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چکیده:
تنوع قومی یکی از واقعیتهای تاریخی -سیاسی ایران است .نتیجه گریزناپذیر این واقعیت ،ضرورت
اتخاذ و اجرای سیاستهای قومی است که بتواند با برقراری و تنظیم ارتباط میان اقوام از یکسو و ارتباط
اقوام و دولت از سوی دیگر ،زمینه حفظ یکپارچگی ،همبستگی ،وحدت و وفاق ملی را فراهم نماید .در
نگاهی کلی مدیرت تنوع قومی در بعد از انقلاب اسلامی در ایران از جمله نمونههای موفق در میان
کشورهای خارومیانه محسوب میشود .چنانکه این سیاستها توانسته زمینه ارتقای رضایتمندی شهروندان
را در اقوام مختلف فراهم آورد .اما بدیهی است مدیریت این تنوع به عنوان پدیداری اجتماعی ،شامل اصل
پویایی بوده و سیاستهای موجود باید با توجه به شرایط و مقتضیات بهبود یابند .پژوهش حاضر در این
راستا با توجه به مناقشه ایران -پژاک ،با تمرکز بر تجزیه و تحلیل سیاستهای قومی ایران در خصوص قوم
کُرد ،به دنبال شناسایی مشکلات در این زمینه و ارایه پیشنهاد برای ارتقای این سیاستهاست .سوال اصلی
پژوهش آن است که مسائل و چالشهای سیاستهای قومی در خصوص قوم کُرد که میتواند بر اقدامات
گروهک پژاک تاثیرگذار باشد چیست؟ روش پژوهش کیفی بوده و دادههای گرد آمده از مصاحبه
نیمهساختیافته با رویکرد کُدگذاری باز و محوری اشتراوس و کربین ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند.
یافتههای پژوهش حاکی از آن است ایجاد اجماع هنجاری و قداست دادن به آن ،تلاش برای ایجاد اشتراک
در عقاید ،آراء و دیدگاههای عمومی جامعه و پذیرش عملی شرایط موجود ،تأکید بر ارزشهای عام و
مشترک ،ایجاد رابطه طولی و عرضی میان خردهفرهنگهای محلی با فرهنگ ملی و انعطاف پذیری نسبی
دولت ملی میتواند موجب ایجاد اجماع هنجاری در جامعه شود.
واژگان اصلی :ایران ،سیاستهای قومی ،قومیتگرایی ،قوم کُرد ،گروهک پژاک.
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یکی از گروههایی که در سالهای اخیر به فعالیتهای تروریستی در مناطق کردنشيین پرداختيه،
گروهک پژاک است .این گروه که شاخه ای از حزب کارگران کردستان ترکیه به شيمار ميیرود ،بيا
طیفی وسیع از اقدامات تروریستی در مناطق شيمال غيرب فعالیيت دارد و بيا انجيام عملیياتهيای
تروریستی متعدد مشکلاتی برای ساکنان منطقه پدید آورده است .گسترش فعالیت تروریسيتی پيژاک
در مناطق شمال غرب ایران و هم مرز با ترکیه و عراق ،از چيالشهيای امنیتيی جمهيوری اسيلامی
ایران به حساب میآید .درگیری با نیروهای انتظامی ،حمله به تأسیسات و امياکن عميومی از جمليه
خطوط انتقال گاز به همراه تبلیغات شدید روانی در مناطق شمالغرب کشور از اقدامات ایين گيروه
بوده است (پیشگاهیفرد و موسویفر .)54 :1831 ،پژاک توسط اعضای حيزب کيارگران کردسيتان
با سیاست و اندیشههای منشعب از این حزب تشکیل شد .این حيزب بيه تبعیيت از حيزب ميادر
(پ.ک.ک) ،دارای اندیشههای ناسیونالیستی و واگرایانه است .پژاک با بهرهگیيری از خياک عيراق و
دریافت پشتیبانی از قدرتهای رقیيب فعالیيتهيای تروریسيتی خيود را در منياطق شيمال غيرب
کشييورمان گسييترش داده اسييت« .پ.ک.ک» بييه طييور رسييمی خواهييان جييدایی منيياطق کُردنشييین
کشورهای ترکیه ،عراق ،ایران و سوریه و تشکیل کردستان بزرگ اسيت .از آنجيا کيه طیيف عميده
هواداران «پ.ک.ک» از کُردهای ترکیه بودند و پایگاه اصلی آن نیز در ایين کشيور بيود ،در منياطق
دیگر نفوذ کمتری داشت .این مسئله یکی از ضعفهيای اصيلی ایين حيزب بيرای نفيوذ در سيایر
جوامع کُردنشین به شمار میآید .بررسی اجمالی نشاندهنيده وابسيتگی پيژاک و «پ.ک.ک» اسيت
به طوری که رهبران پژاک همگی سابقه عضویت و همکاری با «پ.ک.ک» را داشيتهانيد .مجموعيه
عمومی پژاک در اصل توسط رهبران «پ.ک.ک» شکل گرفته اسيت .در هميین زمینيه رهبير پيژاک
اعلام کرد ،این دو حزب با هم برادرند و دارای هسته مشابه و اشتراکی هستند و همواره از یکيدیگر
حمایت میکنند (محمدی و دیگران .)41 :1811 ،این گروهک یکی از احزابيی اسيت کيه هميواره
مورد حمایت آشکار و پنهان سیاسی نظامی آمریکا و رژیمصهیونیستی برای ایجياد نياامنی در ایيران
بوده است .از آنجا که اقوام ایرانی ،ماهیت و روند شکلگیری آنها با سایر کشورها متفياوت بيوده و
چارچوب مطالعاتی خاص خود را میطلبد و ا ز آنجا که گروه پيژاک یکيی از احيزاب تروریسيتی
فعال در مناطق کُردنشین است که در سالیان اخیر با نفوذ بین شهروندان و انجام عملیات تروریسيتی
سبب ایجاد ناامنی در مناطق شمال غرب کشور شده است ،پيرداختن بيه مسياله کياهش زمینيههای

190

با توجه به نقش سیاستگذاری قومی در کاهش مشکلات در نواحی یياد شيده و افيزایش انسيجام و
همبستگی ملی ،به دنبيال بررسيی و تحلیيل مسيائل و چيالشهيای سیاسيتهای قيومی ایيران در
خصوص قوم کُرد در رابطه گروه تروریستی پيژاک اسيت .بررسيی صيحیو و هميه جانبيهی ایين
موضوع ما بدون شک ما را به درک بهتری از سیاستهای قومی خواهد رساند و امکان شناسيایی و
چارهجویی آسیبهای برآمده از آن را فراهم خواهد ساخت .این پژوهش تلاش دارد ضمن بررسيی
مساله تنوع قومی در نظام جمهوری اسلامی ایران و رویکردهای در این زمینه سیاستهایی را بيرای
بهرهگیری از فرصت تنوع به حداقل رساندن زمینهها و بسترهای بروز بحرانها و منازعات قوم پایيه
بالاخص در گروه پژاک و در نتیجه تقویت هویت و همبستگی ملی پیشنهاد دهد.
پیشینه پژوهش
-

محمدپور و آقایی ( )1811در پژوهشی با عنوان «راهبردسنجی چالشها و فرصتهيای اسيتان
کردستان در دفاع از سرزمین» به بررسی این سوال پرداختيه اسيت کيه مهمتيرین چالشهيا و
فرصتهای استان کردسيتان در دفياع از سيرزمین چیسيت؟ .روش ایين پيژوهش توصيیفی-
تحلیلی و با ابزار «سيوات» 1و «مياتری

مقالۀ پژوهشی :تجزیه و تحلیل سیاستهای قومی جمهوری  /...توسلی و یزدانی زازرانی

فعالیت این گروهک ضرورت مییابد .با این مقدمه و نظر به مناقشه ایران -پژاک ،پيژوهش حاضير

کميی برناميهریزی اسيتراتژیک» 2بيوده اسيت .نتيایو

پژوهش حاکی از آن است که استان کردستان دارای موقعیتی تهاجمی است .موقعیت تهياجمی
به معنای وضعیت مطلوب منطقه و تسيلط قيوت و فرصيت بير چالشهيای آن اسيت یعنيی
میتوان با استفاده از قابلیتهای فراوان استان کردستان چالشهای موجود را برطيرف کيرد .در
این زمینه نتیجه پژوهش مدعی که اسيتفاده از فرصيتهای بيومی اسيتان شيامل :سيرمایههای
طبیعی ،اجتماعی ،اقتصادی ،انسانی ،فیزیکی ،هوشمندی و ...می تواند علاوه بر اشتغال سياکنان
مرزنشین و افزایش کیفیت زندگی ،زمینههای دلبسيتگی و وابسيتگی آنيان بيه دوليت مرکيز را
فراهم نموده و ساکنانی که اشراف کامل به وضعیت منطقه دارند در راس برنامهها قرار بگیرند.
-

سیدامامی و حمیدی ( )1814در پژوهشی با عنوان «سیاسيتگذاری تنيوع قيومی در جمهيوری

)SWOT (stands for Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats

1

)2 QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix
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اسلامی ایران :چشمانداز ،اهداف و سیاستهای پیشينهادی» بيه بررسيی ایين سيوال پرداختيه
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است که چشماندازها و اهداف ایيران در حيوزه تنيوع قيومی چیسيت؟ .روش ایين پيژوهش
ترکیبی از روشهای اسنادی و بررسی منابع و پژوهشهيای موجيود ،تشيکیل پنيل نخبگيانی،
مصاحبه با نخبگان بوده است .این پژوهش ضمن بررسيی و نقيد رویکردهيای فرصيتمحور
جمهوری اسلامی ایران به تنوع قومی ،اهداف و چشماندازهای سیاستگذاری تنوع قيومی را بيا
استناد به سخنان رهبران انقلاب و اسناد بالادستی استخراج و براساس آن سیاسيتهيایی بيرای
مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایيران پیشينهاد داده اسيت .ایين پيژوهش در نتیجيه
مدعی است که اتخاذ رویکرد جامع (همه جانیه) در سیاست قومی از ضروریات حيل مسيایل
در مساله مدیریت تنوع قومی است.
-

