
دەرئەنجامی هەڵبژاردنی سەرکۆماریی ساڵی 2021 لە ئێراندا پێشبینیکراو بوو. لەگەڵ ئەوەی 
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا بەڕێوە دەبردرێن کە تەنیا ئەو کاندیدانەی شۆرای نیگابان و 
خامنەیی پەسەندیان کردوون، دەتوانن بەشدار بن، هەڵبژاردنی سەرکۆماریی ئەوساڵ لەچاو 

سااڵنی پێشوو جیاواز بوو. هەڵبژاردنی ئەوساڵ بە چەشنێک بەڕێوە برا، کە ئیبراهیم ڕەئیسیی 
بتوانێ تێیدا براوە بێ. دەرئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە نیشانەیەکە لە کۆتاییهاتنی قۆناغێک و 
دەستپێکی قۆناغێکی نوێ. عەلی خامنەیی لە هەوڵدایە کۆماری ئیسالمی، رێژیمێک کە 

لەگەڵ ئەوەی لە بنەڕەتدا یەکدەستە، بەاڵم باڵباڵین تێیدا بەرچاوە، بەرەو تەکجەناحیی ببا و 
ئەوساڵ لەو هەوڵەدا سەرکەوت. 

بەرەو یەکدەستبوون یان تەکجەناحی؟
داهاتووی کۆماری ئیسالمیی ئێران

د. ئیدریس ئەحمەدی



باڵباڵین لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
ســەبارەت بە باڵباڵێن لە کۆماری ئیسالمیدا، 
دەشــێ ســێ قۆناغی ســەرەکی لە مێژووی 
کۆماری ئیســالمیدا لێک جیــا بکرێنەوە. لە 
قۆناغــی یەکەمــدا، گرفتی باڵەکان لەســەر 
سیســتەمی وەالیەتی فەقیه بوو. خومەینی 
لــەو ملمالنێیەدا ســەرکەوت و سیســتەمی 
وەالیەتــی فەقیهی چەســپاند. لــە قۆناغی 
دووهەمــدا، باڵەکانــی ڕێژیم زۆرتر لە ســەر 
مەســەلەی ئابووری ناکۆک بوون و بە ســەر 
باڵی “چەپ” و “ڕاســتدا” دابــەش دەبوون. 
تاکــوو خومەینی مابــوو، ملمالنێــی نێوان 
باڵەکانی ڕێژیم بە دەستێوەردانی ناوبراو یەکال 
دەکرایــەوە. لە قۆناغی ســێهەمدا، باڵی بەناو 
رێفۆرمخواز ســەری هەڵدا و خۆی لەبەرانبەر 

باڵی کۆنەواردا پێناسە دەکرد.]1[ 
خاڵــی گرنگ لێــرەدا ئەوەیــە کە پاش 
چەســپاندنی وەالیەتی فەقـــیهـ، کە کاکڵی 
ئایدیۆلۆژی کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا پێک 
دێنێ، باڵەکانی ڕێژیم لە ســەر مەســەلەی 
بنەڕەتیــی دەســتووری و ئایدیۆلۆژی کۆک 
بوونــە. لەگــەڵ ئەوەی محەمــەد خاتەمی و 
الیەنگرانی باسیان لە “رێفۆرم” دەکرد، بەاڵم 
جێگای ئاماژەیە کە ناوبراو ســاڵی 2000 لە 
لێدوانێکــدا تەنانەت باســکردن لە رێفۆرمی 
دەســتووریی دژ بە “نیزام” و بە “خەیانەت” 
بە بزووتنــەوەی رێفۆرمخوازی لە قەڵەم دا.]2[ 
لــە الیەکی دیکەوە، بەدەر لــە تەرحێک کە 
ســاڵی 2000 ســەبارەت بە پێداچوونەوە بە 
قانوونــی ڕاگەیاندن لە مەجلیس پێشــکەش 
کــرا، بەاڵم دواتــر خامنەیی نەیهێشــت ئەو 
گەاڵڵەیە پەســند بكرێت، باڵــی رێفۆرمخواز 
هیچ کات مانیفێستێکی سەبارەت بە رێفۆرم 
پیشــکەش نەکردووە. لەگەڵ ئــەوەش، باڵی 
بەنــاو رێفۆرمخواز توانیی ســێ ســوودی بۆ 
کۆماری ئیســالمی هەبێ. یەکەم، ئەو باڵەی 
ڕێژیم توانیی پشــتیوانیی بەشێکی بەرچاو لە 
دانیشتووانی ئێران وەدەست بێنێ و بە هیوای 

“رێفۆرم”، واداریان بکا کە لە هەڵبژاردنەکانی 
ڕێژیمــدا بەشــداریی بکەن و بــە مانایەک 
ڕێژیمێکی دیکتاتۆر کــە کەڵکی ئامرازیی لە 
هەڵبژاردن وەردەگرێ، بکا بە دیکتاتۆرییەکی 
هەڵبژێردراو. دووهەم، قسە لە رێفۆرم دواجار 
توانیی ئوپۆزیســیۆنی کۆماری ئیسالمی لەت 
بکا. ســێهەم، هەبوونی بەنــاو رێفۆرمخواز لە 
دەروونی کۆماری ئیسالمیدا واڵتانی ڕۆژئاوای 
وادار کرد کە ســەبریان لەگــەڵ ئەو ڕێژیمە 
هەبێ و سیاســەتی دیالۆگ لەگەڵ کۆماری 
ئیســالمییدا بگرنە بەر، بە هیوای ئەوەی ئەو 
بەناو رێفۆرمخوازانە دواجار بتوانن سیاســەتی 
نێوخۆیــی و دەرەوەی ئێران بگۆڕن. هەڵبەت 
لەگەڵ ئەوەی خاتەمی دوو دەورە ســەرکۆمار 
بــوو و رێفۆرمخوازەکان لــە مەجلیس تاکوو 
200٤ زۆرینەی کورســییەکانیان بەدەستەوە 

