
هاى اول انقالب، در مناطق اهل سنت آردنشين،   پس از سقوط حكومت پهلوى، در سال*:پور حميدرضا جاليى

آه دعوى احقاق حقوق مردم آرد را از طريق (ميان نيروهاى پيشمرگه حزب دموآرات و حزب آومله آردستان

در آن زمان . مستمرى پيش آمدهاى  با قواى انتظامى و نظامى حكومت درگيرى) استقرار يك خودمختارى داشتند

  . شد از اين وقايع تحت عناوين گوناگون نام برده مى) ١٣۵٨ _ ١٣۶۴(

  

بردند و  نام مى» طلبانه مردم آرد مبارزات خونين و حق«: طرفداران دو حزب مذآور از اين وقايع تحت عنوان

» طلب و ضدانقالب ناصر تجزيهفعاليت ع«هايى چون  از آن به نام) جمهورى اسالمى(طرفداران دولت مرآزى

نظر از ارزش داورى ما از تجربه خونين آن روزهاى آردستان، اين تجربه  صرف. آردند در آردستان ياد مى

و همين ) ها هاى غيرقابل جبرانى مثل از دست دادن جان انسان حتى هزينه(هاى زيادى  براى مردم آرد هزينه

اجتماعى _ هاى جدى آمك به توسعه اقتصادى  لذا يكى از راه. شتطور براى دولت جمهورى اسالمى به جاى گذا

آوشم، ارزيابى خود  از اين رو در اين سخنرانى مى. است» تجربه خونين«بينانه از اين  مردم آرد، ارزيابى واقع

  .را به اختصار بيان آنم

  

اى  ربه را تحت چه مقولهشناسى اين تج را داشته باشيم، از منظر جامعه» تجربه آردستان«اگر قصد شناخت 

آه » جنبش اجتماعى آردى«هاى مذآور، در قالب يك  توان جاى داد؟ به نظر من تجربه آردستان در سال مى

چرا چنين جنبشى در آن سال ها ظهور آرد؟ محروميت اقتصادى . ظهور آرد و شكست خورد، قابل بررسى است

هايى غير از مناطق آردستان هم  ود و اين پديده در استانقومى پديده ديرپايى در آردستان ب_ و تبعيض فرهنگى 

عيار بوديم؟ از ديدگاه  اما چرا در جريان انقالب فقط در مناطق آردنشين، شاهد يك جنبش قومى تمام. شد يافت مى



» علل موثر«ظهور اين جنبش قومى بود، اما » اى علل زمينه«تبيينى من، محروميت اقتصادى و فرهنگى از

  . وجو آرد ن جنبش را بايد در دو علت ديگر جستظهور اي

  

يكى سقوط دولت مرآزى و برداشته شدن آنترل ناشى از حضور دولت در منطقه و ديگرى حضور دو تشكل 

اين دو حزب با دلگرمى از اين . در استفاده از اين فضاى آزاد شده، بود) حزب دموآرات و آومله(سياسى آردى 

وارد نبرد ) رفت آه از نظر آنان زير بار خودمختارى آردها نمى( جمهورى اسالمى فضا عليه دولت تازه تاسيس

گذارى و  هاى چريكى، ايجاد آمين، مين با تكيه بر تاآتيك(ها را  اين دو حزب شديدترين درگيرى. مسلحانه شدند

شدت با  ى مسلح بهدر منطقه ايجاد آردند و متقابًال نيروها) ترور بر سر راه نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى

مردم آرد در وحشت و ) به جاى رفع ستم ملى( سال ۴در نتيجه بيش از . هاى اين دو حزب مقابله آردند پيشمرگه

و به همين دليل نگارنده (اگر چه در اوايل انقالب حمايت مردم آرد از اين دو حزب آم نبود . ناامنى به سر بردند

ها و پرهزينه شدن حمايت مردم از آنها، اين دو حزب  اما با تداوم ناامنى، )آند عنوان يك جنبش ياد مى از آن به

  .پايگاه مردمى خود را از دست دادند و به خاك عراق پناه بردند

  

چرا اين جنبش قومى شكست خورد؟ از ميان علل گوناگون، يكى از علل موثر به خطاى راهبردى دو حزب 