غلامی شکارسرایی ( )1814در پژوهشی با عنوان «تحلیيل گفتميان سیاسيتهيای قيومی پي

از

انقلاب اسلامی (با تاکید بر دوره  »)1831-1813به بررسی این سوال پرداخته است که مهمتيرین
دالهای مرکزی و شناور گفتمان حاکم بر سیاست قومی معطوف بيه همبسيتگی مليی در فاصيله
 1831-1813کدام است؟ .برای تحقق این هدف ،ویژگیهای گفتمان حاکم بر سیاسی قيومی در
دولت سازندگی با استفاده از گفتمان لاکلاو و موفه به عنوان چهيارچوب نظيری ،و روش تحلیيل
گفتمان انتقادی فرکلاف به عنوان روش تحقیق استفاده شده است .دادههيایی ميورد اسيتفاده ایين
پژوهش عبارتند از :مصوبات مجل

شورای اسلامی ،مصوبات شيورای عيالی انقلياب فرهنگيی،

مصوبات هیات وزیران ،برنامههای پنجساله توسعه اقتصيادی و اجتمياعی و فرهنگيی و مشيرو
مذاکرات مجل

شورای اسلامی .یافتههيای ایين پيژوهش حياکی از آن اسيت کيه دال مرکيزی

گفتمان حاکم بر سیاست قومی در فاصله زمانی  1831-1813نوسازی مناطق قيومی بيوده اسيت.
در مفصل بندی این گفتمان پیوند وثیقی بین دالهای شناور حاکمیت سیاسيی و وحيدت مليی و
نیز دال مرکزی نوسازی مناطق قومی دیده میشود .درواقع اصلیترین مفيرو

ایين گفتميان آن

است که زمانی محرومیت از مناطق قومی رخت برمیبنيدد و ایين منياطق از نوسيازی بهيرهمنيد
میشوند ،که اولاً حاکمیت از نفوذ زیادی در این مناطق برخوردار باشد و ثانیا مردمان این نيواحی
تعلق خاطر زیادینسبت به هویت ملی خود نشان دهند.
-

رنجکش ( )1815در پژوهشی با عنوان «مدیریت تنوع قومی در ایران (الگوهيا و سیاسيتهيا)»
به بررسی این سوال پرداخته است که مشکلات مدیریت تنوع قيومی در ایيرن چسيت؟ .ایين
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است.نتایج پژوهش بیانگر آن است که بخشيی از مسيائل قيومی ایيران ناشيی از فقيدان یيک
استراتژی منسجم و ميدون ميدیریت تنيوع قيومی بيوده اسيت .بخشيی از عليل فقيدان ایين
استراتژی ،به تعار

دیدگاهها و رویکردهای موجود در جامعه در مورد مدیریت قيومی و بيه

تبع آن مدیران کشور مربوط میشود .الگوی پیشنهادی این پژوهش ،الگوی برابری و همسيانی
قومی است .این الگو از امتیازات الگوهای مشابه موفق در جهان برخوردار اسيت بيا ویژگيی-
های جغرافیایی ،تاریخی و جمعیتيی جامعيه ایيران انطبياق دارد و همبسيتگی مليی را ضيمن
پذیرش اصل تنوع فرهنگی -قومی کشور عملی میداند.
-

حقپناه ( )1815در پژوهشيی بيا عنيوان «سیاسيتگذاری قيومی در جمهيوری اسيلامی ایيران
چگونگی ،فرایند و عوامل مؤثر بر تدوین» ایين پيژوهش بيا مفيرو

گيرفتن پیوسيتگیهای

هویت اقوام ایرانی به بررسی این سوال پرداخته است که فرایند سیاستگذاری قيومی در ایيران
چگونه بوده است؟ .در این راستا ،پي

از چارچوببنيدی مفهيومی سیاسيتگذاری قيومی در

ایران ،فرایند تدوین سیاست قومی و عوامل مؤثر بر آن طی چهار دوره مشخص که سيالهای
 1843تا  1835را در بر میگیرند مورد تجزیه و تحلیيل قيرار داده اسيت .یافتيههای پيژوهش
نشان میدهد در طی دوره نخست (انقلاب تا سيال  )1811بيه دلیيل شيرایط خياص پي

مقالۀ پژوهشی :تجزیه و تحلیل سیاستهای قومی جمهوری  /...توسلی و یزدانی زازرانی

پژوهش به شیوه توصیفی  -تحلیلی و بيا ابيزار گيردآوری اطلاعيات کتابخانيهای انجيام شيده

از

انقلاب ،ضعف دولت مرکزی و دوگانگی قدرت ،سیاست قومی ممدون و مقتدرانيهای اعميال
نشده است .در دوره دوم ( )1811-1813با توجه به شرایط جنگ و نزدیکيی قيومی بيا رژیيم
بعثی عراق ،در اجرای سیاستهای قومی نقيش ارگانهيا و نهيادهی نظيامی امنیتيی گسيترش
یافت .در دوره سوم ( )1813-1831یا ایجاد شرایط نوسيازی تعاميل اقيوام و دوليت مرکيزی
متحول شد و نکتهای که خود را نشان داد ناموزونی توسعه نسبی فرهنگی اجتماعی در منياطق
قومی به همراه تقاضای مشارکت سیاسی اقيوام و کمتيوجهی بيه مطالبيات آنهيا بيود .در دروه
چهارم ( )1831-1835علیرغم وجود احتلافات حسایست و اگاهی بیشتری در سيطو مليی
و میان اوقام ایجاد شده است .در مجموع نگارنده بر آن است کيه بيهرغيم دسيتاوردهای قابيل
توجه ،سیاستگذاری در این عرصه عمومياً تيابع ادراک امنیتيی از محيیط داخليی و خيارجی و
فقدان نگرش راهبردی به سیاستگذاری در باب اقوام ایرانی در دو دهه نخست و ناهمياهنگی
در اجرای راهبردها و سیاستهای کلان نظام در دهه بَعدی بوده است.
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در کردستان جمهوری اسلامی ایران» به بررسی این سوال پرداختهاند که مدیریت شيکافهای
قومی در کردستان چه کاستیها و ضعفهایی داشته است؟ .این پيژوهش بيا اسيتفاده از روش
توصیفی -تحلیلی و بهرهگیيری از منيابع اسينادی وکتابخانيهای انجيام شيده اسيت .یافتيههای
پزوهش حاکی از آن است کيه شيکافهای قيومی در کردسيتان عميدتاً سياخت اجتمياعی و
اقتصادی داشته است .به این معنيی که در ساخت اقتصيادی برخيی منياطق ماننييد کردسييتان
توسيعه نیافتيه هسيتند و در سيياخت سیاسيی اقلیتهيای قييومی بایيد بيراسيياس قييانون
اساسيی بتواننيد در مناصيب سیاسيييی عهيييدهدار مسيييئولیت شيوند .پیشينهاد پيژوهش آن
است که بيرای برطيرف کيردن ضعفهای موجيود و اصيلا مييدیریت شييکاف قييومی در
کردسيتان ابتيدا بایسيتی جهيت کلييی ميدیریت شيکافهای قيومی بيا رویکيردی کارآميدتر
مبتنیبر رعایت اصل انصاف و عدالت و رفيع نيابرابری بيه احسياس محرومیيت و همچنييین
ظرفیيتهيای قيانون اساسيی کشيور ،اجرایيی و عملیاتی بیانجامد.
-

مقصودی و همکاران ( )1811در پژوهشی با عنوان »بررسيی سیاسيتهيای قيومی جمهيوری
اسلامی ایران در قبال کردها در دوليت اصيلاحات ( 1113ي  »)2111بيه بررسيی ایين سيوال
پرداخته اند که سیاستهای دوره اصلاحات بین سالهای  1831تيا  1835نسيبت بيه اقيوام و
بهویژه در قبال کردها چگونه بوده است و چيه تفياوتی بيا سیاسيتهای دو دهيه اول انقلياب
داشته است؟ .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در دوره اصلاحات چرخش چشيمگیری
در سیاستهای هيویتی دوليت در منياطق کردنشيین ایجياد شيد .ایين سیاسيت کيه مبتنیبير
شهروندمحوری یا همان الگوی وحدت در عین کثرت بود ،به کمرنگ شيدن نگياه امنیتيی بيه
کردها و حضور و مشارکت بیشتر ایشان در مسایل سیاسی و ساختار قيدرت انجامیيد .اميا بيه
باور نگارندگان تمامی تلاشهيای اصيلا طلبان در هميین قالبهيای قيانونی محيدود مانيد و
نتوانست سیاست قومی مشخص و مدونی در قبال اقوام و به ویژه کردها تنظيیم و اجيرا کنيد.
همین مساله در دور دوم اصلاحات احساس در اقلیت بودن کردها را بار دیگير تحریيک کيرد
که پ آن در کاهش مشارکت سیاسی آنها نسبت به دور قبل مشهود است.

