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  )المللي انجمن جغرافياي ايرانفصلنامه علمي ـ پژوهشي و بين(جغرافيا 

  1396 تابستان، 53شماره ، سال پانزدهمدوره جديد، 

  

ريخ و جغرافياي ريخ و جغرافياي مطالعات اجتماعي، تامطالعات اجتماعي، تاهاي درسي هاي درسي ردها در ايران از منظركتابردها در ايران از منظركتابتاريخ معاصر كُتاريخ معاصر كُبررسي بررسي 

  اقليم كردستان عراقاقليم كردستان عراق  دوره متوسطهدوره متوسطه

   
  3الساداتسيد محمدتقي رئيس و 2محمد دارابي،  1*اهللا عبديعطاء

5/4/1396 :، تاريخ تاييد10/1/1396 :تاريخ وصول  

 چكيده

نـد تحـوالت   رو. اسـت گسـترش فراوانـي يافتـه    ،ي و قومي در نواحي پيراموني ايران طـي چنـد دهـه اخيـر    دادن به هويت ملّشكل

دادن به همگرايـي يـا اصـطكاك هـويتي     گيري واحدهاي سياسي جديد پيرامون ايران، اين امر را در رابطه با شكلژئوپليتيك و شكل

اقليم خودمختار كردستان عراق است كه پس از توفيق در خودمختاري، اهل فرهنگ منطقـه   ،از جمله اين نواحي. استتقويت نموده

ـ     يگاهئت رسمي از تاريخ نمودند تا تكيهشروع به تدوين و قرا هـاي  در بررسـي . وجـود آورنـد  ههويتي براي مردمـان ايـن منطقـه ب

گرچـه خـود ايـن    . معاصـر  دوره ره باستان، دوره اسالمي وود: توانيم درنظر بگيريمسه دوره را مي ،اين منطقه با تاريخ ايران تاريخي

نگـاه   اين مقالـه،  اما مورد مطالعه. ه قبل در قالب مقاالت جداگانه بررسي شده استدو دور. ها هم قابل تقسيم و تفكيك هستنددوره

ويژه در رابطه با رويدادهاي سياسـي و تـاريخي مشـترك ميـان ايـران و اقلـيم       هرد و بكُ تاريخ رسمي اقليم كردستان به تاريخ معاصر

  . كردستان است

محتواي كتـب  . اي فراهم آمده استوري اطالعات از طريق مطالعات كتابخانهتحليلي و با ابزار گردآ ـبا روش توصيفي ،اين پژوهش

نتـايج حاصـل گويـاي آن    . اقليم كردستان عراق مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتـه اسـت   متوسطهتاريخ و جغرافياي مقطع 

دسـت نيسـت   خالف دروه باستان امري يكمقوله تاريخ و هويت ايراني براست كه رويكرد نظام آموزش رسمي در اقليم كردستان به

ردها در ايران با آنچه در كتب درسي اقليم كردسـتان اسـت   هاي كُدداستاني در خوانش رويو در بيشتر موارد نوعي ناهمگوني و ناهم

  .وجود دارد

 
  .رد، اقليم كردستان عراق، ايرانهويت، آموزش رسمي، كُ: گانكليدواژ

  

  

  

  

  

                                                 
  Email: ataabdi@gmail.com، تهران، دانشگاه خوارزمي. دانشكده علوم جغرافيايي. استاديار جغرافياي سياسي. 1

  آموخته كارشناسي ارشد جغرافيا و دفاع مقدس دانشگاه خوارزمي، تهراندانش. 2

    ، تهراندانشجوي دكتري جغرافياي سياسي، دانشگاه خوارزمي. 3
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 مقدمه

است، از نظر جغرافيايي و تاريخي بخشـي از  هاي اخير تا سطح واحد فدرال ارتقاء يافتهق كه در سالاقليم كردستان عرا
اين منطقه در رابطه با تاريخ باستان همگرايي باالي تاريخي و تمـدني را بـا ايـران داشـته     . آيدشمار ميايران فرهنگي به

يخي ايران حتي در مواردي با جزئيـاتي بيشـتر از تـاريخ    هاي تاراست و در انعكاس تاريخ باستان خود به بررسي دوره
عنـوان بخشـي   به ،اما اين امر در شرايطي بوده است كه سراسر مناطق كردنشين در دوران باستان. پردازدرسمي ايران مي

ز تـاريخ ايـران   تواند تاريخي واگرا اآمدند، بنابراين، اقليم كردستان در شرايط عادي نميشمار مياز حكومتهاي ايراني به
است كـه  هاي تاريخي دوره معاصر، در شرايطي قوام يافتهاما رويدادها و دگرگوني. دوره باستان براي خود ترسيم نمايد

هاي مهمي از مناطق كردنشين از ايران جدا شده و در دوره معاصر، رويدهاي مهمـي كـه   بخش ،هاي قبل از آندر دوره
ناسيوناليستي و مدرنيسم و استعمار در منطقه بوده است تـا حـدود زيـادي تحـوالت     هاي عمدتاً ناشي از ورود انديشه

رو از ايـن . اسـت سياسي و تاريخي مناطق كردنشين در ايران و بيرون از ايران، در مسيري متفاوت از گذشته رقم خورده
با رويدادهاي تاريخي دوره شود ميزان همگرايي و يا تقابل نظام آموزش رسمي اين اقليم در پژوهش حاضر، تالش مي

كند كـه توجـه داشـته باشـيم دروه معاصـر      اهميت موضوع زماني بيشتر جلوه مي. معاصر ايران مورد بررسي قرار گيرد
. تاريخ ايران شاهد تحوالتي عميق سياسي و هويتي از جمله در رابطه با نواحي كردنشين ايران و حتي منطقه بوده است

مسـئله  . اريخ و سرزمين ايران دوره معاصر در نظام آموزش رسمي اقليم شايان توجه خواهد بودرو، نوع نگاه به تاز اين
در نظام آموزش رسمي  ،و پرسش اصلي مقاله حاضر، بر اين امر استوار است كه تاريخ و تحوالت سياسي ايران معاصر

ـ  ،تاريخ در اقليم كردستان چه انعكاسي داشته است؟ بنـابراين تـالش خواهـد شـد     ر مبنـاي محتـواي كتـب تـاريخ و     ب
تحليلـي و   - روش مورد استفاده در اين پژوهش توصيفي. به اين موارد پاسخ داده شود ،جغرافياي منطقه اقليم كردستان

