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پێشەكی 	-1

		ساڵو	لە	گەلی	كورد،	گەلی	وشیار،	ئازادیخواز	و	دێموكرات	خۆشەویست	كە	سەرچاوەی	
ئازادی	 توانا	و	هیوای	تێكۆشەرانی	رێگای	پڕ	لە	شانازیی	خەبات	بۆ	 نەهاتووی	 بڕان	 لە	

نەتەوەكەیان	بووە.
تایبەت	زیندانیانی	 ئێران	و	بە	 ساڵو	لە	بنەماڵەی	شەهیدان،	ساڵو	لە	زیندانیانی	سیاسی	

سیاسی	كورد	كە	بە	ورەی	بەرز	و	باوەڕی	بەهێزیان	هێز	و	هیوامان	پێ	دەبەخشن.
لە	 دێموكرات	 حیزبی	 ئااڵی	 راگرتنی	 شەكاوە	 بۆ	 كە	 تێكۆشەرانەی	 ئەو	 هەموو	 لە	 ساڵو	
خەبات	 رێگای	 سەر	 كۆسپەكانی	 لە	 سڵكردنەوە	 بێ		 ماندوونەناسانە	و	 ئێستا،	 تا	 سەرەتاوە	
هەنگاویان	ناوە	و	هەر	كەس	بە	قەدەر	وزەی	خۆی	هەوڵی	داوە	تا	گەورەداری	دێموكرات	بە	
تۆفان	و	رەشەبا	توند	و	روخێنەرەكان	بە	چۆكدا	نەیێ		و	هەروا	سەر	سەوز	و	سەربەرز	راوەستێ		و	

هێوای	رزگاری	ببەخشێ		بەگەل	و	نیشتمان.
ناوەندیی	حیزبە	سەربەرزەكەمانەوە	پڕ	بەدڵ	بە	خێرهاتنتان	دەكەین.	بە	 لە	الیەن	كومیتەی	
هیوای	كۆنگرەیەكی	پڕ	نێوەڕۆك	و	رێنیشاندەر	بۆ	بڕینی	رێگای	روو	لە	پێشمان	بە	ئامانجی	
گەیشتن	بە	ئازادی	كە	ئامانجی	لە	مێژینەی	گەلەكەمانە.	گەلێك	كە	لە	رێگای	پڕ	هەوراز	
	و	نشێوی	خەباتدا	بە	دەیان	هەزار	كەس	لە	ڕۆڵەكانی	پێشكەش	بە	بارەگای	ئازادی	كرد	وە	
	و	هەنووكەش	بەو	پەڕی	سەخا	وەتمەندییە	وە	ئامادەی	هەرجۆرە	قوربانی	دانێكە.	بۆیە	ساڵو	
دەنێرین	بۆ	گیانی	پاكی	هەموو	ئەو	شەهیدانەی	كە	لەو	پێناوەدا	گیانیان	بەخت	كردووە	بە	
تایبەتی	و	لە	ریزی	پێشەوەیاندا	رێبەرانی	شەهیدمان	پێشەوا	قازی	محەممەد،	د.قاسملوو،	

د.سادق	شەرەفكەندی.	

هاوڕێیانی	بەشدار	لە	پازدەهەمین	كۆنگرەی	حیزبی	دێموكراتی	كوردستانی	ئێران!
ئێمە	لە	كاتێكدا	ئەو	كۆنگرەیە	دەگرین	كە	لە	چەند	رۆژ	لەوە	پێشەوە	خەریكی	رێورەسمەكانی	
بیرهێنانەوە	و	رێزگرتن	لە،	شەهیدانی	هەمیشە	زیندوومان	د.سادق	شەرەفكەندی،	كاك	فەتاح	
عەبدولی،	كاك	هومایون	ئەردەالن	و	حسین	دهكردی	بووین،	كە	لە	رۆژی	26ی	خەرمانانی	
رێژیمی	 سەرانی	 پیالنی	 بە	 برلەن	 شاری	 لە	 میكونوس	 رێستورانی	 لە	 هەتاوی	 1371ی	
كۆماری	ئیسالمی	و	بە	دەستی	بەكریگیراوانی	ئەو	رێژیمە	شەهید	كران	ئێمە	لەو	كۆنگرەیەدا	
وێڕای	بەرز	راگرتنی	یادی	ئەم	شەهیدانەمان	داوا	دەكەین	ئیزن	بدەن	كۆنگرەی	پازدەهەمی	

حیزبەكەمان	بە	ناوی"	كۆنگرەی		دوكتور	سادق	شەرەفكەندی"	ناودێر	بكەین.
بەڕێزان!



4

هەروەك	هەموو	الیەك	ئاگادارن،	لە	ماوەی	نزیك	بە	دوو	ساڵی	رابردوودا	باهۆزی	پڕتەوژمی	
هێزی	پەنگخواردوی	خەڵكانی	ژێرچەپۆكی	دیكتاتۆری	و	ملهوڕی	لە	بەشێك	لە	رۆژهەاڵتی	
نێوەڕاست	و	ئەفریقا،	بەشێك	لەو	دەسەاڵتانەی	تێكەوەپێچاو	دەسەاڵتە	نوێیەكان	كە	نیشانەی	
ئیرادە	و	خواستی	بەهێزی	خەڵك	بوون	هاتنە	كایەوە.	بەم	شێوەیە	یەكەم	هەنگاو	و	گرنگترین	
ئەو	 هەڵگرت.	 گەل،	 دەسەاڵتی	 دامەزراندنی	 دێموكراسی	و	 پرۆسەی	 لە	 هەنگاوەكانیان	
ئاڵوگۆڕە	بنەڕەتی	و	بەرفراوانە	سیمای	سیاسیی	ناوچەی	بە	تەواوی	گۆڕیوە	و	شەپۆلەكانی	
هەروا	بەرەوپێش	دەچن.	ئەو	ئاڵوگۆڕانە	ناسنامەی	راستەقینەی	خەڵكی	هەژار	و	بێبەشكراو	
لە	نان	و	ئازادییان	خستە	روو		و	هێز	و	توانای	چەند	قاتی	پێ		بەخشین	و	تۆوی	باوەڕ	بەخۆبوون	
	و	هێزی	لە	بڕان	نەهاتووی	لە	دڵیاندا	چاند		و	ئەو	راستییەی	پێ		سەلماندن	كە	لە	بەرانبەر	
ئیرادەی	پێكهێنانی	ئاڵوگۆڕ	و	هیزی	یەكگرتووی	ئەواندا،	دەسەاڵتداران	كە	توانای	خۆیان	
ئەو	 ناوەڕۆكن.	 بێ		 الواز		و	 چەندە	 دەزانی	 هەتاهەتایی	 بە	 خەڵكە	 ئەو	 چەوساندنەوەی	 بۆ	
لە	قەاڵی	زۆردارانی	رووخاند،	هیوای	سەركەوتنی	 بەشێك	 لە	هەمانكاتدا	كە	 ئاڵوگۆڕانە	
ئازادیی	لە	دڵی	هەموو	خەڵكی	ژێر	ستەمی	ناوچە	و	یەك	لەوان	نەتەوەكانی	ئێران	زیندوو	
كردەوە.	بۆیە	پێشنیار	دەكەین	كۆنگرەی	دوكتور	سادق	شەرەفكەندی	لە	ژێردروشمی"هەوڵدان	

بۆ	یەكڕیزی	لە	پێناو	سەركەوتن	دا"	بەڕێوە	بەرین.
بەرفراوان	 ئاڵوگۆرێكی	 15دا	 14	و	 كۆنگرەكانی	 نێوان	 رابردووی	 ساڵی	 چوار	 ماوەی	 لە	
ئاڵوگۆڕانە	 ئەو	 روویداوە.	 دنیادا	 لە	 تەنانەت	كۆمەاڵیەتییەوە	 ئابووری	و	 باری	سیاسی،	 لە	
هەر	كام	بە	نۆرەی	خۆیان	شوێندانەرییان	لەسەر	گۆڕینی	سیمای	جیهان	داناوە،	بە	تایبەت	
ئاڵوگۆڕەكانی	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	شوێندانەریی	بەرچاویان	لەسەر	ئێران	و	كوردستان	داناوە	و	
دادەنێن.	راپۆرتی	سیاسیی	كومیتەی	ناوەندی	بە	لەبەرچاوگرتنی	ئەو	شوێندانەرییانە	زۆرتر	
هەوڵی	داوە	ئەو	گۆڕانكارییانە	بخاتە	بەرباس	و	لێكدانەوە	تا	لە	ئەنجامدا		و	لە	بەر	رووناكیی	
ئەم	لێكدانەوانە	بتوانێ		سیاسەتێكی	گشتیی	دروست	و	واقعیی	بۆ	خەباتی	حیزبەكەمان	لە	
ماوەی	4	ساڵی	داهاتوودا	دابڕێژی	و	لە	چوارچێوەی	ئەم	سیاسەتە	گشتییەدا	بەرنامەكانی	

خۆی	بەرێتە	پێشێ	.
هەستیاردا	 هەلومەرجێكی	 لە	 كۆنگرە	 كە	 كراوە	 لەوە	 باس	 حیزبدا	 كۆنگرەكانی	 هەموو	 لە	
پێكدێ	.	بێگومان	ئەوە	راستییەكی	حاشا	لێنەكراو	بووە.	لەبەر	ئەوەی	كۆنگرەكانی	ئێمە		بە	
لەبەرچاوگرتنی	هەلومەرجی	خەبات،	كار	و	تێكۆشانی	حیزب	و...	هتد،	هەموویان	هەستیاربوون،	
ئەوەی	 لەبەر	 دیكە	هەستیار	و	گرنگە،	 لە	كۆنگرەكانی	 زیاتر	 ئەمجارەمان	 بەاڵم	كۆنگرەی	
ئاڵوگۆڕەكانی	ئەم	چوار	ساڵە	بە	نیسبەت	وەزعی	ئێمەی	كورد	و	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	
زۆر	زیاتر	لە	دوو	دەیەی	رابردوو	بوونەتە	هۆی	گۆڕینی	سیمای	ناوچە	و	دواجار	چارەنووسی	
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گەالن		و	یەك	لەوان	گەلی	كورد	لە	رۆژهەاڵت	كەوتوەتە	بەر	تاقیكارییەكی	كەم	وێنە.	ئێمە	
لەو	باوەڕەداین،	چەند	ساڵی	داهاتوو	بۆ	كورد	سەردەمێكی	نوێ		و	چارەنووس	ساز	دەبێ	،	هەر	
بۆیەش	وردبوونەوە	لە	راپۆرتی	كومیتەی	ناوەندی	و	لێكدانەوەی	هەمەالیەنە	و	وردبینانەی،	
بە	مەبەستی	دەوڵەمەند	كردنی	و	گەیشتن	بە	ئاكامێكی	دروست	و	واقیعی،	ئەركی	یەك	
یەكی	بەشدارانی	ئەو	كۆنگرەیەیە.	هەرچەند	پێشبینی	كردنی	هەموو	رووداوە	سیاسییەكان	و	
ئاڵوگۆڕەكان	لە	چوار	ساڵی	داهاتوودا	كارێكی	دژوارە،	بەاڵم	ئەم	راستییە	شتێك	لە	ئەركی	

ئێمە	لە	باس	و	لێكدانەوەكانی	راپۆرت	كەم	ناكاتەوە.	
هاوڕێیانی	بەڕێز!

لە	ماوەی	چوار	ساڵی	رابردوودا	وەك	هەمیشە	كار	و	تێكۆشانی	بەشە	جۆراوجۆرەكانی	حیزب	
لە	كوردستان	و	دەرەوەی	كوردستان	درێژەی	هەبووە.	لەو	ماوەیەدا	الیەنگران،	ئەندامان،	كادر	و	
پێشمەرگەكان	شانبەشانی	رێبەرایەتیی	هەڵبژێردراوی	كۆنگرەی	14	شانیان	داوەتە	بەر	باری	
بەرپرسایەتیی	قورسی	حیزبی	و	هەموویان	پێكەوە	حیزبیان	گەیاندۆتە	كۆنگرەی	15،	كە	ئێستا	
ئێمە	وەك	نوێنەرانی	بەشێكی	كەم	لە	ئەندامانی	حیزبی	تێدا	بەشدارین.	بۆیە	دەڵێین	نوێنەرانی	
بەشێكی	كەم،	چوونكە	بەداخەوە	لەم	كۆنگرەیەشدا	نوێنەرانی	زۆربەی	زۆری	تێكۆشەرانی	
حیزب	لە	نێوخۆی	واڵت	جێگایان	لە	تەنیشت	ئێمە	بەتاڵە	و	ئەوە	كەموكوورییەكی	گەورەیە	كە	
تاكوو	ئێستا	بە	كۆنگرەكانی	ئێمەوە	دیارە.	بۆ	هەمووشتان	ئاشكرایە	هۆیەكەی	دەگەڕێتەوە	بۆ	
هەلومەرجی	توند	وتیژی	ئەمنییەتی	لە	كوردستانی	ئێراندا،	كە	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	
بۆیە	 سەپاندوویەتی.	 دێموكراتدا	 تێكۆشەرانی	 تایبەت	 بە	 و	 ئازادیخوازان	 هەموو	 بەسەر	
ئەو	 كورسییەكانی	 بەتاڵبوونی	 لە	 ئێمە	 كە	 دەكەینەوە	 دووپات	 راستییە	 ئەو	 دیكە	 جارێكی	
ئەندامانە	لە	كۆنگرەدا	بەداخین،	ئەندامانێك	كە	لە	ژێر	زەبری	خەفەقان	و	داپڵۆسینی	توندی	
هیزە	سەركوتكەرەكانی	رێژیمدا	چۆكیان	دانەداوە	و	لە	تێكۆشان	و	قوربانیدان	نەوەستاون	و	بەم	
چەشنە	بوونەتە	گرنگترین	نیگەرانی	بۆ	رێژیمی	دژی	دێموكراسی	لە	ئێراندا.	بەم	هۆیانەوە	
ئەگەرچی	ئەوان	لە	تەنیشت	خۆمان	نابینین،	بەاڵم	سێبەری		ئەوان	بەسەر	سەری	خۆمانەوە	و	
لە	فەزای	كۆنگرەدا	هەست	پێ	دەكەین،	رێز	لە	تێكۆشان	و	كۆڵنەدانیان	دەگرین	و	ئاواتەخوازین	
زۆری	دیكە	نەكێشی،	كە	هەموومان	لە	تەنیشت	یەكتر	و	لە	كوردستانی	ئێراندا	كۆنگرە	و	كۆر	و	

بۆنەكانمان	بگرین	و	ئەو	دووری	و	جیایییە	فیزیكییە	كۆتایی	پێ		بێ	.
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	ئاڵوگۆڕ	لە	پێكهاتەی	سیستمی	نێودەوڵەتیدا 	-2

بە	دوای	رووخانی	جەمسەری	سۆسیالیستی	و	گواستنەوەی	سیاسەتی	جیهانی	لە	قۆناخی	
شەڕی	ساردەوە	بۆ	دوای	جیهانی	دوو	جەمسەری،	الیەنی	سەركەوتوو	و	بەهێز	كە	جیهانی	
رۆژئاوا،	بە	سەركردایەتیی	ئامریكا	بوو،	جیهانی	بە	بێ	ركەبەر	دەبینی	و	لەو	نێوەدا	ئەرك	
و	بەرپرسیارێتی	بۆ	خۆی	دیاری	كردبوو	كە	لەسەر	ئاستی	جیهانیدا	وەك	هێزی	بااڵدەست،	
هەم	رچەو	رێبازی	سیاسی	و	ئابووری	و	نیزامی	دیاری	بكا	و	هەم	پاراستنی	ئاسایش	و	
ئاشتیی	جیهانی	بگرێتە	ئەستۆ	هەر	لە	سەر	ئەم	بنەمایانە	لە	ساڵەكانی	دەیەی	1990ی	
زایینیە	وە	ئامادەبوون	و	حوزووری	خۆی	لەسەر	ئاستی	زۆربەی	شوێنەكانی	جیهان	پەرە	پێ	دا	
و	سیاسەتی	دامەزراندنی	سیستمێكی	نوێی	لەسەر	بنەمای	جیهانی	تاك	جەمسەری	و	یەك	
كۆڵەكەیی	وەپێش	گرت	كە	چەقی	بڕیار	و	دیاریكەری	رێباز	و	سیاسەت	و	ئابوورییەكی،	لە	

ئامریكادا	بێ.
بەاڵم	دوای	چەندین	ساڵ	لەو	هەوڵ	و	كردەوانەی	دەوڵەتی	ئامریكا،	لەبەر	فرە		كەلتووری	
و	چەند	شارستانیەتبوونی	جیهان	و	هەروەها	بە	هۆی	سەرهەڵدانی	ناوەندی	ئابووریی	نوێ	
پێشكەوتوو،	 واڵتانی	 بگەیەننە	 خۆیان	 كە	 ئەوەی	 بۆ	 گەشە	 لە	 روو	 واڵتانی	 هەوڵدانی	 و	
جیهانی	تاك	جەمسەری	خەریكە	بەرەو	جیهانی	چەند	جەمسەری	لە	سەر	بنەمای		هاوكاری	و	
هاوبەشیی	هەنگاو	دەنێ	كە	لەو	سیستمە	نوێیەدا،	هەرچەند	ئامریكا	وەكوو	زلهێزی	هەرەگەورە	
رۆڵی	تایبەتی	خۆی	دەبێ،	بەاڵم	ناتوانێ	تاكالیەنە	بڕیاردەر	بێ	و	بە	پێچەانە	وە	هاوپەیمانی	
بەرنامەكانی	جێبەجێ	 و	 لە	كار	 بەشێك	 بتوانێ	 تاكوو	 پێویست	دەبێ	 و	هاوكاریی	دیكەی	
بكا.	لە	الیەكی	دیكەشەوە	هێز	و	ناوەندی	هێزی	سیاسی	و	ئابووریی	دیكە	پەیدا	بوون	و	لە	
گەشەكردندان،	كە	لە	بەرامبەر	بەرژەوەندییەكانی	ئامریكادا	جۆرێكی	دیكە	لە	بەرژەوەندی	بۆ	
خۆیان	پێناسە	دەكەن	كە	ئامریكا	و	هاوپەیمانەكانی	ناچارن	ئەو	هاوسەنگیانە	رەچاو	بكەن	و	

دواجار	بەشێك	لە	بەرژەوەندییەكانی	ئەوانیش	بپارێزن.
بۆ	نموونەی	ئەوجۆرە	واڵتانەی	روو	لە	گەشە،	دەتوانین	ئاماژە	بە	برزیل	و	هیندوستان	و	چین	
بكەین،	كە	لە	باری		گەشەی	ئابوورییەوە	بە	خێرایی	پێش	دەكەون.	تەنانەت	واڵتی	برزیل	لە	
ساڵی	2011دا،	بەرهەمی	نابژاردەی	نێوخۆیی	2493	میلیارد	دۆالر	بوو،	كە	لە	بەرهەمی	

نابژاردەی	نێوخۆیی	بریتانیا	كە	2418	میلیارد	دۆالر	بوو،	زیاتر	بوو.
		واڵتی	هیندوستانیش	كە	لە	باری	حەشیمەتەوە	دووهەمین	واڵتی	جیهانە	و	لە	باری	ئابووری	
لە	 هەیە،	 دێموكراتیكی	 سیستمێكی	 و	 پێشكەوتنە	 خەریكی	 خێرایی	 بە	 تێكنۆلۆژییەوە	 و	
ستراتژیی	بەرژەوەندییەكانی	ئامریكادا	جێگەیەكی	تایبەتی	پێ	دراوە	و	خەریكە	هاوسەنگیی	
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هێز	لە	ناوچەكەدا	دەگۆڕێ.	لە	بەرانبەردا	پاكستان	ئەو	گرینگییەی	جارانی	بۆ	ئامریكا	
نامێنێ	و	ئامریكا	زۆرتر	لە	هیندوستان	نزیك	دەبێتەوە.

هەروەها	واڵتی	چین،	بە	ئابووریی	خێرا	و	سەرسووڕهێنەرەوە	خەریكە	پەل	دەها	وێ	بۆ	زۆربەی	
شوێنەكانی	جیهان	و	لە	باری	سیاسی	و	ئابوورییەوە،	خەریكی	ئەوەیە	كە	ببێ	بە	ركەبەری	

ئامریكا.
ز(	 2012ی	 )ساڵی	 ئەمساڵی،	 كۆبوونەوەی	 لە	 كە	 كردووە	 وای	 ئابوورییە	 گەشەی	 ئەم	
سندووقی	دراوی	نێونەتەوەییدا	واڵتانی	روو	لە	گەشە	و	تازە	گەشەسەندوو،	زۆرترین	پارە	و	
یارمەتی	بەو	سندووقە	بدەن	و	ئامریكا	و	ئورووپا	لەو	بارەوە	وەدوا	كەوتوون	و	ئە	مە	دەبێتە	

هۆی	زیادبوونی	قورسایی	ئەو	واڵتانە	لە	ئاستی	سیاسەتی	ئابووری	لە	جیهاندا.
لەسەر	جیهانی	 كاریگەری	 داوە	 روویان	 ئابووریدا	 لە	جیهانی	 كە	 خێرایانەی	 ئەو	گۆڕانە	 	
سیاسیش	دادەنێن،	یەكێك	لەو	كاریگەریانە	ئەوەیە	كە	جیهان	بەرەو	نەزمێكی	دیكە	و	سیستمێكی	
دیكە	دەڕوا،	كە	لەودا	سیستمی	تاك	جەمسەری	نامێنێ	و	واڵتانی	زلهێز	ناچار	دەبن	پەنا	بۆ	
هاوكاری	و	هاوئاهەنگی	ببەن.	ئەگەرچی	ركەبەری	لەسەر	وەدەست	خستنی	بەرژەوەندیی	زیاتر	

هەروا	بەردەوام	دەبێ.
حەشیمەتی	 كە	 واڵتانەی	 ئەو	 پیشەسازیبوونی	 بە	 و	 گەشە	 لە	 روو	 واڵتانی	 گەشەكردنی	
زۆریان	هەیە	ـ	وەكوو	چین	و	هیند	و	برێزیل	و	كۆرەی	باشوور	و	توركیە	و	...	ـ	وای	كردووە	
كە	پێویستیی	جیهان	بە	وزە	و	سووتەمەنی	زۆر	بەرز	بێتەوە.	لەم	نێوەدا	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	
ناوەڕاست	و	باكووری	ئافریقا	كە	ناوچەیەكی	پڕ	لە	كۆگای	وزەیە	و	لە	باری	حەشیمەتەوە	
بەرچاوی	هەیە،	 تەناهی	جیهانیشەوە،	كاریگەرییەكی	 ئیدئۆلۆژی	و	 باری	 لە	 زۆر	چڕ	و	
بۆتە	ناوچەیەكی	گرنگتر	لە	جاران.	بە	سەرنجدان	لەو	تایبەتمەندییانە	ئەم	ناوچەیە	ناوەندی	
كۆمەڵێك	ملمالنێی	چڕ	و	پڕە،	بۆ	بە	دەستهێنانی	بەرژەوەندی	و	دەستخستنی	وزە		و	پێگەی	
ستراتیژیك.	ئەم	ناوچەیە	لە	ئێستادا	بۆتە	گۆڕەپانی	ركەبەرییە	جیهانیەكان	و	ئاڵوگۆڕەكان	و	
بێگومان	داهاتوەكەشی	رۆڵی	دەبێ	لە	دیاریكردنی	سیستمی	نوێی	جیهاندا.	هەر	لە	بەر	ئەم	
هۆیانەشە	كە	ئامریكا	لە	ساڵی	2012دا،	لە	زمانی	ئۆبامای	سەرۆك	كۆماری	واڵتەوە،	دوو	
ناوچەی	زەریای	هیند	و	ئوقیانوسیە	و	هەروەها	ناوچەی	خەلیج	و	دەریای	عومانی	وەكوو	دوو	
ناوەندی	ستراتژیكی	نیزامی	و	ئەمنییەتیی	خۆی	دیاری	كرد	و	لە	هەوڵی	ئە	وەدایە	كە	هێزی	

دەریایی	لەو	دوو	شوێنەدا	بەهێزتر	لە	جاران	بكا.
بازاڕی	 بە	 و	 وزە	 بە	 پێویستیان	 كە	 روسیەش،	 و	 چین	 وەكوو	 واڵتانی	 دیكەوە	 الیەكی	 لە	
فرۆشتنی	شتومەكەكانیان	و	پێگەی	ستراتژیك	لە	ناوچەكەدا	هەیە،	سیاسەتی	پێچەوانەی	
گرتۆتە	 ئافریقا	 باكووری	 و	 نێوەڕاست	 رۆژهەاڵتی	 ناوچەی	 لە	 ئامریكایان	 سیاسەتەكانی	
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پێش	و	پارێزگاری	لە	سیستمی	كۆن	و	حكوومەتە	سەرەڕۆ	و	دیكتاتۆرەكان	دەكەن،	چوونكە	
بەرژەوەندییە	سیاسی	و	ئابوورییەكانیانی	تێدا	دابین	دەكرێن.

بەسەرنجدان	لەو	گۆڕانكارییانەی	كە	دۆخی	واڵتان	و	هاوپەیمانی	و	ستراتیژییەكاندا	هاتوونەتە	
پێشێ،	چەندین	پێشبینی	بۆ	پێكهاتەی	نوێی	سیستمی	نیودەوڵەتی	دەكرێ	.	یەكێكیان	كە	
یەكیەتی	و	 خاوەنی	 كە	 جوغرافی	 هەرێمێكی	 هەر	 ئەوەیە	 بێ		 نیزیكتر	 واقیعەوە	 لە	 رەنگە	
یەكگرتووییەكی	تایبەتە	لە	بوارە	جۆراوجۆرەكاندا،	یەكەیەكی	جوغرافی	-	سیاسی	دروست	
نێونەتەوەیی	 سیاسیەتی	 لەسەر	 خۆی	 كاریگەریی	 دواجار	 هێز	و	 بلۆكێكی	 دەبێنە	 دەكات		و	
ئەفریقا،	 نیزیك،	 ئاسیای	 باكووری،	 ئەمریكای	 وەكوو	 بلۆكی	 دەكرێ		 وێنە	 بۆ	 	. دادەنێ		
كەلتووری	 ئابووری-	 جوغرافی-	 سیاسی-	 تەوەرێكی	 مانایە	 بەو	 بێن.	 ....پێك	 ئورووپاو	
ئەو	 بنەڕەتییەوە	 سەرەتایی	و	 زۆر	 هاوبەشی	 بوارێكی	 لە	 سەرەتا	 رەنگە	 كە	 دەكەن	 درووست	
هاوپەیمانییە	دەست	پێ		بكا	و	دواتر	لە	بوارەكانی	دیكەی	وەكوو	سەربازی	و	سیاسی	و	ئابووریو	
...هتد،	پەرە	بستێنێ	.	ئەم	یەكە	ژێئۆ	سیاسی-	ناوچەییانە	دەتوانن	ببن	بە	ئەكتەری	سەرەكی	

لە	گۆڕەپانی	سیاسەتی	نێودەوڵەتیدا.
یەكێكی	دیكە	لە	پێشبینییەكان	ئەوەیە	كە	دەوڵەتانی	لەحاڵی	گەشەسەندندا،	وەكوو:	چین،	
ئەمەش	 نێودەوڵەتیدا.	 ئاستی	 لە	 ئەكتەرێكی	گرینگ	 دەبنە	 	... توركیەو	 برزیل،	 رووسیە،	
بەو	هۆیەوە	پێك	دێ		كە	پەرەسەندنیان	دەبێتە	هۆی	بەرەوپێشچوون	و	بەهێزبوونی	ئابوورییان	و	
ئەم	بەهێزییە	ئابوورییە	دواتر	بەهێزبوونی	سیاسی	و	سەربازییان	بۆ	پێك	دێنێ		و	ئەوەش	پێگەی	
نێودەوڵەتییان	بەرزتر	دەكاتەوە	و	ئەمە	وا	دەكات	كە	لە	سیاسەتی	نێونەتەوەییدا	شوێندانەر	بن.	
لەم	حاڵەتەدا	سیستمی	جیهانی	چەند	جەمسەری	دەبێ	.	خاڵی	سەرنجڕاكێش	ئەوەیە	كە	ئەم	

چەند	جەمسەرییە	دەبێتە	هۆی	نەبوونی	سەقامگیریی	سیاسی	لە	ئاستی	جیهانیدا.

2-1	بەجیهانیبوون	و	گۆڕانكارییە	بنەماییەكان
بەجیهانیبوون	گوزارش	لەو	كرانەوەیە	دەكا	كە	جیهان	بە	خۆیەوە	بینیویەتی.	كرانەوەی	 	-1
مرۆڤەكان.	 و	 كاڵ	 و	 هزر		 سامان		و	 	 ماڵ		و	 گواستنەوەی	 و	 جموجۆڵ	 ئازادیی	 وەكوو	
هەندێك	لەوانە	لە	ئاستی	جیهانیدا	هاوبەشن		و	هەندێكی	دیكەشیان	تایبەتن	لەسەر	ئاستی	

نێوخۆییدا.
وەكوو	 خۆی	 زانستی	 گەشەسەندنی	 پێوەندی	و	 زانیاری	و	 تیكنۆلۆژی،	 شۆڕشی	 	-2
دیاردەیەكی	جیهانی	دەنوێنێ	.	لە	رێگای	تێكنۆلۆژییەوە	گوندی	جیهانی	سەری	هەڵداوە	و	
جیهان	پێكەوە	گرێ		دراوە	و	كۆمەڵگای	تۆڕیی	)جامعە	شبكەای(	پێك	هاتووە.	زانیاری	
بۆتە	پێداویستییەكی	مرۆیی	و	لەو	نێوەشدا	بەجیهانیبوونی	راگەیاندن،	رۆڵێكی	زۆر	گرینگ	
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دەبینێ		لە	خولقاندنی	رووداوەكان	و	پێدانی	رۆشنبیریی	نوێ		و	كاریگەری	خستنە	سەر	پێوەندییە	
سیاسی	و	كۆمەاڵیەتییەكان.

سەرهەڵدانی	بەجیهانیبوون	بۆتە		هۆی	خوڵقاندن	و	پەرەگرتنی	كێشەو	گرفتی	نوێی	 	-3
جیهانیی،	وەكوو:	تیرۆر،	نەخۆشییە	سنووربڕەكان،	هەژاری	و	برسیەتی)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	
بەگشتی	 رەگەزی	و	 هەاڵواردنی	 نەخوێندەواری،	 بەرجەستەكردنی	 ژینگە،	 پیسبوونی	 	،)1
پێشێلكردنی	مافەكانی	مرۆڤ	و	دێموكراسی.	ئەم	كێشانە	جیهانین	و	پێویستیان	بە	چارەسەریی	

جیهانی	و	هەمەالیەنە	هەیە.
لە	سەردەمی	ئەمڕۆدا	دیاردەیەك	بەناوی	دیاردەی	)پاش	یان	POST(	هاتۆتە	 	-4
ئاراوەو	بەوە	دەناسرێتەوە	كە	جیهانی	ئەمڕۆ	خەریكی	گواستنەوەیە	لە	چەمك	و	بەها	كۆنەكانەوە	
بۆیەش	 لێڵە،	 دەرنەكەوتووەو	 بەتەواوی	 هێشتا	 ئاكامەكەی	 نوێیەكان	و	 بەها	 چەمك	و	 بەرەو	
هەتا	 وەردەگرین	 كاتی	 چەمكی	 هەندێك	 لە	 كەڵك	 نوێ		 بابەتی	 هەندێك	 ناوزەدكردنی	 بۆ	
پاش	 دەگوترێ		 ئەوەی	 وەكوو	 وەردەگرن.	 خۆیان	 كۆتایی	 سیمای	 دیاردانە	 ئەم	 كاتەی	 ئەو	

مۆدێڕنیتە،	پاش	سەرمایەداری،	پاش	شەڕی	ساردو	....هتد.
وا	دێتە	پێش		چاو	كە	جیهانێكی	بەتەواوی	جیاواز	لە	نیزامی	ڤێستڤالیایی	شكاڵ	 	-5
دەگرێ	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	2(	و	لەو	رەوتەدا	دامەزراوە	نەریتییە	ئاسایشی	و	شوناسپێدەرەكان،	
بەتایبەتی	دەوڵەت،	لە	تۆڕەكانی	رەوانی	هێز	)شبكەهای	سیال	قدرت(	وەك	سامان		و	زانیاری،	
ئامرازی	نوێ		بۆ	وەدەستخستنی	ئاسایشی	كۆمەاڵیەتی	و	سیاسی	پێك	دێنن،	یان	النیكەم	
دەست	پێڕاگەیشتن	بە	وەها	ئامرازێك	دەكەنە		پێویستییەكی	حاشاهەڵنەگر.	تەنانەت	رۆڵی	
نێونەتەوەییەكاندا	كاڵ	دەبێتەوە.	ئەمە	وای	لێ		 دەوڵەت	نەتەوەش	لە	داڕشتنی	یاسا	و	ڕێسا	
دەكا	سیاسەت	دەوڵەتی	نەبێ		بەڵكوو	سیاسەت	جیهانی	بێ	.	دەوڵەت	رۆاڵ	و	كاریگەریی	كەمتر	
بۆتەوە.	واتا	چوارچێوەو	سنووری	دەسەاڵتەكانی	كاڵتر	بۆتەوە.	كۆمەڵێك	فاكتۆر	و	كارگێڕ	و	
رێكخراوی	نێونەتەوەیی	و	ناحكومی	لەپێوەندییە	نێونەتەوەییەكان	سەریان	هەاڵ	داوەو	ئەمەش	

پرسیار	لەسەر	خودی	دەوڵەت	نەتەوە	درووست	دەكا.
تیۆرییە		 بۆ	 نوێ		 )جێگرەوە(	 ئاڵترناتیڤی	 ئەوەی	 هۆی	 بۆتە	 بەجیهانیبوون	 	-6
میكانیزمەكانی	 رێگا	و	 واتە	 ببێ.	 پەیدا	 سۆسیالیستی	 سەرمایەداری	و	 كالسیكییەكانی	
سەرمایەداری	 ئەزموونی	 چوونكە	 نابنەوە.	 كورت	 روانگەیەدا	 دوو	 لەم	 تەنیا	 گەشەسەندن	
هێناو	 شكستی	 بەرابەریدا	 كۆمەاڵیەتی		و	 دادپەروەریی	 دابینكردنی	 لە	 كە	 دا	 نیشانی	
ئەزموونی	سۆسیالیزمیش	لە	دابینكردنی	ئازادی	و	دێموكراسیدا.	یەكێك	لەو	ئاڵترناتیڤانە	باس	
لە	هاتنە	ئارای	رێگای	سێهەم	دەكا	كە	لە	نێوان	سەرمایەداری	و		سۆسیالیزمدا	كەڵك	لە	بەها	

مرۆییەكانی	هەردووكیان	وەردەگرێ	.
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پاراستنی	مافی	مرۆڤ	و	دێموكراسی	بوونەتە	دیاردەیەكی	جیهانی.	بۆیە	ئەمڕۆ	 	-7
كێشەكانی	مافی	مرۆڤ	كێشەی	نێوخۆیی	هیچ	واڵتێك	نین		و	پاراستنی	مافی	مرۆڤ	بۆتە	
ئەركێكی	جیهانی.	هەندێك	لە	زانایان	پێیان	وایە	مرۆڤ	دوو	جۆر	مافی	هەیە:	كۆمەڵێك	
ماف	كە	لە	چوارچێوەی	هاوواڵتیبووندا	دەبێ	پارێزراو	بن		و	هەندێك	مافی	دیكە	هاوواڵتیی	
جیهانی	خاوەنیانە.	ئەمەش	دەوڵەتەكان		و	رێكخراوە	نێونەتەوەییەكان	دەخاتە	ژێر	بەرپرسیارێتی	
نێودەوڵەتییەوە	كە	پێی	دەگوترێ		)بەرپرسیارێتی	پاراستنی	نێودەوڵەتی(	و	لێرەوە	بنەمایەكی	
نوێ		هاتۆتە	ئاراوە	كە	ئەویش	بنەمای	سەروەریی	مرۆڤ	و	گەالنە،	لەباتی		سەروەریی	خاك	و	

واڵت	و	دەوڵەت.
ئەمڕۆكە	رووبەرووی	دیاردەی	بەهێزبوون	و	سەرهەڵدانەوەی	سەر	لە	نوێی	شوناسەكان	 	-8
بووینەتەوە.	تەنانەت	هەندێك	كەس	دەڵێن	ئەمڕۆ	شەڕ	شەڕی	شوناسەكانە.	ئەم	شوناسگەلە		
دەتوانن	ئایینی،	نەتەوەیی،	رەگەزی،و...هتد	بن،	كە	ئەم	دیاردەیە	لە	هەموو	واڵتە	پێشكەوتوو	
كۆمەڵگاكانەوە	سەر	هەاڵ	 فرەیی	و	جۆربەجۆریی	 لە	 ئەمە	 دەبیندرێ	.	 	 پاشكەوتووەكاندا	 و	
ئەم	جیاوازییانە	 ئاشتیانەی	 پێكەوەژیانی	 بەڕێوەبردن	و	 بە	هەاڵكردن	و	 پێویستیی	 ئەمە	 دەدا	و	
هەیەو	دەتوانێ		ببێتە	فاكتۆرێكی	گرینگ	بۆ	بەهێزبوونی	واڵتان،	یان	بەپێچەوانەوە	بە	هۆی	
سیاسەتی	نادروست	و	نەبوونی	كەلتووری	پێكەوە	هەڵكردن	و	الوازیی	دێموكراسی،	ئەم	جیاوازی	و	
فرەییە	دەبێتە	هۆی	خوڵقاندنی	گرفت		و	كێشەو	ملمالنێ			و	توندوتیژی،	كە	لێرەدا	جیاوازیی	
نێوان	كۆمەڵگای	پێشكەوتوو		و	دێموكراتیك	و	ناپێشكەوتوو	و	نادێموكراتیك	دەردەكەوێ	.	لێرەوە	
پێویستییەكی	 دەبێتە	 لە	شوناسدا،	 یە	 ئەم	فرەیی	 ئاشتییانەی	 چارەسەركردنی	دێموكراتیك	و	

سیاسی	و	دەبێتە	ئەرك	و	بەرپرسیارێتی	مرۆیی	و	ئەخالقی.

