
لە ماوەی 2٠ ســاڵی ڕابــردوودا زنجیره ای 
ناڕەزایەتییەکانی نێو ئێران بوونە دیاردەیەکی 
ڕۆژانەی کۆمەڵــگای ئەو واڵتــە؛ گرینگیی 
ناڕەزایەتییەکان هەم لەســەر بەرینی و هەم 
لــە ڕێــژەی نارەزایەتییەکاندایە،. لە باســی 
بەرینیــدا دەتوانین دوو باســی جوغرافیا و 
داخوازی، لەبەرچاو بگرین؛ لە باسی جوغرافیا 
نارەزایەتییەکان  بڵێیــن  ئێســتا دەکرێــت 
هەمــوو جوغرافیــای ئێرانــی تەنیوەتەوە و 
لەســەر داخوازییش دەکرێت بڵێین بنەمای 
داخوازییــەکان لــە دەوری مــاف مــرۆڤ، 
بــە لەبەرچاوگرتنی چــوار ڕەهەندی مافی 
ئابووری، مافی کۆمەاڵیەتی، مافی فەرهەنگی 
و مافی سیاسیدا دەسوورێتەوە. بە مانایەکی 
تــر دەتوانین بڵێیــن نارەزایەتییــەکان لە 
بەرانبەر دەسەاڵتێکدایە کە مافی سەروەریی 
تاکی نــەک پێشــێل کــردووە، بەڵکوو لە 
بنەڕەتدا باوەری پێی نییە. بەڕوونی باوەرمەند 
به  مافی ســەروەریی تاک لە بەرانبەر مافی 
ســەروەریی بان سروشــتی بەرانبەری یەک 

ڕاوەستاون.
له ڕواڵەتی گشتیدا وا دیاره که کۆماری 
نارەزایەتییەکان  توانیویەتی هەموو  ئیسالمی 
کۆنترۆڵ بکات، یان النیکەمی بەرانبەری بێ 
منــەت بێ،  بەاڵم لە کردەوەدا دەبێت، بڵێن 
نارەزایەتییەکان ســەرکوت کراون بۆیە بوون 
به دیاردەیەکی ژێرزەمینی و به هۆکاری ترس 
لە توندوتیژیی کۆماری ئیســالمی لە پانتایی 
گشتییەوە ، خزاونە توێی نادیاری کۆمەڵگاوە. 
ئــەوەی نارەزایەتییەکان لــە توێی نادیاری 
کۆمەڵگادا پەنگیان خواردۆتەوە، یەکەم مانای 
ئەوەیە کــه پێگــەی کۆمەاڵیەتیی کۆماری 
ئیسالمی بنکۆڵ کراوە. کۆماری ئیسالمی لە 
دەرەوەی کوردســتان پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
هەبووە و لە ڕاســتییدا کۆماری ئیســالمی 
لەســەر بناغەی ڕەواییی دەســەاڵتی دینی 
لە ئێراندا دامەزراوە و  ئەو دەســەاڵتدارییە،  
دامــەزراوەی  کۆنتریــن  دامەزراوەکانــی]١[ 

کۆمەڵگای ئێرانن.
لێرەدا پێویســتە ئاماژەیەک به دامەزراوە 
دینییــەکان بکەین؛ دامەزراوە دینییەکان لە 
٥٠٠ ســاڵی ڕابــردوودا توانیبوویان ڕەوایی 
بۆچۆنــی دینــی لەســەر دەســەاڵت لەنێو 
کۆمەڵگادا جێگیــر بکەن. لەگەڵ ئەوەی کە 
ئەو ناوەندانە سەرچاوەی دەسەاڵتیان بۆ بان 
سروشت دەگەڕاندووە، بەاڵم چون دەسەاڵتی 
ســەرزەوی هیــچ ئاواتێکــی مرۆڤەکانــی 
ژێردەسەاڵتی نەدەهێنا دی، ئەوە وای کردبوو 
که دەســەاڵتی دینی پێگەی لە نێوجەماوەر 
دا هەبێــت، بە هۆکاری ئــەوەی هەم  تاقی 
نەکرابــووەوە و واشــیمانە دەکــرا بتوانــێ 
ئاواتەکانی مرۆڤــەکان بێنێتە دی، هەمیش 
پێگەی کۆمەاڵیەتیــی هەبوو واتە توانیبووی 

