
 کاڵوێکی شەرعیی بۆ هەڵبژاردن!
 "بە بۆنەی دەهمین دەورەی هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیسالمیی ئێران و مەجلیسی خبرگان"

                               د. کامران ئەمین ئاوە

 گۆڕانی دەنگدان هۆی یە، ئەگەر نی  شوێنێک کە ئازادیی"لە   

 دەهێشت ئێوە دەنگ بدەن."گوومان نەیان  ، بێشتێک بایە    

  1مارک توێن                                                              

 دا،ەکانندەنگدان لە هەڵبژارد بوون وکاندیدمەدەنیی ماڤی  لە واڵتێکی دێموکراتیک
بوون  یزب و ڕێکخراوەیەکی سیاسیی، کۆمەاڵیەتیی و فەرهەنگییح ئەندامی هەروەها
تاک یە  و بەم پێەو ماڤی شارومەندیی  ڕەهەندەکانی سەرەکیی دێموکراسیی یەکێک لە

دەکا. ئەم ماڤانە بێجگە لە ماڤی  خۆی و کۆمەاڵیەتیی بەشداریی لە ژیانی سیاسیی
شۆرشی ڕێبەندانی  ئیساڵمیی ئێرانەوە هەر لەسەرەتایلە الیەن حکومەتی  ،دەنگدان

" لە کاتی بەرانی حکومەتی"والیت فقیە. ڕێ پێشێلکراوەبەردەوام ی هەتاوییەوە ١٣٥٧
بە خۆیان بانگشتنی  ربۆ مەشرووعییەت دانی زۆرت هەڵبژاردندا دەستپێکی نمایشەکانی

" لە وێنە "خامنەییبۆ  .دەکەندەنگدان و تەنانەت دژبەرەکانی نیزامیش بۆ  خەڵکیی
ئەوانەی ۆ خەڵکی قوم باس لە پێداویستیی بەشداریی هەموو، تەنانەت قسەکانی خۆی ب

بەشداریی هەمووان لە ەی خامنەیی یە. بە وت دەکا کە نیزام و ڕێبەریان قەبووڵ نی
و بە هێزبوونی نیزامی ئیساڵمیی، مسۆگەرکردنی  ڵبژاردندا دەبێتە هۆی سەقامگیرییهە

ی نەتەوەی ئێران لەمەر باوەڕیی و ئابڕو جێ تەواو، چوونەسەرەوەیهێمنایەتیی 
لێرەدا  ".2دوژمنانی لە الیی کۆماری ئیسالمیی ئێران چاوی خەڵکی جێهان و گەورەی

دان بە پێنە ڕێ  ،ی ئێران تەنیا باس لە بەشداربوون دەکاتیئیساڵمحکومەتی بەری ڕێ
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زۆربەی چاکسازیخوازەکان سەالحییەتی پاش ڕەتکرانەوەی . بوونی دژبەرەکانکاندید
بۆ هەتاویی ی ١٣٩٤ی بەفرانباری ٣٠لە خامنەیی لە الیەن"شورای نگهبان"ەوە 

لە کۆبونەوەی لەگەڵ  یی لە بڕیارەکانی ئەم ڕێکخراوە نادێموکراتیکە،و بەرگڕ پاراستن
هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیسالمیی و مەجلیسی "خبرگان"  بەرێوەبەرانی
هەڵبژاردنی مانگی لە  ژبەرەکانی حکومەتی ئیسالمی ئێرانبەشداریی دسەبارەت بە 

یە دەنگ  تم ئەو کەسانەی کە نیزامیان قەبووڵ نیو:" بەندە کودەڵێ دای ئەمساڵڕەشەمە
جێگای  .3یە" بدەن، نە ئەوەی کە کەسانێک بۆ مەجلیس بنێرن کە نیزامیان قەبووڵ نی

نە دژبەرانی نیزامی  ،" ڕەتکراوەتەوەەتیانییەالحس"کە زۆربەی ئەوانەی کە سرنجدانە 
کە چاکسازیخوازەکانن وتەیەکی دیکە بەڵکوو بەشێک لە نیزام یان بە  ،ی ئێرانئیسالمی

. ئەوە یساڵمیی و یاسایی بنەرەتیی ئێران هەیەیان بە تەواویەتیی کۆماری ئباوەڕ
هەڵبژاردن و بەشداریی دا یکەیە کە لە نیزامێکی تیۆکراتیشاندەری ئەم راستیبۆخۆی پێ

لە ئاستیی  نەتەوەیی یمیزانی مەشروعییەتی نیزامی سیاسیی، پشتیوانیی وەکو"یخەڵک
ەرچاو لەبلە ئاستیی نێونەتەوەیی و ناوچەیی  کردن پێ  و متمانە ییباوەڕ جێو  نێوخۆیی

