
  ی ناتوندوتیژی  باره ند بۆچوونكی جین شارپ له چه

  و دیموآراسی ره  به وه ته  دیكتاتۆریه له

  
  جین شارپ: ووسینین

  دی مشیر مه محه: انیرگ آردن و وه ئاماده
  

  
  ویستآی پ یه وته
 نـوی  كـه سـت، بـه رده  بـه خاتـه ت ده  دیكتاتۆریـه تـی رزگاربوونمـان لـه  باسـی چۆنیـه  آـه دانییـه وه  له ته م بابه خ و گرنگی ئه بایه
دا  نـگ و آلتـوری تونـدوتیژی ئمـه رهـه  فـه  له های ساه ی ساه و شوازانه آانی رزگاربوون زۆر جیاوازترن له آان و شوازه روشونه
   دژی رژمــه  لــه  )Nonviolent-ناتونــدوتیژی(، شــوازی  آانمانیــان ســنووردار آــردووه وه و بیرآردنــه وه ی خۆیــان آردۆتــه جگــه

گـونج،  بـ و نـه دا آۆك نه آانی ئمه  هزرییه و بۆچوونه ی تھزرین ڵ پشینه گه  له نگه و ره یه  تازه  بۆ ئمه آاندا، شوازكه دیكتاتۆره
آانمانـدا  وه گـی بیرآردنـهن  نـو گـژه تـوان لـه تـا نـه ره رچی سـه گه  ئه ی وردو زیاتره وه و لكۆینه وه ی خوندنه  شایسته م شوازكه به

بـ و شـونك  دا سوودی خـۆی ده  ئاینده  له  تكۆشانه و شوازه آردنی ئه ودان بۆ پاآتیزه بھم دنیام هه. و داآوت آی پته یه پگه
  .آات دا داگیرده  نو رۆشنبیری ئمه له

ر آـونجكی  هه آان له  دیكتاتۆره  رژمه ر به رامبه به) یناتوندوتیژ( شوازی  تن له زموونكی تایبه جین شارپ ئه.آانی د نووسینه
  تـه م بابـه ری آـوردو آوردسـتانی بـه زم آـرد خونـه ش حـه سته به م مه ر بۆ ئه ، هه  زانینه وه  باره  شایانی زیاتر له م شوازه دونیادا، ئه
   به وه یه م باره  له رانی دیكه آانی جین شارپ و نووسه  نووسینهشكی زیاتری  داهاتوودا به تبوو له رفه ر ده گه ی ئه و ئومده ئاشناب به

  . ران ستی خونه رده  به مه رگدراوی بخه وه
  زمداڵ ر گه له

  دی مشیر مه محه: رگ آار و وه ئاماده
  
   
  :ر نه زانیاری خوۆب
،  آـاره سـبه مریكـا ده ی ئـه)ماساتشوستس(تی  الیهی وی)بۆستن ( نیشتاین له رت ئهلب نیستیوی ئه  ئه  له كهر ژهجین شارپ، تو.د
 زانكــۆی ئۆآــسفۆردو  ت لــه  تیــۆری سیاســه  لــه یــه  زانكــۆی ئۆهــایوو دآتــۆرای هــه  لــه ره آــالۆریۆس و ماســته ی بــه وانامــهگــری ب هــه

تـی  ی مرۆڤایـه  راژه  لـه یـه ری ههخ ، هاوآات دآتۆرای فه ناوهستی ه  ده ژی مانھاتن به آۆل  له  قانون، آه  له یه خری هه دآتۆرای فه
  .ژی ریفیر آۆل له

 زانكـۆی ئۆسـۆو   دارتمـوس و لـه  لـه آـانی زانكـۆی ماساتشوستـسه  سیاسـییه نشیكراوی زانـسته كی خانهجین شارپ پرۆفیسۆر
  . ربووه ژهتیدا تو وه وده آاروباری ن  ساڵ له30ی  رددا نزیكه  زانكۆی هارڤه  له ژبووه ب  بۆستندا وانه ماساتشوستس له

ی ناتونـدو   بـاره آـانی جـین شـارپ لـه نووسـینه كن لـهشـ ش بـه تانـه م بابه دراون، ئهرگ  زمان وه30  آانی بۆ زیاتر له مه رهه به
 چـاپی  آـه)) ناسازی رزگاربوونآی و یه وهت، چوارچ و دیموآراسیه ره  به وه ته  دیكتاتۆریه له((بی  آت س له  هاوآاتی دوو فه وه تیژییه

  .  دا بووه2003یرانی   حوزه می له و، چاپی دووه دابووه2003 ئایاری  می له آه یه
  
  
  
  
  ))آانی ناتوندوتیژی رییه وهه  گه خاه((

ی  یـه وهم شـ آـری بـه  ده آـات آـه ری ده وهـه كی گـهنـد خـا  چـه باس له) Nonviolent(ی ناتوندوتیژیدا  باره جین شارپ له
  : وه ینه یان بكه پوخت وه خواره



  .تنرآاربھ یی به سته ی توندوتیژی جه وه ئهدا ب ملمالن ز لهآردنی ه اآتیزه پۆ ب كهآنیك  آرداری ناتوندوتیژ ته-م آه یه
 دوانی میللـیـل" آـو تـی ناتونـدوتیژو ئیقنـاع آـردن ،وه زایه هڕ نا-ا:  بریتین له  آه ری ناتوندوتیژی سنووریان نییهۆسی ج: م دووه

و  ی ئـهل و آـا لوپـه ینـی آـهتكردنی آۆدانـی بـاج و بـایك نـه" آـو  آـردن، وه  هاوآـاری نـه-ب... ". وای ئـ وه رزآردنـه آراو و بهۆواژ
  ".راك ۆ خ مانگرتن له" آو ردانی ناتوندوتیژ، وه وهست  ده-ج".یت آه دا ده  گه ی لهی ملمالن نه الیه

آــان و  نــانی ئامانجــهدیھ ســتی بــه بــه  مــه ز بــهــكردنی هۆنتۆ آــۆآــات بــ ش ده شكهــك پوازآــرداری ناتونــدوتیژ شــ: م یهســ
  .یی سته نانی توندوتیژی جهآاره بی به به"خوم"آان یاره ی نه وه رچدانه رپه به

  . كه ی خه هۆڕك یان ئاپ مهۆآرداری ناتوندوتیژ آرداری آ: م  چواره
  ن بـهۆـی چـ  ده ی آـه و پرسـیاره  ئـهۆ بـ كـهم ه و  ملمالنـی و تاآـه  لـه وه وتنـه دوورآـه ۆ ب كهو آرداری ناتوندوتیژ هه: م نجهپ

  ین ؟ آه ز دهی هۆنتۆآی آارا آ یه وهش
خـی ۆ د آو له روه و، هه  نییه وه آییهۆدان و ترسن وه سته ده بهۆتی و خ تیڤایه گهن آی به ندییه یوه آرداری ناتوندوتیژ هیچ په: م شه شه

  . ریاندا زابیت  سه  و به وه نهتبكر  ره م ئاآارانه  ئه ویستهری توندوتیژدا پآردا
بـستراآت،  ی ئـه ژیانهۆلۆ یـاخود ئیقنـاعكردنی سـایك  قسه ڵ ئیقناعكردنی به گه ت لهآسان ناآر آرداری ناتوندوتیژ یه: م فته حه

ستی ـو ینی هـهۆڕناو گ پ ت لهآاربھینر روونی به ك گوشاری ده ش وه وازانه ش رهۆو ج  ئه نگه  آرداری ناتوندوتیژدا ره رچی له گه ئه
 جیـاتی   و ئـابووری و سیاسـی لـهتـی یـه کۆمـهزی ـنـانی هآاره گـای بـه ر شـان لـهۆك تۆ بـ كـهآرداری ناتوندوتیژ ئامراز.ر رامبه به
  . نانی قسهآاره به

  ، چونكـه"قـدیس"ڵ و پیاوچـاك بـن چه گ كی دوورهكان ر خه به گرنه یژ دهی آرداری ناتوندوت سانه و آه  ئه رج نییه مه: م شته هه
  ، بـه نجامـدراوه  ئـه وه یـه" ئاسـایی" كیسـان ن آـه  الیـه  لـه وتووانـه رآـه رفـراوان و سـه آـی بـه یـه وهش وآردنی آرداری ناتوندوتیژ به هپ

،  ر آینــگ داوایــان آــردووه تــهۆآــو گانــدی و ل روه  ناتونــدوتیژی، هــه  بــه فییانــه لــسه نــدبوونی فــه ین پابــهــشــی ب  ده آــی دیكــه یــه گوتــه
  .ی ناتوندوتیژ وتوانه رآه كی سهنجامدانی آردار  ئهۆ ب روور نییه م زه به،  تییه هڕ آی بنه داویستییهپ

وان چاالآڤانانـدا، ـ ن  لـه هش نییـ ی هاوبـه وانـهانـسیپ و پ بـوونی پ ویـستی بـه آـرداری ناتونـدوتیژدا پ وتن لـه رآه سه: م یهۆ ن
،  آـانیش نییـه ره  رآابـه وان  گرووپـهـروونـی ن كنزیكـی دهش و ل نـدی هاوبـه وه رژه ی بـهای بـ بـوونی پلـه هـه ویستی بـههاش پ روه هه
  .وتندا رآه نانی سهدیھ  به ربن له تیده  یارمه نگه نن ره ندی الیه  هه مانه رچی ئه گه ئه

دژی  نی لــهآارنــاه  تونــدوتیژی بــه آــه ره رامبــه  بــه  گوایــه  آــه  ئــارادا نییــه ك لــهــناتونــدوتیژدا هــیچ گریمان آــرداری  لــه: م یــه ده
  .چاالآڤانانی ناتوندوتیژیدا

  مـی دیموآراسـیدا پیـاده ی سیـسته وهـ چوارچ  لـه  آـه وه تـه ناگر ییانـهۆ ناوخ یـهملمالن و نھـا ئـه آرداری ناتوندوتیژ ته: م یه یازده
آـانیش  مكـاره  سـته مـه دژی رژ ت لـه نانـه آان و داگیرآارانی بیانی و تـه رهۆ دیكتات مهآی فراوان دژی رژ یه وه ش كو به ن، بهآر ده
  . آارهاتووه به

