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پوختە
کوردەکان لە ناو ئێران هەست بە پەراوێزخران 
لەناو سیس��تەمی سیاس��یی ئ��ەم واڵتەدا 
لەس��ەر  گش��تی  لێکۆڵینەوەیەکی  دەکەن. 
کوردەکان لەناو  ئێراندا نیش��ان ئەدا ئەمان 
هیچ چەش��نە باوەڕ و پەیوەست بوونێکیان 
س��ەبارەت بە دەوڵەت��ی ناوەندەییەوە نیە و 
هیچ چەش��نە پەیوەندییەکی س��ۆزدارییان 
س��ەبارەت بە ناسنامەی ئێرانی یان کۆماری 
ئیسالمی نیە. ئەو کەسانەی لەم ڕاپرسییەدا 
واڵمی پرس��یارەکانیان داوەتەوە، لە س��ەر 
ناسنامە و پەیوەس��ت بوونیان بە ناسنامەی 
کوردی��ی خۆی��ان وەک خاڵی س��ەرەکیی 
گرێدراوی، لەڕادەب��ەدەر پێداگرییان کردوە. 
ئەم دابڕانە س��ۆزداری و سیاسییە لە ئێران، 
ڕژێم��ی ئێس��تاکەی ئێ��ران دێنێت��ە ژێر 
پرسیاری جیددییەوە و لە الیەکی تریشەوە 
زەبرێکی کاریگەر لە دیسکۆرس��ی یەکێتیی 
ئەتنیسیتی و یەکگرتووییی ئێران، واتە هەر 
ئەو وتارەی کە لەالیەن کۆماری ئیس��المیی 
ئێرانەوە بەردەوام بەهێز دەکرێ، دەوەشینێ. 
ئەم م��ژارە ڕژێم��ی ئەمێس��تاکەی ئێرانی 
خس��تووەتە ناو دۆخێکەوە کە بۆ ئەم کێشە 
سیاسییە، ڕێگا چارەی ئەمنی بگرێتە بەر. بەم 
حاڵەش��ەوە، بە پێی داتا بەردەستەکانی ئەم 
لێکۆڵینەوەیە، بەئەمنی کردنی دژەکردەوەی 
ئێران بۆ کوردەکانی ئەم واڵتە، تەنیا دەبێتە 
هۆکاری گەورە بوونی قەڵشتەکان و خراپتر 
کردنی دۆخەکە. تێڕوانینی ئەمنی سەبارەت 
بە ویس��تی کوردەکان بۆ بەشداری کردن و 
وەخۆگرتن��ی کوردەکان لە ناو سیس��تەمی 
سیاسی، ستراتێژیایەکی بەراوەژوو و تژی لە 
مەترسی بۆ کۆماری ئیسالمیی ئێران بەدوای 

خۆێدا دێنی.

پێشەکی
لە مانگی ئەگۆس��تی س��اڵی 2٠17، بیژەن 
زەنگەن��ە وەک کوردێکی ش��یعە مەزهەب، 

بۆ ماوەیەکی چوارس��اڵەی تر، وەک وەزیری 
نەوتی ئێران هەڵبژێردرا. )رووداو، 21 آگوس��ت 
2٠17(. لە ڕواڵەتدا، هەر ئەوەی کە کوردێک 
بتوانێ��ت ببێت��ە خ��اوەن پۆس��تێکی وەها 
گرین��گ، نیش��اندەری ئەو چەمک��ە باوەیە 
ک��ە ئێران سروش��تێکی چەن��د ئەتنیکییە. 
لە الیەن��ی دیرۆکییەوە، ل��ە جیاتی ئەوەی 
ی��ەک  نەتەوە-دەوڵەتێک��ی  وەک  ئێ��ران 
ئەتنیکی پێناس��ە بکرێ��ت، وەک واڵتێکی 
ف��رە کولتوری و مەدەنی لێی دەڕوانرێت کە 
ئەتنیکەکان��ی لەناویا پێک��ەوە دەژین.  ئەم 
چەشنە ڕوانگەگەلە لە سەدەی بیستەمدا، لە 
دەس��پێکەوە بە هۆی توندیی نەتەوەخوازیی 
بنەماڵەی پەهلەوی- خوازیاری یەکدەس��ت 
کردنەوەی کۆمەڵگا بوون- و لەساڵی 1358-
1979 لە ژێر س��ەروەریی کۆماری ئیسالمی 
ئێرانەوە کە نمونەیەکی ئیس��المیی بەسەردا 
س��ەپاندن، تووش��ی گۆڕان بوو. ناسنامەی 
نەتەوەییی ئێران لە س��ەر بنەمای خوالنەوە 
لە ناو بازنەی دوو فاکتەری ئیسالمی شیعی 
ئێران��ی  ناس��یۆنالیزمی  و  )ئیس��المییەت( 

)ئێرانیی��ەت( دام��ەزراوە.
ناک��رێ ناس��نامەی نەتەوەیی��ی ئێران 
وەک چەمکێکی ڕاوەس��تاو و چەقبەس��توو 
س��ەیر بکرێ��ت. ئەم وت��ارە لە س��ەر ئەم 
تێگەیش��تنە نوس��راوە ک��ە ناس��نامەکانی 
نەتەوەیی، گشتی و ئەتنیکی چەمکگەلێکی 
چەقبەستوو نین، بەڵکوو دەتوانن بەهۆکاری 
ڕووداوەکان، دیسکۆرس��ەکان، دامەزراوەکان 
بگ��رن. دەبینرێ  بیچم  و تەعامولەکان��ەوە 
چەمکەکانی ناس��نامەی ئێرانی، توخمەکانی 
ئێرانیی��ەت و ئیس��المییەتیان ل��ە هەناوی 
خۆیاندا حەش��ار داوە؛ پرسیار ئەمەیە؛ ئاخۆ 
ئەوان توانستی بەرهەمهێنانی کەشێک، یان 
مەودایەکیان بۆ سروش��تی چەن ئەتنیکی و 
پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی-سیاسی - کە زۆریش 
پێوەی دەن��ازن- هەیە یان نا؟ بیچم گرتنی 
ناس��نامە لەناو ئەم دۆخە تێکچڕژاو و چەند 
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ڕەهەندییەوە کێش��ەی سیاسیی بەدواوەیە. 
هەر وەک چۆن ناسنامەی نەتەوەیی جێگای 
مشتومڕە، پێویستە ناسنامە ئەتنیکییەکانیش 
هەر بەم شێوازە هەم وەک ناسنامەی گشتی 
و هەم ل��ە پەیوەندی لەگەڵ ئەو ناس��نامە 

نەتەوەییەشدا مش��تومڕیان لەس��ەر بکرێ.
زەنگەنە  کرانی  دەستنیش��ان  سەرەڕای 
وەک وەزیری نەوت، بەاڵم ئەم واڵتە بەڕوونی 
پەرۆش��یی خ��ۆی س��ەبارەت ب��ە کەمینە 
ئەتنیکییەکانی خۆی هەیە. لە سیپتەمبەری 
س��اڵی 2٠18، تاران هێرش��ی کردە س��ەر 
دژب��ەرە کوردەکانی خۆی ل��ە عێراق و بە 

چاالکی  سێ  ڕاپۆرتەکان،  پێی 
دا.  لەس��ێدارە  کوردیش��ی 
ڕەنگە  )ئەلجەزیرە 9 س��یپتەمبەر( 
ڕژێمی ئیس��المیی ئێران وەک 
الیەنە  چ��ەن  ناس��نامەیەکی 
و پل��ۆڕاڵ بپەژرێن��ێ. ب��ەاڵم 
کێش��ەیەکێ بنەڕەتی��ی نێوان 
ئەم��ە و چەمکێکی گش��تگیر 
وەک ئوممەت لەئارادایە و ئەمە 
مژارەکانی  لەس��ەرووی  خۆی 
ڕژێمی  ئەتنیکییە.  جیاوازی��ی 
هەوڵی  لە  ئیس��المی  کۆماری 
جووڵەی  کردن��ی  بەربەس��ت 
سیاس��ی و ئەتنیک��ی و دیزە 

ب��ە دەرخۆنە کردنی ویس��ت و داخوازی و 
مافەکان��ی کەمینەکانە، بە هۆی ئەوەی هەم 
پوتانسییەلی گرژیی کۆمەاڵیەتی - سیاسییان 
هەیە و هەمی��ش چەمک��ی یەکگرتووییی 

نەتەوەیی دەبەنە ژێر پرس��یارەوە.
نمون��ە  ڕێگ��ەی  ل��ە  بەش��داربووان 
هەڵگرتن��ەوەی س��نۆباڵ- تۆپەڵ��ە بەفری- 
هەڵبژێردراب��وون، تیم��ی لێکۆڵ��ەر کەوتنە 
پەیوەندی گرتن لەگەڵ کەسانی پەیوەندیدار 
ل��ە ناوخۆی ئێ��ران و جێگاکانی تر. هەر لە 
دەسپێکیش��ەوە ناو و شێوازەکانی پەیوەندی 
گرتن لەگەڵیان دەسنیش��ان دەکرا. سەرەتا 

تیمی لێکۆڵ��ەر بەش��داربووانیان لە ڕێگای 
ئیمایل��ەوە بانگهێش��ت دەک��رد و لینک��ی 
پرسیارەکان بۆ ئەو کەس��انەی حەزیان لێ 
بوو دەنێردرا. کۆ کردنەوەی ئانالینی داتاکان 
بە مەبەس��تی دروس��ت نەبوونی کێش��ەی 
ئەم  پرس��یارەکانی  هەڵبژێردرابوو.  ئەمن��ی 
لێکۆڵینەوەی��ە بۆ توێژینەوە لەس��ەر مژاری 
ناس��نامە، بەش��داریی سیاس��ی و بەئەمنی 
کردن لە ئێران گەاڵڵ��ە کرابوون. بۆ ئەوەی 
بەش��داربووان نەناس��رێنەوە، ه��ەر کامیان 
ژمارەیەک��ی تایبەتیان لە ژم��ارە1 هەتاکوو 
ژم��ارە 96 پێ دراب��وو، لەم وتارەش��دا بۆ 
ڕێفرێن��س پێ��دان ئام��اژە بە 

ژمارەکەیان دەکرێ.
ئەم وتارە بە لێکۆڵینەوەی 
جموجۆڵ��ی بیچ��م گرتن��ی 
ل��ە  ئەولەه��ی  و  ناس��نامە 
ئەتنیکییەوە  چ��ەن  ئێرانێکی 
دەس��ت پێ دەکا. دواتر لەمە 
ب��ۆ ڕژێمی  دەکۆڵێت��ەوە کە 
مەترس��ییەک  وەک  ئێ��ران 
دەڕوانیتە گرووپە کوردییەکان 
و جەخت دەکاتە سەر ئەوەی 
س��ەردەمدا،  هەندی��ک  ل��ە 
سیس��تەمی  ک��وردەکان 
سیاس��ییان هێناوەت��ە ژێ��ر 
پرس��یار. لە الیەکی ت��رەوە، ئەم وتارە ئەو 
لە  پێش��کەوتنە سیاس��ییانەی کوردەکان 
س��ەردەمی س��ەرۆک کۆماریی خاتەمی و 
ڕیفۆرمیس��تی  سیاس��ەتی  وەدیارکەوتنی 
کۆماری��ی  س��ەرۆک  س��ەردەمەکانی  و 
ئەحمەدینژاد و ڕۆحانیش دەخاتە بەر باس 
و لێکۆڵینەوە. لە کۆتاییش��دا، هەڵوێس��تی 
کوردەکان س��ەبارەت بە دۆخی بەسیاسی 
ک��راو و بەئەمنی ک��راو و کاریگەریی ئەمە 
لەس��ەر بیچم گرتنی ناس��نامەی کوردی 
دەخرێتە بەر باس و لێکۆڵینەوەی لەس��ەر 

دەکرێ.

