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تبيين جستار امنيت در يك سازه ناهمگن قومی
مطالعه موردي :منطقه جغرافيايی غرب و شمال غرب ايران
حميد رضا محمدي ،1احمد غم پرور

*2

 -4دانشيار جغرافياي سياسي ،دانشکده علوم زمين ،دانشگاه شهيد بهشتي
 -4دانشجوي دکتراي جغرافياي سياسي ،دانشگاه خوارزمي
پذيرش مقاله4932/6/44 :
تأييد نهايي مقاله4932/2/42 :
چكيده
مديريت سازههاي ناهمگن قومي امري به مراتب مشکلتر از اداره واحدهاي سياسي همگن قومي ،زباني و مذهبي
است .از اين رو سازماندهي سياسي فضا و آمايش سرزمين ،ماهيت قوانين از جنبه تئوريك و عملي ،سياستهاي
اقتصادي ،فرهنگي ،اجتماعي ،سياسي و ...مستلزم تعريفي است که همگرايي معنوي برونداد نهايي آن باشد.
چنين وضعيتي بدون رعايت عدالت جغرافيايي در صور گوناگون از پايداري الزم به دور خواهد بود .اهميت
شرايط فوق با مورد نظر قراردادن فضاي پيرامون سازه و تهديد و چالشهاي نهفته در آن ،بيش از پيش خود را
برجسته خواهد ساخت .مقاله حاضر با تکيه بر منابع مکتوب داخلي و خارجي و به روش توصيفي -تحليلي با
مفروض قرار دادن اين امر که سياست هاي دولت در يك سازه ناهمگن همچون شمشير دو لبه (در دو سطح
داخلي و خارجي در ارتباط با امنيت و ناامني) عمل ميکند ،به تبيين فلسفي -تحليلي مولفههاي تاثيرگذار بر
ايجاد ناامني و امنيت در يك سازه ناهمگن پرداخته و با تحليل ساختاري ،موانع و منابع ثبات و امنيت پايدار را
شناسايي و در نهايت راهکارهاي الزم براي پايداري بيشتر را ارائه خواهد داد.
واژههاي کليدي :امنيت ،سازه ناهمگن قومي ،همگرايي ،واگرايي.

* -نويسنده مسئول43422224292 :

Email: ahmad.ghamparvar@gmail.com
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حاشيه بودن اقليت از منظر سياسي ،اقتصادي و...
بر در حاشيه قرار گرفتن جغرافيايي فضايي اقليت
انباشت گردد و اينکه اقليت داراي دنباله قومي و
مذهبي زباني در آن سوي مرز باشد.

مقدمه
ايران بنابر مالكهاي قومي و زباني و مذهبي يك
کشور ناهمگن محسوب ميشود ،وجود اقليتهاي
فضايي ترك ،کرد ،بلوچ ،عرب و ترکمن در حواشي
کشور به همراه دنبالههاي فضايي آنها در کشورهاي
همسايه شرايط سياسي -امنيتي خاصي را بر ايران
حاکم کرده است (حافظنيا و کاوياني4921 ،؛ حافظ
نيا )4924،اين باعث شده که در يکصد سال
اخير(بعد از شکل گيري حکومت مدرن و متمرکز)
مسائل قومي به همراه فاصله طبقاتي در سطح کالن
در ايران پاي ثابت شکلگيري و تدام بحرانها در
سطوح داخلي و خارجي باشد (حق پناه .)4929،
امّا چيزي که در سازههاي ناهمگن قومي حائز
اهميت است اين است که اغلب برداشت گروههاي
قومي ،زباني و مذهبي از جانب سازه حاکم در مورد
نوع و ماهيت سياستها مورد اهمال قرار ميگيرد.
آنچه پايه و ستون سياستهاي اقتصادي ،سياسي،
امنيتي ،فرهنگي و توسعهاي (چنين سازههايي) بر
آن استوار است عبارت است از برنامهريزان سازه
حاکم (دولت) که سياستها برگرفته از انديشههاي
آنان است و دوم مناطق و اشخاص و گروهها و ...که
مشمول آن سياستاند و به عبارتي سياست طرح
شده بر آنان اجرا ميشود .از اين رو اين احتمال
وجود دارد که بخشهايي از سياستهاي در پيش
گرفته شده دولت مرکزي (سازه حاکم) با ارزشهاي
اساسي گروه قومي در تعارض باشد ،هرچند ممکن
است از منظر برنامهريزان تا حدي تامين کننده
امنيت باشد ،واکنش گروه قومي متفاوت از انتظار
سازه حاکم خواهد بود و اين احتمال وجود دارد که
به ناحيهگرايي گروه قومي در مرحله نخست و در
مراحل بعدي به ناحيهگرايي سياسي و بسيج قومي
منتج گردد .اين ديدگاه زماني اهميت خود را بروز
ميدهد که فضاي اقليت قومي ،مذهبي و زباني
منطبق بر حاشيه جغرافيايي کشور باشد و در

مباحث نظري

سازه ناهمگن قومی :منظور از سازه ناهمگن يك
ساختار جغرافيايي -فضايي متشکل از گروههايي با
ماهيت زباني ،قومي ،مذهبي يا فرهنگي متفاوت
است .در چنين سازهاي موضوعاتي همچون امنيت،
انسجام و روح ملي به نسبت سازههاي همگن داراي
ضريب شکنندگي باالتري است که رفع آن نيازمند
برقراري عدالت در صور گوناگون ميباشد .اگرچه در
همه ادوار حفاظت و حمايت از سرزمين و برقراري
امنيت در آن اولويت حکومت و انتظار مردم بوده
ليکن فراتر از آن امروزه حفاظت و حمايت از
سرزمين در سراسر کره زمين براي تمام کشورها
يك ارزش محسوب ميشود ( قاليباف و ديگران،
 )4929و قرين يقين چنين امري (برقراري امنيت)
در سازههاي ناهمگن گرچه مشکل است ،در عين
حال مهم و از منظر ژئوپلتيکي بسيار با ارزش است.
امّا ماهيت ناامني در چنين سازههايي از منظر
ريشهيابي بحران و تهديدها و مديريت آنها بسيار
اساسي است ،ناامني در چنين سازههايي را ميتوان
از بعد خارجي ،داخلي مورد بررسي قرار داد ،بعد
خارجي تمام آن عواملي را در بر ميگيرد که از
بيرون مرزها امنيت ،انسجام و روح ملي سازه را
تهديد ميکند ،و بعد داخلي ناظر بر تمام زمينههاي
اقتصادي ،سياسي ،امنيتي ،اجتماعي و ...هم از
جانب گروه قومي ،مذهبي و زباني و هم از جانب
سازه حاکم مي باشد .با بررسي اجمالي مناطق
پيراموني از منظر جغرافيايي ،قدرت و سياست بويژه
نواحي روستاهاي مرزي در مقايسه با مناطق
مرکزي ميتوان به شاخصههاي عمدهاي از جمله
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مشترکات فرهنگي دارند تقويت و اتحاد بين گروه-
هاي محلي -ناحيهاي ناراضي و بازيگران خارجي
موجب درهم بافته شدن تهديدات داخلي و خارجي
ميشود و در نتيجه ،مديريت امنيت ملي را با مشکل
مواجه ميسازد (پيشگاهي فرد و اميدي آوج،
 )4922قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي در
چنين اوضاع و احوالي و با ضعف مشروعيت حکومت
مرکزي در حاشيه ،فرصت را مغتنم شمرده و در
جهت منافع خود و فشار بر حکومت مرکزي در
پيرامون (نواحي قومي) مداخله ميکنند (کويل،
 .)4339توسعه ملي و امنيت داراي ارتباط متقابلي
هستند ،از يك سو توسعه و حرکت به سمت آن به
تقويت مباني امنيت در کشور ميانجامد و از سوي
ديگر فراهم آمدن امنيت ملي يکي از بسترهاي
مناسب جهت توسعه ملي را فراهم ميآورد
( قاليباف و ديگران )4929 ،از اين رو اگر چشمانداز
جغرافياي مناطق قومي ،زباني ،مذهبي و فرهنگي
از بعد توسعه حاکي از محتواي متفاوت با کليت
ساختار باشد ،زمينهساز ناامني خواهد بود (شکل
.)4

