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دامهزرانی کۆماری کوردستان ل ه چوارچێوهی ئێرانێکی دێموکراتیکی فیدراڵدا

نوێنەری کرێکارانی ناڕازیی

بە بڕیاری خامنەیی دەست بە

شارەوانیی ئیالم لە کار دەرکرا

پیتاندنی ئۆرانیۆمی سەتا  ٢٠کرایەوە

نوێنەری کرێکارانی شارەوانیی ئیالم بە بڕیاری بەرپرسانی
شارەوانیی ئەم شارە لەسەر کار دەرکــرا .مەحموودڕەزا
غەیاسی بە تاوانی وتووێژێک کە لەگەڵ هەواڵدەریی فارس
کردبووی و لەودا ،ڕەخنەی لە دواکەوتنی مووچەی چەند
مانگی کرێکارانی شارەوانیی ئیالم گرتبوو؛ لە کارەکەی
دەرکراوە.
هاوکات جوامیر مرادی ،ئەندامی هەیئەتی بەڕێوەبەریی
یەکیەتیی ئــازادی کرێکاران لە کرماشان دەسبەسەر کرا.
ناوەندە ئەمنیەتییەکان دوای دەسبەسەر کردنی جوامێر
مرادی کە تا ئێستا چارەنووسی ناڕوونە ،هەڵیان کوتاوەتە
سەر ماڵەکەی و دەستیان بەسەر کۆمەڵێک کەلوپەلی کەسیی
ئەودا داگرتوە و لەگەڵ خۆیان بردوویانە.

کۆماری ئیسالمیی ئێران لە نامەیەکدا بۆ ئاژانسی
نێونەتەوەیی وزەی ئەتومی ڕایگەیاندوە کە دەست
بە پیتاندنی ئۆرانیۆم بە خەستیی سەتا  ٢٠دەکاتەوە.
بەپێی دەروەستییەکانی بەرجام ئێران ناتوانێ
بەرنامەی پیتاندنی ئۆرانیۆم لە ســەروو خەستیی
 ٪٣/٦٧ـی هەبێ ،بەاڵم خامنەیی لە بانەمەڕی ساڵی
رابــردوو ڕایگەیاند کە پیتاندنی ئۆرانیومی سەروو
سەتا  ٢٠ئاسانتر لە قۆناغی پێشوویە .ڕێژیمی ئێران
بەتەمایە ئەگەر هەتا ١٢ی ڕێبەندان گەمارۆکانی
لەسەر هەڵنەگیرێن ،لە پڕۆتۆکۆلی ئیلحاقییش بێتە
دەرێ ،ئەویش لە کاتێکدا کە ڕۆژ بە ڕۆژ گرژییەکانی
نێوان ئێران و کۆمەڵگەی جیهانی زیاتر دەبێت.

بۆ تۆڵەکردنەوەی کوژرانی قاسم سولێمانی بودجەی سپای قودس زیاد کرا

بڕینی قووتی خەڵک بۆ شەڕاشۆیی هێزە چەکدارەکان
سەروتار

وەرزەکان بۆ ڕێژیم
هەر هەمووی
شەختە و بەستەڵەکە
عەلی بداغی
ساڵی  ٢٠٢١بۆ ئێ ران پێچەوانەی
س ــاڵ ــی ڕابـــــردوو ئ ــەم ــج ــارەی ــان بە
دەرفەت و هەڕەشە دەست پ ێ دەکا.
دەرفەتێک کە بە تەمای گۆڕینی
سیاسەتی کۆشکی سپی دەخوازن
دروس ــت ببێ و هەڕەشەش بەپێی
هەموو ئەو مەترسییە نێوخۆیی و
دەرەکییانەی لەسەر ڕێژیم لەجێی
خ ــۆی ــان ــن .س ــاڵ ــێ بـــەرێ ب ــۆ ئێ ران
بــە کوشتنی ق ــاس ــم سولەیمانی
دەستی پ ێکرد .بەردانەوەی فڕۆکە
ئۆک ڕاینییەکە و چەواشەکارییەکانی
لەپێ شدای ک ــۆم ــاری ئیسالمی بۆ
هەڵخەڵەتاندنی بیروڕای جیهانی،
ه ــی ــن ــدەی تــر ن ــاب ــەرپ ــرس ــای ــەت ــی و
ئێعتباری نەبووی ئ ــەم ڕێژیمەی
بردە ژێر پرسیار .هەڵبژاردنەکانی
ی ــازدەه ــەم ــی ــن خ ــول ــی مەجلیس و
ب ــەش ــداری ــی ئێجگار کەمی خەڵک
هیچ گومانێکی لە ناڕەواییەتی ئەم
ڕێژیمەی ل ــەالی خەڵکی ئێ ران بۆ
کۆمەڵگەی جیهانی نەهێشتەوە.
ساڵ بە بەردەوامی و قورستربوونی
جــــــــار لــــــەگــــــەڵ جــــــــــاری ســــزا
ئابوورییەکانی ئەمریکا دژی ئێ ران
و خەمساردیی حکوومەت و دەزگا
دەوڵەتییەکان لە پاراستنی گیانی
خەڵک لە بارودۆخی کۆڕۆنادا چووە
پێشێ و ،بە کوژرانی فەخریزادە،
زانــــای پ ــی ــش ــەس ــازی ــی ئ ــەت ــوم ــی و
مووشەکیی کۆماری ئیسالمییش
لە پێتەختی ئەو واڵت ــەدا ،دەرکەوت
ئەم ڕێژیمە ئەوەندەی بۆ سەرکوتی
خەڵکی ناڕازی و مافخوازی ئێ ران
لــەســەر پ ــێ ــی ــە؛ زۆر ئـــەوەنـــدە لە
بەرامبەر دژبەرە ...

تۆڵەیەک کە لە خەڵک دەکرێتەوە
شەپۆلی نوێی ناڕەزایەتییەکان لە ئێران

بەخشینی مەجلیس لە گیرفافی خەڵک
لە کاتێکدا واڵت نوقمی قەیرانە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکانە و هەر لە ئێستاوە
باس لەوە دەکرێ بودجەی ساڵی داهاتوو  ٣٢٠تریلیۆن تمەن کورتی دێنێ ،بەاڵم
نوێنەرانی مەجلیس بە ئامادەکردنی گەاڵڵەیەک پەسندیان کردووە بودجەی سەربازیی
سپای قودس زیاد بکرێ .ئەوان دەڵێن زیادکردنی ئەو بودجەیە بە ڕادەیەک دەبێ کە
بکرێ «تۆڵەی گورچکبڕ!»ی ڕێژیم لە ئەمریکا سەبارەت بە کوژرانی قاسم سولێمانی
بکرێتەوە.
ئەوان دەڵێن ئێعتباری ئەم بودجەیە لە شوێنی هەناردە غەیرە نەوتییەکان بۆ عێڕاق
دابێن دەکرێ و بەپێی گەاڵڵەکە ،وەزارەتی دەرەوە و هەموو دامودەزگا دەوڵەتییەکان
ئەرکدار دەکرێن بە هاوکاریی وەزارەتــی بەرگری و پشتیوانیی هێزە چەکدارەکان
لەگەڵ واڵتانی دراوسێ هاریکاریی وەدەرنانی هێزەکانی ئەمریکا لە ناوچەکەدا بکەن.
هەروەها وەاڵمی پێویست و شیاویان بۆ ئەو واڵت و الیەنانە هەبێ لە کوشتنی قاسم
سولێمانیدا هاوکاریی ئەمریکایان کردوە .لەو گەاڵڵەیەی مەجلیسدا ئەوەش هاتووە
کە وتووێژی دووالیەنە و چەند الیەنە لەگەڵ ئەمریکا و هەرچەشنە دانوستانێک لەسەر
توانای مووشەکی وسەربازیی ئێران و ڕۆڵی ئێران لە هاوکێشەکانی ناوچەدا قەدەغەیە.
مەجلیسی ئێران ساڵی ڕابردووش دوای کوژرانی قاسم سولێمانی بڕیاری دا بڕی
 ٢٠٠میلیۆن یۆرۆ بخرێتە سەر بودجەی سپای قــودس ،باڵی سەربازیی کۆماری
ئیسالمی لە دەرەوەی واڵت کە نە بودجەی سااڵنەی ئاشکرا دەکرێ و نە هیچ دەزگا
و ئۆڕگانێکی حکوومەتی و دەوڵەتی مافی لێپرسینەوەی لێی نییە.

درێژە لە الپەڕەی ٢
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فۆبیای ئیلیتی ناوەندگەرا لە

درزەکانی تەواوەتیی ئەرزی

پاش ماوەیەک پاشەکشەی کۆرۆنا بە ناڕەزایەتییە گشتییەکان ،کۆبوونەوە و
ناڕەزایەت یدەربڕینی چین و توێژە جۆراوجۆرەکان لە ئێ ران دەستیان پی کردۆتەوە.
ڕۆژی یەکشەممە١٤ ،ی بەف رانبار کۆبوونەوەی خانەنشی نک راوان لە زیاتر لە ١٦
شار بەڕێوە چوو .ناڕەزایەتییەکان پێوەندیی بە کەمیی مووچەی مانگانەیان بووە.
لەو ناڕەزایەت ی دەربڕینانەدا کە شارەکانی سنە و کرماشانیشی گرتەوە ،دروشمی
زۆر توند دران.
هەمان ڕۆژ نوێنەرانی ئەنجومەنەکانی ماڵی تیاتری ئێ ران لە بەردەم مەجلیس
ک ــۆب ــوون ــەوە .ئ ــەو کۆبوونەوەیەش بۆ ناڕەزایەت یدەربڕین بە داخ ـران ــی سینەما
و شوێنەکانی شانۆ و پشتگوێخ رانی هونەرمەندان لەالیەن دەوڵ ــەت و ناوەندە
بەرپرسیارەکانەوە بوو .ئەنجومەنەکانی ماڵی تیاتر لە ڕاگەیەندراوێ کدا کۆمەڵێک
داوایان خستووەتە ڕوو ،وەک :پێ ڕاگەیشن بە ژیانی هونەرمەندان ،لەبەرچاوگرتنی
بیمەی بێکاری و دەرمانی و پێدانی قەرزی بانکی بە قازانجی کەم بۆ هونەرمەندە
هەژار و دەسکورتەکان.
هاوکات لە شاری ورمێ شۆفێ رانی ڕێکخ راوی ئوتووبووس ڕانیی ئەو شارە ،بە
مەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی بە کەمیی داهات ،نەدانی بیمە ،بەڵێن و وادەی درۆی
بەرپرسان مانیان گرت .لە شاری سنەش دەس تفرۆشانی شەقامی فێردەوسی بە
مەبەستی دەربڕینی ناڕەزایەتی بە بریاڕی نەهێشتنی کاسبکاران لەو شەقامەدا،
بەرامبەر بینای شۆڕای شار کۆبوونەوە.

4

3

10

6
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ستاتوی ئێران دوای

سامانی خەڵکی ئێران بۆ
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سەرکوت لە دەستی ڕێژیمدا

گەمارۆکانی ئەمریکا
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درێژەی سەروتار

وەرزەکان بۆ ڕێژیم هەر
هەمووی شەختە و بەستەڵەکە
 ...بیانییەکانیدا زەبوون و دەستەوەستانە .ئێستاش لە ڕۆژانی دەسپێکی
ساڵی نوێدا نایشارنەوە کە سێبەری شەڕێکی گەورە لە ناوچە قورسایی
خستۆتە سەر ئاسمانی ئێران و هەموو پەلەقاژەی ڕێژیم ئەوەیە لەو ماوە
کەمەی تڕامپ جڵەوی بڕیارەکانی ئەمریکای بەدەستەوە ماوە؛ بیانووی
نەدەنە دەستی و خۆی لێ ببوێرن.
ت لە
بەرگژەکانی ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بۆ مانەوەی لە دەسەاڵ 
سێ بازنەی نێودەوڵەتی ،ناوچەیی و نێوخۆییدا جێ دەگرن .گرینگترین
بەرگژەکانی کۆماری ئیسالمی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بەردەوامیی
مەزنیخوازییەکانی ڕێژیم لە بواری دەستڕاگەیشتن بە چەکی ئەتومی،
پەرەپێدانی پێشەسازیی مووشەکی و پێداگریی ڕێژیم لە پشتیوانیی
تێرۆریزمی دەوڵەتییە.
کێشەی نیزامی بانکی و سیستمی دراویی واڵت و بوونی ئێران لە لیستی
ڕەشی  FATFکە کۆماری ئیسالمیی ئێران لە سۆنگەی بەرژەوەندیی
ئیدۆلۆژیکیی خۆی لە سپۆنسەریی میلیشیا و گرووپە تێرۆریستییەکان
و سپیکردنەوەی دراودا ئامادە نییە پەسندکراوەکانی ئەم کارگرووپە
ماڵییە نێودەوڵەتییە بــەڕەســمــی بــنــاســێ؛ هــەر وا لەجێی خۆیەتی.
کارناسان و چاودێرانی سیاسیش لەسەر ئەو باوەڕەن تەنانەت ئەگەر
سەرۆککۆماری نوێی ئەمریکا بگەڕێتەوە بۆ بەرجام و گەمارۆکانیش
لەسەر ئێران هەڵگیرێن ،مادام ئێران لە لیستی ڕەشی «ئێف ئای تی ئێف»
نەخرێتە دەرێ ،هیچ کرانەوەیەک لە بەرژەوەندیی ئابووریی تێكتەپیوی
ئێراندا ڕوو نادا .لە تەنیشت ئەوانەش کۆماری ئیسالمی لەسەر سیاسەتی
دژایەتیی ئەمریکا و ئیسرائیل هەر وا پێداگرە و ،جێی شک و گومانی
نەهێشتۆتەوە کە توانای هەڵکردن و خۆگونجاندنی لەگەڵ بەها و بایەخە
جیهانداگرەکان نییە و لێرەدا مەسەلەی پێشێلکردنی مافی مرۆڤ و
سەرکوتی ماف و ئازادییەکانی خەڵکی واڵتەکەشی ،وەک بەرگژەیەکی
دیکەی ئێران و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خۆی دەردەخا.
لە ئاستی ناوچەییشدا بەرگژەکانی ئێران بەهێزتر لە جــاران خۆ
دەنوێنن .ڕاستە ئێران لە یەک ساڵی ڕاب ــردوودا قاسم سولێمانیی لە
دەست دا و بەوەش ستادی فەرماندەیی و ڕێکخستنی هەموو ئەو میلیشیا
و گرووپانەی شەڕی نیابەتی بۆ ئێران دەکەن بێ سەر مایەوە و ،قائانی
نەیتوانیوە ئەو بۆشاییە پڕ کاتەوە و ڕایەڵەی دەستوپێوەندییەکانی
ئێران -لە ئەفغانستان ،پاکستان ،عێڕاق ،یەمەن ،سووریە و لوبنان -بە
مۆدێلی قاسم سولێمانی لە چوارچێوەی ستراتیژیی گەورەی ڕێژیمدا پێک
ببەستێتەوە؛ بەاڵم ئەمە ئەو ڕاستییەکەی نەگۆڕیوە کە کۆماری ئیسالمی
دەستی لە بەرزەفڕی و مەزنیخوازییەکانی هەڵ نەگرتووە .کۆماری
ئیسالمی دەیــەوێ دەسەاڵتی ژمــارە ١ی ناوچە بێ و بۆ سەرکەوتن
بەسەر ڕکەبەرەکانی وگەیشتن بەو ئامانجە لە دەستێوەردان لە کاروباری
نێوخۆیی دراوسێیەکانیدا بەردەوامە .سروشتییە کە واڵتانی ناوچەش
بۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئەم دوژمنایەتی و هێژمونیخوازییەی کۆماری
ئیسالمی دەست لەسەر دەست دانانێن و بە پاڵپشتیی هاوپەیمانەکانیان
بــەرنــامــەی بــەگــژداچــوونــەوەی ئێرانیان لــە شکڵ و شێوە و فۆڕمی
جۆراوجۆردا دەبێ.
کۆماری ئیسالمی لە ئاستی نێوخۆییشدا کۆمەڵێک بەرگژەی زۆر
جیددیی هەیە کە قەیرانی شەرعییەت و ناکارامەیی نیزامی بەڕێوەبەریی
واڵت گرینگترینیانن .ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی بەرهەمی شۆڕشێکی
ئیسالمی بوو ،بەاڵم ئەزموونی چوار دەیە دەسەاڵتدارەتیی ڕێژیم کەلێنی
گەورەی لە نێوان گوتاری ئایینییی کۆماری ئیسالمی و ئینتیما و ویستی
کۆمەاڵنی خەڵکی ئێران دروست کردووە .هاوکات ،ئێران واڵتێکی فرە
نەتەوەیە و سیاسەتی ناوەندگەرای کۆماری ئیسالمی و پالن و پیالنی
زبر و نەرمی ڕێژیم بۆ دروستکردنی دەسەاڵتێکی بەهێزی ناوەندگەرا
بە نرخی سڕینەوە و حاشاکردن لە مافە نەتەوەیی ،ئایینی ،مەدەنی و
سیاسییەکانی جۆراوجۆرییەکانی واڵت ئاکامی پێچەوانەی بووە .هەر
بۆیەشە پرسە نەتەوەیی و ماف و ئازادییە سیاسی و مەدەنییەکان لە
ئێستادا خواستی گشتیی خەڵکی واڵتــن .تەنگژەکانی سیستمی بانکی،
قەیرانی وەبەرهێنەران و لەو سۆنگەیەوە داخرانی کارگە و کارخانەکان
و بەو هۆیەشەوە پەرەسەندنی بێکاری ،ئەویش ،لە تەنیشت گرانی،
هەاڵوسانی ئابووری و خەسارە کۆمەاڵیەتییەکان تەنیا بەشی سەرەوەی
کێوە سەهۆڵەکەی قەیران و بەرگژە نێوخۆییەکانی کۆماری ئیسالمیین؛
ئــەو بــەرگــژانــەی زنجیری ناڕەزایەتییە گشتییەکانی خەڵکی وردتــر،
گشتگیرتر و بەردەوامتر کردووە.
لەو بارودۆخەدا ئێران بەرەو سێزدەهەمین هەڵبژاردنی سەرۆککۆماریی
خۆی دەچێ ،هەڵبژاردنێک کە بە سەرنجدان بە هەڵبژاردنەکانی مەجلیس
لەمساڵدا چاوەڕوان دەکرێ ئەمیش کەمترین پێشوازیی لەالیەن خەڵکەوە
لێ بکرێ .قەیرانی شەرعییەتی سیاسی ،ڕەگداکوتانی ناڕەزایەتییەکان،
بوون و بەردەوامیی گەندەڵیی ماڵیی کاربەدەستان ،ناکارامەیی دەزگای
ئیداری و بەڕێوەبەریی واڵت و ڕەتکردنەوەی حاکمییەت بە هەموو قۆڵ
و باڵەکانی و؛ بەتایبەت کارنامەی  ٨ساڵ دەوڵەتی حەسەن ڕووحانی
جێی هیچ هیوایەکی بۆ ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی نەهێشتۆتەوە .هەرچەند
ڕیفۆرم و گۆڕانکاری لە سیستمی دەسەاڵتداری ئێران بە تایبەت لە
دوو دەیــەی ڕابـــردوودا یەکێک لە چاوەڕوانییەکانی خەڵک و دنیای
دەرەوە بوو ،بەاڵم تاقیکردنەوەکان بە تایبەت لە دوو دەیەی ڕابردوودا
دەریانخستووە کە ئەم ڕێژیمە نەک ویست ،بەڵکوو توانای ڕێفۆڕمیشی
لە خۆیدا نییە .بۆیە خەڵک لەمێژە لە ڕێفۆرمخوازی و ڕێفۆرمخوازەکان
تێپەڕیون و ڕەوتی خۆپیشاندانەکان لە بەفرانباری  ٩٦بەوالوە جێی هیچ
شک و دوودڵییەکی لەوەدا نەهێشتۆتەوە.
بەرگژەکانی کۆماری ئیسالمی لەو سێ ئاستەدا کە باس کرا ،پێمان
دەڵێن ڕێژیم توانای زاڵبوون بەسەر ئەو بارودوخەیدا نییە و وەرزێکی
نوێی ناڕەزایەتییەکانی خەڵک بــەدژی تەواوەتیی ڕێژیم بەڕێوەیە ،کە
ئەگەر هێزەکانی ئۆپۆزیسیۆنی دێموکراتی دژبەری کۆماری ئیسالمی
بتوانن ڕێبەری و مودیرییەتی بکەن؛ دەتوانن ئەو ڕێژیمە لە کۆڵ خەڵکی
ئێران و کۆمەڵگەی جیهانی بکەنەوە و تۆماری تەمەنی بە مێژوو بسپێرن.
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فۆبیای ئیلیتی ناوەندگەرا لە
درزەکانی تەواوەتیی ئەرزی
شــۆڕشــی ئــێــران لــە ســاڵــی ١٣٥٧ی هــەتــاوی
دەرەنجامی کۆمەڵێک گۆڕانکاری لە موناسباتی
نوێی ئابووری و کۆمەاڵیەتی بوو کە النیکەم لە
سەرەتاکانی سەدەی بیستەمەوە لە ئێراندا دەستی
پــێ کــردبــوو .هەرچەند پـــڕۆژەی دروستکردنی
دەوڵــەت نەتەوە لە ئێراندا پێچەوانەی ڕۆژئــاوا
بەرهەمی پڕۆژەیەکی پەرەپێدانی هاوکاتی سیاسی
و ئــابــووری نــەبــوو ،بــەاڵم ئاکامەکەی بنیاتنانی
دەوڵــەت بوو بە واتا مۆدێڕنەکەی .دامەزراندنی
دامودەزگا و دامەزراوەی دەوڵەتی و بۆڕۆکراسیی
ئیداری و فراوانکردنی کۆنتڕۆڵی دەوڵەت بە سەر
هەموو سنوورەکانی جوغڕافیای ئێران لە سەردەمی
پەهلەویی یەکەمدا دەستی پێکرد و بووە هۆی
دامەزرانی دەوڵەتێک لە سەر هەموو جوغڕافیای
ئێران و بە سەر هەموو پێکهاتە جیاوازەکانی نێو ئەو
سنوورە ،کە بە ڕێچکەیەکی جیاواز لە فەلسەفەی
دەوڵــەتــی هــاوواڵت ـیدا پێک هــات .دەسەاڵتدارانی
ناوەند تەنیا ڕێگای بەهێزکردنی دەوڵەتیان لە
یەکدەستکردنی گەالنی ئێران لەژێر ناسنامەیەکی
یەکگرتوودا دەبینی ،ئەوان پێیان وابوو فرەزمانی و
فرەکولتووری و فرەشوناسی گەورەترین کۆسپە
بۆ بنیاتنانی دەوڵەتی یەکگرتوو .ئەو خوێندنەوەیە
لە دەوڵەتسازی ،بنەمای ناوەندێتی لە سیستمە
سیاسییەکانی ئێراندا دروست کرد کە تا ئێستاش
بەردەوامە .بەپێی ئەو خوێندنەوەیە دەبوو زمانێک،
کولتوورێک و ناسنامەیەکی تایبەت بە سەر زمان
و کولتوور و ناسنامەکانی تردا بسەپێنرێ ،ئەو
سەپاندنەش پێویستیی بە هێز بــوو ،چ لە ڕووە
سەربازی و پۆلیسییەکەی و چ لە ڕووی ئامرازە
نەرمەکانی سەپاندنی زمان و کولتووری ناوەند.

ئیسالمی لە کوردستان لە ساڵەکانی سەرەتای
شـــۆڕشدا ،لــە چەند الیەنێکەوە سەرنجڕاکێش
و نوێگەرانەیە .بەر لــەوەی ئاماژە بە نێوەڕۆکی
وتووێژەکە بکەم ،پێویستە بڵێم لێرەدا مەبەستم
هەڵسەنگاندنی کەسایەتیی زیباکەالم و ڕوانگەکانی
لەسەر کۆماری ئیسالمی نییە و تەنیا قسەکانی
لە چوارچێوەی ئەو ویدیۆیەدا و بە سەرنجدان
بەو واقعەی کە ناوبراوی تێدایە ،هەڵدەسەنگێنم.
لە الیەکی تــرەوە لە ڕوانــگــەی ناسیۆنالیستێکی
کــــوردەوە هەڵوێست نــاگــرم ،بــەڵــکــوو زیــاتــر لە
چوارچێوەی مەفهوومی پەرەپێدانی سیاسیدا کە
زیباکەالم لەو وتووێژەدا ،بۆچوونەکانی لە سەر
بنیات ناوە ،دەنووسم.
 زیباکەالم وەک ناوەندگەرایەکی ئێرانی خەمیگەورەی پاراستنی واڵتی ئێرانە لە پارچەپارچەبوون
و تەنانەت لەو پێناوەدا بەرگری لە دیکتاتۆڕی
دەکــا و پێی وایــە تەنیا ڕێگەی پاراستنی ئێران،
پاراستنی کۆماری ئیسالمییە .ناوبراو ناپڕژێتە
سەر ئەوەی لە چوارچێوەی کۆماری ئیسالمییدا،
وەدیهاتنی دیمۆکراسی تا چەند مومکینە و ئایا لە
بــنــەڕەتدا دەکــرێ هاوکات کۆماری ئیسالمی و
دیمۆکراسی بەیەکەوە بە بەری ئێراندا بکا .ئەو
پێی وایە ڕێژەیەک لە دیمۆکراسی لە ئێراندا وەدی
هاتوە کە بە نەمانی کۆماری ئیسالمی ئەویش
لەدەست دەچێ .ئەوە لە کاتێکدایە کە بە پێوەرە
ستانداردەکانی دەسەاڵتی دیمۆکراتیک ،کۆماری
ئیسالمی لە دیکتاتۆڕترین واڵتانی جیهانە.
 زیباکەالم لە کۆنتێکستی گوتەزای پەرەپێدانیسیاسییەوە دەڕوانێتە بابەتەکە و لێرەدایە دان
بە کۆمەڵێک ڕاستی دادەنێ کە لە جۆری خۆیدا

نوخبەی ناوەندگەرای فارس دوای نزیک بە سەدەیەک لە هەوڵەکانیان بۆ دروس تکردنی
ناسنامەیەکی یەکگرتووی ئێ رانی ،تا ئێستاش پێداگریی لەسەر گرەوی دۆڕاوی نەتەوەی
ئێ رانی دەک ــەن .بەاڵم لە هەمان کاتدا ئینکارکردنی ناسنامەخوازیی گەالنی نافارس و
بەتایبەت گەلی کورد تەنانەت لە الیەن ناوەندگەرایەکی بەست راوە بە دەسەاڵتیشەوە دژوارە.
داننان بە جیاوازییە کولتووری و قەومییەکان (لە زمان ناوەندگەراکانەوە) چ دەرەنجامی
خەباتی ناسنامەخوازیی نەتەوەکان بێ و چ بەرهەمی تێگەیشتنی نوخبەی ناوەندەوە بێ،
پێشکەوتنێکی باشە بۆ کردنەوەی دەرگاکانی دیالۆگ و پەرەپێدانی سیاسی
گــەلــی کـــورد ه ــەر لــە س ــەرەت ــای دام ــەزران ــی
دەوڵەتی مۆدێڕن لە ئێراندا ،نەچووەتە ژێر باری
سیاسەتی یەکسانسازیی کولتووری و زمانییەوەو
وێـــڕای خــۆبــەدوورگــرتــن لــە دژایــەتــیــی ئەویتر،
ناسنامەی کــوردیــی خــۆی پــاراســتــووە .نوخبەی
نــاوەنــدگــەرای فــارس دوای نزیک بە سەدەیەک
لە هەوڵەکانیان بۆ دروستکردنی ناسنامەیەکی
یەکگرتووی ئێرانی ،تا ئێستاش پێداگریی لەسەر
گرەوی دۆڕاوی نەتەوەی ئێرانی دەکەن .بەاڵم لە
هەمان کاتدا ئینکارکردنی ناسنامەخوازیی گەالنی
نافارس و بەتایبەت گەلی کورد تەنانەت لە الیەن
نــاوەنــدگــەرایــەکــی بــەســتــراوە بــە دەسەاڵتیشەوە
دژوارە .دانــنــان بــە جــیــاوازیــیــە کــولــتــووری و
قــەومــیــیــەکــان (لــە زمـــان نــاوەنــدگــەراکــانــەوە) چ
دەرەنجامی خەباتی ناسنامەخوازیی نەتەوەکان
بێ و چ بەرهەمی تێگەیشتنی نوخبەی ناوەندەوە
بێ ،پێشکەوتنێکی باشە بۆ کردنەوەی دەرگاکانی
دیالۆگ و پەرەپێدانی سیاسی.
باڵوبوونەوەی وتووێژێکی سادقی زیباکەالم،
مــامــۆســتــای زانــکــۆ و لــە بــەرپــرســانــی کــۆمــاری

کەم وێنەیە .ئەو بە دروستی ئاماژە بەو واقعییەتە
دەکا کە “مەرکەزگوریزی” بەرهەمی سیاسەتی
غەڵەتی ناوەند (کۆماری ئیسالمی)ـیە .زیباکەالم
فۆبیای خۆی لە پارچەپارچە بوونی ئێران لەوەدا
دەبینێتەوە کە پاشەکشە بە دیمۆکراسی دەکا و
دەبێتە ســەرچــاوەی ناسەقامگیری لــە واڵتدا،
بــەجــۆرێــک ئــەگــەر لــە دۆخ ــی ئیستای ئــێــراندا،
کە بە وتــەی ناوبراو دەســەاڵت و کۆمەڵگە هەم
لێکترازاوە و هەم دیمۆکڕاتیزە نەکراوە (دیارە
نمرەیەکی زیاد لە واقع دەدا بە دیمۆکراسی ئارایی
ئێران) ،دەسەاڵتی ناوەندی الواز بێ ،ئاڵۆزی و
پشێوی لێ دەکەوێتەوە و دیمۆکراسی پاشەکشە
دەکا .زیباکەالم دەڵێ ئەو نیزامە دەبێ سەرلەبەری
ئیسالح بکرێ ،تەنانەت ئاماژە بە ڕێبەری ڕێژیم و
دامەزراوە بااڵکانی وک ئەنجومەنی چاوەدێری و
دەسەاڵتی دادوەری دەکا کە ناڕاستەوخۆ لە الیەن
ڕێبەرەوە بەڕێوە دەبرێن .پاراستنی یەکپارچەیی
ئــێــران لــە ڕوان ــگ ــەی پــەرەپــێــدانــی سیاسییەوە
جیاوازییەکی جــەوهــەری هەیە لەگەڵ ڕوانگەی
زۆربـــەی نوخبەی نــاوەنــدگــەرا چ لــە ســەردەمــی

ڕەحمان سەلیمی

پەهلەوی و چ لە سەردەمی کۆماری ئیسالمییدا ،کە
تەنیا بیر لە زاڵکردنی ناسنامەیەک و تواندنەوەی
ناسنامەکانی تر دەکەنەوە .لە ڕوانگەی ئەوانەوە
مانەوەی ئێران بەندە بە سڕینەوەی جیاوازییەکان
و زاڵکردنی ناسنامەی ناوەند.
 زیباکەالم دەڵی لە سەرەتای شۆڕشدا زۆربەیخەڵکی ئێران و لە نێویشیاندا “قەومییەت”ـەکان،
ڕابەرایەتیی خومەینی و دەسەاڵتدارێتیی کۆماری
ئیسالمی و مانەوە لە چوارچێوەی ئێرانیان قەبووڵ
کردبوو ،بەاڵم سیاسەتی هەاڵواردنی ناوەند وای
کردوە کە لە ئێستادا گومان هەبێ لەوەی کوردەکان
و پێکهاتە پەڕاوێزییەکانی تری ئێران بیانەوێ لەو
چوارچێوەیەدا بمێننەوە و دەڵێ ئەگەر کوردەکان
لە سەرەتای سەرکەوتنی شۆڕشدا ئامادە بوون
بــە چنگ خــەنــدەقــی نــێــوان ئــێــران و کوردستان
پڕ بکەنەوە ،ئێستا ئامادە نین حاکمیەتی ناوەند
قەبووڵ بکەن .زیباکەالم هۆکاری ئەو گۆڕانکارییە
بۆ نەبوونی دیمۆکراسی و گوێنەدان بە داواکاریی
کوردان دەگەڕێنێتەوە .ناوبراو دان بە مافی زمانی
و کــولــتــووری و تەنانەت سیاسیی نەتەوەکان
دادەنێ و ڕیفراندۆم بە مافی نەتەوەکان دەزانێ
بەو مەرجەی لە بەستێنێکی دیمۆکراتیکدا ئەنجام
بدرێ .ئەو بە سەرسوڕمانەوە باسی گشتگیری
و فراوانیی مانگرتنی گشتیی ٢١ی خەرمانانی ٩٧
دەکا کە لە دەرەنجامی ئێعدامی سێ الوی کورد
و مووشەکبارانی قەاڵی دیمۆکرات بەڕێوە چوو.
تەنانەت ناوبراو بەرپرسیارەتیی ئەو تاوابە دەخاتە
ســەر شانی خۆیشی و ،دەڵــێ کاتێک سێ الوی
کــوردمــان ئێعدام کــرد ،کاتێک مووشەکبارانی
دیمۆکراتمان کرد ،لێرەدا وەک ئاکادیمیسیەنێک و
شڕۆڤەکارێکی سیاسی قسە ناکا ،دەبێتە وتەبێژی
دەسەاڵت و وەک بەشێک لە سیستم قسە دەکا.
 زیباکەالم بە دروستی ئاماژە بە دوو جەمسەریتوندڕەوی لە کۆمەڵگەی سیاسیی ئێراندا دەکا و
بە بەرهەمی پەرەپێنەدراوی سیاسیی دەزانێ و لە
سەر ئەو بڕوایەیە پەرەپێدانی سیاسی ئەولەویەتی
هەیە و تــا دیمۆکراسی گەشە نــەکــا ،ئــابــووری
گــەشــە نــاکــا .زیــبــاکــەالم پێی وای ــە هــەاڵواردنــی
ئابووری و ئیداری لە کوردستان و خووزستان
ی تــری ئێران تەنیا
و پێکهاتە پەڕاوێزخراوەکان 
کاتێک چــارەســەر دەکـــرێ کــە دیــمــۆکــراســی لە
ئێراندا وەدی بێ و ئەوەش ڕاستەوخۆ خواستی
خۆدوورخستنەوە لە ناوەند (نــاوەنــد گوریزی)
لەنێو دەبا .لەو بۆچوونە دەتوانین ئەو نەتیجەیە
وەرگرین کە تا ئەو کاتەی دەســەاڵت لە ناوەند
ورد نەکرێتەوە و بە سەر جوغڕافیا و پێکهاتە
جیاوازەکاندا دابەش نەکرێ ،ناتوانین چاوەڕوانی
گەشەی ئابووری بین.
دانــنــان ب ــەوەی بنیاتنانی دەوڵــەت-نــەتــەوە لە
ئێراندا تەنیا بە پەرەپێدانی سیاسی بەدی دێ ،لە
نێوئاخنی قسەکانی زیباکەالمدا بەدی دەکرێ .لە
کاتێکدا نوخبەی فکری و سیاسیی ناوەندگەرای
ئێرانی چ دوای شــۆڕشــی مــەشــرووتــە و چ لە
ســەردەمــی پەهلەوییەکان و دواتــریــش کۆماری
ئیسالمییدا لە ســەر بنەمای پشتگوێخستن و
پەڕاوێزخستنی نەتەوە نافارسەکان ،پەرەپێدانی
سیاسی و دیمۆکڕاسییان تەنیا لە کۆنتێکستی
دیسکۆرسی مەزنیخوازانەی نــاوەنــددا پێناسە
کردووە .دیمۆکراسییان کردۆتە قوربانیی پڕۆژەی
یەکسانسازیی فەرهەنگی و زمانی لە ئێراندا.
پــڕۆژەیــەک کــە ســەدەیــەکــە هــەمــوو دامــــەزراوە
پـــەروەردەیـــی و کــولــتــووری و پۆلیسییەکانی
خراوەتە خزمەت و مافەکانی مرۆڤی بە شێوەیەکی
بەرین پێشێل کردووە ،کەچی نە تەنیا سەرکەوتوو
نەبووە ،دوورکەوتنەوەی هەرچی زیاتری گەالنی
بێبەشکراوی لێ کەوتۆتەوە و یەکپارچەیی خاکی
ئێرانیشی بە تەواوی الواز کردووە .زیباکەالم لەو
جێگایەی هیوای بە کۆماری ئیسالمی هەیە بە
دیمۆکراتیزە کردنی ئێران مەیلی “ناوەندگوریزی”
بنەبڕ بکا ،یان کەوتۆتە هەڵەیەکی زەقەوە ،یان پێگە
و جێگەی ئیزنی پێ نادا شڕۆڤەی ڕووداوەکــان
وەک خۆی بکا و گۆڕانکارییەکان بە پشتبەستن
بە بەکگراوندی ئاکادمیکی خۆی پێشبینی بکا.
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ئێعدام وەک ئامرازی سەرکوت لە دەستی
کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
عومەر باڵەکی

