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ڕووی لە زیادبوون کردووە کە لە ئاستی گشتیدا بە  پاش کۆتاییهاتنی شەڕی سارد، دیاردەیەک

ئەو جۆرە ڕێژیامنە دەکەونە نێوان دێموکراسی جێکەوتوو و  1.ناوزەد کراوە" ڕێژیمی تێکەاڵو"

لە گەڵ ئەوەی سەرەڕۆبوون خاڵی هاوبەشیانە، بەاڵم جیاوازیشیان . اتۆرییەتی تەواوەوەدیکت

سەرەڕۆیی "ئەمەش وای کردووە بە شێوەی جیاواز پێناسە بکرێن؛ لەوانە،. پێکەوە هەیە

  2.و هتد" سەرەڕۆیی نوێ"، "سەرەڕۆیی ناڕەکابەرانە"، "سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە"، "هەڵبژاردنکارانە

 

بە مەبەستی " هەڵبژاردن"دی سەرەکی ئەو ڕێژیامنە بریتییە لە کەڵکوەرگرتن لە تایبەمتەن

 3.شاردنەوەی رسوشتی سەرەڕۆیانەی خۆیان و هەروها بۆ وەدەستهێنانی شەرعییەتی نێودەوڵەتی

لە ئەساسدا، ئەو جۆرە ڕێژیامنە دژی دێموکراسین، بەاڵم بە هۆی ئەوەوە کە دێموکراسی لە 

رچاوەی شەرعییەتی دەسەاڵتی سیاسییە، هەوڵ دەدەن ڕوو بە دەرەوە سەردەمی مۆدێرندا سە

هەڵبژاردن بە بێ "ئەمەش بە دیاردەی . سیامیەکی دێموکراتیک لە خۆیان نیشان بدەن

   4.وەسف کراوە" دێموکراسی

 

واتە، هەم کۆماری و هەمیش حکومەتی )لە گەڵ ئەوەی کۆماری ئیسالمی ڕیژیمێکی تێکەاڵوە 

. نستی سیاسیدا کەمرت وەک ڕێژیمێکی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە باسی لێوە کراوە، لە زا(دینییە

هەڵبەت لە سااڵنی دوایدا، چەند هەوڵێک دراوە بۆ دەسنیشانکردن و لێکدانەوەی کۆماری ئیسالمی 

ئەم لێکۆڵینەوانە، کە بەشێکیان لە الیەن لێکۆڵەری . وەک ڕێژیمێکی سەرەڕۆی هەڵبژاردنکارانە

شتووی واڵتانی ڕۆژئاواوە ئەنجام دراون، لە گەڵ ئەوەی دان بە سەرەڕۆبوونی کۆماری فارسی دانی

ئیسالمیدا دەنێن، لەوەدا کۆکن کە هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا بووەتە دامەزراوەیەکی گرنگ و 

                                                           
 . دا دانراوە-hybrid regimeلە بەرانبەر " ڕێژیمی تێکەاڵو"دەستەواژەی   1
 لە بەرانبەر" سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە"، electoral authoritarianismلە بەرانبەر " سەرەڕۆیی هەڵبژاردنکارانە"دەستەواژەی    2

competitive authoritarianism لە بەرانبەر "سەرەڕۆیی ناڕەکابەرانە" و noncompetitive authoritarianism-دا دانراون. 
یان، ئازادی چاپەمەنی، مافی بە: بۆ ئەوەی هەڵبژاردن دێموکراتیک بێتە ئەژمار، دەبێ چەند مەرجێکی بنەڕەتی لە ئارادا بن، لەوانە  3

هەروها لە کاتی دەنگداندا، نابێ زۆر لە دەنگدەران بکرێ و دەبێ بە بێ دەستکاریکردن، ڕێز . ئازادی ڕێکخسنت و پلورالیزمی سیاسی

 .بە کورتی، هەڵبژاردنی ئازاد و دادپەروەر مانا و مەرجی تایبەت بە خۆی هەیە. لە ئەنجامی هەڵبژاردن بگیردرێ
 :بڕوانە 4

Larry Jay Diamond, “Thinking About Hybrid Regimes,” Journal of Democracy, Vol. 13, No. 2 (April 2002), pp. 

21-35. 
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سەرەڕای . ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە ئێراندا، دەشێ ئەنجامی چاوەڕواننەکراوی لێ بکەوێتەوە

ها جۆرە خۆشبینییەکیان سەبارەت بە باڵی  ک ناکۆکی لە لێکدانەوەکانیاندا، هەروههێندێ

  5.و بە گشتی دەرفەتی گۆڕان لە کۆماری ئیسالمیدا هەیە" رێفۆرمیست"

هەڵبەت بەشێک لە ئوپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمیش لە سااڵنی دواییدا بە دەرئەنجامی هاوشێوە 

می توانیویەتی بەرە بەرە بەشێک لە ئوپۆزیسیۆن لە دەکرێ بڵێین کۆماری ئیسال . گەیشتوون

 . نێوخویدا بتوێنێتەوە و بەشێکی تریشیان تووشی سەرلێشێوایی و دووبەرەکی بکا

لە نێو ڕێکخراوە کوردییەکاندا، حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران تاکوو ئێستا سیاسەتێکی ڕوون و 

و بەردەوام داوای بایکۆتی هەڵبژاردنەکانی شێلگیرانەی هەبووە لەهەمبەر کۆماری ئیسالمیدا 

بە تایبەتی لەوەتی ڕاسانی بەرپا کردووە، بە جیدی و سرتاتژیک بەرەنگاری ڕێژیمی . ڕێژیمی کردووە

هەروها لە پەیوەندی لە گەڵ هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی، لە سااڵنی دواییدا . ئێران دەبێتەوە

 . ن بووینشاهیدی هاوکاری نێوان هێزە کوردییەکا

ئەم وتارەی بەردەست هەوڵێکی دیکەیە لە ڕاستای لێکدانەوەی دیاردەی سەرەڕۆیی هەڵبژاردنکارانە 

