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ي 1384ي جؤزةرداين 28ي زايين بةرانبةر بة 2005ي ذوئيةي 18شةمة  رؤذي سص
سةرؤك كؤماري  ي" دانان لةسةرةوة"هةتاوي دةركةوت كة شانؤطةري هةلَبذاردنةكان 

ثالَصوراوان دةنطي  هيضكام لة 1-لةئصران كةوتة خويل دوةم ولة خويل يةكةمدا، 
خؤييةكاين  ئةوةي كة بةنصوبانطترين سيما نصو2-ثصويستيان بةدةست نةهصنا، 

كةروويب لةخويل  ئيسالَح خوازةكاين حكومةت، وةكوو موعني و حكوومةيت بةتايبةت
 كةس واتا هامشي 2لةم نصوةدا بةتةا  يةكةمي هةلَبذاردنةكاندا بةتةواوةيت كةوتن و

هةلَبذاردنةكانةوة وودي ئةمحةدنذاد توانيان بضنة خويل دوةمي رةفسةجناين و مةمح
كة رؤذي هةيين بةرصوة دةضصت،  ئةم ئاكامة بؤ زؤربةي ئةو كةسانةي كة 
لصكدانةوةيان لةسةر ئةم ثرؤسةية هةبوو، شتصكي زؤر ضاوةروان  نةكراو بوو، 

كة هؤكةشي ئةوةبوو كة زؤرترين سةرنج ولصكدانةوةكان بةرةو ئةوة دةضوو 
 سيماي رفورم 2 وةكوو موعني وكةرووبيدا لةوانةية كص بركصي سةرةكي لةنصوان

 لةم نصوةدا ئةمحةد نذادصك لةئارادا .رةفسةجناين دا بصت ت لةطةلَخوازي نصو حكوومة
نةزةر بطات ئةوةية كة   هةرضةندة راستيش بةيةخالَي الوازي ئةم لصكدانةوة. نةبوو

وو كة كاربةدةستاين كؤماري ئيسالمي بةمةبةسيت ان لةبةر ضاو نةطرتبئةو خالَةي
كونترؤلَ كردين بارؤدؤخي ئصران و طارانيت بووين تةمةن درصذيان ئةنواعي ثيالن و 

سةرةوةو   ليستةكةوة دصننةبينئةمحةدنذاد لة . كةيان لةثصشدا دارشتبوو تةلَةفصلَ و
ةر دةردصنصت، وةكوو يةكصك لةكةسة سةركةوتوةكان لةنصو سندووقي دةنطدانةوة س

هةمان بارودؤخة  كة كةروويب وموعني كة لةهةموو فصلَ و تةلَةكةكاين ثصشووي رذمي 
ن وادار بةلةقاو داين ئةو ثرؤسةيةو سكاالَ كردن سةبارةت بةدةس بووئاطادار

كةس و تصوةرداين دةنطة كان و هةروةها دةس تصوةرداين  رصبةرو شوراي نطابان و
ر بةتايبةت كوري خامنةيي وهةر وةها دةست تصوةرداين كارو دةورووبةريةكاين رصبة

ضريؤكي ئةم رووداوانة بة فراواين لة بالَو .سثاي ثاسداران وبةسيجي ئيسالمي دةكةن
خواليل ريةكةمي داناين سةروك كؤماري لةسةرةوة ، كراوةو ضاثةمةنية كاندا هاتوون

بالَو لة جةماوةري اليةنصكي زؤر بةر . لةئصراندا لةطةلَ شكست بةرةو روو  بوو
شةثؤيل بةشداري ، كرصكارو زةمحةتكصشي ئصران لةم شانؤ طةريةدا بةشداريان نةكرد

لة كوردستاندا جطة لة . نةكردن لةكوردستاندا  زياتر  لة هةر شوصنصكي تري ئصران بوة
ةر ئةم ه، كاربةدةستاين رذمي كةسصك بة الي سندووقةكاين دةنطداندا نةرؤشتوة



و زةمحةتكصش و توصذة  جةماوةري كرصكاري وةة بةربالَبةشداري نةكردن
كؤمةالَيةتيةكاين ترة كة كاربةدةستاين رذميي وادار بةوة كردوة كة بةثصي 

