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ڕۆ ڵی ژن لە خەباجی صياصيی و چەکذاری لەڕۆژَەاڵجی کىردصحان()٩٩٨٨- ٩٩٧٩
سنؤبةر سةردار ستار
زانكؤي طةرميان ,كؤليَجي ثةروةردة ,بةشي ميَذوو

پىخحە
مەصەلەی ژن ،لەتەواوی ئێران و بەتایبەت ڕۆژهەاڵتی کور دصتان مەصەلەیەکی گرهگ و ه ەصتیارە ،چوهک ە
بەدرێژایی صەدەی بیضتەم تاکو ئێضتا ژن لەخەباتذایە بۆ بەدەصتهێىاوی مافەکاوی .لەماوەی خکومڕاوی
پەهلەویذا ژهاهیش هاوشاو ی پیاوان دوچاری زوڵم و صتەمی ئەو دەصەاڵتە دیکتاتۆرییە بووهەوە ،ب ەصەدان
ژن لە ئێران ڕاپێچی زیىذاهەکاوی صاواک بوون ،ئ ەشکەهجە دراون و ل ەصێذارە دراون ،بەمەش تواهیان شان
بەشاوی پیاوان لەم قۆهاغەی خەباتذا ص ەرکەون ،و کۆتایی بە د ەصەاڵتی خەمە ڕەزاشا ب هێنن ،بەهاتىە
ص ەر دەصەاڵتی ڕژێمی کۆماری ئیضالمیی ئێران لە ( ،)٩٩٧٩ژهاوی ئێراوی بەگشتی و ژهاوی ڕۆژهەاڵتی
کوردصتان بەتایبەت ،ص ەر لەهوێ د ەصتیان دایەوە خەبات و تێ کۆشان لەپێىاو مافەکاهیان ،چوهکە ئ ەم
دەصەاڵتە هوێیەش ه ەر لەصەرەتاوە هێزو دەصەاڵتی تاک ڕەواهەیی خۆی ب ەصەر تەواوی هەتەوە جیاوازەکاوی
ئێران ل ە(فارش ،کورد ،تورک ،عەرەب )صەپاهذ،هیچ بوارێک هەمایەوە بەهاوی ئازادیی مافی مرۆڤ و ماف ی
ژهان.
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پێشەكی
:لەصەدەی بیضتەمذا ،لەگەڵ گۆڕاهکارییە مەزهەکاوی بوارەکاوی ژیان
و کۆمەڵگا لەڕووی فیکریی و ڕۆشيبیریی و صیاصیی و کۆمەاڵیەتیی و
ئابورییەوە ،لەگەڵ دەصپێکی صەردەمی ش ۆڕش و راپەڕیً و خەبات
لەپێىاو ئازادیی و صەربەصتیی مرۆڤ و هیشتمان ،ژهاهیش ب ەگوێرەی
کات و شوێً ئەهذامیکی کارای ئەم گ ۆڕاهکارییاهە بوون و ڕۆڵیان
لەپیاوان کەمتر هەبووە .ژهان بۆ بەدەصتهێىاوی مافەکاهیان هەوڵیان
داوە ،هەوڵی گۆڕینی ئەو یاصاو ڕێضاو داب و هەریتاهەییان داوە ،کە
دژایەتی ژن و ماف و ئازادییەکاوی دەکەن ،لەم پێىاوەشذا ژهاوی
ڕۆژهەاڵتی کوردصتان چەکیان هەڵگرتووەو،

چووهەتە شاخ و هاوشاوی پیاوان دژ بە دەصەاڵتی کۆماری ئیضالمیی
ئێران جەهگاون.

گرهگی ثىێژیىەوەکە:
گرهگی ئەم بابەتە لەوەدایە ،کەتەرخاهکراوە بۆ توێژیىەوە
لەبارەی(ڕۆ ڵی ژن لەخەباتی صیاصیی و چەکذاری ل ەڕۆژهەاڵتی
کوردصتان (  ،)٩٩٨٨- ٩٩٧٩ژهان وەک بەشێ کی گرهگی کۆمەڵگا
لەڕۆژهەاڵتی کور دصتان ،ه ەر لەگەڵ هەڵگیرصاهذوی ش ۆڕش و
ڕووخاوی ڕژێمی شاهەوشاهیی و هاتىە ص ەر دەصەاڵتی کۆماری
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ئیضالمیی ،لە زۆربەی ئەو ڕووداو و گ ۆڕاهکارییاهەی لەهاوچەکە دا
ڕوویاهذا ،ڕۆ ڵی دیارو گرهگیان هەبووە .

هوصیویاهەو لێ دواون ،کە دەکرێت لێرەدا لە چەهذ خاڵێکی پوختذا
بخرێتە بەردەصت:

ئاماهجی ثىێژیىەوەکە:

- ٩هۆکاری صیاصیی و دەصەاڵتی دیکتاتۆراهەی ڕژێمی هاصۆهالیضتی
توهذڕەوی شاهەوشاهیی پەهلەوی .بەتایبەت پارتی(رصتاخیز /
ڕابوون) ،کەلەصاڵی ( )٩٩٧٥دا دامەزرا ،ئەمە زیاتر توڕەی
کۆمەڵگەی ئ ێراوی ه ەژاهذ ،چوهک ە دامەزراهذوی ئ ەم پارتە وە ک
ڕاگەیاهذوی جەهگ بوو دژ بە خەڵکی ئێران ٩.پاشگەزبووهەوەیەکی
تەواو بوو لەو بەڵێىاهەی پێشتر دابووی بەخەڵکی لەپێذاوی ئازادیی ب ە
هەموو چ یىە ئایىیی و صیاصییەکان ،بە بێ داصت ێوەردان ل ەآلیەن
دەوڵەتەوە٢.
 - ٢دەتواهرێ صیاصەتی هازاوضتیاهەی ئابووریی ڕژێمی شاهەوشاهیی و
چۆهیەتی بەڕێوەچوووی ئەو صیاصەتە بەیەکێک لە گرهگتریً
فاکتەرەکاوی شۆڕش و ڕووخاوی ئەو ڕژێمە لە ئێراهذا بذرێتە قەڵەم.
زیاد بوووی داهات ی هەوت چاوەڕواوی خەڵکی زیاد کرد ،ڕاصتە چواردە
صاڵ دوای ش ۆڕش ی صپ ی ٣هەهذێک گۆڕاهکاری ڕوویذا کە بۆ
ماوەییەکی کاتی ڕۆڵیان هەبوو لە هێوەرکردهەوەی بارودۆخەکە،
بەاڵم صەرئەهجام کاصبکاراوی بازاڕو چینی هاوەهذو پیاواوی ئایىیی
لەهێو خۆیاهذا هاوپەیماهیەتیەکیان لەدژی دروصتکردوو
بەشذاریاهکرد لەهەرەصهیىاوی دەصەاڵتەکەی٤.
- ٣هۆکاری ئایىیی و کۆمەاڵیەتیی  :ئەم ه ۆکاراهە ڕۆ ڵی کاریگەریان
هەبوو ل ە ش ۆڕش ی گ ەالوی ئێران ،پیاواوی ئایىیی ه ەر ل ەصەرەتای
خەفتاکاهذا بەدوای ئامرازێک دەگەڕان ب ۆ مەبەصتی دوورخضتىەوی
شا لەصەر تەختی فەرماهڕەوایەتیکردوی واڵت  ٥.خراپی باری
کۆمەاڵیەتیی و تێکچوووی شیرازەی کۆمەڵگەی ئێراوی و صەپاهذوی
فەرهەهگی ئەوروپای لەئێران لەڕێگەی زاهک ۆکان و ئاشىابوون
بەکلتورو دەصتکەوتەکاوی ڕۆژئاوا لەڕێگەی صیضتەمی پەیوەهذی و
ڕاگەیاهذهە گشتییەکاهەوە و خواصتی خەڵک بۆ ئازادیی و
صەقامگیربوووی دیمکراصیی هۆکارێکی دیکەی شۆڕش بوو٦.
- ٤هۆکاری کەس ی و تایبەتی باری تەهذروصتی شا :تووشبوووی شا بە
هەخۆش ی شێرپەهجە و بوووی گرێ دەروووی الی هاوبراو ،کاریگەری
زۆری لەصەر بڕیارە هێوخۆیی و دەرەکییەکاوی داها بوو٧.
- ٥هۆکاری هەتەوەیی :بەوپێیەی ئێران واڵتێکی فرە هەتەوەو فرە
ئاییىە ،بەدریژایی خکومڕاوی پەهلەوی هەتەوەکاوی دیکە پ ەراوێس
خرابوون و ڕژێمی شا هەوڵیذاوە بەزۆرە ملێ زمان و کلتوری فارش
بەصەر هەتەوەی هافارصذا بضەپێنێ ،جگە لەوە هاوچە هافارصەکان
بێ بەش کرا بوون لە خسمەتگوزاری و پێذاویضتییەکاوی وەک
خوێىذهگا و کەرتی تەهذروصتی و...هتذ ٨.ش ۆڕش ی گەالوی ئێران
گەلێک تا یبەتمەهذی هەیە ،کەیەکێک لەو تایبەتمەهذییاهە
بەشذاری کردوی ژهان بوو لە شۆڕشەکەدا ،ژهان ب ەشێکی گەورەی
ش ۆڕشیان لە ئەصتۆگرت ،بەجۆرێک خومەینی چەهذیً جار دووپاتی
دەکردەوە ژهان چاالکاهە ڕۆڵیان هەبووە لە شۆڕشذا ،ڕۆڵیاوی
گەورەتر لە ڕۆ ڵی پیاوان هەژمار کرد .پێی وابوو کە ش ۆڕش ی ئیضالمیی
ئێران بەبێ بەشذاریکردوی ئەوان هەدەگەشتە ئەهجام ،لەم الیەهەوە
بەشذاریکردوی ژهاوی ل ە شۆڕشذا بە پ ێویضت زاوی و ڕایگەیاهذ

خضتىەڕووی ڕۆ ڵی ژهاوی رۆژهەاڵتی کوردصتاهە لەبسوتىەوەی
رزگاریخوازی کورد دا ،و ئاشکراکردوی پ ێگەی ڕاصتەقیىەی ژهان
لەبسوتىەوەکەو ،ئەو ڕێگەو ئاراصتاهەی گرتوویاهەتە بەر لەپێىاو
بەدەصتهێىاوی مافەکاهیان.

َۆکاری َەڵب ژاردوی ثىێژیىەوەکە:
ئەم توێژیىەوەیە بۆ کارێکی ئەکادیمی ،لەوەوە ص ەرچاوە دەگرێت ک ە
هەرچەهذە ڕۆژهەاڵتی کور دصتان لەماوەی صااڵوی ڕابردوودا چەهذ
هامەیەکی زاهکۆیی (ماصت ەرو دکت ۆرا)ی لەبارەوە هوصراوەو
هەریەکەیان قۆهاغێ کی ئەو ماوە مێژووییەی ش یکردۆەتەوە ،بەاڵم
تاکو ئێضتا توێژیىەوەیەکی زاوضت ی تایبەت بە ڕۆ ڵی ژهان ل ە خەباتی
صیاصیی و چەکذاریی لە ڕۆژهەاڵتی کور دصتان لەم قۆهاغە
مێژووییەدا هەکراوەو ڕۆڵیان لەو ڕووداواهە ڕوون هەکراوەتەوە .
هەوڵماهذاوە لەم توێژیىەوەیەدا بەپشت ب ەصتن بە ڕێبازی
لێکۆڵیىەوەی زاوضتی لە ڕووداوو پێشهاتەکان باش بکەیً و الیەهە
شاراوەکاوی ڕووهبکەیىەوەو بەشێوەیەکی بابەتیاهە ل ەصەر بىەمای
میتۆدی (وەصفی  -شیکاری) ڕاڤەو شرۆڤەی ڕووداوەکان بکەیً.
هەروەها لە ئەهجامذاوی توێژیىەوەکەدا پشت بە صەرچاوە مێژووییە
ڕەصەهەکان ب ەصتراوە ،بە تایبەت بەڵگەهامەی پارت و ڕێکخراوو
گروپە صیاصییە جیاجیاکاوی هەڵضوڕاوی ص ەر گ ۆڕەپاوی صیاصیی
کوردصتان و هاوچەکەو جیهان .جگە لەوەی پشت ب ەصتراوە ب ە
گێڕاهەوەو بیرەوەری ئەو کەصاهەی کەلەهێو ڕووداوەکاوی ئەو
صەردەمەدا ڕۆڵیان ب یيیوەو شایەتداڵ و هاوصەردەمی ڕووداوەکان
بوون.

هاوەڕۆکی ثىێژیىەوەکە:
پێشەکی و دوو تەوەر لە خۆ دەگرێت ،بەم شێوەیەی خوارەوە:
ثەوەری یەکەم :ث یشک خراوەثە صەر ڕۆ ڵی ژن لە شۆڕش ی
گەالوی ئ ێران و ڕۆڵیان لە صەرخضحنی شۆڕشەکە .
ثەوەری دووەم :بۆ باصکردن لە ڕۆ ڵی ژهان لە خەباتی چەکذاری و
صیاصیی لە ڕۆژهەاڵتی کوردصتان ت ەرخان کراوە ،کەتێیذا باش ل ە
هەریەک لە خیزبەکاوی ڕۆژهەاڵتی کور دصتان وەک خیزبی دیموکرات
و کۆمەڵە و ڕۆ ڵی ژن لەم خیزباهەدا کراوە.

