
شکڵ گرتنی  دەوڵەت ـ نەتەوەی مودێڕن لە ئۆرووپا شوێندانەری 
لە سەر نەتەوەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبوو. ئەم شوێندانەرییە 
لە ئێران لە  سەر توێژی خوێندەواری فارس کاریگەرییەکی ئێجگار 
زۆرتری هەبوو و ئەو بیرۆکەیەی لە زەینیاندا نەخشاند کە ئێرانێکی 
مودێڕن و یەکدەست بە ناوەندییەتی ئێتنیکی فارس و زمانی فارسی 

دروست بکەن.

  ملمالنێ و هەاڵواردنی ئێتنیکی لە ئێران   
  توندوتیژی، هەژاری و بێکاری

شیکاریی بەراوردکاری ئێتنیکەکانی بەلووچ، کورد و فارس لە ئێران

کەیهان یووسفی  



پێشەکی
ژمارەیەکــی بەرچــاو لە بیرمەندانی سیاســی 
دەبێــژن کە ڕیشــەی ســەرەکیی ملمالنێی 
ئێتنیکی بوونی خــودی ئێتنیک نییە، بەڵکوو 
هۆکارەکانی ڕێکخراوەیی، سیاســی و ئابوورین. 
ئــەم خاوەنڕایانە دەڵێن کە چەمکی شــەڕی 
ئێتنیکی سەرلێشێوێنەرە چونکە دەمانگەیەنێتە 
بەرەنجامێکی گشتی کە گرووپگەلێکی دیاریکراو 
ناچار بە شەڕی هەمیشــەیی لەگەڵ یەکترن، 
بەاڵم لە ڕاســتیدا زۆربەی شەڕە ئێتنیکییەکان 

بەرەنجامی بڕیارگەلی سیاسین]١[. 
ملمالنێی سیاسی پێویستی بە ئامادەبوونی 
کۆمەڵگایەکــی تێکــەاڵوی ئێتنیکــی لەنێــو 
ســنووری یەک واڵتدا هەیە.چونکە ملمالنێی 
سیاسی لەسەر بنەمای هەوڵ و تێکۆشانی دوو 
گرووپی جیاواز بۆ گرتنە دەســتی دەســەاڵتی 
سیاســیەوە دێتە ئاراوە، ئەمــەش لە بنەڕەتدا 

پێوەندیی بە بوونی دەوڵەتانەوە هەیە]2[. 
ئێران واڵتێکی فرە ئێتنیکە لەگەڵ ئایین و 
ئایینزای جیاوازدا. ئێتنیکەکانی فارس، ئازەری، 
کورد، عەرەب، بەلووچ، تورکمەن و ... لە ئێراندا 
بوونیــان هەیە. هەروەها ئایینزاکانی شــێعە و 
ســوننەی ئیســالمی و ئایینەکانی مەسیحی، 
جوو،زەرتەشــتی، یارســان و بەهایی لە ئێران 

خاوەن شوێنکەوتووانی خۆیانن.
تا پێــش دامەزراندنــی دەوڵەتی مودێڕنی 
ناوەندگــەرا لە الیەن ڕەزا شــا]٣[ و لە ســاڵی  
١٩25ز، نــاوی ئێــران، واڵتانــی پارێــزراوی 
ئێران)ممالــک محروســە ایران( بــوو کە بە 
نەریتی  دێســنتراڵی)ناناوەندیی(  سیســتەمی 
بەڕێوە دەچوو. ناوچەگەلێکی ســەربەخۆ کە لە 

الیەن حاکمانی ناوچەییەوە بەڕێوە دەچوون.
شکڵ گرتنی  دەوڵەت ـ نەتەوەی مودێڕن 
لە ئۆرووپا شــوێندانەری لە ســەر نەتەوەکانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەبوو. ئەم شوێندانەرییە 
لە ئێران لە  ســەر توێژی خوێندەواری فارس 
کاریگەرییەکــی ئێجگار زۆرتــری هەبوو و ئەو 
بیرۆکەیەی لە زەینیاندا نەخشاند کە ئێرانێکی 

مودێڕن و یەکدەست بە ناوەندییەتی ئێتنیکی 
فارس و زمانی فارسی دروست بکەن.

لێرەدا ئامــاژە بە ڕوانگــەی هێندێک لەم 
خوێندەوار و خاوەنڕا فارسانە تا پێش شکڵگرتنی 
دەوڵەتی مودێڕنی ئێران لە الیەن ڕەزا شــاەوە 

دەکەین:
)١2جوالی  ئاخونــدزادە  فەتحعەلی  میرزا 
یەکێــک   )١878 مــارچ  ٩ی  ـ   ١8١2
لــەو کەســانەیە کــە تێڕوانیــن و ئایدیاکانی 
شــوێندانەرییەکی زۆری لەسەر پەرەسەندن و 
باڵوبوونەوەی ناســیۆنالیزمی فارسی لە ئێراندا 
هەبــووە. ئاخونــدزادە پێی وابوو کــە ڕەگەز و 
زمان دوو فاکتەری گرنگن بۆ دروســت کردنی 
نەتەوەیــەک و باوەڕی وا بوو کە مرۆڤ دەبێت 
بە نیسبەت ڕەگەز و زمانەوە دمارگرژ بێت نەک 

ئایین]4[. 
 )١٩08- خــان)١8٣4  مەلکــەم  میــرزا 
ڕێگەچــارەی مانــەوەی یەکپارچەیــی خاکی 
ئێرانی بە یەکگرتووییی زمــان دەزانی. ناوبراو 
پێی وابوو کــە زمانێکی یەکگرتــوو دەتوانێت 

یەکیەتی ئێران بپارێزێت]6[. 
بــەاڵم گشــتگیرترین تێڕوانیــن لە مەڕ 
سیاســەتی ئێتنیکی کە لە الیەن ڕەزا شــاوە 
بــە کردەیی کــرا لەالیەن مەحموود ئەفشــار 
ئــەو  ڕاگەیەنــرا.  یەزدییــەوە)١8٩٣-١٩8٣( 
تێڕوانینــی خۆی لەمەڕ یەکبوونــی نەتەوەیی 
بەم چەشــنە دەخاتە بەرباس:« بەاڵم مەبەست 
لە تــەواو کردنی یەکبوونــی نەتەوەیی ئەوەیە 
کە لە هەموو واڵتدا زمانی فارســی گشــتگیر 
بێت، جیاوازیی ناوچەیــی لە بواری جلوبەرگ 
و... چارەســەر بکرێت و نەمێنێ و پاشــایەتیی 
خێڵەکی بە گشــتی لە ناوبچێــت. کورد و لوڕ 
و قەشــقایی و عەرەب و تــورک و تورکمەن 
و... هیــچ جیاوازییەکیان لەگەڵ یەکتر نەبێت، 
هەر کامەیــان جلوبەرگی تایبــەت بە خۆیان 
لەبەر نەکەن و بەزمانــی خۆیان نەئاخێون. بە 
ڕای ئێمــە تا لە ئێرانــدا یەکیەتیی نەتەوەیی 
لــە بواری زمانــدا وەدی نەیــەت، هەر چرکە 
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سەربەخۆییی سیاسی و تەواویەتی خاکی ئێمە 
لە مەترسیدایە.« 

بژاردەکانی فارس لە بیری دروســتکردنی 
ئێرانێکی بە هێزی مودێرن بۆ زیندووکردنەوەی 
ئیمپراتۆریی ئێرانی بوون. لە ساڵی ١٩25ز ڕەزا 
شا خۆی وەکوو شای ئێران ناساند و پاشایەتیی 

بنەماڵەی پەهلەویی لە ئێراندا دامەزراند.
» ئەگەر لە ئۆرووپا ئەوە نەتەوەکان بوون کە 
حکوومەتی نەتەوەییان دروست کرد، لە ئێران 
هەر وەک واڵتانی تری ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، 
دەسەاڵتی پەهلەوی حکوومەتێک بوو کە دوای 
دامەزران ویســتی نەتەوە چێ بکات. دەوڵەت 
ـ نەتەوەی ئێران واتا حکوومەتێکی ناوەندگەرا 
لەگەڵ نەتەوەیەکی یەکدەست و دروستکراو. بۆ 
وەدیهاتنی ئەمەش پێویست بوو گشت ناسنامە 

