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کورتە کارنامە
عەببــاس وەلی خەڵکی مەهابــادە، خوێندنی 
بنەڕەتــی و ئامادەیی لە شــاری تەورێز تەواو 
کردووە، خوێندنی بااڵی لــە تاران درێژە پێ 
داوە و لــەوێ  لــە ســاڵی ١٣5١/ ١٩7٣ لە 
زانکۆی میللی تاران لە زانستی سیاسیدا پلەی 

لیسانسی وەرگرتووە.
دواتر بۆ خوێندنی بــەرز چووەتە بریتانیا،  لە 
ســاڵی ١٣55/ ١٩76 لە زانکۆی کیل پلەی 
ماستەری لە بواری تیوریی سیاسیدا بە دەست 
هێنا و لێکۆڵینەوەکەی بۆ وەرگرتنی ئەو پلەیە 
بریتــی بوو لــە » تێپەڕین بــەرەو کاپیتالیزم 
لە بیرکردنەوەی سیاســیی ڕووســی لە نێوان 

سااڵنی ١86١  ـ ١٩١7 دا«. 
عەبباس وەلی بە نووسینی لێکۆڵینەوەیەک بە 
ناوی:« زەوی، کار و پێوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە ئێرانی بــەر لە ســەرمایەداریدا«.خوێندنی 
دوکتــورای خۆی لە بواری کۆمەڵناســیدا لە 

زانکۆی لەندەن تەواو کرد.
لە ســاڵی ١٣6٣/ ١٩8٣ پلەی پی ئێچ دی 
پێ درا لە کۆمەڵناسیی مێژووییدا  و بەدوای 
ئەوەدا دەســتی کرد بــە لێکۆڵینەوەی دوای 
دوکتۆرا لە زانکۆی لەندەن و لەسەر پڕۆژەیەک 
کاری کــرد بە ناوی: » دین و ڕووناکبیران لە 
شۆڕشــی ئێرانی ســاڵی ١٩7٩دا« ) ١٩8٣- 

)١٩85
وەلــی لە ســاڵی ١٩86 لــە زانکــۆی وەیلز 
لەشــاری ســوانزی کاریێری ئاکادێمی خۆی 
دەســت پێ کرد و لەوێ تیۆریی سیاســی و 
سیاســەتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتی بە دەرس 
دەگوتــەوە بەر لــەوەی بگوێزێتەوە بۆ هەولێر 
لە ساڵی 2005 و بە پێی داوخوازی سەرۆکی 
زانکۆیەکی  کوردســتان  هەرێمی  حکوومەتی 

نوێ دامەزرێنێت. 
عەبباس وەلی بۆ ماوەی سێ ساڵ لە هەولێر 
ســەرۆکی دامەزرێنەری زانکۆی کوردستان 
بوو. ئەو لە ســاڵی 2008 لــە بەر بۆچوونی 
جیــاواز لەگــەڵ حکوومەت ســەبارەت بە 

زانکۆکــە هەولێــری بەجێ  بەڕێوەبردنــی 
هێشت.

عەبباس وەلی دوای هەولێر چووە ئەستەنبوڵ 
و لەوێ لە زانکۆی بۆغازیچی  بوو بە سەرۆکی 
بەشــی بیری مۆدێڕنی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
لە دیپارتمانی کۆمەڵناســیی ئــەو زانکۆیەدا  

)2008  ـ 20١7 (
لە ناو نووسینەکانیدا دەکرێ ئاماژە بەم کتێبانە 

بکرێ:
 ئێرانــی بەر لە ســەرمایەداری: مێژوویەکی 

)١٩٩٣  I.B. Tauris تیۆری )وەشانخانەی
 هێندێــک بابــەت لــە ســەر بنچینــەی 
 Mazda ناســیۆنالیزمی کورد ) وەشــانخانەی

) 200٣
 کوردەکان و دەوڵەت لە ئێران: ســاز کردنی 
   I.B.Tauris ناســێنەی کورد ) وەشــانخانەی

)20١2
 ســااڵنی لە بیرکراوی ناسیۆنالیزمی کورد لە 
   Palgrave-Macmillan وەشانخانەی   ( ئێران 

)20١٩
عەبباس وەلی ئێســتا  نووســینی دوو کتێبی 
نوێی بە دەســتەوەیە : دەسەاڵت و خۆڕاگری 
لە کوردســتان ) ساڵی 202١ دەردەکەوێ( و 
جمهووریی زەبروزەنگ  ) ســاڵی 2022 باڵو 

دەکرێتەوە(

 ئایــا ئیمە شــتێکمان بــە ناو 
ناســنامەی ئێرانی هەیە؟ ئەگەر هەمانە، 
ئایا ئەو ناســنامە ئێرانییە ناســنامەیەکی 
مێژووییە، بەو شــێوەیەی کە بەشێک لە 
الیەنگەرانی ئەو ناســنامەیە باسی لەسەر 

دەکەن؟

بەڕای من ناسنامەی ئێرانی وەکوو 
سازەی وێژمانی، یانی شتێکە، کە 
لە گوتارێکدا دروست کراوە، هەیە، 
بــەاڵم ئایا ئــەو ســازە وێژمانییە ئامــاژە بە 
ڕووداوێکــی مێژوویــی دەکات یــان نا ئەوە 
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پرســێکی دیکەیە. بە باوەڕی من ئەو جۆرەی 
کە دامەزرێنــەران و ئەو کەســانەی کە ئەو 
ســازەیەیان دروســت کردووە، واتە کێشەی 
ســەرەکییان ئەوەیە کە بێنن و ئەو مێژووەی 
کــە ئەوان دەیڵێن ئەوە ئاماژەی پێ دەکا، ئەو 
مێژووەی کە لەو پرۆســەیەدا، ئەو هۆڤییەتی 
ئیرانییــە دروســت بوو، بەڕای من کێشــەی 

بنەڕەتی لەوێدایە.
 نەک هەر پرســی فاکتە مێژووییەکان یانی 
ئەوەی کە فاکتە مێژووییەکان ئەوەی نیشان 
نادا، لەســەر ئەویش نووســراوە بــۆ نموونە، 
پرسی یەکگرتووییی ئێران وەکوو دەوڵەتێک،  
پرســی حاکمییەتــی ئێران و تێکــڕای ئەو 
خــاک و ناوچانەی کە بانگەشــەی کردووە، 
پرســی یەکیەتی و بەرفراوانیی بەکارهێنانی 
زمانی فارســی و هەروەتر پرسی مێژوویەک، 
لــە ڕووی تیۆریکەوە کــە بنەمایەکی هەیە 
و ســەرچاوەیەکی یەکگرتوویــی هەیــە کە 
2500 تا  ٣000 ســاڵ لەوەوپێش دەســتی 
پــێ کــردووە و بەشــێوەی پرۆســەیەکی 
تۆکمە، لۆژیکی   لەو 2500-٣000 ســاڵەدا 
بــەردەوام بــووە و هەمــوو بزاڤەکانی ئەو لە 
هەر قۆناخێکدا شــێوەیەک خستنەڕووی ئەو 
ناســنامەیە بووە، کە لە سەرچاوەکەیدا بوونی 
هەیە. ئەو شێوە مێژووگەراییە که لە بنەڕەتدا 
هیچ بەرگیرییەکی لــێ ناکرێ، هەڵبەت زۆر 
کــەم بۆ نموونە  تەماشــا دەکــەی نە تەنیا 
»ئێرانشــەهرییەکان«، بــۆ نموونە:«کاتووزیانە، 
ئەحمەدی ئەشرەفە« ئەوانە کە لە دەوروبەری 
»Encyclopedia« ئێرانیــکان، ئەوانــە هەموو 
باوەڕیان بەو هۆڤییەتە مێژووییە یەکگرتووەی 
ئێرانــی هەیە، بەاڵم ئەساســەن لــە ڕووی 
تیۆریکەوە یان لــە ڕووی فاکتی مێژووییەوە 
ئــەو ڕوانگەیــە ناتوانێ ببێ. جــا بۆیە ئەگەر 
بڵین لە واڵمی پرســیارەکەی ئێوەدا ئایا وەها 
ناســنامەیەک هەیە؟ دەڵێم: بەڵێ لە گوتاردا 
ئەوە دروستیان کردووە، بۆیە ئەوە دەبێ. هەر 
ناســنامەیەک ســازەی وێژمانی هەیە، بەاڵم 

ئاخۆ ئەو سازە بنەمایەکی مێژوویی هەیە یان 
نە؟ ئەوە پرسێکی دیکەیە.

پرســێکی دیکەش کــە من لێــرە دەمەوێ 
لەڕاســتیدا ئاڕاستەی بکەم، ئەوەیە کە بەشی 
زۆری ئــەو تیۆریســیەنە فارســانە، هەڵبەت 
نابێ هــەر فارس بــن، تورکیش هــەن، بۆ 
  ethnicity نموونــە وەکــوو تەباتەبایی کــە
تــورک ئازەرییە، من لێــرە دەڵێم وەکوو ئەو 
تیۆریســیەنانەی ئێران بۆ نموونــە، ئەوانە لە 
ڕووی تیۆریکــەوە زۆر کارەکانیان الوازە، لەو 
بابەتــەوە لە زۆربەی ئەو شــوێنانەش هەر لە 
بنەڕەتدا هەڵەیە، من خۆم سەبارەت بەم پرسە 
»پرۆســەی بەردەوامی مێژوویی« مشت و مڕم 
لەگەڵ کاتوزیان کردووە،  کە چۆن شــتێکی 
وا لە ڕووی تیۆریکەوە جێی ڕاڤە و شرۆڤەیە، 
هیچ واڵمێکی نەبووە. بەاڵم ســەبارەت بەوەی 
کە دەڵێم ئەوانە لە ڕووی تیۆریکەوە تووشــی 
نەخوێندەوارییەکــی گەورە بــوون، ئەوانە وا 
دەزانن کە  هۆڤییەت/ناســنامە شــتێکە کە 
ئەگەر بە کەســێ کە هەســتێکی سیاســی 
یان مێژوویــی هەیە پێوە بنووســێنن، ئەوە 
دەبێ، بەاڵم وا نییە. ناســنامە، ئیمە دەزانین 
هەمیشــە  ســازەیەکە کە لەپێوەندی لەگەڵ 
جیــاوازی )difference( ئاڕاســتە دەکــرێ، 
 ،)diffrenece from( ئەویش نە جیــاوازی لە
یانی جیاوازی ئەم ناسنامە لە ناسنامەی دیکە، 
نا، ئــەوە حاڵەتێکی تایبەتیــە، دێفرنس ئینە 
)difference in( یانــی جیاوازی لە دەرووندا، 
یانی ئەگەر ئەوان بیانەوێ ناســنامەی ئێرانی 
بەشــێوەیەکی مێژوویی بێ پســانەوە لە سێ 
هەزار ســاڵدا پێناســە بکەن، دەبێ بڵێن ئەو 
جیاوازییــە دەروونیانە، ئەو  ســازە تیۆریکە 
چ بووە، کە لە ســێ هەزار ســاڵدا هەبووە و 
هیچ کاتێکیــش نەگۆڕدراوە، لە کاتێکدا ئێمە 
دەزانین ســەردەمێ ئەوە قەبایلێکی دەرەوەی 
فەالتی ئێران بوون، کــە لەگەڵ ئێرانیەکانی 
ئەو کاتە کێشەیان هەبووە، پاشان ڕومییەکان 
و یونانییەکان بوون و دوایە عەرەبەکان بوون 
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و دوایــی ئەوە مەغولەکان بوون، ئێســتەیش 
لــە ســەردەمی مودێڕنیتــەدا ئــەو پێکهاتە 
وەکوو structure کە شــتێک بســەپێنێ ئەو 
ناســنامەکانی دیکە، کوردی، تورکی، ئازەری 
و بەلــووچ ..هتد لە بنەمــای خۆیدا ڕاگرتووە 
و خــۆی لە پێوەندی لەگــەڵ جیاوازییەکانی 
کە لە دەروونی خۆیدا هەیە، ئەوانەی زیندانی 

کردووە لەوێدا پێناسە دەکاتەوە.
 ئەگەر ئەم پێناســە تیۆریکە لەم ناســنامەیە 
بگریــن، قســەی ئــەو کۆمەڵــە ئێرانیانە لە 
بنەڕەتدا  لــە ڕووی تیۆرییەوە جێی بەرگری 
نییــە و تەنیــا بەڕای مــن ئــەوە گوتارێکی 
ئیدئۆلۆژیــک، گوتارێک لــە پێوەندی لەگەڵ 
ناســیوناڵیزمی ئێرانیدا، گوتارێکە کە دەیەوێ 
بەشــێوەیەک یانــی چوارچێوەیەکی وێژمانی 
و تیۆریــک بۆ ناســیوناڵیزمی ئێرانی لە ڕووی 
مێژووی سیاسییەوە دروســت بکات. پێموایە 
ئەو سازەیە کە لە ڕووی وێژمانییەوە دروسیان 
کردووە ئەویش بەشــێوەیەکی یەکالیەنانە لە 
ڕووی تیۆرییــەوە بەتــەواوی هەڵەیە، ئەوە نە 
بنەمــای مێژوویی هەیە، نە پێوەندیی لۆژیکی 

و تیۆریک.