ثەوەری یەکەم:
ڕۆڵی ژهان لەشۆڕش ی گەالوی ئێ ران
بەپشد بەصتن بەو ڕاصحییە م ێژووییەی کە َەمىو شۆڕشێک
َۆو فاکحەری خۆی َەیە ،ئەمە شۆڕش ی گەالوی ئ ێراهیص ی
لە()٩٩٧٩دا گرثەوە ،کەلەئەهجامی چەهذیً َۆکار دەصتی
پ ێکردوو صەرکەوثنی بەدەصتهێىا  .زۆر لەمێژوو هىصاه یش
بەبایەخەوە َۆکارەکاوی ئ ەم شۆڕشەیان ڕووهکردۆثەوەو
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باوکان و هاوصەرەکان بۆیان هیە ڕێگە لە ژهان بگرن ٩.بۆیە ژهاهیش
شان بە شاوی پیاوان لە خۆپیشاهذاهەکان ب ەشذارییان کرد،
شەهیذیان داوە ،چووهەتە زیىذان ،ئەشکەهجەدراون و ئاوارە
بوون ٩١.کاتێک لە صا ڵی ( )٩٩٦٢شا هەهذێک چاکضازیی ئەهجامذا
بەهاوی (ش ۆڕش ی شا و گەل) ، ٩٩دواتر بە (شۆڕش ی صپ ی) هاوبرا،
پیاواوی ئایىیی ئێران دژی ئ ەم چاکضازییە وەصتاهەوە ،ب ە تایبەت
ئیمام خومەینی ،لەم بەرهامەی چاکضازییەدا هەرچەهذە ژهان ماف ی
دەهگذان و خۆ کاهذیذکردهیان بۆ پەرلەمان پێذرا ٩٢،بەاڵم بەشێک
لە ژهان لەگەڵ خومەیيیذا دژی ئەم شۆڕشە وەصتاهەوە ٩٣،چوهک ە
ژهان لە صەردەمی شادا هەرچەهذ کۆمەڵێک لە مافەکاهیان ب ە
دەصتهێىا و تواهیان پ ێگەی کۆمەاڵیەتییان ب ەرزبکەهەوە ،بەاڵم هێشتا
بەشێکی زۆریان هەخوێىذەوار بوون و بە هەمان ش ێوەی کۆن بیریان
دەکردەوە ٩٤.ه ەروەها لە ڕووداوی ( ٦ی خوزەیراوی  )٩٩٦٣ژهان
ڕۆڵێکی گرهگیان لە ئ ەصتۆدا بوو ،هاوی پیاواهی ان دەدا بۆ ش ۆڕش ل ە
دژی دەوڵەت و پاڵپشتی کردو ی خومەینی ،وە بەشذارییان ل ە ڕێپێوان
و خۆپیشاهذاهەکاوی دژ بە دەوڵەت کرد ،تەهاهەت بەئامرازی صادە ل ە
گەڵ پۆلیضذا دەصت وە یەقە بوون و ژمارەیەکیان لێ کوژرا ٩٥ ،
جگە لەوە لە هەهذێک لە شارەکان وەک مەشهەد دەصتپێکی
خۆپیشاهذاهەکان ژهان بوون ،واتە یەکەمین جواڵهەوەی گشت ی
جەماوەری ،جواڵهەوەی ژهان بوو ،وە لە الیەن پۆلیضەوە کەوتىە ب ەر
هێرش ،پاش ئەمە جواڵهەوەی پیاوان دەصتی پێکرد ٩٦ .
لەخۆپیشاهذاهەکەی(٨ی ئەیلولی)٩٩٧٨ی مەیذاوی ژاڵەی تاراهیشذا،
کەدواتر بەهەینی ڕەش هاصرا ٩٧،ڕێژەی کوژراوەکاو ی ژهان زیاتر بوو
لە پیاوان ،ئەم ڕووداوە زیاتر بووە هۆی هاهذاوی خەڵک ب ەگشتی و
ژهان بەتایبەتی تاکو بەشذاربً لەخۆپیشاهذاهەکان 18.باهگ ەشەی
ژهاهیش لە کاتی شۆڕشذا وەک پیاوان ،بریتی بوو لە باهگەشەکردن
بۆ صەربەخۆیی و ئازادیی ،بەدەر لەوە کۆبووهەوەی صیاصییان ل ە
شارە جیاوازەکاهذا ئەهجام دەدا ،پاش ئەوەی ئاراصتەی
خۆپیشاهذاهەکان گۆڕا بۆ شەڕی ڕووبەڕووبووهەوە لەهێوان صوپاو
هێزی چەکذاری خەڵک ،ژهان چەک و کەرەصەی پێوصتیان
دەگەیاهذە دەصت هێزەکە  19.ئەو ژهاهەش ی ک ە پێشت ر خەباتی
نهێيیان دەکرد ،وەک دایکی شەهیذ و هاوصەری تێ کۆشەر بەردەوام
لە دژی ڕژێم تێذەکۆشان ،هاتىە صەر شەقامەکان و بە دەهگی بەرز
دەیان گووت ( مرگ بر شاە) واتا مردن بۆ شا 20 ،یان هەهذێکیان
بەشێوەیەکی هاڕاصتەوخۆ بەشذار بوون لەشۆڕش وەک
پشتیواهیکردن لەهاوصەرەکاهیان ،کوڕو براو و باوکیان بۆ
بەشذاریکردن لەشۆڕش و پێشکەشکردوی یارمەتی داراییش یەکێکی
دیکە بوو لە کارەکاوی ژهان 21 .لە ماوەی ئەم شۆڕشذا واتا لە ه ێوان
صااڵوی(  )٣٩٦( )٩٩٧٩- ٩٩٦٣ژن شەهیذ بوون ٢٢،بۆیە
بەشذاریکردوی ژهان لەڕووبەڕووبووهەوەی چەکذاریی ،ب اڵوکردهەوەی
ب اڵوکراوەکان و ڕابەرایەتیکردن و ڕێىمایکردن و پشتیواهیکردوی
جواڵهەوەکان ،ئاماژەیە بۆ ئەوەی جیاوازی ڕەگەزی کاریگەری هەبوو
لەصەر کەمکردهەوەی ڕۆڵ و هەوڵی ئەوان٢٣.
هەروەها ڕۆڵێکی ب ەرچاویان هەبوو لە هێو خیزبە جیاوازەکاهذا
وەک (چریکەکان ،موجاهیذیً کە پاش ش ۆڕش هاوی خۆیان گۆڕی
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بۆ پەیکار ،تودە ...هتذ) ،بۆ یەکەم جار لە مێژووی ئێراهذا یاهسدە لە
صەدی کوژراوەکان ژهان بوو ،وە لە زۆربەی الیەهەکاوی دیکەشەوە
پلەی یەکەمیان تۆمارکرد ،یەکەمین ژهێک کە کەوتە ب ەر دەصتەی
تەقەکەران ،یەکە مین ژهێک ک ە لە ش ەڕو پ ێکذاداوی ص ەر
شەقامەکان کوژرا و ژهێک کە یادەوەرییەکاوی زیىذاوی هووس ی ٢٤ ،
یەکێک لەو زیىذاهاهەی بەشێکی زۆر لە ژهان بە ه ۆی کارو چاالکیی
صیاصیی ت ێیذا دەصتبەصەر کراون  ٢٥،زیىذاوی ئەویً بوو ٢٦،لەم
بارەیەوە یەکێک لەو کچاهەی کەلە صەردەمی شادا لە زیىذان بووە
دەگێڕێتەوە و دەڵێت  " :دایکی یەکێک ل ە فیذاییاهیان هێىایە
ژوورەکەمان بە تۆمەتی بە تەلەفوون قضەکردن لە گەڵ کچەکەی
کە هەڵهاتبوو ،چوهکە تەلەفون لە ژێر چاودێری صاواکذا بوو ،ئەو
د ڵی بەوە خ ۆشبوو صاواک دەصتی هاگات بەکچەکەی هەموو
شەوێک خەووی پ ێوە دەبینی ،بەاڵم کچەکەی لە صا ڵی ( )٩٩٧٦ل ە
ش ەڕ و پێکذاداهەکاوی ص ەر شەقام کوژرا ،پاش ئەوە ئیذی ئەویشمان
هەبیيییوە ،٢٧"...فاتیمە ئەمیىیش کە ئەهذامیکی چاالکی هێو خیزبی
موجاهیذینی خەلق بوو ،دەصتبەصەر کراوە و خراوەتە زیىذان ب ۆ
ماوەی پێىج ماهگ و هیو بە دڕهذەتریً شێوە لە زیىذان
ئەشکەهجە دراوە ،هەموو ج ەصتەی صوتێى ذراوە ،بەاڵم ئەو تا کۆتایی
خۆڕاگر بووەو هاوڕێکاوی بەدەصتەوە هەداوە ٢٨.همووهەیەکی دیکە
لەژهاوی موجاهیذ(بهجت تیفتکجی)یە ،چەهذیً جار لەالیەن
صاواکەوە دەصتگیر کراوە ،بەاڵم هاوبراو ه ەر بەردەوام دەبێت لەصەر
کاری صیاصیی  ،دواجار لەتاران ل ە(٩٦ی کاهوو ی یەکەمی
)٩٩٧٦لەگەڵ ژمارەیەک لەئەفضەراوی صاواک ڕووبەڕوو دەبێتەوەو
بەبریىذاری دەصتگیر دەکرێ ،لەڕێگەی بردوی بۆ هەخۆشخاهە خەپی
صیاهیذی خواردوەو کۆتایی بەژیاوی خۆی هیيێاوە ٢٩.ژهان لە زیىذان
هەرچەهذ جیاوازی بیروڕا لەهێواهیاهذا هەبوو ،هەهذێکیان ص ەر بە
موجاهیذیً یان چریکی فیذایی بوون ،هەهذێکی دیکەشیان
الیەهگری خومەینی بوون ،وەک ئەشرەف ڕەبیعی باوەڕی بەوە بوو
خومەینی ڕابەری ش ۆڕشەو دەبێت ئەوان ئەوە قبوڵ بکەن ،بەاڵم
لەگەڵ ئەوەش لە هەوڵی ئەوەدا بوون لە ڕووکەشذا یەکێتیان
لەهاوەو دەرەوەی زیىذان بپارێسن ،باوەریان وابوو ه ەر هێزێک دژ ب ە
ڕژێمی شا ب ێت ،ئەو هێزە شۆڕشیە ،ئەمەش بۆ ئەوە بوو
هەیاهذەویضت جیاوازیی و کێشەکاوی ه ێواهیان بێتە هۆی ئەوەی
صاواک لەبەرژەوەهذی خۆی بەکاری بهینێ ٣١،جگە لەوە
زیىذاهییەکان بۆ پاڵپشتی کردن لەخۆپیشاهذەران و خەڵکاوی
شۆڕشگێڕ بەیاهىامەیان ب اڵودەکردەوەو ماهیان لە خواردن دەگرت٣٩.
تێکۆشان دژی ڕژێم لەهێو کچان و کوڕاوی خوێىذکاری زاهک ۆشذا
بەشێوەیەکی جیاواز پەرەی صەهذ ،ماهیان دەگرت و ب ەشذار دەبوون
لەخۆپیشاهذهەکان ٣٢.دواجار ل ە( ٨ی کاهوووی دووەمی ) ٩٩٧٩
ژمارەیەک زۆر لە خەڵک کەبەشێکی زۆریان ژهان بوون ،بەمەبەصتی
ئەهجامذاوی خۆپیشاهذاوی گشتی لەتەواوی واڵتذا ڕژاهە شەقامەکان
بە دروشم ی (ه ەشامان دەوێت ه ەشاپور) ٣٣ .شا ها چار بوو ل ەرۆژی
( ٩٦ی کاهووی دووەمی )٩٩٧٩ئێران بەجێبهیڵێ ٣٤.پاشان خومەینی لە
ڕۆژی (٩ی شوباتی  ) ٩٩٧٩لە فەرەوضا گ ەڕایەوە ل ەالیەن ژمارەیەک
زۆر لە خەڵکی پێشوازی لێکرا ،پاش چەهذ ڕۆژێک مەه ذی بازر گاو ی
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کرد بەصەرۆک وەزیراوی خکومەتی کاتی  ٣٥.ل ە(٧ی ئازاری
)٩٩٧٩شذا لەوتارێکذا ب ۆ خوێىذکاراوی زاوضتگەی ئایىیی ل ەشاری
قوم ،ڕایگەیاهذ ژهاوی موصڵمان بوکەڵەهین  ،دەبێت
بەخیجابەوە(چارشێو ) دەرکەون ل ەشوێىە گشت ییەکاهذا ٣٦ .
لەبەرامبەر ئ ەم هەڵوێضتەی هاوبراو ڕۆژی دواتر ک ەڕۆژی جیهاوی ژهان
بوو ه ەزاران ژن لە زاهکۆی تاران هاڕەزایەتیان پیشاهذا دژ بە خیجابی
زۆرە ملێ ،ئەوان پێکەوەو بەیەک دەهگ دەیاهگوت :لەم شۆڕشذا
ژهاهیش وەک پیاوان شەهیذیان داوە ،بۆیە دەبێت وەک یەک
ئازادبً ٣٧.پاش چەهذ ڕۆژێکی تر بۆ هەمان مەبەصت ژهان لەبەردەم
دادگای تاران کۆبووهەوە کەپێکهاتبوون لەپارێسەران ،مام ۆصتایان ،
خوێىذکاراوی ئامادەیی و زاهکۆکان ،فەرماهبەران و هوهەرمەهذان
دروشمەکاهیان بریتی بوو لە :هەلەچک و هە چەپۆک ،صەربەخۆیی و
یەکضاهیی و ئازادیی ،پاشان گ ەاڵڵەهامەیەکیان ب اڵوکردەوە کەتێیذا
داواکارییەکاهیان خضتبووە ڕوو ،بریتی بوون لە(:ئێمە شان ب ەشاوی
پیاوان لەکۆمەڵگادا ئەرکی کۆمەاڵیەتیی خۆمان بەجێ دەهێيینن ،
ش ێوازی پ ۆشینی جلوب ەرگمان دەبێت ئازاد بێت ،مافی صاصیی و
کۆمەاڵیەتیی و ئابور یی ژهان بەبێ هیچ جیاوازییەک پارێسراو بێت ،
دوورکەوتىەوە ل ە هایەکضاوی لەهێوان ژن و پیاودا ل ە یاصای کارکردن
و دامەزراهذن...هتذ) ٣٨.بەاڵم دواجار هەموو دەهگە هاڕەزایەتیەکان
کپکراو و بڕیارەکە لەالیەن کۆماری ئیضالمیی ئێراهەوە جێبەجێ
کرا ٣٩.لێرەوە بۆمان دەردەکەوێت ژهان صەرەڕای ئەو هەموو خەبات
و تێکۆشاهەی ئەهجامیان دا لە دژی دەصەاڵتی دیکتاتۆراهەی خەمە
ڕەزا شا ،دواجار ڕووبەڕووی د ەصەاڵت و خکومڕاهیەکی خراپتر
بووهەوە کە تەهاهەت مافە صەرەتاییەکاهیشیان لێ زەوتکرا ،ئەمەش
ژهاوی هاچار کرد تاکو ئێضتا بەردەوام بً لە خەباتکردن بۆ
بەدەصتهیىاوی مافەکاهیان شاهبەشاوی چیىەکاوی دیکەی کۆمەڵگا.

