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چکیده:

ایران کشوری است که از اقوام و فرهنگهای گوناگون تشکیلشده است .این اقوام در
کنار یکدیگر هویت تاریخی ایران را شکل دادهاند؛ که مفهومی فراتر از هر قومیت و بر
پایۀ ارزشها و اصول مشترک تمامی آنها است .قوم کرد یکی از اقوامی هست که در
سرزمین ایران زندگی می کند و در تاریخ ایران نقش مؤثری را ایفا کرده است .در دوران
معاصر به سبب مداخله بیگانگان و رفتارهای سرکوبگرانه دولت پهلوی در همبستگی و
تالش کردهاند تا با اجرای سیاست های گوناگون همبستگی و هویت ملی را تحکیم
بخشیده و گرایشهای گریز از مرکز را کاهش دهند .این مقاله با رویکرد کیفی و با
هدف توسعهای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عوامل داخلی و
خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار است؟ بدین منظور برای
جمعآوری اطالعات از دو روش کتابخانهای و میدانی (مصاحبه و پرسشنامه)
استفادهشده است .جامعه نمونه از جامعه آماری (محققان و کارشناسان) با رویکرد
اشباع نظری  42نفر انتخاب گردیدند ،همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیک
نظریه مبنایی استفاده گردید .یافتههای تحقیق نشان میدهد :دودسته عوامل داخلی و
خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و
 .1این مقاله برگرفته از پایانامه مقطع دکتری با راهنمایی دکتر غالمرضا خواجه سروی عضو هیئت علمی (استاد تمام) دانشکده حقوق و علوم
سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی است.
 .0دانشجوی دکتری گروه علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی (ره) ،تهران ،ایران.

alirezaeelak@yahoo.com

بررسی عوامل مؤثر بر گرايشهای گريز از مرکز در مناطق کرذنشین ايران

هویت ملی ایران شکافهایی ایجادشده است .دولتهای گوناگون در جمهوری اسالمی

جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیتها و
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تأکید بر مشترکات دینی ،تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخالت عوامل
برونمرزی نقش بسزایی در حلوفصل این مسئله داشته است
واژگان کلیدی :گرایش گریز از مرکز ،قوم کرد ،مناطق کردنشین ،توسعۀ سیاسی،
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جمهوری اسالمی ایران.

 -8بیان مسئله
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در جوامع چند قومیتی موضوع همزیستی و مفهوم تنوع قومی با وحدت ملی امری مهم و
ضروری است؛ و این مستلزم نگرشی است که بشود در عین کثرت در فرهنگهای قومی
و ...وحدت ملی را نیز محقق سازد( .بهرامیان )1:1391،واگرایی قومی مسئلهای حساس
است و اگر به آن بهصورت هوشمندانه برخورد نشود باعث عدم رشد و توسعهنیافتگی در
آن جامعه و در درازمدت امنیت ملی ،انسجام و تمامیت ارضی کشور را به خطر میاندازد و
این مسئله در مناطق کردنشین که از قومیتهای مختلف تشکیلشده است ،موردتوجه قرار
دارد (حسین زاده و طفری)88:1396 ،
به نوشتهی کرزن  ،در گذشته انسجام داخلی قبایل کرد در مقایسه با سایر ایالت بیشتر بوده
و افراد تعلق و وابستگی بیشتری به ایل و عشیره داشتند (کاتم)70:1396،
کردها بزرگترین گروه اقلیت در خاورمیانه میباشند .کردستان ایران بخشی از منطقهی
کردنشین بزرگتری است که تا شمال عراق ،جنوب ترکیه و شرق سوریه امتداد دارد.
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مسائل زبانی و مذهبی کردها بیش از بلوچها و آذریها سیاسی شده است .بااینوجود
شدت فعالیتهای سیاسی خشونتبار کردستان ایران در مقایسه با کردستان ترکیه و عراق
کمتر بوده است (احمدی)88:1378،

امروزه تعداد قابلتوجهی از کشورها دارای تنوع قومی و عدم انسجام هویتی میباشند؛
اگرچه وجود تنوع قومی ،امری مطلوب و موجب تحرک و پویایی است اما عدم مدیریت
صحیح آن ،امکان فعال شدن شکافهای قومی را بیشتر مینماید (مقصودی.)64 :1391 ،

این بحث یکی از مسائل اجتماعی مهم در کشورهای درحالتوسعه است چراکه ضعف
مدیریت از یکسو و خاصیت خود مرکز بینی اجتماعهای قومی (ترجیح منافع قومی بر
منافع ملی) ،از سوی دیگر مشکالت سیاسی– امنیتی را باعث میشوند

(محمدی)16:1380،؛ چراکه بروز تقابلها موجب آسیبپذیری انسجام ملی و تشدید
مرکزگریزی اقوام خواهد شد.