ب ــەپ ــێ ــی کـــۆکـــراوەی ئ ــام ــارێ ــک کــە “بنیاتی
برومەند” ب ــاوی کــردووەتــەوە ،لە مــاوەی چل
ســاڵ دەس ــەاڵت ــدارەت ــی ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمییدا
ژمـــارەی ئ ــی ــع ــدامک ـراوان ل ــە ئ ــێ ـران خ ــۆی ل ــە ٢٥
هەزار و ٤٠٠کەس دەدا .ئەم پرسیارە هەمیشە
بــــەڕۆژە ک ــە ڕوانــگــەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی بۆ
سزای ئێعدام چییە و بە سووربوونی لەسەر
بەردەوامیی ئێعدامەکان چ ئامانجێک دەپێکێ؟
ئایا مەبەستی کۆماری ئیسالمی ل ــەو سزایە
سەقامگیریی ئەمنیەت و بەربەرەکانی لەگەڵ
تاوان و تاوانکارییە کۆمەاڵیەتییەکانە لە واڵتدا؟
ئەگەر وایە ئێعدام چەندە کاریگەریی لەسەر
کەمبوونەوەی تاوان لە کۆمەڵگەی ئێ راندا داناوە؟
یاخود تەنیا مەبەستیان خوڵقاندنی کەشی ترس
و تۆقاندنە لە کۆمەڵگەدا؟
ئ ــەزم ــوون ــی پتر ل ــە چ ــوار دەی ــە حکوومەتی
کۆماری ئیسالمی جێی هیچ شک و گومانێکی
ن ــەه ــێ ــش ــت ــۆت ــەوە کــە ئ ــێ ــع ــدام وەک ئــەوپــەڕی
ت ــون ــدوت ــی ــژی ،یــەک ل ــە هـــەرە ئــامــراز و چەکە
کاریگەرەکانی دەستی ڕێژیم بووە بۆ کۆنتڕۆڵی
ک ــۆم ــەڵ ــگ ــە و ڕێ ــگ ــەگ ــرت ــن و نەهێشتنی هیچ
ناڕەزایەتییەک .پەرەسەندنی بەردەوامی تاوان لە
کۆمەڵگە و زۆربوونی زیاتر لە پازدە هیندەی
ژمارەی بەندک راوان (لە ماوەی هاتنە سەر کاری
کۆماری ئیسالمی هەتا ئێستا) پێمان دەڵێن کە
ئێعدام و توندوتیژی نەیتوانیوە گەرەنتیی نەزم
و یاسامەندی و ئەمنییەت لە کۆمەڵگەدا بکا،
دەمێنێتەوە ئ ــەوە کە کۆماری ئیسالمی کە لە
ب ــەردەوام ــی ــی ئێعدامدا بەشوێن ئامانجەکانی
خۆیدا دەگەڕێ.
ڕاب ــردووی بەکارهێنانی ئام رازی ئێعدام بە
مەبەستی سەرکوت و ئەوپەڕی زەبروزەنگی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی بە م ــێ ــژووی کۆماری
ئیسالمییەوە گرێ دراوە .یەکەمین پێشێ لکاری
زەق ــی مافەکانی م ــرۆڤ تەنیا چ ــوار ڕۆژ دوای
سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێ ران لە سەربانی
“م ــەدرەس ــەی ڕیفاه”ـی ت ــاران بە ئێعدامکردنی
کاربەدەستانی پێشووی ڕێژیمی پێشوو دەستی
پێ کرد ،دەسپێکی کوشتار و نەهێشتنی دژبەر
و نەیار کە لە کەشی شۆڕشگێریی ئەوکاتدا
کەم کەس ناڕەزایەتیی لە دژی دەربڕی .ڕەوتێک
کە بە ئێعدامی زیندانییانی سیاسی درێ ــژەی
پێدرا و کۆماری ئیسالمی بۆ تۆقاندنی کۆمەڵگە
تەناف و دارەکانی ئێعدامی کێشایە شەقامەکان
و بەرچاوی خەڵک؛ کە ئەم ڕەوتە ئێستاش هەر
درێژەی هەیە.
ئێعدام قورسترین سزایە کە گیانی کەسی
حوکم لەسەردراو دەستێنێ و لەدوای جێبەجی
ک ــردن ــی س ــزاک ــە ه ــی ــچ گـــەڕانـــەوەیـــەکـــی ت ــێ ــدا
نییە ،وات ــە ئەگەر دواتــر دەرکـــەوت کە کەسی
ئێعدامک راو ب ێتاوان ب ــووە ،کار لە کار ت ـرازاوە
و هیچ قەرەبوویەک ناتوانێ جێگەی ئەو گیان
ل ێئەستاندنە بگرێتەوە .کاریگەرنەبوونی سزای
ئێعدام لە پاراستنی نۆڕمەکانی کۆمەڵگەش
وایک ــردووە کە ئەم ج ــۆرە لە سزادانە ڕۆژ بە
ڕۆژ دژبەرانی زیاد ببن و لە قانوونی سزادانی
زۆرب ــەی واڵتانیش هەڵگیرێ ،ی ــان ئەگەر لە
چەند واڵتێکیش مابێ ب ــە دەگ ــم ــەن جێبەجێ
بکرێ .لە ئێستادا بەپێی هێندێک ئامار لە ١٩٥
واڵتی ئەندامی ڕێکخ راوی نەتەوە یەکگرتووەکان
لە  ١٥٣واڵتدا سزای ئێعدام هەڵگی راوە .لەبری
ئەوە و بۆ کەمکردنەوە یان نەهێشتنی تاوان لە
کۆمەڵگەدا ڕێکاری دیکە و سزای جێگرەوەی دی
لەبەرچاو گی راوە و دەرکەوتووە کە ئەم بڕیارە
شوێنی ئەرێنیی زۆر پتری لەسەر کۆمەڵگە
دانـــاوە .بــەاڵم ل ــە ک ــۆم ــاری ئیسالمیی ئ ــێ ـراندا
حیکایەت جۆرێکی دیکەیە.
لە ئێ رانی بندەستی کۆماری ئیسالمییدا ڕۆژ
نییە بەئاشک را لە سووچێکی ئەم واڵتە و نائاشک را
لە دەیان حەوشەی بەندیخانەکانی واڵتدا پەتی
ئێعدام هەڵنەخرێ ،ب ــەاڵم لەو سۆنگەیەوە نە
ئەمنییەت بۆ خەڵک بەدیاری هاتووە و نە بەها
و بایەخەکانی کۆمەڵگەشی پێ پارێزراو بووە،
ئیلال ئەوە نەبێ کە دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
بۆ ترساندنی کۆمەڵگە لە سەربزێویی سیاسی

و ناڕەزایەتیی گشتی کەلکی لێ وەرگرتووە.
لە ئێ رانی ژێر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی یدا
ســزای ئیعدام ل ــە قــانــووندا گونجێندراوە و
پاڵپشتیی ش ــرع ــی و ف ــت ــوای ئایەتوڵاڵکانی
شیعەی دەســـەاڵتـــداری ن ــی ــزام ــی ل ــە پشتە و
ت ــەن ــان ــەت ب ــەڕێ ــوەچ ــوون ــی س ــزای ئ ــێ ــع ــدام ڕێ
پــێــدراوە ک ــە ل ــەس ــەر ش ــەق ــام و ب ــەب ــەر چ ــاوی
خەڵکەوە جێبەجێ بکرێن .ئەوەش هەموو بۆ
ئ ــەوەی ــە کە بڵێن و پێشانی ب ــدەن ه ــەر کەس
و کاربەدەست و ڕەخنەگرێک بە دژی نیزامی
کۆماری ئیسالمی قسە بکا ،سزاکەی ئیعدامە.
لە دادگاکانی کۆماری ئیسالمی یدا دژبەران،
نەیاران و ڕەخنەگ ران بە تاوانی فەساد لەسەر
ع ــەرز و ش ــەڕ لەگەڵ خ ــودا (محاربە با خدا)
دادگ ــای ــی دەک ــرێ ــن .چونکە ڕێبەرانی کۆماری
ئیسالمی خۆیان پێ نوێنەری خوا لەسەر عەرزە
و دژای ــەت ــی لەگەڵ خۆیان و نیزامەکەیان لە
ڕیزی دژایەتی لەگەڵ خوا دادەنێن و بە حوکمی
ئ ــەوەی کە کەسی تاوانبارک راو ش ــەری لەگەڵ
خ ــوا ڕاگ ــەی ــان ــدوە ،دەب ــێ بە زیندوویی لەسەر
زەوی نەمێنێ و بۆ ئ ــەوەش حوکمی ئیعدامی
لەسەر بەرێوە دەچ ــێ .ئێعدامی ڕوحوڵال زەم،
ڕۆژنامەنووس و میدیاکار یەکێک لە تازەترین
نموونەکانە کە لە سۆنگەی دژایەت یکردنی
ڕێ ــژی ــم و ل ــەق ــاودان ــی جینایەت و گەندەڵیی
کاربەدەستان بە فێڵ و تەڵەکە لە داو خ را،
ڕفێندرا و لە دادگادا بە تاوانی “فەساد لەسەر
عەرز” مەحکووم بە ئێعدام ک را ،بەو واتایە لە
ڕوانگەی دەزگای دادی ڕێژیمەوە بێتوو کەسێک
ڕەخنە لە نیزامی بەڕێوەبەریی واڵت بگرێ ،دزی
و گەندەڵیی کاربەدەستان لەقاو بدا ،سیاسەتە
بیانییەکانی ح ــک ــووم ــەت بباتە ژێ ــر پرسیار
و ل ــەس ــەر دەرد و مــەرگ و نەهامەتییەکانی
کۆمەڵگە بنووسێ ،لەسەر عەرز فەسادی بەرپا
کردوە و سزاکەی مردنە!

ل ــە ب ــەرێ ــوەب ــردن ــی ئ ــەو ســزایــەشدا ق ــان ــوون و
نەریتەکانی پێوەندیدار بەو بابەتەش لەبەر
چاو ناگرێ ،بۆیە دەتوانین بڵێین ئەو شیوە
ئێعدامانەی ل ــە نیزامی ک ــۆم ــاری ئیسالمیی
ئــێــراندا ب ــەرێ ــوە دەچـــن ،خ ــۆی ــان ج ــۆرێ ــک لە
کوشتنی بەئانقەست یا شێوە تیرۆرکردنێکە
کە لەالیەن حکومەتەوە دەکرێن .بۆ نموونە لە
ماوەی تەمەنی کۆماری ئیسالمی یدا کەم نین
ئ ــەو جیابیر و دژب ــەران ــەی نیزام کە حوکمی
کوشتنیان لە الیەن ڕێبەری نیزامەوە دراوە و
ئەو حوکمەیان لەسەر جێ بەجێ ک ـراوە و لە
کارنامەی ئەو نیزامەدا وەک تێرۆری جیابی رانی
ن ــی ــزام ت ــۆم ــار کــــراوە .زۆر ج ــاران ــی ــش دەزگ ــا
ئەمنییەتییەکانی ڕێژیم هەوڵیان داوە کەسی
مەحکووم بە مەرگ بە شێوازی جۆراوجۆر لە
داو بخا و ،ئەگەر لە دەرەوەی ئێ رانە بیهێنێتەوە
و لە دادگایەکی ڕواڵەت یدا حوکمی کوشتنەکەی
بەسەردا بسەپێنێ کە ئەوە لەگەڵ تێرۆر هیچ
جیاوازییەکی نییە .چونکە ئەو کەسە پێشتر
ب ــڕی ــاری کوشتنەکەی دراوە و تەنیا دەزگ ــای
ئەمنییەتی رێژیم کاری کردووە بۆ ئەوەی ئەو
کەسە لە دەرەوی سنوورەکانی ئێ ران تێرۆر
نەکرێ ،بەلکوو پەلکێشی واڵتی بکەنەوە و لە
نێوخۆدا بکوژرێ و گیانی لێ بستێنن.
ئــەوەی دەس ــەاڵت ــداران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
هەتا ئیستا کردوویانە دەتوانی دوو ئامانجی لە
پشت بێ .ئامانجی یەکەم ئەوەیە کە دژبەرانی
خۆیان بە هەر شێوەیەک دەس ــت بدا لەسەر
ڕێگا ال دەبــن و دووهـــەم ئامانجیان ئەوەیە
کە دژبەرانی خۆیان لە نێوخۆی واڵت لە هەر
جیگایەکی جیهان بن ،چاوترسێن بکا؛ ئەمەش
کەشێکی خوڵقاندووە کە تیغی س ــەرک ــوت و
هەڕەشەی ناوەندە ئەمنیەتییەکان بە بەردەوامی
لەسەر ،سەر و ملی جیابی ران و ڕەخنەگ رانی
ڕێ ــژی ــم –ت ــەن ــان ــەت بنەماڵەکانیان -بمێنێ و

کۆماری ئیسالمی ئێ ران لە ماوەی چل ساڵی
ڕابردوو ا هەموو کات لە دوای واڵتی چین پلەی
دووهەمی لە جێبەجێ کردنی سزای ئیعدامدا
ب ــۆ خ ــۆی دەس ــت ــەب ــەر کــــردووە ،ب ــە لەبەرچاو
گرتنی ڕێــژەی حەشیمەتی ئێ ران و چینیش،
دەکـــرێ بڵێین پ ــل ــەی یەکەمی ل ــە ئێعدام لە
دنیادا هەیە .لەگەڵ ئــەوەشدا ماوەبەماوە لە
الی ــەن دام ــەزراوەک ــان ــی داکۆکیکاری مافەکانی
م ــرۆڤ بەڕێوەچوونی س ــزای ئێعدام لە ئی ران
مەحکوم ک راوە و بە بەردەوامی لەگەڵ دژایەتیی
کۆمەڵگەی جیهانییش ڕووبەڕوو بۆتەوە و لەو
سۆنگەیەوە ڕاگەیەندراو و بڕیارنامەی لە دژی
دەرک راوە؛ بەاڵم دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
وازیان لە سزای ئیعدام ن ەهێناوە و ب ێگوێدان
بەو ناڕەزایەتی و مەحکوومکردنانە لە سەر
جێبەج ێکردنی سزای ئێعدام هەروا پێداگرن،
چونکە هەروەک باسمان کرد سزای ئێعدام بۆ
دەس ــەاڵت ــداران ــی کۆماری ئیسالمی ئام رازێکی
گرینگە ب ــۆ نەهیشتن و ح ــەزف ــی فیزیکیی
جیابی رانی خۆیان و خوڵقاندن و سەپاندنی
کەشی ترس و تۆقاندن لە کۆمەڵگەدا.
ن ــی ــزام ــی ک ــۆم ــاری ئ ــی ــس ــام ــی بــۆ ڕاگ ــرت ــن ــی
هێژمونیی خۆی بە سەر گەاڵنی ئێ راندا نەک
هەر دەس تبەرداری سزای ئێعدام نابێ ،بەڵکوو

هەست پی بکرێ.
ه ــەت ــا بـــاس لــە ئ ــێ ــع ــدام دەکـــــرێ ،ک ــۆم ــاری
ئیسالمی ب ــی ــان ــووی بەشێک ل ــە ئێعدامەکان
بۆ “م ــاف”ی خەڵک دەگەڕێنێتەوە .کوشتنەوە
(قصاص) کە بەپێی نۆڕمە دینییەکان بە مافی
خوێنگ ران دادەنرێ ،یەک لەو مافانە کە کۆماری
ئیسالمیی ئێ ران بۆ خەڵکی بە ڕوا! دەزان ــێ و
ه ــەم ــوو هەوڵێک دەدا بـــۆوەی ئ ــەو م ــاف ــە! بۆ
خەڵکەکەی دەستەبەر ب ــێ .ب ــەاڵم گاڵتەی بە
هەموو مافە سیاسی و مەدەنییەکانی دیکەی
خەڵک دێ ،وەک مافە نەتەوایەتییەکان ،مافە
کۆمەاڵیەتییەکان ،م ــاف ــی ئ ــازادی ــی دەرب ــڕی ــن،
ئازادیی هەڵبژاردن و . ...
ئ ــەزم ــوون ــی ک ــۆم ــەڵ ــە م ــرۆی ــی ــەک ــان پێشانی
داوە کە نالێکی و ناتەباییە کۆمەاڵیەتییەکان
دیــاردەیــەکــی زەوی ــن ــی ــن و چ ــارەس ــەرک ــردن ــی ــان
لە گ ــرەوی پ ــەروەردە و دانانی قانوونە؛ بەاڵم
دەسەاڵتە دیکتاتۆر و توتالیتێرەکان بە پەنا
ب ــردن ــە ئ ــام ـرازەک ــان ــی توندوتیژی –ئێعدام بۆ
نموونە -لە هەوڵی سەپاندن و هێشتنەوەی
ئی رادە و دەسەاڵتی دژیگەلیی خۆیانن و بەس.
***

پەروەندەیەکی خوێناویی
هێشتا دانەخراو
دوای کــوژرانــی قاسم سلیمانی و بڕیاری
تــۆڵــەکــردنــەی ،ســپــای پــاســدارانــی کــۆمــاری
ئیسالمی دوو مــووشــەکــی بــە فــڕۆکــەیــەکــی
ئوکراینییەوە نا کە لە فرۆکەخانەی نێودەوڵەتیی
«ئیمام خومەینی»ی تارانەوە بەرەو کییەڤ لە
هەڵفریندا بوو .ئەم جینایەتەی کۆماری ئیسالمی
ئامانج زیبایی
کووژرانی  ١٧٦کەسی لێکەوتەوە .دوای سێ
ڕۆژ حاشا و ڕەتکردنەوەی ڕەسمی ،دواجار
بەهۆی بوونی بەڵگەی ڕوون و سەلماو ،لەوپەڕی ڕووهەڵمداڵدراویدا
کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی دانیان بە تاوانەکەیان دانا و سووچی
ئەو کارەشیان خستە ئەستۆی یەک کەس کە گوایە هەڵەی کردووە
و لە پتەی دەرچووە .دوای ئەوەش بەڵێنیان دا هەموو هاوکارییەکی
الیەنە پێوەندیدارەکان بۆ ڕوونبوونەوەی ڕاستییەکان بکەن ،کەچی
دوای ساڵێک ئەو پەروەندەیە هێشتا دانەخراوە.
ئەگەرچی لە سەرەتادا بەرپرسی ڕێکخراوی فرۆکەوانیی ئێران
ڕایگەیاند کە سندووقە ڕەشی فرۆکەکە ساڵمەتە ،بەاڵم سەرەڕای
زۆر گوشار و کاردانەوەی واڵتانی پێوەندیدار بەو ڕووداوە ،هەر
جارەی بە بیانوویەک خۆیان لە ڕادەستکردنی ئەم سندووقە ڕەشەی
نهێنییەکانی ئەم ڕووداوەی تێدا تۆمار کراوە ،بوارد .سەرەتا بیانوو
ئەوە بوو کە ئامریکا یا فەڕانسە دەبێ ئامێری ئانالیز و خوێندنەوەی
سندووقە ڕەشــی فرۆکەکە بدەنە ئێران ،دواتــر گوترا کە سندوقە
ڕەشەی فڕۆکەکە بەهۆی زەبری ڕووداوەکــە بەشی زۆری لە کار
کەوتووە و سپا خەریکی چاککردنەوەیەتی ،کەچی دواجار و پاش
ئەوەی ویالدیمێر زێلنسکی ،سەرۆککۆماری ئۆکراین و ،وەزیری
گواستنەوەی کانادا مــارک گارنۆ و ســەرۆک وەزیــرانــی کانادا و
هەروەها وەزیری دەرەوەی سوید هەڕەشەی بردنی دۆسیەکەیان
بۆ دادگای نێودەوڵەتیی الهە دەکرد ،لەژێر گوشارەکانی نێودەوڵەتی
دوای نیزیک بە شەش مانگ کۆماری ئیسالمیی ئێران سندووقەکەی
ڕادەستی واڵتی ئۆکراین کرد و لــەوێڕا نێردرا بۆ فەڕانسە .پاش
چەند ڕۆژیش تیمێکی بیست کەسیی فەڕەنسی و نوێنەری واڵتانی
تێوەگالو لەم ڕووداوە بە سەرکەوتووییەوە توانییان فایلە دەنگیەکانی
نێو کابینی فرۆکەوانەکان کە  ١٩چرکە بوو ،دانلۆد بکەن .لەم ١٩
چــرکــەیــەی دیــالــۆگــی نــێــوان فــرۆکــەوانــەکــە و بــورجــی کــۆنــتــرۆڵدا
دەردەکــەوێ کە کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی پێش تێکشکانی
فرۆکەکە ئــاگــاداری ڕووداوەک ــە بــوون و سێ ڕۆژ دواتــر بەناچار
دانیان بە ڕاستییەکانیان داناوە .لە ڕاستیدا فایلە دەنگییەکانی نێو
سندووقە ڕەشەکە بە جۆرێکی دی ڕووی ڕەشی سپای پاسدارانی بۆ
کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خستەڕوو.
بەپێی بەندی  ١٣کۆنڤانسیۆنی شیکاگۆ ،ڕاپۆرتی کۆتایی ڕووداوێکی
ئاسمانی بەمجۆرە دەبــێ کە لە مــاوەی ساڵێک داوی ڕووداوەکــە
کەیسەکە دەنێردرێتە ڕێکخراوی نێودەوڵەتیی فرۆکەوانی و ١٨ی
بەفرانباری ئەم مانگە کۆتا ڕۆژی ئەم کاتەیە بۆ ناردنی ڕاپۆرتەکە
لەالیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە .ڕێژیمی ئێران بە پێداگری لەسەر
هەڵەی ئینسانیی کەسێک بەتەما بوو خۆی لە بەرپرسیارەتیی ئەم
ڕووداوە بدزێتەوە ،بەاڵم کاربەدەستانی ڕێژیم و بەرپرسانی سەر
بە سپای پاسداران لەبیریان چووبوو کە شایەتێکی ئەم ڕووداوە-
سندووقە ڕەشە_ ماوە کە پەردە لە سەر هەموو چەواشەکاریەکانیان
ال دەدا.
خاڵێکی گرینگ لەسەر ئەم ڕووداوە ئەوەیە کە ئەگەر قووربانییەکانی
کەسانی بیانی نەبان و هاوواڵتیی ئێران بان ،زۆر بە ئاسانی ئەم
جینایەتەیان پەردەپۆش دەکرد ،هەر چۆن چەند ڕۆژ پێشتر لە کاتی
ناشتنی تاوانبار و تیرۆریست قاسمی سولێمانیدا نێزیک بە  ٥٠کەس
لەژێر القی بەناو تازیەبارانی سولێمانیدا مردن و بەرپرسیارەتیش
نەکەوتە ئەستۆی هیچ کەسێک .وەک چۆن پێشتریش زۆر هەڵەی
نیزامیی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی ڕووداوی سامناکی
لێ کەوتبۆوە و تەنیا لە هەواڵەکاندا باس کرابوو .دیارە لە کار و
عەمەلیاتی سەربازیدا هەڵەی ئینسانییش ڕوو دەدا ،بەاڵم نائاسایی
ئەوەیە دەوڵەتێک دوای ڕووداوێکی لەو چەشنە بیەوێ ڕاستییەکان
بشێوێنێ و درۆ لەگەڵ خەڵکی خۆی و کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی بکا و
هەوڵ دیزەبەدەرخۆنەکردنی کارەساتێک بدا.
لە ئێستادا کۆماری ئیسالمی ئێران لەو سۆنگەیەوە بەرەوڕووی
کۆمەڵێک کێشەی جیدی بــۆتــەوە :یەکەم ئــەوی دەبــێ وەاڵمــدەری
هەموو پرسیارەکانی پێوەندیدار بەو ڕووداوە بێ ،کە بەمەش نیاز
و مەبەستە چەپەڵەکانی ئاشکرا دەبن ،یەک لەوان چۆن لە کاتێکی
وادا کە هێرشی مووشەکیی کردۆتە سەر واڵتێکی تر -هێرش بۆ
سەر بنکەی ئاسمانیی عەینولئەسەدی ئەمریکییەکان لە عێڕاق -و
ئەگەری هەڵگیرسانی شەڕ لە ئارادایە ،ئاسمانی ئەم واڵتە ئاوەاڵیە
بۆ هاتوچۆی فرۆکە سڤیلەکان!؟ یان خود بەرپرسانی ئەم ڕێژیمە کە
هەر لە یەکەم ساتەکانەوە ئاگاداری ئەم ڕووداوە بوون ،چۆن و بە چ
مەبەستێک ڕاستییەکانیان شاردەوە؟ وەرگرتنی ڕەزامەندیی بنەماڵەی
قوربانییان و ئەوەش کە ئاخۆ بە بژاردن و قەرەبووکردنەوە دەکرێ
ئەو پەروەندەیە دابخرێ ،یەکێکی دیکە لە کێشەکانی بەردەم کۆماری
ئیسالمییە .چونکی ڕێژیم دەبێ بڕی ١٥٠هەزار دۆالر بدا بە بنەماڵەی
هەر قوربانییەکی ئەم ڕووداوە و جگە لەمە کۆماری ئیسالمی دەبێ
فرۆکەیەکی بۆیینگی  ٧٧٣بۆ واڵتی ئۆکراین بکڕێتەوە کە سەرجەم
مەزەندە دەکرێ ئەم قەرەبووە خۆی لە  ٢٥٠میلیۆن دۆالر بدا .بۆیە
هەر لە ئێستاوە کێشە و ناکۆکی لە نێوان بیمەی ناوەندی و دەوڵەت
دەستی پێ کردوە و بیمەی ناوەندی ڕەتی دەکاتەوە کە بەرپرسایەتیی
ئەم قەرەبوویە بگرێتە ئەستۆ.
ڕووداوی فــڕۆکــە ئۆکڕاینییەکە ســـەرەڕای زیــان و کارەساتە
مرۆییەکەی بــەاڵم دەری خست کە کۆمەڵگەی جیهانی لەگەڵ چ
ڕێژیمێک بەرەوڕویە ،ڕێژیمێک کە دەروەستی کۆنڤانسێۆنێک و هیچ
پڕەنسێپێکی مرۆیی و جیهانگر نییە و هەتا لە دەسەاڵتیشدا مابێ،
کارەساتی زیاتری لێ چاوەڕوان دەکرێ.
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ستاتوی ئێران دوای گەمارۆکانی ئەمریکا و
گوشارە نێودەوڵەتییەکان

بەرایی
مــێــژووی گ ــەم ــارۆک ــان ــی ئ ــەم ــری ــک ــا بۆ
سەر ئێ ران ،دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی ١٣٥٧
و قەی رانی هەڵکوتانە سەر باڵوێزخانەی
ئەمریکا لە تاران و بەدی لگرتنی دیپلۆماتە
ئەمریکاییەکان .پ ــاش ئ ــەوەی ئەمریکا
ب ــڕی ــاری دا گ ــەم ــارۆ بخاتە س ــەر ئێ ران،
دەســـت ب ــە س ــەر  ١٢م ــی ــل ــی ــارد دۆالر لە
داراییەکانی ئەو واڵتە لە ئەمریکا دابگرێ
و ،پاش هەڵگیرسانی شەڕی نێوان ئێ ران
و عێ راق ،ئێ ران بڕیاری دا لەگەڵ ئەمریکا
ســەودا بکا و دیلەکان ب ــەردا .ل ــەو کاتە
بەمالوە ئەمریکاییەکان بۆیان دەرکەوت کە
دەسەاڵتدارانی ئێ ران بەپێی لۆجیکی سود
و زیان ( )cost-benefitبیر دەکەنەوە.
لــە ڕوان ــگ ــەی ((ن ــێ ــف ــی ــو و هــێــویــت))ەوە،
ئەمریکا بەو زەینییەتەوە گەمارۆکانی ئەم
دواییانەی خستۆتە سەر ئێ ران و ئامانج
ل ــەو گەمارۆیانە ،گوشار خستنە سەر
ئێ رانە بۆ کۆتای یهێنان بە پشتیوانیکردن
لە تێرۆریزم ،پێشێ لکردنی مافی مرۆڤ و،
پەرەپێدانی پڕۆگ رامە ئەتۆمییەکە.
ل ــە دوو دەیـــەی ڕابـــــردوودا پ ــڕۆگ ـرام ــە
ئ ــەت ــۆم ــی ــی ــەک ــەی ئ ــێ ـران (بـــەو پ ــێ ــی ــەی کە
تەناهیی ناوچەیی و نێونەتەوەیی دەخاتە
ژێ ــر مەترسییەوە) نیگەرانییەکی زۆری
لە ئاستی نێودەوڵەت یدا ل ێکەوتۆتەوە و
هەر ئەوەش بۆتە هۆی سەپاندنی گەمارۆ
واڵتە زلهێزەکان بە سەر ئەو واڵتەدا .ئەو
گەمارۆیانەش کاریگەریی زۆریان لەسەر
ئابووریی ئێ ران و بە دیاریک راویی لەسەر
هەناردەکردنی نەوتی ئ ــەو واڵت ــە دان ــاوە.
بۆ نموونە ،بەشی نەوت لە کۆی ڕێژەی
هەناردەکردنی ئێ ران لە ساڵی ١٣٩٤دا،
بۆ  ٪٣٦دابەزیوە هەروەها داهاتی نەوتی
ئ ــێ ـران ل ــەژێ ــر س ــای ــەی گ ــەم ــارۆک ــاندا ،لە
١١٣میلیارد دۆالرەوە لە ساڵی  ،١٣٩٠بۆ ٢٧
میلیارد دۆاڵر لە  ١٣٩٤دابەزی.
هـــــانـــــس .جـــــی م ــۆری ــگ ــێ ــن ــت ــا وەک
بـــیـــردۆزێـــکـــی ڕی ــال ــی ــس ــت ،دەڵــــــێ ک ــە
دەوڵــــەتــــمــــەدار بـــۆ بــەرەوپــێــشبــردنــی
بەرژەوەندییە نەتەوەییەکان سێ ئام رازی
ل ــەب ــەردەس ـ ـتدای ــە :ل ــوج ــی ــک ،ب ــەرت ــی ــل و
هـــەڕەشـــە .هـــەر وەک بــاس ــی ل ــێ ــوەک ـرا،
یەکێک لە هاندرەکانی ئەمریکا و واڵتانی
ڕۆژئاوایی بۆ خستنە سەری گەماڕۆکان
ل ــەس ــەر ئــێــران ،چـــــاوەڕوان ک ــردن ــی ئ ــەو
خاڵەیە کە ئێ ران بە شێوەیەکی لۆجیک ی
م ــام ــەڵ ــە بکا و وەاڵم داتــــەوە .ئ ــام ـرازی
دووهــەم کە بەرتیلە ،ڕۆڵێکی بەرچاوی
ل ــە ب ــەرەوپ ــێ ـشب ــردن و جێبەج ێکردنی
س ــی ــاس ــەت ــی ن ــاوچ ــەی ــی و ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی
ئێ ران و کەل کوەرگرتن لە “دیپلۆماسی
چـێـ ـ�کب ـ�ووک”(  (�checkbook Diploma
 )cyبــووە .ئ ــەو نموونەیە بەتایبەت بۆ
کڕینەوەی دەنگی الیەنە سیاسییەکان
لە واڵتانی ناوچە و سڕینەوەی کەسانی
سەر بە ئۆپۆزیسیۆن (تیرۆری سەرکردە
س ــی ــاس ــی ــی ــەک ــان لــە دەرەوەی ئ ــێ ــران ،و
کڕینەوە و بێدەن گکردنی الیەنێک) کەڵکی
لێ وەرگی راوە .خاڵی سێهەم ،هەڕەشە کە
لەو وتارەدا تیشکی زیاتری دەخرێتە سەر.
دەرچوون ی ئەمریکا لە ڕێکەوتن ی
ئ ــەت ــۆم ــی و هەڵوێست ی یەکیەتی
ئورووپا
٨ی مەی  ٢٠١٨و دوای ئەوەیکە ت ڕامپ،
ه ــەر لــە ک ــات ــی دەس ــب ــەک ــارب ــوون ــی وەک
ســــەرۆک ک ــۆم ــاری ئ ــەم ــری ــک ــا ،ڕەخ ــن ــەی
توندی لە ڕێککەوتنی ئەتۆمیی ()JCPOA
لەگەل ئێ ران گرتبوو ،دەرچوونی واڵتەکەی
ل ــەو ڕێککەوتنە ڕاگەیاند .پێشێ لکردنی
“ڕوح “ی ( )Spiritڕێکەوتنەکە لە ڕێگای
درێـــژدان ب ــە ک ــارک ــردن ل ــە دژی ئەمریکا
لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست ،بەردەوام یدان
بـــە ت ــاق ــی ــک ــردن ــەوە مــووشــەکــیــیــەکــان،
بــــەردەوامبــــوون ل ــە پ ــش ــت ــی ــوان ـیک ــردن لە
گرووپە تێرۆریستەکانی وەکوو حیزبۆاڵی
ل ــوب ــن ــان و چ ــەن ــد خ ــاڵ ــێ ــک ــی تـــر ،وەکـــوو
هۆکاری دەرچوونی ئەمریکا لە ()JCPOA
ڕاگ ــەی ــەن ــدران .باش دەرچ ــوون ــی ئەمریکا،
مایک پومپئیۆ ،پێشنیاری گرتنەبەری

سیاسەتی گێزەر و گۆپاڵ (carrot and
)stickی لە دژی ئێ ران کرد.

