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ئێران :ڕۆحی جیهانێكی بێ ڕۆح

گفتوگۆ لهگهڵ میشێل فوكوی (فۆکۆ دەربارەی شۆڕشی گەالنی ئێران)

وهرگێڕانی لەئینگلیزیەوە :بڕوا عهالدین

میشێل فوكو لهم دیالۆگهدا ستایشی شۆڕشی ئێرانی دهكات و وهك سیما و گوزارشتێكی نمونهیی لته ئیتراده و ویستتی
كۆگهلی لێی دهڕوانێ  .بهڕای ئهو ،ئهم شۆڕشه به هیچ شێوهیهك پهیوهس و ههڵقواڵوی چتهمك و زاراوهكتانی وهك
ملمالنێی چینایهتی و چهوساندنهوهی ئابوریی نیته .فۆكتۆ ڕای وایته بتۆ ئتهوهی لته ئێرانتدا شتۆڕش دژی شتا لته ڕوی
سیاسیهوه كاریگهر بوایه و كاری پێبكرایه ،ئۆپۆزسیۆنی شیعه ناچار بتووه گۆڕانكارییتهكی ڕیشتهیی و رادیكتاڵی لته
ستتوبێك و ختتودێتی خهڵكهكتتهدا بكتتات .ئهوهشتتی ك ته یارمهتیتتدهر بتتووه و ڕێگتتای بتتۆ ئتتهم گۆرانكارییتته خۆشتتكردوه
سیاسهتی ڕۆحیی ئیسالم بووه ،وهك بهدیهێنانی ئهو بهڵگهنهویسته ماركستیهی پێتی وایته ئتایین لته ڕوكهشتدا هتیچ
نیه جگه له ڕۆحی جیهانێكی بێ ڕۆح.
ئهم چاوپێكهوتنهش (رۆحی جیهانێكی بێ ڕۆح) ساڵی  9191لته الیتهن كالیتر بریێتر و بیتار بالنشتێوه ستازكراوه و
ئاالن شێریدان كردویهتی به ئینگلیزی.
كالیر بریێر :دهتوانین به ئاسانترین پرسیار دهستپێبكهین؟ منیش وهك زۆر كهسی تر ،وهكو تۆ ،سهرسام بووم بهو
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ڕوداوانهی لهئێران ڕویاندا .بۆچی؟
فوك و :دهمتتهوێ بگهڕێمتتهوه بتتۆ پرستتیارێكی تتتر كتته ڕهنگتته گرنگتتی و بایتتهخێكی كتتهمتری هتتهبێ  ،بتتهاڵم دهشتتێ
ڕێخۆشكهر بێ بۆ تێگهیشتن له ههندێك بابهتی وهك ئهوهی كه :ئایا چتی بتا لته چتی دهكتات ،ئایتا ئتهوهی لته
ئێران ڕویدا ،بۆته مایهی تتوڕهیی و بێتزاری بتۆ ئتهو كهستانهی ستهر بته بتاڵ و بتهرهی چتهپ و ڕاستتن؟ لهڕاستتیدا
كێشهی ئێران بهو شێوهیهی كه ڕویدا ،به ههمان شێوهی پورتوگال بۆ نمونه یان نیكاراگوا نهبووه مایتهی ستهرنج و
هاوسۆزیی .ئهڵبهته مهبهستم لهو نیكاراگوایهی ناوهڕاستی هاوین نیه كاتێك خهڵكی خۆیان لهبهر گتهرمیی ختۆردا
ههڵخستتتتوه ،كتتتهچی هتتتهر بایتتتهخ و گرنگیتتتهكی زۆریشتتتی پێتتتدرا .بتتتهاڵم لتتتهدۆخی ئێرانتتتدا هتتتهر زوو ههستتتتم بتتته
كاردانهوهیهكی مرۆیی بچوك كرد ،كاردانهوهیهك كه زاده و دهرهنجامی هاوسۆزییهكی دهستبهجێ و ڕاستهوخۆ نهبوو.
با نمونهیهك بهێنمهوه ،لهوێ ئهو خانمه رۆژنامهنوسه ههبوو كه تۆ باش دهیناستی  .ئتهو لته تارانتهوه بابتهتێكی
نوسی كه له پاری

باڵوكرایهوه ،له دوا ڕستهی وتارهكهیدا كه باسی شۆڕشی ئیسالمی دهكات ،سیفهتی (دهمارگیر ت

فهنهتیك)ی بهكارهێنابوو ،ئهگهرچی خۆی وتبووی كه گوایه ئهو وای نهنوستیوه و لهالیتهن ڕۆژنامهكتهوه بتۆی زیتاد
كراوه ،بهاڵم ئهو دهستهواژهیه وای له من كرد ههستبكهم كه بزوتنتهوهی ئێرانتی بهڕاستتی بۆتته مایتهی وروژانتدنی
جۆرێك له توڕهیی و بێزاری.

میشیل فۆکۆ بەشداری دیکات لەخۆپیشاندانەکانی سەر شەقامەکانی پاری
ئاوا
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بیار بالنشێ:

دیاره چهندین ههڵوێس و تێڕوانینی كراوه و شتیاو بتۆ ئێتران هتهن .لته الیهكتهوه ههڵوێستتی چهپته

توندڕهوه كالسیك و ئهرتۆدۆكسهكان ،بۆ نمونه ڕێكخراوی كۆمۆنیس كه پاڵپشتی له ئێران دهكتات و هتهموو چهپته
توندڕهوهكان و كۆمهڵهی ماركسی ت لینینییش پشتگیریی لێدهكهن .ئهمانه ئهو گروپانهن كه دهڵتێن :ڕاستته ئهوانته
یاخیگهری ئایینینن ،بهاڵم ئهوه گرنگ نیه ،ئایینهكه بهتهنها قهڵغانێكه و هیچی تر ،ههر بۆیه دهكرێ بێ هتیچ
دوودڵیتهك پشتتگیرییان بكتتهین ،ئتتهوه بهتتهنها ختتهباتێكی كالستتیكییه دژ بتته ئیمپریتالیزم بتته ڕابهرایتتهتی پیتتاوێكی
ئایینی كه ناوی خومهینی یه و دهشێ كهسێكی ماركسی ت لینینیتیش بێت  ،تتهواو هاوشتێوهی ئتهوهی كته لته ڤێتنتام
ههیه ،تۆ ئهگهر ڕۆژنامهی ( )L’ Humaniteبخوێنیتهوه ،دهبینی ههر دوو پارتهكانی سۆشیالیس و كۆمۆنیستتی
شۆڕشتتگێڕییش هتتهمان ههڵوێستتتیان ههیتته .بتته دیتتوێكی تریشتتدا ،ههڵوێستتتی میتتانڕهوترین چتتهپ ،هتتهروهها پتتارتی
سۆشیالیست و چتتهپی تونتتدڕهو لتته چتتواردهوهری رۆژنامتتهی ( )Libérationیتتش لهستتهرهتاوه هتتهر بتتهو بێزارییانتته
ئهژمار دهكرێن .ئهوان دهیانهوێ بهتهنها دوو ش بڵێن ،یهكهم :ئایین بهتهنها بریتیه له پهچه ،له شتتێكی كتۆن
و سواو ،جۆرێكه لهپاشهكشێ كه النیكهم پهیوهندی به حهز و ویستی ژنان خۆیانهوه ههیه و بته  ،دووهم :ئهگتهر
ئتتایین دهستتهاڵتی گرتتته دهستت و فهرمانڕهوایتتهتی كتترد ،پێویستت ناكتتات لتته ئهگتتهری دروستتتبوونی هتتیچ جتتۆره
دیكتاتۆریهتێكی نوێ بترسین؟
فوك و :دهكرێ ت بڵێتتین لهپشتتتی ئتتهم دو چهشتتنه بێزارییتتهوه چهنتتدین جتتۆری دیكتته لتته تتتوڕهیی هتتهن ،یتتان ڕهنگتته
سهرستتوڕمان هتتهبێ  ،جۆرێتتك لتته پشتتێویی و نائتتارامی لتتهوهی ڕوبتتهڕوی دیاردهیتتهك دهبینتتهوه كتته بتتهالی ئهقڵیتتهتی
سیاسی ئێمهوه زۆر سهیر و نامۆیه .دهشێ ئهو دیارهدهیه به شۆڕشگێڕییبوون ت بته مانتا بهرفراوانهكتهی زاراوهكته تت
نتتاو ببتتهین ،چونكتته پهیوهنتتدی بتته یتتاخیبوون و ڕاپتتهڕینی نهتهوهیهكتتهوه ههیتته لتتهدژی دهستتهاڵتێكی چهوستتێنهر و
داپڵۆسێنهر .ئێمه ئهو كاته دهرك به شۆڕش دهكهین كه دهتوانین تێبینی دوو دینامیك بكهین:
یهكتتهمیان ئتتهو ناكۆكیهیتته كتته لتته كۆمتتهڵگهكهدایتته ،ئتتهوهی لتتهملمالنێی چینایهتیدایتته یتتان لتته ڕوبهڕوبوونتتهوه
كۆمهاڵیهتیهكاندا ههیه.
دووهمیشتتیان ئتتهو دینامیكتته سیاستتیهیه كتته بتتهمانای بتتوون و ئامتتادهگی حیزبێكتتی پێشتتڕهو ،چینێتتك ،حیزبێتتك یتتان
ئایدیۆلۆژیایهكی سیاسی دێ  .بهكورتی ،ئهو سهری مارهی كه ههموو میللهت و نهتهوهكه لهگهڵ خۆیدا دهبتات .متن
وای دهبینم ئهوهی ئێستا له ئێراندا ڕودهدات هیچ كام لهم دوو خاسیهته دینامیكیتهی تێتدا نیته كته بتهالی ئێمتهوه
خاڵی جیاكهرهوه و ناسهرهوهی ههر دیاردهیهكی شۆڕشگێڕانهن .ئهوهی بهالی ئێمهوه بزوتنهوهیهكی شۆڕشگێڕانهیه،
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ناتوانێ ناكۆكییه ناوهكیهكانی كۆمهڵگه دیاریبكات ،وهكچۆن نایشتوانێ ئاماژه بێ بۆ هێزێكی پێشڕهو.
بیار

بالنشێ :له زانكۆی تاران بڕێك ماركسیس ههبوون تت كته متن بتۆ ختۆم بهشتێكیانم بینیتوه تت وایتان ههستتدهكرد

لهناو شۆڕشێكی زۆر قهشهنگ و بێوێنهدا دهژین ،شۆڕشێك كته زۆر گتهورهتر بتوو لتهوهی بیریتان لێكردبتۆوه ،لتهوهی
ئومێتتدیان بتتۆ خواستتتبوو یتتا ختتهونیان پێتتوه بینیبتتوو .كتته پرسیاریشتتیان لێكتترا داختتۆ چتتۆن بیریتتان لێكردۆتتتهوه،
وهاڵمهكهیان ئهمه بوو(( :ئهمه دۆخێكی شۆڕشگێڕانهیه ،بهاڵم بهبێ پێشڕهو)).
كالیر بریێر :ئتهوهی كته متن دهربتارهی كاردانتهوهی ختهڵكی ئێتران بهرامبتهر شۆڕشتهكه بیستتومه زیتاتر ئهوهیته كته
ختتهڵك تێیناگتتات .كاتێتتك بتتا لتته بزوتنهوهیتتهكی شۆڕشتتگێڕانه دهكرێت  ،ختتهڵكی لتته خۆرئتتاوادا تت تتتهنانتتهت بتته
ئێمهشتتهوه ت ت ڕاستتتهوخۆ ختتهیاڵیان بتتۆ چتتهمكی پێشتتكهوتن دهچێ ت  ،بتتۆ شتتتێك كتته ئامانجهكتتهی گۆڕانتته بتته دیتتوی
گهشتتهكردن و پهرهستتهندندا .هتتهموو ئهمانتتهش لتتهدۆخی دیاردهیتتهكی ئایینیتتدا دهخرێنتته ژێتتر پرستتیارهوه .بتتهاڵم
لهڕاستیدا شهپۆلی ڕوبهڕوبوونهوهی ئایینی لهسهر بنهمای كۆمهڵێك بۆچتوون دامتهزراوه كته دهگهڕێنتهوه بتۆ ستهدهی
سیانزهیهم ,ههر بهم بۆچونانهشهوه دژایهتی شا كترا ،لهكاتێكتدا بتا لته دادپتهروهریی كۆمهاڵیتهتی دهكترا كته وا
دیار بوو تهریب و هاوشانی بیركردنهوه و كرداری پێشكهوتن بێ  .ئهمێستا من نازانم ئایا كه تۆ له ئێران بوویت
توانیوته دهستنیشانی سروش و مۆركی ئهو ڕوبهڕوبوونتهوه ئایینیته بكتهی  ،چونكته بتهالی منتهوه كتارێكی قورسته.
بهڕای من هێشتا ئێرانیهكانیش له ناو ئهو ئاڵۆزی و گێژاوه دان ،ئهمه جگه لهوهی خاوهنی چهندین شێوه و ئاستی
جیتاواز لته گوتتار و زمتتان و دهربتڕینن .لته الیهكتتهوه كوڕێتك دهبینیت هاواردهكتات(( :بتتژی خومتهینی)) كته تتتهواو
بتتتاوهڕی بتتته ئایینهكهیتتتهتی ،كتتتوڕێكی تتتتر دهبینیتتت دهقیژێنێتتت (( :بتتتژی خومتتتهینی)) كتتته دهڵێتتت متتتن هتتتیچ
تایبهتمهندێتیهكی ئایینیم نیه و خومهینی تهنها وهك سیمبولێك دهبینم ،لهو الشهوه كهسێكی تر دهبینی دهڵێ :
من كهسێكی تاڕادهیهك باوهڕدار و ئایینییم ،خومهینیم خۆشدهوێ  ،بهاڵم ((شهریعهت مهداری)) یم پێ باشتره كته
فیگورێكی سیاسی و ئایینیی تهواو جیاوازه له خومتهینی .كچێتك دهبینیت پهچهیتهكی داوه بته ستهریدا تتا نیشتانی
بتتدات دژی ڕژێمهكتتهی شتتایه ،كچێكتتی تتتریش دهبینیتت (نیمچتته ستتێكیوالر و نیمچتته موستتوڵمان) هتتیچ پهچهیتتهكی
نهپۆشیوه ،كهچی دهڵێ (( :من موسوڵمانم ،بژی خومهینی))… وهك دهبینی لهناو ئهم ههموو ختهڵكتهدا ،ئاستتی
جیاوازجیاواز له بیركردنهوه ههن ،كهچی هاوكات ههموویان یهك دهنگ و بته كتهفوكوڵێكی زۆرهوه هتاوار دهكتهن و
دهقیژێنن(( :بژی خومهینی)) .دیاره پاشتر ههموو ئهو ئاسته جیاوازانهش له یهكتری دوردهكهونهوه.
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فوكو :نازانم تۆ كتێبهكهی فرانسوا فوریێ دهربتارهی شۆڕشتی فهرهنستی خوێندبێتتهوه ،بتهالی منتهوه كتێبێكتی زۆر
گرنگ و زیرهكانهیه و ڕهنگه یارمهتیمان بدات تا بتوانین لهم گێژاوی جیاكردنهوه و دهستنیشانكردنهی چهشتنهكان
دهربچتتین .فتتوریێ جیاكارییتتهك دهكتتات لتتهنێوان ستتهرجهمی پڕۆستته ئابوریتتهكان و ئتتهو گۆڕانتته كۆمهاڵیهتیتتهی بتتهر
لهشۆڕشتتی  9971زۆر بتته باشتتی دهستتتپێدهكهن و پتتاش شۆڕشتتهكهش ،زۆر بتته باشتتی كۆتاییتتان دێت  ،وهكچتتۆن باستتی
خاسیهته تایبهتیتهكانی ڕوداوی شۆڕشگێڕانهشتمان بتۆ دهكتات .ئتهو دهیتهوێ بتا لته تایبهتمهنتدێتی ئتهو شتتانه
بكات كه خهڵكی له ناوهوه ،قوڵ وهك ئهزمون دهیگوزهرێنن و دهیژێنن ،بهاڵم مهبهستیشیهتی باسی ئهوه بكات كته
داخۆ لهسهر ئهو جۆر شانۆیه چیان گوزهراندوه ،شانۆیهك كه ڕۆژ بهڕۆژ پێكتهوه دروستتیانكردوه و كتۆی شۆڕشتهكهی
پێكهێناوه .پرسیارهكهی من ئهوهیه كه ئایا ئهمه بۆ

سەرپەڕاندنی لویسی شازدی بەگیلۆتی .
گرافیک؛

Georg Heinrich Sieveking, 1793

ئێرانیش ناشێ ؟ ڕاسته كۆمهڵگهی ئێرانی لهیهك كاتدا به ههموو ناكۆكیه ناوهكیهكانی ناو خۆیهوه دهستی داوهته
چهك ،ئهڵبهته ئهمهش بۆ خۆی ڕاستیهكه و كهسمان ناتوانین نكۆڵی لتێ بكتهین ،بتهاڵم ئتهوهی كته لێتی دڵنیتاین
ئهوهیتته هێشتتتا ستتاڵێكه ئتتهو ڕوداوه شۆڕشتتگێڕانهیه ڕویتتداوه و هاوكتتات ئتتهزمونێكی نتتاوخۆیی ئێرانییشتته ،چهشتتنێك
سروتی پیرۆزی سهربهخۆیه ،ئهزمونی كۆمهڵگهیهكه… هتد .بهدڵنیاییهوه ههموو ئهزمون و ڕوداوهكان بهرهو ئتهوه
دهچوون بگهنه ملمالنێیهكی چینایهتیی :بهاڵم بهو مانایه نا كه خۆی له گوزارشتێكی ڕون و ڕاستهوخۆدا ببینێتهوه.
ئهی كهواته ئایین به حوكمی ئهوهی كاریگهریهكی زۆری لهسهر خهڵكی ههیه و تا بینهقاقایان هاتوه ،چ ڕۆڵێكی
ههیتته؟ مهبهستتتم لهوهیتته كتته ئتتایین ههمیشتته لتته پهیوهندیتتدا بتتووه بتته دهستتهاڵتی سیاستتی و ناوهرۆكهكهیتتهوه،
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بهردهوامیش كردویهتیه ئایینی جهنگ و قوربانیدان و… هتتد ،ئایتا ئتهم ئایینته چ ڕۆڵێكتی ههیته؟ دیتاره لێترهدا
وهك ئهو ئایدیۆلۆژیایه باسی ئایین ناكتهم كته ناكۆكیتهكان دهشتارێتهوه ،ئایدیۆلۆژیایتهك كته چهشتنێك یتهكگرتنی
پیرۆز لهنێوان كۆمهڵێك خواس و بهرژهوهندی جیاوازدا دروستدهكات .من مهبهستم له ئایینه كه بهڕاستی بووه بته
تفاق و كهرهسته ،به جۆرێك له ئاههنگ و بۆنهسازیی ،بته درامایتهكی نتهمر كته میللتهتێك تتوانی وهك درامایتهكی
مێژوویی زۆر به باشی له پێناوی دنهدان و تیژكردنهوهی ئینتیما و الیهنگیریی بۆ بوونی ختۆی ،لتهدژی ئهوانته بته
كاری بهێنێ كه سهروهر و بااڵدهستی بوون (شا).
بیار

بالنشێ :ئهوهی به الی منهوه ستهیر بتوو ،ڕاپتهرینی ستهرجهم ختهڵك و دانیشتتوانی ئێتران بتوو! دهڵتێم هتهموو

دانیشتوان .گهر تۆ خۆپیشاندانی عاشورا به نمونه وهربگری  ،دهبینی ژمارهكان ههر لته زیتاد بوونتدان :تتۆ باستی
منااڵن ،كهسانی پیر و پهككهوته و تهنانهت ئهو ئافرهتانهش مهكه كه له ماڵهوه ماونهتهوه .چونكه دوای ههموو
ئهوانهش هێشتا ههر دهبینی ههموو تاران لهسهر شهقام بوون و هاواریان دهكرد(( :متهرگ بتۆ شتا)) ،دیتاره جگته
له ههندێك مشهخۆر كه له دهرهوهی ڕژێمهكه بوون ،تهنانهت ئهوانهشی كه زۆر له مێژ بوو لهگهڵ ڕژێمهكه و ئتهو
فهرمانڕهوایهتیتته مۆناركیتتهدا بتتوون ،هاواریتتان دهكتترد(( :بڕوختتێ شتتا ،متتهرگ بتتۆ شتتا)) .بهڕاستتتی ئهمتته مایتتهی
سهرسوڕمان و جۆرێك له حهپهسانه ،چركهساتێكی دهگمهنه كه نابێ فهرامۆشی بكهین .ئاشكراشه كه دوای ئتهوهی
دۆخهكه ئارام دهبێتهوه و شتهكان دهچنهوه شوێنی خۆیان ،چین و توێژی تر دهردهكهون.
فوكو :یهكێك لهو تایبهتمهندێتیانهی كه ئهو شۆڕشه له زۆر ڕوداوی تتر جیادهكاتتهوه و كتهم ختهڵك لته مێتژوودا
خاوهنی بوون ،بوونی ویس و ئیرادهیهكی كۆگهلیی ڕههایه .ئیرادهی كۆگتهلیی بریتیته لته ئهفستانه و خورافتهتێكی
سیاسی كه یاستانا و فهیلهستوفهكان ههوڵتدهدهن شتیكاری بكتهن و وهك پاستاو بتۆ دهزگاكتانی بهێننتهوه .ئیترادهی
كۆگهلیی بریتیته لته ئتامرازێكی تیتۆری :ئهڵبتهتته هتهرگیز هتیچ كهستێك نتهیتوانیوه ئیترادهی كۆگتهلیی وهك بینتین
ببینێ  ،لێ من وهك خۆم ،ههمیشه پێم وا بووه كه دهشێ ئهو كۆگهلییبوونه خودا بێ  ،ڕۆح بێ  ،شتێك بێ كه
ههرگیز مرۆڤ دهستی لێنادات و بهری ناكهوێ  .نازانم ئێوه تا چهند لهگهڵمدا تهبا دێنهوه ،بهاڵم ئێمه له تاران
و سهرتاسهری ئێراندا بینیمان ئهو ئیتراده كۆگهلییته زادهی خهڵكته و هتهر لته خهڵكهكهیشتهوه ستهرچاوه دهگرێت .
باشه ،بهاڵم نابێ ئهوهش لهیاد بچێ كه ئهوه ههموو رۆژێك ڕونادات .ههر بۆیه دهبینتین ئتهو ئیتراده كۆگهلییته
(لێرهدا دهبێ باسی مانا سیاسیهكهی خومتهینی بكتهین) بهتتهنها یتهك بابتهت و یتهك ئامتانجی ههیته كته ئتهویش
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بریتیه لهڕۆیشتن و نهمانی شا .ئهو ویسته كۆگهلییه كه له تیۆرهكانی ئێمتهدا ههمیشته شتتێكی گشتتیه ،لهئێرانتدا
ئامانجێكی زۆر تایبهتی و ڕون و ئاشكرای بۆ خۆی دۆزیهوه ،ههر بهو شێوهیهش لهمێژوودا تهقیهوه .دیاره بێگومان
دهشێ له شێوهی خهباتی ڕزگاریخوازی و سهربهخۆیی یان ملمالنێ و جهنگی دژه كۆڵۆنیالیزم و دیاردهگتهلی دیكتهی
لتتهو جۆرهشتتدا ،گوزارشت لتته ختتۆی بكتتات و ببینرێت  .لتته ئێرانتتدا ههستتتی نهتتتهوهیی زۆر بتتههێز بتتوو :ئێرانیتتهكان
ڕهتیانكردهوه و قهبوڵیان نهكرد كۆمهك له بێگانه وهربگرن ،نهكهوتنه گیتانی ستهرچاوه نهتهوهییتهكانیان ،تتهنها
پشتیان به سیاسهتی دهرهوه نهبهس  ،نهیانهێش ئهمریكا دهستتوهربداته كاروبارهكانیتان ،لهكاتێكتدا كاریگتهری و
دهسهاڵتهكانی ئهمریكا له ههموو جێگهیهك دهبینران .دیاره بهبێ ئتهوهی لتهیادمان بچێت كته هتهموو ئتهو شتتانهی
سهرهوه له سیستمه سیاسیهكهی شادا ههبوون ،شایهك كه به دهستێكی خۆرئاوایی دهزانر و دادهنترا .دهمتهوێ بڵتێم
ههستتتی نهتتتهوهیی یتتهكێك بتتوو لتتهو چهنتتدین چهشتتنه لتته ڕهتكردنتتهوهی ڕادیكتتاڵی كتته لهئێرانتتدا هتتهبوو :واتتته
ڕهتكردنهوهی خهڵكی ئێران بۆ بێگانهكان نا بهتهنها ،بهڵكو بۆ ههموو ئهو شتانهیش كه چهندین ساڵ و سهده بوو
چارهنوسی سیاسی ئهوانی پێكهێنابوو.

خومەینی بەفڕۆکەی فەڕینسیەکان دیگاتە تاران 9191

بیار بالنش ێ :ئێمته ستاڵی  ،9199لههتهڕهتی قۆنتاغی دهستهاڵتی (لتین پییتاو) دا چتوین بتۆ چیتین ،لتهو كاتهشتدا
ههستمان به ههمان چهشن له ویس و ئیرادهی كۆگهلیی كرد .به ههر حاڵ ،شتێكی زۆر بههێز ڕویدا ،ئارهزوویهكی
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زۆر قوڵ له تتهواوی ختهڵكی چیینیتدا دهبینترا ،بهتایبتهتی لتهو ڕوهوه كته پهیوهستته بته پهیوهنتدی نێتوان شتار و
گوند ،ڕۆشنبیر و كرێكارهوه ،مهبهستم له ههموو ئهو پرسیارانهیه كه له ئێستای چییندا بهشێوهیهكی زۆر ئاستایی
و ترادستتیۆنالی دهكتترێن و دهخرێنتته بتتهر بتتا  .لتته پتتهكین وامتتان ههس ت دهكتترد چینییتتهكان میللتتهتێكن لتتهدۆخی
توانهوهدا ،پاشتر بۆمان دهركهوت كه دهبێ خهسڵهتی چیینییش لهبهرچاو بگرین .ڕهنگه تا ڕادهیهكی زۆر چوبینته
ناو بابهتی شۆڕشهكهی چیینهوه ،بهاڵم ئهم كارهمان به مهبهستی ڕونكردنهوهی ههندێك الیهنی شۆڕشهكهی ئێرانه!
خۆی له ههردوو حاڵهتهكهدا جۆرێك لههاوشێوهیی لهنێوان كاریزمای ماو زی تۆنگ و كاریزمتای خومهینیتدا ههیته،
وهكچۆن لێكچونێكیش ههیه لهنێوان ئهوهی الوه چهكداره موسوڵمانهكان چۆن باسی خومهینی دهكهن و نێوانی ئهوهی
كه سهربازانی سوپای سوور چۆن قسهیان لهسهر ماو كردوه.
فوكو :بهاڵم لهگهڵ ئهوهشدا شۆڕشی كهلتوریی له چیین وهك ملمالنێیهك ختۆی نیشتاندا لته نێتوان ههنتدێك بهشتی
دانیشتوان لهدژی بهشێكی تری دانیشتوان ،لهنێوان زۆربهی زۆری الیهنگرانی حیزب بهرامبهر ههندێك الیهنگری تر
لتهناو حیزبتدا ،لتهنێوان دانیشتتتوان و حیزبتدا و… هتتد .بتتهاڵم ئتهوهی لته ئێرانتدا بتتووه مایتهی سهرستوڕمانی متتن
ئهوهیه كه هیچ خهبات و ملمالنێیهك له نێوان ڕهگهزه جیاوازهكانی كۆمهڵگهكه له دژی یهكتری نابینی  .ئهوهی كه
ئتتهو جوانیتته و هاوكتتاتیش ئتتهو قورستتاییهی بتته شۆڕشتتهكه بهخشتتیوه ئهوهیتته كتته بهتتتهنها یتتهك ملمالنتتێ و یتتهك
ڕوبهڕوبوونهوه ههیه :ڕوبهڕوبوونهوهی تتهواوی خهڵكته لهگتهڵ مهترستی و ههڕهشتهكانی دهوڵتهت كته بته پتۆلی

و

چهك دهیكاته سهر هاواڵتیان .بهڕای من نابێ زیادهڕۆیی بكهین ،چونكه الیهنهكانی ملمالنێكه ،ههریهكته لته الی
خۆیتتهوه دیتتاره :لتته الیهكتتهوه ویستتتی تتتهواوی ختتهڵك دهبینتتین ،لتته الكتتهی تریشتتهوه هێرشتتی چتتهك .ختتتهڵكی
خۆپیشاندانیان كرد و هاتنته ستهر جتاده ،تانكتهكانیش هتاتن پێشتیان پێبگترن .خۆپیشتاندانهكان بتهردهوامبوون و
دووباره دهبوونهوه ،تفهنگهكانیش هتهر گوللتهبارانیان دهكتردن .ئهمتهش بتهزۆری بته شتێوه و ڕێگهیتهكی شوناسئاستا
ڕویدا ،ئهڵبهت له ئان و ساتی جیاوازیشدا تا دههات گهرمتر و توندتر دهبتوو ،لتێ بتهبێ هتیچ گۆڕانكارییتهك لته
سروش و شێوهكهیدا .دووبارهبوونهوهی خۆپیشاندان دهبینی  .وهك دهبینی خوێنتهری ڕۆژنامتهكان لتهخۆرئاوادا زۆر
زوو لهمه بێزار بوون ،ئهوان دهیانوت :ئۆه ،دیسانهوه ڕێپێوان و خۆپیشاندانێكی تره لتهئێران! بتهاڵم متن ڕام وایته
كه دووبارهبوونهوهی ڕێپێوان و خۆپیشاندانهكه مانایهكی سیاسی چڕوپڕی ههبوو .دهبێ لێرهدا وشهی خۆپیشتاندان
بهمانا فهرههنگی و حهرفیهكهی وهربگرین :خهڵكێك كۆڵنهدهرانه و بێ ماندوبوون ،خۆپیشاندان بۆ ویستتی خۆیتان
دهكهن .بێگومان ناتوانین بڵێن ڕژێمهكهی شا تهنها به هتۆی ئتهو خۆپیشتاندانهوه ڕوختاوه ،بتهاڵم نتاتوانین نكتۆڵی
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لتتتهوهش بكتتتهین كتتته یتتتهكێك لتتتههۆكارهكانی ڕوختتتانی شتتتا ،هتتتهبوونی ئتتتهو ڕهتكردنتتتهوه بێپایانتتته بتتتوو كتتته لتتتهو
خۆپیشاندانانهدا گوزارشتی له خۆی كرد .لهو خۆپیشاندانانهدا پێوهندێك ههبوو لهنێوان كتردهی كۆگتهلی ،ستروتی
ئایینی و گوزارشتێك له مافی گشتی .دهتوانین بڵێین پتر هاوشێوهی ئهو دۆخته بتوو كته لته تراژیتدیا گریكیهكانتدا
ههیه ،كاتێك سروت و بۆنهی كۆگتهلی شانبهشتانی نوێبوونتهوهی پرهنستیپهكانی متا دهردهكتهون .لته شتهقامهكانی
تاراندا كردهیهك ههبوو ،كردهیهكی سیاسی و یاسایی كه بهشێوهیهكی كۆگهلییانه و لهچوارچێوهی سروتی ئایینیتدا
بووه مایهی پهكخستن و لهناوبردنی سهروهریی دهسهاڵته سیاسیهكه.
بیار بالنشێ:

سهبارهت بته پرستیاری ئیترادهی كۆگتهلی ،ئتهوهی كته زۆر منتی توشتی سهرستوڕمان كتردوه تت دیتاره متن

ههندێك جار سهرسام بتووم و جتاری واش هتهبووه بێتزار تت ئهوهیته بتۆ نمونته كاتێتك خوێنتدكاران هتاتن و وتیتان:
((ئێمه ههموومان هاوشێوهین ،هتهموومان وهك یتهكین ،هتهموومان لهقورئانتهوه هتاتووین ،هتهموومان موستوڵمانین،
كهسی جیاوازمان تێدا نیه .دڵنیابه لهوهی كه ئهوه بنوسی  ،بنوسی كه ئێمه ههموومان هاوشێوه و وهك یهكین)).
لهكاتێكدا ئێمته زۆر چتاك دهمتانزانی كته جیتاوازی ههیته ،بتۆ نمونته زۆر چتاك دهمتانزانی كته رۆشتنبیران ،كتهرتی
بازرگانان ،ئیشكهران (ئهوانتهی بتازاڕ ههڵدهستوڕێنن) و چینتی ناوهنتد دهترستان لتهوهی لتهو ستنوره زیتاتر بتڕۆن،
كهچی ههر بهردهوامیشبوون لهسهر ڕهوتی خۆیان .من ههستدهكهم ئهمه پێویستی به لێكدانهوهیه.
فوكو :بهدڵنیاییهوه ،زۆر ڕاستی و فاك ههن لهناو ئهو ڕوداوانهی ئێراندا كه شایهنی لهسهر وهستان و تێبینتین.
تۆ حكومهتێك ههیه كه بهدڵنیاییهوه یهكێكه لهو هێزانهی وهك چهك و لهسهر ئاستی توانای سهربازیی ،زۆر بته
باشی ساز و چهكدار كراوه ،خاوهنی سوپایهكی زێده به ئهمهك و گوێڕایهڵی دانسقه و كهموێنهیه .ڕاستته پۆلیستی
حكومهتهكتته زۆر چتتاالك نتتهبوو ،بتتهاڵم تونتتدوتیژی و دڵڕهقیهكهشتتی بتتوو بتتووه مایتتهی قتتهیرانێك و جۆرێتتك لتته
پهرتهوازهیی له وردبینی و بهباشی ڕاییكردنی كارهكانییدا .لهو الیشهوه لهسهر زیاد له ئاستێك ،له الیتهن واڵتته
یهكگرتوهكانی ئهمریكاوه پشتتیوانی دهكترا ،ئهمته جگته لته تتهواوی جیهتان بته دهوڵهتته بچتوك و گهورهكانیشتهوه.
ههموو ئهوانتهش كۆمتهك بتوون بتۆ ڕژێمهكتهی شتا ،دیتاره بێگومتان رۆڵتی نتهوتیش لتهو الوه بوهستتێ كته بتۆ ختۆی
گهرانتیهك بۆ ئهوهی دهوڵهتهكه لتهكاتی پێویستتی و قهیرانتدا پێویستتی بته چتی بێت  ،بتۆی دابتین بكتات .بتهاڵم
سهرباری ههموو ئتهو فاكتهرانتهش ،ختهڵكی هتهر ڕاپتهڕین :بێگومتان ئتهوان لته ڕهوت و كۆنتێكستتی ههلومهرجێكتدا
ڕاپهرین كه پڕ پر بوو له قهیران و كێشهی ئابوریی .بهاڵم ناتوانین بڵێین بهتهنها كێشه ئابورییهكان لهو كاتهی
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ئێراندا به بوون بۆ ئهوهی به سهدان ههزار كه بڕژێنه سهر شهقامهكان و ڕاپهڕن و سنگی خۆیان بدهنه بهر
گولله .من ههستدهكهم دهبێ قسه لهسهر ئهم دیاردهیه بكهین.

بیار بالنشێ :بتهاڵم گتهر بتهراوردێك بكتهین ،دهبینتین كێشته ئابوریتهكانی ئێستتای ئێمته زۆر لتهو گرفتته ئابوریانته
گهورهترن كه ئهو سهردهمه له ئێراندا ههبوون.
فوكو :لهوانهیه وا بێ  .بهاڵم به چاوپۆشین لهگرفته ئابوریهكان ،پێویستته ئتهو دۆختهش شتیبكهینهوه كته بتۆچی
مرۆڤگهلێك ڕاپهڕین و وتیان :ئیدی ئێمه هیچ سهروكارێكمان لهگهڵ ئهم ڕژێمهدا نهماوه .له كاتی ڕاپهڕینهكتهدا تت
كه دهشێ ههر ئهوهش رۆحی ڕاپهڕین و شۆڕشهكه بوو بێ ت ئێرانیهكان به خۆیانیان وت :بهدڵنیاییهوه دهبێ ئهم
سیستتتمه بگتتۆڕین و كۆتتتایی بتتهم پیتتاوه (شتتا) بهێنتتین ،پێویستتته كۆتتتایی بتتهم ئیتتداره گهندهڵتته بهێنتتین ،دهبێ ت
سهرتاپای واڵتهكه بگۆرین ،دهزگا سیاسیهكان ،سیستمی ئتابوری و سیاستهتی دهرهوهش بگتۆڕین .بتهاڵم بتهر لههتهر
شتێك ،پێویسته خۆمان بگۆڕین .پێویسته گۆڕانكاری له شێوهكانی بوونمان ،له پهیوهندیهكانماندا لهگتهڵ یتهكتری
و لهگهڵ شتهكانیشدا بكهین ،دهبێ تهنانهت پهیوهندیمان بته چتهمكی نتهمریی و خوداشتهوه بگتۆڕین ،گتهر هتهموو
ئهم شتانهش گۆڕانكاریان بهستهردا هتات و بوونته مایتهی گتۆڕانێكی رادیكتاڵی ڕاستتهقینه لهئهزمونهكانمانتدا ،ئتهو
كات دهتوانین بڵێین شۆڕشمان كردوه .به ڕای من ،ئا لێرهدا ئیسالم ڕۆڵی خۆی گێڕاوه .ڕهنگه ئهوه یهكێك بوو بێ
لهئیلتیزام و پابهندییهكانی ،وهك چۆن لهوانهشه یهكێك بوو بێ لهو ستیمبوالنهی جۆرێتك لته ئهفستون و ستیحری
خۆیان لهسهر ختهڵكی ههیته ،بتهاڵم بتهر لته هتهر شتتێك لهپهیوهندیتدا بته شتێوهی ژیانیانتهوه ،ئیستالم بتۆ ئتهوان
پهیمانێك و گهرانتیهك بوو كه دهشێ زۆر ڕادیكااڵنه و له ڕهگوڕیشهوه سوبێك و خودێتی ئتهوان بگۆڕێت  .دواجتار
ئایدیۆلۆژیای شیعهیش هیج نیه جگه له دورگهیهك كته ڕێنومتایی و نتاوهرۆكێكی نهێنتی ختۆی ههیته ،جیاكردنتهوهی
دوو الیهنه له یهك :جیاكردنهوهی ملكهچیهكی دهرهكیانهیه بۆ یاسا له ژیانێكی رۆحی قوڵ! من كه دهڵێم ئهوان له
نتتاو ئیستتالمدا بتتهدوای گۆڕانێكتتدا لتته ختتودێتی خۆیانتتدا گتتهڕاون ،تتتهواو لهگتتهڵ ئتتهو ڕاستتتیه تتتهبا دێتتتهوه كتته
پراكسیستتكردنی ترادستتیۆنی ئیستتالمی لتته ئێرانتتدا ختتۆی هتتهبووه و توانیویتتهتی ڕاستتتهوخۆ ئتتهو شوناستتهیان پتتێ
ببهخشێ  .ئهوان بهو شێوهیه توانیویانه ئایینی ئیسالم وهك هێزێكی شۆڕشگێڕانه بژین و بگوزهرێنن ،واتته ئیستالم
شتێك بووه زۆرتر و زیاتر لهوهی بهتهنها ئیرادهی ملكهچكردن بێ بۆ یاسا ،ئیسالم زیاتر پهیوهندی بته بتاوهڕهوه
هتتهبووه ،ویستتتێك و ئارهزوویتتهك بتتووه بتتۆ تازهكردنتتهوهی هتتهموو بوونیتتان ،ئتتهویش بتته گهڕانتتهوه بتتۆ ئتتهزمونێكی
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ڕۆحییانه كه ههستیانكردوه دهشێ لهناو خودی ئیسالمی شتیعییدا بیدۆزنتهوه .ههمیشته بتا لته ڕستتهكهی متارك
دهكرێ سهبارهت به ئایین وهك ئهفیونی گتهالن .بتهاڵم ختهڵكی هتهرگیز باستی ئتهو ڕستتهیه وهك ختۆی ناكتهن كته
دهڵێ ئایین ڕۆحی جیهانێكی بێ ڕۆحه .كهواته ڕێگهم بده بڵێم كه ئیسالم لهو ساڵهدا ( )9197ئهفیون نهبوو بتۆ
خهڵكی ئێران ،چونكه له بنهڕهتدا ڕۆحێك بوو بۆ جیهانێكی بێ ڕۆح.

شۆڕش لەدژی شای ئیران  -تاران 9191
كالیر بریێر:

وهك ڕونكردنهوهیهك بۆ ئهو قسانهی ئێستا باستتكردن ((كته وتت خۆپیشتاندانێكی ڕاستتی لته ئتارادا

بوو)) ،من پێم وایه دهبێ وشهی شاهێد بهكاربهێنین .خهڵكی بهردهوام له ئێران باسی حسێن دهكهن .ئایتا ئێستتا
كێ حسێنه؟ ئێستا حسێن خۆپیشاندهره ،شتاهێده ،ئتهو شتههیدهیه كته بته ئازارهكتانی ختۆی لته دژی خراپتهكاریی،
خۆپیشاندان دهكات ،ئتهو كهستهیه كته متهرگی بتهالوه زۆر ستهربهرزانهتره لتهوهی بتۆ ستهركهوتنی ختۆی بتژی .ئتهو
خهڵكانهی كه بێ چهك و تهنها به دهستهكانیان خۆپیشاندانیان كرد ،ئهوانیش شاهێد بوون ،شاهێدی تاوانهكانی
ساواك و شا بوون ،شاهێدی دڕندهیی و دڵڕهقیی ڕژێمێك بوون كه دهیانویست بیتڕوخێنن ،شتاهێدی خراپهكارییتهك
كه ڕژێمهكهی شا بهرجهستهی كردبوو.
بیار

بالنشێ :كه باسی حسێن دهكهن ،ڕاستهوخۆ من توشی كێشه دهبم .حسێن شههیدێك بتوو ،ئتهو متردوه .میللتهتی

ئێران بهو هتاواره بێكۆتتایی و نهبڕاوانتهیان كته دهیتانوت( :شتههید ،شتههید) ،توانیتان ڕژێمهكتهی شتا بتڕوخێنن،
ئهمهش بۆ خۆی شتێكی بێوێنته و دهگمهنته كته مترۆڤ ناتوانێت بتاوهڕی پتێ بكتات .بتهاڵم ئتهی ئێستتا دهشتێ چتی
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ڕوبدات؟ خۆ ئێستا ههمووان هاوارناكهن :شههید ،شههید تتا هتهموویان بمترن ،لته كاتێكتدا دهوڵتهتێكی میلیتتاریی
دهسهاڵتی به دهسته .به ڕای من بته ڕۆیشتتن و نتهمانی شتا ،ئتهو بزوتنهوهیتهش لهبتهر یتهك ههڵدهوهشتێ و لێتك
دهترازێ .
فوكو :ئهڵبهته زهمانێك دێ كه ئهم دیاردهیهی ئێمه دهمانهوێ تێی بگهین و زۆریش پێی سهرستامین تت مهبهستتم
ختودی ئهزمونتته شۆڕشتگێڕییهكهیه لهخۆیتتدا تت كۆتتتایی دێت و لتهناو دهچێت  .گتهر بتته شتێوهیهكی حتتهرفی گوزارشتتتی
لێبكتتهین دهڵێتتین ئتتهو شۆڕشتته هتتیچ نتتهبوو جگتته لتتهو ڕۆشتتناییهی كتته لتته ههموویانتتدا دهدرهوشتتایهوه و هاوكتتات
ههموویشیانی شتبۆوه .بهاڵم ئهمانهش دیسانهوه له ناو دهچن ،ئیدی لهو كاتهدا هێزی سیاسی جیاواز ،كهڵكهڵه و
خولیای جیاوازجیاوز دهردهكهون ،ههندێك سازشكردن و بێنهوبهرده دێنه ئاراوه .متن نتازانم كتێ و كامته هێتز دێتته
سهرهوه ،ههستتیش ناكتهم كته بتوانێت لتهم كاتتهدا شتتێكی ئتهوتۆ لهستهر ئتهم بابهتته بڵێت  .ئهمتهی كته ههیته
نامێنێ  ،ئهمه دهگۆڕێ و پرۆسهی دیكه لهسهر ئاستێكی تر ،ههروهها حهقیقهتی تر دێنه ئاراوه .مهبهستمه بڵێم
ئتتهوهی كتته ئێمتته بینیمتتان ئتتهنجامی جۆرێتتك لتته ڕێككتتهوتن و ستتازان نیتته لتتهنێوان گروپتی سیاستتی جیاوازجیتتاوازدا،
وهكچۆن دهرهنجامی ملمالنێی نێوان چینی كۆمهاڵیهتی جیاوازجیاوازیش نیه كه دواجتار بتێن و خۆیتان بستهپێنن یتان
لهسهر سهپاندنی فاڵنه خاڵ و ڕێكهوتن لهسهر فیساره بڕیار ،پهیماننامهیهك لهنێوان یهكتریدا ببهستن .هیج كام
لهمانه نیه .بهڵكو شتێكی تر ڕویداوه .دیاردهیهك ههبووه كه ڕۆژگارێك ههموو خهڵكی پێكهوه كۆكردۆتهوه و یهك
دهنگ و یهك ڕیزی كردوون ،ئیدی ئهو دیاردهیه نامێنێ  .لتهو چركهستاتهدا ئتهوهی كته دهمێنێتتهوه بته تتهنها ئتهو
خهماڵندن و لێكدانهوه سیاسییانهیه كه ههر كهسه و به جیتا بته درێژایتی ئتهو ماوهیته لته ختهیاڵ و ستهری خۆیتدا
بیری لێكردۆتهوه .با نمونهی چاالكوان و ئهكتڤیستهكانی ههندێك گروپی سیاستی بهێنینتهوه .ئتهوهی كته بهشتداری
له خۆپیشاندانێكدا كردوه ،له یهك كاتدا دوو كه بووه ،یان با بڵێین ختاوهنی كهستایهتیهكی دوو الیهنته بتووه:
له الیهكهوه خاوهنی ئهژمار و لێكدانهوهی سیاسی خۆی بووه كه یان ئهمه بووه یان ئهوه ،هاوكاتیش كهسێك بتووه
له چوارچێوهی بزوتنهوهیهكی شۆڕشگێڕانهدا ،ڕاستتر بڵێیین ئێرانیهك بتووه كته لته دژی پاشتاكهی ختۆی ڕاپتهڕیوه.
ئهم دوو شتهش هیچ پهیوهندیان به یهكهوه نیه .واته ئهو لهبهر ئهوه لته دژی شتا ڕانهپتهریوه چونكته حیزبهكتهی
ویستویهتی وا بێ یان وا نهبێ و ئهژمارێكی لهو جۆرهی كردبێ .

كالیر بریێر :یهكێك له نمونه گرنگ و دیارهكانی ئهو بزوتنهوهیه ئهوه بوو كه له دۆخی كوردهكاندا ڕوویدا.
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كوردهكان كه زۆرینهیان سونهن و وهك دهزانین زۆر دهمێكه خاوهن ویس و خواستێكی سهربهخۆیی ئۆتۆنۆمییانهن بۆ
خۆیان ،لهو ڕاپهرینه جهماوهریهدا زمانی خۆیانیان بهكارهێنا .ههموو وایان دهزانتی كوردهكتان دژی ئتهو شۆڕشتهن،
لهكاتێكدا ئهوان پشتگیریان له شۆڕشهكه كرد و دهیتانوت :بهدڵنیاییتهوه ئێمته ستونهین ،بتهاڵم بتهر لههتهر شتتێك
ئێمه موسوڵمانین .كاتێتك پرسیاریشتیان ستهبارهت بته تایبهتمهندێتیته كوردانهكتهیان لێكترا ،كاردانهوهكتهیان زۆر
توڕانه و یهكپارچه ڕهتكردنهوه بوو(( .چی! ئێمته كتوردین!)) ئتهوان بته كتوردی وهاڵمیتان دهدایتهوه و وهرگێڕهكتهش
ناچار بتوو لته كوردیتهوه بۆیتان وهربگێڕێت (( ،نتا ،هتهرگیز ،ئێمته بتهر لههتهر شتتێك ئێترانیین ،ئێمته خۆمتان بته
بهشێك له كێشهكانی ئێران دهزانین ،دهمانهوێ شا بڕوخێ و بڕوات)) .دیاره دروشمهكانی كوردستتان هتهمان ئتهو
دروشمانه بوون كه له تاران یان له مهشههد دهوترانهوه(( :بژی خومهینی ،بڕوخی شا ،مهرگ بۆ شا)).
فوكو :من ههندێك ئێرانیم له پاری

دهناسی ،ئهوهی كه سهرنجی منی بهالیاندا راكێشتا ترستهكهیان بتوو ،تتر

لهوهی بزانرێ خاوهن مهیل و حهزی چهپڕهوانهن ،ترسیان لهوه ههبوو ساواك پێیان بزانن چ كتێبێك دهخوێننهوه
و چی ناخوێننهوه ،ههروهها شتی لهو بابهتته .كته گهیشتیشتمه ئێتران ،ڕاستتهوخۆ پتاش قهستابخانهكانی ئتهیلول،
وتم ئێستا شارێكی تیرۆركراو و نوقم لهخوێندا دهبینم ،چونكه نزیكهی چوار ههزار كه

كوژرابوون .دیتاره ئێستتا

ناتوانم بڵێم خهڵكێكی دڵخۆشم بینی ،بهاڵم ترسیش نتهمابوو ،ئازایتهتی و جهستارهتێكی پتتهو و بتهرچاوم بینتی،
ڕاستتر بڵێم جۆرێك لهبوێری و ئازایتهتیم بینتی بهرامبتهر ئتهو ترستهی ستهرباری بتوونی مهترستییهكی زۆر ،كتهچی
خهڵكهكه به سهریدا زاڵبووبوون و تێیانپهڕاندبوو .ئهوان لهشۆڕشهكهیاندا ههموو ئهو مهترسیانهیان تێپهڕاندبوو،
مهترسی ئهوهی كه بهردهوام ڕوبهڕوی گوللهی هێزه چهكدارهكان دهبنهوه.

بی ار بالنش ێ :ئایتتا كوردهكتتان هتتهر لهگتتهڵ شتتیعهكاندا بتتوون؟ بتتهرهی نیشتتتمانی لهگتتهڵ ئایینیهكانتتدا بتتوون؟ ئایتتا
رۆشنبیران ههر به دوای خومهینییهوه بوون؟ گهر بیست هتهزار كتوژراو هتهبێ و ستوپاش كاردانتهوهی هتهبێ  ،گتهر
جهنگێكی ناوخۆ ههبێ كه له ژێر پهردهی دهسهاڵتێكی كۆماری ئیسالمیدا خهڵكی بخهڵتهتێنێ  ،ئتهو دهمته ریستكی
ئهوه ههیه كه ههندێك هێتزی ههڵگتهڕاوه بێنتهوه مهیدانهكته .بتۆ نمونته دهڵتێن خومتهینی ناچتار بتووه دهستتبخاته
دهستی بهرهی نیشتمانیهوه و ڕێكهوتنیان لهگهڵ بكات .بهو مانایهی لهبهر بهرژهوهندی و بتهره دروستتكردن ،چینتی
ناوهڕاس و رۆشنبیرانی پشتگوێ خستوه و ڕێزی نهگرتون .ههموو ئهم شتانهش یان ڕاستن یان ههڵه.
فوكو :ڕاسته .دهشێ ئهم قسانه ههمووی ڕاس بن و ڕاستیش نهبن .رۆژی دوای ئهوه یهكێك پێی وتم :ههموو ئهو
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شتانهی تۆ لهسهر ئێران بیریان لێدهكهیتهوه ڕاس نین ،تۆ نابینی كه ئێتران پڕیتهتی لته كۆمۆنیست  .بتهاڵم متن
ئهوه دهزانم .دهزانم كه چهندین مرۆڤ ههن الیهنگری كۆمۆنیس یان رێكخراوهكتانی (كۆمهڵتهی ماركستی تت لینینتی)
ین ،كه ناتوانێ نكوڵی لهمه بكات .بهاڵم ئهوهی كه من له وتارهكانی تۆدا به دڵتم بتوو ئتهوه بتوو كته ئهوانته
هتتهوڵیان نتتهداوه ئتتهو دیاردهیتته ورد بكهنتتهوه بتتۆ ئتتهو ڕهگهزانتتهی كتته پێكیانهێنتتاوه ،ئتتهوان ویستتتویانه بڵتتێن ئتتهوه
بهتهنها پرشنگێكه له تیشكێكی گهوره ،له كاتێكدا ههموومان دهزانین كته لته چهنتدین بهربهست پێكهتاتوه .ختۆی
ریسك و بایهخی قسهكردنیش لهسهر ئهزمونی ئێرانی لهم خاڵهدا پهنهانه.
بیار

بالنشێ :با نمونهیهك بۆ بهێنمهوه .شهوێك پاش قهدهغهكردنی هاتوچۆ لهگهڵ ژنێكی خۆرئاوایی تهمتهن چتل

ساڵدا چوینه دهرێ كه له لهندهن ژیابوو ،ئهو دهمهش له خانویهك له باكوری تاران دهژیا .شهوێك بهر لتههاتنی
موحهڕهم هاتبوو بۆ ئهو شوێنهی ئێمه كارمان لێ دهكرد .گوللته لته هتهر چتوار الوه دهبتاری ،ئێمته ئتهومان بترد بتۆ
شهقامهكانی دواوه تا لهوێوه سوپا ببینێت  ،ختهڵكی ئاستایی ببینێت  ،گتوێ لته هاتوهتاواری ختهڵكی لته ستهربانی
ماڵهكانهوه بگرێ  ..ئهوه یهكهم جاری بوو ئهو بهشهی شار ببینێ و به پێ هاتوچۆی تێدا بكات ،وهكچۆن یهكهم
جاریشی بوو قسه لهگهڵ ئهو خهڵكه ئاستاییهدا بكتات ،ختهڵكانێك كته هاواریتان دهكترد (ئتهاڵهو ئهكبتهر) .شتهرم
دایگرت كه ههستی كرد پهچه و جبهی نهپۆشیوه .دیاره لهبهر ئهوه نا كه دهترسا یهكێك تێزاب بكات بته ستیما و
دهموچاویدا ،بهڵكو لهبهرئهوهی ئهمیش دهیویس وهك ههموو ئهو ژنانهی تر بێ  .ئهوهی لێرهدا گرنگ بتوو قستهی
ئهو خهڵكه بوو ،نهك ئهوهی ڕوداوێكی لهو شێوهیه ڕوبدات .ئهوان به شێوهیهكی زۆر ئایینی قسهیان بۆ دهكتردین،
ههمیشهش له كۆتایی قسهكانیاندا دهیانوت :خوا بتانپارێزێ یان دهربڕین و گوزارشتی ئایینی دیكهی لهو چهشنه.
ئهویش به ههمان شێوه ،به ههمان زمان وهاڵمی دهدانهوه .ئتهو ژنته پێتی وتتین :ئهمته یهكتهم جارمته بتهم شتێوهیه
قسه بكهم ،دیاره زۆر كاری تێكردبوو،
فوكو :بهاڵم ڕۆژێك دێ ههموو ئهم شتانه بۆ مێژونو و بڕێكی زۆر لته چینتی ناوهنتد و بزوتنتهوهی چتهپ دهبنته
ههقیقتتهتێكی شتتیكاری .متتن بتتڕوام وایتته ئهمتته یهكێكتته لتتهو هۆكارانتتهی وا لتته متترۆڤ دهكتتات كاتێتتك لتته ئێتتران
دهگهڕێتتتهوه ،ههستت بتته جۆرێتتك ختتهم و ڕاڕایتتی بكتتات ،ختتهڵك دهیانتتهوێ تێبگتتهن ،پرستتیار دهربتتارهی بتتوونی
نهخشهیهكی شیكاریی بۆ واقیع و ههقیقهتێك دهكهن كه پێشوهخ بوونی ههیه و دروستبووه.
كالیر بریێر:

من بیر له لێكدانهوه و تۆڕێك ڕاڤهكردنی تر دهكهمهوه كه پێشتر ئێمهی رۆژنامهنو له خۆرئاوادا
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پێتی ڕاهتتاتوین هتتهمان بێت  .ئتتهو بزوتنهوهیتته ختاوهنی لتتۆژیكێكی ستتهیر بتوو كتته لتته ههنتدێك بۆنتته و چركهستتاتدا
چاودێرانی خۆرئاوایی فهرامۆشتیانكردبوو .بتۆ نمونته ئتهو ڕۆژهی كته بتهرهی نیشتتمانی مانگرتنهكتهی ڕاگهیانتد (لته
نۆڤهمبهردا) ،ئهوه بوو شكستیهێنا .یان چل ڕۆژهكهی ڕاگهیاندنی مهراسیمی پرسه و تهعزێباریی له ههینی ڕهشدا.
ئهوهی ڕۆژی ههینی ڕهش زۆر ترسناك و كارهساتێكیش بوو بۆ خۆی .مرۆڤ دهتوانێ بیهێنێته پێش چاوی ختۆی كته
ئهو چل رۆژی پرسه و ماتهمینیه چهند كاریگهر و هاوكات ئازاربهخشیش بوون .بهاڵم ئێستا ،لهو چل ڕۆژی پرسته
و ماتهمینییهدا خهڵكی دوكان و بتازاڕی خۆیتان كردۆتتهوه و وهك جتاران ختهمگین نتین .بتهاڵم بزوتنهوهكته لهستهر
ههمان ڕیتمی خۆی ,به ههمان لۆژیك و ههمان ههناسهكهی جارانی خۆیهوه ستهریههڵداوهتهوه و دهستتیپێكردۆتهوه.
من وایدهبینم كه ههنوكه ئێران ،به چاوپۆشین لهو نائارامیهی كه له تاراندا ههیه ،ههمان ئهو ریتمهی ههیه كته
دهشێ به دۆخی ههناسهدانی مرۆڤێك بهراوردی بكهین كاتێك بهڕێگادا دهڕوات  :ئهو كهسه ههناسهدهدات ،مانتدوو
دهبێ  ،ههناسه وهردهگرێتهوه و دیسانهوه فشاری ههناسهبڕكێی بۆ دێتهوه ،بهاڵم بێگومان به ڕیتمێكی كۆگهلییانه.
لهو چل رۆژی ماتهمینی و تهعزێبارییهدا ئێمه هیچ خۆپیشاندانێكی گهورهی ماتهممان نهبینی كته بتۆنی تتهعزێ و
پرستتتهی لێبێتتت  .پتتتاش قهستتتابخانهكانی گۆڕهپتتتانی ژالتتته ،ئێرانیتتتهكان ئاهێكیتتتان بتتته بتتتهردا هاتتتتهوه و توانیتتتان
ههناسهیهك وهربگرنهوه .بزوتنهوهكه سهرهتایهكی نوێی دهستپێكردهوه و دووباره مانگران درمئاسا به شتهقامهكاندا
باڵوبوونهوه .دواتر سهرهتای دهستپێكردنی ساڵی نوێی خوێندن بوو ،ئهوه بوو دانیشتوانی تاران له كاردانهوهیتهكی
توند و ڕقاویدا كهوتنه پهالماردان و سوتاندنی ههموو سیمبوله خۆرئاواییهكان.
فوكو :یهكێكی تر لهو شتانهی كه سهرنجی ڕاكێشام و زۆرم بهالوه سهیر بوو ،شێوازی بهكارهێنانی نهوت بوو وهك
چهكێك .ڕهنگه نهوت تاكه شتێك بێ كه شوێنگه و پایهیهكی كهمێك ههستیاری ههبوو بێ  ،بهو مانایهی لهیتهك
كاتدا ههم هۆكارێك بوو بێ بۆ ئهو خراپهكارییه و ههم چهكێكی ڕههایش بوو بێ  .رۆژگارێك دێ كه لهم شتانه
تێبگهین.
ئهڵبهته دیتاره كته بتهو شتێوهیه بیتر لته مانگرتنهكته و تاكتیكهكتهی نهكراوهتتهوه و پێشتوهخ ئتهژماری وردی بتۆ
نتتهكراوه .كرێكتتاران دهستتتبهجێ و بتتهبێ ئتتهوهی هتتیچ فتتهرمانێكیان لهستتهروی خۆیانتتهوه بتتۆ بێ ت  ،لهچركهستتاتێكی
دیاریكراودا دێنه سهر شهقام و مانگرتن ڕادهگهیهنن ،به ههماههنگی و هاوكاری نێتوان خۆشتیان ،بهشتێوهیهكی زۆر
سهربهخۆیانه ئهم مانگرتنه شاره و شار دهكات و سهرتاپای ئێران دهتهنێتهوه .لهڕاستیدا ئتهوه مانگرتنێتك نتهبوو
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به مانا وردهكهی مانگرتن لتهكار :واتته دهستتههڵگرتن لته كتاركردن و وهستتاندنی بهرهتهمهێنان .ئتهوه هتیچ نتهبوو
جگه لهوهی كه بڵێن نهوت سامانێكه هتی هتهموو ختهڵكی ئێرانته نتهوهك هتی شتا و دارودهست و هاوهڵتهكانی بێت .
ئتتهوه وهشتتاندنی گتتورزێكی كوشتتنده بتتوو لهڕژێمهكتتهی شتتا ،بتته مهبهستتتی گهڕاندنتتهوهی ستتامان و موڵتتك و متتاڵی
نهتهوهیی.

كالیر بریێر :به پێچهوانهوه ،من ههستدهكهم ڕاستیهك ههیه كه بۆ من سهرشتۆڕی دهبێت گتهر بێتدهنگی لتێ بكتهم،
مهبهستتتم لتتهو ڕاستتتیه ئهوهیتته كتته بڵتتێم كاتێتتك متتن وهك تاكێتتك ،وهك رۆژنامهنوستتێكی بیتتانی و وهك ئافرهتێتتك
ڕوبتتهڕوی ئتتهو یهكگرتوییتته ،ئتتهو ویست و ئیتتراده گشتتتیه بوومتتهوه ،چ وهك ئتتهقڵ و چ وهك جهستتتهش هتتهستتتم بتته
شۆكێكی بێئهندازه گهوره كرد .وهك ئهوه وا بوو ئهو یهكگرتن و یهكگرتووییه جۆرێك له ناچاری بهسهر ههمویاندا
سهپاندبێ قهبوڵی بكهن و لهگهڵیدا بگونجێن .بهمانایهكی تر ،خاك به سهر ئتهوهی كته لهگهڵیتدا نتهگونجاوه و
قهبوڵی نهكردوه .ئێمه ههموو ئتهو جتۆره كێشتانهمان لته ئێرانتدا هتهبووه .هتهر بۆیته ڕهنگته دهمپاراستتن بهرامبتهر
دۆخێكتتی لتتهم جتتۆره ،تاكتته شتتتێك بێت كتته لتته مرۆڤتتی ئهوروپیتتدا ههستتتی پێبكتتهی و بیبینی ت  .ختتۆی ڕاپتتهڕین و
بهرخۆدان بریتیه لهو شتانهی كه به گشتی باشن ،بهڵێ ،بهاڵم….
فوك و :خۆپیشتتاندانهكان هتتهر هتتهبوون ،النیكتتهم ئهوانتتهی كتته ئهگتتهر بتته شتتێوهیهكی زارهكتتیش بتتوو بێتت  ،زۆر
توندوتیژانته لته دژی ئتهنتی  -ستامییهكان بتوون .خۆپیشتاندان هتهبوون لته دژی بێگانته ،بتهمانای فۆبیتای بێگانته
(كزینۆفۆبیا) كه بهتهنها له دژی ئهمریكیهكان نهبوو ،بهڵكو دژی ههموو ئهو كرێكاره بیانیانهش بوو كه هاتبوون
له ئێران كار بكهن.