ئێتنیکی و نانەتەوەییەکان لە ناو بچن.«]7[
ڕەزا شا دەیهەویست ئێران یەکدەست بکات. 
کردەوەکانی ئەو هاوکات بوو لەگەڵ گەشــەی 
ڕەگەزپەرەســتی لــە ئۆرووپــا و دەرکەوتنی 
نازیســمی ئاڵمانی و فاشــیزمی ئیتالیایی. ئەو 
تێدەکۆشــا ناســنامەیەکی نوێ بۆ دانیشتوانی 
ئێران دروســت بکات. ناســنامەیەک کە هەم 
پێیەکــی لە ڕابردوودا بێــت و هەمیش ئەوان 
یەکدەست بکات. ڕەگەزی ئێرانی لە ئەندێشەی 
ڕەزاشــادا »ئاریایــی« بــوو. ناوبــراو ڕەگەزی 
ئێرانییەکانی  بە ئاریایــی دەزانی. ئەم ڕەگەزە 
پشتوانەیەکی دیرۆکیی شارستانیەتیشی هەبوو.
لەم ڕوانگەیــەدا ڕەگەزەکانی دیکــە بێگانە و 
ئەویتر بەئەژمار دەهاتن و لە ڕاستیدا هەبوونی 

ئەوان حاشای لێ دەکرا]8[. 
لە تێڕوانینی ڕەزاشادا، فارسی وەکوو زمانی 
نەتەوەیی دیاری کرا و زمانەکانی دیکە پەراوێز 
خران.زمانی فارسی بە زمانی خۆمانە دەژمێررا. 
زمانێک کە دوژمنانێکی زۆری هەبوو و بوونی لە 
الیەن بیانییەکان و دوژمنانەوە هەڕەشــەی لێ 
دەکرا. ناوەندەکانی ناسنامەســازیی ڕەزا شا لەو 
باوەڕەدا بوون کە هەموو زمانە غەیرەفارســییە 
ئێرانییــەکان زمانــی نانەتەوەییــن و بە پێی 

پرۆژەی ناسنامەســازیی نەتەوەییی ئێرانی، ئەم 
زمانانە دەبێت لە ناو بچن ونەمێنن]٩[. 

لە سەردەمی ئەودا، لە بەرکردنی جلوبەرگی 
ئێتنیکی و نەریتی،نووسین و باڵوکراوە بە زمانی 
ئێتنیکەکانــی دیکەی ئێرانی و هەرچەشــنە 
خۆپیشاندانێکی کولتووری نافەرمی قەدەغە کرا 
و سەرپێچیکەران سزا دران. بەم چەشنە ئێران 
بە واڵتێک دەزانرا کە خاوەنی یەک زمان، یەک 

کولتوور و یەک ئێتنیکە]١0[. 
کردەوەکانی ڕەزا شــا بۆ یەکدەست کردن 
و دروســت کردنی یەکیەتــی و یەکپارچەیی، 
ناەڕزایەتیــی بەرباڵوی لە نێــوان ئێتنیکەکانی 
دیکە لــێ کەوتەوە. هەســتی خاوەندارێتی و 
ئەمەگناســی بە ئێتنیک و گرووپە ئایینیەکان 
بەرزتر بــووەوە. بزووتنەوە ناســنامەخوازەکان 
عەرەبســتان،  کوردســتان،  ئازەربایجان،  لــە 
بەلووچســتان، لوڕســتان و تورکمەن سەحرا 

سەریان هەڵدا.
تێکهەڵچوونــی ئێتنیکــی لەنێــوان ئــەم 
ئێتنیکانــە و حکوومەتی ناوەنــدی لەم کاتەوە 
پەرەی ســەند. دوای ڕەزا شــا و لە سەردەمی 
حەمە ڕەزای کوڕی و هەروەها دوای شۆڕشــی 
١٩7٩ سیاســەتی ئێرانی یەکدەست و زمانی 
هاوبــەش درێژە پــێ درا. دەرکەوتــەی ئەم 
تێکهەڵچوونە ئێتنیکییانە، ســەرکوت، نەبوونی 
تەناهــی لە ناوچــە ئێتنیکییــەکان، نەبوونی 
ســەرمایەگوزاری حکوومەتــی لــەم ناوچانە، 
سیاســەتی پاشــکۆ ڕاگرتنــی ئابووریــی ئەم 
ناوچانە، هــەژاری و بێکاری و زیاتر بوونی ئەم 
تێکهەڵچوونانــە بوو. گرێیــەک کە حکوومەتی 
ناوەندی جیا لە سیاسەتی سەرکوت ئامادە نییە 

هیچ هەوڵێکی دیکەی بۆ بدات.

گریمانە بنەڕەتییەکان
بــۆ گەیشــتن بــە بەرەنجامی ئەو شــتانەی 
لە پێشــەکیدا باســمان کــرد، ئــەم گریمانە 

بنەڕەتییانەی خوارەوە لە بەرچاو دەگیررێن:
 ملمالنێی ئێتنیکی پێویســتی بە ئامادەبوونی 
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کۆمەڵگایەکی تێکەاڵوی ئێتنیکی لە ســنووری 
یەک دەوڵەتدا هەیە.چونکو ملمالنێی سیاســی 
لەسەر بنەمای هەوڵ و تێکۆشانی دوو گرووپی 
جیاواز بۆ گرتنە دەستی دەسەاڵتی سیاسییەوە 
دێتە ئاراوە، ئەمەش لــە بنەڕەتدا پێوەندیی بە 

بوونی دەوڵەتانەوە هەیە.
 پۆتانســیەلی ملمالنێی ئێتنیکی دیاردەیەکی 
جیهانییە، چونکە ژمارەی ئەو واڵتانەی کە تەنیا 

یەک ئێتنیک تێیاندا دەژی زۆر کەمە.
 بێچم گرتنی حکومەتێکــی دێموکراتیک و 
فیدراڵ یان دروســت بوونی واڵتێکی سەربەخۆ 
بۆ هەر کام لە گرووپە ئێتنیکییەکان دەتوانێت 

ملمالنێی ئێتنیکی کۆتایی پێ بێنێ.
 ملمالنێــی ئێتنیکــی لــە ڕێگــەی کۆچی 
زۆرەملێ و دەرکردن و ژینۆسایدەوە بە شێوەی 
کاتی چارەســەر دەکرێت. ســەرەڕای نامۆراڵی 
بوونی ئەم ڕێگەچارەیە تــا کاتێک کە گرووپە 
ئێتنیکییــەکان لــە واڵتێکدا پێکــەوە بژین، 

ملمالنێی ئێتنیکی لەناو ناچێت.

پرسی ملمالنێی ئێتنیکی لە ئێران
ملمالنــێ و هەاڵواردنــی ئێتنیکــی بۆ ماوەی 
نزیک بە یەک سەدەیە لە ئێراندا  بوونی هەیە. 
پێکهاتەی ناوەندگەرای دەســەاڵت، سیاسەتی 
سەرکوت، ئاسیمالسیۆن و پشت گوێ خستن 
مافــی ئێتنیکەکانــی دیکــە نەیتوانیــوە ئەم 

ملمالنێیە چارەسەر بکات.
لــە واڵتانی فرەئێتنیکدا، یاســای بنەڕەتی 
دەتوانێت پێناسەی ناسنامەی نەتەوەیی بکات 
و مافی گشــت دانیشــتووانی ئەو واڵتە لەبەر 
چــاو بگرێت.بەم چەشــنە شــارۆمەندانی ئەو 
واڵتە هەســت بە ئەمەگناســی و خاوەندارێتی 
بە نیســبەت واڵتــەوە دەکەن. بــۆ نموونە، لە 
سویســڕا، ئاخێوەرانــی ئاڵمانی و فەرانســەیی 
ناســنامەی سوویســی خۆیان لە ســەرەوەی 
ناسنامەی ئاڵمانی بوون یان فەرانسەیی بوونی 
خۆیانەوە دەزانن. لەم چەشــنە جڤاتانەدا دوو 
چەشن ناسنامە هەیە، ناســنامەی ئێتنیکی و 

ناســنامەی نەتەوەیی. ئەگەر یاسای بنەڕەتیی 
واڵت مافەکانی چەندیــن ئێتنیک بە قازانجی 
یەک ئێتنیک  پشــت گوێ بخــات، لێرەدایە 
کە ملمالنــێ لەنێوان ناســنامەی ئێتنیکی و 
ناســنامەی نەتەوەییدا دێتە ئاراوە. ناســنامەی 
ئێتنیکی دەبێتە جێگرەوەی ناسنامەی نەتەوەیی 
و هەســت بە خاوەندارێتی و ئەمەگناســی بە 
نیسبەت ناســنامەی ئێتنیکییەوە چێ دەبێت. 
ئەم چەشنە لە وەفاداری و ئەمەگناسییە دەبێتە 
هۆکاری جیاوازی دانان لە پێکهاتەی سیاســی 