 زۆرســپاس، هەر لە دڕێژەی ئەو 
بابەتەدا، ئەو گوتــارە ئێرانییە کە پێداگرە 
لەســەر ناســنامەیەکی مێژوویی لە سێ 
قۆناغدا دژایەتیی ئەویــدی بووە، قۆناغی 
یەکــەم کــە دەگەڕێتەوە لە ســەردەمی 
مەشــروتیەت، دژایەتیــی عــەرەب هاتە 
ناو ئــەو گوتارەوە، لە قۆناغــی پەهلەویدا 
دژایەتیــی تورکیــش زیاد کرایە ســەر 
دژایەتیــی عەرەب و لە بیســت ســاڵی 
داوییــدا بەجۆریک دژایەتیــی کوردیش 
هەیە لەنێــو گوتارەکەیاندا. خاڵی گرینگی 
باســەکە لێرەدا ئەوەیە کە بەشــێک لەو 
نەتەوەیانە، بەشــێک لە نەتەوەی عەرەب، 
بەشــێک لە نەتەوەی کورد و بەشێک لە 
نەتــەوەی تورک لە جوغڕافیایەکدا دەژین 

کە ئەو جوغڕافیایە بە ئیددعای کەسانێک 
باس لەســەر گوتاری ئێرانی دەکەن، لەو 
جوغڕافیایە، کە جوغڕافیای ئەو گوتارەیە. 
ئەو دوو هۆڤییەتە چۆن کۆ دەکریتێتەوە، 
لــە کاتێکدا مــن کوردم، هــاوکات هەم 
مەترســییەکم بۆ گوتاری ئێرانی لە دیدی 
ئەوانەوە و هەم ئەوەیکە کە بەشێکیشــم 
لــەو گوتــارە. ئــەوە ئیوە چــۆن تاوتۆی 
دەکەن؟ ئایا پارادۆکسێ نییە لە نێوان ئەو 

گوتارەدا؟

نا، ئەو گوتارە دەبێ لە چوارچێوەی 
لــە  بیبینیــن،  ناســیۆناڵیزمدا 
وەکــوو  ئەتــۆ  ناســیۆناڵیزمدا 
وەکــوو  ئازەرییــەکان  یــان  جیاوازییــەک، 
وەکوو  عەرەبەکان  تورکــەکان،  جیاوازییەک، 
جیاوازییەک لە دەروونی خۆیدا هەیە، بۆیە ئەو 
جیاوازیەیە، کە ئەو ناسنامەیە پێناسە دەکات. 
بەاڵم لە الیەکی دیکەوە کە تەماشــای بکەی 
ئــەوە ناچارە لــە ڕووی ئەو ســازە یانی ئەو 
ڕووکەشــە دەرەکییــەی ئەو ســازە، یانی بە 
ئینگلیسی دەبێتە constitutive outside، ئەو 
سازە لە چوارچێوەیەکی وێژمانی ناسیۆناڵیستیدا 
ناچارە هــەم لە ڕووی واڵتەوە، نیشــتمانەوە، 
خاکــەوە، و هەم لە ڕووی ناســنامەوە ئەوانە 
بێنێتە پاڵ خۆیەوە، بڵێ ئەوانە، یانی بەشــێک 
لەوانە هەمیشە ئەمە بووە، واتە منی هۆڤییەت، 
منێکــی کۆییە، بەاڵم واوەتــر لەوەی، کە ئەو 
گشتییە و کۆییە پێناســە دەکات، ناسنامەی 
خۆدی خۆمــە، ئەوەی فارس و شــیعەو ئەو 

جۆرە شتانە.

 ئێوە لە چاو پێکەوتێنیکتاندا کە 
ساڵی 20١8 کراوە، باسی ئەوە دەکەن کە 
کۆمار ئیسالمی لە قەیرانی مەشروعییەتدا 
پێــی ناوەتە نێــو قەیرانــی حاکمییەت، 
مەبەســت لە قەیرانــی حاکمییەت چییە 

لێرەدا چییە؟
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پێش ئــەوەی مــن واڵمــی ئەو 
پرســیارە بدەمەوە، پێویستە چەن 
پرســی تیۆریــک ڕوون بکەمەوە، 
یەکەم: ئەوەیــە کە لە ڕوانگەی منەوە قەیران 
چییە؟ بۆ باسی ئەوە دەکەم؟ ئەمن قەیران بە 
واقعیەت   )Abnormal( نائاســایی  حاڵەتێکی 
ناڵێــم، من قەیــران  بە دۆخێکی نائاســایی 
دەســەاڵتی سیاســی دەڵێم. چــون نۆرم و 
نۆرمالیتی بە ڕای  من دەســەاڵتی سیاســی 
پێناســەی دەکات، بۆیە ئــەوە پێوەندییەکی 
تایبەتــی پێکدێنێ،کــە ئێمــە بە شــێوەی 
ڕاستەقینەیەکی ئاسایی )Normal( دەیناسین.
دووهەم: من پرۆســەی گشتیی قەیران وەکوو 
ڕووداو نابینم، بەڵکوو قەیران وەکوو پرۆسەیەک 
دەبینم، ئەو پرۆســە لە گەشەدایە، لە دۆخی 
گۆڕاندایــە، لە هــەر دۆخ و هــەر قۆناخێکدا 
تایبەتمەندیی خــۆی هەیە، بەاڵم  گەوهەری 
ئەوە دەگەڕێتەوە بۆ پرسی پێوەندیی دەسەاڵت 

لەگەڵ واقعیەتی سیاسی ڕۆژ.
ئەگــەر لێــرەدا بــە ووردی ســەرنجی ئەوە 
بدەی، من وتوومە کە ئێســتە دۆخی ڕێژیمی 
کۆماری ئیســالمی ئێران لە قۆناخی قەیرانی 
شــەرعییەتی و مەشــروعییەت و ڕەوابــوون 
تێپەریــووە و بە سیســتەمی دەســەاڵتداری 
)حاکمییەت( گەیشــتووە، ئــەوە بەو مانایەیە 
کە قەیران شــتێکی  پرۆســەیە، لــە خاڵی 
یەکەمــدا کە من ئاماژەم بە پرســی قەیرانی  
مەشروعییەت کرد، لێرەدا باسی ئەوە دەکەم، 
کە لە ڕوانگەی منەوە مەشــروعییەت چییە؟ 
و چۆن تووشــی قەیران دەبێ؟ ئەوە پێویستە 
شرۆڤەی بکەم، پاشان دیسان کە دەڵێم ئێستا 
قەیرانی حاکمییەتە، پێویستە بڵێم حاکمییەت 
بۆ لە قەیراندایە؟ بۆیە دوو پرس لێرەدا ئاڕاستە 
دەکەم، کــە لەگەڵ پرســیارەکانی دیکەتان 

پێوەندیی هەیە.
مەشــروعییەتی سیاســی چەمکێکــە کــە 
تاڕادەیەک هاوکات لەگەڵ مۆدێڕنیتە هاتووتە 
ئاڕاوە، پێشتر ئەو چەمکە لە وێژمانی سیاسی و  

فەلســەفەی سیاسیدا ئاماژەی پێ نەدەکرا، چ 
فەلسەفەی سیاسی کە لەژێر کاریگەریی ئایین 
و مەزهەبدا بوو، چ فەلسەفەی سیاسی کە دژ 
بە ئایین و مەزهەب بوو، ئەیویســت جۆرێک 
بنەماکانی سکۆالریزم بۆ خۆی پێناسە بکات. لە 
تیۆریی دیمۆکراتیکدا مەشرووعییەت بە قانوونی 
بوون دەزانن، بەو مانایە کە ئەو دەســەاڵتەی 
کە قانوون دروست دەکات، بنیاتنەری قانوونە 
و بۆ خۆشی لە خزمەت قانووندایە، هەتا کاتێ 
کە ئەو هاوکێشــەیە دوو الیەنەکەی پێکدێ، 
ڕێژیمەکــە ڕەوایە )مەشــرووعە(. تا کاتێ کە 
حاکمەکە حکوومەتەکە بەشــێوەی مەشرووع 
قانوون دروســت دەکات، ناچارە  بۆ خۆشــی 
بەپێی ئەو قانوونە هەڵســوکەوت بکات، ئەوە 
ئەو ڕێژیمە لە ڕووی قانوونییەوە، مەشــرووعە. 
دیــارە پێوەری ئەو کارەش کــە ئایا تا چەند 
ئــەو ڕێژیمە بە قانوون وەفادار  ماوە یا نەماوە، 
ئەوە قانوونی بنەڕەتییە، کە لەوێدا حاکمییەت 
قانوونی، حقووقی پێناسە کراوە  بەشێوەیەکی 
و لەوێدا ناسنامەی دەسەاڵتی سیاسی پێناسە 
کراوە، هەروەها ســنووری دەسەاڵتی سیاسی 
و قووڵی و بەرفراوانی دەســەاڵتی سیاســی و 
کارکردن و کاریگەری دەســەاڵتی سیاســی 
لەوێدا نیشــان دەدا. ئەوە پێناسەیەکە کە بە 
گشتی لە تیۆری دێموکراتیکدا باسی دەکەن، 
دەڵێن ئەگەر دەســەاڵتێک کە سیستەمێکی 
ئــەو  دێموکراتیکــە،  قانوونــی  بنیاتنــەری 
سیستەمە دامەزرێنەری قانوونی دێموکراتیکە 
دێت قانوون دروســت دەکات و دەســەاڵتی 
دامەزرێنــەری قانوون بۆ خــۆی لە خزمەت 
ئــەو قانوونەیە کــە دروســتی دەکات و لێی 
النــادات، هەڵبەت ئەوە بۆ چرکــەی تایبەتە، 
چرکەی تایبەتیش باس دەکەم کە مەبەســت 
چییە. بەاڵم پێناسەی دیکەش لە شەرعییەتی 
سیاسی هەیە ئەویش پێناسەیەکە، کە ماکس 
ڤێبــەر)Max Weber( دەیهێنێتــە ئاراوە، ئەو 
دەڵێ: »ئەو قســانە هیچیان دروست نین، لە 
هەقیقەتدا مەشــروعییەتی سیاسی ئەوە نییە 
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کە لە ڕاســتیدا ڕێژیمێک ڕەایــە یا ناڕەوایە«، 
دەبێــژێ گرنگ ئەوەیە کە خەڵــک باوەریان 
هەبێ کە ئەو ڕێژیمە مەشــرووعە. لە ڕاستیدا 
ئەگەر ئەو ڕێژیمە مەشــرووعە یا مەشــرووع 
نییــە، ئــەوە هێندە شــتێکی گرنــگ نییە، 
گرنــگ ئەوەیە کە خەڵک ئەو کەســانەی کە 
حکوومەتیان لەسەر دەکرێ، هەڵبەت ئەو ناڵێ 
خەڵک، دەڵێ ئەو کەســانەی کە حکوومەتیان 
لەسەر دەکرێ باوەڕیان هەبێ کە حاکمییەت 
کــە فەرمانیان)command( پــێ دەدات، ئەو 
فەرمانــە ڕەوایە. ئەو فەرمانە، ئەو دەســەاڵتە 
مەشــروعییەتی  و  ڕەوابــوون  مەشــرووعە. 
دەسەاڵت پێوەندی بە خودی دەسەاڵتەوە نییە 
 ،)Max Weber( لە ڕوانگەی ماکس ڤێبەرەوە
بەڵکوو  ڕەوابوونی دەســەاڵت دەگەڕێتەوە بۆ 
خەڵک، یانی ئەو کەســانەی کە حکوومەتیان 
لەسەر دەکرێ،  چەندە باوەڕیان هەیە کە ئەو 
دەسەاڵتە مەشرووعە. پێوەری ئەویش ئەوەیە 
کە ڕێژیمەکە ئایا سەقامگیرە یان ناسەقامگیر؟ 
 )Max Weber(ڤێبــەر ماکــس  دیســان 
دەگەڕێتەوە ســەر ئەوەی کــە ئەو ڕێژیمە لە 
ڕاستیدا ســەقامگیرە یان ناسەقامگیرە دیسان 
پرســێکی الوەکییــە، گرنگ ئەوەیــە کە ئەو 
کەســانەی کە حکوومەتیان لەســەر دەکرێ 
باوەڕیــان هەبێ کە ئەو ڕێژیمە ســەقامگیرە، 
بــەاڵم زۆربــەی تیۆریســیەنە سیاســیەکان 
بەتایبەت چەپــەکان و دێموکراتەکان لەگەڵ 
ئــەو بۆچوون و ڕەوابوونــە نین، ئەوە جۆرێک 
بە پاســاوی دیکتاتۆری دەزانن، بە پاســاوی 
دەســەاڵتخوازیی دەزانــن، بــەاڵم ماکــس 
ڤێبەر)Max Weber( دەڵیێت پێتان خۆش بێ 

