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م  ی ئه باره ک له یه وته
  وه رتووکه په

  

  کامیل ژیر
  
ی هاوبیری هژام، مامۆستا  رتووکه م په ئه

کی زۆری  هایه ی به وه  له سیروان کاوسی، جگه
  وتۆی تدایه ل زانیاری ئه  و گه یه مژوویی هه

ک و  ی خهک مه ک ره یه ش الی ژماره  ئه که
ند و ئامۆژگارین بۆ   په دات که وتۆشمان ئه ی ئه ییانه وه ته ی نه ل وانه زانراوب، گه رۆشنبیریش نه

  تیمانن،  باتی کوردایه ی کاروانی خه وه ره مان و چراوگی رووکه که مدیده  سته وه ته مۆی نه کانی ئه وه نه
  : وانه له
پدانی ئاینزای  ره  په کات له  جیھانی ئه بۆ رۆی کۆلۆنیالیزمی ر ئاماژه نووسه -١
  وه رتییه گه پدانی شیعه ره پشتی په نیا له ته ر  ی، کۆلۆنیالیزمی جیھانی هه که راستییه. رتیدا گه شیعه
ستیش  به مه.  یه وه ڕاسته تی ناوه موو ئاین و ئاینزاکانی رۆژهه پدانی هه ره پشتی په کو له ، به نییه
،  م ناوچانه می سۆڤتیدا، دانیشتوانی ئه رده سه پ له ی چه ره تیکردنی به  دژایه  له ، جگه یه وه م کرده له

م دنیای کاتی   ئه خ به  بایه نده وه و ئه) پی ئاین به(تایی بژین  تا هه و دنیای هه زیاتر بۆ ئه
ی  که  کورته نه مه زانیندا، ته وای نه ش و هه  که  له میشه ، هه گا ئاینیانه م کۆمه ش، ئه وه به. ن ده نه
  لۆجیا، که کنه واتا، زانست  وته. لۆجیادا ناچن کنه الی زانست و ته ن و به به ر ئه سه م دنیا به ئه

  کانی والت و ناوچه بازاڕه. ب بۆ خۆیان ر پاوان ئه ، هه ستووری ئابووریی رۆژاڤایه  ئه ره ی هه که کۆه
  گه به. ب لۆجیایان ئه کنه روبوومی زانست و ته  کا و بهکانیش، بازاڕی فرۆشتنی ئاینییه

ر زانست و  مۆدا، هه ربازیش له التی سیاسی و هزی سه سه ی ده رچاوه  سه  که ویستیشه نه
م  تا ئه بینین، هه ین، ئه رنج بده ر سه گه ش، ئه م دید و بۆچوونه بۆ راستیی ئه.  لۆجیایه کنه ته
ندازیار    و ئامر و ئه کینه  ب مه کان، به گا ئاینییه  کۆمه ش هیچ کام له ینهم که رخی بیست و یه چه

گاکانی خۆیاندا،   کۆمه  له  کاتکدا که  له وه ئه. کیان بۆ دروستناکرێ رزییه زای رۆژاڤا، ده وشاره
   له وه وتۆشیان بۆ ئاین هشته  رۆکی ئه یان هشت، نه نیسه تی سیاسی که سه ده نه
  .کانیاندا گه ی کۆمه واییکردنی والت و ئاراسته رمانه فه
کانی ئران،  ر، تورکمانه وبه مه  له ده شت سه ی هه  نزیکه  که ی پشانداوه وه کاک سیروان، ئه -٢

جبوون و کوردیان  تی کوردستان  وتیا نیشته کان بوون بۆ داگیرکردنی رۆژهه غۆله ری مه ده یاریده
  وره  وتی مادی گه مژووی کۆندا به ی له باجانه و ئازه ئه:  وانه ، له رکردووه نیان دهزدی باوباپیرا له
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  ی له مینانه و که  ئاگابین له  به میشه ب هه  ئه  که وه کاته ، وریامان ئه ندکه  په مه ئه. ناسرا ده
م جیاوازی   نین، به مینه  ب که ی دنیا، هیچیان به م وتانه ئینجا خۆ ئه. ژین کوردستاندا ئه

 دی بۆ  میشه ک، هه یه مینه موو که ی هه که راستییه.  یه کیتردا هه یه مینه ک و که یه مینه نوان که له
کی  ندییه مه ته  تایبه مه ئه. کب یه ر جگه هه ، له روایه کوردیش هه. دا ی خۆی لئه که  دایکه وه ته نه

و   سنووری ئه  نووساب به ی دایکه وه ته و نه م کاتک سنووری ئه به،   مرۆڤدا و ئاساییه  له سروشتییه
 والتکی دووردا بژی،   له ک که یه مینه گینا که ئه. ب ک دروست ئه ترسییه ، مه ی تیایه مینه ی که وته
   له کانی که جۆره  فره مینه که:  بۆ نموونه.  و والته یی ئه وه ته ر ئاسایشی نه کی ناب بۆ سه ترسییه مه
  خته و پایته ی دانیشتوانی ئه ندا زۆرینه نده ک له ختکی وه  پایته  له ریکه مۆ خه ژین و ئه ریتانیا ئه به

   سنووری هیچکام له چۆنکه.  ریتانیا نییه یی به وه ته کیان بۆ ئاسایشی نه ترسییه هنن، مه پکئه
  مینه م که به.  لکاوه  نه ریتانیاوه سنووری به هفریقا، ب بستان و ئه ره هندستان و پاکستان و عه

درێ سیخۆڕی   یان نه  رگه ترسین و پویسته ی مه  کوردستان، جگه کان له ب و فارسه ره تورکمان و عه
  .ن کانیان بکه  دایکه وه ته ری و چاوساغی بۆ نه ونۆکه
و  م ئه به.  ی کورد بووه وه ته کان، نه وییه فه ی سه چه بنه:  مان پئه وه ر، ئه نووسه -٣
ر   سه وه نه به کان ئه وییه فه ی سه چه ویدا نووسراون، بنه فه می شاکانی سه رده سه ی له رچاوانه سه
ر  گه ش، ئه وه به. کی زانستی مایه ب هیچ بنه لی، به کانی و ئیمامی عه سحابه ری ئیسالم و ئه یامبه په
هه نه ئینجا وه.  به ره ی عه وه ته ن، نهکا وییه فه ی سه چه واتا بنه. واب کو  کان، به وییه فه ر سه ب
ری  ر پایامبه  سه وه ی خۆیان بردۆته که ره جه ، شه یه  کوردستاندا هه ید له ی شخ و سه ماه رچی بنه هه

  که!! ب بن ره ب عه برن، ئه ید ناو ئه  شخ و سه  به ی کوردستان که ی نیوه ، نزیکه و پیه به. ئیسالم
و  دا، ئه مانه رده و سه له)  ک کاک سیروانیش ئه وه(کو  ، به ی تدا نییه که  هیچ راستییه وه ئه
کی پیرۆز خۆیان بنونن،  یه ماه ک بنه شوڕووتی کوردستان، وه کی ره  الی خه  ویستوویانه مانه بنه
  رپچیکردن له  سه ، ویستوویانه ستبووه ده هتیان ب سه ی ده وانه ئه. ستک به  و بۆ مه که ر یه هه

ست  ده تیان به سه شی ده وانه ئه! ن م بده ه قه رمانی خوا له  فه رپچیکردنی له  سه کانیان، به بیاره
تی   زیاره میشه  هه که و خه ی ئه وه شوڕووت بژین، به کی ره نجی خه ر ره سه  له ، ویستووتانه بووه نه
کی  یه ماله ی هیچ بنه که راستییه. رن ن و کوڕنۆشیان بۆ به ن و دیارییان پشکش بکه کهککانیان ب ته

 : گانه م به ب، به ره ر عه  سه وه  کوردستاندا، ناچنه ید له شخ و سه
 هاوتی  ب، خۆیان به ره ی عه وه ته کانی نه ندامه ، ئه وه ره یامبه یدابوونی په په له  - أ
 . وه کانیتر بتوینه وه ته ناو نه  خۆیان له هاتووه زیان نه و ب ک زانیوه  یه پله
خۆی  ربه التی سه سه ت و ده وله ، ده وه ره یامبه و په یدابوونی ئه په ی کورد، له وه ته نه  - ب

ناو خۆیدا  کان، له یده  باپیرانی شخ و سه بنه  ئه  گوایه ، که به ره  عه و ژماره  تا ئه بووه خۆی نه
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نگاو   کوردستان، هه ته  هاتوونه زاوه تح و غه ناوی فه ی به بانه ره و عه ، ئه وه وانه پچه به.  وه  بتونته
و  ، یان ئه  و راوناوه چۆ کردووه کانیان قه ، یان کورده وی کوردیان داگیرکردووه نگاو، زه  هه به

قاد و  وقی و عه ک شه زارانی وه  ههکو ، به وانه ر ئه ک هه نه. عریبیان کردوون ، ته وه ی مابنه داماوانه
 . وه ته بدا تواونه ره ناو عه هتد له... یوبی و  دینی ئه الحه کانی سه وه ته موو نه هاوی و هه زه

  که. بک ره  عه  کوردک کچی خۆی نادا به شدا، ماه  یه مه وله می عه رده سه م   تا ئستا و له-ج
ک کچی کورد  رایه ر تاکوته گه ئینجا ئه.  بووه  نه وه ی ژنخواستنیشه ڕگه ، له ی شختییه و دیارده  ئه واته

 .ر بووب یامبه ی په وه  نه  له به ره و عه  ئه رج نییه بک کردب، مه ره  عه شووی به
هم بۆ  جیده ، به ی ماوه وه  بدوم ئه رتووکه م په کانی ئه ره وهه  گه  زیاتر، له مه وێ له من نامه

  . مه رهه م به کانی ئه ویسته  خۆشه وه ره ج و بیروهۆشیاریی خونهرن سه

م  م بۆ ئه که  سیروان کاوسی ئه  کاکه  و پیرۆزبایی له سخۆشانه ، دها کۆتایید له
کانی بۆ   زۆره وه نوان هه یتری له ندییانه  بیرمه مه رهه موو به و هه ی و بۆ ئه مه رهه به

  . تی  و ربازی کوردایه و تکا وشهی نیشتمانی کوردستان  کۆنگره
 .وتووب رکه ر سه هه

  کامیل ژیر
 ١/٨/٢٠٠٧سلمانی 

 
  
  

  !سوپاس و پزانین
ی مامۆستای گه بهسوپاسی پڕ  به و وره دمال  زم، مامۆستا جه

م  ی تایپی ئه ه  و، بژارکردنی هه وه رکی پداچوونه ئه  کهم،  که ز ده به نه
 !دانجام یان ئه مه رهه به
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  تا ره سه
کی  ره ی سازبوونی دووبه ینهدان و، چۆنتیی هۆکاری راست رهه  مژووی سه ت به باره سه
  به) شرعیت(تیی  وایه نکیان ره رالیه ک نین  و، هه دا، بیروراکان یه  و شیعه نوان سوننه له

. کات  و ناڕاست نوناس ده ه ر و هه  الده  به  دیکه،ی که نه الیهدا و،  ی خۆده که ربازه
 ناکۆکیی نوانیان ی نووسراون، چاوکانی وه ن زانایانی شیعه الیه ی له رچاوانه و سه موو ئه هه
دوای هۆکاری  ڕان به  گه.تاکانی ئیسالم ره  بۆ چاخ و سه وه نه به ، ده  وانی سوننه ڵ په گه له

ر و  وه نین بۆ لکۆه وێ و، دایده خۆیان ده ت به ی جیاواز و تایبه یان، شرۆڤه راستینه
ری  سه وێ له مانه  و ده ستمانه به دا مه ی لره وه ئه.  که ردوو ربازه  هه ر به ی سهزانایان

 تا  وه وییه فه سه ، له ئران  له  تدارتیی ئاینییه سه دهندنی  سه ره کانی په بدوین، هۆکاره
کانی زلھزی جیھان  ته وله  سیاستی ده ی ئاین له کۆلۆنیالیزمی جیھانی و، رۆی کایه هاتنه
 .ئران  له، و که  نوچه له

ی  ماه یشتنی بنه تگه سه ده  به پش ، لهن که پدهی   ئاماژه کان رچاوه مژووییه سه
ستیدا،   وتانی بنده سمی له ئران و  ئاینی ره رتیی کرده گه  ربازی شیعه ، کهیوی فه سه

 و، ران و گن  مازنده قۆم و کاشان و، له  وانه ی ئران، له و نوچهله هندێ شار 
وانی  پهم  کی که یه ڕژه بهتی ئران،  کانی باکووری رۆژهه نو ترکمانه ت له نانه ته

زی  گه ل و ره موو گه هه التی ئران به دانیشتووانی پهی  م زۆرینه به،  یان ل ژیاوه شیعه
بت   ده تانه  و نابابه ه  بۆچوونکی هه وه ر ئه به  له. بوون ننهمانی سو، موس  جیاجیاوه

 ئران  رتیی له گه تای بیری شیعه ره  سه وی به فه تی سه زراندنی حکوومه ر، دامه گه ئه
ی  ماه م جارێ با بزانین، بنه دوین، به  زیاتر ده ته م بابه ر ئه سه دابنرت، دواتر له

  . ک بوون یه ز و تیره گه چ ره کی کوێ بوون و، له ویی، خه فه سه
ویی، پویسته  فه ی سه ماه  بنه  ت به باره  سه وه مانه که  نو کاکی باسه پش چوونه

ربایجان و  ر ئازه کان بۆ سه غۆل و ترکمانه شکرکشی مه  له ی باره  هندک له تا ره سه
کوردستانی (ربایجان  کان بۆ ئازه کمانهغۆل و تر  هاتنی مه ، چۆنکهینکوردستان بدو

  .  یه  هه  وه که باته وخۆی به کی راسته ندییه ، پوه)وکات ئه
  ر به رامبه تاوی به ی هه٦١٦، سای غۆل رۆکی هۆزی مه غۆل، سه نگزخانی مه چه

ڕێ و، پاش  ی خسته وره التی ئران هرشکی گه و په ره  به*)١() ی زاینی١٢٣٧(
 یشای ئازا و دلر و خود: مانای   و،  کوردییه که نوه(زمشا  خواڕهوپای تکشکاندنی س

ت   شیمه رچی شار  وگوند و، حه ، ئرانی داگیرگرد و، هه!)  نت یه گه  دهردیی به نه
 سووتاندن و ورانکردن و  ستیکرد به وی برد و، دهن ر ڕی، له سه ر هاته وه وزینده

  نگز پاش داگیرکردنی ئران چه. کان نده  شار و گونیدانیشتووا سامانیتاالنکردنی 
نگز، والتانی  پاش مردنی چه.  کرد دواییوێ کۆچی غۆلستان و، له  بۆ مه وه ڕایه گه

،  بوو"ئۆکتای"نوی   که ی که وره  گه شکران و، کوره یدا دابه که نوان چوار کوڕه داگیرکراو له
غۆل، بیاریاندا  کانی سوپای مه ه ر ردا ڵ سه گه ی له  و س براکه"ئۆکتای".  جنشینی  بهبوو
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  رنه کیان هرش به الیه. رن ن به نگز، هرش بۆ دوو الیه ی چه که واوکردنی هرشه بۆ ته
تی  و داگیرکردنی باکووری رۆژهه ره شیان به ی دیکه ر وتی چین و، سوپاکه سه

  غۆل، که ی سوپای مه رکرده و سه وی ئهن. رت هرش به) ربایجانی ئستا ئازه(کوردستان 
جرماغون .  بوو"جرماغون نویان"ستنیشان کرا،  ربایجان ده ر ئازه  سه بۆ هرشکردنه

ر سوپای  سه  و گران و خوناویدا، توانی به وره ڕ و پکدادانی گه ندین شه نجامی چه ئه له
ری  رتاسه وو ئران و سهم وێ و، هه رکه ژیا سه ی فارسیان لده و نوچانه کورد و ئه

   وه وشه  خاکی کوردستانی ئستا داگیر بکات و، له شکی زۆر له ربایجان و به ئازه
تی  سه  ژر ده بخاته) ترکیای ئستا(نستان و گورجستان و ئاسیای بچووک  رمه ئه

  وه ییه دهڕی دڕن وپه ک، به یه ر شار و نوچه ڵ داگیرکردنی هه گه غۆل له سوپای مه.  وه خۆیه
ت و  روه سه. نیو برد و زار مرۆڤیان له تان هه  سه  به وه و رگه کرد و، له دانیشتووانیان قده
   شاره کک بوو له دا، یه مه رده و سه  له ورز که شاری ته. تان بردن سامانیشیان به

  وه غۆله ن مه الیه بوون، لهپکھات کورد  ی دانیشتووانی له اری و، زۆرینهو کانی کورده وره گه
کان و،   ترکمانه  خ و هۆزه شکی زۆر له به. یان که تدارتییه سه ختی ده  پته کرایه
غۆل و   نو سوپای مه ، له وه کی خۆیانه  و چههۆز   به تی ئران، کانی باکووری رۆژهه هۆزه
و وت و   داگیرکردنی ئه هکییان ل ره کاندا، رۆی گرنگ  وسه غۆله تیی مه یه رمانده ژر فه له

  .دا گا نوچانه
  غۆل، که  مردنی دوایین پاشای مه  ئران و کوردستان، به کان له غۆله تدارتیی مه سه ده

تاوی ، کۆتایی  ی هه٧٣٦سای  ورز له  شاری ته ، له بوو"عید بوو سه سوتان ئه"نوی  
پاش  له. ست بوو ده  ئاسیایان بهری رتاسه  ساڵ حوکمانیی سه١٢٠ی  هات و، بۆ ماوه

  یمووره ته (  به ، که وه نوکه'' یموور ته ''ن الیه له" یمووریی ته"کان، ئیمپراتۆریی  غۆله مه
ن خۆی و کۆڕ و  الیه ت ساڵ، له  سه ی پتر له  بۆ ماوه زرا و،  دامه ناسرابوو، )ل شه
تیان   ئاسیادا حکوومه شکی زۆر له بهموو کوردستان و ئران و،  ر هه سه  به وه کانییه وه نه
 ،)ئۆکتای" (جۆغتای"ی  وه  نه غۆل و له ک مه ه ڕچه کانی، به وه یموور و کوڕ و نه ته. کرد
کان،  یموورییه کان و، ته غۆله تی مه درژایی حکوومه به. نگز بوون ی چه که وره  گه کوڕه
تی  کانی باکووری رۆژهه کان و، خه کان و ترکمانه غۆله کو مه کانی ناکورد، وه زه گه ره

روبووی کشتوکای و، جوانی  به و ڕووی ئاو  له که ندیی نوچه مه وه هۆی ده ئاسیا، به
دانیشتووانی   کرد و،  ربایجان و ترکیای ئستا و وتانی دیکه  ئازه ، روویان له وه سروشتییه

ر خاک و زدی خۆی، بوو  سه ، له  وه ایه م شی که هو  ئه  قکرد و،یان و نوچانه  ئهنی سه ره
ێ و، هۆی زاووز ندا به درژخایه رانی و، له کی داگیرکه نیژه ست و که رده  و بهکرکار  به

  .  وه نویاندا توایه ، له وه یهلتووری گۆڕینی زمان و که
و قویوونل ره قه، ی"ترکمان"، دوو هۆزیتاویدا می هه وته حهی  ده ساالنی کۆتایی سه له

  شیکی زۆر له موو ئران و، به  هه ره  به ره  به،)زی سپی په( ئاققویوونلوو و،) ش زی ره په(
مان کردپی،  ک ئاماژه روه هه.  وه تی خۆیانه سه  ژرده خاکی کوردستانیان خسته
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دواتریش . رچاویان گابوو وری به غۆلدا، رۆڵ و ده نو سوپای مه کان پشتر له ترکمانه
قویوونلووی  ره رۆکی خی قه  دا، سه" ئال بویه"ی  ماه تی بنه می حکوومه دهر سه له

  یان به وره تی گه  خزمه ، وه یه که خۆی و هۆزه  بوو، به"د مه  محمه ره قه"نوی    ترکمان، که
  ش له سوتانی ئال بویه. بوو کرد" ئال بویه"تی  سه ده  و پارزگاریکردن له ماه بنه

د و  مه  محه ره قه. ستی ده ربایجانی دایه تیی ئازه وایه رمانه  فه د، مه  محه ره  قهی کهچاپاداشی 
ربایجان،  تی ئازه سه گرتنی ده وه سته ده ڵ به گه  بوون و، له  ربازی شیعه ر به ی سه که خه
ستیان،  ردهکانی ژ ر دانیشتووانی نوچه سه خسته پدا و، گوشاریان  ره یان په که ته سه ده

 نوی  بهی که د، کوڕه مه  محه ره پاش مردنی قه. لبژرن رتی هه گه ی ربازی شیعه وه بۆ ئه
موو  التی هه سه ورز و ده تاوی، شاری ته ی هه٨٧٢ تا سای ،ی زاکه  کوڕه، و یۆسف ره قه
چی هۆزی کان، کۆ تدارتیی ترکمانه سه می ده رده سه له. ست بوو ده ربایجانیان به ئازه

پاش هۆزی . ند  سه زیاتریی ره ربایجان، په و ئازه ره  به وه کانی خۆیانه  نوچه ترکمانی له
تی ئرانیان  سه  بوون، ده  موسمانی سوننه ، که'' زی سپی په''، هۆزی ''ش زی ڕه په''

  .کرد یان ده وانی شیعه تیی په توندی دژایه  و، به وه ستی خۆیانه  ژرده خسته
   که یه ده شت سه  هه  و، نزیک به ربایجانه ی ئازه  مژووی راستینه مه کورتی، ئه به
، ج پی  ره  به ره  و، به ج بوونه  وتی کوردستان نیشته غۆل و ترکمان، له زی مه گه ره

  وانه تی باوباپیرانی، له که ره پیت و به ی به لک نوچه  گه  و کوردیان له خۆیان قایمکردووه
  وره مادی گه'' والتی  مژووی کۆندا به  له ی که ربایجانه و ئازه ، ئه ربایجان راماداوه ئازه
ت به  باره مان سه که ی باسه ر درژه  سه وه ڕینه گه ، ده یه وه و رۆنکردنه پاش ئه. ''!ناسرا ده

 .ی که ماه  بنه دین و فییه شخ سه
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  !ویی فه ی سه اهم کی بنه ه چه ز و ره گه ره
تی  تایبه کانی ئرانی، به رچاوه ویی، سه فه ی سه ماه کی بنه ه چه  و ره چه  بنه ت به باره سه
کیان،  ه چه و ره چه  ویدا نووسراون، بنه فه می شاکانی سه ده ر سه ی له رچاوانه و سه موو ئه هه

لی،  وی ئیمامی عه  په کانی سحابه ئه  ری ئیسالم و، یامھنه ی په ماه ر بنه  سه   وه ته بردووه
  میشه ، الی زانایان و پسپۆڕانی بواری مژووناسی و، ئرانناسیی، هه رچاوانه و سه الم ئه به

 و، پاشاکانی   و نییه بووه کی زانستییان نه مایه  هیچ بنه شک و گومان بووه، چۆنکه جی 
کی  پیرۆز  یه ماه بنه ک  شوڕووت، وه کی ره ه، الی خ دا ویستوویانه مه رده و سه وی له فه سه

رڕووی  سه ن له کانی شیعه ری موسمانان و، ئیمامه یامھنه  جنشینی په ون که ج بکه
رمانی خودێ   فه رپچیکردن له  سه کانیان، به رمان و، بیاره  فه رپچیکردن له وین و، سه زه

 .م له  قه و پیاوچاکانی خودێ بدرته
ی باشووری "  کۆیه"کانی   کورده  له یه ماه م بنه  ئه  که  زانراوه وه وایین لکۆینهپی د به

 .*)٢( کۆچیان کردووه" و رده ئه"ی  ربایجان و نوچه و ئازه ره  به کوردستانن که
دین شخی  فییه شخ سه.  بووه" دین فیه شخ سه" نوی  که ماه ی بنه وره تیی گه سایه که
 و ساکاری  رستی و، ژیانی ساده ، نوبانگی پاکی و راستی و خودپه وو کهروشان ب ده
ڵ   گه کا و، له ربایجان کۆچ ده و ئازه ره فی به شخ سه.  وه کدا بوببووه موو الیه هه به
روش و  کار  وده  تۆبه بنه زار ده یان هه ده مدا به کی که یه ماوه و، له رده  ئه یشتنی به گه
 باشووری  ی له که ماه فی و بنه چی هۆی کۆچکردنی شخ سه واپده. ی که بازهوی ر پره

   بووبت له وه وانییه روش و په هۆی داوا و تکای ده ربایجان، به و ئازه ره  به وه کوردستانه
ر داوا و  سه کانی کوردستان، له شدا زۆرجار، شخه مه رده م سه ک له روه ربایجان، هه ئازه

نگاندنی خۆیان، وایان  سه  پی هه کانیان، یان به روشه و ده)  یفه خه(گر تکای ج
 کۆچ  کی دیکه یه و نوچه ره جبوونیان بگۆڕن و به  شونی نیشته باش و گونجاو زانیوه، به
ربایجان موسمانی سوننه  ی دانیشتووانی ئازه دا زۆرینه مه رده و سه  له شایانی باسه. ن بکه

  ...نو کورد بوو
سای   و، له  دنیاوه ته هاتووه) ی زاینی١٢٧١(تاوی  ی هه٦٥٠دین، سای  فییه شخ سه

و  ی له که زاره  و، ئستاش مه ربایجان کۆچیکردووه وی ئازه رده شاری ئه تاوی له ی هه٧٣٥
ردانی   و، سه فیدا ژیاوه می شخ سه رده سه  له که''  وفی مدوالی مسته حه''.  یه شاره
کانی   و، مژووی رووداوه می خۆی کردووه رده ردارانی سه همیر و س ی  ک و بارگهکۆش
  :  فی ده  شخ سه ت به باره  سه، وه ته می خۆی نووسیوه رده سه
 و،  ری موسمانی سوننه وروبه و و ده رده  زۆری دانیشتوانی شاری ئه ره ی هه زۆربه''
فین و،  روشی شخ سه  ده که ره ڤه سمانانی دهی مو زۆرینه. ن" ئیمامی شافعی"وی  په
تی الی  رز و تایبه زانن و، رزکی به  دهی خۆیان وره وای ئاینی و گه پشه  ڕزیان به به
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ن   به  و بچووک و، ره وره  گه ، به که مووالیه ویستی هه فی خۆشه شخ سه.   یه مووان هه هه
  موو ژیانی به ساکاری و فی تاکاتی مردنی، هه سهشخ .   وه ردار و سوتانه نگین و سه وزه

ک بۆ خودناسی و  رستی و، بانگھشتنی خه  ماپه پاکی و راستی و، دوور له
  .''*)٣(ر  سه رستی برده خودپه

  ، بوو بهدین مووسا دره  شخ سهنوی به ی که دین، کوڕه فییه پاش مردنی شخ سه
  و،کار  و تۆبهروش  ده ککی زیاتر بوونه ن دا، خهدی دره می شخ سه رده سه له. جنشینی
پاش مردنی شخ . رینتر و فراوانتر کرد  بهوانی نگران و په  و سنووری الیه نوچه
. زانی مده که تییان بۆ خۆیان به بانگی شخایهزاکانی، ئیدی نو دین، کوڕ و کوڕه دره سه
  دین، داوای له دره  کوڕی شخ سه-لی  ی شخ عه وره  گه  کوڕه- بوو شخ برایم  وه ئه
  "شا ئیبراهیم " کدا، نوی به نو خه  ئاشکرا و له کانی کرد تا به نده ستوپوه روش و ده ده

برا و،  نویان ده" شخ شا " زاکانی شخ ئیبراهیم، به دوا، کوڕ و کوڕه به وه له. بھنن
التی  سه کاربنن بۆ ده یان به که ماه انگی بنهی خۆیان و نوب وپایه دا پله ویانده وانیش هه ئه

. خۆی نا وی له رده ید، نوی سوتانی ئه نوی جونه به ی شا ئیبراهیم  وره  گه کوڕه. زیاتر
 جنشینی باوکی،   بوو، کات بوو به"ر پاشا یده حه"نوی    ید، که ی جونه که وجا کوڕه ئه

 بیری یچاوکانی".  رییه یده ئاینی حهربازی "ی لنا زراند و ناو کی ئاینی دامه یه رکخراوه
،  " ئاینی سوننه   و دژ به وانه رتیی توندڕه گه شیعه"ر ربازی  سه  له یه م رکخراوه ئه
  .زرا دامه

دانی  رهه  سه نگن که  رک و هاوده وه ر ئه سه یان له ران و مژووناسان، زۆربه وه لکۆه
 سوتان  وکات که  بۆ ئه وه ڕته گه ویدا، ده فه ی سه ماه نو بنه له" رتیی گه شعه"بیری 
  ستیکرد به  ئاشکرا ده ، به  شیعه و  جنشینی باوکی و، بوو به ر بوو به یده حه
رتی چ  ژر کاریگه زانراوه له  نه وه ڕۆ، هۆی ئه و م تا ئه رتی، به گه  سوننهتیکردنی دژایه
  !؟  شیعه رتیی باوباپیرانی هنا و، بوو به گه  ربازی سوننه  هنکدا، وازی ل س و الیه که

کالوی "وانی پکھنا و،  روش و پره  ده کی رکوپکی له ر سوپایه یده سوتان حه
دوا،  به وه ئیدی له. ی  سوپاکهیسمی  کوی ره کان، کرد به  ترکمانه ت بوو به  تایبه که" سۆر

 سوتان .رکرد نوبانگیان ده) کان رسۆره سه" (کان زباشهق "  بهر یده سوپای سوتان حه
ر  یده سوتان حه. ''لی، ئیبراهیم و ئیسماعیل سوتانعه'' نوی ، بهر س کوڕی بوو یده حه

  وه ی فراوانتر بکات، ئه که ی حوکمانییه التی و، نوچه سه  ده ی زیاتر بدات به ره ویستی په
کانی  التی ترکمانه سه ی بنده ر نوچه  سه یکردهی زاینی، هرش١٤٧٢سای  بوو له

یدا شکستی خوارد  و هرشه ر له یده سوتان حه.  بوون  موسمانی سوننه ئاققویوونلوو، که
نگرانی  ند و الیه ستوپوه روش و ده ده. شی تدا برد که وره  گه ری خۆی و کوڕه و، سه
  وه یان شارده) یم و ئیسماعیلئیبراه(،  اشار پ یده ی حه ی دیکه که رپاشا، دوو کوڕه یده حه

  . وه  باکووری ئران دووریان خستنهو ره و، بهران  ی گن و مازنده  نوچهیانن بۆدو، بر
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الی  ران، به ی مازنده ریاچه کانی زه ، باکووری ئران و، لواره شایانی باسکردنه
  وتووه که ی لھه" لبورز ئه"نوبانگی  بهموتی  ه رز و هه  شاخی رژد و به ، ریزه  وه هییباشوور

. ڕێ په زار میتر تده  پنج هه– چوار   هندێ شون له رزایی چیاکانی له  به و، 
سک  که و دارسانی چوپن و،  تر، بشه تان کیلۆمه درژایی سه  به که ری نوچه رتاسه سه

کاتی هرشی  له.  نویدا بکات ر به سهبت، ناوری  کانی نه  و دارسانه که زای نوچه شاره زۆر 
ب  ره تدارتیی عه سه  دژی ده ی که و ئرانییانه ، ئه ب و داگیرکردنی ئران ره سوپای عه
و هندستان کۆچیان  ره شکیان به ن، به تییان بکه  ئاشکرا دژایه ورا به یانده بوون و، نه
ک بوو بۆ  وخۆ، بیانوویه  ڕاستهش وه ، ئه  شیعه بوون به یان ده شکی دیکه کرد، به
کاتی  له. یان تدابوو ن شیعه گمه ده  بوون و به ننه  سه ب که ره ڵ عه گه تیکردنیان له دژایه

 باکووری ئران  ی انانهم دارس و نو ئه ره ر گیانیان، به ک بۆ سه ترسییه ر مه روودانی هه
یان  نگه ڕی نو جه زموونکی شه ه و ئیزای  شاره کانیش هیچ جۆره به ره  عه.کرد رایانده

کۆ و   مه ، ببووه  که  نوچه وه ر ئه به له. ون کان بکه ی دارسانه ره را قهو یانده بوو و، نه نه
ر پاشا و  یده  بوو، کات حه وه ئه. تداران سه  دژی ده  یاران و یاخیبووان له ی نه شارگه حه
یان  که شکره کوژران و، لهی ئاققویوونلووی ترکمان کان کمانهستی تر ده ی به که وره  گه کوڕه

 و ره ، به"ئیبراهیم"و " ئیسماعیل"ویی، بۆ رزگارکردنی  فه کانی سه روشه تکشکا، ده
  . وه ران دووریان خستنه  گن و مازندهقوویی

 و ڕکرد نی مندای و مردمندای تپه مه کانی باکووری ئران ته نو دارسانه ئیسماعیل، له
  ، به ری دیکه ڕکه ک شه ڵ کۆمه گه ، له وه یانه که ماه ند و، نزیکانی بنه ستوپوه ن ده الیه له

 زاینی، ١٤٩٢ - ١٤٩١ نوان ساالنی  لهئیسماعیل . م راهنرا رده نگی سه کانی جه شوه
ی  ی تۆه وه ندنه ستی سه به مه  و، به وه ترسی کۆکرده ری ئازا و نه ڕکه م شه کی که یه ژماره

و  ره ستچووی باوباپیرانی، به ده تی له سه ی ده وه رگرتنه باوک و برای کوژراوی و، وه
روش و  زار، ده زاران هه  هه ، به وه ربایجانه  خاکی ئازه کات پینایه. ڕێ وته ربایجان که ئازه
موو  توانی ههدا، م کی که یه ماوه لهیان پشتیوانییان کردلی و،  که ماه نگرانی بنه الیه
 بۆ  کانی ئاقویوونلوو بھنت که التی ترکمانه سه  ده  و، کۆتایی به وه ربایجان بگرته ئازه
 و والتی  ندین نوچه موو کوردستان و چه ر ئران و هه سه ت ساڵ به ی دووسه ماوه
زی  په(و قویوونلو ره نوی قه    ی دیکه که که  ترکمانه هۆزه. تیان کرد شدا حکوومه دیکه
تی  رووخان و تکشکانی حکوومه شانی سوپای شائیسماعیل، له ، شانبه بوون)ش ره

ک پشتریش باسمان کرد   وه  که  م هۆزه ئه. شدارییان کرد ئاقویوونلووی ترکمان به
ت  نانه کانیاندا، ته  هرشه یی بوون و، له زه ، زۆر ببه وانی سوننه ر په رامبه بوون، به شیعه
والنکی سوننهمنداو سوپای شائیسماعیلدا،  م هۆزه ئه .کوشت شیان ده ی نله ن ،
  . و گرنگیان گا  وره  رۆکی گه،که  نوچه  ئران و له  له ی ئاینی شیعه وه نهبوکرد  له
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و  موو ئه پشدا هه له. ورز  شاری ته  چووه،ربایجان شائیسماعیل، پاش ئازادکردنی ئازه
یدا   کوشتنی باوک و براکه  له  که وه ی شاری کۆکرده تییانه سایه  و کهھۆزرۆک  و سه رمانده فه
ت ژنی  ند سه وجا چه کانیان دابوو، ئه  سوننه تی ترکمانه بوو و، یارمه ستیان هه ده
نو شاردا  ریان کردن و، به سواری که  و، بۆ سووککردنیان،  وه  پشیانه شفرۆشی خسته له

ورز و   ته  له ش که ی دیکه تییانه سایه ردار و که و سه رمانیدا، ئه  فهها روه هه. گایانن
 هۆزی ئاقویوونلوو  ماون و مردوون و، کاتی خۆی پشتیوانییان له ژیان و، نه که ده نوچه
  کان له ڵ زیندووه گه له  و،  وه ره  ده  کانیان بھننه  گۆڕه ،  ئسک و پروسکیان له کردووه
  خشی به  و کوڕانی مردمندایشیانی بهانژن و کچ. یانواسن  ههپانی شاردا گۆڕه
ک  یه ر کوڕی ژماره  سه ستدرژیی کرده بۆ خۆشی ده. ی کانی سوپاکه ربازه  و سه رمانده فه
رمانیدا،  پاشان فه.  سادا بوون١٦ و ١٣نوان  نیان له مه  ته کانی شار که تییه سایه  که له

شی  له ری دایکی له شمشر سه ستی خۆی، به ده  و، به وه که پانه  گوڕه دایکی بھننه
کانی سوپای  رمانده  فه کک له  یه  پاش کوژرانی باوکی، مردی به ، چۆنکه وه جیاکرده
وه  ندنه سه  کاری تۆه ندین رۆژ به ی چه ورز ماوه  ته شائیسماعیل، له. کان کردبوو ترکمانه

. رقاڵ بوو  سه وه تییه سه سپاندنی ده کانی و، چه سته  و، هاوده  ترکانی ئاقویوونلوو له
  : و، گوتی پیان وه کانی شاری کۆکرده تی و ردنسپییه سایه وجا، که ئه

  ب ببن به ورز ده موو دانیشتوانی ته ، تا پتانی بم، هه  بانگشت کردووه م بۆیه ئوه''
  . ''! شیعه
ی  که  بیاره  له، و داوایان کردلی وه  تکا و پارانه وتنه کانی شار که وره تی و گه سایه که

موو دانیشتووانی شار  ب،  هه م نه کی که یه  ژماره  له  جگه ، چۆنکه وه ژیوان ببته خۆی په
  :رامیاندا گوتی  وه م شائیسماعیل له به! ن ری موسمانی سوننه وروبه و ده
 ببن م، بکه ک خه  داوا له  پم، تا یاندووه گه رایان، کانی شیعه  و، ئیمامه وره گهخودی ''
 خودا و  پیرۆزیرمانی  فه  له رپچیکردنه رمانی من، سه  فه رپچیکردن له ، سه  شیعه به

رمانی خودێ و،  وال، فه مال و ئه  بئه  ناچارم وه ر ئه به له. نی ئیسالمپیاوچاکان و، ئیماما
  .''! م ج بکه جبهکانی ئیسالم  وره گه

 و، ی که جکردنی بیاره  جبه وته  کهوجا ی، ئه که سته به  مه ک له پاش ئاگادارکردنی خه
ی دانیشتووانی   زۆربه . بوو وه ئه. ری بین شمشر سه ، یان بهواسی سی هه زاران که هه به

کان،   مژووییه رچاوه پی سه به.   شیعه  ترس و ناچاریدا بوون به  له کان، شار  وگونده
شا ئیسماعیل، .  س بووه زارکه ت هه دا س سه وکاته ورز له ی دانیشتووانی شاری ته ژماره

،  وه ستی خۆیه  ژرده موو ئرانی خسته م، هه کی که یه ماوه  ربایجان، به پاش گرتنی ئازه
ک  کانی کوردستان، وه نوچه شکی زۆر له و کوردستان هرشیھنا و، به ره وجا به ئه

ی شمشر و، و زۆر و زه نداو، به  که گاته ده، تا  وره قین و، لۆڕستانی گه ، خانهکرماشان و
  . *)٤( شیعه   موسمانیس، کردنی به زاران که کوشتنی هه
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رووی  سه  و، خۆی لهبینی دهوین  رڕووی زه سه ری خودا له ک نونه وه ، خۆیشائیسماعیل
کانی،  وه ای مردنی شائیسماعیل، کوڕ  و نهدو. نا داده  وه کی ئاینییه تییه سایه موو که هه
نو   لهشائیسماعیل،. م له قه دایه مان ده ری ئیمامی زه نونه  خۆیان به،کدا نیو خه له
   جگه ویست بوو، چۆنکه یدا زۆر خۆشه که ماه وانی بنه روش و پره  و سوپا و ده رمانده فه
ڕۆکی  گه. وی بوو فه ی سه وره ی شخانی گه ماه بنه ها له روه ری، هه ده به راده تیی له ئازایه له
و  کانی ئه  رووداوه وه  نزیکه و، له  یه )کاترینۆ زینۆ( ناوی  نوبانگی ئۆتریشی که به
نوی  رتۆککدا به  په  و، له چاوی خۆی بینیوه ی به که  نوچهورز و  شاری تهی مه رده سه
  :  تی  تۆماریکردوون، نووسیویه" رنامه فه سه"

ن و،  ر ناکه به نگ له تی جه کاندا، زرێ و جلکی تایبه ڕه شه رانی شائیسماعیل، له ڕکه ی شه زۆربه"
و سوپای  ره راکردن به  و  له  به په وه رئه به له. ''هید شه '' بن به ن، ده  ده ن بکوژرن، چۆنکه ئاماده

یا شخ "ن  که ی هرشکردنیشدا، هاوار دهکات له.  وه نه مردن سناکه ن و، له به دوژمنیان هرش ده
ی  که سپه ر ئه سه سک له ر که گه ئه!  وه ته بیر چووه ک نوی خودایان له  خه لره!". ئیسماعیل

: ن دا ده  وتانی دیکه موسمانان له".  !وه یا شخ ئیسماعیل فریام که"کا  ، هاوار ده وه هخوار وته بکه
 ئیسماعیل رسول -   الله اال ال اله: "ن کان ده م ئرانییه ، به" د رسول الله مه  محه-  اللهاال  الاله"

نواندنی   و، بهپدا ره ان پهموو ئیر هه ی له که وجا بیره ربایجان، ئه شا ئیسماعیل دوای ئازه".  الله
  . "وه  بوکردهداموو ئران هه به رتیی گه ک، ربازی شیعه نی خهنگ و ترساند زۆروزه

کان،   شاره لهرمانیدا  فه. سمی والت  ئاینی ره رتیی کرده گه شائیسماعیل، ربازی شیعه
 و  رتۆک و بوکراوه  نووسینی په ستکرا به  و، دهزرنن دامه یی ئاینی ند و قوتابخانه نوه

ستنیشانکران و،  ک مامۆستای ئاینی ده ک وه کۆمه.   ئاینی شیعهکردن بۆ نده پرۆپاگه
ش  وه به. یان پسپردرا که که  و راهنانی منداڵ و الو و تکای خه رده روه رکی په ئه

 و ژیان و بژویی،  وه  مانه لدا، که ریھه ی کرد و سه ره که دا چه نو کۆمه چینکی نوێ له
   شیعه-ڕی ئیسالمی  ی زانیاری و بیروباوه وه  و بالوکردنه نده  پرۆپاگه گردرا به

  .یان لنرا) ال مه"  (ئاخوند"کدا و، نوی  نوخه له
 و، کوشتن و تانکردنی ماڵ و  ڵ ئاینی سوننه گه تی بسنووری شائیسماعیل له دژایه

نوان   و گران، له وره ڕکی گه گیرسانی شه م هه رده به ی خۆشکرد له وینه سامانیان، زه
 ،لیمی عوسمانی تان سهسو. ویدا فه لیمی عوسمانی و سوپای سه سوپای سوتان سه

ی شائیسماعیل،  ونه میش به  ئه-رۆکدا نوه م له ، به وه ندنه سه نوی تۆه ت به ڕواه به
  وانی شیعه چۆکردنی په  قه ستیکرد به  زیاتر، دهئامانجی داگیرکردنی خاک و والتانی هب

نوان عوسمانی  نگی  ندنی جه سه ره ڵ په گه له. نوبرد ی له زار شیعه هرشکدا چل هه و، له
 '' ،  وه نوی ئاینه ت و، به سه نی  ده  زوڕناژه ردووال، بوونه هه ال، له ویی، چینی مه فه و سه

کرد  یان زیاتر خۆشده که ڕه ، ئاگری شه ورکرد  ده ی دیکه که نه دژی الیه یان له'' فتوای جیھاد
  کوردستان کرا به. نگ  جه کردن لهشداری دا بۆ به یان دهشوڕووت کی ره  خهی هانو،
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  و، زیانکی زۆری گیانی و مای له ره   ماورانکه نگه و جه ندی ئه پان و نوه گۆڕه
ی زاینی، ١٥١٤سای  له" چادران"نوبانگی  ڕی به  شه نجامدا، له ئه   له ی درا، تا  که که خه

سمی دیاریکرد و،  ڕه سوپای شائیسماعیل شکستی خوارد و، سنووری نوانیان به
  که وتنه نجامی رککه ئه ردووالیان به م هه به... شکرد نیوان خۆیاندا دابه کوردستانیان له

کانی   کورده ته ماره  و، ئه ی کوردی سوننه وام دنه رده  عوسمانی، بهسوتانی. بوون رازی نه
دابوو، تا وتی  وه وی ئه هه ڕن و، له  راپه ویی شیعه فه تدارتیی سه سه  دژی ده دا که ده

، ''چادران''نگی  جه ی له  سوپاکهشکانی ویش، به فه شائیسماعیلی سه. کاتئرانیش داگیرب
.  وه ی بکاته که بووی شکسته ره ڕا، قه گه ت ده رفه ل و ده هه له. مبار بوو شو و خه زۆر په

نگ و لدانی نوانیان پاش  و، جهک  ر یه  سه وه نوێ، هرشیان کرده رله ، سه وه ر ئه به له
 ساڵ ١٢٠ ی ، بۆماوه وه کانیانه وه ن کوڕ و نه الیه لیم و شائیسماعیل، له مانی سوتان سه نه

 سوپای  بوو،''م سوتان مورادی چواره''نوی   که ی کشا و، سوتانکی عوسمانی درژه
سری شیرین،   شاری قه و، لهغدای داگیرکرد  غدا تکشکاند و، به  به ویی له فه ئرانی سه

ڕ و، دیاریکردنی سنووری نوانیان  ستانی شه یمانی راوه ی زاینی، په١٦٣٩سای  له
سری شیرین، باشوور و باکوور و رۆژاڤای  یمانی قه پی په به.  وه  مۆر کرده جارکی دیکه
رزی ئاگری  چیای به. ر ئران تی کوردستانیش به وت، رۆژهه ر عوسمانی که کوردستان به
ستنیشان  ک هی سنووری نوانیان ده  یش وه)زاگرۆس(رکشی   چیای سه و، زنجیره