تر لە سێ دەیە دەستەاڵتداریی پبە پێی ئەزموونی  پێکهاتەیەدالەم چەشنە  4".رێدەگی

هەڵبژاردن دا  یلە کۆماری ئیساڵمیلەوەناچێ  ،هەڵبژاردنجار  ٣٢و  ئیسالمییەکان
 .گێرێب ئەوانچارەنووسی دیاریی کردنی ڕۆڵێکی وەها لە ژیانی سیاسیی خەڵک و 

جیددی لە سیستێمی سیاسیی هەر واڵتێک پێداویستیی بە مێکانیسمێک هەیە  ئاڵوگۆڕی
نوێنەرانی راستەقینەی بواری بەشداریی خەڵک و بتوانێ بە چەشنێکی مەدەنیی کە 

 بە هێزەکانی خۆییو شوێن  ڕی حکومەتەدالەم . کاتێک ێنێهپێکبئەوان بۆ بڕیاردان 
ڕۆڵی  ڕێژیمەبنەماکانی ئەم کردنی تدرووسو  کە بەشێکی زۆریان لە دارشتن ،نادرێ

بە خواز ەڕێ ڕێ پێدان بە هێزەکانی پێشکەوتنن دەتوانین چاوچۆ ،یان بووەسەرەکی
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حوسێن مەرعەشی ئەندامی شورای "بە پێی وتەکانی  بین؟بیرو باوەڕێکی جیاوازەوە 
دەهەمین بۆ کاندیدای ئەوان  ٣٠٠٠لە  ،دارشتنی سیاسەتی چاکسازیخوازەکانبەرزی 

کراون کەسیان قەبووڵ ٣٠تەنیا ئێران  یهەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیساڵمیی ەدەور
ئەوە  .5"ڕەتکراونەتەوە ەوەی ئەوان لە الیەن ڵێژنەکانی چاودێریی٩٩و لەسەتا 

دا یکنادێموکراتیکی تیۆکرات پێشاندەری ئەم ڕاستییەیە کە ناکرێ لە سیستێمێکی
 چاوەڕوانی هەڵسوکەوتێکی دێموکراتیک لە الیەن نوێنەرانی "واڵیت فقیە" بکردرێ.

 مەجلیسی شورای ئیساڵمیی ئێران؟ ڕەوایی

 استصوابی" ارتنظ"زانیی" واتە  چاک"چاودێریی بوونی  دائێرانی یکتیۆکرات ڕێژیمیلە 
 ا سەرەکییەکانی حکومەتی ئیسالمییبۆ پاراستنی بنەم یو قانوونی یسەرەکیئەمرازی 

وەکو و دژ بە تەواوی ماڤەکانی مرۆڤ  ادێموکراتیکپێکهاتەیەکی نو  ،"ەو "والیت فقی
بۆ  ێ بنەمایەدا ماڤی خەڵک. لە نەبوونی ئەم سو کۆمەاڵیەتییە ماڤی مەدەنیی، سیاسیی

دەکرێ و خەڵکی ناتوانن لە  کۆمەاڵیەتییان پێشێل –بەشداریی لە ژیانی سیاسیی 
کومەت و پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی چەشنی ح ،ڕێگەی بەشداریی لە هەڵبژاردندا

بوونی ئەم پێوەرە،  بە پێی. بێنن پێکدڵخوازی خۆیان  دەستەاڵت، یەک لەوان مەجلیسی
ڕەتکردنەوەی ڕەوایی ئەو  بۆ "نگهبان شورای"بەربەستێکی نادێموکراتیک وەکو 

بەاڵم  بەسە، ،کە هەڵبژاردنی بۆ دەکرێ واتە مەجلیسی شورای ئیساڵمیی ەپێکهاتەی
یان  ، چاکسازیخوازەکانو دەستەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمیی هۆگرانگوومان بۆ  بێ

دەکرێ لە چوارچێوەی  بە پێی یاسای بنەرەتیی ئێران بەم باوەڕەن کەئەوانەی کە 
حکومەتی ئیساڵمیی ئێراندا ڕێگەیەک بۆ پاشگەزبوونەوەی هێزی دەستەاڵتدار و 

 وکو سیستێمێکی ەیەئەم چەشنە پێکهات ،بدۆزرێتەوەدێموکراتیزە کردنی ئەم ڕێژیمە 
و  وەکو پێوەری ڕەوایینەکاندا دلە هەڵبژار و بەشداریی خەڵکدەناسێندرێ قانوونیی 
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 سیاسیی گێڕانیکار بوونیجێ پەسەندو  دارشتن یاسیی، سیاسەتسڕێژیمی  امەییکار
چۆنییەتیی هەڵبژاردن لە کۆماری ئیساڵمیی ئێراندا  رێ.ئەو ڕێژیمە پێناسە دەک

