
 

 

 

 پێشەكی 

ویم ۆڕاهکارییەگ ەگەڵل یضتەمذا،ب ەصەدەیل : ویبوار  ەزهەکا  یانژ  ەکا

و  ۆمەاڵیەتییو ک یاصییو ص ڕۆشيبیرییو  یکرییف ەڕووی ل ۆمەڵگاو ک

 ەباتو خ ەڕیًو راپ ۆڕشش ەردەمیص ەصپێکید ەگەڵل ییەوە،ئابور

 ەگوێرەیب یشژهاه یشتمان،و ه ۆڤمر  ەربەصتییو ص ییئازاد ەپێىاو ل

 ڕۆڵیانبوون و  ۆڕاهکارییاهەگ ەمئ یکارا یکیامەهذئ ێًکات و شو 

هیانماف ەدەصتهێىاویب ۆ . ژهان بەبووەه ەمتر ک ەپیاوانل  ەوڵیانه ەکا

 ەک ە،داو  ەریتاهەییانداب و ه ڕێضاو  یاصاو ەوئ ۆڕینیگ ەوڵیه ە،داو 

 یژهاو ێىاوەشذاپ ەمل ەکەن،د ییەکاویژن و ماف و ئازاد یەتیدژا

  ەڵگرتووەو،ه ەکیانکوردصتان چ ڕۆژهەاڵتی

 

 یضالمییئ ۆماری ک ەصەاڵتید ەدژ ب یاوانپ یشاخ و هاوشاو ەتەچووه

 .ەهگاون ج ێرانئ

 

  :ێژیىەوەکەثى  گرهگی

 ێژیىەوەتو  ۆ ب ەتەرخاهکراوەک ەوەدایە،ل ەتەباب ەمئ یگرهگ

ڵی)ەبارەیل  ەڕۆژهەاڵتیل ەکذاری و چ یاصییص ەخەباتیژن ل ڕۆ

ان ) کیب ەک(، ژهان و ٩٩٨٨-٩٩٧٩کوردصت  ۆمەڵگاک یگرهگ ەشێ

ان، ه ەڕۆژهەاڵتیل و  ۆڕشش ەڵگیرصاهذویه ەگەڵل ەر کوردصت

 ۆماری ک ەصەاڵتید ەر ص ەهاتى و  ەوشاهییشاه ڕژێمی ڕووخاوی
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 داەهاوچەکەل ۆڕاهکارییاهەیو گ ڕووداو  ەوئ ۆربەیز  ەل یضالمیی،ئ

ڵی ڕوویاهذا،   .ەبووەه یانگرهگ یارود ڕۆ

 

 :ێژیىەوەکەثى  ئاماهجی

ڵی ەڕووی خضتى   ەبسوتىەوەیل ەکوردصتاه ۆژهەاڵتیر  یژهاو ڕۆ

ژهان  ڕاصتەقیىەی ێگەیپ یکورد دا، و ئاشکراکردو یخوازی رزگار 

 ەپێىاو ل ەر ب یاهەتەگرتوو ەیئاراصتاه ڕێگەو  ەوئ ەبسوتىەوەکەو،ل

 .ەکاهیانماف ەدەصتهێىاویب

 

  :ێژیىەوەکەثى  ەڵبژاردویَ َۆکاری 

 ەک ەگرێتد ەرچاوەص ەوەوەل ەکادیمی،ئ ێکیکار  ۆ ب ێژیىەوەیەتو  ەمئ

ان ل ڕۆژهەاڵتی ەرچەهذەه  ەهذچ ڕابردوودا اڵویصا ەماوەیکوردصت

 ەو هوصراو  ەبارەوەل ی(ۆرادکت ەرو)ماصت ۆییزاهک ەیەکیهام

کیق ەریەکەیانه  ەاڵمب یکردۆەتەوە،ش ێژووییەیم ەماو  ەو ئ ۆهاغێ

ڵی ەب یبەتتا یزاوضت ێژیىەوەیەکیتو  ێضتاتاکو ئ  ەباتیخ ەژهان ل ڕۆ

ان ل ڕۆژهەاڵتی ەل ەکذارییو چ یاصییص  ۆهاغەق ەمکوردصت

  .ەکراوەتەوەه ڕوون  ڕووداواهە ەول ڕۆڵیان ەکراوەوه ێژووییەدام

 ڕێبازی  ەب ەصتنب ەپشتب ێژیىەوەیەداتو  ەمل هەوڵماهذاوە

 یەهەو ال  ەیًباش بک ێشهاتەکانپ ڕووداوو ەل یزاوضت ێکۆڵیىەوەیل

ویشاراو   ەمایبى ەصەر ل ەتیاهەباب ەشێوەیەکیب ڕووهبکەیىەوەو  ەکا

. ەیًبک ڕووداوەکان ۆڤەیشر  ڕاڤەو ( یکاری ش - ەصفی)و  یتۆدیم

 ێژووییەم ەرچاوەص ەپشت ب ێژیىەوەکەداتو  ەهجامذاویئ ەل ەروەهاه

 ڕێکخراووپارت و  ەڵگەهامەیب یبەتتا ەب ەصتراوە،ب ڕەصەهەکان

ویج یاصییەص ەگروپ جیاکا  یاصییص ۆڕەپاویگ ەر ص ەڵضوڕاوی ه یا

ان و هاوچ  ەب ەصتراوەپشت ب ەوەیل ە. جگیهانج ەکەو کوردصت

وی ەلەهێوک ەصاهەیک ەو ئ یرەوەری ب ێڕاهەوەو گ  ەو ئ ڕووداوەکا

 ڕووداوەکان ەردەمیو هاوص یەتداڵشا یيیوەو ب ڕۆڵیان ەردەمەداص

 .بوون

  :ێژیىەوەکەثى  ەڕۆکیهاو 

 :ەوەخوار  ێوەیەیش ەمب ەگرێت،د ۆ خ ەل ەوەر و دوو ت ێشەکیپ

ڵی ەرص ەثەخراو  یشکث: یەکەم ثەوەری   ۆڕش یش ەژن ل ڕۆ

 .ۆڕشەکەش ەرخضحنیص ەل ڕۆڵیانو  ێرانئ ەالویگ

ڵی ەباصکردن ل ۆ ب :ەمدوو ثەوەری  و  ەکذاری چ ەباتیخ ەژهان ل ڕۆ

 ەباش ل ەتێیذاک ە،کراو  ەرخانکوردصتان ت ڕۆژهەاڵتی ەل یاصییص

ان و  ڕۆژهەاڵتی یزبەکاویخ ەل ەریەکه  یموکراتد یزبیخ ەککوردصت

ڵیو  ۆمەڵەو ک  .ەکراو  یزباهەداخ ەمژن ل ڕۆ

 

 :یەکەم ەوەری ث

  ێرانئ ەالویگ ەشۆڕش یژهان ل ڕۆڵی

 ۆڕشێکش ەمىوَ ەک ێژووییەیم ڕاصحییە ەوب ەصتنب ەپشدب     

 ێراهیص یئ ەالویگ ۆڕش یش ەمەئ ەیە،َ ۆی خ ەری فاکح ۆوَ

 ەصتید ۆکار َ ەهذیًچ ەلەئەهجامیک ەوە،(دا گرث٩٩٧٩)ەل

 یشهىصاه ەمێژوو ل ۆر . ز ەدەصتهێىاب ەرکەوثنیص ێکردووپ

 ڕووهکردۆثەوەو ۆڕشەیانش ەمئ ۆکارەکاویَ ەبایەخەوەب

پوختذا  ڵێکیخا ەهذچ ەل ێرەدال ەکرێتد ەدواون، ک ێل یویاهەو هوص

 :ەردەصتب ێتەبخر 

 

تۆراهەید ەصەاڵتیو د یاصییص ۆکاری ه-٩  ۆهالیضتیهاص ڕژێمی یکتا

/ یز)رصتاخیپارت ەتایبەت. بەهلەوی پ ەوشاهییشاه ڕەوی توهذ

 ڕەیتو  یاتر ز  ەمەئ ەزرا،(دا دام٩٩٧٥) ەلەصاڵی(، کڕابوون

کو  ەپارت ەمئ ەزراهذویدام ەچوهک ەژاهذ،ه ێراویئ ۆمەڵگەیک  ە

اشگ ٩ن.ێرائ ەڵکیخ ەبوو دژ ب ەهگج ڕاگەیاهذوی  ەزبووهەوەیەکیپ

بوو ێشتر پ ەڵێىاهەیب ەو بوو ل ەواو ت ازاد ەپێذاویل ەخەڵکیب یدا  ەب ییئ

 ەآلیەنل ێوەردانداصت ێب ەب یاصییەکان،و ص یىییئا یىەچ ەمووه

 ٢.ەوڵەتەوەد

بوور  یاهەیهازاوضت یاصەتیص ەتواهرێ د -٢ و  ەوشاهییشاه ڕژێمی ییئا

 یًگرهگتر  ەل ەیەکێکب یاصەتەص ەو ئ ەڕێوەچووویب ۆهیەتیچ

ویفاکت . ەڵەمق ێتەبذر  ێراهذائ ەل ڕژێمە ەوئ ڕووخاویو  ۆڕشش ەرەکا

 ەچوارد ڕاصتەکرد،  یادز  ەڵکیخ ەڕواویچاو  ەوته یداهات یبووو یادز 

 ۆ ب ەک ڕوویذا ۆڕاهکاری گ ەهذێکه ٣یصپ ۆڕش یش یدوا ڵصا

ت ەییەکیماو  ارود ێوەرکردهەوەیه ەل ەبووه ڕۆڵیان یکا  ۆخەکە،ب

و ەرئەهجامص ەاڵمب  یىییئا یاواویپ ەهذو هاو  ینیچ ڕوبازا یکاصبکارا

دروصتکردوو  ەدژی ل ەیماهیەتیەکیانهاوپ ۆیاهذاخ ەهێو ل

 ٤.ەصەاڵتەکەید ەهەرەصهیىاویل ەشذاریاهکردب

ڵی ۆکاراهەه ەم: ئۆمەاڵیەتییو ک یىییئا ۆکاری ه-٣  یگەریانکار  ڕۆ

 ەصەرەتایل ەر ه یىییئا یاواویپ ێران،ئ ەالویگ ۆڕش یش ەل ەبووه

 ەوی دوورخضتى ەبەصتیم ۆ ب ەگەڕاند ێکئامراز  ەدوایب ەفتاکاهذاخ

 ی بار  یخراپ ٥.اڵتو  ەرماهڕەوایەتیکردویف ەختیت ەصەر شا ل

ویئ ۆمەڵگەیک ەیاز یر ش ێکچووویو  ت ۆمەاڵیەتییک  ەپاهذویو ص ێرا

بوون  ۆکانزاهک ەڕێگەیل ەئێرانل ەوروپایئ ەرهەهگیف و ئاشىا

و  ەیوەهذیپ یضتەمیص ەڕێگەیل ڕۆژئاوا ەصتکەوتەکاوید ەکلتورو ب

و  ییئازاد ۆ ب ەڵکخ یو خواصت ییەکاهەوەگشت ڕاگەیاهذهە

 ٦بوو. ۆڕشش یکەید ۆکارێکیه یمکراصیید ەقامگیربووویص

 ەشا ب یشا: تووشبووو ەهذروصتیت ی بار  یبەتیو تا ەس یک ۆکاری ه-٤

 یگەری هاوبراو، کار  یال  ەروووید ێ گر  یو بووو ێرپەهجەش ەخۆش یه

 ٧داها بوو. ەرەکییەکاویو د ێوخۆییه ڕیارەب ەصەر ل ۆری ز 

 ەفر  ەتەوەو ه ەفر  اڵتێکیو  ێرانئ ەوپێیەی: بەتەوەییه ۆکاری ه-٥

ویه ەهلەوی پ ڕاویخکوم ەدریژاییب ییىە،ئا  ەراوێس پ یکەد ەتەوەکا

فارش  یزمان و کلتور ێمل ەزۆرەب ەوڵیذاوەشا ه ڕژێمیخرابوون و 

 ەکانهافارص ەهاوچ وەەل ەجگ ەپێنێ،هافارصذا بض ەتەوەیه ەصەر ب

ویو پ ەتگوزاری خسم ەکرا بوون ل ەشب ێب  ەکو  ێذاویضتییەکا

.هتذ. ەهذروصتیت ەرتیو ک ێىذهگاخو   ێرانئ ەالویگ ۆڕش یش ٨و..

 یبەتمەهذییاهەتا ەو ل ەیەکێکک ەیە،ه یبەتمەهذیتا ەلێکگ

بوو ل یکردو ەشذاری ب  ەورەیگ ەشێکیژهان ب ۆڕشەکەدا،ش ەژهان 

 یجار دووپات ەهذیًچ ەینیخوم ەجۆرێکب ەصتۆگرت،ئ ەل ۆڕشیانش

 ڕۆڵیاوی ۆڕشذا،ش ەل ەبووەه ڕۆڵیان ەژهان چاالکاه ەکردەوەد

ڵی ەل ەورەتر گ  یضالمییئ ۆڕش یش ەوابوو ک ێیکرد. پ ەژمار ه یاوانپ ڕۆ

 یەهەوەال  ەمل ەهجام،ئ ەدەگەشتەه ەوانئ ەشذاریکردویب ەبێب ێرانئ

و ێویضتپ ەب ۆڕشذاش ەل یژهاو ەشذاریکردویب یگەیاهذو  یزا  ڕا
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 یشژهاه ۆیەب ٩ژهان بگرن. ەل ڕێگە یەه ۆیانب ەرەکانباوکان و هاوص

و ەشان ب کرد،  ەشذارییانب ۆپیشاهذاهەکانخ ەل یاوانپ یشا

 ەو ئاوار  ەشکەهجەدراون ئ یىذان،ز  ەتەچووه ە،داو  ەهیذیانش

 ەهجامذائ ییچاکضاز  ەهذێک( شا ه٩٩٦٢) ڵیصا ەل ێککات ٩١بوون.