2-2	بەجیهانیبوونی	ئابووری	و	كاریگەرییەكانی
خێراییەكی	 بیستەم	 سەدەی	 لە	 یەكەوە	 بە	 جیهانی	 واڵتانی	 و	 كۆمەڵگا	 گرێدرانی	 رەوتی	
بەرچاوی	بە	خۆوە	بینی	و	شۆڕشە	پیشەیی	و	تێكنۆلۆژی	و	زانیارییەكان	وایان	كرد	كە	
هەرچی	زیاتر،	دۆخی	ئابووری	و	سیاسی	تێكچرژاوتر	بێ	و	پێوەندیی	واڵتان	و	كۆمەڵگاكان	

خێراتربێت	و	ژیان	و	داهات	و	چارەنووسیان	زۆرتر	لێك	نزیك	بكرێتەوە.
هێنا	 خۆیدا	 دوای	 بە	 دیكەی	 رەهەندەكانی	 و	 پێكرد	 دەستی	 ئابوورییەوە	 لە	 بەجیهانیبوون،	
و	ئێستا	لە	جیهاندا	شتومەك	و	بەرهەمی	واڵتەكان	بە	خێرایی	دەگوازرێتەوە	و	لەگەڵ	ئەو	
ئەو	 لەسەر	 سیاسەتیش	 و	 دەگوازرێتەوە	 شارستانیەتیش	 و	 كولتووری	 بەرهەمی	 بەرهەمانە،	

ژێرخانە،	ئاڵوگۆڕی	بە	سەردا	دێ.
پێكەوەگرێدانی	ئابووری	و	بەجیهانیبوونی	ئابووری	وای	كردووە	كە	بەرهەم	و	كار	لە	جیهاندا	
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هاوبەش	و	پێكەوە	گرێدراو	بن	و	زۆر	كۆمپانیای	گەورەی	نێونەتەوەیی	هەن،	كە	لە	سنووری	
هاوپەیمانییە	سیاسییەكان	زۆرتر	تێپەڕیون	و	واڵتگەلێكی	زۆریان	پێكەوە	گرێ		داوە،	بۆ	نمونە	
كۆمپانیای	ئەیرباس،	كە	فرۆكەی	ئەیرباس	بەرهەمدێنێ،	ئێستا	ئەوەندە	بەرفراوان	بووە	كە	
هەر	بەشێكی	لە	شوێنێكدا	بەرهەم	دێ	و	دواجار	35	واڵت	تێیدا	بەشدارن	و	1450	كۆمپانیای	
جۆربەجۆر	پێكەوە	كار	دەكەن	و	هاوكارییان	هەیە	تاكوو	فڕۆكەیەكی	ئەیرباس	بەرهەم	دێت.

ئەم	بەجیهانیبوونی	ئابوورییە،	لەگەڵ	خۆیدا	بەرژەوەندیی	هاوبەش	دروست	دەكا	و	پەیمانی	
نوێ	پێك	دێنێ	و	هاوكاتیش	مەترسیی	هاوبەش	پێك	دێنێ.	لە	درێژەی	كاریگەرییەكانی	
بەجیهانیبوونی	ئابووریدا،	كولتوور	و	فەرهەنگ	و	شارستانییەت	بە	جیهانی	دەبێتەوە	و	هەر	
گرووپ	و	كۆمەڵ	و	نەتەوەیەك	لە	جیهاندا	هەم	دەكەوێتە	ژێر	كاریگەریی	فەرهەنگ	و	هزر	
و	سیاسەتێكی	دیاریكراوەوە	و	هەم	ئەو	دەرەتانەشی	دەبێ	كە	بەرهەم	و	تایبەتمەندییەكانی	بە	
جیهان	بناسێنێ.	لە	درێژەی	ئەو	رەوتە	جیهانییەشدایە	كە	سیاسەتی	نوێ	و	سیستمی	نوێ	

سەر	هەڵدەدا.
بەجیهانیبوونی	ئابووری	هەرچەند	بەرژەوەندیی	نوێ	و	هاوبەش	پێك	دێنێ،	بەاڵم	گرفت	و	
كێشە	و	مەترسیی	نوێ	و	سەرتاسەریش	پێك	دێنێ	و	لە	هەر	گۆشەیەكی	جیهانی	تێكچڕژاوی	
ئابوورییەوە،	گرفتێكی	جیددی	سەرهەڵ	بدا،	بە	زوویی	كاریگەری	لەسەر	شوێنەكانی	دیكە	
لە	 بازاڕی	خانووبەرە	 لە	 لە	ساڵی	2008وە	 ئابووریی	نوێ	كە	 نمونە	قەیرانی	 بۆ	 دادەنێ.	
ئابوورییەكانی	 ناوەندە	 و	 گرتەوە	 جیهانی	 ئابووریی	 خێرایی	 بە	 دا،	 هەڵ	 سەری	 ئامریكا	
دیكەشی	خستە	ژێر	كاریگەرییەوەو	بە	شێوەیەك	چووە	پێشێ	كە	ئێستا	ناوچەی	یۆرۆ	گوشار	
و	قەیرانێكی	جیددی	و	مەترسیداری	لەسەرە	و	لەوالشەوە	گەشەی	ئابووریی	چین	لە	خێرایی	

كەوتووە	و	دابەزیوە.
قەیرانی	ئابووریی	ئەمجارە،	ئەو	راستییەی	سەلماندەوە	كە	سیستمی	ئابووریی	ئازاد	و	بانكداری	
و	بازاڕی	ماڵی	ئەگەر	كۆنترۆڵ	نەكرێ	و	پالنی	هاوسەنگكردنی	بۆ	دانەنرێ،	ئەگەرچی	
لە	ماوەیەكی	كورتدا	گەشەی	ئابووری	و	كۆكردنەوەی	زێدەبایی	لە	بەشێكی	كۆمەڵگا	یان	لە	
دەستی	واڵتێك	یان	چەند	كۆمپانیایەكدا	دروست	دەكا	و	وا	دەردەكەوێ	كە	ئابووریی	واڵتەكان	و	
ئابووریی	جیهانی	خەریكی	گەشەكردنە،	بەاڵم	بە	هۆی	ناهاوسەنگبوونی	ئەو	گەشەكردنەوە،	
لە	نێو	خۆیدا	هەڵگری	قەیرانە	و	هەر	كاتێك	دەرەتان	پەیدا	ببێ	ئەو	قەیرانە	خۆی	دەنوێنێ	
هەر	وەك	لە	ساڵی	2008دا	قەیرانەكە	سەرەتا	لە	بازاڕی	خانووبەرەدا	خۆی	نیشان	دا،	بەاڵم	
لە	بنەڕەتدا	قەیرانی	سیستمی	ماڵی	و	بانكی	بوو	و	هەر	زۆر	زوو	گوازرایەوە	بۆ	بەشەكانی	
دیكە	و	لە	جیهاندا	باڵو	بووەوە.	بۆ	چارەسەری	ئەو	قەیرانەش	بوو	كە	واڵتانی	پێشكەوتوو	
و	خاوەن	پارە	و	سەرمایە،	پالنی	جۆربەجۆری	سەختگیریی	ئابووری	و	كۆنترۆڵی	بودجەی	
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واڵتەكانی	وەكوو	یۆنان	و	ئێسپانیا	و	ئیرلەند	و	بەگشتی	واڵتانی	ناوچەی	یۆرۆیان	داڕشت	
و	لە	راستیدا	كەوتنە	داڕشتنی	پالن	بۆ	كۆنترۆڵی	بازاڕ،	چوونكە	بازاڕی	بێ	كۆنترۆڵ	و	
كەم،	 ژمارەیەكی	 دەست	 لە	 سەرمایە	 رادەبەدەری	 لە	 كۆكردنەوەی	 و	 بێ	پالن،	چەوساندنەوە	

بێكاری	و	قەیرانی	ئابووریی	بە	دواوە	دەبێ.
گرفتە	ئابوورییەكانی	وەك	قەیرانەكانی	بازاڕ	و	سیستمی	بانكی	و	ماڵی،	گرانی	و	هەاڵوسانی	
ئابوورییان	بە	دواوە	بووە	و	ئەم	هۆكارانە،	دیاردەی	بێكاری	و	بڕوا	نەبوون	بە	داهاتوویان	لێ	
دەكەوێتەوە	و	دواجار	بێكاری	و	گرانی،	ناڕەزایی	خەڵك	و	ناڕەزایی	جەماوەرییان	بە	دواوە	
دەبێ	و	جەماوەری	ناڕازی	بەرامبەر	بە	داهاتووی	ژیانیان	نیگەران	دەبن	و	سەرچاوەی	كێشەكان	
لە	سیاسەتڤانان	و	بەرپرسانی	حكوومەتیدا	دەبیننەوە.	هەر	بۆیەش	زۆربەی	حیزب	و	الیەنە	
سیاسییە	دەسەاڵتدارەكان	لە	كاتی	قەیرانی	2008	بەم	الوە	كەوتنە	بەر	رق	و	تووڕەیی	خەڵك	

و	بۆ	هەڵبژاردنەكانی	دواتر	دەنگیان	نەهێنایەوە.
یەكێكی	دیكە	لە	ئاكامەكانی	بێكاری	و	قەیرانی	ئابووری،	كاریگەری	دانان	لەسەر	كولتوور	و	
هەڵس	وكەوتی	كۆمەاڵیەتی	وسەرهەرڵدانی	رەوتێكی	توند	ئاژۆیە.	بەشێكی	زیانلێكەوتووی	
كە	 وایە	 پێیان	 دادەنێن	و	 خۆیان	 بێكاری	 هۆكاری	 بە	 پەنابەر	 بیانی	و	 خەڵكانی	 كۆمەڵگا،	
هەژاری	و	 تووشی	 واڵتیان	 رەسەنی	 خەڵكی	 دواجار	 دەخۆن	و	 ئە	وان	 سامانی	 سەروەت	و	 لە	
لە	 دەكەن	و	 رەگەزپەرستەكان	گەشە	 ئاژۆ		و	 توند	 راستڕەوە	 رەوتە	 لێرەشەوە	 كردووە.	 بێكاری	

هەڵبژاردنەكاندا	ئامادەییەكی	بەرچاویان	دەبێت.
یەكێكی	دیكە	لە	كاریگەرییەكانی	قەیرانی	ئابووری	لەسەر	سیاسەتی	جیهان	و	سیاسەتی	
واڵتانی	رۆژئاوایی،	كاریگەری	لەسەر	رەوتی	بەرنامە	و	سیاسەت	و	پالنەكانی	ئەو	واڵتانە	
كاریگەریەدا،	 ئەو	 ژێر	 لە	 كە	 بووە،	 ئورووپا	 لە	 هاوپەیمانەكانی	 و	 ئامریكا	 بەتایبەتی	 و	
نەیانتوانیوە،	بە	گوێرەی	پێویست	رۆڵی	خۆیان	لە	ئاستی	كێشە	سیاسییەكانی	جیهاندا	بگێڕن	

هەر	ئەمەش		وای	كرد	و	وە	كە	زۆر	كێشە	بۆ	ما	وەیەكی	زۆر	وەك	خۆیان	بمێننە	وە.
بۆ	نموونە،	كێشەی	بەرنامەی	ناوكیی	كۆماری	ئیسالمی	چەند	ساڵێكە	درێژەی	هەیە	و	چ	
لە	بواری	دیپلۆماتیك	و	چ	لە	باری	گوشاری	سیاسی	و	ئابووری	و	رەوانییەوە،	ئامریكا	و	
هاوپەیمانانی	هەر	چەند	گەمارۆ	ئابوورییەكانیان	لە	سەر	رێژیمی	ئێران	زیاد	كردوە،	بەاڵم	
نەیانتوانیوە	بەو	جۆرەی	كە	مەبەستیانە،	گوشاری	بۆ	بێنن.	ئەمەش	بەشێكی	لە	بەر	ئە	وە	
بووە	كە	سەرقاڵی	كێشە	ئابوورییە	نێوخۆییەكان	بوون	و	ئەم	راستییە	بۆتە	هۆی	پێكهێنانی	
دەرفەتێك	بۆ	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	و	رێژیمەكانی	دیكەی	كێشەخوڵقێن،	تاكوو	درێژە	بە	

بەرنامە	و	پیالنگێڕی	و	سەرەڕۆییەكانیان	بدەن.
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2-3	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	باكووری	ئافریقا
یان	 سەرچاوە	 تەنیا	 دەوڵەت	 سیاسەتدا،	 و	 ئابووری	 بەجیهانیبوونی	 لە	 پێش	 سەردەمی	 لە	
مەرجەعێك	بوو	كە	شەرعیەت	یان	توانای	ئەوەی	هەبوو	هەموو	بوارەكانی	ژیانی	مرۆڤەكانی	
ژێرخانی	 لە	 مێژووییە	 رەوتە	 ئەم	 بەاڵم	 بكا.	 رێبەریی	 و	 كۆنترۆڵ	 خۆی	 ژێردەسەاڵتی	

ئابوورییەوە	گۆڕا	و	دواتر	لە	بواری	سیاسی	و	كولتووریشدا	ئاڵوگۆڕی	بە	سەردا	هات.
لە	سەردەمی	بەجیهانیبوونی	ئابووریدا،	دەوڵەت	لە	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاستدا،	كە	پێشتر	تەنیا	
رێكخەری	بواری	ئابووریی	هاوواڵتیان	بوو،	ئیتر	ناچار	بوو	كە	توانا	و	دەسەاڵتەكانی	خۆی	
لەگەڵ	هێزە	ئابوورییە	جیهانییەكان	دابەش	بكات.	لێرەوە	بوو	كە	دەوڵەتەكان	ـ	كە	تاكوو	پێشتر	
كە	 دا	 هەوڵیان	 ـ	خۆیان	 بوو	 نەهاتنی	شتومەك	 بۆ	 پاراستنی	سنوورەكانی	خۆیان	 ئەركیان	
دەروازەكانیان	بە	رووی	جیهاندا	بكەنەوە.	لەم	رەوتەدا	بوو	كە	پانتایی	ئابووریی	هاوواڵتیان	
گرێ	درا	بە	بازاڕی	جیهانییەوە	و	تا	دەهات	دەسەاڵتەكانی	دەوڵەت	كەمتر	دەبوونەوە.	بۆنمونە	
واڵتەكانی	میسر	و	توونس	لە	پێشەوەی	ئەم	كرانەوە	ئابوورییەدا	بوون	و	هەر	ئەم	كرانەوەیە	
هەندێك	لە	توانا	و	دەسەاڵتەكانی	دەوڵەتی	بۆ	سەركوتكردنی	هاوواڵتیان	كەم	كردەوە	و	دواجار	

لەم	دوو	واڵتەدا	شۆڕشەكانیان	بە	كەمترین	سەركوت	و	كێشە،	سەركەوتن.
سیاسەتی	 هێژموونیی	 كاریگەری	 ژێر	 لە	 جیهان	 زۆری	 بەشێكی	 سیاسییەوە،	 بواری	 لە	
تێكنۆلۆژیی	 رۆژئاوادایە.	 جیهانی	 ئەخالقییەكانی	 و	 سیاسی	 نۆرمە	 و	 بەها	 و	 رۆژئاوا	
و	 بە	هەموو	شوێن	 نورمە	سیاسییانە،	 و	 بەها	 ئەو	 كە	 كردووە	 وایان	 راگەیاندن	 و	 پێوەندی	
قوژبنێكی	جیهان	بگەیەندرێن	و	زۆربەی	كەس	و	الیەنە	سیاسییەكانی	جیهان	هەوڵدەدەن	بە	
پێداگری	كردن	لە	سەر	هەندێ	بابەتی	وەك	هەڵبژاردن،	ئازادی	و	ئازادی	تاك	و...هتد،	خۆیان	
و	 كەش	 لە	 بكەن.	 پێناسە	 رۆژئاوا،	 دیمۆكراتەكانی	 پێشكەوتوو		و	 دەسەاڵتە	 ها	وشێوەی	 بە	
هەوایەكی	وەهادا،	جۆری	بیركردنەوەی	تاك	و	هاوواڵتی	بەرامبەر	بە	سیاسەت	و	دەسەاڵتداری	
دەگۆڕێت.	بەم	شێوەیە	ویست	و	داخوازیی	تاكەكان	لە	هەمبەر	گۆڕانی	سیاسی	گۆڕاوە	و	
هاوواڵتیی	جیهانی	سێهەم	و	بەتایبەت	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	ئارەزووی	سیستمێكی	سیاسیی	
وەها	دەكا	كە	رەواییەكەی	لە	هاوواڵتیانەوە	وەرگیرابێ،	نەك	لە	دەسەاڵتی	سیاسی	یان	هەر	

هێزێكی	سەرووی	مرۆڤەوە.
لە	بواری	كولتووریشەوە	بە	هۆی	نزیكبوونەوەی	كولتوورە	جیاوازەكان	لە	یەكتری،	هاوواڵتیی	
سەردەمی	بەجیهانیبوون	هەڵگری	كولتوورێكە	كە	بەشێكی	لۆكاڵییە	و	بەشەكەی	تری	جیهانییە.	
لەم	سۆنگەیەوە	و	لە	ژێركاریگەریی	ئەم	هەژانە	كولتووریەدایە	كە	بەشێك	لە	هاوواڵتیانی	
رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	بوون	بە	شۆڕشگێڕ	و	داوای	جێگیربوونی	بەها	جیهانییەكانی	وەكوو	

مافی	مرۆڤ	دەكەن	و	بەشێكیشیان	بوون	بە	كۆنەپارێز	و	بنەماخواز.
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2-4	سیاسەتی	نێونەتەوەیی	و	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	باكووری	ئەفریقا
هەروەك	پێشتر	باس	كرا،	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	باكووری	ئەفریقا	لە	زۆر	بواری	وەكوو	
وزە،	ئابووری،	سیاسەت،	و	حەشیمەت،	رێگای	بازرگانی	و	بازاڕی	شتومەك	و	...هتدەوە،	بۆ	

هێز	و	ناوەندە	ئابووری	و	سیاسییەكانی	جیهان	جێگای	بایەخ	و	گرینگیپێدانە.
لەم	ناوچەیەدا	هەم	ئامریكا	و	هاوپەیمانەكانی	)بەگشتی	ئورووپای	رۆژئاوا(،	بەرژەوەندی	
و	حوزووری	مێژووییان	هەبووە	و	هەم	رووسیە	بەرژەوەندیی	سیاسی	و	ستراتژیك	و	مێژوویی	
هەبووە	و	هەم	واڵتانی	وەكوو	چین	و	هیندوستان	و	برزیل	و...هتدیش،	خەریكی	دۆزینەوەی	

بەرژەوەندییەكانیانن	تێیدا.
ئەوەی	كە	پەیوەستە	بە	ئامریكا	و	بریتانیا	و	هاوپەیمانەكانیانەوە،	لە	دوای	شەڕی	دووهەمی	
بە	هێزی	 ئامریكا	 نیزامییەوە	چۆڵ	كرد،	 باری	 لە	 ناوچەیەی	 ئەم	 بریتانیا	 جیهانییەوە	كە	
نیزامی	جێگای	گرتەوە	و	ستراتیژیەتی	خۆی	لەم	ناوچەیەدا	لەسەر	سێ	تەوەر	دامەزراند:
ــ	مسۆگەركردنی	هاتنە	دەرەوەی	نەوت	لە	ناوچەی	كەنداوەوە	بۆ	نێو	بازاڕی	نەوتی	جیهانی
ــ	رێگەگرتن	لە	هەر	دەوڵەتێكی	ناوچەیی	یان	دەرەكی	،	لە	سەپاندنی	دەسەاڵتی	بە	سەر	

ناوچەكەدا.
ــ	پابەندبوون	بە	پاراستنی	مەوجوودیەت	و	ئاسایشی	دەوڵەتی	ئیسراییل.

دواتر،	ئاسایشی	واڵتانی	عەرەبی	كەنداویشی	پێ	زیاد	كرا	و	لەم	سااڵنەی	دواییدا	و		لە	
ستراتیژی	 سێپتامبری	2001،	 رووداوی11ی	 دوای	 بەتایبەتی	 و	 بووش	 جۆرج	 سەردەمی	
زیاد	 پێوە	 خااڵنەشی	 ئەم	 ئەفریقا	 باكووری	 و	 نێوەڕاست	 رۆژهەاڵتی	 ناوچەی	 لە	 ئامریكا	

كرا:
ــ	شكستهێنان	بە	تیرۆریزم

ــ	باڵوكردنەوە	و	پەرەپێدان	بە	دێموكراسی
چەكی	 تاكوو	 ئیسالمی	 كۆماری	 و	 حسەین	 سەدام	 وەكوو	 دەوڵەتەكانی	 لە	 رێگەگرتن	 ــ	

كۆمەڵكوژ	وەدەست	نەهێنن.
و	 ئورووپا	 سیاسیی	 و	 ئابووری	 گرینگیی	 هۆی	 بە	 جیهانی،	 دووهەمی	 شەڕی	 پاش	 لە	
لە	 بەاڵم	 هەبوو،	 شوێنانە	 لەو	 دێموكراسی	 باڵوكردنەوەی	 بۆ	 بەرنامەی	 ئەمریكا	 ژاپۆنەوە،	
رۆژهەاڵتی	نێوەڕاستدا	لە	بەر	ئەوەی	كە	ناوچەیەكی	پیشەیی	پێشكەوتوو	نەبوو	و	مۆدێڕنیتە	
لەم	ناوچەیەدا	گەشەی	نەكردبوو،	بۆیە	ئامریكا	و	رۆژئاوا	سیاسەتیان	لەم	ناوچەیەدا	پاراستنی	
دۆخی	جێگیر	بوو	و	كە	تەنیا	پشتیوانیان	لە	حكوومەتەكان	دەكرد	بۆئەوەی	لە	بەرەی	یەكیەتیی	
سۆڤیەتیدا	جێ	نەگرن.	پاش	11ی	سێپتامبری	2001،	ئامریكا	سیاسەتی	خۆی	گۆڕی	
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و	نەبوونی	دێموكراسی	و	ئازادی	لە	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاستی،	وەكوو	یەكێك	لە	هۆكارەكانی	
سەرهەڵدانی	تیرۆریزم	دەستنیشان	كرد.

بەعسیشیان	 حكوومەتی	 هاوپەیمانەكانی	 ئەمریكا	و	 تاڵەبان،	 حكوومەتی	 رووخاندنی	 پاش	 	
رووخاند،	بەو	هیوایەی	كە	لەوێدا	رێژیمێكی	دێموكراتیك	بێتە	سەركار	تاكوو	كاریگەری	لەسەر	
واڵتانی	دراوسێ	هەبێت	و	لە	ئاكامدا	دێموكراسی	لە	گشت	ناوچەكەدا	پەرە	بستێنێ.	هەروەها	
ئیدارەی	بووش	گوشاری	خستەسەر	حكوومەتی	فەلەستین	كە	هەڵبژاردنی	دێموكراتیك	ئەنجام	
بدا.	هەر	لەو	پێوەندییەدا	گوشاری	خستەسەر	هاوپەیمانانی	دیكەی	وەكوو	میسر،	كە	رێگا	بۆ	

رێفۆرم	و	كرانەوەی	سیاسی	خۆش	بكەن.
جارێكیان	رایس،	وەزیری	دەرەوەی	ئەمریكا،	لە	زانكۆی	قاهیرە	وتی:	ئەوەی	كە	تا	ئێستا	
لە	رۆژهەاڵتی	نێوەراست	ئەنجاممان	داوە،	هەڵە	بووە	)ئەوەی	كە	پشتیوانیان	لە	حكوومەتە	
دیكتاتۆرەكان	كردووە(.	لە	هەمان	كاتدا،	پۆل	ولفۆویتز	جێگری	پێشووی	وەزیری	بەرگریی	
ئامریكا	باسی	لەوە	كرد	كە	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	پێویستی	بە	هەژانێك	هەیە	و	ئێمە	ئەو	
هەژانەمان	لە	عێراقەوە	دەست	پێكرد	و	هیوامان	وایە	كاردانەوەكانی	لە	ناوچەكەدا	ببینین.

سیستمی	 هێز،	 سیستمی	 نێودەوڵەتی،	 سیستمی	 سروشتی	 لە	 گۆڕان	 پاش	 لە	 بەگشتی	
ئارای	 هاتنە	 هەڕەشانە	و	 ئەم	شەڕو	 بنبڕكردنی	 هەڕەشە،	میكانیزمەكانی	چارەسەر،	 شەڕو	
ئاشتی	و	سەقامگیری،	لێكۆڵەران	پێشنیاریان	كرد	كە	ئەمریكا	ئاڵوگۆڕ	بە	سەر	سیاسەت	و	
ستراتژییەكانیدا	بێنێ	.	بۆ	وێنە	پێشنیاریان	كرد	بوودجەی	تایبەتی	سەربازی		و	ئاسایش	كەم	
بكاتەوە،	چوونكە	بەهۆی	قەیرانی	ئابوورییەوە	ناتوانێ		هەموو	ساڵێك	بوودجەیەكی	گەورە	بۆ	

ئەم	بوارە	تەرخان	بكا.	
خاڵێكی	دیكەی	پێشنیار	كراو	ئەوە	بوو،	كە	ئەمریكا	ئەولەویەتی	نوێ		لە	بواری	سیاسەتی	
جۆرەكانی	 نێوان	 لە	 جیاوازی	 ئەمریكا	 كە	 كرا	 پێشنیار	 نمونە	 بۆ	 بكا.	 دەستنیشان	 دەرەوە	
و	 ناوەندی	 مام	 مەترسییە	 هەڕەشە		و	 مەترسیەگەورەكان		و	 و	 هەڕەشە	 بكات-	 هەڕەشەدا	
لەگەڵ	هەریەكەیاندا،	دەستنیشان	 بوونەوە	 رو	وبەڕو	و	 بۆ	 بچوكەكان-	و	میكانیزمی	گونجاو	
ناوچە	 بەسەردا	دێ		و	 ناوچەكان	گۆڕانی	 بەپێی	 ئەمریكا	 نوێی	 تەنانەت	سیاسەتی	 بكات.	

گرینگ	و	هەستیارەكان	و	كەمتر	هەستیارەكان	جودا	دەكرێنەوە.
لەم	جۆرە	لە	داڕشتنی	سیاسەتدا،	هەڕشەكان	بەسەر	سێ		جۆردا	دابەش	دەبن:

بزاڤە	توندرەوەكان	وەكوو	ئەلقاعیدەو	رێكخراوە	تیرۆریستییەكان 	-
دەوڵەتانی	تەوەری	شەڕ	وەكوو	ئێران،	كۆرەی	باكوور،	سووریە 	-

دەوڵەتانی	روولە	گەشەی	خێرا	وەكوو	چین		و	رووسیە 	-
هەرەوەها	هەڕشەی	دوورمەودا	بۆ	سەر	بەرژەوەندییەكانی	ئەمریكا		و	باڵوبوونەوەی	هەژاری،	
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بەو	 هتد	 	... ژینگەو	 پیسبوونی	 سیاسی،	 ناسەقامگیریی	 قەیران	و	 پشێوی،	 فراوانبوونی	
سیاسەتی	 لە	 ستراتیژێك	 دەبێتە	 دێموكراسی	 باڵوكردنەوەی	 بۆیە	 دەبن.	 زیاد	 هەڕشانەوە	

نێودەوڵەتیی	ئەمریكادا.

لە	بەرامبەر	ئەمجۆرە	سیاسەتانەی	ئەمریكادا،	واڵتانی	خاوەن	بەرژەوەندی	دیكە،	جۆریكی	
لە	 نمونە	 بۆ	 دەوەستانەوە.	 ئامریكاش	 بە	 دژ	 جار	 هەندێك	 كە	 هەبوو	 سیاسەتیان	 لە	 دیكە	
سەردەمی	هێرشی	ئەمریكا	بۆ	سەر	عێراقدا	چین	و	رووسیە	و	تەنانەت	فەرانسەش	دژی	بوون،	
یان	لە	لیبیدا،	رووسیە	و	چین	دژی	هێرشی	نیزامی	بوون	و	لە	رووداوەكانی	سووریەدا،	رووسیە	
و	چین	بە	ئاشكرا	پشتیوانی	لە	حكوومەتی	بەشار	ئەسەد	دەكەن	و	رووسیە	چەك	و	كەرەستەی	

نیزامی	دەگەیەنێتە	رێژیمی	بەعسی	سووریە.
لە	ژێر	كارێگەری	بەجیهانیبوونی	ئابووری	و	ئاڵوگۆڕی	هێژمونییە	سیاسییەكان	و	گۆڕان	
لە	بنەمای	روانینی	هاوواڵتیان	بەرامبەر	بە	كولتوور	و	سیاسەت	و	نۆرمە	جیهانییەكاندایە،	
كە	دەبینین	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	باكووری	ئەفریقا	تووشی	شڵەژان	و	هەژانێكی	مێژوویی	
بووە	و	رەوتێكی	نوێ	لە	خۆپیشاندان	و	ناڕەزایی	دەربڕین	و	هاتنە	سەرشەقامی	خەڵك	دەستی	
پێكردووە.		هەرچەندە	ئەم	ڕەوتە	بە	بەهاری	عەرەبی	ناودێر	كراوە،	بەاڵم	بە	عەرەب	و	ناوچە	
عەرەبییەكانەوە	نەوەستاوە	و	ناوەستێتەوە	و	دواجار	بۆ	ئەوە	دەچێ	كە	ناوەستێتەوە	و	سەرتاسەری	
كۆن	 سیستمی	 و	 هاوواڵتیبوون	 بۆ	 كۆن	 روانینی	 و	 كۆن	 سیستمی	 و	 بگرێتەوە	 ناوچەكە	

لەهەموو	ناوچەكەدا،	بگۆڕێ.
خۆپیشاندان	و	سەرهەڵدان	و	تەنانەت	هێرشی	نیزامی	بۆ	سەر	حكوومەتەكانی:	تاڵیبان،		سەدام	
حسەین	و	قەزافی،	سەرەتاكانی	لەنێوچوونی	دیكتاتۆرەكانن.	خەڵكی	ناوچەكە	لە	الیەكەوە	
جیهانێكی	ئازاد	و	گەشەسەندوو	لە	دەرەوە	دەبینن	و	لە	الیەكی	تریشەوە	لە	نێو	واڵتەكانی	
بە	 كردن	 هەست	 زاڵن.	 سەریانەوە	 بە	 سەرەڕۆ	 و	 گەندەڵ	 و	 ملهوڕ	 دەسەاڵتدارانی	 خۆیاندا	
ناڕازی	بێ.	ئەم	 لە	رێژیمەكان	 نێوان	ئەم	دوو	دنیایە	بەسە	بۆ	ئەوەی	كە	خەڵك	 جیاوازی	
ناڕازی	بوونە	بە	ئامادەبوونی	فاكتەرە	ئابووری،	سیاسی	و	كەلتوورییە	نێوخۆییەكان	و	هەروەها	
بە	پشتیوانی	و	ئامادەیی	فاكتەری	دەرەكی،	دەبێتە	هۆی	سەرهەڵدان	و	ڕاپەڕینی	خەڵك.	لە	
نموونەكانی	توونێس	و	مێسر	و	لیبی	و	یەمەن	و	سووریە	و	...دا	دەبینین	كە	خەڵك	لە	سیستمی	
كۆن	و	سەرەڕۆ	وەزاڵە	هاتوون	و	بەرەو	رووخانی	دیكتاتۆرەكان	هەنگاو	دەنێن.	بە	سەرنجدان	لەو	
گۆڕانكارییانەی	كە	لە	ئەنجامی	ئەم	رەوتەدا	و	لە	واڵتێكی	وەك:	ئەفغانستان،	عێراق،	لیبی،	
تونس،	میسر	و	یەمەن	)	سەرەڕای	هەموو	جیاوازیەكانیان(	بەدی	هاتوون	و	لە	چەند	واڵتێكی	
دیكەشدا	بەڕێوەیە،	دەتوانین	هەم	دڵخۆش	بین		و	هەم	نیگەران:	دڵخوش	بەوەی	كە	سیستمی	
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سەرەڕۆیی	و	دەسەاڵتی	سەركوتكەر	لە	ناوچەكە	بەرەو	كۆتایی	مێژوویی	دەڕوا	و	چیدیكە	
رەوایی	 و	 مافەكانی	 و	 مرۆڤ	 بە	 بایەخێك	 هیچ	 كە	 ـ	 ملهوڕەكان	 دەسەاڵتە	 و	 دیكتاتۆر	

وەرگرتن	لە	هاوواڵتیان	نادەن	ـ	ناتوانن	بەردەوام	بن	و	ئەمڕۆ	و	سبەی،	هەر	دەبێ	بڕۆن.
نیگەرانیش	لەوەی	كە	لە	ناوچەكەدا،	سااڵنێكی	دوور	و	درێژە	سیستمی	سەرەڕۆ	و	دیكتاتۆری	
نەدراوە	و	كۆمەڵگا	لە	الیەن	دەسەاڵتێكی	 ئازاد	 بەهایەك	بە	هاوواڵتیی	 بووە	و	هیچ	 زاڵ	
لەوەها	 و	 هاتووە	 لێ	 كولتوورێكی	 وەكوو	 ئەمەش	 كراوە.	 ئیدارە	 داپڵۆسێنەرەوە	 و	 سەرەڕۆ	
دەبێ	 دێموكراتیك	زۆر	دژوار	 دامەزرانی	سیستمی	 و	 دێموكراسی	 بەستێنێكدا	سەرهەڵدانی	
دیمۆكراسی	 ئەزموونی	 لەسەر	 هەڕەشە	 دەتوانن	 هەردەم	 دێموكراسی	 نەیارانی	 و	 دوژمن	 و	

واڵتەكان،	دروست	بكەن.
لە	نێو	واڵتەكانی	ناوچەدا	زۆر	گرووپ	و	بەشی	كۆمەڵگا	هەن	كە	الیەنگری	گەڕانەوەیەكی	
لە	 گەڕانەوەیەش	 ئەم	 و	 دەبن	 خۆیان	 ئایینییەكانی	 و	 كولتووری	 بنەما	 بۆ	 بناژۆخوازانەن	
سیستمێكی	 دامەزرانی	 رێگای	 سەر	 گەورەكانی	 هەرە	 مەترسییە	 لە	 یەكێك	 داهاتوودا	

دێموكراتیك	دەبێ.
و	 نوێ	 دێموكراسی	 ئەزموونی	 كە	 واڵتگەلێكدا	 وەها	 لە	 كە	 ئەوەیە	 دیكە،	 مەترسییەكی	
تازەیە،	لە	بەر	نەسازانی	هێز	و	الیەنەكان،	ئاژاوە	و	بێ	سەرەوبەرەیی	سەرهەڵ	بدا	و	ئەمە	
ببێتە	بیانوویەك	بۆ	هێزە	پاوانخوازەكان	كە	بە	ناوی	پاراستنی	نەزم	و	ئاسایشەوە،	دەسكەوتە	

دێموكراتیكەكان	هەڵوەشێننەوە.
لە	الیەكی	دیكەوە،	لە	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاستدا،	پۆتانسێلێكی	بەهێز	بۆ	هاتنە	سەركاری	
ئیسالمییە	توندئاژۆكان	هەیە	كە	بەپێی	ئەزموون	و	پەروەندەی	ئەوجۆرە	توندئاژۆییانە،	دەبنە	
مەترسی	بۆ	سەر	دێموكراسی.	دیارە	لە	بەرامبەر	ئەوانەدا،	رەنگە	هێزە	ئیسالمییە	میانەڕەوەكان	

بتوانن	جێگرەوەی	سیاسییان	بن،	تاكوو	كۆمەڵگا	بەرەو	توندئاژۆیی	و	توندوتیژی	نەڕوا.
بە	هەموو	ئەو	نیگەرانییانەوە	كە	لەسەر	رێگای	دێموكراسی	و	رەوتی	نوێ	لە	ناوچەكەدا	
هەیە،	پێویستە	بە	گەشبینییەوە	ئاماژە	بە	دەسكەوتە	دێموكراتیكەكانیش	بكرێ	كە	بۆ	نمونە	
لە	واڵتێكی	دواكەوتووی	وەكوو	ئەفغانستاندا	هەڵبژاردنی	پارلمانی	و	سەرۆك	كۆماری	بەڕێوە	
كابینەی	 لە	 و	 بەشدارن	 لە	چاالكییەكاندا	 ژنان	 هەیە،	 ئازاد	 راگەیاندنی	 و	 دەچێ،	حیزب	

حكوومەتیدا	پێنج	وەزیری	ژن	هەیە.
لە	عێراقدا	بە	هەموو	كەموكۆڕییەكانیەوە	پارلمان	و	حیزب	و	راگەیاندنی	ئازاد	هەیە.	هێز	و	
الیەنە	سیاسییەكان	لە	ملمالنێ	سیاسییەكاندا	بەشدارن	و	كێشە	سیاسیەكان	لە	باتی	رێگای	
توندوتیژ	و	چەكداری	و	یەكتر	لە	نێوبردن،	زۆرتر	لە	رێگای	وتووێژ	و	دیالۆگ	و	پەرلەمانەوە	

