
نیشــتامن یەکێــک لــە نرخــە هــەرە پیرۆزەکانــی 

ــک هێزێکــی  ــەش کاتێ هــەر مرۆڤێکــە. هەربۆی

ــە  ــرش بکات ــک هێ ــود داگیرکەرێ ــی، یاخ دەرەک

ــوون  ــوو ب ــە هەم ــەکان ب ســەر نیشــتامن، مرۆڤ

و نەبوونیانــەوە بەرەنــگاری دەبنــەوە. هــەر 

ــە  ــۆی دەبێت ــتامنی خ ــتنی نیش ــۆ پاراس ــەس ب ک

فیداییــەک. ژن و پیــاو، پیــر و منــداڵ، هــەر 

ــە پاراســتنی  ــان ل ــای خۆی ــە ڕادەی توان ــە ب یەک

نیشــتامن بەشــداری دەکــەن. چونکــە نیشــتامن 

ــە.  ــنامەی مرۆڤەکان ــە ناس ــێک ل بەش

بــۆ منوونــە کاتــی شــەڕی نێــوان ئێــران و عێــراق، 

بــە هــۆی ئــەوەی هێــزی ســەربازی فەرمــی 

ئێــران توانــای بەرەنگاربوونــەوەی ئەرتەشــی 

عێراقــی نەبــوو، ڕژێمــی تــازە ســەر کار هاتــووی 

ــتنی واڵت  ــدەی پاراس ــر پڕۆپاگەن ــە ژێ ــران، ل ئێ

خەڵــک  لــە  هێزێکــی  دوژمــن،  لەبەرانبــەر 

ئامــادە کــرد و چوونــی ئــەو هیــزە بــۆ گۆڕەپانــی 

شــەڕ توانــی ئەنجامــی شــەڕ بگۆڕێــت. لــەم 

چــۆن  وەک  هــەر  خومەینــی  ئیــر  دا  کاتــە 

ــە کار  ــی ب ــرد، پیالن ــری ک ــر داگی ــرد و دوات ــتە ک ــۆی ئاراس ــی خ ــەرەو ئامانجەکان ــی ب ــی گەالن شۆڕش

هێنانــی گەنجانــی داڕشــت و هەســتی نیشــتامن پــەروەری خەڵــک و بــە تایبــەت گەنجانــی بــەکار هێنــا 

بــۆ ئــەوەی لــە پێــش ئەرتەشــەوە حەرەکــەت بکــەن. هــەر بــەوەوە نەوەســتا و تەنانــەت مندااڵنیشــی 

ــەڕێ  ــان ب ــۆ ناوەڕاســتی مەیدانــی مینی ــوون ب ــاوی فیدایــی ب ــر ن ڕەوانــەی جەرگــەی شــەڕ کــرد و لەژێ

ــە شــەڕی ٨ ســاڵەی  ــران ل ــە پێــی ئامارەکانــی دەوڵەتــی داگیرکــەری ئێ ــە شــێوەیەک کــە ب دەکــردن.  ب

ــە ٣٦  ــر ل ــە زیات ــاو شــەڕ دا، بەشــداریان کــردووە ک ــە ن ــی بەســیج ل ــراق ٥٥٠ هــەزار قوتاب لەگــەڵ عێ

ــت داوە. ــان لەدەس ــە گیانی ــەو قوتابیان ــەزار ل ه

ــوو،  ــووی پاراســتنی نیشــتامن ب ــر بیان ــەوەی لەژێ ــەر ئ ــە بەســیج  لەب ــە دا بەشــداری کــردن ل ــەو کات ل

لەنــاو زۆر کەســدا وەک شــانازییەک ســەیری دەکــرا. چونکــە ئــەرک و هەســتی خۆپاراســتنی مرۆڤــەکان 

لــە بەرامبــەر هێــزی دەرەکــی، دەبێتــە هــۆی یەکگرتــن و وەک پێویســتیەکی بــە بایــخ ســەیری دەکرێــت. 

ــێکی  ــی ئەرتەش ــتە، توان ــەو هەس ــن ل ــک وەرگرت ــە کەڵ ــش ب ــتووی خومەینی ــێ گەییش ــازە پ ــی ت ڕژیم

ــتی  ــد و ڕووی ڕاس ــژەی نەخایان ــەاڵم زۆر درێ ــت. ب ــک بێنێ ــیج پێ ــپا و بەس ــاوی س ــر ن ــە ژێ ــەورە ل گ

ــا  ڕژیــم و پڕۆپاگەندەکانــی دەرکــەوەت و ئێســتا بــە هــۆی ئــەوەی بەســیج بــۆ بەرژەوەنــدی کــەس ی



کەســانێکی نــاو دەســەاڵت بــە کار دێــت و 

ســەرکوتکاری،  جــۆرە  هەمــوو  بەســیجیەکان 

بێ ڕێــزی و ســووکایەتی بــە خەڵــک دەکــەن، 

بەشــداری لــە بەســیج یەکێــک لــە ناشــیرینرین 

ــە  ــەو کارانەی ــی ئ ــێ ئەخالق ترین ــەت ب و تەنان

ــی دەدات. ــاک ئەنجام ــە ت ک

لــەم بابەتــەدا ئەمانەوێــت هەندێــک بــاس لەوە 

ــیجی  ــە و بەس ــیج چی ــتی بەس ــە راس ــن ک بکەی

ــیج دا  ــە بەس ــداری ل ــانێک بەش ــە؟ چ کەس کێی

ــەک گەنجــان پەلکێشــی  ــە چ ڕێگەی ــەن؟ ب دەک

دەکرێــن؟  بەســیج  گەندەڵــی  بازنــەی  نــاو 

ــدێ  ــیج و هەن ــاو بەس ــە ن ــان ل ــی ژن بارودۆخ

و  بــاس  بــەر  دەخەینــە  جیــاواز  رەهەنــدی 

ــدە کــە ڕووی ڕاســتەقینەی  گفتوگــۆ. هــەر چەن

بەســیج  بــۆ هــەر کەســێک دەرکەوتــووە، بــەاڵم 

پڕۆپاگەنــدەی لەڕادەبــەدەری ڕژیــم بــۆ بەســیج 

و دانانــی دەرفەتــی مــادی و دەســەاڵتی سیاســی 

و کۆمەاڵیەتــی بــۆ بەســیجیەکان، هەروەهــا بــە 

کارهێنانــی ڕێگــە جۆراوجۆرەکانــی راکێشــانی 

خەڵــک بــۆ نــاو بەســیج، ئەبنــە هــۆکاری ئــەوەی گەلێــک جــار  تاکــەکان بکەونــە داوی بەســیجەوە. بــەو 

هۆیــەوە ئەمانەوێــت بــە پێــی توانامــان بــە خســتنە بەر باســی ئــەم مژارانــە هەوڵبدەیــن ڕوونکردنەوەیەک 

ــن. ــان پێشــکەش بکەی ــان و ژن ــە گەنج ــەت ب ــگا، بەتایب ــە کۆمەڵ ــر ب زیات

ســەرەتا باشــرە بــاس لــەوە بکەیــن کــە بەســیج چیــە و بەســیجی کێیــە؟ بەســیج هــەم وەک وشــە، هــەم 

وەک دەســتەواژە واتــای جۆراوجــۆری هەیــە.