  .باشداي و روش تحليل از نوع تحليل محتوا ميابزار گردآوري اطالعات مطالعات كتابخانه

  

  پيشينه تحقيق

  گيري هويت ملي كردستان عراق نشان شده در مورد مطالعه آموزش رسمي بر شكلمطالعه پيشينه تحقيقات انجام 

با اين حال تحقيقاتي شبيه اين موضوع انجام شده است كه . دهد كه تاكنون پژوهشي در اين زمينه انجام نشده استمي
 :باشدبه شرح زير مي

o مورد مطالعه ): ايران(سي آموزش و پرورشجايگاه هويت ملي در كتب در«، )1387(اهللا، لطفي مريم، عبدي عطاء
  .3، فصلنامه مطالعات ملي، سال نهم، شماره»كتب تاريخ دوره دبيرستان

o  ،فصلنامه »با تأكيد بر كتابهاي تاريخي: هاي درسي جمهوري آذربايجانبررسي كتاب«، )1390(احمدي حسين ،
  .2مطالعات ملي، سال نهم، شماره 

o  مورد مطالعه ): ايران(هاي درسي آموزش و پرورشهويت ملي در كتاب«، )1387(خدايار، ابراهيم؛ فتحي، اعظم
  .3، فصلنامه مطالعات ملي، سال نهم، شماره»دوره متوسطه

شود تاكنون درباره رويكرد آموزش رسمي اقليم كردستان پيرامون تاريخ و هويت ايراني بررسي همچنانكه مشاهده مي
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  .حاضر براي نخستين بار به بررسي اين موضوع خواهد پرداخت علمي جدي صورت نگرفته است و تحقيق

  :هاي درسي مورد بررسي در اين پژوهش عبارتند ازكتاب

علي احمد، احمد و همكاران، حكومت اقليم ) 2014(براي كالس هفتم ) بخش جغرافيا(مطالعات اجتماعي  - 
ريزي و انتشارات به زبان كردي مهكردستان عراق، زير نظر وزارت آموزش و پرورش به كوشش مديركل برنا

  سوراني؛       

شوان عثمان و همكاران، حكومت اقليم كردستان ) 2014(براي كالس هفتم ) بخش تاريخ(مطالعات اجتماعي  - 
  ردي سوراني؛ريزي و انتشارات به زبان كُعراق، زير نظر وزارت آموزش و پرورش به كوشش مديركل برنامه

عبداهللا اسماعيل سليمان و همكاران، حكومت ) م 2014(براي كالس هشتم ) رافيابخش جغ(مطالعات اجتماعي  - 
  ؛)ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(اقليم كردستان عراق زير نظر  وزارت آموزش و پرورش

، عبدالعزيز حمدحكمت و همكاران، حكومت اقليم )2014(براي كالس نهم ) بخش جغرافيا(مطالعات اجتماعي  - 
  ؛ )ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(نظر وزارت آموزش و پرورش كردستان، زير 

، حسين عثمان سعدي و همكاران، حكومت اقليم )2014(براي كالس نهم ) بخش تاريخ(مطالعات اجتماعي  - 
  ؛ )ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(كردستان، زير نظر وزارت آموزش و پرورش 

بري فارس الهيتي و همكاران، حكومت اقليم كردستان عراق، ، ص)م 2014(جغرافياي عمومي براي كالس دهم  - 
 ؛)ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(وزارت آموزش  و پرورش 

عثمان روستايي، صادق احمد و همكاران، حكومت اقليم كردستان ) م 2014(تاريخ معاصر براي كالس يازدهم،  - 
  ؛)اتريزي و انتشاروزارت برنامه(زير نظر وزارت آموزش و پرورش 

محمد وهبي نازنين و همكاران، حكومت اقليم كردستان ) م 2014(عصر براي كالس دوازدهم، تاريخ معاصر و هم - 
 ).ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(عراق، وزارت آموزش و پرورش 

    

  آموزش و هويت

؛ پـور فـرزاده جع( هـا و ميـراث فرهنگـي در جامعـه اسـت     آمـوزش و پـرورش انتقـال ارزش    آشكار كاركردهايجمله 
هـاي  صـورت آزاد يـا بـا يارانـه    ها بـه ي دولتوسيلهاهداف آموزش رسمي كه به يكي ازعبارت ديگر، به. )119:1391

شـود  مـي  صـورت آرام و تـدريجي منتقـل   هبكه  آرماني مشترك است هويت و شود، ايجاد احساسعمومي تدارك مي
 مشتركات فرهنگي از طريق نظام آموزشي ميسر از لي و آگاهيهاي هويت مشناخت مولفه). 58:1387 ،عبدي و لطفي(

نظران مختلف ارنسـت  از ميان صاحب. )16: 1391 ،مقصودي( سبب تقويت همبستگي ملي خواهد شد است و اين امر
يكـي از اهـداف    .كنندها در ساختن و ابداع هويت تاكيد ميگلنر بر نقش آموزش و پرورش و هابسباوم بر نقش دولت

شـود، ايجـاد احسـاس هويـت و      هاي عمومي تدارك مي صورت آزاد يا با يارانهها به وسيله دولتزش رسمي كه بهآمو
از نگـاه ناسيوناليسـتها بايـد    ). Black sell, 2006:60(شـود  صورت آرام و تدريجي منتقل مـي آرمان مشتركي است كه به

). 52: 1383اسـميت، (ت را از عشق ملـي پـر كـرد    فرهنگ مردم را از طريق آموزش عمومي باز كشف كرده و روح مل

داند، چرا كه در اين مدارس، زبان ملـي و فرهنـگ رسـمي     هاي جديد را محصول مدارس جديد مي ارنست گلنر ملت
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همچنين آموزش بايد به مقوله تقويت فرهنگ ). 72: 1381 مقصودي،(گردد  تدريس، رشد و گسترش يافته و دروني مي
سـازي   از نظـر هشـتر هرچـه اسـتاندارد    . اجتماعي و فرهنگي نيز بپـردازد   سازي زندگي سياسي، دعمومي يعني استاندار

هاچينسون و (تر خواهد بود فرهنگ و زبان از سوي دولت كمتر باشد، نيروي اجتماعات فرهنگي در مناطق قومي، قوي
  ).   285- 286: 1386اسميت، 

  

  بررسي رويدادهاي سياسي تاريخي معاصر

ان رفتن حكومت زند، حكومتي نو در ايران توسط آقامحمدخان قاجار تأسيس شد كه خيلي وحشـيانه بـا ملـت    با از مي
تعداد زيادي از كُردها را از مناطق خود انتقال داده و كشتار زيادي راه انداخت و با زور مذهب شـيعه را  . كُرد رفتار كرد
  ).93: 2014:محمد وهبي (تحميل كردند 