چارەسەر	دەكرێن.
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لە	الیەكی	دیكەوە	دەبێ	ئەوەمان	لە	بەرچاو	بێ	كە	بۆ	دامەزرانی	سیستمی	دێموكراتیك	لە	
لەنێوچوونی	دیكتاتۆر	و	سیستمی	 لێدراودا،	یەكەم	هەنگاو،	رووخان	و	 واڵتێكی	دیكتاتۆر	

دیكتاتۆرییە.
بە	بێ	البردن	و	رووخانی	دیكتاتۆر،	ئیمكانی	رۆیشتن	بەرەو	دێموكراسی	نیە	و	دەبێ	ئەو	
یەكەم	هەنگاوە	هەڵ	بگیرێ،	بەاڵم	ئەوە	تەنیا	سەرەتایە	و	دامەزرانی	دێموكراسی،	پرۆسەیەكی	
مێژووییە	كە	پێویستی	بە	هێز	و	الیەنی	سیاسیی	میانەڕەو	و	دێموكراتیك	و	رێكخراوی	مەدەنی	

هەیە	تاكوو	پارێزگاریی	لێ	بكا	و	هەنگاو	بە	هەنگاو	بەرەو	پێشەوەی	ببا.
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دۆخی	ئێران 	-3

3-1	سیاسەتی	نێونەتەوەیی
سیاسەتی	دەرەوەی	هەر	دەوڵەتیك	بەشێوەیەكی	سروشتی	لەسەر	بنەمای	"روانگە	و	گوتار"	ە	
زاڵە	كانی		سیستەمی	سیاسی	ئەو	وواڵتە	ڕاوەستاوە	و	لەگەڵ	"پارادیمی	فیكری	زاڵ	"كە	
رەفتاری	دەوڵەت	لە	سیستەمی	نێودەوڵەتیدا	دەست	نیشان	دەكات	هاوتەریبە.	لەم	روانگەیەوە	
سیاسەتی	دەروە	)خارجی(	دەرەنجامی	كردەیی	روانگەو	پێش	گریمانەكانی	ئەم	واڵتەیە	كە	
بوارە	دڵخواز	و	ویستراوەكانی	ئەو	واڵتە	دیاری	دەكات.	كەوایە	ئەگەر	ئەم	روانگانە	فرە	بن	
ئەوە	دەبێتە	هۆی	رەفتاری	جۆراوجۆر	لە	ئاستی	سیاسەتی	دەرەوە،	بەاڵم	ئەگەر	تەنیا	روانگە	
و	گۆشە	نیگایەكی	فیكری	و	ئایدۆلۆژیك	زاڵ	بێت،	ئەوە	سیاسەتێكی	دەرەكیی	یەكپارچە	

دروست	دەبێت.
سیاسەتی	دەرەوەی	كۆماری	ئیسالمی	ئێران	و	ستراتیژی		ئەم	واڵتە	لە	سیاسەتی	دەرەوەدا	
خوێندنەوەی	 دەرەنجامی	 كە	 دامەزراوە	 ئایدۆلۆژیك	 بەهای	 یان	 پرەنسیپ	 كۆمەڵێك	 لەسەر	
تایبەتی	ئێرانە	بۆ	ئیسالمی	سیاسی.	هەروەها	سیاسەتی	دەرەوەی	كۆماری	ئیسالمی	لەچوار	
ئێران	 بنەما	فیكری	و	فەلسەفیەكانی	شەرعیەتی	سیستەمی	سیاسیی	 چێوەی	دەستور	و	
دەرەوەی		 ناردنە	 وەكو:	 توندرەوانەی	 دروشمی	 كۆمەڵێك	 لە	 خۆی	 كە	 دامەزراوە	 لەناوخۆ	
شۆڕش،	دژایەتی	لەگەڵ		واڵتە	رۆژئاواییەكان	و	بەگشتی	بەها	لیبڕاڵییەكان،	یارمەتی	دانی	
گرووپە	توندڕەوەكان	دژی	رۆژئاوا	و	ئەمریكا	وئیسرائیل	و	واڵتانی	سوننەی	ناوچەكە	و...
هتد،	خۆی	دەبینێتەوە.	لەالیەكیترەوە	لە	لێكۆڵینەوە	لە	سیاسەتی	دەرەوەی	ئێراندا	دەگەینە	ئەو	
ئەنجامەی	كە	"بااڵترین	بەها"	لە	روانگەی	تیۆریسیەنەكانی		سیستەمی	سیاسی	ئێرانەوە،	
مانەوە	یان)بقا(ی	رژێمی	كۆماری	ئیسالمی	ئێرانە	وەكو	حكومەتێكی	"ئیالهی"	لەسەر	زەوی	
كە	رەوایەتی	خۆی	تەنیا	لە	"خوداوە"	وەردەگرێت	و	"وەلی	فەقیە"	لە	كاتی	غیابی	ئیمامی	
مەهدی	نوێنەری	ئەوەو	زەمینە	بۆ	شۆڕشێكی	سەرتاسەری	لەسەر	گۆی	زەوی	دژی	كوفر	و	
زوڵم	لە	جیهاندا	بە	ڕێبەرایەتی	"ئیمامی	مەهدی"	خۆش	دەكات.	هەرچەندە	نابێت	ئەوە	رەچاو	
نەكەین	كە	لە	هەر	قۆناغێكدا	بەپێی	هەل	و	مەرجی	ژینگەی	دەرەكیی،	كۆماری	ئیسالمی	
ئێران،		ئێران	ئامراز	و	تاكتیكی	تایبەت	دەگرێتە	بەر	بۆ	ئامانجە	بااڵكانی	ئەم	سیستەمە	
سیاسیە	ئیسالمیە،	بەاڵم	هەندێك	فاكتەر	و	رەگەز	هەن	كە	تەنانەت	دەسەاڵتدارە	توندڕەوەكانی	
ناتوانن	خۆیانی	لێ	 كۆماری	ئیسالمیش	دەبێ	هەڵسوكەوتی	واقعیانەیان	لەگەڵدا	بكەن	و	
رزگار	بكەن،	وەكوو:	هەڵكەوتەی	جوغرافیایی	ئێران	و	ژینگەی	دەرەكی	و	پارادایمی	زاڵی	
ناوخۆیی	 ئاڵۆزی	 پێكهاتەی	 لەالیەكیتر	 و	 نێودەوڵەتی	 و	سیاسەتی	 نێودەوڵەتی	 سیستەمی	
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ئێران	لەرووی	نەتەوەیی	و	ئایینی	و	كلتوری	و	زمانی	و...هتد،	كە	ئێران	هەوڵ	دەدات	بە	
دروشمی	"ئومەتی	ئیسالمی"	ئەم	ناكۆكیە	نەتەوەیی	و	زمانی	و	كلتوری	و	ئایینیانە	چارەسەر	
بكات.	بەاڵم	بە	بۆچوونێكی	تر	دەتوانین	بڵێین	كە	سیاسەتی	دەرەوەی	هەموو	واڵتان	بەگشتی	
	،" "كۆمەاڵیەتی	 رەگەزە	 و	 "بونیاد"	 و	 هێز"	 "سروشتی	 شوێنكەوتوی	 بەتایبەتی،	 ئێران	 و	

"فیكرییەكان"	و	"سامان"ە	لە	وواڵتدا.
رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی،	وەكوو	رێژیمێكی	ئیدئۆلۆژیكی	بنەماخواز	و	پاشڤەڕۆ،	لە	باتی	
لە	بەرچاوگرتنی	بەرژەوەندییەكانی	واڵت	و	كۆمەڵگای	ئێران	لە	پێوەندییە	دەرەكییەكانیدا،	
ئیدئۆلۆژیكەكانی	داوە	و	سیاسەتەكانی	لەسەر	 بایەخە	 بەها	و	 بە	 ئەولەویەتی	 گرینگی	و	
بنەمای	بیرۆكەی	دواكەوتووانە	و	تێكدەرانەی	شۆڕشی	ئیسالمی	و	ناردنە	دەرەوەی	شۆڕش	
و	شەڕی	هەتاهەتایی	لەگەڵ	"شەیتانی	گەورە"	ئەمریكا	و	ئیسراییل	بونیات	ناوە.	ئەمەش	
وای	كردووە	كە	هەمیشە	لە	كێشە	و	ئاژاوە	وگرفت	دا	بێت.	لەگەڵ	نەزم	و	نۆرمی	جیهانیدا	
و	بەردەوام	لە	ناوەندەكانی	هێز	و	دەسەاڵت	و	ئابووری	دوور	بخرێتەوە.	بە	دوای	زیاتر	لە	30	
دۆخی	 كردنی	 بەراورد	 هەڵسەنگاندن	و	 ئێستا،	 تا	 ئیسالمی	 كۆماری	 دەسەاڵتداریی	 ساڵ	
ئێران	لەگەڵ	واڵتانی	وەكوو	هیندووستان،	توركیە،	برزیل،	كۆرەی	باشوور	و	عەرەبستان	بە	
روونی	نیشانی	دەدا،	كە	لەم	سێ	دەیەیەدا،	ئەوانە	گەیشتوونەتە	كوێ	و	ئێران	بەرەو	كوێ	

گەڕێندراوەتەوە.
لە	كۆڵەكەكانی	سیاسەتی	نێونەتەوەیی	كۆماری	ئیسالمی	دەتوانین	ئاماژە	بەمانە	بكەین:

ــ	بە	دوژمن	زانینی	ئامریكا	وپڕوپاگەندەی	بەردەوام	لە	هەمبەر	ئەوەی	كە	گوایە	بە	دژی	
ئێران	پیالن	دەگێڕێ.

ــ	دانانی	ئیسرائیل	بە	ماكەی	شێرپەنجەو	بانگەشەی	بەردەوام،	لە	هەمبەر	لە	ناوچوونی.
ــ	ئاژاوە	نانەوە	لە	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	ناوەڕاست	و	پشتیوانی	كردن	لە	تیرۆر		و	توندئاژۆیی،	

لەسەر	بنەمای	بیرۆكەی	ناردنە	دەرەوەی	شۆڕش.
ــ	هەوڵدان	بۆ	كاریگەری	دانان	لە	سەر	دیاری	كردنی	نرخی	نەوت	لە	رێكخراوی	ئۆپێكدا	
لە	رێگای	سیاسەتگەلێكی	وەك	هەڕەشە	كردن	سەبارەت	بە	داخستنی	گەرووی	هورمز	بە	

مەبەستی	رێگری	كردن	لە	رۆیشتنی	نەوت	بۆ	دنیای	دەرەوە.
پشتیوانی	 ناوچە	و	 دیمۆكراتیەكانی	 سیكۆالر	و	 هێزە	 دژی	 بە	 پیالنگێڕی	 دژایەتیكردن	و	 ــ	
دەسەاڵتە	 تیرۆریستەكان	و	 گروپە	 لە	 سەربازی(	 هێزی	 بە	چەك		و	 ئاشكرا)تەنانەت	 كردنی	

سەركوتكەرەكانی	وەك:	حیزبووڵاڵی	لوبنان،	تالیبان	و	رژیمی	بەعسی	سوریە	و	...هتد.	
ــ	پشتیوانی	كردنی	تیرۆر	لە	ئاستی	نێونەتەوەییدا,	هەر	لە	بەر	ئەم	سیاسەتەیە	كە	لە	چەندین	
تەنانەت	 كراوە		و	 تاوانبار	 تیرۆریستی	 گروپی	 ناردنی	 بوون	و	 تیرۆریست	 بە	 دنیادا	 شوێنی	
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حوكمی	دادگاشی	لە	سەر	دراوە.	لەو	واڵتانەی	كە	پەروەندەی	تیرۆریستی	هەیە،	دەتوانین	
تایلەند،	 ئازەربایجان،	 گورجستان،	 نیجریە،	 كنییا،	 ئارژانتین،	 ئوتریش،	 ئەڵمان،	 بە:	 ئاماژە	

هیندوستان	و	...هتد،	بكەین.	
ــ	هەوڵدان	بۆ	بەدەستهێنانی	چەكی	ناوكی،	كە	ئیستا	گەورەترین	كێشەی	كۆماری	ئیسالمیە	

لە	گەڵ	جیهانی	ئازاددا.	
بەم	پێیە،	دەبینین	كە	هەموو	فاكتەرەكانی	سیاسەتی	دەرەوەی	كۆماری	ئیسالمی،	لەگەڵ	
سیاسەتە	ستراتژیكەكانی	رۆژئاوا	لە	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست،	كە	پێشتر	باسكران،	لە	
دژایەتیدان	و	لەبەر	ئەم	جۆرە	كردەوەو	سیاسەتانەیە	كە	بەرەیەكی	جیهانی	دژ	بە	سیاسەتەكانی	
كۆماری	ئیسالمی	پێك	هاتووە	و	رۆژ	بە	رۆژ	گەمارۆی	ئابووریی	زیاتر	و	سزای	زیاتر	بە	
سەر	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمیدا	دەسەپێنرێن.	لە	الیەكی	ترەوە		و	لە	ناوچەی	رۆژهەاڵتی	
لە	 دەستێوەردان	 و	 تیرۆریزم	 لە	 پشتیوانی	 بۆ	 ئیسالمی	 كۆماری	 سیاسەتی	 نێوەڕاستیشدا،	
كۆماری	 كەوتنەوەی	 تەریك	 بوونەتە	هۆی	 ئاژاوەگێڕییەكانی،	 و	 دیكە	 واڵتانی	 كاروباری	
لە	الیەكی	 و	 بە	دژی	 دەبن	 یەكگرتوو	 لە	الیەكەوە	واڵتانی	عەرەبی	 لەمبارەوە	 ئیسالمی.	
دیكەشەوە	گەمارۆ	ئابوورییەكانی	كۆمەڵگای	نێونەتەوەیی		تەنانەت	واڵتێكی	وەك	توركیە	و	

ئیماراتیشیان		لێ	دوور	خستووەتەوە.
پشتیوانی	كۆماری	ئیسالمی	)هەم	لە	ڕووی	چەك	و	تەقەمەنی		و	هەم	لە	ڕووی	سیاسی	و	
داراییەوە(	لە	رژێمی	بەشار	ئەسەد	و	دەستێوەردانی	ڕاستە	و	خۆ	و	ئامادەیی	سوپای	پاسداران	
لەم	واڵتەدا	)بە	دانپێدانانی	چەند	فەرماندەیەكی	سەربازی	رێژیم(	بووەتە	هۆی	ئەوەی	هەم	لە	
بەر	چاوی	خەڵكی	ناوچە	دزێوتر	بێت	و	هەم	كۆمەڵێك	كێشەی	زێدەتریشی	لەگەاڵ	واڵتێكی	

وەك	توركیە	و	عەرەبستان	و	قەتەر،	بۆ	بخولقێن.
رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	لە	ئاستی	جیهانیدا،	دڵی	بەوەندە	خۆشە	كە	رووسیە	و	چین	دژ	بە	
سیاسەتەكانی	ئامریكا	هەنگاو	هەڵدێننەوە.		ئەمە	وای	كردووە	كە	بازاڕی	نیزامی	و	تیجاریی	
ئێران	بە	تەواوی	خراوەتە	خزمەت	شتومەكی	رووسی	و	چینییەوە.	ئاسمان	و	مووشەكی	ئێران	
لە	دەستی	رووسیەدایە	و	زەمین	و	بازاڕیشی	بۆتە	بەشێك	لە	بازاڕی	چین،	بۆ	فرۆشتنی	

شتومەكی	بێ		بایەخ	و	بەنرخی	گران	دابینكراوی	چینی.
بەرنامە	 لەگەڵ	 پێوەندی	 لە	 بەتایبەتی	 ئیسالمی،	 ئەم	جۆرە	سیاسەتانەی	كۆماری	 كۆی	
ناوكیی	 بە	چەكی	 بەرنامەی	دەستڕاگەیشتن	 بە	 بەشێكی	زۆری	جیهان	 ناوكییەكەیدا،	كە	
ئیسالمی	 كۆماری	 سیاسەتەكانی	 بە	 دژ	 جیهانی	 هاوپەیمانییەكی	 كە	 وایكردووە	 دەزانێ	،	
درووست	ببێت.	رەوتی	دانیشتن	و	دانووستانەكانی	كۆماری	ئیسالمی	لەگەڵ	واڵتانی	جیهان	
و	بەتایبەت	گرووپی	1+5،	ئەوەیان	نیشان	داوە	كە	ئەم	دانیشتن	و	ئەم	وتووێژانە	هەر	وەك	
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پێشتر	دەمانزانی	و	ئاماژەمان	پێكردبوو،	تەنیا	بۆ	درێژكردنەوەی	كات	بووە،	چونكە	رێژیم	
هاوكات	لەگەڵ	دانیشتن	و	وتووێژەكان،	بەردەوام	بەرنامەكانی	خۆی	پەرە	پێ		داوە.	ئەگەر	چەند	
ساڵ	لەمەوبەر	باس	لەسەر	پیتاندنی	یۆرانیۆم	بوو	و	لەو	بارەوە	بڕیاری	شوورای	ئەمنییەتی	
بە	دژ	دەركرا،	ئێستا	پیتاندنەكەی	لە	ئاستی	20%	و	27%دا،	پەرە	پێداوە.	راپۆرتە	نیزامی	و	
ئەمنییەتییەكانی	رۆژئاوا	باس	لە	6	مانگ	تا	ساڵێك	دەكەن	تاكوو	ئێران	یۆرانیۆمی	پێویست	

بۆ	دروستكردنی	بۆمبێكی	ناوكی	ئامادە	بكا.
ئەم	پەروەندەیە	و	بەتایبەت	دانیشتنەكانی	ساڵی	2012،	لە	ئیستانبول	و	بەغدا	و	مۆسكۆ	
بەرنامەكانی	سوورە		پێی	وایە	كە	دەتوانێ		لە	 نیشانیان	دا	كە	كۆماری	ئیسالمی	لەسەر	
و	 هەڵبژاردنە	 ئە	و	 كاندیدەكانی	 نێوان	 ركەبەریی	 ئەمریكا	و	 كۆماری	 سەرۆك	 هەڵبژاردنی	
ئابووریی	الوازی	ئورووپا	و	هەڵوێستی	هاندەرانەی	رووسیە	و	چین،	كەڵك	وەربگرێ		و	وەك	
خامنەیی		دەڵێ،	بە	لووتكە	بگا.	ئەمانە	وایان	كردووە	كە	گەمارۆی	زیاتر	و	زیاتر	بە	دژی	
كۆماری	ئیسالمی	پەسەند	بكرێت	و	گوشارەكان	جیددیتر	ببنەوە	و	دواجار	لە	هەمیشە	زیاتر،	

تەریك	بكەوێتەوە.

3-2	دۆخی	ئابووری	
باری	سامان	و	سەروەتی	سرووشتییەوە،	واڵتێكی	دەوڵەمەندە	و	هەموو	 لە	 ئێران	هەرچەندە	
جۆرە	كانگایەكی	ژێرزەمینی	وەك	نەوت	و	گاز	و	بەرهەمی	سرووشتی	و	كشتووكاڵیی،	هێزی	
مرۆیی	كارامە	و	كاریگەری	پێویستی	هەیە،	بەاڵم	لەبەر	سیاسەتە	دواكەوتووانەكانی	كۆماری	
لەوپەڕی	 ئێران	 ئابووری	 ئابوورییەكەی،	 الوازیی	سیستمە	 ئاژاوەگێڕییەكانی	و	 و	 ئیسالمی	

خراپی	خۆیدایە	و	بەرەو	قەیرانێكی	هەمەالیەنە	هەنگاو	دەنێ	.
بەپێی	ئامارەكانی	خودی	رێژیم	نزیك	بە	14	تا	15	میلیۆن	كەس	لە	خەڵكی	ئێران	لە	ژێر	
هێڵی	هەژاریدا	دەژین.	ئەم	لێدوانە	لە	ساڵی	1388دا	دراوە	كە	بە	لەبەرچاوگرتنی	گەاڵڵەی	

ئامانجداركردنی	یارانەكان،	ئەم	رێژەیە	زۆرتر	دەبێ	.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	3(
ناتوانرێ	لێكدانەوە		و	هەڵسەنگاندنێكی	ورد	لە	سەر	نرخی	بێكاری	لە	ئێراندا	بكرێ،	چوونكە	
ویستی	 بەپێی	 ئامارەكان	 كە	 ئەوەی	 یان	 راناگەیەنن	 ئامارەكان	 یان	 پێوەندیدارەكان،	 ناوەندە	
دەزگاكانی	رێژیم	باڵو	دەكرێنەوە	كە	ئەمەش	دەبێتە	هۆی	ئەوەی،	نە	زانستی	بن	و	نە	جێی	

متمانە.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە4(
بەاڵم	سەرەڕای	ئەمانەش،	ئامار	و	لێدوانەكانی	بەرپرسانی	رژیم،	هەندێك	لە	دۆخی	خرابی	

كار	و	بێكاری	لە	ئێراندا	دەر	دەخەن.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	5(	
هاوكات	لەم	ماوەیەدا	هەم	داهاتی	نەوتی	رژیم	كەمتر	بۆتەوە	و	هەم	نرخی	دراو	بەرز	بۆتەوە.	
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)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	6(	
بەو	هەموو	گرفت	و	كێشەی	ئابوورییەوە	كە	واڵتی	ئێران	لەبەر	سیاسەتە	چەوتەكانی	كۆماری	
ئیسالمی	تێی	كەوتووە،	رژیمی	ئیسالمی	گەاڵڵەی	ئامانجداركردنی	یارانەكانی	بە	شێوەیەكی	
سەقەت	و	لە	كاتێكی	نالەباردا	خستەگەر،	كە	لە	راستیدا	گەاڵڵەی	ماڵوێرانیی	ئابووری	بۆ	
چینی	مام	ناوەند	و	كارمەندی	واڵت	بوو.	لەو	گەاڵڵەیەدا	نرخی	سووتەمەنی	و	شتوومەكە	
بنەرەتییەكان	وەك	خۆیان	دەڵێن	ئازاد	كران	و	حەقدەست	و	داهاتی	كرێكار،	فەرمانبەر،	كاسبكار	
و	كارگادارەكان	زیاد	نەكرا	و	بەم	شێوەیە	گرانیی	چەندقات	رووی	لە	بازاڕی	كارو	شتومەك	
لە	ئێراندا	كرد	و	سووتەمەنی	و	نان	و	خۆراكی	خەڵك	گران	بوون	و	دواجار	هەژاری	و	نەداری	

لە	واڵتدا	پەرەی	سەندووە.
بانگەشەی	ئەوەی	دەكرد	كە	داهاتی	گرانبوونی	 پێدراو،	دەوڵەت،	 ئاماژە	 بەپێی	گەاڵڵەی	
سووتەمەنی	دابەش	دەكا	بە	سەر	خەڵكی	ئاسایی	و	ماڵەكاندا	و	مانگانە	پارەیەكیان	دەداتێ	.	
لەم	پێوەندییەدا	ئەحمەدی	نەژادی	سەرۆك	كۆماری	رێژیم	رایدەگەیاند،	خەڵك	كە	ئەو	هەموو	
پارەیەیان	دەست	دەكەوێ	،	نابێ		بە	یەكجاری	هەمووی	خەرج	بكەن!	سەرەڕای	هەموو	ئەمانە	
بەاڵم	ئاكامی	ئەو	گەاڵڵەیە	بۆتە	هۆی	داخرانی	كارگا	و	كارخانەكان،	بێكاری	لە	رادەبەدەر	
و	ماڵوێرانیی	چینی	مام	ناوەند،	بێكاریی	چینی	كرێكار،	گرانی	و	هەاڵوسانی	ئابووری.	
بە	دەربڕینێكی	تر،	رێژیم	لە	رێگەی	ئەم	گەاڵڵەیەوە	خەریكە	خەڵك	دەكا	بە	چاو	لەدەستی	
حكوومەت	و	دەسەاڵت،	تا	چاوەڕوان	بن	بزانن	چەند	مانگ	جارێك	پارەیەكی	كەمیان	بداتێ	،	

بۆ	ئەوەی	لەبرسان	تێدا	نەچن.
لە	دۆخێكی	وەهادا	كە	كارخانە	و	كارگاكا	دادەڕمێن	و	سەرمایەدانانی	بیانی	نامێنێ		و	واڵت	
كەوتۆتە	ژێر	گەمارۆوە،	سپای	پاسدارانی	رێژیم	قۆناغ	بە	قۆناغ	و	بنكە	بە	بنكە،	هەموو	
سەرمایەیەكی	 و	 كارگا	 ئیدی	 ئێستا	 و	 دەگرێ		 چنگەوە	 بە	 واڵت	 ئابووریی	 رەهەندێكی	
دەست	سپای	 نەكەوتبێتە	 كە	 نەماوەتەوە،	 پارێزگاكاندا	 و	 ناوچە	 و	 ئاستی	واڵت	 لە	 گەورە	
پاسداران.	هەموو	بازاڕ	و	هەموو	بەشەكانی	بەرهەمهێنان	و	تەنانەت	وەزارەتی	نەوت	و	وزە	و	
بەشەكانی	پێوەندی	و	تێكنۆلۆژی	و	ئاوەدانكردنەوە	و	رێگاوبان	و	...	هتد،	بە	كورتی	هەموو	
شاڕەگە	ئابوورییەكانی	واڵت،	لە	ژێر	چنگی	سوپای	پاسداران	و	فەرماندە	تااڵنكەرەكانی	

ئەو	دامەزراوەیەدان.

دۆخی	كرێكاران	لە	ئێراندا
بەپێی	دۆخی	نالەباری	ئابووری	و	ئەو	شتانەی	كە	سەبارەت	بە	هەژاری	و	بێكاری	و	رێژەی	
هەاڵوسانی	ئابووری	باس	كران	و	بە	هۆی	بەرینتر	و	جیددیتربوونەوەی	گەمارۆ	ئابوورییەكانەوە،	
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كە	داخستنی	كارگە	و	كارخانەكانی	بەدواوە	بووە،	هەروەها	بە	هۆی	هاوردەكردنی	شتومەك	
قاچاخ	 شتی	 میلیارد	 	20 بایی	 80دا	 ساڵی	 لە	 )تەنیا	 واڵت	 نێو	 بۆ	 قاچاخ	 شێوەی	 بە	
دۆزراوەتەوە(	وبە	گشتی	سیاسەتە	چەوتە	ئابوورییەكانی	رێژیم،	گوشارەكانیش	بۆ	سەر	ژیانی	

كرێكاران	و	چینی	خوارووی	شارەكان	و	كۆمەڵگا،	زیاد	بوون	و	بەردەوامیش	دەبن.
ئەمەش	 و	 داخراون	 كارگاكان	 لە	 زۆر	 رابردوودا،	ژمارەیەكی	 ئەم	چەند	ساڵەی	 ماوەی	 لە	
بووەتە	هۆی	ئەوەی	كە	ژمارەیەكی	زۆر	كرێكاریش	لەسەر	كار	نەمێنن.	ئەم	پرۆسەیە	ناڕەزایی	
كرێكارانی	بەدواوە	بووە	و	كۆمەڵێك	مانگرتن	و	ناڕەزایی	دەربڕین	و	خۆپیشاندانی	كرێكاریی	
ئەو	 ویستی	 بەدواداچوونی	 باتی	 لە	 وەك	هەمیشە	 ئیسالمی	 كە	كۆماری	 كەوتۆتەوە،	 لێ	
خەڵكە،	دەستی	داوەتە	سەركوت	و	داپڵۆسینی	كرێكارانی	ناڕازی	و	ژمارەیەكی	زۆری	لێ	

دەستبەسەر	و	رەوانەی	زیندان	كردوون.
لەو	نێوەدا،	ئەگەر	جاربەجار	دەوڵەت	و	و	دەزگای	جێبەجێكاری	رێژیم	هەوڵێكی	تەواو	نەزۆكی	
بۆ	كەمكردنەوەی	قەیرانە	ئابووری	و	كرێكارییەكان	و	چارەسەركردنی	بێكاری	دابێ	،	دواجار	
لەبەر	سیاسەتە	نادروست	و	چەوتەكانی	و	لەبەر	گەندەڵی	و	تااڵنچیەتیی	كۆی	سیستمەكەی	
و	دەسەاڵتبەدەستەكانی،	ئەو	جۆرە	هەواڵنەش	هەر	لە	سەرەتادا	شكستیان	هێناوە.	نموونەی	
هەرە	بەرچاوی	ئەو	جۆرە	گەندەلی	و	تااڵنانەی	رێژیم	كە	تا	ئێستا	ئاشكرا	كراون،	پەروەندەی	
گەندەڵیی		3000	میلیارد	تمەن	و	هەروەها	پەروەندەی	"رێكخراوی	دابینكرانی	كۆمەاڵیەتی"	

ئێرانە،	كە	دەسەاڵتدارانی	هەرەبەرزی	رێژیمی		تێوە	گالون.
بازاڕییەكانی	تاران،	سەندیكای	كرێكارانی	شیركەتی	واحێدی	ئوتووبوسی	تاران،	كرێكارانی	
نەیشەكەری	هەفت	تەپە،	كرێكارانی	بەرق	فلزی	كرماشان	و	...هتد،	لەو	كرێكار	و	سەندیكایانەی	
ئێران	بوون	كە	لەم	ماوەیەدا	بە	دژی	وەزعی	نالەباری	ئابووری	و	چەوساندنەوەی	كرێكاران	
و	كاسبكاران	بە	دەستی	رێژیم،	ناڕەزایییان	دەربڕیوە	و	نیشانیان	داوە	كە	خەڵك	بە	تەواوی	

تەسلیمی	سیاسەتی	سەركوتی	رێژیم	نەبووە.

3-3	پرسی	ژنان	
رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	تا	هەنووكەش	لەسەر	سیاسەتی	چەوساندنەوە	و	مافزەوتكردنی	
ژنان	بەردەوام	بووە	و	بەردەوام	گەاڵڵە	و	رەوتی	نوێ		لە	گوشارهێنان	بۆ	سەر	ژنان	دێنێتە	
كایەوە	لە	نێو	دانشگا	و	شوێنە	فێركارییەكاندا	باسی	جیاكردنەوەی	ژنان	و	پیاوانی	كردووە	
و		لە	ئاستی	كۆمەڵگاشدا	بە	ناوی	پاراستنی	ئاسایشی	كۆمەاڵیەتییەوە،	سووكایەتییەكی	
یەكجار	زۆری	بە	ژنان	كردووە،	كە	وێنەكانی	ئەو	سەركووتكردن	و	سووكایەتیپێكردنە	لە	الیەن	
دەزگای	ئینتیزامیی	رێژیمەوە،	لە	جیهاندا	باڵو	بوونەتەوە.	ئەمە	لە	حاڵێكدایە	كە	لە	كاتی	
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شانۆگەرییەكانی	تایبەت	بە	هەڵبژاردندا،	بە	مەبەستی	چاوبەست	كردن	و	راكێشانی	سەرنجی	
خەڵك،	هەستیاری	بەرامبەر	بەم	بابەتە	نیشان	نادەن.	تەنانەت	كەسێكی	وەك	ئەحمەدی	نەژاد	
دەوڵەت	 كێشەی	 كە	 رایگەیاند	 ئاشكرا	 بە	 كۆماریدا،	 سەرۆك	 هەڵبژاردنی	 بەناو	 كاتی	 لە	
دەركەوتنی	تاڵی	قژی	ژنان	نییە.	بەاڵم	دواجار	بە	مەبەستی	رێگری	لە	هەرجۆرە	ئازادییەك	
و	سەركوتكردنی	هەرچی	زیاتر	و	چاوترسێن	كردنی	خەڵك،	ناو	بو	ناو	لەژێر	ناوی	گەاڵڵەی	
جۆراوجۆردا	دەست	دەدەنە	داپڵۆسینی	ژنان	لە	نێو	شەقام	و	پاركەكاندا	و	بەمجۆرە	سوكایەتی	

بە	كەرامەتی	مرۆیی	ژنان	دەكەن.	
ژنانی	كورد،	سەرەڕای	ئەو	هەموو	ستەمەی	كە	بە	بۆنەی	ژنبوونەوە	لێیان	دەكرێ	،	بە	بۆنەی	
وەدەستخستنی	 بواری	 لە	 ئەوەش	 سەرەڕای	 بووەو	 لەسەر	 دووقاتیان	 كوردبوونیشەوە	ستەمی	

مافی	خۆیاندا	چاالك	بوون.
بە	 فەرهەنگی،	 و	 سیاسی	 مەدەنی،	 ژنانی	چاالكی	 و	 ژنان	 مافەكانی	 بواری	 چاالكانی	
شێوەیەكی	زۆر	بێ	بەزەییانە	گوشاریان	دەخرێتەسەر	و	لە	كاتی	گیران	و	دەستبەسەركردنیاندا	

ئەشكەنجە	و	ئازار	دەدرێن.
ناوەندەكانی	مافی	مرۆڤ	هەتا	سەرەتای	ساڵی	90ی	هەتاوی	لە	كۆی	 بەپێی	راپۆرتی	
200	چاالكی	ژن	كە	دەستبەسەر	كرابوون،	80	كەسیان	بە	تاوانی	سیاسی	و	عەقیدەتی	لە	

زینداندا	بوون.
هەر	ئێستا	زۆرێك	لە	چاالكانی	ژن	و	لە	نێو	ئەوانیشدا	ژنانی	چاالكی	كورد،	لە	زیندانەكانی	
كۆماری	ئیسالمیدان.	تاوانی	ئەوان	تەنیا	بەرگری	لە	مافەكانی	مرۆڤ	بووە.	لەوانە	دەتوانین	
ئاماژە	بە	ژنە	چاالكی	كورد	زەینەب	جەاللیان	و	نەسرین	ستوودە	)پارێزەری	مافی	مرۆڤ(	
بكەین،	كە	لە	خەرمانانی	1389دا	بە	11	ساڵ	زیندان	حوكم	دراوە.	نەسرین	ستوودە	براوەی	
خەالتی	مافی	مرۆڤی	رێكخراوی	مافی	مرۆڤی	نێونەتەوەیی	و	هەروەها	خەاڵتی	كومیتەی	

نێونەتەوەیی	مافی	مرۆڤی	ئیتالیا،	بوو.
پێدانی	خەاڵتە	نێونەتەوەییەكان	بە	بزووتنەوەی	ژنان	و	چاالكانی	ژن،	نیشانەی	چاالك	بوونی	

ئەم	بزووتنەوەیەیە	لە	ژێر	توندترین	گوشارەكانی	رێژیمدا.	)بڕوانە	پاشكۆی،	ژمارە	7(	
نەریتییەكانی	 هەڵەو	 تێڕوانینە	 بەاڵم	 ئیسالمی،	 كۆماری	 ژنی	 دژی	 سیاسەتی	 سەرەڕای	
بەشێك	لە	كۆمەڵگای	ئێرانیش،	یەكێكی	دیكەن	لە	هۆیەكانی	ستەم	و	چەوسانەوەی	ژنان.

3-4	بزووتنەوەی	خوێندكاری
زانكۆ	و	دەسەالتی	كۆماری	 ئیسالمییەوە،	 رێژیمی	كۆماری	 لە	سەرەتای	هاتنەسەركاری	
ئیسالمی	لە	دژایەتییەكی	تەوادا	بوون	و	هەرچەند	رێژیم	هەوڵی	داوە	كە	زانكۆ	بخاتە	ژێر	
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ركێڤی	خۆیەوە،	بەاڵم	تاكوو	ئێستا	نەیتوانیوە	بەم	ئامانجە	بگات.	بە	پێچەوانەوە	هەر	جارە	
سیمای	 خوێندكاری	 بزووتنەوەی	 و	 زانكۆ	 دیاریكراودا،	 رووداوێكی	 كاریگەریی	 ژێر	 لە	 و	

راستەقینەی	خۆیان	وەردەگرنەوە	و	بەگژ	دەسەاڵتی	دیكتاتۆریدا	دەچنەوە.
لە	ساڵی	1359دا	رێژیم	بە	گەاڵڵە	و	پیالنی	بەناو	شۆڕشی	فەرهەنگی،	زانكۆی	داخست.	
بەاڵم	هەمان	زانكۆ	و	بزووتنەوەی	خوێندكاری	لە	ساڵی	1378دا	بەگژ	رێژیمدا	چووەوە	و	

رێژیم	بە	شێوەیەكی	سەركوتكارانە	هەوڵی	كۆنترۆڵكردنی	زانكۆ	و	خوێندكارانی	دا.
لە	ساڵی	1388دا	و	دوای	بەڕێوەچوونی	شانۆی	هەڵبژاردنی	سەرۆك	كۆماری،	بزووتنەوەی	
مەكۆی	 بە	 بوو	 زانكۆ	 و	 دایەوە	 هەڵ	 سەری	 سەرەكی	 بەرهەڵستكاری	 وەكوو	 خوێندكاری	
خۆپیشاندان	و	بەرخۆدان	و	بوو	بە	بنكەی	سەرهەڵدانی	هەرچی	زیاتری	دروشمە	پێكهاتەشكێنەكان	

بە	دژی	رێژیمی	ویالیەتی	فەقیهی	و	بەمجۆرە	بنەمای	رێژیمیان	بردە	ژێر	پرسیارەوە.
ئەم	هەڵوێست	و	هەڵسوكەوت	و	جموجوڵە	خوێندكارییانە،	رق	و	بێزارییەكی	زۆریان	لە	الی	
دەسەاڵتداران	دروست	كرد.	بۆیە	بە	شێوەیەكی	دڕندانە	كەوتنە	هێرشكردنە	سەر	خوێندكاران	و	
چەندین	خوێندكار	شەهید	كران	و	ژمارەیەكی	زۆر	دەستبەسەر	و	ژمارەیەكی	یەكجار	زۆرتریش	

لە	خوێندن	بێبەش	كران.
لەنێو	شەهیدانی	خوێندكار	لە	ساڵەكانی	1388	و	1389دا،	دەتوانین	ئاماژە	بە	خوێندكارە	
كوردەكانی	وەكوو	كیانووش	ئاسا،	محەممەدجەواد	پەرەنداخ،	محەممەد	موختاری	و	سانع	ژاڵە	

بكەین.
بەپێی	ئاماری	ناوەندەكانی	مافی	مرۆڤ	لە	ساڵی	1388دا،	314	خوێندكار	بانگهێشتی	
ناوەندەكانی	لێكۆڵینەوەی	ئەمنییەتی	و	سەربازی	كراون	و	لەئەنجامدا	851	تێرم	بێبەش	بوون	
لە	خوێندن،	بۆ	خوێندكاران	دەرچووە.	هەر	لەو	ساڵەدا	89	باڵوكراوەی	خوێندكاری	داخراون.