بەسیج وەک وشە و دەستەواژە:
1( ئامادە بوون، ئامادە کردن

2( بار کردن بۆ گەشت

٣( ئامێر، کەل و پەل

4( نیاز، ئامانج، خواست، ئیرادە

٥( ئامادە کردنی هێزی سەربازی و ئامرازەکانی شەڕ



ــدەن.  ــک ئەنجــام ب تاوانێ

بازنــەی دەســەاڵت بــۆ هاندانــی خەڵــک بــۆ بەشــداری لــە بەســیج، پێناســەی فریودەرانــە و بریقــەدار بــە 

کار ئەهێنیــت. بــۆ منوونــە خامنــەای ســەبارەت بــە بەســیج دەڵێــت: کۆمەڵێــک لــە پاکریــن مرۆڤــەکان، 

فیداکارتریــن و ئامادەتریــن گەنجانــی واڵت، کــە لــە ڕێگــەی ئامانجەکانــی واڵت و گەیاندنــی خەڵــک بــە 

خۆشــبەختی، لــە یــەک کۆبوونەتــەوە. ئەمــە لــە کاتێــک دایــە کــە هــەر کــەس دەزانێــت، ئــەم ڕێکخــراوە 

ــە راســتای بەرژەوەنــدی و ئامانجەکانــی ڕژیمــە، بــە  ــۆ ڕێکخســن، پــەروەردە و بەکارهێنانــی خەڵــک ل ب

ــا  ــێ دەکات، تەنی ــوون باســیان ل ــۆ بەســیجی ب ــم ب ــە ڕژی ــەی ک ــەواوی ئەوان ــک بۆخــۆی. ت دەســتی خەڵ

ــاو ئــەو ڕێکخــراوە دزێــوە بــکات.  پڕۆپاگەندەیەکــی درۆیــە  بــۆ ئــەوەی گەنجــان پەلکێشــی ن

بەســیج لــە ڕاســتیدا هێزێکــی ســەرکوتکەرە کــە لــە بەرامبــەر خۆپێشــاندانەکانی خەڵکــی نــاڕازی بــە کار 

دەهێرنێــت بــۆ ئــەوەی ڕۆڵــی هێــزە یونیفــورم دارەکانــی ڕژیــم بــە شــێوەیەکی راســتەوخۆ لــە ســەرکوت 

کردنیــان دا دیــار نەبــن. لــە ڕاســتیدا بەســیج و بەســیجی بــوون ڕێبازێکــی بە سیســتەم کراوی دەســەاڵتە کە 

بــە دروســتکردنی تــرس و دڵەڕاوکــێ ورەی کۆمەڵگــە دەروخێنێــت و دەیکوژێــت. بــە ڕاکێشــانی تاکــەکان 

هێــزی  واتــای:  بــە  دا  دەســتەواژەش  لــە 

خۆبەخشــی گــەل و ئامادەگییــان لــە بارودۆخــی 

ــە  ــە مەبەســتی بەرگــری ل شــەڕ و پاراســن دا، ب

ــە  ــە. کەســی بەســیجی ب نیشــتامن و نرخەکانیان

ــران،  ــی ئێ ــاڵەی ڕژیم ــد س ــەی چەن ــی کارنام پێ

ــی  ــەواوی مەرجەکان ــە ت ــە ک ــەو کەس ــە ئ دەبێت

ڕژیمــی  پەســەند کــردووە و لــە بەرامبــەر ئــەو 

ــان  ــارە ملکەچی ــن، ناچ ــە پێدەدرێ ــەی ک فرمانان

بێــت و بــە باشــرین شــێوە بــە ئەنجامیــان 

بگەیێنێــت. 

ــە،  ــیج وەک وش ــرد، بەس ــامن ک ــەر وەک باس ه

هــاوکات وەک دەســتەواژە، چەندیــن واتــای 

هەیــە. بــەاڵم لــە زمانــی رۆژانــە لــە نــاو خەڵکدا 

ــوو  ــوو هەم ــەن. بەڵک ــە کار نای ــنە ب ــەو چەش ب

ــا  ــیج، تەنی ــەی بەس ــتنی وش ــی بیس ــەس کات ک

ــی  ــک کەس ــر: کۆمەڵێ ــەوە بی ــتیان دێت ــەک ش ی

بــە ڕێکخســن کــراو کــە بــە ئیــرادەی خامنــەای 

بــە ڕێــوە دەچــن کــە ئامــادەن بــۆ بەرژەوەنــدی 

ــەای هــەر جــۆرە  ــی خامن ــەی حکومەت و پێکهات



ــتەمە،  ــەم سیس ــاو ئ ــۆ ن ــی الوان ب و بەتایبەت

و  بێ ئیــرادە  کەســایەتیەکی  دەیەوێــت 

گوێڕایەڵــی خــۆی ئــاوا بــکات. خامنــەای و 

پێناســەکانیان،  بــە  ڕژیــم  کاربەدەســتانی 

ڕوویەکــی ئەخالقــی و یاســایی بــە بەســیج 

دەدەن و لــەم ڕێگــەوە پــەرە بــە دیــاردەی 

دژە کولتــووری و دژە ئەخالقــی بەســیج دەدەن 

ــیج  ــە بەس ــردن  ل ــداری ک ــت بەش و دەیانەوێ

ئــەم  بکەنــەوە.  ئاســایی  کۆمەڵگــە  لەنــاو 

ــک  ــۆکاری پێ ــە ه ــەرکوتکەرە بووەت ــزە س هێ

هاتنــی بارودۆخێکــی ملیتاریســتی و تێکــدەری 

ــەکان،  ــەوای فەرمانگ ــە ت ــک، ل ئاسایشــی خەڵ

ــدە  ــەواوی ناوەن ــۆکان  و ت ــەکان، زانک کارخان

ــا  ــدا. وات ــەیی و ئیداریەکان ــی، پیش کۆمەاڵیەت

هێزێکــی ســامناکی دژی گەلــە کــە جەســارەت 

ــاڕازی  ــی ن ــات و دەنگ ــاو دەب ــە ن ــرادە ل و ئی

ــەوە.  ــپ دەکات ک

لــە  بــاس  بابەتەکــەدا  بەردەوامــی  لــە 

و  مرۆڤایەتــی  دژە  کــردەوە  رەهەندەکانــی 

لــە  بەســیج،  هێزەکانــی  ســەرکوتکاریەکانی 

دەکەیــن: گــەل  بەرامبــەر 

لــە ئامارێــک دا دەوترێــت کــە النیکــەم ٣٠4 کــەس کــە لــەوان 2٣ کەســیان منــداڵ و 1٠ کەســیان ژنــن، 

لــە ڕۆژانــی 1٥ تــا 1٩ی نوامــری 2٠1٩ لــە ٣٧ شــاری ئێــران بــە دەســت بەســیجیەکان کــوژراون. ئەمــە 

لــە کاتێکدایــە کــە لێکۆڵینەوەکانــی چاالکانــی ڕاگەیاندنــی ئــازاد، شــایەتحااڵن و هەروەهــا ئەژمــاری زیــان 

پــێ گەییشــتووەکانی ســەرهەڵدانەکان، ئەژمارێکــی زۆر زیاتــر ئەخەنــە بەرچــاو.

ــوو  ــی ٩٨ پێشــکەش کردب ــی ئابان ــی ڕاپۆرتێکــی لەســەر ناڕەزایەتیەکان ــی ناونەتەوەی ڕێکخــراوی لێبوردن

کــە تێــدا بــاس لــە  » دەســتدرێژی سێکســی، بــێ ســەرو شــوێن کــردن، ئەشــکەنجە و زۆر هەڵســوکەوتی 

دزێوتــر« بــە دەســتی هێــزە بەســیجیەکان بــۆ ســەر ناڕازییــەکان کرابــوو.