ویست بۆ پێوەرە دێموکراتیکەکانی پێهەمیشە لەسەر بنەمای خەوشدارکردنی تەواوی 
مەترسییەکیان بۆ نیزام کە کەسانەی ئەو تەنیا و لەم ڕەوتەدا  ەبووهەڵبژاردنێکی ئازاد 

سپای "و ڕێبەریی"شورای نگهبان"، "والیت فقیە"دڵخواز و پەسەندکراوی و  یە نی
خزمەتیان بە ڕێژیمی  ایی حکومەتی نوێنەرانی خودا،دڕێژ و بە بوون "پاسداران

سەرەکیی ئەم چەشنە  ئەرکی. کراون ەجلیسڕەوانەی م ،سەرکووت و سێدارە کردوە
کە لەسەرەتای نیزامێکە بە پاراستنی ڕێژیم و  دانیاریدەنوێنەرە دەسەمۆکراوانە تەنیا 

بە پێی ماددەی مرۆڤ بووە.  نادێموکراتیک و دژ بە ماڤی هەتا ئێستاەوە یپێکهاتنی
بێ  هەر شارومەندێک ،"کنوانسیۆنی نێونەتەوەیی ماڤی مەدەنیی و سیاسیی"  ی٢٥
هەر چەشنە دا هاتووە، بێ ٢نی ئەو سنوورانەی کە لە بەندی چاوگرت ەرلەب

ماڤی کەڵک وەرگرتنی لە دەرفەتەکان بۆ بەشداریی لە  ،نابەجێ بەرتەسکردنەوەیەکی
بەرێوەبردنی کاروباری گشتیی بە چەشنێکی ڕاستەوخو یاخود لە ڕێگەی هەڵبژاردنی 

 هەڵبژادنەکانی ڕاستەقینەیبوون لە کاندید، ماڤی دەنگدان و ئازادی نوێنەرەکان
ئێران یەکێک  6.هەیەدەورەیی لەسەر بنەمای ماڤی دەنگدانی گشتیی، بەرامبەر و نهێنیی 

بە  ندەستەاڵتدارەکانی ئێرا، بەاڵم نسیۆنەی واژوو کردوەالەو واڵتانەیە کە ئەم کنو
یان اسیی شارومەندەکانی مەدەنیی و سیماڤ ،پێێ یاسای بنەرەتیی ئێران

 ە.تەوپێشێلکردو

 لە ڕەوتی هەڵبژاردندا بریتین لە: یکراوەکانی حکومەتی ئیساڵمیلخاڵە پێشێ بەشێک لە 

 لە  دوو قۆناخ لەخۆی دەگرێ.کاندیداکان  ڕەوتی لێکدانەوەی سەالحییەتی
قۆناخی یەکمدا "شورای نگهبان" لە دەستەاڵتی بێ سنووری خۆی بۆ دیاریی 
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نیان کەڵک وەردەگرێ و وبو بەربژێرکردنی کاندیداکان یان ڕەتکردنەوەی ماڤی 
لە قۆناخی دووهەمدا خەڵکی دەبێ دەنگ بەو کەسانەی بدەن کە نە هەڵبژاردەی 

کراوی شورای نگهبانن. پێوەرەکانی لێکدانەوەی   بەڵکوو دیاریی ،خۆیان
 ی ئێرانی یاسای هەڵبژاردنی مەجلیس٢٨بە پێی ماددەی  کاندیداکانلێهاتوویی 

و پاشان چەندین جار پێداچوونەوەی کراوە نییدا پەسەندی زاێ١٩٩٥ە لە ساڵی ک
ێونەتەوەیی نکنوانسیۆنی  ٢٥دژایەتیی لەگەڵ ماددەی لە  تەوە،بەسەردا کراوە

پێویستە باوەڕ و کاندیداکان بە پێێ ئەم ماددەیە". دایە ماڤی مەدەنیی و سیاسیی
ئیساڵمیی ئێران پابەندیی ڕاستەقینەییان بە ئیساڵم و نیزامی پیرۆزی کۆماری 

ماددەی و  یاسای بنەرەتییهەروەها دەبێ وەفاداریی خۆیان بە " ،بێ"
بە کۆماریی ۆک سەر کاندیداکانی" 7ڕابگەینن. نەی والیت فقیە"زاپێشکەوتنخوا

بۆ سەروک  کاندیدبوونجەکانی هەڵبژاردن و ی مەر٦، بەندی ٣٥پێێ ماددەی 
بنچینەکانی کۆماری ئیساڵمیی یان بە باوەڕکە  بیسەڵمێننپیویستە  ،کۆماریی

بەشێکی  یبوونکاندید ماڤییە  . بەم پێ8ئێران و مەزهەبی فەرمی واڵت هەیە"

کان و پێرەوانی ئایینەکانی دیکە یاخود وەکو سونەئێران بەرچاوی خەڵکی 
 دا"شیعەی اثنی عشری"کە لە چوارچێوەی مەزهەبی ئاتەیستەکان و هتد .. 