ئێران 
لە الیەکەوە 
خۆی وەک 
واڵتێکی 

الیەنگری فرەیی نیشان 
ئەدات 

بەاڵم لە کردەوەدا زۆر 
بە توندی کاروباری 

پەیوەندیدار بە 
کەمینەکان لەناو 

سیستەمدا کۆنترۆڵ 
دەکات
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لە  ــەکان و ئەولەهی  ــنامە، کەمین ناس
ئێران

زۆر ج��ار نزیک بوون��ەوەی فرەئەتنیکی لە 
ئیران وەک هێمایەک بۆ تۆلێرانسی بنەڕەتی 
و ویس��تی کەمین��ەکان ب��ۆ پەژراندنی ئەم 
فرەیییە بە چاوێکی ئەرێنییەوە سەیر کراوە. 
بەاڵم لە سەرەتاکانی س��ەدەی بیستەمەوە، 
دەس��ەاڵتە یەک لە دوای یەکە ئێرانییەکان، 
هەندێک سیاس��ەتیان گرت��ە بەر کە کەمتر 
خوازیاری پەژراندن��ی ئەم فرەیییە بوون. لە 
ماوەی شۆڕشی مەشرووتەدا )19٠5-1911( 
زمانی فارس��ی وەک زمانی فەرمیی تەواوی 
ئێرانییەکان هەڵبژێ��ردرا و دوابەدوای ئەمە، 
زۆرەملیی  سیاسەتی  ڕەزاشا)19٤1-1925( 
س��ەبارەت بە بەفارس ک��ردن و بەرەوپێش 
بردنی پرۆس��ەی دیموکراتیزاسیۆن لە ئێران 
بەڕێوە ب��رد. لەم سیاس��ەتەدا فارس بوون 
هاوتای مۆدێ��رن بوون بوو و نافارس��ەکان 
وەک دواکەوتوو س��ەیر دەک��ران. بە بڕوای 
دەنی��ز ناتال��ی زەق بوونەوە و هەڵکش��انی 
ناس��یۆنالیزمی ف��ارس ل��ەم س��ەردەمەدا 
کاریگەریی نایە سەر هەڵکشان و بەسیاسی 
کردنی ناس��نامەی کوردی. هەوڵدانی زۆرە 
ملی بۆ ئاس��یمیلە کردن��ی کەمینەکان لە 
س��ەردەمی حەمەرەزا شادا )1979-19٤1( 
کەمت��ر بووبوو. ب��ەاڵم داکۆک��ی کردن لە 
نەتەوەییی  ناسنامەیەکی  ناوەند و  کۆنترۆڵی 
فارسی و یەکدەست هەر وەک خۆی مابۆوە. 
ب��ەاڵم هەڵوێس��تی کۆماری ئیس��المی 
لەم��ەڕ زۆرێتیی ئەتنیک��ی چەمەوازتر بوو. 
دەس��تووری ئێران لە س��ەردەمی کۆماری 
ئیسالمی بۆ پاراستنی مافی کەمینە ئەتنیکی 
و عەش��یرەیییەکان هەڵگری هەندێک مەرج 
بوو. خاڵی 19ی دەستوور پێی وایە: خەڵکی 
ئێران بە ب��ێ لەبەرچاوگرتن��ی گرێدراویی 
ئەتنیکی و عەشیرەیی خاوەن مافی یەکسانن. 
ڕەنگ، ڕەگەز، زمان و ش��تی تر نابێ ببێتە 
هۆکاری بااڵدەس��تیی یەکێک لەمانە بەسەر 

ئەمەی تردا.
ل��ە پاش ش��ەڕی ئێ��ران و عێ��راق و 
لەس��اڵی 199٠ بەدواوە، ڕێبەریی کۆماری 
ئیسالمی س��ەرنجێکی زۆرتری داوەتە پرسە 
ئەتنیکییەکان. ه��ەروەک دواتریش ئاماژەی 
پ��ێ دەکرێ، زۆرب��ەی بەش��داربووانی ئەم 
لێکۆڵینەوەیە لە سەر ئەم بڕوایەن دەسەاڵت 
ئەتنیکەکانەوە  بەسەر  وردی  چاوەدێرییەکی 

هەبووە.
ڕەنگە هەر دەس��ەاڵتەی بە ش��ێوازێکی 
جیاواز لە هەمبەر فرە ئەتنیکی هەڵوێس��ت 
بگرێ. یەکەم؛ ڕەنگە فرە ئەتنیکی نەپەژرێنێ 
و هەوڵی یەکدەس��ت کردنی کۆمەڵگا بدات. 
ی��ان ئەگەر بێت و ف��رە ئەتنیکی بە فەرمی 
بناس��ێ، ئ��ەوە دوو ڕێگا بگرێت��ە بەر؛ یان 
گرووپی بااڵدەس��ت لە سەر ئەستۆی ئەوانی 
ترەوە هەڵبژێرێ یان بە مەبەستی پاراستنی 
سەقامگیری و بەرگری کردن لە تەنگەژەی 
نێ��وان ئەتنیکەکەن، ئ��ەوە بەرێوەبەربردنی 
ئەتنیکەکان بگرێتە بەر. ئێران یەکەم ڕوانگە 
بەکار ناهێنێ، بەڵک��وو پێداگرییەکی زۆرتر 
لەس��ەر پێگەی خ��ۆی وەک واڵتێکی فرە 

ئەتنیکی دەکات.
ئ��ەم وت��ارە بەڵگە دێنێت��ەوە کە ئێران 
تێکەاڵوێک لە هەر دوو ڕوانگە بەکار دێنێ، 
ل��ە الیەکەوە خۆی وەک واڵتێکی الیەنگری 
فرەیی نیش��ان ئەدات بەاڵم ل��ە کردەوەدا 
زۆر ب��ە تون��دی کاروب��اری پەیوەندیدار بە 
لەن��او سیس��تەمدا کۆنترۆڵ  کەمین��ەکان 
دەکات؛ تاک��وو ناس��نامەی ئێران��ی، وەک 
نەتەوەی بااڵدەس��ت بپارێزرێ. لە ڕاس��تیدا 
زۆرێک لە بەش��داربووانی ئەم لێکۆڵینەوەیە 
ئەتنیکەکەیانەوە  دەریانبڕیوە ک��ە بەه��ۆی 
لەالیەن بەرپرسانی حکوومییەوە نەیانتوانیوە 
بگەن بە زۆرێک ل��ە دەرفەت و ئیمکانەکان.

ڕوانگەی تاران بۆ بەرێوەبردنی کاروباری 
ئەتنیکەکان، دەرئەنجامی پوتانسیەلی فرەییی 
ئەتنیکی ب��ۆ نانەوەی پش��ێوی و ئاڵۆزییە. 
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لێ��رەدا ئەولەهی پێناس��ەیەکی س��ەرووتر 
لە پێناس��ەکانی پەیوەندی��دار بە ئەولەهیی 
س��ەربازی، سیاس��ی، ئابووری و پەرۆشییە 
کۆمەاڵیەتییەکان بەخۆوە دەگرێ. لە ڕاستیدا 
ئەولەه��ی بۆ ئێ��ران گرێ��دراوی کۆیەکی 
ئاڵ��ۆزی فاکتەرە ناوەک��ی و دەرەکییەکانە. 
لەس��ەر ئەم بنەمایە، ڕەنگە کێشە و گرفتە 
ئەتنیکیی��ەکان لە ئاس��تی جی��اوازدا وەک 
بۆ دووزەنە-نەزم-ی  س��ەرچاوەی گڕوگەف 
سیاس��ی، ئابووری یان دامەزراوەیی یان لە 
ڕاس��تیدا بۆیەکپارچەییی ئێران، بناس��رێن. 
لێرەدا  ئەتنیکییەکان  گرووپ��ە  بەڕێوەبردنی 
بە مان��ای هەوڵدان بۆ مان��ەوەی ڕژێمە. لە 
ئاکامدا، سیاسەتی ئەتنیکی بەئەمنی دەکرێ. 
لەناو سیستەمگەلێکی لەم ڕەنگەدا، پێویستە 
مەترس��ییەکان پوچەڵ بکرێنەوە و ئەمەش 
پاس��او ب��ۆ بەکارهێنانی هەندێ��ک کردەوە 
دێنێت��ەوە کە ل��ە خۆیدا لەناو سیاس��ەتی 

ڕۆژانەدا ڕێگا پێدراو نیە.
بەشداربووان لەم توێژینەوەیەدا بەردەوام 
ئەولەهی  تاران وەک مەترسییەکی  وتوویانە 
لێیان دەڕوانێ. بۆ نموونە؛ بەشداربووی ژمارە 
3٤ وتوویەتی؛ دیسکۆرسی دەسەاڵتی دوای 
ش��ۆڕش بەردەوام نەت��ەوەی کوردی وەک 
مەترس��ییەک بۆ ئەولەهیی ئێ��ران بینیوە. 
ڕاس��موس کریس��تیان ئێلین��گ پێی وایە 
تاران بە نیس��بەت هەندێک لە ئەتنیکەکان 
ب��ە ڕوانینی گۆپاڵ و گێزەر نزیک دەبێتەوە. 
هەندێک لە ئەتنیک��ەکان تا ڕادەیەکی زۆر 
هەوڵ دەدەن خۆیان لەگەڵ چاوەڕوانییەکانی 
ڕژێم بگونجێنن. بەاڵم کوردەکان ئەم ویستە 
لە خۆیانەوە نیش��ان نادەن. لە ڕوانگەیەکی 
ب��ۆ  ب��ەردەوام  دیرۆکیی��ەوە، ک��وردەکان 
دەس��ەاڵتەکان کێش��ەیان ناوەت��ەوە و بە 
س��نور،  دەرەوەی  پەیوەندییەکانی  هۆکاری 
بەرەن��گاری ل��ە هەمبەر بە ف��ارس کردن 
و ناس��نامەی ئایینییان��ەوە وەک س��وننە، 
ئەمێستاکەش وەک گەورەترین مەترسی بۆ 

ڕژێمی ئێران دەنرخێندرێن.
لەس��ەر ئ��ەم بنەمای��ە، لەناو گش��ت 
کەمینەکانی ناو ئێ��ران، ئەوە کوردەکانن لە 
بەئەمنی ک��راودا جموجۆڵیان  ناو دۆخێکی 
هەیە. وەک ڕاس��تییەک، لە س��اڵی 2٠18 
ک��وردەکان ٤5 ل��ە  1٠٠ی بەندییەکان لە 
ئێران پێکدێنن. کۆماری ئیس��المیی ئێران 
بە تەواوی وەک تورکیا ناس��نامەی کوردی 
ئینکار نەکردووە، بەاڵم مەبەستی لە کوشتنی 
بەئامانج��ی ڕێبەرانی ک��ورد، ئیفلیج کردنی 
بزاڤە سیاسییە کوردییەکان بووە. ئەم دۆخە، 
س��ەرەڕای بەڵێنی ڕۆحانی��ش لە هەڵمەتی 
هەڵبژاردنەکان بۆ لیبرالیزە کردنی گش��تی 
و ئازدیی سیاس��ی لە ئێران، لە س��ەردەمی 
سەرۆک کۆمارییەکەشی هەر بەردەوام بووە.