و  ت لـهـرتـری بوۆآـی ز یـه  مـاوه میشه  هه رج نییه نانی ناتوندوتیژیدا مهآاره ی به گه ر وتن له رآه نانی سهدیھ به: م هه دوازده
و  ئـه . نـاوهدیھ دا بـه ژهۆنـد ر آـی آـورتی چـه یـه  مـاوه آـانی لـه رجـاران ئامانجـهۆكـو ز تـی بـه ویستیهی توندوتیژ پ ملمالن ی آه یه ماوه
زی ـش ه آارانـهۆو ه مینـی ئـه آـه آـاری جیـاواز، یـهۆك هـ مـهۆر آ  سـه آاتـه  ده ت متمانـهـسـت د ده دا بـهـوتنی ت رآه ی سه یه ماوه
  .ستن ده ی هه پ  آه یه وانه زی ئه، ه رانی آرداری ناتوندوتیژییه هنجامد ئه

شـانی ۆكوازی تی شـ  بـاره  جـین شـارپ لـه ن آـه چوونانـهۆو ب آـی ئـه یه آرا پوخته وهدا باسیان ل وه ره ی سه نهو خا ی له مانه ئه
ی  سـانی دیكـه  گانـدی و آینـگ و آـه شدا سوودی لـه مه ت له به هه،  وه آاته وو و روونیان دهڕ یانخاته آانی ده  نوسینه ناتوندوتیژیدا له

  . م بواره ت ئه  خزمه تهۆیشی خستۆنانی خ و داه رگرتووه تاد، وه... ر و لهۆك جان ماری م وه
  ))ان؟ ۆڕی گۆ ه تهب ن دهۆآرداری ناتوندوتیژی چ((
   -:  وه ی خواره  مانه  بریتین له ت آهندی بھ ان بهۆڕتوانی گ وازی باودا دهی سی ش گه ر رای شارپ ناتوندوتیژی له به
چـوونی چاالآڤانـانی ۆسندآردنی ب و په ره ت بهۆڕگ ی دهۆنی رای خر آی ئه یه وه ش یار به نی نه الیه"/ التغییر"ینۆڕگ: میان آه یه

  .ناتوندوتیژی
  . نۆڕیان بگۆچوونی خۆی ب وه ئهآانیان ب ارییهخشینی داواآ  به ستن به ده یاران هه نه"/ التكیف"سازاندن: میان دووه



ــار و بــه  ویــست و خواســتی نــه یانــدا دوور لــه م خاــه ان لــهۆڕگــ"/ االجبــار الالعنیــف"ناچــارآردنی ناتونــدوتیژ: میــان یهســ بــی  ی
  وه آانی ناتوندوتیژییـه ی ئامرازهۆه  بهزآانی ه رچاوه  سه  آه وه تهڕ گه  ده وه  ئهۆدا ب وه ش له مه ی ئهۆدی، ه تهنره و ده ندی ئه زامه ره

  .تنآاری بھ نی بهكی نامزدات  یاخود هیچ ه ست ده  ده ی لهۆنتۆیار آ  نه ری آهۆ ج ن بهآر ش دهآ ریشه
  )) آاری ناتوندوتیژ198((

 آـاری ناتونـدوتیژ 198  هشـانی ناتونـدوتیژی سـوود لـۆكوازی تنجامـدانی شـ  ئـهۆآـری بـ  ده  آـه دایـه هڕ و باوه  جین شارپ له
  ی لـهۆآو خ روه وو ههڕ ینه خه  ده  ناتوندوتیژانه و آاره آی ئه یه ند نموونه  چه وه  خواره ، له وه م بواره ن چاالآڤانانی ئه  الیه ت لهربگیر وه

  : آات آانیدا باسیان ده نووسینه
)1(  
  ) ندوتیژیبی تو ین و ئیقناع آردن بهرب تی ده زایه هڕآانی نا وازهش(
  .تاد......آراو ۆدوانی گشتی واژ ل-3ستكاری و پشتیوانیكردن  رهه آانی به  نامه-2آان   گشتییه  وتاره-1:آان رمییه  فه دوانهل
 و  وآراوهَ بال-2آان  آان و سومبوله رییهۆ آاریكات نهآان و و  دروشمه-1:ر ماوه ری جهۆآی ز یه ڵ ژماره  گه ندی آردن له یوه په

  . تاد.....ن ۆفزی له  و تهۆمارآراو و رادیۆ سیدی ت-4آان  ڤارهۆ و گ نامه فته  و هه ژنامهۆ ر-3آان  به و آت میلكهنا
  .تاد.....ندامان  ر ئه  سه آانی گوشار له  گرووپه-2آان   شانده-1:آان  و گرووپه ه مهۆتی آردنی آ رایه نهنو

ــام ــاری ســومبول ئ ــشتیآ ــاال-1:زی گ ــشاندانی ئ ــام  و رهَ پی ــا-2ز نگــی ســومبول ئ ــه هڕ ن ــه زای ــی ب ــه ت ــاین   جلوب  -3رگ دام
  . تاد.....تی نیشاندان  زایه هڕكی ناآو ئامراز شان وهآ نه و-4ك ك سومبول نانی رووناآی وهآاره به

ـــانی راوه "-1: آـــان ر تاآـــه  ســـه گوشارخـــستنه ـــه" دوون ـــه ف ـــه-2ران  رمانب ـــارآردنی گات ـــام  گوناهب ـــه ز و شـــه ئ ـــی  رم زارآردن
  .تاد......ران رمانبه فه

رانی ۆ گـ-3ری و موزیـك  گهۆ نمایـشكردنی شـان-2نینـاوی  كهی پوفزی آورت و فئام نده آی خهۆ چیر-1:دراماو موزیك
  .وتن

  .تاد....بیلۆمۆتۆ آاروانی ئ-3آان  پیشاندانهۆ خ-2وان پآانی ر وهموو ش  هه-1:آان وانهپ ر
  .تاد......همی ی وه نازه  جه-3آانی ناشتندا  نه شو آان له  مردووه زگرتن له ر-2ی سیاسی   تازییه-1:آان  مردووه زگرتن لهر
  
)2(  
  ) تی یه کۆمهآردنی  آانی هاوآاری نه گهر(
  .تاد.....سا  آ  چوونه  له سانه و آه شكردنی ئه به ب-2 تی یه کۆمهتی ۆ بایك-1:آان سه ی آه وه تكردنه ره
  :آان زراوه آان و دامه آان و خووه یهتی یه کۆمه  ڵ رووداوه  گه آردن له اوآاری نهه
  زراوه  دامـه  لـه وه  آـشانه-4 تـی یـه کۆمـه یـاخیبوونی -3 مـانگرتنی قوتابیـان -2رزشی   و وهتی یه کۆمه راگرتنی چاالآی -1
  .آان یهتی یه کۆمه

ی  وه دزینـهۆ خ-3آـردن  ك هاوآـاری نـه یـه هـیچ شـیوه  بـه-2 مـاڵ  ر لـه ده چوونـه  نـه-1:تـی یـه کۆمـهمـی   سیـسته  له وه آشانه
  .تاد....ڵ  مهۆ آ  ونبوونی به-4كاران آر

)3(  
  ) آردنی ئابووری آانی هاوآاری نه گهر(
  آان   ئابوورییه تهۆبایك  - ڕ
  ) ستھلكینم(ران  آاربه تی بهۆ بایك-1: ن ده نجامی ده ران ئه آاربه ی به و آارانه ئه
تی ۆ بــایك-5ران  آاربــه تی نیــشتمانی بــهۆ بــایك-4دان   نــهێآــر  بــه-3ن آــر ت دهۆی بــایك یانــهَو آــاال نــانی ئــهه آارنــه  بــه-2

  .ران آاربه تی به وه ودهن
  كاران تی آرۆ بایك-1:ن ده نجامی ده ران ئه نهم ه رهه كاران و بهی آر و آارانه ئه
  . انر نهم ه رهه تی بهۆ بایك-2
 -3دان  آـری نـه شـتنی موـك و بـهۆفر  نـه-2تی بازرگانـان ۆ بـایك-1: سـتن ـده ی هـهـی پی موكـداران و آـارگ و آارانه ئه
  . مانگرتنی بازرگانی گشتی-4  سازییانه دانی پیشه تی نه یارمه

  :ستن ده ی ههآان پ  ئابوورییه رچاوه رانی سه دهآر ن یاخود به ی خاوه و آارانه  ئه



ینـی  ب-3آـان  نـدنی باجـهَمـال ی خـه وه تكردنـه ت و ره آـانی حكومـه رزه دانی باج و قه  نه-2آان   بانكه  له ی پاره وه شانه آ-1
    آانی متمانه و آارته پاره

  . ت آانی حكومه ی پاره وه تكردنه  ره-4
رآردنــی  ســه ســت بــه  ده-2  وه شــه  لیــستی ره تــهخر آــان ده  نــاوی بازرگانــه-1: ســتن ــده ی هــهــآــان پ تــه ی حكومــه و آارانــه ئــه

  .تاد....شیاران ۆتی فر وه ودهرآردنی ن سه ست به  ده-3یاران تی آ وه ودهن
  
)4(  
  ) آردنی ئابووری آانی هاوآاری نه گهر(
  آان   مانگرتنه-ب

  .  له  په ی به آشه  پاشه-2تی  زایه هڕ مانگرتنی نا-1: مزی مانگرتنی ره
  . ی آشتوآای گهكارانی آ مانگرتنی آر-2 مانگرتنی جوتیاران -1: آایمانگرتنی آشتو
  .یی  مانگرتنی پیشه-3ندیكا  ندامانی سه  مانگرتنی ئه-2 مانگرتنی زیندانیان -1: آان ته  تایبه مانگرتنی گرووپه

  
  
  
)5(  

  ) آردنی سیاسی  آانی هاوآاری نه گهر( 
  
 نووسـینی -3ی پشتیوانیكردنی گـشتی  وه تكردنه  ره-2فاداری  دانی وه  یاخود نیشان نه هو شانه آ-1: تسھ ی ده وه تكردنه ره
  .ستكاران بكات رهه ك پشتگیری بهل وتارگه

  :تدا ڵ حكومه  گه تیان لهَآردنی هاووال هاوآاری نه
  آانی یاسادانان سته ت آردنی دهۆبایك  -1
  آان بژاردنه  هه آردن له شداری نه به  -2
 پــشتگیری  وه تــه ن حكومــه  الیــه ی لــه كخراوانــهو ر ت آردنــی ئــهۆ بــایك-4ی حكــومی  زران و پلــه ت آردنــی دامــهۆك بــای-3 