بوو، هیچ جۆرە رێفۆرمێک نەكرا. 
بەو پێیە، کۆماری ئیســالمی ڕێژیمێکی 
یەکدەســتە؛ باڵەکانی ڕێژیم لە سەر مانەوەی 
کۆماری ئیســالمی و کاکڵەی ئەو سیستەمە، 
کە بریتییە لە ویالیەتی فەقیه، کۆکن. هەروها 
سەبارەت بە ســەرکوتی دانیشتووانی ئێران و 
چەوساندنەوەی نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی 
دیکە لە پێناو پاراستنی کۆماری ئیسالمیدا و 
ڕاگرتنی بااڵدەستیی نەتەوەی فارس، کۆکن. 
لــە الیەکی دیکەوە، ســەبارەت بە بەرنامەی 
ناوکی و مەزنخوازی لــە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، 
کۆکن. ئەگەر جیاوازییەکیان لەسەر سەرکوت 
و چەوســاندنەوە لــە نێوخــۆ و سیاســەتی 
تاکتیکیــن،  جیاوازیــی  هەبــێ،  دەرەوەدا 
نەک ئــەوەی لە دیدی ســتراتیژیکدا بۆ ئەو 
مەســەالنە جیاوازییان هەبێ. بــە واتایەکی 
دیکــە، رێفۆرمخــواز و میانــەڕەو پێیان وایە 
دەبێ ســەرکوت کەم بکرێتەوە، نەک ئەوەی 
سەرکوت لە پێناو پاراستنی ڕێژیمدا نەمێنێ، 
هەروهــا پێیان وایــە ئێران باشــتر دەتوانێ 
بەرنامە ناوکییەکەی و پرۆژەی مەزنخوازیی لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوینــدا بەڕیوە ببا ئەگەر دیالۆگ 
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و دانوســتاندن لەگــەڵ ئەمریــکا و واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا بکەن. 

پرسیارێک کە لێرەدا دێتە گۆڕێ ئەمەیە: 
ئەگەر باڵەکانی ڕێژیم لە دیدی ســتراتیژیکدا 
بۆ مەســەلە گرنگەکان جیاوازییان نییە، بۆ لە 
نێو کۆماری ئیســالمیدا ملمالنــێ لە ئارادایە 
و وەک دەرکەوتووە، باڵــی بەناو کۆنەوار یان 
توندڕەوی خامنەیی لە هەوڵی پەراوێزخستنی 
باڵی بەنــاو رێفۆرمخــواز و میانەڕەودایە؟ لە 
وەاڵمدانەوەی ئەو پرســیارەدا، دەکرێ ئاماژە 
بە جیاوازیی سیاسیی نێوان ئەو بااڵنە بدرێ. 
ئەوەی لێرەدا بە جیاوازیی “تاکتیکی” ناودێر 
کرا، بە مانایەک جیاوازیی سیاسی دەگرێتەوە. 
بەاڵم لە بنەڕەتــدا، ملمالنێی نێوان باڵەکانی 
کۆماری ئیسالمی، لە سەر دەسەاڵتە. شێوەی 
یەکالکردنەوەی ئەو ملمالنێیە، جیاوازیی هەیە 
لەگەڵ ملمالنێی نێوان الیەنە سیاســییەکان 
لە واڵتانــی دێموکراتیکــدا؛ ئەویش بریتییە 
لە کەڵکوەرگرتن لــە زەبرووزەنگ و مێتۆدی 
دیکە بۆ پەراوێزخســتنی یەکتــر. لە کۆتایی 
نەوەدەکانــدا، باڵــی خامنەیی بە هەڕەشــە 
و تەنانــەت هەوڵــی تیرۆرکردنــی ســەعید 
حەجاریان، کــە بە یەکێک لــە بیرمەندانی 
رێفۆرمخوازیــی لە ئێراندا دەناســرێ، هەوڵی 
الوازکــردن و پەراوێزخســتنی ئــەو باڵەی 
ڕێژیمیان دا. دواتر، شۆرای نیگابان رێگریی لە 
بەشێک لە رێفۆرمخوازەکان کرد بۆ خۆپااڵوتن 
لە هەڵبژاردنی مەجلیسدا. لە هەڵبژاردنی ساڵی 
200٤ بۆ مەجلیس و هەڵبژاردنی سەرکۆماری 
لە ســاڵی 2005دا، رێفۆرمخوازەکان  پەراوێز 
خــران. خامنەیــی لــە هەڵبژاردنی ســاڵی 
2009دا، لە پێنــاو هەڵبژاردنەوەی مەحموود 
ئەحمەدینژادا ئامادە بوو هەزینەی سیاســیی 
زۆر بدا، چونکە ناوبــراوی بە وەفاداری خۆی 
دەزانی. ئــەوە بــوو،  دوای ناڕەزایەتییەکانی 
ســاڵی 2009، بزووتنەوەی ســەوز ســەری 
هەڵدا، دواتر میرحوسێن مووسەوی و مێهدی 
کەڕوبی دەستبەســەر کران. هەڵبەت کاتێک 