ــۆڕش و  ــە کوردییەکان، پێش ش کێش
دوای شۆڕش

لەس��ەردمی دامەزرانی کۆماری ئیس��المیی 
ب��ە  ک��وردەکان  داخوازی��ی  ئێران��ەوە، 
گش��تی س��ڕینەوەی ناوەندخ��وازی ی��ان 
دیموکراتیزاس��یۆن بووە، بێ ئەوەی ویستی 
س��ەربەخۆیی زۆر ل��ە زیادی ب��دات. بەم 
حاڵەش��ەوە،  لە ڕوانگەیەک��ی مێژوویییەوە، 
لە هەر کاتێک��دا دەرف��ەت هەبووبێ، ئەوە 
ک��وردەکان ویس��تی خۆیان ب��ۆ جووڵەی 
سیاسیی جیاواز و سەربەخۆییخوازی نیشان 
داوە. یەکی��ک ل��ە نموون��ەکان، هەوڵدانی 
یەکەیەکی  دامەزراندن��ی  ب��ۆ  ک��وردەکان 
سیاس��یی س��ەربەخۆ لەس��ەردەمی شەڕی 
جیهانیی یەکەم، لە بۆش��اییی داگیر کردنی 
ئێران لەالیەن بەریتانیا و سۆڤیەت و لەسەر 
حوکم الچوونی ڕەزا ش��ا بووە. شۆڕشەکانی 
پێشووی کورد، لەالیەن هۆز و عەشیرەکانەوە 
بەڕێوە دەچ��وون، بەاڵم ئەمج��ارە لەالیەن 
گرووپێک��ی چەپئ��اژۆ و ئێلیتی شارنش��ین 
بوو و مەبەس��تیان دامەزرانی ئۆتۆنۆمییەکی 

ناوچەیی بوو.
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ناس��یۆنالیزمی  نوێ،  ناوەندی��ی  چینی 
کوردییان جڵەو کردبو و بە مەبەس��تی ڕێ 
گرتن لە تەش��ەنەی بەفارس کردن، حیزبی 
لە  پێکهێنابوو.  دیموکرات��ی کوردس��تانیان 
ژانویەی س��اڵی 19٤6، ق��ازی محەممەد، 
ڕێب��ەری حیزب��ی دیموکراتی کوردس��تان 
لەگ��ەڵ 13 ئەندام پەڕلەمانی تر، دامەزرانی 
کۆماری کوردستانیان ڕاگەیاند. تەمەنی ئەم 
کۆم��ارە زۆری نەخایاند و ه��اوکات لەگەڵ 
کۆتایی پێ هاتنی یارمەتیی سۆڤیەت، داڕما. 
هێزەکانی ئێران لە دیسەمبەری ساڵی 19٤6 
کۆنترۆڵی مهابادیان گرتەوە دەست خۆیان و 

بەسەر  سێدارەدانیان  لە  سزای 
ق��ازی محەممەد و ئێلیتەکانی 
بەم حاڵەشەوە،  تردا س��ەپاند. 
کۆماری )کوردستان لە( مهاباد، 
ب��وو ب��ە نمون��ە و وینایەکی 

گرینگ و کاریگەر.
عەبدولرەحم��ان  دوات��ر، 
قاس��ملوو، ڕێب��ەری حیزب��ی 
دیموکراتی کوردس��تانی ئێران 
ل��ە ناوەراس��تی حەفتاکان��دا 
ئاوای نوس��ی: گشت نەتەوەی 
مهابادی��ان  کۆم��اری  ک��ورد 
لە ویس��ت و  وەک هێمایەک 
هیواکانی��ان دەبینی و هیودار 

ب��وون ئەمە ببێتە ناوەندێ��ک بۆ هەوڵ دان 
لە پێناوی ئازادیی گش��ت کوردستان. هەر 
بۆیەش بەرپرس��ە ئێرانییەکان، مەترس��یی 
ناس��یۆنالیزمی کوردییان هەس��ت پێ کرد، 
مەترس��ییەک کە لە مهابادەوە دەستی پێ 
کردب��وو. دوای کۆماری مهاباد، جم و جۆڵی 
سیاسیی کوردەکان دامرکایەوە؛ بەاڵم دیسان 
ه��اوکات لەگەڵ هەڵگیرس��انی نارەزایەتیی 
گەل لە دژی ش��ا ک��ە دامەزرانی کۆماری 

ئیسالمیی لێ کەوتەوە، س��ەری هەڵدایەوە.
جیاواز  گرووپ��ی  س��ەرهەڵدانەکاندا  لە 
بەش��دارییان کردب��وو، ب��ەاڵم ک��وردەکان 

ئەمج��ارەش ڕێگایەکی تری��ان گرتە بەر. لە 
حاڵێک��دا لە هەموو ش��وێنێک، ئ��ەوە مەال 
ش��یعەکان بوون، جەماوەریان بە ڕێکخستن 
دەکرد، لە زۆربەی ش��ارە کوردییەکان ئەوە 
مەال س��وننەکان و ڕێکخراوە سیاسییەکانی 
وەک کۆمەڵ��ە و حیزب��ی دیموکرات بوون 

ڕۆڵی س��ەرەکییان دەگێڕا.
دروشمی حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێران، ئۆتۆنۆمی بۆ کوردستان و دیموکراسی 
بۆ ئێران بوو. بۆیە کوردەکان خاوەن ڕێبازی 
خۆیان ب��وون، و ئەمەش ه��ەر لە درێژەی 
ڕێ��ڕەوی شۆڕش��ێک بوو ک��ە خومەینی و 
هەڵیانبژاردب��وو.  الیەنگران��ی 
هەردووکی��ان خ����وازی��اری 
ڕووخانی شا بوون، بەاڵم دواتر 

ڕوانگە سیاس��ییەکانیان گٶرا.
و  وەالن��ان  لەس��ەرەتای 
وەدەرکەوتنی ش��ا، جموجۆڵی 
ک��وردەکان دەس��تی پێ کرد. 
حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران ب��ۆ کەڵ��ک وەرگرتن 
ل��ە کەش��ی ک��راوەی نوێ و 
خۆی،  ئامانجی  بەدواداچون��ی 
س��ەقامگیر  و  ئۆتۆنۆمی-  واتە 
کردنی لە ناو دەستوردا- هەوڵی 
دا. لەو کاتەی ڕژێمی کۆماری 
ئیسالمی لە هەوڵی سەقامگیر کردنی پێگەی 
خۆیدا بوو، کوردەکان گەورەترین کێشەیان بۆ 
دروست کرد. حیزبی دیموکراتی کوردستانی 
ئێ��ران پێداگری��ی لەس��ەر ئۆتۆنۆمی کرد. 
لەس��ەر ئەم بنەمایە، شاندێک لە کوردەکان 
لە قوم چاویان ب��ە خومەینی کەوت، بەاڵم 
داخوازییەکانی��ان ڕەد کرای��ەوە. دوابەدوای 
ئەمە، لە نێوان پێشمەرگە کوردەکان و هێزە 
ڕووی  پێکدادان  شۆرشگێرە]ئیسالمییەکان[ 
دا و لە ئاکامدا، تا چەند ساڵ دواتر، هەندێک 
ناوچە لە ژێ��ر کۆنترۆڵی کوردەکاندا مایەوە. 
ل��ە دۆخێکی لەم چەش��نەدا، ڕژێمی نوێ، 

کۆماری ئیسالمیی 
ئێران 

بە تەواوی وەک 
تورکیا 

ناسنامەی کوردی ئینکار 
نەکردووە، بەاڵم 

مەبەستی لە کوشتنی 
بەئامانجی 

ڕێبەرانی کورد، 
ئیفلیج کردنی 
بزاڤە سیاسییە 
کوردییەکان بووە
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داخوازیی ک��وردەکان ب��ۆ ئۆتۆنۆمیی وەک 
پێشەکییەک بۆ سەربەخۆیی لێکدایەوە. لەم 
توێژینەوەیەدا، ئ��ەم لێکدانەوەیەی ڕژێم لە 
سەر ئۆتۆنۆمی، لەگەڵ بەشداربووەکان باسی 
لەس��ەر کرا. بۆ وێنە؛ بەشداربووی ژمارە 35 
وت��ی، ڕژێمی ئێران داخوازی��ی نەتەوەکانی 
تری��ش بۆ وەدەس��هێنانی مافەکانیان، وەک 
هەوڵ��دان ب��ۆ س��ەربەخۆیی- جیابوونەوە- 

لێکدەداتەوە. 
خومەینی، لە وتارێکی ناس��راوی خۆیدا، 
ڕوو لە گەلی کوردس��تان وتبووی ئیس��الم 
بۆ یەکێتییە و پ��ڕۆژەی جیاییی کورد، لوڕ، 

ف��ارس و... لە یەکت��ر، قەبوڵ 
هۆش��داری  خومەینی  ناکرێ. 
دای��ە ک��وردەکان، فریوی ئەو 
کەس��انە نەخۆن کە خوازیاری 

تەفرەقە و جیایین.
ب��ەم بەڵگاندن��ە ک��ە ل��ە 
ناو ئیس��المدا هیچ  چەش��نە 
جیاوازیی��ەک ل��ە نێ��وان دوو 
موس��وڵماندا نییە ک��ە بە دوو 
زمان��ی جیاواز قس��ە دەکەن، 
بەردەوام هیرشی دەکردە سەر 
ڕامان��ی جیای��ی و جیاوازی��ی 
خومەینی  وتەکان��ی  ئەتنیکی. 
نیشاندەری ترس��ی بەردەوامی 

تاران ل��ە جموجۆڵی جیاوازی ن��او کەمینە 
ئەتنیکییەکان بوو. ئەم ترسە بە هۆی پێگەی 
ئەوان لە ناوچە سنورییەکانی ئێران و بوونی 
پەیوەن��دی لەگ��ەڵ دەرەوەی س��نورەکان 
هێن��دەی تر ڕووی ل��ە زیادب��وون دەنا. لە 
ڕاستیدا، بەش��داربووانی ئەم لێکۆڵینەوەیە بە 
تەواوی لەسەر پێش��کەوتنە کوردییەکان لە 
دەرەوەی ئێران ئاگادارییان هەبوو و بە ڕێزەوە 
باسی پێشکەوتنە سیاسییەکانی کوردەکان لە 
س��وریا و ڕیفراندۆمی سەربەخۆیی لە عێراق 

لە س��یپتەمبەری س��اڵی 2٠17یان دەکرد.
میدیاکانی سەر بە دەسەاڵتی ئێران وەک 

پرێس تیڤی،  ڕیفراندۆمیان وەک دنەدانێکی 
دەرەکی ناو دێنا و ئەمە نیشان ئەدا تارانیش 
ب��ە پەرۆش��ەوە، دەیڕوانیی��ە کاریگەریی��ە 
سیاسییە دەرەکی و ناوەکییەکانی و هەمیش 
ب��ە نیس��بەت دەس��تێوەردانی دەرەک��ی، 
دڵەڕاوکێی خۆی هەبوو. لە ڕاس��تیدا ڕژێمی 
ئێ��ران نیگەران��ی کەڵ��ک وەرگرتنی هێزە 
بە  ئەتنیکییەکان،  لەگرووپ��ە  دەرەکییەکان 
مەبەستی الواز کردن و نانەوەی مەترسی بۆ 
س��ەرەوەریی واڵتی ئێران بووە. بە مەبەستی 
البردنی ئ��ەم چەش��نە دڵەڕاوکێیانە، تاران 
هەوڵ��ی پەرەپێدانی ئ��ەم ڕوانگەی��ە دەدا 
کە ئیس��الم دەتوان��ێ تەواوی 
ئەتنیکەکان��ی ن��او ئێ��ران لە 
خۆیەوە گرێ بداتەوە. چەمکی 
برایەت��ی ل��ە ئیس��المدا ب��ە 
مەبەستی ڕاگرتنی ئەتنیکەکان 
لێ  کەڵک��ی  ی��ەک،  ل��ەالی 

وەردەگیرێ.
خومەینی  حاڵەشەوە،  بەم 
ک��وردەکان  ب��ە  س��ەبارەت 
ئەوانی  ڕاگەیان��د.  جەه��ادی 
تاوانبار کرد لە دژی ش��ۆڕش 
و حیزبی  جموجۆڵیان هەی��ە 
ک����وردس��تانی  دیموکراتی 
ئێران��ی هەڵوەش��اوە ڕاگەیاند 
و قاسملووش��ی وەک »مفس��د فی االرض« 
ناساند. پارێزگا کوردەکان لە ماوەی سااڵنی 
سەرەتای شۆڕشی ئێران تووشی توندوتیژی 
بوون و ڕژێم بەمەبەستی وەدەستهێنانەوەی 
ئ��ەم ناوچان��ە، تۆڵ��ەی ل��ە پێش��مەرگە 
کوردەکان کردەوە. ه��اوکات لەگەڵ ئەمە، 
دوای ئ��ەوەی ک��ە ک��وردەکان لەیەکەم 
مارسی  مانگی  پەڕلەمانییەکانی  هەڵبژاردنە 
س��اڵی 198٠، بە گش��تی دەنگی��ان دایە 
بەربژێرە کوردەکان و دەسەاڵتیش  دەنگی 
کوردەکانی بەتاڵ کرد، ئایدیای یەکس��انی 
ل��ە ئیس��المی خومەینیدا لە ک��ردەوەدا، 

لە 
ڕوانگەیەکی 
مێژوویییەوە، 

لە هەر کاتێکدا 
دەرفەت 
هەبووبێ، 

ئەوە کوردەکان 
ویستی خۆیان 
بۆ جووڵەی 

سیاسیی جیاواز و 
سەربەخۆییخوازی 

نیشان داوە
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نەگەیش��تە ئامانج. زۆریک لە بەشداربووان 
ئەزموونەکانی  باس��ی  توێژینەوەی��ەدا  لەم 
خۆیان لەسەر پەڕاوێزخران بە هۆی سوننە 
بوونی��ان کردووە. ب��ۆ وێنە بەش��داربووی 
ژمارە ٤7 نوس��یویەتی؛ من لە ئێراندا وەک 
سوننەیەک دەناسرێم و هەر ئەمەش بووەتە 