بەشێک لە کۆمەڵگا لەگەڵ خۆی بخات.
ئــەوەش بووە هۆکاری ئەوەی لە ســاڵی 
١٣٥7دا ڕوانینی دینی بۆ دەسەاڵتی سیاسی 
زۆر بەخێرایی بتوانێ الیەنگری زۆر لە دەوری 
خــۆی کۆبکاتەوە و باقــی خوێندەوەکانی تر 

سەرەتا پەراوێز و دواتر سەرکوت بکات.
بەپێی ئەوەی لە مێژووی چەند سەدەی 
ڕابردوودا،  ئالوگۆڕی دەسەاڵت لە جوغرافیای 
ئێــران بە ڕێگای توندوتیــژی و هێزی ڕەق 
بووە، ئەوە وای کردووە که دامەزراوەی دینی 
کۆنتریــن و جێگای باوەڕتریــن دامەزراوی 
ئێــران هەتــا پێــش دامەزرانــی کۆماری 
ئیســالمی بێت؛ چون باقی دامەزراوەکانی تر 
لە کاتی ئالوگۆری سیاســیدا ئاراستەی کار 
و کردەوەیــان بە تەواوی دەگۆڕدرا و ئەوەش 
وای کــردووە پێگەی گشــتیی جەماوەریان 
لەکیس بدەن و هەتــا کاتێک جێگای باوەر 
بن کە دەســەاڵت سەقامگیرە نه کاتێک که 

دەسەاڵت ناسەقامگیره!
ئەگــەر بمانــەوێ ڕوونتــر باســی ئەو 
بابەتــە بکەیــن، بە گۆڕینی دەســەاڵتداری 
لە ئێــران هەموو دامەزراوەکانی دەســەاڵت 
چ دامەزراوەیەکــی مۆدێــڕن بوبێتــن و چ 

دیوی کۆمەاڵیەتیی زنجیرە خۆپیشاندانەکانی ئێران    

ئاگریئیسماعیلنژاد

بەپێی ئەوەی لە مێژووی چەند سەدەی ڕابردوودا،  ئاڵوگۆڕی 
دەسەاڵت لە جوغرافیای ئێران بە ڕێگای توندوتیژی و هێزی ڕەق 
بووە، ئەوە وای کردووە که دامەزراوەی دینی کۆنترین و جێگای 

باوەڕترین دامەزراوی ئێران هەتا پێش دامەزرانی کۆماری ئیسالمی 
بێت؛ چون باقی دامەزراوەکانی تر لە کاتی ئالوگۆری سیاسیدا 
ئاراستەی کار و کردەوەیان بە تەواوی دەگۆڕدرا و ئەوەش وای 

کردووە پێگەی گشتیی جەماوەریان لەکیس بدەن و هەتا کاتێک 
جێگای باوەڕ بن کە دەسەاڵت سەقامگیرە نه کاتێک که دەسەاڵت 

ناسەقامگیره!
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بنەما دەکرێت نارەزایەتییەکان بەوشــێوەیە 
پۆلێنبەندی بکەین:

یەکەم
ناڕەزایەتیی مووچە تەوەر یان ئابووری تەوەر: 
لەو بەشــەدا دەکرێت ئاماژە بە ناڕەزایەتیی 
کادری  مووچــەی  کەمی  خانه نشــینەکان، 
دەرمــان، نارەزایەتیی کرێکارەکان لەســەر 
نەدانــی مووچەکەیان بۆ ماوەی چەند مانگ 
و ... بکرێــت. لێــرەدا لەگــەڵ دوو دیاردە 
بەرەوڕوویــن، چیــن و توێژێک کــه ژیانی 
ئابوورییان بە تەواوی تووشی قەیران هاتووە 
و دەســەاڵتی سیاسی بە ســەرچاوەی ئەو 
قەیرانــە دەزانن، دواتر چیــن و توێژیک کە 
دەســکەوتەکانیان لــە ئاســتی چاوەڕوانیی 
خۆیاندا نییە و هۆکاری ئەو شکســتەش بۆ 

دەسەاڵت دەگەڕێننەوە.

