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كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ لسةر طةشةسةندنا ئيسالما سياسى ل عيَراقىَ
1989 -1979
خالت موسى يوسف
ثشكا ميَذوو ،فاكولتيا زانستيَن مروظايةتى ،زانكؤيا زاخؤ ،هةريَما كوردستانىَ – عيَراق.
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ثيَشطؤتن:
َدةرىَ طةشةسةندنا ئيسالما سياسى لسةر ئاستىَ دةولةتيَن جيهانا ئيسالمىَ ،شؤرِةشا
طةلةك هؤكار بووينة ثال
ئيسالميا ئريانىَ ل ساال  1979ئيَك ذ وان هؤكاريَن كاريطةر بووية ،كو عيَراق ئيَك ذ وان دةولةتيَن ثيَطةهةكىَ
سرتاتيذى د سياسةتا دةرظة يا ئريانىَ دا هةبوو ،نةمازة د قوناغا حؤكمرِانيا رِؤح اهلل خومةينى ()1989 -1979
دا ،ذبةر كو دةستثيَكا جيبةجيَكرنا سرتاتيذيةتا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ لسةر ئاستىَ دةرظة بوو ،كو طريَدايى
ساخلةتيَن شؤرِةشطيَرى و شيعةطةريا سياسى بوو ،كار بؤ ئارماجنا هنارتنا شؤرِةشىَ بؤ دةرظة دكر ،كو هندةك
بريوباوةر و درويشميَن رِةهةندةكىَ ئايدولؤذى ب بنةماييَن سةرةكى ييَن سياسةتا دةرظة دانابوون ،بةرِذةوةنديَن
وىَ ئاراستة دكر ،ظىَ ضةندىَ رِةنطظةدانا خؤ لسةر ثةيوةندييَن وىَ د طةل عيَراقىَ كربوو.
َاتيَن
َاتةكىَ دى يا جودا بووية ،ئةو وةل
َاتةكىَ موسلمان بؤ وةل
كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ ذ وةل
َاتييَن ذ مةزهةبىَ شيعةيان هةمبيَز دكر ،كو عيَراق ئيَك ذ وانا بووية يا خورت بووية ،و
رِيَذةيةكا زؤرا هاوةل
َاتيَن
هةبوونا جوطرافيةكا هةظثشك كارتيَكرن و مايتيَكرنا وىَ دطةهشتة رِادةيىَ رِاستةوخؤ ،بةروظاذى وان وةل
رِيَذةيةكا كيَمرت هةبن.

كليال ليَكولينىَ :شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ ،طةشةسةندن ،ئيسالما سياسى ،عيَراقى.

دةرازينك:

ئيسالما شيعى بووية ئايينىَ دةولةتىَ و ثشتةظانيا

د ميَذوويا نوى يا ئريانىَ دا سازييا ئايينى

مةزهةبى و زاناييَن وىَ دكر( ،)2سةرةرِايى هةظركيا

ثاشخانةيةكا ميَذوويى هةبووية ،شياية رِؤلةكىَ

َايةتى و
وىَ دطةل دةولةتا ئومسانى ثيَطةهىَ كؤمةل

كاريطةر د ذيانا سياسى و ئايينى و ئابورى و

سياسى يىَ وان بهيَز ئيَخست بوو(.)3

َايةتى يا ئريانىَ دا بطيَرِيت .ئةو كاريطةرية
كؤمةل

َددا رِؤلةكىَ كارا
سازييا ئايينى ل ئريانىَ هةول

ذى بؤ دةمىَ شاه ئيسماعيلىَ سةفةوى (-1501

بطيَرِت ،ل ضاخىَ شاه ناسردين (-1848

 )1524يىَ كو مةزهةبىَ جةعفةرى (دوازدة

 )1896رِيَككةفتنةك د طةل كومثانيةكا بةريتانى

ئيمامى) يىَ شيعةيان كرية مةزهةبىَ فةرمى يىَ

ل ساال  1891ئيمزاكرى ،كو ب تنىَ مافىَ كرِين

دةولةتىَ ظةدطةرِيت( ،)1و ذ ظىَ ميَذوويىَ و ئةظراز

و فروتنا تويتنىَ هةبيت( ،)4هيَزيَن ئايينى دذىَ ظىَ
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ضةندىَ رِابوون ،ليَظةطةرِا شيعةيان فةتوايا

تةوةرىَ ئيَكىَ :هؤكاريَن بةرثابوونا شؤرِةشا

حةرِامكرنا وىَ ذ ضاندن و كرِين و فروتن و

ئيسالميا ئريانىَ .1979 -1978

كيَشانىَ دةركر ،و شاه ناضاربوو وىَ سةرثشكيىَ

هةلطريساندنا شؤرِةشىَ بؤ كؤمةكا هؤكاران د

َوةشينيت( .)5و دطةرماتيا شؤرِةشا
ب هةل

زظرِيت ذوانا :سياسةتا نويكرنىَ يا كو حمةمةد رِزا

دةستؤرى دا( ،)6و ل ساال  1907جظاتا تايبةت

شاهى ( ،)12()1979 -1941ثةيرةودكر(،)13

ياسايةك ثةسةند كربوو ،كو ثيَدظى بوو هةمى

و شلةذانيَن بوارىَ ئابوريىَ دةولةتىَ( ،)14و رِؤىلَ

برِياريَن ثةرلةمانى ثيَنج كةس ذ ثياويَن ئايينى

َبةنديَن ئؤثؤزسيؤنىَ ،تيَدا
مزطةفتان ،كو ببوونة مةل

ثةسةند بكةن ،بؤ هندىَ دطةل طيانىَ ئيسالمىَ

نيطةرانى رِةخنةييَن خؤ د بواريَن سياسى

بطوجنيت(.)7

َايةتى دا تةرخان دكرن( ،)15دةرئةجنام
كؤمةل

ثشتى جظاتا نويَنةران حؤكمرِانيا قاضاريان ب

تةظطةرةكا شؤرِةشطيَرى بةرهةم ئينات بوو(،)16

دوماهيك ئينايى ،رِةزا شاه ()1941 -1926

كو ل ناظةرِاستا ساليَن حةفتيان ذ ضةرخىَ بورى

َدا
وةكو شاهىَ ئريانىَ هاتة دياركرن( ،)8هةول

( )9015مزطةفت ل ئريانىَ ل ذيَر سةرثةرِشتيا

كاريطةريا سازييا ئايينى لسةر جظاكىَ ئريانىَ الواز

سازييَن ئايينى ظة هةبوون ،بووينة بناغةيةكىَ

بكةت ،و ضةندين ثيَرِابوون وةرطرت بوون ،ذ وانا

سةرةكى بؤ ئؤثؤزسيؤنا ئايينى(.)17

ذمارةيا نويَنةريَن ثياويَن ئايينى ل ساال  1926ذ

ثةيرةوكرنا سياسةتا دكتاتورى ذاليىَ شاهى ظة

( )24ئةندامان د ثةرلةمانى دا بؤ شةشان

ذ هؤكاريَن سةرةكى بوون شؤرِةش ل ئريانىَ ب

كيَمكرن( .)9لدويظرَِا ضةندين رِاستظةكرنيَن ياسايى

هةلطريسيت ،كو سياسةتا وى لسةر طةهيَن

دناظبةرا ساليَن  1936 -1928كربوون ،كو

َببوو ،ثيَطريى ب
سياسى و جظاكىَ ئريانىَ زال

هندةك ياساييَن مةدةنى ثةيرةو كربوون ،كو ذ

دةستؤرى نة دكر ،سياسةتا توندوتيذيىَ دذى

بةنديَن ياساييَن فرةنسى و ئيتاىل هاتبوونة وةرطرتن،

ئؤثؤزسيؤنىَ د رِيَكا دةزطاييَن تةناهيىَ و هيَزيَن

جل و بةرطيَن هةظضةرخ لسةر ثياويَن ئايينى

ضةكدار ثةيرةودكر( ،)18و هةبوونا سيستةمىَ تاك

هاتبوونة

سةثاندن،

دياردةيا

(بةست)

()10

ثارتيىَ ئؤثؤزسيؤن نيطةران كربوو(.)19

قةدةغةكر ،قوتاخبانةييَن ئايينى كيَم كربوون،

هةبوونا ذمارةيةكا زؤر ذ كةمينةيان ل ئريانىَ،

بةلكو دربىَ مةزن ل داهاتىَ سازييا ئايينى دايى ،ل

و هةبوونا ناكوكى و هةظدذيان هؤكار بووينة

ساال  1935رِةزا شاهى دةست دانابوو سةر كةل

هؤشياريا ئايينى ل ئريانىَ طةشةبكةت ،ضونكة

وثةليَن ئةوقافىَ ييَن كو سةرب سازييا ئايينى ظة،

ضارةسةريا ئةلتةرناتيف يا نةتةوا فارس و نةهيَالنا

كو ذيَدةرةكىَ طرنطىَ داهاتىَ وىَ بوو(.)11

َايةتى و سياسى ،نةمازة رِيَذةيا
هةظدذييَن كؤمةل
 %95ذ خةلكىَ ئريان موسلمان بوو ،و ذ وى
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سةرجةمىَ رِيَذةيا  %90شيعةبوون( ،)20مينا

لسةر دان( ،)28ظىَ شؤرِةشىَ ئريان بؤ سيستةمةكىَ

كوردان ،كو هةر ل ساال  1978بةشداريةكا

كؤمارى ئيسالمى ظةطوهاست( ،)29كو سيستةمةك

كارا د شؤرِةشىَ دا هةبوو ،و رِذيَما رِوخسارةكا

بوو

سيوكراتيةتىَ-

ئيسالمى ددا شؤرِةشىَ ،و هيظيةك دابوو طةليَن

َاترِةويىَ
دةستهةل

ئريانىَ ييَن نة فارس ذ وانا كورد دةليظةك ب

دميوكراتى تيَكةلة بوو ،ىلَ سيوكراتيةت لسةر يا

رِةخسيت

كو

هندةك

ذ

مافيَن

وان

دةستةبةربنب(.)21
ب طرنط دهيَتة زانني ،رِؤح اهلل خومةينى

()22

ضةظةنط و ئةندازيارىَ وىَ دهيَتة ناسكرن ،كو
كةسايةتيةكا كارزمايى هةبوو( ،)23و مةزهةبىَ
شيعةطةرى كاريطةريا خؤ هةبوو ،كو ئيمامى
ثيَطةهةكىَ مةزن هةية ،ثيَدظية ل طور تيَطةهىَ وان
كاروباريَن

ب

رِيَظةببةت(،)24

سةرئةجنام بؤ ئيَكةم جار د ميَذوويا نوى يا ئريانىَ
دا ثياويَن ئايينى ييَن شيعةيان شيان سةركردايةتيا
بزاظا نيشتمانى يا ئريانىَ وةربطريت(.)25
ثؤختةيا طؤتنىَ ،ل ناظةرِاستا ساليَن حةفتيان و
ئةظراز ،تةظطةريَن ئيسالمى ل سةرانسةرى جيهانىَ
بةرفرةهبوونةك ب خؤظة ديت بوو ،كو تنىَ ل
ئريانىَ شيابوو ب رِيَكا زجنريةيةكا شؤرِةشطيَرى
َببيت( ،)26ئةو ذى ذ
َاتىَ زال
لسةر دةستهةل
دةرئةجنامىَ سياسةتا حمةمةد رِةزا شاهى يا نة
هةظسةنط ،بؤ ئةطةرىَ شؤرِةشةكا مللى ،و
سيستةمىَ شاهاتى ل  11شوباتىَ  1979ب
دوماهيك ئينات( ،)27ل دويظرِا رِؤح اهلل خومةينى
فقةزان و رِابةرىَ بلندىَ كؤمارىَ ل  14تشرينا
ئيَكىَ  1979ذاليىَ جظاتا خةبريان ظة دةنط
288

دطةل

رِةطةزيَن

كؤمارى

َبووية(.)30
زال
تةوةرىَ دووىَ :رِةهةنديَن ئايدولؤذي د ضيَكرنا

رِؤىلَ سةركردايةتيىَ بؤ سةرئيَخستنا شؤرِةشى

موسلمانان

دناظبةرا

رِةطةزيَن

سياسةتا دةرظة يا كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ دا.
 -1رِةهةندىَ هزرى و ئايدولؤذى:
طؤرانكارىَ ئايدؤلؤذى رِؤلةكىَ طرنك د
ضيَكرنا برِيارىَ ل ئريانىَ هةبوو ،كو ب ثةيدابوونا
زجنريةيةكا رِويدانا ل ساال  1979ل ئريانىَ بووينة
ئةطةرىَ طوهؤرِينيَن طشتطري لسةر ئاستىَ
سيستةمىَ حؤكمرِانيىَ دروست بنب ،كو كارتيَكرنا
ئةجناميَن وىَ ل ثشت سنؤريَن ئريانىَ هةبوون ،و
خؤ د رِيَكا هندةك زاراظةياندا نيشاندا كو دةربرِينىَ
ذ ئيسالمىَ دكةت ،و ئةو ميناكىَ وىَ ية( ،)31و
سنؤريَن جوطرافى دناظبةرا دةولةتاندا رِةتدكر ،و
تنىَ دان ب سنؤريَن ئايدولؤذى ددا(.)32
ئيَك ذ بناغةييَن رِؤح اهلل خومةينى بؤ دةولةتا
ئيسالمى ل ئريانىَ دارِيَشتى ،طريَدانا موكؤم
دناظبةرا ئايني و سياسةتىَ دا و ذيَكجوداكرنا وان
رِةتكر دكر( .)33ئانكو ئايني و سياسةت د خانةيا
جيهادىَ دذى زؤردار و هةظالبةنديَن وان ييَن بيانى
ثيَكظة طريَ ددا ،و ثريؤزيةك ددا سياسةتىَ( ،)34كو
سيستةمةكىَ سياسى لسةر بنطةهىَ ليَظةطةرِا
ئايينى و تيَطةهىَ وياليةتا فةقيهى وةك بناغةيةكىَ
َاتىَ دارِيَشت بوو( ،)35سةرئةجنام ذى
بؤ دةستهةل
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ئايدولؤذيا ئريانىَ طريَدانةكا موكؤم د طةل سياسةتا
دةرظة ذى دروست كربوو(.)36