لەبەرامبەردا و پاش دەرچوونی ئەمریکا
لە بەردجام ( ،)JCPOAئەو واڵتە هەوڵی
داوە کە لە ڕێگای کڕووزانەوە و الاڵنەوە
و خۆ بە ب ێتاوان پێشاندان ،بەرپەرچی
ئ ــەو ب ــڕی ــارەی ئ ــەم ــری ــک ــا بـــداتـــەوە .ه ــەر
لــەو پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەدا ،یەکیەتیی ئ ــورووپ ــا
گەاڵلەیەکی لەژێر ناوی ئینستەکس بۆ
ب ــەردەوامب ــوون لە بازرگان یکردن لەگەل
ئێ ران ئامادە کردبوو .ئەوە لە کاتێ کدا کە
لە ساڵی ١٣٩٦دا ٪٢٥ ،ڕێژەی هەناردەکردنی
ئێ ران بەڕێی یەکیەتیی ئورووپا دەک را.
ئ ــەو گ ــەاڵڵ ــەی یەکیەتیی ئ ــورووپ ــا بە
کۆمەڵێک هۆکار شکستی هێنا:
 -١بڕیار وابوو کە ئەو گەاڵڵەیە زۆرتر
یارمەتییە مرۆڤدۆستانەکان لەخۆ بگرێ،
ل ــە ک ــات ــێ ـکدا ک ــە ڕێـــژەی ب ــازرگ ــان ــی دوو
الی ــەن لە بــواری کش توکاڵ و بەرهەمە
دەرمانییەکان لە ساڵی ١٣٩٦دا تەنیا ٪١٥
کۆی بازرگانیی نێوانیانی پێک دێنا.
 -٢نەمانی هاوسەنگیی بازرگانی نێوان
دوو الیەن پاش گەڕانەوەی گەمارۆکانی
ئەمریکا.
 -٣ئەو گەاڵڵەیە نەیدەتوانی یارمەتیدەر
بێ بۆ گەڕاندنەوەی داهاتی نەوتی ئێ ران.
 -٤ئینستەکس ن ــەی ــدەت ــوان ــی ڕیسکی
ب ــازرگ ــان ـیک ــردن و ه ــاوردەک ــردن ــی نەوتی
ئێ ران کەم بکاتەوە.
بەو پێیە ،دەتوانین بڵێین کە هەوڵەکانی
یەکیەتیی ئورووپا سەرکەوتوو نەبووە.
لەالیەکی تر ،بەپێی ڕاپرسیەکی زانکۆیی
م ــێ ــری ــل ــەن ــد( )Marylandکــە لــە ئ ــێ ـران
ئ ــەن ــج ــام ــی داوە ،دەردەکــــــــەوێ ک ــە لە
ئاستی نێوخۆیی شدا ،پشتیوانیی گشتی
لە  ،JCPOAبەپێی ئ ــەو ئیستداللە کە
سوودەکانی ئەم ڕێکەوتنە نەگەڕاوەتەوە
بۆ ئابووری ئێ ران ،دابەزیوە.

هەڕەشە ناوچەییەکان ی ئێران
گــەمــارۆکــانــی ن ــێ ــوان س ــااڵن ــی ١٣٩٠
ت ــا  ١٣٩٤ن ــەب ــوو ب ــە ب ــەرب ــەس ــت ل ــە پێش
پڕۆگ رامە ئەتۆمییەکەی ئێ ران .ئەگەرچی
گ ــەم ــارۆک ــان ــی ســەر پ ــڕۆگ ـرام ــە ه ــاژەک ــی
(مووشەکی)ـییەکانی ئێ ران کە لەالیەن
ئەمریکا و ئ ــورووپ ــاوە خ ـرای ــە ســەری،
تەنانەت  JCPOAبەردەوام بوون ،بەاڵم
هەروەک لە هێرشەکانی بۆ سەر بنکەی
دەف ــت ــەری سیاسیی حیزبی دێموک راتی
کوردستان لە خاکی ع ــێ ـراقدا و ،هێرش
بۆ سەر ژێرخانی نەوتی عەرەبستان و
هەروەها هێرشی تۆڵەسەندنەوەی (هەر
چ ــەن ــد ئ ــێ ـران پێشووتر ئەمریکای لەو
هێرشە ئ ــاگ ــادار کــردبــۆەوە) ئ ــێ ـران پاش
کوژرانی قاسم سلیمانی دەرکەوت ،ئێ ران
توانیویەتی قیاس و ئاڵۆزیی تواناییە
هاژەکییەکانی بەرێتە سەر.
ئ ــەوەن ــدەی دەگەڕێتەوە س ــەر نفووزی
ناوچەیی ئێ ران وێدەچێ دان ــان ،الدان ،و
دووب ــارە دان ــان ــەوەی گەمارۆ بەهێزەکان
ک ــاری ــگ ــەری ــی ک ــەم ــی لــەســەر ڕەفــتــاری
ناوچەیی ئ ــێ ـران دان ــاب ــێ .ئ ــێ ـران لەنێوان
ساڵەکانی  ١٣٩٤-١٣٩٠واتە لەو کاتەدا کە
گەماڕۆکان کاریگەرییەکی یەکجار زۆر
خ راپی لەسەر ئابووریی ئەو واڵتە دانابوو،

دەستێوردانێکی پڕ تێچووی لە سووریا،
عێ راق ،و یەمەندا دەکرد .ئێ ران تەنانەت
دوای هەڵگرتنی گەمارۆکان لە ساڵی ١٣٩٥
و پ ــاش دووبـــارە سەپاندنی گەمارۆکان
لە الی ــان ئەمریکاوە ،ه ــەر بەشێک بووە
ل ــە ملمالنێ ناوچەییەکان .بەرپرسانی
ئ ــەم ــری ــک ــی پ ــێ ــی ــان وایـــە ک ــە گ ــەم ــارۆک ــان
کاریگەرییان لەسەر حیزبواڵی لوبنان
داناوە (کەمکردنەوەی ئەندامەکانیان ،داوای
یارمەتی و ه ــت ــد ،)...هەروەها بۆتە هۆی
کەمکردنەوەی ژم ــارەی ئەو چەکدارانەی
کە لە س ــووری ــە بۆ ئی ران ش ــەڕ دەک ــەن.
شایانی باسە الدانی گەمارۆکان بوو بە
ه ــۆی ب ــەرزب ــوون ــەوەی بودجەی دیفاعیی
ئێ ران بە ڕێژەی  ٪٤٠لە نێوان ساڵەکانی
.١٣٩٧ -١٣٩٥
هەڕەشەکان ی ئێران بۆ سەر تەناهیی
وزە لە ناوچەی کەنداو
ک ــارب ــەدەس ــت ــان ــی ئـــێـــران ب ــەت ــای ــب ــەت
فەرماندەکانی سپای تێرۆریستی پاسداران
چەندین جار ڕایانگەیاندووە کە لە ئەگەری
ڕێگەنەدان بە هەنارەکردنی نەوتی ئێ ران،
ئــــەوان ن ــاه ــێ ــڵ ــن نــەوتــی ئ ــەوان ــی تریش
بفڕۆشرێ .پاش ئەو هەڕەشانە ،کۆمەڵێک
هێرش ک راوەتە سەر کەرتی هەناردەکردنی
وزە لە ناوچەی کەنداو .هێرش بۆ سەر
کێڵگە نەوتییەکانی عەرەبستان سعوودی
ل ــە بەعقیق و خ ــورەی ــس ،دی ــارت ــری ــن و
بەهێزتیرین ئەو هێرشانە بوون کە بوو
ب ــە هــۆی بــەرزبــوونــەوەی ب ــەه ــای ن ــەوت
بۆ  ٨٠دۆاڵر بۆ بۆشکەیەک و هەروەها
دابەزینی  ٪٥کۆبەرهەمی ڕۆژانەی نەوتی
جیهان .تەقاندنەوەی مین لەبن کەشتییە
ئیماراتی و نۆڕوێژییەکانیش بەشێکی تر
بوون لەو هێرشانەی کە هەناردەکردنی
نەوتیان لە ن ــاوچ ــەی ک ــەن ــداو بە ئامانج
گرتووە .ئەگەرچی لە کەیسی هێرش بۆ
س ــەر کێڵگەکانی س ــع ــوودی ،ئەمریکا و

هاوپەیمانانی کاردانەوەیەکی وایان بۆ ئەو
هێرشانەی ئێ ران نەبوو ،ب ــەاڵم بەگشتی
ه ــەوڵ ــدان بۆ داخستنی گــەرووی هورمز
ی ــان ه ــێ ــرشک ــردن ب ــۆ س ــەر هاوپەیمانە
نــاوچــەیــیــەکــانــی ئــەمــریــکــا ،وێ ــدەچ ــێ
تێچوویەکی زۆری بۆ ئێ ران هەبێ .بە
لەبەرچاوگرتنی ئەو بژاردانەی کە ئێ ران
بە کەل کوەرگرتن لە پ ڕاکسییەکانی بۆ
زەربـــە ل ــێ ــدان ل ــە بەره ەمهێنانی نەوتی
ئ ــەوان ــی ت ــر ه ــەی ــەت ــی ،ئ ــەگ ــەری ڕوودان ــی
کردەوەی ناڕاستەوخۆ لەالیەن ئێ رانەوە بۆ
پەکخستنی هەناردەکردنی نەوت زۆرترە.
لە درێــژەی ئ ــەو ک ــاران ــەدا وەک واڵتیک
بۆ گەمارۆکانی ڕۆژاوا ،ئێ ران بــەردەوام
هەڕەشەی داخستنی گ ــەرووی هورمزی
کــــردووە .ج ــێ ئ ــام ــاژەی ــە ئ ــەو ڕێـــڕەوە کە
پاناییەکەی دەگاتە  ٥٢کیلۆمەتر ،یەکێک
لە گرینگترین ڕێڕەوەکانی هەناردەکردنی
نەوت و گازی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە .بە
واتایەکی ت ــر ،ڕۆژان ــە  ١٦تا  ١٧میلیۆن
ب ــۆش ــک ــە نــەوتــی خـــاو ،کــە دەک ــات ــە ٪٢٠
مەسرەفی ڕۆژانەی جیهان ،لەو ڕێرەوەوە
دەگوازڕێتەوە.
هەر بۆیە ،یەکێک لەو نیگەرانییانەی کە
هەبووە ،ئەوە بووە کە نەکا ئێ ران هەوڵی
داخستنی گــەرووی هورمز ب ــدا کە ٪٣٣

نەوتی هەناردەک راو لە ڕیێ دەریاییەوە،
لەو گەرویەوە تێپەڕ دەبێ .بۆیەش ،هەر
جۆرە خەڵەلێک لە گواستنەوەی نەوت لەو
خاڵە ،دەبێتە هۆی وەستاندنی  ٪٨٠ڕێژەی
هەناردەی واڵتانی کەنداو ،بەرزبوونەوەی
ت ــێ ــچ ــووی کەشتی ڕانی ،ب ــەرزب ــوون ــەوەی
بەهای نەوت و ،ئەوەی کە ئەو بڕە نەوتە
بەخێ رایی جێگرەوەی بۆ ن ــادۆزرێ ــت ــەوە.
ب ــەگ ــش ــت ــی ،گرینگیی ئ ــەو ن ــاوچ ــەی ــە لە
ڕووی جیۆئیکۆنۆمی و جیۆست ڕاتیژییەوە
وای ک ــردووە کە سیاسەتی ئەمریکا لە
ئیدارەی تڕۆمەنەوە بەمالوە ،ڕێگریکردن
بێت لەوەیکە یەک واڵت بتوانێ بەتەنیایی
دەس ــت بەسەر سەرچاوەکانی وزە لەو
ناوچەیە دابگرێ .دیارە یەکێک لە واڵتانی
ئەو ناوچەیە ،بۆ وابەستەی کەمی ئەمریکا
بە نەوتی ئەو ناوچەیە دەگەڕێتەوە .بۆ
نموونە لە ساڵی  ،١٣٩٤ئەمریکا تەنیا ٪١٤
نەوتی خۆی لە عەرەبستان ٪٥ ،لە عێ راق،
و  ٪٢لە کۆوەیتەوە دابین دەکرد.
لە وەاڵمی گەماڕۆ نێونەتەوەییەکان و
کەمپەینی “گوشاری هەرە زۆر”ی ئەمریکا
بۆسەر ئێ ران بوو بەهۆی بڕینی داهاتی
نەوتی ئ ــەو ڕێژیمە ،ئێ ران ب ــەم شێوەیە
وەاڵمی داوەتەوە:
هێرش بۆسەر تان کێڕەکان:
ل ــە وەاڵم ــی هەنگاوەکانی ئەمریکا لە
کەمپەینی گوشاری ه ــەرە زۆر لە دژی
ئێ ران ،ئەو واڵتە هەوڵی پێشاندانی توانایی
خۆی بۆ زەبرلێدان لە بازرگانی جیهانی
و ب ــەرژەوەن ــدی ــی ــەک ــان ــی دی ــک ــەی ئەمریکا
داوه و هەروەها بوو به هۆی زێدەبوونی
نیگەرانییەکان ب ــە نیسبەت چاالکییە
ئەتۆمییەکانی .ئامانج لەو کارەش ناچار
کردنی ئەکتەرە نێونەتەوەییەکانە ،ئەوانەی
کــە بــەســتــراونــەتــەوە بــە داب ــی ـنک ــردن ــی
سەقامگیریی ن ــەوت بۆ گوشار خستنە
س ــەر ئ ــی ــدارەی ت ڕامپ بۆ ک ــەمک ــردن ــەوەی

گوشاری گەمارۆکان لەسەر ئێ ران.
ل ــەو پێوەندییەدا ،ل ــە ١٢ی م ــەی ٢٠١٩
چ ــوار پاپۆڕ کە لە کەنارەکانی ئیماڕات
لــە ک ــەن ــداوی عــومــان وەس ــت ــاب ــوون ،لە
ســابــۆتــاژێــکدا ( )sabotageبــە مین
هێرشیان ک رایە سەر .شارەزایان پێیان وایە
کە چاندنی مینەکان لە س ــەرووی هێڵی
ئاوی کەشتییەکان ،ئاماژەیەکە بۆ ئەوەی
کە نیەت لەو کردەوەیە ،نەک نقۆمکردنی
کەشتییەکان بەڵکوو پێشاندانی الوازیی
الیەنی بەرامبەر بووە کە ئەوەش هێزێکی
نفووزی زۆرتر دەبەخشێتە ئێ ران.
هێرش کردنە سەر کێڵگە نەوتییەکان ی
عەڕەبستان ی سعوودی
ل ــە مانگی خ ــەرم ــان ــان ــی  ،١٣٩٨ئێ ران
ب ــە ک ــەل ـکوەرگ ــرت ــن ل ــە هـــاژەک و درۆن،
هێرشێکی ب ــەرب ــاوی ک ــردە س ــەر کێڵگە
ن ــەوت ــی ــی ــەک ــان ــی بەعقیق و خ ــوس ــەی ــر لە
عەڕەبستانی س ــع ــوودی و ب ــوو بەهۆی
لەکار کەوتنی  ٪٥٠توانایی بەرهەمهێنانی
ئەو واڵتە.
بە بڕینی  ٪٥نەوتی بەردەستی جیهان،
بازاری جیهانی وزە تووشی شۆک و پاشان
بەرزبوونەوەی بەهای نەوت بەشێوەیەکی
ب ــەرچ ــاو ب ــوو .ئــەو هێرشە نمایشێکی

نەوید قادری

بەرچاوی توانا سەربازییەکانی ئێ رانی
لە دژی ڕەوتێکی ناوچەیی گرینگ بوو
کە پۆتانسێلیی لێکەوتەنەوەی شەڕێکی
گەورەی لە ئاستی ناوچەکەدا هەبوو.
خستنە خوارەوەی دڕۆنە ئەمریکییەکە
ڕێ ــک ــەوت ــی ٣٠ی جـــۆزەردانـــی ،١٣٩٨
ئ ــێ ــران ل ــە ڕێ ــگ ــای ه ــاژەک ــێ ــک ــی “زەوی
بــە ئ ــاس ــم ــان” دڕۆن ــێ ــک ــی ئ ــەم ــری ــک ــی ــی لە
ج ــۆری ( )RQ4Global Hawkکە بایی
١٣٠میلیۆن دۆاڵرە ،خستە خ ــوارەوە .دوای
ئ ــەو هێرشە ئەمریکییەکان ڕایانگەیاند
کە ئە درۆنە لە کاتێ کدا کە لەسەر “ئاوە
نێونەتەوییەکاندا” لە فڕی ندا بووە ک راوەتە
ئامانج و لەسەر ئەو ئەساسه ،باسی تۆڵە
سەندنەوەیان دەک ــرد ،ئەگەرچی هێرشی
تۆڵەخوازانەی ئەمریکا لە دوایین ساتدا
بە هۆکاری نادیار هەڵوەشایەوە.
دەسگرتن بەسەر تان کێڕەکاندا
لە ڕێکەوتی ٢٨ی پووشپەڕی ،١٣٩٨
ئ ــێ ـران (ســوپــای پـــاســـداران) ل ــە ک ــەن ــداو
دەستی بەسەر کەشتییەکی نەوتهەڵگر
داگ ــرت کە ئ ــااڵی بریتانیای لەسەر بوو.
ئەو کەشتییە بریتانیا بە ن ــاوی Stena
 ،Imperoلە ئاوەکانی عومان لە ڕێڕەوی
هۆرمۆز و لەالیەن سوپای پاسدارانەوە
ڕاگ ــی ـرا و پاشان گــوازرایــەوە بۆ بەندەر
عەباس .لەوێش بە بیانووی پێشێ لکردنی
ی ــاس ــاک ــان ــی پ ــەی ــوەس ــت بــە ه ــات ــوچ ــۆ لە
ت
گەرووی هۆرمۆز ،لەالیان ئێ رانەوە دەس 
ک ـرا بە لێکۆڵینەوە ل ــەو ب ــارەی ــەوە .دوات ــر
ئەندامێکی ش ــووڕای نیگهبان ڕاشکاوانە
ڕایگەیاند کە ئەو کارەی ئێ ران لە تۆڵەی
دەسبەسەرداگرتنی کەشتییەکی ئێ رانی
ب ــوو ک ــە ن ــەوت ــی ئێ رانی ب ــەرەو سووریە
دەگواستەوە و لە جەبەلتاریق و لەالیەن
ه ــێ ــزی دەریــایــی ش ــاه ــان ــەی بریتانیاوە
دەستی بەسەر داگی رابوو.
ئەنجام
هەروەک لەو وتارەدا بە کورتی باسی لێ
ک را ،پاش دەرچوونی ئەمریکا لە JCPOA
و ب ــەڕێ ــوەب ــەردن ــی کەمپەینی “گ ــوش ــاری
ه ــەرە زۆر” ب ــۆ ســەر ئ ــێ ـران ک ــە بــوو بە
م ــای ــەی کــورتبــوونــەوەی دەس ــت ــی ئێ ران
لە زۆر ب ــواردا لە ئاستی ناوچەکە و لە
دەس تچوونی داهاتی نەوت بەشێوەیەکی
بەرچاو ،ئێ رانیش ،هەروەک چەندین جار
ئــەو ه ــەڕەش ــەی ــەی دووبــــارە کــردبــۆەوە،
ه ــەوڵ ــی داوە لەڕێگای بەئامانجگرتنی
تەناهیی هەناردەکردنی وزەوە لە ناوچەی
کـــەنـــداو هــێــرش ب ــۆ ســــەر ک ــەش ــت ــی و
دامودەزگا نەوتییەکانی واڵتانی ناوچەکە،
پەیامێکی ڕاستەوخۆ ئاڕاستەی واڵتانی
بەرهەمهێنەر و هاوردەکار و ،ناڕاستەوخۆ
ئاڕاستەی ئەمریکا بکا .وێدەچێ ئامانج
ل ـ ــەو کــــــارەش ،گ ــوش ــاره ــێ ــن ــان ب ــێ ــت بۆ
واڵتانی ناوچە و هەروەها هاوردەکاری
وزە ت ــاک ــوو ئـــەوان گ ــوش ــار ب ــۆ ئەمریکا
بێنن کە لە گوشارەکانی بۆ سەر ئێ ران
کەم بکاتەوە و چاوێک بە گەمارۆکاندا
بخشێنێتەوە .لەو بەینەشدا ئێ ران زۆر
بە هەستیاری ج ــوواڵوەت ــەوە ،بەو پێیەی
کــە هـــــەروەک شـــارەزایـــانـــی ســەربــازی
ئاماژەی پێی دەک ــەن ،هێڵە سوورەکەی،
وات ــە کوشتنی ئەمریکاییەکانی ،پێشێل
نەکردووە و نەیویستووە خۆی تووشی
ڕووبـــەڕووبـــوونـــەوەیـــەکـــی س ــەرب ــازی ــی
ڕاستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا بکا.
***
* سەرچاوەکان لە ئەرشیڤ ی ڕۆژنامەدا
پــارێــزراون و لەگەڵ ب ــاوب ــوون ــەوەی لە
سایت ی ‘‘کوردستان و کورد’’دا دادەن رێ.
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کۆمەڵگە و بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان

شاڕۆخ حەسەنزادە

تــێــرمــی بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان
بــەهــۆی ج ــۆراوج ــۆری ــی بــزووتــنــەوەکــان
جیاوازە و بە ئاسانی ناتوانرێ سنوورێک
بۆ جیاکردنەوەی دەرکەوتە پێوەندیدارەکان
بــدۆزێــتــەوە .ئــەم ئاڵۆزییانە بــوونــە هۆی
ئەوەی کەڵک لە تێگەیشتنی دیکە لە جیاتی
بــزووتــنــەوەی کۆمەاڵیەتی وەبگیرێ و لە
ئاکامدا جوواڵنەوەی جڤاکی بە بابەتەکانی
دی ــک ــەوەی وەک گــــۆڕان و شـــۆڕش لێک
درانەوە ،یان لە بابەتە تایبەتییەکانی دیکەی
وەک ئــاکــاری کــۆمــەڵ کــورت کــراوەتــەوە.
لــە تێگەیشتن و پێناسە نەریتییەکانی
پێوەندیدار بە بــزووتــنــەوەی کۆمەاڵیەتی
دەتوانین ئاماژە بە ئاکاری گشتی ،کاری
گشتی ،ڕەخــنــەی کۆمەاڵیەتی ،جیاوازیی
کــۆمــەاڵیــەتــی ،بــەرەنــگــاری کۆمەاڵیەتی و
هەڵوێست وەرگرتنی ڕاستەوخۆ بکەین .لە
ڕاستیدا ئەم تێگەیشتنانە تەنیا بەشێک لە
فامی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی پێک دێنێ و
ئاماژە بە پێناسەی سەربەخۆی ئەو ناکەن.
لە کۆتاییەکانی دەیەی  ١٩٦٠ئادگاری نوێی
کــرداری کۆمەاڵیەتی-سیاسی پەیدا بوون
و ڕێکخەری گشتگیرترین بزووتنەوەکانی
دوای  ١٩٣٠بوون .کاراکتێری ئەم جیاوازییە
زۆرتر الوان و ژنان و کەمەنەتەوەکان بوون،
کە ناکرێ ڕەفتاری ئــەوان لەسەر بنەمای
کەلێنە سیاسی-کۆمەاڵیەتییە سیاسییەکان
لێکبدرێتەوە .لە ئاکامدا بابەتی بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان وەک دەستوری کاری ئەو
کەسانەی لێ هات کە هاوبیری ئەم بوارە
بوون ،یان بەشێوەیەکی چاالک لەم بەشەدا
توێژینەوەیان کــردووە .لە ئەنجامدا ساڵی
 ١٩٧٠ژمارەیەکی زۆر بیرۆکەی نوێ لەم
بوارەدا وێنا کران.
بەپێی پۆلێنبەندییەک ئــەم تیۆرییانە بە
سەر دوو گرووپی ،ئەمریکایی و ئورووپایی
دابەش کران .تەوفیر لە نەریتی بیرکردنەوەی
ئەمریکایی و ئورووپایی و جیاوازیی ئەو
بــزووتــنــەوانــە لــەم دوو قــوڕنــە (قــاڕە)یــە
سەریانهەڵداوە و بەستێنسازی ئەم جۆرە
ڕێکخستنەیە .بە ڕوانینێکی خێرا ،لێڕوانینە
ئەمریکاییەکان لــە بـــارەی بــزووتــنــەوەی
کــۆمــەاڵیــەتــی زیــاتــر لــەژێــر کــاریــگــەریــی
سوننەتی کارکردندان ،لەکاتێکدا کە تیۆرییە
ئــورووپــایــیــەکــان زیــاتــر بــە تێڕوانینێکی
نــیــومــارکــســیــســتــی دەرکـــەوتـــەکـــان ڕاڤ ــە
دەکەن .ئەم بابەتە بە ڕێژەیەک لە ڕاستییە
کۆمەاڵیەتییەکانەوە ســەرچــاوەی گرتبوو،
چوونکە لە ئەمریکا ئەو ڕێکخراوانەی لە
ئاکامی ناڕەزایەتییەکانەوە درووست بوون،
خێرا بــەرەو کــارخــوازی دەچــن و زۆرتــر
وەک گــرووپــی خ ــاوەن بــەرژەوەنــدی ڕێ
کەوتن ،بەاڵم لە بەرامبەردا لە ئورووپا ئەم
بزووتنەوانە زیاتر دژی سیستەم بوون و
زۆربەی تایبەتمەندییەکانی خۆیان ،لەوانە
جەختکردنەوەیان لەسەر ئیدۆلۆژی لە
چەپەکان وەرگرتبوو)١(.
جــیــاکــاری تیۆرییە نوێیەکانی بــواری
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان لەسەر بنەمای
شوێنی جوگرافی لە ئێستادا کەمتر باوە
و ناتوانێ بە شێوەیەکی تــەواو سەرجەم
تــیــۆریــیــەکــان بــگــرێــتــەوە .بــەتــایــبــەت ئــەو
تێڕوانینە ئاڵۆزانەی کە ناکرێ بە سانایی لە
یەکێک لەو دوو بەشەدا جێ بکرێنەوە.
هــــەاڵواردن لــەســەر بنەمای “کالسیک”
و “نــــوێ” مــۆدێــلــی دیــکــە لــە ڕێکخستنی
تــیــۆریــی بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکانە.
ژمارەیەک خاوەن ڕا لە بواری بزووتنەوە
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــانــەوە ،بــە جــیــاکــاری ئەم
پێواژۆیانە بۆ کالسیک و نوێ لەسەر بنەمای
قۆناغی مێژوویی تیۆرییەکان ڕێکدەخەن.
ل ــەم ڕێــکــخــســتــنــەدا ،ئ ــەو تــیــۆریــیــانــەی کە
پێوەندییان بە سااڵنی بەر لە  ١٩٦٠هەیە
کالسیکن و ئەوانەی دوای ئەمساڵەش بە
نوێ دەخەمڵێندرێن .بنەمای ئەم ڕێکخستنە

لەسەر نوێبوون پێداگری دەکا (بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییە نوێیەکان) و بۆ پێناسەکردنی
ئــەم جــۆرە جوواڵنەوانە بەکار دێ کە لە
١٩٦٠ەوە لە بواری کۆمەاڵیەتیدا گرینگییان
پــــێدراوە .لــە ئاکامی دەرکــەوتــنــی لەپڕ و
بەرفرەوانی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان،
شەپۆلێکی نوێی تیۆرییەکان دەرکــەوتــن.
زۆربـ ــەی ئــەم تیۆرییانە پــێــیــانوابــوو کە
ئــەم بــزووتــنــەوە نوێیانە بــە پێچەوانەی
کالسیکەکان لــە هەلومەرجی کۆمەڵگەی
مــەدەنــی و دێــمــوکــراس ـیدا گــــووراون .لە
ئــالــیــیــەکـیتــر ئــەنــدامــانــی ســەرەکــیــی ئــەم
بزووتنەوانە تەنیا کرێکاران و تەردکراوانی
کۆمەڵگە نەبوون ،بەڵکوو ژنان ،خوێندکاران
و الوان ڕۆڵیان لەم جۆرە بزووتنەوانەدا
هەبووە.
تــیــۆری بــزووتــنــە کۆمەاڵیەتییەکان لە
چوارچێوەی چوار تێڕوانین شرۆڤە دەکرێ:
 )١تێڕوانینی ئاکاری بەکۆمەڵ (کالسیک)
ک ــۆم ــەڵ ــە ت ــی ــۆری ــی دەرووننــــاســــانــــە،
ڕەوشتمەندانە و ڕایەڵکەی کۆمەڵگە لەم
دەســتــەیــەدا جــێ دەگــــرن .دەگـــەڵ بوونی
ئـــەو جــیــاوازیــیــانــەی کــە لــە ڕێــزبــەنــدیــی
تێگەیشتنەکان و قاڵبی تیۆریی ئــەم سێ
دەروازەیــە هەیە ،خاڵی هاوبەشی ئەم سێ
تیۆرییە تایبەتمەندی هەستیاریی کــردارە
و کۆمەڵگە وەک کۆمەڵێک تاک وێنا دەکا.