هەروەهــا نابێــت ئــەو کەســانە کــە لــە ئەنجامــی ئاڕەزایەتیەکانــی ســاڵی ٨٨ لــە ئێــران ڕووبــەڕووی لێدان 

و توندوتیــژی لــە ســەر شــەقامەکان و نــاو زیندانــەکان بوونــەوە، گازی فرمێســک ڕێــژ لــە بەرانبەریــان  

بــە کار هێــرنا و هەروەهــا کوشــتنی ئەژمارێکــی زۆر لــە خۆپیشــاندەران لــە ڕێگــەی تەقــەی ڕاســتەوخۆ و 

فــڕێ دانیــان لــە ســەر پردەکانــەوە یــا ئــەو کەســانەی کــە دەکەوتنە ژێــر تەگــەری ماشــێنەکان و هەروەها 



ئەوانــەی لــە زۆر ڕێگــەی هۆڤانــەی تــرەوە دەکــوژران، لەبیــر بکەیــن. هــەر چەنــد 

ئامارێکــی فەرمــی لەبــەر دەســت دا نیــە، بــەاڵم بــە پێــێ لێکۆڵینــەوەکان نزیــک بــە 

٨٠ کــەس لــە ئەنجامــی ئــەو خــۆ پێشــاندانانەدا کــوژران.

بەســیج لقێــک لــە ڕێکخراوێکــی ســەربازی و رسکوتکــەر بەنــاوی ســپای پاســدارانە 

لــە ژێــر دەســەاڵتی پایــەداران و دەســەاڵت دارانــی کۆمــاری ئیســالمی ئێــران کــە 

هەمــوو کات بــە پێــی داخــوازی و بەرژەوەنــدی خۆیــان بــە کاری دێنــن. ڕێکخــراوی 

ــە  ــارسا ل ــروی مقاومــت بســیج دەن ــاوی نی ــە ن ــە پێشــر ب بەســیج مســفضعفین ک

ــە فەرمانــی خومەینــی  ــە ژێــر دەســەاڵتی ســپای پاســداران، ب ــازەری 1٣٥٨ ل ٥ی ئ

دامــەزرا. بــە پــێ مــاددەی 1٣ی یاســای دیســپلینی دامەزراندنــی ســوپای پاســداران، 

بەســیجی ئــەو کەســەیە کــە خۆبەخشــانە لەپێنــاو بــە قســەی خۆیــان گەشــەدانی 

ئەرتەشــی 2٠ میلیۆنــی، بەشــداری ئــەو رێکخــراە بــووە. ڕێکخــراوی بەســیج چەنــد 

بەشــی هەیــە کــە بریتیــن لــە:
● بەسیجی قوتابی)قوتابخانە(
● بەسیجی خوێندکار)زانکۆ(

● بەسیجی کۆمەڵگەی پزیشکی
● بەسیجی کۆمەڵگەی ئەندازیاران

● بەسیجی مامۆستایان
● بەسیجی وەرزشکاران

● بەسیجی ڕاگەیاندن
● بەسیجی خوشکان

● بەسیجی ئیدارە و فەرمانبەر
● بەسیجی مزگەوت و گەڕەکەکان

● بەسیجی روحانیان
● بەسیجی پیشەوەران

● بەسیجی سایبێری
● بەسیجی کارخانە و کۆمپانیەکان

● بەسیجی تایبەت لە دەرەوەی سنوورەکان 
● ڕێکخراوی ئۆردوویی، راهیان نور

چ کەسانێک بەشداری لە بەسیج دا دەکەن:



لــە ســەرەتا دا و لــە دەهــەی ٦٠ تاکــەکان 

ــە  ــم و ب ــە ڕژی ــاوی بەرگــری ل ــر ن ــر لەژێ زۆرت

وەهمــی خۆیــان پاراســتنی واڵت بەشــداری 

ــانێک  ــدە کەس ــەر چەن ــرد. ه ــیجیان دەک بەس

کردبێــت،  بەشــدارییان  ئارمانجی تریــش  بــە 

زۆرینــەی  بــۆ  ســەرەکی  هــۆکاری  بــەاڵم 

ــەو  ــەری ئ ــر کاریگ ــە ژێ ــداربووان کەوتن بەش

پڕۆپاگەندەیــە بــوو کــە رژیــم دەیکــرد و گوایــا 

بەشــداری لــە ئەرکــی پاراســتنی ئیســالم و 

ئێرانــە. لــە دەهــەی حەفتــا دا، ئیدی بەســیجی 

بــوون ببــوو بــە ڕێگەیــەک بــۆ دەرچــوون بــۆ 

زانکــۆکان و هــەر لەبــەر ئــەوە گەلێــک کەســی 

بــە  گەیشــن  و  بەهــرە وەرگرتــن  بــۆ  الواز 

هەنــدێ بەرژەوەژنــدی شەخســی کەوتنــە کــێ 

بــڕ کــێ و خۆمانــدوو کــردن تــا وەک پردێــک 

ــی  ــج کردن ــیج و قازان ــە بەس ــداری ل ــە بەش ب

ــۆ  ــوون ب ــم دایناب ــە ڕژی ــمتیازانەی ک ــەو ئێـ ئ

بەســیجی بــوون بگــەن بــە نــان و ئاوێــک. لــە 

ئەنجــام دا لــە هەشــتاکان دا بەســیجی بــوون، 

ببــوو بــە ئامێرێــک بــۆ گەیشــن بــە ئیمکاناتــی مــادی و هەروەهــا گەیشــن بــە جێگــە و پێگەیــەک لــە 

ــران.  ــالمی ئێ ــاری ئیس ــتەمی کۆم ــو سیس ــەاڵتی نێ دەس

زۆرینــەی ئــەو کەســانەی کــە بەشــداری لــە بەســیج دا دەکــەن، لــە چینــی پەراوێزخــراوی کۆمەڵگــەوە 

ــانی  ــیان کەس ــەرە زۆریش ــەی ه ــە و زۆرب ــگادا نیی ــاو کۆمەڵ ــان لەن ــی کۆمەاڵیەتی ی ــە جێگایەک ــن ک دێ

دەســت کــورت و هــەژارن. کەســانێکن کــە کێشــەگەلێک وەک کێشــەی خێزانــی، دەســت کورتی، بێــکاری، 

ــە شــێوازێکی  ــم ب ــووە. ڕژی ــان ب ــەرۆک گیری ــاد و فەحشــا ب ــە، اعتی ــاو بنەماڵ ــژی ن ــد و تی ــی تون قوربان

سیســتەماتیک قەیرانــی کەســایەتی و شوناســی، تێکدانــی کەســایەتی و الوازی لــە تــاک دا ئــاوا دەکات و 

هاوتەریــب لــە گــەڵ ئــەم  خاڵــە الوازانــە، بەڵێنــی درەتانــی مــادی و مەعنــەوی دەدات و دواجــار تــاک 

ــۆ  ــەی بەســیج دەکات. ب ــاو بازن ــاوای کــردووە، دەکات و  پەلکێشــی ن ــە ئ ــەو بەســتێنەی ک ــرۆدەی ئ گی

منوونــە تاکێــک کــە خــاوەن هیــچ هێزێــک لــە کۆمەڵگــە دا نیــە و زۆر کۆمپلێکــس و خەســڵەتی نائاســایی 

ــی  ــدان و بڕین ــاری لێ ــگات ئێختی ــا ب ــە، ت ــزی هــەر هەڵســوکەوتێکی توندئاژوان ــووە؛ هێ ــک هات ــدا پێ تێ

پــێ دەدەن. ئــەم تاکــە لــەو پرۆســەیە دا کــە ڕژیــم بــۆی ئامــادە کــردووە، وەک گورگــی نێــو کۆمەڵگــەی 