جوداهيةك د نيَرينا ظةكؤلةراندا لدؤر ضةمكىَ
هنارتنا شؤرِةشىَ هةية ،ظةكؤلةرةكى ب ظى ئاوايى

ذبؤ دامةزراندنا حكؤمةتةكا ئيسالمى ،رِؤح اهلل

ثيَناسةكرية :ذناظربنا هةمى سيستةم و حكؤمةتيَن

خومةينى رِادطةهينيت كو سيستةميَن نة ئيسالمى،

ئيسالمى ب رِيَكا تريؤرا ضةكدار ،يان ذى

َاتداريَن وان
هةظثشكن بؤ خودىَ و دةستهةل

طوهؤرِينا وان ب سيستةم و حكؤمةتيَن ب

زؤردارن (تاغوت) ،و موسلمان هانداينة كودةتايىَ

فةرمانيَن حكؤمةتا ئريانىَ كاربكةن و ب

دذى وان ئةجنام بدةن( ،)37ديتنا رِؤح اهلل خومةينى

شيَوةيةكىَ دياركرى ييَن رِؤح اهلل خومةينى (.)41

دوذمنيَن ئيسالمى سىَ ئاستان بوون ،يىَ ئيَكىَ:

ظةكؤلةرةكىَ دى دبيَذيت :هنارتنا شؤرِةشىَ واتة

ئيمثرياىل ،ئانكو وياليةتيَن ئيَكطرتييَن ئةمريكا و

هنارتنا جؤشا ئريانىَ بؤ ئيسالمىَ ية ،كو ب هنارتنا

ئيَكةتيا سوظيةت ،يىَ دووىَ :ئيسرائيل ،و يىَ سيىَ

جؤشىَ بؤ جةماوةرىَ ئيسالمىَ ،خؤ ذ سيستةميَن

ذى :سيستةميَن حؤكمرِانيَن ئيسالمى و لسةرىَ

طةندةل رِزطاردكةت( .)42رِةنطة ثيَناسةيا ئيَكىَ

وان سيستةميَن حؤكمرِانيَن عةرةبان بوون(.)38

زيَدةتر نيَزيكى دورهيَلىَ سياسةتا دةرظة يا ئريانىَ

ب كورتى ،ئيَك ذ ستؤنيَن سياسةتا دةرظة يا

بيت ،كو سيستةميَن حكؤمةتيَن ئيسالمى ب

ئريانىَ لسةر هاتية ئاظاكرن شيعةطةريا سياسى

طوهؤرن و لسةر تةرزىَ سيستةمىَ ئريانىَ

بووية وةكو ئايدولؤذيا دةولةتىَ ،كو ئامرازةك

لطورةيى تيَطةهيَن رِؤح اهلل خومةينى دامةزرينن.

بووية بؤ ضيَكرنا ثةيوةنديان دطةل تايفةيا شيعةيان

رِؤح اهلل خومةينى د ماوةيىَ حؤكمرِانيا خؤدا د

ييَن ل دةوروبةريَن ئريانىَ ،كو ثةيوةنديةكا تايبةت

زؤر هةلكةفتاندا داكوكى ل تيَطةهىَ هنارتنا

د طةلدا دروست دكرن ،و مفا بؤ بةرِذةوةنديَن

شؤرِةشىَ كرية ،ل جهةكىَ رِةهةندةكىَ جيهانى

خؤ ب كاردئينان( .)39واتة شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ

داية شؤرِةشىَ و دبيَذيت ...":هنارتنا شؤرِةشا مة

داكوكى لسةر ئيَكبوونا موسلمانان دكر و

بؤ هةمى جيهانىَ ية ذبؤ رِزطاركرنا هةمى

ثشتةظانيا بزاظيَن شؤرِةشطيَرى ل جيهانا سيىَ دكر،

موستةزعفان (ضةوساوةيان) ،كو ضاوا ب سةر

َددا كارتا
ىلَ د هةمان دةمدا وةكو بنيات هةول

دوذمنيَن ئيسالمى و ييَن خؤ ب سةركةفتني وةسا

شيعةطةريىَ دابني بكةت ،تا وى رِادةيى

دىَ لسةر موستةكربان (سةردةستان) ذى ب

ظةكولةرةك د نظيسيت":هنارتنا شؤرِةشىَ نةبووية،

سةركةظن"( ،)43د اليةكىَ دى جاران هاندانا

بةلكو هةلطريساندنا شؤرِةشا شيعةطةريىَ

هنارتنا شؤرِةشىَ ب رِيَكيَن ئاشتيانة كرية،

بووية"(.)40

دبيَذيت ...":مة دظيَت شؤرِةشا مة بهيَتة هنارتن،

 -2رِةهةندىَ هنارتنا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ.

رِامانا وىَ ئةو نينة ب شريى جيبةجىَ ببيت ،بةلكو
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َاظيَن رِاطةهاندنىَ و طةهاندنىَ
بزاظىَ دكني ب ئال

و ثارةيى و دابينكرنا بارةطايان وةكو ثشتةظانى بؤ

جيبةجى ببيت.)44("...

تةظطةريَن رِاديكاليَن ئيسالمى ل زؤر دةولةتيَن

سةبارةت ئامرازيَن هنارتنا شؤرِةشا ئيسالميا
ئريانىَ بؤ دةرظة ،دةزطايىَ ثاسداريَن شؤرِةشطيَريَ

جيهانىَ ،و هنارتنا قوتابيان بؤ دةولةتيَن ئيسالمى
ذبؤ خويَندنىَ (.)53

َاظةكىَ طرنك بووية بؤ ثةرةسةندنا
ئيسالمى ئال

ئريانىَ د ضارضووظىَ سياسةتا خؤ يا دةرظة دا

هزريَن شؤرةشىَ ،و لسةر زؤربةيا شيَوةييَن هنارتنا

َداية تورةكا بةرفرةها تةظطةريَن ئيسالما
هةول

شؤرِةشىَ ذ مايتيَكرنا لةشكةرى و سياسى يا

سياسى ثيَك بينيت ،ب تايبةتى ذى ييَن ئاراستةيةكا

َبووية( .)45و ثشكةكا تايبةت ب ناظىَ
زال

ئايينى -شيعةطةرى هةيني( .)54لةورا ذى ئريانىَ

(تةظطةريَن رِزطارخيوازيَن جيهانى) طريَدايى ظى

هاندان و ثشتةظانيا تةظطةريَن رِاديكاليَن ئيسالمى

دةزطايى بوو( ،)46تا ساال  1986ذ ثاسداريَن

د واريَن دارايى و رِاطةهاندنىَ و ورةيىَ دكر ،ييَن

شؤرِةشطيَرىَ ئيسالمى جوداكر ،و وةكو

دخازن سيستةمةكىَ حؤكمرِانيىَ لسةر منوونةيا

دةستةيةك سةرب كاروباريَن وةزارةتا دةرظة يا

ئريانىَ ب دامةزرينن( ،)55بؤ ظىَ ئارماجنىَ ذى

ئريانىَ ظة هاتية طريَدان( ،)47ىلَ يا داويىَ بةرثرسيار

طريَدان و ثةيوةندى د طةل ( )165رِيَكخستنيَن

بووية رِيبازا وىَ ل جيهانىَ نيشان بدةت ،ب هةمان

ئايينى و سياسى ل كيشةوةرىَ ئاسيا و ( )180ل

شيَوة باليوزخانةييَن وىَ ل دةرظة ب ظى ئةركى

كيشةوةرىَ ئةفريقيا دروست كربوون( ،)56و تنىَ

رِادبوون( .)48زيَدةبارى ئةركىَ هنارتنا شؤرِةشىَ

ل ساال  1986جظاتا شورا يا كؤمارا ئيسالميا

دكةفتة سةر شانيَن وةزارةتا رةوشةنبريى و ئريشادا

ئريانىَ كوذمىَ ( )200مليون دوالر بؤ بؤدجةيا

ئيسالمى يا ئريانىَ(.)49

وةزارةتا دةرظة يا ئريانىَ ذبؤ رِاثةراندنا هنارتنا

بؤ رِاثةراندنا ميكانيزما هنارتنا شؤرِةشى،
كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ ثشت بةسنت لسةر
َاظيَن ديتنىَ و بهيستنىَ و خويَندنىَ
رِاطةهاندنىَ ذ ئال
َاتىَ كونطرةييَن خولةكى
دكر ،هةروةسا دةستهةل
بؤ ئةجنام دانا ظةكؤلينا لدؤر ضاواتيا هنارتنا
َاتيَن ئيسالمى د بةسنت ،زيَدةبارى
شؤرِةشىَ بؤ وةل
سازدانا كونطرةيان ب رِيَكا هةلكةفتيَن ئايينى

()50

و هاندانا ياخيبونان( ،)51و هنارتنا شاندا بؤ دةرظة
و حةجاجان بؤ هندىَ ثةياما شؤرِةشىَ ب
طةهينن( ،)52و هنارتنا ضةك و تةقةمةنى و رِاهيَنةر
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شؤرِةشىَ مةزاخت بوو(.)57
 -3رِةهةندىَ دةستؤرى:
ل دةستثيَكا كانوونا ئيَكىَ  1979دةستؤرىَ
ئريانىَ ب رِيفراندومىَ هاتة ثةسةندكرن( ،)58كو
دةربرِينا دةستؤرى ذ رِؤيىَ سياسى و هزرى ظة،
َطةنامةييَن دةستؤرةكىَ
رِؤح خومةينى ب دانانا بةل
ئايينى خودانىَ دةستثيَشخةريىَ بوو( .)59لظيَرىَ ذى
دةستؤرىَ ئريانىَ رِةهةندةكىَ ياسايى داية ضاالكييَن
وىَ لسةر ئاستىَ دةرظة ،هةروةكو د ديباجا وىَ دا
هاتى":ذبةر ناظةرِوكا ئيسالمىَ يا شؤرِةشا ئيسالمي
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ل ئريانىَ ،كو تةظطةرةكة ئارماجنا وىَ سةرئيَخستنا

تةوةرىَ سيىَ :كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ

هةمى ضةوساوةيان لسةر سةردةستان ،ئةظ

لسةر عيَراقىَ و كوردستانا عيَراقىَ.

دةستؤرة دىَ كاودانان بةرهةظ كةت بةردةوامى ل

ا -كاريطةرى لسةر عيَراقىَ:

َاتى و دةرظة ب شؤرِةشىَ بهيَتة دانىَ ،...و
ناظا وةل
كاردكةت دريَذى ب جيهادىَ بهيَتة دانىَ ،ذبؤ
هندىَ مللةتيَن بىَ بةهركرى و ضةوساندى ل
هةمى بةشيَن جيهانىَ بهيَنة رِزطاركرن"( ،)60ئانكو
رِؤح اهلل خومةينى بزويَنةرىَ هزرى يىَ سياسةتا
دةرظة يا ئريانىَ بوو ،كو جيهان ذ رِويىَ هيَزىَ ظة
كرية دوو بةش ،سةردةست ،ئانكو دةولةتيَن
خودان هيَز ،و يا ضةوساوةيان ،ئةويَن بىَ هيَز و
بةلنطاز(.)61
جهىَ ئاماذيَية ،يا كو زيَدةتر دةرطةه بةرامبةر
سياسةتا دةرظة يا ئريانىَ ظةكرى و شةرعيةت داية
بزاظ و ضاالكييَن وىَ ييَن دةرظة ،دارِشتنا دةقيَن
دةستؤرى

بوو،

كو

دةقىَ

ئيَك

ذوان

دبيَذيت":كؤمارا ئريانىَ يا ئيسالمى بةختةوةريا
مروظى د جظاكىَ مروظايةتيىَ دا ب ئارماجنا خؤ يا
سةرةكى د هةذميَريت ،و سةربةخؤيى و ئازادى و
دانانا حكؤمةتةكا رِاستطؤ و دادثةوةر ب مافىَ
هةمى خةلكى ل هةمى بةشيَن جيهانىَ د زانيت،
لةوا كؤمارا ئريانىَ يا ئيسالمى ب ثاريَزظانيا خةباتا
ب رِؤمةت يا ضةوساوةيان دذى سةردةست ل هةر
خالةكىَ ذ جيهانى رِادبيت ،د هةمان دةم دا
مايتيَكرنىَ د كاروباريَن ناظخؤيى ييَن دةولةتيَن دى
دا ناكةت"( .)62ئانكو ذ ئارماجنيَن سياسةتا دةرظة
يا ئريانىَ ب هنارتنا شؤرِةشىَ ب ئةركةكىَ ئايينى
نيشانداية(.)63

شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ مةترسيةكا تايبةت بؤ
جيهانا ئيسالمى ب طشتى هةبوو ،كو كارتيَكرن ل
هةمى ضاالكظانيَن ئيسالمى ل هةمى جيهانىَ
كربوو( ،)64و هةستةكا طشتى ض ل رِؤذئاظايى يان
ذى دةولةتيَن ئيسالمى يان ذى ييَن خودان
كةمينةييَن موسلمان هةيني بةرثاكربوو( ،)65بةلكو
كاريطةرى لسةر ئاشتى و تةناهيا نيَظدةولةتى ذى
كربوو( .)66ببوو ئةطةرىَ تيَكدانةكىَ د هةظسةنطيا
هةريَمى دا ،كو مةترسيةك لسةر دةولةتيَن
كةنداظى ثةيداكربوو ،نةمازة قةبارةيةكىَ مةزن ذ
َدةرةك
خةلكىَ وان شيعة بوون ،ئةظ ضةندة ببوو ثال
ثشتةظانيىَ ل عيَراقىَ بكةن( .)67ىلَ ئةو مةترسية
زيَدتر د شةرِىَ دومدريَذ و مةزاختى دطةل عيَراقىَ
هاتية تيَكدان ،و بؤ ئةطةرىَ هندىَ هيَزا شؤرِةشىَ
و سوزيَن وىَ ييَن مةزن تيَكبضن(.)68
ب هةر حال ،ب سةركةفتنا شؤرِةشا ئيسالميا
ئريانىَ ،حكؤمةتا عيَراقىَ ياداشتنامةيةكا فةرمى ل
 13شوباتا  1979ئاراستةيى حكؤمةتا ئريانىَ
كربوو ،و تيَدا خواست بوو ثةيوةندييَن موكؤم
لسةر بنةمايىَ رِيَزطرتن ل سةروةرى و مايتيَكرنىَ
د كاروباريَن ناظخؤيا عيَراقىَ دا نةكةت ،و
هةظكاريا خؤ بؤ سيستةمىَ نوى يىَ ئريانىَ رِاطةهاند
بوو ،و ل  15نيسانا  1979ب هةلكةفتا
رِاطةهاندنا كؤمارىَ ،ئةمحةد حةسةن بةكر سةرؤك
كؤمارىَ

عيَراقىَ

(-1968

)1979
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برؤسكةيةكا ثريؤزباهيىَ ئاراستةيى رِؤح اهلل

بوون ،و ئةو دةظةر ب عةرةبستان ناظ كربوو ،و

خومةينى كربوو ،و تيَدا دوبارة خواست بوو

َددا ب عيَراقىَ ظة طريَبدةت( ،)76و ثشتةظانيا
هةول

ثةيوةندييَن دوستانة د طةل عيَراقىَ بهيَنة بةسنت(.)69

رِيَكخراويَن وان وةكو بةرةيىَ رِزطاركرنا

ىلَ بةرسظ ظاذى نيازيَن سةرؤكىَ عيَراقىَ

عةرةبستان و بةرةيىَ مللى ذبؤ رِزطاركرنا ئةهواز

دةركةفت .كو رِؤح اهلل خومةينى ل  17نيسانا

دكر(.)77

 1979سوثاسيا وى كربوو ،و دياركربوو

د كةش و هةوايةكى نة سةقامطريىَ سياسى دا.

سةركةفتنا شؤرِةشىَ مينا هؤشداريىَ ية بؤ هةمى

هةردوو دةولةتا لسةر ليستكا كةلتؤرىَ ميَذوويى

سةردةستان بةرامبةر ضةوساوةيان( )70و ب ئايةتا

ذاليةكيََظة و سوننة و شيعةيان ذاليىَ ديظة،

َى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى) ب
َامُ عل
قورئانا ثريؤز (وَالسَّل

َويست بةرف تيَكضوونىَ دضيت ،سةرئةجنام
هةل

دوماهيك ئينات بوو ،واتة حكؤمةتا عيَراقى ب

شةرِ بةرثادبيت( ،)78يىَ كو ل ئريانىَ د طؤتنىَ

ضيَكرنا هةظثشكان بؤ خودىَ هةذمارت بوو(،)71

بةرِةظانيا ثريؤز ،كو ل ئةيلوال 1980

رِةنطة ئريانىَ ئةو هيظيية هةبوو كو طةىلَ عيَراقىَ

دةستثيَكربوو( ،)79كو زؤربةيا ظةكؤلةران ضريسكا

ذى شؤرِةشىَ دذى حكؤمةتا خؤ بكةت(.)72

ظى شةرِى بؤ ئةجناميَن سياسةتا دةرظة يا ئريانىَ بؤ

عيَراقىَ د نيَرى ئريانىَ ئارماجنا وىَ هنارتنا

هنارتنا شؤرِةشىَ بؤ دةرظة ظةدطةرِينن( ،)80كو

َاتىَ وىَ ،و مةترسيا وىَ زيَدةتر
شؤرِةشىَ ية بؤ وةل

ئريانىَ ئةو باوةريية هةبوو سةركةفنت لسةر

بوو ذ ئةجنامىَ هةبوونا زؤرينةيا شيعةيان ل باشؤرىَ

عيَراقىَ ،ثيَنطاظا ئيَكىَ ية بؤ هنارتنا شؤرِةشىَ بؤ

عيَراقىَ ،نةخامسة هزرا شةهادةتىَ و شؤرِةشىَ وةكو

هةمى جيهانىَ(.)81

طرنكرتين بنةماييَن هزرى و ئايينى و سياسى ييَن

دةربارةيى كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالمى لسةر

وىَ بوون( ،)73و ثيَظاذويا ملمالنةيا سياسى

ثارت و رِةوت و تةظطةريَن ئيسالمى ،ب

بةردةوام بووية ،عيَراق بةرامبةر شؤرِةشا ئيسالميا

هةلطريساندنا شؤرِةشىَ دياردةيا ئيسالما سياسى ل

()74

َويستى دطةل
عيَراقىَ دذوار ببوو( .)82هةظهةل

ىلَ بووية ،و سةدام حسيَن ( جيطرىَ سةرؤكىَ

شؤرِةشا ئيسالمى ل طؤرِةثانا عيَراقىَ دا ثشتى

جظاتا سةركردايةتيا شؤرِةشىَ ) ذ ئةجنامىَ

سةركةفتنا وىَ طةهشت بوو لوتكى ،كو حمةمةد

سةرهلدانيَن شيعةيان ل باشؤرىَ عيَراقىَ ل حزيرانا

باقر سةدر( )83ذ هةميان زيَدةتر ثشتةظانيا شؤرِةشىَ

 ،1979رِؤح اهلل خومةينى شةرمةزار كر ،و ثةنا

َويستيَن وى
ب شيَوةيةكىَ ئاشكةرا دكر( ،)84ذ هةل

بؤ كةمينةيةكا عةرةبان بر ،بؤ هندىَ ياخيبوونةكىَ

ييَن ثشتةظان بؤ ئريانىَ دبيَذيت":ئيمام خومةينى د

دذى ئريانىَ بةرثابكةت( ،)75ذ وانا خةلكىَ

ثيَشكيَشكرنا درويشمىَ كؤمارا ئيسالمى دا

ثاريَزطةها خوزستان ،ذبةر كو ذ رِةطةز عةرةب

بةردةوامى دانة ل بانطةوازا ثيَغةمبةران و

ئريانىَ يا توند بوو ،كو رِيَذةيا شيعةيان %60
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دريَذيثيَدانا رِؤىلَ حمةمةد و عةىل سالظ لسةر وان بن

بؤ زانكؤيان ،و فةتوايا هةرة ترسناك و دذوار لسةر

بؤ بؤنياتنانا حؤكمرِانيا خودىَ لسةر رِويىَ

َاتىَ ،قةدةغةكرنا ضوونا ناظ رِيَزيَن ثارتا
دةستهةل

ئةردى.)85("...

بةعس و رِؤكاريَن وىَ( ،)91ئةظ ضةندة ذى ل طؤر

هيَشتا رِؤح اهلل خؤمةينى نةطةهشتية ئريانىَ ،و
ل ضاخىَ حكؤمةتا ئريانىَ فروكخانةيا تةهرانىَ

هندةكان ب خؤكوشتنةكا رِاستةقينة دهيَتة
هةذمارتن(.)92

بةرامبةر فروكةيا رِؤح اهلل خومةينى طرتى ،حمةمةد

زيَدةتر ذ ظىَ ضةندىَ ،ئاستىَ كاريطةريىَ ل ظى

باقر سةدر ب ناظىَ ليَظةطةرِ و حةوزا ئايينى

رِادةيى رِانةوةستابوو ،بةلكو رِؤح اهلل خومةينى

برؤسكةيةك بؤ وةشاند ،تيَدا ئةو كارة رِسوا كربوو

برؤسكةيةك بؤ حمةمةد باقر سةدر هنارت بوو و

و ب كارةكىَ نة شةرعى ل قةلةم دابوو( .)86و ب

تيَدا داخاز ذىَ كربوو ،عيَراقى جبه نةهيَليت و

سةدر

دبيَذيت":مة يا زانى مةردانيا هةوة ذبةر هندةك

برؤسكةيةكا ثريؤزباهيىَ بؤ رِؤح اهلل خومةينى

رِويدانان لبةرة عيَراقىَ جبه بهيَليت ،ئةز د

وةشاندبوو ،تيَدا ثشتةظانيا خؤ دياركرية( ،)87و

َبةندىَ
بةرِذةوةندا نابينم باذارىَ نةجةفا ثريؤز مةل

ببوو جهىَ خوشحاليا وى ،لةوا بؤ ماوةيىَ سىَ

زانستيَن ئيسالمى جبه بهيَلن ،و ئةز ذ ظىَ ضةندىَ

رِؤذان خويَندن ل حةوزا زانستى يا نةجف كربوو

ب ترسم ."...و ل  1حزيرانا  1979حمةمةد باقر

بيَهنظةدان( .)88و ذ قوتابييَن حةوزا زانستى و

سةدر بةرسظا وى دا و دبيَذيت ":ئةز شريةتيَن تة

تاطريَن خؤ خواست ثشتةظانيا شؤرِةشىَ بكةن ،و

ييَن ثريؤز بيَهنةكا طيانثةروةرى وةردطرم،

خؤنيشاندانةكا مللى بؤ ثشتةظانيا شؤرِةشىَ ئةجنام

هةروةسا هةست ب ثةرثرسايةتيةكا مةزن بؤ

بدةن ،كو ويَنةييَن حمةمةد باقر سةدر و رِؤح اهلل

ثاراستنا كيانىَ نةجةف يا زانستى يا ثريؤز

خومةينى ظيَكرا بلندكربوون(.)89

دكةم"( .)93ل طؤر ظةكؤلةرةكى ئةظ برؤسكة

سةركةفتنا

شؤرِةشىَ

حمةمةد

باقر

هيَزيَن ئيسالمى ييَن ل طؤرِةثانا عيَراقىَ

ئاخفتنةكا مذدار (لغز) و نهيَنيةك بوو؛ ضونكة

َاتا عيَراقىَ طةرم
كاردكرن بةرامبةرى دةستهةل

حمةمةد باقر سةدر نيازا دةركةفتنىَ ذ عيَراقىَ

ببوون ،بيَى كو هزر ل هيَزا و جوداهييَن دناظبةرا

نةبوو( .)94ظةكؤلةرةكى دى دياردكةت ،كو

كاودانىَ عيَراقىَ دطةل يىَ ئريانىَ بكةن( .)90لةوان

رِةفتارةكا د جهىَ خؤدا نةبوو و نة ل ئاستىَ

ل ئادار و نيسانا  1979حمةمةد باقر سةدر ضةند

بةرثرسايةتيىَ بوو ،كو رِةنطة رِؤح اهلل خومةينى

فةتاوييَن طرنط داينة ذ وانا ،فةتوايا قةدةغةكرنا

ثيَشبينيا هندىَ دكر ،كو دةولةتا ئيسالمى ل عيَراقى

نظيَذىَ ل ثشت ثيَشنظيَذيَن مزطةفتان ييَن كو

لسةر دةراظىَ دروست بوونىَ ية ،بةلكو دظيا سةدر

بريَكاريا شةرعى ذ ليَظةطةرِا ئايينى نة وةرطرتيَن،

"شةهيد" ببيت ]بهيَتة كوشنت[  ،ذ بؤ هندىَ

فةتوايا قةدةغةكرنا ضوونا قوتابييَن كض بيىَ ثوشاك

شؤرِةش ل عيَراقىَ دةستثيَبكةت(.)95
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ذ دةرئةجنامىَ ضاالكييَن سياسى ييَن حمةمةد باقر