ئەوەیە، پێتان ناخۆش بێ ئەوەیە.
 ئــەو پێناســە و بۆچوونــەی ســەبارەت بە 
مەشــروعییەت کە لە تیۆریــی دێموکراتیکدا 
هاتووە، ئەوە جوانە بەاڵم لە پراکتیکدا شتێکی 
وا نییە. لە کردەوەدا ئەوە دەگەڕێتەوە سەر ئەو 
پرســە کە ئایا خەڵک بەڕاستی لەو باوەڕەدان 

کە ئەو ڕێژیمە مەشرووعە یا نە؟

 ئەمن هەڵبەت  ئەو ئیرادانەی کە تیۆریسیەنە 
چــەپ و دێموکراتەکان لــە ڤێبەری دەگرن 
بە  دروســتی دەزانم، پیموایە ئەو قسەیە کە 
ڤێبــەر دەیکات، تەنانەت ئەگەر ڕاســتییەکی 
زۆریشــی لەپشــت بێت، دەتوانێ پاساوێ بێ 
بــۆ ڕێژیمە دیکتاتــۆر و دەســەاڵتخوازەکان 
ئەوانەی کە پاســاو بۆ دەســەاڵت ئەهێننەوە. 
ڤێبــەر دەڵــێ: هەتا ئەو دەمــەی کە خەڵک 
نارەزایەتییان دەرنەبڕیوە، واتە خەڵک باوەڕیان 
هەیە کە ئەو ڕێژیم و دەســەاڵتە مەشــروعە، 
دەبــێ قبووڵ بکرێــت. بەاڵم بــەڕای من وا 
نییــە، پێموایــە، هەڵبەت بە ڕای شەخســی 
خۆم مەشــروعیەت پێوەندیەکی ڕاستەقینەی 
هەیە لەگەڵ ئیدۆلۆژییەکی سەرەکی ڕێژیم و 
ئیدوئۆلۆژی سەرەکی ڕێژیمە. ئەوە  مکانیزمی 
دەگەڕێتەوە سەر ئەوەی کە ئیدوئۆلۆژی چییە 

و چۆن کار دەکا.
بە ڕای من فونکسیونە بنەڕەتییەکانی ئیدئۆلۆژی 
یەکیان ئەوەیە کە دەتوانێ ڕێکخســتن بکات، 
دەتوانێ تەجهیز بکات، دەتوانێ واقعییەتێ بۆ 
خەڵک  پێناســە بکات و بگێڕێتەوە، یانی ئەو 
شــتەی کە ڕەنگە ڕاست بێ یان ڕاست نەبێ، 
بە شــێوەیەک بیگێڕێتەوە، کــە خەڵک ئەوە 
قبووڵ بکەن. یانی ئــەو مکانیزمەی هەیە کە 
دەتوانێ لە الیەکەوە خەڵک تەجهیز بکات لە 
الیەکی دیکەوە خەڵک ڕێک بخات و لە الیکی 
دیکەوە واقعیەتێ کە خەڵک دەبێ باوەڕی پێ 
بکەن بۆیان بگێڕێتەوە، واقعی ڕاستی چەواشە 
بکات و بێ لە جیاتی ئەوە ڕاستییەکی دیکە بۆ 

خەڵک بگێڕێتەوە و باوەڕی پێ بکەن.
هەتا ئەو دەمەی کە بەڕای من ئیدوئۆلۆژیەک 
ئەو ســێ تایبەتمەندی و چۆنایەتیەی هەبێ، 
ئەو ســێ تواناییــەی هەبێت لــە کۆمەڵگادا، 
ڕێژیــم دەتوانێ بانگەشــەی ئــەوە بکات کە 
مەشروعییەتی هەیە. یانی دەتوانێ  مکانیزمی 
ئیدوئۆلۆژیک، ئــەو هێز و تواناییەی هەیە کە 
تەجهیز بــکات ئەو هێز و تواناییەی هەیە کە 
ڕێکخســتن بکات، ئەو هێز و تواناییەی هەیە 
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کە ئەو واقعیەتەی، ئەو وێنەیەی، ئەو شــتەی 
کە بۆ خۆی بە ڕاستی دەزانێ بەسەر کۆمەڵگادا 
بســەپێنێ، یانی ئەوەی بە خەڵکی بنوێنێ و 
خەڵک ئەوەی لێ قەبووڵ بکەن. بەاڵم وەختێ 
کە ئیدۆئۆلۆژیی ڕێژیمێک ئەو توانایی تەجهیز، 
توانایی ڕێکخســتن و توانایی دروســتکردنی 
واقعییەتــی بۆ خەڵکی نییە، بۆچی من لێرەدا 
دەڵێــم: »دروســت کردن« چون ڕاســتەقینە 
سازەیەکە، ڕاســتەقینە ئەوە نییە کە، ئەبێتە 
هەقیقەت، ڕاســتەقینە ئەوەیە کە دەسەاڵت 
دروستی دەکات، ســازەیەکە، ئایا ئەو سازەی 
ئێستاش دەتوانێ دروستی بکات و دەرخواردی 
خەڵکی بدات، خەڵــک قبووڵی بکەن، وەکوو 
ئەو جۆرەی کە لە دەســتپێکی شۆرشــدا کرا  
هەتا ١0ســاڵ، بەاڵم پاش دە ســاڵ دیتمان 
کــە ئەو پرســە نەما و وەختێکــی نەما ئێمە 
دیاردەیەکمان بە نــاوی ڕێفۆرمخوازی هەبوو 
لە ئێراندا، ئــەو ڕێفۆرمخوازییە چی دەگوت؟ 
ئەگەر ورد بڕوانینە قسەکانی تیۆریسیەنەکانی 
ڕێفۆرمخــواز، دەڵێن: مەشــرووعیەتی ڕێژیم 
دابەزیوە، ڕووخاوە. ئەوە بــە چ مانایەکە؟ ئایا 
بەو مانایەیە کە ڕێژیم جومگەکانی دەسەاڵتی 
لە دەســت داوە؟ نــا! ئەوە بــەو مانایەیە کە 
ئیدۆلۆژی یان پانتاییــی گوتاری ئیدۆلۆژیک، 
ئیدۆلۆژیی ســەرەکیی ڕێژیم، ئــەو تواناییەی 
تەجهیزکــردن، ڕێکخســتن و بردنی خەڵکی 
بــەرەو ئامانجەکانی کە لە ڕاســتەقینەیەکی 
دروســتکراو لە ڕێــی دەســەاڵتیدایە، لەوێدا 
چەقیوە؛ ناتوانێ کار بکات، لە کاتێکدا هاوکات 
تەواوی نێــڵ و ئەهرۆمەکانی دەســەاڵتی بە 
دەســتەوەیە، تەنانەت لە دە ســاڵی سەرەتای 

پاش شۆڕشی ئێرانیش بەهێزترە.
بۆیە کاتێ کە  قەیرانی مەشروعییەت دەست 
پێــدەکات، قەیرانــی مەشــروعییەت بەڕای 
من قۆناخێکە، کە لــەو قۆناخەدا ئیدیۆلۆژیی 
سەرەکی ڕێژیم توانایی تەجهیز و ڕێکخستنی 
کەم کەم لە دەست داوە و لە هەمووی گرنگتر 
ئەوەیــە کە چیــدی ناتوانێ ئەو ڕاســتەقینە 

سیاسییەی کە خەڵک دەبێ باوەڕی پێ بکەن 
بــۆ ئەوەی بــە دوای ڕێژیم بکــەون، چیدی 
ناتوانێ ئەو واقعیەتەی بەشێوەیەکی تۆکمە بۆ 
خەڵکی دروســت بکات و لە پانتایی گشتیدا 
و لە پانتایی کۆمەڵگای مەدەنیدا پێشکەشــی 
خەڵکی بــکات، خەڵک باوەڕیــان پێ نەماوە. 
ئــەو باوەڕە ڕووخاوە، چون ئەو باوەڕە ڕووخاوە 
یانی توانایی تەجهیز و ڕێکخستنیشی نەماوە. 
ئەوە بــەڕای من هێما و ڕواڵەتــی بنەڕەتیی 
دەســتپێکی قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیمە 
لە کۆماری ئیســالمیدا. ئەمــە لووتکەی ئەو 
قەیرانەی لە ســاڵی 200٩کە دەبێتە ســاڵی 
١٣88ی هەتاوی، لە قەیرانێک  که پاشان بە 
بزاڤی سەوز/کەسک ناسرا، لەوێدا ئێمە ئەوەی 
دەبینین. بە باوەڕی من ئەو بزاڤەی کە سەری 
هەڵــدا، بزاڤی ســەوز، ئەوەیکە خەڵک چوونە 
دەرێ کە بە »رای من کو« دەســتی پێکرد و  
دوایە بوو بە حەبس و خانەنشــینی موسەوی، 
ڕەهنــەوەرد و کەڕووبی، بــە باوەڕی من ئەوە 

لووتکەی قەیرانی ئیدۆلۆژیکی ڕێژیم بوو.
 ڕێژیــم لەوێــدا بەکــردەوە نیشــانی دا کە 
ئیدیۆلۆژییەکەی ئەو توانایەی لە دەست داوە، 
ئەو قەیرانە دەستی پێ کردووە، بەکردەوەیش 
ئــەوە شــتێکی دیــار و ڕوونە، تیۆریســیەنە 

سیاسییەکان هەموو ئەوە دەزانن.
 کاتێ کە ئیدویۆلۆژی ڕژیم ئەو توانایەی خۆی 
لە دەســت دەدا، کاتێ ناتوانــێ تەجهیز بکا، 
ناتوانێ ڕێکخستن بکات، ناتوانێ خەڵکی ناچار 
بکا بە شتێکی ناڕاست، وەکوو ڕاستییەک باوەڕ 
بکــەن، لەو دۆخەدا هێــدی هێدی و هەندێ 
کاتیش تەنانەت خێرا، سەبارەت بە بزاڤی سەوز 
دیومانە، خێرا بە بەکارهێنانی زەخت و گۆشار 
تووندوتیژی )violence( سیاســی، گوشــار و 
زەختی سیاسی جێگای ئیدۆلۆژی دەگرێتەوە،  
ڕێژیم ئەو ڕوخسارە ڕاستەقینەیەی خۆی لەو 

دۆخەدا نیشان دەدات.
 پاش بزاڤی سەوز بە ڕای من  چیدی ناتوانین 
باسی گرنگی قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیم 
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بکەیــن. ئەگەرچــی قەیرانی مەشــروعییەت 
هەروا بەردەوام دەبێ، بەاڵم لەو پرۆســەیەی 
قەیراندا ئێمە ناتوانین بڵێین کە پرسی قەیرانی 
مەشــروعییەت، قەیرانی ســەرەکییە. هەر لە 
پێوەندی لەگەڵ ئەوەشدایە کە من ئیستدالل 
دەکــەم کە پاش بزاڤی ســەوز بە باوەری من 
پرســی ڕێفۆرم لە ئێرانــدا کارەکەی خەاڵس 

بووە.
تیۆریســیەنە ڕێفۆرمخوازەکان بەشــی زۆری 
قبووڵیان کردووە، کە سیاسەتەکەیان شکستی 
هێناوە و ئەگەر ئێســتەیش کە خاتەمی و بۆ 
نموونە ئەوانەی لــە دەورووبەرین حەجاریان 
و ئەوانــە دەیانەوێ ڕێفــۆرم زیندوو بکەنەوە، 
بــەڕای من تەنیا و تەنیا، ئێســتا کە دەتوانن 
باســی لێ بکەن یان تەنانەت ماوەیەک ڕەنگە 
خۆی بگــرێ تەنیا و تەنیا لەبــەر ئەوەیە کە 
مەیدانەکە خاڵییە و ئۆپۆزسیونێکی سەربەخۆ 
و ناحکوومەتیــی ئەکتیڤ لــە ئێراندا ماف و 
دەرفەتی تێکۆشانی نییە، بۆیە کاتێ گۆڕپانەکە 
چۆڵە ئەوان دەتوانن دیسان بڵێن  ئێمە خۆمان 
ڕێکخستووەتەوە، تەجهیز کردووەتەوە، بەاڵم لە 
کردەوەدا بەباوەڕی من ئەوە بە ئەنجام ناگات.