  .ن آر ده
  :ن ده نجامی ده ت ئه رانی حكومه رمانبه ی فه و آارانه ئه
 آوسپ -4خیبوون  یا-3ی گشتی آردنی آارگ  هاوآاری نه-2آان  رمان و زانیارییه آانی فه هش ه پ آوسپ خستنه  -1
  . ف ش و دواخستنی به پ خستنه
آانیدا باسـیان   نووسینه ی جین شارپ له  ناتوندوتیژانه  آاره198و  ك بوون لهند خا ش آران چه شكه پ وه ره  سه ی له وانه ئه

  .آات ده وهل
  
  ت؟ د وه آو ت له سه ده* 
  
كخـستنو زنـو ر زانـی مـه ل ویستی بهكو پ ، به كی ئاسان نییهرآ ، ئهب دا ههتك ئازادیو ئاشتی  یه گه نانی آۆمهدیھ رآی به ئه

ننـو وخكـی دیكتـاتۆر بمآـان نـاتوانن رژ  دیموآراسیخوازه وه  بزووتنه  چونكه یه ز هه ه ویستی بهش زیاتر پ مه و، له یه پالندانان هه
  .آانیان زهآردنی آارای ه اآتیزه توانای پب م به رهه  به ننهئازادی سیاسی بھ

شـی   بـهێ جـۆر نن و بـهـآـاری بھ تـوانن بـه آـان ده  دیموآراسـیه وه  بزووتنـه  آه  چییه زهو ه ؟ جۆری ئهب  چۆن ده مه م ئه به
  ویسته پ  آه ارداوهش دا خۆی حه وه  له و پرسیارانه می ئه و پۆلیسی بكات؟ وه ربازیی آانی سه ربوه  به هڕتو تۆ ناوبردنی دیكتاتۆریه له
   راسـتییه  چونكـه  قـورس نییـه م دیتنـه یـشتن لـه گـه تڵرحـا هـه ، بـه رامۆشـكراوه اران فـه زۆرجـ ین، آـه بگهزی سیاسی ت ه تا له ره سه
  .آان ئاسانن تییه هڕ بنه

  "آان یمونه ی مه وره رگه سه"ی  فسانه ئه



  
ی  رامۆشـكراوه  فـه یـشتنه گـهتم ل آـی پوخـت ئـه یـه وهشـ تـی بـه  نووسـیویه)لیـوجی(،  یه مین هه ی چوارده ده كی چینی سهچیرۆآ

  )1 ( وه آاته زی سیاسی رووندهه
تكردنـی   بـۆ خزمـه ی آـه یمونانـه و مـه ی ئـه گـه ر  توانیبـووی لـه  پیاوه و پیره ژیا، ئه كی پیر دهتی تشووی فیودای پیاو  ویالیه له
  ".آان یمونه ی مه وره رگه سه " واته) جو گونگ ئای(نابوو كی تشو ناویان ل و، خه وه هتنرخانی آردبوون زیندوو بم خۆی ته
و چیاآـان  ره  بـه ترینیـان آـه وره  گه دایه رمانی ده و فه وه آرده یدا آۆده آه پانه هڕ گۆ آانی له یمونه یانیان مه موو به  هه  پیره و پیاوه ئه

  بوایـه  ده پانـد آـه سـه ریاندا ده سه آی به سایهآان ر یمونه ی مه وره رگه سه.  وه نه آاندا آۆبكه ه چ تهخ و دره ن  له نمایی بكا تاآو میوهر
ـدی   جـه حمانه ه ب چی بكردایهرپ دا سه م آاره كیش لهیمون ر مه و، هه  ئه  بداته وه ی آۆیكردۆته و میوانه  له  دانه ك دهیمون ر مه هه
  .ن ت بكه و شكایه وه نه رزبكه زایی به هڕنگی نا ران دهو ده م نه زن بوو به ی مه آان گه ونهیم آرد، گرفتاری مه ده

مـدا   وه ؟ لـه ی چانـدووه ختانـه اشـو درهڕ و تـه موو ئه  هه آه  پیره ئایا پیاوه"ی پرسی  وانی دیكه كی بچووك لهیمون كیان مهو شه
؟  وه هینـ  آۆبكـه  میـوه آـه  پیـره  ئیزنی پیـاوهب ئایا ناتوانین به" پرسی  آه ه بچووآۆ یمونه  مهدواتر" بن ر بۆ خۆیان شین دهخ گوتیان، نه

  رمانـه سـه ، بـۆچی لـه آـه  پیـره ر پیـاوه  سـه ینـه  بكـه  بـۆچی متمانـه باشـه" گـوتی  آـه  بچووآۆـه یمونه مه" توانین  ده به " وه میان دایه وه
  !ین؟ تی بكه خزمه
ودا  مـان شـه  هـه ر لـه واو بكـات، هـه آـانی تـه ی قـسه وه ر لـه یشتن بـه گه ت آه  بچكۆه یمونه ستی مه به  مه آان له ونهیم ای مهكت
سـتیان  آانیـان شـكاندو ده سـه فه م ستووندی قه رجه آان سه یمونه ، مه وه كی قووهو  خه وته و آه گهر ج  سه  چووه آه  پیره ك پیاوهآات
  .ڵ هنگ  جه وه  خۆیاندا بردیانه ڵ هگ مباری آردبوونو له  پیاو ئه  پیره  داگرت آه انهو میو ر ئه سه به

  . برسان مرد  آۆتاییدا له و له آه  پیاوه  الی پیره وه انهڕ گه  نه تایه آان تا هه یمونه  مه وه و شه  پاش ئه له
ر  سـه وان بـه خالقی، ئه  پرانسیپی ئه آو به وه ن نه آه ان حوآم دهآانی له  گهوف ف تداران به سه  ده ندآ له هه: "ی زی لیوجی ده

  ـك لـه  خـه یـدا آـه یـه و چرآـه  لـه ن آـه و درك ناآـه ن ناآـهسـت پ ینی خۆیان هـه واوی زه ش چن، چونكه آان ده یمونه ی مه وره گه
  "..نآانیان نام هوفن، آارایی ف گه آانیان ده هوفف

  تی سیاسی سه آانی ده هروریی  زه رچاوه سه
  

و   ئـهبـ  بـه ن، چونكه آه  حوآمی ده  آه یه  هه له و گه تی ئه  یارمه ویستیان بهآان پ  دیكتاتۆره ، حاآمه یه دا ساده ره ل آه پرانسیپه
  :خۆ گرنه  ده وه ی خواره مانه زی سیاسی ئهآانی ه رچاوه زن، سهو بپار ن زی سیاسی دابین بكهآانی ه رچاوه  ناتوانن سه تییه یارمه

  .خالقی بزانن كی ئهرآ  ئه ی به ایهو گو ننم بھتی رژ وایه  ره  بهڕ ك باوه خه: ت سه ده-
  .ن ده آان ده تی حاآمه و یارمه و هاوآارن ڵ هایی گو و گرووپانه س و آه خی ئه و بایه ژماره: آان  مرۆییه رچاوه سه-
آـان دابینـی   هاوآـاره و گروپـه سـان كی دیـاریكراو، آـهند آـار نجامدانی چه  بۆ ئهب یان دهویستی پم پرژ:  عریفه زانیو مهل-

  .ن آه ده
تــی  و یارمــه  بــنڵ ایــهن گو ده ــك هانــده وا خــه ی آــه و هزریانــه  ســایكۆلۆژی و هۆآــاره بــریتین لــه: آــان ســته رده  نابــه هۆآــاره-
  .ن آان بده حاآمه
و  آـان  سروشـتییه رچـاوه و سـه آـان ر موكـه سـه آـان لـه ژموونی حاآمـه و هه ۆڵی آۆنت  پله بریتین له: نآا  ماددییه رچاوه سه-
  . وه و گواستنه یاندن آانی گه و هۆیه می ئابووری و سیسته آان  داراییه رچاوه سه

ــوا رژ  آــه وه گرنــه  ده  آراوانــه و ســزا پراآتیــزه ئــه: ســزاآان- پ یانــسه م دهنــــدیان ده ی ســه شــه هڕ  یــان هــه ــه پان  آــاتی  آــات ل
و  مـی رژ وه نـاو مانـه پ ردووآیـان لـه  هـه و هاوآـاریكردن، آـه چـی آردنـدا بـۆ گـارانتی آردنـی ملكـه آان یان هاوآاری نه یاخیبوونه
  .آانی ته كردنی سیاسهج بهناو ج پ ویستن لهی پ تواناآه
و  ـك نـی خـه ـی آۆمـه ایـهو گو چـی واو ملكـه هرمـان مـی فـهندآردنی رژ سه ر په  سه نه آه  ده  متمانه رچاوانه م سه ای ئهكت

  .رنین ی مسۆگه رچاوه ش سه مانه گا، ئه آانی آۆمه زراوه  دامه لی له و گه هاوآاریكردنی هاووتییان
ویـست و دواتـریش زی پـنی هآـا رچـاوه ن بۆ دابینكردنی زیاتری سـه آه كرا  آاردهواو ت ی و پشتیوانی ته ایهو گو هاوآاری

ــه ــودای ه م ــه ــه زی ه ــت ر حكوم ــر ده ــه ك فراوانت ــه آ ــه ن، ل ــه  ب ــه رامب ــشدا ق ــه ده ری ــی غ ــاری میلل ــی هاوآ ــه آردن ــه زراوه و دام ــی ل   ی
آـان  آمـهم حا رجـه  سـه ز آـهـی ه رچاوانـه و سه ینی ئه ب نگه و ره وه مكردنه رن بۆ آه آان آاریگه  دیكتاتۆره ژآاران و حاآمهستدر ده

  . وه تهتو  و دهب آان الواز ده زی حاآمه ه رچاوانه م سه مانی ئه  نه ستن، ئیدی به به دهپشتی پ



یـان رچـی پ ن هـهن و نـاه آـه یـان ده تـه سـه و ده  لـه شـه هڕ ی هـه وآـارو هزرانـه ر بـه رامبـه ستیارن بـه آان هه  دیكتاتۆره حاآمه
نن یـاخود شـ وه دهـبریـان ل یـان نیـین یـان زه ـه ایـهی گو وانـه  سـزادانی ئـه ن بـه آـه  ده شـه هڕ هـهنجـام  ره ن، ده نجامی بـده  ئهخۆشب