'' سری شیرین قه''یمانی  پی په ر به ش هه وڕۆکه سنووری نوان ترکیا و ئران، تا ئه. کرا
 سمی شکردنی ره مین دابه  دووه ی کورددا، به وه ته مژووی نه سری شیرین، له یمانی قه په.  ه
  . ..وه  دوو پارچه  کوردستان، کرا به وه  هۆیه  به ژمردرت، که ده
 ، ویی فه پاش سهکانی  ته وی و، حکوومه فه درژایی ئیمپراتۆریی سه ، به دواوه  به وساته له
ن  الیه  لهویی هله تی په زراندنی حکوومه تاکو دامه ند و قاجاری و، هه فشاری و زه کو ئه وه
هۆی  ر به  هه.ی ئران گه  کۆمه  له کراوه شکی جیانه به  ببوونهالکان،   مه، چینی زاشاوه ره

 ریتی نگ و کولتوور و داونه رهه ، فه تان ساه م سه درژایی ئه ، به وه شه م چینه بوونی ئه
گ  و  دا ره که گه رتاپی کۆمه سه ی بناخهنو بنج و  تیی له واوه ته ، به شیعه  -ئیسالمیی 

  .داکوتای  ریشه
سای رابوردووی ئران و د ند سه  مژووی چه  له هی ڕه ند الپه و چه ی ئه وه دانه  هه به
می شائیسماعیلی  رده سه ال،  له رتی و چینی مه گه  شیعه  که وه ، بۆمان رۆنبوه که نوچه
  دوور له ، به ان ساهد م سه درژایی ئه  و، به یان کردوه چرۆ و با ، پکه مالوه وی به فه سه
کانی خۆیی و  رداره یشتنی شا و میر و سه تگه سه ده رک و، رووخان، یان به نگ و کبه جه

. وامدا بوو رده ندنی به سه نه شه  و ته شه  گه  له،ال ری و چینی مه گه  ئاینی شیعه، بگانه
ڕبوونی  ڵ تپه گه هل ، ی دیکه ی زۆر ئاین و دیارده وانه پچه  به ال و ئاینی شیعه، چینی مه

گ و   ره زیاتر دا التانی دیکهکانی و نشینه  شیعه ی ئران و، نوچه گه نو کۆمه ، لهمان زه
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نای   په  و، له الوه ، له تان ساه و سه درژایی ئه ال، به چینی مه. کوتا  دادهی ریشه
رک  ئه.  کرد کاری دهت  سه ده شک له ک به ، وه کانی خۆیی و بگانه تی شا و میره حکوومه
شانی  شانبه. میر و پاشاکان بووتی  سه ده  پارزگاریکردن له وخۆ، یان، راسته و پیشه

 یانتی یه  و کۆمهتی چینایهتی  سه  دهقامگیرکردنی زیاتری پدان و سه ره  بۆ پهش، وه ئه
  .کۆشین تده

.  وه مه ی بیسته هت سه  پینایهی ئران  گه ڕین و، کۆمه کان تپه هد  چاخ و سه
ڕووی  ها  گرنگیی وتی ئران له روه وت، هه ی نه وه ندیی سروشت و دۆزینه مه وه ده
،  جیھانیییرنجی وتانی کۆلۆنیالیستی رزوو سه ، هه وه وتوویی جوگرافییه که هه
  ته سه  دهو دوو  ئه.والی خۆی راکشا ره  ی به،''یارووس'' و ''ریتانیاب '' وه روویانه سه له

 یو  هه شوازی جۆراوجۆر ئران و، به  لهر به هر و دژ به نی رکه  دوو الیه بوونه،  جیھانییه
  ریتانیا، له هتیی ب تایبه ، به و دوو وته ، ئه وه ر ئه به له. دا یان دهداگیرکردنی ئران

،  که  نوچهان ودسای رابوردووی ئر نووسی سیاسیی سه کان و دیاریکردنی چاره رووداوه
  . بوو  هه گرنگیانوخۆ رۆی دیار  و وخۆ، یان ناڕاسته راسته
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  ،رۆی کۆلۆنیالیزمی جیھانیی
   ئران رتیی له گه پدانی ئاینی شیعه ره  په  له

وێ مژووی بزاڤی ئیسالمی سیاسی  یانه م، کات ده رده رانی سه وه  لکۆه لیک له گه
 بۆ ساۆژی  وه نه به ی ده تاکه ره ن، چاوکانی وسه  بکه  ئران شرۆڤه گر له بنچینه
، )ی زاینی١٩٦٣(تاوی  ی هه١٣٤١سای  ردانی   مانگی جۆزه الکان، له ی مه وه بزووتنه

   دووره وه  راستییه  له  و یه ه  هه م بۆچوونه کاتکدا ئه له. ینی تۆ خومه تی ئایه رۆکایه سه به
  شرۆڤه.  ئیسالمیی ناژمردرتی گرانه بنچینهتای  بیری  ره  سه   به مه رده و سهو ساڵ  و، ئه
ی  وینه چاوکردنی پشزه ڕه ب   بهینی،  رکاری خومه سه نگاندنی چۆنتی هاتنه سه و هه

   له"ینیزم خومه"ی  دانی دیارده رهه کانی سه تی و، هۆکاره یه نگی و کۆمه رهه مژوویی و فه
  .چ  و نیوه  و، نیوه  و، نازانستانه تانه نگاندنکی نابابه سه  هه  بته دهئران، 

ال و ئاینی  گرتنی چینی مه ره  پهتیی یه نگی و کۆمه رهه  فه و مژووییی وینه زه  پشتر،
 هۆی چی بوو،  دوین که  ده وه ماندا، له که ی باسه درژه له. ڕوو  ئران، خسته مان له شیعه

ئران رۆڵ و  دانی ئیسالمی سیاسیی له رهه  سه ی له کانه ن و هۆکاره و الیه یان ئه
  ! بوون؟ بوو، کامانه کارکردیان هه

فۆندامنتالیستی (ی  که  سیاسییه  زاراوه گر، به مژووی ئیسالمی بنچینه و چاوکانیی  بناخه
دانی  رهه نی و، سهمی جیھا نگی دووه  بۆ سانی جه وه ڕیته گه  ئران، ده له )یئیسالمی
  ت و رۆژاڤا، به نوان دوو بلۆکی رۆژهه  له- جیھان   له"نگی سارد جه"نوی  ک به یه دیارده
   .مریکا کتیی سۆڤت و ئه یهتیی  یه رکرده سه

نگی   جه  لهمانی نازی ئهر سوپای  سه  به،کتیی سۆڤت سوپای سۆری یهوتنی  رکه سه
و، ) ی زاینی١٩٤٢(تاوی  ی هه١٣٢١ندانی سای   مانگی ربه له ،"ستالینگراد"نوبانگی  به

النی سۆڤت و سوپای سۆر، رۆکی   گه مان، که ئه تی نازتی له  وه پاشان رووخانی ده
ست و  النی بنده ویستیی گه ست و رز و خۆشه رچاویان تیدا گا، هه گرنگ و به

انی جیھانی بۆالی سۆڤشا و،  ت و بیروباوهئازادیخوازان و شۆرشگڕی کۆمۆنیستی راک
  .  خراتر کرد، جیھان ڕی کۆمۆنیستی له ندنی بیروباوه سه ره  و په شه وتی گه ره

تانی  هو  دی ده وه، ترسی خسته ۆپۆلیتیکه ژی باری له وتوویی ئران  که گرنگیی هه
تی  وه ترین ده وره ه گ دا مه رده و سه  له  که زن، ریتانیای مهتی ب تایبه رۆژاڤایی، به

  گرت، که ی ده رچاوه  سه وه وه شیان له که هۆی ترسهکۆلۆنیالیستی جیھان بوو، 
ر  سه  و، هاتنهمی سیاسی  هۆی گۆڕینی سیسته    ببته ندنی بیری کۆمۆنیستیی، سه ره په

  بووه ده ش وه بگومان، ئه.  ئران  لهنگری سۆڤت کاری رژمکی کۆمۆنیستیی الیه
وڕووی  ره بهگشتیی،   به که نوچه له  نداو و، کانیان له که ندییه وه رژه  بهسات بۆیان و، هکار
 ربازی کۆمۆنیستی  یی له وه  په  که ی ئران حیزبی تووده.  وه بووه  ده وره کی گه ترسییه مه
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ی، زران پاش دامه ئران،  کانی رژمی سۆڤت بوو له ته ری سیاسه جکه کرد و، جبه ده
نکردنی وت  کسانی و ئازادیخوازی و، درۆشمی نۆژه ی بیری یه وه  بوکردنه ستیکرد به ده

م  جکردنی ئه یگوت، جبه ک و، ده هران و بژوی و ئاسایشی خ و چاککردنی باری گوزه
  و سته ستی رژمی وابه  بینی ده ئیمپریالیزم ویهن  نه  به، داخوازی و ئامانجانه

ندام و  ، ئه کانی حیزبی تووده  و درۆشمه رنامه به. کرن ر ده مسۆگه، ستی نوخۆر په کۆنه
ی  ترین رکخراوه وره  گه   مدا بوو به کی که یه ماوه  و له وه نگرکی زۆری ل کۆکرده الیه

 ناچار کرد تا ستانی بریتانیای ده ، کاربه و ئاوگۆرانه ئه.  ئران ریی له ماوه سیاسی و جه
   لهیڕی کۆمۆنیستی  بیروباوهندنی زیاتری سه نه شه  ته  بۆ پشگرتن له،وڵ  هه ونه  بکهخراتر
  . ئران
 شاری ستالینگراد، باوژی  ی مانگک پاش شکستپھنانی سوپای نازیزم له ماوه به
ی  ه ، گهکدا یه ڵ نامه گه له، Bolardبۆالرد نوی   ئران به ریتانیا له ی به مه رده وسه ئه
. وکاتی ئران زیرانی ئه رۆکوه یلی سه لی سوهه عه  کی پشنیازکراوی دا به یه رنامه به
ستی  به مه به: " کرابوو و، تیدا نووسیبوویان  ئاماده ریتانیاوهتی ب وه ن ده الیه  له که نامهر به

ن، ی ئرا ی حیزبی تووده)رفۆرم(کانی چاکسازی  ی درۆشمه وه کردنه پشگرتن و پووچه
" نجامبدات نوخۆی والتدا ئه تی ئران، هندی رفۆرم له وه  ده زانین که پویستی ده به
)٥(*.  

  وه ر، ئه سه ختی کرابووه تی ئینگلیزدا جه ی حکوومه که رنامه  به  له تکی گرنگ که بابه
ر  رامبه هر، ب ککی گرنگ و کاریگه ک چه  وه"ئاین"تی ئران کرابوو تا   حکوومه بوو، داوا له

  .کار بھنریت کردنی بیری کۆمۆنیستی به شه گه
، )زاینی١٩٤٢(تاوی  ی هه١٣٢١ی سای  ممه شه ی ره٢٧  وتی  ڕکه ها له روه ، هه"بۆالرد"

ریتانیا و، تیدا زیرانی ب رۆکوه نرێ بۆ سه  ده وه  بارودۆخی ئیرانه ی باره راپۆرتک له
مانیدا،  رله ی په کانی خولی چوارده بژاردنه هه  له،ی ئران حیزبی تووده: "نووست ده

کی زۆر  یه راده  و، به یه وره کجار گه ریی یه ماوه ی جه نی رکخستن و پگه پشانیدا خاوه
ڵ بورووژنت و،  ی کۆمه وه کانی خواره ڕی چین و توژه ست و بیروباوه تی هه توانیویه

  ..". کبخات تدارانی ئران، یه سه ت و ده دژی حکوومه تییان له زایه نگی ناره ده
تی س به مه  ئاینی ئیسالم ، به می جیھانیشدا، له که نگی یه می جه رده سه ، له شایانی باسه

 ،نگ کانی جه ره  به شداریکردنیان له نی موسمان و به ی کۆمه وه هاندان و کۆکردنه
ڕی  ست و بیروباوه ، هه) و عوسمانیمان ئه(کگرتوو   والتانی یه بۆنـموونه. رگیرابوو کوه که

نسا و  ره ریتانیا و ئینگلیز و فه به(یمان  کانی هاوپه ته دژی حکوومه ئاینیی موسمانانیان له
کی   الی خه کافران،دژی لهی ئیسالم  ره نگی به جهنوی  هنا و، به کار ده  به،)رووس
. خشی به یان ده که نگه  جه ان بهوای تکی پیرۆز و ره شورووتی والتانی ئیسالمی، رواه ره
. " ئیسالمیکتی یه"نوی  زرابوو به کی ئیسالمی دامه یه  رکخراوه وه مانه تی ئه وله ن ده الیه له
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  وه کرا و، کاری ئه  دابینیده وه مانه تی ئه وله ن ده  الیه یه له م رکخراوه  و دارایی ئه بووجه
ریتانیا و والتانی دژی ب ی موسمانن، له زۆرینه  هتی ناڤین، ک النی رۆژهه بوو گه
ن  سه حه رشتیکردنی رپه  سه  به" کاوه"گۆڤاری دا  نده و پوه ر له هه. یمانی هانبدات هاوپه
ی ١٩١٦ری سای  مبه  مانگی نۆڤه  له،"جیھانی ئیسالم" ی ۆڤاری مانگانهو، گ  قیزاده ته

  له  مزه لیک حه بدولمه  عه وچاویش میسری ززی بدولعه شخ عه رشتیکردنی رپه سه  به،زاینی
  . شان کرد وه ستیان به ده بی و ترکی و فارسی ره  عه بهرلین   بهشاری
رۆکی   نوه ت به باره سه"  کاوه"رپرسیاری گۆڤاری  ر و به رنووسه  سه قیزاده ن ته سه حه
  :  ده که پرۆژه
 گۆڤارکی سیاسی   تا ببت به وه کرایه دهنووسرا و بالو  ده سته به و مه  به گۆڤاری کاوه،(
کرد و، بیری   ئران دهیخۆیی ربه ی بۆ سه نده مان و، پرۆپاگه کانی ئه دژی دوژمنه له

مان  تی ئه وله  ده دیاره.  وه کرده مانی، بوده زیی ئرانی و ئه گه یمانتی و، هاوڕه هاوپه
ی   و، بووجه  وه کرده  و گۆڤاری بوده امهالتی ناڤینیش رۆژن ی رۆژهه کانی دیکه زمانه به
  ). کرد مان دابینیده تی ئه وله مووشی ده هه

  :نووسرا  دا ده "کاوه"کانی گۆڤاری  موو ژماره  هه  له وه ی خواره یه م کۆپله ئه
" غیب " ستی پیرۆزی خۆی، له ده  به وره  بزانن، خودی گه م راستییه کان ئه  ئرانییه پویسته''

)سوپای . ر کافران رامبه نگیدا به  له جه  پشتیوان و هاریکاری سوپای عوسمانییه وه، ه) وارپ
 و   فریشته ندامانی سوپای عوسمانی له تکای ئه. کانن عوسمانی برای موسمانی ئرانییه

تی و رزگارکردنی   بۆ یارمه  پکھاتوون و، الیکه ری و مه  په مرۆڤچاکانی خودێ و، له
ربازی عوسمانی  خونی سه. ن که ڕی کوفر و دوژمنی ئیسالم و خودا ده  ئران، شه کانیان له انهبراموسم

ڕز و  کی به یه وه ته وین، خونی پاکی نه رزه  سه ڕژنه ند و بستوون ده وه داونی چیاکانی ئه  له که
ۆیان و، رزگارکردنیان پناو ئازادکردنی برایانی موسمانی خ  له  که دانه جیب و خانه پاگژ و نه

  *).٦( ''....درت نجامده ستیی ئه بنده له
ری  ی ئۆکتۆبه١٧وتنی شۆرشی کۆمۆنیستی  رکه  پاش سهتی ئینگلیزیش، وله دهها  روه هه

کی زۆر  یه  رووسیا، ژماره ڕی نوخۆیی له گیرسانی شه و، ههی زاینی  ١٩١٧سای 
  وه  کۆکرده"نستان ترکمه"ی   نوچه نیستییان له بیری کۆمۆ کان و موسمانانی دژ به ال مه له

   تازه کان که تیکردنی کۆمۆنیسته دژایهو، بۆ تکدانی بارودۆخی نوخۆی رووسیا 
ی  زموونه  و ئه وه و تاقیکردنه  پشتر ئه ، ئینگلیز وه ر ئه به له. ست ده تیان گرتبووه سه ده
ی بیری  شه ر گه امبهر به ک له رترین چه  کاریگهنو وتانی ئیسالمیی،  لهیزانی بوو و، ده هه

 دواتر   که  ئران داڕشت، کیان له یه  پۆژه بوو، وه ئه.   کی ئاینه  چهن ، تهکۆمۆنیستی
  . رکرد   نوبانگی ده"سک پشتونی که"   به که پرۆژه
ی  هزگ رکی ده رمانبه ، فه)ی زاینی١٩٤٤(تاوی  ی هه١٣٢٢رمانانی سای  مانگی خه له

ی  یاندنی باوژخانه ندامی جگری راگه ی ئه  پله  له"رابین زینر"نوی  ریتانیا بهی بسیخوڕی
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تی ناسرا و  سایه ، دوو کهتاران پاش هاتنی رابین بۆ  فته دوو حه.  تاران یشته ئینگلیز، گه
   له   که" قمی ئایت اله "و "سید ضیاالدین طباطبایی"نوی   بهی،نوبانگی ئاینی به
  .  ئران  بۆ  وه  هنرانه وه ن ئینگلیزه الیه ژیان، له ستین ده له راق و فهع

ت  خزمه ک له یه زاشادا ماوه التی ره سه می ده رده سه  له  که،بایی باته دینی ته ید زیائه سه
تی  سه ی ژرده  نوچه جھشت و روویکرده زاشادا بوو، دوایی خۆی لتۆراند و وتی به ره
  ستیکرد به ، دهی بۆ ئران وه ڕانه ڵ گه گه هاوکات له وجا ستین، ئه له ک فه یتانیا وهر به

تکی زۆر موسمان و  شیمه یی و، حه وه ته ی درۆشمی ئاینی و نه وه  و بوکردنه شه بانگه
ی ١٦وتی  ڕیکه  له مانی، که رله بژاردنی په هه وجا له ئه.  وه خۆی کۆکرده رستی له په وه ته نه

رتی  نونه چوو، به ڕوه دا به)  زاینی١٩٤٤(تاوی  ی هه١٣٢٢ی سای  ممه شه مانگی ره
 )مانی ئران رله په" (مجلس"نو  له. مان رله ندام په  ئه بوو به" زد یه"دانیشتووانی شاری 

ر دوو  ش، هه وه به.  "ی ئیسالمیی ره رۆکی به سه" بژردرا بۆ ههنگ  ی ده زۆرینه ، بهیشدا
د  مه تی دوکتۆر محمه رۆکایه سه  به-ی ئران ی نیشتمانی ره به" ( ایران ملی جبھه "ی ره هب

 تا پش   سۆڤت، که ر به ی سه'' ی ئران حیزبی تووده''و ، )  سیکۆالر بوون دق که موسه
  وتنه که پشت بوو،  کیان له ی خه می، زۆرینهتو قۆ ید زیا و ئایه ی سه وه ههاتن
  . مان رله  نو په تی و، ئۆپۆزسیۆن له مایه که
، ) زاینی١٩٤٤ - ١٩٤٢(تاوی  ی هه١٣٢٢ -١٣٢٠ سانی نوان   له  که"ژۆرژ لنچافسکی"
 )پۆلۆنیا(لھستان ی کۆماری کۆمۆنیستی  یاندنی باوژخانه شی راگه ندامی به تاران ئه له

 ، وه یه که ی وته وه ره تی ده زاره ن وه الیه می جیھانی، له نگی دووه کانی پاش جه ساه بوو، له
 ی جموجوڵ و چاالکی سیاسی  و دیپلۆماسی  وه و چاودریکردنی رپرسی لکۆینه  به   بهکرا
ی  سه"ی  وه رانه  گه ت به باره راپۆرتکیدا سه ژرژ لنچافسکی له.   ئران مریکا و رۆژاڤا له ئه

  : بوویبۆ ئران، نووسی" بایی باته دینی ته زیائه
ید  سه. کان دژی کۆمۆنیسته  له کانه ستی ئینگلیزه ری ده  و، جۆکه دین، کارتی براوه ید زیائه سه''
وکات کۆلۆنی   ئه  که،ژیا ستین ده له ی فه" یفا حه" شاری   له،ی بۆ ئران وه ڕانه دین پش گه زیائه

ی )وت" (وطن"م، حیزبی  کی که یه ه ماو  بۆ ئران و، به وه  هنایانه ووه کان له ئینگلیزه. ئینگلیز بوو
ی  که مان و، نوی حیزبه رله ندام په  ئه ، بوو به)زد یه(یان  که رتی شاره نونه پاشان به. زراند دامه

پارزگاریکردن :  ی بریتیبوو له که ی حیزبه مهرنا به). یی وه ته ڤینی نه" ( ملی اراده"گۆڕی  و، نوی نا 
ڵ  نو کۆمه ستووری ئیسالمی له  یاسا و ده ویکردن له نی ئاینی ئیسالم و، پرهپیدا ره  و، پهئیسالم له

  .''*)٧ (ی ئاینی ی قوتابخانه وه و، کردنه
  وه ) ال ربه  کهوف  جه نه (  تاراوگه، له  له کان  ئینگلیزه می، کهتۆال قۆ هاوکات، ئایه

دین  ید زیائه کانی سه  و درۆشمه مهرنا  به  خۆی لهیویش، پشتیوانی  بۆ ئران، ئه وه هنایانه
  : یاند ربی و، رایگه  ده وه باییه باته ته

ب  دین و، ده ید زیائه  سه ی ئیسالم وره نگی زانای گه  پاڵ ده مه خه نگی خۆم ده ده"
   شایانی باسه."بچن ڕیوه دا به نو کۆمه تیی له واوه ته ریتی ئیسالمی به ستوور و داونه ده
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  وه شی ئه ، هۆکه  وه  ئران دوور خرابووه زاشا له می رژمی ره رده سه می، لهقۆتۆال  ئایه
 بوا ده":  ریکردبوو که زاشا ده  ره ی کردبوو که و یاسایه تی ئه می دژایهتۆ قۆ ، ئایهبوو
 یانند  و، ژنانیش چارشو و رووبهر بکات به رگی ئوروپایی له  و بهموو پیاوک کو وجل هه
  !". نر البه

 چینی   لهزاشا ڕه مه ی حهستکرد تی ده  ئینگلیز و حکوومهیشی  هاوبهپشتیوانیکردنی
 شاری  تۆ قۆمی له  ئایه. بۆیانبووخساند رهباری  ، بارودۆخکی زۆر گونجاو و لهالکان مه
ستنیشان  ند خای ده ، چه)یلی سوهه(زیران  رۆکوه یدا بۆ سه که نامه ، له وه  ه''د شھه مه''

   لهک کۆمه پاشان .جیان بکات ت جبه وله  ده  پویسته کردبوو و، داوای کردبوو که
کیان نارد بۆ  یه ی زاینی، نامه١٩٤٤رمانانی سای   مانگی خه  له،"ین خومه"الکانی شاری  مه
  :  و، تیدا نووسییانیلی لی سوهه عهزیران  رۆکوه سه
 و  ین تا وته وه ین، خوازیاری ئه که ی پیرۆزی ئیسالم ده ئاین وی له  پره  که،موومان  هه ئمه''
یی ئراندا بگونج و،  نو یاسای بنچینه ی ئیسالم، له وره  زانایانی گهوان و  پشهکانی رمووده فه
ین تا  وه  خوازیاری ئه  ئمه.  ڕوه دا بچت به گه  کۆمه  ئیسالمی لهنگ و ربازی رهه ریت و فه نهوودا

  .''....بکرت) اجباری(وزیمی  تهر ژناندا  سه  به،ند رووبهچارشو و 
 "  پسندیده مرتضیسید" یان ئیمزاکردبوو، نوی که  ژری نامه ی که الیانه و مه نو ئه له

  . تدابوو)ینی  خومه ی  رۆح اله که وره برا گه(
کانی  اخوازییهز و درگرتنی پشنیا ، پاش وه)یلی لی سوهه عه(زیران  رۆکوه ی سه که کابینه

ی ئاینی، ببت  رده روه  پهبیاریدا و،  وه کۆبووهی ئران،  الکانی دیکه  و مهمیتۆال قۆ ئایه
رمی  ی فه شوه  و، به وتری رتاسه کانی سه  و خوندنگه  قوتابخانه ی له وانه شک  به به

یلی، بۆ دنیاکردنی  لی سوهه وجا عه ئه.  وه جکردنه  بواری جبه  و،بخرته ڕیوه بچت به
  : یه مجۆره  به که  ناردبۆیتی وه ی ده وه کانی کۆبوونه ی بیارهق ، دهتۆ قۆمی ئائه
  
 

   ن هیئت وزیرا تصویبنامه 

   قمی حضرت آیت الله               ٢٢ -٦ – ١٢بتاریخ
----------              ------------------                    

   ١١٣٢٦  شماره
 بودید، محترما   فرموده  مشھد مقدس مخابره  از که  در جواب تلگرافیه *)٨(

  زحمت میدهد
  تلگراف در هیئت وزیران مطرح و تصویب دولت بشرح زیر اشعار می شود

امین  را ت اند دولت عمال این نظریه  حجاب زنان تذکر فرموده  راجع به آنچه - ١
  .نشوندرض  متع  که  شده ستور داده  است و ده نموده
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   ره  به مصارف مقر  اوقاف مدارس دینیه  خاصهدر موضوع ارجاع موقوفات - ٢
 بر طبق قانون اوقاف و   است که  قبل دولت تصمیم گرفته آن از چند ماه

 و این تصمیم دولت تعقیب  شده مفادها عمل نماید و ترتیب این کار هم داده
 .خواهد شد

زشی با نظر  های آمو نی، برنامه آداب دی  در باب تدریس شرعیات و علم به - ٣
 در قانون شورای عالی فرهنگ  اشخاص مجتھد و جامع الشرایط چنانچه

 عنوان مختلط دارند در   مدارسی که  منظور خواهد شد و راجع به قید شده
 . امکان پسران و دختران از یکدیگر تفکیک خواهند شد اول ازمنه

 دستور مؤکد  امور خارجه بقیع به وزارت   باب تعمیر بقاع مطھرهدر -٤
 را بعدا باطالع خاطر   اقدامات خودشان را تعقیب و نتیجه  که شده داده

 .شریف خواهد رسید
 از هر حیث  در باب اصالح ارزاق عمومی کشور دولت مشغول اقدام است که -٥

 . تامین شود آسایش عامه
  سھیلیعلی : خست وزیر ن                                                           

  
  
  

  ''زیران ی وه سته ی ده بیارنامه''
   

   )١١٣٢٦  (: ی ژماره نامه          
---------------------------------------  

  )ی زاینی١٩٤٤(تاوی  ی هه١٢/٦/١٣٢٢: وتی رکه
  

  تۆ قومی تی ئایه زره حه
، ناردبووتان  وه ی پیرۆزه'' د شھه مه'' شاری   لهرکتان کشابوو،  ئه  که ڕزتان ی به رامی بروسکه وه له
 و،  وه زیران خوندرایه ی وه  کابینه تان له که ین، بروسکه که ڕزتان ئاگادار ده  به وه یه مباره له
  :سند کرا و، بیارماندا نگ په تکای ده به
 بۆ ژنان پشنیازتان ند کارهنانی چارشو و رووبه  به ت به باره ڕزتان سه  به ی که وه  ئه-١

تی  زایه  ناڕه ر جۆره  هه  پش به ستوور دراوه دهسندکرا و،  تان په که رمووده کردبوو، پشنیاز و فه
   .ربنک بگیرت ده

  و پداویستیی تیی بووجه تایبه ، بهکان سحابه کان و ئه زاری ئیمامه  داهاتی مه موک وموو  هه-٢
پی   و، به  داوه وه یانه باره ت بیاری له وله ند مانگی رابوردوودا، ده چه  کان، له  ئاینییه انهقوتابخ
ن زانایانی ئاینی  الیه  له، ندانه و نوه ی ئه هات و بووجه دا ها روه هه. کات ت دابینی ده وله  ده،یاسا

  .کرنرشتی ب رپه  سه  کۆنتۆڵ ووه خۆیانه
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، پاش راوژکردن و  نگیی وتدا هاتووه رهه زی فهر یاسای کۆمیسیۆنی به ی له و جۆره ر به  هه-٣
خوندنی ،  تدابتکانی زانابوونیان رج و پوانه  مه که   زانایانی ئاینیی ڵ  گه لهرگرتن بیروراوه

ویی کوڕان وکچان   تکه ت به باره  سه.چن  ده وهڕ کاندا به  قوتابخانه سای ئاینیی، لهستوور و ر ده
کدی جیا  یه کانی کوڕان و کچان له زووترین کات، قوتابخانه بهبیارماندا دا،کان  قوتابخانه له

  . وه بکرنه
 و  سحابه زاری ئیمامان و ئه وار و مه  ئاسهی وه نکردنه نۆژه و  وه دانکردنه  ئاوه ت به باره سه -٤
، تا پاش  یاند مان راگه وه ره دهتی  زاره  وه به،  وه ره ده  و، لهری والت رتاسه سه  لهکان پیرۆزه شونه

شی پشکشی  که رتهراورد بکات و، راپۆ یان به  ژماره  و ریان، بووجه سه ی هورد له وه لکۆینه
  .ن ڕزتان بکه به
جکردنی  ران و ئاسایشی دانیشتووانی وت و،جبه ی چاککردنی باری ژیان و گوزه باره  له-٥

  .  جکردنیانه رقای جبه سهت  وله ، ده ی ئرانک کانی تکای خه نی وپداویستییه مه خوارده

  یلی لی سوهه عه: زیران رۆکوه  سه                                                     
                  

ج  ستبه دهبۆ ئران،   وه ڕایه گه  الوه ربه ف و که جه نه   لهتۆ قۆمی، ئایه کاتک
ی   حیزبی توودهبوونی ههدژی : "یاند  و، رایگه وه رز کرده  بهکۆمۆنیستیی درۆشمی دژه

تی  ستوور و یاسای ئیسالم دژایه ڵ ده گه  له و حیزبه  ئه تی، چۆنکه یه که ڕه ئران و، بیروباوه
 ....".  زۆر دووره وه  ئیسالمه کا و، له ده

   دنیابوون له و، پاش وه  ئران مایه ی دوو ساڵ و نیو له تۆ قۆمی، ماوه  ئایه
  .  عراق ال له ربه ف و که جه  بۆ نه وه ڕایه کانی، گه رکه ی کار و ئه وتووانه رکه نجامی سه ئه

تیی توندی ئایۆتۆ قۆمی  وست و دژایه ی هه وانه پچه ، به م حیزبی تووده به
باییان  باته ی و  تهتی قۆم رامه شان و باهۆ و نوور و که کانیدا، به یاندنه  راگه ی، له گه له
ک  ،  وه وه زرانییه تای دامه ره سه ر له  هه ی ئران، که تی حیزبی تووده یه رکرده سه. دا ده هه

کانی  ته کرد و، گردراو و پاشکۆی سیاسه ده خۆ کاری نه ربه  سه-پی ئرانی  حیزبکی چه
  بوو که  بیارداندا تدا نه شی له خۆییه ربه و بوری و سه  ئران، ئه  سۆڤت بوو لهیکتی یه
هۆی پاشخستنی    بوونه  ده وستی رۆن و ئاشکرا بنون، که  هه و دیاردانه ر ئه رامبه به

ی  رمیان ئاراسته  پیرۆزبایی گه)رهبر(یدا  که  رۆژنامه ، له  حیزبی تووده.ی ئران گه کۆمه
، بۆ فریودان و  رستانه لپه ش هه وه له  جگه. کرد بایی ده باته تۆال قۆمی و ته ی ئایه وه هاتنه

کانی  ڵ درۆشمه گه دا، خۆیان له ویانده ، ههدا الی حیزبی تووده ک به اکشانی خهر
  . ن و بگونجنن دا رکبخه که که ڕی ئاینیی خه تۆ قۆمی و بیروباوه ئایه

 یزد، سال –یران  ا  والیتی حزب توده ارگان کمیته( '' رهبر یزد''ی  رۆژنامه:  بۆ نموونه
، لی ئیمامی عه ساۆژی کوشتنی   له،)ی زاینی١٩٤٤ ( )١٣٢٢، مورخ ٣٠  اول شماره

  : بوو مجۆره شکی به  به ، وتارکی نووسی که)کان می شیعه که ئیمامی یه(
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 عظیمی در   رمضان یک ضایعه هزار و سیصد و بیست و دو سال پیش، روز بیست و یکم ماه''
 سال عمر ٦٣ آزادی بشر پس از   افتاد و علی پیشوای مسلمین، راد مرد بزرگ راهجھان اسالم اتفاق

  نه....شھید شد ......   بود، در مسجد کوفه  آزادی و نجات مردم صرف کرده  راه  آن را ده  همه که
 پیشوایان مذهب مقدس اسالم در تمام مدت عمر مشقت و زحمت تحمل   همه فقط علی بلکه

  *).٩( ....نمودند
   که،*)١٠( وی سره د که حمه  ئهنوی ری ئرانی به وه و لکۆه، مژوونووس قانوونناس

ی  رۆژنامه  لهمی ئران بوو، وده کانی ئه  سیاسییه  چاودری بارودۆخ و رووداوه وه  نزیکه له
  : ڕوو ته خستوه  شنه م چه  خۆی بهی روانگه کرد، رشتیی ده رپه  خۆی سه که) پرچم(

تۆ  ئایه ( ڕزه م به ک بی ئه هو''
  نگی ستالینگراده مانی جه قاره) حسنی قۆمی

   که وه ته ڕاوه ڕ گه شه وتوویی له رکه  سه و، به
شان و باهۆیدا   به هشن م چه رادیۆی ئران به

 بۆ  و ری وه کاته زلی ده  و ده هه
یپرسی، رۆیشتن و  سک نه که. کات خۆشده
چ نرخ و ) ک الیه مه" (خوندکئا"ی  وه هاتنه

 رادیۆی ئران   که یه ک هه سوودکی بۆ خه
ی  وه هاتنه! رێ ؟ ئه!ڕوات؟ ر ده سه  له ی هنده
ویش   ئه!بت  سوودی هه یه وانه ک له الیه مه
ڕز و   به نده مه وه  ده  حاجییه ،یه وه ئه

کانی نو   نوژخونه دییه شھه کان و مه پیرۆزه
   لهینی مه  و پداویستی و خوارده وه  دانه ی رابوردوودا توانیویانه ند ساه م چه له بازاڕ، که 

شوڕووت و  کی ره  خه  به وه نرخی گرانتر بیانفرۆشنه  و، پاشان به  وه کانیان بشارنه ماره هه
شنن  وه ک هه ر یه به  له،ن و برسی به ژار و ره ی هه ماه زاران بنه  هه  به وه و رگه ت و، له رامه مده که

وت  که ن پووڵ پاشه  سواکردن لیان، بۆ خۆشیان ملیۆنان تمه ونه بن دیواری کۆناندا بکه و، له
 پووڵ و خشینی هندێ  به ، به یه  قۆمییهتۆ  ئایه م تی ئاغایان که ئه ن و، بۆن بۆ خزمه بکه
 و  ژاره  په هیچ جۆرهئیدی  و،  وه شۆنه دهکی،  تاوان و ناپا ، خۆیان له"ئیمام" سنووقی  تی به یارمه
ر   هه تۆ قومی پینایه  ئایه  بوو دیتمان، وه ئه!! منت دیاندا نه ک له زارییه رمه ستی شه هه

ک و    پشوازی و، چه  چوونه ژارخوره،  مای هه -  نده گیرفانبه مه وه  ده م توژه ، ئه وه شارکه
  یژدانی خۆیانیان ئاسوودهیان پشکش کرد و، دڵ و و) ز ی کاغه پاره" (ناس سکه ئه"ی  سته ده
  .''...کرد

  ی ئێران کرد و، له ی حيزبی تووده ی توندی ئاراسته خنه ها ره روه وی هه سره د که حمه ئه
  :دا، نووسی) پرچم(ی  رۆژنامه

وی سره د که حمه تکار ئه  و سیاسهناس کۆمه
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، بۆ  تییه  تایبه شوه و بهیان "میتۆ قۆ ئایه" کات ، وه ته چووه بیر نه مان له وه  ئه ئمه"
تاندا زۆرتان  که  رۆژنامه له)  حیزبی تووده (  بۆ ئران، ئوه وه هنایه رستی ده په هزترکردنی کۆنه به
ترین زانا و  وره مین و گه که  یه گوت و، به تۆ قۆمیدا هه  بای ب شان و شکۆی ئایه به
م   به ر ئوه گه ئه!  ؟ رستی نییه په هزکردنی کۆنه  به مه ه ئ ئایه... تیی ئاینیی نوتان هنا سایه که
بم  وکات ناچار ده گرن، ئه خۆتان نه  له خنه  و ره وه چنه ی خۆتاندا نه جیه  و نابه ه  هه وسته هه

  ..!.یشتوون گه رستی تنه په رۆکی کۆنه  مانا و نوه  له پتان بم، ئوه
  ستیان کرد به کاندا، ده  ئاینییه وت  وقوتابخانه  نو مزگه الکان، له ، مه ره  به ره به

ڵ خوندنی کچان   گه تیکردن له کردن دژی ئازادیخوازان و، رۆشنبیران و، دژایه نده پرۆپاگه
سیقا و ما و مۆ رکردنی ژنان و سینهکان دژی کا وته  مزگه دان له  و، خوتبه  قوتابخانه له

د  حمه ن، ئه الیه رتۆکک له ونی نووسینی په  هه و بهش بو وه ئه. هتد.. ری و شانۆگه
گرتنی  وه سته ده الکانی بۆ به تی مه  و، تیایدا سیاسه"رتی گه شیعه"نیوی  وی، به سره که
واریی  خوینده زانی و نه وتووی و نه نو پاشکه  له ی ئران گه ی کۆمه وه الت و، هشتنه سه ده
  .ی توند خنه ر ره  به دایه
  :نووسیدا " رتی گه شیعه"رتۆکی  شکی په به  له،وی سره  کهد حمه ئه

نوون  خۆن و ده تاڵ، ده دا بکار و به و والته نو ئه کانکن له  خه وانه ئه! ال ناناسن؟  مه ئایا ئوه"
ڕ تا  هگ نه خه دا ده و پناوه کیان له موو بیر و توانایه هه.  نجامدانی هیچ کارکیان نییه و، توانای ئه

وتنی خۆی  ڵ بۆ پشکه نگاوک کۆمه ر هه هه. ڵ بگرن وتنی کۆمه  زانست و پشکه پش به
انقالب ''ڵ  گه  له  که وه چته بیرمان ده ئایا له... ن که کانی ده ره ربه ال به گرێ، خی مه یده هه

دژی چوونی کچان و  ه سانکی زۆر ل مانه ئه! شت؟یان خون ر نده ا چییان کرد و، چهد'' مشروطه
کانتان  منداه: "یانگوت  و، ده وه شۆرده کیان ده  مشک و بیری خه کوڕان بوون بۆ قوتابخانه و،

کانی خۆیان  بینین کچ و کوڕه م ئستا ده به!" بن ی بدینی نه ، با فری وانه نرن بۆ قوتابخانه مه
  ینه گه ، ده وه ال بکۆینه کئازاردانی چینی مه ی خههۆی بیر هوردی له ر به گه ئه!! نرن بۆ قوتابخانه ده
دا  نو کۆمه واپدراوی له کی ناسراو و ره یه ال هیچ کار و پیشه ، مه یه وه ی ئه ی که هۆکه نجامه و ئه ئه
  توان له ده نه. توانای کین  وفرۆشتن و کاسپی کردن ، نه یه توانای دروون و رستنی هه نه.  نییه
کی  یه قانوونی وتیش هیچ جگه. م رهه به توانی شتک بنته ده ک کاربکات، نه یه کارگه
: ن پرسیی، ده خۆیان ده له. دیون کاریان پبسپرێ کردوون و، لی رانه دا بۆ دیاری نه نوکۆمه له
م  به!". نی که ل ده کین و، ری ئاین و خودناسی فری گه ری خه و و رپشانده ال، پشه ی مه ئمه"
  !".  درۆیه"شیان   وه ئه

ی زاینی ١٩٤٣ندانی سای   مانگی ربه له" رتیی گه شیعه"رتۆکی  وی، په سره د که حمه ئه
.  گرت که رتۆکه ی په وه  بالوبوونه ستانی ئران پشییان به ده الم کاربه ، به وه دا بالوکرده

رتۆککی  ت کرد و، په وه ی ده ی ئاراسته نهگرا خنه دا، وتارکی ره نده و پوه ویش له سره که
یدا  که کییه  پشه چاپدا و، له ، له)ریی ری، سۆفیگه گه ری، شیعه هاییگه به(نوی  ی به تازه

  :نووسی
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ی  وه  بوبوونه ، پشی به ک بوایه تکی خرخواز و دسۆزی خه ت، حکوومه ر حکوومه گه ئه... ''
  کرد، چۆنکه ده ی سازنه وه تیکردنی من کۆبوونه الکاندا بۆ دژایه ڵ مه گه لهگرت و،  ده  نه رتۆکه م په ئه

ی من  رتۆکه م په ئه. شوڕووتی ئران دواوم نی ره شی کۆمه ڕه گیروگرۆ و چاره مدا له رتۆکه و په من له
 ئران ی وساوه کی چه ی راست و رۆناکم پشانی خه نرخ و، تیدا رگه پز و به ی به  وشه  له په
زانی،  نه یشتوویی و به گه  تنه کی ئران به  چلۆن خه دوێ که  ده وه م له رتۆکه م په ئه.  داوه
دا  نیو کۆمه  له وتووییه م دواکه مانکیش ئه تا زه.  وه وت و فزانه ک بیرچه  داوی کۆمه ته وتوونه که

  .''ب  خراپتریش ده شتر ناب و، بگره با وه ی ئیران، له گه کرن، بارودۆخی کۆمه کش نه ریشه
ی  رده روه ی په  قوتابخانه  له ، کهینی رۆحو خومهنوی  ک به الیه دا، مه نده روبه و سه له

ی ١٩٤٤(تاوی  ی هه١٣٢٣مانگی گونی   بوو، له فه لسه  شاری قۆم، مامۆستای فه ئاینی له
 !) ڕوه  به ن  و، بیبه وه بیخوننه" (ندکار بب بخوان و به"نوی  کی به یه ، نامیلکه)زاینی

ینی،  خومه. وه کاندا بویکرده  ئاینییه کانی قوتابخانه ق و خوندکاره نیو فه نووسی و، له
" مفسد فی االرض"  رکرد و، به وی ده سره د که حمه فتوای کوشتنی ئهیدا  که  نووسراوه له

 ئاین  رتۆکی دژ به ی په وه  بوبوونه  بهتی ئران کرد، پش وله  ده داواشی له. نوی برد
  ی رۆح اله که  سیپاره  له دا دوو کۆپله لره.  بدات سداره کانیان له ره بگرێ و، نووسه

  : وه هنینه  ده نموونه ینی به خۆمه
و  ئه کانیدا  رتۆکه  په ریی له رسه ال و سه ره کی به ورزییه  چۆن ته مووتان بینیتان که هه"... 