-

ترابی ( )1833در پژوهشی با عنوان «سیاسيتهيای جمهيوری اسيلامی در ميدیریت تنوعيات
اجتماعی» به بررسی این سوال پرداخته اسيت کيه سیاسيتهای جمهيوری اسيلامی ایيران در

198

حاکی از آن است که سیاستهای جمهوری اسلامی در مدیریت تنوعات اجتمياعی و افيزایش
همبستگی ملی بر بنیاد «سیاست تکثرگرایی وحدتطلب دینی» در حال تکوین اسيت .بيا ایين
همه ،سیاستهای قيومی در ایيران در بسيتری از چيالشهيای ناشيی از متغیرهيای داخليی و
خارجی (بيرونميرزی) بيا بهيرهگیيری از رویکيردی منطقيی بيا عنيوان سیاسيت تکثرگرایيی
وحدتطلب دینی در حال استحکام و نهادینه شدن است .لذا تنها در صورتی میتوان از فعيال
شدن شکافهای مذهبی و قومیتی در ایران (دارای تنوعات اجتماعی) کاست کيه از ظرفیيت-
های قانونی و حقوقی موجود در قوانین اساسيی و ميدنی و همچنيین ،آميوزههيای ارزشيمند
قرآنی با هوشمندی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی بهرهگیری گردد.
مباني نظری پژوهش
سیاستگذاری در عرصههای اجتماعی جلوهگر عقلانیت و تلاش برای هدایت جامعه و سياماندهيی
مناسبات اجتماعی با مرجعیت کلان قدرت مستقر است .یکی از مهمترین عرصيههای سیاسيتگذاری را
میبایست مدیریت تنوعات اجتماعی از جمله تنوعات قومی دانسيت (حيق پنياه )1815 ،در جامعيه و
نظام سیاسی متحول شده ایران پ
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مدیرت تنوعات اجتماعی مبتنیبر جه اصولی است؟ روش پژوهش توصیفی اسيت و یافتيهها

از انقلاب نیز این قاعيده کليی حکمفرماسيت و در هميه اميور از

جمله روند تدوین سیاست قومی جمهوری اسلامی نیز مشاهده میشود و همین امير بررسيی سیاسيت
قومی جمهوری اسلامی را ایجاب میکند (نظری و سازمند.)113 :1815 ،
مفهوم «قومیت» 1در طول زمان دستخوش تحول پیوستهای شده و یک سيیر تکيوینی را سيپری
کرده است .در ابتدا گروه قومی مفهومی مذهبی داشت و به گروههای غیرمسیحی کيه بيه مسيیحیت
نگرویده بودند ،اشاره داشت .سپ

این واژه مفهومی نژادی گرفت و مفهوم مذهبی اولیه خيود را از

دست داد ،ولی بار دیگر در مطالعات قومی شاهد تحول و تکامل معنی گروههای قومی هسيتیم .در
این مرحله مفاهیم مذهبی و نژادی گروههای قومی کمرنگ شده و معنی فرهنگی به خود ميیگیيرد
و در آن مفهوم قومیت ،گسترده شده و شامل گروههای نژادی ،زبيانی و ميذهبی ميیشيود .بيه ایين
معنی همه گروههایی که از لحاظ زبان ،مذهب ،رنيگ ،پوسيت و نيژاد بيا گروههيای دیگير جامعيه
تفاوت داشته باشند ،گروههای قومی قلمداد میشوند (احمدی.)81 :1833 ،

Ethnicity
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جامعهشناسان ،نظریهپردازان علم سیاست ،جغرافیدانان و روانشناسيان اجتمياعی ،هير کيدام از
منظری خاص به بررسيی منازعيات قيومی پرداختهانيد .بيرای نمونيه ،جامعهشناسيان بيرای تبیيین
بحرانهای قومی عمدتاً بر جنبههای ساختاری جامعه ،انحصار موقعیتهای عمده اجتماعی ،توزیيع
نابرابر و غیرعادلانه فرصتها و تبعیض اجتماعی تأکید نمودهاند .جامعهشناسی به عنوان علم مطالعيه
جامعه یا زندگی اجتماعی برای شناخت و تبیین هنجارهای رفتياری و مناسيبات موجيود در کيردار
جمعی انسانها ،شرایط (پدیده) اجتماعی را مورد بررسی قرار ميیدهيد .شيرایط اجتمياعی کيه بير
شیوههای کنش ،واکنش و اندیشه افراد اثر میگذارند ،بسیارند که برخيی از اینهيا عبارتنيد از :وضيع
خانوادگی ،سکونت در شهر یا روستا ،عضویت در گروههای خاص دینی ،قيومی ،نيژادی و زبيانی،
تعلق به گروههای ممتاز یا محروم اجتماعی و مشارکت در یيک سينت فرهنگيی (صيالحی امیيری،
 33 :1834ي .)31
نظریهپردازان علم سیاست بیشتر بر نقش نخبگان و رهبران فکری و قومی در ایجياد همبسيتگی
وهویتسازی قومی و ابعاد سیاسی بحرانهای قومی تأکید داشته و مشيارکت سیاسيی ،مشيروعیت
نظام سیاسی و علایق قومی را مورد توجه قرار دادهاند .در بررسی زمینههای بروز بحرانهيای قيومی
از منظر علوم سیاسی به عنوان علم قدرت ،عوامل و عناصر متعددی ميورد توجيه ایين رشيته قيرار
میگیرند که میتوان به تضعیف الگيوی دوليت-مليت ،کياهش قيدرت حکوميت مرکيزی ،نقيش
دموکراسی ،کثرتگرایی ،فدرالیسم ،خودمختاری ،ناسیونالیسيم قيومی ،سيلطهطلبيی و قطبيی شيدن
جامعه ،عدم استقرار جامعه ميدنی و نظيام شيهروندی اشياره کيرد .بيرای نمونيه ،از نظير «آنتيونی
اسمیت» 1ریشه و منشاء قوممداری و مرکزگریزی و شيکلگیری نهضيتهای جيداییطلبيی قيومی
ناشی از تمایل و نیاز جامعه قومی به کسب هویت قومی خيود و رسيمیت بخشيیدن بيه آن اسيت.
وجدان قومی که هویت خود را در همخونی ،همنژادی ،همزبانی ،همدینيی ،زیسيتن و بارآميدن در
بستر فرهنگ قومی و گذشته اجتماعی ،اسطورهها و خاطرات تاریخی مشترک میجوینيد ،مجموعياً
برآیندی را ایجاد میکند که حاصل آن تشکیل هویت قومی ،تقویت همبستگی ،یگيانگی و انسيجام
قومی است .این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل میگردد کيه معطيوف بيه قيدرت بيوده و
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فرهنگی به دنبال رسمیت به ارزشهای فرهنگی و قومی خود است (صالحی امیری.)18 :1834 ،
در ایران ،ماهیت و روند شکلگیری مسياله قومیتهيا نیيز ماننيد سيایر کشيورها متفياوت بيوده و
چارچوب مطالعاتی خاص خود را میطلبد .به طور کلی واژگانی چون قومیت ،سیاست قيومی ،گيروه
قومی ،ناسیونالیسم قومی و غیره برخاسته از سنت مطالعات عليوم اجتمياعی ،در غيرب و متناسيب بيا
اوضاع سیاسی و اجتماعی گروههيای قيومی مهياجر بيه ویيژه در آمریکاسيت کيه بيه تيدریج کياربرد
جهانشمول یافتهاند .اما در ایران اطلاق قومیت یا گروه قومی به گروههایی که براساس زبان یيا ميذهب
تمایزاتی دارند درست نیست و این گروهها فاقد همه ویژگیهای یک گروه قومی هستند.
در ایران گروههای گوناگون زبانی یا مذهبی– که در تحقیقات قومی از آنها به عنوان گيروههيای
قومی یاد میشود – ملیتهای مشخص نبودهاند که از مناطق دیگر جهان بيه ایين منطقيه مهياجرت
کرده باشند .برعک  ،آنها بخشهای جداییناپذیر جامعه بزرگتيری بودهانيد کيه در آن گيروههيای
مذهبی – زبانی بسیاری طی صدها سال در کنار یکدیگر زندگی میکردند و در طول چنيین ميدت
مدیدی تجربیات تاریخی و میراث فرهنگی واحدی به دست آوردهاند» (محمدپور و آقيایی:1811 ،
 .)22این گروههای زبانی و مذهبی تا اوایل قيرن بیسيتم بير محيور بافيت قبیليهای (ایيل – طایفيه)
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خواهان تشکیل دولت مستقل است و قومیت آنان را تحقق ميیبخشيد (اسيتقلال طلبيی) و از نظير

سازمان مییافتند و بخشهای جداییناپذیر و بسیار فعال در همه عرصهها و تحولات جامعه ایرانيی
بودهاند .در واقع این گروهها بیشتر موجودیتهای اجتماعی– سیاسی بودهاند تا جوامع بیولوژیيک و
خویشاوندی (محرابی و عزیززاده )82 :1815 ،و به هميین خياطر گيروه قيومی مسيتقل محسيوب
نمیشوند .اما به هر حال نمیتوان گرایشهای محلیگرا و بروز و ظهور آن در عرصههای مختليف
فرهنگ ،سیاست و اجتماع و به عبارت دیگر سیاسی شدن علایق زبانی و مذهبی طی سيده معاصير
و به ویژه پ