دووهەم
ناڕەزایەتی بەرانبەر به کردەوەی دامەزراوەکان: 
وەک ڕوونکردنەوە لێرە دامەزراوەکان دانراوە 
و مەبەست کۆی ئەو ڕێکخراوانەیە کە بواری 
ئابووری، دەسەاڵتداری ، فەرهەنگی ، وەزشی 
و ... بەڕێــوە دەبەن. ئەو جــۆرە ناڕەزایەتییە 
بەخۆیــان تایبــەت  تایبەتمندیــی   ســێ 

هەیە:
ئا: دیاردەی نارەزایەتیی تاکەکەسی لەو جۆرە 

نارەزایەتییەدا زۆره
بێ: دیــاردەی ســیلیبریتی تــەوەری تێدا 

بەرچاوە
ســێ: بەدەر لــە چین، توێــژ و ئیتنیکێکی 

تایبەتە
لەســەر ئەو بەشە لە نارەزایەتی دەکرێت 
ئاماژە به نارەزایەتیــی پاش ڕووخانی بینای 
مێترۆپۆل، نارەزایەتیی ئەکتێرەکان لەســەر 
ڕێگرتن لە کارکردنیان، نارەزایەتی لەســەر 
ئەو کەســانەی کــه بانکــەکان پووڵیان لێ 

خواردوون و ... بکەین.

سێهەم
نارەزایەتیی ماف تەوەر:

ئــەو جــۆرە نارەزایەتییــە زیاتــر بنەمای 
یاســاییی  چوارچێــوەی  و  دەســەاڵتداری 
کۆماری ئیسالمی دەکاتە ئامانج و خوازیاری 
دابین بوونی مافــی ئیتنیکی، ئایینی، مافی 
مــرۆڤ و مافی ژیانه. لەو بــوارەدا دەکرێت 
ئاماژه به نارەزایەتییەکانی کوردستان لەسەر 
کوژرانی کۆڵبــەران، کوژرانی ژینا ئەمینی ، 

... بکرێت. 
ئەگەر بمانەوەێ بە پێی ئەو دابەشکارییە، 
دەستنیشــان  نارەزایەتییــەکان  هــۆکاری 
بکەیــن دەکرێت بڵێن ســێ بنەما هۆکاری 

نارەزایەتییەکانی ئێرانن:
کــە  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  یەکــەم: 
دەرهاویشــتەی قانوونن جا قانوون دەتوانێ 
دەســتووری واڵت بێت یان قانوونی تایبەت 

بێت.
بــۆ وێنە بەپێــی قانــوون بەکارهێنانی 
زمانی جیاواز لە فارسی بۆ کاروباری ئیداری 
قەدەغەیــە. یان تەنیا کەســێکی باوەڕمەند 
به شــیعه ی دوازده ئیمامــی دەتوانێ خۆی 
بــۆ پااڵوتنــی ســەرۆککۆماری هەڵبژێرێ، 
کردەوەیەکــی  حیجــاب  به کارهێنانــی 
ناقانوونییە؛ بەو شــێوەیە دەکــرێ ئاماژە بە 

دەیان نمونەی  تر بکەین.
کــه  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  دووهــەم: 

دەرهاویشته ی ئیدئۆلۆژین
بەرچاوترین دیاردەی ئەو بەشە سیاسەتی 
دەرەکیــی کۆماری ئیســالمییە که بە پێی 
فەقێ  ویالیەتی  هەناردەکردنــی  ئیدلــۆژی 
دامەزراوە و هیچ قازانجی گشــتیی خەڵکی 

ئێرانی لەبەرچاو نییە.
هەر لەو پەیوەندییەدا دەبێت ئاماژە بەوە 
بکەین کە سەرچاوە نافەرمییەکان باسی ئەوە 
دەکەن ، پتر لــە 6٠٪ی ئابووریی ئێران لە 
ژێر دەســتی چوار کۆمپانی “ســتاد اجرایی 
فرمان امام”، “آســتان قدس رضوی”، “بنیاد 