( هاوبرا، یصپ ۆڕش ی)ش ە، دواتر ب٩٩(ەلشا و گ ۆڕش ی)ش ەهاوی ب

 یبەتتا ەب ەصتاهەوە،و  ییەچاکضاز  ەمئ ی دژ  ێرانئ یىییئا یاواویپ

 یژهان ماف ەرچەهذەه ییەداچاکضاز  ەرهامەیب ەمل ەینی،خوم یمامئ

 ەشێکب ەاڵمب ٩٢ێذرا،پ ەرلەمانپ ۆ ب یذکردهیانکاهذ ۆ و خ ەهگذاند

 ەچوهک٩٣ەصتاهەوە،و  ۆڕشەش ەمئ ی دژ  اەیيیذخوم ەگەڵژهان ل ەل

 ەب ەکاهیانماف ەل ۆمەڵێکک ەرچەهذشادا ه ەردەمیص ەژهان ل

اه ەاڵمب ەرزبکەهەوە،ب ۆمەاڵیەتییانک ێگەیپ یانو تواه ەصتهێىاد  ێشت

 یریانب ۆن ک ێوەیش ەمانه ەبوون و ب ەخوێىذەوار ه ۆریانز  ەشێکیب

ویخوز ی٦) ڕووداوی  ەل ەروەهاه ٩٤.ەکردەوەد ( ژهان ٩٩٦٣ ەیرا

و ەصتۆدائ ەل یانگرهگ ڕۆڵێکی  ەل ۆڕشش ۆ ب ەداان دیاواهیپ یبوو، ها

انب ەو  ەینی،خوم یکردو ڵپشتیو پا ەوڵەتد ی دژ   ڕێپێوان ەل ەشذاریی

 ەل ەصاد ەئامرازی ب ەهاهەتکرد، ت ەوڵەتد ەدژ ب ۆپیشاهذاهەکاویو خ

، ێل ەیەکیانبوون و ژمار  یەقە ەو  ەصتد ۆلیضذاپ ەڵگ  ٩٥کوژرا

 ەصتپێکید ەشهەدم ەکو  ەکانشار  ەل ەهذێکه ەل ەوەل ەجگ

بوون، وات ەکاناهۆپیشاهذخ  یگشت اڵهەوەیجو  یەکەمین ەژهان 

بوو، و  اڵهەوەیجو  ەماوەری،ج ان   ەر ب ەوتىەک ۆلیضەوەپ یەنال  ەل ەژه

 ٩٦.ێکردپ ەصتید یاوانپ اڵهەوەیجو  ەمەپاش ئ ێرش،ه

 یشذا،تاراه ڵەیژا ەیذاویم ی(٩٩٧٨ەیلولیئ ی٨)ەخۆپیشاهذاهەکەیل

تر ژهان ز  یکاوەکوژراو  ڕێژەی ٩٧هاصرا، ڕەش ەهەینیب ەدواتر ک بوو  یا

و  ەگشتیب ەڵکخ یهاهذاو ۆی ه ەبوو یاتر ز  ڕووداوە ەمئ یاوان،پ ەل

 ەشەیباهگ 18.ەخۆپیشاهذاهەکانل ەشذاربًتاکو ب ەتایبەتیژهان ب

ت ەل یشژهاه  ەشەکردنباهگ ەبوو ل یتیبر  یاوان،پ ەکو  ۆڕشذاش یکا

ازاد ەربەخۆییص ۆ ب  ەل یاصییانص ۆبووهەوەیک ەوەل ەدەر ب یی،و ئ

 ەیئاراصت ەوەیپاش ئ ەدا،د ەهجامئ یاوازەکاهذاج ارەش

صوپاو  ەهێوانل ڕووبەڕووبووهەوە ەڕی ش ۆ ب ۆڕاگ ۆپیشاهذاهەکانخ

 ێوصتیانپ ەرەصەیو ک ەکژهان چ ەڵک،خ ەکذاری چ ێزی ه

 ەباتیخ ر ێشتپ ەک ەش یژهاه ەو ئ 19. ێزەکەه ەصتد ەگەیاهذەد

اننه کۆشەر ت ەری و هاوص ەهیذش یکیدا ەکو  ەکرد،د ێيی  ەردەوامب ێ

 ەرز ب ەهگید ەو ب ەقامەکانش ەر ص ەهاتى ێذەکۆشان،ت ڕژێم ی دژ  ەل

بر شا ەیاند مرگ  بەگووت )  ەهذێکیانه یان 20شا، ۆ ( واتا مردن 

ا ەشێوەیەکیب  ەکو  ەشۆڕشبوون ل ەشذار ب ڕاصتەوخۆ ه

ان،ل یواهیکردنپشت وصەرەکاهی  ۆ ب یانبراو و باوک ڕو کو  ەها

 یەکێکی ییشدارا یارمەتی ێشکەشکردویو پ ەشۆڕشل ەشذاریکردنب

ویکار  ەبوو ل یکەد  ێوانه ەواتا ل ۆڕشذاش ەمئ ەیماو  ەل 21ژهان. ەکا

 ۆیەب ٢٢بوون، ەهیذ( ژن ش٣٩٦( )٩٩٧٩-٩٩٦٣)اڵویصا

 اڵوکردهەوەیب ەکذاریی،چ ەڕووبەڕووبووهەوەیژهان ل ەشذاریکردویب

 یواهیکردویو پشت ڕێىمایکردنو  ڕابەرایەتیکردنو  اڵوکراوەکانب

 ەبووه یگەری کار  ڕەگەزی  یاوازی ج ەوەیئ ۆ ب ەیەئاماژ  ەوەکان،هاڵ جو 

 ٢٣.ەوانئ ەوڵیو ه ڕۆڵ ەمکردهەوەیک ەصەر ل

 یاوازەکاهذاج یزبەخ ێو ه ەل ەبووه ەرچاویانب ڕۆڵێکی ەروەهاه     

انخ ی هاو  ۆڕشپاش ش ەک یذیًموجاه یکەکان،)چر  ەکو   ۆڕیگ ۆی

 ەل یاهسدە ێراهذائ ێژووی م ەجار ل یەکەم ۆ... هتذ(، بەتود ەیکار،پ ۆ ب

ویال  ۆربەیز  ەل ەژهان بوو، و  ەکانکوژراو  ەدیص  یکەشەوەد یەهەکا

 ەصتەید ەر ب ەوتەک ەک ێکژه یەکەمینمارکرد، ۆ ت یەکەمیان ەیپل

مین ەقەکەران،ت  ەر ص ێکذاداویپ ەڕوش ەل ەک ێکژه یەکە

،هووس  یىذاویز  یادەوەرییەکاوی ەک ێککوژرا و ژه ەقامەکانش  ٢٤ی

 ییکارو چاالک ۆی ه ەژهان ب ەل ۆر ز  ەشێکیب یىذاهاهەیز  ەو ل یەکێک

 ەمل  ٢٦و،بو  ەویًئ یىذاویز  ٢٥کراون، ەصتبەصەر د ێیذات یاصییص

 ەبوو یىذانز  ەشادا ل ەردەمیص ەلەک ەیکچاه ەو ل یەکێک ەیەوەبار 

 ێىایەه یذاییاهیانف ەل یەکێک یکی: " داەڵێتو د وەەگێڕێتەد

 ەکەیکچ ەڵگ ەل ەکردنقض ەلەفوونت ەب ۆمەتیت ەب ەکەمانژوور

 ەو صاواکذا بوو، ئ ێری چاود ێر ژ  ەل ەلەفون ت ەچوهک ەڵهاتبوو،ه ەک

اگات ب ەصتید صاواک ۆشبووخ ەوەب ڵید  ەمووه ەکچەکەیه

 ە( ل٩٩٧٦) ڵیصا ەل ەکەیکچ ەاڵمب ەبینی،د ێوەپ ەوویخ ەوێکش

 ەویشمانئ یذیئ ەوەکوژرا، پاش ئ ەقامش ەر ص ێکذاداهەکاویو پ ەڕ ش

."ەبیيییوەه  یزبیخ ێو ه یچاالک ەهذامیکیئ ەک ەمیىیشئ یمە، فات٢٧..

 ۆ ب یىذانز  ەتەو خراو  ەکراو  ەصتبەصەر بوو، د ەلقخ یذینیموجاه

 یىذانز  ەل ێوەش ڕهذەتریًد ەب یو ماهگ و ه ێىجپ ەیماو 

دراوە،ئ ذراوە،صوت ەصتەیج ەمووه ەشکەهجە  ۆتاییتا ک ەو ئ ەاڵمب ێى

 یکەد ەیەکیهمووه ٢٨.ەداوەه ەدەصتەوەب ڕێکاویهاو  ەو بوو ۆڕاگر خ

 ەالیەنجار ل ەهذیًچ یە،(یفتکجی)بهجت تیذموجاه ەژهاویل

 ەصەر ل ەبێتد ەردەوامب ەر هاوبراو ه ەاڵمب ە،کراو  ەصتگیر د ەوەصاواک

،ص ی کار  اراندواجار ل یاصیی هوو ی٩٦)ەل ەت  یەکەمی یکا

 ەبێتەوەو د ڕووبەڕوو صاواک  ەئەفضەراویل ەیەکژمار  ەگەڵ(ل٩٩٧٦

 ەپیخ ەخۆشخاهەه ۆ ب یبردو ەڕێگەیل ەکرێ،د ەصتگیر د ەبریىذاری ب

هیذیص  یىذانز  لەژهان  ٢٩.یيێاوەه ۆی خ ەژیاویب ۆتاییک ەو خواردو  یا

 ەب ەر ص ەهذێکیانه ەبوو،ه ەهێواهیاهذال یروڕاب یاوازی ج ەرچەهذه

 یکەشیاند ەهذێکیبوون، ه یذاییف یکیچر  یان یذیًموجاه

بوو  ەوەب ەڕی باو  ڕەبیعی ەشرەفئ ەکبوون، و  ەینیخوم یەهگری ال 

 ەاڵمب ەن،بک ڵ قبو  ەوەئ ەوانئ ەبێتد ۆڕشەو ش ڕابەری  ەینیخوم

 یەکێتیان ڕووکەشذا ەبوون ل ەداو ەئ ەوڵیه ەل ەوەشئ ەگەڵل

بوو ه ەریانباو  ێسن،بپار  یىذانز  ەرەوەید ەهاوەو ل  ەدژ ب ێزێکه ەر وا

بوو  ەوەئ ۆ ب ەمەشئ ۆڕشیە،ش ێزەه ەو ئ ێت،شا ب ڕژێمی

 ەوەیئ ۆی ه ێتەب ێواهیانه ێشەکاویو ک یاوازییج ەیاهذەویضته

 ەوەل ەجگ ٣١ینێ،به ەکاری ب ۆی خ ەبەرژەوەهذیصاواک ل

 ەڵکاویو خ ەخۆپیشاهذەرانکردن ل ڵپشتیپا ۆ کان بیىذاهییەز 

 ٣٩.ەگرتخواردن د ەل یانماه اڵودەکردەوەو ب ەیاهىامەیانب ۆڕشگێڕ ش

ویکچان و کو  ەهێو ل ڕژێم ی دژ  ێکۆشانت       ۆشذازاهک ێىذکاری خو  ڕا

 ەبووند ەشذار و ب ەگرتد یانماه ەهذ،ص ەرەیپ یاواز ج ەشێوەیەکیب

هووو ی٨)ەدواجار ل ٣٢.ەخۆپیشاهذهەکانل ( ٩٩٧٩ ەمیدوو یکا

انز  ەبەشێکیک ەڵکخ ەل ۆر ز  ەیەکژمار   ەمەبەصتیژهان بوون، ب ۆری

 ەقامەکانش ڕژاهە اڵتذاو  ەتەواوی ل تیگش ۆپیشاهذاویخ ەهجامذاویئ

 ەرۆژی چار بوو ل شا ها ٣٣(.ەشاپوره ەوێتد ەشامان)ه یدروشم ەب

 ەل ەینیپاشان خوم٣٤.ەجێبهیڵێب ێران(ئ٩٩٧٩ ەمیدوو یکاهوو ی٩٦)

ت ی٩)ڕۆژی   ەیەکژمار  ەالیەنل ەڕایەوەگ ەرەوضاف ە( ل٩٩٧٩ یشوبا

 یبازرگاو یذەهم ڕۆژێک ەهذپاش چ ێکرا،ل ێشوازی پ ەڵکیخ ەل ۆر ز 
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ت ەتیخکوم ەزیراویو  ەصەرۆککرد ب ازار  ی٧)ەل ٣٥.یکا  ی ئ

 ەشاری ل یىییئا ەیزاوضتگ ێىذکاراویخو  ۆ ب ەوتارێکذا(شذا ل٩٩٧٩

 ەبێتد ەڵەهین،بوک ڵمانموص یژهاو ڕایگەیاهذقوم، 

 ٣٦.ییەکاهذاگشت ەشوێىەل ەرکەون ( دێو)چارشەخیجابەوەب

ژهان  یهاویج ەڕۆژی ک اتر دو  ڕۆژی هاوبراو  ەڵوێضتەیه ەمئ ەبەرامبەر ل

اران ها ۆی زاهک ەژن ل ەزارانبوو ه  یجابیخ ەدژ ب یشاهذاپ ڕەزایەتیانت

 ۆڕشذاش ەم: لەیاهگوتد ەهگد ەیەکب ێکەوەو پ ەوانئ ێ،مل ۆرەز 

 یەک ەکو  ەبێتد ۆیەب ە،داو  ەهیذیانش یاوانپ ەکو  یشژهاه

ان ل ەبەصتم ەمانه ۆ تر ب ڕۆژێکی ەهذپاش چ ٣٧ئازادبً.  ەبەردەمژه

تبوونک ۆبووهەوەتاران ک دادگای  ۆصتایان،مام ەپارێسەران،ل ەپێکها

ویخو   ەرمەهذانو هوه ەرماهبەرانف ۆکان،و زاهک ەییئاماد ێىذکارا

و  ەربەخۆییص ەپۆک،چ ەو ه ەلەچک: هەبوو ل یتیبر  ەکاهیاندروشم

اشان گ یی،و ئازاد یەکضاهیی  ەتێیذاک اڵوکردەوەب ەاڵڵەهامەیەکیانپ

هیانداواکار  ئەبوون ل یتیبر  ڕوو، ەخضتبوو ییەکا  ەشاویشان ب ێمە:)