در ایران کردها تمامی ایاالت بزرگ کرمانشاهان و کردستان و ناحیهی گروس و
قسمتهایی از آذربایجان را اشغال کرده است( .نیکیتین)128:1366 ،

در منابع مختلف جمعیت قوم کرد را در کشور  7تا  9میلیون نفر برآورد کردهاند که عموماً

992

در استانهای غربی بهعنوان مرزداران غرب کشور ساکن بوده و از اقوام قدیمی سرزمین
ایران محسوب میشوند (کریمیان ،)1383 :118 ،البته این قوم در سرزمینهای همسایگان
نیز جمعیت بزرگی را دارا میباشند به صورتی که پایگاه اول این قوم سرزمین ایران بوده
است اما در تصرفات دولت عثمانی بخشی از این قوم در خاک عثمانی قرار میگیرد و بعد
از فروپاشی حکومت عثمانی و تأسیس چندین کشور از دل آن؛ این قوم نیز در کشورهای
عراق ،ترکیه و سوریه تقسیم میشوند البته در کشورهای آذربایجان و ارمنستان نیز جمعیتی
از کردها وجود دارند و این پراکندگی و ریشههای فرهنگی و نسبتهای خانوادگی آنها
پیوسته سببساز همگرایی بخشی از مردم این قوم در سرزمینهای مختلف شده است و
این واگرایی و گریز از سیاستهای دولت مرکزی و به طبع مشکالت سیاسی-امنیتی را
برای حکومت مرکزی؛ به همراه داشته است (ترابی.)015:1393 ،
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با توجه به مباحث مطرحشده پژوهش حاضر به دنبال این مسئله است که عوامل گریز
از مرکز اقوام کرد را در سرزمین ایران مطالعه نماید چراکه بامطالعه این موضوع امکان
تجدیدنظر در سیاستهای اعمالی فراهم میگردد و زمینه همگرایی بیشتر کشور و ثبات
امنیت در مناطق مرزی کشور فراهم میگردد لذا سؤال مطرحشده در این پژوهش به
شرح زیر است:
سؤال پژوهش :عوامل مؤثر بر گرایشات گریز از مرکز مناطق کردنشین ایران کدماند؟
بهمنظور بررسی و پاسخ گویی به سؤال تحقیق به تناظر سؤال باید فرضیه تحقیق مطرح
شود اما با توجه به سؤال تحقیق که کیفی است فرضیهای برای سؤال تحقیق قابلتصور
نیست ازاینرو در این پژوهش روش کار کیفی با رویکرد استنتاجی است.
 -3پیشینه تحقیق
مطالعه رفتار سیاسی اقوام و توسعه سیاسی کشورها ،موضوعی است که در سالهای
اخیر نظر محققان را به خود جلب کرده است و در این زمینه تحقیقات و اقدامات
علمی و عملی چشمگیری در سطح ملی و محلی برای رسیدن به توسعه صورت گرفته
است که ازجمله مطالعات صورت گرفته میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 -پروانه عزیزی در مقالهای با عنوان بررسی عوامل واگرایی قوم بلوچ و تأثیر آن
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بر امنیت کشور به این موضوع اشاره دارد که ایران کشوری متنوع ازنظر قومی
است .ویژگیهای متمایزکننده اقوام از یکدیگر در ایران بیشتر بر مؤلفههای
زبانی و مذهبی متمرکز میشود .سکونت قومیتهای ایرانی عمدتاً در مناطق
مرزی و همجوار با کشور همزبان خود ،زمینه مناسبی را برای وقوع
بحرانهای قومی و متأثر ساختن امنیت ملی کشور فراهم میآورد ،از طرفی در
مطالعات روابط بینالملل استفاده تاکتیکی از قومیتها بسیار اهمیت یافته
است .بر این اساس ،نتیجه پژوهش حاضر که بر اساس مطالعات اسنادی و
کتابخانهای انجامگرفته  ،بر این فرض مبتنی است که برخورد سخت افزارانه،
امنیتی و سیاسی با گروههای قومی سبب افزایش احساس محرومیت سیاسی و
اقتصادی در آنها میشود .این مسئله احساس رضایت ،حساسیت ،اعتماد و
مشارکت سیاسی قومیتها ،توان سیاست سازی دولت درزمینۀ حفظ
یکپارچگی ،انسجام و هویت ملی را کاهش داده ،زمینه بهرهبرداری فرصت
تنش در روابط قومی در ایران میشوند ،میتواند به اتخاذ راهکارهای اجرایی
بهتر و مؤثر مدد رساند و دولت مرکزی باید با اتخاذ سیاستهای خاص
قومیتها را بهسوی مشارکت ملی سوق دهد که در این صورت هویت ملی
آنان تقویت خواهد شد .قوم بلوچ ،قوم غالب منطقه شرق کشور است که
دنباله قومی آن به خارج از کشور کشیده شده و به جهت مؤلفههایی نظیر
قومیت ،مذهب و دوری از مرکز  ...کمتر در تحوالت بزرگی که حداقل در
سده اخیر کشور را متأثر ساخته نقش عمدهای ایفا کرده ،این عدم مشارکت
میزان همگرایی این قوم را با ملت ایران متأثر ساخته است.
-

