
  دیکتاتۆرییەت و هەڵبژاردن:   
  نموونەی کۆماری ئیسالمیی ئێران

ئیدریس ئەحمەدی  

فاکتەری پێکهاتەیی، لەوانە جۆری دیکتاتۆرییەتی هەڵبژاردنکارانە و دامەزراوەی 
تایبەت بە هەڵبژاردن وێڕای ئابووریی سوودخۆر لە ئێراندا، هۆکاری سەرەکیی 

خۆڕاگرییی کۆماری ئیسالمین. لە ئێراندا ئوپۆزیسۆنێک لە ئارادا نییە تاکوو باس 
لە دەوری ئەکتەری سیاسی بکرێ. باڵی »ڕیفۆرمخواز« ناشێ بە ئۆپۆزیسۆنی 
کۆماری ئیسالمی لەقەڵەم بدرێ، چونکە پابەندن بە مانەوەی ڕێژیم. تەنانەت 

ئەگەر بە ئۆپۆزیسۆنیش لەقەڵەم بدرێن، تاکوو ئێستا یەکێک لە هۆکارە سەرەکی 
و کاریگەرەکانی درێژکردنەوەی دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقیه بوونە.



سەرەتا
چۆنە لەنێو ئەو ڕێژیمە سەرەڕۆ یان دیکتاتۆرانەدا 
کە هەڵبژاردن بەڕێــوە دەبەن، هێندێکیان بەرەو 
دێموکراسی گوزار دەکەن، لە کاتێکدا هێندێکیان 
وەک خۆیــان دەمێننەوە یــان تەنانەت داخراوتر 
دەبن؟ بە واتایەکی دیکە، هۆی چییە هەڵبژاردن 
لــە هێندێک واڵتی ســەرەڕۆ یــان دیکتاتۆردا، 
دەرفەتێکــە بــۆ گوزار بــەرەو دێموکراســی، لە 
کاتێکدا لــە هێندێکی دیکەیانــدا، زۆرتر بووەتە 
هۆی درێژکردنەوەی دەستەاڵتی ڕێژیمی سەرەڕۆ 

یان دیکتاتۆر؟ 
زانایانی سیاســی وەاڵمــی جۆراجۆرییان بەو 
پرسیارانە داوەتەوە. ئامانجی ئەم وتارە ئەوەیە کە، 
بە پشتبەســتن بە هێندێک لــەو لێکوڵینەوانەی 
کە لەو بارەوە ئەنجام دراون، لە کەیسی کۆماری 
ئیســالمی ورد دەبێتەوە بە مەبەستی نیشاندانی 
ئــەوەی کە هەڵبــژاردن لە کۆماری ئیســالمیدا 
دەرفەت نییــە بۆ پێکهێنای گۆڕانی سیاســی و 
تەنانەت ئەنجامدانی ڕیفۆرمی ســنووردار، تاکوو 
دەرفەتێــک بێ بۆ گــوزار بەرەو دێموکراســی. 
بەشداریی خەڵک لەو هەڵبژاردنانەی کە کۆماری 
ئیســالمی ڕێکیان دەخا، بەتایبــەت هەڵبژاردنی 
مەجلیــس و ســەرۆک کۆماری، نەتەنیــا ڕەوایی 
دەبەخشــێتە ڕێژیمێکی دیکتاتۆر و ســتەمکار، 
بەڵکــوو تەمەنی ئــەو ڕێژیمە درێــژ دەکاتەوە. 
ئامانجێکــی دیکــەی ئــەم وتــارە، هەوڵێکە بۆ 
شــیکردنەوەی ئەو بابەتەی کە بۆ هەڵبژاردن لە 
کۆماری ئیســالمیدا یارمەتیدەری درێژکردنەوەی 

دەستەاڵتی دیکتاتۆرییەتە. 