کە ئەحمەدینــژاد لە هەوڵی دروســتکردنی 
پێگەی دەســەاڵتدا بوو بۆ خــۆی، خامنەیی 
دواجار ئەویشی پەراوێز خست. رەفسەنجانی، 
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆماری ئیسالمی، 
ئەویــش پەراوێز خرا و تەنانەت دەنگۆی ئەوە 
هەیــە ناوبراویــش كوژرابێت. پــاش ئەوەی 
رێفۆرمخوازەکان پەراوێز خران، لە هەڵبژاردنی 
2017دا،  201٣و  ســاڵی  ســەرکۆماریی 
پشــتیوانییان لە حەســەن ڕۆحانی کرد، کە 
خۆی بە “میانەڕەو” لە قەڵەم دا. هاوشــێوەی 
بەڵینی  رێفۆرمخوازەکان، ڕۆحانیش هێندێک 
ســەبارەت بە کەمکردنەوەی سەرکوت لە نێو 
خــۆی واڵت و دانوســتاندن لەگــەڵ ڕۆژئاوا 
دا، بــەاڵم بەدەر لە ڕێکكەوتنــی ناوکی، کە 
ئەویــش دواجار لە الیەن ئیــدارەی ترامپەوە 
هەڵوەشــێندرایەوە، ئــەو بەڵێنیانە جێبەجێ 

نەکران.]3[
بــە لەبەرچــــــاوگرتنی دەرئەنجامــی 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی ســاڵی 2021، 
هەوڵی تەکجەناحکردنی کۆماری ئیسالمی لە 
هەڵبژاردنەکانی ساڵی 200٤ و 2005 بەدواوە 
دەستی پێ کرد و لەو سڵەدا گەیشتە لووتکە. 
هەڵبــەت مەرج نییە ئەو هەوڵە ســەر بگرێ. 
جێگای ئاماژەیە، لە ســاڵی 2011دا، کاتێک 
ئەحمەدینــژاد دەردەســەریی بــۆ خامنەیی 
دروســت کــرد، ناوبراو تەنانەت هەڕەشــەی 
هەڵوەشــاندنەوەی پۆســتی سەرکۆمارییشی 
کرد.]4[ بــە لەبەرچاوگرتنی کێشــەی نێوان 
خامنەیــی و ئەحمەدینژاد، کە لە پێشــدا بە 
هاوبیر لەقەڵــەم دەدران، رەنگ بێ خامنەیی 
لەگەڵ ڕەئیسیش تووشی کێشە ببێ. لەگەڵ 
ئەوەش، ئێســتا هەم مەجلیــس و هەمیش 
پۆستی سەرکۆماری لە دەست ئەو كەسانەدایە 

كە وەفادارن بە خامنەیی.  
لەگەڵ ئەوەی ملمالنێــی نێوان باڵەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی واقعییە، بــەاڵم هەم بۆ 
دانیشــتوانی ئێــران و هەمیش بــۆ ڕۆژئاوا، 
بێئاکامــە، مەگەر ئــەوەی بگاتە شــوێنێک 
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کــە ڕێژیــم ناســەقامگیر بــکا. رەنــگ بێ 
هەوڵــی تەکجەناحکردنی ڕێژیــم بتوانێ لەو 
پەیوەندییەدا دەور بگێــڕێ، بە تایبەت پاش 
مەرگی خامنەیی و بە مەرجێک دیاریکردنی 
جێگرەوە بۆ خامنەیی بەپێچەوانی دیاریکردنی 
جێگەرەوە بــۆ خومەینی، بــێ گرفت نەبێ. 
تاکوو ئەوکات و بە مەرجێ کێشەی جیددی 
لە نێوان خامنەیی و رەئیســیدا نەیەتە ئاراوە، 
دەکرێ لە سااڵنی داهاتوودا ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی وەک تەکجەناحی لە قەڵەم بدرێ. 
لێــرەدا هەروەها دەبێ ئەوەی لێ زیاد بکەین 
کە تەکجەنابوونی کۆماری ئیسالمی بە واتای 
حکوومەتی تاکەکەسیشە]5[ )واتە کۆکردنەوەی 
جومگە سەرەکییەکانی دەسەاڵت لە دەستی 
یەک کەســدا(، چونکە لە ئەساسدا بە واتای 
ئەوەیە کــە خامنەیــی، کە دەســەاڵتداری 
ســەرەکیی ڕێژیمــە، هەروهــا مەجلیس و 
ســەرکۆمار، دەخاتــە ژێــر کۆنترۆڵی خۆی. 
پرســیار ئەوەیە کە لە قۆناغی تەکجەناحییدا، 
سیاســەتی نێوخویــی و دەرەوەی کۆمــاری 
سەقامگیری  مەســەلەی  هەروەها  ئیسالمی، 
یان ناسەقامگیریی ڕێژیم و لە درێژەی ئەوەدا، 