گيـري روسـيه   كم رو به خرابي گذاشت كه با ميانجيمداوم با دولت عثماني، اوضاع داخلي ايران كمهاي به سبب جنگ
در . اين قرارداد مرز نهايي دو طرف را مشخص كـرد . م پايان يافت1847و بريتانيا و انعقاد قرارداد ارزروم دوم در سال 

ل كشيد، به خاطر جنگ ميـان ايـران و بريتانيـا در    طوسال بعد ناصرالدين شاه بر تخت نشست كه نزديك به نيم قرن به
م ارتباط ميان ايران و بريتانيا خوب نبود، بريتانيا بيشـتر قـدرت نظـامي     1896م تا زمان مرگ او در  1856تا 1855سال 

ف در عصـر مظفرالـدين شـاه بـه تضـعي     . ايران را براي جلوي گيري از بازگشت دوباره افغانستان به ايران را از بين برد
م ايران ميـان ايـن دو قـدرت    1907جنبش قانوني شد و از طرف ديگر، با ازدياد اختالف ميان بريتانيا و روسيه در سال 

تقسيم شد و مناطق جنوب ايران زير سلطه بريتانيا و مناطق شمالي زير سلطه روسيه رفت و حكومت شاه تنها به تهران 
  ). 140- 145: 2014:عثمان روستايي و همكاران (محدود شد 

  

  قيام شيخ عبيداهللا نهري •

كلـي خـالي شـد، حتـي در     با روسيه، خزانه دولت عثماني بـه ) م1877- 1878(بعد از شكست دولت عثماني در جنگ 
حدي رسيد كه تعدادي از مردم از گرسنگي مردند، از اين روي قيام تنها راه رهايي از سلطه عثمـاني  كردستان اوضاع به

هاي قبل از قيام شيخ عبيداهللا پاسخي بـه اوضـاع   و عثمان پاشا در سال) حسين كنعان پاشا(رخان بود، قيام پسران مير بد
المللي، شيخ عبيداهللا را وادار به تحليل اوضاع و نهايتاً طرح براي تمامي آن رويدادهاي داخلي و بين. ناآرام كردستان بود

سازي براي قيام نقـش  ند بود، طريقه نقشبندي، نيز در زمينهقيام و رهايي كردستان كرد، شيخ عبيداهللا نهري مردي قدرتم
 - مؤثر داشت، شيخ از اوضاع ناآرام مناطق كردنشين بهره گرفت، و عقايد سياسي خـود را بـر روي چـارچوب مـذهبي    

ت كـه  بدين ترتيب بعد از گرفتن قدرت از امراي كرد شيخ عبيداهللا، اولين رهبر در تاريخ جديد كُرد اس. ملي تنظيم كرد
  م شـيخ عبيـداهللا بـا هـدف     1800سـال  ) تيرمـاه (در اواخـر تمـوز   . شـود خواهي ملت كُرد مـي سردمدار حركت آزادي

سازي صفوف كُرد، يك گردهمايي را در روستاي نهري از توابع شمزينان در استان حكاري انجام داد كـه نزديـك   آماده
، در اين گردهمايي چندين مبحث مهم مورد بحث قرار گرفت سفيدان در آن آماده بودندنفر از سران قبايل و ريش 220

  :از جمله

  )اتحاديه كُردها(تأسيس اولين مؤسسه سياسي كُرد به اسم . 1
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همين خاطر از حاضرين دعوت شيخ عبيداهللا نهري در گردهمايي از تأسيس كردستان مستقل و متعهد سخن گفت به. 2
  .تالش كنندكند عليه هر دو دولت ايراني و عثماني مي

  : در گردهمايي قرار شد كه بار اول قيام در مناطق كردستان زير سلطه قاجاري شروع شود به داليل زير. 3

چون در آن زمان قاجاريه مشغول جنگ با قبايل تركمن در مرزهاي شمال شـرقي ايـران بـود، بـه نسـبت دولـت       . الف
  تر بود؛عثماني ضعيف

تر بود، در كردسـتان زيـر سـلطه عثمـاني قرارداشـت، ايـن هـم        كشاورزي غني آن قسمت از كردستان كه از لحاظ. ب
  كـرد بـراي مقابلـه بـا دشـمن دوم عثمـاني كـه       هاي شيخ عبيداهللا، سرچشمه غني بـراي قيـام تـأمين مـي    براساس گفته

  .تر استقدرتمند

ار هوزي و منگـور و بلبـاس   ظلم و ستمي كه از طرف سلسله قاجار متوجه كُردها شده بود، مخصوصاً بعد از كشت. ج 
ميرزا حاكم ساوجبالغ بيزار شده بودند، ولـي آنچـه ارتبـاط    عليهمين خاطر، تمامي مردم مكريان از ظلم و ستم لطفبه

  .با كردستان تحت سلطه عثماني داشت

ماندهي حمـزه  مكريان تا تبريز، اين جبهه به فر: آزادي كردستان تحت سلطه قاجار به سه جبهه تقسيم شدند، جبهه اول
كه وظيفه آزادي منطقه اروميه را داشـت فرمانـده آن برعهـده شـيخ     : آقا و فرزندش شيخ عبيد عبدالقادر بود؛ جبهه دوم

در جبهـه اول كُردهـا پيـروزي    . آزادي خوي و سلماس كه به خليفه محمدصديق سپرده شد: عبيداهللا بود؛ و جبهه سوم
در جبهه دوم، اروميه را محاصره و اطـرافش  . هاي تبريز آزاد كردندتا دروازهدست آوردند و مناطق مكريان را بزرگي به

  :بدين داليل. را آزاد كردند ولي داخل شهر آزاد نشد

سـفيدان بـه   همين خاطر چندين نامه توسط معتمدين و ريشبه. شيخ عبيداهللا خواست كه بدون جنگ شهر را بگيرد. 1
مسؤلين اروميه خواسـتار سـه روز فرصـت شـدند بـراي      . ا شهر را تسليم كنندها درخواست كرد تشهر فرستاد و از آن

هـا  تسليم شدن در اين مدت توانستند قلعه و دروازه شهر را محكم كنند و كمك نيروهاي دولتي از جبهه تبريـز بـه آن  
  . رسيد