تووشــی  مۆدێرن  پێــش  دامەزراوەیەکــی 
جۆرێک قڵپ بوونەوە و سەرلەنوێ دامەزرانەوە 
هاتوون، بۆ وێنە وەزارەتــی دەرەوەی ئێران 
لە پاش دامەزرانی کۆماری ئیســالمی یەکێ 
لە سیاســەتەکانی کە پێوشــوێنی دەگرت، 
دژایەتیکردنــی ڕؤژئــاوا بوو، بــەاڵم پێش 
دامەزرانی کۆماری ئیسالمیی ئێران، لە بلۆکی 
ڕۆژئــاوادا دەهاتە ئەژمار، یان لەســەردەمی 
سەرۆکوەزیرانی محەمەد موسدیق دا لەنێوان 
١٣٣٠ هەتــا ١٣٣2 دەوڵــەت وەرەقی قەرز 
دەفرۆشــێ پــاش کوتایــی 2٨ گەاڵوێژی 
١٣٣2 دەوڵەتی نــوێ بەبیانووی ئەوەی ئەو 
کەسانەی وەرەقی قەرزیان کڕیووە قازانجیان 
به موسەدیق گەیاندووه، قەرزەکان لە ئەستۆ 
ناگرێ و بەو شێوەیە قەرزێک کە بە دەوڵەت 

دراوە دەفەوتێت.1  
   لــە مێژووی ٥٠٠ ســاڵی ڕابردوودی 
ئێراندا نمونەی هاوشــێوەی ئەو دوو نمونەیە 
لە ڕادەبــەدەرن، ئەگەر گۆڕینــی لەناکاوی 
سیاســەتی دامەزراوەکانی دەسەاڵت لە پاڵ 
بۆمان  گەندەڵییەکی پێکهاتەمەنــد دابنێنن 
دەردەکەوێت که دامەزراوەی دەســەاڵت بۆ 
خەڵکی ئێــران زۆر کەم جێگای باوەڕ بوون، 
بــەاڵم لە شــانی ئەوانە دامــەزراوەی دینی 
گرتبووەوە   یەکپارچــەی  سیاســەتێکی  کە 
و لە بەشــێکی زۆر لە مێژوودا بەشــێک لە 
ئەرکەکانــی دامەزراوەی دەســەاڵتداریی لە 
ئەســتۆ گرتووە، بۆ وێنە پێگــەی دامەزراوە 
دینییەکان لە ســەنەد نووسین و حوکم دا بۆ 
یەکالکردنــەوەی کێشــەی خەڵک ڕەواییان 
 لە دامەزراوەی دەســەاڵتی سیاســی زیاتر 

بووە.
بەو پێیە دەتوانین بڵێین لە شۆرشی ساڵی 
١٣٥7دا دامەزراوەی دەســەاڵتی سیاســی 
قەڵپ بــووەوە بەاڵم دامەزراوەی دەســەاڵتی 
دینــی جێــگای گرتــەوە واتە دەســەاڵتی 
دینــی هەموو دەســەاڵتی نێــو کۆمەڵگای 
پاوان کرد،  ئــەو پاوانکردنە وای کردبوو که 

دەسەاڵتی سیاســیی نوێ، ڕەوایی خۆی لە 
دەســەاڵتی دینیی کۆن که جێگای باوەری 
خەڵک بوو وەربگرێت، بۆیەش دەکرێت بڵێن 
کۆماری ئیســالمی کاتی دامەزرانی، پێگەی 
کۆمەاڵیەتی لە نێو ئێران بەدەر له کوردستانی 
سوننی  و یارسان هەبووە. ئەو ناڕەزایەتییانەی 
کە لــە ڕەوتی مێــژووی دامەزرانی کۆماری 
ئیسالمی ســەریان هەڵداوە و گەندەڵییەکی 
کۆماری  دامەزراوەکانــی  کــه  پێکهاتەمەند 
ئیسالمیی گرتۆتەوە وای کردووە که کۆماری 
ئیســالمی لە ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە تەواو 
بنکۆڵ بێت و پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی لە 