 و،    نواندووه  و ئیمامانی شیعه ر جیھانی شیعه رامبه تی به  و، سووکایه  ئوه  به ی داوه  جنوه مووه هه
خۆتان  قتان له الکان، مته  مه م ئوه ، به کانمان کردووه هاپیرۆزه موو به هه ی به  ئاشکرا گاته به

ک  کۆمه.  رتاندا زابووه سه تانی به ره ڕی و بده  سستی و بباوه ئوه!  نگ ماون  و، بده بیوه
تیکردنی ئاینی پیرۆزی ئیسالم و،   دژایه ته وتوونه ی وتدا که  چوارقوڕنه  له،رم رلشواوی بشه سه

 حاڵ و  کا که کان، بارودۆخک سازده ال  مه ی ئوه نگییه م بده ئه.  وه نه که بیری بدینی بوده
رماندا زاڵ  سه رلشواوی به ردت و، سه سه زاخان خراپتری به تی ره ومهمی حکو رده سه رانمان له گوزه
ر شار و گوند و  هه ر له گه  کارکی وابکرت، ئه پویسته....   وه منینه تان ده ره  و، بدهبت ده

کدڵ و  الکان یه ر ئاین کرا، چینی مه رامبه ک به تییه ، بزی و سووکایه م وته قوژبنکی ئه
بزووتن و رابوون ! بی رابین ده..... ڕن دژی راپه  نیشتمان، له نوی پارزگاریکردن له نگ، به کده یه
قیام "ی  م وشه نیا ئه ته).  قیام اله( بزاڤکی خودایی  بته ستووری خودێ، ده پناوی خودێ و ده له
  ین، رگه که تی ئران ده وه ده  داوا له.... بات ی راست و رزگاریی ده و رگه ره  جیھان به  که یه"  اله
تی ئیسالم    حکوومه ڕوانین که ئمه چاوه.  ئاین بگرت ی دژ به رتۆک و بوکراوه ی په وه  بوبوونه له
پ  ن، به که تیی ئیسالم ده کانیاندا دژایه رتۆک و گۆڤار و نووسراوه  په  له ی که سانه و که ڵ ئه گه له
هراوی  ی نووسینی ژه سانه و که ئه. وت بکات سوکه یاندا هه گه ینی ئیسالم لهکانی ئا ستوور و بیاره ده

   که  گانه م ئاژاوه  ئه پویسته. داتیان ب سداره پش چاوی موسمانان له ، له وه نه که بوده
ی  وه ۆئهنوببرن، ب  و، له وه وین پاک بکرنه ر گۆی زه سه وینن، له ووی زهرڕ وشتترین مرۆڤی سه بره
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یان  تکارانه ستی خیانه ورن ده  و، نه وه نه کی بوبکه ره ندبه  و چه توانن ئاگری ئاژاوه پیالنگان نه
  .''ینی  خومه   رۆح اله...والسالم ....ن  ئیسالم درژبکهکانی پیرۆزه  و نوه و دیارده ره به

ر  سه وامبوو له رده  به ،ی کوشتنی شه ڕه  فتوا و ههرباری ، سهوی سره م که به
الکان  ، مهت و وله ستانی ده ده ی کاربه ی توندی ئاراسته خنه  ره ترسانه ، نهوکانی  نووسینه
ش  وه ئه. کرد  دهدا کاروباری نوخۆی ئران  له،ریتانیا و رووسردانی ب ستوه و، ده
دژی  ستانی ئران له ده تۆکان و، کاربه الکان و ئایه نو مه تی توندی له زایه پۆلکی ناڕه شه
ستی   ورووژاندن و، بزواندنی هه وتنه  که وه که موو الیه هه الکان، له مه. وی پکھنا سره که

وجا گوشاریشیان   ئه!وی قورئانی سووتاندووه سره که،  وه بویانکرده و،  که که ئاینیی خه
کانی  بگرێ و،  هرتۆک ی زیاتری په وه بوبوونه  تا پش به،ت حکوومهر  سه خسته
  . تب نگ نه ریدا بده رامبه به له

 "انقالب مشروطیت"می  رده  سه  له زیرانی ئران، که رۆکوه  سه-در  موحسین سه
  ، به وه نگرانی بیری عیلمانییه هۆی کوشتن و بینی الیه  به*)١١() شۆرشی نوخوازیی(
ردانی سای  ی جۆزه٢٣ژی رۆ  لهرکردبوو،  نوبانگی ده*)١٢('' باخی شا''ساوی  قه

زیری دادی ئران و، داوای گرتنی  کی نارد بۆ وه یه ، نامه)ی زاینی١٩٤٥(تاوی  ی هه١٣٢٤
بایی  باته د سادق ته مه محه، )تاوی  هه٢٤/٣/١٣٢٤(رۆژی دوایی . وی کرد سره د که حمه ئه
یدا نووسیبووی  که  نامه له. زیری داد کی نووسی بۆ وه یه  نامهمانی ئران رله رۆکی په سه

 ئیسالم و ،  ، چۆنکه بزی به  دادگه وی بگیرت و، بدرته سره د که حمه  ئه پویسته
کانی  ی بازاڕی و بازرگانه کۆمیته ،هاوکات.  کات وانی ئیسالم ده  و پشه زانایانی ئیسالم
وی نارد بۆ  سره د که حمه کانی ئه  نووسراوه ت به باره کیان سه یه ، ناڕازینامهشاری تاران

وام  رده کان، به تییه سایه  حیزب و که ر به تی و سه کانی حکوومه رۆژنامه. تی داد زاره وه
نگرانی  بیرورای الیهستان و،  ده کان و کاربه رزه به ال پایه ی نوان مه ئاوگۆڕکردنی نامه

 و رتۆک نووسینی په هو، ب'' پرچم''ی   رۆژنامه ویش له سره  که. وه کرده بودهردووالیان  هه
 و  وه بخوننه('' بخوانند و داوری کنند''نوبانگترینیان   به ، که وه دانه رچی ده رپه وتار، به
رمترین   گه الکان، بوو به وی و، مه سره تی نوان که وایلھات، دژایه    ه)ن ری بکه اددوه
ست و   ده الکان که امدا، مهنج ئه له.  ی سیاسی و رۆشنبیری و ئاینیی  نو کۆڕ وکۆمهباسی

ر  سه بوو، گوشاریان خسته کدا هه نی خه ت و کۆمه نو حکوومه هزیان له پشتیوانکی به
د  حمه کانی ئه رتۆکه موو په رمانیدا، هه  فهزیران رۆکوه  سه-در  ت و، موحسین سه وه ده
رتۆکی  په. وببرنن  و، له وه ، کۆبکرنهنرتۆک بوو  په١٣یان   ژماره وی که سره که
  وه ن دادگه الیه ش له وه دوای ئه دوابه. دا بوو رتۆکه  په١٣و  ریزی ئه له" رتیی گه شیعه"

  .ی وه بانگشت کرا بۆ لپرسینه
،  کانی شیعه تۆ ناسراوه  ئایه زانایانی ئاینی و ک له یه ژماره ، ۆریایهراوه م هه پاش ئه

ی  که  چۆنتییه ڕژن که  دادهیوی سره د که حمه  ئه پالنی ترۆرکردنیف جه شاری نه له
  : بت  ده مجۆره به
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واب  نه  وانه ک، له قیه ند فه الکان و چه  مه ک له ف، کۆمه جه  شاری نه رۆژک له
وێ   له*).١٤(مینی  بدولحسنی ئه تۆ شخ عه ئایهالی   چنه ، ده*)١٣( وی فه سه
ئایۆتؤ شخ ... ن که  ده وی قسه سره د که حمه کانی ئه  نووسینه ت به باره سه
 : مینی، ده بدولحسنی ئه عه

  تیی به موو رۆژک سووکایه  هه نو ببات که  له یه نجه  شرپه ه م دومه ، ئه پیاوک نییه ''
م فتوای  م، ئه ، من ئاماده وی، ده فه واب سه نه. ''!کات؟ کانی ئیسالم ده ره و ئیمامان و گه

ووی ، پبن ی دنیاده که  بیاردانه دون، کات له ی ده گه  لهالکان مه!. م ج بکه  جبه ئوه
دینار، ) ١٣ (نی ده تۆ مه ئایه.  ن که ی ده رنونیی پویست و وه نه که ی بۆ کۆده رگه

بدولقاسمی  ید عه تۆ حاجی سه ئایه
تۆ  ئایه''دینار و، ) ٢(خۆیی 

ن،  ده  پدهیدینار) ٥٠(ش '' مینی ئه
 و،  وه ڕانه رفی گه تا سه
نجامدانی  کانی ئه پداویستییه
واب  نه''. وی بکات سره کهترۆرکردنی 

رگرتنی فتوای   وه  بهش'' وی فه سه
   . وه ڕته گه و تاران ده ره سمی، به ره

ندی  روبه سه ویی، له فه واب سه نه
 ی١٠وتی  رکه ی بۆ ئران، له وه ڕانه گه
تاوی،  ی هه١٣٢٤ی سای  ممه شه ره
ژر  ک له یه یاندراوه رکردنی راگه ده به

، ) ئاین و تۆه('' دین  وانتقام''نوی 
کانی  فیداییه''ی  پیکھنانی رکخراوه

ی ٢٠رۆژی. نت یه گه راده ''ئیسالم
کی  هڵ هاوڕی گه  لهی،وی سره د که حمه ، ئه) ی زاینی١٩۴۵(تاوی  ی هه١٣٢۴ی  ممه شه ره

.   وه  نو هۆی دادگه نه گه ڕۆ ده نیوهی پش١١ کاتژمر ،"دادپوور حه"نوی  ری به نووسه
ندین  برایانی ئیمامی  و چهو وی   فه واب سه نهدا،  وه ستپکردنی لپرسینه کاتی ده له

وی  سره ه و، ک   نو ژووری دادگه ڕژنه  ده   وه مه ر و قه نجه ک و خه  چه به،  حیزبویی دیکه
ش وازیان  وه به. یانکوژن سژی گوله و ده رده  به نه ده ده) دادپوور حه(ی  و هاوڕکه

پۆلیسی تاران، ... ن که توکوت ده قۆ له  و چه مه  قه شیان به لناهنن و،  سنگ و له
ر داوای  سه کی کورت، له یه  پاش ماوهم گرت، به دادپوور ده وی و، حه سره بکوژانی که

 .کرن زیندان ئازاد ده تۆالکان، له ایهئ
قوام "زیرانی ئران گۆڕا و،  رۆکوه وی، سه سره دوو مانگ پش رووداوی ترۆرکردنی که

ستنیشانکراوی  ر و ده ر جی باوه میش هه  ئه در، که جی موحسین سه   هاته" السلطنه
ی زاینی، ١٩٤٦وژی سای ال  گه ، له نه ته وامولسه زیران، قه رۆکوه سه. .بریتانیا بوو

   ژووری دادگه ، له)ئ. ف(رۆکی  سهوی،  فه واب سه نه
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و، ) ری نده سکه ج ئه ئیره(ی ئیران  رۆکی حیزبی تووده  سهیدا کرد و، که  کابینه ئالۆگۆڕی له
یدوون  ره نوی دوکتۆر فه  به ،ی و حیزبه تیی ئه رۆکایه ی سه ۆمیتهی ک ندامی دیکه دوو ئه

ری  نده سکه ج ئه  و، ئیره وه کرده جیدا که کابینهنو  زدی له زا یه رز و دوکتۆر مورته شاوه که
ی ئینگلیز،  خشه  نه وی به ، پاش ئه نه ته وامولسه  قه".ر  و هونه پیشه"زیری   وه  بهبوو

 کتیی سۆڤت  دیکتاتۆری یه–ستالین ،  وتنکی ساخته رککه نجامی   ئه لهتوانی 
 و،  وه شنته وه ک هه ریه به ربایجان له خۆی کوردستان و، ئازه ربه تن و، کۆماری سه بخه
وجا  پنیت، ئه سهبکانیدا دا  سنوورهر نوخۆ و سه ت و سوپای ئران، به التی حکوومه سه ده
  وه شانده وه ی هه که  کابینه ند مانگک،  و، پاش چه وی الوازکردنی حیزبی تووده  هه وته که
ی " یار ساح ئه"نوی   به–حیزبی ئران ندامکی   و، ئه حیزبی تووده کانی زیره وهو 
 سیاسی و ئامانج و یه  له جیان، که ی هنایه سانی دیکه النا و که ی وه که کابینه له
  .  نزیک بوون وه الکانه ریتانیا و مه ندیی به وه رژه به

نوی  سک به که ،)ی زاینی١٩٤٩(تاوی،  ی هه١٣٢٧ندانی سالی  ی ربه١٥رۆژی  له
ر شا و،   سه یکوتایه  هه مانچه  ده ی تاران، به  زانستگهنو له ''ائییخر ئار ناسر فه''
پکا و،   شای نه   وه رسووڕمانه ڕی سه وپه  بهم  به،  شاوه نا بهی  ش گولله  شه وه نزیکه له
'' خرئارایی فه''ج ناسر  ستبه کانی شا، ده وانه ساواک و پاسه. کرد ت برینداریشی نه نانه ته

ندامی   ئه ، که ، ترۆریستهیاند ، ساواک و میدیای شا رایانگه ک یه ماوه پاش  .تیان کوش
دوای  به.  ی کوشتنی شای داڕشتووه خشه  نه  و، حیزبی تووده ی ئران بووه حیزبی تووده

ندامانی حیزبی  دانی ئه سداره  و له نجه شکه ، شاوی گرتن و ئهدا واه و هه ی ئه وه بوبوونه
پاش رووخانی ،  شایانی باسه( .الگیر  و، ری چاالکی سیاسیشیانستپکرا  ده تووده

،  بووه  نه وه  حیزبی تووده ندیی به نیا پوه ته خرئارایی نه  ناسر فه رژمی شا، ئاشکرابوو که
و   ئه ، نهش حیزبی تووده.   بووه کۆمۆنیستییڕی  و، بیروباوه کو زۆر دژی حیزبی تووده به

رچۆنک  هه. ستۆ  ئه ته گرتووه  نه وه وهو روودا ی به که  دواتریش پویندیی حیزبه کات و، نه
 ی سیاسیی ئراندا، گرنگ زگه نو ده  له وه یهکانی سته الی ئینگلیز و هاوده بووبت، به

التی سیاسیی  سه ده  و، تنو ببر  له ک حیزبی تووده هزی وه بوو، ئۆپۆزسیۆنکی به وه ئه
   . )وه کالیی بکرته وت، یه
و   تاران له ریتانیا له کانی به ره رمانبه  باوژ و فه ی که  و راپۆرتانه و نامه رۆکی ئه نوه له
زیرانی  رۆکوه  سهندین  چه نویریتانیا،  ی به وه ره تی ده زاره  بۆ وه دا، ناردوویانه مه رده سه
 و،  یان هناوه ) نه ته وامولسه قه(و ) در موحسین سه(و ) یلی لی سوهه عه ( وانه ، لهئران
زن  ریتانیای مهکانی ب ندییه وه رژه وانی به سهڕپکراو و پا ستانی باوه ده ک کاربه وه
 الت و، سه رده  سه  هنابوویانه  تازه ، کهزاشای ئرانیش ڕه مه   حه.*)١٥(  میان داون ه قه له
تاوانی  ی به) زاشا ره(زاشا  ڕه مه اوکی حهریتانیا، ب  دوو ساک بوو به–ک   یهمووی هه

 باشووری  ی موریس له مانی نازی، بۆ دورگه ر و ئه  هیتله هاوکاری و پشتیوانیکردن له
وتی  ن چاودری ره  ته ت و الواز بوو که سه  بده ، هنده وه فریقیا، دوورخستبووه ئه

  . ئران ریتانیا بوو له کانی به ته رووداو و سیاسه
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  ویی هله تی په زرانی حکوومه دامهۆنتیی چ
  ! وه ه )تاج الملوک( زاشا ری ره زمانی هاوسه  له

، *)١٦(کانیدا  رییه وه رتۆکی بیره  په  له"تاج الملوک" نوی زاشا به ره مه دایکی حه
رهاتی خۆیان و، چۆنتیی دانانی  سه به
تی  ختی پاشایه تهر سه  له مردیزاخانی ره

و،  تیی ئران پاشایه ستنی لهخو، دواتر، 
 بۆ  وه ن ئینگلیزه الیه ی له وه دوورخستنه

وجا دانانی  فریقیا و، ئه باشووری ئه
ر کورسی  سه  له،)زاشا ڕه مه حه(ی  که کوڕه
 :وه گته  ده شنه م چه تیی، به پاشایه

  که رهاته سه  بهمی رده کات و سه،  شایانی باسه(
 نی مه کانی ته  و رۆژهدوامانگ بۆ  وه ڕته گه ده

 که ی مه رده و سه ئهکان و، بۆ  تی قاجاره حکوومه
 زاق  سوپای قه له شک ی به رمانده زاخان فه ره

    .) ن– تاران   لهبوو 
ن  ، مرۆڤکی خاوه تاوه ره سه زا له ره ".....

( و ) عاشورا(انی و رۆژ) محرم(مانگی .... ڕی سست بوو  م دوایی باوه ڕی ئاینی بوو، به باوهبیرو
. بوو تی هه خۆدان و شینگانی تایبه شاندن و له ی زنجیروه  و دایره سته کک ده ڕه ر گه ، هه)تاسوعا

 مشت و م و  بووه خۆدان و شینگانی ئیمام حسن دا، ده کانی له  و تیپه سته نو ده لک جار، له گه
 و  قاه مه لک جار، ده گه.  وه کانی دیکه سته ی ده پش وته یان بکه سته  کام ده  کهیان، قاه مه ده

زا  ره .بوون رده رد لک به دار وبه قۆ  و  چه  به ڕ و لکدان و،  شه هۆی بووه مشومی نوانیان ده
. پوا  ریان دهوه بانه  موزیک و باه بوو، به خۆی هه ت به  رکوپکی تایبهزاقی ک قه یه سته ده
 پش  زا له شیان و، ره ت و له  روومه ساوییه وانی دی، قوڕیان ده ک ئه زاقیش وه ی قه سته ده
و و  رته  سه  که وه  سۆره سره و ده سامی، به شی داکوتراو و به رز و له  بای به ، وه موویانه هه

کان  زاقه ی قه سته زا و ده ی بۆالی ره که که رنجی خه  سه ی دیکه ست،  هنده به نوچاوانی پده
  :دا کان درۆشمیان ده زاقه قه. کشا راده

   وه مایه ده ن نه ته  به''حسن''         بوایهل  زاقی  قهال ربه  که ر گه ئه                
  شنه و چه ی ئیمام حسن به)عاشورا و تاسوعا(چوونی  ڕوه ی به دا، شوه مه رده  و سهوکات ، له به
د شای  حمه زا، ئه یشتنی ره تگه سه ده کان و، به تی قاجاره وومهساکیان، پش رووخانی حک. بوو

   گوایه کرا که  ده وه ی ئه شه ک بوو، بانگه یه  ماوهنوخۆی ئران،  له.پاریس  ردان چووبووه سه قاجار به
  یانداوه'' د مه تی محه زره  حه–ری ئیسالم  یامھنه زاری په مه''الماری  کانی سعوودی، په یه'' هابی وه''

پانی  و گۆڕه ره  به وه که موو الیه هه کانی شینگان له سته ده) محرم(مانگی .  و، ورانیان کردووه
یاحسن ''خۆدان و هاواری کاتی له له. ڕێ وتنه  که.) ن-  نوبانگی تارانه پانکی به گۆڕه ('' تۆپخانه''

زاشا ری ره هاوسه'' تاج الملوک''  
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ک،  ک خه وجا کۆمه ئه. ''!هابی مان بۆ وه نه''  الن گۆڕا و بوو به  درۆشمه ره  به ره  دا، به''یا حسن
زاق  قه''. ''زاق زاق، بژی قه بژی قه'': کرد یان دهرز هاوار نگی به ده دۆشکان و، به  قه یان گرتهزا ره

 یانکان زاقه خۆدان، قه کانی له سته  تکای ده وجۆره به! ''ن ر ده ده هابی وه کا   وه حیجاز رزگار ده
. ڕۆیشتن  ده وه و پشه ره ستیان، به هرشان و د  سه  زایان نابووه کاتکدا ره دا و، لهان پش خۆی وه

کنیک و  هدا ت مه رده وسه له.  کانی سعوودییه هابییه دژی وه خۆپشاندان له شینگانی عاشورا، بوو به
گیرا،   ده فیلمک که. بوو توو نه  پشکه وڕۆکه ک ئه گرتن و کامرا، وه  هه و فیلمگرتن نهی و پیشه
  سک له دا، که و رۆژه شنم، له یه رتان نه سه. بوو) نگ بده ('' سامت ''کرا ده ر تۆمار نه سه نگی له ده

پاشان . کات  تۆمار دهر کامرا سه له   زۆره ته شیمه و حه ، هاتوچۆوی ئه وه ی ئینگلیزه باوژخانه
یان  ده بین به د شا ده حمه ئه. ن ده د شای ده حمه  و پشانی ئهن بۆ پاریس به  ده که کان فیلمه ئینگلیزه

ن  م نازانت ده وه، به نه که رز ده ستیان به ن و، ده که  و، هاوارده ر جاده  سه ته ک رژاونه زار خه هه
که بۆ  و خه کا، ئه  پرسیار ده که   ئینگلیزییه سته ده  کاربه له!   ر جاده  سه ته  رژاونهچیچی و، بۆ

  !؟دۆشکان  قه ته یان بۆ کردووه سه و که وت، ئه چییان دهن و،  که واده
  ن، ئمه ن و، ده ده  درۆشم ده دژی ئوه  له که و خه قوربان ئه'':  کابرای ئینگلیزیش ده

ان  و، خۆشت زاقه  هزی قه شک له ی به سته رده ، سه ش و کابرایه  ئه!مان ناوێ'' د شا حمه ئه''
د شامان  حمه  ئه ئمه! وێ مان ده'' زا خان ره '' ن، ئمه  ده که که خه.  زاخانه یناسن، نوی ره ده

.  ''!ین؟ ب چ بکه  و، ده ئستا چارچییه'': پرست گرێ و، ده د شا داده حمه  ئه ژاره  ترس و په.''!!ناوت
 داواتان  وه ر ئه به ، له  شواوه که  بارودۆخه وه داخه  به،قوربان'':  ش ده که  ئینگلیزییه سته ده کاربه
تاندا، گیانی  وه ڕانه گه  دنیاین له ئمه.  وه ره  ده  مشکتان بھننه ی ئران له وه ڕانه ین بیری گه که لده
کان و،  نیژه کان و که  ژنه،کانتان  داراییهت، بابه م له به.  وه ترسییه  مه وته که ن شکۆ ده خاوه
  ین و، که وه کارهاسانیی ده وباره  له ، ئمهبن ران مه  نگه شو و  په ئوه ،وه تانه ماله ندامانی بنه ئه

  .''....التان نه ین تا بتوانن بگه که  دهتییان یارمه
تیی   و، تانجی پاشایه شای ئران  بوو به''زا ره''ڕ و خونشتن   و شه ب کشه ، به یه شوهو به
ردووکمان  هه کهجار  خۆی، زۆرست ده تیی گرته واوه ته التی والتی به سه دهزا   ره واتر کهد. .رنا سه له
   به  که وه گایه ی ده و رووداوه ، باسی ئه  وه یف خۆشیه نین و، که  پکه بووین، به  ده وه نیا پکه ته به

  !!نین که ردووکمان پده  و، هه شای ئران  بوو به وه هۆیه
 البردنی  ت به باره کانيدا، سه رييه وه ی بيره شێکی ديکه به ها له روه هه'' لوکالم تاج''
  :ڵ ده) زا شا ڕه مه حه(ی  که  کوڕه تيی به ختی پاشايه خشينی ته زاشا و، به ره

بايد عرض آنم مردم نه تنھا ازاستعفای رضا و رفتن او از مملكت ناراحت نشدند ودربرابر ''
جبورآردن رضا به استعفاء عكس العمل نشان ندادند، بلكه درآمال چشم مداخله متفقين برای م

دعاگوی ، 1320سفيدی ابراز خوشوقتی وخوشحالی هم آردند و روزنامه ها هم آه تا سوم شھريور
" آقای . رضا ازاين تغييرحالت مردم خيلی ناراحت بود! رضا بودند شروع به هتاآی وفحاشی نمودند

ای بود به رضا گفت آه نبايد ناراحت باشد اين خاصيت  گرم چشيده د وآه پيرمرد سر" محمود جم
 !آشند ايام قدرت حكام مجيزگوی آنھا هستند ودرايام ضعف پنجه به روی آنھا می عوام است آه در
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ازآارآنان آنسولگری انگليس درآرمان آه خيلی روان فارسی صحبت " آالرمونت اسكرين"دراين مسافرت 
تمام تالش وسعی او اين بود آه رضا  آرد و فوق العاده احترام و تكريم می ود وآرد همراه ما ب می

آقای آالرمونت اسكرين بعدها  .قرارما اين بود آه به جزيره موريس برويم. احساس راحتی آند
آنسول انگلستان درتھران و وزيرمختار انگلستان درتھران شد و از پادشاه انگلستان عنوان 

واقعا جالب است، يك انگليسی مثل بچه های جنوب شھرتھران فارسی . .... تگرف" سر"پرطمطراق 
رضا خيلی ازدامنه اطالعات اسكرين تعجب . حرف بزند وبھترازهرايرانی تاريخ مملكت ما را بداند

اسكرين عالوه برفارسی  .آنند يك شب به من گفت بيخود نيست آه اينھا بردنيا حكومت می. آرده بود
دو آه مخصوص هندی ها بود وزبان پشتو آه مخصوص افاغنه بود وزبان ترآی هم به زبانھای ار

يك شب رضا روی عرشه آشتی ازاو . چون خيلی با ما خودمانی شده بود... .زد خيلی عالی حرف می
اين آمترين : اسكرين گفت .خواستند تا خاك ايران را ترك آند او پرسيد چرا انگليسی ها مصرا از

ما انگليسی ها خيلی . لندن برای اعليحضرت رضا شاه درنظر گرفته استتنبيھی است آه 
درميانه راه خود را  با آنكه اعليحضرت رضا شاه نسبت به انگلستان آم لطفی آرده و. وفادارهستيم

اميدوارم درآينده . به آلمان نزديك آردند معھذا انگلستان حاضرنشد اعليحضرت را مجازات جدی آند
بزرگواری دولت فخيمه  برابر اين گذشت و در ا وليعھد جبران مافات آرده واعليحضرت محمدرض

  !انگلستان خدمتگزارصادق پادشاه انگلستان باشند
شد به اندازه يك پشت ناخن ترياك استعمال  رضا مطابق عادت، صبح ها آه ازخواب بلند می

منصب عمده هم آه با رضا يكی دو صاحب  آاپيتان انگليسی و.......  !شب ها هم" ايضا آرد و می
فايده اين مسافرت يكی هم  .زدند يكی دوبست می رفتند و طرح دوستی ريخته بودند به آابين او می

  !اين بود آه چند نفرازخدمه آشتی بندر تا رسيدن ما به مقصد ترياآی شدند

  :ی که کوردییه
ن  الیه له و،   البراوهت سه ده زاشا له کی ئران ئاگاداربوون ره خهکاتک ،  شایانی باسه(

  و وه  کاردانهبوون و، هیچ شو نه نیا زیز و په ته ، نهبرت  دهئران ی  وه ره  بۆ ده وه ئینگلیزه
بی و،  رده ، شادمانی خۆیانیان ده وه ڕی رووقایمییه وپه کو به  بهبی، رنه دهوستکیان  هه

  کانی والت، که رۆژنامهها،  روه هه.  ت البراوه سه ده زاشا له  ره یاندیت خۆشحاڵ بوون که ده
سنبژی و ستایشکردنی   په  له جگه، )ی زاینی١٩۴١ (١٣٢٠رمانانی  تا رۆژی سی خه

ن  الیه رداگرتنی له سه ستبه ڵ ده گه له، نووسی ده یان نه زاشا شتکی دیکه ره
ی  ڕانه رگه م روووه ا لهزاش  ره.تی و جنودان پی  سووکایه ستیانکرد به ده، وه ئینگلیزه

زموون  نئه  پیرکی خاوه که" م حموودی جه مه"ڕز  به.  بوو  زۆر زیز و تووڕه لی،ک خه
نج  ،ک به  خه ناب دت له: "زاشای گوت  ره بوو، تای و سوری رۆژگاری چشتبوو،به

التدار  سه  ده خۆریکات.  )روایه وار هه وندهخ کی نه ندیی خه تمه تایبه (''خاصیت عوام''
  وته که ی ده ن، کاتکیش گۆه که ن و، ستایشی ده به ، کنۆشی بۆده دایه وه وشانه  دره له

دا بوو  گه ستکی ئینگلیزیمان له ده ماندا، کاربه ره فه و سه له. گرن پالر دایده بهلژیی، 
  شاری کرمان  لهیاریتان ریی به  کۆنسولگه  له  که پشتر،"کالرمۆنت سکرین"نوی  به
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زاشا   ره زۆر رزی له.  تۆره بوو زانی و، زۆر به کی باشی ده سکرین فارسییه. کرد کاریده
  ی له وه ت و، دوورخستنه ستدانی حکوومه ده ی له ژاره م و په دا خه وده گرت و، هه ده

ڕز  به. چوو س دهی موری و دورگه ره مان به که پی بیار، پاپۆڕه به. ون دڵ به ئران، له
 ئران و،  ریتانیا له موختاری بهزیر کۆنسول و وه ر رمۆنت سکرین، دواتر بوو به سهکال

رمان  ڕاستی سه  به....رگرت  پاشای ئینگلیز وه ی له)ڕز به ("سر"ی  نازناو و پله
  ر له  هه ز و زمان فارس، که گه ڕه سکی به ک که ، وه''سکرین''ماندیت  ما، کات ده سووڕده
کی پاراو   فارسییه  دایکبووبت، ئاوا به کانی باشووری تاران له که ڕه  گه  له وه منداییه
  ری له زا سه ره. زای مژووی ئران بوو ک، پتر شاره ر ئرانییه هه کرد و، له ی ده قسه

  مانه  ئه خۆڕایی نییه له: "وک گوتی پم شه. زانیاری و هۆشیاریی سکرین سووڕمابوو
 زمانی  ها زمانی ئۆردوو که روه فارسی، هه  له سکرین جگه!". ن که حوکمانیی دنیا ده

ها زمانی ترکیشی زۆر باشی  روه فغان و، هه کانی ئه شتوونه ، زمانی په کانه تی هندییه تایبه
: زا لی پرسی وک ره شه. نوانماندا دروست ببوو  له دۆستانهکی  ندییه پوه.... زانی ده
  سکرین له". ؟!ج بت  ئران به  داگرت که وه ر ئه سه کان، پیان له ی ئینگلیزهبۆچ"
  :زاشادا گوتی رامی ره وه

  کی ئمه خه.  یبژاردووه  ههزاشا ن شکۆ ره ریتانیا بۆ خاوه تی به وه ، ده که مترین سزایه  که مه ئه "
ر ئینگلیز ناسوپاسی  رامبه زاشا به  ره یکه وه هڵ ئ گه له. ج دنین یمانی خۆمان به ، سۆز و پهئینگلیز

ریتانیا  تی به وه ش، ده وه ڕای ئه ره م سه ، به وه مان بای دایه والی ئه ره ی ڕدا به نیوه نواند و، له
اعلیحضرت محمد ('' تان وره  گه کوڕه''داهاتوودا،  هیوادارم له. رزتان سزای توند بدات یویست، به نه

تی  وله ی ده م لبوردنه ر ئه رامبه  به  و، له  وه  بکاته ی رابوردووی ئوه ه بووی هه ره قه) د ولیعھ-رضا 
  .''شای ئینگلیزگ بت بۆ پا مه ئه تکارکی به مهزندا، خز ریتانیای مه شکۆی به  و به  و شایسته وره گه

. کشا نینۆکک تلیاکی ده ره  سهر ده قه ستا، به ده و هه  خه  له یانییان که ڕاهاتبوو، به زا، وا ره
ن  ست و خاوه ده  دوو کاربه–ک   و، یه کاپیتانی ئینگلیزی....  وه یکشایه ش دیسان ده وانه شه
کی  ندییه  دۆست و، پوه  ببوونهزا رهڵ   گه  دا، له که نو پاپۆڕه مان له که ره فه ی سه ماوه  له  که ،وپایه پله

م  سوودی ئه. کشا ی تلیاکیان ده گه  و، له وه یه که  ژووره چوونه  دهو،نوانیاندا دروست ببو باش له
   بوونه که ری نو پاپۆڕه رمانبه ندین فه ی مووریس، چه  دورگه یشتنمان به  تا گه، بوو وه مان ئه ره فه سه

  !!!). تلیاکی

  !مان که ر باسه  سه وه ڕینه گه ، ده  مژووییه رهاته سه م به ی ئه وه پاش گانه
 و  نی کشهرمتربوو گهڵ  گه زاشا، هاوکات بوو له ڕه مه تی حه ستپکردنی حکوومه ده

گرۆی وکۆسپ و گیر.  ''نگی سارد جه'' نوی  به،ت  و رۆژههناکۆکیی نوان رۆژاڤا
درا تا  گه ر رمیی فه  جارکی دیکه، بهالکان البران و، ر چینی مه سه زاشا له می ره رده سه

و " عاشورا"و شینگانی ) محرم(مانگی سمی  ، روڕهئاشکرا به ، انی شیعهموسمان
،  شایانی باسه(. ڕوه ن به کاندا ببه پانی شاره قام  و، گۆڕه وت و شه نو مزگه  له"تاسوعا"
ی  خۆدانی موسمانانی شیعه و لهست، رپوان  ده  گرتهتی سه ی ده وه زاشا، پاش ئه ره
تیی ئاینی و  سایه  که سی له  که کی ده یه ، کۆمیته١٩۴٧ سای .)ند کردبوو ربه به
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نو  کی ئاینی له یه رنامه ت پکھاتن بۆ داڕشتنی به رانی حکوومه تۆالکان و، نونه ئایه
   شیعه–ستووری ئیسالمی  رت و ده پی یاسا و نه  به ،  که کان  و، خوندنگه قوتابخانه
     . ڕوه ببرت به

 تی وه  دهزن و ریتانیای مه  پشتیوانی سیاسی و دارایی به ، کات لهانکال چینی مه
  یان به ره ربالوتر په کی ئاشکرا و به یه شوه وجا به تیی دنیابوون، ئه واوه ته ئران، به
ندی  نوه( "مرکز تبلیغات اسالمی"ی زاینی، ١٩۴٧سای   کانیان دا و، له چاالکییه
ی  کانی دیکه  شاره ندین لقی له زرا و، چه شاری تاران دامه ه ل)ی ئیسالمیی نده پرۆپاگه

ست   شه  ئیسالمی له ئیدیۆلۆژیی ت به باره رتۆکی سه  په انزه ی نده م نوه ئه.  وه ئران کرده
  فتانه ی گۆڤارکی حهدنشان  وه  بهستکرا ، ده وه دوای ئه دوابه.   وه هدا بوکرد زار دانه هه
هۆی پشتیوانیکردنی زیاتری  دا، به و ساله رله هه). تیشکی زانست( "نور دانش"نوی  به
.  وه  بوکرایه"ئیسالم"ناوی  کی نوێ به یه نامه فته کانی ئیسالمیی، حه نده  نوه ت له وه ده
کانی  ته بابه.  وه  بوکرایه)رک ئه (" وظیفه"ناوی   به دیکهکی  یه مانگی گوندا، رۆژنامه له

 و  گه کانی کۆمه ی کشه وه  وتاری ئاینی و لکدانه  بهنت بوو  تایبه یه ژنامهم رۆ نو ئه
  .ک  خه  بهیریتی ئیسالمی نهووشت و یاسا و داو ناساندنی ره

 ئران تی وه  بریتیبوو له رنونیکردنی ده ، کهریتانیاتی ب وله  ده ی ، پرۆژه یه م شوه به
ی کۆمۆنیستیی، ڕ وباوهتیکردنی بیر دژایهیکردن و پشگیر بۆ الکان کارهنانی مه و، به
کی گونجاوتر   وایه ش و هه تان و، که ره  هاوکات، ده.چوو ڕوه  به وتووانه رکه سه
 چاوی ساواک، کار و  دوور له خساند، تا بتوانن به الکان ره  مه بارتریشی بۆ توژک له وله

  .ن کهی ئیسالمیی ب گرانه  بۆ بیری بنچینه نده پرۆپاگه
تی ئران   حکوومه  که  وه ی زاینییه١٩۴١تای سای  ره سه ر له هه توانین بین، ده
ی  وه  بوکردنهپالنی داڕشت بۆ،  وه هالکان ی مه ڕگه هلیتانیا و، هاندان و پشنیازی بر به

الکان  نو مه ، لهدا گه نو کۆمه وری ئیسالمیی لهپدانی کولتو ره ڕی ئیسالمی و، په بیروباوه
 وف  جه نهک   وه-نشینی عراق   کانی شیعه شاره  ئران و له کان له  ئاینییه نده و نوه

  یشتن، که  ئیسالمیی پگهیگری نگری بیری بنچینه ، توژک الیه ره  به ره  به،ال ربه که
نی چین و  تیی درژخایه یه ندیی سیاسی و کۆمه وه رژه  به تیی بیریان له ڕه کی بنه یه شوه به

 ،ک وێ خه یانه ر ده گه ، ئه   که وه ڕه و باوه ر ئه  سه  و، هاتبوونه وه کرده دهیان  که ربازه
،  وه ونه که  ئیسالم دوور نه  و، لهبن نگ و ژیانی رۆژاڤایی نه رهه کانی فه ی دیارده گیرۆده

هاوکات . المیدائیس نگی رهه ڕ و فه نو بیروباوه ان لهی وه ب تبکۆشن بۆ هشتنه ده
ندی  تی نیوه  حکوومه ک له ن بۆ الوازکردنی پشتگیریی خه  کاربکهنھنیی،  و بهیی خشکه به

کاتی  ی له وه دا، بۆ ئهر ماوه نو جه لهتیی خۆیان  یه ی کۆمه زترکردنی پگهه و، به
  یشتن به ، گهت و ر حکوومه رامبه ک له به ، پشتیوانیی خهپویست و بارودۆخی گونجاودا

 سای رتیی پۆلیسی تاران له به ڕوه به.  بننکار  بهتییان  یه ئامانجی سیاسی و کۆمه
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ی پاراستنی ئران  زگه بۆ ده پۆلیس و،  یتی رۆکایه نرت بۆ سه ، راپۆرتک ده١٩۴٧
  :تنووس  و، تیدا ده)ساواک(

بین  ( دا له م دواییانه الکان له مه  وتوون، هندێ له ستمانکه ی ده و زانیارییانه پی ئه به ''
)  ست ستانی شیرازه به مه(فارس و ستانی  ره  بۆ باشووری ئران و، به وه ته ڕیونه  په وه ه) النھرین

ب   ده : و گوتوویانه ک کردووه یان بۆ خه کان قسه کان و گونده وتی شاره مزگه هاتوون و، له
ند و  ب رووبه  ناب ژنان بهها روه هه.  ڕوه میی بچت بهسای ئیسالر پی یاسا و مان به که وته

وێ  یانه الکان ده  مه ، گوایه وه ته کی وا بوبووه یه کدا قسه نو خه له.  وه ره ده ماڵ بچنه چارشو له
خشینی  بهباتی  و ساڵ، له  تا ئه،ن بنووسن و داوای لبکه) شای شاکان"  ( شاهنشاه"ک بۆ  یه نامه
رمان بدات،  شا فه '' یه بۆیان، وه  ئه ژنانه الکان، باشترین جه ساڵ بۆ مهری  ی سه ورۆزانه  و نه هژنان جه
نو  ها له روه هه. ''کان دابخرن رییه ماکان و شانۆگه کانی کچان و سینه ی قوتابخانه و خوندنگه رگه ده
ت و  وه  ده ، لهیو زانایانی ئاینیالکان  تۆال و مه ئایه'': ن  و ده وه ته کدا قاو بوبووه خه

ستان،  ده یی کاربه شاوه ڕی ئیسالمی و لوه باوه بژن، له  ده ن، چۆنکه ستان زیز و تووڕه ده کاربه
ستوور و   ده ،وت نایهت ناتوان و،  وه  ده،دان ڕه وباره  و، له وه  و گومانه ڕاوکه ده  ته وتوونه که
  . ''سپن والتدا بچهر  سه نگی ئیسالمیی به رهه فه

 بۆ  واته ،١٩٥٣ – ١٩٤١ سانی  تی ئران، له ستانی حکوومه ده نو تکای کاربه له
 ،تیی تایبه  به– وی ئیسالمی نگرانی توندڕه الیهر  رامبه به  له،سک که  ساڵ، تاکه١٢ی  ماوه

ر ئراندا،  هس التی ئینگلیز به سه هشتنی ده  و نه"کانی ئیسالم فیداییه"ی  رکخراوه
  . بوودق دی موسه ممه دوکتۆر محه ن تهتیی کردن،  وستی نواند و دژایه هه
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  دق دی موسه مه دوکتۆر محهبزافی 
  !ئران رکردنی ئینگلیز له ده و 

  نسا ره وتی فه بواری مافناسی له دق، خوندنی له دی موسه ممه دوکتۆر محه 
مانی  رله ندام په  ئه می رژمی قاجاریدا، بوو به رده سه ی زاینی له١٩١٥سای . واوکردبوو ته

  ی زاینی، جارکی دیکه١٩٤٤سای . ی ئران وه ره زیری ده  وه  کرا به١٩٢٤سای . ئران
وتی  تیی کۆمیسیۆنی نه رۆکایه ماندا، سه رله نو په  له .مان رله ندام په  ئه  به وه بووه
 –وتی ئینگلیز  کۆمپانیای نه''ی  وتننامه ی رککه وه شاندنه وه ست و، داوای هه ده گرته
ن  الیه داهاتی ئران له: یاند  ی کرد، و رایگه) کۆمپانیبریتیش پترۆلیۆم('' ئران

دانکردنی وت   ئاوهرفی سه داهات و سامانی ئران  پویسته. برێ تان ده  به وه ئینگیزه
 رۆشنبیران و،  ک له پاشان کۆمه. منت  نه وه ره سه ی به تی بگانه سه بکرێ و، ده
کی  یه  و، رکخراوه وه ک کۆکرده وری یه ده رستی ئیرانی له په وه ته کانی نه تکنۆکراته

تاوی  ی هه١٣٢٩سای . ) ئرانی ناسیۆنای ره به('' لی ایران م جبھه'' نوی زراند به دامه
رم وگوڕی   گهیهۆی پشتیوانی  ترۆرکرا و، به''زم ئارا ره'' زیران رۆکوه ، سه)ی زاینی١٩٥٠(
ی '' دق دوکتۆر موسه''،  وه دییه ناچاری و نابه زاشا به ڕه مه دق، حه  دوکتۆر موسه ک، له خه

  . ستنیشان کرد زیرانی ئران ده رۆکوه بۆ سه
ینجان  ر هه سه بهستی   ده ریتانیا بوو، که تی به وه  ئران، ده کیی له ره تداری سه سه ده

   وه می جیھانییه که  یهنگی  جه رله کان هه ئینگلیزه.  سامانی ئراندا گرتبوووت و و داهاتی نه
وینستۆن (ریتانیا  وکاتی به زیرانی ئه رۆکوه سه. وتی ئراندا گرت ر نه سه ستیان به ده

موو جیھان،  استی ههئ ریتانیا له نگیی به کانی جه نیی پاپۆڕه مه ، گوتبووی، سووته)چرچیل
دژی  ریی له ماوه ڕینکی جه دق راپه دوکتۆر موسه. وتی ئران دابین بکرت  نه ب له ده
، ''وتی ئران  ناسیۆناکردنی نه به''رپا کرد و، پاش   ئران به کان له تی ئینگلیزه سه ده
 ک، هریی خ ماوه دق، و خۆپشاندانی جه تی موسه وه  دهیژر گوشاری سیاسی له

دق،  ر موسه سه تی ئینگلیز بۆ گوشارخستنه وله  ده. وه ره  ده ئران چوونه  لهکان ئینگلیزه
لی  لوپه وت و که م فرۆشی نه رده به نداو و، ری له  که نگیی هنایه ندین پاپۆڕی جه چه

. اندی  ئابووریی ئران گه ی له وره ش زیانی گه وه  ئه ی وت گرت، که نارده  و هه هاورده
  واو دژه کی ته وایه ش و هه دق، که  موسه ک، له نی خه م پشتیوانیی کۆمه به

رکۆماری   سه- ن  ترۆمه وینستۆن چرچیل داوای هاوکاری له. کۆلۆنیالیستیی پکھنابوو
النی   گه له و، پشتیوانیکردنی هۆی بیری ئازادیخوازی ن به ترۆمهم  ، بهمریکا کرد ئه

 پیالنگان  ستی به  ده نه کالیه تی ئینگلیز یه وه ده.  وه رچی ئینگلیزی دایه پهر به، ست بنده
ی،  که ته وه  و پیالنی ئینگلیز بۆ تکدانی ده خشه  نه دق پاش ئاگاداربوون له موسه. کرد
   به زاشا که ڕه مه دا، حه و نوه  له. تاران داخست ی ئینگلیزی له دا باوژخانه١٩٥٣سای  له
 ئاگاداربوو  و راستییه باشی له بهتیی دانیشتبوو،  ختی پاشایه ر ته سه  ئینگلیز، لهیتی رمهیا
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.  ی که مانی خۆی و رژمه ڵ نه گه بت له  ئران، هاوکات ده تی ئینگلیز له سه مانی ده  نه که
دق دا  سهی مو خۆییخوازانه ربه تی سه ڵ سیاسه گه نگی و، هاوکاریی له ، هاوده وه ر ئه به له
 ئران  ردا، له کی خۆپشانده نی خه ژر گوشار و درۆشم و، جنوی کۆمه کرد و، له نه

ترسی  ویش له  ئه ، که پادشای عراق برد-ڵ  یسه لیک فه نای بۆ مه رایکرد و، په
  . هات  نه وه هانایه  عراقدا، به التی فراوانی بریتانیا له سه ی نوخۆ و، ده گیرسانی ئاژاوه هه  

ریتانیا،  دق و به تی دوکتۆر موسه وه دانی ناکۆکیی نوان ده رهه ندی سه روبه سه له
دقی گرت و، پشتیوانی کردلی و،  نی دوکتۆر موسه مریکا، الیه تی ئه وه  ده تاوه ره سه له
ردانی   سه، دا١٩٥١ سای  دق له دوکتۆر موسه. نگیشی فرۆشت پی کوچۆی جه چه

 ئینگلیز  سمی داوای له  ره کدا، به یه  نامه له  )ن ترۆمه(مریکا  رۆکی ئه سه .ردواشنتۆنی ک
، ، ئایزنھاور٢٠/٧/١٩٥٣رۆژی . ر ئران سه کاته ربازیی نه ستدرژی و هرشی سه کرد، ده

تی   سیاسهئایزنھاور،. ستپکرد رکۆمارتیی ده می چوارسای سه که سمیی خولی یه ره به
و وا ی، ته وه ره ده
تی  ی سایسه وانه پچه به

م  که یه  له.ن داڕشت ترۆمه
ستپکردنی  مانگی ده

رکۆمارتیی ئایزنھاور دا،  سه
ر مۆنتاگ  کریستۆفه''

رسیاری  رپه به('' وودهاوس
 )بریتانیا  سیخوڕییی زگه ده
 و، مریکای کرد ردانی ئه سه
ڵ دوو دیپلۆماتی  گه له
جان ''نوی  مریکایی به ئه

زیری  وه(' 'فاستر داالس
'' ئالن داالس''و )  وه ره ده
   که،)CIAرۆکی  سه(
 ردووکیان برا بوون، هه

تی  سیاسه. دیداری کرد
وی  ئه'': دابوون ڕه وباوه و، له'' نگی سارد جه '' نگریکردن بوو له مریکا، الیه تی نوی ئه وه ده
تی  تایبه  به.''!درت م ده ه قه همریکا ل  دوژمنی ئه بت، به واندا نه  و بلۆکی ئه ره نو به له

دان کیلۆمتر سنوور و خاکی  سه  و، به وتووه که ش هه ریای زی ڕه ر زه سه  له ئران، که
 بهخۆ و دژ ربه ی سهت وه ی ده وه ، مانه یه کتیی سۆڤتدا هه ڵ یه گه شی له هاوبه

