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 (ژن، ژیان، ئازادی) نامیلکەی
 

 ١٦ ؛بەشی
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 سەراسەری ئێران وە پێشنر لە ماڵپەڕ و تۆرەوۆمەاڵتییەوان باڵو وراونەتەوە.
 

 .ی بابەتن٢٤و الپەڕوە ١٠٤وۆی نامیلکەوە 
 

 .ناوەڕۆوی بابەتە و نووسراوەوان راو بۆچوونی و تێبینیی نووسەران خۆیانن. بەندە لێیان بەرپرسیار نیم
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 ڕۆژی ڕاپەڕین ١٠٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جەزا شابازی

 
اوی تییری خوێنڕێژ و خەم و ئازاری ووشینن و میردن، چیروە بە واتژمێر گوڵی خوێناوی و دڵی پێکی ٢٤٠٠ڕۆژی ڕاپەڕین  ١٠٠

چروەی ئەم سەد ڕۆژە نەشنەر چەقیوەتە نیاو زام و زەخمەویان. چاوەویانی پشینی میێڵەی زینیدانەوان لە ڕێ، ئیاە و نیاڵەی 
سیکی چیاو لە بریندار و ئەشکەنجە وراوەوان و ئاە و ناڵەی دایک و باووە جەرگ سووتاوەوان و خۆشک و برای چاو بە فرمێ

 ..ڕێ
 

گەردن و جێی بەجێ ماوی تەنافی زاڵم و جێی چۆڵی بە جێ ماوی هاوڕێ ئێعدامیەوان.وەک شەهیدی وورد لە زیندان شەوێ 
 :پێش لە سێدارە دانی ئەڵێ

 
 بڵێی سبەی وێ بێنە جێگەوەم و وێ بەتانی ژووری سارد و تاریکەوەی ئێرەم لە خۆوە بئاڵێنێ!؟

 
 .ە لە دڵی میللەتا ئەژینهەرگیز نامرن ئەوانەی و

 ..ئەم ڕاپەڕینە ژیلەمۆیێکە وڵپەی بۆ جاری ئاخر هەڵئەسێ و قیامەت و حەشرە بەرپای ئەوا و درەنگ نیە و ئەیبینین
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شۆڕشییێک بە دەسیینی خییاڵی خەڵکییی بییوێر و ئییازای ڕۆژهەاڵت و دوژمنێکییی تییا سییەر ئێسییوان غەددار، خوێن ییۆر و موسییەللە . 

ەرزیێکی مێژوویی بۆ گەلی قارەمان و شکست و سەرشۆڕی بۆ دوژمنیی ترسینۆک و بیێ ئییرداە و بیێ شەڕێکی نابەرانبەر و سەرب
 .ویژدان

 
 هەموو واتەوان تاو و یاوی چی بێ و نەبێ!؟

 
دێییوەزمەی شییووم و مەینەتییی، لە سییەر سییینگی ژیییان و بەخیینەوەری خەڵییک و وۆمەڵگییای بە تییایبەت ڕۆژهەاڵتییی ووردسیینان 

روونیییە وە بەری بە هەڵمژینیی هەوا گرتیوە و دەسینی خسینوەتە بیینم و ڕاسینیەوەی دڵیم بە هیی  ئازارێکی سایکۆلۆژی و دە
 ..خۆش نیە

 
بەاڵم ئومێییدی ڕۆژی ئییازادی و ڕۆژی تییۆڵە و ڕۆژی سییەروەوتنی گەم و نیشیینمانی جوانمییان و هیییوا و ئومێییدی ئەم ڕاپەڕییینە 

ەوەیە؛ شییۆلەی شییەمی هیییوا داییسییێ و لەم شییەوزەنگ و بەهێییزە، هێییز و تییین و گییوڕ ئەداتەوە بە گیییان و دڵ و ڕۆحییم و ئ
تاریکییە نووتەک و خەست و قورسەدا بییری هەڵهاتنی خیۆری ئیازادی ڕوونیاونر و ڕوونیاونرم ئەویاتەوە، گەرمنیر و گەرمنیر 

 .ئەبمەوە، دەسنم گۆ ئەوات دەست بدەمەوە بە دەسنی ژیانەوە و ئاشت ببمەوە لەگەڵ ژیان و داهاتوو
 
 »!ووردسنان«
 

 ئەگەر تۆ نەبی، من چیم؟ و ئەبێ بۆ چی بژیم!؟ گەر تۆ نەبی من وێم؟ و ئەبێ بۆ وێ بژیم!؟
 

هەزار هێندە ڕۆژ و شەوەوانم خراوتر بمگووشن و دنیا ببێینە قەبرێکیی تەنیگ و تارییک لە الم! بەاڵم هەر وە نیاوی واڵت و 
ووک باڵ و عاسمان گەردەی وە بە دەوری مانگ و خیۆر دایک ئەگەڕێن و پیاسە ئەوەن لە ناو بییرم دا، ئەبمەوە بەو مەلە س

 . و ئەسنێرە دا ئەگەڕێم و خۆم بە قوربانی ووردسنان بکەم شانازیە و ژیانە بۆم
 

 :وەک شاعیر ئەڵێ
 

 من باڵندەی باخی هەسنی خۆشەویسنیم
 من مەی زەدە و خراباتی وۆڕی مەسنیم
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 من شالوور و چامەی بەینی خۆشەویسنیم
 واری ڕێی گەڕی ڕووتممن پەپوولەم ڕێب

 »ووردسنان»گڕ و گەڕ ئەگرم لە دەورت ئەی 
 .تا دەسووتم

 
 ووردسنان و ئازارەوانی، ئەشوی واڵت فێرییان ویردم وە ئەوینیداربوون بە واتەی ژییانی جاوییدان و هەتاهەتیایی و نەمیرییە

ینی ناسیوە و ئەویندارانە ژییابێ هەر بۆیە هەرگیز شەهید نامرێ و ئەوەی بۆ ئازادی و ووردسنان ژیابێ و شەهید ورابێ ئەو
 .لە پاش مەرگیش ئەژی و نەمرە و هەمیشە زیندووە

 
ئەم ڕاپەڕینە هەموو معادلە و فۆڕمەویانی تەنیانەت دوژمنیانی بەرانیبەر بە گەلیی ویورد گۆڕیییوە و دوژمنیانی ویورد و ئیازادی 

 .می و بڕیاری زەمەن و مێژووەئێسنە خۆیان زۆر باش ئەزانن وە ڕووخان و مەرگیان ئەمر و حوومێکی حەت
 

ئەویاتە یەک میللەتیی یەوگرتییوو و تیۆومە و یەک دەسیت لە ژێیر یەک ئیااڵ و یەک بییاوەڕ و یەک « ویورد»ئەم گۆڕانکارییانە 
 .واڵت دا

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٧ڕێکەوتی:  – مووراتێد یوانەنیرێد ەرگەشمێپ ییندەناوسەرچاوە: ماڵپەڕی 
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 ە كوردستانئەگەر تاران ببێت
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەندرێن شێخ راغب

 
دوو وێنەی كورد لە خۆپیشیاندانەكانی ئێیران هەیە، وێنەیەكیی پییالن داڕێیژراوی مەترسیی داری رژێیم خیۆیەتی. كە لەیەكەم 
ساتەوەخنی رووداوەكیانی دوای مەركیی ژینیا ئەمینیی كیاری لەسیەر دەكیات. رژێیم بە كیردەوەش هەنگیاوی زۆری نیا. پەالمیاری 

و موشەك، رای گشنی بەم ئاراسنەیە دەبرد كە ئەوەی لە ئێران دەگوزەرێ پڕۆژەیەكی نیاوخۆیی  ی كوردسنانی دا بەدرۆنهەرێم
)ئێران(ی نیەو گەالنی ئێران نین كە خۆپیشاندان دەكەن، بەڵكیو هێیزە كیوردییە دژ بەرەكیانن لە هەرێمیی كوردسینان و سیەر 

و خۆپیشیاندانەكانی ئێیرانە  سنێك هەیە وەك: بچوك كردنەوەی نیاڕەزایەتیسنورو ناوچە كوردنشینەكان. لەمەشدا چەند مەبە
لەیەك شوناس و یەك ناوچەی جوگرافی بچوكی دیاریكراو. هەوڵی كۆكردنەوەو گەمارۆدانی خۆپیشیاندانە سیەر تاسیەریەكانە 

كیی نیاو ئێیرانە لەهەنیدێك و دواتر كۆننڕۆڵ كردنی. هەوڵیی رژێیمە كە ئەمە نیاڕەزایەتی كەمە نەتەوەیە لەناوچە كوردیەكان
و جییواڵنەوەیەكی گەالنییی ئێییران بییۆ گییۆڕینی سیسیینەم. ئەم بە كییوردی كییردنە هەوڵێكییی  رەفنییاری نییاو سیسیینەم، نەك راپەڕییین

و نەتەوەو پێكهییاتەی جیییاواز جییییاوازدا، واتە  دیییكەیە بییۆ پەرتەوازەكردنییی بەرەی نییاڕەزایەتی نییاو ئێیییران بەسییەر گییرو 
سینی فارسیی لە تیاران دژی كیوردو عەرەی دژی كیوردو بلیوز و ئیازەری و بەگیژ یەكیدا كردنییان و جواڵندنی هەسنی ناسیۆنالی

خوڵوانییدنی تییرس الی ناسیۆنالیسیینی فارسییی كە ئەم نەتەوەو پێكهاتییانە خەریكییی پارچەپییارچەكردنی ئێییرانن!. دواتییریش 
النییی نییاو ئێییران یەكگرتییوو نەبیین جواڵنییدنی هەسیینی كییوردیش دژی هەمییوان..ئەمەش ئامییانجی یەكەمییی رژێییمە بییۆ ئەوەی گە

بەرامییبەر رووبەڕووبییونەوەی سیسیینەم. تەنییانەت ئەم بە كییوردی كییردنەش كییورد دەكییات بە دوو بەرە، ئەو كییوردانەی نییاوخۆی 
ئێییران لەگەڵ سیسیینەمن و كییوڕی باشیین، بەاڵم كییوردەكەی تییر هێییزو الیەنەكییانی دژبەری رژێمیین كە لەسییەر سیینورو هەرێمییی 

https://www.awene.com/article?no=19938&auther=34
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و ئاژاوەییان  وو، ئەمریكاو سعودیە دەیانەوێت كوردانی نیاوخۆی ئێیران لە دژی دەوڵەتەكەییان هانبیدەنكوردسنان بە پیالنی ج
و نیاڕەزایەتیە بە كیوردی بكیات و لەنیاو كیوردیش لە كیوردی ئێرانیی  پێ دروست بكەن. واتە رژێیم دەیەوێیت ئەم خۆپیشیاندان

 .و بە كوردە بێگانەكانی نا ئێرانی بلكێنێت داببڕێت
 

رێمی كوردسنان بەفەرمی رایگەیاند: بەهی  شیێوەیەك چەك لەهەرێمیی كوردسینانەوە نەچیۆتە نیاو ئێیران، كیارێكی كاتێك هە
و  باشی كرد. هاوكات لەسەر سیاسەتی فەرمییش هێیزە چەكیداریە كوردیەكیان گوتییان ئیێمەو هێیزە چەكیدارەكانمان لە شیەقام

ران خۆیانن هاتوونەتە سیەر جیاددە، ئەمەش سیاسیەتێكی دروسیت و شۆسنەكانی ناو ئێران رۆڵمان نیەو ئەوە گەالنی ئێ كۆاڵن
و ئامیانجەكەی بپێكێیت، تیا ئێسیناش كۆمیاری  بوو. واتە بیانوو نەدراوەتە دەست رژێم كە ئەم سیاسەتەی باش جێبەجێ بكات

سیییاندنی ئیسیییالمی لە دەوری ئەم سیاسییینە دەخیییولێنەوەو نائومێییید نەبیییووە. دەیەوێیییت كیییۆی ئەم واقییییعەی ئێسییینا لە هەڵگیر
 .بەیەكدادانێكی سەربازی لەبیر خەڵك بباتەوەو دۆخەكە بە الیەكدا ب ات

 
وێیینەی دووەمیییش تەواو وێنەیەكییی كییوردییە، وێیینە راسیینەقینەكەی دۆخییی ئێییرانە، ئەم وێیینەیە دوای گیییان لەدەسییندانی ژینییا 

ری ئێییران و دەرەوەی ئێرانییی ئەمینییی لە زێییدی خییۆی لە سییەقزی كوردسیینانەوە بریسییكەی داو دروسییت بییوو، دواتییر سەرناسییە
گرتەوەو بوویە روداوێكی جیهانی، بەتایبەت لەرەهەندە رەگەزیەكەی وەك كێشیەی ژن بیووە سیمبولی خەبیاتی ژنیانی جیهیان. 
ئەم وێییینەیە سیییەد لەسیییەد كیییوردیەو ئەوەی لەتەواوی ئێیییران هەیە بەهەمیییوو نەتەوەو پێكهیییاتەو الیەنەكیییانەوە دەرەنجیییامی 

تی كییوردە لە شییارە كوردیەكییان و دروشییمی بنەڕەتییی و مانشییێنی سییەرەكی خۆپیشییاندانەكانی تەواوی خۆپیشییاندان و نییاڕەزایە
ئێران)ژن، ژیان، ئازادی(یە كە سەد لەسەد كوردییەو هەناسەی كوردە بۆ ژییانی داهیاتووی ئێرانیەكیان بیێ جییاوازی. نكیۆڵی 

ە لە ئێران.ئێران نیاگەڕێنەوە بیۆ دۆخیی پیێش مەرگیی لەوە ناكرێت كورد بە دروشمی ژن، ژیان، ئازادی سەرمەشوی گۆڕانكاریی
ژینا ئەمینی، دەركەوت كێشەی كورد نەك خامۆش نەبووە، بەڵكیو لەسیەر ئیاور دەكیوڵێ، رژێیم بیۆ ئەوەی بنوانێیت بمێنێینەوە 
دەبێت بەر لەهەر شت خواسنەكانی كورد جێبەجیێ بكیات، گیوێ لە هاواڵتیەكیانی بگرێیت، سیاسیەتی هەرێمیی و نێیودەوڵەتی 
خۆی بگۆڕێت، لەمەترسیی ئەوە تێبگیات كە سیەد دۆالر بیۆتە چیوار ملییۆن تیمەن هێجگیار مەترسییدارە بیۆ سیسینەم ومیانەوەی 
خۆی. لەبری دوژمنایەتی كورد دەبێت دەسەاڵتدارانی كۆماری ئیسالمی ئێران هێجگار سوپاسگوزاری كورد بن كە بەهۆی مەرگیی 

گۆڕانكییاری گەورە ئەنجییام بییدەن لەتەواوی سیسیینەم و دەسییەاڵتداریەتی و  ژینییا ئەمینیییەوە دەرفەتیییان بییۆ رەخسییاوە بنییوانن
دەسنوور و یاساكانیان. بەهۆی خۆپیشاندان و راپەڕینی كورد و گەالنی ناو ئێران، چەندە هەڕەشیە دروسیت بیووە بیۆ نەمیانی 

بگیرن و خۆییان چیاك بیكەن.  رژێم، هێندەش دەرفەتی گەورەیان بۆ دروست بووە كە گۆڕانكاری بكەن و گوێ لە هاواڵتیانییان
بەتایبەت لە رەهەندی ئابوری و گەمارۆكان و ئازادیەكاندا. مەرگیی ژینیا ئەمینیی و راپەڕینیی كیورد دەرفەتێكیی گەورەیە بیۆ 
ئێرانیەكییان بییاری الری ئێییران راسییت بییكەنەوە، بێیینەوە سییەر شییانۆی نێییودەوڵەتی و دەسییت بییۆ گۆڕانكییاری بییبەن. بەالم ئەم 
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وێیییت بە لەسیییێدارەدان وەاڵمیییی ژن، ژییییان، ئیییازادی بیییداتەوە، عەقڵیییێكە هەزار سیییاڵ لەدواوەیە، لە عەقڵییییەتەی كە دەیە
ئەشییكەوتە. لەسییێدارەدانی گەنجییانی كییوردو تەقەكییردن لە خۆپیشییاندان، گەورەتییرین هەڵەی سیینراتیژی رژێییمە كە بەڵییگەی 

كێشییەیە بییۆ داهییاتووی ئێییران راپەڕییین و  ئەوەیە هییی  لە دەرفەت و گۆڕانكییاری و ناڕەزایەتیەكییان تییێ ناگییات. بییۆیە ئەوەی
 .خۆپیشاندانی كورد نیە، بەڵكو عەقڵیەتی رژێم خۆیەتی

 
كەس ناتوانێت نكۆڵی لەوە بكات كە كورد خاوەنی ئەم دۆخەی ئێرانەو دروشمی ژن ژیان ئیازادیش گەواهییدەری ئەم راسینیە، 

ارانی پاینەخت هاواڵتییانی فیارس و نیاو شیاری تیاران بەالم یەكێك لە دیمەنە هەرە جوانەكانی ئەم دۆخە ئەوەبوو كە لە ت
 :بۆ پشنیوانی كورد خۆپیشاندانیان كردو دەیانگوت

 
 ئەگەر تاران ببێنە كوردسنان

 ئێران دەبێت بە گوڵسنان
 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاوێنە 
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 میشۆڕشی ئێران و وڕێنەکردنی سەرانی کۆماری ئیسال

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
هەرچی خەباتی خەڵیک دژبە ڕژیمیی سینەمکار و گەنیدەڵی حیاوم بەسیەر ئێرانیدا قیوڵنر و بەریننیر دەبێینەوە، وڕێنەكیردن و 

هەڵییبەت ئەم تەبلیتییاتە سییەرتاپێ درۆیە بییۆ خەڵییک نییییە بەڵکییو  خۆهەڵکێشییانی ئەم دەسییەاڵتدارانە بەرەو بییاننر دەچێییت.
 ی بەورێگیراوانی وۆماری ئیسالمی وردۆتە نیشانە.هەڵ ڕاندن و بەخەت وردن

 
ئەگەرچی درۆ لە ئیسالم و تەشەیوعدا حەرام نیییە، بەاڵم ئاسینی درۆی حاومیانی ئیسیالمی لە عەلیی خیامنەییەوە تیا ئیمیام 

ە مەجلییس جومعە وۆنەپەرست و خورافیەوان، لە فەرماندە نیزامی و ئیننیزامی و ئەمنیەتیەوانەوە تا بەورێکیراوانیی ڕژییم ل
 و میدیاكانیان بوونەتە هۆی سەرسوڕمانی بەشێک لە واربەدەسنانی خودی ئەم ڕژیمەش.

 
ڕەنیگە زۆرێیک لەم وتیانە هەروەک  بۆ نمونە با چاوێیک لە وتەویانی چەنید وەس لە وەسیانی بیێ مێشیکی حکیومەتی بکەیین.

دایەتی بەرزی خەڵوز و مادەی مەسرەفیەوە حەدادی عادم یەوێک لە واربەدەسنانی خودی ڕژیم وتویەتی، بەهۆی ڕێژە و چەن
 بێت!
 

 میرباقری ئەندامی مەجلیسی  ئێرانی ئیسالمی بۆتە هێزی یەوەمی جیهانی! وازم سەدیوی، ئیمام جومعەی تاران دەڵێ:
 ئێمیە لە قۆناغی ئامادەوردنی یاسایەوی نوێداین بۆ دنیا! خوبرەگان وتویەتی:
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 وە نرخی ئەرزی بەرز وردەوە!ئەوە دوژمن بوو  وتەبێژی دەوڵەت ئێژێ:
 چاوسازی ئابووری بە وەمنرین هەزینە و ئاسەواری خرا  بە ئاوام گەیشت! وەزیری نێوخۆ دەڵێ:

 زۆرمان نەماوە ببینە زلهێزێکی ناوچەیی و جیهانی! مێهدی سەفەری جێگەری ئابووری وەزاڕەتی دەرەوە وتی:
 ن هێزی هەژدەیەمی ئابووری دنیایە!ئێرا نەوبەخت سەرۆوی سازمانی بەرنامە و بوجە دەڵێ:

 ئێمە خاوەنی چوارەم چەووچۆڵی پێشکەوتوی دنیاین! فەماندەی سپای پاسداران وتویەتی:
 ئێمە باشنرین دیمووراسی دنیا و مێژومان هەیە! ئیمام جومعەی مەشهەد فەرمویەتی:

 
 نمونەی لەم بابەتە ئەوەندە زۆرە وە وات نییە باسیان بکەین!

 
م جۆرە لەالیەن سیەرانی ڕژیمیی ئیسیالمی ئێیرانەوە ێ شینێک بە خیوێنەر، بیسیەر و بیینەری ئاسیایی دەگەیەنیێ قسەوباسی لە

وۆمەڵێیییک شیییەیاد و نەخۆشیییی دەرونیییی جەنایەتکیییار بەسیییەر چارەنووسیییی خەڵکیییی ئێرانیییدا  بیییێجگە لەوەییییکە دەرییییدەخات:
 وو وردنەوەی ڕاسنیدا ناناسن.حاومانێک وە هی  هێلێکی سور و هی  سنورێک لە درۆ وردن و ئاوەژ حاومن.

 
وەسییان ئێعیدام ییان ووشینوە، هەر  ٥٠٠مانیگ و نییوی ڕابیردودا  ٣ئەگەر باسی ئابووری تێکڕماوی ئێران نەوەیین، تەنییا لە 

هەزار وەسیان زیندانی و ژمارەیەوی زیاتریشیان برینیدار ویردوە، تەنییا لەبەر ئەوەی وە بە  ٣٠لەم ماوە وورتەدا زیاتر لە 
ەتاڵ هاواریان وردوە وە ئەم ڕژیمەییان نیاوێ، ئەوجیار زۆر بە ڕووداریەوە باسیی دامەزرانیدنی باشینرین دیمووراسیی دەسنی ب

 دەوەن لە دنیادا!
 

 هەر دوێنێ ئاخوندە مشەخۆر و خورافیەوانی مەجلیس بێشەرمانە بەڕبەڕیەت و جەنایەتکاری خۆیان بەم شێوەیە دەربڕی:
 

 وەدا ئیجیرای سیزاوانی ئێعیدامیان بیۆ ناڕازییانی تاوانبیاروراو بە یەی قیوم لە بەیانیەییهوۆمەڵگەی مودەڕسیینی حەوزەی عیلمی
بڕینیییی " نیییاوبرد و ڕایگەیانییید وە "بە ناویییافی و بیییێ خاسییییەت" ی لەالیەن قیییوەی قەزایییییەوە "فەسیییاد فیلیییئەرز" و "محیییاربە"

 "واریگەری هەبێت." دەتوانێ و ئێعدام وردنی ئەووات" ئەنگوسنەوانی دەسنێک و لێکردنەوەی پێیەوی تاوانبار
 

خەڵکیی ئێییران لە ووردسینانەوە تییا بەلوچسینان، لە چوارگۆشییەی ئێرانییدا عەزمیی خۆیییان جەزم ویردوە تییا بە تونیید ردنەوەی 
 ئەم حاومە جەنایەتکارە ئیسالمیانە  خەبات بۆ ڕوخاندنی وۆماری ئیسالمی واڵمی ئەم دایناسۆرانەی بەر لە مێژوو بدەنەوە.

 ن بە جەسنەی دنیای ئەمرۆوە و بە هەوڵ و هیمەتی جەماوەری خەڵک دەبێ فڕێبدرێنە زبڵدانی مێژوەوە.پەڵەیەوی ڕەش
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 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٧ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ساینی پەیام 
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 شۆڕشی ئینتێرسێکشنالی ژینا بە درووشمی ژن ژیان ئازادی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شەهال دەباغی

 
ەمەی ڕووییییدا شیییۆڕش، بیییزووتنەوە، ڕاپەریییینە؟ میییاهییەتی بەرخیییۆدان و ڕووداوەویییان چیییییە؟ سیاسیییی، فێمینیسییینی، ئاییییا ئ

 وۆمەاڵیەتی، چینایەتی یا نەتەوەیی؟ 
 

نیاوی دێینن و هێنیدێک   بۆ پرسییاری یەوەم ڕوانیگەی جۆراوجیۆر هەیە. هێنیدێک ئەوەی لەم سیەد ڕۆژەدا ڕووی داوە بە شیۆڕش
 .والسیک ناچێنە خانی شۆڕش و تەنیا بزووتنەوەیەپێیانوایە بە تاریفی 

 
من خۆم پێموایە دەبێ سنوورێکی مانایی سەیر لە نێوان شیۆڕش و بیزووتنەوە دانەنێیین و هەر بە مانیای والسییک نەڕووانیینە 

وەوێ و گرینگ ماهییەت و ناوەرۆوە. دەورێ شۆڕش بەرباڵو بێ و یا بەسنراوەی شوێن و واتێک بێ. دەورێ سیەر .ڕووداوەوان
دەورێ شکست ب وا. لە وەیسی ئێراندا بەهۆی بێسنووری و بێ بنیی زەبروزەنگی حکومەت دەویرێ چیاوەڕوانی هەزیینەی زۆری 
بەرخۆدان بین، گەرچی تا ئێسناش دیار نیییە داهیاتوو چیی لێیدێ و ڕەنیگە ئەم شۆڕشیە زۆر ویات ب یایەنێ. شیۆڕش نزمیی و 



١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

14 
 

ەی سەرەوی بۆ نەهاتنی ناوەنید تیرس لە لەدەسیندانی هێژمیۆنی خیۆی بیێ. نشێوی و سەروەوتنی هەیە. هەڵبەت دەورێ هۆی
  .ساڵ زۆڵمدایە ٤٣بەاڵم ئەوەی لە ووردسنان هەیە شۆڕشە وە پێی لە 

 
بییۆ پرسیییاری دووهەم: ئەوەی تییا ئەم چییروەیە ڕوویییداوە بزووتنەوەیەوییی یەوسییانی وازە وە ژنییان نەترسییانە لەم سییااڵنەی 

جەنگاون. بەخنەوەرانە دوای مەرگی دڵنەزێنی ژینا پییاوان بەتەواوی پشینی داواویانی ژنانییان  دواییدا ڕوون بۆ مافی خۆیان
گرتووە گەرچی ڕەفنار و بیری سێکسیسنی لەم ماوەدا وەم نەبوون. هاووات داوا و میافی دادپەروەرییی ویۆمەاڵیەتی، ئیابووری 

  .تێکەڵ بووەو ئازادی بۆ هەموو خەڵک گرینگە و ژن و پیاو لێرەدا بەرژوەندیان 
 

لە ووردسنان جگە لە سێ خاڵی دادی وۆمەاڵیەتی، ئازادی مەدەنی و سیاسیی و یەوسیانی جنسیییەتی، پرسیی نەتەوەییشیمان 
هەیە وە لەم سییەد ڕۆژەدا بەتەواوی لە هەر هەمییوو خۆپێشییاندان و درووشییمەوان بە هێمییایی ووردسیینانی، باسییی شییەهیدان و 

  .درووشم بۆ ڕزگاری، خۆی نوواند
 
  .شوێنی دیکە  ی ووردسنان"مان هەیە وە پەلی هاویشنە زۆر2022ەوایە تا ئێرە ئێمە "شۆڕشی پاییزی و
 

ئێسیینا پێوەنییدی ئەم شۆڕشییە بە نییاوی شییەهید ژینییا چییۆن بییێ؟ ئایییا ئەمە دابەزانییدنە "تولیییل"ی دەدا وە تەنیییا بە وەسییێکی 
ئاسیایی دەبیا هەبیا دەبێنیه نیوێنەری هەمیوو تاوەویان وە ببەسنینەوە؟ نەخێر. ژینا وەک تاوێکی وۆمەڵگا وه مافی ژییانێکی 

مافەوانی سیاسی و شاروومەندییان لێ زەوت دەورێ و دەسەاڵت هەموو ئازادییەوانیان لەژێر پێ دەنیێ. ئینجیا ژینیا ویوردە و 
راوە؛ شۆڕشیی گەڕانەوەی ناوی ژینا گەڕانەوەیه بۆ سەرچاوە. لە زۆر واڵتیش شۆڕش بەناوی وەسێک یا مانگێک یا واڵتەوە وی

 .سپارتاووس، ژاندارک، شۆڕشی مەزنی فەرانسە، شۆڕشی ئۆونۆبر، جواڵنەوەی ڕۆزا پاروس، هند
" 

ژن ژیییان ئییازادی" درووشییم و تایبەتمەنییدیی شۆڕشییەوەیە. ئەم شۆڕشییە ویسییت و داوای ژنییانە، ئییازادی وازانە و ژیییان وزانەی 
ئازادی" دەویست. لێیرەدا شۆڕشیی ژینیا پیلەیەک سیەرتر دەڕوا و  هەیە. هەرچۆن شۆڕشی مەزنی فەڕانسە "بەرابەری، برایەتی،

سیاالری دێنێینە ژێیر پرسییار )وە  ڕادیکاڵنرە و داوای "یەوسانی، ژیان و ئازادی" دەویا. چیونکە ئەم شۆڕشیە پییاومەزنی و دین
 (تەنانەت شۆڕشی مەزنی فەڕانسە و ڕووسیە ژنیان فاونۆر گرتبوو
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 ن ئازادیشۆڕشی ژینا بە درووشمی ژن ژیا

 
بەاڵم ئایا دەسنەبەروردنی ئازادی و دێمۆوراسی واڵمدەری پرسی نەتەوەییە؟ ئایا درووشمی "ژن ژیان ئازادی" دەتوانی پرسیی 
نەتەوەیی چارەسەر بکا؟ یا ئێمە دەبێ شۆڕشی ژینا پلەیەوی دی ڕادیکیاڵ بکەیین و باسیی جۆرێیک لە سیەروەریی سیاسییی بیۆ 

 وورد بکەین؟
 

نا بە درووشمی ژن ژییان ئیازادی نرخیی پیێ بیدرێ نە ئەوە دابەزێنیدرێ و بگیوترێ بزووتنەوەیەویی تەنییا گرینگە شۆڕشی ژی
فێمینیسنییە. چونکە خودی ئەم ڕوانینە وەم دیننی توانیای و هیزری فێمینییزمە. لەواتێکیدا فێمینییزم واڵمیێکە بیۆ هەر جیۆرە 

یەوە بیۆ وومەڵگیایەوی دادپەروەر و یەوسیان بە تێڕوانینیی هەاڵواردنێکی جنسییەتی، وۆمەاڵیەتی، فکری و ڕاسیسینی و ڕێگیا
  .تازە بۆ زۆر چەمک لەوان چەمکی ڕێبەری و شۆڕش و ڕزگاری و هند

 
بەاڵم پرسی نەتەوەیی لە دوای ڕووخان و لە ئەگەری جۆرێیک لە دێمۆوڕاسیی لە ئێیران دا هەر دەمێنێینەوە. بەهیۆی خەتەری 

نیییی سیاسییییی نەتەوەی بااڵدەسیییت. وەوایە شۆڕشیییی ووردسییینانیی ژینیییا نیییابێ لە قبیییووڵ نەوردنیییی میییافی ویییورد لەالیەن ئێلی
  .درووشمەوانی خۆی پاشەوشە بکا. شۆڕشی ژینا دەبێ پێداگری لەسەر جۆرێک مافی سەروەری بۆ ووردسنان بکا

 
نەزمیی نیاخۆیی و  ئەم ڕاپەڕینە گوران و "دگردیسیی"یەوی بنەڕەتیییە لە فیۆڕم و مانیادا. لە نیگیا و ئامانجیدا. شۆڕشیێکە دژی

بکییا. ووردسیینان وەک چییوارڕێیەوە وە  ڕا دەسیینی پێکییرد و دەبیا هەر لێییرەوە دەسییت پێ  دەرەویی. شۆڕشییی ئەمجییار لە ووردسیینان
هەموو پرسەوان یەونر دەبڕن و یەک دەگرنەوە بۆ گۆڕانێکی جییاواز. پرسیی نەتەوەییی، دادپەروەری و جێنیدێری گەورەتیرین 

ێران، و هزری دژەوۆلۆنیالیسنی ڕەنگە واڵمدەری ئەم دۆخە بیێ. ڕێنێسیانس لێیرەوە دەبیا بکیرێ درزەوانی ئێسنای وۆمەڵگای ئ
 .دا چونکە ووردسنان هەمیشە وراوەتر و ئاواڵەتر بووە بۆ گوڕانی سیاسی وۆمەاڵیەتی لە هەموو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست

 
ەمییوو فاونەرەوییانەە ئیننێرسێکشیینالینی وە شۆڕشییی ژینییا )ڕاپەڕینییی ژینییا( چییوارڕێی تێکهەڵکشییان، تێکهەڵچییوون و بڕینییی ه

هاووات دەتوانێ خاڵی وەرچەڕخانی پرسیی ڕزگیاری بیێ. میۆری ژنیانە بیوون لەسیەر شیۆڕش نەک نیشیانەی وەمییی بەرخیۆدان 
 .وەبگرە نیشانەی گەشەی وۆمەڵگایە

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فریسبوووی نووسەر 
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 ژن، ژیان، ئازادی": شرۆڤە و هەڵسەنگاندنڕۆژ پاش شۆڕشی " ١٠٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پەرویز ڕەحیم

 
 زانکۆ مامۆسنای و نەتەوەیی یشیئاسا لە دونۆرا د. پەرویز ڕەحیم قادر،

 
دا سییەد ٢٠٢٢ - ١٢ - ٢٤لە ڕێکەوتییی  (١)بییزووتنەوەی نییوێی گەالنییی ئێییران یییان جییوواڵنەوەی شۆڕشییگێڕانەی "ژینییا" لە ئێییران

تیییێ پەڕانیییدووە و بە شیییێوازی جییییاواز، بە بەرزی و نزمییییی خۆپیشیییاندان و نیییاڕەزایەتی و مانگرتنەویییانەوە ڕۆژەی خیییۆی 
بەردەوامە. لەم چوارچێوەیەدا لە ئێسنادا باشنر دەتوانین شیرۆڤە و هەڵسیەنگاندنێک سیەبارەت بە گۆڕانکیاری و دەسیکەوت و 

ناریۆوانی داهاتووی ڕووننر ببێنەوە. ڕوانیگەی زاڵ لە ئاسینی خاڵە بەهێز و الوازەوانی بکەین بۆ ئەوەی ئاسۆ و ئەگەر و سی
ناوخۆیی و دەرەوی ئەوەیە وە، چینر دۆخی ئێران ناگەڕێنەوە بۆ پێش ووشیننی "ژینیا ئەمینیی"؛ ئەو ویچە ویوردەی سیەقز وە 

سنبەسیەر دەورێیت، دواتیر دە  پلییس اخیال ( - وه )گشیت ارشیاد وشنه ن پۆلیسی ڕه الیه قامێكی تاران له شه  ر، له مبه ی سێپنه13
دا لە سیەقز ٢٠٢٢ - ٩ - ١٧دات و پاشیان لە  سیت ده ده كی تاران گییان له یه خۆش انه نه  ی مانگ له16  دا له نجه شكه ژێر ئه له

لە ڕێورەسییمێکی پڕشییکۆدا بەخییاک دەسییپێردرێت و، هەر لەوێ لەسییەر گییۆڕەوەی دەنووسییرێت "ژینییا گیییان، تییۆ نییامری، نییاوت 
دروشمی "ژن، ژیان، ئازادی" دەوترێنەوە. لەم قۆناغە بەدواوە هەم ناوی ژینا و هەمییش دروشیمە میۆدێرن و  ئەبێنە ڕەمز" و،

http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/831-%D9%BE%DB%95%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%95%DB%95%D8%AD%DB%8C%D9%85
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/itemlist/user/831-%D9%BE%DB%95%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2%DA%95%DB%95%D8%AD%DB%8C%D9%85
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2053-2022-12-28-07-08-51#_ftn1
http://penus.krd/media/k2/items/cache/9489e6c11889fcb275044d14dda99d24_XL.jpg
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وییوردانەوەی "ژن، ژیییان، ئییازادی" دەبێیینە هەوێنییی ڕاپەڕییین و بییزووتنەوە و شۆڕشییێکی سەرتاسییەریی بێییوێنە، وە بەپێییی 
ێ لە ڕووی فیۆرم و بەرفیراوانییەوە و ێ لە  ،زانکیۆی ئێیران ١٤٣شیار و  ١٦٠پارێزگا و زییاتر لە  ٣١لە  ئامارەوان النی وەم

ڕووی داواواری و ناوەڕۆوی گۆڕانکارییەوان لە هەموو ئێران لە هەردوو بەرەی خەڵک و دەسەاڵت بوومەلەزەیەوی ویۆمەاڵیەتی 
 ٣٠٠٠٠بیۆ  ١٨٠٠٠وەس ویوژراو و، لە نێیوان  ٥٠٠یشیەوە، بەپێیی ئامارەویان زییاتر لە و سیاسی دروست دەویات. لە الیەویی تر

هەزار وەس لە بەنییدی انەوانی وۆمییاری ئیسییالمیدان و، سییەدان و هەزاران وەسیییش بێسەروشییوێنن، بەاڵم ڕاپەڕییینەوە هەر 
 بەردەوامە.

 
 ڕۆژەدا ١٠٠دەرفەت و خاڵە بەهێزەکان و لێکەوتەی شۆڕشی ژینا لەم 

 
ایبەتمەندییە سەرەوییەوانی ئەم شۆڕشەی ئێسنا، جگە لە بەرفراوانی لە ڕووی جوگرافی و بەردەوامیی لە ڕووی زەمەنیی لە ت

و مەودا و ویییاتەوە، ئەوە بیییوو وە ئەم نیییاڕەزایەتی و بیییزووتنەوە شۆڕشیییگێڕانەیە نیییزیکەی هەمیییوو گیییرووپە ویییۆمەاڵیەتی و 
یشاندەران؛ بۆ نموونە چینی ناوەڕاست شان بە شانی چینیی خیوارەوە چینایەتییەوانی هاوهەڵوێست ورد بۆ پشنیوانی لە خۆپ

یییان سییەرەوە لە شییارە بچییووک و گەورەوییان، لە ناوەنیید و پەراوێییزی ئێییران، هەروەهییای بەشییداریی نەتەوەوییان، وەمییینە 
ویان، قوتیابی و وەمینەوان، سیەندیکاوان، لەوانەییش مامۆسینایانی قوتاب انەویان، گیرووپە ورێکارییە  ئایینییەوان، ڕەگەزه

خوێندواران، مامۆسنایانی زانکۆ، هونەرمەندان، وەرزشوانان لەم چین و توێژانە بوون. لەم ناڕەزایەتیییانەدا بیازاڕ و شیوێنە 
ەسیت بیوون بە پەیو ڕابیردوو، بە بەراورد  بازرگانییەوان لە هەندێک شیاردا لە ڕێیگەی میانگرتنەوە بە شیێوەیەوی بێیوێنە بە

 ناڕەزایەتییەوانەوە.
 

یەوێییک لە خییاڵە بەهێزەوییانی ئەم بییزووتنەوە یییان ڕاپەڕییین و جییوواڵنەوە نییاڕەزایەتی و شۆڕشییگێڕانەیە )شۆڕشییگێڕانە بەو 
مانایەی وە داواواری و دروشمەوانی ناڕازییەوان ڕووخێنەرن و داوای گۆڕینی سیسنەمی سیاسی و وەلنیووری و دەسینوور و...، 

ن، بەتایبەتی ووردسنان و بەلوچسنان وە لە جوگرافیای سیاسیی ئێراندا شیوێن و دەوەن( ئەوە بووە وە ناوچە پەراوێزییەوا
نیشنمانی نەتەوە جیاوازەوانی جوگرافیای دەوڵەتی ئێیرانە، بەپیێچەوانەی خۆپیشیاندانە سەرتاسیەرییەوانی ڕابیردوو وەویوو 

تیاوەووو ناڕەزایەتییەویانی  ٢٠١٩ و ڕاپەڕینیی تشیرینی دووەمیی ٢٠١٧و ڕاپەڕینیی سیاڵی  ٢٠٠٩ڕاپەڕینی قوتابیان لە سیاڵی 
، ئاسیینی ٢٠٢٢و نییاڕەزایەتیی زیییاتر لە شییەش پارێزگییا لە مییانگی ئایییاری سییاڵی  ٢٠٢١خۆزسیینان و ئیسییفەهان لە سییاڵی 

بەشییداری و قەبییارەی ناڕەزایەتییەوییان تونییدتر و وییاردانەوەی دەسییەاڵتیش خوێنییاوینرە. سییەرەڕای ئەوەی وە لە ڕۆژهەاڵتییی 
كی سیاسیییی و جەمیییاوەریی بەهێیییز لە ئیییارادا بیییووە و بە هۆویییاری  سیییاڵی ڕابیییردوو بزووتنەوەییییه ٤٣ی ووردسییینان بە درێژاییییی

ماف وازانە و ناسنامەییی جیاواز دژی ناوەنید چیاالک بیووە؛ لە هەمیان واتیشیدا پەراوێزخسیننی ئەم ناوچیانە و ویاردانەوەی 

https://www.hra-news.org/periodical/a-129/
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هیی  ویات  واوارییەویان ڕادیکیاڵنر بین. لە ڕاسینیداوورد وای وردووە، هەم دروشمەوان ناوەڕۆوی ووردیی هەبێیت و هەمییش دا
؛ جیگە لە خیولێکی نەزانییوە خیۆی نیوێنەری بە ڕژێمەی ئەم دەسەاڵتدارانی ئێننیکییەوانی ئێران و بەتایبەتی وورد - نەتەوە

وە گوتیاری ڕیفۆرم یوازی و هییوا بە گۆڕانکییاری، هەمیوو ئێرانیی گیرتەوە و ئەمەییش وای ویرد لە ڕۆژهەاڵتییی  زەمەنییی ویورت
 وانی سەرۆوایەتیی وۆماردا بکەن.بەشداری لە هەڵبژاردنە گشنییە ڕابردوو لە بە ڕێژەیەوی بەرزتر ووردسنانیش

 
لێکیۆڵینەوەیەوی  ئێیران، لە ناوەنید و ویورد پەیوەنیدیی چۆنێنیی سیاسییەوەی و مێژوویی و وەلنووری ڕیشە لە بێجگە  بۆیە

 پەرلەمیانیی هەڵبژاردنیی لە بەشیداریکردن ئامیاری بنەمیای لەسیەر ئێیران نوێ سیەبارەت بە شۆڕشیی ژینیا ییان شۆڕشیی نیوێی
 دەری جیاوازەوییان، نییاوچە لە ناڕەزایەتییەوییان ئاسیینی هەروەهییا ،٢٠٢١ سییاڵی سییەرۆوایەتیی هەڵبژاردنییی و ٢٠١٩ سییاڵی
اریی سیاسییییان لە نییاڕەزایەتی لەو شییارانەدا تونییدتر بییووە وە زۆرتییرین ڕێییژەی دابەزینییی دەنگیییان هەبییووە و بەشیید دەخییات

وە بیۆ نزمنیرین ئاسیت دابەزییوە. بە گیوێرەی ئەم ڕاپیۆرتە ٢٠١٩هەڵبژاردنەوان، بەتایبەتی لە دوای هەڵبژاردنەوانی سیاڵی 
ویاوی دقیویه( ئەنجیام دراوە و بەتیایبەتی بیۆ  توێژینەوەیە، وە لەالیەن گرووپیی شیینەڵکاریی خیولەک )گیروه داده-شیکارییە

دا بە بەراورد بە هەڵبژاردنەویانی ٢٠١٩نووسراوە، بەشداریی سیاسی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیی  (اعنماد)ڕۆژنامەی ئیعنماد 
ملییۆن وەس  ١٤.٥ نیزیکەی ٢٠٢١ملیۆن وەس وەمی وردووە و ئەم ڕێژەیە بۆ هەڵبژاردنیی سیەرۆوایەتیی  ١٠.٣پێشوو، نزیکەی 

  (٢)بووە.
 

یەوێییییک لە خییییاڵە بەهێزەوییییانی ئەم شۆڕشییییە، وییییاردانەوەی دەرەوییییی بییییووە؛ ێ پشیییینیوانی و پاڵپشیییینی و نییییاڕەزایەتییە 
 وەسییایەتیی و  نی دەرەوەی واڵت و ێ لەالیەن ڕای گشیینی و هونەرمەنیید و ئەویینەر و وەرزشییوانبەرفراوانەوییانی ئێرانییەوییا

 لە ئێرانییەویان ڕابیردوودا میانگی چەنید لە نمیوونە، بیۆ. هنید و وەنەدا و ئەمریکیا و ئەوروپیی دەوڵەتیانی خیودی و سیاسی
هەزار  ٨٠هەزار وەس و لە بەرلینییش زییاتر لە  ٥٠ڕی. لە تۆرۆننۆ زیاتر لە دەرب ناڕەزایەتییان جیهان شاری ١٥٠ لە زیاتر

وەس وەک هاوسییۆزی لەگەڵ خۆپیشییاندەران لە نییاوخۆی واڵت خۆپیشییاندانیان كییرد. جییگە لەمییانەیش، گرووپییی ناسییراو بە 
زانکیییۆی  ١٥٠لە زییییاتر لە  ٢٠٢٢ی ویییانوونی دووەمیییی ٩ڕای گەیانییید وە لە ڕێکەوتیییی  "رانئەوادیمیسییینانی ئیییازادی وازی ئێییی"

 ان گردبوونەوەیەویان بەڕێوە بردووە.ەتییە سەرتاسەرییەوانی ئێرناڕەزای لە پشنیوانی بۆ جیهان
 

حکیوومەتی ئاڵمیان ڕۆژی هەینیی  لە دوایین ڕوودا و گۆڕانکارییشدا، لە واردانەوە بیۆ سیەرووتی تونیدی ناڕازیییان لە ئێیران،
 و بازرگیییانی مەبەسییینی بە وە هەنیییاردەوردن قەرزی گەرەننییییی و داراییییی گەرەننییییی وە گەیانییید ی ویییانوونی دووەم ڕای٢٣

 ڕای ئەڵمانیییاوە ئییابووریی وەزارەتیی زاری لە ڕۆییینەرز هەواڵییی ئاژانسیی. ڕادەگرێییت ورابییوو، پەسیەند ئێییران لە وەبەرهێنیان
نی دیییکەی لەگەڵ ئێییران، لەوانە دانوسیینان لە تە، چوارچێییوە ئابوورییەوییاواڵ ئەم ی"جییددی زۆر دۆخییی" بەهییۆی گەیانییدووە،

http://journal.iag.ir/article_56925_9f8c5cb006391a394f95e2feaa6cbd43.pdf
http://journal.iag.ir/article_56925_9f8c5cb006391a394f95e2feaa6cbd43.pdf
http://journal.iag.ir/article_56925_9f8c5cb006391a394f95e2feaa6cbd43.pdf
https://www.radiofarda.com/a/ir-iran_kurds_president_elections/28490340.html
http://www.ensafnews.com/wp-content/uploads/2022/12/pdf.pdf
http://www.ensafnews.com/wp-content/uploads/2022/12/pdf.pdf
http://www.ensafnews.com/wp-content/uploads/2022/12/pdf.pdf
http://www.ensafnews.com/wp-content/uploads/2022/12/pdf.pdf
https://www.iranianscholarsforliberty.com/how-we-can-help/statement
https://ir.voanews.com/a/campus-rally-in-iran-across-more-than-150-universities-around-the-world/6856865.html
https://ir.voanews.com/a/campus-rally-in-iran-across-more-than-150-universities-around-the-world/6856865.html
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-64202612
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-64202612
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-64202612
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بواری وزەدا، ڕاگیرت. ئەم ڕووداوە، گیرنگییەوەی لەوەدایە وە جیگە لەوەی ئەڵمانییا ئەنیدامی ترۆئیکیای ئەوروپیییە لە پیاڵ 
لەگەڵ ئێیییران، لە هەمیییان واتیشیییدا بە گیییوێرەی ڕۆژنیییامەی  ٢٠١٥برینانییییا و فەڕەنسیییا لە ڕێکكەوتنیییی ئەتیییۆمیی سیییاڵی 

ۆرتەر ئالگمەین" وە بابەتێکی لەبارەی پەیوەنیدییە بازرگانییەویانی نێیوان ئێیران و ئەڵمانییا بیاڵو ویردۆتەوە، بیاس "فرانکف
 و، ئەوروپییدا واڵتانی لەناو ئێرانە ئیسالمیی وۆماری ازرگانییترین و گرنگنرین هاوبەشی بگەورە  ئەڵمانیا لەوە دەوات وە

 .هێناوە بەدەست ی73هاوبەشی بازرگانیی ئەڵمانیادا پلەی  239لەنێو  2021 ساڵی لە ئێران
 

 ٩ملیییۆن دۆالر. ئەم ڕێییژەیە لە  ٧٦٠دا گەیشیینە یەک ملیییار و ٢٠٢١ئییاڵوگۆڕە بازرگانییەوییانی ئێییران و ئەڵمانیییا لە سییاڵی 
 بییۆ بڕیییارە ئەم ئییابووریی و سیاسییی لییێکەوتەی لە جییگە (٣)ملیییۆن یییۆرۆ. ٤٩ ٠دا گەیشیینە یەک ملیییار و٢٠٢٢یەوەمییی  مییانگی
لە  ئێیران ڕاسینیدا لە ئێیران، دژی لە بنیێن بڕییارانە ئەو بەرەو وهەنگیا ئەوروپیییش دییکەی واڵتیانی دەچێیت پێ وە ئێران،

پیشەسیییازی و بەرهەمهێنیییان، ێ لە  وەرتیییی لە ێ توانییییویەتی ڕێیییگەی تەونەلۆژییییا و وەرەسییینەی پێشیییکەوتووی ئەڵمانییییا
انی بکییات وە شییادەماری پێشەسیازیی دەرهێنییان و بەرهەمهێنیانی نەوت و گییاز، جێگییۆڕوێ بە وەرەسینە وییۆن و لەواروەوتووەوی

 ئابووریی ئێران لە سەردەمی گەمارۆ و ئابڵووقەوانی ئەمریکا، پێک دێنێت.
 