لە کەیسی ئێراندا، بەاڵم بەو جیاوازییەوە کە کۆماری ئیسالمی وەک دیکتاتۆرییەتێکی هەڵبژاردنکارانە 

ئیسالمی بە کەڵک وەرگرتن  بە کورتی، گوزارەی سەرەکی ئەم وتارە ئەوەیە کە کۆماری. پێناسە دەکا

لە هەڵبژاردن، ئەویش لە ڕێگای پێکهێنانی ترس و تەڵەکەبازییەوە، خەڵکی وادار کردووە کە بە 

 . دەنگدان، دیکتاتۆرییەت هەڵبژێرن

یەکەم، لە گەڵ ئەوەی لە کۆماری ئیسالمیدا . لێرەدا هەروها سێ تێزی سەرەکی پێشکەش دەکرێ

بە واتایەکی . بایەخدار بۆ ڕێژیم، بەاڵم لە خزمت دیکتاتۆرییەت دایەهەڵبژاردن بۆتە دامەزراوەیەکی 

دیکە، هەڵبژاردن یارمەتیدەری جێکەوتن و سەقامگیریی ڕێژەیی دامەزراوەکانی ڕێژیمی ئیسالمییە 

دووهەم، باڵی بەناو رێفۆرمیستی کۆماری ئیسالمی . لە ئێران تاکوو ئەوەی دەرفەت بێ بۆ گۆڕان

دیاردەی . حزووری ئەوان زۆرتر یارمەتیدەری مانەوەی ڕێژیمە. ژیمگۆڕڕێژیمپارێزن، نەک ڕێ
                                                           

 :بڕوانە  5

Luciano Zaccara, “Elections and Authoritarianism in the Islamic Republic of Iran,” in Mahoud Hamad and Khalil 

al-Anani (eds.), Elections and Democratization in the Middle East: The Tenacious Search for Freedom, Justice, 

and Dignity (New York: Palgrave Macmillan, 2014); Pejman Abdolmohannadi and Giampiero Cama, “Iran as a 

Peculiar Hybrid Regime: Structure and Dynamics of the Islamic Republic,” British Journal of Middle Eastern 

Studies, Vol. 42, No. 4 (2015), pp. 558-587; Naser Ghobadzadeh and Lily Zubaidah Rahim, “Electoral Theocracy 

and Hybrid Sovereignty in Iran,” Contemporary Politics, Vol. 22, No. 4 (April 2006), pp. 450-468. 
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ها لەالیەکەوە ڕێگرە لە سەرهەڵدانی هاوپەیامنی نێوان ڕێکخراوەکانی  رێفۆرمیستی هەروه

هۆی نانەوەی دووبەرەکی لە   بۆتهئوپۆزیسیۆنی هەرێمە جیاوازەکانی ئێران و لەالیەکی دیکەشەوە 

سێهەم، چینی مامناوەندی فارس، کە دەتوانن دەوری کلیدی بگێڕێ لە  .نێوان واڵتانی ڕۆژئاوادا

گۆڕینی ڕێژیمدا، ناسیۆنالیزمی فارس و خولیایی رێفۆرم لە کۆماری ئیسالمیدا ڕێگای لێگرتووە 

 . بۆیە، لە هەرێمە فارسنشینەکاندا، ناڕەزایەتی هەیە بە بێ شۆڕش. دەورێکی وا بگێڕێ

بۆ گۆڕینی . نیار دەکا کە ئوپۆزیسیۆن دەبێ هەوڵی گۆڕینی ڕێژیم بدالە دەرئەنجامدا، ئەم وتارە پێش

 .ڕێژیم، پێویست دەکا ڕاسان پەرەی پێ بدرێ

 هەڵبژاردن لە خزمەت سەرەرۆیی و دیکتاتۆرییەتدا

وەک لە سەرەوە باس کرا، نەک تەنیا بەشێک لە ڕێژیمە سەرەڕۆ و دیکتاتۆرەکان بەرەو دێموکراسی 

بەاڵم . ڵکوو بەشێکی بەرچاویان تەبدیل بوون بە سەرەڕۆیی هەڵبژاردنکارانەگوزاریان نەکردووە، بە

کەیسی کۆماری ئیسالمی هەروها نیشانی دەدا جۆرە ڕێژیمێک هەیە کە دیکتاتۆریەتی 

 . هەڵبژاردنکارانەیە

جیاوازی سەرەڕۆیی و دیکتاتۆرییەت لەوەدایە کە لە دیکتاتۆرییەتدا، کەم تا زۆر دەسەاڵت لە دەستی 

بێ گومان، هەموو نیزامێکی دیکتاتۆر سەرەڕۆن، بەاڵم لە کۆماری . ک کەسدا کۆ کراوەتەوەیە

ئیسالمیدا، لە گەڵ ئەوەی دامەزراوەگەلێک وەک پۆستی سەرۆککۆماری و مەجلیس وجوودیان 

ئەگەر گۆڕانێک لە کۆماری ئیسالمیدا ڕووی . هەیە، دەسەاڵت لە دەستی وەلی فەقیهدا کۆکراوەتەوە

بۆ . وا لە ڕووی فەرمی و نافەرمییەوە، بە پێی زەمان دەسەاڵتی وەلی فەقی زیادی کردووەدابێ، ئە

، دەسەاڵتی وەلی فەقی ٩١٩١منوونە، پاش هەموارکردنەوەی دەستوری کۆماری ئیسالمی لە ساڵی 

هەروها دەسەاڵتی نافەرمی وی لە ڕێگای کۆمەڵێک دامەزراوەوە، لەوانە بونیادەکان، . کرا بە ڕەها

  6.دی کردووەزیا

هەڵبەت هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و ئەندامانی مەجلیس رسوشتی ڕاستەقینەی ڕێژیامن 

" رێفۆرمیست"هەبوونی باڵی جیاواز لە نێو ڕێژیمدا، بە تایبەت ئەوانەی کە خۆیان وەک . داپۆشیوە

میدا پێناسە دەکەن، وای کردووە الی دەنگدەران و ڕۆژئاواش، باوەڕ بە گۆڕان لە کۆماری ئیسال 