  که نوچه لۆکی رۆژاڤا لهر ب  بۆ سهی وره ترسی گه دق، مه  دوکتۆر موسهییئیمپریالیست 

نگرانیدا الیه ک و ی خه نو ئاپۆره  دق له دوکتۆر موسه  
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 )ئیمتیازی(تی  ره  سهدق کرد،   موسه ، داوایان لهتا ره  سهکان مریکاییه ئه  .کرد دروستده
دق   موسهتۆردوک.  مۆربکات مریکاوه نوی کۆمپانیاکانی ئه کانی ئران، به وته  نه چاه
تکی  یویست سیاسه  دهدق  دوکتۆر موسه بوو، وه شی ئه ، هۆکه وه دایهیانی رچی داواکه رپه به
و دوو  جگۆڕک بهبوو  ی نه وه  و، نیازی ئهر به دا بگرته وه ره ر دنیای ده رامبه به خۆ له ربه سه
تی ئینگلیز پالنی  وه ڵ ده گه کان له یکاییه مه  پاشان ئه.ئراندا بکات  له  جیھانییه الته سه ده

مزی و نھنیی  ش، نوی ره سته به  مهو بۆ ئه. دقیان داڕشت تی موسه وله رووخانی ده
  .بژارد یان هه که خشه  یان بۆ نه)TPAJAX('' ئاژاکس''

تا  ره  سه  که،کان رزه به ال پایه تی و مه سایه  که ک له کۆمهنوخۆی ئراندا،  له
 ببوون، '' ملی ایران جبھه''ی  وه  بزووتنه ڵ به کرد و، تکه دق  ده  موسه پشتیوانییان له

، دا و چاخ و رۆژانه  له .دق کرد  موسه  و، پشتیان له وه  کشانه که وه  بزووتنه ر زوو له هه
  بوو، تۆ کاشانی ئایهنوی   ک که الیه ریدا، مه ماوه  جهی ئاینی و  وکۆمهنو کۆڕ له

  ک له یه ڵ ژماره گه تۆ کاشانی، له ئایه. بوو  ههیتی ی تایبه نوبانگ و رز و پگه
 ملی  جبھه''  ها له روه دق بوون، هه یمانی موسه  هاوپه١٩٥٢، تا سای  تۆکانی دیکه یهئا

شی  تیی هاوبه  دژایه م پاش ئاگاداربوون له شداربوون، به وخۆ به  یشدا راسته''ایران
   بهی دژ ره  به نو  و، چوونه وه ره ده  هاتنه که ره  به دق، له دژی موسه مریکا و ئینگلیز له ئه
  . وه ه'' دق موسه''
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  ،)الکان  مه-مریکا  ئه - بریتانیا( ی ی س کوچکه شهخ پیالن و نه
  !دق تی دوکتۆر موسه وله ی دهدنبۆ رووخان

مریکا و  ی سیخوڕیی ئه ردوو رکخراوه ی زاینی، هه١٩٥٣ – ١٩٥٢نوان سانی  له
الکان،  تۆ و مه  ئایه  له کی دیکه یه  و ژمارهکاشانیتۆ  ئایه   له،)M16(و ) CIA( بریتانیا

تۆ بروجردی و  ئایه  وانه له
 نزیکهتد، ... وهانی  بھبه
ستکی  ده مریکا کاربه  ئه.وه بوونه

ی ئران دیاریکرد  خۆی بۆ کشه
ئینگلیز .  بوو''والر''نوی   که
تی و  ی حکوومه زگه نو داووده له
ی ئاینی  هشکری و، کۆڕوکۆم له

تیی  سایه یری و، کهشا و عه
کخستن و دۆست و کاندا ر شاره
 بوون، زۆرنگری  الیه
ی  ڕگه کانیش به مریکاییه ئه

 کاشانی   پتر لهوالر،
 و، پالن و وه بوونهنزیک
  وه سته ده یان به وه ی ئه خشه نه

،  ریتیبوو له ب، تاوه ره سه  له که خشه نه.  دق بووخنن تی موسه بوو تا حکوومه
دژی  ک له  بۆ هاندانی خه وه کانه وته ی مزگه گهڕ الکان له وخۆی مه شداریکردنی راسته به

ن و،   بکه نه و دوو الیه دژی ئه  له هند پرۆپاگه. دق ی ئران و دوکتۆر موسه حیزبی تووده
   وه دق، پکه سهتیی دوکتۆر مو رۆکایه  سه ی ناسیۆنای ئران به ره  و به بن، حیزبی تووده

راڵ  ژنهی  ڕگه وجا به ئه. رن وشتیی به و بدینی و به ره هی ئران ب گه وێ، کۆمه یانه ده
نجامدا  رانی سوپای ئران ئه فسه راڵ و ئه ژنه ک له ڵ کۆمه گه ، دیداریان لهزلو زاهدی فه

دق و حیزبی  تی موسه وه تا دژی ده ی کوده خشه نه و، رازییان کردن تا پشتیوانیی له
 یستی رژمی کۆمۆنیستی  ژرده نه وێ ئران بخه یانه  ده ن، چۆنکه ی ئران بکه تووده

نوبانگ و  قۆکشی به  و چه  وانی زۆرخانه  پاه ، چاویان به وه شه کی دیکه الیه له.   روسیاوه
 ''شعبان جعفری''ی نو  به- تاران کانی شینه ستوه ده  باجسن و وری رسه سهی  سته رده سه
. نوبانگ بوو  به،)مشکعبان ب شه(''  شعبان بی مخ''   به ردا ماوه نو جه وت، که له که
رۆژی  یان رازی کرد، تا له که سته مشک و، دارودهعبان ب رتیل، شه  و به انی پارهد به

تۆ کااشانی ئایه  
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نگرانی  ان و الیهک تهر کۆمۆنیس سه رنه المار به ، په قۆوه رد و چه داروبه  به دیاریکراودا،
  . دق موسه
جکردنی  ی پویستی پدرا تا بۆ جبه تۆ کاشانی  پووڵ و بووجه ، ئایهوالری  وته به
تۆ  ئایه. وه کانیدا بویبکاته نده ستوپوه الکان و ده نو مه ی پسپردراوی، به خشه نه

 دارایی کرابوو، یانی پشتیو وه کانه مریکاییه ن ئه الیه  له ویش  که ئههانی بھبه
نو شاری تاران  وه نووسی و، له ی ئرانه نوی حیزبی تووده به ی کی ساخته یه یاندراوه راگه

ن حیزبی  الیه  له  که یاندراوه ڕ بنن راگه  باوه کیش که دنیاکردنی خه بۆ  . وه بویکرده
ی بیری   نیشانه ، که وه می سۆر نووسی و بویکرده ه قه  به ،   نووسراوه وه تووده

، هرشی  وه هنوی حیزبی توود دا، به که یاندراوه  راگه هانی له تۆ بھبه ئایه.  کۆمۆنیستییه
ها  روه  ئاینی ئیسالم کردبوو، هه  زۆری بهتی ال و، سووکایه  چینی مهر سه توندی کردبووه
  و کاره  ئه اشکرایهئ!  بدرن سداره تۆکان له موو ئایه ب هه  ده نووسیبووی که

  ن، دوکتۆر  پشانیده  کهبوو،ک کرا ی مشکی خه وه کردن و شۆردنه واشه ستی چه به مه به
 بخوایین و، بیری  نوببه وێ زانایانی ئاینیی له یانه کان، ده دق و کۆمۆنیسته موسه
نوی حیزبی  ن بهیا دا، حیزبکی ساخته پالنکی دیکه مریکا و ئینگلیز، له ئه.  وه نه بوبکه
یی و کۆمۆنیست راهنا و،  نیوی تووده کیان به ک خه ی ئران سازکرد و، کۆمه تووده
نویاندا  دا پووکی زۆر بوو، به و زمانه  له زار دۆالر که نجا هه الکان، په ی مه ڕگه به

 تاران و، کانی قامه پان و شه گۆڕهر   سه ، تا بژنه  و، ئامۆژگارییان کردن وه بویانکرد
ی ناسیۆنای  ره نگرانی به  الیه  و، خۆیان بهن  بدهدرۆشمن و   بکهرز هاوار نگی به ده به

 زانایانی  ی سووک به م و، جنو و قسه له  قه نه ی ئران بده ئران و، حیزبی تووده
رد  دار و به ن و، به دق و بژی کۆمۆنیست بده ن و، درۆشمی بژی موسه ئیسالمی بده

م  موو ئه هه. کان بشکنن وته ی مزگه رگه  و ده کان و، شووشه وته ر مزگه سه رنه المار به په
ویستیی دوکتۆر  تی و نوبانگ و خۆشه سایه دران تا که نجامده  ئه سته به مه و  ش به کارانه
و  ش، له نگرانی حیزبی تووده ی الیه زۆرینهکدا بشکینن و،  ری خه ماوه نو جه دق له موسه
ڵ  ی کۆمه وه هکانی خوار کی ئاسایی و چینه  خه  پتر له  که وه نه  دوور بخه حیزبه

ستن،   بوهک بالن تا، خه ی کوده خشه ستپکردنی نه کاتی ده لهی  وه پکھاتبوون، بۆ ئه
  .ن کان بکه چییه تا  کوده یان پشتیوانیی له
نی  تیدا خاوه ی حکوومهکان زگه نیو سوپا و داووده  له ی ئران که حیزبی تووده
   له  بوو، که و چاالکی و جموجوونه تیی ئاگاداری ئه واوه ته  بههزبوو، رکخستنکی به

  میش پالنی دژه  بوو ئه وه ئه. دران نجامده  ئه وه الکانه مریکا  وئینگلیز و مه ن ئه الیه
  زاشا به ڕه مه ژمی حه ر کی کۆمۆنیستیی داڕشت، که تایه نجامدانی کوده  ئه تای، به کوده
  پشتیوان ت، کهزرن  ئران دابمه  رژمکی کۆمۆنیستیی لههت و، کجاریی نه یه

  . کتیی سۆڤت بت نگری یه والیه
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یان ئاگادار ''دق دوکتۆر موسه''یان زانی و،  ی حیزبی تووده که خشه  نه کان به مریکاییه ئه
 هاوکات، !انی گه کات له  و، هاوکاری نه یه هه نیازکی وای   حیزبی تووده  که وه کرده

ان لکرد، پشتیوانییان ندییان گرت و، داوای دق پوه ڵ دوکتۆر موسه گه ش له حیزبی تووده
کاندا  ییه ڵ تووده گه  لهبوو رازی نهدق  م موسه زاشا، به ڕه مه  رژمی حهبکات بۆ رووخانی

 ڕی ڵ بۆچوون و بیروباوه گه  کۆمۆنیستیی، لهزراندنی رژمی  دامه هاوکاریی بکات، چۆنکه
ک  دق، وه موسه. گونجا ده  دا نه) ملی ایران جبھه( ی ناسیۆنای ئران ره خۆی و به
تیی   پاشایه ، دژی بوونی رژمی وه کرده  بیری دهرستی تکنۆکرات په وه ته فارسکی نه

تانی ریتانیا و و می سیاسیی به ک سیسته ی، وه که ماه یویست شا و بنه نیا ده بوو، ته نه
زیران و،  رۆکوه ستی سه ده کیی له ره تی سه سه ب و، ده  نهالتی سیاسییان سه رۆژاڤایی، ده

  و، ده ی حیزبی تووه  ژرباری داواکه چووه  نه وه ر ئه به له. ماندا بت رله هت و پ وله ده
  !کرد  نهانیهاوکاریی
نگرانی  ریتانیا و، الیه مریکا و به شی ئه تای هاوبه ودهنجامدانی ک ند رۆژک پش ئه چه

راڵ  مریکا و ئینگلیز و ژنه رانی ئه فسه ن ئه الیه  لهکی نھنیی یه وه تیی، کۆبوونه یهرژمی پاشا
   ک له زلو زاهدی و کۆمه فه

ی  مه رده و سه کی ئه تییه سایه  مای که  باکووری تاران، له نگری شا، له رانی الیه فسه ئه
ی  ڕگه ه، ل یزبی توودهح. درێ نجامده  ئه''لمولک نه مه مۆئته''نوی  شاری تاران به

ی شداران ی به ب و، شون و ژماره  ده که خشه ، ئاگاداری نهنیو سوپا  له  وه رکخستنییه
دق،  وسهم. ن یه گه دق راده  دوکتۆر موسه ، به وه هانیشربازی ی سه نو و پله  به، وه کۆبوونه

   هیچ بیارک له وه کرده م به دات، به  و، گرتنیان ده وه نی لکۆینه کی، به رزاره سه
  . .. نادات وه یانه باره
 مرداد ٢٨(ی زاینی ١٩٥٣الوژی  ی گه١٩  رۆژی دیاریکراودا، له تا، له ی کوده خشه نه
تیی  یه رمانده  فه   ئران بهی سوپای ڕگه مریکا و ئینگلیز، به ن ئه الیه ، له) شمسی١٣٣٢
 کانی  التییه ری و شه رسه ی سه سته دارودهالکان و،  راڵ زاهدی و، پشتیوانیی چینی مه ژنه

   کهند رۆژ  پاش چه.یشت نجام گه ئه دق به ی موسه که ته وه دژی ده تاران،  له
  وه ڕایه ، گه تی ئیتالیاوه و زاشا  له ره مه ، حهست ده کان کۆنتۆی وتیان گرته تاچیه کوده

 و فرمسکی ڕزان په  پشوازی و چهسی و، زار که یان هه ی ده  ئاپۆرهنو ، لهبۆ ئران و
 ئران  ی سووک له  و قسه جنو ، به وه ی ساک پش له که و خه ر ئه ههشادیی 

  . ڕکرا به ''گوستان''تیی  و کۆشکی پاشایه ره ڕاندبوو، به پهریان ده
 و، خوندکاری  ر و مامۆستای زانستگه فسه  ئه ٦٠٠تا،  ک پاش کوده یه فته ند هه چه

  زاشاوه ڕه مه کانی حه ن هزه الیه دق بوون، له نگری دوکتۆر موسه  الیه کان که زانسستگه
ی دوکتۆر  کانی کابینه زیره نو وه له.  بارانکران سیان گولله  که٦٠نویاندا  له. گیران
.  بارانکرا رمانی شا گولله فه  بهدوکتۆر حسنی فاتمینوی   به وه ره زیری ده دق، وه موسه

ی کرد  غدا، فاتمی قسه تنی شا بۆ به کاتی هه ی بوو، له که ماه فاتمی زۆر دژی شا و بنه
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وخۆری ستکی پیس و چکا رده ، به تووه غدا هه و به ره ی به و ترسنۆکه ئه'': و گوتی
 و،  ی، ئرانیان وران کردووه که ماه زاشا و بنه ڕه مه هنی ح  بۆگه، کۆشکی ئینگلیزه

،   خۆفرۆشه  ومار  بده شام  ئه.    کردووهبرستیاری و ژ کیان تووشی هه نی خه مهکۆ
تاوانی   به وه که ن خه الیه  بۆ ئران و، له وه ب بھندرته ده.  فرۆشت  بگانه ئرانی به

ی بۆ  وه ڕانه م رۆژی گه که  یه ر له  بوو شا، هه وه  ئه.''! بدرت سداره ، له ئران تی به خیانه
  .دانی  کرد سداره ئران، داوای گرتنی دوکتۆر فاتمی و، له

کاتی   یش، ، له''مامۆستا همن''ی کورد  وره ری گه روه ستڤان  ونیشتمانپه به هه
  :  و ده وه ته کی هۆنیوه یه غدا، هۆنراوه تنی شا بۆ به هه

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

  هاتی ری نه ی سبه ری خودا بووی، ئه ی سبه که

  ڕ و گرانی و قاتی ی تۆدا دیمان شه سایه له
   پیاوکوشتن ڕاهاتی ت باوکی خۆتدا له خزمه له
  تی رچووی و هه ک لت ڕاسا، بۆی ده  خه ر که هه
  ت ب ی ریه وهغدا نی ی شاهی خاین، به بۆ ئه ده

...............................  
) تا چل سه له% (٤٠کی و،  ره ریکی سه  شه مریکا بوو به تا، ئه وتنی کوده رکه پاش سه 

  مریکا به  بوو، ئه وه شی ئه هۆکه. مریکایی با  کۆمپانیای ئهپنج  بای وتی ئران به ی نه
ی  تا، توانی زۆربه رخستنی کوده تیی بۆ سه کی تایبه یه رخانکردنی پووڵ و بووجه ته

کان و،  ڕاه ژنه
   بهکان وره تۆ گه ئایه

الی   بهپووڵ بکت و، 
 .تبکشیانخۆیدا را

وتی ئران  تی نه شیرکه
 پاش  ئینگلیز،–
ی گۆڕی  که تا نوه ده کو

تی   شیرکه و بوو به
   که،وتی ئینگلیز نه
داهاتی ی %٤٠میش  ئه
وجا  ئه. وت رکه به

کۆنسرسیۆمکی 
ن  الیه تیی له وله نوده
ندی  کانی هۆه ته شیرکه

ی  وتننامه ی رککه%٦٠ ئینگلیز تا   بیلیۆن دۆالریان دا به٦٠زرا و،  وه دامه نسایییه ره و فه

ن  الیه رکردنی له سه ستبه کاتی گیران و ده دق، له دوکتۆر موسه
وه کانه تاچییه کوده  
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ی %٥٠  وتن که ڵ ئراندا رککه گه وجا کۆنسرسیۆم له ئه.  مۆربکات وه نویانه وت به نه
  تا رژمی شا مابوو، کۆنسرسیۆم ری به م هه تی ئران، به لهو  ده داهاتی بدات به

. وێ  کۆنسرسیۆم بکهحسب و کتبیک و  سته ر وده فته  ده دا چاویان به ده کان نه ئرانییه
 حسبیڵ ئران  گه ، له)کیلی خوا وه: (نی   و، کورد گوته گۆتره  کۆنسرسیۆم له وه ر ئه به له
    . کرد ده

نوخۆی   بوو، له دواوه ی به وره ی رۆژاڤا سوودی گه وره تا، بۆ وتانی گه هنجامی کود ئه
  وخۆیان له شداریی راسته هۆی به  به الکان بوون که کیی ، مه ره ی سه وه برهئرانیش، 

تی و،  ی حکوومه زگه نو داوده ی خۆیان له تا، پگه ی کوده خشه جکردنی نه جبه
دق و،  تی موسه وه دهنوبردنی  دوای له مریکا و ئینگلیز، له ئه. رد پتر قایم کتیدا یه کۆمه
 و،  ندامانی حیزبی تووده  زیندانیکردنی ئه و، لدان و گرتن ودق نشینکردنی موسه خانه
، ربازیی رژم کانی سه  داداگه له کیان یه ژمارهدانی  سداره  لهی ناسیۆنای ئران و، ره به

م رژمی  رده به ک له ترسییه  هیچ مه  کهدنیابوونخۆی ئران  نو ت به باره سهئیدی 
 کاری  وه ر ئه به له.  ماوه  و نه ئراندا نییه وان، له کانی ئه ندییه وه رژه زاشا و، به ڕه مه حه
م  کی زۆر که یه راده ئاستی نوخۆی ئران، به  له و دوو وته کانی سیخوڕیی ئه زگه ده
تی سیاسی  سه  تا دهالکان خساند بۆ مه  رهباری نجاو و لهتکی گو فهر ش ده وه ئه. وه بووه

،  وایه ش و هه و که هاوکات، ئه. سپنن ر بچهپتل  ت و کۆمه نو حکوومه و ئابوورییان له
ق و خوندکارانی ئاینیی که بیری  ال و فه  مه  له شه و به خساند بۆ  ئه تی ره رفه ده

ی  ینی و، پاشماوه ک رۆحو خومه  وه وانه  له- بوو ن ههیا گرایانه سیاسی و بنچینه
نوخۆیان و،  ، له وه زیاترهستیی  ربه سه ، تا بههتد... کانی ئیسالم و  ندامانی فیداییه ئه

یان  که گه کانی نو کۆمه  کشه وه ی سیاسییه وانگهڕ ، بهریان وربه موسمانانی ده
  .   وه نه  و، لکیبدهنگنن سه هه
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  ینی، رۆحو خومه
  وه ه'' سرارکشف اال''نووسینی   له

  !تاوی ی هه٤١تا بزاڤی  

  ، ''کشف االسرار '' لهک  یه ند کۆپله چه
  ! و مۆسیقات و ژن وله  و دهیاسا  ت به باره سه

  مان کرد، که وه پشدا، باسی ئه  له ئمه
یینی،  خومه رۆحوتاوی  ی هه١٣٢٣  سا

ی '' االسرارکشف''رتۆکی  ، په)ی ز١٩٤٤(
   ، روانگه دا رتۆکه م په له.  وه بوکرده
  ت به باره ینی سه کانی خومه وبۆچوونه
تی و، ژیانی  یه کانی سیاسی و کۆمه دیارده
ویکردنی   و، چۆنتیی په گه ی کۆمه رۆژانه
.   کولتووری ئیسالمی نووسراوهرت و داونه
  رنامه  بهی وه  خوندنه وجا به ئه

انی ک فیداییه''ی  وپۆگرامی رکخراوه وپره
  وبینین، وکچوون ، ده''ئیسالم
ڕی  نوان بیروباوه کی زۆر له تییه نزیکایه
وی و،  فه واب  وسه و، نهینی  خومه
سای  ڕزانی  کانی ئیسالم، له مانگی گه وی فیداییه  و په رنامه  به. بووه  ههنگرانیدا الیه

''  راهنمای حقایق''نوی   و، به ڕه  الپه٩٠   له) ی زاینی١٩٥٠ (تاوی ههی ١٣٢٩
  .  وه بوکرایه
ڕی  ڵ بیروباوه گه ندیی نزیکی له ینی و، پوه  بیرورای رۆحوال خومهدا، بۆ زانینی لره

و '' کشف االسرار''رتۆکی  ردوو په  هه  له کانی ئیسالم، دوو کۆپله ی فیداییه رکخراوه
  !ڕوو ینه خه ده' 'انی حقایقراهنم
  گه یی والت و، کۆمه  نووسینی قانوونی بنچینه ت به باره  کشف االسرار ، سه له
  :ت ده

 ب ریدا ده رمبه به  مرۆڤ له ک که  یاسایه تاکه.   خودا مافی یاسادانانی نییه  له ، جگهکس هیچ که''
موو  هه.  هاتبت وه ه'' شرع ''  له  که یه و یاسایه ، ئه ل بکات و رزی لبگرتیوی  ب و پهچ ملکه
  ی که و قانوونانه موو ئه ئاینی ئیسالم، هه. کن کهی مرۆڤ دایشتوون، پووچ و ب انوونانهو ق ئه
ژرپ و   خاتهیان نووسراون، ده  وه زانه زیو و نهک مرۆڤی مشک یه سته دهن  الیه  له،دنیا له
  بت، که  یاسای ئیسالم نه  له یاسا دانانت، جگه به  جیھان ک له چ یاسایه و، هی وه کاته دهانتی ره

یيني تۆڵ رۆحوڵ  خومه ئايه  
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کان  مه رده موو سه  و بۆ ههویاسای ئیسالم، بۆ ئستا و داهاتو. ی مرۆڤ تی بۆ کۆمه خودێ ناردوویه
،  ڕوه ه، قانوونی ئیسالم بچت ب)ئران ( ی ئمه  بچکۆله م وته  رۆژان، له ر رۆژک له گه ئه.  هاتووه

وی  وتن و، پشه رکاروانی پشکه  سه بته گرت و، ئران ده ری وت داده رتاسه ی سه که رۆناکاییه
  .''..!موو جیھان  هه  لهشارستانتیی

  :  قانوون ده ت به باره  راهنمای حقایق، سه له
  وه نی مرۆڤه  بۆگه ویو مشکی رز  له ک که یاسایه.  ستۆی خودایه  ئه نیا له مافی یاساداڕشتن ته''
  ئاینیکانی  پیرۆزه ها و بناخه ڵ زانست و هزر و به گه بت له واوی ده تی ته  بگرت، دژایه رچاوه سه

'' شرعیت''ک  یه هیچ شوه ، به وه ن مرۆڤه الیه  نووسینی یاسا له وه  ئهر به له. پیرۆزی ئیسالم
  وه دنیاییه چوو، به  ده ڕوه ستووری ئیسالم به  ده وتی ئراندا ر له گه ئه.  نییه) تیی وایه ره(

کانی کۆتایی جیھان، نوقمی  ، تاکو دواڕۆژه وه م رۆژی دروستبوونییه که یه ر له ههی ئران  گه کۆمه
  ....بوو تیشک  ورۆناکی ده

  :  نووسراوه یه م شوه مان به رله په ت  و وه  ده ت به باره  کشف االسرار، سه له
م  مۆدا، به ڕۆژی ئه ، له)مان رله په( ''مجلس ''ت  و وه چوونی ده ڕوه به وزران  ی دامه شوه''
  وه خۆش و، بدینه ک مرۆڤی بیرنه ن کۆمه الیه ، له التدارتییانه سه  ده زگه م ده  ئه  که ،یه شوه
 وتانی ئۆروپا،  له  وه الساییکردنه گرن و،  به کۆپی یاسای وتانی ئۆروپایی ده. زرن مه داده
ستن و،  ده سانک هه ، یان که ڕوه ن به  ئران یاسای وتانی ئۆروپایی ببه وت له یانه ده
هیچ   به رستن، که په  ده و یاسایه ، ئه ش کورکویرانه ا ئوهوج ئه. تاشن  یاسا داده وه خۆیانه له

مان  رله ر په گه م ئه  به. .. وه ک ناگرته یهدا  و یاسایانه ڵ ئه گه ، له ک بارودۆخی وتی ئمه یه شوه
 پیسی و  ربن، له روه  دادپه  پک بت، که وه ن ئیمانه ن زانایانی ئاینی و خاوه الیه له

 ئامانج و  ڵ، بیر له کۆمهتکردنی   خزمه  له ری بن، جگه  بوه م دنیایه کانی ئه کارییه خراپه
  بژرن که ری وت هه  و سوتانک بۆ ربهی والتشا، پاوجا ، ئه وه نه که ندیی خۆیان نه وه رژه به
زرانی  ک، ئایا دامه ی خه وه وساندنه م و چه  سته دات و، خۆی دوور بگرت له یاسای خودا النه له
  ''! ؟ یه رکی هه ره مانکی وا چ زه رله په

  : دا هاتووه'' سرارکشف اال '' تی داد و، دادپرسی له زاره  وه ت به باره سه

ستووری ئیسالمی  و ده) قصاص و دیات(ک ساڵ، قانوونی  ی یه نیا بۆ ماوه ر ته گه  ئه.....
  ر له  و ماورانکهی دزو وه شفرۆشیی ژنان  وکرده  لهی ووشتی و دز ، تۆوی به ڕوه چن بهوتدا ب له

  ڵ به ژیانی مرۆڤ و کۆمه. ببدرتستی  ب ده کات، ده سک دزی ده که. کرن وتدا نامینن و، بنبده
 قامچی  ن، به که پیاوک بنامووسی ده  ور ژن گه ئه. پاریزرت  ده)سزادانی تاوانکار('' قصاص''

،  یی مندانه زه رۆحم و به. نامنت) سکسی('' جنسی ''خۆشی  نه وتدا هنده لهئیدی بدرێ لیان، 
  ت به ک خزمه الیه  و تاوانکار، لهستی دز بینی ده.  وه ی بۆ بکرتهنو قانووندا ج نابت له

وشتی  کاری و به پهار خ وه شه کی دیکه الیه کات، له ه د که ستباوه  ده سه وانی که ست و ره چاککردنی هه
  . نیو وتدا ناهت له
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  :ی تدابت رجانه م مه ب ئه  ئیسالمی ده)قاضی(دادپرس 
  .ڕ کردبت  تپهیکاری رزه نی هه مه هن هۆش ب و، ت سکی خاوه که -١
 .بت  ئاینی ئیسالم هه واوی به ڕی ته  بوا و باوه -٢
 .بت نه)  رامزاده حه(زۆڵ  -٣
 . دادپرس و دادستان  به ببن یان نییه وه  ژنان مافی ئه هب پیاو بت، وات ده -٤
 .کات رپچی نه  سه دایناون، خودای  یاسایانه و دا و، له  یاسا النه ر ب و، له وهر دادپه -٥
 . ئیسالم بزانت و یاساکانی دادپرسی ت به  ب و، یاسای تایبهب زانا ده -٦
 .بت ههنگاندنی  سه هه و  وه لکدانه رگرتن و  توانای وه پویسته -٧
و  *)١٧( تۆ  ئایه  دواتر بوو به ، که وه ینییه ی خومه روانگه بینین، له دا ده ک لره وه

 !!. دادپرس موسمان، ناتوانن ببن بهنائیمام،  ژن  و زۆڵ و 

 و، )سندن ی دزو و ناپه و دیاردانه ئه" (منکرات " ت به باره ، سه''کشف االسرار'' له
  :  یان بگیرت، بریتین له وه  بوبوونه بت رێ له دا ده نو کۆمه له
نو   و، له وه ره ده  له کارکردنی ژنان.خۆیان داپۆشنب  دهبن و،   نهند و چارشو  ب رووبه،ژنان"
ڕک و  په ، هه مای باله ما، سه  سینهریی، شانۆگهموسیقی، زاری و هتد، تگو کانی خزمه زگه هد

کان، شیعری   رۆمانه ها هندێ له روه لکۆلی، هه نیی ئه مه  و، کین و فرۆشتنی خوارده وه خواردنه
  ".تبگیریان  وه  بوبوونه  پش بهب  ن و، ده"رام حه " مانه گۆرانی و، گۆرانی خوندن، ئه

  : دا هاتووه'' کشف االسرار ''  کارکردنی ژنان،له ت به باره ها سه روه هه
ن،  تگوزاری کاربکه کانی خزمه نده  نوه نو کارگه، یان له  ڵ و، له نو کۆمه توانن له ده ژنان''
 ژن بن و، پیاویان تدا  ، که کانی شونه ره رمانبه موو فه ر و، هه به ڕوه رۆک و به  سه رجک مه به
  کانی کچان و ژنان، پویسته  و خوندنگه  و قوتابخانه رده روه کانی په نده ها نوه روه هه. بت نه

ڵ  گه ی کوڕان و، له  قوتابخانه شداریکردنی ژن له به. موویان ژن بن کانیان هه ره به ڕوه مامۆستا و به
  یتانیی ئوه زی شه  و حهزوو  ئاره وێ پش به یانه الکان ده مه.  یه ه زۆر ههدا، کارکی  پیاوانی دیکه

  و شونانه  ئهزانن  ده الکان مه،  وه کانه رمانگه  فه پشتی کورسی  له ی که  جوانانه و ژنه  ئه. بگرن
  .''...وێ پشی لبگرن یانه ده  وه ر ئه به لهوشتین،  ی به  و بنکه رچاوه سه

. توان مرد بکات ده)  سال٩(نی   مه ته کچ له'' : مرددانی کچ، نووسراوه نی به مه ی ته باره له
   .''.. ژن بھنتتتوان ده) ش مانگ ساڵ و شه چوارده (٥/١٤نی  مه  ته کوڕیش له

 و  رجک، پوانه مه درێ، به ما و مووسیقی ده  کاری سینه  به رگه '':  موزیک، هاتووه ت به باره سه
''  مشروع''جۆرکیان مووسیقی . ن  مووسیقی هه دوو جۆره. تچاو بکر کانی ئیسالمی تدا ره رنسیپهپ
  .  ه)دراو رپنه('' غیرمشروع ''قای مووسیشیان، ی دیکه که جۆره  و،  ه)رپدراو(

و، کا  وانی مرۆڤ سست و بھز ده  و هزوتوانای رۆح و رهمار  و ده، مشک''غیرمشروع ''مۆسیقا -
نامشروع مۆسیقای   ی گوێ له وانه ئه. دات  ده گه  کۆمه  مرۆڤ و له  له وره  زیانکی گه وه و رگه له
شی ژنان ناسک و  کانی له ندامه ک ئه شیان، وه کانی له ندامه ن، ئه که دا کارده وبواره گرن، یان له ده
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ی دنیا،  وره  گهمۆسیقاناسانیی پسپۆڕان و زۆر ره ی هه  که زۆربه یه وه ر ئه به له. بت لووس و الواز ده
وه و   ریزی ترسنۆکترین ژنانه چنه  و، ده یه زۆر الواز و ناسک و ترسنۆکن و، مشککی ئاۆزیان هه

 مۆسیقا   روو بکرته  پویسته وه ر ئه به له. تب تاڵ ده ک به که ی زانستی و به رچاوه  سه مشکیان له
  . ''مشروع''

زانست و ('' فضیلت پرور''کانی شیرین و  ی وشه وه خوندنه'':   له  بریتییه)روعمش (مۆسیقای -
 و سکای ئاینی  وه و و النه  بانگی نوژ و، بانگ و سه گوگرتن له. ی قورئان) ر روه هۆشپه
وانی  ڵ ره گه و، لهن  که کان فری مرۆڤ ده  و، راستییه ن ده  زانست ده ره به  په مانه رز، ئه نگی به ده به

    .''...ی گه  لهبت نگیی ده گونج و هاوده  دهشدا گه کۆمه

کانی  ی فیداییه پۆگرامی رکخراوه  وستوور کانی ده ڕه ند و الپه و بهمو کورتی، هه به
کشف  ''رتۆکی ڵ په گه ، له)کان رنونیی راستییه (''راهنمای حقایق''نیوی  ئیسالم به

کانیاندا   و بۆچوونه  روانگه ک له  هیچ جیاوازییه وکن ک یه وه، یینی ی خومه'' راالسرا
سک   کهالکاندا، نو مه ش له یه گرانه  بنچینه م بیره ری ئه دانه ر و بناخه  داڕژه.نابیندرت
شۆرشی  ('' انقالب مشروطه''می  رده سه  له  که،'' نوری شیخ فضل اله''نوی  بوو به

نگرانی   الیه که،ستا  وه شرووته  شۆرشی مه و  مۆدنیتهگرانین الیه  ، دژ به)نوخوازیی
  زله شخ فه. بوونتیی  یه رفۆرم و گۆڕانکاریی سیاسی و کۆمه خوازیاری   شروته مه

 تکی  بوو حکوومه وه و، خوازیاری ئه''  انقالب مشروعه''نیوی   بزاڤکی رخست بهنووری،
ستووری  دهیاسا و   و، ڕوه ن به تۆکان بیبه و ئایه الکان مه   که، ئیسالمیی پکبت

  . وبکرت  وتدا په ئیسالمی له
  شروته نگرانی شۆرشی مه رکوتکردنی الیه  سه وال نووری زله دانی شخ فه سداره پاش له

،  کداری ئینگلیز و رووسیاوه تی قاجا ر و هزی چه ن حکوومه الیه  له شروعه، و مه
رتۆککدا   په زلوی نووری له کانی سیاسیی شیخ فه  و ئامانجه روانگهینیی،  خومه
ساک پاش نووسینی ).  کان ی نھنییه وه دۆزینه('' رکشف االسرا'' و، نوی نا  وه کۆکرده

ی   پله یشتبووه گه  و، هشتا نهناسراو بوو کی نه الیه  کاتکدا هشتا مه له،  رتۆکه م په ئه
  ،''کاری بھنا  و به وه بیخونه''نوی   بهک یه نووسینی نامیلکه ، به''رجع تقلیدم''تۆ و  ئایه

ی  وانه هپچ  بهدا، مه رده و سه  لهش وه  ئه که، رکرد وی ده سره د که حمه فتوای کوشتنی ئه
مرجع '' و تۆ ی ئایه  پله یشتبته گه نه ک الیه  مه   بوو، چۆنکه وه ستووری ئاینی شیعه ده
ر دوو   ههدا مه رده وسه  لهینی، خومه! ربکات سک ده ، ناتوان فتوای کوشتنی که''قلیدت
  ما و هیچ جۆره نگی نه  ئیدی دهش وه ئهدوای .  وه ب نو بوکرده  بهی که رتۆکه په

  ی له وه کشانهمانای  ینی، به ی خومه نگییه و بده م ئه بینرا، به کی لنه جاالکییه
ینی، سانکی  ، بۆ خومه١٩٥١ – ١٩٤١ساالنی نوان . بوو  نهی ی توندڕۆیانهر بیروباوه
 داڕی زموون و بیروباوه ندکردنی ئه مه وله یاندن و، ده  پگه ها بوون و، له  و پبهگرنگ

تۆ   ئایه ، له وه ڕه رووی بیروباوه ینی له دا، خومه و ساالنه له. بوو کارکردی زۆریان هه
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تۆ  ئایه.  ئیسالمی رادیکاڵ بوون، زۆر نزیک بوو ، که''کانی ئیسالم داییهفی''کاشانی و 
. ینی دانابوو ڕی خومه  و بیروباوه ر روانگه سه ک، کارکردی زۆری له ک مامۆستایه کاشانی وه
ندیی  زامه تۆکاشانی، ره  بۆ ئران،  ئایه وه  عراقه وی له فه واب سه ی نه وه ڕانه پاش گه
دا،  و سانه نوان ئه له. کانی ئیسالم پشاندابوو ی فیداییه زراندنی رکخراوه  دامه خۆی بۆ

ڵ  گه  مایان و، له  ته چووهینی زۆر جار  خومه رۆحوویی،  فه واب سه ی نه که ی ژنه وته به
  .   کردووهیان   و قسهدواون  وه عات پکه ندین سه  چه وی، به فه واب سه نه

کانی  ی فیداییه کانی رکخراوه ندامه  ئه ک له یه وی و، ژماره فه واب سه ه نهی ک وه پاش ئه
بدولحسن  عه''نی ئران زیرا رۆکوه  سه  لهس  کهدووو کوشتنی  هۆی ترۆر  به ئیسالم،

   رۆحودران،  سداره  له  شاوهپۆلیسین  الیه ، گیران و، له''زم ئارا ره'' و ''ژیر هه
ی ستک ده زیر و کاربه ند وه ترۆرکردنی چه  به  که  ، وه ڕه و باوه ر ئه هس  هنایهینی خومه
  چاره  و، رگه ، ئالوگۆڕ پک نایه خش و گیانفیداوه ند موسمانکی خۆبه ن چه الیه ، لهرژم
، ن بوای ئاینیدا کانی ئاینی و موسمانانی خاوه نده  و نوه تابخانهنو قو ، له یه وه ئه
   .کخستنی ئیسالمییبات بکات بۆ سازکردنی ر ، خهنھنییی  شوه به
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  )الکان مه(چینی ئاینیی تیی   دژایههۆکاری
  ڵ گه  له

  "شۆرشی سپی"ی  پرۆژه
  !وی هله زاشای په ڕه مه رژمی حه

نو   له هشتای ئران گه  کۆمه،ی رابوردووی زاینیی ده کانی سه هست تای شه ره سهتا 
می سیاسی  سیسته.  وه  فیۆدالی دا مابووه و داخراوی وتووانه  دواکهنگی رهه فه ی چوارچوه
سانی  له . بووتی  سوننهداری رمایه  سه  نیوه– فیۆدال  مکی نیوه تیی، سیسته یه و کۆمه

   له،وا مانهر تدار و فه سه  چینی ده،ی رابوردوو ده کانی سه سته  شهتای ره نجاکان و سه په
کانی ئرانیان  وی  زار وکگه  ی زه%۶٠   پتر له کان پکھاتبوون که خان و فیۆداله

  کی بوون له ره نکی سه الیه، کان وره ال گه تۆکان و مه نویاندا ئایه له . ست دابوو ده له
ڵ  گه وخۆ له سته، راتیش گایه به ره می ده ی سیسته وه مانه ی چینی فیۆدالی ئران و، پکھاته

ک  یتانیا وه بر تی حکوومه .تی و ئابوورییان گردرابوو یه ندیی سیاسی و کۆمه وه رژه به
الکاندا، رۆکی  ت و مه نو حکوومه  له، وه گوکانییه له ر و ئاقه ی نونه ڕگه رابوردوو، به

دا  مه رده وسه  له  دیکهنکی  الیه.گا دا دهتی ئران سووڕانی سیاسه  هه کارا و گرنگی له
کان  بازرگان و، بازاڕییه  له شه و به یی بوون، ئه می ئابووری و پیشه دژی گۆڕانی سیسته

سازیی  کردنی پیشه شه گه. تی بوون ستی  وسوننه ی بچووک و ده نی کارگه خاوه  بوون که
جی  شیان له ییهترس م مه ئه. یاند گه  بژوی و داهاتیان ده ئران، زیانی به رۆژاڤایی له

ند ساک،  ی چه ماوه و، به'' شۆرشی سپی''ی  رگرتنی پۆژه  پاش سه خۆیدا بوو، چۆنکه
تی ئابووری و  زاره پی راپۆرتی وه به.  تی درا سازی سوننه چینی پیشه  له وره زیانکی گه

ی  گه کار٢١٩٠٠٠م  رجه ، سه وه تاویدا بوکرایه ی هه١٣۵۵سای   له دارایی ئران که
کانی  ی پویستییه %٢۴نیا   ته م کرد، به  ئراندا کاریان ده له) مانۆفاکتۆر(ستی  ده

 ی %٧۶ یی، ی مۆدنی پیشه  کارگه۶۶٢۶ کاتکدا کرا، له یان بۆ دابینده گه کۆمه
مان کردپی،   ئاماژه وه ره سه له  نی دیکه الیه.ییان بازاڕی ئرانی داگیرکرد می پیشه رهه به
. وینکی زۆریان پبابوو ، موک و زه وه کۆنه ر له  هه کان بوون که وره  گه ی فیۆداله ماه بنه
رووی  له و داهاتکی زۆر بوون،  رمایه نی سه  خاوهکان گونده کان و له  شاره  له مانه ئه

ی و  ت یه ر گۆڕانکی سیاسی و کۆمه ، هه وه ر ئه به له.  بوونن خاوههز و   به وه سیاسیشه
 نومان   کهم س چینه ندیی ئه وه رژه  به یاندن بوو له مانای زیانگه وخۆ به یی، راسته پیشه
  . بردن
  و الکان  و مهالتی ئینگلیز سه ده  له ک الیه وه، له وه  خولیای ئه وتبووه ، کهزاشا ره مه حه
کی   سیمایهی هندێ رفۆرم،نجامدان  ئه ، به وه شه کی دیکه الیه ، له وه م بکاته  کهکان فیۆداله

رخ، جنشینی  کی هاوچه سازییه یشهپ. ی که  والته وتوانه بدات به کهمۆدن و پش
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   که وه، م بکاته وتدا که  لهیواری خونده نه ی رژه. سازی کالسیک و مانۆفاکتۆر بکات پیشه
تیی بۆ  یه ۆمه مافی سیاسی و ککهندها  روه هه. کی ئرانیان پکدنا ی خه زۆرینه

 و وی و زاری فیۆدال زه. بدرت پ بژاردنیان ههنگدان و  ژنان دابین بکات و، مافی ده
.  شبکات کاندا دابه شایی گونده ت و ڕه رامه مده کی که ر جۆتکار و، خه سه   بهکان گه به ره ده

ت و  روه و سهتی  یه التی سیاسی و کۆمه سه کی دیاریکراو بۆ ده یه سنوور و چوارچوه
  . وه هچاودریی ژر کۆنتۆڵ و   و، بیانخاته دابنتیشتۆکان ندی ئایه به سامانی زۆر و زه

شۆرشی " (انقالب سفید " نوی لنا و، وه وکردهرتۆککدا ب  په ی له   یه م بیرۆکه ئهشا، 
  . )ت و مل انقالب شاه(، یان )سپی

  : پکھاتبوو یه ش ماده  شهم  لهتا ره سه ، ''شۆرشی سپی''ی  پرۆژه
و  نوان ئه  لهکان ری شاره وروبه ی ده کان و کگه  گوندهویی شکردنی زه وی و، دابه رفۆرمی زه -
  .ن که ر ده سه ی کاری له سانه که

 کانی وت ڕگه وه کان و، له دارسانه) ملی کردن( ناسیۆناکردنی  به -
 و) سھم (ش  و، فرۆشتنی به ریکه شه بۆ  وه یهتی وه  ده کانی وت، له گؤڕینی یاسای کارگه -

کی ئابووریی بۆ   پشتیوانیه  ببت به  که، رمایه ن سه دار و خاوه سانی پاره  که کان به ی کارگه) دانگ(
 .رفۆرمی ئابووریی

 .کان  سوودی کارگه شداریکردنی کرکارانی والت له به -
تیی مافی  تایبه  به–بژاردن   هه ڵ له شداریی گشتیی کۆمه به. بژاردن چاککردنی یاسای هه -
 .بژاردن  هه نگدان بۆ ژنان له ده

شی   پۆلی شه کان پکدت که  خوندکاری قوتابخانه  له م سوپایه ئه. پکھنانی سوپای زانست
ی   قوتابخانه ربازیی، له و ساڵ چوون بۆ سهبری دو ن و، له واو بکه یان ته) کالۆریا به(ندیی  نوه
   . ڕوه ن به به تیی ده رکی مامۆستایه کاندا ئه گونده

کی ئران و،  وجا بۆ ئاگاداریی خه ئه.  زیاد کراپ و، تبینیی  ندین ماده دواتر چه
 .کرا وه باره شی لهی زۆری نده  و، پرۆپاگه وه کرایهبومیدیا   له شا، ی که ، پرۆژه وه ره ای دهدنی
بوو  ما و ، ده  دهج نیا گوندکیان بۆ به کان ته وی، فیۆداله شکردنی زه  قانوونی دابهپی به
ی  پرۆژه. شبکرت کاندا دابه نو جۆتکاره یان له کانی دیکه وینه زه وموو موک  هه
. مدرانجا  ئه١٣۵٠ تاکو ١٣۴١ساالنی نوان   له س قۆناخ، واته وین، له شکردنی زه دابه
کانی شا،  نده ستوپوه سانی نزیک  وده زیر و، که ی شا و وه ماه ندامانی بنه  ئه شک له به
شیان  شیکی دیکه اگیرکرد، به دزارکی زۆریان ووی  هندکیان زه.  وه یگرتنه  نه م یاسایه ئه

   .*)١٨(درا   لنهستی یان پارزرا وده که  سامانه وموک
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  وتنه گونجا، که ده ی شادا نه که ڵ پرۆژه گه ندییان له وه رژه ی به نانه  والیهو چین ئه
قی  د ته مه تۆ محه ئایه ، وه الکانه ن مه الیه له. تیی زایه ربینی ناڕه جموجوڵ و ده

ندی  کی نوه الیه مه  نوبانگی شیعه، داوای له وایانی به پشه  کک بوو له  که یهخوانساری،
 بۆ شا و،  ک بنووست یه ، تا نامهبووینی   خومه رۆح اله نوی   که قۆم کرد ئاینیی له
  :گوتیشی

