، کە تێیتتتدا چتتتبوداریی یرۆضتتتەی هەڵبژاردنتتتی  ١١٨ ەرنمێکتتتی دیتتتکەی ضتتتەرەکی هەڵبژاردنتتتی ضتتتەرکۆمبریی، لە متتتبددەی
( خطتتمووەتە ئەضتتمۆی غتتورای نی ەهبتتبن  ئەنجتتوومەنی یبراضتتمنی دەضتتموور( کە دەزەتتبیەکی ٩٩ ضتتەرکۆمبری بە یێتتی متتبددەی
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مطتتتیۆن و دەضتتتەپتی دادوەریتتتی ڕاکتتتی دەخەن(. کە تێیتتتدا لە یرۆضتتتەی هەڵنبژاتتتردراوە لە زۆراتتتک وپێ ئەم یرۆضتتتەیە کۆ
یبڵفمەکردن و یػکنینی ببوەڕەکبنی کبندیدەکبنەوە دەضتمپیدەکبێ تتب یەضتەندکردنی ئەنجبمەکتبنی هەڵبتژاردن. دەضتەپتێکی 

 کبری ەری ئەم غورایە، ڕەتکردنەوەی کبندیدەکبنە.
 

ختولی چتبوداری کتردووە لە ختولی یەکەمتدا دانەمەزرابتوو(، لە دووەمتیخ لە نۆ خولی هەڵبژاردنی ضەرۆک کۆمبرییدا، هەغتت 
خولی هەڵبژاردنەوە بەمػێوەیە خۆیبڵێوەکبنی رەتکردووەتەوە و کەمینەیەکی وەک یبڵێوراو یەضتەندکردووە: ختولی دووەم لە 

یتبڵێوراو. ٣کەش  ٥٢ لەیبڵێوراو، ختولی چتوارەم  ٤کەش  ٤٥ییبن یبڵیوران، خولی ضێیەم لە ٤کەش ضەرۆکبیەتی تەنتب  ٧١
یتبڵێوراو، ٤کەش  ٢٣٨یتبڵێوراو، ختولی بەوتەم لە  ٤کەش  ١٢٨یتبڵێوراو. ختولی غەغتەم لە  ٢ کەش ٨٢خولی یێنجەم لە 
یتبڵێوراو،  ٤یتبڵێوراو، لەختولی دەیەمیػتدا تەنتتب  ٦کەش  ١٢١٤یتبڵێوراو، ختولی نتۆیەم لە  ١٢کەش ٨١٤خولی هەغمەم لە 
 و یەضتتەندکران یتتبڵێوراو٦ تەنتتتب کەش ١٦٣٦ لە( دوانتتسەیەم خولیػتتدا دوا لە و ێوراویتتبڵ ٩ کەش٦٨٦ ختتولی یتتبنسەظ لە 

 لە و ضیبضتتیی بڕیتتبری بەغتتداری و غتتۆڕظ ضتتەرانی لە ڕەتکراوەکتتبن یتتبڵێوراوە دیتتبری بەغتتێکی کبتێکتتدا لە کتترد، متیالنێیتتبن
 خبتەمی، ئەبیەدی نەماد و تبد. ڕەنطەنجبنی، وەک بوون، دەضەپتدا ضەرەوەی هەرەمی

 
 

 "بەهۆی پاڵتەتە کردوی کاوذیذەکاوی سەرکۆمارییەوە جیاکردوەوەی دەسەڵەتەکان و سەاڵحییاتەکاویطیان تێکەڵبىون"
 

 
ەرنمێکتتی دیتتکەی دەضتتەپتەکبنی ضتتەرکۆمبر، بەکردەیتتی هەنتتدێ دۆضتتێی لەدەضتتمدا نیتتیە، وەک وەزارەتتتی بەرەریتتی، دەرەوە، 

راضتمەکردنی خەڵکتدا کتبری ەرن و ڕاتبەر دایتبن دەنێتت(، دانووضتمبندن و ضویب، ئەتۆم، ئییبم نوم ەکبن  کە لەهبنتدان و ئب
داهبتی غوانەییرۆزەکبن و دەزەبئبیینەکبن، کە ئەمبنە ڕاضتمەوخۆ یەیوەضتمکراون بە دەضتەپێ و هەممتوونی ڕابەرایەتیتیەوە. 

ڕەختتتنەی ڕاتتتبەر و  بتتتۆیە وەک نەریمێکتتتی ضیبضتتتی لێتتتتبتووە کە زۆبەی کتتتبێ لە کۆتتتتبیی خولەکبنیبنتتتدا کەوتتتتوونەتە بەر
الیەن رانی، ئەم یػممێکردنەی ڕابەریع لەبەنی ضەدرەوە تب ڕۆببنی بەدی دەکرات تەنتب ضتەردەمی ضتەرۆکبیەتی ڕەنتبیی و 
 خبمینەییتدا نەبێتت، یەکەم لەبەرئەوەی لە متتبن ی یەکەمیتدا کتومراو و دووەمتتیع ختومەینی مترد و ختتۆی بتوویە راتبەری بتتبپ.

ێکردنتتی بەرنبمەکتتبن و یالنەکبنیػتتی درووضتتمکردووە، تەنتتبنەێ بەهتتۆی بەریرضتتیبرامی و ئەم ەرنمتتبنە کێػتتەی بتتۆ نێبەن
چتتتبوداریی غتتتورای نی ەهبتتتبنەوە لەضتتتەر یرۆضتتتەی هەڵبژاردنتتتی ضتتتەرکۆمبر، ئبراضتتتمەی یرۆضتتتەی ضیبضتتتیی و کتتتبڵکردنەوەی 

اک بەهتۆی یتبڵفەتەکردنی ئۆیۆزضیۆنی نێوخۆیی و یەراواسخطمنی چەندیخ بسة و ئبراضمەی ضیبضیی لێکوتووەتەوە و بەنۆر
کبندیتتدەکبنی ضتتەرکۆمبرییەوە، نیتتبکردنەوەی دەضتتەپتەکبن و ضەپبییبتەکبنیػتتیبن تێکەڵبتتوون، چتتونکە لەڕووی ئبراضتتمەی 
ضیبضتتییەوە نسیکبتتوونەتەوە لەیەکمتتر و نتتبتوانخ چتتبوداری ضتتەر یەکمتتر بتتخ و ئەەەرەکتتبنی بەردەم خەڵتتک لە دەن تتدان زۆر 
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چتونکە کبندیتدەکبنی ضتەرکۆمبریی بە نۆراتک ئەنتدازیبریی دەکتراخ ئەو کەضتبنە دەردەچتخ کە بەرتەضک و ضتنووردار کتراوە، 
دا بەڕوونتتتی دەرکەوێ و لە ٢٢٢٩الیەن ریتتتی نتتتوخبەی دەضتتتەپێ و دەوڵەتتتتی قتتتوڵی ئێتتترانخ. ئەمەظ لە هەڵبژاردەنەکتتتبنی 

کبندیتتدەکبنیبن ڕەتکتترانەوە و غتتدا نیتتوەی بتتبڵی غۆڕغتتی ئیطتتالمیی ڕیفۆرمەوازان( یبضتتی  کتترا و  ٢٢١٣هەڵبژاردنەکتتبنی 
 بەغدارییبن یێنەکرا.

 
٢٢٢١ - ٤ - ١٧ 

 
 
 

 شورای پاسەوان؛ پێگەی لە سیسستەمی سیاسی و ڕۆڵی لەهەڵبژاردوەکاوذا
 
٣ 

 
و ضەرەتبی غۆڕظ دامەزراوە. خبوەنی دەضەپێ و یێ ەیەکی  ١٩٧٩غورای یبضەوان غورای ن تببن( مجتص الصیبنة(، ضبڵی 

ەیی هەیە لە ئبراضمەکردنی بڕیبری ضیبضی و هەمموونێکی نراوانی هەیە لە دەضمنیػبنکردنی نوخبەی کبری ەرە، ڕۆڵی کرد
ضیبضیی دەضەپتداری وپێ و ضیبضەتڕاژی ەػمییدا. چونکە لە یبراسەبریی ئیطالمێمی دەضەپێ و ڕاڤەی دەضموور، دەرکە و 

 یع لە ناەوی وی دایە.-ئەنجوومەنی غبرەزایبن (ی هەڵبژاردنەکبنی ضەرکۆمبر، یەرلەمبن وInput  &Outputدەرچە 
 

یێػینەی ئەم دەزەبیە بتۆ ضتەرەتبکبنی غتۆڕظ دەەەڕاتمەوە و بە تتبیبەێ کبتێتک کە ضتەرانی غتۆڕظ دەیبنوویطتت دەضتمووری 
وپێ دابڕاتتتژن، داڕاژەرانتتتی دەضتتتموور بتتتۆ یبراسەتتتبریی و چتتتبوداریی نێبەنێکردنتتتی دەضتتتموور، دەزەتتتبی غتتتورای یبضتتتەوانی 

 بن یێػتتنیبر کتترد، بەپم لە دەضتتمووردا نتتبوەکەی هەر بە غتتورای یبضتتەوان بەبتتێ یبغتت ری "ی دەضتتموور"، هتتبتووە.دەضتتمووری
زۆرنبر لە میدیبکبن و تواژینەوەکبنتدا، بە هەڵە لە نبوهێنتبنی غتورای یبضتەوان یبغت ری "دەضتموور"ی بتۆ ئیتسانە دەکراتت، 

وردا یبغت ری دەضتموور بە غتوراکەوە نیتیە، ئەمەظ بێتتۆ نیتیە و ڕاضمییەکەی چ لە نبوە ڕەضتیییەکەی غتوراکە و چ لە دەضتمو
دینتتی و دەضتتموورییە، تەنتتتب ئەرکتتی -بەڵکتتو بتتۆ ئەوە دەەەڕاتتمەوە کە غتتورای یبضتتەوان هەڵ تتری هەردوو دەضتتەپتی غتتەرشی

یبراضتتتمنی دەضتتتموور نتتتب بەڵکتتتوو ضتتتەرنەم ئەرک و چبودارییەکتتتبنی لەڕوانتتت ەی یێوەرەکتتتبنی ئیطتتتالمی غتتتی ی و یبغتتتبن 
 نی ئیطالمی غی ی دوانسەئییبمی( و دەضمووری ئێرانیػە.یبضەوا یبضەوان، غورای بۆیە. دەکبێ ئبراضمە ەضموور د
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غورای یبضەوان، یەکێکە لەو ضێ دەزەبیەی کە ضتەربە دەضتەپتی یبضبدانبن تػتری ی(یە و دەزەتبیەکی نتبهەڵبژاردراوی نێتو 
(کەش ١٢یێکتتتتتبتەی ئەنتتتتدامیی ئەم غتتتتورایە لە دوانتتتتسە  هەرەمتتتتی ضیطتتتتمەمی ضیبضتتتتییە لە کۆمتتتتبری ئیطتتتتالمی ئێرانتتتتدا،

 و ڕابەربتتتتبپن دانتتتتراوی ڕاضتتتتمەوخۆ ،کە ن"مەزهەبتتتتی کبرووبتتتتبری غتتتتبرەزای" و ن"مونمەهیتتتتد( "٦ غەغتتتتیبن یێکتتتتتبتووە، 
 و دەکتتراخ یەرلەمتبن ڕەوانەی دەضمنیػتبنکردنیبن یتبظ یبضتبدانبنخ، دەضتەپتی ضتەرۆکی هەڵبژاتردراوی دیتکە( ٦ غەغتەکەی

 (دەضموور ی٩١مبددەی. دەکراخ یەضەند لەواوە
 

( ضتبڵە، بەپم لە یەکەمتیخ خولیتدا و لە نیتوەی ختولەکەدا واتە لە ضتێ ضتبڵدا، ٦ێکی ئەم غتورایە غتەظ خول هەر تەمەنی
نیتتتوەی ئەنتتتدامەکبنی هەردوو ەروویتتتی یبضتتتبیی و مەزهەبتتتی بەغتتتێوەی تیروویػتتتک دەەتتتۆڕدراخ، ئەنتتتدامی نتتتوێ دەختتترانە 

 ەضموور(.ی د٩٢غوانیبن مبددەی
 

 

"ضىرای پاسەوان، یەکیکە لەو سێ دەزگایەی کە سەر بە دەسەاڵتی یاساداوان)تطریعی(یە و دەزگایەکی واهەڵبژیردراوی وێى 
 هەرەمی سیتەمی سیاسییە لە کۆماری ئیسالمی ئێراوذا"

 

 
ەضبیەتیی ئتبیینی بتوون: ەوە، ضێ ضکرتێری بینیووە و هەرضێک ک١٩٧٩ضکرتێر، ببپتریخ یۆضمی ئەم دەزەبیەیە و لە ضبڵی 

ستتبنی ەولپبیەەتتبنی ختتولی یەکەم و متتدەمەد متتدەمەدی ەیالنتتی ختتولی دووەم و لە ختتولی ضێەمیػتتەوە تتتب ئێطتتمب کە ختتولی 
ضتبڵە( ضتتکرتێرییەتی و هبوکتبێ ضتتەرۆکی ٩٤کۆتتبیی ختتولی بەوتەمە، ئەبتیەد نەننەتتتی  ٢٢٢٢بەوتەمییەتتی و تتب ضتتبڵی 

 ئەنجوومەنی غبرەزایبنی ڕابەرییػە.
 
 ەرکی ضەرەکی و دەضمووری ئەم غورایە بریمییە:ئ
 
 ی دەضموور(.٩٦و٩٤ضبزاندنی یبضب یەضەندکراوەکبنی یەرلەمبن لەەەی ئیطالم و دەضمووری وپتدا مبددەی -
 ی دەضموور(.٩٨ڕاڤەی دەضموری وپێ بە یێی ڕەزامەندی ضێ لەضەر چواری ئەندامەکبنی مبددەی -
 ی دەضموور(.٩٩ضیی مبددەیچبوداریی هەڵبژاردنەکبن و ەػمپر -
 

ی ١٧٧هەروەهتتتب یەکێکیػتتتە لەو دەزەبیتتتبنەی کە لە داڕغتتتمنەوە و هەمتتتوارکردنەوەی دەضتتتمووری وپتتتتدا ڕۆلتتتی هەیە متتتبددەی
 دەضموور(.
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 پێگەی شورای پاسەوان لە هەرەمی سیاسییذا

 
 ەی ضتتەرچبوەی ڕەوایەتتتی و بتتۆ دەرخطتتمنی یتتێ ەی ئەم غتتورایە، یێویطتتمە لە دوو ڕوانتت ەوە ضتتەیر بکراتتت، یەکەم لەڕوانتت

دامەزرانتتتدنییەوە، دووەم لە ڕوانتتت ەی کتتتێا ە و ئەنجبمەکتتتبنی کتتتبرکردنی. واتە ئبیتتتب ضتتتەر بەچ یێ ەیەکتتتی دەضتتتمووریی و 
  وابەضمەی چ ئۆرەبنێکی ببپی ضیطمەمی ضیبضییە؟

 
وەی ڕاڤەکردنتی بەنتدەکبنی ی یبضەوان، ببڵێکی ڕەوایەتیی خۆی لە دەضموورەوە وەرەرتووە و هەر خۆغی تبقتبنە ضتەرچبغورا

ی دەضتتتمووری وپێ، یەیوەضتتتمخ بە ئەرک و دەضتتتەپێ و غتتتێوازی دیتتتبریکردنی ٩٩ تتتتب ٩١دەضتتتموورە. هەریەک لە مبددەکتتتبنی 
 ئەندامبنی ئەم غورایەوە.

 
 

کاوی "ضىرای پاسەواوی، باڵێکی ڕەوایەتیی خۆی لە دەستىورەوە وەرگرتىوە و هەر خۆضی تاقاوە سەرچاوەی ڕاڤەکردوی بەوذە
 دەستىورە"

 

 
ببڵەکەی دیکەی ڕەوایەتی غوراکە، لە یەیوەضتمییەکبنی ئەم دەزەتبیەوە داتت، کە لە ڕووی دانتبنی ئەنتدامەکبنییەوە ضتەر بە 
دەزەب و مارەروویی دەضەپتەکبنی ڕابەری ببپیە، چونکە نیوەیتبن ئەو دایتبن دەنێتت و نیتوەکەی دیکەغتیبن ضتەرۆکی دەزەتبی 

ی دەضتتموور(. ١١٢ و ٥٧کتتبێ کە دیطتتبن هەر مارەتترووڵ و هەڵبژاتتردراوی ڕابەرە بتتڕوانە بەنتتدەکبنیدادوەریتتی نیػتتبنەیبن دە
- کەواتە لەڕووی یتتتێ ە و ضتتتەرچبوەی ڕەوایەتتتتی دەضتتتەپتییەوە غتتتورای یبضتتتەوان کەوتتتتووەتە نێتتتوان ضتتتێکوچکەی دەضتتتموور

کتتبنی کتتبرکردنی و ب تترە چبکطتتبزیی لە ضتتەرۆکی دەضتتەپتی دادوەری. بتتۆیە ڕەتکتتردنەوەی بڕیبرەکتتبن و ڕاکبرە -ڕابەرایەتتتی
 دەضەپتەکبنیػیدا، ضەخت و دموارە.

 
 شورای پاسەوان و هەڵبژاردوەکان

 
بتتتۆ غتتتورای یبضتتتەوان، ئەوەی یەیوەنتتتدی بە هەڵبتتتژاردنەوە هەبێتتتت، ئەوەیە کە ئەرکتتتی چتتتبوداریکردنی هەڵبژاردنەکتتتبنی 

(، چتتونکە بەویێتتیەی کە ختتۆی الیەنتتی ٩٩ ۆ مبددەیضتتەرۆکبیەتی و یەرلەمتتبن و ئەنجتتومەنی غتتبرەزایبنی دەکەواتتمە ئەضتتم
ڕاڤەکبری دەضمووریػە بەوغێوەیە ڕاڤەی کردووە کە چبوداریی هەڵبژاردنەکبن تەنتب چبوداریی یرۆضەکە نییە بەڵکو بەهتۆی 

نی یتتتبڵێوراو، چتتتبوداریی یرۆضتتتەی دیتتتبریکرد یرۆضتتتەی ئەرکەکتتتبنی دیتتتکەیەوە کە یێػتتتمر ببضتتتکرا، یێویطتتتمە لە هەرضتتتێ 
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چوون و هەڵبژاردنی کبندیدەکبن ببوەڕ و ئینمییب( و یبغبن لە یەضەندکردنیػتیبندا ڕۆڵتی هەبێتت، کەواتە لە ئەلت  بەڕاوە
تب یبی هەڵبژاردن  کبندیدبوون، یەضەندکردن و ڕەتکتردنەوە( ڕۆڵتی هەیە. تەنتبنەێ بتۆ دەزەتبیەکی وەک یەرلەمتبنیع کە 

، لە دەضتمووردا هتبتووە کە یەرلەمتبن هتیا ئی میبتبراکی نیتیە بە ڕاضمەوخۆ ئەندامەکبنی یێویطمە هەڵبژاردراوی خەڵک بتخ
 ی دەضموور(.٩٣ بێ بوونی غورای یبضەوان مبددەی

 
لەهەڵبژاردنەکبنی ئێراندا و نۆری یبڵێوراوەکبن و یػتکنینی ببوەڕەکبنیتبن بە مەزهەبتی غتی ەی دوانسەئییتبمی و بە غۆڕغتی 

 چ لە یەضەندکردنیبن و چ لە ڕەتکردنەوەیبندا، لەمار چبوداریی غورای  ئیطالمی، ڕاضمەوخۆ بە یێی دەضموور و ڕاڤەکبنی،
 یبضەواندایە.