لە پییاڵ ئەمییانەیش، برینانیییا، وەنەدا و ئەمریکییا و ئوسیینراڵیا و بەتییایبەتی یەوێنیییی ئەوروپییا چەنییدان سییزا و ئییابڵووقەی 
ان و لە دوایین واردانەوەیشدا، جۆزێپ بۆڕێل، بەرپرسیی خسنۆتە سەر دامەزراوە و وەسایەتییە سیاسی و سەربازییەوانی ئێر

بیییاڵوی ویییردەوە، گیییوتی:  ٢٠٢٢ - ١٢ - ٢٢سیاسیییەتی دەرەوەی یەوێنییییی ئەوروپیییا لە بەیاننامەیەویییدا وە ڕۆژی پێنجشیییەممە 
یەوێنییییی ئەوروپیییا لەنیییزیکەوە بەدواداچیییوون بیییۆ ڕووبەڕووبیییوونەوەی دڕنیییدانەی دەسیییەاڵتدارانی وۆمیییاری ئیسیییالمی لەگەڵ 
خۆپیشییاندەران دەوییات؛ نییاوبراو، هەروەهییا گوتیشییی: لە دیییدارەوەی لەگەڵ حوسییێن ئەمیرعەبییدوڵاڵهیان، وەزیییری دەرەوەی 

" لە ئیوردن، ڕەخینەی لە ویردەوەی "قبیووڵنەوراو"ی وۆمیاری ئیسیالمی لە ٢وۆماری ئیسالمی لە پەراوێزی وۆبوونەوەی "بەغیدا 
 مامەڵەوردن لەگەڵ خۆپیشاندەران گرتووە.

 
وە زۆربەییان بە تیۆمەتی  وەفالەتی سیاسییی بەنیدوراوانی ئێرانیی بەوۆمەڵ ئەندام پەرلەمانی دەوڵەتانی ئەوروپی ەهاهەرو

، لە ئەسینۆ  رچیووه خوا بە "موحاریب" ناسراون و بەم پێیەیش تاوانبار وراون و سیزای لەسیێدارەدانیان بیۆ ده دژایەتی لەگەڵ
گرتووە. بۆ نموونە جگە لە ئەندام پەرلەمانەوانی ئەڵمانیا و فەڕەنسا و یەوێنیی ئەوروپا و هۆڵەندا و سیوید و ئوسینرالیا 

 ئێرانییان بەنیدوراوی ١٨٣ سیاسییی وەفیالەتی بەویۆمەڵ ئەندام پەرلەمانی نەمسیا ١٨٣ و نیۆزلەندا، لە بڕیارێکی مێژووییدا
 .گرتووە ئەسنۆ لە

https://iran.ahk.de/fa/mediathek/news/deutschland-wichtigster-handelspartner-irans
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2053-2022-12-28-07-08-51#_ftn3
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-104/195688-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-104/195688-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.taadolnewspaper.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-104/195688-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.arabnews.com/node/2217626/middle-east
https://www.ps752justice.com/political-sponsorship/list/
https://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/more/104981/


١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

20 
 

و وۆمیاری  لە ئێسنادا، وۆماری ئیسالمی لە گۆڕەپانی نێودەوڵەتیدا زیاتر لە جاران گۆشەگیر بووە. گەمارۆویان زییاتر بیوونە
. جیێگەی ئامیاژەیە وۆمیسییۆنی پیێگەی ژنیان دەرویرا ئیسالمی لە ئاژانس و وۆمەڵەوانی سەر بە نەتەوە یەوگرتووەوان وەویوو

 Commission)بیۆ پیێگەی ژنیان  وە دەنگدان بۆ دەروردنی وۆماری ئیسالمیی ئێران لە وۆمیسیۆنی نەتەوە یەوگرتووەوان

on the Status of Women،)  ،( لە ئەنجییومەنی ئییابووری و ٢٠٢٢-١٢-١٤ی وییانوونی دووەم )١٤ڕۆژی چوارشییەممە
امی ئامییادەبوو لەم ئەنیید ٥٢وییۆمەاڵیەتیی ڕێک ییراوی نەتەوە یەوگرتووەوییان، ئیکۆسییۆک لە نیویییۆرک بەڕێییوە چییوو. لە وییۆی 

 ١٦واڵت دەنگییی "نەخێر"یییان دا. هەروەهییا  ٨واڵت دەنگیییان بە دەروردنییی ئێییران دا و تەنیییا  ٢٩وۆبییوونەوەی وۆمیسیییۆن، 
   (٤)واڵتیش بەشدارییان نەورد.

 
سیییەپاندنی سیییزای  ، داواویییارییەک بیییۆواڵتیییانی دییییکەی ئەوروپیییی و ئەڵمانییییا لە وەرچەرخیییانێکی بێیییوێنەی سیاسییییدا، لە

 وا وە ئەوەی بکیرێنەوە ڕوون پێویسنە لێرەدا. ورووژێنراوە ناساندنی بەتیرۆریست تەنانەت و پاسداران سوپای بەسەر زیاتر
  رن و بەرژەوەندییییهپارێزگییا زۆر وە ئەڵمانیییا بەتییایبەتی و ئەوروپییەوییان سییەرەتای پێشییبینییەوانی بەپییێچەوانەی دەوییات

ەالیییان زۆر گییرنگە و تەنییانەت لە دۆخییی پییاش هێرشییی ڕووسیییا بییۆ سییەر ئۆوراینییا پرسییی وزە ئەولەوییەتییی ئابوورییەوییان ل
 ئاسایشیی هەیە و پێیان وایە وە ڕێککەوتنی ئەتۆمی لەگەڵ ئێران مەترسییەوانی ئەم واڵتە وەم دەواتەوە، 

 
 ەرەوی دەگەڕێنەوە:بەاڵم لە ئێسنادا هەڵوێسنی زۆر توندیان لە هەمبەر ئێران بۆ سێ فاونەری س

 
 ڕێبەرییان و سکرتێر ئەڵمانیا، لە پور( دیمووراتی ئازاد )بیژن جیرسرایی( و حزبی سەوزەوان )امید نوری حزبی دوو یەکەم:
. ئەمانە زۆر بەتوندی لە دژی سەرووتکردنەوانی ڕژێمی ئێیران بوونە پەنابەر ئەڵمانیا لە مناڵییەوە تەمەنی لە وە ئێرانین

ێسیینی سیاسییەتمەدار و ئەنییدام پەرلەمییان و بەگشیینی ڕای گشیییی هەڵوێسیینیان نوانییدووە و، بییوونەتە هییۆی ڕاوێشییانی هەڵو
ی دەنگەویانی هەڵبژاردنیی %14.8ئەڵمانییەوان بۆ پاڵپشنی لە شۆڕشی ژینا. جیێگەی ئامیاژەیە وە حزبیی سیەوزی ئەڵمانییا 

انالینییا پەرلەمییانی بەدەسییت هێنییاوە و یەوییێکە لە سییێ حییزبە گەورەوەی ئەڵمانیییا لە حکییوومەتی هاوپەیمییانیی ئەم واڵتە. ئ
بێربییوک و ڕۆبەرت هاوبێییک، سییەروردەوانی پێشییووی حزبییی سییەوز، ئێسیینا وەک وەزیییری دەرەوە و ئییابووری لە حکییوومەتی 

(، سەرۆوی پەرلەمیانی Roberta Metsolaئەڵمانیا هەڵبژێردراون. ئەوە جگە لەوەی وە پێشووتریش ڕۆبێرتا مێنسۆال )
، پەیوەنیدی و وتیووێژی ڕاسینەوخۆی نێیوان ئەم دامەزراوە ئەوروپیییە و ڕای گەیانید دا٢٠٢٢ - ١١ - ٢١ئەوروپا لە ڕێکەوتیی 

ێنسیییۆال هەروەهیییا ئامیییاژەی بە سیییەرووتکردنی وۆمیییاری ئیسیییالمیی ئێیییران تیییا ویییاتێکی نادییییار هەڵدەپەسیییێردرێت. خیییاتوو م
  ی خۆپیشاندەران لە ئێران ورد و جەخنیی لەوە ویردەوە وە "ئەوروپیا چیاوی خیۆی بەرامیبەر ئەو خۆپیشیاندەرانه توندوتیژانه

 داناخات وە ئومێدیان بە ئێمە هەیە."

https://news.un.org/en/story/2022/12/1131722
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.radiofarda.com/a/bundestag-against-iran/32178116.html
https://www.iranintl.com/202212222403
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/20221215-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/20221215-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1/20221215-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B4%D8%AF
https://www.rfi.fr/fa/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86/20221123-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
https://per.euronews.com/2022/11/21/eu-parliament-cuts-ties-with-iran-new-sanctions-to-protect-people-mahsa-amini
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ەنگیری میافی میرۆ  و ژنیان بیوونە؛ بە شێوەیەوی نەرینی، حزبە سیەوز و بەشیێک لە چەپەویان و دیمووراتەویان الی دووەم:
 هەر ئەمەیش وای وردووە لەم پرسەدا هەڵوێسنی توندیان هەبێت و پشنیوانی لە خۆپیشاندەرانی ئێرانی و ژنان بکەن.

 
هەڵەی سیینراتیژیی ئێییران سییەبارەت بە هەڵپەسییاردنی ڕێککەوتنییی ئەتییۆمی بە شییێوەیەوی ناڕاسیینەوخۆ و لەمەیییش  سێێێیەم:
ینییا وە بییۆ ئۆورا دژی لە ڕووسیییاوە لەالیەن بەوارهێنییانی و پێییدانی چەک بەتییایبەتی درۆن و مووشییەک بە ڕووسیییا گرنگنییر،

ە بەروارد بە ئەوروپییەویییان لە لیییووتکەی پرسیییە ئاسایشیییییەواندایە وای ویییردووە وە، ئەڵمانییییا و واڵتیییانی ئەوروپیییی ب
 نییاوخۆییی و جیۆئێکۆنییۆمی هۆوییاری وۆمەڵێییک بە هەرچەنییدە. بییوو چییاوەڕواننەوراو وە ئەم هەڵوێسیینانەیان هەبێییت ڕابییردوو
 لە ئاسیینەیش ئەم تییا بەاڵم نییییە، پێویسییت وەوییوو هەڵوێسیینانە و وییاردانەوە ئەم جیۆسیاسییی، هۆوییاری هەروەهییا و، خۆیییان

 .نەدەورا چاوەڕوان ئەڵمانیا بەتایبەتی ئەوروپییەوان،
 

بییۆیە یەوێییک لە دەسییکەوتەوان یییاخود لێکەوتەوییانی ئەم شۆڕشییە بییۆ ئێییرانییە ڕاپەڕیوەوییان ئەوەیە وە ئەمریکییا و واڵتییانی 
و ئیابڵووقە و سیزاوانی سیەر ال بیبەن و ئێیران بنوانێیت بە  نایانەوێت لەگەڵ ئێران ڕێککەوتین بیکەن لەم واتەدائەوروپییش 

سەری، دەسنی لە سەرووتکردنی ناڕازییان ئیاوەاڵتر بێیت و لە ئاسینی ئازادوردنی سەرچاوە دارایییەوانی و البردنی سزاوانی 
دەرەوی جارێکی دیکە میلیشیاوانی ببووژێنەوە و لە جەمسەری ڕووسیادا جێگیر بێت و تەنیانەت ییارمەتیی سیەربازیی ڕووسییا 

ئاشیکرای ویرد وە گیرووپە فەلەسینینییەوان وەک  ٢٠٢٢-١٢-١٢لە ڕێکەوتیی ی فەلەسنینی "الودس" بدات. بۆ نموونە ڕۆژنامەی
)گییرووپە سییەربازییەوانی سییەر بە بییزووتنەوەی فەتیی  و گییرووپە چاالوەوییانی غەززە وەک "جیهییادی ئیسییالمیی فەلەسیینین" و 

ی وۆمیاری ئیسیالمی "بەرەی جەماوەری بۆ ڕزگیاروردنی فەلەسینین"( وە بە شیێوەیەوی سیەرەوی پشیت بە سیەرچاوە دارایییەویان
ڕووبەڕووی قەیرانیییی داراییییی  ئیسیییالمییەوە وۆمیییاری لەالیەن وەسییینانی ییییارمەتییە دارایییەویییان دەبەسییینن، ئێسییینا بەهیییۆی

ی بەرپرسییان و ئەنییدامان و، بییوونەتەوە. بەپێییی ئەم ڕاپییۆرتە، ئەم گرووپییانە ئێسیینا وێشییەیان هەیە لە پێییدانی مییووچە
 هەروەها چاالوییە جۆراوجۆرەوانیان.

 
لە الیەویی تریشیەوە، بەردەوامیییی سیەرووتکردنی ئیننەرنێیت و ئەو سیینوورداروردنانەی وە لە تیۆڕە وۆمەاڵیەتییەویان دروسییت 

 ڕاپرسییییە ئەم بەشییداربووانی ی%٢٣ بەپێییی ڕاپرسییییەک وییراون لە ئێییران، واریگەرییییان لەسییەر ئییابووریی ئێییران هەبییووە و
داوە. ڕۆژنییامەی "شییەر " پێشیینریش بییاڵوی وییردەوە، ئەو ئامییارانەی لە سیسیینەمێکی بازرگییانیی ئییۆنالین  لەدەسییت وارەوانیییان

ملیییۆن وەس واریگەرییییان لەسییەرە بەهییۆی ئەو  ٩دەسییت هییاتوون، یەک ملیییۆن هەلییی وییار، ڕاسیینەوخۆ و بژێییوی زیییرەوەوە بە
  ی فرۆشیییی فرۆشیییگه%١٠٠بیییۆ  ٨٥بزنسیییانەی لە ئینسیییناگرام هەییییانە، وە هاوویییات لەگەڵ فلنەروردنیییی میییانگی ئەیلوولیییدا، 

ووریی ئێرانییدا زۆر فییراوانە و، بە گییوتەی جێگییری ئۆنالنەوییان دابەزیییوە. زیانەوییان فلنەروردنییی مییاڵپەر و ئەپەوییان لە ئییاب

https://www.axios.com/2022/11/23/israel-iran-dossier-arms-russia
https://www.aljazeera.com/news/2022/12/12/eu-sanctions-iran-over-protest-crackdown-and-russia-drone-sales
https://www.entekhab.ir/fa/news/708320/%D8%A8%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B3-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%86%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D8%A8%D9%88%D8%AF
https://www.alquds.co.uk/
https://www.radiofarda.com/a/32172674.html
https://ir.voanews.com/a/filtering-and-internet-outage-damages-in-iran-during-the-crackdown/6854247.html
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سەرۆوی ژووری بازرگانیی ئێران، بەهۆی بەشداریکردنی وەرتی ئاینی لە بەرهەمیی ناوخۆیییدا، هەر واتژمێرێیک لە پچڕانیی 
ییۆن مل ٣٦ویاتژمێردا یەوسیانە بە  ٢٤ئیننەرنێت نیزیکەی یەک ملییۆن و نییو دۆالر زییانی ئیابووریی بیۆ واڵتەوە هەیە وە لە 

 وەوییوو وۆمەاڵیەتییەوییان تییۆرە لە وە زانیارییەوییان گواسییننەوەی لە  دۆالر. هەمییوو ئەمییانەیش بەهییۆی ترسییی ئێییران بییووە
یەتییەوان و گواسننەوەی وێنە و بەڵگەی گرتن و ووشنن و ئەشیکەنجە و ناڕەزا ڕێک سننی و ئاسۆیی پەیوەندیی بۆ وۆیەک سه

وەڵکی لێ وەردەگیرێت. بە واتیایەوی تیر، گوشیارەوان بیۆ سیەر ڕژێمیی ئێیران بە  سەرووتکردنەوانی هێزە ئەمنییەوانی ئێران
شێوەیەک بەرفراوانە وە ئەم سانسۆر و "فیلنەرینگی ئیننرنێت" لە ئێران وەویوو چەویی دووسیەرە وایە، هەمییش بیۆ میاوەیەوی 

ووڵبیوونەوەی ناڕەزایەتییەویانی واتی پەیوەنیدیی جیهیانی دەرەوە و نیاوخۆی ئێیران دەپچڕێنێیت و هەمییش دەبێینە هۆویاری ق
كان، بەتیایبەتی ئینسیناگرام و  ئابووری بەهۆی لەدەسندانی سەرەچاوەی داهاتی چەند ملیۆن وەس وە لە تۆرە وۆمەاڵیەتیییه

هەزار بیزنس  ٧٠٠، یەک ملییۆن و سەننەری توێژینەوەی بێنیا و نوینهیای ئاماری بەپێی  (٥)تێلێگرام خاوەن پیشەی بچووون.
 ملیۆن بزنسی بچووک و ماڵەوە لەخۆ دەگرێت. ١٠لەسەر پالتفۆرمی ئینسناگرام وار دەوەن، وە نزیکەی 

 
( بیوو لە ئەنجیومەنی A/HRC/S-35/L.1)  شە بۆ ڕژێمی ئێران، دەرچوونی بڕییاری ژمیارەیەوێک لە لێکەوتەوانی ئەم شۆڕ

پێکهێنییانی لیژنەیەوییی   وە تییایبەت بییوو بییه ٢٠٢٢-١١-٢٤ەوییان لە ڕێکەوتییی مافەوییانی مرۆڤییی ڕێک ییراوی نەتەوە یەوگرتوو
بە  ٢٠٢٢ - ٩ - ١٦( لە پییاش ووشییننی ژینییا ئەمینییی لە ڕێکەوتییی Fact-finding Mission"دۆزییینەوەی ڕاسیینییەوان" )

وو بەشییێک لە دواوە، سییەبارەت بەو وەیسییانەی وە لەالیەن ڕێک راوەوییانی مییافی مییرۆ  و چاالونانییان خییراونەتە ڕوو وەویی
پێشییێلکارییەوانی ڕژێمییی وۆمییاری ئیسییالمی لە هەمییبەر نییاڕازی و خۆپیشییاندەرە ئێرانییەوییان، بەتییایبەتی ئەو پێشییێلکارییە 

 ئەنجیامی ناوچەویانی دییکە  و لە بەلوچسینان و ووردسینان گەورەیەی وە ڕژێم بە ووشننی سەدان وەس بە تەقەی ڕاسینەوخۆ
. هێنیاوە بەویار سینیل وەسیانی بەرامیبەر لە تەنانەت چەوی قیورس و هێیزی سیەربازیی و خۆپیشاندەران سەرووتکردنی بۆ دا

ناڵ و ەپێی ئامارەوانی ڕێک راوەوانی مافی مرۆ ، وۆماری ئیسالمی، سەدان ناڕازیی ووشنووە وە بەشێکی زۆریان مب هەروەها
ڕژێمییی ئێییران  ،سییەرچاوەوانی تیر و  (CNNبەپێییی ڕاپیۆرتی) ئیافرەتن و، دەیییان هەزار وەسیی گرتییووە و ئەشیکەنجە داوە و

 مەترسییی و، تنی دانپیانیانی زۆرەملیێهەم بۆ شکاندن و ترساندن و هەمیش بۆ وەرگر دەسندرێژیی سێکسیی وردۆتە سەریان،
 لە و بسییەپێنێت بەسییەردا لەسییێدارەدانیان سییزای" سیسیینەم ڕووخییانی" و" خییوا لەگەڵ دژایەتییی" تییۆمەتی بە هەیە ئەوەیییش
بەتییایبەتی لە ووردسیینان و شییارە بچوووەوییان، بنەماڵەوانیییان لەبەر هۆوییاری ئییابڕوو و پاسییاوی  حاڵەتەوانیشییدا، زۆربەی

 ف بەمیدیایییان نەوردووە.پاراسننی شەرە
 
 
 
 

https://novinhub.com/
https://www.ohchr.org/en/news/2022/11/human-rights-council-establishes-fact-finding-mission-investigate-alleged-human-rights
https://www.nbcnews.com/news/world/iran-protests-mahsa-amini-crackdown-kurdistan-government-forces-shoot-rcna58496
https://www.rferl.org/a/iran-kurdistan-crackdown-intensifies-protests/32141529.html
https://www.washingtonpost.com/world/2022/11/22/iran-protests-crackdown-kurdish-areas/
https://edition.cnn.com/interactive/2022/11/middleeast/iran-protests-sexual-assault/index.html
https://www.theguardian.com/world/2022/oct/15/iran-police-investigate-video-of-officers-alleged-sexual-assault-of-protester
https://www.nytimes.com/2022/12/17/opinion/iran-women-rape.html
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 "ژن، ژیان، آزادی" ڕۆژەی ١٠٠هەڕەشە و خاڵە الوازەکانی شۆڕشی 

 
ی، جییگە لە ویسییت و داواوییاریی ڕووخییانی وۆمییاری ئیسییالمی، تییاوەووو ئێسیینا هییی  ئەڵنەرنییاتینێكی سیاسییی و  كه ڕاسیینییه

ڕوو وە بنوانێیییت هەمیییوو چیییین و توێژەویییان بە   ویییۆمەاڵیەتی و ئیییابووریی ڕوون و ئاشیییکرا لە نیییاوخۆ و دەرەوە نەخراوەتیییه
شێوەیەوی ورداری و ڕۆژانە پەیوەست بکات بە شۆڕشی ژیناوە. لە ڕوانگەیەوی ترەوە، ئامار و ئاماژە و واقعیی نیاڕەزایەتی و 
شۆڕشییەوانی سییااڵنی ڕابییردووی وییۆمەڵگەی ئێییران لە پییاڵ هەژاری و وێشییەی ئییابووری، بێکییاری و نائومێییدیی گەنجییان بییۆ 

یاتنانی ژییانێکی ئاسیایی، وێشیەی هاوسیەرگیری و پێکهێنیانی خێیزان، گرانییی خوێنیدن و نەبیوونی قوتاب یانە لە نیاوچە بن
گوندنشییینەوان، مییایەپووچبوونی ئاسایشییی وییۆمەاڵیەتی، شکسیینی خۆشییگوزەرانی، ژییینگەی قەیرانییاوی، نەبییوونی ئییازادیی 

ی قەیرانیی ڕژێمییی ئێیران؛ بەاڵم جییاوازی لە خواسینی چییین و ویۆمەاڵیەتی و سیاسیی و...، ئەمیانە بەشییێکن لە لیسینی درێیژ
، هەر وییامە لەم  ی كییه وه هییۆی ئییه  تییه توێژەوییان و پێکهییاتە جیاوازەوییانی ئێییران بەپێییی نەتەوە و ئییایین و جوگرافیییا بووه

 پێکهاتانە داواوارییەویان هەبێت.
 

 -"خۆڵەمێشییی تییوێژی" بە وە -زۆرییینە الی لە شۆڕشییە بەم پەیوەسیینبوون لە دوودڵییییەک و دڕدۆنگییی وییردووە وای ئەمەیییش
 ئەمە لەوانەیە و هەیە مەزهەبیییان پاشیان و نەتەوەییی خواسنی بەلوچەوان و ووردەوان نموونە بۆ. بکات دروست دەناسرێت

ا زۆر گرنگ نەبێت و بانگەشەی ئێرانێکی دیمووراتی و سیکۆالر بیکەن وە چینیر ئەم جیاوازیییانە تیایید دیکە بەشێکی الی لە
بەرجەسنە نەبێت. یان بەشێکی تر وە هێشینا پەیوەسینن بە تیوێژی مەزەهەبیی و بیاوەڕدار و پارێزگیار، ترسییان هەبێیت لە 
ڕووخانی ئەم ڕژێمە بە سیسنەمێک وە ڕێز لە بیڕوبڕوا و بەهاوانیان نەگرێیت و تەنیانەت بەم هۆیەیشیەوە سیزا بیدرێن ییان 

 ان و ناسنامەیان بکات.النی وەم ب رێنە پەراوێزە و هەڕەشە لە بەهاو
 

هەموو ئەمانەیش وا دەوات وە خاڵێکی دیکەی الوازی ئەم شۆڕشە بەرجەسینە ببێینەوە و، ئەوییش ئەوەیە وە تیاوەووو ئێسینا 
هی  ڕێک سنن و ئەنجومەنێکی ڕێبەری لە ناوخۆ و دەرەوە دروست نەبێت. ڕاسنە لە ناوخۆ تاوەووو ئێسینا بەهیۆی سیەرووت و 

دەرەتیییان و دەرفەتیییی پێکهێنیییانی ئەم ڕێک سییینن و ڕێبەریییییە نەبیییووە و زییییاتر لە ڕێیییگەی تیییۆڕە  گیییرتن و ڕاوەدوونیییان،
ڕۆژە نیییییاڕەزایەتی بەردەوام بیییییووە و ئەگەری  ١٠٠وۆمەاڵیەتییەویییییان و گیییییروو  و تیییییۆڕی ئاسیییییۆیی و نیییییاڕێک راوەوە ئەو 
ردووە شۆڕشییەوە بەردەوام بێییت و ڕژێییم وە وای ویی  بەردەوامبوونیشییی زۆر بەهێییزە، بەاڵم هەر ئەم هۆوییارە ناڕێک راوەیییەیییه

ی وە هی  ئەڵنەرنیاتی  و ئەنجومەنێیک ناوەنیدی ڕێیبەری  وه هۆی ئه  ته نەتوانێت سەرووتیان بکات؛ لە هەمان واتیشدا بووه
یییاخود النییی وەم ڕێییوەبەری دروسییت نەبێییت. جییگە لەمییانەیش ڕووداو و پێشییهاتەوان دەریییان خسییت وە حییزی و الیەنەوییانی 
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دەرەوە جییگە لەوەی وە لەگەڵ یەونییری ناتەبییا و تەنییانەت دژبەرن و سییەرەڕای "دوژمنییی هییاوبەش"، تییاوەووو  ئۆپۆزیسیییۆنی
ئێسنا ناتوانن پیێکەوە دابنیشین و ویار بیکەن و ئەڵنەرناتینێیک بی ەنە ڕوو، لە هەمیان واتیشیدا ئەم دۆخە وای ویردووە وە 

 دردۆنگ بن لە ڕووخانی ڕژێم. سەر داهاتووی ئێران، دوودڵ و ئەمریکا و واڵتانی واریگەر له
 

تەنییانەت هەڵوێسیینی ئەمریکییا ئەوە نیشییان دەدات وە ئێرانێکییی الواز وە خییاوەن چەوییی ئەتییۆمی نەبێییت یییاخود بەرنییامە 
مووشەوییەوی وۆننرۆڵ ورابێت و توانای بەڕێوەبردنی سیاسەتی ڕابردووی لە ئاسنی هەرێمیایەتی بیۆ هانیدان و پاڵپشینی لە 

وندڕەوەوانی الواز بێت، دەورێت مامەڵەی لەگەڵدا بکرێیت و لەوە باشینرە وە بەرەو ئاسیۆیەوی نادییار و میلیشیا و گرووپە ت
نیییاڕوون لە نیییاوچەیەوی پیییڕ لە وێشیییمەوێش و ئالنگیییاری هەنگیییاو بنرێیییت و ییییارمەتیی ڕووخیییانی سیسییینەمێک بیییدرێت وە 

 جێگرەوەوەی، دیار نییە چی دەبێت و چۆن دەبێت.
 

 ئەزمییوونی و ڕیشییەدار سیاسیییی هێییزی خییاوەن وە كوردسیینان ڕۆژهەاڵتییی لە  وییورد لە جییگە وە ەئەوەی دیکەیییش ڕاسیینییەوی
لە ڕاگەیانییییدنی  جییییگە وە دا نیشییییانیان ڕۆژەدا ١٠٠ مییییاوەی لەم دیییییکە سیاسییییییەوانی الیەنە ڕژێییییمەیە، ئەم بەرەنگییییاریی

ش بییۆ وییورد هەم دەرفەتە هەم سەرتاسییەری، خییاوەن پییێگە و نفییووزێکی ئەوتییۆی سیاسییی نییین لە نییاوخۆی ئێرانییدا. ئەمەییی
هەڕەشە؛ دەرفەتە لەو ڕووەوە وە دەتوانێت لە هاووێشەوانی داهاتوودا پێگە و قورساییی هەبێت و، هەروەهیا پاڵپشینییەوی 
بەرفراوانی جەماوەریی هەیە، بەاڵم هەڕەشەیە لەم ڕووەوە وە هەم ناتوانێت ئێران ڕزگار بکات و، تێچووی مرۆیی و میاددیی 

و، لە الیەوییی تریشییەوە بییۆتە هییۆی   یەوی نییاڕەزایەتی لەم نییاوچەیە چەنییدان بەرامییبەری ناوچەوییانی دیکەیییه وه ههەر جوواڵنیی
ترس و دڵەڕاووێی نەتەوەپەرەسینە ناوەنیدگەراوان و بەتیایبەتی الیەنگرانیی ویوڕی محەمیمەدرەزا پەهیلەوەی، شیای پێشیووی 

یۆنی دەرەوەی ئێران بەهێزترە و، ئەمەییش بەهیۆی بیوونی توانیای ئێران وە لە ئێسنادا بەراورد بە الیەنەوانی تری ئۆپۆزیس
 ماددی و دیپلۆماسی و میدیایی و سەرمایەی ڕەمزیی ڕابردووی باوک و بنەماڵەوەی.

 

ی جێنیشینی پێشیووی  ( ئەم دۆخە وای ویردووە وە الیەنگرانیی ڕەزا پەهیلەوی، شیازادهdilemma) دایلەمیای یان پێکناوۆوی
ین بارودۆخدا وە ڕۆژهەاڵتی ووردسینان لەژێیر هەڕەشیەی جینۆسیاید و سیەرووتکردندا بیوو، ئەم الیەنە ئێران، لە هەسنیارتر

بەناڕاسیینەوخۆ هاوهەڵوێسییت بێییت لەگەڵ الیەنگرانییی وۆمییاری ئیسییالمی و خییۆی بێییدەنگ بکییات یییان ئەوەی وە بەناڕاسیینەوخۆ 
دڕدۆنگیی خەڵکی ناوەنید وە دەییاننوانی گوشیارەوانی  بەردەوام ترسی جیابوونەوە و جیایی وازی بورووژێنێت و ببێنە هۆواری

سەر ووردسنان وەم بکەنەوە، بۆ ئەوەی وە ڕژێم نەتوانێت هێزێکی زۆر بۆ سەرووتکردنی ڕۆژهەاڵتی ووردسینان ویۆ بکیاتەوە؛ 
 بەاڵم ئەمە ڕووی نەدا!
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  و وورد لە ترسە ئەو بۆ بەشێکی د،مەشهە و ئەسفەهان و  تەورێز و تاران بەتایبەتی گەورەوان، شارە بێهەڵوێسنیی بۆیە
 ووردسینانییەوانی حیزبە خیودی وە خست دەری ڕووداوانە ئەم. دەگەڕێنەوە ئێران یەوپارچەییی داهاتووی و دیکە نەتەوەوانی
سییاڵەدا نەیییاننوانیوە هیییە پەیوەنییدییەوی بەهێییز و ڕێک ییراو لەگەڵ بەشییەوانی  ٤٣ەی ئەم مییاو لە ووردسیینانیش ڕۆژهەاڵتییی
ان پێیک بێینن ییان النیی وەم ئەم ترسیە بە ڕێیگەی جۆراوجیۆر لە سیەردەمی شۆڕشیەوانی زانییاری و تەونەلۆژییا و دیکەی ئێیر

بەرفراوانبیییوونی تیییۆڕە وۆمەاڵیەتییەویییان بیییڕەوێننەوە. هەر ئەمەییییش وای ویییردووە وە بەهێزبوونییییان لە دوو النەی ڕژێیییم و 
ترساندنی خەڵکی ناوەند بۆ ڕووخیانی سیسینەمەوە. هەرچەنیدە ئۆپۆزیسیۆن ببێنە خاڵی الوازیان بۆ سەرووتکردنی زیاتر و 

ڕۆژەدا وای ورد وە تا ڕاددەیەک بەرە بەرە ئەم وەلێن و لێکنرازانە النی وەم لەسیەر ئاسینی ڕای گشینی  ١٠٠ئەم شۆڕشە لەم 
ی وازیی وییورد پییڕ ببێیینەوە و پەیوەنییدی لە نێییوان ئەو بەشییانە دروسییت ببێییت و ئەو ترسییە لە هەڵوەشییانەوەی ئێییران و جیییای

 وەمنر بکرێنەوە.
 

 نیاوخۆیی ئۆپۆزیسییۆنی وە بووە سەروەوتوو لەوە دا ساڵه ٤٣ لەم ئیسالمی وۆماری وە دا نیشانی پێشهاتانەیش و ڕووداو ئەم
نەتەوەویانی ئێیران هیاوڕا بکیات و ئەو پێکهاتیانە بە ئەوی تیری ناسینامەی ئەوان پێناسیە  دژی خیاڵە ئەو لەسەر دەرەوی و

 ئیسیالمی وۆمیاری تەمەنی وردووە وای وە بووە خاڵە ئەو هەر ئەمەیش. ئیسالمی وۆماری دوژمنی  تەنیا نەیار و بکات، نەک
سیسییینەمەوە، بەاڵم سیسییینەمەوە هەر  لە هاوواڵتییییان زۆریییینەی قیییووڵی نیییاڕەزایەتیی سیییەرەڕای و سیییاڵ ٤٠ سیییەروو بگیییاتە

تکردن، ڕێییگەی بە دروسینبوبنی هییی  ڕێک ییراو و حزبێییک بمێنێینەوە. ئەمە جییگە لەوەی لە ئاسیینی نیاوخۆییش جییگە لە سییەروو
نەداوە وە ئێسییینا ئەرویییی ڕێک سیییننی لە ئەسییینۆ بێیییت و تەنیییانەت وەویییوو هەمیییوو سیسییینەمە تۆتالینەرەویییان ویییاری لەسیییەر 
ئەتۆمیزەوردنی وۆمەڵگە و تاوەوان وردووە و خەڵکی لە بەرامبەر یەونری بێمنمانە وردووە و بۆتە هۆویاری نیاوۆویی نێیوان 

 ئۆپۆزیسیۆنی دەرەوییش.
 

 ئێیران، سەر ئابوورییەوانی و دارایی درێژخایەنە ئابڵووقە و سزا  لە الیەوی تریشەوە، بەهۆی سیاسەتی هەڵەی ئابووری و
ە وە نەتیییوانن وەوییوو پێویسیییت، پەوەسیییت بییین بە نیییاڕەزایەتی و میییانگرتنە ویییردوو وای خەڵیییک ئیییابووریی نالەبیییاری دۆخییی

رێییک وە زۆرییینەی خەڵکییی ئێییران بەپێییی ئامارەوییانی خییودی وۆمییاری ئسیییالمی، لەژێییر هێڵییی سەرتاسییەرییەوانەوە؛ بە جۆ
هەژارییییەوەن و تەنییانەت ئەگەر پیشییەیەوی نزمیشیییان هەبێییت، نەتییوانن پییارەی خییۆراوی ڕۆژانە و ورێییی مانگییانەی شییوێنی 

کییاری وەرتییی پیشەسییازیی نەوت و نیشیینەجێبوونیان دابییین بییکەن. ئەوەیییش وای وییردووە وە ورێکییاری ڕۆژانە و بییازاڕی و ورێ
بەرژەمە نەوتییەوان، وە بڕبیڕەی پشینی ئیابووریی ئێیرانن، نەتیوانن بە شیێوەیەوی درێژمیاوە بەردەوام بین لە میانگرتن ییان 

 ناڕەزایەتی.
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  و انبەرزبوونەوەی ڕێژەی هەاڵوس هەرچەندە پێشبینی دەورێت بەهۆی دۆخی نالەباری ئابووری و لەدەسندانی بەهای تمەن و
، لە ناوەنییدی ئامییاری ئێییران ڕاپییۆرتی دوایییین بەپێییی. شۆڕشییەوە و مییانگرتن بە بیین پەیوەسییت ئەمییانەیش ئێییران، لە بێکیاری

 گەیشینووەتە ١٤٠١ سیاڵی پیاییزی وۆتیاییی میانگی لە خیاڵ  ە، ڕێژەی هەاڵوسانی خیاڵ ب٢٠٢٢مانگی وانوونی دووەمی ساڵی 
 ویانوونی میانگی بە بەراورد بە وردووە خەرز خزمەتگوزاریدا و وااڵ وڕینی لە زیاتری %48.5 خێزانێک هەر واتە. %٤٨.٥

بە  بییاس لەوە دەورێییت وە ڕێییژەی هەاڵوسییان بییۆ هەر خێزانێکییی شییارەوان ڕاپۆرتییدا هەمییان لە هەر. ٢٠٢١ سییاڵی دووەمییی
لەسیەر دەی لەسیەدا  9و بیۆ خێیزانە گوندنشیینەوان بە دابەزینیی  %47.9زیادبوونی شەش لەسەر دەی لەسەدا گەیشینووەتە 

 .%51.4گەیشنووەتە 
 

 ژینیا شۆڕشیی سیەرهەڵدانی پیێش و  هیاوینەدا لەم ئامارەوانی پەیوەسیت بە دۆخیی هێیزی ویار هەروەها پێداچوونەوەیەک بە
 واڵت بێکییارانی ی%40.9 وە مانییایەیە بەو ئەمەیییش بێکییارن؛ واڵت دەرچییووی لە وەس ٣٩٨ و هەزار ٩٥٥ وە دەخییات دەری

وەسیییش  ٥٠٣هەزار و  ٤٤١ژنیین و وەس لەم بێکییارانەی دەرچییووی زانكۆكییان  ٨٩٥هەزار و  ٥١٣وی زانکییۆن. هەروەهییا دەرچییو
یە. هەرچەنیییدە ئامیییارە %٢٣.٢و دەرچیییووانی ژن  %٩.٧پییییاون؛ لە ڕووی ڕێیییژەیەوە ڕێیییژەی بێکیییاریی دەرچیییووانی پییییاو 

 و شیاردنەوە هەم چیونکە دەدەن، نیشیان بەرزتیر زۆر هەاڵوسیان و رێیژەی هەژاری هەمییش و رێژەی بێکاری نافەرمییەوان هەم
لە  ز هەژمییار دەورێییت و تەنییانەتجیییاوا بە ئێرانییدا لە بێکییاری پێوەروییانی هەمیییش و هەیە ئێرانییدا ئامارەوییانی لە نییاڕوونی

 .بەرزترە زۆر ڕێژەوەی ئابووری بوارەوانی و وەرت هەموو ناوچە پەراوێزییەوانیشدا
 

 کۆبەند

 
یەوێیییک لە ئاماژەویییانی وۆتاییهیییاتنی ئەم سیسییینەمە وە لیییێکەوتەی بیییزووتنەوەی شۆڕشیییگێڕانەی ژینیییایە ئەوەیە وە، ئێیییران 

انی ڕۆژهەاڵتیی ناوەڕاسیت دەخیرێنە پەراوێیزەوە و، خەریکە ێ لەالیەن چین و ێ لەالیەن ڕۆژاواوە لە هاووێشە جیۆسیاسییەو
بە جۆرێک جیهان خۆی بۆ نەمانی ئەم ڕژێمە ئامادە دەوات؛ باشنرین بەڵگەیش سەردانی سەرۆوی چین و ڕێککەوتنیی چیین و 

 یوۆنفڕانسیی یییاخود لییووتکە  سییعوودیا و واڵتییانی وەنییداو و عەرەبییی بییوو لەم چەنیید ڕۆژەدا لە ڕیییاز و، لە الیەوییی تریشییەوە
 2022 - 12 - 23 ڕێکەوتییی لە چاوپێکەوتنێکییدا لە فەڕەنسییا سییەرۆوکۆماری مییاورۆن، ئیمانوێییل وە ئییوردن لە ٢ - بەغییدا
 دوورخسیننەوەی عێیرا ، سیەقامگیریی دەسنەبەروردنی بۆ ڕێگە باشنرین وە ورد لەوە باسی بەئاشکرا رۆژنامەی النهار لەگەڵ
 وایە قەنیاعەتم مین: "دەڵێیت ماورۆن چاوپێکەوتنەدا لەم. گوت لوبنانیش بە سەبارەت ئەمەی هەروەها و، ئێران لە عێراقە

ەوانی لوبنیان و عێیرا  و ێوەی وەمکردنەوەی نفووزی ناوچەییی ئێیران نەبێیت، نیاتوانین چارەسیەرێک بیۆ وێشیچوارچ لە جگە
 سووریا بدۆزینەوە."

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3920904-%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7
https://ir.voanews.com/a/iran-economy-inflation-income-family/6887588.html
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-62/3907750-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84
https://fa.tradingeconomics.com/iran/unemployment-rate
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-12/855619-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B4%D8%AF
https://fa.tradingeconomics.com/iran/inflation-cpi
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/577441-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/577441-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.etemadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-22/577441-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF
https://www.annahar.com/arabic/section/76-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/22122022093439821
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ڕۆژەدا وە بییۆتە هۆوییاری الوازیییی ئەم ڕاپەڕییینە و هەڕەشییە لەم شۆڕشییە  ١٠٠یەوێییک لە گرنگنییرین خییاڵ و فاونەرەوییان لەم 
 دەوات، یەوگرتووییی سیاسیی دەسەاڵتداران بە ڕێبەرایەتیی ئایەتۆڵاڵ خامنەیی و، هەروەها یەوگرتووییی هێزە سیەربازی و
ئاسایشییەوانە وە وای ورددوە هیی  پاشەوشیەیەک نەبینرێیت و هێیزە ئەمنییەویانیش یەوگرتیووانە ئییرادەی سیەرووتکردنیان 
بەردەوام بێت. مردنی خامنەیی لە پاڵ ناوۆوی و دوودڵییی هێیزە سیەرووتکەرەوان دەتوانێیت ئەم هاووێشیەیە بگۆڕێیت، بەاڵم 

اڵ پاڵپشنیی وردارییی دەرەویی )وە تیاوەووو ئێسینا نەبینیراوە!( دەتوانێیت ئەم بەردەوامی و بەرفراوانبوونی ئەم شۆڕشە لە پ
هاووێشیییەیە بگۆڕێیییت و ئەمەییییش پەیوەسییینە بە دروسییینبوونی ڕێک سییینن و بەڕێیییوەبەریی شۆڕشیییەوەوە لە نیییاوخۆ و دەرەوە و 

ە و ڕەوانیدنەوەی مەترسیی و ڵنەرناتینی ڕوون بۆ نیاوخۆ و دەرەو پەیوەسنبوونی هەموو چین و توێژەوانەوە بە خسننەڕووی ئه
دڵەڕاووێکانی پێکهاتەوان و، هەروەهیا میانگرتنی سەرانسیەریی وەرتیی گواسیننەوە و پیشەسیازییەوانی، بەتیایبەتی نەوت و 
گییاز و پێنرۆویمیایییەوییانی ئێییران وە شییادەماری ئییابووریی ڕژێییم پێییک دێیینن. لە الیەوییی دیکەیشییەوە، بەرزبییوونەوەی ئاسیینی 

 خەڵیک ڕووی  ەوان، بەتایبەتی بە پلەی یەوەم تاران و پاشان تەورێز و مەشیهەد و ئەسیفەهان، ێ لەبەشداریی شارە گەور
ئەم دۆخە  بەپیێچەوانەوە دەویات؛ خێراتیر سیسینەم ڕووخیانی و شۆڕشیە ئەو بیازاڕەوە، مانگرتنی ڕووی لە ێ و جەماوەرەوە و

انەوەی خۆی پێشێلکردنێکی بێوێنە لە بواری مافی مرۆ  درێژە دەوێشێت و تێچووی مرۆیی زۆر بەرز دەبێنەوە و دەسەاڵت بۆ م
 دەگرێنە بەر.

 
لە وۆتاییییدا، ئەوەی وە ئەم سیسیینەمە دەڕووخێنێییت، لە الیەک دروسیینکردنی پەرژینێییک لە بەهییا و پیرۆزییەوییانی هییاوبەش 

ە وە ئەمە بەهییۆی یەوی ئییاڵۆزی ئایییدیۆلۆژی و ڕاگەیانییدن و بانگەشییەو بییوو لەگەڵ زۆرییینەی خەڵییک لە ڕێییگەی دامودەزگییه
سیاسەتەوانی ڕۆژانە و بێنوانایی لە دابینکردنی پێداویسنییەوانی سەرەتاییی خەڵک و، هەروەهیا ئاشیکرابوونی گەنیدەڵی و 
ڕەفنییار و بەهییای پییێچەوانەی ئەو دەسییەاڵتادارانە وای وییرد وە بەهییۆی ووشیینن و گییرتن و سییەرووتکردن چینییر خەڵییک ئەم 

پیرۆز نەبینێت و بەتەواوی بێهیوا ببێت لێی. لە الیەویی تریشیەوە بێهییواییی تەواوی ئەو سیسنەمە و دەسەاڵتە بە خوایی و 
خەڵکە لەم ڕژێمە بۆ هەر جۆرە چاوسازییەک، وای وردووە وە جگە لە ڕووخان هیە جۆرە ڕێگەچارەیەوی دیکەییان نەمێنێیت، 

دەی ڕووخانی خەڵک لە پاڵ چوونەپاڵ ڕووسیا چونکە ئەم فاونەرە نهێنیی مانەوەی ئەو سیسنەمە بووە. جگە لەمانەیش ئیرا
و تا ڕاددەیەک چین، وا دەوات وە لە دەرەوەیش واڵتان بە لێکدانەوەی سوود و زیان لە قۆناغێکی نزیکیدا پەیوەسیت بین بە 

ەی وە و، ئاسانکاریی بیۆ بیکەن لە ڕێیگەی تونیدتروردنی گوشیارەوانیانەوە و لێسیەندنەو ئامانجەوانی ڕاپەڕینە شۆڕشگێڕانەكه
 ڕەوایەتیی نێودەوڵەتی لە بەرپرسانی سیسنەمەوە.

  
  
 ( ناو riot" )ژاوەئا" و" تێکدەرانە ناڕەزایەتیی" بە بەردەوامانە سیاسییە پێشهاتە ئەم ئیسالمی، وۆماری ڕژێمی - (١) 
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دەبات بۆ جەخنکردنەوە لەسەر نەبوونی ڕێک سینن، نەبیوونی سیەروردایەتی، پارچەپیارچەبوون لە ئامیانە و داواوارییەویان، 
نەبییوونی تییاونیکی ڕوون لە خەباتییدا، ئەگەری وەمییی بەردەوامییی و توانییای بەرزی وێرانکییاری، بییۆ ئەوەی بێبەهییاییی نیشییان 

نییاوخۆیی و دەرەویییی هەبێییت. تەنییانەت هێییزە ڕیفۆرم وازەوییان وە ڕۆڵێکییی ئەوتۆیییان لە  بییدات و پاسییاوی سییەرووتکردنی
( نیاو دەبەن. uprising, rebellionسیاسیەتی هەنیوووەییی ئێرانیدا نیییە، ئەم پەرەسیەندنە بە "ڕاپەڕیین، ییاخیبوون" )

:  ن بێیییت، ئەم پەرەسیییەندنە بیییههەروەهیییا لە ئەدەبییییاتی مییییدیای فارسییییزمان لە دەرەوەی ئێیییران، وە هەوڵ دەدات بیییێالیە
برێییت؛ ڕەنییگە  ( نیاو دهrevolt, protests, outburst"راپەڕیین"، "خۆپیشییاندان"، "سیەرهەڵدان" یییان "خۆپیشیاندان" )

"خۆپیشاندان" و "ناڕەزایەتی" ناونیشانی گونجاو بن بۆ وۆبوونەوەیەوی دیاریکراو لە ناوچەیەوی دییاریکراودا؛ بەاڵم نیاوێکی 
ەم زنجیرە بزووتنەوەیە؛ چونکە بزووتنەوەوان تەنیا لە خۆپیشاندان یان ناڕەزایەتیی زارەویدا دەرنیاوەون و باش نییە بۆ ئ

جیوواڵنەوە  خۆپیشاندانەوان زیاتر نیشاندانی ئەم بزووتنەوەیەن نەک نوێنەرایەتیی سروشنیی ئەو بزووتنەوەیە بکەن. بیۆیە
 ( دەتوانێت ناونیشانێکی گونجاوتر بێت.revolutionary movement) و بزووتنەوەی شۆرشگێرانە

 
ەری واریگەریی پەتای وۆرۆنا لەسەر وەمبیوونەوەی دەنگیی جەمیاوەری ئەگ ئامارەوان شیکردنەوەی بە توێژینەوەیە ئەم - (٢)

شییییکارییە، لەو شییییارانەی وە  - ییییش ڕەت دەویییاتەوە. بەپێییییی ئەم تیییوێژینەوە٢٠١٩لە هەڵبژاردنیییی پەرلەمیییانیی سییییاڵی 
 ٢٠١٦ڵی بە بەراورد بە سییا ٢٠٢١ناڕەزایەتییییان بەرز و بەردەوامە، دەنگییدان بییۆ واندیییدی بییراوەی سییەرۆوایەتی لە سییاڵی 

وەمنر بووە لەو شارانەی وە ناڕەزایەتییان وەم بووە یان نەبووە. بە واتایەوی تیر ئەو شیارانەی لە نێیوان  %٢٢.٦بەتێکڕا 
لە ناڕەزایەتییەوانییدا چییاالونر بییوون، لە ڕووی سیاسییییەوە بێزارتییر بییوون و وەمنییر بەشییدارییان لە  ٢٠٢١بییۆ  ٢٠١٧سییااڵنی 

ردووە. بەم پێیییەیش قەیرانییی نییوێنەرایەتیی سیاسییی، نیشییاندەرێکی زۆر ئاشییکرایە بییۆ هەڵبژاردنەوییانی سییەرۆوایەتیدا ویی
 جیددییەوانی نیشیانە یەوەم  ڕوونکردنەوەی ئەو ناڕەزایەتییانەی وە لە دوای ووژرانی ژینا ئەمینی لەو واڵتەدا ڕوویان داوە.