فةتوايا حةرِامكرنا ضوونا ناظ رِيَزيَن ثارتا بةعس

سةدر ،ل  12حزيرانا  1979سازييَن تةناهيا

َاتىَ بكةت لسةر
بينيت ،و ثشتةظانيا دةستهةل

َاتىَ حمةمةد باقر سةدر ل نةجةف
دةستهةل

هندةكم دةستكةفتان وةكو خؤماليكرنا ثةترؤىلَ و

دةستةسةردكةت و بؤ بةغدا ظةدطوهيَزن ،دطةل

ثيَدانا مافىَ ئوتؤنؤمى بؤ كوردان و نةهيَالنا

طرتنا وى خؤنيشاندان دروست دبن ،و د هةمان

نةخويَندةواريىَ ،لدويظرِا طةرِا داويىَ يا

رِؤذدا حكؤمةت ذ ئةجنامىَ شلةذانبوونا بارودوخى

دانوستاندنيَن بىَ ئةجنام دهيَنة كرن ،و حمةمةد باقر

ئازاد دكةت ،ىلَ ب ظةطةرِانا وى بؤ نةجةف

َويستيَن خؤ ثاشطةز نابيت(.)98
سةدر ل هةل

(دةستةسةركرنا د مالدا) لسةر دهيَتة سةثاندن،

حكؤمةتا عيَراقىَ رِيَبازةكا سياسى يا توند دذى

سةرئةجنام بةردةوامى ب خؤنيشاندانيَن مةزن

شيعةيان و تايبةتى ثارتا دةعوة ئةجنام ددا(.)99

دهيَتة كرن و ب دةهان بريندار و كوشتى ل ثاش

لسةر بنطةهىَ برِيارا جظاتا سةركردايةتيا شؤرِةشىَ

خؤ هيَالن ،ىلَ ثيَرِابوونيَن حكؤمةتىَ د دذواربوون،

يا ثارتا بةعس ل  31ئادارا  1980ب قركرنا

كو ذمارةيةكا زؤر رِةوانةيى دادطةها شؤرةش

ثارتا دةعوة ،كو ب ثارتةكا نوكةر طريَدايى بيانيان

(الثورة) كربوون ،و ل  27تةمموزىَ 1979

َاتى سالوخةت دابوو( ،)100ىلَ
و خائني بؤ ئاخا وةل

حؤكمىَ سيَدارىَ لسةر ( )86كةسان كو زؤربةيا

َةييَن ئيسالمى
ئةو كرياريَن لةشكةرى ييَن كؤمةل

وان زاناييَن ئايينى بوون ،زيَدةبارى ( )26لةشكةر

ئةجنام ددان رِةنطظةدانةكا خراب لسةر طشت

و ثوليسان سةثاند ،و ( )200حؤكمىَ هةتا

ئيسالميان هةبوو ،بةلكو رِؤل د ئازراندنا حكؤمةتا

هةتايىَ ،و ( )814زيندان بؤ ماوةييَن جودا

درِندانة ل دذى ئؤثؤزسيؤنىَ رِابيت ذوانا( )101ل 1

جودا(.)96

َا تريؤركرنا تارق عةزيز
نيسانا  1980هةول

ب هةر حال ،ضةندين طةرِيَن دانوستاندنان

جيَطرىَ سةرؤكىَ وةزيران ئةجنام دا ،بةرسظكارا

دناظبةرا حكؤمةتا عيَراقىَ و حمةمةد باقر سةدر ل

حكؤمةتا عيَراقىَ بؤ وةرطرتنا ثيَرابوونا دذى حزبا

ضاخىَ دةستةسةركرنا وى يا د مالدا هاتنة كرن،

دةعوة يا دذوار دبوو(،)102

َويستيَن خؤ ثةشيَمان
بؤ هندىَ يىَ داويىَ ل هةل

دةرئةجنام ،و ل  5نيسانا  1980حمةمةد باقر

بكةت .ل ئادارا  1980حكؤمةتىَ كؤمةكا

سةدر ذاليىَ سازييَن تةناهيا عيَراقىَ ظة دهيَتة

مةرجان لثيَش حمةمةد باقر سةدر دانان ،ئةوذى

دةستةسةردكةن و بؤ بةغدا دهيَتة رِةوانةكرن،

ثشتةظانيا شؤرِةشا ئيسالمى نةكةت ،و داخازا

لرِؤذا ثاشرت خويشكا وى بناظىَ ئامنة حةيدةر (بنت

َويستيَن لدةظ وى
ليَبورينىَ بكةت ذ وان هةل

اهلدى) ذى دةستةسةردكةن ،و ل  8نيسانا

دةرضووين ،فةتوايةكىَ رِابطةهينيت كو ضوون بؤ

 1980هةردوو دهيَنة سيَدارةدان( ،)103و ب ظىَ

دا حةرِامة ،وازىَ ذ

هةلكةفتىَ ذى رِؤح اهلل خومةينى بةياننامةيةك

ناظ ريَزيَن ثارتا دةعوة
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وةشاند و تيدا دلطرانيا خؤ دياركربوو ،و ذ

ثارتا دةعوة ثةنا بؤ دامةزراندنا هندةك

ئةفسةر و ثلةدار و سةرباز و كريَكار و كارمةنديَن

رِيَكخستنيَن رِؤكارى بربوو ،كو ل ساال 1979

َاتىَ خواست بوو ،ل دذى زؤرداريىَ رِابن،
دةستهةل

رِيَكخستنا (تةظطةرا ئيسالمى ل عيَراقىَ) ذ

و ماوةيىَ سىَ رِؤذان ماتةمينى ل ئريانىَ وةكو

مةزنرتين رِيَكخراويَن وىَ ييَن رِؤكارى بوون،

رِيَزطرتن بؤ كةسايةتيا وى رِاطةهاندبوو( ،)104و ذ

كارىَ وىَ هيَرشا بارةطاييَن ئاسايش و لةشكةرىَ

ئةجنامىَ رِيَكاريَن حكؤمةتا عيَراقىَ وةرطرتني ،بؤ

مللى ،ذناظربنا سومبؤل و كادريَن رَذيَمى و

ئةطةرىَ هندىَ ل بةهارا  1980ب هزاران ذ

َاظؤكان ،ذ كاريَن وان بسةرداطرتنا
دابةشكرنا بةل

خةلكىَ باشؤرىَ عيَراقىَ و دةظةريَن سنؤرى،

باليؤزخانةيا بةريتانيا ل  19حزيرانا  1980ل

دةربةدةرى ئريانىَ بنب( ،)105كو ب شيَوةيةكىَ

عيَراقىَ ،تا ناظةرِاستا ساال  1981يا بةردةوام

تايبةت شيعة ،ذوانا كورديَن فةيلى بوون(.)106

بووية .رِيَكخستنا دى د طؤتنىَ رِيَكخستنا بةشكيَن

هةرضةوابيت ،زؤربةيا هةرة مةزنا رِيَكخستنيَن

شيَرى ييَن سةدر (اشبال الصدر) ل ثاريَزطةها

َاتيَن عةرةبان كةفتينة
ئيسالمى ييَن شيعةيان ل وةل

بةسرة هاتبوو دامةزراندن ،كو ل ساال  1983ئةظ

َايةتى وسايكولؤذى و
لذيَر كارتيَكرنا كؤمةل

ريَكخستنة

وىَ،

ئايدولؤذى و رِيَكخستنى يا رِؤح اهلل

تولظةكرنا كوشتنا حمةمةد باقر سةدر و كار بؤ

خومةينى( ،)107ذ وانا ثارتا دةعوة ،كو ضاالكييَن

دامةزراندنا

هةظشيَوىَ

خؤ دناظ عيَراقىَ دا خورت دكر ،و طةشةسةندنةك

سيستةمىَ ئريانىَ دكر( .)113زيَدةبارى بنطةهيَن

دبوارىَ رِيَكخستنىَ دا ب خؤظة ديت بوو( )108و

لذيرَ

َويستىَ
هةل

خؤ

دطةل

شؤرِةشا

ئيسالمى

َةكىَ فةرمى دطةل
رِاطةهاندبوو( ،)109و كةنال

ئاشكةرابووية،
كؤمارةكا

ئارماجنيَن

ئيسالمى

ثارتا دةعوة ل دةظةريَن كوردستانىَ
َاتا
دةستهةل

ثارتى

دميوكراتى

كوردستان

هةبوون(.)114

ئريانىَ ظةكربوو ،و كؤذمىَ مليون تومان

ب سةركةفتنا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ ،ثارتا

( $140000دوالر دكةتن) وةكو ثشتةظانى

دةعوة طةلةك كريار دذى سومبؤليَن عيَراقىَ ئةجنام

َةكىَ
دابوو ثارتا دةعوة ( .)110و يا داويىَ بال

َدانا كؤدةتايةكا لةشكةرى ل
داينة ،ذوانا هةول

لةشكةرى ب ناظىَ (هيَزيَن ئيمام شةهيد سةدر) ل

ساال 1979دذى رِذيَما بةعس ئةجنام داية(،)115

سةربازطةهةكىَ

لسةر ئاستىَ دةرظة ذى كوشتنا عةدنان سةننو

لةشكةرى ب ناظىَ (سةربازطةهىَ شةهيد سةدر)

ئةندامىَ سةركردايةتيا كةمةرى يا بةعس ل لبنانىَ

هةبوو( .)111كو ب طرنكرتين بنطةهىَ ثارتا دةعوة

ل داويا ئةيارا  1981وةكو تولظةكرنةك بؤ

بوو دوارىَ لةشكةرى و رِيَكخستنىَ دا دهيَتة

كوشتنا سةهل ئةلسةملان سةركردةيىَ ثارتا دةعوة

هةذمارتن(.)112

ل مريطةهيَن ئيَكطرتييَن عةرةبى ،هةروةسا كوشتنا

ئةهواز

دامةزراندبوو،

و

295

يوسف ،خالت موسى /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،2:بث  ،307 -286ئةيلول.2016 -

عةبدولوةهاب ئةلكةياىل ئةندامىَ سةركردايةتيا

عةرةبى ل ئيَزطىَ كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ ثةسةند

نةتةوةيى يا ثارتا بةعس ،ىلَ كريارا مةزن تةقاندنا

كربوو ،كو رِؤلةكىَ ضاالك بؤ طةرمكرنا طيانىَ

باليؤزخانةيا عيَراقىَ ل لبنانىَ ل  15كانوونا ئيَكىَ

شؤرِةشا ئيسالمى هةبوو(.)121

 1981بوو ،كو د ئةجنامدا ( )61كةس هاتنة

ذ ئارماجنيَن وىَ دامةزراندنا دةولةتةكا ئيسالمى

كوشنت ذ وانا عةبدولرِةزاق لةفتة باليؤزىَ عيَراقىَ

بوو ،ب وىَ هيظيىَ بوو هزرا ئارماجنا شؤرِةشا

بوو .و ذ كرياريَن دى ل دةرظة توقاندنا كونسوليا

ئيسالميا ئريانىَ ب دةستظة بهيَت( .)122و ئريانىَ

كانوونا

ثيَطةهةكىَ ثيَشكةفتى بؤ هةمبيَز كربوو و زؤر

َا كوشتنا سةدام حسيَن
ئيَكىَ ،)116(1983و هةول

سازى نةمازة ييَن عةرةبى بؤ ظةكربوون ،و

ل  8تةمموزا  1982ل دجيَل دابوو ،د وىَ كريارىَ

ثشتةظانيةكا باش يا ورةيى و دارايى ىلَ كربوو(.)123

دا زيَدةتر ذ ( )140كةسان سيَدارةدان( .)117و

لةوان ذى ثاش شؤرِةشا ئريانىَ شيَوازىَ

تةقاندنا ترومبيَلةكا مينرِيَذكرى ل كونسوليا

رِةشةكوذيىَ دذى سومبؤليَن حكؤمةتا عيَراقىَ

عيَراقىَ ل كةراضى ل ثاكستانىَ ل  9ئادارا

ثةيرةودكر ،هةروةسا كار لسةر مةشقا ضاواتيا

 ،1986و ليَدانا كارمةنديَن هةمان كونسوليىَ ل

بكارئينانا تةقةمةنى و مينا ل دةظةريَن ظارىَ ييَن

 14حزيرانا  1986د ئةجنامدا جيَطرىَ كونسوىل

عيَراقىَ ،و سةربازطةهيَن مةشقا سةربازى ل ئريانىَ

دهيَتة كوشنت(.)118

َةييَن ئريانى دكر ،و ظىَ ضةندىَ
ب رِيَكا كؤمةل

عيَراقىَ

ل

ئةنقةرة

ل

21

كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ لسةر ثارتيَن
دى ذى هةبوو ،ذ وانا رِيَكخراوا كارىَ ئيسالمى،

وةكر حكؤمةتا عيَراقىَ حةسةن شريازى رِابةرىَ
وى ل بةيروتىَ ل ساال  1980بكوذيت(.)124

كو ل ساال  1979هاتبوو دامةزراندن و حمةمةد

هةروةسا ذ كؤمةلةييَن دى ييَن شيعةيان،

شيَرازى رِابةرىَ وىَ بوو ،ذ رِِِيَكخستنيَن شيعةيان

(تةظطةرا موجاهديَن عيَراقىَ) كو ل ساال 1980

ييَن سياسى ييَن بةرهنطار هاتبوو ثيَكئينان( ،)119ئةظ

ب سةرؤكاتيا عةبدولعةزير ئةحلةكيم هاتبوو

رِيَكخراوة طريَدايى مالباتا شريازى بوو و بارةطايىَ

دامةزراندن ،د بةياننامةيا دامةزراندنا خؤدا دوثاتى

وىَ ل باذارىَ كةربةال بوو( .)120ثةيوةندييَن ظىَ

َاتا عيَراقىَ و ئمثرياليةتا
لسةر ذناظربنا دةستهةل

رِيَكخراوىَ دطةل ئريانىَ ئيَك ذ ثةيوةندييَن طرنط

ئةمريكا كرية و وةكو طؤتارا ئريانى ب سةردةستا

َظةدانةكا مةزن بؤ سةربؤرا شؤرِةشا
بوون ،كو ثال

جيهانى سالوخةت داية ،ظىَ تةظطةرىَ ثشتبةسنت

ئيسالميا ئريانىَ هةبوو ،و كاريطةرى لسةر هزرا

لسةر كرياريَن لةشكةرى و تةقاندنىَ كرية(.)125

وىَ يا سياسى و ضاالكييَن وىَ كربوو ،تاكو ناظيَن

وةكو تةقاندنا وةزارةتا ثالندانانىَ يا عيَراقىَ ل 1

كادريَن وىَ ييَن نهيَنى لسةر تةرزىَ ناظيَن ئريانى

ئاب  1982ب رِيَكا ترومبيَلةكا مينرِيَذكرى ،و

بوو ،و ل نيظا ئيَكىَ ل ساال  1979ثرِؤذىَ ثشكا
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تةقاندنا ئاظاهيىَ ئيَزطة و تةلةفزيونا عيَراقىَ ل بةغدا

دكر و بةشداري د شةرِيَن ل دذى يةكةييَن عيَراقىَ

ل  21نيسانا .)126(1983

ييَن لةشكةرى ل دةظةريَن كوردان دكر(.)130

سةركةفتنيَن ئريانىَ ل شةرىَ دذى عيَراقىَ ل

ب هةر حال ،دةرئةجنامىَ شؤرِةشا ئيسالمى و

داويا ساال  1982بؤ ئةطةرىَ هندىَ طوهؤرين د

كارظةدانا وىَ لسةر شيعةيان د زؤر بواراندا بووية.