ی  ی پلـه وه انـهڕ  هـۆی گـه  نابنـه میـشه  هـه ندانـهڕرآوتكردنـو آـاری د  سـه  چونكـه  نییـه آه له سه ش آۆتایی مه مه ن، ئه هاوآاریان ناآه
  .وا هرمان می فه آارآردنی رژویستن بۆ پ چیو هاوآاری آه ویستی ملكهپ

  وه نگدانـه رآـوتكردن، ره ای سـهڕ ره ن سـهدربـ آـی چـاك ده یـه ز یـان تامـاوهـآـانی ه رچـاوه ر سـه  سـه تهخر كیش فشار دهآات
ونی آـات بـوڕ پـه ت زیـان، بـهو، دواتـریش الوازبـوونی ه آـان  دیكتـاتۆره مـی حوآمـهواوی رژو شـ  هـۆی نائـارامی بنه آان ده راییه به
آـانی دواتـرداو  تـه  حاـه ی لـه وه شـانه ـوه كھـهواو ل هرمان می فهتوانایی رژو ب  هۆی ئیفلیجبوون تهب ز دهآانی ه رچاوه  سه گرتن لهر
  .تی سیاسی نجامی برسیه  ئه  له وه تهمرآ آان داده  دیكتاتۆره زی حاآمهنجامی آۆتاییش ه ره ده

آـان  حكومه یی مه ژهر سووربوونی ر  سه تهس وه  دهێ بگر رچاوه ، سه وه كهت ر حكومه  هه  له  آه وه نهوسا ی رزگاربوون یان چه پله
  .ندر نجام ده آردنیان ئه  آۆیله  نیازی به ی به نهو و هه ی ئه وه نگاربوونه ره  به زوو توانایان له و ئاره ر ئازادی سه له

ی  گایانه و آۆمه و ئه هاووتییان  بهست به آانیش پشت ده مكاره  سته  دیكتاتۆره می حوآمهت رژ نانه ی رای باو ته وانه چه پ به
  :نووس ده) آارل دیتش( دا زانای سیاسی 1953 سای   له وه شه یه مباره ن، له آه واییان ده هرمان فه

  ویـستی بـهر پ گـه م ئـه ، بـهبـ  نـه زهـم ه نـانی ئـهارهآ  زۆری ناچـاری بـه  بـه  آـه زهه دا به ته و حاه نھا له مكار ته زی ستهه"
ر  بـه ت، جـا لـهـب  الواز ده زهـوه وامـی ئـه رده ری بـه گـه وا ئـه م هاووتییاندا ئه رجه  دژی سه ی بوو له آه زهوامی ه رده نانی بهآاره به
آـانی  ی جـۆره وه ن زیـاتر لـه آانـدا بكـه حكومـه  مهڵ گه  له ه ه تا مام كی زیاترهز ه ویستیان بهآان پ  دیكتاتۆره می حوآمهی رژ وه ئه

، ـك بـ ی خـهڕ ی بـاوهـ ج  آـه یـه ر بـاری فراوانتـر هـهـ ژ ریتی چوونـه  نه ویستیان به زیاتر پ مه ر ئه به ، له ویستیانهی حوآم پ دیكه
  كی گرنگی دانیـشتوان بـهرل رتكه ر آه  سه  بكاته متمانه  بتوان  آهب  ده وه ویستی بهمی حوآمی دیكتاتۆری پش رژ مه رباری ئه سه
  )2".( یه یان ههویستی پ پ دا آه تانه و حاه م له نی آه الیه

آـان   دیكتـاتۆره مـی حوآمـه باسـی دۆخـی رژێ جـۆر مـدا بـه هـه ی نـۆزده ده  سـه ی ئینگلیـز، لـه)جۆن ئۆسـتن(ورزانی قانوونی ت
  : و ده وه بنه  ده هڕ تووكیل ووی گهڕ ك رووبهآات آات ده

  ن لـه آانی بكـه رآوتكارییه  سه مولی آاره حه بوو ته زوویان هه و ئاره ن ناوببه ت له یاریاندا حكومهی هاووتییان ب ر زۆرینه گه ئه"
 .زننراو بپـارتـی بـوغز هن نـاتوانن حكومـ آـه ت ده ی پشتیوانی حكومـه وانه  ئه و نه ت زی حكومهه وا نه ، ئه م آاره یشتن به ناو گهپ

و ڵ  ایهوامی گو رده  به  به  ناچار بكا دووبارهكی پ  خه  آهنستدا نام رده به ك له  هیچ تواناییه یشت آه  گه نجامه ره و ده ئۆستن به
  ).3 "( وه تهچ ب ملكه

ن  آـه تـی ده ك دوژمنایـه ی خه زۆرینه" ی و میره  ئه  آه آردووه وه ستا باسی له ئ ر له ژ بهآی در یه م نیكوال ماآیاڤیللی ماوه به
  "."4ب ی الوازتر ده آه می حوآمهش رژ ندهو ه  ئهقتریش ب هند د رچه  ئاسایشی خۆی دابین بكاتو ههناتوان

  سـته رجـه  نازیزمدا بـه دژی داگیرآاری آان له رویجییه ی نه مانانه نگاریكردنی قاره ره  به  له م دیتنه یی ئه پراآتیكی سیاسی آرده
نگـاری دوژمنكـاری و  ره ی بـه النـه و گـه  لـه آـان و زۆرانـی دیكـه مان و چیك و سـلۆڤاآییه ندی و ئه تی پۆله  ئازایه ها له روه ، ههب ده

  ته به وروپا، هه  ئه ی لهی رووخانی حوآمی آۆمۆنیست  مایه یان بووه وه نگاربوونه ره  آۆتاییشدا به و، له وه تی آۆمۆنیستی بوونه دیكتاتۆریه
ـك هاوآـاری پیـاو  وامـی خـه ك عـهـز آات.ی پ494 بـۆ سـای  وه تـهڕ گـه نگـاری ناتونـدوتیژ ده ره  به  چونكه  نییه  تازه یه م دیارده ئه

  ".5"آرد  ماقونی رۆمانیان نه
و  آـانی ئۆقیانووسـی ئـارام و دوورگه سیای ئوسترالیی ئا مریكاو ناوچه ردوو ئه فریقیاو هه  ئاسیاو ئه  آاتی جیاجیادا، له الن له گه

ت  زی حكومـهـآردنـی ه ۆنـه یـا آۆنتڵۆی آـۆنت ستنیـشانی پلـه ر ده  فاآتهنجام س ره ، ده ناوهآاره باتی ناتوندیژیان به وروپا خه ئه
  :ن مانه  ئه ن آه آه ده

  .تدا حكومهزی ر ه سه ك بهپاندنی سنوور  سه وام له یی عه ژهزووی ر ئاره-1
ی  معیانـه جـه سـته شگرتنی دهـ آارآردنیـان بـۆ پ آـان لـه حكومـه آـانی مـه خۆیـه ربـه  سـه زراوه كخـراو و دامـهیی ر ژهتوانای ر-2

  .زآانی ه رچاوه سه
  .آانیان تییه و یارمه نگی شگرتنی هاوده پ یی هاووتییان له ژهتوانای ر-3
  ت زی دیموآراسیهآانی ه ره نته سه
  



  خـۆ لـه ربـه تـی سـه ی حكومـه زراوه نـدین گـروپ و دامـه بـوونی چـه  هـه ی دیموآراسـی لـه گـه آانی آۆمه ندییه تمه  تایبه  لهآ یه
  زراوه آـان و دامـه رزشـییه  وه  رۆشـنبیری و یانـه زراوه  ئـایینی و دامـه كخـراوهآـان و ر زانـه خ ، بـۆ نموونـهبـ  ده سـته رجه تدا به وه ده

آـانی مـافی  كخـراوهآـانی پـارك و ر و یانـه آان ھاتهآان و د  سیاسییه آانی قوتابیان و حزبه تییهآ ندیكاآان و یه و سهآان  ئابوورییه
تكردنـی   خزمـه  لـه نانـه م تـه  گرنگـی ئـهێ جـۆر ، بـه آـانی دیكـه زراوه آـان و دامـه ییـه ژهـ و ـه آـانی موزیـك و آۆمـه ـه مرۆڤ و آۆمه

  . آاندایه یهتی یه کۆمه  داویستییهنكردنی پآانی خۆیان و دابی ئامانجه
  ن آـه آـه ك دابین ده یی بۆ خه زراوه معی و دامه جه سته مای ده  بنه  آه یه كی سیاسیان ههخ  بایه نانه و ته ش ئه مه رباری ئه سه

ژی سـتدر ك دهـ آات وه ت ببنـه  یـان حكومـه وپانـهو گر نگاری ئه ره ن و به  بكه گه آردنی آۆمه  ئاراسته توانن آار له  ده وه یانه گه ر له
   نین ناتوانن آـار لـه نه م آۆمه  هیچ آام له ر به  سه ز آهر  په سانی دووره آه. آانیان ندی و چاالآی و ئامانجه وه رژه ر به  سه نه آه ده
  می حوآمهر رژ سه ریان به  و آاریگهب متر ده  آه وه ته ر حكومه سه ریشیان به ی آاریگه  پله ته به ن، هه گا بكه ی آۆمه سانی دیكه آه

  .نآاندا نام دیكتاتۆره
دا بگــرن،  زروانــه و دامــه خۆییــو ئــازادی ئــه ربــه ر ســه ســه ســت بــه بــوو ده  توانایانــدا هــه آــان لــه  دیكتــاتۆره ر حاآمــه گــه  ئــه واتــه آــه

و  ر ئـه سـه بـوو بـه نـدی هـه تـی نـاوه سـه تـی ده ۆی دیكتاتۆریـهانـدنی آـۆنتپ ری سـه گـه ر ئـه گـه بن، ئـه ك الوازده یه ادهڕهاووتییان تا
  .ننره آارده دا به گه  آۆمه  له و بوارانه ندامانو ئه ۆكردنی ئهآان بۆ آۆنت زراوه وا دامه دا، ئه زراوانه دامه