»خۆڕاگریی« دیکتاتۆرییەت
پاش کۆتایی هاتنی شەڕی سارد، خۆشبینییەکی 
زۆر ســەبارەت بە باڵوبوونەوەی دێموکراســی لە 
دنیــادا هەبوو. لــە زانســتە کۆمەاڵیەتییەکاندا، 
بۆچوونێــک هەیە کە پێی وایە واڵتانی ســەرەڕۆ 
یان دیکتاتۆر، زوو یان درەنگ گوزار دەکەن بەرەو 
دێموکراســی. بەپێچەوانەی ئەم بۆچوونە، زۆرێک 
لەو واڵتانە گوزاریان نەکرد بەرەو دێموکراســی و 

شاهیدی »خۆڕاگریی« دیکتاتۆرییەت بووین.]١[
ئێســتا جــۆرە ڕێژیمێــک لە دنیــادا هەیە 
کە بــە »ڕێژیمی تێکــەاڵو«]2[ یان »ســەرەڕۆی 
تایبەتمەندیی  دراون.  لەقەڵەم  هەڵبژاردنکارانە«]٣[ 
ئــەو ڕێژیمانە ســەرەڕای ئەوەی ســەرەڕۆ یان 
دیکتاتــۆرن، ئەوەیــە کــە  هەڵبــژاردن بەڕێوە 
دەبەن؛ بۆیە بە »تێکــەاڵو« یان »هەڵبژاردنکارانە« 
لەقەڵــەم دراون. بە واتایەکــی دیکە، تێکەاڵوێک 
لە ســەرەڕۆیی و دامەزراوەی دێمۆکراتیک لەخۆ 
دەگــرن، یان ســەرەڕای ئەوەی کە ســەرەڕۆن، 
هەڵبــژاردن بەڕێوە دەبەن. هەڵبــەت هەڵبژاردن 
لەو جۆرە ڕێژیمانەدا، ئازادانە و دادپەروەرانە نییە؛ 
هەربۆیە لە واڵتانی دێمۆکراتیک جیا دەکرێنەوە.

هێندێک لــەو رێژیمە تێکەاڵوانــە گوزاریان 
کــردووە بــەرەو دێموکراســی، لــە کاتێکــدا 
هێندێکیان وەک خۆیان ماونەتەوە. بە مەبەستی 
سادەکردنەوەی باسگەلێکی ئاڵۆز، دەتوانین بڵێین 
بە گشــتی بە دوو شــێوە ئەو جیاوازییە لەنێوان 
ڕێژیمــە تێکەاڵوەکان شــی کراوەتەوە؛ لەالیەک 
هێندێک لێکۆڵەر گرنگی بە فاکتەری پێکهاتەیی 
)ســاختاری(]4[ دەدەن، لــە الیەکــی دیکــەوە 
هێندێــک لێکۆڵەری دیکە گرنگــی بە بکەری]5[
یان ئەکتەرەکانی گۆڕەپانی سیاسەت دەدەن، واتا 
هەم حکومەتی دەستەاڵتدار، هەم ئۆپۆزیسیۆن لە 

واڵتانی سەرەڕۆدا. 
لــە  بریتیــن  پێکهاتەیی یــەکان  فاکتــەرە 
دامــەزراوەی )نهاد( مەوجــوود، واتە هەم جۆری 
ڕێژیمی سەرەڕۆ یان با بڵیین سیستەمی سیاسیی 
ڕێژیمی ناوبراو، هەمیش یاساوڕێسای هەڵبژاردن 
لە سیستەمێکی لەو چەشنە. فاکتەری پێکهاتەیی 
دەتوانــێ سیســتەمی ئابووریش لەخــۆ بگرێ. 
کاتێــک باس لە بکــەر یان ئەکتەری سیاســی 
دەکەین، مەبەست کردار و ستراتێژیی حکومەتی 
دەســتەاڵتدار و ئۆپۆزیســیۆنە لە کاتی ملمالنێ 
لەگەڵ یەکتر لە گۆڕەپانی هەڵبژاردندا. لە کاتێکدا 
حکومەتی دەستەاڵتدار بە  زۆرەملی یان لە ڕێگای 
ســاختەکاری و فریوکارییــەوە بــێ، هەوڵ دەدا 
هەڵبژاردن »بباتەوە« و لە دەستەاڵتدا بمێنێتەوە، 
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ئۆپۆزیســیۆن دەتوانــێ لە ڕێــگای بایکۆتکردنی 
هەڵبژاردن یان پێکهێنانی بەرە یان بە شــێوەی 
دیکە، شــەرعییەت لە ڕێژیمــی حاکم زەوت بکا 
و ناســەقامگیری بکا، یان ئەوەی لە هەڵبژاردندا 
بەسەر حکومەتی دەســتەاڵتداردا سەرکەوێ. بە 
کورتــی، جیاوازیی نێوان پێکهاتە و بکەری وەک 
جیاوازیی نێوان ترافیک و شۆفیر وایە، یان وەک 