 
 

 "ضىرای پاسەواوی، ئەرکی چاودنریکردوی هەڵبژاردوەکاوی سەرۆکایەتی و پارلەمان و ئەوجىمەوی ضارەزایاوی دەکەونتە ئەضیۆ"
 

 
ابەریتی، ممتبرەی کبندیتدەڕەتکراوەکبن چەنتد هێنتدەی هەربۆیە لە هەڵبژاردنەکبنی ضتەرۆکبیەتی، یەرلەمتبن و غتبرەزایبنی ڕ

(، لەوەظ بمرازات، هتیا کبندیتداک لەدەرەوەی ەووتتبری نتوخبەی دەضتەپتداریی غتی ە ٢یەضەنکراوەکبنخ بڕوانە ئێراننبمەی
، یەضەند نەکتراوە بتۆ بەغتداریی لە هتیا هەڵبژاردنێکتدا، تەنتبنەێ بە ضتوننەمەزهەة و زەردەغتمی و ئبینەکتبنی دیکەغتەوە

یێویطت بووە ببوەڕی خۆیبن بە ئیطالمێمی، غی ەامی غۆڕغی ئیطالمی و دەضەپێ لەئێرانتدا و غونبضتیی هەنتووکەیی دەوڵەێ 
  بطەلیێنخ، ەەرنب لە یەکەمیخ نتمەری خۆیبپوتندا ڕەتدەکرانەوە.

 
 کە دەکتتبێ، تەنطتتیری ئتتبوا و دەزانێتتت ختتۆی بەئەرکتتی ڕەتکتتردنەوانە ئەم ڕاغتتکبوانە یبضتتەوان، غتتورای ڕاڤەی بەەتتوارەی
ەکتتبێ بتتۆ وەرەرتنتتی هەر یۆضتتمێک لە د ئبمتتبدە ختتۆی کە ئێرانتتی هتتبوپتییەکی هەر نبغبیطتتمەیی و غبیطتتمەیی ئەرکییەتتتی

ضتتەرکۆمبر، یەرلەمبنمتتبری و ئەنتتدامێمی ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن، دیتتبریی بکتتبێ و چتتبوداریی و هەڵطتتەن بندنی نێتتوەڕۆکی و 
داێ. بەمػتێوەیە غتوراکە دەرچەکتبنی هەڵبژاردنتی لەڕیتی نتۆری کبندیتدەکبنەوە دیتبریی غێوەیی بۆ بکبێ و بڕیبری لەضەر بت

 دەکبێ و ئیمر ضرووغمیە کە دەرکەکبن و ئەنجبمەکبنی بە دڵی نوخبەی دەضەپتداری نێو غۆڕظ دەکەوامەوە.
 

ەضتتەندکردنی یرۆضتتەکە و دەردەکەواتتت نێتتوەڕۆک و بڕیتتبردان لەضتتەر کبندیتتدەکبن، ئەنتتدازەکردنی متیالنێکتتبنی هەڵبتتژاردن، ی
ئەنجبمەکتتبنی لەدەضتتمی غتتورای یبضتتەواندایە، بەپم الیەنتتی کتتبرەێڕیی و ئەنجبمتتدانی هەڵبژاردنەکتتبن دەکەواتتمە ئەضتتمۆی 

 لیژنەیەک لە وەزارەتی نبوخۆی وپێ.
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بضتییەکبنی نەک هەر ڕەخنەەرانی ضیطمەمی ضیبضیی و ئۆیۆزضیۆنی دەرەوەی یرۆضەی ضیبضیی ئێران، ب رە هێس و ئبراضمە ضی
نێتتو ختتودی غۆڕغتتیع ڕەختتنەی زۆر لە ڕاڤەی بتتڕەەی "چتتبوداریی هەڵبژاردنەکتتبن" دەەتترن و لەواػتتەوە تیتتری ڕەخنەکبنیتتبن 
ڕاضتتمەوخۆ لە غتتورای یبضتتەوانە، چتتونکە یێیتتبنووایە بتتووەتە ضتتەرچبوەی ئەنتتدازەکردن و بڕیتتبردەر لەضتتەر ئبراضتتمەکردن و 

ەپێ و ڕا ەخۆغتتتتکردن بتتتتۆ دراتتتتژەدان بە بڕیتتتتبردانی تبکالیەنتتتتبنە و ختتتتبوکردنەوەی متیالنێکتتتتبن و یەکدەضتتتتمکردنی دەضتتتت
ضنووردارکردنی مبنی خەڵک لە هەڵبژاردنی نتوانەری ڕاضتمەقینەی خۆیبنتدا. هەروەهتب هەنتداک لەضتەرانی نێتو غتۆڕظ، ئەم 

ەم غتورایە یرۆضەیە بە کبرتی نػتبریی تونتدئبمۆکبنی نێتو ضیطتمەمی ضیبضتیی لەقەڵەمتدەدەن و یێیتبنووایە کێػتەی قتوڵی ئ
ئەوەیە لەبەردەم یەرلەمتتتبن و ئەنجتتتوومەنی غتتتبرەزایبندا بەریرضتتتیبر نیتتتیە و هتتتیا دەزەتتتبیەکی هەڵبژاتتتردراو نبتوانێتتتت 

 لێپێچینەوەی لێ بکبێ.
 

 

 "هیچ کاوذیذنک لەدەرەوەی گىوتاری وىخبەی دەسەاڵتذاریی ضیعە پەسەوذ وەکراوە بۆ بەضذاریی لە هیچ هەڵبژاردوێکذا"
 

 
، چەندیخ نبر هەوڵدراوە چبوخػبندنەوە و ڕاڤەکردنێکی نتوێ بتۆ چەمکتی "چتبوداریی هەڵبژاردنەکتبن لەالیەن لەنێو ئێراندا

غورای یبضەوانەوە"، بێمەئبراوە و یبضبیی بکرات، بەپم تب هەنووکە غکػمییبن هێنبوە و غوراکە بەردەوامە لە ئەنتدازەکردن 
 ەڕیی و ضیبضیی و ضەلیقەییەکبنی خۆی.و ئبراضمەکردنی یۆضمەکبن، بە یێی هەڵطەن بندنە ببو

 
٢٢٢١ - ٤ - ١٢٤ 

 
 
 
 

 ڕێبەری بااڵی کۆماری ئیسالمیی ئێران؛ پێگە و دەسەاڵتەکاوی
 
 ٤) 

 
ڕاتبەری بتبپی کۆمتتبری ئیطتالمی ئێتران یتتبن ویالیەتتی نەقیت ، هەم یۆضتتمێکی داهێنتراوی نتوای نێتتو نیقتتی ضیبضتیی غتتی ە و 

ەضەپتیػە کە بتێ لێپێچیتنەوە و بتێ ضتنوور و بتێ کتبتە لە ڕادەضتمکردنی یۆضتمەکەدا. ئێرانیػە و هەم خبوەنی نراوانمریخ د
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یۆضتتمی ڕاتتبەری بتتبپ ڕەوایەتتتی و دەضتتەپتەکبنی وابەضتتمەیە بە چەمکتتی ویالیەتتتی نەقتتیتەوە، کە کتتۆی ضیطتتمەم و دیتتدەبی 
  نی خێیەی دەضەپتی ضیبضییە.کۆمبری ئیطالمی ئێرانی لەضەر بینبکراوە، لە ئێطمبدا ەرن مریخ دەزەبی کۆمبرە و ضموو

 
 چەمکىاسیی والیەتی موتڵەقەی فەقیه

 
ڕانیبییی زۆر هەیە لەببرەی وردەکبریی و مێژوو و ضەرچبوەی دەرکەوتنی وەلی و ویالیەتی نەقتیتەوە، بەپم بەم دەضتەپێ و 

نتتبنەێ زۆر لە مەرنەشەکتتبنی بەمػتتێوەیە کە ئێطتتمب لە ئێرانتتدا هەیە، داهێنتتراوی ئتتبیەتوپ ختتومەینی و یتتبوەرانییەتی و تە
  غی ە و غی ەنبضبن کۆکخ کە داهێنراو  بیدشە(یەکی کردەییکراوی نبوبراو بووە.

 
یەوە وەرەیراوە، هەروەک ڕاغیبی ئەضفەهبنی ڕوونتی کتردووەتەوە -وغەی وەلی لە و شەرەبییە چەمکێکی والیەێ، بنچینەدا لە

مکە مبنبی ئبینی و ضیبضی دیکەی یێوەیێچراوە. لە لطبنوشەرەبیػتدا بە مبنبی یەیوەضمی و نسیکبیەتی دات و یبغمر ئەم چە
بە مبنبی غمێکە کەبەدووی غمێکی دیکەوەیە کە نێوانی تێنەکەوات و نسیکتی یەک بتخ. نتۆرمی وغتەکەظ  لەەتۆڕینی نەتت  و 
و  کەضتتتترەکبنیدا( بەمبنتتتتبی دیتتتتکەی وەک یتتتتبر، خۆغەویطتتتتمی، دۆضتتتتمی، ضتتتتەرکەوتخ، ضتتتتوڵمبن، غتتتتوانکەوتخ و یێتتتتڕەوی

ضەریەرغتتمیبری هتتبتووە. بەپم لە نێتتو نیقتتتی ضیبضتتیی غتتتی ەدا بەمبنتتبی ضەریەرغتتمیبری تەواوەتتتی داتتت، کە لەختتتۆەری 
 ضیبضتیی غتی ەی الی لە ئەڵبەێ  ڕەهەندەکبنی غەری ەێ و بەڕاوەبردن و نێبەنێکبری غەرشی ئیطالم و ئەبکبمەکبنییەتی. 

 هەم و بەڕاتوەبردن هەم کە نەقی  موتاەقەی والیەتی دەبێمە و ێوەیەی ڕەهبی-موتاەق یبغ ری چەمکەکە بەتبیبەتی، ئێران
ری هەر تتتتبکێکی غتتتی ەی کبروبتتتب وردودرغتتتمی لە دەضتتتمێوەردەرتریخ و بتتتبپتریخ دەیکتتتبتە و ختتتۆی دەەتتترامە ڕاکەطتتتمنیع

 ەظ نەبێتت دوانسەئییبمی و لە ئێطمبدا بەهتۆی دەضمووریػتەوە ڕەهەنتدی یبضبییػتی وەرەرتتووە و هەمتوو ئێترانییەک ەەر غتی
 لەمار دەضەپتەکبنی ئەم یۆضمەدایە.

 
 

ویطتماوی سەراوسەری واڵت لەژنر دەسەاڵتی ڕنبەردان و سەرۆکی دەزگاکەش دیارییکراوی  ییدەزگاکاوی میذیایی دەوگی و ڕەوگ"
 ڕنبەرە"

 

 
بمی ئیطتتالمی، متتوتاەق بتتوونی والیەێ لە نیقتتتی مەزهەبتتی و ضیبضتتیی غتتی ەدا ئەرکتتی ڕوونکتتردنەوە و نێبەنێکتتبری ئەبکتت

  یەکالکردنەوەی بوکیە یێکداچوو و نبڕوونەکبن و نێ ە خیالنەکبنە.

 
-شتبمە ەػتمی والیەتتی: هەیە نتۆری ضتێ غتی ەدا دنیتبی لە نەقیتیع، والیەتی دەضەپتەکبنی و مەرنەشیەێ ئبضمی لەضەر
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دەرچێت زۆربەیتبن هبوغتێوەی ن ئێرانتی لێتنیتتب غتی ەکبنی مەرنەشتی کە یە،(خبستە تبیبەتیەند و(وضطی  نێوەند ،(مطتقە
 دەضتتت دەتوانێتتت و دەەراتتت لەختۆ دووەم و ضتێیەمخ، بەپم لە ئێرانتتدا والیەی شتتبمە ییتبدە دەکراتتت کە وردودرغتتمی کبروبتتبر 

 لە یتبن مەرنەع نێوەندیتدا، و تبیبەتەمەنتد ویالیەتەکتبنی لە چونکە. مبنەکبنیبن و ئەرک چۆنێمی و نۆر و غێواز وەربداتە
دە و بنەمب دینییەکبندا وەلی موضایبنبنە یبخود کەمێک زیبتر دەچێت و لە دادەبکبنیػدا دیطتبن هەر وەلتی و لیبێ و شەقیکو

شتبمەیە و ضتەرتبیب -مەرنەشی غی ەکبنە وەک ئەوەی لە نەنەف و شێراقدا بە ەػمی هەیە، بەپم لە ئێراندا والیەی ەػتمی
 ەرەوەی هەرەمتتی ضیبضییػتتدا بێتتت و نێبەنێکبریػتتی بێتتت.لە خۆدەەراتتت نەک هەر ئەوەظ بە وتەی ختتومەینی دەبێتتت لە ضتت

لەدیتتدی غتتی ەی ضیبضتتیی بتتبکیی ئێتترانەوە: هەرچتتی چەمکتتی نەقیتیػە غتتبرەزای ئتتبینی(، بەمبنتتبی مونمەهیتتداک داتتت کە 
 ێدا بێت.ت ڕابەری ئبمبدەەیی کۆکەرەوەی ضێ ڕەەەز بێت: ئیجمیتبدی موتاەق، شەدالەتی موتاەق، توانبی بەڕاوەبردن و

 
 رەتاکاوی چەسپاوذن و یاساییکردوی ویالیەتی لەئێراوذاسە

 
ئێرانییەکبن یبظ غۆڕظ، چبوەڕوانی دامەزراندنی ئەنجومەنی دامەزرانەران بوو تتب دەضتمووری هەمیػتەیی وپێ بەغتێوەیەکی 

امەزرا، ەونجتتبو بتتۆ قۆنتتبغی یتتبظ غتتۆڕظ دابڕاتتژن، بەپم لە نیتتبتی ئەم ئەنجتتوومەنە، ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن خبرەبن( د
ئەنجوومەنەکە زۆر زوو دەضمی کردە ببن ەغە بۆ چەضپبندنی ضیطتمەمی ئیطتالمی غتی ی و یبغتمریع ویالیەتتی نەقیت ، بەپم 
بە قۆنبغبەندی و ضەرەتب بە بەزەرەوە تب ەەیػمە ئەوەی "هەرکەش دمی بێت دوممنە" ەەیػت. ییتبوانی مەزهەبتی ضتەرەتبی 

غتتێکی توونتتدیبن کتتردە ضتتەر ئەو کەضتتبنەی کە دمی ئبخونتتدەکبن دەنتتوپنەوە کە ببن ەغتتەکەیبن بەوە دەضتتمی یێکتترد کە هێر
تۆمەتببریبن دەکردن بە قەتیطکردنی دەضەپێ لەدەضمی خۆیبندا، ەەرچتی تتۆمەتەکە لە دوانتبردا واقیتو بتوو نەک تتۆمەێ، 

ضتەپتی دینتی دەەترێ. یبغتبن بەپم ئبخوندەکبن ئەوەیبن ڕەتکردەوە و غەقبمییبن یبککردەوە لەو کەضتبنەی ڕەخنەیتبن لە دە
توونتتد و زبتتر یەالمتتبری ئەو کەضتتبنەیبن دا کە داوای نیتتبکردنەوەی دیتتخ و ضیبضتتەتیبن دەکتترد. لەضتتەرووی هەموویتتبنەوە 
ئتتبیەتوپخومەینی تەنتتبنەێ یتتێع یەضتتەندکردنی دەضتتمووریع، نەیػتتبردەوە کە کەضتتبنێک لەەەی نیتتبکردنەوەی ئیطتتالم و 

نی ئتبینیخ، یتبخود الیەن تری ئیطتالمێکخ بەبتێ ییتبوی ئتبینی و ئتبزادیی ڕەهتب "لەدەرەوەی ضیبضەێ، نیبیی ضیبضەێ و ییتبوا
ضتتتنووری ئیطتتتالمەوەن، ختتتبئینخ". تەنتتتبنەێ کەضتتتبیەتیە موضتتتایبنە مەزهەبییەکتتتبنیع کە خوازیتتتبری "کۆمتتتبراکی دییتتتوکراتی 

بزرەتتبن ختتۆی یەکەم ضتتەرۆکوەزیری ئیطتالمی" بتتوون  وەک مەهتتدی ببزرەتتبن( خطتتمنیە ڕیتتسی دوممنتتبنی غۆڕغتتەوە، لەکبتێکتتدا ب
غۆڕظ بووی ختومەینی و یتبوەرانی وردەوردە نبدەیتبن تەختت دەکترد تتب دەضتموراکی ئیطتالمی لەڕات ەی چەضتپبندنی ویالیەتتی 
نەقتتیتەوە بطتتەیێخ، ئەو لە کۆبتتوونەوە و دیدارەکبنیتتدا داوای دەضتتمووراکی ئیطتتالمی بتتۆ وپێ دەکتترد. هەربتتۆیە غتتبرەزایبنی 

نی وپتبنی بۆ داڕغمنی دەضمووری بە یێویطت نەدەزانی و لە بەیبنێکیدا ڕوونی کردەوە کە "ڕۆبتبنییە ڕەضتەن بیبنی و ئەزموو
و ئیطالمنبضەکبنی" و هەندێ کەضبیەتی ئبغنب بە ئیطالم بەضخ بۆ ئەم ئەرکە. بەمەظ ئەنتدازە و چوارچێتوەی ئەنتدامێمی بتۆ 
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ەکبنی دیتتبری کتترد کە دەبێتتت ییتتبوانی ئتتبینی غتتی ە بتتخ. هەربتتۆیە ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن داڕغتتت و تبیبەتیەنتتدامی ئەنتتدام
ئبیەتوپ ەولپبیەەبنی ڕاغکبوانە وتی ەەر بکتومەتێکی یػمبەضتموو بە ضیطتمەمی ئییتبمەێ و ویالیەتتی نەقیت  لە دەضتمووردا 

ئیسانەکردنتی  ڕۆغخ نەکرامەوە دەوڵەتێتک "لەضتەر بنەمتبی ضتمەم و ضتمەمکبری دادەمەزراتت"، هەر واظ دەرچتوو، ئەڵتبەێ بە
بەغتتی دووەمتتی قطتتەکەی ەولپبیەەبنیػتتەوە کە هەم ئیطتتالمی دەرچتتوو هەم بکتتومەتێکی نیبکتتبر و یتتڕلە ضتتمەم و تەمیتتسی 

 مەزهەبی و نەتەوەیی.
 