انزواي جغرافيايي مناطق و توسعه نيافتگي در ابعاد
مختلف اجتماعي ،اقتصادي ،سياسي و فرهنگي
دست يافت (محمدي و همکاران )4929 ،چنين
وضعيتي زمينهساز تشتت و گسيختگي در سازه
گشته و به عاملي از براي به صحنه کشاندن گروه-
هاي قومي ،زباني ،مذهبي و فرهنگي براي احقاق
خواسته هايشان و تحقق عدالتي خواهد گرديد که
آنرا لمس نميکنند .واضحتر آنکه وقتي اين
تفاوتهاي مکاني عميق باشد و انسانهاي مکان-
هاي کمتر توسعه يافته نسبت به اين تفاوتها
آگاهي يابند و سهم خود را در مشارکت ملي به علت
همين تفاوتها در حداقل ببينند ،تنشهايي را براي
حکومت ايجاد ميکنند و احساس منطقهگرايي در
مقابل مليگرايي تقويت ميگردد (پيشگاهي فرد و
اميدي آوج )4922 ،در واقع عقب افتادگي اجتماعي
و اقتصادي و ...تا حد زيادي وضع امنيت را در سازه-
هاي ناهمگن قومي بيان ميکند (لوتفي و عارف،
 )4444چرا که وقتي حکومتها نتوانند به نيازها و
تقاضاها پاسخ مناسب دهند  ...گرايش به کسب
حمايت خارجي ،بويژه از سوي کشورهاي همسايه
و گروههايي که با آنها وابستگي قومي و نژادي و يا

شکل  :4ويژگيهاي يك جامعه با امنيت کامل

روي ميزان قدرت و توان فلسفه سياسي و
ايدئولوژي حاکم بر محيطهاي جغرافيايي
انديشه کنيم و تحليل تفکرات تصميم گيرندگان
را در کانون مباحث قرار دهيم (شکويي.)4922 ،

هر فضا ،محيط و پديدههاي جغرافيايي ،نمادي
از يك شيوه تفکر خاص يا عملکردي از
ايدئولوژي نظام اجتماعي-حکومتي است .لذا
منطقي است که در هر تبيين جغرافيايي ،ابتدا
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تابعه را شکل ميدهد برونداد ساختار است و
برداشت و رفتار و ادراك گروههاي قومي ،زباني
و مذهبي منبعث از آن خواهد بود که در قالب
شکل زير ميتوان آنرا ارائه داد :البته الزم است
به اين نکته اساسي توجه شود که قدرتهاي
منطقهاي و فرامنطقهاي در حاشيه مرزها در
انتظار فرصت مناسب بوده تا بهرهبرداري خود را
از آن به عمل آورند (کويل )4339 ،به عبارتي
آنان منتظر برونداد سيستم بوده و با توجه بدان
به تبيين رفتار خود اقدام مينمايند.

برنامهريزي هم که به طور روشن و کامال
مشخص ،يك فعاليت سياسي اساسيترين
محسوب ميشود و تاثيرات عملي آن بر جغرافيا
با تمام وجوهش مشخص است از ايدئولوژي
سياسي مسلط بر جامعه منشأ ميگيرد
(شکويي )4922 ،بنابراين در يك سازه ناهمگن،
سازه حاکم (ايدئولوژي) که مديريت سياسي
کشور را نيز بر عهده دارد ،به سياستگذاري
اقدام ميورزد ،فرآيندهاي سياسي ،اقتصادي،
اجتماعي و...که در بستر زمان و مکان فرمهاي

شکل  :4فرآيندهاي سياسي ،اقتصادي ،امنيتي ،فرهنگي و فرمهاي تابعه

با اين مضمون بسترهاي اصلي ناامني و امنيت-
ساز در هر سازهاي را در مرحله اول بايد منتج
از سياستهاي سازه حاکم در ابعاد مختلف
دانست و در مرحله دوم طيفي از عواملي که در
برگيرنده عوامل خارجي و داخلي ،همچنين نوع
برداشتها از سياستهاي سازه حاکم (خصوصاً
در سازههاي ناهمگن قومي) به نسبت ساليق
سياسي رسمي و غير رسمي ميباشد ،نقش
دارند.

امنيت و سازههاي ناهمگن :واژه امنيت به عنوان يك
مفهوم عام تمامي شئونات زندگي انساني را در بر
ميگيرد و با بقاي نفس و صيانت از حيات و
موجوديت انسان پيوند ميخورد (حافظ نيا.)4921 ،
امنيت يعني وجود اطمينان نسبت به سالمت جان
و مال و ناموس ،امنيت امري است استنباطي که
واقعيت يافتنش در محيط مستلزم اقدامات و
برنامهريزي هاي ويژهاي است (پيشگاهي فرد،
 .)4926جوهر وجود دولت ،وحدت ،يگانگي و از
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مخاطره آميز جلوه نمايد (قاليباف و همکاران،
 .)4929اما برقراري امنيت در سازههاي ناهمگن
بحثي به مراتب پيچيدهتر از سازههاي تاحدي
همگن ميباشد .در سازههاي ناهمگن اگرچه سازه
حاکم (ايدئولوژي حاکم به همراه تمام نهادهاي
تابعه (قواي مقننه ،مجريه ،قضائيه ،ارتش ،رسانه
و )...تنها بازيگردان صحنه سياسي است و به چشم
اندازهاي جغرافيايي ،سياسي ،فرهنگي ،اجتماعي
و ...شکل ميبخشد اما رفتار و عملکرد وي به شدت
از جانب گروههاي محلي قومي ،مذهبي و زباني و ...
مورد تعقيب و تحليل قرار ميگيرد .تشويق
ارزشهاي يك گروه قومي و تهديد و لگدمال ارزش-
هاي گروههاي قومي ديگر زمينه را براي ترويج
تبعيضهاي اجتماعي ،اقتصادي و ...بيعدالتيها و
نارضايتيهاي قومي در يك سازه ناهمگن و در
نهايت ظهور کشمکشها و بحران در يك چارچوب
ارضي تعريف شده بنام کشور مهيا ميسازد .به طور
کلي از آنجايي که دولت در مرکز دايره جامعه تصور
شده و به سياستگذاريي ميپردازد که برونداد
نهايي آن ،آنگونه که تعريف شده (يعني تامين
امنيت ملي و منافع ملي) باشد ،موظف است اسباب
هماهنگي بين ارزشها و ساختارها را در سياست-
هايش لحاظ دارد ،در غير اين صورت رفتار اقليت
به شيوه زير خواهد بود.

ميان برداشتن هرگونه چندگانگي است (خوبروي
پاك )4924،اما آيا سياست دولتهايي که (با
ممنوعيت زبان ،مهار برخي از سنتهاي فرهنگي
مانند موسيقي يا ادبيات ،مهاجرت اجباري ،چالش-
هاي بزرگ اقتصادي و سياسي و ...براي اقليتها)
در تالش ايجاد يك ملت واحد و يکپارچه با کاهش
اختالفات قومي در راستاي تامين امنيت حرکت
مينمايند ،مثبت از آب در خواهد آمد؟ (سدا،
 )4442تجزيه کشورهاي مختلف ،مثل اتحاد
جماهير شوروي و يوگسالوي ،مشکالت و پرسش-
هاي اساسي و جدي درباره مرزها ،اقليتها و
ايدئولوژي هاي سازمان دهنده آنها پديد آورده ...
اين امر منجر به تقويت ديدگاهي شده که معتقد
است گروههاي قومي-ملّي ،زباني و فرهنگي به جاي
کشورها ،در تجزيه و تحليلهاي امنيتي بايد در
مرکز توجه قرار گيرند (بيليس و همکاران)4441 ،
و با توجه به موقعيت جغرافيايي -زيستي گروههاي
قومي د ر حاشيه مرزها راهکارهاي امنيتي نرم
افزاري بايد حداکثر تعلق خاطر را در آنان نسبت به
کل سازه فراهم آورد .اگر بپذيريم که مرزها و
مناطق قومي ،زباني ،فرهنگي و مذهبي موجود در
يك سازه ناهمگن نيز همچون ساير قسمتهاي
سرزمين ،جزئي از سرزمين زادگاهي و قلمرو ملي
است ،قاعدتاً نبايستي جزئي از سرزمين ملي پيوسته