سەرکەوتنی ڕەوشتمەندانە بەسەر زانستی
کۆمەاڵیەتیی ئەمریکا دەرفەتێکی گونجاوی
بۆ خستنەڕووی تیۆرییەکانی دەروونناسی
ئامادە کرد .هەتا ئەو جێگای کە خوڵقێنەرانی
تیۆری کە کاریگەریی بەرهەمی کارکردنیان
لەسەر بوو لە ڕاڤەی جوواڵنەوەکان پەڕژانە
سەر “ڕەوشت -ئاکار” وەک تێگەیشتنێکی
سەرەکی و بنچینەیی .تیۆرییەکانی پێوەندیدار
بە کۆمەڵگەش دەگەڵ ئەوەیکە زیاتر پشتیان
بە الیەنی کۆمەاڵیەتیی ئورووپا دەبەست،
لــە هــەمــان کـــاتدا تایبەتمەندیی تاکیان
لەبەرچاو دەگرت .بەگشتی لە کۆمەڵگەشدا
سەرنجیان دەدا ســەر هەستی غەوارەیی
و نیگەرانی و ســەرکــوتکــردن ،هەروەها
بێبەشبوونی ڕێــژەیــی و ،جەخت لەسەر
ڕەوشی دەروونیی تاکەکان دەکاتەوە.
 )٢تێڕوانینی ڕێکخراوەیی
ئــەو کۆمەڵە تیۆرییانەی لــەژێــر نــاوی
(ئــامــادەیــی ســـەرچـــاوەکـــان)ن ،بێجگە لە
تیۆرییەکانی (خوڵقاندنی دەرفەتی سیاسی)
و “قۆناغەکانی ڕەخنە” لێرەدا دەبینرێنەوە.
لە ڕوانــگــەی ئــەم تێڕوانینەوە بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان شێوازی ناسراوی کاری
سیاسین ،بە شێوازێکی دیکە ئەو الیەنانەی
ڕۆڵیان هەیە بە شێوەیەکی ئاوەزمەندانە
چاالکی دەکــەن و هەوڵی بەدەستهێنانی
بەرژەوەندییەکانیان دەدەن .ڕێکخراوەکان
ڕۆڵی سەرەکی لە ئامادەکردنی سەرچاوەی
پێویست بۆ کاری بەکۆمەڵ دەگێڕن ،چوونکە
بــزووتــنــەوەکــان بــە بەشێک لــە پــرۆســەی

سیاسیی ئاسایی هەژمار دەکرێن ،جیا لە
پــێــداگــریــی لــەســەر چــوارچــێــوەی سیاسی
تیۆرییەکان ،دوو خاڵی هاوبەشی دیکەشیان
هەیە:
یەک :چاالکیی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
بە ناتەکوزمەند نازانن.
دوو :بــەشــدارانــی ئــەم جــوواڵنــەوانــە بە
بێئاوەز ناناسن.
 )٣تێڕوانینی کۆمەڵگەی مەدەنی
بەپێچەوانەی بــاوەڕی لیبرالیستییەکانی
پــێــشــوو بـــیـــروهـــزریـــان بـــۆ بــیــرۆکــەی
نیومارکسیستی دەگــەڕێــتــەوە ،چوونکە
ئــافــرێــنــەرانــی ئـــەم تــیــۆریــیــە ک ــە لــێــرەدا
ڕێکخراون (تۆرین ،هابێرماس و ملووچی)
لەسەر الیەنی شۆڕشگێڕیی بزووتنەوەکان
پێ دادەگرن و بەپێچەوانەی دەرهاویشتەی
تیۆرییە کالسیکی و ڕێــکــخــراوەیــیــەکــان،
ئامانجی بزووتنەوەی جڤاکی بە کاریگەری
خستنەسەر پــڕۆســەی سیاسی دانــانــێــن،
بــەڵــکــوو تــێــکــدانــی ســـنـــووری شــێــوازی
کۆمەاڵیەتی و ئاڵۆزکردنی دەکەنە ئامانج.
بەپێچەوانەی تێڕوانینی ڕێکخراوەیی کە
سەرنج دەدات ــە عەقاڵنییەتی ئــامــرازی ،لە
ڕوانــیــنــی کۆمەڵگەی سڤیلمەنددا جەخت
لەسەر عەقالنییەتی پێوەندی دەکەنەوە و
لەسەر ئــەم بنەمایە هەرچییەک لە بیری
تێڕوانینی ڕێکخراوەیی الیەنی ئامرازی هەیە

(ئایدۆلۆژی ،ناسنامەی بەکۆمەڵ ،جۆری
پێوەندییەکان ،ڕێکخستن و.)...
ب ــاب ــەت ــی س ــەرەکـــی ــی ئــــەم تــێــڕوانــیــنــە
دۆزیـــــنـــــەوەی ســــەرچــــاوەی ســەرەکــیــی
کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانە کــە بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان لەسەری هەڵدەچنرێن.
بەشیوەیەکی گشتی ئەم ڕوانینە لە ڕیزی
کــۆمــەڵــگــەی ســڤــی ـلدان و جــەخــت لەسەر
تــایــبــەتــمــەنــدیــی کــۆمــەاڵیــەتــی بــزووتــنــەوە
جــڤــاکــیــیــەکــان دەکــــەنــــەوە و گــریــنــگــیــی
پێواژۆیەکان لە بەستێنی جیاواز لە چاالکی
سیاسیدا هەڵدەسەنگێنن .بــە واتایەکی
دیکە ،بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان هەوڵی
گۆڕینی دەسەاڵتی سیاسی نادەن ،بەڵکوو
پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان و جڤاکی سڤیل
وەک ئامانجی کارەکانی خۆیان دادەنێن.
هەرچەند دەکرێ هەندێک الیەنی سیاسییش
بــەخــۆوە بگرێ یــان لــە ئــامــرازی سیاسی
کەڵک وەربــگــرن بــەاڵم ئامانجی سەرەکی
بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان گـــۆڕان لە
کــۆمــەڵــگــەی م ــەدەنـ ـیدای ــە .بــە بــۆچــوونــی
هــابــرمــاس ،بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان
کەڵک لە ژینگەی جیهان (جڤاکی مەدەنی)
وەردەگرن نەک مەنتقی سیستەم (کۆمەڵگەی
سیاسی).
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییە نوێباوەکان
ئاڵۆزییە ئابووری و کۆمەاڵیەتییەکان کە
دوای شەڕی جیهانیی دووهەم لە ئورووپا
ســەریــان ه ــەڵدا ،دەرخـــەری ئــەو ڕاستییە
بوون کە ملمالنێی کار و سەرمایە ،تەوەر

و بایەخی خۆیان لەدەست داوە .زۆربەی
خەڵکی کۆمەڵگە ئورووپاییەکان توانییان
بگەنە خوێندنی بەرز و لەم نێوەدا ژنان ڕۆڵی
بەرچاویان هەبووە .ڕایەڵکە زانیارییەکان و
پێوەندییەکان ڕۆڵی تازەیان هێنا ئاراوە و
سەرمایە لە چوارچێوەی بازاڕە ناوچەیی و
نەتەوەییەکان تێپەڕی و دەگەڵ سەرهەڵدانی
ســەنــدیــکــا مــەزنــە ئــابــوریــیــەکــان هــەوڵــی
دروستکردنی بواری نوێیان دا .بزووتنەوە
کۆنەکان لە چوارچێوەی ڕێکخراوە کرێکاری
یان جوتیاری لەسەر بنەمای پێوەندی بە
حکومەتەکانەوە پێناسە کراون .بەم ڕوانینە
حکومەت و دامــەزراوەکــان وەک نەیاری
سەرەکی دەناسرێن .ئەم بزووتنەوانە کە
وەک شتێکی داینامیکیی بەرهەمهاتووی
کۆمەڵگەی مەدەنی باسیان کراوە ،بەرگری
لە بەرژەوەندیی گرووپە تایبەتییەکانیان لە
ئەستۆیە.
ئ ــاالن تــۆریــن کۆمەڵناسی فەرانسەیی
ســێ بــنــەمــای بــۆ هــەبــوونــی بــزووتــنــەوە
کۆمەاڵتییەکان داناوە:
 -١بنەمای ناسنامە (شوناس) :پێویستە
بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ناسنامەیەکی
دیــاریــکــرای هــەبــێ (لــە چ کەسانێک پێک
هاتووە ،بەردەنگەکانی کێن و بەرگریکاری
کام بەرژەوەندییە؟)
 -٢بنەمای دژایــەتــی :بــزووتــنــەوەی
کۆمەاڵیەتی بەردەوام دژی جۆرێک لەمپەڕ

یان هێزێک دەوەستێتەوە و بەردەوام هەوڵی
شکستدانی دوژمنانی هەیە و بێ بوونی
بنەمای دژایەتی ،بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی
ناتوانێ بوونی هەبێ .زۆربــەی بزووتنەوە
کــۆمــەاڵیــەتــیــیــەکــان بــــــەردەوام دژی ئــەم
ڕەوشەن کە تێیدان و ئامانجەکانی خۆیان
هاوتەریب دەگەڵ بارودۆخەکە نابینن.
 -٣بنەمای گشتگیری :بزووتنەوەیەکی
جڤاکی بە ناوی بایەخی زۆر دەگەڵ ئایدیای
مەزن ،فەلسەفە یان ئایدیای ئۆلی دەست پێ
دەکا و چاالکییەکانی لە بیر و بڕوایەکەوە
شەقڵ دەگرێ ،کە هەوڵی بەرفرەوانبوون
و پێشکەوتن دەدا .ئــەم هــۆکــارانــە دەبنە
هۆی چاالکیی بزووتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی
لەوانەیە بە شێوەی بەرژەوەندیی نەتەوەیی
و ئــازادیــی مرۆڤایەتی ،ئاسایش و مافی
مــــرۆڤ ،ســەالمــەتــیــی گشتی و خواستی
خواوەند بێت ،ئەمانە ئەو تایبەتمەندییانەن
کە ئاالن تۆرین بە بنەمای گشتگیری ناویان
دەبا.
ئەم بنەمایەش وەک بنەمای ناسنامە و
دژایــەتــی بــۆ ناسینی زات و الیەنگیریی
پێواژۆیەکی کۆمەاڵیەتی دەگــەڵ گۆڕانی
بنەمای گشتگیریدایە.
پێناسەی بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان بریتین لە
ڕێکخراوێکی بەتەواو تۆکمە و دیاریکراو،
کە بە مەبەستی داکــۆکــی یــان پەرەپێدان
یان دەستڕاگەیشتن بە ئامانجێکی تایبەت
ئەندامانی ڕێک دەخا .ئەوەی کە بەشێوەیەکی

بنەڕەتی بزووتنەوەی کۆمەاڵیەتی دیاری
دەکا ،داواکاربوون و بانگەشەکەر بوونیەتی
کە هەوڵی ناساندن و سەرخستنی ئایدیا
قازانج و بایەخەکان دەدا .لەم پێناوەشدا
بــەردەوام هەوڵی زیاترکردنی ئەندامان و
تێکۆشان بۆ ڕاکێشانی سەرنجی جەماوەر،
هـــەروەهـــا بـــژاردەکـــانـــی کــۆمــەڵــگــەدایــە.
ئــامــانــجــی بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان
جــۆربــەجــۆرن ،لــە گــۆڕیــن یــان ڕووخــانــی
سیستەمەکان هەتا قەدەغەی ئێعدام ،یان
چەکە ئەتۆمییەکان و بەفەرمی ناسینی مافە
یاسایی و سیاسییەکانی ژنــان و ئەتنیکە
جۆراوجۆرەکان ،ژینگە و . ...ئەو کەرەسانەی
کە لە بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکاندا کەڵکیان
لێ وەردەگیرێ جیاوازن ،بەجۆرێک کە لە
پڕۆپاگەندەی سادە بگرە هەتا توندوتیژی
لــەخــۆ دەگــــرن .بــەهــەرحــاڵ بـــــەدووور لە
ئامانجەکان و کەرەسە بەکارهاتووەکان،
پێواژۆ کۆمەاڵیەتییەکان هەمووکات وەک
بنەمایەکی هزری نوێ پێناسەی بۆ دەکرێ.
نــیــل ســمــێــڵــســێــر( )Neil Smelserو
بــەتــایــبــەتــی “ئــالــیــن تــۆریــن” کۆمەڵناسی
هاوچەرخی فەرانسەیی خوێندنەوەیەکی
وردی ــان بۆ بــزووتــنــەوە کۆمەاڵیەتییەکان
ک ــردووە .تۆرین لە خوێندنەوەی خــۆیدا
بۆ ڕاڤەکردنی کــردەوەکــان و بزووتنەوە
کۆمەاڵیەتییەکان هەروەها پێکهێنانی ئەوان،
بۆچوونێکی نوێ بە زاراوەیەکی باس دەکا،
کە ناوی ڕاڤەی “ئاکسیونالیستی” بۆ داناوە،
ئەم زاراوەیــە (ئاکسیۆناسیون) بە ڕوانینی
کۆمەڵناسانە باس لە گۆرانکارییە مەزنەکانی
نێو کۆمەڵگە دەکــا ،تێرمی ئاکسیونالیزم
قۆناغی چاالکی ،ناڕەزایەتی و میتینگەکان
تێدەپەڕێنێ و وەک کاراکتێر یان ئەکتەرە
کۆمەاڵیەتییە چاالکەکان دەست بە گۆرانی
مـــەزن دەکــــا ،ئ ــەم جــوواڵنــەوەیــە جــیــا لە
بــزووتــنــەوەی چینایەتی دەتــوانــێ گشتگیر
بێ و تەنانەت لەسەر پرسی جوواڵنەوەی
ناسیۆنالیستیش کــاریــگــەریــی دەبـــێ .ئەم
ڕاڤ ــەی ــە پــشــت ئــەســتــوورە بــە نــاســیــن و
چۆنیەتیی سەرهەڵدانی بایەخ و هۆکارەکان
و هــەروەهــا چۆنیەتیی کــاریــگــەریــیــان لە
پێکهاتنی کــردەوەی جڤاکیی کۆمەڵگەکان.
تــۆریــن بــە هێنائارای ئــەم زاراوەیــــە ،ئەم
بابەتەش بیردەخاتەوە کە ئەو هــەوڵ نادا
بەربەرەکانی دەگەڵ ڕێبازە هاوشێوەکاندا
بکا و نایهەوێ کە ڕاڤــەی ئاکسیۆنالیستی
خــــــۆی لــــە بــــەرامــــبــــەر لـــێـــکـــدانـــەوەی
کارکردگەرایانە و پێکهاتەگەرایی دابنێ،
چوونکە شێوازی خوێندنەوەی هەرکام لەم
ڕێبازانە جیاوازە .ئەگەر ل ە �Functional
( ismکارکردگەرایی)و structuralism
(پێکهاتەگەرایی) ،زانیاریی پێوەندیدار بە
بەها ئاراییەکان خوێندنەوەیان بۆ دەکرێ،
ئاکسیۆنالیست بــە چــاوگــە و بــنــەڕەت و
سەرچاوەی ئەم بەهایانەوە سەرقاڵە .بەم
پێیە تۆرین لە ڕاڤەی ئاکسیۆنالیستیدا بۆ
بزووتنەوە کۆمەاڵیەتییەکان ،گرنگییەکی
بەرچاو و تایبەت دادەنــێ بەشێوەیەک کە
ئــەم بزووتنەوانە وەک پێگەیەک تێدەگا،
کــە دەبــنــە هــۆی ئــافــرانــدن و پــاســاودانــی
بایەخە نوێیەکان و بەم پێیە بزووتنەوەکان
لــە لــێــکــدانــەوەی ک ــارک ــردی مــێــژوویــی و
گۆرانکاریی کۆمەاڵیەتیدا بابەتی سەرەکی
و نــاوەنــدی ئــەم خوێندنەوانە پێک دێــن و
لە بــنــەڕەتدا لــەم بزووتنەوانە و بەهۆی
ئەم جوواڵنەوەیە کە ئەکتەرانی داهێنەر،
کردەوەی خۆیان ڕێک دەخەن و بە گۆڕین
و خستنە ژێــر بــانــدۆڕی ڕەوتــی مێژووی
کۆمەڵگەی خۆیان هەوڵ دەدەن)٢(.
***
 )١ئاشنا بوون بە ئالێن تۆرین (کۆمەڵێک
نووسەر) دەزگای ئایدیا ،چاپخانەی کارۆ،
سلێمانی
 )٢گی روشە (تغییرات اجتماعی) منصور
وثوقی انتشارات نی تهران صص ١٢٩،١٣٥
چاپ نوزدهم
***
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خەڵکی ئێران و دوژمنی
قەستەسەریان

ڕاپۆرت( :کوردستان)

لە کاتێکدا خەڵکی ئێران هــەژاری و گرانی بڕستی لێ بڕیون،
باڵوبوونەوەی هەندێ هەواڵ و لێدوانی کاربەدەستان هیندەی دیکە
دەرد و خەمی سەر دڵی خەڵک زیاتر دەکەن.
لە تازەترین لێدواندا محەممەدڕەزا نەقدی ،جێگری ڕاوێژکاری
سپای پاسداران ئاشكرای کردوە کە ڕێژیمی کۆماری ئیسالمی لە ٣
ساڵی ڕابردوودا ١٧میلیارد دۆالری بۆ بەرژەوەندییەکانی لە میلیشیا
چەکدارەکانی لە ناوچەدا ،خەرج کردووە.
نەقدی هاوکات دانــی بــەوە دانــاوە کە لە نێوخۆی واڵت دەنگی
ناڕەزایەتی بە دەستێوەردانەکانی ئێران لە واڵتانی ناوچە و ئەو
خەرجکردنانەی ڕێژیم هەیە ،بەاڵم بەرهەڵستیان دەبێتەوە و دەڵێ:
“ئەوانەی دەڵێن بۆچی هاوکاریی خەڵکی سووریە و عێراق دەکرێ،
دەبێ بزانن کە بارودۆخی سووریە و عێراق لە هەموو بوارێکەوە خراپە
و ئێمەی موسوڵمان دەبێ دەستی موسوڵمانەکان بگرین ،هەڵبەت ئەوە
بێجگە لەوەی ئەم خەرجکردنانە بەشێکی بۆ دابینکردنی ئەمنیەتی
واڵتی ئێرانیشە ”.نابراو نەیگوت ئەدی تاوانی خەڵکی موسوڵمانی
ئێران چییە کە دەبێ لەنێو زبڵ و زاڵدا بەدوای خواردندا بگەڕێن ،یان
لەبەر نەبوونی داودەرمان و پێڕاگەیشتنی پزیشکی بە ئازارەوە بمرن؟
بەرپرسانی سپای پــاســدارانــی ڕێــژیــم دەی ــان ساڵە بــە بڕیاری
ڕاستەوخۆی خامنەیی ،سەروەت و سامانی ئێران و خەڵکی هەژاری
ئەو واڵتە بۆ دامەزرانی کرێگرتەی سیاسی و پێکهێنانی میلیشیا و
گرووپە تێرۆریستییەکان دەکەن بۆوەی شەڕی نیابەتیی بۆ بکەن و
پارێزەری بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی بن.
ئەو قسانەی پاسدار نەقدی لە حاڵێکدا دەکرێن کە بەپێی ئامار و
داتاکان لە سەتا ٥٨ی خەڵکی ئێران ،بۆ زیندوومانەوە هەوڵ دەدەن،
نەک بۆ ژیان.
بەرپرسی کومیتەی شــوڕای کار بە ئاماژە بە گرانبوونی نرخی
پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیان لە ئێراندا ڕایگەیاندوە زیاتر لە ٤٩
میلیۆن کەس لە ئێران کە بنەماڵەی کرێکارەکانن و بەشێکی زۆر لەوان
بێکاریشن ،هەموو هەوڵیان تەنیا و تەنیا زیندوومانەوەیە .لە الیەکی
دیکەوە فەرامەرز تەوفیقی ،بەرپرسی شوڕای کار ،ڕۆژی چوارشەممە
١٠ی بەفرانبار ڕایگەیاند کە بوونی خانوویەکی بچووک و ماشێنێکی
پراید بۆ خەڵک بۆیە ئاواتی هەرە گەورەیان .ئەو دەپرسێ لە کاتێکدا
هێڵی هەژاری لە  ٨میلیۆن تمەن بەرەوژوور چووە ،کرێکارەکان چۆن
و بە چ شێوەیەک لەم گرانییەدا و بە مانگانەی  ٣میلیۆن تمەنی بتوانن
بژین.
هەر لەو پێوەندییدا مووسا شەهبازی ،سکرتێری گشتیی ناوەندی
توێژینەوەی ئابووریی مەجلیسی ئێران دانی بەوە داناوە کە زۆرن
ئەو بنەمااڵنەی لە سۆنگەی گەندەڵیی بەرپرسان و ناکارامەیی دەزگای
بەڕیوەبەریی واڵتەوە تەنانەت ناتوانن ژەمە خواردنێکیش بۆ خۆیان
دابین بکەن .ناوبراو دەڵێ بەپێی ئەو لیکۆڵینەوانەی کردوویانە زۆربەی
زۆری خەڵکی ئێران بەهۆی ئابووریی داڕماو ،بێکاری و گرانی ناتوانن
نەک لە مانگدا بەڵکوو لە ساڵێکیشدا کیلۆیەک گۆشت بکڕن و ئەو
کەمایسییەی سفرەی خواردنیان بە هێلکە پڕ دەکەنەوە .ناوبراو دەڵێ
سەرباری ئەوە نرخی هێلکەش بە بەراوەرد لە گەڵ ساڵی ڕابردوودا
پتر لە سەتا  ٨٠هەڵکشاوە.
لــەالیــەکــی دیــکــەوە ئەنیستیتۆی لێکۆڵینەوەی خـــۆراک و مــادە
خۆراکییەکان لە ئێران ڕایگەیاندووە کە زۆر لە بنەماڵەکان بەکارهێنانی
گۆشتی سوور و سپی ،هێلکە و شیرەمەنییان زۆر کەم کردووەتەوە،
یان تەنانەت لەسەر سفرەکانیان وەال نــاوە .بەپێی پێشبینییەکانی
مەجلیس ،لە نیوەی دووەمی ساڵی  ،٩٩نزیکەی  ٦٠میلیۆن کەس واتە
زیاتر لە دوو لەسەر سێی حەشیمەتی ئێران بۆ دابینکردنی خۆراک
دەبێ یارمەتی بدرێن.
ئەم بارودۆخە لە کوردستان نالەبارتر و دڵتەزێنترە .قەیرانە ئابووری
و کۆمەاڵیەتییەکان لە کوردستان بەهۆی پشتگوێخرانی ئابووری و
سیاسەتی بەئەمنیەتی کردنی لەالیەن ڕێژیمەوە زیاتر لە ناوچەکانی
دیکەی ئێرانن .بۆ وێنە لە سەرەتای ئەمساڵەوە تا ئێستا ژمارەی ئەو
کەسانەی بەهۆی سیاسەتی دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمی گیانیان
لە پێناو پارووە نانێک داناوە ،النیکەم  ١٧٤کەس بووە کە  67کەسیان
کوژراون و  ١٠٧کەسیش بریندار بوون.
بە پشتبەستن بە دوایین ئامارە باڵوکراوەکان لە سەر دۆخی
خراپی ئابووری و نرخی هەاڵوسان و بێکاری لە پارێزگاکانی ئێراندا،
پارێزگاکانی سنە و لوڕستان لە مەترسیدارترین بارودۆخدان.
بەپێی ڕاپۆرتە باڵوکراوەکانی “تجارت نیوز” ،لورستان بە نرخی
لە سەتا  ٥٣،٨بە نەدارترین و هەژارترین پارێزگا دیــاری کراوە
پارێزگاکانی سنە و چوارمەحاڵوبەختیاری هەریەک بە دوای یەکدا
بە نرخی لە سەتا  ٥١،٦و  ٤٨،٧لە ڕیزبەندی دووهەمدا و هەروەها
کرماشان لە پلەی چوارەم و ئیالم لە پلەی شەشەمدا جێیان گرتوە.
پاسدار نەقدی لە کاتێکدا باس لەوە دەکا کە لە  ٣ساڵی ڕابردوودا
١٧میلیارد دۆالریان خەرجی میلیشیاکانیان لە ناوچەدا کردوە کە دوای
چوار ساڵ لە ڕووداوی بوومەلەرزکەی کرماشان وێرانییەکان هەر
وەک خۆیان ماون و هاوکارییەکی ئەو خەڵکە زیاندیتووە نەکراوە کە
تا ئێستاش لە کانێکس و خێوەتدا دەژین.

سامانی خەڵکی ئێران
بۆ گیرفانی خەڵکانیدی
ل ــە چ ــەن ــد ڕۆژی ڕابـــــردوودا و ل ــەب ــەرەب ــەری
س ــاڵ ــوەگ ــەڕی ک ــوژران ــی قاسمی سولەیمانی،
فەرماندەی پێشووی هێزەکانی قودسی سپای
پاسداران ،چەند لێدوان و گرتە ویدیۆیەک لە
تەلەویزیۆن و ت ــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باڵو
ب ــوون ــەوە ک ــە تەخشانپەخشانی ب ــە هـــەزاران
میلیۆن دۆاڵر سەروەت و سامانی خەڵکی ئێ ران
ل ــەالی ــەن دەس ــەاڵت ــداران ــی ڕێژیمەوە پشت ڕاست
دەکەنەوە.
یــــەک لــــــەوان م ــەح ــم ــوود ئـــەلـــزەهـــار ،لە
دامــەزرێــنــەرانــی تاقمی ح ــەم ــاس و وەزیـــری
پێشووی ک ــاروب ــاری دەرەوەی فەلەستین لە
ئیدارەی ئەو بەشە لەو واڵتە بوو کە لە وتووێژ
ل ــەگ ــەل ت ــەل ــەوی ــزی ــۆن ــی “ئ ــەل ــع ــال ــەم”ی ســەر بە
کۆماری ئیسالمیی ئێ راندا دانی بەوە دانا کە
ساڵی  ٢٠٠٦لە چاوپێکەوتن لەگەڵ مەحموود
ئەحمەدینەژاددا داوای هاوکارییان لێی کردوە.
ق ــس ــەک ــان ــی ن ــاوب ــراو دەریدەخـــــا ک ــە ک ــۆم ــاری
ئیسالمی لەسەر سفرەی کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ ران
بە گشتی و چین و توێژە هەژار و برسییەکانی
ئەم واڵتە ،لە پێناو سیاسەتە دژیگەلییەکانی،
چیی بە سەروەت و سامانە گشتییەکانی ئەو
واڵتە کردووە .ئەلزەهار دەڵێ“ :ئەحمەدینەژاد
ئەمنی ڕاس ــپ ــاردەی قاسم سولەیمانی ک ــرد و
پاشان بۆ سبەی کە دەگ ــەڕای ــن ــەوە بۆ غ ــەززە،
 ٢٢میلیۆن دۆاڵرمــان لە جانتاکانماندا بینی،
دی ــارە ئ ــەوە ،ئ ــەو پ ــارەی ــە ن ــەب ــوو ک ــە لەسەری
ڕێککەوتبووین ،کەمتر بوو ،بەاڵم بەهۆی ئەوەی
 ٩ک ــەس بووین و ک ــەس ن ــەدەب ــوا زیاتر لە ٤٠
کیلۆی لە فرۆکەخانەدا پێ بێ ،نەماندەتوانی
ل ــەوەن ــدە زیاتر هەڵگرین ،ئەگەینا زۆرت ــری ــان
دەداینێ”.

ئ ــاخ ــون ــدەک ــان ــەوە ،ش ــێ ــخ ح ــەس ــەن ن ــەس ــروڵ ــا،
ڕێبەری ڕێکخ راوی تێرۆریستیی حیزبوڵاڵی
ل ــوب ــن ــان ل ــە چاوپێکەوتنێکی تەلەویزیۆنیدا
درکاندی کە پاش شەڕی  ٣٣ڕۆژەی حیزبوڵاڵ
و ئیس رائیل لە ساڵی  ،١٩٩٦کۆماری ئیسالمیی
ئێ ران تێچووی ن ــوێ ــژەنک ــردن ــەوەی  ٢٠٠ه ــەزار
خ ــان ــووب ــەرە و دەرم ــاڵ ــەی م ــان ــگ ــان ــەی هەموو
دانیشتووانی وەئەستۆ گرت! ئەوە جیا لەوەی
کە هەر لەو ماوەیەدا کۆماری ئیسالمی و قاسم
سولەیمانی بە دەیان میلیارد دۆاڵر چەکوچۆڵ
و کەرەستەی نیزامییان بۆ حیزبووڵاڵ ناردووە
و شێخ حەسەن بە شانازییەوە باسی لێ دەکا.
جگە لەوەش یارمەتیی زۆر و زەبەالحی کۆماری
ئیسالمی بە حیزبوڵاڵی لوبنان و گــرووپ و
میلیشیاکانی دیکەی لە واڵتانی ناوچە کاتێک
بووە کە تەنیا سێ ساڵ لە ڕوودانی بوومەلەرزەی
شاری “بەم” لە پارێزگای “کرمان” ت ێدەپەڕی کە
لەو ڕووداوەدا زیاتر لە  ٥٠هەزار کەس کوژران
و شارەکە ب ــەت ــەواوی ک ــاول ب ــوو ،ب ــەاڵم ڕێژیم
ئامادەبوو چی لە جانتا و خەزینەی واڵتدایە بۆ
زیانلێکەوتووانی شەڕفرۆشییەکانی حیزبوڵاڵی
لوبنان هەزینە بکا ،کەچی بۆ خەڵکی داماو و
لێقەوماوی واڵتەکەی خۆی کەمترین قەرەبوو و
تێچووش وەئەستۆ نەگرێ .نموونەی کارەساتی
ب ــووم ــەل ــەرزەک ــەی کرماشانیش ک ــە ئێستاش
پاش زیاتر لە سێ سااڵن خەڵكی زیاندیتوو لە
کانێکس و خێوەتدا دەژین ،دەسەلمێنێ کە ئەو
ڕێژیمە و کاربەدەستەکانی چارەنووس و ژیانی
خەڵکی ئێ رانیان هیچ ب ــەالوە گرینگ نییە و
هەموو بیریان الی مەزن یخوازیی ڕێژیمەکەیان
و برەوپێدانی ئیسالمی سیاسی و پەلهاویشتن
بۆ دەرەوە و دەستێوەردان لە کاروباری واڵتانی

زۆر جوانە! بە ساڵو و ساڵوات و گیرفانی
بەتاڵەوە هاتن و بە جانتای پڕ لە دۆاڵرەوە
بەڕێیان کردن!
هـــەروەهـــا هــــەواڵــــدەری شــیــنهــووای چین
ڕای ــگ ــەی ــان ــدوە ک ــە خ ــەرم ــان ــان ــی  ١٣٩٨ک ــۆم ــاری
ئیسالمی پێش لە ڕێوڕەسمی بەناو “ڕۆژی
قـــــــوودس“دا  ٦٥١م ــی ــل ــی ــۆن دۆاڵری داوە بە
حەماس ،بە واتایەکی دی تااڵنی ســەروەت و
سامانی خەڵکی ئێ ران بۆ وەدیهاتنی ئ ــاوات و
ئامانجەکانی ڕێبەرانی کۆماری ئیسالمی! دانی
ئ ــەو ب ــڕە پــارە زۆرە تەنیا بەشێکی بچووکە
ل ــە تەخشانپەخشانی ک ــۆم ــاری ئیسالمی بۆ
وەدیهێنانی ئامانجەکانی لە دەرەوەی واڵت،
ئــــەوە ل ــەح ــاڵ ــێ ـکدای ــە کــە کــۆمــەاڵنــی خەڵکی
ئ ــێ ـران ل ــە دژوارتــریــن بـــــارودۆخدان و بێکاری
و هــــەژاری بڕستی ل ــێ ب ــڕی ــون و تەنگی پێ
هەڵچنیون؛ ه ــەروەه ــا ئــەوە لەحاڵێ کدایە کە
ل ــە الیـــەک ڕۆژ نییە هــەواڵــی کــۆبــوونــەوە و
خۆپێشاندانی کرێکارانی برسی و لێقەوماوان
و مایەپووچبووان لە ناوەندە پیشەسازییەکان
و شار و شاروچکەکانی ئێ راندا باڵو نەبێتەوە
و لەالیەکی دیکە پــەڕاوی گەندەڵی و دزی و
بەرتیلخۆریی کاربەدەستانی پایەسەرووی
کۆماری ئیسالمی نەبێتە سەردێڕی هەواڵەکان.
هـــەر لــە پــێــوەنــدی لــەگــەڵ ب ــەف ــی ــڕۆدان ــی
س ــەرم ــای ــەک ــان ــی خــەڵــکــی ئـــێـــران لـــە الیـــەن

دیکەیە.
هەرچەند دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی
ل ــەو مـــاوەیـــەدا و لــە پ ــێ ــوەن ــدی ــی لــەگــەڵ ئ ــەو
درکاندنانەدا متەقیان لە خۆیان بڕیوە ،بەاڵم
ب ــاش دەزانــــن ن ــات ــوان ــن ح ــاش ــا لــە دەقـــی ئ ــەو
قسە و گرتە ویدیۆیەکانە بکەن کە لەالیەن
دەس ـتوپ ــێ ــوەن ــدەک ــان ــی ــان ــەوە بــاو ب ــوون ــەت ــەوە.
هــــاوکــــاری مــــــاددی و نــیــزامــیــی دەســـتـــەو
تاقمە تێرۆڕیستییەکانی جیهان ل ــە الی ــەن
ئاخوندەکانەوە هەر لە سەرەتای هاتنەسەرکاری
ئەو نیزامە سەرەڕۆیەوە دەستی پێ کردووە و
ئەگەر زۆر بە کەمیشەوە بە لەبەرچاوگرتنی
ماوەی دەسەاڵتداری ئەو ڕێژیمە و چەندایەتیی
ئەو دەستەو تاقمانە کە زیاتر لە دەیان گروپن
لە جیهاندا سەیر بکەین ،دەبینین و دەزانین کە
چ سەرمایەیەکی گەورە و لە حیسێ بنەهاتوو
لە گیرفانی گەالنی ئێ ران ،بۆ مەبەستەکانی ئەو
ڕێژیمە بەفیڕۆ چووە و چ نەهامەتییەک وەک
دۆڵپا سواری ملی خەڵکی ئێ ران بووە .تەنیا لە
سووریە  ١٥گرووپی بەکرێگی راو و چەکداری
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ب ــۆ ب ــەرگ ــری ل ــە ڕووخ ــان ــی
نیزامی جینایەتکاری بەشار ئەسەد لە دژی
نەیارانی ئ ــەو ڕێژیمە دەجەنگن کە کۆماری
ئیسالمی لە هەموو بارێکەوە تەیاریان دەکا.
بەپێی لێکۆڵینەوەکان پێنج هەزار بەکرێگی راوی
ئەفغان بەناوی لەشکەری فاتمیوون و هەروەها