 ەهێيینن،د ەجێب ۆمانخ ۆمەاڵیەتییک ەرکیئ ەکۆمەڵگادال یاوانپ

و  ییصاص یماف ێت،ئازاد ب ەبێتد ەرگمانجلوب ۆشینیپ ێوازی ش

 ێت،ب ێسراو پار  یاوازییەکج یچه ەبێژهان ب ییو ئابور ۆمەاڵیەتییک

کارکردن  یاصای ەل یاوداپ و ژن  ەهێوانل یەکضاویها ەل ەوتىەوەدوورک

 ڕەزایەتیەکانها ەهگەد ەموودواجار ه ەاڵمب ٣٨...هتذ(.ەزراهذنو دام

 ێبەجێج ێراهەوەئ یضالمییئ ۆماری ک ەالیەنل ڕیارەکەکپکراو و ب

ان ص ەردەکەوێتد ۆمانب ێرەوەل ٣٩کرا.  ەباتخ ەمووه ەوئ ەرەڕایژه

 ەمەخ ەیاهیکتاتۆرد ەصەاڵتید ی دژ  ەدا ل ەهجامیانئ ێکۆشاهەیو ت

ر  ڕاهیەکیو خکوم ەصەاڵتد ڕووبەڕووی شا، دواجار  ڕەزا خراپت

هیشیانص ەماف ەهاهەتت ەک ەوەبووه ییەکا  ەمەشئ ەوتکرا،ز  ێل ەرەتا

 ۆ ب ەباتکردنخ ەبً ل ەردەوامب ێضتاهاچار کرد تاکو ئ یژهاو

 . ۆمەڵگاک یکەید یىەکاویچ ەشاویشاهب ەکاهیانماف ەدەصتهیىاویب

و  یاصییص ەباتیخ ەکورد ل یژهاو ڕۆڵی: ەمدوو تەوەری 

 (:٩٩٨٨-٩٩٧٩کوردصتان) ۆژهەاڵتیر  ەل ەکذاری چ

 :ێرانئ یکوردصتاو یموکراتید یزبی:خیەکەم

کید ەتەوەیی،ه یزبێکیخ       ۆهاغەداق ەمل ێشکەوتووخوازەپ یموکراتی

 ەژمێردرا،د ڕۆژهەاڵت یکوردصتاو یاصییص ڕێکخراوی  ەصەرەکیتریًب

 ی قاز  ێشەواپ ەالیەنل ەو کوردصتاه یللیم ۆماری ک ەویخاو 

 ێرانئ یکوردصتاو ەڵکیخ ۆمەاڵویک ێو ه ەل ەزراوە،دام ەمەدەوەموخ

-٩٩٦٧)اڵویصا ەکذاراهەکەیچ واڵهەوەج ەڵگیرصێىەری ه ەو هاصراو 

بوو، م٩٩٦٨  ڕژێمی ی دژ  یو قورباو ێکۆشانو ت ڕخەباتپ ێژووییەکی( 

 ەهێو ل یشژهاه ەرکەوتنید ێژووی م ەرەتایص ٤١.ەبووه ەوشاهییشاه

 ەزراهذویدام ەردەمیص ۆ ب ەگەڕێتەوەد ێژووەکەیم یزبەداخ ەمئ

 ێژی تو  یًوتر ەوتو دواک ەک ەمەداد ەو کورد ل یژهاو ەهاباد،م ۆماری ک

ان بوو، ب ۆمەڵگایک یذەید ەمصت  ێژووی م ەجار ل یەکەم ۆکوردصت

 ەک ۆیانخ ەب یبەتتا ڕێکخراوێکی ەنخاو  ەبووه ۆیاهذاخ

ازار  ی٩٥)ەبەرواری ل  یژهاو یەکێتی)ی هاو  ەژێر (دا ل٩٩٤٦ ییئ

ان(  انکوردصت ا)م ڕێبەرایەتی ەکوردصتان( ب یایاوی یەکێتی) ی  یى

ێنرادام ێشەواپ ەری خاهم( هاوص  یەکێتی ەکاویهاصراو  ەهذامەئ ٤٩.ەزر

خان،  یشە: )عائەبوون ل یتیخاهم بر  یىام ەلەکوردصتان جگ یایاوی

( یشەواپ یکچ یضمەتیخان، ع یباخان، کلثوم خان، ز  یىەئام

موویانه ەل ەتەمەویک  ەمئ یئاماهج یەکەمین ٤٢بوو ، ەمتر ک ە

 ەل دنکر  ڵپشتیپا ۆ بوو ب ەتەمەنب یژهاو ۆکردهەوەیک یەکێتیە

، بوون ەخوێىذەوار ه ەژهاه ەمل ۆرێکز  ەبەرئەوەیل یللەت،م ۆماروک

 یارمەتی ۆکردهەوەیک ە. و ەوەکرد ێربووویو ف ێىذنخو  یخول یزبخ

 ۆپیشاهذاهەکان،خ ەڕێپێواهەکان،ل ەشذاریکردنصوپا، ب ۆ ب ییدارا

 ۆ کورد ب یژهاو ڕێىوێيیکردویپاشان  ەڕۆژهامەکان،ل ینهوص

 ەمئ ەراییەکاویب ەهگاوەه ەل ۆمەاڵیەتییەکانک ەگرفت ەصەرکردویچار 

 ەل یەکێتیەش ەمئ ەزراهذویدام ەل ەر ب ٤٣بوون. ێکخراوەر 

ان ل ەربەخۆی ص ڕێوڕەصمی  ەمیدوو یکاهووو ی٢٢) ەکوردصت

بوون،  یاندواه ەک ێشکەشکردپ یانوتار  ەشک ە(، شاهسد٩٩٤٦ ژن 

 ەک ۆصتاکانمام ەل یەکێککچان بوون،  ێىذهگەیخو  ۆصتایمام

براکاهمان،  ڕیسی  ەرهەو  یس ئاز  ی: " خوشکاویبوو ووت ەجیذیم ەدیجەخ

 یشتمانه ەیبیىممً د ەک ەوەیئ ەیً،ه یەکتر  ەصتید ەهێو ل ەصتد

فێربوونب ەنبک ەصتکچان د ەکو تاو  ەڕواهەچاو   ۆ ب ێىذن،و خو  ە

کچان  ێوصتێتیپ یادوه ەمڕۆدابراکاهمان، ل ەب ەیًبگ ێمەشئ ەوەیئ

.".یەکبگرن  یشتیمانه ییئازاد بۆ  یانخوشکان و برا ڕان،و کو  ..٤٤ 

 ۆمەڵگایک ۆ بوو ب ەورەگ ەیامێکیپ ڕێکخراوە ەمئ ەزراهذویدام ۆیەب

 ەلەک ەصەردەمێکذال ەردەمەدا،ص ەو ل ەشایری صاالرو ع یاو پ

 ەل ەبەصتم ە،بوو یەکەم ەهگید یاو پ ۆمەڵگاداک ەماڵەو بى

ل ڕێکخراوی  ەزراهذویدام ان و باصکردن   ەو ل ەکاهیانماف ەژه

ان ۆزەقکردهەوەخ ەردەمەداص  ەبوو،ه ێشەواپ یهاودارکردو ۆ خ ی

 ەدان ب یگرهگ ەڵکو ب ەبوو،ه ەر ه ۆی خ ێگەیپ ێگەو هاوبراو ج ەوهکچ

 ەگرهگ ل ەشێکیب یبەت،تا ەژهان ب یو ماف ەگشتیتاک ب ەکاویماف

ت ٤٥بوو، ەو ئ یکری ف اری پرص ێکهوص ڕۆژهامە ێککا  ەهاوبراو ل ی

ازرب یمکراتید یزبی)خ ەکردوو  ەل ەهگذاوید ی( مافایجانئ

 ەمب ە؟کردوو ەتانکار  ەمئ ێوشئ یاژهان، ئا ەب ەداو  ەڵبژاردهەکاهذاه

 یجانئازربا ەهگاوەیه ەمئ ێمەئ ەرچەهذ" هەتەوەداو  ەاڵمیو  ێوەیەش

بک ەبێتد ەاڵمب ەڵذەصەهگێىین،ه ەرێنیئ ەب  ەک ەمەوەئاگادارتان 

 ەمەشب ٤٦".ێىینبه ەدەصتب ەرکەوتىەص ەمئ ەماهتواهیوەه ێمەئ

م ییصاص یاهێکیک ەککوردصتان و  ۆماری ک  ەزراوەیو دام ۆدیرن و 

و  ەرهەڵذانص یەیصا ەتا ل ڕەخضاهذژهان  ۆ ب ێىەیو  ەمک ەرفەتێکید

و  ۆرمف ەبوون ل ەرباز د ەوڵیه ۆدێرهەکانم ەمکەچ یبووو ەصتەبەر د

 یاویژ  یکلتور ەب ێکەڵت ێضقانئ ەر تا ص ەک ەنبذ ەکانباو  یەخەبا

  ٤٧کوردصتان بوو. ڕۆژهەاڵتی یگاۆمەڵک ڕۆژاهەی

اران و شار  ەل ەوەیئ پاش  ۆپیشاهذانخ ێرانئ یکەید ەکاویت

 یشذاکوردصتاه ەل ڕەزاشا، ەمەخ ەصەاڵتەکەید ی دژ  ەصتیپێکردد

ویخوز ی٩٥)ەل ەهابادم ەشاری ل ۆپیشاهذانخ یەکەم ( ٩٩٧٨ ەیرا

 ەبوو ل یۆن مل ێس  ەل یاتر کورد ز  ڕێژەی ەچوهک ٤٨ێکرد،پ ەصتید

 ێکورد ب ەژیان،خراپذا د ێکیخۆ د ەبوون ل ێکراو ل ەمصت ەاڵمب ێران،ئ

 یچه ڵصا ەهذًیچ ەیماو  ۆ ب ەصەاڵت،د ەشذاریکردویب ەل ەشبووب

 ەبوو، و  ەکرده ەتخکوم یىەیکاب ەل ەشذاری ب ەزیر و  ەکو  ێککورد

اصت ەل ەبوو،کورد ه ڵیۆزێکبا یچه ا یئ  ۆصتێکپ یچه ەویخاو  اڵداب

 ۆمەڵیک یاوازەکاویج ێژەو تو  ینچ ۆری ز  ۆریىەیز  ۆیەب ەر ه ٤٩.ەبووه

ویخ ەبوون ل ەشذار ب ەواری کورد کوردصتان،  ەکاویشار  ۆپیشاهذاهەکا
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،ئا یاواویژهان، الوان، پ ێىذکاران،خو  ۆصتایان،مام ەل  یىیی

ارانجوت  یاواز ج ۆچووهێکیب یذیاو ئا ەڵگری ه ەریەکەو ه ە...هتذ کی

تبوونپ ەیەکتری،بوون ل ییه ڕەوتەکاوی ەل ێکها  یشتماهیی،و ه ەتەوە

ییم ،ەتەوەییو ه ئایىیی ی،و مارکس  ەپچ  ەبارەتص ٥١.یىییو ئا ەزهەب

 ەدیجەخ ۆپشاهذاهەکان،خ ەل یموکراتد یژهاو ەشذاریکردویب ەب

تەڵێتد ٥٩ەعسوری،م  ەل ەشذاریمب ێکرد،پ ەصتید ۆرشش ێک:" کا

 ەل ۆمار ک ەردەمیص ەل ۆی خ یکرد، باوکم کات ۆپیشاهذاهەکانخ

 یباس  ەوە،ىذمەخوێد ۆ ب یبوو، صرود یموکراتد یالواو ەصتەید

 ەوئ ێو ه ەکرا چووم ۆڕشش ێککات ۆیەب ەکردم،د ۆ ب یموکراتید

  ٥٢".یموکراتد ی بژ  ەیگوتد ڕیسەی

و یەکێتی ۆڕشذاش ەرکەوتنیص لەگەڵ  ەشار  ەل یموکراتد یژها

 ێیهو  ەل ەر ( صەردەشتص ۆ،شى ەهاباد،)م ەکو  یاوازەکاویج

، ەمئ ێو ه ەهاتى ێىذەوار خو  یژهاو ەل ەیەکژمار  ەزرایەوە،دام  یەکێتیە

 یاردەد یخراپ یباس  ڵەکانما یان ەوتەکانمسگ ەڕۆشتىەد

ویک  ەڵکخ ۆ ب یانبچوک ەب ەورەژن و گ ەژن ب ەکو  ۆمەاڵیەتییەکا

 ەیکاراه ەمئ ەصێکک ەر بوو، ه یزبخ ەرهامەیب ەمەشئ ەکرد،د

 ەالیەنل ەڵوێضتەشه ەمئ ەدرا،صسا د یزبەوەخ ەالیەنل یەبکردا

اش  ێشوازییەکیپ ەوەژهاه اشان ٥٣.ێکرال یب انب پ  ەکردد ەدواداچووهی

وص ەرامبەر ب یژیانتوهذوت ەوەیکرد یانتاوان  ەصاهەیک ەو ئ  ەروها

انخ یکچ انپ ێزی ه ەب ەهجامذەدا،ئ ۆی و دواتر  ەهاصاهذد ێشمەرگەی

ان ل ەوەیبسوتى ەزراوەکاویدام ەالیەنل  ەگەڵل ێکۆڵیىەوەیانکوردصت

 یژو ەیاند ەوەیئ ۆ بوو ب ۆشکەر خ ڕێگە ەمەشئ ۆیەب ٥٤.ەکراد

و یەکێتی ێوه ێىەب ڵەوەما یو ژو ەخوێىذەوار ه  ٥٥.یمکراتد یژها

 ۆڕشەوەش ەصەرەتایژهان ل کە ڕێکخراواهەی ەول یکەد یەکێکی

 ەمبوو، دواتر ل یموکراتد یالواو یەکێتی ە،کردوو ێوەپ ەیوەهذیانپ

  56.یموکراتد یزبیخ ێو ه ەهاتىەد ڕێگەوە

 ۆڕش یش ەرکەوتنیپاش ص ەژهان ل یو چاالک ەباتخ ەکرێتد     

بوون  ەژهاه ەو : ئیەکەم ێتبکر  ەشداب ەصتەداد ێس  ەصەر ب ەالنگ

 ەکات ەل ێشمەرگەپ ەیاهذووەتەگ ێذاویضتیانو پ ەرگهان و جل و ب

 ێيێکیشو  ەل ێشمەرگەپ ەداکاتاه ەو واتا ل ەترصیذارەکاهذا،م یاوازوج

 ێویضتپ ەرەصتەیهان و ک ەب ەصتیاند ەوەتەماوه ەداویئاو  ەدوور ل

ت گەیشتووە،ەه  ەوانئ ەکان،شار و گوهذ ۆ ب ەڕاوهەتەوەگ ێکیشکا

کیو صىگ ۆشخ ەڕوویەکیب  ەب ەو چووه ەپیرییاهەوەب ەوەفراواه ێ

 ۆ ب یانکردوون، ئاو  ەتیانخسم ڵضۆزاهەد اڵوەو ئاوا ەش یباو 

 57اون.ێىل ۆ ب یانشتوون، خوارده ۆ ب ەرگیانو جل و ب ەرمکردوونگ

ان ز ەڵێتد 58ەهذپورم ەدیجەخ ەیەوەبار  ەمل و  ەهگاڵ: "ژه

 ەل ۆیەب ەکرد،دروصت د ێشمەرگەپ ۆ ب ێچیانو مل پ ەصتەواهەد

: ەمدوو 59".ەکراد ێل ۆشیانخ ەصتد ەکار  ەمئ ەرامبەر ب ەل ڕادیۆوە

 ۆڕشش ەل ەشذارییانب ڕاصتەوخۆ  ەک ەگرێتد ۆ خ ەل ەکچ و ژهاه ەو ئ

 ەیەوەبار  ەمل 60ەڵگرتووە،ه ەکیانچ و  ەکردوو یزبیذاخ ی و کار 

 ێگایج ەبێتد ێمەدائ یاصییص یزبیخ ێکۆشاویت ە:"لەیگوتد ۆ قاصمل

 ێکذێنن،پ اڵتەکەمانو  یشتواویداه ێوەیه ەژهان ک ەب ێتبذر  یبەتیتا

 ەهێت،ژهان داد ۆ ب یاوانپ ەگەڵل ەواو ت ەرابەری ب یماف ێمەئ یزبیخ

 ۆمەڵذاک ەل مافە ەوئ یادەکردویپ ەڵگ ەماف ل یداهاو ەاڵمب

 ەل ەورد ەورد ەودایەم ەو ئ ەبێتد ێواهذایە،ه ەل ۆریانز  ەودایەکیم

و  ۆمەاڵیەتییک ی کار  ەژهان ل ەکو تاو  ێمەئ یزبیخ یروڕایب ە. بێتبچ ێو ه

 ەوەیبسووتى ەل ەرچیترو ه ێشکەوتووپ ۆمەڵک ەشذاربًب یاصییذاص

ت ەتەوەیەکذاه یاصییص وتووتر ێشکەپ ەوەکەبً، بسوتى ێکۆشەرتر ژهان 

ان بر  ەل ۆرەج ەم: ئێیەمص 61".یاترەز  ەرکەوتنیص یو شاوس   یتینژه

در و پ ەو ئ ی و کار  ەشک ەل و  ێکهێىاوەپ یزبیانخ ەک ێشمەرگاهەیکا

 یك،دا ەن،بوون و ه ەباتذاخ ەیذاویم ەل ەردەوامو ب ڕاصتەوخۆ 

وص  ەختیب یاهیانو ژ  یانگ ەک ەصاهەنک ەو ئ یو کچ ەر خوشک، ها

 ەرکێکیئ یموکراتاهەد ەژه ەمئ ە،کردوو اڵتو  ییر ەختەوەو ب ییئازاد

 یقورباو ەرچەشىەه ەیئاماد ە،گرتوو ەصتۆ ئ ەل ێژووییانو م ەورەگ

 یشتیمانو ه ەلگ ڕزگاری  ۆب ۆڕشەوەش ەهۆی ب ەبوون ک ێکداه

ان ه یان 62.یانشاه ەر ص ەکەوتەد  ەهام یو بردو ێىانه ەب ەصتاون ژه

 ەبووەواه ی جار  ەهاهەتت ێشمەرگەدا،و پ ەشکیالتت ێوانه ەل

 ەل ێشمەرگەپ ەوەیئاگادارکرده ەتەوە،گرتوو ەکیص یچ یەوەگواصتى

 ەهذیًو چ ڕژێم ێزەکاویه یو هاتن ەکانگوهذ ەهێو ل ەمینک یداهاو یکات

 ەل ەبووەه ەوەو دوژمى ێشمەرگەپ ەب ەیوەهذییانپ ەک یکەد ەواڵیه

ان بوو ەرکەکاویئ  ەذا لەکاهگوهذ ێو ه ەل ێشمەرگەپ ەیکاتاه ەو ئ ە،ژه

بو  ەصاهەوەداپشوو و خ یکات  ەواویپاص ەکەوەچ ەب ێراهەبوون ژهان 

 ەگەڵل ێشمەرگەپ یکاویدا ەل ەهذێکه یان 63.ەکردوو ەواهیانئ

 ەداو  ەوڵیانه ەکاهیشگوهذ یجار ژهاو ۆر ز  ەمین،ک ەتەچوو ڕەکەیکو 

دار  ەو ب ەردب ەب ەنبک ڕزگار پاصذاران  یصوپا ەدەصتل ێشمەرگەپ

 ەکردد ەیوەهذیانژهان پ ەل ەهێکه ەوەل ەجگ 64.ەوتوونک یاندوا

 ەکاهذاشار  ێو ه ەل یکەشیاند ەهذێکیه 65یاوەکاهەوە،پ ەیشاه ەب

و  یراون جار گ ۆر ز  ەک ەشکیالتەوە،ت ەب ەکردد ەیوەهذیانپ

ون  ەشکەهجەئ  ەو ئ یان ەریان،ص ەتەکراو  ەصتذرێژی د یاخوددرا

اص یەنال  ەل ێشمەرگەپ ۆ ب ەبردد یانخوارده ەیژهاه  ذارەکاهەوەپ

 ەل ڵخاڵیخا ێککات ەهموه ۆ ب 66.ەکوژراند یان ەکراند ەصتگیر د

کوردصتان  یاوازەکاویج ەشار  ەل ەداماهگ ێس  ەڕی ش ەیماو 

 ێکۆشەر ت یژو ەیانکورد د ی و الو  ەهجگ ەصێذارەداویل ەب ەصتیکردد

ان ب یکەوەد یەکیال  ەل 67.ێذارەداص ەل ۆڕشگێڕی و ش  ێکۆشانت ەژه

وەز و د ەزراوەدام ەل  ێىذهگاکاویو خو  ەخۆشخاهەه ەکو  یگاکا

و  ێرکارییەکانو ف ەرهەهگییف ەزراوەدام ەل یان ۆڕش،ش

  68.ەبووەه یاریاند ڕۆڵێکی یزبذاخ ڕاگەیاهذهەکاوی

 ۆ ب ەهوس ید یانهاو  ەکانگوهذ ەل ۆر ز  ێکیکچاه ەرەوهاه     

 ێپ ڕێگەیان ەوادەکاهیاهەوەخاه یەنال  ەل ەاڵمب ێشمەرگایەتی،پ

تىەد ەبوونکچ ه ەهذێکه ەدەدرا،ه  ەب ەبوونو د یزبخ ێو ه ەها

 ەیاهیاند ەوادەکاهیانخاه ەیەکماو  یدوا ەاڵمب ێشمەرگە،پ

 ی شاخاو  ەیو هاوچ الدێ ەوەکە،بسوتى یىگەیژ  ەچوهک 69ەوە،برده

 ۆیەب ەکان،شار  ەل ەصاالر تر  یاو و داخراو و پ ەتیصوهى ێشو الد ەبوو

 ۆزیىەوەو د ۆ ب ەبووەه ەوەبسوتى ەردەمب ەل ۆرو ج ۆراج ۆصپیک

 ەکورد ب یژو ڵەتەیشخا ەو ژن. ب ەرکردەیکادرو ص یدروصتکردو

 70.یموکراتذاد یزبیخ ێو ه ەبوون ل ەشذار ب ۆرج ۆراو ج ێوەیش

بوو،  ۆر ز  یانژه ۆمەڵە:"کەڵێتد ەیەوەبار  ەمل ەصەهسادەخ ەبذوڵاڵ ع

ر  ڕێکخراوێکی ەکدروصتبوون و  ەک ەوانئ ەچوهک  ڕوهاکبی

پ ڕبوون کو  ێىذکار و خو  یقوتاب ۆرتر ز  ەدروصتبوون، ک  ێکەوەو کچ 

هیانت انپاشان چ ەبوو،ه ێکۆشا  ڵێینب ەگەر ئ ۆیەب ەڵگرت،ه ەکیشی
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بو  یاهیانص ێشمەرگەپ ەدص ەل ێمەئ  ەدص ەل ۆمەڵەک ەوائ ون،ژن 