دکتر حجتاهلل ایوبی در مقالهای با عنوان شکافهای قومی و خشونت در
پیکارهای سیاسی به این مورد اشاره دارد که یکی از جنبههای مهم نوگرایی
سیاسی را باید در حاکمیت فرهنگی و رقابتهای مسالمتجویانه در
پیکارهای سیاسی دانست .مذاکره بهجای خشونت و پذیرش اصل رقابت
مسالمتجویانه یکی از شاخصهای مهم جامعه مدنی بشمار میرود .سؤال
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طلبانه کشورهای بیگانه را فراهم میآورد .آگاهی به شرایط و عواملی که سبب

مهم این است که چگونه خشونت و همگرایی اقوام در پیکارهای سیاسی
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جای خود را به رقابتهای مبتنی بر گفتگو و مذاکره میدهد .آیا تنها عامل به
خشونت کشیده شدن قلمرو سیاست ،نظام سیاسی و شکل حکومت است؟
عوامل جامعهشناختی و اجتماعی مؤثر بر این پدیده کداماند؟ یکی از جنبههای
مهم مدرنیسم سیاسی را باید حاکمیت فرهنگ گفتگو بر جامعه دانست .گفتگو
بهجای خشونت و رقابتهای مسالمتآمیز بهجای جنگ داخلی را باید یکی
از شاخصهای اصلی توسعه سیاسی و جامعه مدنی قلمداد نمود .سؤال مهم
این است که چگونه خشونت اقوام در پیکارهای سیاسی جای خود را به
رقابتهای مسالمتجویانۀ آنها بر گفتگو و مذاکره میدهد؟
 دکتر محمد قوشچی در مقالهای با عنوان جهانیشدن و تکثرگرایی قومی درایران ،به این موضوع پرداخته است که فرآینـد جهانیشدن ،ابعاد مختلف
زندگی بشـر امروز را تحـت تأثیر قرار داده اسـت .برخی از صاحبنظران،
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قائل به درآمیختگی و حتی استحالهی خردهفرهنگها و هویتهای قومی،
محلی و ملی در فرهنگ غالب و مسلط جهانی هستند ،اما در مقابل ،عدهای از
اندیشمندان ،فرآیند جهانیشدن را سببساز افزایش گرایشها و تمایالت
قومی ،محلی و ملی میدانند .فرآیند جهانیشدن ،تکثرگرایی را در همهی
ابعـاد می پذیرد .با پذیرش این اصـل ،الگوی تکثرگرایـی در حوزهی فرهنگی
و اجتماعـی ،توانایی و ظرفیت آنها را دارد.
 -9روش تحقیق

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه علل واگرایی و گریز از مرکز قوم کرد در ایران است که
ازنظر هدف توسعهای  -کاربردی است به صورتی که هدف پژوهش کاربرد حل
مسئله و دستیابی به اطالعات جهت اخذ تصمیم و رفع نیازها و مشکالت در حوزه
توسعه سیاسی است؛ و همچنین ازلحاظ ماهیت ،با توجه به ابزار بهکاررفته جهت
کاوش و پاسخ به سؤال پژوهش؛ تحلیلی است و البته به علّی نیز نزدیک خواهد بود.

بهمنظور بررسی روایی پژوهش ،از روایی محتوایی استفادهشده است ،به صورتی که با
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استفاده از نظرات کارشناسان و بررسی پرسشنامهها و سؤاالت و متغیرهای پژوهش
موردبررسی قرار گرفت؛ و با توجه به نظرات کارشناسان ،تعدادی از سؤالها و متغیرها
حذفشده و برخی از متغیرها ادغام شدند؛ و بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامهها از
ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد؛ به صورتی که ضریب آلفای کرونباخ در حین
مطالعات میدانی و پس از تکمیل محاسبهشده است.

