
  ڵک له کانی خه  فدایه شداری کردنی چریکه به

   درۆوه م به شته جلسی هه ئينتخاباتی مه

 ین خه ده

  
  تی ئيتالعاتی کۆماری ئيسالمی دژ به زاره النی نوێی وهيپ(

  )ڵکی ئيران  خهکانی هدای  فه چریکه
  
  
وی ا ن بهڵکی کۆماری ئيسالمی   خه واڵ نيری ڕژێمی دژ به دا سایتێکی هه م دوایانه له
کی  گرووهه".  وه تهوه بڵاو کره  شنه م چه بهپڕو پوچو و بێ مانای رێکی  به خه" عصر ایران"

م  ئه" ن که شداری ئه مدا به شته جلسی هه  ئينتيخاباتی مه ڵک له کانی خه دایه  فه چریکه
تی  زاره ی وه لسه ی درۆ و ده وه و بڵاو کردنهی ژهراوی  هند  پڕوپاگه  له  جۆریکی تره واڵه هه

  ئيتالعاتی ڕژێمی ئيسالمی
  
تی  زاره نی و تاکتيکی وه  فێڵ و فه هل  وه یخوێنێته  ئه که واڵه قی هه ر ده  بينه ڵام کاتی که به

 و باسی   ئينتيخاباتدا نيه  له شداری کردنی ئێمه  به له سه  مه زانێت که  و ئه گاه ئيتالعات تێده
هندێک ڵ   گه  له  ته هری سهک کانی ئه دایه  فه رپرسی ڕێکخراوه هدار به ڕوخ نگه نوسينی فه نامه
  . ڕژێمی ئيسالمیستانی  ده  کار به له
  
  ستگاه دا سایت و ده و سایته  له درۆیهراپا  سه  واڵه م هه ی ئه وه  دوای بڵاو بوونه له

ڵکی ئێران تا   خهکانی هدای  فه  چریکه هۆڵ و زۆڕنا دژ به  ده کانی تری ڕژێم دایان له ره نه یه ڕاگه
 مێهر ٢٢  مه کشه  ڕۆژی یه چێت، له ر ئه ڵاتدا ده ی وه وه  ناوه  له  ئێران که  ڕۆژنامه ک که یه ڕاده

  .ابوور چاپ د  له شنه  چه ی به که ره به  خه١٣٨۶مانگی 
   

 ئينتخاباتی  شداری کردنيان له کان بۆ به دایه فه کی چریکه داواکاری گروهه("
  ")جلسدا مه

  
جلس  می مه شته ی هه وره ڵبژاردنی ده  گرینگی هه  که یه مه رێکی تر ئه به خه"

   له نگارانی که ر ئه به  کانی هندێک له ندیه تمه شۆرای ئيسالمی و تایبه
شداری   بۆ به وه  جوڵانه ته وتونه  و  که وه ته نيشن شکاندوه ی وڵات داده وه وره ده

کانی  دایه  فه  ناو چریکه کی به ندامانی گروهه  ئه ک لهکێ یه.  ئينتخاباتدا کردن له
ر پرسانی باڵای   به کدا له یه  نامه نيشێت له  دا ئه رانسه  فه  له ڵک که خه

 باشی  ندی ئينتخابات به وه  ڕه وه  بۆ ئه  که وڵات داوای کردوه) زای قه(روری  دادپه
  ها له ر وه هه. ین شداری تێدا بکه ه و ب وه  بێنه ن که ئيزنمان بده  وه  پێشه بڕواته

ر   هه وه ڕێنه بێت بگه  ئه ر کارێکمان کردوه ههڵێت  ئه  ر پرسه م به ر ئه وتوێژێکدا هه
  "ین دی نژادن پشتيوانی بکه حمه  ئه  دژ به که و گروپ و حيزبانه  ئه بێت له ها ئه وه
  

کمان  یه وه ند ڕون کردنه  چه وه ته نهند پرسيار بوو  ڕووی چه  به  ڕووبه رانی ئێمه چون تێکۆشه
  :  پێویستمان زانی  مووان به بۆ هه

 
ڕوخ   فه  که  نيه  شاراوهیشسی تر  هيچ که هلزگای کوماری ئيسالمی و  داموده  له چون -١

 ژێر ناوی   له وه  مێژه ن و له ناو نابه" دایی ریکی فه چه " ی خۆیان به که هدار و ڕیکخراوه نگه