از انقلاب را نادیده گرفت .دلایل اصيلی پیيدایش تقویيت ایين گيرایشهيا ناشيی از

متغیرهایی مانند نیروهای بینالمللی ،نخبگان سیاسی (محلی و ملی) و سياختار و ایيدئولوژی حياکم
بر دولت بودهاند (کریمی.)13 :1815 ،
فرایند شکلگیری دولت مدرن ،با تمایلات تمرکزگرایانه در سیاسی شيدن اختلافيات ميذهبی –
زبانی در ایران بسیار مؤثر بوده و روشنفکران و نخبگان سیاسی نیز به این امر دامن زدهاند .نیروهيای
بینالمللی با حمایت فکری ،سیاسی و مادی زمینيه طير گرایشهيای قيومی در میيان گيروههيای
مختلف اقلیيت را در ایيران فيراهم آورده و آن را تقویيت کردهانيد .بيه واقيع آنچيه تحيت عنيوان
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قومگرایی در مناطق حاشیهای کشور مطر است ،بیشتر ناشی از سیاسيی شيدن اختلافيات زبيانی و
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مذهبی تحت تأثیر سه عامل (حمایت فکری ،سیاسی و مادی) یاد شده است که در حال حاضير بيا
توجه به ماهیت ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی ،عامل مذهبی و اختلافات مذهبی با گيروههيای
زبانی مانند کردها ،بلوچها و ترکمنها به شکلی فعالتر عمل میکند .به هر روی پیيدایش گيرایش-
های قومگرا میان کردها ،بلوچها ،آذریها و ترکمنها و عربهای ایرانی ساکن در منياطق ميرزی و
حاشیهای ،به اتخاذ راهکارهای تدوین و روندهایی از سيوی نظيام بيرای حفيظ تمامیيت سيرزمینی،
ایجاد وفاق ملی و مقابله با تجزیهطلبی و بسط تعریف گفتمان مسلط هویت ایرانی انجامیيده اسيت.
به رغم دستاوردهای قابل توجه ،سیاستگذاری در این عرصيه عمومياً تيابع ادراک امنیتيی از محيیط
داخلی و خارجی و فقدان نگرش راهبردی به سیاستگذاری در باب اقوام ایرانی در دو دهه نخسيت
و ناهماهنگی در اجرای راهبردها و سیاستهای کلان نظام در دهه بعدی بوده است (ترابيی:1833 ،
 .)14مناطق شمال غرب ایران در طول دهههای گذشته به دلیل شرایط سیاسی اجتماعی این منياطق
همواره محل فعالیت گروهها و سازمانهای سیاسی با ایدئولوژی و گرایشهای مختلف بيوده اسيت
که در سایه حمایت برخی کشورهای همسایه نظیر عراق به ویژه در سالهيای  1131 -1112زمینيه
ناامنی مناطق کُردنشین ایران را فراهم آوردهاند .برخيی از ایين گيروههيا و سيازمانهيا همچنيان بيه
فعالیت خود ادامه میدهند و از این طریق باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم منطقه میشوند.
در جمهوری اسلامی ایران به نظر میرسد وجود یک قطب قومیتی و ناسیونالیسم ميرتبط بيا آن
در غرب و جنوب شرقی کشور و همراهی با دو گسست دینی و بيه ویيژه اقتصيادی و تحریکيات
بیگانگان میتواند خطرآفرین باشد .در نتیجه تضمین امنیت ملی به عنيوان مهيمتيرین شاخصيههيای
حکومت جمهوری اسلامی ایران در اینجا نمایان میشود و جلوگیری از تبيدیل مشيکلات قيومی ي
فرقهای و ادعای ناسیونالیسم قومی به چيالش و در نهایيت بحيران نیازمنيدیهيا و انسيجام درونيی
ضرورت پیدا میکند.
مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومي
در مورد قومیت و ناسیونالیسم قيومی دو قلميرو اساسيی نظيری وجيود دارد در یيک قلميرو،
مکاتب گوناگون فکری درباره ماهیت قومیت و ناسیونالیسم به چشم میخيورد و قلميرو دیگير بيه
بحثهای نظری در خصوص علل سیاسی شدن مسئله قومیت اختصياص دارد .بیشيتر مباحيث در
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کهنگرایی و ابزارگرایی یافت.
الف :قومیت :مکتب کهنگرایي و مکتب ابزاری
محققان در مورد ماهیت قومیت و ناسیونالیسم قومی اختلاف نظر دارند ،در حالی کيه کهينگرایيان
بيير ایين اميير تاکیيد دارنييد کييه قومیيت یيا ناسیونالیسييم ،پدیيدههایی کهيين هسييتند ،ابزارگرایيان (یيا
موقعیتگرایان و نوگرایان) معتقدند که این پدیدهها محصول دوران مدرن و به ویيژه چنيد قيرن اخیير
هستند .از مفهوم کهنگرایی بیشتر برای توصیف ریشهها و استحکام وابستگیهای قومی اسيتفاده شيده
است .طرفداران مکتب کهنگرایی دو ادعای اساسی دارنيد :اول اینکيه مليتهيا و ناسیونالیسيم قيومی
پدیدههایی کهن هستند و دوم اینکه طبیعی و جهان شمول ميیباشيند .کسيانی کيه برجنبيههای کهين
قومیت تاکید میکنند و به وجود نوعی ارتباط میان قومیت و خویشاوندی و نیز روابط قومی ي عياطفی
میان مردمی که اجداد مشترک و گاه سرنوشت مشترک این جهانی برای خيود تصيور میکننيد ،اعتقياد
دارند :هویت قومی در اینجا عنصر اساسی و محيوری تحيول شخصيیت تلقيی ميیشيود کيه ارتبياط
نزدیکی با تصور «خود» مراحل اولیه جامعهپذیری ،آموزش زبان یيا اعتقيادات ميذهبی و سیاسيی دارد.
کهنگرایان بیشتر بر جنبههای سیاسی قومیت به عنوان پدیده طبیعی حیيات بشيری تاکیيد ميیکننيد و
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خصوص موضوع ميورد تحقیيق یعنيی قومیيت و ناسیونالیسيم قيومی را ميیتيوان در دو مکتيب

ناسیونالیسم قومی (شکل خاصيی از ناسیونالیسيم تلقيی کيرده و ضيمن حمليه شيدید بيه طرفيداران
نظریههای نوگرایی و ارتباطات ،الگوی غالب سیاست جهان معاصر را فراینيد مليتپاشيی ( Nation
 )Destroyingمیدانند تا ملتسازی ( .)Nation Buildingکهينگرایيان معتقدنيد کيه قومیيت و
ناسیونالیسم پدیدهای مدرن نبوده و با تغییر و تحول شرایط موجود از بین نخواهد رفت .علیيرغم آنکيه
کهنگرایی تداوم هویت قومی را در طول زمان تبیین میکند ،نمیتواند به این پرسش پاسي دهيد کيه
چرا چنین هویتی در لحظهای خاص در یک گروه واحد به طور متفاوت تجلی میکند.
در مقابل ،نوگرایان به ویژه موقعیتگرایان عقیده دارند که این نقیصه را میتوان از طریيق توجيه
به موقعیتها و شرایط این هویت یا به عبارت بهتر ،با توجه به شيرایط و اوضياع و احيوال تحيول
اجتماعی برطرف کرد .از نظر نوگرایان ،نظریههای کهنگيرا سيرانجام ناسیونالیسيم قيومی یيا عليل
گوناگون مؤثر در موفقیت و شکست آنها در کشورهای مختلف را تبیین نمیکنيد .رهیافيت نيوگرا
عاری از کاستیهای تحلیلی نیست .در حالی که این رهیافتها میتواند توضیو دهد که چرا مسيئله
قومیت در طول زمان پدید میآید و افول میکند کمتر قادر است پاس دهدکه چرا علیرغم فيراز و
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نشیبهای زمانی ،پدیده قومیت گاه در طول قيرون متميادی دوام ميییابيد .بيه طيور کليی هير دو
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رهیافت کهنگرا و نوگرا در جهان معاصر طرفدارانی دارند .در حالی که سابقه وابستگیهای نيژادی،
زبانی و مذهبی بشر به دوران ماقبل عصر مدرن بازمیگردد ،سیاسی شدن این وابستگیها ،بيه ویيژه
اندیشه خلق دولت ي ملت در گروههای اقلیت مذهبی ،زبانی یا نژادی پدیدهای جالب توجه و مهيم
است و با ظهور نظم جهانی و محیط گفتمان سیاسی ،آنکه جای هویتها و نهادهای سیاسی جهيان
شمولتر را گرفت ،همزمان میباشد و این فرایند ایران را به لحاظ تکثر قومی موجيود در آن نیيز در
بر میگیرد« .اصلگرایی» 1و «ابزارگرایی» 2رهیاقفتهای غالبی هستند .اصلگرایی ،قومیيت را ناشيی
از وجود پیوندها و احساس اصیل و ذاتی و طبعی دانسته و آن را فراتر از زميان تلقيی ميیکنيد کيه
همیشه وجود داشته و خواهد داشت .اما ابزارگرایی ،قومیت را مفهومی ذاتيی و حتيی لزومياً نيوعی
اشتراک در باورهای ذهنی در درازمدت نمیداند ،بلکه وسیله و ابزاری برای نیل به اهداف دیگر کيه
عمدتاً سیاسی و اقتصادی هستند ،تلقی میکند .مرجع ما در این پژوهش اصلگرایی است.
الگویهای سیاست قومي
مهمترین نکته در سیاستگذاری و مدیریت قومی ،ایجاد توازن و سازش میيان تعلقيات مليی و
قومی است .ملیت در جوامع چندقومی و چندفرهنگی از انسيجام اقيوام و خردهفرهنگهيا حاصيل
شده و دولت ملی کارآمد دولتی است که بتواند در درازمدت ،مدیریت موفقی در زمینه اقوام داشيته
باشد چنانچه هدف از مدیریت تنوع قومی در کشور ایران نیز هدایت آن به سيمت حفيظ تيداوم و
ارتقای همبستگی ملی است .در بررسی مدیریت و سیاسيتگذاری قيومی ،بيا ابعياد گسيتردهای از
سیاستها مواجه هستیم اما به طور کلی ،همه این سیاستها ذیل سیاست اجتماعی قيرار میگیيرد.
هدف کلی سیاستگذاری قومی ،مهندسی پیوند اجتماعات در چارچوبی سیاسی است بيه طيوری
که اجتماع ملی فراگیر و پایدار شکل بگیرد و تداوم یابد (کهنهپوش.)85 :1833 ،
مدیریت قومی ،مدیریت فرایند به کارگیری موثر وکارآمد منابع مادی و انسانی در برناميهریيزی،
سازماندهی ،بسیج منابع و امکانات ،هدایت و کنترل است که برای دستیابی بيه اهيداف سيازمانی و
براساس نظام ارزشی مورد قبول صورت میگیرد (رضاییان .)1 :1811 ،وجيود تنوعيات و تفياوت-