بزاڤی ســەوز بــە ڕای من خاڵی ســەرەکیی 
قەیرانی مەشــروعییەتی ڕێژیم بوو. پاش وی 
مەشــروعیەتی ڕێژیم یانی لــە هەمان حاڵدا 
ئەو کەســانەی،  واتە ڕێفۆرمخوازەکان هەموو 
ڕایان ئەوە بوو کە ڕێژیم مەشــروعییەتەکەی 
دەڕووخــێ، ڕووخــاوە دەبێ پێشــی بگرین، 
ڕێفۆرم پێویستە، ئەوەیە، یانی ئەو ئارگۆمێنتە 
کە بۆ پێویســتی و گرنگی بە ڕێفۆرم لە ئێران 
دەکرا ئەو دەمە ڕێک گەیشــتبووە ئەو ئاستە، 

کە ڕێژیم مەشروعییەتی نەماوە.
ئەمن ئیستداللەکەم ئەوەیە کە پاش وی، ئێمە 
دەگەینــە قۆناخێکی دیکە لە قەیران، کە ئەم 
قۆناخە لە قەیرانیش بــە باوەڕی من قەیرانی 

حاکمیەتە. حاکمیەت یانی چی؟
حاکمیەت یانی دەســەاڵتی سیاسی، یانی ئەو 
هێزەی کە دەســەاڵتی پاوان و قۆرخ کردنی 

)monopoly(هەیە،کە قانوون دروســت بکات  
و قانوون جێبەجێ بکات، دەســەاڵتی پاوان و 
قۆرخ کردنی هەیە، کە تــەواوی ئامرازەکانی 
توندوتیــژی )violence(، زەخت و گوشــار و 
تــەواوی چەک و ئامراز لــە قۆرخی خۆیدا لە 

کۆمەڵگادا هەبێ.
ئەو پاوان و قــۆرخ کردنەی هەیە کە تەواوی 
ئەو ئامرازانەی کە دەتوانێ دەســەاڵتی خۆی 
بەشــێوەیەکی یەکگرتوو و یەکسان لە خاکی 
خۆی لــە هەرێمی خۆیــدا جێبەجێ بکات، 
ئەوانەی هەیە، ئەوە دەســەاڵتی حاکمە، بەاڵم 
دەســەاڵتی حاکم کەنگێ؟ هەنووکە لە ئێران 
زۆر کەس ئەو باسە دەکا، ناوەندی دەسەاڵتی 
سیاسی کوێیە؟ ئەوە ئێستە ئێمە ڕووداوێکمان 
هەبــوو کە بۆیە دەڵێم ڕووداوی بزاڤی ســەوز 
زۆر گرنگ بوو، یانی خاڵی وەرچەرخان بوو لە 

مێژووی ئێرانی پاش شۆڕشدا.
لەوێــدا ڕێک دەرکەوت  حاکم لە ئێران کێیە 
و حاکمیەت لە کوێیە. چون ئەو پێناســەیەی 
کە لــە حاکم و حاکمیــەت دەیکەن، ئەوەیە 
 )monopoly( کە دەسەاڵتێکی  ئینحســاری
هەیە بۆ قانوون دروست کردن و بەرێوەبردنی 
قانوون، دەســەاڵتێکی پــاوان و قۆرخ کردنی 
)monopoly( هەیــە کە تێکــڕای ئامرازەکان 
و ئامێرەکان و دۆخــی زەخت و تووندوتیژیی 
)violence( سیاسی و نیزامی لە دەستی ویدایە، 
ئەو دەسەاڵتە بەکردەوە پیشان درا کە چ بوو. 
بەکردەوە پێشان درا کە ئەو دەسەاڵتە لە کوێ 
بوو. ئەو دەسەاڵتە لەوێ بوو، کە حاکم کەسێ 
کە دەڵێــن لە دۆخێکی تایبەتــدا قەیرانێکی 
وەکوو بزاڤی ســەوز، کە لە ڕاستیدا بنەماکانی 
ڕێژیمی هەڵتەکاندبوو، لــەو حاڵەتەیدا حاکم 
ئەو کەســەیە کە حاکمیەتی بەدەســتەوەیە، 
ئــەو دەســەاڵتەی هەیە، کە بێتــە گۆڕەپانی 
سیاسەتەوە، قانوونی بنەڕەتی ڕابگرێ، قانوون 
ڕابگــرێ، ناڵێم لە ناوی ببات، دەڵێم: ڕایگرێ، 
زۆری فــەرق هەیە، لەگــەڵ  کودتا جیاوازە، 
قانوونی بنەڕەتی ڕابگرێ هەم لەگەڵ کودتای 

405گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



جیــاوازە هەم لەگــەڵ حکوومەتــی نیزامی 
جیــاوازە، ئەوە دۆخێکــی تایبەتییە، حاڵەتی 
شــازە، یانی حاکم دێــت قانوونی بنەڕەتی بە 
هەڵپەســێردراوی ڕایدەگرێ، زەختی سیاسی، 
نیزامی و پاراستن بەکاردەهێنێ، تووندوتیژی 
)violence( بەکاردەهێنــێ، لەبەر ئەوەی کە 
ســەقامگیریی سیاسی دیســان لە کۆمەڵگادا 
دروس بــکات. ئــەوە نیشــان دەدا که بزاڤی 
سەوز نیشانیدا، کە حاکمییەت سەنتەرەکەی 
بەیتــی ڕەهبەری و ئامرازەکانیشــی  ســپا و 
دەزگای زانیاری و بەسیج و ئەوانە بوون، یانی 
حکوومەت و ئۆرگانەکانــی دیکە لە پێوەندی 
لەگەڵ پرســی حاکمییەت و دەســەاڵتداریدا  

بێ مانایە.
بەاڵم بگەڕێینەوە بۆ پرسی قەیرانی حاکمییەت، 
بۆچی دەڵێم قەیرانی حاکمیەت؟ لێرەدا دەبێ 
پرســێکی تیۆریک ئاراســتە بکەین، ئەویش 
ئەوەیــە کە ئێمە لەبەر ئەوەیکە لەو پرســەی 
بگەین، پێویستە جیاوازییەکی تایبەتی دابنێین 
لە نێوان  دەسەاڵتی سیاسی و سوڵتە/توانایی 

بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسیدا .
کەسێ کە دەسەاڵتی سیاسیی هەیە حەتمەن 
بەو مانایــە نییە کــە توانایــی بەکارهێنانی 
دەســەاڵتی سیاسیشــی هەیە. دەســەاڵتی 
سیاســی ئامــراز و هەلومەرجــی تایبەتــی 
پێویســتە بۆ ئەوەی بتوانێ ســوڵتە و توانایی 
بەکارهێنانی دەســەاڵتی سیاســی دروســت 
بکات. توانایی بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسی  
پێکهاتەیەکــە)structure( کە ئەو تەواوی ئەو 
هێزانەی ئۆپۆزســیۆن بیدەنگ دەکا. لە نێوان 
خۆی دژی خۆی ڕادەگرێ، نەزمێک دروست 
دەکا کــە ئەو نەزمــە لە الیەک لــە دەرەوە 
لە  بەشــێوەیەک ســەقامگیری دەبێنرێــت، 
ناوخۆوە  وەکوو سەرکوت کردن و تووندوتیژی 

)violence( و ئەو جۆرە شتانەیە.
هەتا ئەو کاتەی ئەو چرکەی کە دەســەاڵتی 
سیاسی دەتوانێ و ئەو ئامرازانەی لە دەستیدایە، 
لەبەردەســتیدایە کــە ئەو دەســەاڵتی خۆی 

بکاتە ســوڵتە  بۆ ئەوەی لە ڕێی بەکارهێنانی 
قانوونەوە نەزم لە کۆمەڵگادا دروســت بکات، 
هەتا ئەو دەمــەی دەتوانێ بڵێ کە حاکمیەت 
تووشی قەیران نییە، بەاڵم کاتێ کە حاکمیەت 
لەبەر ئەوەی کە دەســەاڵتی بکات بە سوڵتە 
لــە کۆمەڵــگادا ناچار دەبێ کە لــە زەخت و 
تووندوتیــژی )violence( سیاســی کەڵــک 
وەرگــرێ، ئەوە بــەو مانایەیە کــە پێکهاتەی 
قانوونیی دەســەاڵت شــکاوە/ ڕووخاوە. ئەوە 
بەو مانایەیە کــە قانوون ناتوانێ چیدی ببێتە 
ئامرازی سەرەکیی گواســتنەوە و وەرگێڕانی 
دەســەاڵتی سیاســی بە ســوڵتە و تواناییی 

بەکارهێنانی دەسەاڵتی سیاسی.
 لــە وەها دۆخێکــدا ئێمە تووشــی قەیرانی 
حاکمییەت دەبین. کاتێ دەبینین کە قەیرانی 
حاکمییــەت وەکــوو قەیرانێکــی نەتەوەیی 
لــێ دێــت. نەتەوەیی لێــرەدا مەبەســتم لە 
ڕووی قانوونیەوەیــە، لــەو حاڵەتەیدا دەبینی 
ئــەو پێکهاتەی ســوڵتە دەشــکێ، ئەو دەمی 
کاتێ شــکا یانی لە باڵێک هاتــە دەرێ، ئەو 
هۆڤییەتانە/ ناســنامانەی کە لە ژێر چەپۆکی 
ئــەو پێکهاتەیەدا داســەپاون بــە توندوتیژی 

)violence( و بە قانوون، ئەوانە دەردەکەون.
نموونەی ئەوەی لە ڕۆژئــاوادا دەبینین، کاتێ 
کە لەوێ قەیرانی حاکمییەت بوو بە پرسێکی 
تێکــڕای کۆمەڵــگا، بوو بە پرســی شــەڕی 
ناوخۆیــی و ئەوانە. کاتێ کە ڕێژیمی ئەســەد 
چیــدی نەیتوانی لە ڕێی قانوون بە شــێوەی 
ئیدۆلۆژی و قانوون و ئەو شتانە کە دەسەاڵتی 
سوڵتەی ســەقامگیر بکاتەوە، دەسەاڵتی بکاتە 
سوڵتە و سوڵتەی دروست بکات، توندوتیژیش 
)violence( کاریگــەری خۆی لە دەســت دا، 
ئەو دەمــی ئەو پێکهاتەیە لە بنــەوەڕا وەکوو 

بتەقێتەوە، ئاوای لێ دێت.
 ئەو هۆڤییەتانە/ ناســنامانەی کە کپ کراون، 
ئەو هۆڤییەتانە/ ناسنامانەی کە بێدەنگ کراون، 
ئەو دەمی وەدەر دەکەون، وەکوو ناســنامەی 
کوردی لــە ڕۆژئاوای کوردســتاندا. لە ئێران 
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ئێســتە ئێمە لە دۆخێکداین ئــەو قەیرانەی 
حاکمییەت دەســتی پێ کــردووە، ڕێژیم تا 
ڕادەیەک لە قانوون تا ئاســتێ دەتوانێ کەڵک 
وەرگرێ، کە ئەو دەســەاڵتەی زەختەی کە لە 
پشتیەوە قانوون هەیە، هەمووکات لەوێیە. بۆیە 
قانوون هەمووکات لە ڕێی زیندان و کەلەپچە 
و سەرکوت کردن، لە سێدارەدان و ئەشکەنجە 

کردنەوە جێبەجێ دەکرێ.
 قانوون لە پرۆســەیەکی سڤیل دێموکراتیکدا 
دەســەاڵتی جێبەجێکردنی خۆی لە دەســت 
داوە. بە بێ زیندان و ســێدارە و ئەشــکەنجە 
و هێرشکردن بۆ ماڵ و نازانم، کامپیۆتر بردن 
و سەرکوت کردنی ژنان و تێکۆشەران، ئەوانە 
هەموو نیشان دەدات کە ئەو ڕێژیمە ناتوانێ لە 
پرۆسەیەکی سیڤلی سیاسیدا لە ڕێی قانوون، 

دەسەاڵتەکەی خۆی بکات بە سوڵتە.
 لــە کاتێکداکە ئێمە دەزانین لە ســەردەمی 
پاش بزاڤی ســەوز، ئێمە دەزانین کە زەخت 
زۆرتر بووە، ئەندامەکانی پاراستن دەسەاڵتیان 
زۆرتر بووە، تێکەڵکردنی حکوومەتی لە ژیانی 
خەڵکــدا زۆرتر بووە، زینــدان زۆرتر بووە، لە 
ســێدارەدان زۆرتر بووە، ئەوانــە ئێمە هەموو 
دەزانین، بەاڵم شێتیکیش کە دەزانین ئەوەیە 
کە دەسەاڵتی قانوون وەکوو ئامرازێکی سوڵتە 
ســڤیل لەناوچووە و بەبێ ئــەو توندوتیژی و 
لەســێدارەدانانە قانوون لەبنەڕەتــدا لە ئێران 
ناتوانێ جێبەجــێ بێت. بۆیە من دەڵێم کاتێ 
ئێمــە دەبینیــن کە ڕێژیمێــک ناتوانێ بەبێ 
بەکارهێنانی توندو تیژی و زەخت و گوشــار 
دەسەاڵتی خۆی بکات بە سوڵتە و سوڵتەکەی 

بپارێزێ.
 بۆ نموونە سەبارەت بە پرسی کوردی، ڕێژیم 
چیدی ناتوانێ بە شێوەی قانوونی لە ڕاستیدا 
ئەو کارە بکات،  ئێستە ئەگەرچی هەمووکات 
ئەو ســەرکوتە هەبووە، بەاڵم  دەبینین ڕێژەی 
لەســێدارەکان، ڕێژەی دەستبەسەرکردنەکان، 
ڕێژەی ئەشکەنجەکان،  کوژرانەکان، هێرشەکان 
بە زەختی زۆرتر بووە و ئەو ڕۆخساری قانوونیی 