داهاتووی کۆماری ئیسالمی چۆن دەبێ؟

داهاتووی کۆماری ئیسالمی
لە وەاڵمی ئەو پرسیارانەی سەرەوەدا، دەکرێ 
پشــت ببەستین بە دوو دەســتە لێکۆڵینەوە 
لە زانســتی سیاســیدا کە بە شێوەی جیاواز 
پەرژاونەتــەوە ســەر دوو مەســەلە؛ ئاکامی 
حكوومەتی تاكەکەســی لە بواری سیاسەتی 
حكوومەتــە  نێودەوڵەتیــی  و  نێوخۆیــی 
دیکتاتــۆرەکان لە الیەک، لە الیەکی دیکەوە 
ئاکامی حكوومەتی تاكەكەســی لە پەیوەندی 
لەگــەڵ داهاتووی ئەو واڵتە دیکتاتۆرانەی کە 
بەرەو دەســەاڵتی تاكەکەسی هەنگاویان ناوە. 
لەو لێکۆڵینەوانەی کە سەبارەت بە حكومڕانی 
و سیاسەتی دەرەوەی واڵتانی دیکتاتۆر كراون، 
بە گشتی دوو جۆر واڵتی دیکتاتۆر لێک جیا 

دەکرێنەوە؛ لە الیەک ئەوانەی کە وەک عێراق 
لە سەردەمی دەسەاڵتداریی سەددام حوسێندا 
حكوومەتی تاكەکەسیی تێیاندا زاڵە، لە الیەکی 
دیکەوە ئەوانەی کە هاوشێوەی چین لە پاش 
مەرگی مائۆوە تاکوو بەدەسەاڵتگەیشتنی ژی 
ژینپییــن بە شــێوەی دیتکاتۆریی بەكۆمەڵ 

تێیاندا حكوومەت دەکرێ.]6[
بە گوێــرەی یەکێک لــەو لێکۆڵینەوانە، 
حكوومەتی تاكەكەسی لە واڵتانی دیکتاتۆردا 
دەبێتــە هۆی زیادبوونی ســەرکوتی زیاتر لە 
ئاســتی نێوخۆدا. ئەمــەش دوو هۆی هەیە. 
یەکەم، بەرتەسکبوونەوەی بازنەی دەسەاڵت بە 
مانای بەرتەسکبوونەوەی ڕێژیمە؛ بە واتایەکی 
دیکە، پەراوێزخســتنی بەشــێک لە نوخبەی 
سیاســی و الوازکردنی ئەو دامەزراوانەی کە 
ڕێژیم کەڵکیــان لێ وەردەگرێ بۆ پێکهێنانی 
پشــتیوانی لە نێو کۆمەڵگادا، رێژیم لە ڕووی 
سیاســی و پێگەی جەماوەرییەوە الواز دەکا. 
لــە کاتی وادا، ڕێژیم بــۆ کۆنتڕۆڵی دۆخەکە، 
پێویست دەکا زیاتر لە جاران دەست بەرێ بۆ 
سەرکوت. دووهەم، بۆ ئەو مەبەستە، دیکتاتۆر 
پێویســتی بە هێزی ئەمنییەتییە کە وەفادار 
بــێ بە خۆی، بۆ ئــەوەی جیابیران و خەڵک 
ســەرکوت بکا. ئەو هێزانەش لەو پرۆسەیەدا 
چارەنووســی خۆیــان گــرێ دەدەنــەوە بە 
مانەوەی دیکتاتۆرەوە. هەر بۆیە بە زیادبوونی 
ناڕەزایەتی، ڕێژیم ناچارە دەست بۆ سەرکوتی 

زیاتر ببات.]7[
دەســەاڵتی تاكەكەســی لــە کۆمــاری 
ئیســالمیدا دیاردەیەکی نوێ نییە. ئەوەی کە 
ڕەنگ بێ نوێ بێ، دەسەاڵتی تاکەکەسییە لە 
قۆناغی تەکجەناحیدا. لە الیەکی دیکەوە، سپا 
و بەسیج لە سەرەتاوە بە مەبەستی پاراستنی 
ڕێژم دامەزراون. لەگەڵ ئەوەش، بە سرنجدان 
بە بارودۆخی ئێران، دەکرێ پێشنینی بکەین 
کە سەرکوت ڕوو لە زیادبوون دەکا. سەبارەت 
بــە باڵەکانی ڕێژیم، بە دەر لە هەوڵی تیرۆری 
سەعید حەجارییان لە ساڵی 200دا، خامنەیی 
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زۆرتر کەڵکی لە شــێوەی دیکــە وەرگرتووە 
بــۆ پەراوێزخســتن و بێدەنگکردنی ناڕازیانی 
نێو ڕێژیم. مووســەوی و کەڕووبی لە ماڵەوە 
دەستبەسەر کراون. رەفســەنجانی سەرەڕای 
ئــەوەی ڕێگریــی لێ کــرا لــە هەڵبژاردنی 
ســەرکۆماریدا کاندیــد بــێ و منداڵەکانــی 
هەڵســوکەوتی توندیان لەگەڵــدا کرا، بەاڵم 
دژی ڕێژیم نەوەســتایەوە. خاتەمی لە الیەن 
ڕاگەیاندنەکانی ڕێژیمەوە بایکۆتی لەســەرە و 
ناوبراو مافی ســەفەرکردن بۆ دەرەوەی واڵتی 
نییە. لە الیەکی دیکەوە، خاتەمی ســەرەڕای 
ئــەوەی پەراوێز خــراوە، بــەردەوام لە کاتی 
هەســتیاردا، بۆ نموونە لە کاتی هەڵبژاردندا، 
لە خزمەت ڕێژیمدا بــووە و وەفاداریی خۆی 
بــە ڕێژیــم ســەلماندووە. رۆحانــی کاتێک 
ســەرکۆماری بوو، جار جار رەخنەی لە سپا 
دەگرت، بەاڵم بەگشــتی وەفادار ماوەتەوە بە 
ڕێژیم. تەنیا ئەحمەدینژاد بە ئاشــکرا ڕەخنە 
لە ڕێژیم دەگرێ. بەو پێیە، کەسانی کلیدیی 
ڕێژیم بە شــێوەی جیاواز جوواڵونەتەوە و بە 
گشتی، ســەرەڕای پەراوێزکەوتنیان، وەفادار 