لــێ دێــت. ئــەم هێــزە ســەرکوتکارە هــەر کــەس 

دەوڵەتــی  بەرانبــەر  لــە  ناڕەزایەتیــەک  کــە 

ــانی  ــە ئاس ــدات، ب ــان ب ــران نیش ــەری ئێ داگیرک

ــن  ــێ دی ــامن، ب ــێ ئی ــد، ب ــاوی فاس ــر ن ــە ژێ ل

هــەر جــۆرە هەڵســووکەوتێکی ســەرکوتکارانە 

ــەر دەکات.  ــەری راب لەبەرانب

ــەک  ــۆ ی ــران ب ــالمی ئێ ــی  ئیس ــا ڕژیم هەروەه

و  خەڵــک  کردنــی  ڕەنــگ  یــەک  و  دەســت 

ــە  ــوە ک ــەو چوارچێ ــک ل ــە ژیانێ ــان ب ناچارکردنی

بــە  پێویســتییان  کــردووە،  دیاریــان  خۆیــان 

ــان  ــتی خۆی ــە وەک داردەس ــە ک ــانێک هەی کاس

بەکاریــان بێنێــن. ئــەم داردەســتەش هــەر ئــەو 

کەســانەن کــە دەبنــە هێــزی بەســیج و بــە وردی 

ــرد.  ــێ ک ــامن ل باس

لــە ڕۆژی ئەمڕۆمــان دا زۆربــەی کــەس بــۆ 

لەمپــەر  بــێ  و  ئەزمــوون  بــی  دەرچوونــی 

ــارەی  ــە پ ــن ب ــۆ گەیش ــۆکان و ب ــاو زانک ــۆ ن ب

هەمــوو  لــە  تێپەڕیــن  بــۆ  هــاوکات  زۆر، 

ــە ســەر کارێکــی  ــدن ل بەربەســتەکانی دامەزران

ئیــداری و دەوڵەتــی، کــەم کردنــەوەی کاتــی ســەربازی و تەنانــەت بــۆ وەرگرتنــی یارانــە، لــە بەســیج دا 

بەشــداری دەکــەن. ڕژێمــی ملیتاریســتی ئێــران بــۆ بەشــدار کردنــی گەنجــان و بــە تایبــەت ژنــان لــە هــەر 

هەرێمێــک و لەنــاو هــەر نەتەوەیەکــی بندەســت، سیاســەتێکی تایبــەت بــە ڕێــوە دەبــات و ڕۆژانــەش 

هــەوڵ دەدات ئــەو سیاســەتانە تــازە بکاتــەوە و کاریگەرییــان زیاتــر بــکات. بــۆ منوونــە ئــەو ڕێبازانــەی 

کــە لــە ســەرەوە باســامن کــردن هەموویــان لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان و هەندێــک لــە هەرێمەکانــی تــر 

واڵمــدەر نابــن. لەبــەر ئــەوە ناچــارە بــە پێــی تایبەمتەنــدی هەڕیمیــەکان ڕێبــازی جیــاواز بــە کار بێنێــت.

تــرس، هەســتێکی ناخــۆش، بــەاڵم ئاســاییە و یەکێــک لــە هەســتەکانی مرۆڤــە کــە بــۆ بەردەوامــی ژیــان 

کاریگــەرە. دەســەاڵت بــە ڕێگــەی زینــدان، ئەشــکەنجە، ســێدارە و ئاموورەکانی تــری تۆقانــدن، خەڵــک 

دەترســێنن. ناچاریــان دەکــەن کــە بــە خواســتی دەســەاڵت هەڵســوکەوت بکــەن. بــە تایبەتــی لــە ڕێگــەی 

ــە  ــەوەی ک ــووی ئ ــە بیان ــەن و ب ــاو بەســیج دەک ــەکان پەلکێشــی ن ــەوە تاک ــی شــەڕی تایبەت ناوەندەکان

ئەگــەر کارتــی بەســیجیان نەبێــت لــە تــەواوی قۆناخەکانــی ژیــان وەک روێشــن بــۆ زانکــۆ و دۆزینــەوەی 

کار، بەربەســتیان بــۆ دروســت دەبێــت، هەوڵــدەدەن پــەرە بــە سیاســەتی بەســیجی کــردن بــدەن. 



ئــەم سیاســەتە قێزەونــە لە ســەر ئــەو بنەماڵــە واڵت پارێزانــەی کە کــچ و کوڕەکانیان 

ــر و  ــوون، زۆر وردت ــران ب ــالمی ئێ ــوری ئیس ــی جمه ــە دژبەرەکان ــداری الیەن بەش

ــک  ــا بارودۆخێ ــە وەه ــتا ل ــیج ئێس ــتەمی بەس ــت. سیس ــوە دەچێ ــە ڕێ ــر ب جیاوازت

دایــە کــە ناچــار بــووە ڕێــکاری جیاوازتــر بــە کار بێنــێ و رۆژبــەدوای رۆژ تاکتیکــی 

قێزەونــر تاقــی دەکاتــەوە. بــە تایبــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان پەرە  بە فەحشــا، 

خۆفرۆشــی و کولتوورێــک لــە دژی کولتــووری بەرخۆدانــی چــەن هەزارســاڵەی کورد 

دەدات و دەیەوێــت بــە جێگــەی کولتــوری بەرخــودان کــە ڕیشــەیەکی قووڵــی لــە 

کوردســتان هەیــە، کولتــوری بندەســتی و خــۆ ڕادەســت کردن پێــش بخــات. 

 لــە پەرتووکــی »ئاوێنــەی مــەرگ«  شــەڕی تایبەتــی ئێــران لــە ســەر گــەالن بــە وردی 

بــاس کــراوە و ئێــوە خوێنەرانــی بەڕیــز دەتوانــن بــۆ زانیــاری زیاتــر و تێگەیشــتنی 

وردتــر لــە سیســتەم و بنەمــای عەقڵیەتــی بەســیج، ئــەم پەرتوکــە بخوێننــەوە.

پەلکێش کردنی ژنان بۆ ناو ناوەندەکانی بەسیج
ــەم  ــتەزعەفینە. ئ ــیجی موس ــی بەس ــی ژنان ــان« لق ــە زن ــیج جامع ــراوی »بس ڕێکخ

ــک  ــەرەتای پێ ــە س ــەر ل ــوو و ه ــکان ب ــیجی خوش ــاوی بەس ــەرەتا ن ــراوە س ڕێکخ

هاتنــی بەســیجی موســتەزعەفین دەســتی بــە کار کــرد، کــە لــەم ســااڵنەی دوایــی 

دا نــاوی بــۆ بەســیجی کۆمەڵگــەی ژنــان گــۆڕا. ئەمــە لــە کاتێــک دایــە کــە لــە نــاو 

ــە  ــیج ل ــراوی بەس ــاو ڕێکخ ــە ن ــان ل ــی ژن ــە بوون ــەن ک ــانێک ه ــش دا کەس ڕژیمی

ــان بــەم شــێوە  ــە هــۆی ئــەوەی ژن دژی ئامۆژگاریەکانــی ئیســالم دەزانــن، بــەاڵم ب

زۆر زیاتــر ئەتوانــن خزمــەت بــە ئامانجەکانــی ڕژیــم بکــەن، بــە کاریــان دەهێنــن. 

هــەر لــە ســەر ئــەو بنەمایــە ژنــان دەخەنــە نــاو پرۆســەی لــە ناوبردنــی جەوهــەری 

مرۆڤانــە و رەوشــێکی رۆحــی و زێهنــی کــە ناکــۆک لەگــەڵ جەوهــەری ڕاســتەقینەی 

ژنانــە. چونکــە ڕژیــم ئــەوە بــاش دەزانیــت کــە ژنــان هێــزی کاریگــەر و تەنانــەت 

ــاو کۆمەڵگــە دا. ــە ن دیاریکــەرن ل

 بەســیجی ژنــان لــە هــەر پارێزگایــەک نوێنەرایەتــی هەیــە کــە ئەویــش لقــی خــۆی 

لــە هەمــوو شــار و دێهاتەکانــی پارێــزگا ڕێــک خســتووە. مینــو ئەســالنی ســەرۆکی 

ئێســتای بەســیجی ژنانــە کــە هەژمــاری ژنانــی بەســیجی زیاتــر لــە 1٠ میلیــۆن کــەس 

ــە  ــیج ل ــی بەس ــە ژنان ــێکی زۆر ل ــە بەش ــدووە ک ــا ڕایگەیان ــدووە. هەروەه ڕاگەیان

ژنانــی ماڵــەوە کــە لــە هیــچ شــوێنێک کار ناکــەن، پێــک دێــن. بــە پێــی ئامارەکانــی 

ــی  ــەی ژنان ــی زۆرب ــاران ئەندامــی بەســیجن. تەمەن ــی ت ــە ٥٠٪ ژنان ــر ل ــەوان زیات ئ



ئەندامــی بەســیج لــە نێــوان 1٨ بــۆ ٣٦ ســاڵە. 