بیار بالنشێ :خۆی لهڕاستیدا ئهمه دیوێكی تری ئهو یهكێتییهیه كه كاتێك ههندێك كه توندوتیژ و هێرشتبهرانه
دهردهكتتهون .بتتۆ نمونتته جارێتتك یتتهكێك لتته فۆتۆگرافتتهرهكانمان لێتتی درابتتوو :چهنتتد مشتتتهكۆڵهیهكیان كێشتتابوو بتته
دهموچاویدا ،چونكه وایانزانیبوو ئهمریكیه .ئهویش لێیتان هتاتبووه دهنتگ و هتاواری كردبتوو  :نتا ،متن فهرهنستیم.
دواتر خۆپیشاندهرهكان باوهشیان پێتدا كردبتوو ،وه پێیتان وتبتوو :جتارێ پتێش هتهموو شتتێك ،نتهچی باستی ئتهم
شتتتانه بكتتهی لتته رۆژنامتتهدا .ختتۆی منتتیش بیتتر لتتهوه دهكهمتتهوه كتته تتتۆ بڵێتتی داواكتتاری ئتتهو خۆپیشتتاندهرانه لتته
ڕۆژنامهنوسان چی بوو بێ  .ئهوان ویستویانه بڵێن :بیرت نهچێ بنوسی به ههزارهها قوربانی لهسهر شهقامهكان
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كهوتون ،چهندین ملیۆن خۆپیشاندهریش هاتونهته سهر جاده.
كالیر بریێر :ئهوهیان گرفتێكی تره ،گرفتی بوونی كولتورێكی تر ،واته گرفتی بتوونی ههڵوێستتێكی تتره بهرامبتهر
به ڕاستی ،ئهمه جگه لهوهی كه بهشێكیشه لهملمالنێكه .كاتێك كه تۆ به بێ چهك دێیته سهر جاده به لێشاو لێ
دهكوژرێ و تهنها ئهوهت بۆ دهمێنێتهوه كه تهرمی مردوهكان كۆبكهیتهوه ،له كاتێكی وادا ،به خهیاڵ بێ یان بته
ڕاستتی ،ئیتدی تتۆ ترست ڕهواندۆتتهوه و فهرامۆشتتكردوه .بتتهو دیویشتدا ،هتهرچی زیتاتر و زیتاتره ختاوهن بتتاوهڕ و
ڕازیتر دهبی بهوهی كه دهیكهی .
فوكو :ئهوان خاوهنی ههمان ئهو سیستمی ڕاستیه نین كه ئێمه ههمانه .چونكه ڕاسته ئهوهی ئێمته ههمانته شتتێكی
گشتگیره و كهمتازۆر گهردوونیه ،بهاڵم ههر تایبهتمهندێتی خۆی ههیه .گریكهكان سیستمێكی تایبهت به خۆیان بۆ
ههقیقهت و ڕاستی ههبوو ،عهرهبهكانی متهغریبیش هتهروا .لته ئێرانیشتدا سیستتمی ههقیقتهت و ڕاستتی بته گشتتی
لهسهر ئایینێك بونیاد دهنرێ كه خاوهن فۆرمێكی ئاشكرا و ناوهرۆكێكی ئاشكرایه .بهو مانایتهی دهیانتهوێ بڵتێن،
ههموو ئهو شتانهی له شێوه و دهربڕینێكی ئاشتكرادا لته نتاو یاستادا دهوتترێن ،ئامتاژهن بتۆ مانایتهكی تتر .كهواتته
مهستتهلهكه بهتتتهنها ئتتهوه نیتته كتته تتتۆ شتتتێكی ئاشتتكرات وت مانتتای ئتتهوه نیتته كتته شتتتێكی ئتتاڵۆزیش ناڵێی ت  .بتته
پێچهوانهوه ئهوه زۆر پێویس و ماناداره .ئهوه دۆخێكه تیایدا خهڵكی شتتێك دهڵتێن كته لته واقیعیتدا ڕاست نیته،
بهاڵم له بنهڕهتدا ئاماژهیته بتۆ مانایتهكی قتوڵتر ،مانایتهك كته ناكرێت بتهو شتتهی هاوتتا بكتهی كته لهواقیعتدا
دهیبینی و چاودێری دهكهی .

كالی ر بریێ ر :ختۆی ئتتهوه منتی بێتاقتتهت نتهكردوه ،ئتتهوهی كته بێتتزارم دهكتات ئهوهیتته كته بتتهردهوام پتێم دهڵتتێن و
دهڵێنهوه گوایته ڕێتز لته هتهموو كهمینتهكان دهگیرێت  ،لته كاتێكتدا ڕێتزی كهستیان نتهگیراوه .متن یادهوهریتهكی زۆر
بتتتههێزم ههیتتته  -دڵنیاشتتتم كتتته رۆژێتتتك لتتتهرۆژان ئتتتهو ڕوداوه لتتته شتتتوێنێكی تتتتردا دهبینمتتتهوه -لتتته یادمتتته كتتتاتی
خۆپیشتتاندانهكانی ستتێپتهمبهر جبهیتتهكم پۆشتتیبوو .ئتتهوه بتتوو ختتهریكبوو نهیاندههێشتت لهگتتهڵ ڕیپۆرتتتاژنو و
رۆژنامهنوستتهكانی تتتردا بچمتته نتتاو لۆریهكتتهوه .زۆر بتته پتتێ ڕۆیشتتتبووم .كتته لتته نتتاو لۆریهكتتهدا بتتووم ،هتتهموو ئتتهو
خۆپیشاندهرانهی له دهورمان بوون ویستیان به پێوه ڕامگرن .پاشان چهند كوڕێك  -بهشێوهیهكی زۆر ناشرین و پڕ
له كینه  -كهوتنه هاوارهاوار به سهرمدا تهنها لهبهرئهوهی كه نهعلم له پێدا بتوو ،لتێ بیترم چوبتوو گتۆرهوی لته
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پێ بكهم :ئا لهو دۆخهدا من یهكپارچه دهمارگیری و ههستێكی گهوره به لێنهبوردهییم بینی .نزیكتهی پتهنجا كته
كه لهوێدا بوون وتیان :ئهو رۆژنامهنو و ریپۆرتهره ،پێویسته لهگهڵ ئتهم كاروانتهدا بێت  ،هتیج هۆیتهك نیته وا
بكات كه ئهومان لهگهڵدا نهبێ  .بهاڵم كاتێك باسی جولهكهت بكردایه (ئهڵبهته ڕاسته كه بڕێك قسهوقسهڵۆكی
دژ به جولهكه و ئهنتی سامیزم ههر ههبوون) تهنها بهو مهرجه لێ خۆشدهبوون كه پشتتگیری ئیسترائیل نهكتهی .
كاتێك ههندێك تێبینی سهرچاوه نادیار و نهێنی بناردایه ،ئهوا كاری دهكرده ستهر ڕهوایتهتی بزوتنهوهكته .هێتزی
ئهو بزوتنهوهیه لهوهدا بوو كه تهنها یهك یهكهی یهكگرتو بێ  .چونكه له ههر شوێنێكدا ئهو یهكێتییه جیاوازی و
ناكۆكیهكی له خۆ بگرتایه ،مانای وا بوو كهوتۆته بهر ههڕهشه و مهترسی .ههر بۆیه پێم وایه ئتهوه جۆرێتك بتوو
له نالێبوردهیی ،بهاڵم پێویس و گرنگیش بوو.
فوكو :ئهوهی كه گوڕوتین به بزوتنهوهی ئێرانی دهبهخشێ  ،دهشێ لهسهر دوو ئاس تۆمتار بكرێت  :لته الیهكتهوه
ئتتهو ئیتتراده گشتتتیهیه كتته بهشتتێوهیهكی زۆر بتتههێز لهستتهر ئاستتتی سیاستتی گوزارش ت لتته ختتۆی دهكتتات ،لتته الیتتهكی
تریشهوه حهز و ئارهزوه بۆ گۆڕانكارییهكی ڕادیكااڵنه له ژیانی رۆژانهدا .بهاڵم ئتهم جهختكردنته دوو الیهنهیته بته
تتتهنها لهستتهر پایتتهكانی ئتتهو نتتهری و دهزگایانتته دروستتتدهبێ و دادهمتتهزرێ كتته هتتهڵگری متتۆركی شتتۆڤێنیزم،
ناسیۆنالیزم و دهمارگیریی خێڵهكیانهن ،كه ههر ههمووشتیان پێكتهوه ختاوهن هێتز و توانایتهكی لته ڕادهبتهدهرن بتۆ
ڕاكێشانی تاكهكهسهكان بهالی خۆیاندا .بۆ ڕوبهڕوبوونهوهی هێزێكی وا چهكدار و مهترسیدار و تۆقێنهریش ،مرۆڤ
نابێ ههستبكات كه به تهنیایه ،یان هیچ بنهما و بنچینهیهكی ئهوتۆی نیه كه لێوهی دهستتپێبكات .بته جیتا لتهو
گرفتهیش كه ڕۆیشتن و نهمانی شا بۆی بهجێهێشتوین ،پرسیارێكی گرنگ سهرنجمان بته الی خۆیتدا ڕادهكێشتێ كته
زۆر جێی بایهخه و هیچی لهوی تر كتهمتر نیته :ئتهویش ئهوهیته كته ئایتا ئتهو بزوتنتهوه تۆكمته و یتهكگرتوه ،كته
نزیكهی ستاڵێك ختهڵكی هانتداوه بتۆ ڕوبهڕوبوونتهوه و بهرهنگاربوونتهوهی هێرشتی گوللتهكانی دهستهاڵت ،دهستهاڵتی
ئهوهی ههیه سنورهكانی خۆی دیاریبكات و باز بهسهر ئهو شتانهدا بدات كه له دۆخێكدا خۆی بونیتادی نتاون؟ ئایتا
به نتهمان و كپبوونتهوهی ئتهو جتۆش و خرۆشتهی كته لهستهرهتادا هتهبوو ،تتهواوی ئتهو ستنور و كۆمهكانتهش لتهناو
دهچن ،یا به پێچهوانهوه ،زیاتر ڕهگوڕیشه دادهكوتن و بههێزتر دهبن؟ زۆر كه ههم لێره له خۆرئاوا و هتهم لته
ناو ئێرانیشدا هیوادارن و چاوهڕوانی ئهو چركهساتهن كه ئیدی سێكیوالریزم (عهلمانیهت) دهگهڕێتهوه سهر شانۆكه
و بنهماكانی خۆی دادهڕێژێتهوه تاوهكو ئهو چهشنه باشهی شۆڕشتمان نیشتانبداتهوه كته پێشتتر پێتی ئاشتنا بتووین.
بتتهاڵم پرستتیارهكه بتتهالی منتتهوه ئتتهوهیتته :تتتۆ بڵێی ت بڕینتتی ئتتهو ڕێگتتا ستتهیر و دهگمتتهن و دانستتقهیه لتته الیتتهن
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ئێرانیهكانهوه به شێوهیهكی لێنهبڕاوانه و كۆڵنهدهرانته لته دژی قتهدهری خۆیتان ،لته دژی هتهموو ئتهو شتتانهی بتۆ
ماوهی چهندین ستهدهیه هتهن و كهڵهكته بتوون ،چهنتد بخایتهنێ  .دیتاره ئهمهشتیان بتۆ ختۆی شتتێكی تتره و تتهواو
جیاوازه.
سهرچاوه:
Foucault, Michel: Politics, philosophy, culture: interviews and other writings of Michel
& Foucault 1977-1984, Translated by: Alan Sheridan and others. 1988 by Routledge, Chapman
.Hall, Inc. Printed in the United States of America, p.p 211-224

ماڵپەڕی كولتور مهگهزین  -ڕێکەوتی١٤ :ی جوونی(حوزییران) ٢٤١٢

شۆڕشی ئێران وهک تاقیگهیهک بۆ فهلسهفهکهی میشێل فۆکۆ

ههموو کهرهستهیهک لە ئێرانی ساڵی  ١١٢٨دا له پێشدهست بتوو بتۆ ستهر ههڵتدانێک یتان شۆڕشتێک ،بتۆ ڕووختانی
رژمیک کە ڕژێمی شای ئێران بوو  .ئیدی بیرکردنەوی لە یەکێکی خاوهن بیر ،لە تاکێکی جەنگتاویر ،کۆمهڵگەیتهکی
ڕێکخراو و سوستماتیک ،ئتهو دۆزه بتوو کته ئتهو زیمەنە بیتری میشتیل فۆکتۆی فەیلەستوفی داگیتر کردبتوو ،ستهرهتای
سهرههڵدانهکه له دژی شاه ،پاشان گهڕانهوهی خومهینی ساڵی  ١١٢١ئەو رووداوانە بون کەفۆکۆ بەووردی جاودێری
دیکردن.
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دیاری بیری فۆکۆ لە بهرامبهر ئیسالمی سیاسی و چۆنیتهتی ڕهفتتار کتردن لهگهڵیتدا ،وانەیەکە کته پێویستته ئتهمڕۆ
خوێندنتتهوهی بتتۆ بکرێ ت  ،بتته تایبتتهتی بتتهراورد کتتردن لتته نێتتوان الیتتهنگرانی خومتتهینی و ئیستتالمی فوندیمینتاڵتتدا
(ئوسولیهکاندا) ،دیاری له زۆر ڕووهوه لته یتهک دهچتن ،بهتایبتهتی دروشتمی یەکگرتوویتان ،کته ئەویتش متردنە لته
پێناو ڕژێمێکی ئیسالمیدا ،یان خهوبینین به گهڕانهوه بۆ مۆدێڵی سهرهتاکانی دروستبوونی دینی ئیسالم و دیوڵەتتی
فەقێ و خەالفەت .ئەو پرسیاریی لێریدا دیکرێ ئەوییە :ئایا بتۆ فۆکتۆ ئتهم کتاره ڕۆژنامهوانیتهی کە لەژێتر نتاوی
(ڕێپۆرتاژی ئیدیاکان)دا دیس بە کاربوو ،دهرچوونێک نهبوو له پیشەی خۆی وهکو فهیلهسوفێک؟!
چونکه به بتڕوای فۆکتۆ فهیلهستۆفی و ڕۆژنامتهوانی ئەرکێکتی هاوبهشتن ،کته هتهردووکیان ختهریکن بته ڕۆژ و ژیتانی
رۆژانە و پرسیار دهکهن لهسهر ئەویی که ئێمه کێین! ،بته جیتاوازی لهگتهڵ پۆستمۆدێرنیستتەکان ( ،میشتێل فۆکتۆ)
پێیوایه که زۆرێک له بیرۆکه بوونیتان ههیته ،کته ئتهو بیرۆکانته جیهتانی ئێمته دهستنیشتان دهکتهن و ئیتدێنتێتی و
شوناسی ئەمرۆمانن.
فۆکتتۆ لەم پرۆژییەیتتدا(ڕیپۆرتتتاژی ئایتتدیاکان)٤لەو بتتڕوایەدا بتتوو ،کەئتتهو بیرۆکانتته(ئایدیتته) کتته لتته کتێبهکانتتدا
نادۆزرێنهوه ،دهبێ لهسهر جادهکان بۆیتان بگتهڕێینو بتۆ دهستتکهوتنیان پێویستته تتێکاڵوی ختهڵک ببتین و بتزانین
رۆژانە ژیان چۆن دیگوزیرێ !.
ههر فهیلهسۆفێک که پرسیاری ههیه لهسهر ئیدینتیتایدی(شونا ) ئێمه لهمڕۆدا ،بۆ وهرگرتنتهوهی وهاڵم پێویستته
گهڕانێکی ڕۆژنامهوانی دهس پێبکات ،بۆئهوهی بیرۆکهکان بتدۆزێتەوی الی ختهڵکیو ڕاستتهوخۆ ختۆی گتوێ بیستتیان
بێ  ،ههر وهکو چۆن فۆکۆ ئهم کاریی ناونا بیرۆکهی ڕۆژنامهوانی(ئایدیه ژۆڕناڵستیک) ،ههر وهکو چۆن فۆکۆ ختۆی
لتته ژێتتر ئتتهم ناونیشتتانهدا لتته کتتاتی ستتهر ههڵدانهکانتتدا ،لە کتتاتی شۆڕشتتی ئێرانتتدا لتته ئۆکتۆبتتهری ستتاڵی ١١٢٨دا
سهردانی ئێرانی کرد.
فۆکۆ دهڵێ ( :ئهوکاتانهی که له ئێتران بتووم وشتهی شتۆڕش یتهکجار بتهرگوێم نهکتهوت ،بتهاڵم چوارجتار لته پێتنج
جاران خهڵکی وهاڵمی منیان دهدایهوه کته دهستهاڵتێکی ئیستالمیان دهوێت  ،ئتهوه داوای ئتهو کهستانهبوون کته قستهم
لهگهڵ دهکردن له شهقامهکانی تارانو قوم ،کاتێتک لتێم پرستین بتۆچی دهستهالتی ئیستالمیتان دهوێت ؟ یتهکێک لته
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وهاڵمدا گووتی ،کاتێک له شاری فیردۆ بومهلهرزهبوو ههموو شارهکهی وێران کرد ،پاشتان بته بیرۆکتهو پێشتڕهیی
ئیمامێک له تهنیشتی شتاره وێرانهکتهوه ،شتارێکی نوێیتان دروست کتردهوه بتۆ ختهڵکی لێقتهوماوی شتارهکه ،ئهوهیته
ئیستتالم ،هتتهر وهکتتو چتتۆن قستتهکهرهکه دهیگتتووت ،ئتتهو خهڵکتته ختتهویان بتتهوهوه دهبینتتی کتته دهیتتان ووت ،ڕژێمێکتتی
ئیسالمی).
لەساڵی  ١١٢٨فۆکۆ له ڕۆژنامهیهکی ئیتاڵیتدا بتهناوی (کتۆریێره دیتال ستێرا)دا ،کته پهرۆشتیهک بته بابهتهکهیتهوه
دیاربوو بۆ ههڵسهنگاندنو تێگهیشتن له کهرهسهی ئهم سهرههڵدانه له ئێران ،کاری کتردو بیترۆکەی (ڕۆژنامونستی
ئایدیاکان) ی خستە ڕوو .له یهکهم بهشدا به ناونیشانی ( جیهانی جیاواز و فۆکتۆ) ،دهستنیشتانی چهنتد ختاڵێکی
پێک گهشتنهوهی کردووه له نێوان بیرۆکهی خۆییو ڕوداوهکتانی ئهوکاتتهی ئێرانتدا .دیتاری ئتهو زیمەنە شتای ئێتران
ههوڵیدهدا له ئێراندا کۆمهڵگەیتهکی لیبراڵتی پێشتکهوتوو ڕێتک بختات ،لته ستهر بناغتهی ڕۆشتنایی ئیدیاڵتدا ،کته
سهربهستتتی تێتتدا بتتدات بتته تتتاکی نتتاو کۆمهڵگتتهی ئێرانتتی! (کورتتتهی نتتاوهڕۆکی پڕوپاگهنتتدهو سیاستتهتی شتتاه کتته
وایدهگرێتتتهوه) ،بتتهاڵم پ تاش ڕوختتانی شتتا و هتتاتنی خومتتهینی بینتترا کتته چتتۆن زۆرینتتهی تتتاکی ئێرانتتی بتتوون بتته
پارچهیتتهک ڕق بهرانبتتهر مۆدێرنتته ،ئهوپتتهڕی دوودڵ بتتوون لتته بهرامبتتهر ڕێکخستتتنهوهی کۆمهڵگایتتهکی ماتریاڵستتتی
مۆدێرندا ،ڕقیان لەبهرامبهر جیهانی نوێی لیبراڵی ڕاستڕهو ،که زۆر خێرا دڵخوازبوون به هێزی تاکێتک کته ژیتانی
ئهوان ڕێکدهخات بۆ سهرکێشی کردن و گهڕاندنهوهی ئهوان بۆ ڕهچهڵهک و ئهسڵی کۆنی خۆیان کە ئیسالمە.
(میشێل فۆکۆ) بینی که چۆن ئهو ڕۆشنایهی له ڕۆژئاوای ئهوروپاو ئهوکات له کهمێک له ئێران ڕهگیتان داکوتتابوو،
له (تاران) له چاوتروکانێکدا له ڕهگو ڕیشهوه دهرهێنرا ،گۆڕا به کلتوورێک کته نتهک تتهنها ڕهخنتهگره لهبتهردهم
مۆدێرنزمی ئیندیڤیدوالیزمی ڕۆژئاوادا ،بهڵکو دژایەتی دیکات و دهیهوێ یاساغی بکات.
بهردهوامیتتتدان بتتتهو ستتتهرههڵدانه و ئامتتتادهیی تتتتاکی ئێرانتتتی بتتتۆ خۆبتتتهختکتتتردن و قبتتتووڵکردنی ئتتتازار ،لتتتهپێناو
خهونهکانیاندا ،فۆکۆ و چهندین له ڕۆشنگهرانی تری له ئهوروپا و جیهان سەرسامکرد ،بیریتان وابتوو کته کولتتورو
نەریتی شیعه له ئێراندا ،کلتوریکی بااڵدیستە .بۆ نمونه ،له مانگی موحهڕهمدا دهبینرێ که چۆن بهکۆمتهڵ هەمتوو
شتتیعە ئامادهییتتان ههیتتهو بهشتتداری دهکتتهن ،دهتتتوانین ئتتهو ئامتتادیگیە بختتهمڵێنین بتته زیتتاتر لتته ستتهدا ههشتتتای
دانیشتوانی ئهو واڵته ،که بهشدار دهبن له به کۆمهڵ گریان و بهکۆمهڵ ئتازار چهشتتنو بته کۆمتهڵ ختوێن بینتین و
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لهیهک کاتیشدا دێنهسهر یهک پۆدیۆم و بۆ ڕوانین و تهرکیزکردن له یهک خاڵو لەیهک پاشهڕۆژ! .زۆرینهی هێتزی
ستتهرههڵدان و شۆڕشتتی ئێتتران لێتترهوه ستتهرچاوهی هەڵگرتبتتوو ،ههرچهنتتده لتته ستتاڵی ١١٢٨دا ،پتتێش ڕوختتانی شتتا و
گهڕانهوهی خومهینی ،فۆکۆ له گوتارێکیدا ئاماژیی بهوهدا ،که ئهم سهر ههڵدانته گتهمهیتهكی دینتدارهکان نییته لته
ئێراندا بۆ ئهوهی پاشان خۆیان دهسهاڵت بگرنه دهس و تاکڕهوی خۆیان بسهپێنن له سیاسهتی واڵتتدا ،هتهر لتهم
وتارهدا فۆکۆ خومهینی ناودهنێ (سۆپهر پریستهر  -سوپەر قەشە) ،فۆکۆ سهرسام بوو بهوهی که چۆن خومهینی به
بانگێک ،بەبانگەوازێک  ،ههزاران که دهڕژێنێته سهر جادهکانی تاران و وتتهکانی ئتهو دهکهنته دروشتمی خۆیتان.
فۆکۆ دهیزانی لهو ڕۆژانهدا له تاران و بگره له شارهکانی تتری ئێرانتدا ،چهنتدین پتارتی چتهپی بتهتوانا بوونیتان
ههبوو ،که دهیان توانی کاریگهریان ههبێ لهسهر تهواوی پرۆسێسی شۆڕشهکه و تهنانتهت لهستهر کهمینهیتهک لته
دینداره شتیعیهکانیش! .ئتهوکات یتهکێک لته ستهرکرده دینیتهکان (ئایتهتواڵ ستهعید محهمتهد کتازم) لته لێدوانێکیتدا
دهڵێ ( :ئێمه به هیچ شێوهیهک بهنیاز نین واڵتێکی ئیسالمی لته ئێتران دابمتهزرێنین ).لتهم خاڵتهدا فۆکتۆ دهبوایته
وانەی له (نیتچه) وهربگرتایه که پێش ئهو باسی له سهرکرده دینیتهکان کردبتوو ،بته بیتری نیتچته ئتهوان جێگتای
باوهڕنین!
لێرهدا دهردهکهوێ که فۆکۆ له فهلسهفهکهیدا ،بهتایبهتی بهرامبهر ئهم سهرههڵدانه له ئێران ،سیاسهتی مفاهیم
و چەمکەکتتتان ستتتهرنجی ڕانهکێشتتتاوه ،ئتتتهو شۆڕشتتتی ئێرانیتتتهکانی وهکتتتو تاقیگهیتتتهک دهبینتتتی بتتتۆ تێگهیشتتتتن لتتته
ئیندیڤیندواڵ له ڕۆژههالتی ناوهڕاستدا.
فۆکۆ له لێدوانێکیدا لهگهڵ نوسهرێکی ئێرانیدا(باقر پارهام) به بتهراورد کردنێتک بتۆ شتۆڕش لته ئێرانتدا دهڵێت :
(ئهوروپا دوو شۆڕشی دڵتهزێنی بهخۆیهوه دیوه ،یهکهمیان سهرههڵدانی لیبراڵییهته له سهدهی ههژدهدا ،که نتهوه
لتتته دوای نتتتهوهیان پتتتهروهردهکرد ،لتتته دهرهوهی خۆیتتتان بتتتۆ ئازادیتتتهکانیان بگتتتهڕێن .دووهەمیتتتان ستتتهرههڵدانی
سۆسیالستتتتهکان لتتته ستتتهدهی بیستتتتهمدا ،لتتته ئهنجامتتتدا دامهزرانتتتدنی سیستتتتهمێکی کاپیتاڵیستتت بتتتوو لتتتهبەرامبەر
دهسهاڵتێکی کۆمهنیستی دڕندهدا ،ئێستاش من پێم وایه کاتی فهلسهفهیهکی نوێو شۆڕشێکی نوێیه!)
ههرچهنده له زۆرینهی زانکۆکتانی دنیتادا ڕهخنته لتهم بیترهی فۆکتۆ گیترا ،متن لەم نوستینەدا ڕهخنتهکان لتهم چهنتد
دێتتڕهدا کورتدیکهمتتهوه بەویی ،ئتتهوهی لێتترهدا جتتێگەی بتتهراورد کتتردن نییتته شتتۆڕش لتته ئێتتران لهگتتهڵ شۆڕشتتهکانی
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ڕۆژئاوادا چونکه ڕێکخستنی جۆری پهیوهندی تاکهکان له ئێران و بهرز ڕاگرتنی سهرکرده و به پیرۆز کردنیان ،تتا
ئاستێک که بیریان و گوتاریان کاریگهری تهواویان دهبێ له ستهر بیترو بتاوهڕی گشتتی ،کته لته ژێتر ستێبهری ئتهو
پیرۆزیهدا ئهوهنده بتههێز دهبتن دهتتوانن دهستهاڵت بتۆ خۆیتان زهوت بکتهن ،ئهمته متۆدێڵی سیاستهتی ڕۆژئتاوا نییته
نهوهک شێوازو نهوهک ناوهرۆک.
له فێبریوهری ساڵی  ١١٢١دا سهرههڵدان گهیشته بهرزترین ئاستی ،خومهینی گهڕایهوه بۆ ئێران ،پاشتان کۆمتهکی
زۆرینهی له ئێران بهدهس هێنا بوو بە پێشهوای شۆڕشهکهو له چهند مانگێکتدا بتوو بته نمونتهی ستهرۆکێکی دینتی.
ئهوکاتە فۆکۆ له لێدوانێکیدا ئاماژی بهوهدهدات که ئهم شۆڕشهیان (ئاسۆ گۆڕینه) کهوهک چۆن فۆکتۆ نتاوی دهنێت ،
که ئێرانییهکان ههوڵیاندا له دهس شا ڕزگاریان بێ ئهوا ڕزگاریان بتوو ،بتهاڵم تتاک لته وواڵتتی ئێرانتدا دهبێت
ههوڵی ئهوهبدهن که خۆیان بگۆڕن و خۆیان بدۆزنهوه بۆ ئهوهی له کاتێکی وا گرنگدا خاوهنی پرنسیبێکی جێگیر و
کاراکتهرێکی نهگۆڕبن لهناو خۆیانتدا وهکتو تتاک ،بتۆ ئتهوهی ئهوهنتده توانایتان هتهبێ تتاکی ئێرانتی لە ڕوانگتهی
بیروبۆچوونیانهوه ههموو تاکێک خۆی دهستنیشانی گۆڕینی ئاسۆی خۆی بکات نهوهک له دهرهوهی خۆی بێ و بۆ ئتهو
بڕیارهکان خوازراو بن.
ههرچهنده لێدوانهکانی فۆکۆ پێش ستهرههڵدانهکهو پاشتان دوای ڕوختانی شتا و گهڕانتهوهی خومتهینی ،تهواوکتهری
یهک نهبوون و بازنهیهکیان دروس نهکرد ،بهاڵم زۆرینهی ڕۆشنبیرانی ئهوکات پێیان وابوو ،که دهقتاودهق دێتتهوه
لهگهڵ لێدوانو فهلسهکهی فۆکۆدا .لە سهرانسهری جیهاندا ئهوکات ئهم پرسیاره دهکرا :ئایا شۆڕشی ئێران شکستی
هێنا؟ بەبیری فۆکۆ ویاڵمەکە ئاویهایە :کە ئێمه له کاتێکتدا دهتتوانین بڵێتین ئتهو شۆڕشته شکستتی هێنتا ،کته ئتهو
شۆڕشه چهند بهرهیی نهبوایه و شۆڕشهکه ئاسۆیهکی دهستنیشانکراوی ههبوایه! ،ئێستا له ئێراندا گۆڕانکاری ڕویان
داوه ،بهاڵم بهرهو چی ئامانجێک و چی ڕێڕیوێک؟ ،به دڵنیاییهوه بهرهو گۆڕینی دهسهاڵت به کهسانی دیکە.

پرسیاری فۆکۆ خۆی له بهرامبهر ئهم شۆڕشهدا ئهوهبوو :که ئهخالقیهتی ئیندیفیدواڵ (تاک) چ جێگایهکی بتدرێتێ
و چۆن باسی لێوه بکرێ ؟
دیاری جواڵنهوهی ژێرهوهی ،با بڵێین گروپه بچوکهکانی ناو ئهم سهرههڵدانه زۆر گرنگ بوو ،که له سهرهتاوه
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دهنگیان له پهرهسهندندا بوو ،بهاڵم زۆر خێرا ئایهتواڵکان توانیان زۆرینهیی سهرنجی خهڵکی ئێتران و جیهتان بتۆ
خۆیتتان زهوت بکتتهن ،ههرچهنتتده ئتتهوکات زۆرینتتهی ئێرانییتتهکان سهرستتام بتتوون بتته یۆتۆبیتتای (ختتهونی مرۆڤێکتتی
نوێخواز) ،یان به سیستهمێکی سۆشیال و دنیایهکی ئیدیاڵ ،هتهروهکو چتۆن زۆرینتهی ستهرههڵدانهکان لته ئتهوروپا
ڕێکخرابوون له سهری ئهو گروپ و پارته بچوکانهش ههمان گوتاریان دهگوتهوه ،بهاڵم چهندێک گرنگه که تاک له
بواری پراکتیکدا پڕهنسیپی خۆی ون نهکات ،وهکو چۆن که له ئێران بینرا ،که زۆرێتک لته الیتهنگران و ئهنتدامانی
ئهم پارت و گروپانه چوونه ژێتر ستێبهری وتتاری ئایهتواڵکانتهوه ،بتهاڵم بته پێچهوانتهوه لته دنیتای پێشتکهوتووی
ڕۆژئاوادا به بیری (فۆکۆ) تاک و ئیندیڤیدوال ،کاراکتهری جێگیری و پڕهنسیبی هەمیشەیی ڕێبهرییهتی ،که ئاستی
بیرکردنهوهی وهکو ڕهگێک بۆی بڕیاردهری ،ئیتر ههر ڕوداوێتک یتان بیرۆکهیتهکی دهرهکتی ئامتادهیی هتهبێ  .ئهمتهش
لهو بابهتهی فۆکۆدا دێت بته ناونیشتانی (خزمتهتی خۆتبکته) ئتهو بابهتهیته کته (فۆکتۆ) لته ڕوانگتهی ڕوداوهکتانی
ئێتتران و کاردانتتهوهیی ئتتهو ئاستتۆ گۆڕینتته لهستتهر تتتاکو ههڵوێستتتی تتتاک لتته کۆمتتهڵگایی ئێرانیتتدا نوستتیویهتی،
ههرچهنده ئهم کارهی فۆکۆ به تهواو نهکراوهیی مایهوه تاکو ساڵی  ،١١٨٠که لهم ساڵهدا فۆکۆ کۆچی دوایی کرد..

سهرچاوهکان:
• .Corriere della sera
• .)Afary en Anderson – Book’s ( Foucault and Iranian Revolution

ماڵپەڕی كولتور مهگهزین  -ڕێکەوتی١٤ :ی جوونی(حوزییران) ٢٤١٢
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نامهی كراوهی میشل فۆكۆ بۆ مههدی بازرگان سهرۆك وهزیرانی ئێران

وەرگێڕانی لە فارسیەوە  :ئەسعەد عەلی
جهنابی سهرۆك وهزیران…

سێپتهمبهری ساڵی رابردوو ،لهو كاتهی ،كه ههزاران ژن و پیتاو لته شتهقامهكانی تارانتدا دهدرانته بتهر دهستتڕێژی
گولله تۆ دیمانهیهكی ڕۆژنامهوانیانهت لهگهڵ مندا قبوڵ كرد و ئهمهش له ماڵی (ئایتهتواڵی شتهریعهتمهداری) لته
شاری (قوم) ساز كرا .كۆمهڵێ لته چاالكتهوانانی متافی مترۆڤ پتهنایان هێنابوویته ئتهو ماڵته و ستهربازهكانیش بته
خۆیان و چهكهكانیانهوه سهرقاڵی چاودێری كردن و ژێر و ژوور كردنی سهرهتای شهقامێكی بچووك بوون.
لهو كاتهدا بەڕێزتان سهرۆكی ئهنجومهنی داكۆكی له مافی مرۆڤ له ئێراندا بووی  .ئهنجومهن ههر بههۆی خۆتهوه
ئازایهتی و بوێرییهكی زۆری نواندبوو .بوێری جهستهیی :گرتووخانهت له پێش بوو ،تۆش پێشتر ئهمتهت ئتهزموون
كردووه .بوێری سیاسی :لهو كاتانهدا سهرۆك كۆماری ئهمریكا پاشای ئێرانتی بته پتارێزهرێكی متافی مترۆڤ هتهژمار
كردبوو .زۆرێك له ئێرانییهكان تووڕه بوون لهوهی ماوهیهك باسوخواسێكی كۆڕ و كۆبوونهوه كۆنفڕانسهكانن .ئتهوان
ستهلماندبوویان ،كته دهزانتن بته چ شتێوهیهك مافتهكانی خۆیتتان دهستتهبهر بكتهن .ئتهوان دادگتایی كردنتی گتتهنجێكی
ڕهشپێستیان له رژێمی رهگهزپهرهستی ئهفریقیای باشوور به هاوشێوهی دادگایی كردنی ئهشكهنجهكهرێكی ساواك له
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تاراندا بەراوود نەدیکرد  .ئیدی كێ دهتوانی گلهییان لێبكات؟
چهند ههفتهیه له ههوڵتدای كۆتتایی بتهو لته ستێدارهدانه پتڕ لته تتاو و پهلهپڕوزیانتهدا بهێنیت  .دادپتهروهری و
نادادپهروهری خاڵی ههستیاری سهرجهم شۆڕشتهكانه :لتهم خاڵتهوه شۆڕشتهكان لته دایتك دهبتن ،هتهر لێرهشتهوه بته
الرێدا دهڕۆن و دهمرن .ههروهها به گوێرهی ئهوهی ،كته پێت بتاش بتووه ئاماژهیتهكی ئاشتكرا بتهم بابهتته بكتهی ،
منیش پێم باشه گفتوگۆی خۆمان لهمبارهیهوه به بیر بهێنمهوه.
دیاری ئێمه قسهمان لهسهر ئهو ڕژێم و سیستهمانه كرد ،كه رێك لهو كاتتهی پشت بته متافی مترۆڤ دهبهستتن هتهر
لتتهم كاتهشتتدا زوڵتتم و ستتتهم لتته هاواڵتیەكانیتتان دهكتتهن .جهنابیشت گهشتتبینی خۆتت دهربتتڕی ،كتته ئهگتتهر بێت و
حكومتتهتێكی ئیستتالمی و هتتهڵبژێردراوی زۆرینتتهی ئێرانییتتهكان بێتتته ستتهر حتتوكم ئتتهوا متتافی مرۆڤتته بتته تتتهواوهتی
گهرهنتی كراو دهبێ  .بۆ ئهم هیوایهش سێ پاستاوت هێنایتهوه .گوتت پانتتایی و روئیایتهكی مهعنتهوی پشتتیوانی
شۆڕشی خهڵك دهكات .ئهو شۆڕشهی ،كه هتهر تتاكێكی ههڵگیرستێنهری ئامادهیته لته پێنتاو جیهتانێكی بهتتهواوهتی
گۆڕاودا (ههموو شتێكی) بخاته مهترسییهوه! ههڵبهت بهالی زۆربهیانهوه “ههموو شتتتێكیان ههر جهستهیان بتوو…
ئهم پانتایی و ڕوئیا مهعنهویهش قبوڵكردن و ڕۆشتن نەبوو لەژێر بهیتداخی “حكومتهتی متهالكان” .پێمتوایە هتهر
ئتتهم واتایتتهت بتتهكارهێنا .ئهوهشتتی لتته تارانتتهوه تتتا ئابتتادان بینتتیم بتته هتتیچ شتتێوهیه بۆچوونتتهكانی جتتهنابتی ڕهت
نهدهكردهوه.
جهناب گوت ئیسالم بهم قوالییه مێژووی و گهشهیهی ئێستا بهدهستی هێنتاوه ،بته پشت بته مافتهكان ڕووبتهرووی
قتتهیرانێكی گتتهوره دهبێتتتهوه ،كتته سۆستتیالیزمیش نتتهیتوانی باشتتتر لتته ستتهرمایهداری (ئهگتتهر خراپتتتری نتتهكردبێ )
چارهسهری بكات .ههندێكیش ،كه پێیان وایه زانیارییهكی زۆریان لهسهر كۆمتهڵگە ئیستالمییهكان یتان زانیارییتهكی
تهواویان له جهوههری ئاینهكان ههیه دهیانگوت”ئهمه مهحاڵه".
من زۆر لهوان خۆم به بچووكتر دهزانم و نازانم موسڵمانان دهبێ لهسهر كام بنهمای گشتتگیر واز لته گتهڕان بتهدوای
داهاتوویاندا بگهڕێن لهناو ئیسالمێكدا ،كه خۆیان دهیانهوێ سیمایهكی نوێی بۆ دروست بكتهن .بتۆچی لته چتهمكی
“حكومهتی ئیسالمی” دهستبهجێ سهرجهم گومانهكان رووبهرووی تایبهتمهنتدی "ئیستالمێتی" دهبێتتهوه؟ ختودی وشتهی
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حكومهت بهسه بۆ ئهوهی ههمیشه وریا بین .هتیچ تایبهتمهندییتهكی وهك دیموكراتیتك ،سۆستیال ،لیبتراڵ نتاتوانێ
حكومهت له بهرپرسیارێتیهكانی دهربازبكات.
بەڕیزتتتان ئاماژیتتتان بەویدا :ئتتهو حكومهتتتهی شتتهرعییهت و ستتهربهزرییهكهی لتته ئیستتالمهوه بێ ت  ،بهدڵنیاییتتهوه
كۆمتتهڵێ متتا بتتۆ حتتوكمڕانێكی دهوڵتتهتیی ئاستتایی ستتنوردار دهكتتات ،ئهمتتهش لهبتتهر ئتتهو بنتتهما ئاینییتتهی دهوڵتتهت
ڕوودهدات .وهها حكومهتێكیش لهبهر ئیسالم بوونی له رێگهی كۆمهڵێ ئهرك بهرپرسیار دهكرێ  ،دیاری دهبێ ئتهم
وابهستهیی بوونهش بپارێزێ  ،چونكه لەدواجتاردا ختهڵك دهتتوانن هتهر ئتهم ئاینته هاوبهشته دژی حكومتهت بتهكار
بهێننهوه .ئهمهم بهالوه شتێكی گرنگ بوو .من وهكو خۆم نهختێ گومتانم لتهوه ههیته ،كته حكومهتتهكان بته ویستتی
خۆیان پابهند بهرپرسیارێتیهكانیان بن ،چونکە ههمیشه لته قتازانجی حتوكم بهستهر كتراوهكانته ،كته ڕاپتهڕین بته
بیری حوكمڕانهكانی بهێنهوه ،لە کاتێکدا كه هێنده به ئاسانیش مافی خۆیانیتان نتهداوه بته حتوكمڕان ،بتهڵكو لته
باتی ئهمه دهیانهوێ ئهركی حكومهتیش بخهنه ئهستۆی حوكمڕان .لهم ڕووهشهوه ئهو دادگایانهی لهم رۆژانتهدا لته
ئێران روو دهدهن جێگهی نیگهرانین.
له مێژووی گهالندا هیچ قۆناغێك دهگمهنتر و گرنگتر لهو قۆناغه نییه ،كه هاواڵتیتان وهك یتهك جهستته و وهكتو
یهك ڕادهپهڕێن بۆ ئهوهی ڕژێمێك لهناو بهرن ،كه چیتر ناتوانن قبوڵی بكهن .لته ژیتانی ڕۆژانتی خهڵكیشتدا هتیچ
قۆناغێتتك لتتهوه گرنگتتتر نییتته( ،قۆناغێتتك ،كتته بە پێچهوانتتهی ئتتهوهی ستتهرهوه زۆر بتتاوه) هێتتزی دهوڵتتهت لهگتتهڵ
تاكێكتتدا بكهوێتتته جهنگتتهوه و بتته دوژمنتتی نتتاو بتتهرێ  ،بڕیتتاری لتتهناوبردنی بتتدات .حكومتتهتیش هتتهرگیز ئتتهركێكی
گرنگتر و بنهڕهتیتر لهمهی له ئهستۆ نهگرتووه .دادگایكردنته سیاستیهكانیش ههمیشته ڕۆڵتی پێتوهری حكومهتتهكان
دهبینن ،نهك لهبهرئهوهی ،كه تۆمهتبارهكان هتهرگیز تاوانبتار نتین ،بتهڵكو لتهو ڕووهوه ،كته هێتزی دهوڵتهت لتهم
پرۆستتهیهدا بتتهبێ دهمامتتك و ڕووكتتهش ختتۆی نمتتایش دهكتتات ،هاوكتتات لهگتهڵ دادگتتاییكردنی نەیتتارانی  ،ختتۆی ویک
حکومەت دهكهوێته بهردهم دادگایی دوژمنهكانی.
حكومهت ههمیشه بانگهشهی ئهوه دهكات دهبێ ڕێتزی لتێ بگیرێت  ،بتهاڵم ڕێتك دهبێت لێترهدا ختۆی رێزلێنتهر بێت .
خودی ئهو داكۆكیهی حكومهت له هاواڵتیان دهیكات بهرپرسیارێتییهكی زۆر گهوره و قورستر دهخاته ئهستۆی .خۆی
لێریدا پێویسته( ،ئهم پێویستییهش دهخوازێ دهستبهجێ جێبهجێ بكرێ ) ،سهرجهم ڕێگاكانی بهرگریكردن بۆ ئهو
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كهسەی یاسا بهدوایهوهتی دابین بكرێ  .بۆ ئتهوهی ڕوون ببێتته ئایتا ئتهو كهسته”بته ئاشتكرا تاوانبتاره”؟ ئایتا ڕای
گشتی دژیهتی؟ ئایا خهڵك لێی بێزارن؟ ههر ئهمهش ویها دهكات كۆمهڵێ ما بۆ ئهو كهسته دابتین بكرێت  ،واتته
كۆمتتهڵی متتا  ،كتته نابێ ت هتتهرگیز خهوشتتی تێبكتتهوێ و پێتتدانی بتتهو كهستته شتتتێكی جێگتتر بێ ت  .ئهمتتهش ئتتهركی
دهسهاڵته ،كه دان بهو مافهدا بنێ و گهرهنتی بكات .لهالی حكومهت نابێ شتێك هەبێ بەناوی "مرۆڤی ناالیتهق
و ناشایسته".
ئهوه ئهركی حكومهته بۆ ههمووانی بسهلمێنێ  ،دیاری لێریدا مهبهستم بتۆ كتهم دهستهاڵترین ،كهلتهڕهقترین و بتێ
ئاگاترین تاكی ژێر دهسهاڵتیهتی ،كه له چ دۆخێك و به چ شێوهیهك و لهسهر چ بنهمایهك هێتزی دهوڵتهت متافی
تهمێ كردنی دهبێ ؟ .دهشێ زۆر به ئاسانی تهمێیهك لهبهرچاو بگرین ،كه بێ بهرنامه و بێ پاساوه .بهاڵم ختودی
ئهمهش جۆرێكه له نادادهپهروهری ههم بهرامبهر به تاكی حوكمدراو به تهمێكردن ،ههم له بهرامبهر ستهرجهم ئتهو
تاكانهی له ههرێمی دهسهاڵتی دادی هێزی دهوڵهتدان.
به بۆچوونی من ،ههر حكومهتێك دهبێ ئهوه قبوڵ بكات ،كه هاوكات لهگهڵ دادگایكردنی كهسێك خۆشی دهكهوێتته
بهر دادگایكردنی الیهنی دیكه .ههروهها لتهو بتاوهڕهدام ،ئهگتهر دهوڵتهتێك دهیتهوێ لته دادوهرییهكتدا ستهركهوتوو
بێ دهبێ لهالیهن سهرجهم مرۆڤهكان له گۆشه و كهناری جیهانهوه دادگایی بكرێ  .پێموایە جهنابیش وهك متن،
زۆر لهگهڵ ئهوهدا نی  ،كه ههر حكومهتێك تهنها بهرامبهر بته ختۆی بهرپرستیاره .حتوكمڕانیش بتهبێ وهاڵمدانتهوه
كارێكی كهمتر له تاوانبتاركردن یتان كوشتتن ئتهنجام نتهداوه .دهبێت خۆشتحاڵ بتین ،كته كهستێك ،هتهر كته بێت
تهنانهت له سوچێكی دیكهی جیهان ،تهنها لهبهر ئهوهی ،كه ناتوانێ ئهشكهنجه درانی یهكێكی دیكه قبوڵ بكتات
قستته دهكتتات و دهنتتگ ههڵتتدهبڕێ  ،ئهمتتهش واتتتای دهستتتوهردان لتته كاروبتتاری نتتاوخۆیی واڵتێكتتی دیكتتهدا نییتته.
ئهوانهشتتی ،كتته دژی ئهشتتكهنجهدانی هتتهر ئێرانییتتهك لتته گرتووخانتتهكانی ستتاواكدا ناڕهزایتتهتیان دهردهبتتڕی تتتهنها
قسهیان لهسهر گشتگیرترین بنهماكان كردووه و هیچی دی.
ڕهنگه بوترێ زۆربهی ئێرانییهكان متمانهی خۆیانیان بهم ڕژێمه ئێستا بهخشیووه ،ههر بۆیه سیستتهمی دادهكهشتی
قبوڵ دهكهن .قبوڵكردنی ههقیقهت ،خواس و دهنگتی “بتهڵێ” دان بته حكومتهت ،نتهك هتهر ئتهركی حكومتهت كتهم
ناكاتهوه ،بهڵكو قورستر و گهوره و گرانتریشی دهكات.
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بهدڵنیاییهوه من له هیچ پۆس و پێگهیهكدا نیم بتۆ ئتهوهی بتتوانم جتهناب بهمشتێوهیه بانتگ بكتهم ،بێجگته لتهو
ڕێگهپێدانهی خۆت له یهكهمین دیدارماندا پێ دام لهگهڵ پشتبهستنم به بهئاگاییم لتهو بۆچوونتهی جتهناب  ،كته
حتتوكمڕانی متتافێكی تهماحكارانتته نییتته ،هێنتتدهی ئتتهركێكی دژواره ،بۆیتته جتتهنابی ستتهرۆك وهزیتتران ،ئتتهوه ئتتهركی
جهنابته دڵنیابیتهوه ،كه ئهم خهڵكه ههرگیز بهزهییان بهو هێزه ستازش ههڵنهگرهیانتدا نایهتتهوه ،لە ڕێتگەیەوی
خۆیانیان ئازاد كرد و ههرگیزیش ئهو هێزه لهدهس نادهن.
ستتهرچاوه :ئتتهم نامهیتته بتتۆ یهكتتهم لتته رۆژنامتتهی لیبراستتیۆنی ئیتتتاڵی بتتاڵو كرایتتهوه و دواتتتر لتته دوو تتتوێی كتێبتتی
“ئێران ،شۆڕشێك به ناوی خوداوه” له ستاڵی  9191لهگتهڵ چهنتدین وتتار و دیمانتهی دیكتهی تایبتهت بته شۆڕشتی
ئێران باڵو كراوهتهوه.
ماڵپەڕی كولتور مهگهزین  -ڕێکەوتی١١ :ی جوونی(حوزییران) ٢٤١٢
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بهستینی كۆمهاڵیهتی شكڵگرتنی شۆڕشی٧٥٣١ی ئێران و هۆكارهكانی شكستهێنانی

بەشی یەکەم
لە سەریودیمی ٢٢ی ڕێبەندان و ڕاپەڕینێکتداین کە کۆتتایی بە تەمەنتی  ٢٣٤٤ستاڵەی نیزامتی پاشتایەتی لە ئێتران
هێنا و تۆماری ستەڵتەنەتی پەهتلەوی تێکەویپێجتا .ستاڵیادی ئەم رووداوی مێتژووییە دیرفەتتێکە تتا دیست بتدیینە
هەڵسەنگاندنی .هەڵسەنگاندنی سەرلەنوێی شۆڕشتی  ١٣٣٢و ڕاپەڕینتی ٢٢ی بەهتمەن بە تتایبەت بتۆ ئاشتنا بتوونی
بەریی الوی ئەمڕۆ کە بە تێپەڕ بوونی کات ،ئەم شۆڕشە بۆ ئەوان ئیتر بتۆتە رووداوێکتی مێژوویتی ،پێویستتە .لەم
پێویندیدا گەلێک پرسیار بوونی هەیە کە الزمە واڵمیان بدرێتەوی.
بۆچی خەڵکی ئێران بە شێوییەکی بەرین و لە حەریکەتێکی جەماویریدا لەدژی سەڵتەنەتی شتا ڕاپەڕیتن و شۆڕشتی
مانگی ڕێبەندانی  ١٣٣٢روویدا؟ بارودۆخی نێوخۆیی و جیهانی زاڵ بەسەر ئەو دیورانەدا چی بوو؟ بۆچی ئەم شۆڕشە
سەریڕای ئەو ئامانجە عاداڵنە و ئینسانیەی کە لە دیستوری کاریدا بوو لە الیەن ڕیوتێکی کۆنەپەرستی ئیسالمیەوی
دیستی بەسەردا گیرا؟ چینی کرێکار و هێزی چەپ و ڕادیکاڵەکان لەم کۆمەڵگایەدا چ دیورێکیان گێڕا و ستەرئەنجام
توشی چ چارینووسێک هتاتن؟ چتۆن "دژی شۆڕشتی ئیستالمی" کارێتک کە ڕژیمتی شتا نەیتتوانی بە ئاکتامی بگەیەنێت ،
تەواوی کرد و دیستی بەسەر شۆڕشی ئێراندا گرت و دواتر خەڵتانی خوێنی کترد؟ ئەمتانە و گەلێتک پرستیاری تتری
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لەم چەشنە بابەتی قسەو باستەکانی ئتێمەن لەم رۆژانەی ستەرودیمی نزیتک بتوونەوی لە ستاڵیادی ڕاپەڕینتی متانگی
ڕێبەندان.
ڕیشتتتە واقعتتتی و مێژووییەکتتتانی شۆڕشتتتی  ١٣٣٢دیبتتتێ لە ئاڵوگۆڕیکتتتانی دییەی  ٠٤ی هەتاویتتتدا لە ئێتتتران و ئەو
ڕێفۆڕمانەی کە لە بواری جۆراو جتۆری ئتابووری ،کتۆمەاڵیەتی و فەرهەنگیەکتان لە الیەن ڕژیمتی شتاوی لە ستەریوی و
لەژێر گوشاری زل هێزی سەرمایەداریەکان بە تایبەت ئەمریکادا هیدایەت کرا ،بدۆزینەوی .ئەو ئیستالحاتە هێزێکتی
کتتۆمەاڵیەتی نتتوێی بە چتتاویڕوانی تتتازی بتتابەتەوی هێنتتایە گۆڕیپتتانەکەوی ،بەبتتێ ئەویی کە بتتیەوێ یتتان ئەویی کە
بتوانێ واڵمدیریویی چاویڕوانیەکانیان بێ  .مەشروعیەتی سیاسی و مەقبوڵیەتی کۆمەاڵیەتی ڕژیمی سەڵتەنەتی کە
ختتۆی بەدیهێتتنەری گەلێتتک ئتتاڵوگۆڕی ئتتابووری ،کتتۆمەاڵیەتی و فەرهەنگتتی لەم دیوریەدا بتتوو ،لە ڕێگتتای هەر ئەم
ئاڵوگۆڕانە و ئەو هێزی کۆمەاڵیەتیانەوی کە لێی بەرهەمهاتن ،توشی کێشە و گرف بوو.
ئیسالحاتی دییەی  ١٣٠٤یش لەبتاری پرۆستەی گەشتە و کامتڵ بتوونی هێتزی بەرهەمهێنەریکتانەوی لە نێوختۆی واڵت و
هەرویها لە گۆشە نیگای بەرژیویندی سەرمایەی جیهانیەوی ،ویک پێویستیەک ،چار هەڵنەگر دیهاتە بەرچتاو ،بەم
واتایەی کە لە الیەکەوی مناسباتی ئابووری -کۆمەاڵیەتی دواکەتوانە و نیوی فئۆدالی زاڵ بەسەر کۆمەڵگای ئێرانتدا
گەلێتتک پێویستتتی بە ئتتاڵوگۆر هەبتتوو ،بە جۆرێتتک کە نیتتازێکی زۆری بە هێتتور کتتردنەوی و کەم کتتردنەویی نتتاکۆکیە
کۆمهاڵیەتیەکان و پێویس بوونی ئاڵوگۆڕ ئەگەر لە سەریوی و لە چوارچێویی ڕێفۆڕمە کۆنترۆڵ کراویکتانەدا واڵمتی
ویرنەدیگرتەوی ،شۆڕش لە خواریوی ،دیبووی بابەتێکی ناچاری لە دیمەنگای ڕیوتی ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتیەکاندا.
لە الیەکتتی تتتریوی ستتەرمایەی جیهتتانی حەریستتانە چتتاوی بڕێبتتووی بتتازاڕی فتترۆش ،کتتاری هەرزان ،زیختتایری زۆر و
زیویندی ژێرزمینی و مادیی خاویی ویک نەوت و هەرویهتا بتواری دیست لێنەدراویکتانی ستەرمایە گتوزاری لە ئێتران،
لەم ڕویوی ئێران بۆ سەرمایەی جیهانی واڵتێکی سەرنج ڕاکێش بتوو ،لەبەر ئەویی کە هەم ستەرچاویی دیوڵەمەنتدی
ژێر زیمینی هەبوو ،هەم لە ناوچەکەدا ختاوینی پێگەیەکتی هەستتیاری ژئۆپۆلۆتیتک بتوو وی هەرویهتا بە لەبەرچتاو
گرتنی پێکهاتەی الوی جەمعیەتیەکەی ،ویک سەرچاوییەکی لە بن نەهاتوی هێزی کاری هەرزان چاوی لێدیکرا.
بەم جۆری بە ئامانجی دابین کردنی ئەو نیازانەی باسیان کرا ،یەکەم دیبوو زۆربەی هێزی کار کە لە دێهاتەکاندا
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نیشتتتەجێ بتتوون ،لە ئاستتتێکی ملیۆنیتتدا لە شتتوێنی نیشتتتەجێ بوونیتتان لە دێهاتەکتتان هەڵکەنتتدرێن تتتا ویک هەر
کاالیەکی دیکە بە هتۆی زۆر بتوونی عەرزی لە بتازاڕدا ،بە هاستانی لته بەردیست بێت و ئیمکتانی کڕینتی هەرزان و
تەقریبەن بە خۆڕایی فەراهەم بێ  .دووهەم دیبوو چینێکی مامناویندیش دروس بێ کە خاوینی توانتایی کتڕینیش
بێ تا بەم جۆری ببێتە بەکارهێنەری کاالکانی باڕازی سەرمایەداری .هەر لەم دیورییەدا لە شتوێنەکانی دنیتاش لە
واڵمدانەوی بە نیازیکانی سەرمایەی جیهانی ،کۆمەڵێک ئیسالحاتی هاوشێوی بەڕێویچوو بوو .ڕژیمی شا کە قەیرانتی
سیاستتی دییەی  ٣٤هەتتتاوی تێپەڕانتتدبوو ،متمتتانە بەختتۆیی پێویستتتی بە تتتایبەت دوای ستتەفەری شتتا بتتۆ ئەمریکتتا و
دیستەبەر کردنی پشتیوانی " کنەدی" ،بهدهس هێنتا تتا بە یتارمەتی ڕاوێژکتارانی ئەمریکتایی ختۆی لەم ڕاستتایەدا
هەنگاو بنێ .
بەم جۆری بەرنامەی ئیسالحات کە شەخسی شا تامەزرۆبوو ناوی بنێ " شۆڕشی سپی" و یان " شۆڕشی شا و خەڵتک"
و بە گتتۆڕینی ئێتتران لە کۆمەڵگتتایەکی پشتت بەستتتو بە کشتتتوکاڵ و پتتێش ستتەرمایەداری بتتۆ کۆمەڵگتتایەکی نیتتوی
پیشەسازی سەرمایەداری و ئەمادیی تێکەڵ بوون لەگەڵ نیزامی ئابووری جیهانی لێ دیستەبەر بوو ،لە  ٦ی متانگی
ڕێبەندانی ساڵی  ١٣٠١وی دیستی پێکرد.
بەاڵم ئەم بەرنامەیە کە کاکڵی ناویندیەکەی ئیسالحاتی ئەرزی بوو ،لە عەینی حاڵدا محافزیکارانە و بە واتایەک
نا کارا دیهاتە بەرچاو .ویک نمونە ئەگەرچی مالیکیەتی زیمتین درا بە بەشتێک لە جوتیتاران ،بەاڵم دانتی قیستتی
 ١١ساڵە بۆ توێژێکی هەژاری جوتیاران کە نزیکەی  ٣٤لەسەدی جەمعەیەتتی دێهاتیتان پێکتدێنا ،کەمەر شتکێن بتوو
بە شێوییەک کە توانایی دانەوییان نەبوو .بەم جۆری زۆرێک لەوان ناچار بوون زیویەکانیان بە نرخێکی هەرزان بە
"دیریبەگەکانی پێشو"یان جوتیارانی دیوڵەمەند بفرۆشن و خۆیان بە ناچار بەدوای کتار و دیستتەبەر کردنتی بژیتوی
ژیاندا هەڵویدای شاران بن.
ڕیشاییەکانی ئاواییش کە نزیک بە  ٠٤لەسەدی هێزی ئینسانی دێهاتەکانیان پێکدێنا ،قەت لە چوارچێویی ئیجرای
بەرنامەکتتانی ئیستتالحاتی ئەرزیتتدا ،زیویتتان ویرنەگتترت ،بەم شتتێوییە ستتەرخوردی و نتتاڕازی لە ئەنجتتامی ئیستتالحاتی
دیوڵەتی ،ناچار لە قەراخ شاریکاندا نیشتەجێ بوون و لە حاڵێکدا کە لە النیکەمی خزمەتگتوازاری شتاری بێتبەش
بوون ،حەڵەبی ئاواکانیان بنیاد نا .بەم جۆری بەردیوام بە خێڵی حاشیە نشینانی شاری گەوریکان کە لەوپەڕی
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هەژاری و بێبەشیدا دیژیان و ڕژیمی شایان بە سەبەبکاری بادودۆخی فەالکەتباری خۆیان دیزانی ،زیاد دیبوو.
هەر لەم دیورییەدا و بەدوای پرۆسەی خستنە دیستوری کتاری متۆدێلی نتوێکردنەوی و ئیستالحاتی بتۆرژوایی لە الیەن
ڕژیمتتی شتتاوی ،زانکۆکتتانیش لە حاڵێکتتدا گەشتتەیان کتترد کە لە الیەکەوی ئاموزشتتی ئاکادیمیتتک و فەننتتی تێیانتتدا
لەئاستێکی نزمدا و خاوینی مودیریەتێکی ویها دواکەوتوانە بوو کە نەتوانێ واڵمدیریویی ئەو ئاوات و ئاسۆئ تازی
کراوانەدا لەبەردیم خێڵتی الوانتدا بێت و لە الیەکتی دیتکەوی بەهتۆی حتوزوری پۆلیستی ڕژیتم لە شتوێنە ئاموزشتی و
زانکۆییەکانتتدا هەمتتوو جتتۆری نتتاڕیزایەتیەک بە تونتتدی ستتەرکوت دیکتترا .لە کتتاریگەری ویرگتترتن لە ویهتتا فەزایەک،
خوێندکاران لە کاتی چوونیانەوی بۆ زانکۆ ناڕزای و شاکی بوون .بەم جۆری سەرکوتی توند ،زیوت کرانی ئتازادی ڕا
دیربڕین ،سانسۆڕی زۆر و قەدیغە بوونی هەموو چەشنە فەعالیەتێکی سیاستی لە نێتو زانکۆکتان و لە دیریوییانتدا،
روناکبیرانی ناڕازی بەریو هەڵوێس و کاردانەویی توند لە بەرانبەر ڕژیمدا پاڵپێوی دینا.
ئەگەرچی ژنان ئتازادیەکی کتۆمەاڵیەتی کەمیتان دیستتەبەر کردبتوو ،بەاڵم کتاریگەری ڕاستتەوخۆی ئیستاڵحات لەستەر
ژنان گەلێک محافزیکارانە و کەمڕینگ دیاربوو ،ڕژیمی شا لەم بتواریدا بتوێری تەواوی بتۆ بەریتن کتردنەویی ئاستتی
ئیسالحاتی قوڵ بۆنێو حەوزیی نفوزی مەزهەب و ئەو یاسایانەی سەرچاوییان شەریەعەتی ئیسالم بوو ،نەبتوو .بەم
شێوییە شا نەیتوانی لەنێو جەماویری ژنانی ئێرانیشدا لە ڕێگای ئیجترای ئیستالحاتی مەدینتیەوی ،پێگەیەکتی قتایم
بۆخۆی دیستەبەر بکات.
لەم دیورانەدا داهتتتتاتی نەوت  ٠بەرابەر ببتتتتوو .ئەم داهتتتتاتە زۆری خێرایتتتتی دا بە ئتتتتاهەنگی گەشتتتتەی مناستتتتباتی
ستتتەرمایەداری لە ئێتتتران بەاڵم لەگەڵیتتتدا مەیتتتدانی دا بە پەریستتتەندنی بوروکراستتتیەکی بتتتێ دیر و پەیتتتکەر کە بە
کرداریکتتتانی ،رۆژانە پەریی بە نتتتاڕیزایەتیە گشتتتتیەکان ئەدا .هەرویهتتتا پتتتێ بە پێتتتی زیتتتاد بتتتوونی داهتتتاتە زۆری
نەوتیەکتتان ،لە حاڵێکتتدا کە چتتاویڕوانیە ئتتابووری و کۆمەاڵیەتیەکتتانی خەڵکتتیش زیتتاتر دیبتتوو ،کەلێنتتی هەژاری و
سەرویت بەردیوام قوڵتر دیبۆوی.
داهاتە نەوتیەکان ئیمکانی دایە دیوڵەت کە کۆنترۆڵی بەشە کلیدیەکانی ئابووری واڵت بە دیستەوی بگرێ و خۆی
ببێتە گەوری ترین خاوینکار ،لەم دیورییەدا گەندیڵی ماڵیش لە دیزگای بروکراسی دیوڵەتیدا نیهادینە کرا.
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گەنتتدیڵی دیربتتاری شتتا پەریی ستتەند ،ستتەرمایەدارانی س تەربە زنجیتتریی هەزار فامیتتل کە دیورو بەریەکتتانی شتتا و
دیرباریان دیگرتوی ،هەموو دیرفەتەکانی پێویندیدار بە ڕقابەتی ئازادیان بۆ دیستەبەر کردنی قەراردادی بازرگانی
و پەیمانکاری و توجاڕی و ئابووریەکانیان لە چنگ بتاقی ڕیقیبەکتانی هتاو چینیتان دیرهێنتا .بەم جتۆری تتوێژێکی
سەرمایەداری ناڕازیش سەری هەڵتدا .لە ئاکتامی ئیستالحاتدا ،هەرویهتا چینێکتی دیوڵەمەنتدی مامناوینتد ،ئیمتیتاز
گهلێكی بەدیس هێنا و چینێکی مامناویندی بەرین کە لە حەسریتی ئەو جۆری ئیمتیزاتەدا دیستوتا و ناکتامی ختۆی
سەرچاویگرتوو لە هەاڵواردنی ڕژیمدا دیبینی ،سەری هەڵتدا .ئیستالحاتی ئەرزی لە ستاڵەکانی ستەریتادا نەبتوو بە
هتتۆی زیتتتاد بتتتوونی بەرهەمە کشتتتوکاڵیەکان ،لە ئاکامتتتدا پێداویستتتتی رۆژانەی ژیتتانی خەڵتتتک بەردیوام گرانتتتتر و
قەیرانێکی ئابووری چەند الیەنە بە شێویی گرانی ،داوێنگیری خەڵکی ئێران ببوو.
بەم جۆری دیبینتین کە ئیستالحاتی شتا نە تەنیتا کۆتتایی بە نتاکۆکیە کۆمەاڵیەتیەکتان نەهێنتا ،بەڵکتو لەئاستتێکی
بەرینتدا لە بتاقی بواریکتانی دیکەشتدا پەریی پێتدان .کۆمەڵگتای ئێتران لە هەمتان دییەی  ٠٤ی هەتتاویەوی ئاوستی
شۆڕشتێک بتوو کە دییتتتوانی پاشتماویکانی مناستباتی کتتۆنی دیریبەگتایەتی لە گشت ئاستتتە ئتابووری ،کتتۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگ تیەکەدا ئتتاویژو بکتتاتەوی .ئیستتالحاتی شتتا ئەو شۆڕشتتەی بتتۆ متتاوییەکی نەک زۆر دوور لە دیستتتوری کتتاری
کۆمەڵگتتای ئێتتران دیرهاویشت بەاڵم هاوکتتات بواریکتتانی ستتەرهەڵدانی بتتارودۆخێکی شۆڕشتتگێڕانەی دیتتکەی لە نتتاخی
خۆیدا پەرویردی کرد.
سەرچاوی :ماڵپەڕی پەیام  -ڕێکەوتی١٤ :ی فێبریوێری ٢٤١٨
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بهستینی كۆمهاڵیهتی شكڵگرتنی شۆڕشی٧٥٣١ی ئێران و هۆكارهكانی شكستهێنانی