ماونەتەوە بە ڕێژیم. 
لە الیەکــی دیکەوە، دانیشــتوانی ئێران 
تاکــوو دێ زۆرتر ناڕەزایەتییان نیشــان داوە 
و لە خۆپێشــاندانەکانی سااڵنی ڕابردوودا، بە 
توندی ســەرکوت کراون. بەدەر لە ناڕەزایەتی 
لە خوزســتان لە هاوینی ئەمســاڵدا، پەتای 
کۆرۆنا ناڕەزایەتســی جەماوەریــی لە ئێراندا 
هێشــتووەتەوە.  هەڵپســێردراودا  حاڵەتی  لە 
قووڵبوونەوەی  بەلەبەرچاوگرتنــی  هەڵبــەت 
قەیرانی ئابــووری، کەمبوونی ئاو، هاوکات کە 
گەمارۆی ئەمریــکا هەڵنەگیراون و گەندەڵی 
و سیاســەتە پڕهەزینەکانــی ڕێژیم لە بواری 
نیزامی و ناوچەییــەوە داهاتی واڵت بە فیڕۆ 
دەدەن، دەتوانین پێشبینی بکەین ناڕەزایەتیی 
جەماوەری دیسان لە ئێراندا سەر هەڵدەدنەوە 
و داخوازیــی خەڵــک ڕادیکاڵتــر دەبنــەوە. 
ئەمەش بە نۆرەی خۆی تەنیا بە ســەرکوتی 

زیاتــر وەاڵم دەدرێتەوە. ئــەوەی کە ئایا ئەو 
بەخۆیانەوە  ناڕەزایەتییانە شــکڵی ڕێکخــراو 
بگرن و ئوپۆزیسیۆنی نێوەوە و دەرەوەی واڵت 
لێک گرێ بدەن و لەو پرۆســەیەدا هەڵوەرین 
لە نێو ڕێژمیدا ڕوو بدا، پرسیارێکی کراوەیە. 