ســەرەتای  لــە  کــە  ئەوانــەی  چەنــد  هــەر 

تەمەنیــان  بێگومــان  ئەندامــن،  بەســیجەوە 

لــەوە زیاتــرە. بــەاڵم لــەم دواییانــە بەســیج 

زۆرتــر هەوڵــی بەشــدار کردنــی کچانــی گەنــج 

و مێردمنــداڵ دەدات. ئەویــش وەک باســی لــێ 

ــی  ــەوە وەک بەڵێن ــەی فریودەران ــە ڕێگ ــرا ب ک

ــە  ــدن ل ــا دامەزران ــۆکان ی ــۆ زانک ــوون ب دەرچ

ــی بەســیج  ــاو ڕیزەکان ــۆ ن ــم ب ســەر کاری دائێ

ڕایــان دەکێشــی. هەروەهــا زۆربــەی ئەژمــاری 

ژنانــی بەســیجیش لــەو ژنانــە پێــک دێــت 

کــە هاوســەرەکانیان لــە بەشــی نیزامــی دا 

کار دەکــەن یــا خــود کارمەنــدی دەوڵەتــن. 

چونکــە بــە پێــی یاســاکانی ڕژیمــی ئێــران ئــەو 

ژنانــە ناچــارن وێــڕای هاوســەرەکانیان بــن بــە 

ــە ناوەندەکانــی بەســیج دا. ئەمــەش  ــدام ل ئەن

یەکێــک لــە ڕیبازەکانیانــە بــۆ پەلکێــش کردنــی 

ــاو سیســتەمی بەســیج.  ــۆ ن ــان ب ژن

ــاش  ــزی ژن ب ــران هێ ــەری ئێ ــی داگیرک دەوڵەت

دەناســێت و خومەینــی لــە شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە ســاڵی ٥٧ دا زۆر روون و ئاشــکرا هێــز و توانــای 

ژنانــی بــۆ دەرکــەوت. ڕژێــم لــە هــەر رێکارێــک، تەنانــەت ســەرکوتیش بــۆ بەشــدارکردنی ژنــان لــە نــاو 

سیســتەم دا کەڵــک وەردەگرێــت، بــۆ ئــەوەی هێــزی ژنــان کــە بــەردەوام وەک هەڕەشــەیەک بەرامبــەر 

خۆیــان دەیبینــن، بخەنــە ژێــر کۆنتڕۆڵــی خۆیانــەوە. ڕژیــم هەوڵدانێکــی زۆری دا بــۆ ئــەوەی هــەر بــەم 

ــەم  ــا ڕۆژی ئەمڕۆشــامن ئ ــدات. هەت ــەت ب ــی دڵخــوازی خــۆی رواڵ ــە پێ ــگا ب ــە، هەمــوو کۆمەڵ ڕێکاران

هەوڵدانانــە بــۆ لەنــاو بردنــی هێــزی ژنــان بــە شــێوەیەکی تایبــەت و چڕتــر بەردەوامــە.

ژنــان لــە هەمــوو قۆناخــە مێژوویەکانــی ئێــران و کوردســتان ڕۆڵــی پڕشــکۆیان هەبــووە. شــان بەشــانی 

ــردووە.  ــەکان ک ــگاوە دیموکراتیک ــردنی هەن ــە پێش ــەنگایەتیان ل ــاران پێش ــاون و زۆر ج ــاوان تێکۆش پی

گەلێــک جاریــش هێــزی ژنــان لەالیــەن کۆماری ئیســالمی بــەکار هێــرناوە، بــۆ منوونــە لــە شــەڕی ئێــران 

و عێــراق گەلێــک جــار کەڵــک لــە هێــزی ژنــان وەرگیــراوە. هــەر چەنــد کــە زۆر باســیان لــێ ناکرێــت، 

تەنانــەت زۆرێــک لــە ژنانــی کــە لــەو شــەڕە دا کــوژران وەک پیــاوە کــوژراوەکان باســیان لــێ نەکــراوە 



ــی  ــە پێ ــک دا ب ــە کاتێ ــت. ل ــان نازانرێ و ناوی

ئامارەکانــی خــودی دەوڵەتــی ئێــران نزیــک بە 

٧ هــزار ژن لــەو شــەڕە دا گیانیــان لەدەســت 

داوە، بــەو واتایــە تەنانــەت ژنانــی نــاو خــودی 

جمهــوری ئیســالمی کــە  رۆڵیــان گێــڕاوە و 

کاریگەریــان هەبــووە، پەراوێــز خــراون. هــەر 

ــم  ــی دا ڕژی ــاڵەی دوای ــد س ــەم چەن ــد ل چەن

ــۆر  ــەوەی جۆراوج ــیمی بەبیرهێنان ــە مەراس ب

ژنانــە  ئــەم  کارای  و  کــەس  هــەوڵ دەدات 

بخەڵەتێنــێ و زیاتــر بیانخاتــە نــاو سیســتەمی 

خــۆی، بــەو مەبەســتەش جارناجــار ئاماژەیــان 

ــێ دەکات. پ

کــە  بــکات  لــەوە  ناتوانێــت حاشــا  کــەس 

ڕژیمــی ســێدارەی ئێــران هیــچ دەرفەتێــک 

ــرادەی ژن ناهێڵێتــەوە. چونکــە  ــز و ئی ــۆ هێ ب

ژنــان  دەبێــت  ئەوانــەوە  ڕوانگــەی  لــە 

بــن.  دا  پیــاو  بــن ســێبەری  لــە  هەمیشــە 

ســەرەڕای هەمــوو ئەوانــەش بــۆ پــەرەدان 

بــە  دادان  کاروبــاری خۆیــان و چــۆک  بــە 

ــد.  ــە -  دامەزران ــەب و خوشــکانی فامتی ــان وەک - خوشــکانی زەین ــە ژنانی ــەت ب ــەل ڕێکخــراوی تایب گ

دواتــر ئــەم چاالکیانەیــان پــەرەی ســەند و زانکــۆی نیزامــی، سیاســی – ئایدۆلــۆژی تایبــەت بــە ژنانیــان 

دامەزرانــد. بــۆ منوونــە زانکــۆی حەزرەتــی مەعســومە و ڕوقەیــە، بەشــێکی گــەورە لــە پیــالن و پــڕۆژەی 

ئایدۆلــۆژی ڕژیــم بــۆ ژنانــە. ئــەم ژنانــە وەک ئامرازەکانــی زەخــت و تونــد و تیــژی لــە بەرامبــەر ژنــان 

ــم  ــتیدا ڕژی ــە ڕاس ــێرنێن. ل ــە دەناس ــاش و منون ــی ب ــامی ژنێک ــن و وەک هێ ــە کار دەهێرنێ ــان ب و گەنج

ــورد  ــی ک ــی ژنان ــدۆڕی گەشەســەندنی چاالکیەکان ــی بان ــووچ کردن ــی پ ــەی هەوڵ ــرە چاالکیان ــەو زنجی ب