كريـان غـارت و كشـتار زيـادي     كه لشكر كُردها در منطقه م: الدوله، حاكم شهر اروميه چنان به مردم شهر گفتاقبال. 2
الدولـه  كننـد، بـه ايـن خـاطر سـاكنين از اقبـال      اند و اگر داخل شهر شوند همان كشتار و غارت را تكرار ميانجام داده

  . حمايت كردند

نيروي كُردي، از لحاظ علوم نظامي و تاكتيكي جنگي نسبت به سپاه قاجار نيروي نامرتبي بودند، همچنـين در زمـان   . 3
عبـارت ديگـر، نيروهـاي شـيخ     به. شهر اروميه، نيروهاي شيخ با كمبود ملزومات و وسايل جنگي روبرو شدند محاصره

  .اي بودند و از علوم نظامي جديد بهره نداشتندمتكي به نيروهاي عشيراي يا قبيله

را از تصرف شـهر اروميـه   دكتر كوچران فرستاده آمريكايي در اروميه كه ارتباط دوستانه با شيخ داشت، شيخ عبيداهللا . 4
نشيني كردند، و در كردستان تحـت سـلطه قاجـار    ها عقبمنصرف كرد، سرانجام نيروهاي شيخ عبيداهللا از تمامي جبهه

  . دست نياوردندپيروزي به

  :گردد از جملهشكست شيخ عبيداهللا به عواملي باز مي

اين نيروها كه از مناطق مختلف ايـران آورده بودنـد،    .كار گرفتدولت ايران در سركوب قيام تمامي قواي خود را به. 1
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اي آذري و آوري نيروهاي  قبيلهعالوه به جمعتجربه تمرين خوب نظامي و اسلحه و مهمات كافي در اختيار داشتند، به
  .كُردهاي آذربايجان، عليه نيروهاي شيخ عبيداهللا پرداختند

عـدم  . و اتريش نقش مؤثري در كمك و حمايت از دولـت ايـران داشـتند   هاي بزرگ مثل بريتانيا، روسيه، فرانسه دولت. 2
شـيخ  .  گسترش قيام به مناطق سنندج، كرمانشاه، اورامانات، ايالم و لرستان و بختياري كه قسمت اعظم از كردسـتان بودنـد  

سران قبايـل كُـرد فرسـتاد،    اي به تعدادي از به همين خاطر نامه. در نظر داشت در كردستان تحت نفوذ عثماني قيام برپا كند
نتيجاً دولت عثماني شيخ را راضي بـه مهـاجرت   . در آن زمان ايران در همكاري با دولت عثماني در پي دستگيري شيخ بود

نهايتاً از آنجا مخفيانه فرار و به روستاي نهري بازگشت كه اين بار او را اسير و روانه حجاز كردنـد،  ... به استانبول كرد ولي 
  ).138 - 145:  2014: محمد وهبي(م، در شهر طائف رحلت و در مكه به خاك سپرده شد  1883الاو در س

  

  سمكوي شكاك) اسماعيل(قيام  •

يكـي از جنگـاوران نامـدار كـه قبـل از      . اسماعيل آقاي شكاك بعد از مرگ پدرش به رهبري گروه شكاك انتخاب شد
آوردن حقـوق  دسـت ها بعد از جنگ در مبارزه بـراي بـه  لجنگ جهاني اول در برابر حكومت قاجار جنگيده است، سا

سمكو با ديدار كنسول روسيه در قفقاز در پي كمـك بـه   . جنگيد.... كُردها در شرق كردستان در اطراف درياچه اروميه 
همچنين سمكو با دختر شيخ محمدصديق ازدواج كرد، شـيخ محمدصـديق پسـر    . جنبش كُردي از سوي روسيه برآمد

اين ازدواج، همكـاري بـين خانـدان    . بود, هللا نهري و پدر سيدطاحا، يكي از سياستمداران و مبارزان آن زمانشيخ عبيدا
هـاي جنـگ جهـاني اول    در سـال . خصوص سيدطه و اسماعيل آقاي سـمكو را محكـم كـرد   به) شمزينان(ينان شمس

ه عثمانيهـا را شكسـت داد، بسـياري از    پس از آنكـه روسـي  . ها قرار گرفتآقا در برابر هجوم عثمانيحكومت اسماعيل
نشـيني نيروهـاي   م و عقب1917ور شدن شورش اكتبر سال با شعله. سربازان كرد با سالحشان به گروه سمكو پيوستند

بعد از خاتمـه جنـگ، حـاكم آذربايجـان در     . هاي ديگر، قلمرو سمكو بيشتر شدروس در اين منطقه با تصرف سرزمين
در برد، اما بـرادرش و چنـد   هر چند سمكو از اين نقشه جان سالم  به. ريزي كردن سمكو طرحاي براي كشتتبريز نقشه

چـون  . تر شـود مصمم) غيركُرد(اين كار باعث شد، كه سمكو در مقابل با عجميان . نفر ديگري با اين نقشه از بين رفتند
كه جعفرآقـا بـرادرش و    ،بريز تحقيق كرده بودحاكم آذربايجان در ت) السلطنهنظام(سالي قبل از شورش به دستور ايران 

دو همراه ديگرش را كشته بودند، بعد از آنكه سمكو متوجه شد كه قاجاريان دست از دشـمني و مبـارزه عليـه كُـردان     
پيرانشـهر  (سـمكو شـهرهاي خانـه    . دارند، شروع به تحريك و تشويق كُردان براي مبـارزه و كسـب آزادي كـرد   برنمي

، نقده، بوكان، مهاباد، مياندوآب و سردشت را آزاد كرد، بجز آزادي شـهرهاي خـوي، سـلماس،    )شنويها(، شنو )امروزي
روزه نيروهاي كرد قسمتي از شهر را آزاد كردند، اما انگليسي ها و  25ماكو، به شهر اروميه نيز هجوم برد، بعد از مبارزه 

در ايـن ميـان، سـمكو تـالش كـرد      . دست سمكو بيفتدهها به كمك حاكم شهر آمدند و نگذاشتند تمام شهر بآمريكايي
دسـت آوردن پشـتيباني دولـت    را به بغـداد فرسـتاد، بـراي بـه    ) طه(سيد . هاي بزرگ را به خود جلب كندكمك دولت

ها نتيجه نـداد، بـه   انگليس، سمكو هم براي حاكم سياسي بريتانيا در عراق بنام آقاي ويلسون نامه نوشت، اما اين تالش
تازگي مشغول فعاليت در كردستان بودند، در اين ميـان رضاشـاه پهلـوي بـه     ها پناه برد كه بهخاطر به دامان تركهمين 