دا دەبینرێییت. بییۆ نمییوونە، بەهییۆی ٢٠١٩ ڵیسییا پەرلەمییانی یییازدەیەمی خییولی هەڵبژاردنییی دەنگەوییانی لە قەیییرانەیش، ئەم
هەزار  ٩٠٠ملییۆن و  ٣٤بگیاتە  ٢٠١٩هەزار دەنگیدەر، پێشیبینی دەویرا ژمیارەی دەنگەویانی سیاڵی  ٥٦٩بەرزبوونەوەی سااڵنەی 

ملیۆن دەنیگ  ١٠.٤لە دەنگدەرانەوە وەرگیراون، نزیکەی  ٢٠١٩دەنگ. بەاڵم وۆی ئەو دەنگانەی وە لە هەڵبژاردنی پەرلەمانیی 
ملییۆن بیوو  24.5هێندەی الدانە سینانداردەوە(. ویۆی گشینیی دەنگەویانی ئەو هەڵبیژاردنە،  ٥ەمنرە لە بڕی چاوەڕوانکراو )و

 وەمنر لەوەی پێشبینی دەورا. %30وە دەواتە 
 

هەروەهیییا ئەگەر لەسیییەر بنەمیییای گۆڕانکارییەویییانی ویییۆی گشییینیی دەنگەویییانی بەدەسییینهاتووی ئێیییران لە هەڵبژاردنەویییانی 
 ٧٥٠، بەهۆی زیادبوونی ژمارەی دەنگدەرانی خاوەن مافی دەنگیدان، پێشیبینی دەویرا بەتێکیڕا ٢٠٢١یەتیدا پێش ساڵی سەرۆوا

 43.5بگیاتە  ٢٠٢١هەزار دەنگ بۆ وۆی دەنگەوان زیاد بکرێت لە هەر هەڵبژاردنێکدا و، بەم پێییەیش ژمیارەی دەنگەویان لە 

https://farsi.alarabiya.net/views/2022/05/22/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-1396-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1401-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%9F
https://farsi.alarabiya.net/views/2022/05/22/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-1396-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1401-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%9F
https://farsi.alarabiya.net/views/2022/05/22/%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C-1396-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-1401-%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%DB%8C%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%D8%9F
http://penus.krd/index.php/ckb/2018-04-02-19-12-28/item/2053-2022-12-28-07-08-51#_ftnref2
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لە دەنگییدەرانەوە وەرگیییراون،  ٢٠٢١هەڵبژاردنەوییانی سییەرۆوایەتیی  ملیییۆن دەنییگ؛ بەاڵم وییۆی گشیینیی ئەو دەنگییانەی وە لە
ملییۆنە  29، نیزیکەی ٢٠٢١ملیۆن دەنگ وەمنرە لە رێژەی چاوەڕوانکراو و، بەم پێیەیش وۆی گشنیی دەنگەوانی  ١٤.٥نزیکەی 

نگیی سیپی و پیووچەڵ ملییۆن دە ٣.٧وەمنیر لەوەی پێشیبینی دەویرا )لێیرەدا ئەوە جیگە لەوەی وە زییاتر لە  %33وە دەواتە 
وییۆی گشیینیی دەنگەوییانی ئەو هەڵبییژاردنە؛ لە الیەوییی تریشییەوە بەردەوام  %١٣هەبییووە وەوییوو نییاڕەزایەتییەک، وە دەوییاتە

رژێمییی ئێییران بە دەسیینبردن بییۆ ئەنجامەوییان و دەسیینکاریکردنی رێییژەی دەنگییدان لە نەبییوونی چییاودێری سییەربەخۆ و دەرەوییی 
 ەوانی لە هەڵبژاردنەواندا جێگەی بڕوا نەبوونە(.تۆمەتبار دەورێت و هی  وات ئامار

 
ە وە بەهیاوەی بیوو ٢٠٠٥ سیاڵی لە ئێران بۆ ڵمانیا ئه هەناردەوردنی ئاسنی بەرزترین ٢٠٢١ بۆ ١٩٩٠ سااڵنی نێوان لە - (٣)
ملییۆن ییۆرۆ بیووە. پەیوەنیدییە ئابوورییەویانی نێیوان ئێیران و ئەڵمانییا ویاریگەریی گەمارۆویانی لەسیەرە. لە  ٣٧٠ملیار و  ٤

" ناسیییراوە، سیییزاوان وەم JCPOAوە بە " ٢٠١٥، دوا بە دوای ڕێککەوتییینە ئەتیییۆمییەوەی سیییاڵی 2016سیییەرەتای سیییاڵی 
ێک وەلییوپەم بییۆ ئێییران هێشیینا قەدەغەیە و هەنییدێکیان پێویسیینیان بە مییۆڵەتی وییرانەوە. بییێ گومییان هەنییاردەوردنی هەنیید

دا گەورەترین هاوبەشیی بازرگیانیی ئێیران بیوو؛ بە جۆرێیک ٢٠٢١تایبەت هەیە. لەنێو واڵتانی ئەوروپی، ئەڵمانیا لە ساڵی 
دا یەک ٢٠٢١ڵمانیا لە سیاڵی  ئه نزیکەی یەک لەسەر سێی بازرگانیی نێوان ئێران و یەوێنیی ئەوروپا لەگەڵ ئەم واڵتە بوو.

ملیۆن یۆرۆ وااڵی لە ئێرانەوە هیاوردە ویردووە. ویۆی ئیاڵوگۆڕی  ٢٧٤ملیۆن یۆرۆ وااڵی هەناردەی ئێران وردووە و  ٤٤٩ملیار و 
 هەناردەی ئەڵمانییا ٢٠٢١ملیار یۆرۆ بووە. بەپێی ئامارەوان لە ساڵی  ٧٢٣بازرگانیی ئەم واڵتە لەگەڵ ئێران، یەک ملیار و 

 ٢٣٠ملییۆن ییۆرۆ، بەرهەمیی ویمییایی  ٢٧٠ملیۆن یۆرۆ، وەلوپەلی وشینوواڵی  ٢٧٥بۆ ئێران برینی بووە لە ماوینە بە بەهای 
دا ویۆی گشینیی هەنیاردەی ٢٠٢٢ملیۆن یۆرۆ. هەروەها لە ماوەی نیوەی یەوەمیی سیاڵی  ٢٢٨ملیۆن یۆرۆ، بەرهەمی دەرمانسازی 

ملیییۆن ییۆرۆ بییووە و لەم مییاوەیەدا  ٥٥٤ملیییۆن تیۆن بییووە و بەهییای نیزیکەی  ٢٧٢ویااڵی ئێییران بیۆ یەوێنیییی ئەوروپییا نیزیکەی 
واڵت هەنییاردە وییراوە: ئەڵمانیییا، ئیناڵیییا، ڕۆمانیییا و  ٥ی هەنییاردەی وییااڵی ئێییران بییۆ یەوێنیییی ئەوروپییا بییۆ %٧٣نییزیکەی 
 بولگاریا.

 
اویاریی دەروردنیی ، دوای ئەوە هات وە زۆربەی ڕێک راوەوانی مافی مرۆ  داوئەمریکا پێشنیاری وردبوو وە بڕیارە ئەو - (٤)

وۆمییاری ئیسییالمییان لە وۆمیسیییۆنی نەتەوە یەوگرتووەوییان بییۆ ژنییان ئامییادە وییرد. بییۆ نمییوونە، لە مییانگی تشییرینی یەوەمییدا، 
ڕێک راوی چاودێریی نەتەوە یەوگرتووەوان وە ڕێک راوێکیی نیاحکوومییە لە سویسیرا و وەک قیۆڵێکی ڕاوێژویاریی ئەنجیومەنی 

وە یەوگرتووەوییان وییار دەوییات، ڕەشنووسییی بڕیارنییامەیەوی ئامییادە وییرد وە تێیییدا داوای لە ئییابووری و وییۆمەاڵیەتیی نەتە
ئەنجییومەنەوە وییرد وە وۆمییاری ئیسییالمیی ئێییران لە وۆمیسیییۆنی پییێگەی ژنییانی ئەم دامەزراوەیە دەربکرێییت. هەروەهییا مییانگی 

 ئیسییالمیی وۆمییاری دەوردنییی داوای و نووسییی نامەیەویییان وۆمەڵێییک ژنییی نییاودار لە بییواری سیاسییی و وۆمەاڵیەتیییدا ڕابییردوو

https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%B4%D8%AF/a-64096097
https://www.radiofarda.com/a/expulsion-of-the-islamic-republic-of-iran-from-the-un-commission-on-the-status-of-women/32107754.html
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ەوەمەویانی پێشیووی ئەمریکیا، هەروەهیا ی خیانمە بیۆش، لیۆرا ئۆباما، میشێل ولیننۆن، هیالری. ورد وۆمیسیۆنە لەم ئێرانیان
میالنیا جۆڵی، وەزیری دەرەوەی وەنەدا، شیرین عیبیادی، مەاللە یوسیفزای و نیادیە میوراد لەو وەسیایەتییە سیاسیییانە بیوون 

 واژۆیان لەسەر ئەم نامەیە وردووە.  كه
 
(، ئییابووریی ئییۆنالین، ئییابووریی نییوێ، ئییابووریی وێییب و ئییابووریی Digital Economyئییابووریی دیجینییاڵی ) - (٥)

ئیننەرنێت تێکەڵ بە ئابووریی تەقلیدی بووە؛ ئابوورییەک لەسەر بنەمای تەونەلۆژییای وۆمپییوتەری دیجینیاڵی وەویو واقعیی 
واقعی مەجازی، بلۆوچەین و دراوی دیجیناڵی، مۆدێلکردنی سێڕەهەندی، زیرەویی دەسینکرد، مرۆڤیی دیجینیاڵی و،  زیادوراو و

وە جیهانی بردووە بۆ سەردەمی نیوێی مینیاڤێرس لە ڕێیگەی بازاڕەویانی بنەمیای ئیننەرنێینەوە. لە ئێیران  IoEهەروەها ئەو 
. %٧.٢ریی دیجیناڵی لە بەرهەمی ناوخۆییدا گەیشنووەتە نیزیکەی لەگەڵ فراوانبوونی ئیکۆسیسنەمی سنارتا ، پشکی ئابوو

هێنیدە خێراتیر  ٢.٥ساڵی ڕابردوودا  ١٥ی تێ پەڕاندووە. ئابووریی دیجیناڵی لە ماوەی %٣٠ئەم ڕێژەیە لە هەندێک واڵتدا 
ەک هەر ژییانێکی ی واڵتانی جیهانی گەشەی وردووە. پچڕانیی ئیننەرنێیت و فلنەروردنیی فەزای مەجیازی نGDPلە بەرهەمی 

سادە و چاالوییەوانی ڕۆژانە و بەتایبەت پەیوەندییە وۆمەاڵیەتییەوانی پەک خسنووە، بەڵکیوو زییانێکی زۆری بە ئیابووریی 
واڵت و سووڕی بەرهەمهێنیانی واڵت گەیانیدووە. ئەمیڕۆ ئیننەرنێیت بیووەتە ئیامرازێکی سیەرەوی بیۆ بازرگیانی، وەک وارەبیا و 

، ژمیارەی ملییۆن وەسیی تێیدایە ٨٥ئێیران وە  اسیننەوە و ژێرخیانی گەشیەپێدانی سیەرەتاییی تیر. لەگاز، ئاو، ڕێگاوبان و گو
مەاڵیەتییەویییان و لەسیییەدیان لە تیییۆڕە وۆ ٥٥ملییییۆن وەسیییی تیییێ پەڕانیییدووە و زییییاتر لە  ٧٢بەویییارهێنەرانی ئیننەرنێیییت 

میلییییۆن  ٤٨لەسیییەد گەشیییەی ویییردووە. ئینسیییناگرام بە  ١٠نیییزیکەی  ٢٠٢١نامەبەرەوانیییدا چیییاالون، وە بە بەراورد بە سیییاڵی 
ملیییۆن بەوییارهێنەر، بەناوبییانگنرین تییۆڕی وییۆمەاڵیەتی و نامەنییاردنن لە ئێییران؛  ٥٢بەوییارهێنەر و وەتسییئە  بە نییزیکەی 

بەویارهێنەرە لە سۆشییام مییدیادا بنەمیای زۆرێیک   ێنەری ئێرانیی هەیە. بوونی ئەم ژمیارهملیۆن بەواره ٥٠هەروەها تێلێگرام 
لە وارلێکی ئابووری و وۆمەاڵیەتی، بەتایبەتی بازرگانی و بازرگانی لە فەزای مەجازیدا دابین ویردووە. بەپێیی ئامارەویانی 

سیینا زیانەوییانی پچڕانیی ئیننەرنێییت لە ئێییران بە نێنبلیۆوس )رێک راوێکییی نیاحکوومیی چییاودێری ئیننەرنێییت لە جیهانیدا(، ئێ
 ملیۆن دۆالر لە ڕۆژێکدا( مەزەندە دەورێت. ٣٦هەزار دۆالر لە واتژمێرێکدا )نزیکەی  ٥٠٠نزیکەی یەک ملیۆن و 

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵپەڕی پێنووس 

 
 
  

https://www.khabaronline.ir/news/1688187/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A2%D9%81%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87
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 مندااڵنی کار و ڕژیمی منداڵکوژی کۆماری ئیسالمی
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

  
ی “گرنگیی ژییان ”مانگ و نیوی بەردەوام بوونییدا، ٣دەسنی پێکرد، لە ماوەی  "ئازادی ژیان. ژن." بەدروشمی وە شۆڕشی ئێران

هەر ئەو ژییانەی  شیاندا.دا وە حکومەتی ئیسالمی پەرپێدەریەتی، بەچەشنێکی ڕوون و بەرچیاو نی“مەرگ ”لە بەرانبەر گرنگی
منییدااڵن زیییاتر لە هەموشیینێک لەگەڵ ڕەنییە و ئییازاری  وە لە زیییاتر لە حەفنییا لەسییەدی خەڵکییی ئێییران دریییو و زەوت وییراوە.

سەرچاوەگرتوو لە هەژاری، بێکاری، گرانی، بێ مەسکەنی، گیرۆدەبوونی وەسوواریان بە مادەی هۆشبەر و توندوتیژی لەسیەر 
 شەقامدا بەرەوڕوون.

 
ەپێیییی ئامیییاری حکیییومەتی، زییییاتر لە نییییوەی جەمعیەتیییی ئێیییران لە هەژاری بەتەواوەتییییدا دەژیییین و توانیییایی دابینکردنیییی ب

واری وەمەرشکێن، نزم بوونی لە ڕادەبەدەری نرخی دراوی واڵت، نەبیوونی  پێداویسنیە سەرەتاییەوانی ژیانی خۆیانیان نییە.
ی و دەرمانی بوونەتە هۆواری ئەوەی وە مندااڵنێکی زییاتر ناچیاربن دەسیت خزمەتگوزاری وۆمەاڵیەتی لەوانە بیمەوانی بێکار

ئەم منداڵ و تازەالوانە وە توانایی درێژەدان بە خوێندنیان نییە، بە ناچاری بیۆ دابینکردنیی ویۆمەک  لە خوێندن هەڵبگرن.
ان هیی  بەهیایەوی نیییە و حیکەمەت لە واڵتێکدا وە گییان و ژییانی ئینسی هەزینەی بنەماڵەوانیان دەچنە نێو بازاڕی وارەوە.

منداڵ دەووژێت، گەلێک منداڵی لە ڕیزی مەحکومانی بە ئێعدامدا ڕاگرتوە، منیدااڵن لەسیەر  ٦٠رۆژدا زیاتر لە  ١٠٠لە ماوەی 
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شەقام بریندار یان لە زینداندا ئەشکەنجە ئەوات، دیارە لەژێر حاومیەتی وەها ڕژیمێکدا منیدااڵنی ویار خیاوەنی هیی  جیۆرە 
 کی ئینسانی نابن.مافێ
 

وۆماری ئیسالمی وە بە سەدان هەزار منداڵی ناچار بە ویار ویردە و قیاتڵی گەلێیک منداڵیشیە، نیابێ لە هیی  وۆڕوویۆمەڵێکی 
 جیهانی دیفاع لە مافی مندااڵندا ئامادە بێت.

 
افەوییانی ژنییان لە پێوسییینە هەر ئەو جییۆرەی وە بەخییاتر پێشییێلکردنی مافەوییانی مییرۆ  حکییومەتی ئیسییالمی لە وۆموسیییۆنی م

ڕێک ییراوی نەتەوە یەوگرتوەوییان دەروییرا، لە سییەرجەم ناوەنیید و وۆبوونەوەوییانی پەیوەسییت بە مافەوییانی منییدااڵنیش وەردەر 
 بندرێت.

 
ڕیفاه و ئەمنیەتی مندااڵن پێناسەی سیەرەوی هەڵسیەنگاندنی هەمیوو حکیومەت و نیزامێکیی سیاسییە و حکیومەتی ئیسیالمی لە 

لە چوارمییانگی ڕابییردودا  یەوە نییا مرۆڤییانەترین سیاسییەتەوانی بەرانییبەر بە منییدااڵن گرتییۆتەبەر.سییەرەتای هییاتنە سییەروار
 مندااڵنی وار بەرەوڕووی توندتیژی زیاتر بوونەتەوە و ئەو داهەتە وەمەش وە بوویان تا هاتوە وەمووەمنر بۆتەوە.

 
ارهێنانیییان وەک سییەربازمنداڵ لە شییەڕەواندا، نییاردنی منییدااڵن بییۆ نێییو مەیییدانەوانی مییین لە شییەڕی ئێییران و عێڕاقییدا، بەو

وەڵییک وەرگییرتن لە منییدااڵن لە عەزاداریەوانییدا و خوێنییاوی وردنییی جەسیینەیان بە قەمییمە و زنجیییر، وەڵییک وەرگییرتن لە 
مندااڵنی بەسیجی بۆ سەرووتی خەڵک، بە گشنی لە زومەڕەی جەنایەتە لەبیرنەوراوەوانی وۆماری ئیسالمین لەدژی منیدااڵن، 

 گشنی چەمک و مەفهومی جەنایەت دژبە مرۆڤایەتی بە خۆیانەوە دەگرن.وە بە
 

روخییانی وۆمییاری ئیسییالمی سییەرەتایەک دەبێییت بییۆ دەسیینەبەربوونی  جێگییای منییدااڵن لە مدەرەسییە و گۆڕەپانەوییانی یییارییە.
واتە  زەحمەتکێشیەوان. مافەوانی مندااڵن، بۆ دابینبوونی ئەمنیەت، ئاموزش و ئارامش بۆ بەملیۆن منداڵ لە چیینە ورێکیار و

بییۆ گەیشیینن بە نیزامێییک وە تێیییدا منییدااڵنی وییار بییوونی نەبێییت و هەمییوو منییدااڵنی ئێییران لە ئییارامی و ئەمنیەتییدا پەرە بە 
 گەشەدان بە تواناییەوانیان بدەن.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٢٨ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ساینی پەیام 
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 دەسکەوتەکانی شۆڕشەکە لە سەد رۆژەی شۆڕشی ژینادا: دەرهاویشتە و
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 ئارام رەفعەت

 
سەد رۆژ بەسەر جواڵنەوەی ئازادی وازی رۆژهەاڵت و گەالنی ئێراندا تێپەڕی. پرسیارە جدییەوە ئەوەیە، ئایا دەرهاویشینە و 

ک بییۆ ئەم دەسییکەوتەوانی ئەم جییواڵنەوە ئییازادی وازییە، وە بە شۆڕشییی ژینییاش ناسییراوە، چییین؟ بییۆ گەڕان بەدوای وەاڵمێیی
پرسیییارە پێویسیینیمان بە پێییوەرێکە. پێییوەر لێییرەدا ئییاڵۆز و نارۆشیینە، بەتییایبەت چەمکییی دەسییکەوت تییا رادەیەوییی زۆر هەم 
مینافۆریکە و هەم مەجیازی. گرفنێیک وەبەرەورووی دەبیینەوە ئەوەیە ئاییا چیی بکیرێنە پێیوانەی دەسیکەوتی شیۆڕش، گیۆڕینی 

  ەیەوەوە؟ رژێم یان دیمووراسی؟ یان هەردوووییان ب

 
ئەگەر گییۆڕینی رژێییم بکییرێنە تەنیییا پێییوەری دەسییکەوت، ئەوا وۆمییاری ئیسییالمی هێشیینا هەر لەسییەر پێییی خییۆیەتی و ناورێییت 

 دیسییان پێییوەر، بکەییینە دیمووراتیزەبییوونیش ئەگەر خییۆ. بکەییین ئییازادی وازییە جییواڵنەوە ئەو سییەروەوتنی لەسییەر قسییەیەک 
بیییر لە پاننییاییەک بییۆ  سییاڵییەدا ٤٣ تەمەن مەزهەبییییە و تۆتالینییار رژێییمە ئەم لەسییای دەورێییت وەئایییا ئەوەیە پرسیییارەوە

دیمووراسی بکەینەوە. گرفنەوە ئیاڵۆزتر دەبێیت ئەگەر ئەزمیوونی دەییان شیۆڕش و لەوانەش هەمیان ئەو شۆڕشیەی وە وۆمیاری 
ە و هەم شۆڕشی گەالنیی ئێیران هەم شۆڕشێکی راسنەقین ١٩٧٩دا هێنایە سەر وار، ب ەینە پێشچاو. شۆڕشی ١٩٧٩ئیسالمی لە 

و هەم لەپێناو دیمووراسییەت و وۆتیایی هێنیان بە دیکنیاتۆرییەتی رژێیمە گەنیدەڵەوەی شیا بیوو. بەاڵم گیۆڕینی رژێمیی شیا، 
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نەک هەر دیمووراسی بۆ گەالنی ئێران نەهێنا، بەڵکو گەالنی ئێیران زۆرێیک لەمیافە دیمووراسیی و مەدەنییەوانیییان لەدەسیت 
ی جەنگێکی ماڵوێرانکەری هەشت ساڵەشی بەدوای خۆدا هێنا. جیگە لەوە، بیۆ زۆرێیک لە ئێرانییەویان رژێمیی چوو، جگە لەوە

 وۆماری ئیسالمی لەهی شا، تۆتالینارتر و سەرووتگەرتر و تەنانەت گەندەڵنریشە.
 

زمی روخییانی رژێییم و وەوابێییت ێ بکەییینە پێییوانە؟ ئییێمە پێویسیینیمان بە وێشییانی تییابلۆیەوی تییازەیە تییا لەدەرەوەی ئایییدیالی
پەزاڵنەدا بگەڕێییێن بییۆ وێشییانی تییابلۆوە بەجۆرێییک وێنەیەوییی دروسیینر و راسیینەقینەتری  وردە ئەو بەدوای  دیمووراسییییەتدا،

 دەرهاویشنە و دەسکەوتەوانی شۆڕشی ژینا ب ەینە بەرچاو.
 

نارەزایەتییەویانی ژینیا، شیۆڕش و  پارچە پەزڵێکی ئەو تابلۆیە، ئەو درزەیە وە لەدیواری ترسدا درووست بووە. شیۆڕش ییان
نییییارەزایەتی سەراسییییەری بییییوون. بە هەزران وەس، هەر لە ووردسیییینان و بەلوجسیییینانەوە تییییا دەگییییاتە شییییارە فارنشییییین و 
ئازەرنشینەوانەوە بە شێوە و ئاسنی جۆراوجۆر دژی وۆماری ئیسالمی وەسنانەوە. تەنانەت تیاران و قیوم و مەشیهەد، ئەو سیێ 

ووییەوە، بە قەاڵی پشنیوانی وۆماری ئیسالمی هەژمار دەورێن شاهیدی نیارەزایەتی فروانیی جەمیاوەری شارەی وە لەرووی مێژ
بیییوون. لەوەش گرنگنیییر، زۆریییینەی هەرە زۆری خەڵکیییی نیییارازی، بە ناسییینامە و روخسیییاری خۆییییانەوە لە مەیدانیییدا بیییوون. 

و بارەگاویانی وۆمیاری ئیسیالمییان داوە، بەڵکییو  ئیازادی وازانی ئێیران بە ئاشیکرا و بیێ سیڵەمینەوە نەک هەر پەالمیاری بینکە
 ٤٣سناتۆ و سیمبۆلە پیرۆزەوانی ئەو رژێمەیان روخاندووە یان سوتاندووە. جگە لەوە، رەنگە بۆ یەوەم جار بێت لە مێژووی 
مەش سییاڵەی حییوومڕانی وۆمییاری ئیسییالمیدا، وە جەمییاوەری نییارازی پەالمییاری هێییزە ئەمنییەوییانی وۆمییاری ئیسییالمی بییدەن. ئە

ئامییاژەیە بییۆ پەیییدابوونی درزێکییی گەورە لە دیییواری تییرس، درزێییک وە زادە و دەسییکەوتی شۆڕشییی ژینییا بییوو. درزێییک هێنییدە 
وەس لە خەڵکی نیارازی رۆژهەاڵت و ئێیران دییوار و  ٥٠٠فراوانە وە سەرەرای بەوارهێنانی زەبر و زەنگ و ووشننی زیاتر لە 

یەک فراوان وردووە وە چینر رژێم ناتوانێت نە وەک جیاران پەنیا بیۆ ئاییدیۆلۆژیا وەلێنی نێوان دەسەاڵت و جەماوەری بەرادە
بەرێت وە نە وەک جارانیش بەزەبر و زەنگ وۆمەڵگا سیەرووت بکیات. ئەمەش لەخۆییدا دەسیکەوتێکی بەرچیاوی ئەم شیۆڕش و 

 نارەزایەتییانەیە.
 

لە سییەرەتای ئەم مییانگەدا میییدیا نێودەوڵەتییەوییان پەزلێکییی تییری تییابلۆوە سییناتۆی "پۆلیسییی رەوشییت"ی وۆمییاری ئیسییالمییە. 
بانگەشییەیەوی مییحەمەد جەعییفەر مییوننەزەری، داواوییاری گشیینی وۆمییاری ئیسییالمی، راگەیانیید وە دەزگییای پۆسلیسییی رەوشییت 
هەڵوەشێنراوەتەوە. هەرچەندە چاودێران گومانیییان لەهەڵوەشیاندنەوەی ئەم دەزگیایە هەیە، بەاڵم ئەگەر خیودی بانگەشیەوە 

ساردوردنەوە و بەالرێیدابردنی خەڵکیی ئیازادی خیوازیش بێیت، هێشینا وروژانیدنی ئەو باسیە لەسیەر زاری داواویاری گشینی بۆ 
ئێران پاشەوەشەیەوی گەورەی ئەو رژێمەیە و هەنگیاوێکی جیدییە بەئاراسینەی بەرتەسیک ویردنەوەی ویۆننرۆڵی رژێیم بەسیەر 
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ی ڕووخسییار دیییارترین ئێرانییەوییانیش، بییۆ و رۆژهەاڵت گەلییی لە زۆرێییک بییۆ جومگەوییانی ژیییان لە ئێرانییدا. ئەو دەزگییایە،
سیییەرووتکردنی ژنیییانە. بیییۆیە هێنیییانە سیییەر مێیییزی ئەو پرسیییە بەمانیییای سازشیییکردنی وۆمیییاری ئیسیییالمییە و نەک هەر لە 
سەرسییەخننرین ئامرازەوییانی سیییەرووتکردنی ئییازادی وازان و نەک هەر لەسیییەر یەوێییک لە پایەویییانی مییانەوەی ئەو رژێیییمە، 

ڵکوجۆریک لەدەسینەبەربوونی غیرور و بیاوەڕبەخۆبوونی پایەدارەویانی وۆمیاری ئیسالمیشیە. ئەم سیازش و دەسینەبەربوونەی بە
سیییەرانی وۆمیییاری ئیسیییالمی، دۆخێکیییی تیییازەیە و ئامیییاژەیەوە بیییۆ هاوسیییەنگییەوی تیییازە لەبەرژەوەنیییدی گەلیییی رۆژهەاڵت و 

 انی ئەو جواڵنەوە نارەزایەتییە.ئازادی وازانی ئێران و سەرەنجام یەویکیشە لە دەسکەوتەو
 

پەزڵێکی تیری ئەم تیابلۆیەیە وە دەتیوانین بیکەیینە پێیوانەی سیەروەوتن و شکسینی شۆڕشیی ژینیا، سیناتۆی گەلیی ویوردە لە 
رۆژی رابییردوودا بەدەسیینی هێنییاوە  ١٠٠پییێش و دوای شۆڕشییەوە. زێییدەرۆیی نییییە ئەگەر بڵێییین ئەوەی ئەم شەڕشییە لەمییاوەی 

ساڵی رابردوودا بەدەسنی بێنێت. دەسکەوتی ئەم شۆڕشە بیۆ گەلیی ویورد هەر  ١٠٠ وازی وورد نەینوانیوە لە جواڵنەوەی رزگاری
سوتاندن و لێدانی بارەگا و سەننەرە سەرووتکارەوانی دەوڵەتی داگیروەر نییە لە ووردسنان، هەرچەنید ئەم دەسیکەوتە وەم 

وا بێییینە پێشیییەوە. بەڵکییییو دەسیییکەوتەوانی ئەم شییییۆڕش و نیییییە ویەوەم جیییارە بەم فییییراوانییە لە رۆژهەاڵت دۆخێکیییی ئییییا
نارەزایەتیییییانە هەمەرەنیییگ و فیییراوانن. یەوێیییک لە سیییەرەوینرین دەسیییکەوتەوانی ئەم شۆڕشیییە یەوێنیییی نەتەوەییییی ویییوردە. 
یەوێنییەک وە هی  ویام لە هێیز و جواڵنەوەویانی پێشیوو نەییاننوانیبوو بەدەسینی بێینن. لە رۆژهەاڵتیدا چیوار ناوەنید، ییان 

ەرێم، وەک ئەمری واقیی  هەن، وە بیرینین لەبیاووری رۆژهەاڵت، وە هەرێمێکیی ورمیانجی ئیاخێون، موورییان و ئەردەاڵن و ه
ورماشان )باشوری رۆژهەاڵت(. تا ئێسنا سەرجەم شۆڕش و جواڵنەوە و حیزبەوان مۆروێکی موورییانییان هەبیووە و النیی وەم 

ۆمیاری مەهابیاد تیوانی وۆمیاری سێبەشیەوەی تیر، واتە بیاووری رۆژهەاڵت و دوای جواڵنەوەوەی سمکۆی شکاک، تا ئێسنا نە و
ئەردەاڵن و باشوری رۆژهەاڵت بێت، وە نە جواڵنەوە شۆڕشتێڕییەوەی سیااڵنی هەشیناوانی سیەدەی رابیردوو. شۆڕشیی ژینیا ئەم 

تا سینە و ورماشیان و ئییالم، بەربەسنە ناوچەگەرێنییە دەسکردەی نێوان چوار هەرێمەوەی تێکشکاند و هەر لەماوۆ و ورمێوە 
هەر هەموویان لەدەوری ژن یان ئازادیدا وۆبیوونەوە و بەویردەوەش هاوپشینی یەونیری بیوون. لە سیەد رۆژی رابیردوودا دەییان 
جییار بینیومییانە، واتێییک فشییار لەسییەر شییارێکی ئەم هەرێییمە بووبێییت و وۆمییاری ئیسییالمی ویسیینبێنی دەسییت بییۆ سییەرووت و 

ارۆچکەوانی هەرێمەوییانی تییریش هییاتوونە مەیییدان بییۆ وەمکییردنەوەی ئەو فشییارە و رێگییری لە خییوێنرێژی بکییات، شییار و شیی
سەرووتکاری و خوێنرێژی. ئەم هاوپشنی و هاودەنگییە، ئەگەر ناوێکی لێبنرێت ئەوا یەوێنی نەتەوەیییە و ئەمەش بیۆ گەلیی 

 رۆژهەاڵت و سەرجەم نەتەوەی وورد یەوێکە لەگەورەترین دەسکەوتەوان.
 

 ی تری ئەم جواڵنەوە نارەزایەتییە دەروەوتنی هێڵێکی جیاوازبوو لە خەباتی ژنانی رۆژهەاڵت. شۆڕشی ژینا و پەزلێک



١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

36 
 

شیعاری ژن ژیان ئازادی شۆڕشی فیمینیزمیی ووردبیوو. فیمینیزمێیک جییاواز و رەسیەننر و وردەییی تیر و بیااڵتر لە فیمینیزمیی 
یەی وە تەنها ژنانی چینی ناوەنید و نیوخبەی وۆمەڵگیا رادەوێشیێت و ئەوروپی. هەروەک ژیژک دەڵێت ئەو فیمینیزمە ئەوروپی

جێگایەوی نە بۆ ژنانی چینە نەخوێنیدەوار و هەژارەویان وە نە بیۆ پییاوانی وۆمەڵگیا تێیدا نیابێنەوە. بەاڵم، بەگیوتەی ئەو، 
نە زادەی فەنیید و فیمینیزمێییک وە شەڕشییی ژینییا وییردییە ورۆوییی شۆڕشییێک فیمینیزمێکییی خۆرسییک و رەسییەنە، نەدەسیینکردە و 

پشنگیری ئەم رێک راو یان ئەو رێک یراوی جیهیانییەیە. بەپیێچەوانەوە، ئەم شۆڕشیە سروشیت فیمینییزمییە، هەر لەسیەر زاری 
ئەو هی ئەقڵ و رۆ  و مێژووی ووردە. یەوێک لە پێوانەی دەسیکەوت ییان شکسینی هەر شیۆڕش و جیواڵنەوەیەک ئەوەیە پیێش 

ا لەووێیت. ئەوەی لەرۆژهەاڵت روویدا و ئەو جواڵنەوەیەی وە رەنگیدانەوەی ژنیانی سیەالر دەسپێک لەووێ وەسنابوویت و ئێسن
و سەربەرز و شکۆمەندی ووردسنانە خەریکە ببێنە مۆدێک نەک هەر بۆ گەالنی ئێران بەڵکو ژیژک وتەنیی، ببێینە وانەیەک و 

 مۆدێلێکی بااڵ بۆ سەرجەم ژنانی دونیا.
 

ەینەوە لەشییێوەی تابلۆیەوییدا بیییان ەینە سییەریەک ئەوا مییرۆ  بەجییورئەتەوە دەتوانێییت ئەگەر ئەم پەزاڵنەی سییەرەوە وییۆبک
دەسکەوت و گۆڕانکاری گەورە بۆ شۆڕشی ژینا وێنا بکات. ئەگیر شیۆڕش بەمانیای گۆڕانکیاری ریشیەیی و دیمووراسییش بەمانیای 

ەورەی هەبییووە. لەم قۆنییاغە لە هێنییانی دەنگییی بەشییە مەحییروم و بێبەشییەوەی وۆمەڵگییا بێییت ئەوا شۆڕشییی ژینییا دەسییکەوتی گ
پاشەوشییەی مییۆدێرنەتە و دیمووراسییییەت و الوازی هەسیینی نەتەوەیییی لەنییاو وییوردا وهەڵکشییانی مەددی تونییدڕەوی دژە ژن لە 
نییاوچەوەدا، ئییێمە شییاهیدی گۆڕانکییارین بە ئاراسیینەیەوی پییێچەوانەدا. گۆڕانکییارییەک ئەگەر ئەنجییامەوەی روخییانی وۆمییاری 

، هییی  لەوە ناگۆڕێییت وە سییەرەوینرین سییەنگەر و ووانییوی تونییدرەوی و وۆنەپییارێزی هێنییاوەتە لەرزە، ئیسییالمی بێییت یییان نییا
ئەمەش بۆ خۆی رۆ  و جەوهەری هەمیوو شۆڕشیێکی راسینەقینەیە و ئەمەش دەسیکەوتە مەزنەوەیە. جیگە لەوە، شۆڕشیی ژینیا 

وتۆتەوە و مۆدێلی ژن ژیان ئیازادی ویوردی نەک هاوپشنی و یەوێنییەوی نەتەوەیی وەم وێنەی لە رۆژهەاڵتی ووردسنانی لێکە
 هەر بۆتە مۆدێلێک بۆ گەالنی ئێران، بەڵکو بۆ زۆرێک لە ئازادی وازانی جیهانیش.

 
 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٣١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵپەڕی هاواڵتی 
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 انە ژیانەئەوەی کە خەڵک نی
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 سایتی پەیام

 
وە بە ملیییۆن وەس لە خەڵکییی وەگیانهییاتو لە دەسییت وۆمییاری ئیسییالمی هییاواری ” ژن. ژیییان. ئییازادی” لێکییدانەوەی دروشییمی:

دەوەن، نیشییانەی نەبییوونی ژیییانێکە وە وەرامەت و شییکۆی ئینسییانی تێییدا پییارێزراو بێییت. هەر وەک ئەوەی وە لەم دروشییمەدا 
ن نیشییانەی بییوون و حییوزوری ئاپاڕتایییدێکی جنسیییەتی و هەاڵواردنییی نیهییادینە بییووە لەدژی ژنییان. هەر ئەو بییوونی وشییەی ژ

جییۆرەی وە دروشییمی ئییازادی بەڵییگەی بییوونی خەفەقییانێکی مەزهەبییییە و ئامییاژە بە حییاومیەتی ڕژیمییێکە وە دژایەتییی زاتیییی 
 .گیدا هەیەلەگەڵ هەموو چەشنە ئازادیەوی فەردی، سیاسی، وۆمەاڵیەتی و فەرهەن

 

لەم دروشمەدا، هاواری خەڵکێکە وە لە سەدەی بیست و یەوەمدا و وێڕای بوونی دنییایەک لە سیەرچاوەی ” ژیان” بەاڵم واژەی
   .سروشنی و هێزی داهێنەری ئینسانی، زۆربەیان تەنانەت خاوەنی نزمنرین ئیسنانداردەوانی ژیانێکی نۆڕماڵ و ئاسایی نین

 

ژییییانێکی نۆڕمیییاڵ و ئاسیییایی هەبیییوونی مەسیییکەنی گونجیییاو، دەسیییت ڕاگەیشییینن بە دووییینەر و  سیییەرەتایی تیییرین پێوانەویییانی
خزمەتگیییوزاری دەرمیییانی، ئاموزشیییی بەخیییۆڕایی لە هەمیییوو ئاسییینەواندا، هەبیییوونی حەقدەسییینی گونیییاجو بیییۆ دابیییین وردنیییی 

 ەرمانی و بێکاری، هەبوونی پێداویسنیەوانی ژیانێکی ئینسانی لەگەڵ خۆراوی گونجاو، ئاو و هەوای سالم و پاک، بیمەی د
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 .ئیمکاناتی تەفریحی و ئاسایش، ئەمنیەت و بەهرەمەند بوون لە مافە سەرەتاییە تاوەوەسی و وۆمەاڵیەتیەوانە
 

بە پشییت بەسیینن بەو ئامییارە حکومەتیییانەی وە لەگەڵ ڕاسیینیە وۆمااڵیەتیەوییان گەلێییک جیییاوازن، زیییاتر لە نیییوەی خەڵکییی 
ا دەژین. حەوت دەهەوی خوارەوەی وۆمەڵگە توانایی دابین وردنی النیکەمیی پێداویسینیەوانی وۆمەڵ لە هەژاری بە تەواوەتید

زەروری ژیانی خۆیانیان نییە. تەرجمەی ئەم هەژاریە بە تەواوەتیە، بۆ پێناسیەی ژییان، واتە خەڵیک مەسیکەنی گونجاوییان 
ئەوەی بیییمەی دەرمانیییان نییییە و هەزییینەی  نییییە، و یییان بییێ مەسییکەن و وییارتۆن خەون. سییاڵمەتیان لە مەترسیییدایە، لەبەر

دەرمان، دوونور و نەخۆش انە بۆ ئەوان زۆر قورسیە و منیداڵەوانیان بە ناچیار لە نێوەڕێیدا دەسیت لە خوێنیدن هەڵیدەگرن و 
   .ڕەوانەی بازاڕی بێ ڕەحمی وار دەبن، واتە پەرەسەندنی خەسارە پڕ ئازارە وۆمەاڵیەتیەوان

 

ییە، لە خواردنی میوەی تازە، گوشت و ماسی بێبەشن، لە ئاوامدا سیسنمی بەرگری جەسینەیان خەڵکێک وە خوراوی باشیان ن
   .لە بەرانبەر نەخۆشیەواندا الواز دەبێت. مندااڵن و ژنانی دوگیانیش النیکەمی وینامینی پێویسنیان پێدەگات

 

ە سیاسیییەتە وۆنەپەرسییینانە و نیییا پیسیییبوونی ئیییاو و هەوا، ئەو قەییییرانە ژینگەیییییانەی وە بەشیییێکیان سیییەرچاوە گرتیییوو ل
زانسیینیەوانی حاومییانی ئیسییالمیەوە سییەرچاوەیان گرتییوە بییوونەتە مەترسییی جیییدی لەسییەر سییاڵمەتی خەڵییک. دامەزرانییدنی 
ناوەنییدەوانی پارازیییت بییۆ لە وییار خسییننی ڕاگەیەنەرەوییانی دەرەوەی سیینور لە گەڕەوەوییان، بییوونەتە هۆوییاری بییاڵو بییوونەوەی 

   .وانە سەرەتاننەخۆشی جۆراو جۆر و لە
بێکاری و نەبوونی بیمەی بێکاری واتە داسەپاندنی هەژاریەوی بەریین بەسیەر خەڵکیدا و هەژار وردنیی ئاگاهیانە تیا خەڵیک 

   .واتی پێویسنی بۆ بیروردنەوە لە ژیانێکی شیاوی ئینسانی ئەمڕۆی نەبێت
 

انی ئیسییالمیەوە، داسییەپاندنی یاسییای لەگەڵ گشییت ئەمییانەدا، سییووایەتی وردنییی سیاسیینماتیک بە خەڵییک لە الیەن حاومیی
وۆنەپەرسیینانە و سییەدە ناوەڕاسیینیەوان، گەنییدەڵی و تییااڵنچێنی نجییومی ئاخونییدەوان و فەرمانییدە نیزامییی و سیاسیییەوان، 

  .گوشارێکی دەروونی قورسە بۆسەر خەڵک
 

وۆمیاری ئیسیالمی، دابیین و ، دا واتە ڕوخانیدنی ”ژن. ژییان. ئیازادی” بە وورتی وشەی ژیان لە دروشیمی جیوان و پیڕ واتیای:
 .زەمانەت ورانی ژیانێکی ئینسانی شیاوی دنیای ئەمڕۆ بۆ خەڵکی ئێران

 

 ٢٠٢٢ی دێسەمبەری ٣١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ساینی پەیام 
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 هاوواڵتیی کورد لە درێژەی ڕاپەڕینی سەرتاسەریدا ١٢١کوردپا؛ گیانلەدەستدانی 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
زانیاری و لێکۆڵینەوەوانی ووردپا باس لەوە دەوەن وە لە ویاتی دەسیپێکردنی ڕاپەڕینیی سەرتاسیەری دژی وۆمیاری ئیسیالمی  

ڕۆژی  ١٠٦ەرتاسییەرییەدا، لە مییاوەی مەهسییا ئەمینییی و لە درێییژەی ئەم ڕاپەڕییینە س - دوابەدوای قەتڵییی حکییوومەتیی ژینییا
 .وەس لەالیەن هێزە سەرووتکەرەوانی وۆماری ئیسالمییەوە گیانیان لەدەست داوە ١٢١ڕابردوودا، تەنیا لە ووردسنان 

 
ی بەفرانبییار لەخییۆ دەگرێییت وە لەالیەن ووردپییاوە وییۆ وییراوەتەوە. هەر لەمبییارەوە وۆمەڵێییک ١١ئەم ئامییارە هەتییا ڕێکەوتییی 

   .وردپا گەیشنووە وە بەدواداچوونەوان بۆ دڵنیابوون لە ڕاسنی و دروسنییان لەالیەن ووردپاوە درێژەی هەیەزانیاری بە و
 

 بەپێی ئەم ئامارە؛
 

 .ڕۆژدا گیانیان لەدەست داوە ١٠٦وەس لە هاوواڵتییانی ووردسنان لە ماوەی  ١٢١ -
 .ساڵ بووە ١٨وەسیان تەمەنیان وەمنر لە  ١٢ -
 .داوان ژن بوونوەس لە گیانلەسن ٥ -

 ؛لەم ئامارەدا
 .نەسرین قادری -١
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 .سارینا ساعدی -٢
  .حەمید گوڵی -٣
 .ئومید حوسێنی -٤
 .سامان ڕەحمانی -٥
   .عەلیڕەزا وەریمی -٦
 

 .بە هۆی لێدانی باتۆم لەالیەن هێزە سەرووتکەرەوانەوە گیانیان لەدەست داوە
 
  .ڕامین فاتحی -١
 .ئیسماعیل دزوار -٢
   .ێنیئومید حوس -٣
  .هێمن ئامان -٤
 .شادمان ئەحمەدی -٥
  .پوور ڕەسووڵ محەممەد حاجی -٦

  .شەهریار عادڵی
 شایانی ئاماژەیە وە بەهۆی ئەشکەنجەوە گیانیان لەدەست داوە؛ دوای دەسبەسەروران لە شوێنێکی نادیار، 

  نەسرین قادری -١
 .محەممەد لوتفوڵاڵهی لە واتی دەسبەسەروراندا ووژراون -٢
 
   ؛رینەی ئەم هاوواڵتییانە بە فیشەوی جەنگی ووژراون؛ دەروەوتووە وەزۆ
 
   .وۆمار دەرویشی -١
 .مۆئمێن زەندوەریمی -٢
 .وەندیش بە فیشەوی ساچمەیی ووژراون ڕێباز ساڵحی -٣
 
 گیانلەدەسنداو،  ١٤ی خەرمانان، بە ٣٠ڕۆژی  -
 گیانلەدەسنداو  ١٢ی خەزەڵوەر بە ٥و  ٤ڕۆژەوانی  -
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 .گیانلەدەسنداو، لەو ڕۆژانەن وە زیاترین ڕێژەی قەتڵی حکوومەتی تێیاندا ڕووی داوە ٤٤ی خەزەڵوەر بە ٣٠تا  ٢٤ -
 

 ئاماری گیانلەدەستداوان بەپێی پارێزگاکان؛

 
 (٣، بانە ٢، مەریوان ٣، وامیاران ٥، سەقز ٣، دێوالن ٥، دیواندەرە ١٩)سنە  ٤٠ کوردستان؛

 (١، تیکای ١، سەردەشت ١٤، مەهاباد ١٨، بۆوان ٤ ، شنۆ٧، پیرانشار ٤)ورمێ  ٤٩ ورمێ؛
، وەنگیاوەر ١، سەرپێڵ ١، گیەاڵن ١، سەالسی باوەجانی ٣، شاباد ٣، قەسری شیرین ٦، ورماشان ٨) جوانڕۆ  ٢٩ کرماشان؛

 .هاوواڵتیی خەڵکی سونووڕ لە وەرەز و قەرچەک و قەزوین گیانیان لەدەست داوە ٣؛  ١، سەحنە ٢
 وەس ١ ئیالم؛
 (١قووچان )سانی ڕەزەوی خورا
 