جیاوازیی نێوان کوێستان و شاخەوان وایە.]6[
جێگای ئاماژەیــە، هێندێک لێکۆڵەری دیکە 
فاکتــەری دەرەکــی، لەوانە سیاســەتی زلهێزان 
یــان پەیوەندیی نێودەوڵەتیی ئــەو واڵتانەی کە 
سیســتەمێکی تێکەاڵویــان هەیە، بەرجەســتە 
دەکەنــەوە. ئەمانــەش ڕەنگە بکەوێتــە خانەی 
فاکتەرە پێکهاتەیی یەکانەوە یان باندۆڕیان )تأثیر( 
هەبێ لەسەر ئەکتەرە سیاســییەکان لە واڵتێک 
کــە سیســتەمێکی تێکەاڵوی هەیە. بــۆ نموونە 
لەوبــارەوە دەکرێ ئاماژە بە سیاســەتی ئەمریکا 
یان واڵتانی ڕۆژئاوا بدرێ، دەربارەی گوشارهێنان 
بۆ حکومەتێکی ســەرەڕۆ یان پشــتیوانیکردن لە 

ئۆپۆزیسیۆنی ئەو جۆرە حکومەتانە.]7[  
وێدەچێ یەکێک لە هۆکارە ســەرەکییەکان 
کە هێندێک حکومەتی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە 
بەرەو دێموکراسی گوزار دەکەن، بەاڵم هێندێکیان 
وەک خۆیــان دەمێننەوە، بگەڕێتــەوە بۆ جۆری 
ڕێژیمی تێکەاڵو یان ســەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە. 
بە واتایەکی دیکە، ئەو جۆرە ڕێژیمانە یەکدەست 
نین. لەم پەیوەندییــەدا، جیاکاریی لە نێوان دوو 
جــۆر لــەو ڕێژیمانە کراوە؛ لە الیــەک  جۆرێک 
کە لــە دەروونی خۆیدا ڕێگا بــە ڕکابەری دەدا، 
بۆ نموونە مۆڵــەت بە ئۆپۆزیســیۆن دەدا کە لە 
هەڵبژاردندا بەشدار بێ، هەرچەند هەڵبژاردنەکان 
ئــازاد و دادپەروەرانــە نین، لــە الیەکی دیکەوە 
جۆرێک لە ڕێژیمی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە کە 
ڕێگا بەو ڕکابەرییە نــادا. هەڵبەت ئەم جیاوازییە 
بە شــێوەی جیاواز پێناســە کراوە. بەبێ ئەوەی 
لێرەدا بەوردی باس لەو پێناسە جیاوازانە بکەین، 
دەتوانین بڵێین لێکۆڵەران کۆکن لەســەر  ئەوەی 
کــە جۆری یەکەم، واتا ئەوانەی ڕێگا بە ڕکابەری 