 ، پێشێلدەکرێ.یە نی "فقیە والیت"بە  باوەڕیانو  ناگونجێن
  زۆرینەی  سەالحییەتیشورای نگهبان بەردەوام لە تەواوی هەڵبژاردنەکاندا

ژنە لە هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیساڵمیی و تەواوی  کاندیدبوونبۆ  یژنان
 9یاسای بنەرەتیی ئێران ١١٥بە پێی ماددەی  سەروک کۆماریی کاندیدەکانی

دەبم"  کاندیدەی "کۆمیتەی من یپێی بەیانی. بۆ وێنە بە کردۆتەوەرەت 
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کانی ئۆلیی و سیاسیی بێ. رجال وشهیهکی  ههرۆک کۆماری دەبێ یهکێک له "رجالیاسای بنهرەتیی ئێران بهربژێری س ۱۱٥به پێێ ماددەی   9

 عهرەبیی و به مانای پیاوانه.
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ی ٢٨ی ماددەی ٣و  ١ یهەزار ژن بە پێێ بەند ٨٠٠٠الحییەتی پتر لە ەس
بوون لە دەهەمین  کاندیدبۆ ی ییاسای هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیساڵم

ەتکراوەتەوە. ئەوەش لە ڕدەورەی هەڵبژاردنی مەجلیسی شورای ئیسالمیی 
دەوڵەتی ئێرانیش  نالیە پابەندیی نێونەتەوەیی کە لەحاڵەتێکدایە کە بە پێێ 

ی ٣٠ی هەتاویی لەسەتا ١٣٩٤قەرار وابوو تا کۆتایی ساڵی  ،کراوەقەبووڵ
ئەگەر لە  ،سرنج راکێش ئەوەیە 10کورسییەکانی مەجلیس بە ژنان بدرێت.

 انبوون بە ژن کاندیدوەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان تاک و تووک ئیزنی ەدەر
ژنەکانی پارێزگای  حییەتی تەواوی کاندیدەاگەیاندراوەکان سەالبە پێێ ڕدراوە، 

 11ڕەتکراوەتەوە. کرمانشا، سنە، کامیاران و دیواندەرە

"نظارت لە ڕێگەی  "شورای نگهبان"ئەو چەند نموونەیە نیشان دەدات کە 
تکردنەوەی تەواوی ەخۆسەرانە توانایی ر ،استصوابی" و سەلیقەی باڵیی وسیاسیی

تێمێکی دەوڵەتیی و مەدەنیی توانایی سهەیە و هیچ دەزگا و سی کاندیدەکانی
  یە. بەرتەسککردنەوەی پانتایی دەستەاڵت و بڕیاردانی ئەوانی نی

 "نە بایکۆتی تەواو و نە بەشدارییەکی ئاکتیڤیان ""بەشداری" ، "بایکۆت"

ڕێگەی سێهەم کردن، هەروەها یاخود بەشداریی   بایکۆت ،بیربێژیەوەەی لە ڕوانگ
ی !! لە پێوەندیی لەگەڵ بنەواشە"نە بایکۆتی تەواو و نە بەشدارییەکی ئاکتیڤواتە"

و مەدەنیی ئێران،  و خوێندنەوەی لە بارودۆخی سیاسیی پۆزیسیۆنحیزبێکی ئۆ
و لە نێ ی کاریگەریی ئەم ڕێکخراوەیەو دەستەاڵت، پانتای دژبەرالسەنگیی هێزەکانی 

لەنەبوونی  ویست و هەڵویستیی حیزبەکانە.خەڵکی ئاسایی و واڵمدانەوەی ئەوان بە 
بایکۆت کردن یان  ،حیزبەکان بە ویستی ۆخی پێویست و واڵمنەدانەوەی خەڵکبارود
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ناتوانێ کاریگەریی لە فەزای دەورەی  ڕێگەی سێهەمهەڵبژاردنی ، هەروەها نەکردن
کەڵک لە الیەکی دیکەشەوە  ، ئاگایی نەتەوەیی بێ سەندنیهەڵبژاردن یان لە گەشە

وەرگرتن لە بارودۆخ و فەزای دەورەی هەڵبژاردن بە مانای بەشداریی یان پشتیوانیی 
لە  یەکسان بگیرێ.ئەم دوو چەمکە  و ناکرێ یە کردن و هاندانی خەڵک بە دەنگدان نی