تەوەری دووەم :ڕۆڵی ژهاوی کورد لە خەباتی صیاصیی و
چەکذاری لە رۆژهەاڵتی کوردصتان(:)٩٩٨٨- ٩٩٧٩
یەکەم:خیزبی دیموکراتی کوردصتاوی ئێران:
خیزبێکی هەتەوەیی ،دیموکراتی کی پێشکەوتووخوازە ل ەم قۆهاغەدا
بەصەرەکیتریً ڕێکخراوی صیاصیی کوردصتاوی ڕۆژهەاڵت دەژمێردرا،
خاوەوی کۆماری میللی کوردصتاهەو لەالیەن پێشەوا قازی
موخەمەدەوە دامەزراوە ،لە هێو کۆمەاڵوی خەڵکی کور دصتاوی ئێران
هاصراوەو هەڵگیرصێىەری ج واڵهەوە چەکذاراهەکەی صااڵوی ( - ٩٩٦٧
 )٩٩٦٨بوو ،مێژووییەکی پڕخەبات و تێکۆشان و قورباو ی دژی ڕژێمی
شاهەوشاهیی هەبوو ٤١.صەرەتای مێژووی د ەرکەوتنی ژهاهیش لەهێو
ئەم خیزبەدا مێژووەکەی دەگەڕێتەوە ب ۆ صەردەمی دامەزراهذوی
کۆماری مەهاباد ،ژهاوی کورد لەو دەمەدا کە دواکەوتووتریً توێژی
صت ەم دیذەی کۆمەڵگای کوردصتان بوو ،بۆ یەکەم جار لە مێژووی
خۆیاهذا بووهە خاوەن ڕێکخراوێکی تایبەت بە خۆیان کە
لەبەرواری(٩٥ی ئازاریی )٩٩٤٦دا لەژێر هاوی(یەکێتی ژهاو ی
کوردصتان) یان( یەکێتی یایاوی کوردصتان) ب ە ڕێبەرایەتی (میىا
خاهم) هاوصەری پێشەوا دامەزر ێنرا  ٤٩.ئەهذامە هاصراوەکاوی یەکێتی
یایاوی کوردصتان جگەلە م یىا خاهم بریتی بوون لە( :عائیشە خان،
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ئامیىە خان ،کلثوم خان ،زیبا خان ،عیضمەتی کچی پیشەوا )
کەتەمەوی لە هە موویان کەمتر بوو  ٤٢،یەکەمین ئاماهجی ئەم
یەکێتیە کۆکردهەوەی ژهاوی بەتەمەن بوو بۆ پاڵپشتی کردن ل ە
کۆمارو میللەت ،لەبەرئەوەی زۆرێک لەم ژهاهە هەخوێىذەوار بوون ،
خیزب خولی خوێىذن و فێربوووی کردەوە .وە کۆکردهەوەی یارمەتی
دارایی بۆ صوپا ،ب ەشذاریکردن لەڕێپێواهەکان ،خۆپیشاهذاهەکان ،
هوصین لەڕۆژهامەکان ،پاشان ڕێىوێيیکردوی ژهاوی کورد ب ۆ
چارەصەرکردوی گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان لە هەهگاوە بەراییەکاوی ئەم
رێکخراوە بوون ٤٣.بەر لە دامەزراهذوی ئەم یەکێتیەش لە
ڕێوڕەصمی صەربەخۆی کوردصتان لە (٢٢ی کاهوووی دووەمی
 ،)٩٩٤٦شاهسدە کەش وتاریان پێشکەشکرد کە دواهیان ژن بوون ،
مامۆصتای خوێىذهگەی کچان بوون ،یەکێک لە مامۆصتاکان ک ە
خەدیجە مەجیذی بوو ووتی " :خوشکاوی ئازیس وەرهە ڕیسی براکاهمان ،
دەصت لەهێو دەصتی یەکتر هەیً ،ئەوەی کە مً دەیبیىم هیشتمان
چاوەڕواهە تاوەکو کچان دەصت بکەن بە فێربوون و خوێىذن ،ب ۆ
ئەوەی ئێمەش بگەیً بە براکاهمان ،لەمڕۆدا دوهیا پێوصتێتی کچان
و کوڕان ،خوشکان و برایان بۆ ئازادیی هیشتیمان یەکبگرن٤٤ ."...
بۆیە دامەزراهذوی ئەم ڕێکخراوە پەیامێکی گەورە بوو بۆ کۆمەڵگای
پیاو صاالرو ع ەشایری لەو صەردەمەدا ،لەصەردەمێکذا کەلە
بىەماڵەو کۆمەڵگادا پیاو دەهگی یەکەم بووە ،مەبەصت ل ە
دامەزراهذوی ڕێکخراوی ژهان و باصکردن لە مافەکاهیان لەو
صەردەمەدا خۆزەقکردهەوە یان خۆ هاودارکردوی پێشەوا هەبوو،
چوهکە هاوبراو ج ێگەو پێگەی خۆی ه ەر هەبوو ،بەڵکو گرهگی دان ب ە
مافەکاوی تاک بەگشتی و مافی ژهان بە تایبەت ،بەشێکی گرهگ ل ە
فیکری ئەو بوو ٤٥،کاتێک ڕۆژهامە هوصێک پرصیاری لەهاوبراو
کردووە (خیزبی دیمکراتی ئازربایجان) مافی دەهگذاوی ل ە
هەڵبژاردهەکاهذا داوە بە ژهان ،ئایا ئێوش ئەم کارەتان کردووە؟ بەم
ش ێوەیە وەاڵمی داوەتەوە" هەرچەهذ ئێمە ئەم هەهگاوەی ئازربایجان
بە ئەرێنی هەڵذەصەهگێىین ،بەاڵم دەبێت ئاگادارتان بکەمەوە ک ە
ئێمە هەماهتواهیوە ئەم ص ەرکەوتىە بەدەصت به ێىین" ٤٦.بەمەش
کۆماری کوردصتان وەک کیاهێکی صاصیی و مۆدیرن و دامەزراوەی
دەرفەتێکی کەم وێىەی بۆ ژهان ڕەخضاهذ تا لە صایەی صەرهەڵذان و
دەصتەبەر بوووی چەمکە مۆدێرهەکان هەوڵی دەرباز بوون لە فۆرم و
بایەخە باوەکان بذ ەن کە تا ص ەر ئێضقان ت ێکەڵ ب ە کلتوری ژیاوی
ڕۆژاهەی کۆمەڵ گای ڕۆژهەاڵتی کوردصتان بوو٤٧.
پاش ئەوەی لە تاران و شارەکاوی دیکەی ئێران خۆپیشاهذان
دەصتیپێکرد دژی دەصەاڵتەکەی خەمە ڕەزاشا ،لە کوردصتاهیشذا
یەکەم خۆپیشاهذان ل ەشاری مەهاباد لە(٩٥ی خوزەیراوی ) ٩٩٧٨
دەصتی پێکرد ٤٨،چوهکە ڕێژەی کورد زیاتر لە س ێ مل یۆن بوو لە
ئێران ،بەاڵم صتەم لێکراو بوون لە دۆخێکی خراپذا دەژیان ،کورد ب ێ
بەشبوو لە بەشذاریکردوی دەصەاڵت ،بۆ ماوەی چەهذیً صاڵ هیچ
کوردێک وەک وەزیر بەشذاری لە کاب یىەی خکومەت هەکرد بوو ،وە
هیچ با ڵیۆزێک کورد هەبوو ،لە ئاصتی بااڵدا خاوەوی هیچ پ ۆصتێک
هەبوو ٤٩.ه ەر بۆیە زۆریىەی زۆری چ ین و توێژە جیاوازەکاوی کۆمەڵی
کوردەواری بەشذار بوون لە خۆپیشاهذاهەکاوی شارەکاوی کوردصتان ،
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لە مامۆصتایان ،خوێىذکاران ،ژهان ،الوان ،پیاواوی ئایىیی ،
جوتیاران ...هتذ کە هەریەکەو هەڵگری ئایذیاو بۆچووهێکی جیاواز
بوون لەیەکتری ،پێکهاتبوون لە ڕەوتەکاوی هەتەوەیی و هیشتماهیی،
چەپ و مارکس ی ،ئایىیی و هەتەوەیی ،مەزهەبیی و ئایىیی ٥١.صەبارەت
بە بەشذاریکردوی ژهاوی دیموکرات لە خۆپشاهذاهەکان ،خەدیجە
مەعسوری ٥٩،دەڵێت ":کاتێک ش ۆرش د ەصتی پ ێکرد ،بەشذاریم لە
خۆپیشاهذاهەکان کرد ،باوکم کاتی خۆی لە صەردەمی کۆمار ل ە
دەصتەی الواوی دیموکرات بوو ،صرودی بۆ دەخوێىذمەوە ،باس ی
دیموکراتی بۆ دەکردم ،بۆیە کاتێک شۆڕش کرا چوومە هێو ئەو
ڕیسەی دەیگوت بژی دیموکرات"٥٢.
لەگەڵ ص ەرکەوتنی ش ۆڕشذا یەکێتی ژهاوی دیموکرات لە شارە
جیاوازەکاوی وەک (مەهاباد ،شىۆ  ،صەردەشت) ص ەر لە هوێی
دامەزرایەوە ،ژمارەیەک لە ژهاوی خوێىذەوار هاتىە هێو ئەم یەکێتیە ،
دەڕۆشتىە مسگەوتەکان یان ماڵەکان باس ی خراپی دیاردە
کۆمەاڵیەتییەکاوی وەک ژن بە ژن و گەورە بە بچوکیان بۆ خەڵک
دەکرد ،ئەمەش بەرهامەی خیزب بوو ،هەر ک ەصێک ئ ەم کاراهەی
بکردایە لەالیەن خیزبەوە صسا دەدرا ،ئەم هەڵوێضتەش ل ەالیەن
ژهاهەوە پێشوازییەکی باش ی لێکرا ٥٣.پاشان بەدواداچووهیان دەکرد
ئەو کەصاهەی تاوان یان کردەوەی توهذوتیژیان بەرامبەر هاوصەرو
کچی خۆیان ئەهجامذەدا ،بە هێزی پێشمەرگەیان دەهاصاهذ و دواتر
لەالیەن دامەزراوەکاوی بسوتىەوەی کوردصتان لێکۆڵیىەوەیان ل ەگەڵ
دەکرا ٥٤.بۆیە ئەمەش ڕێگە خ ۆشکەر بوو ب ۆ ئەوەی دەیان ژو ی
هەخوێىذەوار و ژوی ماڵەوە بێىە ه ێو یەکێتی ژهاوی دیمکرات ٥٥ .
یەکێکی دیکە لەو ڕێکخراواهەی کە ژهان لەصەرەتای شۆڕشەوە
پەیوەهذیان پ ێوە کردووە ،یەکێتی الواوی دیموکرات بوو ،دواتر لەم
ڕێگەوە دەهاتىە هێو خیزبی دیموکرات56.
دەکرێت خەبات و چاالکی ژهان لە پاش ص ەرکەوتنی ش ۆڕش ی
گەالن ب ەصەر س ێ د ەصتەدا دابەش بکرێت یەکەم :ئەو ژهاهە بوون
هان و جل و ب ەرگ و پێذاویضتیان گەیاهذووەتە پێشمەرگە لە کات ە
جیاوازو مەترصیذارەکاهذا ،واتا لەو کاتاهەدا پێشمەرگە لە شوێيێکی
دوور لە ئاوەداوی ماوهەتەوە دەصتیان بە هان و کەرەصتەی پ ێویضت
هەگەیشتووە ،کاتێکیش گ ەڕاوهەتەوە بۆ شار و گوهذەکان ،ئەوان
بەڕوویەکی خۆش و صىگێ کی فراواهەوە بەپیرییاهەوە چووهەو ب ە
باوەش ی ئاوااڵوەو دڵضۆزاهە خسمەتیان کردوون ،ئاویان ب ۆ
گەرمکردوون و جل و بەرگیان بۆ شتوون ،خواردهیان بۆ ل ێىاون 57 .
لەم بارەیەوە خەدیجە پورمەهذ 58دەڵێت" :ژهان زەهگاڵ و
دەصتەواهە و مل پێچیان بۆ پێشمەرگە دروصت دەکرد ،بۆیە ل ە
ڕادیۆوە لە بەرامبەر ئەم کارە دەصت خ ۆشیان لێ دەکرا " 59.دووەم :
ئەو کچ و ژهاهە لە خۆ دەگرێت کە ڕاصتەوخۆ ب ەشذارییان لە ش ۆڕش
و کاری خیزبیذا کردووە و چەکیان هەڵگرتووە 60،لەم بارەیەوە
قاصملۆ دەیگوت":لە تێکۆشاوی خیزبی صیاصیی ئێمەدا دەبێت جێگای
تایبەتی بذرێت بە ژهان کە هێوەی داهیشتواوی واڵتەکەمان پ ێکذێنن ،
خیزبی ئێمە مافی بەرابەری تەواو لەگەڵ پیاوان بۆ ژهان دادەهێت،
بەاڵم داهاوی ماف لە گەڵ پیادەکردوی ئەو مافە لە کۆمەڵذا
مەودایەکی زۆریان لە هێواهذایە ،دەبێت ئەو مەودایە وردە وردە لە
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هێو بچ ێت .بە بیروڕای خیزبی ئێمە تاوەکو ژهان لە کاری کۆمەاڵیەتیی و
صیاصییذا بەشذاربً کۆمەڵ پێشکەوتوو ترو هەرچی ل ە بسووتىەوەی
صیاصیی هەتەوەیەکذا ژهان تێکۆشەرتر بً ،بسوتىەوەکە پێشکەوتووتر
و شاوس ی ص ەرکەوتنی زیاترە " 61.ص ێیەم :ئەم جۆرە لە ژهان بریتین
لە کەش و کاری ئەو کا در و پێشمەرگاهەی ک ە خیزبیان پێکهێىاوە و
ڕاصتەوخۆ و بەردەوام لە مەیذاوی خەباتذا بوون و هەن ،دایك،
خوشک ،هاوص ەر و کچی ئەو ک ەصاهەن کە گیان و ژیاهیان بەختی
ئازادیی و بەختەوەریی واڵت کردووە ،ئەم ژه ە دیموکراتاهە ئ ەرکێکی
گەورە و مێژووییان لە ئەصتۆ گرتووە ،ئامادەی هەرچەشىە قورباو ی
داهێک بوون کە بەهۆی ش ۆڕشەوە بۆ ڕزگاری گەل و هیشتیمان
دەکەوتە ص ەر شاهیان 62.یان ژهان هەصتاون ب ە ه ێىان و بردوی هامە
لە هێوان تەشکی الت و پێشمەرگەدا ،تەهاهەت جاری واهەبووە
گواصتىەوەی چەکیص ی گرتووەتەوە ،ئاگادارکردهەوەی پێشمەرگە ل ە
کاتی داهاوی کەمین لەهێو گوهذەکان و هاتنی هێزەکاوی ڕژێم و چەهذیً
هەواڵی دیکە کە پەیوەهذییان بە پێشمەرگە و دوژمىەوە هەبووە ل ە
ئەرکەکاوی ژهان بووە ،ئەو کاتاهەی پێشمەرگە لە ه ێو گوهذ ەکاه ذا لە
کاتی پشوو و خەصاهەوەدا بوون ژهان بوێراهە بە چەکەوە پاصەواوی
ئەواهیان کردووە 63.یان هەهذێک لە دایکاوی پێشمەرگە لەگەڵ
کوڕەکەی چووەتە کەمین ،زۆر جار ژهاوی گوهذەکاهیش هەوڵیان داوە
پێشمەرگە لەدەصت صوپای پاصذاران ڕز گار بکەن بە بەرد و بە دار
دوایان کەوتوون  64.جگە لەوە هەهێک لە ژهان پەیوەهذیان دەکرد
بە شاهەی پیاوەکاهەوە 65،هەهذێکی دیکەشیان لە هێو شارەکاهذا
پەیوەهذیان دەکرد بە ت ەشکیالتەوە ،کە زۆر جار گیراون و
ئەشکەهجە دراون یاخود دەصتذرێژی کراوەتە صەریان ،یان ئەو
ژهاهەی خواردهیان دەبرد بۆ پێشمەرگە لە الیەن پاص ذارەکاهەوە
دەصتگیر دەکران یان دەکوژران 66.بۆ هموهە کات ێک خاڵخاڵی لە
ماوەی شەڕی س ێ ماهگەدا لە شارە جیاوازەکاوی کوردصتان
دەصتیکرد بە لەصێذارەداوی گەهج و الوی کورد دەیان ژوی تێکۆشەر
و شۆڕشگێڕی لە صێذارەدا 67.لە الیەکی دیکەوە ژهان بە تێکۆشان
لە دامەزراوە و دەزگاکاوی وەک هەخۆشخاهە و خوێىذهگاکاوی
ش ۆڕش ،یان لە دامەزراوە فەرهەهگیی و فێرکارییەکان و
ڕاگەیاهذهەکاوی خیزبذا ڕۆڵێکی دیاریان هەبووە68.
هەرەوها کچاهێکی زۆر لە گوهذەکان هاویان دەهوس ی ب ۆ
پێشمەرگایەتی ،بەاڵم لە الیەن خاهەوادەکاهیاهەوە ڕێگەیان پ ێ
هەدەدرا ،هەهذێک کچ هەبوون دەهاتىە هێو خیزب و دەبوون ب ە
پێشمەرگە ،بەاڵم دوای ماوەیەک خاهەوادەکاهیان دەیاهیان
بردهەوە 69،چوهک ە ژیىگەی بسوتىەوەکە ،الدێ و هاوچەی شاخاوی
بووە و الدێش صوهىەتی و داخراو و پیاو صاالر ترە لە شارەکان ،بۆیە
ک ۆصپی ج ۆرا و جۆر لە بەردەم بسوتىەوە هەبووە بۆ د ۆزیىەوەو
دروصتکردوی کادرو ص ەرکردەی ژن .بەو خاڵەتەیش ژو ی کورد ب ە
ش ێوەی ج ۆراو جۆر بەشذار بوون لە ه ێو خیزبی دیموکراتذا70 .
عەبذوڵاڵ خەصەهسادە لەم بارەیەوە دەڵێت":کۆمەڵە ژهیان زۆر بوو،
چوهکە ئەوان کە دروصتبوون وەک ڕێکخراوێکی ڕوهاکبیر
دروصتبوون ،کە زۆرتر قوتابی و خوێىذکار بوون کوڕ و کچ پێکەوە
تێکۆشاهیان هەبوو ،پاشان چەکیشیان هەڵگرت ،بۆیە ئەگەر بڵێین
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ئێمە لە صەد پێشمەرگە صیاهیان ژن بوون ،ئەوا کۆمەڵە لە صە د
پێشمەرگە لەواهەیە بیضتیان ژن بووبێت"71.
صەبارەت بە ب ەشذاریکردوی ژهان لە کۆهگرەکاوی خیزبذا ،لە
کۆهگرەی چوارەمی خیزبەوە ژهان بەشذارییان لە کۆهگرەکاهذا
کردووەو وەک ئەهذامی ڕێبەریش هەڵبژیردراون ،بەاڵم ڕێژەکەیان کەم
بووە ،لە کۆهگرەی چواردەی خیزبذا (تبعیض مثبت) واتە ڕێژە بۆ
ژهان دیاریکرا ،بۆ ئەوەی ژهاهیش مافیان هەبێت لە ڕێبەری خیزب و
کۆهفراوضەکاوی هەڵبژاردوی هوێىەر بۆ کۆهگرەکان  72.کاتێک کۆهگرەی
چوار کۆتایی هات قاصملۆ بەمەبەصتی البردوی ئاصتەهگەکاوی بەردەم
ووتووێژ لەگەڵ خکومەت لە بەرواری (٢٩ی شوباتی)٩٩٨١هامەیەکی
بۆ ئەبو ئەلحەصەن بەهیضە در ص ەرۆک کۆماری ئ ێران هاردو ڕواهگەو
بۆچووهەکاوی خیزبی دیموکراتی ل ەصەر شۆرش ی ئیضالمیی ئێران و
ڕێبەرایەتی خومەینی و گیروگرفتەکاوی کوردصتان بۆ ڕووهکردەوەو
داوای لێکرد بۆ چارەصەرکردوی گیروگرفتەکاوی کوردصتان بە ڕێگەی
ئاشتی ،لیژهەیەکی هوێىەرایەتی خیزبی دیموکرات قبوڵ بکات ،هاوبرار
هاودەهگی لەگەڵ قاصملۆ کردوو ،بۆیە هوصیىگەی صیاصییی خیزبی
دیموکرات ،لیژهەیەکی پێکهێىا کە یەکێک لە ئەهذامەکاوی ژن بوو
ئەویش فەوزیە قازی بوو ،ئەهذامەکاوی دیکەش بریتی بوون لە:
(غەوی بلوریان ص ەرۆکی لیژهە و عەبذوڵاڵ خەصەهسادە ،هەویذ
موعینی ،ئەخمەد قازی) چوون بۆ تاران 73.لێرەوە بۆمان
دەردەکەوێت ژهان صەرەڕای دواکەوتووی کۆمەڵگای کوردەواری و
پابەهذ بوووی تاکەکان بە داب و هەریتە کۆن و باوەکان و ئەو
بەربەصتاهەی ل ەالیەن خاهەوادەکاهیاهەوە بۆ دەهاتە پ ێش تواهیان
بێىە ڕیسەکاوی خیزبەوەو هاوشاوی پیاوان ب ەشذاربً لە خەبات و کاری
صیاصیی.