                                                           
 :بڕوانە  6

Ali Abdelzadeh and Idris Ahmedi, “Iran” in Carsten Anckar and Thomas Denk (eds.), Komparativ politik: Nio 

politiska system (Lund: Studentlitteratur, 2015). 
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ئەو باوەڕە یان دروسرت بڵێین ئەو ترسە الی . لە کۆماری ئیسالمیدا دەنگدان زۆرەملێیە. پێک بێ

بەشێکی زۆر لە خەڵک دروست بووە کە ئەگەر دەنگ نەدەن و پاسپۆرتەکانیان مۆر نەخوا، ئەوا نە 

. انە وەرگرنکاریان دەس دەکەوێ، نە دەتوانن لە زانکۆ درێژە بە خوێندن بدەن و نە دەتوانن یار 

، بژاردەی "خراپدا"لە بەرانبەر کاندیدی " خراپرت"ڕێژیم هەروها بە بەرجەستەکردنەوەی کاندیدی 

دواجاریش، خەڵک بە هەرکامیان دەنگ بدەن، دەنگێک . چەواشەکارانە بەسەر خەڵکدا دەسەپێنێ

ڕان بووبێ، ئەوا کەوابوو، ئەگەر هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا یارمەتیدەری گۆ . دەبێ بە ڕێژیم

 .یارمەتی جێکەوتنی دیکتاتۆرییەت بووە

دا، ڕێژەی کاندیداکانی سەرۆککۆماری، واتە ٣١٩٢و  ٩١٩١لێرەدا جێگای ئاماژەیە کە لە نێوان سااڵنی 

داشکاوە بۆ کەمرت لە ( %8.89)ئەوانەی ڕێژیم پەسەندیان دەکا بۆ خۆپااڵوتن، لە نۆ دەرسەدەوە 

بوو، بە پێی زەمان، ڕێژیم بەرتەسکرت و یەکدەسرت بووەتەوە، نەک کەوا 7(.%0.69)یەک دەرسەد 

 .کراوەتر و فرەدەنگرت

 ڕێژیمپارێز، نەک ڕێژیمگۆڕ

لە گەڵ ئەوەش، ئەوو دوو فاکتەرە، واتە ئەنجامدانی هەڵبژاردن و سەرهەڵدانی باڵی بەناو 

ۆییەکی ڕیفۆرمیستی ڕێژیم، وایان کردووە کە کۆماری ئیسالمی نەک تەنیا وەک سەرەڕ 

 8.ها وەک سەرەڕۆییەکی ڕەکابەرانەش لە قەڵەم بدرێ هەڵبژاردنکارانە پێناسە بکرێ، بەڵکوو هەروه

جیاوازی ئەو دوانە لەوەدایە کە لە سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە، ڕێگا بە ڕەکابەریی لە نێوان حیزبی جیاوازدا 

  9 .دەدرێ و هەڵبژاردن دەتوانێ ببێ بە دەرفەت بۆ پێکهێنانی گۆڕان

ە کۆماری ئیسالمیدا، حیزبی سەربەخۆ وجوودی نییە و فرەحیزبیبوون، تەنانەت بە مەرجی کۆماری ل

لە کاتی هەڵبژاردندا، باڵەکانی ڕێژیم دابەش دەبن بە سەر دوو بەرەی . وتووە ئیسالمی، جێ نەکه

نەن جیاوازییەکی تری کۆماری ئیسالمی لە گەڵ ئەو ڕێژیامنەی کە سەرەڕۆیی ڕەکابەرا. سەرەکیدا

                                                           
 :بڕوانە  7

Zaccara, “Elections and Authoritarianism in the Islamic Republic of Iran,”  p. 160. 
 :بڕوانە  8

Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in Iran,” pp. 454-5. 
 :بڕوانە 9

Steven Levitsky and Lucan A. Way, “The Rise of Competitive Authoritarianism,” Journal of Democracy, Vol. 13, 

No. 2 (April 2002), pp. 51-65; Andreas Schedler, The Politics of Uncertainty: Sustaining and Subverting Electoral 

Authoritarianism (Oxford: Oxford University Press, 2013), chap. 10. 
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دەبێ لێرەدا جەخت . لەودایە کە ئوپۆزیسیۆن ڕیگای پێ نادرێ لە هەڵبژاردنەکاندا بەشداریی بکا

کۆماری ئیسالمی . بکرێتەوە کە باڵی ڕێفۆرمیست ئوپۆزیسیۆن نییە، بەڵکوو بەشێکە لە ڕێژیم

تەنانەت هێندێک حیزبی خۆشیانی . ڕاگەیاندووە" هەڵوەشاوە"حیزبەکانی ئوپۆزیسیۆنی بە 

سازمان مجاهدین انقالب اسالمی "و " جبهه مشارکت ایران اسالمی"ستووە؛ دەتوانین داخستنیداخ

  10.وەک منوونە بێنینیەوە ٣١١١پاش ناڕەزایەتییەکانی ساڵی " ایران

ئەمەش دەبێ لە درێژەی . لە کۆماری ئیسالمیدا، وشە یان ئیتیکێت جێگای چەمکی گرتۆتەوە

واتای چەمکیی خۆی هەیە " رێفۆرم. "بێ دێموکراسیدا ببیندرێ سیاسەتی فریوکارانەی هەڵبژاردن بە

لە کۆماری . و بریتییە لە پێکهێنانی گۆڕان لە دامەزراوەی سیاسی و دوجاریش لە دەستووردا

پرۆژە یاسایەک پێشکەش کرا بۆ پێکهێنانی گۆڕان لە یاسای  ٣١١١ئیسالمیدا، تەنیا لە ساڵی 

ی نیگابان، کە دەتوانن ڕێگری بکەن لە پەسەندکردنی هەر چاپەمەنیدا، بەاڵم وەلی فەقی و شۆرا

ک لە مەجلیس کە لە گەڵ ئیسالم و بەرژوەندی رێژیمدا نەگونجاو بێ، پێشیان بە  یاسایه

  11.پەسەندکردنی گرت

بە پێچەوانە، . رێفۆرمیستی کۆماری ئیسالمی تاکوو ئێستا باسی گۆڕینی دەستووریان نەکردووە