هۆکاری پەڕاوێز خرانی من.
رژێمی ئیس��المی هەر کە دامەزرا، هیچ 
چەش��نە مەودایەکی بۆ کردەی سیاس��یی 
پەیوەندیدار بە ئەتنیکەکان نەهێش��تەوە. بە 
الیەنی تی��ۆرەوە، لە ژێ��ر زاڵێتیی چەمکی 
گش��تگیری ئوممەتدا، نەدەبوا هیچ چەشنە 
جیاوازییەک لە نێوان شیعە و سوننەدا مابایەوە. 
بەم حاڵەش��ەوە، هەندیک ل��ە بیرمەندەکان 
پێیان وایە لە کردەوەدا، ناس��نامەی ئێرانی 
دوای ش��ۆڕش، لەس��ەر بنەم��ای زاڵێتیی 
شوناسی فارسی-شیعە دامەزراوە و بەم پێیە 
شیعەبونیش وەک نموونەی بەفارسی کراوی 
ئیس��الم ناس��ێندرابوو. هەر ئەوەی کە هیچ 
مزگەوتێک بۆ سوننەکان لە تاران بوونی نیە، 
ئەمە خ��ۆی نیش��اندەری لەبەرچاونەگرتنی 
ئەوان لەالیەن دامەزراوە دەوڵەتییەکانەوەیە. 
هەاڵواردن��ی ئەتنیک��ی ل��ە ناوچە س��وننە 
نش��ینەکان کورد و بەل��وچ و تورکمەن، لە 
پەرەی  ئێران  گەشەنەس��ەندووەکانی  بەشە 
سەندووە. جگە لەمەش ئەوان پۆستی بااڵیان 
پێ نادرێت. بی��ژەن زەنگەنە وەزیری نەوتی 
ئێران، کوردێکی ش��یعەیە. سەرەڕای ئەوەی 
زۆرینەی دانیش��تووانی پارێزگای کوردستان 
ک��وردی س��وننەن، هەرگی��ز پارێزگارێکی 
کوردیان نەبووە. لێرە دیس��انیش ئەزموونی 
بەشداربووان لەم توێژینەوەیەدا نیشانی ئەدا 
کوردەکان بەهۆی س��وننە بونیانەوە، پەراوێز 
خراون و ڕژێمیش  لە سەر بنەمای تێڕوانینی 

برایەتیی ئیسالمی هەڵسوکەوت ناکا.
ئێلیز ساناس��اریان، پێ��ی وایە زۆر جار 
کەمین��ەکان ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی ناڤی��ن، بە 
هۆی پەراوێزخرانیان، لە پێگەی سیاس��یی 

نزیک دەبنەوە. ساناس��اریان  س��ێکوالرەوە 
لێ��رەدا ئام��اژە دەکات��ە س��ەر کەمین��ە 
ناموسوڵمانەکان، بەاڵم ئەم بەڵگەهێنانەوەی 
ئەو س��ەبارەت ب��ە کوردەکانیش، ڕاس��تە. 
گش��ت پارتە سیاسییە س��ەرەکییەکان لە 
ئێ��ران، عێراق، س��وریا و تورکیا ئەم ڕیبازە 
س��یکۆالرەیان گرتووت��ە بەر. ل��ە ڕوانگەی 
ئێلیتەکانی کۆماری ئیس��المیی ئێرانەوە، بە 
هۆی مەیلەو س��ێکۆالر بوون��ی کوردەکان، 
پێویس��تە ب��ە پارێ��زەوە لە گ��ەڵ چاالکە 
سیاس��ییە کوردەکان هەڵسوکەوت بکرێت. 
ه��ەر وەک ل��ەم توێژینەوەیەش��دا هاتووە، 
ل��ەم دۆخەدا نارەزایەتی و بەرەنگاری لە ناو 
کوردەکان پەرە دەسێنێ. بەشداربووی ژمارە 
16 ئەڵێ من کەسێکی س��ێکۆالرم، بوونی 
ناسنامەی شیعە یان سوننە بۆم گرینگ نیە، 
بەاڵم نزیک بوونەوەی دەسەاڵت لە خەڵکی، 
لە ژێ��ر کاریگەری��ی ئایی��ن و بڕواکانیانە. 
ئەمە فاکتەرێکی س��ەرەکی ب��ۆ بەدیهاتنی 
ڕوبەڕووبونەوەی��ە. بەش��داربووی ژمارە 1٤ 
دەنوسێ: من کەس��ێکی ئایینی نیم، بەاڵم 
پێموایە س��ەرکوت ک��ردن بەش��ێوازێکی 
سیستەماتیک لە دژی سوننەکان لەئارادایە 
و بەتایبەت بۆ پرسەکانی پەیوەندیدار بە کار 

و دامەزران، لە دەرەوەی یاس��ای بنەڕەتیە.
گرووپە کوردییەکان بەردەوام لە هەوڵی 
دروس��ت کردن��ی ئۆتۆنۆمی ی��ان تەنانەت 
کەم کردنەوەی ئاس��تی ناوەندخوازیدا بوون 
و ئەم��ەش دەبێتە هۆکاری ئ��ەوەی تاران 
هەست بەوە بکا کوردەکان گرێدراوییان بە 
ئێرانێکی یەکگرتووەوە نییە. بە پێچەوانەوە، 
هەاڵواردن��ی ک��وردەکان دەبێت��ە هۆکاری 
ئەوەی کوردەکان ئینتیمایەکی زۆر کەم لە 
خۆیان بۆ کۆماری ئیس��المی نیشان بدەن. 
کێش��ە و ئاڵۆزییەکان هەڵق��واڵوی نەبوونی 
متمان��ەی دوو الیەنەی��ە. لە ڕاس��تیدا ئەم 
پەیوەندییە ئاڵۆزە لە س��ااڵنی 198٠ تاکوو 

س��ااڵنی 199٠ بەردەوام بووە. 
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ــەردەمی خاتەمی و ئەحمەدی نژاد س
س��ەرۆککۆماریی محەمەد خاتەمی )2٠٠5-
1997( گۆڕانیک لە ژیانی سیاسیی لە ئێراندا 
بوو. دروشمی خاتەمی، یەکگرتوویی بۆ گشت 
ئێرانییەکان بە ه��ەر ئەتنیک و ئایینزایەک 
بوو. بە تایبەت خاتەمی لەس��ەر ئەم بڕوایە 
ب��وو جیاوازییەکان خ��اوەن کاریگەرییەکی 
گرینگ��ن بۆ بەدیهێنان��ی ئیرانێکی بەهێز و 
خاوەن شانازی. ڕوانگەی سیاسیی خاتەمی و 
بزووتنەوەی ڕیفۆرمخوازەکان وەک گشتێک 
دەیڕوانییە کۆمەڵگای ئێرانی؛ بەاڵم هاوکات 
هەندێک قازانجیش��ی ب��ۆ کەمینەکانی ناو 
ئێ��ران هەب��وو. خاتەم��ی هەوڵ��ی دا ئەم 
کەمینانەش بێنە ناو پانتای سیاس��ی. ڕەنگە 
ئەمە وەک لێهاتووییی سیاس��ی و وەرگرتنی 
دەنگ��ی کەمینەکانیش بناس��رێت، بەاڵم لە 
چوارچێوەی تێڕوانینی سیاسی بۆ کۆماریش 
دەگونجێ و ئەمەش ڕیشەی لە ناو چەمکی 

دادپەروەریی ئیس��المیدا هەیە.
خاتەم��ی  هەڵبژاردن��ی  کەمپەین��ی 
ب��ە مەبەس��تی بەش��دار کردن��ی کەمینە 
ئەتنیکییەکان و س��ەفەری ب��ۆ پارێزگاکان 
ڕووداوێکی نوێ بوو. دروش��می هەڵبژاردنی 
خاتەم��ی »ئێران ب��ۆ هەم��وو ئێرانییەکان« 
بوو. لە س��ەردەمی هاتنە س��ەر دەسەاڵتی 
خاتەمی��دا، پارێ��زگا کوردیی��ەکان زۆر بە 
توندی میلیتاریزە کراب��وون. کە چی تاران 
بۆ ماوەیەکی درێژ بوو س��ەرنجێکی ئەوتۆی 
نەدابوو بەم ناوچانە. خاتەمی ڕوانگەی نوێی 
بۆ ئەم مەبەس��تە پێشکەش کرد و لەوتاری 
خۆیدا لە س��نە وتی: کوردس��تان قەڵخان و 
پاریزڤانی س��ەقامگیریی ئێ��ران لە هەمبەر 
هێرش��ەکان بووە و نەتەوەی ئێران هەبوونی 
خۆی، لە هەبوون��ی کوردەکاندا دەبینیتەوە 

کە لە ئاس��ت دوژمندا بەرەنگارییان کرد.
سەرووی  لە  خاتەمی  پێش��کەوتنەکانی 
دروشم و دیسکۆرس��ی خاتەمی هەنگاویان 
نا. خاتەمی بۆ یەکەم جار لە ئێران، عەبدوڵاڵ 

ڕەمەزان��زادەی وەک کوردێکی ش��یعە، لە 
پۆس��تی پارێزگاری کوردس��تان دامەزراند. 
ڕەمەزانزادەش بۆ کەم کردنەوەی گرژییەکان، 
هەژمارێکی زۆرتری لە کوردەکان لە پۆستە 
بەوەی  س��ەبارەت  دامەزراند.  حکومییەکان 
تارانی  دەس��تێوەردانەکانی  ڕادەی  خاتەمی 
لە بەڕێوەبردنی ناوەچەکان کەم کردبووەوە، 
بەرپرس��ە هەڵبژێ��ردراوەکان ل��ە پارێ��زگا 
کوردیی��ەکان و لە ئاس��تی واڵت��دا خاوەن 
ئۆتۆنۆمیییەک��ی زۆرت��ر بوون. ب��ەاڵم  بەم 
حاڵەشەوە، لە ڕێگای زانیاریی بەشداربووانی 
ئ��ەم توێژینەوەیەوە، دوودڵ��ی و گومانەکان 
سەبارەت بە خاتەمی لە ناو کەمینەکان هەر 
مانەوە. یەکێک لە بەش��داربووان دروش��می 
ئێران ب��ۆ ئێرانییەکانی وەک تەپڵێکی بەتاڵ 
ن��او ب��ردووە. یەکێکی تر لە بەش��داربووان 
پێی وابووە خاتەمی تەنیا بە مەبەس��تی کۆ 
کردن��ەوەی دەنگ، بەڵێنی ب��ە درۆی داوە. 
سەردەمی سەرۆکایەتیی خاتەمی، کرانەوەی 
کولتوریش��ی ب��ەدواوە بوو. ئەم س��ەردەمە، 
گەش��انەوەی ڕێکخ��راوە ن��ا حکومییەکان، 
کرانەوەی کۆرسی کوردی، کاناڵی تلویزیۆنی 
و دێپارتمانی زمانی لە زانکۆکانیشی بە خۆوە 

بینی.
لەم بارودۆخەدا کوردەکان بە دڵنیاییەکی 
زۆرت��رەوە، ناس��نامەی کوردی��ی خۆی��ان 
دەنواندەوە. بەشداربووی ژمارە ٤٤ پێی وایە: 
س��ەردەمی خاتەم��ی کاریگەرییەکی زۆری 
نایە س��ەر کۆمەڵگا. کرانەوەی سیاس��ی لە 
کۆمەڵ��گادا هاتە ئاراوە و چاالکیی کولتوریی 
ل��ە کۆمەڵگای ئێراندا بەرفرە کرد... هەروەها 
لەس��ەر دۆخ��ی منی��ش وەک کوردێ��ک 
کاریگەریی دانا، لەب��ەر ئەوەی دەبوا منیش 
کتێ��ب و ڕۆژنامەی کوردیم لەبەر دەس��ت 

بوایە.
بەش��داربووی ژم��ارە 6 وتوویەتی: من 
ناتون��م هەوڵ دانەکانی خاتەمی لە بیر کەم. 
کەشی سیاسی لە کوردس��تان تا ڕادەیەک 
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کرابۆوە... کوردەکان دەستیان دایە چاالکیی 
سیاس��ی لە زانکۆکانی ئێران. لە بەرامبەردا، 
بەش��داربووی ژمارە 38 دەڵ��ێ: کاریگەریی 
ڕیفۆرمیستەکان تەنیا باڵو کردنەوەی چەند 
کتێب و باڵڤۆکی کوردی بوو، ئەمەش تەنیا 
1 لە ه��ەزاری داخوازییەکان��ی منی وەک 

کوردێک دەگرتەوە.
بەم حاڵەش��ەوە، هەندیک لە ناوخۆدا، بە 
چاوێکی نەرێنییەوە دەڕواننە ئەم ئاڵوگۆڕانە. 
»واڵتر پاش« پێی وایە ترس��ێکی بەردەوام لە 
ئێراندا سەبارەت بە واڵم دانەوەی داخوازیی 
کەمینەکان لە ئی��ران و داخوازیی زۆرتری 

هەی��ە.  بوون��ی  کەمین��ەکان 
جموجۆڵ��ی ڕکەبەری��ی نێوان 
پارێزکارەکان  و  ڕیفۆرمیس��ت 
ل��ەم س��ەردەمەدا، قازانج��ی 
ک��وردەکان  ب��ۆ  تایبەتیش��ی 
ب��ەدوای خۆی��دا هێن��ا. ل��ە 
دواب��ەدوای   2٠٠1 س��اڵی 
ب��ۆ  پارێ��زکارەکان  هێرش��ی 
سیاس������ەتمەدارانی  س��ەر 
تەنانەت  خاتەم��ی،  الیەنگری 
ڕەمەزان��زادەش تاوانبار کرا کە 
گوایە درۆ دەکا. دوابەدوای ئەمە، 
لە  کولتورییەکان  پێش��کەوتنە 
پارێزگا کوردییەکان ڕاوەستان. 