ڕێژیم لەگــەڵ ئیدۆلۆژیی ســەرەکیی ڕێژیم 
نەمــاوە، ئەگەرچی لە کوردســتان ئیدۆلۆژیی 
ســەرەکیی ڕێژیم هەمووکات زۆر الواز بووە، 
بەاڵم لــە چوارچێوەی ئێراندا بەگشــتی، ئەو 
هژموونییە نەماوە. ئەوە پێناسەی من لە قەیرانی 
قەیرانێکە  قەیرانــی حاکمییەت،  حاکمییەتە. 
بوونی هەیە لە پرۆسەی ڤەگۆرینی دەسەاڵتی 
سیاســی بە توانایی بەکارهێنانی دەســەاڵتی 
سیاســی. ئەگەر ڕێژیم نەتوانێ لە ڕێی قانوون 
ئەو ڤەگۆڕینە ئەو پرۆســەیە جێبەجێ بکات و 
لە پێوەندی لەگەڵ ئەوەدا هەمووکات زۆرتر و 
زۆرتر زەخــت و تووندوتیژی )violence(  بە 
کاربهێنــێ، ئێمە لــە دۆخێکداین کە دەڵێین 
حاکــم ناتوانێ پێکهاتە و بنەمای ســوڵتەی/
توانایی بەکارهێنانی دەســەاڵتی سیاسی بەبێ 

تووندوتیژی )violence( بپارێزێ.
لووتکەی قەیرانی حاکمییەت ئەوەیە کە کاتێ 
دێ کە بەکارهێنانی زەختیش بێ سوود دەبێ. 
ئیمــە کەنگێ ئەو کاتەی دەزانین؟ ئەو کاتەی 
لە چوارچێوەی ڕاپەڕین و شۆڕشەکانی خەڵکی 

بێبینرێ.
ئەگەر ئەو شۆڕشــانە بەردەوام بان، بۆ نموونە 
ئەگەر شۆڕشــی مانگی ئابانی ٩8 بەردەوامی 
هەبایە، ئەو دەمی ئێمە بە کردەوە دەمانبینی 
کە زەختی سیاســی لــە گۆرەپانی جووڵەی 

سیاسیدا کاریگەری خۆی لە دەست داوە.
ئــەوە لووتکــەی قەیرانــی حاکمییەتە، پاش 
وی ئیــدی پێکهاتــەی ســوڵتە دەپچڕێــت. 
ئێمە ئەوەمان لە ســوریەی دی،  ئەوەمان بە 
شــێوەیەک لە میســر دی، لە ماوەیەکی زۆر 
کورتدا ئەوەمان لە شۆڕشــی ئێــران دی. بۆ 
ماوەیەکی کــورت دیتمان کە لە چوارچێوەی 
شۆڕشــێکی زۆر گەورەدا زەختی سیاســی و 
نیزامی، بەکردەوە کاریگەریی خۆیان لە دەست 

داوە. ئەوە لووتکەی قەیرانی حاکمییەتە.

 کۆمــاری ئیســالمی، قانوونــی 
ئەساســییەکەی لە کاتێکدا نووســی کە 
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هەڕەتی دەسەاڵتی خومەینی بوو و دواتر 
لە ساڵی 68 کە ئیتر هیچ گرووپێکی نەیار  
یا ئۆپۆزسیۆن لە مەیدانەکە نەمابوو، سەر 
لە نــوێ پێداچوونەوەی لەســەر قانوونی 
ئەساســیدا کرد و ئەو شتەی نووسی کە 
بۆخۆی دەیویســت. بەاڵم لە پەنای ئەوە 
ئێمە بابەتێکی ترمان هەیە، بەشێوەی تەواو 
قانوونی بە نــاوی حوکمی حکوومەتییەوە 
ئەوان لەو قانوونە دەدەن، ئەمە ســەرەڕای 
باســی ئەوەیە کە سیســتمێکی گەندەڵ 
وجوودی هەیە، بەشێوەیەکی تەواو قانوونی 
دێن ئەو قانوونە ژێر پێ دەخەن، هاوکات 
لەگەڵ ئــەوەی کە ئەو قانوونــە ژێر پێ 
دەخەن دەبینین سەرمایەگوزارییەکی زۆر 
دەکەن بۆ پڕوپاگەنــدە ئیدۆلۆژییەکەیان، 
بە شــێوەیەک کــە دوو ڕۆژ لــەوە پێش 
گوتوویەتی  پاســداران  فەرماندەی سپای 
سدا و سیما سەنگەری شەڕی نەرمی ئێرانە، 
ئەم دوانە چۆن پێکــەوە گرێ دەدرێنەوە 
؟هۆکاری چییە لــە الیەک قانوونێک کە 
بۆخۆی نووســیویەتی و پێویستی پێیەتی 
بــۆ تەداومی حکوومەتەکەی بە شــێوەی 
قانوونی پێشێل دەکات و لەالیەکی دیکەش 
هەزینەیەکی زۆر لەسەر پڕۆپاگەندا دەکات 

بۆ پاراستنی خۆی؟

رێک تا کاتێ کە بەرپرسی سپای 
پاســداران، یان پاسدارێکی گەورە 
دێــت دەڵێ کە ســەدا و ســیما 
گرنگــی ئەوەیە یانی ئەوە بەکردەوە نیشــان 
دەدات و ڕێژیمیش بۆخۆی دەزانێ کە سەدا و 
سیما  لە ئێران گرنگییەکی نییە. کەسێک  نە 
باوەڕی بە سەدا و سیمای ڕێژیم هەیە، مەگەر 
ئەوانەی کە بنەماڵەی«شــۆهەدای«  ڕێژیمن و 
پێیان ڕادەگەن، پێموایــە تاڕادیەک ١5% ی 
خەڵکی ئیــران لەگەڵ ڕێژیــم  مابن، ئەوانە 
ڕەنگە  باوەڕیان  بە ســەدا و سیمای هەبێ و 
چاوی لێ بکەن و گوێی بدەنێ. بەاڵم خەڵک 

نایکات و  بۆیان گرنگ نییە، ئەوە بەو مانایەیە 
کە خودی ڕێژیــم کە هەوڵ دەدات، واتە ئەو 
ئیدۆلۆژییەی کە هێزی لە دەست داوە، چیدی 
ناتوانێــت خەڵک بێنێ و ئەوانــە بەبێ بەکار 
هێنانی زەخت، تەنیا بــە باوەڕمەندی، ئەوانە 
بێنێ باوەڕ بکەن بە واقعییەتێکی کە لە سدا و 
ســیما وێنای دەکات و پێیــان دەڵێ، خەڵک 
باوەڕیان بەوەی نەماوە و بۆخۆی نیشان دەدات 
کە ڕێژیم ئیدۆلۆژییەکەی داڕزیوە و ڕووخاوە، 
ئەوەی کە دەڵێن حوکمی حکوومەتی، حوکمی 
حکوومەتــی لە ئێران هەمــووکات لە قانوون 
گرنگتر بووە، هۆکاریشــی ئەوەیە کە لە ئێران 
ئێمە قانوونی بنەڕەتییەکمان هەیە کە لەوێدا 
و ئێســتا لە سەدەی 2١ دا ئێمە حاکمێکمان 
هەیە کە قانوونی بنەڕەتی دەسەاڵتی موتڵەقی/

رەهای دەداتێ.
قانوونی  ئیتر  ئێستا دەســەاڵتی موتڵەق/ڕەها 
بنەڕەتیی ناوێ، تەنیا حوکمی دەوێ. قانوونی 
بنەڕەتــی کاتێ کــە لە سیاســەتدا هاتووەتە 
گۆڕێ کە بتوانن بەڵگەیەک دروســت بکەن، 
بەڵگەیەکــی قانوونــی دروســت بکەن،کــە 
سنووری دەســەاڵتی سیاسی ڕوون بکاتەوە و 
بڵێت دەسەاڵتی سیاسی تا ئێرە دەتوانێ بێت، 

پاش ئێرە ناتوانێت بێت.
دەســەاڵتی سیاسی دەبێ لە خزمەت قانووندا 
بێت، دەسەاڵتی سیاســی ناتوانێت بێ ئیزنی  
قانــوون بچێتە ماڵی خەڵکییەوە، دەســەاڵتی 
سیاســی ناتوانێت خــۆی تێکەڵ بــکات لە 
پرۆســەی دامەزراندی قانووندا، ناتوانێ خۆی 
تێکەڵ بــکات لــە پرۆســەی بەرێوەبردن و 
جێبەجێکردنی قانوون، لە پرۆســەی قەزاوەت 

و دادوەریدا .
دەســەاڵتی سیاســی ناتوانێت بە تۆ بڵێ چی 
لەبەر بکە، چی لەبەر مەکە، ئەوانە کاتێک کە 
نین، کاتێ  تۆ شــتێکت بە ناوی دەســەاڵتی 
موتڵەق/ڕەها هەیە و ئەوەی دەدەیت بە یەک 
کەس کە ئەو یەک کەســەیش بە هەڵبژاردن 
نییــە و دادەنرێــت، بەو مانایەیــە کە خودی 
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قانوونی بنەڕەتی  بێمانایە لە شــوێنێ وەکوو 
ئێراندا .

قانوونــی بنەڕەتی لەبەر ئەوەیە کە ســنووری 
دەسەاڵتی سیاســی ڕوون بکاتەوە. پێوەندیی 
دەســەاڵتی سیاسی لەگەڵ شــارۆمەندەکان، 
ئــەوەی ڕوون بکاتەوە، مافی شــارۆمەندەکان 
دیــاری بکات ئــازادی و مافەکانیــان  ڕوون 
بکاتەوە، کاتێ کە تۆ قانوونێکی بنەڕەتیت هەیە 
کە دەڵێ دەســەاڵتی موتڵەق/ڕەها بەدەســت 
وەلی فەقیهە بــەو مانایەیە کە وەلی فەقیـ هـ 
بۆ خۆی قانوونە، تۆ چۆن دەتوانی ســنووری 
قانوونی بۆ کەســێک دابنێیت کە دەسەاڵتی 
موتڵەقــی هەیە. ئــەوە ناکۆکی لــە مانادایە، 
ناکۆکی لە کردەوەدایە، بەاڵم دیســان ئەوەی 
دەڵێــن ئێمە قانوونــی بنەڕەتییەکمان هەیە. 
ئەمن چەند ڕۆژ لەوە پێش وتارێکم نووسی بە 
نێوی »مشکالت دمکراتیک در قانوون اساسی 
ایران« ناونیشــانەکەی ئەوە بوو، کە ناسنامەی 
کێشــەکانی  و  شــارۆمەندی  و  نەتەوەیــی 
دێموکراتیــک لە قانوونی بنەڕەتیــی ئێراندا، 
قانوونی بنەڕەتی بێجگە لە پرســی دەسەاڵتی 
موتلــەق، یەکێک لە کێشــەکانی ئەوەیە، کە 
ئەو پێناسەیەی لە ناسنامەی نەتەوەیی ئێران 
دەیکات، کە بە پێی زمانی فارس و فەرهەنگی 
فارس و تاریخی فارس و مەزهەبی شــێعەی 
ئەسنا عەشەرییە ئەوە لەگەڵ ئەو پێناسەیەی 
کە لە شارۆمەندی دەکەن و دەڵین شارۆمەند 
ئازادە و هەر کەســێک  هەر ئێتنیستیەیەکی 
هەبــێ، هەر زمــان و مەزهەبێکی هەبێت لە 
ڕووی قانوونییەوە شــارۆمەندی ئێرانییە، ئەو 
دوانــە پێکــەوە ناخۆن، ناکۆکــن، یەکیان بە 
تەواوی بەپێی  ethnicity ئێرانی، زمانی فارس، 
ئایینی شــیعی لە مێــژوو و فەرهەنگی فارس 
کە بە ئێرانی دانراوە پێناســە کراوە و ئەوەی 
دیکــەش دەڵێ نەخێر شــارۆمەندی لە ئێران 
ئازادە، هەر کەســێ دەتوانێ هەر مەزهەبێکی 
هەیە، هەڵبەت مەزهەب فەرمی، هەر زمانێکی 
هەیــە، ئەوە بەو مانایە دێ کەســێکی وەکوو 

من کە لە بنەماڵەیەکی ســوننی لەدایک بووە، 
زمانی دایکــی کوردییــە،  ethnicity کوردە 
ئەو مێژووەی کە ئێســتە دەمانەوێ لەسەری 
باس لە ناســنامەی کوردی بکەین  و لە ژێر 
بیکێشینە  فارس  مێژووی  سوڵتەی/هەژموونی 
دەرەوە، ئــەو مێژووە جیــاوازە . من دەمەوێ 
ئەوە بزانم، کە دەڵێ تۆ شــارۆمەندی ئێرانیت، 
ئایا من ناســنامەی نەتەوەیی ئێرانیشم هەیە 