هاوواڵتییەوی خەڵکی ووردسنانی عێراقیش لە ڕێوڕەسمی بەخاوسپاردنی یەوێک لە گیانلەدەسنداوانی بانەدا بە دەسنی هێیزە 
 .سەرووتکەرەوانی حکوومەت گیانی لەدەست دا

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ١=  ٢٧٢٢ی بەفرانباری ١١ - ووردپا ییرەدڵواەه یئاژانسسەرچاوە: ماڵپەڕی 
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 . لە ساڵی نوێ زایینی ٢٤پێشوازیی هەندرێن عەبدوڕەحمان، پێشکەشکاری کوردستان 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ... لە باشوورەوە
 چاوەڕێی خۆرەكەی ڕۆژهەاڵتم بەڵكو سەرهەڵێنێ
 لەم تارماییەدانە گوێچكەم ڕادێرە بۆ ئاوازێكم
 !نە جەسنەی شەكەتم لە شاییدا خۆی دەگرێ

 خۆزگە دەمنوانی
 دەسماڵی چۆپیەكانی ئیرەم كۆ كردباوەو برینەكانی ئەوێم پێ بپێچاباوە

 خۆزگە دەمنوانی
 گۆرانیەكانی ئێرەم خامۆش كردبا تا باشنر گوێم لە 

 !ناڵەو هاواری ئازاری ئازادی ئەوێ بووبا
 خۆزگە تێدەگەیشنم

 !گەر الیەكی جەسنەی كوردسنانم شین هەڵگەڕێ ،الیەكەی دیكەم چۆن دەحەسێنەوە
 خۆزگە تێدەگەیشنم

 خۆر لە خۆڕا هەڵنایێ لە ڕۆژهەاڵت ،خوێنی دەوێ 
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 .خوێن
--------- 

 هاوڕێیان كەمێك لەسەرەخۆ ئاهەنگەكاننان 
 .كز كەن، ئەو دراوسێیەمان ماڵی )ڕۆژهەاڵت(تازییە بارن

 هەندرێن
 

 ٢٠٢٢ی جانێوێری ١ڕێکەوتی  -سەرچاوە: دیواری فەیسبووک 
 
 
 

 ! کی باشترسەرەتایەکی باش بۆ کۆتای
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بیژە قارەمانی

 
نووسیییەری ئەو چەنییید دێیییڕانە ووردسییینانی بیردەویییاتەوە لەسیییەر ئەو قەنیییاعەتەش بیییووە و هەیە میییاف دەسییینندری نیییادرێ 
ئەسنانندنیشی لەسەر ورزن و قەوارەی سیاسی خەڵکی خۆتە خەباتی نەتەوایەتیی وە ویورد ڕووڵ دەوریکیی باشیی گییڕاوە لە 

 .....سەد ساڵی ڕابردوو
 

 خەڵکی ووردسنان خەڵکێکن بەزیادە لە سەدڕۆژی یەوەمی شۆرشی ژینا نیشانیان داوە چەند سەر و مل لە سەروی 
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 .... نەتەوەوانینری ئێران بەتاێبەت خەڵکی پشت پەنجەرەوانی تارانن
 

 .... لێبینیتخەڵکێک سیاسی و وۆمەاڵیەتیی شارەزا بە مافەوانیانن و خوازیاری دمکراسی ئازادیە حازر نییە وازی 
 ....دەسەاڵت بە سەروووتکەر و داگیروەر پێناسەدەوا سەردەمیانە بیردەواتەوە

 
وەس وە ئەم سااڵنە بوونیان و ناویان تێکەڵی خەباتی گەالنی ئێران وردووە ئێسنا بیر لە رۆخانی رژییم  ٦لەوەهادۆخێکدا 

اوبش بە بیۆنەی سیەری سیاڵی تیازە خوازییاری ویاری دەوەنەوە بەنیازی گرتنی جەلەوی دەسەاڵتی تیارانن لە بانگەشیەیکی هی
 خۆیان بۆ دەسنپێکی ساڵ تازەی میالدی واتە « دیارە بە ئەدەبیاتی پاوان وازانە ناوندگرایی » هاوبش و خەباتی هاوبش 

 .... زائینیین دیارە لە قوناغی شۆرشی ژینا دەور و رەنگی زیاتریان هەبووە بە ئاسنی سەراسەری تاراەگەدا
 

ک تاویکی ویورد ە ووردسینانی لە جەغیزی جوغرافییایکی هاوبشیی ژییانی گەالن و نەتەوەویانی ئێیران ئەو هەنگیاوە بە من وە
ئەرینی دەزانم بە سەرەتایکی باش بۆ وۆتایکی باشنر سەیری دەویم ئەگەر ئەو وۆتیاییە ڕۆخیانی یەوجیاری وۆمیاری ئیسیالمی 

 .... بیت
 

هەویرە ئاو زۆر هەڵدگری ئەو ڕێگایە هەوراز و لەند و وەنیدی زۆرە پیوێسینی ئەم شەشە وەسە دەبی لەوڕاسنیە بەگەن ئەو 
 ....بە هەمووانە هەر پاشەوشە و تاونیک گۆڕینێک ئاسان نییە لەوەها دۆخێکدا

 
ئەو شیەش وەسیە و سیەدان بگییرە هەزاران مشیاور و یارییدەدر ڕاویژویاری پشیینی پیردەی سیاسیەت دروشییمی یەک وەاڵت و یەک 

ئەوە بە باشیی تێگەیشینوون وە ویورد و بلیوێ تیورک و عەری .... پێکهیاتەی  « لەسیەر ویاغز» وەی فیارس زمان یەک نەتە
فوڕمی خەڵک و خاک و جوغرافیای هاوبشن شۆرشی ژینا هەموو ئەو سینوربەندییانەی شیکاند وە پیشینر دروسینیان وردبیوو و 

 ........ سەدییان بۆ هەڵبسنبوو
 

میییللەت بییێ خییاوەنی هەمییوو شییت زمییان فەرهەنییگ ولنییۆر و « فییارس » ا ناورێییت یەویییان دەناوەڕاسیینی وەاڵتێکییی فییرەنەتەوەد
 .... خردە فەرهەنگ زاراوە ...بن« قوم » سەروەت و سامان گشنی بیت ئەوانینریش ئەتنێک 

 
ئەم سیاسیییەتە ڕەچییاو ویییرا بیییۆ « یەک لەم شیییەش وەسییەدا » ئەگەر لە دەسییەاڵتی بیییاوک بییاپیرە گەورەییییی ڕەزا پییالەوی 

ساڵە تەمەنی وۆماری ئیسالمی هەمان سیاسەت پیرو وراو ئەمجارەیییان جییاوازی دیین  ٤٣نەوەی گەالنی ئێران ئەگەر لە تووا



١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

45 
 

و مەزهەی و فنوای جیهادیشی لیێ زییاد بیوو ، ئییدولۆژی مەزهەبیی شییعەگری و تەک نەتەوە و زمیان بە زەبیری سیەروووت و 
میللی وەاڵت دەرخواردی ناوەند دن نەتەوەوان وەک میرزدار و پیارێزری  پاوناوی نژادی توانینان ڕەویفی دەسەاڵت و سەروەتی

نێیو بەرن و سیەروووتی « تجیزیە للیب » سنور ....سەرگەرم وەن ......داوای هەر مافێیک سیەرەتاینرین میاف بە جییای واز 
 وەن ، شۆرشی ژینا هەموو گریمانەوانی گۆری

 
لە شییاری سییەقز دەسیینی پێکییرد هەمییوو ووردسیینان و ئێرانییی گییرتەوە و لە لە سییەد ڕۆژی یەوەمییی شۆڕشییی ژییییییییییینای وییوردان 

خیییۆڕاگری خەڵکیییی بەلووچسییینان ئەو ڕایەڵە گوریسیییەی نەتەوەی بە زۆر سەردسیییت و بااڵدەسیییت پیییاش زییییاتر لەسیییەد سیییاڵ 
 .. ڕەسنبووی بووە خوری

 
ی تیر بەم جەمیعە زییاد بین بە هەمیوو بۆوتە لە ئێسنادا زۆر ئەو هەڵویسنە وەک نیگرانی نابینم خوازیارم هەزار شەش وەسی

 .... بیرو هزریکی سیاسی لە پێناوی یەوەم ئامجی سەرەویکە رۆخانی وۆماری ئیسالمی
 

 .... هەموو قوناغەوانی پاش نەمانی وۆماری ئیسالمی دەست پێدەوەن
 

ئەم شیییەش وەسیییە هەر دەژایەتیییی هێرشییییک بە رێگیییای نووسیییین و ییییا لە ویییور ووبوونەوەویییانی دەرەوە لە دژی هەڵویسییینی 
 ... قازانجەوە لە ئێسنادا دەچێنە زیاتر مانەوە وۆماری ئیسالمی

 
دیارە ئەوە بەو ماناییە نییە هەنگاوی یەوەم و هاوبەشی ئەو شەش وەسیە بیێ وەم و ویوڕی بییت ییا پیاوان وازی ناەنیدگرای 

 .... یانەتە بەرتێدا نەبیت ...ئەوە ئەوانن دەبی دەرگای دیالوگ بەوەنەوە بۆ ئەو ئامانجەی گرتوو
...... 

 
حەساسییییەت و دەژایەتیییی ووردسییینانیان بە لێکیییدانەوە و شیییرۆڤەی سیاسیییی ە ویییۆمەاڵیەتی جێگیییای بیییایەخە بەاڵم هەر وەک 

 .... دژایەتیێکی ڕووت بێ وردەوە ناتوانینلێکمان نیزیک واتەوە
 

لە وەلکیی خۆییان « وەم بین ییا زۆر » لەبیرمان بیت ئەوانەی تەواویەتیی ئەرزی و ناونیدگرای و ئۆپۆزیسییونی سەراسیەری 
 ... بسنووە ئەوان ئیدەعایان هەیە و بس
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 .... بەاڵم وورد و هەر وام لە نەتەوەوانی تر خاڵ ویسنگەی یەوەمیان وەاڵتی خۆیانە لیرەوە هەنگاو دەنیین
 

 .... وورد لە دەسنپێکی شۆرشی ژینا نیشانی داوە وە چێ دەویت و چێ ناویت
 

 ... سەرماییەی ووردە وەک مانیفێسنی ئەو شۆرشە وە لە زاری بنەماڵەی شەهیدان گووراوەئەوەش گەورەترین 
 

بییاووی وۆمییار ە ئەفسییانەی دایکییی وییاروان ە بییاووی شییاروخی حەسییەنزادە لە بۆوییان ە حەماسییەی دوێنییی خەڵکییی جییوانڕۆ لە 
 .... چەلەی شەهیدان

 
رین مانیفێسیینی ئەو سییەردەمەمان هەیە تومارمییای وییردووە بە ئییێمەی وییورد بییۆ ئییازادی جییواننرین و پییڕ نیییوەروونرین سیاسییین

 .... وەمی مەزانن
 
  .هیوادارم ئەو شەش بەڕێزە -
  .ڕەزا پالەوی -١
   .عەلی وەریمی -٢
   .حامید اسماعیلون -٣
 .  مس  علینژاد -٤
  .نازنین بونیادی -٥
 گوڵ شیفنە فراهانی  -٦

 .... ازادی ئێران و گەالنی ئێران باویژنبنوانن هەنگاوی گەورەتر و خیراتر لە پێناوی ئ
 

 ٢٠٢٣ی جانێوێری ١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
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 ! لە حاڵی سەرەمەرگ دایە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عەبدوڵاڵ عەبدالی

 
 الدان یا ڕووخانی دەسەاڵتی حاكم لە ئێران،لە قازانجی كێ و زەرەدی كێیە؟

 
ان و لە سییەرووی هەمووشیییانەوە هەر چییوار بەشییی كوردسیینان ،چییون بمییان هەوێ و نەمییان هەوێ قییازانجی زۆری بییۆ كەمینەكیی

حكومەتی ئیسالمی ئێران،كۆتیو زنجییری دەسینو پێیی ئەحزابیی هەر سیێ بەشیەكەی تیری كوردسنانیشیە و سیاحەبی ئەقڵیەتیی 
 .بڕیاردانی زۆربەیانە

 
 یان دەبێجا كەوابو بەر لە ڕزگاری ڕۆژهەاڵتی كوردسنان،ئەوان ڕزگار

 
 .و ،زەرەدی زۆریشی بۆ نەتەوەی بااڵدەست،واتە نەتەوەی فارسە

 
سازكردنی بەسنێنی ئاڵوگۆڕ لە ئێران،ڕێك سیەناریۆكانی ڕێك سیننی ئۆپۆزیسییۆنی دژبەری حكیومەتی بەعسیی ئێراقمیان بییر 

 .دەخاتەوە بە كوردیشەوە
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ۆزیسیۆنی ئێراقی،كوردسنان و ماڵی كورد بیووە و یەكیالی گەر لەبیرتان بێت!مەیدان و زەوی، شوێنی كرداری چاالكییەكانی ئپ
كەرەوەی بە دەسییەاڵت گەیشیینن و بەهێییز بییوونی هەر الیەنێكییی ئەحزابییی ئێراقییی،بە پشیینیوانی و الیەنگریییی و پارسییەنگی 

 !ئەحزابە كوردییەكان و بە تایبەتیش پارتی و یەكییەتی بووە
 

ەاڵتییەكیان بێینمەوە كە،هەبیوونی دوو ئۆپۆزیسییۆنی ئێرانی،وەكیو میریەم جا لێرە دەمهەوێ ئەوە وەبیر ئەحزابیی كیوردە ڕۆژه
ڕەجەوی و ڕەزا پەهلەوی كە بۆ داهاتووی ئێران شانسی زۆر بیۆ خۆییان دەبیینن،هەر كامییان لە حەولیی ئەوەدان كە مەییدانی 

كیوردیەوە بە بەرژەوەنیدی  كرداری و خوێندانی كیژو الوی سەر شەقامەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردسنان ،لە ڕێی هێنیدێك ئەحزابیی
 !.داهاتووی خۆیانەوە مسۆگەر بكەن

 
لە ڕوخیییانی حكیییومەتی بەعسیییی ئێیییرا ،ێ ئەوەی وەكیییو خەڵیییك لە مەییییدان بیییو و،ێ ئەوەی وەكیییو  گەر لە بیرتیییان بێیییت!

 .ئۆپۆزیسیۆنیێكی بەهێزو ساحەی بەرەییەكی كوردسنانی بوو،!كورد بو
 

ی تەنگییی بە دەسییەاڵت لە ئێییران هەڵچنیییوە و بەرەو لێییواری هەڵییدێرانی ئێسییناش لە ڕۆژهەاڵتییی كوردسیینان ،ئەوەی كییردار
بردووە، شەقامی شارەكانی ڕۆژهەاڵتیی كوردسینانە كە هەمیوو ڕۆژێ بە جێگیای بیاران بە خیوێنی كییژو الوی كیورد دەشیۆرێ و 

 !تەڕ دەبێ
 

 خاڵێك كە هی  نەبێ بۆ من زۆر پرسیار دروست دەكات!؟
 

 !زاری كورد لە پەیوەندی لە گەڵ دواڕۆژی ئێران وشەی تەجزییە تەڵەبی لە دم و
 

 !تەجزیەو و ئیسنوالم دوو وشەی تەواو لێك جیاوازن
 

وابزانم هێندێك لە نەزانین و هێندێكیش بە ئەنوەسیت ئەو دوو وشیەیە تێیك هەڵكیێش دەكەن و كیوردی پیێ دەخەنە خیانەی 
تە دابەش بوون!ئیسینوالم واتە سیەربەخۆیی!جا كەوابیوو بەرگری و سوێند خواردن كە نایهەوێ ئێران تەجزییە بێ!تەجزیە وا

ێییوە دابەش  1923ئەوە ئێییران نیییە كە دابەش)تەجییزییە( دەبییێ و كییورد دابەشییی دەكییات!بەڵكو ئەوە كوردسیینانە لە سییاڵی 
ە كراوە!ئەوە نەتەوەی بااڵدەسیت و حیاكمە كە دەبیێ بەدوای خیاڵ و ڕێگیای پیێكەوە حیاوانەوی گەالنیی ئێیران و ب تەجزییە()

 ، فیدڕاڵی خودموخناریتایبەتیش كورد دا بگڕێ بۆوەی كورد داوای سەربەخۆیی و جیا بوونەوە)ئیسنوالم(نەكات و پێشنیاری 
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 .!و كۆمفدڕاڵی بدات
 

 ! لە كۆتاییدا
 

 !كورد بەهێزترین هێز و ئۆپۆزیسیۆنی مەیدانی و حیسای لەسەر كراوی دەرەوە و ناوخۆییە
 

 .بە سەر هی  دا نەكاتگەر خۆی هەرزان فرۆش و دابەش 
 

 !ئێرانی داهاتوو ئاوایە و هەر نەتەوەیەك دەبێ شوێنی دیاریكراو بێت
 

 ٢٠٢٣ی جانێوێری ١ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
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 خەونەکەی خۆتم پیشاندە ئێران و کێشەی گۆڕانکاری لە خۆرهەاڵت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بەختیار عەلی
 
 ەکەمبەشی ی

 
ڵی بەسەر خۆرهەاڵتدا گرتووە. ئەویش ڕەتکردنەوەی سەرتاسەری بەشیی با سااڵنێکی زۆرە بەڵگەنەویسنێکی سیاسی زۆر ڕوون

هەرە زۆری خەڵییکە بییۆ ئەم ڕژێییمە سیاسییییانەی لە خۆرهەاڵتییدا حییاومن، بەجۆرێییک ڕۆشیین و بییێ لێڵییی دەبینییین هەمییوو ئەم 
و ڕانەوەسییناون، زادەی هەڵبژاردنییی ڕوون و پییاک نییین، شیینێکی ئەوتییۆ بە سیسیینمانە لەسییەر بیینکەی جەمییاوەری گەورە و پیینە

خەڵکەوە گرێیان نادات. نەفرەت لەم ڕژێمانە لە ئێرانەوە تا لوبنان، لە سوریاوە تا دەگاتە حاومییەتی پارتە ووردییەوان 
 .هەرێمەدا لەم سیاسی ژیانی بەڵگەنەویسنی و سروشنی لە ووردسنانی باشوور، بۆتە بەشێکی

 
 پشیت لە وێشەوە لە هی  ڕووەیەوەوە وێشەی ئەوە نیییە نیوخبە و عەقیڵە دیارەویانی ئەم واڵتیانە ییاخود زۆریینەی جەمیاوەر

 ڕ . سیاسییدا وایەی لە ئەلنەرناتی  سەرهەڵدانی زەمینەی بۆ دۆخەیە ئەم نەگۆڕانی وێشەوە بەڵکو بێت، سیسنمانەوە ئەم
 ەی بیەوێت دونیا ئەو بەاڵم دروسندەوات، سیسنمدا لە درز دەهەژێنێت، سیسیا ژیانی سەرەوەی توێژاڵکی سیاسی توڕەیی و
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 .بگۆڕێت دەبێت چینێک قووڵنر ڕۆبچێت
 

دا لە تاران سوار تاوسییەک بووم، پیاوێکی ڕیشنی بچکیۆلە لێیی دەخیوڕی، لەگەڵ سیواربوونی تاوسیییەوەدا  1984لە ساڵی 
م خوێن ۆرە تیازانە وە جێگیای شیای گۆڕبەگۆڕییان گرتیۆتەوە نیاتوانن دەسنیکردە جنێودان بە ڕژێمی نوێ و سوێندی خوارد ئە

شییەش مییانگی تییر لەسییەر وییاربن. ئەمییڕۆ زیییاد لە سیوهەشییت سییاڵ بەسییەر قسییەوانی ئەو شییۆفێرە بچییووەدا تێییدەپەڕێت و بە 
هەمیشیە لە  درێژایی ئەو واتە، لەگەڵ هەموو لەرزینێکی پایەوانی ئەو سیسنمەدا مین بییر لەو قسیانەدەوەمەوە، پرسییارێک

 بەڵکیو نییە، ڕاست ئێران ئیسالمی دەوڵەتی ڕژێمی بۆ تەنیا پرسیارە ئەم «.؟بۆ ناڕوخێت»خەیاڵمدا دێت و دەچێت ئەوەیە 
 لە ئێسینا تیا ئەسەد بۆ» «بڕوخێنن؟ سەدام خۆیان نەیاننوانی عێراقییەوان بۆ». ڕاسنە ناوچەوە دیکناتۆرەوانی هەموو بۆ

 «.فەرمانڕەوایە؟ دیمەشق
 
ئەوە  ؟گشنی ئەو پرسیارەی لەو واتەوە لە خەیاڵمدایە، ئەو پرسیارەیە بیۆ خەڵكیی نیاوچەوە نیاتوانن گۆڕانکیاری بیکەنبە 

پرسیارێکی سەرەویشیە لە ئێسینای خۆرهەاڵتیدا، هەر وارێیک بکەیین و بمانەوێیت ڕاسینەوخۆ ییان ناڕاسینەوخۆ لەم دونییایەی 
بییۆ ئەوەی شیینێک بگییۆڕین، «. ؟... بییۆ ناڕوخێییت؟بییۆ ناگۆڕێییت»وە خۆمییان بییڕوانین نییاتوانین خۆمییان لەو پرسیییارە بییدزینە

، بەاڵم بەداخەوە هییی  وەاڵمێکییی سییادە بییۆ ئەم پرسیییارە ؟سییادەترین سییەرەتا ئەوەیە تێییبگەین بییۆ نەمییاننوانیوە بیگییۆڕین
. باوەڕیشییم لەبەردەسییندا نییییە، بەجۆرێییک دەتییوانم بڵییێم لە بەشییێکی زۆری نوسییینی خۆمییدا لە دوای وەاڵمییی ئەو پرسیییارەم..

 .وایە، پشکنینی وۆمەڵگا، پشکنینی سیسنمی سیاسی، بە پشکنینی ناوەوەی مرۆڤەواندا تێدەپەڕێت
 

ئەم دەوڵەتانەی لە شێوەی ئێران، عێرا  یان سوریا، هەرگیز دەوڵەتی جەماوەری نەبیوون. هۆویانی مانەوەییان لەوەدا نیییە 
ژێمیی ئێرانیی لە سیااڵنی ڕابیوردوودا، وەک دەوڵەتەویانی دییکەی الی خەڵک خۆشەویسینن، بەڵکیو لە جێگیایەوی دییکەدایە. ڕ

ناوچەوە لە سوریا، عێرا ، هەرێمی ووردسنان، لوبنان تووشی ڕاتەواندن و بومەلەرزەی زۆر توند بیووە، ملیۆنیان میرۆ  بیۆ 
ر بێیت ییاخود لە گۆڕینی ڕژێم هاتوونەتە سەر شیەقام، بەاڵم پێشیبینی شیۆفێرە بچکیۆلەوەی تیاران وە ئێسینا ڕەنیگە زۆر پیی

 .ژیاندا نەمابێت، هێشنا نەهاتۆتەدی
 

حەماسەتی شۆڕشگێڕانە، ساتی ئێجگار قەشەنگ لە مێژوودا دروسندەوات، خەڵکانی دڵگەرم لە ناواو سیااڵنێکی دوورودرێیژی 
زۆرانەی خەوتن و سڕبوون جێدەهێڵن و وادەردەوەون وەک لە ناواو بووبێننە هێزێک هەموو شیت لە بین دەهێنێیت. ئەم سیاتە 

حەماسەتی وورت و هەڵچوون لە پازدە ساڵی ڕابوردووی خۆرهەاڵتدا هەندێک جار لێرە و لەوێ دووبیارەبوونەتەوە. سیەرەتا 
 ڕیفییۆرمی بییۆ مەالوییانەوە لە بییوو بزاڤێییک بەو ڕاپەڕییینە گەورەیەی ئێییران دەسیینی پێکییرد وە بزاڤییی سییەوزیان پێییدەگووت.
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ا ڕوون بێییت ئەم وزە ڕاسیینید لە بێییئەوەی بەرەاڵوییرد، گەورەی ئێجگییار ڕانەیشۆڕشییگێ ڕۆحێکییی بزاڤێییک. «مەالوییان سیسیینمی»
شۆڕشییگێڕە چییی دیییکە دروسییندەوات، ێ ئێرانێکییی جیییاواز دەخولوێنێییت. نییاڕوونیەک وایکییرد دواجییار بییزاوتەوە لە جێگایەوییدا 

ی بونیییادی فیکییری و بوەسیینێت و جییازبییەتی نەمێنێییت. ئەوانەی شۆڕشییگێری مەوسییمین یییان وێشییەی زۆر قووڵیییان لەگەڵ وییۆ
 .ئەخالقی سیسنمەوەدا نییە، زوو لە جێگایەودا دەوەسنن

 
لەو سییاتەوە تییا ئەنییدازەیەک نییاوۆوییەوی قییووڵ لە هەنییاوی هەمییوو بییزاوتە شۆڕشییگێڕییەوانی خۆرهەاڵتییدا ئاشییکرادەبێت، 

ش، گەروویەک دەتوانێیت یی پڕ و عاشوانە، دڵێکی پڕ لە حەماسیی بێسینووری شیۆڕ« دڵێکی شۆڕشگێڕ»ناوۆوییەک لە نێوان 
وە ناتوانێییت بیربکییاتەوە، ناتوانێییت مییۆدێلێکی « عەقڵێکییی شۆڕشییگێڕ»تییا قییوواڵیی ئاسییمان نەعییرەتە بکییات، بەرامییبەر بە 

دڵێکییی »ئەلنەرنییاتی  دروسیینبکات، نایەوێییت لە ئاسیینێکی تیییوریی و عەقاڵنیییدا وێشییەوان ب ییوێنێنەوە. واتە ناتوانێییت لە 
بگییوازێنەوە، ناتوانێییت لە حەماسییەتەوە بەرەو داڕشییننی مییۆدێلێکی مێژوویییی و « شۆڕشییگێڕ عەقڵێکییی»بەرەو « شۆڕشییگێرەوە

 .وۆمەاڵیەتی نوێ هەنگاو بنێت
 

بەجۆرێک دەتوانم بڵێم هۆیەوی سەرەوی نەهاتنەدی خەونیی شیۆفێرە بچیووەوەی تیاران لە نیاو خیودی خەونەوەدایە، لە نیاو 
رمییەوە بەرەو شینێکی دڵگ و حەماسەت بەرزڕاگرتنی لە م هەنگاوە بنوانێتچەقبەسنن و بەرزڕاگرتنی ئومێددایە، بێئەوەی ئە

دی بپەڕێیینەوە. هەمییوو دڵێکییی شۆڕشییگێڕ تەنیییا تییا مییاوەیەوی دەتوانێییت تونیید و بەرز لێبییدات، ئەگەر عەقڵێکییی شۆڕشییگێڕ، 
عەقییڵە نەوەک دڵ،  ئەگەر ئەلنەرناتینسییازێکی ڕادیکییام وارەوییانی بییۆ تەواو نەوییات. ئەوەی دەتوانێییت شییۆڕش دروسیینبکات

 .بیروردنەوەیە نەوەک ئومێدی تاک و تەنیا
 

شییییۆڕش پرۆسییییەیەوی دوو دیییییوە، بەدیووییییدا ئەونییییی بەرەنگییییاربوونەوەی دەزگاوییییانی دەوڵەت و ئایییییدۆلۆژیا و سیییینراتیژە 
یسیینم سیەروووتکەرەوانێنی، بە دیییوێکی دیکەشییدا ئەونیی بەرەنگییاربوونەوەی مییرۆڤە سییادەوانە بیۆ بیروردنەوەوییانی خویییان، س

شنێک نییە تەنیا لە دەرەوە هەبێت، تا بنیوانین تەنییا لە دەرەوە بییڕوخێنین، سیسینم شینێکە لە نیاو خۆشیماندا، لە هیۆش 
 نییاو دۆگماوییانی لە مییرۆڤە ڕوانینییی دیییکەی نیییوەوەی دەرەوەیە، لە نێییوەی پرۆسییەیەوە «بەرەنگییاری». بیروردنەوەمانییدا  و

دینیی. مین سیوهەشیت  و نەتەوەییی تەسیکبیری و سێکسییزم و ڕاسییزم و ویینە لە خیۆیەتی دەرونیی پاوکردنەوەی خۆی، سەری
ساڵ لە مەوبەر لە تاران لەگەڵ ئەو شۆفێرەدا وەوتمە گفنوگۆ، پیاوەوە زۆر تونید و ڕوون دژ بە ئاخونیدەوانی نیاو دەوڵەت 

ردم و بەالمەوە گیرنگە بیزانم بوو، وێشەی لەگەڵ هەموو سیسنمی بەڕێوەبردنی واڵتەوەدا هەبوو، بەاڵم وە لێم پرسی مین ویو
 بچیووەوەی شیۆفێرە. دەرەوە بمکاتە ماشێنەوەی لە بوو وەخت وابرا  ؟ئاخۆ لەگەڵ ئەوەدایە ووردەوان مافی زۆرتریان هەبێت

 شۆڕشیگێری دڵێکیی. تێیپەڕێنێیت نەییدەتوانی بیوو ناخییدا لە بچوک ئاخوندێکی بەاڵم بوو، ئاخوندەوان هەموو دژی لە تاران
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نەبوو بنوانێت دونیا بگۆڕێیت. سینووری گیۆڕینی دونییا الی  شۆڕشگێڕی عەقڵێکی بەاڵم بگۆڕێت، سیاسی ڕژێمی ستدەیوی هەبوو
ئەو دەبوو لە سنووری خەونی خۆی تێنەپەڕێت. شۆڕش بەسەرێک وەسنانە دژ بە ڕژێمی بااڵدەسینی سیاسیی، بەسیەرێکی دییش 

ی شیییێواندن و سیییەرووت، بە نییییاوی وولنیییوور و نەریییییت و وەسییینانە دژ بەو بیمیییارییە ئایییییدۆلۆژیانەی سیییااڵنی دوورودرێییییژ
 نەتەوەپەروەرییەوە لە مرۆڤەواندا سەوزیانکردوە، شۆڕش تەنیا لەسەر ئەم دوو قاچە دەوەسنێت، الدانی هەر یەوێک لەم 

 دەواتەوە. ڕاپەڕینێک  دوو پایە گەورەیە سیفەتی شۆڕش لە هەموو هەسنان و
 

 .وو نەتەوە و تایەفە و گروپە وۆمەاڵیەتییەوانی خۆرهەاڵتدا هەیەنمونەی شۆفێرەوەی تاران لە ناو هەم
 

 دۆخێکیییی گشییینی بە سەرتاسیییەرییە، دۆخێکیییی بەڵكیییو نیییییە،  ئەم وێشیییەیە تەنییییا وێشیییەی بیییزاڤە شۆڕشیییگێڕەوانی ئێیییران
 نەبێیت، یبیوون ڕاسنەقینە جێگرەوەیەوی سەرهەڵدانی ئەگەری ئەوەی وەک پیشاندەدات وا وێنەوە هەمیشە سیسنم .جیهانییە

بێییت، یییاخود جییۆرە جێگییرەوە و ئەلنەرنییاتینێکی دزێییو دەتاشییێت تییا شیینەوان بەو نە ئاسییۆواندا لە ئەلنەرناتینێییک هییی  وەک
ئەلنەرنیییاتینە دزێیییوە بپێیییوین ولە گەڕان بیییۆ ئەگەرێکیییی دییییکە پەشییییمان ببیییینەوە. نەبیییوونی ئەلنەرنیییاتی  وێشیییەیەوی 

یزم خۆی وەک سیسنمێکی بێئەلنەرناتی  پیشیاندەدات، بەاڵم ئەم بەشیەی سەرتاسەرییە، لەوەوە دەست پێدەوات وە وەپینال
چییۆن »وێشییەوە بەرەو جێگییای دیکەمییان دەبییات، ئەوەی لێییرەدا و لە ئێسیینادا گییرنگە دیییوە خییۆرهەاڵتییەوەی گییرفنەوەیە 
ئەوە «. ؟بیسیییەلمێنین ئەلنەرنیییاتی  هەیە و چیییۆن خۆمیییان لە جێگیییرەوە و ئەلنەرنیییاتینی وەهمیییی و درۆزنیییانە بپیییارێزین

پرسیارێکە ئەگەر ئێسنا نەیکەین خۆمیان بەوە مەحکیوم دەوەیین، وەک وۆمییدیا مێیژووی ڕابیوردوو دووبیارەبکەینەوە. بەهیاری 
عەرەبی نمونەیەوی زەقی ئەو قەیرانە قووڵە بوو. لە بەهاری عەرەبیدا دۆخێکی شۆڕشگێرانە ئامادەبوو، ملیۆنەهیا میرۆ  دژ 

ئامیادەنەبوونی پڕۆژەیەویی ئەلنەرنیاتینی ڕاسینەقینە وایکیرد خەونیی شیۆڕش لە خیۆرهەاڵت بە ڕژێمەوانیان ڕاپەڕیین، بەاڵم 
 .شکست بهێنێت و بوێریی هەنگاوی نوێی نەبێت

 
تەواوی ئەم سیسنمەی ئێمە ئێسنا لە ناویدا دەژیین ویار لەسیەر ئەو هەسینە دەویات گیوایە ئەلنەرنیاتینی ڕاسینەقینە بیوونی 

ڕاپەڕیین و حەماسیەتەوان لە دەوری  ێ ئاگیای خۆییان هەمیان ئەو هەسینە دروسیندەوەنەوە.نییە. زۆر جار شۆڕشگێڕەوان بە ب
وۆمەڵێک وێشە گەمارۆدەدەن، مێیژوو بە ئاڕاسینەیەوی ڕادیکیام نیاگۆڕن ییاخود هەر نیایگۆڕن. ئەوەی هەیە تەنییا گۆڕانکیاری 

 وێشییەوە وەک چییاڵەوە، ئەو دەوەونە کەخەریی ئێییران ڕاپەڕیوەویانی هێییزە ئێسیینا نمیونە بییۆ سینووردارن، دروشییمی سینووردارن.
دا بێیت، لە واتێکیدا وێشیەوە لە ڕاسینیدا « بێحیجیای»و « حیجیای»ی پۆشیاک بێیت، وەک گیرفنەوە لە نێیوان وێشیە تەنیا

وۆتییایی هێنییانە بە بااڵدەسیینی وێیینەیەک بییۆ مییرۆ ، بییۆ ئەخییال ، بییۆ ئییازادی و گییۆڕینێنی بە ئاڕاسیینەیەوی جیییاواز. ئەوەی 
نرێن و دووبەرەیی وەهمی و ناڕاسنەقینەیان لێ دروسنبکرێت، سنراتیژێکە تا ئێسینا لە هەمیوو خۆرهەاڵتیدا ملمالنێکان بشێوێ
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لە نێییوان »سییەروەوتووبووە. شیینەوان تییا ئێسیینا وا وێنییادەورێن وەک ملمالنییێ بیین لە نێییوان دوو هەڵبژاردنییدا، هەڵبییژاردن 
« ی نوسیرەدابەرە تیرۆریسینەوانی و ئەسیەد نێوان لە» «داسەڵنەنەتی مۆدێلی و ڕەئیسی نێوان لە» «حیجای و بێ حیجابدا

تییا دوایییی لەم جییۆرە شییێوازانەی هەڵبییژاردن وە لە خییۆرهەاڵت گیییرۆدەی بییووین. بە « ... لە نێییوان مییالیکی و مییوقنەدا»
اهێڵن، واتایەوی تر ئەو جۆرە گووتار و ملمالنێیانەی وایەی سیاسی پێشکەشییاندەوات، بیوونەتە ئەو بەربەسینە گەورانەی نی

وە دەربکەوێیییت. لە خیییۆرهەاڵت سیاسیییەت واداڕێیییژراوە، هەمیییوو «بیییژاردەگەلە»شییینێکی دی لەودییییو تەپوتیییۆزی ئەم جیییۆرە 
ئەگەرەوانی ناو مێیژوو ب نکێنێیت ... شۆڕشییش بیرینییە لە ویردنەوەی دەرگیا لەسیەر ئەو ئیمکانییات و شییمانە و ئەگەرانەی 

یە ئەلنەرنیاتی  بیوونی نیییە، لەوەدایە ویایەی سیاسیی و مییدیا و فیۆرمی مێژوو دەی یاتە بەر دەسینمان. وێشیەوە لەوەدا نیی
بییزاڤە وۆمەاڵیەتییەوییان شییێوەیەویان بییدرێنی، تەواوی ئەو ئەگەرانە بشییارێنەوە، بمان ییاتە بەر بژاردەگەلێییک دواجییار هییی  

و خولوێنەرەوە بگۆڕێیت بیۆ  شنێک لە دیوارەوانی سنەم و زنجیرە گەورەوان نەشکێنێت، شۆڕش لە چەمکێکی ڕادیکام و مۆدێرن
 .لێکەوتەیەوی وۆنزەرڤاتی  وە تەنیا ئەوە بەرهەم دەهێنێنەوە وە هەیە یان پێشنر هەبووە

 
ترسی گەورە لە خۆرهەاڵت لە نەبوونی هێزی توڕە و هەڵچوودا نییە، بەڵکو لە الدانیی شۆڕشیەواندایە بەرەو الی ڕاسیت، لە 

تینێکی مێژووییی بیۆ ئەم دۆخە دابڕێژێیت. خیۆرهەاڵت لە توڕەیییدا قوڵپیدەدات، نەبوونی ئەو هێزەدایە وە پڕۆژەی ئەلنەرنیا
بە هەر الیەویییدا بیییڕوانین، بە هەر شیییارێک، بە هەر گوندێکییییدا بیییڕۆین تیییوڕەیی و داە لە سیسییینمەوان لە لیییوتکەدایە، لە 

و شیوێنێک لە حوومڕانەویانی بەیروتەوە بۆ بەغداد، لە هەولێرەوە بۆ تاران، لە سلێمانییەوە بیۆ دیمەشیق، خەڵکیی لە هەمیو
خۆیان پڕ و توڕەن، ئامادەگی تەقینەوەیان تێیدایە، ئەوەی گیرنگە ئەم هێیزانە، ئەم تیوڕەییە گەورەیە چیی لیێ دەخولوێیت. 
هەر وات پڕۆژەیەوی شۆڕشگێڕیی گەورە بوونی نەبێت وە تەواوی ئەم پارچەپارچەبوونەی ئەمڕۆ تێبپەڕێنێت و مرۆڤەویان لە 

ازە بۆ ژیان و ئازادی و وۆمەڵگا وۆبکاتەوە، ئەو هێزە دەڕژێنە وەنالگەلێکەوە شنێکی ویاریگەر لەم دونییا دەوری وێنەیەوی ت
 .تاریکە ناگۆڕێت

 
واتێک دەرگا لەسەر شۆڕشی ڕاسینەقینە دەوەوێینە سیەر پشیت، دەمێیک ئەو خیورافەتە وۆتیایی بێیت وە گیوایە ئەلنەرنیاتینی 

 بەبییێ  ێکدا مەحییاڵ نییییە، بەاڵمسیسیینم هییی  لە ئەلنەرنییاتی  بییوونی ت ببێییت.ڕاسیینەقینە ناگونجێییت و لەبییاردا نییییە دروسیی
 و هەسییت بییوونی بەبییێ. سییەخت وییارێکی دەبێییت پیییادەوردنی بچێیینەوە، وێیینەیەدا ئەو گییژ بە بنوانێییت هوشیییارییەک بییوونی

 ئەلنەرنیاتینی. بێیت بنچینەییی گۆڕانکیاری نیاوی نابێیت شینێک ڕادیکیام، پڕۆژەیەویی بیۆ تاوەویان الی قووڵ پێداویسنییەوی
نەوە و ئییییازادوردنی سروشیییینی مییییرۆڤە لە دەرەوەی چەپانییییدنە وولنییییووریی و سیاسییییییەوان، ئەم بیروییییرد زادەی ڕادیکییییام

ئەلنەرناتینە خۆڕسک لەسەر شەقامەوان و لە ناو خەڵکەوە هەڵناقوڵێت، بەڵکو لە پەیوەنیدی قیووڵی فیکیر و سیاسیەتەوە 
 م هەر لە بنەڕەتیشەوە سیاسەتی بێ دروسندەبێت... ئەگەرچی هەموو فیکرێک سیاسەت بە ئاقاری ئازادیدا نابات، بەاڵ
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 .فیکر ناتوانێت سیاسەتێکی شۆڕشگێڕانە بێت
 

 ڕێگیای لە تەنییا ئیێمە پێدەبەسینێت، پشینی وە بەسینراوە گووتیارانەوە ئەو سروشینی بە  سروشنی هەمیوو بزاوتێکیی سیاسیی
ڕشییێکی وۆنزەرڤییاتینی بییێ ۆش بەردەم لە تێییدەگەین دەگوزەرێییت، چییی سییبەینێ ئییاخۆ تێییدەگەین گووتییارانەوە ئەو سروشیینی

خەونداین یاخود لەبەردەم بزاوتێکی ڕادیکالداین وە ئازادی میرۆ  تێییدا ئامیانجی یەوەمە. ئەوەی ئێسینا پێویسینە پیڕۆژەی 
ئەلنەرنییاتینێکی ڕوون و ئاشییکرایە، پییڕۆژەیەک مانییا بییدات بە حەماسییەتی شۆڕشییگێڕانە. هەمییوو شۆڕشییێک بەبییێ پڕۆژەیەوییی 

 فەرمیانڕەوایە، سیسینمی و دەوڵەت بە دژ ئێیران خەڵكیی زۆریینەی ەنجامی دروسنی لیێ نیاوەوێنەوە.سیاسی ئەلنەرناتی  دەر
 جییاواز شینێک بێینەدەرێ، نیوێ شینێکی ێ بێیت، سیەوز نوێ شنێکی چی دەورێت دژایەتییە لەم ئەوەیە گەورە پرسیاری بەاڵم
 هەیە. وە لەوەی بێت
 
مێژوویییی نییوێ دروسیینبکات، جێگییای ئەم دۆخەی ئێسیینا بگییرێنەوە ، بنوانێییت دۆخێکییی «پڕۆژەیەوییی سیاسییی ئەلنەرنییاتی »

وارێکی زەبەالحە، وارێکی فرە دیو و فرە ڕەهەندە. ئەوە پڕۆژەیەوی شەخسی نییە، پرۆگرامێکی حیزبی نیییە، بەرنیامەیەوی 
بییۆ مرۆڤێکییی  نوسییراو نییییە لە چەنیید خاڵێکییدا، بەڵکییو زەمینەسییازییە بییۆ جییۆرە تێگەیشییننێکی دی لە دونیییا، زەمینەسییازییە

لێیرەدا «. خەونەوەی خۆتم پیشاندە، تا بزانم تۆ وێییت»خۆرهەاڵتی نوێ. هەر وەسێک بیەوێت شۆڕش بکات، دەبێت بڵێین 
سەفسەتەی پۆپۆلیسنی و تێکەڵ و پێکەڵ وردنی شینەوان بە دەردی هیی  نیاخوات، ئەوەی دەبێیت ببینرێیت، دییدگای ڕوون و 

 .ئەوەی لێرەدا هاواردەوات دەیەوێت ێ دونیایەک دروسنبکات ێتتێمانبگەێن دیدێک تێڕوانینی قووڵە،
 

 ٢٠٢٢ی سێپنەمبەری ٢٤
 

 بەشی دووەم

 
 ئەلتەرناتیڤ لە کێ و لە کوێوە دەست پێدەکات؟

 
ئەوەی لە ئێران دەگوزەرێت، هەڵگری نیشیانەیەوی گیرنگە، پێمیان دەڵێیت ئاییدیای شیۆڕش تیا ئێسینا ئاییدیایەوی زینیدووە. 

ئایییدیای شییۆڕش تێیییدا مردبێییت ئێجگییار ترسییناوە، بەاڵم دەبێییت بییزانین، بە ڕاسیینی بەرەو جیهانێییک ژیییان لە جیهانێکییدا 
هەنگییاودەنێین ئایییدیای شییۆڕش هێییدی هێییدی تێیییدا بەرەو مییردن دەڕوات. دەوڵەتییی ئێییران لە سییااڵنی ڕابییوردوودا سیینەمێکی 

وەش نەوییردۆتەوە جییواننرین قەڵەمەوییانی بێییوێنەی نوانییدوە، دەسیینی نەوەک لە هاواڵتیییانی سییادە نەپاراسیینووە، سییڵی لە
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واڵتەوە لە نێوببات و گرنگنرین هونەرمەندەوانی ب یاتە زینیدان. بەرامیبەر سیسینمگەلێکی لەم جیۆرە وە لە هەمیوو ویونە و 
 وەک واتێکیدا لە تەنییا شیۆڕش بەاڵم گیرنگە، ئێجگار شۆڕش ئایدیای ڕاگرتنی زیندوو وەلەبەرێکی خۆرهەاڵتدا حوومدەوەن،

وانێییت سییوڕی ڕاسیینەقینەی خییۆی تەواوبکییات. واتە لە بن دەمێییک دەردەوەوێییت، گۆڕانکییار و بەرهەمهییێن و خییولوێنەر هێزێکییی
تەقینەوەی ڕەمزییەوە بەرەو داڕشننی پڕۆژەیەوی نوێ بگوازێنەوە. ئەوەی لە ئێیران دەگوزەرێیت هاوشیێوەی ئەوەی لە سیوریا، 

 .ئەوەیە ئەم ڕۆحە گەلێیک زینیدووە، بەاڵم ڕۆحیێکە لە قەیرانیدایە لوبنان، عێرا ، هەرێمیی ووردسینان ڕوویانیدا، نیشیانەی
لە ئەزمیییوونی شۆڕشیییە گەورەویییانی پێشییینرەوە، لە ئەزمیییوونی ڕووبەڕووبیییوونەوە تونیییدەوانی نێیییوان خەڵیییک و ڕژێمەویییان لەم 

ێنێینە وۆتیایی. لە ناوچەیەدا، ئەو قەیرانە ڕوون و ئاشکرا دەبینین. دەبینین ڕۆحێکە ناتوانێت ئەوەی دەسنی پێیدەوات بیگە
شۆڕشەوانی بەهاری عەرەبییەوە تا ئەمڕۆ نیاوچەوە وەک گڕوانێیک جارجیار دەتەقێیت و خیامۆش دەبێینەوە، ئەوەی دەیبینیین 
سەرەتایەوی خێرا و ئاسانە، هەڵچوون و حەماسێکی زۆرە لە ناواو خاو دەبێنەوە و جەسنەوە دەچێینەوە جێگیای خیۆی، وەک 

ونەوەی جەسینەی بیمارێیک بێیت، وە گوژمەویانی ئیازار دەیگیرن و بەرییدەدەن... قەییرانەوە وۆی دیمەنەوە گرژبیوون و خیاوبو
لەوەدا نییە ڕۆحی شۆڕشگێڕانە نائامادەبێیت، بەڵکیو لەوەدایە ئەم ڕۆحە سیەرەتا دەتوانێیت ئیاگر بە فنییلەوەوە بنێیت، بەاڵم 

دی قسەی لەسیەر نەورێیت و چارەسیەر نەورێیت، دواتر نازانێت چی لە ئاگرەوە بکات. ئەگەر ئەم وێشەیە بە قووڵی و بە ور
 سییەحنە، سییەر بچێیینە یەوەمییی بەشییی تەنیییا لێییدێت شییانۆگەرییەوی وەک  ئەونییی شییۆڕش لەم نییاوچەیەدا دەبێیینە وۆمیییدیا،

 لبنیان، سوریا، عێرا ، لە. شانۆ سەر نایەتە هەرگیز دووەمی دیمەنی و دەبینین یەوەمی دیمەنی جار چەندین شانۆگەرییەک
رەو وییوێ دەڕوات. بانگەشییەی ئەوە نییاوەم بە تەواوی بە بزانێییت ناتوانێییت ئەونییێکە شۆڕشییگێڕانە، ئەونییی بینیمییان ووردسیینان

بزانم وێشەوە سیەد دەر سیەد لە ووێیدایە، چیونکە گیرفنەوە لە یەک جێگیادا نیییە، بەاڵم وۆمەڵێیک وەاڵمیی گەمیژانە هەیە، 
 .ەوە، تا تێبگەین گرفنەوە ێ چەشنە گرفنێکەدەبێت هەر سەرەتا بیان ەینە الوە تا بنوانین بیربکەین

 
یەوێیییک لەو وەاڵمیییانەی دەبێیییت بی ەیییینە الوە ئەو تێیییزە گەمیییژانەیە وە دەڵێیییت دوگیییمەی هەمیییوو ئەم وێشیییانە بە دەسیییت 
زلهێزەوانەوەیە، ئەوان پەنجە بە دوگمەوەدا دەنیێن و شیۆڕش دەسیت پێیدەوات، پەنیجە بە دوگیمەوەدا دەنیێن و دەویوژێنەوە. 