ڕەزا محەممەدئەمینی

زیاتر لە هــەزار ک ــەس لە تیپی زەینەبیوونی
پاکستان و هێزەکانی حیزبولالی سووریە و
کەتائیبی ئیمام عەلی و زۆر دەستەو تاقمی
دیکە بە پ ــارەی زەوتکــراوی گەالنی ئێ ران لەو
واڵتەدا بۆ وەدیهێنانی خەونەکانی ئاخوندەکان
ل ــەش ــەڕدان .کاربەدەستانی کۆماری ئیسالمی
ن ــەی ــانش ــاردووەت ــەوە ک ــە ب ــە دەیــــان میلیارد
دۆالریـــــان ل ــە س ــەرم ــای ــە و داهــاتــی ئ ــێ ـران لە
سووریە بۆ لەسەرکار ڕاگرتنی بەشار ئەسەد
خەرج کردووە .محەممەدجەواد زەریف وەزیری
دەرەوەی کۆماری ئیسالمی ئێ ران هەر چەند
ڕۆژ پێش بوو لە وتووێژ لەگەڵ تەلەڤیزێۆنێکی
ئ ــەف ــغ ــان ــس ــت ــاندا دانـــی بـــەوە دانــــا .ه ــەر ل ــەو
پ ــێ ــوەن ــدی ــی ــەدا حیشمەتووڵاڵ فەالحەتپیشە،
ئ ــەن ــدام ــی پ ــێ ــش ــووی کۆمیسیۆنی ن ــەت ــەوەی ــی
و سیاسەتی دەرەوەی مەجلیس ل ــە دەوری
پێشوو لە بانەمەڕی ئەمساڵدا گوتی کۆماری
ئیسالمی ئێ ران لەنێوان  ٢٠بۆ  ٣٠میلیارد دۆاڵری
لە سووریە خەرج ک ــردووە! ئەوە لەحالێ کدایە
کە بەدڵنیاییەوە تێچووی دەستێوەردانەکانی
ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ــە شــەڕی نێوخۆیی ئەو
واڵتە بەاڵلێدراوە چەند قاتی ئەو بڕە پارەیەیە و
ئاخوندەکان بۆ لەسەرپ ێڕاگرتنی جەلالدەکەی
سووریە ،وەک زەروو خوێنی خەڵکی چەوساوە
و داماوی ئێ رانیان مژتووە ،خەڵکێک کە لە سەدا
شێستی لەژێر هێلی هـــەژاریدان و لە سەدا
بیستی لەژێر هێڵی برسیەت یدان.
جگەلەوەش پێن جسەد ناوەندی بەناو “جامعة
المصطفی العالمیه” لە واڵتانی موسوڵمان و
ناموسڵمان لەسەر خوانی کۆماری ئیسالمی
دەخ ــۆن و خەڵکی ئێ ران دەبێ بە برسیەتی و
هەژاریی خۆیان ئەو دەستە و تاقم و ڕێکخ راوانە
تێر بکەن.
سەیر ئەوەیە لە ماوەیەی دووساڵی ڕابردوودا
کە گ ــوش ــاری هەمەالیەنەی ئەمریکا بۆ سەر
ک ــۆم ــاری ئیسالمی زیـــادی کـــردووە و ڕێژیم
نەیتوانییوە وەکوو ڕابردوو دەستە و تاقمەکانی
لە دەرەوەی واڵت لەباری ماڵییەوە تەیار و دابین
بکا ،دەنگۆی ناڕەزایەتی پەیدا بووە و ئێستا
کۆماری ئیسالمی قەرزدارە! و دەبێ لە سەبەدی
خۆراکی بنەماڵە هەژارە ئێ رانییەکان هەڵگرێ و
تێچووی سەربازانی ئیمام یزەمان دابین بکا.
شک لەوەدا نییە لە ماوەی زیاتر لە چوار دەیە
دەس ــەاڵت ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی لە ئ ــێ ـراندا ئەو
نیزامە دژیگەلی و سەرەڕۆیە لەپێناو پەرەپێدانی
بیری ئایدۆلۆژیکی و هێژمۆن یخوازانەی “صدور
انقالب”ی خ ــۆیدا هەموو هەوڵێکی داوە و بە
س ــەدان میلیارد دۆالر لە س ــەروەت و سامانی
ئێ رانی بۆ ئەو مەبەستە بەفیڕۆ داوە و ت ێکۆشاوە
لە هەموو ڕێگەیەکەوە لە واڵتانی خۆرهەاڵتی
نێوەڕاست و بگرە دوورتریش دەستێوەردان بکا
و ئامانجەکانی ،واتە پتەوکردنی جێگەوپێگەی
خۆی و الیەنەکانی هاوتەریبی بپێکێ.
جگە لەوەش کۆمەاڵنی خەڵکی ئێ رانیش بە
هەموو چی نوتوێژەکانییەوە ئەو ڕاستییەیان
زانییوە و دەزان ــن کۆماری ئیسالمی ،ب ــوون و
مانەوەی خۆی لە دەس ــەاڵتدا وەک ڕێژیمێکی
ئیدئۆلۆژیک بەستووەتەوە بە پەرەپێدانی هزری
ڕادیکاڵیزمی ئیسالمی لە واڵتانی بە زۆرینە
موسوڵمان و دژایەتی لەگەڵ ئارامی و ئاسایش
و جێگیربوونی بیری بەیەکەوەژیان و سیکۆالر
و دوورک ــەوت ــن ــەوە لە توندوتیژی .می راتگ رانی
خومەینی لــەومــاوەیــەدا نــەک هــەر ب ــە باشی
ڕێچکە و مەرامەکانی بونیاتنەری ئەو نیزامە
فاشیس تمەزهەبییەیان پ ــاراس ــت ــووە و پ ــەرە
پێداوە ،بەڵکوو چەند و چەندین هەنگاویشیان
زیــاتــر ه ــاوی ــش ــت ــووە و ئ ــێ ـران ــی ــان ک ــردووەت ــە
هەڕەشەیەک بۆ سەر ئاسایشی هەموو والتانی
ناوچە و جیهان .بەاڵم ئەوەی لێرەدا دەبێ باج و
خەسارەتەکانی ئەو سیاسەتانە بدا هەر گەالنی
ئێ رانن و بەدڵنیاییەوە هەتا کۆماری ئیسالمی
لەسەر دەسەاڵت مابێ ،ئەو ڕەوتە هەر درێژەی
هەیە.
***
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ڕاپۆرتی پێشێلکرانی مافی مرۆڤ لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ل ه سێ مانگی پاییزی ١٣٩٩ی هەتاویدا
کوردستانی ئێ ران لە سێ مانگی پاییزی  ١٣٩٩و
لە وەرزی سێهەمی ئەمساڵی شدا سەرکوتکاریی
کۆماری ئیسالمی و پێشێ لکردنی مافی مرۆڤ لە
هەموو بەستێنە سیاسی ،مەدەنی ،کۆمەاڵیەتی و
ئابوورییەکانی ئەزموون کردەوە.
بەپێی ئەو داتا و زانیارییانەی ناوەندی مافی
مـــرۆڤ ب ــۆ ڕۆژهـــەاڵتـــی ک ــوردس ــت ــان الی خ ــۆی
تۆماری ک ــردوون ،لە مــاوەی سێ مانگی پاییز
زیاتر لە هەزار حاڵەتی پێشێ لکردنی زبری مافی
مرۆڤ لە کوردستان ڕووی داوە کە ئەم ناوەندە
زیاتر لە  ٣٠٠حاڵەت لەوانی تۆمار کردووە.
لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا النی کەم  ٤٨کۆڵبەر
و کاسبکاری ناوچە سنوورییەکانی کوردستان
بوونەتە قوربانیی سیاسەتی پەرەنەسەندنی
ی و ،ڕەف ــت ــاری
ک ــوردس ــت ــان ل ــە ڕووی ئ ــاب ــوور 
دوژمنکارانەی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران دەرحەق
بە گەلی کورد .لەو  ٤٨کەسە  ١٨کەسیان کوژراون
و  ٣٠کەسیش بریندار بوون.
کوژران و برینداربوونی ٤٨کۆڵبەر و کاسبکاری
کورد لە وەرزی پاییزی ئەمساڵ لە حاڵێ کدایە
کە ل ه سێ مانگی هاوینی شدا النیکەم  ٦٨كۆڵب هر
و لە وەرزی بەهاری شدا  ٥٨کۆڵبەر و کاسبکار
بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
ک ــوژراب ــوون و بریندار ببوون؛ ب ــەوەش ژم ــارەی
ئەو کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە بەهۆی
سیاسەتی دوژم ــن ــک ــاران ــەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی
گیانیان لە پێناو پ ــارووە نانێک دان ــاوە ،گەیوەتە
 ١٧٤ک ــەس ک ــە  ٦٧ک ــەس ــی ــان کـــــوژراون و ١٠٧
کەسیش بریندار بوون.
هەروەها هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسالمی
لەو ماوەیەدا تەقەیان لە دوو شوان لە ناوچەکانی
بانە و ماکۆ کردووە کە ڕەزا قوولکانوو خەڵکی
گوندی “زەلکەی ژووروو” کوژرا و کیوان قادرپوور
لە بانە بە توندی بریندار بوو .ڕۆژی پێنجشەممە
١٧ی ڕەزب ــەری ــش هێزە ئینتزامییەکانی ش ــاری
شەهریار س ــەر بە پارێزگای ئەلبورز الوێکی
تەمەن  ٣٠ساڵی خەڵکی سنەیان بە ناوی “کەژوان
ئەڵماسی” لە میوانییەکی شەوانە دەستبەسەر کرد
و دوای دەستبەسەر ک ران لە پشتەوە تەقەیان لێ
کرد و کوشتیان .لە کردەوەیەکی جینایەتکارانەی
دی ــک ــەدا ڕۆژی پێنجشەممە ٢٤ی ڕەزب ــەر هێزە
ئینتزامییەکانی پایگای دەوڵ ــەتئ ــاوای کرماشان
ئۆتۆمبێلێکی جــۆری “پــژۆ ”٤٠٥یــــان دایــە بەر
دەستڕێژی گوللە کە لە ئاکامی ئەو دەستڕێژەدا
شۆفێری ئۆتۆمبێلەکە کە مێرمنداڵێکی تەمەن ١٧
ساڵ بە ناوی “ئەشکان عەزیزی” بووە گیانی لە
دەست داوە و مێرمنداڵێکی تەمەن  ١٧سااڵنیش بە
ناوی “بورهان عەزیزی” بە سەختی بریندار بوو.
ه ــەروەه ــا لە م ــاوەی سێ مانگی پاییزدا النی
کەم  ٨بەندک راوی کورد کە بە تاوانی کوشتنی
بەئانقەست حوکمی ئێعدامیان بەسەردا سەپابوو،
لەدار دراون .دەزگای قەزایی کۆماری ئیسالمی لە
شەش مانگی یەکەمی ئەمساڵی شدا النیکەم ٣٢
بەندک راوی کوردی لەدار داب ــوو ،بەوەش ژمارەی
ئەم زیندانییە کوردانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە
تا ئێستا ل ــەدار دراون ،گەیوەتە  ٤٠کەس کە ٤
کەس لەوان زیندانیی سیاسی بوون.

س ــەع ــدی ڕۆســــتــــەمزادە ،خەڵکی
شاری هەورامانی تەخت کە ئێوارەی ڕۆژی
سێشەممە ٢٧ی خەزەڵوەر بە تەقەی هێزە
نیزامییەکانی حکوومەت گیانی لەدەست
دا.
هەر لە ماوەی ئەم سێ مانگەدا  ١٤٣کەس لە
شارە و ناوچە جیاوازەکانی کوردستان لەالیەن

لێدەن لە ناڵ و
لە بزمار

دەزگــا ئەمنیەتییەکانەوە بە تۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی و سیاسی لەدژی کۆماری ئیسالمی و
بەرژەوەندییەکانی ئەو ڕێژیمە گی راون .ژمارەیەک
لەوان دوای لێکۆڵینەوە و لێپێچینەوەکانی ناوەندە
ئەمنیەتییەکان تا کاتی دادگای یک رانیان بە دانانی
بارمتە ئازاد ک راون و  ٤٢کەس لەوان حوکمی لە ٤
مانگ تا  ١٥ساڵ و سەرجەم  ١٩٤٧مانگ زیندان
( ١٦٢ساڵ و  ٣مانگ) زیندانیان بەسەردا سەپاوە.
گ ــرت ــن ــی  ١٤٣ک ـــەس و حــوکــمدانــی  ٤٢ک ــەس
لەوان لە ماوەی سێ مانگی پاییزی ئەمساڵ لە
حاڵێ کدایە کە ل ه م ــاوهی سێ مانگەی هاوی ندا
النیک هم  ١٩٢ک هس و لە وەرزی بەهاریشدا ١٠٦
چاالکی سیاسی و مەدەنی لە کوردستان لەالیەن
ناوەندە ئەمنیەتییەکانەوە دەسبەسەر ک رابوون،
بەو پێیە ژم ــارەی ئەو کەسانەی لە کوردستان
لە س ــەرەت ــای ئەمساڵەوە بە تۆمەتی چاالکیی
ئەمنیەتی لەدژی کۆماری ئیسالمی گی راون ،لە
 ٤٤١کەس تێپەڕیوە .لەو  ٤٤١کەسەی لە سەرەتای
ئەمساڵەوە تا کۆتایی پاییز دەسبەسەر ک راون،
النیکەم  ١٣٤ک ــەس لـــەوان دادگ ــای ــی و حوکمی
زیندانیان بەسەردا سەپاوە و ژمارەیەکی زۆرتر
ل ــەوەن ــدەش هێشتا لە گرتنگەکانی ئیتالعاتدا
دەسبەسەرن و چارەنووسیان ناڕوونە.
جێی باسە ڕۆژی چوارشەممە ٢١ی خەزەڵوەر
بەندک راوێکی الو لە بەندیخانەی ناوەندیی ورمێ
بە ناوی “سادق مەلەکی” بە هۆی پێ ڕانەگەیشتنی
پزیشکی گیانی لە دەست داوە و ڕۆژی سێشەممە
٢٠ی خەزەڵوەریش بەندک راوێکی تەمەن  ٢٧ساڵی
خەڵکی هەرسین و دان ــی ــش ــت ــووی ن ــورئ ــاب ــاد بە
ناوی فەرهاد وسوقی لە بەندیخانەی ناوەندیی
خوڕەماوا لەژێر ئەشکەنجەی هێزە ئەمنیەکانی
بەندیخانە کوژراوە.
لە ماوەی سێ مانگی پاییزدا تەقینەوەی مینە
لەکارنەخ راوەکانیش لە کوردستان زیاتر لە ١٦
قوربانیی وەرگ ــرت ــووە کە ناوەندی مافی مرۆڤی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان شوناسی  ٩کەس لەوانی
ئ ــاش ــک ـرا کــــردووە .لــەو  ٩ک ــەس ــە دوو کەسیان
کوژراون و  ٧کەسیان بریندار بوون.
چاونیوز پێشتریش لە ڕاپۆرتێکدا ڕایگەیاندبوو
ژمارەی ئەو کەسانەی لە شەش مانگی سەرەتای
ئەمساڵدا بە هۆی تەقینەوەی مین ک ــوژراون و
بریندار بوون و بە ناو و شوێنی ژیانیان زاندراوە،
 ١٧کەس بووە .لەو  ١٧کەسە  ٥کەسیان گیانیان
لەدەست داوە و  ١٢کەسیش بریندار بوون .بەوەش
ژمارەی ئەو کەسانەی لە سەرەتای ئەمساڵەوە لە
کوردستان بەهۆی تەقینەوەی مین ک ــوژراون و
بریندار بوون و بە ناو و شوناسیان زان ــدراوە،
گەیوەتە  ٢٦کەس کە  ٧کەسیان کوژراون و ١٩
کەسیان بریندار بوون.
هەر لەو ماوەیەدا زیاتر لە  ٣٢کرێکاری کورد
لە کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێ ران بوونەتە
قوربانیی ڕووداوی کار کە شوناسی  ٢٠کەس
ل ــەوان ل ــەالی ن ــاوەن ــدی مافی مرۆڤی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان تۆمار ک راوە .لەو  ٢٠کەسە  ١٩کەسیان
بەهۆی جۆراوجۆری وەک بەربوونەوە لە بەرزایی
ق گرتوویی و ڕووداوی ناسروشتیی دیکە
و بر 
گیانیان لە دەست داوە.
چاونیوز پێشتر لە ڕاپۆرتی وەرزی هاوینی
خ ــۆیدا هێنابووی کە ژم ــارەی قوربانییانی کار
لە ش ــەش مانگی س ــەرەت ــای ئەمساڵدا النیکەم
 ٣٨کەس ب ــووە کە  ٢٥کەس ل ــەوان لە سۆنگەی
نەبوونی ستانداردەکانی ئیمەنیی کار گیانیان
لەدەست داوە .بەو پێیە ژمارەی ئەو کەسانەی لە
سەرەتای ئەمساڵەوە بوونەتە قوربانیی ڕووداوی

کار و بە ناو و شوناسیان زاندراوە  ٥٨بووە کە
لەوەندە کەسە  ٤٤کەسیان گیانیان لەدەست داوە.
ئــامــاری خۆکوژییەکانیش ل ــە ک ــوردس ــت ــان
بەهۆی پەرەسەندنی خەمۆکی و قەی رانەکانی
بێکاری و ئابووری و هەروەها؛ کەمتەرخەمیی
دامودەزگا دەوڵەت ی و حکوومییەکانەوە لە ماوەی
ئەو سێ مانگەی پاییزدا دیار و بەرچاو بوو .لە
ماوەی سێ مانگی پاییزدا زیاتر لە  ٥٠کەس لە
کوردستان خۆیان کوشتووە کە ناوەندی مافی
م ــرۆڤ ــی ڕۆژه ــەاڵت ــی ک ــوردس ــت ــان ش ــون ــاس ــی ٢٧
کەس لەوانی بە ڕوون ــی تۆمار ک ــردووە کە ک هم
ت هم هنترینیان کوڕێکی  ١٢ساڵ و ب هت هم هنترینیان
پیاوێکی ت هم هن  ٥٧ساڵ بووه.
ئـــەم نـــاوەنـــدە ل ــە شـــەش م ــان ــگ ــی ی ــەک ــەم ــی
ئەمساڵی شدا ئاماری گیانلەدەس تدانی  ٩١کەسی
بەهۆی خوکوشتن ڕاگەیاندبوو و بەوەش ژمارەی
ئەم کەسانەی لە ماوەی  ٩مانگی ئەمساڵدا خۆیان
کوشتوە ،النی کەم  ١١٨کەس بووە.

ئەشکان عەزیزی ،تەمەن  ١٧ساڵ،
خەڵکی کرماشان کە ڕۆژی پێنجشەممە
٢٤ی ڕەزبەر لەگەڵ ب راکەی بەناوی بورهان
لە نێو شار سەرەڕۆیانە لەالیەن هێزەکانی
پایگای دەوڵ ــەت ئاوا درانە بەر دەستڕێ ژ.
لەو ڕووداوەدا ئەشکان کوژرا و بورهان بە
توندی بریندار بوو.
ئەو ئامار و زانیارییانەی ناوەندی مافی مرۆڤ
بۆ ڕۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر پێشێلکردنی
مافی مرۆڤ لە کوردستانی ئێ ران باڵوی کردۆتەوە
تەنیا ئەو بەشە لەو حاڵەتانە دەگرێتەوە کە هەواڵ
و زانیارییەکان بە ئاشک را بەمیدیایی ک راون و لە
الی ــەن سەرچاوە باوەڕپێک راوەکانەوە ئاماژەیان
دراوەتێ ،ئەگینا ئەو ناوەندە پێی وایە کە ئاماری
ورد و درووستی پێشێلکاریی مافی م ــرۆڤ لە
کوردستان بەهۆی کۆماری ئیسالمیی ئێ ران زۆر
زیاتر لەو ئامارەیە کە دهخرێت ه ب هرچاو.
بۆ خوێندنەوەی وردەکاری و داگرتنی خشتە و
پێنوێنەکانی ئەم ڕاپۆرتە سەردانی ئەم بەستەرە
بکەن:
https://www.chawnews.com/?p=5991

کۆمباری ئیسالمیی ئێران شوکر بۆخوا لەسەردەمی ئینترنێت و
مینترنێت و ئەم دونیا سەیر و سەمەرەیەدا کەلال و کەیخودا و کەلەالی
ڕدێنسپی و دەملەپێشی یەکجار زۆرن و هەر کامەیان سازێک دەژەنێ
و دوای چل ساڵ ڕاهێنانی بەردەوام توانیویانە ئۆرکێسترایەک ڕێک
بخەن بتوانێ سەر لە هەموو مرۆڤ و بوونەوەر و جڕوجانەوەرێک
بشێوێنێ.
دوای پارچە پارچەبوونی حاجی قاسم و دۆزینەوەی ئەنگوستیلەکەی
کــە لــە نزیک فــڕەنــدەخــانــەی بــەغــدا فــڕێــدرایــە سووچێک و ساڵێک
بەسەر ئەم ڕووداوەدا تێپەڕی ،کەلال و کەیخوایەکان دەستیان بە
زیندووکردنەوەی ڕێبازەکەی کرد .دیارە زیندووکردنەوەی ڕێباز و
مێباز لە نیزامی “مقەستدەسی” کۆماری ئیسالمییدا زۆر گرینگە و
جێگەی خۆیەتی هەتا لەرینەوەی هەموو کەلال و کەیخوایەکان وەک
مێوژۆکە ،ڕێزگرتن لە مێژووەکەی بەردەوام بێ.
ئــەوەی لە مێژووی چل ساڵەی کۆماری ئیسالمییدا بــەردەوام و
نەگۆڕە ،ئەو سیاسەتە حەکیمانەیە دەتوانێ الیەنگرانی ئەم دەسەاڵتە
“مقەستدەسە” دوای مردنیش وەک ســەربــازی بەخێروبەرکەت
بخاتە مەیدانەوە و لەپێناو هاندانی ئەوانی دیکە بەرزیان بکاتەوە .بە
گێڕانەوەی سەدان چیرۆک و بەسەرهاتی ڕوونــەدراو و خوڵقاندنی
دەیان ئاکاری لەبار و چێکردنی پەڕجۆی جۆراوجۆر بۆ کوژراوان،
وایان لێ دەکەن ئەوەی بەخەیاڵیشیاندا نەهاتووە کردبیان و ئەوەی
نەیانزانیوە زانیبێتیان .هەموو کەلال و کەیخوداکان بە جوانی دەزانن
لەبەر یەک بگێڕنەوە .ئەوەی دووزەلەی پێیە دەتوانێ لەبەر شمشاڵ
بگێڕیتەوە و ئەوی پەنجەی لەسەر عوودە دەتوانێ بە هەوای دمبەگ
تەپەی لێ بهێنێ و ئەوەی زوڕنا دەژەنێ ،لەپیکی زوڕناکەیەوە زرم و
هۆڕی تارشیرازی باڵو دەکاتەوە.
کەسێک ئەم ڕۆژانە لە سەروبەندی ساڵڕۆژی پەڕپەڕبوونی حاجی
قاسم گوێ بداتە کەلال و کەیخوادکانی وەک ڕێبەری یەکدەست و میرزا
حەسەنی فەریدوون و ئەحمەی عەلەمولهەڵوەدای مەشهەدی خاوەن
ڕێباز و مێباز و حەمەڕەزای نەقدی و عەبدولناسری قەرزوقۆڵە،
هەر هەموویان هەرکەسە و وێڕای ژەنینی سازی بەردەستی خۆی بە
چەکوشی “نەرمشی قەهرەمانانە” و “تەقیەی” موسلیمانە لە ناڵ و لە
بزماریش دەدا.
کاتێک خەونی دروستکردنی هیاللی شیعە خەیاڵی وەدیهاتنی
دەگەشایەوە و حاجی بۆ پڕکردنی ئاخوڕی گاوگۆلی سەر بەخۆیان
وەک شوانی باش لە جیات فەردەی کا و جۆ و وێنجە ،فەردەی دۆالری
بە دانگە و ئاخوڕەکانی عێراق و یەمەن و لوبنان و سووریەدا باڵو
دەکــردەوە ،ناسری قەرزوقۆڵەش لەم سەروبەندەدا کرایە بەرپرسی
بانکی نێوەندی و گوتی بێ سێ و دوو نرخی دۆالری ئەمریکای
جەنایەتکار دادەبەزێنم و لە جیات دۆالر بە پارەی واڵتانی دیکە سات
و ســەودا دەکــەم و ئەگەر هیاللەکەی حاجی ســەری گرت ئەوکات
ڕیاڵی ئێرانی دەست لە ڕیاڵی سعوودی و دیناری ئۆردۆنی و پاوەنی
ئینگلیسی و یۆرۆی ئوروپایی دەستێنێ .جەنابی نەقدیش کە پێیوابوو
ناسری قەرز و قۆڵە زۆر نەغدە ،سازەکەی خۆی قورمیش دەکرد
و دەیگوت جا مووشکەمان لە سووچی خۆرئاوای هیاللی شیعەوە
کە دەکاتە لێواری ڕۆژهــەاڵتــی دەریــای نێوەڕاست واتــە لەو بەری
ئاوەکە دەگەنە ئیتالیا و فەرەنسا و ئەڵمانیا و تەنانەنات بەریتانیاش.
عەلیە گۆجیش پارچە قاقەزەکەی به دەستە نەپەڕیوەکەی گرتبووی
بەرز دەکــردەوە .چاوێکی لێ دەکرد و دەیگوت ئەوجار بۆ تیرۆری
جوادبیران و گەورەپیاوانی ئێرانی پێویست ناکا کازم و مازمان بنێرینە
نێو ئاگر و لەمەودوا چلۆن بە مووشەک لە قەاڵی دێموکراتمان دا
هەر ئەوا لە ئەوسەری هیاللەکەی خۆمانەوە دەست لە هەموو کۆڕ و
کۆبوونەوەکان دەوەشێنین.
دوای دۆزینەوەی ئەنگوستیلە سێحراوییەکە و ڕێککەوتنی جوولەکە
و موسوڵمان لە لێواری کەنداوی فارس و عارەب و داکوتانی فرۆکەی
بێ فرۆکەوانی ئیسرائیل لە واڵتی ئازەربایجان ،ئیدی کاڵوەکە سووڕا.
هیاللی شیعە وەک ک ــەژووی بــەر سکی کــەرەبــۆزی گوێنیکێشان
هەڵوێزندرا و هیالل بوو بە بازنە .بازنەی سەهوێنیست بە دەوری
مانگی کۆماری ئیسالمییدا .ئێستا کۆماری ئیسالمی مانگە و دەسەاڵت
و هەژمۆنی و چەک و چۆڵی ئیسرائیلیش خەرمانەی دەوریەتی.
لەم بارو دۆخەدا سیاسەتی لێدان لەناڵ و لە بزمار زیاتر برەوی
سەندووە .لەالیەک ڕێــزدار قائانی خۆی دەگەیەنێتە بەغدا و لەبەر
میلیشیای حەشدی شەعبی دەپاڕێتەوە و دەڵێ بیکەنە خاتری ئەم
ڕیشە لە بەرژەوەندییەکانی ئەمریکا مــەدەن .ئێمە لــەوالوە خەریکی
نەرمشی قەهرەمانانەین .کاتێکیش دەگاتەوە تاران دەڵێت ئێمە لەنێو
خاکی ئەمریکا ئەوکەسانە تەمبێ دەکەین کە قاسمییان کوشت و دەبێ
وەک سەلمان ڕوشدی خۆیان بشارنەوە .دیار ئەمیان یانی دەسەاڵتی
ئەمریکا بزانە ئێمە کارمان بەئێوە نییە ،بەاڵم ڕەنگە ئەگەر بۆمان بکرێ
پاشان لەکاتی گونجاودا ترامپ و مایک پەپمئۆ تیرۆر بکەین .سەرۆکی
دەسەاڵتی دادوەرانــەی دادوەریــش ئەوەی پاش واژۆکردنی حوکمی
لەسیدارەکانی چەند زیندانییەکی سیاسی خۆی لەبەریەک کێشایەوە،
دەڵێ ئێمە لە ڕێگەی یاسا نێونەتەوییەکان و ڕێکخراوی مافی مرۆڤ
و دادگای الهە و ڕێکخراوی نەتەوە یەکگرتووەکانەوە بەدوای خوێنی
حاجی قاسمدا دەڕۆین .جەماعەتی نێو ئەو مانگە ئیسالمییەی لە نێو
خەرمانەی سەهیۆنیستان دایە ،لە یەک کات و ساتدا لە ناڵ و بزمار
و لە سمی “ئەسپ”یش دەدەن.
***
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ڕێژیمی سیاسیی ئێران لەنێوان ئۆتۆریتاریزمو تۆتالیتاریزمدا
لەسێدارەدانی خێرا بە دادگای سەحرایی

وێنەکان ی ١و ٢بەشێکن لە دیمەن ی گوللـەبارانکردن ی بەکۆمەڵ لە الیەن سادق خەڵخاڵ ییەوە کە ڕۆژی ٣١ی گەالوێژی  ١٣٥٨لە ڕۆژنامەی
اطالعات باڵو کراونەتەوەو ڕۆژی ٧ی خەرمانان لە ڕۆژنامەکان ی New York Times, Washington Post, spiegel, Daily Telegraph, Figaro,
 Paris Matchباڵو کراونەتەوە .وێنەکان لە دوو ڕۆژی جیاوازو دوو شوێن ی جیاواز گیراون.
ل ــە سیستەمێکی ت ــۆت ــال ــی ــت ــەردا ،دادگــا
ئــاســایــیــەکــان س ــەرب ــەخ ــۆی ــی خــۆیــان
لەدەست دەدەن ،چونکە بە سیاس یکردنی
دادگ ــاک ــان دەبێتە ئامانجی ڕێژیم .دوای
سەرکەوتنی ش ــۆڕش ــی  ،١٣٥٧خومەینی
هەندێک کەسی ئایینیی وەکوو دادوەری
ن و ســزادانــی
شــــەرع بــۆ دادگـــایـــیکـــرد 
ئەندامانی ئەو حیزب و گرووپانە دیاری
ک ــرد کە لە الی ــەن کۆماری ئیسالمییەوە
ن و بۆ مانەوەی خۆیان
قەدەغە ک رابوو 
بەرگرییان دەکــرد .خومەینی پێ یوابوو،
ئ ــەو کەسانەی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ڕەت
دەک ــەن ــەوە ،ت ــاوان ــب ــارن و پێویست ناکا
دادگای فەرمییان بۆ دابنرێ و پڕۆسەی
دادگای یکردنیان بۆ بەڕێوە بچێ ،چونکە بە
قسەی ئەو ،دادگای فەرمی بۆ ئەو کەسانە
بەڕێوە دەچ ــێ کە ڕوون نییە تاوانبارن
ی ــان ن ــا .ه ــەر ب ــۆی ــە ،ژم ــارەی ــەک دادوەری
ئایینیی دەس ــت ــن ــی ــش ــان ک ــرد ب ــۆ ئ ــەوەی
ن
تاوانباران بەبێ دادگای فەرمی سزا بدرێ 
و بە خێ راییش سزایەکە جێبەجێ بکرێ.
یەکێک لەو دادوەرە ئایینییانە بە ناوی
سادق خەڵخاڵی ،بە جۆری دادگای یکردن
و سزادانە سەح راییەکەی ناس راوە .ئەو
ب ــەک ــۆم ــەڵ خەڵکی س ــزا دەدا و خێ را لە
ن و وێنە و فیلمەکانیشی
سێدارەی دەدا 
لە مێدیاکاندا وەکوو سەرکەوتنی کۆماری
ئیسالمی باڵو دەک ــردەوە .قوربانییەکان
زۆرینەیان چاالکانی سیاس ی و ئەندامانی
حیزبە قەدەغەک راوەکان بوون .لە دوایین
چاوپێکەوتن یدا ،خەڵخاڵی پشت ڕاستی
کردەوە کە خەڵکانێکی زۆری کوشتووە:

“من دادوەری ئایین ی بووم ،زیاتر لە
 ٥٠٠کەس ی سەر بە ڕێژیم ی پاشایەتیم
لە سێدارە داوە ،هەروەها سەدان کەسم
لە کوردستان و خوزستان لە سێدارە
داوە .پەشیمان نیم لە هەموو ئەوانەی
کردوومن .لەسەر ئەو بڕوایەم کە کەمم
کوشتووە ،چونکە زۆر کەس شایەن ی
مردن بوون و نەمتوان ی ڕاویان بکەم”.
سادق خەڵخاڵ ی
دادوەرێ ــک ــی دی ــک ــەی ئایینی ب ــە ن ــاوی
ئ ــای ــەت ــوڵ ــا م ــەح ــەل ــات ــی ک ــە شایەتحاڵی
دی ــم ــەن ــی ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی  ١٤ک ــەس ــە ،کە
لە الی ــەن خەڵخاڵ ییەوە ساڵی  ١٣٥٩لە
شاری شی راز لە سێدارە دران ،بەو شێوە
ڕووداوەکە دەگێڕێتەوە :

“[ ]...لە سێدارە دراوەکان ی شیراز ،ئەو
زیندانییانە بوون کە پێشتر دادگایی
کرابوونو بە سزای زیندان یکردن حوکم
درابــوون ،یان چاوەڕێی ئازادکرانیان
بوون .یەکێک لەوان ژنێکی دووگیان ی
جوولەکە بوو کە تەنانەت بەندیش
نەکرابوو و هەر لە بنەڕەتەوە هیچ
دۆسیەیەک ی دادگای یکردن ی نەبوو،
بەاڵم لە الیەن خەڵخاڵ ییەوە دەستگیر
ک ــراب ــوو و کاتژمێرێک دواتـــر س ــزای
ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی ب ــۆ دەرچـــوو .ژنەکە
ب ــە بیستن ی س ــزاک ــەی ،هـــاواری کرد
و ل ــە ه ــۆش خ ــۆی چــوو ،بــەاڵم دوای
وەهۆشهاتنەوەی ،لە سێدارە درا”]...[ .
ئایەتوڵاڵ مەحەلالتی١٣٦٠ ،
دادگای یکردنی سەح رایی شێوەیەکی
ن و ســزادانــی
نـــاســـراوی دادگـــایـــیکـــرد 
ساڵەکانی دوای شۆڕشی ١٣٥٧ی ئێ رانە،
بە تایبەت بۆ دادگای یکردنی چاالکانی
س ــی ــاس ــی .ش ــێ ــوەی ــەک ــە لـــە دادگــــــا کە
ڕاستەوخۆ دوای دەستگیرکردنی تۆمەتبارە
سیاسییەکان ،لە شوێنی گی رانیان ،بەبێ
تێپەڕکردنی قۆناغەکانی پڕۆسەی دادگای
ێ و حوکمەکەش هەر لەوێ
فەرمی پێک د 
دەردەکرێ و بەخێ رایی جێبەجێ دەکرێ.
بە گوتەی جەهانگیر ڕەزمــی ،وێنەگری
ڕۆژنــامــەی” اط ــاع ــات” ک ــە ل ــەگ ــەڵ چەند
وێنەگرێکی دیکە کە هاوڕێیەتیی سادق

دیالن هەردی

وێنەی  : ١وێنەی خەاڵتک راوی جەهانگیر ڕەزمی لە الیەن پۆلیتزێرەوە .فڕۆکەخانەی شاری سنە٥ ،ی
خەرمانانی  ١٣٥٨کاتژمێر  ،١٧:٠٠گوللـەبارانکردنی  ١١کەس .ناوی قوربانییەکان :ئەحسەن ناهید ،شەهریار
ناهید ،جەمیل یەخچاڵی ،ناسر سەلیمی ،عەبدوڵاڵ فووالدی ،موزەفەر نیازمەند ،سیروس مەنووچێری ،ئەسغەر
سەرچاوەwww.pulitzer.org :
مۆبسێری ،موزەفەر ڕەحیمی ،عیسا پیروەلی ،عەتا زەندی.
خەڵخاڵ ییان دەکــرد ،بۆ دەس ــەاڵت ــداران ــی
ئەوکاتی کۆماری ئیسالمی ،باڵوکردنەوەی
وێ ــن ــەی دیــمــەنــی لــــەســــێــــدارەدان زۆر
گرنگتر بوو لە خ ــودی ل ــەس ــێ ــدارەدان .بە
گ ــوت ــەی ئــەو ،هێل یکۆپتەرێکی نیزامی،
بــە شــێــوەی ت ــای ــب ــەت بــۆ گ ــواس ــت ــن ــەوەی
وێنەگرەکانی ڕۆژنامەکانی “ اطالعات”،
“ک ــی ــه ــان”و “جمهوری اس ــام ــی” تەرخان
ن و باڵو
ک رابوو ،تەنیا بە مەبەستی گرت 
کردنەوەی وێنەکانی دیمەنی لەسێدارەدان.
وێ ــن ــەگ ــرێ ــک ــی دیــکــە ب ــە نــــاوی خەلیل
بەه رامی کە ئەویش وێنەگری ڕۆژنامەی
“ اطالعات”ـ ەو دیمەنی لە سێدارەدانی ١١
کەسی لە فڕۆکەخانەی ش ــاری سنە لە
ساڵی ١٣٥٨دا وێنە گرتووە ،بەو شێوەیە
ڕووداوەکە دەگێڕێتەوە:

“لە هۆڵ ی چاوەڕێکردن ی فڕۆکەخانە،

بڵێن ٣٠ .خولەک دوات ــر ،هەموویان ی
بە پیالنگێڕ تۆمەتبار ک ــرد و بەبێ
هەبوون ی هیچ بەڵ گ ە و دێکیۆمێنتێک،
ســزای لەسێدارەدان ی بۆ دەر ک ــردن.
بە پێش چــاوی هەموو کارمەندان ی
فڕۆکەخانەدا بردیانن بۆ زەوییەک ی
خۆاڵوی لە دەرەوە .چەکدارەکان جگە
لە یەکێکیان ،هەموویان دەموچاویان
داپۆش ی و هەروەها چ ــاوی دەستگیر
کراوەکانیشیان بەستن .یەکێک لە
گیراوەکان (عیسا پیروەل ی) ه ــاواری
کرد کە بێتاوان ە و کاسبییەکەی تەنیا
بابۆڵە فرۆشتن ە و هیچ پەیوەندییەک ی
بە سیاسەتەوە نییە .نەیدەتوان ی
لەسەر پێ ڕاوەستێ ،ب ــەاڵم بەرزیان
کــــردەوە .کاتێک ک ــە فــەرمــان درا و
گوللـەباران کران ،لەگەڵ ئەوەشدا کە
هەموویان کەوتنە سەر زەوی ،بەاڵم