یان نە؟
 لە بنەڕەتدا هیچ پێناسەیەکی نەتەوەیی ئێران، 
من نیمە. من نە فارســم، نە زمانم فارســییە، 
نە مەزهەبم شــیعەیە، بەاڵم حکوومەت دەڵێ 
تۆ شــارۆمەندی ئێرانیت، ئەو ناکۆکییەی کە 
لە نێوان چەمکی شــارۆمەندی و  پێناســەی 
ئێــران هەیە  ناســنامەی نەتەوەیی  چەمکی 
ناکۆکییەکی گەورە و  زۆر مەترســیدارە، ئەو 
ناکۆکییە کە دەبێتە هۆی پاکتاو کردنی قەومی، 
ئــەو ناکۆکییەیە، کە زیندانەکان لە ناســنامە 
سیاسییەکانی کەسانی دیکە پڕ دەکاتەوە. ئەو 
ناکۆکییەیە کە لەگەڵ پێناســەی حکوومەت 
لــە ناســنامەی نەتەوەیی ناخوێنێتــەوە، ئەو 
ناکۆکییەیــە کە هۆڤییەتەکانــی دیکە وەکوو  
ناســنامەی کوردی، تورک، ئازەری و بەلووچ 
کە بەشــێوەیەکی زۆر ڕاشــکاو و پانتاییەکی 
فەراقانوونیدا کە لەوێ قانوون نییە، توندوتیژی 
بەکارهێنانــی   و  زەخــت  و   )violence(
توندوتیــژی )violence( دژ بەو کەســانە لەو 
هەرێمەدا قانوونییە، چون لەبنەڕەتدا پێناسەی 
ئێران ئەوەی  ناسنامەی نەتەوەیی  هۆڤییەتی/ 
بــە ئێمە دەڵێت: کاتێ کە تــۆ ئەوەت قبووڵ 
نەکــرد، تۆ خائینی،  کاتــێ کە تۆ هۆڤییەتی 
دەوڵەتیــت قبووڵ نەکرد، تــۆ خائینی، تۆ لە 
ڕووی قانوونییــەوە لــەو ســنوورە کە قانوون 
سیاســەتی مەشــرووع ئابووریی مەشــرووع، 
فەرهەنگی مەشرووع دەناسێ، تۆ لەوە بەدەری. 
پرسەکە ئەوەیە، واتە قانوونی بنەڕەتیی ئێران 
پڕە لە ناکۆکی، بەاڵم ئەوە شتێکە ئێمە دەبێ 
لەســەری بنووســین، دەبێ هێرش  بکەینە 
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ســەری، ئێمە نابێ ســەری خۆمان دابخەین 
بڵێن ئەوە کۆماری ئیســالمییە، وا نییە، چون 
تەنانەت ئەگەر ویالیەتی فەقیهیش بڕوا، ئەگەر 
ســبەینێ لە ئێران قانوونی بنەڕەتی بگۆڕرێت، 
ویالیەتی فەقیە بگۆڕن، ڕێژیمێکی دیکە بێت، 
بەاڵم دیســان چەمکی ناســنامەی نەتەوەیی 
بەپێی فەرهەنــگ و زمان و ethnicity فارس 
پێناسە بکەن و مەزهەبی ڕەسمیش شیعە بێ؛ 
ئەمن دیســان ناتوانم بانگەشەی شارۆمەندیی 
دێموکراتیــک لەو واڵتەدا بکــەم، چون ئەمە 
لەگەڵ ناسنامەی من یەک ناخوێنێتەوە، بۆیە 
کێشــەی ئێمە تەنیا کۆماری ئێسالمی نییە، 
کێشــەی ئێمە لە بنەڕەتدا لەگــەڵ تەواوی 
ئــەو دۆخەیە، کــە هەیە، بۆیــە دەبێ لەباتی 
ئــەوەی وزەی خۆمان لەســەر شــەڕ و هەاڵ 
لەگەڵ خەڵکی دیکە بەفێرۆ بدەین، بەباوەڕی 
من ئەبێ بێین ئەو شــتانە شــی بکەینەوە و 
لەسەری بنووســین، ئەوانە بە خەڵکی نیشان 
بدەیــن بڵێین ئەوەتا ئەوەیە. دەنا هەر قانوونی 
بنەڕەتی، کە ئەگەر دەســەاڵتی سیاســی  لە 
ethnicity سەرەکی، زمانی سەرەکی، مەزهەبی 
سەرەکی ببەستێتەوە، ئێمە بندەست دەمێنین 
لەو قانوونە بنەڕەتیەیدا. هەتا ئەو شتەی هەیە، 
دەرفەتی ئەوە هەیە کە تۆ بە شێوەی قانوونی 
پاکتاوی قەومی بکرێیت، هەر ئەو جۆرەی کە 
سەدام لە عێراق بە شــێوەی قانوونی کردی، 

هەر ئەو جۆرەی کە ئەردۆغان دەیکات.

 مســباحی یەزدی ساڵی 88 لە 
هەڕەتــی بزووتنەوەی ســەوزدا بابەتێکی 
بەڕاشــکاوی باس کرد ئەویــش ئەوە بوو 
گوتی کە خەڵک مافی هەڵبژاردنیان نییە 
و ئەمە کە خەڵک لە جمهوری ئیسالمیدا 
لە هەڵبژاردنێکدا بەشداری هەیە چاکەی 
وەلــی فەقیهــە، دیــارە وەلــی فەقیـــ ه  
موتڵەقیش قســەکەی مســباحی یەزدی 
پشتڕاســت دەکاتــەوە، هــاوکات لەگەڵ 
ئەوە ئێمە دەزانین کە کۆماری ئیســالمی 

لە ســەرەتاوە تا ئێستا ڕایەڵەیەکی دینیی 
لەپشــت بووە و ئــەو ڕایەڵــە دینییە کە 
تەمەنی 400 هەتا 500 سال دەچێت لە 
ئێراندا پشتی ئەو ڕێژیمەی گرت و هێنایە 
ســەرکار و ڕەقیبەکانی ئەوەڵی ئینقالبی 
بۆ حەزف کــرد، لەم دۆخــەدا ئایا ئێمە 
دەتوانین باس لەسەر ئەوە بکەین و پێداگر 
بین لەسەر مەسەلەی مەشروعیەتی ڕێژیم 
و مەســەلەی مەشــروعیەتی حاکمیەت 
کاتێک کــە دەزانین کــە بنەڕەتەوە ئەم 
ڕایەڵەیەکــی دینی هێناویەتە  حاکمیەتە 
نێــو دەســەاڵتەوە نــەک ڕایەڵەیەکــی 

کۆمەاڵیەتی؟

لێرەدا پرســێک هەیە کە پێم وایە 
پێوەســتە بــە وردی  ســەرنجی 
کاتــێ دەڵیــن  ئێمــە  بدەیــن، 
ڕایەڵەیەکی دینی ئەمن ئەوەم قبووڵ نییە، ئەو 
شتەی کە لە ئێران دروست کراوە و ئێستاش 
هەیــە، ئەوە گوتــار و وێژمانێکی سیاســییە، 
خوێندنەوەیەکــی سیاســی لە دیــن ئەوەی 
دروست کردووە، ئەوە ئیدۆلۆژییە، کاتێ دەڵێم 

ئیدۆلۆژی ڕووخاوە، ئەوە ڕووخاوە.
کەسانی وەک شەریعەتی و خومەینی و ئەوانە 
ئەو تەفســیرانەی کە زۆربەی ئاخوندە گرنگ 
و بەناوبانگــەکان تەفســیری خومەینییان لە 
ئەســڵی ئیمامەتی شــیعی قبووڵ نییە، یانی 
مەبەســتم ئەوەیــە ئێمە کاتــێ دەڵین ئەوە 
ئایینی بوو،  ئێمە هەڵەیەکی گەورە دەکەین، 
ئــەوە ئایینی نەبوو، ئــەوە خوێندنەوەیەک لە 
ئاییــن بوو، ئەوە لە چوارچێوەیەکی سیاســی 
ئیدیۆلۆژیکــدا کرا، ئەوەی کــە ئێمە لەگەڵ 
ئێرانێــک ڕووبەروویــن مەزهەبی شــیعە بەو 
شــێوەیە نییە، ئەوە تەفســیرێکی سیاســی 
ئیدۆلۆژیک لە مەزهەبی شــیعە بۆ دەسەاڵت 
و دەســەاڵتدارییە، بۆیە الیەنی سیاســی ئەو 
گوتارە ئــەو  دیسکۆرســە زۆر بەهێزە، ئێمە 
لەگەڵ ئەوە ڕووبەڕووین، کاتێ ئەو گوتارە ئەو 
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دیسکۆرسە بۆ خۆی وەکوو ئیدیۆلۆژی دەبێتە 
ئامــرازی تەجهیز و ڕێکخســتن و واقعیەت 
دروست کردن،  پێکهێنانی وێنە و باوەڕ، ئەوە 
چیدی مەزهەبــی ڕۆژێ پێنج جاران حەڤدە 
ڕکعــەت نوێژ بکە و ڕۆژوو بگرە و بچۆ حەج و 
درۆ مەکە و زنا مەکە و ئەو جۆرە شتانە نییە، 
ئەوە دیسکۆرســێکی سیاسییە بۆ دەسەاڵت و 

دەسەاڵتداری.
 ئێمــە نابێت پاش چل ســااڵن کە لە ئێران 
ئەو دۆخە بوو، دیســان ئــەو هەڵەیە بکەین 
کە نەتوانین لە نێوان ئیســالمی سیاســی و 
ئیســالمێک وەکوو مەزهەب فــەرق دابنێین، 

ئەوە زۆر بنەڕەتییە.
چەنــد ڕۆژ لەوە پێش  لە باســی تایبەت بە 
پرســی کۆمەڵە و ئیدۆلۆژیی کۆمەڵەدا ئەمن 
وتم کۆمەڵە هیچکات نەیتوانی تەفسیرێک یان 
ئانالیزێک، لە گەوهەر و سرۆشتی دەوڵەت لە 
ئێــران بکات و بڵێت کــە پێوەندیی مەزهەب 
لەگەڵ دەســەاڵتی سیاســی لە چوارچێوەی 
دەوڵەتــی ئێراندا چییــە؟  چ کاریگەرییەکی 
هەیە ؟ ئایا هەروا فشەیە ؟مەزهەب هیچ نییە؟ 
کەوایە ئەو شــرۆڤەیەی ئەتۆ لەسەرمایەداری 
لە ئێرانێ دەکەی و دەوڵەتی ســەرمایەداری 
و نازانم فــاڵن، ئەوە دەتوانێت برزیلیش بێت، 
ئــەوە دەتوانێــت هەر شــوێنێکی دیکە بێت 
کــە سیســتەمی ســەرمایەداری و ئابووریی 
ســەرمایەداری و حکوومەتی دەسەاڵتخوازی 
تێدایە. لێرە بۆ من ســەیرە  ئێستا  ئێمە پاش 
چل ســااڵن حکوومەتی ئیدیۆلۆژیک سیاسی 
کۆمەڵێ کەس لەســەر ئێران دیســان باسی 

مەزهەبی شیعە دەکەین.