دووەم :کۆمەڵە:
کۆمەڵەی ش ۆڕشگێڕی زەخمەتکێشاوی کوردصتاوی ئێران کە ب ە
(کۆمەڵە ) هاصراوە ،ص ەرکردەکان و دامەزرێىەراوی صەرەتای
دامەزراهذوی دەگەڕێيىەوە بۆ پاییزی ( 74،)٩٩٦٩کە لەصەرەتاوە ب ە
تەشکیالت هاوبراوە ج ێگەی ئاماژەیە مێژووی دامەزراهذن و
دامەزرێىەراوی ئەم ڕێکخراوە ئاڵۆزو تەموو مژاوییە ،چوهکە ئەم
ڕێکخراوە لەصەرەتادا بەهاوی (تەشکیالت)ەوە زیاتر لە هۆ صا ڵ
کاروچاالکی نهێنی بووە ،کۆهگرەی دامەزراهذوی هەبووەو هیچ
بەڵگەهامەیەک لە بەردەصتذا هیە ،کە ڕۆژی دامەزراهذن و
دامەزرێىەراوی تێذا دیاریکرا ب ێت ،بەڵکو بۆ مێژووی ئەم ڕێکخراوە ب ە
تایبەتی ل ە قۆها غی نه ێىذا زیاتر پشت ب ە گ ێڕاهەوەی زارەکی و بیرەوەری
هەهذێک لە دامەزرێىەران و ئەهذاماوی ڕێکخراوەکە بەصتراوە 75 .
هۆی ئەمەش بۆ خۆپاراصتن لە د ەزگای صاواک دادەهێن ،لەگەڵ
ئەوەشذا لەصاڵی  ٩٩٧٤هەشت کادری صەرەکیان ،لەواهە( :ئیرەجی
فەرزاد ،فوئاد موصتە فا صوڵتاوی ،تەیب عەباس ی ،ڕوح ئیالهی ،
عەبذوڵاڵ موهتەدی ،صە عیذ یەزدیان ،شوعەیب زەکەریایی ،
جەعفەر خەصەهپور ،ئەبوبەکر مودەرس ی) دەصتگیرکران و
هەریەکەیان بەچەهذیً صاڵ زیىذاوی خوکم ذران و لەصەروبەهذی
خۆپیشاهذان و ڕاپەڕینی ش ۆڕش لە ()٩٩٧٨دا ئازاد کران 76.ل ە
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وەرگرتنی ئەهذام چەهذ مەرجێک داهراوە بۆ ئەو کەصەی دەبێتە
ئەهذام لەم ڕێکخراوە ،لەواهە دەبێت ئەو ک ەصە ل ە بواری
جەصتەییەوە کارێکی کردب ێت وەک کارکردن لە کارگەکان یان کاری
وەرز ێری ،پاشان ئەو کەصە ڕەخىەگر بێت لە صەرمایەداریی و
هەوڵی گ ۆڕینی بذات بۆ ص ۆصیالیضتی ،دەبێت باوەڕی بە ئازادیی ژن و
ئازادیی ژیان هەبێت ،بەاڵم ئەم م ەرجاهە بەشێوەی زارەکی ل ەصەری
ڕێکەوتوون هیج هوصراوێک صەبارەت بەو مەرجاهە هەبوو 77 .
صەبارەت بە ب ەشذاریکردوی ژهان لە ت ەشکیالتذا گو ڵێ قوبادی 78
دەڵێت  ":پ ێش ش ۆڕش ی گەالوی ئێران ،لە صااڵوی خەفتاکان ل ە
ڕێگەی خوشکم گوڵڕیسەوە لەگەڵ هاوڕێیاوی کۆمەڵە پەیوەهذیمان
هەبوو وە ب اڵوکراوەمان پەخش دەکرد ،بەاڵم لەبەر ئەوەی کۆمەڵە
ئاشکرا هەبوو ،ئێمە هەماهذەزاوی ڕێکخضتيێک هەیە ،بەڵکو ت ەنها
وەک تاکە کەش یەکترمان دەهاس ی ،لەگەڵ ش ۆڕش ی گەالوی ئێراهذا
کۆمەڵەش خۆی ئاشکرا کرد ،ئەو کات زاهیم ئەو کەصاهە
ش ۆڕشگێڕن و صااڵهێکی زۆر لەگەڵیان خەباتم کردووە ،بەم ش ێوەیە
کۆمەڵەم هاس ی و درێژەم بە خەباتذا 79."...ه ەروەها لە ص ەروبەهذی
ش ۆڕشذا تشکیالت ه ەصتا بە ئەهجامذاوی ڕێکخراوەو کۆمەڵەکاوی
ژهان لەواهە کۆمیتەی ژهان لە شاری مەریوان ،کە لەصەر پێشيیازی
فوئاد مضتەفا صوڵتاوی دامەزراوە ،ژمارەیەکی زۆر لە ژهاوی مەریوان
لە دەوری ئەم ڕێکخراوە کۆبووهەوە ،ئەمەش صەرەتایەک بوو کە
ژهان لە هاوچەکاوی ڕۆژهەاڵتی کور دصتان لە خۆپیشاهذاهەکان و
ش ۆڕشذا بەشذارییان پێکراوە ،چەهذیً ژن لە هاو ئەم ڕێکخراوەدا
بە چاالکاهە هەڵضوڕاون و ڕێکخراوەکەیان بەڕێوە بردووە،
لەواهە(فاتمە موخەمەدی ،مەلەکە مضتەفا صوڵتاوی  ،هاهیذە
موخەمەدی ،صەعذییە هەصیمی...هتذ) ،لە پاڵ ئەرکی ڕێکخراوەی
ئەرکی کی تری ئەم ژهاهە ئەوە بوو ،بە گروپی پسیشکیەوە صەرداوی
گوهذەکاهیان کردووەو پسیشکەکان بە ئەرکی خۆیان ه ەصتاون و
هەخۆشەکاهیان چارەصەر کردووەو ئەهذاماوی کۆمیتەی ژهاهیش
لەگەڵ ت یمە پسیشکێکەدا ژهاوی گوهذ ەکاکیان کۆکردۆتەوەو ڕێىماییان
کردوون و زاهیارییان پ ێبەخشیوون 80.پاشان لە صا ڵی () ٩٩٧٨
ژمارەیەک لە مامۆصتایاوی دڵضۆزو ه ۆشیاری شاری صىە ک ە
پێکهاتبوون لە( موخەمذ ڕوخاوی ،عەتا خەلقی ،موزەفەر
موخەمەدی) ،وە ئەو ژهاهەش ی بەشذار بوون بریتی بوون لە(:شەهێن
قادری ،فەریذە قورەیص ی ،کە لەهێو خوێىذکاراهذا خۆشەویضت و
هاصراو بوون و ل ە هاهذاوی خوێىذکاران بۆ ب ەشذاریکردن ل ە
تێکۆشان ڕۆڵێکی دیاریان هەبوو بیریان لە دامەزراهذوی ڕێکخراوێکی
مامۆصتایان کردەوە ب ۆ تێکۆشان دژ بە صیاصەتەکاوی شاو پ ێکهێىاوی
شورای خوێىذکاران ،بۆ ئ ەم مەبەصتەش لە ما ڵی یەکێک ل ە
مامۆصتایان کۆبووهەوەو بڕیاری دامەزراهذوی کاهووی مام ۆصتایاهیان
دا ،ئاماهجی ئەم کاهوهە ب ەشێوەیەکی گشتی بریتی بوو ل ە ئامادەکردن
و دابیىکردوی کتێبی فارصیی و زاوضتی کۆمەاڵییەتی صەرەتایی و کتێبی
کوردیی و هەوڵذان بۆ داهاوی صىذوقی بێکاری بۆ ئەو مامۆصتایاهەی
کە بەهۆی چاالکی صیاصییەوە لە کارەکاهیان دەردەکران ،دواتر ل ە
شارەکاوی دیکەی کور دصتاه یش دامەزرا وەک (صەقس ،مەریوان ،
بۆکان ،باهە ،مەهاباد)( 81.شورای ژهاوی صىە )ش یەکێکی تر بوو
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لەو ڕێکخراواهە ،کە لەالیەن ئەهذامان و الیەهگراوی کۆمەڵەوە وەک
(گوڵڕیس قوبادی ،گو ڵێ قوبادی ،فایسە قوتبی ،شەهێن
خەیذەری...هتذ) دامەزراوە ،کاری ئ ەم شورایەش بریتی بوو لە :
باهگهێشت کردوی ژهان ب ۆ شوراکە ،گەیاهذوی یارمەتی ب ۆ
بریىذارەکاوی ش ەڕ ،لەم پ ێىاوەشذا ژمارەیەک لە ژهاو ی ئەهذامی شورا
گیاهیان لەدەصتذا وەک( گوڵڕیس قوبادی ،فایسە قوتبی ،فەریذە
زەکەریایی)82.
لە دەصتپێکی ش ۆڕشذا ژهان لە خۆپیشاهذان و هاڕەزاییەتییەکاوی دژ
بە شا ب ەشذارییاهکرد ،تەهاهەت لە هەهذێک لە کۆبووهەوەکان دا ک ە
بە مەبەصتی ڕێکخضتن و ئەهجامذاوی خۆپیشاهذاهەکان دەبەصترا
بەشذار دەبوون ،وەک ش ەهین پێشیاری ،یان هەهذێکی دیکەیان
وەک مەهین و گولرخ پێشیاری و شەوبۆ لەگەڵ بەشذاریکردهیان لە
خۆپیشاهذاهەکان ،یارمەتی دەری ژهان و خاهەوادەکان بوون لە کات ی
پەالمارداوی پۆلیضذا داڵذەیاهذەدان .گرهگتریً دروشم ی
خۆپیشاهذاهەکاهیش بریتی بوو لە :ئازاد کردوی زیىذاهیاوی صیاصیی 83 .
پاش صەرکەوتنی شوڕشیش کۆمەڵە پێی هایە قۆهاغێکی هوێیەوە ،بە
تایبەت کات ێک لە(٩٦ی شوباتی  )٩٩٧٩بە فەرمی بوووی خۆی لە
ڕۆژهەاڵتی کور دصتان ڕاگەیاهذو بوو بە یەکێک لە ڕێکخراوە
چاالکەکاوی کوردصتان 84،بەمەش کۆمەڵێک لێپرصراوی خضت ە
ص ەر شاوی خۆی ،لە ڕووبەڕووبووهەوەی ڕووداوەکان و
صەرپەرشتیکردوی خەڵک و ڕابەرایەتیکردهیان .بۆیە شاهبە شاو ی
الیەهەکاوی دیکە ڕووبەڕووی کۆمەڵێک گ ۆڕاهکاری صیاصیی بۆوەو
هاوکات چاالکاهە لە بەش ی زۆری ڕووداوەکاوی کور دصتان بە درێژایی
صااڵوی(  )٩٩٨٩- ٩٩٧٩ڕۆ ڵی خۆی بینی ،وەک بەشذاریکردن ل ە
خۆپیشاهذاهەکاوی کوردصتان و دروصتکردوی ڕێکخراوە پیشەییەکاوی
خوێى ذکاران و ژهان 85 .کاتێک خومەینی فەرماوی د ەرکرد دەبێت ژهان
لەچک و چارشێو بپۆشً ،ل ە٨ی ئازار لە تاران ل ە لەالیەن ژهاهەوە
خۆپیشاهذان د ەصتیپێکرد 86،ژهاوی کوردصتاهیش کە زۆربەیان ص ەر
بە ڕێکخضتىەکاوی کۆمەڵە بوون بۆ پاڵپشتی کردن ل ە
خۆپیشاهذاهەکاوی تاران و دژایەتی کردوی بڕیارەکەی خومەینی لە
ڕۆژی ( ٩٩ی ئازاری  )٩٩٧٩خۆپیشاهذاهیان ئەهجامذا 87.ب ەاڵم دواتر
ڕژێم ئەم کارەی صەپاهذ بەصەر کۆمەڵگای کوردییذا ،بۆ ئەم
مەبەصتەش پاصذاران دەڕۆشتىە خوێىذهگاکاوی کچان و
هەڕەشەیان لێ دەکردن ،دەیاهگوت ئەوەی لە دەرەوەی خوێىذهگاش
لەچک هەپۆش ی لە خوێىذهگا دەردەکرێت 88،یان خوێىذکاراهیان
هاچار دەکرد دروشمی دژ بە خیزبە کوردییەکان بڵێن و ڕێگەیان
هەدەدا خوێىذکاران ڕۆژهامەو ب اڵوکراوەی خیزبە کوردییەکان
بخوێيىەوە 89.لە بەرامبەردا خوێىذکاراهیش خۆپیشاهذان و ماهگرتً
و هاڕەزاییان دژ بە ڕژێم ئەهجام دا،لەم ڕێگەیەدا چەهذیً خوێىذکار
دەصتبەصەر کراوە90.
کۆمەڵەو الیەهەکاوی دیکە بە مەبەصتی بەدەصتهێىاوی مافە یاصایی و
فەرهەهگیی و صیاصیی و ئابورییەکاهیان لەگەڵ خکومەتی کات ی
کەوتىە گفتوگۆ ،بەاڵم ئەم گفتوگۆیاهە صەری هەگرت ،هسیکەی
دەیەیەک شەڕو پێکذاداوی چەکذاری بەشە جیاوازەکاوی کوردصتاو ی
گرتەوە 91،کۆمەڵە تا ئەم کاتە خۆی بۆ چاالکی صیاصیی ل ە
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شارەکاهذا ڕێکخضتبوو ،لە ماوەیەکی کەمذا تواوی خۆی بۆ تێکۆشاوی
چەکذاری لە گوهذەکان و هاوچە دوور د ەصتەکان ڕێک بخات ،پاشان
ژهاهیش وەک پێشمەرگە چووهە ڕیسی تێکۆشان ،بەمەش کۆمەڵە
تواوی وەک یەکەمین هێزی صیاصیی ژهان چەکذار بکات 92.لەم
بارەیەوە ئیبراهیمی عەلیزادە دەڵیت ':ڕاصتە کۆمەڵە یەکەم هێز بوو
کە ئەو ڕۆڵە بگێڕێ ،بەاڵم درەهگ دەصتی پێکرد ،هسیکەی س ێ صا ڵ
تێپەڕی تا تواهیمان ئەو دەصتکەوتە بە دەصت ب ێىین ،ه ۆکارەکەش ی
ئەوە هەبوو کە ئێمە چاالکیی و هەڵضوڕاوی ژهان لەم بوارەدا بە
ڕەصمی هەهاصێىین ،لەصەرەتاوە بە پارێسەوە دەماهڕواهیە ئەو
مەصەلەیە ،پێمان وابوو ئ ەم کارە هێشتا بۆ کۆمەڵگای کوردصتان
قورش ب ێت ،ه ەر بۆیە یەکەم د ەصتەی هێزی پێشمەرگەی ژهان ب ە
جیاواز چەکذار کران ،ئەو پێشوازییەی کە خەڵکی گوهذەکان لەم
جواڵهەوەیە کردیان ،ئێمەی گەیاهذە ئەو باوەڕە کە خۆپارێسییەکەمان
لە جێگەی خۆی هەبووە ،پێشوازی لە چەکذار بوووی ژهان وە ک
پێشمەرگە زۆر لە چاوەڕواوی خۆمان زیاتر بوو 93."...تەهاهەت
کەصایەتیەکی وەک مامۆصتا شێخ عیزەدینی خوصەینی کە مەالو
ڕێبەرێکی هاصراوو الیەهگری کۆمەڵە بوو ،ڕێگەی دا کچەکەی ببێتە
پێشمەرگەی کۆمەڵە 94.یان زۆر لە کچاوی الوی گوهذەکان بە جۆش
و خرۆشەوە خەزیان دەکرد ببىە پێشمەرگە یان چاالکی دیکە
ئەهجام بذەن ل ە ه ێو ڕیسەکاوی کۆمەڵذا 95.لەم بارەیەوە ئام یىە کاک ە
باوە کە لە صا ڵی  ٩٩٨٦بووە بە پێشمەرگەی کۆمەڵە دەڵێت ":ژیاوی
ئێمە وەک کچ یان ژن لە ژێر چاودێری داب و هەریت کۆهتڕۆڵ دەکرا،
ئەمەش وایکرد کە خودی خۆمان هەبین ،دەصەاڵتمان بەصەر
جەصتەو ژیاوی خۆماهذا هەبێت و صىوردار ب ین ،کاتێک زاهیم بژاردەی
دیکەم لەبەردەمذایە(کۆمەڵەو پێشمەرگایەتی) ،ئیذی گەلێک دژوار
بوو لە هێو ئ ەم چوارچ ێوە تەصکەدا بژیم ،ویضتم ت ێبکۆشم ،ب ۆ
ئەوەی ژیاهێکی باشترم هەبێت ،گەهجێکی ه ۆشیار بووم ،ه ەصتم
دەکرد لە ڕووی کلتور ،ڕژێم و تەهاهەت خاهەوادەکەی خۆمیش
دەوەصتمەوە ،بیرم کردەوە ،کە دەبێت ژیان بە ج ۆریکی ترو
ئەڵتەرهاتیڤیکی تر هەبێت96."...
ژهاوی پێشمەرگە تەنها ژهاو ی شارو ژهاوی خوێىذەواری ل ە
خۆهەگرتبوو ،بەڵکو بە تێپەڕبوووی کات ژهاوی گوهذیش هاتىە هێو
ڕیسەکاوی ئ ەم خیزبەوەو هاوشاوی پیاوان ڕاهێىاوی چ ەکذاریان پێیی
دەکرا ،بەم پێیە هەموو چیىەکاوی کۆمەڵگا خوێىذەوارو هەخوێىذەوار
و دەوڵەمەهذو هەژاری لە خۆگرت 97.بۆ همووهە زوبێذە زەبیخی
هاصراو بە(زبەی کۆمەڵە) ژهێکی هە خوێىذەواری گوهذوشینی خەڵکی
شاری مەریواهە لە تەمەوی صیاهسدە صاڵیذا هاوص ەرگیری کردووە،
خاوەوی پێىچ مىذاڵ بوو ب ەر لە دامەزراهذوی کۆمەڵە ل ەگەڵ
ئەهذامەکاوی خیزبەکەدا ئاشىای پەیذا کردووە ،پاش صەرکەوتنی
ش ۆڕش کاتێک شورای شارەکان دادەمەزرێ ،ئەهذاماوی کۆمەڵە
پێان باشبوو لە گوهذەکەی هاوبراودا ژهێک کاهذیذ بکەن ،بۆ ئەم
مەبەصتەش هاوبراویان کاهذیذ کرد ،دواتر زۆرتریً دەهگی بە
دەصتهێىا ،ئەم لەگەڵ پ ێىج کەس ی دیکە کە پیاو بوون شورا ی
گوهذەکەیان پ ێکهێىا .پاش هێرشەکاوی رژێمی ئیضالمیی بۆ صەر
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کوردصتان وەک ژهێکی گوهذوش ین چەکی هەڵگرتووەو بووە ب ە
پێشمەرگە لە ڕیسەکاوی هێزی چەکذاری کۆمەڵە98.
هەروەها ژهان لەم ڕێگەدا چەهذیً گیروگرفتیان بۆ هاتۆتە پێش
لەواهە :ه ۆکاری کۆمەاڵیەتیی بوو هاتن ی ژهان بۆ ه ێو ڕیسی پێشمەرگە ،
لە لەالیەن بىەماڵەکاهیاهەوە بەربەصتی زۆری بۆ دروصت دەکرا،
بیروبۆچوووی ک ۆن و بەرتەصک دژی کۆمۆهیضتی لەم مەصەلەیەدا
ڕۆ ڵی بینی ،ڕۆحی پیاو صاالری وا یکرد بوو کە ژهان لە هێو ڕیسی
پێشمەرگەدا لە ژێر فشاردا بً 99،لەالیەن هەهذێک لە پیاواوی
پێشمەرگەوە بە چاوی کەمتر صەیر دەکران ،توش ی هایەکضاوی و
جیاکاری دەبووهەوە ،بەاڵم لەگەڵ هەموو ئەماهەشذا هاتنی ژهان بۆ
هێو ڕیسەکاوی پێشمەرگە ،بە خێرایی کاری کردە ص ەر کەش و هەوای
کۆمەاڵیەتیی کوردصتان و بڕوا بە خۆبووهێکی زیاتری بە ژهان
بەخص ی 100 .ژهان ل ەم پ ێىاوەدا ش ەهیذیان داوە یەکەم پێشمەرگەی
ژن کەلە شەڕ کوژرا ئ ەشرەفی ڕادپور بوو ،وە یەکەم ژهێکی
هەلضوڕاوی کۆمەڵە ک ە لە زیىذاوی کۆماری ئیضالمیی کوژرا هیرەی
ئەعسەمی بوو 101،لە ه ێوان صااڵوی (  )٩٩٩٩- ٩٩٧٩صەدو س ێ ژن
گیاهیان لە د ەصتذاوە ،هسیکەی پەهچا کەصیان لە کات ی
ڕووبەڕووبوهەوەی چەکذاری گیاهیان لە د ەصتذاوە ،بەم پێیە زۆرێک
لە خاهەوادەکان کچاو ی صیاصییان لەڕێگەی چاالکی صیاصیی و هێزی
چەکذاری پێشمەرگە لە دەصتذاوە102.
بەدەر لە خەباتی چەکذاری ،ژهاوی کۆمەڵە لە گوهذەکاهذا
میتیىگیان صازدەکرد ،بە مەبەصتی ئاگادارکردهەوەی ژهان لە دۆدی
ئێران بە گشتی و کوردصتان بە تایبەتی و ڕۆڵیان لە خەبات و
تێکۆشان 103،ئەمەش بووە هۆی زیاتر دەرکەوتنی ژهان لە بۆهە
هەتەوەیی و صیاصییەکاهذا 104.جگەلەوە ژهان و کچان ڕۆڵیکی
بەرچاویان هەبوو لە ماهگرتى ەکان بە تا یبەتی ماهگرتنی خەڵکی شاری
صىە و کۆچی مەریوان و خۆپیشاهذاهەکاوی شارەکاوی (صىە ،مەریوان ،
باهە ،مەهاباد ،صەقس...هتذ) 105.دواتر لە کاتی هێرش ی دووەمی
ڕژێمی کۆماری ئیضالمیی ئێران لە (٩٧ی هیضاوی  )٩٩٨١بۆ ص ەر
کوردصتان ژهان شاهبە شاوی پیاوان لەم جەهگەدا ب ەشذارییان
کرد 106،کاتێکیش کۆمەڵە شارەکاوی بەجێ هێشت تاکو صا ڵی ٩٩٨٨
و دواتریش ژهان هەر بەردەوام پەیوەهذییان بە کۆمەڵەوە دەکردوو
دەچووهە ڕیسی پێشمەرگە 107 ،لە هەمان کاتذا ژهان لە هێو
شارەکاهیشذا چاالکاهە ب ەشذارییان ل ە خۆپیشاهذان دەکرد 108،لەم
بارەیەوە هاهیذ وەفایی 109دەڵێت ":کاتێک پێشمەرگە شارەکاوی
بەجێ هێشت لە ه ێو ت ەشکیالتی نهێنی دا لە شارەکان کارمان دەکرد،
ب اڵوکراوەمان پەخش دەکرد ،دروشمان لە ص ەر دیوارەکان دەهوس ی ،
بریىذارەکاهمان دەرمان دەکرد110."...
کاتێک ڕژێمی کۆماری ئیضالمیی لە ماوەی هێرش و پەالمارەکاوی بۆ
ص ەر کور دصتان ه ەصتا بە لە صێذارەدان و کوشتنی ژمارەیەکی زۆر
لە خەڵک بە بێ دادگایکردن ،لە هێویاهذا ژمارەیەکی زۆر لە ژهان ب ە
گشتی و ژهاوی کۆمەڵە بە تا یبەتی کوژران و لە صێذارە دران ،
همووهەی ئەو ژهاهەش وەک شەهالو هەصریً کەعبی ک ە خوشک
بوون خەڵ کی شاری صەقس بوون  ،کاتێک ڕژێم لە هەورۆزی خوێىاوی
صى ە یەکەم هێرش ی خۆی ب ۆ ص ەر شارەکان دەصت پێکرد ،ئەمان ب ۆ
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یارمەتی داوی بریىذارەکان ڕۆشتىە شارەکە ،بۆیە کاتێک ڕژێم شەڕی
س ێ ماهگەی د ەصت پێکرد هەردوو کیاوی لەگەڵ ژمارەیەک ل ە
کارمەهذاوی هەخۆشخاهەی شارەکە دوور خضتەوە بۆ کرمان و
قەزویً ،لەم ماوەیەدا چاالکاهە ب اڵکراوەکاوی کۆمەڵەیان بەصەر
خەڵکذا دابەشکرد ،لە کۆتاییذا لە هێرش ی دووەمی ڕژێم بۆ ص ەر
کوردصتان دەصتگیر کراون و لە تاران زیىذاوی کراون ،پاشان
هێنراوهەتەوە بۆ شاری صى ە و لە صێذارە دراون 111.یەکێکی دیکە
لەو ژهاهە (زەریفە باجەاڵن)ی خەڵکی کامیاران بوو ،ژوی ماڵەوەو
دایکی چەهذ مىذاڵێکی هەتیوو بوو ،لە کات ی هاتنی تاهک ەکاوی ڕژێم ب ۆ
مەریوان ،لەگەڵ خەڵکەکەدا بۆ ڕێگە گرتً لە تاهکەکان لە هێو
شەقامەکەدا داهیشت ،بە هەموو ش ێوەیەک لە شارەکەدا یارمەتی
پێشمەرگەی دەدا ،صەرئەهجام لە(٧ی تشرینی یەکەمی  )٩٩٨١بە
تۆمەتی هاوکاریکردوی پێشمەرگە د ەصتگیر کرا ،پاش
ئەشکەهجەداهێکی زۆر لە صێذارە درا 112.بۆیە بە پێچەواهەی
بسوتىەوە کوردییەکاوی ترەوە ،کەلە ڕێگەی دروصتکردوی پەیوەهذی
صایکۆلۆژیەهە لەگەڵ مێژووی کوردو خەباتی ڕابردووی خەریکی ب ە
هێزکردوی کورداییەتی بوون 113 ،ئ ەم ڕێکخراوە هەوڵیذاوە ل ە
ڕێگەی گرهگی داوی تایبەت بە پەروەردەی صیاصییاهەو
بەشارەزاکردوی کچان و کوڕاوی گوهذ بە بىەماکاوی چیىایەتی و شەڕی
پێشمەرگاهە ،پاڵپشتی خۆی لە هێو کوردا بوهیاد بىێت. 114.