دەدەن، هەوێنی ئەوەیان تێدایە بەرەو دێموکراسی 
گوزەر بکەن، جۆری دووهەم ئەو هەوێنەیان تێدا 
نییــە. ئەمەش شــیکردنەوەیەکی دامەزراوەیی یە 
بۆ جیاوازیی نێوان ئەو جۆرە ڕێژیمانە ســەبارەت 
بە گوزارکردنیان بەرەو دێموکراســی یان مانەوە 
لــە شــکڵی ڕێژیمی تێکــەاڵو یان ســەرەڕۆی 

هەڵبژاردنکارانەدا.]8[  
هێندێک لێکۆڵــەری دیکە لەم پەیوەندییەدا 
بەرجەســتە  ئابووریــی  سیســتەمی  دەوری 
دەکەنەوە. ئاماژە بــەوە دراوە کە ئەو ڕێژیمانەی 
سامانی سروشــتی بەرچاویان وەک گاز و نەوت 
لەبەردەستدایە، کە بە ڕێژیمی »سوودخۆر« ناوزەد 
کراون، جگە لــەوەی بێ منەت دەبن لە کۆمەڵگا، 
هەروەها بەشــێکی زۆر لەو داهاتەی دەســتیان 
دەکەوێت، بۆ بۆ کڕینــی وەفاداریی هاوواڵتییان 
و پێکهێنانی ڕێکخراوی زەبەالحی ئەمنییەتی بە 
مەبەستی سەرکوتکردنی ئوپۆزیسیۆن و جەماوەری 
ناڕازی لەپێنــاو مانەوە لە دەســتەاڵتدا بەکاری 
دێنن. بــە کورتی، لێکۆڵەرێک بــەو دەرئەنجامە 
گەیشتووە، ئەو دیکتاتۆرانەی ئابووریی واڵتەکەیان 
بەدەستەوەیە، دەتوانن لە ڕێگای فێڵ وتەڵەکەوە لە 
کاتی هەڵبژاردن لە دەســتەاڵتدا بمێننەوە، بەاڵم 
ئەوانــەی ئابووریی واڵتیان لەدەســتدا نییە یان 
سەرچاوەی سروشتییان نییە، هەڵبژاردن دەتوانێ 

ببێتە هۆی ئەوەی لە دەستەاڵت بکەون.]٩[ 
هێندێک لێکۆڵەری دیکە، تواناییی دەوڵەت، 
یــەک لــەوان تواناییــی ســەرکوتکردن، وەک 
فاکتەرێکی سەرەکی لەم پەیوەندییەدا بەرجەستە 
دەکەنەوە. بەکورتی، ئەو دەوڵەت یان ڕێژیمانەی 
تواناییی بەرچاویان هەیــە، وەک باس کرا یەک 
لەوان تواناییی ســەرکوتکردن، لە دەســتەاڵتدا 
دەمێننــەوە. بەپێچەوانــە، ئــەو دەوڵــەت یان 
ڕێژیمانەی الوازن، ئەگــەری هەیە لە نەتیجەی 

هەڵبژاردندا بگۆڕێن.]١0[ 
دەســتەیەک لێکۆڵینــەوەی دیکــە گرنگی 
دەدەن بــە ئەکتەرەکان لە گۆڕەپانی هەڵبژاردندا. 
هێندێــک ڕێژیم بــە شــێوەیەکی تەڵەکەبازانە 
دەتوانن لــەو »هەڵبژاردنانەدا« ســەرکەوتوو بن؛ 
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ئەویــش بۆ نموونە دەتوانێ لــە ڕێگای لەتکردن 
یــان دەورلێدانی ئوپۆزیســیۆنەوە بــێ. هەڵبەت 
ئۆپۆزیســۆنێک کە بتوانێ لە بەربەرەکانی لەگەڵ 
دەســتەاڵتدا یەکگرتوو بێ یــان بەرە پێک بێنێ 
و داهێنــەر بێ، دەتوانێ لەو جۆرە هەڵبژاردنانەدا، 
لەگەڵ ئەوەی ئــازاد و دادپەروەرانە نین، دواجار 