وێنەی  : ٢نەخۆشخانەی مەریوان٣ ،ی خەرمانانی  ،١٣٥٨کاتژمێر
 ،١٨:٣٠گوللـەبارانکردنی  ٩کەس .ناوی قوربانییەکان :حوسێن مستەفا
سوڵتانی ،ئەمین موستەفا سوڵتانی ،ئەحمەد پیرخزری ،حوسێن پیرخزری،
فایق عەزیزی ،عەلی داستان ،بێهنام ئەخزەری ،جەالل نەسیمی ،ئەحمەد
سەرچاوە www.equal-rights-now.com :
قادرزادە.
لە پێش چاوی هەموو کارمەندەکان،
 ١١کەسیان هێنان کە یەکێکیان لە
سەر بڕانکارد بوو (ئەحسەن ناهید،
خ ــوێ ــن ــدک ــاری زانــکــۆ) و یەکێکیتر
ب ــە دەستێکی پانسم انکراو (ناسر
سەلیم ی) .دادوەر خەڵخاڵ ی ،داوای
ل ــێ کـــردن نــاو و نــازنــاوی خۆیان

پاسەوان ی خەڵخاڵ ی (عەل ی کەریم ی)
دەم ــان ــچ ــەک ــەی دەرهێن ا و گوللـەی
لەسەر هەموویان دا”.
خەلیل بەهرام ی ،وێنەگری پێشووی
ڕۆژنامەی اطالعات
ب ــە گ ــوت ــەی م ــی ــش ــێ ــل ف ــوک ــۆ ،ب ــۆ ه ــەر

حک ــووم ــەت ــێ ــک ئـــەوە گ ــرن ــگ ــە کــە هێزی
بااڵدەستی و سەروەریی خۆی لەسەر
ج ــەس ــت ــەی س ــووژەک ــان ــی پ ــێ ــش ــان بــدا.
دەوڵـــەت ب ــە ک ــەڵ ـکوەرگ ــرت ــن ل ــە ت ــرسو
سزادان ،بە زۆر سوژەکانی وا لێ دەکا کە
ڕێز لە دەسەاڵتی گشتی بگرن .لە وێنەی
٢دا  ،بە گوتەی وێنەگرەکان ،دەستگیر
کــراوەکــان ک ــارم ــەن ــدان ــی نەخۆشخانەی
شاری مەریوان بوون ،کە لەنێو هەمان
بینای نەخۆشخان ە و ل ــە پێش چ ــاوی
هاوپیشەکانیان بە تۆمەتی ئــەوەی لە
بواری پزیشکییەوە یارمەتیی ئەندامانی
حیزبە کوردییەکانیان داوە ،گوللـەباران
ک ـران .ئەو کەسانە لە بەر ئ ــەوە لە نێو
بینای نەخۆشخانە گوللـەباران ک ـران،
تا بە هاوپیشەکانیان نیشان بدرێ کە
یارمەتیدانی نەیارانی کۆماری ئیسالمی،
چ س ــزای ــەک ــی ه ــەی ــە .ئ ــەگ ــەر ل ــە الیــەک،
باڵوکردنەوەی وێنەی گوللەبارانکردنی
ن ــەی ــاران ــی ک ــۆم ــاری ئیسالمی ل ــە الی ــەن
حکوومەتەوە ،مەبەستی تۆقاندنی خەڵکی
لە پشتەوە ب ــووە و وەک ــوو سەرکەوتن
بە س ــەر نەیاراندا ئ ــەژم ــار دەک ــرا ،بەاڵم
ل ــە الی ــەک ــیت ــرەوە ،ب ــاوک ــردن ــەوەی ئ ــەو
وێنانە بووە هۆی ئ ــەوەی کە ڕێکخ راوە
نــێــونــەتــەوەیــیــەکــانــی ب ــەرگ ــری ــک ــاری
مافەکانی مرۆڤ بۆ سەلماندنی تاوانە
دەوڵەتییەکانی کۆماری ئیسالمی کەڵکی
لێ وەرگـــرن .ب ــاوک ــردن ــەوەی دووب ــارەی
ئ ــەو وێ ــن ــان ــە لــە الیـــەن ئ ــۆپ ــۆزی ــس ــی ــۆن
و ه ــەروەه ــا م ــێ ــدی ــا جیهانییەکانەوە،
بــــــووە هـــــۆی ڕاک ــێ ــش ــان ــی ســەرنــجــی
کۆمەڵگەی نێونەتەوەیی و ڕێکخ راوە
ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی ــەک ــان .هــەربــۆیــەش ،ل ــەو
کاتەوە ،ڕێکخ راوی نەتەوە یەکگرتووەکان
بەردەوام هۆشداری دەداتە ئێ ران لە دژی
لەسێدارەدانی نەیارەکانی ،بە تایبەت،
ڵ و ل ــە شوێنە
ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی ب ــەک ــۆم ــە 
گشتییەکان .بە گوتەی جەهانگیر ڕەزمی،
خۆی وێنەی  ٩٩لەسەدی دیمەنەکانی
لەسێدارەدانی لە ساڵەکانی دوای شۆڕش
لە ئێ ران گرتووە و پێی وایە ،باڵوکردنەوەی
وێنەی دیمەنی لەسێدارەدانەکان ،تەنیا
هۆکار بوو کە وای کرد گوشار بخرێتە
س ــەر دەس ــەاڵت ــداران ــی ئ ــێ ـران ب ــۆ ئ ــەوەی
ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی ئــاشــکــرای چ ــاالک ــان ــی
سیاسی ڕابگرن ،چونکە ئەو دیمەنانە،
وێنەیەکی ڕاستەقینەیان لە بارودۆخەکە
پێشان دەدا.
دوای س ــاڵ ــی  ،١٣٦١ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی
چاالکانی سیاسی بە شێوەی ئاشک را لە
کەمیی دا ،بەاڵم بە شێوەی نەهێنیو لە
ژووری زیندانەکان ڕووی لە زیادبوون

کرد .نموونەیەکی بەرچاو ،لەسێدارەدانی
ژمارەیەکی زۆر لە بەندک راوە سیاسییەکان
بوو کە لە هاوینی ساڵی ١٣٦٧دا ڕووی
دا .لەو ڕووداوەدا ،بە فتوایەکی خومەینی،
چ ــەن ــد هـــەزار ب ــەن ــدک ـراوی سیاسی لە
ماوەی چەند مان گدا بە شێوەی نەهێنی
ن و تەرمەکانیشیان
لــە س ــێ ــدارە درا 
ن و ل ــە شوێنە
ل ــە گـــۆڕە ب ــەک ــۆم ــەڵ ــەک ــا 
نادیارەکاندا خ رایە ژێ ــر گ ــڵ ــەوە .بەپێی
سەرچاوە جۆراوجۆرەکان ،ژم ــارەی ئەو
کەسانەی لە سێدارە دران ،لە نێوان ٣
هەزار بۆ  ٥هەزار کەس دەبوو .ئەوەش
بەو واتایە دێ کە کۆماری ئیسالمی ،باڵو
نەکردنەوە و ش ــاردن ــەوەی دیمەنەکانی
لەسێدارەدانی وەک ــوو هەلێک قۆستەوە
بۆ ئەوەی ژمارەیەکی زیاتر لە چاالکانی
سیاسی بە شێوەی نەهێنی لە سێدارە
بدا .خومەینی لە فتواکەیدا کە بندک راوە
سیاسییەکانی بە سزای مردن حوکم دا،
ڕایگەیاند کە “ئەوانەی لەنێو زینداندا
پێداگری لەسەر بیروباوەڕی سیاسیی
خۆیان دەکەن ،بە مردن سزا دەدرێن”.
ڕۆژی ١٣ی ســـــەرمـــــاوەزی ،١٣٩٣

دوای ســـاڵ ـــی ،١٣٦١
لــەســێــدارەدان ــی چ ــاالک ــان ــی
سیاس ی ب ــە ش ــێ ــوەی ئاشکرا
لـــە کــەمــیــی دا ،بــــەاڵم بە
شێوەی نەهێن ی و لە ژووری
زیندانەکان ڕووی لە زیادبوون
ک ــرد .نموونەیەک ی بەرچاو،
لەسێدارەدان ی ژمارەیەک ی زۆر
لە بەندکراوە سیاسییەکان
بــوو ک ــە ل ــە هاوین ی ساڵ ی
١٣٦٧دا ڕووی دا .لەو ڕووداوەدا،
بە فتوایەک ی خومەین ی ،چەند
هـــەزار بــەنــدکــراوی سیاس ی
لە مــاوەی چەند م ــان ـگدا بە
شێوەی نەهێن ی لە سێدارە
ن و تەرمەکانیشیان لە گۆڕە
درا 
ن و ل ــە شوێنە
بەکۆمەڵەکا 
نادیارەکاندا خرایە ژێر گڵەوە
ڕێکخ راوی لێبوردنی نێونەتەوەیی لە
ڕاپۆرتێکی  ١٣٩الپەڕەی یدا ،ئەو ڕووداوەی
وەکوو تاوان لە دژی مرۆڤایەتی لە قەڵەم
دا و ڕایگەیاند کە هەموو قوربانییەکان
ئەندامان و الیەنگ رانی حیزبە سیاسییەکان
بوون و زۆربەیان لەژێر ئەشکەنجەدا
گیانیان لە دەست داوە کە لە نێویاندا
ڵ و ژنانیش ه ــەن و
منداڵ و مێر مندا 
تەنیا هۆکاری لەسێدارەدانیان لە الیەن
حکوومەتەوە ،بیروبڕوا سیاسییەکەیان
بووە .ڕێکخ راوی لێبوردنی نێونەتەوەیی
داوا لە ڕێکخ راوی نەتەوە یەکگرتووەکان
دەکا کە دەستێوەردان لەو بابەتەدا بکا
بۆ ئــەوەی لێکۆڵینەوەی سەربەخۆ بۆ
دۆزینەوەی گۆڕە بەکۆمەڵەکان ئەنجام
بدرێن .ئێستا لەژێر گوشاری ڕێکخ راوە
ن ــێ ــون ــەت ــەوەی ــی ــەک ــاندا ،ل ــەس ــێ ــدارەدان ــی
ئــاشــکــرای ب ــەن ــدک ـ ـراوە س ــی ــاس ــی ــی ــەک ــان
ڕاگــیــراوە ب ــەاڵم ،بەشێک ل ــە ب ــەن ــدک ـراوە
ناسیاسییەکان تا ئێستاش لە شوێنە
گشتییەکان لە سێدارە دەدرێن.
***
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چۆنیەتیی دەستکاریکردنی سیستەمی دراویی بانکی ناوەندیی
ئێران بۆ پشتگیریی دارایی لە شەڕە ناڕاستەوخۆکان
فاکس نیوز – هاڵی مەککەی

و :کەماڵ حەسەنپوور

لــە کــاتــێـکدا کــە چــەنــد ســاڵــە ئابلۆقە و
هــەڵــمــەتــی “ئـــەوپـــەڕی زەخــــت” لــە الیــەن
بەڕێوەبەرایەتیی ترامپ بە سەر ئێراندا
سەپێنراوە ،بە گوێرەی ڕاپۆرتان ڕێژیمی
ئێران و باسکی سەربازیی ئەو ،واتە سوپای
پــاســداران ،لەوانەیە بە کەڵکوەرگرتن لە
بۆشایی یاسایی لە سیستەمی داراییەکەیدا
ئیزنی دەستڕاگەیشتن بە میلیۆنان دۆالر
پارەیان پێ درابێ.
بــەگــوێــرەی لــێــدوانــێــکــی عــەبــدولــنــاســر
هیممەتی ،بــەرپــرســی بانکی نــاوەنــدی لە
مانگی مــارچ بـــەوالوە ت ــاران توانیویەتی
نیزیکەی  ١٥میلیارد دۆالر پــارەی بیانی
دەستەبەر بکا؛ پاشان ئەو پارەیە بەهۆی
هــەاڵوســانــی نــرخ [بــە دراوی ئــێــرانــی] بە
شێوەی دەستکرد بــەرز کــراوەتــەوە و لە
الیەن بانکی ناوەندییەوە فرۆشراوەتەوە.
هــــەرچــــۆنــــێــــک بـــــــێ ،بـــــە گــــوێــــرەی
لــێــکــۆڵــیــنــەوەیــەکــی تــەلــەڤــیــزیــۆنــی “ایـ ــران
انترناشنال” کە لە لەندەنەوە بەرنامەکانی
باڵو دەکاتەوە ،سوپای پاسداران سیستەمی
خۆی بۆ پەردەپۆشکردنی کاریگەر لەژێر
ناوی پارە بە قەرزدان هەیە کە بەو شێوە
دۆالر و یورۆی وەدەستهاتوو لە ڕێگای
ه ــەن ــاردەک ــردن ــی کـــااڵ لــە بـــــازاڕی ڕەش
دەکڕێتەوە.
“شاهید عەلەوی” ،سەرنووسەرێکی ئیران
ئینتەرنەیشنال بە “فاکس”ی گوت“ :دەوڵەتی
ئێران هەموو ڕۆژێــک بە میلیۆنان دۆالر
دەخاتە نێو بــازاڕەوە تا پێش بە دابەزینی
نــرخــی ڕی ــاڵ [دراوی ئــێــران] بــگــرێ .ئەو
دۆالرانــە دەبــێ بدرێنە هاوردەکارانی کااڵ
و بخرێتە نێو بــازاڕەوە ،بەاڵم بە کردەوە،
سوپای قودس بەشی زۆری ئەو دۆالرانە
بە نرخی کەم ،لە بنکەکانی پارە گۆڕینەوەی
سەر بە خوی و بە یارمەتیی بانکی ناوەندیی
دەک ــڕێ .ئــەو پــارەیــە لە کۆتاییدا دەگاتە
دەس ــت تاقمە بەکریگیراوەکانی سوپای
پاسداران لە ناوچە”.

خاڵ ی هەستیاری “نیما” ئەوەیە کە دراوی بیان ی لەو پالتفۆرمەدا پارەی کاغەز نییە و ،زۆر
جار ،پێشتر هاتۆتە نێو سیستەم ی دارایی نێونەتەوەییەوە .بۆ وێنە ،هەناردەکارێکی ئێران ی کە لە
کارەکەیدا لە بانکێکی تورکیە یورۆی گیر دەکەوێ ،ئەو پارەیە بە هاوردەکارێک دەفرۆشێتەوە کە
پێویست ی بە یۆرۆیە .ئەو پارەیە پێویست ناکا بگاتە سیستەم ی دارایی ئێران .ئەوە بۆ کۆمپانیایەک ی
سەر بە سوپای پاسداران زۆر باشە ،کە دەتوانن ئەو پارەیە وەرگرن و ،بۆ وێنە ،بینێرنە کۆمپانیایەک
لە لوبنان کە کار بۆ حیزبوڵاڵ دەکا
پلەبەرزی پرسی ئێران و ئابووری دراو
لە دامــەزراوەی داکۆکی لە دێموکراسییان
( )FDDشی کردەوە کە“ ،نیما پالتفۆرمێکە
کــە لــە کۆنترۆڵی دەوڵــەتــی ئــێــران دایــە و
هـــاوردە -و هــەنــاردەکــاران دراوی بیانی
لەگەڵ یەکتر دەگۆڕنەوە .لە ئێران ،دراوی
بــیــانــی کــە لــە ڕێــگــای هــەنــاردەکــردنــەوە
وەدەست دێ دەبێ لەژێر چاودێڕیی بانکی
ناوەندییەوە بە هاوردەکردنی کەلوپەل و
پــارە ،بێتەوە نێو سیستەمی دارایــی واڵت.
نــەگــەڕانــدنــەوەی پــارە بــۆ نێو سیستەمی
دارایــی واڵت دژی یاسایە .جگە لــەوە ،بۆ
خەریکبوون بە هەناردە و هاوردەوە دەبێ
ئیزنی دەوڵەتت هەبێ .ئامانجی ئەو کارە
ئەوەیە کە دەوڵــەت کۆنترۆڵی سەرمایە و
دراوی بیانیی بەدەستەوە بێ.

پــــارەی وەدەســـتهـــاتـــوو پ ــێ ــش ــدا لــە الیـــەن دامـــــەزراوە
دەوڵەتییەکانەوە ئاسانکاریی بۆ دەکرێ تا مەئمورییەتەکان ی
سوپای پ ــاس ــداران لە دەروەی سنوورەکان ،کە لە الی ــەن یەکە
بەدناوەکەی سوپای قودسەوە لە عێراق  ،سووریە ،یەمەن یان
لوبنان بەڕێوە دەچن ،بەهێز بکا
پرۆسەکە نــاوی ‘نیما’یە ،سیستەمێکی
سەرهێڵە کە لە ئاپریلی  ٢٠١٨لە الیەن بانکی
ناوەندییەوە ،کە چاوەڕوانیی کشانەوەی
دۆنالد ترامپ ،سەرکۆماری ئەمریکای لە
بــەرجــام دەک ــرد ،شتێک کە مانگی دواتــر
قــەومــا ،دامــــەزرا .ئــەو سیستەمە ڕێگا بە
هەناردەکارانی ئێرانی دەدا دراوی بیانی بە
ڕێژەیەکی زۆر بفرۆشن ،کە زۆر جار لە
نێوان نرخی فەرمیی  ٤٢٠٠٠ڕیاڵ بۆ یەک
دۆالر و نرخی نافەرمیی کە پتر لە ٢٦٠٠٠٠
ڕیاڵە دەفرۆشرێ.
نیما تەنیا لە سیستەمی بانکیی ئیسالمی
بە ناوی حەواڵە کار دەکــا ،کە بە شێوەی
بەرباڵو بۆ گواستنەوەی پارە لە دەرەوەی
دامەزراوە بیرۆکراتییەکەی بانکییەوە کەڵکی
لێ وەردەگیرێ و لەسەر متمانە دامەزراوە.
ئامانجەکە ئەوە بوو کە کۆمپانیا ئێرانییەکان
کە کەلوپەلی بنەڕەتی هــاوردە دەکــەن کە
لە نێوخۆی واڵت گیر ناکەون ،لە نێویاندا
دەرمـــان ،کەلوپەلی ئێلێکترۆنی و گەنم،
دەستیان بە دراوی سوبسیدکراو ڕابگا .لە
هەمان کــاتدا ،هەناردەکاران دەبێ بەشی
بەرچاوی پــارەی بیانی وەدەستهاتوو لە
دەرەوەی واڵت ڕابگەیەنن و لە پالتفۆرمی
نیمای بانکی ناوەندییدا بیفرۆشنەوە.
ســەعــیــد قــاســمــینــژاد ،ڕاوێــژکــارێــکــی

قاسمی ن ــژاد گــوتــی :خــاڵــی هەستیاری
نــیــمــا ئــــەوەیــــە کـــە دراوی بــیــانــی لــەو
پــاتــفــۆرمــەدا پ ــارەی کــاغــەز نییە و ،زۆر
جار ،پێشتر هاتۆتە نێو سیستەمی دارایی
نێونەتەوەییەوە .ئەو شیی کردەوە“ ،بۆ وێنە،
هەناردەکارێکی ئێرانی کە لە کارەکەیدا لە
بانکێکی تورکیە یورۆی گیر دەکەوێ ،ئەو
پارەیە بە هاوردەکارێک دەفرۆشێتەوە کە
پێویستی بە یۆرۆیە .ئەو پارەیە پێویست
ناکا بگاتە سیستەمی دارایــی ئێران .ئەوە
بۆ کۆمپانیایەکی سەر بە سوپای پاسداران
زۆر باشە ،کە دەتوانن ئەو پارەیە وەرگرن
و ،بۆ وێنە ،بینێرنە کۆمپانیایەک لە لوبنان
کە کــار بۆ حیزبوڵاڵ دەکــا .هەڵبەت ئەوە
پێویستیی بە ئیزنی بانکی ناوەندیی ئێرانە،
چونکە بەبێ ئــەو ئیزنە ،کۆمپانیای سەر
بە سوپای پاسداران لەبەر نەگەڕاندنەوەی
کەلوپەل یاخود پارەی بیانی ،دەکەوێتە ژێر
لێکۆڵینەوەی یاسایی”.
گوایە بانکی ناوەندیی بەتەواوی ئاگاداری
ئەو ساختەکارییەی سوپای پاسدارانە ،کە
ژمارەیەک بنکەی ئاڵووێری پارەی بیانیی
دامـــەزرانـــدوون تــا بــتــوانــێ ئــەو مامەاڵنە
جێبەجێ بکا .بۆ ئەو ئۆپەراسیۆنە ،سوپا
کەڵک لە کاسبکاری خــاوەن ئیجازەنامەی

فــەرمــی وەردەگـــــرێ .بــۆیــە ن ــاوی سوپای
پ ــاس ــداران لــە بــەڵــگــەنــامــە فــەرمــیــیــەکــاندا
نانووسرێ.
ئــاکــامــەکــەی ،بــە گــوێــرەی لێکۆڵینەوەی
ئیران ئینتەرنەیشنال ئــەوەیــە کــە ،پــارەی
وەدەستهاتوو پێشدا لە الیەن دامــەزراوە
دەوڵەتییەکانەوە ئاسانکاریی بۆ دەکــرێ
تا مەئمورییەتەکانی سوپای پاسداران لە
دەروەی ســنــوورەکــان ،کە لە الیــەن یەکە
بەدناوەکەی سوپای قودسەوە لە عێراق ،
سووریە ،یەمەن یان لوبنان بەڕێوە دەچن،
بەهێز بکا .جگە ل ــەوە ،دەڵــێــن ئــەوە بۆتە
هۆی کەمبوونەوەی پارە بۆ هاوردەکردنی
کەلوپەلی هەستیار وەک ئامێری پزیشکی و
دەوا و دەرمان.
عــەلــەوی ئــامــاژەی بـــەوە کــرد کــە بەو
پارەیە ،سوپای قــودس مووچەی میلیشیا
بەکرێگیراوەکانی ڕێژیم ،کڕینی چەکوچۆڵ
و کەرەستەی پێویست بۆ ئەوان و ،پارەی
پێویست بۆ جێبەجێکردنی سابۆتاژ دابین
دەکرێ .ئەو لە درێژەدا گوتی“ ،دابینکردنی
دارایی بە یارمەتیی بانکی ناوەندی و کەڵکی
خراپ وەرگرتن لە مێکانیزمی خستنی دۆالر
بۆ نێو ب ــازاڕەوە شتێکە کە لە ڕابــردوودا
نەکراوە .چونکە پێش چڕکردنی ئابلۆقەکان،
سوپای قودس پارەی پێویستی ڕاستەوخۆ
لە بودجەی دەوڵــەت و بودجەی سااڵنەی
سوپای پاسدارانەوە دابین دەکرد”.
مـــارک گ ــازی ــت ،س ــەرۆک ــی کۆمپانیای
ئاسایشی سایبەری و لێکۆڵەرەوەی زانیاریی
زەبــەالحــی کۆمپیوتەریی ،تێتاڕەی ،گوتی
سوپای پاسداران پێویستیی بە سێ شتە
بۆ سەرکەوتن :ڕێگایەک بۆ دابینکردنی
پــارە و گواستنەوەی بۆ ئــەو شوێنانە کە
پێویستی پێیە ،ڕێگایەک بــۆ کــردنــی ئەو
کــارە بە شێوەیەک کە نەکرێ ئاشکرا بێ
و لەسەریان بسەلمێندرێ و ،ڕێگایەک بۆ
دەرهێنانی پارەکە .ئەو سێ بەشە لە الیەن
بانکی ناوەندییەوە دابین دەکرێن .ئەو شیی
کردەوە“ :لە بنەڕەتدا ،بانکی ناوەندیی بانگی
هەناردەکاران دەکا و دەڵێ ئێمە پێویستیمان
بە یۆرۆ و دۆالرە تا بیدەینە هاوردەکاران
کە بتوانن کەلوپەلی پێویستی پێ هاوردەی
ئێران بکەن ،بەاڵم ئەوان ئەو پارەیە دەدەن
بــە ســوپــای پ ــاس ــداران ،کــە لــە جیاتان لە
چەکوچۆڵی خەرج دەکا .بۆ بەڕێکردنی ئەو
سامانە بە سیستەمی دارایــیدا ،بێئەوەی
زەنگی وریــاکــەرەوە بکەونە کــار ،سوپای
پاسداران ژمارەیەکی بەرچاو حیسابی بە
نــاوی خـــوازراو هــەن و ژمــارەیــەکــی زۆر

ئاڵووێری بچووک بەڕێوە دەبا کە دەست
بەسەر داگرتنی دژوارە ،چوونکە ڕێژەی
پارەکە بە دۆالر کەمتر لەو ئاستەیە کە لە
الیەن سیستەمی ئاشکراکاری  AMLدیاری
ک ــراوە .ئــەوە وا دەکــا کە بانکی ناوەندی
حاشا لەوە بکە کا ئاگاداری هەڵسوکەوت
لەگەڵ تێرۆریستان بووە”.
بــە گــوتــەی ئــیــران ئینتەرنەیشنال ،ئەو
بەالڕێدا بردنە نایاساییە لە نێوان سوپای
پـــاســـداران و پــــارە ف ــرۆش ــان ــەوە لــەژێــر
چــاودێــریــی بەرپرسی بــااڵی لۆجیستیکی
وزارەتــــی بــەرگــری و بــەرێــوەبــەرایــەتــیــی
توێژینەوەی پیشەسازی و کەسانی وەک
ســەردار سەید حوججەتوڵاڵ قوڕەیشی و
هاوکارەکەی ڕەزاقولی ئیسماعیلی ،کە لە
 ٢٠١٦لە الیەن ویالیەتە یەکگرتووەکانەوە
بــە ه ــۆی گــێــڕانــی دەوری ســەرەکــیــی لە
گەشەپێدانی بەرنامەی مووشەکی بالیستیک
خرایە ژێر ئابلۆقە ،بەڕێوە دەچێ .هەڵبەت
لە مانگی ئوکتۆبەردا ناوی لە الیەن نەتەوە
یەکگرتووەکانەوە ،بە هۆی کۆتاییهاتنی
ئابلۆقەی چەک کە ماوەیەکی دوورودرێــژ
بوو بەسەر واڵتدا سەپێنرابوو ،لە لیستەکە
سڕایەوە.

ئەوەی بە دەستنیشان کردنی چەند نرخی
جــیــاواز بۆ گوڕینەوەی پــارە بشارێتەوە.
لــێــکــۆڵــیــنــەوەیــەک لــە الیــــەن ئەنجومەنی
ئاتالنتیک ،لە سەرەتای ئەوساڵ ئاشکرای
کــــردووە کــە ئــەکــتــەرەکــانــی بــازرگــانــی و
دارایی بەرەوڕووی ئالنگاریی النیکەم “دوو
نرخی ڕیاڵ کە جیاوازییەکی زۆریان لەگەڵ
یەکتردا هەیە ،لە کاتی بەڕێوەبردنی چاالکیی
نێونەتەوەیی دەبــنــەوە :نرخی فەرمی کە
لەالیەن بانکی ناوەندییەوە دیــاری دەکرێ
و سوبسیدی بــۆ دەبــڕێــتــەوە و نرخێکی
ناجێگیر کە لەالیەن داوا و دابینکردن لە
بـــازاڕی بـێیــاســا ،کــۆنــتــرۆڵ دەکـــرێ .ئەو
ناهاوسەنگییە لەنێوان ئــەو دوو نرخەدا
خێرا بووە هۆی ناکاریگەریی لە چاالکییە
بازرگانییە نێونەتەوەییەکانی ئێران کە دەیان
ساڵە بەردەوامە”.
بەاڵم کاتێک نرخێکی گۆڕینەوەی سێهەم،
سیستەمی نیما ،نزیکەی سێ ساڵ لەوەپێش
دەستنیشان کــرا ،هــەوڵــی دا بازرگانیی
نێونەتەوەیی و دەستڕاگەیشتن بە دراوی
بیانی ئاسانتر بکا.
گــازیــت پــێــداگــر بـــوو کــە تــەنــانــەت بە
ســەپــانــدنــی ئــابــلــۆقــەی بـــــەردەوام بــەســەر
ڕێژیمی شــەڕانــشــۆدا ،بــۆ دەوڵــەتــی واڵتــە
یــەکــگــرتــووەکــان هــەر وا دژوار بــوو کە
بۆشاییەکان داپۆشێ ،بەشی زۆری بەو هۆیە
کە ئێستا هەموو شتێک دیجیتالە .ئەو گوتی:
“بۆ هەموو الیەک گەلێک هاسانە ئاڵووێری
دارایی لە دوورەوە بکەن .بە هەمان شێوە
کەڵکوەرگرتن لە تەکنیکی پێشکەوتووی
ژیریی دەستکرد ،بۆ تاقمی وەک سوپای
پاسداران ژماردن و بەرێوبەریی ژمارەیەکی
زۆر ئاڵووێری بچووک کە بە تەواوی ڕەوا
بن ،بەاڵم لە هەمان کاتدا دابینکردنی دەیان
میلیۆن دۆالر بۆ پشتگیریی دارایی تێرۆریزم
بێ ،کارێکی گران نییە”.
هــەرچــۆنــێــک بـــێ ،قــاســمــی نــــژاد گوتی
هـــەنـــگـــاوی بـــچـــووک هــــەن کـــە دەکــــرێ
ڕەچــــاو بــکــرێــن“ ،ب ــۆ ســـنـــووردار کــردنــی
ئۆپەراسیۆنێکی ئەوتۆ ،باشترین ئامرازی
واشینگتۆن کەمکردنەوەی داهاتی ئێران بە
گشتییە ،ئەوە شتێکە کە بەڕێوەبەرایەتیی
تــرامــپ کــردوویــەتــی .هــەنــگــاوی دووه ــەم
تۆماری ڕایــەڵــەی بــەربــاوی ئیمپراتوریی
بازرگانیی سوپای پاسداران و گرینگتر لەوە
خەڵکی بەڕێوەبەری ڕایەڵەکە لە نێو لیستی
ڕەش دایە”.
ئــەو هــۆشــداریــی دا[“ ،بـــەاڵم] هــەر کات
ئابلۆقەکانی واڵتە یەکگرتووەکان هەڵگیرێن
و تاران بە میلیارد دۆالری بکەوێتە دەست
و بە شێوەی بەرباڵو دەستی بە سیستەمی

هەرکات جیاوازیی لەنێوان نرخ ی فەرم ی و نرخ ی بازاڕی ڕەش
هەبێ گەندەڵ ی تەشەنە دەکا .بە دەستکاریی دراوی بیان ی ،بانکی
ناوەندیی ئێران دەتوانێ جیاوازی لە نرخەکاندا دروست بکا تا
بتوانێ سەرچاوەی دارایی بۆ پرۆژەی دیکە دابین بکا.
مایکڵ ڕوبــیــن ،هــاوکــارێــکــی پــلــەبــەرزی
ئەنیستیتۆی ئامەریکەن ئینترپرایز گوتی،
“هەرکات جیاوازیی لەنێوان نرخی فەرمی
و نــرخــی بــــازاڕی ڕەش هــەبــێ گــەنــدەڵــی
تەشەنە دەکا .بە دەستکاریی دراوی بیانی،
بانکی ناوەندیی ئێران دەتــوانــێ جیاوازی
لــە نــرخــەکــانــدا دروســــت بــکــا تــا بــتــوانــێ
سەرچاوەی دارایی بۆ پرۆژەی دیکە دابین
بکا .بــە واتــایــەکــی دیــکــە ،ئــەگــەر کۆمپانیا
بیانییەکان و بانکە پێوەندیدارەکان لە کاتی
بازرگانیکردن لەگەڵ ئێران پارە بە نرخی
فەرمی بدەن ،ئەوان بە دۆالر شەش هێندە
دەدەن .ئەوە دەقاودەق بەو مانایەیە کە پتر
لە  ٨٣٪ی دەچێ بۆ سوپای پاسداران ،لە
کاتێکدا  ١٧٪دەچێتە ئامانجی ڕەوا”.
ئابووریی ئێران ،کە ماوەی پتر لە چوار
دەیــە دوای ســەردەمــی شــۆڕش ئابلۆقەی
لەسەر بــووە ،ب ــەرەوڕووی بێنرخ بوونی
سەرسوڕێنەر بــووە .دەوڵــەت توانیویەتی

دارایی نێونەتەوەیی ڕابگا ،سوپای پاسداران
بــە شــێــوەیــەک لــە شــێــوەکــان بەشێ خۆی
بۆ دابینکردنی دارایی بۆ تێرۆریزم دابین
دەکا”.
بێهنام بین تالبلو ،هاوکارێکی پلەبەرزی
 ،FDDهاوڕا بوو و گوتی“ :،سووککردنی
ئابلۆقەکانی سەپێنراو بەسەر یەکەکانی
چاالک بۆ دابینکردنی دارایی بۆ سیاسەتی
ئێران لەمەڕ هەناردە کردنی شــۆڕش ،بە
تایبەتی بــە گــەڕانــدنــەوەی ڕێککەوتنێکی
فــەشــەل کــە ســنــدووقــی پـــارەی بــۆ تــاران
دابین کــرد ،بە مانای سەپاندنی شکستی
ستراتێژیک بەسەر خۆدایە”.