دەرئەهجام
پاش ئەهجامذاوی ئەم ثىێژیىەوەیە گەیشحیىە چەهذ ڕاصحییەک کە
دەکرێد لەم خااڵهەی خىارەوەدا کىرت بکرێحەوە :
 - ٩ژهاو ی ئ ێراوی لە صەردەمی شادا َەرچەهذە ثىاه یان بەشێک لە
مافەکاهیان بە دەصد به ێنن وەک ئا زادیی پۆشینی حلىبەرگ َ...حذ،
بەاڵم َ ێشحا بەشێکی زۆری کۆمەڵگای ئ ێران ب ە گشت ی و ژهان بە
ثایبەت هەخىێىذەوار بىون ،بۆیە ژهان بە ئایذۆلۆژیایی ح یاوازەوە
کە َەهذێکیان الیەه گری خىمەینی بىون و بەشێکی دیکەشیان
صەر بەڕەوجی چەپی ثىدە یان پارثەکاوی دیکەی وەک مىحاَ یذیً
خەلق و چریکەی ف یذایان بىون ،شاهبەشاوی پ یاوان ثىاه یان
بەشذاربً لە ث ێکۆشاوی ص یاصيی دژ بە دەصەاڵجی خەمە ڕە زاشا،
صەرئەهجام ثىاه یان کۆثایی بەو دەصەاڵثە دیکحاثۆرییە به ێنن .
- ٢پاش صەرکەوثنی شۆڕشیش بە َۆی ص یاصەثە ثاک ڕەویەکەی
خىمەینی و دەرکردوی چەهذیً بڕیار ل ەالیەن هاوبراوەوە ،بىوە َۆی
بەرزبىوهەوەی دەهگی ها ڕە زایی شەقام ،لەواهەش دەرکردوی بڕیاری
پۆشینی لەچک بىو ،ئەمەش بىوە َۆی ئەوەی ژهان حارێکی دیکە
پ ێکەوە بۆ بەدەصتهێىاوی مافەکاهیان خەبات بکەن و ج ێ بکۆشً .
بەاڵم لە َەوڵەکاهیان صەرکەوثىو هەبىون ،بۆیە ثاکى ئ ێضحا
خەباجی ژهان دژ بە دەصەاڵجی کۆماری ئ یضالميی لە ئ ێران
بەردەوامە .
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- ٣پاش صەرکەوثنی شۆڕش ی گ ەالوی ئ ێران ،ص یاصەجی
صەرکىثکردوی کىرد لە صەردەمی دەصەاڵجی خىمەینی دا گەیشحە
لىثکە ،بە َ یج حۆرێک ئاماد ە هەبىو داواکارییەکاوی کىرد قبىڵ
بکات ،کە بریتی بىو لە دیمىکراس ی بۆ ئ ێران ،خىدمىخحاری بۆ
کىردصحان ،دواحار چەهذیً شەڕو ماڵ وێراوی بۆ کىرد
دروصحکرد ،لەواهە(هەورۆزی خىێىاوی صىە ،ڕووداوی هەغەدە،
شەڕی س ێ ماهگە َ...حذ) ،لە َەریەک لەم ڕووداواهە ژهاو ی کىرد
بە ثایبەت ئەو ژهاهەی لە ه ێى ڕیسەکاوی خ یزبی دیمىکرات یا ن
کۆمەڵەدا بىون بەشذاریان کردووەو شىێً دەصخیان دیار بىوە .
خىاردن و پۆشاک و داو دەرماهیان بۆ َێزەکاوی پ ێشمەرگە بردووە ،
حگە لەوەش پاش بە جێ َ ێشحنی شارەکان چەکیان َەڵگرثىوەو
لەگەڵ پ یاوان خەباثیان کردووە ،لەم ڕێگەیەدا ژهان گ یروگرفتی
زۆریان بۆ َاثۆثە پ ێش چ لە الیەن خاهەوادەکاهیاهەوە ب ێد یان
کۆمەڵگا ،ثەهاهەت زۆرحار لە الیەن ئەو پ یاواهەی کە َاوخەبات و
َاوصەهگەریان بىوهە بە چاوی کەمترەوە ثەماشا کراون ،ئەمەش
وایکردووە ژهان زیاثر لە ثىاهای خۆیان کار بکەن ثاکى بەو چاوەوە
صەیر هەکرێً .
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پەراوێسەکان:
.1
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.3
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.5

َۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ڕۆژَەاڵجی کىردصحان
ل ێکۆڵیىەوەیەکە لەدۆخی ص یاصيی بسوثىەوەی ڕزگاریخىزی
کىرد( ،)٩٩٨٩- ٩٩٧٩چ ، ٩حاپخاهەی شەَابَ ،ەولێر،
،٢١٩٢ل. ٢٩١
امال الضبکی ،م ێژووی ص یاصيی ئ ێران لەهێىان دوو
شۆڕشذا( ،)٩٩٧٩- ٩٩١٦و.شەماڵ ئەخمەد ،چ ، ٩چاپخاهەی
گەهج ،صل ێماوی،٢١٩٣ ،ل. ٣١٧
شۆڕش ی صپی  :بەرهامەیەکی چاکضازی بىو لەصەردەمی خەمە
ڕە زاشادا ئەهجامذ را ،لە صا ڵی ()٩٩٦٣کە بریتی بىو لە :
َەڵىەشاهذهەوەی کۆیلەی زەوی کە لەهێىان خاوەن زەوی و
حىث یا راهذا لەئا رادا بىو ،خۆماڵیکردوی دارصحان ،فرۆشحنی
کارگ ەکاوی خکىمەت بۆ پارەدارکردوی چاکضازیی کشحىکاڵی،
َەمىارکردوی یاصاکاوی َەڵبژاردن ،لەواهە ئا زادکردوی ئافرەت،
ڕە زامەهذی لەصەر بەشذاریکردوی کرێکا ران لەقا زاهجی
کۆمپاهیاکاهذا ،دامەزراهذوی دەزگای هەَێشحنی هەخىێىذەواری
بۆ کار ئاصاو ی بە زۆر خىێىذن  .بۆ زاه یاری زیاثر ،بڕواهە ( :یروان
ابراَام یان ،ایران ب ین دو اهقالب از مشروطە ثا اهقالب
اصالم ی ،ت.کاظم ف یروزمىذ و دیگران ،چ ، ٩٦چاپ صعذی،
تهران ،٩٣٩٩ ،ص ٤١٩؛ ئ یبراَیم خەلیل ئەخمەد و خەلیل
عەلی مىراد ،م ێژووی ئ ێران و ثىرک یا،و  .بەَادیً حەالل
مضحەفا ،چ، ٩چاپخاو ی ڕۆژَەاڵتَ ،ەولێر،٢١٩٩ ،ل.)٢٢٣
َۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ش.پ ،ل. ٣٩
ی
شەیما صەعیذ خم ەالو ،کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ کىردصحاوی
ئ ێران -کۆمەڵە(صازکا) (  ،)٩٩٨٨- ٩٩٦٩چ ، ٩چاپخاهەی
خەمذی ،صل ێماوی ،٢١٩٧ ،ل. ٢٩٩
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ڕامبىد لەثیفپىر ،صەرَەڵذاوی بساڤی ڕز گاریخىازی لە ئ ێران،
دۆصێی ئ ێران(گۆڤار) ،ژ ،٢کاهىو ی یەکەمی ،٢١٩١ل. ٨٩
یاصین صەردەشتی ،کىردصحاو ی ئ ێران ل ێکۆڵیىەوەیەکی م ێژوویی
لە حىاڵهەوەی ڕز گاریخىازی هەثەوەی گەلی کىرد( - ٩٩٣٩
 ،)٩٩٧٩چ ، ٢چاپخاهەی ص یما ،صل ێماوی ،٢١٩١ ،ل  ٥٦٤- ٥٦٣؛
َۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ش.پ،ل. ٣١
امال الضبکی  .ش.پ ،ل. ٢١٦
خامذ هظری ،مدمذ رضا علم و دیگران ،فرَىگ ص یاس ی زهان
ش یعە(با ثأک یذ بر هقش اهقالب اصالم ی ایران) ،ف ـ ـصلىامە
علم ی پژوَص ی زن و فرَىگ ،صال پىجم ،شمارە،٩٧
پاییز،٩٣٩٢ص. ٨٩
- ٩١مرثض ی مطهری ،هقش زن در حمهىری اصالم ی،
http://www.mortezamotahari.com/fa/BookView.htm
l?BookId=418&BookArticleID=130755
 - 11ئ یبراَیم خەلیل ئەخمەد و خەلیل عەلی مىراد،ش.
پ،ل. ٢٢٣
صەعیذ مەمىزینی ،ڕووخاوی شاو صەرکەوثنی خىمەینی،چ،٩
َەولێر،٢١٩٩ ،ل ٧٤؛ خض ین مضعىدیان و دیگران ،مطالع ە
ثطب یقی خضىر زن در قىە مقىىە  :ثدىالت قبل و بعذ اهقالب
اصالم ی ایران ،وشریە زن در ثىصعە و ص یاصد،
رضا
مدمذ
دورە، ٩٩شمارە، ٤زمضحان،٩٣٩٢ص ٥٨٩؛
پهلىی،پاسخ بە ثاریخ  ،ب.ش ،ب.م ،ص. ٤١٥
هقش زهان در پ یروزی اهقالب اصالم ی چ یضد؟
/https://www.porseman.com/articleهقش -زهان -در -
اهقالب -اصالمي55386/
صم یە عباس ی و دیگران،هگاهی بە مىقع ید زهان ایران در دورە
پهلىی از صال ٩٣٣٢- ٩٣١١ش ،پژوَش هامە زهان ،پژوَشگاٍ
علىم اوضاو ی و مطالعات فرَىگی ،صال پىچم ،شمارە اول،
ثابضحان  ،٩٣٩٣ص. ٧١
هقش زهان در پ یروزی اهقالب اصالم ی چ یضد؟
/https://www.porseman.com/articleهقش -زهان -در -
اهقالب -اصالمي55386/
رواید ثاریخی،ثاریخ اهقالب ،هقش زهان در دفاع مقذش،
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5170
فرح پهلىی ،کهً دیا را خاط رات فرح پهلىی،٢١١٤ ،ص ٢٧٣؛
اطالعات ،شمارە  ، ٩٥٧١٦شيبە  ٩٨شهریىر ماٍ . ٩٣٥٧
مرثض ی مطهری ،هقش زن در حمهىری اصالم ی،
www. mortezamotahari.com/fa/BookView.html?Book
Id=418&BookArticleID=130755
اطالعات ،شمارە  ، 15783دوشيبە ٢٣ ،بهمً  ٩٣٥٧؛ مریم
یسداوی ،هگاهی بە پ یذایش اهقالب اصالم ی و هقش زهان در
پ یروزی
http://www.imamآن،
/khomeini.ir/fa/n123708هگاه ی_به_پ یذایش_اهقالب_اصالم
ی_و_هقش_زهان_در_پ یروزی_آن
َمان پ یشین .
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 . 42یاصین صەردەشتی ،ش ،پ،ل. ٢٤٦
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 . 45ڕۆژ عەزیسی ،یەکیتی ژهاو ی دیمىکراجی کىردصحان یادگارەکەی
هقش زهان در پ یروزی اهقالب اصالم ی چ یضد؟
کۆماری کىردصحان ،ژهان ،ژ ،٣٩هەورۆزی  ،٩٣٩٣ل. ٩١
/https://www.porseman.com/articleهقش -زهان -در -
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اهقالب -اصالمي55386/
یەکضاوی ،ژهان ،ژ ،٣١ثەمىوزی  ،٢١٩٩ل. ٩
یرواهذ ابراَام یان ،اعتراف شکىجە شذگان ،چ ، ٩وشر با ران،
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صىیذ ،٢١١٣ ،ص. ٩٥١
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َمان پ یشین .
 . 48شەیما صەعیذ خەمەالو ،ش.پ ،ل. ٢٢٤
زیىذاوی ئەویً  :یەکێکە لە هاودارثریً زیىذاهەکاوی ئ ێران ،کە
 . 49حعفر خض ین هسار ،الثىرة الاصالم یة في ایران وقائع واخذاذ،
دەکەوێحە هاوچەی ص ەعادەت ئاباد ،لەصاڵی  ٩٩٧٩ثەواو
ط ،٩٩٧٩ ،٩ص. ٧٥
کراوە  ،لەم زیىذاهەدا کەصاهێک لە گروپە ح یاوازەکاوی
مەزَەبيی و ص یاصيی َ...حذ ،وەک ثالقاو ی و مضعىد ڕەحەوی
َ . 50ۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ش.پ ،ل. ٤٩
 . 51خەدیجە مەعسوری  :هاوی ثەواوی خەدیجە مىخەمەد
ث ێیذا دەصخبەصەر کراون ،ثاکى ئ ێضحاش بەش ی ثای بەت بە
عەبذولڕەخماهە ،لەصاڵی ( )٩٩٦٣لەدایکبىوە ،خەڵکی شاری
ژهاو ی ث ێیذایە  .بۆ زاه یاری زیاثر ،بڕواهە ( :گسارش ی از زهذان اویً
شىۆیە ،لە صابڵخ پەیماهگی مامۆصحایاوی ثەواو کردووە ،لە
https://fa.iranایران،
زهذان
مشهىرثریً
کىردصحاو ی باشىریش لە زاهکۆی کۆیە بەش ی یاصای
/hrm.comگسارش ی -از -زهذان -اویً -مشهىرثریً -زهذان -ا/
خىێىذووە ،لە ڕادیۆی دەهگی کىردصحان کاری کردووە ،دەیان
ویذاد خاجی ثبریسی ،داد ب ی داد هجضحین زهذان ص یاس ی
وثاری لەصەر ژهان هىص یىوە ،پاشان بىوە بە بەرپرس ی بىه یادی
زهان ، ٩٣٥٨- ٩٣٥٧حلذ ، ٢چ ، ٩خرداد  ،٩٣٨٣ص. ٢٩٤
پشخ یىاوی لە ڕێکخراوە دیمىکراثییەکان ،یەکێکە ل ە یەکەمین
مجاَذیً خلق ایران ،فاطمە ام ینی ،شمارە اول ،صال اول،
ژهە پ ێشمەرگەکاوی دیمىکرات ،ئ ێضحاش بەرپرس ی کۆمضیۆوی
دوشيبە اول مرداد ٩٣٥٨ ،؛ مجاَذیً خلق ایران ،فاطمە
کۆمەاڵیەثيی خ یزبی دیمىکراثەو لە کۆیە دەژی .
ام ینی ،شمارە  ، ٢صال اول ،دوشيبە  ٨مرداد  ٩٣٥٨؛
 . 52چاوپ ێکەوثً لەگەڵ (خەدیجە مەعسوری) ،کۆیە. ٢١٩٩/٧/٢٩،
مجاَذیً خلق ایران ،مجاَذ شه یذ فاطمە ام ینی چگىهە در
.ٌ . 53ش.
زیر شکىجە بشهادت رص یذ،خماصە یک پایذاری بسرگ،
 . 54کىێضحان فحىحی ،ژهاو ی پ ێشمەرگەو خەباجی هەثەوەیی و
شمارە ،٤صال اول ،دوشيبە ٢٢مرداد . ٩٣٥٨
یەکضاهیخىزاهە ،ژهان ،ژ ،٣٨پاییزی  ،٢١٩٣ ،٩٣٩٢ل. ٩٢
مجاَذیً خلق ایران ،یاد مجاَذ شه یذ بهجد ث یفحکچی را
 . 55ژهاو ی ه ێى کۆری خەبات ،ژهان ،ژ ،٢٦حۆزرداوی  ،٩٣٨٩ل. ٣٣
گرام ی بذاریم ،شمارە  ، ٩٣صال اول ،دوشيبە  ٩٢ارر ماٍ
 . 56شىعلە قادری ،ڕۆ لی ژهان لە ص یاصەت ،ژهان ،ژ،٣٦
. ٩٣٥٨
ڕەشەمەی  ،٩٣٩٩ل. ٢٧
ویذاد خاجی ثبریسی ،داد ب ی داد ،حلذ ،٢ص. ٣٢٧
 . 57کىێضحان فحىحی ،ڕۆ لی ژهان لە خەباجی پ ێشمەرگایەثیذا ،ژهان،
َمان پ یشین ،ص. ٣٢٨
ژ ،٣٢صەرماوەرزی  ،٩٣٩١ل. ٢٢
ویذاد خاجی ثبریسی ،داد ب ی داد هجضحین زهذان ص یاس ی
 . 58خەدیجە پىرمەهذ  :هاوی ثەواوی خەدیجە مىخەمەد عەلی
زهان ، ٩٣٥٨- ٩٣٥٧حلذ ، ٩چ ، ٩خرداد  ،٩٣٨٣ص. ٩٦٤
پىرمەهذە ،لەصاڵی ( )٩٩٦٩ل ە پ یران شار لە دایکبىوە،
مضعىد بهىىد ،از ص یذ ض یاء ثا بخح یار ،ب.م ،ب.ش ،ص. ٨٥٤
خاهەوادەکەی کىرد پەروەر بىوهەَ ،اوصە رگیری لەگەڵ
اطالعات ،شمارە ،٩٥٧١٦٩صە شيبە٢٨،دی ماٍ . ٩٣٥٧
ئامۆزایەکی خۆیذا کردووە کە پ ێشمەرگەی دیمىکرات بىوە،
اطالعات ،شمارە ، ٩٥٧٧٤پىچشيبە ٩٢ ،بهمً ماٍ . ٩٣٥٧
بۆیە هاوبراو لەگەڵ َاوصەرەکەی چىوەثە کىێضحاهەکاوی
اطالعات ،شمارە  ، 15802چهارشيبە  ٩٦اصفىذ ماٍ . ٩٣٥٧
قەهذیل ،دواثر دەبێحە ئەهذام لە خ یزبی دیمىکرات ،بۆ ماوەی
اطالعات ،شمارە  ، ٩٥٨١٣پىچشيبە ٩٧ ،اصفىذ ماٍ . ٩٣٥٧
هۆ صاڵ لە یەکێتی ژهان بىوە ،هاوبراو ثاکى ئ ێضحا لە ژیاهذا
اطالعات ،شمارە  ، ٩٥٨١٤شيبە ٩٩ ،اصفىذ ماٍ . ٩٣٥٧
ماوەو لە کۆیە دەژی .
اطالعات ،شمارە  ، ٩٦٩٧٩چهار شيبە  ٩٩ث یر ماٍ . ٩٣٥٩
 . 59چاوپ ێکەوثً لەگەڵ (خەدیجە پىرمەهذ) ،کۆیە. ٢١٩٩/٧/٢٩،
یاصین صەردەشتی ،ش ،پ ،ل. ٥٩٤
 . 60مىژگان عەلیپىر ،گۆشەیەک ل ە خەباجی ژهاو ی ڕۆژَەاڵت،
دەقی قضەکاوی بەڕێس مامۆصحا عەبذوڵڵ خەصەهسادە ل ە
ژهان ،ژ ،٤٢بەفراهباری  ،٢١٩٦ ،٩٣٩٤ل. ٢٢
ڕێىڕەصمی ٢٤ی ڕەشەمە صالرۆژی دامەزراهذوی بەکێتی ژهاوی
 . 61ئەخمەد َەمسە پىر(مەکڵوی) ،قاصملۆ صىار چاکی خەبات بۆ
دیمىکراجی کىردصحان ،کىردصحان ،ژ٢٩ ،٣٦٩ی ڕەشەمەی
ئاشتی و دیمىکراس ی ،چىار چرا ،صل ێماوی ،٢١٩١ ،ل. ٩٩١
،٩٣٨٩ل. ٢
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گەالوێژ پەیڕەوان ،ڕۆ ڵی کچان و ژهان لە شۆڕشذا ،ژهان ،ژ،٣٥
خەرماهاوی  ،٢١٩٢ ،٩٣٩٩ل. ٢٩
ٌ ،ش ،ل. ٢٩
ئ یىتها حەَاهگیری ،ثەوار(بەرهامەی ثەلەفسیۆوی) ،کەهاڵی
ئاصماو ی کىرد کەهاڵ. ٢١٩٧/٦/٣١ ،
زولەیخا خسری ،ثەوار(بەرهامەی ثەلەفسیۆوی) ،کەهاڵی
ئاصماو ی کىرد کەهاڵ. ٢١٩٧/٧/٩٤ ،
عىمەر باڵەکی و ئەواوی ثر ،ڕۆژی پ ێشمەرگەو ئااڵی
کىردصحان ،بەرهامەی دیذاری ثایبەت ،کىرد کەهاڵ،
. ٢١٩٨/٩٢/٩٨
صيىذج :رژیم حىایحکار اعذام زهان و مردان مبارز زهذاوی را
ادامە م یذَذم ،خبرهامە ،شمارە  ،٩٣٥٩/٣/٢٨ ،٥٦ص. ٩
کىێضحان فحىحی ،بسوثىەەی هەثەوایەجی لە کىردصحان و
پ ێگەی کىرد لە ه یىەی دووەمی صەدەی ب یضد ،ژهان ،ژ ،٣١
ثەمىزی  ،٢١٩٩ل. ٦
ئ یىتها حەَاهگیری ،ثەوار(بەرهامەی ثەلەفسیۆوی) ،کەهاڵی
ئاصماو ی کىرد کەهاڵ. ٢١٩٧/٦/٣١ ،
گفحىگۆ لەگەڵ (کىێضحان فحىحی) ،بە صکایپ ،ئەڵماهیا،
( . ٢١٩٩/ ٧/ ٢٥کىێضحان فحىحی  :لەصاڵی ( )٩٩٦٨ل ە
ڕۆژَەاڵجی کىردصحان لە بىەماڵەیەکی وەرز ێری الدێی ل ە
دایکبىوە ،لەصاڵی ( )٩٩٨٦لەگەڵ خىشک ێکی بىوەثە
پ ێشمەرگەی دیمىکرات ،هاوبراو حگە لە پرس ی هەثەوەکەی
مەصەلەیەک کە َەمیشە ب ەالیەوە گرهگ بىوەو ل ە
ئەوەلەویەجی کارەکاوی بىوە ،مەصەلەی ژهان و پرس ی
یەکضاهخىازییە ،یەکێک بىو ە ل ە ئەهذاماوی دەصحەی
بەڕێىبەرو دامەزرێىەری گۆڤاری ژهان ،لە کۆهگرەی چىاردەی
خ یزب بە ئەهذامی کۆمیحەی هاوەهذی َەڵبژێرد راوە ،هاوبراو
ئ ێضحا لە ئەڵماهیا دەژی و وازی لە کاری خ یزبایاجی َ ێىاوە).
ب یژەن صاعذی ،خەقیقەجی م ێژوو دیذار لەگەڵ عەبذوڵڵ
خەصەهسادە ثایبەت بە م ێژووی خ یزبی دیمىکرات و ڕۆژَەاڵجی
کىردصحان و گەلی کىرد ،چ ،٢١٩٩ ،٩ل. ٢٩٦
گفحىگۆ لەگەڵ (ع یضمەت هەصحاوی) ،بە ئ یمێڵ ،کۆیە،
 (. ٢١٩٩/ ٧/ ٣١ع یضمەت هەصحاوی  :لەصاڵی ( )٩٩٦٥لە گىهذ ی
هەصحاوی ڕۆژَەاڵجی کىردصحان لە دایکبىوە ،لە صا ڵی ()٩٩٧٩
پەیىەهذی بە ڕێکخراوی یەکێتی ژهاو ی دیمىکراجی کىردصحان و
یەکێتی الواو ی دیمىکراجی کىردصحاهەوە کردووە ،زیاثر ل ە
ب یضد صاڵ پ ێشمە رگایەجی کردووە ،بۆ ماوەی زیاثر لە د ە صا ڵ
مامۆصحاو بەڕێىبەری خىێىذهگای شۆڕش بىو ،لە کۆهفراوس ی
ص ێیەمذا وەک بەرپرس ی یەکێتی ژهاو ی دێمىکرات َەلبژێرد راوە،
ئ ێضحاش وەک کادری پلە چىاری خ یزب لە ث ێکۆشان بەردەوامە
و لە کۆیە دەژی).
خامذ گەوَەری ،ڕۆژَەاڵجی کىردصحان لە دەصاڵذا( - ٩٩٧٨
 ،)٩٩٨٨بَ ،٩ەولێر ،٢١٩٩ ،ل. ٢٦٥
ملکە مصطف ی صلطاو ی و صاعذوطً دوصد ،مباعث کىگرە
اول کىملە ،ب.م ،ب.ش ،ص. ٨
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شەیما صەعیذ خمەالو ،ش.پ ،ل. ٩٤٤
ئەیىب ئەیىب زادە ،چ ەپ ل ە ڕۆژَەاڵجی کىردصحان (کۆمەڵەو
دۆزی هاص یۆهالی کىرد) ،ب ،٩چ،٢١١٢ ،Nima Verlag ،٩
ل. ٢١- ٩٩
شەیما صەعیذ خمەالو ،ش.پ ،ل. ٩٨٨
گفحىگۆ لەگەڵ (گى ڵێ قىبادی) ،بە صکایپ ،صىێذ
( . ٢١٩٩/٧ /٨گى ڵێ قىبادی  :صا ڵی ( )٩٩٥٦لە بىەماڵەیەکی
مامىاوەهذی شاری صىە ل ە دایکبىوە ،خىێىذوی صەرەثایی
لەشاری صىە ثەواو کردووە ،پاشان بڕواهامەی دیپلۆمی
بەدەصتهێىاوە ،صا ڵی (  )٩٩٧٤- ٩٩٧٣بە نه ێنی لە ه ێى ڕیسەکاوی
کۆمەڵە کا ری کردووە ،،صا ڵی ( )٩٩٧٩بىوثە یەکەم ئەهذامی
ژن لە ه ێى کۆمەڵە ،صا ڵی ( )٩٩٨١بىوە بە پ ێشمەرگە ،هاوبراو
ثائ ێضحا لە ژیاهذا ماوەو لە صىێذ دەژی).
(م ،ا) صەعیذ ،گفحىگۆ لەگەڵ گى ڵێ قىبادی ،کىردصحان
دیپلۆماثیک ،ژ ،٢١٩٨ ،٢٩- ٢٨ل. ٢٢
ڕەشاد مضحەفا صىڵحاوی ،کاک فىئاد ڕێبەرو ص یاصەثمەدارو
زاهایەکی ص یاصيی ،چاپ ی ڕۆژَەاڵت ،٢١١٦ ،ل. ٩٤٩- ٩٤١
گلرخ قبادی ،شقاقق َا بر صىگالخ زهذگی و زماهەی یک زن
کرد از کردصحان ایران ،چ ،٢١٩٥ ،٩ص. ٩٩٣
َمان پ یشین ،ص. ٩٩٨- ٩٩٧
گفحىگۆ لەگەڵ (گى ڵێ قىبادی) ،بە صکایپ ،صىێذ،
. ٢١٩٩/٧/٨
زاَ یر ڕەشیذ پىر ،کۆمەڵە ،چىارچرا ،صل ێماوی ،٢١١٦ ،ل. ٥٩
َۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ش.پ ،ل. ٢٤٥
مدمذ حعفری ،روشىک ،چ ، ٩اهخشا رات شيبە،٢١١٥ ،
ص. ٩٣- ٩٩
خض ین مراد ب یگی ،ثاریخ زهذە کردصحان  -چپ و هاص یىهالیضم،
اهخشا رات وض یم ،ص. ٨٩
اعتراض دختران داوش امىز عل یە پاصذا ران ،خبرهامە ،شمارە
 ،٩٣٦١/٦/٩٨ ،٩٣٩ص. ٦
دب یرصحان دختران ه یشحمان مهاباد ،خبرهامە ،شمارە ،٩٤٩
 ،٩٣٦١/٧/٩١ص. ٥
ثظاَرات پرشىر داوش امىزان در صيىذج ،خبرهامە ،شمارە
. ٩٣٥٩/٩/٩٨ ،٦٦
مصطف ی ایسدی و دیگران ،ثاریخ ب یضد صالە پاصذاری از
اهقالب اصالم ی در غرب کشىر اوضاع و اخىال مىاطق غرب و
شمال غرب د ر اواخر دوران فترت یا عىامل ب ە وحىد اوردەی
هبرد دوم ،کحاب دوم ،چ ،٩٣٨٦ ،٩ص. ٢٣٧
فاطمە کریمی ،مبارزات زهان کرد :پ یىهذ شاخ و شار برگرفحە
ثدل یلی"بەرحەوەهذار"،
گاَىام ە
از
 http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835؛
پەلێکی ثر لە ژهان و پ یاواوی زەخمەثکێش بە ڕیسی
پ ێشمەرگەکاوی کۆمەڵە پەیىەصد بىون ،پ ێشڕەو ،ئۆرگاوی
کۆمیحەی هاوەهذی کۆمەڵە،ژ  ، ٢٦دەورەی دووَ ەم ،گ ەالوێژی
 ، ٩٣٦٧ئىوج ی  ،٩٩٨٨ل. ٩٩
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بەَمەن صەعیذی ،خەبات بەرەو صەرکەوثً ،ب ، ٩چ،٣
 ،٢١٩٢ل. ٨٦
صىەوبەر صەردار صحار ،ش ێخ عیزەدینی خىصەینی ( - ٩٩٧٩
 ،)٩٩٨٩ماصحەرهامە ،زاهکۆی صل ێماوی  -کۆلێژی زاوضحە
مرۆڤایەثییەکان ، ٢١٩٦ ،بڵوهەکراوە ،ل. ٣٩
هامەای از یک رف یق پ یشمرگە ،خبرهامە ،شمارە ،٩٩٤
 ،٩٣٥٩/٩٢/٢ص. ٣
ئام یىە کاک ە باوە  ،لە پ ێشمەرگایەثیەوە بۆ پە رلەماوی صىێذ ،و.
ڕووهاک شىاو ی ،ئەم کح ێبە دەصخىىوصە(ثىێژەر).
فاطمە کریمی ،مبارزات زهان کرد :پ یىهذ شاخ و شار برگرفحە
ثدل یلی"بەرحەوەهذار"،
گاَىام ە
از
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835
فاطمە کریمی ،زبە کىملە؛ رواید زهذگی یکی از هخضح ین زهان
کرد،
پ یشمرگە
https://www.nawext.com/fa/post/view/zbh-kh wmlh- rwyt-zndgy-ykhy-z-nkhstyn-znn-pyshmrgh
بەَمەن صەعیذی ،خەبات بەرەو صەرکەوثً ،ل ٢٥٦؛ گى ڵێ
قىبادی ،ش .پ ،ل. ٤٧٩
هاَ یذ وفایی ،حلىَای زهذگی ،چ ، ٢صىیذ ،٢١٩٩ ،ص،٢٩٤
بەَمەن صەعیذی ،س ێ صاڵ لەگەڵ ئ یبراَیم عەلیزادە
صکرث ێری کۆمەڵە ،چ ،٢١١٩ ،٩ل. ٢٣٣
فاطمە کریمی ،مبارزات زهان کرد :پ یىهذ شاخ و شار برگرفحە
ثدل یلی"بەرحەوەهذار"،
گاَىام ە
از
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835
برگساری م یحیىگ زهان در یکی از روصحاَای بىکان ،خبرهامە،
شمارە  ،٩٣٦١/٦/٤ ،٩٣٧ص. ٥
مراصم پرشىر بر مسار رف یق شه یذ حم یل رمضاوعلی ،خبرهامە،
شمارە  ،٩٣٦١/٥/٦ ،٩٣٤ص. ٣
بمىاصبد  ٩٧اصفىذ روز حهاو ی زن ،خبرهامە ،شمارە ،٩٩٦
 ،٩٣٥٩/٢/٩٥ص. ٢
گلىلە با را ن شهرَای مریىا ن  -صيىذج  -صقس از طرف پادگان
َمچىان ادامە دارد ،خبرهامە ،شمارە  ،٩٣٥٩/٢/٥ ،٢٤ص. ٤
پەلێکی ثر لە ژهان و پ یاواوی شۆڕشگێڕ َاثىە ه ێى ڕیسی
پ ێشمەرگەکاوی کۆمەڵە ،پ ێشڕەو ،ئۆرگاوی کۆمیحەی هاوەهذی
کۆمەڵە ،ژ ،٢٧دەورەی دووَ ەم ،ڕەزبەری  ، ٩٣٦٧ئۆکحۆبەری
 ،٩٩٨٨ل. ٧
ڕاپەیماهيی َە زا ران ژن و پ یاوی کرێکارو زەخمەثکێش لە
شەقام و کۆاڵهەکاوی شاری صىە ،پ ێشڕەو ،ئۆرگاوی کۆمیحەی
هاوەهذی کۆمەڵە ،ژ ، ٣١حۆزرداوی  ،٩٣٦٧ژوئەوی  ،٩٩٨٩ل. ٧
گفحىگۆ لەگەڵ(هاَ یذ وەفایی) ،بە صکایپ ،هەرویچ،
( . ٢١٩٩/ ٧/ ٢٧هاَ یذ وەفایی :لە صا ڵی ( )٩٩٦٨لە شاری صىە
لە دایکبىوە ،دایکی کىردو باوکی ثىرکماهە ،لە ڕێگەی
خاڵیەوە ئاشىا بىوە ب ە ص یاصەت ،پاش شۆڕش پەیىەهذی
کردووە بە خ یزبی چریکەی ف یذایی کەمیىەی ئ ێران ،دواثر
پەیىەهذی کردووە بە کۆمەڵەوە ثاصا ڵی ( )٩٩٩٩لە ه ێى ئەم
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خ یزبەدا چاالکاهە کا ری کردووە ،پاشان چىوەثە واڵجی هەرویچ،
هاوبراو ثاکى ئ ێضحا لە ژیاهذا ماوەو لەوێ دەژی).
گفحىگۆ لەگەڵ(هاَ یذ وەفایی) ،بە صکایپ ،هەرویچ،
. ٢١٩٩/٧/٢٧
اعذام وخش یاهە دختران اهقالب ی شهال و وضریً کعبی،
خبرهامە ،شمارە  ،٩٣٥٩/٦/٩٤ ،٧٢ص. ٥
رژیم حمهىری اصالم ی ش یر زن قهرمان ظریفە باحالو ی را
اعذام همىد ،خبرهامە ،شمارە  ، ٩٣٥٩/٧/٢٩ ،٨٥ص. ٣
َۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ش.پ ،ل. ٢٦١
هادر ئ یىخضار ،ئ یخىۆ هەثەوایەجی کىرد ،و .عەثا قەرەداغی،
چاپخاهەی ث یشک ،صل ێماوی ،٢١١٤ ،ل. ٩١٩