، كةسي دلَخوازي خؤيان لة سندووقةكاين دةنطدان بصننة دةرص، بةرذةوةندي خؤيان
  سةبارةت بةرووداوةكاين. دوةتة بةر ئةنواعي فصلَ و تةلَةكةربةم بؤنةوة ثةنايان ب

 خويل هةلَبذاردنةكاين سةرؤك كؤماري لةئصراندا بةرووين دةري نؤهةمنيشانؤطةري 
ئيسالميةكانةوة هيض  خستوة كة ئامارة راطةيةندراوةكان لةاليةن دامةزراوة

 كة ئامار ثصك  ئيسالميةبةلَكوو ئةمة ثصويستيةكاين كؤماري. بايةخصكيان نةماوة
ين هةر جؤرة وةفاداري وسوصند خواردنصك بة سةري سةرة راي دةر بري. دةهصنصت 

رووداوةكاين ، وةةكؤماري ئيسالمي لةاليةن ئيسالَح خوازاين ناو خؤي حكوومةت
خست كة بالَي خامنةئي وشوراي راستيةي دةرضةند رؤذي رابووردو بة رووين ئةو 

 هةر لة دةياةوصت راستة وخؤ دةسةالَت بةدةستةوة بطرن و، نطابان وسثاي ثاسداران
 لةم ثصوةندةدا هيض يةش باالَكاين تر بةرةو ثةراوصز ثالَ ثصوة دةنصن سةر ئةم ثص

. بروايةكيان بة سوصند خواردن و وةفا داري دةربريين كةروويب و موعني نةماوة
 8ئةطة ر . ضصتبسن كة كونترؤلَي بارودؤخةكةيان لةدةست دةررضوونكوو لة وةدةت

 لةوة دةكردةوة كة بة ، ؤماري ئيسالمي برييانسالَ لةمةوبةر كاربةدةستاين ك
كؤمةالَيةتيةكان  سةرؤك كؤماري خاتةمي دةتوانن نارةزايةتيةكاين بزوتنةوة

يصكي ائةمرؤ لةو باوةردان كةرصط،  بارودؤخةكة وةك خؤي رابطرنوثووضةلَ بكةنةوة
ي و ناساندين ئةمحةدنةذاد وةكوو وةفادارصكي تةواو بة خةيت رصبةر. تر بطرنةبةر

رةوي نصو حكوومةت هةر ئةو ماناية د وسيماي دلَخوازي بالَي تونشووراي نطابان 
ئةمحةد نةذاد بةثصضةوانةي ريفؤرم خوازة رياكارةكاين  نصو خؤي . لةخؤ دةطرصت

راستةو خؤ لةسةر ، رذمي كة بةناضاري بةلَصين كردنةوةي  كةش وهةواي  ئازاديان دةدا
مل كةضي و ثصرةو كردين بريارةكاين . ص دادةطرصبنةماكان و دؤخي ئصستاي رذمي ث

كردين كةش  ماناي ئةمةش جياواز لة زالَ، دؤتة ئةولةويةيت كاري خؤيررصبةري ك
نارةزايةتية جةماوةريةكاين كرصكاران و وهةوايصكي تاسصنةر بؤ سةركوتكردين 

ي ثصك هصناين كةشو هةوا. رؤداهةلوو مةرجةي ئةمزةمحةتكصشان هيضي تر نية لةم 
ترساندن وتؤقاندن هةروةها بةكارهصناين سثاي ثاسداران بؤ بةرةو روو بوونةوة 

خاتة ذصر دةلةطةلَ هةر ضةشنة نارةزايةيت دةربرينصك حاكميةيت كؤماري ئيسالمي 
يةكصك لةو طالَتة جاريانةي ئةم  سةر دةمة ئةوةية كة رةفسةجناين . ثرسيارةوة

ئةمرؤ بوةتة سيمايصكي ، رؤك كؤماريةوة سالَ سة8 بة ثصشينةيصكي ،سالَ تةمةن70
ئيسالَح خوازي نصو حكوومةت و بريار واية بؤ خويل دوةمي ئةم شانؤطةرية  ئيسالَح 



 سالَ سةرؤك كؤماري 8رةفسةجناين بة درصذايي . خوازةكاين تر ثشتيواين لصوةبكةن
خؤي بة دارشتين بةرنامةي ئابووري و سياسي طةورةترين زةربةي لةجةماوةري 