جدول ( )1نتايج پايايي پژوهش برحسب ضريب آلفاي کرونباخ
سیاستهاي محیط

ابعاد

سیاستهاي اقتصادي

سیاستهاي فرهنگي -اجتماعي

مسائل زيرساختي

تعداد شاخص

18

4

6

3

آلفاي کرونباخ

./792

./807

./924

./74

پايايي

دارد

دارد

دارد

دارد

زيستي

نمونه آماری این پژوهش از طریق نمونهگیری هدفمند از جامعه آماری (اساتید
علوم سیاسی و تحلیل گران اقوام و توسعه سیاسی) انتخابشده و تعداد افراد نمونه هم
با معیار اشباع نظری مشخصشده است ،به این معنی که تا زمانی که مطالب و نکات
تازه برای ثبت وجود داشته ،این نمونهگیری ادامه یافته است که تا  42نمونه پیش رفت.
در این سند تحلیل دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و انجامگرفته
است؛ تجزیهوتحلیل دادههای جمعآوریشده ،از تکنیک کدگذاری روش نظریه مبنایی
استفادهشده است؛ روش نظریه مبنایی مبتنی بر رویکرد استقرایی است که عموماً در
تحقیقات توسعه ای کاربرد دارد .این روش به ترتیب شامل مراحل طرح تحقیق،
گردآوری دادهها ،تنظیم دادهها ،تجزیهوتحلیل دادهها است.
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مأخذ :نگارندگان1398 ،

عکس شمارۀ ( )1مدل اجرايي پژوهش
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منبع :نگارندگان1318 ،
 -4يافتههای تحقیق

در بخش نخست یافتههای پژوهش به تحلیل آمار توصیفی جامعه نمونه پرداخته
خواهد شد؛ نتایج این بخش حاصل مطالعه میدانی از طریق پرسشنامه و مصاحبه با
تحلیل گران ،کارشناسان و مدیران است که در ادامه اطالعات بهدستآمده به تفکیک
ارائه میگردید.
 -8-4بررسی ويژگیهای فردی کارشناسان:

 42کارشناس حوزه پژوهش ازنظر ویژگیهای فردی دارای شرایط متفاوتی بودند
که نتایج آن در جداول زیر نشان دادهشده است .بر این اساس ،بیش از  70درصد از
کارشناسان مرد بوده و  02درصد خانم میباشند .حدود  55درصد بین  32تا  45سال
سن داشته و  05درصد نیز در رده سنی  15تا  32سال قرار داشتهاند؛ و نیز بیش از 30
درصد کارشناسانی بودند که عمدتاً بهعنوان محقق و پژوهشگر در مقاطع تحصیالت
تکمیلی در حال تحصیل بودهاند.

جدول ( )2جنسیت جامعه نمونه
جنسیت

فراواني

درصد

زن

8

2101

مرد

21

7205

بدون پاسخ

3

705

مجموع

41

111

995
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8%

20%

زن
مرد

72%

بدون پاسخ
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جدول ( )3شرايط شغلي جامعه نمونه
شرايط سني

فراواني

درصد

مدير دولتي

0

502

کارمند دولتي

02

5202

استاد دانشگاه

0

502

پژوهشگر آزاد

0

502

دانشجوي دکتري

13

3005

بدون پاسخ

1

005

مجموع

42

122
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نمودار ( )1جنسیت جامعه نمونه
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نمودار ( )2شرايط شغلي جامعه نمونه
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جدول ( )4شرايط تحصیلي جامعه نمونه
مقطع تحصیلي

فراواني

درصد

زير ديپلم

2

501

ديپلم و فوقديپلم

7

1705

کارشناسي

16

4101

کارشناسي ارشد

11

2501

دکتري

1

205

بدون پاسخ

4

1101

مجموع

41

11101
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نمودار ( )3شرايط تحصیلي کارشناسان
منبع :مطالعات میداني نگارندگان.1318 ،

جامعه نمونه ،ازنظر تخصص و مهارت ،عمدتاً در قالب تحلیلگران ،کارشناس

 -3-4سنجش میزان آگاهی و آشنايی جامعه نمونه از مؤلفههای همگرايی و واگرايی
قوم کرد:

در ابتدا به بررسی میزان آشنایی و شناخت جامعه نمونه از مؤلفههای گوناگون
همگرایی و واگرایی قوم کرد در ایران پرداختهشده است .در این بخش و همچنین در
کلیه بخشهای آماری مربوط به میزان تأثیرات و آگاهی کارشناسان و مردم ،از طیف
عددی (لکریت) جهت سنجش میزان آگاهی ،استفادهشده است .با توجه به طوالنی
بودن جداول توصیفی گویهها و افزایش بیشازحد حجم گزارش ،از ذکر آنها
خودداری شده و نتایج اصلی و کاربردی موردبررسی قرارگرفته است.
بهمنظور ارزیابی تأثیرات ،از طیف عددی ( 1بدون اثر) تا ( 6بیشترین تأثیر)
استفادهشده است؛ بنابراین میانگین هر متغیر مقداری بین  1تا  6است .در کنار شاخص
میانگین ،ضریب تغییرات نیز موردتوجه است که نشانگر میزان اختالفنظر بین
کارشناسان است .ضریب تغییرات بر اساس بازه صفر تا  1محاسبهشده و هرچقدر
مقدار آن کمتر باشد ،نشانگر اختالفنظر کمتر و معتبر بودن مقدار شاخص میانگین

بررسی عوامل مؤثر بر گرايشهای گريز از مرکز در مناطق کرذنشین ايران

اداری ،کارمندان دولت و پژوهشگران هستند.