پێشکەوتنە سیاسییەکانیش هەر بەم شێوەیە 
ڕاوەس��تان؛ ئەویش لە کاتێکدا کە ئەندامانی 
بەرچاوی ڕیفۆرمیست و بەشێک لە ئەندامە 
کوردەکانیان، لەالیەن ش��ورای نیگەهبانەوە 
لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ساڵی 2٠٠٤دا ڕەد 

کرانەوە.
نەبوونی کەش��ی سیاس��ی و کولتوریی 
پێش��وو، ب��ێ هیوای��ی ل��ێ ش��ین ب��وو. 
بەش��داربووی ژم��ارە 3٤ بە ئام��اژە کردن 
بەوەی ڕیفۆرمیس��تەکان تواناییی دروس��ت 
کردن��ی ئاڵوگۆڕی��ان نیی��ە، پێ��ی وایە کە 
ئەم��ە کاریگەرییەکی زۆری لە س��ەر داناوە 

و متمانەی پێێان نەماوە. هەر بەم ش��ێوازە، 
بەش��داربووی ژمارە 17ش پێ��ی وایە هیوا 
هەڵچنین لە س��ەر ڕیف��ۆرم لە چوارچێوەی 
ئایدۆلۆژی��ای دەوڵەتی��دا ب��ووە، ب��ەاڵم بە 
شکستهێنانی ڕیفۆرمیستەکان و پالنەکانیان، 
کوردەکانیش هیوایەکیان بۆ ڕیفۆرم نەماوە. 
دەنگی کوردەکان لە ناو مش��تومڕی گرژییە 
سیاس��ییەکان بۆ هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی 
س��اڵی 2٠٠٤ دامرکای��ەوە. ل��ە کۆتایی��ی 
خولی دووهەمی س��ەرۆککۆماریی خاتەمی، 
لە دژی سیاسەتەکانی خاتەمی  گوشارەکان 
پەرەیان س��ەند. ئەیەتوڵاڵ جەننەتی ئەندامی 
بە  نیگەهبان سەبارەت  شورای 
مژاری ئەتنیکەکان هۆش��داری 
دا کە ئەمە ل��ە ئاکامدا دەبێتە 

هۆکاری جیاوازی.
بایکۆتی  لەگ��ەڵ  هاوکات 
هەڵبژاردنەکانی س��اڵی 2٠٠5، 
مەحمود ئەحمەدینژاد گەیشتە 
س��ەرۆک کۆم��اری. مەحمود 
ئەحمەدین��ژاد لە س��ەردەمی 
خۆیدا،  هەڵبژاردنی  کەمپەینی 
سەبارەت  ڕوونی  هەڵوێستێکی 
بە مافی کەمینە ئەتنیکییەکان 
نەب��وو و کوردەکانیش بە هۆی 
ئەوەی ڕەنگە لە س��اڵی 1989 
دەس��تی لە کوشتنی قاس��ملودا هەبووبێ، 
پێێ��ان خ��ۆش نەب��وو دەنگی پ��ێ بدەن. 
ئاس��تی دەنگدان لە پارێزگاکانی کوردستان 
و ئازەربایجان��ی ڕۆژئاوا بە هەژمارێکی زۆری 
ک��وردەوە، لە کەمترین ئاس��تی خۆیدا بوو. 
دوای ئەوەی��ش، کوژران��ی ش��وانە قادری، 
وەک چاالکێک��ی ک��ورد لەالی��ەن هێ��زە 
ئەمنییەکان��ەوە، بوو بە هۆکاری ناڕەزایەتیی 
بەرباڵو و هەندێک تێکهەڵچونی سەربازی لە 
شارە کوردنش��ینەکان. ئەحمەدینژاد هەر لە 
سەرەتاوە نزیک بوونەوەیەکی فارس تەوەری 
گرتە پێش و سیاسەتی توندئاژۆتری خستە 

رژێمی ئیسالمی 
هەر کە دامەزرا، هیچ 
چەشنە مەودایەکی 
بۆ کردەی سیاسیی 

پەیوەندیدار بە 
ئەتنیکەکان نەهێشتەوە. 
بە الیەنی تیۆرەوە، لە 
ژێر زاڵێتیی چەمکی 
گشتگیری ئوممەتدا، 
نەدەبوا هیچ چەشنە 
جیاوازییەک لە نێوان 
شیعە و سوننەدا مابایەوە
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ڕوو. ئامان��ج تەنیا کەمین��ە  ئەتنیکییەکان 
نەب��وون، بەاڵم دەزگای ئەمن��ی، تێڕوانینی 
تایبەتی ئەوەلەهیی بۆ الوازکردنی کۆمەڵگای 

مەدەنی لە کوردس��تان گرتە بەر.
جگە لەم��ە، ئەحمەدینژاد دەس��کەوتە 
خاتەمیش��ی  سیاس��ییەکانی  و  کولت��وری 
ب��ەراوەژوو کردەوە. ئەم دۆخە  سیاس��ەتی 
س��ەرکوتکارانەی لێ کەوتەوە و ڕاوەستانی 
و  کوردیی��ەکان  کولتوریی��ە  چاالکیی��ە 
مەدەنی��ی  کۆمەڵ��گای  دامەزراوەکان��ی 
کوردەکان، داخران��ی باڵڤۆکەکان و گیرانی 
چاالکانی کوردی لێ کەوتەوە. چەن کەسیش 

لەمانە سزای مەرگیان بەسەردا 
چاالکانی  دەوڵەت  س��ەپێندرا. 
ڕۆژنامەنووسەکان  مرۆڤ،  مافی 
و کۆمەڵگای مەدەنیی سەرکوت 
ک��رد و دەنگ��ە دژبەرەکان��ی 
ک��پ کرد. بەش��داربووانی ئەم 
توێژینەوەیە بەم چەشنە لەسەر 
ئەم دۆخە دواون: بەشداربووی 
لەس��ەردەمی  ژمارە 12 دەڵێ 
زانکۆ.  چوم��ە  ئەحمەدینژاددا 
دەس��گیر و ئەش��کەنجە کرام. 
بەشداربووی ژمارە 6 دەنوسێ: 
لەس��ەردەمی  کات��ەی  ئ��ەو 
خاتەم��ی من لە زانک��ۆ بووم. 

دەمبینی ک��ەش  و بارودۆخەکە چەن باش 
ب��ووە، بەاڵم کاتێ��ک ئەحمەدین��ژاد هات، 

دۆخەکە زۆر تۆقێنەر بوو.
لەس��اڵی 2٠٠6، بەهائەدی��ن ئ��ەدەب 
ب��ەرەی یەکگرت��ووی ک��وردی دامەزراند. 
ئ��ەم بەرەیە گرووپێ��ک بوون ل��ە هەوڵی 
وەرگرتنەوەی مافە زەوت کراوەکانی کورد لە 
چوارچێوەی یاساکانی کۆری ئیسالمی ئێران 
بە ش��ێوازێکی ئاش��تیخوازانەدا بوون، تاکوو 
ڕێگای��ەک بۆ ئامادە کردنی مافە سیاس��ییە 
ڕەواکانی ک��وردەکان لە ئێران��دا بدۆزنەوە. 
بەاڵم کۆچی لە پڕی ئەدەب و زیندانی کرانی 

محەمەد س��ەدیق کەبودوەند-دامەزرێنەری 
ڕیکخ��راوەی مافی مرۆڤی کوردس��تان- بە 
تاوانی بانگەش��ە دژی کۆماری ئیس��المیی 
ئێران لە ساڵی 2٠٠7، ئەم ڕەوتەی ڕاگرت. 
کەبودوەند  دەسبەس��ەرکرانی  ڕاس��تیدا  لە 
نیشاندەری دۆخی سەرکوتکارانەی ئێران لە 

کوردستان بوو.
جگ��ە لەم��ە، دۆخ��ی ئەولەه��ی ل��ە 
کوردس��تان ب��ە دامەزران��ی پارت��ی ژیانی 
ئازادی کوردس��تان-پژاک- گرێدراوی پارتی 
کرێکارانی کوردس��تان- لە ساڵی 2٠٠٤ بە 
دواوە ئاڵوگۆڕی بەس��ەردا هات. لە س��اڵی 
حاج��ی  ڕەحم��ان   ،2٠٠8
ئەحمەدی ڕێبەری ئەم گرووپە 
وتی ئەم گرووپە بۆ بەدیهینانی 
و  کۆنفێ��درال  ئێرانێک��ی 
دەکات  تێکۆشان  دیموکراتیک 
ئەوانیش  سەرەکیی  ئامانجی  و 
دروست کردنی گڕوتین لە ناو 
چاالکیی  گرووپە  ئەم  گەلدایە. 
هێزە  دژی  ل��ە  سەربازیش��ی 
پێ  ئێران دەست  ئەمنییەکانی 
ک��رد. ئ��ەم کردەوەیەی پژاک 
ڕاستییەدا  ئەم  لەگەڵ  هاوکات 
زۆری  بەش��ێکی  لەن��او  ک��ە 
خەڵکیش��ەوە خۆشەویستی بۆ 
خۆی ل��ێ کەوتەوە، دژەک��ردەوەی توندی 
سەربازیی تارانیشی لێ کەوتەوە. توندوتیژی 
جاریکی تر سێبەری بەسەر پانتایی سیاسیی 
کوردس��تاندا کێش��ا. دەوڵەتی ئەحمەدینژاد 
هاوتەری��ب لەگ��ەڵ دەزگا ئەمنییەکان��دا، 
چاالکیی سیاس��یی کوردیی زۆر بە توندی 
ئاس��تەنگ ک��رد. ڕێکخراوی ماف��ی مرۆڤی 
کوردستان لە ساڵی 2٠٠9 هەواڵی ئیعدامی 
ڕێکخراوەیەک��ی  کۆمەڵ��ە-  ئەندامێک��ی 
کۆمۆنیس��تیی کوردی- ب��ە تاوانی دژایەتی 
لەگەڵ خوا باڵو کردەوە و ئەمەش دەسپێکی 

ش��ەپۆلێکی ئیعدامی چاالکانی کورد بوو.