شکل  :9نحوه پيدايش بحران قومي در يك سازه ناهمگن قومي
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سياسي اين محدوده وسيع جغرافيايي به علت عدم
انطباق با مرزهاي ژئوپلتيکي و ايجاد تفرقه و
اختالف بين قوميت کرد ،جزو مرزهاي سياسي
اختالف برانگيز تقسيمبندي ميشوند (چوخاچي
زاده و باقر و قشالقي .)4923 ،به طور کلي در بحث
امنيت در مناطق مرزي و پيراموني طيفي از عوامل
سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و جغرافيايي و عوامل
برون مرزي و در مراحل آخر اقليتهاي قومي
دخيلند که به بررسي آنها پرداخته ميشود.
سياستهاي اقتصادي :از عمدهترين مسائل فراروي
کشورهاي در حال توسعه ،دستيابي به توسعه
پايدار ،امنيت فراگير و عدالت اجتماعي است .با يك
بررسي اجمالي ميتوان به جايگاه ضعيف مناطق
مرزي و حاشيهاي در مقايسه با مناطق مرکزي
کشور در فرآيند توسعه ملي و منطقهاي پي برد
(قادري حاجت و ديگران )4923 ،تقسيم کردستان
بين کشورهاي خاورميانه سبب شده است که
مناطق کردنشين اين کشورها از لحاظ جغرافيايي
از موقعيت حاشيهاي برخوردار شوند .موقعيت
حاشيهاي همراه با توپوگرافي و فضاي جغرافيايي
پيچيده و نيز نگرش دولتها و گروه اکثريت ملي به
آنها به عنوان شهروند درجه دو و شورشي سبب
شده است که مناطق کردنشين عموماً توسعه نيافته
محسوب شوند و از لحاظ اقتصادي و اجتماعي و
عمراني عقب ماندهتر از ساير نقاط کشور باشند که
اين خود باور تبعيض و بيعدالتي را در بين اقليت
کرد گسترش داده و روابط آنها را با دولت مرکزي
بدتر ميکند (حافظ نيا .)4926 ،يکي از مهمترين
عوامل که امنيت يك کشور را مورد تهديد قرار مي-
دهد وجود نابرابري هاي فضايي بين مناطق مختلف
جغرافيايي آن کشور است (اطاعت و
موسوي .)4934،نابرابريها ،بويژه بين مناطق
مرکزي و پيراموني ميتواند شکافهاي سياسي را
عميقتر کند و نارضايتي ناحيهاي را موجب گردد

مواد و روشها
روش انجام اين پژوهش توصيفي -تحليلي است که
در آن مباني فلسفي و تحليلي با استفاده از منابع
کتابخانهاي صورت گرفته است .در اين تحقيق
مولفههاي تاثيرگذار بر ايجاد ناامني و امنيت بررسي
شده و با تحليل ساختاري ،موانع و منابع ثبات و
امنيت پايدار در منطقه شناسايي شده و در نهايت
راهکارهاي الزم براي پايداري بيشتر ارائه گرديده
است.
نتايج
محيط شناسی :بيشترين پراکندگي تجمعي قومي در
ايران مربوط به کردها است .جمعيت آنها تا سال
 ،4991حدود  %3جمعيت  64411222نفري
کشور يا حدود  1244444نفر بوده است (کريمي
پور و محمدي )4922 ،در ايران دو قلمروي اصلي
استقرار کردها (يعني باختر و شمال باختري و
شمال خاوري) ناپيوستهاند .کردها در شمال
باختري و باختر ،از حاشيه جنوبي رود ارس تا
جنوب استان ايالم به صورت پيوسته و بدون فاصله،
سرتاسر حاشيههاي جنوبي و باختري مرزهاي ايران
و جمهوري خودمختار نخجوان ،ترکيه و عراق را در
اختيار دارند و در شمال خاوري نيز اکثريت جمعيت
شهرستانهاي قوچان ،بجنورد ،شيروان ،درگز،
جاجرم و اسفراين کرد هستند (کريمي پور و
محمدي .)4922 ،مناطق غرب و شمالغرب
کشور(ايران) از نظر مقياس اثرگذاري امنيتي با
اهميتترين منطقه امنيتي کشور به شمار ميرود.
اين مناطق در طول تاريخ کشور هميشه يك مبداء
عملياتي و محل تجمع قوا بوده ،به همين علت تاثير
غير قابلانکاري بر امنيت ملي و تماميت ارضي
کشور داشته و نسبت به مناطق مشابه خود از
ويژگيهاي خاصي برخوردار بوده است (چوخاچي
زاده و باقر و قشالقي )4923 ،در واقع مرزهاي
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در ترقي و پيشرفت توسعه اقتصادي نواحي مرزي،
بهبود استانداردهاي زندگي مردم ،کاهش فقر،
توزيع مناسب درآمدها ،ايجاد روابط دوستي و کمك
به بهبود شاخصههاي امنيت تسريع همکاريهاي
بيشتر بين نواحي مرزي داشته باشد (افتخاري و
ديگران )4929 ،از اينرو اولين حرکت تمامي
دولتها براي برقراري امنيت در مناطق مرزي توجه
به توسعه آن است و همچنانکه در اين رابطه اشاره
خواهد شد يك ارتباط ارگانيك بين توسعه و امنيت
وجود دارد (قاليباف و ديگران .)4929 ،اين در حالي
است که سرمايه گذاريهاي اندك دولت و بخش
خصوصي به بهانههاي مختلف از جمله فقدان امنيت
و مقرون به صرفه نبودن ،فرصتهاي سرمايهگذاري
اقتصادي استان را در بخشهاي مختلف اقتصادي
از جمله صنعت به ياس تبديل کرده است
(چوخاچي زاده و باقر و قشالقي )4923 ،در اين
رابطه الزم است اصل  22قانون اساسي يادآور گردد
که ايجاد عدالت فضايي از طريق توزيع درآمدها و
تسريع فرآيند توسعه ملي و همچنين توجه به
ظرفيتهاي رشد و توسعه اين مناطق مورد تصريح
قرار گرفته است .بر اساس اين اصل در بهرهبرداري
از منابع طبيعي و استفاده از درآمدهاي ملي در
سطح استانها و توزيع فعاليتهاي اقتصادي ميان
استانها و مناطق مختلف کشور نبايد تبعيض باشد
(قاليباف و ديگران .)4929 ،به طور کلي چشمانداز
توسعه و نسبت برخورداري اقليمي و قومي از
امکانات کشور براي نيل به توسعه ،در اين  21سال-
که از تاسيس دولت مدرن ميگذرد -بسيار جهتدار
است .تا پيش از انقالب ،استان مرکزي %2/3
اصفهان و يزد %92/6کرمانشاه  %./2و کردستان
 %./4از درآمد عمومي کشور (نفت) بهرهمند شده
بودند ،يعني اصفهان و يزد ،بيش از شصت برابر
کرمانشاه و کردستان از امکانات عمومي کشور بهره-