(بهشی دووهەم)
له وتاری پێشووماندا باسمان له تتاوتوێ كردنتی بتواره سیاستی و كۆمهاڵیهتییتهكانی ستهرههڵدانی شۆڕشتی ١٣٣٢ی
ئێران كرد .له درێژهدا بارودۆخی نێونهتهوهیی و ئامانجتهكانی ئامریكتا لته ئێتران و شتێوازی دهخاڵتهتی ئتهوان لته
كاروباری ناوخۆی ئهم واڵته دهدهینه بهر با :
له قۆناغێكدا كه كۆمهڵگای ئێتران هتهنگاو بته هتهنگاو لته بتارودۆخێكی شۆڕشتگێڕانه نزیتك دهبتۆوه ،ستهرمایهدارى
ئیمپریالیستی ،به سهرۆكایهتى ویالیهته یهكگرتووهكانى ئهمریكا كه لهو پهڕى توانایى پیشهستازى و گهشتهكردنى
ئابووریدا بوو ،پێویستیهكی تهواوى به پهرهپێدانى بازاڕهكانى سهرمایه ههبوو .كێبركێی نێوان یهكیتهتى ستۆڤیهت
و ئامریكا تهوهرهی سیاسهتى نێودهوڵهتى بوو و به مهبهستى دهستبهسهرداگرتنى ههرێمهكانى نفووزى یهكتر ،شتهڕ
و پێكدادان و ملمالنێی فراوان له ناوچه جیاجیاكانى جیهاندا له ئارادا بوو .ئامریكا بۆ پێشگرتن له پهرهسهندنى
نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت له ناوچهكانى ژێر نفووزى خۆیدا ،پێویستى به دهوڵتهتانى ستهقامگیر بتوو .لته كۆتتایى
دهیهى ٢٤ی زایینیدا واڵتتى ئهفغانستتان ،دواى كودهتایتهكی ستهربازی كته لتهو واڵتتهدا روویتدا ،بتهكردهوه بتوو بته
ههرێمێكى ژێر نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت ،بهم بۆنهوه نیگهرانى له سهر ئێران بۆ ئهمریكا چووه قۆناغێكى زۆر
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گرینگهوه.
لتته وههتتا باروودۆخێكتتدا گتتهالنى ئێتتران ،بتته هیتتواى بهدستتتهێنانى ئتتازادى و بهشتتدار بتتوون لتته ژیتتانێكى باشتتتر و
مرۆڤانهتر ،دژ به رژیمى شا راپهڕین و شهپۆلهكانى شۆڕش له متاوهى ستاڵێكدا سهرتاستهرى ئێرانتى گرتتهوه و بته
درێژایتتی مانگتتهكانى وهرزى پتتاییزى ستتاڵى  ،١٣٣٢ناكارامتتهیى و الوازی رژیمتتى شتتا لتته دامركانتتدن و كتتتونترۆڵى
شهپۆلهكانى شوڕش بۆ ئامریكا ئاشكرا ببوو.
دواى تاوتوێكردن و ههڵسهنگاندنى راپۆرته رۆژانهكانى باڵوێزهكانى ئامریكا و بریتانیا (سولیوان و بارسونز) كته
له تارانهوه راستتهوخۆ چتاودێرى باروودۆخهكتهیان دهكترد ،دهوڵتهتى ئامریكتا گهیشتته ئتهو قهناعهتتهى كته چیتتر
بتتهرگریكردن لتته شتتا ستتوودبهخش نییتته و لهوانهیتته باروودۆخهكتته بتتهرهو ختتاڵێكى بێگهڕانتتهوه ببتتات و هتتهر وهك
ئهفغانستان ،ئێرانیش بكهوێته داوێنى یهكیهتى سۆڤیهتهوه.
لهم قۆناغهدا ،دهوڵهتى ئهمریكا باوهڕى بته توانتایى نهتتهوهخوازه لیبڕاڵتهكانى نتاو ئوپۆزستیۆنى رژیمتی شتا ،بتۆ
كتتتونترۆڵى بارودۆخهكتتته ،نتتتهبوو .ئتتتهمریكا و هاوپهیمانتتته رۆژئاواییتتتهكانى بتتته مهبهستتتتى پاراستتتتنى ئێتتتران و
دوورخستنهوهی مهترسى دهرچوونى ئێران لهو پشتیوانیه ئهمنییهى كه پێشتتر بته دهوری یهكیتهتى ستۆڤیهتدا كێشتا
بوویان ،پێویستیان به سهنگهر و ریزبهندییهكى تازه بوو.
دهوڵهتى ئامریكا زۆر له پێشترهوه ئاگادارى بوونى مادى و بیر و بۆچوونهكانى رهوتى ئیسالمى له ناو ئوپۆزسیۆنى
شا و توانایى و لێهاتوویى ئهو رهوته بۆ كردنیان به قهاڵى دژه كۆمۆنیستى بوو.
ههر ئهمهش بووه هۆى ئهوهیكه راوێژكاره ئهمریكاییهكانى شا و دهربتار بته بتهردهوامى هتانى بتدهن بتۆ گرتنهبتهرى
رێوشوێن و ههڵسووكهوتى نهرم ونیانتر له بهرامبهر رێبهرانى ئهم رهوتهدا و "شا"ش رێنماییهكانی ئتهوانى پتهێڕهو
دهكرد.
بۆ نموونه له حاڵێكدا كه كتێبتهكانى عتهلى شتهریعهتى بته هتهزاران نوستخه چتاپ و بته ئاشتكرا بتاڵو دهكرانتهوه و
ناوهندى فهرههنگى حوسهینیهى ئیرشاد له تاران به ئیمكاناتێكى فراوان و چاپخانهى پێشكهوتۆهوه له خزمهت
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ئهو و هاوفیكرهكانیدا بوو و ههروهها گۆڤارى مهكتهبى ئیسالم له شتارى قتۆم بته ئاشتكرا چتاپ و بتاڵو دهكرایتهوه،
چاالكوانتانی چتهپ تتهنها بته هتۆى خوێندنتهوهى نامیلكهیتهكی ماركسیستتییهوه دهبتوا ستااڵنێك حتهب

و زینتتدانیان

تهحهمول بكردبایه.
بتته درێتتژاى شتتهڕى ستتارد ،وهك ئتتهم ستتهردهمه دهوڵتتهتى ئامریكتتا وهك سیاستتهتێكى دهس ت نیشتتانكراو ،نتته تتتهنها
دهوڵهتتتهكانى هاوپتتهیمانى ختتۆى لتته رووختتان و ههرهستتهێنان دهپاراستت  ،بتتهڵكوو لتته هتتهمان حاڵتتدا دهیویستت
نیونیگایهكیشی به ئوپۆزیسیۆنى ئهو رژیمانهوه بێ و هاوپهیمانهكانى داهاتووى ختۆى ،لته ناویانتدا بدۆزێتتهوه و
دهس نیشانیان بكات.
چهندین بهڵگهى حاشاههڵنهگر به دهستهوهن كته دهریدهختهن ،ئامریكتا لته رێگتاى جۆراجتۆرهوه لته گتهڵ كۆمتهڵێك
كهستانى نتاو ئوپۆزیستیۆنى ئێرانتدا پهیوهنتتدى هتهبۆوه كته دواتتر لته حكومتتهتى نتوێی ئیستالمیدا پۆست و متتهقامى
گرینگیان وهرگرت .بۆ نموونه پاش چوونى خومهینى بۆ پاری  ،راستهوخۆ پهیوهندییان پێوه كرد و ههندێك قهرار
و بهڵێنیان له یهكتر وهرگرت.
جێگاى سهرنجه كه دهوڵهتى ئامریكا دواى رووخانى دهوڵهتى "زاهیرشا" له ئهفغانستان ،پێڕهوى هتهمان سیاستهتى
كرد و له گهڵ نتهیاره ئیستالمییهكانى كتابول پێوهنتدى هتهبوو .پتاره و چتهكى ئامریكتایى لته رێگتهى پاكستتانهوه،
بزووتنهوهی ئیسالمى ئهفغانستانى بههیز دهكرد و گهیاندییه دهسهاڵت.
سهبارهت به ئێترانیش گهیشتتبوونه ئتهو قهناعهتتهى كته رژیمێكتى ئیستالمى بتۆ ستهنگهرگرتن لته بهرامبتهر نفتووزى
یهكیتتهتى ستتۆڤیهتدا ،گتتهلێك پوتانستتێڵی بتتهرچتتاو و سهرنجڕاكێشتتى ههیتته .لتتهستتهردهمى شۆڕشتتى ستتاڵى  ٣٢دا بتته
بۆچوونى ئامریكا و دهوڵهتانى سهرمایهدارى رۆژئتاوا ،بهرژهوهندییته ئابوورییتهكان ،بته بتهراورد لهگتهڵ كتونترۆڵى
باروودۆخى سیاسى و مههاركردنى شهپۆلهكانى شۆڕش كه ئاكامهكانى پێشبینى نهدهكرا ،له پلهى دووهمدا بوو.
ههر چهند بهڵگهنامهگهلێك له دست دایته كته دهریدهختهن خومتهینى پتێش لته وهرگرتنتى دهستهاڵت ،ستهبارهت بته
درێژهپێدانى بێ كێشهى ههنارده كردنى نهوت بۆ رۆژئاوا ،بهڵێنى تهواوى به الیهنه رۆژئاواییهكان دابوو.
له وهها ههلومهرجێكدا ئهمریكا و هاوپهیمانه ئورووپایهكانى له كۆنفرانسى (گوادولۆپ)دا رژیمى شا و داهاتووی
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ئێرانیان تاوتوێ كرد( .كتارتێر ،ئێشتمی  ،كاالهتان ،ژیسكاردێستتن) ئتهوان لته الیهكتهوه بته كتۆى دهنتگ ئتهوهیان
پهستتند كتترد كتته چیتتتر پێویستت ناكتتات پشتتتگیرى رژیمتتى شتتا و دهربتتار بكتتهن و لتته الیتتهكى تتترهوه بڕیاریانتتدا
پێداویستییهكانى مههارى شۆڕش ،بۆ رهوتى ئیسالمى دابین بكهن .له راستیدا كۆنفرانستى" گوادولتۆپ" چارهنووستى
رژیمتى شتتاى دهستنیشتتان كترد و هتتهوڵ و چاالكییتتهكانى واڵتتته رۆژئاواییتهكانى بتتۆ دانتتانى خومتهینى لتته شتتوێنى شتتا
هاوئاههنگ كرد.
پاش ئهو بڕیار و رێكهوتنانته ،ئهرتتهش رایگهیانتد كته ،بێالیهنته و دهزگتاى راگهیانتدنى رۆژئتاوا لته بهرژهوهنتدى
رهوتى ئیسالمیدا كهوته كار و چاالكى .ئهوان لهو كاتهدا بته باشتى دهیتانزانى كته دهوڵتهتى "شتاپوورى بتهختییار"
توانتتایى كتتونترۆڵى شتتۆڕش و بتتهرگرى لتته بهرژهوهندییتتهكانى رۆژئتتاواى ،لتته بهرامبتتهر مهترستتى نفتتووزى یهكیتتهتى
سۆڤیهتدا نییه.
دهوڵهتى بتهختیار وهك دهرفتهتێك ستهیرى دهكترا تتا لته متاوهى دهستهاڵتدارى ئتهودا متهجالى ئتهوهیان هتهبێ كته
لهگتتهڵ رهوتتتى ئیستتالمیدا رێكبكتتهون .ئتتهوان نیگتتهرانى ئتتهوه بتتوون كتته موداخیلتتهى چتتاوهڕوان نتتهكراوى ئهرتتتهش
باروودۆخهكه خراپتر بكتات و ببێتته هتۆى ناستهقامگیرییهكى درێژخایتهن .لته روانگتهى ئهوانتهوه وههتا پێشتهادێك
سهرهتایهك بوو بۆ ئهوهى كه ئێران بكهوێته داوێنى یهكیتهتى ستۆڤیهتهوه .كته واتته ئتهو بۆچوونتهى كته ئامتانجى
ستتهردانهكهى ژنتتڕاڵ (هتتایزر) بتتۆ تتتاران ،بتته مهبهستتتتى وهرگرتنتتى پشتتتگیرى ئهرتتتهش بتتۆ دهوڵتتهتى بتتتهختیار
لێكدهداتهوه له راستییهوه دووره .راستییهكهى ئهوهیه كه (هتایزر) وهك ژنراڵێكتى ختاوهن ئتهزموون ،كته نفتووزێكى
زۆرى لتته نتتاو گتتهوره فهرمانتتدهكانى ئهرتهشتتى شتتادا هتتهبوو و لتته ههمانكاتتتدا سیاستتهتمهدارێكى لێهتتاتوو بتتوو ،بتته
مهبهستتتى پێشتتگرتن لتته هتتهر چهشتتنه كردهوهیتتهكی كودهتتتایى لتته الیتتهن ئهرتهشتتهوه و بتته ئامتتانجى ئامتتادهكردنى
بارودۆخهكه بۆ دهستهاڵتدارێتى خومتهینى رهوانتهى ئێتران كترا .ستهركردهكانى ئهرتتهش بهتتهواوتی گوێڕایتهڵى شتا
بوون و ههر ئهویش بهختیاری هێنابووه سهركار.
لهم رووهوه ئهرتهش هیچ كێشهیهكى لهگهڵ بهختیاردا نتهبوو و فتهرمانى پشتتگیرى لته بتهختیاری لته الیتهن شتاوه
پێگهیشتبوو .بهاڵم ئهمریكاییهكان باش دهیانزانى كه دهسهاڵتدارێتى بهختیار دهوام ناهێنێ  .كهواته پێویس بوو
ئهرتهش رێگهخۆشكهرى دهستهاڵتدارێتى ئیستالمییهكان بێت تتا ئتهوانیش بتتوانن بته وهرگرتنتى دهستهاڵتى سیاستى،
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شتتهپۆلهكانى شتتۆڕش كتتونتروڵ بكتتهن .ههڵبتتهت ئهمتته بهشتتێك لتته ستتتراتژییهكه بتتوو ،بهشتتێكى تتترى جێخستتتن و
داسهپاندنى خومهینى وهك ئاڵترناتیڤى رژێمى سهڵتهنهتى به سهر راى گشتى خهڵكى ئێراندا بوو.
خومهینى كه له سهرهتادا بڕیار بوو دواى دوورخستنهوهى لته عێتراق ،لته كویت یتان ستووریه نیشتتهجێ بێت  ،بته
وهرگرتنى راى راوێژكارهكانى ،بهرهو پاری

رێكهوت .پاش نیشتهجێ بوونى خومهینى له (نووفتل لۆشتاتۆ) ،دهزگتا

راگهیاندنهكانى رۆژئاوا بهگشتى و به تایبهتی بهشه فارسییهكانیان بۆ ئهو تهرخان كران .ئهمه لته حاڵێكتدا بتوو
كتته ئێمتتهى چتتهپ لتته نتتاوخۆى واڵت بتته كتتهمترین ئیمكاناتتتهوه راگهیاندننامتتهكانى خۆمتتان بتته (پتتولى كتتۆپى) بتتاڵو
دهكردهوه و له شوێنێكى ستنوورداردا باڵومتان دهكتردهوه .بتهاڵم هتهموو شتهوێك بهشتى فارستى رادیتۆى (بتى.بتى.ستى)
فهرمانهكانى خومهینى بۆ سهرتاسهرى ئێران دهگواستهوه و ههواڵى دهركهوتنى وێنهى ئیمتامى لتهناو مانگتدا دهكترد
بتته قتتوڕگى خهڵكتتدا .شۆڕشتتى ئێتتران لتته بتتهرهوپتتێش چتتوونى خۆیتتدا ههنتتدێك ستتهركهوتن و دهستتكهوتى گرینگیشتتى
بهدهستتتتهێنا .لهوانتتته دهتتتتوانین ئامتتتاژه بتتته پێكهتتتاتنی ئهنجومهنتتته جهماوهرییتتتهكان لتتته شتتتارهكان ،ئهنجومهنتتته
كرێكارییهكان له ناوهندهكانى وهبهرهێنان و دامهزراندنى دیموكراسیهتێكى راستهقینه لهخوارهوه لته بتوارى ئتازادى
رادهربڕین و هتد ...بكهین .ههروهها پێویسته پهسهندكردنى دهوڵهتى بهختیار له الیهن شتاوه ،ههڵوهشتاندنهوهى
ساواك و ههڵهاتنى شا له ئێران به دهسكهوتهكانى شۆڕش بزانین.
له روانگهیهكى ترهوه ،دوترێ كه مانگى بهفرانباری ١٣٣٢ ،كه مهترسى بهدیلێكى ئیسالمى بۆ شتۆڕش جیتدی بتۆوه
پێویس بوو له گتهڵ بتهختیاردا ستازش و رێكتهوتن بكرێت  .بتهاڵم پرستیار ئهمهیته كته چ هێزێتك توانتایى ئتهوهى
ههبوو كه سازشێكى وا ئهنجام بدات؟ له واقیعدا تێگهیشتن و لێهاتوویی پێویست بتۆ بتهرهوپێش بتردن و جێبتهجێ
كردنى گرینگییهكى لهمجۆره ،نه له الیهنه چهپه الئیكهكاندا ههبوو ،نه وهها هێزێكى واقیعتى و ختاوهن جتهماوهر
كه لهو كاتهدا بتوانێ ئااڵههڵگرى سازشێكى وهها بێ  ،له ئارادا بوو.
ستتهرهڕاى ئهمتته ،راپتتهڕینی ٢٢ی رێبهنتتدان و پێكدادانتته چهكدارییتتهكانى ئتتهو رۆژانتته ،لتتهو ههلومهرجتتهدا وهك دژه
رهوتێك خۆى نواند و له حاڵێكدا روویاندا كه خومهینى به بتهردهوامى جتهماوهرى لته رووداوى لتهو چهشتنه ،متهنع
دهكرد و ههاڵوههنگامهی الیهنگرهكانى له گوێى ههمواندا بوو كه دهیان گوت ئیمام هێشتا فهرمانى جیهادى نهداوه.
بهاڵم جتهماوهر ،كته لته رووى غتهریزهوه ههستتییان بته مهترستى دهست بته ستهر شۆڕشتدا گرتنتى (ههنتدێ الیتهن)
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دهكرد ،گوێیان نهدایه ئهو وتانه و بهم شێوه هێرش كردنه سهر ناوهنتدهكانى دهستهاڵت ،كته الیتهنگرانى خومتهینى
دیانویس به ستاغى دهستتى بته ستهردا بگترن ،دهستتیپێكرد .ئتهم رووداوه كته لوتكتهى شۆڕشتى  ٣٢بتوو ،متهوزووعى
سهركوتكردنى شۆڕشی له ساڵهكانى دواتردا ،دژوارتر كرد.
چونكه خهڵك چهكیان بهدهستهوه بوو و ههر ئهمهش بتوه هتۆى درێژبوونتهوهى متاوهى ستهركوتكردنى شتۆڕش .بتهاڵم
سهرئهنجام ،ئهركى سهركوتكردنى شۆڕش كه رژێمى شا نهیتوانیبوو ئهنجامى بدات كهوته ئهستۆى رژیمى ئیسالمى و
ئهم رژیمه له ساڵهكانى سهرهتاى دهیهى  ٦٤دا ئهو ئهركهى بهجێ هێنا.
سەرچاوی :ماڵپەڕی پەیام  -ڕێکەوتی١١ :ی فێبریوێری ٢٤١٨

بهستینی كۆمهاڵیهتی شكڵگرتنی شۆڕشی٧٥٣١ی ئێران و هۆكارهكانی شكستهێنانی

(بهشی سێهەم)
له دوو بهرنامهی پێشوودا باسی بهستێنی بابتهتی و كۆمهاڵیتهتی شتكڵگرتنی شۆڕشتی ستاڵی ١٣٣٢ی ئێرانمتان كترد.
ههروهها بارودۆخی سیاسی جیهانی ئهو سهردهم و دهوری زلهێزهكانی له گۆڕانكاری ئهو دهورهیهمان دهستنیشان كترد
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له درێژهی ئهو باسهدا دهچینه سهر ههڵسهنگاندنی بارودۆخێك كه بووه هۆی هاتنه سهر كاری رژیمتی ئیستالمی لته
ئێران.
له راستتیدا بتزاوى ئیستالمیش ،الیتهنێكی بتههێز بتوو لتهو ستهرههڵدانه جهماوهرییته .الیتهنێك كته بته پێچهوانتهى
الیهنهكانى تر ،ختاوهن رێبتهر بتوو ،دامتهزراوهكانى تایبتهت بته ختۆى هتهبوو ،ختاوهن بنتهماى فیكترى ختۆى بتوو و
بهدرێژایى سااڵنێكى زۆر وهك دهوڵهتێك له ناو دهوڵهتدا ،له كۆمهڵگاى ئێراندا ژیابوو.
ئهگهر چاوێك به سهر مێژووى یهك سهدساڵهى ئێراندا ،له شۆرشى مهشروتهوه بهم الوه بخشێنین ،دهبینین كه لته
سهدهى رابردوودا ،كۆمهڵگاى ئێران سێ گوڕانكارى بهرچاو و گرینگى سیاسى بهخۆوه دیوه.
ههر جارهو كۆمهڵگاى ئێران به سهر قۆناغێكى قهیراناویدا تێپهڕیوه و له ههر سێ جارهكهدا ،دۆسییهى دهسهاڵتى
سیاسى كراوهتهوه و چووتته ژێتر پرستیارهوه .هتهرجارهو ئیمكتانى گتۆڕانى دهستهاڵتى سیاستى ،بته پشت بهستتن بته
هیزى گهل هاتوهته ئاراوه ،بهاڵم ههرجارهو خهباتى گهل بۆ وهدهس هێنانى ئازادى و ژیانێكى باشتتر رووبتهرووى
شكس بۆتهوه.
بێگومان خوێندنهوهو و ههڵسهنگاندنى الیهنه كۆمهاڵیهتییهكان و ریزبهندى هێزه سیاسیهكان له ههر كام لهو ستێ
دهورهیهدا بۆ تێگهیشتنێكى بنهڕهتى له شوێنى راستهقینهى ئهم شك ستانه ،یارمهتیمان دهدات.
به درێژایى مێژووى ئهم سهدساڵه ،به تایبهت له دهسپێكى سێ دهورهى قتهیراناوى و ناستهقامگیرى ،واتته شۆڕشتى
مهشروتیهت  ١٢١١-١٢٨٣دهورهى پاش رووخانى دیكتاتورێتى بیس ساڵهى رهزاشا و شهڕى دووهمتى جیهتانى - ١٣٢٤
 ١٣٣٢و سهرئهنجام دهورهى شۆڕشى دژی سهڵتهنهتى  ١٣٦٣ -١٣٣٢سێ رهوتی كۆمهاڵیهتى و سیاسى شتان بته شتانى
ئهو حیزب و گرووپانهى ههڵگرى ئهو بۆچوونانه بوون ،بهرچاو دهكهون.
یهكهم رهوت كه به ههموو توانایهوه تینووى وهرگرتنى دهستهاڵت بتووه و ههیته ،رهوتتى سیاستى ت ئتایینى شتیعهیه.
ئهم رهوته بهردهوام به شێوهى دهوڵتهتێكى نتاو تارمتایى ،لته مێتژووى یتهك سهدستاڵهى ئتهم دواییانتهى كۆمتهڵگاى
ئێراندا بوونی ههبوه و بهشتێكى زۆر لته چۆنیتهتى كاروبتارى رۆژانتهى جتهماوهر لته الیتهن ئتهم دهوڵهتتهوه بتهڕێوه
براوه ،له كاروبارى پێوهندى دار به مهحكهمهوه بگره تا پێكهێنانى خێزان و تهاڵق و هیتر.
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به تایبهت دهسكهوتى ماڵى ئهم دهوڵهته له سهرچاوهى شوێنه وهقف كراوهكان ،لته دوكتان و ختانوو بتهرهوه بگتره
تتتا هتتهزاران پارچتته زهوى كش ت وكتتاڵى و تتتۆڕى كۆكردنتتهوهى وجوهتتاتى ئ تایینى لتته ختتوارهوه بتتۆ ستتهرهوه و ختتهرج
كردنیان له سهرهوه بۆ خوارهوه ،مهجال و دهرفهتى ئهوهى پێدرا بوو تا رێكخراوێكتى پتان و بتهرین و دهوڵهمهنتد،
له ژێر كونترۆڵى بێ هاوتاى مهرجهعییهتى شێعهدا پێك بهێنێ .
ههروهها ئهم رهوته خاوهن رێكخراوهكانی تایبهت به خۆی بوو كه له الیهن كهسانێكى بهناوبانگهوه رێبهرى دهكرا.
به تایبهت كه شهریعهتى ئیسالمى و ئهو تهفسیرانهى كه ئهم یتان ئتهو مهرجتهعى تهقلیتد لته شتهریعهت دهیكترد،
وهك پالتفورمێكى سیاسى ت كۆمهاڵیهتى رێك و پێك و ئامادهى پهیڕهوى كردن له بهردهستیاندا بوو.
پێوهندى ئهم رهوته له گهڵ دهسهاڵتى حاكمدا دوو رووى جیتاوازى ستۆز و نتهفرهتى بته ختۆوه دیتوه .بهشتێكى زۆرى
ئهم رهوته له دهسپێكى شۆڕشى مهشروتیهتدا ،به ناچار له شۆڕشدا بهشدارى كرد ،بهاڵم دواى ماوهیهكى كورت،
سهرهتا نتامۆیى ختۆى بتۆ ئامانجته ئازادیخوازییتهكانى شۆڕشتى مهشترووتیهت دهربتڕى و پتهناى بتۆ مهشتروعه بترد و
دواتر به تهواوهتى پشتى له ئامانجهكانى شۆڕش كرد.
له دهورهى شهڕى دووهمى جیهانیدا و له سهردهمى موسهدیقدا ،دیسان لته گۆڕهپتانى كۆمهاڵیتهتى و سیاستى ئێرانتدا
چاومان به بوونى ئهم رهوته دهكهوێتهوه .ههر چهند لهم دهورهدا ئهم رهوتته لته پتهراوێزدا بتوو ،بتهاڵم لته ئاست
توانایى خۆیدا زیانى گهیانده بزووتنهوهی دیموكراسیخوازى ئێران.
ههر ئهم رهوته بوو كه له سهردهمى شۆڕشى ( ٣٢دهورهى سێههم) به سهرههڵدانى شهپۆلهكانى شۆڕش ،جواڵیهوه و
له كۆتاییدا بته زاڵ بتوون بته ستهر رهوتتهكانى تتردا و دواى كتۆنترۆل و ستهركوت كردنتى شتۆڕش ،دهستتى بته ستهر
دهسهاڵتدا گرت.
رهوتی دووهم ت رهوتى ناسیونالیس ت لیبراڵى الیهنگرى رۆژئاوایه.
سهرههڵدان و گهشتهكردنى ئتهم رهوتته ،پێوهنتدى بته دهركتهوتنى تتهدریجی موناستیباتى ستهرمایهدارى لته ئێرانتدا
ههیتته و دهگهرێتتتهوه بتتۆ ستتاڵهكانى ستتهرهتاى ستتهدهى بیستتتهم .رێبتتهران و تێئۆریستتیهنهكانى ئتتهم رهوتتتهبوون كتته
فهرههنگى مودێڕنى سهردهمى خۆیان له ئورووپاوه گواستهوه بۆ ئێران.
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بوونى كۆمهاڵیهتى ئهم رهوته له شۆڕشى مهشروتیهتدا بهرچاو دهكهوێ  .ئهم رهوته لته دوایتین ستاڵهكانى دهورهى
دووهمدا ( ١٣٣٢ت  )١٣٢٤له سیمای دهوڵهتى موسهدیقدا ئااڵهتهڵگرى خۆمتاڵى كردنتى نتهوت و ستهربتهخۆیى سیاستى
ئێران بوو.

ئهم رهوته له دهورهى شۆڕشى ٣٢دا له بهرامبهر رهوتى ئایینى دا چۆكیدا و سهرى بۆ دانهواند.
دهبێ ناكارامهیى و هۆكارى بێ توانایى رهوتى ناسیونالیس ت لیبراڵ له نواندنى رۆڵى سیاسى كاریگهر لته شۆرشتى
٣٢دا ،له پێگهى چینایهتى ئهم رهوتهدا بدۆزینهوه .چاكسازییهكانى شا بنهماى كۆمهاڵیتهتى گهشتهى ئتهم رهوتتهى
الواز كردبوو .ئهمانه به درێژایى دهورهى حكومهتى شا تهنها رۆڵى رهخنهگرێكى بتێ ئتازارى (ئۆلیتا حتهزرهت) یتان
نواندبوو .بهشێك لهم رهوته كه له ناو ئوپۆزسیونى شادا جێیان گرتبوو ،توانایى وروژاندنى جهماوهرى نهبوو .بهم
هۆیهوه توانایى خهڵك ههڵخهڵهتاندنى به بهراورد له گهڵ رهوتى ئیسالمیدا سنووردار بوو.
له دهورهى شۆڕشى ٣٢دا هاوپهیمانه دواین رۆژهكانى رهوتى ناسیونالیس ت لیبراڵی الیهنگرى رۆژئتاوا باوهڕیتان بته
توانایى ئهو رهوته بۆ كونترۆڵى شهپۆلهكانى شۆڕش نهمابوو .ئهمهش بوه هۆى ئهوه كه ئتهم رهوتته لته وهرگرتنتى
پشتگیرى رۆژئاوا له بهرامبهر رهوتى ئیسالمیدا ،پلهى دووهم وهربگرێ  .لهم دهورهدا ئهم رهوته هتیچ شانستێكى بتۆ
وه دهس ت هێنتتانى دهستتهاڵت ،بتته هتتۆى پێگتتهى شۆڕشتتگێڕیهوه نتتهبوو و تتتهنها لتته حاڵهتێكتتدا دهیتتتوانى دهستتهاڵت
وهربگرێ كه هێزێكى دهرهكى پاڵپشتى لێبكات .ئهو حاڵهتته ههنووكتهش هتهر لته ئارادایته و هتهر ئهمتهش بوهتته
هۆی ئهوه كه پاشماوهكانى ئهو رهوته بۆ وهدهس هێنانى دهستهاڵت چتاوهڕوانی هێرشتى ستهربازى ئتهمریكا بتۆ ستهر
ئێران بن.
رهوتى سێههم ،رهوتى چهپ و سۆسیالیسته .رابردووى مێژوویى ئهم رهوته له ئێراندا دهگهڕێتتهوه بتۆ ستهردهمانێك
كه كرێكارانى ئازهربایجان و پارێزگاكانى بتاكوورى ئێتران ،بته مهبهستتى كتاركردن لته كێڵگته نهوتییتهكانى بتاكۆدا
روویان دهكرده ئهو ههرێمه .ئهو كرێكارانه لهوێ له گهڵ هزرى شۆڕشگێرانه و چینایهتى سۆسیال ت دیموكراتیك دا
ئاشنا بوون .شۆڕشى  ١١٤٣رووسیا رۆڵێكى گرینگى ههبوو لته چانتدنى تتۆوى ئاگابوونتهوهى چینایتهتى لته نتاو ئتهو
كرێكاره كۆچ كردوانهى كه له كێڵگهكانى نهوتى باكۆدا كاریان دهكرد.
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ئتتهم رهوتتته كتته لتته دهورهى شۆرشتتى مهشتتروتیهتدا ،هاوپتتهیمانى جیتتدى رهوتتتى لیبتتراڵ و نهتتتهوهخواز بتتوو ،بتته
پێكهێنانى حیزبى (ئیجتماعیون ت عامیون) و دواتر تهشكیلى یهكهمین حیزبى كۆمۆنیستتى ئێتران لته ستاڵى 9911ى
ههتاویدا ،پێى نایه ناو گۆڕهپانى خهباتى سیاسى و له ساڵهكانى دواتردا وێتڕای گشت ئتهو كۆست و تهگهرانتهى
كه له سهر ڕێگهیدا دركهوتن ،بوو به یهكێك له ڕهوته بهشداره گرینگهكانى گۆڕهپانى تێكۆشانى سیاسى ئێران.
ئهم رهوته كه بۆ ماوهى دهیان ساڵ بهسهر فهزاى فیكرى ،سیاسى و فهرهتهنگى رۆشتنبیرانى كۆمتهڵگاى ئێرانتدا زاڵ
بتتوو ،ستتهرهراى ئتتهوهى كتته بتته هتتۆى گرێتتدراوى حیزبتتى تتتودهوه بتته سیاستتهتى دهرهوهى یهكیتتهتى ستتۆڤیهت ،زیتتانى
بهرچاوى بهردهكهوت ،بهاڵم بهردهوام بتوو لته گێڕانتى رۆڵتى ختۆى لته گۆڕهپتانى تێكۆشتانى سیاستى و كۆمهاڵیتهتى
ئێراندا.
ئهم رهوته له دهورهى شۆڕشى ٣٢دا بته هتۆى نتاكۆكى فیكترى و باڵبتاڵێنى سیاستى و تهشتكیالتییهوه ،نتهیتوانى بته
پێى قورسایى خۆى لتهو هتهل ومهرجته لتهباره كۆمهاڵیهتییته كتهڵك وهربگرێت و هاوستهنگێكى بتاش لته نتاو هێتزه
سیاستییهكاندا پێتتك بهێنێت  ،كتته لته بهرژهوهنتتدى خۆیتتدا بێت  .هتهر ئهمتتهش بتتوه هتتۆى ئتهوه كتته دواتتتر لتته الیتتهن
دسهاڵتى دواكهوتوخوازى حاكمهوه سهركوت بكرێ .
هۆكارى شكستى ئهم رهوته الوازبوونى پێگهى كۆمهاڵیهتى نهبوو ،چۆنكه چینى كرێكار له شۆڕشى ٣٢دا به مانگرتن
و بهشدارى ههمهالیهنهى خۆى له شۆڕشدا پشتى رژێمى شاى شكاندبوو.

شكستى رهوتى چهپ پێش له ههموو شتێك ئاكامی سهركوتكردنه دڕندانهكانى دواى شۆڕش بوو.
بهم شێوه دهبینین كه كۆمهڵگاى ئێران به درێژایى ئهم یهك سهد ساڵه ،لهالیهكهوه گۆڕهپانی كێشمهكێشی ئهم سێ
رهوته له ههمبتهر یتهكتر ولته الیتهكی تترهوه دژایتهتی كردنیتان لهگتهڵ دهستهاڵتی زاڵ بتۆ وهدهستهێنانی دهستهاڵتی
سیاسی لهناو جهرگهی قهیرانه سیاسیهكاندا بووه .ئهم رژێمه له ئاكتامى هاوستهنگى هێتزه جیهانییتهكانى دهورانتى
شهڕى سارددا و له باروودۆخێكدا كه رێكخراوه جهماوهرییته كرێكارییتهكان بوونیتان نتهبوو و رهوتتى چتهپ بته هتۆى
هۆكارگهلێكى الوازهوه ،نهیتوانیبوو خۆى رێكبخات و ریزهكانى خۆى پتهوبكات ،به سهر كۆمهڵگاى ئێراندا داسهپا.

46

 ٠٤ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران
گهالنى ئێران به شتێوهیهكى خۆڕستك و لته باروودۆخێكتدا كته پێشتتر ئاماژهمتان پێكترد ،دژ بته رژێمتى شتا راپتهڕى
بوون .بهاڵم هێشتا رێبهرایهتێكى شۆڕشگێڕى پێشكهوتنخواز بۆ رێنمایى ئهم بزووتنهوه پێكنههاتبوو .ئاشكرایه كه
له وههتا باروودۆخێكتدا جتهماوهرى راپتهڕیو ناگهرێنتهوه بتۆ ماڵتهكانیان ،بتهڵكوو بته پشت بهستتن بته یهكتهمین و
بهردهس ترین بهدیل درێژه به بزووتنهوهكهیان دهدهن .ههڵبهت ئتهوه خومتهینى بتوو كته زووتتر لتهوانى تتر وههتا
بهدیلێكى خسته بهردهم جهماوهر .ئامانجى چاوهڕوانكراوی خومهینی واتته رووختانى شتا دابتین ببتوو .كهواتته دهبتوا
ئاگرى شۆڕش دابمركێ  .بتهاڵم ئهمتهش پێویستتى بته بهرنامتهى تایبتهت بتوو .خومتهینى بته زیرهكییتهكى تایبتهت،
ستراتیژى خۆى بۆ ئهم مهبهسته خستهگهر و ههنگاو به ههنگاو بته كتارى هێنتا .ختهڵك فریتودانى خومتهینى و بته
نهێنى هێشتنهوهى راستى ئامانجهكانى له راى گشتتى كۆمتهڵگا ،متهجال و دهرفتهتى ئتهوهى پێبهخشتى كته ختۆى بتۆ
ستتهركوت كردنتتى نیهتتایى شتتۆڕش ئامتتاده بكتتات .رۆڵتتى خومتتهینى لتته شكس ت هێنتتانى شۆڕشتتى ئێرانتتدا زۆر گرینگتته.
خومهینى له رۆژانێكدا كه شۆڕشتى ئێتران ختاوهن هتیچ ئستتراتژییهكى روون نتهبوو ،ئامتانجێكى روون و دیتاریكراوى
خسته بهردهم جهماوهر و بێ چوون و چرا درێژهى پێدا ،ئهویش (رۆیشتنى شاو هیچى تر) بوو .خومهینى بته پشت
بهستن به پێگهى تایبهتى خۆى وهك مهرجهعێكى تهقلید و چاالكێكى سیاسى شتیعه و هتهروهها بته هتۆى دژایتهتى
كردنى شا له رابردوودا و ئهو نفووزهى كه به هۆى بیرۆكه دژی رۆژئاواییهكانیهوه له نتاو توێژێتك لته رۆشتنبیرانى
كۆمهڵگاى ئێراندا به دهستى هێنتابوو ،لته شتوێنى ئتهو كهستهدا وهستتا كته لته دهورهى شۆڕشتى 57دا و لته هتهل و
مهرجێكدا كه هیچ ئاڵترناتیڤێكى تر بوونى نهبوو ،توانى ئامانجێكى جیگای وهدیهتاتن بخاتته بتهرچاوى جتهماوهر.
بتتهم شتتێوه خومتتهینى وهك ستتتراتژیكێكى دژه شتتۆڕش ،دهرفتتهتی ئتتهوهى بهدهستتتهێنا تتتا بتته بتتهردهوامى گتتورزى ختتۆى
ئاراستهى شۆڕشى تتازه ستهرههڵداوى ئێتران بكتات و ئامانجێتك كته توانتای بتهدیهێنانی رهخستاربوو ،بته كۆمتهاڵنی
خهڵكی راپهڕیو نیشان بدات.
سەرچاوی :ماڵپەڕی پەیام  -ڕێکەوتی١٢ :ی فێبریوێری ٢٤١٨
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بهستینی كۆمهاڵیهتی شكڵگرتنی شۆڕشی٧٥٣١ی ئێران و هۆكارهكانی شكستهێنانی

(بهشی چواریم و کۆتایی)
له بهرنامه کانی پشوودا باسی بهستێنی بابهتی و كۆمهاڵیهتی شكڵگرتنی شۆڕشتی ١٣٣٢ی ئێرانمتان كترد .هتهروهها
بارودۆخی سیاسی جیهانی ئهو سهردهمه و رۆڵ و نهقشی زلهێزهكان له گۆڕانكاری ئهو دهورهیهمان دهستنیشان كترد.
پاشان چوينه سهر ههڵسهنگاندنی بارودۆخێك كه بووه هۆی هاتنه سهركاری رژیمی ئیستالمی لته ئێتران .لته بهشتی
چوارهم و كۆتاییدا باسی ئهوه دهکهین كه چۆن و بته چ هۆكارگتهلێك دژه شۆڕشتی ئیستالمی بهستهر شۆڕشتی ئێرانتدا
زاڵ بتتوو و لتته چ قۆناغێكتتدا دهتتتوانین بڵێتتین شۆڕشتتی ئێ تران بهتتتهواوهتی تێكشتتكا .دهوری رۆشتتنبیران و رێكختتراوه
سیاسییهكان دژ به رژیمی شا كه سهریان بۆ رژیمی ئیسالمی دانهواند ،چی بوو؟
فریوکاری خومهینى و شاردنهوهی ئامانجهكانى له راى گشتى كۆمهڵگا ،مهجال و دهرفهتى ئهوهى پێبهخشى كه خۆى
بۆ سهركوت كردنتى نتههایی شتۆڕش ئامتاده بكتات .ستازكردنى چهنتدین بهرنامته و رووداوى درۆینته و بتێ بنتهما بته
مهبهستى سهرقاڵكردن و وروژانتدنى ههستتى جتهماوهر ،كته نموونتهى ههرهبتهرچاویان ،داگیتر كردنتى باڵوێزخانتهى
ئامریكتتا لتته تتتاران و بتته بارمتتته گرتنتتى  ٠٠٠رۆژهى دیپلۆماتتتهكان و وتنتتهوهى دروشتتمى دژی ئامریكتتایى ،كتته بتته
مهبهستتتى ئامتتادهكردنى جهوهكتته بتتۆ ستتهركوتكردنى دڕندانتتهى تێكۆشتتهرانى واقیعتتى دژه ئیمپریالیست دارێتتژرا بتتوو،
شتتانۆی پاڵپشتتتى موستتتهزعهفان و پش ت كتتردن لتته متتاڵى دونیتتا ،دروس ت كردنتتى وههتتم ستتهبارهت بتته دابهشتتكردنى
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دادوهرانهى سهروهت و سامان الى جهماوهرى ههژار ،پێشوازى كردن له شتهڕى ئێتران و عێتراق بته مهبهستتى ئامتاده
راِگرتنتى كۆمتتهڵگا و ههوڵتتدانى بتهردهوام بتتۆ هێتترش كردنته ستتهر زانستتتگاكان و داخستتنیان بتته بیتتانووى شۆڕشتتى
فهرههنگى ،نموونهگتهلێكن لتهو ختهڵك خهڵهتاندنانتهى خومتهینى كته بته ئامتانجى ستتراتیژی دامركانتدنى ئتاگرى
شۆڕش بهڕێوه دهبران .بهم شێوهیه خومهینى وهك ستراتیژیستێكی دژه شۆڕش ،دهرفتهتی ئتهوهى بهدهستتهێنا تتا بته
بهردهوامى گورزى خۆى ئاراستهى شۆڕشى تازه سهرههڵدراوى ئێران بكات .كۆمارى ئیسالمى شۆڕشى ئێرانى لته گشت
بواره كۆمهاڵیهتییهكاندا تووشى شكس كرد .له بزووتنهوهى كرێكارانهوه بگره تا بزووتنهوهى ژنتان و خوێنتدكاران
و بزووتنهوهى كوردستان ،واته گش ئهو بزووتنهوانهى كه له رووخاندنى رژیمى شادا رۆڵى سهرهكییان بتوو ،یتهك
له دواى یهك كهوتنه بهر هێرشى بهرنامهبۆداڕێژراو و دڕندانهى رژیمى تازه بهدهسهاڵت گهیشتووی ئیسالمى .تهنها
له گۆڕهپانى بزووتنهوهى كوردستاندا بوو كه خۆڕاگرى ،درێژخایهن بوو و تا ئێستاش ههر درێژهى ههیه.
كۆمتتهڵگاى ئێتتران تتتا ستتاڵهكانى ستتهرهتاى دهیتتهى شهس ت  ،هتتهر لتته جتتۆش و خرۆشتتدا بتتوو و شتتۆڕش بتته شتتێوهى
بهربهرهكانێى ههمهالیهنه له دژایهتى كردنى شۆڕشى ئیسالمیدا خۆى دهنواند.
بهاڵم ،رژیمى ئیسالمى چۆن توانى شۆڕش سهركوت بكات؟ هۆكارهكانى ئهم رووداوه له ههڵهكانى رۆشنبیران و هێزه
سیاستتییهكان تێپتتهڕ دهبێت و پێوهنتتدى بتته گتتۆڕانى هاوستتهنگى هێتتزى شتتۆڕش و نتتهیارانى شتتۆڕش ،پتتاش راپتتهڕینى
رێبهندانی  ٣٢وه ههیته .لته ستهرلهبهیانى ٢٢ى بههمتهن بتهم الوه ،لته الیهكتهوه رهوتتى ئیستالمى ریزهكتانى ختۆى
رێكخس و پتهوترى كرد و به خێرایى ئهو دامودهزگا دهوڵهتییانهی كه له الیهن راپهڕینهوه زیانییان پێگهیشتبوو
ساخ و نوێژنی كردهوه و گهشهى پێدان و ئامادهتر و رێك و پێك تر له رژیمتى شتا دژ بته شتۆڕش بتهكارى هێنتان.
لتته الیتتهكى تتترهوه پهرهستتهندنى شتتۆڕش لتته بتتوارى كۆمهاڵیهتییتتدا بتتهرهو الواز بوونتتهوه دهچتتوو" .حیتتزب" یتتان
"بهرهیهكى" بههێزى سۆسیالیستى و جهماوهرى لته گۆڕهپتانى سیاستى ئێرانتدا نتهبوو .رێكخراوهیتهكى سهرتاستهرى و
گشتتتگیرى كرێكتتارى نتتهبوو .الیتتهنى راستتتى هێتتزه سیاستتییهكان ،واتتته بتتورژوازى لیبتتراڵ ،ستتهاڵحییهتى مێژوویتتى،
كۆمهاڵیهتى و سیاسى پێویستى بۆ بوون به بهدیلێك له بهرانبهر رهوتى ئیسالمیدا ،تێدا نهمابوو.
بێگومان نكۆڵى له ههڵهكانى رۆشنبیران و هێزه سیاسییهكان ناكرێ و پێویستته لته شتوێنى خۆیتدا پێداچوونتهوهى
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زۆرترى بۆ بكرێ  .ئهوهى كه حیزبى تووده و ستازمانى ئهكستهرییهت بتوون بته ماستتاوچى كۆمتارى ئیستالمى و بتهم
بۆنهوه له مێژووى سیاسى ئێراندا بهدناوى ههتاههتاییان بۆ خۆیان تۆمتار كترد .ئهوهیكته حیزبتى رهنجبتهران وهك
رێبتتهرانى نهتتتهوهیى و دژهئیمپریتتالیزم ستتهیرى خومتتهینى و "بتتهنی ستتهدر"ى دهكتترد و تتتا ئێستتتاش گتتورزى درهنتتگ
تێگهیشتنى خۆى بهردهكهوێ  .ئهوهیكه لیبراڵهكانى بهرهى نهتهوهیى واته (جبههملى) به پاشتماوهخۆرى حكومتهتى
ئیسالمى ،به وتهى مێهدى بازرگان به (ژیانى الوازى خائینانه) رازى بوون و بهرهومهرگى سیاسى خۆیان ههنگاویان
هتتهڵگرت .ههڵبتتهت بهداختتهوه گش ت ئهمانتته دیاردهگتتهلێكى واقیعتتى بتتوون و لتته ئاستتتى خۆیانتتدا زهرهر و زیانیتتان
ئاراستهى شۆڕشى ئێران كرد .بهاڵم به تهئكید نابێ هۆكاره بنهڕهتییهكانى شكس هێنانى شۆڕشى ئێران لته كتردار
و وتارى ئهم هێز و رۆشنبیرانهدا ببینین .چونكه بۆچوونه دواكهوتوانهكانى جتهاللی ئتالى ئهحمتهد و شتهریعهتى و
كهسانى وهك ئهوان ،پێشتر ئهركى خۆیان بۆ رازاندنهوهى سیاسهتى خومهینى و رهوته ئیسالمییهكهى ،به باشترین
شتتێوه ئتتهنجام دابتتوو .كتتارى ستتهركوت كتتردن و پاشهكشتته پێكردنتتى شتتۆڕش ،لتتهم قستتانه ترازابتتوو .دهزگتتاى تتتازهى
سهركوت ،وهڕێكهوتبوو و گهیشتبووه قۆناغێك كه تهنانهت مهجالى ههڵهكردنیشى به رۆشنبیرهكان نتهدهدا .رژیمتى
ئیستتتالمى نهتتتتهنیا هێتتتز و ههڵستتتووڕاوانی سیاستتتى بتتتهڵكوو بتتته تتتتهواوهتى ،بتتتوونى بزووتنتتتهوه پێشتتتكهوتنخوازه
كۆمهاڵیهتییهكانى كردبۆوه ئامانج .به ناوى (نێعمهتى ئیالهى)یهوه به مهبهستى میلیتاریزه كردنى كۆمهڵگاى ئێران
پێشتتوازى لتته شتتهڕى عێتتراق كتترد .نهتتتهنیا ئهنجومهنتته كرێكارییتتهكانى لتتهناو بتترد ،بتتهڵكوو كارگتتهكانى داخس ت و
كرێكارهكانى رهوانهى گۆڕهپانى شهڕ كترد .لته ئیستفههتان و بهنتدهر ئتهنزهلى و تتاران و شتوێنهكانى تتر ،كرێكتاره
بێكتتاره ناڕازییتتهكانیان دایتته بتتهر دهستتتڕێژی گوللتته .نهتتتهنیا نوێنهرایتتهتى هێتتزه سیاستتیهكانیان لتته زانستتتگهكان
كۆكردهوه ،بهڵكوو زانستگهكانیان داخس و ئهساسى بزووتنهوهی خوێندكارییان سڕییهوه .هێرشى سهربازییان كرده
ستتهر كوردستتتان و توركمتتهن ستتهحرا و لتته ناوچتتهكانى تتتر بتته هتتهزاران كهستتیان لتته شتتهقامهكان دهستبهستتهر و لتته
زیندانهكاندا ئهشكهنجه و ئێعدامیان كردن .لهو باروودۆختهدا ،تهنانتهت ئهگتهر ئتهو هێتزه سیاستیه نهیارانتهى كته
هێرشیان كرابووه سهر ،عهقڵیهتى ئهوهیان تێدا بوایه كه پاشهكشهیهكى تێگهیشتووانه ئهنجام بتدهن ،دهیتانتوانى
رێتتژهى لتتهناوچوونى هێزهكانیتتان كتتهمتر بكهنتتهوه .بتتهاڵم بهداختتهوه لتته توانتتایى شتتیكردنهوه و تێگهیشتتتن لتتهو
گۆڕانكارییهى كه له ئارادا بوو بێبههره بوون .ئهمه له حاڵێكدا بوو كه (شۆڕش) رێگهى شكستى دهپێتوا و لته ژێتر
گورزى بهردهوامى (دژه شۆرشى ئیسالمى) دا دوایین ههناستهكانى دهكێشتا .زۆربتهى ئتهو كهستانهى كته نهیاندهویست
باوهڕ به شكس هێنانى شۆڕش بكهن ،لهو رۆژانهدا بتهو پتهڕى نائۆمیدییتهوه ستهریان لته بتهرد دهكوتتا و ئتهمڕۆش
وێڕاى سهرزهنشتى ڕابردووى خۆیان ،به بێ ئینسافییهوه ههڵهكانیان دهخهنته ئهستتۆى گشت كۆمتهڵگا و تتۆوی بتێ
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ئۆمێدى سهبارهت به شۆڕشى داهتاتوو لته مێشتكى خهڵكتدا دهچێتنن .كهواتته نتابێ رووداوگتهلێكى ئهوهنتده گتهوره و
ههمهالیهنه تا ئاستى ههڵه بچووكهكانى ئهم و ئهو دابهزێنین .بتا واڵمتى ئتهم پرستیاره كته بتۆچى ئیستالمگهراکان
توانیان شكس به شۆڕشی  ١٣٣٢بهێنن ،بهم شێوهیه كورت بكهینهوه :چونكه توانتایى متادى و رێكخستتنى تتهواویان
بۆ تێكشكاندنى شۆڕش بهدهس هێنابوو و بهو پهڕى بێڕهحمییهوه بهكاریان هێنا.
سەرچاوی :ماڵپەڕی پەیام  -ڕێکەوتی١٣ :ی فێبریوێری ٢٤١٨