واڵتدا.
هۆکاری  هەمیشــە  فرەئێتنیکی  جڤاتێکی 
ملمالنێــی ئێتنیکــی نیە، بەڵکــوو ملمالنێی 
ئێتنیکی پێویستی بە هەست بە چەوساندنەوە 
لەالیەن گروپێکــی ئێتنیکییەوە هەیە. کاتێک 
دەسەاڵت بە شێوەی نایەکسان دابەش دەبێت 
و گروپێک هەست بە ســتەم و چەوساندنەوە 
دەکات، بۆ دابینکردنی مافە پێشــێلکراوەکانی 
هەڵوێســت  چەوســێنەر  دەســەاڵتی  دژی 

دەگرێـت.
ئێتنیکیدا،  ملمالنێــی  لێکدانــەوەی  لــە 
دوو ڕەهەنــد لە فــۆرم و چەشــنی ملمالنێ 
زۆر دیــار و بەرچــاوە.]١١[ فۆرمــی ملمالنــێ 
دەگەڕێتەوە بۆ چۆنیەتیی ڕوودانی ملمالنێ، کە 
دەتوانین بە شــێوازێکی گشتی بە دوو فۆرمی 
توندوتیژ)شــۆڕش،کوودەتا، جوداییخــوازی( و 
پۆلێنەبەندی  دەربڕین(  ناتوندوتیژ)ناڕەزایەتــی 
بکەین.ئــەم ملمالنێیە یــان لەگەڵ گرووپێکی 
ئێتنیکــی دیکەیــە یــان لەگەڵ دەســەاڵتی 
ناوەندی. لەم پێوەندییەدا دەتوانین ڕەهەندێکی 
ســێهەمیش لــە بەرچــاو بگریــن و ئەویش 
دەتوانێــت  کــە  ملمالنێیــە  ســەرچاوەکانی 
سەرچاوەگەلی سیاسی، ئابووری و یان ناکۆکی 

ئێتینکی و ئایینی بێت.
دەڵێت  )ستێنبرگ2007(  تەناهی  تیۆریی 
تا هەر ڕادەیەک هەســت بــە نەبوونی تەناهی 
لە نێو ئێتنیکێکــدا زۆرتر بێت،ئەگەری ئەوەی 
کە هەوڵی شــۆڕش و کــردەوەی توندوتیژانە 
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بدات زیاترە. هەر بەم بۆنەیەوە دوو چەشــن لە 
نائەمنیی سیاسی و ئابووری لە بەرچاو گیراوە. 
تەناهیــی سیاســی پێوەندیی بــە ڕادەی 
شوێندانەریی یەک ئێتنیک لە سەر هاوکێشەکان 
لە نێو کۆمەڵگادا هەیە. تەناهیی ئابووری ئاماژە 
بە ڕادەی دەستێوەردانی حکوومەت لە ئابووری 
و پاوانکردنــی بیاڤی ئابووری)بێ بەشــبوونی 
گرووپــە ئێتنیکیەکانــی دیکە لــە ئابووریدا( 
دەکات. بە وتەیەکی دیکــە، تەناهیی ئابووری 
بە ڕادەی شــوێندانەریی ئێتنیکێک لە ســەر 

ئابووریی نەتەوەیی ئاماژە دەکات.
جێی ئاماژەیە کە چەشــنەکانی تەناهی کە 
لە سەرەوە باس کران بە دابەشبوونی یەکسانی 
دەرفەتە سیاسییەکان، یەکسانیی سیاسی)وەکوو 
بەدەستهێنانی پلە و پایەی سیاسی، ئیمکاناتی 
یەکســان،  ئابووریــی  دەرفەتــی  ئابــووری(، 
خولقاندنی ئیــش و کار، خەبات دژی ڕانت و 
پۆلێنبەندی  ژیان  خۆشــبژیوی  بەرزبوونەوەی 
دەکرێــن. لە دابەشــکاریی دادپەروەرانەی ئەم 
دەرفەتانەدا، تەناهی لە واڵتێکدا بەرز دەبێتەوە 
و  پێش لە شــەڕ و ملمالنێ لەگەڵ حکوومەت 
)خاوەنی ئەم سەرچاوە بەنرخانە( دەگرێت]١2[. 

دوای پێــک هاتنــی دەوڵەتــی مودێڕنی 
ئێرانی لەسەر بنەمای ئێتنیک و زمانی فارس، 
ئێتنیکەکانی دیکەی نیشتەجێی ئێران لە دژی 
سیاســەتی یەکدەست کردنی ڕەزا شا وەستان. 
ئەمەش بووە هۆی ملمالنێ و شەڕ لە ناوچەکانی 
بەلووچســتان،  کوردســتان،  ئازەربایجــان، 
ئەلئەحواز و تورکمەن سەحرا. ئەم ملمالنێیە تا 

هەنووکەش هەر درێژەی هەیە.
حکوومەتــی ناوەندی لە جیاتی پەرەپێدان 
و گەشــەی ئابووری و سیاســی لەم ناوچانە، 
جەختی لەسەر بردنەسەرەوەی ژمارەی هێزی 
ســەربازی و ســەرکوتی زیاتری خەڵکی ئەم 

ناوچانە دەکات.
لەم نووســینەدا و بەپێی ئەو شــتانەی لە 
سەرەوە خرایە بەرباس، تێدەکۆشین کە وەاڵمی 

پرسیارەکانی خوارەوە بدەینەوە:

ملمالنێــی  ئاســەوارەکانی  و  دەرکەوتــە 
ئێتنیکی چییە و چۆن دەتوانرێت ئەم ملمالنێ 

ئێتنیکییانە لە ئێراندا کۆتایی پێ بهێنرێت؟

گریمانە
گریمانەی سەرەکی ئەمە دەبێت کە تەنیا ڕێگە 
چــارەی کۆتایی هێنان بە ملمالنێ و شــەڕی 
ئێتنیکی لە واڵتێکی فرەئێتنیکیدا، ددانپێدانان 
و دابینکردنــی مافی گشــت ئێتنیکەکانی ئەو 
واڵتەیە. کۆتایی هێنان بە ملمالنێ و شــەڕی 
ئێتنیکــی دەتوانێــت هەاڵواردنــی سیاســی 

وئابووریش کەم بکاتەوە.
هەروەک لە ســەرەوەش ئاماژەمان پێ دا، 
پێکهاتەی حکوومەتی ناوەندی لە ئێران وەکوو 
پێکهاتەیەکــی ناوەندگــەرای نادێموکراتیــک 
هۆکاری بەرزبوونەوە و بەرینتر بوونی ملمالنێ 

و شەڕی ئێتنیکییە لە ئێران.
ئێتنیکە غەیرەفارســەکان لە ئێران لە سەر 
ئەو بڕوایەن کە سیستمێکی فیدراڵ دەتوانێت 
ببێتە هۆی دابەشبوونی دەسەاڵت و دابەشبوونی 
دەســەاڵت دەتوانێت ملمالنێــی ئێتنیکی و لە 
ئاکامدا هەاڵواردنی سیاسی و ئابووری لە واڵتی 

ئەواندا کۆتایی پێ بهێنێت.
هەر بەم پێیەش پارتەکانی ئەم ئێتنیکانە کە 
نافەرمی و لە دەرەوەی ئێرانن، لە ساڵی 2005ز 
»کۆنگــرەی نەتەوەکانی ئێرانی فێدراڵ«]١٣[ یان 

دامەزرند.
ئەندامانــی ئــەم کۆنگرەیــە ڕێکخــراو و 
پارتەکانی خوارەوەن: ئەم پارتانە ئیزنی ئەوەیان 
نییە بە شێوەیەکی فەرمی چاالکیی سیاسی لە 

ئێراندا بکەن:
1 بــەرەی یەکگرتووی بەلووچســتانـ  ئێران 

)کۆماریخوازەکان(
2 بەرەی گەلی بەلووچستان

فێدراڵــی  دێموکراتیکــی  بزووتنــەوەی   3
ئازەربایجان

4 بزووتنــەوەی نەتەوەیــیـ  دێموکراتیکــی 
تورکمەن
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5 پارتی یەکگرتووی لوڕستان و بەختیاری
6 پارتــی تەزامۆنی دێموکراتیکــی ئەالحواز 