 

"بۆ ڕنبەر وەژاد و ضىواسی ویطتماوی گروگ وییە و مەرج وییە ئێراوی بێت یەکجار و تا مردن لە الیەن ئەوجىومەوی ضارەزایاوەوە 
 دەکرنت" دیاری

 

 
و بە ئیطتالمیسەکردنی دەضتەپێ، بە یەیجتووری و هەن تبو و ڕانیبییەکتبنی ختومەینی، دەضتمکرا ١٩٧٩یبظ ڕیفراندۆمی ضبڵی 

بە ئبمتتبدەکردنی یتترۆمەی دەضتتمووری ئێتتران، ئەنجتتومەنی غتتبرەزایبن بتتۆ ئەم ئەرکە دەضتتمییبن بە کبرەکبنیتتبن کتترد، کە لە 
دروضتت ببتوو، ڕەتکتردەوە  ١٩٧٩ ابەضمەیی خۆغی بە غورای غۆڕغەوە کە یبظ غۆڕغیییبوانی ئبینی یێکدەهبێ و تەنبنەێ و

و نەچووە مارببری. ضەرەتب بەهتۆی ڕەختنەی زۆرەوە هتیا متبدەیەک ضتەببرەێ بە ویالیەتتی نەقیتتی و ڕاتبەری دانەنترا بتوو، 
ا بەنتتدی یێنجەمتتی دەضتتموور د١٣٥٨ - ٦ - ٢١بەپم یتتبظ ڕوونبتتوونەوەی هەڵواطتتمی تەبتتب و نەیتتبرانی، ضتتەرئەنجبم لە لە 

ئیسانەکتترا، کە تتتبیبەتە بە ویالیەتتتی نەقیتت  و یتتبیەکەی لە ضیطتتمەمی ضیبضتتییدا و ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبنیع یەضتتەندیبن 
کرد. یبغمریع وەک دەضموور نێ یر کرا. نبکۆکی و هەڵواطمی نبڕازییبن کە کەم نەبوون لەو دەمەدا لێترەدا ببضتیبن نتبکەیخ 

 بضەکەی ئێیەیە و ئبوی زۆریع دەکێػێت(.چونکە لەدەرەوەی ب
 

بەپم لە دیتدی خومەینتتدا، هەمتتوو نوقەهتب و مونمەهیتتدەکبن لە ضتتەردەمی غەیبەتتتدا  ونبتوونی مەهتتدی تتتب دەرکەوتتتنەوەدا( 
لەالیەن "ئییتتبمە مەشطتتومەکبنەوە" ڕاضتتپێردراون کە ئەرکتتی والیەێ بەڕێ بتتکەن، ئەەەر یەکێتتک لەو مونمەهیتتدانە دەوڵەتتتی 

و خەڵتتتک ئەویتتتبن یەضتتتەندکرد، ویتتتالیەتەکەی ئەو زیتتتبتر لەوانتتتی دیتتتکە  کە لەچوارچێتتتوەی ئەرکتتتی مەزهەبیتتتدا  یێکتێنتتتب
کتتبردەکەن( لە بتتبلقوەوە دەبێتتمە ببلف تتل، ئەوکتتبێ دەتوانێتتت لە هەمتتوو ئەو کبروبتتبرانەدا کە ئییتتبمی مەشطتتووم دەضتتەپتی 

لەو کبروببرە تبیبەتتبنە نەبێتت کە تتبیبەتە ئییتبمەتی  تێیبندا هەیە، ئەویع دەضەپتەکبنی وی بەکبربەرات تەنتب هەندێ
ئییتتبمەکەوە. بە مبنتتبیەکی دیتتکە متتبدام لە ئێرانتتدا مونمەهیتتدە ئبینییەکتتبن توانیوویتتبنە دەوڵەتێتتک لە میتتبنەی غۆڕغتتەوە 

دەکەن تتب یێکبتێنخ یتەیبن لەضەرنەم مونمەهیدەکبنی دیکە بەرزترە و نوانەری ئییبم مەهدیخ و دەضتەپتەکبنی ئەو ییتبدە 
 زەمبنی دەرکەوتنی، ئەودەم دەضەپتەکبن دەضپێرنە ئەو  ببوەڕیػیبن وایە مەهدی یەیوەندی بە خوداوەندەوە هەیە و 
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 لەویػەوە بۆ مەرنەع و وەلی نەقی (.
 

 خومەینی تیۆریبی خۆی لە ویالیەتی نەقیتدا بەمػێوەیە بەڵ بندنی بۆ دەکرد و چەضپبندیػتی: دەوڵەێ لقتێکە لە ویالیەتتی
ڕەهبی یێغەمبەر د(، دەوڵەێ لە بوکیە ضەرەتبییەکبنی ئیطالمە، دەوڵەێ لە ەرن مرینی بوکیە ئیالهییەکبنە، یێػەن ی بتۆ 

 بوکیی ڕابەرایەتی و وەلییە یێع هەر بوکیێکی دیکەیە.
 

 

 ن و جێگە خیاڵفەکاوە"یەکالکردوەوەی حىکمە پێکذاچىو و واڕوووەکا مىتڵەق بىووی والیەت لە فیقهی مەزهەبی و سیاسیی ضیعەدا"
 

 
 

 مەرج و دەسەاڵتەکاوی ڕێبەری بااڵ

 
ڕابەری ببپ لە ضیطمەمی ضیبضیی ئێراندا، بتبپتریخ دەضتەپتی نەرمیتیە، ببضتکرا کە ضتەرچبوەی دەضتەپتەکبنی لە تیتۆرەی 

وەلتتی شەضتتردا (ی دەضتتمووردا هتتبتووە: لە زەمتتبنی غیتتببی ٥ویالیەتتتی نەقتتیتەوە ضتتەرچبوەیبن ەرتتتووە. هەروەک لە متتبدەی 
 مەهتتدی(، لە ئێرانتتدا ویالیەتتتی ئەمتتر و ئییتتبمەتی متتیتتەێ لەئەضتتمۆی غتتبرەزایەکی دادوەر و یبراسکتتبر لەڕووی ئتتبینییەوە(، 

 ی دەضتموور ئەو ئەرکە لە ئەضتمۆ دەەرات. بەنتدی٨ئبەبدار بە ضەردەم، بوار، بەڕاوەبەر و کبربەڕاکەرە، کە بەیێی متبددەی 
٥) 
 

دەضتتەپتەکبنی دەضتتمووری کتتراون و ئەرکتتی دیتتبریکردنی ئەو کەضتتەظ بتتۆ ڕاتتبەری، لە ئەضتتمۆی  بەمػتتێوەیە ڕاتتبەری بتتبپ
ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبنە، کە دیطتتبن ئەوانتتیع لە ییتتبوانی غتتبرەزای مەزهەبتتی غتتی ە یێکتتتبتوون و ڕاتتبەر دەضتتەپتی ڕەهتتب 

 (١٢٧ وەردەەرات. مبدەی
 

تووە: توانتتبی زانطتتمی یێویطتتمی بتتۆ نەتتتوای هەبێتتت لە بتتوارە دا هتتب١٢٩مەرج و تبیبەتیەنتتدییەکبنی ڕاتتبەریع لە بەنتتدی 
شەدالەێ و تەقوای یێویطت بۆ ڕابەریکردنی ئومەتی ئیطتالم، دیتدەبیەکی دروضتمی ضیبضتی  ٢نیبوازەکبنی نیقتی ئیطالمیدا، 

 (١٢٩ و کۆمەپیەتی، بەڕاوەبەرامی، بواری و توانبی یێویطت بۆ ڕابەری. مبدەی
 

 وریع هەرضێ دەضەپتی یبضبدانبن، دادوەری و نێبەنێکردن لەمار ڕکێفی دەضەپتی ویالیەتی ی دەضمو١٥٧بەیێی بەندی 
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 نەقیتدان.
 

 دەسەاڵتەکاوی ڕێبەر:

 
 دیبریکردنی ضیبضەتە ەػمییەکبنی کۆمبری ئیطالمی ئێران. -١
 چبوداری بەضەر نێبەنێکردنی ضیبضەتە ەػمییەکبنەوە. -٢
 دەرکردنی بڕیبری ڕایرضی.  -٣
 بندەی ببپی هەموو هێسە چەکدارەکبن. نەرم -٤
 ڕاەەیبندنی نەنگ و ئبغمی و ئبمبدەضبزیی هێسەکبن.  -٥
دانبن و الدان و قبوڵکردنی دەضمتەکبرکێػتبنەوەی: ئەنتدامبنی ئەنجتوومەنی غتبرەزایبن، ضتەرۆکی دەزەتبی میتدیبیی وپێ،  -٦

 بندە ببپکبنی هێسە چەکدار و یۆلیطییەکبن. ضەرۆکی دەضمە هبوبەغەکبن، نەرمبندەی ەػمی ضویبی یبضداران، نەرم
 چبرەضەری نبکۆکی نێوان دەضەپتەکبن.  -٧
چبرەضتتتتەری ئەو کێػتتتتبنەی کە بەڕاتتتت ەی ئبضتتتتبیی چبرەضتتتتەر نتتتتبکراخ، لە ڕیتتتت ەی کۆڕبەنتتتتدی بتتتتبپی دیتتتتبریکردنی  -٨

 بەرمەوەندییەکبنی ڕمایەوە چبرەیبن دەکبێ. 
 ەرۆککۆمبر یبظ هەڵبژاردنی. ممیبنەدان و واموکردنی دەضمبەکبربوونی ض -٩
 الدانی ضەرۆککۆمبر،  -١٢
لێبووردنی تبوانببران بەیێی بنەمب ئیطالمییەکبن. هەروەهب ڕابەر دەتوانێت هەنتداک لە دەضتەپتەکبنی ختۆی ببەخػتێمە  -١١

ەة کەضتتتبنی دیتتتکە. ضتتتەرچبوەی دارایػتتتی دەتوانێتتتت ضتتتوود لە یێنجیەکتتتی خیص( وەرب راتتتت کە لە موضتتتایبنبنی غتتتی ەمەزه
 وەردەەیرات.

 
بتتتۆ ڕاتتتبەر نەماد و غونبضتتتی نیػتتتمیبنی ەرنتتتگ نیتتتیە و مەرج نیتتتیە ئێرانتتتی بێتتتت، هەروەهتتتب یەکجتتتبر و تتتتب متتتردن لەالیەن 
ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبنەوە دیتتبری دەکراتتت، بەپم متتبوە و ختتولی نیتتیە و لەیەک ببڵەتتتدا یۆضتتت ڕادەضتتت دەکتتبێ ئەویتتع بە 

ڕادەضتمی ئەوی دەکتبێ، لە هەنتداک بتبڵەتی تبیبەتیػتدا بتبش لە لەکبرخطتمخ  مردن یبخود بە دەرکەوتنی مەهدی ئەوکتبێ
ببڵەتەکبنی الدانی ڕاتبەری بەضتمووەتەوە بەوەوە کە ئەەەر ڕاتبەر یەکێتک لە لێتبتووییەکتبنی  ١١١یبن الدانی کراوە، مبدەی 

یتتتنەدا نەبتتتووە، ئەوا لە ی لەدەضتتتت دا، یتتتبخود یبغتتتمر دەرکەوێ کە هەنتتتدێ بتتتڕەەی یێویطتتتمی لە بنچ١٢٩و  ٥مبددەکتتتبنی 
دەبێتتت و لە ئەضتتمۆی ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن  ١٢٨یۆضتتمەکەی الدەدراتتت. یەکالکتتردنەوەی ئەم یرضتتەظ بە ەتتوارەی متتبددەی 

دەبێتتت. لە بتتبڵەتی متتردن یتتبخود دەضمتەکبرکێػتتبنەوە یتتبن الدانتتی، ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن ئەرکیتتبنە لە نسیکمتتریخ کبتتتدا 
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ڕاتتبەری نتوێ ب تترنەبەر. تتب ئەوکتتبتەی ڕاتبەریع دیتتبریی دەکراتت غتتورایەک  دەضتمەیەکی ضتتێ  ڕاکبرەکتبنی دەضمنیػتبنکردنی
کەضی( هەموو دەضەپتەکبنی ڕابەر مومبرەضە دەکەن، کە لە هەریەک لە ضتەرکۆمبر، ضتەرۆکی دەضتەپتی دادوەریتی و یەکێتک 

مایەوە دیبریی دەکراتت، یێکتدات. بەپم ئەم لە ئەندامبنی ئەنجوومەنی غبرەزایبن کە لەالیەن کۆڕبەندی بەرمەوەندییەکبنی ڕ
ی ٦ی متبددەی ختبڵی -و بڕەەکتبنی  د،،، و و ١،٣،٥،١٢غورایە ضتەببرەێ بە بەکبرهێنتبنی دەضتەپێ و کبرەکتبنی مبددەکتبنی 

 ی دەضمور، دەبێت ضێ لەضەرچواری دەن ی ئەندامبنی کۆڕبەندی بەرمەوەندییەکبنی ڕماا بەدەضت بتێنێت.١١٢مبددەی 
 

 

 ی بااڵ دەسەاڵتەکاوی دەستىوری کراون و ئەرکی دیاریکردوی ئەو کەسەش بۆ ڕنبەری، لە ئەستۆی ئەوجىومەوی ضارەزایاوە""ڕنبەر
 

 
هەرکبتێکیع ڕابەر بەهتۆی نەخۆغتی یتبن ڕووداواتکەوە، نەیمتوانی کبرەکتبنی ئەنجتبم بتداێ، دیطتبنەوە بە غتێوەی کتبتی لەو 

 کبنی وەئەضمۆ دەەرات.مبوەیەدا ئەو غورایەی ئبمبمەی یێدرا، ئەرکە
 

 دەزگاکاوی وابەستە بە ڕێبەری بااڵوە

 
چەنتدیخ دەزەتبی ەرنتگ و هەضتمیبر و بڕیبربەدەضتت لەماتتر هەممتوون و نەرمتبنی ڕاتبەردان و لەڕیت ەی ئەوەوە بەریرضتتەکبنی 

هەروەهتتب  دیتتبریی دەکتتراخ، نیتتب لەوانەظ دەزەتتبی هەواڵ ریتتی تتتبیبەێ بە ختتۆی هەیە و نیتتبیە لە وەزارەتتتی ئیم شتتبێ و
مەکمەبی ببن ەوازی ببپی هەیە کە دەضەپتێکی ئبینی نراوانتی هەیە و ضتەرنەم وتبربێژەکتبنی هەینیتبنی ضەرانطتەری وپێ 

 نوانەرایەتی ڕابەر دەکەن.
 

لەمتتبنەظ زیتتبتر چەنتتدیخ دامەزراوەی دەوڵەتتتی هەیە کە ڕاضتتمەوخۆ یتتبن نبڕاضتتمەوخۆ لەماتتر نەرمتتبنی ڕاتتبەردان، لەوانە: 
دیتتبریکردنی بەرمەوەنتتدییەکبنی ڕماا دەبێتتت بڕیبرەکتتبنی یەضتتەندکراوی ڕاتتبەر بتتخ و بکتتومی یبضتتبییبن هەیە(، کۆڕبەنتتدی 

ئەنجتتومەنی ئبضبیػتتی نیػمیبنی ییویطتتمە بڕیبرەکتتبنی یەضتتەندکراوی ڕاتتبەر بتتخ(، ضتتەرۆکی دەضتتەپتی دادەوەری و غتتورای 
 یبضەوانیع دیطبنەوە ڕاضمەوخۆ لەمار ڕکێفیدان.

 
بنی میتدیبیی دەن تی و ڕەن یتی نیػمیبنی ستتدا و ضتییب(ی ضەرانطتەری وپێ لەماتر دەضتەپتیدان و ضتتەرۆکی هەروەهتب دەزەبکت

دەزەبکەظ دیبرییکراوی ڕابەرە. نیب لەمبنەظ نەرمبندەکبنی هێسە چەکدارەکبن لەدەزەتبی بەرەریتی و ضتەرببزیدا هەر ڕاتبەر 
 دیبرییبن دەکبێ.
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بر و دەزەتبکەی بەیمی ڕیتبەری( چەنتدیخ دەضتەپتی نتروان و ڕەهتبی لەدەضتمدا بەمػێوەیە دەردەکەوات کە ڕابەری بتبپی کۆمت
کۆبووەتەوە، لەوانەظ: دەضەپتێکی ئتبینی نتراوان و یەیوەضتت بە ئییبمتبنی مەشطتوم و مەهتدییەوە  وەک متبنێکی ختوایی(، 

نەوەی لەدەضتتەپێ ڕەهبیی دەضتتەپتێکی نراوانتتی دەضتتمووری و یبضبیی ضیبضتتی و دنیتتبیی(، بێطتتنووریی لەڕووی کتتبتەوە بتتۆ متتب
متتتبوەی بتتتوکیکردن(، دەضتتتمکراوەیی لە بەکبرهێنتتتبنی ضتتتەرچبوەی دارایتتتی و دەزەتتتب دەوڵەتییەکتتتبن بتتتۆ ئەنێنتتتدای ختتتۆیی و 
ئبمبنجەکبنی، لەضەروو ئەمبنەغەوە دەضەپتێکی ضەروو ئێرانی هەیە، هەم لە غونبضی نەمادی کە مەرج نییە ئێرانتی بێتت و 

ڕابەری ئومەتی ئیطتالمییە نەک ئێرانتی، هەر ئەمەظ وای کتردووە کە ڕا تری و بەرەن تبربوونەوە هەم هەق دان بە ڕابەر کە 
و ڕەخنەلێ رتنی نۆراک لە تببۆ و قەدەغەکراوە و بکەری ئەو کبرەظ هەم لێپێچیتنەوەی یبضتبیی بەدوای خۆیتدا دانێتت هەم 

میبنیع ئتتبیینیەوە و بەالدەری دینتتی و نیػتت دەکەواتتمە بەر هەممتتوونی هەڕەغتتەی چەنتتدیخ دەزەتتب و دامەزراوەی دەوڵەتتتی و
لەقەڵەم دەدرات، بۆیە لە خۆڕا نییە ئەوانەی لەنبوخۆی ئێرانتدان و لە یرۆضتەی ضیبضتییدان بە ڕیفۆرمیطتت و تونتدئبمۆوە، 
ضتتەرنەم ڕەختتنە و هێرغتتەکبنیبن لەختتوار ڕاتتبەرەوەن و هیچکتتبێ تیتتری ڕەخنەکبنیتتبن ڕوونتتبکەنە ئەو، ەەر بیبنەواتتت لە نێتتو 

 یرۆضەی ضیبضییدا بیێننەوە.
 

٢٢٢١ - ٥ - ١١ 
 

 
 

 ی ئێران؛ ئامار و تێبیىیى گشتی٠٢٠٢سێ هەڵبژاردوەکەی 
 
 ٥) 

 
 ئامارە گشتییەکان

 
، لەبەردەم ضتتێ هەڵبژاردندان ضتتەرۆکبیەتی، نێوختتولی ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبن و ٢٢٢١ ی بتتوزەیرانی١٨ئێرانییەکتتبن ڕۆمی 

 ی هەغتتتمبوچوارمتیۆن و ضێطتتتەدودەهەزارەئەنجتتتوومەنە غتتتبری و داتبتییەکتتتبن(، کتتتۆی ەػتتتمیی دانیػتتتموانی ئێتتتران بەنسیکەیتتت
( متتتبنی دەن تتتدانییبن هەیە، متیۆنێتتتک ٥٩،٣١٢،٣٢٧(، یەنجتتتبونۆمتیۆن و ضێطتتتەدودەهەزار و ضێطتتتەدبەوتتەزار ٨٤،٣١٢،٢٢٢ 
 و نۆمتیتتۆن بە تتتبران غتتبری. دەدەن دەنتتگ نبریتتبنە یەکەمتتیخ( ١،٣٩٢،١٤٨ کەش ضەدوچتوهەغتتت و ضێطتتەدونەوەدودووهەزار و 

 . هەیە دەن دانی مبنی کەش زۆرتریخ کە ئێران غبری یەکەمیخ دەبێمە( ٩،٨٢٢،٢٢٢ دەن دەر هەغمطەدهەزار
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 ((.١انیتتبری زیتتبتر لە هەڵبژاردنتتی ضتتەرۆک کۆمتتبر و دەضتتەپێ و یتتێ ەکەی بتتڕوانە: دۆضتتێی دەرەومیتتدیب، ئێراننتتبمە ز بتتۆ 
ییەکتتتتبن  ئەڵتتتبەێ بەیێتتتتی مەرنە (ڕۆم متتتتۆڵەێ دەدراتتتمە ئێران٥بتتتۆ هەڵبژاردنتتتی ضتتتتەرۆکبیەتی کۆمتتتبر، متتتتبوەی یێتتتن   

ی ١٥ - ١١، ٢٢٢١ئیطالمیسەکراوەکبنی دەضموور و ڕانیبییەکبنی غورای یبضەوان( خۆیبن بپبڵێون بۆ ضتەرۆکبیەتی کۆمتبر،  بتۆ 
ی ئبیتبر( غتورای یبضتەوان خۆیبڵێوەکتبن هەڵدەضتەن ێنێت و دوا کبندیتدەکبنی ٢٢ تتب ١٦ئبیبر بوو(، یێن  ڕۆمی دوای ئەوە  

ئێراننتبمە کتبنی یەک و  ڕادەەەیەنێت و وەک نەریمێکی کبری ئەم غتورایە زۆرینەیەیتبن ڕەتتدەکرانەوە بڕوانە   ضەرۆکبیەتی
ضتتێ لە دۆضتتێی درەو میتتدیب(، یتتبظ ئەوەظ یێتتن  ڕۆمی دیتتکە متتۆڵەێ دەدراتتمەوە بەو کەضتتبنەی خۆیتتبن کبندیتتد کتتردووە و 

 دوایتیخ ئبیتبریع ی٢٦. بتکەن ڕەتکردنەوەیتبن بۆ داچوونبەدوا ڕەتکراونەتەوە تب یەڵپی اشمراض( خۆیبن یێػکەظ بکەن و 
 رات بۆ ئەوەی بچنە کێبەرکێی هەڵبژاردنەوە.ڕادەەەیەن یبضەوان غورای یەضەندکراوی کبندیدی