دهوری ئامریکا له به دهسەاڵت گهیاندنی رهوتی ئیسالمی له ئیران

لتته کاتیکتتدا كتته كۆمتتهڵگای ئێتتران هتتهنگاو بتته هتتهنگاو لتته بتتارودۆخێكی شۆڕشتتگێڕانه نزیتتك دهبتتۆوه ،ستتهرمایهدارى
ئیمپریالیستی ،به سهرۆكایهتى ویالیهته یهكگرتوهكانى ئهمریكا كه لهو پتهڕى توانتایى پیشهستازى و گهشتهكردنى
ئابووریدا بوو ،پێویستیهكی تهواوى به پهرهپێدانى بازاڕهكانى سهرمایه ههبوو .كێبركێی نێوان یهكیتهتى ستۆڤیهت
و ئامریكا تهوهرهی سیاسهتى نێودهوڵهتى بوو و به مهبهستى دهستبهسهرداگرتنى ههرێمهكانى نفووزى یهكتر ،شتهڕ
و پێكدادان و ملمالنێی فراوان له ناوچه جیاجیاكانى جیهاندا له ئارادا بوو .ئامریكا بۆ پێشگرتن له پهرهسهندنى
نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت له ناوچهكانى ژێر نفووزى خۆیدا ،پێویستى به دهوڵهتانى سهقامگیر بوو.
له كۆتایى دهیهى ٢٤ی زایینیدا واڵتى ئهفغانستان ،دواى كودهتایهكی سهربازی كه لهو واڵتتهدا روویتدا ،بتهكردهوه
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بوو به ههرێمێكى ژێر نفووزى یهكیهتى سۆڤیهت ،بهم بۆنهوه نیگهرانى له سهر ئێران بۆ ئهمریكا چتووه قۆنتاغێكى
زۆر گرینگهوه .له وهها باروودۆخێكدا گهالنى ئێران ،به هیتواى بهدستتهێنانى ئتازادى و بهشتدار بتوون لته ژیتانێكى
باشتتتر و مرۆڤانتتهتر ،دژ بتته رژیمتتى شتتا راپتتهڕین و شتتهپۆلهكانى شتتۆڕش لتته متتاوهى ستتاڵێكدا سهرتاستتهرى ئێرانتتى
گرتهوه و به درێژایی مانگهكانى وهرزى پتاییزى ستاڵى  ،١٣٣٢ناكارامتهیى و الوازی رژیمتى شتا لته دامركاندنتهوه و
كونترۆڵى شهپۆلهكانى شوڕش بۆ ئامریكا ئاشكرا ببوو.
دواى تاوتوێكردن و ههڵسهنگاندنى راپۆرته رۆژانهكانى باڵوێزهكانى ئامریكا و بریتانیا (سولیوان و بارسونز) كته
له تارانهوه راستتهوخۆ چتاودێرى باروودۆخهكتهیان دهكترد ،دهوڵتهتى ئامریكتا گهیشتته ئتهو قهناعهتتهى كته چیتتر
بتتهرگریكردن لتته شتتا ستتوودبهخش نییتته و لهوانهیتته باروودۆخهكتته بتتهرهو ختتاڵێكى بێگهڕانتتهوه ببتتات و هتتهر وهك
ئهفغانستان ،ئێرانیش بكهوێته داوێنى یهكیهتى سۆڤیهتهوه.
لهم قۆناغهدا ،دهوڵهتى ئهمریكا باوهڕى بته توانتایى نهتتهوهخوازه لیبڕاڵتهكانى نتاو ئوپۆزستیۆنى رژیمتى شتا ،بتۆ
كونترۆڵى بارودۆخهكه ،نهبوو.
ئهمریكا و هاوپهیمانه رۆژئاواییهكانى به مهبهستى پاراستنى ئێران و دورخستنهوهی مهترسى دهرچوونى ئێران لهو
پشتتتوێنه ئهمنییهتییتتهی كتته پێشتتتر بتته دهوری یهكیتتتهتى ستتۆڤیهتدا كێشتتا بوویتتان ،پێویستتتیان بتته ستتتهنگهر و
ریزبهندییهكى تازه بتوو .دهوڵتهتى ئامریكتا زۆر لته پێشتترهوه ئاگتادارى بتوونى متاددى و بیروبۆچوونتهكانى رهوتتى
ئیسالمى له ناو ئوپۆزسیۆنى شا و توانایى و لێهاتوویى ئهو رهوته بۆ كردنی به قهاڵى دژه كۆمۆنیستى بوو.
ههر ئهمهش بووه هۆى ئهوهیكه راوێژكاره ئهمریكاییهكانى شا و دهربار به بهردهوامى هانى بتدهن بتۆ گرتنته بتهرى
رێوشوێن و ههڵسووكهوتى نهرم ونیانتر بهرامبهر به رێبهرانى ئهم رهوتته و "شتا"ش رێنماییتهكانی ئتهوانى پتهێڕهو
دهكرد .بۆ نموونه له حاڵێكدا كه كتێبهكانى عهلى شهریعهتى به ههزاران دانه چاپ و به ئاشكرا باڵو دهكرانهوه و
ناوهندى فهرههنگى حوسهینیهى ئیرشاد له تاران بته ئیمكانتاتێكى فتراوان و چاپخانتهى پێشتكهوتوهوه لته خزمتهت
ئهو و هاوفیكرهكانیدا بوو ،ههروهها گۆڤارى "مهكتهبى ئیسالم" له شارى قتوم بته ئاشتكرا چتاپ و بتاڵو دهكرایتهوه،
چاالكوانانی چهپ تهنها به هۆى خوێندنهوهى نامیلكهیهكی ماركسیستییهوه دهبوا سااڵنێك حهب
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تهحهمول بكردبایه.
به درێژاى سهردهمی شهڕى ستارد ،دهوڵتهتى ئامریكتا وهك سیاستهتێكى دهست نیشتانكراو ،نته تتهنها دهوڵهتتهكانى
هاوپتتتهیمانى ختتتۆى لتتته رووختتتان و ههرهستتتهێنان دهپاراستتت  ،بتتتهڵكوو لتتته هتتتهمان حاڵتتتدا نیونیگایهكیشتتتی بتتتهرهو
ئوپۆزیسیۆنى ئهو رژیمانهوه هتهبوو بتۆ ئتهوهی هاوپهیمانتهكانى داهتاتووى ختۆى ،لته ناویانتدا بدۆزێتتهوه و دهست
نیشانیان بكات.
چهندین بهڵگهى حاشاههڵنهگر به دهستهوهن كته دهریدهختهن ،ئامریكتا لته رێگتاى جۆراجتۆرهوه لته گتهڵ كۆمتهڵێك
كهسانى ناو ئوپۆزیسیۆنى ئهوكاتی ئێران پهیوهندى ههبوه كه دواتر له حكومهتى نوێی ئیسالمیدا پۆس و مهقامى
گرینگیان وهرگرت .بۆ نموونه پاش چوونى خومهینى بۆ پاری  ،راستهوخۆ پهیوهندییان پێوه كرد و ههندێك قهرار
و بهڵێنیان له یهكتر وهرگرت.
جێگاى سهرنجه كه دهوڵهتى ئامریكا دواى رووخانى دهوڵهتى زاهیرشا له ئهفغانستاندا ،پێڕهوى هتهمان سیاستهتى
كرد و له گهڵ نهیاره ئیسالمییهكانى كابولدا پێوهنتدى هتهبوو .پتاره و چتهكى ئامریكتایى لته رێگتهى پاكستتانهوه،
بزاڤتتی ئیستتالمى ئهفغانستتتانى بتتههیز دهكتترد و گهیاندییتته دهستتهاڵت .ستتهبارهت بتته ئێتترانیش گهیشتتتبوونه ئتتهو
قهناعهتهى كه رژیمێكى ئیسالمى بتۆ ستهنگهرگرتن لته بهرامبتهر نفتووزى یهكیتهتى ستۆڤیهتدا ،گتهلێك پوتانستێڵی
بهرچاو و سهرنجڕاكێشى ههیه.
لتتته ستتتهردهمى شۆڕشتتتى ستتتاڵى  ٣٢دا بتتته بۆچتتتوونى ئامریكتتتا و دهوڵتتتهتانى ستتتهرمایهدارى رۆژئتتتاوا ،بهرژهوهندییتتته
ئابوورییهكان ،به بهراورد لهگهڵ كونترۆڵى باروودۆخى سیاسى و مههاركردنى شهپۆلهكانى شۆڕش ،كه ئاكامتهكانى
پێش بینى نهدهكرا ،له پلهى دووهمدا بوو .هتهر چهنتد بهڵگهنامهگتهلێك لته دست دایته كته دهریدهختهن خومتهینى
پێش له وهرگرتنى دهستهاڵت ،ستهبارهت بته درێژهپێتدانى بتێ كێشتهى هتهنارده كردنتى نتهوت بتۆ رۆژئتاوا ،بتهڵێنى
تتتهواوى بتته الیهنتته رۆژئاواییتتهكان دابتتوو .لتته وههتتا ههلومهرجێكتتدا ئتتهمریكا و هاوپهیمانتته ئورووپایتتهكانى لتته
كۆنفرانسى (گوادولۆپ)دا رژیمى شا و داهاتووی ئێرانیان تاوتوێ كرد( .كارتێر ،ئێشمی  ،كاالهان ،ژیسكاردێستن)
ئهوان له الیهكهوه به كۆى دهنگ ئهوهیان پهسند كرد كه چیتر پێویس ناكات پشتگیرى رژیمى شا و دهربار بكتهن
و له الیتهكى تترهوه بڕیاریانتدا پێداویستتییهكانى متههارى شتۆڕش ،بتۆ رهوتتى ئیستالمى دابتین بكتهن .لته راستتیدا
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كۆنفرانسى گوادولۆپ چارهنووسى رژیمتى شتاى دهستنیشتان كترد و هتهوڵ و چاالكییتهكانى واڵتته رۆژئاواییتهكانى بتۆ
دانانى خومهینى له شوێنى شا هاوئاههنگ كرد .پاش ئهو بڕیار و رێكهوتنانه ،ئهرتهش رایگهیاند كه بێالیهنته و
دهزگاى راگهیاندنى رۆژئاوا له بهرژهوهندى رهوتى ئیسالمیدا كهوته كار و چاالكى.
ئهوان لهو كاتهدا به باشى دهیتانزانى كته دهوڵتهتى شتاپوورى بتهختییار توانتایى كتونترۆڵى شتۆڕش و بتهرگرى لته
بهرژهوهندییتتهكانى رۆژئتتاواى ،لتته بهرامبتتهر مهترستتى نفتتووزى یهكیتتهتى ستتۆڤیهتدا نییتته .دهوڵتتهتى بتتهختیار وهك
دهرفهتێك سهیرى دهكرا تا له ماوهى دهسهاڵتدارى ئتهودا متهجالى ئتهوهیان هتهبێ كته لته گتهڵ رهوتتى ئیستالمیدا
رێكبكهون .ئهوان نیگهرانى ئهوه بتوون كته موداخیلتهى چتاوهڕوان نتهكراوى ئهرتتهش باروودۆخهكته خراپتتر بكتات و
ببێته هۆى ناسهقامگیرییهكى درێژخایهن .لته روانگتهى ئهوانتهوه وههتا پێشتهاتێك ستهرهتایهك بتوو بتۆ ئتهوهى كته
ئێران بكهوێته داوێنى یهكیهتى سۆڤیهتهوه .كه واته ئهو بۆچوونهى كه ئهڵێ ئامانجى سهردانهكهى ژنراڵ (هایزر)
بۆ تاران ،وهرگرتنى پشتگیرى ئهرتهش بۆ دهوڵهتى بهختیار بوو،لێكدانهوهیهكی دوور له راستییه.
له راستیدا (هایزر) وهك ژنراڵێكى خاوهن ئهزموون و سیاسهتمهدارێكى لێهاتوو كته نفتووزێكى زۆرى لته نتاو گتهوره
فهرمانتدهكانى ئهرتهشتى شتادا هتهبوو ،بته مهبهستتى پێشتگرتن لته هتهر چهشتنه كردهوهیتهكی كودهتتایى لته الیتتهن
ئهرتهشهوه و به ئامانجى ئامادهكردنى بارودۆخهكه بۆ به دهسهاڵت گهیشتنی خومهینى رهوانهى ئێران كرا.
سهركردهكانى ئهرتهش بهتتهواوتی گوێڕایتهڵى شتا بتوون و هتهر ئتهویش بتهختیاری هێنتابووه ستهركار .لتهم رووهوه
ئهرتهش هیچ كێشهیهكى له گهڵ بهختیاردا نهبوو و فهرمانى پشتگیرى له بهختیاری له الیهن شاوه پێگهیشتبوو.
بتتهاڵم ئهمریكاییتتهكان بتتاش دهیتتانزانى كتته دهستتهاڵتى بتتهختیار دهوام ناهێنێ ت  .كهواتتته پێویس ت بتتوو ئهرتتتهش
رێگهخۆشكهرى دهسهاڵتى ئیسالمییهكان بێ تا ئهوانیش ،شهپۆلهكانى شۆڕش كونتروڵ بكهن .ههڵبهت ئهمه بهشێك
له ستراتژییهكه بوو ،بهشێكى ترى جێ خستن و داستهپاندنى خومتهینى وهك ئاڵترنتاتیڤى رژێمتى ستهڵتهنهتى بته
سهر راى گشتى خهڵكى ئێراندا بوو.
خومهینى كه له سهرهتادا بڕیار بوو دواى دوورخستنهوهى لته عێتراق ،لته كوهیت یتان ستووریه نیشتتهجێ بێت  ،بته
وهرگرتنى راى راوێژكارهكانى ،بهرهو پاری

رێكهوت .پاش نیشتهجێ بوونى خومهینى له (نووفتل لۆشتاتۆ) ،دهزگتا
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راگهیاندنتتهكانى رۆژئتتاوا بهگشتتتى و بتته تایبتتهتی بهشتته فارستتیی زمانتته کانیتتان بتتۆ ئتتهو تتتهرخان كتتران .ئهمتته لتته
حاڵێكتدا بتوو كته ئێمتهى چتهپ لته نتاوخۆى واڵت بته كتهمترین ئیمكاناتتهوه راگهیاندننامتهكانى خۆمتان بته (پتولى
كتتۆپى) نهشتتر دهكتترد و لتته ئاستتتێكی ستتنوورداردا باڵومتتان دهكتتردهوه .بتتهاڵم هتتهموو شتتهوێك بهشتتى فارستتى رادیتتۆى
(بى.بى.سى) فهرمانهكانى خومهینى بۆ سهرتاسهرى ئێران دهگواستهوه و هتهواڵى دهركتهوتنى وێنتهى ئیمتامى لتهناو
مانگدا دهكرد به قوڕگى خهڵكدا .به م جوره بوو که ئاسانکاری کرا بو به ده سه الت گه یاندنی حکومتی ئیستالمی
له ئیران.
سەرچاوی :ماڵپەڕی پەیام  -ڕێکەوتی١١ :ی فێبریوێری ٢٤١١

ئەمریکا و شۆرشی ٧١١١ی ئێران

نوچە نێت

هەموو شۆڕشە مەزنەکانی مێژووی هاوچەرخ ،هەڵگری ئایدیۆلۆژیا ،رێتبەری و بەرنتامەی تتایبەت بە ختۆ بتوونە کە
دوائامانجی پێش خستنی کۆمەڵگا و جێ خستنی چەمکتی حتاکمییەت و دیستەاڵتی خەڵتک بتوو ،بەاڵم شۆڕشتی ١١٢١
ئێران ،پێچەوانەی ئەم ڕیوتە ،الڕێی کرد و ئەنجامێکی دیکەی لێکەوتەوی .بە کورتی ویستتی خەڵتک نە تەنهتا بە
کردیوی ،بەڵکوو لە بەیانی تیۆریکیشدا ،کەوتە پەڕاوێزیوی.
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بێتتتزاری ستتتەرجەم چتتتین و توێژیکتتتانی ئێتتتران ،فتتتاکتەری ستتتەریکی ستتتەرهەڵدانی شتتتۆڕش بتتتوو ،بەاڵم ئەویی کە
ئایەتولاڵکتتان دیستتەاڵتیان بەدیستتتەوی گتترت و زۆرجتتار لەدیقتتی سیاستتی ئۆپۆزستتیۆنی ئێتتران بەناونیشتتانی "دزرانتتی
دیستکەوتەکان"ی شۆڕش هاتووی ،دیرینجامی دوو هۆکار بوون؛
یەکەم ،ستتەرکوت و گەنتتدیڵی ونتتابەرابەری چینتتایەتی ،بە تتتایبەت لە دییەی کۆتتتایی تەمەنتتی رژێمتتی پاشتتایەتی
گەیشتبووی ڕادییەک کە زۆربەی خەڵک ئامادی بوون بۆ دیربازبوون لێی ،هەموو رێگایەک بگرنە بەر.
دووەم؛ تتتا س تەروبەندی شتتۆڕش ستتەرجەم هێتتز والیەنە سیاستتیەکان بەجۆرێتتک لەجۆریکتتان ستتەرکەوت و پەراوێتتز
خرابوون ،ئەویی مابوویوی ئایەتولاڵکان بوو کە ویک هێزێکی کاریگەر لە گۆڕیپانی سیاسیدا مابوونەوی .بەم پێیە،
ختتودی رژێمتتی پاشتتایەتی ،بە شتتێویی نەختتوازراو ،پێگەیەکتتی کتتۆمەاڵیەتی بەرفراوانتتی بتتۆ الیەنگرانتتی ئتتایەتولاڵ
خومەینی پێکهێنابوو)١(.
شای ئێران لە کێتیکدا چاویڕێی ویاڵمتی ئەمریکیەکتان بتوو ،دیبتوو بڕیتاری کۆتتایی بتدا ،ئەویی کە ئایتا لە ئێتران
دیمێنێتەوی یان دیبێ بڕوات .ئەمریکا لە ژێتر گوشتاری خەڵکتی ئێتران ،چیتدیکە نەیتدیتوانی پشتتیوانی لە نتاوبراو
بکتتات… ئەمە هەواڵێتتک بتتوو کە ئاژانستتەکانی هەواڵتتی جیهتتانی دوای کۆبتتوونەویی نتتافەرمی ستتەرانی چتتوار واڵتتتی
ئەمریکا ،بەریتانیا ،فەڕینسا و ئەڵمانیا باڵویان کردیوی ،کە رێک دییکردی دوو هەفتە بەر لە ستەریکوتنی شۆرشتی
١١٢١ی ئێرانیەکان.
رۆژانی  ٠بۆ ٢ی جانیویری  ،١١٢١کاالهان ،ژیشکاردستەن و ئیشمی لە دوورگەی گوادلۆپ ،هەڵکەوتتوو لە دیریتای
کارائیب سەباریت بە کۆمەلێک پرسی جیهانی و یەک لەوان ئێران کۆبوونەوی .جیمی کارتەر لە بیریویریەکانی خۆی

دینووسێ  :تێگەیشتم سێ کەسەکەی دیکە،پشتیوانییەکی ئەوتۆ لە شای ئێران ناکەن ،ئەوان بیریان لە پێکهێنتانی
دیوڵەتێکی نوێ دیکردیوی و هەمووان پێان وابوو کە دیبێ شا بڕوات.

والری ژیشکاردستەن ،سەرۆکی فەڕینسا لە میانی کۆنفڕانسی گوادلۆپ،پێی وابوو کە جیم کاالهتان ،ستەرۆکویزیرانی
بەریتانیتتاش لە گەڵ خستتتنی شتتای ئێرانتتدایە ،بەریتانیەکتتان پێیتتان وابتتوو ئەگەر شتتا بمێنێتتتەوی ،شتتەڕی نتتاوخۆیی
سەرهەڵدیدات ،خەڵکانێکی زۆر دیکوژرێن و کۆمۆنیستەکان دیسەاڵت بە دیستەوی دیگرن.
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ستتەرۆکی فەڕینستتا ،تەنتتانەت بە کتتارتەری گوتبتتوو کە پەیوینتتدی بە دژبەرانتتی شتتاوی بکتتات ،چتتون پتتاری

بڕیتتاری

کۆتایی دابوو ،دیبی شا بروا .ئەوان دیوری شایان خەت کێشابوو.
چەند رۆژ داوای کۆنفڕانسی گوادلۆپ ،واشنتۆن بە رێگەی دوو نێردیی ژیسکاردستەن ،پەیاماێتک ئاراستتەی ختومەنی
دیکات .چوونی شا یەکالیتی بتۆتەوی ،لە داهتاتوویەکی نزیکتدا ئێتران جتێ دیهێڵتێ ،دیبتێ ئاگتاداری مەترستی ستوپا
بێت  ،کودیتتای ستوپا دۆخەکە ئتتاڵۆزتر دیکتات .ختومەینی لە ویاڵمتدا دیڵێت  :کتارتەر ئەگەر نیازپتاکی دینتتوێنێ و
دییتتهەوێ هێمنتتی ئێتتران پتتارێزراو بێت و ختتوێنی هتتیچ کە نەڕێژێت  ،باشتتتر وایە شتتای ئێتتران ببتتات و پشتتتیوانی
دیوڵەتی بەختیار نەکات .هۆشداری دیدیمە ئەمریکا ،ئەگەر لە ئێران کودیتا ڕووبدات ،لە ئێویی دیناسم)٢(.
کۆنفڕانسی گوادلۆپ یەکێکە لە نهێنیەکانی مێژووی هاوچەرخی ئێران .لێریوی یە کە زۆریەک لە چاودێرانی سیاسی
و مێژوونووسان پێیتان وایە کە لەمستەرانی چتووار واڵتتی زلهێتزی جیهتان لەم دوورگەیە گەیشتتنە ئەو ئەنجتامە کە
شای ئێران دیبێ ماڵئاوایی لە دیسەاڵتی پاشایەتی و بنەماڵەیی ختۆی بکتات .لەم ستەروبەندیدا بتووی کە ستەرۆکی

ئەمریکا نامەیەکی ڤیلیام سالیوانی پێگەیشتتووی بەم نتاویرۆکە :ستاتی چتارینوو ستاز بەڕێتوییە .شتا لە ستەر دوو
رێیتانییە ،یتان دیبتتی کاروبتاری واڵت رادیستتی شتتاپوری بەختیتار بکتتات و بتۆ ختۆی بتتڕوات یتان ئەویی کە رێتتگە بە
سوپای بدات کە سەرکوتی خەڵکی ئێران بکات.
سالیوان ،باڵیۆزی ئەمریکا لە تاران بە سەرۆکی واڵتەکەی دیڵێ لە ئێستادا دیبێ تەرکیز بخەینە ستەر چتۆنیەتی
رۆیشتنی شا ،لێریوییە کە ئەمریکەکان هیوایەکیان بە شای ئێران نامێنی  .سالیوان پێی وابتوو کە تەنهتا ستەرۆکی
ئەمریکتتا دیتتتوانێ قەنتتاعەت بە شتتای ئێتتران بهێنتتی کە دیبتتێ گۆڕیپتتانەکە چتتۆڵ بکتتات .کتتارتەر دیستت بە جتتێ
راوێژکارانی خۆی خۆ دیکاتەوی ،لێیان دیپرستێ کە ئایتا شتای ئێتران دیبتێ بتڕوات یتان نتا .ئەنجتامەکەی دیبێتتەوی
ئەوی کە بە زمانێکی دیپلۆماسیانە داوا لە شای ئێران بکرێ بۆ پشوودان و کاروباری نەخۆشی ئێران جێ بهێڵێ…
قدرت جهانی وابستگی نداشته باشد "نباید برای آمریکا ناکامی تلقی شود".
کارتەر جەخ دیکاتەوی کە فەرماندی بااڵکانی ستوپای ئێتران لە نتاوخۆ بمێنتنەوی و ستوپاکە یەکگرتتوو بهێڵتنەوی،
گرنگە کە سوپای ئێران پارێزیری پەیویندیەکانی تاران و واشنتۆن بێ )٣(.
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شا پیاوی قەیران نەبوو

سەعید حەجارییان ،یەکێک لە تیوریسیەنە گەوریکانی ریوتی ریفۆرمختوازی لە ئێرانتی دوای شۆڕشتی ١١٢١ی ئێتران

دیلێ  :شۆڕش دیاردی و ڕووداویکی چەند ریهەندییە ،پێموایە الوازی شا ،هۆکاری شتۆرش بتوو ،شتا کەستایەتییەکی
الوازی هەبوو ،لە منداڵییەوی وابوو ،ئەو پیاوی قەیران نەبوو.
بە گتتتوتەی حەجارییتتتان ،جیمتتتی کتتتارتەر ،ستتتەرۆکی ئەمریکتتتا گەیشتتتتبووی ئەو ئەنجتتتامە کە باشتتتتر وایە رژێتتتمە
دیکتاتۆریکانی ناوچەکە ،بگۆڕدرێن بۆ رژێمی دیموکرات ،هەر بۆیە ئێمە ناومان نابوو جیمتی کراستی ،کتارتەر پێتی
وابتتوو کە دیکتاتۆریکتتان بەرگە نتتاگرن ،هەر ویک چتتۆن ئێستتتاش پێیتتان وایە لە بەهتتاری عەریبیتتدا ،دیموکراستتی
قازانجی بۆ ئەوان زۆرتری)٠(.
ستتێ رۆژ داوای رۆیشتتتنی شتتا لە ئێتتران ،ئتتایەتوڵاڵ ختتومەینی بە ئەمریکتتا دیلێتت ئەگەر الیەنگرانتتی دیستتەاڵت و
کاروبتتاری ئێتتران بە دیستتتەوی بگتترن ،شتتێریی نەوت بە رووی رۆژئتتاوا نتتاگرێتەوی و لە گەڵ ئەمریکتتا پەیوینتتدییەکی
دۆستانە گرێ دیدات .بەپێی بەڵگەیەک(١١ی جانیویری )١١٢١خومەنی هەرویهتا بەڵتێن دیدات کە شۆڕشتی ئیستالمی
ئێران بۆ واڵتانی دیکە هەناردی نەکات.
ختتومەینی هەرویهتتا گوتبتتووی :داوا لە خەڵکتتی ستتعودیە ،کوێت و میرنیشتتەکانی کەنتتداو و عێراقیەکتتان دیکەیتتن کە
بیانیەکان لە واڵتی خۆیان ویدیربنێن ،سیاسەتی ئێمە ئەوییە کە دیستویرادان لە کاروبتاری نتاوخۆی گەالنتی دیتکە
نەکەین.
ئەم بەڵێنتتانە بەشتتێکە لە ویاڵمتتی نهێنتتی ختتومەینی بە چتتوار پرستتیاری ئیتتداریی کتتارتەر ستتەباریت بە داهتتاتووی
بەرژیوینتتدیەکانی ئەمریکتتا لە ئێتتران کە بەلگەنتتامەکەی  ٣٣ستتاڵ دوای ششرشتتی  ١١٢١و لە نتتۆڤەمبەری  ٢٤١٣بتتاڵو
کرایەوی.
بەرامبەر بەم بەڵێنانە خومەنی تەنها یەک داوای لە ئەمریکیەکان هەبووی ،ئەویش ئاسانکاری بۆ گەڕانەویی بوو
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بتتۆ ئێتتران .ختتومەینی لە ویاڵمتتی پەیتتامەکەی کتتارتەر ،گوتبتتووی :ئەگەر ئیتتداریی ئەمریکتتا واز لە پشتتتیوانی کردنتتی
گروپێکتتی گەنتتدیڵ بهێنتتی و سیاستتەتی ختتۆی بگتتۆڕێ ،داهتتاتووی پەیوینتتدیەکانمان لە گەڵ ئەمریکتتا ،داهتتاتوویەکی
دۆستانە دیبێ .
کارتەر و خومەینی کەناڵی پەیوینتدی نهێنتی خۆیتان تتا یەک رۆژ بەر لە چتوونی شتای ئێتران پاراستتبوو .لە ستەر
یەک ،خومەینی لە ویاڵمی پەیامەکەی سەرۆکی ئەمریکا ،حکتومەتێکی وێنتا کردبتوو کە رینتگە لە رووی ستەربازی و
ئەمنی لە ئەمریکا نزیک نەبێتەوی ،بەاڵم دژۆ کۆمۆنیست دیمێنێتتەوی و پەیوینتدییەکی دۆستتانەی لە گەڵ واشتنتۆن
دیبێ  ،سەقامگیری و ئارامی ناوچەکە تێکنادات و گرنگتر لە هەمووان شێریی نەوت بە ڕووی رۆژئاوادا ناگرێتەوی.
چون دیس راگەیشتن بە نەوتی ئێران یەکێک لە پەرۆشیەکانی ئەمریکا بوو.
خومەینی هەرویها جەختی کردبوویوی کە چیدی چەک و چۆڵی ئەمریکیەکان ناکڕن ،بەاڵم لە ڕووی گەشەی ئابوری
و کشتوکاڵی پێویستییان بە واشنتۆن دیبێ  .سەباریت بە داهاتووی ویبەرهێنانی ئەمریکیەکان لە ئێران ،خومەینی
بێ دینگی هەڵدیبژێرێ و ئامادی نییە سەباریت بە چەند و وچۆنی قسە بکات ،بەاڵم جەخ لە ستەر بەرژیوینتدیە
بااڵکان و گەشەی ئێران دیکاتەوی.
دۆختتی شۆڕشتتی ئێتتران زۆریەک لە ئەمریکایەکتتان و هاوپەیمانتتانی نتتاوچەیی واشتتنتۆنی نتتگەران کردبتتوو ،بە پێتتی
هەڵسەنگاندن و بەراوردێکی دیزگای هەواڵگری ئەمریکا(سی.ئای.ئەی) ،واڵتانی عەریبتی دراوستێ خوازیتاری ئەوین
کە واشنتۆن دۆخەکە کۆنتڕۆڵ و هێور بکاتەوی ،بە پێچەوانەوی ،ڤایروسی شۆڕش تەشتەنە دیکتات .ئەم نیگەرانتیەی
عەریبەکان دیگەڕایەوی بۆ ترسی ئەوان لە سیاسەتێک کە دواتر بە هەناردیکردنی شۆرشی ئیستالمی ناسترایەوی ،کە
ئێستاشی لە گەڵ بێ  ،ویک سیاسەتی جەوهەری و سەریکی کۆماری ئیسالمی پەیڕیو دیکرێ .
لە ڕاپۆرتەکەی دیزگای هەواڵگری ئەمریکا ،ئاماژی بەویش کراوی کە واڵتانی عەریبی ،پێیان وابوو کە خومەینی و
الیەنگرانتتی توانتتای ئیتتداریدانی واڵتیتتان نیتتیە و درینتتگ یتتان زوو ،چەپە تونتتدڕیویکان ،بە رێتتگەی شۆرشتتی دوویم،
دیسەاڵت لەم واڵتە بە دیستەوی دیگرن.
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مێژوو نیشانی دا کە بەرارود و لێکدانەویی ئەمریکا ،رۆژئاوا وواڵتانی عەریبی هەڵە بوو .الیەنگرانی ختومەینی /
پەیڕیوانی هێڵی ئیمام ،دیس پێشخەرییان کرد و ٠ی نۆڤەمبەری  ،١١٢١بە داگیرکردنتی باڵیۆزختانەی ئەمریکتا لە
تتتاران ششڕشتتی دوویمیتتان بەرپتتا کتترد .میانەڕیویکتتان بە تتتۆمەتی دۆستتتایەتی لە گەڵ ئەمریکتتا لە دیستتەاڵت دوور
خرانەوی ،بەشێکی زۆر لە هێز و الیەنە چەپەکان خۆیان بە دیستەوی دا و پەیویس بە ئۆردووگتای ختومەینی بتوون
و بەشەکەی دیکەش پەراوێز و سەرکوت کران.
سێ مانگ دوای داگیرکردنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا ،خومەینی پەیامێکی مێژوویتی ئاراستتەی "زوڵملێکراوانتی جیهتان"
کتترد و رایگەیانتتد :ئێتتران لە هەمتتوو ڕوویەکەوی کۆتتتایی بە بەستتتراوی بتتوونی ختتۆی بە ئەمریکتتا دێنتتێ و لە دژی
ئەمریکای بێ بەزییی و جیهان خۆر دیویستێتەوی .خومەینی گوتیشی :تا دوا دڵۆپی خوێن ،لە دژیان دیویستتینەوی،
چونکە ئێمە پیاوی شەڕین ،شۆڕشەکەمان بۆ هەموو جیهان هەناردی دیکەین ،چون ششڕشەکەمان ئیسالمییە)٣(.

خومەینی کاڵوی لە سەر ناین

محەممەد مەلەکی ،یەکەم سەرۆکی زانکۆی تاران لە دوای شۆڕشی  ،١١٢١لە نامەیەکدا الپەریکانی دییان ساڵی
ڕابردووی هەڵداویتەوی .لە نامەیەکی سەرئاویاڵی محەممەد مەلەکی هاتووی:
بە دیر لە دروشتتمی ستتەریکی شتتۆڕش کە ستتەربەخۆیی ،ئتتازادی و کۆمتتاری ئیستتالمی بتتوون ،دروشتتتکەنای دیتتکە بتتۆنی
مەرگیان دیدا ،دییتان ساڵە دروشمی مەرگ و نەمان دیڵێینەوی ،بە بێ ئەویی با لە ژیان و مان بکەین.
بۆ کاتێک خومەینی لە پاری

لە ژێر سێبەری داری ستێوێک پتاڵی دیدایەوی و دروشتتمی بەتتاڵی دیدات ،بتۆ کاتێتک

ئێمە وێنەی خومەنیمان لە مانگ دیبینی ،بیرمان لە هیچ شتێک نەدیکرنەوی ،کاڵوی ئەومان چووی سەر.
مەلەکی لە سەر ئەو باویڕییە کە دوای دییان ساڵ لە سەرکوت لە ناوخۆ و دیستویردان لە دیریوی ،ناکرێ چاویڕانی
نەرمی نواندن لە رژێمی ئێران بکرێ  .بە گوتەی مەلەکی ،دوای ئەم هەموو ساڵە ،ڕوون نییە کەی و چتۆن رێتز لە
مافەکانی مرۆڤ لە ئێران دیگیرێ)٦(.
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نەبوونی ناسیاری و زانیاری لەسەر خومەینی و ئامانجەکانی ،بەتایبەت پێش سەرکەوتنی شۆڕش ،بابەتێک بوو کە
دواتر لە دوتوێی راپۆرتەکاندا جەختی لە سەر کترایەوی .ستاڵێک بەر لە ڕووختانی رژێمتی شتا ،بەرپرستانی بتااڵی
باڵیۆزختتانەی ئەمریکتتا لە تتتاران پێیتتان وابتتوو کە بتتزووتنەویی ئیستتالمی بە ستتەرکردایەتی ستتیمبۆلیکی ختتومەینی،
تایبەتمەندی دیموکراتبوونی تێدایە.
ئامادیکتتاری ستتەریکی ئەم راپتتۆرتە ،جتتۆرج لیمبتتراک  ،بەرپرستتی بەشتتی سیاستتی باڵیۆزختتانە بتتووی و زانیاریەکتتانی
زۆرتتتتر بە رێتتتگەی دیم و چتتتاوی میانەڕیویکتتتانی بتتتزووتنەویی ئتتتازادی و بەریی نەتەوییتتتی دیستتت خستتتتبوو .ئەو و
هاوکاریکانی چاویڕێی ئەوییان نەدیکرد رۆژێک لە رۆژان ختومەینی بێتتە او گۆڕیپتانی سیاستەتەوی و بە ناونیشتانی
ویلی فەقیە،کاروباری واڵت بە دیستەوی بگرێ و دیسەاڵت قۆرغ بکات.
عەبا

میالنی ،مێژوو نوو

و مامۆستای زانکۆی ستەنفۆرد ،ڕای وایە کە ئەمریکیەکان زانیتاری تەواویتان لە ستەر

خومەنی نەبوو ،چون بەرهەمەکانی النتی کەم بە زمتانی ئینگلیتزی چتاپ و بتاڵو نەبتوونەوی.هەر چەنتد میالنتی پێتی
وایە کە تاوانباری سەریکی خودی ئێرانیەکانن بەپلەی یەکەم .لەم باریوی چەپەکان ،بەریی میللی و دیموکراتەکان
بە تاوانبار دیزانێ کە دیستی خومەینییان نەخوێندبوویوی.
یەکێتک لەو کەستانە کە میالنتتی ئامتاژیی پێکتتردووی ،ئیبتراهیم یەزدی ،یەکەم ویزیتتری دیریویی ئێتران بتتوو لە دوای
ششڕشتتی  .١١٢١یەزدی دوو مانتتگ بەر لە ستتەرکەوتنی شتتۆڕش لە گەل هێنتتری پرێک ت  ،بەرپرستتی مێتتزی ئێتتران لە
ویزاریتی دیریویی ئەمریکا زنجیری گفتوگۆیەکی چڕ و پڕ و نهێنی دیس پێکردبوو.
پرێک یەکێک بتووی لەو کەستانە کە لە ئیتداریی کتارتەر کە پێتداگری لە ستەر قبتووڵکردنی ئەنجامەکتانی ششڕشتی
 ١١٢١کردۆتەوی .ناوبراو بە بی بی سی گوتووی دوای ئەویی لە گەڵ یەزدی چەند دیدار و گفتوگۆیەکی ئەنجتام دا،
ڕاپتۆرتی دانیشتتتننەکانی داویتەوی بە بەرپرستانی ستتەریویی ختۆی و ئەوانتتیش ڕاپۆرتەکەیتان بە هەنتتد ویرگرتتتووی.
یەزدی لەم دیتتتدارانەدا بە پرێکتتتتی گوتبتتتوو کە بەرژیوینتتتدیەکانی ئەمریکتتتا دیختتتوازێ کە واشتتتنتۆن پەیوینتتتدی بە
ئۆردوگای دژبەرانی شای ئێرانەوی بکات کە خومەینی سەرکردایەتی دیکرد.
پرێک دواجار دانی بەویدا ناوی کە ئاگاداری ناویرۆک و وردیکاری داواکاریەکانی خومەینی نەبوون .ئێستا کە بیر
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لە ڕابردوو دیکەنەوی ،باویڕیان هێناوی کە رابەری کۆماری ئیسالمی فریوی داون)٢(.
گروپە چەپەکانی ئێرانی لەشۆڕشی دژ بە سیستمی پاشایەتی ،خوازیار و الیەنگری رژێمێکی خەڵکی لە چوارچێویی
کۆمتتاری دیمتتوکراتی گەل ،حکتتومەتی کرێکتتاری و دیستتەاڵتی خەڵکتتی بتتوو .ئەوان خوازیتتاری جیتتاکردنەویی ئتتایین لە
دیساڵت بوون .بەاڵم دواتتر پشتتیوانی حزبتی تتودیی ئێتران و رێکختراوی فیتداییەکانی گەل  -زۆریتنە لە ئتایەتوڵاڵ
خومەینی و کۆماری ئیسالمی ،رێک بە پێچەوانەی ئەو ئامانجانە بوون کە گروپە چەپەکان باوڕی قووڵیتان پێبتوو.
ئەم ویریچەرختتان و گۆڕانکتتاریە لە سیاستتەت و خەتتتی فکتتری چەپەکتتان هەڵتتدیگەڕاوی بتتۆ بەرژیوینتتدی و سیاستتەتی
دیریویی یەکێتی سۆڤییەتی جاران و کەمپی سۆسیالیستی)٨(.
سەرباری دیوری دیاریکەری چەپەکان و هێزی غەیری ئیسالمیەکان لە سەرخستنی شۆرش،بە هۆی بەرگری نەکردنیان
بەرامبەر بە ریوتی ئیسالمی کە خومەینی سەرکردایەتی دیکترد ،وای کترد کە بەری بەری مەیتدانیان بتۆ چتۆڵ بتکەن.
زۆریەک لە ریوتە نیشتمانی،نەتەوییی  -مەزهەبیەکان،لیبڕاڵ و چەپەکان بە سیاسەتی ئاڵۆز و سازشکارانەیان،
ئەم بوارییان بۆ ریوتی خومەینی ریخساند.
نێهزیتی ئازادی ،تەنانەت بەر لە سەرکەوتنی شۆڕش پەیویستی کاروانی خومەینی بوو .بەریی میللیش لە ژێر ناو
و بە پاستتاوی بەرگتتری لە دیولەتتتی کتتاتی موهەنتتدی

بازرگتتان ،پەیویستتتی ئەم کتتاروانە بتتوو هەنتتدێک لە ریوتە

مەزهەبیەکان ،بۆ وێنەی هیڵی شەریعەتی و لە نێوانیاندا گروپی فیرقان ،دوای ئەویی کە ڕوویتان کتردی سیاستەتی
تیرۆر ،هەر لە سەرویتاوی بیانوویان دایە دیستی الیەنگرانی خومەینی.
رێکخراوی موجاهتدینی خەڵکتی کە ستەریتا ختۆی لە پشت ئتایەتولاڵ تاڵەقتانی شتاردبوویوی ،سیاستەتی دووفتاقەی
بەرامتبەر بە ختومەینی گتترتە بەر ،ستێ ستتاڵ دواتتر بە راگەیانتتدنی شتەڕی چەکتتداری لە دژی رژێتمەکەی ختتومەینی،
بیانوو و پاساوی سەرکوتیان بۆ فەراهەم کرد.
بەاڵم گەوریترین ئینشقاق ولێکدابڕان لە نێوان چریکە فیداییەکان ڕوویدا و بە سەر دوو الیەنی زۆرینە و کەمیەدا
دابەش بوون ،کە دواتر فیداییەکان ،باڵی زۆرینە الیەنی خومەینییان گرت.

62

 ٠٤ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران
رێکخراوی فیتداییەکان کە بە گەوریتترین و کتاریگەرترین رێکختراوی چەپ و ئۆپۆزستیۆنی کۆمتاری ئیستالمی هەژمتار
دیکراو ،دینگی خستە پاڵ داگیرکردنی باڵیۆزخانەی ئەمریکا و بەم شتێوییە ئتاڵۆزیی و ستەرگەردانییەکی لە بەریی
چەپ نایەوی .باڵی زۆرینە بەری بەری لە حزبی تودیی ئێران نزیک بوویوی کە پێشتر خۆی بە دیستەوی دابوو.

بۆ باڵی زۆرینە چووی ئۆردوگای حزبی تودیوی .باوترین ویاڵمەکان لە بەرامبەر ئەم پرسیاری بریتین لە:
یەکەم:

لە سەروبەندی شۆرش،رێکخراوی فیداییەکان زۆریەک لە کادیری بە ئەزمتوون و پێشتکەوتوویکانی لە دیست

دابوو،
دووەم:

حزبی تودی توانایەکی بەرچاوی تیۆریک هەبوو ،لە گەل ئەویی کە خاوینتدی هەزاران کتادیری بە ئەزمتوون

و کارامە بوو.
سێهەم:

فییداییەکان لە گەڵ ئەویی کە ناکۆکی و جیاوازی تاکتیکی و سیاسیان لە دژی رژێمی شا هەبوو،بەاڵم لە

رووی ئایدیۆلۆژییەوی خزمایەتی لە گەڵ توودیییەکان هەبوو.
ئەوی بوو کە چەپ بەرامبەر بە کۆماری ئیسالمی بەرگەی نەگرت و بە کتردیوی خزمەتیتان بە جێگربتوونی دیستەاڵتی
ئایەتولاڵکان کرد)١(.
چل ساڵ دژایەتی جیهان ١ ،خول دانوستانی ژێربەژێر

رۆژنتتتامەی ئافتتتتابی یەزد ،لە راپۆرتێکتتتدا بە ناونیشتتتانی "  ٢جتتتار دانوستتتتانی ژێربەژێتتتر لە متتتاویی چتتتل ستتتاڵی
رابردوودا" ،دینووسێ  :بەرپرسانی ئێرانی لە دوای ششرشی  ،١١٢١بە دیاریکراوی  ٢جار لە گەڵ الیەنە بیانیەکان
و بە تایبەت ئەمریکیەکان(شەیتانی گەوری))١٤(.
بتتاڵیۆزی پێشتتووی ئێتتران لە کوبتتا لە گفتوگتتۆ لە گەڵ ئاژانس تی هەواڵتتی ئانتتادۆڵی تورکیتتا ،الیەنتتی ئایتتدیۆلۆژی و
لێدوانە توندیکانی بەرپرسانی کۆماری ئیسالمی ،گوشاریکانی ئەمریکا لە مەستەلەی رێککەتتونی ئەتتۆمی ،یتارگیری
ئەمریکا لە نتاوچە و هەوڵتدانی بتۆ پێکهێنتانی هاوپەیمتانییەکی نتاوچەیی و بە تتایبەت پالنتی پێکهێنتانی نتاتۆی
عەریبی بە فاکتەری سەریکیەکانی داخرانی دیرگای گفتوگۆ لە نێوان تاران و واشنتۆن دیزانێ.
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ئەم دبلۆماتکتتاریی پێشتتووی ئێتتران ،ئەنجامتتدانی دانوستتتان و وتتتووێژی ژێربەژێتتر و داختتراو لە گەڵ ئێرانیەکتتان
پشتڕاس دیکاتەوی و دیشلێ  :ئەمریکا وئێران لە ماویی چل ساڵی رابردوودا بە نهێنی و بە ئاشکرا کۆبوونەتەوی،
ئەفشتتار ستتولەیمانی ئامتتاژی بە ئەنجامتتدانی گفتوگتتۆ لە کتتاتی هێرشتتی ئەمریکتتا بتتۆ ستتەر عێتتراق لە  ٢٤٤٣دیکتتات،
هەرویها دانوستان لە باریی ئەفغانستان ،تەویرێکی دیکەی ئەم گفتوگۆ نهێیانە بووی.
کۆبوونەویی جەواد زیریف و جۆن کێری ،ویزیرانتی دیریویی ئێتران و ئەمریکتا کە ئەنجتامەکەی بتوو بە رێککەوتنتی
ئەتۆمی ،دیارترینی ئەم گفتوگۆیانە بووی .بەگوتەی ئەم دپلۆماتکاری ئێرانیە ،بەرپرسانی دوو واڵتە لە پەراوێزی
کۆبوونەویی سوریا لە جنێف ،چەندین جار کۆبوونەتەوی.
لە باریی هەڵبژاردنی بێ دینگی لە الیەن حەسەن ڕوحانی ،سەرۆککۆماری ئێرانەوی بەرامبەر بە پیشنیاری دۆناڵد
تریم بۆ ئەنجامدانی خولێکی نوێی دانوستیان لە نێوانیان ،سولەیمانی دیلێ  :خوێندنەویی دوو واڵت بۆ پرسە
هەستتتیاریکان گەلیتتک جیتتاواز ولێتتک دوورن ،ئایتتدیۆلۆژی کۆمتتاری ئیستتالمی و ڕوانتتین وسیاستتەتی دیستتتویردانی لە
واڵتتتانی جیهتتان ،لە الیەن ئەمریکتتاوی قبتتووڵ ناکرێ ت  .ئێتترانیش هەمتتان هەڵوێستتتی هەیە .بتتابەتی ئیستترائیل و
فەلەستین یەکێکی دیکە لە خاڵە ناکۆکەکانی نێوانیانە .کشانەویی ئەمریکا لە رێککەوتنی ئەتۆمی و هەوڵدانی بۆ
پێکهێنانی بەری وهاوپەیمانی دژ بە ئێتران ،بە تتایبەت کە ئەم دواییتانە بتا لە هتاتنە کتایەی نتاتۆی عەریبتی
دیکرێ بەشێک لە بەربەستەکانی بەردیوام بوونی گفتوگۆکانن.
بە گوتەی باڵیۆزی پێشووی ئێران لە کوبا ،لێدوان و هەلوێستی توندڕیوانەی ئێرانیەکان گرفتێکی دیکەیە.ئەمەش
تەنهتتا بتتێ متمتتانەیی ئەمریکتتای بەدواوییە .گفتوگتتۆ لە گەل ئەمریکتتا الی باڵەکتتانی نتتاو دیستتەاڵتی ئێتتران تەنهتتا
کارتێکی سیاسی و مەترسیداری .بابەتی گفتوگۆ لەگەڵ ئەمریکا ،بۆتە ئامرازی پاکانە حیسابی باڵەکتان ،ئەمە لە
خۆیدا بەربەستە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ .ئێرانیەکان لەبری ئەویی بیر لە ستراتیکی بترانەوی  -بترانەوی بتکەنەوی،
بیر لە هەل ومەرجی بەرابەر دیکەنەوی ،لە کاتێکدا دوو واڵت دوو پێگەی جیاوازیان لە پانتای سیاسەتی جیهانی
و ناوچەیی هەیە)١١(.
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شۆڕشی ئێران؛ لەنێوان دوو قۆناغی جیاوازدا

ئاوا

تۆدەی()ava today

لە  ١٦کانوونی دوویمی  ،١١٢١شاه محەمەد ڕیزا پەهلەوی لە گەشتێکى بێ گەڕانەوی ئێران جتێ دیهێڵێت و ،دواتتر
لە قتتاهیری پتتایتەختى میستتر جێگیتتر دیبێ ت  ،بەاڵم دواى دوو حەفتتتە ڕوحەاڵ ختتومەینى لە پاریستتەوی دیگەرێتتتەوی
تتتتتاران ،لە گەشتتتتتێکدا ڕیوشتتتتى واڵتەکەى ستتتتەراوژێر دیکتتتتات و کاردانەویکەشتتتتى بەریو نتتتتاوچە هەرێمتتتتایەتی و
جیهانییەکانى باڵو دیبێتەوی.
ئەو کتتتتاردانەوانەش بە مردنتتتتى ختتتتومەینى لەستتتتاڵى  ١١٨١کۆتتتتتایی نتتتتایەت ،بەڵکتتتتو دواى خۆیتتتتدا بەتتتتتایبەت
لەجێگیربوونەویى ئایەتواڵ عەلى خامنەیی ڕابەرى ئێستاى کۆمارى ئیستالمی ئێتران بەهێزتتر دیبێت  ،کە خواست و
داواکارییەکانى لە سنوورى (ویسیەتەکەى خومەینى) ،چڕ نابێتەوی ،بەڵکو فراوانتتر دیبێتتەوی و دیبێتتە وێنەیەکتى
تێڵکردنێکى گشتى لە دیوڵەمەندییە گەوریکەى شاه .بەجۆرێتک ڕابەرى ئێستتا دیستەاڵتى بەستەر ئیمپراتتۆرییەتێکى
گەوریى ئابوورى گرتووی و ،لەپاڵ ئەویش ئایدیلۆژیاى ویالیەتى فەقێ و ئیمانتدارێتى بە بیتروکەى هەنتاردیکردنى
شۆرش داپۆشراوی.
ستتێ ستتەریکەى ئێتتران (شتتاه ڕیزا پەهتتلەوی ،ختتومەینى و ختتامنەیی) لە یەک بیتتروکەى هتتاوبەش یەک دیگتترنەوی کە
ئەویش "دووژمندارێتى واڵتانى ناوچەکەیە و کارکردن بۆ فراوانبوونى زیاتری ،هەرچەندیش ڕێگاکانیش جیاواز بن".
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خومەینى لە  ١شوباتى  ١١٢١گەڕایەوی ئێران و ،تاجی شاى بە مێزیرى ویالیەتى فەقێ گۆڕی ،بەاڵم ئەمڕۆی ئێران
و دواى چتتوار دییە ،لە مێژوویەکتتى سەرلێشتتواو دیویستتتێ  ،ڕیوشتتەکەى نەک باشتتتر نەبتتوون ،بەڵکتتو بەریو خراپتتتر
هەنگاوی نا ،سەرکووتکردن و هەژاری زیاتر پەریى سەند.
ئەو واڵتە کەپێشتتتر بە پۆلیستتى ڕۆژاوا لەنتتاوچەکەو منتتداڵە نتتزیکەکەى ئەمریکتتا هەژمتتار دیکتترا ،ئێستتتا بتتوویتە
دیوڵەتێکى مڵهۆڕ و لەهەمتوو الیەکەوی ستزای بەستەردا ستەپێنراوی ،سەرکردیکانیشتى شتانازی بەهێزێکتى هاوشتێویى
کاغەز دیکەن ،لەو نێویندیش پاڵپشتى دارایی و چەک و جبخانەى میلیشتیا دیریکییەکتان دیکەن ،ئەمەش هاوکتاتە
لەویى نیویى دانیشتووانى ئێران بەهۆى هەژاری و بێکارى دیناڵێنێ  ،سەرکووتکردن و نەبوونى ئتازادى ڕا دیربتڕین
و ژیانێکى ئاسوودییی بخەنە سەرى.
لە متتاویى ستتااڵنى ڕابتتردوو ئێرانییەکتتان بەبێتتدینگی ڕیخنەیتتان لەڕیوشتتەکە دیگتترت ،بەاڵم لە کۆتاییەکتتانى ٢٤١٢
توڕیییتتتتان تەقتتتتی و ،خۆپێشتتتتاندانێکى جەمتتتتاویرى گشتتتتتگیرییان ئەنجتتتتام دا ،بەبەراورد لەگەڵ خۆپێشتتتتاندان و
ناڕیزاییەکانى پێشوو جیاوای هەبوو ،تەنانەت لەگەڵ خۆپێشاندانەکانى  ٢٤٤١ت شدا جیاواز بوو.

ئیحسان تەبریزی ،توێژیری پسپۆر لە کاروبارى ئێران دیڵێت "خۆپێشتاندانەکەى  ٢٤١٢ستەرکردیى نەبتووی و ،هتیچ
داوایەکى سیاسیشی نەبوون ،بەاڵم پەیامێکى سیاستی بەهێتزی هەبتوو ،کەئەویتش ڕیتکتردنەویى هەمتوو شتێوازیکانى
کۆمارى ئیسالمی بوویو ،چەندین دروشمی ڕادیکاڵێش ویک (مەرگ بۆ خامنەیی) بەبێ دوودڵى بەرز کرانەوی".
خۆپێشاندیرانەکانى دوو ساڵى ڕابردوو زۆربەیان لەتوێژى گەنجان بتوون ،ڕقێکتی گەورییتان لەدامەزراویى پیتاوانى
ئایینى شیعەکان هەڵسابوو و ،دروشمى "خەڵک هەژاری ،بەاڵم مەالکان ویک خودا دیژێن"تیان بەرز کردبوویەوی.
تەنانەت قوتابخانە ئایینییەکانى حکتومەت بێتبەش نەبتووی لە هێرشتەکان و ،نتزیکەى  ٦٤نووستینگەى ئیمامەکتانى
هەینى لەئ ێراندا سووتێنران و تێکدران .ئەویى جێی سەرینجی دروشمەکان بوون داواى گەڕانەویى (سەردیمی شاه)
یتتان دیکتترد ،ویک ئومێتتدێک بتتۆ ئەو قۆنتتاغەى ئێتتران تێتتدا دیژیتتا لەئتتازادی و کتترانەوی ،هەرچەنتتدیش هەژاری بتتاڵو
ببوونەوی لەو سەردیمە.
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بەاڵم درووشمەکان ویک ڕق و توڕیکردنى ڕژێمى ئێرانى دیسەاڵتدار بوون ،کە واڵتیتان نقتوومى گەنتدیڵى و هەژارى
کتتردوویو ،خۆشتتیان لەپشت دیواریکتتان بەخۆشتتى و ئاستتوودییی دیژێتتن .گەوریتتترین دیتتاردیى تتتوڕییی و دروشتتمەکانی
خۆپێشاندیران لە هەردوو شارى مەشهد و قومی پیاوانی ئایینى بوون ،بەجۆرێک لەشارى مەشتهد "خەڵتک هاواریتان
دیکتترد بەویى نەبتتوونى شتتاه واتتتا نەبتتوونى ڕژێتتمە" ،ئەوانەى شتتارى قتتومیش داواى گەڕانەویى شتتاه یتتان دیکتتردو،
لەئەسفهانیش هەمان دروشم بەرز دیکرانەوی.
ئەویى ببتووی هتۆى تەقیتنەویى تتوڕییی خەڵتکەکە ستەرکووتکردنەکانى چتل ستاڵى ڕابتردوو نەبتوون ،بەڵکتو بەهتۆى
خەرجکردنتتى پتتاریى هاواڵتیتتان بتتووی بتتۆ میلیشتتیاکانى عێتتراق ،یەمەن ،لوبنتتان و ستتووریا ،ئەویى زیتتاتر گەنجتتانی
توڕیتر کرد "ئازاد کردنى ئەو پارانەى تاران بتوون لەدواى ڕێکەوتننتامە ئەتتۆمییەکەى  ٢٤١٣بتوو ،کەهتیچ کەستێک
لەناوخۆى کۆمارى ئیسالمی سوودی لێویرنەگرن ،بەڵکو دووباری ئاراستەى گیرفانى میلیشیانى گرتەوی".
ئەو پتتارانەش هەمتتووی لەژێتتر دیستتەاڵتى ستتوپاى پاستتداران بتتوویو ،پیتتاوانى ڕیتتزی یەکەمتتى دیستتەاڵتى ڕژێمتتیش
لەخۆشترین ژیان بەبەراورد لەگەڵ زۆرینەى هەژارى دیژێن ،کەنەتوانراوی ڕێژیکەى کەمبکرێتەوی.
هێورى پێش زریان:

خۆپێشتتاندانەکانی کۆتتتایی  ٢٤١٢دیستتتی پتتێ کتترد تتتا ستتەریتاى  ٢٤١٨درێتتژیى کێشتتاو زۆربەى شتتاریکانى ئێرانتتى
گتترتەوی ،بەاڵم لەستتەریتاى ستتاڵى ڕابتتردوو تتتاڕادییەک کەم بتتوویەوی پستتپۆڕان ستتوورن لەویى "پاشەکشتتێ کردنتتى
خۆپێشاندانەکان بەهۆى سەرکەوتنى ڕژێم لەسەرکووتکردنى دیرناکەوێ " ،هیما بەوی دیکەن " شۆڕشتەکەى دژى شتاه
لەستتاڵى  ١١٢٢دیستتتی پێکتتردو لەستتاڵى  ١١٢٨پەریى ستتەندو نتتاکۆکیی و ناڕیزاییەکتتان لەنێتتوان ئتتاب بتتۆ کتتانوونى
یەکەمى  ١١٢٨درێتژیى کێشتا ،بەاڵم شتاه لەرۆژى  ١٦کتانوونى دوویمتى  ١١٢١واڵتتى بەیەکجتاری بە جتێ هێشت و،
خۆمەینى لە مانگی شوباتى هەمان ساڵ کۆمارى ئیسالمی ڕاگەیاند".
بەاڵم لەساڵى ڕابردوو ئێران بەرزترین ئەنجامدانى خۆپێشاندانى بەخۆیەوی بینی ،ئەمەش وایکرد پەرلەمانتارێکى
ئەو واڵتە هۆشدارى لەسەر ڕیوشى واڵتەکەى ڕابگەیەنێ بەویى "ڕژێم ڕووبەرووى هەمان ئیفلیج بوونى ڕووداویکانى
یەکێتى سۆڤییەت ببینێ ".

69

 ٠٤ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران
ئتتتیالن ئتتتی برمتتتان ،پستتتپۆڕ لەئەنجتتتومەنى ئەمریکتتتا بتتتۆ سیاستتتەتى دیریوی ئەویى ڕاگەیانتتتدووی "خۆپێشتتتاندانە
جەماویرییەکانى ئێران ،بەڵگەیەکە بۆ بەردیوامبوونێکى هێمنە دژى شۆڕشی ئیسالمی ،کەتوانیویەتى داواکارییەکانى
بۆ بزوتنەوییەکى شەرعی دژى ڕژێمى ئایینى بگوازێتەوی".
هێماشی بەوی کردووی "سەریڕاى بایکۆتکردنى میدیاکان لەرووماڵکردنى ئەو جموجۆڵە جەماویرییە ،بەاڵم شوێن پێی
خۆیان بەهێزتر کردووی" .داواکتاریی خۆپێشتاندیرانیش ستەداى زۆر بەهێتزی ،کەهەمتووی لەچوارچێتویى "ئتاڵۆزبوونى
ڕیوشى ئابوورى واڵتدا چڕ بوونەتەوی".
پێنوێنى هەاڵوسان بەردیوام لەروو لەبەرزبوونەوییە ،بەجۆرێک لەسەر ئاستى سااڵنە گەیشتۆتە ستەدا  ،٠٤لەالیەن
خۆیشیەوی بانکی ناویندی ئەو واڵتە دانى بەوی ناوی قەبتاریى هەاڵوستان لەمتاویى دوو ستاڵى ڕابتردوو بتۆ ستەرووى
سەدا  ٣٤بەرز بوویتەوی ،بۆچوونەکەشی لەوی چتڕ کتردیوی "ڕیوشتى نتاوخۆیی زۆر لەوی خراپتتری دیستەاڵتداران دانتى
پێوی بنێن".
ئەو قەیرانەش باڵى بەسەر ئەجێنداکانى تاران لەناوچەکە کێشاوی ،پسپۆڕان هیما بەوی دیکەن " بەبەراورد لەگەڵ
ئەو گەشەستتەندنەى لەستتااڵنى ڕابتتردوو بەختتۆیەوی بینتتی ،بەتتتایبەت لەدواى داگیتتر کردنتتى ختتاکی عێتتراق لەالیەن
ئەمریکتتاوی لە  ٢٤٤٣یویو ،کاردانەویکتتانى بەستتەر واڵت و نتتاوچەکە بەگشتتتى ،ئێستتتا ڕووبەرووى پاشەکشتتێ کتتردن
بوویتەوی".
جەختتت لەویش دیکەن "دواى ڕووداویکتتتانى بەغتتتداو ستتتەرهەڵدانى بەهتتتارى عەریبتتتی ،ئێتتتران ڕۆڵتتتى هەبتتتووی لەو
بەرهەمانە بەتایبەت لە سووریاو یەمەن ،جگە لەرۆڵە گرنگەکانى لەلوبنان و ناوچە جیاوازیکانى جیهان".
پێشتتبینى ئەویش دیکرێ ت لە ناویڕاستتتى  ٢٤١١داهتتاتە نەوتیەکتتانى ئێتتران بەئاستتتى نیتتوی پاشەکشتتێ بکتتات ،ئەو
پرسەش کتاریگەرى لەستەر ڕیوشتى نتاوخۆیی دیبێتتەویو ،ویستتانێکیش بەسیاستەتى دیریکتی ڕژێتم دیدات ،کەبەهتۆى
کشانەویى ئەمریکا لەرێکەوتننامە ئەتۆمییەکەى تاران و شەش هێزی جیهانیەکان ،کە تەمموزی  ٢٤١٣واژۆ کرا.
ژان ت فرانسوا سیزنک ،مامۆستای یاریدیدیرى کۆلێژى توێژینەویى نێودیوڵەتى پێشکەوتوو لەزانکۆى جۆنز هۆبکێنز
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دیڵێ "خواستەکانى ئێران لەرۆژهەاڵتى ناویڕاس بریتیە لەپاریدار کردنى میلیشیاکانى عێتراق ،حزبتوڵالی لوبنتان
و ،پاڵپشتى کردنى ڕژێمەکەى بەشار ئەسەد لەسووریاو ،هاریکارى کردنى حوستییەکانى یەمەن ،لەهەمتان کاتیشتدا
تاران پش بەپڕچەک کردنى لقە جیاوازی سەربازیی و ئەمنییەکانى خۆی دیکات".
هەمتتوو ئەو هەواڵنەش دییتتان ملیتتار تێچتتووى بتتۆ تتتاران دروستتتکردووی ،بەاڵم داهتتاتى ئەو واڵتە کەپشتتتى تەواو
بەداهاتەکتتتانى نەوت و غتتتاز دیبەستتتتێ  ،بەردیوام ڕوو لەکەمبتتتوونەوییە ،بەجۆرێتتتک ستتتزاکانى واشتتتنتۆن قەبتتتاریى
هەناردیکردنى نەوتى ئەو واڵتەى بۆ سنوورى یەک ملیۆن بەرمیل لەرۆژێکدا کەمکردۆتەوی ،ئەویش دیردیکەوێ کە "
کۆمارى ئیسالمی بەالیەنى کەمەوی  ٣٢ملیار دۆالری داهاتى لەدیستداوی".
ستیزنک لەراپۆرتێکتدا نووستیویەتى "تتاران کە بەردیوام شتانازی بەوی دیکتات گەوریتترین یەدیگتى غتازی سروشتتى
لەجیهانتتتدا هەیە ،دیستتتتەمۆ لەدابینکردنتتتى داواکارییەکتتتانى بتتتازاڕى نتتتاوخۆیی ویستتتتاوی" .هۆکاریکەشتتتى بتتتۆ ئەوی
گەڕاندۆتەوی کە ئەو واڵتە" نەبوونى تەکنەلۆژیاو ویبەرهێنانى بیانى لەپەریپێدانى ئەو کەرتە ،جگە لەوانەش
هەوڵە بەردیوامەکانى ئێران بۆ فراوانبوون لەناوچەکە کاریگەرى لەسەر ئابوورییەکەى کردووی".
هاوشێویى ئەو مامۆستاى زانکۆى جۆنز هۆبکێنز ،کەریم باکراڤتان ،مامۆستتاى هاوبەشتى بەشتی ئتابوورى زانکتۆى دی
پتتتۆڵ ،لەتتتتوێژینەوییەکى ناوینتتتدی کتتتارینگی بتتتۆ تتتتوێژینەوی ئامتتتاژی بەوی " ئتتتاخۆ ئێتتتران کەرستتتتەى فراوانبتتتوونى
لەرۆژهەاڵتتتى ناویڕاس ت لەبەردیستتتە؟ ،ئەگەریتتش دابەزینێکتتى بەرچتتاویش لەقەبتتاریى داهتتاتە نەوتیەکتتانى بەدی
بێ ؟".
لەو بارییەویش دیڵێ "تاران کەرستەى ئابوورى پێویستى لەبەردیس نەبووی ،بۆ ئەویى هاریکارییەکانى بۆ ڕژێمتى
ئەسەدو حزبواڵ پاریدار بکات ،کەهەردووکیان سەرچاویى سەریکیی پاڵپشتییەکانى تارانە" .لەسەرئاستى ناوخۆییش
ئەو پاڵپشتتتیەی تتتاران پێشکەشتتی الیەنە دیریکییەکتتان دیکتتات ،لەنتتاوخۆدا هتتیچ ڕیزامەنتتدییەکى نتتیەو ،بەجۆرێتتک
ئەستتتەدو حزبتتتواڵ دوو هۆکتتتارى ستتتەریکیی ستتتتراتیژییە هەرێمایەتیەکتتتانى چەکتتتی ڕژێمتتتى ئێتتترانە ،لەستتتەرووبەندی
کشانەویى هێزیکانى ئەمریکا لەسووریا ،ڕینگە تاران لەچوارچێویى فراوانبوونى پێگەى جتوگرافی ئەو بۆشتاییە پتڕ
بکتتتاتەوی ،بەاڵم ئەو پرۆستتتەیە بەختتتۆڕایی نتتتیە ،بەڵکتتتو تێچتتتوویەکى بەرزتتتتر لەخەزێتتتنەى تتتتاران دیردیهێنێتتت و
بەشێوییەکى قۆناغیش دیستکەوتەکانى کەمتر دیبێتەویو ،ئاڵۆزی زیاتر بۆ ئابوورى ناوخۆیی دروس دیکات.
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دانیشتووانى کۆمارى ئیسالمی ئێستتا لەستنوورى  ٨٤ملیتۆن کەستە ،بەردیوام ڕێتژیى هەژارى بەشتێوییەکى مەترستیدار
پەری دیستێنێ  ،لەئاستى خاڵى تەقینەوی نزیکبتوویتەوی ،بەجۆرێتک مەترستیی هەیە ئەو پرۆستەیە بگتاتە ئاستتى
سەراوژێر کردنى ڕژێمەکە.
گۆڕانکاریی کۆمەڵگەیی

هەر ویک چتۆن خۆپێشتانداری ئێرانییەکتتان بەربەستتى ترستیان لەپۆلیستتى شتاه و هێتزی ئەمنییەکتتان شتکا ،ئێستتتاش
هەمان قۆناغ و بازنەى مێژوویی لەسەردیمى کۆمتارى ئیستالمی دووبتاری دیبێتتەوی ،بەتتایبەت ئەو گەنجتانەى لەژێتر
ستتێبەرى ڕژێمتتى ئیستتالمی لەدایتتک بتتوونە ،دیستتتیان بەشتتکاندنی تتتر لەهێزیکتتانى بەستتیج و ستتوپای پاستتداران و
سەرجەم هێزی ئەمنییە سەرکووتکاران کردووی.
لەپتتاڵ ئەو خۆپێشتتاندانەش دیکرێت " تێبینتتى تێروانینێکتتى یتتاخی بتتوونێکى کتتۆمەاڵیەتى ڕوون بکرێت " ،بەجۆرێتتک
بەشتتتێک لەکچەکتتتانى ئێتتتران لەچەکانیتتتان بەشتتتێوییەکى نتتتیمچە کتتتراوی لەستتتەر دیکەن ،کەقژیکانیتتتان لەزۆر الوی
دیردیکەوێ  ،هەندێکیان بەئەنقەس کاریان لەسەر ئەوی کردووی " لەچەکەکانیان لەکاتى هاتۆچۆکردنیان بکەوێتتە
سەرشتتانیان بەبتتێ چتتاککردنەوی" .هەمتتوو جیهتتانیش وێتتنەى ئەو کتتچەى لەبەرچتتاوی کە لەچەکەکەى کردبتتووی ئتتااڵو
بەرزکردبوویەویو ،قژی دیردیکەوێ  ،کە لەسەرووبەندی خۆپێشاندانەکانى کۆتاییەکەى  ٢٤١٢ئەنجام دران.
لەو نێویندیش فائیزی هاشمى ڕیفسەنجانی لەلێدوانە ڕۆژنامەوانییەکدا گووتی "ڕیوشەکە گۆڕاوی ،خەڵتک گەیشتتۆتە
خاڵێک هیچیان نیە بیدۆرێنن ،سەریتا هەموو کەسێک لەشتتێک دیترستێ  ،بەاڵم دووبتاری بتوونەویى ئەو ڕووداوانە
ئیتر کە هەس بەتر ناکات و ،بەردیوام بەهێزتر دیبنەویو ،داواى ئازادی گەوریترو زیاتر دیکتات" .تەنتانەت
لەچەند مانگی ڕابردوو کۆمەڵێک کوڕو نەویى دامەزرێنەرانى شۆڕشی ئیسالمی بەشێوییەکى زیاترو بەرچاو ڕیخنەیان
لەڕیوشى واڵتەکەیان گرتوویو ،داواى گۆڕانکاری ڕیشەییان لەدیسەاڵتدارانى تاران کردووی.
بەشتتێک لەو بنەمتتااڵنە ڕیختتنەى ڕاستتتەوخۆیان لەرێتتبەرى بتتااڵى واڵتەکەیتتان گرتتتوویو ،بەتومەتبتتارى ستتەریکیی
ئاڵۆزبوونى ڕیوشەکە دیبینی.
ئەو گۆڕانکارییەش لەهەڵوێستى ئەو کەسایەتیانە بەهۆى بێ ئومێد بوونى کۆمەڵگەى ئێرانە لەتێپەراندنى ڕیوشە
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ئالۆزیکەیان.
سەرچاوی :ماڵپەڕی ئاوا تۆدیی( - )ava todayڕێکەوتی٢ :ی فێبریوێری ٢٤١١

چارەنوسی كەسایەتییە نزیكەكانی خومەینی دوای گەڕانەوەی بۆ ئێران

(درەو میدیا):

كاتێك دیڕوانیتتە وێتنەی روحتواڵ ختومەینی رابەری شۆڕشتی ئیستالمیی ئێتران ،لەكتاتی گەڕانەوییتدا بتۆ ئێتران دوای
بەسەربردنی  91ساڵ لە تاراوگە ،دیبینی بە ژمارییەك لە نزیكترین هاوپەیمان و دۆستتەكانی دیوریدراوی ،ئێستتا
ئەو كەسانە لە كوێن و چیان بەسەرهاتووی؟
كاتێك دیگەڕێی بە دوای چارینوسی ئەو كەسانەدا ,دیردیكەوێ كە زۆرینەیتان ستااڵنی دوای گەڕانەوییتان متردون،
یان كوژراون.
ئەو كەسانە لە ساتی شۆڕشی ئیسالمیی ئێراندا ساڵی  9191لە سەركەوتوویكان بوون ،بەاڵم ویك دیوترێ
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هەمیشتە شۆڕشتتەكان ستتەری رۆڵەكانیتتان دیختتۆن ،ژمتتارییەكی زۆر لەوانە بە متتاوییەكی كتتورت دوای گۆڕانكارییەكتتانی
شۆڕشەكە لە شانۆی سیاسی دووركەوتنەوی و دیارنەمان و تەنها یەكێكیان مایەوی.
لەم راپۆرتەدا هەوڵدیدیین چارینوسی ئەو كەسانە بخەینەڕوو كە  04ساڵ لەمەوبەر لەگەڵ خومەینیدا گەڕانەوی بۆ
ئێران.
 -٧مورتەزا موتتەهری:

متتوتتەهری كتتاریگەرییەكی گەوریی لەستتەر ئایتتدیۆلۆژی كۆمتتاری ئیستتالمی هەبتتوو ،یەكێتتك بتتوو لە تیۆرستتێنەكانی
شۆڕشەكە و یەكێك بوو لە دامەزرێنەرانی ئەنجومەنی شورای شۆڕشی ئیسالمی پێش روخانی رژێمی شتا ،بەاڵم یەكتی
ئایاری  9191لە تاران تیرۆر كرا ،و گروپێكتی ئیستالمیی بەنتاوی "فرقتان" بەرپرستیارێتی خۆیتان لە تیرۆركردنتی
راگەیاند ،ئەم گروپە دژی گروپی كۆماری ئیسالمیی بوون و لێكدانەوییەكی تریان بتۆ ئیستالم هەبتوو ،كە هەنتدێك
بە زۆر توندڕیو ویسفیدیكەن.
 -٢حەسەن الهوتی ئەشكوری:

ئەشكوری هاوپەیمانێكی نزیكی ئایەتواڵ خومەینی بوو ،بەاڵم دوای شۆڕش راستتەوخۆ نزیتك بتویوی لە ئەبولحەستەن
بەنی سەدر سەرۆك كۆماری ئێران ،ناكۆكی لەگەڵ خومەینیدا هەبوو كە ببتوی فەرمانتدیی بتااڵی كۆمتاری ئیستالمیی،
دوو ساڵ دواتتر ئەشتكوری ریوانەی كتونجی زینتدان كتراو دوای چەنتد رۆژێتك تێیتدا گیتانی لەدیستتدا و خێتزانەكەی
دیڵێن كە ژیهرخوارد كراوی.
 -٥ئەحمەد خومەینی:

كتتوڕی ئتتایەتواڵ ختتومەینی بتتوو ،بە دیستەڕاستتتی دادینتترا ،ئتتازاری  9111بەهتتۆی نەخۆشتتی دڵەوی كتتۆچی دواییكتترد،
باویڕوایە كە خێزانەكەی خومەینی لە رووی سیاسییەوی لە باڵی ریفۆرمخوازیكانەوی نزیكن.
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 -٤سادق قوتبزادە:

ویزیتتری دیریویی ئێتتران بتتوو دوای شتتۆڕش هەتتتا ئتتابی  ،9174دوای تۆمەتبتتاركردنی بە پیالنگێتتڕی بتتۆ تیرۆركردنتتی
ئایەتواڵ خومەینی و نەهێشتنی كۆماری ئیسالمی ئەیلولی  9179لەسێداریدرا.
 -٣ئەبولحەسەن بەنی سەدر:

یەكەم سەرۆك كۆمار دوای شۆڕشی ئیسالمی ،لە ئێران هەاڵت و ئێستا لە تتاراوگە لە پاریستی پتایتەختی فەرینستا
دیژی،پەرلەمانی ئێران رۆژی 99ی حویزیرانی  9179بەبێ ئامادیبوونی خۆی متمانەی لە بەنی سەدر ستەندیوی و لە
پۆستەكەی دووریخستەوی ،بە تۆمەتی نزیكبوونەوی لە گروپێكی ئۆپۆزسیۆنی كۆماری ئیسالمی.
 -٦سادق تەباتەبائی:

زاوای ئەحمەد خومەینی بتوو ,دوای شۆڕشتی ئیستالمیی چەنتد پۆستتێكی حكتومی گرتەدیست  ،لەوانە جێگتری ستەرۆك
ویزیتتتران لە حكتتتومەتەكەی مەهتتتدی بازرگتتتان ،بەاڵم دواتتتتر ختتتۆی لە سیاستتتەت بەدوورگتتترت و شتتتوباتی  9491بە
شێرپەنجەی سییەكان لە ئەڵمانیا كۆچی دواییكرد كە لە سااڵنی دوایی تەمەنیدا نیشتەجێی ببوو.
 -١داریوش فروهەر:

دیوترێ ئەویش لە وێنەكەدایەو ئەو كەستەی كە لە دواوی بەشتێكی ستەری دیركەوتتووی ،فتروهەری ،دژی پێكهێنتانی
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حكتتومەت بتتوو لە پیتتاوانی ئتتاینی و ستتاڵی  9117ختتۆی و هاوستتەریكەی لەالیەن چەنتتد كەستتێكەوی تیرۆركتتران كە
ویزاریتی ئیتیاڵعاتی ئێران بە " كەسانی هەڵگەڕاوی" ویسفكران.