لە	خەرمانانی	1388دا،	خامنەیی	داوای	پێداچوونەوەی	بە	ناوەڕۆكی	ماددە	دەرسییەكانی	
زانكۆ	و	بەتایبەت	زانستە	مرۆییەكان	كرد	و	ئاكامی	ئەم	بڕیارە	بوو	بە	خانەنشینكردنی	زۆر	
مامۆستای	بەناوبانگ	و	هەروەها	جێبەجێكردنی	گەاڵڵەی	جیاكردنەوەی	كوڕان	و	كچان	لە	

زانستگاكاندا.	
سەرەڕای	ئەوانە،	بۆ	خوێندنی	خوێندكاران	چەندین	یاسای	دیكە	بەكار	دەبرێن،	كە	هەاڵواردنی	
زۆری	پێك	هێناوە	و	تا	دێ	زیاتریش	دەبێ.	خوێندنی	كچان	لە	چەندین	بواری	زانستگاییدا	
ئایینانە	 ئەو	 پەیڕەوانی	 خوێندنی	 بە	 بەر	 هەروەها	 دەكرێ.	 دابین	 كوڕان	 بۆ	 تەنیا	 البراوەو	
دەگیرێ	كە	یاسای	كۆماری	ئیسالمی	دانی	پێدا	نەناون،	وەكوو	پەیڕەوانی	ئایینی	بەهایی	
	و	ئایینی	یارسان.	ئەوانیش	بۆ	درێژەدان	بە	خوێندن	ناچار	دەبن	ئایینەكەیان	بشارنەوەو	خۆیان	

وەكوو		پەیڕەوی	شیعە	بناسێنن.
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بۆ	خوێندكارانی	كوردیش	چەندین	بەربەست	دروست	كراوە.	لە	گوزینش		و	ئەستێرەداركردنەوە	
هەتا	بوومیكردنی	زانستگاكان،	بە	دژی	خوێندكارانی	كورد	یاسا	دەر	كراوە.	ئەو	بوومیكردنی	
زانستگایانە	بۆتە	هۆی	ئەوە	كە	دەرەتانی	كەمتر	بە	خوێندكارانی	كورد	دەدرێ	تا	لە	زانستگا	
گەورەكانی	ئێراندا	بخوێنن.	گرفتێكی	دیكەی	خوێندكارانی	كورد،	دوای	تەواو	كردنی	خوێندن	
دەست	پێ	دەكا،	كە	یان	كاریان	دەست	ناكەوێ	یان	بۆ	دامەزران	لە	شوێنە	دەوڵەتییەكاندا	وەر	

ناگیرێن.	ئەمەش	لەبەر	ئەو	هەموو	هەاڵواردن	و	بەربەستانەیە	كە	لەسەر	رێگایانن.
پرسیارخولقێنی،	 بوون،	 رەخنەگر	 وەك:	 تایبەتمەندیگەلێكی	 لەبەر	 خوێندكاری	 بزووتنەوەی	
گەنج	بوونی	هێزەمرۆییەكەی،	قەت	چۆكی	بۆ	رێژیم	دانەداوە.	ئەگەرچی	زۆرجار	بەهۆی	
سەركوتە	دڕندانەكانی	رێژیمەوە	دەشێت	بێدەنگ	بووبێت،	بەاڵم	زۆری	پێ		نەچووە،	كە	سەری	
بە	 راستیدا	 لە	 نواندووە.	 سەرەڕۆیی	خۆی	 قایمی	 و	 قورس	 دژبەرێكی	 وەك	 و	 هەڵداوەتەوە	
سەرنجدان	لە	هەوراز	و	نشێوەكانی	بزووتنەوەی	خوێندكاری،	دەتوانین	بڵێین	كە	رێژیم	بە	هیچ	

شێوەیەك	ناتوانێ		ئەو	بزووتنەوەیە	بۆ	هەمیشە	بێدەنگ	بكات.

3-5	دۆخی	مامۆستایان
توێژی	مامۆستایان	لە	ئێراندا	گوشاری	زۆریان	لەسەر	بووە	و	لەبەر	وەزعی	خراپی	ژیان	و	

كاریان،	بەردەوام	لە	مانگرتن	و	ناڕەزایەتی	دەربڕیندا	بوون.
و	 كەم،	النیكەمی	خزمەتگوزاریی	 داهاتی	 زانكۆ،	 خانەنشینكردنی	مامۆستایانی	 زۆر	 بە	
بەها	نەدان	بە	پەروەردە	و	خوێندن،	لەو	هۆكارانە	بوون	كە	مامۆستایانیان	بەرەو	الی	ناڕەزایی	
دەربڕین	هان	داوە.	لەمبارەوە	مانگرتنی	سەرتاسەریی	مامۆستایان	لە	رۆژەكانی	6	تا	8ی	
گواڵنی	1388ی	هەتاوی،	كە	لە	سێ		رۆژدا	و	بە	شێوەیەكی	پالن	بۆ	داڕێژراو	و	رێكخراو	
بەڕێوە	چوو،	یەكگرتوویی	مامۆستایانی	بەرامبەر	بە	ستەمكاری	و	چەوسانەوە	نیشان	دا.

سەبارەت	 دیكەشدا،	 بوارەكانی	 هەموو	 لە	 و	 هەمیشە	 وەكوو	 ئیسالمی	 كۆماری	 رێژیمی	
ناڕازیی،	سیاسەتی	سەركوت	و	زەبروزەنگ	وەپێش	دەگرێت	و	چاالكانی	 بە	مامۆستایانی	
سەرەكیی	ئەو	ناڕەزایی	دەربڕینانە	دەسبەسەر	دەكات	و	لە	زیندانەكاندا	دەیانخاتە	ژێر	ئەشكەنجە	

و	ئازارەوە.

3-6	دۆخی	مافی	مرۆڤ	لە	ئێراندا
نەبووبێ	،	 واتایەكی	 و	 مانا	 ئیسالمی	 كۆماری	 دەسەاڵتداری	 ماوەی	 درێژایی	 بە	 ئەوەی	
مرۆڤ	و	مافەكانی	مرۆڤ	بووە.	بەردەوام	ئەوپەڕی	ستەم	و	پێشێلكاریی	بەرامبەر	بە	مرۆڤ	
رەچاو	كردووە	و	گوێی	بەوە	نەداوە	كە	لە	دەورووبەر	و	جیهاندا	چۆن	دەڕواننە	رێژیم.	هەر	
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لە	سەرەتاوە	خومەینی	فەرمانی	كوشتوبڕی	بە	دژی	رۆژنامەنووسان	و	چاالكانی	سیاسی	
كاتەوە	 لەو	 و	 راگەیاند	 كورد	 نەتەوەی	 بە	دژی	 جیهادی	 فەرمانی	 و	 دەركرد	 دژبەرانی	 و	
تاكوو	ئێستا،	كارنامەی	رێژیمی	ویالیەتی	فەقیهی،	كارنامەیەكی	پڕ	لە	سەركوت،	ئێعدام،	
لە	 بۆ	ساتێك	 بووە	و	قەت	 دەربەدەركردنی	خەڵك	 زیندانیكردن،	ماڵوێرانكردن	و	 ئەشكەنجە،	

پێشێلكردن	و	بەزاندنی	سنوورەكانی	مافەكانی	مرۆڤ،	رانەوەستاوە.
لەم	چەند	ساڵەی	دواییشدا	وەكوو	نەریتی	هەمیشەیی،	سەركوت	و	توندوتیژی	و	پێشێلكاریی	

بەردەوامی	هەبووە،	كە	ئاماژە	بە	چەند	نموونەیەكیان	دەكەین.
		رەوتی	ئێعدامكردنی	خەڵك	و	چاالكانی	سیاسی	بە	شێوەیەك	بووە،	كە	ئەمە	چەند	ساڵێكە	
لە	باری	ژمارەی	ئێعدامەوە	لە	جیهاندا	لە	پاش	چین	دووهەمە	و	لە	باری	رێژەی	ئێعدام	بە	

گوێرەی	حەشیمەتەوە،	یەكەمە.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	8(
لەم	چەند	ساڵەی	دواییدا	بە	درێژەكێشانی	رەوتی	پێشێلكرانی	مافی	مرۆڤ	لە	ئێراندا،	كۆڕی	
گشتیی	رێكخراوی	نەتەوەیەكگرتووەكان	چەندین	بڕیارنامەی	سەبارەت	بە	پێشێلكاریی	مافی	

مرۆڤ	لە	ئێراندا	دەركردووە.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	9و	10(
نوێنەری	 وەك	 شەهیدی	 ئەحمەد	 نەتەوەیەكگرتووەكان،	 رێكخراوی	 1390دا،	 خاكەلێوەی	 لە	
تایبەتی	بۆ	مافی	مرۆڤ	لە	ئێراندا	دیاری	كرد.	ناوبراو	سەرەڕای	ئەوەی	كە	تا	ئێستا	رێگەی	
پێنەدراوە	بچێتە	ئێران	و	لە	نزیكەوە	چاوەدێری	دۆخی	مافی	مرۆڤ	لە	ئێراندا	بكا،	بەاڵم	چەند	

راپۆرتێكی	لەسەر	وەزعی	نالەباری	مافەكانی	مرۆڤ	لە	ئێراندا	باڵو	كردوونەتەوە.

3-7-	دیاردە	دزێوە	كۆمەاڵیەتییەكان
هەاڵوسانی	ئابووری،	پاوانكردنی	ئابووری	لە	دەستی	بەڕێوەبەران	و	دەستوپێوەندەكانی	رێژیم،	
نەبوونی	هیوا	بە	داهاتوو	لە	نێو	الوان	و	خوێندەڤاناندا،	شكست	هێنانی	كارگا	و	كارخانەكان،	
تەرخانكردنی	دەرفەتە	كارییەكان	بۆ	دەستوپێوەند	و	بەستراوەكان	بە	رێژیم،	یاسا	چەوسێنەر	و	
ستەمكارانەكان	و	هەروەها	پاڵپشتی	لە	هێزە	كۆنە	پارێز	و	دواكەوتوو	و	توندئاژۆكانی	كۆمەڵگا	

وایان	كردووە	كە	دیاردە	دزێوە	كۆمەاڵیەتییەكان	لە	ئێراندا	بەردەوام	لە	پەرەسەندندا	بن.
لە	ژێر	دەسەاڵتی	ویالیەتی	فەقیهدا	و	سەرەڕای	بانگەشەی	بەردەوامی	كاربەدەستان	سەبارەت	
بە	گەشەپێدانی	ئابووری	و	پەرەپێدانی	ژیان	و	خۆشگوزەرانی،	كەچی	بێكاری،	خۆكوژی،	
تووشبوون	بە	ماددە	سڕكەرەكان،	لەشفرۆشی،	هەاڵتنی	مێشكەكان،	تەاڵق	و	دیاردە	دزێوەكانی	

دیكە	پەرە	دەستێنن	و	ئاستی	مەترسیدار	تێدەپەڕێنن.	)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	11(
لە	دۆخێكی	كۆمەاڵیەتی	وەهادایە	كە	دزی،	نەخۆشییە	دەروونییەكان،	لەشفرۆشی،	هەاڵتن	لە	
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ماڵەوە	و	چەندین	دیاردەی	دیكە	روو	لە	زیادبوون	دەكەن.	هەندێك	بیرمەند	باس	لە	لەنێوچوونی	
ویژدانی	گشتی	دەكەن،	بە	شێوەیەك	كە	خەمۆكی	و	دابڕانی	كۆمەاڵیەتی	پەرە	دەستێنێ		
و	كۆمەڵگا	و	گرووپەكان	بەرامبەر	بە	هەڵسوكەوتی	رێژیم	بەنیسبەت	گرووپەكانی	دیكەوە،	
بێ	هەڵوێست	دەبن.	بۆ	نموونەی	ئەو	دیاردانەش،	ئاماژە	بە	ژمارەی	بەرچاوی	خەڵك	دەكەن	
كە	بۆ	چاولێكردن	لە	ئێعدامی	كەسانی	دیكە	كۆ	دەبنەوە	و	هەندێك	جار	چەندین	كاتژمێر	تا	

روودانی	لەسێدارەدانەكە	لە	چاوەڕوانیدا	دەبن.	
ئاسایشی	 كۆمەڵگا	و	 خاوینبوونی	 تەندروست		و	 لەسەر	 دەتوانێ	 كە	 گرینگ	 فاكتەرێكی	
دەروونیی	تاكەكان	كاریگەریی	باشی	هەبێ،	وەرزشە.	وەرزش	دەتوانێ	هەم	لە	سەر	پێشكەوتنی	
كۆمەڵگا	و	هەم	لەسەر	ژیانی	ئاسوودەی	تاكەكان	دەوری	هەبێ			و	الوان	لە	دیاردە	دزێوەكان	
دوور	بخاتەوە.	بەاڵم	لە	ئێرانی	ژێر	دەسەاڵتی	كۆماری	ئیسالمیدا	وەرزشیش	بە	الڕێدا	براوە.	
رێژیم	دەستی	بەسەر	هەموو	فیدراسیۆنەكاندا	گرتوە	و	فیدراسیۆنە	وەرزشیەكانی	لە	نێوەڕۆك	
بەتااڵ	كردۆتەوەو	بوون	بە	سەرچاوەی	تااڵن	بۆ	باندە	تااڵنكەرەكانی.	رژیم	وەرزشی	بە	سیاسی	

كردووە	و	دەیەوێ		سیاسەتە	چەوتەكانی	لە	رێگای	وەرزشەوە	بخزێنێتە	نێو	خەڵك.	

3-8	دۆخی	سیاسی	لە	ئێراندا
كۆماری	ئیسالمی	لە	نێوخۆی	واڵتدا،	پەرەی	بە	رەوتی	سەركوت	و	توندوتیژیی	هەمەالیەنە	
داوە.	هەتا	چەند	ساڵ	لەمەوبەر	ئەگەر	بە	شانۆگەریش	بووبێ	،	بەشێك	لە	هێزەكانی	رێژیم،	كە	
تا	رادەیەك	جیاوازییان	لەگەڵ	رەوتی	بناژۆخوازی	رێژیمدا	هەبوایە،	تەحەمول	دەكران.	بەاڵم	بە	
دوای	شانۆگەریی	هەڵبژاردنی	سەرۆك	كۆماری	لە	ساڵی	1388دا،	چیدیكە	دەرەتان	بە	وەها	
گرووپگەلێكی	نێو	دەزگای	حاكمییەتیش	نادرێ		و	لە	راستیدا	رێژیمی	ویالیەتی	فەقیهی	
هەرچی	زیاتر	بەرەو	یەكدەستبوونەوە	و	حەزفكردنی	بەشە	ناڕێكەكانی	دەڕوا	و	لەم	پێوەندییەدا	
تەنانەت	سەرۆك	وەزیران	و	سەرۆكی	مەجلیسی	پێشووتری	خۆی	دەستبەسەر	كردووە	و	بەردەوام	
لە	ناو	و	ناتۆرە	هەڵبەستن	و	بێ		حورمەتی	كردن	بە	كاربەدەستە	بااڵكانی	هەر	لەم	پێوەندییەدایە	

كە	سەرۆك	كۆماری	پێشوو	بە	بێ		بەسیرەت	ناو	دەبەن.	
لە	ساڵی	1388ی	هەتاویدا،	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	وەك	رەوتی	هەمیشەیی،	دەیەویست	
بە	بەڕێوەربردنی	شانۆگەری	و	سناریۆیەكی	دیكەی	بەناو	هەڵبژاردن،	هەم	خەڵك	بكێشێتە	
كۆماری	 سەرۆك	 ناوی	 بە	 خۆی	 دڵخوازی	 مۆرەی	 هەم	 و	 دەنگدان	 سندووقەكانی	 سەر	

هەڵبژێردراو،	بە	خەڵك	بناسێنێ	.
لەم	پێوەندییەدا	و	بۆ	گەرمتركردنی	بازاڕی	شانۆگەرییەكەی	هەموو	تواناكانی	خستەگەڕ.	
بەتایبەت	كارێكی	وەهای	كرد	كە	بە	وەڕێخستنی	چەند	گفت	و	گۆی	تەلەفزیۆنی،	گۆڕەپانی	
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سیاسیی	لە	ئێراندا	شڵەژاند	و	بازاڕی	درۆ	و	چەواشەكاریی	گەرم	كرد	و	بەشێكی	زۆر	لە	خەڵك	
و	هێزە	سیاسییەكان	پێیان	وابوو	كە	ئەمجارە	دەرەتانێك	بۆ	خەڵك	رەخساوە	و	دەتوانن	نوێنەری	
ئیسالمیدا	 كۆماری	 سیستمی	 لە	 نە	 كە	 كاتێكدابوو	 لە	 ئەمە	 هەڵبژێرن.	 خۆیان	 دڵخوازی	
سەرۆك	كۆمار	جێگە	و	پێگە	و	دەسەاڵتێكی	وای	هەیە	كە	بتوانێ		گۆڕانكاری	بكا	و	نە	
فەقیهی	 ویالیەتی	 سیستمی	 خودی	 هەیە.	 توانایەیان	 ئەو	 دەستنیشانكراوەكانیش	 كاندیدا	
پاوانخوازە.	 و	 تۆتالیتەر	 تەواوی	 بە	 رێژیمێكی	 و	 هەڵناگرێ		 گۆڕانكاری	 و	 چاكسازی	
لە	الیەكی	دیكەوە	هەر	لە	سەرەتاوە	دیار	بوو	كە	ویالیەتی	فەقیه	و	رێبەری	رێژیم	كەسی	
دیاریكراوی	خۆی	بۆ	ئاكامی	شانۆگەریەكە	دەستنیشان	كردووە،	بەاڵم	بەو	حاڵەش	ژمارەیەكی	
بەرچاو	لە	ئێراندا	لە	شانۆگەرییەكەدا	بەشدار	بوون	و	تەنانەت	هەندێك	هێزی	سیاسی	كە	تا	
ئەوكات	بە	تەواوی	رێژیمیان	رەت	دەكردەوە،	كەوتنە	ناو	داوی	چەواشەكارییەكانی	رێژیم	و	

پێیان	وابوو	كە	ئەم	جارە	جیاوازە.
بەناو	هەڵبژاردنە،	خەڵكانێك	كە	هەستیان	دەكرد	فریویان	 ئاكامی	ئەو	 بەدوای	راگەیاندنی	
خواردوە	و	دەنگەكانیان	بە	تااڵن	براوە،	ناڕەزاییان	دەربڕی	و	هەر	زۆر	زوو	ئەم	خۆپێشاندان	
ناڕەزایی	 لە	 وردە	 وردە	 و	 گرتەوە	 ئێرانیان	 شاری	گەورەی	 دەربڕینانە	چەندین	 ناڕەزایی	 و	
دەربڕین	لە	ئاكامی	هەڵبژاردنەوە	گۆڕا	بۆ	راپەڕین	بە	دژی	تەواویەتی	رێژیم	و	خۆپیشاندەران	

درووشمی	"نەمان	بۆ	ویالیەتی	فەقیهیان"	بەرز	كردەوە.
حیزبی	دێموكرات	هەر	لە	سەرەتای	خۆپیشاندانەكانەوە	پشتیوانیی	لە	داخوازییە	دێموكراتیكەكانی	
خەڵك	دەربڕی	و	لە	الیەكی	دیكەوە	رایگەیاند	كە	ئەگەر	رێبەرییەكی	جیددی	و	دێموكرات	
بۆ	رەوتی	خۆپیشاندان	و	ناڕەزایی	دەربڕینەكان	نەبێ	،	ئەم	بزاڤە	بە	ئاكام	ناگا	و	بێ		هیوایی	

خەڵكی	لێ	دەكەوێـتەوە.
خۆپیشاندانە	جەماوەرییەكانی	ساڵی	1388،	دەكرا	خاڵی	وەرچەرخان	بن	لە	ئێراند،	بەاڵم	ئەم	

بزاڤە	جەماوەرییە	لەبەر	چەند	هۆكار	شكستی	هێنا:
یەكەم:	سەركوت	و	توندوتیژیی	بێ		بەزەییانە	و	لە	رادەبەدەری	هێزە	داپڵۆسێنەرەكانی	رێژیم

لە	 رێفۆرم	 لە	 داخوازییەكانیان	 رێبەرانی	جوواڵنەوەی	سەوز	كە	 دووهەم:	درووشمی	هەڵەی	
چوارچێوەی	یاسای	بنەڕەتیی	رێژیم	و	گەڕانەوە	بۆ	سەردەمی	خومەینیدا	قەتیس	كردبووەوە.	
ئەمە	لە	حاڵێكدابوو	كە	خەڵك	ئامادە	نەبوون	گیان	و	هەزینە	لە	پێناوی	رێفۆرمی	رواڵەتی	و	
گەڕانەوە	بۆ	دەورانی	پێشوو	بدەن.	رابردوویەك	كە	پڕ	بوو	لە	كوشتار	و	ئێعدام	و	ئەشكەنجە.	

بەم	شێوەیە	وردە	وردە	شەقامەكان	چۆل	كران	و	خۆپیشاندانەكان	كۆتاییان	پێ		هات.
بەاڵم	خەڵكی	ناڕازی	لە	سیاسەتەكانی	رێژیم،	لە	شانۆی	هەڵبژاردنی	خولی	نۆیەمی	مەجلیسی	
رێژیمدا،	كە	لە	زستانی	1390دا	بەڕێوە	چوو،	ناڕەزایەتیی	خۆی	لە	شێوازێكی	یەكگرتوودا	
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رێفۆرمخوازانیش،	 تەنانەت	 و	 ئۆپۆزیسیۆنەكان	 هێزە	 و	 خەڵك	 یەكگرتوویی	 بە	 و	 دا	 نیشان	
لە	 بەشدارییان	 خەڵك	 لە	 كەم	 زۆر	 ژمارەیەكی	 دواجار	 و	 كرا	 بایكۆت	 هەڵبژاردن	 شانۆی	

هەڵبژاردندا	كرد.
سیاسی	 و	 ئابووری	 وەزعی	 و	 رێژیم	 نێونەتەوەیی	 سیاسەتی	 هەمەالیەنەی	 لێكدانەوەی	 بە	
لە	نێوخۆی	ئێران	و	وەسەریەكخستنی	هەموو	ئەو	راستیانەی	كە	ئاماژەیان	پێكرا،	زۆربەی	
فاكتەرەكانی	بەدیهاتنی	ئاڵوگۆڕ	لە	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمیدا	ئامادەن	و	كەڵەكەبوونی	ئەو	
قەیرانە	ئابووری،	سیاسی،	كۆمەاڵیەتی	و	فەرهەنگیانە،	رۆژ	بە	رۆژ	زیاتر	رێژیم	الواز	دەكا	
و	بەرەو	بە	چۆكداهاتنی	دەبا.	بەاڵم	فاكتەرێكی	گرنگ	كە	هێشتا	ئامادە	نیە،	یەكگرتوویی	

ئۆپۆزیسیۆنی	دژ	بە	كۆماری	ئیسالمییە.
سااڵنێكی	دوورودرێژە	كە	هەوڵ	بۆ	یەكێتی	و	پێكهێنانی	هاوكاری	و	هاوئاهەنگی	لە	نێو	هێزە	
ئۆپۆزیسیۆنەكانی	ئێراندا	دەدرێ		و	حیزبی	دێموكراتیش	لەو	پێناوەدا	هەم	هەوڵی	داوە	و	هەم	
لە	كۆڕوكۆبوونەوەكاندا	ئامادەیی	هەبووە،	بەاڵم	بەداخەوە	تاكوو	ئێستاش	هەوڵەكان	بە	ئاكامی	
هاوكارییەكی	 جۆرە	 نەیتوانیوە	 ئیسالمی	 كۆماری	 ئۆپۆزیسیۆنی	 و	 نەگەیشتوون	 دڵخواز	
گشتی	و	هاوئاهەنگییەكی	ئەوتۆ	پێك	بهێنێ		و	بەگشتی	دەتوانین	بڵێین	كە	ئۆپۆزیسیۆن	

هێشتا	پەرش	و	باڵو	و	نایەكگرتووە.
یەكێكی	دیكە	لە	گرفتەكانی	سەر	رێگای	ئۆپۆزیسیۆنی	ئێرانی،	دووربوونیان	لە	واقیعی	
كۆمەڵگای	ئێرانە	كە	بە	هۆی	ناشارەزاییانەوە	لە	قوواڵیی	رەنج	و	ئازارەكانی	خەڵك،	زۆر	
جار	داخواز	و	بەرنامەگەلێك	لە	پێوەندی	لەگەڵ	رووخانی	رێژیم	و	بنیاتنانی	حكوومەتێكی	

ناوەندگەرا	دێننە	ئاراوە،	كە	لەگەڵ	داخوازی	خەڵكدا	ناتەبایە.
بەشێكی	بەرچاوی	ئۆپۆزیسیۆنی	ئێران،	بیركردنەوەیەكی	هەڵە	و	قەتیسماویان	لە	چۆنیەتیی	
پاراستنی	سنوورەكانی	ئێران	هەیە،	كە	وایان	لێ	دەكا	ئێستاشی	لەگەڵدا	بێ	،	دابینبوونی	مافە	
سیاسییەكانی	نەتەوەكانی	ئێران،	كە	زۆربەی	حەشیمەتی	ئەو	واڵتە	پێك	دێنن،	بە	جیاییخوازی	
لەقەڵەم	بدەن،	بۆیە	دژایەتیی	لەگەڵدا	دەكەن.	ئەوەش	یەكێكی	دیكە	لە	هۆكارەكانی	یەكنەگرتنی	

نەتەوەكانی	ئێران	لەگەڵ	كەس	و	هێزەكانی	خاوەن	ئەم	بۆچوونەیە.
ئەركی	سەرەكیی	هێزە	دێموكرات	و	سێكۆالرەكانی	ئێران،	پێكهێنانی	هاوكاری	و	هاوئاهەنگی	
دێموكراتیك	 رێژیمێكی	 هاتنە	سەركاری	 و	 ئیسالمی	 كۆماری	 رێژیمی	 رووخانی	 پێناو	 لە	
و	فیدراڵدایە،	تاكوو	زۆربەی	خەڵك	لە	دەوری	وەها	بەرنامەیەك	كۆ	ببنەوە	و	ببنە	هیوا	بۆ	

خەڵكی	ئێران.
لەم	 دێموكرات	 حیزبی	 ئێراندا،	 سێكۆالرەكانی	 دێموكرات	و	 هێزە	 كۆكردنەوەی	 پێناوی	 لە	
سااڵنەی	دواییدا	هەوڵی	زۆری	داوەو	لە	چەندین	كۆبوونەوەو	كۆنفرانس	و	سیمیناری	تایبەت	
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بەو	كارە	بەشداریی	كردوە.	حیزبی	دێموكرات	لەو	جۆرە	كۆبوونەوانەدا	بە	دوای	دوو	مەبەستی	
سەرەكییەوە	بووە:		

یەكەم-		كۆكردنەوەی	ژمارەیەك	لە	هێزە	دێموكراتیكەكان	لە	دەوری	بەرنامەیەكی	دێموكراتیكی	
هاوبەش.

			دووهەم-	روونكردنەوەی	ویست	و	ئامانج	داخوازەكانی	نەتەوەی	كورد	بۆ	الیەنە	دژبەرەكانی	
كۆماری	ئیسالمی	و	راكێشانی	سەرنجیان	بۆ	الی	ئەو	مافە	رەوایانە	و	رەواندنەوەی	هەرجۆرە	

خراپ	تێگەیشتنێك	كە	سەبارەت	بەو	ماف	و	ئامانجانە،	لە	ئارادایە.
دڵخواز	 ئاكامی	 بە	 ئێستا	 تا	 بەاڵم	 كراوە،	 كار	 دراوەو	 زۆر	 هەوڵی	 پێناوەدا	 لەو	 هەرچەند	
هەر	 بن.	 بەردەوام	 دەبێ	 دروستەدا	 سیاسەتە	 ئەو	 پێناوی	 لە	 هەوڵەكان	 بۆیە	 نەگەیشتووە.	
لەو	پێوەندییەدا	حیزبی	دێموكرات	ئامادەیە	وەكوو	رابردوو		و	بگرە	زیاتریش	لە	پێناو	بە	ئاكام	

گەیاندەنی	ئەو	مەبەستەدا	هەوڵ	و	تێكۆشانی	خۆی	درێژە	پێبدا.

3-9	دۆخی	نەتەوەكانی	ئێران
واقیعی	فرەنەتەوە	بوونی	كۆمەڵگای	ئێران،	بەردەوام	لە	الیەن	دوو	گرووپەوە	حاشای	لێ	دەكرێ	
و	هەوڵ	بۆ	شێواندنی	دەدرێ.	الیەن	و	گرووپی	یەكەم،	حكوومەتی	ناوەندیی	پاوانخواز	لە	
ئێرانە،	كە	چ	لە	دەورانی	دەسەاڵتی	پاشایەتیی	پەهلەویدا	و	چ	لە	ژێر	دەسەاڵتی	حكوومەتی	
ویالیەتی	فەقیهیدا،	هەوڵی	بۆ	شێواندنی	راستییەكان	داوە.	لە	سەردەمی	دەسەاڵتی	ناوەندگەرا	
و	سەرەڕۆیانەی	هەردووكیاندا،	بەردەوام	واقیعی	فرەنەتەوە	بوونی	ئێران،	حاشای	لێ	كراوە.	
ئەوان	تەنیا	دانیان	بە	قەوم،	گرووپی	مەحەلی،	كولتووری	مەحەلی	و	دستەواژەی	لەو	شێوەدا	
ناوە	و	بەمجۆرە	ناوهێنان	و	باسكردن،	هەوڵیان	داوە	كە	نەتەوەیەكی	دەسكرد	بەناوی	نەتەوەی	
ئێران	بە	سەر	خەڵك	و	بە	سەر	واقیعدا	بسەپێنن	و	لە	دامەزراندنی	ئەو	نەتەوە	دەسكردەشدا،	
كۆڵەكەی	مێژوویی	چەواشەكراوی	بۆ	بەكار	بهێنن	و	لە	بنەما	كولتووری	و	ئۆستوورەییەكان	
بۆ	بنیاتنانی	ئەو	نەتەوە	دەسكردە	كەڵك	وەربگرن	و	دواجار	نەتەوەكانی	دیكە	و	كولتوورەكانیان،	
وەكوو	پەراوێز	نشین	و	ناوچەیی	و	وردەكولتوور	ناو	ببەن،	تاكوو	هیچ	مافێكی	سیاسی	و	

خۆبەڕێوەبەری	و	بەشداری	لە	دەسەاڵتیان	بۆ	بە	رەوا	نەزانن.
گرووپی	دووەم،	بەشێك	لە	ئۆپۆزیسیۆنی	بەناو	سەرتاسەرییە.	ئەم	هێزانە	كە	لە	دەرەوەی	بازنەی	
دروستكراوی	 وەهمی	 رووخانی	 و	 دەسەاڵت	 دابەشبوونی	 ترسی	 لە	 نەتەوە	ستەملێكراوەكانن	
چەواشەكارییەكی	مێژوویی،	بەردەوام	نكۆڵی	لە	بوونی	نەتەوەكان	دەكەن	و	ئەو	پەڕەكەی	وەكوو	
قەوم	ناویان	دەبەن	كە	دەتوانن	خاوەنی	مافی	كولتووری	بن.	ئەوان	ئەگەر	باس	لە	دابەشبوونی	
دەسەاڵت	لە	ئێراندا	بكەن،	لە	چوارچێوەی	دابەشبوونێكی	ئیداریدا	چاوی	لێ	دەكەن	و	جەوهەر	
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و	كرۆكی	كێشە	و	واقیعیەتەكە،	واتە	مافی	مرۆیی	و	سرووشتیی	نەتەوەكان	بۆ	حاكمییەت	
بە	سەر	چارەنووسی	خۆیان	و	بەشداریی	یەكسانیان	لە	بەڕێوەبردنی	ئێراندا،	لە	بەرچاو	ناگرن.	

ئەوان	بەردەوام	مەسەلە	بنەڕەتیەكە	پشتگوێ	دەخەن	و	خۆیانی	لێ	دەدزنەوە.
و	 كولتووری	 ملێی	 زۆرە	 یەكدەستكردنی	 پێناوی	 لە	 پاوانخواز،	 ناوەندگەرای	 حكوومەتی	
حەشیمەتیدا	و	لە	پێناوی	سڕینەوەی	واقیع	و	بوونی	واقیعیی	نەتەوەكان	لە	ئێراندا،		چەندین	
سیاسەتی	جۆراوجۆری	بەدژی	نەتەوەكان	بەڕێوە	بردووە.	ئەم	سیاسەتانە	سەرەڕای	جیاوازییان	
بنەما	 یەك	 لەسەر	 نەتەوەكاندا،	 لەگەڵ	 پێوەندی	 لە	 هەموویان	 بەاڵم	 تاكتیكدا،	 و	 كات	 لە	

داڕێژراون،	ئەویش	تواندنەوە	و	سڕینەوە	و	الوازكردنیان	بووە.	

3-9-1	نەتەوەی	بەلووچ
دراوسێیەتیی	 لە	 ستراتژیك	 و	 هەستیار	 شوێنێكی	 لە	 بەلووچەكان	 نیشتەجێبوونی	 ناوچەی	
ئەفغانستان	و	پاكستان	هەڵكەوتووە	و	كۆنترۆڵی	تەواوی	بە	سەر	گەرووی	هۆرمۆز	و	دەریای	
عوماندا	هەیە.	ئەو	هەڵكەوتە،	بۆتە	هۆی	ئەوەی	كە	دەسەاڵتی	ناوەندی	زۆرتر	هەوڵ	بۆ	ئەوە	
بدا	كە	لە	هەژاری	و	دواكەوتووییدا	رایانگرێ	و	بەردەوام	لە	باری	ئابوورییەوە	بیانچەوسێنێتەوە	
دیكەشەوە	 الیەكی	 لە	 بستێنێ.	 لێ	 ئاسوودەیان	 ژیانی	 و	 سەرمایەدانان	 و	 كار	 دەرەتانی	 و	
هەوڵی	ئەوە	ئەدا	كە	خەڵكی	غەیرە	بەلووچ،	هان	بدا	بۆ	كۆچكردن	بەرەو	بەلووچستان	و	هەر	
لەم	رێگەیەشدا	سەرمایە	و	كار	و	داهاتی	زۆریان	بۆ	دابین	دەكا.	لە	درێژەی	ئەم	سیاسەتەدایە	
كە	بەشێكی	زۆری	بەلووچستان	وردە	وردە	لە	خەڵكی	بەلووچ	بەتاڵ	دەبێتەوە	و	خەڵكی	دیكە	

جێگای	دەگرێتەوە.
ستەمی	چەندقاتی	نەتەوەیی،	سیاسی،	ئابووری،	كولتووری	و	ئایینی	كە	دژ	بە	بەلووچەكان	
بەرێوە	دەبرێ،	بۆتە	هۆی	ناڕەزایی	خەڵك	و	هەرجۆرە	چاالكییەكی	ناڕەزایی	دەربڕینی	ئەو	
بەناوی	 تایبەتی	 سپایەكی	 رێژیم	 كە	 شێوەیەك	 بە	 دەكرێ.	 سەركوت	 توندی	 بە	 خەڵكەش	
سپای	"مرصاد"	لە	بەلووچستان	داناوە	كە	لە	الیەن	رێبەری	رێژیمەوە	هیدایەت	دەكرێت	و	بە	
دڕندانەترین	شێوە	هێرش	دەبەنە	سەر	خەڵكی	بەلووچ.	ئەمە	لە	كاتێكدایە	كە	رێژیمی	كۆماری	
ناوچەیی	و	 ناوخۆییەوە	و	چ	لە	ئاستی	پڕوپاگەندەی	 باری	راگەیاندنی	 ئیسالمی	چ	لە	
جیهانیدا،	هەوڵ	دەدا	كە	چاالكانی	بەلووچ	بە	قاچاخچیی	مادە	هۆشبەرەكان	بناسێنێ.	رێژیم	
بەم	پڕوپاگەندانە	جگە	لەوەی	كە	دەیهەوێ		سیمای	بزووتنەوەی	مافخوازانەی	بەلووچەكان	
خەوشدار	بكات،	دەیهەوێ		رەواییش	بدات	بە	رەوتی	كوشتن	و	ئیعدامی	خەڵكانی	ئەم	ناوچەیە،	
دەنا	لە	راستیدا	تا	قاچاخچییەك	لە	سێدارە	دەدا،	چەندین	چاالك	و	خەڵكی	ئاسایی	بەلووچیش	
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لە	سێدارە	دەدا.	
سیاسەتێكی	دیكەی	رێژیم	بە	دژی	بەلووچەكان،	لە	نێوبردن	و	كوشتنی	خەڵكی	ئایینیی	
میانەڕەو	و	نەریتیی	بەلووچ	بووە.	لەم	رێگایەدا	زانایانی	ئایینی	میانەڕەوی،	كە	هەستی	
نەتەوایەتیان	هەبووە	)وەكوو	عەبدولمەلك	مەالزادە	و	مەولەوی	ئەحمەد	سەیدی(	تێرۆر	كردووە	
و	بەم	شێوەیە	هەوڵی	داوە	كە	پەیڕەوانی	ئایینزای	سوننە	لە	بەلووچستان	بەرەو	الی	توندڕەوی		
هان	بدا.	چوونكە	دەیهەوێ	لە	توندڕەویی	ئایینی	كەڵك	وەربگرێ	و	بەناوی	دژایەتیی	شیعە	
و	سوننی،	رەوایی	بە	سەركوتەكانی	بدات.	ئەم	شێوازە	لە	توندڕەوی	لە	الیەكەوە	"جەماعەتی	
تەبلیغی"	لە	بەلووچستان	لێ	كەوتۆتەوە،	كە	بە	شێوەی	ئاشكرا	و	نهێنی	پەرە	بە	توندئاژۆیی	
ئایینی	دەدەن	و	لە	الیەكی	دیكەشەوە	كاتێك	تێكەڵ	بە	هەستی	نەتەوەیی	دەبێ	گرووپێكی	
وەكوو	گرووپەكەی	عەبدولمالك	ریگی	لێ	دەكەوێتەوە.	كە	هەرچەند	ماوەیەك	دژ	بە	رێژیم	
چەندین	كردەوەی	نیشان	دا،	بەاڵم	لە	پیالنێكی	نێودەوڵەتی	و	ناوچەییدا،	تەحویلی	ئیتالعاتی	

رێژیم	درایەوە	و	ئێعدام	كرا.
بەاڵم	ناڕەزایی	نەتەوەی	بەلووچ	تەنیا	لە	چوارچێوەی	توندڕەویی	ئایینیدا	و	سۆزداریی	كاتیدا	
بەرتەسك	نابێتەوە،	بەڵكوو	چاالكی	سیاسی	و	مەدەنی	و	خوازیاری	مافی	نەتەوەییشی،	تێدا	

هەیە.