 
کەش خۆیتبن کبندیتد کتردووە و چتبوەڕوانی دوابڕیتبری غتورای یبضتەوانخ تتب دڵنیبیتبن بکتبتەوە  ٥٩٢بۆ ئەم هەڵبتژاردنەظ، 
کەضتیبن هەڵ تری بڕوانتبمەی بەکتبلۆریۆش و بەرەوختوار  ٢٧٢ە متیالنێوە یبن نەخێتر. لەنێتو ئەمتبنەدا، لەوەی یەضەندن یچن

 ٨ضتبی بتوون و ٧٥ - ٤٢یتبن  ٤٩٥ضبی بتوون و  ٤٢یبن تەمەنیبن خوار ٨٩یبن هەڵ ری مبضمەر و بەرەو ضەر بوون. ٣٢٢بوون، 
 ضبڵەوەن. ٧٥کەضیػیبن لەضەروو 

 
ی ١٨ی بتوزەیران دراتژە دەکێػتێت و ڕۆمی ١٦ی ئبیتبر تتب ٢٨ڕۆمە و لە  ٢٢تەنتب  ٢٢٢١نی هەڵیەتی هەڵبژاردن بۆ هەڵبژارد

 دەبێتتمە بەمەظ. دەبێتتت دەضتتمبەکبر وپێ نتتوای ضتتەرۆکی ٢٢٢١ ئتتببی ی٣ هەڵبتتژاردن ئەنجتتبم دەدراتتت و  ٢٢٢١بتتوزەیرانی 
 .ئێراندا مێژووی لە یۆضمەیە ئەم هەڵبژاردنی خولی ضێنسەیەمیخ

 
 خۆراضتبن، تتبران، هەیە ئێرانتدا یبراسەتبی چتوار لە یڕنەکراوە کورضیی ٦ غبرەزایبن، ئەنجومەنی خولیینێو هەڵبژاردنی بۆ
کەش لە غبرەزایبنی ئبینی خۆیبن یبپوتووە. ئەنتدامبنی ئەنجتوومەنی غتبرەزایبن، بە ئەنتدامێمیەکی  ٨٨زندەران(، مب و قوم

دەبێتت لە هەڵبژاردنتی ڕاتبەری بتبپی ئێرانتدا کە یەکەمتیخ و ەرن ی نێو ضیطمەمی ضیبضیی ئێران دادەنرات، چونکە ڕۆڵیتبن 
 ((٤ئێراننبمە  ببپتریخ یۆضمی وپتە و یەکجبر هەڵدەبژاردرات و مبوەی دیبریکراوی نییە.  بڕوانە  

 
هەرچی هەڵبژاردنی ئەنجومەنەکبن غوراکبن(ی غبر و داتبتەکبنە ضەرانطەرییە، لەضەردەمی بکومەتی خبتەمی و لە ضتبپنی 

ەوەدەکبنەوە نێبەنێکترا، بتۆ هەر غتبراک ئەنجتومەنێکی هەڵبژاتردراو دادەنراتت، ئەم ختولە غەغتەمینیەتی و هەر ختولێکی ن
 چوارضبڵە، ئەنجومەنی غبرەوانی و ضەرۆکػبرەوانییەکبن بەرهەمی ئەم هەڵبژاردنەن.

 



 
 

 هەڵبژاردن لەئێراندا -ئێراننبمە 
 

 

27 
 

 

هەم لەئاستی ئۆپۆزسیۆوی  ئاستی خەڵکذاو لەڕووی سیاسییەوە دەوگی بایکۆتی هەڵبژاردن لە هەمىو روویەکەوە بەرزترە هەم لە"
 دەرەوەی ئێراویطذا"

 

 
 هەڕەشەی بایکۆت لەبەردەرگایە

 
کەش، خۆیتتتتبن کبندیتتتد کتتترد و ڕاتتتتژەی  ٦٨٦کەش و ختتتتولی یتتتبنسەی یێػتتتووتردا ١٦٣٦لە ختتتولی دوانسەیەمتتتی یێػتتتوودا 

ەکتبنی یێػتمر، کەممتریخ ڕاتژەی ختۆ یەضەندکراوانیبن لە یەنجەکتبنی دەضتت کەممتر بتوون، بەراورد بە دوو هەڵبژاردنتی خول
 کەش(. ئەمەظ بۆ چەند هۆکبر دەەەڕامەوە: ٥٩٢تۆمبرکردن بۆ هەڵبژاردنی ضەرۆکبیەتی تۆمبر کراوە 

 
خرایی دۆخی ەوزەران، ەرانی و هەپیطبن، داکػبنی نرخی دراوی ئێرانتی بەرابەر دۆالر، دەضتمەیبچەیی کتببینەی یێػتوو  -١

 ەکبن و نبئومێدیی خەڵک لە هەڵبژاردن.لە چبرەضەر و تێپەرڕاندنی کێػ
لەڕووی ضیبضییەوە دەن ی بتبیکۆتی هەڵبتژاردن لە هەمتوو ڕوویەکەوە بەرزتترە، هەم لە ئبضتمی خەڵکتدا کە یێیتبن وایە،  -٢

چیمتتر هەردوو تەوممتتی تونتتدئبمۆ و ڕیفۆرمیطتتمەکبن نتتبتوانخ وەپمتتدەرەوەی خواضتتت و ئبمتتبن  و ئبضتتۆی ئێرانییەکتتبن بتتخ، 
ەئبضتتتتمی تەوممە ضیبضتتتتییەکبنی ئۆیۆزضتتتتیۆنی دەرەوەی ئێرانیػتتتتدا، ضتتتتبڵێک زیتتتتبترە هەڵیەتێکتتتتی ڕاکەتتتتراوی هەروەهتتتتب ل

تونتتدوتۆڵیبن ڕاکەطتتتمووە و بتتتبن ەوازی بتتتبیکۆتی دەن تتتدان دەکەن. نیتتتب لەوەظ ەومبنتتتدەکرات بەغتتتێکی زۆری ئەو بتتتسة و 
یکۆتی هەڵبتتژاردن بتتکەن و هەروەک یێػتتمریع الیەنتتبنەی کبندیتتدەکبنیبن لە الیەن غتتورای یبضتتەوانەوە ڕەێ دەکتترامەوە، بتتب

کەضبنی وەک ئەبیەدی نەمادی ئطوڵ ەرای یێػیخ و مطتمەنب تتبنسادەی ڕیفۆرمیطتت کػتبنەوەیبن لە یرۆضتەی هەڵبتژاردن بە 
 ئەەەراک دانبوە، بەمەظ بەرەی ببیکۆێ زیبتر دەبێت.

ەػتتم یریی ئێرانییەکتتبنی بە ئتتبەر و ئبضتتخ  ضتتبڵی ڕابتتردوودا، بکتتومەتی ئێتتران النتتیکەم دوو خۆییػتتبندانی ٤لەمتتبوەی  -٣
کەضتتیبن لە خۆییػتتبندەران لەضتتەر غتتەقبمەکبن خەڵمتتبنی ختتواخ کتترد و  ١٥٢٢دا زیتتبتر لە ٢٢١٩وەپمتتدایەوە و لە دوایەمینتتی 

 لەنێویبن بردن.
ەم لە ڕووی توندترکردنی ڕاکبرەکبنی خۆ کبندیدکردن لەالیەن غورای یبضتەوانەوە، کە لیطتمە بڕیتبراکی نتوای دەرکترد ه -٤

 تەمەنەوە و هەم لەڕووی ئەزموونەوە خۆ کبندیدکردنی ضنووردارتر کرد.
 

 

"تىوذترکردوی ڕنکارەکاوی خۆ کاوذیذکردن لە الیەن ضىرای پاسەواوەوە هەم لە ڕووی تەمەوەوە و هەم ڕووی ئەزمىووەوە خۆ 
 کاوذیذکردوی سىىوردارتر کرد"
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 تێبیىەیە گشتییەکان

 

یطتتالمیی ئێتترانەوە و بەتتتبیبەێ ختتودی ڕاتتبەری ببپ ختتبمینەیی(، بەغتتدارییکردنی هبوپتیتتبن ضتتەن ی لە دیتتدی کۆمتتبری ئ -١
مەبەکە و ەتترەوی لەضتتەر دەکتتبێ تتتب زۆرتتتریخ ڕاتتژەی بەغتتداری تۆمتتبر بکراتتت، ئەوان ئەم هەڵبتتژاردنە بە ڕیفرانتتدۆمێکی 

دەچتتوانخ، ئەمەظ وەک بەرەن تتبربوونەوەی ئەو ڕانەەەیەنتتراو، مەضتتەلەی ڕەوایەتتتی و نتتبرەوایەتی کۆمتتبر، بتتبوەڕ و بێبتتبوەڕی 
یەخبن یرییەی ئۆیۆزضیۆنی وپتە کە ضیطتمەمی ضیبضتیی دەوڵەێ دەبتبتە ماتر یرضتیبرەوە و یێیتوایە ئەم ضیطتمەمە نتوانەری 
ڕاضمەقینەی خەڵک نیتیە و دەن تدانیع یتبرییەکی ئەنجتبمسانراویی نێتو ضتەرانی دەضتەپتە نەک زیتبتر. بەکتورتی الی یتبر و 

ری ئەم هەڵبتتژاردنە، یرۆضتتەکە بەهتتتۆی بەغتتداری و بتتبیکۆتەوە، نەن تتتی کۆمتتبری ئیطتتالمییەوازی و نەیتتتبرانییەتی و نەیتتب
 هەردووال لە ەرەواکی ڕانەەەیەنراودان.

 
ی ئێرانتتدا، زۆریتتنەی کبندیتتدەکبن، ئەو بەریرضتتبنەن کە لەچینتتی ضتتەرەوەی بڕیتتبری ٢٢٢١لەهەڵبژاردنتتی ضتتەرۆکبیەتی  -٢

لەو نوخبەیە بوون کە یۆضمی ببپیبن مومبرەضە کردووە و بەغێک بوون لە بڕیتبری ضیبضتیی نێتودەوڵەێ. ضیبضییدا بوون یبن 
ضەیرتر لەوەدایە، بەغێکی زۆری کبندیدەکبن، لە چوار ضبڵی ڕابردوودا، زۆرتریخ ڕەخنەیبن لە یۆضمی ضتەرکۆمبریی ەرتتووە 

بێدەضتەپتە و نتوانەری ڕاضتمەقینە نیتیە و یۆضتمێکی "هتیا"ە،  و یێیبنووابووە بڕیبر الی ڕاتبەر و یتبوەرانییەتی و ضتەرکۆمبر
 بەپم ئێطمب ئەوانە خۆیبن بۆ یۆضمێکی "هیا" یبپوتووە.

 
لە لیطمی نبوی کبندیدەکبنەوە دەردەکەوات، کە متیالنێی هەڵبژاردن لە نێتو ضتەرانی ڕمایتی کۆمتبری ئیطتالمیی ئێرانتدایە  -٤

ەضتتەر ضتتویبیی  قبضتتیی، ضتتەشید و ڕەزایتتی(، ئطتتوڵ ەرا  ئیبتتراهیا ڕەئیطتتی، لە بتتبزنەیەکی بچووکتتدا، کە دابەغتتبوون ب
نەلیتی(میتتتبنڕەوی ئطتتتوڵ ەرا  الریجتتتبنی و متتتوتەهەری(، دمەنەمطتتتەرەیری  ئەبتتتیەدی نەماد(، ڕیفۆرمەتتتواز  تتتتبنسادە( و 

و دووبتتبرانەن کە ضیبضتتییەبەرمەوەندی ەراکبن  موبطتتیخ هبغتتیی ڕەنطتتەنجبنی و نەهتتبن یری(دا. ئەمتتبنە لەو ڕوخطتتبرە دیتتبر 
  ضبڵە لە یۆضمەکبنی نێو کۆمبردان و متیالنێیبن هەیە بۆ ڕاکێػبنی دەن ەکبنی هبوپتیبنی بەغداربووی هەڵبژاردنەکبن.٤١

 
 

"زۆریىەی کاوذیذەکان، ئەو بەرپرساوەن کە لەچیىی سەرەوەی بڕیاری سیاسییذا بىون یان لەو وىخبەیە بىون کە پۆستی بااڵیان 
 ە"مىمارەسە کردوو

 

 

٢٢٢١ - ٥ - ١٦ 
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 سوپا و سیاسەت؛ کاوذیذاوی سوپایی و سەرکۆمارێتی ئێران

 
 ٦  

  
 ئەرکە لە نیتتب وپتە ئەو ضتتویبی(. بتتوزەیرانی ١٨ ئێتتران بتتۆ نتتوێ ضتتەرکۆمبراکی هەڵبژاردنتتی بتتۆ متتبوە متتبن ێکی لە کەممتتر

 ضتتویبدا بەرمەوەنتتدییەکبنی ختتول ەی لە زەبەالبەکتتبن کۆمپبنیتتب وپتتتدا، ئتتببووریی لە هەیە ببپغتتی دەضتتمی ضتتەرببزییەکەی
لە دەضتتەپتی نێبەنێکردنیػتتدا یػتتکی هەبێتتت و ڕاغتتکبوانە ڕاضتتمەوخۆ و نبڕاضتتمەوخۆ  دەیەواتتت ئێطتتمبظ وا دەضتتوڕامەوە،

کبندیتتدای هەڵبژاردنتتی ضتتەرکۆمبری خۆیتتبن دەنتتوانخ و میتتدیب و نتتوخبەی نسیکیػتتیبن، ضتتەرکۆمبراکی ضتتەرببزی بە نریبدڕەضتتی 
 ەن.قۆنبغ وەض  دەک

 
  چتتی وای کتتردووە ضتتەرکۆمبراکی ضتتەرببزی، چتتبوەڕوانکراو بێتتت؟ هەا و ڕا رییەکتتبن چتتیخ بتتۆ هتتبتنی ضتتەرکۆمراکی ضتتویبیی؟

 :  دەکەن ڕزەبری قەیرانەکە ضێ لە ضیبضیەکبن مۆداتەی لەم کبم ئێران، ضیبضیی ضیطمیی یەکالنەبووەتەوە هێػب
 

 ئتتتببووریی ڕزەتتتبرکردنی بتتتۆ  ضیبضتتتیی ئببوورینبضتتتێکی ،(واسیتتتییەرا لە ڕزەتتتبربوون بتتتۆ  دیتۆمتتتبێ ضیبضتتتیی ضتتتەرکۆمبراکی
 ود ضەرکۆمبراکی ضەرببزیی  ەێڕانەوەی غکۆی ئێرانی(.یبخ( قەیرانبوی

 
 

 "سیاسەتی ویىۆککردوی ئێران، دەوگی واڕەزایی وێى الیەوگراوی گىتاری ڕادیکاڵی ضۆڕضی ئیسالمی ئێراوی، بەرز کردووتەوە"
 

 
 بازییەکانسەردەمی بایذن و چاوسی سەر

 
(، بتبڵەتێکی ٢٢٢٩دۆخی ضیبضیی ئێران لە یۆلێنی ڕەوتە ضیبضییەکبنیدا، یبظ نبڕەزایەتییەکبنی بسوتنەوەی ضەوزی ئێتران 

دوو نەمطەری وەرەرێ، ئەم یۆلێنە وەک کۆتبیی نەوەدەکبن، دنیبی ضیبضتەتوانبنی ئێرانتی دابەغتنەکردووە بتۆ ڕیفۆرمیطتت و 
کدا لە ئبضمی دەرەوەدا تەبب بوون و وەک تەواوکبر بۆ بەرمەوەندییە ببپکبنیتبن، ضیبضتەتی بنبمۆخواز، کە لە هەموو ببڵەتێ

ئێرانیتتتبن لەەەی وپتبنتتتتدا ئبراضتتتتمە دەکتتتترد، هەنتتتتووکە ضتتتتەرەڕای متتتتبنەوەی ڕەوتە ببوەکتتتتبنی یێػتتتتمر، دوو نەمطتتتتەرەکە 
رەی یەکەم ضویبیی و بەضی  و زۆریتنەی ضیبضەتکردنیبن لەضەر بنەمبی دانوضمبن یبن هەڵػبخبنەوە بەڕووی ئەمریکبدایە، بە

یەرلەمبنی ئێطمب، کە لەەەی ضەرکۆمبراکی ضویبیی و توندکردنەوەی ضیبضەتی ئێرانخ بەرامتبەر ڕۆمئتبوا. بەرەی دووەم ختۆی 
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لە ڕیفۆرمیطمەکبن، میبنڕەوانی میرات ری ڕەنطەنجبنی، بنتبمۆخوازە بەرمەوەنتدی ەرا و میبنرەوەکتبن  وەک برایتبنی الریجتبنی 
و موتەهەری و...تبد(. ئەم دوو نەمطەرە ضەرلەبەری ئەممبر و هەمموونی ضیبضییبن لەضەر دانوضتمبندن و دمەدانوضتمبندن لە 
 نێوخۆ و دەرەوەدا ڕاکەطمووەتەوە، ببن ەغە و کبندیدانی یێػوەخمەغیبن هەر ئەم ئبرەیومێنمەیبن کردووەتە خبڵی یەکەم.

بەرەی یەکەم بتتوو. چتتونکە تتتبران بەوە ەەیػتتمبوو کە متتبمەڵەی مارکتتبریی و  ضتتەردەمی ترەمتتپ ضتتەردەمی زاڵتتکەرەوەی قطتتەی
دانوضمبندن لەەەی کۆغکی ضپیدا لەضەردەمی ئەودا مەببڵە. هەر لەبەر ئەوەظ بوو یرۆئێرانییەکبن، لتۆبییە ماربەمارەکتبنی 

ی ئێتران لەضتەر کەوتنتی ترەمتپ و و وپتبنی ئەورویب نەیبنموانی وا لە واغنمۆن بکەن دەضت لە نػبر هەڵب رات، بۆیە ەرەو
 هبتنەوە ضەرکبری دییوکراتەکبن بوو.

 
وا ەترەوەکەی بە هبتنەضتتەرکبری ببیتتدن، بە ئەنجتتبم ەەیػتتت، بەپم متیالنێتتی نێتتوان بەرەی دمەبەرنتتبم وهەوادارانتتی بەرنتتبم 

  (، تووندتر بووەتەوە.١+٥ 

 
 

وی بەهیس کردووە بۆیە باوەڕیک هەیە کە سیاسەتی کۆترەکان ضکستی "هێرضەکاوی ئەمریکا و ئیسرائیل، گىتاری سەربازییەکاوی ئیرا
 هێىاوە و وۆرەی هەڵۆکاوە"

 

 
 

 سوپاییاوی تووذئاژۆ، خۆیان بە پیویست دەزاوه

 
نەیتبرانی دانوضتمبندنی ئێتران و ڕۆمئتبوا، کە ببوەڕییتبن بە نیبیػتتی توونتدەهێسی ئێترانە، بەغتێکیبن ضتەرکردەکبنی ضتتویبن، 

ب زۆر بە یێتتی بتتۆ لتتوان، ضتتەرەنێسەی خۆیتتبن لە ضیبضتتەێ هەر لەضتتەردەمی نەن تتی هەغتتت ضتتبڵەوە تتتب ئەوانەی کە کەم تتت
هەڕەغتتەکردن لە ضتتەرکۆمبرانی ختتبتەمی و ڕۆبتتبنی لە ضیبضتتەتی بکتتومەتی ئێتتران وەرداوە. ضتتویبییەکبن دەیبنەواتتت وەک 

ێطمب زیتبتر لە چەنتدیخ ڕوخطتبری ضتویبیی نریبدڕەش خۆیبن بنوانخ و بەبنبەضم ەیػمنی هەوادارانی ەفموەۆ بقۆزنەوە، تب ئ
ئەەەری خۆکبندیکردنیبن ڕاەەیبندووە  ضەشید متدەمەد، رۆضتمەم قبضتیی، مدطتخ رەزایتی، شەلتی غتەمەبنی و متدەمەد بتبقر 
قبلیبتبف، بطتیخ دهقتتبن، ..تتبد( ئەزمتوونی ختتۆ کبندیتدکردنی ضتەرببزییبن دراتتژ مەودایە و خۆیتبن تتتبقیکردووەتەوە، بەپم 

 رە غبنطی زامر کردووەن، چەن نبکمەراکخ.ئەوەی ئەمجب
 

هۆکبرەکبنی خۆبەیێویطمسانینی ضویبییەکبن و دروضمکردنی "کببینەی نەنتگ"، لە هەڵبژاردنتی ئبیینتدەدا، دەکراتت لە چەنتد 
 خبڵیکدا کورێ بکرانەوە:
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می ئێرانی، بەرزکتردووەتەوە ضیبضەتی نینۆککردنی ئێران، دەن ی نبڕەزایی نێو الیەن رانی ەوتبری ڕادیکبڵی غۆڕغی ئیطال -١
و وەک مبلیک غەری ەتی یەرلەمبنمبریی ضویبیی دەڵێت نەن ی ئتببووریی دمەئێتران زۆر یێچتبویێچمرە لە نەن تی ضتەرببزی، 
خواخ نبڕمات ببوک نبکومات، بەپم غرووری ببوکبن دەکوماتت، بتۆیە دەبێتت کتببینەی دادێ، "کتببینەی نەنتگ" بێتت. موخمتبر 

ە ضتویبییە یەرلەمبنمبرەکتبن بتبوەڕی وایە تەنتتب ڕات ەی ڕزەتبریی ضتەرکۆمبراکی ضتەرببزییە. ئەم بەرەیە یور یەکێکی دیکە ل
 لەو ببوەڕەدان کە دۆخی وپێ ضەرکۆمبراکی ضەرببزی یێویطمە.