)سەعوودی عەربیا(
7 حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران

شۆڕشــگێڕی  کۆمەڵــەی  حیزبــی   8
زەحمەتکێشانی ئێران

9 پارتی گەلی بەلووچستان
10 ڕێکخــراوی داکۆکیکار لــە مافی نەتەوەیی 

گەلی تورکمەن
11 ڕێکخــراوی خەڵکی کورمانــج )کوردەکانی 

خۆراسان(
12 ناوەندی کولتووری و سیاسیی ئازەربایجان

13 ناوەنــدی کولتــووری و سیاســیی گەلی 
تورکمەن

لە پەیڕەوی بنەڕەتی ئەم ڕێکخراوەیەدا هاتووە:
»ئێــران واڵتێکــی فــرە ئێتنیکە کــە هەموو 
ئێتنیکەکانی دانیشــتووی ئەم واڵتە دەبێت بە 
شــێوەی یەکســان و بە لەبەرچاوگیرانی مافی 
ئێتنیکــی خۆیان لە مەســەلەی حوکمڕانی و 
بەڕێوەبردنی واڵتدا شــەریک بن. مافێک کە تا 

هەنووکە لێی بێ بەش کراون.
پێکهاتەی حەشیمەتی واڵتی ئێران بریتیە 
لە ئێتنیکەکانی بەلــووچ، تورکی ئازەربایجان، 
تورکمەن، کورد، عــەرەب، فارس، لوڕ و ... کە 
هەرکامەیان خاوەنی ســەرزەمینی مێژوویی و 

تایبەتمەندی نەتەوەیی خۆیانن.
ڕەوایی سیاســیی هەر دەسەاڵتێک، لە بە 
کارهێنانی ئیرادەی خەڵکەوە سەرچاوە دەگرێت. 
هەر بۆیە ویســتی گشت ئێتنیکە جیاوازەکانی 
دانیشــتووی ئێــران و لەبەرچاوگرتنــی مافی 
نەتەوەیی یەکسان بۆیان لە هیچ هەلومەرجێکدا 
نابێت حاشای لێ بکریت و پشت گوێ بخرێت.
دامەزراندنی سیســتەمی کۆماری فیدراڵ، 
لە ســەر بنەمــای تایبەتمەندیــی نەتەوەیی 
ـ جوگرافیاییــە کــە پێبەندە بــە بنەماکانی 
و  مــرۆڤ  مافــی  دێموکراســی،جاڕنامەی 
سیســتەمێکی  پێوەندیدار.  کنوانســیۆنەکانی 
سیاسی هەمیشــەیی بە مەبەستی دەرکەوتنی 

ئیرادەی سیاســی کە گەرەنتیی مافی یەکسان 
بۆ گشــت ئێتنیکەکان لە ســنووری ئێرانێکی 

ئازاد ودێموکراتیکدا دەکات.
بە کردەیــی کردنی ئیرادەی سیاســی لە 
سیســتمێکی دێموکراتیک و فێدراڵدا دەبێت 
دەرکەوتەی ئیــرادەی خەڵکانی دانیشــتووی 

واڵت بە گشتی بێت.«]١4[
فێدرالیــزم تیۆرییەکــی خۆبەرێوەبردن و 
دابەشــکردنی دەســەاڵتە کە بوونــی هەیە و 
بەشــێوەی پێکهاتەیــی زینــدوو و بەردەوامە 
مێــژوودا،  ڕەوتــی  لــە   ).Riker، 1964: 5(
حکوومەتەکان و سیاســیەکان، لە فیدرالیزم بۆ 
سەریەکخســتنی واڵتانی چەند ئێتنیکی دوای 

ڕووخانی دیکتاتۆری کەڵکیان وەرگرتووە.
یــەک لــەو خاوەنڕایانە لەمبــاروە دۆناڵد 
هۆرۆویتــزە، کەســێک کە لە ســاڵی ١٩85 
کــە تێڕوانینەکانی خۆی لــە پێوەندی لەگەڵ 
واڵتانی فــرە ئێتنیک لــە دوو پەرتووکدا باڵو 
کــردەوە، ملمالنێــی گرووپــە ئێتنیکەکان لە 
ناوچەگەلێک وەکوو ئاســیا، کاراییب و ئەفریقا 
و لەوانە ســێریالنکا، نیجێریا و گایانا. شــەڕی 
دوور و درێــژی ئێتنیکــی نێۆخۆیی لە نیجریا 
وەکوو بابەتی لێکۆڵینــەوە هەڵبژارد. هۆرۆویتز 
میکانیزمــە جۆراوجۆرەکان کە لــەم ماوەدا بۆ 
پێشــگیری لە ملمالنێ و شــەڕی ئیتینکی لە 
نیجێریا کەڵکی لێ وەرگیرا باس دەکات، یەک 
لەوانە دانــی خودموختاری زیاتری ناوچەیی و 

هەرێمی بە گرووپە ئێتنیکییەکان بوو.
بــۆ نموونە، لە ســەرەتای قەیرانێک کە لە 
دوای ســەربەخۆیی  لە ساڵی ١٩6٣وە دەستی 
پێ کــرد، ئەم واڵتە بە ســەر ســێ ناوچەی 
نایەکدەســت و لەژێر دەســەاڵتی گەورەترین 
گرووپی ئێتنیکیدا دابەش بوو، تا ساڵی ١٩8٣،  
بە هۆی توند و تیژی و شــەڕی نێوخۆیی زیاتر 
لە یەک میلیۆن کەس کــوژران. هەروەها  بە 
هۆی توندوتیژی و شــەڕی نێوخۆییەوە، ســێ 
ناوچــەی ســەرەکیی هەرێمی بوو بــە نۆزدە 

هەرێمی خودموختار.
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هۆرۆویتز ئیدیعــا دەکات کە هەوڵەکان بۆ 
دروســتکردنی هەرێمی زۆرتر و یەکدەستتر لە 
جیاتیی ســێ هەرێمی نایەکدەست، ملمالنێی 
ئێتنیکــی کەم کردەوە. بە هۆی ئەوەی کە ئەم 
گرووپانە توانــای کۆنتــرۆڵ و خودموختاریی 
زیاتریان لە ناوچەکانی خۆیان بە دەســت هێنا 
بوو و زۆرتریش لە ڕووی جیاوازیی زمانییەوە لە 
یەکتر جیا دەکرانەوە، ئەم دابەشکارییە قەیرانی 
ئێتنیکی بە شــێوەیەکی بەرچاو کەم کردەوە. 
ناوبراو دەنووســێت: زۆرتــر بوونی هەرێمەکان 
بــووە هۆی دابــەش بــوون و بچووکتر بوونی 
کێشەکان لە چوارچێوەی هەرێم وکۆمەڵگایەکی 
بچووکتردا و ئەمەش بووە هۆی باڵوبوونەوە و لە 
 Horowitz، 1985:( کۆتاییدا نەمانی کێشەکان

 ]١5[.)612�613
نانســی بێرمێۆ لــە وتارێک لــە ژێر ناوی 
»تێڕوانینــی نوێ بۆ فیدراڵیــزم: هاوردەکردنی 
یارمەتیی  فیدراڵیــزم  ڕێکخراوەکان«دەڵێــت:« 
واڵتان دەدات کە ئاشــتی تێیاندا مسۆگەر بێت 
و پێش لە توندوتیژی لە واڵتانی ناپیشــەیی و 
جیهانی سێهەم دەگرێـت. ناوبراو پێی وایە کە 
فیدراڵیزم یارمەتیــی یەکیەتی و دێموکراتیک 
بوونــی واڵت ســەرەڕای بوونــی خواســتی 
جیاییخوازیــی هەرێمی کەمینــەکان دەکات. 
بە وتەی بێرمێۆ، گەشــە و پەرەسەندنی ناوەند 
و ڕێکخــراوە فیدراڵیــەکان هاندەرێکی بەهێزە 
وزۆر دەرفەت دەرخســێنێ کە بژاردەی ناوچە 
بۆ چارەســەری کێشــەکانی  ئێتنیکییــەکان 
لــە جیاتی پەنابردن بۆ شــێوازی چەکداری و 
توندوتیژی ڕێگاچارەکانی دیکە بگرنە پێش]١6[. 
لەم نووســینەدا ئێمە دەمانهەوێت نیشان 
بدەیــن کــە دێســەنتراڵیزەکردنی پێکهاتەی 
دەسەاڵت دەتوانێت ملمالنێ و شەڕی ئێتنیکی 
لــە ئێراندا کۆتایی پێ بێنێت. فیدراڵیزم وەکوو 
پێکهاتەی سیاسی پێشنیاری ئێمە، پێکهاتەیەکە 