ی  وه م کرده بۆی، ئه  و بنووسه ژگاری بکه دا شا ئامۆ که  نامه له!" ب با توند نه " که رۆکی نامه نوه''
ندیی  وه رژه هب.  ی قورئانه وانه هپچ نگدان بۆ ژنان، به و، مافی دهوی  شکردنی زه  دابه ، واته ئوه

ی  وانه  پچه ک گوترا به روه  هه ، چۆنکه وه شنیته وه  هه م بیارانه  ئه  که دایه وه ئیسالم و ئران له
ب  ستی خۆیدا رابگرێ، والت به ده تی و زانایانی ئاینیی له سایه  شا، که پویسته. ستووری قورئانن ده

ر  سه وا بیری کۆمۆنیستی به بن، ئه وانی ئاین نه ر پشه هگ ئه. ناچت ڕوه وی ئاینی به ر و پشره ربه
"  اثنی اعشری شیعه"ر ربازی پیرۆزی  سه مان له که ی وته  بناخه بت، که دا زاڵ ده وتی ئمه

 ئاسایش و همنی  یه، وه ت ئه رکی شا و حکوومه  ئه وه ر ئه به جا له. زراوه دامه)  ئیمامی ی دوانزه شیعه(
ن  ت بکه  بن و حکوومه  که وه ستی بگانه ده وته مان بکه که ن والته ده نه ارزن و، رگهوت بپ

   رابوردوودا سنگیان کردبووه  له الکان بوون که وایانی ئاینی و چینی مه  پشه وه ئه. رماندا سه به
روا  تووشدا ههداها  وت، بگومان له  کۆمۆنیزم و، پاریزگاریکردن له خان بۆ پشگرتن له قه
  .''...!ن که ده

ینیی،   پنووسی خومه  به یه و نامه ی ناردنی ئه ڕگه تۆ خوانساری به  ئایه،دا لره
 دق زیران دوکتۆر موسه رۆکوه می سه رده کانی سه  رووداوه، وه زاشای دنته ڕه مه بیری حه وه

 ر  سه وه هنایانه الکان بوون،  مه وه ئه،  وه باته بیر خۆی نه  له،)٣٢ مرداد ٢٨(تای  و، کوده
 رابوردوو،  ک چۆن له روه هه'' : و، دهکات  لده یش شه ڕه هاوکات هه! تیی ختی پاشایه ته
روا  ڵ تۆشدا هه گه خان، بگومان له  قه ر کۆمۆنیزمدا، سنگی خۆمان کرده رامبه  به له
  .ین که کانت ده ره ربه ین و، به که ده
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  دانی رهه کانی سه ههۆکار
 !یرانی ئابووری و سیاسیی قه

   لهینی  خومهی وه  دوورخستنهنگرانیان و، وان و الیه الکان و په رکوتکردنی بزاڤی مه سه
ندنی بیری  سه ره  جموجۆڵ و په ، کۆتایی به بۆ عراقی زاینی١٩۶٢ ڕزانی  مانگی گه
تیکردنی شا و  رۆژ، بیری دژایهڵ  گه هنا و، رۆژ له گری ئیسالمیی نه بنچینه
ی  ره  و رۆناکبیران و، ئازادیخوازانی ئران زیاتر په الکانی شیعه مهنو  ی، له که ته حکوومه

، توانیبووی  وه وته ندی نه وه  هۆی داهاتی زۆر و زه  به زاشا که ڕه مه ، حه ند، چۆنکه سه ده
کی مودن  انی ئۆروپا بکێ و، سوپایهمریکا و والت  ئه وتوو له چۆکی زۆر و پشکه کو چه

مریکا پکبنت،  رانی سوپایی ئه فسه ستی پسپۆڕان و ئه کراوی ده رده روه و، په
کی  سیمایهک  یه دروست بکات و، تا راده ''ساواک''ک  کی سیخوڕیی ترسناک وه یه زگه ده

 یت گو نانه   ته که ببوو  خۆباییبوونکی وا تووشی له،  کان بدات  شاره  به رخانه هاوچه
موو  هه .گرت ده رانه ی که ته ستکی حکوومه ده و کاربهزیر  راوژ و پشنیازی هیچ وه له
یاندن و مافی سیاسی و  ئازادی راگه.  وه ستی خۆیه دهژر  بووه تکی خست سه ده
ناکبیر و، دان مرۆڤی رۆ سه  به.بووست کرد ربه  بهتیی واوه  ته  بهکانی نافارسه نگیی رهه فه

  ، که گه کانی نو کۆمه  جیاوازه  چین و توژه ر به  سهیاری سیاسیی ئازادیخواز و نه
   بوونهخرادا کان  زیندانهنو له،  وه گرته کانیشی ده الکان و ئیسالمیسته نویاندا مه له

 و   پیشه  نهووب و دارکاریکردن، ب نجه شکه ئه.  وه بارانکردنه  و لدان و گولله نجه شکه ژرئه
  .کان نو زیندانه کارکی ئاسایی له

 کاتی خۆی  ش کرد، که تۆیانه ال و ئایه  مه  له شه و به ها پشتی له روه  شا، هه
 .پشتیوانییان کردبوو لیی بۆ ئران  وه هنانه دق دا، له می دوکتۆر موسه رده سه له
 خۆ و ربه تدارتی و، سه سه ندکی ده هک نو بوو وه  ده  ی ئران، که)مان رله په('' مجلس''

ندامانی   و، ئه التی شاوه سه ژر ده وته وخۆ که  رۆی خۆی ببینت، راسته،ر یاسادانه
. کران ستنیشان ده  ده وه کانی ئرانه  نوچه ، لهڵ  و گوایه سانی جمتمانه  که مان له رله په

کانی  ندامه  ئه  که،)مجلس سنا(نوی  د بهزران شی دامه مانکی دیکه رله ها په روه شا هه
وتدا  ر سه کتاتۆریی بهنگ و دی زه وه  شه.بژردران ده  هه وه ن خۆیه الیه وخۆ له راسته
ککی   چه موو جۆره رخانکرد بۆ کینی هه ی ئرانی ته ی داهات و بووجه  زۆربه و،پاند داسه

ک   چه دۆالرندین ملیارد  چه بایی . رانکردنی سوپای ئ یار و پۆشته نوێ و، مۆدن و ته
 و، نفرۆشرا  ئران ده  سادا به مریکایی، له نگیی کۆمپانیاکانی ئه ی جه رسته و چۆڵ و که
راوردی  به به.  وتوو  مۆدن و پشکه ک و چۆی ماری چه  و هه  زاخه ئران بوو به

رووی هزوتوانای  تی دنیا لهمین و  پنجه ، ئران به مه رده وسه کارناسانی سوپایی ئه
ی مژاندار''   ، به و، جیھان که  ئاستی نوچه  سوپای ئران له .درا م ده ه  قه  له وه ربازییه سه

  . رکرد ناوی ده ''تی ناڤین رۆژهه
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ی  الماری سی دورگه رمانی شا، سوپای ئران په فه ، به٣٠/١١/١٩٧١ وتی رکه
 و، ''تونبی بچووک ''و''  وره تونبی گه ''و'' بو مووسا ئه''وی ن نداوی دا، به بنشینی که ره عه
نگ  تکا بده  بهب ره کانی عه ته وله ده.   وه  ئرانه سمیی لکاند به ره ی به  دورگهو س ئه

زاشا  ڕه مه حه. وست بگرن تی داگیرکاریی شا هه  دژی سیاسهدی خۆیان رانه له و، بوون
ی رابوردوو،  ده فتاکانی سه ی حه  تا نیوه،کان سته ی شهنوان سان ها له هرو هه
 دارایی و یتی خشینی یارمه ، به و رستانه زپه گه  پیالنکی ره و خشه نه چاوکردنی  ڕه به

 ،  و وه ژر کارکردی خۆیه  بخاتهیلوول شۆرشی ئه  تیی یه رکرده ، توانی سهلۆجستیکیی
 بوو وه ئه. کاربن ی فارسیدا به رستانه زپه گه ی رهندی وه رژه پناو ئامانجی سیاسی و، به له
ددام  زاشا و،سه ڕه مه نوان حه  لهوتنک نجامی رککه  ئه ، له١٩٧۵سای  مارتی ی۶  له

  شک له به،  وه  بری ئه له و،  گرت که دانی شۆرشه درژه پشی به، ''زایر لجه ئه '' حسن له
 و، رگرت  وهعس به رژمی   له،یکانی باشووری عراق وهلکا  زه لهندک  و، هه'' شط العرب''

التی  سه پاندنی ده  و، سه رستانه زپه گه  ئامانجی رهی قوربانی ی، کرد بهوای کورد ی ره هکش
  .دا که نوچه  ر سه زیاتری خۆی، به

وون و ی بۆچ وانه چهپ به  و، تییانه  رواه وتنه رکه م نوبانگ و سه ای ئهڕ ره  سهم، به
ت  باره  سه، جیھانتی ناڤین و  رۆژههتانیوالشکریی  کارناسانی سیاسی و له ی وه لکدانه

  وی که هرژمندامانی  پسپۆڕیی ئهیی شا و،  شاوه  و لوهکارزانیرزی   ئاستی به به
راستیدا،   له،ر وروبه ر وتانی ده رامبه  بهی  سوپاکه و چاوسۆرکردنی پشاندانی ماسوولکه

  زرانی دامه، نکهۆبوو، چ    بۆش و پووکاوی که ، بناخه وه ته ڕه بنه  له، که می رژمه ستهسی
ک  ، وهتی شا حکوومه

مان  پشتر ئاماژه
هۆی  ، به کردپی

النی  پشتیوانیی گه
ن لی و، کارزانی ئرا

و توانای 
رتیی  به ڕیوه هب

کو  ، بهبوو  نه وه خۆیه
ی  خشه نهسایی  به
 ی بووجهربازی و،  سه
  و ئینگلیزمریکا و ئه

الکان   مهپشتیوانیی
ی وتانی  سته  رژمی شا، رژمکی وابه واته.  بوو وه هربازیی تای سه نجامی کوده  ئه و، له

ن  الیه ریی تای، له وه ها دوو بیره روه  شا، هه.مریکا بوو ، ئه وه روویانه سه ئیمپریالیستیی، له
، میاندا  که جاری یه له. بوو ی هه که ماه ر خۆی و باوک و بنه بهرام ، به وه النی ئرانه گه

التیدا سه  دهنوبانگ وساالنی  زاشا، له ڕه مه حه  
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 باوکی  و، وه  نو ئرانه ، رژانه می جیھانیدا نگی دووه  جه یمانان له کاتک سوپای هاوپه
تکا،  النی ئران به ، گه وه خرایه  ئران دوورده ، له وه کانه ن ئینگلیزه الیه ، له)زاشا ره(
. مایان رخستبوو کاندا شایی و سه  شار و شارۆچکه ویی، له هله ی پهمانی رژم نه له

دژی  ، له یه وشوه ر به تاویدا، هه ی هه١٣٣٢سای   بوو، له وه  ئهشیان ی دیکه که جاره
 ئران رابکا و،   خۆپشاندان و، جنودان پی و ناچاریان کردبوو، له  وتبوونه خۆشی که

ی  که که  خه ی به ک بوا و متمانه یه هیچ شوه  به  بۆیه . عراق هڵ ل یسه شا فهنا ببات بۆ  په
 ی که که چاوترسن کردن و، تۆقاندنی خه،  وه کرده  بیری لده نیا شتکیش که ته.  بوو نه

  . ستی بوو بنده
 ها روه  هه، وره ر وتانی گه رامبه بوونی به سته وابه  ، واته کییه ره  سه و دوو هۆکاره ئه
روونئاۆزی ل  خۆش و، ده کی نه تییه سایه ی خۆی، که که که ر خه رامبه بهبوابوونی ب

   شاوهتیی  سایه الوازی و پووکاویی که  له،کیی رژم ره ی سه کشه  واته  .دروستکردبوو
ر   به برده نای ده ، پهشیتیی رووخاوی سایه ی که وه بووکردنه ره قه بۆ. گرت ی ده رچاوه سه

 بوو ش وه ئه ر  هه. ی که  وتهکی زیر و خه ند و وه ستوپوه دهوانی  ره ست و هه دنینرووشا
. ت بگرری وروبه سانی ده که و پشنیازی  خنه ره ه گوێ لتوانت وای لکردبوو، نه  که
 کوتا ،  وه هیییرانز ۆکوهر  سه له،  تا بچووک وه وره  گه ی، له که تاککی وتهموو  هه
 و ئهرمان و بیاری   فهبوو  ده، ی که ته ی حکوومه کانی دیکه شه  و به سوپاکانی هرماند فه

  .ن ج بکه جبه
س  که  پرسی به، وه و داراییشهتی ئابووری  بردنی سیاسه ڕوه نجامدان و به ئه  له،شا
ریناسان و، پسپۆڕانی  ئابوو چوونی رامی پشنیاز و بۆ  وه ر رامبه به کرد و، له ده نه
تای  ره سه ر له شا هه. کردن تباری ده سک و ترسنۆک تۆمه زا و، بیرته شاره  نه ، بهبووریدائا

   که،پدانی ئران شه د بۆ گهچاوکر رهی  ، س پۆژه وه کانی زاینییه سته سانی شه
 ک شتومه راگرتنی نرخکی گونجاو و ستاندارد بۆی خرای ئابووری،  شه گه:  بریتیبوون له
کانی  می پۆژه که ک قۆناخی یه ی پنج سایشی وه ماوه.  گه  کۆمه ژیانیزییو، چاکسا
  -نوبانگی میسری  نووسی به ڵ رۆژنامه گه وتووژی له له، ١٩٧۵ سای   شا، له.دیاریکرد

 ئۆروپا و   سادا بگاته ی ده ماوه ب له ئران ده'': ل دا گوتبووی یکه نن هه سه د حه مه محه
نجان  رمانیدا هه ، فهکانی  پرۆژهجکردنی بۆ جبه .''مریکا  ئه سادا بگاته یستی ب ماوه له

و،   وه ستییه  ده  و پووکی زۆر هاته  پاره   وه وه له. وت فراوانتر بکرت ی نه نارده و هه
ل  لوپه نی و، که مه نگی و، هنانی خوارده ی جهل په له ری که ده به راده ینی له ک ستیکرد به ده

 ریزی   ها که کی وه یه  راده ویش به ئه،  وه ره  وتانی ده  لهکانی نوماڵ و پداویستییه
کانی   لواره له ، و س مانگگدوومان  جار بهکستان و، هند وه  ده ره سه  به،کان پاپۆڕه
ژیای ۆلۆکن کی ئابووریی گونجاو و، ته یه مهرنا بوونی به نه.  خست یان ده ر نگه نداو له که

 ژرخانی  ی به وره ند ساک زیانی گه کرکاری پسپۆڕ، پاش چهندازیار و  ههوتوو و  پشکه
ی  رچاوه  سه ک تاکه وت وه ندنی لگرت و، نه سه شه یاند و، ری گه ئابووریی والت گه
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یرانی ئابووری و  قه.  وه کانی ئران مایه  و دابینکردنی پداویستییه پشتیوانی دارایی
کانی تاک و  بوونی ئازادییه  ریزی نه ، چوونه ره ی خانووبه ی بکاری و، کشه کشه
  . وه که گه چاوی کۆمه ق و به ی زه  دیارده  و، بوونه وه ه کۆمه
 و  بوو هیچ قسه ده نه. بوو ک نه ستییه ربه  هیچ سه، وه یاندنه ڕووی میدیا و راگه له

 نگ و باسک موو ده بوو هه  ده و، وه کرتهی ویستی شا، بالوب وانه پچه نووسینک به
سایی  له ،وتنکیش موو پشکه بنووسرت هه و،  بتوتنی ئران  پشکه ت به باره سه
کی باشی پشنیاز  یه ستک پرۆژه ده زیر و کاربه ر وه گه ئه.  یه وه ری شای شاهانه سه

، کوردستانی خۆمان ی وڕۆکه ئهک  روه هه( . وه  بوبکرته نوی شاوه بوو به ، ده بکردایه
ن  الیه لهکرت،   خۆی، قیرتاو ده که که  و پووی خه  پاره تری به  مه١٠٠کۆنکی 

فزیۆن و،  له ی ته ر شاشه  سه  دننه که که خه،  وه کانی باشووره  کوردییه میدیای حیزبه
وبان و ،  زیری رگه زیران و، وه رۆک وه ت و سه رۆکی حکوومه ن سوپاسی سه که فریان ده
   .!!)ن  بکههتد ... کانی و  جیرانه وی که جگره
  شنه هم چ ر به  ههش وه ره  دهکان و میدیای  رۆژنامه  بهت باره  سهدابوو، شا وه یر له سه

 و، ناب بن بای هه  وشان ن و، به ب ستایشی بکه وو ده و، پیواب وه کرده بیری ده
ی والتکی ئورۆپایی، وتارکی  کات رۆژنامه. انی بگیرتک ته  سیاسه خنه له ره
کانی  ته  سیاسه ت به باره ئامزیان سه خنه ره

 - م له دۆ عه سه ئه،  وه کرده شا بوده
سپارد،    راده*)١٩( الری زیری کۆشک و ته وه

 بانگشت بکا و، بزاریی  که تا باوژی وته
نت و،  هی تی ئرانی پابگه وه شا و ده

   بۆچی، بکات که ته ه و  ده  له  و گازنده خنه ره
ر شای  رامبه یاندا به  رۆژنامه  له داوهانی رگه

ی  وته به!!  وه نه ئران شتی خراپ بوبکه
بوو   ئاگادار ده،شا ، کاتکم له دۆ عه سه ئه
، یان وتکی کی ئینگلیزیی یه  رۆژنامه که

 پشلکردنی  ت به باره سه ی ئورۆپایی دیکه
،  تکی نووسیوه  بابه، ئران مافی مرۆڤ له

ی  وته به.   فری کردووهت وله  ده ، یان فیسارهتی ئینگلیز وله  ده وه یگوت، ئه ر ده کسه یه
موو جارک   ههبوو  دهر داوای شا، سه  بوو، له وه  ئهوامی رده ی به رئشه سه خۆی، '' م له عه''

 بانگشت بکات و، ئاگاداریان ،تیی ئینگلیز تایبه ، بهییمریکا  و ئهییرۆپاباوژی وتانی ئو
م  له عه.  یه ڕه توو  رۆژنامه ر و فیساره  نووسه  نووسینی فنه  شای شاهان له  که ،وه بکاته
  یانتوانی بۆ جارکیش به  تاران، نه ریتانیا له کانی به  باوژه ک له هیچیه'' : ها ده روه هه

م له دۆڵال عه سه ی ئه وێنه  
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ست و  ربه  سه،نووس  و رۆژنامه  رۆژنامهوالتی بریتانیا   له لمنن، که  بسهایش
  .''!خۆن ربه سه

شی  به. برا مین سوپای جیھان نوده  پنجه  و، به که  نوچه ژاندارمی  بهسوپای ئران
 زاران  هه   .ربازیی ی سه رده روه و چۆڵ و، پهک  چه درا به  ی ئران ده ی سانه زۆری بووجه

کرد و،  کانی ئراندا کاریان ده شکرگه نو له مریکایی له نی ئه پسپۆڕ و تکنسییه
کان  راه ژنه،  وه ر ئه به له،  ڕوه برد به می سوپایان ده وخۆ سیسته مریکا راسته رانی ئه فسه ئه

ستی نیشتمانی و  و بوا و هه نیوخۆیاندا ئه رزی سوپای ئران، له به رانی پله فسه و ئه
التی  سه ده لهخواری نو سوپا،  رانی پله فسه  ئه شک له به. یان تدا شکابوو خۆیییه ربه هس
کوچۆڵ و   چه رچی سوپا به گه ئه. بوونناڕازیر سوپای ئراندا  سه مریکایی به کانی ئه راه ژنه
 و، ر الم هزکی ئازا و هرشبه  کرابوو، به یار  وپۆشته  ته وه کنیکی نوێ و مۆدنه ته

ند   چه نگیی که جه راهنانی   له جگه. بوو ی نهربازی نی دیسیپلینی سه ر و، خاوه تۆقنه
.  وه ببووه وڕوو نه ره ڵ سوپای هیچ وتکدا به گه  له وه کرده برا، به ده ڕوه ساڵ جارک به

ر و  فسه زار ئه یان هه ده به. کی ئالۆز ببوو یه نوخۆیدا، تووشی کشه ها،  له روه سوپا هه
.  ببوون شیشه ی تلیاک و حه کنیککاری سوپا، گیرۆده  و کادر و ته) سته رده سه (گروبان

موو  هه ی  رمانده ، به فه وه تیی سوپای ئرانه رۆکایه ن سه الیه سمیی، له ره تاوایلھات، به
انی تووشبوو س  که  له شه ڕه  بگرن و، هه  دزوه وته و ره یاند، پش به کانیان راگه شکرگه له
 سوپادا  شیش، له  کشانی تلیاک و حه هنانیان له نه  واز ، به وه نه ن و ئاگاداریان بکه بکه
   بۆ ترساندن بوو، چۆنکهن بوو و، ته  هیج سوودکی نه رهو بیا م ئه به. کرن رده ده

  . وه جکردنه بواری جبه   نه خه ب  که  بتوانن بیاره  زیاتر بوو که وه ی تووشبووان زۆر له ژماره
م  به،  بوو یه م شوه دا به مه رده و سه له،  گشتی ی ئران به گه بارودۆخی کۆمه

 .بوو ی نه که  ئاگاداری بارودۆخی نوخۆی والته  چۆنکه،دیت ده زاشا، وای نه ڕه مه حه
  ش له هی م قسه  راستیی ئه.بوو ی بکاری و گرانی نه ی رژهندن سه ره ئاگاداری په

  ورا شا له یده س نه ، که  ده وێ، که که رچاوده  دا بهم له دۆ عه سه ئهکانی  رییه وه بیره
ک دابابوو و،  خه شا له.  وه هی بارودۆخی نوخۆی ئران ئاگادار بکات چۆنتیی راستینه

 که زانی یدهوا،  وه وانه پچه  به! وه نه که ژین و چۆن بیرده ک چۆن ده زانی خه یده نه
فی و،  رزه به. نو والتانی دنیادا رز له  ئاستکی به نته یه تی ئران بگه توانیویه

زیر و  خۆی و، وه  له ی نا''آریامھر''نوی .  ی خۆی  لووتکه یشتبووه خۆباییبوونی گه له
   پیشه هریشی، ک رست و خۆڕکخه ندپه وه رژه  بهک و فزان و،  خه کانی دژ به سته ده کاربه
   سایه شاه'' درۆشمی  شا بوو، ستی  ده ماچکردنیبردن و،نیا کنۆش   کاریان تهو

  و وشانه زاشاش به ڕه مه حه.  زیاد کردل ،یان' '، ملت خدا، شاه''  و، ''خداست
  .بوو  دهقتر زه ی رزیی هنده یخوازی و لووتبهزن ستی مه  و، هه وه شایه گه ده

'' م له دۆ عه سه ئه''ی  کانی رۆژانه رییه وه  بیره ک له یه  کۆپلهند چهنووسینی دا،  لره
 : مان که ر باسه  سه خاته رۆناکایی زیاتر ده
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  مریکا هاته ی ئه وه ره زیری ده ر وه   هنری کیسینگه-تاوی   ههی ۵٣\٣٠/٧  ممه رۆژی دووشه
 شای شاهان ،پاشان. وه ان مامهالی  لهند ساتک من چه. تی شای شاهان مهران بۆ خز کۆشکی نیاوه

   :رموویان فه
زیری   وهناکات و، پویست نیشم ر داده نگهڵ کیسی گه نیا له ته به،  نه یه مان رابگه وه ره زیری ده  وه به''
  .''! شداربت ماندا به که وه  کۆبوونه له ، وه ره ده

 دم بۆی سووتا  وه ده م له نم، به یه مان رابگه وه ره زیری ده  وه  به که رمانه  فه تا  وه ره  ده  هاتمهز ئه
، بدین و   خۆیی و بگانهسک، موو که ب هه ده'': خۆمم گوت هپاشان ب.  پیدا وه ییم هاته زه و به

، یان  وه بت ره زیری ده جا وه. س  و به یه رۆککی هه نیا سه  ته م والته  ئه دیندار و جوو بیزانن که
یفی   که وه  یان نا، ئهشک،  پی ده  خۆش ب، یان ناخۆش بت، پی ، دیکه یتکس ده ر کاربه هه

  ''!تی خۆیه

تی  زاره  وه رموو، به ستووریان فه شای شاهان، ده ''–تاوی   ههی ۵٣\١۵/١٢  ممه رۆژی چوارشه
ردانی  ستوه  مافی ده،  یه تخانه زاره و وه ستکی ئه ده  هیچ کاربه  خۆم،  له نم که جگه یه  رابگه وه ره ده
  که) یدا هۆوه(زیران  رۆکوه ی سه ، براکه رموویانه ها فه روه هه.  ی وتدا نییه وه ره کاروباری ده له

زیران،  رۆکوه  سه کان، ناب راپۆرتی خۆی بدات به کگرتووه  یه وه ته ی نه  کۆمه  له یه ری ئمه نونه
شای  (ڵ من گه وخۆ له کو پویسته راسته ، به وه ۆ بگتهفۆنیش ناب شتکی ب له  ته ت به نانه ته

  ''!....ندیی بگرت   پوه،)شاهان

ی نیویۆرک تایمزی پشاندام  شای شاهان، رۆژنامه '' –تاوی  ی هه ٣٠/٧/۵۴  ممه  چوار شهرۆژی
.  ئراندای گه  کۆمه تیین له ڕه نکاریی بنهاتیی، رۆشنبیرانی ئران خوازیاری گۆڕ نووسیویه: و، گوتی

  !.!کن یه) گوو ( نازانم رۆشنبیران چ جۆره'':  گوتیان وه نینه  پکه وجا شای شاهان به ئه
جیدی  جید مه بدولمه عهڵ  گه وی رابوردوو له  شه...... ''–تاوی  ی هه ٣/١١/۵۴ ینی رۆژی هه

 ک یه ند پرۆژه چه ت به باره  سهبوو  ده  کرد، چۆنکه دیدارمی ئران  و بووجه رنامه رۆکی رکخراوی به سه
میی  ه ک  له کانیدا، قسه  لهجیدی مه. پمگوترابوو  ن شای شاهانه الیه  له م، که ڵ بکه گه ی له قسه

 :ی کردبۆم و گوتی بووجه قسه
رفی پالنی   و، سه فیۆچووه بهسانی رابوردوودا،  ی ئران له شی زۆری بووجه  به وه داخه زۆر به''
ک و ال هکبیش ئه.  ال کراوه بهنج میلیارد تمهوسابۆنموونه.  یه مان هه میی بووجه ن، که  بیست و پ  ،

. وتوون روا داکه  بۆیان و هه مان نییه) شۆفر(م هشتا هاژۆر  ، به زار ترلی کدراوه  ههچوار
م من  ، به وه ره  ده ه ل نیی دیکه مه ردهنم و خوا کر و گه  کینی شه  به ر دراوه رسووڕهنه ی سه بووجه
زداری  ر  زۆر قه  که  ئاگام لیه هنده.   هیچیان نییه ی والت، ئاگام له  و بووجه رنامه رۆکی به ک سه وه

 . '' …زدارین ر  وابزانم دوو میلیارد دۆالر قه.ین وه ره وتانی ده
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ا و  ش ت له هسانک خیان که. رسام بووم جیدی سه کانی مه  قسه بیستنی ڕاستیی، به به
ساخ هیچ پردکی .  مان نییه کی دیکه  ریهدان، وه سته ده خۆبه   له جگه. ن که ل ده گه
  .''! ماوه ج نه مان به دواوه له

  بۆ گۆڕی ،کرا و ده  ئراندا پره  له تاوی که هه، ساژمری ١٩٧١ سای ،زاشا ڕه مه حه
مین  که زراندنی یه ر دامه ه س وه ردهی ب که تای ساژمرییه ره ساژمری ئرانی و، سه

 ی ''کان ماده'' و، ئیمپراتۆریی  وه  یهنشی خامه کۆرشی ههن  الیه  له، فارسیت حکوومه
ی وتانی  رۆکی زۆربه پاشان سه. ی کوردانن چه ز و بنه گه  ره پشتگوێ خست، چۆنکه

 نزیکی  نشی له خامه  کۆشکی رووخاوی شاکانی هه جیھانی بانگشتی ئران کرد و، له
شکۆی سازکرد   و، به وره سمکی گه روڕه ،)خت جمشید ته('' پرسپۆلیس''نوی   به،شراز
  . بوو دواوه  به وه که ن خه الیه کی زیاتری له تییه زایه و، ناڕه دۆالری تچوودوو میلیارد  که

ی  هو حیزبی ژیاندنه(''  زب رستاخیز ملی ایرانح'' ٢/٣/١٩٧۵وتی  ڕکه لهشا، 
  ندام له  ئه   ببنه،ک کرد موو ئرانییه  هه  داوای لهوجا ، ئهزراند ی دامه) ناسیۆنای ئران

 حیزبی   لهندام  ئه بته  نهی سه و که ئهگوتیشی، . ''ل شا و گه '' حیزبی ، وت حیزبی تاکه
 ت، یان یه  نه وهقی ل  متهری خۆی کزبکات و یان سه ! پشه ی له  دوو رگه، وه نهژیا

  ! وه ره  ده  ئران بچته  له و وه  گیرفانییه ی بخاته که پاسپۆرته
تیی  سایه تیی که واوه ته به یکا،مر ئهتی ئینگلیز و،  وله تیی ده  تایبه تانی رۆژاڤا، به وله ده

 قازانجی   به سوودانهنرخ و پ  به وتننامه و رککه ئهستنی  رباری به  سه.ناسی شایان ده
ستنیشانکراو و  رکی ده نونه ک وهنیا  تهمریکا،  تی ئه وه مریکایی، ده کانی ئهکۆمپانیا

شکی   به  له،)لملووک تاج ا(زاشا  ڕه مه دایکی حه. ڕوانی  شایان ده لهڕپکراوی خۆیان  باوه
  :  و، ده ته م بابه ر ئه  سه خاته  دهرۆناکایی پترکانیدا،  رییه وه ی بیره دیکه

 .زا پمی گوت ڕه مه نھنیی حه بهش  مه ئه. کان دروستیان کرد مریکاییه ئه'' ساواکی  زگه ده'' 
ن  که گرن و پشتیوانیم ده کان رزم ده مریکاییه کات ئه. ب، رزی خۆم بگرم من دهها گوتی،  روه هه

ن  وهخاوان   ئه چۆنکه. م ج بکه وان جبه ب ویستی ئه ن، منیش ده که و، داوای زانیاریم لده
 من خۆم  ن، جا باشتر وایه ستبخه  ده و زانیارییانه توانن ئه هاسانی ده  و، به سیان زۆره  و کهنت سه ده

.)  ن-  سیرییه راڵ نه ست ژنه به مه ( مان ه'' رۆکی ساواک سه''م  ر ئه هه. م وخۆ زانیارییان پبده راسته
کاندا  مریکاییه ڵ ئه گه موویان له ، هه کانی دیکه گه ز  و ده ساواکی  دیکهرانی به ڕوه  و بهی که هو جگر
الم و،   دنه،ندیشیان ی پوه وه بۆ شاردنه. نن یه گه کیان پده موو زانیارییه  و، هه یه ندییان هه پوه
 ئایا ن، که  زانیاری ده یز داوای فنهمریکا، یان ئینگل ئه: ن ن و، ده که م پدهیشک یه  گورگانه پرسه
یان  که زانم، پشتر، زانیارییه کاتکدا ده  له!ن بیانده'': م ؟ منیش ده!!ین، یان نا دهبیان
  . ''!پیان داوه
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  :تی ، نووسیویهها روه لملووک ههتاج ا

  لی چوومه. م دایگرتبوو م و ماته خه. شو بوو م بینی، زۆر زیز و په'' زا د ره مه محه''رۆژک (
، شای والت و  دم خۆشه'':  وه رامیدامه زا وه د ره مه محه. ''؟!تبینم مبار ده  خه رۆه'': پش و، گوتم

  نگیی فانتۆم، له ی جه پرس  وئاگاداریی من، فۆکهب کان، به مریکاییه ئه!!  وتمتداری سه ده
ی  ماندهر  و، فه منیش ئاگام ل نییه! نگی ڤتنام ن بۆ جه یبه گرن و، ده ده  هه وه ی ئمه شکرگه له

  . !!) وه کاته ، ساواک ئاگادارم دهسوپا باسی ناکا
 وست و ن هه خۆ و خاوه ربه ی سهسان ، که سته کرگیراو و، وابه ی به رکرده کورتی، سه به

. تیی جیاوازن سایه  که دوو جۆره ربه  سه ، چۆنکه، وه خۆی کۆناکاته   له،بور و دسۆز
  یه ی هه ته سه و ده هستدانی ئ ده وام ترسی له رده خۆ، به ربه  و، ناسه سته ی وابه رکرده سه
  وه ر ئه به ، له وتووه ستیکه  ده وه رجکی سیاسییه لومه پی هه ، یان به خشراوه به پی که
وری خۆی  ده  لهرما وست و بده رست و بھه ندپه وه رژه سانکی به ک، که الیه له

ندیی  وه هرژ  به ی بن و، بۆ پارزگاریکردن له گوایه چ و  ملکهتیی  واوه ته  که به وه کاته کۆده
کی  الیه له.  وه نه که  س نهک هیچ تاوان و زۆردارییهنجامدانی   ئه ، لهرۆکیان خۆیان و سه

نگارییان تدا  ره ی چاوترسن بکات و، بیری ئازادیخوازی و به که کی وته ، خه وه شه دیکه
مان  وتان و نه فه  له تایه تاهه ی بۆ هه که ته سه ت و ده  حکوومه  که سته به و مه بکوژت، به
 و گیرفانب و، ن زاشاش، توژک ناکارزان و زوڕناژه ڕه مه ری حه وبهور ده له.  وه دووربخاته
ن  الیه کانیان له نده  و نوه زگه رتیی ده به ڕوه  و، به وه رست کۆببوونه لپه ر و، هه خهخۆرک
رتیلخواردن و دزی و تانکردنی سامان و دارایی والت  ی و به نده  گه. پسپردرابوو وهشا

ی  ف و براکه شره  ئه–ک خوشکی شا   وه–ی شا  ماه بنه   ئیداریی، لهیشتیو و، به
تیی  یه مه سیاسی و کۆ ی زگه کانی داووده ره رمانبه ست و فه ده   کاربهکو تا، )زا غوالمه(

  . وه  گرتبووهئرانی
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  



  

 61  

  ، رژمی شا ی دژ به ره ی به  و، پکھاتهبارودۆخی ئۆپۆزسیۆن
  !کدا بوو؟ یه راده  چ ئاست  و ، لهی ئران وه ره ده  و لهنوخۆ له

 ی سته ده دوو  ، بهگشتی ک و به ر یه سه له،  رژمی شا  و ئۆپۆزسیۆنی دژ بهیاران نه
ی ناسیۆنای  ره ی ئران و، به  حیزبی تووده  لهم، که ی یه سته  ده.کرن ش ده جیاواز دابه

تای   کوده، تا زاشاوه ن ره الیه وی له لهه زراندنی رژمی په ڵ دامه گه  له ئران، پکھاتبوون که
   .ناسران کیی رژم ده ره   وسه وره ئۆپۆزسیۆنی گه  ویار  نه  به،)تاوی ی هه٣٢ مرداد ی٢٨(

رکوتی بزاڤی  شا و، سه) شۆرشی سپی(ی   نجامدانی پرۆژه پاش ئه م، له ی دووه سته  ده
 م  دووهوجا گروپی ئه  .دا ریھه  سه)ی زاينی١٩۶۴(تاوی   ی هه١٣۴٢سای  لهئاینیی 

کان   ئیسالمیستهم که یه: ری جیاوازی هزری پکھاتبوون وه  و تهن دوو الیه له، نوخۆیدا له
  .بوون کان  کۆمۆنیستهمیشیان،  دووه. بوون
  !ین که ستپده  ده وه یارانی کالسیکه ی نه ره  به   لهم، واته که ی یه سته  ده تا له ره سه
تی  وه  ده تای دژ به نجامدانی کوده  ئهکاتی مان کرددپی، له ک پشتریش ئاماژه وه
  لهتیی  واوه ته ، به ده حیزبی توو  که وه رای ئه ره ، سهتاوی ی هه٣٢سای   لهقد موسه
 و،  وه وست مایه بوو و، بھه کی نه یه وه م هیچ کاردانه تا ئاگادار بوو، به ی کوده خشه نه

، توانی  وه نگرانییه ی سیخور و الیه  رگه  تا رژمی شا به، وه مایهر  ده زا و قه ڕوانی قه چاوه
دوو ساڵ دواتر 

، ) زاینیی١٩۵۶(
رخستنی پان و 

نو   له رینی تووده به
 و ا و کۆڕسوپ
ری  ماوه  جهی کۆمه
 رۆشنبیریدا و

سایی بکات و، شنا
زارانیان   هه به
چی لت و، راپبگر

کانیان  نو زیندانه
ک  ، وه رانی نوداری تووده فسه ران و ئه به ڕوه  به ک له ش کۆمه وه دوای ئه. بکات

ن شیعری   ده که(ک  نگ سیامه رهه سه''و '' نی رمه وارتانی ئه''و ''  وی روزبه خوسره''
ها  روه هه.  )وه ته دانی هۆنیوه دارهس ی پش له)  من ماچکه(را ببوس  نوبانگی م به
موویی  ک عه سانی وه  دران و، که سداره  له یانی دیکه و، ده'' ری شووشته''و، '' شری موبه''

،  انی دیکهد  و، سهمانی رخانی قاره فه ت جوو و، سه رویزی حکمه تووکی و په و شه
و  ئه.  وه نیان بۆ بایه  زیندانی درژخایهشیکانی  ناسراوه ندامان و کادره  و، ئه رکرده سه له
وتن و،  که ر شاوی گرتن نه  به ، که ندامانی حیزبی تووده تی و ئه یه رکرده  سه  له شه به

)٣٢ مرداد ٢٨(تای  ، پاش کوده رانی حیزبی توده فسه  بارانکردنی ئه للهی گو ونه  
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ش  وه به. کردو سۆڤت و والتانی کۆمۆنیستیی رایان ره ، به وه  بشارنهیانتوانییان خۆ
ی  وه و بووژاندنه  وه  بۆ زیندووکردنهبات خه توانی یانده ش نه وه دووره  لهئران دابان و، له

ندی   پوه ند ساکیش، شا و سۆڤت له ڕبوونی چه پاش تپه.  وه هن رکخستنی حیزب بکه
شکی  و، کۆشکی کرملین و،  کۆ وه کدی نزیک بوونه یه سیاسی و دیپلۆماسییاندا له

. کرد  شا ده رم و شکۆداریان له  پشوازیی گه،ی کۆمۆنیستیی کۆماریی وتانی دیکه
  نگرانی حیزبی تووده ندام و الیه ی ئه وه  هۆی ساردبوونه  بوو به ی دیکه ش هنده وه ئه
 پاش . بووکتیی سۆڤت  یه ر وتی دایک که رامبه به و یان که هڕی حیزب ر بیروباوه رامبه به
ک تاک  کاندا، وه  شاره له. چوو و الوازبوون ده ره هات به ، تاده ، حیزبی تووده و رووداوانه ئه

  نجامدانی هیچ جۆره ب ئه  و، به نھنی زۆری شوه بهوسیی،  کهند  ی چه و شانه
  .ی خۆیان بوون رقالی ژیانی ئاسایی  ورۆژانه ک، سه چاالکییه
 و  شه ق دا، گهد می دوکتۆر موسه رده سه  له ، کهی ناسیۆنای ئران ره بهوجا،  ئه

، ری چاالکی سیاسی  ک حیزبی تووده روه ههتا،   پاش کوده رکردبوو، نوبانگی زۆری ده
ک حیزبی  ی ناسیۆنای ئران، وه ره ڵ به گه م رژمی شا له ند کرا، به ربه لگیرا و، به

تی و  یه رکرده ندامانی سه کتری بۆ ئهسزای سوو کرد و، تی نه سوکه  و هه له  مامه تووده
  س ساڵ زیندان حوکم درا و، تا کاتی مردنی دق، به  دوکتۆر موسه. وه رانی بییه به ڕوه به
زون، ژیا  نزیکی قه  له''احمد آباد''نوی  ی خۆی به که  گونده  لهی زاینیی،١٩۶٧سای  له

،  وه نیان بۆ بایه  کورتخایهی زیندان،شی هاوڕیانی دیکه. ژر چاودری ساواکدا بوو و له
زیری  دوکتۆر فاتمی، وه.  درا سداره  لهدوکتۆر فاتمینیا  دقدا، ته ی موسه که نو کابینه له
  فاتمی چ به. بوو'' باختر امروز''ی  ری رۆژنامه رنووسه ق و، سهد تی موسه وله ی ده وه ره ده

 .کرد ی ده) ف شره ئه(ۆشکی شا  و خ تی شا دژایه ئاخافتن،  ن و، چ بهنووسی
 شا و  وه وه  له.برد  نوده ی بگانهکرگیراو به الواز و کی تییه سایه  که  بهزاشای ڕه مه حه
، ی شا بۆ ئران وه ڕانه  و گه تا کوده دوای دوابه . فاتمی بوو ی زۆر رقیان له که هما بنه

  . درا سداره و لهرارک هانی دد سیداره رمانی له  فه ن شاوه الیه فاتمی گیرا و، له
وتی   ره  وخراتر، زووتر وه ی حیزبی تووده وانه پچه ی ناسیۆنای ئران، به ره به 

ی  ره ریی به ماوه باتی جه  شوازی رکخستن و خه ر، چۆنکه به ی گرته وه  و پووکانه وه تواندنه
   لهی ناسیۆنای ئران ره  بهیکان ندامه ی ئه  زۆرینه.بوو  نه ک حیزبی تووده وهناسیۆناڵ، 

 ستۆیشتووی شار و وار و ده  خوندهتی و، چینی یه  سیاسی و کۆمهیتی سایه که
 شۆرش و  التی سیاسیش، بوایان به سه ستخستنی ده  بۆ ده.تیکنۆکرات پکھاتبوون

  وه ره سه له وتدا  ر ئالوگۆڕک له بوون هه وه خوازیاری ئه. بوو ریی نه ماوه ڕینی جه راپه
کانی  کداره ن چه الیه ستیپکرا و، له تا ده ی کوده رنامه ک به کات وه ر ئه به له. نجامبدرت ئه
 و، خۆیان ن ک بکه رگرییه یانتوانی هیچ به ، نهالمار دران  په زاشاوه ڕه مه نگری حه الیه
 و، ری   پیشه ه کردمی دیکتاتۆری و سته ،ازاش ڕه مه حه   کهپاشانیش.  دا وه سته ده به
ی  ره ندامانی به تی و ئه یه رکرده کی جیاوازدا گرت، سه  بیرورایه رجۆره م هه رده به له
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 ،''قد ی موسه رگه''ژر نوی  ک له یه یاندراوه ند راگه رکردنی چه  ده  له  جگهناسیۆناڵ،
   .دیترا  جموجۆکی سیاسییان لنه ئیدی هیچ جۆره
 ،ک الیه ، له، شا)ی زاینیی١٩۶٢ -١٩۶١(تاوی  ی هه١٣۴٠ – ١٣٣٩ سانی نوان

،  وه شه کی دیکه الیه له، مریکا رکۆماری ئه سه'' دی هنجان ئف ک''ر داوا و پشنیازی  سه له
 گوشاری  ک له یه ، تاراده نوخۆیییارانی  نهپاکتاوکردنی  لهدنیابوونی خۆی هۆی  به

ی بۆ  تی دووباره رفه ش ده وه ئه.   وه م کرده ی کهشبگیریی ساواک نگ و ره زه وه سیاسی و شه
ر  به نه  و، زات بده وه ر بته هب کیان وه یه ناسه خساند، تا هه یارانی رژم ره رۆشنبیران و نه

ندامان و   ئه شک له به.  وه نه ی سیاسی و رۆشنبیریی ساز بکه خۆیان و، کۆڕ وکۆمه
 دژی سستی و  کهن تریان،  مه مته ندامانی الو و که تیی ئه تایبه  به،'' ملی جبھه''نگرانی  الیه
ی ١٣۴٠ و سای   وه ندامانی کۆن بوون، جیابوونه تی و ئه یه رکرده ستانی سه وه سته ده
 ''نھضت آزادی ایران''  نوی به.  رۆناکبیرییان–کی ئیسالمی  یه ، رکخراوهیتاوی هه
  ، که بووبازرگانندازیار مھدی  ههککیان   یه یه راوهم رکخ رانی ئه زرنه  دامه له .زراند دامه

زیرانی کۆماری ئیسالمیی  رۆکوه مین سه که  یه زاشا، بوو به ڕه مه دوای رووخانی رژمی حه
  تیی له تایبه  به–کان  نو خوندکارانی زانستگه  پتر له،''نھضت''ی   رکخراوه.ئران

. دا رکخستن سازبکات ی کۆمه کانی دیکه نو چینه ی لهیتوان م نه ند، به ی سه ره تاران، په
الکان   چینی مهینی و تۆ خومه  ئایه  له ی پشتگیریکردن نیشانه به ، ''رکخراوی نھضت''

وستی گرت و،  هه، ''یشۆرشی سپ''ی  کان، دژی پرۆژه و، ئیسالمیسته
شایان  ی دژ به یاندراوه اگهندین ر شدارییان کرد و، چه کانی تاراندا به اندانهخۆپش له

 کران وستنیشان ده  وه ن ساواکه یهال موویان له کی کورتدا هه یه ماوه  له بوو وه ئه.  وه بوکرده
  .  وه  زیندانه گیران و، خرانه

ر  سه دنهئستا  ، دواینئۆپۆزسیۆنی کالسیکباتی  مژووی خه ت به باره سهکورتی،  ، به تائره
  !ئۆپۆزسیۆن  نویی ره به ناساندنی