 
هێرغتتەکبنی ئەمریکتتب و ئیطتترائیل، ەوتتتبری ضتتەرببزییەکبنی ئێرانتتی بەهێتتس کتتردووە، چتتونکە لەالیەک لەەەی ئەو هەمتتوو  -٢
دا، بەپم ئەنجتبمەکەی ضیبضتەتەکبنی ترمتپ، کوغتمنی ضتتێیبنی و ضتنوردارکردنی ئێتران لە شێتراق و ١+٥زغەی ئێتران لە ضب

لوبنبن و..تبد، تووندتربوونی ضساکبن بوو، یەالمبرەکبنی ئیطرائیل لە ضتوریب بتۆ ضتەر ئێتران و یرۆکطتییەکبنی لتێکەوتەوە. 
یتتع بتتواراکی بتتۆ -هێنتتبوە و نتتۆرەی هەڵۆکتتبنە. ضیبضتتەتەکبنی ترەمتتپ بتتۆیە ببوەڕاتتک هەیە کە ضیبضتتەتی کۆترەکتتبن غکطتتمی

 ەفموەۆ نەهێػمەوە.
 
ەی دییوکراتەکتتبن، ئێتتران دۆختتی ئتتببووریی ببغتتمر دەبێتتت، ەەڕانەو بە بووبێتتت ئەوە دانوضتتمبن ئەەەر ەتترەوی هەوادارانتتی  -٣

می ئۆببمتب نببێتت و نبتوانێتت ب ەڕاتمەوە یع نەیػبردەوە کە ضەردەمەکەی ضەردە-ئەوا دیدەبیەکی یێچەوانەظ هەیە و ببیدن
لە نتتبو  بموانراتتت ئتتبرەیومێنمە ئەم ەەر دواوە، ئبضتتبنیع نیتتیە ببیتتدن ضتتسا ئببوورییەکتتبنی ضتتەردەمی ترەمتتپ هەڵب راتتت، 

موورەکبنی بڕیبری ضیبضەتی دەرەوە نێی بکرامەوە و ڕاتبەری ئێتران بتێنتمە قەنتبشەێ، ئەوا چبنطتی ضتەرببزییەکبن زاتدەتر 
 دبێت.

غبنطێکی دیکەی برەوی ضەرکۆمبراکی ضەرببزی، دۆخی نبڕەزایی و ببیکۆتی ڕای ەػتمیی خەڵتکە بەرامتبەر هەڵبژاردنەکتبن  -٤
ە کە ئەرکێکتتی ڕەتکتتردنەوە و یەضتتەندکردنی کبندیتتدەکبنی -لەالیەک و ئەو یبڵفمەکتتبرییەی ئەنجتتومەنی یبراضتتمنی دەضتتموور

بێتت چبنطتی ضتەرببزییەکبن زیتبترە، ئەم ئەزمتوونە لە ختولی یتبنسەیەمی ضەرکۆمبرە. لەم ڕووەوە تب ڕاژەی بتبیکۆێ بەرزتتر 
یەرلەمبندا تبقیکرایەوە، بەهۆی یبڵفمەکبری غوری یبضەوان و کەمی بەغداری خەڵتکەوە، وایکترد یەرلەمتبنێکی تونتدئبمۆ و 

 یبیەضەرببزی بێمەضەرکبر.
 

 

 "کۆتی ڕای گطتیی خەڵکە بەرامبەر هەڵبژاردوەکانضاوسێکی دیکەی برەوی سەرکۆمارنکی سەربازی دۆخی واڕەزایی و بای"
 

 
 



 
 

 هەڵبژاردن لەئێراندا -ئێراننبمە 
 

 

32 
 

 سوپا و سیاسەت، قەدەگەکراوێکی پیادەکراو

 
ئبیتب ضتتەرکۆمبرەکبنی دیتکە نبضتتەرببزی بتتوون؟ بێ ومتبن نەخێتتر. هەرچەنتد ڕاتتبەری یێػتتووی ئێتران  ختتومەینی(، چەنتتدینجبر 

و دەیتتووێ: نەرمبنتتدەکبن داخاتتی هتتیا بتتسة و بەغتتداریی ضتتویبیی و دەضتتوەردانەکبنی لە ضیبضتتەتدا نبیەضتتەند دانتتبوە، ئە
ەرویێکی ضیبضی نەبخ، ئەەەر ضویبی یبضدار یبن هەر هێساکی ضەرببزی لە بسببیەتیدا کبر بکتبێ "یێویطتمە نتبتیدەی ئەو 
ضویبیە بەوانرات...نبیس نییە... ڕمایەکە دەکێػخ بەیەکەدا... ئیطتالم الواز دەکەن..."، هەروەهتب دەیتووێ "هەڵبژاردنەکتبن 

 کبری خۆیبن دەکەن، چ یەیوەندییەکی بە ضویبوە هەیە... بۆ ضویب "دروضت نییە"بچێمە نبو ئەم بببەتەوە.
 

دیتتبرە ئەم ڕانیبییتتبنەی ڕاتتبەر نەک کتتبری یێنەکتترا، بەڵکتتو مەرەکەبەی ضتتەرکبغەز متتبیەوە، بەڵکتتو زیتتبتر لەوەظ نەن تتی 
دی راتتبەری ئێطتتمبوە، ڕەنطتتەنجبنی، ئەبتتیەدی نەماد، ضتتبڵە ئەمەی تتتۆخکردەوە و لتتوتکەی دەضەپتیػتتیبن وەرەتترێ. لە ختتو٨

  ڕۆببنی و الریجبنی...تبد. لە دەزەبی ضەرببزییەوە داخای نێو ضیبضەێ بوون و یۆضمەکبنیبن وەرەرێ.

 
کە ضەرببزییەک ضەرکۆمبر بێت، زیبتر لە نۆری ەوتبردا نیبوازە ەەرنتب یبضتبوەکبنی ضتەرببزییبوون  ئەوەی ئبرەیومێنمی بۆیە

کۆمبریی یێػمر تبقیکراوەتەوە و غمێکی لە دۆخەکە نەەۆڕیووە، چونکە لە بنچینەدا ضیبضەتی دەرەوە لەدەضمی ڕاتبەر بۆ ضەر
و دەزەتب نبهەڵبژاردراوەکبنتدایە، نەک بکتتومەێ و وەزارەتتی دەرەوە. ەاتتۆیی ضتەوزی هەر متبمەڵەیەکی دەرەکتتی ئێتران ڕاتتبەر 

 ضتەرکۆمبریع یتێ ەی و ئێران ضیبضیی غیرازەی لە ەەر یبن بنبمۆخواز. هەڵیدەکبێ نەک ضەرکۆمبر، ئیمر چ ڕیفۆرمیطت بێت 
طتمەمێکی ضی نوم ەغتدا چەندیخ لە مەزهەبیە، یببەندی و یبرلەمبنی ضەرۆکبیەتی، تێکەڵی ضیطمەمێکی کە دیبرە بڕوانرات

یببەنتتدی هەیە لە تتتبکڕەوی دیتتن ەرایە و لتتوتکەی دەضتتمەپتەکەی  راتتبەر( بە یێتتی دەضتتمووی ئێتتران دەضتتمەپتی ڕەهتتبی نب
 هەمبەر یبرلەمبن و خەڵک و یبضبدا.

 
 

 گڵۆپی سەوزی هەر مامەڵەیەکی دەرەکی ئێران ڕنبەر هەڵیذەکات وەک سەرکۆمار ئێتر چ ڕیتۆرمیست بێت یان بىاژۆخىاز"
 

 
٢٢٢١ - ٥ - ٢٢ 
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 هەڵبژاردوێکی بێڕەوگ بۆ قۆواغێکی سەخت

 
 ٧  

  
ی ئێتران، بتۆ الیەن رانتی ٢٢٢١اضمەیی بەوێ کبندیدەکەدا، دەردەکەوات هەڵبژاردنتی بە ئەنجبم یریی لە نۆرایەتی و یەکئبر

ڕماتتا، بە ئبمبدەکتتبریی لەقەڵەم دەدراتتت بتتۆ قۆنتتبغی یتتبظ ختتبمینەیی و قۆنتتبغی ڕاەتتوزەریی دیتتبریکردنی ڕابەراکتتی نتتوێ، 
نی نێوختۆیی و دەرەکتی و دۆختی تەمەن و نەخۆغی ڕابەر لەالیەک، کۆنبوون و هەڵوەرینی هەوادارانی ضفرەی غتۆڕظ، نەیتبرا

ضتەرببزیی ئێترانیع لەالیەکتی دیتکەوە، یتێکەوە دەبتنە یتبکێجێکی هۆکتبریی بتۆ بیرکتردنەوەی الیەن رانتی -ئتببووریی-ضیبضیی
ویالیەتتتی نەقیتت  لە ەواضتتمنەوە و هێػتتمنەوە و یبراضتتمنی بنەمبکتتبنی غتتۆڕظ و دوورخطتتمنەوەی لەو مەترضتتییە نێوختتۆیی و 

  ەیەک وەک هەڕەغەی بەتیی یەخەی نوخبەی دەوڵەتی قوڵی ئێرانی ەرتووە ئەڵبەێ بە بڕوای وان(.دەرەکییبنەی کە تبڕاد

 
 لە بەشذاریی خەڵکەوە بۆ فەرامۆشکردوی

 
ەقیتت  ن ویالیەتتتی بتتۆ وەالیە تتتبزکردنەوەی ڕیفرانتتدەمی ٢٢٢١ هەڵبژاردنتتی یێػتتمر لەنێتتو ضتتەرانی ڕمایتتدا بتتبوەڕ وابتتوو، 

 ختودی بخ، بەغدار خەڵک زۆرینەی بێت کبرای بەغدارییەکی و ەەرمووەوڕ یێویطمە بووە، کتێچوونێ هەر بە و هەرچۆنێک و 
 دمی و کتتردەوە هبوپتیتتبن بەغتتداریی زۆری لەضتتەر ەتترەوی و نەغتتبردەوە لەمەویتتێع مبن ێتتک چەنتتد بتتبوەڕەی ئەم ختتبمینەیی

ارینەکردنیبن بە کبنربوون لەقەڵەمتدەدا. وانەرەکبنی  وەک شەلەمولتودا( بەغدن تەنبنەێ بوو،" هەڵبژاردن ئەندازەییکردنی"
ئەڵبەێ ئەوکبتە ەرەوکردن لەضەردەن ی خەڵک بۆ ئەوە دەەەڕایەوە کە وا لەقەڵەم دەدرا ڕاتژەی بەغتداریی خەڵتک زۆر کەم 

 بێت و دەوڵەێ ئبغمکردنەوەی خەڵک ئەولەوییەتی بێت.
 

هەڵبژاردنتتی یێػتتووی یەرلەمتتبنی کتتردووە، ی خەڵتتک بەغتتداری %٤٢ - ٣٥دووایتتیخ هەڵبژاردنتتی یەرلەمتتبن دەریەطتتت کە 
 %٢٥بەەتتوارەی ئبمتتبری نبوەنتتدەکبنی ختتودی ڕمایتتیع بێتتت بەر لە هەن تتبوەکەی غتتورای یبضتتەوان، ڕاتتژەی بەغتتداری خەڵتتک 

دەبێت. ئەمەظ ڕاژەیەکتی مەترضتیدارە و دۆی و درزی نێتوان نتوخبەی غتۆڕظ و خەڵتک ڕوون نیتبیع دەکتبێ. ضتەرچبوەی ئەم 
ەەڕامەوە بۆ: خرایی دۆخی ئببووری، ببیکۆتی بسبەنەیبرەکبن چەکتدار و بتێچەک(، بتبیکۆتی زۆریتنەی نبئومێدیەی خەڵک دە

خەڵکتتتی یێکتتتتبتە غەیتتترە نبرضتتتەکبن کورد و شەرەة و بەلتتتوچ(، بێتتتساری بتتتبڵێکی ڕیفۆرمیطتتتمەکبن بەهتتتۆی ضتتتسادانیبن و 
کوتکردنی ختتوانینی دوو خۆییػتتبندنبنی ضتتبڵی ڕابتتردوودا و لە هەمتتووی زیتتبتر ضتتەر١٢ڕەتکردنەوەیتتبن لە هەڵبژاردنەکتتبنی 
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دووضتتتبڵی رابتتتردوو، زیتتتبتر خەڵکتتتی لە ضتتتندووقەکبن ضتتتبردتر کتتتردەوە. بتتتۆیە ضتتتەرانی ڕماتتتا وەک ڕیفرانتتتدەمێک ضتتتەیری 
 هەڵبژاردنیبن دەکرد نەک ئەوەی کێ بیببتەوە.

 
و نیتوەی ئطوڵ ەراکبنیػتی لە بەپم ڕەوتی ڕووداوەکبن و یرۆضەی نیتمەریخ نەک بەغتداریی دەن تدانی ەەرموەتوڕ نەکترد بەڵکت

دەن دان ضبردکردەوە، هەر زووظ خودی خبمینەیی کەوتە بەرەری لە بڕیبری غورای یبضتەوان و یرۆضتەی الدانتی کێبڕکێکتبرە 
ڕاضمەقینەکبنی وەک نەماد، الریجبنی، تبنسادە و نەهبن یری بەڕاضت لە قەڵەم دا. وتەبێژی غتورای یبضتەوان و نتوانەرانی 

برەکبنی هەینیدا دیطبنەوە نەیبنػبردەوە کە دەن دانی خەڵک ەرنگ نییە و هێػتمنەوە و یتبیەداری ئبمتبنجی خبمینەیی لە وت
ڕماا ەرن مرە لە ڕاژەی بەغداربوون. دیبرە ئەمەظ ڕاک یێچەوانەی ئەو قطەببوەی یەکەمیخ ڕاتبەری غۆڕغتە  ختومەینی( کە 

تە تتتببتۆی غتتۆڕظ و دروغتتیی لیتتژنەی ضەریەرغتتمیبری وتتتی "یێتتوەر دەن تتی خەڵتتکە" و ئەم وتەیەغتتی تتتب هەنتتووکەظ بتتووە
  هەڵبژاردنەکبنە. بەپم دیبرە خەڵک ئێطمب تەنتب مەبرەمەکبنی نێودەضەپتخ نەک هبوپتییبن بەەػمی.

 
 

 ڕیتراوذەمی تازکردوەوەی وەالیە بۆ ویالیەتی فەقیه" ٩٢٩٢مذا باوەڕ وابىو، هەڵبژاردوی ن"پێطتر لەوێى سەراوی ڕژ
 

 
 

 یىذە یان گوزەراوی ئێراوییەکانڕێبەری ئا

 
یرضیبر لێرەدا ئەوەیە چی وای کرد، خبمینەیی و تونتدئبمۆکبنی نێوغتۆڕظ ەرن تی بەغتداریی خەڵتک وەالبنتێخ و هەڵبتژاردن 

  بەنۆراک دیسایخ بکەن کە دەرچەکەی تەنتب براوە ئیبراهیا ڕەئیطی بێت.

 وەک  غتتۆڕظ مەزهەبتتی نتتوخبەی ئێتتران، ئیطتتالمی کۆمتتبری یئبینتتدە و نێتتوچەکە دۆختتی و خێراکتتبن ڕووداوە لە بیرکتتردنەوە
  یۆ:ضینبر دوو بەردەم خطمە ی(غۆڕظ لە بەرەری توندەهێسی و یبراسەر وەک  ضویب و(غۆڕظ ببوەڕی یبراسەری

 
 نەبتتوونی و نەخۆغتتی و( ضتتبی٧٩ تەمەن چتتونکە نتتوێ، ڕاتتبەری دیتتبریکردنی و ختتبمینەیی یتتبظ قۆنتتبغی بتتۆ ئبمبدەکتتبریی -١

 .غۆڕظ میرات رانی لەضەر هەڕەغە لە نۆراک بووەتە ب رامەوە، خبمینەیی نێ ەی کە کبریسمبتیک بەدیتێکی
 
نج ەراکتتبن و ضتتویبییەکبن نەبێتتت. النتتیکەم کەضتتێکی ئبمب بەدڵتتی ضتتەرکۆمبر لەوەی چبویۆغتتی و خەڵتتک ئبغتتمکردنەوەی -٢

 نێوغۆڕظ بێت لە میبنەڕەو و ڕیفۆرمیطمەکبن.
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ووی ختتتبمینەیی، غتتتورای یبضتتتەوان، هەنتتتداک بەریرضتتتی بتتتبپی تونتتتدئبمۆ وەرب تتتریخ، ەەر لێتتتدوانەکبنی هەنتتتمەی ڕابتتترد
دەردەکەواتتت، مووری بڕیتتبری ضیبضتتیی و ختتودی ڕابەرایەتتتی ئێتتران، ضتتینبریۆی یەکەمتتی هەڵبتتژاردووە و بەالیەوە ەتترن ە کە 

بمتبن  نەک دۆختی قەیرانتی ئێطمب ئبیندەی غۆڕظ و خۆییکردنەوەی یۆضتمی ضتەرکۆمبر و زامنکردنتی ڕاتبەری ئبینتدە بتکەنە ئ
  ضیبضیی، ئببووریی و لێکمرازانی نێوخۆیی کۆمەڵ ەی ئێران.

 
ینەیی و ئبیندەی یبراسەتبریی بنەمبکتبنی غۆڕغتدا خبم نێ رەوەی یرۆضەی لە بۆچی ضەرکۆمبر کەضێمیی ئبیب ئەوەیە، یرضیبر
 ەرن ە؟

 
دا، تتتب ئەوکتتبتەی ڕاتتبەر دیتتبریی دەکراتتت غتتورایەک چتتونکە لە بتتبڵەتی متتردن یتتبخود دەضمتەکبرکێػتتبنەوە یتتبن الدانتتی ڕاتتبەر

 دەضمەیەکی ضێ کەضتی( هەمتوو دەضتەپتەکبنی ڕاتبەر مومبرەضتە دەکتبێ، کە لە هەریەک لە ضتەرکۆمبر، ضتەرۆکی دەضتەپتی 
، دادوەریی و یەکێک لە ئەندامبنی ئەنجوومەنی غبرەزایبن کە لەالیەن کۆڕبەندی بەرمەوەنتدییەکبنی ڕماتیەوە دیتبریی دەکراتت

یێکدات و دەضەپتەکبنی ڕابەر بەیێتی دەضتموور مومبرەضتە دەکتبێ. هەرکتبتێکیع ڕاتبەر بەهتۆی نەخۆغتی یتبن ڕووداواتکەوە، 
نەیموانی کبرەکبنی ئەنجبم بداێ، دیطبنەوە بە غێوەی کبتی لەو مبوەیەدا ئەو غورایەی ئبمبمەی یێدرا، ئەرکەکبنی وەئەضتمۆ 

 بیبەتی دەرەومیدیب(، دۆضێی ت ٤دەەرات. بڕوانە: ئێراننبمە 
 

 

 "چىار ساڵی ئایىذە، دوور وییە یەکێک لە پایەکاوی جێگرەوەی ڕنبەر سەرکۆماری ئێران بێت"
 

 
بەم یێیە بێت، چوار ضبڵی ئبیندە، دوور نییە یەکێک لەیبیەکبنی نێ رەوەی ڕابەر، ضەرکۆمبری ئێران بێتت، لەم بتبڵەتەدا 

کبن بە بنەمبکبنی تونئبمۆکبنی نێوغتۆڕظ نەبێتت و وەالی بتۆ ختبمینەیی ڕەهتب نبکرات کەضێک بێت لەنێو مەبرەم و ببوەڕدارە
 نەبێت.