. شود مربوط مى) آننده اين جنبش قومى را داشتند ى سياسى هدايتآه در آن موقع نقش نيرو(دموآرات و آومله 

ساقط شده و چون دولت جمهورى اسالمى) حكومت شاه(آردند آه چون دولت مرآزى سابق  اين دو حزب فكر مى

برد و دولت جديد نخواهد توانست آنترل مجدد دولتى به سرمى قدرت است، لذا آردستان در وضع بى پا و بى تازه

هاى ژاندارمرى آن  ها و پاسگاه آن هم آردستانى آه پس از انقالب اغلب پادگان_ تان را به دست بگيرد آردس

انگارانه فكر  از اين رو اين دو حزب ساده. سالح شده بود هاى حزب دموآرات و آومله خلع توسط پيشمرگه

بديل  قدرت سياسى و نظامى بىآردند چون آرداند همه قلوب مردم آرد را در اختيار دارند و چون تنها  مى

  .اند، پس عمًال خودمختارى تحقق پيدا آرده و تنها بايد منتظر قبول رسمى آن از سوى دولت مرآزى بود منطقه

  

براساس تصور فوق بود آه دو حزب آومله و دموآرات با خيال راحت راهبرد خودمختارى، آن هم به وسيله 

در حالى آه در آن زمان خطاى بزرگ اين دو حزب اين بود آه . نددانست اسلحه را راهبردى صحيح و آارا مى

هاى  اتفاقًا دولت: حرف حكميانه الكسيس توآويل را در ارزيابى انقالب فرانسه مورد توجه قرار نداده بودند آه

نقالب ها مردمى آه ا زيرا همان ميليون. العاده قدرتمندند ها، نه فقط ضعيف نيستند، آه فوق برآمده از انقالب

لذا . شوند چون و چراى حكومت انقالبى و تازه تاسيس مى آنند، حامى بى آنند و حكومت پيشين را ساقط مى مى

خود را گويى با ) به قصد گرفتن خودمختارى(آومله و دموآرات با خطاى درگيرشدن با دولت جمهورى اسالمى

آه از آن ( نه فقط دولت ايران زيربار خودمختارى بدين ترتيب. ها نفر مردم در سراسر ايران درگير آردند ميليون

نرفت بلكه از چنان قدرتى برخوردار بود آه آومله و دموآرات را به خاك عراق راند، ) شد به تجزيه ايران ياد مى

  .شكست خورد» جنبش قومى«آنها را فرسود و در آنجا محبوس آرد و 



  

بلكه . تان ايران نيست؟ اتفاقًا من چنين اعتقادى ندارمآيا پس از شكست جنبش قومى، ديگر هيچ خبرى در آردس

زيرا به رغم تفاوت اساسى در راهبردهاى دولت. نيست» مسئله آردستان«معتقدم افول جنبش قومى به معناى افول

آه به نظر من در مجموع عملكرد جمهورى اسالمى (آنكارا، عراق و ايران در اداره مناطق آردنشين اين آشورها 

. ، همچنان تبعيض قومى و اقتصادى در آردستان ايران وجود دارد)تر بوده است لكرد ترآيه و عراق انسانىاز عم

رو بوده و هست آه نشانه هاى آن را  روبه» مقاومت اجتماعى«، آردستان با يك »تبعيض«خاطر وجود همين  به

ذا يكى از راه هاى تقويت توسعه مناطق ل.  تاآنون ديد١٣٧٢توان در رفتار انتخاباتى مردم آرد از  به خوبى مى

آردنشين اين است آه روشنفكران آردنشين و مرآزنشين و مقامات محلى و مرآزى اين موضوع را مورد توجه 

جاى اينكه مجددًا به نيرويى پرهزينه و ضد  را به» مقاومت اجتماعى آردى«توانند اين  قرار دهند آه چگونه مى

  .زنده و توسعه يابنده، تبديل آنندتوسعه بدل شود به نيرويى سا

  

جانبه به اين سئوال، در اين وقت محدود،  توان چنين آرد؟ نگارنده در اينجا مدعى پاسخى همه واقعًا چگونه مى