. Primitiveism

1

. Instrumentalism

2

240

از پیش ایجاب میکند .جمهوری اسلامی ایران با تأکید و تکیهبير آموزههيا و ارزشهيای اسيلامی و
میراث تاریخی مشترک و احترام به اقوام ،مذاهب و ادیان الهيی و تأکیيد بير قيانون اساسيی کيه بير
مفاهیمی مانند برادری و برابری انسانها و احترام به حقوق اقلیتهای مذهبی و دینی تأکید مینمایيد
برخی زمینههای ذهنی ارتقای رضایتمندی شهروندان را در استانهيای مختليف کشيور ،مبتنيیبير
همزیستی برادرانه و صمیمی اقوام و پیروان مذاهب و ادیان گوناگون فيراهم آورده اسيت و ایين در
شرایطی است که برخی متغیرهای تاریخی و سیاسيی ،داخليی و خيارجی اثرگيذار در ایين زمینيه،
همواره مانع از مدیریت مطلوب مسائل قومی در کشور شده است .منظور از ميدیریت شيکافهيای
قومی در اینجا ،عبارت است از شناخت نیازهيا و ارزشهيای ميورد مطالبيه منياطق دارای تنوعيات
اجتماعی ،قومی و مذهبی و برنامهریزی منطقی به منظور پاسيخگویی صيحیو و مبتنيیبير قيانون و
ارزشهای مشترک به آنها ،به نحوی که زمینههای احساس نابرابری و تبعیض از میيان رفتيه و آنيان
احساس رضایت نمایند (ترابی .)33 :1833 ،اگير سیاسيت قيومی را مجموعيهای از اسيتراتژیهای
دولتها برای تنظیم روابط قومی در سه سطو درون قيومی ،بيین قيومی و میيان اقيوام و حکوميت
بدانیم ماهیت سیاستگذاریهای قومی را میتوان در قالب سيه الگيوی عميده یعنيی همانندسيازی،
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های قومی در ایران ،ضرورت اتخاذ سیاست قومی و مدیریت سیاسی خردمندانه و منطقيی را بيیش

تکثرگرایی و چند فرهنگگرایی بررسی کرد (مقصودی و دربندی:)143-141 :1811 ،
 .1مدل همانندسازی
واژه همانندسازی از ریشه لاتین  Assimilationبه معنای مشابه ساختن یا مشيابه شيدن اخيذ
شده است که در فارسی معادلهایی نظیر :تطبیق ،همسانی ،یکیسازی و همانندسيازی یافتيه اسيت.
این مفهوم در جامعهشناسی به معنای فرایند پذیرش ارزشها ،الگوها و سيبک زنيدگی گيروه برتير
توسط اقوام و گروههای از جامعه به ترتیبی که در بطن گروه برتر چيذب و هضيم شيوند ،بيه کيار
رفته است (ساروخانی.)55 :1831 ،
این مدل به فرایند پذیرش ارزشها ،الگوها و فرهنگ گروه برتر جامعيه توسيط اقيوام و دیگير
گروههای اقلیت در جامعه اطلاق میشود که طی آن ،این اجتماعات کوچک قيومی در بطين گيروه
مسلط جذب و هضم میشوند .همانندسازی ،بخشی از فرآیند تغییرات اجتماعی و فرهنگيی اسيت.
امکانات و محدویتهای این تغییرات توسط جامعه تعیین میشود و فرهنگپذیری تيازه واردان بيه
آنها این امکان را میدهد تا نقش تازه خود را دریابند و قواعد و سنتهای جامعه بزرگتر را پيذیرا
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شوند (صالحی امیری.)14 :1833 ،
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همانند سازی قومی عموماً بر دو بُعد فرهنگی و سياختاری اسيتوار اسيت« .گيوردون» 1مراحيل
جذب گروهها و همگونسازی اقوام با هسته مرکزی جامعه را در دو بُعد فرهنگی و ساختاری ،طيی
هفت مرحله میداند :ا -همانندسازی فرهنگی  -2همانندسازی ساختاری  -8همانندسيازی ميادی
 -5همانندسييازی هييویتی  – 4همانندسييازی ایسييتاری (بینشييی)  – 1همانندسييازی رفتيياری -3
همانندسازی مدنی (مقصودی و دربندی.)111 :1811،
 .2مدل تکثرگرایي
دیدگاه تکثرگرایی ،دیدگاهی است که سازماندهی پیکر سیاسی یک کشور را بيه نحيوی مطليوب
میداند که در آن هر عقیده فکری -عقیدتی هم امکان و وسایل حراست از ارزشهای خاص خيود را
دارا باشند و هم آنکه به احقاق حقوق خود نایل آید و زمینه لازم جهت مشارکت فعالانه در صيحنههای
سیاسی را بدست آورد .تحقق چنین نظامی متضمن پذیرش نوعی بیطرفی از جانب قيدرت حياکم و
مشارکت نهادها و گروههای موجود در جهت اعتليای مصيالو عميومی اسيت .بيه عبيارتی در جامعيه
کثرتگرا تمامی گروههای فرهنگی و فکری پذیرفته شده و از طریيق مشيارکت و همزیسيتی در عيین
حفظ ویژگیهای خود به یک نظام اجتماعی و سیاسی ملحق شدهاند .از دیدگاه کلی ،تکثرگرایی قيومی
نقطه مقابل همانندسازی است .تکثرگرایی نیز مانند همانندسازی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است .اما
در همه موارد آن حفظ و یا حتی تشدید تفاوتهای موجود میيان گروههيای قيومی مفيرو

دانسيته

میشود .بنابراین ،سیاستهایی که به جهت حمایت از تکثرگرایی طراحی شدهاند .تنوع گروهی و حفظ
مرزهای جداکننده گروههای قومی از یکدیگر را تشویق و ترغیب میکنند (صالحی امیری.)11 :1834 ،
در این مدل تمامی گروههای فرهنگی و قومی ،پذیرفته شده هستند و از طریق مشارکت و همزیستی ،در
عین حفظ وجوه تمایز خود با یکدیگر ،به یک نظام سیاسی و اجتماعی کلانترتعلق خاطر دارنيد .ابعياد
فرهنگی و ساختاری ،دو بُعد اصلی نظام تکثرگرایی هستند .بُعد فرهنگی بر حفظ تفاوتهای فرهنگيی
اقوام تاکید دارد و در بُعد ساختاری دولت و حاکمان این امکان را فراهم میآورند تا سازمانهای مستقلی
مانند ادارهها ،مدارس و ...براساس تفاوتهای فرهنگی اقوام ایجاد شوند .در این الگو ،سعی برآن است
که با جدا نگه داشتن اقلیتها از یکدیگر و بومیسازی مناطق ،تحرکات قومی در کشور را کنترل کيرد.

Milton M.Gordon
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طی آن اعتبار خردهفرهنگها به رسمیت شناخته میشود .در جوامع چنيد قيومی کنيونی ،دو شيکل از
تکثرگرایی مساوات طلبانه و نابرابر مشهود است که هر کدام سیاست و ایدئولوژیهای خاص خيود را
دارا هستند (مقصودی و دربندی.)111 :1811 ،
 .3مدل چند فرهنگگرایي یا وحدت در کثرت
در کنار دو مدل قطبی یادشده از سیاستگذاری قومی ،میتوان از الگو مدرنتر و متأخرتری نیيز
یاد کرد که تلفیقی از همانندسازی و پذیرش تفاوتهای قومی است .این الگو که بیشيتر ميورد نظير
کسانی چون «ویل کیملکا» 2است ،تلاش دارد در عین قبول تفاوتهای قومی در جامعيه ،بيه نيوعی
وحدت برسد .در چارچوب این الگو از سیاستگذاری هویتی ،پایيه و رکين سیاسيت قيومی ،ابعياد
فرهنگی ،هنجاری و ارزشی آن است و نوعی وحدت در عيین کثيرت را شياهد هسيتیم (صيالحی
امیری.)11 :1834 ،وحدت قومی ناظر بر وضعیتی است که در درون یک کشور مرزهای جغرافیيایی
با مرزهای قومی منطبق باشد .به این معنا که کل جمعیت کشور از یک قوم واحد با ویژگیهایی کيه
درباره گروه قومی ذکر شد -همبسيتگی و آگياهی از منيافع و تبيار مشيترک –تشيکیل شيده باشيد
(قاسمی.)45 :1831 ،الگوی چند فرهنگ گرایی در دو سطو کلی مورد بررسی قرار میگیرد.
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«آنتونی گیدنز» 1این مدل را الگوی سیاستگذاری مناسبی برای توسعه در جوامع چند قومی میداند که