   له نھدا و، ریا  سه )ی زاینی١٩۶٣(تاويی  ی هه١٣۴٢ای س  له،ی نویی ئۆپۆزسیۆن ره به
  . پکھاتبوونی هزری و سیاسی جیاوازنی الیهدوو 
ڵ  ی کۆمه وه رهکانی خوا  چینه یان له  زۆربه  کهکان پکھاتبوون   کۆمۆنیسته نکیان، له الیه
هۆی   به بوون، کهی ئران  ه پشووی حیزبی توودنگرانی امان و الیهدن  ئهی ماه  بنه و، له

 و، بیریان دابابوون لی،  وه  حیزبی توودهیوکانی پشو ه  و، ههیی ی رکخراوهالوازیوون
  س که م که که یه.  وه کرده  دهرامیاریباتی   خه  نوێ لهوازکی نوێ و، شکی هی  رکخراوه له

نی  زه ن جه بژه،   وه ی تیۆرییه  چوارچوه  بکات و بیخاته هوفرمو   نویه و شوازه  ئهتوانی
و  شیاو  کاسترۆی کۆبای، بهفیدل گوارا و  باتی چه ی خه نی، شوه زه ن جه بژه. بوو

ن  کانی ئراندا، بژه  کۆمۆنیسته نو رکخراوه له. چاوبکرت  ره ئرانیشدا  له گونجاو زانی که
شی  نی، خوندکاری به زه جه. نرت کداریی داده باتی چه ری بیری خه  داڕژه نی، به زه جه
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نو  ی خۆی له ڕ و روانگه بۆ پشخستنی بیروباوه. ی تاران  زانستگه  بوو له فه لسه فه
  جمع بندی مبارزات سی ساله''نوی  رتۆککی نووسی به خوندکاران و، رۆشنبیراندا، په

ی رابوردوو  باتی سی ساله  خهی شرۆڤه(''   فعلی جامعهادیاقتصاخیر و تحلیل موقعیت 
ڕی  شهیدا،  که رتۆکه  په نی له زه  جه). گه  ئابووریی ئستای کۆمه بارودۆخیی وه لکدانهو، 
، بۆ ی خۆی وته ، به و ستنیشان کردووه دهبات  ی خه رزترین شیوه ک به ، وهکداری چه
 چینی کرکار و یاندنی تگه سه ده به و )ر ایران کمپرادو - رژم بورژرا( نوبردنی له

. کداریی ڕی چه هر ش  به نا ببرته  په ، پویستهتی کۆمۆنیستی نی حکوومهزراند دامه
  زوو زۆرکاندا خوندکارانی زانستگهپ و  نو رۆشنبیرانی چه نی، له زه جهڕی  بیروباوه

  کک له هۆی هاوکاریکردنی یه به، )ی زاینی١٩۶٨(تاوی  ی هه١٣۴۶ سای. ند ی سه ره په
ک  یه  و، پاش ماوه وه  زیندانه ان گیران و، خرانهمووی ڵ ساواک، هه گه نی له زه هاوڕیانی جه

نی  زه  هاوڕیانی جه س له دوو که. بارانکران  گولله هاوڕیانی له س ندین که نی و، چه زه جه
ن و،  ستی ساواک رابکه ده ییان له توانراهانی فایی فه سه و ف شره همید ئ حهنوی  به
.  وه نه کدی کۆبکه وری یه ده نی له زه نگرانی جه  الیه هاوڕیان وی ، پاشماوهم کی که یه ماوه به
 . ن ستپبکه  دژی رژم ده ڕی پارتیزانی له ی شۆرشگی و، شه وه وجا بیاریاندا بزووتنه ئه
ژاندارمری کی  یه ر پگه  سه  یانکوتایه ههدا،  )١٩٧٠( ١٣۴٩ندانی   مانگی ربه له بوو  وه ئه
ر  سه ستیان به ده،  یکان وانه پاسه پاش کوشتنی ،سیاهکلنوی   به- باکووری ئران له
 و  وه  زووترین کات بیاندۆزنه  بهدا یرمان زا شا، فه ڕه مه  حه.دا گرت که کوچۆی نو پگه چه
شاپوور نوی   به خۆیی ی، براکه که  بیاره کردنیج  جبه لهدنیابوونبۆ . ن نیویان ببه له

مارۆی   گهکداری رژم  چهزاران  هه به ووڕۆژکدا  شه له.   وه که  نوچه ی نارده زا غوالمه
، توانییان  ری وروبه کانی ده ل و گونده سیاهکهتیی دانیشتووانی  یارمه ، بهیاندا و که نوچه

نو  له. دیل بگرن شیان به ی دیکه که سه  که٧ و،  و، دووانیان لبکوژن وه بیاندۆزنه
ی کان  شاره  پشتر له ، که  گیراوی دیکه ۶ڵ  گه  زۆر، لهدانکی نجه شکه پاش ئه،  گرتووخانه

ستانی سوپا و  ده کاربه  .کرانباران   گولله وه  پکهموویان ی ئران گیرابوون، هه دیکه
کاری و  خراپه'': یاند رایگه  وه یاندنی گشتییه هی میدیا و راگ ڕگه ی پاراستن به زگه ده

 .''!بنب کراتیی شکستی هنا و،  واوه ته ئران به ترۆریزم له
  وانه نی، له زه ی جه سته نگرانی ده ندامان و الیه ی ئه  پاشماوه،)١٩٧٢ (١٣۵٠سای  
 نوی تاران، ی نھنیدا لهک یه وه  کۆبوونه  له پوویان،رویز  په و دزاده حمه ف، ئه شره مید ئه هح
  وجا له  ئه.بژارد یان هه که  یان بۆ رکخراوه''سازمان چریکھای فدایی خلق ایران''

 و، چۆنتیی  بارودۆخی سیاسی ت به باره یان سه  تازهی وه لکدانه   و وه پداچوونه
جنشینی کداری نو شاریان  ری چه شوازی شه کانی رژم،  ره ربه ستنیشانکردنی به ده

دا،  و ساله ر له هه، ی رژم نده ی پرۆپاگه وه درۆخستنه  بۆ به.باتی پشوو کرد ی خه شوه
 وانیان ین پاسهند  و، چه)قلھک(کی  ڕه  گه کی پۆلیسی تاران له یه ر پگه  سه هرشیان کرده

راڵ  ژنهدا،  ١٩٧٣مانگی گونی  وجا له ئه. ت بردن و ستکه ده کانیان به که دار کرد و، چهبرین
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ستژی  ر ده  به یدا دایه که  پش خانووه  لهکی دادپرسیی سوپای ئرانیانرۆ  سه–فرسیۆ 
 رژمی شا   له گورزکی قورسی وه رووی سیاسییه  له و دوو رووداوه ئه. کوشتیان و،  گولله
 روکی زۆ خۆ و، پاش هه وتنه  و پۆلیسی شا کهساواک.  شاند ی پاراستنی وه زگه و ده

 و،  وه بدۆزنه  )که نی رکخراوه مشک و تیۆرسیه(رویز پوویان  پهی  شارگه حه توانییان
  کان توانییان له چریکه. رنجام بیکوژن ر، سه وبه ر و ئه مبه ی ئه قه تهعات  ندین سه پاش چه

  و  شانهد و شیراز شھه ورز و مه هان و ته سفه ئه  وانه ی ئران له وره ندین شاری گه چه
س   چوار که فتاحی که و، م دزاده حمه  برایانی ئه١٣۵٠سای . زرنن ی نھنیی دامه سته ده

کانی  ی فداییه تیی رکخراوه رۆکایه ی سه سته ، ده م جۆره به. بارانکران  و گوللهبوون، گیران
  ...موویان تدا چوون ف، هه شره ئهد می  حه  له ئران، جگه

رچاویان گا و،  تیکردنی رژیمی شا رۆی به دژایه  لهدا، مه رده سهو   له  که، نکی دیکه الیه
کانی تاراندا رکخستن  بازرگانه ونو بازاڕی  کیش له یه و، تارادهنو خوندکاران  توانییان له
ی  وانه پچه ی موجاهدین، بهرکخراو.  بوون''سازمان مجاهدین خلق ایران''پکبنن، 

لکی  ی ئاینی و، خه ماه  بنه ری له زرنه ندامانی دامه ی ئه زۆربه،  وه کانی فیداییه چریکه
د  همم نوی محه ری موجاهدین، به زرنه  دامهکی و ره ندامی سه  دوو ئه.کان بوون شاره
 هۆی به و،  بوون''نھضت آزادی ایران''ندامی  عید موحسین، پشتر ئه سهنیف نژاد و  حه
ی  رکخراوه.  وه زیندان مابوونه ک له یه  گیرابوون و، ماوه وه ه چاالکیی سیاسیینجامدانی ئه

زرا و،   دامه  وه  شیعه– بیری ئیسالمیی   به تاوه ره سه ر له  هه ،لی ئران موجاهدینی گه
بردنی  ڕیوه ی به  ئابووری و شوه زراندنی کۆمارکی ئیسالمی بوو، به دامه ڕی به باوه

نوی '' مارکسیستی ئیسالمی ''  رژمی شا به وه ر ئه به له.  وه می سۆسیالیستییه سیسته
ی  ر رکخراوه سه و مھدی بازرگان، له قانی تۆ تاه ئایهکانی   و بۆچوونه روانگه. بردن ده

 . بوو هه انی موجاهدین کارکردی فره
کی وت ، مزگه''زار لهال''تاران و چوارڕیانی  تاویدا، له شاری  کانی هه تای چله ره سه له

 تکار و  سیاسهی وه کۆ و شونی کۆبوونه  مه  ببوو به  که،)هدایت مسجد(وی ن لبوو به
دا  وته م مزگه رژم له ی سیاسی دژ به یاننامه ی به زۆربه. یاری رژم موسلمانانی نه

 ها روه هه. ت بوو وتی هیدایه  و ئیمامی مزگه پشنوژقانی تۆ تاه ئایه . وه بوونه بوده
تۆ   ئایهک وهتی سیاسی و زانای ئاینیی،  سایه رزی ئاینی و، که به الی پایه  مهندین چه
حابی   و مھدی بازرگان و دوکتۆر سهتح شتی و دوکتۆر موفه هه بهتۆ  ئایهری و  هه موته
ر و  گوتاریان پشکش  ر مینبه  سه چوونه لک جار ده گهدا  وته م مزگه له هتد، ...و 
کرد   دهیان ئرهوام هاتوچۆی  رده  بهندامانی رکخراوی موجاهدینیش و ئهران  ربه. کرد ده

،  تاوه ره سه ر له  هه وه ر ئه به  له.گرت کان ده ئاینییه  سیاسی  و  گوتاره و، گویان له
تۆال  نوان ئایه ندیی نوان مامۆستا و قوتابی، له ک پوه  وه–کی نزیک  ندییه پوه
  له تاوی، ی هه١٣٤٢ سای.لی ئران دروست ببوو ندامانی موجاهدینی گه  ئهقانی و تاه

 و  ئهی قانی و، زۆربه تۆ تاه ، ئایهت وتی هیدایه مزگهر  هرشکی پۆلیس و ساواک بۆ سه
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رژمی ی  ن دادگه الیه لهکرد، گیران و،  یان ده که وته ی مزگههاتوچووی  که خهتی و  سایه که
ی  رگه ستنی دهرای داخ ره سه .باردا  سه ی جیاجیا حوکمی زیندانیان به هماو ، به شاوه
  سیاسی و ئاینییکردنی رده روه ندکی په ک نوه  وه وته  مزگهم م ئه  به،ت وتی هیدایه مزگه
 و خوندار و  الویاندنی توژک  پگه رچاوی له لکی بهچوارسادا، رۆ – س  ی ماوه له
  .  گا وه ڕی ئیسالمی سیاسییه بیروباوه به  - ڵ ی نو کۆمه هکانی دیک نه الیه

ی  رنامه  ئیسالمییان بۆ بهی ئیدۆلۆژیرچی گه  ئهلی ئران، ی گهجاهدین مورکخراوی 
ریی بیری  ژر کاریگه  له کی زۆر یه راده به شدا، وه ڵ ئه گه له بژاردبوو، یان هه که رکخراوه

 و ستین له  و فهڤتنام و کووبا و چینک  النی وه ی گه وازانهباتی رزگاریخ کۆمۆنیستی و خه
ناسران و، رژمی  ک ده  یه  دوژمنی ژماره مریکا و ئیسرائیل به ئه.  دابوون هتد...
  .برد گوی ئیمپریالیزم و، زایۆنیزم نوده له ستنیشانکراو و ئاقه ده زاشای به ڕه مه حه

ک  وه ، جیھان کۆمۆنیستیکانی   شۆرشهرانی هرب ویستیی  لھاتوویی و خۆشهنوبانگی
  وگوارا و لنین چین و، چهوتی رۆکی   سه-  ماو، رۆکی ڤتنام  سه-هۆشی مینه 

 پ و ئازادیخوازی موو شۆرشگانی چه  ههنودی ، جی خۆیان لهتده.. . وبدولناسر عه
 ئرانیشک  وهکانی   ئیسالمییه وسمانی وتهت شۆرشگانی م نانه  ته، وجیھان
 ترۆر و  دا مه رده و سه  موجاهدینیش له  زۆر ئاسایی بوو که وه ر ئه به له. وه بووهدکر
بۆ . ی که باته ی خه رنامه  ستراتیژ و به شار، بکاته نو –کداری  کانی چه هر ربه به

  ک له هی سته  دهان،ییاندن ستی راهنان و پگه به مه کدارییان و، به باتی چه پشخستنی خه
ی ١٩٧٠ – ١٩٦٩سای  بوو،  وه ئه. ستین بۆن له و فه ره  به  که وه ندامانیان جیاکرده ئه

ن رفاند و،  و وتی ئۆرده ره کی ئرانیان به یه  فۆکه،ندامی موجاهدین  ئهش شهزاینی، 
ستین بوون و، پاش  له رانی فه ڕکه  شه ڵ به وێ تکه لهستین و،  له  فه یانده انگهخۆی
،  شایانی باسه.  وه ڕانه و ئران گه ره نگی چریکی، به واوکردنی راهنان و فربوونی جه ته
کانی  موو توژه نو هه ندام له  ئهزاران  هه توانییان بهموجاهدین  ،ند ساکدا ی چه ماوه له

نی بازرگان و چی دوکاندار و کان و  ی زانستگهنو خوندکاران تیی له تایبه  به،ڵ نوکۆمه
و   له. وه نه یان کۆبکه که وری رکخراوه ده له ،کانی ئاینی و نائاینی ژار و قوتابخانه هه
وره دا، موجاهدین گه نهسا م بوو ی نه راوهخکترین رکه ن خه الیه  له  کهیاری رژ وه  

  و زانیاری ئاگاداریرتیی پۆلیس، به ڕوه و به'' ساواک'' ی زگه  ده.کرا دهلپشتیوانی 
دا ک نی خه نو کۆمه  له موجاهدینویستی  رز و خۆشهندنی سه ره  په ت به باره  سهانواوی ته

.  کردبوو یه م رکخراوه ترسیی ئه  مه وی وره  گه ستیان به تیی هه واوه ته  به و،وه کۆکردبووه
 .داڕژرا واوی رکخستنی موجاهدین  تهستنیشانکردنی ده پالنی   هۆشیاریی  به وه ر ئه به له

 نو رکخستنی موجاهدین و،  کردنه خۆ بۆ دزه وتنه  کهکانی ساواک رچنه وه سیخوڕ و خه
هۆی   ساواک توانی به،)تاوی ی هه١٩٧٢ (١٣٥٠ سای رمانانی مانگی خه لهنجام  ره سه
   و، له بکاتستنیشان ده  که روبنی رکخراوه سه ''دلفانیشا مورادی ''نوی   به وه سکه که
شتا   هه  و نزیک بهتی هی رکرده ندامانی سه ریان، تکای ئه ریی بۆ سه رتاسه وکی سهشاال



  

 67  

 یان زۆربه کی کورت پاش گیرانیان، یه ماوه به.  بگرتجاهدین ندام و کادری لھاتووی مه ئه
ک ر شاوی ساوا ین، بهتیی موجاهد یه رکرده ندامانی سه  ئه سک له نیا که ته. بارانکران گولله
نجامی پکدادانکی  ئه ویش ساک دواتر له  ئه بوو، که زایی د ره حمه ئه  رایکرد،وت و که نه
  . کوژرااک و پۆلیسدا ڵ ساو گه  له کدارانه چه
  م له ، به وه یان زیندوو کرده که نوێ رکخراوه رله ندامانی موجاهدین، سه ی ئه پاشماوه 

ش، ساواک و پۆلیس  وجاره م ئه به، )ینییی زا١٩٧٦(تاوی  ی هه١٣٥٤پاییزی سای 
ندامکی   ئههۆی  ش به وه ن و، بیانگرن، ئه موویان شناسایی بکه توانییان هه

ن  الیه  پاش گیرانی له  بوو، که  وه'' فراخته حید ئه وه'' نوی  تیی موجاهدین به یه رکرده سه
 ی ی و پاشماوهنوی هاوڕیان بگرێ و،  نجه شکه ی ئه رگه یتوانیبوو به ، نه وه ساواکه

  بهیان که ر یه  هه شی درکاندبوو که تۆنه ال و ئائه و مه  ئه نویت نانه و، تهرکخستن 
قانی و  تۆ تاه ئایه  جارکی دیکه. ڵ گرتبوون گه ندییان له ک پوه هۆیه شواز و 

 و  نجانی فسه  ره هاشمیک الهووتی و ی وه الی دیکه  مهنندی زری  و، چه تۆ مونته ئایه
  .  بران و گرتووخانه ره به گیران و.... 

  وه قینه ندین ته ، چه وه ن ساواکه الیه ی له وه شاندنه وه  تا پش ههرکخراوی موجاهدین، 
ها  روه هه. ستی رژمیان ترۆرکرد ده ندام وکاربه ند ئه نجامدا و چه کدارییان ئه هو چاالکی چ

 تاران  مریکایان له ، دوو پسپۆڕی سوپایی ئه)ی زانینی١٩٧٦ (تاوی ی هه١٣٥٥سای  له
  . کردتیرۆر
ها  روه کانی فیدایی ئران، هه ی موجاهدین و چریکه  رکخراوهردوو  هه له  جگه
ی ١٣٤٢ – ١٣٤١سای  له '' اسالمی مؤتلفه''نوی  الکان به نو مه کی بچووک له یه رکخراوه

 ش مانه  ئه  کهزرا دامه  مالوه تاوی به هه
کدارییان  هکانی چ ره ربه  ترۆر و بهی رگه
م   ئهکیی ره  سهندامانی ی ئه بهرزۆ. ر به گرته

نگرانی  ندامان و الیه ئه ، له یه رکخراوه
کانی  ی فیداییه رکخراوه''پشووی 

 ڕی ی بیروباوه بناخه.  پکھاتبوون''ئیسالم
ک  وهر هه -ی ئیسالمیی  مؤتلفه ی رکخراوه
 ر ربازی سه  لهکانی ئیسالم، فیداییه
 ئیسالمی سیاسیی رتی و، گه شیعه
رتیی  به وهڕ ی به کۆمیته. زرا دامه

تکای  نوی ی ، لیسته که رکخراوه
   نووسیبوو کهانستانی رژمی شای ده کاربه

 -زیرانی ئران  کوهرۆ سه''پشدا بیاری کوشتنی  له. ن  ترۆریان بکه  که  یه که  یه و  ره سه هب
ی ١٩٦٥ (١٣٤٣ندانی سای   مانگی ربه  لهرکرد و، دهیان '' نسوور لی مه نعه سه حه

نسوور لی مه نعه سه زيران حه رۆکوه سه  
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وتن،  که  نه سی دیکه م ئیدی فریای کوشتنی که به .یان کردلی و کوشتیان قه ته، )زاینیی
 س  کهس . گیران وناسران  وه ن ساواکه الیه  له موویان ههکی کورت،  یه ماوه  به چۆنکه

زا  رندی و، مورته فار هه زا سه د بوخارایی، ره مه محهنوی   بهانتیی یه رکرده ندامانی سه ئه له
ن و  ندانی درژخایهشیان زی ندامانی دیکه  ئهکای ت دران و، سداره  لهنیک نژاد
  .  وه نیان بۆ بایه کورتخایه

 دا،تاوی هه ی١٣٥٦ بۆ ١٣٥٥ یسا لهنجام  ره ، سهپۆلیسی شاساواک و ،  یه و شوه به
کانی  خستنهک رها روه ، هه وکانی فیدایی و موجاهدین ریکهچی  رکخراوهو ردو ههتوانییان 

 زاران دان و هه  سه،کانیشدا نو زیندانه له. رن یان بهنو  لهن و  تکبدهالکان  مه ت به بهتای
، بوونی و موجاهدین کانی فیدای  چریکهندامی ئهیان   زۆربه  که،ی سیاسیگیراو
نو  از له جیاوربازیچوار .  دابان و ناکۆکیی هاتنرلشواوی و  تووشی سهنوخۆیاندا له

سازمان پیکار ''نوی   به وه  ل جیا بووه، لقکی١٣٥٦سای  دا و، له ھهانری موجاهدین سه
 –مارکسیست ''پ  و هی  تیی ربازی چه واوه ته  به ، که'' کارگر طبقه آزادی  در راه
 ،رهات و سه ی بهک موجاهدین روه  هه،چریکی فیداییشرکخراوی .  ر به  گرته ی''لننیست
   .  وه که یه با و دژ به ی ناته ندین لق و پارچه  چه بوو به
 ،ن بده رهه  سهنو گیراوانی سیاسیدا  لهناکۆکییانه رتبوون و  کهم ئه ی وه  ئهپش

کگرتوو  یهنوخۆیاندا  له ،  وه  و دمۆکراتهموسمانپ و  و چه  راست به - موویان ههر هه
 کان و وانه  پاسهوڕووی ره کانیان به  داخوازییه،نگ کده یه جیاوازی و بهبوون و، ب 

، بژارد ده ههنیو خۆیاندا  یان له  شۆرا و کۆمیته . وه کرده  دهکان هستانی نو زیندان ده کاربه
و   کگرتوویی یهئیدی ،  وه  نویانه وته  کهکیی ره ندبه ه ناکۆکی و چ، ککاتم  به
 کی تییه سایه  که، بۆ وی زیندانیالکان  بۆ مهباری  لهتی رفه ش ده وه ئه، ما کیزییان نه یه
،  ببین و که  بارودۆخه تا سوود له، خساند  رهقانی تۆ تاه ک ئایه  ئاینیی وهنوبانگی به

الکان  یاری مه وری ته ده  و، له وه نه جیابکهکان  ی کۆمۆنیستهریز  لهکان ریزی موسمانه
 و کۆمۆنیست نی زیاتری نوان گیراوانی موسمان دابا  به ره  و، په وه نه کۆیان بکه

  .*)٢٠( ...ن بده
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  ، کوردستان سیاسییبارودۆخی
  !ویی هله زاشای په ڕه مه رژمی حه می رده سه  له

 قازی –وای کورد  دانی پشه سداره  لهماری کوردستان وپاش رووخانی کۆ هل
ی ر کهرکوت ی سه زگه ن داووده الیه له ،ستی کۆمار ده تی و کاربه سایه یان که و، ده د ممه محه

دوونانی ئازادیخوازان و   گرتن و راوه ستکرا به وجا ده ، ئه وه وییه هله رژمی په
،  و وه یه و دارکاری نجه شکه  ژر   خرانه گیران وزۆری ک یه ژماره. رانی کورد روه نیشتمانپه
و  ره ش رایانکرد و، به شکی دیکه به.  وه نیان بۆ بایه  کورتخایه یان،تایی تاهه زیندانی هه

 گۆڕینی   به، رۆیشتن وکانی عراق غدا و شاره  و، به)باشووری کوردستان(رمن  گه
 و ب  راوکه  دهنو ترس و له ، وه جۆراوجۆرهی  یداکردنی کار و پیشه  په و، خۆیاننوی
   .ستپکرد دهرییان  سه رمه  چه ی پله  ژیانی تازه ،هیوایی
تی  سه ده ژر وه یی خستهت واوه ته  کوردستانی بهتی رۆژهه زاشا ڕه مه  حهکاتک

 کولتووری ور   هونه و  زمان و تۆره   و فربوونی رده روه  په پشی لهوجا  ، ئه وه یهشی ره
ر  سه  فارسی بهمۆسیقایر و   گرت و، زمانی فارسی و کولتوور و مژوو و هونهکوردی

زمانی کوردی  یڤین  ونووسین به کاندا په  و خوندنگه  قوتابخانه له. پاند کوردستاندا سه
 واسی و، یان هه وره کی گه کاندا، تابلۆیه موو قوتابخانه ی هه وشه  حه له. نکرا خه ده قه
  رتۆککی کوردی له  په  هیچ جۆره. فارسی صحبت کنید به  نووسییانری سه له
ند   ربهشی وه ردنهچاپدان و بوک  نووسین و لهوت و، که ده ست نه کاندا ده فرۆشییهرتۆک په
ورا  یده س نه  کهند، ی سه ره ک په یه راده شا به ینگ و دیکتاتۆری زه وه  شه.کرا) ممنوع(
گوی   ی به که ترسا قسه  ده  چۆنکه ، نوی شا ببات  خراپه ی خۆشی بهنو ما لهت  نانه ته

خۆر و   مووچه شک له نو به ، لهورم  و  سنه و، کرماشان  کانی له شاره. ساواک بگات
 فارسی و ترکی  ، به زمانیتیان وتن و شارستانیه پشکهوار، بۆ  چینی خونده

ند کرابوو،   ربه وه ن رژمه الیه  نوی کوردیی له.یڤین په  دهڵ مندایان گه ربایجانی له ئازه
تی  ر سیاسه رامبه  به وه ن کورده الیه ک له یه وه نگاری  وکاردانه ره  به م هیچ جۆره به
ندی   زامه ڕه  به خۆی که ، کورده وه وانه  پچه کرا، به ده دینه  بهی رژمی ئران رستانه زپه گه ره

دوای  کورتی، له به. دبژار ده ی هه که ، نوی فارسی بۆ منداه وه واوه وخۆشحای ته
یی  وه ته ڕی نه ست و بیروباوه ڵ ساڵ، هه گه ، ساڵ له وه رووخانی کۆماری کوردستانه

ی  گه نو کۆمه نگی فارسی و، بیری ئرانچتیی، له رهه چوو و، فه و الوازبوون ده ره به
  .  ...کوتا ی داده شهگ  وری واریدا پتر ره کورده

رسانی گی هه ڵ  گه لههاوکات بوو  ،ی زاینییی رابوردوو ده کانی سه سته تای شه ره سه 
 .ری عراق دژی رژمی داگیرکه ، لهمر تیی بارزانیی نه رۆکایه سه یلوول به ی ئهشۆرش

 ی کورد، بۆ زاران رۆه  هه  کوردستان و، به وه وته ڕو شۆر که شه،  جارکی دیکه
و  ئه. کانی کوردستان کرد نده به  چیا و مه  خاکی نیشتمان، روویان له پارزگاریکردن له

 ، )ت رۆژهه (حیزبی دمۆکراتی کوردستانندامانی   ئه  له شه و به  بۆ ئه،  نویه بارودۆخه
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  تا، وه پشه باری هنایه تکی له رفه دهژیان   عراق و باشووری کوردستان ده  له که
 .ی سیاسی و حیزبیباتی  و خهاالکیچ     به وه نه ستبکه  ده و، وه ببنهکۆ دیک وری یه ده له
ن  کوردی دسۆز و خاوه ک کۆمه،  وه تی کوردستانیشه کانی رۆژهه شار و گونده له
و باشوور  ره ، به که ه بارودۆخ گاداربوون لهئا پاش ،یی وه ته ڕی نه ست و بیروباوه هه

ی  سته ده.  گرت وه حیزبهتیی  یه رکرده هاوڕیان و سه  ندییان به ه، پورۆیشتن و
  وه ڕانه گهنجامدانی کاری سیاسیی،   نھنی و بۆ ئه ی شوه  رکخران و بهرگه پشمه
  نوچه تیی له تایبه ، بهکان  شار و گونده  له  حیزبی و رکخستنی ت و، شانه رۆژهه

ربازی  ڵ ژاندار و سه گه ، له رگه  و لکدانی پشمه قه  ته ره  به ره به.  سازکرانکان سنوورییه
   سۆماو برادۆستوشنۆ  وشت   رده  و سه  بانهوموکریان  وورک  گه کانی رژم نوچه

شی کوردستان،  ردوو به  هه  له  نویه و دۆخه دانی ئه رهه  سه. وه گرته ریوانی ومه
ری کوردستانی  موو وتانی داگیرکه جی ههرن  باشووری کوردستان، سه لهتیی  تایبه به

کارکردی ، ڕینی باشوور  راپه  کهیان لنیشت وه ترسی ئهبۆالی خۆی راکشا و، 
   به  لکندراوه  کهبت، ی کوردستانیش ده کانی دیکه شه  به ر وخۆی بۆسه راسته
   . وه کانیانه وته
. وته پیالنگان  که،یلوول شۆرشی ئهگیرسانی  م پاش هه کی که یه ماوه به، زاشا ڕه مه حه
و پیالن  ستپکردنی ئه بار بۆ ده ی له وینه ندی و خۆشکردنی زه ی پوه وه تا بۆ کردنه ره سه
 کی سنه، خه ،سرهنگ عیسا پژماننوی  رکی خۆی، به نونه  ی داڕشتبوو، یه خشه و نه

 نارد بۆ ،کراوی دیکه رده روه ی پهندین سیخوڕ  چهڵ گه  له،شی پاراستن بوو ری به فسه  ئه که 
ندیی بگرن و،  یلوول پوه تیی شۆرشی ئه یه رکرده ڵ سه گه باشووری کوردستان، تا له

دژی  ، له یه کانی عراقی هه تیکردنی بزاڤی کورده ارمهنیازی ی شا  ن که دنیایان بکه
  !!.بی ره تی عراقی عه وه ده

وی   ههکیی، ره و ئامانجی سه ست  به  مه س یشتن به بۆ گه زاشا، ڕه مه حه
 ییلوول ۆرشی ئه شکردنی سته تیی پارتی و، پالنی وابه یه رکرده  سه  لهی وه نزیکبوونه
  :  بریتیبوون له داڕشت، که

  وتی  یارمه ت به کداریی رۆژهه چهجموجوی   رۆشنبیری ونوبردنی بزاڤی له -١
  .یلوول ۆرشی ئهتیی ش یه رکرده هاوکاریی سه

   زۆر بهخشینی دراو و پووی به و ربازی تیی سه یارمهجستیکی و  لۆپشتیوانیی  -٢
 و،  عراقر رژم و سوپای  سه گوشارخستنهستی  به مه تیی شۆرش، به یه رکرده سه

داخوازیی ت ؤژدا، بتواندواڕ  له که،  هرگ هنگ و پکدادانی پشم ی جه گهڕ به الوازکردنی،
دراوس و، ها  روه هه. پنت  بسهر رژمی عراق دا سه  بهی خۆیسنووری و سیاسی

 .  الواز بکاتکه نوچه ت له یمانکی گرنگی بلۆکی رۆژهه هاوپه
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رانی  ی خۆی و داگیرکه که یلوول و، دنیابوونی رژمه نوبردنی شۆرشی ئه له -٣
ران  داگیرکهی  وته خۆیی و، به ربه نوبردنی بیری سه  پشگرتن و له  بۆی کوردستان، دیکه

   . کانیدا شه موو به هه کان له کورده'' جیاخوازییبیری ''خۆیان، 
   لهی پارتیتی یه رکرده فا بارزانی و سه ستهالم نوان مه دانی ناکۆکیی له رهه ڵ سه گه  له

 ندامانی  و ئهتی یه رکرده نوان سه وته ناکۆکیی که،  ره  به ره به،  وه هی زاینیی٦٤ -٦٣سانی 
شکیان  به.  وه شه دوو به  بوون بهمانیش  ئه و، ت زبی دمۆکرات و شۆرشگانی رۆژههحی
ی  کۆمیته  هی ش پشتگیرییان له ی دیکه که شه نگری بارزانی و، به  الیه  بهنبوو
مانگی  له .کرد  دهبانی الل تاه  و مام جهد حمه مامۆستا برایم ئههی   له ، واتهندیی نوه
ی  ، کۆنگره''ر پشتده''ی   نوچه ر به  ی سه''سون'' گوندی  ، له١٩٦٤زی سالی  رماوه سه
رۆکی  سه  که )وفیق د ته حمه ئه(بدو ئیسحاقی  عهدا،  یه و کۆنگره له. می حیزب گیرا دووه
ندامانی   ئه ک له یه دا ژماره ی نه رگه ، بوورۆک بارزانی ی سه ڕ و متمانه  و، ج باوهحیزب

، د حمه  هی مامۆستا برایم ئهنگری  الیه  ن، چۆنکه دا بکه که  کۆنگره شداریی له حیزب به
 له   که،یشی ئران دا، حیزبی تووده ونوه له.  بوون ی ئران نگری حیزبی تووده یان  الیه

نوخۆی   لهکیان  چاالکییه  ئران دابابوون و، هیچ جۆره دق، له  موسه تای دژ به  کودهدوای 
   لهیی حیزبی دمۆکراتی کوردستان، وها ژیانی رکخری وه بووژانه ڵ گه مابوو، له  نهندائرا

 ی ڕگه کو بتوانن به به ،لوپۆو هاتوچۆکردن بۆ عراق  په وتنه که  تی ئۆروپاوه رۆژهه
مینی  ده مه هحکاک ، ریمی حیسامی کاک که  وانه  له– نگرانی کوردیان ندامان و الیه ئه

 کتۆر، دو والوژ لی گه عهکاک  نی بلووریان، غهکاک  ن قزجی، سه اک حهسراجی، ک
   له  لقی حیزبی تووده   بهن  حیزبی دمۆکرات بکههتد، ..  قاسملووحمان بدوله عه

 .وه نه  بکهپانی سیاسیی کوردستاندا گۆڕهنو  لهیان  که ک بۆ حیزبه  پیه جکوردستان و،
 ی ئران بوو، ندامی حیزبی تووده  سانکی زۆر ئه  کهیسامیریمی ح کاک که،  وه مباره له
 و،  ته م بابه ئهر   سه خاته پتر رۆناکایی ده *)٢١( کانیدا رییه وه هبیر  می سیهرگی  به له
  : ده

 –ی ئران بوو  رۆکی حیزبی تووده سه(نش  ، دوکتۆر رادمه٥/٢/١٩٦٨رۆژی  .....''
رانی حیزبی   براده ی که و شونه  ئه  واته الی ئمه  هاته رۆژهو  ر ئه غدا و هه به  هاته.) ن

سمی  کی ره یه وه ، کۆبوونه٩/٢/١٩٦٨رۆژی ...... شیوعی عراق بۆیان دیاری کردبووین
ی  رتیی حیزبی تووده  دمۆکراتی کوردستان و ربهحیزبیی شۆرشگی  نوان کۆمیته له

مینی  ده مه ینی، حه یمانی موعه  سوله ون لهکان بریتی بو شداربووه به. ئران پکھات
  وه ن حیزبی تووده الیه  له.ریمی حیسامی نش و که سراجی، دوکتۆر قاسملوو، دوکتۆر رادمه
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یمانی   کاک سوله وه ن حیزبی دمۆکراتیشه الیه نش و دوکتۆر قاسملوو، له دوکتۆر رادمه
   له دا جگه لره ( ....سراجیمینی  ده مه ریمی حیسامی و کاک حه ینی و کاک که موعه

  .).  ن– بوون  ندامی حیزبی تووده سمیی ئه ڕه  به وانی دیکه ینی، ئه یمانی موعه کاک سوله
کار و تکۆشینی خۆتان  ر بارودۆخی وت  و سه  له  ئوه پم خۆشه'': نش گوتی دوکتۆر رادمه

 بتوانین  وه  پی ئه ین و به ای بکهماش  ته ن تا ئمه راپۆرتک بنووسن و پشنیازتان دیاری بکه
   ''!ین بیار بده
 هاتووین  خۆوه ربه ن رکخراوکی سه الیه  له ئمه.  راپۆرت نانووسین ئمه'': یمان گوتی ولهکاک س

  دا ئوه و باسکردنه له. ین ندیی بگرین و، باس بکه ی ئران پوه رتیی حیزبی تووده ڵ ربه گه له
  وه وانييه ڕووی زمانه له( .''....!ین گه  تده  بیرورای ئوه ش له  و ئمه وه بته  دهتان بۆ رۆن که دۆخه

  .). ن -  ستکاريکراوه هێندێک ده
 و  ندین بگه ند و چه چوار بهر  سه ، لهوام رده ورد و به باس و لدوانی  چوار رۆژپاش
ی  کۆمیته (ی کوردستان، حیزبی دمۆکرات وتنه و رککه پ ئه به. یشتن  پکگهتبینی

ه  له ، که)شۆرشگق جیا ببوونه د ته حمه  ئه ر به ی سه که  باخۆ  ربه وه و، سه وف
 بۆ  وه ژره له.  ی ئران  لقی حیزبی تووده تیی بوو به واوه ته  به، کرد باتیان ده خه

  :ڕوو ینه خه  ده که وتننامه ندکی رککه ند به ی زیاتر، چه وه رۆنبوونه
رجک حیزبی   مه ناس، به سمی ده ڕه ی ئران، حیزبی دمۆکراتی کوردستان به  حیزبی تووده-

  . ''!کانی کورددا بت رتیی مارکسیسته ژر ربه دمۆکراتی کوردستان له
ڵ هیچ حیزب و  گه ی کورد، له ر کشه سه کدی له ڵ یه گه ب راوژ له ر دووک حیزب به هه ''-

  . ''!گرن یی نهند تک پوه حکوومه
 کوردستانی  لی کورد له ی گه وه ی ئران و حیزبی دمۆکراتی کوردستان، بزووتنه حیزبی تووده -

  .....نن  النی ئران داده ی گه وه  بزووتنه شک له به ئران، به
شکی   به لی کورد به ی گه وه ی ئران و حیزبی دمۆکراتی کوردستان، جوونه حیزبی تووده -
دابینکردنی دمۆکراسی و ئازادی و . زانن النی ئران ده  بزاڤی دمۆکراتیکی گه  له اوهکر جیانه
 و حیزبی  ردوو حیزبی تووده شی هه کی ئران، ئامانجی هاوبه کانی مرۆڤ بۆ تکای خه مافه

 .''....هنن دمۆکرات پکده

ی شۆرشگی  ن کۆمیتهوتنی نوا  ركکه  له تکی گرنگ که بابهیبینین،  دا ده ک لره وه
و  ئه، یه وه وت، ئه که رچاوده  به،دای ئران حیزبی تووده   وی کوردستانحیزبی دمۆکرات

ڕی  وپه  شای ئران له نجامدراوه، که مکدا ئه رده  کات  و سه  له تنه و  و رککه وه کۆبوونه
ترسی   ئۆروپاش لهتی  رۆژهه ، له تیی حیزبی تووده یه رکرده ت دابوو و، سه سه ده

 و  ژاره ی کوردستان تووشی په شه ک ت به باره سهچی  ، که وه شارده ساواک خۆیان ده
ی  ندنی بزاڤی رزگاریخوازانه سه ره په،  یان لنیشتووه وه ترسی ئه و، ڕاوک هاتوون ده
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 ت  رۆژهه ری کورد له ماوه ر شۆرشگان و جه  سهریی بۆ کاریگهباشووری کوردستان، 
ت و،  نوان کوردی رۆژهه نووسیی له باتی و هاوچاره ستی هاوخه و، هه نت دانه

  وه ر ئه سه خت له ، جه وتننامه ندی رککه  س به وه ر ئه به  له .ت یه باشووردا پک نه
 ی وه  بزووتنه  له شکه  کوردستانی ئران، به لی کورد له ی گه وه  بزووتنه کات که ده
  !!النی ئران  گهریی رتاسه سه
 جیاواز و دژ  و س هه ه ئنو له ،ندامانی حیزبی دمۆکرات ئهتکای  ،  یه وشوه به
امانی ند  ئهکردنی خۆتکهقورتاندن و  ۆتھهخزۆر مخابن،   . وه  بوببوونهدا که یه به

نو   له ه ک وه هتیی باشوور یه رکرده  سهڕی  و شه  کشه  به،حیزبی دمۆکراتی کوردستان
ی  سته جه   بهی وره  گه گیانی زیانی،رکرد  نوی ده)اللی الیی  وجه مه(ڕی   شه کورددا به

 سیان یان که ده  بهوتی خۆیدا، ره  له و،یاند گه یی حیزب حیزب و ژیانی رکخراوه
ۆی ه کانی ئران، یان به ڵ هزه گه  له وه ڕوونه رووبه  لهجھشت و، ناچاری باشووریان به به
کانی شۆرشی  هزه  دهرمان  فهورپرسان  ن به الیه  ئران، له یان به وه سلیمکردنه ته
 و  ال ئاواره مهک   وه لھاتوویادری کلک گهبارانکران و،  هید و گولله  شه،  وه یلووله ئه
ینی،   موعهنجیری و سلمانی  و، سدیق هه ریفزاده وفیق و سمایلی شه د ته حمه ئه
  . تداچوون یان یانی دیکه ، ده وم  شه  مینهینی و وعهبدو م عه
نوی  ندامکی حیزبی دمۆکراتی به ، ئهر وغای پشتده عه، ١٩٦٧رمانانی  مانگی خه له

هاب  بدولوه عه دواتر،  فته ی دوو حه ماوه به.  وه  ئران کرده سلیم به  ته''کری  سه سواره''
ندامی  ش ئه ورامان، شه ی هه ی نوچه'' وه ته''وندی  گ ، له''بات خه''ترۆشی ئامرهزی  ئه

نوی   گیراوان به کک له یه.  وه زاشا کرده ڕه مه  رژمی حه سلیم به حیزبی دمۆکراتی ته
تیی  زایه  ناڕهدا یه  و نامرۆڤانه  ناکوردانه وه م کرده ر ئه بهرام به لهد،  همم میرزا محه
  به و،  ق و زلله  شه ر  به  درته  ده وه ترۆشییه هاب ئه بدولوه عه ن الیه  له  که ،دات پشانده
  و ستژی گولله ر ده  به یداته ده  وجا کات، ئه روچاوی خوناوی ده سهنگ   تفه قۆناخه
ڵ  گه ، له ی هزی کاوه رمانده  فه–سۆمیرخان  حه، ١٩٦٩سای . اتک  دهیهید شه
هرشکی   له،''بتون''ی هزی  رمانده عبان فه لی شه  عهو،ر  بغای پشتده عه

ک  موویان چه  ههکانی حیزبی دمۆکرات، رگه  پشمهی و ما ر بنکه شیاندا بۆ سه هاوبه
موو  ر هه سه  بهگرن ستیش ده  ده وستنن کیان لده  چه  پارچه٧٦م  رجه  و سهن که ده
 ی زگه بۆ دهنرن  ده نکا نامه گه ی حیزبیی، پاشان کۆی به نامه گه ل و به لوپه که

کانی  رگه  پشمه دیلگرتنی ژن و مندای هندک له وجا به ئه .)ساواک(پاراستنی ئران 
میرخان و سۆ ن حه الیه ینی، له یمانی موعه ک ژن و مندای سوله  وه،ت رۆژهه
   لهت رانی رۆژهه بارودۆخکی زۆر دژوار و سامناکیان بۆ تکۆشهوه،  یه ره ودایه سته ده

رتی  نگ و داونه رهه  فه  له بوو دوور،تیی واوه ته ش به وه  ئه باشوور پکھنابوو، که
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  وه یییه وه ته ی و، پرنسیپکی نهکی مرۆڤ موو یاسایه ی هه وانه چهپ ی و، بهوار هکورد
  ...بوو
ت،  ی شۆرشگانی رۆژهه وه رتنهرگ کانی رژم، پاش وه  هزهی ساواک و زگه ده
  کاندا به  شارهقامی  شهنو ، بهعاتک زووتر ند سه ، چهبارانکردنیاندا ۆژی گوللهر له

 بۆ ،کرد ک ده  خه کرد و، داوایان له وازیان ده  بندگۆ بانگه ڕان و، به گه ئۆتۆمۆبیل ده
  به.  شار بۆنی ربازگه سهو  ره ، به''کان ته چه ''  گوایهبارانکردنی گولله نی  دیمهبینینی
ن ژر  مه ی تهقوتابیزاران   هه خران و، به کان داده ، قوتابخانه رایه نگ و هه و ده نی ئهبیست
پشدا،  له .دکر  ده ربازگه سه   روویان له و بچووکی شار، وره  و گهساڵ و دوانزهسال  ده
ی چ ئاژاوه(دژی  لهیامی توند و ئاگرین  ، په که  شار و نوچه سوپا لهی  رمانده ن فه الیه له

 –شای شاکان یی سوپا و  وره  و، دلری و گهنوبردنیان و له!!) کان ته و بکوژ و چه
تۆمۆبیلی  ئۆ کداری رژم، به ک چه  کۆمهوجا ئه،  وه خوندرایه دهزاشا،  ڕه مه حه
ی  ئاپۆرهی  وه  ریزی پشه هنایه  و دوان دوان ده که  یه که کانیان یه  رگه ربازیی، پشمه سه
کی کورد،  پاشان بۆ ترساندن و تۆقاندنی زیاتری خه. نکرد  دهیانباران گوللهو،   ک خه
 و،  وه کرده وه شۆڕده ربازییه ر زرپۆش و، ئۆتۆمۆبیلی سه  سه  بهکانیان ی کوژراوه الشه
  .یانگان دهکاندا   ی شاره قام و جاده نو شه به
 ی بناخهب دار و  زل و بریقهمی  پشت درۆش زاشا، له ڕه مه  رژمی حه یه و شوه  به 

ی  ده سه م و، له ی بیسته ده سه ، له''سوی تمدن بزرگ به'' و ''  ساله شاهنشاهی٢٥٠٠تمدن ''
، ستی ی فارسی باده وه ته  نهتی  شارستانییهی  رووی راستینهوتندا، زانست و پشکه
 بسنووری، مژوویتی   نواندنی دوژمنایه ، بهدا و ده تیی ی مرۆڤایه پشانی کۆمه

