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  موحةمةدي وةلةدي:يةوة ي وةرطريان لة فارس
  

  
 كة جيايي  دين لة سياسةت داخوازييكي               واستيكي دميوكراتيكة لة حاليكةدا             خ  لة دةولةت      دين  جيايي   

  .ليرباالنةو فريوكارانةية
ةيت دياري كرياوي هةية ولة خزمةت ئايني وةك هةر ئيدئولوذيكيكي ديكة مؤركي ضيناي

ي تةواوي ئايينةكان بة ئينكاري سةرضاوةواقع.ةويين ضينيكي دياري كراودايةز بةرذةوةندي مادي و
كاين ئازارةكاين مرؤظايةيت و ستةميك كة لة تةواوي رةجنبةران ئةضيت، بةمذدةي ذيانيكي ي

 درزو  زةويين، بة ثيك هيناينئاسودةي دواي مردن ولةجيايت خةبات بؤ طوريين ذياين واقعي
دوبةرةكايةيت لةنيوان تةواوي رةجنبةران بةثي بؤضوونةئايينةكةيان، بةدذايةيت هةتاهةتاييان 
لةبةرانبةر هةر ضةشنة طةشةكردن و ثيشكةوتين زانسيت وفةرهةنطي بةشةري لة دريذةي ميذودا 

ئةمة رةوليكة .مايةداردايةضيين سةرلةخزمةت ضينةضةوسينةرةكان ولةم قوناغةيشدا لة خزمةت 
كةئةمروكة ئايينة جياجياكان لةوالتة جورواجورةكاندا، جيالةهةر شيوةييكي دةسةالتداريةيت 

   .لةئةستؤيانة
يةت لة هلستان ئيسالم لةئريان وعةرةبستان، مةسيح،بودائيسم لة هيند، ئاييين شيتو لةذاثون

 ةئةم رول.كليمي لة ئيسرائيل هةيةيتة كةئاييين وئامريكا لةبنةرةتدا هةرئةو رولة تاك وتايبةتةي هةي
تاك و تايبةتية هةمان بآلو بوونةوةي نةزاين وداكةوتويية، ثيك هيناين دوبةرةكايةيت لةنيوان 

يشت كردين كريكاران بة هيوري و تاقةت هيناين لة بةرانبةر ستةم وضةوسانةنةوةي كريكاران ،بانطه
  .قامي كردن و ثريؤز كردين ثةيوةندي ضةوسينةرانةي ئيستايةضينة دةسةالتدارةكان و لةيةك وتةدا 

ية تيبيين دةكردي كة ئايني بة دياري كردين جيطاوشويين لة ثةيوةندية كومةاليةتية كاين يبةم ث
بةم شيوةية رون ئةبيتةوة كة خواسيت . يةش سياسيةيئينسانةكان، دياردةييكي ضينايةيت وبةم ث

جيايي دين لةسياسةت،ياين ئةوةكة ئايني رول ومةواداي .ماناية جيايي ئايني لةسياسةت ثؤض ويب
 دين لةسياسةت يبةالم كةسانيك لةجياي. بةم ماناية كة ئايني ضيتر ئايني نةبيتلةثراتيكدا.سياسي نية

  .نةطةيشتوو ونةزان نني جاِرئةدةن ئينسااييكي يت
بورذوازي بة . ليوة دةكةنبلكو وشيارانة بةئاماجني بةالريدابردن وفريوي كةسةكان باسي

كردةوةي ةدواي ضةمةبةستيكةوةيةو ماناي بةدرومشي جيايي ئايني لةسياسةت ب ونةخةشة
  درومشةكانيان ضية؟

 دام  و دين لةسياسةت، دةستيوةرنةداين ئاينييمةبةسيت دارودةستةكاين سةرمايةداران لةجياي
 دةسيت ئايني لةهيزودةساليت دةولةيت ودةزطاي ئايينةكان لة كاروباري دةولةتيدايية، هةرئةمةكة