است .مالک ارزیابی ،مقدار میانگین است اما چنانچه میانگینها برابر یا نزدیک به هم
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باشند ،متغیری که ضریب تغییرات کمتر داشته باشد ،در اولویت قرار دارد.

جدول ( )5میزان آگاهي و آشنايي جامعه نمونه از مؤلفههاي همگرايي و واگرايي اقوام کرد
متغیر
مجموعه

عدم بهرهبرداري از ظرفیتهاي قانون

عوامل

اساسي
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داخلي

گروههاي تروريستي

عوامل

مداخالت و تحريکات بیگانگان و

خارجي

تحوالت مناطق کردنشین کشورهاي

میانگین

انحراف معیار

ضريب تغییرات

4085

1081

1018

4053

4013

1011

1041

1022

1034

همسايه
-

میانگین

4046

1018

1024
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در جدول باال میزان آگاهی و آشنایی کارشناسان با موضوع پژوهش مشخصشده
است که درمجموع میزان آشنایی در سطح باالیی قرار دارد و میانگین بهدستآمده که
برابر با  4046است این مسئله را تأیید میکند.

 -9-4سنجش تفاوت معناداری بین ويژگیهای فردی جامعه نمونه با میزان
تأثیرگذاری مؤلفههای مختلف در واگرايی قوم کرد:
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در این بخش ،به این مسئله پرداختهشده است که بین ساکنین ازنظر ویژگیهای
فردی ،تفاوتی در ارزیابی تأثیرات وجود دارد یا خیر .بهمنظور سنجش این بخش ،به
دلیل عدم توزیع نرمال دادهها و ناپارامتریک بودن آنها ،از آزمون کروسکال والیس
استفادهشده است .نتایج آزمون در جدول زیر نشان داده است.

جدول ( )6نتايج آزمون کروسکال والیس براي سنجش تفاوت معناداري بین ويژگيهاي
فردي جامعه نمونه بر مؤلفههاي مختلف واگرايي قوم کرد
شاخص

شرايط سني

سطح تحصیلي

قومیت

فعالیت مدني

شاخص

740278

170147

20224

درجه آزادي

2

2

2

ضريب معناداري

10111

10111

10321

شاخص

110888

610418

110526

درجه آزادي

4

4

4

ضريب معناداري

10111

10111

10111

شاخص

510718

320314

210721

درجه آزادي

4

4

4

ضريب معناداري

111.

111.

111.

شاخص

880342

110735

110633

درجه آزادي

17

17

17

ضريب معناداري

111.

111.

111.

شاخص

310147

830111

180475

درجه آزادي

3

3

3

ضريب معناداري

111.

111.

111.
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شرايط شغلي

میزان آگاهي ساکنان

مجموعه عوامل داخلي

مجموعه عوامل خارجي

بر اساس نتایج جدول باال ،بین شرایط سنی جامعه نمونه و مؤلفههای تأثیرگـذار بـر
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واگرایی قوم کرد ،تفاوت معنادار وجود دارد و تفاوت در سن باعث تفاوت در ارزیـابی
آنها در میزان تأثیرات شده است .همچنین بین شرایط شغلی و سطح تحصیلی بـا کلیـه
مؤلفهها ،تفاوت معنادار وجود دارد و ضریب معناداری کمتر از  2025این مورد را تأییـد
میکند و مشخص است جامعه نمونـه بـا سـطوح مختلـف تحصـیلی و شـرایط شـغلی
مختلف ،دارای دیدگاه های متفاوت هستند؛ در ارتباط بـا متغیرهـای قومیـت و فعالیـت
مدنی نیز همین شرایط پابرجاست.
 -4-4بررسی و تحلیل عوامل و مقولههای مؤثر بر واگرايی قوم کرد از طريق نظريه
مبنايی