ســەبارەت بە سیاســەتی دەرەوەی ئەو 
ڕێژیمانەی کە بەرەو حكوومەتی تاكەكەســی 
هەنگاو هەڵدەگرن، لێکۆڵەرێک دەنووسێ کە 
بە هۆی ئەوەوە کە لە کاتی وادا دیكتاتۆر ئیتر 
بەربەســتی نێوخۆیی لەبەردەمدا نامێنێ، ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە دەســت دەبەن بۆ بەکاربردنی 
هێزی نیزامی لە سیاســەتی دەرەویاندا.]8[ کە 
ئەگەڕێتەوە ســەر کۆماری ئیســالمی دەبێ 
بڵێین لەم ڕووەشــەوە ڕەنگ بــێ گۆڕانێکی 
ئەساسی لە سیاسەتی ڕێژیمدا نەیەتە کایەوە. 
وەک لــە چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ جەواد 
زەریفدا دەرکەوت، ســپای قودس سیاسەتی 
دەرەوەی ئێران لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناویندا 
دیاریــی دەکا.]9[ ئێــران تاکوو ئێســتا خۆی 
بواردووە لەوەی بە ئاشکرا هێزی خۆی بەکار 
بێنێ بۆ ئەوەی هێرش بکاتە ســەر واڵتێکی 
دیکە، بەڵکــوو زۆرتر لە ڕێــگای پێکهێنانی 
میلیشیا و گرووپی تێرۆریستییەوە ئەو کارەی 
کردووە. هەڵبەت هەم مووشــەکی دوورهاوێژ 
و هەمیش فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی لە سااڵنی 
دواییدا بەکار بردووە. ئەگەر ئەمریکا و واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناویــن ڕووبەڕووی ئێران نەبنەوە، 
ئەوجا لەوانەیە ئێــران زیاتر کەڵک لە هێزی 
نیزامی وەرگرێ بۆ ئەوەی بە ئامانجەکانی بگا 
لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، ئەویش لەو شکڵی تاکوو 
ئێستا شاهیدی بوون، نەک ئەوەی هاوشێوەی 
سەددام حوســێن هێزی نیزامی بەکار بەرێ 
بۆ ئەوەی هێرش بەرێتە سەر واڵتێکی دیکە.  
حكوومەتــە  جــۆری  ئــەوەی  لەگــەڵ 
دیکتاتــۆرەکان جیــاوازن ـ لــە دیکتاتۆریی 
پاشایەتییەوە بگرە تاکوو دیکتاتۆریی نیزامی  ـ 
دەکرێ، وەک پیشتر ئاماژەی پێ درا، بە سەر دوو 
دەستەی سەرەکیدا دابەش بکرێن: دیکتاتۆریی 
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بە کۆمەڵ و دیکتاتۆریی تاكەكەسی. سەبارەت 
بە ســەقامگیری یان مانەوە و لەنێوچوونی ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە، چەند لێکۆڵەرێک بە وردبوونەوە 
لە کۆمەڵێک ڕیژیمی دیکتاتۆر، بەو دەرئەنجامە 
گەیشــتوون کــە لــە کەیســی دیکتاتۆرییە 
نیزامییەکانــدا، هەنگاونان بــەرەو حكوومەتی 
تاكەكەسی دەتوانێ ماوەی مانەوەی ئەو جۆرە 
ڕێژیمانە درێژ بکاتــەوە. لێرەدا دەتوانین ئاماژە 
بە کەیســی شــیلی بدەین، کاتێک ئاوگوستۆ 
پێنوشێ ســەرانی دیکەی ڕێژیمی دیکتاتۆریی 
نیزامیی شــیلیی پەراوێز خســت و دەسەاڵتی 
لە دەســتی خۆیدا چڕ کردەوە. دەنا ئەو جۆرە 
ڕێژیمانــە ناســەقامگیرن و کودەتــا لە دوای 
کودەتــا ئەزموون دەکەن، هاوشــێوەی عێراق 
تاکوو کاتێک ســەددام حوســێن دەســەاڵتی 
تاكەكەسی خۆی لەو واڵتەدا سەپاند. هەڵبەت 
لە کەیســی دیکتاتۆرییە تــەک حیزبییەکاندا، 
بەو دەرئەنجامە گەیشــتوون کە ئەگەر بێت و 
دەســەاڵت لە دەستی یەک کەسدا کۆ بێتەوە، 
ئەوجا دامەزراوەکانی ئــەو ڕێژیمە، بە تایبەت 
حیزبــی حاکــم، الواز دەبن و دواجــار دوای 
مەرگــی دیکتاتۆر، تووشــی گرفتی دیتنەوەی 
جێگرەوە دەبن بۆ دیکتاتــۆری کۆچکردوو.]10[ 
چین لێرەدا نموونەیەکە. هەڵبەت پاش مەرگی 
مائۆ، ڕێژیمی چین توانیی جێگرەوەی بۆ دیاریی 
بکا. بۆیە، مەرج نییە هەمیشە وا بێ. لە کوباش 
جێگرەوە بۆ کاسترۆ دیاری کرا. کوریای باکوور 
نموونەیەکی دیکەیە، لەوێدا سێ نەسڵی هەمان 
بنەماڵە تاکوو ئێســتا لەســەر دەسەاڵت بوون. 
دەســەاڵتی بنەماڵەی ئەســەدیش لە سووریە 
لەو بارەوە جێگای ئاماژەیە. بەو پێیە، ئەنجامی 
ئەو لێکۆڵینەوەیە دەکرێ بخرێتە ژێر پرســیار. 
هەروها لە ئێراندا ئەو شــکە درووست بووە کە 
خامنەیی کار بۆ ئەوە دەکا، پاش مەرگی خۆی، 
کوڕەکەی وەک وەلی فەقیهـ جێگای بگرێتەوە.
کۆماری ئیســالمی، کە تێکهڵکێشێکە لە 
دامەزراوەی کۆماریــی و وەالیەتی فەقیهـ، لە 
هیچکام لەو ڕێژمانە ناچی کە ئاماژەیان پێدرا. 

لە الیەکی دیکــەوە، بە هەق دەتوانین بڵێین 
لە کۆماری ئیسالمیدا، دەسەاڵت لە ئەساسدا 
لە دەســتی وەلــی فەقیهدا چــڕ کراوەتەوە. 
بــە واتایەکی دیکە، مەجلیس و ســەرکۆمار 
لە کۆمــاری ئیســالمیدا لە ژێــر کۆنتڕۆڵی 
بــەو پێیە،  ناڕاســتەوخۆی وەلی فەقیهدان. 
دەکرێ بڵێین لە کۆماری ئیســالمیدا، هەر لە 
ســەرەتاوە، حكوومەتی تاكەكەسی زاڵ بووە. 
بــەاڵم دوای مەرگی خۆمەینی و کۆتاییهاتنی 
شــەڕی ئێران و عێــراق، دوو فاکتەر گۆڕاوە. 
یەکەم، دەســەاڵتی سپای پاسداران لە بواری 
ئابووریی و سیاسییەوە لە نێو ڕێژیمدا زیادی 
کــردووە. هەرچەنــد بــە هــۆی گەندەڵی و 
نەبوونی شەفافییەتەوە زانیاریی جێگای باوەڕ 
لە بەردەستدا نییە، بەاڵم وێدەچێ سپا ئەوڕۆ 
بەشێکی بەرچاوی ئابووریی ئێرانی خستبێتە 
ژێر کۆنترۆڵی خۆی.]11[ لە الیکی دیکەوە، سپا 
هەروها لە سیاســەتی ئێراندا دەور دەگێڕێ. 
سپای قودس لە ڕاستیدا سیاسەتی ناوچەیی 
ئێــران دیــاری دەکا و زۆر کاری کــردووە 
کە وەزارەتــی دەرەوە ئاگای لــێ نەبووە. لە 
ئاســتی نێوخۆدا، سپا بە شــێوەی جۆراوجۆر 
دەســت لە سیاســەت وەردەدا. لــە هاوینی 
2017دا، ڕۆحانی لە لێدوانێکدا تەنانەت وتی: 
“بەشێک لە ئابووریی ئێرانمان داوە بە دەست 