ۆی ی آۆنت وه ره  ده له ( وه نینهڕ خۆییان بگه ربه و سه زین بپار خۆیانه ربه  سه نیه ده  مه زراوه و دامه ر توانیمان ئه گه  ئهڵرحا هه به
نـاو  پ  لـه وه ره ی سـه و نموونانـه وان ئـهـشـی ن ددای سیاسی، خای هاوبه حه آردنی ته اآتیزهبن بۆ پ خدار ده وا زۆر بایه ئه) تدا حكومه

ن   الیــه  لــه ددای سیاســییه حــه ی تــه ترســانه و چاونــه دنــی فــروانآر آــان، پراآتیــزه  دیكتــاتۆره مــهو الوازآردنــی رژ وه شــاندنه ــوه كھــهل
  .آانیان زراوه و دامه هاووتییان
 فـشار ێآـر  ده وه یانه گه ر  له آان آه زراوه  دامه خشنه به  ده مایانه و بنه ز ئهآانی ه ره نته شدا باسمانكرد سه وه ره  سه آو له روه هه

 ێ نـاآر ك آـهشـ  بـه بنـه ز دهـی ه رانـه نتـه و سـه شـدا، ئـه  ئاینـده و، لـه تـددای بكر حـه و تـه ت هۆی دیكتاتۆریـر آـۆنت  سه تهبخر
وامیـان دوو  رده آردنـی بـه شـه و گـه خـۆیی ربـه وا سـه بینـین آـه  ده آی ئـازاد، چونكـه یه گه ی بونیادی آۆمه  بنكه رداری ببین له سبه ده

  .ن باتی رزگاریخوازانه وتنی خه رآه ویستی سهداواآاری پ
گا  خۆآانی آۆمه ربه  سه زراوه ۆكردنی دامهرانكردن یان آۆنت و  لهوتووب رآه آی باش سه یه ر حوآمی دیكتاتۆری تاراده گه ئه

  ۆی دیموآراسـیانهنن یـان آـۆنتق بخـو  دیكـهتـی یـه کۆمـهخـۆی  ربـه ی سـه زراوه و دامـه ـه نگـاران آۆمـه ره ر بـه سـه  له ویستهوا پ ئه
  .  آراوهڵۆكیان آۆنتش  به ی آه زراوانه و دامه ناو ئه پ دا یاخود له وه نھا مانه ناو ته پ  له وه رن بۆ مانهبژ هه

ر ـدا دواتـ ریـان هـه وخـۆ سـه نـی دیموآراسـی راسـته نجومـه  ئـهێند  دا هه1957-1956 سانی  نگاریا له شی ههڕ آاتی شۆ له
 آۆتـایی  نداشـدا، لـه  پۆـه نن، لـهـزر و حوآمكردن دابمـه یی زراوه كی فیدرای دامهم ك سیسته یه فته ند هه آیان گرت تاآو بۆ چه یه
نـدیكا  ۆی سـهتانیـشدا آـۆنت  حاـهێنـد  هـه زامونیـان پاراسـت و لـه نـدیكای نـا قـانونی تـه كاران سـهی رابردوو آر ده شتاآانی سه هه
نجامی سیاسی گرنگی  ره یی ده زراوه ی دامه وتنه شكه پ رزه م ته  ئهش ۆیان آردبوون، دهآان آۆنت  آۆمۆنیسته ان آرد آهآانی رمیه فه
  . وه تهو بكهل

 مـان آاتیـشدا  هه و، له كی ئاسانهآان آار  دیكتاتۆره می حوآمهكشكاندنی رژو ت  الوازآردن  آه نییه وه  واتای ئه مه  ئه ته به هه
كـان روونـادات، كۆشـاندا پ آـاتی ت  لـه  آـهخـش  نابـه وه ش مانای ئـه وه دنییاییه  و، بهێو آه رده ك سهو ر هه  هه  آهن یه  ناگه وه ئه

ر   سه وه تهڕ  بگه ن آه ل ناچار بكه ی گه وه نگدا بۆ ئه  جه وامن له رده ن به آه آان ده  دیكتاتۆره تی حاآمه شتا خزمهی ه وانه  ئه چونكه
  .بوون ایهو گو هاوآاریكردن

  ، چونكـهێ بكـرشـ  ده كـهآـان آار  دیكتـاتۆره مـهستی رژ نقه  ئه ی به وه شاندنه وه كھه ل یه وه ز مانای ئهی ه یتشتنه گهتم ل ئه
  .دداآردنی سیاسی حه ی ته زانانهكی لآردن اآتیزهر پ  به یانخاته  ده  آه یه ندییان هه تمه  تایبهێند آان هه  دیكتاتۆره می حوآمهرژ

  
  :آان زهراو په
  )م یهسی س ت، فه و دیموآراسیه ره  به وه  دیكتاتۆرییه له/ ( جین شارب*
نـانی آاره بـه( مانـای   بـه ، آـه اوهریگ وه) Rule by Trick(ر ناونیشانی  ژ تای سیدنی له) 1375-1311(زی لیوجی -1

نیـشتاین  لبـرت ئـه نـستیتوی ئـه ن ئـه  الیـه  لـه  آـه آـه ی چیرۆآـه قینـه م ناونیـشانی راسـته ت، بهد) آمكردنناو حو پ تاندن له ه خه
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   یه یش خای الوازییان هه)آان ته دیكتاتۆرییه (
  
  زهــه ه بــ ژهو تــو ۆی ئــهوان  آــۆنت  ئــه وی، چونكــه  توخنیــان بكــهێآــان نــاآر  دیكتــاتۆره مــه رژ رچــاو آــه  بــه تــه وا د میــشه هــه

  رچـاوه و سـه و سـامانی وت آانی ئیعدام و تیمه آان و گرتووخانه آان و سوپاو زیندانه و پۆلیس رات  موخابه ن آه آه  ده سته رجه به
تی نـانی ویـسدیھ  بـۆ بـهێگـر ر ده وهـ سوودیان ل مكارانه آی سته یه وهش  و بهنڕسو ده نانی ههمھ رهه و تواناآانی به آانی سروشتییه

  .خۆی
  یشتنه گهم ت نجام ئه ره تن، ده سه ده الوازو ناآاراو ب رچاو آه  به نهآانی ئۆپۆزسیۆنی دیموآراسیخواز وا د زهراوردیش ه  به به

كی آـارا بـوونی ئۆپۆزسـیۆن  هـه آا آـه واده)  و الوازی ئۆپۆزسیۆنی دیموآراسیێسكاری بكر  دهێ ناآر ت آه زی دیكتاتۆریه ه واته(
  .ت دا آۆتایی نایه ره ل آه م چیرۆآه ، به وه  دووربخاته هب

  
  )خیل ی ئه پاژنه ( ستنیشانكردنی خای آوشنده ده
  
ی )خیـل ئـه(ویـن،   تـوخنی بكـهێ ناآر مانوایه پ  آه یه نه و الیه زی ئه هنی ب آی رۆشه یه  میتۆلۆژیاآانی گریك نموونه  لهآ یه

و ئـاوی رووبـاری ـ ن  دایكی لـه  منداڵ بووهی، آاتب ده ی نه سته ك جهرآردو هیچ شمش ده نهاری تك آبر  هیچ زه ر آه نگاوه جه
  ك دایكـی خـستبوویهـم آات خـشیبوو، بـه بهی پ رگه آدا به ترسییه ر مه  دژی هه ش له مه شابوو، ئهك فسووناوی هه ی ئه)ستایكس(
 پۆشـیبوو، آـات شـی دانـه ی لـه  بچووآـه شـه و بـه  ئـه آـه فـسووناوییه  ئـه  ئاوه یبا، بۆیه  نه آه اوهوژمی ئ ی گرتبوو تاآو ته  پاژنه آه و ئاوهن
   لـهآـ دا یـه) وادهڕ تـه(نگـی   جـه م لـه ، بـه یـه ی هـه رگـه آانی دوژمـن بـه آه ر چه رامبه  به  له یانزانی آه موو ده بوو هه وره گه) خیل ئه(

ی  ی ئاراسته آه ، تیره یه خیل آامه یزانی خای الوازیی ئه  ده آرد آه  آاریده كی دیكهس آانی آه ماییهنی رپ  به ربازانی دوژمن آه سه
 تـا  وه و آاتـه له" خیل ی ئه پاژنه"ی  واژه سته بوو، ده ی آوشنده آه بره ، زهكدا بپخیلی ت  ئهێ بكر نه شو  تاآه خیل آرد، آه ی ئه پاژنه
  .تب كی نهر زه هیچ پار  آه كهزراو  یاخود دامه یان پالنس الوازی آهی  گه شمان به ۆآهم ئه

م   جـۆری ئـه ، بـه وه بنـه ووی شكـست دهڕ وانـیش رووبـه  و ئـهپـ سـه آانیشدا ده جیه مه  هه  دیكتاتۆره مهر رژ سه  به م پرانسیپه ئه
ی  چـ ستنیـشانكردو بـه آانمـان ده جیـه مـه  هـه  دیكتـاتۆره مـهر خـای الوازی رژ گـه  ئـهبـ چـوو دهمتـرین ت  آه راو به زۆر خ شكسته

  .ری سه رشمان آردهه
  :آان  دیكتاتۆره مهآانی الوازی رژ خاه
  : وه تهگر  ده وه ی خواره مانه آان ئه  دیكتاتۆره مهآانی الوازی رژ خاه

  ویـستهم پـخـستنی رژڕ گـه  بۆ بـه ن آه آه ی دهش شكهآان پ زراوه و دامه ك یان گروپ ی آۆی خه و هاوآارییه  ئهێآر ده-1
  . وه تهشر یان بكێسنووردار بكر



ستای ـآـان تواناآـانی ئ وه شـ ك لـه یـه وهشـ  رابـردوودا بـه وا له هرمان می فهآانی رژ ته ری سیاسه و آاریگه  داواآاری نگه ره-2
  .وو پراآتیك بكات هكی ناآۆك پل تگه  سیاسه یدا آه وه ن له م سنووردار بكهرژ

  .آاندا یه نو ل بارودۆخه گه  گونجان له وان له كی ناته رۆتین وا ببنه هرمان می فهآانی رژ  آاره یه وانه له-3
  ن آـه نجـام بـده  ئـه رآانـه و ئـه ن بتـوانن ئـه آـه  دهجـ بهرك ج  ئهێند  هه شكردن آه آانی دابه رچاوه و سه سان  آه خته سه-4