3-9-2	نەتەوەی	عەرەب
ناوچەی	نیشتەجێبوونی	عەرەبەكان	لە	ئێراندا،	هەروەك	نەتەوە	ستەملێكراوەكانی	دیكە،	زۆرتر	
لە	ناوچە	سنوورییەكان	و	لە	دراوسێیەتیی	واڵتانی	دەورووبەرن.	لە	الیەكەوە	هاوسنووری	عێراقە	
و	لە	الیەكی	دیكەوە	لەگەاڵ	كوەیت	و	واڵتانی	خەلیج	سنووری	دەریایی	هەیە.	ئەم	ناوچەیە	

لە	باری	كانگای	ژێرزەمینی	و	بەتایبەت	نەوتەوە،	ناوچەیەكی	دەوڵەمەند	و	ستراتژیكە.
بەاڵم	ئەم	تایبەتمەندییانە	لە	ئێراندا،	لە	باتی	ئەوەی	سەرچاوەی	خێر	و	خۆشی	بۆ	خەڵكی	
لە	 ناوەندی	 بوونەتە	سەرچاوەی	شەڕ	و	نەگبەتی	و	ماڵوێرانی.	حكوومەتی	 ناوچەكە	بن،	
پێناوی	تااڵنكردنی	سامانی	ئەو	ناوچانە	و	تواندنەوە	و	سڕینەوەی	ناسنامەی		خەڵكەكەدا،	
هەم	سەركوت	دەكا	و	هەم	خەڵك	لە	هەژاریدا	دەهێڵێتەوە	و	هەم	خاك	و	سەروەت	و	سامانەكە	
دەدا	بە	خەڵكی	غەیری	ئەو	ناوچەیە،	كە	زۆرتر	لە	ناوەندی	ئێرانەوە	دێن	و	سەر	بە	دەزگا	

سیخوڕی	و	سەركوتكەرەكانی	وەكوو	بەسیج	و	ئیتالعات	و	سپای	پاسدارانن.
لە	ناوچە	عەرەبنشینەكانیشدا	بەپێی	هێندێك	ئامار،	لە	ماوەی	سێ		دەیەی	رابردوودا،	زیاتر	لە	
25000	هێكتار	لە	باشترین	زەوی	و	خاكی	ئەو	ناوچەیە	تەرخان	كراوە	بۆ	شوێنی	نیشتەجێبوون	
و	 هێنراون	 ئێرانەوە	 ناوەندی	 لە	 كە	 وەبەرهێنانی	خەڵكی	غەیرە	عەرەب،	 و	 و	سەرمایەدانان	
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زۆربەیان	سر	بە	دامودەزگاكانی	رێژیمن.
هاوكات	لەگەڵ	ئەوەدا،	كارگا	و	كارخانەیەكی	ناوچەیی	بە	خەڵكی	عەرەب	نەدراوە.	لە	ئاكامدا	
خەڵكەكە	لە	بێكاریدا	راگیراوە	و	لە	الیەكەوە	بە	گوشاری	ئابووری	و	بێكار	هێشتنەوەیان	و	
لە	الیەكی	تریشەوە	بە	زۆرەملێ	داگیركردنی	زەوی	و	زاریان	و	رێگانەدان	بە	چاككردنەوە	
ئەم	 بكەن.	 دیكە	كۆچ	 ناوچەكانی	 بەرەو	 كە	 دراوە	 بۆ	عەرەبەكان،	هەوڵ	 خانوو	 و	كڕینی	
سیاسەتەش	لە	نامەیەكی	سەرۆك	كۆماری	بەناو	رێفۆرمخوازی	رێژیم	واتە	خاتەمی	دا	بۆ	

وەزیر	و	راوێژكارەكانی	دەركەوت	و	دواجارناڕەزایی	خەڵكی	عەرەبی	لێ	كەوتەوە.
ناڕەزایی	دەربڕین	و	چاالكییەكی	سیاسی،	مەدەنی	و	 نێو	خەڵكی	عەرەبیشدا	هەرجۆرە	 لە	
تەنانەت	كولتووریش	بە	توندترین	شێوە	لە	الیەن	حكوومەتەوە	هەڵسووكەوتی	لەگەڵ	دەكرێ	
و	كەسە	چاالكەكانی	ناو	ئەو	چاالكییانە	دەستبەسەر	دەكرێن،	ئەشكەنجە	دەدرێن	و	تەنانەت	

زۆرجار	حوكمی	ئێعدامیشیان	بۆ	دەردەچێ.
راپەڕین	و	ناڕەزایی	دەربڕینی	چەند	ساڵ	لەوەوپێشی	خەڵكی	عەرەب	لە	ئەهواز	و	شووش	
و	حەمیدیە،	دژ	بە	سیاسەتی	كۆچپێكردن	و	تواندنەوە،	بە	توندترین	شێوە	سەركوت	كرا	و	تا	
ئێستا	لە	درێژەی	ئەو	رەوتی	سەركوتەدا	چەندین	چاالكی	مەدەنی	و	سیاسی	عەرەب	بە	ناوی	
سیخوڕ	و	تیرۆریست	و	دژایەتی	كردنی	خوا	و	قاچاخچی	بوون	و	...هتد،	لە	سێدارە	دراون	و	

چەندین	كەسی	دیكەشیان	مەترسی	لەسێدارەدانیان	لەسەرە.

3-9-3	نەتەوەی	توركی	ئازەربایجان
نەتەوەی	تورك	بەپێی	رۆڵی	مێژووییان	لە	چەند	سەد	ساڵی	رابردوودا،	بەردەوام	لە	دەسەاڵتدا	
بەشداربوون	یان	دەسەاڵتی	ئێرانیان	بە	دەستەوە	بووە.	بۆیە	هەل	و	مەرجی	سیاسی	و	ئابووریشیان	
و	 ئایینی	 هاوبەشیی	 لەبەر	 ئەوەشدا	 لەگەڵ	 هاوكات	 و	 جیاوازە	 دیكە	 نەتەوەكانی	 لەگەڵ	
مەزهەبییەوە،	كەمتر	لە	ژێر	ستەمی	چەند	قاتدا	بووون.	بە	سەرنجدان	لەم	هۆكارانە	رێژیم	
كەمتر	توانیویەتی،	سیاسەتی	توانەوە	و	سڕینەوە	بە	دژی	ئەوان	بەڕێوە	ببا.	بەاڵم	لە	بواری	
مافە	نەتەوەییەكانەوە،	كە	مافی	خۆبەڕێوەبردن	و	بەشدارییان	لە	دەسەاڵتی	ناوەندیدایە	)بە	
شێوەی	یەكسان	لەگەڵ	فارسەكان(	وەكوو	باقی	نەتەوەكانی	ئێران،	ستەمی	نەتەوەییان	لەسەر	
بووە	و	هەیە	و	هیچ	توركێك	لە	دەسەاڵتی	ئێراندا،	وەكو	بەشداریی	نەتەوەی	تورك	لە	دەسەاڵتدا	
بەشدار	نیە،	بەڵكوو	هەر	بەشدارییەك	لەم	بوارەدا،	لە	چوارچێوەی	گوێڕایەڵی	بۆ	وەلی	فەقیه	

و	ئیدئۆلۆژیی	پاوانخوازی	حاكم	بووە	و	هەیە.
نەتەوە	 و	 بەلووچ	 زمانی	 و	 عەرەب	 نەتەوەی	 زمانی	 وەكوو	 توركیش	 نەتەوەی	 زمانی	
بە	فەرمی	 و	 وەرناگیرێ		 لێ	 كەڵكی	 پەروەردەدا	 بواری	 لە	 ئێران،	 دیكەی	 ژێرستەمەكانی	
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ناناسرێ	.	لە	بەرامبەردا	مندااڵنی	نەتەوە	ستەملێكراوەكان	ناچار	دەكرێن	كە	بە	زۆرەملێ	بە	
زمانی	غەیرە	زمانی	دایكی	بخوێنن	و	پەروەردەی	سیستماتیك	بكرێن.

چاالكیی	سیاسی	و	مەدەنی	لە	نێو	توركەكانیشدا	هەر	وەكوو	نەتەوەكانی	دیكە	بە	سەركوت	و	
زەبروزەنگ	وەاڵم	دەدرێتەوە.	لە	كاتی	خۆپیشاندان	بە	دژی	سووكایەتی	كردنی	رۆژنامەیەكی	
دەوڵەتی	بە	زمانی	توركی،	رێوڕەسمی	سااڵنەی	قەاڵی	بابەك	و...هتد.		رێژیم	بە	توندترین	

شێوە	لەگەڵ	ئەو	چاالكانەدا	هەڵسوكەوتی	كردووە	و	لە	داهاتووشدا	دەكات.
بەرباڵوترین	ناڕەزایی	دەربڕینی	خەڵكی	ناوچەكە،	سەبارەت	بە	وشكبوونی	گۆلی	ورمێ		بوو،	

كە	لەگەڵ	سەركوت	و	زەبروزەنگی	توندی	رژیمدا	بەرەوڕوو	بووەوە.
هەروەها	لە	رووداوی	دڵتەزێنی	بوومەلەرزەی	هاوینی	1391دا	لە	چەند	شاری	ئازەربایجاندا	
سپای	 بەتایبەت	 رژیم	و	 هێزەكانی	 بەرچاو،	 برینداربوونی	 كوشتن	و	 وێرانی	و	 هۆی	 بووە	 كە	
پاسداران	لە	باتی	یارمەتی	گەیاندن	بە	خەڵكی	لێقەوماو،	گەمارۆی	ناوچەكەیان	داو	تەنانەت	
رێگایان	نەدا	كە	یارمەتیی	مرۆیی	خەڵك	بە	دەستی	زیانلێكەوتووان	بگات	و		لەوەش	خراپتر	
ئەوە	بوو	چەندین	چاالكی	مەدەنی	كە	یارمەتییان	بە	لێقەوماوان	دەگەیاند،	دەسبەسەر	كران.
	رێژیم	چاالكیی	چاالكانی	نەتەوەی	تورك	بە	سیخوڕی	بۆ	ئیسرائیل	و	واڵتی	ئازەربایجان	و	
بە	هاندان	و	دنەدانی	توركیە	و	ئازەربایجان	و	ئیسرائیل	ناو	دەبا	و	بەو	تۆمەتەوە،	سەركوتیان	
دەكات.	لێرەدا	دەبێ		ئەوەش	بڵێین	لەنێو	بەشێك	لە	الوان	و	خوێندكارانی	توركدا،	جموجۆڵی	
هانی	 توندڕەوەكان	 الیەنە	 و	 رێژیم	 دەسكردی	 بە	 رەنگە	 كە	 بووە،	 پەیدا	 توندڕەو	 نەتەوەیی	
شەڕدروستكردن	لەنێو	نەتەوەكانی	ئێراندا	بدەن،	بەاڵم	الیەن	و	حیزبی	دێموكراتیشیان	هەیە،	كە	

لە	بواری	نەتەوەییەوە	چاالك	و	میانڕەون.

3-9-4	نەتەوەی	توركمەن
نەتەوەی	توركمەن	كە	زۆرتر	لە	بەشی	باكووری	رۆژهەاڵتی	ئێران	و	لە	باكووری	خوراسان	و	
پارێزگای	گوڵستان	دەژین،	لە	باری	حەشیمەتەوە،	ژمارەیان	زۆر	نیە	و	لە	نێو	چەند	شاری	
وەكوو	بیرجەند	و	گونبەد	و	گورگان	و	...هتد،دا	پرش	و	باڵون.	ئەمە	وای	كردووە	كە	ستەمی	
بچێ	.	 بەڕێوە	 توندتر	 سەریان،	 لە	 ئابووری	 و	 سیاسی	 و	 نەتەوەیی	 و	 ئایینی	 قاتی	 چەند	
ئەمەش	وای	كردووە	كە	لەم	چەند	ساڵەی	دواییدا	جموجۆڵ	و	بزووتنەوەیەكی	ئەوتۆیان	لێ	

نەبیندرێ	.
ژیانی	توركمەنەكان	زۆرتر	بە	كشتوكاڵ	و	ماسیگرتن	بەڕێوە	دەچێ		و	رێژیمیش	بەردەوام	هەوڵ	
دەدا	لە	هەژاریدا	رایان	بگرێ	،	تاكوو	ناوچەكانیان	چۆڵ	بكەن	و	بەرەو	شوێنی	دیكە	كۆچ	
بكەن.	لە	بەرامبەردا	خەڵكی	دیكە	لە	شارەكانی	دیكە	بەتایبەت	لە	خوراسان	و	مازندەران	و	
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سمنانەوە	هان	دەدا،	كە	بۆ	سەرمایەدانان	و	كڕینی	زەوی	و	زار	بەرەو	ئەوێ		بڕۆن.	لە	راستیدا،	
رێژیم	پالنی		تواندنەوەیەكی	بێدەنگی	نەتەوەییان	لە	دژ	دا،	بەڕێوە	دەبا.

لە	ماوەی	رابردوودا	چەند	كەس	لە	چاالكانی	توركمەن	دەستبەسەر	كراون	كە	دەتوانین	ئاماژە	
بە	ئومید	كەواكبیان،	زانا	ی	براوەی	خەاڵتی	ئۆلەمپیادی	جیهانی	فیزیك	بكەین،	كە	رێژیم	

بە	تاوانی	سیخوڕی	دەستبەسەری	كردووە.
رادەبەدەری	 لە	 گوشاری	 هەروەها	 و	 خەڵك	 هەژاریی	 و	 حەشیمەت	 باڵوی	 و	 پرش	 لەبەر	
رێژیم،	دەرەتانی	رێكخستن	و	رێكخراو	دروستكردن	بۆ	خەڵكی	توركمەن	نەڕەخساوە	و	حیزب	و	
رێكخراوی	ئەوتۆی	تێدا	بەدی	ناكرێ	.	بۆیە	ناڕەزایی	ئەو	خەڵكە	چ	وەكوو	تاك	و	چ	وەكوو	

دەنگدانی	خەڵك	بەرەو	الی	رێفۆرمخوازانی	حكوومەتی	كێشراوە.

3-10	كۆنگرەی	نەتەوەكانی	ئێرانی	فیدراڵ
	واقیعی	فرەنەتەوە	بوونی	ئێران	و	هەبوونی	ستەمی	سیاسی،	ئابووری،	كولتووری،	ئایینی	
و	نەتەوەیی	بە	دژی	ئەو	نەتەوانە،		چەند	خاڵی	گشتی	و	هاوبەشی	لە	سیاسەتی	رێژیمی	
پاوانخواز	و	سەرەڕۆدا	پێك	هێناوە.	رێژیم	لە	رێگای	سیاسەتگەلێكی	وەك:	لە	هەژاریدا	راگرتن،	
و	 سەركوت	 لەسێدارەدان،	 ستەملێكراوەكان،	 نەتەوە	 شارەكانی	 ئەمنیەتیكردنی	 كۆچپێكردن،	
بێبەش	كردن	لە	خوێندن	بە	زمانی	دایكی	و	...هتد،	بەردەوام	هەوڵی	سڕینەوە	و	تواندنەوەی	
نەتەوەكانی	داوە	و	هەتا	ئەو	شوێنەی	بۆی	كرابێ	،	هەوڵی	داوە	كێشە	و	ئاژاوە	لەنێو	نەتەوەكانی	
ئێراندا	بنێتەوە	و	دواجار	لەم	رێگەیەوە	ئیمكانی	خۆڕێكخستن	و	پێكەوەسازانیان	لێ	بستێنێ	.
نەتەوانەش	 ئەو	 ئێران،	 نەتەوەكانی	 سەركوتی	 بۆ	 رێژیم	 یەكدەستی	 سیاسەتی	 بەرامبەر	 لە	
پێویست	بووە	و	هەیە،	كە	بە	هاوئاهەنگی	و	كاری	هاوبەش،	پێكەوە	دژ	بە	رێژیم	بوەستنەوە.	
هەستكردن	بەم	پێویستیە	و	هەوڵدان	بۆ	دروستكردنی	داهاتوویەكی	گەشی	هاوبەش،	كۆنگرەی	

نەتەوەكانی	ئێرانی	فیدراڵی	لێ	كەوتۆتەوە.
و	 رێكخراوە	چاالك	 و	 حیزب	 نێوان	 هاوپەیمانیی	 كە	 فیدراڵ	 ئێرانی	 نەتەوەكانی	 كۆنگرەی	
دێموكراتیكەكانی،	مافی	دێموكراتیك	و	نەتەوەیی	نەتەوە	زوڵملێكراوەكانی	ئێرانە،	هەوڵی	باش	
و	بەرچاوی	بۆ	ناساندنی	راستیی	كۆمەڵگای	ئێران	و	فرە	نەتەوە	بوونی	ئەو	كۆمەڵگایەی	
داوە	و	ئەوەندەی	بۆی	كرابێ		پەردەی	لەسەر	سیاسەتی	سەركوت	و	تواندنەوە	و	سڕینەوەی	
كۆماری	ئیسالمیی	هەڵماڵیوە	و	دواجار	هەوڵی	داوە	كە	چاالكیی	ئەو	حیزب	و	الیەنانەی	

نەتەوەكانی	ئێران،	هاوئاهەنگ	و	هاوتەریبتر	بكا.
ئەم	هەواڵنەی	كۆنگرە،	هەم	دژایەتی	و	دوژمنایەتیی	رێژیمی	ئێران	و	هەم	دژایەتی	بیری	
پاوانخواز	و	شۆڤینیستی،	لە	نێو	ئۆپۆزیسیۆنی	دەرەوەی	ئێرانیشدا	لێ	كەوتۆتەوە.	بە	شێوەیەك	
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ئێرانی	 نەتەوەكانی	 كۆنگرەی	 نێو	 درزخستنە	 و	 هەم	هەوڵی	الوازكردن	 دوو	الیەن،	 هەر	 كە	
فیدراڵیان	داوە	و	هەم	هەوڵیان	داوە	كە	الیەنە	بیانیەكان	بخەنە	ژێر	گوشارەوە،	تا	پێشوازیی	لەو	

كۆنگرەو	نوێنەرانی	نەكەن.
و	 حیزب	 نەیتوانیوە	 ئێستاش	 تا	 فیدراڵ	 ئێرانی	 نەتەوەكانی	 كۆنگرەی	 دیكەوە،	 الیەكی	 لە	
الیەنێكی	سیاسیی	بەدەر	لە	چاالكانی	نەتەوە	ستەملێكراوەكان،	یان	بە	واتایەكی	دیكە	حیزبی	

بەناو	سەرتاسەری	)	لە	راستیدا	زۆرتر	فارس(	بۆ	نێو	كۆنگرە	رابكێشێ	.
سەرەڕای	هەموو	ئەو	گرفت	و	كەند	و	كۆسپانە	و	هەموو	الوازی	و	كەموكورتییەكانی	كۆنگرە،	
بەاڵم	ئەم	كۆنگرەیە	هاوپەیمانییەكی	ستراتژیكە	و	دەوری	زۆری	لە	ئێستا	و	داهاتووی	خەبات	
بۆ	وەدیهێنانی	دێموكراسی	و	مافی	یەكسان	بۆ	هەموو	نەتەوەكانی	ئێران،	دەبێ	.	بۆیە	هەم	
و	 كارامەتركردن	 و	 بەهێزكردن	 زیاتر	 بۆ	 دەرەتانەكان	 و	 ئیمكان	 لە	 بپارێزرێ		و	هەم	 پێویستە	
زیاتر	وەگەڕخستنی،	كەڵك	وەربگیردرێ	.	بە	پێچەوانەی	پڕوپاگەندەی	هێندێك	الیەنی	دژ	
بە	 هەر	 نەك	 فیدراڵ	 ئێرانی	 نەتەوەكانی	 كۆنگرەی	 ستەملێكراوەكان،	 نەتەوە	 مافەكانی	 بە	
لە	 داكۆكیكەر	 رێكخراوێكی	 بەڵكوو	 پێكنەهاتوە،	 نەتەوەی	فارس	 مەبەستی	دژایەتیكردنی	
مافی	نەتەوەی	فارسیشەو	بۆ	ئێرانێكی	دێموكراتیك	و	فیدراڵ	بۆ	هەموو	نەتەوەكانی	ئێران	و	

یەك	لەوان	نەتەوەی	فارس	خەبات	دەكا.
بواری	 سیاسییەكانی	 الیەنە	 و	 حیزب	 و	 ئێران	 نەتەوەكانی	 هەموو	 و	 كۆنگرەیە	 ئەم	 ئەركی	
مافی	نەتەوەیی	لەمەوبەدوا	دەبێ		ئەوە	بێ	،	كە	بە	هەمووان	نیشان	بدرێ		كە	ئێران	واڵتێكی	
فرە	نەتەوەیە	و	ئەوە	نەتەوەكانی	ئێرانن	كە	تێكڕا	خەڵكی	ئێران	پێكدێن.	بۆیە	بیری	یەك	نەتەوە	
و	یەك	دەوڵەت،	دەبێ		رەد	بكرێتەوە	و	لە	باتی	ئەوە،	بیری	بەشداریی	هاوتا	و	دێموكراتیكی	
هەموو	نەتەوەكان	لە	بەڕێوەبەریی	ئێراندا	جێ		بگرێ		و	پێداگری	لەسەر	مافی	خۆبەڕێوەبەریی	

نەتەوەكان	لە	چوارچێوەی	ئێرانێكی	دێموكراتیك	و	فیدراڵدا	بكرێت.
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4-		نەتەوەی	كورد

لەدوای	شەڕی	چاڵدێران	و	شەڕی	یەكەمی	جیهانییەوە،	خاكی	كوردستان	لە	دوو	هەنگاوی	
جیاوازدا	بەسەر	چەند	واڵتدا	دابەش	كرا	كە	هەركامەیان	حكوومەتێكی	سەرەڕۆو	ملهوڕیان	
تێدا	زاڵ	بوو.	ئەو	حكومەتانە	بە	توندترین	شێوە	نارەزایی	و	بزووتنەوەكانی	نەتەوەی	كوردیان	
سەركوت	كردووەو	ویستوویانە	مێژوو	و	زمان	و	كەلتووری	كورد	بسڕنەوە.	بەاڵم	نەتەوەی	كورد	
لە	هەموو	بەشەكاندا	دژی	ئەو	زوڵم	و	ستەمە	و	لە	پێناوی	پاراستنی	شوناسی	نەتەوەیی	خۆیدا	

خەباتی	كردووەو	لەو	پێناوەشدا	فیداكاریی	بێ	وێنەی	نواندوە	و	قوربانیی	زۆری	داوە.
لەم	چەند	ساڵەی	دواییدا	پرسی	كورد	لە	ناوچەوجیهاندا	دەنگدانەوەی	باشتر	لە	رابردووی	

هەبووەو	خەباتی	كورد	لە	هەموو	بەشەكاندا	بەرەوپێشچوونی	بەرچاوی	بەخۆوە	بینیوە.

4-1	كوردستانی	توركیە
واڵتی	توركیە	بەپێی	جیگە	و	پێگەی	ژێئۆستراتژیك	و	هەروەها	رۆڵی	مێژوویی	لە	كێشە	
و	هاوسەنگییە	سیاسی	و	نیزامییەكانی	جیهان	و	بەتایبەت	ئەندامەتیی	لە	پەیمانی	ناتۆدا	
هەمیشە،	لە	الیەن	روژئاواوە	رۆڵ	و	پێگەیەكی	تایبەتیی	پێ	دراوە.		بزووتنەوەی	نەتەوەی	كورد	
لە	كوردستانی	توركیە	لەم	سااڵنەی	دواییدا	گەشەسەندنێكی	بەرچاوی	سیاسی	بە	خۆیەوە	
بینیوە.	بە	بەشداریكردن	لە	خەباتی	دێموكراتیك	و	ئامادە	بوونی	لە	ئاستی	پەرلەمان	و	خەباتی	
میدیاییەوە،	توانیویەتی	كانالێكی	نوێ		و	مەدەنی	بۆ	خەباتی	نەتەوەیی	خۆی	بدۆزێتەوە.	

لەم	چەند	ساڵەی	دواییدا	هەرچەند	هێندێك	كەس	و	الیەن	وایان	بیر	دەكردەوە	كە	ئیتر	توركیە	
بەرژەوەندییە	 و	 نوێیەكان	 پێی	ستراتژییە	 بە	 بەاڵم	 دەخرێ،	 پەراوێز	 و	 نابێ	 جارانی	 دەوری	
توركیە	 واڵتی	 ناوچەكەدا،	 لە	 رۆژئاوا	 و	 ئامریكا	 نوێی	 ستراتژیی	 و	 گۆڕاوەكان	 بەردەوام	

رۆڵێكی	گرینگی	لە	هاوسەنگییەكانی	ناوچەدا	دەبێ.
لە	الیەكی	دیكەوە	بە	گۆڕانكارییە	ئابوورییەكان	و	گەشەی	زۆری	ئابووری	لە	توركیەدا،	
)بەپێی	ئامارە	جیهانییەكان،	گەشەی	ئابووریی	سااڵنەی	توركیە	نزیك	بە	11%	بووە(	وردە	
وردە	لە	ئاستی	ئابووریی	جیهانی	و	ناوچەشدا	توركیە	دەبێ	بە	ئەندامێكی	گرووپی	واڵتانی	
روو	لە	گەشەی	جیهانی	و	ئەمە	توانایەكی	زۆرتری	بۆ	دەورگێڕان	و	لە	بەرچاوگیران	پێ	
دەدا.	لە	ناوخۆی	واڵتیش،	دوای	چەندین	ساڵ	بێكاری	و	قەیران	و	كێشەی	ئابووری،	ئەم	
گەشەیە،	جۆرێك	لە	ئێعتماد،	دڵنیایی	و	رەزایەتی	خەڵكی	پێك	دێنێ	كە	ئەمانە	هەموویان	
هاتنە	سەركاری	 بە	 بواری	سیاسیشەوە،	 لە	 دەسەاڵتی	سیاسی.	 بەهێزتربوونی	 دەبنە	هۆی	
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حیزبی	داد	و	گەشەپێدان	لە	توركیە،	گۆڕانكارییەكی	زۆر	لە	سیاسەتی	نێوخۆیی	و	رۆڵی	
توركیە	لە	ناوچەكەدا،	بەدیهاتووە.	ئەو	كرانەوە	سیاسییەی	كە	لە	سەردەمی	حیزبی	داد	و	

گەشەپێداندا	بەدی	دەكرێ	،	بنەمای	دەوڵەتداری	و	سیاسەتی	لە	توركیە	گۆڕیوە.
	هەنگاوە	كردەییەكانی	ئەو	حیزبە	دوای	بە	دەسەاڵت	گەیشتن	بۆ	گۆڕینی	یاسای	بنەڕەتی	و	
كەمكردنەوەی	رۆڵی	سوپا	لە	سیاسەتدا	و	بردنە	بەردەم	دادگای	ژەنەڕاڵ	و	بەرپرسە	ئەمنیەتی	
و	باندە	نهێنیەكان،	دەسەاڵتی	نیزامی	ـ	ئەمنیەتیی	كەم	كردۆتەوە.	لە	ئاستی	ناوچەییشدا	ئەو	
حیزبە	بە	نوێنەرایەتیی	ئیسالمی	میانەڕەو	و	مەدەنی،	ئیسالمێك	كە	لەگەڵ	توندوتیژی	و	
قۆرخكردنی	دەسەاڵت	و	پاوانخوازیدا	نییە،	بۆتە	ئولگوو	و	نموونەیەك	كە	زۆرێك	لە	حیزبە	
ئیسالمییەكان	و	بەتایبەت	ئیخوانەكان	لە	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	میسر	و	توونێس	و	لیبی	
باسی	لێوە	دەكەن	و	خەریكە	جۆرێكی	دیكە	لە	دەسەاڵتداریی	الیەنگرانی	رەوتی	ئیسالمی	
سیاسی	و	بەشداریی	حیزبە	ئیسالمییەكان	لە	دەسەاڵتدا	نیشان	دەدا،	كە	لە	بەرامبەر	ئیسالمی	
جۆری	ویالیەتی	فەقیهی	و		ئەلقاعیدە	و	تاڵیباندا	دەبێ	بە	ركەبەر	و	خاوەن	الیەنگر	لە	نێو	

رەوتە	ئیسالمییە	تێكنۆكرات	و	میانەڕەوەكاندا.
لە	الیەكی	دیكەوە	توركیەی	ژێر	دەسەاڵتی	حیزبی	داد	و	گەشەپێدان،	لە	بواری	ئاشتیی	نێوان	
فەلەستین	و	ئیسراییلیشدا	گۆڕانی	بە	سەر	سیاسەتی	دەوڵەتەكانی	پێشووی	توركیەدا	هێناوە	
و	بەتایبەت	لە	رووداوی	ناسراو	بە	كەشتییەكانی	مەرمەڕەی	شین،	كە	یارمەتیی	مرۆیی	بۆ	
غەزە	بەڕێ	دەكرد،	لە	نێو	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	و	بیروڕای	خەڵكی	ناوچە	و	ئیسالمییەكانی	
ناوچەشدا،	خۆی	بە	خاوەنی	كێشە	و	ملمالنێكە	نیشان	دا	و	لە	بواری	تەبلیغییەوە	جێگەی	بە	

كۆماری	ئیسالمی	لێژ	كرد.
بەشێكی	دیكەی	گۆڕانكارییە	سیاسییەكانی	توركیە،	پەیوەستە	بە	چۆنیەتی	هەڵس	و	كەوت	
كردنی	حكومەت	لە	گەڵ	پرسی	كورد.	حیزبی	داد	و	گەشە،	بە	لەبەرچاوگرتنی	زۆر	فاكتەری	
دەرەكی	وەك:	گوشارەكانی	یەكیەتیی	ئورووپا	)	كە	توركیە	سااڵنێكە	خوازیاری	بوونە	ئەندامە	
لەو	یەكیەتیەدا(،	نیشاندانی	خۆی	وەك	هێزێكی	ئیسالمیی	میانەڕەو	كە	لە	تواناو	بڕوایدایە	
كێشەی	كورد	چارەسەر	بكا،	گۆڕانی	سیاسی	لە	عێراق	و		دەركەوتنی	حكومەتی	هەرێمی	
كوردستان	و	پێویستیی	دەستپێڕاگەیشتنی	بە	سەرچاوە	گرنگەكانی	وزە	وەك	نەوت	و	گاز	كە	
لەوبوارانەوە	پێویستیی	زۆری	بە	هەرێمی	كوردستان	هەیەو	هەندێك	هۆكاری	نێوخۆیی	وەك:	
ركەبەری	 توندئاژۆ،	 ناسیۆنالیستی	 بیری	 كردنی	 ئەرتەش،	الواز	 دەسەاڵتی	 كەمكردنەوەی	
لەگەڵ	حیزبە	توندڕەوەكانی	توركیە	و	راكێشانی	سەرنجی	ملیۆنەها	دەنگدەری	كورد،	هەوڵی	
داوە	كە	بە	جۆرێكی	دیكە	لەگەڵ	مەسەلەی	كورددا	هەڵس	و	كەوت	بكات	و	بانگی	كرانەوەو	

ئاڵوگۆڕی	سیاسیی	دا.	بۆیە	لەمبارەوە	هەندێك	هەنگاوی	گرنگی	ناوە.	
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لە	ئاستی	كوردستانی	توركیە	و	لە	روانگەی	خەبات	و	تێكۆشانی	نەتەوەی	كورد	لەو	بەشەدا	
و	لە	ژێر	كاریگەری	ئەو		ئاڵوگۆڕە	سیاسییانەی	لە	توركیادا	روویان	داوە،	دۆخی	كوردیش	لە	
توركیە	چۆتە	قۆناخێكی	دیكەوە	و	پێویستیی	سیاسەتی	نوێ		و	بەرنامە	داڕشتنی	دیكەی،	

هێناوەتە	ئاراوە.
ئەگەر	پێشتر	كورد	وەكوو	توركی	كێوی	دەناسرا	و	خودی	بوونی	كورد	بە	قاچاخ	و	تاوان	چاوی	
لێ	دەكرا،	ئێستا	بەو	شێوەیە	نەماوە	و	هەرچەند	مافەكانی	نەدراون،	بەاڵم	سیاسەتی	سەركوت	
و	توندوتیژیش	بە	دژی	ئەم	نەتەوەیە،	گۆڕانی	زۆری	بە	سەردا	هاتووە	و	بە	راشكاوانە	و	
بە	ئازادانە	خۆپیشاندان	و	كۆبوونەوەی	هەزاران	كەسی	بە	ئااڵ	و	دروشمی	دژی	دەوڵەت	لە	
كوردستانی	توركیە	بەڕێوە	دەچێ.	هەر	لەم	پێوەندییەدا	زۆر	رێوڕەسم	و	كۆنفرانسی	تایبەت	بە	
كێشەكانی	كورد	لە	هەر	چوار	پارچەی	كوردستان	لە	توركیە	و	لە	كوردستانی	توركیە	بەڕێوە	

دەچن،	كە	هەمووی	ئەمانە	ئاماژەن	بۆ	هاتنە	ئارای	دۆخێكی	نوێی	سیاسی.
بە	 دامودەزگا	حكوومەتییەكان	سەبارەت	 و	 دەوڵەتداران	 روانینی	 ئاستی	كۆمەاڵیەتیشدا	 لە	
كوردەكان،	ئاڵوگۆڕی	زۆری	بە	سەردا	هاتووە	و	هەرچەند	دەستبەسەركردن	و	گوێ	پێنەدان	
و	سووكایەتی	پێكردن	هێشتا	بەردەوامە،	بەاڵم	لە	باری	رێژەییەوە	زۆر	كەم	بۆتەوە.	ئەمەش	
كوردەوە	 پرسی	 و	 كورد	 نیسبەت	 بە	 توركیەی	 كۆمەڵگای	 روانینی	 كە	 ئەوەیە	 نیشانەی	
گۆڕاوە.	لە	نیشانەكانی	ئەو	گۆڕانەش	الوازبوون	و	سستبوونی	حیزبە	توندرەوە	توركەكانە	كە	
تا	دێ	ژمارەی	دەنگدەرانیان	كەمتر	دەبێتەوە.	ئەم	بابەتە	نیشان	دەری	ئەوەیە	كە	چیدیكە	

سیاسەتی	سووكایەتی	كردن	بە	كورد،	گوێگری	بۆ	نامێنێ	و	دەنگی	پێ	نادرێت.
گۆڕانێكی	گرینگی	دیكەی	سیاسی	كە	پێویستە	ئاماژەی	پێ	بدرێ،	ئەوەیە	كە	بەشداریی	
حیزب	و	الیەن	و	كەسایەتییە	سیاسییەكانی	كوردستانی	توركیە	لە	هەڵبژاردنەكانی	توركیەدا،	
ئاڵوگۆڕێكی	بەرچاوی	بە	خۆیەوە	بینیوە	و	ئەگەر	تا	پێشتر	رێگای	بەشداری	زۆر	بەرتەسك	
بوو	و	هێزی	كوردیش	پەرتەوازە	ببوو،	بەاڵم	لەم	هەڵبژاردنە	پارلمانییەی	دواییدا	زۆربەی	حیزب	
و	الیەنە	سیاسییەكانی	كوردستانی	توركیە	پێكەوە	لیستی	هاوبەشیان	دا	ئەمەش	وای	كرد	كە	

ژمارەی	كورسییەكانی	حیزبە	كوردییەكان	لە	پەرلەماندا	زۆرتر	بێ.
سەرەڕای	بەرزبوونەوەی	رێژەی	كورسیەكانی	كورد	لە	پەرلەماندا،	بەاڵم	ئەو	رێژەیە	بە	بەراورد	
زۆر	 بەڵكوو	 نییە	 دڵخواز	 نەك	 توركیە،	 كوردستانی	 لە	 كورد	 دانیشتوانی	 رێژەی	 لەگەڵ	
كەمیشە.	ژمارەی	دەنگەكانی	حیزبی	داد	و	گەشە	لە	كوردستانی	توركیە	زۆر	زیاتر	بوو	
لە	دەنگەكانی	بەرەی	)رەنج	و	دیمۆكراسی(،	كە	بەرەی	هاوبەشی	هێزە	كوردییەكان	بوو.	بە	
شێوەیەك	كە	بەرەی	)رەنج	و	دیمۆكراسی(	نزیك	بە	33	كورسی	پەرلەمانی	بەدەست	هێنا،	بەاڵم	
لە	بەرامبەردا	حیزبی	داد	و	گەشەپێدان	توانی	نزیك	بە	70	كورسی	پەرلەمان	بەدەست	بێنێ	.	
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كە	ئەمەش	یەكێك	لە	خاڵە	هەرە	الوازەكانی	تێكۆشان	و	چاالكی	كوردەكانە،	لەو	پارچەیەدا.	
دیارە	بەشێكی	ئەمە	دەگەڕێتەوە	بۆ	توانا	و	دەسەاڵتی	پڕوپاگەندەی	حیزبی	دەسەاڵتدار	و	
الوازیی	سیستمی	هەڵبژاردن)كە	رێژەی	النیكەمی	10%	بۆ	حیزبە	سیاسییەكانی	بەشدار	لە	
حیزبە	 و	گرفتەكانی	 هەڵە	 بۆ	 دەگەڕێتەوە	 بەشێكیشی	 بێكومان	 بەاڵم	 دادەنێ	(،	 پەرلەمان	

كوردستانییەكان	لە	رابردوو	و	ئێستادا.
خاڵێكی	الوازی	دیكەی	بزوتنەوەی	كورد	لە	كوردستانی	توركیە،	وێڕای	یەكگرتوو	نەبوونی	
هێزە	كوردییەكانی	دەرەوەی	سیستمی	رێپێدراو	لە	توركیە	،	ئامادەیی	تێڕوانینی	لەقاڵبدراو	
و	ئیدئۆلۆژیكی	چەپی	نەریتییە.	ئەم	تێڕوانینە	بە	سەرنجدان	لە	زەینییەتی	تایبەتی	خۆی،	
لە	زۆر	حاڵەتدا	ناتوانێ		راستی	رووداوەكانی	ئەو	بەشەی	كوردستان	و	تەنانەت	پارچەكانی	
تێڕوانینە	 ئەم	 هەر	 هەڵسەنگێنێ	.	 و	 ببینێ		 پێش	 دەچنە	 و	 هەن	 كە	 جۆرەی	 بەو	 دیكەش،	
بزوتنەوەیە،	بووەتە	 تێڕوانینی	بەشێكی	بەرچاو	و	خاوەن	كاریگەریی	ئەو	 ئیدئۆلۆژیكە،	كە	
هۆی	ئەوەی	كە	لە	رەوتی	نوێی	گۆڕانخوازی	و	گۆڕانخوازییەكانی	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	
بدات.	 نیشان	 پێچەوانە	و	هەڵە	لە	خۆی	 بە	پشتیوانیی	رۆژاوا	دەكرێن،	هەڵوێستی	 دا	كە	
كە	دواجار	جگە	لە	جێ		هێشتنی	كاریگەریی	نەرێنی	لەسەر	بزوتنەوەی	كورد،	دەبێتە	هۆی	

دابەشكردنی	ئەو	بزوتنەوەش	بە	سەر	دوو	بەرەدا.
رەوتی	 لە	 بەشداریی	 ئاشتی،	سەقامگیری	و	 بە	 هەنووكەیی	 پێویستیی	 توركیە	 كوردستانی	
بە	 ئوسلۆ،	 لە	 دیالۆگ	 دەستپێكردنی	 بوێرانەی	 هەنگاوی	 هیوادارین	 هەیە.	 سیاسیدا	
چارەسەری	ئاشتیانەی	كێشەی	كورد	بگاتە	ئەنجام.	چارەسەرێك	كە	دڵخوازی	نەتەوەی	كوردە	

لەو	پارچەیەدا.