هاي بزرگ دنيا در مـدت كوتـاهي سراسـر    رضاشاه به كمك قدرت. حكومت رسيد و حكومت قاجاريان به انتها رسيد
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رضاشاه سـپاه  . اين نقاط منطقه حكومتي سمكو بودايران را تسخير كرد، بجز چند نقطه كوچك از كردستان كه يكي از 
هـا  اي  بـزرگ بـه آن  بزرگي در تبريز براي مقابله براي سمكو فرستاد، اما به كمك نيروهاي كُرد، سمكو توانست ضربه

سـال توانسـت در    4وارد كند، با اين روش قدرت فرمانروايي سمكو تا اطراف سنندج گسترش يافـت و بـراي مـدت    
براي آزادسازي شهر سـنندج، سـمكو بـا    . نيروهاي رضاشاه مقاومت كند و در بيشتر تهاجمات پيروز شودمقابل هجوم 

پيمان او شـدند،  ها در اين امر همهمه آن. سانان و محمودخان دزلي و سردار رشيد ارتباط  برقرار كردمحمودخان كاني
هـاي لرسـتان كـه    غيـر از قـوم  ندج را بر آنها بست، بهاما هجوم ناگهاني ايراني بر مناطق قوم شكاك، راه نجات شهر سن

همچنين كُردهاي تركيه و عراق نيز براي پيوستن به اين . بودندآمادگي خود را براي پيوستن نيروهاي سمكو اعالم كرده
ـ  . م جنگي بزرگ بين نيروهاي سمكو و سپاه ايران بوجـود آمـد  1922در تابستان . نيروها اعالم آمادگي كردند د هـر چن

نيروهاي سمكو براي مدت كوتاهي مقاومت كردند، اما متأسفانه شكست خوردند و قلمرو حكومتش تسخير شد و وي 
ايـن بـار سـمكو بـه     . در حمله تركها نيز همسرش كشته و يكي از پسرانش به اسارت گرفته شـد . به تركيه پناهنده شد

 هـا بـه  تقبال كرد، سمكو بـه خواسـت انگليسـي   شيخ محمود برزنجي از او اس 1923سال . طرف جنوب كردستان رفت
  ).154- 158: 2014،محمدوهبي(شرق كردستان برگشت، اما به نيت شوم رضاشاه پي برد و مانند برادرش از بين رفت 

  

  جمهوري كردستان •

ه پهلـوي  در نتيجه رضاشا. بريتانيا و آمريكا در جنوب و شوروي سابق از شمال وارد خاك ايران شدند 1941آوريل  25در 
هاي جنگ جهاني دوم به سـبب ورود متفقـين و   در سال. از سلطنت خلع گرديد و همان سال محمدرضاشاه جانشين او شد

) كوملـه (هاي سياسي و تأسيس مؤسسات ملي كُردي در مهاباد به اسم گـروه  رفتن حكومت رضاشاه راه براي فعاليتاز بين

. رهبري قاضي محمد شدكه بعدها سنگ بناي حزب دموكرات كردستان به باز كرد 1942آوريل  16در ) ك - ژ(ژيان كردي 

محمد در مراسم باشكوهي در ميدان چهارچراغ در مهاباد جمهـوري كردسـتان را   قاضي) كانون 22(رو، در دوم بهمن از اين
سسـات حكـومتي در   پـرچم كردسـتان بـر سـر مؤ    . نقشه و پرچم كردستان انجام شد) قرآن(مراسم با سوگند به . اعالم كرد

كه زبان حال حزب دموكرات كردستان بـود،  ) كردستان(در روزنامه 1946شهرهاي تحت حكمراني برافراشته شده و نيز در 
تشـكيل شـده بـود،    ) سرخ، سـفيد، سـبز  (پرچم جمهوري از سه رنگ . اسامي وزراي كابينه حكومت كردستان انتشار يافت

و خورشـيد سـنبل آزادي و اطـراف آن    ) سنبل علـم و فرهنـگ  (بود از يك پر خورشيدي در ميان داشت، و آرم آن عبارت 
داي «و شـعر  . آمدحساب ميعنوان پرچم كردستان بهمدتي بعد از فروپاشي جمهوري به. هاي گندم تشكيل شده بودخوشه
چه عمـر جمهـوري   اگر) 204- 209:  2014،حسينعثمان(حال سرود ملي كُرد است در آن عصر سرود ملي كه تا به» رقيب

دست آورد، مهمتـرين آن  كردستان كمتر از يازده ماه بود ولي توانست در آن مدت كم دستاوردهاي بزرگ براي ملت كرد به
  ).178- 185: 2014،محمدوهبي(آيد حساب ميها بهدست آوردن آزادي و رهايي ملي در قسمتي از شرق كردستان مهمترين آنبه

تاسـيس  : دسـت آورد كوتاه چندين دسـتاورد مهـم بـه   است، اولين جمهوري كُرد در آن مدتهمچنين، در جاي ديگر آمده 
نويسي و همچنين ايستگاه راديو در مهاباد براي اولـين  كمپاني توسعه كردستان، رسميت دادن به زبان كُردي، تاسيس روزنامه

اعي براي يتيمان و نوشتن و خواندن براي هـر دو  اي ملي در مهاباد، فراهم كردن نظارت اجتمبار در تاريخ، تأسيس كتابخانه
  ).204:  2014،حسينعثمان(آفريني زنان كُرد در زندگي سياسي و روشنفكري جنس، نقش
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نقش بارزاني و همراهانش در جمهوري كردستان نيز قابل ذكر است، تعداد نيروهاي مصطفي بارزاني كه در صفوف ارتـش  
خودش نيز يكي از چهار افسر بلندپايه جمهـوري كـه درجـه ژنرالـي     . شدندرگه ميپيشم 2000جمهوري بودند نزديك به 

در اين جبهه، ايـران  . نيروهاي بارزاني در خط مقدم جبهه راه سقز ـ بوكان روبروي نيروهاي ايران استقرار يافتند . .... داشت
بـه فرمانـدهي   ) قـاراوا (ر جنگ معروف خواست پيشروي كند، ولي نيروهاي بارزاني دآوري كرد و مينيروي فراواني جمع

براي انتقام شكسـت جنـگ قـاراوا حكومـت ايـران نيـروي       . اي شديد به نيروهاي ايراني وارد كردندمصطفي بارزاني ضربه
ها به مقابله بـا  هر چند كه بارزاني. سوي بارزاني فرستادپوش و هواپيما بهفراوان با حمايت تعداد زيادي توپ و تانك و زره