  .آانن یه نو داویستییهی پ شتهرهاو ده
   حاآمـه ن آـه  دابین بكـه و آامنه  دروست و زانیارییه آانیان ئه رۆآه یی سه هڕ ترسی تو توانن له م نهوانی رژ ه پ یه وانه له-5

  . ویستیانهآانیان پ یارهآان بۆ ب دیكتاتۆره
  .ق بن لهم جرژماآانی بداو میتۆلۆژیاو ه ئایدیۆلۆژیا خۆرآی ل یه وانه له-6
و  آــان  واقیعییــه  دۆخــه  ئاگــابوونی لــه هــۆی بــ تــهب كــی ئایــدیۆلۆژی آــۆنكریتی دهوانینر ت ســه م لــهــســووربوونی رژ-7
  .ی واقیع مینه  زه ی له وه وتنه دوورآه
آـانی  تـه سـوودی سیاسـه  هـۆی بـ تـهب آـان ده نهوشـو یاساو ر ۆیی لهڕ دهت یان ز و توانای بیرۆآراسیه ڵباری جموجۆ ناله-8

  .ی آه مو ئیدارهرژ
م  رده  بـه گـرن لـهو ر نـن یه گه ا زیان دهكو بارگاویبوون ت سان وان آهی نآبو آ آان زراوه شمی ناوخۆی دامهآ شمهآ-9
  .وا هرمان می دیكتاتۆری فهی رژآارگ

  . وه وسانه و چه آان و آۆتی بۆچوونه آان هۆی دۆخه بن به  دهاوآڕ ندان دووچاری ده و هزرمه ندآارانخو-10
  .وا هرمان می فه رژ ر به رامبه بن به  ده و دوژمنكارانه و گوماناویی م رخه مته ل آه ای گهكبوونی آات تڕ په ت به-11
  .بن آان توندتر ده و نیشتمانییه و رۆشنبیری تی و چینایه میر  هه ناآۆآییه-12
م  ی ئـه سـانه و آـه  ئـه ، بۆیه رزۆآه لی له  جارانیش گهێند و هه رزۆآه آان له  دیكتاتۆره مهتی رژ هس می ده هڕ زۆرجاران هه-13

و  آـی دیكـه یـه  بـۆ پلـه وه آـه یـه  پله زن له به و داده ون آه رده و سه نننی خۆیاندا ناممان شو  هه وامی له رده  به نن بهه كده پ مه هڕ هه
  . وه گرنه آانیان ده نه شو سانی دیكه و آه ننآی نام آجاره  یه یان به

  ر لـه گـه تـاآو ئـه رمـن هـه رگـه آانیانـدا سـه تییـه  تایبـه كردنی ئامانجهج به دوای ج و سوپا به آانی پۆلیس شه  به  لهێند هه-14
  .آان ربازییه تا سه آو آوده  وهآانیش ب وا دیكتاتۆره هرمان دژی خودی فه

  .نزر گیری دابمه ج  تا بهب ك ده آات ویستیان بهآان پ یه نو  دیكتاتۆره مهرژ-15
وا  ی آـه یارانـهو ب هـۆی زۆری ئـه  بـهبـ وانكـراو دهڕ كی چـاوهو آارآردندا آار ت و سیاسه  حوآمكردن  له ه روودانی هه-16

  .آات ریان ده آاندا ده  دیكتاتۆره مه رژ  له مینه آه
و  دا خــۆ لــه یــار دهك بــبــن آات  ده ده آــانی حــوآمی دیكتاتۆریــدا خــۆرك زه مــه رژ نــدی لــه زی نــاوهــآــانی ه ســته ره آــه-17

  .یاردانداو ب ۆكردن آۆنت ت له زییه رآه هۆی نامه  البدات به ترسیانه مه
  ت آانی دیكتاتۆریه  الوازه ر خاه  سه رشبردنهه

مـی حـوآمی نـگ بـۆ رژ ئاسـته" خیـل ی ئـه پاژنه"آانی الوازی  آییه اوه ن ی زانینی خاه گه ر  لهتوان ئۆپۆزسیۆنی دیموآراسی ده
  .ی وه شاندنه وه ك ههینو لڕناو گۆ پ  لهندیكتاتۆری بخوق

 خـای ێنـد مـی حـوآمی دیكتـاتۆری خـودان هـه رووآـاردا رژ زی لـهـه ای بهڕ ره سه: ب ن ده  رۆشه یه وهم ش نجامیش به ره ده
  وه سـت ناآاراییـه ده آـانی بـه زراوه و دامـه یـه آانیـدا هـه وان تاآـهـ ن تـی لـه سایه ی آهآبو آ  گرفتاره وه  تواناییهست ب ده و به الوازییه
متـر   آـه آا آه  ده  دیكتاتۆره مهو رژ گرو وا له ر تهب بوونی آات دهڕ په ت  به وه آانیه رمانگه كخراوو فهوان ر ن  لهو ملمالن گرفتارن

ت  نانه ، تهێو رآه  سه رج نییه  مهو پالنی بۆ دانب  ئه ك آهر شت ، ئیدی هه وه نگاربوونه ره و به ینڕر باهۆزی گۆ  به تهو بكه و آاراب
ی  وه  خـواره  لـه  آـه وه سـانه و آـه ن ئـه  الیه یان له وه تكردنه هۆی ره آران به ده  نهج به جاران جێند یش هه)ر هیتله(آانی  رمایشته فه
  .كردمان پ  ئاماژه وه ره  سه آو له روه ن ههمڕ را داده جارانیش زۆر خێند داو هه آه مه هڕ  هه و دابوون له ئه

آـی  گایـهر ر  هـه ، چونكـهێنـاو ببـر كـان لـهو پ ترسـی  مهب می حوآمی دیكتاتۆری به رژێآر  ده  آهن یه گه  ده وه ش ئه مه ئه
  یه ك هه آات ویستی بهآیش پ گایهر ر آو چۆن هه روه ، هه یه  خۆی هه ت به و گرفتاری تایبه یترس ناو رزگاریدا مه پ آارآردن له

، نـسـت بھ  ده را بـهـكـی خوتن رآـه  سـه توانایـدا بـ  لـه ك نییـهوازم هیچ شـ بێو مه ش ده مه رباری ئه  آار، سه تهو آو بكه تاوه
  مدایه رده  به كی باشتریان لهت رفه  ئامانج ده نه آه آانی حوآمی دیكتاتۆری ده مهآانی رژ  الوازه  خاه ی آه باتانه  خه وازهو ش م ئه به
  :زیانداه آانی به  خاه  له وه  ببنه مانهو رژ ووی ئهڕ ن رووبه ده وده ی هه وانه له



  !ین؟ بكهست پ  ده باته م خه چۆن ئه: و بپرسین وه تهنم دا ده رهل
  

  *ت   گیربوونی دیموآراسیهنی جآا بنچینه
  
آـاری  و چاآـه وه و ئارامبوونه  خۆشی تهخش به  واتا ده ، چونكه زنه كی مهاننگ ی ئاهه ی حوآمی دیكتاتۆری مایه وه شانه وه كھهل

و  مـوو ئـه و هـه خۆیـان ن شانازی بـهوا خشی، ئه دا به ناوهم پ رو مایان له و سه ژ گرفتاربوونآی در یه ی ماوه كانه و خه ر ئه رانبه به له
  و رۆژه  تـا ئـهنژیانـدا نـام ك لـهـر كۆشـهر ت هه. رآردنی ئازادی سیاسی به سته ناو دهپ كۆشاون لهیان ت گه وا له ن آه آه  ده سانه آه
ری  تیــده  یارمــه وه ریــان نایــه ی ســه ژهو رۆ ربــردو تــا ئــه ســه  ژیانیــان بــه مانانــه  قــاره  آــه وه نــه آــه  ده وانــه ــك یــادی ئــه م خــه ، بــهببینــ

  .یاندا آه وته ژووی ئازادی بوون لهی م وه نووسینه
  وتنـیش لـه رآـه  تـادوای سـه ، چونكـه ی وریـابوون هـاتووه وه مكردنـه  آـاتی آـه  آـهنـ یـه  ناگـه وه  ئـه مـه ختیـان، ئـه دبـه بـه م له به

زی ئاگـا كی خۆپـارنوشـو ر ویسته، پ وه حددای سیاسییه نانی تهآاره ی به گه ر می حوآمی دیكتاتۆری لهی رژ وه شاندنه وه كھهل
مــی نــاوبردنی رژ ی دوای قۆنــاغی لــه  دۆخــی ئــاژاوه رآوتكــار آــه ی ســه كــی دیكــهمــدانی رژ رهــه ســه گــرتن لــهر بــۆ ر  بــه تــهبگیر
بن بۆ  خت ئاماده شوهتن پ ی پاپشتی دیموآراسیه زانهو ه نی ئهآا رآرده ر سه سه  له ویستهپ. نه می ده رهه شوو بهرآوتكاری پ سه
  و، دواتـریش بناغـه وه تهنرشـ ـوه كھهت ل لی دیكتاتۆریه یكه  هه ویستهپاشان پ. ت و دیموآراسیه ره  آراو به كی ئۆرگانیزهرخان رچه وه
ــبنیــات بنرو  آــی پتــه فتــاری دیموآراســیه آــانی ره ودانگــهو پ و قــانوونی ســتووری ده ــ ده. ت ــاوهســ  هــیچ آــهب   آــات آــه  نــهڕ ك ب

 رووخانی حوآمی دیكتـاتۆری خـای  ، چونكه  ئاراوه تهمی حوآمی دیكتاتۆری د دوای رووخانی رژج سبه آی ئایدیال ده یه گه آۆمه
و  گـه شخستنی آۆمهناو پپ ن له ایهژخو آۆششی در وڵ  بۆ ههنخس هڕ  بوار ده كی باشتری ئازادیدا آهی بارودخ سایه  له كهسپ ده

كی آـان تـا سـان یـهتی یـه کۆمـهو  و ئـابووری  سیاسـی ترسـیداره  مـه شهـآ. آی باشتر یه وهش آان به  مرۆییه داویستییهدابینكردنی پ
  ویـسته پ بۆیـه. ك یـه گاچـارهی ر وه ناو دۆزینـهپ كی زۆر هاوآار بن لهن كو آۆمه آات خه ویست دهش پ مه نن، ئهم ر ده ژ ههدر
و  ن ر ببـه ر تـا سـه ای جیـاوازی راوبۆچوونیـان تـاآو آـاری بنیاتنـهــك دابـین بكـات و ل بۆ خـه  ههێمی سیاسی نو ر سیسته سه له
  .نن یه  ئاآام بگه داهاتوودا به آان له شهرآردنی آ سه ناو چارهپ وتنی سیاسی له شكهپ