  .  ڕوو وه خسته ده  کورد ر به رامبه کانی کۆن به ده  سه اوباپیرانی له بیتی یه دڕنده
ری و  ستپشخه ده زایر و، به  والتی جه  له١٩٧٥ مانگی مارسی   لهزاشا، ڕه مه حه

ڵ  گه هی نھنیی ل ندین رۆژه کی چه یه وه کۆبوونه زایر، له رۆکی جه ن سه بومدیهنوبژیوانیی 
   خاڵ پکھاتن، که٤ر  سه ددام حسن، له نیوی سه وکاتی عراق به تداری ئه سه ده

  : بریتیبوون له
کانی  ونامه  بۆ قه وه ڕانه ردوو والت و، گه کانی نوان هه ر سنووره سه  به وه پداجوونه -١

  ١٩١٤ها بیاری کۆمیسیۆنی سای  روه  و، هه١٩١٣سای  له''  ننییه نته قوسته''
  !ستنیشان بکرت ردوو وت ده  سنووری هه ردوال به راستی رووبار و ئاوی هه نوه -٢
م  ئه! (ر سانی تکده کردنی که  هاتوچۆ و دزه چاودریکردنی توندوتۆڵ بۆ پشگرتن له -٣
 ) ن–! ی کورد دانرا رگه  کورد و پشمه ت به باره  سه نده به
رۆکی   و، الدان لیان، نوه وه جکردنه به بواری ج ب بخرنه  ده وتنه م رککه ئه -٤
 . وه ترسییه  مه خاته  ده که وتننامه رککه
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  ، کهکدی بھنن یاران و، ئۆپۆزسیۆنی یه  پشتیوانیکردنی نه  واز له وتن، که ال رککهردوو هه -
  . وه گرته تی ده یلوول و کوردی رۆژهه ، شۆرشی ئه وه کییه ره نی سه الیه ش به مه ئه

کی گه رکه  سهزاشا، ڕه مه حهزایر بۆ  ی جه وتننامه ککهروه هۆیه  به چۆنکه.  بوو وره وتن  
ی خۆی و،  که یلوول بدات و، رژمه ستاندنی شۆرشی ئه  بیاری وه،ک الیه لهتوانی 
ن  رخایه کانیاندا ئه  وته ی کورد له  کشه ت به باره ی کوردستان سه رانی دیکه داگیرکه
، )ت رۆژهه(کداری حیزبی دمۆکراتی کوردستان   هزی چه وه شه کی دیکه الیه بکات، له

هاوکات تۆوی بھیوایی . شنت ی ل بوه بری کاری و کوشنده  و زه وه رش و بو بکاته په
  ر به رامبه تی کوردستان، به رانی رۆژهه ران و، تکۆشه روه نودی نیشتمانپه له
ری کوردستان،  سهرتا سه موو کوردک له  هه یلوول بچنت، که ئهتیی شۆرشی  یه رکرده سه

د و پشتی پک داخوازیی گرنگ ها، کۆمه روه هه. ستبوو بههومراقدا  سه  بهمی عر رژ
  .  که نوچه یمانکی گرنگی سۆڤت بوو له وکات هاوپه  ئه ، کهپاند سه

  وه هیلوول می شۆرشی ئه رده هس  له ی سیاسیی،  قابی رکخراوه ، لهڕی نوخۆیی شه
ی نوی  ی حیزب و رکخراوه وه دانه رهه ڵ سه گه مانی شۆرش، له  پاش نه.دا ریھه سه

  نهژر نو و درۆشمی ناکوردا لهوام  رده ماتیک و به ی سیسته شوه  بهکداریی، سیاسی و چه
رانی   داگیرکه دواوه به وه  و، لهوکرا سی و حیزبیی پره ، بۆ ئامانجی کهدا وییانه ته و نانه

ی کورد کردنت رکو سه''  تی ک شوازکی نوێ، له سیاسه  چۆن وه کوردستان فر بوون، که
   ...ربگرن وهک که ''ستی کورد ده به

 و  تانه کی بابه یه وه نه هیچ توژی تاکو ئستا ، یه وره کی گه سییه مایه که راستیدا له
ری   و، نووسه کراوه  نه وه کانییه ره وه موو ته هه کانی کورد، به  شۆرشه ت به باره سه  زانستانه
شی   هۆکه. و نایدات داوه  نه  گرنگه ته م بابه ی ئه ره قه خۆی له، هۆلک  ر گه به  لهکورد
ری کوردستان و،   داگیرکه و  دڕنده کانی  رژمهن الیه  له ربین، نه ازادیی بیروراده، ئ یه وه ئه
 یاسا و کولتوور و  ته بووه ،  نه وه التی رامیاریی کورد خۆیه سه  و ده  رکخراوهنی الیه  له نه

خ و گرنگیی  ، بایه وه ییه وه ته هۆی ناهۆشیاریی سیاسی و نه کۆندا به  له. ناکرت وه په
تی حیزبی و، نان  سه ش، ده وڕۆکه ، ئهدراون کان نه ڕینه  و راپه ربرده ی سه وه نووسینه به
نجام و   بئه ڕینه رهاتی راپه سه ی به ڕووی زانستانه م، خستنه رده به ، رگرن له گوللهو 

 شۆرشی  ت به باره ند رووداوک سه ی چه وه نووسینه ب منیش به نه  وه.کانمان خوناوییه
 شۆرشکی  ت به باره لدوان و نووسین سه ! نجامداوه م ئه وه یلوول، بم کاری توژینه ئه
   له ستیاری جیھانی و، لک هه قۆناخکی گه  له که، یلوول ک شۆرشی ئه ی وه رهو گه
ت و رۆژاڤا  ی رۆژههکشی نوان دوو بلۆک  و، کشمه''نگی سارد جه''ی  رمه گه
   به،ستانرانی کورد هۆی گرداراویی داگیرکه  به،تیی وله تی نوده سیاسه ، وگیرسا هه

 ڕینی کوردان و وتنی راپه رکه  سه ی به  رگه دا مه رده و سه له ،وه رییه مسه دنیای دوو جه
 ر هنری کیسینگهی  که رییه وه  بیره ش له وه ، ئهدا ده تکی کوردی نه وله ونی دهسازبو

   ، که  و، دانی پداناوه وه ته نگیداوه باشی ره  به)مریکا وکاتی ئه ی ئه وه ره زیری ده وه(
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یی خۆیان  وه ته  ئامانج و ستراتیژی نه یشتن به پناو گه یان لهی کورد چلۆن کورد و کشه
الوازبوونی دیپلۆماسی و، ناهۆشیاری سیاسی و  ش،  وه رای ئه ره سه .*)٢٢(  کارهناوه به
   به که ۆرشهاویی شکی و، گردر ره نی نوخۆیی وده نگاندنی زۆرالیه سه نه یی و، هه وه ته نه

   نه  الیه مه   وههتانه  هورد و، بابهی وه  شیکردنه ویستیان بهوه، پ  ئرانه شایرژمی
   . یه هه

شۆرش، یان  ر رامبه  به و زانستانه راست کی هی وه شیکردنهتوانین  بگومان، کاتک ده
  ین، که چاو بکه رهت و دیاریکراوی مژووییدا   قۆناخکی تایبه مان، له که وه ته بزاڤکی نه

و  وجا له ئه. یی بت وه ته یی و ستراتیژی نه وه ته ندیی نه وه رژه مان، به چاوکانی و پوانه
ی  ، پکھاتهانی شۆرشگیرس  ههکانی  هۆکارهدا، یه وه  و شیکردنه وه پداچوونه

،  شۆرشتیی یه رکرده  سهیتی یه  کۆمه وتی ی چینایه گه و روان  پگه،ی که هرتیی به ڕوه به
یی و  وه ته  شۆرش، ئاستی هۆشیاری سیاسی و نهرانی ربهیاسیی ی س رنامه ئامانج و به

،  چووه ڕوه ی تدا به که ڕینه ی راپه مه رده وسه واریی له ی کورده هگ نگیی کۆمه رهه فه
کیی  ره ی نوخۆیی و ده نی دیکه لک الیه  و جیھان و گه که بارودۆخی سیاسیی نوچه

 س وو کهد  وسک  که  کاری تاکه ،مانه موو ئه  ههکردنی نووسین و ئاماده  ، که وه گرته ده
 ،یه ری دسۆز هه روه ک مرۆڤی پسپۆڕ و زانا و نیشتمانپه  کۆمه ، پویستی به  و نییه
تیان بۆ دیاری  ی تایبه جه و، بوو وه ییدا کۆ بووبتنه وه ته ندکی ستراتیژی نه  نوه  له که

ر کارکرد و ده  و، لهکرابوه ژکدا نه سه ن ده ردانی هیچ حیزب و خاوه ستبن الت ...  
  ،  وه نجاسای رابوردووه  په  له ی که  مژووییانه رچاوه و سه ی زۆری ئه  زۆربهمخابن،

  ، چۆنکهچن گوتن ده  و، پداههدرۆشمدان  نووسراون، پتر له وه ن کورد خۆیه الیه له
ش،  م دواییانه ، تاکو ئه  وه ر ئه به له . نووسراون وه کانه  حیزبه ر به رانی سه ن نووسه الیه له

  ت به باره  سهڕاست، ی کرمانجی نوه  زاراوه  بهکی زانستیی یه رچاوه  سه تاکه
نووسینی زانا  ، له''ی که کوردستان و شۆرشه''رتۆکی  په، نووسرابووکانی کورد  وه بزووتنه

تایپ و  ویش به  ئه بوو، که'' ز به مال نه  جهدوکتۆر''ی کورد،  وره ری گه روه و نیشتمانپه
ند  م چه ز، له هب مال نه مامۆستا جه.  وه مدا بوبووه کی که یه ژماره چاپکی ناڕک و، له

 ی ی دیکه تانه مکی بابه رهه ند به  چه، مالوه ی زاینیی به٢٠٠٠سای   له  واته،ی دوایی ساه
م  ههر کۆبه''، ''ییی کوردی وه ته بیری نه''، ' 'ردی ناسیۆنای کو  و کشه ناسنامه ''نوی به

ر  نووسه رکی ر ئه سه  لهش مانه  ئه  که،  وه ته بو کردوونه ،''٧ م ژماره رهه کۆبه''  و''٦ ژماره
 توانرا تایپ و  مامۆستا خۆی،ند هاوبیر و قوتابیی  چهونخوونی ماندووبوون و شه و، به

م  ئه داککات ، له  وه واری کورددا بالوبکرنه خوندهنو رۆشنبیران و  ، لهچاپ بکرن و
 و،  چاپدان لهرکی  ئه وخۆ راسته  که،  بوورمی کوردستان تی هه حکوومه  کاری ، کاره

 و  رده روه تی په زاره ن وه الیه  له،ستۆی خۆی و  ئه ته یانی بگرتایه وه بالوکردنه
کورد و   سیاسی مژووینیوی کان، به گه و زانست ی قوتابخانه  وانه، بۆ وه رۆشنبیرییه
 دوور رتیی هه به ڕوه وڕۆ به م مخابن، تاکو ئه تن، به ستنیشان بکرایه ، دهکانی شۆرشه
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ی  شوه  بهی،یی کوردی وه ته ی کاری نه ره قه ی باشوور، خۆیان له که التداره سه  ده حیزبه
    ... داوه تیی نه ڕه  و، بنه زانستانه
  زاشا، له ڕه مه رکوتی حه ی سه زگه  ساواک و داووده دا که ت و رۆژانهو کا رله هه
 باشووری کوردستانیش  کرد و، له  ده و شۆرشگانی رگه  پشمهت راوی رۆژهه
  و،  وزه وتبوونه یلوول، که رپرسانی شۆرشی ئه  به و رمانده  فه ک له یه  ژمارههاوکاریی به

 ت کانی رۆژهه  شاره کی خوندکاری و رۆشنبیریی لهجموجو دوونانیان،  راوهگرتن و
  دانه هره و سه وریان له  ده،کیی ره  دوو هۆکاری نوخۆیی و ده دا، که ریھه سه

   :بوو ههدا  رۆشنبیرییه
 باشووری کانی نگ و باس و رووداوه یلوول وده گیرسانی شۆرشی ئه هههۆی  به، م که یه

رچی رژمی  گه ئه.  وه ت بووژانده رۆژهه یی له وه ته تی نهس هه،   بوو که وه هکوردستان
 رگرتنک زانیاریوهندی و   پوه  هیچ جۆره دا تاکو وکی ده موو هه  ههزاشا، ڕه مه حه
وامی  رده ی بهشدا، هاتوچوو وه ڵ ئه گه ت، له یه تدا پکنه ی باشوور و رۆژههنوان کورد له

ت و، دواندن و پرسیارکردنی  کانی رۆژهه  بۆ شاره کوردستان باشووریی رگه پشمه
   که،''رادیۆی شۆرش''   لهگرتنها گو روه  هه،ت لیان تیی الوانی رۆژهه تایبه  به-ک  خه
نو دوکان و بازار گوی  له  ونو مان له  وه ته کانی حکوومه دزی ساواک و سیخوڕه به

. بوون کانی باشووری کوردستان ده نگ و باسه  ئاگاداری دهتیی واوه ته  به،گیرا لده
کانی  شاره یی له وه ته  نهتی و ستی کوردایه ههی  وه دانه رهه ک بوو بۆ سه تایه ره  سهش وه ئه

  .کوردستانتی  رۆژهه
کانی   زانستگه ه ل کهینی خوندکار و رۆشنبیرانی کورد  چ  له شه و به م،  ئه دووه
 ڵ گه وییان له تکه و ناسیاری  یانخوند،  تاران ده تیی له هتایب به -کانی ئران  شاره
  بات بوون که  فری شوازکی نوی خهیداکرد و په ندکاریداخو  رۆشنبیری وبزاڤی
 خوندکار و   له شه م به ئه. کان بوو ی شاره ی نو شار و قوتابخانه که نده نوه
  سیاسی وی ۆمه و کۆڕوک  شانه،نو خۆیاندا  و له وه  پکهنبیرانی کورد،رۆش

 ،ئرانیپی   چه   له وه ساییکردنهال گرتن و،  پھه شون  بهم  به،زراند مه رۆشنبیرییان داده
دا،  مه رده و سه له . رتی دابوون ۆمۆنیستی و ئرانیگهری کژر کارکردی بی    له تیی واوه ته به
 ،مریکا وتانی ئۆروپا و ئه  لهوالت،ی  وه ره ده  لهیی ئرانینی خوندکاران و رۆشنبیرانچ

 کنفدراسیون جھانی محصلین ونوی   بههزی خوندکارییان پکھنابوو کی به یه رکخراوه
ی ڕووی دیکتاتۆری خستنه بینی له  دهزۆر باشیوری   ده، کۆنفیدراسیۆن.دانشجویان ایرانی

 .خست پشاندانیان ردهۆروپادا خۆختی والتانی ئ  پته وام له رده زاشا و، به ڕه مه حه
 وتکی ئۆروپادا  وو ساک لهم هه  که ،بوو ندامی چاالکی هه زاران ئه  ههکۆنفدراسیۆن

. رتیی به ڕوه ی به  کۆمیتهبۆبژردران  ده ندام هه هست و، پنخ ئ به  دهی  سانهی کۆنگره
تای  ره سه  له،دراسیۆنکۆنف .) آذر١٦(نوی   بهکرد رده ده یش گۆڤارکی مانگانهها  روه هه
کان  نه موو الیه  و، ههخۆی نی هزری و سیاسیی گرتبووه موو الیه  ههتبوونیدا،سودر
کان و،  م دواتر ناکۆکیی نوان ماوئیسته ، بهکرد باتیان تدا ده  خه وه کگرتووییه یه به
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وری  رۆڵ و ده هتد، له...ی و کانی چریکی فیدای ره  دژبه  و لقهسۆڤتکتیی  یهنگرانی  الیه
  . وه م کرده دراسیۆنی کهکۆنف
بزاڤی  ، شاری تاران تیی له تایبه ، بهدانوخۆ  لهی ئران، وه ره ی ده وانه پچه به

 .ند سه ی ده ره ڵ ساڵ زیاتر په گه ساڵ له ، وهمال  به١٩٧١ - ١٩٧٠نی سا له خوندکاریی
 جموجۆی خوندکاران  خی زۆری به گرنگی و بایهیش '' ساواک'' ی زگه ده،  و پیه ر به هه
کرد و، پاش  چاودریی جموجویانی ده  وه کانییه ی سیخوڕه ڕگه بهدا و،  ده
ڵ لیانی  کۆمه تاک و به   بهوجا ریان، ئه سه  لهی زانیاری وه  و، کۆکردنهستنیشانکردن ده
پاش لدان و . وت که یان چنگ دهنیویاندا خوندکاری کوردیش  له گرت، که ده

  ک له کۆمه.  وه بایه ی زیندانیبوونیان بۆ ده  زیندان، ماوه کردنیان له نجه شکه 
بوو،  کیان هه کیه ی وهڕ  بیروباوهک بوون و،  ناسیاری یه که کان  کورده ندکارهخو

ی  ه کۆمه ، دواتر و،کی رۆشنبیرییان پکھنا یه نھنیی شانه ، بهبان و لکدانه
، کارگی و ناسراو یتی سایه که. زراند دامهیان  - تکشانی کوردستان حمه شگی زهشۆر
  . فا سوتانی فواد مسته  نوی سک بوو به  کهیه م رکخراوه کیی ئه ره سه
سوپای نگی  بروزه زهساواک و  هۆشیاری و تکۆشنی زاشا، به ڕه مه ، حه شنه م چه به

   ئران و له کداریی له یاسی و رۆشنبیری و چهجۆکی سموو جمو ، هه وه رییه داپۆسنه
   سیاسی لهکی یه رکخراوهئۆپۆزسیۆن و ، و بردنو  التی کوردستان له رۆژهه

  .''!  وه دایهپای ل'' : نی ، کوردگوته  وه ییه ئاسووده  ودنیای  بهو، ه دا نه که پانه ۆڕهگ
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  ''نجه شرپه''خۆشیی   نه اشا بهز ڕه مه  حه تووشبوونی
 ! یمانانی ی هاوپه وست و روانگه و هه

 تیی کجاریی رژمی پاشایه ری و رووخانی یه رتاسه ڕینی سه راپه
ی  رگه نسا، به ره  فهردانکی بۆ سه له ،یی زاینی١٩٦٩سای  ی  نیوه  لهزاشا، ڕه مه حه
 ن شا و الیه له.   بووه نجه  شرپهشیخۆ  نه تووشی  ئاگادار بوو که وه کانییه شکهبژی
الم پاش  ، به وه  بمنتهینھنی  به که واله  ههبیاردرا ، وه کانییه نده ستوپوه  ده و ماه بنه
 کان مریکاییه  و، ئه وه ی دیپلۆماسیدا بالوبووه کۆمهنیو کۆڕو  له که واله ک، هه یه وهما
 ساڵ ی شا، که خۆشییه  نه.ی شا بوون که  کوشنده خۆشییه  ئاگاداری نه١٩٧٠سای  له
ری  فسه ئه چارلز کۆگانی  وته  به.وانی ش و ره ر له  سه کرده ڵ ساڵ، پتر کاری ده گه له

وای تووشبوونی شا   هه  که،دا ریھه  سه وه مه رده وسه یرانی ئران له  قه،''سیا'' پشووی
یڤید  ده''نوی  به دیپلۆماتکی دیکه .ندرا یه راگه  وه کانه ییه نسا ره ن فه  الیه  له هنج  شرپه به

ی  وه ره تی ده زاره زانیاری و پاراستنی وهشی  به  لهدا، کات و رۆژانهو   له که ،''النگ
ئایا . کرد ده تامانی هورد  ویستی بهخۆشینی شا، پ نه'':  ، ده کرد ده کاری مریکا ئه
یدا  که نو نووسینگه بین، شا له وه ڕانی ئه اوه چست دابنین و ر ده سه ست له و دهبو ده

کاتکدا  له، !نگ بووین م بده ، به خۆشه مانزانی شا نه ده  ی ئمه که  راستییه؟!بمرێ
  .'' !ایهدچاو بکر  رهمان گونجاوکی یه چاره رگهبوو  ده

 کامری رکۆماری ئه  سه  بوو به،ری حیزبی دمۆکرات کارتر، نونه، جیمی ١٩٧۶سای 
کانی   مافه و پشیلکردنیمی دیکتاتۆری و، داگیرکاری رده هس'': یاند  رایگهج ستبه و، ده

ارتر  جیمی ک،١٩٧٧ سای .''!ب پشی لبگیرت  و، ده رچووه سه ، به جیھان مرۆڤ له
 و  مافی مرۆڤ  به ره  تا په، داوای لکردنجامدا و  ئهزاشا ڕه مه ڵ حه گه  لهدیدارکی

   بهین ، به شا!الکان ر چینی مه  سه متر بخاته  گوشاری که و، ئران بدات  لهدمۆکراسی
ی شا و  و دیداره دوای ئه. کات ج ده کانی جبه  داخوازییه پشنیاز و  که،داجیمی کارتر 
 مانگی   لهتی جیمی کارتر، وله ی ده وه ره زیری ده وه'' سایرۆس ونس''ها  روه کارتر، هه

ی ت وه  دهپشنیاز و داخوازیی   بۆ دیداری شا و، جارکی دیکه چوودا،  ١٩٧٧گونی 
  !هو دایهگوی شا   به، ئران له نجامدانی رفۆرم پویستیی ئه ت به باره  سهمریکای ئه

  تیی، که نگرانی رژمی پاشایه  الیه و سته  داروده ئستای ی وه ی لکدانه وانه پچه به
ی  دژی شا،تی کارتر وه ده، ''!! هۆی رووخانی رژمی شا وو بهجیمی کارتر، ب'': ن ده

ی ر کهرکوت  سه رژمیدانی مریکا،  درژه  ئهتی وه ده .بوو  نهتیی  و رژمی پاشایهئران
 ئازادی و  و رگرتن له  دیکتاتۆریوامکردنی رده  به و، دنیابوون کهزانی  زیان ده شایان به
قامگیربوونی زیاتری  سه هۆی  نیا نابته ته نه،  وه یه که مهن شا و رژ الیه له دمۆکراسی

ها دژی  روه ههمریکا،  ئه  . وه کاته رووخان نزیکتری ده لهکو  ، بهی که ته ت و حکوومه سه ده
تی رۆژاڤا   یارمه  به زاشا، که ڕه مه حه. دا بوون که  نوچه زنیخوازیی شا له تی مه سیاسه
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نی   خاوه ۆی مۆدنی رۆژاڤا، ببووهکوچ  کینی چه تی و، به ی پاشایهتخ ر ته  سه هنرایه
بیر   رابوردووی له خۆبایی ببوو که  له نگیی، هنده کنۆلۆژیای مۆدنی جه سوپا و ته
ی جیھان، حیساب بکرت کان  و زلھزه وره ریزی والتانی گه ڕوان بوو له  و، چاوه وه چووبووه

  ...بۆی
ئران،   له وه  و، کارناسانی سیاسییه''سیا''ی  ی رکخراوه ڕگه ا، بهمریک تی ئه وله ده

ر رژم بوون و،  رامبه ک به النی خه تیی کۆمه زایه پۆلی ناڕه ندنی شه سه ره ئاگاداری په
 و،  وه دوای جگره ، به وه ر ئه به له .ی کردبوو که ر شا و  رژمه ترسی بۆ سه  مه ستیان به هه
 ئران و، رووخانی رژمی  دانی پشوی له رهه ری سه گه ئه ڕان، تا له گه دا دهرناتیڤ لته ئه

مامۆستای  جیڤان کۆڵی  وته ک به روه هه. تی داهاتوو دابژن ی حکوومه شا، بناخه
ی  رگه مریکا به ئه،  وه تاوییه ی هه١٣۵۶ – ١٣۵۵ سانی  له،ی میشیگان زانستگه

ی ناسیۆنای ئران و  ره ندامانی کۆنی به ڵ ئه گه ندیی له پوه تاران،   له وه یه باوژخانه
شدا،  وه ڵ ئه گه له .کرد یان ده ی باوژخانه زۆر جار هاتۆچوو گرت و، تۆکاندا ده ئایه
 بتوانت کۆسپ و ،الکان تیی مه زایه  ناڕه بوو که دا نه ڕه و باوه  هیچ جۆرک له مریکا به ئه

 مریکایی ی ئه  دیپلۆماتکی دیکه.زاشا دروست بکات ڕه مه تی حهال هس ر ده  بۆ سه کشه
. اری ئران بووی کاروب سته رۆکی ده  سه١٩٧٨ – ١٩٧۴ سانی  له''چارلز ناس'' نوی به

  ت به باره سه'' سیا''ی  ی ئاسایشی رکخراوه کانی کۆمیته وه لکۆینه'': ت چارلز ناس ده
 ناتوانن هیچ  الکان کرابوو که  مه  به کاندا، ئاماژه و راپۆرتهمو هه له. ئران، ناڕاست بوون

،  هاسانی و ب کشه  شا به  کهن و، دنیابوون  ر شا دروست بکه ک بۆ سه ترسییه مه
م وتک  که نو وتانی رۆژاڤا، یه  له.''ژی ی ده که که ڵ خه گه سای داهاتووش له ده
ویش   ئه ریتانیا بوو، که تی به وه چت، ده خان دهو روو ره ستی پکرد رژمی شا به هه
  تی، یه ئراندا ههی  که گه ڵ ئران و کۆمه گه ندیی له پوه ی  ساه١٠٠ کی هۆی مژوویه به
وجا  ئه .تیی بوو می پاشایه ندنی بزاریی و الوازیی سیسته سه ره ی په باشی ئاگاداری راده به
 ی که ته نی حکوومه مه  شا ته وون کهرووخانی شا، دنیابتی ئیسرائیل دوو ساڵ پش  وه ده
 تاران  باوژی پشووی ئیسرائیل له ''البرانی'' و راپۆرتی   وته ش له مه  ئه.  ر چووه سه به
، و ١٩٧۶ سای  له، تاران مریکا له  باوژی ئه''همز''ڵ  گه دیداری له  له  کهوت،  که رده ده
کات   خراپی بارودۆخی ئران ده ، باس له''پرچت''نوی  کایی بهمری ڵ سناتۆری ئه گه له

  بت خۆمانی بۆ ئاماده  و، ده می دوای رژمی شاوه رده  سه ته  پمانناوه ئمه'':  و، ده
   . ''!ین بکه
دا  که نوچه لهمریکا  ئهمانی رژمی شا،   نه  به تی جیمی کارتر، الی ئاشکرابوو که وه ده
 ،مریکا کانی ئه ندییه وه ژه ر  به  بهکی زۆر، زیان  یه راده دا و به ستده ده  له وره نکی گهیما هاوپه
  وام داوایان له رده  به ، وه ئهر  به له .یاندی ک دواترگه روه گات، هه که ده نوچه  ئران و، له له

، پشنیازی موو دیکتاتۆرک ک هه م شا، وه به . نجام بدات ئهرفۆرم تا ، کرد شا ده
تی  سه  و ف بۆ الوازکردنی ده پیالن یمانی به سانی نزیک و هاوپه ی که دسۆزانه
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الت و، پرس   سه شکردنی ده  دابهگۆڕانکاری و  رفۆرم و ، بوای بهکرد و  دهحسب
 بوو،ماتیدام  ، بهدا  دهمریکا ستانی ئه ده  کاربه نی به کیی به رزاره سه. بوو وراوژکردن نه

ی سایرۆس ونس و  که پاش دیداره .ک رفۆرم و گۆڕان بکات یه  چ شوه  و به چ رگه له
  لهڕێ تا ، شا  به رمانیداوه تی واشنتۆن فه وه  ده ، وه موو ئراندا قاو بوبووه  هه شا، له

زاشا، سای  ڕه مه حهنجام،  ره  سه. وه ربیندا بکاته ده  بیروڕایاندن و م ئازادیی راگه رده به 
م   کهنگی بروزه زه له گوشار و ک یه  تارادهمریکا، تی ئه وه ژر گوشاری ده  له،١٩٧۶
زیرانی  رۆکوه ، سه)ی زاینی١٩٧٧ (١٣۵۶الوژی  ی مانگی گه١۶  و رۆژی،وه کرده

رێ و،   ساڵ البه١٣یدا، پاش  باس هۆوه میر عه نیوی ئه مۆکراوی به سته ڵ و، ده گورایه
ستنیشانکراوی شا خۆی  ڵ و ده ر گوایه میش هه  ئه جی دابنت، که اموزگار لهمشید ئ جه
مریکا جیمی کارتر  رکۆماری ئه ردانی سه کاتی سه ، له١٣۵۶ڕێزانی  ی گه٢۵ رۆژی له. بوو
  ڕوه  به وه کانی تارانه ن خوندکارانی زانستگه الیه رین له ، خۆپشاندانکی بهتارانبۆ 

انی یتو مشید ئاموزگار، نه زیران جه هرۆکو سه.  وه نگیدایه  ده وه ره میدیای ده  له چوون، که
ر گۆڕان و  بوو بیاری هه  ده نجامبدات، چۆنکه کی چاکسازیی ئه یه رنامه هیچ به

کی رۆشن و  یه رنامه  هیچ بهشا بۆخۆشی.. نجام بدرت نی شا ئهرما  فه ک به چاکسازییه
 رلشواوی تووشی سه دواییدا  لهش وه  ئهر  هه،بوو نی رفۆرم نهنجامدا کراوی بۆ ئه ئاماده
  وه ته ی نه ر داوای کۆمه سه له . رهنا ست ده ده ی له که ته  و، کۆنتۆی حکوومهکرد
ردانی  ی مافی مرۆڤی جیھانیی دا، تا سه  کۆمیته ی به کان، شا، رگه کگرتووه یه
گیروگرۆیان  ڵ زیندانیانی سیاسی بدون و، له گه  له وه نزیکه ن و، له کان بکه ندیخانه به

 م کی که یه راده  بهکان درا،  رۆژنامه  به  چاودریکردنی ساواک، رگه ها به روه هه .ئاگاداربن
بوونی ئازادیی سیاسی و  تی و نه یه ۆمهی ئابووری و ک کشه  وک تی خه زایه ناڕه

ستپکردنی   ده بۆی خۆشکرد وینه زه ،  نویه ارودۆخهو ب ئه .  وه نه بوبکه ریی گه رۆژنامه
کانی  یامه ، په ره  به ره  به.جاران ی ئاشکراتر له شوه  بهتیی زایه نگی ناڕه ربینی ده ده

 و، نامیلکه  ی سیپاره شوه کانی، به وسته  و هه  روانگه شک له ڵ به گه ینی و، له خومه
   .  وه لکدا بوبوونه هنو خ  به وه الکانه ن مه الیه له

ندکارانی زانستگهخۆپتری وهتین و ، کان شاندانی خوکی زی ١٧  رۆژی.رگرت گوڕ
   ئاشکرا گاته رژم، وتارکی چاپکرد و، تیدا به ر به  ی سه)اطالعات(ی  فرانبار رۆژنامه به

 قۆمشاری ئاینیی کی  دوو رۆژ دواتر، خه. ینیی کردبوو تۆ خومه  ئایه تیی به و سووکایه
دژی شا  یان له وره هخۆپشاندانکی گالکان  وخۆی مه شداریی راسته  به هاندان و به
کی زۆریان  یه  ژماره و، یانر  سه  سوپا، هرشیان کردهکانی پۆلیس و هزه. برد ڕوه به

 ی٢٩رۆژی  لهوجا  ئه. کان کرد ی زیندانه وانه سیشیان ره تان که سه لکوشتن و، به
شاری  دا، له ''ی کوژراوانی قۆم چله''   له)ی ز١٩٧٧ (،تاوی ی هه١٣۵۶ ندانی سای هرب
کان و،  قامه ر شه  سه الکان، رژانه  مهریی سپشخه ده هاندان و  ککی زۆر به  خهورز ته
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لکۆلیشیان  نیی ئه مه وکانکی خواردهند د ما و، چه تی و، سینه وه ده بانک و بینای ندین چه
 کرد و، وای ی فزیۆن قسه له ر ته سه شا له ، که وی رووداوه شه. ردا بهئاگر ت

مانگ تیشک : (ورز، گوتی رانی ته  خۆپشانده کردن له شه ڕه  ههکردن و رکۆنه سه
 ی رگه و ده ره ئران به،  ئمه'': ها گوتی روه شا هه!. ڕت وه گیش پی ده هاوژێ و، سه ده
وتنی  رکه ناوی سهپ  لهک  ئرانییهموو  هه ، پویسته وین به ده ''زن تی مه شارستانییه''

   .  وه ببته دا کۆ)حزب رستاخیز ( ئراندا له
زد و  تاران و یه لهدا،  لوه ی خاکه١٩ رۆژی  ورز و، له ی کوژراوانی شاری ته چله له
  . چوون ڕیوه د و شیراز، خۆپشاندان به شھه مه

 ئرانی کانی موو شاره ک ئاگروپووش هه  وه مانگرتن، و خۆپشاندان ره  به ره به
 موو رۆژک ی، هه که شی فارسییه به BBC رادیۆی تی تایبه ، به وه ره میدیای ده.  وه نییه ته
 خوندکاری و کانی نده کان و، نوه شاندانی شاره خۆپ و مانگرتن وکان ه رووداووای هه

  وه ری ئرانه رتاسه سه له  وه ر ئه به له.  وه کرده دههوردی بو  به،تیی یه ئابووری و کۆمه
دهگورادیۆی  .گیرا ی لBBC ،کی گهشاندانه ی له وره رۆخستنی خۆپبوو،  هه داکان  ر

ی  یامی تازه  و په  وته، ئاگاداریگرت گویان لده ک  خهکان شاره  لهککات ، چۆنکه
 کوژراو و ی ژمارهوای  هه خۆپشاندان و کان و نگوباسه ینی و،  ده تۆ خومه ئایه

  وه بوونه کان کۆده پانی شاره وت و گۆڕه  مزگه وجا له ئهبوون،   ده کانی دیکه  شارهبرینداری
 . کرد ستیپده ت ده  حکوومه کانی زگه ر بانک و داووده شاو بۆ سهخرا و،   ردهرپوان ،و

سکی  مشید ئاموزگاری البرد و، که جه، شا )ز١٩٧٨ (١٣٥٧رمانانی سای  ی خه٥رۆژی 
رمانان،  مانگی خه. بوو ی بۆ نه وه م خۆپشاندان بانه  به.ریف ئیمامی دانا نوی شه به

ک  خه. ی دانا )منع التجول(ندی هاتوچۆ  کان، ربه وره  گه  تاران و شاره رژم له
 تاران،   له'' پانی ژاه گۆڕه''   و، له وه کانه قامه  نو شه  بیاری سوپا، رژانه بگویدانه

یان  ده رباز، به ی پۆلیس  وسه ستژی گولله و ده قه ئاکامی ته رمانان، له ی خه١٧رۆژی  له
ر داوای  سه تی عراق، له وه ر، ده زبه ی ره١٢رۆژی . س کوژران و برینداربوون که
نسا  ره و فه ره ینی به و، خومه  وه ره  ده  عراق کرده ینی له تۆال خومه زاشا، ئایه ڕه مه حه
  . رۆی
 نووسی چارهت و  سه گاداری بارودۆخی سامناکی دهتیی ئا واوه ته  کاتک بهزاشا، ڕه مه حه
فزیۆن و، داوای  له ر ته  سه تاوی، هاته ی هه١٣٥٧ڕزانی  ی گه١٥رۆژی  ی بوو، له که رژمه

نی رفۆرم و  وجا به ئه. ''!یشت  پگهم یامی ئوه په'': ک کرد و، گوتی  خه  لهلبوردنی
کان پکھنا  راه  ژنه ی له تکی تازه وه ک دا، هاوکات، ده  خه گۆڕانکاری به

ستکرا   ده فزیۆن و میدیاوه له  ته وجا له ئه زهاری، زا ئه راڵ غومه ژنهتیی  رۆکایه سه به
   به بت، که  و پشوییان هه ازی ئاژاوهی نی وانه ک و، له  خه کردن له شه  و گوڕه شه ڕه هه به

الت   سه ده کار ترازابوو و، چوارسووچی   کار له م تازه درن، به  سزاده توندترین شوه
ی  شه ڕه  هه ک، بگودانه نی خه کۆمه. رچووبوو  ده نه ه گرژ  له که ته وحکوومه
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شکری و  کانی له نده وهر ن کانی سوپا، خۆپشاندان و هرشیان بۆ سه رمانده فه
 شربازیی سهتی  وله  کارکردی ده زاشا، له ڕه مه کاتک حه .تیی توندوتیژتر کرد ته کۆمه

 خۆی و،  ی دژ بهک تییه سایه  کهریدا به،  چاره ک دوارگه وهوجا  ناهومد بوو، ئه
 تا )*٢٣( ،ختیار  شاپوور به نوی  به،ی ناسیۆنای ئران ره ندامیکی کۆنی به ئه
ی  نگاوه و هه  ل شا ئه. اسی و سیکۆالر پکبھنتنگرانی دمۆکر  الیه  له ی تازهتک وله ده

  وه وانییه الکان و پره ی مه رگه ینیی، به تۆ خومه  ئایه گرت، چۆنکه نگ هه زۆر دره
  بخاتهواویی  ته ی بهری ماوه  جهبزاڤیرتیی  ربهند مانگکدا،  ی چه ماوه توانیبووی له

ن   گفت و  به و  وته  بهیتوانی نه نیا ته ، نهختیاریش ، به وه ر ئه به له.  وه  خۆیهستی ژرده
 ملیۆنان   بهدام  که کی یه ماوه  له ت، کهبگر'' ینیزم مهخو''پۆلی   شه  پش به،بۆ چاکسازیی

  کو له یداکردبوو، به نگری په الیه
، زیانی  وه رووی سیاسیشه

، خۆی داتیی  سایه  که  لهی وره گه
ک،  نی خه ۆمهچۆنکه ک
هاوکاریی  و  وه نزیکبوونه

 ،ڵ شا گه سکیان له رکه هه
  دایه ت ده ی خیانه نیشانه به
ش بوو هشتا  وه رئه هه. م ه قه
تیی  واوه ته ی به که ته وه ده
موو   هه  له زراندبوو، که مه دانه
شاپور '' درۆشمی،  وه ئرانه
'' ار،  نوکر بی اختیارختی به
ستی  رده ختیار به شاپوور به(

  . وه رز بووه به) الت سه بده
نوی  کی پکھنا به یه منت و، کۆمیته  ئران نه فرانبار، شا بیاریدا له ی به٢٢رۆژی 

ت ببات   حکوومه وت ویوبار ئران، کار بوونی خۆیدا له نه  له که'' شورای سلطنت''
  وم نیو خه  له، وه سرینه ئه   چاوی پ له فرانبار شا و شاژن به ی به٢٢ژی رۆ.  ڕوه به
و  ره  به وه ی تارانه خانه  فۆکه ، لهکانی نده ستوپوه کان و، ده راه  ژنهک له ی کۆمه ژاره په

. مریکا و، وتانی ئۆروپا بچت و ئه ره یویست به پشدا ده  له. وه وتی میسر بای گرته
تی  تایبه  به–ندیی رۆژاڤا  وه رژه  به تی زۆری به التیدا خزمه سه می ده رده سه نی زۆر و لهساال
نو  م له  پشوازی بکرت، به وه رمییه  گه روان بوو به چاوه. یاندبوو مریکا گه ئه
نای دا و،  رکۆماری میسر بوو، په ر سادات سه نوه ن ئه  ته وه کانی جیھان، ئه رۆکه سه
تی  التیدا یارمه سه می ده رده  سه زاشا له ڕه مه  بوو، حه وه شی ئه ، هۆکه وه ی بۆ کردهئامیز

   . میسر کردبوو دارایی به

  رژێمی شازيری رۆکوه سه  دواختيار شاپور به
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 کۆچی دووایی کرد و، ١٩٨٠ ی جۆنی سای٢٧ رۆژی   و، له وه دییه شا ئیدی ئرانی نه
  .  وتی میسر ناشت له''  رفاعی''وتی   مزگه یان له که رمه ته

امانجی سیاسی و درۆشمی  و ئ روانگه  وه، به کییهموو چین و توژ هه  ئران، بهالنی گه
ی لیارد دۆالریان م ده بهزاشا  ڕه مه  حه  کهسوپای ئران،. ڕین دژی رژمی شا راپه ، له جیاواز

ککی  نیا خه ته  نه،رمانکی  و فه  ئاماژه رف کردبوو، پوابوو، به پناودا سه له
کو  ، به بۆیبات نوده ڕۆژکدا له و و شه  له،کان قامه شه و  رجاده نارازیی سهشوڕووتی  ره
و، '' گارد جاویدان''ی  شکرگه  له   له جگه،مات راده بۆ راستیشی تی ناوه رۆژههموو  هه

  لهو،   وه ن مایه  بالیهکراو ڕواننه کی چاوه یه شوه ، بهموو ئراندا هه  له، تاران  له''باخی شا''
رباز و  زاران سه هه ، به  زۆر شار و شارۆچکه  و، له پاراستستی ک ده  خهکوشتن وبینی

ک،  ڵ خه گه نگییان له ربینی هاوده ی ده نیشانه ریش، به فسه ت ئه نانه  و ته سته رده سه
ی  که ته دژی شا و حکوومه ڕیو، له نی راپه کۆمهریای  زه  ڵ به ، تکه وه ستیانه کی ده چه به

رشتی و  رپه  سهالکان ، مه وه کانه ستپکردنی خۆپشاندانه تای ده ره سه ر له هه. بوون
رشتی و کۆنتۆی  رپه ژر سه ری ئران، خسته رتاسه سه کانیان له رخستنی خۆپشاندانه

ندی هاندان و رخستنی خۆپشاندانی   نوه بهکانیان کرد  وته  و، مزگه وه خۆیانه
زراند   یان دامه ''ی ئیسالمیی کۆمیته'' ری ئران، رتاسه سه ، لهالکان وجا مه ئه. یری ماوه جه

ی  رنامه  و، کات و به یاندراوه ی راگه وه کان و، بوکردنه ی درۆشمه وه و، خوندنه
  کردنکی به ش، خۆئاماده وه ئه . ستی خۆیان ده گرتهتیی  واوه ته کانیان به خۆپشاندانه

گرتنی  وه سته ده کان، بۆ به پشاندانه وپشبردنی خۆ ره شانی به ، شانبه بوو رنامه به
   .درا نجامده  ئه،داهاتوو تیی له یه التی سیاسی و کۆمه سه ده

  ! ميسر والتی   لهزاشا ڕه مه حهوری تابووتی   ده له ر سادات و، شاژنی ئێران و نێزيکانيان نوه ئه
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  تی کوردستان، رۆژهه
  !ویی هله نی رژمی په مه الی تهسیین دوا له

  ، و ورم کانی سنه  ستانه تیی له تایبه ، بهتی کوردستان رۆژهه  لهبارودۆخی سیاسیی 
کانی  وته رچی مزگه گه ئه. جیاواز بووکانی ئراندا  شارهو  کان  ستانهڵ گه راورد له به  به

لدوانی  ، باس و و وه ندی کۆبوونه  نوه  بهکرابوونکانی ئران،  ک شاره وهکوردستانیش، 
 ، رۆشنبیران وهتا ره سه  لهر م، هه ریی، به ماوه ندانی جه خۆپشا رخستنیسیاسی و
.  وه کان جیاکرده یستهوتی خۆیان له ئیسالم کان، ریزی خۆیان و مزگه وکۆمۆنیسته

د  حمه کاک ئهنوی  ، به  ئاینی سوننهکی تییه سایه که کانی کوردستان، شاره ندک له هه له
  شک له رشتیی به رپه رتی و سه  نونه بوو،  دانیشتووی شاری سنه  که موفتیزاده

ر  ، هه د موفتیزاده حمه ئه .خورا ت ده  سیاسه ریان له  سه کرد که  دهیمانانی کوردموس 
ال  تۆ و مه  ئایه ک له یه ڵ ژماره گه ندیی نزیکی له ، پوه زاشاوه ڕه مه می رژمی حه رده سه له

ال   مه لهرگرتنی رنونی   و، وه وه الساییکردنه  به، د موفتیزاده حمه هئ. بوو کاندا هه شیعه
 ،زراند دامه کانی کوردستاندا ننه  سو نوچه ی لهکداری  چهی سیاسی و بنکهدووکان،  شیعه
ی  ی مانگانه  و مووچه  دارایییتی یارمه . '' یی ئیسالمی کۆمیته ''و'' مکتب قورئان'' نوی به
  کرا دابینده  وه  شیعهالکانی  و مهتۆکان  ئایهن الیه ، لهوخۆ ، راسته   ئیسالمییه بنکه  دووم ئه

 هاوکات، . وه یهکرا کاندا بالوده ی شاره  کۆمیته ، به دی موفتیزاده حمه  ئهی ڕگه و، به
 شاری  دین حسنی له مامۆستا شخ عزهنوی  ر به روه کی ئاینی نیشتمانپه تییه سایه که
 نواندنی  هۆی  و، بهیاندراوه رکردنی راگه  ده ی  مدا به رگه کی که یه ماوه  له،دهابا مه
 کوردستان   لهیرۆککی سیاسی و ئاینی ک سه ، وه وه یه  و، شۆرشگانه وستی کوردانه هه

رۆکی   سه دین حسنی کرا به  شخ ءزهپاش رووخانی رژمی شا،.   وه جی خۆی کرده
  .تی نوی ئران وه ڵ ده  گه شاندی کورد بۆ وتووژ له

کانی ستانی  ی شاره زۆربه  کوردستان، له بیری کۆمۆنیستیی لهنگرانی  کان و الیه په چه
ی  ه کۆمه(دی زحمتکشانجمعیت دفاع از آزانوی  ندکیان به  و ورم، نوه سنه

  ی سیاسیی له ره  بهردوو  هه.زراند  دامه)تکشان حمه  ئازادیی زه پارزگاریکردن له
  ر به ی سه''جمعیت''کان و  یسالمیسته ئ ر به ی سه ''کانی کۆمیته '' ، واته  کوردستان
  تیی له یه گرتنی کاروباری سیاسی و کۆمه وه سته ده کۆشین بۆ به  تدهکان، کۆمۆنیسته