(درايسدل و بليك .)4992 ،نواحي مرزي به واسطه
دوري از مرکز ،انزواي جغرافيايي و توسعه نيافتگي
و ...تفاوتهاي فاحشي از نظر برخورداري از رفاه و
توسعه با مراکز عمده جمعيتي دارند ،اين تفاوت
هاي عمده منجر به گسست اين دو ناحيه و ايجاد
يك رابطه استثماري به نفع مرکز ميشود (محمدي
و فاتمي )4922 ،وجود اين گونه مسائل در مناطق
مرزي باعث شده تا کشورها در قالب بازارچههاي
مرزي که از شناخته شده ترين روشهاي توسعه
اقتصادي نواحي مرزي به شمار ميرود ،قدم در راه
مبارزه با مسائل متنوع ناشي از عقبافتادگي در
نواحي مذکور بگذارند (قادري حاجت و ديگران،
 )4923ايجاد بازارچههاي مرزي يك طرفه يا
مشترك در نقطه صفر مرزي ،که باعث ايجاد روابط
تجاري ،فرهنگي بين مرزنشينان دو سوي مرز مي-
شود ،شرايط جديدي را رقم ميزند که اين شرايط
جديد مرکز را وادار به تجديد نظر در روابط خود با
پيرامون ميسازد اين رابطه نوين بين مرکز و
پيرامون کامالً با شرايط قبل متفاوت است و منجر
به ايجاد همگرايي بين آنها ميشود (قادري حاجت
و ديگران .)4923 ،کمترين اثر وجود بازارچه مرزي،
باال بردن درصد ماندگاري مرزنشينان در مناطق
مرزي و افزايش ضريب امنيتي براي کشورها مي-
باشد (قادري حاجت و ديگران )4923 ،شهرستان
پيرانشهر از توابع استان آذربايجان غربي داراي يکي
از پر رونقترين بازارچههاي مرزي در غرب کشور به
شمار ميآيد ولي زمزمههاي مبني بر تغيير محل
آن به نقطهاي در حوالي محمديار در شهر نقده اين
پرسش اساسي را مطرح ميکند که آيا با اين اوصاف
و تعاريف تغيير محل بازارچه مرزي تمرچين در
تضاد با تعاريف و اهداف مورد نظر نبوده و با توجه
به محسوس و حساس بودن ترکيب قومي ،زباني،
مذهبي منطقه بستر بحران و ناامني را ايجاد نخواهد
کرد؟ اقتصاد مناطق مرزي ميتواند نقشي اساسي
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مند شده بودند .پس از انقالب اسالمي هم اين بي-
عدالتي و تبعيض ،تفاوت چنداني نکرده است و هم-
اکنون جغرافياي توسعه نيافتگي کامالً منطبق با
جغرافياي قومي است (ابريشمي.)4921 ،
کردستان ،ايالم ،کرمانشاه و آذربايجان غربي از نقطه
نظر شاخصههاي ملي توسعه صنعتي ،تا سال
 ،4991کمتر توسعه يافته و حتي در بعضي موارد،
عقب مانده بودهاند (کريمي پور و محمدي.)4922 ،
در کل استان ايالم ،تعداد کارکنان صنعتي تا سال
 ،4991نه تنها  124نفر بودهاند که در کارگاههاي
صنعتي خانگي و کوچك مشغول به کار بودهاند
(کريمي پور و محمدي .)4922 ،آذربايجان غربي
که صنعتيترين استان کردنشين محسوب ميشود،
تا سال  4991مجموع توليدات صنعتي اين استان
حدود  9/236/642ميليون ريال بود ،که تنها
 411/344ميليون ريال آن از فعاليتهاي ناشي از
اشتغال صنعتي به صورت غير تشکل خانوادگي
(کارگاه خانوادگي) حاصل شده است (کريمي پور و
محمدي ،)4922 ،استان کرمانشاه نيز از نقطه نظر
ميزان بيکاري در  94استان کشور ،تا سال 4924
رتبه اول را در سالهاي  93-91کسب نموده است
(کريمي پور و محمدي.)4922 ،
در بعد سياسی :از خصيصههاي اصلي و ثابت ،تحليل
و برداشتهاي دولت مرکزي ايران نسبت به
گرايشهاي سياسي محليگرا سوءظن داشتن به
ماهيت حرکتها بوده است به گونهاي که ما اساساً
در تاريخ سياسي معاصر ايران وقتي به حرکتهاي
سياسي کردي برخورد ميکنيم بدون شك تجزيه-
طلب و ياغي بودن شاکله اصلي تمام آنها لقب گرفته
است و آدمي را به اين فکر مياندازد که کردها در
تامين امنيت و يکپارچگي سرزميني ايران پاشنه
آشيل واقعي اين کشور به شمار ميروند ،امّا آيا واقعاً
اين گونه است؟

بهاالدين ادب در اين رابطه بر نکتهاي کليدي دست
گذاشته است ،وي معتقد بود که :بسياري از
مشکالتي که در کردستان شاهد هستيم ريشه در
بي اعتمادي بين مردم کرد و حکومت دارد و
اقداماتي که از سوي دولت در مناطق کردنشين
انجام ميشود از سوي کردها با سوءظن مورد تحليل
قرار ميگيرد و در مقابل از ديدگاه بسياري از
مقامات کشور اکثر خواستههاي کردها حتي اجراي
قانون اساسي به منزله تجزيهطلبي آنها تلقي مي-
شود (محمدي و خالدي .)4934 ،زماني که آقايان
بزرگ علوي ،جهانگير تفضلي ،شاهنده کريمي در
 4941با قاضي محمد مصاحبه انجام دادند ،ايشان
در جواب سوالي ميگويد" :ما در کردستان ،فقط
دموکراسي و اجراي واقعي عدالت را ميخواهيم .ما
فقط عدالت اجتماعي ،آزادي در راه پيشرفت و ترقي
صلح جويانه را براي تمام ملت ايران خواستاريم"
(قانعي فرد )4934 ،با اين وجود ما شاهد اعدام
سران جمهوري مهاباد با وجود برنامه روشن
سياسي -مديريتي آن بوديم و اين بذر عدم اعتماد
را به کلي در بين کردها نسبت به دولت مرکزي
وقت ايجاد کرد که در دهههاي بعد نيز خود را نشان
داد .در سالهاي بعد تمامي کردها -نظامي و شبه-
نظامي -از حکومت مصدق ،حمايت کردند
(انتسار )4934،و در فوريه  4324نيز حزب
دموکرات با صدور قطعنامهاي بر حمايت از انقالب
ايران و تماميت ارضي کشور تاکيد نمود
(انتسار .)4934،چرا که بعد از سالها سرکوب کردها
توسط رژيم پهلوي امري کامالً روشن و طبيعي بود
که آنها از انقالب اسالمي ايران در سال 4393
مشتاقانه و با شور و شوق خاصي حمايت کنند...
ليکن شور و نشاط فوق زماني که خواست و تقاضاي
خودمختاري آنها از جانب حکومت مورد بيتوجهي
قرار گرفت به تلخي گراييد (انتسار ،)4934،از اين
رو شگفتانگيز نمينمايد که برخي سخنان را مبني
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بر اينکه "کردهاي ايران چندان در انتخابات رياست
جمهوري سال  4441شرکت گستردهاي نداشتند"
پذيرفت .طبق نمودارهاي منتشر شده از سوي
وزارت کشور  %64/66واجدين شرايط در انتخابات
شرکت کردند که نسبت به  %24/29کل تعداد راي
دهندگان ايران ،پايينترين ميزان شرکت ،نخست با
 %99/96به استان کردستان و دوم با ميزان
مشارکت  %22/44به استان آذربايجان غربي تعلق
داشت (انتسار ،)4934،سياستهاي دولت مرکزي
ايران نسبت به اقوام در دوره انقالب اسالمي تقويت
کننده بذر عدم اعتماد در سازه بود .واقعيت آن است
که درخواست خودمختاري از طرف کردها و نبود
پاسخ روشن از جانب سازه حاکم عامل اصلي در
حمله به پادگانهاي ارتش در اسفند  4919ه.ش
بود .به طور کلي مهمترين مساله در سازههاي
ناهمگن قومي ،نژادي و زباني بحث اعتماد سياسي
بين سازهها ميباشد .نبود اعتماد بين سازهاي در
سازههاي متکثر عامل اصلي و اساسي و زمينهساز
ناامني است .جدا از اسناد و مدارك معتبر تاريخي
و تنها با استناد به آرايش فضايي کنوني کردها،
دستيابي به اين نتيجه که شيوه استقرار آنان براي
پاسداري از مرزها و سرحدات و سرکوب شورشها
و طغيانهاي پيراموني بوده است چندان سخت،
نيست .در اين صورت ذهنيت کنوني دولتها و
مردم در مورد ويژگي فرهنگي -سياسي کردها،
يعني شورشگري ،دستکم در برهههايي از تاريخ
مورد پرسش است (کريمي پور و محمدي)4922 ،
چرا که با وجود بحران کردستان در سالهاي -4919
 4912ه.ش نقش و اهميت احساس تعلق به ايران
و هويت کالن ايران حتي در ميان گروههاي سياسي
محليگرا با سرشاخههاي محلي گروههاي ملي که
برخي در قالب معارضه با دولت مرکزي و جمهوري
اسالمي بودند ،ملموس بود و موضوع تعلق به ملت
ايران در بيانيههاي اين گروهها ظهور داشت (حافظ