زگای   داموده  که ، دیاره  یه ههتێکۆشانيان ) ت کسریه ئه(ڵک  دائيانی خه ی فه ڕیکخراوه"
 تێک  و ڕێکخراوانه سنوری ئهکان   چونی ناوهک ک یه وهر   به ژێمی ئيسالمی له ئاسایشی ڕه
ی  ی ئاسایشی کوماری ئيسالمی نيشانه م کاره ر ئه هه. کات ئه  واشه ڵک چه دات و خه

ت  ریه کسه کانی ئه دایه  کار هێنانی ناوی فه  ڕاستيدا به له.  یه ئێراندا  له هتي باردۆخێکی تایبه
   که  باره لێکی له تێکۆشان ههری  کان پيشانده دایه  فه  چریکه ندی ژاروای دژ به بۆ پڕو پاگه

   . ه قاژ له په  ته می خستوهژێ زگاکانی ڕه داموده
  
 دارو   که زانن ئاگایان لێيه  ئێراندا ئه ياسی لهکانی س  مێژوی گۆڕانکاریه  که وانه  ئه– ٢
  تی پشتيوانی له سياسه ۵٧ن مانگ  همه ی به که ڕینه  دوای ڕاپه هدار له ڕوخ نگه  فه سته ده

  هی ل که سته هدار و دارو ده نگه ،  کردوه  به ڵبژاردنه م هه ئه. ڵبژارد کوماری ئيسالميان هه
ت و  سياسه.  وه ره  ده  دایه ڵکانی ئێران فڕه باتی خه خه و تێکۆشان و  وه ی بزوتنه خولگه

ڵ بيرو بۆ چون و   گه  گونجا له  ده  نه شنه  هيچ چه ت به ریه کسه ی ئه ئامانجی ڕێکخراوه
ڵکی ئێران بۆێی   خهکانی دایه  فه  شانازی چریکه  و ناوی پڕ به تی شۆڕشگيرانه سياسه

یان  وه ریت جوڵانه کسه کانی ئه دایه فه ژێر ناوی   و لهڵگرن ست هه  ده  ناوه و هناچار بوون ل
ژێمی کوماری   ڕه ی هاوکاری و پشتيوانی له  چوار چێوه ی ناو براو له سته دارو ده. بێت هه

 و  مه ر ئه  به کرد، له ڵک و شوڕشگێڕان کۆتایان نه  سرکوت کردنی خه ت له نانه ئيسالمی ته
و پشت لێ کراو ڵک   خه کی دژ به یه  ڕیکخراوه ڵکدا به ه ناو خ یان هۆی جياوازی تر له ده

ت   خزمه ها له ساڵهم ڕیسوایی باکی ببێت   له  که وه  بێ ئه ت به ریه کسه ئه. ناسراوون
. ت یانه  خه  له نگه ت هاو سه ریه کسه ی ئه ڕێکخراوه.  وه تێکوشا خائينانهڕژێمی ئاخوندیدا 

 کار بردنی ناوی ڕێکخراوی   به زانێت که زگای دروزنی کۆماری ئيسالمی چاک ئه داموده
  له. نوری فێڵ بازی رم کردنی ته و گهڵک  تی نادا بۆ فریو دانی خه نيا یارمه  ته ت نه ریه کسه ئه
 بڵاو  ته ستی داوه کان ده دایه فه  چریکه  دژ به واڵه و هه ی ئه هو  بڵاو کردنه  به مه ر ئه به

  . سه له وی درۆ و ده کردنه
  
ی   ڕیکخراوهڕیبازیی ئارمان و  قينه  ڕێڕوانی ڕاسته۵٧نی  همه ی به که ڕینه  دوای ڕاپه– ٣

ڕێکيان  وه هيچ با هدار که گه ک نه ر کسانێک وه رامبه  به ڵکی ئێران له کانی خه دایه فه چریکه
ر  ک هه یه تی ڕێکخراوه رایه  نێو ڕێبه  خۆیان خزانبوه بوو وه ڵک نه کان خه دایه فه  ڕێبازی چریکه به
    بيرو بۆ چونه شنه م چه  به دا هۆشيارانه که ڕینه په تای ڕاه ره  سه ر له ، ههستان وه  و ناوه به

 تێکۆشانی و  مانه ئه.  وه ا کردهوان جي فی خۆیان له یان زانی سه  و خائينانه سازشکارانه
کانی  دایه فه ی چریکه ڕێکخراوه( ناوی  ک به یه  ڕێکخراوه کانی خۆیان له ت و چاالکيه ڵمه هه
ی دژی  چه  بنه تاوه ره  سه ر له ڵک هه کانی خه دایه  فه چریکه.  پێ دا درێژه) ڵک ئێران خه