کــە لــە ســەر بنەمــای پاراســتنی جەوهــەری بەڕیــوە دەچــن، دەدات. ئــەم ژنانــە بــە گەشــە کــردن لــە 

نــاو ئــەو قۆناخانــەی کــە ڕژێــم بــۆی دیــاری کــردوون و هەروەهــا دوای بــە دەســت هێنانــی بــاوەڕی 

ڕژیــم، وەک ســیخوڕ بــە نــاوی » پەرەســتوو«  کاری ســیخوڕی ناوخۆیــی و دەرەکیــان بــە ئامانجــی تێــک 

ــێ  ــر، پ ــی ت ــا دەوڵەتان ــوازان و هەروەه ــەکان و ئازادیخ ــەرە چاالک ــایەت و تەڤگ ــزب، کەس ــی حی بردن

ئەنجــام دەدەن. ڕژێــم هــەوڵ دەدات ژنــان لــە بــن چاودێــری ڕاســتەوخۆی سیســتەم دا بــن و بــە پێــی 

دڵخــوازی خۆیــان پەروەردەیــان بکــەن. لەڕاســتیدا بــە هــۆی ئــەوەی ژنــان لــە کۆمەڵــگادا رۆڵیــان هەیــە 

ــم  ــۆ ڕژی ــا ڕادەیــەک کارئاســانی ب ــە ت ــەم پڕۆژان ــەروەردە دەکرێــت، ئ ــان پ ــە دەســت ژن و کۆمەڵگــە ب



دەکات.

بەســیجی خۆشــکانی زێنــەب و فامتیــە زیاتــر لــە 1٠ هــەزار بنکەیــان لــە 

ناوەنــدە  تــەواوی  لــە  ئەوانــەش  دەرەوەی  هەیــە.  دا  ئێــران  چوارچێــوەی 

پەروەردەیــی و کولتووریــەکان وەک ڕێکخــراوەکان، زانکــۆکان، ئیــدارەکان و 

دەکــەن.  کار  بــە شــێوەیەکی سیســتەماتیک  دا  کارخانــەکان 

ئــەم ڕێکخراوانــە دروســتە کــە  لــە ڕواڵــەت دا هــی ژنانــن، بــەاڵم دەبێــت ئــەوە 

بزانیــن کــە ژن تەنیــا بــە جەســتە بوونیــان هەیــە و وەک زیهنیــەت، ئــەو ژنانــە 

نوێنــەری زیهنیەتــی پیاوســاالرن و بــە سیســتەمی پیــاو ســاالری بــە ڕێــوە دەچن. 

ــەر  ــە بەرامب ــە ل ــن ک ــی ڕژیم ــن چەک ــە گەورەتری ــەو ژنان ــەوە ئ ــەر ئ ــەر لەب ه

ژنانــی ئــازادی خــواز و نیشــتامن پــەروەر و بــە ئەخــالق بــە کاریــان دەهێنێــت 

و دەســت بــە شــەڕی ژن لــە بەرامبــەری ژن دەکات. ڕژیمــی داگیرکــەری ئێــران 

ــەکات  ــەروەردە دئ ــەوە پ ــەڕی تایبەت ــی ش ــەی ناوەندەکان ــە ڕێگ ــە ل ــەو ژنان ئ

ــر  ــە دا. دوات ــاو کۆمەڵگ ــە ن ــەورە دەدات ل ــی هــەری گ ــێ ئەخالق ــە ب ــەرە ب و پ

بەســیج وەک پۆلیســی ئەخــالق بــە ناویــان دەکات و لــە بەرامبــەر کۆمەڵگــە بــە 

کاریــان دەهێنیــت. لــە ژێــر نــاوی ئەخــالق لــە هــەر شــوێنێک، کــۆاڵن و شــەقام 

ــاوی  ــە ن ــت، ب ــێ بێ ــی ل ــە ژن ــەک ک ــرۆ و هــەر جێگەی ــاو ماشــین و می ــە ن و ل

جۆراوجــۆر بــە بیانــووی بــێ حیجابــی هێــرش دەکەنــە ســەر ژنانــی تــر. ئەمــە 

لــە کاتێــک دایــە کــە گەورەتریــن بــێ ئەخالقــی لــە الیــەن ڕژیمــەوە بــە ڕێــوە 

ــەر  ــە بەرامب ــی خــۆی دوور ئەخــات و ل ــوون و زیهنیەت ــە هەب ــت و ژن ل دەچێ

یــەک بــە کاریــان دەهێنێــت.

ــە ئەنجامــی کۆمەڵگەیەکــی ڕەگــەز پەرەســت، نایەکســان، ئاڵــۆز و  دیکتاتــۆر  ل

کــە تیایــدا دینێــک لــەوی تــر باشــرە و چینــی دینــدار لــە ســەرووی هەمووانــە، 

کۆمەڵێــک کەســی بێــکار و دەســت کــورت کــە تەنانــەت توانــای پــارەی 

قوتابخانــەکان و زانکۆکانیــان نیــە بــەدی دێــت. کەســانی نــاو ئــەم کۆمەڵگەیــە 

ــەوە تووشــی کێشــەی دەروونــی وەک  ــۆ خــۆ نادۆزن کاتێــک ڕێگــە چارەیــەک ب

خــۆ بچــوک دیــن و کێشــەی کۆمەاڵیەتــی جۆراوجــۆر دەبــن. تەنانــەت کاتێــک 

چینــی سەردەســت کــە خۆیــان لــەوان بــە ســەرووتر دەزانــن هــەر جــۆرە 

هەڵســوکەوتێکیان لــە بەرامبــەرا دەکــن، هۆکارێکــە بــۆ ئــەوەی هەســتی خــۆ بــە 

بچــووک دیــن پێیــان دەســت بــدات و  لە ســەر کەســایەتییان کاریگــەری دابنێت. 

ــک  ــکات و دەرفەتێ ــەو ڕەوشــە ڕزگار ب ــەوەی کۆمەڵگــە ل ــە جێگــەی ئ ــم ب ڕژی

بــۆ ئەوانــەی کــە دەســت کورتــن ئامــادە بــکات، ئەیانخاتــە خزمەتــی خۆیــەوە 



و ئــەم کەســانە لــە پێنــاو گەیشــن بــە مــاڵ، 

پــارە، هێــز و پێگــەی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی 

ــە  ــداری ل ــن بەش ــەوەی بزان ــێ ئ ــەت ب تەنان

تاریکــی  هێــزی  بــەرەوە  دەکــەن،  چیــدا 

بەســیج دەچــن. خزمەتکارانــی ڕژێــم لــە 

ڕێگــەی جۆراوجــۆرەوە خــۆ دەگەیەنــن بــەم 

کەســانە و دەیانخەنــە خزمەتــی خۆیانــەوە بۆ 

ئــەوەی هــەر کارێکیــان پــێ ئەنجــام بــدەن. 