م وەاڵمە هەر ئەوە نییە ڕاست نیییە، بەڵکیو ویۆی ئەو ڕۆحە شۆڕشیگێڕ و گۆڕانویسینەی خیۆرهەاڵت، وەک ئیاژەڵێکی وێشەی ئە
پەت لە میییل وێنادەویییات، وەسیییێک وەی ویسییینی ئەم ئیییاژەڵە بەردەدات و وەی ویسییینی دەیگیییرێنەوە. تێیییزەوە بۆچیییوونێکی 

 هەڵە بەاڵم نیییاهێڵێنەوە، شۆڕشیییگێڕ مرۆڤیییی تییییوەرامە بیییۆ شییینێک هیییی  وە  ڕاسیسییینانە، سیییادەبین، قەدەرییییی و قێیییزەونە
ەم تێیزە لەوەدا نیییە، بەڵکییو لەوەدایە هیی  هێزێیک لە مێیژوودا نییییە و نەبیووە و نابێیت، بە تەنییا وییۆی ئ جەوهەریییەوەی

ڕەوتییی مێییژوو، سروشیینی وییۆی ملمالنێکییان، دەرەنجییامی وۆتییایی هەمییوو ناوۆوییەوییان بگییرێنە دەسییت و دیاریبکییات. ئەم هێییزە 
یەویییی خیییورافییە و زادەی عەقڵێکیییی ترسیییاوە وە ناتوانێیییت بیربکیییاتەوە. وەاڵمێکیییی سیییادەیە، عەقڵێکیییی بییییرنەوەرەوە وێنە

 .دروسنیدەوات، واتێک بوێریی ئەوەی نییە قووڵ لە وێشەوانی وۆمەڵگا و مێژووی خۆی بڕوانێت
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ک هێزێکیی نادییار دەیبیات بەڕێیوە وە ئەم جۆرە وەاڵمانە بیۆئەوەیە بڵیێن، هیی  شینێک لە توانیای ئیێمەدا نیییە، هەمیوو شینێ
 .رە هێزیان بە سەریدا ناشکێت خەڵکی ئەم دەڤه

 
دوور لەم جۆرە وەاڵمە بێسوودانە، پرسییارەوە ئەوەیە: ئیاخۆ ئەم بیزاڤەی ئێسینا هەر دووبیارەوردنەوەیەوی دیمەنیی یەوەمیی 

ە الی ئەو هێیییزە مێژوویییییانەیە لە شیییانۆگەرییەوەیە، ییییاخود گیییوژمێکی دییییکەیە بیییۆ پێشیییەوە. وەاڵمیییی خیییودی ئەم پرسییییار
مەیدانییدان، بەاڵم تێڕامییان لە ڕەهەنییدەوانی، لەو گرێیییانەی ئەم پرۆسییەیە دەوەسیینێنێت، گرفنییی دەخییاتە بەردەم، ناهێڵێییت 

 .بچێنە پێشەوە... وەزیفەی فیکرە
 

 هەمیوو مێژووییی، و یەتیویۆمەاڵ بزاوتێکیی هەمیوو. ورد مێژوویی ئەلنەرناتینی داڕشننی وێشەی لە باسم  لە بەشی پێشوودا
ئەلنەرنیاتی  »دیاربێیت بەرەو ویوێ دەجیوڵێنەوە. ئەفسیانەی   ەتی دەردەوەوێیت كیهماهیی واتێک تەنیا شۆڕشگێڕ جوڵەیەوی

خییورافەتێکی داتاشییراوە، درۆیەوە لە درۆوییانی سیسیینەم. ئەلنەرنییاتی  هەمیشییە هەیە، بەاڵم هەڵبژاردنییی و « بییوونی نییییە
 .ڕوونی بوێرییەوی مێژوویی دەوێتدیاریکردنی و داڕشننی بە 

 
وێشییییەی هەرە گەورەی بیروییییردنەوە لە ئەلنەرنییییاتی  واتێییییک دەسییییت پێییییدەوات، لە شییییێوەی ناوەنییییدێکی بیروییییردنەوە و 
سەروردایەتیدا بیبینین. زاڵبیوونی عەقڵییەتیی بەلشیەفیکییانە لە خیۆرهەاڵت لە مەودایەویی دوورودرێیژدا، ئەو وێینەیەی بیۆ 

وە، وەک تەنیا پێویسنی بە سەروردایەتییەوی سەننراڵ و بەهێز بێت، وۆمەڵێک سەروردەی ویاریزمی، ئەلنەرناتی  خولواند
ژمارەیەک وەسانی پێشڕەو وە دەوەونە پێش میللەت، لە ژوورێکدا ویۆدەبنەوە و بەرنیامەی بیۆ دادەنیێن، نەخشیەی پاشیەڕۆژی 

ئەلنەرناتی  تا ئێسینا سیێبەری بەسیەر عەقڵییەتیی  بۆ دەوێشن، سروشنی دەوڵەتی داهاتووی بۆ دیاریدەوەن، ئەم جۆرە لە
مرۆڤییی خییۆرهەاڵتییەوەیە. لەوەو پییێش زۆر قسییەم لە ڕیشییە لینینییەوییانی ئەم مییۆدێلە وییردوە وە هەتییا پییارت و گییروپە 

 .«باووی گەورە« »پێشڕەو« »ڕابەر»دینییەوانیش پەیڕەویدەوەن. مۆدێلی 
 

ەم شێوازە لە تێڕوانین و بیرویردنەوە دەبینیین. خەڵیک دەجیوڵێن، دەڕژێینە لە خۆرهەاڵت بە هەر الیەودا بڕوانین تارمایی ئ
سەر شەقام، بەاڵم هێنیدەی لە فیکیری ئەوەدان زوو ڕزگاروەرێیک دەربکەوێیت لە بییری ئەوەدا نیین خۆییان چارەنوسیی خۆییان 

اوەتەوە. دەوڵەتییی بگییرنە دەسییت. ئەم شییێوازە لە ئەلنەرنییاتی  لە سییەدەی بیسییت و بیسییت و یەوییدا چەنیید جارێییک تییاقیکر
ئێسنای ئێران خیۆی بەرهەمیی ئەو شیێوازەیە لە تێیڕوانین، بەرهەمیی پاشیکۆیەتی مرۆڤەویانە بیۆ سیەروردەیەوی ویاریزمی وە 
مانای دین و مانای دونیایان بۆ دیاریدەوات، پێیاندەڵێت ئیازادی چیییە و فێریشییان دەویات بە چیی بڵیێن ئەخیال . خواسینی 

نییاوی دەنێییت. وەک « گەڕانەوەی ئەبەدی»لنەرنییاتی ، گرێییدراوی ئەو دۆخەیە وە نینشییە بە مرۆڤەوییان بییۆ ئەم جییۆرە لە ئە
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هێزێکی تاریک مرۆڤەوان بەرەو ئەوە ڕابکێشێت بە هەمان ڕێگادا بیڕۆنەوە وە پیاڕۆیشینوون، وەک یادەوەریییان نەبێیت، وەک 
 .هی  لە مێژوو فێرنەبووبن

 
مێژوودا سەروەوتبێت، تەنیا لە بەر ئەوە سیەروەوتووە هیی  گۆڕانکیارییەوی ئەم مۆدێلی ئەلنەرناتینە ئەگەر هەندێ جار لە 

ڕاسیینەقینەی لەگەڵ خۆیییدا نەهێنییاوە، یییاخود شییێوە حییوومێکی هێنییاوە ترسییناونر و خوێنییاوینر لەوی پییێش خییۆی، وەک لە 
 .بینیمان هند...  ئێرانی حاڵەتی شۆڕشی ڕوسی، چینی، وۆری،

 
اوە، ئەو گییرو  و هێییزە وۆمەاڵیەتییییانە لێیییدەدەن خواسییت یییان بییوێریی گۆڕانکییاریی دەرگییای ئەم مییۆدێلە، قییاپییەوی داخییر

نگی بیرویردنەوە بێیت، شیۆڕش بە هێڵکیارییەوی  ڕاسنەقینەیان نییە، خۆیان ناوێرن بیربکەنەوە و ناهێڵن وەسیش گوێی لە ده
 .اندا بێتپێشوەخت وێشراو دەزانن نەخشەوەی بە سەرەتا و ناوەڕاست و وۆتاییەوە لە گیرفانی

 
 .بۆ دەرچوون لەم جۆرە بیروردنەوەیە، دەبێت شێوازی تێڕوانین و بیروردنەوەمان دەربارەی سیسنەم بگۆڕین

 
سیسنەم وەسێک یان وۆمەڵە وەسێک نییە، بەڵکو هێزێک و ئۆرگانێکی پەلکێشیە بە نیاو هەمیوو ژییان و وۆمەڵگیادا، الیەنیی 

   .وەم لە چوار زۆن و ڕووبەری گەورەدا ئیشدەوات
 

 .  قانونییەوانی دەزگا و دەوڵەت وایەی یەکەم:
 ابووری بە هەموو ئۆرگان و بازاڕ و وۆمپانیا و ئەنسنیوتە سەربەخۆوانییەوە. ئ وایەی دووەم:
 نەرییت، و دای دیین، هەمیوو ئەو سیەرخانە وولنیوورییەی، ئاییدۆلۆژیای بااڵدەسینی نیاو وۆمەڵگیا دیارییدەوات، وەک سێهەم:
وەک میییدیا و سوشیییام میییدیا و  واریگەرەوییانی هێییزگەلە وەرزش، هونەرییەوییان، ترێنییدە خێییزان، نییاو یپەروەردە ئەخییال ،

 ئیننەرنێت. 
 

نییاوەوەی مرۆڤەوییان و ژیانیییان، هەڵبییژاردن و ئارەزووەوانیییان، ئەو ڕێسییاگەالنەی بییۆ دیسییپلین و ئاڕاسیینەوردنیان  چێێوارەم:
 .گاتە سەر دیسپلینکردنی جەسنە...هنددەگیرێنەبەر، ئیدی لە دیسپلینکردنی زمانەوە تا دە

 
لە خۆرهەاڵتدا وۆی ئەم زۆنانە وە زۆنە سروشنییەوانی بوون و جیوڵە و ژییانی وۆمەڵگیان، لە ژێیر فشیاری ناسروشینی و بە 
جییییۆرێکی قانییییدراو بە ئایییییدۆلۆژیای تاوڕەهەنیییید و یەک ئاڕاسیییینە و سییییەرووتکەرانە دەبرێنبەڕێییییوە. لە دادگاوییییانەوە بییییۆ 
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، لە مزگەوتەویییانەوە بیییۆ نیییاو پەرلەمانەویییان، لە ژووری خەوتنیییی خێیییزانەوە بیییۆ ژوورەویییانی خوێنیییدن لە قوتاب انەویییان
زانکۆواندا، تەوژمێکی سەرووتکەر دەیانبات بەڕێوە وە دەرگای گفنوگۆ، دەرگای سەرهەڵدانی دیدی تر، ڕێگیای بیرویردنەوەی 

 .لە مۆراڵی دیکە داخسنووە
 

، لە هەمییوو ئەو دەمییار و ئۆرگییانە گرنگییانەی وۆمەڵگییاوە هەڵدەسیینێت. «بییوونی نییییەهییی  ئەلنەرناتینێییک »هییاواری ئەوەی 
هیی  جێگرەوەیەویی دی بیوونی نیییە، دادگیا دەڕوخێیت، »هەوڵبدە یاسیاوان بگۆڕێیت، دادوەرەویان، پارێزەرەویان هیاواردەوەن 

وۆنزەرڤیاتی  ڕادەپەڕن و زانکیۆ هەوڵبیدە زانکۆویان بگۆڕییت، لە نیاو خیودی ئەو زانکۆییانەوە هێزگەلیی «. شیرازە دەپچڕێت
دەخەنەوە سیەر ئەو دۆخەی ئێسینای، هەوڵبیدە تونیدوتیژی لە خێزانیدا وەم بیکەرەوە، هیاواری ڕوخیانی وۆمەڵگیا و هەرەسییی 

 .خێزان لە هەموو سوچێکەوە بەرزدەبێنەوە
 

ەوانیییدا چیییۆتە خیییوارەوە، ئەم ئاییییدۆلۆژیا فاشیسییینییە بااڵدەسییینە وە بە تەواوی دەمیییار و ڕەگوڕیشیییەی وۆمەڵگیییا خۆرهەاڵتیی
هەویرێکی پێکەوە شێلراوە لە ڕێنمایی دینی، ناسیونالیسنی، جەندەری، لەسەر دژایەتی هەمەڕەنگیی و بە نیازی سیەپاندنی 
تاووێنەیەک بۆ مرۆ  و وۆمەڵگا ئیشدەوات. تا قووڵنر و وردتر لە سیەرەوە بەرەو خیوار بکشیێین، تیا زییاتر بە میکیانیزمی 

ا بچیییینە خیییوارەوە، تیییا قیییووڵنر عەقڵییەتیییی بەڕێیییوەبردن و ئاڕاسییینەوردن لە ئۆرگیییانە گەورەوانیییدا ئیشیییکردنی دەزگاوانییید
 پنیر و پنیر ڕاڤەویارییەوە، و خوێنیدنەوە بەر ب ەیینە زییاتر سادەوان مرۆڤە ڕۆژانەی  شیبکەینەوە، تا بیروبۆچوون و نیگای

 بەردەم لە تەنییییا خۆییییان سیییەنگەری سیسییینمەوان .ئیییاراوە بێییینە قیییووڵ گۆرانکیییاریی ناهێڵێیییت وە دەوەویییین دییییوارە ئەو بەر
و دەزگا دەوڵەتییە گرنگەواندا لێ نەداوە، سەنگەرە قایمەوەیان لە هەموو ئەو جێگاییانەدایە وە  زیندانەوان و وەزارەتەوان

اڵیەتییە بە چاوی ئاسایی نابینرێن، لە وایەی ئابوورییدایە، لە ئەخالقیدایە، لە نیاو نەرێنەوانیدایە، لە پەیوەنیدییە ویۆمە
بچووەواندایە، لە پەیوەندیی مرۆ  و خودادایە، لە پەیوەنیدیی ژن و پییاودایە، لە فیۆرمی خوێندنیدایە، لە بەشیی تیاریکی 

 .دەرونی مرۆڤەواندایە
 

بە وورتی هەموو ئەم جێگایانەی لە وۆمەڵگاوانی تردا بەردەوام دەسینکاری دەویرێن، ڕیفیۆرم دەویرێن، مینۆدەویانی ئیشیکردن 
نییدا دەگۆڕێییت، فیکییر و زانسییت دەخییرێنە وییار لە بەرەو پییێش بردنیانییدا، لە خییۆرهەاڵت لە سییەرەتای دروسیینبوونی لە نێویا

دەوڵەتی مۆدێرنەوە بۆ ئەمڕۆ، گۆڕانکاری لەم بوارانەدا ملکەچی هی  دیالۆگێکی عەقڵیی و ئەخالقیی نیییە و نەبیووە، بەڵکیو 
 خۆرهەاڵتییدا وۆمەڵگیای لە سیسنەم وە وە لەو بوارانەدا بااڵدەسنن.ملکەچی پێداویسنییە وورت و واتییەوانی ئەو هێزانە بو

ەری خۆی لەو جێگایانەدا لێداوە، دەرگا ئاسنینەوانی خۆی لەو وایانەدا وڵۆمکردوە، وۆمەڵگای داخراو لەو خیانە و لەو سەنگ
ێ. پاسیدار، ئاسیایش، شیەبیحە، ژوورە تاریکانەدا گەورە بووە وە ناهێڵێت دەسینکاری بکیرێن و گۆڕانکیاری و ڕیفیۆرم بیانگیات
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گورگە بۆرەوان، حەشد... هنید، زادەی ئەو هەمیوو ویونجە تارییک و داخیراوەن وە وەک بەشیێکی سروشینی وۆمەڵگیا و ویایەی 
سیاسییی وەرگیییراون. لە نییاو ئەم خییانە تاریکییانەدا مرۆڤگەلێییک دروسییندەبن نییاتوانن خییاوەنی هەسیینی هییاودەردی بیین لەگەڵ 

و مرۆڤێک دروسندەوات هەسنی هاوئازاری تەنیا بۆ جنسی خۆی، بۆ نزیکیانی خیۆی هەیە، ئەخالقیی مرۆڤدا. وۆمەڵگای داخرا
تەنیا بەشی ئەوە دەوات بەزەیی بە نزیکەوانی خۆیدا بێنەوە. لەم جۆرە وۆمەڵگایەدا نەتەوە ڕقی لە نەتەوە، بییروڕا ڕقیی 

 لەسیەر سیسینەم وۆی واتە... شارە لە ڕقی شار ژن، لە ڕقی پیاو پیاو، لە ڕقی ژن هاوپیشە، لە ڕقی پیشەدار لە بیروڕا،
بۆ یەک دروسیندەبێت، ئەوەی لەم وۆمەڵگاییانەدا قسیەدەوات تەنییا « هاودەردی»و ووشننی هەسنی « نیادورد  له كنری یه»

وو ئەو دیییوار و بەربەسیینانەیە مرۆڤەوییان لە یەونییر جیادەوییاتەوە، ئەو ڕقە دینییی و ناسیونالیسیینی و جەنییدەرییەیە لە هەمیی
 .شوێنێکەوە هەڵدەقوڵێت

 
لەم جۆرە وۆمەڵگایانەدا واتێک هەسنی هاودەردیش دەردەبڕدرێت، واتێک باس لە پشنگیریی دەورێت بە جیۆرێکی وا گشینی، 
وا بیێ ناونیشییان، وا بییێ ئەدرێییس دادەڕێژرێییت، ئەسیینەمە بە ڕوونییی بزانیییت وییێ پشیینگیریی چییی دەوییات... لە سیسیینمی وادا 

اسنەی مرۆڤێک دەورێت ڕوخساری نیییە، گشینییە، شوناسیی نیییە. پشینگیری لەم سیسینمەدا چەشینێکە پەیامی مرۆڤدۆسنی ئاڕ
فارسیێک ناوێرێیت بڵێیت میین پشینگیریی ویورد دەوەم، وییورد وەک نەتەوە، وەک زمیان، وەک مەخلوقێیک وە دەموچییاوێکی هەیە 

ڵێیت مین پشینگیری لە ژن دەوەم، ژن وەک جیاواز لە من و خۆی مافی خۆیەتی سەربەخۆ خیۆی پێناسیەبکات. پییاو ناوێرێیت ب
مەخلیوقێکی ئیازاد و سییەربەخۆ و جییا لە مین، مەخلوقێییک خیۆی پێناسیەی خییۆی دەویات، نەوەک مین پێناسییەی بیکەم. مەهسییا 

ئەو مەخلیوقەی دروسینکردوە ئەمینی لە بەر ئەوە نەمرد دوو تاڵ لە قیژی بەدەرەوە بیوو، پیێش ئەوە مێژوویەویی درێیژ هەیە 
 قەبییووڵ« و پۆلیسییی ئییادایگەشیینی ئیرشییاد»ەڵگایییانەی دروسیینکردوە شیینگەلێک بەنییاوی ژێییت، ئەو وۆممەهسییا دەوو  كییه

 بکیات، خیۆی پێناسیەی خیۆی ژن نابێیت بکیات، خیۆی پێناسیەی خۆی مەهسا نابێت دەڵێت هەیە سیسنمێک ئەوە پێش دەوەن.
 خییۆی وییورد نابێییت بییکەن، خۆیییان پێناسییەی خۆیییان وەمەنەتەوایەتییەوییان نابێییت بکییات، خییۆی پێناسییەی خییۆی پیییاو نابێییت

ینییەوان خۆیان پێناسەی خۆیان بکەن. ئەلنەرناتی  لەوەوە دەسیت پێیدەوات ئەو د وەمایەتییە نابێت بکات، خۆی پێناسەی
بنەمایە بچەسیپێت مرۆڤەویان بنیوانن شوناسیی خۆییان دییاریبکەن، بێیئەوەی مافەویانی خۆییان و هیاودەردی و هاوسیۆزی ئیێمە 

اتی  تەنیا لە ناو خانە داخراوەواندا لە دایکدەبێت، لەو شیوێنانەوە دروسیندەبێت ئاییدۆلۆژیای فاشیسینی بدۆڕێنن. ئەلنەرن
« دروسینکردنی بەردەوامیی قوربیانی»مرۆڤی دوژمن بەوانی تر دروسندەوات. ئەم سیسنمە یەک یاسیای گەورە دەیبیات بەڕێیوە 

وییییردنەوەی دەرەوەی بەردەوامییییی هەنییییدێک « »اوجیییییاوردنەوەی مییییوقەدەس لە نەفرەتلێکییییر« »دروسیییینکردنی پەراوێییییز»
لەگەڵ پەراوێییزدا، لەگەڵ لێییدراودا، « چییونیەوکردنی چۆنییایەتی»، ئەلنەرنییاتی  بە دروسیینکردنی تەمییاهی «شوناسییگەم

لەگەڵ قوربانیدا دروسندەبێت، واتە بە گەڕانەوە بۆ هێزی پێناسەوردنی مرۆ  بۆ خۆی، دژ بە هێزی پێناسەوردنی سیسینەم 
 .بۆ ئێمە
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بە وورتی ئەلنەرناتی  هوشیارییە بە وۆی وێنەوە، بە بینینی بەشەوان، بە تێگەیشینن لە میکانیزمەویانی واروردنییان، بە 
مییامەڵەوردنی سیسیینم وەک یەوەیەک وە لە خییوارەوە بەرەو سییەرەوە دەوشییێت، بە تێگەیشیینن لەوەی خەبییات دژ بە سییەرەوە 

 بە سەرەوە واتێک سەرناگرێت لەوەوە دێت میکانیزمێک نییە گرێی بدات  جیانابێنەوە لە خەبات دژ بە خوارەوە، خەبات دژ
 .بە خەبات دژ بە ڕێگرەوانی خوارەوە

 
 ٢٠٢٢ یرەمبەپنێس ی٢٦
  

 بەشی سێهەم
 

 هەڵوێست بە تامی فیدیۆکلیپ

 
ەییی ڕووت، ئەگەر سەرنە بدەین، دەوڵەتی ئێران لە سەرەتای خۆپیشاندانەوانەوە هەوڵدەدات وێشیەوان وەک وێشیەی نەتەو

وەک گرفیییت لەگەڵ حییییزبە ووردییەوانیییدا وێنابکیییات، ییییان وەک گرفیییت لە نێیییوان خەڵکیییانی حیجابیییدار و بیییێ حیجابیییدا... 
قەتیسمانی وێنەی بزاڤەوە لە هەندێک وردەی دیاریکراودا، هەوڵە بۆ پەرتکردن و لە بیربردنەوەی ئەو ڕاسنییەی قەیرانیی 

و ڕیشییە و دەمییارێکی ئەم ڕژێمییانەدا چییۆتە خییوار. خییودی پەرتکردنییی وێیینەوە ئەم سیسیینمانە سەرتاسییەرییە، سیینەم بە هەمییو
لەالیەن دەسەاڵتدارانەوە، ئەوە دەسەلەمێنێت وە وورتکردنەوەی وێنەی وۆی سیسنم بۆ یەک وێنە یاخود یەک ملمالنیێ ییاخود 

 وانەی پرۆسەی گەڕان بۆ بۆ یەک مەیدانی بەرەنگاری، سنراتیژی خودی سیسنەمە و سنراتیژی سەرەویشیەتی. لێرەوە ئە
 .ئەلنەرناتی  بچوودەوەنەوە، لە بنەڕەتدا تەنیا هەنگاوێکی زۆر وورت لە خودی سیسنمەوەوە دوورن

 
ڕژێمی ئێران نمونەیەوی زەقی ئیشکردنی ویۆی سیسینمی سینەمی خیۆرهەاڵتی میۆدێرنە. بونییادێکە لەسیەر سینەمی چینیایەتی، 

فۆرمەویییانی چەوسیییانەوە، لە چەوسیییانەی چینیییایەتی و ئیییابوورییەوە تیییا  نەتەوەییییی، دینیییی، جنسیییی بونییییادنراوە. هەمیییوو
چەوسانەوەی نەتەوایەتی، لە چەوساندنەوەی ژنەوە بیۆ چەوسیاندنەوەی وەمیایەتییە دینییەویان، لە سانسیۆروردنی ئەدەی و 

ەوەن، هیی  یەک لە هونەر و جوانییەوە تا سانسۆروردنی ئیننەرنێت و بەسیننی فەزای مەجیازی، زنجییرەگەلێکن یەک تەواو د
ئەڵوەوییانی ئەو زنجیییرە بە تەنیییا ناپچڕێییت، لە بەرئەوەی نییوێنەران و تیییوریزەوەران و جێبەجێکەرانییی ئەم جییۆرە سیینەمە 
جیاوازانە، لە بنی وۆمەڵگاوە بۆ سەرەوە دەسنەیەوی یەوانگیر و یەوگرتوون، بەرەیەویی پیانوپۆڕن لە هێیزی ویۆمەاڵیەتی و 

وە جیهیانبینی خۆییان « خێزان، مەونەی، مزگەوت، میدیا»ی گەورە لە چەندەها وەناڵی وەک سوننەتیی وە وەک مەوینەیەو
 .دەسەپێنن، لە هەر جێگایەوی ئەو زنجیرەشدا وێشە هەبێت پینەی دەوەن
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پرسیییارێک لێییرەدا گرنییگ بێییت ئەوەیە، بییۆ هەمییوو ئەم فۆرمییانەی چەوسییاندنەوە، یەک یەوەی یەوگرتییوو دروسییندەوەن، بییۆ 
بیۆ چیاو  ؟ە دژ هەموو ئەم فۆرمانە لە خیانە وردەوانیدا، وەک ئیشیکردنی ڕاسینەوخۆ دژی دەسیەاڵتی ناوەنید گیرنگەئیشکردن ل

یە، ڕاسینەوخۆ لەگەڵ خۆییدا زینیدووبوونەوەی «سیاسیی ی ویۆمەاڵیەتی»غافڵکردن لە هەر پایەیەک لە پایەوانی ئەم ڕژێمە 
رسیارەوە باشنر دابڕێژین، بیۆ ناورێیت شیێوەوانی چەوسیاندنەوە یان ئەگەر پ ؟وۆی فۆرمەوانی تری چەوساندنەوە زامندەوات
واتە ئەسنەمە بەبێ ئەوەی نەتەوەوان ئیازادبن ژن ئیازاد بێیت، ئەسینەمە بەبیێ  ؟بەش بەش لە مێژووی خۆرهەاڵت بسڕینەوە

اتێکییدا ئەوەی دادگاوییان سییەربەخۆ بیین نەتەوەوییان مافیییان زامیین بێییت، ئەسیینەمە چەوسییاندنەوەی چینییایەتی نەمێنێییت لەو
چەوسییاندنەوەی جەنییدەریی لە ترۆپکییدایە، ئەسیینەمە حیییزی نییا دیمییوورات بێییت حکییومەت دیمییوورات بێییت، ئەسیینەمە تییۆ 
ناسیونالیسیییت بییییت و بنەوێیییت بەرامیییبەرەوەت ناسیونالیسیییت نەبێیییت، ئەسییینەمە تیییۆ مەزهەبیییی تونیییدڕەو بییییت و بنەوێیییت 

ی، بونیادێکی یەوگرتیوو، سیسینمێکی هۆمیۆجین هەیە ئەمیانە بەرامبەرەوەت توندڕەو نەبێت. بە وورتی بازنەیەوی سەرتاسەر
پێکەوە گرێدەدات. ئەگەر ڕووننیریش قسیەبکەم: ئەسینەمە لە وۆمەڵگایەویدا خەڵکانێیک تێییدا لەسیەر ئەوە شیەڕدەوەن زەوی 

ڕاگییراوە وە خڕە یان خڕ نییە، بپرسیت بۆ نەتەوەوەم ئازاد نییە، چونکە ئەو هێزەی ئەو ئازادییەی زەوتکردوە بەو جەهیلە 
ئەم شێوەیە لە سنەم بە ئیمنیاز سیسینمێکی خیۆرهەاڵتییە، هەوڵیی ناویامیش بیۆ ویورتکردنەوەی  .ئەو پرسیارەی دروسنکردوە

 .سنەم لە فۆرمێکیدا و فەرامۆشکردنی شێوەوانی تر، تا ئەمڕۆ جەوهەری سیاسەتە لە خۆرهەاڵت
 

 ؟ی سنەم لە ووێوە دێتبەاڵم ئەم ناووە ڕە  و یەوگرتووییەی، فۆرمە جیاوازەوان
 

ئەم ڕژێمە سیاسیانەی لە خۆرهەاڵت حاومن، بە پیێچەوانەی سیسینمەوانی خۆرئیاواوە، وە پەیوەنیدی دەسیەاڵت و مەعیریفەت 
تێیدا قووڵە، سیسنمگەلێکن لەسەر زەمینەیەوی زۆر الوازی فەرهەنگیی و مەعریفیی ڕاوەسیناون. سیسینمگەلێک نیین، وێنەییان 

بەو شیێوەیەی فۆویۆ »ڵگا زادەی پەرەسەندن و ئیشی پێکەوەیی دەیان وایەی جییاوازی زانسینی بێیت بۆ دونیا و مرۆ  و وۆمە
، لێرەوە ترسی نەبوونی مەعریفە ترسێکی جەوهەریی ناو سیسنمە. ئەم تێیزەیە سنایشیی «لە مێژووی خۆرئاوادا دیاریدەوات

ئەمە فیاونێکی ڕۆشینی مێیژووییە « دوودا نوسییبوویوەک نەخوێندەوارێکی عیمالقی وورد لە چەنید ڕۆژی ڕابیور»خۆرئاوا نییە 
وە هەر منداڵێکی سەرەتایی دەتوانێت بیبینێت. ئەم ترسە وەک لە ونێبی ئایدۆلۆژیسندا باسیمکرد، بونییادنەری خیۆرهەاڵتی 

ای نوێیە. ئەو هەقیوەتەی خیۆرهەاڵت دەچێینە قۆنیاغێکی نوێیوە و دەڕوانێیت لە هەمیوو لکەویانی زانسیت و مەعیریفەدا لە دو
دونیاوەیە، جۆرە دەسەاڵتێک دروسندەوات ترسیی لە نەبیوونی مەعیریفە، ترسیی لە جەهلیی خیۆی لە نەسیت و لە نائاگایییدا 
گەلێییک بەهێییزە. نەزانییین هەمیشییە بە ترسییی لەدەسییندانی وییۆننرۆڵەوە بەنییدە، ئەوەی وییۆننرۆڵ بییۆ دەسییەاڵت زامنییدەوات و 

ئەو ژێر خانە مەعریفییەیان نییە، وەک دەسەاڵتەوانی خیۆرهەاڵت، بیۆ هەسنی دڵنیایی دەداتێ، زانسنە. دەسەاڵتگەلێک وە 
ئەوەی بەسەر ئەو ترسەدا زاڵبن دەبێت هەسنی وۆننرۆڵ و دڵنیایی لە جێگایەوی دییکەوە بهێینن. جێگیرتنەوەی زانسینیش بە 
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ەوی نەگیۆڕ بە شینێک وە دۆگما تاوە شنێکە ئەو ترسە ناوەوییە ئارام دەواتەوە، دۆگماش هی  نییە جگە لە بەخشینی شێوەی
 .هەمیشە لە گۆڕاندایە

 
فۆبیییای "لە دەسییندانی وییۆننرۆڵ" بییۆئەوەی بەسییەر خۆیییدا زاڵ بێییت، پێویسیینی بە وێنەیەوییی ڕۆشیین هەیە، هەمییوو چەشیینە 
لێڵبوونێییک لە وێنەوانییدا هاوشییانی ترسییی ناحییاڵی بییوون و تێنەگەیشیینن و لەدەسییندانی وییۆننرۆڵە. زۆربەی پەرچەوییردارە 

وان لە خییییۆرهەاڵت هەوڵیییین بییییۆ ڕوونکییییردنەوەی ئەو وێیییینەیەی فاشیسیییینێک پێویسیییینی پێیەتییییی. ئەو دۆخەی فاشیسیییینییە
دۆخییێکە لە خواسیینی ڕوونبینییییەوە هییاتووە، فاشیسیینەوان هەوڵییدەدەن هەمیشییە پێناسییەیەوی « تونییدڕەوی»پێیییدەگووترێت 

دار، حەرام و حەاڵڵ، دۆست و دوژمن... هنید. ڕوونیان بۆ نیشنیمانپەروەر و خائین هەبێت، بۆ چاوە و خراپە، وافر و ئیمان
واتێک خۆووژێک لە نیاو وۆمەڵێیک خەڵکیدا خیۆی دەتەقێنێینەوە لەسیەر ڕۆشینایی ئەو وێینە ڕوونەی جییاوردنەوەی دۆسیت لە 
دوژمن یان ئیماندار لە وافر ئەو وارە دەوات، ئەو بە بڕوای خۆی جیهان تەواو بە ڕوونی لە پیێش دیدەییدا دەبینێیت. بەبیێ 

رچییاو ڕوونییەوییی تەواو، بەبییێ یەقییین ئەسیینەمە دەسییەاڵت لە خۆرهەاڵتییدا بەردەوام بێییت. مەیلییی دەسییەاڵتدارانیش بەالی بە
  .ئاینەواندا بە هۆی ئەو سیفەتی یەقین و ڕوونی و دۆگماتیزمەیە وە لە مەزهەبەواندا هەیە

 
نە پێشییوەخنەوان و حییوومە پێشییوەخنەوان خولیییای وییۆننرۆڵ و پێناسییە لەوێییدا نییامێنێنەوە، سیسیینمێک لەسییەر دۆگمییا و وێیی

دروسنبووبێت، دەبێت خاوەنی وۆمەڵێک پێناسەی نەگۆڕ بێت، پێویسنی بە پێناسەیەوی دیاریکراو هەیە بیۆ ژن، بیۆ جەسینە، 
بۆ پیاوەتی، بۆ زمان، بۆ یاسا، بۆ پەروەردە، بیۆ ئەخیال ... هنید، پێناسیەگەلێک لەگەڵ وەرەسینە مەعیریفییە زۆر سیادە و 

ییەوانی عەقڵی خۆیدا بگونجێت. ئەم پێناسانە زەمینە بە دەسەاڵتداران دەبەخشێت، یاسای مامەڵەوردن و ڕەفنیار لە سەرەتا
هەموو وایەواندا وەک یەک دابڕێژن، وێنەیەویان پێدەبەخشێت بنوانن ئەخالقیاتی دەسەاڵت لە هەموو خانەوانیدا یەویب ەن 

ت بەرەو داڕشننی وێنەی نەگۆڕ و ڕاسیسینی بیۆ نەتەوە و مەزهەبەویانیش، و هۆمۆجینییەتێک دروسنبکەن. ئەم خولیایە دەوشێ
بەشییێکی دانەبییڕاوی ئایییدۆلۆژیای دینییی دەوڵەتییی « وییورد، سییوننە، جییولەوە، خۆرئییاوا»بییۆ نمییونە تێڕوانینییی ڕاسیسیینی لە 

ەویی جییا بە شوناسیێکی ئێرانییە، وورد الی ئایدۆلۆژیسنەوانی وۆماری ئیسالمی هەڕەشەیەوی جیۆپۆلۆتیکییە نەوەک نەتەوەی
جیییاوە، زمییانی وییوردی هەڕەشییەیەوی تییری لێڵکردنییی تێگەیشیینن و وێنییاوردنە وە جیییاوازە لە زمییانی دەوڵەت، هەر زمانێییک 
دەوڵەتیدارەوان بە ڕوونیی تێییینەگەن، پەڵەیەویی ڕەش دەخییاتە ئەو وێینەیەوە وە داگییروەر دەیەوێییت داگیریبکیات، لێرەشییدا 

ت، زمانی ووردی ئەو هێزەیە وە ناهێڵێت هەسنی وۆننرۆڵکردنی تەواو الی داگییروەر دروسیت زمان وەک زۆنێکی مەحاڵی لێدێ
ببێییت. بەوەدا داگیییروەر ناتوانێییت زمییانی وییوردی فێرببێییت و تێیبگییات، پێناسییەوردنی بییۆ وییورد هەمیشییە شییەبەقێکی گەورەی 

لە هەر جێگایەویدا پێناسیەوردن مەحیاڵ  تێدایە، واتە وۆننرۆڵکردنی بیۆ ویورد هەمیشیە بەر بەربەسینێکی تارییک دەوەوێیت.
بێت، ترسی فاشیسنیانە لە ترۆپکدا دەبێت. فاشیسیت تەنییا واتێیک ئاسیوودە دەبێیت وە بزانێیت چیی دەبینێیت و دەبێیت چیی 
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بکیات، واتە پێناسیەی نەگیۆڕی هەبێییت و لەسیەر بنەمیای ئەو پێناسیەیە یاسییا سیاسیییەوانی خیۆی دابڕێژێیت. حییاڵی ژن لەم 
شنە، چۆن وورد پەڵەیەوی ڕەشی پێناسیەنەوراوە، ژنییش لەم سیسینمەدا میرۆ  نیییە، تەنییا هەڕەشیەیەوی  سیسنمەدا هەمان

ئەخالقی و ئیمانییە، تا داپۆشراوبێت مەترسی وەمنرە، تا ڕووت بێت پنر وەک زۆنێکی تارییک و پیڕ هەڕەشیە دەردەوەوێیت. 
وە، هی  یەوێکیان بە تەنیا و جیاواز لەوانی تر دروسیت بە وورتی: ئەو وێنانەی جیهانبینی فاشیسنی لە خۆرهەاڵت دایڕشنو

 .نابن، بۆیە پرۆسەی بە گژداچوونەوە و ئەلنەرناتینسازیش، ئەونێکی یەک ڕەهەند و تاک ئاڕاسنە نییە
 

ئەم وێناوردنەی سەرەوە بۆ گەڕان بە شوێن ئەلنەرناتینیدا، زۆر وەس دەترسیێنێت. بەو حیسیابەی ئەو وەسیەی دەچێینە سیەر 
دەبێت لیسنێکی لە گیرفاندا بێت، یەک یەک خانەوانی سیسنمی تیا نوسیبێت، تا دواییی بزانێیت چەنیدی ڕوخانیدووە شەقام 

و چەنییدی مییاوە. ئەم جییۆرە لە وێنییاوردن و بیروییردنەوە پیشییانی دەدات حییاڵی هەنییدێک لەوانەی لەم ڕۆشیینبیرییەی ئییێمەدا 
یجییدایە. ئەم جییۆرە لە نییوخبەی بە حیسییای ڕۆشیینبیر پێیییان قسییەدەوەن لە ێ ئاسیینێکی نییزم و لە ێ دۆخێکییی مەعریفییی ئیفل

ئاسییاییە سییەدان سییاڵی تییر هەمییان عەقڵییی ناسیونالیسیینی، مەزهەبییی، ئەپارتایدیسییت بێهییی  گورزێییک بێیینەوە سییەر شییانۆ، 
انی دیکناتۆرێک ب ەنە جێگای دیکناتۆرێک، سنەمکار بە سنەمکار بگۆڕنەوە، ئەمانەیان بەالوە وێشیە نیییە وە هەزاران قوربی

لەم پرۆسانە دەوەوێینەوە، بەاڵم بەالیەوە سیەخنە داوابکەییت مرۆڤەویان فێیرببن میاف ببەخشین، ئیازادی ببەخشین، لیێگەڕێن 
ئەوانی تر خۆیان خۆیان پێناسەبکەن. پێیان ئاسانە مرۆ  تا قیامەت ناسیونالیسینێک بێیت وە ڕقیی لە نەتەوەویانی تیرە، 

انە پاوبکاتەوە و مرۆڤەویان تەنییا وەک میرۆ  و دوور لە حیوومی پێشیوەخت بەاڵم پێیان سەخنە مرۆ  جارێک خۆی لەو وین
ببینێت، پێیان ئاسانە تا قییامەت مەزهەبییەویی عەقیڵ تەسیک و دۆگمیائی بین، بەاڵم پێییان سیەخنە جارێیک وەسیانێک وە 

ۆێ بیین وە بییۆ هەڵگییری بیییروڕای دیییکەن وەک مرۆڤییی سروشیینی و مافییدار ببییینن. پێیییان ئاسییانە تییا مییردن پیییاوانێکی مڕومیی
دەوروبەرەوەییییانی دیارییییدەوەن چیییی بییین و چیییۆن بییین و چیییی بیییکەن، بەاڵم پێییییان سیییەخنە جارێیییک میییاف بە نزیکنیییرین و 

 .خۆشەویسننرین وەسانی خۆیان بدەن ئازادیی خۆیان پراونیزەبکەن، خۆیان بۆ خۆیانی دیاریبکەن وشەی ئازادی مانای چیی
ەدایە، ئەم فۆبیایە وە سیسنم لە ناویاندا چاندوێنی، ناودەنێن غەم یۆریی وێشە گەورەوە و گاڵنەجاڕییە بێسنوورەوەش لەو

 .بۆ شۆڕش
 

لە لۆژیکی ئەم جۆرە شۆڕشگێڕانەدا، مرۆ  تەنیا واتێک دەتوانێت شۆڕشگێڕ بێت وە باس لە قوواڵیی ئەروی شیۆڕش نەویات. 
ت بەرزبیکەوە، ولیپیی خیۆت تۆمیاربکە و دروشمی ڕاسنەقینەی ئەمانە ئەوەیە: شۆڕشیگێڕبە بە بێیدەنگ، تیابلۆی پشینگیری خیۆ

بێدەنگ بە... هەر وەخنێک بچینە بواری بیروردنەوەوە ئەوا ویارەوە سیەخندەوەیت. هەمیووان بە ویوێری شۆڕشیگێڕبن باشینرە 
لەوەی هوشیارانە تێبگەین شۆڕش جیهانبینییەوی نوێیە، دابڕانی سەردەمێکە لە سەردەمێک، پێکوڵکارییە بیۆ مرۆڤێکیی نیوێ، 

هەاڵتێییک چینییر هێییزی فاشیسیینی بەرهەم نەهێنێییت. ئەم پرۆسییانە وە دەبێییت سییەرەتا و وۆتییایی هەمییوو لییۆژیکێکی بییۆ خۆر
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وێشیە گەورەوە لەوەدایە ئەم . شۆڕشگێڕ بێت، وەک مەحیاڵ و نەویردە و وە مکیردنەوە لە شانوشیکۆی خیۆرهەاڵت سیەیریدەوەن
تیاقمە  شەوە، بە شۆڕش تێبگەیت. زمانحاڵی ئەم دەسینە وتێزەیە وە ڕێک و ڕاست وەک گوللیەیەک وایە بینێیت بەسەری شۆڕ

شۆڕش بکە بێیئەوەی بییر لەم شینانە بکەیینەوە وە ڕێگیاوەت « »تۆ دەتوانیت شۆڕشگێڕ بیت، بێئەوەی هی  بگۆڕیت» دەڵێت 
ئەم دەسیینە و تییاقمە وێشییەوە وا وێنییادەوەن، وەک ئەگەر وێیینەی ڕاسیینەقینەی «. لییێ ئییاڵۆزدەوەن و سییەرت لییێ تێکییدەدەن

شۆڕشمان وێشا، ئەگەر بە ڕوونی مانای ئاڵوگۆڕ و گۆڕان و ئەلنەرناتینمان دییاریکرد، بەوە خەڵیک لە شیۆڕش سیارددەبنەوە. 
وێشییەوە وادەبییینن هەر وەخییت شۆڕشییگێڕ زانییی شییۆڕش چییییە، پەشیییماندەبێنەوە، چییونکە قییووڵ بەر لە هەنییدێ دۆگمییا و 

ک تا ئەو واتە گەرمن وە شینێکی زۆر وەم لەو ویردارە بیزانن وە قەناعەتی چەقیوی خۆی دەوەوێت. بە لۆژیکی ئەمانە خەڵ
پێیهەڵدەسینن. وییاتی خۆیشییی هەنییدێک لەوانەی بییزووتنەوەی گۆڕانیییان مرانیید هەمییان بیروبۆچوونیییان هەبییوو، ئەوەی ونێبییی 

ون، دەزانێیت ب وێنێنەوە وە وتارگەلێکن لەسیەر مانیای ڕاسینەقینەی گیۆڕان و ئۆپۆزسییۆن بیو« ئۆپۆزسیۆن و پۆرترێنەوانی»
لەوێدا هەوڵێک هەیە پێچەوانەی سادەبین و سادەخوێنەوان بەجۆرێکی تر تەماشای مانای وشیەی گیۆڕان و ئۆپۆزسییۆن بیوون 
بکەییین. ئەوان ڕاییییان وابیییوو گیییۆڕان ئەوەیە بچییییت بیییۆ هەڵبییژاردن و دەنیییگ بە لیسییینێک بیییدەیت و بە ویژدانیییی ئاسیییوودەوە 

و هەسییت و دڵنیییاییەی شیینێکی گرنگییت ئەنجامییداوە، هەر وەسییێکیش بیگووتبییایە بگەڕێییینەوە بییۆ مییاڵەوە و دڵییت پییڕ بێییت لە
وورتکردنەوەی گۆڕان لە جۆرە وێنەیەوی وادا وارەسیاتی بە دوادا دێیت، قسیەی باشیی نەدەبیسیت. ئەمیڕۆ هەمیان مێیژوو خیۆی 

وایە، شیۆڕش تەنییا واتێیک دووبارەدەواتەوە، ئەم شۆڕشگێڕانەی ئەمیڕۆش وەک گۆڕان یوازە تونیدڕەوەوانی ئەو زەمیان پێییان 
مومکینە وە شۆڕشگێڕ نەزانێت شۆڕش چییە، نەزانێت ئەلنەرناتی  چییە. با جۆش و خرۆش و تیوڕەیی خەڵیک بهێنێینە سیەر 
شەقام، بەاڵم گرنیگ نیییە بیزانن چیۆن درێیژە بەم ویارە بیدەن و بیگەێنینە جێگیایەک ژییانێکی ئینسیانی دروسینبکات. دەڵێیت 

ەاڵم گرنگ نییە تێبگەن بکوژانی مەهسیا چیۆن دروسیندەبن و چیۆن نیامێنن، گرنیگ نیییە تێیبگەن هاواربکە مەهسا، مەهسا، ب
بە ێ هێزێیک ڕاگییراوە، چیۆن ئیشیدەوات، چیۆن « لە ڕاسنیدا سەد سیاڵە»ئەو سیسنمەی مەهسا دەووژێت زیاد لە چل ساڵە 

خیت هێشینا لە پیاڵ ڕژێمیدان، ناپرسیێت گرنگ نییە بپرسن، بۆ ملیۆنەها خەڵکی چەوسیاوە و بەدبە ؟خۆی بەرهەمدەهێنێنەوە
بییۆ ئەوانەی لە هەنییدێک شییاری ئێییران دێیینە سییەر شییەقامەوان، چەنیید هەزار وەسییێکن و ئەوانەی لە چییلەی ئیمییام حوسییەیندا 

 ؟.دەچنە نەجەف، ئەم ساڵ لە سەروو بیست و یەک ملیۆن مرۆڤەوە بوو
 

نە فەرامۆشبکات، لەگەڵ وێشیەوەی خۆییدا ڕاسینگۆ نیییە. بە بڕوای من، هەر وەسێک باس لە گۆڕانکاری بکات و ئەم پرسیارا
.  الیەنیییکەم وەزیییفەی سییەرەتایی ڕۆشیینبیر ئەوەیە ئەم پرسیییارانە بوروژێنێییت، بە بیریییان بهێنێیینەوە، بییۆ وەاڵمیییان بگەڕێییت

ۆییە وەزیییفەی ڕۆشیینبیر نوقمبییوون نییییە لە چییروە و سییاتەوەخنە وورتەوانییدا، بەڵکییو بینینییی مێییژووە لە بەسیینێن و نییاوو
 .گەورەوەیدا، لە جوڵە گەورەوەیدا بۆ پێشەوە، لە تێڕامان لەو ڕێگرانەی ئەو جوڵەیە پەودەخەن
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 هەندێک دەڵێن ببینن گەر مرۆڤی خۆرهەاڵتی هوشیار نییە، گەر شۆڕشگێڕان هوشیار نین ئەوە چۆنە ڕاپەڕیون، ئەوە نییە 
 وپەڕی جورئەتەوە بەرەنگاریی مەوینەیەوی ترسناوی سەرووت لەچکەوانیان دەسووتێنن، ئەوە نییە پەیکەرەوان گڕدەدەن، بە

. وەاڵمیی ئەم پرسییارە بەشیێکی بە بەڵێییە و بەشیێکی بە نەخێیر. هەڵیبەت وە مین و نوسیەرانێکی دی لەسیەر ئەمە ؟دەبنەوە
میرۆ  لەسیەر  ی ئێرانیدا ملیۆنیان٧٩دەنوسین، دەزانین ئەگەرێکی مێژوویی وراوەتەوە، بەاڵم لە بیریشمانە لە شۆڕشی سیاڵی 

جادەبوون، وێنەوانی شایان دەسووتاند، بەاڵم هەر ئەو ملییۆنە ئیازادی وازە ئیمامییان ویردە ڕابەر و وڕنووشییان بیۆ بیرد. لە 
میسیر هەمییان جییۆر بییوو بە ملیۆنییان موبارەویییان لە تەخییت فڕێیدایە خییوارێ، بەاڵم مرسییی و دواتییر سیسیییان هێنییا. لە سییوریا 