کیس بدات. 
لێرەدا پێویستە ئاماژه بە بابەتێک بکەین، 
دەسەاڵتی سیاسی که هێماکەی دەوڵەتە، لە 
ســەردەمی پاش سەردەمی ڕۆشنگەری بەرو 
ئەو ئاقارە ڕۆیشــت که ڕەوایــی دەوڵەت بۆ 
توانایی لە وەدی هاتنی خواستی شارۆمەندان 
بگەرێتــەوە، واتــە دەوڵەتێک کــە بناغەی 
لەســەر مافی ســەروەریی مرۆڤ دامەزراوە، 
ڕەوایییەکەی بــۆ کارکردەکەی دەگەرێتەوە 
و ئەگــەر کارکردەکەی لە پێنــاو ئەو تاکە 
نەبێت، ئەوە ڕەواییــی خۆی لە کیس دەدا، 
بەاڵم دەســەاڵتی دینی ڕەواییــی خۆی لە 
ئامانجە بان سروشتییەکانەوە وەردەگرێت، بۆ 
وێنە لە دەسەاڵتداریی ئیسالمیدا، خوڵقاندنی 
بەستێنێک لە کۆمەڵگا بۆ ژیانی پاش مەرگ 
یەکێ لە ئامانجەکانیەتی و ڕەواییی خۆشــی 
لەو ئامانجە وەردەگرێت، نەک لەوەی چەنده 
توانیویەتی مافــی تاکەکانی کۆمەڵگا بێنێتە 
دی. بۆیەش لێرەدا ڕەواییی دەسەاڵتی دینی، 
باســی مافــی زۆرینە دێنێتــە بەرباس واتە 
کارکردی خۆی بۆ دابین کردنی مافی زۆرینە 
دەگەڕێنێتەوە نەک پاراستنی مافی کەمینە، 
چون لە بنەڕەتدا ئامانجە بان سروشتییەکان 
وا دەکات بەرانبەر بە مافی کەمینە بێمنەت 

بێت.
ئەگەر ئەو لێکدانەوەیەی سەرەوە بکەینە 
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ئــەو هەاڵواردنە جۆراوجۆرە نــادات بەڵکوو 
دەرتانی گفتوگــۆ، دامەزراندنی ڕێکخراوە بۆ 
الدانی هەاڵواردن و گۆڕینی قانوون و گوشار 
هێنانی قانوونی بۆسەر دامەزراوەی دەسەاڵتی 

سیاسی نادات.
ئەو دەســەاڵتە تۆتالیتێرە هــاوکات بە 
دانانی قانوونــی جۆراوجۆر لە ژووری خەوی 
خەڵکەوە هەتا پانتای گشتی دیاری دەکات، 
که ئــەوەش خۆی دەبێتە هــۆکاری ئەوەی 
هەاڵواردنی چەند توێیی لە زەینی تاکەکاندا 

ڕوونتر بێت.
دەســەاڵتی تۆتالیتێر و کۆمەڵگای دۆڕاو 
که تووشــی هەاڵواردنی چەند توێیی بووە، 
وای کــردووە که دۆخی ئێران هەمیشــە لە 
دۆخی لەنــاکاودا بێت و جارێــک بە گران 
بوونی بێنزین و جارێک بە کوژرانی کیژێک، 
نارەزایەتیــی کۆمەڵــگا لە توێــی نادیاریدا 

سەردەردێنێ و دێتە سەرشەقام.
 خاڵی گرینگ لێرەدا ئەوەیە که دەسەاڵتی 
سیاســی به هۆکاری تۆتالیتێــر بوونی و به 
هۆکاری چەند توێ بوونــی هەاڵواردنەکان، 
تواناییی ئەوەی نییە، هەاڵواردن بنەبڕ بکات؛ 
بەڵکــوو تەنیا بە هۆی هێزی ڕەق جارێکی تر 
ناڕەزایەتییــەکان دەباتەوە توێی شــاراوەی 
کۆمەڵــگا، ئــەوە وای کــردووە لەگەڵ هەر 
نارەزایەتییەکدا ئاســتی توندوتیژی دەچێتە 
ســەرێ! بۆ وێنە لە خۆپیشاندانەکانی ساڵی 
٩٨ تەنیا خۆپیشــاندەران کوژران، بەاڵم لە 
و  خۆپیشــاندەر   ١4٠١ خۆپیشــاندانەکانی 

سەرکوتکەر، کوژراو و برینداریان هەبوو.
توانایی  سیاســی  دەســەاڵتی  ئــەوەی 
الدانــی هەاڵواردنەکانی نییە، بــەو مانایەیە 
که دەسەاڵتی سیاسی تواناییی ئەوەی نییە، 
پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی ســارێژ بکاتەوە 
و ڕوونــە نزیک ترین مانای ئەو قســەیەش 
ئەوەیە، دەســەاڵتی سیاســی لە پاش هەر 
خۆپیشــاندانێک زیاتر پێگەی کۆمەاڵیەتیی 
خــۆی لە کیــس دەدا و زیاتر ناچار دەبێت، 