 
ەەر دیققەتیع بدەیخ لەو ضێ دەزەبیەی ئەرکی بەڕاکردنی کبرەکتبنی ڕاتبەر لە نەبوونیتدا ڕادەیەڕاتنخ، تەنتتب ضتەرۆکبیەتی 

نێمیی نبچتبریی بەرمەوەنتدی ەراکبن+ کۆمبر مبوە بەدڵی بەیمتی ڕاتبەری نەبێتت  چتونکە ڕۆبتبنی زۆرتتر بەرهەمتی هبویەییتب
موببنیسکتتتبرە میبنڕەوەکتتتبن و ڕیفۆرمیطتتتمەکبن بتتتوو(. دووضتتتبڵی ڕابتتتردوو بەهتتتۆی نتمەرکردنتتتی کبندیتتتدەکبنی هەڵبژاردنتتتی 
یەرلەمتتبنەوە، تونتتدئبمۆکبن ئەوایتتبن لەدەضتتمی ڕیفۆرمیطتتتت و میبنڕەوەکتتبن دەرهێنتتب، ئەنجتتوومەنی غتتبرەزایبنیع دەمتتتێکە 

بۆ ڕابەرایەتی و توندئبمۆکبن یەکالکردووەتەوە. ئێطمبظ بەم دیتسایخ و ئەنتدازەکردنەی هەڵبژاردنەکتبنی وەالیەکی موتاەقی 
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ضەرۆکبیەتی، دیبرە ئەواع یەکالدەبێمەوە بۆ ئیبراهیا ڕەئیطی کە هەم نێ ری ئەنجومەنی غتبرەزایبنە و ضتەرۆکی دەضتەپتی 
 دی توندئبمۆکبن وەردەەرامەوە.دادوەریی هەنووکەیی، هەم یۆضمی ضەرۆککۆمبریع لەبەرمەوەن

 
بەم یێتتتیە بێتتتت، لە کتتتۆی کتتتۆڵەکە بنەڕەتییەکتتتبنی دەضتتتەپێ لە ئێرانتتتدا: ضتتتەرۆکبیەتی کۆمتتتبر، یەرلەمتتتبن، دادوەریتتتی، 
ئەنجتتتوومەنی غتتتبرەزایبن، غتتتورای یبضتتتەوان، ضتتتویب، میتتتدیبی دەوڵەێ و...تتتتبد بە یەک هتتتبرمۆنی و یەک ڕەوێ لە متتتبن ی 

گ بتۆ بەڕاتوەبردنی وپێ یێکتدەهێخ و دیتبریکردنی ڕاتبەری ئبینتدەظ دموار نببێتت، کە یتبر و داهبتووەوە کۆرضتێکی هەمبهەنت
 نەیبری نێوخۆیی و دەرەکی ەرەوی لەضەر دەکەن و یەیوەضمی دەکەنەوە بە مبن و نەمبنی غۆڕغەوە.

 
ێرانتتدا، لە زۆری لەبەر ئەو نبکمتتبنەی بتتبش کتتران، ئەوەبتتوو ضتتەرچبوەی ئەو بتتبرەۆڕانە لە دیتتدەبی نتتوخبەی دەضتتەپتی ئ

بەغدارییکرنی خەڵکەوە بۆ نەرامۆغتکردنی خەڵتک و ڕووکتردنە بیرکتردنەوە لە ڕاتبەری ئبینتدەی غتۆڕظ، بە واتتبیەکی دیتکە 
الی نتتتتوخبەی دەضتتتتەپتداری ئەو وپتە، ئەوەی یتتتتبڵنەرە لە هەڵبژاردنتتتتی ضتتتتەرۆکبیەتی ئێتتتتران بەرلەوەی بتتتتۆ ختتتتسمەێ و 

نەوە بێت، بیرکردنەوەیە لەوەی کێ دەبێمە ضەرکۆمبر، تب ببێمە ئەندامێکی لیتژنەی یببەندبوون بە دەن ی خەڵک و ەوزەرانیب
 ضێکووچکەیی قۆنبغی یبظ مەرەی ڕابەری هەنووکەیی.

 
 

 "% دەبێت٩٢بەگىنرەی ئاماری واوەوذەکاوی خىدی ڕژنمیص بێت ڕنژەی بەضذاری خەڵک "
 

  

٢٢٢١ - ٥ - ٢٩ 

 
 

 
 کورد و هەڵبژاردوی سەرکۆماری ئێران

  
٩ 

 
رەن ە نۆر و چۆنێمی و کەضێمی ضەرۆككۆمبر  ئطتوڵ ەرا، ڕیفۆرمیطتت، یبنئێرانیطتت، ضتەرببزی و تەکنتۆکراێ( بتۆ ئێرانێکتی 
ئیطالمی و نبوەندی کبری ەر بێت، بەپم بۆ دۆضێی کورد و یێکتبتەکبنی دیکەی وەک بەلووچ  کە هەم ضونیخ و هەم ئێرانیتی 

دانپێتتتدانبن، یرضتتتەکە لە ەتتتۆڕینی روخطتتتبراک لە مەدەنیتتتیەکەوە بتتتۆ  ڕەچەڵەک و نتتتبرش نیتتتیخ( وەک غتتتونبش و متتتبف و
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تونتتتتدئبمۆیەک یتتتتبن ضتتتتەرببزییەک، لە ئطتتتتوڵ ەرایەکەوە بتتتتۆ ڕیفۆرمیطتتتتمێک، لە نەتەوەیتتتتیەکەوە بتتتتۆ ئیطتتتتالم ەرایەک و 
یێتتی بەیێجەوانەوەغتتەوە، ەتتۆڕانێکی ڕیػتتەیی بەضتتەردا نتتبیەێ. چتتونکە لە هەردوو بتتبرەکەدا هەم بەیێتتی دەضتتموور و هەم بە

ضیبضەتە ەػمییەکبنی ئەو وپتە کە لە دەوڵەتی قوڵی غی ەمەزهەبی دوانسەئییبمییەوە ضتەرچبوەی ەرتتووە، ئەم یێکتبتتبنە 
 لە هەردوو ڕووی مەزهەبی و نەتەوەییەوە، هەر یەراواسن و یتە دوون.

 
هەرە دیبرییتتبن: کتتوردی  لە ضیبضتتەتی ەػتتمی ئێرانتتدا یرضتتی کتتورد لەضتتەر چەنتتد ئبضتتمێک یتتۆلێنکراوە، النتتیکەم ضتتێ ئبضتتمی

 ئۆیۆزضیۆنی دەرەوە، کوردی نێو ئێران و هەرایی کوردضمبنخ.
 

 هێسە کوردستاوییە ئۆپۆزسیۆوەکان

 
هەرچی ئبضتمی یەکەمیتبنە، ئەوا لە دیتدی ئێترانەوە، بە دمەڕماتا و نیتبخواز و یتبخی و تیرۆریطتت یتۆلێخ کتراون. بێتئەوەی 

ەوان لە یرۆضتەی ضیبضتیی و بەغتدارییبندا لە نێتو ئێرانتدا لێکبتدرامەوە و بتۆ ضەرچبوەی خۆبێبەرییکردن یبن بێبەریکردنتی ئ
ضەرانی نوخبەی دەضەپێ ببیەخدار بێت. ئەم هێس و الیەنبنە لە بسبی دییوکراێ و کۆمەڵە و خەببێ و لقەکبنیبنتدا خۆیتبن 

لەمتتبنییەکەی ضتتەرەتبی کۆمتتبری دەبیینتتنەوە. ئەم هێتتسانە بەتتتبیبەێ بسبتتی دییتتوکراێ بەغتتدارییەکی کتتبرای هەڵبتتژاردنە یەر
ئیطالمی ئێران بوو، نوانەرەکبنیػی زۆرینەی ڕەهتبی دەن تی نبوچەکوردییەکتبنی بەدەضتمتێنب.  وردەکتبری یرۆضتەی کػتبنەوەی 
بسبی دییوکراێ و بیتە و دەضمیدەضمییەکبنی کۆمبری ئیطالمی ئێران ببش نبکەیخ کە دوانبر بوونە هۆی یەنتببردن بتۆ چەک 

 ێسانەوە و کػبنەوەیبن لە یرۆضەی ضیبضی(.لەالیەن ئەم ه
 

بەپم "بە ەػمی" وەک یرەنطیپ ببوەڕی زۆرینەی هێسەکوردضمبنییەکبنی دەرەوەی یرۆضەی ضیبضیی هەنووکەیی ئێتران وایە کە 
ورد نە لەڕووی دەضمووریی و ضیبضییەوە نە لەڕووی داموودەزەب و ڕەوایەتییەوە و نە وەک یێکتتبتە و نە وەک هتبوپتییەکی کت

و ب تترە ئێتترانییەکیع بەم دەضتتموور و یرۆضتتەی ضیبضتتییەی ئێطتتمبوە نە مبنیتتبن دابتتیخ دەکراتتت و نە مبنتتبیەکیع هەیە بتتۆ 
بەغتتتتتداریی ضیبضتتتتتیی لە یرۆضتتتتتەی هەڵبتتتتتژاردن و ب رەدانوضمبندنیػتتتتتدا. بتتتتتۆیە لەزۆربەی هەڵبژاردنەکبنتتتتتدا بتتتتتبیکۆێ و 

هەڵبتتتژاردن تتتتب هەڵبتتتژاردنیع ئەم ئەەەرە ڕاژەیتتتی بتتتووە و بەغتتتداریینەکردن ئەەەری نێبەنێکتتتراوی بەردەمییتتتبن بتتتووە و 
کتتبری ەریی لەضتتەر یرضتتی ڕەوایەتتتی یرۆضتتەی هەڵبتتژاردن کەم تتتب زۆر نێتێػتتمووە، النتتیکەم بتتۆ نبوچەکوردضتتمبنیەکبن و 

 بەتبیبەێ لەڕوان ەی بببەت ەلی وەک مبنە مەدەنی و ضیبضییەکبنی کورد لە ئبضمی نێودەوڵەتییدا.
 

(یػتدا، دیطتبنەوە ببیکۆتییتبن هەڵبتژاردووە و بەەتوارەی غترۆڤە و ٢٢٢١ بوزەیران ی١٨مبی ضەرۆکبیەتی  لەهەڵبژاردنی ئێط
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ئبمبرەکتتبنی ڕایرضتتی، هبوتتتب لەەەی هێتتسە ئۆیۆزضتتیۆنەکبنی دیتتکەی نێوئێرانتتدا، یرضتتی بتتبیکۆێ کتتبری ەریی نێتێػتتمووە و 
کوردنػتتینەکبندا بێتتت و لە ئبضتتمی ئێرانیػتتدا  بەنۆراتتک چتتبوەڕوان دەکراتتت زۆرتتتریخ ڕاتتژەی بتتبیکۆێ دیطتتبنەوە لە نتتبوچە

 ضبڵی رابردوودا تۆمبر بکبێ. ٤٣بەغداریینەکردنی خەڵک لە هەڵبژاردندا ممبرەی یێوانەیی لەنبو 
 

 

 "دۆخەکە چاوەڕواوی هیچ کراووەوەیەکی لێىاکرنت و فطاری سەر هێسە کىردییەکاوی ئێران لەڕووی سەربازییەوە زیاتر دەبێت"
 

 
 

 ئێران و هێسە بەشذارەکاوی هەڵبژاردن کورداوی وێو

 
ضبی متبمەڵەی لەەەڵتدا کتراوە  ١٢٢هەرچی یرضی کوردانی نێو ئێران، کە زیبتر وەک یرضێکی ئبضبیػیی ئەمنی( بە دراژایی 

و بەتتتبیبەێ لە ضتتەردەمی کۆمتتبری ئیطتتالمیدا، هەر نتتۆرە متتبنێکی کولمتتووری وەک راتت ەدان بە زمتتبنی کتتوردی لە یەروەردەدا، 
 ئەم نەبینتراوە، ڕەوا کورد بە دەضموور بە تبد،و...تنی یۆضمی ببپ  لە یبراسەبراکی کوردی ضوننەوە تب ضەرکۆمبرامی(وەرەر

فۆرمیطتت، تونتدئبمۆ یتبن ضتەرببزیی چتبرە نببێتت چتونکە لە دەضتەپتیدا نیتیە و ڕی ضەركۆمبراکی هبتنەضەرکبری بە یرضەظ
 ڕیبردایە کە ضەرووترن لە ضەرۆككۆمبریی.زیبتر دەضموورییە و لەدەضمی چەند دەزەبیەکی ب

 
ەوە، ضیبضییەکبنی نێوخۆی ئێران بە غێوازی نیبواز و بەنتبوی نیبوازیػتەوە، خوازیتبری دروضتمکردنی بتسة و ١٩٧٩لە ضبڵی 

نراکطتتتتیۆنی یەرلەمتتتتبنیخ، بەپم ضتتتتەرنەم هەوڵەکتتتتبن ڕەتکتتتتراوونەتەوە و بە نبیبضتتتتبیی و نیتتتتبخوازی و نبدەضتتتتمووری 
. بتتۆیە دیطتتبنەوە بەغتتێکی زۆری کوردەکتتبن چ وەک ڕاکەطتتمنەکبنی غتتبری هێتتسە ئۆیۆزضتتیۆنەکبن و چ وەک لەقەڵەمتتدراوون

ئەوانەی لە دروضتتمکردنی بسبێکتتی ضیبضتتیی نێتتو ئێتتران نبئومێتتد کتتراوون، نبچتتبر بێتتت یتتبن وەک یرەنطتتیپ بتتبیکۆتی یرۆضتتەی 
وردیع بە یبضبوی نۆراونتۆر و بەهتۆی نەبتووی هەڵبژاردن و ضیبضەتیع دەکەن. بەغێکی دیکەی کەضبیەتییە ضیبضییەکبنی ک

هێساکی مۆڵەتپێدراوی یبضبییەوەی نبچبر ڕوودەکەنە نێو ڕاکەطمخ و ئبراضمە ضیبضییەکبنی وەک ڕیفۆرمیطتت و بنبمۆخوازەکتبن 
و لە یەنتتبی ئەوانتتدا خۆیتتبن بەغتتبردەدەن، ئەڵتتبەێ ئەم واقتتی ە بتتۆ بەلتتوچ و شەرەة و ب تترە ئبزەرییەکتتبنیع  بەهەنتتدێ 

وازی کەمەوە ڕاضتتمە(. بەغتتیكی دیتتکەی کوردەکتتبنیع هیتتسە ئیطتتالمییە وەک یێرەوانتتی غتتورای غتتەمص، مەکتتمەة قورئتتبن و نیتتب
نتتوپنەوەی ئیطتت . و ..تتتبد دەەتترامەوە، کە بەیێتتی هەڵبژاردنەکتتبن هەڵواطتتمییبن ەتتۆراوە و ئەمتتبنەظ وەک هێتتسی ضیبضتتیی 

دەکبنیبن  متتونمی زادە و ضتوبدبنی و ...ڕەبی تی( بەنۆراتتک لە ڕا ەیێتدراو نتیخ و هەر کۆتتبیی ضتتبپنی هەغتمبکبنەوە ضتەرکر
نۆراکەکبن لەنێوبراون، تەنتب لەچوارچێوەی ڕاکەراوی کۆمەپیەتی و ئتبینی و خسمەت توزاریی بچووکتدا چتبالکیی ضتنوورداری 
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واطتتمیبن کولمتتووری خۆیتتبن ڕاکتتدەخەن. الیەن رانتتی ئەمتتبنیع هەم بەیبضتتبوی مەزهەبتتی و هەم بەیبضتتبوی کوردبتتوون هەڵ
بەرامتتبەر دەوڵەتتتی ئێتترانە و لەضتتەر ئبضتتمی کەضتتبیەتی ضیبضتتیی و نتتۆری کبندیتتدەکبن، لەهەڵبژاردنەکبنتتدا بەغتتداری یتتبن 

 ببیکۆێ دەکەن.
 

بەپم لەەەی ئەوەغتتدا لە ئێرانتتدا چ ریفۆرمەتتواز و چ بنتتبمۆخواز و چ ضتتەرببزییەکبن، نی تتبیەکی نیبکبرانەیتتبن بتتۆ متتبف و 
ە. بە هبتنەضتەرکبری ریفۆرمیطتمبن  وەک ضتبپنی کۆتتبیی نەوەدەکتبن بینترا(، یتبن ئێرانییەکتبن غونبضی نەتەوەی کورد هەی

بەهێسبوون و یەکپبرچەیی ئێران بیبنوویبن بووە بۆ نەدانی مبنەکتبنی کتورد. بە هبتنەوەضتەرکبری تونتدئبمۆکبنیع دیطتبنەوە 
ڵەتەکەدا، متتتبنی کتتتورد بە دمە دەضتتتمووری و بتتتۆ کتتتورد غونبضتتتی مەزهەبتتتی ضتتتوونەی کتتتورد، زەقکتتتراوەتەوە. لە هەردوو بتتتب

نیبخوازیی هەممبر کتراوە، تەنتبنەێ نەک یۆضتت بەڵکتو رات ەظ نەدراوە نراکطتیۆنێک و بسبێکتی کتوردیع دابیەزراتت. ئەمە 
نیب لەوەی چەنتدیخ ضتەرکردەی دیتکەی نەمتبوەریی کوردیػتی وەک قبضتیتۆ و غتەرەنکەندی لە دەرەوەی ئێتران تیترۆر کتراون. 

ە چبوەڕوانی هیا کراونەوەیەکی لێنبکرات و نػتبری ضتەر هێتسە کوردییەکتبنی ئێتران لەڕووی ضتەرببزییەوە زیتبتر بۆیە دۆخەک
 دەبێت و مەودای دووڕوویی ضیبضیی ضیبضەتی تیۆریی و شەمەلی دەوڵەێ روونمر دەبێت.

 
 

ئێراوە بە تایبەت لە عێراق و "ئاماوجی هاتىەسەرکاری سەرۆککۆمارنکی بىاژۆخىاز بۆ بەهیسکردوەوەی هەژمىووی واوچەیی 
 کىردستان"

 

 
 

 هەرێمی کوردستان و هەڵبژاردوی سەرکۆمار

 
ضتتەببرەێ بە هەرایتتی کوردضتتمبنیع، بەهتتۆی نتتۆری یەیوەنتتدی هەرایتتی کوردضتتمبن لە غۆڕغتتەوە تتتب کیتتبن( و ئێتتران، بەر لە 

ردەکبنی هەراتتتا بتتتوونی هەیە، ضیبضتتتیی، ضتتتەرببزی بتتتووە و یەیوەنتتتدییەکی داتتترینەی بڕیتتتبردەرانی ضتتتویبی ئێتتتران و ضتتتەرک
هبویەییتتبنێمی دمە بەشتتص و یێکتێنتتبنەوەی شێتتراق و یەراواسخطتتمنی ضتتوونە و کتتوردی شێتتراق وەک واقیتتو و وەک بەغتتێکی 

 ضمراتیژی ئێران لە شێراقدا لەقەڵەم دراوە.
 