شةثؤيل تايبةيت كردنةوةو بصكاري سازي بةربالَو  و هصرش ، كرصكارو زةمحةت كصش دا
كردنة سةر ذيان و دةسكةوتةكاين كرصكاران و زةمحةتكصشان  لةكايت سةرؤك 

لةو سةردةمةدا كاربةدةستاين رذمي سةروةيت لة . اري ئةو دا روويدا كؤم
ئةذمارنةهاتوويان دةس كةوت طةالَلَة سياسي وئابووريةكاين رةفسةجناين كة هةمان 

 كة ثةرةثصداين ئولطووي ليرباالَستةكان و بالَي راسيت بورذوازية لة والَتاين رؤ ئاوايدا
َ سةرماية كاين تر  كص، ايبةيتبازاري ئازاد، بووين خاوةنداريةيت ت بركصي لةطةل

ر جةماوةري ةرو سةثاندين بص مايف زؤرتر بةسةدةسدرصذي  و ثةالمار بردنة س
سالَةي سةرؤك كؤماري ئةو دا ئولطوي 8لة خويل  ، يةكرصكارو زةمحةتكصشدا

بريار واية بؤ جارصكي تر و ئةم جار لة ذصر . سياسةتةكاين دةولًَةيت ئةو كات بوون
رةفسةجناين كة خؤي بة يةكصك لة . ي ئيسالَح خواز قالَب بكرصتةوة بةسةر خةلَكدانصو

مار دصت و مافيايصكي لة دةورو بةري ذطةورةترين سةرمايةدارةكاين جيهان بة ئة
لةدةوراين سةرؤك كؤماري خؤيدا دةسيت لة كوشتين ، خانةداين خؤي ثصك هصناوة

ةدا ذياين كرصكاراين ئاوصتةي خؤلَي رةش رصبةراين ئوثووزسيؤنةكاندا هةبوو لةو كات
ئصستا بوةتة سيمايصكي رفؤرم خوازوو بريار واية كؤماري ئيسالمي لة . بووكرد

ئابلؤقةي نصو نةتةوةي رزطار بكات و بؤ جارصكي تر ثصوةندي نصوان ئصران و والَتاين 
 ئاسايي ئةو ثصي واية بة. رؤذئاوا و لةسةروي هةموويانةوة ئامريكا ئاسايي بكاتةوة

كردنةوةي ثصوةندي لة طةلَ والَتاين رؤذئاوايي كؤماري ئيسالمي لة كابووسي مةرط 
هةروةها ثروثاطةندةي درومشةكاين خؤي لةسةر رصضكةي ئاساي . رزطار دةكات

 لة نصوان كةشةرو ئالَؤزيةي لة نصوان ئةم ، كردنةوةي ثصوةندي لةطةلَ ئامريكا داناوة
 دةنطي ثصي فاشيزم دةبيسرصت، لة اليصكةوة ثرؤذةي بالةكاين رذميدا ثصك هاتوة،

هةلَوةشاندنةوةي بزوتنةوة نارازيةكان بة ، ئيسالَح خوازان بؤ كونترؤلَي بارودؤخةكة
ذة صوةزغي مةوجوود و طةرانيت تةمةن درصذي رذميي ئيسالمي ماوةيصكي دوورو در

ئيسالمي الي ح خوازاين شكسيت هصناوة، هةموو تةوةهووم ثةراكةنيةكاين ئيسالَ
كةي ةهةر شكسيت ئةم ثرؤذةيةية كة بالَ.  ئاشكرا بوةو لةقاو دراوةخةلَكجةماوةري 

خستوةتة   خؤي تري رذميي كة لة اليةن خامنةئي وشووراي نطابانةوة رصبةري دةكرص
كردين دةسةالَت لة   بؤ قؤرغكةي جؤراوجؤرةمجووجؤلَ بؤ ثيالنطصري وفصلَ و تةلَ

ي ئةوان لة مةالَسي ئةوةدان كة هصز. اولَةتدةكاين دةهةموو ناوةندة سةرةكي
خؤ بةدةستةوة بطرن كةبريتية لة دةولَةت و راستةو"قوةي موجرية"وبةرصوةبةر