ەشیار ئەسیەد ڕاپەڕی، بەاڵم هێزەوەییان بەسیەر چەنیدین جیانەوەری بچیوونردا دابەشیبوو... خەڵک دژ بە جانەوەرێکی وەک ب
هەر وەسێک قووڵ بروانێت، دەزانێت لێرەدا قەیرانێک هەیە، وێشەیەک هەیە دەبێت قسەی لەسیەر بکرێیت، بیۆئەوەی شیۆڕش 

ێڕ و عەقڵییی شۆڕشیییگێڕدا هەیە، نەبێییت بە سییوڕانەوە لە بییازنەیەوی بۆشییدا. نییامۆبوونێکی قییووڵ لە نێییوان ڕۆحییی شۆڕشییگ
نامۆبوونێکی مێژوویی، درزێکی قووڵ و پڕنەوراوە وە دۆخێکی تراژیدی دروسنکردوە، دۆخێیک وە حەماسیی بیێ بیرویردنەوە و 
بیروردنەوەی بێ حەماسەتی دروسینکردوە، لە واتێکیدا حەمیاس و بیرویردنەوە دەبێیت یەوبگیرنەوە. ئەگەر ئەم نیامۆبوونە لە 

ئەگەر ئەم نییامۆبوونە لە ئێرانییدا تێنەپەڕێییت، ئەگەر لێییرەدا و لەم بییزاڤەدا ڕۆحییی شۆڕشییگێڕ و عەقڵییی  ئێرانییدا نەشییکێت،
شۆڕشگێڕ یەک نەگرنەوە، ئەوە تەنیا شکسنێکی سادە نابێت، بەڵکو دەرگا لەسەر سیەدەیەوی نیوێی قەیرانیی مێژووییی گەورە 

 .دەواتەوە
 

ێڵرێت جارێکی تیر بەو ڕێگیایەدا بیڕوات. ئەمەش ئەرویی ئەو ویایەیە هەڵوێست ئەوەیە شۆڕش لەم قەیرانە دەربهێنرێت، نەه
وە بە درێژایی مێژووی ئەم سەد ساڵەی خۆرهەاڵت خیۆی بە سیەرچاوەی هەمیوو چارەسیەرەوان زانییوە و هوشییاریی مرۆڤەویان 

کی شارسینانی، لە سەد ساڵی ڕابوردوودا ویایەی سیاسیی خیۆرهەاڵتی گەیانیدوە بە بنبەسینێ«. وایەی سیاسی»ئاڕاسنەدەوات 
وییۆمەاڵیەتی، ئەخالقیییی قییووڵ، ئێسیینا سییاتێنی ئەم وییایەیە خەالقییەتییی خییۆی پیشییانبدات و بیسییەلمێنێت زەوییییەک نییییە، 
هیچی تێدا سەوز نابێت جیگە لە قەییران و دیکنیاتۆرییەت و میۆراڵی ویۆیلە، جیگە لە حیزبیی مشیەخۆر و پییر وە بە خیوێنی 

ئەوانەیە وە وەک شۆڕشگێڕ دەیانەوێت بێنە سەر سەحنەی مێژوو، خەونێکی نیوێ، خەڵک خۆیان نوێدەوەنەوە. ئەروی هەموو 
جیهیییانبینییەوی ڕوونیییی دیکەمیییان پیشیییانبدەن تیییا دوای خەون و دونیابینییەوەییییان بکەویییین. ئەوانەی لە ژێیییر حەماسیییی 

بییکەن، تەنیییا ئەو  سییاتەوەخنێکدا وە تەنیییا چەنیید هەفیینەیەک بەردەوام دەبێییت، نایانەوێییت پرسیییار لە چییەتییی خەونەوە
وەسانەن لە وە دەترسن شۆڕش خەونێکی هەبێت زییاتر بێیت و گەورەتیر بێیت لە البردنیی حیجیای، ییان البردنیی مەالیەک و 
دانانی یەوێکی دیکە... لە سەرەتاوە دەبێیت خەونەوە زۆر گەورە بێیت، بیۆئەوەی دەمێیک دەگەیینە وۆتیایی شینێکی وەمیی لیێ 

ونەوە شییۆڕش تەنیییا هێزێکییی وییوێرە وە خییۆی بەدەرگاوییانی مێژوویەوییی تاریکییدا دەدات. مییابێنەوە، بەبییێ تێگەیشیینن لە خە
بەشێکی ئەوانەی دێنە سەر شەقام، خەونێکی مێژووییان هەیە، واتە فۆرم و شێوەی دونیایەوی تر لە خەیاڵیانیدایە، ئەگەر 
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گرێکیییوێرە و بەربەسییت. مێیییژووی تییۆ ناتوانیییت ببییییت بە زمانحییاڵی ئەو خەونە، خییودی خەونەوە مەگیییۆڕە بییۆ خییورافەت و 
خۆرهەاڵتی ناوەند پڕە لە نمایشی درۆزنانە، پڕە لە شیۆڕش و وۆدێنیا و حیزبگەلێیک وە تەنییا نمایشیی گۆڕانکیاری دەوەن، 
غەم ییۆریی بییۆ پاشییەڕۆژ ئەوەیە لەو وەهییم و درۆیییانە ڕزگارمییان بێییت، نەوەک وەک هەنییدێک بکەوییینە مەویییاژی ئەو مێییژووە 

وانەی هەڵوێسیینیان لە خوێنیییدنەوەی فیکییری و شیییکردنەوەی دونییییا و وییاری داهێیینەرانە دابڕانیییدوە و ناشیییرینە. ئەمییڕۆ ئە
هێناویانەتە سەر تۆماروردنی ولیپ، وردویانە بە "چاالوییەوی ناچاالک"، بە جوڵەیەک وە شنێک ناخاتە سیەر وێینەی ئیێمە 

ۆسەی ئاسوودەوردنی ویژدان بەبیێ ئەوەی بە ئیازار و بۆ دونیا. بەم وارە هەڵوێسنیان خسنۆتە سەر فۆرمێکی دینی ڕووت، پڕ
قەلە  و دوودڵی بیروردنەوەدا تێبپەڕێت. ئەم جۆرە ڕۆشنبیرانە ئەوانەن پێیان سەخنە ێ خۆیان و ێ مێژوو لە ڕوانگەیەویی 

وەیە نوێوە ببینن، حەزیان بە شۆڕشیە، دەیانەوێیت شۆڕشیگێڕبن بە مەرجێیک عەقڵییان ئەزێنیی پیێ نەگیات، دروشیمەوەیان ئە
 .«ویژدانی خۆت ئاسوودەبکە، بێئەوەی عەقڵت ئەزێت بدەیت»
 

ئایا بە ڕاسنی ئەو پەڕی گۆڕانکاری بکرێت تەنییا هەر  ؟بەاڵم ئاخۆ دۆزینەوەی ئەلنەرناتی  بۆ ئەم سیسنمە هێندە مەحاڵە
 ؟البردنی بەشی سەرەوەی حوومدارانە و لەوە زیاتر وارێکی ڕادیکالنر و قووڵنر ناورێت

 
لەگەڵ سیسیینم لەم ڕژێییمە سیاسیییانەی خۆرهەاڵتییدا، تییا ئەنییدازەیەک لە شییەڕوردن لەگەڵ سیسیینمێکی ئییاڵۆز و  شییەڕوردن

پەرەسەندوو و هەمەگیری وەک وەپینالیزمی خۆرئیاوایی ئاسیاننرە. ئەم سیسینمانەی لە خیۆرهەاڵت حیاومن هێشینا شیێوازێکی 
نمانەدا هەست پێکیراو، بینیراو، بەرجەسینەیە. واتە ئەم سەرەتایی و پریمنینی دەسەاڵت پراونیک دەوەن. دڕندەیی لەم سیس

سیسیینمانە وە بە ڕوونییی لەسییەر دەسییەاڵتی وەمییینە، گەنییدەڵی ئییابووری، سییەرووتی ڕاسیینەوخۆ، بێییدەنگکردن، ئەشییکەنجە و 
 لێییدان دروسیینبوون دەورێییت گەلێییک ئاسییاننر ئەلنەرناتینیییان هەبێییت. سیسیینم لەم واڵتییانەدا لەسییەر تێکشییکاندنی پەیوەنییدی
مرۆ  بە مرۆڤەوە ئیشدەوات. بۆئەوەی پەیوەندی مرۆ  بە مرۆڤەوە تێکبشکێت، ئینسانەوان دەبێت بکیرێن بە ناسیونالیسیت، 
بە مرۆڤی تایەفەگەرا، بە وەسیانێک پردییان لەگەڵ یەویدا نیییە. ئەوەی پێییدەگووترێت ئەلنەرنیاتی  لە ئیاوەژوووردنەوەی 

نییدی مییرۆ  بە مییرۆڤەوە، بێییئەوەی بە وەنییاڵە ترسییناوەوانی جیییاوردنەوەی ئەو پرۆسێسییەدایە، واتە بینییاوردنەوەی پەیوە
دوژمنکییارانەدا بگوزەرێییت. لە بەشییی پێشییوودا بە ڕوونیییی لەسییەر هییاودەردی و تێگەیشیینن لە ئییازاری ئەویییدی وەک مەرجییی 

ایییدیا دینییی و سییەرەوی هەمییوو ئەلنەرناتینێییک بییۆ فاشیییزمی خییۆرهەاڵتی قسییەمکرد. واتە لەدایکبییوونی مرۆڤێییک شییۆڕش بە ئ
ناسیونالیسییینی و ئەخالقیییییە تونیییدڕەوەوانەوە گیییرێ نەدات، شیییۆڕش وەک پێچەوانەویییردنەوەی ئەو پرۆسێسیییە، وەک ئەونیییی 
 بیناوردنەوەی مرۆ  بۆ پەیوەندییەوانی لەگەڵ مرۆڤەوانی تردا تەماشابکات. ئەونی داڕشننەوەی پەیوەندی پیاو بە ژنەوە، 

 ەسنەوان لەگەڵ نەتەوە ژێر دەسنەوان، داڕشننەوەی پەیوەندی نێوان مرۆ  و خودا، داڕشننەوەی پەیوەندی نەتەوە سەر د
 .داڕشننەوەی پەیوەندی قانون و وۆمەڵگا... هند
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 ٢٠٢٢ ی ئۆونۆبەری١
 

 بەشی چوارەم
 

 شۆڕش و کینە
 

 »نیگایەکی کورت لە سایکۆلۆژیای شۆڕش و سایکۆلۆژیای دەسەاڵت«

 
ڤییی وییۆمەاڵیەتی گەورەن دژ بە دەسییەاڵتی ناوەنیید، دژ بە دەوڵەت و حیزبگەلێییک وە بەشییی زۆری شۆڕشییەوانی خییۆرهەاڵت بزا

بەڕێیوەبردنی ویایەی ئییابووری و قیانوونی و ئەمنیییان تەواو ویۆننڕۆڵکردوە، بییوونی بێیدادی لە بییواری ئیابووری و قانوونیییدا، 
 .ڕەیی خەڵکننەبوونی هێزگەلی ئەمنی بێالیەن وە داردەسنی وەسانێکی دیاریکراو نەبن، مایەی تو

 
هەبوونی برسێنی زۆر، زاڵبوونی جەشنە وەپینالیزمێکی دڕندە وە مرۆ  وەک گیانەوەرێکی بێنرە تەماشادەوات، بااڵدەسینیی 
تییرس و تۆقانییدن، ناوییامبوونی پەیناپەینییا و یەک لە دوای یەوییی خەونییی گۆڕانکییاری، بێزاربییوون لە دەموچییاوە سیاسییییە 

ی  شینێک وە سینەم و بێیدادی دەپیارێزن، تێکچیوونی شییرازەی ویۆمەاڵیەتی و نەمیانی هی ناشیرینەوان، هەبوونی دادگاگەلێیک
 .... ئەمانە و زۆری تر مایەی نیگەرانی خەڵکی واڵتەوانی ڕۆژهەاڵتنوۆمەڵگا لەسەری تەبا بێت

 
گاییانەدا بە گومان لەوەدا نییە پەیوەنیدی میرۆ  و دەسیەاڵت، خەڵکیان و دەوڵەت، ناسیاسیییەوان و سیاسیییەوان لەم وۆمەڵ

قەیرانێکییی ووشییندەدا دەڕوات. هییی  هێزێکییی سیاسییی بااڵدەسییت نییییە پییلەی قەبییووڵکردن و خۆشەویسیینی لە ئاسیینێکی بەرزدا 
بێییت. ئەوەی هییاواڵتی بە دەوڵەتەوە دەبەسیینێنەوە وییینەیە، هەسیینی مییرۆڤە بێالیەنەوییان بەرانییبەر بە هێییزە سیاسییییەوان 

ە لە نمونەی دەوڵەتە بێزراو و قێزەونەوانی خیۆرهەاڵت، مێیژووی ئەم چەنید دەیەی وینەیە. دەوڵەتی ئێران تەنیا نمونەیەو
ویۆمەاڵیەتی لەسیەر بێیت. هەر خیودی « اجمیاعی»دوایی لە خۆرهەاڵت هێزێکی دروسیت نەویردوە، بکرێیت تەبیایی و ویۆدەنگی

شوسینییەوی مێژووییی گەورەی ئەوەش نیشانەیە وە سیاسەت وەک وایە، وەک ئەو شوێنەی بە جێگای گۆڕانکاری دەزانرێیت، نو
 .هێناوە

 
واتێک قسە لە تەبایی و وۆدەنگی دەوەم، مەبەسنم لە هێزگەلێکە بنوانن هەتا وۆدەنگی گروپێیک ییان چینێیک ییان نەتەوە 
و تییایەفەیەک مسییۆگەر بییکەن، واتە تەنیییا قسییەم لە وییۆدەنگی و وییۆوردنەوەی شوناسییە جیاوازەوییان نییییە، بەڵکییو قسییەم لە 
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یەک شوناسیشە. وێشەی ڕ ، هەر تەنیا وێشەیەوی ناوبەینی نییە لە نێوان نەتەوە و نەتەوە، دیین و دینیدا، وۆدەنگیی ناو 
بەڵکو وێشەی ڕقێکی ناوخۆییشە وە هەموو شوناسەوانی لە ناوەوە گۆڕیوە بۆ شوناسی لە  و لەرزۆک و زۆربەی شوناسیەوانی 

وانەی فاشیزمی خۆرئاواییەوە، لەشیکری مێگەلئاسیای گەورەی بیۆ لە بناغەوە هەڵوەشاندۆتەوە. فاشیزمی خۆرهەاڵتی بە پێچە
دروست ناورێت، بەڵکو لەسەر پارچەپارچەبوون و لێکنرازان و بچووکردنەوەی شوناس و لەتکردنی بەردەوامی دەژی، لە بیری 

 .جەنگی زۆر گەورە، بەمینۆدی جەنگی سنووردار و دووبارە و بەردەوام واردەوات
 

لە سیاتی شۆڕشیدا ناخەوێیت و وننابێیت و « لەتکردن و جەنگی بەردەوامیی شوناسیەوان و مرۆڤەویان» ئەم سیفەتە سەرەوییە
دەخییزێنە نییاو شییکاندنی وییۆدەنگیی شۆڕشگێڕانەشییەوە. ئەوەی وییۆدەنگیی شۆڕشییگێڕانە دەشییکێنێت و ناهێلێییت هییی  پڕۆژەیەوییی 

دابمەزرێیت، هەمیان ترسیی شوناسیەوانە لە شۆڕشگێڕ، وەک پرۆسەیەوی دروسنکردنی ئیجماعی سیاسی لەسەر هەندێک بنەمیا 
 .ئەوانیدی

 
ئەونی شۆڕشگێڕ تا ئەو شوێنەی ئەونێکە دژ بە دەسەاڵت و توڕەییەوی خۆڕسک و سروشنییە، دەتوانێت ویۆدەنگی و یەوێنیی و 

گی هەتییا وەمەوێییک بەردەوامیییش زامنبکییات، بەاڵم هەر وییات ئەونییی شۆڕشییگێڕانە گواسیینییەوە بییۆ نییاو وییایەی سیاسییی، وییۆدەن
شۆڕشیییییگێڕانە هەالهەالدەبێیییییت و دابەشیییییبوونەوانی نیییییاو ویییییایەی سیاسیییییی دەردەوەونەوە و ویییییینەی نێیییییوان شوناسیییییەوان 
سەرهەڵدەداتەوە. قۆناغی یەوەمی شۆڕش وە هەمیشە قۆناغێکی یونیفێرسیام، مرۆڤدۆسیت، ژییان واز، یەوسیانی ویسینە، لە 

ێت و دەچێنەوە یەک و هەندێ جار قاوغەی داخیراو و ئاسینین قۆناغی دووەمدا بەر بەربەسنەوانی دابەشبوونی سیاسی دەوەو
 .بۆ شوناسەوان دروسندەبێت و هەر شۆڕشگێڕە و دەگەڕێنەوە سەنگەری ماڵی خۆی

 
وەرگەڕانی پرۆسەی شۆڕشگێڕی لە پرۆسەیەوی دەسینەجەمعی خەڵکیانی سیەر شیەقام و ووچەویانەوە بیۆ پرۆسیەیەوی سیاسیی، 

اسییییەوان لە هوشیییاریی شۆڕشییگێڕدا، هەنییدێ جییار لەگەڵ خۆیییدا تێکشییکاندنی شۆڕشییی واتە دەروەوتیینەوەی دابەشییبوونە سی
هەڵگرتییووە. بەاڵم ئەم گواسییننەوەیە حەتمییییە، واتە شییۆڕش شیینێک نییییە تییا ئەبەد لەسییەر شییەقام بمێنێیینەوە، بەڵکییو لە 

نەوە وە ئەوان هەر شۆڕشیگێڕی قۆناغێکی گەشەوردنیدا دەگوازێنەوە بۆ ناو وایەی سیاسیی، واتە شۆڕشیگێڕەوان بیریانیدەوەوێ
ڕووت نین، بەڵکو خەڵکێکن شوناسی تریشیان هەیە، فورسن، تورون، عەرەبن، ووردن، شییعەن، ناسیونالیسینن، فیمینسینن، 

 .زۆربەی شۆڕشەوان واتێک بەر دیواری ئەم ساتە دەوەون تێکدەشکێن .چەپن، ڕاسنن... هند
 

ی شەقامەوە دەگوازێنەوە بۆ داواوارییە تایبەتییەویانی خیۆی، بیۆ پێیداگری واتێک شۆڕشگێڕ لە وۆدەنگی :بە وێناوردنێکی دی
لە مافەوییانی شوناسییی سیاسییی خییۆی، ئەوا بییێ هییی  دوودڵییییەک بەر هییاوڕێ شۆڕشییگێڕەوانی دوێنێییی دەوەوێییت. مییانەوە یییان 
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دەگەڕێیینەوە سیەر مردنی شیۆڕش لەو سیاتی بەرخیوردەدایە. لەم سیاتەدا ڕەهەنیدی سیەمبولی شیۆڕش ئینیر ڕۆڵێیک نابینێیت و 
زەمینی ڕەقی مێژوو، هەر وات یەوێک لە شۆڕشگێڕەوان مافەوانی ئەوانیدی وەک مەترسی بیۆ خیۆی تەماشیاورد، لەم سیاتەدا 
ڕۆحیییی مرۆڤدۆسییینانەی شیییۆڕش بەر ترسیییی سیییایکۆلۆژی چێنیییراوی نیییاو مرۆڤەویییان دەوەوێیییت و ڕووە سیییەمبولییە جیییوانەوەی 

 .تێکدەشکێت
 

واتە شۆڕش لە ساتێکدا لە شەقامەوە دەگوازێنەوە بۆ ناو ویایەی سیاسیی و ئەرویی دەبێینەوە بە ئەم گواسننەوەیە حەتمییە، 
ڕێک سییننی وۆمەڵگییا، ئەوەی حەتمییی نییییە و دەبێییت وییاری لەسییەر بکرێییت، ئەو ترسییەیە وە دەشییێت شۆڕشییگێڕان لە پەیییامە 

ەیەوی نیوێی سیاسیی سیازبکات، شوناسیەوان مرۆڤانە و یونیفێرساڵ و ژیاندۆسنەوەیان دووربکەونەوە. واتە دەشێت شۆڕش وای
لە ترسی یەک نەبن بە هێزی شەڕانگێز و توندوتیژ و شیۆڤێنی و ڕاسیسیت، بەاڵم ئەم ویارە، بەر لە هەر شیت هوشییارییەوی 
دەوێییت بزانێییت وێشییەوە لە ووێییدایە. ئەم گواسییننەوەیە لە بەهییاری عەرەبییی و ئەزمییوونە شۆڕشییگێڕەوانی تییردا بە جییۆرێکی 

وشوسنی هێنا، هی  یەک لەم شۆڕشانە نەیاننوانی لە ئەونیی شۆڕشیگێڕەوە بگیوازنەوە بیۆ ئەونیی سیاسیی بێیئەوەی تراژیدیی ن
ڕۆحە شۆڕشییگێڕ و مرۆڤدۆسییت و ئازادیدۆسییینەوەیان لە دەسییت نەدەن. ئەو ڕقە شۆڕشییگێڕییەی وە دەبیییوو ببێییت بە هێزێکیییی 

ارییەوی نیوێ هیچیی لیێ دروسیت نەویرا، بە بااڵدەسینیی خولوێنەر، وە دەبوو ببێت بە سیەرچاوەی جیۆرە سیاسیەت و دەوڵەتید
 .هێزگەلی فاشیسنی وۆتایی هات وە وینە و ڕقیان بەرامبەر ئەوانیدی گەیاندە دوا ترۆپکی ناعەقاڵنیی خۆیان

 
سییەدەیەوە وۆمەڵگییا خۆرهەاڵتییەوییان ڕ  لە نییاخی خۆیانییدا بەرامییبەر دەسییەاڵت وییۆدەوەنەوە، ڕقێییک لەبەرئەوەی دروسییت 

اورێت، بەردەوام بە وەناڵی ترسناوی تیردا دەبرێیت. ئەو چەوت ڕێڕۆیشیننە ویارێکی ویردوە ڕقیی ژێردەسینەوان لە ئاڕاسنە ن
سەردەسیینەوان، ڕقییی وۆیلەوییان لە ئاغاوییان بییووە بە ڕقییی وۆیلەوییان و ژێردەسیینەوان لە یەوییدی و لە خۆیییان. ئێسیینا ئەوەی 

ی والسییکی خیۆی دووبیارەنەبێنەوە، واتە هوشیییارانە ئەوەی لە گیرنگە ئەوەیە ئەم پرۆسیەیە لە ئێرانیدا بە هەمیان ڕیزبەنیدی
شییوێنەوانی تییردا هییاتەپێش بەری پێبگیرێییت. لێییرەدا وا پێویسیینە ئەونییی شۆڕشییگێڕانە بە جۆرێییک دابڕێژرێییت، بییوار بییۆ 
گەڕانەوەی وییییینە نەهێڵێیییینەوە و ڕیزبەنییییدی و هێرارشییییییەتی پێشییییووی نێییییوان نەتەوەوییییان و مەزهەبەوییییان و ئایییییدیاوان 

 .ەڵبوەشێنێنەوەه
 

وییینە لە سییاتەوەخنی شۆڕشییدا وەزیفەیەوییی پییۆزەتینی هەیە و ڕوو دەوییاتە نییادادپەروەریی، بەاڵم تێکشییکاندنی وییینە خییۆی 
سییەرەوینرین و گرنگنییرین ئامییانجی شۆڕشییە، بەاڵم ئەگەر ورد لە ڕیشییە قووڵەوییانی وییینە بییڕوانین، تێییدەگەین بییۆ جییگە لە 

 .ەوالوە، چارەیەوی گرنگی دی بوونی نییەوولنوورێکی مرۆڤدۆست و ژیاندۆست ب
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ئەگەر فەلسیییەفەی فرۆیییید لە بنەڕەتیییدا، بەشیییێکی زۆری قسیییەوردن بێیییت لەسیییەر ئەو گۆڕانکاریییییانەی وزەی خۆشەویسییینی 
بەسەریدا دێت، ئەوا هەر لە ناو خودی ئەو تیورییەدا قسەوردن لەسەر وزەی وێرانکردن و وینە بەشیێکی دییکەی « لیبیدیۆ»

لە خییۆرهەاڵت وییینە واتێییک ناتوانێییت خییۆی لەسییەر دەسییەاڵت تاقیبکییاتەوە، دەبێیینە . وی فیکییری فرۆیییدییەگرنییگ و سییەرە
وزەیەوییی شییەڕانگێزانە وە لە وەنییاڵی سیاسییی و دینییی و ئەخالقییی تییردا بەتاڵییدەبێنەوە. هێییزی گەورەی مەرگدۆسیینی لەم 

ەی تییوڕەییە وێرانکارەوییانی خۆیییان بییکەن و ئەم وولنییوورەدا سییەرچاوەوەی دەگەڕێیینەوە بییۆئەوەی، مرۆڤەوییان نییاتوانن ئاڕاسیین
وە لە « تانییاتۆس»وزەیە دواجییار لە خییود وێرانکردنییدا دوایییی دێییت. مەرگدۆسیینی ئەو فییۆرمە تێکشییکێنەی غەریییزەی مەرگە 

وایەی سیاسیدا دەبێنە مۆراڵێکی ووێر و داخراو و وەک چەوێکی فاشیسینی دژ بە ژییان بەواردەهێنرێیت. ئەو، واتە غەرییزەی 
رگ، چنگ بەسەر لیبیدۆدا دەگرێت و ئاڕاسنەی دەوات. ترس لە ئییرۆس، ترسیە لە ژییان لە مانیا گەورەوەییدا، ترسیە لە مە

ئەوانیدی، ترسە لە یەوسانبوون. دەوڵەتی ئێرانی لەسیەر ئەو ترسیە دروسینبووە، فەرزوردنیی حیجیای تەنییا سیەمبولێکە لە 
لە ژن، بەرجەسیینەوەری ئەو ترسییە قییووڵەیە لە هەر ئامییاژەیەک سییەمبولەوانی وییۆننڕۆڵکردنی تانییاتۆس بییۆ ئیییرۆس. تییرس 

بیربباتەوە، بەرجەسنەوەری ئەو ترسیەیە وە مەرگدۆسینی پێویسینی پێیەتیی تیا فەزای گشینی بە « واتە مردنمان»قیامەت 
تە، سییەمبولەوانی خییۆی بنەنییێ. فەزای گشیینی دەوڵەتییی ئێرانییی، فەزای سنایشییکردنی مییردنە، فەزای بەرزنرخانییدنی شییەهادە

شییوێنی سنایشییکردنی بەردەوامییی ئەو دیییوەی دییینە وە ئیمییان بە مردووپەرسیینییەوە گرێییدەدات. لە فەزایەوییی وادا وشییەی ژن 
ووشییندەیە، چییونکە لە زیهنییی ئەو جییۆرە ڕوانییینەدا، ژن وورتییدەبێنەوە بییۆ دەاللەتێکییی ئیرۆسییی ڕووت. بەاڵم وێشییەوە تەنیییا 

مییوو سییەمبولەوانی ژیییان، ترسییە لە مۆسیییوا، لە هییونەر، لە وۆبییوونەوەی تییرس نییییە لە ژن، بەڵکییو ترسییێکی قییووڵە لە هە
خەڵک بۆ شادییکردن... هند، واتە ترسە لە هەر چاالوییەک وە زیندوێنی و بەردەوامیی ژیان مسۆگەربکات. وێشیەوە تەنییا 

یی گەر مییییرۆ  و بەوە چارەنابێییییت، ژن لە دەاللەتە جنسییییی و ئیرۆتیکییەوییییان ڕزگاربکرێییییت، بەڵکییییو بەوە دەگییییاتە وۆتییییا
سییایکۆلۆژییەت و بیروییردنەوەی لە مەرگدۆسیینی پییاوبکرێنەوە، واتە لە خواسیینی تێکشییکاندنی ئەویییدی، لە ترسییە قییووڵ و 
دەرونی و ناعەقاڵنییەوانی لە ئەوانیدی. دۆخی فاشیسینی دۆخیێکە تێییدا غەرییزەی مەرگ و خواسینی تێکشیکاندن بەهێزتیرە 

 .لە خواسنی ئیرۆس و ژیاندۆسنی
 

سیییایکۆلۆژییەتی تەواوی دەسیییەاڵتدارە خۆرهەاڵتییەویییان لەسیییەر سنایشیییی مەرگ دروسییینبووبێت بە هەمیییوو سیییەمبولە  ئەگەر
سنایشی چەک، سنایشی سوپا، سنایشی شیەهادەت، سنایشیی هێیز، نمایشیی وفین، ڕ  لە جیوانی، ویینە »جیاوازییەوانییەوە 

ە، ترس لە سیێکس، تیرس لە فەردانیییەت، مێگەلپەرسینی بەرامبەر هونەر، وینە بەرامبەر شیعر و ئەدەبیات، ترس لە جەسن
سنایشیییی »ئەوا سیییایکۆلۆژیای شیییۆڕش هیییی  نیییییە جیییگە لە پێچەوانەویییردنەوەی ئەو هاووێشیییەیە بەودییییودا «. ... هنییید

پەراوێزنشییینان، ژیاندۆسیینی، دیییالۆگ، بەرزڕاگرتنییی ئەدەی و هییونەر وەک دوو هێییزی سییەرەوی خییولوێن بییۆ هوشیییارییەوی 
رزڕاگرتنی خواسنەوانی جەسنە وەک خواسنەوانی ڕۆ ، ڕاسنکردنەوەی نیگای مرۆڤەوان بۆ جینس، بەرزڕاگرتنیی جوانناس، بە
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واتە وێشییانی بەردەوام و «. مییافی تاوەوییان بەرامییبەر هێییزی زۆرییینە، شییکاندنی پرۆسییە ترسییناوەوانی مێگەلسییازی... هنیید
 .بێوچانی هێڵی دژە ئاڕاسنە لە ناو جەسنەی دەسەاڵتدا

 
نی دەتوانێییت فییۆرمی زۆر جیییاواز لە خۆبگرێییت. ئایییدۆلۆژیای مەزهەبییی تەنیییا فییۆرمێکە لە فۆرمەوییانی مەرگدۆسیینی. مەرگدۆسیی

تێکشییکاندنی بەردەوامییی شۆڕشییەوان لە خۆرهەاڵتییدا، دەگەڕێیینەوە بییۆ ئەو مەرگدۆسیینییە قییووڵەی لە نییاو وییاراونەری مرۆڤییی 
مەرگ، لە جیهانێکییدا وە لەسییەر ملمالنییێ و پێکییدادان و وییینە شۆڕشگێڕیشییدا خییۆی مەاڵسییداوە. دەرهێنییانی لیبیییدۆ لە چنگییی 

دروسنبووە، پرۆسەیەوی البەالبوونەوەی وولنووری و سایکۆلۆژی قووڵی دەوێت. غەرییزەی مەرگ هێزێکیی تێکشیکێنە، میرۆ  و 
ی دەوەن. گروپەوییان لە ترسییی ئەوەی ئەم هێییزە نەگەڕێیینەوە و لە نییاوەوە خییودی خۆیییان تێییک نەشییکێنێت، ئاڕاسیینەی دەرەوە

بەاڵم مەرگدۆسنی تەنیا واتێک دەتوانێیت بەهێزبێیت وە ژیاندۆسینی لە دۆخێکیی الوازدابێیت، بااڵدەسینی مەرگدۆسینی لەوەوە 
دێییت، بەشییێکی گرنگییی وولنییووری دینییی و سیاسییی و ڕۆشیینبیریی تێکییڕا لەسییەر لێییدان لە ژیاندۆسیینی پییایەگیربوون. ترسییی 

ایکۆلۆژییە، نەوەک واقعێکی سیاسی ئەبەدی بێت. بااڵدەسنی ئەم سیسینمانە وە هەمیشەیی لە ئەوانیدی ترسێکی ناوەوی و س
لەسییەر مەرگدۆسیینی بونیییادنراون تەنیییا بە ئامییادەگییەوی بەردەوامییی خواسیینی ژیییان الواز دەورێییت، واتە بە بااڵدەسیینییەوی 

نیزم، بەهەشینی و جەهەنەمیی، هەمیشەیی جۆرە وولنوورێکی سیاسی مرۆڤەوان دابەش نەویاتە سیەر دۆسیت و دوژمین، بەرز و 
 .سەردەست و ژێردەست... و تا دواتر

 
 بە وورتی سیاسەت لە سەدەی بیسندا نەینوانی ئەو توڕەییەی مرۆڤەوان لە بێدادیی هەیانە ب اتە سەر فۆرمێکی عەقالنی، 

ڵکیو بیوو بە مەڵبەنیدی واتە وەزیفە بنەڕەتییەوەی خۆی جێبەجێ نەورد وە بە عەقالنیکردنی توڕەیی و ئاڕاسنەوردنێنی، بە
وینە لە دژی دەسەاڵت لە بیری ئەوەی ویۆبکرێنەوە و بکرێیت بە گیژ ئەو فیۆرمە جییاوازانەی سینەمدا وە  .هەمیشەیی ئەو ڕقە

دەسەاڵت لە هەناوی وۆمەڵگادا چاندونی، پێچەوانە بۆتەوە و بۆتە وینەی پیاوان لە ژنان، وینەی ژنان لە پییاوان، ویینەی 
وینەی بێئیمان لە دیندار، وینەی شییعە لە سیوننە و ویینەی سیوننە لە شییعە ... تیا دواییی لەم زنجییرە دیندار لە بێئیمان، 

بێکۆتاییە. بە وورتی دەبێنە وینەیەک لە هی  وەناڵێکەوە ئاڕاسنەی جەوهەری دەسەاڵت ناورێت، ئەگەر ئاڕاسنەش بکرێیت، 
سینەوراوە دەورێیت تیا لە جەنگیی نیاوخۆ و شیەڕی البەالیییدا خێرا تارمایی وینەوانی تر دەگەڕێنەوە و تێکەڵ بەو ویینە ئاڕا

سیسینم لەم ڕژێمیانەدا وێشیەی گەورەی ئەوە نیییە ڕقیت لێیی بێیت، بەاڵم بیۆی گیرنگە هەرگییز ئەوانییدیکەت  .بەتاڵ ببێنەوە
خییییۆش نەوێییییت. ئەوەی مانییییا دەداتە شییییۆڕش بە ئینسییییانیکردنی پەیوەنییییدییەوانە، ئەم پرۆسییییەیەش تەنیییییا واتێییییک ڕووە 

سنەقینەوەی دەردەوەوێت، دەمێک بەشدارانی شۆڕش لە وۆدەنگیی شۆڕشگێڕانەوە جیارێکی تیر بەسیەر ویایەی سیاسیی و بەرە ڕا
جیاوازەویییانی سیاسیییەتدا دابەشیییدەبنەوە، لەو سیییاتەدا ئییییدی ڕوون دەبێییینەوە ئیییاخۆ هێیییزی ژیاندۆسییینی شیییۆڕش هێزێکیییی 

 .ڕاسنەقینەبووە یان نا
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گە لەو نییوخبە مشییەخۆرە میلینییارییە وەپینالیسیینەی لە هەنییاوی دەوڵەت و دەسییەاڵتدا دەسییەاڵت و سیسیینم لەم واڵتییانەدا، جیی
گەورە بییووە، نییوێنەری ڕاسیینەقینەی هییی  گروپێکییی وییۆمەاڵیەتی نییین. چەنییدە حیییزبە ووردییەوییان نییوێنەری وییوردن، هەر 

ڵكیی هەژاری شییعەن، بەاڵم ئەوەندەش حیزبە عەرەبییەوان نوێنەری عەرەبن و هەر ئەوەندەش حیزبە شییعەوان نیوێنەری خە
لە سییاتەوانی قەیرانییدا، واتێییک دەزانیین دەسییەاڵت لە مەترسیییدایە، خۆیییان لە گروپێکییی نەتەوەیییی، دینییی، ئایدۆلۆژیییدا 
دەتوێننەوە تا جەنگ لە جەنگیی خەڵیک و دەسیەاڵتەوە بیبەنەوە نیاو وۆمەڵگیا، ببێیت بە جەنگیی دینیدارەوان دژی بێیدینان، 

گیی شییعە دژ بە سیوننە... هنید. هەر واتێیک قەییران قیووڵ بیوو، قیڕوهیوڕی ناسیونالیسینی و جەنگی فورس دژی وورد، جەن
دینی دەگاتە ترۆپکی خۆی. لەسیەروەخنی پەالمیاری خەڵکیدا بیۆ سیەر ڕژێمیی ترسیناوی سیوریا، ئەسیەد خیۆی وەک قەڵتیانی 

راییی لە ترۆپکیدا بیوو، دەنگیی عروبە پیشیاندەدا، واتێیک پیارتی و یەوێنیی دەسینیان خسینبووە بینیی خەڵیک و قەیرانیی دا
ڕیفراندۆمیان بەرزوردەوە. ئەم جۆرە گەمانەی دەسەاڵتداران هەمیشە ئاسان تێدەپەڕێت، گەمەی سیادەن، دەسیەاڵت وە تەنییا 
نوێنەری نوخبە دەسەاڵتدارەوەی خۆیەتی، لە ناواو لە ڕێگای وۆمەڵێک دروشیم و نمایشیی پێشیوەخت ئامیادەوراوەوە خیۆی لە 

تییوێنێنەوە و دەبێیینەوە بە بەشییێک لە شوناسییێکی دینییی یییان نەتەوەیییی تییا لەو ڕێگییایەوە وییینە لە خییۆی نییاو خەڵکییدا دە
دوورب اتەوە و بیباتەوە ناو جەرگەی وۆمەڵگا. هۆواری تێپەڕینی ئەم جۆرە گەمانە بەم شێوە سادە و بێگیرێیە، دەگەڕێینەوە 

بولەوان، خواسنی خۆ بە بەهێیز بینیین لە هەمیوو بەهیا بۆ ئەوەی خواسنی تێکشکاندنی ئەویدی، مەرگدۆسنی، پەرسننی سەم
ئینسییانییەوان بەهێزتییرن، لەم سیسیینمانەدا بەهییا ئینسییانییەوان، هێییزی ژیاندۆسییت، وەک بۆچییوونی یۆتییۆپی، ڕۆمانسییی، 
ی شاعیریی، نائومێدوەر سەیردەورێن. لە هەر وولنوورێکدا ڕۆشنبیرانێک هەبوون، بەها ژیاندۆست و مرۆڤدۆسنەوان بە بەهیا

شاعیرانە و ڕۆمانسییانەی بێسوود بزانن، ئەو وولنیوورە لە نیاوەوە مەرگدۆسینی خیواردوێنی. بە ویورتی، تیرس لە ئەوانییدی 
یەوێکە لەو بۆمبانەی لە ویژدان و عەقڵی زۆریینەی خەڵکیی ڕۆژهەاڵتیدا چێنیراوە، ئەوەش وادەویات شیۆڕش زۆرجیار لە بیری 

 .ەقێنەوەئەوەی بە سیسنمدا بە خودی شۆڕشگێڕەواندا بن
 

تەنیا خۆیندنەوەی سایکۆلۆژی دۆخەوە ئەوەمان پێ ناڵێت وە دەبێت چی بکەین، بەڵکیو خوێنیدنەوەیەوی سیاسیی و فیکیریش 
خیراپە دەتوانێییت تونیدڕەو و سییەرپەڕبێت، بەاڵم »بە هەمیان دەرەنجاممیان دەگەێنێییت. هانیا ئارێنیدت لە جێگایەوییدا دەڵێیت 

واتە تەنیا مرۆڤدۆسینیی دەتوانێیت ڕادیکیام بێیت، لە «. ی هەمیشە ڕادیکالە، چاوەیەهەرگیز ناتوانێت ڕادیکام بێت... ئەوە
دەرەوەی ژیاندۆسنی و مرۆڤدۆسینی هیی  جیۆرە ڕادیکیالبوونێکی دی بیوونی نیییە. وەزییفەی شۆڕشییش دووبیارە بوونیادنیانەوەی 

ی مەرگدۆسیینی، خییاڵی بێییت لەوەی مرۆڤدۆسیینانەی پەیوەنییدی نێییوان مرۆڤەوییانە لە وولنوورێکییدا خییاڵی بێییت لە بااڵدەسیینی
 .ن بەڕێوەەغەریزەی مەرگ و هێزە سێبەرەوانی وە لە فۆرمی ئایدۆلۆژی جیاواز جیاوازدا دەردەوەون، سیاسەت بب
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مێییژووی سییەدەی بیسییت، مێییژووی چانییدنی گومییانێکی قییووڵ و بەردەوام و سیسیینماتیکە لە نێییوان نەتەوەوییان و دینەوییان و 
ەم مێژووە درێژەی گومان وادەویات هێزێکیی ویۆمەاڵیەتی مێژووییی دروسیت نەبێیت، ییان تەنییا بیۆ ڕەگەزەوان و مرۆڤەواندا، ئ

ماوەی زۆر وورت وۆدەنگییەوی وەم خایەن لەسەر ئامانجێک ب ولوێت و دواتر نەمێنێیت. ئەم دۆخە ڕێگیا خۆشیدەوات، زۆر لە 
بیۆ نمیونە: پیاوسیاالری وە بەشیێکی جەوهەری  شێوەوانی سنەمی وۆمەاڵیەتی خۆیان بە بەشێک لە سینەمی دەسیەاڵت نەزانین.

سیسنمی دەسەاڵتدارییە، هەتا خودی دیکناتۆرییەت فۆرمێکی بڵندوراوەی پیاوساالرییە، وەچی هیی  بزاڤێکیی ویۆمەاڵیەتی لە 
خۆرهەاڵتدا هەڵوەشاندنەوەی ئەم سنەمەی نەوردۆتە ئامانجی گەورەی خۆی. لە ساتەوەخنی شۆڕشدا پیاوسیاالران خۆییان بە 
شۆڕشیییگێڕ و دوژمنیییی دەسیییەاڵت دەزانییین بێیییئەوەی ئەو دژایەتیییییە بە دژایەتیییی پیاوسیییاالرییەوە گرێبیییدەن. ئەمە بیییۆ زۆر لە 
سەرمایەدارەوان، میدیاواران، پیاوانی دین، قانونییەوانیش ڕاسنە وە خۆییان وەک دوژمنیی دەسیەاڵت نیشیاندەدەن، بێیئەوەی 

ڵەت، دەسییەاڵتی میییدیا و دەوڵەت، دەسییەاڵتی پیییاوانی دییین و دەوڵەت، ئەو ڕاسیینییە ببییینن وە دەسییەاڵتی سییەرمایە و دەو
دەسییەاڵتی دادگاوییان و دەوڵەت، یەک زنجیییرەی پییێکەوە بەسیینراو دروسییندەوەن. مییرۆ  ناتوانێییت میییدیاوارێک بێییت لەسییەر 

ییەوان و سۆسییام شکاندن و ئابڕووبردن و لێدان لە شکۆی مرۆڤەوان ئیشبکات و خۆشی بە شۆڕشگێڕ بزانێت. تۆڕە وۆمەاڵیەت
میدیا لە بیست ساڵی ڕابوردوودا ڕۆڵێکی ترسناویان بینیوە لە بەهێزوردنی پایەوانی گەمژەییی و خولوانیدنی مێگەلسیاالری، 
شوێنی گەورەی باڵوبوونەوەی وولنیووری ویینە بیوون، بەاڵم ئەوانەی ئەم وەنیااڵنە ئییدارە دەوەن ڕێگیا بە خۆییان دەدەن جلیی 

ێیئەوەی ئەوە ببیینن وە ئەو جەهیل و نەفیامییەی باڵوییدەوەنەوە، ئەو ویینەیەی لە گەرووی ئەوانەوە شۆڕشیگێڕ لەبەربیکەن، ب
دێنە دەرێ، قایمنرین وۆڵەوەیە وە سنەمی دەوڵەتی لەسیەر ڕاوەسیناوە. هەنیدێ لە پییاوانی دیین لە بیری دژایەتیی سینەم، 

ک ڕۆڵی دێرین و وۆمەاڵیەتی دینییان تێکشیکاندوە، تەنیا خەریکن دین بکەن بە گژ عەقڵ و زانست و ئازادیدا، بەوەش نەوە
بەڵکو هەندێکیان بوون بە بەشێکی دانەبڕاوی دەسەاڵت و لە شوێنێکی وەک ئێراندا بوونەتە تاوە نوێنەری هەموو جۆرەویانی 

 .سنەم
 

سیییەت و یۆتۆپییا لە ناوەڕاسنی ئەم وارەسیاتانەدا، ڕۆشینبیرانێک هەن، بیانگەواز بیۆ ئیاوەژوووردنەوەی ئەم ڕەوتە بە ڕۆمان
نیییاودەبەن، واتە ژیاندۆسییینی و مرۆڤبیییوون یۆتۆپییییایە، بەاڵم تێکەڵبیییوون بە ملمالنیییێ وەحشیییییەوان وەک پراگمیییاتییەت و 

 .واقعبینی دەبینن
 

شۆڕش تەنیا واتێک دەتوانێت بەردەوامیی بە خۆیەوە ببینێت وە هەمیوو مرۆڤێیک شیوێنی خیۆی لە تیۆڕی دەسیەاڵتدا ببینێیت، 
چنراوە وە لە چەندەها فۆرمی جییاوازی دەسیەاڵتی گەورە و بچیوک دروسینبووە، هەر یەوێیک لە ئیێمە لە نیاو سیسنم تۆڕێکی 

چەنییدین لەو تییۆڕانەداین، لەویییادا وەزیفەمییان هەیە، پەیوەنییدیمان هەیە، پراونیکییی دەسییەاڵت یییان بەرگییری دەوەییین. هییی  
ۆرەوان لە جومگەیەک لە جومگە گرنگەواندا، بە شیێوەی وەس هەمیشە قوربانیی نییە، هەموو قوربانییەوان بە جۆرێک لە ج
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ئاغا یان وۆیلە، بە شێوەی دەسەاڵتدار یان ژێردەسیت لە ویاردان. میرۆ  گەر شیوێنی خیۆی لەو تیۆڕانەدا نەگۆڕێیت، ئییش بیۆ 
ە گییۆڕینی ئەو پەیوەنییدییانە نەوییات وە لەو تییۆڕانەدایە، شۆڕشییی دژ بە جییۆری ئەو پەیوەنییدیانە نەوییات وە خییۆی بەشییێک

لێیان... توڕەییەوەی لە جێگایەودا بەر سنووری خۆی دەوەوێنەوە، بەر ئەو ڕاسینییە تیاڵە دەوەوێینەوە وە شیۆڕش پێویسینی 
بەوەیە قوربانیی بە دۆگماوانی بیدات، قوربیانیی بە وێینە دێرینەویان و عیاتیفە ناسیونالیسینی و ئەخیالقە جێنیدەرگەراوەی 

اری پەرلەمیان دەدات، تەنییا لەو تیۆڕەدا نیییە وە وەک تیاک دەیبەسینێنەوە بە بدات. بۆ نمونە وەسێکی بەغیدادی وە پەالمی
حکییومەتەوە، بەڵکییو لە تییۆڕی نەتەوەدایە، لە تییۆڕی مەزهەبییدایە، لە تییۆڕی ئەخالقییدایە. بییۆیە دەشییێت لە پەیوەندیییدا 

لە وایە جیاوازەوانی تیردا، بەرامبەر فەرماندارانی بەغداد توڕە و شۆڕشگێڕ بێت، بەاڵم هەسنەوانی دیکەی، ڕۆڵەوانی تری 
بیروییردنەوەی وەک نەتەوەپەرسیینێکی عەرەی یییان مەزهەبگەرایەوییی شیییعە، ڕەفنییاری وەک پیاوسییاالرێک یییان باووسییاالرێک، 
ئەوانە دەیکەنەوە بە وەسێک، هەمیان ئەم سیسینمی سینەمە بەرهەم دەهێنێینەوە وە بااڵدەسینە. تیا ئێسینا زۆر لە مرۆڤەویان 

نوون وە دەسییەاڵت تییا ئەنییدازەیەوی زۆر لە عەقییڵ و لە خەیییاڵ و لە فەننازیاوانیانییدا دەژی. هییۆی لەو ڕاسیینییە تێنەگەیشیی
نوشوسیینی شۆڕشییەوانی خییۆرهەاڵت، بە درێژایییی سییەدەی بیسییت و بیسیینویەک دەگەڕێیینەوە بییۆ ئەو بەربەسیینە قییوواڵنەی خییودی 

 .مرۆڤی شۆڕشگێڕ لە بەردەوامی ڕادەگرن
 

ڕەیی نییە و نەبووە، خۆرهەاڵت سیەد سیاڵ زییاترە تیوڕەیی وۆدەویاتەوە. ئەم تیوڕەیی و بە وورتی وێشەوە وێشەی وینە و تو
وینەیە زۆربەی وات بە نەیاراندا، بە نەتەوەوانی تردا، بە خودی مرۆڤەوان خۆیاندا تەقییوەتەوە، بەاڵم ئەو وەمە جیارەی 