نوێنەرانی لە جەماوەری خەڵک  کردن یپشتیوانیلە ڕێگەی بارودۆخێکی ئازاد و 
دەرفەت بۆ ، کە خەبات بۆ چارەسەرکردنی کێشەی کورد دەکەن ی خۆیانڕاستەقینە

پاشگەزبوونەوەی دەوڵەتی ناوەندیی و  پێکدێلە کۆمەلگادا پرسی کورد  کردنیبە ڕۆژ
 ،لە نەبوونی ئەم مەرجە ە.و دەسەاڵت ڕادەی هاوسەنگیی هێزەکانی کوردبەستراوە بە 

کومەتی ئیساڵمی یاریدە بە هەر چەشنە بانگەوازێک بۆ دەنگدان لە هەڵبژاردنەکانی ح
 بردنی ااڵڕید و بە  سەرڵەشێواندن ،دیکتاتۆریی لە ئێرانزۆرتری ی و سەقامگیری مانەوە

نە بایکۆت و نە " سیاسەتی. دەداسەبارەت بە حکومەتی تاران   بیروڕای گشتیی
 لەهۆگرانی ئەم بیرۆکەیە و ناتوانیی  نیشاندەری بنبەستی فیکرییزۆرتر  "یشدەنگدان

بە سیاسیی  زێکیهێپێویستە واڵتە. و بارودۆخی نێو  لێکدانەوەی ڕاستییەکانی کۆمەڵگا
و  و بە شوێن خەڵک پێشاندەری خەڵک بێ ڕێ ،هەبوونی هەڵوێستێکی ڕوون

 ی ئەزموونی پتر لە سی ساڵ حکومەتکۆماری ئیساڵمیی بە پێڕووداوەکان نەکەوەێ. 
 یو شەرعی ییئۆل لە بنەواشەی ەوەپاشگەزبوونامادەی داوە ئ ، نیشانیئێراندا لە کردن

بەڵکوو تەنانەت  ی،تەنیا ڕێ بە دژبەرەکان نە خۆی وەرەکانیێپێی پ یە و بە خۆی نی
ەداوە و هتد ... ندەستەالتداریی و  لە سیستێمی چاکسازیی و ییڕێ بە باڵەکانی نیوخۆ

دەستەاڵتداریی و بوونی گشت سیستێمی   بەپێی نادێموکراتیک"گوومان  ، بێتنایدا
لە ڕێگای ئاسۆیەک  ئاماژەی پێکرا،تا رادەیەک  یشپێشترکە  ،هەڵبژاردن لە ئێراندا

ی یجیددی لە بارودۆخی کۆماری ئیساڵم ێکیئاڵوگۆڕپێکهێنانی بۆ هەڵبژاردنەوە 
خوازەکان ڕۆڵی کە چاکسازیدا ندرێ. لە کاتی سەرۆک کۆماریی "خاتمی"بینا

 بوو، هەروەهائێران  یمەجلیسی شواری ئیساڵمیسەرەکییان لە وەزارەتەکان و 
بە پێی سیستێمی  ،بووئازادییان بۆ باڵی نێوخۆیی پێک هێنا فەزایەکی نیوە یشماوەیەک



نەیانتوانی ئاڵوگۆڕێک لە شێوەی  "شورای نگهبان"و"والیت فقیە"ڕێبەرایەتیی
 "نگهبانشورای "بەریی و ت و بەرتەسککردنەوەی دەستەاڵتی ڕێبەرێوەبردنی واڵ

 لە نابێئۆپۆزیسیۆن  ییە کە هیزێک بۆ مانایە نی ەئەو ،. سەرەرای ئەوەشپێکبێنن
، بە پێی رادەی دەستەاڵتی خۆی کەڵک وەرنەگرێ. بۆ کەڵک دێفەزایەک کە پێک

دەتوانێ لە بە پێی توانایی  هێزێکی دژبەر گرتن لە فەزای دەورەی هەڵبژاردن،وەر
 ینکردنەوەی زۆرتروو ڕوەوان بایکۆت کردن چەشنە جوراوجۆرەکانی خەبات، یەک ل

یاریدە بە گەشەسەندنی  ،یسەبارەت بە ناوەرۆک و ماهییەتی کۆماری ئیساڵمی خەڵک
ناردنەوەی سەندووقە خاڵییەکان و یاخود کەم  .خەڵکی ئاسایی بداتئاگایی زۆرتری 

نەتەوەیی، هەروەها ئاگایی  ئاستی بەرزیدەنگدان دەتوانی نیشانەی  ڕادەیبوونەوەی 
نەدانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی  خەڵک و ئەمرازێکی گوشار بۆ رێژیم بێ. دەنگ رەزایەتینا