سطو نخست ،در بردارنده حقوق شهروندی است .در این الگو ،عنصر تنوع فرهنگی بيه عنيوان
مؤلفه جدیدی در مباحيث حقيوق شيهروندی و تعليق مليی وارد شيده و بير ایين اسياس ،بحيث
تکفرهنگیگرایی مورد تأکید دولتها در تعریف شهروندان ملی ،مورد بازبینی قرار گرفته و حقيوق
فرهنگی شهروندان نیز در تعریف شهروند ملی ،ملاک قرار میگیرد .حقيوق فرهنگيی کيه در واقيع
ملاک مهمی برای حق متفاوت بودن اقوام در یک کشور محسيوب میشيود ،شيامل مجموعيهای از
حقوق است که عبارتند از  :حق دستیابی کامل به زبان و فرهنگ اکثریت حق حفظ زبان و فرهنيگ
قومی برابری آموزشی وحق ارتباط با سایر فرهنگها و حتی ارتباط بینالمللی.
سطو دوم چندفرهنگ گرایی بيه سیاسيتگذاری دولتيی مربيوط اسيت .بير ایين اسياس ،چنيد
فرهنگگرایی به عنوان سیاستی دولتی ،بیانگر این نکته است که افراد با داشتن فرهنگهيای متفياوت
میتوانند در عین حفظ تفاوتها ،در چهارچوب یک کشور و تحت عنيوان یيک مليت در تعياملی
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر از روش کیفی برای کسب شناخت از سیاستهای قومی جمهيوری اسيلامی
ایران در خصوص قوم کُرد و تاثیر آن بر شکلگیری و روند اقدامات گروهک پيژاک اسيتفاده شيده
است .در این راستا جهت شناخت سیاستهای قومی ،از نظریه داده مبنا 1و انجام مصاحبه بر مبنيای
نمونهگیری نظری ،از بین نخبگان سیاسی و مدیران اجرایی که در سالهای اخیر در سطو منطقيهای
یا ملی مسئولیت اجرایی یا سیاستگذاری داشتهاند ،نخبگيان و مطالعيات محليی و محققيان حيوزه
قومی استفاده شد .در پژوهش حاضر به منظور جمعآوری دادهها از مصاحبه استفاده شيد .همچنيین
جهت تبیین سیاستهای قومی جمهوری اسلامی ایران در خصوص قوم کرد و تاثیر آن بير شيکل-
گیری و روند اقدامات گروهک پژاک از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده گردیده است به ایين
صورت که قبل از شروع مصاحبه ،خلاصهای از طر پژوهش ،نتایج بررسيی پیشيینه پيژوهش ،بيه
همراه اهداف و سؤالات پژوهش جهت مطالعه و آميادگی اولیيه بيرای مصاحبهشيوندگان از طریيق
ایمیل ارسال و در ابتدای جلسه مصاحبه نیز در مورد کارهای انجام شده بيه طيور مختصير توضيیو
داده شد ،سپ

نسبت به طر سؤالات مصاحبه و انجيام فرآینيد مصياحبه اقيدام گردیيد .انتخياب

نفرات به گونهای بوده است کيه کلیيه گيروههيای ذینفيوذ و اثرگيذار نماینيدهای در نمونيه ميورد
مصاحبه داشته باشند .همچین تلاش شده است تا آن دسته از افرادی در پژوهش حاضير باشيند کيه
در کنار تمایل به شرکت در مصاحبه نسبت بيه مقوليه تخصصيی سیاسيتهيای قيومی جمهيوری
اسلامی ایران و تاثیر آن بر شکلگیری و روند اقدامات گروهک پژاک اطلاعات کافی را نیز داشيته و
سابقه و تجربه عملی این مسئله را نیز در کارناميه داشيته باشيند .بيرای انتخياب اعضيا همچنيین از
تکنیک گلوله برفی نیز استفاده شد .تعداد مشارکت کنندگان (نمونه) اشاره نشده است.
تجزیه و تحلیل دادهها
پژوهش حاضر تحت عنوان سیاستهای قومی جمهوری اسلامی ایيران و تياثیر آن بير شيکل-

Grounded Theory
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1

گروه تروریستی به شمار میرود ،میپردازد .چرا که امروز یکی از عميدهترین مسيائلی کيه صيلو و
امنیت بین المللی را تهدید میکند ،مساله تروریسم است .تروریسم پدیدهای است کيه تفياوتی بيین
افراد نظامی و غیرنظامی قائل نمیشود ،بلکه اکثر اوقات با استفاده از کشتار غیرنظامیيان میخواهيد
به اهداف سیاسی و نقادلانه خود دست یابد .بر این اساس تمرکز رساله حاضر بر شناسایی سیاسيت
قومی کشورمان در خصوص قوم کُرد و به شکل مشخص ،ارزیابی تاثیر آن بر شيکلگیری و رونيد
اقدامات گروهک پژاک (به عنوان یکی از موضوعات مهم امنیتی کشور) ،دارای نوآوری است .ليازم
به ذکر است بررسی تاثیر سیاست بر جمعیت هدف ،از حوزههای مهم در مطالعات سیاسيتگذاری
عمومی است که به لحاظ نظری در حوزه ارزیابی سیاست ،1جای میگیرد .در این قسيمت جيدول
( )1ماتری

مفهومی بدست آمده از مبانی نظری و پیشینه پيژوهش در جهيت کدگيذاری دادههيای

حاصل از انجام مصاحبههيا و ميرور پیشيینه را در جهيت شناسيایی ویژگیهيا و مصيادیق عناصير
سیاستهای قومی جمهوری اسلامی ایران ،نشان میدهند.
جدول :نمونهای از فرایند انجام کدگذاری ،مصاحبهکننده اول

ردیف
1

درون-
مایهها

طبقهها
احساس
شهروندمداری
استفاده از شیوههای

2

روان شناسی در
سیاستگذاری

8
5
4

ایجاد احساس
همدلی
تغییر تفکر در قوم
کرد
انحصار موقعیت

متن مصاحبه
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گیری و روند اقدامات گروهک پژاک به بررسی گروه تروریسيتی ميذکور کيه جيز یکيی از فعاليان

از آنجا که قوم کرد بزرگترین قيوم بيدون حکوميت در جهيان
است به طرز هوشيمندانهای احسياس هميدلی را در ایين قيوم
ایجاد کنیم تنها راه برای جلوگیری از خشونت طلبيی ایين قيوم
ایجاد احساس یکی بودن و همدلی است مهم نیست که چقيدر
به آنها امتیاز داده میشود مهم این است که تفکير آنهيا عيو
شود ح

همدلی ایجاد شود و فکر کنند شهروند عادی هستند

نه شهروند درجه دو.با وارد کيردن شيیوههای روان شناسيی در
سیاست گذاری کمک زیادی در این زمینه خواهد ش
برای تبیین بحرانهيای قيومی عميدتاً بير جنبيههای سياختاری

Policy Evaluation
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عادلانه فرصتها و تبعیض اجتماعی تاکید مینمای
1
3

برطرف کردن

-برنامهریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی و برطيرف کيردن

محرومیتها

محرومیت و نابرابری که وجود دارد

برنامهریزی برای

برنامييهریزی بييرای توسييعه علمييی منيياطق محييروم در منطقييه

توسعه علمی

کردنشین

بهرهگیری از توان
3

مدیریتی از نخبگان
کرد

1

11

تاکید بر جنبههای
ساختاری جامعه

بهرهگیری از توان مدیریتی از نخبگان قوم کرد که به نظام پایبند
و متعهد هستند.
برای تبیین بحرانهيای قيومی عميدتاً بير جنبيههای سياختاری
جامعه ،انحصار موقعیت عميده اجتمياعی ،توزیيع نيابرابر غیير
عادلانه فرصتها و تبعیض اجتماعی تاکید مینمای

تاکید بر نقش

به نظر من باید بر نقش نخبگيان و رهبيران فکيری و قيومی در

رهبران فکری و

همبستگی و رفع بحرانهای قومی تاکید کنیم چرا که در کشيور

قومی

ایران روند شيکل گیيری مسيئله قومیتهيا بيا سيایر کشيورها
متفاوت اسيت قومیتهيا در ایيران براسياس زبيان یيا ميذهب
تمایزاتی دارند که درست نیسيت و در منطقيه غيرب و شيمال

11

تاکید بر نقش

غرب و جنوب شيرق ایيران بيا گسسيت دینيی و اقتصيادی و

نخبگان

تحریکات بیگانگان ایين بحيث قطيب قيومیتی میتيوان خطير
آفرین باشد که به نظر حقیر چند پیشينهاد را در بحيث کياهش
عملکرد گروهک تروریستی ارائه میدهم
برای تبیین بحرانهيای قيومی عميدتاً بير جنبيههای سياختاری

12

تبعیض اجتماعی

18

تحریکات بیگانگان

جامعه ،انحصار موقعیت عميده اجتمياعی ،توزیيع نيابرابر غیير
عادلانه فرصتها و تبعیض اجتماعی تاکید مینمای
قومیتها در ایران براساس زبان یا مذهب تميایزاتی دارنيد کيه
درست نیست و در منطقه غرب و شمال غرب و جنوب شيرق
ایران با گسست دینی و اقتصيادی و تحریکيات بیگانگيان ایين
بحث قطب قومیتی میتوان خطر آفرین باشد که به نظير حقیير
چند پیشنهاد را در بحث کاهش عملکيرد گروهيک تروریسيتی

214

15
14
11

توسعه صنعتی-

-برنامهریزی برای توسعه صنعتی و اقتصادی و برطيرف کيردن

اقتصادی

محرومیت و نابرابری که وجود دارد

حفظ حقوق

حقيوق شيهروندی کيه میبایسيت ميورد تاکیيد دوليت باشييد

شهروندی

(شهروندی درجه یک

رسیدن به نوعی
وحدت با داشتن

رسیدن به نوعی وحدت با داشتن تفاوتهای قومی در جامعه
به نظر من بایيد بير نقيش نخبگيان و رهبيران فکيری و قيومی در
همبستگی و رفع بحرانهای قومی تاکید کنیم چرا که در کشور ایران
روند شکل گیری مسئله قومیتها با سایر کشيورها متفياوت اسيت

13

رفع بحرانهای

قومیتها در ایران براساس زبان یا مذهب تمایزاتی دارند که درست

قومی

نیست و در منطقه غرب و شمال غرب و جنيوب شيرق ایيران بيا
گسست دینی و اقتصادی و تحریکات بیگانگان ایين بحيث قطيب
قومیتی میتوان خطر آفرین باشد که به نظر حقیر چند پیشنهاد را در
بحث کاهش عملکرد گروهک تروریستی ارائه میدهم

13

11

قبول تفاوتهای

در عین قبول تفاوتهای قيومی در جامعيه میتيوان بيه نيوعی

قومی

وحدت رسید

کاهش توزیع

برای تبیین بحرانهيای قيومی عميدتاً بير جنبيههای سياختاری

غیرعادلانه

جامعه ،انحصار موقعیت عميده اجتمياعی ،توزیيع نيابرابر غیير

فرصتها

عادلانه فرصتها و تبعیض اجتماعی تاکید مینمای
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ارائه میدهم.