نشـيني كردنـد و جنـگ    نيروها پرداختند، ولي بعدها نتوانستند در مقابل اين نيرو مسلح و فراوان مقاومت كنند و عقـب اين 
و تصـميم  . ها خود را تسليم نكردندمحمد و همراهانش بارزانيشدن قاضيبعد از فروپاشي جمهوري و تسليم. پايان گرفت

ايت آمريكا و بريتانيا از حكومت ايران و نابرابري نيروهاي دو طرف از نظر عالوه بر حم. بر جنگ با نيروهاي ايراني گرفتند
هـا، مخصوصـاً در جبهـه اشـنويه، نيروهـاي ايرانـي را       با اين حال بارزاني. تعداد سرباز و سالح و مهمات و تمرين و غيره

  ).181- 185:  2014،محمد وهبي(شكست دادند 

تسـليم  . 1: المللي فروپاشيد كه مهمترين آنها عبارتنـد از اي و بيني و منطقهسبب تعدادي عوامل داخلجمهوري كردستان به
شدن حكومت آذربايجان بدون هيچ دفاعي راه را براي ارتش ايران آسان كرد كه بـه جمهـوري كردسـتان حملـه كردنـد و      

ردستان، نيروهـاي ارتـش   از ايران و ك 1946نشيني نيروي شوروي در سال عقب. 2.آوري كردندنيروي بيشتري برايش جمع
محمـد در مقابـل دشـمنانش،    نيـت قاضـي  حسـن . 3. ايران را براي هجوم به مناطق حكمراني جمهوري كردستان آسان كرد

محمد (را باور كرد ... هاي اتحاد جماهير شوروي السلطنه، نخست وزير ايران و فشار و وعدههاي دروغين قوامقاضي وعده
  :صلي جمهوري خودمختار مهاباد عبارت بودند ازاهداف ا). 185: 2014،وهبي

ـ   . 2ردهاي ايران در چارچوب مرزهاي دولتي ايران صـاحب خودمختـاري باشـند؛    بايست كه كُمي. 1 ردي در بايـد زبـان كُ
براساس قانون اساسـي ايـران، مجلـس    . 3آموزش و پرورش مورد استفاده قراربگيرد و در امورات اداري زبان رسمي باشد؛ 

تمـامي كارمنـدان   . 4براي كردستان ايران تأسيس شود و حق سرپرستي و نظارت داشتن امورات كلـي داشـته باشـند؛    مقننه 
الزم است براساس يك قانون براي كشاورزي و مالكين رفتار شود، با تضمين حقـوق  . 5دولت در كردستان بايد كُرد باشند؛ 

ها و اقليتهاي مليتي مانند ارمني و آشوري كه ي برادرانه با آذريحزب دموكرات كردستان براي ايجاد روابط. 6هر دو طرف؛ 
حزب دموكرات كردستان در راستاي بهبود وضـعيت اقتصـادي و معنـوي    . 7كند و كنند، تالش ميدر آذربايجان زندگي مي

المتي جامعـه و  قوم كُرد از طريق كشف منابع مختلف طبيعي كردستان و پيشرفت كشاورزي و بازرگاني و باالبردن سطح س
  .كندارتقاء آموزش و پرورش تالش مي

  

  جنگ ايران و عراق •

. 2كشمكش عرب و فارس بر سر قـدرت و تثبيـت ناسيوناليسـم در منطقـه؛     . 1: عوامل جنگ ايران و عراق عبارتند از

شـدن عـراق بـه    مسلح. 4كند؛ عدم اجراي قرارداد الجزاير كه هر كدام ديگري را به نقض آن متهم مي. 3جنگ مذهبي؛ 
غرور و حس نژادپرستي سران عـراق مخصوصـاً ريـيس    . 5سالح سنگين و كشتار جمعي مخصوصاً سالح شيميايي و 

در . اي گسـترده كردنـد  ميالدي نيروهاي سپاه عراق در طول مرز به ايران حملـه  1980ايلول،  22در ) صدام(حكومت 
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ل عراق و ايـران و ويـران شـدن، دههـا شـهر و پـروژه و از       شدن صدها هزارنفر از فرزندان ملجنگ با كشته8/8/1988
هـدف از  ). 219: 2014 ،محمد وهبـي (رفتن سرمايه عراق كه خوراك جنگ غرور و نژادپرستي شد خاتمه يافت دست
اي خـونين و وحشـيانه   خاطر آن است كه بفهميم كه رژيم عراق شيوهكردن جنگ عراق و ايران و جنگ خليج  بهبحث

  ).219:پاورقي همان . (ته و اين دو جنگ، چگونه بر سر مسئله كُرد تأثير گذاشته استدر پيش گرف

      

  هاي جغرافيايي     بررسي تصاوير و نقشه

جـاي  هاي درسي تاريخ و جغرافياي هفتم تا دوازدهم، اقليم كردستان عراق بههاي كتابها، بر روي نقشه در خصوص نقشه
هاي تـاريخ كردسـتان   در كتاب. العربي نام برده شده استو يا خليج) نداو عربي هك(ردي ن كُفارس از نام جعلي به زباخليج

خاطر آن اسـت كـه قـبالً موجـوديتي سياسـي بنـام       اين به. هايي كه بحث شده، نقشه ترسيم نشده استعراق، براي سلسله
ي تركيـه، عـراق و سـوريه جزئـي از     هـا خواهد اين موضوع روشن شود كه تمـام كردسـتان  كردستان وجود نداشته و نمي

) جغرافيـا (هاي كتاب مطالعات اجتمـاعي   نقشه:  در اين پژوهش، حدود پانزده نقشه كه عبارتند از .اندامپراطوري ايران بوده

هاي كتاب جغرافيـاي عمـومي صـبري     و نيز نقشه 4 -  6-  12- 15-  35 - 45نهم از عبدالعزيز حمد و همكاران، صفحات 
و همچنين نقشه كردستان بزرگ موردنظر اقليم كردسـتان، روي جلـد    27-  31-  37- 93همكاران، صفحاتفارس الهيتي و 

شـود، از  تاريخ معاصر كالس دوازدهم كه بخشي از كشورهاي تركيه، عراق، ايران، سوريه، ارمنستان و نخجوان را شامل مي
ع رب ي  فارس بـا نـام جعلـي خلـيج    ا از خليجه كتب درسي ذكر شده مورد تحليل و بررسي قرار گرفت كه در اين نقشه