گلەییان ئەوەیە کە ئەو دەستوورە جێ بە جێ . ستووری کۆماری ئیسالمیهەموویان پابەندن بە دە

دا دان بەوەدا دەنێ کە خاوەن ٣١١٢جونی  ٩١محەمەد خاتەمی لە لێدوانێکدا لە رێکەوتی . ناکرێ

ئەوە بوو کە پێناسەیەکی ورد لە رێفورم [ لە ئێراندا]کێشەیەکی رێفۆرمخوازی : "مانیفێست نەبوون

  12."گرووپێک کە تێیدا بەشدار بوون، پێیان وا بوو ڕێفۆرمیسنتنەبوو و هەر کەس و 

بەو پێیە، دروسرت وایە کۆماری ئیسالمی وەک تێکەاڵوێک لە دیکتاتۆرییەتی هەڵبژاردنکارانە و 

هەڵبەت ڕەکابەریی لە کۆماری ئیسالمیدا سنووردارە بە . سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە دەستنیشان بکرێ

                                                           
 :بڕوانە  10

Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in Iran,” pp. 454-5. 
 :بڕوانە 11

Ghobadzadeh and Rahim, “Electoral Theocracy and Hybrid Sovereignty in Iran,” p. 455. 

 
 :ئەو لێدوانەی خاتەمی لەم سەرچاوەیە وەرگیراوە  12

Quoted in Anoushiravan Ehteshami and Mahjoob Zweiri, Iran and the Rise of Its Neoconservatives: The Politics 

of Tehran’s Silent Revolution (London: I.B. Tauris & Co Ltd, 2007), p. 1. 
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ئەو ڕەکابەرییەش بە . ی نێوان باڵ و کەسایەتییەکانی نێو ڕێژیمملمالنێ 13بەدامەزراوەیکردنی

 .وتنی دیکتاتۆرییەت بووە تاکوو ئەوەی زەمینە پێک بێنێ بۆ گۆڕان نۆرەی خۆی یارمەتیدەری جێکه

و سەرهەڵدانی بزووتنەوەی سەوز، کۆماری ئیسالمی  ٣١١١ڕاستە، لە پاش هەڵبژاردنی ساڵی 

هەڵبەت سەرکوت . ووەوە، بەاڵم بە سەرکوتکردن وەاڵمی دایەوەڕووبەڕووی ناڕەزایەتی بەرچاو ب

 . هۆی سەرەکی شکستی ئەو بزووتنەوەیە نەبوو

یەکەم، ناڕەزایەتی کەسایەتیگەلێک وەک . گرفتی سەرەکی لەو پەیوەندییەدا سێ شت بوو

ی میرحوسێن مووسەوی و مێهدی کەڕوبی نیشانەی قەیرانێک بوو لە بەدامەزراوەییبوونی ملمالنێ

دووهەم، جەماوەری بزووتنەوەی سەوز، . نێوان باڵەکانی ڕێژیم، نەک ئەوەی الیەنگری گۆڕان بن

کە چینی مامناوەندی فارس پێک دێنن، خوازیاری ئەوە بوون مەحموود ئەحمەدینیژاد لە سەر کار 

ی کەوابوو، جەماوەری بزووتنەوەی سەوز، بە پێچەوانەی چین. نەمێنێ و مووسەوی جێگای بگرێتەوە

ڕاستە، دواتر دروشمی . مامناوەند لە واڵتانی دیکە، خوازیاری ئازادی و دێموکراسی نەبوون

هێندێک لە ناڕازییان لە شەقامەکان گۆڕدرا بە دروشم دژ بە دیکتاتۆر، بەاڵم ئەوە پشتئەستوور نەبوو 

ی سێهەم، ئەو بزووتنەوەیە بە هۆی نەبوون. بە مانیفێستێکی ڕوون و ئوپۆزسیۆنێکی تۆکمە

مانیفێستێکی ڕوونی ئازادیخوازی و دێموکراسیخوازی، نەیتوانی رسنج و هاوسۆزی خەڵکی 

 .هەر ئەمەش وای کرد بە سانایی سەرکوت بکرێ. کوردستان بۆ الی خۆی ڕاکێشێ

بە کورتی، بە هۆی ئەوەوە کە رێفۆرمیستی ئێرانی ڕێژیمپارێزن، سەرهەڵدانی ناڕەزایەتی ناوە ناوە 

نەکان ناتوانێ ئوپۆزیسێونێکی تۆکمەی لێ بکەوێتەوە یان ئەوەی زەمینە خۆش لە هەرێمە فارسنشی

 .بکا بۆ هاوپەیامنی لە گەڵ بزووتنەوەی کورد و بزووتنەوەی گەالنی دیکە

هەرچەند سیاسەتی نێودەوڵەتی بابەتی ئەم وتارە نییە، بەاڵم دیسان جێگای ئاماژەیە کە واڵتانی 

ئەمەش . ردووە کە رێفۆرمیستی کۆماری ئیسالمی ڕێژیمگۆڕ نینڕۆژئاواش دەرکیان بەو ڕاستییە نەک

بۆ منوونە، پشتیوانیکردن لە . وای کردووە ڕۆژئاوا سەبری زۆریان هەبێ لەگەڵ کۆماری ئیسالمیدا

تێرۆریزم و باقی سیاسەتە ناسەقامگیریی پێکهێنەرانەکانی کۆماری ئیسالمی لە ئاست نێودەوڵەتیدا، 

دەدرێ و ڕۆژئاواییەکان خولیایی ئەوەیان هەیە کە " تووندڕەو"ن یا" کۆنەوار"وەپاڵ باڵی 

                                                           
لێرەدا . زۆر جار بەکار دەبردرێ، بەاڵم ڕوون نییە مەبەست چییە لێی( نهادینەشدن بە فارسی" )بەدامەزراوەییبوون" دەستەواژەی  13