ە بیییۆ وەنیییاڵە دێرینەویییان. شیییۆڕش بە دەسیییەاڵتدا دەتەقێییینەوە، ئەگەر دروسیییت ئاڕاسییینەنەورێت، بەخێراییییی دەگەڕێییینەو
 .ڕاسنکردنەوەی ئاڕاسنەی وینەوانمانە بە شێوەیەوی ئەبەدی، نەوەک بۆ چەند هەفنە و چەند مانگێک

 
وەک پێشیینر گییووتم، ئێییران فییۆرمی وۆبییوونەوەی هەمییوو شییێوە والسیییکییەوانی چەوسییاندنەوەیە، چەوسییاندنەوەی دینییی و 

واتە پراونیزەوردنییی »جییۆرە سیسیینمانەدا چییاوەڕوانکراوە، بەاڵم ڕوخانییدنی نەتەوەیییی و جنسییی. تەقییینەوە بە ڕووی ئەم 
پێویسیینی بە هوشیییارییەوی مێژوویییی جیییاواز هەیە. خەونەوەی خییۆتم پیشییاندە، واتە پیشییانمبدە ێ « ئەلنەرناتینەوییانی

بەشیی لێیک دانەبیڕاو یارییەک بە وینەوەی خۆت دەوەیت، تا ووێ ئامادەیت ئازادیی ئەوینر قەبووڵ بکەییت. شیۆڕش لە دوو 
دروسییندەبێت: یەوەم ێ خەونییێکم بییۆ ئییازادی خییۆم هەیە، دووەم ێ ئییازادییەک بییۆ ئەویییدی بە ڕەوا دەبییینم، هەمیشییە بەشییی 
دووەمیش لە بەشی یەوەم گرنگنر و سەرەوینرە. هەر وات نەماننوانی وەاڵمی بەشی دووەم بە ڕوونی بدەینەوە، وەاڵمی بەشیی 

 .گی نییەیەوەم بەهایەوی ئەوتۆ گرن
 

 ٢٠٢٢ یرەبۆونۆئ ی١٦: یوتەکڕێ – رەنووس یسبوووەیف یواری: دەرچاوەس
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 پێویستە لە نێو ئێرانیەکان دا سەنگی خەباتی خۆمان بپارێزین
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مستەفا شڵماشی

 
ەی سەدسییاڵی گەلییی وییورد لە ڕۆژهەاڵتییی ووردسیینان دا زۆر لە مێییژە قووربییانی دەدا و لە پێنییاو مییافی نەتەوەیییی دا لە مییاو

ڕابییردوو دا بە هەزاران الوی دڵ پییڕ لە ئەوینییی نیشیینمان و ڕێییبەر ووەسییایەتی هەڵکەوتییووی لەو پێنییاوە دا لەدەسییت داوە. 
واروانی شەهیدان هێندە دوور ودرێژە ناورێ ئیشارە بە ناوەوان بکەیین. تەنییا دەتیوانم بڵیێم هیی  گەلێکیی دییکە لە دنییادا 

ایی تییرین مییافی نەتەوەیییی خییۆی خەبییاتی نەوییردووە. ئێسییناش وە لە ئێییران دا شۆڕشییێکی ئەوەنییدە دوور و درێییژ بییۆ سییەرەت
خوێنییاوی دڕێییژەی هەیە، لە ووردسیینان سییەری هەڵییداوە، دروشییمە سییەرەویەوەی لە ووردسیینانەوە هییاتووە و بییوەتە ویییردی 

بە هەمیوو زمیانە زینیدووەوانی دنییا دەگیوترێنەوە. ، ئیازادی - ژییان - ژن# .سیەرزاری دێمووڕاسیی وازانای سەرانسیەری دنییا
وەواتە گومییان لەوە دا نییییە وە خەبییاتی گەلییی وییورد بییۆ مییافی نەتەوەیییی و دێمووڕاسییی هەم نرخییی زۆری بییۆ دراوە و هەم 

اری دیپڵۆماسیی ولە مەییدانی هاوویاری لە گەڵ بەرزترین ئاسینی هەیە لە نێیو هەمیو نەتەوەویانی ئێیران دا. هەربیۆیە لە بیو
ئوپۆزیسییۆنی ئێرانیی و لە بەرامیبەر هەر هێیزێکیش دا وە لە ناوەنید فەرمیانڕەوایی بکیا، پێویسینە ئەو جێگیا بەرز وئاسیینی 

 .تواناییە بپارێزرێ و لە هی  هێزێک قەبووڵ نەورێ وە بیهەوێ لەو ئاسنە وەم بکاتەوە
 

 ی لە نێوخۆی واڵت دا سەنگ وگەورەیی جوواڵنەوەی ووردی قەبوڵ وردوەو لە شەقامەوانی ئێسنا وە جوواڵنەوەی سەراسەر

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%98%D9%86_%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%98%D9%86_%DA%98%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%A6%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
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وە ئەو  دەگییوترێنەوە، دەبییێ ووریییا بییینایییران،  - چشییم وچییرا  - ووردسیینان - ووردسیینان#تییاران وتەورێییز دا درووشییمی 
بەدەنەیەی واڵتی ئێمە وەک چاو و چرا دەبینێ و دەیهەوێ ڕێگای بۆ ڕووناک وەینەوە، لە وۆتیایی ڕێگیاوە دا خیۆی لە ئیێمە 
بێ نیاز نەبینێ و فڕێمیان نەدا. پێویسینە هەر لە سیەرەتاوە، پیێش ئەوەی هیزێیک هەوڵ بیدا وەک نەردە بەوارمیان بێنیێ و 

نەتەوەیەک قەبووڵ بکا ومافەوانمان بسەلمێنێ. ناورێ ئەو هەمیوو قوربانییدانەی لە بەسەرمان دا سەروەوێ، بوونمان وەک 
 .شەقامی ووردی دابۆ مافی نەتەوەیی دەدرێ، بە فێڕۆ بڕوا

 
بەداخێکی گرانەوە نیشانەی دزینیی شۆڕشیەوەمان و بەوارهێنیانی ویورد تەنییا بیۆ دەسناودەسیت وردنیی دەسیەاڵت لە ناوەنیدی 

سی زمانەوان دا بە ئاشکرایی دەبینرێ. ئەو بەرپرسیانەی حییزبە ووردیەویان و وەسیایەتیە ویوردانەش ئێران دا لە میدیا فار
وە ڕێگایییان پییێ دەدرێ تییا لەو تەلەفزیییۆن وناوەنییدانەی ڕاگەیانییدنی فارسییی زمانەوییان دا دەروەون ئییاووڕی تەواو و پییڕ بە 

وەی گوێمان لێ دەبێ زۆرتر دڵسۆزی وردنە بۆ نەجاتی پێسنی خۆی لە وەزن وئاسنی جواڵنەوەی وورد نادەنەوە. بەداخەوە ئە
ئێران لە دەسنی ڕژیمی ئاخوندان، تا هێنانە بەرباسی دەردی وورد و مافەوانی نەتەوەی وورد. تەنانەت لەو جێگاییانەدا وە 

ان ڕۆژنییامە نوسییە فارسییەوانیش ئیشییارەی پییێ دەوەن، ئەویییش تەنیییا بییۆ ئەوەی جییارێکی تییر بەرپییرس ووەسییایەتیە ووردەویی
پێداگری لە سیەر پاراسیننی یەوپیارچەیی خیاوی ئێیران بیکەنەوە، هیی  بەرگریەویی ئەوتیۆ لە میافی نەتەوەییی ویورد نیاورێ 
وزۆرتییری وەاڵمەوییان دڵنیییاوردنەوەی بەرامییبەرە لەوەی وە وییورد نییایهەوێ ئێییران دابەش بییێ. بییۆ پاراسییننی ئێییرانیش هییی  

ە خیۆی فییدا دەویا بیۆ پاراسیننی یەوپیارچەیی خیاوی ئێیران، وە میافە مەرجێک دانانرێ. "بۆ وێینە بگیوترێ: ویورد بەو مەرج
   ."نەتەوەییەوانی لە چوارچێوەی ئێران دا بە ڕەسمی بناسرێن

 
چەنیید ڕۆژێییکە ڕەزا پەهییلەوی و چەنیید وەسییایەتیەوی دیییکەی فییارس، تییوینێکی هاوبەشیییان لەسییەر شۆڕشییی ئێییران و شییێوەی 

تەوە. ئەو تیوینە نەک تەنییا هیچیی بیۆ نەتەوەی ویورد ونەتەوەویانی دییکەی هاواریکردن و بۆ سەرخسننی شۆڕش باڵو وردوە
 :ئێران تێدا نییە، بەڵکو بە جۆرێک ئەو نەتەوانە هەر نەفی وراون و بە ڕەسمی ناناسرێن. توینەوە بەمجۆرەیە

 
سییام  ٢٠٣٣ام سییام شییکوە همبسینگی ایرانیییان بییا هیر بییاور وزبییان و گیرایش بییود. باسییازماندهی و همبسینگی، سیی ٢٠٢٢سیام "

  "#IranRevolution، امینی مهسا .# پیروزی )ملت( ایران خواهد بود! سام تحوق آزادی و عدالت در ایران
 

ئەو توینە بێ نێوەرۆوە ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی وە جۆش هێنیاوە و تەلەفزییۆنە فارسیی زمانەویانیش میۆری ئیئنیالفییان لێیداوە 
وخەریکن وار لەسەر ئەوە دەوەن وە بیکەنە ئاڵنەرنیاتی  بیۆ ڕژیمیی وۆمیاری ئیسیالمی و بیۆ ئەوە وەسیایەتی و بەرپرسیانی 
حیزبەوان، بە حیزبە ووردیەوانیشەوە بانگ دەوەن ودەیانهەوێ دان بەو بەناو یەوگرتنە دا بنێن وپەسیندی بیکەن. ویارم بە 

https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%85%D9%87%D8%B3%D8%A7_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/iranrevolution?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXj0g1dD0vW9dSS0xnWIj9M9Tc2ChaFcJ1OLiSNLtn5S9JsfTi-8AQVcXHeNZvXy4aLJRWYBkKKTgKMPtAV-SRun573x9MRUzea6UbQXqR60w_vTQXwDaQKWFNExIc7f9NXtIJs94eliwgtYpk8TFav&__tn__=*NK-R
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ەغدەغەی ئەوان تەنیا و تەنیا ئیاڵ وگیۆڕی دەسیەاڵت لە ناوەنیدە و دەسیت بە فارسەوان نیە و هەر لە پێشەوە دەزانین وە د
هەر پچکە دەوەنێکەوە دەگیرن تیا خۆییان لە الفیاوی جینایەتەویانی وۆمیاری ئیسیالمی دەربیاز بیکەن و زووربەییان لە خواییان 

مییین لە وەسیییایەتی  دەوێ لە ژێیییر سیییەروردایەتی وەسیییێکی وەک ڕەزا پەهیییلەوی دا ئیییاڵنەر نیییاتی  داتاشییین. بەاڵم ڕووی
وبەرپرسانی ویوردە وە بیۆچی دەبیێ بە فیڕوە بە پییر ئەو جیۆرە بیانگەوازانەوە بچین و بە شیەرمەوە هەوڵ بیدەن خۆییان لەو 
جییۆرە یەوگرتنییانە نیزیییک بییکەنەوە. مەگەر نییازانن وە ڕەزا پەهییلەوی هەر لە بنییاغەدا نەتەوەوییانی ئێرانییی قەبییووڵ نییییە؟ 

ن بە زمانی زگماویش لە الی ئەو هێڵی سیوورە و نیابێ هەر باسیشیی بکیرێ؟ بیۆچی یەوێیک مەگەر نازانن وە تەنانەت خوێند
دەچیییێ ئەو هەنگیییاوە بە ئەرێنیییی!! هەڵدەسیییەنگێنێ وە ئینکیییاری بیییوونی فرەنەتەوەییییی لە ئێیییران دا دەویییا. بیییۆچی ئەوینیییر 

 ڕادەگەیەنێ وە بۆ هاوواری لەگەڵ ئەو جۆرە یەوگرتنانە هی  هێڵێکی سووریان نییە؟
 
تییایبەت ئەوانەی وە بەرپرسییی حیییزبگەلێکن وە لە پێنییاوی بەدەسیینهێنانی مییافی ڕەوای نەتەوەوەیییان دا، دەیییان سییاڵە بە

خەبات دەوەن و هەزاران قوربانیان داوە. لە حیزبێک دا بەرپرسن وە لە ڕاسنی دا بۆ هەر هاوواریەک النیی وەم دەبیێ یەک 
ەتەوەی ویورد ومیافە ڕەواویانیەتی. ئاییا بەڕاسینی لە غەییری ئەوە دا هێڵی سیووریان هەبیێ. ئەوییش دانپێیدانان بە بیوونی ن

 سەنگی خەباتی وورد لە ئێران دا پارێزراوە؟
 

 ٢٠٢٢ی جانێوێری ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

79 
 

 
 

 (مەندیل فڕیدان! )حمامە پرانی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ۆستەمیڕهاشم 

 
وی فەیسیبووویدا نوویسیم وە شۆڕشیی ژینیا، شۆڕشیێکە دژی وۆمیاری ئیسیالمی نەک دژی ماوەیەک لەوە پێش لە پۆسنێکی بچیوو

   .دینی ئیسالم. لێرەدا دەمهەوێت ئەم باسە وەمێک زیاتر بکەمەوە
 

با لەوەڕا دەست پێ بکەم من بڕوای تەواوم بەوە هەیە شۆڕشی ژینیا وە بە دروشیمی ژن، ژییان، ئیازادی دەسینی پیێ ویردووە، 
تەمەنیی نگریسیی وۆمیاری ئیسیالمی تێیدەپەڕێ و زۆر ئیاڵ و گیۆڕی قیوڵی دییکەی بنچینەییی لە سیاخناری  لە تێکەوە پێچانی

ژێرخییان و سییەرخانی واڵتییی ئێرانییدا پێییک دێنییێ. نەک هەر ئەوەش بەڵکییو بییڕوام وایە وە هەر وەک چییۆن شۆڕشییی فەڕانسییە 
ەتی فەڕانسە، بەڵکوو هیی هەمیوو ئوروپیای ( توانی نەک هەر ساخناری سیاسی، فەرهەنگی، ئابووری و وۆمەاڵی١٧٩٩-١٧٧٩)

گۆڕی، شۆڕشی ژیناش شوێندانەریەوی واریگەری لەم بوارانەدا لە سەر هەموو خۆرهەاڵتی ناوەڕاست دەبێیت. بەاڵم نە شۆڕشیی 
فەڕانسە و نە هی  شۆرش و پێشکەوتنێکی دیکە یەودا بە دوو بە ئاوام نەگەیشینوون، بەڵکیوو سیەرجەم ئەو پێشیکەوتنانەی 

ەیییییان بینییییین بە پرۆسییییەیەوی زەمانیییییدا تێپەڕێیییییون و بەڕیییییوەبەرانی ئەو ئییییاڵوگۆڕانە لێزانییییانە پێشیییییەنەگایەتی وە د
حەرەوەتەوانیییان وییردوە. دیییارە ئەو وییاتیش هەر وەک ئێسیینا هەم وەنیید و وۆسییپ هەبییوون و هەم بەرهەڵسییناواری و وییاری 

 .تووندڕەوانە
 



١٦ژن، ژیان، ئازادی بەشی؛   

 

 

80 
 

ی ئێرانیییی بە هەمیییوو نەتەوەویییانی جێگییییر لەم چوارچێیییوەیەدا لە بیییا لە باسیییکەی خیییۆم دوور نەوەومەوە. ئێسییینا وۆمەڵگیییا
سەردەمێکی هەسنیار و چارەنووسسازدان. ئێسنا گەالنیی ئێیران بە شیێوەی گشینی لە دژی نیزامێیک ڕاپەڕییون و دەییان هەوێیت 

ەری ئەم هێناییییانە سیییەر ویییار و دەییییان سیییاڵێش ڕێیییب سیییاڵ بەر لە ئێسییینا بە پشییینیوانییەوی وەم وێییینەوە  ٤٣بییییڕوخێێن وە 
نیزامەیان وەک وەلی فەقیهی خۆیان قبوڵ وردبوو، نەک هەر ئەوە تەنانەت بروا بەو نیزامە لە نێو بەشیێک لە خەڵکیدا تیا 
ڕادەیەک بوو وە پێیان وابوو وێنەی دامەزرێنێ ئەم نیزامە )خومەینی( لە نێو وورەی مانگ دایە. لێرەدا نیامهەوێ باسیی ئەو 

اوەی دەسنەاڵتی خۆیدا وردوونی بوونەتە هۆواری سیەرهەڵدانی ئەم شۆڕشیە شیێلگیرە. بەڵکیو جینایەتانە بکەم وە رژیم لە م
ئەوەی مەبەسییینی مییینە ئەوەیە وە دەبیییێ بەڕییییوەبەرانی سیاسیییی و مەییییدانی ئەم شۆڕشیییە، لە هەنگاوەویییانی شۆڕشیییدا بیییافنی 

نیێن، ئەگینیا رێیگەی گەیشینن بە سیەر وۆمەاڵیەتی گەالنی ئێرانییان لە بەر چیاو بێیت و بە بەرچیاو ڕوونیی تەواوە هەنگیاو ب
 .وەوتن دوور دەبێنەوە

 
یەوێک لە مەرجە سەرەویەوانی سەروەوتنی هەر شۆڕشیێک بەشیداری هەرچیی زییاتری ویۆمەاڵنی خەڵیکە. ویۆمەاڵنی خەڵکییش 
هەمە جییۆرن. بەاڵم بە شییێوەی گشیینی تییوێژی بە سییاڵداچووی ئێییران تییا ئێسییناش تییوێژێکی سییوننەتیە و هەر وەک هەمییوو 

یەویشیمان دەزانیین وۆمیاری ئیسیالمی لە میاوەی دەسینەاڵتی خۆییدا زۆر زییاتر لە پێشیو پەرەی بە خوڕافیات داوە و هەوڵییی ال
 .ئەوە بوو وە ئەم وۆمەڵگایە هەر وا لە دواوەوتوویدا ڕا بگرێت

 
ئیسیالمیش خەڵکیی  بە هەموو ئەو تایبەتمەندیانەوە، وۆمەڵگای ئێران پێش وۆماری ئیسیالمی موسیوڵمان بیووە و دوای ویۆاری

دیندار هەر دەتوانن دینداری خۆیان بکەن. وەوابوو با جیاوازی دابنێین لە بەینی دینی ئیسیالم وە دینیی زۆربەی دانیشینوانی 
 .ئەم چوارچێوەیە وە ناوەی ئێرانە، لەگەڵ نیزامێکی فاسد وە نێوی وۆماری ئیسالمیە

 
ەبیووە و دوای ئەو نییزامەش وێیدەچی هەر هەبێیت. وەوابیوو بە هیی  مەندیلی پیاوانی ئایینی پێش وۆماری ئیسالمی بوونی ه

جۆر ئەو مەندیلە ڕەمز یا سیمبولی وۆماری ئیسالمی نیە. هەر بۆیەش فڕێدانی لە ووچە وۆاڵنانیدا و بیێ حیورمەتی ویردن بە 
ەر ئاوڕێکی وردبینیانە مەندیل و مەال، لە روانگەی منەوە نەک خزمەت بە شۆڕشی ژینا ناوات، بەڵکوو بە زەرەدیشیەتی. ئەگ

لەم باتە بدەینەوە و سیەیرێکی بلوچسینان و ووردسینان بکەیین، دەبینیین وە لەم سیێ میانگەی شۆرشیدا مامۆسینایانی مەنیدیل 
بەسیەر ێ ڕۆڵ و نەقشییێکی واریگەریییان هەبیووە. جییگەلەوە دەبییێ سیەرنجی ئەوەش بییدەین ئەو مەالیەی وە تییاک و تەنیییا بە 

ێ دەسیینەاڵتەوانی نیییزامە. هەر چەنیید هەموومییان دەزانییین وە بەشییی هەرەزۆری ئەو ئاخونیید و وۆاڵنێکییدا دەڕوات لە مەال بیی
مەالیانە لە سااڵنی ڕابردوودا مانگانە پارەیان لە ریژیم وەر گرتووە، بەاڵم هونەری شۆرش دەبێ لەوەدا بێت وە بنوانێیت لە 

 رە وەسانە بۆ الی خۆی ڕابکێشێت نەک بە هەنگاوی ئاڵوە الوازەوانەوە درز لە نێو سەفی دوژمندا دروست بکات و ئەو جۆ
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 .هەڵنەسەنگێندراو، بیان اتەوە نێو وۆشی دوژمن و ریزەوانی ڕژیمی پێ بە هێز بکات
 

هەزار مییزگەوت هەن، وە بییێ گومییان ڕادەی مامۆسیینایانی  ٨٠ئامارەوییان بییاس لەوە دەوەن وە لە ئێرانییدا سییەرجەم زیییاتر لە 
ەر دیوییوەت نەوەییین و ئەم ڕەوتە ئیییدامەی هەبێییت، نەک هەر ئەو ژمییارە زۆرە لە شییۆرش ئییایینی لەوەش زیییاترە. جییا ئەگ

ناهومێد دەبێت، بەڵکو ئەو توێژە لە وۆمەڵگاش وە پێی دەگوترێ خۆڵەمێشی، ئەوانیش وە بە ملیۆن وەسین، لە ترسیی بیێ 
نەوەی ئەوانییش بیێ ئەمیالو ئەوال بە حورمەتی وردن بە بیر و باوەڕەوانیان، لە شۆرش دوورە پەرێیز دەبین. دوورە پەرێیز میا

 .قازانجی رژێمە
 

ئەگەر چیییی رەنیییگە بڕێیییک لەم باسیییە دوور بیییکەومەوە، بەاڵم دەمهەوێیییت ئامیییاژە بە خیییالێکی دییییکەش بیییکەم. لە ووردسییینان 
 مامۆسیینایانی ئییایینی زۆر لێبییڕاوانە هییاتوونەتە مەیییدان و بییوونەتە پشیینیوانی شۆرشییی ژینییا. بەاڵم لە وتییار و ڕاگەیانییدنی
ئەوانیش دا جار جار هێندێک خاڵی مەترسیدار هەست پیێ دەورێیت وە الزمە هەوڵیی ڕاسیت وردنەوەییان بیدرێت. لە وتیار و 
راگەیاندنەوانییدا، مامۆسیینایانی وۆردسیینان، زۆرتییر وەک مامۆسیینای ئەهەلییی سییووننە دەردەوەون، وەو ئەوەش مەترسییی بە 

لەوەش مامۆسینایانی ئیایینی ووردسینان دەبیێ ئەوەییان لە بەر چیاو مەزهەبی وردنی وێشەی نەتەواتیمانی لێ دەورێت. جگە 
بێت وە لە دوو پارێزگای گەورەی ووردسنان واتە ئیالم و ورماشان، هاونیشنیمانیانمان پەیڕەوی لە مەزهەبیی شییعە دەوەن. 

سیانن و نە شییعەن و نە هەروەها بەشێکی بەرچاو لە هاوواڵتیانمان بە تایبەت لە پارێزگای ورماشان، پەێرەوی ئایینی یار
 .سوننی

 
شۆڕشی ژینا بۆ سەروەوتنی خۆی بە سەر رژێمی جەهل و نەزانی و دژە مرۆڤدا، پێویسینی بە هەمیوو هێیز و تواناویان هەیە. 
دەبییێ هەوڵ بییدرێت بەشییدارانی ئەم شۆڕشییە رۆژ بە ر ژ زیییاتر بییبن و خۆپێشییاندانەوان بەرفراواننییر بکییرێن. ئەوەش واتێییک 

 .وان هەم خۆی تێدا وەبینن و هەم بۆ داهاتووش بەرچاو ڕوونییان هەبێتوەدی دێت وە هەم
   

 ٢٠٢٢ی جانێوێری ٣ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
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 راپەڕینی خەڵکی ئێران و قۆناخی نوێ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بێبەش پیرۆتی

  
سیالمیی ئێیران و خەبیاتی خەڵکیی ئیازادی وازی ئەو دوای نیزیک چل و چوار ساڵ دەسەاڵتی سیەرەڕۆیانەی رێژیمیی وۆمیاری ئی

واڵتە دژی ئەو ڕێییژیمە سییەرەنجام شییەهید ورانییی ژینییا ئەمینییی ئییاگری خەبییاتەوەی خۆشیینر وییرد و راپەرییین لە رۆژهەاڵتییی 
 ووردسنانەوە وە لە ماوەی ئەو چل و چوار ساڵەدا ێ وەک ئاگری بە گڕ و ێ وەک ژیلەمۆ هەر هیوادەر بووە، دەسنی پێکرد و

 .زۆربەی پارێزوا و شارەوانی ئێرانی گرتەوە و فیداوارانە درێژەی وێشاوە
 

جێیییی ئامیییاژەیە ووردسییینان وە نەک هەر لە خەبیییات دژی ئەم ژێیییژیمە بەڵکیییوو لە خەبیییات لە سیییەردەمی دەسیییەاڵتداریەتی 
بیوونی حییزی بیووە وە لە پەهلەویشدا نەوەسناوە و لە پێناو ویسینە رەواوانییدا قوربیانی داوە و هیۆی گرینگیشیی لە ئیارادا 

واری رێک سننی وۆمەاڵنی خەڵک و تەنانەت بەربەرەوانیی چەودارانەش تەنەخی نەوردوە و ڕاپەڕینە نوێیەوەشی زییاتر لە 
ژێر شوێنەواری ئەو پاش انە دیار و حاشەهەڵنەگرە بوو و، لە راسنیدا خەڵکانی دیکەی ئێیران چەقیۆ گەیشینە ئێسیوانیان و 

ەر خۆیان رێک سنن و رێبەری وردنی راپەڕینەوەیان وەئەسنۆ گرت و شارەزایانەش تائێسنا و بە شێوەی ئازایانە راپەڕین، ه
 .جوراوجۆر بەڕێوەیان بردوە

 
 راپەڕینەوە زیاتر لە سەد رۆژە درێژەی هەیە و ئەو هیوایەی لە هەمووواتان زیاتر بەخشیوە وە رێژیمی وۆماری ئیسالمی 
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 .بەرەو وۆتایی دەسەاڵتەوەیەتی
 

راپەڕینەوە گەیشنۆتە قۆناخێک وە پێویسنە بەدیلی ئەو ڕێژیمە وەدییار وەوێ و بزانیرێ دوای رووخیانی رێیژیم و تیا ویاتی 
رێفرانیییدۆم ێ دەسیییەاڵتێک دێییینە سیییەروار.جارێ خەڵکیییی نێوخیییۆی ئێیییران لەو بیییارەوە هەنگیییاوی هەڵنەگرتیییوە و ئەگەرییییش 

ازیییانی ڕێژیمیی وۆمیاری ئیسیالمی ڕای وەییکە چیاوەروانی زۆر لە ناڕهەڵیگرتبێ ئاشکرا نەبووە، لە دەرەوە و هەندەرانیش وێی
، هێز و وەسایەتیەوانی ئۆئۆزیسیۆن دەورێ هەتا لە دەوری بەرنامەیەوی هاوبەش ویۆ ببینەوە و بەرچیاو روونیییەک بیدەنە و

ز وردنییان لیێ بەدی خەڵکی ئێران، تا ئێسنا چیان لێ دییار نییە و زییاتر لێکیدانەوە و دەمیارگرژی و خیۆ بەسیەر یەویدا فەڕ
 .دەورێ و ئەوەش یەوێک لەهۆ سەرەویەوانی تا ئێسنا مانەوەی ئەو ڕێژیمەیە

 
بە حە  باشنرە لە جێی بیرۆوەوانی وەک "حیزی زودایی" خۆ بەتەنیا بە رزگارییدەری ئێیران زانیین و حاشیا ویردن لە پێینە 

هاوبەش بە مەبەسنی رووخاندنی ڕێژێمی ئاخونیدان و نەتەوەی نیشنەجێی ئەو واڵتە ... هەوڵەوان بۆ دانانی بەرنامەیەوی 
پێییک هێنییانی دەسییەاڵتێکی وییاتی و مییاقوواڵنە تییا رێفرانییدۆم وەگەڕ ب ییرێن و لە دەوری وییۆببنەوە ئەگینییا دەبییێ چییاوەڕوانی 
 ئەوەبن وەک چۆن خەڵکی ئێران رێبەری و رێک سننی راپەرینەوەیان وەئەسینۆ گیرت هەر ئیاواش بەدییل و جێگیرەوەی وۆمیاری

 .ئیسالمی بەدی بێنن.ئەوە قۆناخی نوێی ڕاپەڕینە و واتی پێکهێنان و راگەیاندنی دەسەاڵتی واتییە
 

 ٢٠٢٢ی جانێوێری ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
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 !پەیامێکی دۆستانە بۆ حیزبەکانی ڕۆژهەاڵت
 
 
 
 
 
 
 
 

 هادی سۆفی زادە

 
واک برایمی عەلیزادە، واک عەبدوڵالی موهنەدی بەڕێز، واک سیامەندی موعەینی ڕێیزدار و ویاک مسینەفای هیجیری هێیژاوو 

  .تێکڕای واوە خەباتکارەوان
 

نەتەوەیەک بەرەوڕووییین وە نییازانین دوای ڕووخییانی وۆمییاری ئیسییالمی بە وییوێ دەگەییین. چییونکە هەر بەو  \لە گەڵ دەوڵەت 
ددە وە ڕۆحی نەتەوەیی لە ناو گەلی ووردوو نەتەوە ژێردەسینەوانی دییکەی ئێیران بەرز بیوەتەوە، ناسییونالیزمی ئێیرانیش ڕا

لە لوتکەی خۆیدایە. فارسەوان ئەوە باش دەزانن ئەگەر بەشێکی بچوووی ئێران لە دەسیت بچیێ ئەوان لە برسیا ئەمیرن بیۆیە 
ئەرتەشیی شیا لێییان دەدایین ئەمجیارە بە میودێڕننرین چەک و وەرەسینەی بە پاشیماوی چەویی  ٥٧ئەگەر لە سەردەمی شۆڕشی 

بەگشنی لە نیاو وەشینیێک دان وە ئەگەر نیوقم ببیین هەموومیان ئەخنکێیین و سیەروەوتنیش تەنییا بە  .ئەم ڕژیمە ئەمانکوژن
ئێییران بییڕوانین.  گەلییی وییورد دەسیینەبەر نییابێ. بییۆیە پێویسیینە مەیییدانی خەبییات بەربییاڵو بکییرێنەوەوو قییووڵنر بییۆ داهییاتووی

   .بۆنموونە لە ئەدەبیاتی حیزبەوانی ئێمەدا مافی نەتەوەی عەرەی باسی لێناورێ
 

ەند حیزی و ڕێک راوێکەوە پێک هاتوە پێویسینە بەهێیز بکیرێ، چوۆنگرەی نەتەوەوانی ئێرانی فیدڕاڵ وە لە الیەن  ؛یەکەم
رجەع سییەیری بکییرێ و بەم جییۆرە قورسییایی خەبییات و پێویسیینە ڕێییزی نییاوەرۆوی بڕیییاڕاتی ئەو ناوەنییدە بگیییردرێ و وەک مە

سیەرتحی تەوەقوعییات ببییرێنە سیەرەوە. ڕاسیینە وە قورسییایی سیەرەوی لە وییۆنگرەی نەتەوەوییانی ئێیران فیییدڕام دیسییان وییوردە 
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بەالم بە هاوئاهەنگ وردنی نەتەوەوانی دیکە دەورێ مەیدانی خەبات بەرباڵوتر بکرێ چونکە نیاورێ بەرنیامەی حییزبەوەت 
اڵی بێ و باس لە میافی نەتەوەویانی دییکەی ئێیران نەوەی. نیاورێ فییدڕالی خیواز بیی بەاڵم پێیداگری لە سیەر ویسینی فیدڕ

 .حیزبەوەت نەوەی
 

بیییۆ بە دەسیییت هێنیییانی ماییییک و تەلەفیییزوێن پەلە مەوەن. بیییۆ نمیییوونە واتێیییک روونیییاوبیرێکی ئێرانیییی دەعیییوەتی  ؛دووهەم
 .ورد پێشنیار بکەن و سەرۆوی حیزبێک داوای تەلەفزوێنەوە قبووم نەواتەلەفزوێنێک ئەورێ هەوڵ بدەن ڕوشنبیرێکی و

 
هەر وییات سییەرۆوی حیزبێکییی ئێرانییی دەعییوەتی میییدیایەک وییرا ئەووییات بییا بەرپرسییی حیزبێکییی وییوردیش بە پێییی ئاسیینی 

ۆڵیدرێنەوەوو هاوسەنگ بەشدار بێ. پاشان مافی هەر وەسێکە وە لە نیاوەرۆوی پرسییاروو واڵم و وەسیانی دییکەی بەشیدار بک
داوای خشنەی بەرنامە بکاوو بە پێی نیاوەرۆوی بەرنیامە قسیە تەنیزیم بکیرێ و هەروا فیی البیداهە قسیە نەویرێ چیونکە لە 

   .سەرتان دەوەوێ
 

( ڕاو ئەنە و خییاڵی هاوبەشییی ڕژیییم و و وێشییەوانی بە داری دابەش وییاری )تەجییزیە تەڵەبیییڕژیمییی ئێییران هەمییو ؛سێێێهم
واریە، بۆیە پێویسینە بە ئامیادە وردنیی گەاڵڵەیەویی پشیت بەسینوو بە ئەزمیوونە جیهانییەویان ئوپوزسیون مۆتەوەی دابەش 

ئەم سیاسییەتەی ڕژیییم پییوچەم بکییرێنەوەوو دەوییرێ وەسییانی شییارەزا لەو بییوارەدا گەاڵلەیەک ئامییادە بییکەن بیییدەنە دەسییت 
 .مافەوانی بگا نوێنەرانی نەتەوەوانی ئێران تا یەک دەنگ بن ئەگینا وورد بە تەنیا ناتوانێ بە

 
 ٢٠٢٢ی جانێوێری ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: دیواری فەیسبوووی نووسەر 
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دوا لێدوانی نێد پرایس، وتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا سەبارەت بە تێپەڕاندنی 
 سنوورە "قەومییەکان" 

 
کورد لەو  ڕێبەریی شۆڕشی ژینا، النیکەم لەو دوو بارەوە لێدان لە جێگە و پێگەی و بێ

 شۆڕشەدا بوو؛
 
 
 

 
 
 
 
 
ئەگەر لە ئاسنی ئێراندا ئەم سەرهەڵدانە بێ ڕێبەر بیووبێ، بە دڵنییاییەوە لە ووردسینان ئەوە حیزبەویان بیوون وە هەر  -١

لە سەرەتاوە لە شکڵ گرتن، بەرین وردنەوە و دواتر لە ڕێبەری وردندا دەوری سیەرەوییان گێیڕا و هەتیا ئێسیناش ڕاسینەوخۆ 
اسنەوخۆ ڕێبەریی سیەرهەڵدانەوە دەوەن. ئەوە لە بەشیێک لە دروشیمەوانی خۆپێشاندانەوانیشیدا ڕەنگییان دایەوە وە یان ناڕ

 .وا دیارە وەزارەتی دەروەی ئەمریکا لێیان حاڵی نەبووە
 
ەوان ئەوە هی  ڕاست نییە وە ئەم سەرهەڵدانە سنووری "قەومی" و جوغرافییایی تێپەڕانیدبێ. چیونکە ڕاسینە خۆپێشیاندان -٢

هەموو جوغرافیای ئێرانی تەنیوەتەوە بەاڵم النیکەم لە ووردسنان شێواز، ئامانە و دروشمی تایبەت بە خیۆی هەیە و ونومیت 
  .گرێدراوی سەرهەڵدانە سەراسەریەوە نییە

 
اشیناڵ وە ئەوە وە ئاخۆ وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا ڕاسنەوخۆ بەو ئاوامانە گەیشنووە یان هەمان تەیفیی سیەر ئییران ئەننرن

پێی وایە حیزبەوان نیابێ لە ئیئینالف سیازیدا بەشیدار بین، توانیوییانە واییان تێیبگەیەنن، ئەو ڕاسینییە نیاگۆڕێ وە ئیێمەی 
ویوردی ڕۆژهەاڵت بە تیایبەت حیزبەوانمیان، لەو نیزییک بە چیوار میانگەی سیەرهەڵداندا نەمیاننوانی جیێگە و پیێگەی ویورد، 
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روشییم و خواسیینە لێبڕاوەوییانی خۆپێشییاندەران لەو سییەرهەڵدانەدا پێشییانی دنیییا و هەنگییاوە پنەوەوییانی شییەقامی وییوردی و د
 .ناوەندە سیاسییەوان بدەین

 
 ٢٠٢٢ی جانێوێری ٤ڕێکەوتی:  – دیواری فەیسبوووی تاهیر قاسمی سەرچاوە:

 
 
 
 

 دیوە سەرکوت و زەلم وزۆری کۆماری ئیسالمیمان بەچاوی خۆ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گۆران ئەمیری

 
داگیروەرانی ووردسینان بەدرێژاییی مێیژوو جیگە لە میاڵوێرانی و واولکیاری، ژێنۆسیاید، تیااڵن و ووشینوبڕ و بیه ویۆیلە ویردن 
هیچی خێرو بێرێکی دیکەیان بۆ خەڵکی میاف خیوراوی ووردسینان نەبیووە. ئەگەر ئاوڕێیک لە مێیژووی داگیروەرانیی ووردسینان 

  . ۆمان دەردەوەوێت وە بۆ ڕەوادانی سنەمکاری لە سەر گەلی وورد هەموو واتێک گرێو و وێبەروێان داناوەبدەینەوە ب
 

 لم وزۆری وۆماری ئیسالمیمان بەچاوی خۆ دیوە دەسنەاڵتەوانی پێشنریش بە بای و باپیرەوە لەو نەرینە ۆسەرووت و ز
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 .بە خوێنیان لە مێژووی ووردسناندا هەرماوە و دیارەقێزەونە بێ بەشیان نەوردووین و ئێسناش شوێنەواری پەنجەی 
 

 وەم و واسنی ئێمە لە نەبوونی یەوگرتویی . گرێدانی چارەنووسی ووردان بە چارە نووسی داگیروەرانەوە هەڵەیەوی گەورەیە
ئیاڵوە بیێ روون و ویسیت خواسینی ئاشیکرادا خیۆ دەنیوێنێ. دوژمنیانی گەلیی ویورد لە ڕێگیای ئەم  و نەبوونی نەخشیەڕێگایەوی

لە ژێییر بانییدۆڕی  .هێییزەوە لە دانیشیینن و گفنوگییۆدا دەمییان یچێنن و دەمییانبەزێنن. هەسیینی باوەربەخۆبوونمییان تێییدا دەوییوژن
هەر نەتەوەیەک بیاوەری بە  !باوەڕبەخۆ نەبوون، وامان لێدێ وە بۆ پێکهیاتن لە گەڵ نەییاران هیی  هێڵێکیی سیوورمان نەبیێ

 .چاو لە دەست و چاوەڕوانی پشنگیری نەیارانی دەوروبەر بکات سەروەوتنی ئاسنەمەهێزی گەلی خۆی نەبێ وبە بەردەوامی 
راسیینە لە هەلییومەرجی ئێسیینادا ئەروییی هەمییوو نەتەوەوییانی چوارچێییوەی جوغرافیییای ئیییران ڕامییاڵینی دەسیینەالتی ئاخونییدە 

بیییحە!! . بەاڵم بەدڵنییییایەوە خوێن ۆرەوییانی وۆمییاری ئیسییالمی ئێییرانە و رەهییا بییوون لە بیییری دواوەوتییووانەی والیەتییی قە
 .دیاریکردنی ڕێبەر لە دەرەوەی ویسنی خەڵکی ڕاپەڕیوی ئێران ، وارێکی هەڵەیە

 
وچانی نەڤشی نوێ، قەبووڵی هیی  سیسینەمێکی دیکنیاتۆری  بێگومان لە دوای تەرت و تونا بوونی وۆماری ئیسالمی، ووڕان و

داهاتوو، ئەگەر لە ڕێگای ڕاپرسی وسیەندوقی دەنگیدانەوە نەبیێ ،وەک دیاریکردنی شێوازی بەڕێوەبەری ئێرانی . دیکە ناوەن
 .دانانی گرایەوی دیکە بۆ دامەزراندنی دیکناتۆڕێکی نوێ دەقەبڵێندرێ

 
 هەڵسوکەوتی خەڵکی بوێری

 
ەم ووردسنان ئاماژەیەوی ڕوون بە داوای مافی خوراوی ڕابردووییان دەویات. هییوادارم ئەحزابیی ویوردی بیۆ دەسینەبەر وردنیی ئ

ویست و خواسنە لەئاسینی بەرزییی و بیوێری خەڵکیی ویورددا بین و بە گەڕانەوە و مشیاوەرە لەگەڵ خەڵکیی ویورد بە پیڕۆژە و 
جێگییای سەرسییووڕمانە بییۆ پێکهییاتن لە گەڵ . بەرنییامەی دیییار و سیینڕاتێژی ڕوون یاریییدەری خەڵکییی ڕاپەڕیییوی ووردسیینان بیین

وەها بەرز وەینەوە وە بەرانبەروەمان بەزەییمان پێبکا و هەڵەوەمان بیۆ دەسنی تەسلیم ، ئۆپۆزسیۆنی بێ دەسنەاڵتی ئێرانی
 !!ڕاست بکاتەوە و بڵێ: ئاێا بەڕاسنی بۆ پێکهاتن هی  هێڵێکی سوورتان نییە؟

 
دڵنییام بەبیێ پالتفیۆرمێکی پەسیندوراو و شیوڕایەوی نیوێنەرایەتی ویوردان، میافی نەتەوەییی ویوردان لە سیسینەمی داهییاتووی 

 .بڵوی سەر ئاوی لێدێتئێراندا وەک 
 

 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٤ڕێکەوتی:  – دیواری فەیسبوووی نووسەر سەرچاوە:
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 جموجۆڵ هەیە "گۆڕانکاری لە نیزام" لە ئێران روو بدات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شارپرێس - ڕاپۆرت

 
ەنگی لەنێییوان مییحەمەد بییاقر قالیبییاف، سییەرۆوی پەرلەمییانی ئێییران ڕۆژی دووشییەممە ڕایگەیانیید وە هەوڵییی گەیشیینن بە وییۆد

بەرپرسییانی بییااڵ دەدات بییۆ ئەوەی "گۆڕانکییاری لە سیسیینەمی حکومییدا" لە واڵتەوەدا بکییات، وەسییایەتییە ئۆپۆزسیییۆنەوانیش 
 "."ساڵی سەروەوتن" بێت " بەسەر ڕژێمدا ٢٠٢٣پێشبینیان وایە ساڵی 

 
ەوییی سییەبارەت بە "شییێوەیەوی نییوێی بەپێییی ڕاپییۆرتێکی تییۆڕی "ئێییران ئیننەرناشییناڵ"، قالیبییاف، ڕۆژی یەوشییەممە، بیرۆوەی

حییووم" پێشییکەش بە ڕۆژنامەنووسییان لە ئێییران وییردووە، بەهییۆی پێییداگریی زۆربەی بەرپرسییانی ئێرانییی، پیییاوانی ئییایینی 
 .توندڕەو و سەروردە سەربازییەوان بۆ سەرووتکردنی ئەو ناڕەزایەتیانەی وە لە مانگی ئەیلولی ساڵی ڕابردووەوە بەردەوامن

پێمیوایە "ای سنایشیی ئیبیراهیم ڕەئیسیی، سیەرۆوکۆماری ئێیران بیۆ گیۆڕینی پارێزگیاری بیانکی ناوەنیدی، وتیی: قالیباف، وێڕ
هییوادارە وە "و وتیی:  "نوێکردنەوەی سیسنەمی حوومڕانی پێویسنە لەسەر بنەمای بیرۆوەوانی خومەینی و خیامنەیی ڕووبیدات

لە میانگی ئەیلیولی  "خسیێنێت وە بیۆ ئاسینێکی نیزم دابەزییوەپارێزگارە نیوێیەوە چارەسیەرێک بیۆ دابەزینیی بەهیای تیمەن بڕە
 .ساڵی پارەوە
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تییۆڕەوە وێیینەی قالیبافیییان لە میییانی دیییداری هەفنییانەی لەگەڵ ئیبییراهیم ڕەئیسییی سییەرۆوکۆماری ئێییران، سییەرۆوی دادوەری 
 .ئێران نیشانداوە غوالم حوسێن موحسینی ئیجە و جێگری سەرۆک وۆماری ئێران، محەمەد موخبەر، جێگری سەرۆک وۆماری

لە یەوێک لە وێنەوانیدا میوخبەر دەروەوتیووە وە بە یەوێیک لە هاوویارە نزیکەویانی عەلیی خیامنەیی ڕێیبەری بیااڵی شۆڕشیی 
ئیسالمی ئێران دادەنرێت، لە قسەوانیدا بۆ ئەو سێ بەرپرسیە بیااڵیە دەروەوتیووە، وە ڕەنیگە تیا ڕادەیەویی زۆر یەوێیک لەو 

اف وتییییوویەتی "بە دوای وۆدەنگیییییدا دەگەڕێییییت". لەسییییەر چییییۆنیەتی مییییامەڵەوردن لەگەڵ وۆبییییوونەوانە بێییییت وە قالیبیییی
 .”ناڕەزایەتییەوان

 
قالیباف هەفنەی ڕابردوو لەگەڵ بەشێک لە پیاوانی ئایینی بیااڵی ئێیران وۆبیووەتەوە و هەنیدێکیان ڕەخنەییان لە سیاسیەتە 

 .ئابوورییەوانی ڕەئیسی و ناوارامەیی حکومەتەوەی گرتووە
 

وانی قالیباف له واتێکدا هات وه ناڕه زایەتییەوانی ئێسینای دژ بیه ڕژێیم لیه دەوری ئازادیییه ویۆمەاڵیەتی و سیاسیییه قسە
 .وان و دامەزراندنی سیسنمێکی سیاسی دیمووراتی سیکۆالردا ده خولێنەوه ، زیاتر له هەر داخوازییەوی ئابووری

 
 حکومەت داوای چاکسازی دەکات

 
 چاوسیازی داوای حکیومەتەوە پێشیووی فەرمییی وتەبێیژی ڕەبی ، عەلی زاری لە ی ئیران ئیننەرناشناڵ لە الیەوی دیکەوە تۆڕ

 ."درەنگ بێت زۆر سبەی ڕەنگە چاوسازییە، دەسنپێکردنی واتی باشنرین ئەمە" دەڵێت و دەوات ئێران لە
 

ردەوە وە ئێسینا "ویاتێکی گونجیاوە بیۆ ڕەبیعی ئیدیعای ورد وە ناڕەزایەتییەوانی سەر شەقام "وشاوەتەوە" و جەخنیی لەوە وی
 ."چاوسازییەوان و هێنانەوایەی سیاسەتی وۆمەاڵیەتی نوێ

 
ئاماژەی بەوەشکردووە، ئەوەی وایکردووە بیرۆوەی چاوسازی خێرا پێشنیاز بکرێیت، "نیاڕەزایەتیی سیەر شیەقامەوان" بیووە وە 

 .ا دروسنبووە، وەک خۆی دەڵێتلە ئەنجامی سەخنیی دۆخی ئابووری و لەدەسندانی هیوا لە داهاتوود
 

هەروەها ئاماژەی بە ئەو گورزە ورد وە "شی جین پینگ" سەرۆوکۆماری چین لە مییانەی گەشینەوەی بیۆ ڕۆژهەاڵتیی ناوەڕاسیت 
 .لە ئێرانی داوە و بە وتەی ناوبراو قەیرانی ناوخۆی ئێران هۆوار بووە
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موونیانە وەربگرێیت و سیاسیەتی هەڵەی نیاوخۆ و دەرەوە دووبیارە ڕەبیعی ئاماژەی بەوەشکرد، پێویسنە حکومەت "وانە لەم ئەز
 ."نەواتەوە

 
ناوبراو وتی: گریمانە هەڵەوان سەبارەت بە پێشهاتە نێودەوڵەتی و ناوچەییەوان لە ماوەی چوار دەیەی ڕابردوودا چەنیدین 

مانییای پاشەوشییەوردن بێییت لە  دەرفەتییی لە ئێییران لەدەسیینداوە، ڕوونیشیییکردەوە وە پەنییابردن بییۆ چاوسییازی مەرز نییییە بە
 .سیاسەتەوانی پێشنر

 
 "ساڵی سەرکەوتن"

 
لەو چوارچێییوەیەدا وۆمەڵێییک وەسییایەتیی ئێرانییی نیشیینەجێی تییاراوگە و پشیینیوان لە ئۆپۆزسیییۆن پەیییامێکی هاوئاهەنگیییان 