ضتتەرۆككۆمبراکی  بەپم یێنبچێتتت ئیمتتر ئەو یبدەتتبرییە دارینتتبنە بەکەڵکتتی هەراتتا بتتێخ، چتتونکە ئبمتتبنجی هبتنەضتتەرکبری
بنبمۆخواز، بۆ بەهێسکردنەوەی هەمموونی نبوچەیی ئێترانە بەتتبیبەێ لە شێتراق و کوردضتمبن. بتۆیە لە ەتۆڕانێکی وەهتبدا بتۆ 
هەرایی کوردضمبن نتوڵە ضتەرببزییەکبن مەترضتیدارە و دوور نیتیە لە دوو ئبضتمدا لەضتەر هەراتا نػتبر درووضتت بکراتت: تتب 



 
 

 هەڵبژاردن لەئێراندا -ئێراننبمە 
 

 

40 
 

بدا ضتتنووردار بکتتبێ، هەروەهتتب چتتبالکی کتتوردانی ئێتتران کەممتتر بکتتبتەوە. هێنتتدە بەضتتە بتتۆ یەیوەنتتدییەکبنی لەەەی ئەمریکتت
دا زۆراتتتک لەو تونتتتدئبمۆ و ضتتتویبییبنە ٢٢١٧ی ئۆکمتتتۆبەری١٦وەبیرهێنتتتبنەوە کە بڕیتتتبری نتتتوڵەی الیەن تتترانەی ئێتتتران لە 

می رەضتتیی ئێرانتتی بەرامتتبەر بەغتتداربوون و بەغێکیػتتیبن لە بڕیتتبردەرانی بتتوون و هەر نػتتبری ئەوانتتیع بتتوو كە هەڵواطتت
ریفراندۆم تونتدتر کترد. وا ئێطتمب بە ئەەەری زۆر لە یػتمی بنبمۆخوازەکتبنەوە وەضتمبوون و دەیبنەواتت بچتنەوە نێتو کۆغتکی 

 کۆمبری یبضمۆری ئێرانەوە.
 

مریکتتب و ڕایەک لە نێتتو بنتتبمۆخوازان و ضتتویبییەکبندا هەیە کە هەرایتتی کوردضتتمبن، بتتووەتە نتتێ هەممتتوونی ئیطتترائیل و ئە
یێ ەی دزەیێکردنی ضتەرمبیەی ئێرانتی بتۆ کەنتداو. ئەمەغتیبن نەغتبردووەتەوە و لە چەنتدیخ بتۆنەدا داوای هەڵواطتمییبن لە 
بکومەتی رۆببنی کردووە، تب ضنووراک بۆ ئەو کبرە دابنێت. بۆیە دوانبر ئەو یرضتە زەقتدەبێمەوە كە ئەەەر ضتەرۆككۆمبراک 

 بن بێمەضەرکبر، ئەم نػبرانە زیبتر نببخ؟بە یػمیوانی بنبمۆخواز و ضویبییەک
 

 

 گایەکی جیاکاراوەیان بۆ ماف و ضىواسی وەتەوەی کىرد هەیە"لەئێراوذا چ ریتۆرمخىاز و چ بىاژۆخىاز و چ سەربازییەکان وی"
 

 
٢٢٢١ - ٦ - ٦ 

 
 
 

 سەرکۆماری ووێ و یەخاوگیرییەکاوی سیستەمی سیاسیی ئێران
 
 ٩  

 
یەمتتیخ ضتتبڵی تەمەنییتتدایە، هەنتتووکە یتتبظ تێپەڕانتتدنی چتتوار دەیە، یەختتبن یریی چەنتتدیخ ٤٣کۆمتتبری ئیطتتالمی ئێتتران، لە 

ەرنمی ڕیػەیی بووەتەوە، یرضیبری ضەرەکی لێرەدا ئەوەیە: یەخبن یرییەکتبنی  ئبڵن برییەکتبنی( بەردەم ضیطتمەمی ضیبضتیی 
  ئێران چیخ و ضەرکۆمبری نوێ لەکوای یرۆضەی چبرەضەردایە؟

 
   دابەظ و لێکبدرامەوە بببەتەکە ببزنەدا ضێ لە دەکرات وپتە، ئەو ضیبضیی غیرازەی نێو ەیرانەکبنیق لە تێ ەیػمخ بۆ
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 :بکراخ
 
 .کۆمەڵ ە بەڕاوەبردنی بۆ دیدەبی و غۆڕظ نێوخۆیی ببزنەی -١
ی ئێرانتتتتی و دابڕانتتتتی دەضتتتتەپێ و کتتتتۆمەڵ ە و مەضتتتتەلەی متتتتبنە مەدەنتتتتی و ضیبضتتتتییەکبن و هێتتتتسە کتتتتۆمەڵ ە بتتتبزنەی -٢

 زضیۆنەکبنی دەرەوەی یرۆضەی ضیبضی.ئۆیۆ
ببزنەی نێتودەوڵەتی، کە دابڕانتی ئێترانە لە کتۆمەڵ ەی نێتودەوڵەتی و نتۆری ضیبضتەتەکبنی لەەەی دەرەوەی خۆیتدا. کە  -٣

 ئەمەظ ئبضمی هەرایبیەتی و نێودەوڵەتی لەخۆدەەرات.
 

ور و غتۆڕظ و ضیطتمەمی ضیبضتیی و بەغتداری بەغێک لە تەەەرەکبن، لەالیەکەوە ڕاضمەوخۆ یەیوەنتدیبن بە ڕەوایەتیتی دەضتم
هبووپتییەکبنییەوە هەیە، بەغێکیػیبن دەرهبویػمەی نێو متیالنێکبنی ضتفرەی غۆڕغتخ، لەالیەکتی دیتکەوە لەبەردەم یرضتێکی 
چبرەضتتەرنەکراوی متتبنی ضیبضتتی و مەدەنتتی یێکتتتبتە مەزهەبتتی و نەتەوەییەکبنتتدا، کە هێتتس و الیەنتتی ضتتەرەکیی نێتتو ئێرانتتی 

 چەکداریی ب رنەبەر بۆ یەکالکردنەوەی مبنەکبن. - ردووە ئێران نێبتێاخ و خەببتی ضیبضینبچبرک
  

 

"سەرکۆماری ئایىذە ڕەوگە بەضذاربێت لەو سێکىچکەیەی کە پاش وەماوی ڕنبەر بەپێی دەستىور جێگەی ڕیبەر دەگروەوە، تا ئەو 
 کاتەی ڕنبەری وىێ دیاری دەکرنت"

 

 
 تبی ئەوە نبیەێ کێػە و قەیرانەکبن کبری ەرییبن بەضەریەکەوە نییە، بە یێچەوانەوە ئەم بەپم ئەم یۆلێنبەندییە بەوا

 یرضبنە کبری ەر بەیەک و کبرتێکراوی یەکخ و یەکمر بەرهەمدەهێننەوە و ببزنەکبنیبن یێکداچوون.
 

قەیرانەکتتبن، دەکراتتت  بتتۆ ڕاڤەی ئەو یۆلێنبەنتتدیەی یەخبن یرییەکتتبن و تێ ەیػتتمخ لە تەرنەمەی ئەو چوارچێتتوە تیتتۆرییەی
 بەرنەضمەتر، کێػەکبن بەم غێوەیە ڕیسبکراخ:

 
 کە ڕەوایەتەتتی ضتەرچبوەی لەوەی نیتب دەکراتت، ئبراضتمە بەدەضتمووراک ضیبضتییدا، مێتژووی لە ئێتران یرضتی دەضتموور:  -١

ضیطتتمەمەکەی  ندکردنیدا و هەروەهتتب نتتۆرییەضتتە ئتتبنی لە بتتوویەوە یێکتبتەکتتبن بتتبیکۆتی و خەڵتتک بەغتتداریی ڕووبەڕووی
نبوەندەەرا(، کە یرضیبری لەضەر ڕەوایەتی دروضمکردووە، تەنتب نبراک هەموار کراوەتەوە، کە دیطبنەوە ختۆی  -  مەزهەبی

نەدا لە کێػتتەی نیبکتتبرییە نەتەوەیی کورد،بەلتتوچ و شەرەة..تتتبد( و مەزهەبی ضتتوننە، مەضتتیدی، زەردەغتتمی و ...تتتبد( و 
ضیبضی لە مەضەلەی یۆغبکەوە بی ترە تتب بەغتداریی ضیبضتی(. ئەم دەضتموورە لەبنچیتنەدا ڕەەەزییەکبن مبنی من و بەغداریی 
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بۆ چبرەضەر و دەرچەضبزیی کێػە قوڵەکبنی ئێران نووضراوە، بەپم لە ئێطمبدا ختۆی بتووەتە کێػتە و بەربەضتمی چبکطتبزیی 
ئبضت مەترضتی ئبضبیػتیی، ضیبضتیی و  ضیبضیی و مەدەنی و کۆمەپیەتی لە ئێراندا، نەک هەر ئەوەظ بەڵکو لەضەر چەندیخ

ضتتتەروەریی بتتتۆ وپتەکە دروضتتتمکردووە. زەقمتتتریخ کێػتتتەی دەضتتتمووریع ختتتۆی لە مەضتتتەلەی غتتتی ەتەوەری و دوانسەئییتتتبمێمی 
مەزهەبەکەیدا خۆی دەبینێمەوە، بۆیە هەر بیرکردنەوەیەک لە چبرەضەر یێویطمی بەوەیە، بەر لەەەڕانەوە بتۆ خەڵتک دەبێتت 

قتی ضیبضیی غی ەی دوانسەیی ب ەڕانەوە. ئەمەظ لەهەندێ یرضدا ەۆڕانکبریی ئەضمەم کردووە، بەتتبیبەێ بۆ ضنوورەکبنی نی
 لە مەضەلەی مبنی مەدەنی و ضیبضیی هبوچەرخ و یرضی ڕەەەزییدا مبنی من(.

 
ەتەوەضتبزیی و ڕەوایەتیی ضیطمەم: لە ضەدضبڵی ڕابردوودا لە ئێراندا دوو بیدشەی ضیبضتیی بێڕیػتە داهێنتران، یەکەم: ن -٢

 ئێرانچێمی، دووەم: ویالیەتی نەقی .
 

دەەەڕامەوە بۆ ڕەزاغبی یەهتەوی و نوخبەی ڕۆغنبیری دەضەپت ەرا، کە ئێرانچێمیبن لەڕای ضیبضتەتی کولمتووری و یەکەمیبن 
ن کتتورد و نػتبری ضیبضتیی و ضتەرببزییەوە بەضتەر نەتەوە نبنەرضتەکبندا ضتەیبند. ئەمەیتبن هەر لە زووەوە تتب ئێطتمب لەالیە

بەلوچ و شەرەبەکبنەوە ڕەتکرایەوە و تورکە ئبزەرییەکتبنیع کەممتبزۆر ئەوەیتبن ڕەتکتردووەتەوە. لەئێطتمب لەهەرکتبێ زیتبتر 
یبیەکتتتبنی بیتتتدشەی نەتەوەضتتتبزیی ئێرانتتتی دەلەرزن. لەالیەک بەهتتتۆی ضتتتمەمی دراژختتتبیەن و بێبەغتتتی متتتبنە کولمتتتووری و 

ی متتۆداتی بتتوکیڕانی غتتی ەتەوەر کە مەزهەة چەقە، یرضتتی متتبنی نەتەکتتبنی ضیبضتتییەکبنەوە، لەالیەکتتی تتترەوە بەهتتۆی نتتۆر
 دیکە لە ئێراندا زیندووتر بوویەوە.

 
 

ۆرنک هەژمىووی سەربازیی داوەتە ئێران پەراونسیی و دابڕان و ئابىورییەکی بەرەو هەرەسی بە وسیبی ئێران ئەم سیاسەتەی کە ج"
 کردووە"

 

 
کە لەڕووی ضیبضتتتتییەوە بە وەک "ویالیەتتتتتی شتتتتبمە" داهێنتتتتراوی ختتتتومەینیی و مەضتتتتەلەی ویالیەتتتتتی نەقتتتتیتە  دووەمتتتتیع

هبوڕاکبنیەتی، کە تێیدا نەک مەرنەع بەغداری یرضی ضیبضیی دەکبێ، بەڵکو لە لوتکەی ئەو ضیطتمەمە ضیبضتییەدا نتێ ەی 
ێرانتی یەکتدەخبێ و خۆی دەەرات و بەغداری ورد و درغمی مەضەلەکبن دەکتبێ. ویالیەتتی نەقیت  ڕاضتمە کتۆمەڵ ەی غتی ەی ئ

دەضەپتبەخػە بە نوخبەی مەزهەبی و غۆڕغتیی نێتو کتۆمەڵ ەی ئێتران، بەپم هبوکتبێ، نیبکتبری و متیالنتێ لەەەی دەرەوەی 
خۆیتتدا دەضتتبزانێت، لەنێوخۆغتتیدا دەضتتەپتەوازیی و ضتتەرکوتکبری بەرهەمتتدانێت و لەم یێنبوەغتتدا ڕانیتتبوازی لەضتتەر نتتۆر و 

ضەپتەکبنی وەلی نەقی  دروضت بووە. بۆ ئێران لەضتەدەی نواتدا و بە یبغتەبنێکی ڕۆغتنبیریی ضنوور و غێوەی ییبدەکردنی دە
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نراوان و ئبمبنجدار و خبوەن خەونی هبوچەرخێمی و دنیتبەەرا، ئەمە ەەورەتتریخ کۆضتپ و لەمتپەر دەبێتت و بەنۆراتک یرضتی 
 دووە.لەضەر ڕەوایەتی یۆضمەکە دروضمکردووە و ترازانی نێوکۆمەڵ ەی نراوانمر کر

 
لەضتەردەمی ڕاتبەری یەکەمتتدا  ختومەینی( تتوانرا ویالیەتتتی نەقتی لە دەضتموور و کتتۆمەڵ ەدا بچەقێنراتت، بەپم لەضتتەردەمی 
خبمینەییتتدا لەبەر نتتۆری بەکبرهێنتتبن دەضتتەپێ و الەیتترییە ببڵببڵێنییەکتتبن، یتترش لەضتتەر ڕەوایەتتتی درووضتتت بتتوو، ڕاضتتمە 

غی ە لە ئێراندا دەزەبیی بکبێ و بیەتبتە ضەرضتکە، بەپم لەڕووی ڕەوایەتیتیەوە  خبمینەیی توانیی ویالیەتی نەقی  و نیقتی
لەرزۆکی کرد و هەر لە دوو دەیەی ڕابردوودا یێػنیبرەەلێک لەنێوخۆی ضتەرانی نتوخبەی دەضتەپتدا ختراوەتەڕوو کە ضتنووری 

 تی ڕابەریی دەکەن.دەضەپتەکەی کەمدەکەنەوە یبن دابەغی دەکەن یبن داوای غوراییکردنی مبی و دەضەپ
 
درزی ئەمنی و ضەروەریی وپێ، ەەر بە دیققەتەوە ضەیری غبرە ضنوورییەکبنی ئێتران بکراتت، دەزانراتت، بە یتێچەوانەی  -٣

غی ە تەوەریی دەضموورەکەوە، غبرە ضنوورییەکبنی ئێران بە ەەالنی نبغی ەی نبنتبرش تەنراوە کتورد، شەرەة، بەلتوچ -نبرش
بد( و لەدەرەوەی ضنوورەکبنیػتتی هەمتتبن غتتت. ەەر دەضتتموور غتتی ە و نتتوخبەی دەضتتەپتی یەکدەضتتت و تورکیتتبن و تتتبڵع ...تتت

کردبێت، ئەوا نیۆیۆلەتیکی وپێ یێچەوانەی ئەو ەوتبرە ضەیێنراوەی نێو دەضتموور، واقی ێکتی دیتکە هەیە، کە ئەو ضتنوورە 
ەردوو بیتتتدشە ضیبضتتتییەکە کە ببضتتتکران نتتتوەرانییەی ئێتتتران، بتتتووەتە هەڕەغتتتەی ضتتتەر ضتتتەروەریی وپتەکە و ه - ضیبضتتتی

 نەتەوەضتتبزیی زۆرەکتتی و ویالیەتتتی نەقیتتتی ضتتەیێنراو(. ئەمەظ هەنتتووکە هەڕەغتتەی ڕاضتتمەقینەیە بۆضتتەر ضتتەروەریی و 
دەضتتەپێ، ەەالنتتی نبنتتبرش و نبغتتی ەی یەراواسختتراوی نێتتو ئێتتران وەک دەبینراتتت هەردەم لە هەلێتتک دەەەڕاتتخ هەڕەغتتە 

 ضەریبن بکەنە هەلێک و نیببوونەوە یبن نیدراڵیسم وەک ەوتبراک بچەضپێنخ و تب لە ڕۆمەبراکی  دەضمووریی و ضیبضییەکبنی
 نسیکدا کۆتبیی بەو نیبکبرییە بتێنخ.

 
هەنبردەکردنی غۆڕظ: ڕاضمە لەهەندێ ببڵەێ و مبوەدا هەنبردەکردنی غۆڕظ کە بنەمبیەکی دەضمووریی و ضیبضتیی هەیە  -٤

تتتتی ئەویتتتع الیەن رییکتتتردن و نتتتبردنەدەرەوەی غۆڕغتتتە بتتتۆ دەرەوەی ضتتتنوور و کبریػتتتیبن و ئێرانتتتی ئێطتتتمب بتتتبوەڕیی یێیە
لەضەرکردووە، لەضبپنی ڕابردوودا لە لوبنبن، شێتراق، یەمەن، ضتوریب و بەنتۆری دیتکەظ لە ئەورویتب و ئەمریکتبی التتیخ و 

 ئەنریقبظ وانەدانەوەی ئەم بنەمبیە بینراوە.
 

هەممتتوونی ضتتەرببزیی داوەتە ئێتتران، هبوکتتبێ یەراواسیتتی و دابتتڕان و ئتتببوورییەکی بەپم هەر ئەم ضیبضتتەتەی کە نۆراتتک 
بەرەوهەرەضیػی بە نطیبی ئێتران کتردووە. بەڕیتوەبردنی میتیػتیبکبنی قتودش و ئەوانتی دیتکە هەم تێچتوونی ضیبضتیی و هەم 



 
 

 هەڵبژاردن لەئێراندا -ئێراننبمە 
 

 

44 
 

ضیطتمیی نێتودەوڵەتی و واقتی  ەرا ئببوورییػیبن بۆضەر ئێران هەیە، هبوکبێ لە ئبضمی نێودەوڵەتیػدا بە هێساکی دەرەوەی 
 لەقەڵەم دەدرات، هەرئەمەظ وای کردووە نەمطەربەندی و ضەن ەربەندیی هەرایی و نێودەوڵەتی بەرامبەری دروضت ببێت.

 
تواژاڵتەڵتتدانی غتتۆڕظ و یبکطتتبزی: یەکێکتتی دیتتکە لە قەیتترانە کەڵەکەبتتووە ضیبضتتییەکبنی غۆڕغتتی ئیطتتالمی ئیتتران،  -٥

ی هەر دەضبی نبراک، ضتفرەی تەن تی غتۆڕظ بەغتێک لە کوڕەکتبنی دەردەکتبێ. ئەو بێبەریکتردنە هەر بەتێکڕایی و بەنسیکەی
ەوە دەضتتمی یێکتترد، بە هەڵ یرضتتبنی نەن تتی هەغمطتتبڵە هەا هتتبتە یێػتتەوە یەکەم تتتواژاڵی غتتۆڕظ هێتتسە ١٩٧٩لە ضتتبپنی 

ەی ضیبضتتیی و دوانتتبر لە ئێتترانیع نەتەوەیتتی و چەیەکتتبنی نێتتو ئێرانتتی دوورخطتتمەوە و نبچتتبری کتتردن بەکػتتبنەوە لەیرۆضتت
 ڕۆغمنەدەرەوە، وەک هێسە کوردضمبنییەکبن، مونبهدیخ، چەیەکبن...تبد.