نيا .)4924 ،عدم اعتماد نسبت به قوميتها از جانب
سازه حاکم در ساختار مديريتي نيز راه يافته است
به گونهاي که دست کم از آغاز پيدايش پادشاهي
پهلوي تاکنون ،دولتها نسبت به کردها و بخصوص
کردهاي اهل سنت واگرا بودهاند .در سه دهه اخير،
نه تنها کردهاي شافعي ،بلکه هيچ يك از شهروندان
سني مذهب نتوانستهاند به مسئوليتهاي بااليي در
مديريت سياسي کشور دست يابند (کريمي پور و
محمدي )4922 ،اين فرايند و زمينهها در جهت
سياستهاي حکومت اثر بسياري گذاشته به گونهاي
که سبب شده است برنامهريزيها و سياستگذاري-
هاي خرد و کالن آن در زمينه توسعه بويژه در
چهارچوب برنامههاي پنج ساله توسعه با نگرش
انتظامي به نواحي کردنشين همراه باشد (کاوياني،
 )4923در واکنش به چنين وضعي نمايندگان کرد
و اهل سنت ساير مناطق کشور در دوره هفتم هم
در پارلمان از رئيس جمهور خواستند در اجراي
عدالت اجتماعي از شايستگان و نخبگان کرد و اهل
سنت در عرصههاي سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي در دولت استفاده کند به زعم آنها چنين
امري تضمين کننده هرچه بيشتر وحدت ملي،
اقتدار و امنيت در کشور خواهد بود (محمدي آيت،
 .)4926از آنجايي که بنياد ناسيوناليزم ايراني اساساً
پيرامون محور تشيع شکل گرفته ،از زمان تشکيل
استان آذربايجانغربي تاکنون بسياري از مقامات
اداري و اجرايي آن از آذريهاي شيعه مذهب بوده
است ،اين امر در کنار پيشينه مناسبات نه چندان
دوستانه ميان آنها ،تغييرات و تحوالت فضايي و
توسعهايي ناهمگون در اين دو بخش را به دنبال
داشته است (محمدي آيت )4926 ،پيامد چنين
شرايطي مراودات نه چندان دوستانه ميان آذريها
و کردها به برخورداري کمتر نواحي غربي استان
منجر شده که نتيجه پيشينه تاريخي دست کم از
صفويه بدينسو بوده است (محمدي آيت.)4926 ،
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سياستهاي فرهنگی :فرهنگ مجموعهاي از
خصوصيات مادي و معنوي است که يك جامعه يا
يك گروه اجتماعي را از ديگر گروهها و جوامع
متمايز ميسازد و محدود به هنر و ادبيات نشده،
بلکه شيوههاي زندگي ،همزيستي ،نظامهاي ارزشي،
سنتها و باورها را نيز در بر ميگيرد (مرکز مطالعات
استراتژيك )4929 ،تجربه تاريخي ايران معاصر،
يعني از قرن شانزدهم ميالدي و مقارن با بنيان-
گذاري دودمان صفوي ،حاکي از رابطه تنگاتنگ
ميان سياستگذاري هويتي دولتهاي ايران با
مساله امنيت مرزها در مناطق زندگي اقوام ايراني
بوده است .هرگونه چارچوب محدود کننده و غير
فراگير هويتي از سوي دولت و سياستگذاري
سياسي ،فرهنگي ،اقتصادي و اجتماعي بر اساس
آن ،باعث سرخوردگي اقوامي شده است که به نوعي
احساس ميکردند که در تعريف هويتي مورد نظر
دولت جايگاهي نداشته و گاه به ديده بيگانه
نگريسته ميشدهاند (پيشگاهي فرد و خليفاني،
 .)4922در جمهوري اسالمي ،يکي از وظايف نظام
ايجاد شرايط مناسب براي کمال يابي انسانها و
سير آنها به سوي خدا تشخيص داده شده و واقعاً
براي تحقق شرايطي که انسانها را در مسير کمال
معنوي قرار دهد ،عالوه بر حل مسائل معاشي ،در
دسترس بودن ابزارهاي فرهنگي الزم براي آگاهي
يافتن و رشد معنوي ضروري است و اين از وظايف
عموم و از جمله دولت است (مرکز مطالعات
استراتژيك )4929 ،اگرچه در اصل پانزدهم به
استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و
رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس،
در کنار زبان فارسي اشاره شده ليکن محدوديتها
را از گفته تا عمل در اين زمينه شاهديم.
سازماندهی سياسی فضا :سازماندهي سياسي فضا در
بعد ملي عبارت است از تقسيم فضا به منظور نقش
پذيري سياسي که در قالب توسعه منطقهاي،

نبود اعتماد بين سازهاي را ميتوان در رويکردي
ديگر از منظر تقسيمات سياسي فضا نيز مورد توجه
قرار داد.
دولت مرکزي ايران (پهلوي دوم) براي جلوگيري از
اتحاد کردها و جدا کردن آنها از هم ،کردستان
شمالي را تقسيم کرد و از قسمت مهمي از آن شامل
مهاباد و شهرهاي اطراف آن ،استان جديدي را بنام
آذربايجان غربي را به وجود آوردند و تشکيل استان
جديد عاملي بود تا از توسعه استان کردستان
جلوگيري شود (محمدي و همکاران )4922 ،و براي
حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از تجزيه ايران با
کشورهاي همسايه (ترکيه و عراق) پيمانهاي
سعدآباد و بغداد را در محدودکردن فعاليت کردها
انجام داد و حس ناسيوناليستي را جايگزين نگرش-
هاي مذهبي دولتهاي پيشين کرد (محمدي و
همکاران )4922 ،و اين متاسفانه نقطه ضعف
بسياري از حکومتهاي ايراني ميباشد که جهت
حل مسائل درون مرزي خود با زيربناهاي قومي
دست همکاري به سوي دول همسايه دراز کرده و
درصدد سرکوب آن برآمده اين در حالي است
هستي شناسي مسائل قومي در ايران به طور اعم و
مساله کرد به طور اخص با توجه به نقاط اشتراك
بسيار در زمينههاي فکري ،تاريخي ،سياسي و
تمدني و ...و خود ايران ،داراي تفاوتهاي بنيادي
با دول همسايه بوده و نيازمند تجويز نسخهاي با
شاخصههايي که سرچشمه گرفته از بطن جامعه
ايران است ،ميباشد .تامين امنيت از مبادي سخت-
افزاري داراي يك ويژگي اساسي و آن هم عدم
پايدار ي است و از آنجايي که امنيت در صورت
تحقق يك نوع امنيت تحميلي است ،شايد در کوتاه
مدت ما شاهد دورههاي ثبات نسبي و بدور از ناامني
باشيم امّا بازگشت در دورههاي متفاوت زماني
خصلت طبيعي و ذاتي آن به شمار ميآيد.
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در استان آذربايجان غربي ترك و کرد در تماس با
هم بوده که الگوي غالب در مناسبات و روابط اين
دو گروه قومي ،خصمانه است .در طول تاريخ معاصر
ايران يکي از پارامترهاي اصلي ناحيهبندي کشور،
مالحظات دفاعي -امنيتي بوده است چنان که در
مناطقي که خطر واگرايي گروههاي قومي-مذهبي
وجود دارد ،تالش شده تا با تقسيم آنها به چند
ناحيه کارکردي و همچنين ادغام با ساير گروههاي
قومي -مذهبي ضمن جلوگيري از واگرايي از طريق
کنترل آنها ،قدرت آنها را تقسيم کنند ،امري که به
وضوح در مرزهاي شمالغربي کشور قابل رويت
است (چوخاچي زاده و باقر و قشالقي)4923 ،
چنين تفکري راهگشا به سوي سؤاالتي در اين
زمينه خواهد که آيا تقسيم استانها بر مبناي
قوميت و مذهب و زبان بيشتر در راستاي توسعه و
امنيت پايدار گام بر نميداشت؟ آيا مهار قومها
(استفاده از سياست موازنه قومي در سازماندهي
فضا ) با بهرهگيري از اهرم قومي در يك سازه
ناهمگن تضمين کننده امنيت خواهد بود؟ و اينکه
چه تضميني وجود دارد که جمع کردن اقوام
متفاوت در داخل يك ناحيه کارکردي زمينهساز
ناامني و کنشهاي قومي نگردد؟
تقسيم نواحي فرهنگي آذربايجان و کردستان و
قراردادن آنها در يك ناحيه کارکردي در قالب استان
آذربايجان غربي در راستاي مهار جنبشهاي پان
ترکيسم آذري و ادعاهاي استقالل طلبانه برخي
گروههاي کرد بوده است .پيامد امنيتي قرارگرفتن
کردها و تركهاي آذري در يك ناحيه کارکردي،
افزايش رقابت درون فضايي ادعاي طرفين نسبت به
قلمرو سکونت يکديگر ،تنشهاي قومي-مذهبي،
درگيريهاي نظامي و توسعه نامتوازن منطقهاي
بوده است (چوخاچي زاده و باقر و قشالقي)4923 ،
به طور کلي در مشکالت تقسيمات سياسي فضا در
ايران ميتوان به موارد زير اشاره کرد:

آمايش سرزمين ،توسعه سرزمين ،تقسيمات
سرزميني و غيره با ديدگاه همه جانبه ،آيندهنگر و
راهبردي ،با در نظر گرفتن محدوديتهاي طبيعي،
انساني و اقتصادي در فضاهاي جغرافيايي (ملي و
منطقهاي) و نيازهاي سنجيده و منطقي جامعه و
اقتصاد درصدد برقراري تعادل و توازن زيست
محيطي و ايجاد فرايند توسعه پايدار سرزميني است
(محمدي و ديگران )4929 ،به عبارتي ديگر هدف
از تقسيمات کشوري که شايد مورد توجه تمام
نظامهاي سياسي باشد ،عبارت است از تامين
امکانات و خدمات براي مناطق نيازمند و تسهيل
حاکميت دولت تا پايينترين سطح سياسي ،و در
واقع هدف کلي تقسيمات سياسي تهيه چارچوب و
بستري مناسب براي تداوم بقاي ملي ،امنيت ملي
تسهيل توسعه متوازن منطقهاي است (اعظمي و
دبيري )4934،در تقسيمات داخلي ايران عوامل
سياسي نقش مهمي را داشته و حاکمان بنا به
درخواست خود دائماً محدودههاي داخلي را تغيير
داده اند (حافظ نيا )4924 ،بر اين اساس تقسيمات
کشوري در ايران بخصوص در استانهاي شمال
غرب کشور تا سرحد امکان با ايجاد تعادلهاي
مذهبي ...قومي در استانهاي مرزي ،از غلبه يك
اکثريت قومي  -مذهبي جلوگيري کرده است .چشم
انداز قومي و مذهبي استانهاي هرمزگان،
خوزستان ،کرمانشاه ،آذربايجان غربي ،گلستان،
خراسان و سيستان و بلوچستان به خوبي حاکي از
چنين وضعيتي است (اعظمي و دبيري.)4934،
تدوين و اجراي سياستهاي آمايش سرزمين در
منطقه مرزي مجاور با ترکيه و عراق ،هميشه تحت
تاثير غلبه تفکرات ايدئولوژي محور بر عدالت محور
در سياستگذاريهاي کالن اقتصادي ،فرهنگي،
اجتماعي بوده است که به منظور مقابله با شرايط
حاکم و راهبردهاي آمايش کشور ترکيه نسبت به
ايران بوده است (پيشگاهي فرد و خليفاني)4922 ،
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که در مقايسه با تعارض هويتي کردي با هويت
عربي و ترکي و دولتهاي حامل اين هويتها ،ايران
در مسئله کرد از موهبت اشتراك هويتي با کردها و
پيوند ديرين تاريخي ،تمدني و فرهنگي با اين گروه
آريايي تبار و مسلمان برخوردار است .در قالب
معناگرايي ساختاري اين مولفه در سياست خارجي
ايران در برابر تحوالت مناطق کردنشين ،ايرانيان و
کردها را در پيکار براي شناسايي ،به جاي تقابل ،در
موضع تفاهم ،تعامل و همکاري خواهد نشاند (حق
پناه .)4929 ،به طور کلي شيرازه سياستهاي برون
مرزي دولت در بعد فرامرزي با اين نگاه که امنيت
را براي کشور به ارمغان آورد و منافع ملي کشور را
در بعد امنيتي در ارتباط با اين مساله براي کشور
تامين کند؛ را ميتوان در رفتار سازه حاکم در اين
پاراگراف به روشني مشاهده کرد.
با خارج شدن صدام حسين از صحنه ،به عنوان يکي
از بازيگران مطرح در راهبرد مقابله با کردها و تقويت
نظام فدرالي شمال عراق ،اراده دو کشور ايران و
ترکيه را در برقراري روابط به منظور جلوگيري از
تاسيس کشور مستقل کردستان و حفظ تماميت
ارضي عراق ،استوار ساخت .در اين راستا دو کشور
مذکور در نوامبر سال  4339و ژوئن ،4332
قراردادي امنيتي را به منظور اعمال محدوديت براي
گروههاي مخالف در داخل خاك يکديگر امضا
کردند ،اين گامها با قرارداد امنيتي ديگري در سال
 4333تکميل شد (پيشگاهي فرد و خليفاني،
 )4922حال سوال از سياست برون مرزي سازه
حاکم در ارتباط با امنيت داخلي اين است که آيا
ظهور و گسترش فعاليت عمدتاً نظامي پژاك در
مناطق شمال غرب ايران و هم مرز با ترکيه و عراق،
که باعث ايجاد يك چالش امنيتي در اين منطقه
گرديده ،نتيجه مستقيم يا غيرمستقيم چنين
سياستهايي نبوده است ،ايران يك کشور ناهمگن
قومي است و در اين وضعيت جامعه ،نظامي از روابط

سيستم تقسيمات کنوني فاقد ظرفيتهاي کافيجهت مشارکت پذيري همه گروههاي اجتماعي و
سياسي بوده است (اطاعت و موسوي.)4929 ،
عليرغم اينکه کارکرد اصلي تقسيمات کشوري،تمرکززدايي در اداره سرزميني و سهولت در اعمال
اراده ملي است ،ولي وجود تهديدات دروني و بيروني
براي هر جامعه و تاثيرگذاري آن بر مولفههاي
امنيت ملي ،به کارکردهاي امنيتي در مقابل ساير
کارکردهاي تقسيمات کشوري ،جايگاه خاصي
بخشيده است (حافظ نيا و همکاران)4922 ،
اگرچه بين تقسيم سرزمين در يك کشور با تمرکزقدرت در حکومت يك رابطه متقابل وجود دارد ،امّا
در ايران (در دوره معاصر) تقسيمات کشوري به
منظور مالحظات سياسي انجام گرفته و هدف اصلي
آن فقط اجراي سريعتر و بهتر برنامههاي حکومت
مرکزي است (اعظمي و دبيري.)4934،
سياستهاي برون مرزي :مولفه ايراني بودن و پيوند
کردها با حوزه فرهنگ و تمدن ايراني تاثير چنداني
بر جهتگيري سياست خارجي جمهوري اسالمي
ايران در برابر تحوالت مناطق کردنشين نداشته و به
اين جهت قابل مقايسه به مولفههاي ديني نيست.
در هيچ يك از مقاطع ( )4912-4924ديپلماسي
عمومي ايران ،فعاليت موثري براي تعامل با جامعه
کرد و تالش براي تقويت پيوندهاي فرهنگي با
کردها نداشته است ،در روابط ايران با دولت سوريه،
عراق و ترکيه هم رويکرد و جهتگيري تالش براي
تقويت پيوند و ارتباط با اقليت کرد اين کشورها
ديده نميشود (حق پناه .)4929 ،در دهه 4994
که دغدغههاي امنيتي ايران از ناحيه تحوالت
مناطق کردنشين رو به کاهش مينهاد و توجه به
مسائل فرهنگي و ديپلماسي عمومي تا حدودي به
سياست خارجي کشور راه يافت ،اما باز هم اين نگاه
در تدوين و اجراي سياستهاي نظام در قبال مسئله
کرد غايب بود (حق پناه )4929 ،اين در حالي بود
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ساختار مرکز -پيرامون را شکل ميدهند ،مرکزي
که در ابعاد گوناگون از موقعيت مرکزي برخوردار
است و پيراموني که در شاخصههاي متعددي در
حاشيه قرار دارد (اطاعت و موسوي .)4934 ،چنين
سيستمي منجر به برهم خوردن توازن و تعادل
منطقهاي گرديده و ايجاد حاشيههاي کمتر توسعه
يافته را موجب شده است  ...در چنين شرايطي
حواشي بيش از پيش ميتوانند مستعد واگرايي
نسبت به بخش مرکزي گردند .در واقع نابرابري
ناحيهاي ميتواند به بيثباتي سياسي -امنيتي
انجامد و بستري براي تکوين نواحي بحراني گردد
(اطاعت و موسوي .)4934 ،امنيت و وحدت ملي بر
پايه سه بنياد انسجام و يکپارچگي اجتماعي ،رونق
اقتصادي و ثبات وحدت سياسي بنا شده است،
فقدان يکي از اين بنيادها مانع پيدايش امنيت کامل
ميشود .درجه و ميزان امنيتي که يك کشور از آن
بهرهمند ميگردد ،ربط وسيعي به قوت و استحکام
بنيادهاي امنيت ملي آن دارد .اين بنيادها به هم
وابسته بوده و يکديگر را تقويت ميکنند (حافظ نيا
و همکاران.)4922 ،