بەندن بە ڕێسا یان قانوونگەلێک کە لە وای پێناسە دەکەم کە ئاستی بەدامەزراوەییبوون یانێ تا چ ڕادەیەک الیەنە سیاسییەکان پا

  . پێشدا دانراون، جا لە پێڕەویی حیزبێکی سیاسیدا بێ یان لە دەستووری واڵتێکدا
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، هەم سیاسەتی نێوخویی و هەمیش سیاسەتی دەرەوەی "رێفۆرمیستەکان"بەدەسەاڵتگەیشتنی 

هەبوونی ئەم دوو باڵەی ڕێژیم و تێگەیشنت یان دروسرت . کۆماری ئیسالمی گۆڕانی بەسەردا بێ

ەو بااڵنە بۆتە هۆی ئەوەی واڵتانی رۆژئاوا سیاسەتێکی بڵێین هەڵەتێگەیشتنی ڕۆژئاواییەکان ل

هەرچەند . یەکدەستییان لەهەمبەر ئێران نەبێ و تەنانەت دووبەرەکی بکەوێتە نێوانیانەوە

ئیسپاتکردنی زەحمەتە، بەاڵم کۆماری ئیسالمی بە دەرککردن بەو ڕاستییە، بە ئەنقەست ئەو بااڵنە لە 

کەوابوو، . وە بۆ ئەوەی درز بخاتە نێوان ڕۆژئاواییەکانەوەبەرانبەر یەکرتدا بەرجەستە دەکاتە

جەناحبازی کۆماری ئیسالمی و ئەنجامدانی هەڵبژاردن هەروها بووە بە سامانێکی دیپلۆماتیک لە 

 .دەستی ڕێژیمدا بە مەبەستی سەرلێشێواندن و نانەوەی دووبەرەکی لە ئاست نێودەوڵەتیدا

 ناڕەزایەتی بە بێ شۆڕش

شۆڕش هۆکاری زۆری هەیە و لە مێژوودا چین و توێژی جیاواز لە شۆڕشی زۆر  سەرەڕای ئەوەی

واڵتدا بەشدارن بوون، بەاڵم شۆڕشێک کە دواجار بتوانێ دێموکراسی بە دوای خۆیدا بێنێ، 

پێویستی بەوەیە چینی مامناوەند، بێ گومان بە هاوپەیامنی لە گەڵ چین و توێژی دیکەدا، دەوری 

 14.کلیلی تێدا بگێڕێ

ێشەی ئێران لەوەدایە کە چینی مامناوەندی فارس، کە دەتوانێ ئەو دەورە بگێڕێ، بە هۆی ئەوەوە ک

کە ترسی لەکیسچوونی دەسەاڵتی نەتەوەی فارسی هەیە، ناڕازییە بە بێ ئەوەی بیهەوێ شۆڕش 

بە  ها ئەو هیوا بێبنامایەی کە کەسانی سەر بە چینی مامناوەند هەیانە بێ گومان هەروه. ئەنجام بدا

 .رێفۆرمیستەکانی نێو کۆماری ئیسالمی، ئەمەش وای کردووە بیر لە شۆڕش نەکەنەوە

چینی مامناوەندی فارس لەم ڕووەوە لە بیرکردنەوەدا، هاوشێوەی چینی مامناوەندی چین و 

چینی مامناوەند لەو واڵتانە بە هۆی نیگەرانی لە دێموکراسی و کرانەوەی دەرفەت بۆ چینی . تایلەندە

واڵتەکەیان، کە بە لەدەستدانی ئیمتیازی خۆیانی دەزانن، مانەوەی حکومەتی سەرەڕۆ لە  هەژاری

  15.بەرژەوەندی خۆیاندا دەبینن

                                                           
 : بڕوانە  14

Francis Fukuyama, Political Order and Political Decay: From the French Revolution to the Globalization of 

Democracy (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2014), chaps. 29-30. 
 :بڕوانە  15

Fukuyama, Political Order and Political Decay, p. 442. 
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لە بنەڕەتدا . هەڵبەت ئەوە بەو واتایە نییە کە مەسەلەی ئەساسی بۆ نەتەوەی فارس، مادییاتە

ی فارس ئەگەر بە سەر مەسەلەکە دەگەڕێتەوە بۆ ناسیۆنالیزمی فارس، کە وای کردووە نەتەوە

نەتەوەکانی دیکەدا زاڵ نەبێ، فارسەکان هەست دەکەن هەوییەت یان ناسنامەی خۆیان لەدەست 

ناسنامەی نەتەوەی فارس بە شێوەیەکی چەوت لە سەر بنەمای بااڵدەستی خۆیان و . دەدەن

 . ژێردەستی نەتەوەی دیکە دروست کراوە

ێفۆرمی کۆماری ئیسالمی، پێویستی بە رێفۆرم لە کەوابوو، دێموکراسی لە ئێراندا زیاتر لە ر 

باجێک کە نەتەوەی فارس بەردەوام دەبێ بیدا بۆ ڕاگرتنی پەیوەندی . ناسیۆنالیزمی فارسدا هەیە

 .مولکردنی دیکتاتۆرییەتە بااڵدەستی خۆیان و ژێردەستی نەتەوەکانی دیکە، تەحه

 شانۆگەری یان دەرفەت؟

هەڵبژاردن وەک دیکۆر و ( ٩: سەرەڕۆکاندا سێ بۆچوون هەیەسەبارەت بە هەڵبژاردن لە رێژیمە 

( ٣شانۆگەری بە مەبەستی بەالڕێدابردنی ڕای گشتی و وەرگرتنی شەرعییەتی نێودەوڵەتی؛ 

هەڵبژاردن وەک ئامرازێکی گرنگ بۆ سەرلێشیواندنی خەڵک، پێکهێنانی دووبەرکی لە نێو 

روون ڕێژیم یان بەدامەزراوەییکردنی ملمالنێی  ئوپۆزیسیۆندا، هەروها خونساکردنەوەی کەسانی ده