ی خاکەلێوەی ١١و  ١٠هەڵبژاردنی لە  "کۆماری ئیساڵمییدامەزرانی "کوردستان بە 
ی ١٢و  ١١لە  کۆنەپەرەستانەی بنەرەتیی ئێران یاسایو  ی هەتاویی١٣٥٨

و جێگای شانازیی بۆ کۆردی  یوەکو خاڵێکی مێژووی ی هەتاویی١٣٥٨سەرماوەزی 
کردن و دەنگدانی خەڵکی ڕۆژهەاڵتی  یبەشداری ڕادەیدابەزینی ڕۆژهەاڵت دەمێنێتەوە. 
شاندەری کۆڵنەدانی نەتەویەکە کە سەرەرای پتر لە پێ داەکاننکوردستان لە هەڵبژارد

 یمبەر ڕێژیملە بەرا ،ساڵمییسی ساڵ سیاسەتی سەرکووت و سێدارەی حکومەتی ئی
. گرتووەلە هەر دەرفەتێک بۆ دەڕبڕینی نارەزایەتیی خۆی کەڵکی اوەستاوە و ئێران ڕ

کردنی شارومەندانی   یوی" لێکدانەوەی ڕەوتی بەشداریبە نێبە پێی توێژینەوەیەک 
کە  12دا"١٣٧٦-٨٤پارێزگای کوردستان لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی لە ساڵەکانی 

دابەزینی  ڕاشکاوانە باس لە ،بۆتەوەباڵو  "ەوەانژئۆپۆلیتیکی ئێرئەنجومەنی " لە الیەن
نووسەرانی ئەم ی . بە باوەڕدەکرێ دالە هەڵبژاردنەکاندەنگدانی خەڵکی کورد  ڕادەی

ئاکاری سیاسیی شارومەندانی پارێزگای کوردستان لە چوارچێوەی "لێکۆڵێنەوەیە 
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بە هۆی جیاوازیی قەومیی و  ،لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی یانبەشداریی کردن
ی لەم یقەوم ئۆلیی ئەوان لەگەڵ زۆرینەی کۆمەڵگای ئێران، چااڵکیی سیاسیی ئەلیتی

 ،داگایەزەکانی ناوچەیی لەسەر خەڵکی ئەم پارێگۆڕاڵوبوارەدا، هەروەها کاریگەریی ئ
پارێزگای کردنی خەڵکی  بەشدارییتایبەتیی بووە.  ج و بایخێکیەی سرنجێگهەمیشە 

واتە ]سەرۆک کۆمارییدا ئەم دووایانەی  لە سێ دەورەی هەڵبژاردنی کوردستان
ئەو ی دەنگدانی خەڵک لە نێوان ئاشکرای ڕادە دابەزینی پێشاندەری[ ٩تا  ٧دەورەکانی 

خەڵکی پارێزگای کوردستان  یکردن بەشدارییکە  ی، تا ئەو ڕادەیەدوو دەورەیەدایە
سەتا  بە، وە - ٧٩.٤لە سەتا هەتاویی  ١٣٧٦ساڵی لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی  لە

 " . ....گەیشتووە ١٣٨٤لە ساڵی  ٢٤.٦

 دا دەورەی هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی ٩خەڵکی پارێزگای کوردستان لە  بەشداریی کردنی

هەڵبژاردنی سەرۆک  ڕیز
 کۆماریی

ی نەڕێژەی ئەوا
مەرجی دەنگدانیان 

 بووە

ڕێژەی بەشداریی لە 
 کوردستانپارێزگای 

بەشداریی  ڕادەی
گشتیی لە پارێزگای 

 کوردستان
 ) لە سەتا ٪(

 ١٢،٨٣ ٥٩١٠٠ ٤٦٠٧٧٥ دەورەی هەوەڵ ١
 ٤٣،٧٢ ٢١٢٨٨٤ ٤٨٦٩٣١ دەورەی دووهەم ٢
 ٤٨،٤٦ ٢٣٥٩٨٠ ٤٨٦٩٣١ دەورەی سێهەم ٣
 ٥١،٥٧ ٢٨٠٤٥١ ٥٤٣٧٨٠ دەورەی چوارەم ٤
 ٥٨،٦٨ ٣٥٦٣٢٢ ٦٠٧٢٥٦ دەورەی پێنجم ٥
 ٥٤،٩٦ ٣٨١٧٩٠ ٦٩٤٦٨٧ شەشمدەورەی  ٦
 ٧٩،٤ ٦١٧٣٥١ ٧٨١٠٤٨ دەورەی حەفتم ٧
 ٥٣،٤٥ ٤٨٦٥٩٦ ٩١٠٣٦٤ دەورەی هەشتم ٨
 دەورەی نۆهم ٩