  71".ێتژن بووب یضتیانب ەواهەیەل ێشمەرگەپ

 ەل یزبذا،خ ۆهگرەکاویک ەژهان ل ەشذاریکردویب ەب صەبارەت

انژهان ب یزبەوەخ ەمیچوار  ۆهگرەیک  ۆهگرەکاهذاک ەل ەشذاریی

ان ەاڵمب ەڵبژیردراون،ه ڕێبەریش ەهذامیئ ەکو  ەو کردوو  ەمک ڕێژەکەی

 ۆ ب ڕێژە ەمثبت( وات یض)تبع یزبذاخ ەیچوارد ۆهگرەیک ەل ە،بوو

و  یزبخ ڕێبەری  ەل ەبێته یانماف هیشژها ەوەیئ ۆ ب یاریکرا،ژهان د

ویک ت 72.ۆهگرەکانک ۆ ب ێىەر هو  ەڵبژاردویه ۆهفراوضەکا  ۆهگرەیک ێککا

ییچوار ک ویئاصت یالبردو ەمەبەصتیب ۆ هات قاصمل ۆتا  ەردەمب ەهگەکا

ت ی٢٩) ەرواری ب ەل ەتخکوم ەگەڵل ێژ ووتوو  ەیەکی(هام٩٩٨١یشوبا

در ب ەلحەصەنئ ەبو ئ ۆ ب  ڕواهگەو ان هاردو ێر ئ ۆماری ک ەرۆکص ەهیضە

و  ێرانئ یضالمییئ ۆرش یش ەصەر ل یموکراتید یزبیخ ۆچووهەکاویب

ویو گ ەینیخوم ڕێبەرایەتی ان ب یروگرفتەکا  ڕووهکردەوەو  ۆکوردصت

ان ب یروگرفتەکاویگ ەصەرکردویچار  ۆ ب ێکردل یداوا  ڕێگەی ەکوردصت

بکات، هاوبرار  ڵ قبو  یموکراتد یزبیخ ێىەرایەتیهو  یژهەیەکیل ی،ئاشت

 یزبیخ یاصیییص یىگەیهوص ۆیەکردوو، ب ۆ قاصمل ەگەڵل هاودەهگی

ژن بوو  ەهذامەکاویئ ەل یەکێک ەک ێکهێىاپ یژهەیەکیل ،یموکراتد

: ەبوون ل یتیبر  یکەشد ەهذامەکاویبوو، ئ ی قاز  ەوزیەف ەویشئ

 ەویذه ەصەهسادە،خ ەبذوڵاڵ و ع یژهەل ەرۆکیص یانبلور ەوی)غ

اران ۆ( چوون بی قاز  ەخمەدئ ینی،موع  ۆمانب ێرەوەل 73.ت

و  ەواری کورد ۆمەڵگایک ەوتوویدواک ەرەڕایژهان ص ەردەکەوێتد

 ەو و ئ ەکانو باو  ۆن ک ەریتەداب و ه ەب ەکانتاک یبووو ەهذپاب

ه ێشپ ەهاتەد ۆ ب ەوادەکاهیاهەوەخاه ەالیەنل ەربەصتاهەیب  یانتوا

 ی و کار  ەباتخ ەل ەشذاربًب یاوانپ یهاوشاو یزبەوەو خ ڕیسەکاوی ێىەب

 . یاصییص

 : ۆمەڵە: کدووەم

ویز  ۆڕشگێڕی ش ۆمەڵەیک      و ەخمەتکێشا  ەب ەک ێرانئ یکوردصتا

 ەرەتایص ەزرێىەراویو دام ەرکردەکانص ە،( هاصراو ۆمەڵە)ک

 ەب ەصەرەتاوەل ەک 74(،٩٩٦٩) ییزی پا ۆ ب ەگەڕێيىەوەد ەزراهذویدام

و  ەزراهذندام ێژووی م ەیەئاماژ  ێگەیج ەهاوبراو  ەشکیالتت

 ەمئ ەچوهک ییە،مژاو  ەمووو تڵۆزئا ڕێکخراوە ەمئ ەزرێىەراویدام

 ڵصا ۆ ه ەل یاتر ز  ەوە(ەشکیالت)ت ەهاوی ب ەصەرەتادال ڕێکخراوە

 یچه ەبووەو ه ەزراهذویدام ۆهگرەیک ە،بوو ێنینه یکاروچاالک

و  ەزراهذندام ڕۆژی  ەک یە،ه ەردەصتذاب ەل ەڵگەهامەیەکب

 ەب ڕێکخراوە ەمئ ێژووی م ۆ ب ەڵکو ب ێت،ب یاریکراد ێذات ەزرێىەراویدام

 یرەوەری و ب ەکیزار  ێڕاهەوەیگ ەپشت ب یاتر ز  ێىذانه غی ۆهاق ەل تایبەتی

  75.ەصتراوەب ڕێکخراوەکە ەهذاماویو ئ ەزرێىەراندام ەل ەهذێکه

 ەگەڵل ەهێن،صاواک داد ەزگاید ەل ۆپاراصتنخ ۆ ب ەمەشئ ۆی ه

 یرەجی: )ئەواهەل ەرەکیان،ص ی کادر  ەشته ٩٩٧٤ ەصاڵیل ەوەشذائ

،ئ ڕوح ەباس ی،ع ەیبت ڵتاوی،فا صو ەفوئاد موصت ەرزاد،ف  یالهی

 ەکەریایی،ز  ەیبشوع یەزدیان، ەعیذص ەدی،موهت ەبذوڵاڵ ع

و  ەصتگیرکران( دەرس یمود ەبوبەکر ئ ەصەهپور،خ ەعفەر ج

 ەصەروبەهذیخوکمذران و ل یىذاویز  ڵصا ەچەهذیًب ەریەکەیانه

 ەل  76(دا ئازاد کران.٩٩٧٨) ەل ۆڕشش ڕاپەڕینیو  ۆپیشاهذانخ

 ەبێتەد ەصەیک ەو ئ ۆ ب ەاو داهر  ەرجێکم ەهذچ ەهذامئ ەرگرتنیو 

 ی بوار  ەل ەصەک ەو ئ ەبێتد ەواهەل ڕێکخراوە، ەمل ەهذامئ

 ی کار  یان ەکانکارگ ەکارکردن ل ەکو  ێتکردب ێکیکار  ەصتەییەوەج

و  ەرمایەدارییص ەل ێتب ڕەخىەگر  ەصەک ەو پاشان ئ  ەرزێری،و 

ازاد ەب ەڕی باو  ەبێتد ۆصیالیضتی،ص ۆ بذات ب ۆڕینیگ ەوڵیه ژن و  ییئ

 ەصەری ل ەکیزار  ەشێوەیب ەرجاهەم ەمئ ەاڵمب ەبێت،ه یانژ  ییئازاد

  77.ەبووه ەرجاهەم ەو ب ەبارەتص ێکهوصراو  یجه ڕێکەوتوون

 78یقوباد ڵێگو ەشکیالتذات ەژهان ل ەشذاریکردویب ەب ەبارەتص

 ەل ەفتاکانخ اڵویصا ەل ێران،ئ ەالویگ ۆڕش یش ێش:" پەڵێتد

و  ەگەڵل گوڵڕیسەوەخوشکم  ڕێگەی ویها  ەیوەهذیمانپ ۆمەڵەک ڕێیا

 ۆمەڵەک ەوەیئ ەبەر ل ەاڵمب ەکرد،د ەخشپ اڵوکراوەمانب ەو  ەبووه

 ەنهات ەڵکو ب ەیە،ه ڕێکخضتيێک ەماهذەزاویه ێمەئ ەبوو،ئاشکرا ه

 ێراهذائ ەالویگ ۆڕش یش ەگەڵل ەهاس ی،د یەکترمان ەشک ەتاک ەکو 

اشکرا کرد، ئ ۆی خ ۆمەڵەشک  ەصاهەک ەو م ئیکات زاه ەو ئ

ڕن ش  ێوەیەش ەمب ە،کردوو ەباتمخ ەگەڵیانل ۆر ز  اڵهێکیو صا ۆڕشگێ

اس  ۆمەڵەمک  ەروبەهذیص ەل  ەروەهاه 79...".ەباتذاخ ەب ێژەمو در  یه

 ۆمەڵەکاویک ڕێکخراوەو  ەهجامذاویئ ەب ەصتاه یالتتشک ۆڕشذاش

ان ل ۆمیتەیک ەواهەژهان ل  ێشيیازی پ ەصەر ل ەک ەریوان،م ی شار  ەژه

 ەریوانم یژهاو ەل ۆر ز  ەیەکیژمار  ەزراوە،دام ڵتاویصو  مضتەفافوئاد 

 ەبوو ک ەرەتایەکص ەمەشئ ۆبووهەوە،ک ڕێکخراوە ەمئ ەورید ەل

ان ل ڕۆژهەاڵتی ەکاویهاوچ ەژهان ل و  ۆپیشاهذاهەکانخ ەکوردصت

 ڕێکخراوەدا ەمهاو ئ ەژن ل ەهذیًچ ێکراوە،پ ەشذارییانب ۆڕشذاش

 ە،بردوو ەڕێوەب ەکەیانخراو ڕێکو  ەڵضوڕاون ه ەچاالکاه ەب

 یذەهاه ڵتاوی،صو  ەفامضت ەلەکەم ەمەدی،موخ ە)فاتمەواهەل

..هتذ(، لەصیمیه ەعذییەص ەمەدی،موخ  ڕێکخراوەی ەرکیئ ڵپا ە.

کیئ  ەرداویص یشکیەوەپس  یگروپ ەبوو، ب ەوەئ ەژهاه ەمئ ی تر  ەرکی

انخ ەرکیئ ەب یشکەکانپس  ەو کردوو ەکاهیانگوهذ ون ه ۆی و  ەصتا

هەخۆشەکه  یشژهاه ۆمیتەیک ەهذاماویئ ەو ووکرد ەصەر چار  یانا

ییان ۆکردۆتەوەوک ەکاکیانگوهذ یژهاو یشکێکەداپس  یمەت ەگەڵل  ڕێىما

( ٩٩٧٨) ڵیصا ەپاشان ل 80.ێبەخشیوونپ یارییانکردوون و زاه

ویمام ەل ەیەکژمار  اری ه ڵضۆزو د ۆصتایا  ەک ەصى ی شار  ۆشی

موخەل ێکهاتبوونپ  موزەفەر  ەلقی،خ ەتاع ڕوخاوی، ەمذ)

 ەهێن:)شەبوون ل یتیبوون بر  ەشذار ب ەش یژهاه ەو ئ ە(، و ەمەدیموخ

و  ۆشەویضتخ ێىذکاراهذاخو  ەهێو ل ەک ەیص ی،قور ەریذەف ی،قادر 

 ەل ەشذاریکردنب ۆ ب ێىذکارانخو  یهاهذاو ەهاصراو بوون و ل

 ڕێکخراوێکی ەزراهذویدام ەل یریانب ەبووه یاریاند ڕۆڵێکی ێکۆشانت

انمام  ێکهێىاویشاو پ یاصەتەکاویص ەدژ ب ێکۆشانت ۆ ب ەوەکرد ۆصتای

 ەل یەکێک ڵیما ەل ەبەصتەشم ەمئ ۆ ب ێىذکاران،خو  یشورا

انمام هیانمام یکاهوو ەزراهذویدام ڕیاری ب ۆبووهەوەو ک ۆصتای  ۆصتایا

هوه ەمئ یدا، ئاماهج  ەکردنئاماد ەبوو ل یتیبر  یگشت ەشێوەیەکیب ەکا

 ێبیو کت ەرەتاییص ۆمەاڵییەتیک یو زاوضت ییفارص ێبیکت یىکردویو داب

 ۆصتایاهەیمام ەو ئ ۆ ب ێکاری ب یصىذوق یداهاو ۆ ب ەوڵذانو ه ییکورد

انکار  ەل یاصییەوەص یچاالک ەهۆی ب ەک  ەدواتر ل ەردەکران،د ەکاهی

ویشار   ەریوان،م ەقس،)ص ەکو  ەزرادام یشکوردصتاه یکەید ەکا

تر بوو  یەکێکی(ش ەصى یژهاو ی)شورا 81(.ەهابادم ە،باه ۆکان،ب
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 ەکو  ۆمەڵەوەک یەهگراویو ال  ەهذامانئ ەالیەنل ەک ڕێکخراواهە، ەول

 ەهێنش ی،قوتب یسەفا ی،قوباد ڵێگو ی،قوباد ڵڕیس )گو 

: ەبوو ل یتیبر  یەششورا ەمئ ی کار  ەزراوە،...هتذ( دامەیذەری خ

ان ب یکردو ێشتباهگه  ۆ ب یارمەتی ەیاهذویگ ە،شوراک ۆ ژه

ا  ەهذامیئ یژهاو ەل مارەیەکژ  ێىاوەشذاپ ەمل ەڕ،ش یىذارەکاویبر  شور

 ەریذەف ی،قوتب یسەفا ی،قوباد ڵڕیس ) گو ەکو  ەدەصتذال یاهیانگ

  82(.ەکەریاییز 

ویو ها ۆپیشاهذانخ ەژهان ل ۆڕشذاش ەصتپێکید ەل   دژ  ڕەزاییەتییەکا

 ەدا ک ۆبووهەوەکانک ەل ەهذێکه ەل ەهاهەتت ەشذارییاهکرد،شا ب ەب

 ەبەصتراد ۆپیشاهذاهەکانخ ەهجامذاویو ئ ڕێکخضتن ەبەصتیم ەب

ان ێشیاری،پ ەهینش ەکو  ەبوون،د ەشذار ب  یکەیاند ەهذێکیه ی

انب ەگەڵل ەوبۆ و ش ی ار ێشیو گولرخ پ ەهینم ەکو   ەل ەشذاریکردهی

 یکات ەبوون ل ەوادەکانژهان و خاه ەری د یارمەتی ۆپیشاهذاهەکان،خ

 یدروشم یً. گرهگتر ڵذەیاهذەداندا ۆلیضذاپ ەالمارداویپ

ازاد کردوەبوو ل یتیبر  ۆپیشاهذاهەکاهیشخ  83.یاصییص یىذاهیاویز  ی: ئ

 ەب ێیەوە،هو  ۆهاغێکیق یەها ێیپ ۆمەڵەک ڕشیششو  ەرکەوتنیپاش ص

 ەل ۆی خ یبووو ەرمیف ە( ب٩٩٧٩ یشوبات ی٩٦)ەل ێککات یبەتتا

ان  ڕۆژهەاڵتی  ڕێکخراوە ەل یەکێک ەبوو ب ڕاگەیاهذو کوردصت

ویچاالک ان، ەکا  ەخضت ێپرصراوی ل ۆمەڵێکک ەمەشب 84کوردصت

و ەر ص و  ڕووداوەکان ڕووبەڕووبووهەوەی ەل ۆی،خ یشا

بیاندهڕابەرایەتیکر و  ەڵکخ ەرپەرشتیکردویص  یشاو ەشاهب ۆیە. 

 ۆوەو ب یاصییص ۆڕاهکاری گ ۆمەڵێکک ڕووبەڕووی  یکەد یەهەکاویال 

ان ب ڕووداوەکاوی ۆری ز  ەش یب ەل ەهاوکات چاالکاه  ێژاییدر  ەکوردصت

ڵی( ٩٩٨٩-٩٩٧٩)اڵویصا  ەل ەشذاریکردنب ەکو  ینی،ب ۆی خ ڕۆ

ان و دروصتکردو ۆپیشاهذاهەکاویخ  یشەییەکاویپ ڕێکخراوە یکوردصت

ژهان  ەبێتد ەرکردد ەرماویف ەینیخوم ێککات 85ذکاران و ژهان.ێىخو 

ازار ل ی٨ەل ۆشً،بپ ێو و چارش ەچکل اران ل ەئ  ەوەژهاه ەالیەنل ەت

و 86ەصتیپێکرد،د ۆپیشاهذانخ  ەر ص ۆربەیانز  ەک یشکوردصتاه یژها

وی ەب  ەکردن ل ڵپشتیپا ۆ بوون ب ۆمەڵەک ڕێکخضتىەکا

اران و دژا ۆپیشاهذاهەکاویخ  ەل ەینیخوم ڕیارەکەیب دویکر  یەتیت

ازار  ی٩٩) ڕۆژی  دواتر  ەاڵمب 87.ەهجامذائ ۆپیشاهذاهیان( خ٩٩٧٩ ی ئ

 ەمئ ۆ ب ییذا،کورد ۆمەڵگایک ەصەر ب ەپاهذص ەیکار  ەمئ ڕژێم

اصذاران د ەبەصتەشم کچان و  ێىذهگاکاویخو  ەڕۆشتىەپ

 ێىذهگاشخو  ەرەوەید ەل ەوەیئ ەیاهگوتد ەکردن،د ێل ەڕەشەیانه

هیانخو  یان 88ەردەکرێت،د ێىذهگاخو  لە ەپۆش یه ەچکل  ێىذکارا

 ڕێگەیانو  ڵێنب ییەکانکورد یزبەخ ەدژ ب یدروشم ەکردهاچار د

 ییەکانکورد یزبەخ اڵوکراوەیب ڕۆژهامەو  ێىذکارانخو  ەدەداه

ً  ۆپیشاهذانخ ێىذکاراهیشخو  ەرامبەرداب ەل 89.ێيىەوەبخو  و ماهگرت

 ێىذکار خو  ەهذیًچ ەیەداگڕێ ەمدا،ل ەهجامئ ڕژێم ەدژ ب ڕەزاییانو ها

 90.ەکراو  ەصتبەصەر د

ویال  ۆمەڵەو ک  ویب ەبەصتیم ەب یکەد یەهەکا و  یاصایی ەماف ەدەصتهێىا

او ئابور یاصییو ص ەرهەهگییف  یکات ەتیخکوم ەگەڵل نییەکاهی

 یکەیهس  ەگرت،ه ەری ص ۆیاهەگفتوگ ەمئ ەاڵمب ۆ،گفتوگ ەوتىەک

 یکوردصتاو یاوازەکاویج ەشەب ەکذاری چ ێکذاداویپ ەڕوش ەیەیەکد

 ەل یاصییص یچاالک ۆ ب ۆی خ کاتە ەمتا ئ ۆمەڵەک  91ەوە،گرت

 ێکۆشاویت ۆ ب ۆی خ یتواو ەمذاک ەیەکیماو  ەل ڕێکخضتبوو، ەکاهذاشار 

اشان  ڕێک ەصتەکاندوور د ەو هاوچ ەکانگوهذ ەل ەکذاری چ بخات، پ

 ۆمەڵەک ەمەشب ێکۆشان،ت ڕیسی  ەچووه ێشمەرگەپ ەکو  یشژهاه

 ەمل 92بکات. ەکذار ژهان چ یاصییص ێزی ه یەکەمین ەکو  یتواو

بوو  ێز ه یەکەم ۆمەڵەک ڕاصتە:' ەڵیتد ەلیزادەع یبراهیمیئ ارەیەوەب

 ڵصا ێس  یکەیهس  ێکرد،پ ەصتید ەهگدر  ەاڵمب ێڕێ،بگ ڕۆڵە ەوئ ەک

 ۆکارەکەش یه ێىین،ب ەصتد ەب ەصتکەوتەد ەو ئ یمانتا تواه ێپەڕی ت

ان ل ەڵضوڕاویو ه ییچاالک ێمەئ ەک ەبووه ەوەئ  ەب ەدابوار  ەمژه

 ەو ئ ەماهڕواهیەد ێسەوەپار  ەب ەصەرەتاوەل ەهاصێىین،ه ڕەصمی

کوردصتان  ۆمەڵگایک ۆ ب ێشتاه ەکار  ەموابوو ئ ێمانپ ەصەلەیە،م

 ەژهان ب ێشمەرگەیپ ێزی ه ەصتەید یەکەم ۆیەب ەر ه ێت،قورش ب

 ەمل ەکانگوهذ ەڵکیخ ەک ێشوازییەیپ ەو کران، ئ ەکذار چ یاواز ج

 ۆپارێسییەکەمانخ ەک ەڕەباو  ەو ئ ەیاهذەگ ێمەیئ یان،کرد اڵهەوەیەجو 

کژهان و  یبووو ەکذار چ ەل ێشوازی پ ەبووە،ه ۆی خ ێگەیج ەل  ە

.". یاتر ز  ۆمانخ ەڕواویچاو  ەل ۆر ز  ێشمەرگەپ  ەهاهەتت  93بوو..