پاڵ وە هێزی سەرکوتەوە بدات، کە ئەوەش 
بە مانای ئەوەیــە گەندەڵیی پێکهاتەمەند لە 
نێو ڕێژیمدا زیاتــر دەکات، بۆ وێنە الوترین 
وەزیــری ئێران بۆ ئەوە کــرا بە وەزیر چون 
لە ساڵی ٨٨ لە ســەرکوتی خەڵکدا دەستی 
هەبوو و حەســەن ڕەعیەت3 بــۆ ئەوەی لە 
ساڵی ٨٨ دا دەســتی لە سەرکوتی خەڵکدا 
هەبوو توانی دەستی بگاتە ڕانتی حکوومەتی. 
کۆمەڵگایــەک کــە لە قۆناغــی دۆخی 
لەناکاودایــە و دەرەتانــی دەربڕینــی هیچ 
خواســتێکی خۆی نییــە، ئــەو کۆمەڵگایە 
درەنــگ یــان زوو دەتۆقێتەوە  و تووشــی 
شــۆڕش دێت. هەرچەند دەسەاڵتی سیاسی 
بەرانبــەری توندوتیژتر بێت ، ئەو شۆرشــە 

هێندەش خوێناویتر دەبێت.
لــە کۆتاییــدا دەبێــت بڵێین بــە پێی 
خۆپیشــاندانی خەرمانان و ڕەزبەری ١4٠١ 
چین و بەشــەکانی نێوکۆمەڵــگای دۆڕاوی 
ئێران جۆرێک چوونە تەنیشتی یەک؛ بۆیەش 
دەبینیــن که کۆمەڵگای فــارس بەرانبەر بە 
پرۆپاگەنــدەی رێژیم لەســەر “تجزیه طلب” 
بوونی کورد هەستیاریی پێشوو نیشان نادات، 
یان هاوکات باکوور و باشووری تاران که هەر 
کامەی ســەر بە چینێکی ئابووریی تایبەتن، 
لە زنجیرە خۆپیشاندانێکدا بەشداری دەکەن. 
ئەوەی کۆمەڵگای دۆڕاوەکان پاڵی وێک داوە 
یان بڵێین بەرانبەر بــە یەک دژایەتیی وەال 
نــاوە، دەتوانێ ئاماژە بەوە بــکات کە کاتی 

تەقینەوەکە زۆر نزیک بووەتەوە! 
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مستضعفین” و “قرارگاه خاتم” دایە، ئەوەش 
مانای ئەوەیــە ئابووری بە گشــتی هەم لە 
کەرتی دەوڵەتی و هــەم لە کەرتی تایبەتدا 
بووەتــە ئابوورییەکی بەرتیلکارانە و ڕوونه کە 
ئابووریــی بەرتیلکارانــەش دەتوانێ هەم لە 
ئاستی ئاســۆیی و هەم لە ئاستی ئەستوونی 

کۆمەڵگا تووشی هەاڵواردن بکات. 
لەو بەشــەدا دەکرێت ئاماژە بەوە بکەین 
که هەاڵواردنی ئیدئۆلۆژیک بەستێنی گشتی 
لە باقیی بۆچوون و خوێندنەوەکان دەگرێت، 
بۆ وێنە لە تاران لەگەڵ ئەوەی که پێدەچێت 
زیاتر لە 2 ملوێن موســڵمانی ســوننی تێدا 
بژی، بەاڵم ئەو موســڵمانانە ڕێگای ئەوەیان 
نییە مزگەوتی خۆیان هەبێت، یان سەرکوتی 
بەردەوامی دەروێشەکانی گوناباد  و سەرکوتی 
سیستەماتیکی باوەرمەندان به ئایینی یارسان.
وەکــوو خاڵێکی تــر دەکرێــت ئامــاژه 
بــە بودجه بەندیــی ســااڵنەی دامــەزراوە 
ئیدلۆژییــەکان بکرێت. ئــەو بودجەیە هەم 
بە پێی هەاڵوســانی ڕاســتی دابین دەکرێت 
و هەم هەمــوو بودجە کە دەدرێتە دەســت 
دامەزراوە ئیدلۆژییــەکان ئەوە لە کاتێکدایە 
به هــۆی کورتهێنانی بودجه ی گشــتی لە 
دەســاڵی ڕابردوودا  بودجەی ئاوەدانکردنەوە 
لە زۆرســاڵدا تەرخان ناکرێت، لەو شــێوازە 
وا  دیــاردەی  کــە   بودجەبەندییەدایــە 
سەرهەڵدەدات کە بودجەی “سازمان خدمات 
حــوزه علمیه” زیاتر لە بودجەی ســازمانی 
پاراستنی ژینگەی ئێران بێت. لە کاتێکدا که 
قەیرانی ژینگە، گەورەترین قەیرانی ئێستای 