متقابل ميان زيرسيستم هايي است که کارکردهايي
ويژه را در کليت سيستم انجام ميدهند و امکان
تداوم حيات جامعه را فراهم ميآورند (قادري
حاجت و همکاران )4923 ،هر چند يکي از بندهاي
موجود در چشم انداز جمهوري اسالمي
ايران"امنيت ملي" با دو شاخص استقالل (سياسي-
اقتصادي) و اقتدار ميباشد (قاليباف و همکاران،
 )4929امّا بايد توجه داشت که امنيت موضوعي
استنباطي است که مفهوم آن ثابت و محتواي
جغرافيايي-سياسي آن تابع شرايط زمان و مکان
تغيير ميکند .در گذشته امنيت ملي عمدتاً از نظر
تهديد نظامي خارج از مرزها مورد توجه قرار مي-
گرفت ،امّا امروزه اين مفهوم از حوزه تعاريف
کالسيك خود خارج شده و رابطه تنگاتنگي با
توسعه يافته است (اطاعت و موسوي .)4934 ،از اين
منظر توسعه نابرابر در صور گوناگون در فضاهاي
سياسي يك سرزمين ميتواند بستر مناسبي را براي
ايجاد متغيرهاي اثرگذار بر مؤلفههاي امنيت ملي و
تکوين نواحي بحراني فراهم نمايد  ...اين تهديدات
بيشتر متوجه نظامهاي سياسي متمرکز بخصوص
بهرهمند از تکثر قومي-مذهبي و زباني است که

شکل  :2بنيادهاي امنيت و وحدت ملّي
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امنيت ملي در کشور ميانجامد و از سوي ديگر
فراهم آمدن امنيت ملي ،يکي از بسترهاي مناسب
جهت توسعه ملي را فراهم ميآورد (قادري حاجت
و همکاران.)4923 ،

رويکردي ديگر توسعه ملي و امنيت نيز داراي
ارتباط متقابل ميباشند ،از يك سو توسعه و حرکت
به سوي آن به تقويت مباني قدرت ملي و در نتيجه

شکل  :1روابط متقابل امنيت و توسعه

که کردستان خوانده ميشود ،هستند و از لحاظ
ژئوپليتيك داراي اخالقيات مخصوص به خود بوده
که نيازمند برخورد منطقي و سازگار با سيستم
اجتماعي ـ سياسي آنان است ،به جهت آنکه چنين
برخوردي در يك مدل سيستمي نهايتاً منجر به
منفعت جمعي ميگردد .از اين رو پاسخ دموکراتيك
دولت به خواستههاي کرد موجب تقويت عوامل
همگرا کننده و امنيتساز در سازه کردي خواهد
شد (غم پرور )4934 ،عدم توجه به خواست اقليت-
هاي قومي ـ ملّي و ارجحيت دادن منافع قوم
مسلط ،نتيجه سياسي آن بحرانهاي سياسي و
دستاورد جغرافياي آن ناحيهگرايي سياسي با بار
منفي که در صورت تقويت شدن از قابليت تجزيه
کشور برخوردار خواهد گرديد ،ميباشد (غم پرور،
 .)4934در توضيح وضعيت نامتوازن اقتصادي
مناطق غرب و شمالغرب کشور همين بس است
که گفته شود تأمين معيشت ،حل مشکالت
اقتصادي ،توسعه مناطق کردنشين و ...کانون
مطالبات و درخواستهاي فراکسيون و اصالح
طلبان کرد را تشکيل ميداد به گونهاي که آنان
صحبت کردن از ساير مقوالت در ارتباط با اين
مناطق را بدون حل مشکالت اقتصادي آن کاري

وجود بي عدالتيهاي جغرافيايي و توسعه نامتوازن
بخشهاي جغرافيايي کشور ممکن است موجب
آسيب همبستگي ملي شده و منجر به بروز تحرکات
واگرايانه بويژه در مناطق قومي شود که اين مساله
تاثير سوئي بر امنيت ملي و در نتيجه توسعه کشور
دارد (اطاعت و موسوي )4929 ،بر اساس تحقيقات
انجام گرفته ،امنيت و توسعه در مناطق مرزي با
ضريب همبستگي باال داراي رابطهاي مستقيم و دو
سويه با يکديگر ميباشند ،به گونهاي که هر اقدامي
در فرآيند تحقق توسعه تاثيرات مستقيمي بر فرآيند
تحقق امنيت ميگذارد و بالعکس (قادري حاجت و
ديگران .)4923 ،با اين وجود در طول تاريخ معاصر،
واژه کرد و کردستان در بين مردم ايران زمين
همواره تداعي کننده تهديد ،ناامني ،درگيري و بي-
ثباتي بوده است .حتي در جامعه امروز ايران ،ديدگاه
دولت مرکزي نسبت به بخش حاشيه به دليل برخي
رفتارهاي واگرايانه اين بخش ،توام با بدبيني و سوء-
تفاهم است؛ بر همين اساس تعامل ملي بين بخش
مرکزي و پيراموني ،بويژه مناطق اقليتنشين
نامتجانس تر ،به خوبي برقرار نميشود (اطاعت و
موسوي )4929 ،کردها واقعيتي بر پهنه جغرافيايي
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نيستيم به طوري که در دوران سيد محمد خاتمي
( )4339/4996که عالوه بر شعار تنش زدايي ،طراح
موفق ايده سازه انگارانه "گفتگوي تمدنها" نيز به
شمار ميآمد ،و پيگيري گفتگوي تمدنها در حوزه
مسائل قومي که توسط وزارت خارجه در همان
راستا طراحي شده بود؛ از جمله همايش بين المللي
ايران و توران در  41بهمن  4993و روابط فرهنگي
ايران و جامعه ارمني ،امّا به گونهاي پرسش برانگيز
چنين همايشي در مورد مردم و جامعه کرد برپا نشد
و چنين سخناني براي گسترش تعامل فرهنگي و
اجتماعي با کردها هرگز به گوش نرسيد (حق پناه،
 ،)4929اهميت ديدگاه سازه انگاري را ميتوان در
ايران اوايل انقالب مشاهده کرد که با باز شدن
گفتمان سياسي به حوزه حل مساله کرد براي مدت
کوتاهي دستاورد گرانبهايي براي تاريخ سياسي کرد
و نظام حاکم در اين بخش ببار آورد که پرهيز از
خشونتها بارزترين نمود آن بود و روشن ساخت که
انعطاف پذيري از جانب نظام حاکم و اقليت ،عنصر
اصلي در حل چنين مسائلي است و انهدام سياسي
که شامل تمامي فعاليتها جهت نابودي يك قوم
باشد ،نتيجهاي جز کشمکشهاي قومي و ناامني
ببار نخواهد آورد (غم پرور .)4934 ،اگرچه حق پناه
معتقد است که استحکام و يکپارچگي دولت-ملّت
در ايران بيشتر از سوي جريانهاي داخلي که با
دخالتهاي گسترده خارجي همراهي دارند ،دچار
چالش ميشود (حق پناه )4929 ،و عدهاي ديگر
معتقدند که ناامني در مناطق قومي نتيجه تعامل
خواسته يا ناخواسته سه عامل کليدي نخبگان
سياسي ،محلي ،نخبگان سياسي دولت و شرايط بين
المللي است (ابريشمي ،)4921 ،امّا بايد يادآور شد
که عوامل داخلي متعددي در ايجاد ناامني در
مناطق سکونت قوميتها تاثيرگذار هستند ...که از
بين آنان سياستگذاري هاي کالن داخلي سهم
عمدهاي در تحوالت قومي-مذهبي اين منطقه