کە گریمانەی سەرەکیی ئەم لێکۆڵینەوەیەیە:
 گریمانــەی١: سیســتمێکی دێموکراتیک و 
فیدراڵ واتە دێســانتراڵیزەکردنی دەســەاڵتی 

سیاســی دەتوانێــت ملمالنێــی ئێتنیکی لە 
ئێرانــدا کەم بکاتــەوە. سیســتمێکی فێدرال 
و دێموکراتیــک دەرفەتێک بۆ دابەشــکردنی 
دادپەروەرانەی دەســەاڵتی سیاسی و ئابووری 
لە واڵتــدا دەرخســێنێ. ئەمــەش دەتوانێت 
هەستی ئەمەگناســی و خاوەندارێتی ئێتنیکە 
غەیرەفارسەکان و کەمینە ئایینییەکان بۆ واڵت 
زیاتر بکات. ئەمەش دەبێتە هۆی کەمبوونەوەی 
ملمالنێ، ســەرکوت، هــەژاری و بێکاری لەم 

ناوچانەدا.
هەڵبەت لــە کاتی لێکۆڵینەوەدا دەبێـــت 
گریمانەیەکــی جێگرەوەمــان هەبێــت و ئەم 
گریمانە پێی وایە کە سیســتەمی ناوەندگەرای 
نادێموکراتیک هیچ پێوەندییەکی بە ملمالنێی 

ئێتنیکییەوە نیە.

بگۆڕەکان
گریمانەی سەرەکیی ئێمە ئەمەیە کە ملمالنێ 
و هەاڵواردنــی ئێتنیکی لە ئێــران بە گۆڕینی 
پێکهاتــەی حکوومــەت چارەســەر دەبێــت. 
پێکهاتــەی ناوەندگــەرا، تــاک ئێتنیکــی و 
نادێموکراتیکی دەســەالت لە ئێراندا هۆکارێکە 
بــۆ بەرینتر بوونــەوەی ملمالنێــی ئێتنیکی، 
ملمالنــێ و هەاڵواردنــی سیســتماتیک دژی 
ئێتنیکە غەیرەفــارس و کەمینە ئایینیەکان لە 
ئێراندا. گۆڕینی پێکهاتە، دێموکراتیزاســیۆن و 
دێسانترالیزەکردنی دەسەاڵتی سیاسی لە ئێران، 
هەروەها بەشــدار کردنی گرووپە ئێتنیکەکان 
لە پێکهاتەی دەسەاڵتدا دەتوانێـــت ملمالنێی 
سیاســی کەم بکاتەوە. هەروەها کۆتایی هاتنی 
ئەم ملمالنێیە دەتوانێت ناعەداڵەتی گەشــەی 
ئابــووری، هەژاری، بێکاری و ســەرکوت  کەم 

بکاتەوە.
لەم نووســینەدا ئێمە ملمالنێ ئێتنیکیمان 
وەکــوو بگۆڕی گرێدراو دەستنیشــان کردووە. 
ملمالنێی ئێتنیکی لە واڵتێکی فرە ئێتنیکی ڕوو 
دەدات. کاتێک گرووپێکی ئێتنیکی دەیهەوێت 
بە تەنیا دەسەاڵتی سیاسی بە دەستەوە بگرێت 
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و ئێتنیکەکانــی دیکــە لێی بێبــەش بکات. 
ملمالنێــی ئێتینکی پێوەندیی بــە چۆنیەتیی 
پێکهاتەی حکوومەت لە واڵتــدا هەیە.کاتێک 
گرووپێکی ئێتینکی دەســەاڵت بە دەســتەوە 
دەگرێــت و ئەوانــی دیکــە لە دابەشــکردنی 
دەســەاڵت و دەستڕاگەیشــتن بەئیمکاناتــی 
حکوومەتی بێبەش دەکات، بەرخۆدان لەنێوان 
گرووپە ئێتنیکە بەشــخوراوەکاندا پێک دێت و 
هەوڵ وخەبات بۆ بە دەستەوەگرتنی دەسەاڵت 
یان بەشــداری لە دەســەاڵتی سیاسی واڵت 
لە نێویاندا زیاتــر دەبێت.ئەمەش دەبێتە هۆی  
بەرەوڕوو بوونەوە لەگــەڵ حکوومەتی ناوەندی 
و بــە پێــی نادێموکراتیک بوونــی پێکهاتەی 
دەسەاڵت، شێوازی ملمالنێیەکە توندوتیژی بە 

خۆوە دەگرێـت.
حەبیبۆڵاڵ سەرباز، چاالکی سیایسی بەلووچ، 
گرنگترین خواستی خەڵکی بەلووچ لە ئێراندا بە 
حاکمیەتی سیاسی دەزانێت. ناوبراو لە وتوێژێک 
لەگەڵ کەناڵی یۆرۆنیوزی )فارسی(دەڵێـت: »تا 
کاتێک ئەم داواکارییە جێبەجێ نەبێت، ناتوانم 
هیــوای ئەوەم هەبێت کە خواســتەکانی دیکە 

وەدی بێـن.«]١7[
هەنووکــە  پێکەوەبوونــی ئێتنیکەکانــی 
نیشــتەجێی ئێران پێوەندییەکی ڕاستەقینەیان 
لەگەڵ پێکهاتە هەڵەیە کە دەسەاڵتی ناوەندگەرا 
چیێ کردووە نییە. دەسەاڵتی نەتەوەیی خەڵک 
بە زۆری لێیــان ئەســتێنراوە و دەبێت بۆیان 

بگەڕێنرێتەوە.

بگۆڕی سەربەخۆ
پێکهاتەی سیاسیی دەسەاڵت

پێکهاتەی سیاسیی دەســەاڵت وەکوو بگۆڕی 
ســەربەخۆ دەبێــت لــە بەرچــاو بگیررێــت.
دێموکراتیزاســیۆن و دێســانتراڵیزەکردنی ئەم 
سیســتەمە دەرفەتی بەشــداری لە پێکهاتەی 
سیاســیی دەســەاڵت بــۆ گشــت ئێتنیک و 
کەمینــەکان دەخولقێنیت و هەروەها دەرفەتی 
ئابــووری بــۆ گەشەســەندنی ناوچەکانیــان 

دەرەخســێنێت و ئەمەش دەبێتــە هۆکارێکی 
سەرەکی بۆ کەمکردنەوەی ملمالنێی ئێتنیکی.

ملمالنێــی  ئێتنیکــی لــە پێکهاتەیەکی 
ناوەندگــەرا و نادێموکراتیکــدا دەبێتــە هۆی 
هەاڵواردنی ئابووری و سیاســی و لە کۆتاییدا 
ســەرکوت، هــەژاری و بێکاری لــە ناوچەی 
ئێتنیکە بێدەسەاڵتەکاندا بە دوای خۆی دێنێ. 
هەژاری، بێکاری و سەرکوت دەتوانن پاڵنەر بن 

بۆ قوڵتربوونەوەی ملمالنێ ئێتینکی.
» لە ١2 ســاڵی ڕابــردوودا، بــە پێی ئەو 
ئامارانــەی الی ئێمــە تۆمار کــراون، ڕێژەی 
زۆربەی لە ســێدارەدان و دەرکردنی حوکمی 
سێدارە بە تۆمەتی چاالکی سیاسی بۆ ئەندامانی 
ســەر بە ئێتنێکە غەیرەفارســەکان و کەمینە 
ئایینیەکان بووە. زیاتر لە 50 لە سەدیان کورد 
بــوون و ئەوانــی تریش بەلــووچ و عەرەبن و 
ژمارەیەکی ئێجگار کەمیان فارس بوون.«ئەگەر  
لە ســێدارەدانی هاوواڵتیانی کــورد و بەلووچ 
و عــەرەب ئامــاژەی پێ نادرێت و لە ســەری 
زۆر  ڕاوەســتان ناکرێت، ئەمە کەمتەرخەمیی 
و  مرۆڤــە  مافــی  چاالکــی  ڕێکخراوەکانــی 
ناکاریگەریی ئەوانە.« ئەمە وتەکانی مەحموودی 
ئەمیری موقەدەم، ســەرۆکی ڕێکخراوی مافی 
مرۆڤی ئێران لە وتوێژ لەگەڵ بەشــی فارســی 

ماڵپەڕی یۆرۆ نیوزە]١8[. 
ئێمــە فاکتۆرەکانــی خوارەوەمــان وەکوو  

بگۆڕی ناوبژیوان لە بەرچاو گرتووە:
 بێکاری
 هەژاری

 سەرکوت
لە پێناســەیەکی زۆر ســادەدا، پەرەســەندن 
ڕەهەندی)سیاســی،  چەنــد  ڕەوتێکــی  بــە 
کۆمەاڵیەتی،کەلتــووری و ئابووری( لە بەرچاو 
دەگیررێــت کە لــە بەرەوپێشــچوونی خۆیدا 
دەتوانێت هەژاری، بێکاری و نایەکەســانی و... 