  ک له یه  پاش ئازادبوونی ژماره .کرد ک کاریان ده کانی کوردستان و، دژی یه شاره
فواد تیی دوای ئازادبوونی  بهتای ، بهکان  گرتووخانه  لهتکشان حمه ی زه ه ندامانی کۆمه ئه

ریوان  مه  له –ندکی کوردستان  به ند مه  چه ، له  زیندانی شاری سنه  لهفا سوتانی مسته
کتیی  یه''و '' جمعیت''دواتر، .  سازکراکتیی جۆتیاران یه، هتد...  و قز  و سه و سنه

دا  ه ی کۆمه رگه شمه پکھنانی رکخستن و هزی پ کییان له ره ، رۆی سه ''جۆتیاران
دوای رووخانی  له ، '' کانی ئیسالمیی کۆمیته''کانی  کداره ندامان و چه  ئه شیک له به .گا

 و پاسدارانی  سوپاکاتی هرشی پدا و، له  درژهالکانی ئران مه ڵ گه هاوکارییان لهشا، 
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ی  زۆربه .''جاش '' ، بوون بهولی خۆيان کرد  گه تيان له ر کوردستان، خيانه  بۆ سهئێران یئیسالمی

   بهڵ  تێکه، يانرگه  پێشمه ، دواتر بوون به وه يهبيني پدا ده ی چه ره به  خۆيان له  کهيش'' جمعيت''ندامانی  ئه

  .... بوون  ياری رژێم کانی نه رێکخستنی نهێنيی حيزبه

باتی   خه  به،یدوورودرژ سانکی   کهدا، حیزبی دمۆکراتی کوردستان، نده م پوه له
  وه بتهنوێ  رله ڕا، تا سه گه لکی واده هه ڕ کردبوو، بگومان له  تپه وه خته دژوار و سه

هۆی  مان کردپی، به ک پشتر ئاماژه وه . وه ستپبکاته یی ده یدان و، ژیانی رکخراوه مه
، ی حیزب رگه هزی  پشمهندامان و رکخستن و  ر ئه هرشی ساواک و سوپا بۆ سه

 ندامانی رکخستن و ئه ،نوخۆی وت له  جۆرک که به. ی لدرابوو وره برکی کاری  وگه زه
یلوول و  ۆرشی ئهمی ش رده سه  له  کهندامانی حیزب   ئه  له شه و به ئه. بوو داست ده له نھنیی

و بات    خه   وازیان له، وه  رژمی شا کردبووه  بهسلیم  خۆیان ته،دوای رووخانی شۆرش
کی  الیه له .رقاڵ بوون  سه وه ژیانی ئاساییهکار و  کاری سیاسی و حیزبی هنابوو و، به

غدا و،   به ، یان لهژیان ده ئورۆپا  ، لهدا مه رده و سه  لهتیی حیزب یه رکرده  سه ، وه شه دیکه
ندنی  هس ره کاتی په  له وه ر ئه به له .ر سه برده  کوردستان ژیانیان دهتی  رۆژههدوور له

نگ  النی ئراندا، حیزبی دمۆکراتی کوردستان، زۆر دره ریی گه رتاسه خۆپشاندانی سه
دابوو،  وه کیی حیزبی دمۆکرات له ره گیروگرۆی سه. وه کاندا رکبخاته شاره توانی خۆی له

 سھنانی ره یلوول و پاش هه می شۆرشی ئه رده سه  ، تا وه دوای رووخانی کۆماره ر له هه
غدا  بهشاری ی ''  ڕاده که''کی  ڕه  گه ئۆروپا و له  له   له باشووری کوردستان و  که،شۆرش

 تبکۆشن بۆ،  وه یی و کوردستانییه وه ته کی نه یه  روانگه به  ی، وه باتی ئه له ،ژیان ده
 و رکخستنی  ، شانهندامانیان ئهی سیاسی و هزری خۆیان و  رده روه په یاندن و پگه

 بارودۆخکی ی وه دانه رهه ری سه گه ئه   له، تان کان دروست بکه شار وگونده نھنیی له
زموون و،  یی و ئه شاوه لوه یدان و، به  مه وه  بنه وه واوه یی ته ئاماده سیاسیی گونجاو، به

موو   ههزۆر مخابن ست،  ده یان بگرنه که وتهتیی  یه باری سیاسی و کۆمه کارو وه لزانییه
  وه  ئه.ڕکرد  تپه وه کدییه تیکردنی یه ڕ و ناکۆکیی نوخۆیی و، دژایه  شه یان به سانهو  ئه

ر بارودۆخکدا  سه  به،تیی حیزب یه رکرده نوچوو، سه زاشا، له ڕه مه بوو کاتک رژمی حه
یشتوو و  تگه چوار کادری .کردبوو  نه  خۆی بۆ ئاماده ک یه هیچ شوه  بهوت، که که
. ست ده کان بگرنه تیی شاره یه بتوانن کاروباری سیاسی و کۆمه بوو که کراوی نه دهر روه په

یرانی  دانی قه رهه  سه ت به باره ی، سه تانه کی راست و بابه یه وه ت هیچ لکدانه نانه حیزب ته
بۆ '' جیمی کارتر''بژاردنی   پاش هه تی و ئابووریی ئران، له یه سیاسی وکۆمه

نگی  زه وه ترس و شهالت و  سه نوبانگی ده مشکیاندا له .بوو مریکا نه  ئه تییرکۆمار سه
النی ئران،  ڕینی گه ی راپه وه ت پاش ئه نانه  ته ، کهوسپابو چهک  یه ڕاده وی، به هله پهرژمی 
یان س م که  که ، وه کانی ئرانی گرتبووه تییه یه  ئابووری و کۆمه نده شار و نوهری  رتاسه سه

ک  ن و، خه نجام بده ت و، کاری حیزبی ئه  بۆ رۆژهه وه ڕته  بوون، بگه ئاماده
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،  ته سه ن ده هز و خاوه ک به یه راده دابوون، رژمی شا، به ڕه وباوه  له  چۆنکه. وه نه رکبخه
ن  گرت ست به  دهک سانی پشووتر،  وهکا و، رکوت ده هاسانی سه کان به  خۆپشاندانه که

  :  ئاوای نووسیوه نزاده سه بدو حه ، کاک  عه وه مباره له . وه کاته دان ده سداره وکوشتن وله
 نوخۆی  وه ڕته  بوو بگه رت ئاماده ید وشه ب قه  به س که نیا که ی راست ب ته وه ئه.... ''

. بوو)  وره هسووڵ بابی گ ید ره سه(وت و کاری حیزبی بکا خوالخۆشبوو سید رسوول دهقان 
  ی زیاتر له  کورستانی ئران و بۆ ماوه وه ڕایه نیا گه تاقی ته  دا به١٣٥٧هاری  به ر له و هه ئه

هاوڕیانی . ... کدا کاری کرد نو خه  و پیرانشار له ده غه هاباد و نه کانی مه ناوچه دوومانگ له
می  که ڕاستی زۆر به  به بوون کهندی  ی ناوه ندامانی کۆمیته  ئهشک به. ش بوون  دوو به دیکه

  وه ڕانه هگ   نه١٣٥٧ پاییزی تا ئاخر و ئۆخری  هه  جۆرک که به. دا لی ده مه  کاری عه خۆیان له
 ''....ببوون نوخۆی والتدا نه ک له وتوویه ندی حه ی ناوه ندامانی کۆمیته موو ئه هه به. کوردستان

  ).١٠٩  هڕ  تکۆشان الپه ده رتۆکی نیو سه په(

تی   رۆژهه کان له ی خۆپشاندانه رمه گه ندی رووخانی رژمی شا و، له روبه سه له
 و  تانه کانیش نابابه ی درۆشمه دران و، زۆربه  درۆشمک ده موو جۆره  ههکوردستان،
کوڕی  و،  ر جاده سه وتنه س که زاران که هه شارک به ، رۆژکیان له بۆ ونه.  بوون نازانستانه

 رز نگی به ده ڕین، به په  تده وه یانه که وکانهم د رده به  له که که ک ریزی خهارک، کاتوکاندد
رز  نگی به ده سکیش به زار که  ههند ، چه''!وکاندار بۆ د رمایه سه'': هاواری کرد

  ک به ده'': وکاندار قیاندیکاورای د  وه شه که وکانهد نو له،  وه یان دووپاتکرده که درۆشمه
درۆشمی کۆمۆنیستی و، ئیسالمی و ئاالی . ''!! وه  بنه وه ر ئه نگتان بم، هه قوربانی ده

م ئای  دران، به ده  ههکوچ سک و داس و چه  و کهرد و سۆر کۆمۆنیست و ئیسالم و زه
   هندک له له .بوو ڕیشدا نه ی ته که  کووله  نوی له،یی وه ته کوردستان و، درۆشمی نه

کتیی   یه ر به نگرانی سه تی و الیه یه رکرده ی دۆستانی نزیکی سه ڕگه ن، بهکا شاره
 دژی پارتی و بارزانی و   له وه ر زارانه  سه وتنه که لک درۆشم ده ، گه وه نیشتمانیی کورستانه

  ن و، له وه و درۆشمانه  پشت ئه  بزانن، ج ئامانجک له که که ی خه وه ، بئه'' موقت قیاده''
  تی کوردستان و، بزاڤه وتی خۆیدا رۆژهه  ره ش له وه  ئه.درن ندیی ک ده وه رژه سوود و به
کیزیی کورد و   زیانی یه  زۆر به ردا، که  وه وه که  ناکۆکییه ی، له که زموونه مئه ساوا و که

  ...وا بوو کانی ته ندییه وه ژه ر به
  بیاریداک، تیی خه زایه ی ئاستی ناڕه وه ردنهمک  بۆ که، وه ناچارییه  ڕووی ی ئران، لهشا

ک بۆ زد  ر زیندانییه ی هه وه ڕانه  گه پاشم  بهکان ئازاد بکات،  زیندانه گیراوانی سیاسی له
  بوو به هاوکات ده و،کرا  دهل پشوازی  وه رکی زۆره ماوه ن جه الیه له ،و شاری خۆی
نی   کۆمهک  یه  راده یشتبووه تیکردنی گه ه دژای.دژی شا  له و درۆشمدانخۆپشاندان

دا و،  ی ده ماه  شا و بنه ی سووکیان به ، جنو و قسه وه ب ترس و سکردنه ک، به خه
کانی  نده کان و نوه ر بانکه  سه کوتایه یانده  و، ههکرد یان ده که داوای رووخانی رژمه
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 و  ر بنکه تانکردن و سووتاندن بۆ سه هرش و  ره  به ره تگوزاری و، دواتریش به خزمه
  .ستیپکرد کان ده ربازگه کانی پۆلیس و سه نده نوه
،  وه پ و راست و دمۆکراته چه کاندا، به  سیاسییه نه موو الیه نو هه له دا، و بارودۆخه  له
 ،ڕژراوکی رکخراو و، پالندا یه شوه  به تاوه ره سه ر له  هه  بوون کهالکان  چینی مهنیا ته

ڕی ئیسالمیدا  الی بیروباوه کانیان به ک و، درۆشمه  رووی داخوازیی خههدی هدی،
وی  بات و هه ، خه وه کانه وته ی مزگه رگه  و، به یاندراوه  راگه  و، به وه سووڕانده

نو  له ینی تۆ خومه  ئایهیتی سایه ی که وه کردنه وره  و گهناساندنی زیاتر وامیاندا، بۆ  رده به
ڕی پ   باوه،  دسۆز و راستینه موسمان وکی وایه ر و پشه  ربهکو ی وه وه بۆ ئهکدا،  خه

  یشته گه ی ده یاندراوه  و راگه  نامه،یتا یتا په په  وه  پاریسه له ینیش هتۆ خوم ئایه. بھنن
  .  وه رانهک دهوموو ئراندا ب هه ، له وه نگرانییه ی الیه رگه  و، بهالکان ستی مه ده

کی   و، داهاتوویه گه کانی کۆمه رکردنی کشه سه نی چاره بهکانیدا،  یامه  په له ینی خومه
.  دا شوڕووتی ئراندا ده نی ره الن و کۆمه گوی گه  بهخۆی ربه ش و پهومد و سه گه

تیکردنی ر بهرشتی و ر رپه  سهندی  نوه  بوو به، ی نزیک پاریس''نۆفل لۆشاتۆ''گوندی 
 ،نوخۆ له الکان  و، مه وه ره ی میدیای ده نده پرۆپاگه. النی ئران ری گه رتاسه  سه ڕینی راپه
  ترسانه  نه ینیی، که تۆ خومه ردی ئایه  و ئاسمانی و بگه وره تیی گه سایه  که ت به باره سه

مای  چاوی له'' :یگوت  و، ده  نیشانه ی کردبووه که زاشا و رژمه ڕه مه راشکاویی، حه و، به
   خۆی له، یه کرگیراوی بگانه  به  کهوی هله مانی رژمی په ، پاش نه الت نییه سه دنیا و ده
م باب    ئه!ب رقاڵ ده  سه وه رستکاریی خۆیه  و پهکاری نوژ رنادا و، به  وه وه ته سیاسه
یان   و، ئمه  ئرانیان وران کردووه،.) ن–! زاشا بوو ڕه مه ا و حهزاش ستی ره به مه ( وکوڕه
کی  م جاربوو خه که یه ''...! و منت  نه م رژمه ب ئه ده.   کردووه رشۆڕی بگانه سه

ئاوات   وموو هیوا  هه یشتن به ، گه وه ئهر  به بوو، له  ده  شنه م چه ی له  قسه ئران گویان له
 هزر و رامانی تی و سایه  که  ئران و، لهیی بۆین ی خومه وه ڕانه  گه  لهو ئامانجکیان

ها مامۆستایان،  روه والت، هه شوڕووتی کی ئاسای و ره  خه  له جگه .دیت ینیدا ده خومه
   و ئاگاداربوون له وه  ب ئاوڕدانه کانیش،  ت کۆمۆنیسته نانه ران و ته رۆشنبیران و، نووسه

نی و  ی، شون به کانی دیکه نووسراوهو '' کشف االلسرار '' کانی له  و بۆچوونه روانگه
  .وتن ینی که کانی  خومه درؤشمه
ر  پتهۆلیک ی هه  فۆکه  و، به بۆ ئران وه ڕایه ینی گه تۆ خومه ندان، ئایه ی ربه١٢رۆژی 

رزۆکی  تی له دژی حکوومه یامکی توندی له  تاران و، په  لهبھشت زهراچوو بۆ گۆڕستانی 
ختیار و داوای  تی به وه ر ده  سه  هرشی کردهها روه ینی هه خومه. وه ردهزاشا بوک ڕه مه حه
من دولت تعین می '':  و، گوتی وه شنته وه هه ی که ته وه  دهزووترین کات   بهلیکرد
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  ته وه م ده می ئه  ده  لهز ئهنم،  ت داده وه  دهز ئه('' !من تو دهن این دولت می زنم! کنم
  !).م ده ده
 تای ره سه کانی فته  رۆژان و حه له  ئران که ڕیوی ری راپه ماوه جه یان ملیۆن ده ه ب

 و  ر جاده  سه هاتبوونه'' ئازادی نان و کار  و ''ستھنانی ده بۆ وه، کاندا خۆپشاندانه
  وانه شه،  رووخانی رژمی شادا انی نزیک به رۆژ  لهند مانگک و،  پاش چهکان، قامه شه
 ینی  و سیمای خومه نو مانگدا ونه ا له ت،کانیان خانه  و باهخانووربانی   سه چوونه ده

پ و   چه  رۆژاڤا و، نهمریکا و  ئه  نه ک بوو که ری راستییه ش پشانده وه  ئه!!ببینن
 ، تانه  بابه و کی زانستانه یه شوه نیبوو بهیانتوا  نوخۆی ئرانیش، نهتکارانی سیاسه
  الکان بوون که نیا مه  ته وه  ئهکو نگنن و، بیناسن، به سه ی ئران هه گه رۆکی کۆمه نوه
، ژیان ی تیدا ده گه و کۆمه نو ئه له یان تان ساه  سهوام و رده ندی و ژیانی به پوههۆی  به

ی خۆیان  که که یشتوویی خه  و تگهنگی رهه  و فهی هۆشیاری سیاسی ئاست و راده
تی ئامانجی   خزمه نه بیانخه ،  وه که یه  رگه چ  به وچۆن  یانزانی دهاش  و، زۆر بناسی ده

  . . وه ندیی خۆیانه وه رژه سیاسی و به
 و  قه ته بۆ  وه گوزرایه،  وه کانه قام و جاده ر شه  سه ، خۆپشاندان له ندان مانگی ربه
دا،  م مانگه له  .یسکانی پۆل نده  و نوه ربازگه  سهکداری و هرشبردن بۆ لکدانی چه

  کانی ئران و، له شاره  لهک، کدار و بچه کی چه خهزار  تان هه سه بهموو رۆژک  هه
کانی  نده کان و نوه وره  گه ربازگه سه و   پگهر   سه برده دهتی کوردستان، هرشیان  رۆژهه
  .پۆلیس
ی  ٢٢ رۆژی نجام و، له  ئه شتهی  گه،النی ئران  و مژوویی گه بونهڕینی  نجام راپه ره سه
تیی  ختی رژمی پاشایه خت و به ته، )ی زاینی١٩٧٩(تاوی  ی هه١٣۵٧ندانی سای  ربه
موو ئرانی  ی، شادی و خۆشی هه که مانی شا و رژمه نه   به.نو چوو  پچرا و، له وه تکه
درۆشم   تاوه ره سه ر له  هه که ،ینی تۆ خومه تیی ئایه رۆکایه  سه الکان به چینی مه.  وه گرته
زاشا،  ڕه مه مانی رژمی حه ، پاش نهبوو ستنیشانکراویان هه  و ستراتیژکی ده رنامه و به
 رتی پی یاسا و نه به  کهی کۆمارکی نوێ،  وڵ بۆ داڕشتنی چوارچوه  هه وتنه  که له په به
مدا،  ی بیسته ده  کۆتایی سهنی سا له ، و جۆره به.  ڕوه تاکانی ئیسالم بچت به ره سه

 ئران  لهینیی،  تۆ خومه تیی ئایه رۆکایه سه به ،  شیعه– ئیسالمیی گری  بنچینهکۆمارکی
لک رووداو و گۆڕانکاریی نوێ و  دانی گه رهه ک بۆ سه تایه ره  سه ش، بوو به وه  ئه وزرا دامه

  ....جیھان  له   و که نوچه گرنگ و مژوویی، له
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   رچاوه سه
 

 تا  وه غۆله  مه له (رتۆکی ئران و جیھان  په-*) ٤(و *) ٣(و *) ٢(و  *)١(
دوکتۆر : " نووسینی– )  و وتیان چه کان و، بنه وییه فه سه(شی  به، )قاجارییه

  "وایی بدولحسن نه عه

ی ١٢وتی   رکهF O 371 LEP35069ریتانیا  کانی به نامه گه به له –*) ٥( 
  .تاوی ی هه١٣٢١ی سای  ممه شه ره/ ١٩٤٣مارچی 

ی ١٩١٦ری  مبه ی سیپته پانزه (١٢  رلین، ژماره ، چاپی به گۆڤاری کاوه -*) ٦(
  ).٤ و ٢ ڕه زاینی، الپه

ی ١٢وتی   رکهF O 371 LEP35069ریتانیا  کانی به نامه گه به له -*) ٧(
 .تاوی ی هه١٣٢١ی سای  ممه شه ره/ ١٩٤٣مارچی 

وی، چاپی  سره د که حمه نووسینی ئه) ٥٠ ( ڕه ، الپه'' دادگه''رتۆکی  په –*) ٨(
  ).ی زاینی١٩٤٥(تاوی  ی هه١٣٢٥م سای  که یه

موکراسی و کمونیستی ایران سوسیال د/ اسناد تاریخی جنبش کارگری- *)٩(
 .١٦٩ و ١٦٨   صفحه٣جلد 

ی ١٨٩٠ سای  ر به رامبه تاوی به ی هه١٢٦٩وی سای  سره د که حمه  ئه–*) ١٠(
  ته  هاتووهکی ئاینی یه ماه بنه ورز، له شاری ته له'' مکاوار هه''کی  ڕه  گه زاینی، له

  بووه سایدا ٢٢نی  مه ته له.  واو کردووه تهورز   ته تایی له ره ی سهنندخو.  دنیاوه
دواتر .  زانیوهباشی   بهیها زمانی ئینگلیزیش روه هه. بی ره  مامۆستای زمانی عه   به

. تی داد ارهز  وه  له  بووهر رمانبه  فه ک یه ماوه.  ش بووه'' ئسپرانتۆ''فری زمانی 
هۆی  به، و شاره له.   دیاریکراوهنجان ی شاری زه رۆکی دادگه  سه بهپاشان 

 ، وه هکان تییه یه  کۆمه کاروباری دادپرسی و کشه الکان له ردانی مه ستوه ده
.   بووهی ستانی خوزستان  دادگهرۆکی سهی ساک   ماوه. وه ته بووهنگاریان  ره به
 باشووری   لهکان به ره ی عه وره تی گه شیره رۆک عه  سه''ل زعه شخ خه''دا  وکاته له

شخ .  بوو یه و نوچه ی ئه وره ت و موکداری گه سه دهن رۆژاڤای ئران، خاوه
ندیی  تی نوه وه خۆری ده ه مووچکدار و هزی چهزراندنی  دامه دژی  ل که زعه خه
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، ناچار  هکانی دادگ ره رمانبه وی و فه سره ، که)بستان ره عه (زستانخۆ له ،  بووه
 تاران  ساڵ له١٠ی  ماوه.  وه ڕنه و تاران بگه ره بن و، بهج کات، خوزستان به ده
کیش  هی  ماوه .بت ست ده ده ی به تیی دادگه رۆکایه سهی ئران  کانی دیکه شاره و

شی  مامۆستای به   به  کراوه)ی ز١٩٣٩ (تاوی ههی ١٣٠٨سای . ر  پارزه ته هبوو
، ندین ساڵ ی چه  ماوه وی که سره که. ی تاران  زانستگه  له،زمان و مژوو

کانی   و هۆکاره  کشه  له وه نزیکه ڕابوو، له کانی ئران گه نده به ومهشار
ی ١٩٤١(تاوی   ی هه١٣٢٠ سای   بوو له وه  ئه.بت ئاگاداردهوتوویی ئران  دواکه
 بت ده ''پرچم''ی   و، رۆژنامهزرنت مه دادهتاران  کی رۆشنبیریی له کۆمه) زاینی
 به کات ستده دهدا، '' پرچم''ی   رۆژنامه له.  ی که ه  ئۆرگانی کۆمه به

 ی وه شتنه دواه الکان له ریتی کۆن و رۆی مه نهوداودژی   له وه نووسینه وتار
 و،   وه بته کدا بوده موو الیه هه وی به سره  نوی که،ناچیی پ هنده. ڵ کۆمه
ی  قه تاوی، ته ی هه١٣٢٤سای  هل. نگری  دژ، یان الیه بنه ده زۆر، ککی خه
ستی هاندان    به مه بهو،  موسمانانی توندڕهالکان و   مه.ناکوژرتم  ، بهن که لده

  .  پای نه ده ده دژی، تاوانی قورئان سووتاندن هک ل خهو ورووژاندنی 

، بت ری ده رنووسه  خۆی سه ، که''پرچم ''  نووسینی وتار له  له وی جگه سره که
 ی گرانه خنه تی ره بابهتی و  یه می مژوویی و سیاسی و کۆمه رهه لک به گه

، '')ت ئیسالم باره سه''، ''ئاین'':  شکی بریتین له  به ، که وه ته بوکردووه
، '' نگ چییه رهه فه''، ''بیات ده  ئه ت به باره سه''، ''نگنن یسه  و، هه وه بیخوننه''
شاکانی ب پا''، '' دین  ودنیا''، ''وان ره  ت به باره سه''، ''؟!نگ، یان فبازی رهه فه

ت  ج سهمژووی پن''، ''ی ئران شرووته مژووی شۆرشی مه''، ''ناو و نیشان
، ''مژووی ش و خۆر''، ''ربایجان ی ئازه  ساه١٨مژووی ''، ''ی خوزستان ساه

، '' و قلیان منه مژووی ده''، ''ی چه ز و بنه گه دین و ره فییه شخ سه''
ری،  هاییگه به''و، '' رتیی گه شیعه''، ''مریکا دروستبوونی ئه''، ''مشعشعیان''

ی  یان وتار و نووسراوه ، ده رتۆکانه م په  له  جگه.''رتیی ری و، سۆفیگه گه شیعه
ها  روه وی هه سره که.  وه ته بی و فارسیدا بالوکردووه ره کانی عه  گۆڤاره ی له دیکه

لفوب و  نی و، ئه رمه بی و ئینگلیزی و ئه ره ری، عه  ئازهی فارسی و ترکیزمانی 
نو ژووری   له سایدا،٥٧نی  مه  ته وی له سره که.  یشی زانیوه'' وی هله په''زمانی 
ستانی  ده ڵ کاربه گه ستیکردن له هاوده الکان و به ی مه خشه نه  و، به دادگه
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ی  ی رکخراوه ندامانی دیکه وی و، ئه فه واب سه ن نه الیه لهتی ئران، حکوومه
    . ترۆرکرا  وه ه ''کانی ئیسالم فیداییه''

تاوی  ی هه١٢٨٥ سای )وخوازییشۆرشی ن ( ''انقالب مشروطه'' –*) ١١(
دین شای  ره فه موزهتی  می حکوومه رده سه   لهی،ی زاینی١٩٠٦ – ١٩٠٥  ر به رامبه به

  ره  به ره دا و، به ریھه  سه وه  تارانه ڕین له تا راپه ره سه. رپ  سه خرایه قاجار
 شاکانی  ا کهد ریھه  سه وه وه ، له که شۆرشه.  وه کانی ئرانی گرته موو شاره هه

تی  کردی سیاسهژر کار وتبوونه تیی که واوه ته تدارانی ئران، به سه  دهقاجار و
 ئرانیان سامان و داهاتی ،ریتانیا و، رووس کانی به ته ه  دوه. وه وتانی بگانه

   بستی له،ژاری و، برستیی  و، گرانی و هه وه ستی خۆیانه  ژرده خستبووه
م  رده به  ری له،تیی گایه به ره می ده ش، سیسته وانه رباری ئه هس. ک بیبوو خه
.  گرتبووتی و ئابووریی والتدا یه کی سیاسی و کۆمهوتن  پشکه رجۆره هه

    که،وتنخواز شک له رۆشنبیران و، بازرگانانی پشکه ن به الیه  له که شۆرشه
  نسایان له ره تانیا و فهک بری وتنی ئۆروپا و، والتانی وه دمۆکراسی و پشکه

نی  الکان و، کۆمه  مه م له کی که یه  ژمارهن الیه  لهها، روه ، هه بووت دی وه نزیکه
و  ک له ر یه ئامانج و داخوازیی هه. گیرسا  هه وه کانه ووتی شارهشوڕ ره ژار و هه

فۆرمی تا ملی بۆ هندێ گۆڕان و ر ره تی ئران، سه حکوومه.  جیاواز بوو چینانه
شی  ستی و پیالنی هاوبه  هاوده م دواتر به واند، به تیی دانه یه سیاسی  وکۆمه

 و، رکوتکرا سه  که ۆرشهشریتانیا،  کانی رووس و به ته وه تی ئران و، ده حکوومه
تدار،  سه کانی ده چینه  وتی قاجار نوێ حکوومه رله هلککی زۆر کوژران و، س خه

  .  وه ستپکرده تان ده ره  و بدهنگاز له بهنی  ر کۆمه ۆ سهزوم و زۆردارییان ب

می  رده سه تیی   نوی کۆشککی پاشایه– ) شاهباخی ( شا باغ - *)١٢(
 و،  رماوه  هه  وه و نوه  به که ش شونه ئسته.  تاران  له بووکان تی قاجاره  حکوومه

  . ت  هزی تایبهی کۆماندۆ و شکرگه  له  به ، کرازاشا ڕه مه زاشا و حه  رهمی رده سه له

ید   کوڕی سه،وی فه واب سه نه   ناسراو به''سید مجتبی میرلوحی'' – *)١٣(
تاران  شاری   له''خانی ئاباد'' کی ڕه  گه  له)١٩٢٤ (تاوی ی هه١٣٠٣سای  واد له جه

   لهی چوارساڵ ف و، ماوه جه  نه چته  سایدا ده١٧نی  مه ته له.   دنیاوه  هاتۆته
ستووری فتوای  رگرتنی ده  و، پاش وه وه منته ف ده جه ی ئاینیی نه قوتابخانه

تۆ شخ  ئایه''ن  الیه وی، له سره د که حمه نوبانگ ئه ری به کوشتنی نووسه
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ی بۆ  وه ڕانه پاش گه.  وه ڕته گه و ئران ده ره ، به وه یه'' مینی بدولحسنی ئه عه
  گرێ و، له ندیی ده قانی پوه دی تاه مه  شخ محهتۆ ڵ ئایه گه ئران، له

د  مه تۆ شخ محه ئایه.  وه کاته وی ئاگاداری ده سره ی کوشتنی که خشه نه
. کی پبکت  و فیشه مانچه دا، تا ده ن پووی پده ت تمه قانی، چوارسه تاه
ن  الیه ف و، له جه  بۆ نه وه ڕته گه وی، ده سره کهد  حمه ئهواب پاش کوشتنی  نه

دواتر . کرت رمی لده کی گه  پشوازییه وه فه جه تۆکانی دانیشتووی نه ئایه
تۆ  ڵ ئایه گه  پرس و راوژ له تاوی به ی هه١٣٢٤سای .  بۆ ئران وه ڕته گه ده

کانی ئیسالم،  فیداییه. زرن مه داده'' کانی ئیسالم فیداییه''ی  کاشانی، رکخراوه
وی کوشتنی  دواجار هه. ی ئرانیان ترۆرکرد وره ستی گه ده ین کاربهند چه
وتی   رکه وتن و، گیران و، له که رنه سهم  بهیان دا  )ال عه(زیران  رۆکوه سه
 زیندانی   هاوڕیانی له وی و، دوو له فه واب سه ، نه)ی زاینی١٩٥٥ (٢٥/١٠/١٣٣٤
 .  دران سداره له '' لعه قزڵ قه''

م  ورز بوو، به کی ته خه ،مینی  بدولحسنی ئه ۆ شخ عهت ئایه -*) ١٤(
ی چل ساڵ  ماوه. ر  سه ال برده ربه ف و که جه  شاری نه ی ژیانی خۆی له زۆربه

   برده وه وابوونی شیعه ی راستی و ره وه  به لکۆنه وه ی خۆیه روانگه نی، له مه ته
الغدیر فی الکتاب و ''نوی  تۆکک به ر  په  لهکانی وه نجامی لکۆینه ئه ر و،  سه

وانی   بۆ په خداره بایه کی یه رچاوه ، سه رتۆکه م په ئهنووسی،  دا ''  و االدب السنه
  ی قوتابخانه  وانه  به  بووه وه  ه، ) شیعه المعارفی دائره(نوی   و به شیعه

 ناسر نووسینی، )١٩  ڕه هوی، الپ سره تیرۆرکردنی که (: رچاوه  سه.  کان ئاینییه
    . پاکدامن

ی ١٢وتی   رکهF O 371 LEP35069ریتانیا  کانی به نامه گه به  له-  *)١٥(
 تاوی  ی هه١٣٢٥ -١٣٢١ی سای  ممه شه ره/ ١٩٤٦ - ١٩٤٣مارچی 

، )زاشا ڕه مه زاشا و دایکی حه ژنی ره(کانی تاج الملوک  رییه وه بیره -*) ١٦(
رتۆکیش  ک په ، پاشان وه وه  دا بوکرایه"پیک نت" سایتی  تا له ره سه

،  موو جۆره هه ئاگاداری  وه  نزیکه یان ساڵ له دهلملووک، تاج.  وه بوکرایه
رم و  گه یندی  پوه.کانی سیاسیی نوخۆی ئران بوو رووداو و ئالوگۆڕه

انی نوخۆیی ست ده  و، کاربهرکۆماری وتان ر و سه یان ربه ڵ ده گه  لهی دۆستانه
ندیی سیاسی و،  تیی و، پوه سایه ، که وه ی خۆیه روانگه له.  بووه هه  وه کییه ره و ده
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کی  یه شوه ، به وه ی خۆشییه که ماه ندامانی بنه  ئه  به–موویان  وتی هه سوکه هه
 و  وه  نه ش وایکرد که وه ئه. ڕوو ته نا خستووه وان و، ب پچ و په راست و ره

ک،   جیه یشته تا کار گه.  و زیز کرد خۆی تووره کانیشی له ت کچه نانه  تهبووک و
  ی له که رمه ندین رۆژ ته ی چه وایی کرد، ماوه نیویۆرک کۆچید کات له
. وتن که ده ی نه ره سوکاری قه که و،  ی بیمارستانی نیویۆرک مابووه ساردخانه
ی  ڕه الپه ، له ریی خۆی نووسیوه وه ویش بیره  ئه زاشا،که ڕه مه ی حه که دایکی ژنه

 :تی  نووسیویه وه و باره کانیدا له رییه وه  ی بیره٥٠٦
  ک له  و، هیچیه وه وی مایه ر زه سه ی له که رمه لملووک، پاش مردنی، ته تاج ''
نی سپارد خاک ئه فی ناشتن و به سره بوون، مه  نه ی، ئاماده که ماه ندامانی بنه ئه

، پنج  وه  پاریسه له) ح ره فه(ری شا  بوو هاوسه وه ئه.  خۆیانستۆی  ئه بگرنه
تا )  و، جنشینی باوکی وره  گه کوڕه('' زا ولیعھد غومه''زار دۆالری نارد بۆ  هه

رفی   سه یکرده ی لرفدا بۆخۆی و،نه که زار دۆالره زا پنج هه م غومه بینژن، به
ژار و،   هه نوی ژنه داری نیویۆرک، به دا، شارهنجام  ئه له. ی وره  گه ناشتنی دایه

سمک،  نجامدانی هیچ روڕه ب تابووت و، بئه س ناونووسیان کرد و، به بکه
 مردبوون،  ر که  سکه کۆلی و، تووشبووی ماده سی ئه ندین که رمی چه ڵ ته گه له
  .''دا چاکرا کۆمه ی به وره  نو گۆڕکی گه له

غۆل  ن پاشای مه الیه م جار، له که  ئران، یه  له''تۆ ئایه'' نازنوی –*) ١٧( 
نوی   به کی شیعه ی زانایه ڕگه لجایتۆ، به ئه. کارهات به'' لجایتۆ ئه''نوی  به
 و، نوی خۆی گۆڕی و، نوی   موسمانی شیعه  بوو به وه  یه''لی ال حه مه''
د، نوی  ممه وجا سوتان محه ئه. بژارد  ی هه'' نده د خودابه مه سوتان محه''

، بۆ  یه م وشه کارهنانی ئه م به  به.لی دانا ال حه ر مه سه تۆی له خوازراوی ئایه
   که،آقای   دوو وشه  لهئاخوندی  ها وشه روه هه. هنرا کار نه کی زۆر به یه ماوه

ی ) وار هخوند(ی   وشه  له،)خوند(ی   و، وشهغۆلی مهی ) ئا (  به دواتر بووه
  ک کرا کشی یه  تکھه، غۆلی و کوردییه  مه م دوو وشه ئه.  رگیراوه  وه وه کوردییه

ی  نو کۆڕو  وکۆمه ، له دواوه  به وه داتاشرا و، له ل ی)ئاخوند( ی   وشهو،
الکان و   مه نازنوی بوو به گشتیی، ی ئران به گه تی و، کۆمه  تایبه ئاینیی به

نو فارسدا  ئستاش له،  بۆ ونه .تر وره  گه ی رزلنان له و، وشهزانایانی ئاینی 
یش '' خوند ''ی وشه). قی آقا ته('' قی ئا ته''، )آقا غوالمرضا('' زا ئا غوالمره''ن  ده
    . رگیراوه  وه وه ی کوردییه) وار وار، یان خونده خۆنه (ی  وشه ک گوترا له وه
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شخ '' ویی، نازناوی فه کان، پاشاکانی سه وییه فه می ئیمپراتۆریی سه رده سه له
می  رده سه وجا له ئه. کان زیاد کرد وره  گه الی شاره نوی مه  یان به''االلسالم
نو کورددا   له  که''ال مه''ی  وشه.  باو  بوو به''حجت االسالم''کان، نازناوی  قاجاره

کان و  وته ی پشنوژی مزگه پشنو کاندا بوو به وییه فه مانی سه زه  لهباو بوو،
می  رده سه تیی له تایبه کان، به تی قاجاره مانی  حکوومه  زه له. زانایانی ئاینیی

ئاستی   خۆیان له کان و، زانایانی ئاینی، که وره ال گه دا، مه شرووته شۆرشی مه
مزانی و،  که یان بۆخۆیان به'' ال و ئاخوند مه''بینی، نوی  وای ئاینیدا ده پشه
ی   پله  به  شیعهکی الیه ند مه  و، چه وه تۆ قوتکرایه ی ئایه نوێ وشه رله سه
  سانه و که  و، به وه رمایه ال و ئاخوند هه وجا نوی مه ئه. یشتن تۆ گه ئایه
و ئاستکی نزمتردا   پله  له وه رووی زانست و زانیاری ئاینییه  له گوترا، که ده

تی  کوومهمی ح رده سه  له سک بوو که م که که ردی، یهد برووج ممه ید محه سه. بوون
ڵ رووخانی رژمی  گه له.  ی پدرا'' عظمی آیت اله'' ، نازنوی زاشا ڕه مه حه
ی بۆ   قورسانه رج و پوانه و مه الکان، ئه یشتنی مه تگه سه ده زاشا و، به ڕه مه حه

مان و،  گیران، نه رچاوده به تر له پش  که،''تۆ ئایه''  و نازنوی دیاریکردنی  پله
  .تۆ  ئایه موویان بوون به وورۆژکدا هه  شه کان، له وره ال گه ستان و، مه ده کاربه

  تھران،٦١ و ص ٢ ص  از شرایط اجتماعی روستایی ایران،تحلیلی  –*) ١٨(
  .١٣٥٧ سال

ستانی  بهر  سه'' ند بیرجه''دایکبووی شاری   له،م له دوال عه سه ئه –*) ١٩(
ی کشتوکایی شاری   زانستگه واوکردنی خوندن له پاش ته. خوراسان بوو

م الی  له ی عه ماه بنه. لوچستان و سیستان  ستانداری ستانی به ، بوو به''ج ره که''
  تی زۆری به م، کاتی خۆی خزمه له ی شا ناسراو بوون و، باوکی عه ماه بنه
   و، خۆی لهرگرت کیوه  که تییه و نزیکایه م، له هل دوال عه سه ئه. زاشا کردبوو ره

  کاڵ و، دواتر بوو بهزیری کشتو  وه بوو به) ١٩٥٠( ١٣٢٩سای .  وه شا نزیک کرده
ڵ دوکتۆر  گه تیی نوان ئینگلیز و شا له دانی دژایه رهه پاش سه. زیری نوخۆ وه

ی ١٩٦٢(تاوی   ی هه١٣٤١ی سا. کرد  شا نه پشتی لهم،  له دو عه سه دق، ئه موسه
یزانی  م، زۆر باش ده له عه. زیرانی ئران رۆکوه  سه  کرا به ن شاوه الیه ، له)زاینی

مینی  دق و ئه ی موسه وانه  پچه  به وه ر ئه به له. چۆن دی شا رابگرێ
 .دا ده نجام نه رس و ئیزنی شا ئهب پ ، هیچ کارکی به)زیرانی پشوو رۆکوه سه(
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پيشوای "نوی  ڵ شا، به گه  لهی وه ڕوو بوونه کاتی رووبه کانیدا، یان له ه نام له
  م، جگه له عه. کرد م ده له  عه سک بوای به رکه  هه  شا پتر له. نوی دنا"مقتدرمن

شی  گرنگی دیکهرککی  ها ئه روه هه تیی، رکی حکوومه نجامدانی کار و ئه  ئه له
نھنی و   کی خانوویه بوو،  وه ش ئه رکه و ئه  ئه !! پسپردرابوو ن شاوه الیه له

ک و، شاژن و،   چاوی خه  کردبوو و، دوور له  بۆ شا ئامادهی شاراوه
  سایه'' و،  وه که خانووه  برده  دهباری کانی، کچ و ژنی جوان و له نده ستوپوه ده

 پاش ،م هب. ردواب دهییان را  گه لهند ساتک   یش، چه''خدا و شاهنشا آریامھر
ست  ده بهک کار پش چاوی کۆمه زان و، له  ده مه به) ژنشا('' ح ره فه''ک،  یه ماوه

ی سووکی  دا و، قسه ده'' م له عه '' ، له  زلله ، به ندی کۆشکی شا ستوپوه و، ده
   !ت پده

 . ئینگلیز بوو ر به م، سه له عه'':  ده) م له عه ( ت به باره سهلملووک  تاج ا
راوژکاری نزیکی '' :گوت ی ده شا   ئاشکرا، به  و، به وه شارده ده شی نه وه ئه
 و، Sir) (''س'' نیشان و نازنویریتانیا،   بهشاژنی   و، له تی بریتانیایه وله ده
تاوی  ی هه١٣٥٧ورۆزی سای  مانگی نهم،  له  عه.'' !خشراوه ی پبه(Lord) '' لۆرد''
ساک پش رووخانی  ی خون، نجه  شرپه شبوونی بههۆی توو  به،)ی ز١٩٧٨(

  . کرددواییتاران کۆچی  له،ویی هله رژمی په

دوکتۆر : ، نووسینی)٢٦٤   و٢٤٠ڕه  الپه (''ای بر انقالب اسالمی مقدمه'' –*) ٢٠(
  .الم سادق زیباکه

م،  رگی سیه به (یریمی حیسام که: ، نووسینیکانم رییه وه  بیره له  –*) ٢١(
  یانننامه  بهقی ده ندی الف و ب، له  به٩٧ ڕه الپه. ٤ و ٢ و ١ی   کۆپله٩٤  ڕه پهال

    . )رگیراوه  وه که فارسییه

ی  وه ره زیری ده وه (ر هنری کیسینگه :نووسینی'' کان ساتی کورده کاره'' –*) ٢٢(
  وه  ئینگلیزییه ی زاینیی، له١٩٩٩ سای باحی غالیب سه. )مریکا پشووی ئه

  .کوردی  به وویهکرد

کانی   خهرۆک ی سه ماه  بنه ز کورد و، له گه ره ، بهختیار شاپوور به -*) ٢٣(
وی پاراستنی  ختیاری، هه کانی به درژایی مژوو، هۆزه به.  ختیارییه ی به نوچه

 ت سه.  وه ته ران بوونه  وداگیرکهنگاری دوژمنان  ره  و، به یان داوه  که خاکه خۆیان و
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ختیاری و سوپای ئرانی  ڕ و لکدانی نوان به شه ر، له ربه مه  ساڵ لهستبیو 
می  رده سه له.  کوژراوه'' ضل السلطان''نوی  ختیار به قاجاریدا، باپیری شاپوور به

لی قولیخان  عه''تیی  رۆکایه  سه ختیاری به کانی به دا، هۆزه''  مشروطه''شۆرشی 
زیرانی ئران،  رۆکوه  سه  دواتر بوو به  که،خانلی  فعه جه  و نهد سعه ردار ئه سه

  .  رچاویان گاوه رۆی به
رۆکی  ی سهتاترک  ئه  له وه الساییکردنه یشت، به ت گه سه ده زاشا به کاتک ره
 بوو  وه ئه. تی ناسیۆی فارس پکبنت وله  دهزووترین کات ویدا به ترکان، هه

تی  تی حکوومه سه ژیر ده وخۆ له  راسته  کهستپکرد  ده و نوچانه هرشی بۆ ئه
ڕ و شۆرکی  هپاش ش. خۆ بوون ربه ی خۆیاندا سه که نوچه بوون و، له ئراندا نه

ڕینی  تاوی راپه ی هه١٣١٣ندین مانگی خایاند، سای   چه  و گران که وره گه
 و، نس کوژرا زاران که هه خونکرا و، به  وباروت نوقمی   گولله ختیاری به به
 ''ساوی لۆڕستان قه'' تییان نازنوی یه هۆی دڕنده ن، بهکانی سوپای ئرا رمانده فه

ختیاری،  رۆک هۆزی به ی سه ماه ندامانی بنه زا شا، ئه وجا ره ئه. یان پدرا
  .  دا سداره ختیاری له  باوکی شاپوور به وانه له

ن  الیه ۆنیالیستی له کۆل ستپکردنی بزاڤی دژه کاتی ده ختیار، له شاپوور به
ی  تاکه پاش کوده. ی ناسیۆنای ئیران ره ندامی به  ئه ، بوو به وه دقه دوکتۆر موسه

ی س  ماوه و، جارکیان ندین جار گیرا  چه  وه ن رژمه الیه دق، له  موسه دژ به
  .  وه  زیندان مایه ساڵ له

،  وه ڕه رووی بیروباوه لهم  ز کورد بوو، به گه ره رچی به گه ختیار، ئه شاپوور به
یی خاکی  کپارچه  پاراستنی یه واوی به ناسیۆنایستکی ئرانی بوو، بوای ته

زیرانی رژمی شا  رۆکوه  سه بوو به، ١٣٥٧فرانباری  ی به١٦رۆژی .  بوو ئران هه
بۆ ند رۆژکی مابوو  چه. ست بوو ده ی به و پۆسته  ئه رۆژ٣٧ی  ماوهو، 
ندامانی  ن ئه الیه  و، له وه ریی شۆرشی ئیسالمیی، خۆی شاردهکجا وتنی یه رکه سه
شاپوور .  ئۆروپا نته یه خۆی بگه، توانی  وه ی ناسیۆناڵ و دۆستانییه ره به
ن  الیه  لهی زاینی،١٩٩٢گوستی سای  ی ئه٦رۆژی  نجام، له ره ختیار، سه به

ی  که نو ماه ا لهنس ره  والتی فه له ی ئران،کانی کۆماری ئیسالمی ترۆریسته
  .خۆی ترۆرکرا
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