قومیتها در ایران براساس زبان یا مذهب تميایزاتی دارنيد کيه
درست نیست و در منطقه غرب و شمال غرب و جنوب شيرق
21

گسست دینی-

ایران با گسست دینی و اقتصيادی و تحریکيات بیگانگيان ایين

اقتصادی

بحث قطب قومیتی میتوان خطر آفرین باشد که به نظير حقیير
چند پیشنهاد را در بحث کاهش عملکيرد گروهيک تروریسيتی
ارائه میدهم

21
22

افزایش اشتراکات

ایجاد همگرایيی مثليا اسيتفاده از نخبگيان آنهيا و جليوگیری از

اسييتفاده از نخبگييان واگراییهيييا .بيييا اسيييتفاده از افيييزایش امکانيييات بهبيييود
این مناطق

زیرساختهایشان ،اشتراکات مان را پير رنيگ کنيیم کيه حي



211

فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

28

ایجاد همگرایی

25

بهبود زیرساختها

24

تقویت ح

ایرانی بودنشان بالا و این تمامیت ارضی حفظ بشود

ایرانی

بودن
جليييييييوگیری از

21

واگرایيييی در ایييين
اقدام

23
23
21

81

حفيييظ تمامیيييت
ارضی
در ایييين منييياطق
افزایش امکانات
ترکیب قومی ،زبان
خشييونت و مبييارزه
سرسختانه

اعتبار الگوهای سیاست قومی بستگی به ترکیب قيومی ،زبيان و
در اکثریت یا اقلیت بودن آنها دارد.
به عنوان مثال سیاست قومی در برابر گروههيای ميذکور کيه بيا
مشييی خشييونت و مبييارزه سرسييختانه و تروریسييتی عمييل
میکنند،از نوع حذف خواهد بود

81

رویکرد تساهل

با مطالعه مختصری که در گذشته پیرامون موضوع داشتم معمول ًا

82

رویکرد هضم

با راهبرد و رویکردهای

88

رویکرد حذف

- 1حذف
- 2هضم
 - 8تساهل
مورد بررسی و ملاک عمل قرار میگیرند
استفاده از عليایق و با توجه به وضعیت اقيوام در کشيور بایيد سیاسيتهای قيومی
85

زمینييييييييييههای متفاوت براساس علایق و زمینههای جغرافیایی اقتصادی سیاسی
جغرافیایی

84
81
212

تناسيييييب بيييييا
خواستهای قومی

و فرهنگی مدنظر باشد و سیاست مناسب را اتخاذ کيرد کيه بيا
خواستهای قومی متناسب باشد زیرا اگر سیاست قومی متناسيب
با وضعیت اقوام طر و اجرا نشود باعث تشدید بحيران قيومی
خواهد شد

حفظ آداب و رسوم هدف کليی سیاسيتگذاری قيومی ،ميدیریت بهینيه قومیتهيا در

این قوم
83

اسيييتفاده بهینيييه از
پتانسیلها

حفظ آداب و رسوم و سنتهای هر قوم شکل بگیرد و تداوم یاب
از این پتانسیل آنها میتوان استفادهی بهینيه کيرد و تيا حيدود
زیادی ایران در این زمینه موفق بوده و انشاالله کيه بيا سیاسيت
مدبرانه تر بتواند به پیروزی کامل برسیم

اعميييال و اجيييرای اعمييال و اجييرای ان دقیييق و هوشييمندانه صييورت گیرد،حتمييا
83

دقیق و هوشيمندانه عملکرد گروهکهای تروریسيتی را بيا مشيکل عميده مواجيه
سیاستهای قومی

81
51

تناسييب بييا شييرایط
موجود

میکند و باعث شکست آنها میشو
سیاستهای قومی اگر متناسب با شرایط موجود باش

توجه خاص به شهامت کردهای ایران به دلیری و شهامت مشهورند و یه غیرت خياص
و غیر قوم کرد

در وجود آنها نهفته ه
انجام اميورات اقتصيادی و فرهنگيی میتوانيد موجيب کياهش
عملیاتهای تروریستی توسط گروهای جدایی طلب باشيد اميا

51

انجييام فعالیتهييای
اقتصادی-فرهنگی

الزامييا آن عملیاتهييا متوقييف نمييی شييود چييون سیاسييتهای
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و سنتهای قدیمی چارچوبی سیاسی است به طوری که اجماع ملی پایدار و فراگیر با

دستگاههای اطلاعاتی متخاصم با ایران ایجياب میکنيد کيه ایين
گروها مانند گروهای پان ترکیسم و پژاک بيا پشيتیبانی ميالی و
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گروهی که در آن منطقه مسلط میباشيد کيه دارای مجموعيه ای از اهيداف ،پیامهيا و رویکردهيا و
راهبردهایی است که به منظور تنظیم قيدرت بيا گروههيای قيومی اعميال میشيود ،هيدف از ایين
سیاستها شکل دهی ،نظام دادند ساماندهی مجموعه از فعالیتهایی اسيت کيه بيرای رسيیدن بيه
منافع و اهداف ملی باشد .در این باره مصاحبهکننده بیان نمود" از آنجا که قوم کُرد بزرگتيرین قيوم
بدون حکومت در جهان است به طرز هوشمندانهای احساس همدلی را در این قوم ایجاد کنیم .تنهيا
راه برای جلوگیری از خشونتطلبی این قوم ایجاد احساس یکی بودن و همدلی است .مهم نیسيت
که چقدر به آنها امتیاز داده میشود ،مهم این است که تفکر آنها عو

شود ح

هميدلی ایجياد

شود و فکر کنند شهروند عادی هستند نه شهروند درجه دو با وارد کردن شيیوههای رواشناسيی در
سیاستگذاری کمک زیادی در این زمینه خواهد شد".
همچنین نظام جمهوری اسلامی ایران از آن جایی که بيه دلیيل خاسيتگاه دینيی و انقليابی خيود
دارای سابقه ی ایدئولوژیک داشته و فهم روند تحولاتی که بعد از انقلاب اسلامی در ميورادی ماننيد
مسائل قومی بدون تعمق پیرامون مبانی ایدئولوژیک دارد و از سوی دیگر با توجه بيه نظيام سیاسيی
ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مطر شده و ماهیت اسلام شیعی انقلاب اسلامی که بیشترین تياثیر را
در تدوین و اعمال سیاستهای قومی در کشور دارد .مصاحبهکننده دوم بیان نمود مين شيما را بيه
الگوی اسلامی-ایرانی ارجاع میدهم که مقام معظم رهبری هم دنبال همین الگوها اسيت و اسيتفاده
از نظریات اندیشمندان اسلامی .مصاحبهکننده سوم نیز عنوان نمود ایجياد همگرایيی مثلياً اسيتفاده از
نخبگان آنها و جلوگیری از واگراییها .بيا اسيتفاده از افيزایش امکانيات بهبيود زیرساختهایشيان،
اشتراکاتمان را پُررنگ کنیم که ح

ایرانی بودنشان بالا و این تمامیت ارضی حفظ بشود.

الگوی کنونی سیاست قومی در ایران هرچند توانسته تمامیيت ارضيی را حفيظ و بيه برخيی از
عوامل همبستگی ملی توجه زیادی نشان دهد ،اما دارای کاستیها و نارساییهایی است کيه نیازمنيد
بهینهسازی است .در این مورد مصاحبهکنندهای بیان نمود "برخورد سخت و خشن در خياک عيراق
و ترکیه با کمک و پشتیبانی اطلاعاتی کشورهای همسایه بدون توجه به سیاسيت بینالمليل و صيرفاً
تکیهبر امنیت ملی و انجام امورات اطلاعاتی در شهرهای ميرزی جهيت جليوگیری از نفيوذ عناصير
گروهکها ،در شهرهای با داشتن قومیت مشترک و انجام امورات اقتصيادی و فرهنگيی ،میتوانيد
موجب کاهش عملیاتهای تروریستی توسط گروهای جداییطلب باشد اميا الزامياً آن عملیاتهيا
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گروهها مانند گروههای ترکیسم و پيژاک بيا پشيتیبانی ميالی و اطلاعياتی و تسيلیحاتی آن کشيورها
همیشه به انجام عملیاتهای تروریستی اقدام کنند .همچنین در جایی دیگر بیيان شيد بيا راهبيرد و
رویکردهای - 1حذف- 2 ،هضم - 8 ،تساهل مورد بررسی و ملاک عمل قرار میگیرند .بيه عنيوان
مثال سیاست قومی در برابر گروههای مذکور که با مشی خشونت و مبارزه سرسختانه و تروریسيتی
عمل میکنند ،از نوع حذف خواهد بود .اعتبار الگوهای سیاست قومی بسيتگی بيه ترکیيب قيومی،
زبان و در اکثریت یا اقلیت بودن آنها دارد .مصاحبهکننده بعدی بیان نمود ظهور جواميع چنيدقومیتی
پدیده تاریخی جهان معاصر بوده و زاییيده حيوادث جهيانی متعيددی اسيت موضيوعات قيومیتی
همچنان و تا آیندهای قابل پیشبینی توجه سیاستگذاران را در جوامع مُدرن به خيود معطيوف دارد (
به دو دلیل) برخلاف پیشبینیهای اولیه مبنیبير زوال و فاداریهيای قيومی بيهعنوان نتیجيه فراینيد
صنعتی شدن ،هیچگونه نمودی دال بر تضعیف این وفاداریها مشاهده نمیشود.
به نظر نمیرسد نیروهای موحد تنوع قومی و بهطور مشخص مهاجرت ،در حال از دسيت دادن
قدرتشان باشند .برعک  ،سربرآوردن سيازمانهای اقتصيادی جهيانی و بازارهيای کيارگری روی
همرفته جریان مهاجرتهای در مقیاس وسیع و گسترده را تحریک میکنند ،مهاجرتهایی از نظير
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متوقف نمیشود ،چون سیاستهای دستگاههای اطلاعاتی متخاصم با ایران ایجاب میکنيد کيه ایين