هەڵبژاردن وەک مەیدان و دەرفەت بۆ ( ٢دەسەاڵت لە نێوان نوخبەی سەر بە ڕێژیم و هتد؛ 

بەرەنگاربوونەوەی ڕێژیم و پێکهێنانی هاوپەیامنیی لە نێوان ناڕازیانی نێو ڕێژیمی حاکم و 

 16.وکراسیئوپۆزیسیۆن بە مەبەستی گۆڕان و هەنگاونان بەرەو دێم

لە سەر بنەمای ئەو لێکدانەوەیەی لەم وتارەدا پیشکەش کرا، دەتوانین بەو دەرئەنجامە بگەین کە 

م و دووهەمدا هاتوون، بەاڵم  هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا ئەو کارکردانەی هەیە کە لە خاڵی یەکه

یکتاتۆرییەتێکی هۆیەکەشی ئەوەیە، کۆماری ئیسالمی لە بنەڕەتدا د. نەک لە خاڵی سێهەمدا

 .هەڵبژاردنکارانەیە و رێفۆرمیستەکانی نێو ڕێژیم، ڕێژیمپارێزن نەک رێژێمگۆڕ

ئەگەر ئوپۆزیسۆن پێی وابێ هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا مەیدان و دەرفەتە، ئەوا گۆڕی خۆی 

دەکەنێ، چوونکە بە هاندانی خەڵک بۆ بەشدارییکردن لە هەڵبژاردنەکانی رێژیمدا، دەبێ بە 

 .خزمەتکاری

                                                           
 :بڕوانە  16

Schedler, The Politics of Uncertainty, pp. 5-7. 
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 داهاتووی کۆماری ئیسالمی

لە گەڵ ئەوەی پێشبینیکردن لە زانستی سیاسیدا ئەستەمە، بەاڵم دوو لێکۆڵێنەوە لە سااڵنی دواییدا 

سەبارەت بە داهاتووی ( ئیحتاملی)ئەنجامدراون کە دەشێ بکرێن بە بنەما بۆ پێشبینی شیامنەیی 

ێوەندمەودا بڕێک ساناترە تا پێشبینی هەڵبەت پێشبینی کورمتەودا و ن. کۆماری ئیسالمی

 . دوورمەودا

لەو . لە خۆ دەگرێ ٣١١٣تاکوو  ٩١٩١ڕێژیمی سەرەڕۆ لە نێوان سااڵنی  ٩٥١لێکۆڵینەوەی یەکەم 

کەیسی سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە  ١٢ڕێژیمە دابەشکراون بە سەر دوو دەستەدا؛  ٩٥١لێکوڵینەوەدا، ئەو 

لەو ڕێژیامنە لەو ماوەیەدا توانیوانە  ٢٩ە دەستەی یەکەمدا، ل. کەیسی سەرەڕۆیی ناڕەکابەرانە ٥٥و 

تکردندا، بیستیان گوزاریان کردوە بەرەو دێموکراسی و پێنجیان بە هۆی  هاوم بن لە حوکوم بەرده

لە . لەنێوە چوون( شەڕی نێوخۆیی، کودەتا یان تەبدیلبوون بە دیکتاتۆرییەتی تەواو)جیاوازە 

لە سەر دەسەاڵت   پێنجیان توانیویانهوڕۆیی ناڕەکابەرانە، چلو دەستەی دووهەمدا، واتە سەرە

مبێننەوە، شەشیان تەبدیل بوون بە سەرەڕۆیی ڕەکابەرانە، سێیان بوون بە دێموکراسی و سێی 

 17.دیکەیان بە هۆی جیاوازەوە لەنێو چوون

ابەرانەن و دەرسەد لەوانەی سەرەڕۆیی ڕەک ٥٢)لە هەردوو دەستەدا، ڕێژەی مانەوەی ئەو ڕێژیامنە 

بە شێوەیەکی بەرچاو زیاترە لە ڕێژەی گوزاریان بەرەو ( دەرسەد لەوانەی ناڕەکابەرانەن ٩١

دەرسەد لەوانەی  ٢دەرسەد لەوانەی سەرەڕۆیی ڕەکابەرانەن و تەنیا  ٣١)دێموکراسی 

وەک لە سەرەوە باس کرا، کۆماری ئیسالمی تایبەتە و لەم وتارەدا وەک (. ناڕەکابەرانەن

بەو پێیە، کۆماری ئیسالمی بە ڕواڵەت ڕەکابەرانەیە و زۆرتر . رییەتی ڕەکابەرانە پێناسە کراوەدیکتاتۆ 

تەنانەت دەتوانین بڵێین ڕەهەندی ڕەکابەرانەی کۆماری ئیسالمی . دیکتاتۆرییەتی وەلی فەقیهە

المی بۆیە، کۆماری ئیس. وێڕای هەبوونی باڵی ڕێفۆرمیستی ڕێژیم، زۆرتر یارمەتیدەری مانەوەیەتی

دەکەوێتە خانەی ئەو ڕێژیامنەوە کە ناڕەکابەرەن و بە پشتبەسنت بە ئەنجامی لێکۆڵینەوەی یەکەم، 

 .دەکرێ بڵێین ئەگەری مانەوەی زۆرترە تاکوو ئەوەی گوزار بکا بەرەو دێموکراسی

                                                           
17  

Schedler, The Politics of Uncertainty, pp. 342-343. 
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ها مەسەلەی  هبە کورتی، بەلەبەرچاوگرتنی ئەوەی ئوپۆزیسیۆنی کۆماری ئیسالمی الواز بووە و هەرو 

. تە هۆی سەرهەڵدانی دووبەرەکی لە نێو ئوپۆزیسیۆندا، ڕێژم زۆرتر جێگیر بووەۆ هەڵبژاردن ب

لێرەدایە بایکۆتکردنی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم بایەخی سرتاتژیکی هەیە، چوونکە هەڵبژاردن بۆ ڕێژیم 

نێکی تۆکمە کەوابوو، ئەگەر ئوپۆزیسیۆ . ئامرازێکی سرتاتژیکیش  بۆتهتەنیا شانۆگەریی نییە، بەڵکوو 