لــە کاتێــک دا کــەس نیــە لــە کاتــی ڕوودانــی 

هیــچ ڕەوش و حاڵەتێکــی ڕووخێنــەر بــۆ ئــەم 

ــەوە. ــێ بدات ــان ل کەســانە، ئاوڕێکی

ئێــران  قێزەونەکانــی  سیاســەتە  لــە  یــەک 

ــردەوەی  ــەکان، ک ــەی کات ــە زۆرب ــە ک ئەوەی

ــر  ــڕۆر ئەنجــام دەدات و دوات ــەی تی نامرۆڤان

ئەســتۆی  ئەیخاتــە  شــەرمیەوە  بــێ  بــە 

ــا دەرەوەی  ــک گوای ــا گروپگەلێ ــانێک ی کەس

خواســت و کونرۆڵــی ئــەو ئەنجامــی گرتــووە 

دەدات.  ســزادانیان  بانگەشــەی  دواتــر  و 

ــتەم  ــە سیس ــێوەیێک ل ــچ ش ــە هی ــا ب ئەگەرن

گەلێــک وەک کومــاری ئیســالمی، کەســێک یــا 
گروپێــک ناتوانێــت ســەربەخۆ دەســت بــەو کــردەوە قێزەونانــە بــدات و هەمــووی لــە ژێــر کونتــڕۆڵ و 

خواســتی خــودی ڕژیــم دەچێتــە پێــش. هەروەهــا جمهــوری ئیســالمی ئێــران بــە جێگــەی ئــەوەی هێــزە 

ســەربازییەکانی خــۆی بــە یونیفۆڕمــی رەســمی کــە بەرپرســیارەتی بــۆ دروســت بــکات لــە ســەرکوت 

ــت  ــە کار دێنێ ــایی ب ــی و ئاس ــی نافەرم ــە جل ــیجی ب ــانی بەس ــت، کەس ــە کار بێنێ ــەرکوتکاریدا  ب و س

ــت  ــەوە. دەیەوێ ــان بووەت ــەڕووی ناڕازی ــک رووب ــە خــودی خەڵ ــکات ک ــەو بانگەشــەیە ب ــر ئ ــا دوات ت

هێــزە ســەرکوتکەرەکانی خــۆی وەک هێزێکــی خەڵکــی بناســێنێت و بەرپرســیارەتی دەوڵــەت لەســەر 

کردەوکانیــان کــەم کاتــەوە و خــۆی لــەو جینایەتانــە بێبــەری بــکات. ڕەنگــە لــە ســەرەتا دا بــەس لــە 

مەکتــەب و زانکــۆکان دا بەســیج کردنــی خەڵــک هاســانر بوایــا، بــەاڵم ئێســتا ئــەو سیســتەمە زۆر زیاتــر 

پــەرەی ســەندووە. تەنانــەت لــە گوندەکانیــش کــە خەڵــک بــەردەوام لــە سیاســەتەکانی ڕژیــم خــۆی 

پاراســتووە، سیســتەمی بەســیجی جوتیــاری )کشــاورزی( دانــاوە. ئەمــە تەنیــا بــۆ ئــەو ئامانجەیــە کــە لــە 

ــەوە.   ــر بکەن ــیخۆڕیان بەرفراوان ــتەمی س ــت و سیس ــان هەبێ ــک دا نوێنەرێکی ــەر ماڵێ ه

بەشــی بەســیجی ژنــان وەک لــە ســەرەوەش باســامن کــرد، وەک ڕێکخــراوی تایبــەت بــە ژنانــە، بــەاڵم 



ــران  ــاری ئیســالمی ئێ ــزی کۆم ــی رەگەزپارێ ــدی دەوڵەت ــە بەرژەوەن ــەت ب خزم

دەکات. هەمــوو ئامانجیــان ئەوەیــە کــە ژنــان بــە تایبەتــی بــۆ ســیخۆڕی 

ــوەری  ــوان و پێ ــن، پی ــە دی ــەو ئامانجــە ل ــە ئ ــۆ گەیشــن ب ــەروەردە بکــەن. ب پ

کۆمەڵگــە، هەســتی نیشــتامن پەروەریــان و هــەر ڕیگەیــەک کــە بتوانێــت 

ــی  ــرن. ژنان ــێ وەردەگ ــی ل ــەکان، کەڵک ــی الوازی تاک ــە خاڵ ــان بگەیەنێت خۆی

ئێرانیــان لــە هەمــوو ژنانــی جیهــان دابڕیــوە و تەنانــەت یــەک خاڵی هاوبەشــیان 

ــەن  ــە الی ــە ل ــی ژنان ــە ڕۆژی جیهان ــارس ک ــە ٨ی م ــۆ منوون ــۆ نەهێشــتوون. ب ب

سیســتەمی مەزهەبــی ئێرانــەوە گــۆڕاوە بــۆ ڕۆژێکــی تــر و هــەر جــۆرە چاالکــی 

ــەو  ــەری ئ ــە بەرامب ــد ل ــراوە، هــەر چەن ــەم رۆژەدا قەدەغــە ک ــەوە ل و کۆبوون

ــە  ــەت ب ــارس، ڕێ و ڕەســمی تایب ــە ٨ی م ــان وات ــەی ژن ــی و تایبەت رۆژە جیهان

ــام دەدات. ــر دا ئەنج ــە ڕۆژێ ت ــۆی، ل ــی خ ــی دین ــتەم و عەقڵیەت سیس

هەوڵدانەکانیــان  هەمــوو  لەگــەڵ  سیاســەتانە  ئــەم  هەمــووی  کــە  دیــارە 

نەیانتوانیــوە لــە ســەر ژنانــی ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان بــە پێــی ویســتی جمهــوری 

ژنانــی رۆژهەاڵتــی  ئــەوەی  لەبــەر  دابنێــت.  کاریگــەری  ئێــران  ئیســالمی 

کوردســتان خــاوەن پیــوان و پێــوەری کۆمەاڵیەتــی کۆمەڵگــەی خۆیانــن و 

هەروەهــا خاوەنــی کولتورێکــی جیــاوازن و بــە درێژایــی مێــژوو پێشــەنگایەتی 

کوردســتان  ڕۆژهەاڵتــی  ڕاســتیدا  لــە  کــردووە.  گەلــی خۆیــان  تێکۆشــانی 

جێگەیەکــە کــە هــەری زۆر، هێــز و پوتانســیەلی ژنــی تێدایــە و ژنــان توانیویانــە 

ــە  ــان ب ــدا خۆی ــاو حیزبەکان ــود لەن ــا خ ــک، ی ــوەی ڕێکخراوەگەلێ ــە چوارچێ ل

ــی  ــەر ژنان ــە بەرانب ــاوە ل ــار م ــەت ناچ ــار دەوڵ ــک ج ــەن. گەلێ ــن بک ڕێکخس

ــە  ــکات و ل ــڕەو ب ــر پەی ــاواز و قێزەون ــەتی جی ــتان سیاس ــی کوردس ڕۆژهەاڵت

ڕاســتیدا بــۆ بەرەنگاربوونــەوە لــە بەرامبــەر ئــەو  هێــزە و وزەیــە دەســت بــە 

هــەر کردەوەیــەک دەدەن.

ــی مــادی  ــن کــە دەرفەت ــاش دەزان ــی کوردســتان ب ــی رۆژهەاڵت ــەوە ژنان لەبەرئ

ــە  ــە زلکاوێک ــەکەیە و ئەم ــەرەتای پرس ــا س ــەت تەنی ــەی تایب ــە و پێگ و جێگ

کــە دوای کەوتنــە نــاوی، هاتنــە دەرەوە زۆر زەحمــەت و گەلێــک جاریــش 

ــی  ــە کار هێنان ــر ب ــاک و دوات ــی الوازی ت ــی خاڵ ــە گرتن ــە ب ــە. چونک نامومکێن

ئــەو الوازیانــە لــە بەرامبەریــان، هیــچ ڕێگەیەکــی دەرچوونیــان بــۆ ناهێڵنــەوە. 