حكوومەتێکەوە کە خاوەن چەکە.”]12[
دووهــەم، ملمالنێــی نێــوان باڵەکانــی 
ڕێژیم، وەک باس کرا، گەیشــتووەتە لووتکە 
و باڵی خامنەیی ئێســتا مەجلیس و پۆستی 
سەرکۆمارییان لەدەستدایە و باڵەکانی دیکەیان 
پەراوێز خســتووە. ئەگەر پێشتر دیکتاتۆریی 
تاكەكەسی وەلی فەقیه لە بەستێنی باڵباڵیندا 
وجوودی هەبوو، ئێستا دەسەاڵتی تاكەكەسی 

خامنەیی چووتە قۆناغی تەکجەناحییەوە. 
لــەم پرۆســەیەدا، کۆمــاری ئیســالمی 
دامەزراوەکانــی خــۆی الواز کردووە. ســاڵی 
2009 و لە کاتی سەرهەڵدانی خۆپێشاندانی 
جەماوەریــدا، کاتێــک زەبرووزەنــگ دژ بە 
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الیەنگرانــی بزووتنەوەی ســەوز بــەکار برا، 
هەڵبــژاردن لە کۆمــاری ئیســالمیدا وەک 
مێکانیزمێکی گرنگ بــۆ بەدامەزراوەییکردنی 
ملمالنێی نێوان باڵەکانی ڕێژیم و هەروها وەک 
ئامرازێــک کە ڕێژیم کەڵکی لــێ وەرگرتووە 
بۆ ئــەوەی بتوانێ الفی ئەوە لــێ بدا ڕەوایی 
سیاســی و تەنانەت پشــتیوانیی جەماوەریی 
هەیە، تووشی قەیرانی جیددی بوو. بە هاتنی 
ڕۆحانــی، ڕێژیم توانیــی ئــەو قەیرانە کەم 
بکاتەوە، بەاڵم بە هێنانی ڕەئیســی و بایکۆتی 
بەرینی هەڵبژاردنی ســەرکۆماری لەو ساڵدا، 

ئەو قەیرانە دیسان قووڵ بووەتەوە. 
ڕوونــە کە ڕیژیمی ئیســالمی لــە ئێران 
ڕەواییەتــی بــەرە بەرە کەم بووەتــەوە. هەم 
ملمانێــی نــاو ڕێژیم، هەمیــش بێهیوابوونی 
دانیشــتوانی ناوچە فارسنشینەکان و بایکۆتی 
هەڵبــژاردن لەو ســاڵدا، نیشــانەی ئەوەن. 
هــاوکات، دامەزراوەکانی ڕێژیــم الواز بوونە. 
ئەوەی کــە ڕێژیم لــە دەســتیدا ماوەتەوە، 
ئامرازی سەرکوتە. راستە، لە مێژە گوتراوە کە 
ڕێژمە دیکتاتــۆرەکان ناتوانن تەنیا لە ڕێگای 
سەرکوتەوە بمێننەوە، بەاڵم نموونەی کۆریای 
باکوور، کوبا و ســووریەمان لەبەردەســتایە. 
ڤێنێزوێال، واڵتێکی داڕماوە لە ڕووی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییــەوە، نموونەیەکی دیکەیە. ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە لەوانەیە نەتوانن بە ســەرکوت 
لە دوورمەودادا لە ســەر دەسەاڵتدا بمێننەوە، 
بــەاڵم النی کەم بۆ ماوەیەکی زۆر دەتوانن لە 
دەســەاڵتدا بمێننەوە. ئەو ڕێژیمانە هەروەها 
کۆمەڵگا بە چەشــنێک وێــران دەکەن، کە 
دێموکراســی  زەمینەی  ڕووخانیــان  پــاش 
ئەستەم دەکەن. عێراقی پاش ڕووخانی بەعس 
نموونەیەکــە لەو بارەوە، لیبیی پاش ڕووخانی 

رێژیمی قەزافی نموونەیەکی دیەکە. 
بــەو پێیە، ســەبارەت بە ســەقامگیریی 
کۆمــاری ئیســالمی بــە مانای مانــەوە یان 
لەنێوچوونــی ڕێژیم، ناکرێ بە دەرئەنجامێکی 
ڕوون بگەیــن. وێدەچــێ تاکــوو کۆمــاری 

ئیســالمی بەگوێرەی پێویست داهاتی نەوتی 
هەبێ بۆ ڕاگرتنی ســپا و بەسیج، دەتوانێ بە 
سەرکوت لە سەر دەسەاڵت بمێنێتەوە، بەاڵم 
ڕوون نییە تاکوو کــەی. لێرەدا قۆناغی پاش 
خامنەیی چارەنووسســاز دەبێ. راستە، ڕێژیم 
دوای مەرگی خومەینی توانیی جێگرەوەی بۆ 
دیاریــی بکا، بەاڵم ئــەوەی ئایا دەتوانن پاش 
مەرگی خامنەیی، بە بێ کێشە جێگرەوەیەک 
بۆ ناوبــراو دیاریی بکەن، جێگای پرســیارە. 
وەک بــاس کرا، دوو گۆڕانی گرنگ لە ئێراندا 
پێش هاتووە، زیادبوونی دەســەاڵتی ســپا و 
تەکجەناحبوونی ڕێژیم. تەکجەناحبوونی ڕێژیم 
دەتوانێ ئاســانکاری بۆ دیاریکردنی جێگرەوە 
بــۆ خامنەیی بکا، بەاڵم دیاریکردنی جێگرەوە 
بۆ ناوبرا دەبێ ڕەزامەندیی ســپای لەسەر بێ. 
لەوانەیە پرۆســەی تەکجەناحبوون و نفووزی 
سپا پێکەوە بتوانێ یارمەتیدەری دیاریکردنی 
جێگــەرەوە بێ بۆ خامنەیی و بەو شــێوەیە، 
رێژیــم بتوانێ بمێنێتەوە. هەڵبەت ڕوون نییە 
کە ئــەو باڵەی ئێســتا لە پشــتی خامنەیی 
ڕاوەســتاون، بتوانــن یەکگرتــوو بمێننەوە، 
هەروها ڕوون نییە ئایا سپا لە حاڵەتێکی وادا 