زۆرینەی ئەوانەی لەسەریوی باسمانكردن ,نزیك و هاوڕێی خومەینی بوون و لەو فڕۆكەیەدا بوون كە یەكتی شتوباتی
 9191ختتتومەینی لە پاریستتتەوی گەیانتتتدیوی تتتتارانی پتتتایتەختی ئێتتتران ,ئەو كەستتتانە بتتتوونە قوربتتتانی پێشتتتهاتە
سیاسییەكانی دواتر ،دوانیان تیرۆركران و یەكێكیتان لە ستێداریدرا و یەكێكتی تریتان لە بتارودۆخێكی تەمومژاویتدا
كوژرا و یەكێكیشیان ئێستا لە تاراوگە دیژی.
ئەویی متتتایەی ستتتەرنجە زۆریتتتنەی ئەوانە لە نێویشتتتیاندا ختتتانەوادیكەی ختتتومەینی دواتتتتر خۆیتتتان لەدیستتتتەبژێری
فەرمانڕیوای ئێران بەدوورگترت و ئێستتا ئێتران لەالیەن گروپێكتی جیتاوازیوی بەڕێویدیبرێت كە هتیچ كامیتان نزیتك
نین لە ئایەتواڵ عەلی خامنەیی رابەری ئێستای ئێران كە ئەویش لە وێنەكەدایە لەگەڵ خومەینی.
سەرچاوی :بی بی سی
سەرچاوی :ماڵپەڕی دریو میدیا  -ڕێکەوتی١ :ی فیبریوێری ٢٤١١
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ژنانی ئێران له پێش و له پاش شۆڕش

شۆڕشی ئیسالمی ئێران له ساڵی ١١٢١دا گۆڕبكتاری گتهورهی هێنتا بهستهر ئێرانتدا ،لهوانته رهوشتی ژن .یتهكێك لتهو
مهستتهالنهی زۆر خراوهتتته بتتهر رۆشتتنایی پۆشتتاك و لتتهچكی ژنانتته لتته واڵتهكتتهدا -شتتای دێرینتتی ئێتتران لتته ستتااڵنی
١١٣٤كاندا سهرپۆشی قهدهغهكرد و فهرمانی به پۆلی

كرد كه بهزۆر سهرپۆشی ژنتان الببتهن .بتهاڵم لته ستهرهتای

سااڵنی ١١٨٤كاندا ،دهسهاڵتی نوێی ئیسالمی بڕیاری پۆشینی سهرپۆشی بۆ ههمووان دهركرد.
ئهمانهی خواروه ژمارهیهك وێنتهی ژیتانی ژنتانن پتێش و پتاش گتۆڕینی رژێمتی ئێتران بتۆ فهرمانڕهواییتهكی ئتاینی و
ههروهها چۆن لهو كاتهشهوه گۆڕانكاری بهسهردا هاتووه.
پێش شۆڕش
خوێندن له زانكۆی تههران له ٧١١١دا:
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خوێنتتدن لتته زانكتتۆی تتتههران لتته ١١٢٢دا :ههرچهنتتده لتته كتتاتی شۆڕشتتهكهدا ژمارهیتتهكی زۆر لتته ژن لتته خوێنتتدنی
بااڵدابوون ،دوای شۆڕش ژمارهی قوتابیتانی زانكتۆ زیتادی كترد .بهشتێكی ئهمته پهیوهست بتوو بتهوهی دهستهاڵتداران
سهركهوتووبوون لته رازیكردنتی خێزانته تهقلیدیهكانتدا كته كچتهكانی خۆیتان بنێرنته دهرهوهی شتارهكانی خۆیتان بتۆ
خوێندن.
"ههندێك له خوێندهوارهكان واڵتیتان جێهێشت  ،و دهستهاڵتدارانیش بۆیاندهركتهوت بتۆ ئتهوهی واڵتهكته بهڕێوهببتهن
پێویستیان به ههردوو ژن و پیاو ههیه بخوێنن ".هالێ ئهفشهر ،مامۆستای بهشی خوێندنی ژنتان لته زانكتۆی یتۆرك
له بهریتانیا كه خۆی له سااڵنی شهستهكاندا له ئێران گهورهبووه.
بازاڕكردنی پهنجهره له تاران له ٧١١١دا:

بازاڕكردنی پهنجهره له تاران له ١١٢٦دا :پێش شۆڕشهكه زۆر له ژنان پۆشتاكی ستتایڵی خۆرئاوایتان لهبتهردهكرد،
لهوانه پانتۆڵی كاوبۆی تهسك ،تهنورهی كورت و بلوزی قۆڵ كورت.
"پێاڵوهكان هێشتا وهك خۆیان ماون ،خولیای پێاڵو لهناو ههموومانتدا ههیته! ژنتانی ئێتران هتیچ جیاوازیتان لهگتهڵ
ژنانی دیكهی جیهاندا نیه ،چوونه بازاڕیش تهنها مانای ههڵهاتنه له فشاری دهرونی".
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سهیرانی رۆژی ههینی له تاران له ٧١١١دا:

ستتهیرانی رۆژی هتتهینی لتته تتتاران لتته ١١٢٦دا :هتتاوڕێ و خزموكتته

رۆژانتتی هتتهینی پێكتتهوه كۆدهبنتتهوه" .ستتهیران

بهشێكی گرنگی كهلتوری ئێرانته و لتهناو چینتی ناوهڕاستتدا زۆر بتهرباڵوه .ئهمته گۆڕانكتاری بهستهردا نتههاتووه لته
دوای شۆڕشتتتهوه .تتتتهنها جیتتتاوازی ئهوهیتتته ،ئتتتهمڕۆ ،ئتتتهو ژن و پیاوانتتتهی پێكتتتهوه دادهنیشتتتن زیتتتاتر ئاگتتتاداری
ههڵسوكهوتی خۆیان دهبن و زیاتر خۆیان دهپارێزن له كاتی مامهلهكردن لهگهڵ یهكتردا".
ئارایشتگای پرچ له تاران له :٧١١١

ئارایشتگای پرچ له تاران له " :١١٢٢ئهمه ئهو دیمهنهیه كه پێشبینی ئهوه دهكرێ چیتر له ئێراندا نهبیندرێ ،
بهاڵم تهنانهت دوای شۆڕشی ئیسالمیش ،ئارایشتگاكان ماونهتهوه .ئهمڕۆ ،پیاو نابینی لهناو ئارایشتگاكاندا و
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ژنانیش دهزانن دهبێت قژیتان دابپۆشتن هتهر دوای ئتهوهی هتهنگاویان نایته دهرهوهی ئارایشتتگاكه .ههنتدێك ختهڵك
لهوانهیه خاوهنی ئارایشتگای نهێنی بن له ماڵهكانی خۆیاندا كه تیایاندا ژن و پیاو دهتوانن تێكهڵ بن".
پاسهوانهكان له چواردهوری شادا له ٧١١٧دا:

پاسهوانهكان له چواردهوری شادا له ١١٢١دا :ژنێك له شا محهمهد رهزا پههلهوی نزیك دهكهوێتتهوه لته ئاهتهنگێكی
گهورهدا بهبۆنهی ساڵیادی  ٢،٣٤٤ساڵهی شانشینی فارسی -شۆخ و شهنگ و زیادهڕۆیی بۆنهكه بووه جێگهی رهخنهی
چهپهكان و پیاوانی ئاینی دژ لته كاتتهدا" .ئتهو كاتته شتا ببتوه كهستێكی ناخۆشهویست و ههنتدێك پێیانوایته ئتهو
وێنهی زیادهڕۆیی و زۆر سهرفكردنه بهشداربووه له وروژاندنی ئهو رووداوانهی بوونههۆی شۆرشه ههش ساڵ دواتر".
پیاسهكردن به شهقامێكی بهفراویدا له تاران له ٧١١١دا:
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پیاستتهكردن بتته شتتهقامێكی بهفراویتتدا لتته تتتاران لتته ١١٢٦دا" :ناتوانێتت رێگتته لتته ختتهڵك بگریتت پیاستته بتته
شهقامهكاندا بكهن بهاڵم ئهمڕۆ ئهمه نابینی  -كهسێك گواره و میكیاجهكهی هێنده بهرچاو بێ ".
دوای شۆڕش
ژنان دژی سهرپۆش ناڕهزایهتی دهردهبڕن له ٧١١١دا:

ژنان دژی سهرپۆش ناڕهزایهتی دهردهبڕن له ١١٢١دا :ههر زوو دوای گرتنهدهستی دهسهاڵت ،مهرجتهعی بتااڵی نتوێی
ئێران ئیهتواڵ روحهاڵ خومهینی فهرمانی دهكرد كه ههموو ژنێك دهبێ سهرپۆش بپۆشێ  -بهبێ گوێدانته ئتاین یتان
نهتهوه .رۆژی ٨ی ئازار ،ههزاران ژن له چین و توێژی جیاجیاوه رژانه سهر شتهقامهكان بتۆ دهربڕینتی ناڕهزایتهتی
دژی یاساكه.
خۆپیشاندان له دهرهوهی باڵیۆزخانهی ویالیهته یهكگرتووهكان له تاران له ٧١١١دا:
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خۆپیشتتاندان لتته دهرهوهی باڵیۆزخانتتهی ویالیهتتته یتتهكگرتووهكان لتته تتتاران لتته ١١٢١دا :خوێنتتدكارانی شۆڕشتتگێڕ
ژمارهیهك له كارمهندی باڵیۆزخانهی ویالیهته یهكگرتووهكان به بارمته دهگرن و ههزارانیش له دژی ئهمتهریكا لته
دهرهوهی باڵیۆزخانهكهیان خۆپیشاندان ئهنجام دهدهن.
خێزانێك دهچێت بهرهو نوێژی ههینی له ٧١٩١دا:

"ئتتهو كاتتته ئاستتایی بتتوو ختتهڵكی بیروبتتاوهڕ جیتتاواز یتتهك بتتاوهڕ بتتن لتته رقتتی رههایانتتدا لتته ئهمتتهریكا لتته ئێتتران.
ئهمتتهریكی و بهریتانیتتهكان مێژوویتتهكی درێتتژی ههوڵتتدانیان ههیتته بۆكاریگتتهری دانتتان و كتتۆنترۆڵكردنی نتتهوت لتته
ئێراندا ،بۆیه ئهم بێمتمانهییه قوڵه رهگوریشهیهكی درێژی ههیه".

Friday prayers are a time for people who are believers " :Family heads to Friday prayers in 1980
or supporters of the Islamic authorities who don't want to be labelled as dissidents to go out
and get together - it's a moment of solidarity," says Prof Afshar. "But they are still very much
 within the male domain. The woman would not be allowed into the same room as the men".they would sit in a separate area for prayer, away from the men

خێزانێتتك دهچێ ت بتتهرهو نتتوێژی هتتهینی لتته ١١٨٤دا" :نتتوێژی هتتهینی كاتێكتته بتتۆ بتتاوهڕدار و ئتتهو پشتتتگیركهرانهی
دهسهالتدارانی ئیسالمی كه نایانهوێ وهك دژ تهماشتابكرێن بتۆ چوونتهدهرهوه و پێكتهوه كۆبوونتهوه -چركهستاتێكی
پشتگرتنی یهكتره".
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بازاڕی جلی بوكێنی له تاران له ٧١٩١دا:

بازاڕی جلی بوكێنی له تاران له ١١٨٦دا" :سهرجهم ئهو جله بوكێنیانهی پیشاندراون خۆرئاوایین -ژنتی ئێرانتی لته
بنهمادا دهتوانن ههر شتێكیان بوێ بیپۆشن تائهو كاتتهی لته پشت دهرگتای داختراوی ماڵهكانیانتهوه بتن .ئاهتهنگی
هاوسهرگیری دهبێ بهجیابێ بۆ ژن و پیاو ،بۆیه گرنگ نیه ژنهكان چی دهپۆشن لهبهرئهوهی ستهرجهم میوانتهكان
ژنن .بهاڵم تاوهكو ئهمڕۆش ئاههنگی تێكهڵ ئهنجام دهدرێ  -ههندێك خهڵك پاستهوان دههێتنن بتۆ ئتهوهی ئگایتان
له دهرگاكه بێ و ههندێكی دیكهش پاره دهدهن به پۆلیسی ناوخۆیی بۆ ئهوهی چاوپۆشی له بۆنهكه بكهن".
پیاسهكردن له تاران له ٢١١٣دا:

پیاسهكردن له تاران له ٢٤٤٣دا :ههموو ژنێك له ئێران عهبا ناپۆشێ  .ههندێك سهرپۆش و چاكهتی زۆر شل
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دهپۆشن" .پرسیاره راستهقینهكه ئهوهیه تاچهند دهتوانی پتاڵ بته سهرپۆشتهكهتهوه بنێیت بتۆ دواوه؟ ژنتان كتاری
بچوكی بهرگری خۆیان ههیه و زۆرجار ههوڵ دهدهن تا دهتوانن پاڵ به سهرپۆشهكانیانهوه بنێن بۆ دواوه".
قهراغ دهریای قهزوین له ٢١١٣دا:

قهراغ دهریای قهزوین له ٢٤٤٣دا :ژنی ئێرانی بۆی نیه بته پۆشتاكی مهلتهوه لته شتوێنی گشتتیدا دهربكتهوێ " .ژن و
پیاو نابێ پێكهوه مهله بكهن ،بهاڵم رێگهی جیاجیا دهدۆزنهوه بۆ خۆالدان لهو یاسایه وهك بهكرێگرتنی بهلهم و
دووركهوتنهوه لهناو دهریادا بۆ شوێنێك كه دهتوانن پێكهوه مهله بكهن".
رێپێوانی پشتگیریكردن له سهرپۆش له ٢١١١دا:
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رێپێتتوانی پشتتتگیریكردن لتته ستتهرپۆش لتته ٢٤٤٦دا ٢٣ :ستتاڵ دوای شتتۆڕش ،ژنتتانی پشتتتگیریكهری تونتتدهكان لتتهناو
دامتتهزراوهی دهستتهاڵتدا رێپێوانێكیتتان ستتازكرد وهك ناڕهزایتتهتی دژی شكستتتی دهستتهالتداران لتته چهستتپاندنی یاستتای
بهزۆر سهرپۆشكردن.
تهماشاكردنی یاری دووگۆڵی له ناوهندی بازاڕی تاران له ٢١١٩دا:

تهماشاكردنی یاری دووگۆڵی له ناوهندی بازاڕی تاران له ٢٤٤٨دا :ههرچهنده ههرگیز به فهرمی ژنان تهماشاكردنی
یاری دوو گۆڵی پیاویان لێ قهدهغه نهكرابوو ،زۆرجار رێگتهیان پتێ نتهدهدرا بچنته یاریگاكانتهوه و ئهوانهشتی كته
ههوڵی چوونه یاریگاكانیاندابوو دهستگیركرابوون.
سهرچاوه :بی بی سی
وێنهكان؛ ماگنهم فۆتۆز ،گێتی ئیمهجز
سەچاوی :ماڵپەڕی ئین ئار تی  -ڕێکەوتی٨ :ی فێبریوێری ٢٤١١
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گوزەرێك بەنێو سەرەتاكانی شۆڕشی ئیسالمی ئێران دا
چیرۆكی گرتنی سەفیرو دیپلۆماتكارە ئەمەریكییەكان لەسەرەتای شۆڕشی ئیسالمی ئێران دا

ئەرسەالن تۆفیق

رۆژی یەكەمی روداوەكە:

سێیەم رۆژی دانپێدانانی ئەمەریكا بە حكومەتی تازیی ئێتران كە لەالیەن شۆڕشتی ئیستالمی ئێتران لە ستاڵی 9191
بە سەرۆكایەتی (خومەینی) پێكهاتبوو ،روداوێكی ئێجگار گرنگو پڕ لە تەمتومان هاتە كایەوی ،كاتێتك كۆمەڵێتك
گەنجی سەربە (سازمان چریكهای خلق ایران) خۆپیشاندانیان ئەنجام دیدا ،لە شتەقامی (تەخت جەمشتید)ی تتاران
چتتوونە ستتەر ستتەفاریتی ئەمەریكتتاو دوای ئەویی لە هەمتتوو الیەكەوی پەالمتتاری ستتەفاریتیان دا ،ستتەفیری ئەوكتتاتی
ئەمەریكا (ویلیام سالیوان) فەرمانی بە پارێزیرانی ئەمەریكایی سەفاریت دا كە بەمەبەستی پارێزگاری لە خۆیان و
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سەفاریتەكەیان بەئەندازیی پێویس تەقەبكەن و خۆپیشاندیران دووربخەنەوی.
بەاڵم پەالمتتتاری چەكتتتداریكان ئەوینتتتدی كەم و بتتتێ بەرنتتتامە نەبتتتوو كە بە ئاستتتانی كتتتۆڵ بتتتدین و بكشتتتێنە دواوی،
پاسەوانەكان جگە لەتەقەكردن سوودیان لە گتازی فرمێستك رێتژیش ویرگترت و هتیچ ئەنجتامێكی نەبتوو ،ئەوینتدیی
نەبتترد ستتەرجەم كارمەنتتدی ئەمەریكیەكتتانی نێتتو ستتەفاریت چتتوونە نێتتو ژورێكتتی كەپ ت

و قتتایم و دیستتتیان كتترد بە

پەیویندی گرتن لەگەڵ جیهانی دیریوی ،پێش ئەویی خۆپیشاندیران بگەنە نێو ژووریكتانی ستەفاریت دووكەڵ لەنێتو
هەنتدێك لە ژووریكتتان بەرز دیبتوویەوی ،دواجتتار دیركەوت بە فەرمتانی ستتالیۆن ویستتویانە ستتەرجەم بەڵگەنامەكتتان
بسوتێنن.
چەكداریكان چوونە نێو ژوویریكانی سەفاریت و دیستیان گرت بەسەریدا ،خۆپیشاندیران هەڕیشەی ئتاگر تێبەردانتی
ژووریكەیان كردو لەژێر فشارو ویعدو پەیمانی نەكوشتنیاندا بەفەرمانی سالیۆنی سەفیر خۆیان بەدیستەویدا.
،،

كتتاتژمێر  99نیتتویڕۆ ستتەفاریتی ئەمەریكتتا بەتەواوی كەوتە دیستتتی هێتتزی چەكتتداریكان ،هەر ئەو رۆژی رۆژنتتامەی
(ئیتیالعات) بە مانشێتی گەوری نوسی بوو (سەفاریتی ئەمەریكا كەوت)
دوای دوو كاتژمێر لە روداویكە (ئیبراهیمی یەزدی) كە ئەوكات ویزیری دیریویی ئێران بوو بە فەرمانی خودی ئیمام
خومەینی رابەری شۆڕش ،بتووی نتوێنەر بەمەبەستتی چاریستەركردنی كێشتەكە ،هێتزی چەكتداریكانی شۆڕشتی ئیستالمی
هاوڕێ لەگەڵ یەزدی چوونە نێو بینای سەفاریت ،بەم شتێوییە كتاتژمێر  99نیتویڕۆ ستەفاریتی ئەمەریكتا بەتەواوی
كەوتە دیستی هێزی چەكداریكان ،هەر ئەو رۆژی رۆژنامەی (ئیتیالعتات) بە مانشتێتی گەوری نوستی بتوو (ستەفاریتی
ئەمەریكا كەوت) لەدرێژیدا نوسیبووی (لەكۆتاییدا سەفاریتی ئەمەریكا كەوتە دیستتی ئەرتەش و هێتزی میللیەكتان،
چەكدارانی هێتزی دیریاییەكتانی ئەمەریكتا كە پارێزگارییتان لە بینتای ستەفاریت دیكترد ،خۆیتان رادیستتی هێزیكتان
كردو چەندین چەكدار رژاونەتە نێو بینای سەفاریت) ...دوای ئەویی یەزدی سالێۆنی بینتی داوای لێبتوردنی لێكتردو
گوتی ئەمە كارێكی بەرنامە بۆداڕێژراوی شۆڕش نیەو دڵنیایی پێدا كەئەوان پارێزراودیبن )..
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بارودۆخی ناوخۆیی شۆڕش لەو كاتەدا:

ئێتتران دیوڵەتێكتتی ئێجگتتار فتتراوان ،پتتڕ لە بۆچتتوون و بیروبتتاویڕی جیتتاواز ،نەتەویو ئتتاینی جۆراوجتتۆر ،ئاراستتتەی
بیركتتردنەویی تەواو جیتتاواز ،كاتێتتك شۆڕشتتی ئیستتالمی هتتاتبووی ستتەركار ،هێشتتتا لەستتەریتای دامەزرانتتدنی دابتتوو،
هەربتتۆیە نتتاكۆكی و ملمالنێكتتان زۆر تونتتدتر بەدیر دیكەوتتتن ،دیوڵەتتتی یەكەمتتی شتتۆڕش كە بەشتتێوییەكی كتتاتی
دامەزرابتتتوو بە ستتتەرۆكایەتی(مەهتتتدی بازرگتتتان)و ختتتودی ئیمتتتام ختتتومەینی پشتتتتیوانی لێتتتدیركرد ،كارمەنتتتدان و
بەرپرستتەكانی هێشتتتا ئەزمتتوونی دیوڵەتتتدارییان نەبتتوو ،ئەوان لەستتەر بنەمتتای دڵستتۆزی و نزیكییتتان لە شۆڕشتتەوی
دیستنیشان كرابوون نەك هیچیتر ،هەربۆیە بواری دیستێویردان و قسەكردن لە الیەن (مەال) و(الیەنگرانی شتۆڕش)
لەسەر ڕێڕیوی كاریكان دیاردییەكی ئاسایی بوو.
دیوڵەتتتتی ستتتەریتای مەهتتتدی بازرگتتتان تتتتێكەڵەیەك بتتتوو (مەزهەبتتتی و ستتتیكۆالر)یكتتتان ،گەرچتتتی ئەم پێكهتتتاتەیە
سەریتایەكی خراپ نەبوو ،بەاڵم نەیتوانی لەبەردیم فشارو تواناكانی بەریو دیسەاڵتی (مەزهەبگەرایی) شێعەكان و
دیسەاڵتی مەالكان دا ختۆی بگرێت و زیمیتنەی گونجتاو بتۆ (ناستیۆنالیزمی ئێرانتی) فەراهەم بهێنێت  ،شۆڕشتگێڕی و
ئینقیالبتتی بتتوون لەنێتتو كتتایەی كتتۆمەاڵیەتی ئەوكتتاتەی ئێرانتتدا پێگەیەكتتی كتتۆمەاڵیەتی بەهێتتزی هەبتتوو ،ختتودی
خومەینیش كەسایەتیەكی بەهێزی كۆمەاڵیەتی و ئاینی بوو ،هەربۆیە توانی بوولەنێو رۆحتانی و مەالكانتدا پتێگەی
هەریگەوری داگیربكتتات و یەكالیتتی كتتردنەویی هەمتتوو كاریكتتانی دیوڵەت بگەڕێتتتەوی بتتۆ ختتۆی ،ئەمەش نتتاونرابوو
(دیوڵەت لەنێو دیوڵەت).
،،
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هێشتا دیوڵەت بەتەواویتی نەكەوتبووی ستەركاریكانی ختۆی (ئەنجتومەنی خوبریگتان -شتاریزایان) كە هەموویتان لە
الیەنگرانتتتی ختتتودی ختتتومەینی بتتتوون ،كەوتتتتنە دانتتتانی (قتتتانون ئەساستتتی – دیستتتتوور)و لەنێتتتو ئەو دیستوریشتتتدا
دیسەاڵتێكی ئێجگار زۆر درابوو بە خومەینی
هێشتا دیوڵەت بەتەواویتی نەكەوتبووی سەركاریكانی خۆی (ئەنجتومەنی خوبریگتان  -شتاریزایان) كە هەموویتان لە
الیەنگرانی خودی خومەینی بوون ،كەوتنە دانانی (قانون ئەساسی  -دیستوور)و لەنێو ئەو دیستوریشدا دیسەاڵتێكی
ئێجگار زۆر درابوو بە خومەینی لەوانەش (سەرۆكی هێزی چەكداریكان ،دانانی نیویی زیاتری ئەندمانی ئەنجتومەنی
چتتاودێری –شتتورای نیگەهبتتان) چتتین و توێژیكتتانی قەومیەكتتان و چەپ و موجاهیتتدینی خەلتتق و چەنتتدین گروپیتتتر،
ناڕیزاییان ئەنجام دا ،بەاڵم لەبەر ئەویی یەكگرتوو نەبوون نەیتانتوانی لەبەرامتبەر ئەم تەوژمەدا خۆیتان بگترن و
قانوون ئەساسی جێگەی خۆی گرت.
لەو كات و ساتانەدا كە قەومی و سیكۆالریكان خەریكی گف و گۆكردنبوون لەسەر پرۆژیی دیستوور كێشەی (بارمتە
ئەمریكیەكان رویدا) ..ئەمەش ئەو راستیەمان بۆ دیردیخات كە پالن و توانای ئینقتیالب زۆر لەتوانتای ئەوانتی تتر
بەهێزترو چاالكانە تر بووی .روداویكە ئەویندی گرنگ و چاویڕوان نەكراو بوو كە هەرچتی گفت و گتۆو ملمالنێكتانی
گۆڕیپتتانەكە بتتوو لتتوول بتتدات و بەیەكجتتاری بیتتانپێچێتەوی ،هەربتتۆیە تەنهتتا رێتتگەیەك كە لەبەردیم نەتەوییتتی و
سیكۆالر و ماركسیەكاندا مایەوی نیگەرانی و بەرهەڵستكاری بوو لە ئاستێكی الواز دا.
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هۆكارەكانی روداوەكە:

مەهدی بازرگتان لەستەردیمی دیوڵەتتداری خۆیتدا زۆر كتاری لەستەر ئەوی دیكترد كە پەیوینتدیەكانی نێتوان ئێتران و
ئەمەریكتتا پتتتەو بكتتاتو بتتۆ ئەو مەبەستتتەش ئیبتتراهیم یەزدی ویزیتتری دیریویش پشتتتویانی لێتتدیكرد ،ئەوان كاریتتان
لەسەر ئەوی دیكرد كە دیدارێك بۆ نوێنەرێكی ئەمەریكاو ئیمام خومەینی رێتك بتخەن تتا لە تتاران یەكتتری ببیتننو
كۆتتتایی بە كێشتتەكە بهێتتنن ،بەاڵم پتترۆژیی دوو ستتیناتۆری ئەمەریكتتی ستتەباریت بە مەحكتتومكردنی لەستتێداریدانی
بەرپرستتتەكانی رژێمتتتی شاهەنشتتتایی لەالیەن دیوڵەتتتتی ئێتتترانەوی ،ئەمە بتتتووی هتتتۆی ئەویی كە ئێتتتران پێیانوابێتتت
ئەمەریكا دیس لەكاروباری ناوخۆیی واڵتەكەیان ویردیدات و ئەمەش نیگەرانی زۆری دروس كرد بۆیان.
لەالیەكتتی تتتریوی پێشتتوازی كردنتتی ئەمەریكتتا لە پادشتتای هەڵهتتاتوو ،كەبەمەبەستتتی چاریستتەری پزیشتتكی رووی لەو
واڵتەكردبوو ،ئێرانیەكان پێیان وابوو ئەمەریكا بەم هەنگاویی پشتتیوانی تەواوی لێتدیكات .هەر بتۆیە ئێرانیەكتان
داوایتتان لە ئەمەریكتتا كتترد بە هتتیچ پاستتاوێك پێشتتوازی لە (شتتا) نەكتتات ،بەاڵم ئەمەریكتتا گتتوێی لە ناڕیزاییەكتتان
نەگتترت و لەژێتتر نتتاوی (متتافی متترۆڤ)دا پێشتتوازییان لە (شتتا)كتترد .هەر بتتۆیە ئەم بتتابەتە بتتوو بەهتتۆی گۆڕانكتتاری
گەوری ،لەالیەك گرژی و ئاڵۆزی گەوری بكەوێتە نێو پەیویندیەكانی نێوان ئەمەریكتاو ئێترانو لە ئاستتی نتاوخۆیش
ببێتە هۆی كۆتایی هێنان بە دیوڵەتەكەی مەهدی بازرگان..
،،

دوای ئەویی ساڵی  9191شۆڕشی گەالنی ئێران بەناوی شۆڕشی ئیسالمی ئێران هەنگای یەكەمتی هاویشت و كۆتتایی
بەڕژێمی پادشایی ئەو واڵتە هێنا كە هەزاران ساڵ بوو ریشەی داكوتابوو ،شۆڕشتی گەالنتی ئێتران بەریو رێگەیەكتی
تتتر هەنگتتاوی دینتتا ،بەاڵم توانتتا رۆحتتی و مادیەكتتانی مەال شتتیعەكانی ئێتتران بەجۆرێكبتتوو كە تتتوانی پتتێش لەهەر
ڕووداوێك بگرێ
ئینقالبی دووەم:

دوای ئەویی ساڵی  9191شۆڕشی گەالنی ئێران بەناوی شۆڕشی ئیسالمی ئێران هەنگای یەكەمتی هاویشت و كۆتتایی
بەڕژێمی پادشایی ئەو واڵتە هێنا كە هەزاران ساڵ بوو ریشەی داكوتابوو ،شۆڕشتی گەالنتی ئێتران بەریو رێگەیەكتی
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تتتر هەنگتتاوی دینتتا ،بەاڵم توانتتا رۆحتتی و مادیەكتتانی مەال شتتیعەكانی ئێتتران بەجۆرێكبتتوو كە تتتوانی پتتێش لەهەر
ڕووداوێك بگرێ  ،دوای ئەویی سەفاریتی ئەمەریكتا لە ( )9191 - 99 - 0دا كەوتە ژێردیستتی چەكتداریكانی ستەر
بەشۆڕش ،یەك رۆژ داوی ئەوی مەهدی بازرگان دیست لەكتاركردنی ختۆی پتێش كەش بە ختومەینی كترد ،زۆرێتك لە
شرۆڤەكارانی ئەو كات پێیانوابوو ئەوی فشارێكی بەهێزی دیوڵەتە بۆ سەر ختومەینی تتا ناچتار بە دروستتكردنەویی
پەیویندی ئێران بكتاتەوی لەگەڵ ئەمەریكتا ،بەاڵم هەر رۆژی دوایتی بەدیر لە چتاویڕوانی خەڵتك ،ختومەینی دیست
لەكاركردنەكەی پەسەند كرد ،دیس بەسەردا گرتنی سەفاریتی ئەمەریكا لەالیەن چەكداریكانی (پەیڕیوانی خەتی
ئیمتتام) لە ئەدیبیتتاتی شۆڕشتتی ئیستتالمی دا نتتاونرا بە دیستتتگرتن بەستتەر النەی جاسووستتی ئەمەریكتتادا لەنتتاوچەكەو
گوتیان ئەمە ئینقیالبتی دوویمە .لە كتات و ستاتی ئامادیكتاری بتۆ ئەوكتاریدا چەنتدین رێتگە گیترایە بەرو لەوانەش
یەكێك لەگەنجە توندڕیو بەباویڕیكانی خەتی ئیمام لەبەردیم ستەفاریتی ئەمەریكتادا بەنزینتی بە جەستتەی خۆیتدا
كردو ئاگری لەخۆی بەردا ،تا ئەوی رۆژانە لەبەردیم ئەو سەفاریتەدا خۆپیشاندانی جۆراوجۆر ئەنجام دیدرا.
النەی جاسووسی وەك دیكۆمێنت:

ماوییەك دوای دیس بەسەردا گرتنی سەفاریتی ئەمەریكا بەرپرسە ئێرانیەكان رایان گەیاند كە بە هەزاران الپەڕی
لە زانیاری هەستیارو مەترسیداری واڵتانی ناوچەكە لەنێو سەفاریتی ئەمەریكادا دیستتی بەستەردا گیتراویو دواجتار
كۆیتتان كتتردیویو لە زنجیتتری كتێبێكتتی ( )14بەرگیتتدا لەژێرنتتاوی (النە جاسوستتی امریكتتا)دا بەچاپیتتان گەیانتتد ،لەو
كتێبانەدا كە هەریەكەیان تایبەت كراون بە واڵتێك زانیاری ئێجگار وردو هەستیاری شۆڤاری لەرێگەی ستەفاریتەوی
گەیەنتتراویتە دیزگتتا پەیویندیتتداریكانی ئەمەریكتتا ،ختتومەینی بەتەواوی پشتتتیوانی لەو كتتاریدیكرد و پێیوابتتوو ئەو
روداوی دیستی هەموو پارێزكتارو الیەنگرانتی ئەمەریكتای لەنتاوچەكەدا بتڕی ،لەو روداویدا ( )19لە فەرمتانبەران و
كارمەنتتدانی ستتەفاریتی ئەمەریكتتا بتتۆ متتاویی ( )000رۆژ بە بتتارمتە دیستتتگیركران ،لەو ماوییەشتتدا دییتتان هەوڵتتی
جۆراوجۆری سیاسی و ستەربازی و ئتابووریش دران بەاڵم بتێ ئەنجتام بتوون ،یەكێتك لەو هەواڵنە نیشتتنەویی شتەش
كۆپتەری ئەمەریكی بوو لە فڕۆكەخانەیەكی كۆنی رۆژهەاڵتی ئێتران و لەستەر دیمتی دیستەاڵتی حكتومەتەكەی بەنتی
سەدر دا ،بۆ ئەویی لەو رێگەیەوی جاسو و شۆڤاریكانی دیزگای هەواڵگیری ئەمەریكا ئەو بارمتەگیراوانە بڕفێنن،
بەاڵم بە هۆكارێكی سرووشتی كە هەڵكردنتی ریشتەبای تونتدو بتارینی تەپوتتۆز و لتم و ختۆڵ بتووی هتۆی ئەویی كە
یەكێك لە كۆپتەریكان بكەوێتە خواریویو ببێتە هۆی كوژرانی هەش لە سەرنشینەكان و ئەوانی تریش ناچار بكات
بەهەاڵتن.
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،،

جیمتتی كتتارتەری ستتەرۆكی ئەو كتتاتی ئەمەریكتتا بەڕیستتمی و لەبەردیم میدیاكانتتدا دانتتی بەو شكستتتەدا نتتاو گتتوتی
نەمانتوانی هاواڵتیەكانمان ئازاد بكەین.
ئەم رووداوی لەنێو خەڵكی سادیو شەقامی گشتی پەیڕیوانی خەتی ئیمام ویك موعجیزییەكی خودایی لێتك درایەوی،
بەاڵم بە هەمتتوو حاڵەتەكتتان بتتێ ئاگتتایی و پەلەپتتڕوزیی ئەمەریكیەكتتان بتتوو بتتۆ گەڕانتتدنەویی شتتكۆی شتتكاوی ،ختتۆ
ئەگەر توێژینەویی تەواویشیان لەو دۆخە سروشتیەی ئەو ناوچەیەش كردبێ ئەوا پێیتان وابتووی لەو كەش و هەوا
نالەباریدا هەلێكی باشتر دێتە پێشەوی كە كاریكە ئەنجام بدین.
جارێكی تر ئەم روداوی بەرۆكی سەرۆك ویزیرانی دیوڵەت (بەنی صدر)ی گرتەویو بتووی هتۆی ئەویی ئەویتش لەكتار
دووربخرێتەویو لەكتاتی دورخستتنەویی لەكتاریش ختومەینی گتوتی بتۆ بەنتی صتەدر تەنهتا یەك رستتەم هەیە كە بتۆ
هەمووشمان دیبێ ئەویش ئەوییە (خۆشەویستی دونیا سەری هەموو هەڵەیەكە)  ،ئەم وتەیە ئاماژی بتوو بتۆ ئەویی
بەنی صدر لەبەرامبەر بەخشیشێكی دونیایی دیاری كراودا كار ئاسانی بۆ ئەمەریكیەكان كردبێ ..
ئازادكردن و خەڵەتاندنێكی تر:

دواجتتار لە ( )9179 - 9 - 94و پتتاش ( )000رۆژ متتانەویی ئەو بارمتتتانە و بە میتتانگیری واڵتتتی جەزائیتتر و رای
زۆرینەی نوێنەرانی مەجلی

(پەرلەمان) ئازاد كران ،ئەویش لەبەرامبەر ئەویدا كە سەرجەم پاری بلۆك كراویكتانی

ئێران كۆتاییان پێبێ و بگەڕێنرێتەوی بۆ ئێران كە زۆرینەی هەریزۆریان پاریی نەوتی فرۆشراو بتوون ،هەرچەنتدی
شتترۆڤەكاران پێیتتانوایە لەو میانەیەشتتدا ئێتتران نتتزیكەی ( )044ملیتتۆن دۆالری ئەمەریكتتایی ئەو كتتات خەڵتێنتتراوی،
مەرجی دوویمیشیان جارێكی تتر دیست لەكاروبتاری نتاوخۆی ئێتران ویرنەدین ،بەاڵم لە ستاڵی  9491دا و لە پتاش
 01ساڵ ئەمەریكا سزای بانكێكی فەرینسی دا كە ئابڵۆقەی سەر ئێرانی شكاندووی.
پرسیاری جدی ئەوییە :ئایتا ئەمەریكتا ئەو هەمتوو دروشتم و ستەرپێچیانەی ئێرانتی لەمتاویی رابتوردوودا لەهەمتبەر
واڵتەكەیدا لەیاد دیكات؟ ئاخۆ لە ئێستەدا خەمی ئەوان گەڕانەویی شكۆی لەكی
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مرۆڤتتتو بنبڕكردنتتتی تیتتترۆی دیوڵەتە ویك خۆیتتتان ئامتتتاژیی پێتتتدیكەن؟ هەمتتتوو ئاماژیكتتتان بتتتا لەوی دیكەن كە
هەنگاویكانی ئەمەریكا بۆ ئابڵۆقە خستنە سەر ئێران مانایەكی تری نییە لە شەڕی كۆنە قین.
* مامۆستاو ڕۆژنامەنوو
ئەزموونی بیس و پێنج ساڵ کاری ڕۆژنامەنووسی
شاریزا لە زمانی عەریبی و فارسی
سەرچاوی :ماڵپەڕی دیپلۆماتیك مهگهزین  -ڕێکەوتی٣ :ی نۆڤەمبەری ٢٤١٨

شۆڕشی گەالنی ئێران چۆن دزرا

رۆژ نیوز

خۆپیشاندانی گەالنی ژێردیستی ئێران دژ بە سیستمێک ڕوودیدات ،کە وابڕیاربوو ببێتە دینگتی هەژارانتی کۆمەڵگتا،
مێژوونووسان لە سەر ئەوی کۆکن ،کە شۆڕشی گەالنی ئێران لە ١١٢١دا شۆڕشتی هەژاران و کرێکتاران بتوو ،ئێستتاش
چاودێرانی سیاسی بۆ ئەم خۆپیشاندانانەی ڕوودیدین هەمان بۆچوونیان هەیە.
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ئەمڕۆ پێتنج ڕۆژ بەستەر خۆپیشتاندانەکانی گەالنتی ئێرانتدا تێتپەڕی و ئەگەر هەیە لە ڕۆژی شەشتەمیدا بەردیوامتی
هەبێت  ،لەم دۆستتییەیەدا تیشتتک دیخەیتتنە ستتەر مێتتژووی بەشتتێک لە شتتۆڕش و ستتەرهەڵدانەکانی ئێتتران لە ستتەدیی
ڕابردوویو تا ئێستادا.
پاش کودیتای ١١ی ئابی ساڵی ١١٣٣ی محەمەد ڕیزا شا دژ بە حکتومەتی دیموکراستیخوازی دکتتۆر متحەمەد موستەدق،
ڕۆژ لە دوا ڕۆژ فەزای سایسی لە ئێران زیاتر داخرا و لە بەرامبەردا بەهتۆی بەرزبتوونەوی نرختی نەوت ستەرمایە و
دیسەالتی حکومەتی شا زیاتری کرد ،ئەو دیسەاڵتە وایکرد ،کە شا دیس بداتە پەریپێدانی ئتابوری لە ئێرانتدا و
لەوالشتتەوی بەهتتۆی پشتتتگیرییەکانی ئەمریکتتا لە حکتتومەتەکەی ئتتابوری حکتتومی لە ئێتتران گەشتتە بکتتات ،هاوکتتات
جیاوازیی چینایەتی لە نێوان چینی کرێکار و هەژاری کۆمەڵگا و چینی بورژوازی گەیشتە بەرزترین ئاس .
جیتاوازیی چینتتایەتی کە بە هتتۆی سیاستەتەکانی شتتاوی لە ئێڕانتتدا پێکهتاتبوو وایکتترد ،کە دوو دیستتتەی سیاستتی کە
خۆیان بە نتوێنەر و وتەبێتژی چینتی هەژاری کۆمەڵگتا دیناستاند کاریگەرییتان لە نتاو خەڵکتدا زیتاد بکتات ئەویتش
چەپەکان و ئیسالمییەکان بوون.
ئەوی لە کاتێکتتدا بتتوو ،کە بەریی لیبرالتتی ئێرانتتی کە درێژیپێتتدیریکانی ڕێگتتای موستتەدق بتتوون ،پتتێگەی خۆیتتان لە
نێتتوان چینتتی بتتورژوازی ئێرانتتدا متتابوو ،بەاڵم بە هتتۆی کتتاریگەریی زۆری ئەو دوو دیستتتەیەی دیتتکە ،پتتێگەی بەریی
لیبرالیش وردیوردی کەم ڕینگتر بوویوی.
دیستتەاڵتی لە ڕادیبەدیری شتتا ئەو متمتتانەیەی بەختتۆی هەبتتوو ،کە هەمتتوو جتتۆری گۆڕانکتتارییەک بە ستتەر کۆمەڵگتتادا
بسەپێنێ  ،شا جیا لە فەزایەکی داخراو کە بە سەر فەزای سیاسیی کۆمەڵگا دا سەپاندبووی ،دیستی دایە هەندێک
چاکسازیی ئتابوری لە ئاستتی واڵتتدا ،کە بەپێتی ئەو چاکستازییانە هەمتوو دیستەاڵتەکانی ئاغتا و بەگەکتان کە لە
گوندیکان هەیان بوو ،لێیان سەندرایەویو زیوییەکان لە نێوان خەڵکدا دابەشکران ،ئەویش بە پتێچەوانەوی نەبتووی
هۆی ئەویی شا بچێتە ناو دڵی خەڵکتی هەژاریوی ،بەڵکتو ئەو دیرفەتەی بتۆ مەالکتان و چەپەکتان ڕیخستاند کە لە
بۆشایی دیسەاڵتی ئاغا و بەگەکتان و حکتومەت ،لە نتاو گونتدیکان دیستتبکەن بە ڕێکخستتنی خەڵکتی هەژار لە نتاو
گوندیکاندا و هەرویها کۆچکردووی گوندییەکان کە ڕوویان کردبووی پەراوێزی شاری گەوریکان.
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هێتتتزی ئۆپۆزستتتیۆنەکانی ئێتتتران لە ڕوانتتتگەی یەروان ئابراهامیتتتان لە کتێبتتتی "ئێتتتران لە نێتتتوان دوو شتتتۆڕش"دا کە
سەریکەیترین سەرچاویی مێژووییە بۆ خوێندنەویی مێژووی هاوچەرخی ئێران بریتتی بتوون لە :حزبتی تتودی ،بەریی
نەتەوییی ،نەهزیی ئازادی ،مەالکانی دژ بە حکومەت و ڕێکخراوی گەریالییە چەپەکتان ،کە لەوان دیکرێت نەهتزیی
ئتتتازادی و بەریی نەتەوییتتتی ویک درێژیپێتتتدیریکانی ڕێگتتتای موستتتەدیق ڕیچتتتاوبکەین و حزبتتتی تتتتودی و ڕێکختتتراوی
گەریالییەکانیش ویک بەریی چەپ دابنێین بە دوو ڕێبازی جیاوی ،لەو نێوانەدا مەالکان هیچ ڕێکخستنێکی سیاسییان
نەبوو و تەنیا لە منبەری مزگەوتەکانەوی خەڵکیان دژ بە حکومەتی شا هاندیدا.
لە نێتتوان هێتتزی لیبرالەکانتتدا ،نەهتتزیی ئتتازادی بە نزیکبتتوونەویی لە ئیستتالمی سیاستتی و ئتتاوێتەکردنی ئیستتالم و
ئازادییە لیبرالییەکا ن توانی زیاتر لە بەریی نەتەوییی لە ناو خەڵکدا جێگا بۆخۆی بکاتەوی ،ئەویش وایکترد ،لە
یەک دوو ستتاڵی پتتاش شۆڕستتی  ٢١و دیس ت بە ستتەرداگرتنی دیستتەاڵتی سیاستتی لەالیەن مەالکتتانەوی ئەنتتدامانی
نەهزیی سیاسی ڕۆڵیان هەبێ لە حکومەتتدا ،لەالیەکتی دیتکەوی حزبتی تتودی کە بە کتۆنترین و گەوریتترین حزبتی
چەپ لە ڕۆژهەاڵتتتی ناویڕاستتتدا دیناستترا تتتا پتتێش شۆڕشتتی ٢١ش یەکێتتک بتتوو لە ستتەریکیکی تتترین ئەکتەریکتتانی
سیاستتەت لە ئێڕانتتدا ،حزبتتی تتتوودی پتتاش شۆڕستتی  ٢١ستتەریڕای پشتتتگیرییکان لە حکتتومەتی مەالکتتان بەتەواوی
سەرکوتکرا و ڕێبەریکانی لە سێاریدران و هەموو جۆری چاالکییەکی قەدیغەکرا.

ڕێکخراوی گەریالییەکان کە بریتی بوون لە گەریالکانی فیدایی خەڵک و موجاهدینی خەڵک لە ٢٤کان بەدواوی بە
چاالکییە سەربازییەکانیان بوونە گەوریترین هەڕیشە بۆ مانەویی حکومەتی شاهەنشایی لە ئێراندا ،لەوان
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موجاهدینی خەڵک کە بەرییەکی گەریالیی ئیسالمی-چەپ بوون بۆ ماویی دوو سێ ساڵ ڕۆڵیان هەبتوو لە دیستەاڵتی
سیاسیی پاش شۆڕشدا ،بەاڵم گەریالکانی فیدایی خەڵک دیستبەجێ پاش شۆڕسی  ٢١سەرکوتکران و بە هەزارانیان
لە سێداریدرا.
لە مێژووی  ٢٦ساڵی  ١١٣٣بۆ ١١٢١دا ،مەالکان کە دواتر و پاش شۆڕشتی گەالنتی  ١١٢١خۆیتان بە حزبتی کۆمتاری
ئیسالمی ناوزیدکرد ،هیچ ڕێکخستنێکی سیاسییان نەبوو ،جگە لە چەند خۆپیشاندان لە شاری قوم بە پێشەنگایەتی
ختۆمەینی کە لە ستتاڵی ١١٦٣دا ڕوویانتتدا و بتوونە هتتۆی دوورخستتتنەویی ختۆمەینی لە واڵتە و نتتاردنی بتتۆ عێتتراق و
پاشان تورکیا و فەرینسا.
ئەویی لە هاوسەنگیی حزبەکانی دژ بە حکومەتی شا لە پێش شۆڕشی ١١٢١دا زۆر بەرچاوی ،ئەوییە کە مەالکان بە
بەستتەنگەرکردنیی مزگەوتەکتتان شتتوێنێکی ئەمانیتتان بتتۆ خۆیتتان دروستتتکرد و ڕێکخستتتنی حزبەکتتانی دیکەیتتان بتتۆ
ڕووخاندنی حکومەتی شا لە بەرژیوینتدیی خۆیانتدا بە شتێوییەک بە کتار هێنتا ،کە بۆخۆیتان کەمتترین بتاج بتدین،
سەیر نییە کە هیچ ناوێک بە ناوی کۆماری ئیسالم پێش شۆڕشی  ٢١لە گۆڕێدا نەبوو ،تەنیتا پتاش شتۆڕش بتوو کە
ئەو حزبە بە کۆکردنەویی مەال نوخبەکان لە سەرتاسەری ئێڕانەوی دامەزرا بەناوی "حزبی کۆماری ئیسالمی ئێران".
بەرفراوانبتتووینەویی چتتاالکییە چەکتتدارییەکانی گەریالکتتانی فیتتدایی خەڵتتک و موجاهتتدینی خەڵتتک لە ٢٤کانتتدا،
هاوکتتات بتتوو بە ویستتتانی گەشتتەی ئتتابوریی حکتتومەتی شتتا ،ئەویش وایکتترد ،کە نەک تەنیتتا چینتتی هەژار ،بەڵکتتو
فەرمانبەرانی حکومیش وردی وردی بچنە ناڕازییانی حکومەتی شاهەنشاییەوی.
یەرواند ئابراهامیان هەر لەو کتێبەدا دیڵێ  ،کە لە شۆڕشی مەشرووتەدا کە لە ساڵی  ١١٤٣بۆ ١١١١وی لە ئێڕانتدا
دژ بە حکومەتی قاجاری ڕوویدا ،ڕۆشنبیران توانییان مەالکان لە سیاسەت لە ئێڕانتدا بستڕنەوی ،بەاڵم لە شۆڕشتی
 ١١٢١دا ئەوی مەالکتتتان بتتتوون کە هەمتتتوو هێتتتزی پۆپۆلیستتتتیی خۆیتتتان خستتتتە گەڕ بتتتۆ ئەویی ڕۆشتتتنبیران ،حتتتزبە
سیاسییەکان و ڕێکخراوی کاریگەریکانی کۆمەڵگا لە سیاسەتدا بسڕنەوی و دیس بدینە سەرکوتکرنی بەتەواویتییان.
تا مانگێک پێش شۆڕشی  ١١٢١هیچ کە بیری لەوی نەدیکردیوی ،کە لە ئەگەری ڕووخانی حکومەتی شتادا مەالکتان
بتوانن لە سیاسەتدا ڕۆڵ بگێڕن ،چونکە جگە لە خومەینی ویک کەسایەتییکی ئتایینی ،هتیچ کەستێکی دیتاری دیتکە
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لە گۆڕێدا نەبوو کە بکرێ ویک ئەکتەری سیاستیی پتێش شتۆڕش ڕیچاوبکرێت  ،لە متاویی  ١٤ڕۆژ پتێش شۆڕشتدا کە
خۆمەینی لە فەرینساوی گەڕایەوی بۆ تاران ،بەهتۆی پێشخستتنیی ختۆمەینی لەالیەن ئەنتدامانی نەهتزیی ئتازادییەوی
ویک پێشتتەنگ و ڕێتتبەری شۆڕشتتی هەژاران ،مەالکتتان تتتازی لە نتتاو هاوستتەنگیی هێتتزی سیاستتییەکاندا بە شتتەڕعی
ناسێندران.
پاش شۆڕشی  ١١٢١و پێکهاتنی حکومەتی کاتی بە سەرۆکایەتیی مهدی بازرگتانیی ،نەهتزیی ئتازادی و رێبەرایەتتی
خۆمەینی ،مەالکتان وردی وردی خۆیتان لە ئاستتی ستەریویی سیاستەتدا بە ستەر کۆمەڵگتادا ستەپاند و مانگێتک پتاش
شۆڕش بە دامەزرانی حزبتی کۆمتاری ئیستالمی هەبتوونی مەالکتان بە فەرمتی شتەڕعییەتی پێتدرا و ستێ مانتگ پتاش
شۆڕشتتەکەش بە بەڕێویچتتوونی ڕیفرانتتدۆمی "کۆمتتاری ئیستتالمی ،بەڵتتێ یتتان نەخێتتر" بە فەرمتتانی ختتۆمەینی ،مەالکتتان
توانیان دیس بە سەر دیسەاڵتدا بگرن.
بە ستەرکەوتنی ئەو ڕیفرانتتدۆمە ،مەالکتان بیریتتان لە ستڕینەویی هەمتتوو الیەن و حزبەکتانی دیتتکە لە سیاستتەتدا و
ستەپاندنی هێتتزی خۆیتتان بە ستتەر کۆمەڵگتتادا کتتردیوی ،ئەویش لە متتاویی یەک دوو ستتاڵی ستتەریتای شۆڕشتتەکەوی بە
ستتڕینەویی هێتتزی چەپەکتتان و لیبرالەکتتان دیستتتیان پێکتتردو بە دیستتتپێکردنی شتتەڕی نێتتوان ئێتتران و عێتتراقیش
سڕینیەویی موجاهدنی خەڵک لە دیسەالتدا ڕوویدا.
کەواتە ئەگەر بوترێت مەالکتتان بە خەڵەتانتتدنی خەڵتتک بە دروشتتمە ئیستتالمییەت بتتوونە ختتاوینی شۆڕشتتێک ،کە وا
بڕیتتتاربوو دینگتتتی هەژاران بێتتت  ،ئێستتتتا هەر ئەو خەڵتتتکە هەژاریی لە شۆڕشتتتەکەیان لە ستتتاڵی ١١٢١دا لەالیەن
مەالکانەوی دزرا ،ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و بەنیازی ویرگرتنەویی حکومەت لێیان لە هەوڵدانتدان بتۆ ڕێکخستتنی
شۆڕشێکی دیکە لە مێژووی سیاسیی ئێراندا.
سەرچاوی :ماڵپەڕی رۆژ نیوز  -ڕێکەوتی٢ :ی جانێوێری ٢٤١٨
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دەرسێک کە ئێمەی کورد لە شۆڕشی  ٧٥٣١وەرمان نەگرتوە!