بةرامبةر

كو ب هزاران قوتابييَن عيَراقى ل حةوزا قوم

ئؤثؤزسيؤنا عيَراقىَ ثةيداببيت ،و سةركردايةتيا

خويَندن ،هةروةسا ب هزاران مةشقيَن سةربازى

َاتا عيَراقى دكر،
ئريانىَ ثيَشبينيا شكةستنا دةستهةل

دناظ هيَزا بةدر دا كربوون و مفا ل سةربؤرِا شةرىَ

لةوا كار بؤ دامةزراندنا حكؤمةتا تاطرا ئريانىَ ب

عيَراقىَ و ئريانىَ وةرطرت بوون ،و خؤليَن

رِيَكا دامةزراندنا جظاتا بلندا شؤرِةشا ئيسالميا

ثاسداريَن شؤرِةشطيَرى ئيسالمى ،زيَدةبارى

ئريانىَ ل عيَراقىَ ،و ل  17تشرينا دووىَ 1982

ثيَطةهاندنا كادريَن سياسى و رِاطةهاندنىَ و

بةياننامةيا دامةزراندنىَ رِاطةهاند ،ذ ئارماجنيَن وىَ

رِةوشةنبريى دناظ رِيَزيَن ثارت و تةظطةريَن ئيسالمى

بةردةوامى دان ب بةرخودانىَ تا ذناظربنا حكؤمةتا

دا كاردكرن(.)131

َويستىَ
هةل

سةركردايةتيا

ئريانىَ

بةعس ،و كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ ب هةظثةميانةكا
سروشتى و ثرةنسيثى يا ئيسالميان هةذمارت
بوو( ،)127ئانكو طؤتارا وىَ طؤتارةكا ئيسالمى يا
طشتى يا شاراندنىَ بوو دطةل بؤنيادىَ هزرى يىَ
طؤتارا شؤرِةشا ئيسالمى ئيَكطرتى بوو(.)128
جظاتا بلندا ئيسالمى زيَدةتر هةظثةميانيةكا
ئيسالمى بوو ذ ثارتةكا سياسى ،كو ذ ثارت و
هيَزيَن شيعى و ثارتيَن ئيسالمى ييَن كوردى
ثيَكدهات وةكو ثارتا دةعوة يا ئيسالمى ،رِيَكخراوا
كارىَ ئيسالمى ،تةظطةرا موجاهديَن عيَراقى ،و
حزب اهلل يا كوردى ،و رِيَكحستنيَن دى وةكو،
َا زاناييَن موجاهد( ،)129و
جظاتا زانايان و كؤمةل
باَلىَ لةشكةريىَ وىَ دطؤتنىَ هيَزا (فةيلةق) بةدر،
كو ذ ئةفسةر و سةربازيَن عيَراقى ييَن بؤ ئريانىَ
رِةظني ثيَكدهات ،هةر ذ ساال  1983ب
شيَوةيةكىَ سةرةكى ثشتةظانيا لةشكةرىَ ئريانىَ

 -2كاريطةرى لسةر كوردستانا عيَراقىَ:
سةبارةت كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالمى لسةر
رِةوتىَ سوننى ذ وانا كورد ،بةرفرةهبوونةك ب
سةركةفتنا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ ب خؤظة ديت
بوو ،كو هةرضةندة شؤرِةشىَ جوداهيا مةزهةبى
دطةل تةظطةرا ئيسالمى يا كوردان هةبوو ،ىلَ د
هةظسؤزيا ئايينى دطةهشتنة ئيَك ،ئانكو فاكتةرىَ
شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ هؤكارةكىَ طرنط بوو
لسةر جيهانا ئيسالمى ذوانا كوردستانا عيَراقىَ يا
كو ذ رِؤيىَ جوطرافى ظة هةفتوخيب و نيَزيك
بووية( .)132زيَدةبارى خاال دى يا هةظثشك
دناظبةرا هةردووالياندا سرتاتيذيةتا رِؤخاندنا
َاتا عيَراقىَ بوو،
دةستهةل
َاتةكا
دةستهةل

توندرِةو

كو بةرامبةرى
و

دكتاتورى

د

هةظدةردبوون.
297

يوسف ،خالت موسى /طوَظارا زانستيَن مروَظايةتى يا زانكوَيا زاخوَ ،ثةربةندا ،4:ذمارة ،2:بث  ،307 -286ئةيلول.2016 -

ثارت و تةظطةريَن ئيسالما سياسى ل كوردستانا

زؤربةيا ثارتيَن ئيسالما سياسى ل كوردستانىَ ب

عيَراقىَ ئايدولؤذيا ئايينى تا رِادةيةكىَ مةزن وةكو

شيَوةيةكىَ رِاستةوخؤ يان نةرِاستةوخؤ كةفتينة ذيَر

ثةردةيةكا سياسى ثةيرةودكرن ،لدؤر ظىَ ضةندىَ

كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ .ذوانا

سكرتيَرىَ حزبا سوشياليستا كوردستانىَ حممد

(بزوتنةوةيا ثةيوةندى ئيسالمى ل كوردستانا

َويستىَ ئريانىَ
حاجى حممود د بريوةرييَن خؤدا هةل

عيَراقىَ) هةبوو ،كو زؤربةيا ثيَكهاتةيا وىَ ذ

بؤ ثارتيَن ئيسالمى دبيَذيت"ئيَرانى ئةو كات هةر

كةسايةتييَن ئايينى بوون ،دةستثيَكا دامةزراندنا وىَ

كةسيَك بةناوى ئيسالمةوة قسةى بكرداية يارمةتى

بوَ داويا ساليَن حةفتيان ظةدطةرِيت( ،)136و

دةدا"( .)133واتة رِاطةهاندنا كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ

ثةيوةندييَن وىَ دطةل ئريانىَ د موكم بوون؛ ضونكة

و كار و لظينيَن وىَ بو هنارتنا شؤرِةشا ئيسالمى

ذاليىَ وان ثشتةظانى ىلَ دهاتة كرن ،ئةوذى ئةندام

شيا كارتيَكرنىَ ل سةر طةىلَ كورد بكةت ،كو ئةظة

بووية د جظاتا بلندا شؤرِةشا ئيسالمى يا عيَراقىَ و

ذ هؤكاريَن ثةرةسةندنا ئيسالما سياسى ل

ب ثيَنج نويَنةران بةشدارى كربوو( .)137و ئةظ

كوردستانا عيَراقىَ بوو ،و شؤرِةش ببوو هةمبيَزةكا

ثارتة ب شيَوةيةكىَ نهيَنى مابوو تا  14ئةيلوال

طةرم يا رِةوتيَن ئيسالمى ثشتةظانيا دارايى و ورةيى

 1984ب فةرمى هاتية رِاطةهاندن و شيَخ حمةمةد

يا ثيَويست ىلَ دكر(.)134

بةرزةجنى( ،)138وةكو رِابةر د هيَتة دةستنيشانكرن.

كؤمارا ئيسالمى يا ئريانىَ هنارتنا شؤرِةشا

ئاراستةيا ظىَ ثارتىَ بزاظةكا ضةكدارى و جيهادى

ئيسالمى بؤ كوردستانا عيَراقى بةرِنامة هةبووية،

بوو ل كوردستانىَ ،ذ بـؤ ظىَ مـةبةستىَ ،ل 14

َطةيةييَن ويَدا ب رِيَكا دامةزراندنا
كو د هندةك بةل

َـةكىَ لـةشكـةرى ب ناظىَ
ئةيلوال  1985بال

دةستةييَن دياركرى ،ثةيامةكا زؤر يا باركرى بؤ

(لةشكةرى قورئان) دروست دكـةت(.)139

طةىلَ كورد هنارتية ،هاندانا خةلكىَ كوردستانىَ بؤ

بةلكو ثارت هةبوون هةر ب دةستثيَشخةريا

ثاككرنا كوردستانىَ ذ دةستيَن ستةمكاران و

ئريانىَ هاتبوونة دامةزراندن .وةكو (لةشكرى

كريَطرتييَن رِؤذهةالت و رِؤذئاظا كرية ،داخاز ذىَ

ئيسالمى كورد) كو ل  1980ل تةهرانىَ هاتية

كرية بطةهنة موجاهديَن ئيسالمىَ واتة ثاسداريَن

دامةزراندن .كو اليةنىَ دةستثيَشخةر بؤ

ئريانىَ ،بؤ هندىَ حكؤمةتا خودى ل كوردستانىَ و

دامةزراندنا ظىَ ثارتىَ ،كؤمارا ئيسالميا ئريانىَ

جيهانىَ ب دامةزرينن و ضةوساوةيان ئازاد بكةن،

َا
َل
رِؤلةكىَ سةرةكى هةبوو ،كو عةباس عةبدول

َداينة جيهادى ل دذى رِؤذهةالت
ل داويى كورد ثال

شاهني سةركردىَ وىَ بوو ( .)140ئانكو ب

و رِؤذئاظا و ثارتيَن شةيتانى ب ثةيرةوكرنا رِيَبازا

ثشتةظانيا ئريانىَ هاتبوو دروستكرن و ضةند

ئيمام خومةينى بكةن(.)135

سةرثشكى هةبوون وةكو ثارةكىَ مانطانة ،ضةكى
نوى ،ئةنداميَن وىَ دشيان ب مال و خيَزانظة ل
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ئريانىَ ب ئازادى بطةرِن( .)141لةشكةرىَ ئيسالمى

حسيَن و ثارتا بةعس ب طاور ل قةلةم ددا و

كورد ضاالكييَن لةشكةرى د شةرِىَ ئريانىَ دطةل

دذايةتيا زايونيزمىَ و ئمثرياليةتىَ كرية ،وةسا ثارتا

عيَراقيَدا ،مل ب ملىَ لةشكةرىَ ئريانىَ ل بةرةييَن

ئيسالمى كوردستان ئةو طؤتارة دارِيَشتية و

شؤش و ديزفؤل دذى لةشكةرىَ عيَراقىَ

دذايةتيا وان كرية ،و داخاز ذ طةىلَ عيَراقىَ و

بةشداربووية(.)142

كوردان كرية جيهادا جةماوةرى دذى حكؤمةتا

د دةمةكيدا طةر ضاظخشاندنةكىَ د هندةك

عيَراقىَ رِابطةهينن( .)146هةروةسا رِؤذا قودسىَ يا

َطةنامةييَن فةرمي ييَن ظىَ ثارتيَدا ييَن ثاييزا ساال
بةل

جيهانى كو ساالنة ل ئةينيا داويىَ يا هةيظا رِةمةزانىَ

 1981و دةستثيَكا ساال 1982بكةين ،كو

ئةجنام ددةت ،ثارتا ئيسالميا كوردستانىَ زؤر ثةسنا

بةالغيَن لةشكةرى لسةرىَ نظيساريَن خؤ ييَن

وىَ كرية ،و وئاماذىَ ددةت كو رِاطةهاندنا ظىَ

رِاطةهاندنىَ ناظىَ (لةشكرى ئيسالمى شورشطري بو

بريةوةريىَ ذاليىَ رِؤح اهلل خومةينى ب خالةكا

رزطارى عرياق) و ل بندا ئيَكسةر ناظىَ (لةشكةرى

وةرضةرخان د ميَذوويا جيهادىَ دا دزانيت(.)147

ئيسالمى كورد) هاتية( .)143لظيَرىَ (لةشكرى

ثارتا ئيسالميا كوردستانىَ طؤتارا ئريانىَ

ئيسالمى شورشطري بو رزطارى عرياق) لسةر

ثةيرةودكر ،باوةرى ب كؤدةتايىَ هةبوو كو

بانطةوازا حةسةن شريازى و حمةمةد تةققى

داخازدكر كؤدةتايةكا جيهانى د بنةماييَن

ئةملدرِسى ذ مةزنيَن سياسى و ئايينى ييَن شيعةيان

حؤكمرِانيَن تاغوت و سةردةست و ئيمثرياىل و

هاتبوو ثيَكئينان ،كو كاردكر شؤرِةشةكا ئيسالمى

ثاشظةرِويان بكةن ،و ذ خةلكىَ عيَراقىَ و

لسةر تةرزىَ يا ئريانى بكةت ،و ذ كؤمةكا ثارتيَن

كوردستانىَ

ئيسالمى

شيعى ثيَكدهات ،ولذيَر سةرثةشتيا ئريانىَ ،لدويظرِا

بةرثابكةن

بووية بناغةيةك بؤ دامةزراندنا جظاتا بلندا شؤرِةشا

دامةزرينن( .)148و ل جهةكىَ دى دياردكةت كو

ئيسالمى ل عيَراقىَ( ،)144ئانكو لةشكةرى ئيسالمى

هةميشة بةرِةظانيىَ ذ مافيَن ضةوسينةر و بةندكريان

كورد بةشةك بووية دطةل ظىَ ثيَكهاتى مينا

دكةت ،و دبينيت كو ئيسالم و قورئان ب تنىَ

بةرةيةكىَ سياسى و لةشكةرى بووية هاتية

كليال ضارةسةريىَ ية بؤ كيَشا كوردان(.)149

ثيَكئينان.