  .ها در اين قسمت آورده شده است اختصار چند عدد از اين نقشهبه. ذكر شده است

  

  

  

  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  
  ، عبدالعزيز حمد حكمت و همكاران)2014(براي كالس نهم ) بخش جغرافيا(مطالعات اجتماعي : 1نقشه
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  ه و تحليل تجزي

مطالعه كتابهاي درسي تاريخ اقليم كردستان اين گونه استنباط مي شود كـه در ايـن كتابهـا از تشـكيل كشـور كردسـتان       
سوريه و ارمنستان است و ايـن امـر روي كتـاب تـاريخ معاصـر       ،بزرگ در آينده كه بخشي از خاك تركيه، ايران، عراق

هاي تاريخ كالس هفتم تـا دوازدهـم   كردستان بزرگ است كه در كتاب اين تنها نقشه. براي كالس دوازدهم آمده است
  .شودكه مورد بررسي قرار داديم ديده مي

قاضي محمد، سمكوي شكاك، مالمصطفي بارزاني، كه آنها را : هاي كُرد در دوران معاصر مانندهاي شخصيتعكس
  . عنوان قهرمان ملي كُردها معرفي كرده استبه

ايران نيز نپرداخته است، در مورد حزب دموكرات ايران بعد از انقالب، و حتي در مورد قاسملو و به انقالب اسالمي 
به جنگ . ردهاي سوريه اصالً بحث نكرده استك و عبداهللا اوجاالن و حتي كُكدر مورد پ. شرفكندي نپرداخته است

  پرست و در آن رژيم بعث را نژادترين جنگ قرن بود، در يك صفحه پرداخته است و ايران و عراق كه طوالني

  .خوار و وحشي خواند و مقصر اصلي جنگ معرفي كرده استخون

كثرت تكرار اصالحات تعريف شده در كتب درسي مثل شرق كردستان، شمال كردستان، غرب و جنوب كردستان، 
جمله تاريخ باستان، ايران باعث جاافتادن اين مطلب در اقشار مختلف اقليم كردستان عراق شده و در بعضي جاها از 

عصر براي كالس دوازدهم، محمد تاريخ معاصر و هم: 3نقشه

 )م 2014(نازنين و همكاران ،وهبي

راي كالس دهم، صبري فارس الهيتي جغرافياي عمومي ب: 2نقشه

 )م 2014( و همكاران
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معادل فارس است، و در بعضي جاها ملت كُرد از جمله تاريخ معاصر ملت كُرد را جداي از ايران فرهنگي تعريف 
در اينجا سعي كرده است كه كردستان را موجوديتي سياسي مستقل معرفي كند، در جاهاي مختلف شبيه . كرده است

هاي درسي اقليم كردستان عراق، از جمهوري ر مورد جمهوري مهاباد در كتاباين موارد وجود دارد با تفسير خاص د
عنوان كردستان بزرگ ردها تحتكند، و هدف از تشكيل آن ايجاد حكومت ملي كُمهاباد بنام جمهوري كردستان ياد مي

ندهاي و پيشوندهاي هاي درسي اقليم كردستان، هرگاه نامي از ايران برده شده از پسودر مجموع كتاب. كندياد مي
  . ضدارزشي اصالً استفاده نشده و اگر به نيكي ياد نكرده، بدي هم گفته نشده است

هاي تاريخي رويكردي شود، بيشتر مبتني بر واقعيتتوان گفت تا آنجايي كه در مورد تاريخ ايران بحث ميدر كل مي
رويدادهاي سياسي و تاريخي كردستان بويژه در ايران شود، اما در جايي كه گرايانه در كتب اقليم پيش گرفته ميواقع

در برخي موارد هم . كندگيري ميگرايي كُرد جهتگيرد، رويداها تا حد زيادي مبتني بر نوعي آرمانمورد بحث قرار مي
ي فارس نام جعلاينكه كتب جغرافيايي اقليم در درون كشور عربي عراق تدوين شده است، در بيان نام خليجنظر به
صورت پارامترهاي جداگانه از تاريخ و جغرافياي در پايان كار، چند موضوع به. شودكار گرفته ميعربي بهخليج

كنيم كه همسويي يا ناهمسويي آنها در هر دوره كردستان عراق انتخاب شده و با تاريخ و هويت ايراني مقايسه مي
 .شودزماني مشخص مي

    
  )1396(كتب درسي، منبع نگارندگان تجزيه و تحليل موضوعات : 1جدول

  هاي تاريخ وجغرافياي اقليم كردستان منعكس شدهموضوعاتي كه در كتاب

  و نسبت آن و مقايسه آنها با هويت ايراني

  ناهمسو  خنثي  همسو

      ب  شاه قاجاريآقا محمدخان قاجار، فتحعل ه،يقاجار

        محمديسمكو و قاض ليشورش اسماع ،يداهللا نهربعب خيش شورش

        نموده است ديو تمج فياز آن تعر ارياست و بس دهيكردستان نام يمهاباد را جمهور يجمهور

  )مهاباد(كردستان  يو جمهور جانيآذربا يجمهور نكهينمودن به ا اعتراف

  .شدند سيتأس يشورو تيبا حما
      

        بودنيرانيردها به بهانه اكُ تيو آزار و اذ، ديو تبع انتقال

        ميآن رژ يو متجاوزگر يبعث ميرژ يو نژادپرست يو عراق و ستمگر نرايا جنگ

        و قفقاز يمركز يايسآافغانستان،  يرانيا تيبه هو اعتراف

        داديرو نينقش علما در ا در مشروطه و انيرانيبه مبارزات ا اشاره

  نام برده است) خزر( نيقزو ياي، در)آران( جانيآذربا يجمهور ميقد نام

  آورده است حينام خوزستان و اهواز را صح يعرب يمهايعكس رژو بر 
      

        فارسجيبر خل) يكنداو العرب(يع رب  جيخل ينهادن جعلنام

        نام برده يافغان نيالدجمال ديرا س ياسدآباد نيالدجمالديس

        اندحساب آوردههجز كردستان بزرگ ب نيو مناطق لرنش لرستان

        آن اصالً بحث نشده است يو بزرگ رانيا يممورد انقالب اسال در

        نخجوان جز كردستان بزرگ مدنظرشان است يو ارمنستان جمهور رانيا ه،يعراق، سور ه،ياز خاك ترك ييقسمتها
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  گيرينتيجه