قادر وریا

٢٢ی ڕێبەندانی ئەمساڵ ٠٤ ،ساڵ لە سەر هاتنە سەرکاری ڕێژیمی کۆمتاری ئیستالمی ڕادیبترێ .کتورد لە رۆژهەاڵتتی
کوردستان ،لە گەڵ ئەویی هەم لە شۆڕشی  ١٣٣٢دا چاالکانە بەشدار بوو ،هەم پێشینەیەکی درێژی خەبات بە دژی
ڕێژیمتتی شتتایەتیی هەبتتوو ،بە ڕووختتانی ئەو ڕێتتژیمەش ئامانجەکتتانی نەهتتاتە دی و دیستتکەوتێکی لەو شۆڕشتتە پتتێ
نەبڕا .نەک هەر نەبوو بە خاوینی مافەکانی ،بەڵکوو شەڕ و سەرکوتێکی بێبڕانەویی تووش بوو کە هەتا ئیستتاش
قوربانیی لێ دیستێنن.
کۆماری ئیستالمیی ئێتران درینتگ یتا زوو بە دیردی ڕێژیمتی شتایەتی دیچتێ ،چتونکە کارنتامەی دیستەاڵتدارێتیی لەم
چتتوار دییەی تەمەنتتیدا لە جیتتاتی داهتتاتووی بتتۆ دیستتتەبەر کردبتتێ ،داهتتاتووی لتتێ لێتتڵ کتتردوی و ،خەڵکتتی ئێتتران،
ئەوینتدی لێتی هیتوابڕاو بتتوون کە ئێستتا لە هەمتوو کاتێتک زیتتاتر خوازیتاری نەمتانی ئەو ڕێتژیمەن .بەاڵم پرستتیاری
بنەریتییەکە بۆ ئێمەی کورد ئەوییە ئەگەر ئەو ڕێژیمە بەم زووانە و لە ئاکامی دیستتوێکدانی ڕاپەڕینتی خەڵتک لە
نێوخۆی ئێران و گوشاری دیریکی دا بڕووخێ  ،ئێمەی هێزی سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت ،ئایا ویزعێکی باشتر لە کتاتی
شۆڕشی ١٣٣٢مان هەیە؟ چیمان کردوی بۆ ئەویی ئەمجاریش بێدیسکەوت و ناهومێد نەمێنینەوی ؟
ئەگەر گۆڕانێک لە تاران ڕوو بدا ،چ دیکەین؟ هەرحیزبەی بە پەلە هێنتدێک شتار و گونتد دیختاتە ژێتر کتۆنتڕۆڵی
ختتتۆی بتتتۆ ئەویی حیتتتزبەکەی دیتتتکە نەیگتتترێتەوی؟ هەر الیەنەی هێتتتزی پێشتتتمەرگەی ختتتۆی رادیستتتپێرێ کە ڕێتتتگەی
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پێشتتمەرگەی هتتیچ الیەنێکتتی دیتتکە نەدین بتتنکە و ستتەیتەری لە نتتاوچەی ژێردیستتەاڵتی ئەودا دامەزرێ تنن؟ میلیشتتیا
حکتتوومەت دیکتتا یتتا ئیتترادیی ستتەرچاوی گرتتتوو لە ویس ت و دینتتگ و پشتتتیوانیی خەڵتتک؟ بە پێتتی کتتام بەرنتتامە و
میکانیزمی لە ئیستاوی پێشبینی کراو و بناغە بۆ دانراو؟
چ دڵنیاییەک هەیە کە نیاز و نەخشە و پالنی دیستەاڵتی تتازی بتۆ ڕووبەڕوو بتوونەویی کوردستتانی داواکتاری متافە
نەتەویییەکان ،لە هی ڕێژیمی پێشوو ،شوومتر نەبێ؟ ئەدی دیوڵەتان و ئەکتەرانی دیکەی نتاوچە ،دیست لە ستەر
دیس دادینێن تا کوردی ڕۆژهەاڵت ،کوردستانی خۆیان بە دڵی خۆیان بەڕێوی بەرن؟ چەنتدی ئەگەری ئەوی هەیە لە
گەڵ دراوسێ تورکەکانمان بە لێک تێگەیشتن پێک بێین و جارێکی دیکە تووشتی ئەزمتوونە تاڵەکتانی دوای شۆڕشتی
 ١٣٣٢نەبیتتنەوی؟ چەنتتدی دیتتتوانین یەکگرتتتوویی و هاوپێوینتتدیی نەتەوییتتی دانیشتتتوانی کوردستتتان ،بە ئتتایین و
دیالێک و زاراوی و پێگەی کۆمەاڵیەتیی جیاوازیوی ،بپارێزین و ڕێگە نەدیین نەیاران لە دژی خۆمان ،هێالنەیان لە
نێودا بکەن؟
کەمترین چاویڕوانی ئەوییە ،ئەمجتار ئەگەر دیرفەتێکتی دیتکەی ویک شۆڕشتی  ١٣٣٢بتۆ ئتێمەی کتورد لە رۆژهەاڵتتی
کوردستتتتان بڕیخستتتێتەوی ،ئیتتتدارییەکی کتتتاتیی هتتتاوبەش و یەکگرتتتتوو لە هێتتتزی سیاستتتییەکان (هەتتتتا گەیشتتتتن بە
هەڵبژاردنێکتی گشتتی) کوردستتتان بەڕێتوی ببتتا نەک هەر الیەنێتک بەشتتێکی کوردستتان بتتۆ ختۆی بتتڕ بتدا و ،بڕیتتار و
یاستتای ختتۆی بە ستتەر خەڵتتکدا بستتەپێنێ .کەمتتترین چتتاویڕوانی ئەوییە یەک هێتتزی پێشتتمەرگە بە یەک ناوینتتدی
فەرماندیییەوی هەبێ و ئەرکی پارێزگاری لە ئەمنیەت و ئاسایشی کوردستان لە بەرامبەر هەڕیشەی نەیتارانی ختاک
و خەڵکی کوردستاندا بگرێتە ئەستۆ ،نەک کوردستان ببێتە گۆڕیپانی مەیدانداریی میلیشیای ڕینگاوڕینگ .کەمتترین
چاویڕوانی ئەوییە لە جیاتی هەر الیەنەی بۆ خۆی لە گەڵ دیسەاڵتی تازی و دیوڵەتان و ئەکتەرانی نتاوچەیی دا،
بە ناوی نوێنەری خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەاڵم لە ڕاستی دا بۆ بەرژیویندی تایبەتی خۆی بکەوێتتە وتتووێژ،
دیستەیەکی نوێنەرایەتیی پێکهاتوو لە هێزی سیاسییەکان ،پش ئەستوور بە ڕێنوێنی و ویس و پشتتیوانیی خەڵتک
پێک بێ .چتاویڕوانییەکی زۆر بە جێشتە وێتڕای دیرستویرگرتن لە الوازی و کەموکتورتی و ختاڵە نەرێنییەکتانی دوای
سەرکەوتنی شۆڕشی  ،١٣٣٢الیەنە بە هێز و ئەرێنییەکانی ئەو کات لە بواری خۆبەڕێویبردن و دابینکردنتی بەشتێک
لە ما و ئازادییەکان و پێکهێنانی کەشوهەوای ئازاد لە کوردستان ،دیوڵەمەندتر و بەدامەزراو بکەین.
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ئایا هێزی سیاسییەکانی ڕۆژهەاڵت کە:
ئەزموونی تاڵی رینج بەخەساریی گەلی کورد لە ئێران لە شۆڕشی ساڵی ١٣٣٢یان هەیە؛
باشتتترین ڕێتتبەران و تێکۆشتتەرانی خۆیتتان و ڕۆڵەکتتانی خەڵکتتی کوردستتتانیان لە خەبتتاتی  ٠٤ستتاڵە لە گەڵ ڕێژیمتتی
کۆماری ئیسالمی دا لە دیس داوی ؛
بە چتتاوی خۆیتتان ،ئاکتتامی وێکهەڵنەکتتردن و ملمالنێتتی زیانبتتار لە گەڵ یەکتریتتان دیتتتوی و ،الوازبتتوونی ڕۆژبەڕۆژ
زیتتاتری بتتزووتنەویی شۆڕش تگێرانەی کوردستتتانیان لە درێتتژیی ڕقتتبەڕقە و پێکەوینەستتازان و ناتەبتتایی دا تتتاقیی
کردوویتەوی ؛
دیشزانن کە پیالنگێڕیی ئیقلیمی و ،بەربەس و نەیاری گەیشتنی کتوردی ڕۆژهەاڵت بە متافە نەتەوییییەکتان و داوا
لەمێژینەکانی ،لە ئاستی ئێران و ناوچە دا لە جاران زیاتری ؛
دیرسیان لەم ڕابردووی ویرگرتوی؟ هیچ نیشانەیەک لە خۆ ئامادیکردن بۆ ڕووبەرووبوونەویی گتۆڕانێکی ویکتوو ستاڵی
١٣٣٢یان پێوی دیاری؟
بە داخەوی ،واڵمتتتتتتی ئەو پرستتتتتتیارانە"نتتتتتتا"یە .ئەمەش جێگتتتتتتای ئەوپەڕی داخە .کتتتتتتێ لەم دیرستتتتتتویرنەگرتن و
کەمتەرخەمییتتتانە بەرپرستتتیاری؟ لێتتتری دایە هەر تاکێتتتک لە نێتتتو هەر حیتتتزب و ڕێکخراوێکتتتی سیاستتتیی ڕۆژهەاڵتتتتی
کوردستان ،لە هەر پلە و بەرپرسایەتییەکدا کە هەیە پێویستە ئەو پرستیاری لە ختۆی بکتا ،حیتزبەکەی ختۆی لەم
بارییەوی چ بەرپرسایەتییەکی لە سەر شانە؟ ئایتا هەنگتاوی پێویستتی لەم بتارییەوی هەڵگرتتووی ؟ ئەگەرڕێبەریتی
حیتتزبەکەی لەم پێوینتتدییەدا کەمتتتەرخەم و نابەرپرستتە ،ئەو ویک ئەنتتدام و کتتادر و پێشتتمەرگەی ئەو حیتتزبە لەم
کەمتەرخەمیتتیە ویدینتتگ هتتاتوی و نتتاریزایەتیی دیربڕیتتوی؟ هەر لە جێتتدا حیتتزب و حیزبتتایەتی ،ئەگەر بتتایەخ بە
گرنگتتتترین پرستتتیاریکان و پێویستتتتییەکانی خەڵتتتک و کتتتۆمەڵ نەدین و بە دینگیتتتانەوی نەچتتتن ،خێریتتتان چتتتیە و چ
سوودێکیان هەیە؟!
کاتی ئەوی هاتوی ئەم کەمتەرخەمییەی حیزبەکان ،ببێتە پرسی گشتی و لە ئاستی کۆمەڵ دا قسەی لە سەر بکرێ.
بە تتتایبەتی ڕوونتتاکبیران ،چاالکتتانی سیاستتی ،کەستتایەتی و دینتتگە دیاریکتتانی بتتواری فکتتر و ریختتنە ،کە دۆس ت و
دلستتۆزی هێتتزی سیاستتیەکان و پرستتی ریوای نەتەویکەیتتان لە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتانن ،پێویستتتە ویدینتتگ بتتێن .بتتا
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ریخنەگرتنی راشکاوانە و دینگهەڵبڕینی بوێرانەی پڕ لە دڵسۆزی و راستگۆیی لەم دۆخە و کەمتەرخەمیی حیزبەکان
و ڕێبەرییەکانیان ،ڕێگای خۆدزینەوی لە واڵمدانەوی بەو پرسیاری جیددییانەیان لێ ببەستێ.
ئەگەر ئەمتتڕۆ بەرامتتبەر ئەم بتتارودۆخە ،بێتتدینگ و بتتێخەم بتتین ،ستتبەی بە لەدیستتتچوونی دیرفەتە مێژووییەکتتان و
دووباریکردنەویی مێژووی پڕلەقوربانیدان بەاڵم بێ دیسکەوتی خۆمان ،نرخەکەی دیدیین.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی١٤ :ی فێبریوێری ٢٤١١

کورد و چوار دەیە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی

کەماڵ کەریمی

گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە یەک سەدیی ڕابردوودا بەردیوام لە خەباتدا بووی بتۆ گەیشتتن بە ئتازادی و
متافە نەتەویییەکتانی .لە حەوت دییەی ڕابردووشتدا و بە دوای دامەزرانتتی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان و بە پێتتی
بەرنامەیەکی دیتاریکراو خەبتاتگێڕانی کتورد شتێلگیرانە خەباتیتان کتردووی و لە تێکۆشتان ڕانەویستتاون .دامەزرانتی
کۆمار کە یەکێک لە شانازییە نەتەویییەکانی کوردی ،بەشداری لە ناڕیزایەتییەکانی ستاڵەکانی  ٣١و  ،٣٢خەبتاتی
چەکداریی سااڵنی  ٠٢ - ٠٦و خۆڕاگری لە بەرامبەر دیزگای پۆلیسی ساواکی شادا چەنتد نمتوونەیەکن لەو هەنگتاوی
بەرزی شۆڕشگێڕانەی تێکۆشەرانی دێموکرات و ئازادیخوازی کورد ،بۆ گەیشتتن بە ئامانجەکانیتان .ئاکتامی ئەم دیوری
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لە خەبات هاوکات لەگەڵ سەرهەڵدانی خەڵکی ئێران لە دژی دیسەاڵت ڕووخانی ڕێژیمتی پاشتایەتی و ڕزگتاربوونی
خەڵکی کوردستان بوو لە چنگ ستەمی ئەو ڕێژیمە.
چل ساڵ لەمەوبەر و بە دوای لە نێوچوونی دیسەاڵتی پاشایەتی خەڵکتی ئێتران بە گشتتی و خەڵکتی کوردستتان بە
تایبەتی کە لەپێناو ویدیستهێنانی ئازادیدا قوربانیی زۆریان دابوو ،بەهومێد بوون کە بەری خەبات و چەنتد دییە
هەوڵ و تێکۆشانیان بچننەوی و لە سێبەری ئازادیتدا بحەستێنەوی .حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان کە لە تەواوی ئەو
ستتااڵنەدا لێبتتراوانە لە دژی رێژیمتتی شتتا خەبتتاتی کردبتتوو و لەو پێنتتاویدا قوربتتانیی زۆری دابتتوو بە خۆشتتحاڵییەوی
پێشتتتوازی لە ستتتەرکەوتنی شتتتۆڕش کتتترد .حیزبتتتی دێمتتتوکرات هەر زوو ڕایگەیانتتتد کە… ل٢خەڵکتتتی کوردستتتتان بتتتۆ
ویدیستهێنانی متافە ڕیواکتانی خەبتاتی کتردووی و دیرکەوت کە ڕێژیمتی شتا بە هەمتوو ئیمکانتاتییەوی نەیتتوانی ئەم
خەڵتتکە مەجبتتوور بکتتا واز لە داخوازییەکانیتتان بێتتنن .هەر بتتۆیە بتتاش وایە ڕێبەرانتتی شتتۆڕش لە ئیستتتادا پەیتتامی
ئاشتتتیخوازانەی خەڵکتتی کوردستتتانیان لەبەرچتتاو بتتێ و ویک بەڵێنیتتان داوی مافەکتتانی خەڵکتتی کوردستتتان دیستتتەبەر
بکەن.
بەداخەوی لە یەکەم کتتاردانەوی بەرامتتبەر ئەم پەیتتامەی خەڵکتتی کوردستتتان و لە ستتەری ستتاڵی ١٣٣٨دا ،بە پیالنتتی
هاوبەشی ئاخوندیکان و پاشماویکانی ئەرتەشی شا کە لە کوردستاندا تتا ئەو کتاتەش فەرمانتدییی پادگانەکانیتان
دیکرد ،لە پادگانی سنەوی ئەم شارییان دایە بەر هێرشی تۆپخانە و بە پشتیوانی هێلیکتۆپتر خەڵکتی ئتازادیخوازی
ئەو شتتارییان خەڵتتتانی ختتوێن کتترد و نەورۆزی خوێنتتاویی ستتنەیان بتتۆ چاوترستتێن کردنتتی خەڵتتک خوڵقانتتد .ئەوان
بەمەش نەویستتتتان و ئەوجتتتا هەمتتتان ئەو بانتتتدانە لە ورمێتتتوی گەاڵڵەی تێکتتتدانی میتینگتتتی حیزبتتتی دێمتتتوکرات و
قەتڵوعامی کوردیکانی نێشتەجێی نەغەدییان داڕش و لە بانەمەڕی هەمان ساڵدا ئەم هێرشەیان جێبەجتێ کترد کە
بوو بە هۆی شەهیدبوونی دییان کە و ئاواریبوونی هەزاران کە لەو شاری.
حیزبی دێموکراتی کوردستتان کە بە دیرکتی دروستتی لە بیرکتردنەویی مەال تتازی بەدیستەاڵت گەیشتتوویکان هەبتوو،
مەترسیی هێرش و شەڕی لە کوردستتان هەست پێکردبتوو .هەر بتۆیە لەگەڵ ختۆ ئامتادیکردن بتۆ بەرینگتاربوونەویی
هەر پیالنێک لە دژی خەڵکی کوردستان ،هەموو هەوڵی خۆی دا کە لە ڕێگەی ئاشتی و وتووێژیوی کێشەی کوردستان
چاریستتەر بکتترێ .بەاڵم بیتتری شتتەڕینگێزانەی ختتومەینی و دارودیستتتەکی گەیشتتتە ئەو ئاستتتەی لە ٢٨ی گەالوێتتژدا،
خومەینی بڕیاری جیهادی لەدژی خەڵکی کوردستان ڕاگەیاند و لە پاویی خۆڕاگریوی پەالماریتان بتۆ ستەر کوردستتان
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دیس ت پێکتترد کە بە شتتەڕی ستتێ متتانگە ناوبتتانگی دیرکتترد و لەو ستتێ متتانگەدا پتتاش شتتکانی یەک لە دوای یەکتتی
هێرشتتەکانی هێزیکتتانی کۆمتتاری ئیستتالمی و خەستتارێکی زۆر ،لە ٢٦ی خەزیڵتتویردا و بە دوای پەیتتامی ختتومەینی بتتۆ
ڕاویستانی شەڕ و ویاڵمی ئەرێنی حیزبی دێموکرات کۆتتایی بەم دیوری لە شتەڕ هتات .حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان
هەر ئەو کات بۆ جارێکی دیکەش لەسەر ڕێگەچاریی ئاشتتیخوازانە و وتتووێژ بتۆ گەیشتتن بە چاریستەرێک کە متافی
خەڵکی کوردستان دابین بکا ،پێداگری کرد.
بەم جۆری هاتوچۆی نوێنەرانی دیوڵەت بۆ کوردستان و دانیشتتن لەگەڵ هەیئەتتی نتوێنەرایەتیی خەڵکتی کوردستتان
دیستتی پێکترد .ستەریتا گەاڵڵەیەکتی  ٢٦متادییی ئامتادی کترا کە دواتتر لە درێتژیی کتاری هەیئەتتی نوێنەرایەتیتدا
لەگەل هەیئەتی دیوڵەت خرایە بەر با  .بەداخەوی هاوڕانەبوونی الیەنەکانی دیکەی بەشدار لە هەیئەتدا لەگەڵ
حیزبی دێمتوکرات و جیتاوازیی ڕوانتین لە چتۆنیەتیی وتتووێژ لەگەڵ دیستەاڵت بیتانووی دایە دیست دیوڵەت بتۆ ختۆ
دزیتتنەوی لە وتووێژیکتتان .حیزبتتی دێمتتوکرات کە ویک هەمیشتتە بەرپرستتانە دییتتڕوانییە هەلتتومەرجەکە ،دییزانتتی کە
ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە بەهانە دیگەڕێ بتۆ دیستپێکردنەویی پەالماریکتانی بتۆ ستەر کوردستتان .بەاڵم ئەوییشتی
نەدیشاردیوی کە هەر ڕۆژێک شەڕ درینگتر دیست پێبکتا بە قتازانجی خەڵکتی کوردستتانە .هەر بتۆیە بتۆ ئەویی هەم
دیرفەتی وتووێژ لەکی

نەچتێ و هەم کتاتی زیتاتر بتۆ ختۆ ئامتادیکردن لەگەڵ شەڕفرۆشتییەکان ڕێتژیم بەدیستتەوی

بتتێ ،دوای هەڵبژاردنتتی بەنتتی ستتەدر بتتۆ ستتەرۆککۆماری لە دیتتداری هەیئەتێکتتی حیتتزب لەگەڵ نتتاوبراو ،بە پێتتی
تەوافوقی هەر دووال گەاڵڵەیەکی شەش مادییی بۆ وتووێژ خترایە بەر دیستتی بەنتی ستەدر ،ستەرۆک کۆمتاری کتاتی
ئێران .ئەویش بڵێین کە ئەویندیی لەالیەن حیزبەکانی دیکەوی سیاسەتەکانی حیزب بە «فورسەت تەڵەبی» لەقاو
دیدرا ،زیاتر لەوی خەڵکی کوردستان کە خوازیاری جێبەجێبوونی داواکانیان لە ڕێتگەی ئاشتتییەوی بتوون متمانەیتان
بە حیزبی دێموکراتی کوردستان هەبوو و پاڵپشتییان دیکرد.
بەداخەوی ویک چاویڕوان دیکرا بیری کۆنەپەرستیی زاڵ بەسەر دیسەاڵتی تتازیدا ،لەبەر ئەویی لە بنەڕیتتدا بیتری
لە ئتتازادی و مافەکتتانی خەڵتتک نەدیکتتردیوی ،ڕێتتگەی درێژیدانتتی شتتەڕی لە کوردستتتان هەڵبتتژارد .شتتەڕێک کە ئەگەر
بەپێی ئامتاری تەواو نەکراویکتانیش النتیکەم لە دیوری دوو ستەد هەزار چەکتداری ڕێژیمتی تێتدا کتوژرا و بە ستەدان
هەزار بریندار و دیلیشیان هەبتوو ،هەتتا ئێستتاش بە میلیتتاریزی کتردن و بتڕیودان بە فەزای ئەمنییەتتی ،ستێبەری
شتتتوومی بەستتتەر کوردستتتتانەوی متتتاوی .بەو حتتتاڵەش لەگەڵ ئەویی حیزبتتتی دێمتتتوکراتی کوردستتتتان شتتتێلگیرانە لە
بەربەریکانێ بۆ پاراستتنی کەرامەتتی خەڵکتی کوردستتان و هەوڵتدان بتۆ ویدیهێنتانی ئامتانجە نەتەویییەکانیتان لە
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خەبات بەردیوام بووی ،هەمیشەش ویک پرێنسیپێک چاوی لە دیتالۆگ و ڕێتگەی چتاریی ئاشتتییانە کتردووی .حیزبتی
دێموکرات هاوکات لەگەڵ خەباتی بەردیوام بۆ ڕووخانتدنی ڕێژیمێتک کە توانتای واڵمتدانەویی بە دابینکردنتی متافە
ڕیواکانی خەڵک نییە کە ئەویش بە دوور نابیندرێ ،نەیشاردوویتەوی کە هەر کات دیرفەتی وتووێژیکی ئوسوولی و
مەنتقتتتی لەگەڵ دیستتتتەاڵت بێتتتتتە پتتتتێش ،ویک یەکێتتتتک لە شتتتێوازیکانی خەبتتتتات چتتتتاوی لێتتتتدیکا و بە مەبەستتتتتی
دوورخستتتنەویی مەترستتییە بەردیوامەکتتانی ستتەر خەڵتتک و هەوڵتتدانێک بتتۆ گەیشتتتن بە ئامتتانجە لە مێژینەکانیتتان
کەڵکی لێویردیگرێ.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی٣ :ی فێبریوێری ٢٤١١

با ئامانجمان ڕۆژهەاڵتی کوردستان بێ

سەید خدر میرسەیدی

لە کە

شتتاراوی نیتتیە لەو کەشتتە ئتتاڵۆز و لتتێڵەی کە ستتێبەری بەستتەر نتتاوچەکەدا کێشتتاوی ،لەهەر چتتوار پتتارچەی

کوردستتتان خەبتتات بەشتتێوییەکی شتتێلگیر و بەردیوام دژ بەداگیرکەرانتتی نیشتتتمان لە ئتتارا دایە! بەاڵم مەبەستت لە
نووستتینی ئەو چەنتتد دێتتڕی ،ستتەرنجدانە بە ڕۆژهەاڵتتتی کوردستتتان کە لە ژێتتر ستتێبەری یەکێتتک لە دواکەوتتتووترین
دیستتتەاڵتەکانی جیهانتتدا کە شتتتان لە دیستتتەاڵتەکانی قروونتتتی ویستتتایی دیدا ،بەنتتاوی حیزبتتتی ختتودا و ڕێبتتتازی
شەریعەتی ئیسالم تەنگی بە کۆمەڵگەی ئێرانی و ڕۆژهەاڵتی کوردستان هەڵچنیوی ،بەجۆرێک کە دیرفەت و بوار بتۆ
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هەر چەشنە خەباتێکی سیاسیی بەقازانجی نەتەوی کانی ئەو پێکهاتە جوغڕافیایە بە تاوان و دژی خوا دیژمێتردرێ
و؛ ئەویش ویلی فەقیه سزاکەی لە قورئان هەڵێنجاوی ئەویش مەرگە! با نیزیکتر بڕوانین ٠٤ ،ستاڵە ئۆپۆزیستیۆنی
کتتورد ویک تەنیتتا دژبەری ئەو دیستتتەاڵتە مرۆڤکتتوژی بەکتتردیوی وێستتتاویتەوی و ،بتتۆ بەربەریکتتانی و پارێزگتتاری لە
هەرمانی نەتەویی کورد لە ڕۆژهەالتی کوردستان لە هیچ فیتداکارییەک ختۆی نەپاراستتووی! بەاڵم مختابن نتاکۆکی و
ملمالنێتتی نتتابەجێی ئەحزابتتی کتتورد لە ڕۆژهەالتتتی کوردستتتان ئەو دیریتتتانەی بەدیستتتەاڵتی ئیستتالمی داوی بتتۆ پتتتر
وێرانکردنتتی کتتۆمەڵگەی کوردستتتان ،دیس ت بتتداتە پتتیالن و تەرفەنتتدگەلێکی بتتێ ئامتتان و نەختتوازراو کە ستتاختار و
ژێرخانی کۆمەڵگەکەمانی کردۆتە ئامانج ،ئەویش لە سێ ڕیهەندی مەترسیداریوی:
 -١گەاڵڵەی بەموعتادکردنی خەڵک کە ڕینگە ئاسەوارێکی کاولکاری بۆ ماویی ساڵگارێکی زۆر لە دوای ختۆی بەجتێ
بێڵێ
 -٢مەیدان و پەریدان بە بیری سەلەفییەت ویک ئامرازی بەربەریکانیی دژ بە گەشەکردنی دێموکراسی و عەداڵەتتی
کۆمەاڵیەتی و بیری نەتەویخوازی لە داهاتووی کوردستاندا!
 -٣ڕیواییتتدان بە خەیتتانەت و ستتیخوڕی و بەالڕێتتدابردنی زیینییەتتتی خەڵتتک بەریو گەنتتدیڵی و فەستتاد و بێستتەریو
بەرییتتی! بەاڵم لەو نێتتویدا خەڵکتتی وشتتیار و نیشتتتمانپەرویر و دڵستتۆز لە بەربەریکتتانی و دژایەتیکتتردن لەگەڵ ئەو
دیاردی نامۆیانە بێتەفاویت و بێدینگ نەبوونە ،ژومارییەکی یەکجار زۆر خۆیان لە ڕێکخستنە نەهێنییەکانی حیتزبە
کوردییەکاندا دیتۆتەوی ،سەریڕای ویش ڕێژییەکی زۆریش بە ویڕێخستنی “ئێن جی ئۆ” و ڕێکختراوی مەدینییەکتان لە
الیەک خەڵکیتتان لە ختتۆ هااڵنتتدووی بتتۆ پەریدان بە ڕێتتژیی بەشتتداربووانی کچتتان و کتتوڕانی کتتورد لە مەیتتدانەکانی
ویرزش و شتتتاخەوانی و هتتتونەر و ژیتتتنگەدا! لەالیەکتتتی دیتتتکەوی توانیویتتتانە خەڵکێکتتتی زۆر بپتتتارێزن لە ئیعتیتتتاد و
دیاردیگەلی دوژمنان! بەخۆشییەوی جوواڵنەوی مەدینییەکان لە چڵەپۆپەدا دیتوانن خەڵک بە شێوییەکی سیستتماتیک
بێنتتنە ستتەر خەت بتتۆ ئەو ڕۆژانەی کە شتتیمانە دیکتترێ ،ببتتنە دیتتواری بەرختتودان! خەڵتتک دیبیتتنن ئەو حیزبتتانەی کە
بەرچەسپی نایاساییان لێ قایم کتراوی لە الیەک ،بەتەواوی خوێنتدنەویی ئەوڕۆییتان لە بتارودۆخی نێوختۆیی نیتیە
ئەگەر هەشیان بێ بەشێکی نوسخەی کۆپی کراوی ،بۆ خۆشیان لەسەر گوتتارێکی هتاوبەش دژ بە دوژمنێکتی هتاوبەش
ناکۆک و ناتەبان .خەڵک ئەو ئاوازی فاڵژانە بە باشی دیبیسێ و هەس پێدیکا! هەر بۆیەشە دیستەاڵتی ئیسالمیی
ئێران ویک دیستەاڵتێکی تەواو تۆتالیتێری خۆی لە ژیانی تاکەکانیش هەڵدیقورتێنێ ،دییتان ستنوور و پاوانکتاری
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لە ڕوانتگەی ستتواوی ئتایینەوی ئاراستتتەی کتۆمەڵگە کتتردووی! لەو هەلتومەرجە دژوار و تێکچتتڕژاوی دایە کە کتتۆمەڵگەی
مەدینتتتی بە ڕێکخراویکتتتانییەوی ویک ستتتەرهەڵدانێکی کتتتۆمەاڵیەتی دیتتتتوانێ دیوری ختتتۆی بگێتتتڕێ ،ئەوڕۆ ئەحزابتتتی
سیاستتیی کتتورد کە ستتەرکردایەتییەکانیان لە تتتاراوگەدان ،پێویستتتیان بە هتتاودینگی و ختتۆدیتنەوییە لە بەرییەکتتی
یەکگرتتتتووی نیشتتتتمانیدا ویک خەبتتتاتی شتتتاخ ،بتتتۆ متتتتوربەکردنی خەبتتتاتی شتتتاخ و شتتتار بتتتۆ پێکتتتانی ئامتتتانجە
نەتەویییەکانمان و ویدیهاتنی ویستی گەلەکەمان.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی١ :ی فێبریوێری ٢٤١١

بەرگری و بەگژداچوونەوەیەکی ڕەوا

سمایل شەڕەفی

(خوێندنەوییەک بۆ ڕیفتاری خەڵکی کوردستان بەرانبەر بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی)
لە دوایتتین ستتاڵەکانی دیستتەاڵتی پاشتتایەتیدا ،کوردستتتان هەلتتومەرجێکی تتتایبەتیی سیاستتی  -ئەمنیەتیتتی بەستتەردا
ستتەپێندرابوو؛ ستتاواک ستتێبەرێکی پتتڕ ستتام و تۆقانتتدنی بەستتەر ژیتتانی خەڵتتکەوی هەبتتوو ،هەر جتتۆری جموجتتوڵێکی
سیاسیی بە گرتن ،ئەشکەنجە و داستەپاندنی حتوکمی قتور واڵم دیدرایەو؛ کتورد ویک نەتەوییەک کە داوای متافە
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ئینسانی و ڕیواکانی خۆی دیکترد ،حاشتا لە بتوونی دیکترا ،کوردستتان لە ڕووی ئتابووری و پیشەستازییەوی لەوپەڕی
پاشکەوتووییدا ڕاگیرابوو .بۆیە سەرهەڵدانی ناڕیزایەتییەکانی شتاری گەوریکتانی ئێتران دژ بەم نیتزامە بتۆ خەڵکتی
کوردستان جێی هیوا و هومێد بوون .هاوکات لە گەڵ پەریسەندنی ناڕیزایەتییەکان و دیستپێکردنی خۆپێشاندان دژ
بە دیستتەاڵتی پاشتتایەتی لە شتتار و ناوچەکتتانی ئێتتران ،ڕق و قینتتی پەنگختتواردووی خەڵکتتی کتتورد تەقیتتیەوی و
خۆپێشاندانەکان لە ئاستێکی بەرباڵودا کوردستانیشی گرتەوی.
درووشم و داوای خەڵکی کوردستان هەر لە ستەریتاکانی شۆڕشتی ١٣٣٢ی هەتتاوییەوی وردیوردی تایبەتمەنتدیی ختۆی
هەبوو .ئەگەر ئەم شۆڕشە لە تاران و شتار و ناچەکتانی دیتکەی ئێتران ڕوخستار و نێتویرۆکێکی مەزهەبیتی هەبتوو و
خەڵک چاویان لە "رێتبەری" ئەم شۆڕشتە  -ختومەینی  -بتوو ،لە کوردستتان نە داواکارییەکتان مەزهەبتی بتوون و نە
خومەینی ڕێبەر بوو .داواکانی خەڵکی کوردستان لە چوارچێویی گەاڵڵەی خودموختاری لەالیەن حیزبتی دێمتوکرات و
حیتتزب و کەستتایەتییەکانی دیتتکەوی دیتتاری کرابتتوون و بەریوڕووی کاربەدیستتتانی تتتازی بەدیسەاڵتگەیشتتتووی تتتاران
کرانەوی.
خەڵکتتی کوردستتتان کە هەر لە ستتەریتای ئەم شۆڕشتتەوی لە دیوری بەرنتتامە و سیاستتەتی حیزبەکتتان کۆببتتوونەوی ،لە
رێگای کۆبتوونەوی و میتینگتی جەمتاویری و یەکەم هەڵبژاردنەکتانەوی بەزۆری متمتانەی خۆیتان بە حیزبتی دێمتوکرات
بەخشیبوو .بۆیە لە قۆناغی ساڵەکانی سەریتای شۆڕشدا ،هەیئەتێک لە حیزبی دێموکراتی کوردستان چەند جارێک
لەگەڵ ختتتودی ختتتومەینی و کەستتتانی دیتتتکە لە دیوڵەتتتتی کتتتاتی چاوپێکەوتنیتتتان کتتترد .پیتتتاوی مەزهەبیتتتیە تتتتازی
بەدیسەاڵتگەیشتتتوویکان کە هەمتتوو پێکهتتاتە نەتەوییتتی و مەزهەبییەکتتانی ئێرانیتتان لە چوارچێتتوییەکی بەرتەستتکی
ڕوانینی مەزهەبی بە ناوی “ئۆممەتی ئیسالمی”دا پێناسە دیکرد ،حاشایان لە بوونی نەتەوییەک بە ناوی کورد کرد
و داخوازییەکانی ئەم میللەتەیان بە بێبایەخ سەیر دیکترد .ئەوی بتوو کە ختومەینی فەرمتانی جیهتادی دا و شتەڕێکی
ماڵوێرانکەری سێ مانگە بەسەر خەڵکی کوردستاندا سەپا .لە ئاکتامی ئەم فەرمتان و ئەقڵیتیەتە کۆنەپەریستتانەدا
هێتترش بتتۆ ستتتەر کوردستتتان دیستتتتی پێکتترد و بە ستتەدان کەستتتی بێتتدیفا بتتتوونە قوربتتانی .دوای بەریبەریکتتتانیی
قاریمانتتانەی خەڵکتتی کوردستتتان و هێتتزی پێشتتمەرگە و بەدیستتتەویگرتنی بەشتتێک لە شتتار و ناوچەکتتانی کورستتتان،
ویس و داخوازییەکانی خەڵتک لە الیەن “دیستتەی نتوێنەرایەتیی گەلتی کوردستتان” کە لە مامۆستتا شتێ عێتزیدین
حوسینی ویک سەرۆک ،حیزبی دێموکرات ویک وتەبێژ ،کۆمەڵە و چریکە فیداییەکانی گەلی ئێران ویک ئەندامانی
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دیستەی نوێنەرایەتیی پێک هاتبوو ،نوێنەرایەتی دیکرا.
خەڵکی کوردستان کە پێشتر لە ١٤ی خاکە لێویی ساڵی ١٣٣٨دا بتایکۆتی بەنتاو ڕێفرانتدۆمی بتۆ دیتاریکردنی نیتزام
کردبوو و لە ڕێگای نوێنەرانی ڕاستەقینەی خۆیانەوی دییانزانێ کە ماهییەت و نێتویڕۆکی ئەم نیتزامە چیتیە ،بەاڵم
دیسانیش بەپێی ماهییەتی ئاشتیخوازانەی خەباتی خەڵکی کوردستان بۆ ویدیهێنانی متافە نەتەویییەکتانی ،هەمتوو
هەوڵی ئەوی بتوو کە ئەم ڕێگتایە بە ڕێتڕیوی ئاشتتیخوازانە و دیالۆگتدا بەرێتتە پتێش .هەر لە ستەر ئەم ئەستا و
بنەمایە بوو کە لە چەند دیرفەتی دیکەدا چاالکانە لە هەڵبژاردنەکان مەجلیسی خیبریگان لە ١٢ی گەالوێژی ١٣٣٨
و یەکەم خولی هەڵبژاردنی نوێنەرانی پارلمان لە ٢٠ی ڕیشەممەی  ١٣٣٨بەشدارییان کترد و دینگیتان بە نتوێنەرانی
ڕاستەقینەی خۆیان دا .بەاڵم هەموو ئەم “حوسنی نییەت”انەی خەڵکی کورستان بە هەڵویشانەویی سندووقەکانی
دینگدان لە بەشیک لە حەوزیکان و هەڕیشەکردن لە نوێنەرانی هەڵبژێردراوی خەڵکی کوردستان واڵم درایەوی.
لە قۆناغەکتانی دیتکەدا و دوای بێئاکتام هێشتتنەویی هەوڵتی دیستتتەی نتوێنەرانی خەڵکتی کوردستتان بتۆ چاریستتەری
ئاشتییانەی پرسی کورد لەگەڵ تاران لەالیەن کاربەدیستانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوی ،خەڵکی کوردستان
بە پەیویستبوونیان بە ڕیزی حیزبە سیاسییەکان و هێزی پێشمەرگەی کوردستتان ،بە پشتتیوانیی متادی و مەعتنەوی
لەم خەباتە و بەربەریکتانیی ڕاستتەوخۆ لەگەڵ کتۆی نیتزام و سیاستەتە دژی گەلییەکتانی لە کوردستتان ،لێبتڕاوانە
لەسەر ویس و داخوازی نەتەویییەکانی خۆیان بەردیوام بوون.
ڕیفتاری خەڵکی کوردستان لە ماویی ئەم چوار دییەدا بەرانبەر بە سیاسەت و ڕوانینەکانی کۆماری ئیستالمیی ئێتران
شتتێوازی جۆراوجتتۆری بەپێتتی هەل و دیرفەتەکتتان بە ختتۆوی بینیتتیەوی .لەگەڵ ئەوییتتکە تتتا ئێستایشتتی لەگەڵ بێت -
سەریڕای ئەو هەمووی ڕیخنە و گلەییانەیان لە حیزبەکان کە زۆری دروس و لەجێی خۆیان دان  -خەڵکتی کورستتان
خۆیتتتان بە پشتتتتیوانی حیزبەکتتتان دیزانتتتن ،بەاڵم دیستتتانیش هەوڵ دراوی بە خۆگونجانتتتدن لەگەڵ هەلتتتومەرج و بە
کەڵکتتویرگرتن لە کتتۆمەڵە فاکتەرێتتک کە لەوانەیە ئەوان زیتتاتر لە حیزبەکتتان دیرکیتتان بە واقعییەتەکتتان کردبتتێ،
کۆمەڵە ڕیفتارێکی جیاواز و لە هەمان کاتدا مانادار لە خۆ نیشان بدین.
ڕێژیم لە ماویی ئەم چوار دییەدا هەمیشە هەوڵی داوی جیا لە بەرخوردێکی ڕژد بەرانبەر بە چاالکانی سیاسیی
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کورد و دوورخستتنەویی حیزبەکتان ،زۆر بە هێواشتی و نەرم ،خەڵکتی کوردستتان لە هتۆڤییەت و شوناستی کوردبتوون
دابماڵێ و بۆ بەجێگەیانتدنی ئەم پتیالنە بە دڵنیتاییەوی هەزینەیەکتی زۆری متادی و ئینستانیی کتردووی .بەاڵم ویک
دیبینین ئەم متیللەتە بە هەوڵتی چاالکتان و هەڵستووڕاوانی بواریکتانی کولتتووری ،ئەدیبتی ،هتونەری بەتتایبەت لە
بەستێنی زمان و موزیک و پۆششدا ،نەتەنیتا تتوانەوی و ئاستمیلەبوونی پێتوی نابینتدرێ ،بەڵکتوو بە کتۆمەڵگەیەکی
زیندوو و بەرهەس دادینری.
ڕاس لەسەر ڕیوتتی ڕێژیمتی پێشتوو ،کۆمتاری ئیستالمیی ئێترانیش هەمیشتە هەوڵتی داوی کوردستتان لەرووی گەشتەی
ئتتتابووری و پیشەستتتازییەوی لە هەژاری و بێدیریتانیتتتدا ڕابگتتترێ .ئامتتتانجی لەم کتتتاریش پەریپێتتتدان بە دیتتتاردیی
خۆبەدیستەویدان و جاشایەتی و پەریسەندنی دیاردی دزێوی کۆمەاڵیەتییەکان بووی .بەاڵم دیسانیش ئەم متیللەتە بە
عیزیتی نەفستەوی ژیتانی پتڕ لە نەداری و کتوێریویریی تەحەمتوول کتردووی و ئامتادی نەبتووی ختۆی بەدیستتەوی بتدا.
ئەگەر دامودیزگا ئەمنیەتییەکتانی ڕێتژیم توانیبێتیتان لەم ڕێگتایەوی کتۆمەڵە خەڵکێکتی نەفت

نتزم بەالی خۆیانتدا

ڕابکێشتتن کە خۆشتتخزمەتییان بتتۆ بتتکەن ،بەاڵم بە دڵنیتتاییەوی نەیتتانتوانیوی ئیتترادی و ختتۆڕاگریی خەڵکتتی کوردستتتان
بشتتکێنن و دیستتتەمۆی بتتکەن .کتتاروانی دوور و درێتتژی هەزاران پیتتر و الوی کتتورد لە ستتنووریکانی کوردستتتان کە بە
کۆڵبەری یەوی خەریکن و ڕۆژ نیتیە کە یتان چەنتد کەستیان بە تەقەی هێتزی ستەرکوتکەریکانی رێتژیم گیتانی لتێ
نەستێندرێ ،سەلمێنەری ئەو ڕاستییەن کە ئینسانی کورد بۆ پاراستنی شەرافەتی خۆی و خاوخێزانی ئامادییە گیان
بدا بەاڵم سەر بۆ دوژمن نەوی نەکا.
ڕیفتاری سیاسیی خەڵکی کوردستان لە کۆمەڵە پرسێکی ویک هەڵبژکاردنەکان لە چوارچێویی ئەم نیزامەدا ،شێوازی
جۆراوجۆری بەخۆوی بینییەوی کە با و لێکدانەویی فتری هەڵتدیگرێ  .ئەگەر بە نیستبەت قستەکردن لەستەر جتۆری
ڕیفتاری خەڵکی کوردستان لە پێویندی لەگەڵ پرسە سیاسییەکان لە ئێراندا ،هەڵبژاردنەکانی نێتو ئەم نیتزامە بە
نمتتوونە بهێنیتتنەوی ،بۆمتتان دیردیکەوێ کە ڕیفتتتاری خەڵکتتی کوردستتتان لە هەڵتتومەرجی جیتتاوازدا هەڵگتتری پەیتتامی
سیاسیی جیاواز بووی .بۆ نموونە خەڵک لە گەڵ ئەوییکە قەت باویڕی بە دێموکراتبوونی ئەم هەڵبژاردنانە نەبتووی
و نییە ،بەاڵم لە هێندێکیاندا بەشداریی کردوی و ڕاشکاوانە الیەنگیری لە ڕیوتێک ،کەسێک یان کەستانێک کتردووی
و هێنتدێک جتتاریش بە تێکڕایتتی بتتایکۆتی کتتردووی .ئەم شتتێوی ڕیفتتتاریی خەڵتتک بەتتتایبەت لەو هەڵبتتژاردنەنەدا کە
پێوینتتدییان بە بەڕێتتویبەریی دیوڵەت و ژووری پارلمتتانەوی هەیە ،نیشتتان دیدا کە بە نیستتبەت گۆڕانکارییەکتتان لە
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سەر ئاستی نێوخۆی ئێران و تەیفبەندیی نێوباڵەکانی ڕێتژیم لەستەر هەستتە و بەدوای ئەویدا دیگەڕێ کە هاوکتات
لەگەڵ زیقکتتردنەویی کەلتتین و کەلەبەریکتتان ،دژ بە نمتتاد و ڕیمزیکتتانی ستتەریویی ئەم ڕێتتژیمە هەڵوێس ت بگتترێ.
لەالیەکتتتتی دیتتتتکەوی هەوڵ دیدا لە چتتتتووکەترین هەل و دیرفەتەکتتتتان بتتتتۆ هێنانەئتتتتارا و مەتریحکردنتتتتی ویستتتت و
داخوازییەکتتانی ختتۆی کەڵتتک ویربگتترێ .ڕاس ت بە پتتێچەوانەی بەشتتێک لەو بۆچوونتتانەی کە لەم ڕیفتتتاریی خەڵتتک
نتتتتیگەرانن و پێیتتتتان وایە ئەم بەشتتتتداریکردنەویی خەڵکتتتتی کوردستتتتتان و ئەم لەگەڵ کەوتنتتتتانە دیتتتتتوانێ مانتتتتای
مەشتتترووعیەتدان بە ڕێژیمتتتی لتتتێ بکەوێتتتتەوی ،خەڵتتتک لەم ڕێگتتتایەوی هاوکتتتات لەگەڵ بەرزکتتتردنەویی ویستتت و
داخوازییەکتتانی ختتۆی ،هەمتتوو هەوڵتتی ئەوی بتتووی کە دیتتتوانێ لەم بواریشتتدا بەگژداچتتوونەویی نمتتاد و ڕیمزیکتتانی
سەریویی ئەم رێژیمە بکا.
ئێستا کە لە ساڵڕۆژی چل ستاڵەی هاتنەستەرکاری ڕێژیمتی کۆمتاری ئیستالمیی ئێتران نزیتک دیبیتنەوی ،ئەم ڕێتژیمە
الوازتتترین پتتێگەی لە کوردستتتاندا هەیە .سیاستتەتەکانی ئەم ڕێتتژیمە لە هەمتتوو بواریکانتتدا کە هەر هەموویتتان بتتۆ
النتتتیکەم دیستتتتەمۆکردنی خەڵکتتتی کوردستتتتان بتتتووی ،تووشتتتی شکستتت و پتتتووچەڵکردنەوی هتتتاتووی .لە کوردستتتتان
بزووتنەوییەکتتی بەربەرینتتی مەدینتتی ،جەمتتاویری و ڕێکختتراو هەیە .ئەم خەبتتاتە کە متتاهییەتێکی شوناستتخوازانەی
نەتەوییی و نیشتمانی هەیە ،کار لەسەر درووستکردنی گوتاری یەکگرتووانە دیدا .بتوونی ڕێکختراوی مەدینییەکتان و
متمانەی خەڵک بەم ڕێکخراوانە و پێشتوانی لێکردنیان و لەگەڵ کەوتنیان ،کۆمەڵگەیەکی ڕێکخراوی لێ دیستتەبەر
بووی.
لە الیەکی دیکەوی حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان کە لە ماویی ئەم چواردییەدا هەموو پیالنێکتی ڕیشتی ڕێژیمیتان
لەستتەر تتتاقی کتتراویتەوی ،زیتتاتر لە هەمیشتتە ختتاوینی جتتێگە و پتتێگەی جەمتتاویریی خۆیتتانن .ئەوان کە لە متتاویی
دیسەاڵتداریی ئەم ڕێژیمەدا رێبەرانیان لێ تێرۆر کرا ،بە هەزاران کتادر و پێشتمەرگەیان گیانیتان لتێ ئەستتێندرا،
بنکە و باریگایان لێ بوردمان کرا و ،هەر لە چلەمین ساڵڕۆژی تەمەنی ئەم ڕێتژیمەدا ،مووشتەکبارانی کۆبتوونەویی
ڕێبەرانیتتان لە قەاڵی دێمتتوکرات کتترا ،ئێستتتا زیتتاتر لە هەمیشتتە هەوڵتتی یەکگرتتتووی و یەکڕیتتزی دیدین و خەڵکتتی
کوردستان چاوی لێیانە.
بە گشتی؛ ڕیفتاری خەڵکی کوردستان بەرانبەر بە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە سەریتای هاتنەسەرکارییەوی
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تتتا ئێستتتا لەستتەر ئەساستتی داکتتۆکیکردن لە متتا و ئتتازادییە ئینستتانی و نەتەویییەکتتانی ختتۆی بتتووی و بەرانتتبەر
هەوڵەکانی ئەم ڕێژیمە بۆ حاشالێکردن و سڕینەویی ،هەڵوێس و بەگژداچوونەویی ڕیوای هەبووی.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی٣ :ی فێبریوێری ٢٤١١

کورد و مێژووی کۆماری ئیسالمی

ڕەزا محەممەدئەمینی

کتتورد لەدوای شتتەڕی جیهتتانی یەکەم و دامەزرانتتی دیستتەاڵتی ناوینتتدگەرا لەستتەر بەستتتێنی تێئتتۆریی «دیوڵەت -
نەتەوی»ی ئێرانی (فار ) لە ئێراندا ،لەالیەک هەمیشە لەژێر چەوسانەوی و سەرکوتدا بووی و دیسەاڵتی ناویندی
هەوڵی داوی شوناسی نەتەوییی کورد لە هەموو ڕێگاکانەوی بسڕێتەوی و لەالیەکی دیکەش ،کورد بە هەموو شتێویکان
بەرگریی لە مافەکانی کردووی و هەوڵی دیستەبەرکردنی مافە زیوتکراویکانی خۆی داوی.
لەسەردیمی پاشایەتیی پەهلەوییەکاندا گەلی کورد کەوتە بەر پیالن و هێرشی دیوڵەتتی ناوینتدی و بەتتایبەت لە
ستتتێ قۆنتتتاغی شۆڕشتتتی ستتتمکۆی شتتتکاک ،ستتتەردیمی کۆمتتتاری کوردستتتتان و ڕاپەڕینتتتی ستتتاڵەکانی  ٠٦و  ٠٢بە دژی
داگیرکەرانی نەتەویکەمان ،غەدری زۆری لێکترا و بەتونتدترین و خوێنتاویترین شتێویکان ستەرکوت کترا؛ بەاڵم بەو
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حاڵەش گەلی کورد نیشانی دا بۆ پاراستنی شوناسی نەتەوییتی ختۆی و دامەزرانتدنی دیستەاڵتی کتوردی و شتکاندنی
هەیمەنەی نەتەویی بااڵدیس لە هیچ فیداکاری و قوربانیدانێک درێغی ناکا.
دوابەدوای ڕووختتتانی ڕێژیمتتتی پاشتتتایەتی و هاتنەستتتەرکاری کۆمتتتاری ئیستتتالمی زوو دیرکەوت کە ڕێژیمتتتی تتتتازی بە
دیسەاڵت گەیشتتوو لە دژایەتتی لەگەڵ کتورددا دڵڕیقتتر و دڵڕیشتتر لە ڕێژیمتی پێشتوویە و هەر چەنتد مانتگ دوای
سەرکەوتنی شۆڕش ،بۆ سەرکوتی گەلی کورد و داگیرکردنەویی کوردستان کە ویک مەکۆی ئتازادیخوازانی ئێرانتی لتێ
هاتبوو ،لەشکری هێنا و شەڕێکی نابەرامبەری بەسەر کورددا ستەپاند .لەو شتەڕی نتابەرامبەر و نتاڕیوایەدا کۆمتاری
ئیسالمی دیستی لە هیچ کردیوییەکی نامرۆڤانە و جینایەتکارانە نەپاراس و تەنتانەت ختومەینی فەرمتانی جیهتادی
بە دژی گەلتی کتورد دیرکترد و کتورد و کتوفری لە تتای تەرازوویەک هاویشت  .دیتاری پتاش شکستتی سەرشتۆڕانەی لە
شەڕی سێ مانگەدا و ئازادکردنەویی شاریکان لەالیەن حیزبی دێمتوکراتەوی ،کۆمتاری ئیستالمی کە ئەوکتات لەوپەڕی
الوازیدا بوو بۆ کڕینی کات و نیشاندانی بەناو «نیازپاکی»ی خۆی ،هەیئەتی دیوڵەتی بۆ چاریسەری پرسی کتورد
نتتاردی کوردستتتان و دانوستتتانەکان چەنتتد متتانگێکی خایانتتد ،بەاڵم هەرویک لە نێتتویرۆکی دژی گەلیتتی ئەم ڕێتتژیمەوی
دیار بوو ،ئەو دانیشتنانە هەر بۆ خۆسازدان و تەیارکردنی هێزی چەکداریکانی و هێرشی دووباری بۆ سەر کوردستان
بتتوو؛ هەربتتۆیەش هەرویک دیتمتتان دیستتان شتتەڕیان بەستتەر کتتورددا ستتەپاندیوی و کوردستتتانیان کتتاول کتترد و ختتاکی
کوردستانیان بە خوێنی هەزاران کە لە ڕۆڵەکانی نەتەویکەمان سوور کرد.
هەر لەو کتتاتەوی تتتا ئێستتتا کە چتتوار دییە تێتتدیپەڕێ ئەو ڕێتتژیمە کوردکتتوژی بەردیوام بتتووی لە سیاستتەتی ختتۆی و
درێتتژیی بە هێتترش و ستتەرکوت و کوشتتتاری کتتۆمەاڵنی خەڵکتتی کوردستتتان داوی و لەو پێنتتاویدا لە هتتیچ جینایەتێتتک
دیستی نەپاراستووی .کوشتاری بەکۆمەڵی خەڵکی شار و گونتدیکانی کوردستتان ،لەستێداریدانی پتۆل پتۆل لە الوانتی
کورد لە بەندیخانەکان و میلیتاریزیکردنی کوردستان و تێرۆری سەدان کە لە شۆڕشگێڕانی گەلەکەمان لە نێوخۆ و
باشتتووری کوردستتتان و دیریویی واڵت کە لەنێویانتتدا ڕێبەرانتتی حیتتزب و گەلەکەمتتان د .قاستتملوو و د .شتتەڕیفکەندی
دیارترینیتتتانن و کتتتردیویی تێرۆریستتتتی شتتتەوی یەلتتتدا لە ستتتاڵی  ١٣١٣لە بەردیم قەاڵی دێمتتتوکرات و هەرویهتتتا
مووشەکبارانی بنکەی دیفتەری سیاسیی حیزبتی دێمتوکراتی کوردستتان لە ١٢ی خەرمانتانی ئەمستاڵ کە بتوو بە هتۆی
شەهیدبوون و برینداربوونی دییان کە لە خەباتگێڕانی دێموکرات کە لە نێویاندا شەش ئەندامی ڕێبەری حیزبیش
دیبیندران ،تەنیا بەشێک لە جینایەتەکانی کۆماری ئیسالمی بە دژی گەلی کوردن.
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کۆمتتاری ئیستتالمی لەو متتاوییەدا نیشتتانی دا نەک هەر بتتاویڕی بە متتافی نەتەوایەتیتتی گەلتتی کتتورد و بتتاقیی گەالنتتی
ستەملێکراوی ئێران نییە ،بەڵکوو تەنانەت «چەمکی نەتەوی» هتیچ جتێگە و پێگەیەکتی لە ئیتدۆلۆژی دواکەوتتووی
ئەو ڕێتتژیمە تۆتتتالیتێریدا نیتتیە و ئەگەریتتش جارناجارێتتک باستتیان لە نەتەوی کتتردووی ،ئەوی مەبەستتتی ستتەریکییان
نەتەویی بااڵدیستتتتی فارستتتە کە لە هەیکەلتتتی ئێرانیبوونتتتدا و بە مەزهەبتتتی شتتتێعەوی ویستتتتوویانە بەستتتەر هەمتتتوو
نەتەویکتتانی دیتتکەی ئێرانیتتدا بیستتەپێنن .سیاستتەتێک کە لە الیەک دووپتتاتکردنەویی شتتوێنیزمی پتتان ئێرانیستتتی
سەردیمی دیسەاڵتی بنەماڵەی پەهلەوییە  -دیاری بەشێوییەکی زۆر زبر و ناشیرین  -لەالیەکی دیکەش دیربتڕی ئەو
ڕاستتتتییەیە کە نەتەوی و نەتەویختتتوازی تەنیتتتا کاتێتتتک بتتتۆ دیستتتەاڵتدارانی کۆمتتتاری ئیستتتالمی گرینگتتتی هەیە ،کە
لەخزمەت ئایدۆلۆژیای بناژۆخوازیی ئیسالمی لە مەکتەبی ویالیەتی موتڵەقەی فقیهت دابێ؛ ئەگینا ،ئەوان باویڕیتان
بە ئۆمەتی ئیسالمی هەیە و حاشا لە نەتەوی و واڵت و نیشتمانپەرویری دیکەن.
کورد لە واڵتی ئێران هەم لە بەر کورد بوون و داوای مافی نەتەوایەتی کردنی ستەرکوت کتراوی و چەوستاویتەوی و،
هەم ویک بەشتتێک لە ستتوننەمەزیبەکان ستتتەمی لێکتتراوی .هەرویهتتا ڕێتتژیم هەوڵتتی داوی کەلتتێن و مەودایەکتتی زۆر لە
نێوان کوردی شیعە و کوردی سوننی لە ئێراندا دروس بکا ،بەاڵم ئەو سیاسەتەشی شکستی هێناوی و ئێستا دیبینین
شونا و ئینتمای نەتەوییی لە نێو کوردیکانی خوارووی کوردستان (کوردی شتێعەکان) زۆر بەرز بتوویتەوی و ئەمەش
ڕێژیمی تاساندووی .جگە لەویش کوردستان لە ماویی چوار دییەی ڕابردوودا هەم ویک ناوچەیەکی ئەمنییەتی ستەیر
کراوی و هیچ پڕۆژییەکی ئابووریی خوڵقێنەری کار و داهاتی لێ جێبەجێ نەکراوی و هەمیسان لە زۆر باریوی تتااڵن
کتتراوی؛ هەر بتتۆیەش دیبینتتین لە الیەک کوردستتتان دوای پارێزگتتای بەلووچستتتان لە بتتاری ئتتابوورییەوی هەژارتتترین
ناوچەی ئێرانە و لە الیەکی دیکە لە ڕیزی سەریویی ڕێژیی بێکاری لە ئێران دایە.
دیاردیی بێکاری ،خەڵکی کوردستان و بەتایبەت خەڵکی ناوچە سنوورییەکانی ناچار کردووی بۆ بژێوی ژیان ڕوو لە
کتتاری زۆر پتتتڕ مەترستتتی ویک کتتتۆڵبەری بتتتکەن و هتتتیچ ئێغتتتراق نیتتتیە ئەگەر بڵێتتتین لەمتتتاویی  ٠٤ستتتاڵی ڕابتتتردووی
دیسەاڵتداریی ئەو ڕێژیمە دژی گەلییەدا بە هەزاران کە لە کتۆڵبەران و کاستبکاران و خەڵکتی ئاستایی کوردستتان
بەهتتۆی تەقەی هێتتزی چەکتتداریکانی ڕێ تژیم و هەرویهتتا بەهتتۆی تەقیتتنەویی میتتنە چێنتتدراویکانی ستتپای پاستتداران
کوژراون و بریندار و نقوستان بوون.
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کارنامەی کۆماری ئیسالمی زۆر لەوی ڕیشتری کە باسی لێوی کرا و دیکرێ بە سەدان الپەڕیی لەسەر بنووسرێ .بەاڵم
ئەگەر لە ڕستتتەیەکدا بمتتانەوێ کۆبەنتتدی بتتابەتەکە بکەیتتن و کۆتتتایی بە باستتەکە بێنتتین دیبتتێ بڵێتتین چتتوار دییە
دیستتەاڵتی کۆمتتاری ئیستتالمی بتتۆ گەلتتی کتتورد بە واتتتای چتتوار دییە دۆزیخ و نەهتتامەتی و ستتەرکوت و کوشتتتار و
دواکەوتوویی بووی و بە دڵنیاییەوی هەتا ئەو ڕێژیمە بمێنێ ئەو دۆزیخ و چاریڕیشییە هەر درێژیی دیبێ.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی٣ :ی فێبریوێری ٢٤١١

دەسەاڵتی تاج و مەندیل لە قانوونی ئەساسیی ئێراندا

عومەر باڵەکی

٢٢ی ڕێبەنتتدانی ئەمستتاڵ چتتل ستتاڵ بە ستتەر ڕووختتانی نیزامتتی پاشتتایەتی و هاتنەستتەر دیستتەاڵتی نیزامتتی کۆمتتاری
ئیسالمی تێپەڕ دیبێ .چل و یەک ستاڵ لەوی پتێش گەالنتی ئێتران بە هیتوا مەبەستتی دیستتەبەری ژیتانێکی باشتتر و
سەردیمیانەتر لە بواری سیاسی و ئابووری و تەنانەت پێویندییە کۆمەاڵیەتییەکاندا و بە دروشمی نان ،مەسکەن،
ئازادی و بە دژی ڕێژیمی پاشایەتی ڕژانە ستەر شتەقام .ئیترادیی گەالنتی ئێتران بتۆ ئەم ڕاپەڕیتنە دوای نیزیتک بە
ساڵێک بەسەر سپای پۆشتەوپەرداخ و دیزگای دڕندیی ئەمنیەتیی ڕێژیمی پاشایەتیدا سەرکەوت.
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لە هەلتتومەرجی ئەوکاتتتدا گەالنتتی ئێتتران سەرمەستتتی ستتەرکەوتن بتتوون و کەم کە هەبتتوو بیتتر لەوی بکتتاتەوی کە
سیستمی سیاسیی داهاتووی ئێران چۆن دیبێ .لەو هەلومەرجەدا ڕۆحانییەتی شیعە ویک دیورانی شۆڕشتی مەشترووتە
هاتنەوی مەیدان و سواری هەس و سۆزی خەڵک بوون و سیستمێکیان هێنا کایەوی کە لە بواری ستاختارییەوی ،هتیچ
جیاوازییەکی ئەوتۆی نەبوو لەگەڵ ڕێژیمی پێشوو ،و تەنیا ناویکان گۆڕدرابوون و تتاج و تەخت جێتی ختۆی دابتوو
بە شاقەل و مەندیل و پشتی؛ بەاڵم دیسەاڵت هەمان دیسەاڵت و سەرچاویی مەشرووعییەتیش هەمان سەرچاوی.
بۆ ڕوونترکردنەویی ئەو بابەتە پش بە ئەسڵ و بڕگەکتانی متوتەممەمی قتانوونی ئەساستیی مەشترووتە و قتانوونی
ئەساسیی کۆماری ئیسالمی دیبەستین ،چونکە کاتێتک ئەو ئەستڵ و بڕگتانە لە تەنیشت یەکتتر دادینێتین ،بەتەواوی
بۆمان دیردیکەوێ کە گەالنی ئێران لە ڕووخاندنی ڕێژیمی پاشایەتیدا نەک قازانجیان نەکردووی بەڵکوو زیانمەنتد
بتوون .دیتاری ئەوی بەو مانتتایە نیتیە کە ڕێژیمتی پاشتتایەتی لە کۆمتاری ئیستالمی باشتتتر بتووی ،بەڵکتوو بەو مانتتایە
دیسکەوتی گەالنی ئێران نەک بارتەقای ئەو هەموو خوێن و قوربانییە نەبووی کە بۆ ڕووخانی ڕێژیمی پاشایەتی
بەراوردێکی خێراش لەنێوان چەند ئەسڵی متوتەممەمی قتانوونی ئەساستیی مەشترووتە و قتانوونی ئەساستیی کۆمتاری
ئیسالمی پێمان دیڵێ کە کۆماری ئیسالمی و سیستمی پاشایەتیی ئێران جیاوازییەکی ئەوتۆیان نییە ،تەنیا ئەویندی
نەبێ شتای ئێتران وای ختۆ نیشتان دیدا کە سیستتمی سیاستی و بەڕێتویبەریی واڵت الئتیکە و دییتهەوێ ئێتران بەریوی
دیروازیکانی تەمەدون و پێشکەوتن بەرێ ،بەاڵم سیستمی کۆمتاری ئیستالمی و ختودی ڕێتبەر ئەو تایبەتمەنتدییەیان
تێدا نییە و لە پێناو بەهەش و بەختەوریی ئەم دنیا! سەری شەڕیان لەگەڵ هەمووی جیهانی پێشکەوتوو هەیە.
ئەسڵی یەکی متوتەممەمی قتانوونی ئەساستیی مەشترووتە بتا لە دیتن و مەزهەبتی ڕیستمی واڵت دیکتا کە ئیستالم و
مەزهەبی شیعەی دوازدی ئیمامییە و ،تەئکید دیکا کە دیبێ پاشا هەڵگری ئەو مەزهەبە بێ و لە هەمان کاتتدا تتێ
بکۆشێ بۆ پەریپێدانی ئەو مەزهەبە.
ئەسڵی ١٢ی قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیستالمی دیڵتێ« :دینتی ڕیستمیی ئێتران ،ئیستالم و مەزهەبتی شتیعەی دوازدی
ئیمامییە و بەپێتی ئەستڵەکانی  ٣و  ١٤١و ١١٣ی قتانوونی ئەساستی؛ ڕێتبەری کۆمتاری ئیستالمی و ستەرکۆماری ئێتران
دیبێ هەڵگری ئەو دین و مەزهەبە بن».
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ئەسڵی دووی موتەممەمی قانوونی ئەساسیی مەشرووتە با لەوی دیکا کە ،مەجلیسی شووڕای میللی نابێ قانوونێتک
پەسند بکا کە لەگەڵ قانوونەکانی دیتن و مەزهەبتی ڕیستمیی واڵت دژایەتتی هەبتێ و ،بتۆ ئەویی چتاودێری بەستەر
مەجلیسدا بتکەن هەر لەو ئەستڵەدا بتا لە پێویستتیی هەیئەتێکتی  ٣کەستی لە زانایتانی مەزهەبتی شتیعە دیکتا کە
مەجلی