گرووپە کوردییەکان 
بەردەوام لە هەوڵی 

دروست کردنی ئۆتۆنۆمی 
یان تەنانەت کەم 

کردنەوەی 
ئاستی ناوەندخوازیدا 
بوون و ئەمەش دەبێتە 
هۆکاری ئەوەی تاران 

هەست بەوە بکا 
کوردەکان گرێدراوییان 

بە ئێرانێکی 
یەکگرتووەوە نییە
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ــەرۆک کۆماریی ڕۆحانی س
س��ەرۆک  س��ەردەمی  ل��ە  گرژیی��ەکان 
کۆماری��ی ئەحمەدینژاددا، لە ن��او ئاڵوگۆڕە 
ژیۆپۆلیتیک��ەکان بۆ ئەکتەران��ی ناوچەییی 
ک��ورد، ئاس��تەنگییە ڕوو ل��ە زیادبوونەکان 
لەسەر دۆخی سیاسی ڕووی لە زیاد بوون نا. 
بەم حاڵەش��ەوە ئەم دۆخە دیسان ئاڵوگۆڕی 
بەسەردا هات. لە مانگی ژوونی ساڵی 2٠13 
حەسەن ڕۆحانی بە دەنگی زۆرەوە، لە خولی 
بە  یەکەم��ی هەڵبژاردنەکان��دا هەڵبژێردرا. 
پێچەوان��ەی ئەحمەدینژاد، ڕۆحانی لەالیەن 
دەنگدەرە کوردەکانەوە بە باش��ی پێشوازیی 

لێ کرا. هەندێک وێکچوون لە 
نێ��وان خاتەم��ی و ڕۆحانی لە 

ئارادا بوون.
ڕوانگەیەکی  دووکیان  هەر 
سیاس��یی هاوبەش��یان هەبوو 
ئازادییە  لەس��ەر  داکۆکییان  و 
دروش��می  دەکرد.  تایبەتەکان 
ڕۆحان��ی بەش��داریی ئەتنیکی 
ب��ۆ پێش��کەوتنی ئێ��ران بوو 
دەنگ��ی  زایەڵ��ەی  ئەم��ە  و 
ب��ۆ هەموو  »ئێران  دروش��می 
بوو.  خاتەمی  ئێرانیی��ەکان«ی 
ڕۆحان��ی ئاڵوگۆڕی لە کابینەی 
وەزیراندا بەدی هێنا و ئەمەش 

دەیتوانی پێگەی  کەمینەکانی ئێران بگۆڕێ. 
ڕۆحان��ی وەک ئاماژەی��ەک ب��ۆ گرینگیی 
کاروب��اری پەیوەندی��دار ب��ە ئەتنیکەکان، 
عەلی یۆنس��ی وەک ڕاوێ��ژکاری تایبەت بە 
کەمینەکان هەڵبژارد و ڕایگەیاند پێویس��تە 
ئاس��تەنگییەکان لەس��ەرچاالکیی کولتوری 
و پ��ەروەردەی زمان هەڵگیرێ��ن. هەر وەها 
لەم خول��ەدا، بە ئاماژەپێدانی هەندێک خاڵ 
لە دەس��توور و دەقەیاس��اییەکانی تر، مافی 
یاس��ایی بۆ پاڵپشتی لە ناس��نامە ئەتنیکی، 
کولتوری��ی و زمانییەکان و کەڵک وەرگرتن 
ل��ە زمانەکانی تر لە گەڵ زمانی فارس��ی لە 

میدیاکان و پابەند بوونی دەوڵەت بۆ پاراستنی 
میراتی کولتوری��ی گرووپەکانی تر، داکۆکی 
ل��ێ کرا. ئەم دیسکۆرس��ە دژایەتیی لەگەڵ 
 دیسکۆرس��ی فارس ت��ەوەری ئەحمەدینژاد 

هەبوو.
جگە لەمانە، وتەکان��ی عبدولمحەممەد 
زاهیدی، پارێزگاری کوردستان و عەبدولڕەزا 
فەزلی وەزیری ناوخۆی ڕۆحانی، نیشاندەری 
خواس��تی دەوڵ��ەت ب��ۆ باش��تر کردن��ی 
کوردنش��ینەکان  پارێزگا  لە  بەڕێوەبەرایەتی 
و کەمت��ر کردن��ەوەی گرژیی��ەکان ب��ووە. 
س��ەرەڕای ئەوەی پێش��کەوتنەکان ئەرێنی 
بوون، ب��ەاڵم ڕۆحانی نەیتوانی 
ئاڵوگ��ۆڕی ب��ە کردەیی بەدی 
بێنێ. ڕۆحانی هیج کەس��ی لە 
کوردەکان بۆ پۆس��تە بااڵکانی 
ئێران هەڵنەبژارد. گەر کارێکی 
ئاوای کردبای��ە ڕەنگبوو بتوانێ 
زۆرت��ری  کاریگەرییەک�����ی 
هەبوایە. ل��ە ڕوانگەی کەمینە 
ئەم  ئێرانەوە،  نەتەوەییەکان��ی 
کردەوەی��ە ب��ەم واتایە بوو کە 
زۆرتر  ڕۆحانی  دروش��مەکانی 
بە مەبەستی ڕێکالم بووە و لە 
درۆیەک زیاتر نەبووە. ڕەحمان 
ڕێبەری  ئەحم��ەدی  حاج��ی 
پ��ژاک پێی واب��وو ڕۆحانییش بەش��ێکە لە 
سیستەمی گشتی بە ڕێبەرایەتیی خامەنەیی 
و ئامانجیش��ی ل��ە هەڵبژاردن��ی ڕۆحان��ی 
وەک س��ەرۆک کۆمار، تەنیا بە مەبەس��تی 
وەدەرکەوتن��ی دەس��ەاڵت ل��ە بنبەس��تی 

سیاس��ییە)رویترز، 2نوامبر 2٠13(.
هاوکات، ڕۆحانی بە هۆی ڕوبەڕووبونەوە 
لە گەڵ تەوژمی ڕەخنە، بە هۆی شکس��ت 
هێنان لە هەڵنەبژاردنی یەکێک لە ئەندامانی 
کەمین��ە ل��ە کابینەکەی��دا، کەوتە دۆخی 
بەرەن��گاری و وتی لەم بارەیەوە تەس��لیمی 
گرووپەکانی گوش��ار نابێ. ب��ۆ جارێکی تر، 

خومەینی 
سەبارەت بە کوردەکان 

جەهادی ڕاگەیاند. 
ئەوانی تاوانبار کرد 
لە دژی شۆڕش 

جموجۆڵیان هەیە و 
حیزبی دیموکراتی 

کــــوردستانی ئێرانی 
هەڵوەشاوە ڕاگەیاند 
و قاسملووشی وەک 
»مفسد فی االرض« 

ناساند
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دیسکۆرس��ی  س��ەر  گەڕایەوە  ڕۆحانی��ش 
ئێرانچێتی و وتی هیچ  چەشنە جیاوازییەک 
ل��ە نێوان کورد، ل��وڕ، تورکم��ان، بەلوچ و 
عەرەب نیە. ئیرانیش چەترێکە گشت ئەمانە 
ل��ە دەوری خ��ۆی کۆ دەکات��ەوە. هاوکات، 
ئەن��دام پەڕلەمان��ە ک��وردەکان جارێکی تر 
هەوڵی��ان دا بەرەی یەکگرتوو س��ەر لەنوێ 
زیندوو بکەنەوە، تەنانەت یەکێک لەوان وتی 
هەوڵی ئەوە ئەدەن لە نێوان دەوڵەتی ئێران 
و پارت��ە کوردەکاندا، تۆوی ئاش��تی بچێنن. 

)ڕوداو، 28 ج��والی 2٠17(
ئەمە نیش��انەیەک ل��ە گۆڕانی ڕوانگەی 
سیاس��ی و چەشنە خۆش��بینیەک بوو کە 
دەوڵەتی ڕۆحانی ل��ە گەل خۆی هێنابووی. 
بەاڵم پێویس��ت ب��ە ئاماژەیە ئ��ەم بەرەیە 
س��ەرەڕای دامەزرانی لە س��اڵی 2٠٠6�ەوە 
هەرگی��ز نەیتوانیوە مۆڵەتی فەرمی بۆ خۆی 
لە بەرپرسانی ئیرانی وەرگرێ. )روداو،28 جوالی 
2٠17( س��ەرەڕای ئەوەی دەوڵەتی ڕۆحانی 
هەوڵی بۆ کرانەوەی پانتای سیاس��ی دەدا، 
بەاڵم ب��ە هەمان ڕادەش دەنگ��ی دژبەر لە 
گش��ت الیەکەوە دەبیسرا. دەوڵەت بەردەوام 
لەگەڵ چاالکانی سیاس��ی بە توندی ڕوبەڕو 
دەبێتەوە و ه��اوکات ئەندامانی پژاکیش��ی 
بە دوژمن��ی لەگەڵ خوا تاوانب��ار دەکرد و 
هاوکات س��زای ئیعدامیشی لەسەر چەندین 
کەس��ی ئەواندا س��ەپاند. دواتر گرژییەکان 
ل��ە س��یپتەمبەری س��اڵی 2٠18 بە هۆی 
هێرشی موشەکی بۆ سەر بنکەکانی حیزبی 
دیموکراتی کوردستان و ئیعدامی چاالکانی 
کورد بەرفرەتر بوون. )الجزیره،9 سپتامبر 2٠18(.
ئەم چەشنە ئاڵوگۆرانە بۆتە هۆکاری بێ 
هیوایی ل��ە دەوڵەتی ڕۆحانی، لە بەر ئەوەی 
سەردەمانێک وەک سیمایەکی نەرم بەڵێنی 
گۆڕینی بارودۆخی دابوو. س��ەرەرای ئەوەی 
ک��ە ناکارامەیی��ی ڕۆحانی ب��ۆ بەدیهێنانی 
گۆڕانکاریی ئەرێن��ی، دەرەنجامی تەنگەژەی 
شاراوە لە ناو سیستەمی سیاسیی ئێراندایە. 

عەل��ی یونس��ی، ڕاوێ��ژکاری ڕۆحان��ی بۆ 
کاروباری ئەتنیک��ەکان لە ڕاپۆرتێکی خۆێدا 
نیگەرانیی خۆی ل��ە ئیعدامی هەژمارێک لە 
چاالکانی کورد دەربڕیوە و ئەمەی خس��تۆتە 
سەر توندئاژۆکانی ناو سیستەم. لە ڕاستیدا، 
لە ئاگۆستی س��اڵی 2٠16، لە ماوەی یەک 
ڕۆژدا 22 کورد لە کەرەج، سزای ئیعدامیان 
بەس��ەردا س��ەپێنرا. هادی قایمی ئەندامی 
کەمپەین��ی نێونەتەوەییی ماف��ی مرۆڤ لە 
ئێران، ل��ەم بارەیەوە ئەڵێ: ئ��ەم کردەوەیە 
گ��ەف و هەڕەش��ەیەکە لەالی��ەن توێ��ژە 
ناو سیستەم و خوازیاری  ئایدۆلۆژیستەکانی 
ئ��ەوەن بەم��ە نیش��ان ب��دەن هەڵبژاردنی 
ئەوان  لەسەر سیاسەتەکانی  ناتوانێ  ڕۆحانی 
کاریگەرییەک��ی هەبێ.) ڕۆیت��رز، ٤-ی ئاوریل 
2٠1٤(. لەم دۆخەدا، هی��وا و ئارمانجەکانی 
کورد ببو بە قوربانیی ش��ەڕی دەسەاڵتی نێو 
سیس��تەمی سیاس��یی ئێران. تەنانەت گەر 
ڕۆحانیی��ش خوازیاری کران��ەوەی زۆرتری 
سیاسی بێ، ئەوە توێژە پارێزکارەکانی ڕژێم 
دەبنە بەربەس��ت. لە ئاکامی ئەمەدا، زۆریک 
لە بەشداربووانی ئەم توێژینەوەیە، بەچاوێکی 
ڕیفۆرمەکانی  پلەتفۆرمی  دەڕواننە  سووکەوە 

ڕۆحانی.
بەشداربووی ژمارە 36 پێی وایە: تەواوی 
بەڵێ��ن و دروش��مەکانیان تەنیا بۆ مانەوەی 
کۆم��اری ئیس��المییە. لە ک��ردەوەدا هیچ 
بەڵێنێ��ک نابەنە س��ەر. هەندێکی تر وەک 
هەڵبژاردنێک لە نێوان خ��راپ و خراپتردا، 
دەڕواننە هەڵبژاردنی ڕۆحانی. بەشدار بووی 
ژمارە ٤٤ دەڵێ: من خۆم دەنگم بە ڕۆحانی 
داوە، لەبەر ئ��ەوەی دەبوا لە نێوان خراپ و 
خراپت��ردا، یەکیان هەڵبژێرم. بەش��داربووی 
ژمارە 9 دەڵێ: ڕیفۆرمیستەکان ڕۆلی سوپاپی 
دڵنیای��ی بۆ کۆم��اری ئیس��المی دەگێڕن. 
بەشداربووی ژمارە 25 دەڵێ: ڕیفۆرمیستەکان 
و توندئ��اژۆکان، هەر دووکی��ان، ئامانجێکی 
هاوبەش��یان هەیە، ئەویش پاراستنی ڕژێمی 
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خشتەی ژمارە 1: ناسنامەی ئێرانی من بۆم گرینگە )تەنیا بەشداربووانی ئێرانی(