در این بخش بهمنظور تحلیل عمیقتر ،به بررسی عوامل اصلی و تعیینکننده واگرایی
قوم کرد پرداختهشده و در این راه با استفاده از روش کیفی ،دادهها گـردآوری شـد و از
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طریق تکنیک کدگذاری نظریه مبنایی به شرح زیر تحلیلشده است:
الف) استخراج عبارات و جمالت از دادهها؛
ب) کدگذاری عبارات شامل تحلیلگران  ،Pکارشناسان  ،Eمدیران  Tو مردم O؛
ج) شناسایی اشتراکات معنایی و موضوعی بـین عبـارات و اسـتخراج مفـاهیم از دل
عبارات؛
د) یافتن روابط علی– معلولی بین مفاهیم و قرار دادن آنها در یک دسته؛
ی) استخراج مقولهها از دل مفاهیم؛
ه) تشکیل مقولههای نهایی،
در جهت جلوگیری طوالنی شدن مطالـب و جـداول در ایـن قسـمت از قسـمت ج
فرایند کدگذاری نظریه مبنایی آورده شده است و در جدول زیرمجموعه مفـاهیم نشـان
دادهشده است:
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جدول ( )7مفاهیم مستخرج از عبارات مرتبط با علل واگرايي قوم کرد در ايران
عبارات
استفاده از نیروهاي غیربومي ،از جنبههاي منفي به شمار ميرود
گروههاي تروريستي که مانع سرمايهگذاري ميشوند

مفاهیم
عدم استفاده از نیروهاي توانمند کرد در
مديريت کشور

سیاستهاي رسانه ملي تأثیرات منفي قابلتوجهي داشته است
تأثیرات منفي سیاستهاي فرهنگي
رسانه ملي به دلیل حجم تولید برنامههاي فرهنگي برخي باعث بدبیني شده است.
وجود بازارچهها باعث کمتوجهي به توانهاي انساني منطقه شده است

کمتوجهي به قوم کرد

مديران توجه کافي براي آگاهي بخشي از اقدامات خود را ندارند.
تعامل پايین بین مردم و مديران
اساساً روابط عمومي سازمانها براي مشارکت طلبي از مردم ضعیف است

توجه خاصي به جاذبههاي مختلف مناطق کردنشین نشده است
شیوه آموزش بهتنهايي نميتواند موجب بهبود شکاف مردم کرد باسیاستهاي

نگاه تکبعدي به مديريت مناطق

کشور باشد

کردنشین

علت تأثیرات کم شیوه آموزش عدم ترکیب مفاهیم با زندگي روزه مره است
شعار بهتنهايي نميتواند تأثیري بر تحول شرايط داشته باشد
دولتها تنها در شرايط سخت دست ياري بلند ميکنند
به علت محدود بودن مديران کرد در منطقه ذهنیت مثبت وجود ندارد
محدوديت سیاستهاي همگرايي و محدود شدن به چند مورد خاص ،باعث عدم

محدود بودن همکاري و مشارکت طلبي
از مردم در زمان مشخص

تأثیرگذاري بر ذهنیت مردم شده است
سرمايهگذاري در استان کردنشین کم است
تمايل به سرمايهگذاري مردم در اين مناطق ،کم است

تمايل و انگیزه پايین سرمايهگذاري از

تروريسم مانع جذب سرمايه شده است

سوي بخش خصوصي

سرمايهگذاري خاص روي اقتصاد و آموزش در مناطق کردنشین نیازمند تقويت
است

بررسی عوامل مؤثر بر گرايشهای گريز از مرکز در مناطق کرذنشین ايران

عدم توجه کافي به فرهنگ

میزان رغبت سرمايهگذاران خارجي در اين منطقه کم است.

943

تعاملي بین مسئوالن امور با فعاالن عرصههاي مختلف وجود ندارد
دولت برنامهاي براي تقويت ارتباط مردم با مسئوالن نداشته است
ضعف مديريت و متولي براي امور مناطق کردنشین
عدم هماهنگي بین ارگانهاي دولتي
عدم توجه کافي دولت به فرهنگ
بهرهبرداري پايین از پتانسیلهاي مناطق کردنشین به دلیل برنامهريزي ضعیف
بيتوجهي به مهاجرت به شهرهاي مرکز
عدم اشتغال موجب افزايش مهاجرت در اين مناطق شده است

تأثیرات ضعیف سیاستهاي مختلف بر
مهاجرت

تأثیرات نسبي و محدود سیاستهاي مختلف در رشد زيرساختها و خدمات

فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ايران ،سال دوم ،شماره چهارم (پیاپی  ،)8زمستان 8938

شهري و روستايي
رونق اقتصادي ميتواند تأثیرات مثبتي در همگرايي ميتواند داشته است

تأثیرات نسبي سیاستهاي اجرايي بر
همگرايي
تأثیر باالي سیاستهاي دولتها در

تأثیرات باالي سیاستهاي دولتها در افزايش امنیت مناطق کردنشین

ارتقاي امنیت باعث آرامش مردم شده
است

تأثیرات باالي سیاستهاي فرهنگي در افزايش آگاهي عمومي از مناطق کردنشین
مردم کشور آشنايي زيادي با فرهنگ مردم کرد ندارند