  
  ێكی نوت ریهدانی دیكتاتۆ رهه ترسی سه مه
  
  مكارانـه كی سـتهو حـوآم ره  بـهتـوان مـدیس ده مكـار هـه حوآمی سته "  آه وه ستۆ ئاگاداری آردینه ره ش ئهوپ وه كی زۆر لهآات

  آان لـه فییه هلش نساو به ره فه و ناپلیۆن له آان عقوبیه آو یه روه آا هه مان بۆ دابین ده ته و بابه ی له لی نموونه ژوو گهم)    )"1رخ رچه وه
ش،  نی دیكـهلـی شـو  بۆرمـاو گـه م لـه رارآردنی یاسـاو سیـسته رقه ت بۆ به وه ربازی ده نی سه نجوومه و ئه ران ئ تو له رووسیاو ئایه

  یـه وانـه جـا لـه. ێخـوای نـو آ وان ببنـه ی ئـه وه زانـن بـۆ ئـه ل ده هـه رآوتكـار بـه مـی سـهو گروپ رووخـانی رژ س  آهێند  هه چونكه
مـی حـوآمی دیكتـاتۆری نـوی ك رژ یه وهش چن به كدهآان پ نجامه ره لی جاران ده م گه ، به جیاوازب و گروپانه س و آه ری ئه پانه
  .شترتی پ  دیكتاتۆریه بی له تر ده مكارانه لی سته ست وگه  ده و به جه

م  رده بـه گـا لـهن ر ده وـده مـی حـوآمی دیكتـاتۆریش هـه رژمـانیڕدا ر لـه ت به نانه می حوآمی آۆن تهندامانی رژ ئه  لهێند هه
و  ر ئـه سـه سـت گـرتن بـه ربـازی بـۆ ده آـی سـه تایه نجامدانی آوده ی ئه گهر ن لهت بب و دیموآراسیه ره ی به حدداآارانه كۆشانی تهت

مـی حـوآمی دیكتـاتۆری  رژ  گوایه ن آه  بكه وه ی ئه شه ه بانگ ندامانه و ئه  ئه نگه ئیدی ره.  ناوهدیھ نگاری میللی به ره ی به وتنه رآه سه
  .ننپ ی آۆن بسه شخراوی نموونهآی پ ن آۆپییه ده وده  هه  آهیانبین راستیدا ده م له مان، به راده

  تاآان ی آوده رچاوه سه
  
 زانینـی  نگـه  رزگـاربوون، ره ی تـازه گایانـه هو آۆمـ نـین لـهتاآـان بھ  آوده  شكست به وه هۆیانه توانین به  ده یه ك هه گایهند ر چه

آـاری، خۆپاراسـتن   ئامـاده ، چونكـه تاآارانـه كـی آـودهو ر هـه ی هه وه رچدانه رپه  بۆ بهس ب ی داآۆآیكردن به م توانایه ختی ئه شوهپ
  )).2نمد رهه به



ر  رانبـه نـدی بـه زامـه  ره ن آـه رعی بكه كی شهای روپۆشن داو ده وده  هه تاآه  و دوای آودهج سبه تاآان ده كارانی آودهج بهج
تاآـان  دژی آـوده تـی بـۆ آـارآردن لـه هڕ انـسیپی بنـهمـین پ آـه  حوآمكردندا بۆ دابین بكات، جـا یـه خالقیان له و ئه  مافی سیاسی به
  .ننستیبھ  ده  بهن ده وده تاآان هه كارانی آودهج بهی ج ته رعیه و شه  نكۆیكردن له  له دا بریتیه رهل

نگریـان بـن یـاخود  ن یـان الیـه بكـهن پـشتیوانیان ل آـه و هاووتیـان ده  سـڤیل رآـرده سـه  داوا له تاآه كارانی آودهج بهدواتر ج
ـــه ـــریش داوای هاوآـــاری پـــسپۆران. تیڤـــدا بـــن گـــهكـــی ندۆخ ل ـــی حكومـــه رمانبـــه و فـــه و بیرۆآـــرات ژآـــارانو راو دوات و  ت ران
.  یـدا روویـداوه ت آـه دتـا ی آـوه یـه گـه و آۆمـه ر ئـه سـه ۆیـان بـهقـامگیرآردنی آۆنت نـاو سـهپ ن له آه ران ده و دادوه انرشتیار رپه سه

و سـوپادا  و پـۆلیس و ئـابووری گـه آـانی آۆمـه زراوه و دامـه مـی سیاسـی سیـسته  لـه ن آـه آه  ده سانه و آه چی ئه پاشانیش داوای ملكه
كـارانی ج بـهآـانی ج تـه و سیاسـه رمایـشت  فه ن آه نجامده  ئه سكارییانه و ده ی ئهپ آانی خۆیان به ن آاره دآهل،داوایان  و ن آه آارده
  .ننپ یسه  ده تاآه آوده

ی  گـهر  لـه تاآـه كـارانی آـودهج بـهی ج وه نگاربوونـه ره  به  له تاآان بریتیه دژی آوده تی بۆ آارآردن له هڕ انسیپی بنهمین پ دووه
مـان   هـه مـه ئ ، واتـه ویـستیانه پ ی آـه تییـه و یارمـه و هاوآـاری  بگرن لـه گه ر ویسته پ داآردنیان، چونكه حه و ته آردن اوآاری نهه
ن یـا مجـاره م ئـه ر، بـه  بـه مـی دیكتاتۆریـدا گرتمانـهدژی رژ  له دا، آه یه  تازه شه هڕ و هه دژی ئه ر له  به گرینه كۆشان دهآانی ت وازهش
تـی  ر برسـیه  بـه وا لـه بینـین آـه آـران ده غـه ده  قه تاآه  آوده و هاوآاری له ت رعیه ر شه گه وخۆدا، ئیدی ئه كرنی راستهج به جڵ گه له

  .نینه ست ده ده آی دیموآراسی به گایه لی بنیاتنانی آۆمه  و ههێمر سیاسی ده
  ستوور نووسینی ده

كـی دیموآراسـی ویـستراو، ت ی حكومـه وهـزرانـدنی چوارچ  آـار بكـا بـۆ دامـه آـه ره گهكی ستوور  دهێمی دیموآراسی نو سیسته
آـات  ستنیـشان ده بـژاردن ده آـانی هـه و آاتـه آـانی وازهو شـڵ ۆآـانی آـۆنت و سنووره ت آانی حكومه  ئامانجه ستووره م ده  ئه چونكه
هــا  روه  و، هــهێگــر رده وهــآــانی هاووتیــان ســوودی ل  سروشــتیه مافــهو  ران و یاســادارانه  حكــومی ره رمانبــه بژاردنــی فــه نــاو هــهپ لــه
  .آا ستنیشان ده تدا ده ی حكومه آانی دیكه می ئاسته نی آه الیه تی  نیشتمانی به آانی حكومه ندییه یوه په

نـد  تـی نـاوه ، تـاآو حكومـه وه نهكجیابكرآی روون ل یه وهش وری به و داده كردنج بهو ج تی یاسادانان سه  دهرس  هه ویستهپ
 گـر بـ ر ر آـه  سـه تـهو آۆتیان بخر آی پته یه وهش و سوپا به ری واگه و هه آانی پۆلیس  آارهب و، ده وه تهن دیموآراسی بم ر به هه
 ڵكـی فیـدرام زرانـدنی سیـسته امـه د  بـه ق ئامـاژه ده سـتوور بـه  ده جا باشتر وایـه.  وه كی یاسایی سیاسییهردان وهست ر ده ر هه رانبه به له

ناو پاراستنی پ ت، له یی حكومهآان و ئاستی خۆج ته و ئاستی ویالیه آان میهر  هه  ئاسته ندی به تمه  تایبهێند  دانی ههڵ گه بكات، له
مـی  تـدا سیـسته  حاـهێدنـ هـه  لـهێآـر  ده ، بـۆ نموونـه ی دیكتاتۆرانـه اسـتهڕـدانی ئا رهـه آردنـی سـه غه ده و قه می دیموآراسی سیسته

آـو  ر وه رچـی هـه گـه ئـه. ی بچـووك  ناوچـه تهخـش بـه  ده وره ك گـه یـه ندی تا راده تمه وا تایبه  آهێ بكر اآتیزهتی سویسرا پ مایهر هه
  . وه تهنم ت ده وه ای دهككی تش به

  ی تـازه و وتـه ژووی ئـهـشتری مـكی پ قۆنـاغ ت لـهدا بی ت ندییانه تمه و تایبه  ئه  آه مه آو ئه كی وهستوور بوونی ده هه جا به
شتر ـكی پسـتوور ر ده گـه م ئـه  ، بـه وه تـهنرآاره  بـه وه ویـستهسـكاری پ  دهێند  هه  به  دووباره  آه دایه وه وا دانایی له ، ئه رزگاربووه

 ش آـات مـه  ئه ین، آه دابنێكی نوستوور رمان ده سه  له ویستهر نا پ گه ت، ئهكی آاتی بكرستوور ده  آار به وا باشتر وایه بوو ئه نه
آـاتی   و، لـهشـدارب دا بـهـسـتووری نو شـتنی دهڕدا ر لـه مـاوه  جـه ش باشـتر وایـه مـه ربـاری ئـه ت، سـهـو آی زۆری ده یه وه و بیرآردنه

  ویــسته پ  آــه شــایانی باســكردنه.  ویــستهر پ مــاوه نــدی جــه زامــه شــدا ره آــه ســتووره كــی دهق ر ده مــوارآردنی هــه ســندآردن یــا هــه پــه
ژین ڕـ حوآم داێند  دی، یاخود هه تهنر بھ حاه  مه ژین آهر دا دانه آه ستووره ده ن له  بهێند  هه یدا آه وه رمان وریا بین له سه له
مـی زرانـی رژ ن بۆ دامه آه گا خۆشده ر مانه ردوو ئه  هه ، چونكهب زی هه رآه لی مه كی گهت  حكومه ویستی بهكردنیان پج به ج آه