***

10
شەهید زاهید عەالمی
ئازا وەک پڵینگ و
خۆشەویست وەک باوک
ڕۆژێـــک دادێ نــەتــەوەکــەمــان بــووکــی ئ ــازادی
بگرێتە باوەش و هاواری ڕزگاری و سەربەستیی
بەگوێی گەالنی دنیا بگەیەنێ .بۆ ئەم ئامانجە بەرزە
لەمێژ ساڵە ڕۆڵــە شۆڕشگێرەکانی گەلی کــورد،
تێکۆشەرانی ڕیگای ئازادی بۆ گەیشتن بە لووتکەی
سەرکەوتن و سەربەرزی لە هیچ فیداکارییەک و
تێکۆشانێک درێغیان نەکردووە و گیانی خۆشیان
برایم چووکەڵی
لەو ڕێبازەدا بەخت کردووە ،یەکێک لەو قارەمانانە
کە بۆ گــەڵ خەباتی کــرد و لــەو پێناوەشدا گیانی
بەخت کرد شەهید زاهید عەالمی ناسراو بە « پدر زاهید» لە ناوچەی
سنەیە.
شەهید زاهید عەالمی لە ساڵی ١٣٣٤ی هەتاوی لە بنەماڵەیەکی ئایینی
لە گەڕەکی چوارباغی سنە لەدایک بوو .بەهۆی هەلومەرجی ژیان توانی
تەنیا تا ٣ی ناوەندی دەرس بخوێنێ و ،پاشان ڕووی کردە کارکردن و
بوو بە کارمەندی ئیدارەی بهداشت و بۆ ماوەیەک لە شارەکانی سنە و
مەریوان کاری کرد.
ن و نیشانیاندا کە
کاتێک گەالنی ئێران لە دژی ڕێژیمی پاشایەتی ڕاپەری 
هیچ شتێک کار ناکاتە سەر داخوازە شۆڕشگێرانەکانیان ،زاهیدیش لێبڕاوانە
لە ڕیزی خۆپێشاندەراندا هاتە سەر شەقام .لە نەورۆزی خوێناویی ساڵی
١٣٥٨ی سنەدا ،بە هۆی پیالنی ڕێژێمی کۆنەپەرستی ئیسالمیی تازە
بەدەسەاڵت گەیشتوو ،بە سەدان کەس لە خەڵکی بێدیفاعی شاری سنە
شەهید بوون .ئەوە کاری کردە سەر هەستی ناسکی شۆڕشگێڕانەی زاهید
عەالمی و بڕیاری دا ببێتە پێشمەرگە و سینگی خۆی لەپێناو پاراستنی
گەلەکەیدا بکاتە قەڵغان .بۆیە لە ساڵی ١٣٥٨ی هەتاویدا دەستی دایە
ێ
چەکو چووە ڕیزی کۆمەڵەوە ،بەاڵم پاش سالێک ئەو ڕیکخراوەی بەج 
هێشت و هاتە ڕیزی حیزبی دێموکراتی کوردستانەوە.
ماوەی ساڵێک لە شاری بۆکان خزمەتی پێشمەرگایەتی کرد و ،دواتر
ساڵی  ١٣٦٠لە هێزی بەیانڕا گــەڕایــەوە ناوەندی ئــاژوان .زاهید پاش
ماوەیەک لە الیەن فەرماندەری هێزی شەهید شەریفزادە ،سەروان ئێقباڵ
کەریمنەژادەوە بە بەرپرسی نیزامیی ناوەندی ئاژوان دیاری کرا.
پــاش ئ ــەوەی ڕێژێمی کۆنەپەرەستی کــۆمــاری ئیسالمی پــەالمــاری
دڕندانەی بۆ سەر ناوچەی ژاوەرۆ دەست پێ کرد و ئەو ناوچەیە لە
الیەن ڕێژیمەوە داگیر کرا ،زاهید لەالیەن کۆمیتە شارستانی سنەو هێزی
شەریفزادەوە بە فەرماندەری لکی یەک دیاری کرا .زاهید عەالمی ڕۆڵەی بە
ن
ی و ڕێکوپێکی لە سازماندا 
بیروباوەڕی حیزبەکەمان بەهۆی فەرماندەر 
و شەڕ و بەشداریی لێبڕاوانەی لە بەربەرەکانی دژی هێزەکانی ڕێژیمدا
ببووە خۆشەویستی هەمووان و قارەمانەتیی ئەو تێکۆشەرە وێردی زمانی
خەڵکو هاوسەنگەرانی بوو.
شەڕی ئازایانەی ئەو ڕۆڵە قارەمانە بە تاقی تەنیا لەگەڵ هێلیکۆپتێڕی
دوژمن لەسەر تیرە شاخی «کوچک کوڕی» ناوچەی ژاوەرۆ کە زاهید
بە ئازایەتی و هەڵمەتی کەموێنەی پێشگیریی لە هاتنەخوارێی ئەو هێلی
کۆپتێڕانە کرد بۆ هەتاهەتایە وەک یادگارێکی پیرۆز لە قارەمانەتی و
نەبەزی ئەو ڕۆڵە ئازا و قارەمانە لەنێو دڵی خەڵکدا ماوەتەوە .زاهید
عەالمی وەک مامۆستایەکی شارەزای نیزامی دایم پێشمەرگەکانی ڕێنوێنی
دەکرد ،فێری تیکنیکەکانی شەڕ و ڕێگای بەربەرەکانی لەگەڵ دووژمنی
دەکــردن و وەک فەرماندەرێکی لێزان ،کارامە و بە ئــەزمــوون ،ئەوەی
دەیزانی بە سەخاوەتەوە بۆ پێشمەرگەکانی دەگواستەوە.
زۆر جار ڕووی لە هاوسەنگەرانی دەکــرد و بە زمانی ساکار و پڕ
لە خۆشەویستی پێی دەگوتن « :ئێمە کوڕی ئەو خەڵکەین و بۆخۆمان
ڕێبازی پێشمەرگایەتیمان هەڵبژاردووە و نابێ منت لەسەر خەڵك بکەین
و نابێ زەحمەتی ئەوان بە فیڕۆ بدەین .ڕەفتارمان دەبێ پاکو سادقانەو
ك لە
لە خزمەت ئاواتی خەڵکەکەماندا بێ ،دەبێ شەرەف و ئابڕووی خەڵ 
پەالماری داگیرکەران بپارێزرینو نەهێڵین دوژمن بحەسێتەوە ،هەر جارێ
لە دۆڵێ بە شێوەی پارتیزانی دەستی لێ بوەشێنین و سەرکەوتنمان لەو
شێوە ڕەفتارە دایە».
شەهید زاهید شۆڕشگێر بە کــردەوەش بۆ ئەم بیروباوەڕە پیرۆزە
هەنگاوی دەنــا و ،بە گەاڵلەی ڕێکوپێکی نیزامی دوژمنی دەبــەزانــد ،لە
شەڕەکانی ساڵەکانی  ١٣٦١و ١٣٦٢لە ناوچەکانی چەمشار ،حوسێنئاوە،
ساڕاڵ ،کەرێزە و ،هەروەها شەرەکانی سەلوەتئاوای ڕێگای سنە -دێوالن،
ڕێگای مارنج -مووژەژ ،و چەند عەمەلیاتی نێو شاری سنە ،شەرەکانی
تەجەرە ،میراوە ،نــەران ،ســاڕاڵ و باینچوو؛ فەرماندەریی ڕێکوپێک و
بەنەزمی زاهید عەالمی زۆر بەرچاو بوو.
مانگی گەالوێژی ساڵی  ١٣٦٢شەهید ئێقباڵ کەریمنەژاد فەرماندەری
هێزی ئەوکاتی شەریفزادە پەیام بۆ شەهید زاهید کە فەرماندری لک
بوو دەنێرێ کە لەگەڵ پێشمەرگەکانی بۆ الی هێز کە لە ناوچەی لەیالخ
بوون بگەڕێنەوە .زاهید عەالمی لە ڕێگای چوون بۆ شوێنی مەبەست
چەندین کەمینیان بۆ دوژمن دانایەوە و زەبری زۆر کاریگەریان لە دوژمن
وەشاند و چەندین ماشێنیان تێک شکاند .لەو زنجیرە عەمەلیاتانە دوژمن
بەتەواوی تاسابوو ،و وەک ورچی بریندار بەدوای پیشمەرگەکاندا دەگەڕا.
بۆیە لە چەند الوە هێرشی کردە سەر پێشمەرگەکانی لکی یەکی شەهید
شەریفزادە و لکەکانی دیکە کە ماوەیەکی کەم لێک دوور بوون .شەهید
زاهیدی هــەروەک عادەتی بوو بە گەاڵڵەی ڕێکوپێکی نیزامی و ورەی
بەرزییەوە پەالماری دەبردە سەر دژی گەلییەکان و چەندین جار هێرشی
دوژمنیان تێک شکاند.
ڕۆژی ٢٧ی گالوێژ دوژمــن سەرلەنوێ هێرشی بۆ پێشمەرگەکان
هێنایەوە .فەرماندە زاهید و هاوسەنگەرانی لە ئاوایی «سەرکارێز»ی
ناوچەی بێڵەواری کامیاران لەگەڵ بەکرێگیراوانی ڕێژیم تێک هەڵچوون
و شەڕێکی توند دەستی پێ کرد .لەو شەڕەدا زیاتر لە  ٥٠کەس لە هێزی
ی پڕ لە
دوژمن کوژران و بریندار بوون ،بەاڵم بەداخەوە دڵی بێخەوش 
ئاواتی زاهیدی فەرماندە بە گوللەی دوژمــن پێکرا و خوێنی ڕژایــە نێو
ف و ،بۆ هەمیشە مااڵوایی لە کوردستانو حیزبەکەیو
سەنگەری شەرە 
هاوسەنگەرانی کرد.
یادی بەخێر و سەنگەری خەباتی ئاوەدان.
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لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراسی
(بەئامانج گرتنی دەسەاڵتی دیکتاتۆر)
هەر وەک لە ژمارەکان ی پێشدا باس کرا و لە ژمارەکان ی داهاتووشدا وەک زنجیرە باس بەرچاوتان دەکەوێ،
لە دیکتاتۆرییەوە تا دێموکراس ی ناوی توێژینەوەیەک ی “جین شارپ” ،بیرمەندی ناوداری بواری خەباتی مەدەن ی
و ناتوندوتیژە .شارپ ساڵ ی  ١٩٢٨لە ئۆهایۆی ئامریکا لەدایک بووە ،دوکتۆرای فەلسەفەی سیاسیی بووە و جیا
لە مامۆستایەتی لە زان کۆکان ی ئامریکا ،بۆ لێکۆڵینەوە لە سەر خەباتی ناتوندوتیژ سەردان ی زۆر واڵتی کردوە
و تەنانەت زۆر جاریش بۆ پەروەردەکردن ی خەڵک سەری لە واڵتان ی دیکتاتۆرلێدراو هەڵێناوە و لەوە گرینگتر
لە چەند واڵتێک خۆی گەیاندووەتە ریزی پێشەوەی ناڕازییان و تێکەڵ بە خەڵ کی ئازادیخوازی ئەو واڵتانە بووە.
کاکڵ ی ئیدەکان ی جین شارپ ئەوەیە کە ‘’دیکتاتۆرەکان هێزی سەرەکیی خۆیان لە گوێڕایەڵ ی و ملکەچیی خەڵ کەوە
وەدەست دێنن ،ئەگەر خەڵک ئاوا ملکەچ و گوێڕایەڵ ی دەسەاڵتداران نەبن دەتوانن دیکتاتۆرەکان بە چۆکدا بێنن یا
دەنا مەجبوور بە ئاڵوگۆڕیان بکەن’’.
لەم زنجیرە باسەدا باس لە بنەما فیکرییەکان ی “جین شارپ” بۆ خەبات دژی دیکتاتۆری دەکرێ:
هــەروا کە خەباتی درێــژخــایــەن لە ستراتیژییە
سەرەتاییەکانەوە ب ــەرەو قۆناغە بــەرزەفــڕانــە و
پێشکەوتووانەکان گەشە دەکا ،ستراتیژیستەکانیش
پێویستە بیر لەوە بکەنەوە کە بە چ شێوەیەک دەتوانن
ســەرچــاوەکــانــی دەســەاڵتــی دیکتاتۆر بەرتەسک
بکەنەوە .ئامانجی ئەم لێکۆڵینەوە و بیرلێکردنەوەیە
دەبــێ کەڵکوەرگرتن لە «خــۆ بــواردنــی خەڵک لە
هاوکاریی ڕێژیم» بۆ گەیشتن بە دۆخێکی باشتر لە
بەرژەوەندیی هێزە ئازادیخوازەکاندا بێ.
لەگەڵ بەهێزبوونی هێزە دێموکراتە خەباتکارەکان،
دەبێ ستراتیژیستەکان پالنی گەورەتر بۆ خەباتی
سیاسی و بــیــرۆکــەی هــاوکــارینــەکــردنــی ڕێژیم
دابــڕێــژن تــا بــە ئامانجی ئیفلیج کــردنــی سیاسیی
گەشەسەندوو و لە کۆتاییدا ڕووخانی دیکتاتۆر،
سەرچاوەکانی هێز و دەسەاڵتی لێ جیا بکەنەوە.
پێویستە بە وردی پالن بۆ ئەوە دابڕێژرێ کە هێزە
ئازادیخوازەکان بە چ شێوەیەک دەتوانن پشتیوانیی
خەڵک و ئــەو گرووپانەی کە پێشتر لە خزمەتی
دیکتاتۆردا بوون ،الواز بکەن .ئایا پشتیوانیی خەڵک
بە لەقاودانی دڕندەییەکانی ڕێژیم الواز دەبێ؟ ئەی
بە ئاشکرا کردنی ئەو نەهامەتییە ئابوورییانەی کە لە
ئەنجامی سیاسەتەکانی دیکتاتۆرەوە دروست بوون،
چی؟ یان دەنا بە تێگەیشتن لەوەی کە دەکرێ کۆتایی
بە دیکتاتۆری بهێنرێ؟ دەبێ ئەو پشتیوانیەی کە لە
دیکتاتۆر دەکرێ هێندە الواز بکرێ کە بگاتە ئاستی
بێالیەنی یا تەنانەت بگۆڕدرێ بۆ پشتیوانییەکی
چاالک لە هەوڵەکانی الیەنگرانی دێموکراسی.
لە ڕەوتــی پالندانان بۆ بەڕێوەبردنی خەباتی
سیاسی و هــاوکــاری نــەکــردن ،دەبــێ الیەنگران و
پشتیوانانی دیکتاتۆر بۆ وێنە گرووپە نێوخۆییەکان،
حیزبە سیاسییەکان ،پۆلیس و بەتایبەتی ئەرتەش بە
وردی سەرنجیان بدرێتێ و چاوەدێری بکرێن.
ئاستی وەفاداریی هێزە چەکدارەکان ،بە ئەفسەر و
سەربازەوە ،بەرانبەر بە دیکتاتۆر دەبێ بخەمڵێنرێ
و دیاری بکرێ کە داخوا هێزە دێموکراتەکان توانایی
کاریگەرییان لەسەریان هەیە یا نە؟ ڕەنگە زۆرێک
لە سەربازەکان بە زۆرەملێ هێنرابێتنە سەربازی
و نــاڕازی بن .لەوانەشە زۆرێــک لە ســەربــازان و
ئەفسەران بە هۆکاری شەخسی ،بنەماڵەیی یان
سیاسی لە حکوومەت بێگانە بــن .چ هۆکارگەلێ
لەوانەیە بتوانن کاریگەرییان لەسەر ئەفسەر و
سەربازەکان هەبێ؟
لە قۆناغە سەرەتاییەکانی خەباتی ئازادیخوازانەدا
دەبــێ ستراتیژییەکی تایبەت بــۆ دروسـتکــردنــی
پێوەندی لەگەڵ هێزە چەکدارەکان و مەئموورەکانی
دیکتاتۆردا دیــاری بکرێ .هێزە ئازادیخوازەکان
دەبــێ بە هەندێ قسە و ئاماژە و چاالکییەکانیان

هێزە چــەکــدارەکــان ئــاگــادار بکەنەوە کــە خەباتی
ئازادیخوازانە لە کۆتاییدا ســەر دەک ــەوێ .هێزە
چــەکــدارەکــان دەبـــێ لـــەوە حــاڵــی بکرێن کــە ئەم
خەباتە تەنیا بۆ الوازکردنی دەســەاڵت و لە بەین
بــردنــی دیــکــتــاتــۆرە و نابێتە هــەڕەشــە بــۆ ژیانی
ئــــەوان .لــە کــۆتــای ـیدا ئــەم هــەواڵنــە دەب ــێ ورەی
هێزە چەکدارەکانی دیکتاتۆر الواز بکەن و دوایە
وەفاداری و گوێڕایەڵیی ئەوان بەرانبەر بە دیکتاتۆر
بگۆڕن بۆ هاوکارییان لەگەڵ هێزە دێموکرات و
ئازادیخوازەکان .ستراتیژییەکی وەهاش دەبێ کار
لەسەر پۆلیس و کارمەندەکانی دەوڵەت بکا.
بەهەرحاڵ ڕاکێشانی ئەم هێزانە و لە کۆتاییدا
دروستکردنی نافەرمانی لە نێویاندا بەرانبەر بە
دیکتاتۆر نابێ بە هەڵە ببێتە هۆی هاندانی ئەوان
بۆ شکستدانی دیکتاتۆر لە ڕێگای سەربازییەوە.
ئەم شێوازە لە کردەوەدا نابێتە هۆی دێموکراسی،
چونکە (هەروا کە پێشتر باس کرا) کوودەتا بااڵنسی
هێز لە نێوان خەڵک و دەسەاڵتداران چاک ناکا .هەر
بۆیە گرینگ دەبێ کە گەاڵڵەیەک لەم بارەوە ئامادە
بکرێ کە چلۆن ئەفسەرانی وەرگەڕاو لە دیکتاتۆر
لەوە حاڵی بکرێن کە کوودەتا یان شەڕی نێوخۆیی
بە دژی دیکتاتۆر نە پێویست و نە جێگای پەسند.
ئــەم ئــەفــســەرانــە دەتــوانــن ڕۆڵــێــكــی گرینگ لە
خەباتی ئــازادیــخــوازنــەدا بگێڕن .بــۆ وێنە ئــەوان
دەتوانن پشتگیری لە تەشەنەکردنی ناڕەزایەتی و
هاوکارینەکردنی ڕێژیم لەنێو هێزە چەکدارەکان
بکەن و هانیان بــدەن بۆ کارنەکردنی بەئانقەست
و گوێنەدان بە فەرمانەکان و پێشگرتن لەسەر
سەرکوتی خەڵک .هەروەها ئەم ئەفسەرانە دەتوانن
لە ڕێگای ئەمنیەتی و پاراستنی ئازادیخوازەکان
و پێدانی یــارمــەتــی و نــاردنــی خ ــوردوخ ــۆراک و
پێداویستییە پزیشکییەکان و شتی لــەو بابەتە،
یارمەتییەکی باشی بزووتنەوە ئازدیخوازەکە بدەن.
ئــەرتــەش یەکێک لە گرینگترین سەرچاوەکانی
هێزی دیکتاتۆرەکانە ،چونکە دەتوانێ ڕاستەوخۆ
کەڵک لــە هێزی ڕێکوپێک و چــەکوچــۆڵــی خۆی
وەربــگــرێ بۆ هێرشکردنە ســەر خەڵکی نــاڕازی.
ستراتژیستەکان دەبێ ئەوە بزانن ئەگەر پۆلیس و
هێزە چەکدارەکان بە تەواوی لە پشتی دیکتاتۆر بن
و گوێڕایەڵی فەرمانەکانی بن ،شکستدانی دیکتاتۆر
زۆر زەحــمــەتــە و تــەنــانــەت هــەر نــاشــکــرێ .بۆیە
ستراتژیستەکان دەبێ زۆر گرینگی بەو ستراتیژییانە
بــدەن کــە مەبەستیان نەهێشتن و لەبەینبردنی
وەفاداریی هێزەکانی سەر بە دیکتاتۆرە.
ئازادیخوازەکان دەبێ ئەوە بزانن کە ناڕەزایەتی
و نافەرمانی لەنێو هێزە چەکدارەکان و پۆلیسدا
دەتوانێ زۆر بۆ ئەو هێزانە مەترسیدار بێ .ئەندامانی

و:مەنسوور مروەتی

پۆلیس و هێزە چەکدارەکان لە بەرانبەر هەرچەشنە
نافەرمانییەکدا دەبێ چاوەڕێی سزای قورس بن و
ئەگەریش شۆڕش بکەن مەترسیی لەسێدارەدانیان
لەسەرە .هەر بۆیە هێزە دێموکراتەکان نابێ داوای
شۆڕشی بەپەلە لە ئەفسەر و سەربازەکان بکەن،
بەڵکوو کاتێک کە دەرفەتی پێوەندییان هەیە دەبێ
ڕوونی بکەنەوە کە چەندین جۆری نافەرمانیم وەک
نافەرمانیی داپۆشراو هەیە کە دەکرێ لە قۆناغەکانی
سەرەتاییدا کەڵکی لێ وەربگرن .بۆ وێنە پۆلیس و
هێزە چەکدارەکان دەتوانن کاتێک فەرمانیان پێ دەکرێ
بۆ سەرکوت ،بەئانقەست فەرمانەکان بە ناڕێکوپێکی
بــەڕێــوە ببەن .حەشارگەی کەسانی داواکـــراو بە
هەڵە بۆی بچن ،ئەندامانی هێزە ئازادیخوازەکان لە
سەرکوت و گرتن و دەرکردن ئاگادار بکەنەوە و لە
دانــەوەی ڕاپــۆرت بە ســەرووی خۆیان هەڵە بکەن.
ئەفسەرە ناڕازییەکانیش بە نۆرەی خۆیان دەتوانن
لە ناردنی فەرمانی سەرکوتەکاندا ئاستەنگ و کێشە
دروست بکەن .سەربازەکان دەکرێ بۆ ئاسمان و
دوور لە خۆپیشاندەران تەقە بکەن .هەر بەم شێوەیە
کارمەندانی دەزگا سەربازییەکان دەتوانن پەروەندە
و بەڵگەی فەرمانەکان ون بکەن و نەهێڵن کارەکە
باش بەڕێوە بچێ و خۆیان لە نەخۆشی بــدەن تا
ئیزنیان پێ بدەن بڕۆنەوە ماڵی خۆیان.
گۆڕانکاری لە ستراتیژیدا
ستراتیژیستەکانی خەباتی سیاسی دەبێ بەردەوام
ستراتیژییە گەورە و سنووردارەکانیان هەڵبسەنگێنن
بۆ ئەوەی بزانن چۆن بەڕێوە دەچن .بۆ وێنە لەوانەیە
خەباتەکە بەو شێوەیە کە چاوەڕوان دەکرێ نەچووە
پێشێ .ئەگەر وابــوو پێویستە ئاڵوگۆڕی پێویست
لــە ستراتیژییەکەدا بــکــرێ .بــۆ زیــادکــردنــی هێزی
بزووتنەوە و کۆنترۆڵکردنی مەیدانەکە چ شتێک
دەکــرێ بکرێ؟ لەم دۆخــەدا دەبــێ کێشەکە دیاری
بکرێ ،ستراتیژییەکان دیسان هەلڵسەنگێندرێن و
لەوانەشە ئەرک و بەرپرسایەتییەکان بە گرووپێکی
دیکە لە خەڵک بسپێردرێ ،کەڵک لە هێزی دیکە
وەربگیردرێ و دەورێکی نوێ لە کارەکان دەست
پێ بکرێ .کاتێک کە ئەمە کرا ،گەاڵڵەی نوێ دەبێ
دەسبەجێ کاری پێ بکرێ.
بە پێچەوانە ئەگەر خەباتەکە زۆر باشتر لەوەی
چــاوەڕوان دەکــرا چووە پێشێ و دیکتاتۆر زووتر
لــەوەی پێشبینی دەکــرا بــەرەو الوازی ڕۆیــی ،هێزە
ئــازادیــخــوازەکــان بــە چ شــێــوەیــەک دەب ــێ ئــەوەی
وەدەســتــیــان هێناوە بیپارێزن و بــۆ ڕووخــانــدنــی
دیکتاتۆر کەڵکی لێ وەربگرن؟
جوابی ئەم پرسیارە لە بەشی دواییدا دەدەینەوە.

ئێعدامی  ٤٨بەندکراو ،گرتنی  ٦٢٨کەس ،کوژران و برینداربوونی
 ٢٣٣کۆڵبەر و تەقینەوەی مین بە ڕووی  ٧٠کەس لە کوردستاندا
ناوەندی ئاماری مافی م ــرۆڤ بۆ ڕۆژهەاڵتی
کـــوردســـتـــان (چــــاونــــیــــوز) ،کـــورتـــە ڕاپـــۆڕتـــی
پێشێلکارییەکانی مافی م ــرۆڤ لە ڕۆژه ــەاڵت ــی
کوردستانی لە ساڵی  ٢٠٢٠باڵو کردەوە:
سێدارە:
بەپێی ئامارەکانی “چاونیوز” ،لەماوەی ساڵی
٢٠٢٠ی زاینیی دا ،النیکەم حوکمی لەسێدارەدانی
 ٤٨هاونیشتمانی کـــورد ل ــە بەندیخانەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێ ران جێبەجێ ک راوە.
ه ــەر ل ــەو م ــاوەی ــەدا  ٤ب ــەن ــدک ـراوی سیاسی ،بە
ناوەکانی هیدایەت عەبدواڵپوور ،مستەفا سەلیمی،
سابیر شێ خعەبدوڵاڵ و دیاکۆ ڕەســووڵزادە ،بە
تۆمەتی چاالکیی سیاسی ئێعدام ک راون.
دەستبەسەرکراوان:
لەماوەی ساڵی زایینیی ٢٠٢٠دا زیاتر لە ۶٢٨
هاونیشتمانیی کورد کە ناسنامەیان بۆ “چاونیوز”
ڕوون ب ــۆت ــەوە ،ل ــەالی ــەن ن ــاوەن ــدە ئەمنییەکانی
ڕێژیمی ئێ رانەوە دەسبەسەر ک راون.
ل ــەو ژم ــارەی ــە ٢١٤ ،کەسیان ل ــەالی ــەن دەزگ ــای

قەزایی ڕێژیمی ئێ رانەوە دادگایی ک راون ،کە سزای
النیکەم  ٤کەسیان لەسێدارەدان بووە ٢١٠ .کەسی
دیکەش لە دادگای یک راوان سزای  ١٠هەزار و ٧٣
مانگ بەندکردنیان بەسەردا سەپاوە ،کە سەرجەم
دەکاتە  ٨٤٠ساڵ بەندکردن.
کوشتاری کۆڵبەر و کاسبکاران ی کورد:
لە ماوەی ساڵی ٢٠٢٠ی زایین یدا ،النیکەم ٢٣٣
کۆڵبەر و کاسبکاری سەر سنوور و ڕێگاوبانەکان
بە تەقەی هێزە چەکدارەکانی ڕێژیمی ئێ رانەوە
ک ــوژران و بریندار بوون .لەم ژمارەیە  ٧٤کەس
گیانی لەدەست داوە و ١٥٩ی کەسیش بریندار
بوون .بەشی هەرە زۆری ئەو کۆڵبەرانە بە تەقەی
ڕاس ــت ــەوخ ــۆ پ ــێ ــک ـراوان ،بەشێکی کەمیشیان بە
هۆکاری بەربوونەوەی لە بەرزاییەکان ،تەقینەوەی
مین ،سەرمابردوویی بووتنە قوربانی سیاسیەتی
ب ــرس ــی کــردنــی خ ــەڵ ــک ــی کـــورد لــە ڕۆژه ــەاڵت ــی
کوردستان.
تەقینەوەی مین:
 ٧٠هاونیشتمانیی ک ـ ــورد لــە مــــاوەی ی ــەک

ساڵی ٢٠٢٠ی زایینی ل ــە ن ــاوچ ــە سنوورەکانی
کوردستان بەهۆی تەقینەوەی مین و تەقەمەنییە
ب ــەج ــێ ــم ــاوەک ــان ــی دوای شـــەڕی ع ــێ ـراق و ئ ــێ ـران
گیانیان لەدەست داوە کە ناسنامەی  ٣١کەسیان
لەبەردەستی “چاونیوز” دایە .لەو ژمارەیە  ١٠کەس
گیانیان لەدەست داوە و  ٢١کەسی دیکەش بە
سەختی بریندار بوون.
خۆکوژی:
ب ــەه ــۆی سیاسەتە نابەجێیەکانی ک ــۆم ــاری
ئیسالمیی ئێ ران بەتایبەت لە بواری ئابووری و
شڵەژانی کۆمەڵگە ،هەروەها بێکاری ،هەژاری و
کێشەی خێزانی ،چاونیوز توانیویەتی سەرجەم
ه ــەواڵ ــی خ ــۆک ــوژی  ٢٠٥ک ــەس ب ــاو بکاتەوە کە
ل ــەم ن ــێ ــوەدا شوناسی  ١٥٢ک ــەس ت ــۆم ــار کــراوە.
پشکی هەرەزۆری ئەو خۆکوژییانەی وەبەر ژنان
کەوتووە و لەو خۆکوژییانەدا ،کەم تەمەنترینیان
مناڵێکی  ١٢سااڵن و بە تەمەنترینیش ژنێکی ٦٠
سااڵن بووە.
***
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چەند دڵۆپێک لە دەریای ئەو خوێنانەی
قاسم سولێمانی ڕشتنی
فارس ئەلعومران و نەبیل عەبدوڵاڵ
سەرلەشکر قاسم سولێمانی ،گەورە فەرماندەری
نیزامیی ئێ ران ،تا بەر لە کوشتنەکەی کە ساڵێک
لەمەوبەر بەهۆی ئەمریکاوە لە فڕۆکەخانەی
بەغدا ڕووی دا ،بۆ هێندێک کەس بەسامترین
کەسی ڕۆژهەاڵتی ناوین دەهاتە ئەژمار.
قاسم سولێمانی بۆ ماوەی زیاتر لە دوو دەیە
فەرماندەیی هێزی قودسی سوپای پاسدارانی
ک ــۆم ــاری ــی ئیسالمیی ئێ رانی بەئەستۆوە ب ــوو.
هێزی قودس یەکێک لە لقە کارامە نیزامییەکانی
ئێ رانە کەبەرپرسایەتیی هەناردەی تیرۆریزم و
پڕچەککردنی میلیشیاکانی ڕێژیمی ئێ رانی لە
سەرتاسەری ناوچە بۆ وێنە عێ ڕاق ،سووریە،
ل ــوب ــن ــان ،ب ــەح ــرەی ــن ،ی ــەم ــەن و ئەفغانستانی لە
ئەستۆیە.
هــێــزی قــــودس ل ــەژێ ــر ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی ق ــاس ــم
س ــول ــێ ــم ــان ـیدا ب ــۆ مـــــاوەی زی ــات ــر ل ــە  ٢٠س ــاڵ
تێرۆریزمی هەناردە کرد ،پەرەی بە تاق مگەرایی
دا ،دەوڵ ــەت ــان ــی الواز ک ــرد و بەرپرسی کوشتنی
هەزاران هەزار کەسە .دوایین بەرنامەکانی بریتی
بوون لە؛ هێرش بۆ سەر هێزە هاوپەیمانەکانی
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە عێ ڕاق و ،بۆ
وێنە دەتوانین ئاماژە بە هێرشێکی یەک ڕۆژە بۆ
سەفارەتی ئەمریکا لە بەغدا بکەین کە لە ڕۆژی
١٠ی بەف رانباری ساڵی ڕاب ــردوودا کردیان .لەوێ
ئاژاوەگێ ڕان لەسەر دار و دی ــوار نووسیبوویان
“سولێمان ی ڕێبەرمانە”.
سولێمانی ڕۆژی ١٣ی بەف رانباری ساڵی ١٣٩٨ی
هەتاوی لە بەغدا بەهۆی هێرشی فڕۆکەیەکی
ب ێفڕۆکەوانی ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکاوە
ک ــوژرا .ئەم ڕووداوە ساتێکی گرینگ لە شەڕی
چەند دەیەی تاران بۆ پەرەپێدانی شەڕفرۆشی و
دووبەرەکی لە سەرتاسەری ناوچەکەدا بوو.
ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لە ساڵی
ی هــەتــاویدا ق ــاس ــم سولێمانیی بەهۆی
 ١٣٩٠
س ــەرپ ــەرش ــت ـیک ــردن ــی پ ــی ــان ــی ن ــاس ــەرک ــەوت ــووی
تیڕۆری “عادل بن احمد الجبیر” ،وەزیری ڕاوێژکار
لە ک ــاروب ــاری دەرەوەی سعوودییە و باڵوێزی
ئەوکاتی سعوودییە لە ئەمریکا ،لە کاتی بوونی
لە “واشینگتۆن دی سی”دا وەکوو تیرۆریستێکی
جیهانی ناساند .سولێمانی لە س ــەرەت ــای هەر
ئەو ساڵەدا بەهۆی پێدانی پشتیوانیی ماڵی بە
ڕێژیمی بەشار ئەسەد ،سەرۆککۆماری سووریە،
لە کاتی سەرکوتی خوێناویی ناڕازییە غەیرە
نیزامییەکاندا ،خ رابووە لیستی ڕەشی سزاکانی
ویالیەتە یەکگرتووەکانەوە.
وەزارەتی خەزێنەداری ئەمریکا لە خاکەلێوەی
١٣٩٨ی هەتاویدا هەنگاوێکی چاوەڕواننەک راوی
هەڵێنایەوە و تەواوەتیی سوپای پاسدارانی وەک
ڕێکخ راوێکی تیرۆریستیی بیانی دەس تنیشان
ک ــرد .ل ــە گرینگترین ه ــۆک ــارەک ــان ــی ئــەم ب ــڕی ــارە
جێبەج ێکردنی ئــەو کــــردەوە تیرۆریستییانە
بوون کە هێزی قودس لەژێر رێبەرایەتیی قاسم
سولێمان یدا دەیکردن.
هەناردەی تیرۆریزم:
هــێــزی ق ــودس ــی س ــوپ ــای پــــاســــداران ل ــەژێ ــر
ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی ق ــاس ــم سولێمان یدا تیرۆریزمی
هەناردە کرد ،پەرەی بە تاق مگەرایی دا و ،واڵتانی
ن ــاوچ ــەک ــەی بــــەرەو الوازی بـــرد .ه ــێ ــزی ق ــودس
بەرپرسی مردنی ه ــەزاران کەس و ڕەنگە دەیان
ه ــەزار کەسیش بێ ،سەرهەڵدانی ئەشکەنجە و
ڕۆژڕەشی و کڵۆڵییەکی نەگوت راو و ئاشک را نەک راوە
ل ــە س ــەرت ــاس ــەری ڕۆژهــەاڵتــی ناڤین و لەوێش
ب ــەوالوەت ـر .لە ڕوان ــگ ــەی چ ــاودێ ـران ــەوە ئەگەرچی
ڕێژیمی ئێ ران هەروا درێژە بە ناسەقامگیرکردنی
ئەمنییەتی ناوچەکەدا دەدا ،بەاڵم ئەگەر سولێمانی
هەنووکە بمابایە ،هەڕەشەکانی تاران زۆر لەوە
جیددیتر دەبوو.
“غ ــازی فەیسەڵ حوسێن” ،سەرۆکی ناوەندی
توێژینەوەی ست راتیژیی عێ ڕاق ،دەڵێ“ :سولێمانی
ســـــەرەڕای دروســتکــردنــی ت ــۆڕێ ــک ــی ب ــەری ــن لە
پێوەندییەکانی دەگەڵ ڕێبەرانی واڵتان ،بۆ وێنە
والدیمێر پۆتین ،ســەرۆک ک ــۆم ــاری ڕووس ــی ــە و،
ب ــەش ــار ئــەســەد ،ســــەرۆک کــۆمــاری س ــووری ــە،
ه ــەروەه ــا ل ــەگ ــەڵ شــەڕخــوازە میلیشیاکانی شدا
هــــاوڕێ و ،ل ــەک ــات ــی ت ــێ ــک ــه ــەڵ ــچ ــوون ــەک ــان ــی ــش لە
ب ــەرەک ــان ــی شـــەڕدا دەبــــوو” .س ــەرۆک ــی ن ــاوەن ــدی
توێژینەوەی ست راتێژی عێ ڕاق ه ــەروەه ــا دەڵ ــێ:
“ناوب راو چاالکیی بۆ پەرەپێدانی شۆڕشی ئێ ران
و تیۆریی ویالیەتی فەقیهـ دەک ــرد و لە هەوڵی
گۆڕینی ڕێژیمە قانوونی و ڕەوای یپێدراوەکانی
ناوچەکەدا بوو بۆوەی لە جێگایان ئەو ڕێژیمانەی
ک ــە گ ــوێ ل ــە مستی ئێ رانن ،داب ــن ــێ” .مەبەستی
ناوب راو لە تیۆریی ویالیەتی فەقیهـ ئەو شێوە

بیرکردنەوەیەیە کە ئایەتوڵاڵ خامنەیی ،ڕێبەری
ئێ ران ،دەبێ جڵەوی هەموو کاروبارەکانی واڵتی
لەدەس تدا بێ.
“وضــــاح ال ــج ــل ــی ــل” ،شــرۆڤــەکــاری س ــی ــاس ــی و
ڕۆژنامەنووسی یەمەنی ،دەڵێ“ :ئەرکی پەرەپێدانی
دەسەاڵتی سوپای پاسداران لە ناوچەکەدا بە قاسم
سولێمانی سپێردرابوو” .سولێمانی لە دەسپێکی
ساڵەکانی دەسەاڵتەکەیدا ،یانی ساڵەکانی ١٣٧٧
بۆ ١٣٧٨ی هەتاوی ،هەموو هەوڵەکانی بۆ ڕێنوێنی
و هیدایەتی گرووپە شەڕفڕۆشەکانی حیزبوڵاڵ
چڕ کردبۆوە .سولێمانی بۆ م ــاوەی زیاتر لە دە
ساڵ بۆخۆی ڕێنوێن و ڕێنیشاندەری گرووپە
تیرۆریستییەکان بوو لە عێ ڕاق و ،چوکوچۆڵی بۆ
دابین دەکردن .ناوب راو ئەم کارەی وەکوو بەشێک
لە هەوڵەکانی ئێ ران بۆ پێکهێنانی ناسەقامگیری
و الوازی دەسەاڵتی دەوڵەتی عێ ڕاق دەکرد.
بەپێی ڕاگەیاندنی وەزارەتی بەرگریی ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا ،ل ــە نێوەڕاستەکانی
دەیەی ١٣٨٠ی هەتاویدا النی کەم  ٦٠٣کەس لە
هێزە نیزامییەکانی ئەم واڵتە لەالیەن میلیشیاکانی
س ــەر ب ــە ئ ــێ ـران ل ــە والتــی ع ــێ ـڕاق کــــوژراون .ئەم
ژمارەیە لەسەدا ١٧ی تەواوی ئەو ژمارە ئەمریکاییە
کوژراوانەن کە بەهۆی هەوڵەکانی دوژمنکارانەوە
لە عێ ڕاق کوژراون .ئەوە لە کاتێأدایە کە هەزاران
کەس لە خۆپیشاندەرانی عێ ڕاقی لە سەرەتای
ڕەزبـــــەری ١٣٩٨ی هـــەتـــاویدا ب ــە ب ــەردەوام ــی
ڕژاونەتە شەقامەکان و دژ بەو ناسەقامگیری و
ئاڵۆزییەی کە بەهۆی ئێ رانەوە لە عێ ڕاق دروست
بووە؛ ناڕەزایەتییان دەربڕیوە.