 ەالوم ەک ەینیخوص یزەدینیع ێخش ۆصتامام ەکو  ەصایەتیەکیک

 ێتەبب ەکەیدا کچ ڕێگەیبوو،  ۆمەڵەک یەهگری هاصراوو ال  ڕێبەرێکی

و ەل ۆر ز  یان 94.ۆمەڵەک ێشمەرگەیپ  ۆشج ەب ەکانگوهذ ی الو  یکچا

 یکەد یچاالک یان ێشمەرگەپ ەببى ەکردد ەزیانخ ۆشەوەو خر 

 ەکاک یىەئام ەیەوەبار  ەمل 95.ۆمەڵذاک ڕیسەکاوی ێوه ەل ەنبذ ەهجامئ

 یاوی:" ژ ەڵێتد ۆمەڵەک ێشمەرگەیپ ەب ەبوو ٩٩٨٦ ڵیصا ەل ەک ەباو 

 ەکرا،د ۆهتڕۆڵک ەریتو ه بدا ێری چاود ێر ژ  ەژن ل یانکچ  ەکو  ێمەئ

 ەصەر ب ەصەاڵتماند ەبین،ه ۆمانخ یخود ەک یکردوا ەمەشئ

ه ێککات ین،و صىوردار ب ەبێته ۆماهذاخ یاویژ  ەصتەو ج  ەیبژارد یمزا

دژوار  ەلێکگ یذی(، ئێشمەرگایەتیپ ۆمەڵەو )کەبەردەمذایەل یکەمد

 ۆ ب ێبکۆشم،ت یضتمو  یم،بژ  ەصکەدات ێوەچوارچ ەمئ ێو ه ەبوو ل

اشترم ه یاهێکیژ  ەوەیئ جێکیگ ەبێت،ب ار ه ەه  ەصتمبووم، ه ۆشی

 ۆمیشخ ەوادەکەیخاه ەهاهەتو ت ڕژێمکلتور،  ڕووی  ەل ەکردد

ترو  ۆریکیج ەب یانژ  ەبێتد ەک ەوە،کرد یرمب ەوەصتمەوە،د

  96...".ەبێتتر ه ەڵتەرهاتیڤیکیئ

 ەل ێىذەواری خو  یشارو ژهاو یژهاو ەنهات ێشمەرگەپ یژهاو     

 ێوه ەهاتى یشگوهذ یکات ژهاو ێپەڕبووویت ەب ەڵکو ب ۆهەگرتبوو،خ

و یزبەوەو خ ەمئ ڕیسەکاوی  ێییپ ەکذاریانچ ڕاهێىاوی یاوانپ یهاوشا

ویچ ەمووه ێیەپ ەمب ەکرا،د  ەخوێىذەوار ه ێىذەواروخو  ۆمەڵگاک یىەکا

بیخیز  ێذەزوب ەهمووه ۆ ب 97.ۆگرتخ ەل ی ر ەژاه ەوڵەمەهذو و د  ە

 ەڵکیخ ینیگوهذوش ەخوێىذەواری ه ێکی( ژهۆمەڵەک ەی)زبەهاصراو ب

 ە،کردوو ەرگیری هاوص ڵیذاصا یاهسدەص ەمەویت ەل ەریواهەم ی شار 

 ەگەڵل ۆمەڵەک ەزراهذویدام ەل ەر بوو ب ڵمىذا ێىچپ ەویخاو 

 صەرکەوتنیپاش  ە،کردوو ەیذاپ یئاشىا یزبەکەداخ ەهذامەکاویئ

 ۆمەڵەک ەهذاماویئ ەمەزرێ،داد ەکانشار  یشورا ێککات ۆڕشش

 ەمئ ۆ ب ەن،بک یذکاهذ ێکهاوبراودا ژه ەکەیگوهذ ەباشبوو ل ێانپ

 ەب ەهگید ۆرتریًکرد، دواتر ز  یذکاهذ یانهاوبراو  ەبەصتەشم

 یبوون شورا یاو پ ەک یکەد ەس یک ێىجپ ەگەڵل ەمئ ەصتهێىا،د

 ەر ص ۆ ب یضالمییئ ێمیرژ  ێرشەکاوی. پاش هێکهێىاپ ەکەیانگوهذ
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ان و   ەب ەبوو ەڵگرتووەو ه ەکیچ ینگوهذوش ێکیژه ەککوردصت

  98.ۆمەڵەک ەکذاری چ ێزی ه ڕیسەکاوی ەل ێشمەرگەپ

 ێشپ ۆتەهات ۆ ب یروگرفتیانگ ەهذیًچ ڕێگەدا ەمژهان ل هەروەها

ب یبوو هاتن ۆمەاڵیەتییک ۆکاری : هەواهەل ،پ ڕیسی  ێوه ۆ ژهان   ێشمەرگە

 ەکرا،دروصت د ۆ ب ۆری ز  ەربەصتیب ەماڵەکاهیاهەوەبى ەالیەنل ەل

 ەصەلەیەدام ەمل ۆمۆهیضتیک ی دژ  ەرتەصکو ب ۆن ک یروبۆچووویب

ڵی  ڕیسی  ێوه ەژهان ل ەبوو ک یکردوا االری ص یاو پ ڕۆحی ینی،ب ڕۆ

 یاواویپ ەل ەهذێکه ەالیەنل 99فشاردا بً، ێر ژ  ەل ێشمەرگەداپ

و  یەکضاویها یتوش  ەکران،د ەیر ص ەمتر ک ی چاو  ەب ێشمەرگەوەپ

 ۆ ژهان ب یهاتن ەماهەشذائ ەمووه ەگەڵل ەاڵمب ەبووهەوە،د یاکاری ج

وی ێوه  ەوایو ه ەشک ەر ص ەکرد ی کار  ێراییخ ەب ێشمەرگە،پ ڕیسەکا

ان و ب ۆمەاڵیەتییک ژهان  ەب یاتری ز  ۆبووهێکیخ ەب ڕواکوردصت

انش ێىاوەداپ ەمژهان ل 100.ەخص یب  ێشمەرگەیپ یەکەم ەداو  ەهیذی

 ێکیژه یەکەم ەبوو، و  ڕادپور ەشرەفیکوژرا ئ ەڕ ش ەلەژن ک

ه یضالمییئ ۆماری ک یىذاویز  ەل ەک ۆمەڵەک ەلضوڕاوی ه  یرەیکوژرا 

ژن  ێس  ەدو ( ص٩٩٩٩-٩٩٧٩) اڵویصا ێوانه ەل 101بوو، ەعسەمیئ

 یکات ەل ەصیانک ەهچاپ یکەیهس  ەصتذاوە،د ەل یاهیانگ

 ۆرێکز  ێیەپ ەمب ەصتذاوە،د ەل یاهیانگ ەکذاری چ ڕووبەڕووبوهەوەی

 ێزی و ه یاصییص یچاالک ەڕێگەیل یاصییانص یکچاو ەوادەکانخاه ەل

 102.ەصتذاوەد ەل ێشمەرگەپ ەکذاری چ

 ەکاهذاگوهذ ەل ۆمەڵەک یژهاو ەکذاری،چ ەباتیخ ەل ەدەر ب     

ان ل ەوەیئاگادارکرده ەبەصتیم ەب ەکرد،صازد یتیىگیانم  ۆدید ەژه

ان ب یگشت ەب ێرانئ و  ەباتخ ەل ڕۆڵیانو  یبەتیتا ەو کوردصت

 ۆهەب ەژهان ل ەرکەوتنید یاتر ز  ۆی ه ەبوو ەمەشئ 103ێکۆشان،ت

ان و کچان  ەلەوەجگ 104.یاصییەکاهذاو ص ەتەوەییه  ۆڵیکیڕ ژه

 ی شار  ەڵکیخ یماهگرتن یبەتیتا ەب ەکانماهگرتى ەل ەبووه ەرچاویانب

ویشار  ۆپیشاهذاهەکاویو خ ەریوانم ۆچیو ک ەصى  ەریوان،م ە،)صىەکا

ت ەدواتر ل 105...هتذ(.ەقسص ەهاباد،م ە،باه  ەمیدوو ێرش یه یکا

ویه ی٩٧)ەل ێرانئ یضالمییئ ۆماری ک ڕژێمی  ەر ص بۆ ( ٩٩٨١ یضا

هب ان شا ان ژه و ەکوردصت  ەشذارییانب ەهگەداج ەمل یاوانپ یشا

ویشار  ۆمەڵەک ێکیشکات 106کرد،  ٩٩٨٨ ڵیتاکو صا ێشته ەجێب ەکا

 ەکردوود ۆمەڵەوەک ەب ەیوەهذییانپ ەردەوامب ەر ژهان ه یشو دواتر 

ان ل ەمانه ەل 107 ێشمەرگە،پ ڕیسی  ەچووهەد  ێو ه ەکاتذا ژه

هیشذاشار   ەمل 108ەکرد،د ۆپیشاهذانخ ەل ییانشذار ەب ەچاالکاه ەکا

تەڵێتد 109ەفاییو  یذهاه ەیەوەبار   ەکاویشار  ێشمەرگەپ ێک:" کا

 ەکرد،کارمان د ەکانشار  ەدا ل ێنینه ەشکیالتیت ێو ه ەل ێشته ەجێب

،د یوارەکاند ەر ص ەدروشمان ل ەکرد،د ەخشپ اڵوکراوەمانب  ەهوس ی

 110...".ەکردد ەرماند یىذارەکاهمانبر 

 ۆ ب ەالمارەکاویو پ ێرشه ەیماو  ەل یضالمییئ ۆماری ک ڕژێمی کاتێک

ان ه ەر ص  ۆر ز  ەیەکیژمار  یو کوشتن ێذارەدانص ەل ەب ەصتاکوردصت

 ەژهان ب ەل ۆر ز  ەیەکیژمار  ێویاهذاه ەل یکردن،دادگا ێب ەب ەڵکخ ەل

دران،  ێذارەص ەکوژران و ل یبەتیتا ەب ۆمەڵەک یو ژهاو یگشت

خوشک  ەک ەعبیک ەصریًه ەهالو ش وەک ەشژهاه ەو ئ ەیهمووه

کیبوون خ ت ەقس ص ی شار  ەڵ م ێکبوون، کا  ێىاوی خو  ەورۆزیه ەل ڕژێ

 ۆب ەمانئ ێکرد،پ ەصتد ەکانشار  ەر ص ۆ ب ۆی خ ێرش یه یەکەم ەصى

 ەڕی ش ڕژێم ێککات ۆیەب ەکە،شار  ڕۆشتىە یىذارەکانبر  یداو یارمەتی

 ەل ەیەکژمار  ەگەڵل یاویک ەردووه ێکردپ ەصتد ەیماهگ ێس 

کرمان و  ۆ ب ەوەدوور خضت ەکەشار  ەخۆشخاهەیه ەهذاویکارم

انک اڵکراوەکاویب ەچاالکاه ەیەداماو  ەمل ەزویً،ق  ەصەر ب ۆمەڵەی

 ەر ص ۆ ب ڕژێم ەمیدوو ێرش یه ەل ۆتاییذاک ەل ەشکرد،داب ەڵکذاخ

ان د ون، پاشان  یىذاویتاران ز  ەکراون و ل ەصتگیر کوردصت کرا

 یکەد یەکێکی 111دراون. ێذارەص ەو ل ەصى ی شار  ۆ ب ێنراوهەتەوەه

 ڵەوەو ما یبوو، ژو یارانکام ەڵکیخ ی(ەاڵنباج ەریفە)ز  ەژهاه ەو ل

ویتاهک یهاتن یکات ەبوو، ل ەتیووه ڵێکیمىذا ەهذچ یکیدا  ۆ ب ڕژێم ەکا

 ێو ه ەل ەکانتاهک ەگرتً ل ڕێگە ۆب ەڵکەکەداخ ەگەڵل ەریوان،م

 یارمەتی ەکەداشار  ەل ێوەیەکش ەمووه ەب یشت،داه ەقامەکەداش

 ە( ب٩٩٨١ یەکەمی ینیتشر  ی٧)ەل ەرئەهجامص ەدا،د ێشمەرگەیپ

وکار  ۆمەتیت ر د ێشمەرگەپ یکردویها کرا، پاش  ەصتگی

 ێچەواهەیپ ەب ۆیەب  112درا. ێذارەص ەل ۆر ز  ەشکەهجەداهێکیئ

 ەیوەهذیپ یدروصتکردو ڕێگەی ەلەک ەوە،تر  ییەکاویکورد ەوەبسوتى

 ەب ەریکیخ ڕابردووی ەباتیکوردو خ ێژووی م ەگەڵل یکۆلۆژیەهەصا

 ەل ەوڵیذاوەه ڕێکخراوە ەمئ 113بوون،  ییەتیکوردا ێزکردویه

 یاصییاهەو ص ەروەردەیپ ەب یبەتتا یداو یگرهگ ڕێگەی

 ەڕی و ش یىایەتیچ ەماکاویبى ەگوهذ ب ڕاویکچان و کو  ەشارەزاکردویب

 . 114.ێتبى یادکوردا بوه ێو ه ەل ۆی خ ڵپشتیپا ێشمەرگاهە،پ

 

 دەرئەهجام

 ەک ڕاصحییەک ەهذچ ەیشحیىەگ ێژیىەوەیەثى  ەمئ ەهجامذاویئ پاش

 :ێحەوەکىرت بکر  ەوەداخىار  اڵهەیخا ەمل ەکرێدد

 

 ەل ەشێکب یانثىاه ەرچەهذەشادا َ ەردەمیص ەل ێراویئ یژهاو -٩

َحذ، ەرگحلىب ۆشینیپ ییئازاد ەکو  ێننبه ەصدد ەب ەکاهیانماف ...

گایک ۆری ز  ەشێکیب ێشحاَ ەاڵمب  ەو ژهان ب یگشت ەب ێرانئ ۆمەڵ

 یاوازەوەح یذۆلۆژیاییئا ەژهان ب ۆیەبىون، ب ەخىێىذەوار ه یبەتثا

گری ال  ەهذێکیانَ ەک  یکەشیاند ەشێکیبىون و ب ەینیخىم یەه

 یذیًمىحاَ ەکو  یکەید ەکاویپارث یان ەثىد ەپیچ ەڕەوجیب ەر ص

 یانثىاه یاوانپ ەشاویبىون، شاهب یذایانف یکەیو چر  ەلقخ

 ڕەزاشا، ەمەخ ەصەاڵجید ەدژ ب یاصيیص ێکۆشاویث ەل ەشذاربًب

 . ێننبه یکحاثۆرییەد ەصەاڵثەد ەو ب ۆثاییک یانثىاه ەرئەهجامص

 

 ڕەویەکەیثاک  یاصەثەص ۆی َ ەب ۆڕشیشش ەرکەوثنیپاش ص-٢

 ۆی َ ەبىو ەوە،هاوبراو  ەالیەنل ڕیار ب ەهذیًچ ەرکردویو د ەینیخىم

 ڕیاری ب ەرکردوید ەواهەشل ەقام،ش ڕەزاییها ەهگید ەرزبىوهەوەیب

 یکەد ێکیژهان حار  ەوەیئ ۆی َ ەبىو ەمەشبىو، ئ ەچکل ۆشینیپ

. ۆشًبک ێو ج ەنبک ەباتخ ەکاهیانماف ەدەصتهێىاویب ۆ ب ێکەوەپ

 ێضحاثاکى ئ ۆیەب ەبىون،ه ەرکەوثىوص ەوڵەکاهیانَ ەل ەاڵمب

 ێرانئ ەل یضالميیئ ۆماری ک ەصەاڵجید ەژهان دژ ب ەباجیخ

 . ەردەوامەب
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 یاصەجیص ێران،ئ ەالویگ ۆڕش یش ەرکەوثنیپاش ص-٣

 ەیشحەدا گ ەینیخىم ەصەاڵجید ەردەمیص ەکىرد ل ەرکىثکردویص

 ڵ کىرد قبى  ییەکاویداواکار  ەبىوه ەئاماد ۆرێکح یجَ ەب ە،لىثک

 ۆ ب ی خىدمىخحار  ێران،ئ ۆ ب یمىکراس ید ەبىو ل یتیبر  ەبکات، ک

 کىرد ۆب ێراویو  ڵما ەڕوش ەهذیًکىردصحان، دواحار چ

 ەغەدە،ه ڕووداوی  ە،صى ێىاوی خى  ەورۆزی)هەواهەدروصحکرد، ل

کىرد  یژهاو ڕووداواهە ەمل ەریەکَ ە...َحذ(، لەماهگ ێس  ەڕی ش

ن یمىکراتد یزبیخ ڕیسەکاوی ێىه ەل ەیژهاه ەو ئ یبەتثا ەب  یا

. ەبىو یار د ەصخیاند ێًشى  ەو کردوو ەشذاریانبىون ب ۆمەڵەداک

،بردوو ێشمەرگەپ ێزەکاویَ ۆ ان بەرماهیو داو د ۆشاکخىاردن و پ  ە

 ەڵگرثىوەو َ ەکیانچ ەکانشار  ێشحنیَ ێج ەپاش ب ەوەشل ەحگ

 یروگرفتیژهان گ ڕێگەیەدا ەمل ە،کردوو ەباثیانخ یاوانپ ەگەڵل

 یان ێدب ەوادەکاهیاهەوەخاه یەنال  ەچ ل ێشپ ۆثەَاث ۆ ب ۆریانز 

ات و ەبَاوخ ەک یاواهەیپ ەو ئ یەنال  ەل ۆرحار ز  ەهاهەتث ۆمەڵگا،ک

 ەمەشکراون، ئ ەماشاث ەمترەوەک ی چاو  ەب ەبىوه ەهگەریانَاوص

 ەوەچاو  ەو ثاکى ب ەنکار بک ۆیانخ یثىاها ەل یاثر ژهان ز  یکردووەوا

 . ەکرێًه ەیر ص

 