هەڵیان دیبژێرێ و ،ڕاستەوخۆ دیبنە ئەندامی ڕیسمیی مەجلی  .هەرویهتا تەئکیتد دیکتاتەوی لەستەر ئەوی

کە هەر قانوونێک لە مەجلیسدا پەسند کرا پێش ئەویی بکەوێتە خانەی جێبەجێکردنەوی لەستەر ستەرۆکی مەجلتی
واجبە بدرێ بەو  ٣کەسە بۆ ئەویی ئەگەر پێچەوانەی دین و مەزهەبی ڕیسمیی واڵت بێ ،هەڵویشتێتەوی .تەنتانەت
بە پێتتداگرییەوی دیڵتتێ ئەو ئەستتڵە هەتتتا دیرکەوتنتتی ئیمتتامی زیمتتان ویک ختتۆی دیمێنێتتتەوی و هتتیچ ئتتاڵوگۆڕێکی بە
سەردا نایە .ئەسڵی ٠ی قانوونی ئەساستیی کۆمتاری ئیستالمیش بتا لەو هەیتئەتە دیکتا بەاڵم ئەو جتار بە شتێوی و
ڕوخسارێکی دیکە و دیڵێ« :هەموو قانوونەکانی مەدینی ،سزادان ،ماڵی ،ئابووری ،ئیداری ،فەرهەنگی ،نیزامتی و
سیاسی دیبێ بەپێی ڕێوشوێنی ئیسالمی بێ و… و دیاریکردنی ئەوی لە ئەستتۆی شتووڕای نیگەهبتانە و هەرویهتا لە
ئەسڵی ١٣دا دیڵێ مەجلیسی شۆڕای ئیسالمی بەبێ شۆڕای نیگەهبان ئیعتباری قانوونیی نییە.
ئەسڵی ٣٣ی موتەممەمی قانوونی ئەساسیی مەشرووتە با لە پێگەی پاشا دیکا و دیڵێ« :ستەڵتەنەت دیتارییەکی
ختتودایە کە لە الیەن متتیللەتەوی دیدرێ بە پاشتتا .لە ئەستتڵی ٣٦ی قتتانوونی ئەساستتیی کۆمتتاری ئیستتالمیدا دیڵتتێ:
«حاکمییەتی ڕیها بەسەر جیهان و ئینسان ئی خودایە و هەر ئەوی ئینسانی بەسەر چارینووسی خۆیدا حاکم کردووی
… میللەت ئەو مافەی خوا پێی داوی لەو ڕێگایانە کە لە ئەسڵەکانی دوایەدا دین بەڕێویی دیبا».
ئەسڵی  ٠٢لە موتەممەمی قانوونی ئەساسیی مەشروتە با لە دیسەاڵتی پاشا دیکتا بتۆ بتردنە ستەرێی پلەوپتایەی
فەرماندیهانی نیزامیی سپا و دیڵێ« :بەخشینی پلەی نیزامی و نیشان و ئیمتیازاتی ئیفتخاری بە لەبەرچتاوگرتنی
قانوونی تایبەت بە پاشتایە» .لە ئەستڵی ١١٤ی قتانوونی ئەساستیی کۆمتاری ئیستالمیدا ،لە ختاڵی ٦دا هتاتووی کە
دانان و البردن و قبتووڵی دیستلەکارکێشتانەوی ستەرۆکی ناوینتدیی هاوبەشتی هێزیچەکتداریکان ،فەرمانتدیی گشتتیی
ستتپای پاستتداران ،فەرمانتتدیکانی بەرزی هێتتزی نیزامتتی و ئینتزامییەکتتان ،لە چوارچێتتویی دیستتەاڵتی ڕێتتبەر دایە.
هەرویها ئەسڵی ٣٤ی موتەممەمی قانوونی ئەساسیی مەشرووتەدا با لەوی دیکا ،کە پاشا فەرماندیی هەموو هێتزی
چەکداریکانی ویشکایی و دیریاییە و لە قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمی ،ئەسڵی  ١١٤ختاڵی  ٠و ٣دا هتاتووی کە
ڕێبەری کۆماری ئیسالمی ،فەرماندیی هەموو هێزی چەکداریکانە و ڕاگەیاندنی شەڕ و ئاشتی و ئامادیباشی هێزی
چەکداریکان لە ئەستۆی ڕێبەری.
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لە موتەممەمی قانوونی ئەساسیی مەشرووتە لە ئەسڵی ٢٢دا سیستمی بەڕێویبەریی واڵت بە سێ بەشدا پۆلین دیکا:
 -١دیزگای قانوونتدانان کە تتایبەتە بە داڕشتتنی قتانوون و چتاودێری بەستەر بەڕێتویبردنی قتانوون کە پێکتدێ لە
خاوین شکۆ ،شای شاهان و مەجلیسی شۆڕای میللی و مەجلیستی ستەنا کە هەر کتام لەو ستەرچاوانە متافی نووستین و
داڕشتنی قانوونیتان هەیە؛ بەاڵم دیوامتی ئەو قتانوونە بەستتراویتەوی بەوی کە دژایەتیتی نەبتێ لەگەڵ پێوانەکتانی
شەر و پەسندکراویکانی مەجلیسەکان و ئیمزای شاهانە.
 -٢دیزگای دادویری
 -٣دیزگای بەڕێویبەریی واڵت (قویی مجریە) تایبەت بە پاشایە ،بەو مانایە کە قانوونەکان و فەرمانەکان بەهۆی
ویزیریکان و مەئموورینی دیوڵەت بەناوی پاشاوی بەڕێوی دیچن؛ بەو شتێوییە کە قتانوون دیتاری دیکتا .ئەستڵی ٣٢ی
قانوونی ئەساسیی کۆماری ئیسالمیی ئێران لە سەر ئەو بابەتە دیڵتێ« :دیزگتای بەڕێتویبەریی واڵت پێکهتاتوون لە
سێ دیزگای قانوونتدانان (مقنتنە) ،بەڕێتویبەری (مجتریە) ،دادویری (قضتاییە) کە لە ژێتر نەزیری ویالتتی ڕیهتا و
ئیمامی ئۆمەت بەپێتی ئوستوولەکانی دوایە ئەو قتانوونە بەڕێتوی دیچتێ .ئەو ستێ دیزگتایە لە یەکتتر جیتاوازن و بە
شێویی سەربەخۆ لە یەکتر کار دیکەن.
دیبینین هەم لە موتەممەمی قانونی ئەساسیی مەشرووتەدا و هەم لە قتانوونی ئەساستیی کۆمتاری ئیستالمیدا ،پاشتا
یا ڕێبەر بە تەنیا دیتوانن هەم قانووندانەر بن و هەم چتاودێری قتانوون ،ئیمتزای پاشتا لە ستەر هەر بەڵتگەیەک
حوکمی قانوونی هەبووی و قسە و ئیمزای ئێستای ڕێبەریش دیبێتە حوکمی حکوومەتی.
لە سەردیمی حکوومەتی پاشایەتیدا ،ئێران خاوینی پاشتایەک بتوو کە ویکتی باستمان کترد پاشتایەتییەکەی دیتاریی
خودا بوو ،کە لەالیەن خەڵکەوی پێی درابوو .لەو سەردیمدا شوعار ئەوی بتوو کە شتا ستێبەری ختوایە لە ستەر زیوی
و ،لە سەردیمی کۆماری ئیسالمیدا هەتا پەیدابوونی ئیمامی زیمان ڕێبەری جیهانی ئیسالم بە تایبەتی دنیای شیعە
لە ئەستۆی ڕێبەری کۆماری ئیسالمییە و؛ ئەو نوێنەری ئیمامی زیمانە و؛ بە مانایەکی دیکە نوێنەری خوایە لە سەر
زیوی.
لە سەردیمی حکوومەتی پاشایەتیدا ئێران دوو مەجلیسی هەبوو ،مەجلیسی شووڕای میللی و سەنا کە شۆڕای میللی
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بەزاهیر ویک ئێستای کۆماری ئیسالمی لە الیەن خەڵکەوی هەڵتدیبژێردران و مەجلیستی ستەنا کە لە  ٦٤کە پێتک
هاتبوو .ئەو  ٦٤کەسە  ٣٤کەسیان لە الیەن خودی پاشاوی هەڵدیبژێردران و ٣٤کەسەکەی دیکە لە الیەن خەڵکەوی.
لە سەردیمی کۆماری ئیسالمیدا دوو مەجلیسی قانووندانان هەیە ،مەجلیسی شووڕای ئیسالمی و شووڕای نیگەهان ،کە
مەجلیستتی شتتۆڕای ئیستتالمی دوای تێپەڕبتتوون لە پتتاڵوێنی شتتۆڕای نیگەهبتتان لە الیەن خەڵتتکەوی دینگتتی پتتێ دیدرێ،
بەاڵم مەجلیسی شۆڕای نیگەهبان کە لە  ١٢کە

پێک دێ  ٦کەسیان ڕاستەوخۆ لە الیەن ڕێبەریوی هەڵدیبژێردرێن

و  ٦کەسی دیکەش لە الیەن سەرۆکی دیزگای دادی ئێران (کە بۆخۆی هەڵبژاردیی ڕێبەری.
ئەو چەند خاڵەی سەریوی پێکگرتنێک بوو لە نێوان دوو قانوونی بنەڕیتیی واڵت کە مەودای سەد ساڵیان جیتاوازی
هەیە ،بەاڵم ئەو خوێنتتدنەوی پێمتتان دیڵتتێ کە لە دوای ئەوی کە مەزهەبتتی ڕیستتمیی واڵت بتتوو بە مەزهەبتتی شتتیعەی
دوازدی ئیمتامی ،هەمتوو کتتات ڕێبەرانتی ئتایینیی شتتیعە هەوڵیتان داوی لە لتووتکەی دیستتەاڵتدا بتن و یتا دیستتەاڵت و
دیسەاڵتدار لەژێر دیستیاندا بن .بتۆیە چ لە ستەردیمی شۆڕشتی مەشترووتە و چ لە شۆڕشتی ستاڵی ٣٢دا ،ئاخونتد و
ئایەتوڵاڵکان ڕۆڵی بەرچاویتان گێتڕاوی و ،نەیانهێشتتووی بەنتاوی شتۆڕش و ئیتنقالب و دێموکراستی و متافی خەڵتک؛
واڵت و دیسەاڵتیان لە دیس بچێ.
ئەگەر لە سەردیمی نیزامیی پاشایەتیدا ،ئێران ببوو بە زیندانی ناڕازییەکان و فەستادی ئیتداری و متاڵی تتانوپۆی
حکتتوومەت و بەتتتایبەتی بنەمتتاڵەی پاشتتای گرتبتتوو و ،دیزگتتای ئەمنییەتیتتی شتتا (ستتاواک) ڕۆژانە دیستتتێویردانی لە
ژیتتانی خەڵکتتدا دیکتترد و قستتەکردن و ڕیخنەگتترتن لە سیستتتمی بەڕێتتویبەریی واڵت بتتڤە و قەدیغە بتتوو؛ ئێستتتا لە
کۆماری ئیسالمیدا گەندیڵی لە نێو دامودیزگای دیوڵەتیدا بەدامەزراوی کراوی و ،هەژاری و کەم داهتاتی بە ڕادییەک
پەریی گرتتتتووی کە ویک بتتتۆمبی لتتتێ هتتتاتووی ق ،هەر ئتتتان و ستتتاتێک بە ڕووی دیستتتەاڵتدارانی تارانتتتدا ئەگەری
تەقیتتتنەویی هەیە .دیزگتتتا ئەمنیەتییەکتتتانیش بەردیوام ناڕیزایەتییەکتتتان ستتتەرکوت دیکەن و خەڵتتتک دیخنکێتتتنن.
نەخۆشییە کۆمەاڵیەتییەکان بە ڕادیی سەرسوڕهێنەر زیادی کردووی و سەریڕای هەموو ئەوانە و دییان بابەتی دیکە،
سیاسەتی دیریکیی کۆماری ئیسالمی کە هەناردیکردنی شۆڕشە؛ بۆتە بەاڵی گیانی گەالنی ئێران .بەکورتی دیتوانین
بڵێتتین بە ڕووختتانی نیزامتتی پاشتتایەتی و هتتاتنە ستتەرکاری نیزامتتی کۆمتتاری ئیستتالمی لە کتتۆلکە ڕیویتتونەوی بە ستتەر
بەرازیدا کەوتوون.
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان کورد  -ڕێکەوتی٣ :ی فێبریوێری ٢٤١١
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رهوتی ڕوداوهكان و كاریگهری ئیمام خومهینی له سهركهوتنی شۆڕشی ئیسالمی له
ئێران ٧١١١ -٧١١٩

نوسینی :ئهركان ئهحمهد جاف ،ماستهر له مێژوو
پێشهكی:

شۆڕشی ئیسالمی ئێران له ساڵی  9191به ڕیبهرایتهتی (ئیمتام خومتهینی) ،بتووه هتۆی ڕوخانتدنی سیستتمی میراتتی
بنهماڵهیی پادشایی  9144ساڵهی ئێران ،بهیهكێك له روداوه گرنگهكانی نیوهی دووهمی سهدهی ڕابردوو دادهنرێ .
محمتتد ڕهزا شتتا ،دووهم پادشتتای بنهماڵتتهی پههلهوییتته كتته دوای دورخستتتنهوهی ڕهزاشتتای بتتاوكی لتته ئێتتران ،الیتتهن
بهریتانیهكانهوه له ساڵی  ،9109لهتهمهنی  99ساڵیدا دهبێته شای ئێران( ،)9لهسهرهتادا باسی لتهوه دهكترد كته
ههڵتهكانی بتاوكی دوبتاره ناكاتتهوه ،ههربۆیته لهستهرهتاكانی فهرمانڕهواییتدا ،تاڕادهیتهك متهودای ئازادیتهكان لتته
ئێران فراوان دهبێ .
بهاڵم دوای ئهنجامدانی كودهتای  91ئابی  9110و كهنار خستنی دوكتۆر محمد مصدق و دروستكردنی كابینهی نتوێ
بهسهرۆكایهتی فهزلواڵی زاهیدی و گهڕانهوهی محمتد ڕهزا شتا بتۆ ئێتران ،هێتدی هێتدی دهستهاڵتی دیكتتاتۆری ختۆی
جیگیر دهكات .بهمهش زهمینهی ههژاری و ناڕهزایی خهڵك فراوان دهبێ و تتا دهگاتته ئتهوهی كته لهستاڵی ،9191
كۆتایی به دهسهاڵتهكهی بهێنرێ (.)٢
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لهم تویژینهوهیه دا ههوڵ دراوه كه با له پێگه و دهسهاڵتی محمد ڕهزاشتا لته ستهروبهندی ستاڵی  ،9197دواتتر
فتتراوان بتتوونی خۆپیشتتاندانهكان و تونتتد بتتوونی ناڕهزایهتیتتهكان و دهركتتهوتن و كاریگتتهری ئیمتتام خومتتهینی لتته
ستتهركردایهتی كردنتتی شۆڕشتتی ئێتتران ،تتتا ستتهركهوتنی لتته  99شتتوباتی  ،9191بكرێ ت  .توێژینهوهكتته بهگشتتتی لتته
پێشهكی و پێنج تهوهر و دهرهنجام پێكهاتووه ،كه تیایانتدا ،بتا لته گرنگتترین ڕوداوهكتان و كاریگتهریان لهستهر
بهرهوپێشچونی شۆڕش و فراوانبوونی نارهزایهتیهكان كراوه.
دیتتارترینی ئتتهو ڕوداوانتتهش بتتریتین لتته :ستتهردانی كارتتتهری ستتهرۆكی ئتتهوكاتی ئتتهمریكا بتتۆ تتتاران ،باڵوكردنتتهوهی
وتارێكی سوكایهتی ئامێز به ئێمام خومهینی له ڕۆژنامهی ئیتالعات ،سوتاندنی سینهما رك

له ئابادان ،بوون به

سهرۆك وهزیرانی شهریف ئیمامی و ههوڵدانی بۆ ئهنجامدانی چاكسازی و نزیك بوونهوه له پیاوانی ئاینی ،كتۆچی
دوایتتی مص ت فی ،كتتوڕی ئیمتتام خومهیتتهنی لتته شتتاری نهجتته و تاوانبتتاركردنی دهزگتتای ستتاواك ،ڕوداوی كوشتتتاری
مهیدانی ژاڵه ،دهركردنی ئیمام خومهینی لته عێتراق و ڕۆشتتنی بتۆ فهرهنستا ،ستهرۆك وهزیرانتی شتاپور بتهختیار و
جێهێشتنی ئێران لهالیهن محمد ڕهزاشا ،گهڕانهوهی ئیمام خومهینی بۆ ئێران و سهركهوتنی شۆڕش.
تهوهری یهكهم:
حكومهتی شاهنشاهی له سهروبهندی ساڵی  ٧١١٩دا.

ستتهرهڕای هتتهبوونی ناڕهزایتتهتی و چهنتتدین خۆپیشتتاندانی نێوچتتهیی ،بتتهاڵم محمتتد ڕهزاشتتای ئێتتران ،لتته ڕهوشتتێكی
تاڕادهیهك ئارامدا ،پێدهنێته ساڵی نوێی  .9197دهزگتا ستیخوڕیهكانی ئێتران ،هتهواڵی ئتارامی و جێگیتری سیاستی
ئهو واڵتهیان به پادشای واڵت دهگهیاند ،بههیچ شێوهیهك باسكردن لته ڕودانتی شتۆڕش لتهئارادا نتهبوو ،هیچكته
له ئێراندا پێشبینی ڕودانی شۆڕشی نهدهكرد ،تهنانهت بته وتتهی حستین فیردوست ( :باستكردنی روختانی شتا وهك
بهزم و گاڵتهكردن سهیر دهكرا) (.)٣
ئهمه له كاتێكد بوو كه لهساڵی  ،9199نوسهرێكی جولهكه بته نێتوی (پتاول ئتی .ئێردمتان/
كتێبێتتك بتته زمتتانی ئینگلیتتزی ،بتته ناونیشتتانی (ههرهستتی 1979 /// 9191
پێشبینی ڕوخانی شای له ساڵی  9191كردبوو ()٠
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لهههمان كاتیشدا پهیوهندیهكانی ئێران و ئهمریكا لهوپهڕی باشتیدا بتوو ،تهنانتهت شتهش ههفتته دوای ستهردانی
شای ئێران بۆ ئهمریكا ،جیمی كارتهری سهرۆكی ئهوكاتی ئهمریكا ،كه تتهنها لتهماوهی ستهڵتهنهتی محمتد ڕهزاشتا
دا ،كارتهر ههشتهمین سهرۆكی ئهمریكا بوو ئهو پۆستهی وهرگرتبوو ،له سهفهرێكدا بتۆ چهنتد واڵتێكتی ئتهوروپی،
له  9199 - 99 - 09خۆی دهگهیهنێته تاران و بۆ شهوی گۆڕینی ساڵ ،دهبێته میوانی شای ئێران(.)٣
كارتهر له كۆشكی نیاوهران لهشاری تاران پێشتوازی لێتدهكرێ و لهیهكتهم وتاریتدا بته بۆنتهی هتاتنی ستاڵی نتوێی
 ،9197ڕو لهشتتای ئێتتران دهكتتات و دهڵێت  .....( :بتته هتتۆی لێهتتاتویی و فتتهرمانڕهوایی بێوێنتتهیی شاهنشتتا ،ئێتتران
بووهته دورگهیهكی ئارام له نێو شڵهژاوترین ناوچهی دونیا ،خاوهن شكۆ ،ئهمهش بههۆی (كاریزمایی) جتهنابتان و
ئهو ڕێزوخۆشهویستیهی جهنابتانه كه له نێو گهلهكهت ههتانه .)٦( )...بهاڵم زۆرناخایهنێ كه ناڕهزاییهكان به
توندی سهرههڵدهدهن و شهقام و زانكۆ و بازاڕ و ناوهنده ئایینیهكان دهبنه مهیدانی ملمالنێكان و ئهمهش بهردهوام
دهبێ تا كۆتایی هێنان به سیستمی میرایهتی پاشایهتی له ئێران.
تهوهری دووهم:

كاردانهوهكان بهرامبهر دهركهوتنی ئایهتواڵ خومهینی وهك ڕێبهری شۆڕش و وهرگرتنی نازناوی ئیمام.
خومهینی ،ناوی (روح الله)یه و له بنهماڵهیهكی ساداتی ئاینی خوراسانه و باپیرهگتهورهی (دیتن علتی شتا) كتۆچی
كردووه بۆ كشمیر و هیند و باپیری به (سهید ئهحمهد هینتدی) ناوبتانگی دهركتردووه ،دوای تتهواوكردنی خوێنتدنی
ئاینی له نهجه  ،وهك مامۆستا دهچێته ناوچهی (خومهین) له ئێران و لهوێ هاوسهرگیری دهكات و دوای سێ كچ،
كوڕێكی به نێوی (مص فی) لهدایك دهبێ و دواتر نازناوی (خومهینی) وهردهگرێ (.)٢
روح الله ،له  94جهمادی دوهمی  9094كۆچی دێته دونیا و بچوكترین منداڵی مص فی دهبێت و كاتێتك تهمتهنی ٠
مانگ و  ٢٢رۆژ دهبێ  ،باوكی كۆچی دوایی دهكات( .)٨دواتر دهخرێته بهرخویندنی ئاینی و دوای تتهواو كردنیشتی
له حهوزهی ئایینی شاری قوم دهبێتته مامۆستتاو وهك پیتاوێكی ئتاینی ناوبانتگ دهردهكتات( ،)١لهوماوهیتهدا بتههۆی
دهربڕینی ناڕهزایهتی و ڕهخنه گرتن له كارهكانی حكومهت و شای ئێران ،چهندجارێك دهستگیر دهكرێ  ،سهرهنجام
حكومهت سزای دورخستنهوهی بهسهردا جێبهجێدهكات و له  0نوامبهر  90( 9190ئابان  )9000جارێكی دیكه
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دهستگیر دهكرێ و ڕاستهوخۆ دهگوێزرێتهوه بۆ فڕۆكهخانهی میهراباد و لهوهێوه ڕهوانهی واڵتی توركیا دهكرێ (.)١٤
پتتاش ماوهیتتهك مانتتهوهی لتته توركیتتا ،بهچهنتتد مهبهستت و هۆكارێتتك ڕهوانتتهی شتتاری نهجتته دهكرێتت ( )١١كتته
دیارترینیان بریتین له :دابڕینی ئیمام خومهینی له خهڵكی ئێران و سهرقاڵ كردنی به كاروباری ئایینی وونكردنی
له نێو پیاوانی ئایینی دیتاری عتهرهب زمتانی شتیعه لهنهجته  ،نتهبوونی ئتازادی و بهرتهستكی چتاالكی سیاستی لته
عێراق ،بارودۆخی مهزههبی نهجه كه پیاوانی ئتاینی ئتهو حهوزهیته بڕوایتان بته جیاكردنتهوهی دیتن لته ستیایهت
ههبوو ،فهرمانڕهوای سونه و الوازی پێگهی شیعه لهعێراق( .)١٢بهاڵم ئهم بۆچوونانه پێچهوانه دهبێتتهوه و لتهوێ
دهس به وانه وتنهوه دهكاتهوه و تیۆریای حكومهتی ئیسالمی (ویالیهتی ڕههای فقیه) گهاڵڵه دهكات( ،)90لهگهڵ
ئهوهشدا حكومهتی سهڵتهنهتی به ناشهرعی و خۆسهپێن دادهنێ ( ،)90ئیدی لهوكاته بهدواوه وتارهكانی بهشێوهی
دهنگی دهگیردرێن و به كاسێ دهبرێنهوه ئێران و بهشێوهیهكی بهرچاو كاریگهری لهسهر كۆمهڵگهی مهزههبی ئێرانی
دروستتتدهكهن( ،)91ههربۆیتته نهوشتتیروان مصتت فی لهیاداشتتتهكانیدا ،بتته (شتتۆڕش بتتههۆی شتتریتهوه) باستتی لێتتوه
دهكات(.)99
لهڕاستیدا مردنی لتهناكاو و گومانتاوی (مصت فی خومتهینی) كتوڕی ئیمتام خومتهینی لته 9( 9199 - 94 - 90ئابتان
 )9019لهشاری نهجه ( ،)99كه خهڵكی دهزگای (ستاواك)یتان بته بكتوژ دهزانتی ،ختاڵی وهرچتهرخانی تونتدبوونی
ناڕهزایهتیهكان و بههێزبوونی پێگهو ناوبانگی ئیمام خومهینی بوو ،ههربۆیه لهڕۆژی بتهخاك ستپاردنیدا لته شتاری
نهجه  ،له زۆربهی شارهكانی ئێران خۆپیشاندان ئهنجام دهردرێ و توندوتیژی فراوانی لێدهكهوێتتهوه( )97و 94
كه له خۆپیشاندهران دهكوژرێن و ههر لهو ڕۆژهدا ئهوانیش له ئێران ئهسپهردهی خاك دهكرێن(.)91
خۆپیشاندان و ناڕهزایهتیتهكان لته ئێتران بته تتهواوی فتراوان دهبتن و لهزۆربتهی شتارهكان پرستهی بتۆ دادهنرێت و
خهڵكێكی زۆر بهشداری دهكهن و ئهمهش نیگهرانی حكومهتی لێدهكهوێتهوه و له رێگهی ساواك و دهزگا و هێزهكانی
شارهوانیهوه هێرش دهكرێته سهر پرسهگێران و باڵوهیان پێدهكرێ و پرسهكان دادهخهن( .)94یهكێك لته دیتاترین
پرسهكان له شاری تاران له مزگتهوتی ئتهرهك لته  7( 9199 - 94 - 04ئابتان  )9019دهبێت  ،كته تیایتدا حستن
ڕوحانی (سهرۆك وهزیرانی ئێستای ئێران) وتارێكی تونتد پێشتكهش دهكتات( ،)99بتۆ یهكتهم جتار وشتهی ئیمتام بتۆ
(ڕوح الله خومهینی) بهكار دههینێ و لهوكاتهوه نازناوی (ئیمام)(*) ی پێدهدرێ و بهتهواویی له نێوخۆی
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ئێران و بگره دونیاش ،وهك ڕێبهری ناڕازی و خۆپیشاندهرانی دژه حكومهت و شا ،دهناسرێ (.)99
ههربۆیتته حكومتتهتی ئێتتران بتتهردهوام هتتهوڵی شتتكاندنی شتتكۆی ئیمتتام خومتتهینی دهدا ،بتتۆ ئتتهو مهبهستتتهش لهڕیگتتهی
دهستهودایرهكهی خۆیهوه ،وتارێك به ناوی خوازراوی (احمد رشیدی م لق) و بهناونیشانی (ایتران و استتعمار سترخ
و سیا(**)  -ئێران و داگیرگهری سور و ڕهش) له ڕۆژنامهی (اطالعات) ،ژماره ()91149ی ڕۆژی 9197 - 9 - 9
( 99دی  ،)9019باڵودهكاتتتهوه ،كتته ستتهراپا جتتوێن بتتوو بتته ئیمتتام خومتتهینی و بزوتنتتهوهی مهزهتتهبی ،كتته تیایتتدا
لهگهڵ ئهوهی ئیمام خومهینی به كهسێكی هیندی و بێگانه بتهئێران دهزانتی ،بته خیانتهتكار و داردهستتی بێگانتهش
باستتیكردبوو( .)٢٣ئهمتتهش دهبێتتته هتتۆی خۆپیشتتاندان و ناڕهزایتتهتی فتتراوان و دوو ڕۆژ دواتتتر بتتازاڕ و دوكانتتهكان
دادهختترێن و لهشتتاری قتتوم خۆپیشتتاندانی فتتراوان ئتتهنجام دهدرێتت و ژمارهیتتهكی زۆری خۆپیشتتاندران دهستتتگیر و
دهكوژرێن( ،)٢٠خۆپیشاندهران هێرش دهكهنه سهر نوسینگهكانی ڕۆژنامهی ئیتالعات له شاری قوم و شارهكانی دیكه
و له ههندێك شاریش نوسینگهكان دهسوتێنن( .)٢٣ههربۆیه ههندێك كته

بتاڵو بوونتهوهی ئتهم وتتاره بته یهكتهم

تروسكایی شۆڕشی ئیسالمی ناو دهبهن(.)٢٦
بههۆی كوشتاری شاری قوم ،ئیمام خومهینی له شاری نهجه بهیاننامهیهك باڵودهكاتهوه و بتهخێرایی لته تتهواوی
شارهكانی ئێراندا باڵودهكرێتهوه و تیایدا شای ئێرانتی بته (شتازادهی بتێ ئتهقل ،ناپیتاو و ناپتاك ،یتاخی ،پتی ،
گ تاڵو )...ناودهبتتات و داوا لتته ختتهڵكی ئێتتران و پیتتاوانی ئتتاینی دهكتتات بێتتدهنگ نتتهبن و متتژدهی كۆتتتایی هتتاتنی
بنهماڵتتهی پههلتتهوی بتتۆ ختتهڵكی ئێتتران ڕادهگهیتتهنێ ( .)٢٢ههرچهنتتد ستتاواك لتته ڕاپۆرتێكیتتدا بتتۆ شتتا ،ژمتتارهی
خوێندكارانی خوێندنگه ئاینیهكان به  014ههزار كه

مهزهنده دهكات و تیایدا بتا هتهژمونی فراوانتی ئایتهتواڵ

خومهینی له نێو دهزگا دینیهكاندا دهكات ،بهاڵم محمد ڕهزاشا هیچ نرخێك بتۆ هتهژمونی پیتاوانی ئتاینی دانانێت و
بهبێ باكانه له ناڕهزاییهكانی دهڕوانی(.)٢٨
رۆژی  91شتتوبات  91( 9197بههمتتهن  ،)9019بتته بۆنتتهی یتتادی چلتتهی خۆپیشتتاندان و كتتوژراوانی شتتاری قتتوم،
دیتتارترینی پیتتاوانی ئتتاینی وهك :گوڵپایگتتانی ،مهرعهشتتی نهجتتهفی ،شتتهریعهتمهداری ،كتته لتته پلتتهی ئایتتهتواڵ و
مهرجهعی تهقلید (فقیه) بوون ،بهیاننامهیهك باڵودهكهنهوه و داوای ڕاگهیاندنی پرسه و مانگرتنی سهرتاسهری
دهكهن(.)٢١
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له شاری تهبرێز كه زادگای خودی شهریعهتمهداری بوو( ،)٣٤خۆپیشاندانی بتهرفراوان ڕێكتدهخرێ و پهیكتهری شتا
دهشكێنن و چهندین دوكتانی مهشتروب فرۆشتی و ستینهما دهستوتێنن( ،)٣١تهنانتهت دهست بهستهر بارهگتای ستهرهكی
حیزبتتتی (ڕستتتتاخیز) و چهنتتتدین هوتێتتتل و دامودهزگتتتای حكتتتومی و بنكتتتهی پتتتۆلی

و چهنتتتد بانكێتتتك دهگتتترن و

خۆپیشتتتاندانهكه تونتتتدوتیژی لێدهكهوێتتتتهوه و دهبێتتتته هتتتۆی كتتتوژران و برینتتتدار بتتتوونی چهنتتتدین كتتته (.)٣٢
دوای باڵوبوونهوهی هتهواڵی روداوهكته ،ئیمتام خومتهینی بهیاننامهیتهك باڵودهكاتتهوه و تیایتدا ،ستهرهڕای هانتدانی
زیاتری خهڵك بۆ بهردهوامی و فراوانكردانی ناڕهزایهتیهكان ،پرسهو سهرهخۆشی ئاڕاستهی كه

و كتاری كتوژراو و

برینتتدارهكان دهكتتات و لهبهشتتێكی بهیاننامهكهیتتدا دهڵێت ( :محمتتدڕهزای پههلتتهوی و بتتاوكی ڕوڕهشتتی ،ڕوی تتتهواوی
فهرمانڕهوا سهركوتكارهكانیان سپی كردووه) ( .)٣٣بهمهش ناڕهزایهتیهكان فراوانتر دهبن و تهواوی شارهگهورهكانی
دیكهی ئێران دهگرێتهوه.
تهوهری سێیهم:

سوتاندنی سینهما (رك )ی ئابادان و فراونبونی ناڕهزایهتیهكان( 97مرداد  91 - 9019ئابی .)9197
بههاتنی نهورۆزی ساڵی  9197كه هاوكات بوو به سهرهتای ساڵی نوێی كۆچی ههتاوی لهئێران (،)9019 -9 - 9
ناڕهزایهتیهكان تا دههات فراوانتر دهبوون ،محمد ڕهزاشا ههوڵی دهدا له ڕێگهی گۆڕینی ههندێك لته بهرپرستهكان
و تهنانهت خودی سهرۆك وهزیران و پێكهێنانی كابینهی نتوێ ،متهودای ناڕهزایهتیتهكان كتهم بكاتتهوه و ستهرهنجام
كۆنترۆڵی بكات ،ههربۆیه له  97( 9197 - 9 - 91تیر  )9019نهصیری سهرۆكی دهزگای ساواك لهكار دهخات
و جێگرهكهی (ناصر مقدم) له شوێنی دادهنێ ( .)00لهالیهكی دیكتهشتهوه ،پێشتتر لته 99( 9199 - 7 - 9متورداد
 )9019یش ئهمیرعهباسی هوهیدا كه نزیكهی سیانزه ساڵ پۆستی سهرۆك وهزیرانی لته ئهستتۆ بتوو ،ناچتار دهكتات
دهستتلهكار بكێشتێتهوه( )01و لههتتهمان رۆژیتش جهمشتید ئاموزگتتار ستكرتێری حیزبتی (ڕهستتتاخیز) ڕادهستپێرێ كتته
كابینهی نوێ پێكبهێنێ (.)09
ئهمهلهكاتێكتتتدا بتتتوو كتتته گۆڤتتتاری (اخبتتتار)ی ئتتتهمریكی لتتته ژمتتتارهی ڕۆژی  1( 9197 - 9 - 99تیتتتر ،)9019
چاوپێكهوتنێكی شای ئێرانی به ناونیشانی (كه
كه تیایدا شای ئێران دهبێژێ  ...( :كه

ناتوانێ من سهرنگون بكات ،من هێزم ههیه) بتاڵو كردبوویتهوه

ناتوانێ من سهرنگون بكات ،من خاوهنی پشتیوانی هیزێكی  944ههزار
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چهكدار و ژمارهیهكی زۆر كرێكارم ...،من هێزم ههیه و نهیارهكانم ههرگیز ناتوانن ڕوبهڕوی هێزهكهی من ببنتهوه)
(.)٣٢
ناڕهزایهتیتتتهكان لتتته ئتتتابی  9197كتتته هاوكتتتات بتتتوو بتتته متتتانگی ڕهمتتتهزان ،فتتتراوان دهبتتتن و خۆپیشتتتاندهران ستتتهر
ههڵدهدهنهوه و لهشاری ئهسفههان توندو تیتژی لێدهكهوێتتهوه و چهنتدین هوتێتل و ستینهما و بانتك و دامودهزگتای
حكومی دهسوتێنرێن و دهبێته هتۆی كتوژران و برینتدار بتوونی ژمارهیتهك خۆپیشتاندهر( .)٣٨ئهمتهش بته ههڵوێستتی
توندی ئیمام خومهنی ڕوبهڕو دهبێتهوه و له بهیاننامهیهكیدا ،ئهو كارهی حكومهت ئیدانه دهكات و ڕایدهگهیتهنێ :
( ...تتتا حكومتتتهتی ئتتهم ستتتتهمكاره (محمتتد ڕهزاشتتتا) بتتهردهوام بێتتت  ،كارهستتات دوای كارهستتتات ،موصتتتیبهت دوای
موصیبهت ،ڕوداو دوای ڕوداو بهردهوام دهبێ )( .)٣١
ئاموزگار له  99ئابی  9197له چهندین شار حكومی سهربازی ڕادهگهیهنێ و بهمهش خۆپیشاندانهكان فراوان دهبن
و پێكدادانی توند لهنێوان خۆپیشاندهران و هێزه چهكدارهكان و ڕودهدات و له  91ئاب بهستوتاندنی ستینهما ڕكت
له شاری ئابادان ،كارهستاتی لێدهكهوێتتهوه و تیایتدا ژمارهیتهك ختهڵك دهستوتێن و گیتان لهدهست دهدهن(***).
ههرچهنتتده حكومتتهت هتتهوڵی زۆریتتدا ئتتهم ڕوداوه بخاتتته ئهستتتۆی پیتتاوانی ئتتایینی ،بتتهاڵم ستتهركهوتوو نابێت (،)٠٤
بهڵكو له بهرامبهردا خهڵك دهزگای سیخوڕی ساواكی ئێرانی به سوتاندنی سینهماكه تاوانبار دهكهن و كارهساتهكه
دهخهنه ئهستۆی حكومهت( .)٠١بۆڕۆژی دواتر بهشدار بتووانی مهراستیمی بهخاكستپاردنی كوژراوهكتان ،خۆپیشتاندانی
بتتهرفراوان ئتتهنجام دهدرێتت و بتته ئاشتتكرا چهنتتدین دروشتتمی دژی شتتا ،وهك (متتردن بتتۆ شتتا ،شتتا دهبێتت بتتڕوات)
دهڵێنهوه( ،)٠٢ئهم ڕوداوهش دهبێته هتۆی فراوانبتوونی ناڕهزایهتیتهكان و شتا بته ناچتاری لته  99ئتابی 1( 9197
شتتههریوهر  ،)9019دهستتتلهكار كێشتتانهوهی ئاموزگتتار لتته پۆستتتی ستتهرۆك وهزیرانتتی و ستتكرتێری حیزبتتی ڕهستتتاخیز
پهسهند دهكات(.)٠٣
تهوهری چوارهم:

كابینهی شهریف ئیمامی و ئاڵۆز بوونی ڕوداوهكان دوای ( 99اوت  1 - 9197شههریوهر .)9019
دوای ڕوداوی سوتاندنی سینهما ڕكسی ئابادان و توند بوونی ناڕهزایهتیهكان ،محمد ڕهزا شا بهمهبهستی

125

 ٠٤ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران
هێوركردنهوهی بارودۆخهكه ،نامهی دهستلهكار كێشانهوهی (ئاموزگار) پهستهند دهكتات و بهفشتاری ئتهمریكا لته 99
ئابی  1( 9197شههریوهر )9019جهعفهر شهریف ئیمامی ڕادهستپێرێ بتۆ پێكهێنتانی كابینتهی نتوێ( ،)٠٠ئیمتامی
به مهبهستی ئاسایی كردنتهوهی بارودۆخهكته ،دروشتمی كابینهكتهی بته (ئاشتتبوونهوهی نیشتتیمانی) ڕادهگهیتهنێ و
بهڵێنی جێبهجێكردنی دهستور و بهرهنگار بوونهوهی گهندهڵی و ڕێزگرتن له دروشمه ئاینیهكان دهدات(.)٠٣
لهگهڵ ئهوهشتدا هتهوڵی نزیتك بوونتهوه لته پیتاوانی ئتایینی دهدات و بهمهبهستتی ڕازی كردنیشتیان ،چهنتد كارێتك
ئتتهنجام دهدات ،وهك :گتتۆڕینی ڕۆژ ژمێتتری ئێتتران لتته شاهنشتتایی بتتۆ كتتۆچی هتتهتاوی ،داخستتتنی چهنتتدین گتتازینۆ و
قومارخانهكان( ،)٠٦البردنی وهزارهتی كاروباری ژنان و دامهزراندنی وهزارهتتی ئتهوقا و كاروبتاری ئتایینی(،)٠٢
ئازادكردنی گیراوه مهزههبیهكان ،بڕینی هاوكاریهكانی حیزبی ڕهستتاخیز ،لهگتهڵ ئهوهشتدا داوای لته ههنتدێك لته
ئهندامانی بنهماڵهی سهڵتهنهتی كرد كه بۆ ماوهیهك ئێتران بته جێبهتێڵن...هتتد( ،)٠٨تهنانتهت ئامتادهیی ختۆی و
حكومهتی بۆ گهڕاندنهوهی ئیمام خومهینی بۆ ئێران و پێشوازی لێكردنی دهردهبڕێ (.)٠١
ههربۆیتته فتتهرهح پههلتتهوی شتتاژنی ئێتتران ،ئتتهم ههنگاوانتتهی حكومتتهت بتته یهكتتهم پاشهكشتتهی ڕژێمتتی پاشتتایهتی
لهبهرامبهر ڕادیكاڵی ئیسالمی له قهڵهم دهدات(.)٣٤
لهگهڵ ئهوهشدا بهمهبهستی گفتوگۆ لهگهڵ ئیمام خومهینی ،دهستهیهك دهنێرێت بتۆ شتاری نهجته و لتهو ڕۆژانتهدا
ڕۆژنامهكانی ئیتالعات و كتهیهان دوای چهنتدین ستاڵ ،وێنتهی ئیمتام خومتهینی لته الپتهڕهی یهكتهمی ڕۆژنامهكتهیان
چتتاپ دهكتتهن و تیتتراژی ملیتتۆنی لتتێ بتتاڵو دهكهنتتهوه و تیایتتدا بتتا لتته ڕۆشتتتنی ئتتهو دهستتتهیه بتتۆ شتتاری نهجتته
دهكتتهن( .)٣١بتتهاڵم ئیمتتام خومتتهینی گهڕانتتهوه بتتۆ ئێتتران ڕهت دهكاتتتهوه و ئهمتته بتته فێڵتتی شتتهیتانیی محمدڕهزاشتتا
ناودهبتتتات و لتتته بهیاننامهیهكتتتدا داوا لتتته گتتتهالنی ئێتتتران دهكتتتات كتتته بتتتهردهوام بتتتن لتتته ناڕهزایهتیتتتهكان(.)٣٢
ههربۆیه سهرهڕای ههڵنهوهشاندنهوه و بهردهوای بتاری نائاستایی ،بتهاڵم نتاڕهزایی و خۆپیشتاندانهكانی ختهڵك لته
تتتاران و شتتارهكانی دیكتتهی ئێتتران بتتهردهوام دهبتتن ،لهگتتهڵ ئهوهشتتدا ،ژمارهیتتهكی زۆری ختتهڵك لتته ڕۆژی  9ئتتهیلول
 ،9197بهمهبهستتتی ئهنجامتتدانی نتتوێژی جتتهژنی ڕهمتتهزان( )٣٣بتته ئیمامتتهتی دوكتتتۆر موفتتهتیح لتته شتتاری تتتاران
كۆدهبنتتهوه و دواتتتر خۆپیشتتاندان ئهنجامتتدهدهن و تتتا ڕۆژی  9ئتتهیلول  9197بتتهردهوام دهبێ ت  .بریتتار دهدرێ ت كتته
بهیانی ڕۆژی دواتر كته هاوكتات دهبێت بته ڕۆژی هتهینی ،لته مهیتدانی ژاڵته كۆببنتهوه و خۆپیشتاندانی بتهرفراوان
ئهنجام بدرێ  ،ئهمهش له كاتێكدا بوو كه شهریف ئیمتامی بتاری نائاستایی و هتهموجۆره كۆبوونتهوهیك لتهتاران و

126

 ٠٤ساڵەی شۆڕشی گەالنی ئێران
لهههمان كاتیشدا حكومهتی سهربازی له تاران و چهنتد شتارێكی دیكته ڕاگهیانتدبوو ،بتهاڵم ختهڵك بتهبێ گوێدانته
هۆشتتداریهكانی حكومتتهت ،خۆپیشتتاندان ئتتهنجام دهدهن و هێتتزی چهكتتداریش لتته مهیتتدانی ژاڵتته ئامتتاده دهبیتت و
تونتتدوتیژی لێدهكهوێتتتهوه( )٣٠و نزیكتتهی  0تتتا  1هتتهزار كتته دهكتتوژرێن( .)٣٣یتتان بتته وتتتهی ڕۆژنامهنوستتێكی
ئتتهوروپی كتته دهنوستتێ ( :لتتهو ڕۆژهدا ههلیكۆپتتتهرهكان لتتهدوای خۆیتتان كێوێتتك تتتهرمیان بهجێهێش ت ) ( .)٣٦بۆیتته
لهدوای وتارهكهی ڕهشیدی م لق ،ئهم ڕوداوه بته دووهم زهنگتی پڕمهترستی بتۆ شتا و ستهڵتهنهتی شاهنشتاهی دێتته
هتتتهژمار ،تهنانتتتهت بتتتا لتتتهوهدهكرێ كتتته ئیتتتدی دوای ئتتتهو دو ڕوداوه ،خهنتتتده و خۆشتتتی لتتته ڕوخستتتاری شتتتا
نهدهبینرا(.)٣٢
ئهمهله كاتێكدایه كته فهیلهستوفی فهڕهنستی (میشتێل فۆكتۆ) كته ئتهوكات لته ئێتران بتووه و كتاری بتۆ ڕۆژنامهیتهكی
ئیتاڵی كردووه ،با لهوه دهكات كه ئهو ڕۆژه نزیكهی ( )0444كه

كوژراون ،بهاڵم حكومتهت نتاوی  79كتوژراوی

له تهواوی شاردا نوسیوه( .)٣٨لهگهڵ ئهوهشدا الیهنگران و كاربهدهستانی حكومهت ژمتارهی قوربانیتهكان زۆر لتهوه
بته كتتهمتر دهزانتتن و لهوبارهیتتهوه ،ئهردهشتتێری زاهیتتدی كته ماوهیتتهك وهزیتتری دهرهوهی ئێرانتتی شاهنشتتایی و دواتتتر
باڵوێزی ئێران له ئهمریكا و لهههمان كاتدا زاوای شا بووه ،له یاداشتهكانیدا با لهوه دهكات كته ئتهم كوشتتاره
دهرهنجتتامی بڕیتتاری ههڵتتهی حكومتتهت بتتووه و تیایتتدا  904كتته كتتوژراوه( .)٣١وههتتهروهها ئهشتترهفی خوشتتكی شتتا
لهیاداشتتتهكانیدا بتتا لتته كوشتتتنی  71كتتوژراو و  944برینتتدار دهكتتات( ،)٦٤هتتهرچۆنێك بێتت  ،ژمارهیتتهكی زۆر
خۆپیشتتتاندهر دهكتتتوژرێن وبرینتتتدار دهبتتتن و لتتتهو كاتتتته بتتتهداواوه و لتتتهمێژوی ئێرانتتتدا ئتتتهڕۆژه بتتته هتتتهینی ڕش
دهناسرێ (.)٦١
ئهم ڕوداوه به ههڵوێستی توندی ئیمام خومهینی ڕوبهڕوو دهبێتهوه و له بهیاننامهیهكدا تهواوی ڕوداوهكته دهخاتته
ئهستتتۆی شتتا و داوا لتته ختتهڵك دهكتتات كتته ناڕهزایهتیتتهكانیان بتتهردهوام بتتن و لههتتهمان كاتیشتتدا داوا لتته تتتهواوی
پیاوانی ئایینی دهكات كه ببنه پێشهنگی خهڵك و رێبهری و ڕینوێنی بزوتنهوهی ناڕهزایی خهڵك بكهن(.)٦٢
دوای ڕودانی كوشتاری ههینی ڕهش و بهیاننامهی ئیمام خومتهینی ،خۆپیشتاندان و ناڕهزاییتهكان تتهواوی شتارهكانی
ئێتتران دهگرێتتتتهوه و كرێكتتتارانی كارگتتته و پااڵوگتتته و بهنتتدهرهكان مانتتتدهگرن( )٦٣و بهرهتتتهم و پتتتااڵوتنی نتتتهوت
بهتهواوی كهمدهكات( .)٦٠بهڕادهیهك كه بهرههمی نهوت له پێنج ملیۆن و نیو بهرمیلی ڕۆژانه كهمدهكات بۆ 944
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ههزار بهرمیلی ڕۆژانه و بهتهواوی ئابوری ئێران ئیفلیج دهبێ (.)٦٣
دوای ئهوهی شهریف ئیمامی و شای ئێران له ڕێكهوتن لهگهڵ خومهینی شكس دێنن و پهی بهوه دهبهن كه ناتوانن
كاریگهری وتار و بهیاننامهكانی كهم بكهنهوه ،بۆیه ههوڵدهدهن كه لته ستنورهكانی ئێتران دوری بخهنتهوه( )٦٦بتۆ
ئهو مهبهستهش باڵوێزی ئێران له عێراق داوا له دهوڵهتی عێراق دهكات كته یتان ئیمتام خومتهینی بێتدهنگ بكتهن،
یتتان لتته واڵتهكتتهیان دهری بكتتهن( .)٦٢بۆیتته ختتودی ئیمتتام خومتتهینی دهڵی ت ( :لتتهنێوان بێتتدهنگ بتتوون و هیجتترهت
كردندا ،هیجرهتم ههڵبژارد) (.)٦٨
سهرهتا بریار وایه كه ئیمام خومهینی لهڕێگهی واڵتی (كوێ )وهوه بتڕوات بتۆ ستوریا( ،)٦١بتهاڵم دوای ئتهوهی كته
لهسهر سنوری كوێ ڕێگهی پێنادهن ،دواجار بڕیاری ڕۆشتن بۆ فهرهنسا دهدات( )٢٤و ستهرهنجام لته پتێش نیتوهڕۆی
 91( 9197 - 94 - 9مهتتر  )9019بهفڕۆكهیتتهكی عێراقتتی ستتهفهری واڵتتتی فهرهنستتا دهكتتات( )٢١و ههریتتهك لتته
ستتهید ئهحمتتهدی كتتوڕی ،د .ئیبتتراهیم یتتهزدی ،فیردهوستتی پتتور و ئیمالئتتی هاوڕێیتتهتی دهكتتهن( )٢٢و دواتتتر لتته
ناوچهیهكی نزیك پاری

بهناوی (نوفل لوشاتو) نیشتهجێ دهبێ (.)٢٣

شیاوی باسه كه حكومهتی فهرهنسا لهسهر داوای شا و حكومهتی ئێران ڕازی به وهرگرتنتی ئیمتام خومتهینی دهبێت ،
ئهم داوایهش لهوهوه سهرچاوهی گرتبوو كه شای ئێران پێی وابوو ئیمام خومهینی له ئتهوروپادا ون دهبێت و ئیتدی
بتته هتتیچ شتتێوهیهك دهنگتتی بتته ئێتتران ناگتتات و بتتههاوكاری ئتتهمریكا دهتوانرێت كتتۆنترۆڵ بكرێت ( .)٢٠بتتهاڵم ئهمتته
پێچهوانتتهی بۆچوونتتهكانی شتتا و بهرپرستتانی ئێرانتتی دهبێ ت و لهبهرژهوهنتتدی ئیمتتام خومتتهینی كۆتتتایی دێ ت (،)٢٣
بهڕادهیهك كه وهك چۆن ئهشتره پههلتهوی دهڵێت ( :بتازاری وتتاردانی دژی شتا گتهرمتر بتوو)(  ، )٢٦ههرچهنتده
دواتر ئهمریكا له ڕێگهی فهڕهنساوه ههوڵی زۆر دهدات تا ئیمام خومهینی لهبهرامبهر كابینهكهی بتهختیار بێتدهنگ
بكهن ،بهاڵم سهركهوتوو نابن( .)٢٢ههربۆیته فهڕهنستا دهبێت بته ناوهنتدی ڕیبتهری كردنتی ڕێبتهری بتااڵی شۆڕشتی
ئێران(.)٢٨
پیتتتهر گالبرای ت لتتهو باوهڕهدایتته كتته ئیمتتام خومتتهینی لتتهو شتتوێنه دورهوه لتته فهرهنستتا ،بهشتتێوهیهك ڕێبهرایتتهتی
ناڕهزایهتیهكانی دژی شای له ئێران دهكرد ،كه ههرگیز له دهوڵهتێكی پۆلیستی وهكتو عێراقتدا توانتای ئتهو كتارهی
نهدهبوو( .)٢١ههروهها محمد حسنین ههیكهل با لهوهدهكات كه كاتێ ئیمام خومهینی له نوفل لوشاتو بووه،
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زۆربهی كاتهكانی لهبهردهم كامێراكاندا بووه و ڕۆژانه  0یا  1چاوپێكهوتنی ڕۆژنامهوانی ههبووه(.)٨٤
بهگشتی ئیمام خومهینی له ماوهی  997ڕۆژ كه له فهرهنسا نیشتهجێ بوو ،بهردهوام سهرقاڵی ئهنجامدانی چتاالكی
دژی شا بوو كه بریتی بوون له  04پهیام و ڕاگهیهندراو 91 ،وتار 99 ،نامه 999 ،چاوپێكهوتن( ،)٨١كه كۆتایی
تهواوی چاوپێكهوتنهكانیشی دهیوت( :شا دهبێ بڕوات!!!) (.)٨٢
خاڵی وهرچهرخان له بزوتنهوهی دژی شا و بههێزبوونی بهرهی ناڕهزایهتیهكان ،بریتی بوو لته ڕیكتهوتنی جهبهتهی
میلی و ئیمام خومهینی ،ئهوهش له دوای ئهوه هات كه دوكتۆر كهریمی سهنجابی ڕیبهری بااڵی جهبههی میلی ،دوای
مانگێتتك لتته گهیشتتتنی ئیمتتام خومتتهینی بتتۆ فهرهنستتا ،لتته  90( 9197 - 99 - 1ئابتتان  )9019ستتهردانی دهكتتات و
ڕێكهوتنێكی سێ مادهیی لهگهڵ واژۆ دهكات كه تیایدا جهخ لهسهر ئتهوه دهكهنتهوه كته دهستهاڵتی شاهنشتاهی لته
ئێران دهسهاڵتێكی ناشهرعیه و نابێ هیچ الیهكیان حكومهتی لهگهڵ پێك بهێنن( ،)٨٣لههتهمان كاتیشتدا لهستهر
حكومهتی دوای شا ڕیكهوتن لهسهر ئهوهی كه حكومهتیكی نیشتیمانی لهسهر بنهمای پێتوهره ئیستالمی و دیموكراستی
و سهربهخۆ له ڕیگهی دهنگدانی گشتیهوه پێك بهێنن(.)٨٠
ئهم ڕیكهوتنه به گورزێكی كوشنده دادهنرێ كه بهر حكومهتی شای ئێتران دهكتهوێ  ،ههربۆیته دوای بێئومێتد بتوون
له شهریف ئیمامی له چارهسهر كردنی كێشتهكانی ئێتران ،لتهدوای  97ڕۆژ ئیمتامی ناچتار بته دهستتلهكار كێشتانهوه
دهكتتات و حكومتتهتێكی ستتهربازی بهستتهرۆكایهتی جهنتتهراڵ غتتواڵم ڕهزا ئیزهتتاری لتته  91( 9197 - 99 - 9ابتتان
 )9019پێك دههێنێ (.)٨٣
تهوهری پێنجهم:

حكومهتی بهختیار و سهركهوتنی شۆڕشی ئیسالمی له ( 99شوباتی  99 - 9191بههمهن )9019
دوای نائومێتتد بتتوونی محمتتد رهزا شتتا لتته ئیمتتامی و دامهزرانتتدنی كابینتتهی ستتهربازی لهالیتتهن جهنتتهرال ئیزهتتاری،
لههتتتهمان ڕۆژدا شتتتا لهڕێگتتتهی تهلهفزیۆنتتتهوه وتارێتتتك پێشتتتكهش دهكتتتات و دان بتتته ههڵتتتهكانی ڕابتتتردوی ختتتۆی و
ئیدارهدانی واڵتدا دهنێ وسوێند دهخوات كه ئیدی ههڵهكانی ڕابردوو دوباره نهكاتهوه ،لهگهڵ ئهوهشدا پشتتگیری
خۆی بۆ خۆپیشاندهران ڕادهگهیتهنێ و بتا

لتهوه دهكتات كته پتهیامی شتۆڕش و ناڕهزاییتهكانی ئتهوانی بیستتووه و
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بتتهڵێنی چاكستتازی ڕیشتتهیی و لهڕیشتته دهرهێنتتانی گهنتتدهڵی و گهنتتدهڵكاران دهدات( .)٨٦لهبهرامبهریشتتدا ئیمتتام
خومهینی ڕایدهگهیهنێ كه ئهگهر شتای ئێتران پتهیامی خۆپیشتاندهرانی بیستتووه ،ئتهوا پێویستته بتهزوترین دهست
لهكار بكێشێتهوه و بڕواته بهردهم دادگایهكی ئیستالمی ،لهگتهڵ ئهوهشتدا هوشتداری بته هتهمو الیهنتهكان دهدات كته
كتته بهشتتداری كابینتتهی ئیزهتتاری نتتهكات و بهشتتدار بتتووان بتته خیانتتهتكار و دوژمنتتی گتتهل ناودهبتتات( .)٨٢زۆری
پێناچێ كه ئیزهاری تهندروستی تێكدهچێ و دوچاری جهڵده دهبێ ( .)٨٨ههرچهنده فیردوستی بهرپرستی بتااڵی
ساواك ،ئهم نهخۆشتیه بته فێڵتی ختودی ئیزهتاری دهزانێت و پێتی وایته بهمهبهستتی ختۆ دهربتازكردن ختۆی نتهخۆش
خستووه(.)٨١
ئیدی ڕۆژ له دوای ڕۆژ ڕهوشی شارهكانی ئێران بهتهواوی ڕوله توندبوون دهكات و خۆپیشاندانهكان و مانگرتنتهكان
فراوانتتتر دهبتتن و فهرمانبتتهرانی وهزارهتتتهكان و كارمهنتتدانی حكتتومی مانتتدهگرن ،كۆمپانیتتای فڕۆكتتهوانی نیشتتتیمانی
سهفهركانی خۆی ههڵدهوهشێنێتهوه ،دوكان و بانك و زۆربهی ڕۆژنامهكان دادهخرێن و ڕادیۆ و تهلهفزیۆن ڕاستهوخۆ
لهالیهن حكومتهتی ستهربازیهوه بتهڕیوه دهبرێت ( ،)١٤متانگرتنی كرێكتارانی نتهوت دهگاتته ڕادهیتهك كته هتهناردهی
نهوت ڕابگیرێ (.)١١
ئیمتتام خومتتهینی بهیاننامتتهی دژی حكومتتهتی ستتهربازی دهردهكتتات و دژایتتهتی ختتۆی بتتۆ حكومتتهت ڕادهگهیتتهنی و لتته
بهیاننامهیهكی دیكهی له  90( 9197 - 99 - 91ئابتان  ،)9019متانگرتنی فهرمانبتهرانی كۆمپانیتای نتهوت بتهرز
دهنرخینێ و هوشداریش دهداته ئهمریكا كه فشارهكانی بێ ئهنجام دهبێ  ،ههروهها داواش له ئتهمریكا دهكتات كته
چیدی پشتی شا نهگرێ ( .)١٢لهگهڵ ئهوهشدا ،لته  7( 9197 - 99 - 91دی  )9019جتارێكی دیكته فتهرمانێكی
نوێ دهردهكات و بهو پێیهش ڕێگه به كرێكارانی كۆمپانیای نهوت دهدات كه بهپێی پێویستی ناوخۆ نتهوت بهرهتهم
بهێنرێ  ،بۆ ئهو مهبهستهش ئهندازیار مههدی بازرگان ڕادهسپێرێ كه لیژنهیهك دروس بكات و بڕواته خوزستان
و سهرپهرشتی بهرههم هێنانی نهوت بكات به مهرجی ئهوهی كه:

 -١سهرباز و هێزه چهكدارهكان له كێڵگه نهوتیهكان بڕۆنه دهرهوه.
 -٢نهوت و بهرههمهكانی ،تهنها به پێی پێویستی ناوخۆ بهههم بهێنرێ و ههنارده كردن ڕابگیرێ .
 -٣لهشكر و هێزه چهكداریهكانی دیكه بڕی نهوتی بهرههم هێنراوی ناوخۆیی پاوان نهكهن و بۆ پێویستی گشتی
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بهكار بهێنرێ (.)١٣
ئهمتتهش بهتتتهواوی ئتتابوری ئێرانتتی ئیفلتتیج كتترد و بزوتنتتهوهی جتتهماوهری بتته ت تهواوی لتته دهستتتی حكومتتهت و شتتا
دهردهچێ ت  ،ههربۆیتته شتتا دهكهوێتتته بیتتری ئتتهوهی كتته حكومتتهتی هاوپتتهیمانی نیشتتتیمانی پێتتك بهینێ ت  ،بتتۆ ئتتهو
مهبهستهش داوا له چهند كهسایهتیهكی نیشتیمانی و بێالیهنی وهك :دوكتۆر ئتهمینی ،ئهنتدازیار مههتدی بازرگتان،
دوكتتتۆر كتتهریم ستتهنجابی و دوكتتتۆر غواڵمحستتهین صتتدیقی دهكتتات كتته حكومتتهتی نیشتتتیمانی پێتتك بهێتتنن ،بتتهاڵم
ههریهكهیان به بیانویهك داواكهی شا ڕهت دهكهنهوه( .)١٠بهم شێوهیه سهرهنجامی ئهم قهیران له دوای قهیرانانه
دهگۆڕی بۆ شۆڕشێك كه كۆتایی به فهرمانڕهوایی شاهشاهی له ئێران دههێنێ (.)١٣