هــەر بۆیــە لێــرەدا بنەماڵــە، بەتایبــەت دایــک و بــاوک دەتوانــن ڕۆڵــی ســەرەکە 

ــاگادار  ــر ئ ــان زیات ــتەمە منداڵەکانی ــەم سیس ــەوەی ئ ــە ڕوون کردن ــڕن و ب بگێ

ــە بەســیج  ــەی ک ــەو رێبازان ــە شــیکردنەوەی ئ ــن ب ــەوە. هەروەهــا دەتوان بکەن



بــۆ پەلکێــش کردنــی گەنجــان بــە کاری دەهێنێــت، گەنجــان لــە کەوتنــە داوی 

بەســیج بپارێــزن و هوشــیاریان بکەنــەوە بــۆ ئــەوەی باشــر ڕێبازەکانیــان بناســن 

و لــە بەرامبەریــان خۆیــان بپارێــزن. هەروەهــا مامۆســتایان کــە لــە پــەروەردەی 

کۆمەڵگــە دا ڕۆڵێکــی گرینگیــان هەیــە، دەبێــت ڕۆڵ و ئەرکــی ئەخالقــی 

ــدااڵن و  ــی من ــەروەردە کردن ــە پ ــی ب ــە باش ــەن و زۆر ب ــر نەک ــە بی ــان ل خۆی

گەنجــان، کۆمەڵگــە وریــا  بکەنــەوە تــا کۆمەڵگایەکــی ئەخالقــی – سیاســی بــە 

ــن. ــک بێن پێشــەنگایەتی گەنجــان پێ

ــەواوی  ــەر ت ــە بەرامب ــت ل ــەک دا دەژی ــاو کۆمەڵگەی ــە ن ــە ل ــک ک ــەر تاکێ ه

بەســەرهاتەکانی کۆمەڵگەکــەی دا بەرپرســیارە. هــەر بەوهۆیــەوە دەبێــت خــۆی 

ــە  ــی ک ــێ ئەخالقیەی ــەو ب ــەر ئ ــە بەرامب ــێوە ل ــرین ش ــە باش ــەی ب و کۆمەڵگەک

ــان  ــت، ی ــاوک بێ ــک و ب ــەوە دای ــت. ئ ــت، بپارێزێ ــە ســەری ئەهێنێ سیســتەم ب

ــەوان،  ــان ڕۆژنام ــت ی ــاعیر بێ ــد، ش ــان هونەرمەن ــت ی ــر بێ ــتا، ڕووناکبی مامۆس

ــەک  ــە هــەر ڕیگەی ــت ب ــک دەتوانێ ــەر، هــەر تاکێ ــان کاریگ ــت ی پیشــەوەر بێ

ــەوە.  ــیار بکات ــی هۆش ــکات و دەورووبەریش ــەروەردە ب ــۆی پ ــە خ ــە مومکێن ک

ــز و  ــچ هێ ــە هی ــت ک ــک دێ ــوو پێ ــا و یەکگرت ــی زان ــێوە کۆمەڵگەیەک ــەم ش ب

سیســتەمێک ناتوانێــت تێکــی بــدات. هــەروەک باســامن کــرد ڕژێمــی ئیســالمی 

ئێــران بــە الواز کــردن و پووچــەڵ کردنــی کەســایەتی ژن دەیهەوێــت سیاســەت 

ــۆ  ــر بــکات. هــەر بۆیــەش لێــرەدا ب ــر و پتەوت ــە هێزت و سیســتەمەکەی خــۆی ب

بــن خســتنی سیســتەمی  ســەرکوتکەری ئیــران کــە دەیهەوێــت لــە ڕێگــەی بــی 

ــات،  ــوە بب ــاو کۆمەڵگــە دا بەڕێ ــە ن ــی خــۆی ل ــەوە پالنەکان ــی ژنان ــرادە کردن ئی

ڕۆڵــی رێکخراوەکانــی ژنــان بــۆ پووچــەڵ کردنــەوەی ئــەم سیاســەتە چەپەاڵنــەی 

ــەرە.  ــگ و دیاریک ــم زۆر گرن ڕژی

ــزە  ــە هێ ــک ل ــژار( یەکێ ــتان )ک ــی کوردس ــازادی رۆژهەاڵت ــی ئ ــگای ژنان کۆمەڵ

بەکاریگــەرەکان لــە پێشــەنگایەتی ژنانــی ئێــران بــە گشــتی و کوردســتان 

ــی  ــی و کۆمەاڵیەت ــۆژی، سیاس ــی ئایدۆل ــانی گۆڕەپانەکان ــە تێکۆش ــی ل بەتایبەت

ــە  ــژار ل ــە. ک ــالمی ئێران ــاری ئیس ــەری کۆم ــتەمی داگیرک ــەری سیس ــە بەرامب ل

تێکۆشــانی چەندیــن ســاڵەی خــۆی پشــتی بــە مێــژووی تێکۆشــانی ژنان لــە ئێران 

و کوردســتان بەســتووە و لــە ســەر ئــەو بنەمایــە، توانیویەتــی خــۆی بگەیێنێــت 

بــە خۆڕاگریەکــی بــە توانــا و هەروەهــا پێشــەنگایەتی بــۆ ئاواکردنــی بەرەیەکــی 

ــی  ــوو گۆڕەپانەکان ــە هەم ــردووە. ل ــەر ک ــان راب ــی ژن ــوو و دیموکراتیک یەکگرت

ــا کــۆڕ و  ــەکان بگــرە ت ــە گرتووخان شــەڕ و تێکۆشــان پێشــەنگایەتی کــردووە، ل



کۆمەڵــی ڕۆشــەنبیری، هەوڵــدان بــۆ ڕێکخســتنی کۆمەڵگــە لــە گۆڕەپانەکانــی 

کۆمەاڵیەتــی، ژینگەپارێــزی و سیاســی و هەروەهــا لــە بــواری خــۆ بەڕێکخســن 

کردنــی هێــزی پاراســتنی ژنــان، توانیویەتــی مۆرکــی خــۆی لــەم قۆناخــە 

ــدات.  ــتان ب ــران و کوردس ــەی ئێ مێژوویی

ئێمــە وەک ژنانــی کۆمەڵــگای ئــازاد و دیموکراتیکــی رۆژهەاڵتــی کوردســتان - 

کــژار بــە شــیکردنەوەیەکی قــووڵ و بنەمایــی لــە مــەڕ مێــژووی پێشــکەوتنی 

زێهنیەتــی ڕەگەرپارێــز و هەروەهــا پێشکەشــکردنی خوێندنەوەیەکــی زانســتی 

ــا و  ــە پاڵپشــتی توان ــان، ب ــەڵ پراکتیکــی شۆڕشــگێڕانەی خۆم ــب لەگ هاوتەری

باوەڕیــامن بــە ســەرکەوتنی ئــازادی، بــە ورەیەکــی بــەرز و پێداگرانــە بــەردەوام 

دەبیــن لە تێکۆشــان لــە بەرامبــەر ڕژیمی  فاشیســت و زێهنیەتــی ڕەگەزپارێزی 

ڕژیمــی  ئێــران. بــە پێــی ئــەم ڕاســتیە کــە لــە جیهــان و رۆژهەاڵتــی ناویــن و 

بــە تایبەتــی لــە کوردســتان دا ســەرکوت، دەســتدرێژی و داگیرکــەری بــەر لــە 

هەمــوو بەشــەکانی تــری کۆمەڵــگا، لــە ســەر ژنــان بەڕیــوە دەچێت؛ پێشخســن 

ــی  ــن و توێژەکان ــەالن و چی ــوو گ ــاو هەم ــە ن ــان ل ــی ژن ــن کردن و بەڕێکخس

کۆمەڵگەکانــی ئێــران و کوردســتان، وەک پرەنســیبێکی بنەڕەتــی و حاشــا 

ــج  ــە ئامان ــک، ب ــانی دیموکراتی ــی تێکۆش ــەواوی گۆڕەپانەکان ــە ت ــر ل هەڵنەگ

دەگریــن و ڕۆژانــە لــە کۆمەڵــگا دا پــەرەی پــێ دەدەیــن. باوەڕیــامن وایــە کــە 

هــەر ژن و کۆمەڵگایــەک بەبــێ هێــزی پاراســتنی جەوهــەری مبێنێتــەوە، وەک 

ــەوە  ــازادی و نادیموکراتیکەکان ــزە دژە ئ ــەن هێ ــە الی ــە هاســانی ل ــەک ب پاروی

قــووت دەدرێــت.