 :پەراوێسەکان

کىردصحان  ڕۆژَەاڵجیمدمىد،  ەلیع ۆشمەهذَ .1

 ڕزگاریخىزی ەوەیبسوثى یاصيیص ەدۆخیل ێکۆڵیىەوەیەکەل

 ەولێر،َ ەَاب،ش ەی، حاپخاه٩(،چ٩٩٨٩-٩٩٧٩کىرد)

 .٢٩١،ل٢١٩٢

دوو  ەهێىانل ێرانئ یاصيیص ێژووی م ی،امال الضبک .2

 ەی، چاپخاه٩چ ەخمەد،ئ ەماڵ(،و.ش٩٩٧٩-٩٩١٦)ۆڕشذاش

 .٣١٧،ل٢١٩٣ ێماوی،صل ەهج،گ

 ەمەخ ەصەردەمیبىو ل ی چاکضاز  ەرهامەیەکی: بیصپ ۆڕش یش .3

: ەبىو ل یتیبر  ە(ک٩٩٦٣) ڵیصا ەل ەهجامذرا،ئ ڕەزاشادا

و  ەوی ز  ەنخاو  ەهێىانل ەک ەوی ز  ۆیلەیک ەڵىەشاهذهەوەیَ

 ۆشحنیدارصحان، فر  ۆماڵیکردویبىو، خ ەئارادال یاراهذاحىث

 اڵی،کشحىک ییچاکضاز  ەدارکردویپار  ۆ ب ەتخکىم ەکاویکارگ

 ەت،ئافر  یئازادکردو ەواهەل ەڵبژاردن،َ یاصاکاوی ەمىارکردویَ

 ەقازاهجیل ێکارانکر  ەشذاریکردویب ەصەر ل ڕەزامەهذی

 ەخىێىذەواری ه ەَێشحنیه ەزگاید ەزراهذویدام ۆمپاهیاکاهذا،ک

 یروان: )ڕواهەب یاثر،ز  یاری زاه ۆ . بێىذنخى  ۆر ز  ەب یکار ئاصاو ۆ ب

ثا اهقالب  ەاز مشروط قالبدو اه ینب یرانا یان،ابراَام

 ی،، چاپ صعذ٩٦چ یگران،و د یروزمىذت.کاظم ف ی،اصالم

 ەلیلو خ ەخمەدئ ەلیلخ یبراَیم؛ ئ٤١٩، ص٩٣٩٩ تهران،

 ەاللح ەَادیً. بیا،وو ثىرک ێرانئ ێژووی مىراد، م ەلیع

 (.٢٢٣،ل٢١٩٩ ەولێر،َ ڕۆژَەاڵت، ی،چاپخاو٩چ ەفا،مضح

  .٣٩مدمىد، ش.پ، ل ەلیع ۆشمەهذَ .4

 یکىردصحاو ۆڕشگێڕی ش ۆمەڵەیک ەالو،خم ەعیذص ەیماش .5

 ەی، چاپخاه٩چ(، ٩٩٨٨-٩٩٦٩)صازکا( )ۆمەڵەک-ێرانئ

 .٢٩٩، ل٢١٩٧ ێماوی،صل ەمذی،خ

 ێران،ئ ەل ڕزگاریخىازی  ڤیبسا ەرَەڵذاویص ەثیفپىر،ل ڕامبىد .6

 .٨٩، ل٢١٩١یەکەمی ی، کاهىو٢(، ژۆڤار)گێرانئ ۆصێید

 ێژووییم ێکۆڵیىەوەیەکیل ێرانئ یکىردصحاو ەردەشتی،ص یاصین .7

-٩٩٣٩کىرد) ەلیگ ەثەوەیه ڕزگاریخىازی  اڵهەوەیحى  ەل

؛ ٥٦٤-٥٦٣، ل٢١٩١ ێماوی،صل یما،ص ەی، چاپخاه٢(، چ٩٩٧٩

 .٣١مدمىد، ش.پ،ل ەلیع ۆشمەهذَ

 .٢١٦. ش.پ، لیامال الضبک .8

زهان  یاس یفرَىگ ص یگران،ضا علم و د مدمذ ر ی،خامذ هظر  .9

 ەـصلىام (، فـیرانا یبر هقش اهقالب اصالم یذ)با ثأکیعەش

، ٩٧ەزن و فرَىگ، صال پىجم، شمار  یپژوَص  یعلم

 .٨٩،ص٩٣٩٢ییزپا

، یاصالم یهقش زن در حمهىر ی،مطهر  یمرثض -٩١ .10

http://www.morteza motahari.com/fa /BookView.htm

l?BookId=418&BookArticleID=130755 

َیمئ -11 .11 مىراد،ش.  ەلیع ەلیلو خ ەخمەدئ ەلیلخ یبرا

 . ٢٢٣پ،ل

، ٩ەینی،چخىم ەرکەوثنیشاو ص ڕووخاوی ەمىزینی،م ەعیذص .12

 ەمطالع یگران،و د یانمضعىد ین؛ خض٧٤،ل٢١٩٩ ەولێر،َ

: ثدىالت قبل و بعذ اهقالب ەمقىى ەخضىر زن در قى  یقیثطب

 یاصد،و ص ەزن در ثىصع یەوشر  یران،ا یاصالم

؛ مدمذ رضا ٥٨٩،ص٩٣٩٢،زمضحان٤ە،شمار ٩٩ەدور

 .٤١٥، ب.ش، ب.م، صیخثار  ەب ی،پاسخپهلى 

 یضد؟چ یاهقالب اصالم یروزی هقش زهان در پ  .13

https://www.porseman.com/articleدر-زهان-/هقش-

 55386اصالمي/-اهقالب

 ەدر دور یرانزهان ا یدمىقع ەب یگران،هگاهیو د یعباس  یەصم  .14

زهان، پژوَشگاٍ  ەش، پژوَش هام٩٣٣٢-٩٣١١از صال  ی پهلى 

اول،  ەصال پىچم، شمار  ی،و مطالعات فرَىگ یعلىم اوضاو

 .٧١، ص٩٣٩٣ ثابضحان

 یضد؟چ یاهقالب اصالم یروزی هقش زهان در پ .15

https://www.porseman.com/articleدر-زهان-/هقش-

 55386اصالمي/-اهقالب

اهقالب، هقش زهان در دفاع مقذش،  یخی،ثاریخثار  یدروا .16

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5170 

؛ ٢٧٣،ص٢١١٤ ی،خاطرات فرح پهلى  یاراکهً د ی،فرح پهلى  .17

 .٩٣٥٧ماٍ  یىرشهر  ٩٨ ە، شيب٩٥٧١٦ ەاطالعات، شمار 

 ،یاصالم یهقش زن در حمهىر ی،مطهر  یمرثض  .18

www. morteza motahari.com/fa/BookView.html?Book

Id=418&BookArticleID=130755 

 یم؛ مر ٩٣٥٧بهمً  ٢٣ ە،، دوشيب15783  ەاطالعات، شمار   .19

و هقش زهان در  یماهقالب اصال  یذایشپ ەب یهگاه یسداوی،

-http://www.imamآن،  یروزی پ

khomeini.ir/fa/n123708اهقالب_اصالمیذایش_به_پی/هگاه_

 _آن  یروزی _و_هقش_زهان_در_پی

 .یشینَمان پ  .20
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 یذبر مشارکد زهان با ثاک یاس یفرَىگ ص یر ثار ی،قادر  یداهەر   .21

 /http://kssi-journal.ir/faslname/aboutus/9318/4/9318/52  یران،ا یبر هقش اهقالب اصالم

 ی،اهقالب اصالم یذانامار شه .22

http://www.ion.ir/news/325469 

 یضد؟چ یاهقالب اصالم یروزی هقش زهان در پ  .23

https://www.porseman.com/articleدر-زهان-/هقش-

 55386اصالمي/-اهقالب

، وشر باران، ٩، چشذگان ەاعتراف شکىج یان،ابراَام یرواهذ  .24

 .٩٥١، ص٢١١٣ یذ،صى 

 .یشینَمان پ .25

 ەک ێران،ئ یىذاهەکاویز  یًهاودارثر  ەل یەکێکە: ەویًئ یىذاویز  .26

باد، ل ەعادەتص ەیهاوچ ەکەوێحەد  ەواو ث ٩٩٧٩ ەصاڵیئا

،کراو   یاوازەکاویح ەگروپ ەل ەصاهێکک یىذاهەداز  ەمل ە

 ڕەحەوی و مضعىد  یثالقاو ەک...َحذ، و یاصيیو ص ەزَەبيیم

 ەب ەتبیثا ەش یب ێضحاشکراون، ثاکى ئ ەصخبەصەر د ێیذاث

 یًاز زهذان او  ی: )گسارش ڕواهەب یاثر،ز  یاری زاه ۆ . بێیذایەث یژهاو

-https://fa.iran یران،زهذان ا یًمشهىرثر 

hrm.com ا/-زهذان-یًمشهىرثر -یًاو -زهذان-از-ی/گسارش 

 یاس یزهذان ص ینداد هجضح یداد ب یسی،ثبر  یخاج یذادو  .27

 .٢٩٤، ص٩٣٨٣، خرداد ٩، چ٢، حلذ٩٣٥٨-٩٣٥٧زهان

اول، صال اول،  ەشمار  ینی،ام ەفاطم یران،خلق ا یًمجاَذ .28

 ەفاطم یران،خلق ا یً؛ مجاَذ٩٣٥٨اول مرداد،  ەدوشيب

؛ ٩٣٥٨مرداد  ٨ ە، صال اول، دوشيب٢ ەشمار  ینی،ام

در  ەچگىه ینیام ەفاطم یذمجاَذ شه یران،خلق ا یًمجاَذ

بسرگ،  یذاری پا یک یذ،خماصەبشهادت رص ەشکىج یر ز 

 .٩٣٥٨مرداد  ٢٢ەاول، دوشيب ال، ص٤ەشمار 

را  یفحکچیبهجد ث یذمجاَذ شه یاد یران،خلق ا یًمجاَذ .29

ارر ماٍ  ٩٢ ە، صال اول، دوشيب٩٣ ەشمار  یم،بذار  یگرام

٩٣٥٨. 

 .٣٢٧، ص٢داد، حلذ یداد ب یسی،ثبر  یخاج یذادو  .30

 .٣٢٨ص یشین،َمان پ .31

 یاس یزهذان ص ینداد هجضح یداد ب یسی،ثبر  یخاج یذادو  .32

 .٩٦٤، ص٩٣٨٣، خرداد ٩، چ٩، حلذ٩٣٥٨-٩٣٥٧زهان

 .٨٥٤ب.م، ب.ش، ص یار،ثا بخح یاءض یذمضعىد بهىىد، از ص .33

 .٩٣٥٧ماٍ  ید٢٨ە،شيب ە، ص٩٥٧١٦٩ەاطالعات، شمار  .34

 .٩٣٥٧بهمً ماٍ  ٩٢ ە،، پىچشيب٩٥٧٧٤ەاطالعات، شمار  .35

 .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٦ ە، چهارشيب15802 ەاطالعات، شمار   .36

 .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٧ ە،، پىچشيب٩٥٨١٣ ەاطالعات، شمار  .37

 .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٩ ە،، شيب٩٥٨١٤ ەاطالعات، شمار  .38

 .٩٣٥٩ماٍ  یر ث ٩٩ ە، چهار شيب٩٦٩٧٩ ەاطالعات، شمار  .39

 .٥٩٤ش، پ، ل  ەردەشتی،ص یاصین  .40

 ەل ەصەهسادەخ ەبذوڵڵ ع ۆصحامام ەڕێس ب ەکاویقض ەقید .41

 یژهاو ەکێتیب ەزراهذویدام ۆژی صالر  ڕەشەمە ی٢٤ ڕێىڕەصمی

 ڕەشەمەی ی٢٩، ٣٦٩کىردصحان، کىردصحان، ژ یمىکراجید

 .٢،ل٩٣٨٩

 .٢٤٦ش، پ،ل  ەردەشتی،ص یاصین .42

43. -SHahrzad Mojab, Women of Anon State  Nation the 

Kurds, Toronto, Canada,2001, p.76. 

44. ibid, p. 78. 

 یادگارەکەیکىردصحان  یمىکراجید یژهاو یەکیتی ەزیسی،ع ڕۆژ  .45

 .٩١، ل٩٣٩٣ ەورۆزی، ه٣٩کىردصحان، ژهان، ژ ۆماری ک

و  یزبایەجیخ یاصەت،ژن و ص ەصکەهذەری،ئ ەخمەدئ .46

 .٩، ل٢١٩٩ ەمىوزی ، ث٣١ژهان، ژ یەکضاوی،

، ٣٧ژن، ژهان، ژ ڕزگاری  ۆدێرهەوم ەصحاوی،ه یضمەتع .47

 .٩٦، ل٢١٩٣، ٩٣٩٢ ۆزرداویح

 .٢٢٤ش.پ، ل ەمەالو،خ ەعیذص ەیماش .48

وقائع واخذاذ،  یرانفي ا یةهسار، الثىرة الاصالم ینحعفر خض .49

 .٧٥، ص٩٩٧٩، ٩ط

 .٤٩مدمىد، ش.پ، ل ەلیع ۆشمەهذَ .50

 ەمەدمىخ ەدیجەخ ەواوی ث ی : هاو ەعسوری م ەدیجەخ .51

هە،ع  ی شار  ەڵکیخ ەدایکبىوە،( ل٩٩٦٣) ەصاڵیل ەبذولڕەخما

 ەل ە،وکردو  ەواو ث ۆصحایاویمام ەیماهگیپ ڵخصاب ەل ۆیە،شى

 یاصای ەش یب ۆیەک ۆی زاهک ەل یشباشىر یکىردصحاو

 ەیاند ە،کردوو ی کىردصحان کار  ەهگید ڕادیۆی  ەل ێىذووە،خى 

 یادیبىه ەرپرس یب ەب ەپاشان بىو یىوە،ژهان هىص ەصەر ل ی وثار 

 یەکەمین ەل یەکێکە یمىکراثییەکان،د ڕێکخراوە ەل یىاویپشخ

 ۆمضیۆویک ەرپرس یب ێضحاشئ یمىکرات،د ێشمەرگەکاویپ ەژه

 .ەژی د ۆیەک ەل یمىکراثەو د یزبیخ ۆمەاڵیەثيیک

 .٢٩/٧/٢١٩٩ۆیە،(، کەعسوری م ەدیجە)خ ەگەڵل ێکەوثًچاوپ .52

 ٌ.ش.   .53

و  ەثەوەییه ەباجیخ ێشمەرگەو پ یژهاو ی،فحىح ێضحانکى  .54

 .٩٢، ل٢١٩٣، ٩٣٩٢ ییزی ، پا٣٨ژهان، ژ یەکضاهیخىزاهە،

 .٣٣، ل٩٣٨٩ ۆزرداوی، ح٢٦ژهان، ژ ەبات،خ ۆریک ێى ه یژهاو .55

لی ی،قادر  ەشىعل .56 ، ٣٦ژهان، ژ یاصەت،ص ەژهان ل ڕۆ

 .٢٧، ل٩٣٩٩ ڕەشەمەی

لی ی،فحىح ێضحانکى  .57 ژهان،  ێشمەرگایەثیذا،پ ەباجیخ ەژهان ل ڕۆ

 .٢٢، ل٩٣٩١ ەرماوەرزی، ص٣٢ژ

 ەلیع ەمەدمىخ ەدیجەخ ەواوی ث ی : هاو ەهذپىرم ەدیجەخ .58

 یکبىوە،دا ەشار ل یرانپ ە( ل٩٩٦٩) ەصاڵیل ەهذە،پىرم

رگیری َاوص ە،بىوه ەروەر کىرد پ ەوادەکەیخاه  ەگەڵل  ە

 ە،بىو یمىکراتد ێشمەرگەیپ ەک ەکردوو ۆیذاخ ۆزایەکیئام

 ێضحاهەکاویکى  ەثەچىو ەرەکەیَاوص ەگەڵهاوبراو ل ۆیەب

 ەیماو  ۆ ب یمىکرات،د یزبیخ ەل ەهذامئ ەبێحەدواثر د یل،ذەهق

 یاهذاژ  ەل ێضحاهاوبراو ثاکى ئ ە،ژهان بىو یەکێتی ەل ڵصا ۆ ه

 .ەژی د ۆیەک ەل ەو ماو 

 .٢٩/٧/٢١٩٩ۆیە،(، کەهذپىرم ەدیجە)خ ەگەڵل ێکەوثًچاوپ .59

 ڕۆژَەاڵت، یژهاو ەباجیخ ەل ۆشەیەکگ ەلیپىر،مىژگان ع .60

 .٢٢، ل٢١٩٦، ٩٣٩٤ ەفراهباری ، ب٤٢ژهان، ژ

 ۆ ب ەباتخ یصىار چاک ۆ (، قاصملەکڵوی پىر)م ەمسەَ ەخمەدئ .61

 .٩٩١، ل٢١٩١ ێماوی،چىار چرا، صل یمىکراس ی،و د یئاشت
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ڵی ەیڕەوان،پ ەالوێژ گ .62 ، ٣٥ژهان، ژ ۆڕشذا،ش ەکچان و ژهان ل ڕۆ

 .٢٩، ل٢١٩٢، ٩٣٩٩ ەرماهاویخ

 .٢٩ٌ، ش، ل .63

 ەهاڵی(، کەلەفسیۆویث ەرهامەی)بەوارث ەَاهگیری،ح یىتهائ .64

 .٣١/٦/٢١٩٧ ەهاڵ،کىرد ک یئاصماو

 ەهاڵی(، کۆویەلەفسیث ەرهامەی)بەوارث ی،خسر ەیخازول .65

 .٩٤/٧/٢١٩٧ ەهاڵ،کىرد ک یئاصماو

ئ ڵەکیبا ەر عىم  .66  اڵیئا ێشمەرگەو پ ڕۆژی ثر،  ەواویو 

 ەهاڵ،کىرد ک یبەت،ثا یذاری د ەرهامەیکىردصحان، ب

٩٨/٩٢/٢١٩٨. 