لیضتی صەرچاوەکان:
یەکەم  :بڵوکراوەی پارت و ڕێکخراوەکان :
.1خبرهامە ،اعتراض دختران داوش امىز علیە پاصذاران ،شمارە
.٩٣٦١/٦/٩٨ ،٩٣٩
.2ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،اعذام وخشیاهە دختران اهقالبی شهال و وضریً کعبی،
شمارە .٩٣٥٩/٦/٩٤ ،٧٢
.3ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،برگساری میحیىگ زهان در یکی از روصحاَای بىکان ،شمارە
.٩٣٦١/٦/٤ ،٩٣٧
.4ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،بمىاصبد  ٩٧اصفىذ روز حهاوی زن ،شمارە ،٩٩٦
.٩٣٥٩/٢/٩٥
.5ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،ثظاَرات پرشىر داوش امىزان در صيىذج ،شمارە ،٦٦
.٩٣٥٩/٩/٩٨
.6ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،دبیرصحان دختران هیشحمان مهاباد ،شمارە ،٩٤٩
.٩٣٦١/٧/٩١
.7ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،رژیم حمهىر ی اصالمی شیر زن قهرمان ظریفە باحالوی را
اعذام همىد ،شمارە .٩٣٥٩/٧/٢٩ ،٨٥
.8ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،صيىذج :رژیم حىا یحکار اعذام زهان و مردان مبارز زهذاوی
را ادامە میذَذم ،شمارە .٩٣٥٩/٣/٢٨ ،٥٦
.9ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،گلىلە باران شهرَا ی مریىان  -صيىذج  -صقس از طرف
پادگان َمچىان ادامە دارد ،شمارە .٩٣٥٩/٢/٥ ،٢٤
.10ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مراصم پرشىر بر مسار رفیق شهیذ حم یل رمضاوعلی،
شمارە .٩٣٦١/٥/٦ ،٩٣٤
.11ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،هامەای از یک رفیق پیشمرگە ،شمارە ،٩٩٤
.٩٣٥٩/٩٢/٢

دووەم  :یاداشد و ب یرەوەری :
أ -بە زماوی کىرد ی:
.12ئامیىە کاکە باوە ،لە پێشمەرگایەثیەوە بۆ پەرلەماوی صىێذ ،و.
ڕووهاک شىاوی ،ئەم کحێبە دەصخىىوصە(ثىێژەر).
ب  -بە زماوی فارصيی:
.13فرح پهلىی ،کهً د یارا خاطرات فرح پهلىی.٢١١٤ ،
.14گلرخ قباد ی ،شقاقق َا بر صىگالخ زهذگی و زماهەی یک زن
کرد از کردصحان ا یران ،چ.٢١٩٥ ،٩
.15مدمذ حعفری ،روشىک ،چ ،٩اهخشارات شيبە.٢١١٥ ،
.16هاَیذ وفایی ،حلىَا ی زهذگی ،چ ،٢صىیذ.٢١٩٩ ،
.17ویذاد خاجی ثبریسی ،داد بی داد هجضحین زهذان صیاس ی
زهان ،٩٣٥٨- ٩٣٥٧حلذ ،٩چ ،٩خرداد.٩٣٨٣
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.18ویذاد خاجی ثبریسی ،داد بی داد هجضحین زهذان صیاس ی
زهان ،٩٣٥٨- ٩٣٥٧حلذ ،٢چ ،٩خرداد.٩٣٨٣