نێوخۆی ئێرانە!2 
کــه  هەاڵواردنانــەی  ئــەو  ســێهەم: 

دەرهاویشتەی گەندەڵیی پێکهاتەمەندن
یەكــێ لــە تایبەتمەندییەکانی کۆماری 
ئیسالمی، هەبوونی گەندەڵیی پێکهاتەمەندە. 
ئــەو گەندەڵییــە بــه هۆی ئــەوەی هەموو 
چینەکانی نێو دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی 
بڵێیــن گەندەڵییەکی  گرتۆتــەوە، دەکرێت 

بەرین و ڕێگەپێدراوە و ئەوەش وای کردووە 
ماکەیەک  ببێتــە  پێکهاتەمەند  گەندەڵیــی 
بــۆ هەاڵواردنی زیاتری چیــن و توێژەکانی 
کۆمەڵگای ژێردەسەاڵتی ئێران واتە سەرەڕای 
هەاڵواردنی قانوونی و ئیدئۆلۆژیک، هەبوونی 
گەندەڵیی پێکهاتەمەندیش خۆی ماکەیە بۆ 
هەاڵواردنی زیاتری کۆمەڵگای ئێران و ڕوونە 
گەندەڵیی پێکهاتەمەند، کۆمەڵگا لە ئاســتی 
ئاسۆیی و ئەستوونیدا تووشی زەرەرمەندبوون 

و تەنانەت هەاڵواردن دەکات.
لێرەدایــە که ئێمــە لە ئاســتی ئێراندا 
دیــاردەی کۆمەڵــگای دۆڕاومــان هەیــە. 
کۆمەڵگایــەک  واتــە  دۆڕاو  کۆمەڵــگای 
کــه  زۆرینــەی خەڵکەکەی بــە هۆکاری 
ئیدئۆلۆژیک، قانوونی یان گەندەڵی، تووشــی 
خەســار هاتبێت. لە ئاستی ئێراندا چ چینی 
کۆمەاڵیەتی، چ زایەند)ڕەگەز(  چ ئایین و چ 
ئێتنیک بکەیەنە پێــوەر بە هەر چوار پێوەر 
زۆرینــەی خەڵکی ئێران لە بوون و مانەوەی 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیدا زەرەمەند بوون 

و هەن.
لــە کۆمەڵگا دۆڕاوەکاندا، ئێمە تووشــی 
دیاردەیەکی تریش دێین، ئەویش هەاڵواردنی 
پلەییــە. بەو مانایە که بەشــێک لە کۆمەڵگا 
زیاتر لە بەشــەکەی تر تووشــی هەاڵواردن 
بووە، بــۆ وێنە ژنی کوردی ســوننی که لە 
بنەماڵەیەکــی هەژاردا بێــت، زیاتر لە ژنی 
فارســی بنەماڵەیەکــی دەوڵەمەند تووشــی 
هــەاڵواردن بووە. ئــەوە وای کــردووە که 
کۆمەڵگای ئێران هەاڵواردنی چەند توێیی]2[ 
تێدا بێــت. خاڵی گرینگی هەاڵواردنی چەند 
توێیی لە ئێران ئەوەیە که زۆرینەی خەڵکی 
ئێران دەکەونە نێو جەغزی هەاڵواردنی چەند 

توێییەوە.
لە بەرانبــەر هەاڵواردنــی چەند توێیی 
که زۆرینــەی کۆمەڵگای ئێرانی گرتووەتەوە، 
لە ئێــران دەســەاڵتێکی تۆتالیتێــر هەیە. 
دەســەاڵتێک که نــە تەنیا هەوڵــی الدانی 
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