ڵکان ئێران   خه  دژ به ی و ڕژێمه  ئهی رکوتگرانه تی سه ئينقالبی کۆماری ئيسالمی و سياسه
ی  ی ڕیکخراوه  و خائينانه تی سازشکارانه  سياسه ت به باره ها سه ر وه ئيفشا کرد و هه

م  ر ئه  سه  ساڵ به٢۵ڕ بوونی   دوای تێ په ئيستا له.  وهدایی هۆشدارای دا سازمانی فه
  وێت دژ به بيانه کات ر  ههژێمی ئيسالمی زگاکانی ڕه دا هيشتا داموده یه ڕێکخراوه
  یه م ڕێکخرواوه وی ئه و سنوری پته  وه نه  بڵاو که سه له کان درۆ و ده دایه فه ی چریکه ڕیکخراوه

 گومانی   به شنه م چه و به سێبی ئێمه  حه نێنه ت ئه ریه کسه کانی ئه ن بۆ چونه ڵ که تێکه
    .ڵکمان لێ بڕنجێنن  خه ون هکان گڵاو ک دایه فه که وێت ناوی پاکی چریه یانه خۆیان ئه

  
ی   چوار چێوه  له  که یه قينه  ڕاسته ڕه م باوه ر ئه  سه ڵکی ئێران له کانی خه دایه فه  چریکه۴
مافی "و  خابات مانای نيهئنت"  قيه لی فه وه"بنگی  ڵاتی دیکتاتۆری حاکم و زۆر و زه سه ده
ژێمی  کانی ڕه قۆ کێشه  و چهڵاتی الت سه  ژێر ده لهو ڵک سرکوت  ی خه"ڵبژاردن هه

ڵک خۆمان   خه  به م یاری کردنه  له دا ئێمه  ساڵه٢٨م   له وه. ئيسالميدا پێ شێل کراوه
دا  خاباته  ئينته شنه م چه ڵک له خه" ئارای "  که وه ته  دو پاتمان کردوه ميشه  و هه پاراستوه



 و هيچی  ژیم گرینگه  بۆ ڕه  که اباتدایهپانی ئينتيخ  گۆڕه نيا بوونيان له و ته  هاێکی نيه هيچ به
ست نيشان  نيا بۆ ده  ناوی ئينتيخابات ته ک به  ئێراندا شانۆیه  له  که یه مه راستی ئه. تر

  رجێکدا که ل و مه  ئاوا هه  له  که  جاڕه گاڵته.   بێت شتێکی تر نيه ژێم نه رانی ڕه کردنی نوێنه
  واڵ له کرێت هه ئه  پێکراو پێ شێل  ی گاڵتهک یه  شێوه به  کهڵک  ڕای و بۆچونی خه

رمی و  توانێت بێ شه نيا ئه  ئينتيخاباتدا ته ڵک له کانی خه دایه  فه شداری کردنی چریکه به
   .ی وا بێت سه له رانی درۆ و ده ڕسوایی دروست که

  
ڵگادا   کۆمه ناو کان له دایه فه کانی چریکه بيرو بۆچونهزۆرتر ند  ر چه وی ڕاستی بێت هه  ئه-۵
ی  سه له بليغات و دروست کردنی درۆ و ده  ماشينی ته وه بێته  و بڵاو ئه وه داته نگ ئه ده

ڵک پڕو   کردنی خه واشه  کار بۆ چه وێته که ئهکانی   جۆراوجۆره ره ڕژێمی ئيسالمی و نوکه
  . ونانهو نم  له کێکه یه" سری ئێران عه"ری سایتی  به خه. ن که ند و درۆ دروست ئه پاگه

  
ی سایتی  رمانه و درۆ بێ شه یاند ئه  ڕامان گه وه ره  سه  له ی که وه وای ئه ر بنه  سه  له ئێمه

م   له  که  و بڵاوکراوانه و سایته موو ئه هه  لهها  ر وه  و هه وه ینه که ت ئه ڕه"  سری ئێران عه"
ڵ سایتی   گه  له  که وه ئه بۆ پيشاندانی  ین که که  داوا ئه وه ته  بڵاو کردوه م درویانه دا ئه یه ماوه

کانی   سایت و یان بڵاوکراوه  له ی ئێمه یانيه م به نگاو نين ئه و درۆدا هاو هه ی ئه و سرچاوه
  .خۆیاندا دانێن

  
 

www.siahkal.com

ipfg@hotmail.com

www.ashrafdehghani.com

  ماندا که وتنی ڕێبازه ر که  سه ڕ به  باوه ڵ  گه له
  ڵکی ئێران  کانی خه دایه فه چریکه
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