 یــەک بابــەت هەیــە لێــرەدا 
النیکەمی لە چل ســاڵی ڕابردوودا  و  لە 
ســەرەتای ئینقالبدا لەســەر  ئــەو بناغە 
سوننەتییەی شیعە هەوڵیان دا کەسانێک 
دابمەزرێنــن کــە ئینقالبەکەیان ســەر 
بکەوێت، بــەاڵم دوای ئینقالب بەتایبەتی 

دوای ئــەوەی کــە خامنەیی هاتە ســەر 
کار  تەنانــەت مەســەلەی مەرجەعــی 
تەقلید لە ئایینی شــیعەدا بۆ  کەسانێک 
کە حکوومەت ڕەزامەندیی لەســەر  نەبێ 
النیکەم لە جۆغڕافیای ئێراندا سەرناگرێ،  
بە مەرجەعییەتــی تەقلید کە یەکێک لە 
تایبەتمەندییەکانی دینی شــیعەیە بووەتە 
مەرجەعــی تەقلیــدی حکوومەتی، چون 
کەســانێک کە حکوومەت لێیــان ڕازی 
نەبێ لە ئێراندا بــە مەرجەعییەت ناگەن 
و هاوکات لەگەڵ ئەوە دەیان ڕێکخراوەی 
جۆراوجــۆر دامەزراوە بۆ ئــەوەی کە ئەو 
خوێندنــەوە ئیدیۆلۆژییە کە ئاماژەتان پێ 
کــرد ببرێتە نێو ڕایەڵەی دینی شــیعەوە 
و لەرانبــەری بەینــی مەکتەبی ویالیەتی 
فەقیــە لەگــەڵ مەکتەبی نەجــەف یان  
ئایەتوڵال سیستانی کە باوەڕی بە فەقیهی 
ســوننەتی هەیــە، بەهەر حاڵــە ئەمەش 
بابەتێکە دەبینی دەیان ڕێکخراوە یارمەتی 
دەکەن کە ئەو لەو تەقابلەدا وەلی فەقیهە 
بێتە سەرێ، ئێوە ئەو بابەتە چۆن دەبینن؟

بوەلی فەقیە کەســێکی مەزهەبی 
نییە خۆ، وەلی فەقیە ئێستە وەکوو 
شاهەنشــایە لە ئێران، وەلی فەقیە 
ئەو کەســە نییە کە تەفســیر دەکات، وەلی 
فەقیە ئەو کەســەیە کە دەســەاڵتی موتڵەقی 

لەدەستدایە،

]بــەاڵم خامنەیــی مەرجــەع   
تەقلیدیشــە لەگــەڵ ئەوەی دەســەاڵتی 

لەدەستدایە[

ســازیان  کە  تەقلیدێکە  مەرجەع 
کردووە، ئەوە پرســێک نییە شیعە 
لە سەرەتاوە وا بوو، هەرگیز پرسی 
»ئیجتهاد« نەســەلمێنراوە لە هەر دەورەیەکدا 
کە مەراجعی تەقلید، بەگشتی عولەمای شیعە 
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لەگەڵ دەســەاڵتی سیاسی پێوەندیی باشیان 
هەبوو، پێوەندیی ئابووری باشیان هەبوو وەکوو 
سەردەمی ســەفەوییە بۆ نموونە بەشی زۆری 
ئەوانەی شاعەباســی سەفەوی ئەساسەن هات 
ئەو عولەمایەی لــە ئێران بوون ئەوانەی ڕەت 
کرد، چوو عولەمای هێنا لە چەند شوێن وەکوو 
لە باشــووری لوبنان، لە دەوروبەری نەجەف و 
کەربەال و عێراق  ئەو دەمی نەبوو بەو شێوەیە 
عێــراق و بەشــێک تەنانــەت الی ســەرەوە 

ئەفغانستان ئەوانەی هێنای.
ئەوانــەی هێنا چی کرد؟ بۆخــۆی چینێکی 
عولەما، چینێ  بەشــیوەیەکی گشتی بەکاری 
دێنم، گرووپێکی عولەمای دەوڵەتیی دروست 

کرد.
ئەوانەی هەموو کــردە خاوەن مڵک و خاوەن 
زەوی. بۆچی بۆ نموونە ئەگەر تەماشای بکەین 
ئەوانــە لە دوو جێــگا لە ئیــران زۆر گرنگ 
بوون؟ لە ئیسفەهان و ئازەربایجانی شەرقی و 
خوراســان، لەو سێ جێگایانە بەاڵم ئەساسەن 
ئازەربایجانی شەرقی ئێستە. ئەو دەمی شەرقی 
نەبوو لە ئیســفەهان و پاشان خوراسان لەوانە 
ئــەو دەمی ئیجتهاد بوو بە ئوســولی ئەخبار، 
ئەو شیعەی ئیجتهادی نەما هەتا کۆتاییەکانی 
ســەردەمی قاجاڕ، ئێمە شــیعەی ئیجتهادی 
نابینیــن، هەمــوو  لەگەڵ حکوومەتی شــا 
پەیوەندییان باشە و هەموو زەمیندارن، ژیانیان 
باشە، دۆعای بۆ حکوومەت و بۆ شای دەکەن 
و خورافــات لە ئێران پەخــش دەکەن لەبەر 

ئەوەی کە بەمانە حکوومەت بەردەوامتر بێ.
لە پــاش کۆتاییەکانــی دەورەی قاجاڕ ئێمە 
دەبینیــن کــە هەندێــک لە عولەمــا ئیدی 
مەزهەبەکــەی پاش کەوتنــی ئێرانێ وا زوو 
شکستەکانی لەشــەڕەکان و هاتنی مۆدێڕنیتە 
و ئەوانە هەموو پرســێ بوون کــە عولەما وە 
دنگ هاتن، وە دەنگ هاتنیشیان لە پێوەندی 
لەگەڵ  ئەوەدا بوو کە ســنوور بۆ دەســەاڵتی 
سیاســی دابنێن، کە قانوونی بنەڕەتی ١٩06 

نووسرا.

 ئەوەیە کە پرســی ئێمە ناوەنــدی ئیجتهاد 
هەمووکات لەخزمەت سیاسەت بووە. ئێستەش 
شتێکە وەکوو سەردەمی شاعەباس زۆر تۆختر 
ئەوەیە کــە عولەما لەبنەڕەتدا ســەربەخۆیی 
فیکریی خۆیــان بە بەرژەوەنــدی ئابووری و 

سیاسی فرۆشتووە .
قوم و مەشهەد لە کۆنتڕۆڵی خامنەییدان، بەاڵم 
نەجەف و کەربەال لە کۆنتڕۆڵی خامنەییدا نین. 
پرســەکە ئەوەیە کە ئایا ئەو کۆنتڕۆلە دەمێنێ 

یان نامێنێ ئەو باسێکی ترە.
 میســباحی یــەزدی کــە ئــەوەی دەڵێی، 
ئاخوندێکــی زۆر موحافزەکار بوو. هیچ کاتێک 
پێش شۆڕشــی ١٣57، هیچ کارێکی نەکرد. 
پاشــان لە دەورەی خامنەیی و ئەوانەدا هاتە 
پێشــێ، هەموو دەرفەتێکیان بۆ ڕەخساند. بوو 
بە ســەرۆکی  »مجتمعی  ئیمام خومەینی« و 
چەند شوێنی تر، بوودجەیەکی یەکجار زۆریان 

پێ دا، بوو بە مەداحی خامنەیی.
بەاڵم بگەڕێمەوە ســەر ئەوە، لە شیعەگەریدا 
ئەساســەن خەڵک بەو ێیوەیە شتیان نەبووە، 
کاتێ دەڵێن کە ئیمــام هەڵنابژێررێت، ئیمام 
خەڵک دەبێ دیاری بکــەن، کاتێ کە دیاری 
دەکــەن  لە ڕووی زانســتییەوە فاڵن و فاڵن 
و ئەوانە، ئەو پرســە هەیە. لە شــیعەگەرییە 
کە »جێگرەوە بەپشــت« هەیە ئێســتە ئەگەر 
موجتەبــا خامنەیــی بێت و جێــگای عەلی 
خامنەیــی بگرێتــەوە، ئەوە بە پێــی بنەمای 
ئەسڵی  ئیمامەتی شیعە کێشەیەکی نییە، تەنیا 
کێشەی ئەوەیە کە لە ئەسڵی ئیمامەتدا ئیمام 
بڵێن مەعسوومن  ناتوانن  ئەوانە  »مەعسوومە«، 

ئەڵبەتە ئەویشی بۆ دروست دەکەن.

 لە مەسەلەی قەیرانی حاکمییەتی 
کۆماری ئیســالمیدا ئێــوە ڕۆڵێک بۆ ئەو 
نەتەوەیانەی دەبینن کە ناسنامەی فارس، 
شیعە خستوونیە پەراوێزەوە یان سەرکوتی 
کردوون یان بــە جۆرێک لە جۆرەکان لە 

هەوڵی سڕینەوەیان دان ؟
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بەڵێ، بەباوەڕی من هەڵبەت لێرەدا 
ســەبارەت بە ســەرکوت کردنی 
کەمینەکان جیــاوازی هەبووە، بۆ 
نموونە لە ســەرەتای شــۆڕش لە دەسپێکدا 
حکوومەتی کۆماری ئیســالمی زۆر هەوڵی دا، 
کێشــە لە نێــو کوردیــدا دروس بــکات بە 
بەهێزکردنی شیعە و شیعەگەری یا تەفسیری 
زۆر موحافزەکارانە لە ئیسالم و تەنانەت لە نێو 
ســوننیەکاندا، بەاڵم ئەوە بەکردەوە ســەری 
نەگرتووە، بە پێچەوانە لەگەڵ شــوێنێ وەک 
 ethnicity   بەلووچستان لەکوردستان  زمان و
ئێشتاش پرســی ناســنامەی کوردی بەپێی 
پێناســەی ناســنامەی کوردی و بەحیســاب 
زمانی کوردی و مافی نەتەوەیی کوردی و ئەو 
جۆرە شتانە کە پێناسە دەکرێ زۆر هێزی لە 
مەزهەبی شیعە تەنانەت لە کوردەکانی شیعە 
بەهێزتــر بووە، ئەوە حکوومــەت لەو بارەیەوە 
شکســتی هێناوە. لە کاتێکدا لە بەلووچستان 
لــەو بارەیەوە تا ڕادەیەک ســەرکەوتوو بووە، 
ئێستە بڕێک ئەو شتە دەڕەوێتەوە، ئەو شتانەی 
کــە حکوومــەت دروســتی کردبــوو لەوێ، 
بەشــێوەیەک لەوێش هێزی خۆی لە دەست 
دەدات، لەوێــش ئۆپۆزۆســیۆن زۆرتر بووە. بۆ 
نموونە لە خووزســتان ئەگەرچی عەرەبەکان 
بەشی زۆریان شیعەن، بەاڵم ئەوانەش لەگەڵ 
ڕێژیم کێشــەیان هەیە کێشــەکەیان لەسەر 
ناســنامەی ئیتنیک و زمان و ئەو پرســانەیە، 
بۆیــە بە باوەڕی من هەمووکات وتوومە کە لە 
ئێــران پرســی ناســنامەی کەمینــەکان لە  
بنەڕەتــدا کاراکترێکــی دێموکراتیکی هەیە، 
لەبەر ئەوەی سەرکوت کراوە لەبەر ئەوەی کە 
بێدەنگ کــراوە، مافەکانی خوراوە و دەرفەتی 
گەشەی سیاسی و فەرهەنگی نەدراوەتێ، بۆیە 
ئــەوە بێگومــان بە بــاوەڕی مــن الیەنێکی 
لــە  دەتوانــێ  و  هەیــە  دێموکراتیکــی 
چوارچێوەیەکــی  سیاســەتێکی بەرفراوانــی 
دێموکراتیــک لــە ئێراندا ڕۆڵێکــی گەورەی 
هەبێــت، هەروەتر ئازەرییــەکان، هەروەتر لە 

ئەگەرچــی  عەرەبــەکان،  بەلووچــەکان، 
ئازەرییــەکان هەندێ پرســی مەزهەب لەوێ 
ئاڵۆزترە تا بەشەکانی دیکە، هەروەتر لە ڕووی 
ئابوورییــەوە ئەوان زۆرتر لــە گەڵ پێکهاتە و 
بنەمای دەســەاڵت لە ئێــران تێکەڵن،دۆخی 
ئــەوان تایبەتییە، بۆیە ناســیۆنالیزمی ئازەری 
فێعلــی جۆرێــک دژایەتــی لەگــەڵ خودی 
کۆمەڵگای ئازەری دەکات، جۆرێک تووندڕەویی 
لێ پەیــدا بووە دژە کوردی دژە فارســی، بە 
شــێوەیەکی زۆر زەقی ڕەگەزپەرەستانە، ئەوە 
شــتێکی دیکەیە، بەاڵم پێم وایــە، بەڵێ ئەو 
ناســنامەیەی کەمینەکان لــەوێ لە بنەڕەتدا 
الیەنــی دێموکراتیکیان هەیە و ویســتەکانی 
ئەوانــە، بەرنامەکانیــان و ئەو شــتانەی کە 
دەیانەوێ، ئەو شتانەی کە خەباتی بۆ دەکەن 
لــە چوارچێوەیەکــی دێموکراتیکــدا دەبــێ 
ببینرێــت. دەتوانێت ببێت بــە بنەمایەک بۆ 
بزاڤێکــی گەورەتــری دێموکراتیک وەکوو بۆ 
نموونــە »هەدەپــە« لە تورکیــا بەمەرجێ کە 
بزاڤێکی ئاوا دێموکراتیک لــە ئێران هەبێت. 
بەداخەوە هەموو ئەوانە لە ئێران بانگەشــەی 
دێموکراسی دەکەن لەدژایەتی لەگەڵ ڕێژیمدا، 
ئەوانە نەیانتوانیوە بەهیچ جۆرێ، یانی سروشت 
و گەوهەری دێموکراتیکی ناسنامەکانی کورد 
وبەلووچ و عەرەب و ئازەری بەو شیوەیە قبووڵ 
بکەن،  بۆیــە ئیحتمالی ئیتالفێکی بەرفراوانی 
دێموکراتیک لە دۆخی هەنووکەدا کەمە، بەاڵم 
ئەگەر ڕێژیم برووخــێ، لەوێدا بە باوەڕی من 
ئیحتمالــی ئاڵوگۆڕ دەبێ، بەاڵم لێرەدا نامەوێ 
پرسەکە بەرمە مەیدانی ئۆپۆزسیۆنی سکۆالر، 
بەڵکــوو بە باوەڕی من هێــزە کوردییەکان و 
ڕۆشنبیریی intelligentsia کوردیش لەوبارەوە 
کەمکاریــی زۆری کردووە کــە بتوانێ خۆی 
بناسێنێ، بتوانێ دیالۆگ دروست بکات لەگەل  

هێزە پێشکەوتووەکان.
ئەمن هەمــووکات گوتوومە، یانی دوو حاڵەتی 
هەیــە، ئەوانەی کە ســەربەخۆییان دەوێ لە 
کوردستان حیسابی ئەوان جیاوازە، ئەو شتەی 
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کە دەڵێم پێوەندیی بەوان نییە، ئەوان دەڵێن 
سەربەخۆییمان دەوێ ئەوە شتێکی دیکەیە.