 
یەراواسخطمنی ئیطالمییە دییوکراتەکبن و ڕۆغن ەرە دینییە هبوچەرخەکبن، وەک یەراواسخطتمنی میرات رانتی قۆنبغی دووەم: 

 ی و غەری ەتی و ...تبد.بسوتنەوەی نیتسەتی ئبزادی و یبرانی کەضبنی وەک تبڵەقبن
 

 

 "ویالیەتی فەقیە ڕاستە کۆمەڵگەی ضیعەی ئێراوی یەکذەخات هاوکات جیاکاری و ملمالوی لەگەڵ دەرەوەی خۆیذا دەسازنىێت"
 

 
 و ضتتتەرکردەکبنیبن دەضمبەضتتتەرکردنی یەراواسخطتتتمخ و دوورخطتتتمنەوەی دەضتتتمی یەکەمتتتی ڕیفۆرمیطتتتمبن و قۆنتتتبغێ ضتتتێیەم: 
وبتبنی بە ڕیفۆرمیطتتی کە ڕ و ڕەنطتەنجبنی وەک کەضتبنی بەنوانەرنبضتبندنی و ئەوان دەضمەدووی انینوانەر هێنبنەیێػەوەی

 ئەمە هیا نەبوو ئەوە نەبێت کە بەغێک بوو لە یبکطبزیی ڕیفۆرمیطمەکبن لە هەرەمی ضیبضییدا.
می یێکردبێتت، کە غتورای کە یێدەچێت، لە هەڵبژاردنی یەرلەمتبنی دوو ضتبڵی یەرلەمتبنی ڕابتردووەوە دەضتقۆنبغی چوارەم: 

یبضەوان ییبدەکبری ئەم یرۆضەیە بووە و دەبێت و لەڕات ەی ڕەتکتردنەوەی کبندیتدانەوە بتۆ هەڵبژاردنەکتبن، نتبر دوای نتبر 
 یبکطبزیی نێو کوڕانی غۆڕظ یەرەدەضەنێت.

 
کۆمتتبر و کتتببینەی  کەواتە قەیرانەکتتبنی ئێتتران بەرلەوەی بکتتومەێ و خسمەت تتوزاری بتتخ، قەیرانتتی ضیطتتمەمییخ و بە ضتتەرۆک

بکتتومەتی چبرەضتتەر نتتببخ، بەپم ضتتەرۆک کۆمتتبر بتتۆ قۆنتتبغی یتتبظ ختتبمینەیی ەتترن ە هبودیتتد و تەبببێتتت لەەەی دەضتتەپتی 
 ڕەنت ە ئبینتدە ضتەرکۆمبری هەروەهتب(. دیبریتدەکەن ئبینتدە ڕاتبەری کە  ضەرۆکی یەرلەمبن و نوخبەی نێو غتورای نی ەهبتبن 

بەری نتوێ ڕات ئەوکتبتەی تتب دەەترنەوە، ڕاتبەر نێ ەی دەضموور بەیێی ڕابەر، نەمبنی یبظ کە ضێکوچکەیەی لەو بەغداربێت
دیبری دەکرات. بۆیە ەرن ە نوخبەی دەضەپێ بە یەکالکردنەوەی ضەرۆککۆمبر لەخسمەتتی ئبمتبنجی غۆڕغتدا یەکالیتی بتکەنەوە 
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وەزارەتتتی دەرەوە، دەضتتموور، نەک لەخسمەتتتی خەڵتتک و یێػکەغتتکردنی خسمەت وزارییتتدا، چتتونکە هتتیا یەک لە دۆضتتێکبنی 
نبردەنەدەرەوەی غۆڕظ و مبنی نەتەوەکتبنی دیتکە لەدەضتەپتی ضتەرکۆمبردا نیتیە و تەنتبنەێ ەەر ڕادیکتبڵێکی دم بە کۆمتبری 

 ئیطالمیع دەربچێت، بەو چبرەضەر نببخ.
 

 

سیاسییەکاوی سەریان بۆ گەالوی وافارش و واضیعەی پەراونسخراوی وێى ئێران لە هەلێک دەگەڕنه هەڕەضە دەستىوریی و "
 جیابىووەوە وەک گىتارنک بچەسپێىه"

 

 
٢٢٢١ - ٦ - ١٣ 

  
 
 

 هەڵبژاردوی سەرۆککۆماری ئێران؛ براوە و دۆڕاوە ڕاستیىەکان لەئەوجامەکاوەوە
 
 ١٢  

 
بەەتتتوارەی ئبمتتتبرە ضتتتەرەتبییەکبن، هەڵبژاردنتتتی ضتتتەرۆکبیەتیی ئێتتتران بەضتتتەرکەوتنی ئیبتتتراهیا ڕەئیطتتتی، ضتتتەربە بتتتبڵی 

 ١٧کەش،  ٤هەزار و  ٩٣٣متیتۆن و  ٢٨دئبمۆکبن و کەضتبیەتییەکی نسیتک لە ڕاتبەری ئێتران، کۆتتبیی هتبێ. ئەو لە کتۆی تون
دەن ی بۆ تۆمبرکراوە. یبظ رەئیطی، دەن ی یووچ یتەی دووەم و موبطتیخ رەزایتی بە یتتەی ضتێیەم  ٣٤٥هەزار و ٩٢٦متیۆن و 

یع بە یتەی یێتنجەم داتت. ئەڵبەێ بە بطتێبکردنی -قبزی زادە هبغیی و هیییەتی لە ببڵی ڕیفۆرمیطمبن بە یتەی چوارەم و
 دەن ی یووچەوە(. نیبلەوەظ نیوە زیبتری وەپتیبنی ئەو وپتە ببیکۆتی دەن دانیبن کرد.

 
لەڕوانتتت ەی ەوتتتتبری هێتتتسە کتتتوردییە ئۆیۆزضتتتیۆنەکبن و بتتتبرەۆڕانی خواضتتتمی غتتتەقبمی ئێتتترانییەوە، یەکەمجتتتبرە خواضتتتمێکی 

بم و هێتسە کوردییەکتبن، ببێتمە خواضتمێکی ضەرانطتەریی نیتوەی زیتبتری ضتەرنەم ئێرانییەکتبن، چتونکە ئەوە کوردضمبنی غتەق
ەوە و لە یرضتی یەضتەندکردنی دەضتمووری ئێرانتدا ببوەڕییتبن وابتوو چەکتی مەدەنیتی بتبیکۆتی ١٩٧٩کوردەکبن بوون لە ضبڵی 

. ەەرنتب زۆراتک لەئێرانییەکتبن ئەمجتبرەی لێتدەربچێت بە هەڵبژاردنەکبن هیچی کەممر نیتیە لە غتێوازەکبنی دیتکەی نتبڕەزایی
  چەڵ و ڕاضت و ئیطالمی و یبن ئێرانیطمەوە لەضەر ضندووقەکبن دەمبنەوە.
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 لەئەوجامەکاوەوە، سێ تێبیىی:

 
 نە هێساتک هتیا لەکبتێکتدا. دەکتبێ دەن تدەران ٪ی١٥ نتسیکەی و هێنتبوە بەدەضتت دووەمتی یتەی( ضپی  یووچ دەن ی یەکەم:
 و بتبیکۆێ لەنێتوان ختۆی خەڵتک بەغتێکی بەپم. نەخطتمەڕوو وایبن ضیبضیی یێػنیبراکی و خواضت دەضەپێ نە و ضیۆنئۆیۆز

ن دانتتدا ڕا تتبی ضتتێیەمی دۆزیتتیەوە و کتتبری ەری و یرضتتی ەەورەغتتی هەم لەضتتەر ڕەوایەتتتی کتتۆی یرۆضتتەکە و هەم لەضتتەر دە
 تێنەەەیػمنی ئۆیۆزضیۆنی ئێرانی لەغەقبمەکەی نێتێػت.

 
 

 کی ضێری بەر ڕیتۆرمیستەکان دەکەونت کە هەر لەسەرەتای پرۆسەکەوە کە کاوذیذە ڕاستیىەکاویان ڕەتکراوەوە"پط"
 

 
لەم هەڵبژاردنەدا و بە هەڵبژاردنی ئیبراهیا ڕەئیطی، ضەرنەم دەضەپتە کبری ەرەکبن لەئێراندا یەکدەضتت دەبتخ و  دووەم:

و دەرەوەی ئێرانتتدا نبمێنێتتت، چتتونکە هەرضتتێ دەضتتەپتەکە  داد و  بتتواری ڕۆڵ تتۆڕاخ و ڕۆی دابەغتتکردن لەضیبضتتەتی نێوختتۆ
یەرلەمتتبن و بکتتومەێ( و ڕاتتبەر و دەزەبکتتبنی دیتتکەی وەک ئەنجتتومەنی غتتبرەزایبن و غتتورای یبضتتەوان و میتتدیبی دەوڵەتتتی 

ن نبمێنێتت و و...تبد، ضەرلەبەر یەک تەوممی ضیبضیی بەڕاوەیبن دەببێ و بەمەظ درزی نێوان دەوڵەێ و بکومەێ و یەرلەمب
بیبنوو یبن خۆدزینەوە لە بەنێ ەیبندنی خواضمی خەڵک یبن هەر یرضێکی دیکە  وەک ڕاککەوتخ لەەەی دەرەوەدا( بتواری بتۆ 
نبمێنێت و چیمر هیا دەزەبیەک نبتوانێت ئەوی دی بە کەممەرخەم لەقەڵەم بتداێ و ختۆی بتدزامەوە، چتونکە لەهەر بتبراکی 

 وندئبمۆکبنخ لێی بەریرضخ.ئەرانی و نەرانیدا هەر تەوممی ت
 

ی ضتتەرکۆمبریی، بە یەکێتتک لەو هەڵبژاردنتتبنە دادەنراتتت کە لەمێتتژووی غۆڕغتتی ئیطتتالمیی ئێرانتتدا ٢٢٢١هەڵبژاردنتتی  سێێێیەم:
کەممتتریخ یێػتتوازی لێکتترا بێتتت. بەضروغتتت لەم نتتۆرە هەڵبژاردنتتبنەدا کە ئێتتران لە قتتولەی ەۆڕانکتتبریی و ئەەەری ەتتۆڕانی 

کە تێیتدا شەلتی ختبمینەیی  ١٩٨١وەڕوان دەکرا زیبتر بەغداری یرضتەکەیبن بکتردایە وەک هەڵبژاردنتی ڕابەرەکەیدایە، وا چب
بەبەغتتدارییەکی بەرچتتبوی خەڵتتک وەک ضتتەرۆک هەڵبژاتتردراو و هەر ئەو دەنتتگ و یێػتتوازییە وایکتترد ببێتتمە بەردەببزاتتک تتتب 

بەغتدارییبن لەدەن دانتدا هەبتوو، نیتوە کەممتر  متیتۆن کەش کە متبنی٥٩ب بتە یۆضمی ڕابەریع(. لەم هەڵبژاردنەدا لە کتۆی 
کەش دەن ی تۆمبرکراوە(، واتە نیوە کەممری دەن دەر ئەو مبنەی ختۆی بەکبرهێنتب  ئەڵتبەێ  ٤هەزار و ٩٣٣متیۆن و ٢٨واتە  

نیتب لە ەومبنەکتبن لەضتەر ضتبغاەمی و نبضتتمبنداردی هەڵبژاردنەکتبن و غتێوازی یەضتەندکردنی کبندیتدەکبن(. ئەمەظ چەنتتد 
 بکمەراک دەکرات دیبری بکراخ بۆ کەمی دەن دەران:ن
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هەڵیەتی ببیکۆێ: زیبتر لە غەظ مبن ە، کەمپەینی ببیکۆێ و هبنتدانی خەڵتک بتۆ بەغتدارینەکردن لە هەڵبژاردنەکبنتدا  -١
دەضتتمی یێکتتتردووە کە زۆراتتک لە الیەنە نبکۆکەکتتتبنی دەرەوەی دەضتتەپێ  کتتتورد، بەلتتوچ، مونبهیتتتدیخ، یبغتتتبییەوازەکبن و 

..تبد( و هەنتدێ ئبراضتمەی نێتو دەضتەپتیع وەک  بتبڵی ئەبتیەدی نەماد لە تونتدئبمۆکبن، بطتێخ موضتەوی و تتبنسادە لە .
 ڕیفۆرمیطمەکبن و زۆراک لە نوخبە و ەرووڵ و ڕاکەراوە مەدەنییەکبنی نێو کۆمەڵ ە(ی لە خۆدەەرێ.

 
کەش  ١٧٩خوارەوەی نتترۆکە ئتتۆکراینییەکە کە و خطتتمنە ٢٢١٩و  ٢٢١٧هەریەک لە یرضتتە ەەرمەکتتبنی خۆییػتتبندانەکبنی  -٢

تێیدا ەیبنیبن لەدەضت دا، دابەزینی بەهبی تتیەن و بژاتوی ضتەخت و ەرانتی نترخ کتبری ەری لەضتەر دڵطتبردیی ئێرانییەکتبن 
نێتێػت بوو، لەبری ئەوەی هەڵبژاردن وەک مەراضیا و نیطمیڤبڵێکی نیػمیبنی  وەک نبران( لێتێ بتڕوانخ، وەک نۆراتک لە 

 قۆنتتبغێکی وەک دەضتتەپتیع الیەن رانتتی ختتودی تەنتتبنەێ بەڕاکتترد، یرۆضتتەکەیبن خەمبتتبریی و نتتببەرابەر و نێتتی تونتتدمتیال
 و دموار لە هەڵبژاردنەکبنیتتتتبن دەڕوانتتتتی و وەک یرۆضتتتتەیەکی یبکطتتتتبزیی نەیتتتتبری نێوختتتتۆیی لەقەڵەمیتتتتبن دەدا. ضتتتتەخت

دا هێنب، چونکە یڕبوو لە بەنێنەهێنتبنی بەڵێنتی زۆر . کبرنبمەی هەغمطبڵەی بکومەتی ڕۆببنی، نبڕەزایەتی بەدووی خۆی٣
و زەوەندە بە: خەڵک و بژاوی و ەوزەرانیبن  هەرزانی و خۆغت وزەرانی و بتوومانەوەی بتبزاڕ( و الیەنەضیبضتییەکبن  ئتبزادیی 

ەدا بەتتبیبەێ ضیبضیی(، یێکتبتەکبن  ئبزادیی کولمووریی و مەزهەبی و ئبزادیی زمبنەکتبن( و کترانەوە لەەەی نیتتبنی دەرەو
 ئەمریکب، بەپم ضەرلەبەر هیا یبن نیوەچڵ دەرچوون و ئەمەظ خەڵکی لە بکومەێ و ضیطمەم نی ەرانمر کرد.

 
 

 "تىوذئاژۆکان جارنکی دیکە سەرجەمی دەسەاڵتەکاویان وەدەست گرتەوە و حکىمەت و دەوڵەتیان خستەوە مطتی خۆ"
 

 
 

 کێه براوە و دۆڕاوەکان؟

 
یرۆضەکە، دەکرات دوو الیەن بە بتراوەی ضتەرەکی دابنتراخ، تونتدئبمۆکبنی نێودەضتەپێ، بەرەیەکتی  دەرئەنجبم یبظ کۆتبیی

  نراوانی خەڵک و هێسە ئۆیۆزضیۆنە ببیکۆتییەکبن:

 
ضتتەرنەمی دەضتتەپتەکبنیبن وەدەضتتت ەتترتەوە و بکتتومەێ و دەوڵەتیتتبن  دیتتکە نتتبراکی تونتتدئبمۆکبن ئەنجتتبمەوە، لەڕووی -١

 ە براوەی نێو تەوممەکبنی نێو یرۆضەی ضیبضیی ئێران، ئەوانخ.خطمەوە مػمی خۆ. بۆی
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الیەنتتی دووەمتتی براوەکتتبن، هەوادارانتتی بتتبیکۆتخ کە خۆیتتبن لە خەڵکتتی تتتوڕەی غتتەقبم، هێتتسە ضیبضتتییەکبنی وەک کتتورد،  -٢
بنە ڕاضتتمە یبغتتبییەکبن، مونبهتتدیخ، ەرویێکتتی بچتتووکی نێتتو ڕیفۆرمیطتتمبن و هەنتتداکی نێتتو تونتتدئبمۆکبنیع دەبینتتنەوە. ئەمتت

لەضتتەر ضتتندووق کبندیتتدیبن نەبتتوو بەپم لەڕاتت ەی بتتبیکۆتەوە تتتبڕادەیەک هەممتتوونی خۆیتتبن بەرامتتبەر غتتەقبمی ئێرانتتی و 
دەضەپێ و وپتبنی دەرەوە نیػبندا و ڕەن ە ضەرەتبی هەمبهەن ی ئەو هیسانەظ بێت بتۆ کتبری یێکەوەیتی لەدواڕۆمدا و ئەمە 

ضتەرکەوتوو و مۆداتێتک بتۆ ییتبدەکردن، یتێجەوانەی ڕابتردوو کە یەرتەوازەیتی لێتدانی بکەنە ضەرەتبی ئەزموونێکی هبوبەغی 
 کوغندەی بە یەیکەری ئۆیۆزضیۆن ەەیبند.

 
هەرچی الیەنی دۆڕاوی دەن دانیػە، یػکی غێری بەر ڕیفۆرمیطمەکبن دەکەوات، کە هەر لەضەرەتبی یرۆضەکەوە کە کبندیتدە 

ن و دەرئەنجتتتبمی یرۆضتتتەکە کە تێیتتتدا کبندیتتتدی دەضتتتمەدوویبن یتتتتەی چتتتوارەمی ڕاضتتمینەکبنیبن ڕەتکتتترانەوە، تتتتب ئەنجبمتتتدا
بەدەضمتێنب، تەنبنەێ لەدەن تی ضتپیع کەممریتبن لەضتەر ضتندووقەکبن مطتۆەەر کترد. کێػتەی ڕیفۆرمیطتمبن تەنتتب دۆڕانێکتی 

کەوتووی ضتتەرانی ئبضتتبیی و لەدەضتتمدانی یۆضتتمێک نیتتیە، بەڵکتتو ەتترنمەکە بەنێیتتبنە لەغتتەقبم و تتتبقیکردنەوەیەکی ضتتەرنە
ڕابەرانی وەک خبتەمی و کەڕووبی بتوو کە قیتبتەی ئەو بتبڵەن و داوای بەغتداری دەن تدان و دەن تدانیبن بە هیییەتتی کترد، 
بەپم ئەوە هیا کە خەڵک نەچوو بەدەم داواکبنیبنەوە، بەڵکو تەوممی ضیبضیی ڕیفۆرمیطمبنیػی بەم هەن تبوە هەڵەیە کتردە 

 هێستر: نەیبری ضێ تەوممی لەخۆی بە
 زیبتری کۆمەڵ ە(،  ٪٥٢نەمبوەری ببیکۆتچی نێوخۆ  :یەکەم

الیەنە ئۆیۆزضتتیۆنە دەرەکییەکتتبن، ضتتێیەمیع بەنۆراتتک ضتتەن یبن تتتبقیکرایەوە کە تونتتدئبمۆکبنیع منەتیتتبن یێیتتبن  دووەم:
ن و هەم تەمەنتتی نەمتتب و چیمتتر نتتبتوانخ وەک نتتبران لەنێتتو دەضتتەپتدا ئەو متیالنێتتیە بتتکەن کە هەم تەمەنتتی ضیبضتتیی خۆیتتب

 کۆمبری ئیطالمیی ئێرانیػیبن چەندنبراک دراژ کردەوە.
 

 

"سەرجەم دەسەاڵتە کاریگەرەکان لە ئێراوذا یەکذەست دەبه و بىاری ڕۆڵگۆڕنه و ڕۆڵ دابەضکردن لە سیاسەتی وێىخۆ و دەرەوەی 
 ئێراوذا وامێىێت"

 

 
٢٢٢١ - ٦ - ١٩ 

 
 

 درەودامەزراوەی میذیایی سەرچاوە:  