 لە دوو قۆناخدا
١٠٣٢٣٠٦ 
١٠٣٢٣٠٦ 

٣٨٥٧٧٦ 
٢٥٧٦٤٣ 

٣٧،٣٧ 
٢٤،٦٦ 

 



ی نۆهمی هەڵبژاردنی ەلە دەور کوردستان پارێزگای ی خەڵکی شارەکانی یڕادەی بەشدار
 13دا کۆمارییسەرۆک 

 
ڕێژەی ئەوای  شارەکان

مەرجی دەنگدانیان 
 بووە

 میزانی بەشداریی  گشتی دەنگەکان
 ) لە سەتا ٪(

 16.55 13102 79186 بانە

 44.63 39835 89265 بیجار

 20.29 12630 62245 دیواندەرە

 16.79 7477 44531 ئاواۆسر

 15.90 24067 151336 سەقز

 20.28 58064 286281 سنە

 43.19 66196 153278 قروە

 26.35 20124 76363 کامیاران

 17.98 16148 89821 مەریوان

 

کۆماری ئیساڵمییەوە باڵو یان  یڕێکخراوەکانی مەدەنیئەو ئامارانەی کە لە الیەن 
پێچەوانەی ئەوانەی کە بەردەوام باسی بەشداریی خەڵک لە بە تەوە نەبۆ

کە خەڵکی کورد لەو سااڵنەی کە  ئەو ڕاستییەیە پێشاندەریهەڵبژاردنەکان دەکەن، 
و تەنانەت  ەلە هەڵبژاردنەکان نەکردو لەسەر کراوە پێشوازییەکی وەهای لێکۆڵینەوەی

 ١٣٧٢ی جۆزەردانی ٢١کۆماریی لە دووهەمی هەڵبژاردنی سەرۆک  دەورەی"لە 
اشمی " بە هنای" یەک بوو کە بە تەوایەتییتەنیا پارێزگا "کوردستان"، هەتاوییدا

کەی ئەنجومەنی ژئۆپۆلیتیکی لێکۆڵینەوەی نووسەرانی باوەڕەب. ەوڕەفسنجانی کووتو
و  سیاسیی بەرێوبەرایەتییکوردەکان لە  ییبەشدار ڕادەی نەکردنی زیاد"ئێران 
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ترۆری دوکتور قاسملوو و دوکتور هەروەها ، داواڵت پێکهاتەی دەستەاڵت لە
پاش  ی ئێرانکوردستان یدێموکراتشەرەفکەندی سەرەرای پێشنیارەکانی حیزبی 

نێونجیگەریی یەکێتی نیشتمانی   بەساڵە لەگەڵ عێراق  ٨تەواوبوونی شەری 
هۆی  بوو بە بۆ چارەسەریی ئاشتیخوازانەی کێشەی کوردکوردستانی عێراق 

لە ئاکامدا و  هاشمیی لە دەوڵەتینەرێنیی خەڵک  تێگەیشتنێکی زەینییەت وپێکهاتنی 
 ەکاندالە ڕێگەی بەشداریی نەرێنیی لە هەڵبژاردەنخەڵکی ئەم پارێزگایە بەم چەشنە 

وەزعی ئارایی و سیاسەتەکانی دەوڵەت لە ناوچە  سەبارەت بەخۆیان نارەزایەتیی 
لە پێوەندیی لەگەڵ ڕێژەی بەشداریی خەڵکی کوردستان لە هەڵبژاردنەکانی  . "وەیدەربڕ

بە ئەم دابەزینە  ،بەوالوە ٧ەتیی لە دەورەی مەجلیسی شورای ئیساڵمیش بە تایب
ڕادەی  ە بەراوەرد لەگەڵ دەورەی شەشمبم حەفتلە دەورەی "دەبیندرێ. جووانی 

لە و  ٣٢بە  ٧٠لە سەتا  لە پارێزگای کوردستان دابەزینی بەشداریی کردنی خەڵک
 ئێران، لە تەواوی ،بووە. لە دەورەی هەشتمدا ٤٢بە  ٧١ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە سەتا 

 ٣٥٠میڵیۆن و ٢٢تەنیا  ە،هەزار کەس کە مەرجی بەشداریان بوو ٨٢٤میڵیۆن و  ٤٣لە 
کەمترین ڕادەی  ،. پاش تارانوەبەشدارییان کرد ٥١هەزار کەس واتە لە سەتا 

بە پێی  14سفەهان، کوردستان و یەزد و قوم بیندراوە.بەشداریی خەڵک لە ئی

کردنی شارومەندانی پارێزگای   یڕەوتی بەشداری"نووسەرانیی کەلێکدانەوە
 دا ی هەتاویی"١٣٧٦-٨٤لە هەڵبژاردنی سەرۆک کۆماریی لە ساڵەکانی  ،کوردستان