کەم بکاتەوە.
نادێموکراتیکی  ناوەندگەرای  سیستەمێکی 
تاک ئێتنیکی هەموو دەســەاڵتێکی هەیە. ئەم 
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سیســتەمە دەسەاڵت، ســەرچاوەی ئابووری و 
ســامانێکی زۆری لە ڕێگەی هێز و کۆنترۆڵەوە 
بۆ خۆی قۆرخ کردووە.ئەم چەشــنە سیستەمە 
سیاســییە دەیهەوێــت ئێتنیکەکانی دیکە یان 
لــە ناو ببات و یاکوو لــە نێوخۆیدا بتوێنێتەوە. 
لە جیاتی ســەرمایەگوزاری بۆ پەرەپێدانی ئەم 
ناوچانە هێزی ســەربازی خــۆی زیاتر دەکات. 
دەســەاڵتی ناەندی دەیهەوێـــت ئەم ناوچانە 
کۆنتــرۆڵ بکات و دژبەران ســەرکوت بکات و 
هــەر بۆیەش تێڕوانینێکــی ئەمنیەتیی بۆ ئەم 
ناوچانــە هەیە. نەبوونی ســەرمایەگوزاری لەم 
ناوچانە دەبێتە هۆی هەژاری و بێکاری. هەژاری 
و بێکاری ملمالنێ ئێتنیکــی قووڵتردەکاتەوە. 
دانیشتووانی ناوچە هەژار و بێبەشکراوەکان لە 
نایەکســانیی ئابووری و سیاسی ئازار دەکێشن 
و هەر بۆیە لە ئەگــەری بوونی هێز و گرووپی 
ئێتنیکیــی دژبەری دەســەاڵتی ناوەندی، ڕوو 
لــەم گــرووپ و بزووتنەوانە دەکــەن. خەبات 
و تێکۆشــان بۆ ســڕینەوەی ئەم هەاڵواردنانە 
بــەردەوام دەبێــت و بــە هــۆی پێکهاتــەی 
نادێموکراتیکی دەســەاڵتەوە، ئەم ناڕەزایەتی و 

تێکۆشانە توندوتیژیی لێ دەکەوێتەوە.

بەرەنجامــە  و  هەڵبژێــرراو  کەیســی 
بەراوردکارییەکان

گرووپی ئێتینکیی جیــاواز و پەیڕەوانی ئایینە 
جۆراوجــۆرەکان لە ئێــران دەژین.هەروەک لە 
ســەرەوەش باســمان کرد، گرووپی ئێتنیکیی 
فارس، زمانی فارســی و ئایینزای شێعە نزیک 
لە یەک ســەدەیە دەســەاڵتیان لە ئێراندا بە 

دەستەوە گرتووە.
لەالیــەن  دەســەاڵت  کردنــی  قــۆرخ 
حکوومەتێکــی تــاک ئێتنیکی،ناوەندگــەرا و 
نادێموکراتیکــەوە بۆتــە هــۆکاری ملمالنێی 
ئێتنیکی و شەڕ لەنێوان حکوومەتی ناوەندی و 

ئێتنیکەکانی دیکە لە ئێران.
بە کردەکی کردنی سیاســەتی ســەرکوت 
و لەناوبردنــی ئێتنیکەکانــی دیکــە جیــا لە 

توندوتیژی و ســەرکوت بۆتە هۆکاری نەبوونی 
گەشەی ئابووری لەم ناوچانە و زیاتر بوونەوەی 

هەژاری و بێکاری.
کــورد و بەلووچەکان بە هــۆی جیاوازیی 
ئێتنیکی و ئایینی لەگەڵ فارسەکان لە بەردەم 
توندوتیژی وهەاڵواردنێکــی زیاترن. ملمالنێی 
سیاسی وسەربازی  و گەشەی الوازیی ئابووری 
بۆ نزیک لە یەک ســەدەیە ئــەم ناوچەیانەی 
تەنیــوە و ئەمەش لە کاتێکدایە کە ئەم ناوچانە 
توانایی و ســەرچاوەیەکی بەرچاوی ئابووری و 
سروشــتییان هەیە. لەم بەشەدا پارامێترەکانی 
هەژاری، بێکاری، ســەرکوت و لە سێدارەدان 
لەم ناوچانە لەگەڵ ناوچە فارســەکان لە ئێران 

بەروارد دەکەین.
حەشــیمەتی ئێــران لــە ســاڵی 2020 
نزیکــەی 8٣560١62]١٩[ کەس بووە. بە پێی 
ئامارە حکوومەتییەکانی ئێران، 6١ لە ســەدی 
خەڵکی ئێران فارســن، ١0 لە ســەدی کورد 
و 2  لەســەدی بەلووچ]20[. چاالکانی ئێتنیکە 
غەیرەفارســەکان لەئێــران بڕوایان بــە ئامارە 
حکوومەتییەکان نییە کە الیەن حکوومەت یان 

ڕێکخراوە حکوومەتییەکانەوە باڵو دەکرێنەوە.
»کۆمیتەی سڕینەوەی هەاڵواردنی ڕەگەزیی 
نەتــەوە یەکگرتــووەکان، کە لــە ١8 کارناس 
ســەرژمێریی  ســەرەڕای  دەڵێت  پێکهاتــووە 
حکوومەتی لە ســاڵی 2007 لــە ئێران، هیچ 
ئامارێکی ڕاســتەقنیە لە حەشیمەتی ئێتنیکە 
غەیرەفارســەکان لە بەردەستدا نییە. هەروەها 
ئامــادە بوون و بەشــداریی ئــەم ئێتنیکانە لە 
کاروباری سیاسی و کۆمەاڵیەتیدا کەمتر لەوەیە 
کە چاوەڕوان دەکرێـــت. لەم ڕاپۆرتەدا هاتووە 
کــە:« ئەم کۆمیتەیــە نیگەرانی بێبەشــکرانی 
ئێتنیکەکانی عەرەب، ئازەری، کورد و بەلووچ و 
گرووپە غەیرەفارسەکانی دیکە لە مافە سیاسی، 

ئابووری، کۆمەاڵیەتی و کولتووریەکانیانە.
ئەم کۆمیتەیە هەروەهــا نیگەرانیی خۆی 
لە بێبەشــکرانی ئێتنیکەکان و گرووپە کەمینە 
ئایینیەکان لە پێداویســتیی وەکوو خانووبەرە، 
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خوێندن، تەندروستی و کار دەربڕی.«]2١[
ئەنســتیتۆی کــورد لــە پاریــس ڕێژەی 
دانیشتووانی کوردستانی ئێران لە ساڵی 2020 
بە دە میلیۆن کەس خەماڵندووە واتا ١2,5 لە 
سەدی حەشمیەتی ئێران. هەر ئەم سەرچاوەیە 
ئاماژە دەکات کە نزیکەی ١,5 میلیۆن کورد لە 
خۆراسانی باکوور لە ڕۆژهەاڵتی باکووری  ئیران 
و نزیــک بە نیو میلیۆن کورد لە شــاری تاران 
دەژین و بە گشــتی ڕێژەی کورد لە ئێران ١2 
میلیۆن کەس واتا ١5 لە ســەدی حەشیمەتی 

ئێران پێک دێنن]22[. 
حەبیبــۆاڵ ســـــــەربازی بەلــووچ، لــە 
لێکۆڵنەوەیەک لە ژێر ناوی« ناوچە و حەشیمەتی 
بەلوچستان)بەلووچستانی ڕۆژئاوا(، حەشمیەتی 
بەلووچەکانــی ئێرانی بــە  4،862،2١5کەس 
خەمالنــدووە و ئیدیعــا دەکات کــە نزیکەی 
500 هــەزار بەلووچــی دیکەش لــە دەرەوی 
بەلووچســتان دەژین و بە گشتی حەشیمەتی 
بەلووچەکان لــە ئێران دەکاتــە ٣62،2١5،5 
کەس، کە دەبێتە 6,4 لە ســەدی حەشیمەتی 