را  یاعذام زهان و مردان مبارز زهذاو یحکار حىا یمصيىذج: رژ  .67

 .٩، ص٢٨/٣/٩٣٥٩، ٥٦ ەشمار  ە،خبرهام یذَذم،م ەادام

یەجیه ەەیبسوثى ی،فحىح ێضحانکى  .68 کىردصحان و  ەل ەثەوا

، ٣١ژهان، ژ  یضد،ب ەدەیص ەمیدوو یىەیه ەکىرد ل ێگەیپ

 .٦، ل٢١٩٩ ەمىزیث

 ەهاڵی(، کەلەفسیۆویث ەرهامەی)بەوارث ەَاهگیری،ح یىتهائ .69

 .٣١/٦/٢١٩٧ ەهاڵ،کىرد ک یئاصماو

 ەڵماهیا،ئ یپ،صکا ە(، بیفحىح ێضحان)کى  ەگەڵل ۆ گفحىگ .70

 ە( ل٩٩٦٨) ەصاڵی: لیفحىح ێضحان. )کى ٢٥/٧/٢١٩٩

 ەل ێیالد ەرزێری و  ەماڵەیەکیبى ەکىردصحان ل ڕۆژَەاڵجی

 ەثەبىو ێکیخىشک ەگەڵ( ل٩٩٨٦) ەصاڵیل یکبىوە،دا

 ەثەوەکەیه یپرس  ەل ەهاوبراو حگ یمىکرات،د ێشمەرگەیپ

 ەل ەو گرهگ بىو ەالیەوەب ەمیشەَ ەک ەصەلەیەکم

 یژهان و پرس  ەصەلەیم ە،بىو ەکاویکار  ەوەلەویەجیئ

 ەصحەید ەهذاماویئ ەل ەبىو یەکێک یەکضاهخىازییە،

 ەیچىارد ۆهگرەیک ەژهان، ل ۆڤاری گ ەزرێىەری دام ەڕێىبەروب

هاوبراو  ەڵبژێردراوە،َ ەهذیهاو  ۆمیحەیک ەهذامیئ ەب یزبخ

 (.ێىاوەَ یزبایاجیخ ی کار  ەل ی و واز  ەژی د ەڵماهیائ ەل ێضحائ

 ەبذوڵڵ ع ەگەڵل یذار د ێژوو م ەقیقەجیخ ی،صاعذ یژەنب .71

 ڕۆژَەاڵجیو  یمىکراتد یزبیخ ێژووی م ەب یبەتثا ەصەهسادەخ

 .٢٩٦، ل٢١٩٩، ٩کىرد، چ ەلیکىردصحان و گ

 ۆیە،ک یمێڵ،ئ ە(، بەصحاویه یضمەت)ع ەگەڵل ۆ گفحىگ .72

 یگىهذ ە( ل٩٩٦٥) ەصاڵی: لەصحاویه یضمەت.) ع٣١/٧/٢١٩٩

( ٩٩٧٩) ڵیصا ەل یکبىوە،اد ەکىردصحان ل ڕۆژَەاڵجی ەصحاویه

کىردصحان و  یمىکراجید یژهاو یەکێتی ڕێکخراوی  ەب ەیىەهذیپ

ثر  ە،کردوو ەوەکىردصحاه یمىکراجید یالواو یەکێتی  ەل زیا

رگایەجیپ ڵصا یضدب ثر ز  ەیماو  ۆ ب ە،کردوو ێشمە  ڵصا ەد ەل یا

 ۆهفراوس یک ەبىو، ل ۆڕشش ێىذهگایخى  ەڕێىبەری ب ۆصحاو مام

 ەلبژێردراوە،َ ێمىکراتد یژهاو یەکێتی ەرپرس یب ەکو  ێیەمذاص

 ەردەوامەب ێکۆشانث ەل یزبخ ی چىار  ەپل ی کادر  ەکو  ێضحاشئ

 (.ەژی د ۆیەک ەو ل

-٩٩٧٨)ەصاڵذاد ەکىردصحان ل ڕۆژَەاڵجی ەوَەری،خامذ گ .73

 .٢٦٥، ل٢١٩٩ ەولێر،، ٩َ(، ب٩٩٨٨

 ەو صاعذوطً دوصد، مباعث کىگر  یصلطاو یمصطف ەملک .74

 .٨ب.م، ب.ش، ص ە،اول کىمل

 .٩٤٤ش.پ، ل ەالو،خم ەعیذص ەیماش .75

 ۆمەڵەو کىردصحان )ک ڕۆژَەاڵجی ەل ەپچ ە،زاد ەیىبئ ەیىبئ .76

، ٢١١٢، Nima Verlag، ٩، چ٩کىرد(، ب یۆهالیهاص ۆزید

 .٢١-٩٩ل

 .٩٨٨ش.پ، ل ەالو،خم ەعیذص ەیماش .77

 ێذصى  یپ،صکا ە(، بیقىباد ڵێ)گى ەگەڵل ۆ گفحىگ .78

 ەماڵەیەکیبى ە( ل٩٩٥٦) ڵی: صایقىباد ڵێ. )گى٨/٧/٢١٩٩

 ەرەثاییص ێىذویخى  یکبىوە،دا ەل ەصى ی شار  ەهذیمامىاو 

 یپلۆمید ڕواهامەیپاشان ب ە،کردوو ەواو ث ەصى ەشاری ل

 ڕیسەکاوی ێىه ەل ێنینه ە( ب٩٩٧٤-٩٩٧٣) ڵیصا ەدەصتهێىاوە،ب

ر  ۆمەڵەک  ەهذامیئ یەکەم ە( بىوث٩٩٧٩) ڵیصا ە،،کردوو ی کا

هاوبراو  ێشمەرگە،پ ەب ە( بىو٩٩٨١) ڵیصا ۆمەڵە،ک ێى ه ەژن ل

 (.ەژی د ێذصى  ەل ەو ماو  یاهذاژ  ەل ێضحاثائ

کىردصحان  ی،قىباد ڵێگى ەگەڵل ۆ گفحىگ ەعیذ،)م، ا( ص  .79

 .٢٢، ل٢١٩٨، ٢٩-٢٨ژ یپلۆماثیک،د

 یاصەثمەداروص ڕێبەروکاک فىئاد  ڵحاوی،صى  ەفامضح ڕەشاد .80

 .٩٤٩-٩٤١، ل٢١١٦ ڕۆژَەاڵت، یچاپ یاصيی،ص یەکیزاها

بر صىگالخ زهذگ ی،گلرخ قباد .81 زن  یک ەیو زماه یشقاقق َا 

 .٩٩٣، ص٢١٩٥، ٩چ یران،کرد از کردصحان ا

 .٩٩٨-٩٩٧ص یشین،َمان پ .82

 ێذ،صى  یپ،صکا ە(، بیقىباد ڵێ)گى ەگەڵل ۆ گفحىگ .83

٨/٧/٢١٩٩. 

 .٥٩، ل٢١١٦ ێماوی،چىارچرا، صل ۆمەڵە،پىر، ک ڕەشیذ یرزاَ .84

 .٢٤٥مدمىد، ش.پ، ل ەلیع ۆشمەهذَ .85

چ ی،حعفر مدمذ  .86 ، ٢١١٥ ە،، اهخشارات شيب٩روشىک، 

 .٩٣-٩٩ص

 یىهالیضم،چپ و هاص -کردصحان ەزهذ یخثار  یگی،مراد ب ینخض .87

 .٨٩ص یم،اهخشارات وض

 ەشمار  ە،پاصذاران، خبرهام یەاعتراض دختران داوش امىز عل .88

 .٦، ص٩٨/٦/٩٣٦١، ٩٣٩

، ٩٤٩ ەشمار  ە،مهاباد، خبرهام یشحماندختران ه یرصحاندب .89

 .٥، ص٩١/٧/٩٣٦١

 ەشمار  ە،ثظاَرات پرشىر داوش امىزان در صيىذج، خبرهام .90

٩٨/٩/٩٣٥٩، ٦٦. 

از  ی پاصذار  ەصال یضدب یخثار  یگران،و د یسدیا یمصطف .91

در غرب کشىر اوضاع و اخىال مىاطق غرب و  یاهقالب اصالم

ر اواخر دوران فترت   ەیوحىد اورد ەعىامل ب یاشمال غرب د

 .٢٣٧، ص٩٣٨٦، ٩دوم، چهبرد دوم، کحاب 

 ەشاخ و شار برگرفح یىهذمبارزات زهان کرد: پ یمی،کر  ەفاطم .92

"، ەرحەوەهذار"بیلیثدل ەاز گاَىام

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835 ؛

 ڕیسی  ەب ەخمەثکێشز  یاواویژهان و پ ەثر ل ەلێکیپ

 ۆرگاویئ ێشڕەو،بىون، پ ەیىەصدپ ۆمەڵەک ێشمەرگەکاویپ

د٢٦ ۆمەڵە،ژک ەهذیهاو  ۆمیحەیک  ەالوێژی گ ەم،دووَ ەورەی، 

 .٩٩، ل٩٩٨٨ ی، ئىوج٩٣٦٧
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، ٣، چ٩ب ەرکەوثً،ص ەرەو ب ەباتخ ەعیذی،ص ەَمەنب .93

 .٨٦، ل٢١٩٢

-٩٩٧٩) ەینیخىص یزەدینیع ێخصحار، ش ەردار ص ەوبەر صى .94

 ەزاوضح ۆلێژی ک -ێماویصل ۆی زاهک ەرهامە،(، ماصح٩٩٨٩

 .٣٩ل ڵوهەکراوە،، ب٢١٩٦ ۆڤایەثییەکان،مر 

، ٩٩٤ ەشمار  ە،خبرهام یشمرگە،پ یقرف یکاز  ەایهام .95

 .٣، ص٢/٩٢/٩٣٥٩

،باو  ەکاک یىەئام .96 و.  ێذ،صى  ەرلەماویپ ۆ ب ێشمەرگایەثیەوەپ ەل ە

 (.ێژەر)ثى ەصخىىوصەد ێبەکح ەمئ ی،شىاو ڕووهاک

 ەشاخ و شار برگرفح یىهذمبارزات زهان کرد: پ یمی،کر  ەفاطم .97

"، ەرحەوەهذار"بیلیثدل ەاز گاَىام

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835 

زهان  یناز هخضح یکی یزهذگ یدروا ە؛کىمل ەزب یمی،کر  ەفاطم .98

کرد،  یشمرگەپ

https://www.nawext.com/fa/post/view/zbh-kh wmlh-

rwyt-zndgy-ykhy-z-nkhstyn-znn-pyshmrgh- 

 ڵێ؛ گى٢٥٦ل ەرکەوثً،ص ەرەو ب ەباتخ ەعیذی،ص ەَمەنب .99

 .٤٧٩ش. پ، ل ی،قىباد

 ،٢٩٤، ص٢١٩٩ یذ،، صى ٢چ ی،زهذگ یحلىَا یی،وفا یذهاَ .100

 ەلیزادەع یبراَیمئ ەگەڵل ڵصا ێس  ەعیذی،ص ەَمەنب .101

 .٢٣٣، ل٢١١٩، ٩چ ۆمەڵە،ک ێری صکرث

 ەشاخ و شار برگرفح یىهذمبارزات زهان کرد: پ یمی،کر  ەفاطم .102

"، ەرحەوەهذار"بیلیثدل ەاز گاَىام

http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835 

 ە،بىکان، خبرهام یاز روصحاَا یکیزهان در  یحیىگم ی برگسار  .103

 .٥، ص٤/٦/٩٣٦١، ٩٣٧ ەشمار 

مسار رف .104 بر   ە،خبرهام ی،رمضاوعل یلحم یذشه یقمراصم پرشىر 

 .٣، ص٦/٥/٩٣٦١، ٩٣٤ ەشمار 

، ٩٩٦ ەشمار  ە،زن، خبرهام یاصفىذ روز حهاو ٩٧بمىاصبد  .105

 .٢، ص٩٥/٢/٩٣٥٩

ن شهرَا ەگلىل .106 نمر  یبارا صقس از طرف پادگان  -صيىذج -یىا

 .٤، ص٥/٢/٩٣٥٩، ٢٤ ەشمار  ە،دارد، خبرهام ەَمچىان ادام

 ڕیسی  ێىه ەَاثى ۆڕشگێڕ ش یاواویژهان و پ ەثر ل ەلێکیپ .107

 ەهذیهاو  ۆمیحەیک ۆرگاویئ ێشڕەو،پ ۆمەڵە،ک ێشمەرگەکاویپ

 ۆکحۆبەری ، ئ٩٣٦٧ ڕەزبەری  ەم،دووَ ەورەی، د٢٧ژ ۆمەڵە،ک

 .٧، ل٩٩٨٨

کاروکر  یاوی ژن و پ ەزارانَ ڕاپەیماهيی .108  ەل ەخمەثکێشز  ێ

 ۆمیحەیک ۆرگاویئ ێشڕەو،پ  ە،صى ی شار  ۆاڵهەکاویو ک ەقامش

 .٧، ل٩٩٨٩ ەوی، ژوئ٩٣٦٧ ۆزرداوی، ح٣١ژ ۆمەڵە،ک ەهذیهاو 

 ەرویچ،ه یپ،صکا ە(، بەفاییو  یذ)هاَەگەڵل ۆ گفحىگ .109

 ەصى ی شار  ە( ل٩٩٦٨) ڵیصا ە: لەفاییو  یذ. )ها٢٧/٧/٢١٩٩َ

 ڕێگەی ەل ە،ثىرکماه یکىردو باوک یکیدا یکبىوە،دا ەل

 ەیىەهذیپ ۆڕشپاش ش یاصەت،ص ەب ەئاشىا بىو ڵیەوەخا

دواثر  ێران،ئ ەمیىەیک یذاییف یکەیچر  یزبیخ ەب ەکردوو

 ەمئ ێى ه ە( ل٩٩٩٩) ڵیثاصا ۆمەڵەوەک ەب ەکردوو ەهذیى ەیپ

ه یزبەداخ ر  ەچاالکا  ەرویچ،ه اڵجیو  ەثەپاشان چىو ە،کردوو ی کا

 (.ەژی د ەوێ ل ەو ماو  یاهذاژ  ەل ێضحاهاوبراو ثاکى ئ

 ەرویچ،ه یپ،صکا ە(، بەفاییو  یذ)هاَەگەڵل ۆ گفحىگ .110

٢٧/٧/٢١٩٩. 

 ی،کعب ًیشهال و وضر  یدختران اهقالب یاهەاعذام وخش .111

 .٥، ص٩٤/٦/٩٣٥٩، ٧٢ ەشمار  ە،خبرهام

را  یباحالو یفەزن قهرمان ظر  یر ش یاصالم یحمهىر یمرژ  .112

 .٣، ص٢٩/٧/٩٣٥٩، ٨٥ ەشمار  ە،اعذام همىد، خبرهام

 .٢٦١مدمىد، ش.پ، ل ەلیع ۆشمەهذَ .113

 ەرەداغی،ق ەثاکىرد، و. ع ەثەوایەجیه یخىۆ ئ یىخضار،هادر ئ .114

 .٩١٩، ل٢١١٤ ێماوی،صل یشک،ث ەیچاپخاه

 

 :ەرچاوەکانص یضتیل

 :ڕێکخراوەکانپارت و  ڵوکراوەی: بیەکەم  
 ەپاصذاران، شمار  یەاعتراض دختران داوش امىز عل ە،.خبرهام1

٩٨/٦/٩٣٦١، ٩٣٩. 

ــ، اعذام وخش2 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ی،کعب یًشهال و وضر  یدختران اهقالب یاهەـ.

 .٩٤/٦/٩٣٥٩، ٧٢ ەشمار 

ــ، برگسار 3 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ەشمار  بىکان، یاز روصحاَا یکیزهان در  یحیىگم یـ.

٤/٦/٩٣٦١، ٩٣٧. 

ــ، بمىاصبد 4 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، ٩٩٦ ەزن، شمار  یاصفىذ روز حهاو ٩٧ـ.

٩٥/٢/٩٣٥٩. 

ــ، ثظاَرات پرشىر داوش امىزان در صيىذج، شمار 5 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، ٦٦ ەـ.

٩٨/٩/٩٣٥٩. 

ــ، دب6 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ، ٩٤٩ ەمهاباد، شمار  یشحماندختران ه یرصحانـ.

٩١/٧/٩٣٦١. 

ــ، رژ7 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ را  یباحالو یفەزن قهرمان ظر  یر ش یاصالم یحمهىر یمـ.

 .٢٩/٧/٩٣٥٩، ٨٥ ەاعذام همىد، شمار 

ــ، صيىذج: رژ8 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ  یاعذام زهان و مردان مبارز زهذاو یحکار حىا یمـ.

 .٢٨/٣/٩٣٥٩، ٥٦ ەشمار  ذم،یذَم ەرا ادام

ــ، گلىل9 ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ َا ەـ. صقس از طرف  -صيىذج -یىانمر  یباران شهر

 .٥/٢/٩٣٥٩، ٢٤ ەدارد، شمار  ەپادگان َمچىان ادام

ــ، مراصم پرشىر بر مسار رف10 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ی،رمضاوعل یلحم یذشه یقـ.

 .٦/٥/٩٣٦١، ٩٣٤ ەشمار 

ــ، هام.11 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ، ٩٩٤ ەشمار  یشمرگە،پ یقرف یکاز  ەایـ

٢/٩٢/٩٣٥٩. 