ەورەی شەشمی ی کوردستان پاش دخەڵک کردنی دابەزینی ڕادەی بەشداریی
: بووە دالە پێوەندیی لەگەڵ ئەم خااڵنە یورای ئیساڵمیهەڵبژاردنی مەجلیسی ش

 ،ممەجلیسی شەش هەڵبژاردن بۆ ناوەندیلە چەندین دەنگەکان  پووچکردنەوەی
ن لەم پارێزگایەدا، کاریگەریی حیزبە اڵجەۆئ وڵالبدەگیرانی ع ڕووداوەکانی پاش

لە دەوڵەتی ئیسالحات، هەست بە  دڵساردییدژبەرەکانی کورد لە دەرەوەی واڵت، 
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نەبوونی  هەروەهابە خەڵکی ئەم پارێزگایە، دووچاوەکیانە سەبارەت سیاسەتی 
                                          15".داهەمخۆشەویست لە دەورەی نۆدای دیکان

 ئاکامبەندیی

بارودۆخی  و لە ئێرانساڵ حکومەتی "نوێنەرانی خودا"  ٣٠بە پێی ئەزمونی پتر لە 
لە  یە. نی دالە ئێرانوێچوونی هەڵبژاردنێکی دێموکراتیک  ئەم واڵتە،ئەمرۆی 

تەنانەت بە و دێموکرات، ئازاد هێز و کەسایەتییەکیبە چوارچێوەی کۆماری ئیساڵمیدا 
 ئیزنی "یاسای بنەڕەتی ئێران و چاکسازیی"مەند بە باوەڕهۆگرانی  زۆرینەی

شورای لە چوارچێوەی سیستێمی " و بەشداریی لە دەستەاڵت نادرێ. کاندیدبوون
یاسای  لە ئاسۆیەک بۆ پێکهاتنی ئاڵوگۆڕێکهیچ "دا نگهبان، ڕێبەریی و سپای پاسداران

 ناکرێ تەنیا لە چوارچێوەی کەڵک وەرگرتن لە فەزای هەڵبژاردن نابیندرێ. دائێران
هێزێکی  .قەتیس کرێتەوە ەکاندالە هەڵبژاردنخەڵکی کورد بەشداریی کردن 

زایەی کە لەم سیاسیی و توانایی خۆی، لەو فە بە پێی بنەواشەیئۆپۆزیسیۆن دەتوانێ 
ڕێژیمی تاران و لە  و ناوەڕۆکی بۆ ڕوونکردنەوەی زۆرتری ماهییەت پێکدێ دادەورەیە

ئاگایی نەتەوەیی و  ڕێژیمە و بەرزکردنەوەی ئاستی بەوبردنی دردۆنگیی خەڵک  بەین
ئەو ی هەتاویی کەڵک وەربگرێ. ١٣٥٧و بە تایبەتیی وچەی پاش ساڵی  سیاسیی خەڵک

ڕێکخراوەکانی  یئێران و تویژینەوە یئیساڵمیئامارانەی کە لە الیەن حکومەتی 
کە بە  شاندەرێ ئەم ڕاستییەننەتەوە پێباڵو بۆ ەوەمەدەنیی یاخود زانستیی ئێران

ەی بەشداریی کردن خەڵک لە و بە تایبەتیی لە کوردستاندا ڕێژگشتیی لە ئێران 
 مییانواڵمی بانگشتنی ڕێبەرانی حکومەتی ئیساڵدابەزیوە و خەڵکی  هەڵبژاردنەکاندا

فرە نەتەوەیی کە  . لە چوارچێوەی حکومەتێکی باوەڕمەند بە "امت اسالمی"نەداوەتەوە
یە. بۆ کاریگەریی  وێچوونی چارەسەریی پرسی کورد نی ،ڕەتدەکرێتەوەبوونی ئێران 
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 و خۆیی خەڵک بەپێکهێنانی متمانەی زۆرتر لە ڕووداوەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
ڕێکخراوە و کەسایەتییەکانی  ،حیزب پێویستە ،تارانپاشگەزکردنەوەی ڕێژیمی 

 ەر چەشنە هاوپێمانیی و هاوکارییک،ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە پێکهێنانی بەرە یان ه
هێزە و  نەتەوەکانی دیکەهاوبەش لەگەڵ و  یەک و توانایی خۆیان بخەنە پاڵزهێ

 .بدەن ێرانیسالمیی ئدژ بە حکومەتی ئی پەرە بە خەباتپێشکەوتنخوازەکانی ئێران 

....................................................................................................................................................... 
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