هاى  سوى توسعه به تكرار تجربه جاى پيشبرد آردستان به تواند دوباره به مى» سراب«اما معتقدم دو . نيست

خوش آنند آه با تشديد  ، دلسوزان و روشنفكران آرد، به اين خيال دل سراب اول اينكه. پرهزينه گذشته منجر شود

را در آغوش آشيد و تنها از اين طريق در راه توسعه واقعى » فدراليسم آردى«توان  روندهاى جهانى شدن مى

ادامه همان » فدراليسم«ه تجرب. ام اى مجزا مورد نقد قرار داده نگارنده اين سراب را در مقاله. آردها گام برداشت

اگر فعاالن سياسى و دلسوزان آرد. راهبرد خودمختارى خواهى آغاز انقالب است آه قبًال به شكست انجاميده است

مطالبات خود را در ) خود مختارى يا راهبرد فدراليسم(جاى پيگيرى مطالبات خود از طريق  در آغاز انقالب به

به. بسا سطح توسعه آردستان بيش از شرايط فعلى بود آردند، چه تعقيب مى) تكثرگرايى(چارچوب پلوراليسم آرام

رفت و آن نيرويى آه خود را در قالب يك  بيان ديگر، اگر جنبش آردها با راهبرد خود مختارى به بيراهه نمى

 را آرد از طريق سازوآارهاى قانونى موجود در قانون اساسى، دولت مرآزى جنبش قومى بروز داد، سعى مى

تر  تر و توسعه بخش آميزتر، آم هزينه وادار به توجه به مطالبات خود آند، اين راه به مراتب براى آردها صلح

  .بود

  

آند و هم براى دولت و هم براى مناطق قومى  تواند در حكومت مرآزى النه سراب دوم، ايده خطايى است آه مى

موجود در آردستان، دولت با اتكا به قدرت » اجتماعىمقاومت «بدين معنا آه براى درمان . ساز باشد هزينه

ساز تكيه آند و به تكثر فرهنگى و سياسى موجود در  هاى يكپارچه اش به سياست نظامى، تبليغى و اقتصادى

هاى  هايى آه به دنبال سياست دهد آه دولت ها در يكصد سال اخير نشان مى تجربه دولت. آشور احترام نگذارد

مثل دولت رضاشاه آه براى اعمال هويت ملى واحد به دنبال اعمال (سى و فرهنگى رفتند ساز سيا يكپارچه

هاى شوينيستى  محض اينكه از ايران تعبيد شد در واآنش به اين سياست گرا بود و به هاى افراطى فارس سياست

اما .  بخش نبودندهايى با ثبات و توسعه دولت)  ظهور آرد١٣٢۴ تا ١٣٢٠جنبش قومى آرد در آردستان در سال



هايى آه برابر قانون، حافظ تكثر فرهنگى و سياسى موجود در آشور بودند، ثبات بيشتر داشتند و به توسعه  دولت

  . آمك پايدارترى آردند

  

آند و از دولتى آه حقوق شهروندان گوناگون آشورش را محترم نشمرد، هم آار خود و هم آار مردم را مشكل مى

هاى گوناگون  ها، مقاومت در شرايط ضعف اين دولت. اندازد دردسر مى مسلحش را هم بههمه بدتر نيروهاى 

آيد به اين  در پايان دريغم مى. (گرا نيستند، تبديل شوند هايى آه لزومًا توسعه تواند به جنبش اجتماعى مردم مى

حات اين بوده است آه به دنبال طلبان در دوران اصال يكى از امتيازات دولت خاتمى و اصالح: نكته اشاره نكنم آه

توانستند و قدرت  ساز و توتاليتر در مناطق قومى و فرهنگى ايران نبودند و تا آنجا آه مى هاى يكپارچه سياست

همه بايد اميدوار باشيم با آوشش آردنشينان و مرآز نشينان اين . داشتند تكثر موجود در آشور را پاس داشتند

  .)تى نگرايدها پس از خاتمى به سس سياست

  

چكيده سخنرانى در همايش هويت ايرانى، بررسى نقش اقوام، وزارت آشور آه ديروز ايراد شد، متن آن به * 

 .صورت مقاله توسط وى در اختيار شرق قرار گرفت

 