ئێران]2٣[. 
رێکخراویــی لێبوردنــی نێونەتەوەیــی لە 
ڕاپۆرتێکــدا لــە ســاڵی 20١8دا ڕایگەیاند:« 
کوردەکان لە ئێران لە پێشێلکاری مافە سیاسی، 
کۆمەاڵیەتی و کولتووریەکانیان ئازار دەکێشن و 
ناوچە کوردییەکان لە بواری گەشەی ئابوورییەوە 
پشــت گوێ خراون. حکوومەتی ئێران نەک بۆ 
لە ناوبردنی هــەاڵواردن دژی ئەم ئێتنیکە ١2 
میلیۆن کەســی هەوڵ نادات بەڵکوو چاالکانی 
مافی مرۆڤی کوردیش ســەرکوت دەکات.«]24[
عەلــی یارموحەممــەدی، نوێنــەری ناوچەی 
بەلووچســتان لە مەجلیسی ئێران لە وتوێژێک 
لەگەڵ ئاژانســی هەواڵدەری حکوومەتی ئیلنا 
لــە ڕێکەوتی 24ی ئاپریلــی 2020دا  دەڵێت 
کە خەڵکی پارێزگای بەلووچستان زیاتر لە74  
لەســەدیان لەژێر هێڵی هــەژاری، ئەمنیەتی 

خۆراکی و کاری هەمیشەییدان]25[. 
»مســتەفا هیجری لێپرســراوی گشــتیی 

ئێــران،  کوردســتانی  دێموکراتــی  حیزبــی 
لــە کۆنفرانســێکدا )کۆنفرانســی داهاتــووی 
ئێتنیکــەکان لە ئێران، کە ١2 دێســەمبێری 
ســاڵی 20١٩ لە پارلمانی ئۆرووپا بەڕێوە چوو( 
دەڵێــت: فرەنەتەوەیی بوونی ئێــران نەک لە 
یاسای بنەڕەتی و وێژمانی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا 
هیچ شوێنێکی نییە بەڵکوو وەکوو کێشەیەکی 
هەستیار و بابەتێکی ئەمنیەتی لێکدانەوەی بۆ 
دەکرێت.« تا ئەو جێیەی کە  ســیمای شوێنی 
ژیانی ئێتنیکە نافارســەکان لە جۆگرافیایەکی 
سەرکوتکراو و داگیرکراو دەچێـــت. سیمایەک 
کە نەبوونی هەرچەشنە دەرفەتێک بۆ چاالکیی 
سیاســی ئازادانە و یاســایی، دزینی سامان و 
و گواســتنەوەیان  ســەرچاوەکانی کوردستان 
بۆ ناوەڕاســتی ئێــران خۆی نیشــان دەدات. 
لەسێدارەدان و گرتن و بێ سەروشوێن کردنی 
چاالکانی و شۆڕشــگێڕانی کورد، گواستنەوەی 
ســەرچاوە ئاوییەکان، لەناوبردنــی ژینگە و ... 
میلیتاریزەکردنی شــار و گوندەکان، ئەمنیەتی 
کردنی ئیدارە، شــوێنە فێــرکاری، مزگەوت و 

شوێنەگشتیەکان سیمای کوردستانن.«]26[
هەاڵواردنــی  سیاســی،  نایەکســانیی 
ئابووری، هــەژاری و بێکاری  بوونەتە پاڵنەری 
قووڵتربوونەوەی ملمالنێــی ئێتنیکی لە ئێران. 
سیاســەتی سەرکوت و پشــت گوێ خستنی 
حکوومەتی ناوەندی لە ماوەی یەک ســەدەی 
ڕابردوودا نەیتوانیوە ئەم کێشــەیە چارەســەر 

بکات و هەنووکە قەیرانەکە قووڵتر بۆتەوە.
شوورای  مەجلیسی  لێکۆلینەوەی  ناوەندی 
ئیســالمی ڕاپۆرتێکی باڵو کردۆتەوە کە تێیدا 
هێڵی هــەژاری و چۆنیەتیی هەڵســەنگاندنی 
ئەم هێڵەی لە ئێران بۆ ســاڵی 20١6 ز دیاری 
کردووە. لــەم ڕاپۆرتەدا بە ناســاندنی باوترین 
مێتۆدەکان بۆ هەڵســەنگاندنی هێڵی هەژاری 
)مێتۆدی تێچووی پێداویســتیی بنەڕەتی و بە 
کارهێنانی وزە و خواردەمەنی( و بە تێڕوانینێکی 
نوێ هێڵی هەژاریی ڕەهای بۆ ســاڵی 20١6 و 
بــۆ پارێزگاکانی ئێران دەستنیشــان کراوە]27[. 
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خشتەی 1. هێڵی هەژاری لە ئێران 2016

سەرچاوە: ناوەندی لێکۆڵینەوەی مەجلیسی شوورای ئیسالمی ئێران

پارێزگا كوردییەكانپارێزگا كوردییەكانپارێزگا كوردییەكان %%%
نێوەنجی هێڵی هەژاری لە گشت پارێزگاكان: %12

كرماشان

ورمێ

ئیالم

یەزد

فارس

خۆراسانی باشوور

بەلووچستان

ـ

ـ

١6,26

١7,2٣

١4,١5

6,2٣

7,٩٩

٩,٣5

٣8,٣١

ـ

ـ

بەرزتریــن پلــەی هێڵی هــەژاری تایبەت بە 
بەلووچستانە. لە خشتەی خوارەوەدا  پارێزگای 
دەتوانــن ڕێــژەی هێڵی هــەژاری تایبەت بە 
پارێزگاکانی بەلووچ، کورد و فارسەکان ببینن.

هەر وەک لە خشــتەی ســەرەوەدا دیارە، 
نێوەنجی نرخی هێڵی هەژاری لە سێ پارێزگای 
کوردستان و پارێزگای بەلووچستان لە سەرەوەی 
نێوەنجی نەتەوەیی دایە و ئەمەش لە حاڵێکدایە 
نرخی هێڵی هەژاری بۆ سێ پارێزگای فارس لە 

خوارەوەی نێوەنجی نەتەوەیی دایە.
بێــکاری یەکێــک لــەو فاکتەرانەیــە کە 
دەتوانێــت پاڵنەر بێــت بۆ قووڵتــر بوونەوەی 
ملمالنێی ئێتنیکی. نرخی بــەرزی بێکاری لە 
ناوچەیەک بە بەراورد لەگەڵ ناوچەیەکی دیکە 
لە سنووری یەک واڵتدا پێوەندیی ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ سیاســەتی حکوومەتی ناوەندیدا هەیە. 
هەســت بە چەوســاندنەوە، ئازار و هەاڵواردن 
لــە نێو خەڵکی ئەو ناوچەیانەی نرخی بێکاریی 
لەسەرەوەیە زیاتر دەبێـــت و هۆکاری ئەمەش 
ئەوەیە کە دەســەاڵتی ناوەندی هیچ هەوڵێکی 

شوێندانەر بۆ چارەسەریی ئەم کێشەیە نادات.
جیــا لــە ســتەمی ئێتنیکــی و ئایینی، 
بەلووچســتان  و  کوردســتان  ناوچەکانــی 
بەرەوڕووی هەاڵواردنی سیستماتیکی ئابووریش 

بوونەتەوە.
دوکتــۆر زیــا سەدرۆلئەشــرافی، چاالکی 
سیاســی ئــازەری، بێــکاری لــە ئێرانــدا بە 
بەرەنجامــی هەاڵواردانی ئێتنیکی دەزانێـــت. 

ناوبــراو لە وتوێژێک لەگەڵ ڕادیۆ دۆیچەوێلەی 
فارســیدا وتوویە:« لە پالنداڕێژیی دەســەاڵتی 
ناوەندگــەرادا هــەاڵواردن هەیە، بــۆ نموونە 
بەلووچســتان و کوردســتان ئەو ناوچانەن کە 

تێیاندا سەرمایەگوزاری ناکرێـت«.]28[
رۆژنامەی ئێرانیی »دنیــای اقتصاد« ئاماری 
بێکاری بۆ ســاڵی 20١٩ی لــە ڕێکەوتی 6ی 
ئاپریلــی 2020دا بــاڵو کردۆتەوە.ریپۆرتی ئەم 
هێزی  هەڵســەنگاندنی  ئەنجامەکانی  ڕۆژنامەیە 
کاری لە زســتانی ســاڵی 20١٩دا نیشــان لە 
بەرزتریــن و نزمترین نرخی بێــکاری لەنێوان 
٣١ پارێــزگای ئێران دەستنیشــان کردووە]2٩[.  
بەرزتریــن نرخی بێــکاری تایبەتە بــە پارێزگا 
کوردییەکانــی ســنە و کرماشــان و نزمترین 
نرخی بێکاریش تایبەتە بە پارێزگا فارســەکانی 
خۆراسانی باشوور و مەرکەزی. لە خوارەوە ئێوە 
دەتوانــن  بەراوردی ئامــاری نرخی بێکاری  لە 
نێوان پارێزگاکانی کورد،فارس و بەلووچدا ببینن.