كة ثةسةندي ياساكاين دةولةيت ثيويسيت وطوجناندين لةطةل ئايايت و رةوايةيت كورت بيت، هةرئةمة
لةحاليكدا ئةمة . ئاييين نةبيت، بةسة،كةلةطةل بورذواكان رايطةينني كة ئايني لة سياسةت جوداية

اري دةولةيت دةستيوةرنةدات، هةروةها خاوةين ئايني تةنانةت ئةطةر لةكاروب.دروييكي ئاشكراية
هةرئايينيك بةهةر رادةييك يش كة ببيتة ئةمريكي تاكةكةسي ياين بيت . رؤل وبةكارهيناين سياسية

ْ ء(بةثيوةنةيك لةنيوان تاك وئةوديوي شروشت  هةم ديسان لة اليةين كومةاليةتيةوة )بيعتتةماورا
  .دياردةييكي سياسية
رمايةداران كةسيكي طيذ نةكرديب  كة ئةطةر سةركوت وستةمي ئيسالمي سةئةمة دياردةييكة

ئةمروكة سةرةِراي ئةوةي كة ئايني لةزوربةي والتة . زانينةيبةتةواوةيت رون و شياوي ث
ئوروثاييةكان ئةمريكي تاكة كةسي راطيندراوة بةالم ئايني وبةتةواوةيت سيستةمة ثلةثلةي كليسايي 

 دةيب بةتةواوةيت ئةم خاليَكة كة كريكاران.يةدايةدةسةالتداراين سةرمالةخزمةت دةولةتةكان و 
 لةالييكةوة ندةكة نةي كةجيايي دين لةسياسةت ثِروثاطةندةئةو سةرمايةدارا. سثرين بةزةينيان يب

يدة كة طواية ئايني دةتواين لةسياسةت جيابيت،كريكاران  دةكوشن كة بةبآلو كردنةوة ئةم ئيت
يوبدات ولةالييكي ترةوة بة البردين سلسةمراتيب ئاييين لة هيزي دةولةيت وداناين وزةمحةتكيشان فر

مةزهةيب لةدةسةاليت دةولةيت بواري دةستيوةردان و بةكاربردين مةزهةب لةاليةن كةساين غةيرة
  .وة برةخسيين  دةولةيت غةيرةديين

ينايةيت مةزهةب وشيارن واليةنطراين جيايي دين لة تةواوي بورذواكان بةرول وكاركيردي ض
سياسةت ثةروشي ئةوةن كة دين بةدةستيوةردان خوي لةسياسةت و فةرماين زةميين، تايبةمتةنةين 
سةيروسةمةرئايين و سِرةكاين خوي لةدةست بدات و بة دةركةوتين سروشيت واقيةكةي ،لة رخنةو 

يذاين وتةب ئةمةخاليكي طرينطة كة. كيشان كةم بيتةوةكاريطةريةكاين لةنيوان كريكاران و زةمحةت
سةت تةنانةت  دةستيوةرداين مةزهةب لةسياذيدسةرمايةداران زؤر جار ئاماذةيان ثي كردوة ولة

 دين لة دةولةت يبةالم خواسيت جياي. لةم مةسةلةية ورياكردوةتةوة)يانحةزرةتةكاين ئايينيش(
دا لةخزمةت ضينة نةرةتبد كة دين لةهةمو جيطاييك لةكربةضةماناية؟ ثيشتر بةم خالة ئيشارةمان 

 ئيسالميةكةيةوة وضةبؤ منونة لة يضةلةئريان بة دةسةاليت كوماري.داراكان و سياسةتةكاين ئةوانةاية
يك و يبةالم ئةمةهيضكات بةو مانايةنية كةدين لة هةمو جيطاييك خاوةين هاوسةنط. ليربال يوالتيك

لةئريان نةتةنيا ئةمروكة ئيسالم . ةك شيوةلة خزمةت ضةوسينةراندايةبةكارهينانيكي يةكسانةوبةي
 بةدةستةوداين كريكارانة ان و بةخؤكة وةكوو ترياك، ئامرازي تيك روخوةك هةر مةزهةبيكي دي