ايـن واقعيـت از ديـدگاه تـاريخي و     . گيري اقليم كردستان در همسايگي ايـران يـك واقعيـت انكارناپـذير اسـت     شكل
انـد  ويژه اقليم پيوندهاي ديريني با ايران داشتهاز ديدگاه تاريخي، كردستان به. ليتيك اهميت فراواني براي ايران داردژئوپ

امـا همچنانكـه   . توان دريافتخوبي ميو اين را در روايت بسيار مثبت تاريخ ايران باستان در كتب تاريخي اين منظقه به
ــه ــوع نگــاه ب ــهگذشــت ن ــاريخ ايــران ب ــه همــان روال تــاريخ باســتان نيســت و داراي  ويــژت ــردي ب ــدادهاي كُ   ه روي

هاي تـاريخي دارد و در راسـتاي منـافع    زبان ديگر، در جايي روايتي منطبق بر واقعيتبه. هاي گاهي متناقض استرويه
اما در بازتـاب   پردازد،هاي ايران و روس، انقالب مشروطه و دفاع مقدس ميهايي مانند جنگملي ايران به بيان واقعيت

محمد روايتي كـالً  آقا سيمكو و قاضيهاي كُردي مانند شيخ عبيداهللا نهري، اسماعيلرويداهاي تاريخي و سياسي جريان
دادن بـه  بديهي است اين نوع رويكردها چه مثبت يـا منفـي در شـكل   . گزيندمتضاد با خوانش تاريخ رسمي ايران برمي

  اين در شرايطي است كـه از ديـدگاه ژئوپليتيـك ايـن منطقـه      . سزايي داشته باشداثير بهتواند تاذهان نسل آينده اقليم مي

  .اي براي ايران داشته باشدهاي محلي و منطقهتواند پيامدهاي گوناگوني در اليهمي

ر كل نظـام  ريزان سياست خارجي و دكاران و برنامهاندرپيام اين نوع رويكرد به تاريخ ايران در اقليم اين است كه دست
تبع آن فرهنـگ و  ويژه دوره باستان و بهسياسي ما بايد در رابطه با اين منطقه توجه داشته باشند كه اشتركات تاريخي به

هاي مناسب تحكيم روابط ميان ايران و اقليم است و در كنار آن رويدادهاي تـاريخي معاصـر   ميراث مشترك از فرصت
بديهي است ابزارهاي اقتصادي، ژئوپليتيكي . ند به تنش در روابط ميان آنها بيانجامدتوادر راستاي پيگيري آرمان كُرد مي

اندازي مثبت براي روابط ميان ايـران و اقلـيم   توانند در ترسيم چشمعواملي هستند كه در كنار اشتركات تاريخي مي... و
هـاي الزم در ايـن خصـوص هـم صـورت      يريزروهم توجه داشته و برنامهالبته بايد به تهديدهاي پيش. كارساز باشند

        .گيرد

 
 كتابشناسي

 ؛مؤسسة مطالعات ملي: تهران. نصاريترجمة منصور ا. ناسيوناليسم ،)1383(دي آنتوني ،اسميت .1

، حكومـت اقلـيم كردسـتان، زيـر نظـر      )2014(براي كالس نهم ) بخش تاريخ(سعدي و همكاران، مطالعات اجتماعي  ،عثمانحسين .2
   ؛)ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(و پرورش وزارت آموزش 

حكومت اقليم كردستان عراق، زير نظـر وزارت  ) 2014(براي كالس هفتم ) بخش تاريخ(عثمان و همكاران، مطالعات اجتماعي شوان .3
 ؛ردي سورانيتشارات به زبان كُنريزي و اآموزش و پرورش به كوشش مديركل برنامه

كردستان عـراق، وزارت آمـوزش  و    مي، حكومت اقل)م 2014(كالس دهم  يبرا يعموم يايغرافو همكاران، ج يتيفارس اله يصبر .4
  ؛)و انتشارات يزيروزارت برنامه(پرورش 

، حكومت اقليم كردستان، زير نظـر  )2014( براي كالس نهم ) بخش جغرافيا(عبدالعزيز حمد حكمت و همكاران، مطالعات اجتماعي  .5
  ؛)ريزي و انتشاراتبرنامهوزارت ( وزارت آموزش و پرورش

حكومت اقليم كردستان عراق ) م 2014( براي كالس هشتم ) بخش جغرا فيا(عبداهللا اسماعيل سليمان و همكاران، مطالعات اجتماعي  .6
  ؛)ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(زير نظر  وزارت آموزش و پرورش

كتب تاريخ دوره دبيرستان فصلنامه (موزش و پرورش، مورد مطالعه جايگاه هويت ملي در كتب درسي آ ؛مريم ،لطفي ؛عطااهللا ،عبدي .7
   ؛، انتشارات مطالعات ملي)1387( 3مطالعات ملي، سال نهم، شماره 
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حكومت اقلـيم كردسـتان زيـر نظـر وزارت     ) م 2014(احمد و همكاران، تاريخ معاصر براي كالس يازدهم،  ؛صادق ،روستاييعثمان .8
 ؛)ريزي و انتشاراتهوزارت برنام(آموزش و پرورش 

حكومت اقليم كردستان عراق، زيـر نظـر   ) 2010(براي كالس هفتم ) بخش جغرافيا(احمد و همكاران، مطالعات اجتماعي ،احمدعلي .9
       ؛ريزي و انتشارات به زبان كردي سورانيوزارت آموزش و پرورش به كوشش مديركل برنامه

حكومت اقلـيم كردسـتان عـراق، وزارت    ) م 2014(عصر براي كالس دوازدهم، و هم نازنين و همكاران، تاريخ معاصر ،محمد وهبي .10
  ؛)ريزي و انتشاراتوزارت برنامه(آموزش و پرورش 

هاي نظام آموزشي ايران در حوزه سياستگذاري هويتي و همبستگي ملي در كتاب هويت و همبستگي ملي در مقصودي مجتبي، بابسته .11
  ؛، تهران، انتشارات تمدن ايراني)1391(مجتبي مقصودي نظام آموزشي ايران به اهتمام 

 ؛ملي مطالعات. تهران. ايران در قومي تحوالت ،)1381(مجتبي, مقصودي .12

  ؛پژوهشكده مطالعات راهبردي: تهران. گرايي، ملي)1386( هاچينسون، جان و آنتوني اسميت .13

14. Black sell, Mark (2006), Political Geography, London, Rutledge. 
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