4-2	كوردستانی	سووریە
دەوڵەتی	بەعسی	دەسەاڵتدار	لە	سووریە	سااڵنێكی	دوور	و	درێژە	كە	بە	شێوەی	نیزامی	و	
دیكتاتۆری،	واڵتی	پاوان	كردووە	و	هەموو	ئازادی	و	دادپەروەرییەكی	پێشێل	كردووە	و	بە	

كوشتار	و	سەركوت	و	چەوساندنەوەی	توندوتیژ،	دەسەاڵتەكەی	راگرتووە.
جوغرافیای	سووریە	و	سنووری	لەگەڵ	دەریای	ناوەڕاست	و	هاوسنووری	لەگەڵ	لوبنان	و	
بەتایبەت	ئیسراییل	و	عێراق	و	ئۆردۆن	و	توركیە،	جیگەیەكی	تایبەتی	بەو	واڵتە	داوە،	كە	
لە	پێناوی	پاراستنی	ئاسایش	و	ئارامی	لە	ناوچەكەدا	رەفتاری	سەركوتكارانەی	لە	نێوخۆدا	
لە	بەرچاو	نەگیرێت،	بەڵكو	تەنیا	لە	باری	رەفتار	و	كرداری	دەرەكییەوە	بخرێتە	ژێر	گوشار.	
هەروەك	ئەوەی	كە	لە	پێوەندی	لەگەڵ	پەروەندەی	تێرۆری	رەفیق	حەریریدا	ناچاریان	كرد	كە	

هێزەكانی	لە	لوبنان،	بكێشێتەوە.	
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لە	دوای	رووداوەكانی	ناسراو	بە	بەهاری	عەرەبی،	سووریە	و	دەسەاڵتی	بەعسی	حاكم	وای	
دەزانی	كە	ئەو	واڵتە	بەدوور	دەبێ		لەو	رووداوانە،	بەاڵم	زۆری	نەخایاند	كە	شۆڕش	و	ناڕەزایی	
دەربڕین	و	سەرهەڵدانەكان	كێشرانە	نێو	واڵتی	سووریەش	و	لە	دەرعاوە	دەستی	پێكرد	و	زۆر	
بەعس،	 دەسەاڵتی	سەركوتكەری	 ئەمڕۆ،	 تاكوو	 رۆژەوە	 لەو	 تەنییەوە.	 هەموو	واڵتی	 خێرا	
بە	پشتیوانیی	سیاسیی	چین	و	رووسیە	و	بە	پشتیوانیی	سیاسی،	مادی،	نیزامی،	چەك	و	
بە	هەموو	شێوەیەك	 ئێران،	 ئەمنیەتی	و	هێزی	سەربازیی	كۆماری	ئیسالمیی	 تەقەمەنی،	
كوشتار	و	توندوتیژی	و	تۆپباران	بە	دژی	ماڵ	و	مڵكی	خەڵكی	ئاسایی	و	مەدەنی	بەڕێوە	
دەبات	و	بە	هەموو	رێگەیەكی	دژەمرۆیی	هەوڵ	دەدات	دەسەاڵتەكەی	بپارێزێت	و	درێژە	بە	

حكوومەتی	خوێن	و	ترس	و	سەركوت	بدات.
تەنیا	هاوپەیمان	و	دۆستی	عەرەبی	كۆماری	ئیسالمیی	 دەسەاڵتی	بەعسی	سووریە،	وەك	
ئێران،	بەتایبەت	لە	بواری	گەیاندنی	چەك	و	تەقەمەنی	و	یارمەتییەكانی،	بۆ	حیزبوڵاڵی	
لوبنان	و	گرووپە	توندڕەوەكان	لە	فەلەستین،	رۆڵ	و	دەورێكی	گرینگی	بۆ	رێژیمی	ویالیەتی	
فەقیهی	هەیە.	بۆیە	رووخانی	رێژیمی	بەشارئەسەد،	جیگە	و	پێگەی	كۆماری	ئیسالمی	لە	
ناوچەكەدا	زۆر	الواز	دەكات	و	پشتیوانییەكانی	لە	حیزبوڵاڵ	و	باقی	گرووپەكانی	الیەنگری	

لەو	ناوچەیەدا،	زۆر	كز	دەبێتەوە.	
دەسەاڵتی	بەعس	لە	سووریە،	بە	هەموو	شێوەیەك	سیاسەتی	سەركوت	و	پێشێلكردنی	مافی	
مرۆڤ	بەڕێوە	دەبات.	تەنانەت	لە	سووریەدا	تا	ئێستاش	ژمارەیەكی	چەندسەدهەزار	كەسی	لە	

كوردەكان	ناسنامەیان	پێ	نەدراوە	و	لە	هەموو	مافێكی	مرۆیی	بێبەش	كراون.
خەبات	و	تێكۆشانی	حیزب	و	الیەنە	سیاسییەكان	لە	كوردستانی	سووریە،	بە	درێژایی	چەندین	
لە	 بەشە	 ئەو	 جوغرافیایی	 باری	 لەبەرچاوگرتنی	 بە	 و	 بووە	 بەردەوام	 هەر	 رابردوو	 ساڵی	
كوردستان،	تایبەتمەندیی	خۆی	هەبووە.	ئەمە	وای	كردووە	كە	ویست	و	داخوازییەكانی	ئەو	
حیزبانە	زۆرتر	لە	وەدەست	خستنی	مافە	مەدەنی	و	فەرهەنگییەكاندا	خۆ	بنوێنن	و	باس	لە	

هەرێمێكی	خودموختار	بۆ	كوردستانی	سووریە،	كەمتر	بكرێت.
لەم	سەرهەڵدان	و	راپەڕێنە	جەماوەرییانەی	كە	لە	سووریە	لە	ساڵی	رابردوودا	هاتوونەتە	ئاراوە،	
رۆیشتوون.	 رووداوەكان	 بەرەو	 وردبینییەوە	 بە	 و	 هەستیاری	 بە	 كوردییەكان	 الیەنە	 و	 حیزب	
لەم	دواییانەدا	زۆربەی	هەرە	زۆری	حیزبە	كوردییەكان	هاوپەیمانییەكیان	پێك	هێناوە	بەناوی	
)ئەنجوومەنی	نیشتمانیی	كورد	لە	سووریە(	و	هەوڵیان	داوە	كە	بە	شێوەیەكی	یەكگرتوو	لە	
رووداوەكاندا	كاریگەرییان	هەبێ.	بەداخەوە	پارتی	یەكیەتیی	دێموكراتیك	كە	باڵی	پ.ك.ك	لە	
سووریەیە،	نەك	لەو	ئەنجوومەنەدا	بەشداریی	نەكردووە،	بەڵكوو	سیاسەتی	دژایەتیشی	وە	پێش	

گرتووە،	كە	ئەمە	زەربە	لە	رۆڵی	كورد	لە	گۆڕانكارییەكاندا	دەدات.
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هەرچەند	دیار	نیە	دوای	ئاڵوگۆڕی	دەسەاڵت	لە	سووریە،	چ	دەسكەوتێك	بۆ	كورد	لەو	واڵتە	
بە	دی	دێت،	بەاڵم	بێ		گومان	وەدەستهێنانی	هەر	رادەیەك	لە	ماف	و	ئازادییەكان،	بەشێكی	
زۆری	پەیوەستە	بە	توانا	و	یەكگرتوویی	حیزب	و	الیەنە	سیاسییەكانی	كورد	لە	سووریە	و	
رادەی	وشیاری	ئەوان	لە	بوونی	بەرنامەیەكی	واقیعبینانە	و	سیاسەتێكی	دروست،	لە	پێوەندی	
لە	 گۆڕانێك	 هەرجۆرە	 ئەگەری	 لە	 كە	 نییە	 لەوەدا	 گومان	 بەاڵم	 ئاڵوگۆڕەكان.	 لەگەڵ	
دەسەاڵتی	سووریەدا،	تازە	سیاسەتی	سەركوت	و	پێشێلكاری	بۆ	دواوە	ناگەڕێتەوە	و	كورد	لە	

سووریەی	داهاتوودا	دۆخەكەی	زۆر	باشتر	لە	رابردوو،	دەبێت.

4-3-	كوردستانی	عێراق
بە	دوای	رووخانی	حكوومەتی	سەدام	حسێن	و	دامەزراندنەوەی	حكوومەتی	عێراق،	گۆڕانكاریی	
زۆر	لە	ئاستی	سیاسەت	و	دۆخی	سیاسی	و	ئابووری	و	پێوەندییە	ناوچەییەكانی	عێراقدا	بە	

دی	هاتووە.
چەند	ساڵی	سەرەتای	دامەزرانەوەی	حكوومەتی	عێراق،	كاری	گرینگ	و	سەرەكی	دابینكردنی	
ئاسایش	بوو،	كە	بە	بۆنەی	هێزە	توندڕەو	و	تیرۆریستەكانەوە،	بە	كردەوەی	خۆكوژی	و	هێرشە	
نیزامییە	بەرفراوانەكانیان،	زۆربەی	عێراقیان	شڵەژاندبوو	و	ئەو	رەوتە	خەریك	بوو	بەرەو	شەڕی	

ئایینزایی	لە	نێوان	شیعە	و	سوننەدا،	ملی	دەنا.
بەدوای	كەمتربوونەوەی	ئەو	كردەوە	تیرۆریستیانە	و	وردە	وردە	ئارام	بوونەوەی	واڵت،	ئاستی	
گەشەكردنی	سیاسی	و	ئابووریش	بەرز	بووەوە	و	هەڵبژاردنە	پارلمانییەكان	و	وەگەڕكەوتنی	
كۆمپانیا	بازرگانی	و	دارایی	و	نەوتییەكان	لە	عێراقدا،	دۆخێكی	نوێیان	هێنایە	ئاراوە.	لە	
سەرەتاوە	و	دوای	رووخانی	رێژیمی	بەعس،	بەهۆی	ئەو	ئاڵۆزی	و	تەقینەوانەی	كە	لە	عێراقدا	
رووخانی	 كە	 ببووەوە	 چڕ	 ئەوە	 لەسەر	 راگەیەنەكان	 و	 الیەن	 قسەی	 زۆربەی	 دەدا،	 روویان	
حكوومەت،	هیوای	وەدیهاتنی	دێموكراسیی	بەهێز	نەكردووە	و	بیانوو	كەوتبووە	دەست	ئەوانەی	
لە	 دێموكراسی	 ئەزموونی	 شكستی	 بۆ	 پڕوپاگەندە	 تا	 دێموكراسین،	 و	 ئازادی	 دژبەری	
ناوچەكەدا	بكەن	و	بەناوی	دڵسۆزی	بۆ	ئاسایش	و	ئارامی،	دژ	بە	دێموكراسی	و	لە	قازانجی	
دیكتاتۆری	و	پاوانخوازیدا	بجوڵێنەوە،	كە	بە	داخەوە	ئەم	رەوتە	لە	پڕوپاگەندە	تا	ئێستاش	هەر	

بەردەوامە.
بەاڵم	ئەزموونی	ئەم	چەند	ساڵەی	دوایی	عێراق	ئەوە	نیشان	دەدا،	كە	هەرچەندە	ئەم	واڵتە	
وەكوو	هەموو	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاست	ئەزموونی	دەیان	ساڵەی	دیكتاتۆری	و	سەرەڕۆیی	هەیە	
و	بەشە	جیاجیاكانی	ئەم	كۆمەڵگایە	جۆرێك	لە	دڕدۆنگی	و	بڕوا	بەیەكنەبوون	و	تەنانەت	
كێشەی	مێژوویی	و	رابردووی	خوێناوییان	لەگەڵ	یەكدا	هەیە،	كە	دەبنە	كۆسپی	گەورە	لە	
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بەردەم	دامەزرانی	سیستمێكی	دێموكراتیكدا،	بەاڵم	نابێ		ئەوەمان	لەبیر	بچێت	كە	هەنگاوی	
دەسەاڵتی	 لەگۆڕنانی	 هەنگاوەش	 ئەو	 هەڵێناوە،	 دیمۆكراسی	 چەسپاندنی	 بۆ	 یەكەمیشیان	
دیمۆكراسی	 چەسپاندنی	 دیكتاتۆر،	 دەسەاڵتی	 لەگۆڕنانی	 بێ		 بە	 چونكە	 دیكتاتۆریەتە،	
واڵتانەدا	 لەم	 	) دیمۆكراسی	 كردنی	 جێگیر	 رەوتی	 واتە	 	( رەوتە	 ئەم	 بە	گشتی	 مەحاڵە.	
تێچووی	مرۆیی	و	ئابووری	و	سیاسیی	زۆری	دەبێ.	بەاڵم	لەگەڵ	ئەوەشدا	هێزە	دێموكراتەكان	
دەبێ	زیاد	لە	هەر	كاتێكی	تر	پشتیوانی	لە	رەوتی	بەشداریی	خەڵك	لە	دیاریكردنی	چارەنووس	
و	دەسەاڵتی	سیاسیدا	بكەن،	چوونكە	ئەم	رەوتە،	ئازادی	و	پاراستنی	كەرامەتی	مرۆیی	بە	

دواوە	دەبێ	دواجار	ئاسۆی	سەركەوتنی	روونترە.
لە	دوای	هەڵبژاردنە	پارلمانییەكەی	2010	لە	عێراقدا،	ملمالنێ	و	هاوپێوەندی	و	ركەبەرییەكان	
جۆرێكی	دیكە	لە	دۆخی	سیاسییان	پێك	هێنا	و	لەو	نێوەدا	دەوری	سەركردایەتیی	كورد	لە	
پێك	گەیاندنی	الیەنەكان	بەرچاو	بوو	و	لە	كۆتاییدا	رێككەوتنامەی	هەولێری	لێ	كەوتەوە،	
كە	بوو	بە	هۆی	پێكهێنانی	حكوومەت.	سەرەڕای	هەبوونی	هاوپەیمانی	و	رێكەوتن	لە	نێوان	
الیەنەكاندا،	بەاڵم	لەبەر	دوو	فاكتەری	گرنگ	ئەو	هاوپەیمانێتی	و	رێكەوتنانە،	نەیانتوانیوە	

دۆخی	سیاسی	عێراق	جێگیر	بكەن.	ئەو	دوو	فاكتەرە	بریتین	لە:
یەكەم،	دەستێوەردانی	دەرەكی	و	بەتایبەت	دەستێوەردانی	كۆماری	ئیسالمی،	كە	بەردەوام	هەوڵ	

دەدا	دەسەاڵتێك	لە	عێراقدا	بێتە	سەركار،	كە	گوێ		لە	مستی	خۆی	بێ	.
دووهەم،	رۆیشتنە	دەرەوەی	هێزەكانی	ئامریكا	لە	كۆتایی	ساڵی	2011	لە	عێراق	و	بەدی	

هاتنی	بۆشایی	هێز.	كە	هەر	هێزێك	هەوڵدەدا	خۆی	ئەو	بۆشاییە	پڕ	بكاتەوە.
بەرژەوەندی	و	 بە	 لە	عێراق،	كۆتایی	 ئەمریكا	 هێزە	سەربازییەكانی	 دەرەوەی	 بە	رۆیشتنە	 	
ئامادەبوونە	دیپلۆماتیكیەكانی	ئەو	واڵتە	نەهاتووە،	بەاڵم	زۆرتر	هەوڵی	داوە	كە	چارەسەری	
كێشەكان	بە	هێزە	ناوچەییەكان	بسپێرێ	و	دواجار	دەوری	هێزە	ناوخۆییەكان	لە	رووداوەكاندا	
بەرجەستەتر	بێ.	ئەمە	ئەگەرچی	لە	الیەكەوە	بە	قازانجی	هێزە	ناوچەییەكان	و	هێزە	عێراقییەكانە	
كە	خۆیان	بە	خاوەنی	كێشەكان	بزانن	و	ئەزموونی	چارەسەركردنی	كێشەكان	بەدەست	بێنن،	
بەاڵم	لە	الیەكی	دیكەشەوە	ركەبەرایەتیی	ناوچەیی	زیاتر	كردووە	و	كێشە	ناوچەییەكان	قووڵتر	
بوونەتەوە.	بە	شێوەیەكی	گشتی	بەهۆی	دەستێوەردانە	دەرەكییەكان	و	بەدی	هاتنی	بۆشایی	
هێز،	لە	ئێستادا	دوو	بەرە	لە	گۆڕەپانی	سیاسی	عێراقدا	بەدی	هاتوون:	بەرەی	ئێران	و	سوریە	
هێزە	 و	 توركیە	 و	 قەتەر	 و	 بەرەی	عەرەبستان	 و	 لە	الیەك	 و	حیزبوڵاڵ	و	شیعەكانی	عێراق	

هاوپەیمانەكانیان	لە	عێراق	و	شوێنەكانی	دیكە،	لە	الیەكی	دیكەوە.
لە	ژێر	كاریگەریی	وەها	دۆخێكی	سیاسیدا،	ئەزموونی	كوردستانی	عێراق	هەم	بەرەوڕووی	
عێراقدا،	 كوردستانی	 لە	 لەسەرە.	 گوشاریشی	 و	 مەترسی	 هەم	 و	 بۆتەوە	 نوێ	 دەرەتانی	
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حكوومەتی	هەرێم،	بە	چەندین	هەڵبژاردن	و	بەتایبەت	هەڵبژاردنی	پارلمانی	و	سەرۆكایەتیی	
هەرێم،	هاوشان	لەگەڵ	رەوایی	خەباتی	مێژوویی،		سەقامگیری	و	رەوایی	دێموكراتیكی	بۆ	

سیستمە	سیاسیەكەشی	بەدی	هێناوە.
حكوومەتێكی	 بۆ	 گوازراوەتەوە	 دانپێدانانەوە،	 بێ	 دووفاكتۆی	 حاڵەتی	 لە	 حكوومەتە	 ئەم	
فەرمیی	خاوەن	پێگەی	یاسایی	لە	یاسای	بنەڕەتیی	عێراقدا	و	لە	چەندین	بواری	ئابووری،	
سیاسی	و	دیپلۆماتیكەوە	گەشەی	كردووە	و	لە	هێندێك	بواریشدا	الوازی	و	كەموكورتیی	هەیە	

و	هێندێك	مەترسیی	لەسەرە.	
	

4-3-1	بواری	ئابووری
بە	 كە	 كوردستان	 هەرێمی	 بەغدا،	حكوومەتی	 لە	 بەعس	 رووخانی	حكوومەتی	 پێش	 هەتا	
شێوەیەكی	دووفاكتۆ،	بە	سەر	بەشێك	لە	خاكی	كوردستانی	عێراقدا	حوكمرانیی	دەكرد،	لە	بەر	
چەند	هۆكارێكی	وەك:	كەم	ئەزموونی		لە	شێوەی	هاوكاری	هێزەكان	و	چۆنیەتی	بەڕێوەبردنی	
واڵت،	گەمارۆی	ئابووریی	لەسەر	عێراق،	گەمارۆی	حكوومەتی	بەغداد	لەسەر	كوردستان	و	
نەبوونی	سەرچاوەی	دارایی	پێویست،	دۆخێكی	ئابووریی	نالەباری	هەبوو	و	زۆربەی	خەڵكی	
كوردستانی	عێراق	لە	حاڵەتی	هەژاری	و	بێكاری	و	بێداهاتیدا	دەژیان	و	گەورەترین	بژێوی	
ژیانیان	یارمەتییە	مرۆییەكان	و	پرۆژەی	نەوت	بەرانبەر	بە	خۆراك	بووە.	بەاڵم	دوای	رووخانی	
بەعس،	چەندین	فاكتەری	گرینگ	هاتنە	ئاراوە	كە	ژیان	و	گوزەرانی	خەڵكیان	باشتر	كردوو	
و	دۆخی	ئابووریشیان	بە	شێوەیەكی	بەرچاو	بوژاندەوە.	لەو	فاكتەرە	گرینگانە	دەتوانین	ئاماژە	

بەمانە	بكەین:
یەكەم:	هاتنی	هێزە	رۆژئاواییەكان	بۆ	عێراق،	كە	لەگەڵ	خۆیدا	هاتنی	كۆمپانیا	بازرگانی	و	
دارایی	و	پیشەییەكانیشی	لێ	كەوتەوە	و	دواجار	درگای	جیهان	بە	ڕووی	ئابووریی	عێراقدا	

كرایەوە.
دووهەم:	دۆزینەوەی	سەرچاوە	گرینگەكانی	وزە	لە	كوردستانی	عێراقدا	و	راكێشانی	سەرنجی	

كۆمپانیا	گەورەكان	بۆ	الی	ئەم	هەرێمە.
نائارامەكانی	عێراق،	 سێهەم:	سەقامگیری	و	ئاسایشی	هەرێمی	كوردستان	لە	چاو	ناوچە	
بیانییەكان	 پێك	هێنا،	كە	كۆمپانیا	عێراقی	و	 دەرەتانێكی	گەورەی	بۆ	هەرێمی	كوردستان	

وەكوو	بنكەی	سەرەكی	چاو	لە	هەرێمی	كوردستان	بكەن	و	روو	لەم	ناوچەیە	بكەن.
چوارەم:	پێویستی	عێراق	بە	ناردنە	دەرەوەی		نەوت	لە	رێگایەكی	دیكە	جگە	لە	رێگای	كەنداو	
و	پێویستیی	ئورووپا	بۆ	وەدەست	خستنی	وزە	لە	رێگەیەك	جگە	لە	رێگای	رووسیە	و	كەنداوەوە	
و	پێویستیی	توركیەش	بە	وزە	و	نەوت	و	گاز،	هەموو	ئەمانە	هەرێمی	كوردستانیان	كرد	بە	
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ناوچەیەكی	ستراتژیكی	گواستنەوەی	وزە.
عێراق	 كوردستانی	 ئابووریی	 پێدرا،	 ئاماژەیان	 فاكتەرانەی	 ئەو	 كاریگەریی	 بەپێی	 بۆیە	
بەتایبەت	لە	6	ساڵی	رابردوودا	گەشەیەكی	بەرچاوی	بە	خۆوە	بینیوە	و	كار	و	بازرگانی	و	

پیشەسازیی	نەوت	و	گاز،	پەرەیان	ئەستاندووە.
خاڵێكی	الوازی	ئەم	ئەزموونە	و	ئەم	رووداوانە،	ئەوەیە	كە	وەكوو	زۆربەی	ناوچەكانی	جیهانی	
دیاردە	 لە	 كۆمەڵێك	 ئابووری،	 خێرای	 گەشەی	 و	 سامان	 و	 سەروەت	 زیادبوونی	 سێهەم،	
دزێوە	ئابوورییەكانیشی	لەگەڵ	خۆیدا	هێناوە.	دیاردەگەلێكی	وەكوو:	گەندەڵی،	قووڵتربوونی	
كەلێنی	چینایەتی،	پاوانكردنی	بوارەكانی	تایبەت	بە	بازرگانی	و	پشتگوێ	خستنی	پیشە	
و	بەرهەمهێنانە	ناوخۆییەكان	كە	ئەم	دیاردانە	بوونەتە	هۆی	سەرهەڵدانی	ناڕەزایی	و	شیاوی	
ئاماژە	پێكردنە	كە	راپۆرتەكانی	پارلەمان	و	حكوومەت	و	سەرۆكایەتیی	هەرێمیش	ئاماژە	بەو	

كەموكورتیانە	دەدەن.

4-3-2	دۆخی	سیاسی
هەل	و	مەرجی	سیاسی	لە	هەرێمی	كوردستان	لەم	چەند	ساڵەدا	هەم	لە	بواری	نێوخۆییەوە	و	

هەم	لە	بواری	دەرەوەی	،	گۆڕانكاریی	زۆری	بە	خۆوە	بینیوە.
لە	ئاستی	نێوخۆی	هەرێمدا،	بە	جیابوونەوەی	بزووتنەوەی	گۆڕان	لە	یەكیەتیی	نیشتمانی	و	
بەشداریی	جیاوازیان	لە	هەڵبژاردنی	پارلمانی	كوردستان	لە	2009دا،	بە	شێوەیەكی	كردەیی	و	

بە	ئەزموونێكی	نوێوە،	باسی	ئۆپۆزییسیۆن	لە	هەرێمی	كوردستان	هاتووەتە	ئاراوە.
پێشتر،	ئەو	هێزانەی	كە	دەیانویست	سیمای	ئۆپۆزیسیۆن	بە	خۆوە	بگرن،	الواز	بوون	و	زۆرجار	
خۆیان	بەشدارییان	لە	دەسەاڵت	و	حوكمڕانیدا	دەكرد،	بەاڵم		ئەمجارە،	حیزبی	ئۆپۆزیسیۆن	
وەكوو	بەرهەڵستكار	لە	پارلماندا	مایەوە	و	بەشداریی	لە	حكوومەتدا	نەكرد	و	ئەمە	بوو	بە	

سەرەتایەك	بۆ	ئەزموونێكی	نوێ	لەسیستمی	سیاسی	كوردستاندا.
نوێ		بوونی	ئەم	ئەزموونە،	هەم	خاڵی	بەهێز	و	هەم	خاڵی	الوازیشی	تێدا	بە	دی	دەكرێت	و	
پێویستە	كە	حیزب	و	الیەنە	سیاسییەكان	لە	كوردستانی	عێراق،	پارلمانی	كوردستان	بكەن	بە	
سەرچاوەی	سەرەكیی	دەسەاڵتی	یاسادانان	و	چاوەدێری	و	دواجار	بە	ئەزموون	وەرگرتن	لە	

هەڵەكان	رۆژ	بە	رۆژ	زیاتر	واڵتەكەیان	بەرەو	پێش	بەرن.
بە	هۆی	 لە	كوردستاندا	بكەین	كە	 بە	وەزعی	كۆمەڵگای	مەدەنی	 ئاماژە	 پێویستە	 لێرەدا	
گۆڕانكارییەكانەوە،	ژمارەی	رێكخراوە	ناحوكمیەكان	لە	زیادبووندایە.	هەروەها	ئامادەبوونی	
هێندێك	رێكخراوی	ناحوكمیی	بیانی،	رۆڵی	بەرچاوی	لە	گەشەپێدان	و	چاالكیی	رێكخراوە	

ناوخۆییەكاندا	هەبووە.
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پێوەندی	و	جێگەوپێگەی	سیاسیی	كورد	لە	بەغدادا،	هێشتا	ئاڵۆزی	و	گێرەو	كێشەی	لەگەڵە	
هەروا	 بەغدا،	 لە	 فیدراڵی	 دەسەالتی	 لەگەڵ	 هەرێم	 حكوومەتی	 كێشەكانی	 لە	 هێندێك	 و	
بەردەوامن	و	ماونەتەوە.	بەچارەسەرنەكراوی	مانەوەی	ئەو	كێشانە،)وەكوو	كێشەی	بوودجەی	
هەرێمەكان(	 فیدرااڵ		و	 حكوومەتی	 دەسەاڵتەكانی	 نەوتییەكان،	 گرێبەستە	 پێشمەرگە،	
دۆخەكەی	ئاڵۆزتر	كردووە،	بۆیە	ناوە	بە	ناوە	بە	سەرهەڵدانەوەی	ئەو	باس	و	بابەتانە،	كێشە	و	

تەنگژەی	سیاسیی،	هەموو	ئەزموونی	حكوومەتی	عێراق	دەگرێتەوە.
و	 دەستوور	 بەندەكانی	 جێبەجێنەكردنی	 عێراقدا،	 لە	 كورد	 دیكەی	 بنەڕەتیی	 گرفتێكی	
مەرجی	 و	 هەل	 كردنەوەی	 ئاسایی	 بە	 تایبەتە	 كە	 دەستوورە،	 140ی	 ماددەی	 بەتایبەت	
جێناكۆكانە،	 ناوچە	 لەم	 ناوچە	 كە	گرنگترین	 بەغدا	 و	 هەرێم	 نێوان	 جێناكۆكەكانی	 ناوچە	
كەركووكە.	لێرەدا	دەبێ		ئەوە	بلێین	كە	جێبەجێ		نەكردنی	ئەم	بەندانەی	دەستوور	و	بە	تایبەتی	
ماددەی	140،	دەگەڕێتەوە	بۆ	چەندین	هۆكار،	لەوانە:	یەكنەگرتوویی	پێویست	لە	نێوان	هێزە	
كوردستانیەكان،	دەست	تێوەردانی	واڵتە	هەرێمییەكان	و	كەمكاری	حكومەتی	نوێی	عێراق.

4-3-3	پێوەندی	و	دیپلۆماسیی	حكوومەتی	هەرێمی	كوردستان
ئاستی	پێوەندییە	سیاسییەكانی	حكوومەتی	هەرێمی	كوردستان	لەم	سااڵنەی	دواییدا	لەگەڵ	
دنیای	دەرەوە	و	واڵتانی	دەوروبەر،		ئاڵوگۆڕی	زۆری	بەسەردا	هاتووە	و	بەرەو	حكومەتێكی	

نیمچە	سەربەخۆی	دووفاكتۆ	هەنگاو	دەنێت.
كاربەدەستە	 بەگشتی	 و	 حكوومەت	 سەرۆكی	 و	 هەرێم	 سەرۆكی	 سەردانەكانی	 و	 سەفەر	
حكومییەكان	بۆ	دەرەوەی	واڵت	و	وەرگیرانیان	لە	بەرزترین	ئاستەكاندا،	نیشانەی	گەشەكردنی	
پێگەی	سیاسیی	حكومەتی	هەرێمی	كوردستانە.	لەم	نێوەدا		سەردانەكانی	سەرۆكی	هەرێم	
بۆ	ئامریكا	و	چەندین	واڵتی	ئورووپایی	و	عەرەبی	و	پێشوازی	لێ	كردنی	لە	ئاستی	كەسی	
یەكەمی	ئەو	واڵتانە	و	بە	تایبەتی	پێداگرییەكانی	ئامریكا	لەسەر	پێوەندیی	نێوان	ئامریكا	و	

كوردستانی	عێراق،	پێگەی	ئەم	حكوومەتەیان	بەهێزتر	كردووە.
خاڵێكی	گرینگ	لە	پێوەندییەكانی	حكوومەتی	هەرێم	دا،	پێوەندیی	ئەم	هەرێمەیە	لەگەڵ	
وەكوو	مەترسییەك	 توركیە	 دەوڵەتی	 لە	سەرەتادا	 ئەو	واڵتەدا.	 توركیە	و	حكومەتی	 واڵتی	
بۆ	یەكپارچەیی	خاكی	واڵتەكەی	چاوی	لە	حكوومەتی	هەرێم	دەكرد،	بەاڵم	وردە	وردە	لە	
ژێر	كاریگەری	گۆڕانكارییە	ناوچەییەكان	و	دەركەوتنی	هەرێمی	كوردستان	وەك	واقیعێكی	
بەهێزی	سیاسی	و	ئابووری،	روانینی	دەوڵەتی	توركیە	سەبارەت	بە	هەرێمی	كوردستان	گۆڕا	و	
ئێستا	ئیدی	لە	باتی	ئەوەی	وەكوو	مەترسی	چاو	لە	هەرێمی	كوردستان	بكرێت،	وەكوو	هەل	و	
دەرفەتێك	چاوی	لێ	دەكرێ		كە	دەتوانێ		بۆ	بەرژەوەندییە	ئابوورییەكانی	توركیە	بەسوود	بێت.	
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ئەوە	تا	ئاستێك	چووەتە	پێشێ		كە	چاوەڕوانی	ئەوە	دەكرێ		توركیە	ببێتە	پردی	گواستنەوەی	
سەرچاوەكانی	وزە	لە	هەرێمی	كوردستان	و	عێراقەوە	بۆ	ئوروپا.	بۆیە	رۆژ	بە	رۆژ	ئاستی	
پێوەندی	دیپلۆماتیك	و	ئاڵ	و	گۆڕی	بازرگانی	و	رێژەی	كۆمپانیا	توركیەكان	لە	كوردستاندا،	
دەچێتە	سەرێ		و	ئەوەش	بەگشتی	سەقامگیری	و	باوەڕپێكراوییەكی	زیاتری	بەخشیوە	بەم	
هەرێمە.	سەردانی	ناوبەناو	و	بەردەوامی	كاربەدەستە	بااڵكانی	دەوڵەتی	توركیە	بۆ	هەرێمی	
كوردستان	هەر	لە	سەرۆك	وەزیرانەوە	بگرە	تا	وەزیر	و	كاربەدەستەكانی	تر،	ئاماژەیەكی	روونە	

بۆ	گۆڕانی	روانینی	دەوڵەتی	توركیە	سەبارەت	بە	هەرێمی	كوردستان.	
خاڵی	جێگای	كێشە	لەو	پێوەندییانەدا،	پرسی	كورد	لە	توركیە	و	ئامادەبوونی	پ	ك	ك	لە	
كوردستانی	عێراقە،	كە	وەكوو	كۆسپ	و	گرفت	لەو	پێوەندییەدا	ماوەتەوە.	هەرێمی	كوردستان	
لەو	پێوەندییەدا	كە	ئامادە	نیە	لە	ژێر	گوشارەكانی	دەوڵەتی	توركیە،	شەڕی	كورد	لەگەڵ	
كوردبكات،	سیاسەتێكی	ژیرانەی	وەپێش	گرتووە	و	پێویستە	حكوومەتی	هەرێمی	كوردستان	
بە	سەرنجدان	لە	جێگە	و	پێگە	سیاسیەی	كە	لە	ناوچە	و	جیهاندا	هەیەتی	هەوڵی	زیاتر	بۆ	
ئەوەی	 یارمەتیدەر	 هێزێكی	 وەك	 و	 بدات	 توركیە	 لە	 كورد	 پرسی	 ئاشتییانەی	 چارەسەریی	
لەدەستی	دێ		ئەنجامی	بدات،	بە	مەبەستی	چارەسەر	كردنی	ئەم	پرسە	و	گۆڕانی	هەل	و	
و	 مەدەنی	 پارلەمانی	و	 سیاسی	و	 خەباتی	 بۆ	 چەكدارییەوە	 خەباتی	 قۆتاخی	 لە	 مەرجەكە	

چارەسەری	گونجاو.