دلَة راوكةيصكيان سةبارةت بة لةدةست داين كونترؤلَي بؤ ئةوةي هيض ترسوكابينةكاين 
قوةي "ياريدادا، "قوةي موقةنةنة"سص هصزي ياسا دانةر ، بارودؤخةكة نةمصنص

ئةمةية . دانخامنةئيلةذصر كونترؤلَي تةواوةيت "قوةي جمرية"بةرصوةبةري، "قةزائية
ئةو تةعبرية نوصية كة بريار واية بةهةر فصلَ وتةلَةكةيصك بوة لةسندووقةكاين 
دةنطدان بيهصننة دةرص، هصشتا خويل دووهةمي شانؤطةريةكة دةسيت ثص نةكردوة كة 

ين خؤي لة بوارةكاين جودا كردنةوةي كضان وكوران لة طةالَلَةكائةمحةدي نةذاد 
بةناوةندي ئيسالمي وداناين بنكةي زؤرتر !)؟(كردين ثةميانطةهونةريةكان، زانكؤكاندا

ئةمحةدي نةذاد هةر لةئصستاوة خةت ونيشاين خؤي . لةنصو شؤستةكاندا راطةياندوة
كوومةيت ئيالهي بؤ ثاراستين واليةيت فةقي و نيزامي كؤماري ئيسالمي وةكوو ح

وةرطصراين هةموو سياسةتة . لةسةر بةندة خودا نةناسةكاين خؤي دياري كردوة
بة لة بةربةركانص لةطةلَ نارةزايةتية كاين خةلَك لةئصراندانوصيةكاين سةراين رذمي 

سياسةيت . سداراين ئيسالمةاو سثاي ثكان طةربةكار هصناين هصزي سةركوت
َ سياسةيت رياكارانةيبةكارهصناين ضةك و سةركوت لةطة   ئيسالَح خوازان جصل

ئةمةية ئةو تاكتيكة نوصيةي كة حكوومةيت ئيسالمي بة هصنانة ئاراي . طؤركصي كردوة
ئةم هةل ومةرجة نوصية لة ئصراندا ئةوة دةخوازصت كة . مانةوةي خؤي طارانيت دةكات

تر لة بزوتنةوة نارةزايةتيةكان لة دذي بارودؤخي ئصستاي حكوومةت هةرضي زيا
ئةم باروودؤخة . يةكتردا بن و لةخةبايت يةكتر ثشتيواين بكةن لةطةلَي بتةوترثصوةند

  و كة يةكطرتوانةتر هصزي خؤيان دةر خبةنئةوةي لة بزووتنةوةي كرصكاري دةوصت
لة نصو بزوتنةوةي كرصكاريدا تؤزصك لةم راستية راستيةكاين  بووين بؤضووين جياواز 

لة هةلوومةرجي سياسي ئيستادا دةبص  راين كرصكاري كةم ناكاتةوة كة هةلَسوو
بردنة سةرةوةي  بؤ بةرةو ثصش بردين خةبايت خؤيان و  وصتدوذمين سةرةكي بناس

 زةمحةتكصش لةدذي دوذمين  كرصكار وئاسيت ذيان وطوزةراين هةموو جةماوةري
 خةبات و دةلَةتةكةي وةكوو ثالَ ثشتة بؤ سةرمايةداران كة كؤماري ئيسالمية سةرةكي

 كرصكار هةم بؤ ينيةكيةيت بةربالَوي ضيهةلوومةرجي ئالَؤزو نالةباري ئةمرؤ  ، بكةن
بةدةست هصناين خواستة رةواكاين خؤيان هةم بؤ ثاشةكشة كردن بة 

  .دةكا دةستدرصذيةكاين داهاتووي كؤماري ئيسالمي زؤرتر لة رابووردو ثصويست
وراواين خؤي بة شصوةيصكي صثاندين ثالَ  ئيسالمي لة ئةطةري سةركةوتين لة سةكؤماري
  بؤ ثاشةكشة كردن بة كؤماري ، رصكخراوتر  دذايةيت خةبايت كرصكاران دةكاووقامي تر

ذنان هةم ثصوةندي بزووتنةوةي  ئيسالمي هةم يةكيةيت بةربالَوي ضينايةيت و



 هةلوومةرجي لة ثصويستية طرنطةكاينوخوصندكاران وثشتيواين لة خةبات كردن 
                                . ؤيةئةمر