َاظؤكةكيَن
بةلكو ثارتا ئيسالميا كوردستانىَ د بةل

خواستية
و

شؤرِةشةكا

حكؤمةتةكا

ئيسالمى

ب

ئاسوييَن كاريطةريا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ

خودا ب ئاشكةرايى ثروثاطندةيا طؤتاريَن

زيَدةتر ذ ثارتيَن ئيسالما سياسى لسةر ثارتا

سومبؤليَن شؤرِةشا ئيسالمى ،ذوانا طؤتارةكا رِؤح

ئيسالميا كوردستان كو ل ساال  1983هاتية

اهلل خومةينى دطةل ويَنةيةكى وى لسةر الثةرِةكى

ئاشكةراية ،كو ضاوا طؤتارا

َاظكرية ،طةل و لةشكةرىَ عيَراقىَ هانداينة،
بةل

دامةزراندن

()145

سياسي و ئايينى يا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ سةدام

َاتا عيَراقىَ ب رِاوةسنت(.)150
دذى دةستهةل
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كارظةدانا طؤتارى شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ

َا
ئريانىَ كرن ،و ثاش ماوةيةكىَ كورت كؤمةل

لسةر حزب اهلل كورد يا زةاللة ،يا كو ل  3تشرينا

زاناييَن مشةختبوويى (مجاعة العلماء املهاجرين)

دووىَ  ،)151(1983ب رِيَبةريا شيَخ حمةمةد خالد

دامةزراندن ،و بةياننامةيةك ل  24طوالنا 1987

بارزانى و كورِىَ برايىَ وى شيَخ ئةدهةم

دةركر و شؤرِةشا ضةكدارى و جيهاد دذى رِذيَما

بارزانى( ،)152كو بةشةك بووية ذ ثيَكهاتةيا جظاتا

بةعس رِاطةهاند .ناظةرِؤكا بةياننامىَ ضةندين

بلندا شؤرِةشا ئيسالمى ل عيَراقىَ( ،)153هةروةسا

تيَطةهيَن سياسى و ئايينى و رِاطةهاندنىَ ييَن

وىَ ضةندىَ ذى رِةت ناكةت كو ثةيوةندييَن طةرم

شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ هةلطرتبوون ،كو بةعسي

دطةل ئريانىَ هةبوون ،و ثشتةظانيةكا بةرفرةه ذالييَ

ب خاضثةريَس و طاور ل قةلةم داينة ،و داخازىَ

ويَظة ىلَ د هاتة كرن(.)154

دكةت شؤرِةش ل دذى كريَطرتييَن رِؤذهةالت و

ذ بانطةوازةكا رِيَبةرىَ ثارتىَ بؤ مللةتىَ

رِؤذئاظا بهيَتةكرن(.)156

موسلمانيَن عيَراقىَ و كوردان ل ساال 1986

َيَن ئيسالما
ب هةر حال ،ذ بوَ ئيَكطرتنا بال

دياردبيت ،كو ثارتةكا جيهادية ئارماجنا وىَ يا

سياسى ل ئريانىَ .ل حوزةيرانا  1987ل باذارىَ

سةرةكى دامةزراندنا كؤمارةكا ئيسالمى ل

سنة ،ثةيوةندى ئيسالمى ل كوردستانىَ د طةل وىَ

َاتا بةعس
عيَراقىَ ،و دذايةتيا خؤ بؤ دةستهةل

َا زانايان ئيَكدطرن ،و بزوتنةوةيا ئيسالمى ل
كؤمةل

دياركرية و سةدام حسيَن ب نوكةرىَ

كوردستانا عيَراقىَ دهيَتة رِاطةهاندن ،و شيَخ

كولونياليومىَ و طاور ل قةلةم داية ،د هةمان

عومسان عةبدولعةزيز دبيتة رِابةر و ثةيوةندييَن باش

دةمدا ثةسنا شؤرِةشا ئيسالنى يا ئريانىَ ب

َويستىَ
دطةل ئريانىَ دروست دكةن( ،)157كو دهةل

و

خؤدا ب فةرمى ثشتةظانيا ئريانىَ د شةرىَ دذى

دبيَذيت":شؤرشا ئيسالمى ل ئريانى ،ئةو شورشا

عيَراقىَ دا كربوو ،و ب ثيَدظى زانيية حؤكمىَ

ئوميَد و داخازا هةمى مللةتيَت بسلمان و

خودىَ ل عيَراقىَ دروست بببيت( ،)158نةخامسة

بةلةنطاز و بن دةستيَت جيهانى بؤ وى ضةندى

بزوتنةوة ل سةر خاكا ئريانىَ هاتبوو دامةزراندن،

داظى رؤناهيا كة خودى جارةكادى ل سةر عةردى

يا داويىَ هاريكاريا دارايى و ورةيى يا بزوتنةوىَ

ئيسالمى ل ئريانى هةلكرى ظةمرينيت" (.)155

دكر ،وةكو ظةكرنا بارةطايان ،و مةشق و رِاهيَنان،

رؤناهيةكا

خودىَ

سالوخةت

داية،

سياسةتا حكومةتا عيَراقىَ يا دذوار دذى

ئريان بوَ كار و ضاالكييَن بزوتنةوىَ دةروازةيةكىَ

كوردان ثةيرةودكرن كاردانةظةيا خؤ هةبووية.

ظةكرى بووية( ،)159و ئريانىَ ب شيَوةيةكىَ فةرمى

لةوا ل  13طوالنا  1987خؤنيشاندان ل باذارىَ

دانثيَدان ب بزوتنةوىَ كربوو(.)160

َةجبة دذى سياسةتا رِذيَما بةعسيان هاتة كرن،
هةل

ئةجنام:

سةرئةجنام ذمارةيةكا كةسايةتييَن ئايينى قةستا
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سةركةفتنا شؤرِةشا ئيسالميا ئريانىَ ل ساال

رِاطةهاندنى يا شؤرِةشطيَر و كوثيكرى يا شؤرِةشا

 1979كاريطةريةكا مةزن لسةر ذينطةها سياسى

ئيسالمى يا ئريانىَ ثةيرةودكرن ب ثاساويَن

يا دةوربةريَن خؤ كربوو ،و ببوو جهىَ مةترسيىَ

دوذمنةكىَ هةظثشك هةية ،كو ئةظة ذى بةشةك

لسةر سيستةمىَ جيهانى ب طشتى و دةولةتيَن

َبة ،ب ظىَ ضةندىَ
بووية ذ سياسةتا ثرتكة و زال

ئيسالمىَ ب تايبةتى ،ذبةر كو خودان طؤتارةكا

مةترسيةكا مةزن لسةر رِةوتىَ بزاظا رِزطارخيوازيا

تايبةت بوو يا ناظنةتةوةيى و ئيسالمةطةريا شيعى،

نةتةوةيى و نيشتمانى كربوو بؤ هندىَ ثارتيَن

كو سنؤريَن نةتةوةيى و نيشتمانى ب ثريؤز نة د

نةتةوةخواز ثىَ الوازبكةت ،و دخواست

دينت ،نةخامسة دةولةتيَن هةظتوخيبيَن وىَ كو

كوردستانا عيَراقىَ د بازنةيةكىَ طرتى لذيَر ضةترىَ

عيَراق ئيَك ذ وانا بووية ،بةرِنامةرِيَذى بؤ هةبوو

ئيسالما سياسى يا شيعى سةرةدةريىَ بكةت .ب

هنارتنا شؤرِةشىَ و تيَطةهيَن خؤ ىلَ ب ضةسثينيت،

هةمان شيَوة ثةيوةندييَن هندةك ثارتيَن كوردستانى

نةمازة هةبوونا رِيَذةيةكا زؤر ذ خةلكىَ عيَراقىَ كو

دطةل ئريانىَ لسةر بنةمايىَ بةرِذةوةندان ذ ثارةيى

لسةر مةزهةبىَ شيعى بوون ،زيَدةتر هاندا سةربؤرِا

و ضةكى بوو.

خؤ ىلَ تاقيبكةت ،كو ذ ناظطينيَن دةستيَوةردانىَ بوو

ذيَدةر و دةهمةن و ثةراويَز:

د كاروباريَن ناظخؤيى ييَن دةولةتاندا ب طيانةكىَ
شؤرِةشطيَرانة بؤ دامةزراندنا دةولةتا ئيسالمى يا
سةرتانسةرى.
كوردستانا عيَراقىَ ذى د سرتاتيذيةتا شؤرِةشا
ئيسالميا ئريانىَ دا بةشةكىَ دانةبرِاوىَ جيهانا
َداية ثيَطةهةكىَ خورت ىلَ
ئيسالمى بووية ،هةول
ئاظابكةت و تةوةرةكىَ كاريطةربيت بشيَت
سياسةتا خؤ ل دةظةرىَ ويَنةبكةت ،هنارتنا
شؤرِةشىَ بؤ كوردستانا عيَراقىَ نةخامسة سنؤرةكىَ
هةظثشك دطةليَك هةبوون ئامرازيَ سياسةتا وىَ
يا دةرظة بووية ثةيرةودكر ،لةوان ذى زؤر ثارت
و تةظطةريَن ئيسالما سياسى ييَن ئاراستةييَن
ضةكدارى و جيهادى ىلَ دامةزاندينة ،وثشتةظانيةكا
بةرفرةها وان د واريَن سياسى و ئابورى و لوجستى
دا دكر ،كو طؤتارةكا سياسى و ئايينى و

) (1علي حمافظة (الدكتور) ،ايران بني القومية الفارسية والثورة
االسالمية( ،بريوت ،)2013 ،ص ص.17 -14
( )2اسحح ن اقا  ،عححيلة اللرار، ،رعة ،عالد االلن اليليدي ،ار
املدى (الياعر) ( ،مشن ،)1996 ،ص.22
( )3فاضححح مال حمدو (الدكتور) ،مر  ،رير اتركات الثورية
ايران( ،السليدااية ،)2011 ،ص.22
( )4ئريانىَ مافىَ سةةةشكياةةةرها شكنشن ئهوانا َ بؤوىَ ي ما بىَ
( )50سةةا د با م منانهشما شكبؤانىك م مهر ك َاوت
ِكبَتشكابشَها ىَ بمرك شنرا شةةانى ظ ى يرِةظ بى سةةا نش
( )15000نزاك ج نشبهىَ ئ سةةةةةؤ كوهوى د يىَ رشد
وهَر  :حمدد حسر الليلة (الدكتور) ،اواسط اسيا االسالمية
بني االاقضححححححاس الروسحححححي وا ت،ر الدي حااي( ،ا لدو حة،
 )1986ص ص.248 -246
( )5امحد الكا،ب، ،حور الفكر السححياسححي الشححيلي مر الشححورى ا
والية الفقين( ،بريوت ،)2005 ،ص ص.407 -405
( )6ق ناغهَن شيكِ شا ب سؤيكى ل سا  1905ب سؤنهَرر َا
سةةةةةا  1911شكب ان بشك م زةك شبا َشخ ضةةةةةهوهَن
جظامىَ ئريانىَ َهَدا ششةةةداك ت د بااازا ضةةةام ةةةازباد
بمردك سةةةةةةشكئش كان ى م ششم َى شةةةةةةاناَى ب سةةةةةؤيكى
سةةةةةه ةةةةةؤشمشم َى يشكوشمانى ناَت يشسةةةةةشندمرد ي ي
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يهَزانني وهَر  :امححاا السحححححالكي (الححدكتورة)، ،ححارير ايران
السححححياسححححي بني الثور،ني (( ،)1979 -1906علم امللرفة)
سلسلة كتب ثقافية عهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة
والفيون واال اب ،ال لد (( ،)250الكو يت ،)1999 ،ص17
عدنا
( )7كداا مظهر امحد (الدكتور) ،راسات ،ارير ايران اتديث
وامللاصر( ،بغدا  ،)1985 ،ص ص187 -186
()8

ي ي يهَزانني وهَر  :املصدك نف شك ص 150وبلدها.

( )9اماا السالكي املصدر السابن ،ص.89
( )10بباكب بشمش ماف َى ياكبَز انهشما َشمان بب َش مشسةةةةةةانهَن
ب ك ض بى ظ با ساب َى بهَن بظى ب سؤهشوَاَىَ كِاب ن يشنا
ةشاؤ َى اي ي مزةةشفؤهَن نةا ةداك بةاد ظى جههَن مةشز نش
يها بَن ئابهوى ب شدك م ب ةشناؤوا اد ب سؤهشوَا نراك
يهَرِا

نا بظى اد ك طر بت وهَر  :ك داا مظهر ا محد،

املصدر السابنك ص185
( )11اماا السالكي ،املصدر السابنك ص ص88 -87
( )12ابراهيم خلي أمحد (الدكتور) وخلي علي مرا (الدكتور)،
ايران و،ركيا راسححة التارير اتديث وامللاصححر( ،املوص ح ،
 ،)1992ص.135
( )13عيداء حمدد ظاهر عالدالرمحر ،روح اهلل مصحفى اخلديين
 1989 -1902حيا،ن و وره السححححياسححححي ايران ،رسححححالة
ماجستري غري ميشورة قدمت ا جملس كلية الرتبية ،جاملة
زاخو( ،زاخو ،)2011 ،ص87
( )41فريدون هويدا ،سحححححقوا الشحححححاه، ،رعة و،للين و،قديم،
امحد عالالقا ر الشاذلي. ( ،م. ،ت) ،ص.195
( )51املصدر افسن ،ص.89
( )61روجين غارو ي ،االصحححوليات امللاصحححرة اسحححالابها ومظاهرها،
،رعححة ،خلي ح امحححد خلي ح (الححدكتور) ،ار عححام الفني،
(باريس ،)2000 ،ص.65
( )17هححالححة اللوري ،ايران بني عححدالححت خححااححن وواليححة الفقيححن،
(بريوت ،)2010 ،ص.286
( )81ي ي يهَزانني وهَر  :عحححححيداء حمدد ظاهر عالدالرمحر،
املصدر السابنك ص ص89 -88
( )91اماا السالكي ،املصدر السابنك ص.214
( )20علي حمافظة ،املصدر السابن ،ص.158
( )21ي ي يهَزانني وهَر  :فوزية صحححابر ،تااتفاضحححة الكور
ايران اعقاب سحححححقوا اظام الشححححححاهت( ،متني) جملة ،اللد
( ( ،)90هوك ،)1999 ،ص ص.110 -92
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( )1989 -1902( )22كِا شكىَ شةةيكِ شةةا ئه ةةريمها ئريانىَك ل
ة نةد َى ا مةشبن ظ بابرت بةشك ظ مةاوتةةاَةشمةا ئةابوةةداك ك
ضشندبن شكنشن ب اكىَ ئابهوى سهاسشَىَ با نشنشك ل سا
 1979 -1964نةةاَهةةش ب برئهَو ةةةةةا ل ئةةا اك بى ل
وَاَهَن َ كمهاك عهَراق ف ِر ن ةةةا ظبابشك ياشةةةى شبةشكِبؤش
ئريانىَ ب هؤةةش كِا ةةشكىَ شةةةةةيكِ شةةةةةىك ل سةةةةةةا 1989
غشكمربش ي ي يهَزانني وهَر  :عحححححيداء حمدد ظاهر
عالدالرمحر ،املصدر السابن ،ص 2وبلدها.
()23ضة ة د ل اسةةةت زبؤ ك التهديد االسحححالمي خرافة ام مواجهة،
،رعة ،قاسحححم عالدة قاسحححم (الدكتور) ،ار الشحححرور ،ا،2
(القاهرة ،)2002 ،ص.161
( )24أم محا ة ،اخلدة االيرااية مر الثورة ا الدولة( ،بريوت،
 ،)2008ص ص.81 -80
( )25علي حمافظة ،املصدر السابن ،ص155
( )26جيح ح كيالح ح  ،تمر اجح ح اليح ح اجتدحححاعي لل ركحححات
االسالميةت : ،ازين ايوبي واخرون ،االسالم السياسي وافار
الححدرقراطيححة اللححام االسحححححالمي ،مركز طححارر بر زيححا
للدراسات والال وث( ،الرباا ،)2000 ،ص.45
( )27يوسححع عزيزي ،ايران اتاةرة بني الشححدولية والدرقراطية
اظرة مر الداخ على التحورات السياسية والثقافية عهد
خامتي( ،بريوت ،)2001 ،ص94
( )28علي حمافظة ،املصدر السابن ،ص.178
( )29حمشد صابق امساعهلك من اوااه اىل كاب ابراد اىل ابن؟ك
(اوقانر ك ب ) ،ص.79
( )30ويلفريد بوختا ،ايران بلد ربع قرن مر اجلدهورية االو
ا الثالثة( ،بغدا  -بريوت ،)2006 ،ص.7
( )31براار لويس ،لغة السياسة االسالم، ،رعة ،ابراهيم عتا
(الدكتور). ( ،م ،)1993 ،ص.9
( )32ول يد ع الدال ياصحححححر (ا لدكتور) ،ايران راسححححححة عر الثورة
والدولة ،ار الشرور( ،بريوت ،)1997 ،ص58
( )33مي صور ح سر اللتييب ،ال سيا سة االيرااية جتاه وا جملس
التلححاون اخللي ي  ،2000 -1979مركز اخلليج لالحبححاث،
( بي.96 ،)2008 ،
( )34روجين غارو ي ،املصدر السابن ،ص ص.67 -66
( )35ويلفريد بوختا ،املصدر السابن ،ص.10
( )36ميصور حسر اللتييب ،املصدر السابن ،ص ص.99 -97
( )37روح اهلل اخلدييى ،اتكومححة االسحححححالميححة. ( ،م،)1389 ،
ص ،12ص ،37 -35ص.143
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()38