عبث و بيهوده تلقي مينمودند (محمدي آيت،
.)4926
از منظر فرهنگي هنوز سياست قومي مشخص،
مدون و شفافي را نسبت به اقوام ايراني خصوصاً
کردها نداريم (اسماعيل زاده )4922 ،در زمينه
فرهنگي براي برقراري ثبات و امنيت ما نيازمند يك
رابطه طولي بين خرده فرهنگهاي محلي و قومي
با فرهنگ ملي هستيم و چنانچه اين رابطه حادث
نشود و خرده فرهنگها و فرهنگ ملي در تقويت و
ارتباط همديگر گام بر ندارند و آميختگي و تقويت
ايجاد نشود ،در اين صورت گسستگي فرهنگي در
سازه زمينهساز گسستگيهاي ديگر خواهد شد .از
نظر تقسيمات سياسي فضا هم بايد گفت که الگوي
تقسيمات کشوري از منظر امنيتي متفاوت از
ديدگاه اداري -توسعهاي ميباشد ،سيستم
تقسيمات کنوني فاقد ظرفيتهاي کافي جهت
مشارکتپذيري همه گروههاي اجتماعي و سياسي
بوده و در حال حاضر مناطق پيراموني در امور ملي،
ساختارهاي قدرت و تشکيالت گوناگون دولت و
نهادهاي وابسته سهم کافي نداشته و اين امر ،باعث
ناکافي بودن احساس تعلق بخش پيراموني به بخش
مرکزي گرديده است (اطاعت و موسوي.)4929 ،
از منظر سياسي -اجتماعي بايد اشاره نمود به اين
که رشد ناسيوناليزم قومي ،نتيجه عملکرد پادشاهان
ايران در طول پانصد سال که از تقسيم کردستان
ميگذرد ،بود .عدم توجه به نيازها و مطالبات کردها
سبب شده است در سالهاي نخستين پيروزي
انقالب و عدم تثبيت قدرت مرکزي ناسيوناليست-
هاي کرد در کنار سوسياليستها فرصت را غنيمت
شمردند و ضمن مخالفت با همه پرسي  44فروردين
 ،4912خواستار اعالم خودمختاري در کردستان
شوند (ظهيري نژاد .)4993 ،جلوتر که به دوران
اصالحات خواهيم رسيد در آن دوران نيز نرمشي را
آن طور که بايد و شايد است نسبت به کردها شاهد
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يا منافع کوتاه مدت بخشهايي از گروه قومي سبب
بسيج قومي ميگردد؟ آنچه در اين جا حائز اهميت
است ماهيت بسيج قومي در يك سازه ناهمگن
قومي به لحاظ تهديد امنيت ملي ميباشد؟ آيا بسيج
قومي در چنين جوامعي علت بوده يا اينکه معلول؟
معلول بدين معنا که چنين نيرويي از بطن جامعه
قومي برخاسته يا اينکه پارامترهايي سبب ساز بوده-
اند.

داشته و جزو مولفههاي داخلي موثر در ايجاد ناامني
در سطح ملي محسوب ميشوند (چوخاچي زاده و
باقر و قشالقي )4923 ،و پاسخي به سؤاالت زير
گرديده که بسيج قومي در چه حالتي شکل مي-
گيرد؟ آيا تنها وجود يك احساس در بين يك قوم
در يك سازه ناهمگن قومي نسبت به قلمرو اجدادي
خويش يا اينکه سعي در بازسازي يا جامعه عمل
پوشاندن به ايدههاي قومي با لحاظ داشتن ارزشها،

شکل  :6مدل تکامل يافته فرآيندهاي (سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي و )...و فرمهاي تابعه

نتيجه گيري
با توجه به موارد اشاره شده (عوامل داخلي" ملي و
محلي" و عوامل خارجي) در يك جمعبندي نهايي
و در يك مدل تکامل يافته بدين شکل ميتوان از
وجود يك رابطه در مرحله اول به لحاظ تاثيرگذاري
و اهميت بين سياستهاي دولت در ابعاد مختلف
(اجتماعي ،سياسي ،جغرافيايي و )...و نتايج آن
(برونداد آن) و از طرف ديگر مؤلفه نيروهاي خارجي
و در مراحل بعدي بازيگران قومي در نقش بازيگران

محلي و تا حدودي معلول با ناامني و امنيت در
سازههاي ناهمگن خبر داد .مضمون درون مدل بيان
ميکند که حکومت (سياست) در نقش فرآيند
(علت) به چشم اندازهاي خود شکل ميبخشد ،به
عبارتي ديگر چشم اندازهاي جغرافيايي ،سياسي،
اجتماعي ،اقتصادي و ...در سلسله مراتب زيرين
معلول و آينهنماي تفکرات حاکم بر باالترين راس
هرم تصميمگيري در يك چارچوب ارضي به نام
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اعتدال در مقوالت تفرقه برانگيز قومي با هدف اينکه
در نيروهاي واگرايي قومي-ملّي همگرايي را نسبت
به يکپارچگي سرزميني ايجاد نمود در نظر بگيريم،
با اين رويکرد عملکرد دولت در تخصيص پستهاي
نواحي قومي به نخبگان غير بومي (قوم حاکم يا قوم
مورد خواست سازه حاکم) ،انفکاك سرزمين و
پيوست آن به نواحي غير قومي ،مرزبنديهاي اداري
استاني با عينك سياسي و ...را بايد در تقابل با
مهندسي جغرافيايي  -سياسي دانست (غم پرور،
.)4934
دولت با هوشياري کامل در سياست خارجي خودنسبت به کشورهاي عراق و ترکيه و با لحاظ داشتن
خصوصيات ژئوپلتيك کردهاي خود زمينه دخالت
نيروهاي فرامنطقهاي را در اين مرزها به حداقل
رسانده و در سياست داخلي با اتخاذ سياستهاي
مدبرانه ،حضور نيروهاي کرد را در مديريتهاي ملي
و مشارکت مردم محلي را در اداره امور منطقه
افزايش دهد .اجرا نمودن بندهاي قانون اساسي و
قوانين مرتبط با آن که عدالت و توسعه را در ابعاد
گوناگون در واحد سياسي بدون در نظرداشت گروه-
هاي قومي لحاظ ميدارد.

کشور ميباشد .از اين رو سياستها در يك نظام-
بخصوص اگر سازه ناهمگن باشد -در ابعاد مختلف
جغرافيايي ،سياسي ،اجتماعي ،اقتصادي و ...چشم
اندازهاي متفاوتي را خلق ميکند به گونهاي که
سياستهايي که عدالت محورند اسباب همگرايي و
يکپارچگي و امنيت را موجب شده و بلعکس
سياستهايي که اساسي در تبعيض دارند اسباب
واگرايي و بيثباني را فراهم خواهند آورد .طبيعتاً
عوامل خارجي نيز در حاشيه مرزها در انتظار فرصت
مناسب بوده تا بهرهبرداري خود را از آن به عمل
آورند.
راهكار

اگر ما در تعريف مهندسي سياسي نظر سيسك راکه معتقد است قوانين بازي سياسي بايد به گونهاي
طراحي شود که ميانهروي در مقوالت تفرقه برانگيز
قومي را نهادينه سازد ،تمايالت ويرانگر را محدود
نمايد و بر نيروي گريز از مرکز حاصل از سياست-
هاي قومي فايق آيد ،را قبول داشته باشيم ،بايد
مهندسي جغرافيايي را آمايش پهنه سرزميني (در
جوامعي که از تنوع اتنيکي برخوردارند) و بها دادن
به پراکنش جغرافياي قومي -ملّي براي ايجاد

ابوالحسني ،س .ر .4934 ،.جهتگيري هويت مليايران در آينده ،پژوهشکده تحقيقات راهبردي،
تهران 44 ،ص.
احمديپور ،ز .و منصوريان ،ع.ر .4921 ،.تقسيماتکشوري و توسعه پايدار در ايران ،فصلنامه
ژئوپليتيك ،سال دوم ،شماره اول ،ص .34-64
احمديپور ،ز ،.طهمورث ،ح .م .و طيبه ،ح .م،. .4923تحليل قوميت و هويت قومي در ايران،
جهت امنيت پايدار ،فصلنامه علمي و پژوهشي
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