ئەحزابی کــوردی لە دۆخــی هەنووکەدا کە 
دەیانەوێ لە چوارچێــوەی ئێراندا حکوومەتی 
ئۆتۆنۆمیان هەبێ، کە بتوانن مافەکانی خۆیان 
بەدەســت بێنن بە بــاوەڕی من ئــەوە هیچ 
چارەیەک نییە، بێجگە لەوەی ئیستراتیژییەک 
هەبێ کە لە چوارچێوەی ئێراندا لەگەڵ هێزە 
دێموکراتیکەکاندا دانووستانێ بکرێ و لەگەڵ 

ئەوان ئیتالف پێک بێت.
بەاڵم ئیدی ئەوە نابێتە سیاسەتی ئەو کەسانە 
کە بەشێوەیەکی ڕاشکاو لەو خەتەی الدەدەن، 
دەڵێــن ئێمــە ســەربەخۆییمان دەوێ، ئەو 
قســەیەی من دەیکەم پێوەندیی بەوان نییە، 

ئەوان حسابی خۆیان جیاکردووەتەوە.

 حــزووری کۆماری ئیســالمی لە 
واڵتانی ئیســالمیدا بەتایبەتی ئەو پرسەی 
کــە پێی دەگوتــرێ هیاللی شــیعی یان 
هەناردەکردنــی شــۆڕش، دوو قەیرانی بۆ 
کۆماری ئیســالمی ســاز کردووە، یەکەم 
ئەوەی کــە تێکگیرانێکی لەنێــو جیهانی 
شیعەدا ساز کردووە، ئێمە دەزانین نەجەف و 
کەربەال بە موشەخەسی ئایەتوڵـال سیستانی 
و حەتا دەزگای شیرازییەکانیش لەگەڵ ئەو 
سیاســەتەی کۆماری ئیســالمی دژایەتی 
دەکەن و ئەوانە دەیان و سەدان و هەزاران 
کەســی شــیعە الیەنگریان هەیــە، دووەم 
ئەوەیە ئەو سیاســەتە ناوچەییەی کۆماری 
ئیســالمی زەختێکــی ئابووریــی گەورەی 
خســتۆتە ســەر ڕەژیم ، ئێوە چ ڕۆڵیک بۆ 
سیاسەتی ناوچەیی کۆماری ئیسالمی قایلن 

لە پرسی قەیرانی حاکمیەتدا؟

بە باوەڕی من سیاسەتی ناوچەیی 
کۆماری ئیسالمی بەشێکی گەورە 
لــە سیاســەتی جێگیــر کردنی 
دەستەاڵتی ئیسالمییە کە لە دۆخی هەنووکەدا 

لە قەیراندایە.
 بە باوەڕی من ئەو سیاســەتە ئەگەر تماشــای 
بکەیــن ڕاڤەکــەی ئەوەیە کە دەڵــێ قوواڵیی 
ئیســتراتیژیکی کۆمــاری ئیســالمی لەســەر 
ئیســالمی  کۆماری  ســنوورەکانی جۆغرافیای 
دانەنــراوە. قوواڵیــی ئیســتراتیژیکی کۆماری 
ئیســالمی هەتــا ئــەو جێگایــەی دەڕوا کــە 
دەســەاڵتی کۆمــاری ئیســالمی دەڕوا، ئەوە 
شــرۆڤەیەکی نادروســت لە دەســەاڵت نییە، 
دەسەاڵت بەشێوەیەکی قانوونی لە چوارچێوەی 
جوغرافیاییــدا کار دەکات و دەبێــت؛ بــەاڵم 
لە سیاســەتدا هەقیقــەت ئەوەیە، کــە تا ئەو 
جێگایــەی کە دەتوانــێ بــڕوا، دەڕوا.  هەموو 
دەوڵەتان ئەو جورەی دەکــەن. بەاڵم ئەوەیکە 
سەبارەت بە کۆماری ئیسالمی جیاواز و گرنگە، 
ئەوەیە کە پێناسە و تەفسیری ئەوان لە قوواڵیی 
ئیســتراتیژیک شتێکە  کە تایبەتمەندیی خۆی 
هەیە، ئەو ڕاڤە و شرۆڤەیە بە باوەڕی من لەگەڵ 
بەرژەوەندییــە خێراکانی ئێران لــە ناوچەکەدا 
یــەک ناگرێتــەوە، ئەوە شــتێکە کــە خودی 
ئیدۆلۆگــەکان و شــرۆڤەکارانی ناحکوومەتیی 
ئێرانیش بەردەوام ئــەوە دەڵێن، ئەگەر چاو لێ 
بکەین بەشــی زۆری ئەوانە تەنانەت دژی ئەوە 
نین لە سوریە بن لە یەمەن بن، چون ئەوانیش 
ئەو دەســەاڵتخوازییەیان پێ خراپ نییە، بەاڵم 
لــە هەمان حاڵدا دەڵێن کە ئەو ڕاڤە و شــرۆڤە 
لە قوواڵیی ئیســتراتیژیک دەبێتە هۆی ئەوەی 
کە پێوەندیی ئیستراتیژیکی دەسەاڵت لە ئێران 
زۆر زۆر درێــژ بێ، بەجۆرێک کــە لە کۆتاییدا 
دەسەاڵت پێی ڕانەگات، کاتێ دەسەاڵت ناتوانێ 
لە قوواڵییی ئیستراتیژیکدا بە ئامانجەکانی خۆی 
ڕابگا پێویســتە پاشەکشــە بکات، پاشەکشەی 
ئاوا هەندێک جار لــە حاڵەتێکدا دەبێ، کە ئەو 
کەســانەی کە لــە گەڵی دژایەتــی دەکەن بە 
ئیســتاڵح دوژمنەکانی کۆماری ئیســالمی لەو 
زۆرینەی  خۆیاندا  لەبەرژەوەندی  پاشەکشەیەی 
کەڵک وەردەگرن  هەتا ئەو جێگایەی کە دەتوانن 
زەربەی لێ بدەن. ئێســتە بۆ نموونە لە سووریە 
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ئیســراییل و کۆماری ئیسالمی دەبینن، تورکیە 
دەبینن کە چۆن لە الوازی ئیستراتیژیکی ئێران 
لە سووریە کەڵک وەردەگرن. تەنانەت دەیانەوێ 
لە عیراقیش کەڵک وەربگرن، بەاڵم ئەو پرســە 
دێتە پێشــێ، مەبەســتم  ئەوەیە، کە کۆماری 
ئیسالمی بەبێ ئەوەی کە  ڕاڤەیەک بکات کە بە 
پێی سیاسەتی خۆیان لە بەرژەوەندیی دەوڵەتی 
ئێران بێ، دێت ڕاڤەی قوواڵییی ئیســتراتیژیک 
دەکات کــە ئەو ڕاڤەیە لە بنەڕەتدا ئیدیۆلۆژیکە، 
یانی ئەگەر تماشای ئەو ناوچانە بکەین یەمەن، 
عێــراق، جنوبی لوبنان و ســوریە، تەواوی ئەو 
جێگایانەن کە کۆماری ئیسالمی هێزی نیابەتیی 
شیعەی دروست کردووە، ئەوە بەکردەوە نیشان 
دەدات الیەنــی ئیدیۆلۆژییــی زۆر بەهێزی ئەو 
قوواڵییی ئیستراتیژیکەی نیشان دەدات. ئەوەی 
کە دەڵین هیاللی/کەوانەی شیعی هەیە، هیاللی/
کەوانەی شیعی پێش ئەوەی چەمکێکی سیاسی 
ئیســتراتیژیک بێ، چەمکێکــی  ئیدۆلۆژیک و 
سیاســییە و خامنەیی کە ئــەو کارەی دەکات 
ئەوانە ڕێــک بەرنامەکەیان بەپێــی تەعبیرێکە 
لــە ئیدیۆلۆژی لە دەســەاڵتی خۆیان دەیکەن.  
پارەیەکی زۆر بۆ ئەوەی کە خەرج دەبێ یانی بە 
ڕای خۆیــان تەعبیری ئیدیۆلۆژیکە کە دەیکەن 
ئەوە لۆژیکییە، لەبەر ئەوەی کە هەتا ئەو کاتەی 
ئەوان بتوانن دەسەاڵتیان لەوێ بپارێزن، دەتوانن 
جۆرێــک ســەقامگیری لە ناوەوەی ئێرانیشــدا 
پێک بهێنــن، بەاڵم هەتا کاتێ کە ســەرچاوە 
و ئیمکاناتیــان هەبێ. ئەو ئیســتراتیژییەی کە 
دایاننا لــە ئەمریکا »گوشــاری النی زۆر« ڕێک 
ئامانجی ئــەوە بوو کە زەخت بخاتە ســەر ئەو 
پرسی دەســکەوتنی ســەرچاوە، یانی کۆماری 
ئیسالمی دەستی ڕابگات بە سەرچاوەی،  دەبێ 
ئەو ســەرچاوەیە بپچرێ، کاتێ ئەو ســەرچاوە 
دەپچرێت چەمکی قواڵییی ئیســتراتیژیک کە 
بە پێــی ئیدیۆلۆژی دانرابێت وەکوو پرســێکی 
نامووســیی لێ دێــت، یانی پرســێکە بنەمای 
سیاســی بەو شــێوەیەی نامێنێ. ئێستە ڕێک 
کۆماری ئیسالمی نیشــان دەدرێ لە عێراق لە 

سوریە  تا ڕادەیەک لە باشووری لوبنانێ تووشی 
ئەو کێشــەیە بــووە، بە باوەڕی من ئێســتەکە 
کۆماری ئێســالمی لەو شــەرایتەیدایە دەیەوێ 
لە پرسی قواڵیی ئیســتراتیژیک بۆ دانووستانی 

سیاسی کەڵک وەرگرێ.
بێگۆمــان، بــە بــاوەڕی من، دەزانــێ کە لە 
وتووێژەکانی ئێستادا  پرسی مووشەکی و پرسی 
سیاســەتەکانی لە پێوەنــدی لەگەڵ قوواڵیی 
ئیستراتیژیک لەســەر میزی دانوستان دەبێ، 
بۆیــە بە باوەڕی من هەر جــۆرە ئیمتیازێکی 
ســەبارەت بە قوواڵییی ئیســتراتیژیک بدات، 
لەبــەر ئــەوەی دەبێ کە لــە ژوورێ لە ماڵی 
خۆی لە چوارچێــوەی ئێرانێدا ئیمتیازگەلێک 
وەربگرێ کــە ڕیژیم دۆخی ســەقامگیرتر و 
نەگۆڕتر بێ، بۆیە ئێســتاش ئەوان لەسەر ئەو 
باوەڕەن کە قوواڵییی ئیســتراتیژیک شکستی 
ئامرازێکــی  وەک  دەتوانێــت  و  نەهێنــاوە  

دانووستان کەڵکی لێ وەربگیررێت.
تەنیا ئەوە باس دەکەم کە ئەوە دروســتە کە 
لە سیاسەتی Realpolitikدا، »سیاستی مبتنی 
بر واقعیت«دا، هەمــووکات ئەوەی دەڵێن کە 
دەســەاڵتی دەوڵەت نابێ بەرتەسک بکرێ بە 
چوارچێــوەی جوغرافیایی و دەســەاڵتەکەی 
هەتا ئەو جێگایەی دەڕوات کە نفوزی دەڕوات 
و نفوزەکەشــی نیشــان دەدات کە قوواڵییی 

ئیستراتیژیکی کوێیە.
بــۆ نموونە ئەو خۆتێکەڵکردنــەی لە عێراق و 
لە هەرێمی کوردســتان لە پاش ڕێفراندۆمی 
سەربەخۆیی، نیشانی دا کە کۆماری ئیسالمی 
بەشــێک یان النیکەم زۆنی سەوزی هەرێمی 
کوردستان بە قوواڵیی ئیســتراتیژیکی خۆی 
دەزانێــت. بــەاڵم ئایا ئەگەر ئەو ســەرچاوانە 
بپچرێن دەتوانێ ئەو قوواڵییی ئیستراتیژیکەی 
کە نە بە پێی بەرژەوەنــدی دەوڵەتی، بەڵکوو 
بەپێــی ڕاڤە و شــیکردنەوەی ئیدیۆلۆژیک لە 
دەســەاڵتی ڕێژیمێکی ئــاوا دەتوانێ ئەوەی 
بپارێــزێ وئایا ئــەو خەرجــەی کردوویەتی 

سوودی هەیە یان نا ئەوە شتێکی دیکەیە.
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