ە ڕووبەڕووی "سیییاڵی سیییەروەوتن" بێیییت بەسیییەر ئەو ڕژێیییمەدا وە چەنییید میییانگێک ٢٠٢٣باڵووییردەوە و پێشیییبینیان ویییرد سیییاڵی 
 .ناڕەزایەتی بووەتەوە

 
لە نێییو ئەو وەسییانەی نامەوەیییان نییاردووە وەسییایەتی دیییاری بوارەوییانی فەرهەنییگ، مییافی مییرۆ  و وەرزش بییوون، وەک لە 

سییاڵێکی نایییای بییوو لە ڕووی هییاودەنگی بییۆ ئێرانییەوییان بە هەمییوو ئییایین و زمییان و  2022نییامەوەدا هییاتووە وە "سییاڵی 
 ."ئاراسنەیەوەوە

 
چەند وەسایەتییەک لە یەک واتدا ئەو پەیامەیان لە سۆشیام میدیا باڵووردەوە، لە ئۆپۆزسیۆنی دییار مەسیی  عەلینیژادەوە 

 .تا ووڕی شا ڕەزا پەهلەوی، وە هەردووویان لە ئەمریکا نیشنەجێن
 

یامەوەییان باڵوویردەوە، هەروەها دوو خانمە ئەوینەری بەناوبانیگ بە ناوەویانی گۆڵشییفنە فەرەحیانی و نیازەنین بێنییادی پە
 .جگە لە زەهرا ئەمیر ئیبراهیمی وە ساڵی ڕابردوو خەاڵتی باشنرین ئەونەری لە فێسنیناڵی وان لە فەرەنسا بەدەسنهێنا

 
فەرحانی لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی وۆمەاڵیەتی ئینسناگرام نووسیویەتی: ئیێمە پیێکەوە وەسیناوین بیۆ گەیشینن بە 

 .سنین و بێدەنگ نابینئازادی پێکەوە دەوە
 

 چاالووانە دیارەوانی مافی مرۆ  وە نامەوەیان باڵووردەوە برینین لە شیرین عیبادی براوەی خەاڵتی نۆبڵی ئاشنی و حەمید 
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ئیسییماعیلۆن وە سییەروردایەتی هەڵمەتێکییی وەنەدایییان وییرد و داوای دادپەروەرییییان دەوییرد بییۆ قوربانیییانی گەشیینی هێڵییی 
 .لەالیەن ئێرانەوە خرایە خوارەوە ٢٠٢٠لە مانگی یەوی ساڵی  ئاسمانی ئۆورانیا وە

 
لە بییواری وەرزشیشییدا ئەو پەیییامە لەالیەن عەلییی دائییی ئەسیینێرەی پێشییووی تییۆپی پێییی نێییودەوڵەتی، یەوێییک لە دیییارترین 

 .الیەنگرانی بزووتنەوەی ناڕەزایەتی باڵوورایەوە
 

ڕی سیاسی و سنراتیجی خۆیدا لە میامەڵەوردن لەگەڵ ڕێژیمیی ئێرانیدا ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانی لە غوربەت لە مێژە لە بیروباوە
ڕۆژ، پەیییامەوە وا دیییارە هەوڵییێکە بییۆ  ١٠٠بە دابەشییبوو دادەنرێییت، بەاڵم لە ژێییر ڕۆشیینایی بەردەوامییی ناڕەزایەتییەوییانی 

 .دۆزینەوەی یەوگرتوویی بۆ ماوەیەوی زۆر
 

 حیجاب واجبە
 

زۆر نیشان نادەن وە بەرانبەر بە خۆپیشاندەران ئاسیانکاریی بیکەن، ئاژانسیی هەواڵیی لە واتێکدا دەسەاڵتداران ئاماژەیەوی 
 .فارسی ئێرانی باڵویکردەوە وە پۆلیس هەڵمەتێکی نوێ بۆ سەپاندنی لەچکی ناچاری دەسنپێدەوات

 
بین بە یاسیای جیل و پۆلیس دەسنیکردووەتەوە بە ئاگاداروردنەوەی خاوەن ئۆتۆمبێلەوان وە ژنانی ناو ئۆتۆمبێلەوان پابەنید 

بەرگی ئیجباری بەتایبەت لەبەروردنی حیجیای، دوای ئەوەی ئەمەییان لە ناوەڕاسینی ناڕەزایەتییەویانی دوای مردنیی ئەمینیی 
 .هەڵپەسارد

 
 .پەیامەوانی ئەم دواییە وە لەالیەن ئێرانییەوانەوە گەیشنوون و لە سۆشیام میدیا باڵووراونەتەوە

 
ەوە خراوەتەڕوو، "دەروەوتووە وە تۆ لە ئۆتۆمبێلەوەتدا حیجای لەبەر ناوەییت، پێویسینە ڕێیز لە پەیامە نوێیەوەدا تەنها ئ

 ."لە یاسا وۆمەاڵیەتییەوان بگیرێت و دڵنیا بیت لەوەی وە ئەمە دووبارە نەبێنەوە
 
ی لە پۆلیسیییی ئەخیییال " بیییۆ دڵنییییابوون لە جێبەجێکردنیییی یاسیییاوان لە ئێرانیییدا جێگیرویییراوە، بەو پێییییەی ئەنیییدامەوان"

 .شەقامەواندا ئامادەن و دەسەاڵتی چوونە ناو شوێنە گشنییەوانیان هەیە بۆ دڵنیابوون لە جێبەجێکردنی یاساوان
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بزوتنەوەی ناڕەزایەتی وە بەهۆی مەرگی مەهسیا ئەمینییەوە سیەریهەڵدا، نیوێنەرایەتی گەورەتیرین تەحەددای ڕژێمیی ئیایینی 
ە پێیییی ڕاپیییۆرتی ڕێک ییراوی میییافی مییرۆ  وە بییینکەوەی لە نەروییییجە، لە ەوە دەسییەاڵتی الیە، ب١٩٧٩دەوییات وە لە سیییاڵی 

 ١٠٠وەس وییوژراون، لە واتێکییدا ڕێک ییراوەوە دەشییڵێت وە النیییکەم  ٤٧٦ئەنجییامی سییەرووتی ئەمنیییی دەسییەاڵتدارانی ئێییران 
 .دەسنبەسەروراو مەترسی لەسێدارەدانیان لەسەرە

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٤ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵپەڕی شارپرێس 

 
 

 
 

 دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی، گوتاری ناوەندیی ئەم شۆڕشەیە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سۆران شەمسی

 
واتێک مرۆڤەوان بەتایبەتی بیر لە داهاتووی ئەم شۆڕشە دەوەنەوە، ڕەوتی ڕووداوەوان لە مێشکیاندا هەمیشیە هیواخیوازانە 

سییەدان شییەهید، هەزاران برینییدار و دەیییان هەزار ڕۆژ بە سییەر سییەرەتای شۆڕشییدا تێپەڕیییوە،  ١٠٠و بەرەو پێشییەوە نییییە. 
ڕۆژە. بەاڵم واتێک بە وردی سەیری ڕەهەندەوانی پێشکەوتنەوان دەوەین بۆمیان  ١٠٠دەسبەسەروراو، بەشێکن لە مێژووی ئەم 

 .دایە دەردەوەوێت وە ڕێژیمی ئیسالمی لە دواهەنگاوی ڕووخانی
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وومەتی ئیسیالمیدا دروسیت ویردووە. ئەم خیۆدزینەوە لە حکیوومەت بە شۆڕشی ئێران سەرلێشیێواوی و ویوتلەی لە ڕیزەویانی حکی
 .مانای بۆنکردنی ئەو "زانایانە"یش وە تێگەیشنوون وە واری ئەم دەسەاڵتە تاوانکارییە وۆتایی هاتووە

 
ەورییدا یەوێک لە داتا و بناغە سیاسی و فەرهەنگییەوانی شۆڕشی ئێسنا، وە وۆمەڵگە بۆ ڕووخاندنی وۆماری ئیسیالمی بە د 

هەڵکشاوە، بە سروشنی خۆی دروشمی یەوگرتووی "ژن، ژیان، ئازادی"یە. بەاڵم وێشیە و ئیازاری ئەم حکیوومەتە بەرانیبەر بە 
 .خەڵک تەنیا سیاسی و وولنووری نییە

 

 پایەیەوی بنچینەیی داڕمانی وۆماری ئیسالمی وە خەڵکیی بەرەو شیۆڕش بیردووە، قەیرانیی ئیابووری و بنبەسینی تەواوەتیییە.
ئابوورییەک وە لەسەر بنەمای دزی و گەندەڵیی بەرفراوانی ئامێری دەوڵەت ڕێک ب رێت و هیی  دەریچەیەویی بیۆ تێکەڵبیوون 
بە بازاڕی سەرمایەداریی جیهانی نییە. حکوومەتێک وە سیاسەتی دەرەوەی خۆی لەسەر بنەمای تێیرۆری نێیودەوڵەتی پێناسیە 

 .ا سەپێنراوەوردبێت و توندترین سزای نێودەوڵەتیی بەسەرد
 
لە شیییکردنەوەی ئەو هەلییومەرجەی وە دەبێییینە هییۆی شۆڕشیییی وییۆمەاڵیەتی، تەنیییا دیکنیییاتۆرییەت و بییوونی حکیییوومەتێکی  

سییەرووتگەری مرۆڤکییوژ نییاچێنە نییاو هاووێشییە سیاسییییەوانەوە. لە دنیییادا زۆرێییک لە حکوومەتەوییان بە دیکنییاتۆری ڕووت 
وری و بیییوونی حکیییوومەتێکی دژەژن وە ویییۆمەڵگەی گرتیییووە، نیییابێنە هیییۆی دەسیییەاڵتن. تەنیییانەت تەنییییا ویییاردانەوەی وولنیییو

 .هەڵگیرسانی تووڕەیی وۆمەاڵیەتی و سەرهەڵدانی میلیۆنان جەماوەر بۆ ڕووخاندنی حکوومەتێک
 
سییەد ڕۆژ لەمەوبەر وە بڵێسییەی تییووڕەیی گەلییی ئێییران لە نییاڕەزایەتی بە ووشییننی شییەهید ژینییا ئەمینیییی خۆشەویسیینمان  

و ئیاگری لە حکیوومەتی ئیسیالمی بەردا، ئەم شۆڕشیە لە ئۆردوگیای حکوومەتەویانی ڕۆژاوادا وەک شیلەیەک تەماشیا هەڵگیرسا 
وییرا. هەنگییاو بە هەنگییاو تێگەیشیینن وە ئەمە چیرۆوێکییی تییرە. لە مییاوەی ئەم سییەد ڕۆژەدا تەنییانەت بییۆ سییاتێکیش ڕێییگە بە 

 .حکوومەت نەدرا هەناسە بدات
 

توێژەوییانی ئێرانییی دانیشیینووی دەرەوەی واڵتییی یەوگرتییوو وییردووە و جییگە لە شییۆڕش و  شۆڕشییی ئێییران گەورەتییرین چییین و
ڕووخاندنی شۆڕشیگێڕانەی وۆمیاری ئیسیالمی هەر دەنگێکیی بێکیاریگەری ویردووە. بەپێیی ئەم هاوسیۆزییەی شیۆڕش، ئینیر هیی  

ویه وەمنیر لەمیه ڕەگیی وۆمیاری  هێزێکی سیاسی نادۆزرێنهوه تەنانەت به درەوشاندنەوەی چیرایەک لەسیەر هەڵوێسینەوانیان،
 .ئیسالمی هاوار دەوەن
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لە حەوتووی ڕابردوودا پرسی بارمنەی سیاسی وەک ڕێگەچارەیەک بۆ گوشار خسننەسەر وۆماری ئیسالمی بۆ هەڵوەشیاندنەوەی 
ا وروژێنیرا حوومی لەسێدارەدان و زیندانیکردنی شۆڕشگێڕان بە زنجیر لەالیەن نوێنەری زیاتری پەرلەمان لە واڵتیانی جیاجیی

و خییرایە وارنییامەی ئەوانەوە. ئێسیینا زۆرێییک لە نییوێنەرانی "بە ڕەچەڵەک ئێرانییی" داوای یەوڕیییزی دەوەن بییۆ ڕووخانییدنی 
ڕێییژیم. بییێ گوێییدانە مەبەسیینی الیەنگرانییی ئەم یەوێنییییە و ئەو ڕێگایییانەی وە یەوێنییییەوە بە بۆچییوونی ئەوان بەدی دێییت، 

 .خاڵێکی جێی سەرنجە
 

ەند حەوتووی ڕابردوو دەری ست وە نیشاندانی هێڵ لەالیەن ڕێژیمەوە نەک هەر ماشێنی سەرووتکەری ڕێژیمیی ڕووداوەوانی چ
یەک خست، بەڵکوو زیاتر و زیاتر درز و درزەوانی لە پێکهاتە سیاسیی و سیەربازییەوەیدا دەرخسیت. گاڵنەجاڕەویانی سیپای 

ک بەڵێنیییان دەدا وە هەفینەی دواتیر "قییام قیازیە" بییکەن. پاسیداران و سیپا و هێییزە سیەربازییەوان هەمیوو وۆتییایی هەفینەیە
بەاڵم ئەوان دەرویییان بەوە وییردووە وە مەسییەلەوە ڕەگێکییی خراپییی دۆزیییوەتەوە و ئەوەی لە ڕەگەوە هەڵدەوەشییێنەوە ڕەگ و 

 .ڕیشەی خۆیانە
 

اوەوەی نزییک دەبێینەوە وە مانگی ڕابردوودا شۆڕش هەنگاوی گەورەی ناوە و بە دڵنییاییەوە خەرییکە لە ئامیانجە خیوازر ٣لە 
بییرینییە لە الوازوردنییی ئییامێری سییەرووتی ڕێییژیم. گوشییارە نێودەوڵەتییەوییان، بییێ هییی  گومانێییک، ڕۆڵێکییی وییاریگەر لە 
بێالیەنکردنی ماشێنی سەرووتکردنی ڕێژیمدا دەگێڕن. هەر لە ڕێپێوانەوان تا دەگاتە پالن و جێبەجێکردنی گەمارۆویانی سیەر 

 .یەوەیییییان بەشیییێکن لەو بیییزووتنەوە فییییراوانە وە بیییۆ ڕووخانیییدنی ڕێییییژیم دەسییینی پیییێ وییییردووە ڕێبەرانیییی ڕێیییژیم، هەر
بە فراوانکردنی بایکۆتەوان، بە گوشار خسننەسەر وۆڕبەندە نێودەوڵەتییەوان بۆ دەروردنی ڕێژیم لە هەر جۆرە وۆنوانسییۆن 

خەبیاتێکی یەوگرتیوو بیۆ دەروردنیی ڕێیژیم لە و پەیماننامەیەوی نێودەوڵەتی وە بوونی ڕێژیم ئامیانجی پێشیێلکردنی هەیە، 
 .ڕێک راوی نێودەوڵەتیی ورێکاری، وۆنوانسیۆنی مافەوانی مندااڵن، نەتەوە یەوگرتووەوان، و داخسننی باڵیۆزخانەوان

 
ڕێییژێم یەوییێکە لە ڕێوشییوێنە واریگەرەوییان، لە دەرەوە و ئەنجییامێکی لەبییار بەدی دێییت. سییەرهەڵدان و دابەزییین دەربڕینێکییی 

ی سییات و قۆناغەوییانی نییییە، بەڵکییوو وا دیییارە لە دەسیینەواژەیەوەوە بییۆ دەسیینەواژەیەوی تییر درێژتییر دەڕوات. بە دوای ورد
ڕێگەیەودا دەگەڕێت و چارەسیەرێک نیشیان دەدات. ئەم تایبەتمەنیدییە مێکیانیزم و ڕێگاشیکێنە تەنییا لە شۆڕشیە گەورەوانیدا 

وری و سیاسییی و وولنوورییەوییانی وۆمەڵگییا دەوەن، سەرسییام دەوەن و دەبینرێییت؛ شۆڕشییەوان وە تەحەدای هەمییوو چییینە ئییابو
 .هانی گۆڕانکاری دەدەن

 
 دادپەروەریی وۆمەاڵیەتی، گوتاری ناوەندیی ئەم شۆڕشەیە. ئازادی و ئازادی وازی جەوهەری سیاسیی خۆیان پێک دەهێنن. 
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شۆڕشییییە. بە قییییووڵی دژی هەر جییییۆرە  یەوسییییانیی جێنییییدەر و دادپەروەری و هییییاوواڵتیبوون بنییییاغەیەوی تییییری بنچینەیییییی
هەاڵواردنێکە. دژایەتیکردنی ئاپارتایدی سێکسیی و هەر جیۆرە هەاڵواردنێکیی ئیایینی بەرانیبەر بە ژنیان سییمایەوی تیایبەتی 
بەم شۆڕشییە بەخشیییوە وە ئەمە ێ لەسییەر ئاسیینی سیاسییی و ێ لە بییواری ئایدیۆلۆژیییدا، دەبێیینە دەسنپێشیی ەری ڕێنێسانسییێکی 

 .دادیکە لە جیهان
 

داواوارییەوییانی شۆڕشییی ئێییران ڕۆژانە بە وردتییر و ڕووننییر لە دروشییمی شییەقامەواندا ڕادەگەیەنییرێن و بەرەو پێشییەوە دەچیین. 
شییەقام شییوێنی داواوارییەوییانە. هەم ئەمییڕۆ و هەم سییبەی. بەپێییی ئییازایەتیی گەم لە سییێ مییانگی ڕابییردوودا، ئییازایەتی 

 .فەزیلەتی نوێی ئەم شۆڕشەیە
 

دانەوانی سەدەوانی ناوەڕاست و حوومی تاوانکاریی ڕێژیم، جارێکی دییکە نیاڕەزایەتیی بەرفراوانیی لە ئێیران پرسی لەسێدارە
 .و دەرەوەی واڵت بەدوای خۆیدا هێنا و شەپۆلێکی بەرفراوانی دژایەتیی هێنایە ئاراوە

 
ر بەتییایبەتی دەسییەپێنێت. شیۆڕش خییۆی وەلنییوور و گوتییاری سیاسیییی نییوێ بەسییەر وییۆمەڵگەدا بەگشیینی و ئۆرگییانی دەسییەاڵتدا

شیییکردنەوەی ڕەفنییاری سیاسییی و دەروونناسییی، دیییاریکردنی ڕەوایەتییی هەڵوێسییت و لێکییدانەوەوانی وەسییانی جیییاواز و ڕەوتییی 
سیاسییی، دووری و نزیکییی لە دەسیینە و دەسییەاڵتی دەسییەاڵتدار، سییوود و زیییانی مانۆڕەوییان. تاونیییک و زۆرێییک لە ڕووداوە 

ە و گۆشەنیگای پێشکەوتنی شۆڕشیەوە دەتیوانرێ لەبەرچیاو بگییرێن و دەتیوانێ بەرەو سیەروەوتن سیاسییەوان تەنیا لە ڕوانگ
 .ڕێگاوان بکرێنەوە

 
ڕووخییانی حکیییوومەت تەنیییا لەبەر ئەوە نیییییە وە ئیییابوورییەوەی وییار ناویییات، ییییان هەژاری و نەهییامەتی بەسیییەر خەڵکیییدا 

لە هەلومەرجی وۆمەڵگەیەوی ئاگادار و ماف واز پێکهیاتووە.  سەپاندووە، یان تەنانەت لەبەر ئەوەی دز و تااڵنچییە. شۆڕش
وۆمەڵگییایەک وە هۆوییاری هەژاری و نەهییامەتی بناسییێت و نەهییامەتیی ئییابووری ب ییاتە ئەسیینۆی خییۆی، بە حە  ئامییانجی 

پێییان هێرشەوەیە. وەسانێک وە دەزانن چییان ناوێت و چییان دەوێت، دێنە گۆڕەپانەوە و هێیز ویۆ دەوەنەوە و شیەقامی ژێر
 .دەوەنە دیمەنێکی شەڕی تەواو لەگەڵ حکوومەت

 
ئەوەی ئەمڕۆ لیه ئێرانیدا دەبینرێیت و هەمیوو جیهیان چیاوی لیێ دەویات، شۆڕشیێکه بیۆ ژییان و وەرامەتیی میرۆ . ویاتی ئەوە 

 ەڕی یەوەوە لەگەڵ گەنجانی سەرتاسەری ئێران تەواو بکەن وە چەند مانگێکە لە ش بە حکوومەتە ئەم واری هاتووە هەموو 
 .شەقامدان دژی ڕێژیم. هاوپەیمانییەوی فراواننر و هێزێکی مەیدانی ژمارەیەوی زۆرتر وا دەوات ئەم دەسەاڵتە وار بکات
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شۆڕشی ئێران هەموو هەلومەرجە شۆڕشگێڕییەوانی بۆ ڕووخانیدنی حکیوومەتێکی دژەگەم ویۆ ویردۆتەوە. هەژاری و نەهیامەتیی 
 و دوژمنییایەتی دیییکەوە الیەوییی لە و الیەک لە جیهییانی گۆشییەگیریی لەگەڵ اتهاوویی ئییابووری، مافیییای ئییابووری، لەگەڵ 

 لە ئیسیالمی - ئیایینی بیروبیاوەڕی دواوەوتیووترین لە یەوێیک ویۆمەڵگە، مرۆییەویانی بەهیا هەمیوو لەگەڵ بنەڕەتی ملمالنێی
ییی و میۆدێڕن لە جیهییانی ە لەگەڵ ژییانی ئەو خەڵییکەی وە دەیانەوێیت بەشیێک بین لە شارسیینانییەتی مرۆهیاوچەر جیهانیدا،

فەرهەنگییی و ئییابووریی بییۆ ئەم شۆڕشییە دابییین وییردووە. وۆمییاری ئیسییالمی لە گێژەڵییوووەی ئەو -ئەمییڕۆدا، زەمییینەی سیاسییی
 .هەلومەرجیییانەدا گییییری خیییواردووە و هیییی  ڕێگیییایەوی دییییکەی نیییییە جیییگە لە ڕووخانیییدنی لە بەرامیییبەر شۆڕشیییی گەلیییدا

  
ێژیمی وۆماری ئیسالمی وۆ بکرێنەوە، ئەووات دەگەینە دیاردەیەوی تاک و تیێکەاڵو وە واتێک فرەچەشنیی خاڵە الوازەوانی ڕ

پێییی دەوترێییت بێنوانییایی وۆمییاری ئیسییالمی لە مییانەوە. داڕمییانی ئییابووری، بەشییێکی زۆری وەسییانی نییاوخۆیی و موڵکەوییان 
بیییوون وەک دییییاردەیەوی ڕۆتینیییی دووروەوتییینەوە لەم دەسیییەاڵتە، نیییاڕەزایەتیی بەردەوام و بیییێ پچڕانیییی شیییەقامەوان. ڕووت 

ویییۆمەاڵیەتی. بەرفراوانبیییوونی مانگرتنەویییان و هەروەهیییا میییانگرتنی بەردەوامیییی سیاسیییی و دیپلۆماسیییی لە دەرەوەی ئێیییران 
 .زنجیرەیەک ڕووداون وە دەتوانن مەلەفی هەر حکوومەتێک داب ەن

 
دووەتەوە. بێ گومان دەسەاڵتی شەقام لە پیاڵ وۆوردنەوەی داتای سیاسی لە ئێران، سەروەوتنی لە هەموو واتێک نزیکنر ور

مانگرتنی سیاسیدا، ڕوخانی خێراتر دەوات. پێشەوە بۆ تێکەڵکردنی نیاڕەزایەتی شیەقام و میانگرتنی سیاسیی بیۆ ڕزگیاربوون 
 .لە حکومەتی گەندەڵ و تاوانکاری وۆماری ئیسالمی

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٥=  ٢٧٢٢ی بەفرانباری ١٥ڕێکەوتی:  –ماڵپەڕی ووردسنان میدیا سەرچاوە:  
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 میوە چینەکان و شۆڕشی: ژن،ژیان،ئازادی
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  سایتی پەیام

 
شۆڕشی ئێران لە چوارەمین مانگی بەردەوامی خۆییدا خەڵکیی زییاتر ئاگیاداری هێیزی یەوێنیی و خەبیاتی خیۆی لەدژی وۆمیاری 

تێکشکاندنی دیواری وەحشیەتی حکیومەت و هیاتنە مەییدانی ژنیان و الوان لەگۆشیە و وەنیاری واڵت، ڕوخیانی  می وردوە.ئیسال
 وۆماری ئیسالمی لە بابەتێکی سیاسی و ئارەزویەوی ئینسانیەوە وردۆتە حەرەوەتێکی هەنووەیی و مومکینی وۆمەاڵیەتی.

 
وۆمیییییاری ئیسیییییالمی  زیحاومیەتیاننوشییییییڕاڕایی،هەڵوەرینوناواراییکرد.خەڵکلەهاوپشنیوخەباتی ۆیانهێزوڕۆحیەیانوەرگرتوەوڕی

سییەرەڕای هێنانەمەییییدانی سییەرجەم هێیییزە سییەرووتگەرەوانی توانیییایی خامۆشییکردنی نیییاڕەزایەتی و مانگرتنەوییانی لەدەسیییت 
راجۆرەویانی گۆڕانی هاوسەنگی هێزی نێوان خەڵک و حکومەت و بەتایبەت ئەگەری ڕوخانی وۆمیاری ئیسیالمی، بەشیە جۆ داوە.

وەرزشییوانان، رۆژنامەنووسییان، هونەرمەنییدان و وەسییایەتی و  وۆمەڵگییای وێشییایە مەیییدانی دژایەتییی لەگەڵ وۆمییاری ئیسییالمی.
 سیما ناسراوەوانی بە پەیوەسنکردن بە ڕیزی ناڕەزایەتیەوانی خەڵکەوە، شۆڕشەوەی بەهێزتر ورد.

 
بەرین وە لە بواری ڕاگەیێنەرە فارسیی زمانەویانی دەرەوەی واڵتیدا  لەم نێوانەدا بەشێک لە ئوپوزسیۆن بە سەرمایەگوزاریەوی

سییەڵنەنەت تەڵەبەوییان  وردویەتییی، هەوڵەوییانی بییۆ موهەندیسییی وردنییی ڕای گشیینی لە نێوخییۆی واڵتییدا دەسییت پێکییردوە.
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نەی فارسیی بەتایبەت بە خسننەبەرەوەی چەند هونەرمەند، رۆژنامەوان، وەرزشوان و بەوارهێنیانی تیایبەتی ژمیارەیەک ڕەسیا
یەوی بێ ناوەرۆوییان وەڕی سینوە، شیوڕای گیوزاری خۆییان دروسیت دەوەن، سیەرۆک وۆمیاری خودخانیدە و وەزییری و  زمان هەڵه

وەوییییل دییییاری دەوەن و بە خەییییاڵی خیییاوەی خۆییییان زینیییدووردنەوەی سیییەڵنەنەتێک وە بە شۆڕشیییی جەمیییاوەری ڕوخیییاوە لە 
ڕابییردودا ئیسیینبدادی دو ڕژیمییی پەهییلەوی و ئیسییالمی گەورە تییرین وۆسییپیان ئەگەر لەمییاوەی سییەدەی  مێشییکیاندا دەبییوژێننەوە.

خسنە سەر ڕێی دروست وردن و چاالویی ئەحزای و تەشکیالتە سیاسییەوان لەئێیران و سیاسیەتی ووشینوبڕی ئەم حێزبانەییان 
انیان، لە هەوڵییی ئێسیینا ئەمییانە تەنییانەت بەر لە بە دەسییەاڵت گەیشییننیان بە پەیییڕەوی وییردن لە پێشییینی پەیییڕەو وییرد.

ئەوان بە ییییارمەتی ئەو ڕاگەیانیییدنانەی وە لەبەر دەسییینیاندایە و بە بومبیییارانی تەبلیتیییاتی لە  سیییڕینەوەی حیزبایەتییییدان.
 دەرەوەی واڵت، هەوڵ ئەدەن تا بەر لەوەی وە ئەم شۆڕشە قوڵنر بێنەوە، بە خەیاڵی خۆیان ئاڕاسنەوەی بگۆڕن.

 
بیاڵی ڕاسیت وەخۆییان خیاوەنی هیی  حیزبێکیی ناسیراو و ویاریگەر نیین لە وۆمەڵیدا، بە لەم رۆژانەدا دەبینین وە، بەشیێک لە

و بە بەوارهێنیییانی ئیییاڵۆزترین شیییێوەوانی پێوەنیییدی، هەوڵ ئەدەن تیییا خەڵیییک لەالیەک و دەسیییەاڵتە   بۆمبیییارانی خەبەری
وۆمیاری  ەوە بەرەو پیێش دەچێیت.رۆژئاواییەوان لە الیەوی دیکەوە قان  بکەن وە روخانی ڕژیم موهەندیسی وراو و بە بەرنام

بەاڵم وییاری ئەوان تییا بڵێییی  ئیسییالمی بە ئاسییانی دەڕوخێییت و ئەم بەڕێییزانە گۆیییا بە سییاڵو و سییاڵوات دەبیینە جێگییرەوەی.
 ساویلکانە، ناجیدی و بێ ئاوام دەبێت.

 
چێییت هێنییدێک لە ی شییەو لەونییوپڕدا ئیئنیالفێییک ڕادەگەیەنییدرێت وە خۆشیییان لەبیریییان دە١٢بە چەنیید تویییت لەوییاتژمێر 

 بەم وەهاپێکهیاتەیەک هاوپەیمانانی دڵسۆزی خۆشیان خەبەردار بکەن تا تێبینیەوانیان واردی توێنی ئیئنیالفەوەیان بیکەن.
 سییناریۆیەک ئاییا ئەسینۆ، بگیرێنە لەئێیران ئێسینا شۆڕشیی ڕێبەرایەتیی قەرارە پێکدێت، واڵت وەلەدەرەوەی شیوازە و چەشن
 دادێت؟ بەزەین خەیاڵبافانەتر لەمە

 

شییروتەوە تییا بەمییڕۆ بییۆ ئییازادیە سیاسیییەوان، بییۆ دەسیینەبەروردنی مییافی تەشییەووم و ئەحییزای و  خەڵکییی ئێییران لەشۆڕشییی مه
ناوەندی سیاسی و وۆمەاڵیەتی خەبات دەوەن و ئێسنا ئیئنیالفێکی درۆینە لە دوای زیاتر لە سەد ساڵ و ئەویش لە ئوروپیا، 

 یکردنی چارەنووسی داهاتوی خەڵکی ئێراندا ڕەد دەوەنەوە.دەور و نەخشی ئەحزابی سیاسی لە دیار
 

ژنییان و پیییاوانی  بێگومییان ئەم جییۆرە گاڵنەجییاڕیە سیاسیییانە هییی  شیینێک بییێجگە لە شکسییت و ناوییامی بە شییوێنیەوە نابێییت.
رین خەبیاتی خەباتکار لەووردسنان و بەلوچسنان، لە ناوەندە ورێکاریەوان و لە زانکۆ، لە وۆاڵن و شەقامەوان وە شکۆدارت

دا تێیدا پێکهێنیاوە و ڕێبەریییان ویردوە، ئیجیازە بە دەاڵڵە  ”ئیازادی ژییان. ژن.“ یەوسەدەی ڕابردوی خۆییان لە ژێیر دروشیمی
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خەڵیک  سیاسیەوانی ڕاسنی ئوپوزسیۆن نادەن، بە سواری شەپۆلی شۆڕشەوە ئاڕاسنەی ئازادی خوازانە و ڕزگاریبەخشی بگۆڕن.
 ماری ئیسالمی سیاسەت و وارەساتی هەردوو نیزامی سەڵنەنەتی و ئیسالمینێکرار ببنەوە.ئیجازە نادەن دوای ڕوخانی وۆ

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٥ڕێکەوتی:  – امەیپ ینیساسەرچاوە: 

 
 
 
 

 دایەنە دڵسۆزترەکان لەدایک
 

 )لە پەراوێزی بەشداریی سەرکردەکان لە ساڵیادی قاسم سولەیمانیدا(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هەردی مەهدی

 
سییەروردە سیاسیییەوان بییۆ ئێیران و بەشییدارییان لە بۆنەوانیییدا، لەسیەر خییاوی هەرێیم، بییووەتە موجییامەلەیەوی پیاهەڵیدانی 

سیاسیی دووالیەنە هی  الیەویان باوەڕی بەوی دیکە نییە، بەاڵم هەر ئەنجامی دەدەن، چونکە هونەرێکی ناوێت و هەمانکیات 
  !ەهونەریی پەیداوردنی وورسی و پۆست و وەزیری و پێگەسازیی

 
 لە دووڕەوە لە موجامەلەوردنی ئێراندا هەڵەیە و بۆ بەرژەوەندیی وورتمەودا و « حیزبە ووردسنانییەوان»حساباتی 
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وورسیییی دابینکییردن و تەزویییری هەڵبییژاردن ڕێییگەی هەڵییدێر و خواربییوونەوە هەڵییدەبژێرن، خۆیییان دەخەنە نێییو هاووێشییە 
 :پرۆئێرانییەوەوە

 
میی ئێرانیییان زۆر ال گەورەوییراوە و لە رینۆریکێکییدا هێنییدەیان دووبییارە وییردۆتەوە خۆشیییان هەژمییوونی وۆمییاری ئیسییال یەکەم:

باوەڕیان پێهێناوە، لە وەمنرین هەنگاودا سنراتیژێکی یەوگرتوو و هاوپەیمانێنییەک لەسەر بنەمیای تەنیانەت بەرژەوەنیدیی 
 .واتێکدا سااڵنێکە تەنها ئێران بە ئەمان دەواتخۆشیان نەک ووردسنان پێکبهێنن، دەتوانن زۆر زیاتر بە ئێران بکەن لە 

 
لەم دۆخەدا بەداخەوە هێزە ووردسنانییەوان لە بری بیروردنەوە لە ئایندەی نێوچەوە و دیمیووراتیزەوردنی ئێیران و  دووەم:

زیی و مییافی نەتەوەیییی و بگییرە دینییی خەڵکییی ووردسیینان و پاشیینیوانی النیکەمییی ڕۆژهەاڵت، لە نێییوان شییەقامی ئێرانییی نییاڕا
مافمیحوەر و دەسەاڵتی ئیسنیبدادی دابڕاو لە وۆمەڵگەوەی خۆی، ئەوەی دووەم هەڵدەبژێرێن، لەواتێکدا وۆتیاییەوەی دییارە 

 !و ئەم هێزانە لە وورتنرین پێناسەدا لەگەڵ ئامانە و دروشمیاندا درۆ لەگەڵ جەماوەرەوەیاندا دەوەن
 

المییەوانیش ڕێیک وەک ئەوەیە لە نێیوان ئی یوان و خەڵکیی میسیری پشنکردنە خەڵیک و پشینیوانی دەسیەاڵتی ئێیران بیۆ ئیسی
 !چەوساوەدا تۆ بچی الیەنگری ناسر بکەیت و لە پرسەی حوسنی موبارەک و سیسیدا دوو ڕۆژ بەپێوە بووەسنیت

 
نەما نەسیووتێنرێت، بەاڵم  ەیمانیسول - قاسم #لە ئێراندا و بگرە لە شارەوانی ئێراقیشدا بە ڕێژەیی پەیکەر و بیلیبۆردی 

 !لێرە تازە پرسەوەی گەرم دەوەن
 

بە گشیینیش هێییزە پییرۆ ئێییرانییە ووردییەوییان یییان ئەوانەی دەیییانەوێ ببیینە پرۆئێرانییی! وورتبینیشییین لە بینینییی ئاسییۆی 
ڕۆژهەاڵت هەژمییوونی پەیوەنییدییە ووردسیینانییەواندا، چییونکە لە داهییاتوودا وییاتێ وییۆمەڵە و دیمییوورات بییۆ نمییوونە گەڕانەوە 

هێزێکی وەک دیموورات )ئەگەر تەنها سەدا سیی هەواداریشی هەبێیت(دوو هێنیدەی پیارتی دیمیوورات و یەوێنییی نیشینمانی و 
 !دە ملیۆنە خۆ ئەمە دەزانن ووردسنان - ڕۆژهەاڵتی#پێنە هێندەی یەوگرتوو دەبێت، ئاخر 

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٥ڕێکەوتی:  –ە: دیواری فەیسبوووی بیژەن قارەمانی سەرچاو

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%95%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ5yRZJnV_LB90Al1F9pVcfix6ReCANXuVEoK_coR9hTCDtlm1WNgO_x79O2vKtQ_cVwVtmWAK_A1KAxJlOHfPGazsWgj7ET2piah41Pg6cg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%95%DB%86%DA%98%D9%87%DB%95%DA%B5%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXZ5yRZJnV_LB90Al1F9pVcfix6ReCANXuVEoK_coR9hTCDtlm1WNgO_x79O2vKtQ_cVwVtmWAK_A1KAxJlOHfPGazsWgj7ET2piah41Pg6cg&__tn__=*NK-R
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 کاتێک شورەیی دەماننوسێتەوە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لی ر عه عفه جه

 
وەزیییفەی ڕەخیینە ئەوە نییییە تییا بەرانییبەرەوەت بییکەی بە باشیینرین، چییونکە زۆرجییار خییودی ئەم چییاوەڕوانییە نە تەنیییا بییۆ 

ر وەهم بونیادنراوە. هەنیدێجار ڕەخینە بیۆ ئەوەیە، تیۆ دەزانییت وارێیک، جیوڵەیەک بە باشنرین، بەڵکو بۆ باشبوونیش لەسە
بەرچاوتەوە دەورێت و هەڵەیە، بێڕێزییە بە وەرامەتی ئینسان، بوونی مرۆیی و نەتەوەییت، لێرەدا ڕەخنە بۆ زەقکیردنەوەی 

   .ئەو هەڵەیە و ڕاڤەوردنی بزوێنەرەوانییەتی

 
ەوە گومیان لە سینەمکاری دەسیەاڵتی سیاسیی ئێیران بیکەن. هەر وەک چیۆن لەوانەیە هیی  دوو ڕەنگە دوو مرۆڤی ئاقڵ نەدۆزین

مرۆڤێکییییی وەمێییییک مرۆڤبوونیییییان تێییییدابێت لەم جیهییییانەدا نەدۆزییییینەوە، گومییییان لەوە بییییکەن ئەوەی لە تییییاران بڕیییییار 
 .دینییە -سیاسی دیکناتۆریەتێکی دەدات، 

 
ەخشییە، زیییادتر لە چییل سییاڵە نییاوەوە و دەوروبەری خییۆی بەرەو گێژاوێکییی دینییی دڕنییدە و زیانب - ئێییران دەسییەاڵتێکی سیاسییی

تاریک و پڕ وێشیە بیردووە. چیل سیاڵە ئاخونیدەوانی سیاسیەت لە تیاران مەرگ دەچێینن، جیوانی دەویوژن، ئیازادی ئینسیان و 
یاسیای پییرۆز و شکۆی مرۆ  وردوخاش دەوەن. چل ساڵە ئەوەی لە سەری پڕ لە ئاشوبی خومەینی و خامنەئیدایە، دەبیێ بە 
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م جوگرافییای لە سیاڵە چیل. دەورێیت پێڕەنیگ ئێرانیی ویۆمەڵگەی تاوەویانی شەخسیی ئیازادی و جیوڵە وۆی سیسینەم، ژییان، 
سنەمەدا شەڕ لەگەڵ ڕوناوی و ژیان و ورانەوەدا دەورێت، زمان، هونەر، وەرزش، پەیوەنیدی ویۆمەاڵیەتی و وولنیور دەخیرێنە 

ەسەرەوانی تاران و لە خولگەی چاوە و خراپەی عەبا ڕەشەوانی مەزهەبدا هێڵی سووری ناو بازنەی پیرۆزییەوانی عەمامە ب
   .ئەمر و نەهی ئایەتوڵاڵوانی سنەمی بە ژێردا دەهێنرێت

 
هەمییوو مرۆڤێکییی ئاسییایی و تەندروسییت دەبییێ ئەووییاتەی سییەیری ئێییران و دیمەنەوییانی دەسییەاڵت لەم واڵتە دەوییات، تەواوی 

کیش میییرۆ  ئەگەر وەمێکییییش هۆشییییاری سیاسیییی و ویییۆمەاڵیەتی هەبێیییت، واتێیییک دیمەنیییی جەسییینەی بلەرزێیییت. هەر ویییاتێ
یادوردنەوەی فەرماندەی فەیلەقی قودسی ئێران، قاسم سلێمانی لە شارە جیاوازەویانی عییرا  و هەرێمیی ووردسینان، ییان بە 

تورک و گورگەبۆرەوییانەوە بەرچییاوی مێییژووی پییڕ لە شییکۆی قەاڵوە نمایشییی پۆلێییک گەنییە بە هێمییای سیینەمی مێژوویییی ئەتییا
 .دەبینێت، دەبێت بە پارێز و گومانێکی قوڵەوە بۆ داهاتووی عیرا  و هەرێمی ووردسنانیش بڕوانێت

 
من لە ماناوانی پەیوەندی سیاسی و دیپلۆماسیی و فیاونەرە واریگەرەویان بیۆ سیەر ئەو پەیوەنیدییانەش تێیدەگەم، بەاڵم ئەم 

سیاسیی و مییدیاییەی بیۆ پیرۆزویردن و نەمیری ئەو فەرمانیدەیەی سیوپای پاسیداران  شەرم و شورەییە مێژووییەی بەم قەبیارە
ئەنجامیییدرا، هیییی  مانیییا و پاسیییاوێک هەڵناگرێیییت. ئاغیییای سیییلێمانی هەرچیییی بووبێیییت، نیییاتوانرێ لەو سییینەم و بێڕێیییزی و 

بەگشیینی و وییورد  پەالمییاردانە مێییژووییەی ناوەنییدی دەسییەاڵت لە تییاران بییۆ سییەر ئییازادی و وەرامەتییی وییۆمەڵگەی ئێرانییی
بەتایبەتی خاڵی بکرێنەوە. هی  یادێک، هی  قەبارەیەوی ئامادەیی سیاسی لە هۆڵەویانی میاتەمی، سنایشیی هیی  حییزی و 
سەروردەیەوی سیاسی ناتوانێت ڕووبەرەوانی سنەمی فەرمانیدەیەوی نیاو دەسیەاڵتێکی سینەمکار و شیمولی، دەرهە  بە گەالنیی 

 .بچووک و واڵ بکاتەوە ئازادی وازی ئێران و گەلی وورد،
 

 هەموو ئەوانەی گەندەڵی و الدانی وەسێک، حیزبێکی سیاسی دیاریکراو دەبینن، بەاڵم لە ئاست ناو ماڵەوەی خۆیاندا چاو 
دادەخەن، مرۆڤییی ترسییناون، مییرۆڤگەلێکن جییگە لە ژیییان لە نییاو پارادۆوسییێکی مێژوویییی، هەڵگییری خەونێکییی نەتەوەیییی و 

وە خۆیان وەک مرۆڤی ئازادی واز نمایش دەوەن و ویۆڕی ییاد و میاتەمی دژ بە ئیازادی و شیکاندنی نیشنیمانی نین. ئەوانەش 
وەرامەتی ئینسان گەرم دەوەن، دەیان فرسیەە لە ئیازادی و بەهیای مرۆڤیی ئیازاد و دروسینکردنی ویۆمەڵگەیەوی بە ئییرادە و 

 نەهییاتووە، خییۆیەوە نییاوەوەی لە تەنیییا بە وودا ئییازادەوە دوورن. ناسیینامەی گەورەیییی هییی  دیکنییاتۆر و دەسییەاڵتێک لە مێییژ
رگیییراوە. نەمییری و پیییرۆزی هەر دیکنییاتۆر و دەسییەاڵتێک وە دەسییەاڵتەوە دەرەوەی ئەوانیییدیکەی گرگنییی و بچییوووی لە بەڵکییو

پابەنیدی گەمژەییی و بچیوووی ئەوانییدی دەرەوەی خیۆیەتی. گەمژەیییی دەوروبەر ڕاسینەوخۆ دەبێینە هەوڵیدان بیۆ دروسیینکردنی 
 .ناسی نەمری و پیرۆزی بۆ فیگەرێک، واتە تاقانەوردنەوەی وارەونەرێک لە پیرۆزی و نەمری مێژووییداشو
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ئێمە دەزانین، ئێران و تەواوی دەسەاڵتەوانی هاوشێوەی ئێران، لەگەڵ بیوونی مرۆڤیی ئیازاد و بییروەرەوە، لەگەڵ ئەخیال  و 
وەێ و چەمیانەوەیە، دڵ ۆشین بە بچوووبیوونەوە و زەلیلکیردن.  مێژووی ئازادیدا ناوۆون. ئەوان حەزیان بە سەری نیزم و ملیی

لە دەرەوەی فیگەری بااڵدا، وە خودی بڕیار بەدەسنی دەوڵەت و وۆمەڵگەیە، نموونەیەوی دیکەی بااڵ بیوونی نیییە، هەمیووان 
و ویۆمەاڵیەتیش  لەبەردەمی بااڵیی ئەودا دەبیێ بچیووک و نیزم و زەلییل بین. ڕەنیگە نێگەتیننیرین وێینەی نیاو ویایەی سیاسیی

برینی بێت لەوەی مرۆڤەویانی دەرەوەی دەسیەاڵت و بڕییاری سیاسیی، دەرفەت و زەمیینە بیۆ ئەم پەالمیاردانە بیۆ سیەر بیوون و 
وەرامەتیان بڕەخسیێنن، ئاسیانکاری بیۆ ڕووشیاندنی شیکۆ و تێکشیکاندنی وەسیایەتییان بیکەن. لە ئێسینادا ڕووبەرەویانی ئەم 

یزی و سیاسییەوانی دەوڵەتیانی دەوروبەری ئێرانیدا دەبینرێیت. ئێسینا سیاسیی و حیزبەویانی چەمانەوەیە بە ڕوونی لە ناو ح
وییورد لە باشییور لە سیینایش و پیرۆزوردنییی قاسییم سییلێمانیدا پێشییبڕوێی شیییعەوانی سییەر بە ئێییران لە عیییرا ، حوسییییەوانی 

نە بە بەرچییاوی هەموویییانەوە خییوێنی یەمەن و حیزبییوڵاڵی لوبنییانی دەوەن. هەمییوو ئەوانەش لە واتێکییدا دەورێییت، وە ڕۆژا
 .گەنە و ژن و منداڵی وورد بە دەسنی ئاخوندەوانی تاران و سنەمی ئیمام و ئایەتوڵاڵوانی سیاسەت لە ئێران دەڕژێنرێت

 
"دیکنییاتۆر عاشییق بە شییەرمی مێییژووە، نەخۆشییی دیکناتۆرەوییان، چەنییدیش بچییووک بیین، ئەوەیە  عەبێێدوڵاڵ قەسێێیمی دەڵێێێت:

پزیشیکی جیهییانی بیۆ مێیژوو". شییەرم لە مێیژوودا هەر ئەوە نیییە تیۆ لە جەنییگ، ییان لە بەرانیبەر دوژمیین و دەیانەوێیت ببینە 
نەیارەوەتدا شکسیت ب ۆییت، بەڵکیو شیەرم ئەوەیە واتێیک سینەمکارێکی مێژووییی گەورە، دەسیەاڵتێکی تۆتالینیار و چنیگ بە 

وقەدەسێکدا لە مەنگەنەی دینی دەدات، زمان و وولنیور خوێن، وۆی بەها ئینسانییەوانت پێشێل دەوات، ئازادیت لە بازنەی م
و بوونی نەتەوەیییت سانسیۆر و قەدەغە دەویات، ژییانی ویۆڵبەریش بە گەنجیانی نیشینیمانەوەت ڕەوا نابینێیت و بە فیشیەوی 

نگیی سنەمکاری جەسنەی ماندوویان خەڵنانی خوێن دەوات، نزیک بە چوار مانگە لە سەرانسیەری جوگرافییای دەسیەاڵتیدا، دە
ئیییازادی و مرۆڤبیییوون سیییەرووت و ئیییازادی وازانیش ڕاپێچیییی زینیییدان و ڕووبەڕووی مەرگ دەویییاتەوە. لەم سییییاقە سیاسیییی و 
وۆمەاڵیەتییەدا، لەم دۆخیی خیوێن و سینەمەدا، تیۆ دێییت نە تەنییا ویۆڕی ییاد و میاتەمی بیۆ سینەمکارێکی نیاو ئەو مێیژووەی 

ەم وێنەی سنەمکاردا، پیڕ بە زاری شیورەییت زمیانی سنایشیت بەرز و نیزم وۆماری پەت و سێدارە گەرم دەوەیت، بەڵکو لەبەرد
    دەوەیت، ئەگەر ئەوە شورەیی مێژوو نەبێت، ئەی دەبێت شورەیی چی بێت؟

 
 ٢٠٢٣ی جانێوێری ٦ڕێکەوتی:  –سەرچاوە: ماڵپەڕی ئاوینە 
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