براوە بێ.]١١[
لــە کۆتاییــدا، هێندێــک لێکۆڵــەر دەوری 
فاکتەری دەرەکی لــە یەکالکردنەوەی ملمالنێی 
نێوان حکومەتی دەســتەاڵتدار و ئۆپۆزیسیۆن لەو 
واڵتانەی کە ڕێژیمی تێکەاڵویان هەیە، بەرجەستە 
بکەنــەوە. بە گوێــرەی لێکۆڵەرێــک، فاکتەری 
دەرەکی وێــڕای پێکهێنانی بەرە لە الیەن الیەنە 
جیاوازەکانــی ئۆپۆزیســیۆنەوەیە دەبنە هۆکاری 
گوزار بەرەو دێموکراسی لەو جۆرە واڵتانەدا.]١2[    

کۆماری ئیسالمیی ئێران چ جۆرە ڕێژیمێکی 
هەڵبژاردنکارانەیە؟

ســەرەڕۆی  ڕێژیمــی  جــۆری  دوو  ئەگــەر 
هەڵبژاردنکارانە کە لە ســەرەوە ئاماژەیان پێ درا 
خاڵی دەستپێکمان بێ و لەو سۆنگەیەوە بڕوانینە 
کۆماری ئیســالمیی ئێران، بۆمــان دەردەکەوێ  
کۆمــاری ئیســالمی لەو جــۆرە ڕێژیمانــە نییە 
دەرفەت بە ڕکابەریــی مانادار لە هەڵبژاردنەکاندا 
بدا. کۆماری ئیسالمی ڕێکخراوە سیاسییەکانی بە 
»هەڵوەشاوە« ڕاگەیاندووە و بە شەڕکردن لەگەڵیان 
و تیرۆرکردنی کادر و ئەندامانی سەرکردایەتییان، 
هەوڵــی لەنێوبردنیانی داوە. بەو پێیە، لە کۆماری 
ئیسالمیدا، ئۆپۆزیســیۆنێک لە ئارادا نییە. ئەگەر 
ڕکابەری لە کۆماری ئیسالمیدا هەبێ، ڕکابەرییەکە 
ســنووردار کراوە بە ملمالنێی سەر کورسییەکانی 
مەجلیس و پۆستی سەرۆک کۆماریی نێوان باڵ یان 
کۆتلەکانی ڕێژیم ئەمانەش هەموویان، ســەرباری 
هــەر جیاوازییەک پێکــەوە هەیانبێ، پابەندن بە 
مانەوەی کۆماری ئیســالمی و دەرهاویشتنی هەر 

جۆرە ئۆپۆزیسیۆنێک بەرانبەر بە ڕێژیم.]١٣[  
ســەبارەت بــە دامــەزراوەی پەیوەندیدار بە 
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا، بێ گومان دەبێ 