کۆڵبەر
 هەژاری، بێکاری و نەبوونی سەرمایەگوزاری 
تایبەتی و حکوومەتی لە ناوچەکانی کوردستان 
و بەلووچســتان بۆنەتــە هــۆی دەرکەوتنــی 

دیاردەی »کۆڵبەری«.
 کۆڵبــەر کرێکارێکە کە بە کار دەگیررێت بۆ 
گواســتنەوەی شتومەک ل سەر پشت و کۆڵی 
لەنێوان ســنوورەکانی ئێران، عێراق و تورکیە و 
هەروەها ئێران و پاکســتان بە شێوەیە یاسایی 
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خشتەی 2. بێکاری پارێزگاکان 2019

سەرچاوە: ڕۆژنامەی ئێرانی«دنیای اقتصاد«

پارێزگا كوردییەكانپارێزگا كوردییەكانپارێزگا كوردییەكان %%%
بێكاری پارێزگاكان: 2019

كرماشان

ورمێ

ئیالم

یەزد

فارس

خۆراسانی باشوور

بەلووچستان

ـ

ـ

١7,٩

١4,5

20

8,8

7,٩٩

6

١١,٣

ـ

ـ

و نایاسایی.
 ئەم کۆڵبەرانە ڕۆژانە لەالیەن هێزە سنووری 
و ئەمنیەتییەکانی ئێرانەوە تەقەیان لێ دکرێت 

و دەکوژرێن و بریندار دەبن.
هرانــا، ئاژانســی هەواڵنێریــی چاالکانی مافی 
مرۆڤ لــە ئێران، لە ڕاپۆرتی ســااڵنەی خۆی 
بۆ ســاڵی 20١8، نووســیویە:« لە کوردستان 
دیاردەیەک دروســت بــووە کــە بەرەنجامی 
نەبوونی گەشــەی ئابووری لەم ناوچەیەدایە و 
دیــاردەی کۆڵبەریی پێ دەگوترێت و هەروەها 
لە ناوچەی بەلووچســتان دیــاردەی گازووییل 
کێشان)هەڵگرتنی گازووییل( بەرچاو دەکەوێت. 
لــە ناوچەی یەکــەم هاوواڵتییانــی کۆڵبەر بە 
دەســتی هێزە ســەربازییەکان دەکوژرێن و لە 
ناوچەی دووهــەم زیاترین تەقەی بێ بنەما بۆ 
هەر کەسێکە کە گومانی هەڵگرتنی شتومەک 

یان قاچاخی سووتەمەنیی لەسەر بێت.]٣0[ 
کۆڵبەری، ئیشێک نیە کە هەڵبژێردرابێت، 
دۆخــی نالەبــاری ئابــووری کــە بەرەنجامی 
سیاســەتی دەســەاڵتی ناوەندگەرایە لە ئێران، 
هەلومەرجێکی لە ناوچەکانی بەلووچســتان و 
کوردســتان پێک هێناوە کە خەڵک بۆ بژێوی 

ژیانی بنەماڵەکانیان ڕوویان لەم کارە کردووە.
رێکخراوەکانــی مافــی مــرۆڤ ڕۆژانە لە 
مەڕ بریندار یــان کوژرانی کۆڵبــەران هەواڵ 
و ڕاپۆرت بــاڵو دەکەنەوە. خشــتەی خوارەوە 
ئاماری قوربانیانی کۆڵبەری کە بە هۆی تەقەی 
هێزە ئێرانیەکانەوە بریندار یان کوژراون نیشان 

دەدات. ڕێکخــراوەی مافــی مرۆڤــی هەنگاو، 
کە هەواڵەکانــی پێوەندیدار بە پێشــێلکاریی 
مافی مرۆڤ لە کوردســتان بــاڵو دەکاتەوە، لە 
ڕاپۆرتی سااڵنەی خۆی بۆ ساڵی 20١٩ ئاماری 
کۆڵبەرانی قوربانی لە کوردستان بە 252 کەس 

ناو دەبات]٣١[. 
کەمپەینی چاالکانی بەلووچ کە هەواڵەکانی 
تایبــەت بــا پێشــیلکاریی مافی مــرۆڤ لە 
بەلووچســتان باڵو دەکاتەوە، ئاماری قوربانیانی 
کۆڵبەری لە بەلووچســتان بۆ ساڵی 20١٩ بە 

280 کەس ناو دەبات.]٣2[

سەرکوت و لە سێدارەدان
بــە پێی ڕاپۆرتی ڕێخکــراوە نێونەتەوەییەکانی 
مافی مرۆڤ، ئێران یەکێک لەو  سێ واڵتانەیە 
کە بەرزترین ڕێژەی لە ســێدارەدانی جیهانی 

تێدا تۆمار دەکرێت.
ڕاپۆرتی ســااڵنەی ماڵپەڕی هرانا، ئاژانسی 
هەواڵنێــری چاالکانی مافی مرۆڤ لە ئێران، لە 
مەڕ پێشــێلکارییەکانی مافی مــرۆڤ لە ئێران 
بۆ ســاڵی 2020 لە بەشــی پێشێلکاریی مافی 
ئێتنیکەکانی ئێراندا دەڵێت کە بۆ ساڵی 2020، 
2٣4 ڕاپۆرتی پێشــێلکاری تۆمار کراوە و 286 

کەس دەستبەسەر کراون]٣٣[. 
بە پێی ئــەم ڕاپۆرتە، ٣٩ کەس بە ١72١ 
مانگ زیندان حوکم دران و 88 کەسی دیکەش 
بانگهێشــتی ناوەندە ئەمنیەتی و دادوەرییەکان 
کراون. لەو ناوچەیانەی کە کەمینەی ســوننە 

157گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 58  ساڵی بیست و دووەم  زستانی 2720



 / https://hengaw.net/en- http://balochcampaign.us:رچاوەس



و مافیان پارێزراوە، هەســت بە ئەمەگناســی 
وبەرپرسایەتی لەمەڕ واڵت دەکەن و ئەمەش بە 
چەشنێک دەبێتە هۆی کەم بوونەوەی ملمالنێی 
ئێتنیکــی. بوونــی سیســتەمێکی سیاســیی 
دێموکراتیــک فەزا و هەلێک دەڕەخســێنێت 
کە ئەگــەر ملمالنێی ئێتنیکی بە تەواوی لەناو 
نەچێــت، النیکەم شــێوازی توندوتیژانەی ئەم 

ملمالنێیە شێوەی ناوتوندتیژ بە خۆوە بگرێت.
لــە پێکهاتەیەکــی دێموکراتیکدا، خەباتی 
توندوتیــژ و چەکدارانــە جێی خــۆی دەداتە 

خەباتی مەدەنی و ناتوندوتیژ و پارلمانی.
بۆ نزیک یەک سەدەیە دەسەاڵت لە الیەن 
فارســەوە لە ئێــران قۆرخ کراوە. دەســەاڵتی 
ناوەنــدی تــەواوی مێتــۆدە نامۆراڵییەکانی بۆ 
تواندنەوەی ئێتینەکانی ئێران تاقی کردووەتەوە 

و تا هەنووکە ناسەرکەوتوو بووە.
هەموو هەوڵ و داواکارییەکی ئێتینکەکانی 
دیکــەی ئێرانیش بــۆ دێسانتراڵیزاســیۆن و 
دێموکراتیزاسیۆنی ئێران لە الیەن فارسەکانەوە 
ڕەت کراوەتەوە. گەرچی سیستەمێکی فیدراڵ 
و دێموکراتیک دەتوانێت چارەسەری ملمالنێی 
ئێتنیکــی لە ئێــران بێت بــەاڵم فرەخوازی و 
پاوانخوازیــی فارس دژایەتی ئەمە دەکات. هەر 
بۆیەش ئەوەی ئێستا بۆ پێکهاتە ئیتنیکییەکانی 
ئێــران وەکوو ڕێــکار وڕێــگای دەربازبوون لە 
قەیران وێنــا دەکرێت، مــاڵ ئاوایی کردن لە 
چوارچێوەی ئێران و لەبەر چاو گرتنی بژاردەی 

سەربەخۆییە.
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