لە بەرانبەر ڕێژیمدا شكڵ بگرێ و بتوانێ قەناعەت بە گەالنی ئێران بێنێ کە بە بەرینی 

لە خۆڕا . هەڵبژاردنەکانی ڕێژیم بایکۆت بکەن، ئەوا کۆماری ئیسالمی تووشی قەیرانی جیدی دەبێت

ڕێتەوە کە نییە خامنەیی پێش هەڵبژاردنەکان لە هاوواڵتییان و تەنانەت دژبەرانی ڕێژیمیش دەپا 

ئەو پاڕانەوە بۆ خۆی ئیسپاتی دەکا کە بایکۆتکردن، بە مەرجێ بەرین . بەشداری لە هەڵبژاردندا بکەن

 .بێ، دەتوانێ گاریگەر بێ

کەیس لە نێوان سااڵنی  ٢١٢لێکۆڵینەوەی دووهەم تایبەتە بە لەدەسەاڵتکەوتنی دیکتاتۆرەکان و 

 ٢٩واتە )دیکتاتۆر  ٣١٥: کۆڵینەوەیە بەم شێوەیەئەنجامی ئەو لێ 18.لە خۆ دەگرێ ٣١١٩تاکوو  ٩١٩٢

( دەرسەد ٩٩)دیکتاتۆر  ٢٣لە نێوان ئەو سااڵنەدا لە ڕێگای کودەتاوە لەدەسەاڵت البراون؛ ( دەرسەد

لە ئەنجامی گوزار ( دەرسەد ٩١)دیکتاتۆر  ٢١لە ئەنجامی ڕاپەڕینی جەماوەریدا لەدەسەاڵت کەوتوون؛ 

 ٩٢تیرۆر کراون؛ ( دەرسەد ٥)دیکتاتۆر  ٣١ەدەسەاڵت نەمێننەوە؛ بەرەو دێموکراسی ناچار کراون ل

 .    لە ئەنجامی دەستێوەردانی هێزی دەرەکیدا لەدەسەاڵت البراون( دەرسەد ٥)دیکتاتۆریش 

سەبارەت بە لێکۆڵینەوەی دووهەم، نەتیجەکانی کاتێک گرەنگە ئەگەر کۆماری ئیسالمی وەک 

ین و الیەنی سەرەڕویی ڕەکابەرانەی وەک ئامرازێک لە دیکتاتۆرییەتی وەلی فەقی پێناسە بکە

هەڵبەت کێشە لەودایە کە ڕێژیم بە کەڵکوەرگرتن لە هەڵبژاردن و . خزمەتی دیکتاتۆرییەتدا ببینین

هەروها بە هەبوونی دامەزراوەگەلێک و پۆستی سەرۆککۆمار و مەجلیس، دەیەوێ ئەم ڕاستییە 

ی  هڵی بەناو رێفۆرمیستی ڕێژیم ئەوەندەی دیکە مەسەلەکوەک باس کرا، سەرهەڵدانی با. بشارێتەوە

بۆیە، دواجار مانەوە یان لەنێوچوونی کۆماری ئیسالمی بەندە بەوەوە کە ئایا . ئاڵۆز کردووە

هاوواڵتاییانی ئێرانی، ئوپۆزیسیۆن و واڵتانی ڕۆژئاوا بتوانن رسوشتی ڕاستەقینەی کۆماری 

کە واقعییەت، بە تایبەت واقعییەتی سیاسی، بەندە بە هۆیەکەی ئەوەیە . ئیسالمی ببینن یان نا

 .اختێگەیشتنی مرۆڤەوە تاکوو ئەوەی خۆی وەک دیاردەیەکی بابەتی دەرب

                                                           
 :بڕوانە  18

Milan Svolik, The Politics of Authoritarian Rule (Cambridge: Cambridge University Press, 2012), pp. 4-5. 
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بەاڵم با وای دابنێین النی کەم نوخبەی سیاسی و نیزامی ڕێژیم دەزانن کۆماری ئیسالمی  

ۆماری ئیسالمیدا زۆرترە لە ئەوجا دەکرێ بڵێین ریسکی کودەتا لە ک. دیکتاتۆرییەتی وەلی فەقیهە

هەڵبەت خامنەیی تەمەنی زۆرە و هەروها سپای پاسداران لە ژێر سایەیی ئەودا، . ئەگەرەکانی دیکە

تا  کەمە و لە نێوەندمەودادا سپای  بۆیە، لە کورمتەودا، ئەگەری کوده. بە پێی زەمان بەنفووزتر بوون

ئەو کاتەی خومەینی وەلی فەقی بوو، ڕۆڵی بە بەراوەرد لە گەڵ . پاسداران زۆرتر بەنفووز دەبن

بۆیە، ڕەنگبێ پاش . سپای پاسداران لە ڕووی ئابووریی، سیاسی و نیزامییەوە زیادی کردووە

ی نەرم کنەمانی خامنەیی، ملمالنێیی نێوان باڵەکانی ڕێژیم ڕوو لە زیادبوون بکا و سپا کودەتایە

 . ی دابنێن کە ملکەچی خۆیان بێئەنجام بدا بەو ماناییەی کە جێگرەوەیەک بۆ خامنەی

وەک لە ڕاپۆرتی مستافا هیجری، سکرێرتی گشتی حیزبی دێموکرات، بۆ حەڤدەهەمین پلێنۆمی 

کۆمیتەی ناوەندی ئەو حیزبەدا هاتووە، کۆماری ئیسالمی لە کاتی ئێستادا لە سێ ئاستدا بەرەوڕووە 

دووهەم، ناڕەزایەتی . تەوەۆ ڵرت بیەکەم، کێشەی نێوان باڵەکانی ڕێژیم قوو  19.لەگەڵ گرفتی جیدی

تە هۆی کەمبوونەوەی ۆ ەوتنی ئەتۆمی نەبککۆمەاڵیەتی لە ئێران ڕووی لەزیادبوون کردووە و ڕێک

سێهەم، بە سەرکردایەتی ئەمریکا، هاوپەیامنییەکی نێودەوڵەتی لە حالەتی . ئەو ناڕەزایەتییانە