ئاماژە بە شــۆرای نیگابان بدرێ. شۆرای نیگابان 
دامەزراوەیەکــی هەڵبژێردراو نییــە و ئەندامانی 
لە الیەن وەلیی فەقیهــەوە دیاریی دەکرێن. ئەو 
شــۆرایە بڕیار دەدا لە ســەر پەســەندکردن یان 
رەدکردنــەوەی کاندید بۆ مەجلیس و پۆســتی 
سەرۆککۆماریی. شۆرای نیگابان ئەو بڕیارە لەسەر 
ئەساســی پابەندبوونی ئەو کاندیدانە بە کۆماری 
ئیسالمی، واتا سیســتەمی ویالیەتی فەقیه دەدا 
و، ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ ویستی وەلیی فەقیه 
جێبەجــێ دەکا. پاش چوار دەیــە و پتر لە ٣0 
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیســالمیدا، ئێران گۆڕانی 
سیاســی بەرەو ئازادی و دێموکراســی بەخۆیەوە 
نەبینیــوە. لێــرەدا جێگای ئاماژەیــە بە گوێرەی 
لێکۆڵینەوەیــەک، لــە نێوان ســااڵنی ١٩80 و 
20١٣دا، ڕێژەی کاندیدەکانی سەرکۆماریی، واتە 
ئەوانەی ڕێژیم پەســەندیان دەکا بۆ خۆپااڵوتن، 
لە نۆ لەســەدەوە داشــکاوە بۆ کەمتــر لە یەک 
لــە ســەد.]١4[ کەوابــوو، بەپێی زەمــان، ڕێژیم 
بەرتەســکتر و یەکدەستر بووەتەوە، نەک کراوەتر 
و پلۆرالیســتر. هەروەها کۆماری ئیسالمی نەتەنیا 
لەمێژە حیزبەکانی ئۆپۆزیســیۆنی بە »هەڵوەشاوە« 
ڕاگەیانــدووە، بەڵکوو تەنانــەت هێندێک حیزبی 
خۆشیانی داخستووە؛ دەتوانین داخستنی »جبهه 
مشــارکت ایران اسالمی« و »ســازمان مجاهدین 
انقالب اســالمی ایران« پــاش ناڕەزایەتییەکانی 

ساڵی 200٩ وەک نموونە بێنینەوە]١5[. 
خۆڕاگرییــی  و  مانــەوە  بــە  ســەبارەت 
دیکتاتۆرییــەت لە چوار دەیەی ڕابردوو لە ئێران، 
دەبــێ بگوتــرێ کۆماری ئیســالمی لــە ڕووی 
دەســتەاڵتی زبرەوە ڕێژیمێکــی بەهێزە. هێزی 
ڕێژیم لــە توانای ســەرکوتکردنەوە ســەرچاوە 
دەگرێ. ســەرچاوەی ئەم هێزەش، ئەوەیە ڕێژیم 
کۆنترۆڵی بەســەر ئابووریی واڵتدا هەیە و لەپێناو 
چەسپاندنی دەســتەاڵتی خۆی و سەرکوتی هەر 
جــۆرە ڕاپەڕین و شۆڕشــێک لــە نێوخۆ وێڕای 
سیاســەتی بەرفراونخوازی و ئیمپێریالیســتی لە 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا، ســامانی داراییی واڵتی بەکار 

هێناوە.]١6[ 

107گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



لە الیەکی دیکەوە، کۆماری ئیسالمی نەتەنیا 
بە شەڕ و تیرۆر،  ئۆپۆزیسیۆنی لە ڕووی فیزیکییەوە 
لــە واڵت دوور خســتووەتەوە و الوازی کردووە، 
بەڵکوو ئەو ئۆپۆزیســیۆنەی لە دەرەوەی واڵتیش 
هەیە، بە هۆی جیاوازیی ئایدیۆلۆژی و سیاسییەوە 
نەیتوانیوە بەرەیەک پێک بێنێ. واڵتانی ڕۆژئاواش 
تاکوو ئێســتا بە ڕوونی پشتیوانیی ئۆپۆزیسیۆنیان 

نەکردووە.
بە کورتی، فاکتەری پێکهاتەیی، لەوانە جۆری 
دیکتاتۆرییەتــی هەڵبژاردنکارانــە و دامەزراوەی 
تایبەت بە هەڵبژاردن وێڕای ئابووریی ســوودخۆر 
لە ئێراندا، هۆکاری سەرەکیی خۆڕاگرییی کۆماری 
ئیسالمین. لە ئێراندا ئوپۆزیسۆنێک لە ئارادا نییە 
تاکوو باس لە دەوری ئەکتەری سیاســی بکرێ. 
باڵی »ڕیفۆرمخواز« ناشێ بە ئۆپۆزیسۆنی کۆماری 
ئیســالمی لەقەڵەم بــدرێ، چونکــە پابەندن بە 
مانەوەی ڕێژیم. تەنانەت ئەگەر بە ئۆپۆزیسۆنیش 
لەقەڵەم بدرێن، تاکوو ئێســتا یەکێک لە هۆکارە 
درێژکردنــەوەی  کاریگەرەکانــی  و  ســەرەکی 

دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقیه بوونە. 