«اندازه» و «پیچیدگی» با نمونههای اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم برابری میکنند .نیاز اسيت
سیاستگذاری بهینهای در حوزه اقوام ایرانی انجام پيذیرد و ميدیریت سیاسيی جامعيه در برناميههای
توسعه اقتصادی اجتماعی و انسانی به گونهای عمل کنيد کيه ضيمن ایجياد همکياری اجتمياعی و
فرهنگی در میان گروههای قومی جامعه ،تنوع و تعداد آنها را نیز حفظ کند .بيا توجيه بيه وضيعیت
اقوام در کشور باید سیاستهای قومی متفاوت براسياس عليایق و زمینيههای جغرافیيایی اقتصيادی
سیاسی و فرهنگی مدنظر باشد و سیاست مناسب را اتخاذ کيرد کيه بيا خواسيتهای قيومی متناسيب
باشد .زیرا اگر سیاست قومی متناسب با وضعیت اقوام طير و اجيرا نشيود باعيث تشيدید بحيران
قومی خواهد شد .هدف کلی سیاستگذاری قومی ،مدیریت بهینيه قومیتهيا در چيارچوبی سیاسيی
است به طوری که اجماع ملی پایدار و فراگیر با حفظ آداب و رسوم و سينتهای هير قيوم شيکل
بگیرد و تداوم یابد در زمینه الگوی سیاستهای قومی برای گروهک پژاک بیيان نميود پیشيرفت
این گروهها به دلیل حمایت ابرقدرتها و در جهت تضعیف فرهنگ قدیمی سرزمین ميادر و وابسيته
کردن سرزمینهای جدید به خودشان و روی کار آوردن نیروهای خودی شکل میگیرد .با کوچ بيه
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مرکز افراداین قومها و سپردن نقشهای دولتی میتوان آنها را متناسب در قدرت سهیم و از افراطيی
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شدن آنها جلوگیری و در مرکز حل نمود .سيه الگيوی عميده ماهیيت سیاسيتهای قيومی جواميع
چندقومیتی را تشکیل میدهند )1 :همانندسازی  )2تکثرگرایی نابرابر  )8تکثير گرایيی همگيون .بيه
طور خلاصه میتوان گفت مناسبترین الگوی سیاست قومی سیاستی است که معطوف بيه تقویيت
همبستگی و انسجام ملی میشود و موجب تحقق نوعی هویت و وحدت ملی میگردد نائيل آميدن
به چنین وضعیت معطوفی باید هيدف اصيلی سیاسيت قيومی و نیيز اهيداف کليان سیاسيتگذاران
فرهنگی در نظر گرفته شود این تقویتها باید در حوزههای مختلف فرهنگيی ،اجتمياعی ،اقتصيادی
و سیاسی انجام شود که در هر حوزه کارهای زیادی برای وحدت باید انجيام شيود .بيه طيور کليی
سیاست قومی جنبه حقوقی و قانونی آن نیست بلکه با توجه به ابعاد روانشناختی و جامعهشناسيی و
فرهنگی آن ضروری است .همچنین ماهیت سیاست قومی بایيد مبتنیبير اغنيا باشيد .بنيابراین ایين
سیاست نباید بر زور و اجبار استوار باشد سیاست قومی ضمن پیروی از اصول کلی بایيد منطقيهای
و براساس اقوام مختلف تنظیم شود با ایجاد یک چنین الگویی میتوانیم انتظار داشته باشیم وحيدت
ملی ایجاد شود و در نتیجه برابری و عدالت ایجاد شده در همۀ حوزهها میتوانيد بيه کياهش نفيوذ
گروهکهای تروریستی بیانجامد که عمدتاً این گروهگها مسائل مربوط به عدالت افراد را در اقيوام
مختلف هدف قرار میدهند .سیاستهای قومی اگر متناسب با شيرایط موجيود باشيد و اعميال و
اجرای آن دقیق و هوشمندانه صورت گیرد ،حتماً عملکيرد گروهکهيای تروریسيتی را بيا مشيکل
عمده مواجه میکند و باعث شکست آنها میشود.کُردهای ایران به دلیيری و شيهامت مشيهورند و
یه غیرت خاص در وجود آنها نهفته هست و از همه مهمتر هم مرز و در نزدیکی پژاک قرار دارنيد
و از نظر قومیتی اینجانب از آنها شناخت کاملی ندارم و افراد بيومی محسيوب میشيوند و از ایين
پتانسیل آنها میتوان استفاده بهینه کرد و تا حدود زیادی ایران در این زمینه موفيق بيوده و انشياالله
که با سیاست مدبرانه تر بتواند به پیروزی کامل برسیم.
نتیجهگیری
حفظ صلو و کاهش خشونتهای قومی ،وابسته به دو چیيز اسيت :نخسيت ،مهيارت مقاميات
رسمی حکومت برای مدیریت بهینيه تنوعيات در شيرایط عيادی و دوم ،توانيایی و اراده نیروهيای
تصمیم گیرنده برای پیگیری و اجرای نظم ،به خصوص در زمانی که نظم سیاسی مورد تهدید واقيع
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جامعه یکدست ،کاملاً اشتباه است .در این راستا روشنفکران و نخبگان جامعه باید بتوانند بيه عنيوان
فعالترین بخش فکری جامعه با استفاده از زمینهها و شرایط بومی در جهت احیيای هویيت مليی و
محلی مشارکت فعال داشته باشند .تلاش برای ایجاد اشتراک در عقایيد ،آراء و دیيدگاههای عميومی
جامعه و پذیرش عملی شرایط موجود ،تأکید بر ارزشهای عام و مشيترک ،ایجياد رابطيه طيولی و
عرضی میان خردهفرهنگهای محلی با فرهنيگ مليی و انعطافپيذیری نسيبی حکوميت ،میتوانيد
موجب ایجاد اجماع هنجاری در جامعه شود .آنچه بیشيتر ميؤثر اسيت ،پيذیرش داوطلبانيه قواعيد
زندگی جمعی ،رعایت جایگاه هر یک از نیروها و گروههيا ،تخصيیص عادلانيه منيافع ،ممانعيت از
فزونخواهی ،بازتوزیع منصفانه منافع ،تعيدیل مطالبيات شيهروندان جهيت دسيتیابی بيه زمینيههای
مشترک و اتخاذ مواضع میانهروانهتر است .این عوامل ،امکيان حصيول بيه تصيمیمگیریهای قابيل
پذیرش را فراهم میکند .سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ نظری دارای سيه
سطو است )1 :سطو شناختی :اطلاعات و آگاهیهایی است که فرد دربياره عناصير هویيت بخيش
قومی دارد  )2سطو احساسی :این جزء شامل احساساتی است که موضيوع نگيرش در شيخص را
برمیانگیزد .احساسات مثبت و منفی ،خوشایند و ناخوشایند ،تعلق و انزجار ،غيرور و حقيارت و...
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شده باشد .گروههای هویتی و قومی از عناصر حتمی و ذاتی حیات پیچیده انسانها هسيتند .تصيور

که افراد با توجه به وضعیتهای قومی میتوانند در مورد عناصر قومی خود داشته باشيند  )8سيطو
آمادگی برای عمل :اغلب ،نگرش را نوعی آميادگی بيرای عميل تعریيف کردهانيد یعنيی ،نگيرش
شخص را آماده میکند تا در برخورد با موضوع نگرش ،کنشی از خود نشان دهد .چنانچيه نگيرش
شخص در مورد موضوعی مثبت باشد ،آماده است تا کمک ،ستایش و حمایت کند یا پاداش بدهد.
جمهوری اسلامی ایران باید بتوانيد بيا ميدیریت اقيوام و خردهفرهنگهيا ،ضيمن تشيکیل یيک
اجتماع ملی فراگیر و پایدار ،انسجام و پیوند و همگرایی میان اقوام و خردهفرهنگها را از یيک سيو
و از سوی دیگر ،پیوند و همگرایی آنان با دولت و هویيت مليی را برقيرار و حفيظ کنيد .همچنيین
مراقبت کند تا اجتماعات قومی و خردهفرهنگها هویت خود را از دست ندهند .نوع ،کيم و کیيف
و سطو روابط و تعاملات بین قومی ،اقوام و دولت ملی میتوانيد در نظيم اجتمياعی ،حفيظ امنیيت
مليی ،تمامیيت ارضييی و هویيت مليی تأثیرگييذار باشيد .نحيوه اداره گروههييای قيومی و مييدیریت
خردهفرهنگها ،چگونگی تقسیم و توزیع منيابع و فرصيتهای مکانیزمهيای حلوفصيل نزاعهيا و
تعار

های قومی در اجتماعات چند قومی بستگی به نوع رویکرد تلقی و تعریيف دوليت از مليت
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و رویهای دارد که دولتها نسبت به اقوام درون جامعه خود اتخاذ میکننيد .ليذا متناسيب بيا انيواع
فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس ،دوره  ،8شماره  ،1شماره پیاپی ( ،)29بهار 1041

218

روابط «دولت – قومیت» و انواع مدیریت قومی در هر کشوری میتوان از انواع سیاسيتهای قيومی
یاد کرد .نتایج پژوهش نشان داد ،ایجاد اجماع هنجاری و قداسيت دادن بيه آن ،تلياش بيرای ایجياد
اشتراک در عقاید ،آراء و دیدگاههای عمومی جامعه و پيذیرش عمليی شيرایط موجيود ،تأکیيد بير
ارزشهای عام و مشترک ،ایجاد رابطه طولی و عرضی میان خردهفرهنگهای محلی با فرهنگ مليی
و انعطافپذیری نسبی دولت ملی میتواند موجيب ایجياد اجمياع هنجياری در جامعيه ،بيهویژه در
مورد اکراد شود.
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