هەڵفریوان ی گەنجان ی ساویلکە:
س ــول ــێ ــم ــان ــی لــە ســـووریـــەدا س ــەرپ ــەرش ــت ــی ــی
عەمەلیاتێکی زۆر گەورە یبۆ پشتیوانی لە هێزە
داڕووخ ــاوەک ــان ــی ئەسەد دەکــرد .بەکرێگی راوانی
ئ ــێ ـران ــی لــە ژێـــر ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی س ــول ــێ ــم ــان ــی لە
کۆتاییەکانی ساڵی ١٣٩٣ی هەتاویدا ،بۆ ماوەی
چەند ساڵێک خەریکی ڕێکخستنی میلیشیاکان
ب ــوون .هێزەکانی ئێ رانی ئ ــەم شــەڕخــوازە کەم
تەمەن و ساویلکانەیان کە زۆربەیان لە خوار
تەمەنی یاساییەوە بوون یان ئەوەتا پێشینەیەکی
ئــابــووریــی ب ــاش ــی ــان ن ــەب ــوو ،ل ــەن ــێ ــو کۆمەڵگە
شیعەکانی وەک ئەفغانستان ،پاکستان ،عێ ڕاق و
زۆر واڵتی دیکەوە ڕادەکێشا .لەبەرامبەر پەیوەست
بوونی ئەفغانەکان بە لەشکری فاتمیون ،گرووپی
میلیشیای ئ ــەف ــغ ــان ب ــە ڕێ ــب ــەرای ــەت ــی ــی سوپای
پاسداران ،بەڵێنیی پێدانی مافی هاوواڵتیی ئێ رانی
و مووچەیەکی مانگانەیان دەدرایە .بەاڵم ڕێژیمی
ئێ ران ئەو بەڵێنەی نەبردە سەر و درۆی لەگەڵ
دەکردن.
سولێمانی بە ڕێکخستنی شەڕی نێوخۆیی لە
سووریە ،سەرپەرشتیی دامەزرانی نزیک بە ٢٠
هەزار شەڕکەری ئەفغانی کرد .بەپێی ڕاگەیاندنی
سەرچاوەکانی فاتمیون ،لەم ژمارەیە النی کەم ٢
هەزار کەس کوژران و  ٨هەزار کەسیش بریندار
ب ــوون .بەپێی بەدواداچوونی چاالکانی دژبەری
حکوومەت ،ک ــۆی ژم ــارەی کـــوژراوان لە شەڕی
نێوخۆیی ســووریــەدا ت ــا س ــەرم ــاوەزی ١٣٩٩ی
نیزیک بە  ٥٩٣هەزار کەس بووە .هەروەها بەپێی
ڕاگەیاندنی “ورلد ویژن” زیاتر لە  ٦میلوێن کەس
لە خەڵکی ئەم واڵتە ئ ــاوارە بوون و زیاتر لە ٥
میلیون و  ٦٠٠هەزار کەسیش پەنایان بۆ واڵتانی
دراوسێ بردوە.
سولێمانی لە پەرەپێدانی ن ــف ــووزی ئێ ران لە
یەمەنی شدا ڕۆڵ ــی ه ــەب ــوو .پشتیوانیی سوپای
پاسداران لە حوسییەکان (انصاراللە) لە یەمەن لە
ساڵی ١٣٩٤دا پەرەی گرت .لەو ساڵەدا عەڕەبستانی

سعوودی ـــ یەکێک لە دژبەرە گەورەکانی ئێ ران
لە ناوچەداــــ بە نوێنەرایەتیی دەوڵەتی یەمەن،
دەس تتێوەردانی لەو واڵتەدا کرد“ .عەبدولسەالم
محەممەد” ،سەرۆکی ن ــاوەن ــدی توێژینەوەکانی
ست ڕاتێژی ئ ــەب ــع ــاد ،دەڵـــێ؛ “ڕۆڵـــی سولێمانی،
خێ رایی پێدان بە ج ێخستنی ست ڕاتیژیی ئێ ران
بوو ،ست ڕاتیژییەک کە گرتنی سەنعا ،دەمێشق،
بەیرووت و بەغدای مەبەست ب ــوو” .ئەو دەڵێ:
“کوشتن ی سولێمان ی ،ستڕاتیژییەکە ناگۆڕێ”.
بەپێی ڕاگەیاندنی “ناوەندی داتاکانی یەمەن”،
ئەو حوسییانەی کە لەالیەن ئێ رانەوە پاڵپشتی
دەکرێن و پەرەیان بە قەی رانی یەمەن داوە ،لە
ساڵی ١٣٩٤ەوە تا ئێستا بوونەتە هۆی کوژران
و برینداربوونی زیاتر لە  ١٧هەزار و  ٥٠٠خەڵکی
سڤیل .بەپێی ڕاپۆڕتی چاودێری مافەکانی مرۆڤ،
زیاتر لە  ٢میلیون کەسیش تووشی مەترسیی
بەدخۆراکی بوونەتەوە و  ١٠میلیۆن کەسیش لە
بەردەم مەترسی قاتوقڕی دان.
لێکۆڵینەوە نێونەتەوەییەکان ئاشک رایان کردوە
کە حوس یەکان بە بەردەوامی خوێندکاران ،ژنان،
چاالکانی مافەکانی مــرۆڤ ،ڕۆژن ــام ــەن ــووس ــان،
چاالکانی ب ــواری ک ــاروب ــاری م ــرۆڤدۆس ــت ــان ــە و
کەمایەتییە ئایین ییەکان بە شێوەی نایاسایی
دەستبەسەر و ئەشکەنجە دەکەن.
گۆڕین ی میلیشیاکان بە ل ۆت یو پۆت ی:
ل ــە س ــاڵ ــەک ــان ــی  ١٣٩٣و ١٣٩٤ی ه ــەت ــاوی،
باڵوبوونەوەی وێنەگەلێک لە سولێمانی لە بەرگی
نیزامی لە گۆڕەپانی شەڕ لە عێ ڕاقدا دەرخەری
ئ ــەو ڕاس ــت ــی ــی ــەی ــە ک ــە ڕاس ــت ــەوخ ــۆ ل ــەو شـــەڕەدا

ڕۆڵــی گ ــێ ـڕاوە .زۆرێ ــک ل ــەو میلیشیایانەی کە
سولێمانی لە ماوەی چەندین ساڵدا یارمەتیدەری
پێ کهێنانیان ب ــوو ،یاخی ب ــوون و لە ئامانجە
سەرەکی و ڕواڵەتە ئایینییەکانیان بە ڕادەیەکی
بەرچاو دوور کەوتنەوە.
ق ل ــەو دەس ــەاڵت ــەی
ئ ــەم میلیشیایانە لە عێ ڕا 
کە لە م ــاوەی چەندین ساڵ لە ژێر فەرماندەیی
سولێمان یدا بە شێوەیەکی بەرچاو بەدەستیان
هێنابوو ،کەڵکی خ ـراپ وەردەگــــرن .ئــەوان ئەم
دەسەاڵتە بۆ سەرکوتی خۆپیشاندەرانی عێ ڕاقی،
دزەکردنە نێو ڕیزی هێزی جەماوەریی خەڵک و،
تەنانەت تەقە کردن لە دەیان هەزار خۆپیشاندەری
عێ ڕاقی کە سەبارەت بە گەندەڵی و ب ێلیاقەتی
دەوڵەتەوە دەنگی ناڕازییان هەڵدەبڕن بەکار دێنن.
سیاسەتمەدارێکی بااڵی عێ ڕاق کە نەیویست
ناوی ئاشک را بێ ،ڕێبەندانی مانگی ڕاب ــردوو بە
ڕۆیتێرزی گوت“ :میلیشیاکان بوونە دێوەزمەیەکی
چاوچنۆک و لە ڕادەب ــەدەر بە دەسەاڵت” .ناوب راو
گ ــوت ــی“ :ئــــەوان ب ــاج ل ــە ک ــار و ک ــەس ــاب ــەت ــەک ــان
وەردەگــرن ،لە هەموو شتێک پشکیان دەوێ و،
تەنانەت زەخ ــت دەخ ــەن ــە س ــەر دەوڵ ــەت ب ــۆوەی
کەسانی وەف ــادار بە خۆیانیان بۆ دامەزرێنن و
گرێبەستی پڕۆژەکانی وەبەرهێنانیان بدەنێ”.
میلیشیا عێ ڕاقییەکان هەروەها چەکیان بە شێوەی
نایاسایی ڕاگرتووە و کەرتی ئاوەدانکردنەوە و
وەبەرهێنانیان لە زۆرێک لەو شارانەی کە لەژێر
دەستی “داعــش”دا ئ ــازاد ب ــوون ،لە بەرژەوەندیی
خۆیاندا پاوان کردوە.
***
وەرگێران بۆ کوردی :باوک ی ژیار
سەرچاوە :ماڵپەڕی “المشارق”

خاتوونی خولیای ماف
١٧ی ئاگوستی  ،١٨٠١خاتوو فرێدریکا برێمێر
( )Fredrika Bremerلە شارۆچکەیەکی نیزیکی
“ ئۆبوو” لە باشووری ڕۆژئــاوای واڵتی فینلەند
لەدایک دەبێ .لە تەمەنی سێ ساڵیدا بە بنەماڵەوە
دەگــوێــزنــەوە بــۆ شــاری ستۆکهۆڵمی پێتەختی
سوید.
بــاوکــی فرێدریکا برێمێر ،یــەک لــە بــازرگــان
عەلی فەتحی
و خــاوەن مڵکە دەوڵەمەندەکانی سویدی بوو.
کابرایەک کە تەنیا گوێڕایەڵیی کچەکانی بەالوە
گرینگ بووە و ویستوویەتی کەس لە قسەی ئەو دەرنەچێ .دایکی
فرێدریکاش ژنێکی نەریتخواز کە بەردەوام نیگەرانی ئەوە بووە ڕەنگە
کچەکانی مێردیان وەگیر نەکەوێ ،چونکە بە قەیاسی پێویست جوان
نەبوونە.
دایک و باوکی فرێدریکا لە پێوەندی لەگەڵ پەروەردە و خوێندەواریی
کچەکانیان ،هــەر بــەوەنــدە قانع بــوونــە ،کەسێک هەڵکەوێ و بێتە
خوازبێنیی کچەکان و ئیدی زیادتر لەوە بیریان لە داهاتووی ئەو کچانە
نەکردووەتەوە .فرێدریکا لەبەرامبەر ئەو نەریتەدا خۆی بەدەستەوە
نــەداوە و دژی وێستاوە و دۆخی لەو چەشنەی لە بنەماڵەدا وەکوو
“زیندانێک بۆ جەستە و ڕوح” وەســف کــردووە .ئەو خۆی عاشقی
نووسین بووە و یەکەم ڕۆمانی بەدوور لە چاوی دایکوبابی نووسیوە
و پاراستوویەتی بۆ “ڕۆژی ئازادیی ڕادەربڕین” کە چاپ و باڵوی
بکاتەوە .لە تەمەنی  ٣٠ساڵیدا بۆ یەکەمجار لە وانەکانی ئەدەبیات و
فەلسەفەدا بەشدار بووە و لە تەمەنی  ٣٢ساڵیدا یەکەم ڕۆمانی چاپ
و باڵو کردووەتەوە.
فرێدریکا وەکــوو نووسەرێک هــەر لە ســەرەتــاکــاندا خێرا ناسرا
و کتێبەکانیشی بە زمانەکانی ئینگلیزی و فەڕانسەوی و ئاڵمانی
وەرگێڕدرانەوە .لە ئەدەبیاتی سویدیدا فرێدریکا وەکوو “یەک لە دایکانی
ڕۆمان” ناوبانگی دەرکردووە .ئەو کتێبانەی لە سەردەمی حەیاتی ئەودا
کە زۆرترین خوێنەریان هەبووبێ ،بریتی بوونە لە“ :کۆمەڵە نەقاشییەک
لەبارەی ژیانی ڕۆژانە”“ ،کچەکانی سەرۆک کۆمار”“ ،دراوسێیەکان”
و “بنەماڵەی هـ” .دیارە کۆمەڵە نامەیەکی زۆریشی بۆ خوشکی خۆی
نووسیوە .فرێدریکا ویستوویەتی ژنان ببنە خــاوەن جێگە و پێگەی
کۆمەاڵیەتی ئازادتر و پەروەردەی باشتر .ئەو لەڕاستیدا ئەگەر ڕۆمانی
“هێرتا”ی نووسی ،ویستی بێزاریی خۆی لەمەڕ دۆخی ژنی تەنیا و
بێکەس و بێماف دەربــڕێ .گرفتەکەی لە قالبی ڕۆمانێکدا هێنایە
بەرباس و کاریگەریی لەسەر کۆمەڵگەی سویدی دانا و لەئاکامدا ،دواتر
یاسایەک بە قازانجی ژنان پەسندکرا.
فرێدریکا هەرچەند ناسراوترین ژنی سویدی ســەدەی نۆزدەهەم
و یەکەم بنیاتنەری شێوازی نووسینی خۆی بوو بە ناوی “ڕۆمانی
بنەماڵەیی” ،دواتریش کە دەبێتە پێشەنگی جوواڵنەوەی ژنان لە سوید،
مەخابن لە سەردەمی ئێستادا تەواو فەرامۆشکراوە ،چونکە کۆمەڵگەی
سوید پێشکەوتنی بەرچاوی لەباری دابینبوونی مافی گشتی بەخۆیەوە
بینیوە و ژنان توانیویانە خاوەن دەسەاڵت و مافی خۆیان بن.
زۆرب ــەی کەسایەتییەکانی نێو بەسەرهات و نووسینەکانی ئەو
خاتوونە ،لەڕاستیدا بوونەتە ناو و سەردێڕی ڕۆمانەکانی ئەو ،بۆ وێنە
“نینا” “ ،هێرتا” و چەندێکیتر .ئەوانە لەڕاستیدا کچ و ژنانێک بوون کە
بە هۆی زەختی بنەماڵەوە بە زۆر بەشوو درابوون و دواتر تووشی
چارەنووسێکی پڕ لە نەهامەتی هاتبوون.
فرێدریکا لە تەمەنی  ٤٨ساڵیدا توانی چەند سەفەرێک بکا بەرەو
ئامریکا و هەر لەو ســەفــەرەشدا لەگەڵ چارلز دیکێنز ئاشنا دەبێ.
دواتریش بــەرەو خۆرهەاڵت و ئاسیا سەفەر دەکــا .ئەو لەو بــاوەڕدا
بووە کە خۆرهەاڵت سەرزەوینی لەدایکبوونی مرۆڤایەتییە و هەربۆیە
لە پەنا وەسفی مێژووی فەلەستین و چەند واڵتێکیتر وەکوو تورکیە
و یونان ،هەندێکیش لەمەڕ سروشت و کۆمەڵگەی ئەو شوێنانەی
نووسیوە .ناوبراو تەنانەت لە شوێنێکدا دەڵێ“ :ئەو بەهەشتەی کە لە
کتێبی مێژوودا باسی لێوە کــراوە ،من لە هیندوستان نەمدۆزییەوە،
چونکە ئەوێ پڕ بوو لە فەرمانڕەوا و حاکمی زۆردار و بێبەزە .ئەوانە
ئەو سەرزەوینەیان کاولکردووە و کردوویانە بە وێرانەیەک”.
ئەو خاتوونە شۆڕشگێرە ،لە شەوی ساڵی نوێی ١٨٦٥ی زایینی
( )١٨٦٥-١٢-٣١کۆچی دوایــی کرد و ئێستاش وەک ئەستێرەیەکی
پڕشنگداری ئەدەبیی واڵتی سوید یادی دەکرێ.
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ئیمەیل و تهلهفوونی ڕۆژنامەی کوردستان:
info@kurdistanukurd.com
+9647501771202
ئیمەیل و تهلهفوونی تهشکیالتی نهێنی:
Tashkilat.kdp92@gmail.com
+9647508483312
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بەشداریی سینەماکاری بانەیی لە

هەڵمەتی ژینگەپارێزی لە

فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی فیلمی هۆڵەند

ناوچەی الجانی پیرانشار

نوێترین پرۆژەی سینەمایی سینەماکاری کورد «کەیوان
کەریمی» لە نێوان  17پرۆژەی هەڵبژاردەی دنیا لە بەشی
«سینەماڕت» لە پەنجاهەمین خولی فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی
فیلمی «ڕۆتێڕدام» لە واڵتی هۆڵەندا هەڵبژێردرا.
«ئایا ئێوە شتێک سەبارەت بە هیوا دەزانن؟» ،نوێترین
پرۆژەی سینەمایی سینەماکاری بانەیی «کەیوان کەریمی»
یە کە لە دووهەمین بەشداریی نێودەوڵەتیی خۆیدا وەکوو
تەنیا بەرهەمی سینەمای ئێران لەو فستیڤاڵەدا بەشدارە.
«سینەماڕت» کە بە یەکەمین ،گرینگترین و گەورەترین
ب ــازاڕی بەرهەمی هــاوبــەش لە جیهان دادەنـــرێ؛ خولی
نوێی ئەمساڵ بە هۆی باڵبوونەوەی پەتای کۆڕۆنا بە
شێوەی ئۆنالین لە ڕۆژانی  1تا 5ی فێبریوەری  2021لە
تەنیشت پەنجاهەمین خولی فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی
«ڕۆتێڕدام» لە واڵتی هۆڵەند بەڕێوە دەچێ.
پـــڕۆژە وەرگــیــراوەکــان لــە بــەشــی «ســیــنــەمــاڕت» لە
ڕۆژان ــی بەڕێوەچوونی فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی
«ڕۆتێڕدام»دا؛ دەرفەتی ئاشنابوون و هاوکاریی فیلمسازان
لەگەڵ بەرهەمهێنەران ،سەرمایەداران ،نوێنەرانی فرۆش،
باڵوکەرەوکانی فیلم ،کەناڵە تەلەڤیزیۆنییەکانیان بۆ پێک
دێ و هەروەها ئەو کەسانەی کە بەتەمان سەرمایەکانی
خۆیان بۆ گەشەسەندنی سینەما تەرخان بکە،ن دەتوانن
یارمەتیی ئەم پڕۆژانە بدەن.

ژیــنــگــەپــارێــزانــی نــاوچــەی پــیــرانــشــار ،بــۆ دەربــڕیــنــی
خۆشەویستیی خۆیان بۆ ژینگە هەڵمەتێکی بادام و قەزوان
و بەڕووچاندنیان بەڕێوە برد .لە درێژەی چاالکییەکانی
ڕێــکــخــراوی ژینگەپارێزانی پــیــرانــشــاردا ،ڕۆژی هەینی
12ی بەفرانبار ،بە ئامادەبوونی کۆمەڵێکی بەرچاو لە
ژینگەپارێزانی پیرانشار ،هەڵمەتی چاندنی دەنکی قەزوان
و بادام ،لە گوندی زینوینجیان لە بەری الجانی پیرانشار
بەڕێوە چوو.
ژینگەپارێزانی ناوچەی پیرانشار ڕۆژانی دووشەممە و
چوارشەممەی حەوتووی ڕابردووش بە بەشداریی سەدان
کەس لە ژینگەپارێزان و چاالکانی مەدەنی خەڵکی ناوچەکە
هەڵمەتێکی بەرفراوانی بەڕووچاندن و قــەزوان و بادام
چاندنیان لە ناوچە جیاجیاکانی پیرانشار بەڕێوە بردبوو.
پــێــچــەوانــەی هــەوڵــی چــڕوپــڕ و ب ــەردەوام ــی کــۆمــاری
ئیسالمی بۆ لە ناوبردنی ژینگە و سروشتی کوردستان،
خەڵکی ژینگەپارێز و چاالکانی مەدەنیی کوردستان سااڵنە
بە ناوی زاگرۆسانە هەڵمەتێکی بەرین و بەرباڵوی ناشتنی
نەمام و چاندنی بــەڕوو لە هەموو ناوچە و شارەکانی
کوردستان بەڕێوە دەبەن و بەم جۆرە خۆشەویستی و
ئەمەگناسیی خۆیان بۆ ژینگەکەیان دەردەبڕن.

فێستیڤاڵی هاوبەشی بەیت و حەیرانی ڕۆژهەاڵت و باشووری کوردستان

ڕۆژی پێنجشەممە ٤ی بەفرانبار بە بەشداریی هونەرمەندان و
حەیرانبێژانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،فێستیڤاڵی بەیت و حەیران
لە شاری ڕانیە بەڕێوە چوو.
ئــەم فێستیڤاڵە کە کــاروبــارەکــەی لەالیەن بەڕێوەبەرایەتیی
بنکەی ڕۆشنبیری و هونەریی ڕانیەوە ڕێک خرابوو ،بە ڕێزگرتن
لــە خــەبــات و گیانی پاکی شەهیدانی کــوردســتــان و پەیامی
عوسمان ڕەســووڵ ،بەڕێوەبەری فێستیڤاڵی «دیــداری بەیت و
حەیران» دەستی پێ کرد .دواتر مامۆستا خدر قادری ناسراو

بە «خلە دەرزی» ،حەیرانبێژی ناسراوی کــوردی خەڵکی
شاری سەردەشت بە حەیرانێک فێستیڤاڵەکەی ڕازانــدەوە.
ئــەو هــونــەرمــەنــدە نــــاودارەی کــورد لــە وتــەیــەکــی کــورتدا
هیوای خواست ئەم نەریتە بە هاوبەشیی خەڵکی باشوور
و ڕۆژهــەاڵتــی کوردستان لە پــەرەســەنــدندا بێ بۆ ئــەوەی
نەوەکانی دواڕۆژ مێژووی هونەری نەتەوەکەیان بە جوانی
بناسن و لە بیری نەکەن.
لــە درێـــژەی ک ــاری فستیڤاڵدا قاییمقامی ش ــاری ڕانیە
لە وتارێکدا بە بایەخەوە لەو هەوڵەی ڕوانــی و« ،سەالح
خزری» ،هونەرمەندی ڕۆژهەاڵتی کوردستان باسێکی لەسەر
بەیت و حەیران و الوک و هەڵبەست و هونەری کوردی
پێشکەش کرد.
لــە بــڕگــەکــانــی دیــکــەی فــســتــیــڤــاڵدا ئــەحــمــەد حــەیــران،
فەتاح ســـەوزەواری ،خاڵە دێهاتی ،کــارۆخ وەرتــی و چەند
هونەرمەندێکی دیکەی کوردستانی گەرمێن و کوێستان
بەرهەمە هونەرییەکانی خۆیان پێشکێش کــرد .لە کۆتایی
«فستیڤاڵەکەشدا کتێبی هونەرمەندی کۆچکردوو مامۆستا
«زی ــاد حــەمــەدەمــیــن» ،هــونــەرمــەنــدی نـــاوداری بــاشــووری
کــوردســتــان ،وەکــوو خــەاڵت پێشکەش بە هونەرمەندان و
حەیرانبێژانی بەشدار کرا.

هەوڵی تۆمارکردنی «جێژنی هەنار» لە تۆماری جیهانیی «یۆنێسکۆ»دا
هەوڵ دەدرێ «جێژنی هەنار» بخرێتە چوارچێوەی پەروەندەی تۆماری جیهانیی یۆنێسکۆوە.
لە کرماشان تیمێکی پسپۆڕی داتا و فایلی تایبەت بە جێژنی «شوکرانەبژێریی هەنار»یان کۆ کردۆتەوە و لە چوارچێوەی
پەروەندەی تۆماری جیهانیدا بەڕێی یۆنێسکۆیان کردووە .ئەم هەوڵەی چاالکانی کولتووری و ئیدارەی میراتی فەرهەنگی و
گەشتیاریی کرماشان لە حاڵێکدایە کە واڵتی ئازەربایجان ئیدیعای خاوەنێتیی ئەم نەریتەی کردووە ،لە حاڵێکدا «جێژنی هەنار» و
ڕێوڕەسمەکەی ،بەشێکە لە پەروەندەی تۆماری جیهانیی هەورامان کە پێشتر وەک میراتی جیهانی لە الی یۆنێسکۆ تۆمار کراوە.
شایانی باسە هەموو ساڵێک لەگەڵ گەیشتنی وەرزی هەنارچنین ،جێژنی هەنار لە هەورامان بەڕێوە دەچــێ .ئەم جێژنە
مێژوویەکی کۆنی هەیە و وەک شادی دەربڕینە بۆ گەیشتنی وەرزی هەنار و لەم جێژنەدا وێڕای هەڵپەڕکێ و مۆسیقا ،هەنار بە
سەر میوانەکاندا دابەش دەکرێ.
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بهر ل 

قاسملوو ،ڕوحی قەڵەم
و ئەدەبی بەرگری

ئەنوەر عەزیزیان

سەدان ساڵە جەستەی واڵتێکی ڕەنگین بە تاوانی پێناسەکەی هەڵدەقرچێ،
بــەاڵم ڕەوایــی هــاواری لە خەیاڵی ئەم خەونەوە ســەری هەڵدا کە لە ناخی
دیرۆکیدا مێژووی لەسەر بنیات نــاوە ،ئەگەر بڕینی هەناوی لە دەروونــی
شێعر و ئاوازدا بدوێنین ئەوسا قاسملووی کوردان لە ڕۆحی هۆنەردا ئەبێتە
پەیکەرێکی زیندووی ئەبەدیی زێد و واری و دەکرێ لە یەکەمینەکانی جیهانی
سیاسەتدا ناوی بێنین کە لەڕووی مانا و نێوەرۆکەوە ئەدەبیاتی بەرگری
نوێ کردەوە.
ئــەم مــرۆڤــە پڕاگماتیستەی دنــیــای سیاست لــە ئــورووپــای مودێرنەوە
کەوتە پێوشوێنی پێناسەی نیشتمانی و بەوپەڕی باوەڕمەندییەوە ڕێبەریی
جواڵنەوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانەکەی گرتە ئەستۆ .ئەو سەردەمەی خەباتی
ئاشکراشی دەست پێ کرد دژی تاکپەرستی و کۆیلەکردنی ئەندێشەی مرۆڤی
کورد وەستایەوە ،هەر بۆیە قەڵەم و ئاوازی پرسیارخوڵقێنی خۆش دەویست
و هۆگرییەکی پتەوی بە خاوەن قەڵەمانی ئەدەبی بەرگری هەبوو.
لەم هاوارە ئازادەوە برەوی بە نوێگەری دا و چەشنی ڕێبەرێکی جیهانبین
هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگەی لە دەوری ئارمانجەکانی کۆکردەوە و
سەرئەنجام سەری لە ڕێگای سەربەستی گەلەکەی دانا و زامێکی قووڵی
خستە جەستەی نیشتمانەوە .ئەو وشــەی ئازادیی لە ناخی شێعر گوشی،
ئەوەی بەکوڵ گوێ لە دەنگی ئاواز بگرێ جا دەزانێ قاسملوو چەند زانستییانە
چۆتە نێو ڕۆحی هونەر و مەبەستی چۆن بە گیانی موسیقادا کرد و چلۆن
لە تەحریری هەموو چینە دەنگەکاندا دەنگی دایەوە ،ئێستا ژێی ئامێرەکان لە
خەونە مەزنەکەی ئەم ڕێبەرەوە ڕێگەی ئەو دیوی ڕازەکانیان دەپێون و بە
چاوی ئەستێرە و تریفەی مانگدا سەفەری نۆتەکانی دڵی ئەژەنن .لەو دەمەوە
زمان ناوی کردۆتە سروود و وانەی ئەشقی لێ فێر دەبێ .گەلێکن ئەو خوازە
ئەدەبییانەی لە خۆشەویستی بڕوایدا مانای خۆیان دەست کەوتەوە ،ئەگینا
گەلێ بابەت لە ناخی بێماناییدا دەمانەوە ،ڕەنگە بەشێکیش وەک خەیاڵی
دەروونــی شاعێر و هونەرمەند سەربەمۆر لە قوژبنی بێدەنگیدا هــاواری
نەبیسراویان چڕیبایە.
هزری وااڵی ئەم ڕێبەرە داهێنانی ستایلی ئاوازی کوردی گۆڕی و شێوازی
مۆسیقای پاپ ،کالسیک ،بلووز ،جاز ،شەرقی ،ئێلێکترۆ پاپ و فولکلۆری بەرەو
جیهانێکی بەرباڵوتر ڕاکێشا کە تا ئێستاش دەگمەن کەسایەتییەکی سیاسی
هاوشێوەی هەیە کە ئاواز و هۆنراوە لەم خەیاڵەوە میلۆدییان پێ داڕشتبێتەوە.
ڕەنگە تەنیا هونەر ئاشقی ئەو نەبووبێ ،ئەویش جەوهەری ئەم ڕازەی لە
قووڵیی خۆیدا ناسیبێ ،بۆیە لە ڕەنگی ئەم ژانرانەدا هاوشێوەی سروشتێکی
دڵڕفێن دەخوڵقێ و ناوی دەبێتە سەردەستەی هێما هونەرییەکان ،ئاخر لە
بیری ئازادیی خۆیەوە نۆرمی موسیقای لە گۆشەگیری دەرباز کرد و ڕاسانی
کردە قامووسی ژێی ئاواز و پەنجەی داهێنانێکی نوێ ،چەند بە ئارامی خزایە
ساماڵی ئاسمانی پڕ ئەستێرەی هۆنەر و ،شێعریش خەونی خولیای وا هۆندەوە
کە ئەمڕۆکەش وشەی تەمەن بە بیری ئەو دادەچێنێ.
ئەگەر فتوای حاشا لە ژین خەو بە سوتمانی واڵتی گەلی کوردوە دەبینێ
و کونی چاوی سڕینەوەی بە تاریکی دەکرێتەوە ،ئەوە هونەری دەروەستی
نیشتمانەکەی قاسملوو دێموگرافیای خەیاڵیان لێ دەشێوێنێ و وانەکانی
ئەم ڕێبەرە لە ناخی ئەدەبییات و هونەردا دەبنە بنچینەی ڕێزمانی شعوور
و بێکەس ،مەلەکشا و دەیانیتر هەیبەتی ئەم مەزنایەتییە چەشنی شکۆی
نیشتمانیان دەهۆننەوە.
هەرکە ناوی قاسملوو دێ کارەساتێکی ژیان تەزێن بەرۆکی تەمەن دادەڕێ
و سیمای ویژدان کڕنۆش دەبا بۆ باوەڕی و سۆزی هۆنەر بە ئارامی دەکەونە
خۆ و گوڵێ لە جوانی هەناسە و وشــەی ئەوین هەڵدەگرن و دەیــدەن لە
بەرۆکی شەهید ،گەلێ جاریش بەرگی حەسرەت لە بەر بااڵی ئەشق دەکەن
تا شیوەنی کۆچی مەزنە مرۆڤێکی ئاشقی ئاشتی پێ بگێڕن .ئاخر قاسملوو
لە ناخی نیشتمانی خــۆیدا دەژی و هەموو دەمــێ هەناسەی نەسیمواری
ئەو ئارەقەی ناوچاوی پاڵەو شوانکارەی واڵتی ئەسڕێ و هومێدی گەورە
دەبەخشێ بە ڕووناکبیری داهاتوو .لەم ڕازەوە بوو بە ڕەمزی هەستانەوە و
لە گۆڤەندی ئازادیدا سەرچۆپی سەربەستی دەگرێ کە ئەدەبیات و موسیقا لە
هزریداخەوی حەزیان دادەڕێژن ،ئیتر مەزنە مرۆڤەکەی واڵتی کورد مێژووی
لە سەر بیری ڕانا و لەم ڕازەوە گەیشت بە ئاستێکی بەرزی دەڤەری زمانی
مۆتیڤەکانی هونەر و لە زەمەنی خۆیەوە دەستی پێ کرد و لە بۆچوونەکەی
خۆیشیدا نیشتمانی سپارد بە کۆڵنەدان تا ئازادی.