کەوابوو، کۆی ئەو . ەاڵتی ناویندادایە بۆ پاشەکشەکردن بە کۆماری ئیسالمی لە ڕۆژه شكڵگرتن

لە کورمتەودا،  سالمیپارامێرتانە بە شێوەیەکی ئاڵۆز کارتێکەرییان دەبێ لەسەر داهاتووی کۆماری ئی

بۆیە، لە پاڵ ئەگەری کودەتا، یان کودەتای نەرمی سپای . نێوەندمەودا و هەروها دوورمەودادا

وەندمەودادا، فاکتەری نێوخۆیی و دەرەکی پاسداران، پاش نەمانی خامنەیی، لە نزیکمەودا و نێ

 . دەشی دەوری گرنگ بگێڕن لە دیاریکردنی داهاتووی کۆماری ئیسالمیدا

ناڕەزایەتی نێوخۆیی، . کالکەرەوە، دەوری ئوپۆزیسیۆنە ههەڵبەت ئەوەی کە دواجار دەبێتە فاکتەری ی

یامنانی دژ بە ئێران ناتوانن قووڵبوونەوەی کێشەی نێوان باڵەکانی ڕێژیم و هەوڵی ئەمریکا و هاوپە

لە خۆیاندا یارمەتیدەری گۆڕینی ڕێژم بن، مەگەر ئەوەی ئوپۆزیسیۆنێکی تۆکمە دژ بە کۆماری 

 . ئیسالمی شکڵ بگرێ

 دەرئەنجام 

                                                           
، "کۆماری ئیسالمی بەرەو داشکان"مستەفا هیجری،   19 http://www.kurdistanmedia.com/sorani/dreje/28385. 
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سەرەتا باس لەوە کرا کە هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا بووەتە هۆی سەرلێشێواندن و پێکهێنانی 

هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا تەنیا شانۆگەری نییە، . یۆنی ڕێژیمدادووبەرەکی لە نێوان ئوپۆزیس

بە هۆی رسوشتی دیکتاتۆربوونی کۆماری ئیسالمییەوە، . تە ئامرزازێکی سرتاتژیکیشۆ بەڵکوو بۆی ب

بۆیە، سیاسەتی . هەڵبژاردن لە ئێراندا نەبووە بە مەیدانی بەشدارییکردن و دەرفەت بۆ گۆڕان

بە هۆی ئەوەوە . ەیە کاری جیدی بکرێ بۆ بایکۆتکردنی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمدروست و کاریگەر ئەو 

لە هەرێمە فارسنشینەکانی ئێران ناڕەزایەتی هەیە بە بێ شۆڕش، دەبێ ئەو کارە لە کوردستانەوە 

 . دەس پێ بکا

ن و ی سرتاتژیک لە نێوان هێزە کوردییەکایسەرکەوتن لەو پەیوەندییەدا بەندە بە کۆدەنگی و هاوکار

. دواجاریش بایکۆتکردنی بەرینی هەڵبژاردنەکانی ڕێژیمی ئیسالمی لەالیەن جەماوەری کوردستانەوە

ئەو کۆدەنگیی و هاوکارییەش بە نۆرەی خۆی پێویستی بە تێگەیشتنێکی دروست هەیە لە رسوشتی 

 . کۆماری ئیسالمی

لە رسوشتی کۆماری لە ئاستێکی بنەڕەتیدردا، دەبێ جەخت بکرێتەوە کە تێگەیشتنێکی دروست 

ئیسالمی و هەروها گرتنەبەری سیاسەتی دروست بە بێ حزوور و دەوری هێزی پێشمەرگە لە 

چەند ساڵێک بوو، زۆر الیەن سەرقاڵی باسێکی . گۆڕەپانی سیاسیدا ناتوانێ دەسکەوتی هەبێ

انە بێهوودە بوون سەبارەت بەوەی ئایا بزووتنەوەی نەتەوایەتی لە ڕۆژهەاڵت، خەباتی چەکدار 

دانانی خەباتی چەکدارانە و تێکۆشانی مەدەنی لە بەرانبەر  .بەرپابکاتەوە یان تێکۆشانی مەدەنی بکا

ئامادەبوونی پێشمەرگە لە شاخ و لە نێو خەڵکدا و هەروها  .یەکرتدا لە کەیسی ئێراندا، کارێکی چەوتە

لە ماکەکانی خەباتی یەکێک . بەرهەڵەستکاری مەدەنی لە شارەکانی کوردستان، تەواوکەری یەکرتن

 .مەدەنی لە ئێران، بریتییە لە بایکۆت کردنی هەڵبژاردنەکانی کۆماری ئیسالمی

بۆ گۆڕینی ڕێژیم لە ئێران، پێویست بەوە دەکا لە هەموو بەشەکانی ئێران ڕاسانی هاوشێوەی 

تان ئەگەر ئەوەش ڕوو نەدا، ئەوا ڕاسان لە ڕۆژهەاڵتی کوردس. ڕۆژهەاڵتی کوردستان بەرپا بکرێ

 . دەتوانێ ببێ بە سەرچاوەی ئیلهام بۆ النیکەم بەلووچستان و ئەهواز

( واتە هێزی فکری و گوتاری)دەسەاڵتی نەرم . ڕاسان ئامانجی تێکەڵکردنی دەسەاڵتی زبر و نەرمە

بێ هێزی   به(. کە لە کەیسی کوردستاندا، بریتییە لە هێزی پێشمەرگە)درێژکراوەی دەسەاڵتی زبرە 

ر و گوتاری سیاسی بزووتنەوەی کورد، کە یەکێک لە ماکە ئەساسییەکانی پێشمەرگە، فک

 . دێموکراسیخوازییە، بوردی نابێ
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ئەگەر ڕاسان ڕێژیم نەگۆڕێ، دەتوانێ یارمەتیدەری گۆڕینی ڕێژیم بێ، یان النی کەم، وێڕای 

         . فاکتەری جێوسیاسی، لە کوردستاندا پاشەکشە بە ڕێژیم بکا
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