بۆ لە کۆماری ئیســالمیدا دەرفەتی ڕیفۆرم 
نییە 

تەنانەت ئەگــەر وای دابنێین باڵی »ڕیفۆرمخواز« 
لە کۆماری ئیســالمیدا بەڕاســتی ڕیفۆرمخوازن، 
هەڵبەت وا نییە، دوو بەربەســت لەســەر ڕێگای 
ڕیفۆرمی سیستەمی سیاسیی مەوجوود لە ئێراندا 
هەیە. لە دەستوور یان یاسای بنەڕەتیدا، سیستەمی 
ویالیەتی فەقیه وەک »هەمیشەیی« سەپێندراوە. 
بەو پێیە، دەســتوور ڕێگا بە ڕیفۆرمی دەستووری 
لەوبارەوە نادا. هەروەها، پــاش هەموارکردنەوەی 
دەستووری کۆماری ئیســالمی لە ساڵی ١٩8٩، 
دەســتەاڵتی وەلیی فەقیه کرا بــە ڕەها. ئەمەش 
ئەوەندەی دیکە ڕیفۆرمی دەســتووریی ئەســتەم 
کــردووە. بەو پێیــە، تەنیا لە ڕێگای شۆڕشــەوە 

دەکرێ نیزامی سیاسی لە ئێران بگۆڕدرێ.]١7[  
دووهەم، بەپێی دەســتوور، شــۆرای نیگابان 
و وەلیی فەقیه لە ڕێگای ئەو شــۆرایەوە دەتوانن 

ڕێگری لە هەر پڕۆژەیاسایەک )الیحە( لە مەجلیس 
بکەن کە لەگەڵ ئیسالم و بەرژەوەندییەکانی ڕێژیم 
ناکۆک بێ. ئەمەش ساڵی 2000 ڕووی دا، کاتێک 
ڕیفۆرمخــوازەکان، کە زۆرینەی کورســییەکانی 
لەپێناو  پڕۆژەیاســایەکیان  مەجلیســیان هەبوو، 
پێکهێنانی گۆڕان لە یاســای چاپەمەنیدا هێنایە 
گۆڕێ، بــەاڵم وەلیی فەقیه و شــۆرای نیگابان، 

پێشیان بە پەسەندکردنی گرت.]١8[  
ڕیفۆرمخوازەکان  پڕۆژەیاســایە،  لــەو  بەدەر 
تاکوو ئێســتا هیچ بەرنامە یان مانیفێســتێکیان 
لەپێنــاو ڕیفۆرمدا پێشــکەش نەکــردووە، تاکوو 
دەگا بــەوەی باس لە ڕیفۆرمی دەســتوور بکەن. 
محەممەد خاتەمی لە ساڵی 2006 لە لێدوانێکدا 
دانی بەوە دانــا کە خاوەن مانیفێســت نەبوون: 
»کێشــەیەکی ڕیفۆرمخوازی ]لە ئێراندا[ ئەوە بوو 
کە پێناســەیەکی وردی لە ڕیفــۆرم نەبوو و هەر 
کەس و گرووپێک کە تێیدا بەشدار بوون، پێیان 