ص ێیەم  :چاوپ ێکەوثً و گفحىگۆکان :
أ -چاوپێکەوثىەکان:
.19چاوپێکەوثً لەگەڵ (خەدیجە پىرمەهذ) ،کۆیە.٢١٩٩/٧/٢٩،
.20چاوپێکەوثً لەگەڵ (خەدیجە مەعسوری) ،کۆیە.٢١٩٩/٧/٢٩،
ب -گفحىگۆکان:
.21گفحىگۆ لەگەڵ (عیضمەت هەصحاوی) ،بە ئیمێڵ ،کۆیە،
.٢١٩٩/٧/٣١
.22گفحىگۆ لەگەڵ (کىێضحان فحىحی ) ،بە صکایپ ،ئەڵماهیا،
.٢١٩٩/٧/٢٥
.23گفحىگۆ لەگەڵ (گىڵێ قىباد ی) ،بە صکایپ ،صىێذ .٢١٩٩/٧/٨
.24گفحىگۆ لەگەڵ(هاَیذ وەفایی) ،بە صکایپ ،هەرویچ،
.٢١٩٩/٧/٢٧

چىارەم  :بەرهامەی ثەلەفسیۆوی :
.25ئیىتها حەَاهگیری ،ثەوار(بەرهامەی ثەلەفسیۆوی) ،کەهاڵی
ئاصماوی کىرد کەهاڵ.٢١٩٧/٦/٣١ ،
.26زولەیخا خسر ی ،ثەوار(بەرهامەی ثەلەفسیۆوی) ،کەهاڵی ئاصماوی
کىرد کەهاڵ.٢١٩٧/٧/٩٤ ،
.27عىمەر باڵەکی و ئەواوی ثر ،ڕۆژی پێشمەرگەو ئااڵی کىردصحان،
بەرهامەی د یذاری ثا یبەت ،کىرد کەهاڵ.٢١٩٨/٩٢/٩٨ ،

پ ێىجەم  :کح ێبەکان :
أ -بە زماوی کىرد ی:
.28امال الضبکی ،مێژووی صیاصيی ئێران لەهێىان دوو
شۆڕشذ ا( ،)٩٩٧٩- ٩٩١٦و.شەماڵ ئەخمەد ،چ ،٩چاپخاهەی
گەهج ،صلێماوی.٢١٩٣ ،
.29ئیبراَیم خەلیل ئەخمەد و خەلیل عەلی مىراد،م ێژووی ئێران و
ثىرکیا،و .بەَادیً حەالل مضحەفا ،چ،٩چاپخاوی ڕۆژَەاڵت،
َەولێر.٢١٩٩ ،
.30ئەخمەد َەمسەپىر(مەکڵوی) ،قاصملۆ صىار چاکی خەبات بۆ
ئاشتی و د یمىکراس ی ،چىار چرا ،صلێماوی.٢١٩١ ،
.31ئەیىب ئەیىب زادە ،چەپ لە ڕۆژَەاڵجی کىردصحان (کۆمەڵەو
د ۆزی هاصیۆهالی کىرد) ،ب ،٩چ.٢١١٢ ،Nima Verlag ،٩
.32بیژەن صاعذ ی ،خ ەقیقەجی مێژوو د یذار لەگەڵ عەبذوڵڵ
خ ەصەهسادە ثا یبەت بە مێژووی خیزبی دیمىکرات و ڕۆژَەاڵجی
کىردصحان و گەلی کىرد ،چ.٢١٩٩ ،٩
.33بەَمەن صەعیذی ،خەبات بەرەو صەرکەوثً ،ب ،٩چ،٣
.٢١٩٢
 .34ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،س ێ صاڵ لەگەڵ ئیبراَیم عەلیزادە صکرثێری
کۆمەڵە ،چ.٢١١٩ ،٩
.35خامذ گەوَەری ،ڕۆژَەاڵجی کىردصحان لە دەصاڵذا( - ٩٩٧٨
 ،)٩٩٨٨بَ ،٩ەولێر.٢١٩٩ ،
.36ڕەشاد مضحەفا صىڵحاوی ،کاک فىئاد ڕێبەرو صیاصەثمەدارو
زاها یەکی صیاصيی ،چاپی ڕۆژَەاڵت.٢١١٦ ،
.37زاَیر ڕەشیذ پىر ،کۆمەڵە ،چىارچرا ،صلێماوی.٢١١٦ ،
.38صەعیذ مەمىزینی ،ڕووخاوی شاو صەرکەوثنی خىمەینی،چ، ٩
َەولێر.٢١٩٩ ،
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.39شەیما صەعیذ خمەالو ،کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی کىردصحاو ی
ئێران -کۆمەڵە(صازکا) (  ،)٩٩٨٨-٩٩٦٩چ ،٩چاپخاهەی خەمذی،
صلێماوی.٢١٩٧ ،
.40هادر ئیىخضار ،ئیخىۆ ه ەثەوایەجی کىرد ،و .عەثا قەرەداغی،
چاپخاهەی ثیشک ،صلێماوی.٢١١٤ ،
َ.41ۆشمەهذ عەلی مدمىد ،ڕۆژَەاڵجی کىردصحان
لێکۆڵیىەوەیەکە لەدۆخی صیاصيی بسوثىەوەی ڕزگاریخىزی
کىرد(،)٩٩٨٩- ٩٩٧٩چ ،٩حاپخاهەی شەَابَ ،ەولێر.٢١٩٢ ،
 .42یاصین ص ەردەشتی ،کىردصحاوی ئێران لێکۆڵیىەوەیەکی مێژوویی
لە حىاڵهەوەی ڕزگاریخىازی هەثەوەی گەلی کىرد( ،)٩٩٧٩- ٩٩٣٩
چ ،٢چاپخاهەی صیما ،صلێماوی.
ب  -بە زماوی عەرەبی:
.43حعفر خضین هسار ،الثىرة الاصالمیة في ا یران وقائع واخذاذ،
ط.٩٩٧٩ ،٩
ج  -بە زماوی فارصيی:
.44خضین مراد بیگی ،ثاریخ زهذە کردصحان  -چپ و هاصیىهالیضم،
اهخشارات وضیم.
.45مدمذ رضا پهلىی،پاسخ بە ثاریخ ،ب.ش ،ب.م.
.46مضعىد بهىىد ،از صیذ ضیاء ثا بخحیار ،ب.م ،ب.ش.
.47مصطفی ایسدی و دیگران ،ثاریخ بیضد صالە پاصذاری از
اهقالب اصالمی در غرب کشىر اوضاع و اخىال مىاطق غرب و
شمال غرب در اواخر دوران فترت یا عىامل بە وحىد اوردەی هبرد
دوم ،کحاب دوم ،چ.٩٣٨٦ ،٩
.48ملکە مصطفی صلطاوی و صاعذوطً دوصد ،مباعث کىگرە
اول کىملە ،ب.م ،ب.ش.
 .49یروان ابراَامیان ،ایران بین دو اهقالب از مشروطە ثا اهقالب
اصالم ی ،ت.کاظم فیروزمىذ و د یگران ،چ ،٩٦چاپ صعذ ی ،تهران،
.٩٣٩٩
 .50یرواهذ ابراَامیان ،اعتراف شکىجە شذگان ،چ ،٩وشر باران،
صىیذ.٢١١٣ ،
د  -بە زماوی ئیىگلیزی:
SHahrzad Mojab, Women of Anon State Nation the .51
.Kurds, Toronto, Canada,2001

شەشەم  :صەرچاوی زاهکۆیی :
.52صىەوبەر صەردار صحار ،شێخ عیزەدینی خىصەینی (- ٩٩٧٩
 ،)٩٩٨٩ماصحەرهامە ،زاهکۆی صلێماوی  -کۆلێژی زاوضحە
مرۆڤایەثییەکان ،٢١٩٦ ،بڵوهەکراوە.

خەوثەم  :گۆڤارەکان :
أ -بە زماوی کىرد ی:
.53پێشڕەو ،پەلێکی ثر لە ژهان و پیاواوی زەخمەثکێش بە ڕیسی
پێشمەرگەکاوی کۆمەڵە پەیىەصد بىون ،ئۆرگاوی کۆمیحەی
هاوەهذی کۆمەڵە،ژ  ،٢٦دەورەی دووَەم ،گەالوێژی  ،٩٣٦٧ئىوجی
.٩٩٨٨
.54ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،پەلێکی ثر لە ژهان و پیاواوی شۆڕشگێڕ َاثىە هێى ڕیسی
پێشمەرگەکاوی کۆمەڵە ،ئۆرگاوی کۆمیحەی هاوەهذی کۆمەڵە ،ژ،٢٧
دەورەی دووَەم ،ڕەزبەری  ،٩٣٦٧ئۆکحۆبەری .٩٩٨٨
.55ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ڕاپەیماهيی َەزاران ژن و پیاوی کرێکارو زەخمەثکێش لە
شەقام و کۆاڵهەکاوی شاری صىە ،ئۆرگاوی کۆمیحەی هاوەهذی
کۆمەڵە ،ژ ،٣١حۆزرداوی  ،٩٣٦٧ژوئەوی .٩٩٨٩
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.56د ۆصێی ئێران ،ڕامبىد لەثیفپىر ،صەرَەڵذاوی
ڕزگاریخىازی لە ئێران ،ژ ،٢کاهىوی یەکەمی.٢١٩١
.57ژهان ،ڕۆژ عەزیسی ،یەکیتی ژهاوی د یمىکراجی کىردصحان
یادگارەکەی کۆماری کىردصحان ،ژ ،٣٩هەورۆزی .٩٣٩٣
.58ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ژهاوی هێى کۆری خەبات ،ژ ،٢٦حۆزرداوی .٩٣٨٩
.59ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،شىعلە قادری ،ڕۆلی ژهان لە صیاصەت ،ژ  ،٣٦ڕەشەمەی
.٩٣٩٩
.60ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،عیضمەت ه ەصحاوی ،مۆدێرهەو ڕزگاری ژن ،ژ، ٣٧
حۆزرداوی .٢١٩٣ ،٩٣٩٢
.61ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،کىێضحان فحىح ی ،بسوثىەەی هەثەوایەجی لە کىردصحان و
پێگەی کىرد لە هیىەی دووەمی صەدەی بیضد ،ژ  ،٣١ثەمىزی
.٢١٩٩
.62ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،کىێضحان فحىحی ،ڕۆلی ژهان لە خەباجی پێشمەرگایەثیذا،
ژ ،٣٢ص ەرماوەرزی .٩٣٩١
.63ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،کىێضحان فحىح ی ،ژهاوی پێشمەرگەو خەباجی هەثەوەیی و
یەکضاهیخىزاهە ،ژ ،٣٨پاییزی .٢١٩٣ ،٩٣٩٢
.64ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،گەالوێژ پەیڕەوان ،ڕۆڵی کچان و ژهان لە شۆڕشذا ،ژ، ٣٥
خەرماهاوی .٢١٩٢ ،٩٣٩٩
.65ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،مىژگان عەلیپىر ،گۆشەیەک لە خەباجی ژهاوی ڕۆژَەاڵت،
ژ ،٤٢بەفراهباری .٢١٩٦ ،٩٣٩٤
.66ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ،ئەخمەد ئ ەصکەهذەری ،ژن و صیاصەت ،خیزبایەجی و
یەکضاوی ،ژ ،٣١ثەمىوزی .٢١٩٩
.67کىردصحان د یپلۆماثیک( ،م ،ا) صەعیذ ،گفحىگۆ لەگەڵ گىڵێ
قىباد ی ،ژ.٢١٩٨ ،٢٩- ٢٨
ب -بە زماوی فارصيی:
.68پژوَش هامە زهان ،صمیە عباس ی و د یگران،هگاهی بە مىقعید
زهان ا یران در دورە پهلىی از صال ٩٣٣٢- ٩٣١١ش ،پژوَشگاٍ
علىم اوضاوی و مطالعات فرَىگی ،صال پىچم ،شمارە اول،
ثابضحان .٩٣٩٣
.69فــصلىامە علمی پژوَص ی زن و فرَىگ خامذ هظری ،مدمذ
ر ضا علم و دیگران ،فرَىگ صیاس ی زهان شیعە(با ثأکیذ بر هقش
اهقالب اصالمی ا یران) ،صال پىجم ،شمارە ،٩٧پاییز.٩٣٩٢
.70وشریە زن در ثىصعە و صیاصد ،خضین مضعىد یان و د یگران،
مطالعە ثطبیقی خضىر زن در قىە مقىىە :ثدىالت قبل و بعذ
اهقالب اصالمی ا یران ،دورە،٩٩شمارە،٤زمضحان.٩٣٩٢

َەشحەم  :ڕۆژهامەکان :
أ -بە زماوی کىرد ی:
.71کىردصحان ،دەقی قضەکاوی بەڕێس مامۆصحا عەبذوڵڵ
خ ەصەهسادە لە ڕێىڕەصمی ٢٤ی ڕەشەمە صالرۆژی دامەزراهذوی
بەکێتی ژهاوی د یمىکراجی کىردصحان ،ژ ٢٩ ،٣٦٩ی ڕەشەمەی
.٩٣٨٩
ب -بە زماوی فارصيی:
.72اطالعات ،شمارە  ،15783دوشيبە ٢٣ ،بهمً .٩٣٥٧
.73ـ ـ ـ ــ ،شمارە  ،٩٥٧١٦شيبە ٩٨شهریىر ماٍ .٩٣٥٧
.74ـ ـ ـ ــ ،شمارە  ،15802چهارشيبە  ٩٦اصفىذ ماٍ .٩٣٥٧
.75ـ ـ ـ ــ ،شمارە  ،٩٥٨١٣پىچشيبە ٩٧ ،اصفىذ ماٍ .٩٣٥٧
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.76ـ ـ ـ ــ ،شمارە  ،٩٥٨١٤شيبە ٩٩ ،اصفىذ ماٍ .٩٣٥٧
.77ـ ـ ـ ــ ،شمارە  ،٩٦٩٧٩چهار شيبە  ٩٩ثیر ماٍ .٩٣٥٩
.78ـ ـ ـ ــ ،شمارە ،٩٥٧١٦٩صە شيبە٢٨،د ی ماٍ .٩٣٥٧
.79ـ ـ ـ ــ ،شمارە ،٩٥٧٧٤پىچشيبە ٩٢ ،بهمً ماٍ .٩٣٥٧
.80مجاَذیً خلق ا یران ،فاطمە امینی ،شمارە  ،٢صال اول،
دوشيبە  ٨مرداد .٩٣٥٨
 .81ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،فاطمە امینی ،شمارە اول ،صال اول ،دوشيبە اول
مرداد.٩٣٥٨ ،
 . 82ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،مجاَذ شهیذ فاطمە امینی چگىهە در زیر شکىجە
بشهادت رصیذ،خماصە یک پا یذاری بسرگ ،شمارە ،٤صال اول،
دوشيبە ٢٢مرداد .٩٣٥٨
 .83ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ،یاد مجاَذ شه یذ بهجد ثیفحکچی را گرامی بذاریم،
شمارە  ،٩٣صال اول ،دوشيبە  ٩٢ارر ماٍ .٩٣٥٨
هۆیەم :صەرچاوە ئ ەلیکترۆهییەکان(ئیيحەرهێد):
اهقالب
شهیذان
.84امار
http://www.ion.ir/news/325469
.85روا ید ثاریخی،ثاریخ اهقالب ،هقش زهان در دفاع مقذش،
http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid=5170
.86ریداهە قادری ،ثاریر فرَىگ صیاس ی بر مشارکد زهان با ثاکیذ
بر هقش اهقالب اصالمی ا یران،
http://kssi/journal.ir/faslname/aboutus/9318/4/9318/52
.87فاطمە کریمی ،زبە کىملە؛ روا ید زهذگی یکی از هخضحین زهان
کرد،
پیشمرگە
https://www.nawext.com/fa/post/view/zbh-khwmlh- rwyt-zndgy-ykhy-z-nkhstyn-znn-pyshmrgh
.88فاطمە کریمی ،مبارزات زهان کرد :پیىهذ شاخ و شار برگرفحە از
ثدلیلی"بەرحەوەهذار"،
گاَىامە
http://www.nnsroj.com/fa/detiles.aspx?id=100835
.89گسارش ی از زهذان اویً مشهىرثریً زهذان ا یران،
/https://fa.iran-hrm.comگسارش ی -از -زهذان -اویً -مشهىرثریً -
زهذان -ا/
.90مرثض ی مطهری ،هقش زن در حمهىر ی اصالمی،
.91
=www.mortezamotahari.com/fa/BookView.html?BookId
418&BookArticleID=130755
.92مریم یسداوی ،هگاهی بە پیذایش اهقالب اصالم ی و هقش زهان در
http://www.imamآن،
پیروزی
/khomeini.ir/fa/n123708هگاهی_به_پیذایش_اهقالب_اصالمی_ و
_هقش_زهان_در_پیروزی_آن
.93هقش زهان در پیروزی اهقالب اصالمی چ یضد؟
/https://www.porseman.com/articleهقش-زهان -در -اهقالب -
اصالمي55386/
اصالمی،