ي ي يهَزانني وهَر  :علي حمافظة ،املصححححدر السححححابن ،ص

ص.239 -237
( )39عزمي بشحححححححارة ،تاللرب وايران :مالحظححات عححامححةت: ،
جمدوعححة مر الالححاحثني ،اللرب وايران مراجلححة التححارير
والسياسة ،املركز اللربي لالحباث و راسة السياسات( ،بريوت،
 ،)2012ص.11
( )40اؤليفة روا ،جتربة االسححالم السححياسححي، ،رعة ،اصححري مروة،
ار الساقي ،ا( ،2بريوت ،)1996 ،ص 175وما بلدها.
( )41رمحر صاحل مهدي ،( ،صدير الثورة) را سة حوا ال سيا سة
االيرااية ضحححححوء القااون الدولي ،رسحححححالة ماجسحححححتري غري
ميشحححورة ،قدمت ا ملهد الدراسحححات االسحححيوية واالفريقية
(امللغي) ،جاملة املستيصرية( ،بغدا  ،)1989 ،ص.29
( )42فت ي ا لدويهش ،تعهور ية االيراا ية االسحححححالم ية وم الدأ
،صحححححححدير الثورةت ،مقححالححة متححاحححة على املوقع االلكرتواي
(http://www.airssforum.com/showthread.
 ،)php?t109447فتح املوقع السحححححاعة (،)A.M11,30
يوم .2015/1/4
( )43ناَهش كةرَن ظ :مؤسحححححسحححححة ،يظيم واشحححححر ،راث االمام
اخلديين (رس) ،الشؤون الدولية ،املصدر السابن ،ص.43
( )44ناَهش كةرَن ظ :املصدر افسن ،ص.26
( )45كيييث كا،زمان ،اترس الثوري االيرااي اشح ح ،ن و،كويين و
وره ،مركز االمارات للدراسات و الال وث (الياعر) ، ( ،م، ،
ت) ،ص 2وبلدها.
( )46امحد يوسع (الدكتور) ،االخوان املسلدون والثورة االسالمية
ايران جححدليححة الححدولححة واالمححة فكر االمححامني الاليححا
واخلديين، ،قديم ،حمدد اهليدي (الدكتور) . ( ،م،)2010 ،
ص.32
( )47مسلو اسد اللهي (الدكتور) ،االسالميون جمتدع ،لد ي،
،رعة ،الا عالاس( ،بريوت ،)2004 ،ص.264
( )48مؤ سسة ،يظيم واشر ،راث االمام اخلديين (رس) ،الشؤون
ا لدول ية، ،صححححححدير الثورة ك دا يراه اال مام اخلديين ( قدس
سره) ،ص ،28ص.31
( )49املصدر افسن ،ص.33
( )50كمحن صةةةةاد مهدملك املصةةةةدك او ةةةةا ك ص 35ي من نش
(م نطر بىَ سةةةةةشكئهَو ةةةةةؤوا ةشىلَ عهَراقى) ل  24مان نا
ئهَرىَ  1986ل َةةشنرانىَ زب ةَد َر ظ ( )400ظ مةةشزد
سةةشكمرب شكيرو بشنهَن ئيييزسةةهيد ظ ئه ةةريمى
نهاةةةةةؤشاو از نشَش ا ازادك بةشودا زبَد َر ظ ()250

مشسةةابشَههَن ئيييزسةةهيزد ظ نا عهَراقىَ ئريانىَ ششةةداك
ت د ي ظنا ربنا كِظبَشا عهَراقىَك وهَر ( :كِ نانى) مي اكك
ظماك ()1ك شش ال 1407
( )51كمحن صاد مهدملك املصدك او ا ك ص35
( )52مؤ سسة ،يظيم واشر ،راث االمام اخلديين (رس) ،الشؤون
الدولية ،املصدر السابن ،ص ،27ص.36
(( )53الزمان) جريدة ،اللد (.2012/2/4 ،)4113
( )54وليد عالدالياصر ،املصدر السابن ،ص.71
(( )55الزمان) جريدة ،اللد (.2012/2/4 ،)4113
( )56أ .أ .اغيححا،يكو ،خلفححاء بال خالفححة التيظيدححات الححديييححة
السححياسححية امللارضححة الشححرر االوسححط ،ارير -أيديولوجيا-
اشحححححاطات، ،رعة ،يوسحححححع ابراهيم اجلهدااي ( ،مشحححححن،
 ،)1997ص.196
( )57رمحر صاحل مهدي ،املصدر السابن ،ص.32
( )58عيداء حمدد ظاهر عالدالرمحر ،املصدر السابن ،ص.93
( )59ايفني عالدامليلم مسححححلد(الدكتورة) ،صححححيع القرار ايران
واللالقات اللربية -االيرااية( ،بريوت ،)2001 ،ص.79
( )60ستور عهورية ايران االسالمية( ،طهران. ،ت) ،ص ص-9
.10
( )61ميصور حسر اللتييب ،املصدر السابن ،ص.96
( )62سحححححتور عهور ية ايران االسحححححالم ية ،ا ملا ة ( ،)154ص
ص.98 -97
( )63وليد عالدالياصر ،املصدر السابن ،ص.72
( )64ض د ل است زبؤ ك املصدر السابن ،ص.39
( )65يفيد هرسححححححت،تالت وا الدرقراطي ايران او ما بلد
اخلديييةت : ،ازين ايوبي واخرون ،املصحححححدر السحححححابن ،ص
ص.138 -137
( )66رمحر صاحل مهدي ،املصدر السابن ،ص.29
( )67عتداحلشهد ا غزاوشك احلرب اوعراقهش ا برانهش -1980
1988ك (ب نك )1994ك ص 61ئةةامةةاكبَن ن بر وةةدةك
نش نا ِك بَذ با شةةةةةه عش باد ل ب وشَهَن مش ندا ى نهونك
نود ك ب هَذد كِبَذ با شةةهعشباد ل شىربَوىَ  %75نشنشك
كِةظنةةش َةةا
ل م بؤىَ  %40 -30نةةشنةةشك ل ئهشةةاكا
عشك

ؤانا سع ببش  %30نشنش وهَر  :وليد عالداليا صر،

املصدر السابن ،ص .79ئاماك ما بى نشبش ايبابمش ك م ل
شىربوىَ ب كِ بَذ با  % 70 -60نشنشك ل عشك ةةةةةؤانا
سع ببىَ ب كِبَذ با  %10نشنش وهَر  :عي ساوة امية ،الدور
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االقليدي االيرااي الي ظام الشحححححرر اوسححححححي ب لد حرب
الالار ة. ( ،م. ،ت) ،ص ص.105 -104
( )68عالداهلل فهد اليفيسحححححي املحريي (الدكتور) ،ايران واخلليج
يالكتيك الدمج واليال. ( ،،م. ،ت) ،ص.22
( )69ي ي يهَزانني وهَر  :جميد خدورى ،حرب اخلليج ج،ور
ومضححححامني الصححححراى اللراقى -االيرااى، ،رعة ،وليد خالد
امحد( ،بغدا  ،)2008 ،ص ص.99 -98
( )70عيداء حمدد ظاهر عالدالرمحر ،املصدر السابن ،ص.102
( )71حمدد حسححححيني هيك  ،مدافع اية اهلل قصححححة ايران والثورة،
ا( ،6القاهرة ،)2002 ،ص ص268 -267
( )72مؤ سسة ،يظيم واشر ،راث االمام اخلديين (رس) ،الشؤون
الدولية ،املصدر السابن ،ص.42
( )73عيساوة امية ،املصدر السابن ،ص.92
( )74زةك شبا ظبَد كاد و ةةةةةشك َى ِكبَذ ب َى ب م من نشك سةةةةةا
وهَر  :فرها ابراهيم (الدكتور) ،الحاةفية والسحححححياسحححححة
اللام اللربي منوذج الشحححححيلة اللرار رؤية فى موضحححححوى
الدير والسححياسححة فى اجملتدع اللربى امللاصححر، ،رعة ،مركز
راسات التفاع  ،مكتالة مدبو (الياعر)( ،القاهر،)1996 ،
ص372؛ عيساوة امية ،املصدر السابن ،ص ص105 -104؛
اصرة عالداهلل الالستكي ،أمر اخلليج مر غزو الكويت ا غزو
اللرار( ،بريوت ،)2003 ،ص.64
( )75ض د ل است زبؤ ك املصدك او ا ك ص40
( )76جرهار كوا سلدان ،سحوى جنم ال شيلة، ،رعة ،حمدد ابو
رمحة ،ا( ،2القاهرة ،)1993 ،ص.214
( )77صحححالح اخلرسحححان ،حزب الدعوة االسحححالمية حقاةن ووثاةن
فصححححوا مر جتربة اتركة االسححححالمية اللرار خالا 40
عاما ( ،مشن ،)1999 ،ص.261
( )78ض د ل است زبؤ ك املصدك او ا ك ص40
( )79عيداء حمدد ظاهر عالدالرمحر ،املصدر السابن ،ص102
( )80حمدد صحا ر اااعي  ،املصحدر السحابن ،ص79؛ عالدالوهاب
القصحححححححاب (الححدكتور) ،اللرار فى االسحححححرتا،ي يححة االمييححة
االيراايححة . ( ،م ،)2014 ،ص3؛ (الزمححان) جريححدة ،اللححد
(.2012/2/4 ،)4113
( )81رمحر صاحل مهدي ،املصدر السابن ،ص.37
( )82رعححيد اخليون ،الهوت السححياسححة االحزاب واتركات الدييية
اللرار ،ارير ،حمدو عساف( ،بغدا  ،)2009 ،ص.10
( )1980 -1935( )83ل مةةازمهةةش ل ةةشغةةدا ظبابرت بةةشك ظ
ك ئه ةَد ظ نزكمةةشنةةدبَن
بامةةشزكبوةةشكبَن يةةاكَةةا ب ع
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شةةهعشباد بنهَؤش نشظماكَنك ل نا شكِاسةةؤا سةةاوهَن ىشفؤهاد
وهَظشةشكِا ئابهوى كةرَهشك ضةةةةةشندبن شكنشمني ج كا
ج ك نشنش ي ي يهَزانني وهَر  :صريح اخلر سادك امل صدك
او ا ك ص ص73 -70
( )84املصدك نف شك ص.259
( )85ناَهش كةرَن ظ :حمدد باقر الصدر ،االسالم يقو اتياة،
ا( ،2طهران ،)1403 ،ص.24
( )86الشير حمدد رضا اليلدااي ،عهيد االمة وعاهدها ،ج( ،2قم،
 ،)1422ص 122وبلدها.
( )87املصدك نف شك ص ص133 -132
( )88صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص.259
( )89الشير حمدد رضا اليلدااي ،املصدر السابن ،ج ،2ص.133
( )90رعيد اخليون100 ،عام مر االسالم السياسي بحححححح اللرار1
الشححيلة ،مركز املسححالار للدراسححات والال وث (الياعححر) ( ،بي،
 ،)2011ص.281
( )91صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص ص.266 -265
( )92فرناب ا رانهمك املصدك او ا ك ص ص379 -378
( )93ناَهش شة ناسةةت ظ :الشححير حمدد رضححا اليلدااي ،املصححدر
السابن ،ج ،2ص ص.145 -144
( )94صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص277
( )95كشهد اخله دك 100عان من ك ص228
( )96ي ي يهَزانني وهَر  :صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص
ص 281وبلدها.
( )97ل سةةةةةةاوهَن يهَورهةةاد نةةاَهةةش بامةةشزكانةةددك ئةةاكمةةاكةةا ىَ
بامشزكاندنا ب وشَشما ئه ةةةةريمى