وا بوو ڕیفۆرمیستن.«]١٩[ 
لەگەڵ ئەوەش، خامەنەیی و شۆرای نیگابان 
تەحەمولــی ڕیفۆرمخوازەکان ناکەن، ســەرەڕای 
ئەوەی سامانێکی سیاسیی گرنگن بۆ ڕێژیم، چونکە 
بە هــۆی ئەوانەوە، هەم خەڵک بە هیوای ڕیفۆرم 
لە هەڵبژاردنەکاندا بەشدار دەبن، هەمیش ڕۆژئاوا 
بە هیوای سەرکەوتنی ئەوان و گۆڕینی سیاسەتی 
نێوخۆیی و دەرەکیی ئێران، سەبری زۆریان لەگەڵ 
کۆماری ئیســالمی هەبووە. بــە لەبەرچاوگرتنی 
ئەوەی شۆرای نیگابان لە هەڵبژاردنەکانی دواییدا 
بە شێوەیەکی بەرچاو کاندیدی ڕیفۆرمخوازانی بۆ 
مەجلیس ڕەت کردووەتــەوە و ڕیفۆرمخوازەکان 
لە نەبوونی کاندیــدی خۆیان لە دوو هەڵبژاردنی 
دواییی سەرۆک کۆماریدا پشتیوانییان لە ڕۆحانی 
کرد، ئەگەری زۆرە پەراوێز بخرێن، مەگەر ئەوەی 
خامەنەیــی مەجالدان پێیان بــە قازانجی ڕێژیم 
بزانێ، بەتایبەت بۆ ئەوەی ڕۆژئاوا سیاسەتی توند 

بەرانبەر بە ڕێژیم نەگرێتە بەر. 
هەرچۆنێــک بــێ، ئەزموونــی پتــر لە ٣0 
هەڵبــژاردن لە چوار دەیــەی ڕابردوودا بە ڕوونی 
نیشــانی داوە کە ئەگەر دانیشــتووانی ئێران بە 
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مەبەســت یان هیوای ڕیفــۆرم لەپێناو ئازادی و 
دێموکراســی، یــان النیکەم حکومەتــی کارامە 
و بەرپرســیار و کەمتر ســتەمکار و گەندەڵ، لە 
هەڵبژاردندا بەشــدار دەبن، ئەوا بەهەڵەدا چوون 
و دواجار هەر پەرێشــانییان بۆ ماوەتەوە. لەوەش 
خراپتر، بەشــداریکردن لە هەڵبژاردن لە کۆماری 
ئیسالمیدا، دەبێتە هۆی درێژکردنەوەی دەسەاڵتی 

دیکتاتۆرییەتی ویالیەتی فەقی. 

بایکۆتی بەرین و ناسەقامگیرکردنی کۆماری 
ئیسالمی

ئەگەر ئەو لێکدانەوەی ســەرەوە دروست بێ، ئەوا 
بایکۆتــی بەرین لە هەمــوو هەرێمەکانی ئێراندا 
دەتوانێ کۆماری ئیسالمی تووشی ناسەقامگیریی 
سیاســی بــکا.]20[ ئــەوەی تاکوو ئێســتا تاقی 
نەکراوەتەوە، بایکۆتی بەرینە. ڕاستە، لە کوردستان 
بەردەوام بایکۆت بژاردەیەک بووە، بەاڵم بۆ ئەوەی 
بایکۆت شوێندار بێ، پێویستە بەتایبەت لە ناوچە 
فارسنشــینەکان وەکــوو بژاردەیەکی جیددی و 
کاریگەر، بەاڵم لە هەمان کاتدا کەم تێچوو، ڕەچاو 

بکرێ و تاقی بکرێتەوە. 
هەڵبەت تا ئەو کاتــەی ڕیفۆرمخوازەکان لە 
ئارادا بن، بەشــێکی بەرچاو لە دانیشتووانی ئێران 
لە ناوچە فارسنشینەکان و تەنانەت هەرێمەکانی 
دیکەی ئێران، بەشداری هەڵبژاردنەکان دەبن. تا 
ئەو کاتەی دانیشتووانی ئێران دەرک بەوە نەکەن 
کــە ڕیفۆرمخوازەکان نەتەنیا خاوەن مانیفێســت 
نین، بەڵکوو ڕێژیم پارێزن، ئەفسانەی ڕیفۆرمخوازی 
لە ئێراندا ڕێگر دەبێ لە مەیســەربوونی بایکۆتی 

بەرینی هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی. 
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