توجه به فرهنگهاي قومي در کنار
هويت ملي و وحدت ملي

تبلیغ فرهنگهاي گوناگون در چارچوب هويت ملي
تأثیرات پررنگ و سیاستهاي برخي گروهها در کشورهاي همسايه در واگرايي
قوم کرد از ايران
سیاستها و تبلیغات معاند تأثیرات عمیق داشته است

نقش پررنگ سیاستهاي معاند نظام در
واگرايي

مشکالت برنامههاي توسعه کشور
بودجهريزيها تأثیر خاصي در اشتغال و درامد نداشته است
دولتها در کاهش فقر موفق نبودند
عدم تأثیر در فقر و اشتغال به دلیل عدم توجه ويژه دولت به شرايط منطقه
کردنشین

تأثیرات پايین سیاستهاي توسعه ملي
بر اقتصاد مناطق

روند توسعه مناطق کرد يکسان نبوده و در سالهاي مختلف مشکالتي روبهرو
است

توسعه مناطق کردنشین بدون برنامه

اقتصاد رشد کرده اما به دلیل گراني ،قدرت خريد مردم کم شده و نارضايتي

است
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پررنگ
رشد بازارچههاي مرزي در توسعه اقتصادي نقش داشته است

تأثیر رشد بازارچههاي مرزي در توسعه
اقتصادي مناطق مرزي مناطق کردنشین

بعد از جنگ روند اقتصاد روبهرو شد بود و قدرت اقتصادي مردم بیشتر شده
است
امکانات و زيرساختهاي از زمان جنگ بهتدريج افزايشيافته است
رشد اقتصادي در همگرايي بسیار مهم است

رشد اقتصادي ميتواند سبب همگرايي
شود

اعطاي يارانههاي مختلف ميتواند سبب همگرايي شود
اجراي طرحهاي توسعهاي ميتواند همگرايي و اعتماد را به دنبال داشته باشد
برخي زيرساختهاي فعلي مناطق کردنشین نیازمند تقويت است

افراد غیرمتخصص در مديريت منطقه نقش دارند
عدم توجه به اهمیت استفاده از نیروهاي بومي در بدنه مديريتي

عدم توجه به اهمیت سیاستهاي
معاندين نظام به همگرايي مردم کرد

تخريب شدن وجه دولت توسط تبلیغات خارجي

توسط دولتمردان

نزديکي به عتبات عالیات
وجود جاذبههاي اقتصاد جهانگردي و تاريخي

وجود جاذبهها و پتانسیلهاي مختلف
براي توسعه مناطق کردنشین

رونق گردشگري تاکنون تأثیرات نسبي داشته است

منبع :تحلیل مطالعات میدانی نگارندگان.1398 ،

اگر بنا باشد بهصورت خالصه جداول باال بیان شود باید اشاره کرد مؤلفههای
داخلی و خارجی تأثیرگذار بر واگرایی مناطق کردنشین با رشد همراه بوده است؛ که
اقدامات مختلف مانند سیاستهای اقتصادی ،برنامههای سیاست فرهنگی و  ...نقش
پررنگی در این امر داشته است؛ بنابراین روند رو به رشد این واگرایی در میان ادبیات
شفاهی مردم مناطق کردنشین و دغدغههای اندیشمندان حوزه واگرایی قوم کرد
محسوس است .البته سهم معاندین نظام بر این مسئله بسیار پررنگ است؛
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مهاجرت گسترده متخصصین کرد به کشورهاي همسايه
ضعف نیروي متخصص

جدول ( )8مفاهیم مرتبط با علل واگرايي قوم کرد در ايران
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مفاهیم
تأثیرات برخي سیاستهاي فرهنگي
کمتوجهي برخي مسئوالن به قوم کرد
کمتوجهي به حقوق مورد تأکید قانون اساسي و وليفقیه از سوي برخي از دولتها
اشتباهات برخي از مديران
تهديدهاي بیگانگان
تمايل و انگیزه پايین سرمايهگذاري به علت تهديدات تروريستي
عدم توجه به اهمیت سیاستهاي معاندين نظام به همگرايي مردم کرد توسط دولتمردان
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وجود جاذبهها و پتانسیلهاي مختلف براي توسعه مناطق کردنشین

مأخذ :تحلیل مطالعات میداني نگارندگان.1318 ،
جدول ( )1مقولههاي مستخرج از مفاهیم مرتبط با علل واگرايي قوم کرد در ايران
مقولهها
قانونگرايي
نقش برنامه و اقدامات در رشد اقتصادي
توجه به فرهنگ قومي در چارچوب هويت ملي
تأثیرات عدم بهکارگیري از مديران محلي در واگرايي
تمايل و انگیزه پايین سرمايهگذاري دولتي و خصوصي
تمرکز و تأثیر باالي سیاستهاي معاندين نظام بر همگرايي ملي