ڕادە لە سەد هەژمار بەشداربووان

28.4

39.2

17.6

9.5

5.4

100

21

29

13

7

4

74

دژ � بە توندی
دژ

بێ الیەن
الیەنگر

زۆر الیەنگر
کۆی گشتی

ئێس��تا بە هەر نرخێکە.
هەر وەک سەردەمی خاتەمی، کوردەکان 
لە بەر ناکارامەیی��ی ڕۆحانی بۆ بەدیهێنانی 
گۆرانکاری��ی بنەڕەتی هیوایەکی��ان نەماوە. 
بەش��داربووی ژمارە 7٤ باس ل��ە نەبوونی 
گۆڕانکارییەک��ی بەرچاو دەکات و پێی وایە: 
ئەوان خەڵکیان ب��ۆ وەرگرتنی دەنگەکانیان 
فری��و داوە. بە دروش��م و بەڵێنەوە دێنە نێو 
هەرگیزاوهەرگیز،  بەاڵم  سیاس��ی،  ساحەی 
بەڵێنەکانیان بە جێ ناهێنن. یەکێکی تر لە 
بەشداربووان دەڵێ: ئەمە هەر ئەو کەرەکەی 
پێش��ووە و تەنیا کورتان��ی گۆڕاوە. هیچ کام 
ئێران،  کۆمەاڵیەتییەکان��ی  بزوتن��ەوە  ل��ە 
کاریگەرییەکی ئەرینیان لەس��ەر کوردەکان 

نەبووە.

ــە  ــەبارەت ب ــوردەکان س ــەی ک ڕوانگ
ــەت لە ئێران سیاس

ئەو دۆخەی لە س��ەرەوە بە بەرفرەیی باسی 
لەسەر کرا، پێناسەکەری دۆخێکی سیاسییە 
ک��ە ک��وردەکان خۆیان��ی تی��ا ئەدۆزنەوە. 
گەر گریمانەی ئێمە لەس��ەر ئ��ەم بنەمایە 
دامەزرابێ کە ناس��نامەکان خۆی��ان لە ناو 
دۆخە سیاس��ییەکاندا دەدۆزنەوە، ئەوە ئەم 
ناسنامەی کوردی  ئەبێ لەس��ەر  حاڵەتەش 
باندۆری خۆی دابنێ. ساناس��اریان لە سەر 
بڕوایەیە دیسکۆرس��ی گشتی، ڕۆڵێکی  ئەم 

ف��رە کاریگەری لە س��ەر تۆکم��ە کردنی 
یەکگرتوویی و ناس��نامەدا هەیە. بەم شێوازە 
کە تێگەیش��تنێک لەئیمە لە هەمبەر ئەوان 
بۆ کەمینە نەتەوەیی��ەکان بەدی دێنێ. داتا 
نیش��اندەری  توێژینەوەیە  ئەم  کۆکراوەکانی 
جموجۆڵێکی هاوشێوە لەناو کوردەکانیشە. لە 
ڕاستیا، زۆرتر لە 2 لە سەر 3ی بەشداربووان 
دژ یان زۆر دژی ئەمە بوونە کە ناس��نامەی 
ئێران��ی بۆ ئەوان گرینگە. )بڕوانە خش��تەی 

ژم��ارە 1(
زۆربەی بەشداربووە کوردەکان هەستیان 
بەوە ک��ردووە دەس��ەاڵت وەک حاڵەتێکی 
ئەمنی لێیان دەڕوان��ێ. 59.5٪  پێیان وایە 
دەوڵەت کەمینەکان وەک مەترس��ییەک بۆ 
ئەولەه��ی یان تەناهی��ی نەتەوەیی ]ئێران[ 
س��ەیر دەکا و 36.5٪ پێی��ان وایە دەوڵەت 
کەمینەکان وەک کێشەیەک بۆ یەکگرتووییی 
نەتەوەیی ]ئێرانی- فارسی[ سەیر دەکا. ئەمە 
بۆ بەشداربووە ناکوردەکان کە بڕوایان لەسەر 
ئەوەیە دەوڵەت کەمینەکان وەک کێشەیەک 
بۆ یەکگرتووییی نەتەوەیی سەیر دەکا دەبێتە 
27.3٪ و ئەوەی کە وەک مەترس��ییەک بۆ 
ئەولەهی نەتەوەیی ]ئێرانن[ دەبێتە  ٪31.8. 

)بڕوانە خش��تەی ژمارە 2(
بەشداربووی ژمارە 3٤ کە خۆی کوردە دەڵێ: 
دیسکۆرسی حکومەت لە سەردەمی شۆڕشی 
مەش��روتەوە تا ئێس��تا ب��ەردەوام نەتەوەی 
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خشتەی ژمارە 2: پێتانوایە دەوڵەتی ئێران چۆن دەڕوانێتە کەمینە نەتەوەییەکان؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

بەشداربووان

-

3

-

27

44

5

3

1

6

7

-

41

-

36.5

59.5

27

13.6

4.5

27.3

31.8

الیەنی پێویست بۆ ئەولەهی نەتەوەیی
ئەرێنی بۆ ئەولەهی نەتەوەیی

بێالیەن
کێشە بۆ یەکگرتوویی نەتەوەیی
مەترسی بۆ ئەولەهی نەتەوەیی

خشتەی ژمارە 3: پێتانوایە دەوڵەت تا چ ڕادەیەک چاوەدێری بەسەر 
گرووپە کەمینەکان و بە تایبەت کوردەکانەوە هەیە؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

-

1

-

21

52

-

1

1

10

10

-

1.3

-

28.4

70.3

-

4.5

4.5

45.5

45.5

زۆر کەم
کەم

بێالیەن
زۆر

لە ڕادەبەدەر

بەشداربووان

خشتەی ژمارە 4: کوردەکان دەرفەتی بەشداری لە پرۆسەی سیاسی ئێرانیان هەیە؟

نا ـ کورد
  هەژمار      ڕادە لە سەد

کوردی
   هەژمار     ڕادە لە سەد

39

16

6

9

4

2

7

3

10

-

52.7

21.6

8.1

12.2

5.4

9.1

31.8

13.6

45.5

-

زۆر دژ
دژ

بێالیەن
الیەنگر

زۆر الیەنگر

بەشداربووان
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کوردی وەک مەترس��ییەک ب��ۆ ئەولەهیی 
نەتەوەییی ئێران س��ەیر کردووە و هەوڵی بۆ 
ئاس��یمیلە کردن و تواندنەوەی نەتەوەکانی 
تر لە ناو نەتەوەی فارس داوە. بەش��داربووی 
ژم��ارە 63 دەڵ��ێ: بەرپرس��انی کۆم��اری 
ئیسالمیی ئێران، خوازیاری ئەوە نین ڕێگای 
چاالکیی کولت��وری و کۆمەاڵیەتی بدرێ بە 
کەمینەکان. بەشداربووی ژمارە ٤٤ پێی وایە: 
ئەوان ]دەسەاڵت[ ئەم سیاسەتە دژبەرییە بە 
تایبەت لە سەر کوردەکان لە ڕێورەسمەکانی 
س��اڵی نوێ، کەمپەینە ژینگە پارێزییەکان و 
فێس��تواڵە کولتوری و ئەدەبییەکان پەیڕەو 
دەکەن. هەر چەشنە کردەوە و چاالکییەکی 
سیاس��ی لە ناوچە کوردنش��ینەکان ڕێگەی 
لێ گیراوە و وەک مەترس��ییەک بۆ تەناهیی 
نەتەوەیی س��ەیر دەکرێ. لە ڕاس��تیا، لەناو 
بەش��داربووە کوردەکان��دا، 28.٤٪ پێی��ان 
وایە دەوڵ��ەت کەمینەکان��ی گرتووەتە ژێر 
چاوەدێری��ی خۆیەوە و 7٠.٪ پێیان وایە زۆر 

لە ژێر چاوەدێریدان. 
ل��ە بارودۆخێکی لەم ڕەنگ��ەدا، دەنگی 
بێ هیوایی، ل��ە نەبوونی ڕێگاچارە و دەنگی 
سیاس��یی ئازاد لە بەرسڤی بەشداربووەکاندا 
بە ڕوونی دەبیس��ترا. بەشداربووی ژمارە 7٤ 
دەنوس��ێ: کەسەکانی س��ەر بە کەمینەکان 
خ��اوەن ماف��ی ڕادەربڕی��ن بۆ نیش��اندانی 
داخوازییەکان��ی خۆیان نی��ن. هەر بۆیەش 
ویستی کەمینەکان لە دەستور و پێکهاتەی 
سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی ت��ر، ب��ە فەرمی 
ناناس��رێت. لەن��او بەش��داربووە کوردەکاندا 
النیک��ەم 3 لە س��ەر ٤ی ئەوان دژ یان زۆر 
دژی ئ��ەوە بوون کە بتوانن بە ش��ێوازێکی 

کاریگەر بەش��داریی سیاس��یان هەبێ.
ک��وردەکان پێیان وایە ت��ەواوی ئەم ڕێکارە 
سیاسییانەی ئێس��تاکە لە ئارادان، لەالیەن 
خودی ڕژێمەوە دانراون. بەشداربووی ژمارە 
7٤ وت��ی: ئیمە تەنیا ماف��ی ئەوەمان هەیە 
دەنگ بدەین بەوکەس��انەی دەوڵەت خۆی 

پێش��تر ڕەزامەندیی لەسەر ئەمان دەربڕیوە. 
بەش��داربووی ژمارە ٤٤ دەنوس��ێت: تا ئەو 
کات��ەی ئێران نەبێتە واڵتێکی دیموکراتیک، 
بەش��دارییەکی  چاوەڕوان��ی  ناتوانی��ن 
ڕاستەقینەی سیاسی بین.  لە سیستەمێکی 
ئایینی  ئایدۆلۆژیای  بنەمای  دامەزراو لەسەر 
و دەس��ەاڵتێکی ئایین��ی و س��ەربازییەوە، 
زۆرێک لە ک��وردەکان، ناتوانن خاوەنی هێز 
و دەسەاڵتی سیاسی بن. بەشداربووی ژمارە 
65 دەڵ��ێ: ناکرێ  چاالکیی��ە کۆمەاڵیەتی 
و سیاس��ییە کاریگەرەکانی وەک میتینگی 
سیاسی، باڵڤۆک و س��یمیناری سیاسی لە 
کوردس��تان، وەک تاران و شارە گەورەکان 
بەڕێ��وە بچ��ن. بەش��داربووی ژم��ارە 1٤ 
پێی وای��ە: گەر کوردێک لە س��ەر بنەمای 
ئایدۆلۆژی��ای کۆماری ئیس��المیی ئێران و 
ل��ە چوارچێوەی بزاڤە سیاس��ییە بە فەرمی 
ناس��راوەکاندا چاالک��ی ب��کات، ئ��ەوە ت��ا 
ڕادەی��ەک دەتوانێ لە بزاڤە سیاس��ییەکاندا 
بەش��داریی هەبێ، بەاڵم بەمەشەوە، گەر لە 
ناسنامە کوردییەکەی پێداگری بکات،  سەر 
ڕەنگە ڕێگای بەشداریی سیاسی لێ بگیرێت. 
بەش��داربووە کوردەکان پێیان وایە کۆماری 
ئیسالمی تەنانەت ڕێگا نادات ستانداردەکانی 
ناو دەس��توری ئێرانیش بۆ پاڵپشتیی مافی 
کەمین��ەکان و بۆ یەکس��انیی دەرفەتەکانی 
کەڵکی لێ وەربگیرێ. لەناو ئەم سیستەمەدا، 
چاالکییە کولتوری و کۆمەاڵیەتییەکانیش تام 
و بەرامەی سیاس��ی بە خۆیانەوە دەگرن. لە 
ڕاستیا8/87٪-ی بەشداربووە کوردەکان لەم 
توێژینەوەیەدا وەک ناس��نامەیەکی سیاسی 
دەیانڕوانییە ناسنامەی کوردیی خۆیان. زیاتر 
لە 93٪ لە بەش��داربووە کوردەکان الیەنگر 
یان زۆر الیەنگری ئەوە بوون کە ناس��نامەی 
کوردییەکەی��ان خ��اوەن گرینگییەکی زۆرە 