4-3-4	پێوەندیییەكانی	حكوومەتی	هەرێمی	كوردستان	و	ئێران
كۆماری	ئیسالمی	لە	پێوەندییەكانیدا	لەگەڵ	حكوومەتی	هەرێمی	كوردستاند،	زیاتر	هەوڵی	
داوە	كە	لەگەڵ	حیزبەكاندا	پێوەندی	دامەزرێنێ	،	تا	لەو	رێگایەوە	دەستی	ئاواڵەتر	بێت	بۆ	

دەستێوەردان	لە	هەرێمدا.
سەرسنوور،	 گوندەكانی	 ناوەكانی	 بە	 ناو	 تۆپبارانە	 بە	 ئاماژە	 دەتوانین	 دەستێوەردانانە	 لەو	
الیەنگری	لە	دژبەران	و	نەیارانی	كورد	لە	نێو	عێراق	و	هاندانی	هێندێك	لە	گرووپە	توندڕەو	
و	بناژۆخوازەكان	بۆ	تێكدانی	ئاسایشی	هەرێمی	كوردستان،	بكەین.	هەر	كاتێك	حكومەتی	
ئێران	ویستبێتی	گوشار	بخاتە	سەر	توركیە،	یان	ویستبێتی	حكومەتی	هەرێم	پشتیوانی	لە	
كوردەكانی	سووریە	نەكات	بۆ	بەشداری	كردن	لە	خۆپیشاندانەكانی	ئەو	واڵتە،	یان	ویستبێتی	
كە	كوردەكان	پشتیوانی	لە	رەوتێكی	سیاسی	دیاریكراو	لە	عێراقدا	)	كە	سەر	بە	خۆیەتی(	
بكەن،	ئەم	دەستێوەردان	و	گوشار	و	خراپەكاریانەی	توندتر	كردووەتەوە.	بەاڵم	سەرەڕای	هەموو	
ئەم	گوشار	و	دەستێوەردانانەش،	نابێت	ئەوەمان	لە	بیر	بچێت	كە	نەتەوەی	كورد	لە	كوردستانی	
ئێران	چاوەڕوانیی	زۆرتری	لەم	هەرێمە	و	دەسەالتەكەی	هەیە،	كە	هەر	وەكوو	چۆن	كوردەكانی	
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ئێران	دەسكەوتە	سیاسییەكانی	كوردستانی	عێراق	بە	دەسكەوتی	خۆیان	زانیوە	و	دەزانن	و	بە	
سەركەوتنەكانی	شادبوون	و	بە	گرفتەكانی	سەر	رێگای	نیگەران،	ئاواش	چاوەڕوانیی	ئەوەیان	
هەیە	كە	ئەم	حكوومەتە	وەكوو	دەسەاڵتێكی	نەتەوەیی	بە	سەرنجدان	لەو	جێگە	و	پێگەیەی	كە	
لە	ئاستی	ناوچەیی	و	نێونەتەوەییدا	هەیەتی،	پشتیوانی	لە	ویست	و	داواكارییەكانی	گەلی	
كورد	لە	ئێراندا	بكا	و	بە	هانایانەوە	بێت	و	هەوڵ	بۆ	بە	چارەسەرگەیشتنی	پرسی	كورد	لەو	

بەشەش،	بدا.	

4-4-	كوردستانی	ئێران
4-4-1-	دۆخی	ئابووری

پەهلەوی	و	 لە	ژێر	دەسەالتی	 ئابووری	 دواكەوتووی	 ناوچەیەكی	 وەكوو	 ئێران،	 كوردستانی	
كۆماری	ئیسالمیدا،	هەروا	بە	درێژایی	سااڵنی	رابردوو	لە	دواكەوتووییدا،	راگیراوە	رێژیمی	
حاكم	بە	سەر	واڵتدا،	لە	باتی	بەرنامەدانان	بۆ	گەشەسەندنی	ئابووری	و	بردنەسەرەوەی	ئاستی	
گوزەرانی	خەڵك،	نەك	بەرنامەی	بۆ	گەشەپێدان	نەبووە،	بەڵكوو	زۆرتر	و	بەردەوامتر	هەوڵی	
داوە	كە	لە	بواری	ئابووری	نێوخۆیی	و	بەرهەمی	پیشەیی	و	زیدەبایی	پێكهێنانی	ناوچەیی	
و	خۆجێیەوە،	كوردستان	بەرەو	خاڵی	ژێر	سفر	ببا	و	ئابووریی	كوردستان	بكا	بە	ئابوورییەكی	
ملكەچ	و	چاو	لەدەستی	رێژیم،	كە	هەركات	رێژیم	بە	پێویستی	زانی	و	بەزەیی	بە	خەڵكیدا	
هاتەوە،	پارەیەك	و	دەرگایەكی	نان	دەرهێنان	بۆ	خەڵك	بكاتەوە	و	هەر	كاتێكیش	لە	هەڵسووكەوتی	

خەڵك	نارازی	بوو،	دەرگاكانیان	لەسەر	دابخا	و	بەم	شێوەیە	ملكەچی	دەسەاڵت	بن.
لە	بەر	هەاڵواردن	و	جیاوازییە	لە	رادەبەدەرەكانی	كۆماری	ئیسالمی	سەبارەت	بە	كوردستان،	
رادەی	سەرمایەدانانی	سااڵنەی	دەوڵەتی	لە	ماوەی	زیاتر	لە	30	ساڵی	رابردوو	لە	ناوچە	
كوردنشینەكاندا،	نزیك	بە	سفر	لە	داهاتی	ناخالیسی	نێوخۆیی	ئەو	ناوچانە	بووە.	گرفتێكی	
ئامارەكانی	 زۆربەی	 	 واقیعییە.	 و	 درووست	 ژمارەی	 و	 ئامار	 نەبوونی	 بنەڕەتی،	 دیكەی	
كۆماری	ئیسالمی	لەسەر	كوردستان	ناڕاست	و	دەستكردن.	رێژیم	لە	دانی	ئاماری	دروست	
چ	لە	باری	رادەی	حەشیمەت	و	چ	لە	بواری	بێكاری	و	گرانی	و	رادەی	سەرمایەدانان	و	
بەرهەم	و	...	هتد،	خۆ	دەبوێرێ		و	فاكتەری	نادروست	دەخاتە	نێو	ئامارەكانەوە.	بۆ	وێنە	رێژیم	
دەسكاریی	چەمكی	)بێكار(	دەكا	و	بێكار	بە	كەسێك	حیساب	دەكا	كە	لە	ماوەی	حەوتوویەكدا	
كەمتر	لە	كاتژمێرێك	كاری	كردبێ	!	ئەمە	لە	كاتێكدایە	كە	بێكار	بە	كەسێك	دەوترێ		كە	توانا	و	
دەرەتانی	كاری	هەبێ	،	بەاڵم	ئەوەندەی	كار	دەست	نەكەوێ		كە	ژیانی	خۆی	پێ		بەڕێوە	ببا.	
لەدەست	 كوردستان	 لە	 خەڵك	 واقیعی	 و	 كردەیی	 شێوەی	 بە	 كە	 دەبینین	 هۆیانەوە	 بەم	 هەر	
بێكاری	وەزاڵە	هاتووە	و	بە	هەزاران	الو	و	كەسی	بە	توانای	كورد	ئاوارەی	شار	و	ناوچەكانی	
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دیكەی	ئێران	بوون،	بۆ	ئەوەی	كارێكیان	دەست	بكەوێ	.	ئەمڕۆ	لە	شارەكانی	كوردستاندا	بە	
هەزاران	خوێندەڤانی	خاوەن	بڕوانامەی	بەرز	هەن،	كە	بێكارن.	بە	شێوەیەكی	نێونجی	ئاستی	
بێكاری	لە	كوردستانی	ئێراندا	نزیك	لە	30%ە،	بەاڵم	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	بۆ	پارێزگای	

سنە،	رێژەی	10%،	بۆ	پارێزگای	كرماشان	11%	و	بۆ	ئیالم	16%،	بێكاری	رادەگەیەنێ	.
"مۆنتاژ"،	 تەبدیلی	 بە	 ناسراو	 پیشەسازیی	 كەمی	 بنەمایی،	 پێشەسازیی	 نەبوونی	 لەبەر	
گرینگینەدان	بە	مۆدێڕنكردنی	كشتوكاڵ،	پێشگرتن	بە	ئاڵووێری	ئازادانەی	شتومەك	لە	نێوان	
بازاڕچە	 لەسەر	گەشەكردنی	 شارەكان	و	لەگەڵ	كوردستانی	عێراق	و	كۆسپ	دروستكردن	
سنوورییەكان	و	چەندین	هۆكاری	دیكە،	رادەی	بێكاری	لە	كوردستانی	ئێران	زیاتر	بووە	و	
زۆربەی	ئەو	كەسانەش	كە	خاوەنی	كارن،	لە	بەشی	خزمەتگوزاری	كار	دەكەن،	كە	زۆرێكیان	

بە	زڕە	خزمەت	)خزمەتی	كازب(	وەكوو	دەستفرۆشی	و	دەاڵڵیی	دەناسرێن.	
لە	ئاكامی	بێكاریی	بەرچاوی	خەڵك،	كۆڵبەری	بۆتە	تەنیا	رێگا	چارەی	دابینكردنی	بژیوی	
ژیانی	بەشێكی	بەرچاوی	هاوواڵتیانی	شارە	سنوورییەكان،	كە	سااڵنە	لەبەر	توندوتیژی	و	
دەبن.	 زەرەری	گیانی	 تووشی	 هاوواڵتیان	 لە	 دەیان	كەس	 رێژیم،	 نامرۆییانەكانی	 سیاسەتە	

)بڕوانە	پاشكۆ،	ژمارە	12(	
كاری	 لە	 هاوبەشبوون	 هەروەها	 و	 شتومەك	 دەسبەسەرداگرتنی	 بە	 رێژیم	 پاسدارانی	 سپای	
قاچاغ	و	بەرتیل	وەرگرتن،	بۆتە	مافیایەكی	گەورەی	قاچاغ	لەو	بازاڕە	سنوورییانە	و	بۆیە	

قازانجی	بنەڕەتیش	هەر	بۆ	سپای	پاسداران	دەگەڕێتەوە.
كۆماری	ئیسالمی،	لە	جیاتی	پالنداڕشتن	بۆ	دابینكردنی	كار	بۆ	الوان	و	كەسانی	خاوەن	توانا،	
هەوڵ	دەدا	بە	سود	وەرگرتن	لە	دۆخی	هەژاری	لە	كوردستاندا،	الوانی	كورد	رابكێشێتە	ناو	دام	

و	دەزگاكانی	خۆیەوە،	وەك:	بەسیج،	سوپای	پاسداران،	دەزگا	سیخوڕی	و	ئەمنیەتیەكان.
كەرتی	كشتوكاڵ	وەك	بەشی	بنەمایی	و	ستراتژیكی	گەشەی	ئابووری	لە	كوردستانی	ئێراندا،	
دەناسرێ	.	بەاڵم	ئەم	كەرتە	لە	كوردستان	هەر	لەسەر	بنەمای	شێوازی	كۆن	و	نەریتی	بەڕێوە	
دەچێ	،	بۆیە	بەهرەدانی	ئەو	بەشە	زۆر	لە	خوارێیە	و	داهاتەكەی	لە	قەدەر	رادەی	زەوی	و	ئاوی	
بەكاربراو	لەو	بەشەدا	نیە.	لە	الیەكی	دیكەوە	دەوڵەت	بەرنامەیەكی	گونجاوی	بۆ	پشتیوانی	
ناوەندییەكان،	هیچ	پرۆژەیەكی	بۆ	مۆدێرنكردنی	 لە	وەرزێرەكان	نیە	و	بەپێچەوانەی	ناوچە	
خۆ	 كوردستان،	 ئاژەڵدارانی	 و	 جووتیاران	 پشتیوانیكردنی	 لە	 و	 نیە	 كوردستان	 كشتوكاڵی	

دەبوێرێ	.
خزمەتگوزاری،	 كەمبوونی	 و	 درۆینە	 كاری	 بێكاری،	 كشتوكاڵ،	 ئابووریی	 خراپی	 دۆخی	
خەڵكی	گوندی	بەرەو	كۆچكردن	بۆ	شارەكان	هان	داوە	و	لە	ئاكامدا	شارەكانی	كوردستانی	
بە	شێوەیەكی	بەرچاو	بەرفراوان	و	لە	باری	قەبارە	و	حەشیمەتەوە	گەورە	بوون،	بەاڵم	لە	باری	
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ئیمكانات	و	ئابووریی	پیشەییەوە	گەشەیەكی	ئەوتۆیان	نەكردووە.
رێژەی	 كوردستاندا،	 پارێزگای	 لە	چوار	 كوردنشینەكان	 ناوچە	 لە	 ئێستا	 ئامارەكان،	 بەپێی	

دانیشتوانی	شارەكان	بۆ	62%ی	رێژەی	حەشیمەتی	كوردستان	بەرز	بۆتەوە.
كانزا	و	سەرچاوە	سرووشتییەكانی	كوردستان	دەردەهێنرێن	و	دەگوازرێنەوە	بۆ	شارەكانی	ناوەندی	

ئێران	و	لە	كارخانە	گەورەكانی	ئەوێدا،	ئامادە	دەكرێن	بۆ	بەكارهێنان.
سەرچاوە	گەورە	و	گرینگەكانی	ئاو	لە	كوردستاندا،	سەد	و	بەربەستی	ئاوییان	لەسەر	درووست	
پیشەسازیی	 و	 كشتوكاڵ	 بەشی	 و	 دیكە	 شارەكانی	 بۆ	 دەگوازرێنەوە	 ئاوەكانیان	 و	 دەكرێ		
و	 نۆك	 و	 گەنم	 و	 میوە	 وەكوو	 كشتوكاڵی	 بەرووبوومی	 دەكرێ	.	 بێبەش	 لێ	 كوردستانی	
دانەوێڵەی	دیكە،	لە	كوردستانەوە	دەگوازرێنەوە	بۆ	شوێنەكانی	دیكە	و	لەو	شارانەدا	ناوەندی	
درووستكردنی	 بۆ	 تەبدیلی	 گەورەی	 كارخانەی	 و	 دانەوێڵە	 راگرتنی	 و	 پاراستن	 گەورەی	
خۆراكی	پیشەیی	و	...هتد،	بۆ	دروستدەكرێ	،	بەاڵم	ئامادە	نین	ئەو	كارخانانە	لە	كوردستاندا،	

دامەزرێنن.
كۆماری	 رژێمی	 كە	 بدرێتەوە،	 كوردستان	 ژینگەی	 وەزعی	 لە	 ئاوڕێك	 پێویستە	 لێرەدا	
ئیسالمی	نەك	هیچ	رێوشوێنێكی	زانستی		و	مرۆیی،	بە	پێی	پەیماننامە	نێونەتەوەییەكان	بۆ	
پاراستنی	ژینگە	نەگرتۆتەبەر،	بەڵكوو	لە	خراپ	بەكارهێنانی	كانزا	و	سەرچاوە	سروشتییەكانی	
لە	 بەئەنقەست	 ئاگرتێبەردانی	 و	 سروشت	 تێكدانی	 و	 دانانەوە	 مین	 تا	 بگرە	 كوردستانەوە	
دارستانەكانی	كوردستان،	)بەتایبەت	لە	ناوچە	سنوورییەكان(،	بەردەوام	لە	پێناو	وێرانكردنی	

ژینگەی	كوردستاندا	كاری	كردوە.
هێز	و	وزەی	مرۆیی	و	پێگەیشتووی	كورد،	لە	كوردستاندا	كاری	دەست	ناكەوێ		و	بە	ناچاری	
یان	دەبێ		بڕوا	بۆ	شارەكانی	دیكەی	ئێران،	یان	تەنانەت	بڕوا	بۆ	واڵتانی	دیكە.	بۆیە	بە	دەیان	
هەزار	كرێكار	و	پسپۆڕی	كورد	لە	شارەكانی	وەكوو	تەورێز	و	تاران	و	ئیسفەهان	و	بووشەهر	و	
بەندەرەكانی	ئێران	بە	دوای	كاردا	وێڵن	و	كوردستان	لەو	سەرچاوە	مرۆییە	بێبەش	دەكرێ	.	لەو	
كرێكارانەی	كورد	كە	بەرەو	شارەكانی	دیكە	دەڕۆن		و	كاری	تاقەت	پڕووكێن	بە	پارەی	كەم	
دەكەن،	پێویستە	ئاماژە	بە	كرێكارانی	كوورەخانەكان	لە	شارێكی	وەكوو	تەورێز	بكەین،	كە	لە	
دۆخێكی	دژواردا	كار	دەكەن	و	داهاتێكی	زۆر	كەمیان	تەنیا	بۆ	دابینكردنی	بژیوی	ژیان،	تێدا	

دەست	دەكەوێ	.
دۆخی	 بەتایبەتی،	 كوردستان	 كومەڵگای	 بەگشتی	و	 ئێران	 كومەڵگای	 دیكەی	 پرسێكی	
مندااڵنە	كە	بەشێوەیەكی	بەرچاو	لە	مافە	نێونەتەوەییەكانیان	كە	لە	پەیماننامە	جیهانییەكاندا	
هاتووە	بێبەش	كراون.	بەتایبەت	لە	نێو	نەتەوە	بندەستەكاندا	مافی	خوێندن	بە	زمانی	دایكییان	
ئەو	 وێڕای	 دراون.	 سێدارە	 لە	 منداڵیدا	 تەمەنی	 لە	 دیاریش	 ژمارەییەكی	 كراوە	و	 زەوت	 لێ	
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ستەمە	سیستماتیكە،	رۆژ	لەگەاڵ	رۆژ	ژمارەی	مندااڵنی	كار،	مندااڵنی	تەاڵق،	مندااڵنی	
سەرشەقام،	بازرگانی	بە	منداڵ		و	...هتد،	لە	ئێران		و	كوردستاندا،	زیاد	دەكا.

گۆڕانێكی	تازە	كە	لە	دۆخی	كار	لە	كوردستانی	ئێراندا	پێك	هاتبێت،	كۆچكردن	و	بە	دوای	
كاردا	گەڕان	و	پەڕینەوە	بۆ	كوردستانی	عێراقە	كە	لەبەر	سەر	لەنوێ		بنیاتنانەوەی	كوردستانی	
عێراق	لە	بواری	ئابووری	و	ئاوەدانییەوە،	دەرەتانی	كار	و	بازرگانی	زۆرترە.	بۆیە	ژمارەیەكی	
زۆر،	لە	كرێكاری	سادەوە	بگرە	تا	وەستاكاری	بوارەكانی	ئاوەدانی	و	خانووبەرە	و	تا	كۆمپانیای	
خزمەتگوزاری	و	بازرگانی،	لە	كوردستانی	ئێرانەوە	بەرەو	كوردستانی	عێراق	دێن	و	بە	دوای	

كار	و	داهاتدا	دەگەڕێن.
ئەم	هەل	و	مەرجە،	دەرەتانی	بە	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمیش	داوە	كە	بە	ناوی	كرێكار	و	
وەستاكار	و	كۆمپانیاوە،	هێزە	ئیتالعاتی	و	سیخوڕییەكانی	رەوانەی	كوردستانی	عێراق	بكا	و	

بە	مەبەستی	سیاسەتە	نامرۆییانەكانی	كەڵكیان	لێ	وەرگرێ	.

4-4-2	دۆخی	كۆمەاڵیەتی
گرانی،	بێكاری،	گوشار	و	دەستێوەردانی	رێژیم	لە	كاروباری	ژیانی	ئاسایی	خەڵك،	نەبوونی	
هیوا	بە	داهاتووی	ژیان	و	...هتد،	بوونەتە	هۆی	سەرهەڵدان	و	بەرزبوونەوەی	رادەی	دیاردە	
دزێوە	كۆمەاڵیەتییەكان.	لەژێر	كاریگەری	ئەو	هۆكارانەدا،	رێژەی	پێكهێنانی	ژیانی	هاوسەری	
لە	كوردستاندا	تا	دێ		كەمتر	دەبێ		و	تەمەنی	هاوسەرگیری	لە	نێوان	كوڕان	و	كچاندا	بەرز	
و	بەرزتر	دەبێتەوە	وهەر	بەو	رادەیەش،	رێژەی	جیایی	و	هەڵوەشانەوەی	ژیانی	هاوبەش	زۆرتر	

دەبێ	.
الوان	كاریان	دەست	ناكەوێ	،	تاكوو	دڵنیا	بن	لەوەی	دەتوانن	خۆیان	و	بنەماڵەیەك	بژیەنن	و	
ئەوانەش	كە	ژیانیان	پێك	هێناوە	لەبەر	هۆكاری	زۆر	لە	ژێر	هەڕەشەی	جیابوونەوەدان.	بۆیە	
دەبینین	كە	رێژەی	هاوسەرگیری	كەم	دەبێتەوە	و	رێژەی	جیا	بوونەوەش	زیاد	دەبێ	.	لە	الیەكی	
دیكەوە	بێكاری	و	نەبوونی	هیوا	بە	داهاتوو،	كار	لەسەر	ئەخالق	و	بەها	كۆمەاڵیەتییەكان	دەكا	

و	گەندەڵیی	ئەخالقی،	دزی،	ئاژاوەنانەوەو	...هتد،	رۆژ	بە	رۆژ	زیاتر	پەرە	دەگرن.
بەاڵیەكی	ماڵوێرانكەری	دیكە	كە	بەرۆكی	كوردستان	و	الوانی	كوردی	گرتووە،	بەاڵی	ماددە	
هۆشبەرەكانە،	كە	هەم	لەبەر	ئەو	هۆكارانە	و	هەم	لەبەر	پشتیوانیی	راستەوخۆ	و	ناڕاستەوخۆی	
رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	لە	قاچاخچییەكانی	ئەو	مادانە،	دیاردەی	تووشبوون	بەو	مادانەوە	
چەند	 هەر	 كوردستان.	 كۆمەڵگای	 بۆ	 گەورە	 كێشەیەكی	 بۆتە	 ئێستادا	 لە	 و	 بووە	 زیاتر	
دیاردەی	تووشبوون	بە	ماددە	هۆشبەرەكان	لە	سەرتاسەری	ئێراندا	هەیە	و	كۆمەڵگای	ئێران	
لە	ژێر	رەحمەتی	رێژیمی	ویالیەتی	فەقیهیدا	بەرەو	داڕمانی	كۆمەاڵیەتی	دەچێ	،	بەاڵم	ئەو	
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دیاردەیە	لە	كوردستاندا	زیاتر	بەرۆكی	الوان	و	بنەماڵەكانیانی	گرتۆتەوە.	بەرپرسانی	رێژیم	
ماددە	 باڵوكردنەوەی	 و	 فرۆشتن	 سەرەكییەكانی	 مۆرە	 لە	 پاسدران	 سپای	 كاربەدەستانی	 و	

بێهۆشكەرەكانن،	لە	كوردستاندا.
لە	ژێر	كاریگەری	چەندین	هۆكار،	دۆخی	ژیانی	ژنان	لەنێو	بنەماڵەدا	باشتر	بووە	و	ژن	لە	نێو	
كۆمەڵگای	كوردستاندا،	بە	جۆرێك	لە	جۆرەكان	ئاڵوگۆڕ	لە	ژیانیدا	پێك	هاتووە	و	كراوەتر	لە	
جاران	دەتوانێ		لە	ژیانی	بنەماڵە	و	كۆمەڵگادا	بەشدار	بێ	.	بەاڵم	هێشتا	دیاردەی	توندوتیژی	
بە	دژی	ژن	لە	كوردستاندا	بوونی	هەیە	و	سااڵنە	شاهێدی	چەندین	حاڵەتی	كوشتنی	ژنانین	

بە	بیانووی	نامووسەوە.	ئەمە	جكە	لە	دیاردەی	خۆسووتاندن.
سەرەڕای	ئەو	دیاردە	دزێوە	كۆمەاڵیەتیانە	كە	بەشێكی	زۆریان	ئاكامی	سیاسەتە	چەوتەكانی	
رێژیمن،	بەاڵم	گۆڕانكاری	لە	ژیانی	كۆمەڵگای	كوردستاندا	بە	شێوەیەكی	بەرچاو	هاتۆتە	
ئاراوە	و	پێوەندیی	كوردستانی	ئێران	لەگەڵ	چەند	واڵتی	دەوروبەر	و	ئامرازەكانی	راگەیاندن	و	
پێوەندیی	خێرا،	وایان	كردووە	كە	كۆمەڵگای	كوردستان	لە	باری	كۆمەاڵیەتیەوە	گەشەیەكی	زۆر	
بەخۆوە	ببینێ	.	گواستنەوەی	خەڵك	لە	ژیانی	الدێ		بۆ	ژیانی	شار	بۆتە	هۆی	چوونەسەرەوەی	
حەشیمەتی	شارەكان	و	قەبارەیان	و	ئەوەش	بۆ	خۆی	جۆرێكی	دیكە	لە	ژیان	و	تێڕوانین	و	
كولتووری	پێك	هێناوە	و	چینی	ناوەڕاستی	شارنشین،	كە	دەستی	بە	زانیاری	دەگا	و	خوازیاری	

ژیانی	ئاسوودەترە،	پەرەی	ئەستاندووە.
هاوكات	لەگەڵ	ئەمانە،	بوونی	ئامرازەكانی	راگەیاندن	و	پێوەندی	گشتی	وەك	سەتەالیت	و	
ئینتێرنێت،	كاریگەری	زۆریان	لەسەر	ئاستی	تێگەیشتن	و	رادەی	زانیاریی	خەڵك	داناوە.	لە	
كوردستاندا	بە	هەموو	ئەو	بەربەستانەی	كە	رێژیم	بۆ	دەستپێڕانەگەیشتنی	خەڵك	بەو	ئامرازانە	
و	قەدەغەبوونی	دەزگای	سەتەالیت	پێكی	هێناوە،	بەاڵم	رێژەیەكی	ئێجگار	زۆری	خەڵك	كەڵك	
لەو	كانااڵنە	وەردەگرن	و	بە	شوێن	شتی	خوازراوی	خۆیان	لە	نێو	كاناڵە	تەلەویزیۆنییەكاندا	
دەگەڕێن.	ئەمە	یارمەتی	دروستبوونی	شوناسێكی	نەتەوەیی	هاوبەشی	لەم	بەشەی	كوردستاندا	

داوە.
هەر	لێرەدا	پێویستە	كە	باس	لە	سەر	كەڵك	وەرگرتنی	رژیم	لەو	تێكنۆلۆژی	و	ئامرازە	نوێیانە	
بكرێ،	كە	لە	پێناو	پەرەدان	بە	ئیدیۆلۆژیی	خۆیدا		و	بۆ	ئاڵۆزی	پێك	هێنان	لە	كەلتوور	و	
ناسنامەی	نەتەوەكانی	ئێران	و	بەتایبەت	نەتەوەی	كورددا،	بەكاریان	دێنێ	.	لە	راستیدا	رێژیم	
لەم	رێگەیەوە	بە	وەڕێخستنی	شەڕێكی	نەرم	خەریكی	دوورخستنەوەی	نەتەوەكان	لە	ناسنامەی	

خۆیان	و	بێزاركردنیان	لە	خەباتی	مافخوازانەیە.
فاكتەرێكی	دیكەی	كاریگەر	لەسەر	دۆخی	كۆمەاڵیەتی،	بەرزتربوونەوەی	ئاستی	خوێندەواریی	
كۆمەڵگای	كوردستانە،	كە	بەپێی	ئامارەكان	زیاتر	لە	80%ی	خەڵكی	كوردستان	خوێندەوارن	و	
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بە	هەزاران	كەس	لە	الوانی	كورد	لە	زانكۆكان	خوێندنیان	تەواو	كردووە	و	بە	شێوەیەكی	رێژەیی،	
زۆربەی	هەرە	زۆری	بنەماڵەكانی	كوردستان	كەسێكی	وایان	هەیە	كە	یان	خوێندنی	زانكۆی	
تەواو	كردووە،	یان	خوێندكارە	و	لە	زانكۆیەك	دەخوێنێ	.	ئەمەش	كاریگەریی	لەسەر	بیركردنەوە	

و	داخواز	و	هەڵسوكەوتی	كۆمەاڵیەتی	الوان	و	كۆمەڵگا،	داناوە.
پێویستە	ئاماژەیەكیش	بە	دۆخی	هونەرمەندان	و	نووسەرانی	كورد	بكەین،	كە	لە	ژێر	تیغی	
سانسۆردا		و	بە	كەمترین	داهاتەوە	كاری	خۆیان	دەكەن	و	بەردەوام	لە	الیەن	دەزگای	سیخوڕی	و	
سانسۆری	رژیمەوە	گوشاریان	لە	سەرە.	بە	خۆشیەوە	لەو	دۆخە	دژوارەدا	زۆرن	ئەوانەی	كە	
پەرەسەندنی	 بە	 یارمەتی	 پاراستوە	و	 نەتەوەكەیان	 بە	 بەرامبەر	 دەروەستیی	خۆیان	 رەسەنی		و	

فەرهەنگ	و	كەلتوور	و	ئەدەبیات	و	زمانی	نەتەوەكەیان	دەدەن.

4-4-3	دۆخی	سیاسی
ئیسالمی	 كۆماری	 رێژیمی	 رابردوو،	 ساڵی	 لە	30ی	 زیاتر	 وەكوو	 ئێراندا،	 كوردستانی	 لە	
هەر	جۆرە	بیركردنەوە	و	دەربڕینێكی	جیاواز	لە	ئیدئۆلۆژیی	خۆی،	سەركوت	دەكا.	لە	باری	
سیاسییەوە،	تێڕوانینی	رێژیم	سەبارەت	بە	كوردستان	وەك	جاران	تێڕوانینێكی	ئەمنییەتییە	و	
لە	بەرامبەردا	تێڕوانینی	كوردیش	سەبارەت	بە	رێژیم،	تێڕوانینێكی	دژبەرانە	و	پڕ	لە	بێزارییە.	

كە	ئەم	بێزاری	و	دژبەرییەی	لە	دەرفەتە	جۆراوجۆرەكاندا،	نیشان	داوە.
بۆ	نمونەی	ئەو	جۆرە	بێزاری	دەربڕینانە،	دەتوانین	ئاماژە	بەو	جموجۆڵ	و	چاالكیە	مەدەنیانەی	
دژ	بە:	كوشتنی	كاسبكاران،	لە	سێدارەدانی	چاالكانی	سیاسی	و	كۆمەاڵیەتی	كورد،	دیاردەی	
و	 د.قاسملوو	 وەك،	 كورد	 رێبەرانی	 تیرۆری	 و	 ژنان	 كوشتنی	 وەك	 كۆمەاڵیەتی	 دزێوی	
شەرەفكەندی،	بكەین.	لەم	چاالكیانەدا	خەڵكی	كوردستان	بە	شێوەی	جۆراوجۆر	و	لە	ئاستێكی	
بەرفراواندا	رەفتار	و	سیاسەتەكانی	رێژیمیان	شەرمەزار	كردووە	و	تا	ئەو	شوێنەی	بۆیان	لوابێ	،	

دروشمی	دژایەتی	لەگەڵ	ئەو	رێژیمەیان،	بەرز	كردووەتەوە.
ئەوەی	كە	لەم	چەند	ساڵەی	دواییدا	لە	كوردستانی	ئێران	رووی	داوە،	دوو	خاڵی	گرینگ	و	

دوو	قۆناغی	تایبەتیمان	دێنێتە	بەرچاو،	كە	پێویستە	ئاماژەیان	پێ		بكەین.
لە	جۆزەردانی	ساڵی	1388ی	هەتاوی	و	لەو	كاتەدا	كە	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	دەیەویست	
شانۆی	هەڵبژاردنی	سەرۆك	كۆماری	بەڕێوە	ببا،	بۆ	راكێشانی	خەڵك	بۆ	سەر	سندووقەكان	لە	
هەموو	فرت	و	فێڵێك	كەڵكی	وەرگرت.	بەداخەوە	لەو	شانۆگەرییەدا	جیا	لەو	كەسانەی	كە	بە	
ناچاری	و	بە	زۆرەملێ	بەرەو	سندووقەكان	دەبرێن،	یان	لەبەر	نەبڕانی	بژێوی	ژیانیان	پێویستە	
شناسنامەكەیان	مۆری	پێوە	بێ	،	هێندێك	كەس	و	الیەنش	پەیدا	بوون،	كە	فریوی	پڕوپاگەندەی	
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رێژیمیان	خوارد	و	بە	ئاگایانە	و		ئازادانە	بەرەو	ئەو	شانۆگەریە	هەنگاویان	نا.	ئەو	كەس	و	
نەتەوەی	 داخوازیی	 دابینكەری	ویست	و	 كاندیدەكان	 باوەڕەی	كە	 ئەو	 الیەنانە	گەیشتبوونە	
كوردن	و	بۆ	ئەو	مەبەستە	لەو	شانۆگەرییە	بەشدار	دەبن.	بەم	شێوەیە	هەڵوێستی	یەكدەستی	
سیاسیی	كوردستان	لە	بەرامبەر	رێژیمی	كۆماری	ئێسالمیدا	درزی	تێكەوت	و	بەشێك	كەوتنە	

داوی	شانۆگەرییەكانی	رێژیمەوە.
بەاڵم	دوای	ئەو	شانۆگەرییە	و	دەركەوتنی	ئاكامەكەی،	وەك	دژایەتی	لەگەڵ	ئەنجامەكان،	
كوردستاندا	 لە	 بەاڵم	 كرد.	 خۆپیشاندانیان	 و	 راپەڕین	 ئێران	 خەڵكی	چەند	شاری	گەورەی	
خۆپیشاندان	نەهاتە	ئاراوە.	نەتەوەی	كورد	بە	شێوەیەكی	گشتی	بڕوای	بەو	شانۆگەرییە	نەبوو،	
تا	لە	پێوەندی	لەگەڵ	ئاكامەكەی	ناڕەزایی	دەرببڕێت.	هەرچەند	ژمارەیەك	كەس	و	الیەنی	
سیاسی	زۆریان	هەوڵ	دا	ویست	و	داخوازیی	نەتەوەیی	كورد	لە	نێو	بەرنامەكانی	بزووتنەوەی	
لە	 ئاواتەكانی	 و	 ویست	 و	 دروشم	 چوونكە	 كورد،	 و	 كوردستان	 بەاڵم	 بتوێننەوە،	 سەوزدا	
دروشمەكانی	بزووتنەوەی	سەوزی	ئیسالحتەڵەبدا	نەدەبینییەوە،	نەچووە	پاڵ	ئەو	بزووتنەوەیەی	

كە	ئامانجەكەی	گەڕانەوە	بوو	بۆ	سەدەمی	زێڕینی	خومەینی!!!	
قۆناغێكی	دیكەی	سیاسی	لە	كوردستانی	ئێراندا،	شانۆگەریی	هەڵبژاردنی	مەجلیسی	رێژیم	

بوو،	كە	لە	رەشەمەی	1390ی	هەتاویدا،	بەڕێوە	چوو.
شانۆگەرییەیان	 ئەو	 تێكڕا	 بە	 كوردستان	 سیاسییەكانی	 الیەنە	 و	 هێز	 شانۆگەرییەدا،	 لەم	
بایكۆت	كرد	و	هەڵوێستی	یەكدەستی	سیاسیی	كوردستان	بۆ	جارێكی	دیكە،	بەرەوڕووی	رێژیم	

كرایەوە.	بەالم	لەم	ئەزموونە	سیاسییەدا	دوو	خاڵی	گرنگ،	جێگای	ئاماژەن:
یەكەم:	لە	یەك	دوو	شاری	كوردستاندا،	رێژیم	بە	هاوكاریی	هێندێك	مۆرە	و	كەسی	تایبەت،	
لە	بەرنامە	و	پالنێكی	پێشتر	ئامادەكراودا،	لە	دۆخی	رەوانی	و	هەست	و	سۆزی	خەڵك	كەڵكی	
وەرگرت	و	هەوڵی	دا	كە	كەشێكی	سۆزداری	و	ورووژێنەر	لە	نێو	خەڵكدا	درووست	بكات.	
بەداخەوە	ئەم	پیالنە	لە	پێوەندی	لەگەڵ	كەسانێكدا	سەری	گرت	و	هەرچەند	بەوەشەوە	رێژەی	
كە	 دا	 نیشانی	 بەاڵم	 بوو،	 ژێر	%50	 لە	 لەو	شانۆگەرییەدا	 ئەو	شارانە	 بەشداریی	خەڵكی	
ژمارەیەك	خەڵك	هەیە،	هێشتاش	لە	ژێر	كاریگەریی	هەست	و	سۆزدا،	ئەگەریكەوتنە	ناو	داوی	

پیالنەكانی	رێژیمیان	هەیە.
و	 حەشیمەتی	 ئابووری،	 سیاسی،	 بوارێكی	 هەموو	 لە	 و	 هەمیشە	 وەكوو	 رێژیم	 دووهەم:	
...هتددا،	ئاماری	ناڕاست	دروست	دەكا	و	بۆیە	هیچ	كام	لە	ئامارەكانی	رێژیم	جێگای	باوەڕ	
نین	و	تەنانەت	بەرپرسانی	رێژیم	لە	دەزگا	جۆراوجۆرەكاندا	هێندێك	جار	ئاماری	بێبنەما	و	
دژ	بە	یەك	رادەگەیەنن.	بەردەوام	لە	پێوەندی	لەگەڵ	بەشداری	خەڵك	لە	هەڵبژاردنەكاندا،	چ	
لە	ئێران	بەگشتی	و	چ	لە	كوردستان	دەسكاریی	ئامارە	راستەقینەكان	كراوە	و	رێژیم	هەمیشە	
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ئاماری	دوور	لە	راستی	باڵو	كردۆتەوە.	هەڵبژاردنی	مەجلیسی	نۆیەمیشدا،	ئامارەكانی	رێژیم	
پێداگرتن	لەسەر	ئامارەكانی	 بە	 وەك	هەمیشە	دەسكاری	كراو	بوون.	كەچی	هێندێك	كەس	
رێژیم،	كە	كەس	بڕوایان	پێ		ناكا،	بزووتنەوەی	كورد	و	حیزبە	سیاسییەكانیان،	پێ		دەبردە	ژێر	

پرسیارەوە.
و	 ئەشكەنجە	 و	 خەڵك	 دەسبەسەركردنی	 و	 مرۆڤ	 مافی	 پێشێلكرانی	 رادەی	 بەنیسبەت	
رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	 تەنانەت،	 ئازاری	چاالكانی	سیاسی،	فەرهەنگی،	مەدەنی	و	
لەم	سااڵنەی	دواییدا	هەرچی	زیاتر	و	توندوتیژتر	هەڵسوكەوتی	نامرۆیی	درێژە	پێ		داوە.	بە	
شێوەیەك	كە	شوورای	مافی	مرۆڤی	نەتەوەیەكگرتووەكان	و	راپۆرتێری	تایبەتی	ئەو	رێكخراوە	
واتە	ئەحمەد	شەهید،	چەند	راپۆرتی	لەسەر	دۆخی	مافی	مرۆڤ	لە	ئێران	باڵو	كردۆتەوە	
لە	 لەوان	 یەك	 و	 بندەستەكان	 نەتەوە	 نێو	 لە	 رێژیم	 بە	سەركوتكارییەكانی	 ئاماژەی	 تێیدا	 و	

كوردستاندا،	كردووە.
لە	كۆڕی	گشتیی	نەتەوە	یەكگرتووەكانیش	چەند	جار	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	مەحكوم	
لێبوردنی	 ئورووپا،	 واڵتانی	 لە	 هێندێك	 ئەمریكا،	 دەرەوەی	 وەزارەتی	 راپۆرتەكانی	 و	 كراوە	
گشتیی	نێودەوڵەتی	و	چاوەدێری	مافی	مرۆڤی	جیهانی	و	...هتد،	بە	روونی	ئاماژەیان	بە	

پێشێلكردنی	مافەكانی	مرۆڤ	لە	ئێران	و	كوردستاندا	كردووە.
هەڵسوكەوتی	خەڵكی	كوردستان	بەرامبەر	بەو	پێشێلكاری	و	سەركوتانە،	هێندێك	جار	خاڵی	
مێژوویی	بوون،	كە	دەتوانین	ئاماژە	بە	مانگرتنی	گشتی	لە	كوردستان	بە	دوای	ئێعدامی	
چوار	الوی	كورد	و	هەروەها	مانگرتنە	سااڵنەكانی	22ی	پووشپەڕ،	ساڵڕۆژی	تیرۆری	د.	