سهرهنجام محمد ڕهزاشا داوا له شاپور بهختیار كه ئهندامی جهبههی میلی بوو دهكتات كته حكومتهت پێتك بهینیت و
ئهویش بهچهند مهرجێك قبوڵی دهكات كه بریتین له:
 -١ئازادی چاپهمهنی -٢ .ههڵوهشاندنهوهی ساواك -٣ .ئازاد كردنتی زینتدانیانی سیاستی -٠ .گواستتنهوهی موڵتك و
دارایی ڕیكخراوی (دامهزراوه) پههلتهوهی بتۆ دهوڵتهت -٣ .ههڵوهشتاندنهوهی لیژنتهی چتاودێری شاهنشتاهی كته وهك
حكومتتهت لتته نێتتو حكومتتهت ،دهستتتی وهردهدایتته تتتهواوی كارهكتتانی حكومتتهت -٦ .ختتۆی متتافی دیتتاریكردنی تتتهواوی
وهزیرهكتتتانی هتتتهبێ  -٢ .شتتتا ستتتهفهر بكتتتات بتتتۆ دهرهوهی ئێتتتران( .)١٦كتتته لتتته ڕاستتتتیدا فتتتهرهحی شتتتاژنی ئێتتتران
ههڵوهشتتاندنهوهی دهزگتتای ستتیخوڕی ستتاواك بتته زهبتتری كۆتتتایی دهزانێت كتته لتته پهیكتتهری ڕژێمتتی پاشتتایهتی ئێتتران
درابێ (.)١٢
ئهمه لهكاتێكدا بتوو كته دوای ئتهوهی ڕهوشتهكه بته تتهواوی ئتاڵۆز دهبێت  ،ستولیڤانی بتاڵوێزی ئتهمریكا لته تتاران
سهردانی شا دهكات و داوای لێدهكات ئێران بهجێ بهێڵێ ( ،)١٨لهو كاتهدا سهیرێكی كاتژمێرهكهی دهستی دهكات و
به شا دهڵێ ( :ئێسته ئێران بهجێ بهێڵیت  ،باشتتره لتهوهی كته كتاتژمێرێكی دیكته دوابكتهوی ) ( .)١١لته الیتهكی
دیكهشهوه به وتهی فهرهحی هاوسهری شا ،ئتهمریكا و بتهریتانیا داوا لته شتا دهكتهن كته حكومتهت ڕادهستتی شتاپور
بهختیار بكات و ئێران بهجێ بهێڵێ (.)١٤٤
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سهرنجام و بهناچاری ،محمد ڕهزاشا به مهرجتهكانی بتهختیار ڕازی دهبێت و لته  1( 9197 - 99 - 04دی )9019
فهرمانی بون به سهرۆك وهزیرانتی بتۆ دهردهكتات( )١٤١و ئهمتهش ناڕهزایتهتی خێترای جهبهتهی میلتی بتهدوای خۆیتدا
دههێنێتتت و بتتتهپێی فتتتهرمانێك لتتته ڕۆژی شتتتهممه ڕیكتتتهوتی  1دی  9019شتتتاپور بتتتهختیار لتتته ڕیزهكتتتانی ختتتۆی
دهردهكتات( ،)١٤٢بتهاڵم بتهختیار لتهكارهكانی ختۆی بتهردهوام دهبێت و لته  9191 - 9 - 9كابینتهی حكومهتهكتتهی
پێك دههینێ و له وتارێكی تهلهفزیۆنیدا له  ،9191 - 9 - 99كه وێنهیتهكی د .مصتدق ڕیبتهری پێشتوی جهبهتهی
میلی لهپش سهرهوه ههڵواسیبوو ،چهندین بڕیتار دهدات لهوانته ،ئهنجامتدانی چاكستازی ههڵوهشتانهوهی حكومتهتی
سهربازی و ئهنجامدانی ههڵبژاردنی ئازاد ،ههڵوهشاندنهوهی ستاواك ،دهستبهستهرداگرتنی داراییتهكانی دامتهزراوهی
پههلتتهوی ...هتتتد ،لهگتتهڵ ئهوهشتتدا ڕایدهگهیتتهنێ كتته ئیمتتام خومتتهینی (گانتتدی ئێتتران) دهتوانێتت بگهڕێتتتهوه
ئێران( .)١٤٣هاوكات ئامادهیی خۆشتی دهردهبڕێت كته بتڕوات بتۆ فهڕنستا و گفتوگتۆ لهگتهڵ ئیمتام خومتهینی بكتات،
بهاڵم ئیمام خومهینی به مهرجی دهستلهكار كێشانهوه ئاماده بوو پێشوازی لێبكات(.)١٤٠
ئیمام خومهینی ڕۆژێك دوای پێكهێنانی كابینهی شاپور بهختیار ،ڕاگهیهندراوێك باڵو دهكاتهوه و تیایدا حكومتهتی
بهختیار به نایاسایی و خائین و داردهستتی بێگانته ناودهبتات و لتهوهش زیتاتر دهڕوات و مامهڵتهكردن لهگتهڵی بته
حهرام دهزانێ ( ،)١٤٣وه ههروهها به پێی فهرمانێك له  99( 9191 - 9 - 99دی ( ،)9019شورای انقالب اسالمی
 -ئهنجومهنی شۆڕشی ئیسالمی) دادهمهزرێنێ و ڕیكارهكانی چۆنیهتی گواستنهوهی حكومهت دیاری دهكات(.)١٤٦

دوای ستتهركهوتنی شتتۆڕش ئهنتتدامانی ئتتهم ئهنجومهنتته ئاشتتكرا دهبتتن كتته بریتتتی بتتوون لته( :بتتهنی صتتدر ،بازرگتتان،
یتتتهزدی ،ق تتتب زاده ،بهههشتتتتی ،م هتتتری ،رفستتتنجانی و باهونتتتهر) ( .)١٤٢لهگتتتهڵ ئهوهشتتتدا ،ڕهفستتتنجانی لتتته
یاداشتهكانیدا ناوی چهند كهسێكی دیكهی وهك (دوكتۆر سهحابی ،موسوی ئهردهبیلی) دهبات و با لتهوهش دهكتات
كه دواتر چهند كهسێكی دیكهی وهك ،دوكتۆر شهیبانی ،تیمسار قهرهنی و موههنتدی ستهحابی ،بتوون بهئهنتدامی
ئهنجومهنهكه و ئیدی ئهم ئهنجومهنه سهرپهرشتی جێبهجێكردنی بڕیارهكانی دكرد(.)١٤٨
محمدڕهزاشا له  9191 - 9 - 99بهچاوی گریانهوه و بهستهفهرێكی بتێ گهڕانتهوه ئێتران بهجێتدههێڵێ ( )١٤١و لته
الیتتهن ئهفستتهر و بهرپرستته بااڵكتتانی واڵت و و ئهنتتدامانی كابینتتهی نوێیهكتتهی بتتهختیارهوه متتاڵ ئتتاوایی لێتتدهكرێ
( ،)١١٤ئهمهش دهبێته هۆی دڵخۆش بوونی خهڵك و ژمارهیتهكی زۆری ختهڵك دهرژێنته سهرشتهقامهكان( ،)١١١ڕۆژی
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 9( 9191 - 9 - 99بههمهن ،)9019نوسینهگهی ئیمام خومهینی له نۆفل لوشاتۆ ی فهرهنساوه ،ئامادهیی ئیمام
خومهینی بۆ گهڕانهوه بۆ ئێران ڕادهگهیهنێ ( .)١١٢ئهمهش دهبێته هۆی نیگهرانی ئهمریكا(.)١١٣
ستتهرهنجام و دوای چهنتتد ڕۆژ داخستتتنی فڕۆكهخانتتهی مهرابتتادی تتتاران لهالیتتهن شتتاپور بتتهختیار ،ئیمتتام خومتتهینی
لهگهڵ  914ڕۆژنامهنوسی بیانی له ڕۆژی  9شوباتی  99( 9191بههمن  )9019به فڕۆكهی ژماره 909ی كۆمپانیای
(ئێرفران ) فهرهنسی دهگاتهوه شاری تاران( )١١٠و لهالیهن زیاتر له  0ملیۆن كه

پێشوازی لێ دهكرێت ( )١١٣و

دواتر لتهوێوه و لتهنێو ئتاپۆڕای جتهماوهردا دهڕواتته بهههشتتی زههترا( )١١٦و لته وتارێكیتدا بڕیتاری ختهبات دژی
حكومهتی بهختیار و دامهزراندنی دهوڵهتی نوێ ڕادهگهیهنێ ( )١١٢و دواتر لهڕۆژی 99شوبات (99بههمتهن) شتۆڕش
به تهواوی سهركهوتنی خۆی ڕادهگهیهنێ (.)١١٨
ئهم سهركهوتنه كاتێك بهدیهات كه (عهبا

قهرهباغی) سوپاساالری ئێران بێالیتهنی ستوپا لته كێشته نێوختۆیی و

سیاسیهكانی ئێران ڕادهگهیهنێ ( ،)١١١ئهمهش لهكۆبونهوهیتهكی بتااڵی هێتزه چهكتدارهكانی ئێتران بته بهشتدای ٢٢
كه

له فهرمانده بااڵكان و فهرمانتدهی هێزهكتانی شاهنشتاهی ،لته ڕۆژی  99شتوبات  99( 9191بههمتهن )9019

بێالیهنی هێتزه چهكتدارهكان ڕادهگهیتهنن و ڕاگهیهنتدراوێك بتاڵو دهكهنتهوه و تیایتدا هتاتووه كته( :لهشتكری ئێتران
ئهركی پاراستنی سهربهخۆیی و سنورهكانی واڵتی لهسهرشتانه و تتا ئێستتا هتهوڵی داوه كته بهپشتتیوانی حكومتهتی
یاسایی واڵت ،ئهركی خۆی بته باشتترین شتێوه ڕاپتهڕێنێ  .بته ستهرنجدان لته گۆڕانكاریتهكانی ئتهم دواییتهی واڵت،
ئهنجومتتهنی بتتااڵی لهشتتكر لتته كتتاتژمێر 94:04ی ڕۆژی  99بههمتتهن 9019كۆبونتتهوهی ختتۆی ئهنجامتتداو بهمهبهستتتی
ڕێگری لته ڕژانتدنی ختوێن و ستهرههڵدانی ئاشتوب ،بتهكۆی دهنتگ بڕیتاری بێالیتهنی ختۆی لته ملمالنتێ سیاستیهكانی
ئێستای واڵت ڕادهگهیهنێ و فهرمان به یهكه سهربازیهكان كراوه كه بگهڕێنهوه بارهگاكانی خۆیان .لهشكری ئێتران
ههمیشتته و بتتهردهوام پشتتتیوانی گتتهلی نتتهجیب و بهشتتهرهفی ئێتتران بتتووه و بتتهو شتتێوهیهش دهمێنی ت و بهتتتهواوی
توانامانتتهوه پشتتتیوانی لتته داواكتتاری مافتتهڕهواكانی گهلهكتتهمان دهكتتهین)(  .)١٢٤بتتهم شتتێوهیه دوای ڕاگهیانتتدنی
بێالیتتهنی هێتتزه چهكتتدارهكان ،لتته دوای نیتتوهڕۆی هتتهمان ڕۆژدا ،شتتۆڕش لهڕیگتتهی ڕادیتتۆ تارانتتهوه دوایتتین هتتهواڵی
ستتهركهوتنی ختتۆی ڕادهگهیتتهنی ( )١٢١و بتته كۆتتتایی هتتاتنی كابینتتهی  09ڕۆژهی شتتاپور بتتهختیار ،تهمتتهنی 9144
ساڵهی سیستمی میراتی شاهنشاهی له ئێران دهپێچرێتهوه(.)١٢٢
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دهرهنجام:

له ئهنجامی ئهم توێژینهوهیهدا دهگهینه ئهو دهرهنجامهی كه:
بهرز بوونهوهی دهنگی ناڕهزایی له ئێران دژی رژێمی میراتی پاشایهتی لهو واڵته ،قۆناغ به قۆناغ بووه و تیایتدا
پیاوانی ئاینی ڕۆڵێكی بااڵیان ههبووه له كۆكردنتهوهی جتهماوهر و بتهرز كردنتهوهی دهنگتی نتاڕهزایی و بهمتهش لته
ساڵی  9197بهدواوه ،قۆناغهكانی خێراتر بوون و هێتدی هێتدی بته لوتكته دهگتات ،تتا دهگاتته ئتهو ڕادهیتهی كته
كۆتایی به ڕژێمی پاشایهتی بهێنرێ .
گرنگی نهدان به ڕۆڵ و پێگهی پیاوانی ئاینی لته الیتهن ختودی شتا و بهرپرستهبااڵكانی دیكتهی ئێتران و تهنانتهت
ههندێكجاریش كاردهگهیشته ئهوهی كه سوكایهتیان پێبكرێت  ،چتاپكردنی وتتاری (استتعمار سترخ و ستیا) باشتترین
نمونهیه كه تیایدا قسةى ناشرين به خودی ئیمام خومهینی درابوو ،ئهمتهش بوویته هتۆی نێگتهران كردنتی پیتاوانی
ئتتاینی و فتتراوان بتتوونی ناڕهزایهتیتتهكان ،تهنانتتهت ههنتتدێك لتته شتتارهزایانی مێتتژوی ئێتتران بتته یهكتتهم پریشتتكی
ههڵگیرساندنی شۆڕشی ئێران نتاوی دهبتهن .كته ئیتدی لهوكاتته بته دواوه كهستایهتی ئیمتام خومتهینی وهك ڕێبتهری
شۆڕش له ناوخۆ و دهرهوهی ئێران ،ناوبانگی دهركرد.
بێبتتاوهڕ بتتوونی دام و دهزگاكتتانی حكومتتهت لتتهالی ختتهڵك ،تهنانتتهت لتته ڕوداوهكتتانی وهك ستتوتاندنی ستتنهما ڕكستتی
ئابادان و مردنی مص فی ی كوڕی ئیمام خومهینی و كوشتنی خۆپیشاندهرانی مهیدانی ژاڵه ،كه حكومهت ههرچهنده
خۆی به بێتاوان دهردهخست  ،بتهاڵم لته شتهقامی ئێرانیتدا بته تاكته تاوانبتار دهناسترا ،ههربۆیته ختهڵكی بهگشتتی
بهشداری پرسهی كوژراوانی مهیدانی ژاڵه و كوڕی ئێمام خومهینی دهكهن و تهنانهت له ئێرانیش پرسه بۆ مص فی
خومتتهینی دادهنتتێن و هتتهر لتته یتتهكێك لتتهو پرستتانهدا ،بتتۆ یهكتتهمجار نازنتتاوی ئیمتتام بتته ختتودی ئیمتتام خومتتهینی
دهبهخشرێ و كاریگهری زۆری لهسهر دروستكردنی یهكدهنگی و یهكڕیزی خۆپیشاندهران دهبێ .
ههروهها بوونی كهسایهتی كاریزمایی و خاوهن بڕیاریی ئیمتام خومتهینی وهك ستهركردهی ناڕهزاییتهكان ،بهتایبتهت
دوای ستتهفهر كردنتتی بتتۆ فهڕهنستتا ،كتته ئیتتدی لهگتتهڵ جهبهتتهی میلتتی ڕێكهتننامتته واژۆ دهكتتات و لتتهوێوه پتتهیام و
ڕاگهیهندراوهكانی دهگهیهنێته ئێتران ،لهگتهڵ ئهوهشتدا تێكتهڵكردنی بابهتته سیاستیهكان بته پرسته دینیهكانتهوه و
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تهنانتتهت ههنتتدێك جتتار ڕاگهیهنتتدراوهكانی وهك فتتهتوا دهردهكتترد و تیایتتدا هتتهمو جتتۆره هاوكتتاریكردنێكی لهگتتهڵ
حكومهت و سیستمی پاشایهتی له ئێران به حهرام دادهنا.
بهڵگهنامهی ژماره ()١

ڕاگهیهندراوی د .كهریم سهنجابی ،سهرۆكی جهبههی میلی ئێران
سهرچاوه:

غالمرضا نجاتی (سرهنگ) :تاری بیس و پنج ساله ایران (از كودتا تا انقالب) ،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،
چاپ نهم ،تهران ،9014 ،ص.9909
بهڵگهنامهی ژماره ()٢

پهیامی ئایهتواڵ خومهینی بۆ موههندی مههدی بازرگان ،دهربارهی دابینكردنی بهرههمه نهوتیهكان به مهبهستی
بهكارهێنانی ناوخۆ
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سهرچاوه:

غالمرضا نجاتی (سرهنگ) :تاری بیس و پنج ساله ایران (از كودتا تا انقالب) ،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،
چاپ نهم ،تهران ،9014 ،ص.9907
بهڵگهنامهی ژماره ()٣

ڕاگهیهندراوی جهبههی میلی ،بهمهبهستی دورخستنهوهی د .شاپور بهختیار له ڕیزهكانی خۆی
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سهرچاوه:
غالمرضا نجاتی (سرهنگ) :تاری بیس و پنج ساله ایران (از كودتا تا انقالب) ،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا،
چاپ نهم ،تهران ،9014 ،ص.9907
سهرچاوه:
 -١اشر پهلوی :خاطرات اشر پهلوی ،بهكوشش پژمان ازادفدا ،انتشارات به افرین ،چاپ چهارم ،تهران ،9014 ،ل.97
 -٢حسین فردوس  :ظهور و ستقو ستل ن پهلتوی (ختاطرات ارتشتبد ستابق حستین فردوست ) ،ویراستته ،عبداللته شتهبازی ،انتشتارات
اطالعات ،مؤسسه م العات و پژوهشهای سیاسی ،جلد اول ،چاپ بیس و هشتم ،تهران ،9077 ،ص .190
 -٣حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.190
 -٠محمتتتتتتتود طلتتتتتتتوعی :داستتتتتتتتان انقتتتتتتتالب ،نشتتتتتتتر علتتتتتتتم ،چاپخانتتتتتتته مهتتتتتتتارت ،چتتتتتتتاپ ششتتتتتتتم ،تهتتتتتتتران ،9070 ،ص.900
 -٣غالمرضا نجاتی :تاری بیس و پنج ساله ایران (از كودتا تا انقالب) ،مؤسسه خدمات فرهنگتی رستا ،چتاپ نهتم ،تهتران،9014 ،
ص997؛ ماورین زونی  :شكس شاهانه (روانشناسی سخصی شاه) ،ترجمه ،عبا مخبر ،انتشارات طرح نو ،چاپ و صحافی سازمان
چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم ،تهران ،9094 ،ل.041
 -٦اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ص.914
 -٢محسن بهشتی سرش (دكتر) :زمانه و زندگی امام خمینی ،انتشارات پژوهشكده امام خمینی و انقالب اسالمی ،چاپ مؤسسته چتاپ و
نشر عروج ،چاپ اول ،تهران ،9019 ،ص09 -09؛ سجاد راعتی گلوجته :بازتتاب و پیامتدهای رحلت استرار امیتز مصت فی خمینتی بته
روای اسناد ،مركز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ و صحافی چاپخانه مركز اسناد و انقالب اسالمی ،چاپ دوم ،تهران ،9019 ،ل.99
 -٨سجاد راعی گلوجه :بازتاب و پیامدهای رحل اسرار امیز مصت فی خمینتی بته روایت استناد ،مركتز استناد انقتالب استالمی ،چتاپ و
صحافی چاپخانه مركز اسناد و انقالب اسالمی ،چاپ دوم ،تهران ،9019 ،ل97؛ محسن بهشتی سرش  :ههمان سهرچاوهی پێشو ،ل.09
 -١سجاد راعی گلوجه :سهرچاوهی پێشوو ،ل.09 -09
 -١٤محمتتود طلتتوعی :دوایتتین شتتای ئێتتران (نهینتتی گتتهلێك لتته ژیتتان و ڕۆژگتتاری محمتتد ڕهزاشتتای پههلتتهوی) ،و ،ئتتهركان ئهحمتتهد جتتا ،
چاپخانهی گهنج ،چاپی یهكهم ،سلێمانی ،9490 ،ل001؛ محمدهادی فالح زاده :جمهوری اسالمی ایران ،اشتنایی بتا كشتورهای استالمی
( ،)0انتشتتارات مؤسستته فرهنگتتی م العتتات و تحقیقتتات بتتین المللتتی ابتترار معاصتتر ایتتران ،چتتاپ و صتتحافی بتتاقری ،چتتاپ دوم ،تهتتران
 ،9079ل.91
 -١١پیتراوری و ...دیگران :تاری ایران كمبتریج دوره پهلتوی (قستم دوم ) ،ترجمته ،دكتتر تیمتور قتادری ،انتشتارات مهتتاب -ابفتام،
جلد هفتم ،چاپ اول ،تهران ،9077 ،ل999؛ محمدهادی فالح زاده :سهرچاوهی پێشوو ،ل.91
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 -١٢بۆ زانیتاری زیتاتر بڕوانته :اكبتر فالحتی :تتاری شتفاهی زنتدگی و مبتارزات امتام خمینتی در نجتف ،انتشتارات مركتز استناد انقتالب
اسالمی ،چاپ و صحافی چاپخانه مركز اسناد و انقالب اسالمی ،چاپ اول ،تهران،9014 ،
ل04 -90؛ سجاد راعی گلوجه :سهرچاوهی پێشوو ،ل.00
 -١٣اكبر فالحی :سهرچاوهی پێشوو،ل .907
 -١٠احمد علی مسعود انصاری :سرگذشت خانتدان پهلتوی در دوران اوارگتی (ختاطرات احمتد علتی مستعود انصتاری) ،مؤسسته م العتات و
پژوهشهای سیاسی ،چاپ هفتم ،تهتران ،9077 ،ل999؛ فتهرهح پههلتهوی :نهێنیتهكانی شتا و فتهرهح ،و ،مهجیتد متارابی ،چاپخانتهی
گهنج ،چاپی یهكهم ،سلێمانی ،9499 ،ل.079
 -١٣پیتراوری و ...دیگران :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -١٦نهوشیروان مص فی ئهمین :له كهناری دانوبهوه بۆ خڕی ناوزهنگ (دیوی ناوهوهی ڕوداوهكانی كوردستتانی عێتراق ،)9197 -9191
بهرلین ،9119 ،ل.01
 -١٢استتمیه چتتانو :التتتاج االیرانتتی ،نشتتر مكتبتته متتدبولی ،ال بعتته االولتتی ،بیتتروت -لبنتتان ،9179 ،ص999؛ محمتتدهادی فتتالح زاده:
سهرچاوهی پێشوو ،ل99؛ اكبر فالحی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.900
 -١٨حسن روحانی (دكتر) :خاطرات دكتر حسن روحانی ،انتشتارات مركتز استناد انقتالب استالمی ،جلتد اول ،چتاپ و صتحافی چاپخانته
مركز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول ،تهران ،9077 ،ل090؛ اسمیه چانو :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -١١اسمیه چانو :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -٢٤فریده دیبا :سهرچاوهی پێشوو ،ل.079
 -٢١سجاد راعی گلوجه :سهرچاوهی پێشوو ،ل11 -17؛ حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.090
* .حسن ڕوحانی له وتارهكهیدا ژیانی روح الله خومهینی بهراورد دهكات به ژیانی حهزرهتی ئیبراهیم و دواتر ئاماژه بهوه دهكات كته
هتتهردوكیان كتتوڕی خۆیتتان لتته ئاوارهییتتدا كردووهتتته قوربتتانی ،ههربۆیتته بتته خوێندنتتهوهی ئایتتهتی ()990ی ستتورهتی (البقتتره) كتته بتته
حهزرهتی ئیبراهیم دهفهرموێ (انی جاعلك للنتا

امامتا) ،بتا لتهوه دهكتات كته گتهلی ئێترانیش (روح اللته خومتهینی)ی بته ئیمتامی

خۆیان دهزانن و بۆیه دهڵی (ئیمام خومهینی) ،ئیدی لهوكاتهوه به ئیمام خومهینی دهناسترێ و نتاو دهبرێت  ،بتۆ خوێندنتهوهی دهقتی
تهواوی وتارهكه ،بڕوانه :حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل .971 -991
 -٢٢اكبر فالحی :سهرچاوهی پێشوو ،ل919؛ حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
** .دهربارهی نوسین و نوسهری ئهم وتاره چهند بۆچونێكی جیاواز ههیه .فهریدهی دیبا ،دایكی فهرهح و خهستوی شتا لهوباروهڕهدایته
كه له الیهن (ئهمیر عهباسی هوهیدا)وه نوسراوه ،بۆ زانیاری زیاتر بڕوانه ،فریده دیبتا :فریتده دیبتا :دختترم فترح (ختاطرات فریتده
دیبا مادر فرح پهلوی) ،ترجمه ،الهه رئتی

فیتروز ،انتشتارات بته افترین ،چتاپ شتانزدهم ،تهتران ،9014 ،ل079 -071؛ هتهروهها

داریوش هومایون ،وهزیری ئیتالعاتی ئهوكات ،له چاوپێكهوتنێكی كهناڵی (بی بی سی) بتا
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شتتا ،كتته ناتوانێ ت شتتتی لتتهو جتتۆره بنوستتێ و بتتاڵوی بكاتتتهوه .بڕوانتته :محستتن بهشتتتی سرش ت  :ستتهرچاوهی پێشتتوو ،ل040؛ ئهمتته
لهكاتێكدایه كه داریوش له یاداشتهكانیدا با

لهوه دهكات كه ئتهم وتتاره بته فتهرمانی شتا و لته نوستینگهی هوهیتدا ،ئامتاده كتراوه،

بڕوانه :غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل990؛ بهاڵم ههندێكی دیكه لهو بڕوایهدان كه پهرویز نیكخوا نوستهری ئتهم وتارهیته و
نابراویش دوای سهركهوتنی شۆڕشی ئیسالمی لهسهر ههمان تۆمهت لهسێداره درا ،بڕوانه:
محمود طلوعی :داستان ،...ل.970
 -٢٣امتتال كامتتل الستتبكی (دوكتتتۆر) :مێتتژووی سیاستتی ئێتتران لتته نێتتوان دوو شۆڕشتتدا ( ،)9191 -9149و ،شتتهماڵ ئهحمتتهد ،چاپخانتتهی
گهنج ،چاپی یهكهم ،سلێمانی ،9490 ،ل910؛ یراوند ابراهامیان :تاری ایران مدرن ،ترجمه ،محمتد ابتراهیم فتتاحی ولیالیتی ،نشتر
نی ،چاپ و صحافی علی ،چاپ نهم ،تهران ،9019 ،ل.979
 -٢٠یراوند ابراهامیان :تاری ایران مدرن ،ترجمه ،محمد ابراهیم فتاحی ولیالیی ،نشر نی ،چاپ و صحافی علی ،چاپ نهم ،تهتران،
 ،9019ل979؛ حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل191؛ پیتراوری و ...دیگران:
سهرچاوهی پێشوو ،ل.904
 -٢٣مظفتتر شتتاهدی :مظفتتر شتتاهدی :حتتزب رستتتاخیز؛ اشتتتباه بتتزرگ ،مؤسستته م العتتات و پژوهشتتهای سیاستتی ،جلتتد دوم ،چتتاپ اول،
تهران ،9079 ،ل009؛ فهرهح پههلهوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.090
٢٦ماورین زونی  :شكس شاهانه (روانشناسی سخصی شاه) ،ترجمه ،عبا مخبر ،انتشارات طرح نو ،چاپ و صتحافی ستازمان چتاپ
و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،چاپ دوم ،تهران ،9094 ،ل009؛ احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
٢٢محمود طلوعی :دواین شا ،...ل.099
 -٢٨حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.199
 -٢١محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.099
 -٣٤یراوند ابراهامیان :تاری ایران ،.....ل.970
 -٣١فریتتده دیبتتا :دختتترم فتترح (ختتاطرات فریتتده دیبتتا متتادر فتترح پهلتتوی) ،ترجمتته ،الهتته رئتتی

فیتتروز ،انتشتتارات بتته افتترین ،چتتاپ

شتتانزدهم ،تهتتران ،9014 ،ل001؛ رابتترت هتتایزر :مأموری ت در تهتتران (ختتاطرات ژنتترال هتتایزر) ،ترجمتته .علتتی اكبتتر عبدالرشتتیدی،
انتشارات اطالعات ،چاپ و صحافی مؤسسه اطالعات ،چاپ ششم ،تهران ،9071 ،ل.901
 -٣٢یراوند ابراهامیان :ایران بین دو انقالب (درامدی بر جامعه شناستی سیاستی ایتران) ،ترجمته ،احمتد گتل محمتدی و محمتد ابتراهیم
فتاحی ولیالیی ،نشر نی ،چاپ غزال ،چاپ سیزدهم ،تهران ،9079 ،ل991؛ امال كامل السبكی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.919
 -٣٣محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.099
 -٣٠غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.901
 -٣٣محمود طلوعی :داستان ،...ل.990
 -٣٦ماورین زونی  :سهرچاوهی پێشوو ،ل999؛ محمود طلوعی :دواین شا ،...ل.091
 -٣٢محمود طلوعی :داستان ،...ل.094
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 -٣٨حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل010؛ محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.099
 -٣١محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.090
*** .لهبارهی ژمارهی سوتاوهكانهوه ،بۆچوونی جیاواز ههیه ،ئهشرهفی خوشكی شا له یاداشتهكانیدا به ()099كته

باستی دهكتات.

بڕوانه :اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل910؛ غواڵمرهزا نهجاتی به ()999
كه

باسی دهكات .بڕوانه :غالمرضا نجاتی :ستهرچاوهی پێشتوو ،ل904؛ ابراهامیتان و روحتانی لته نوستنهكانیاندا ئامتاژه بته ()044

كه دهكهن .بڕوانه :یراوند ابراهامیان :تاری ایران ،.....ل970؛ حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.019
 -٠٤عهبباسی میالنی :مهتهڵۆكتهی هوهیتدا ،و ،عهبتدوڵاڵ حهستهن زاده ،بهڕێوهبهرایتهتی خانتهی وهرگێتڕان ،چاپخانتهی كتارۆ ،چتاپی
یهكهم ،كوردستان ،9494 ،ل.019
 -٠١یراوند ابراهامیان :تاری ایران ،.....ل970؛ عهبباسی میالنی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.019
 -٠٢یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.900
 -٠٣پیتراوری و ...دیگران :سهرچاوهی پێشوو ،ل 007؛ محمود طلوعی :دواین شا ،...ل.099
 -٠٠اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل910؛ پیتراوری و ...دیگران :سهرچاوهی پێشوو ،ل.001
 -٠٣حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل019؛ حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.191
 -٠٦احمتتد علتتی مستتعود انصتتاری :ستتهرچاوهی پێشتتوو ،ل997؛ اشتتر پهلتتوی :ستتهرچاوهی پێشتتوو ،ل910؛ حستتین فردوس ت  :ستتهرچاوهی
پێشوو ،ل.191
 -٠٢عهبباسی میالنی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.014
 -٠٨یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.900
 -٠١محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل090؛ محمود طلوعی :داستان ،...ل.097
 -٣٤فهرهح پههلهوی :نهێنیهكانی شا و فهرهح ،و ،مهجید مارابی ،چاپخانهی گهنج ،چاپی یهكهم ،سلێمانی ،9499 ،ل.019
 -٣١احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل.994
 -٣٢محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.090
 -٣٣احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل991؛ حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.011
 -٣٠حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل011؛ محستن بهشتتی سرشت  :ستهرچاوهی پێشتو ،ل099؛ متاورین زونتی  :ستهرچاوهی پێشتوو،
ل.019
 -٣٣محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو ،ل.099
 -٣٦وهرگیراوه له :یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.909
 -٣٢احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل.901
 -٣٨یراوند :ابراهامیان تاری ایران ،.....ل.971
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 -٣١اردشیر زاهدی :اردشیر زاهدی و رازهای ناگفته سلسله پهلتوی ،بته كوشتش ،ستعید قتانعی ،انتشتارات مهتتاب ،چتاپ دوم ،تهتران،
 ،9079ص.90
 -٦٤اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.919
 -٦١عهبباسی میالنی :سهرچاوهی پێشوو ،ل011؛ اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل919؛ حسن روحانی:
سهرچاوهی پێشوو ،ل.019
 -٦٢محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشو :ل.099
 -٦٣امال كامل السبكی :سهرچاوهی پێشوو ،ل041؛ یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.907
 -٦٠محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل099؛ یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.907
 -٦٣اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.049
 -٦٦محمود طلوعی :دواین شا ،...ل.090
 -٦٢امال كامل السبكی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
 -٦٨اسمیه چانو :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -٦١حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل099؛ اكبر فالحی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.994 -917
 -٢٤بڕوانه ،اكبر فالحی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.994 -917
 -٢١محمدهادی فالح زاده :سهرچاوهی پێشوو ،ل.99
 -٢٢محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل .090
 -٢٣حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
 -٢٠حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.191
 -٢٣پیتراوری و ...دیگران :سهرچاوهی پێشوو ،ل091؛ حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.170
 -٢٦اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.919
 -٢٢رابرت هایزر :مأموری در تهران (خاطرات ژنرال هایزر) ،ترجمه .علی اكبر عبدالرشیدی ،انتشارات اطالعتات ،چتاپ و صتحافی
مؤسسه اطالعات ،چاپ ششم ،تهران ،9071 ،ل.949
 -٢٨بڕوانه :نورالدبن كیانوری :خاطرات نورالدین كیتانوری  ،9097 -9910انتشتارات اطالعتات ،چتاپ و صتحافی مؤسسته اطالعتات،
چاپ چهارم ،تهران ،9077 ،ل.010
 -٢١پیتر گالبرای  :پایان عراق ،چگونه بی كفایتی امریكا جنگ نافرجامی رقم زد؟ ،ترجمه .محمد زمان راستگو ،فترج اللته ایتزدی،
مؤسسه فرهنگی هنری و انتشارات مركز اسناد انقالب اسالمی ،چاپخانه مركز اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول ،تهران ،9019 ،ص.09
 -٨٤نهوشیروان مص فی ئهمین :پهنجهكان یهكتری ئهشكێنن (دیوی ناوهوهی ڕوداوهكانی كوردستتانی عێتراق  ،)9170 -9191بتهرلین،
 ،9119ل.94
 -٨١محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.011 -010
 -٨٢غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.940
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 -٨٣یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل909؛ حسن روحانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
 -٨٠بۆ دیتنی دهقی تهواوی ڕیكهوتننامهكه بڕوانه :بهڵگهنامهی ژماره (.)9
 -٨٣اسمیه جانو :سهرچاوهی پێشوو ،ل999؛ ماورین زونی  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.991
 -٨٦عهبباسی میالنی :سهرچاوهی پێشوو ،ل 017؛ محمود طلوعی :دواین شا ،...ل091؛ ههروهها بۆ
خوێندنهوهی تهواوی دهقی وتارهكهی شا بڕوانه :محمود طلوعی :داستان ،...ل.009 -000
 -٨٢یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.909
 -٨٨احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل990؛ فهرهح پههلهوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل017؛
ماورین زونی  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.010
 -٨١حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.194
 -١٤غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل919؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.97
 -١١یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل901؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.97
 -١٢محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
 -١٣محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل .097بۆدیتنی دهقی ڕاگهیهندراوهكه بڕوانه :بهڵگهنامهی ژماره (.)9
 -١٠غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل919 -979؛ فهرهح پههلهوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل-019
019؛ حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.119 -114
 -١٣ماورین زونی  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.994
 -١٦غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.741
 -١٢فهرهح پههلهوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.097
 -١٨اشر پهلوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل907؛ اردشیر زاهدی :سهرچاوهی پێشوو ،ل09؛ فهرهح پههلهوی:
سهرچاوهی پێشوو ،ل011؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.97
 -١١اردشیر زاهدی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.09
 -١٤٤فریده دیبا :دخترم فرح ،ل.019
 ١٤١یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.909
 -١٤٢بۆ دیتنی دهقی ڕاگهیهندراوهكه ،بڕوانه :بهڵگهنامهی ژماره (.)0
 -١٤٣محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل079؛ یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.909
 -١٤٠هاشمی رفسنجانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل091 -097؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.990
 -١٤٣رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل 909؛ ههروهها بۆ خوێندنهوهی دهقی ڕاگهیهندراوهكه بڕوانه:
غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.749 -749
 -١٤٦بۆ خوێندنهوهی دهقی ڕاگهیهندراوهكه بڕوانه :محمود طلوعی :داستان ،...ل.009 -091
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 -١٤٢یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.919
 -١٤٨هاشمی رفسنجانی :دوران مبارزه (كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی ،خاطرات ،تصویرها ،گتاه شتمار) ،بته اهتمتام ،مهنتد
محسن هاشمی ،نشر معار انقالب ،چاپ غزال ،چاپ سوم ،تهران ،9079 ،ل.090
 -١٤١فریتتده دیبتتا :ستتهرچاوهی پێشتتو ،ل011 -017؛ احمتتد علتتی مستتعود انصتتاری :ستتهرچاوهی پێشتتوو ،ل990؛ محمتتود طلتتوعی :دوایتتن
شا ،...ل099؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.901
 -١١٤ماورین زونی  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.949
 -١١١عهبباسی میالنی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.199
 -١١٢محسن بهشتی سرش  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.019 -077
 -١١٣رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -١١٠غالمرضا نجاتی :سهرچاوهی پێشوو.199 -199 ،
 -١١٣یراوند ابراهامیان :تاری ایران ،.....ل.979
 -١١٦هاشمی رفسنجانی :سهرچاوهی پێشوو ،ل009؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -١١٢اسمیه چانو :سهرچاوهی پێشوو ،ل910؛ رابرت هایزر :سهرچاوهی پێشوو ،ل.999
 -١١٨نورالدبن كیانوری :سهرچاوهی پێشوو ،ل149؛ محمدهادی فالح زاده :سهرچاوهی پێشوو ،ل.99
 .-١١١فهرهح پههلهوی :سهرچاوهی پێشوو ،ل.099
 -١٢٤هادی نخعی؛ یكتا حسین :پیدایش نظام جدید (بحرانهای داخلی و تولد نیروهای مسلح انقالب  99بهمن  9019تتا  99اردیبهشت
 ،9017روزشتمار جنتگ ایتران و عتراق -زمینهستازی ،مركتز استناد و تحقیقتتات دفتا مقتد  ،كتتاب اول ،چتاپ قلتم اویتن ،چتاپ ستتوم،
تهران ،9019 ،ص .17
 -١٢١یراوند ابراهامیان :تاری ایران ،.....ل977؛ یراوند ابراهامیان :ایران بین ،...ل.919
 -١٢٢احمد علی مسعود انصاری :سهرچاوهی پێشوو ،ل910؛ حسین فردوس  :سهرچاوهی پێشوو ،ل.940

سەرچاوی :ماڵپەڕی میللەت پری

 -ڕێکەوتی١٤ :ی ئۆکتۆبەری ٢٤١٦
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شۆڕشی  ٧٥٣١و ڕووحانییهتی شیعه

سمایل بازیار

چهندین هۆکاری جۆراجۆر بۆ بهرپابوونی شۆڕشێ ئێران له ساڵی  9019لهالیهن لێکۆڵهران و خاوهن ڕایان هاتۆته
بهربا  ،وهک :پهرهستهندنی ناڕێتک ،ئیستتبدادی نتهفتی ،نتهبوونی دادپتهروهریی کۆمهاڵیتهتی و یتان بته بۆچتوونی
سهڵتهنهت تهڵهبهکان پیالنی دهرهکی (کۆنفرانستی گتواد لتۆپ) بته هتۆی گرتنهبتهری سیاستهتی ستهربهخۆخوازانهی
حهمهڕهزا شا ،که ئهمهیان به بڕوای من کهمتر له عهقڵتدا دهگتونجێ .بێگومتان شۆڕشتێکی لتهم چهشتنه بهربتهرین و
جهماوهری وهک ههر دیاردهیهکی دیکهی مێژوویی ناتوانێ «تهک سهبهبی» بێ و ههموو هۆکارهکتانی کته ئاماژییتان
پێ کرا کەم و زۆر ڕۆڵیان هەبووی لە هەڵگیرسانی ئەم شۆڕشەدا.
لە نێو ئە فاکتەرانەدا ،فاکتەری تەزادی سوننەت و مودێرنە لە کۆمەڵگهی ئێراندا یەکێک لە هۆکاری گرینگەکتانە،
بەم چەشنە کە پرۆژیی مودێرنیزاسیونی شا بە خێرایی دیرگای بە تەواوی بەڕووی وااڵکرا ،ئەویش بەبتێ دیتقەت و
زیرافەت لەگەڵ ستتتراکتۆری نەریتییەکتتانی کۆمەڵگتتهی ئێرانیتتی (ئیستتالمی  -شتتیعە) کتته پتتێککەوتن و ئەمە کێشتتەی
گەوریی نتتتایەوی .ڕووحتتتانییەتی شتتتیعە لەم تەزادی گەوریتتتترین کەڵکتتتی ویرگتتترت و بە شتتتێوییەکی لێزانتتتانە ئەم
پێکدادانەی قۆستەوی و لە هەستی ئایینیی خەڵک کەڵکی خراپی ویرگرت بۆ مەرامە سیاسییەکانی ختۆی ،ئەگەر لە
بیرمتتان بتتێ لە ڕیوتتتی شۆڕشتتدا خۆپیشتتاندیران پتتێش هەمتتوو شتتوێنێک هێرشتتیان دیبتتردی ستتەر ستتینهماکان ،مەشتتروب
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فروشی و بتاڕ و کاباریکتان ،ویک شتوێن گەڵیتک کە هەڕیشتە بتوون بتۆ کولتتوور و فەرهەنگتی ئیستالمی .لە ڕاستتیدا
ئێستاشتتی لە گەڵ بتتێ تەزادی ستتەریکیی کۆمەڵگتتهکانی ڕۆژهەاڵتتتی نێویڕاستتتی ئیستتالمی هەر ئەمەیە و «ئیستتالمی
سیاستتیش» بەرهەمتتی ئەم تەزادییە« .ئیستتالمی سیاستتی» دژکتتردیوییەکە بە هتتاتنی کولتتتوورو فەرهەنگتتی ڕۆژئتتاوا
وڕووحانییهتی شیعهش دروشمی پاراستنی کولتووری ئیسالمیی که کهوتوته بهر هێرش کولتتووری بێگانته و کتافرانی
بهرز کردوه ،ههروهک ڕهوتهکانی ئیسالمی سیاسی له واڵتانی دیکه که ئهمه به ئهرکی خۆیان دهزانن.
ڕووحتتانیەتی شتتیعە لە مێتتژووی سیاستتی  -کتتۆمەاڵیەتی ئێرانتتدا پاشتتخانێکی چەنتتد ستتەد ستتاڵەی هەبتتوو .لە ستتاڵی
9149ی زایینییەوی کە مەزهەبی شیعە بە هۆی بنەماڵەی ستەفەوییهوه بە زیبتری شمشتیر بتوو بە مەزهەبتی ڕیستمی،
لەو کاتەوی کولتووری سیاسیی ئێران لە سەر دوو کتۆڵەکەی مەزهەب و دیوڵەت ڕاویستتاوی .ڕووحتانییەتی شتیعە کە
نوێنەرایەتیی مەزهەبی دیکرد لەوکاتەوی لەگەڵ دیوڵەت هاوتەریبی یەکتر خاوین نفووز و پێگە و دهسهاڵت بتوون.
پەیویندیی ئەم دوو دامەزراوییە ،واتە دیوڵەت(شایەکان) و ڕووحانییەتی شیعە ههندێک جتار دۆستتانه و ههنتدێک
جار دوژمنانه بتووه و لته مهترستی کتهوتنی بهرژهوهندییتهکانیان یتا پاراستتنیان شتێوازی ئتهم پەیوهندییتهی دیتاری
کردوی .شایهکانی ئێران ئهگهر مهشرووعیهتی مهزههبییان نهبا وهک قاجارهکان ،دهبوو دهستهوداوێنی ڕووحانییتهت
بتتن و باجیتتان پتتێ دابتتان .ستتهفهوییهکان کتته شتتهجهرهی خۆیتتان بردبتتۆوه ستتهر ئیمتتام موستتا کتتازم پێویستتتییان بتته
شتتهرعیهت وهرگتترتن لتته ڕووحانییتتهت نتتهبوو  -ههڵبتتهت ئتتهم شهجهرهستتازییەش ئهستتڵ و ئهساستتی نتتهبووه  -بتتهاڵم
قاجارهکان لەم مەشروعییەتە بێبەش بوون و بە ناچار پەنایتان بتۆ ڕووحتانییەت بتردوه .ڕووحانییتهت لەستەردیمی
قاجاریکان به نیسبهت ڕابردوو هێزێکه ،که بهتهواوی شان له شتانی شتا دهدا .ڕووحانییتهت بۆتته چینێکتی ختاوهن
زهویتی گتهوره کته لته ستهردهمی ستهفهوییەوی زیوییەکتانی «وهقتف» پتێ بتڕاوی و هتهم شتهرعیهتی بته شتا داوه بتتۆ
حوکمرانی .ئهم ئۆتوریته و هێزی ڕووحانییهت بهدهسپێکی شهڕهکانی قاجارهکان له گهڵ ڕووستیه ()9790 - 9740
و ( )9797 - 9799ئهوهندهی دیکه پتهرهی ستتاند ،چونکته شتا بتۆ هانتدان و بهستیجی ختهڵک بتۆ بتهرهکانی شتهڕ
پهنایان بۆ ڕاگهیاندنی جیهادی ڕووحانیهت لە دژی «ڕووسه کافرهکان» برد! و ئهمه ئهوهندهی دیکهی وهسهرخستن
و مهیدانیان درایه.
بزاڤی تووتن یا ڕووداوی «ڕژی» ( 9774ز) یهکهم بزاڤی سیاسی بوو له ئێراندا .ڕووحانیهتی شتیعه لتهم کاتتهوه
تا ساڵی 9191(9019ز) له هیچ ڕووداوێکی سیاسی و کۆمهاڵیهتیدا نهبووه کهم و زۆر ڕۆڵی نهبێ و ئهم ڕۆڵ بینه
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زۆرجار دواکهوتووانه و له بهرژهوهندیی خۆیاندا بتووه ،بتهاڵم متۆرک و نیشتانی خۆیتان لته ڕووداوهکته داوه .لێترهدا
مهجالی ئهوه نیه به وردی ئاماژه به ههمووان بکهم ،بهاڵم وهک نمونته :هتهر لته بزاڤتی تووتنتدا ڕووحانییتهک بته
ناوی میرزای شیرازی بته حتهرام ڕاگهیانتدنی بتهکارهێنانی تتووتن و تتهنباکۆ دهوڵتهتی ناچاربته ههڵوهشتاندنهوهی
ڕێککهوتن لهگهڵ کۆمپانیای تالبۆتی بهریتانیا کرد .ڕووحانییهت له بزاڤی مهشرووتهشدا ڕۆڵی بتهرچاویان بینتی،
وهک ئهوهی شی فهزڵوڵاڵی نوری به هێنانه ئتارای «مهشترووتهی  -مهشترووعه« هاتته گۆڕهپانهکته .ڕووحانییتهت
ئتتهوکات مهبهستتتیان بتتوو کتته یاستتاکانی شتتهر لتته کۆمهڵگتتهدا جێبتتهجێ بکتترێ کتته بتتههۆی وشتتیاریی ڕوونتتاکبیرانی
ئهوستتهردهم ستتهری نتتهگرت .بتته ڕێکتتهوت نتتهبوو خومتتهینی دهیگتتوت «شتتۆڕش عولتتهما کردیتتان و ڕوونتتاکبیران لێیتتان
دزین»! لته ستاڵی  9040ئێتران لته یتهک هتهنگاویی گتوڕینی سیستتمی پادشتایی بتۆ کۆمتاری بتوو ،بتهاڵم دژایتهتیی
ڕووحانییهتی شیعه لهگهڵ سیستمی کۆماری  -چونکه له تورکیه ڕووحانیهت له سیستمی کۆماری زهرهرمهند ببوون -
ڕهزاخانی نهخوێندهوار بهاڵم زیرهکی له هتهڵگرتنی ئتهم دروشتمه پاشتگهزکردهوه .ڕووحانییتهتی شتیعه لته قۆنتاغی
 9099 - 9094له پشتی «ڕێکخراوی فیداییانی ئیسالم» بوون ،ئهو گرووپهی که تیرۆره سیاسیهکانیان دهکرد .له
بزاڤی خۆماڵی کردنی نهوتیشتدا ،حهمهڕهزاشتا لته ڕێکتهوتی 1ی ڕهشتهممهی 9009ئێرانتی بتهجێ دههێشت  ،چتونکی
موستتهدیق قهناعتتهتی پتتێ هێنتتابوو کتته بتتۆ ماوهیتتهک ئیتتران بتتهجێ بێڵتتێ؛ بتتهاڵم ئایتتهتوڵاڵ بێهبتتههانی و کاشتتانی
نهیانهێشتت  .لتته ڕاستتتیدا لتتهو قۆناغتتهدا  9009 - 9094پهیوهنتتدیی ڕووحانییتتهت و ستتهڵتهنهت کتتهمتر گرژیتتی
تێکتتهوتووه ،چتتونکی مهترستتیی کۆمتتۆنیزم ،ئتتهوانی هتتان دهدا بتتۆ پاڵوێکتتدان .هانتتدانی ختتهڵک بتتۆ ڕاپتتهرینی 04ی
پووشتتپهری  9009و پشتتتیوانی لتته کودهتتتای حهمهڕهزاشتتا لتته دژی موستتهدیق و دواجتتار ڕاپتتهرینی 91ی جتتۆزهردانی
 9009کتته ئیتتتر بۆخۆیتتان بهتتتهنیا ڕێبهرایتتهتییان کتترد و دیتتاردهی خومتتهینیی لتتێ کهوتتتهوه و بتته دوای مردنتتی
بروجێردیدا  -که به پێچهوانهی «متودهڕی »و «کاشتانی» سیاستهت پیشته نتهبوو  -مهرجتهعی گتهورهی شتیعهکان
ئهستێرهی بهختی درهوشایهوه .له ڕاستیدا وهک چۆن ڕووداوی «ڕژی» تتهمرینبێک بتوو بتۆ بزاڤتی مهشترووته ،ئتهم
ڕاپهرینهش خۆ ئاماده کردنی ڕووحانیهت بوو بۆ شۆرشی .9019
ڕووحانیهتی شیعه چۆن توانیان له یهک ساڵهی شۆرشدا جڵهوی خۆپیشاندانهکان و شۆرش بهدهستهوه بگرن؟

ڕووحانییهت به لهبهرچاو گرتنی ئتهو پاشتخانه سیاستی  -کۆمهاڵیهتییتهی کته هتهیان بتوو و دووجتار ههوڵتدان بتۆ
گهیشتن به ئامانجهکانیان ،له بزاڤی مهشرووتهدا ههوڵیان دا بۆ جێبهجێکردنی یاستاکانی شتهر لته کۆمهڵگتهدا و
له 91ی جۆزهردانی 9009دا قهڵهمبازێکی جیتددیان هاویشت بتۆ بهدهستتهوهگرتنی دهستهاڵت .ڕووحانیتهت هتهر لته
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سهرهتاوه بهرنامه و ئامانجی دیاریکراویان ههبوو بۆدامهزراندنی دهوڵهتێکی ئیسالمی لته ستهر بنتهمای «ویالیتهتی
فهقیتته » .لتته ستتهردهمی فهتحعهلیشتتای قاجتتارهوه ،واتتته لتته  944س تاڵ لهمهوبتتهردا ئهحمتتهد نتتهڕاقی باستتی لتته
«ویالیهتی فهقیه» کردبوو .خومهینی له نهجه و له کۆتایی چلهکاندا تێزهکتهی ختۆی لتهم بتارهوه نووستی و لته
چهندین شوێندا ئاماژهی به قسهکانی ئهحمهد نهڕاقی دهکا؛ بهاڵم ئهمهیان زیرهکانه به پهیڕهوی لته »تەقیته»ی
شتتیعهکان ئاشتتکرا نتتهدهکرد .دروشتتمهکانیان دیتتار بتتوون« :ئیستتتقالل ،ئتتازادی؛ حکومتتهتی ئیستتالمی»« ،نهض ت متتا
حسینی ،رهبر ما خمینی» .پهیڕهوییان له ڕێبهرێکی تاقانه و لێبتڕاو دهکترد .خومتهینی بته هتیچ جتۆر لهگتهڵ شتا
سازشی نهکرد .ئیمکاناتی ماڵیی بهرفراوانیان له بهر دهستتدا بتوو .ڕووحانیتهتی شتیعه بته هتۆی کتهڵکوهرگرتن لته
داهاتی وهک «سهم امام» یتا «وجوهتاتی شتهرعی» ههمیشته بتێ نیتاز بتوو لته دهوڵتهت و هتیچ حهوجێیتهکی پێتی
نهبووی .توڕێکی پهیوهندیی بهرباڵیان له بهردهستدا بوو و قسته و گوتاریتان بته هتۆی مزگهوتتهکان و متهالکان کته
دهگهیشته ههموو شوێنێک تهنانهت کوێره گوندهکانیش ،به سهرتاسهری ئێراندا باڵو دهبۆوه .له شوێنه یاستاییهکان
وهک مزگتتتهوت ،حوستتتێنییه و دامتتتهزراوه خێرخوازهکتتتان بتتتۆ ڕێکخستتتتن و کۆبوونتتتهوهکانیان کتتتهلکیان وهردهگتتترت.
کهڵکوهرگرتن له بۆنه جۆراجۆرهکانی ئایینی و ههروهها ئۆستووره و سیمبولهکانی ئتایینی شتیعه فاکتتهرێکی دیکتهی
بههێزبوونی ئهوان بوو .له بهرامبهردا گرووپهکانی دیکهش پترش و بتاڵو و بته دروشتمی جیتاواز و تهنانتهت دژ بته
یهک بوون.
ئێستا پرسیارێکی به جێ دێته گۆڕێ ،لهم ڕووداوهدا «چهپ» له کوێ بوو؟

له ڕاستیدا له خهبات بهدژی ڕێژیمی حهمهڕهزاشادا هێزهکانی چهپ لته ختاکڕیزی ههرهپێشتهوهدا بتوون ،تهلتهفاتی
هێزهکانی چهپ به بهراورد به هێزه ئیسالمییهکان یهک به دهیه ،تهنانهت دهکرێ بڵێین پتریش .ئهگهر لته ستاڵی
نتازلی» بتۆ ئهحمتهد
« ١٣٣٢وارتان»هکان له ژێر ئهشکهنجهدا گیانیان له دهس دهدا و دهبوونه ئیلهتامی شتێعری « 
شاملوو ،لهالیتهن ڕووحانییهتتهوه بتارانی برووستکهی پیرۆزبتایی بتۆ گهڕانتهوهی شتای شتیعه بتۆ ستهر تتهخ و تتاج
دهچوو .وهچهی دووههمی چهپ له دهیهی چلدا خۆی به ئتاو و ئتاگردا دهکترد و گاڵتتهی بته متردن دیهتات و هتاوڕێ
لهگهڵ ئارمانخوازهکانی کوردی  09 - 09دوڕگهی ئارامی شایان شڵهژاند .بهاڵم تا ساڵی  9011شا بههۆی دهزگای
ساواک و پۆلیسهوه تهفروتونای کردبوون .ڕێبهرانیان یا کوژرابوون ،یا گیرابوون .حیزبی تتوودهش کته ڕێبتهرهکانی
له پهنا دیواری بێڕلێن و الیپزیک پاڵ کهوتبوون ،دووراودوور سهیری ڕووداوهکانیان دهکرد .پێگهی سهرهکیی چهپ
له نێو خوێندهوار و زانکۆییدا بوو و ئهمانهش مهگهر سهتا چهندی پێکهاتهی دانیشتووانی ئێرانیتان پێتک دههێنتا؟
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له بیرمان نهچێ له ساڵی 9019دا هێشتا پتر له نیوهی دانیشتووانی ئێران له گوندهکاندا دهژیان .که زانی کته
ڕێبتتهری بتته ڕابردووتتترین حیزبتتی چتتهپی ئێرانتتی بتته کوێتتدا و کتتهی گتتهڕاوه بتتۆ واڵت؟ دواتتتر زانیمتتان لتته پتتاش
سهرکهوتنی شۆرش و له مانگی ڕهشهممهدا گهڕابۆوه ئێران و بینیشمان که خومهینی له 99ی ڕێبهندانی 9019دا له
نێو ئهقیانووسێکدا که به دروشمی «دیو چو بیرون رود فرشته در آید» چوبوونه پێشوازی ،گهڕایهوه .فریشتهیهک!
کتته ئتتهو پێشتتوازییه مهزنتتهش ههستتتی نهجوواڵنتتد و گتتوتی« :هتتیچ احساستتی نتتدارم» و متتاڵم حهقتته زۆر زووش
چهنگاڵتتهکانی ئتتهو دێوهزمهیتته لتته ژێتتر بتتاڵی فریشتتتهدا دهرکتتهوتن .لێتترهدا «بیژهنتتی جتتهزنی»متتان دێتتتەوی یتتاد،
کهسایهتیی ناستراوی ستهر بته وهچەی دووهەمتی چەپ و دامەزرێتنەری ڕێکختراوی چتریکە فیتداییەکان کە ستاڵی 09
گیرا و ساڵی  10لە زینداندا کوژرا .ئتهو لە کتێبتی «تتاریخی ستی ستالە»دا کە هەر لە زیندانتدا نووستی ،دیڵتێ:
«خومهینی لە نێو جەماویردا بە تایبەتی لەنێو توێژیکانی کاسبکاری وردیبۆرژوازیتدا خۆشەویستتییهکی کەم وێتنەی
هەیە و لە ئەگەری چاالکیی سیاسیی تا ڕادییەک کراویدا ،پێشوازی و سەرکەوتنێکی گەوری ویدیس دێنێ».
ڕووحانییەتی شیعە توانی بە هۆی «عەلی شەریعەتی» بۆشایی نفووز لەنێو الویکان و زانکۆکانیشدا پتڕ بکتاتەوی.
شتتەریعەتی بتتێ ئەویی ختتۆی بتتیهەوێ ئتتاوی لە ئاشتتی ڕووحتتانییەت کتترد ،لەبەر ئەویی خۆیشتتی ڕووحتتانییەتی پتتێ
دواکەوتوو بوو .شەریعەتی بە خوێندنەوییەکی شۆڕشگێرانە لە ئیسالم و بونیاتنانەویی ڕادیکااڵنە لە ئیسالم تتوانی
ستتەرنجی الویکتتان و خوێنتتدکاران ڕابکێشتتێ .ئەو بە قەرزویرگتترتن لە مارکستتیزم ،ئیگزیستانستتیالیزمی ستتارتهر و
لهژێرکاریگهریی «فران

فانۆن» له داهێنانێکی وشیارانهدا خوێندنهوهیهکی دیکهی بۆ ئیسالم کترد ،واتته »تشتیع

علوی و تشیع سهفهوی» .مێهدی فهتاپوور ،یهکێک له ڕێبهرانی فداییان دهڵتێ« :ستاڵی  9014کته گیترام کتهش و
ههوای زانکۆ له ژێر گۆتاری چهپدا بوو ،بهاڵم ساڵی  9011که ئازاد بووم ئهو هاوستهنگییه وهک ختۆی نتهمابوو و
ئیسالمییهکانیش حزووری بهرچاویان ههبوو» .ئهم تێکچوونی هاوسهنگییه بێ ئهمالوئهوال بۆ کاریگهریی شهریعهتی
دهگهڕێتهوه.
ئیستا که  01ساڵ لهم ڕووداوه ڕادهبرێ ،وهبیر وتهیهکی به نرختی «ئهحمتهد کهسترهوی» دهکهومتهوه کته خۆیشتی
بوو به قوربانیی دهمارگرژیی ڕووحانییهتی شیعه و ساڵی  9090لهالیهن فیداییانی ئیسالمهوه تیرورکرا .کهسرهوی

دهڵتتێ« :دهبتتێ ڕووحانییتتهت لتته ئێرانتتدا بتته دهستتهاڵت بگتتهن هتتهتا ختتهڵک نێتتوهرۆکی ڕاستتتەقینەی ئتتهوانی بتتۆ
دهرکهوێ» .ئهمن ئهو وتهیه گشتگیرتر دهکهم و دهڵێم؛ ئیسالمی سیاسی له ڕۆژهتهاڵتی نێوهڕاستتی ئیستالمی هتهتا
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تاقی نهکرێتهوه ،لهو کۆمهڵگهیانهدا به کهڵکوهرگرتن له ههستی ئایینیی کۆمهاڵنی خهڵک و دروشمی پۆپۆلیستتی
و ئیسالمخوازانه و شکستی مۆدیلهکانی پێشوو ،ژمارهی دهنگهکانی لته ستهرووی هتهموو هێزهکتانی دیکته دهبتێ .ئتهوه
لهتاقیکاریی دهستهاڵت دایه که ئیستالمی سیاستی فهشتهل دێنتێ ،ئتهوه نیته لته ئێرانتدا و لته متاوهی چهنتد متانگی
ڕابتتردوودا دهبینتتین کتته ختتهڵک چتتۆن ستتهرهکیترین بنتتهماکانی دهستتهاڵتی ئیستتالمی تتتور هتتهڵ دهدهن و چیتتتر بتته
دروشمەکانی ڕێفورمخوازیکان هەڵناخەڵەتێن.
ئەم واقعییەتە لە زمانی خۆشیان دیبیسترێ کە دیڵێن  91لەسەدی خەڵک ناڕازییە .ئەم ئەزموونکردنەش تێچتووی
زۆری هەیە لە ئێراندا کە پێشەنگی هاتنەسەر دیسەاڵتی «ئیسالمی سیاستی» بتوو .لە ڕاستتیدا شۆرشتی ستاڵی 19
شۆرشی ئیسالمی بوو و ڕووحانییەتی شیعە مودیرییهت و ڕێبەریی کرد و تائێستا به نرخی تهمهنی دوو ویچە تەواو
بووه.
چی لهگهڵ دهکرێ که ئەمە واقعییهتێکی تاڵ و ڕیقی کۆمەڵگەی ڕۆژههاڵتی نێویڕاستی ئیسالمییە.
(لە ژماریی ٢٢١ی”کوردستان”دا باڵو بۆتەوی)
سەرچاوی :ماڵپەڕی کوردستان و کورد  -ڕێکەوتی٢ :ی مارچی ٢٤١٨

کۆکردنەوی و ئامادی کردنی :ریحمان نەقشی
ڕێبەندانی ٢٤١٨ی کوردی  -فێبریوێری ٢٤١١ی زایینی
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