بۆیان.
ئەمە ئاش��کرایە ناس��یۆنالیزمی کوردی 
ل��ە ناو پارامێت��رە بەرتەس��ک کەرەوەکانی 
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بیچم��ی  پەهلەوەیی��ەوە  ڕەهاخوازی��ی 
کوردی  ناس��نامەی  فۆرماس��یۆنی  گرتووە. 
لە ژینگەیەکی سیاس��یدا بیچم��ی گرتووە 
و س��ەرەڕای دیسکۆرس��ی ڕۆحانی و هەوڵ 
دانەکانی ئ��ەو، گرژی و تەنگ��ەژەکان هەر 
وەک خۆیان ماونەتەوە؛ ئاس��تەنگەکان هەر 
وەک خۆیان ماونەتەوە و چاوەڕوانییەکان بێ 
وەاڵم ماونەتەوە. ل��ە خوالنەوەی ناو بازنەی 
ناسنامە ڕکابەرەکان و ناسنامە هاوبەشەکاندا، 
ناس��نامەی کوردی بەهێز دەبێ و پەیوەست 
بوونی لەگەڵ ناس��نامەی بەرفرەتری ئێرانی 

کەمتر دەبێتەوە.
نادر ئینتسار پێی وایە پەرەسەندنی پرسی 
کورد ب��ەرەو الی توندوتیژی نەک بە هۆی 
ویستی بنەڕەتیی کوردەکان، بەڵکو بە هۆی 
س��ەرکوتکاری و هەژارییەکە کە بەسەریاندا 
س��ەپاوە. ئینتس��ار پێ��ی وای��ە تێفکرینە 
ناڤین  ئەمنییەکانی دەوڵەتەکانی ڕۆژهەاڵتی 
وای ک��ردووە داخوازیی ک��وردەکان وەک 
نیشانەکانی س��ەربەخۆییخوازی بڕوانن و بە 
کردەوە و سیاسەتی توندوتیژ واڵمیان بدەنەوە. 
بە پێچەوانەوە، دەنیس ناتالی پێی وایە ئەوە 
هەڵوێس��تی ناسیۆنالیس��تی ئ��ەم واڵتانەیە 
ک��وردەکان بەرەو وەفا و ئینتیمایەکی زۆرتر 
بۆ ئەتنیسیتیی خۆیان ڕادەکێشێ. ئێران بە 
بەردەوامی وەک مەترسییەک لە جموجۆڵی 
ک��وردەکان دەڕوانێ، کەچ��ی لوییس بەک 
پێی وای��ە داخوازییەکان��ی کەمینەکان لە 
ئێران��دا زایەڵەی ویس��تی کەمین��ەکان بۆ 
گەشەس��ەندووییی م��ادی و کۆمەاڵیەت��ی 
و سیاس��ییە و ئەم داخوازییان��ە بە تەواوی 
لۆژیکی��ن و ناب��ێ وەک پێش��ەکییەک بۆ 
س��ەربەخۆیی لێێان بڕوانرێت. لوییز بەڵگەی 
ئەوەش دێنێتەوە کە هیچ دەسەاڵتێکی ئێرانی 
بۆ لەناو بردنی کێمایەسییە ئابوری، سیاسی 
پێداویس��تیی  وەک  کۆمەاڵیەتیی��ەکان،  و 
س��ەرەتایی و ڕۆژانەی کەمینەکان هەوڵیان 
ل��ە ڕاس��تیدا، بەش��داربووانی ئەم  نەداوە. 

توێژینەوەیە پێیان وایە کۆماری ئیس��المیی 
ئێران نەیتوانیوە ستانداردەکان و دیسکۆرسی 
ناو خودی دەس��توری ئیرانیش بەشێوازێکی 

دادپەروەرانە بەڕێوە ببات.

دەرئەنجام
زۆرێک لە بەش��داربووانی ئ��ەم توێژینەوەیە 
نارەزایەتی��ی خۆی��ان لە ڕژێم��ی کۆماری 
ئیس��المی ئێ��ران دەربریوە. ک��وردەکان وا 
هەس��ت دەکەن سیستەمی سیاسی، ڕێگای 
بەش��داریی سیاس��ی بە ک��وردەکان نادات 
و ئەوان هەس��ت بە پەراوێزخ��ران دەکەن. 
دابڕانێکی ڕوون و ڕاشکاوی عاتیفی لە نێوان 
کوردەکان و کۆماری ئیسالمیی ئێراندا هەیە. 
لە ڕوانگەیەک��ی دیرۆکییەوە، ئەم دابڕانە لە 
ناو هەناوی بزوتن��ەوە دژەبەرەکاندا هەبووە 
ناوەندییەکانی  و جێگای نیگەرانیی دەوڵەتە 
ئێران بووە. بەاڵم لە کاتێکدا ڕژێمی ئێستاکە 
باس لە بەکارهێنانی دیسکۆرسی نەرم و نیان 
دەکات و لە سەریەکێتیی گشت ئێرانییەکان 
ئێ��ران،  ڕێب��ەری  دەکات��ەوە،  پێداگ��ری 
ناوەرۆکی ڕەق و ئەمنی بۆ سەرکوت کردنی 
دژبەرەکان ب��ە کار دێنێ. بەم حاڵەش��ەوە 
نیشان  کوردەکان  ئێستاکەی  ناسەقامگیریی 
ئەدات سیاسەتەکانی سەرکوت و سەپاندنی 
ئاستەنگی لەس��ەر داخوازییە سیاسییەکان، 
یان  دانەمرکاندووە  کێش��ە سیاس��ییەکانی 
ئەولەهییەک��ی زۆرت��ری بۆ ڕژێم��ی ئێران 
ب��ە دیاری نەهێناوە یان ه��ەوڵ دانەکان بۆ 
س��ەرکوتی دژبەران، ب��ێ کاریگەر ماوەتەوە 
یان تەنان��ەت دەرئەنجام��ی پێچەوانەی بە 

دوای خۆێدا هێناوە.
بەش��داربووانی ئەم توێژینەوەیە گلەییان 
لە هەاڵواردن و جیاوازکاریی زۆر و نەبوونی 
بەشداریی سیاس��ی هەیە. بە پێی داتاکانی 
ئەم توێژینەوەیە، ئەمەش ناسنامەی کوردیی 
کوردەکان��ی لە هەمب��ەر هاوواڵتیی ئێرانی 
بەهێزتر کردوە. قاس��ملوو پێی وابوو حیزبی 
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دیموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران بە هۆی 
نەبوونی دەرەتانی سیاس��ی، هەنگاوی بەرەو 
توندوتیژی لە دژی ڕژێمی ش��ا هەڵگرتووە. 
ئەم دەرفەتە لە ئارادایە بە هۆی بەردەوامیی 
ڕوانگ��ەی ئەولەهی��ی تاران و ئ��ەوەی کە 
نای��ەوێ ڕێکار یان دەرفەتێکی سیاس��ی بۆ 
کوردەکان پێ��ک بێنێ، ک��وردەکان بەرەو 
تون��د و تیژی هەنگاو بنێن��ەوە. گۆڕانکاریی 
و پێش��کەوتنەکانی س��یپتەمبەری س��اڵی 
2٠18 نیش��ان ئەدەن تەنگ��ەژەکان ڕوو لە 
زیاد بوونن. شکستی کردە سەرکوتکەرەکانی 
] دەوڵەت[ و ئەم ڕاس��تییە ک��ە تێڕوانینی 
خاتەمی و ڕۆحانی بۆ کرانەوەی سیاس��ی و 
سەرنجدان بە کەمینەکان لە الیەن دەنگدەرە 
کوردەکان��ەوە پێش��وازیی لێ کرا، نیش��ان 
ئەدات ئ��ەم تێڕوانینە ڕەنگە هێش��تاکەش 
وەک تێڕوانینێکی سیاس��ی شانسی ئەوەی 
هەبێ س��ەرکەتن وەدەست بێنێ. داخوازییە 
دابی��ن نەک��راوە ئەتنیکییەکان و هەس��ت 
کردن بە نادادپەروەری لە پانتای سیاس��یدا، 
نام��ۆ بوون��ی زۆرتری ک��وردەکان بە دوای 
خۆێدا دێنێ. سیاس��ەتە س��ەرکوتکارانەکان 
نەبوونەتە ه��ۆکاری ئەوەی کوردەکان بەرەو 
الی کۆم��اری ئیس��المی هەن��گاو بنێ��ن. 
بەڵک��وو جیایی��ی زۆرت��ر و بەهێ��ز بوونی 
ناس��نامەی کوردیی لێ کەوتۆتەوە. ڕژێمی 
کۆماری ئیس��المی بەڵێنی بەدیهێنانی نەزم 
و بەش��داریی سیاس��ی بە کوردەکان دابوو، 
بەاڵم ل��ە کردەیی کردنی س��تانداردەکانی 
خۆی شکس��تی هێناوە. بەشداربووی ژمارە 
19 دەنوسێ: هەڵوێس��تی من بۆ ئەم مژارە 
ئەوەیە؛ گەر نەتەوەیەک ئازادیی دەوێ نابێ 
لە ئازادی بێبەش بێت و ئەم ڕێگایەی ئێران 
بۆ چارەس��ەری پرسی کورد گرتوویەتە بەر، 
باش نیە. بەش��داربووی ژمارە 6 دەنوس��ێ: 
ترسی ئەمنی دەبێتە هۆکاری ناسەقامگیریی 
کۆمەاڵیەتی ل��ە کوردس��تان. ئێمە لەگەڵ 
کۆبوونەوەی لە ڕادەبەدەری  چاوەڕوانییەکان 

ڕووبەڕووین. لە کۆتاییدا ئەم بێدەنگییە کپ 
کراوە دەشکێ و چاوەڕوانییە کۆکراوەکان بە 

تووڕەیی سەر هەڵدەدەن.
ئەم توێژینەوەیە بەش��ێک لە س��یمای 
ناخۆش��ی سیاس��یی کوردەکان ل��ە ئێران 
پیشان ئەدات. س��ەرەڕای ئەوەی ئەم باسە 
پێویستی بە لێکۆڵینەوە و قووڵ بونەوەیەکی 
زۆرتر هەیە، ب��ەاڵم لێکدانەوە و وردبوونەوە 
ئامارەکان نیش��ان ئەدات ک��وردەکان - ئەو 
ج��ۆرەی کۆماری ئیس��المی ئێران باس��ی 
ل��ە چوارچێوەی سیاس��یی  ل��ێ دەکات- 
ئێراندا قەبوڵ نەکراون. کوردەکان هەس��ت 
دەک��ەن پەراوێز خ��راون و بە ناس��نامەی 
ئەتنیکیی خۆیانەوە هەس��ت بە ئارامییەکی 
زۆرتر دەکەن. ش��ێوازی تێڕوانینی ڕژێم لە 
سەرنجراکێش بوونی ناسیۆنالیزمی بە هێزی 
کورد لە س��نورەکانی ئێران و ئەو کێشەیەی 
بۆ یەکپارچەییی ئێران بە دوای خۆیدا دێنێ، 
دەبێتە هۆکاری ئەوەی بەردەوام پرسی کورد، 
لە ڕوانگەیەکی ئەمنییەوە س��ەیر بکرێ. لەم 
حاڵەتەش��دا دۆخێکی وەک خوالنەوە لە ناو 
بازنە پێکدێت. کێش��ە سیاس��ییەکان دەبنە 
هۆکاری جموجۆڵ��ی گرووپەکان و ئەمەش 
س��ەرکوتی دەوڵەت بەدوای خۆیدا دێنێ و 
دەبێت��ە خراپتر بونی ب��ارودۆخ. ئەم زنجیرە 
بەردەوام��ە، لە ئاکام��دا ئەولەهیی کۆماری 

ئیسالمیی ئێران تووشی الوازی دەکات.
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