قاسملوو،	بكەین.	
لە	كوردستانی	ئێران	وێڕای	چاالكی	و	جموجۆڵی	هێزە	سیاسییەكانی	كورد،	كە	سااڵنێكە	لە	
پێناوی	وەدەستهێنانی	مافە	نەتەوەیی	و	سیاسییەكاندا	خەبات	دەكەن،	چەند	رێكخراوی	ئایینی	
وەك	گرووپە	سەلەفییەكان،	مەكتەبی	قورئان	و	جەماعەتی	دەعوەت	و	ئیسالح		چاالكییان	
هەیە.	هێندێك	لەو	گرووپانە	بە	رێكخستنی	نهێنی	و	بانگەشەی	ئاشكرا	الوانی	كوردستان	
بۆ	بیر	و	ئیدئۆلۆژیی	توندوتیژ	هان	دەدەن	و	لە	ئاكامی	كاری	چەندین	ساڵەیاندا	)كە	رێژیم	
ئەگەر	پشتیوانیی	لێ	نەكردبن،	دژیشیان	نەجوواڵوەتەوە(	چەندین	الوی	كورد	لە	عێراق	و	
ئەفغانستان	خۆیان	تەقاندۆتەوە	و	لە	ژێر	پەروەردە	و	رێكخستنی	ئەو	گرووپانەدا،	ئەو	جۆرە	

كەسانە	پەیوەستی	بیری	توندئاژۆ	و	تیرۆریستیی	بەناو	ئیسالمی،	بوون.
لە	نێو	چاالكی	و	جموجۆڵی	سیاسی	لە	كوردستاندا	پێویستە	ئاماژە	بە	)پژاك(باڵی	)پ.	
ناوێك	خۆی	 بە	 و	 جارە	 باڵە	كە	هەر	 ئەو	 بكەین.	چاالكیی	 ئێران	 كوردستانی	 لە	 ك.	ك(	
دەناسێنێ		،	زیاتر	لە	پێناوی	معاملە	و	دانوستاندن	لەنێوان	)پ.	ك.	ك(	و	رێژیمی	كۆماری	
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ئیسالمیدا	بووە	و	هەركات	)پ.	ك.	ك(	پێویستی	بووبێ	،	جموجۆڵی	پڕ	لە	هەراو	هوریا	
و	كورت	مەودایان	بەڕێوە	بردووە	و	هەركاتێكیش	پێویستی	نەبووبێ		هێزەكانیان	بەرەو	رووی	

توركیە،	كردۆتەوە.
لە	چاالكی	و	تێكۆشانی	سیاسی		و	رێكخراوەیی	لە	كوردستاندا،	پێویستە	ئاماژە	بە	رۆڵی	
رێكخراوە	مەدەنییەكان	بكەین.	ئەم	رێكخراوانە	هەرچەند	لە	الیەن	رژیمەوە	لە	ژێر	گوشاری	
لە	رادەبەدەردا	بوون		و	ژمارەیەكی	زۆریان	لە	الیەن	دامودەزگاكانی	رژیمەوە	داخراون		و	بەر	
توانیویانە	 بەاڵم	 كراون،	 دەسبەسەر	 لە	چاالكانیان	 زۆر	 بە	چاالكییان	گیراوە		و	ژمارەیەكی	
دەرەتانێك	)هەرچەند	بەرتەسك(	بۆ	خەڵك	پێكبێنن،	كە	كاری	بە	كۆمەڵ	بكەن.	كە	هەر	ئێستا		

ژمارەیەكیان	لە	بوارەكانی:	كۆمەاڵیەتی،	ژینگە	پارێزی	و	مافی	مرۆڤدا،	چاالكن.	
باسەكانی	 پڕ	 بابەتە	 لە	 یەكێك	 كوردستانی	 بەرەی	 پێكهێنانی	 دواییدا،	 ساڵەی	 چەند	 لەم	
باس	 ئەو	 پێوەندییەدا	سەرەڕای	هەموو	 لەم	 بووە.	 ئێران	 ناو	گۆڕەپانی	سیاسی	كوردستانی	
و	 راكەیاندن	 پانتای	 لە	 چ	 و	 حیزبەكان	 نێوان	 لە	 چ	 پێوەندییەدا	 لەم	 كە	 هەنگاوانەی	 و	
كردەیی،	 و	 مێژوویی	 هۆكاری	 چەندین	 لەبەر	 بەاڵم	 ئاراوە،	 هاتوونەتە	 كوردیدا	 رۆشنبیری	
بەئاكام	نەگەیشتووە.	بێگومان	رەوتی	جیابوونەوە	و	لێكترازانەكانی	ئەم	دواییانەی	ناو	هێزە	
سیاسیەكانی	كوردستان،	كاریگەرییەكی	خراپی	لەسەر	دور	كەوتنەوەی	هەرچی	زیاتری	هێزە	

سیاسییەكان	لە	یەكتری،	داناوە.
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5-	دۆخی	حیزبی	دێموكراتی	كوردستانی	ئێران

چوار	سااڵ	لەوەو	پێش	كاتێك	كۆنگرەی	چواردەیەممان	بە	ناوی	"كۆنگرەی	بە	جەماوەریتر	
راپۆرتی	 لە	 ناوچەكە	 دۆخی	 هەڵسەنگاندنی	 لێكدانەوەو	 بە	 كرد،	 ناودێر	 خەبات"	 كردنی	
لە	 ناوەڕاست	 رۆژهەاڵتی	 لە	 قوواڵ	 و	 بەرباڵو	 ئاڵ	وگۆڕێكی	 كە	 وابوو	 پێمان	 سیاسیدا،	
رێگادایە.	كە	بە	قازانجی	نەتەوەكانی	ئەو	ناوچەیە	و	یەك	لەوان	نەتەوەی	كورد	دەچێتە	پێش.	
حیزبی	دێموكراتیش	بە	گوێرەی	ئەو	رۆڵە	بەرچاوەی	كە	لە	كۆمەڵگای	كوردستانی	ئێران	
هەیەتی		و	بە	مەبەستی	بەهێز	كردنی	خەبات	و	ئامادەكاری	بۆ	ئەو	گۆڕانكارییە	پێویستانە،	
پێی	وابوو	كە	دەبێ		هەواڵ	بدا	خەباتەكەی	پەرەگرتووتر	و	بە	جەماوەریتر	بكا،	تا	بتوانێ		لە	
نەتەوەییەكانی	 ویستە	 دابینكردنی	 لە	 كوردستان	 جەماوەری	 پشتیوانی	 بە	 ئاڵ	وگۆڕەكاندا	

گەلی	كورد	نیزیكتر	بێتەوە.
كورتدا	 ماوەیەكی	 لە	 كە	 كایەوە	 هاتنە	 ئەوتۆوە	 بەریناییەكی	 خێرایی	و	 بە	 ئاڵوگۆڕانە	 ئەو	
ژمارەیەكی	بەرچاو	لە	دەسەاڵتە	سەرەڕۆكانی	ناوچەكەی	رووخاندن	و	ئێستا	بە	ڕوونی	دەبینین	
كە	سیمای	سیاسیی	رۆژهەاڵتی	ناوەڕاست	بە	بەراورد	لەگەاڵ	سەردەمی	كۆنگرەی	چواردەدا،	

ئاڵوگۆڕێكی	زۆری	بەسەردا	هاتووە.
حیزبی	دێموكرات	لە	ماوەی	ئەو	چوار	ساڵەدا،	سەرەڕای	ئەوەی	كە	لەگەاڵ	گرفت	و	كۆسپی	
گرنگ،	بەتایبەت	كۆسپی	ئابووری	بەرەوڕوو	بووە	)كە	بەداخەوە	شوێنەواری	نیگەتیڤی	لەسەر	
كار	و	چاالكییەكانی	داناوە،	بەاڵم	لە	پێوەندی	لەگەاڵ	جێبەجێكردنی	دروشمی	"بەجەماوەریتر	

كردنی	خەبات"(دا،	بە	گوێرەی	توانا	هەنگاوی	هەڵگرتووە:
لەو	ماوەیەدا	لەگەاڵ	زۆرێك	لە	كەسایەتییە	نوخبە	و	شارەزاكان	پێوەندی	گیراوە	و	 	-1
وێڕای	راكێشانی	سەرنجیان	بۆ	الی	حیزب،	هەوڵدراوە	سود	لە	هزر	و	توانای	پسپۆڕیشیان،	

وەربگیرێ	.	
كەسایەتییە	 ئەم	 یارمەتی	 بە	 هەر	 حیزب"	 ستراتیژیكی	 لێكۆڵینەوەی	 "ناوەندی	 	-2

نوخبەو	شارەزایانە،	دامەزراوە.
	پشتگیری	لە	كارو	چاالكیی	یەكیەتیی	زانایانی	ئایینی	كراوە. 	-3

لە	 بەرچاو	 ژمارەیەكی	 لەگەاڵ	 پێوەندی	 كراوەتەوە	و	 بەرینتر	 تەشكیالتی	 پێوەندیی	 	-4
كەسایەتی	و	توێژە	جۆراوجۆرەكانی	كۆمەڵگا،	گیراوە.

لە	ماوەی	چوار	ساڵی	رابردوودا	چەند	مانگرتنێكی	گشتی	لەسەر	داوای	حیزبی	 	-5
بەڕێوە	 سەركەوتوانە	 كوردستانییەكان	 حیزبە	 هەموو	 داوای	 لەسەر	 جار	 هێندێك	 دێموكرات	و	

چوون.
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هەوڵدان	بۆ	بەدیهێنانی	هاودەنگی	و	یەكڕیزی	و	تەبایی	لە	نێوان	تاكەكانی	نەتەوەی	 	-6
كورد.	پەیامی	سكرتێری	حیزب	روو	بەو	چەكدارە	كوردانەی	كە	لە	خزمەتی	رێژیمی	كۆماری	

ئیسالمیدان،	هەنگاوێكی	گرنگ	بوو	لەمبارەوە.

چۆنیەتیی	 بە	 سەبارەت	 گرنگ	 هەنگاوی	 دوو	 رابوردوودا،	 ساڵی	 یەك	 لە	 لەوانە	 بێجگە	
پێوەندی	لەگەاڵ	الیەنە	سیاسیەكانی	كوردستان،	هەڵگیراوە:

بە	 سەبارەت	 هەتاویدا،	 1391/5/11ی	 رێكەوتی	 لە	 چواردەیەم	 پلینۆمی	 بڕیاری	 	 	:1
ئامادەبوونی	رێبەرایەتیی	حیزب	بۆ	وتووێژی	راستەوخۆ	و	هێنانە	بەر	باسی	پرسە	جۆراوجۆرەكان،	
لەگەاڵ	ئەو	بەشە	لە	هاوڕێیانمان	كە	لە	ساڵی	2006	و	دوای	كۆنگرەی	سێزدەهەم	لە	حیزب	
جیابوونەوە.	بەو	هیوایەی	كە	ئەوانیش	بە	پیل	ئەو	بانگەوازەوە	بێن	و	دواجار	هەموومان	پێكەوە	
هاوكاری	و	 دۆستانە،	 پێوەندی	 رێگای	 كۆسپەكانی	سەر	 سەردەمیانە	 شێوەیەكی	 بە	 بتوانین	
تەنانەت	گەیشتن	بە	یەكگرتنەوەیەكی	یەكجاری	لە	پێناو	بەرژەوەندی	خەڵكەكەمان،	البەرین.	
ئەو	بڕیارەی	پلینۆم	بۆ	هەموو	كوردێكی	دڵسۆز	و	بەتایبەت	بۆ	كوردەكان	لە	كوردستانی	
ئێراندا،	بووە	هۆی	دڵخۆشی	و	هەموو	الیەك	بە	بڕیارێكی	سیاسی	گرنگی	دەزانن،	كە	وەك	
پێویستییەك	هاتووەتە	ئاراوە.	جێبەجێ		كردنی	ئەو	بڕیارە	یەكێك	لە	ئەركەكانی	رێبەرایەتی	
هەڵبژێردرای	كۆنگرەی	پازدەهەمیش	دەبێ		و	پێویستە	بە	جیدی	كاری	بۆ	بكرێ	.	خوازیارین	
الیەنی	دیكەش	هەر	بەو	بۆچوونەوەو	بە	دوور	لە	بانگەشە	و	پڕوپاگەندەی	راگەیاندن	و	تەنیا	بە	
مەبەستی	رێزگرتن	لە	بەرژەوەندی	و	داخوازییەكانی	گەلی	كورد،	ئەم	داوایە	تاوتوێ		بكاو	هەر	

لەو	چوارچێوەیەش	دا	ئامادە	بێ		بۆ	دیالۆگ	و	دانووستان.	
شۆڕشگێڕی	 كۆمەڵەی	 لەگەاڵ	 هاوبەش	 رێككەوتننامەیەكی	 مۆركردنی	 ئامادەكردن	و	 	:2
زەحمەتكێشانی	كوردستانی	ئێران.	ئەو	رێككەوتننامەیە	كە	لە	ماوەی	یەك	ساڵی	رابوردوودا	
بە	چەند	هاوكاری	و	دانیشتنی	هاوبەش	دەستی	پێكرد،	دواجار	لە	كۆبونەوەیەكی	هاوبەشی	
رێبەرایەتیی	حیزبی	دێموكراتی	كوردستانی	ئێران	و	كۆمەڵەی	شۆڕشگێڕی	زەحمەتكێشانی	
كوردستانی	ئێران	لە	رێكەوتی	1391/5/31دا،	مۆر	كرا.	ئەو	رێككەوتننامەیە	كە	لە	سەرەتادا	
لە	راگەیەنە	گشتییەكانی	ئەو	دوو	حیزبەدا	باڵو	كرایەوە،	لەگەاڵ	پێشوازی	گەرم	و	كەم	وێنەی	
خەڵكی	تامەزرۆی	یەكڕیزی	و	دڵسۆزیی	كورد	لە	هەموو	شوێنێك	و	بەتایبەت	لە	كوردستانی	

ئێران	بەرەوڕوو	بوو	و	دەنگدانەوەیەكی	بەرباڵوی	لە	راگەیەنەكاندا	هەبوو.
بە	پێی	خاڵەكانی	ئەو	رێككەوتننامەیە	حیزب		وكۆمەڵە	لە	سەر	هیندێك	بنەمای	فكری	و	
سیاسی،	بەتایبەت	لەسەر	پرسی	كوردستانی	ئێران	رێككەوتوون		و	بەرنامەیان	داناوە	بۆ	كاری	

هاوبەش	لە	پێناو	جێبەجێكردنی	ئەو	فكرو	بەرنامانە.	
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ئەگەر	لە	سااڵنی	رابردوودا،	پێكەوە	نەحەوانەوە،	یەكتر	قبوواڵ	نەكردن،	بەرژەوەندییە	شەخسی	و	
گرووپییەكان	و	زۆر	هۆی	دیكە	ریزی	حیزبە	ناسراوەكانی	مەیدانی	خەباتی	كوردستانی	لێك	
ترازاندبوو،	بەاڵم	ئەم	هەنگاوە	ئەو	هیوایەی	لە	دڵی	خەڵكدا	زیندوو	كردەوە،	كە	النی	كەم	
حیزبی	دێموكرات		و	كۆمەڵە	توانای	ئەوەیان	هەیە.	كە	بە	دوور	لەو	فەزا	ژەهراوییە	فەزایەكی	

بڕوا	بە	یەكتر	بوون	و	لێكنزیكبوونەوە،	بخوڵقێنن.
ئەو	هەنگاوانە	هەردووكیان	لە	باری	سیاسیەوە	بۆ	حیزبی	دێموكرات	زۆر	گرینگ	بوون	و	
لە	چوارچێوەی	سیاسەتی	بەجەماوەریتر	كردنی	خەباتدا،	هەنگاوی	شوێندانەربوون	و	توانییان	
سەرنجی	خەڵكێكی	زۆر	بۆ	الی	حیزبی	دێموكرات	راكێشن	و	هیواداریان	بكەن	بۆ	درێژەدانی	

خەبات.
لە	ماوەی	چوار	ساڵی	رابوردوودا	رێبەرایەتیی	حیزب	بەردەوام	لە	هەوڵدا	بووە	كە	سیاسەت	و	
تێكۆشانی،	لە	چوارچێوەی	ئەو	پرنسیپ	و	بنەمایانە	دەرنەچێ		كە	سااڵنێكی	زۆر	بنیاتی	
حیزبی	 بەنرخی	 سیاسیی	 تەشكیالتی	و	 مەعنەوی،	 سەرمایەی	 دامەزراوە	و	 لەسەر	 حیزبیان	
دێموكراتن.	ئەو	پرەنسیپانە	لە	راپۆرتی	كۆنگرەی	چواردەدا،	جارێكی	دیكە	پێداگرییان	لەسەر	
نێوان	دوو	كۆنگرەی	دوایی	دا	بوون	و	ئێستاش	پێیان	 كراوەتەوە	و	رێنوێنی	كاری	حیزب	لە	

لەسەر	دادەگیرێتەوە.
ئاڵو	گۆڕەكانی	جیهان	و	رۆژهەاڵتی	ناوەڕاست،	كەم	و	زۆر	بە	شێوەی	راستەوخۆ	و	ناڕاستەوخۆ	
لەسەر	كۆمەڵگای	كوردستان	و	ئەندامان	و	الیەنگرانی	حیزبی	دێموكراتیش	كاریگەریی	خۆیان	
داناوەو	ئاڵوگۆڕێكی	قووڵیان	لە	هزرو	بیرو	شێوەی	هەڵسوكەوتی	ئەواندا	پێك	هێناوە.	بەاڵم	
لە	بەرامبەردا	پەروەردەو	بارهێنانی	حیزب،	نەیتوانیوە	هاوتەریب	لەگەاڵ	ئەو	گۆڕانكارییانەو	
رادەی	شوێندانەرییان،	ئاڵوگۆڕی	بەسەردا	بێ	.	بەو	حاڵەشەوە	حیزبی	دێموكرات	سەرەڕای	
نەتوانێ		 حیزب	 ئەگەر	 بەاڵم	 خۆشەویستە.	 كوردستاندا	 خەڵكی	 نێو	 لە	 كەم	وكۆڕییەكانی،	
پێ	بەپێی	ئاڵوگۆڕی	كۆمەڵگا	شێوەكارو	بەرنامەكانی	بگۆڕێ	،	لە	پێشكەوتن	دوا	دەكەوێ		و	
رۆژبەڕۆژ	لەگەڵ	گرفتی	نوێ		بەرەوڕوو	دەبێـتەوە،	كە	لە	داهاتوودا	بۆی	چارەسەر	ناكرێن	و	

لە	ئاكامدا	خۆشەویستیی	الی	خەڵك،	لە	دەست	دەدا.
لە	ماوەی	نێوان	كۆنگرەی	14	بۆ	15،	لە	كارو	تێكۆشانی	حیزبیدا	وێڕای	پێشكەوتنەكان،	
چەندین	كۆسپ		و	گرفتیشمان	لەسەر	رێگا	هەبوون،	لێرەدا	دەبێ		ئەوە	بڵێین	كە	بەشێك	لە	
گرفتەكان	لە	دەستی	خۆماندا	نەبوون	و	بەاڵم	بەشێكیان	دەگەڕانەوە	بۆ	الوازی	و	كەمووكووڕی	

خۆمان.
بۆ	نەهێشتن	یان	كەمكردنەوەی	ئەو	كیشانەی	لە	نێوان	كۆنگرە	14	بۆ	15دا،	بوومان،	پێویستە	

رێبەرایەتی	حیزب	بەپێی	بەرنامەیەكی	داڕێژراو	كار	بكا	بۆ:
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1ـ	ئامادەكردنی	بەرنامەیەكی	نوێ			و	هەمەگیر	بە	مەبەستی	پەروەردەكردنی	تاكەكان	و	دواجار	
چاالكتر	كردنی	كۆمەڵگای	حیزبی.	

2ـ	دامەزراندنی	دەزگای	چاوەدێریی	بێ	الیەن	و	هەڵسووڕ،	كە	چاودێری	بەسەر	هەموو	دەزگا	
و	دامەزراوەكانی	حیزبدا،	بكات.

3ـ	رەچاوكردنی	شێوەی	نوێی	كاری	رێكخستن،	لە	چۆنیەتی	بەڕێوە	بردنی	كۆبوونەوەكانی	
خوێندەواری	و...هتدی،	 ئاستی	 لەبەرچاوگرتنی	 ئەندامان	و،	 رادەی	 دیاریكردنی	 و	 شانە	

ئەندامان.
4ـ	دامەزراندنی	گروپی	راوێژكاری	لە	كەسانی	شارەزا،	بە	مەبەستی	یارمەتیدانی	فیكری	
و	دۆزینەوەی	رێگاچارەی	سەردەمیانە	بۆ	كەمكردنەوەی	كەم	وكوورییەكان	و	بەرفراوانتركردنی	
چوارچێوەی	 لە	 كارەكان	 مانەوەی	 قەتیس	 لە	 كردن	 پێشگیری	 حیزبی	و	 تێكۆشانی	 كار	و	

كەسانێكی	دیاریكراودا.
5ـ	دانانی	كۆمیتەیەكی	ماڵی	لە	دەرەوەی	واڵت.

بێگومان	وەگەڕخستنی	ئەم	شێوەكارە	وەك	هەموو	شێوەكارێكی	نوێ		لە	پرۆسەی	جێبەجێكردندا،	
لەگەڵ	هێندێك	كوسپ	و	كەم	وكووڕیدا	بەرە	وڕوو	دەبێ		و	پێویستی	بە	كات	هەیە،	بۆیە	پێشنیار	
ئەوەیە	ئەم	ئاڵوگۆڕانە	لە	دوای	كۆنگرەوە	دەست	پێ		بكرێن	و	تا	كۆنگرەی	16	كۆتاییان	پێ		

بێ	.

سەركەوێ		كۆنگرەی	پازدە،	كۆنگرەی	دوكتور	سادق	شەرەفكەندی
سەركەوێ		حیزبی	دێموكراتی	كوردستانی	ئێران

برووخی	رێژیمی	كۆماری	ئیسالمی	ئێران
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پاشكۆ

بە	پێی	ئامارێك	كە	پیتر	سینگر	لە	كتێبی	"یەك	جیهان،	ئەخالقی	بەجیهانیبوون"،	 	-1
لە	الپەڕەی	131دا	ئاماژەی	پێ	دەدا،	راپۆرتی	پەرەپێدانی	مرۆیی	باڵوی	كردۆتەوە،	كە	لە	
ساڵی	1820دا	یەك	لە	سەر	پێنجی	حەشیمەتی	جیهان	لە	واڵتانی	پێشكەوتوودا،	داهاتیان	
سێ	ئەوەندەی	یەك	لەسەر	پێنجی	حەشیمەتی	جیهان	بوو،	كە	لە	واڵتانی	هەژاردا	دەژیان.	
سەدەیەك	دواتر	ئەو	رێژەیە	بوو	بە	11	ئەوەندەی	داهاتی	هەژارەكان	و		لە	ساڵی	1960دا		بوو	
بە	30	ئەوەندە	و	لە	ساڵی	1990دا	بوو	بە	60	ئەوەندە	و	لە	ساڵی	1997دا	بوو	بە	74	ئەوەندەی	

داهاتی	هەژاران.
بەپێی	ئاماری		UNDP	كە	لە	ساڵی	1998دا	باڵو	بۆتەوە،	نیزیك	بە	دوو	میلیارد	مرۆڤ	

دەستیان	بە	دەرمانی	پزیشكی	راناگا.
بەپێی	ئامارێكی	دیكە،	كە	Organization	Labour	International	لە		ساڵی	
2002دا	باڵوی	كردۆتەوە،	زیاتر	لە	170	میلیۆن	منداڵی	نێوان	5	هەتا	15	سااڵی	كاری	

تاقەت	پڕووكێن		و	مەترسیدار	ئەنجام	دەدەن.

لە	ساڵی	1648دا	 كە	 "ڤێستڤالیا"وە،	 پەیمانی	 دوای	 لە	 ڤیسڤالیایی،	 	سیستمی	 	-2
پیرۆزیی	 پەیمانە،	 ئەو	 بە	گوێرەی	 داوە.	 بەسترا،	سەری	هەاڵ	 ئەوكات	 زلهێزەكانی	 لەنێوان	
سنوور	و	سەروەریی	دەوڵەتەكان	هاتە	نێو	سیاسەتی	نێودەوڵەتییەوەو	دەوڵەت-	نەتەوە،	شكڵی	

گرت.	
			بەپێی	ئامارەكانی	رێژیم،	هەل	و	مەرجی	هەژاری	و	داهاتی	كرێكاران	لەم	چەند	 	-3

ساڵەدا،	بەم	شێوەیەی	خوارەوە	بووە:
بەپێی	 كرێكاران	 داهاتی	 			هێڵی	هەژاری/داهات	لە	مانگ	بۆ	چەند	كەس؟	 ساڵ	

بڕیاری	ئیدارەی	كار/داهات	لە	مانگدا
264	هەزار	تمەن 780	هەزار	تمەن	 	1388
303	هەزار	تمەن 850	هەزار	تمەن	 	1389
330	هەزار	تمەن 1	میلیۆن	تمەن	 	1390

بە	 2011دا،	 ساڵی	 لە	 ئێراندا	 لە	 بێكاری	 رێژەی	 دراو،	 نێونەتەوەیی	 سندووقی	 	 	-4
ناوەندی	ئاماری	ئێران	ئەم	رێژەیەی	بە	11/5%،	راگەیاند.	 15/5%	راگەیاند.	لە	حاڵێكدا	



64

هەروەها	نرخی	هەاڵوسانی	ئابووری	بەپێی	راگەیاندنی	ئەم	ناوەندە	22/5%	بووە،	كە	لەم	نێوەدا	
تەنیا	دوو	واڵتی	ڤێنزۆێال	و	بێالرووس،	رێژەی	هەاڵوسانی	ئابوورییان	لە	سەرەوەی	ئێران	بووە.	
بەپێی	ئاماری	هەندێك	لە	ئەندامانی	مەجلیسی	رێژیمیش،	رێژەی	هەاڵوسانی	ئابووری	لە	
ئێراندا،	لە	سەرەوەی	40%	بووە.	ئەمە	لە	كاتێكدایە	كە	رێژەی	نێونجی	هەاڵوسانی	ئابووری	

لە	رۆژهەاڵتی	نێوەڕاستدا،	9/9%	بووە.
لە	بەهاری	ساڵی	1390	و	لە	رێوڕەسمی	21ەمین	ساڵەی	پەسەندكردنی	یاسای	 	-5
كاردا،	حەسەن	سادقی،	جێگری	سكرتێری	گشتی	خانووی	كرێكار،	باس	لە	سەرگەردانیی	5	
میلیۆن	بێكار	و	نادیاربوونی	چارەنووسی	500	هەزار	كرێكاری	دەركراو	لە	كار،	دەكات.	ئەم	
رێژەیە	لە	ساڵی	نوێدا	لەبەر	گەمارۆ	ئابوورییەكان	و	بەرنامەی	ئامانجداركردنی	یارانەكان،	كە	

بووە	هۆی	هەڵشكانی	زۆر	كارخانە	و	كارگا،	زۆر	زیاتر	بووە.
بەپێی	ئامارەكانی	رێژیم،	لە	ماوەی	7	ساڵ	سەرۆك	كۆماریی	ئەحمەدی	نەژاددا،	 	-6
تا	ساڵی	1390،	83%	داهاتی	نەوتی	واڵت	بۆ	هاوردە	كردن	تەرخان	كراوە.	بە	هۆی	گەمارۆ	
ئابوورییەكانەوە،	نرخی	بەرهەمهێنان	و	فرۆشتنی	نەوت	لە	الیەن	ئێرانەوە،	زۆر	دابەزیوە	و	بەپێی	
ئامارەكانی	ناوەندی	وزەی		جیهانی،	رێژەی	فرۆشتنی	نەوتی	ئێران	492	هەزار	بەرمیل	لە	
ساڵی	2012دا	كەمی	كردووە	و	تادێ		كەمتر	دەبێ	.	بەپێی	ئامارەكان،	گەشەی	ئابووری	لە	
ساڵەكانی	2010	و	2011،	لە	ئێراندا	1%	بووە،	كە	ئەگەر	ئەمە	لەگەڵ	گەشەی	ئابووریی	
و	 باشتر	 ئێران	 ئابووریی	 دۆخی	 بووە،	 	%10 2011دا	 ساڵی	 لە	 كە	 هەڵسەنگێنین،	 توركیە	
ئابووری	و	 ئابووری	و	ناسەقامگیریی	 نالەباری	 لەبەر	هەل	و	مەرجی	 روونتر	دەردەكەوێ	.	
هەروەها	گەمارۆ	ئابوورییەكانەوە،	نرخی	دراوی	ئێران	بە	رادەیەكی	بەرچاو	دابەزیوە	و	بانكی	
ناوەندیی	ئێران	لە	پووشپەڕی	1391دا	رایگەیاند،	كە	نرخی	دۆالر	بەرامبەر	بە	دراوی	ئێران،	
لە	ماوەی	13	مانگدا،	80%	زیادی	كردووە،	بەاڵم	لە	بازاری	ئازاددا	ئەوهەڵكشانە	نیزیك	بە	

100%،بووە.
دەتوانین	ئاماژە	بەمانە	بكەین:	خەاڵتی	ئۆالف	پاڵمە	لە	ساڵی	2008دا	بۆ	خاتوو	 	-7
پەروین	ئەردەاڵن،	خەاڵتی	سیمۆن	دوبوار	لە	ساڵی	2009	بۆ	كەمپەینی	1	میلیۆن	واژۆ،	
ئالیسون	دێس	فۆرگس،	خەاڵتی	سااڵنەی	مافی	مرۆڤ	لە	چواری	ئۆكتۆبری	 خەاڵتی	
2010	بۆ	سوسەن	تەهماسبی،	خەاڵتی	مافی	مرۆڤی	ئوتریش	بۆ	شیرین	عیبادی	لە	ساڵی	
1389،	خەاڵتی	ئازادیی	باڵوكردنەوە	لە	الیەن	یەكیەتیی	نێونەتەوەیی	باڵوكراوەكان	بۆ	خاتوو	

شەهال	الهیجی.
خشتەی	لە	سێدارەدان	بەپێی	ئامارەكانی	رێكخراوی	مافی	مرۆڤی	ئێران: 	-8

رێژەی	ئێعدام ساڵ	
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165	كەس 	2000
75	كەس 	2001
316	كەس 	2002
دیار	نیە 	2003
108 	2004
94 	2005
177 	2006
317 	2007
350 	2008
402 	2009
546 	2011

دوای	 لە	 كە	 رایگەیاند،	 نێونەتەوەیی	 لێبوردنی	 رێكخراوی	 لە	16ی	گەالوێژی	1388دا،	
خۆپێشاندانەكانی	دژ	بە	ئاكامی	هەڵبژاردنی	22ی	جۆزەردانی	1388،	لە	ماوەی	نزیك	بە	2	

مانگدا،	115	كەس	لە	ئێراندا	لەسێدارە	دراون.

مافی	 پێشێلكاری	 دژی	 بە	 گشتی	 كۆڕی	 بڕیاری	 9ی	خەزەڵوەری	1387	 	-9
مرۆڤ	لە	ئێراندا

بڕیاری	كۆڕی	گشتی	بە	دژی	پێشێلكاری	مافی	مرۆڤ	لە	 27ی	خەزەڵوەری	1388	
ئێراندا

بڕیاری	كۆڕی	گشتی	بە	دژی	پێشێلكاری	مافی	مرۆڤ	لە	 27ی	خەزەڵوەری	1389	
ئێراندا

بڕیاری	كۆڕی	گشتی	بە	دژی	پێشێلكاری	مافی	مرۆڤ	لە	 27ی	خەزەڵوەری	1390	
ئێراندا

بەپێی	ئاماری	چاالكانی	مافی	مرۆڤ	لە	ئێراندا،	لە	ساڵی	1389دا	6316360	 	-10
هێزە	 الیەن	 لە	 كەس	 	5485 و	 داوە	 روویان	 ئێراندا	 لە	 مرۆڤ	 مافی	 پێشێلكاریی	 شێوەی	
شارۆمەند،	 بۆ	526	 زیندان	 مانگ	 هەروەها	25975	 كراون.	 دەستبەسەر	 ئینتزامییەكانەوە	

دەركراوە.
لە	 ئێران	 لە	 بێهۆشكەرەكان	 ماددە	 بە	 تووشبووان	 ژمارەی	 ئامار،	 هەندێك	 بەپێی	 	-11
ساڵی	1384دا،	نزیك	بە	4	میلیۆن	كەس	بووە	و	بەپێی	ئاماری	دیكە،	ئێران	پلەی	یەكەمی	
بەكاربردنی	تریاكی	لە	ئاستی	جیهاندا	هەیە.	رێكخراوی	كۆمەاڵیەتیی	الوانی	ئێران	لە	ساڵی	
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1387دا،	تەمەنی	تووشبوون	بە	ماددە	بێهۆشكەرەكانی	لە	ئێراندا،	13	ساڵ	رایگەیاند.
ماددە	 قاچاخی	 گەورەكانی	 هەرە	 باندە	 لە	 یەكێكە	 پاسداران	 سپای	 زانیارییەكان،	 بەپێی	

بێهۆشكەرەكان	بەرەو	ئورووپا.
رێكخراوی	پزیشكیی	یاسایی	رایگەیاند،	كە	لە	7	مانگی	سەرەتای	ساڵی	1390دا	لە	بوارە	
جۆراوجۆرەكاندا،	2169	كەس	بە	هۆی	كەڵكوەرگرتنی	زۆر	لە	ماددە	بێهۆشكەرەكان	گیانیان	

لەدەست	داوە.
بەپێی	ئامارەكانی	ساڵی	1389،	60000	نوخبە	و	بژاردەی	ئێران،	ئێرانیان	بەجێ		هێشتووە.

یەكەمی	 ریزی	 لە	 ساڵی	2010دا،	 لە	 ئێران	 دراو،	 نێونەتەوەیی	 سندووقی	 راپۆرتی	 بەپێی	
واڵتان	بۆ	هەاڵتنی	مێشكەكان،	بووە.

دیاردەی	تەاڵق	لە	ئێراندا	لە	ئاستێكی	یەكجار	زۆر	بەرز	دایە	و	رۆژ	بە	رۆژ	پەرە	دەستێنێ	.	
بەپێی	ئامارەكان	دیاردەی	تەاڵق	لە	پارێزگای	تاران	لە	6	مانگی	یەكەمی	ساڵی	1388دا،	

بە	رێژەی	21%	زیادی	كردووە.

بەپێی	ئامارەكانی	ئاژانسی	هەواڵی	كوردستان	)كوردپا(	تەنیا	لە	مانگی	مارسی	 	-12
كۆڵبەران	و	 لە	 كەس	 	90 مانگدا،	 	15 ماوەی	 لە	 	،2012 ژووئەنی	 مانگی	 هەتا	 	2011
كوژراون	و	82	 رێژیم	 هێزەكانی	 دەستی	 بە	 ئێران،	 كوردستانی	 سەرسنوورەكانی	 كاسبكارانی	

كەسیشیان	لێ	بریندار	بوون.	