  .ةرةيت ياسايي و داثوشاين ئيدئولوذيكي هاِرترين دةسةاليت سةرمايةداريشةبةلكو بن
فريوو هؤي بةخؤ بةدةستةوداين كريكارن و ئةطةر خورافايت مةزهةيب لةخزمةت 

ةاليةن دامةرزراوة دةولةتيةكان زةمحةتكيشانةو ئةم تلياكة بةردةوام هةر روذة و هةر ساعةتيك ل
تيك لة ثِروثاطةندي مةزهةيب ثشتيواين دةدريت دةيب خوازياري ئةمةبني كة هيض دةولة يرةي ثثة

ئةطةر . ةرةثيداين ئةم خورافة و دواكةوتويةنةبيت مادي نةكات ودامةزراوة دةولةتيةكان لةخزمةت ث
ةميكة لةسةر تةواوي كريكاران وزةمحةتكيشانةو هةرئةو كةسةيش  بةئاشكرا ستي رةمسمةزهةيب

ت وزانسيت بريكرانةوة دابنيت وكريكاران لةم س، زاندواكةوتويةكةبيةوي لةبةرانبةر ئةم نةزاين و
 والم ئةدريتةوة، دةيب خوازياري دةولةتيك بني خالةوشياركاتةوة بةسزاي مردن وكوشت وبِر

كةمايف بةدواكةوتن وسزادانيك لةدذي هةرضةشنة باورةريكي مةزهةيب ويان نامةزهةيب 
  .وثِروثاطةندةي دذي مةزهةيب نةبيت 



 تاييةكانةوترين تةمةنةوة لة قوتاخبانة سةرةي ئةطةر ئةمروكة مةزهةب رةمسةن لة سةرةتاي
 لةسةرمنداالن دادة سةثيندري و دةسكةوتةكاين زانسيت مروظايةيت بةهوي خويندنطاكاندا بةزور

 دين لة راهينان و يبةم جورةدةيب خوازياري جياي  سانسوردةبن،وةدذايةتيان لةطةل مةزهةبة
ئةطةر مةزهةب هوي ثيكهاتين دوبةرةكايةيت لةنيوان كريكاران وزةمحتكشانة دةيب . بارهينان بني

 كة لةبةرابةر هةرضةشنة مةزهةب و هةبوون و يانةبووين هةر باوةر يا يب خوازياري دةولةتيك بني
ئةطةر سيلسلة مةراتيب مةزهةيب و دامةزراوة مةزهةبييكان بة بةرينترين , باوةري بة مةزهةيب نةبيت

شيوة لةالين دةولةتةوة ثشتيواين دةكريت و سيلسلة مةراتيب مةزهةيب هةروةك سيلسلة مةراتيب 
قودرةتوو هيزي سياسية، دةيب خوازياري وكراسي ، خاوةين تايبةمتةندي مادي وئةرتةش و بور

و ي دةولةتيك بني كة هيض ضةشنة ثشتيوانيكي مادي لةسيلسلة مةراتيب مةزهةبي
دةولةتيكة كة لة مةزهةب جيا بيت و , دةولةتيك بةم خةسلةتانةوة. دامةزراوةمةزهةبيكان نةكات

لةسةر بكريتةوةكة يةكةم هةنطاو لةم ريطةدا ريطةي رزطاري ئةمة يةكةم هةنطاوةو دةيب جغيت 
  . مروظايةيت لةم جةهل و دواكةوتويةية

 دةولةت لة دةستيوةرداين مةزهةب جيا كرابيتةوة مةزهةب هةر يشبةهةر رادةييك تةنانةت 
 بة وشياريةوة لة بةرانبةر ئةم دو دةستة واذةيةهةربويةدةيب . خاوةين رول وكاركريدي سياسية
 مةزهةب لة سياسةت وردبينةوة و دةيب لةشيوةي ريكخراوة و يواتةجيايي دين لة دةولةت و جياي

 دين لة دةولةت بةرز كةينةوة و يجياي بةتاك بةكومةل درومشي رةواي مروظايةيت ئةم سةردمة
    . دةنط نةبنيكةوتو يبكان و شةمشةمة كويراين دوالةبةرانبةر فريوكاري بؤرذوا قازانج ثةرةستة