  .كی دیكتاتۆریحوآم
  ی آـه یه و راده  تا ئه ب ستوور ئاۆز یان شاراوه  ده ناب ، بۆیه وه له ی گه الی زۆرینه  بهوان ب ستوور ساناو ره  زمانی ده ویستهپ
  . ن بگهی تنھا  ل ته  به آانی دیكه بژارده ران یاخود هه زهپار

  
   تی داآۆآیكردنی دیموآراسیانه سیاسه

كــی ل  توانــا گــه ویــستی بــهیــان پ وه نگاربوونــه ره  بــۆ بــه  آــه وه تــهی بیــانی بب شــه هڕ ووی هــهڕ تــی رزگــارآراو رووبــه وــه  ده نگــه ره
ۆكردنی ئابووری یـان سیاسـی یان آۆنتست به  مه  آه وه ته بب  بیانیانه وه و هه ی ئه شه هڕ ووی ههڕ  رووبه شه وانه ، له یه داآۆآیكردن هه

نـاو پ رگـرین لـه  جیـددی وه حددای سیاسی به آانی ته آردنی پرانسیپه رمان پراآتیزه سه  له ویسته پ ، بۆیه یه آه ربازی وته یاخود سه



 رزگـاربوو  تـی تـازه وـه ل دا ،ده سـتی گـه ر ده بـه  له وه نگاربوونه ره  دابینكردنی تواناآانی به  به چونكه) 3. (خۆ پاراستنی دیموآراسی ناوه
آـاربردنی   بـه ویستی بـهآات، یان پ ت ده  دیموآراسیه  له شه هڕ  هه  البدات آه وره ربازی گه  بنیاتنانی توانای سه  خۆ لهب توانای  ده

  !  ویستن  پ نانی ئامانجی دیكهدیھ  بۆ به  آهب زن ده كی ئابووری مهل گه رچاوه سه
زرانـدنی  نـاو دامـهپ آـان لـه سـتوورییه  ده حكامـه رامۆشـكرنی ئـه  فـه سـتن بـه ده ندی گروپ هه  هه  آهبیرب مان له وه  ئه هویستپ
ی ـآـردن پ و هاوآـاری نـه ددای سیاسی حه ی ته گه ر  له  آه یه وامی هه رده كی بهل رۆ  گه ، بۆیهێكی دیكتاتۆری نومی حوآمرژ
ناو پاراستنی پ  لهێگ  ده و رۆه مان آاتیشدا ئه هه  و، لهێزر  دامهێو ر بیه كی حوآمی دیكتاتۆری گهم رژر دژی هه  لهست ده هه

  .آان  دیموآراسییه نهوشوآانو ر و مافه)هیكل(ت ئیسكل
  
  
  ق هه آی مسته تیه رپرسیاریه به
  
  وهمـان شـ هـه كو به ، بهێو رچاو ناآه آاندا به  دیكتاتۆره مهشتنی حاآه و نه  الوازآردن نھا له كۆشانی ناتوندوتیژ تهمی ت رهه به

و   ئــه  گرفتــاربوون، چونكــه و حاآمانــه ی ئــه وه وســاندنه ســت چــه ده  بــه  آــهێبینــر شــدا ده النــه و گــه وآردنــی ئــه و پتــه زآــردنه  بــه لــه
نجــن یــاخود قوربــانین،  تــره نھــا داشــی شــه  تــه د آــهآــر ســتیان ده رۆژان هــه ك لــهــی رۆژ النــه و گــه  ئــه تهخــش بــه  توانــا ده وآردنــه پتــه
ر  بـه سـته زنتـر ده آـی مـه رییـه روه تـرو دادپـه وره آـی گـه سـتن ئازادییـه خۆبه  پشت به و به ننست بھ ده ز بهوخۆ ه آی راسته یه وهش به
و  خۆیـان الن بـه ی گـه ر زیـادآردنی متمانـه سـه  بـهبـ یـان ده وه نگدانـه  ره تیڤانـه كۆشان پۆزهآانی ت  گرنگه روونیه  ده نجامه ره ده. ن بكه
  .خۆیان زگرتنی زیاتر لهر

آی دوورتردا،  یه ماوه كی دیموآراسی، لهت كۆشانی نا توندوتیژ بۆ بنیاتنانی حكومهآانی ت سووده  به نجامه ره گرنگترین ده  لهآ یه
  نگـه  ره ، آـه آـانی ئاینـده و گرفتـه یـی نووآـه  هه رآردنی گرفته سه بۆ چاره نه ست ده ده  توانای زۆرتر به گه  آۆمه ی آه وه  له بریتیه
 خۆو،  تهری ئابووری بگر روه بوونی دادپه كی دیاریكراو ، یاخود نهل دژی گروپ گه نجامدانی توندوتیژی له ت، یا ئه ی حكومه نده گه

ددای سیاسـیدا  حـه  تـه زمـوونن لـه ن ئـه ی خـاوه النـه و گـه ئیدی ئه. می سیاسیدا دابن سیسته  له آسانی دیموآراسیانه ر یه سه آۆت له
  . وه بنه آان ده  دیكتاتۆره می حوآمهمتر دووچاری رژ آه

و  ت  دیموآراسـیه آات بۆ داآۆآیرآردن له ك دابین دهل گا گهكۆشانی ناتوندوتیژ، دوای رزگاربوون ، رنانی تآاره زانینی به
هـا  روه آـان، هـه  سـڤیله زراوه و دامـه آان مهر ی و هه خۆج ته آانی حكومه ندییه تمه و تایبه آان مینه آانی آه افهو م آان  سڤیله ئازادییه

كـی گرنـگ، ل گـه شهـر آ رانبـه ن بـهربـ  ده ی  ئاشـتیانهازوشـ زایـی خۆیـان، بـه هڕ نـا آان آـه  تاآو گروپه خشنه به  توانا ده گایانهم ر ئه
  .ن وی بكه هستكار پ رهه  گروپی بهێند  هه نگه  ره نگی پارتیزانی آه ر تیرۆرو جه  به رنه نا به ی په وه ئهب

و تاآو  تیدانی ئه كۆشانی نا توندوتیژ، یارمهحددای سیاسی یان ت  ئازامیشتكردنی ته  له و بیرۆآانه  رووی ئه  خستنه ست له به مه
وام  رده ی بـه كـی دیموآراسـیانهم زرانـدنی سیـسته و دامه ی دیكتاتۆری وه وسانه چه بوون لهرباز ناوی دهپ ن له ده وده  هه  آه یه گروپانه

  . یه گه شخستنی آۆمه ئامانجیان پ بگری آه  رییانه ماوه  جه و آاره و ئه آان  مرۆییه  ئازادییه ز له ر آه
  :ن مانه  ئه نین آهه ست ده ده  روو به ته ی خراونه و بیرۆآانه آی له ره نجامی سه ره  بهدا س رهل
  .ێآر  ده كهآان آار  دیكتاتۆره كی حوآمهم رژ رزگاربوون له*
   . آه ره و پالندانانی گه وه واوی بیرآردنه خی ته نانی رزگاری بایهستھ ده به*
  .ویستنهان، آاری پ  جاران گران بهێند  هه كۆشانی دیسپلینكراو، آهو ت ووچانو آاری ب وریابوون*
  و ئازادییـه  ئـه آـی نییـه ره كـی دهز هـیچ ه ، چونكـه آی راسـته یه وته) ت ایی نایهڕ خۆ ئازادی به (  ده ی آه ربوه  به و گوته ئه

نن، ـه سـت ده ده  بـه و ئازادییـه  چـۆن خۆیـان ئـه ربن آـهــك ف  خـه ویـستهو، پ ن آـه زووی ده  ئـاره  آـه وسـاوه النی چـه  گه تهخش ببه
  .  ئاسان نییهش مه ئه

آانیـان   بۆ آـاره خشه  نه  آهخش به دهرآردنی ئازادی، توانایان پ به سته ناو دهپ  له یان داواآراوه ل ی آه وه ك له یشتنی خه گهت
ی  گـه ر  لـهتـدا كی زۆر، دواتـریش توانایـان دهای مانـدووبوونـآـا و نگییـان ده شهـ پ و ئازادییـه نانی ئهستھ ده و به ره  به ن آهدابن

  . مه و سیسته ن بۆ داآۆآیكردن له  بكه و، خۆشیان ئاماده ن بنیات بنێكی دیموآراسی نوم ، سیسته وه دانه آۆنه
آــانگیری  ی یــه گــه ر زگــاری آردنیــشی لــه و، پارنــم ســت ده  ده تــه د وه كۆشــانه ت م جــۆره ی ئــه گــه ر ی لــه و ئازادییــه ئــه

  .ب  ده وه پشتیوانی آردنیهو  رو پاراستنی ماوه جه



  
  :آان زهراو په
  .جین شارب. ، د)و دیموآراسی ره  به وه ته  دیكتاتۆرییه له(می  یه سی ده فه*
1-Aristotle ،The Politics ،Book V ،Chapter 12 ،P.2333.  
  )  نگاری ره  به تاآانی دژ به آوده ( وانه بۆ زانیاری زیاتر ب-2

Gene sharp. The Anti- Coup (Boston ،MA( (  
  .2003نشتاین  رت ئهلب نستیتۆی ئه ئه
  :gene sharp.  Cirilian-Based defense :  وانهب-3

A post-Military Weapons System (Princeton ،New jersey: Prin ceton University Prees ،
1990.(  

             
  آی جین شارپ یه ند گوته چه
كـی مر رژ دژی هـه  لـهسـت ده ی ههآردن پ و هاوآاری نه ددای سیاسی حه ی ته گه ر  له  آه یه امی ههو رده كی بهل رۆ گه*

  ..ێزر  دامهێو ر بیه حوآمی دیكتاتۆری گه
و  انخۆیـ الن بـه ی گـه ر زیـادآردنی متمانـه سـه  بـهبـ یـان ده وه نگدانه  ره تیڤانه كۆشان پۆزهآانی ت  گرنگه روونیه  ده نجامه ره ده* 

  ..خۆیان زگرتنی زیاتر لهر
 چۆن  ربن آهك ف  خه ویستهو، پ ن آه زووی ده  ئاره  آه وساوه النی چه  گه تهخش  ببه و ئازادییه  ئه آی نییه ره كی دهزهیچ ه*

  .. ش ئاسان نییه مه ئه نن،ه ست ده ده  به و ئازادییه خۆیان ئه
  

  
  
  
  
 