 :یرەوەری و ب یاداشد: ەمدوو   
 :یکىرد یزماو ەب-أ   

و.  ێذ،صى  ەرلەماویپ ۆ ب ێشمەرگایەثیەوەپ ەل ە،باو  ەکاک یىە.ئام12

 (.ێژەر)ثى ەصخىىوصەد ێبەکح ەمئ ی،شىاو ڕووهاک

 :يیفارص یزماو ەب -ب   

ً د ی،.فرح پهلى 13  .٢١١٤ ی،خاطرات فرح پهلى  یاراکه

زن  یک ەیو زماه یشقاقق َا بر صىگالخ زهذگ ی،.گلرخ قباد14

 .٢١٩٥، ٩چ یران،کرد از کردصحان ا

 .٢١١٥ ە،، اهخشارات شيب٩روشىک، چ ی،.مدمذ حعفر 15

ا یی،وفا یذ.ها16َ  .٢١٩٩ یذ،، صى ٢چ ی،زهذگ یحلَى

یزهذان ص ینداد هجضح ید بدا یسی،ثبر  یخاج یذاد.و 17  یاس 

 .٩٣٨٣، خرداد٩، چ٩، حلذ٩٣٥٨-٩٣٥٧زهان



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 95 

 
  

یزهذان ص ینداد هجضح یداد ب یسی،ثبر  یخاج یذاد.و 18  یاس 

 .٩٣٨٣، خرداد٩، چ٢، حلذ٩٣٥٨-٩٣٥٧زهان

 :ۆکانو گفحىگ ێکەوثً: چاوپێیەمص   

 :ێکەوثىەکانچاوپ-أ    

 .٢٩/٧/٢١٩٩ۆیە،(، کەهذپىرم ەدیجە)خ ەگەڵل ێکەوثً.چاوپ19

 .٢٩/٧/٢١٩٩ۆیە،(، کەعسوریم ەدیجە)خ ەگەڵل ێکەوثً.چاوپ20

 :ۆکانگفحىگ-ب   

 ۆیە،ک یمێڵ،ئ ە(، بەصحاویه یضمەت)ع ەگەڵل ۆ .گفحىگ21

٣١/٧/٢١٩٩. 

 ەڵماهیا،ئ یپ،صکا ە(، بیفحىح ێضحان)کى  ەگەڵل ۆ .گفحىگ22

٢٥/٧/٢١٩٩ . 

 . ٨/٧/٢١٩٩ ێذصى  یپ،صکا ە(، بیقىباد ڵێ)گى ەگەڵل ۆ .گفحىگ23

 ەرویچ،ه یپ،صکا ە(، بەفاییو  یذ)هاَەگەڵل ۆ .گفحىگ24

٢٧/٧/٢١٩٩. 

 :ەلەفسیۆویث ەرهامەی: بەمچىار 

 ەهاڵی(، کەلەفسیۆویث ەرهامەی)بەوارث ەَاهگیری،ح یىتها.ئ25

 .٣١/٦/٢١٩٧ ەهاڵ،کىرد ک یئاصماو

 یئاصماو ەهاڵی(، کەلەفسیۆویث ەرهامەی)بەوارث ی،خسر ەیخا.زول26

 .٩٤/٧/٢١٩٧ ەهاڵ،کىرد ک

کىردصحان،  اڵیئا ێشمەرگەو پ ڕۆژیثر،  ەواویو ئ ڵەکیبا ەر .عىم27

 .٩٨/٩٢/٢١٩٨ ەهاڵ،کىرد ک یبەت،ثا یذارید ەرهامەیب

 : ێبەکان: کحێىجەمپ    

 :یکىرد یزماو ەب-أ    

دوو  ەهێىانل ێرانئ یاصيیص ێژووی م ی،.امال الضبک28

 ەی، چاپخاه٩چ ەخمەد،ئ ەماڵ(،و.ش٩٩٧٩-٩٩١٦)ۆڕشذاش

 . ٢١٩٣ ێماوی،صل ەهج،گ

و  ێرانئ ێژووی مىراد،م ەلیع ەلیلو خ ەخمەدئ ەلیلخ یبراَیم.ئ29

ەاڵت، ی،چاپخاو٩چ ەفا،مضح ەاللح ەَادیً. بیا،وثىرک  ڕۆَژ

 .٢١٩٩ ەولێر،َ

ک ۆ (، قاصملەکڵوی )مەمسەپىرَ ەخمەد.ئ30  ۆ ب ەباتخ یصىار چا

 .٢١٩١ ێماوی،چىار چرا، صل یمىکراس ی،و د یئاشت

ەاڵجی ەل ەپچ ە،زاد ەیىبئ ەیىب.ئ31  ۆمەڵەو کىردصحان )ک ڕۆَژ

 .٢١١٢، Nima Verlag، ٩، چ٩کىرد(، ب یۆهالیهاص ۆزید

 ەبذوڵڵ ع ەگەڵل یذار د ێژوو م ەقیقەجیخ ی،صاعذ یژەن.ب32

ەاڵجیو  یمىکراتد یزبیخ ێژووی م ەب یبەتثا ەصەهسادەخ  ڕۆَژ

 .٢١٩٩، ٩کىرد، چ ەلیکىردصحان و گ

، ٣، چ٩ب ەرکەوثً،ص ەرەو ب ەباتخ ەعیذی،ص ەَمەن.ب33

٢١٩٢. 

ــ، س 34 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ێری صکرث ەلیزادەع یبراَیمئ ەگەڵل ڵصا ێـ.

 .٢١١٩، ٩چ ۆمەڵە،ک

ەری،.خامذ گ35 ەاڵجی ەَو -٩٩٧٨)ەصاڵذاد ەکىردصحان ل ڕۆَژ

 .٢١٩٩ ەولێر،، ٩َ(، ب٩٩٨٨

 یاصەثمەداروص ڕێبەروکاک فىئاد  ڵحاوی،صى  ەفامضح ڕەشاد.36

ەاڵت، یچاپ یاصيی،ص یەکیزاها  .٢١١٦ ڕۆَژ

 .٢١١٦ ێماوی،چىارچرا، صل ۆمەڵە،پىر، ک ڕەشیذ یر.زا37َ

، ٩ەینی،چخىم ەرکەوثنیشاو ص ڕووخاوی ەمىزینی،م ەعیذ.ص38

 .٢١٩٩ ەولێر،َ

 یکىردصحاو ۆڕشگێڕی ش ۆمەڵەیک ەالو،خم ەعیذص ەیما.ش39

 ەمذی،خ ەی، چاپخاه٩(، چ٩٩٨٨-٩٩٦٩)صازکا( )ۆمەڵەک-ێرانئ

 .٢١٩٧ ێماوی،صل

 ەرەداغی،ق ەثاکىرد، و. ع ەثەوایەجیه یخىۆ ئ یىخضار،.هادر ئ40

 . ٢١١٤ ێماوی،صل یشک،ث ەیچاپخاه

ەاڵجیمدمىد،  ەلیع ۆشمەهذ.41َ کىردصحان  ڕۆَژ

 ڕزگاریخىزی ەوەیبسوثى یاصيیص ەدۆخیل ێکۆڵیىەوەیەکەل

 .٢١٩٢ ەولێر،َ ەَاب،ش ەی، حاپخاه٩(،چ٩٩٨٩-٩٩٧٩کىرد)

 ێژووییم ێکۆڵیىەوەیەکیل ێرانئ یکىردصحاو ەردەشتی،ص یاصین.42

(، ٩٩٧٩-٩٩٣٩کىرد) ەلیگ ەثەوەیه ڕزگاریخىازی اڵهەوەیحى  ەل

 .ێماویصل یما،ص ەی، چاپخاه٢چ

 :ەرەبیع یزماو ەب -ب

وقائع واخذاذ،  یرانفي ا یةهسار، الثىرة الاصالم ین.حعفر خض43

 .٩٩٧٩، ٩ط

 :يیفارص یزماو ەب -ج    

 یىهالیضم،چپ و هاص -کردصحان ەزهذ یخثار  یگی،مراد ب ین.خض44

 .یماهخشارات وض

 ب.ش، ب.م. یخ،ثار  ەب ی،پاسخ.مدمذ رضا پهلى 45

 ب.م، ب.ش. یار،ثا بخح یاءض یذ.مضعىد بهىىد، از ص46

از  یپاصذار  ەصال یضدب یخثار  یگران،و د یسدیا ی.مصطف47

در غرب کشىر اوضاع و اخىال مىاطق غرب و  یاهقالب اصالم

هبرد  ەیوحىد اورد ەعىامل ب یاشمال غرب در اواخر دوران فترت 

 .٩٣٨٦، ٩دوم، کحاب دوم، چ

 ەو صاعذوطً دوصد، مباعث کىگر  یصلطاو یمصطف ە.ملک48

 ب.م، ب.ش. ە،اول کىمل

ثا اهقالب  ەب از مشروطدو اهقال  ینب یرانا یان،ابراَام یروان.49

کاظم ف ی،اصالم تهران،  ی،، چاپ صعذ٩٦چ یگران،و د یروزمىذت.

٩٣٩٩. 

، وشر باران، ٩شذگان، چ ەاعتراف شکىج یان،ابراَام یرواهذ.50

 .٢١١٣ یذ،صى 

 :یىگلیزی ئ یزماو ەب -د

51.SHahrzad Mojab, Women of Anon State  Nation the 

Kurds, Toronto, Canada,2001. 

 :ۆییزاهک ەرچاوی : صەشەمش 
-٩٩٧٩) ەینیخىص یزەدینیع ێخصحار، ش ەردار ص ەوبەر .صى52

 ەزاوضح ۆلێژی ک -ێماویصل ۆی زاهک ەرهامە،(، ماصح٩٩٨٩

 .ڵوهەکراوە، ب٢١٩٦ ۆڤایەثییەکان،مر 

 :ۆڤارەکان: گەوثەمخ
 :یکىرد یزماو ەب-أ    

 ڕیسی ەب ەخمەثکێشز  یاواویژهان و پ ەثر ل ەلێکیپ ێشڕەو،.پ53

 ۆمیحەیک ۆرگاویبىون، ئ ەیىەصدپ ۆمەڵەک ێشمەرگەکاویپ

 ی، ئىوج٩٣٦٧ ەالوێژیگ ەم،دووَ ەورەی، د٢٦ ۆمەڵە،ژک ەهذیهاو 

٩٩٨٨. 

ـ، پ54 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ڕیسی ێىه ەَاثى ۆڕشگێڕ ش یاواویژهان و پ ەثر ل ەلێکیـ.

، ٢٧ژ ۆمەڵە،ک ەهذیهاو  ۆمیحەیک ۆرگاویئ ۆمەڵە،ک ێشمەرگەکاویپ

 .٩٩٨٨ ۆکحۆبەری، ئ٩٣٦٧ ڕەزبەری ەم،دووَ ەورەید

ـ، 55 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ەل ەخمەثکێشز  ێکاروکر  یاوی ژن و پ ەزارانَ ڕاپەیماهيیـ.

 ەهذیهاو  ۆمیحەیک ۆرگاویئ  ە،صى یشار  ۆاڵهەکاویو ک ەقامش

 .٩٩٨٩ ەوی، ژوئ٩٣٦٧ ۆزرداوی، ح٣١ژ ۆمەڵە،ک
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ەڵذاویص ەثیفپىر،ل ڕامبىد ێران،ئ ۆصێی.د56  ڤیبسا ەَر

 .٢١٩١یەکەمی ی، کاهىو٢ژ ێران،ئ ەل ڕزگاریخىازی

کىردصحان  یمىکراجید یژهاو یەکیتی ەزیسی،ع ڕۆژ .ژهان، 57

 .٩٣٩٣ ەورۆزی، ه٣٩کىردصحان، ژ ۆماریک یادگارەکەی

ـ، ژهاو58 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٨٩ ۆزرداوی، ح٢٦ژ ەبات،خ ۆریک ێى ه ی.ــــــــــ

ـ، شىعل59 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ڕەشەمەی، ٣٦ژ یاصەت،ص ەژهان ل ڕۆلی ی،قادر  ەـ.

٩٣٩٩. 

ـ، ع60 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ، ٣٧ژن، ژ ڕزگاری ۆدێرهەوم ەصحاوی،ه یضمەتـ.

 .٢١٩٣، ٩٣٩٢ ۆزرداویح

ـ، کى 61 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ صحان و کىرد ەل ەثەوایەجیه ەەیبسوثى ی،فحىح ێضحانـ.

 ەمىزی، ث٣١ژ  یضد،ب ەدەیص ەمیدوو یىەیه ەکىرد ل ێگەیپ

٢١٩٩. 

ـ، کى 62 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ێشمەرگایەثیذا،پ ەباجیخ ەژهان ل ڕۆلی ی،فحىح ێضحانـ.

 .٩٣٩١ ەرماوەرزی، ص٣٢ژ

ـ، کى 63 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ و  ەثەوەییه ەباجیخ ێشمەرگەو پ یژهاو ی،فحىح ێضحانـ.

 .٢١٩٣، ٩٣٩٢ ییزی ، پا٣٨ژ یەکضاهیخىزاهە،

ـ، گ64 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ، ٣٥ژ ۆڕشذا،ش ەکچان و ژهان ل ڕۆڵی ەیڕەوان،پ ەالوێژ ـ.

 .٢١٩٢، ٩٣٩٩ ەرماهاویخ

ـ، مىژگان ع65 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ەاڵت، یژهاو ەباجیخ ەل ۆشەیەکگ ەلیپىر،ـ.  ڕۆَژ

 .٢١٩٦، ٩٣٩٤ ەفراهباری، ب٤٢ژ

ـ، ئ66 ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ و  یزبایەجیخ یاصەت،ژن و ص ەصکەهذەری،ئ ەخمەدـ.

 .٢١٩٩ ەمىوزی، ث٣١ژ یەکضاوی،

 ڵێگى ەگەڵل ۆ گفحىگ ەعیذ،)م، ا( ص یپلۆماثیک،.کىردصحان د67

 .٢١٩٨، ٢٩-٢٨ژ ی،قىباد

 :يیفارص یزماو ەب-ب 

 یدمىقع ەب یگران،هگاهیو د یعباس  یەزهان، صم ە.پژوَش هام68

ٍ ٩٣٣٢-٩٣١١از صال  ی پهلى  ەدر دور یرانزهان ا ش، پژوَشگا

ىگ یعلىم اوضاو اول،  ەصال پىچم، شمار  ی،و مطالعات فَر

 .٩٣٩٣ثابضحان 

ام .ـف69 ىگ خامذ هظر  یپژوَص  یعلم ەـصلى مدمذ  ی،زن و فَر

ىگ ص یگران،ضا علم و د ر بر هقش  یذ)با ثأکیعەزهان ش یاس یفَر

 .٩٣٩٢ییز، پا٩٧ەپىجم، شمار  (، صالیرانا یاهقالب اصالم

 یگران،و د یانمضعىد ینخض یاصد،و ص ەزن در ثىصع یە.وشر 70

: ثدىالت قبل و بعذ ەمقىى ەخضىر زن در قى  یقیثطب ەمطالع

 .٩٣٩٢،زمضحان٤ە،شمار ٩٩ەدور یران،ا یاهقالب اصالم

 :ڕۆژهامەکان: ەشحەمَ   

 :یکىرد یزماو ەب-أ   

 ەبذوڵڵ ع ۆصحامام ەڕێس ب ەکاویقض ەقی.کىردصحان، د71

 ەزراهذویدام ۆژیصالر  ڕەشەمە ی٢٤ ڕێىڕەصمی ەل ەصەهسادەخ

 ڕەشەمەی ی٢٩، ٣٦٩کىردصحان، ژ یمىکراجید یژهاو ەکێتیب

٩٣٨٩. 

 :يیفارص یزماو ەب-ب   

ً  ٢٣ ە،، دوشيب15783  ە.اطالعات، شمار 72  .٩٣٥٧بهم

ـــ، شمار 73 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٧ماٍ  یىرشهر ٩٨ ە، شيب٩٥٧١٦ ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 74 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٦ ە، چهارشيب15802 ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 75 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٧ ە،، پىچشيب٩٥٨١٣ ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 76 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٧اصفىذ ماٍ  ٩٩ ە،، شيب٩٥٨١٤ ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 77 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٩ماٍ  یر ث ٩٩ ەچهار شيب، ٩٦٩٧٩ ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 78 ــ ــ ــ ــ ــ  .٩٣٥٧ماٍ  ید٢٨ە،شيب ە، ص٩٥٧١٦٩ە.ــــــــــ

ـــ، شمار 79 ــ ــ ــ ــ ــ ً ماٍ  ٩٢ ە،، پىچشيب٩٥٧٧٤ە.ــــــــــ  .٩٣٥٧بهم

، صال اول، ٢ ەشمار  ینی،ام ەفاطم یران،خلق ا یً.مجاَذ80

 .٩٣٥٨مرداد  ٨ ەدوشيب

ــ،  فاطم81 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ اول  ەاول، صال اول، دوشيب ەشمار  ینی،ام ەـ.

 .٩٣٥٨مرداد، 

ــ، مجاَذ شه82 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  ەشکىج یر در ز  ەچگىه ینیام ەفاطم یذـ.

، صال اول، ٤ەبسرگ، شمار  یذاریپا یک یذ،خماصەدت رصبشها

 .٩٣٥٨مرداد  ٢٢ەدوشيب

ــ، 83 ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ  یم،بذار  یرا گرام یفحکچیبهجد ث یذمجاَذ شه یادـ.

 .٩٣٥٨ارر ماٍ  ٩٢ ە، صال اول، دوشيب٩٣ ەشمار 

 

 (:یيحەرهێد)ئەلیکترۆهییەکانئ ەرچاوە: صۆیەمه   

 ی،اهقالب اصالم یذان.امار شه84

http://www.ion.ir/news/325469 
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