وهَر  :عا ا رؤوف،

الل د االسحححححالمي اللرار بني املرجل ية واتزب ية قراءة
اقدية ملسحححححرةاصحححححع قرن ( ( ،)2000 -1950مشحححححن،
 ،)2000ص.182
( )98الشححير حمدد رضححا اليلدااي ،املصححدر السححابن ،ج ،2ص158
وبلدها.
( )99أ .أ .اغيا،يكو ،املصدر السابن ،ص.59
( )100ي ببؤوةةا ب قىَ رِبةةاكىَ وهَر  :رعحححححيححد اخليون ،الهوت
السياسة ،...ص.109
( )011رعيد اخليون100 ،عام مر  ،...ص.226
( )021ض د ل است زبؤ ك املصدك او ا ك ص40
( )031صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص379
()041

ي ببؤوا ب قىَ شبانوامشب َى وهَر  :الشحححححير حمدد رضحححححا

اليلدااي ،املصدر السابن ،ج ،2ص ص.214 -213
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( )051أ .أ .اغيا،يكو ،املصدر السابن ،ص.60
( )061رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،...ص.10
( )071أ أ اغيا،يكو ،املصدر السابن ،ص.196
( )081صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص.257
( )091أمحد ط ان (الدكتور) ،اتركات االسحححححالمية بني الفتية
واجلها  ،ار امللرفة( ،بريوت ،)2007 ،ص.369
( )101صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص343
( )111رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،ص.122
( )121صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص ص.344 -343
( )131املصدك نف شك ص 346عدنا
( )141كشهد اخله دك 100عان من ك ص ص.234 -233
( )151صريح اخلرسادك املصدك او ا ك ص 336وبلدها.
( )161املصدك نف شك ص ص.362 -361
( )171رعحيد اخليون ،الهوت السحياسحة ،...ص115؛ امحد ط ان،
املصدر السابن ،ص.362
( )181كشهد اخله دك 100عان من ك ص ص.239 -237
( )191أ .أ .اغيا،يكو ،املصدر السابن ،ص.62
( )201كشهد اخله دك 100عان من ك ص.266
( )211عابل كة فك املصدك او ا  ،ص 284عدنا
( )221رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،...ص.133
( )231عا ا رؤوف ،املصدر السابن ،ص286
( )241رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،...ص.131
( )251املصدر افسن ،ص ص.150 -149
( )261كشهد اخله دك 100عان من ك ص.238
( )271فرناب ا رانهمك املصدك او ا ك ص417
( )281عا ا رؤوف ،املصدر السابن ،ص314
( )291رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،...ص ص.144 -143
( )301فرناب ا رانهمك املصدك او ا ك ص418
( )311رسحححوا جلفريان ،التشحححييع اللرار وصحححال،ن باملرجلية
وايران . ( ،م . ،ت) ،ص ص165 -164
( )321عا ا رؤوف ،املصدر السابن ،ص406
( )331هات ية وةرطرتن ذ :رِؤذ ذميَرى ثيَشـــ مةر طة يةك باســـى
َى خةباتى شؤرِشى نوىَ ى طةلةكةمان
رِوداوةكانى ( )20سال
دةكات  ،1996 -1976بةرطى دووةم،1986 -1982 ،
(سليَمانى ،ب.م) ،ل.63

( )341خةالت مؤســا يوســف ،ثارت و رِةتيَن ئيســالما ســياســى ل
هةريَما كوردستانىَ -عيَراق 5ى ئادارا  9 -1991ى نيسانا
 2003ظةكؤلينةكا ميَذوويى ســاســيية ،ثيَشــكيَشــكرن و

ديظضـــوون ،عبدالفتاح على بوتانى (الدكتور) ،ذ وةشـــانيَن
ســةنتةرىَ ظةكولينيَن زانســتى و خواندنيَن كوردى ،زانكؤيا
دهؤك( ،دهؤك ،)2012 ،ل

( )351مجهورى ا سالمى اير ان ،بيان ب سيج م ست ضعفني كرد ستان،
ذمارة (بىَ).1363 ،

()361

ســــةالم عة بدول كةريم ،طؤ تارى ئيســـالمى و طرفتى

ئؤثؤز سيؤنى سيا سى ئايندةى ملمالنيَى عةملانى -ئ سالمى لة
َي نةوةو و توو يَذ و بةَل طة نا مة ،لة
كوردســـ تا ندا ليَكؤل
َاوكراوةكانى خانةى رِهةند ،ضاثخانةى سيظا ( ،سليَمانى،
بل
 ،)2009ل.59

( )371حةســةن بابةكر ،هةوراز و نشــيَؤ كةميَك لةوةى لة بريمة
مجوجؤىل ئيسالميى لة كوردستانى عيَراق دا ،1991-1983
ثيَداضـــوونةوة و ثيَشـــةكى ،عةىل باثري ،ضـــاثخانةى ســـيما،
(سليَمانى ،)2011 ،ل.53

( )2013 -1945( )381شيَخ حمةمةد جنيب حة سةن بةرزةجنى ذ
مالباتةكا ئاييندارة ،بةكالوريؤس ب زمانىَ عةرةبى و زان ستيَن
ئيســـالمى ل  1978ل كول يذا ئاداب َي ل زانكؤ يا بة غدا
وةرطرتية ،ذ دامةزرينةريَن بزوتنةوةيا ثةيوندى ئيســـالميية ل
كوردســتانىَ ،ل دويظرا بزوتنةوةيا ئيســالمى ل كوردســتانىَ،
َا ئي سالمي يا كورد ستانىَ .بنيَرة:
ثا شى بووية ثيَ شةوايى كؤمةل
صبــــاح حممد الربزجنــــــــي (الدكتور)" ،شخصيات ورموز
احلركة االســالمية ك كردســتان العراق" ،ك :ةموعة باحثني،
االســـالمية الكردية ،مركز املســـبار للدراســـات والبحو
(الناشر)( ،دبي ،)2008 ،ص.175

(( )391كؤمةلَ) رِؤذنامة ،ذمارة (.2002/6/7 ،)40

( )401امحد مارون سى ،شيء من التأريخ نبذة عن حياة مال ح سني
مارون سى ،مطبعة خاني( ،دهوك ،)2011 ،ص66؛ ديدارةكا
كةســايةتى د طةل عةبدولســةالم مســتةفا ســديق ،دهؤك،
 .2015/4/8ل  1950ل دهؤكىَ ذ دايكبوو ية ،ضـــةندين
ثلــةييَن حزبى دنــاظ ( .د.ك) وةرطرتينــة ،و ل -2009
 2013ئةندامىَ ثةرلةمانىَ كوردســـتانىَ بوو ،ماســـتةر ب
َناسى هةية ،و ضةند بةرهةم هةنة.
زانستىَ كؤمةل

( )411نةوشريوان مستةفا ئةمني ،ثةجنةكان يةكرتى ئةشكيَنني ديوى
ناوةوةى رِوداوةكانى كوردســـتانى عيَراق ،1983-1979
(بةرلني ،)1997 ،ل ل.202 -201

( )421ارتش اســالمى كرد ،عمليات نظامى ارتش اســالمى كورد،
(ب.ت ،ب.م) ،ص.69-68
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( )431لةشكرى ئيسالمى شورشطري بو رزطارى عرياق ،لةشكرى
ئيســـالمى كورد ،بةالغى ذ مارة (،1981/10/10 ،)34
11ذى احلجة 1411هــــ؛ ا يش اال سالمي الثورى لتحرير
العراق ،ا يش االسالمى الكردى ،بالغ عسكرى رقم (،)41
 /7 ،1982/1/3ربيع االول .1402

()441

رشـــ يد انيون 100 ،عام من  ،...ص ،270ص،280

ص.307

( )451احلزب االسالمى الكردستانى -العراق ،ل .ش .املركزى .م،
املو ضوع ،هذا بيان للناس ،البيان التأ سي سى حلزب اال سالمى
الكردســـتــانى -العراق ،العــدد (بال) 12 ،ربيع االول
َدا ثيَزانينان
1405هـ1984/11/6 /م .ظةكؤلةرى زؤر هةول
لــدؤر ظىَ ثــارتىَ ب دةســـتظــة بينيــت ،ىلَ ذبلى هنــدةك
َطةنامةيان نةبيت ض ب دةست نةكةفت.
بةل
( )461اتزب االسحححححالمى الكر سحححححتااى -اللرار ،ا . .املركزى.
املؤقت ،املوضححححوى ،حوا قصححححع ئيم الالجنيني املسححححلدني
االكرا اللراقيني فى زيوه مر قال اظام صححححححدام الدموى،
1985 /6 /13م 24 /رمضان .1405
( )471اتزب االسحححححالمى الكر سحححححتااى -اللرار ،ا . .املركزى.
املؤ قت ،املوضحححححوى ،ب يان ،ة ياسححححح الة يوم ال قدس ال لاملى،
1985/6/16م 26 /رمضان 1405هح.
( )481ياكَى ئه ةةريمى م كبسةةؤادَ عهَراقك ل ا نا ندى كك
ا ش ك بكندابشَى كظميى فاشةةه ةةؤى صةةشبان شكامتشك ةشىل
م كبك ظماك ( ىَ)ك  6 َ1985 َ4 َ27شةةةشعتانى 1405؛
اتزب االسالمى الكر ستااى ،املوضوى ،ه،ه هى و،يا ،اللد
(بال)1405 17 ،هححححح 6 /ت ]َاربوا  1باد  2نشناَهش
بباكمرد[ 1985ن
( )491اتزب االسححالمى الكر سححتااى -اللرار ،ا . .املركزى .م،
املو ضوى ،ه،ا بيان للياس ،الاليان الت سيسى تزب اال سالمى
الكر ستااى -اللرار ،اللد (بال) 12 ،ربيع االوا 1405ه ح/
1984/11/6م.
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( )501اتزب االسحححالمى الكر سحححتااى -اللرار ،املوضحححوى ،خحاب
االمام اخلدييى قاةد الثورة االسححححالمية ا الشححححلب واجليش
اللراقى ،اللد (بال) 1 ،ذى القلدة1406 /هح
(( )511ك نامى) كِظنامشك ظماك ()38ك 1998َ10َ1
( )521عاا االز ،املستضلفون الكور واخوااهم املسلدون، ،قديم،
حمدححد صححححححاحل ةةةا كىك مر ميشحححححورات كور اححامححة ،ا،2
(السليدااية ،)2006 ،ص.140
( )531رعيد اخليون ،الهوت السياسة ،...ص143
(( )541مهدبا) كِةظنامشك ظماك ()135ك 2002َ11َ1
( )551ناَهش كةرَن ظ( :اوو ك) مي اكك (ظماك ()1ك  1شةةةةش ال
1407ك ص ص9 -6
( )561ي ببؤوا ب ق َى شبانوام َى وهَر  :ئاكان قابك ئهدكبس
سةةه ب،ىك شوَطشنامشماد ب ب بَن َوش ى ئه ةةريمهى وش
م كبسةةةةةؤادَ عهَراق 1999 -1987ك شك 1ك (سةةةةة،هَشانىك
)2013ك ل ل7 -5
( )571ز َوش ى ئه ريمى وش م كبسؤانى عهَراقك يهَواسشبشمى
م كَى ز َ وش ى ئه ةةةةةريمى وش م كبسةةةةة ؤانى عهَراقك
ضايوانشى ششنهدادك (ب جك )1411ك ل5
( )581امليهج واليظام الداخلي لل ركة االسححححالمية كر سححححتان
اللرار . ( ،م . ،ت) ،املا ة التاسلة ،ص.3
( )591ئهدكبس سةةةه ب،ىك كِ َى ئه ةةةريمى وش اشةةةةةةةةةةةة كى
مةة كبسؤةاد  َ 1991-1946بَذبةوش بةةشمى مةهَذ بى وش
مةةةةاك ضا مهى ياك ميمشوَش ئه ريمههشمادك 2ك (ب جك
)2009ك ل209
( )601ز َوش ى ئه ريمى وش م كبسؤانى عهَراقك يهَواسشبشمى
م كَى ز َ وش ى ئه ةةةةةريمى وش م كبسةةةةة ؤانى عهَراقك
ضايوانشى ششنهدادك (ب جك )1411ك ل5
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:اخلالصة
 خالل فرتة،تتناول هذة الدراسة أتثريات الثورة االسالمية يف ايران على منو وتطور تيارات وحركات واحزاب االسالم السياسي يف العراق
 والذي يعد واحدا من،) وأختصت البحث على دراسة مفهوم (تصدير الثورة االسالمية.)1989 -1979( حكم االمام روح هللا خوميين
.اهم املبادىء السياسية والدينية للثورة االسالمية يف ايران
،تتكون الدراسة من مقدمة وثالث حماورا اساسية تناولت خلفية اترخيية عن دور املؤسسة الدينية واسباب قيام الثورة االسالمية يف ايران
 وأخريا أتثريات هذة الثورة على منو االسالم السياسي يف،كما مت التطرق اىل االبعاد الفكرية وااليدولوجية يف صنع السياسة اخلارجية االيرانية
. وختمت الدراسة بنتائج توصلت اليها الدراسة.العراق وكوردستان العراق بشكل عام

The effect of Islamic Revolution of Iran on the Growth of Political Islam of
Iraq (1979-1989(
Abstract:
This study includes the effect of the Islamic revolution in Iran on the
prosperity and growth of the political Islam of currents, movements, and parties
in Iraq during the role of Imam Ruh Allah Al-Kumaini (1979-1989). This study
is specialized on the concept of "exporting the Islamic Revolution" which is
considered one of the most important political and religious concepts of the
Islamic revolution in Iran
.
It consists of an introduction and three main sections which included a
historical background on the role of Islamic institution and the rise of the Islamic
revolution in Iran. It also included the ideological dimensions in creating the
external politics. Finally, the effects of this revolution were on the development
and growth of political Islam on Iraq in general. The study has included by results
that the research has got it.
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