یەکدەست دەمێنێتەوە یان نە.  

دەرئەنجام
ئەگــەر داهاتــووی کۆمــاری ئیســالمی لە 
کورتمــاوەدا، نێوەندمــەودا و دوورمــەودادا 
پێشــبینی بکەیــن، دەتوانیــن بڵێیــن، لە 
کورتمەودادا )النی کەم چوار ســاڵی داهاتوو( 
ڕیژیم توانایی نابــێ قەیرانە کەڵەکەبووەکانی 
واڵت چارســەر بــکا، بەاڵم بــە بەکاربردنی 
ســەركوتی زیاتــر دەتوانــێ لە دەســەاڵتدا 
بمێنێتەوە. لە نێوەندمەودادا )هەشــت بۆ دە 
ســاڵی داهاتــوو( لەوانەیــە خامنەیی کۆچی 
دوایــی بکا و ئــەوەش دەتوانێ یــان ڕێژیم 
زیاتــر ناســەقامگیر بکا، یان ئــەوەی رێژیم 
بتوانێ جێگرەوەیەک بۆ ناوبــراو دیاریی بکا. 
پێشــبینیکردن لە دوورمەودادا )دە بۆ بیست 
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ســاڵی دیکە( ئەســتەمە، چونکــە داهاتووی 
ڕێژیم تا ڕادەیەکــی زۆر بەندە بەوەوە ئایا لە 
نێوەندمــەودادا دەتوانن جێگرەوە بۆ خامنەیی 
دیاریــی بکەن یــان ئەوەی ڕێژیم تووشــی 
ناســەقامگیریی زیاتــر دەبێ. لێــرەدا تەنیا 
فاکتــەری نێوخۆییمــان لەبەرچــاو گرتووە. 
ئەگەر ئێران و ئەمریــکا نەتوانن بە ڕێکەوتن 
بگــەن، ئەوجا ئێران ناچار دەبــێ پەنا ببا بۆ 
چین. کۆماری ئیســالمی سەربەخۆیی بەالوە 
گرنگە، بەاڵم ڕێکەوتنی 25 ساڵە لەگەڵ چین 
مەترسیی ئەوەی هەیە بیکا بە وابەستەی چین. 
چینیش کە بەرژەوەندییەکانی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناویندا لە پەرەئەستاندندایە، ناتوانێ ڕێگا بدا بە 
ئێران ناوچەکە ناســەقامگیرتر بکا و بەتایبەت 
بەرژەوەنــدی وزەیی چین لە ســعوددییە و 
واڵتانی دیکەی خاوەن نەوت بخاتە خەتەرەوە. 
بە کورتی، ئەگەر ئەمریکا گەمارۆ لە سەر ئێران 
هەڵنەگرێ و رێکەوتنی 25 ساڵە لەگەڵ چین 
یارمەتیدەری قەیرانی ئابووری نەبێ لە ئێراندا، 
کۆماری ئیسالمی بەرەو الوازی و بگرە داڕمان 
دەڕوا و ناچــار دەبێ زیاتر و زیاتر ســەرکوت 
بەکاربەرێ بۆ ئەوەی لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
ئەگــەر قەیرانــی ژینگەیی، تەندرووســتی و 
کۆمەاڵیەتــی لەبەرچاو بگرین، ئەگەری زۆرە، 
کۆماری ئیســالمیی ئێران بەرەو دەوڵەتێکی 

شکستخواردوو بەرێ. 
راستە لە کورەی باکوور، کوبا و فێنێزوێال 
ڕێژیمی دیکتاتــۆر توانیویانە لە دەســەاڵتدا 
بمێننەوە، بەاڵم ئــەو جۆرە حكوومەتانە تەنیا 
لە ڕێگای سەرکوتەوە ماونەتەوە و کۆمەڵگای 
خۆیــان وێــران کــردووە. جیاوازیــی ئێران 
لەگەڵ ئەو واڵتانــە لەوەدایە کە لە الیەکەوە 
حەشیمەتی لەوان زۆرترە، لە الیەکی دیکەوە 
هەم ئەمریکا و هەمیش ئیســرائیل و واڵتانی 
کەنــداو، بەرژەوەندییــان لەوەدایــە ئێــران 
سیاســەتی خۆی بگۆڕێ؛ لەو پێناودا، درێژە 
بە فشارهێنان بۆ سەر ئێران دەدەن. بەو پێیە، 
لەوانەیە کۆماری ئیسالمی نەتوانێ هاوشێوەی 

ئەو ڕێژیمانە، بــۆ ماوەیەکی زۆرتر لە ڕێگای 
سەرکوتەوە لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
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