مأخذ :تحلیل مطالعات میداني نگارندگان.1318 ،

 -5جمهوری اسالمی و پذيرش اقوام

945

پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و تشکیل نظام جمهوری اسالمی ایران ،تالش
حضرت امام خمینی ( ره) مبتنی بر رفع محرومیت از گروهای قومی و جایگزین کردن
رویکردهای نوین اسالمی در مدیریت سیاسی اقوام بود و با درک عمیق از مقتضیات
زمان و مکان بهعنوان مجتهدی بصیر و سیاستمداری جامعهشناس همه ساکنان سرزمین
ایران را فارغ از دین ،مذهب ،قومیت ،زبان ،شهروند ایران با حقوقی منصفانه و عادالنه
میدانست( .ترابی و مجیدی )16:1393،به دلیل مسائل گوناگون مانند آبوهوای سرد و
کوهستانی و مرزی بودن و هشت سال جنگ تحمیلی که خسارات زیادی به این مناطق
وارد کرد توسعهنیافتگی این مناطق مشهود است و باعث شکافهای عمدتاً اجتماعی و
اقتصادی شده است که برای برطرف کردن این ضعفهای موجود باید جهت کلی
مدیریت شکاف های قومی مبتنی بر رعایت کردن اصول عدالت و همچنین ظرفیت
قانون اساسی کشور اجرایی شود .در ادامه با مشاهده جداول مقامات جمهوری اسالمی
مشخص میشود که اساساً هیچ گونه تبعیضی نسبت به دریافت سمت برای هیچکدام از
بررسی عوامل مؤثر بر گرايشهای گريز از مرکز در مناطق کرذنشین ايران

اقوام وجود ندارد.

جدول مقامات ایران
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مقام والیت فقیه
رديف

نام

1

امام خمینی(ره)

 1357تا 1368

0

آیت اهلل العظمی خامنه ای

 1368تا اکنون

سال

اصالت
لر شهر خمین
آذری متولد مشهد
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مقام ریاست جمهوری
رديف

نام

سال

اصالت

1

ابوالحسن بنی صدر

 1358تا 1362

همدان

0

شهید رجایی

1362

قزوین

3

آیت اهلل العظمی خامنه ای

 1362تا 1368

آذری متولد مشهد

4

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

 1368تا 1376

کرمان

5

حجت االسالم خاتمی

 1376تا 1384

یزد

6

دکتر احمدی نژاد

 1384تا 1390

سمنان

7

حجت االسالم روحانی

 1390تا اکنون

سمنان

نخست وزیر
رديف

نام

سال

اصالت

1

مهدی بازرگان

 1357تا 1358

آذری

0

شهید رجایی

 1358تا 1362

قزوین

3

شهید باهنر

1362

کرمان

4

آیت اهلل مهدوی کنی

1362

تهران

5

میرحسین موسوی

 1362تا 1368

آذری

روسای مجلس
رديف

نام

سال

دوره مجلس

اصالت

1

آیت اهلل هاشمی رفسنجانی

 1358تا 1368

اول تا سوم

کرمان

0

حجت االسالم کروبی

1368تا 1371

سوم

لر شهر الیگودرز

3

حجت االسالم ناطق نوری

 1371تا 1379

چهارم و پنجم

مازندران

4

حجت االسالم کروبی

 1379تا 1383

ششم

لر شهر الیگودرز

5

دکتر حداد عادل

 1383تا 1387

هفتم

تهران

6

دکتر علی اردشیر الریجانی

 1387تا 1399

هشتم ،نهم ،دهم

مازندران متولد نجف عراق

7

دکتر قالیباف

 1399تا اکنون

یازدهم

مشهد

1

دبیر شورای عالی امنیت ملی
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ردیف

نام

سال

شهر

8

حجتاالسالم حسن روحانی

 8991تا 8919

سمنان

4

دکتر علی اردشیر الریجانی

 8919تا 8919

ایرانی متولد نجف عراق

9

دکتر سعید جلیلی

 8919تا 8974

مشهد

9

دریادار علی شمخانی

 8974تا اکنون

عرب اهواز

همانطور که در جدولهای ارائهشده دیده شد مقامات در جمهوری اسالمی ایران از
مناطق مختلف این سرزمین و قومیتهای گوناگون بودند از سوی دیگر باید گفت که
اتفاقاً از میان کردها نیز برخی افراد به عالیترین مقامها رسیدهاند که در ادامه جدول
برخی از این مقامها را ارائه میشود:

ردیف

نام

سمت

شهر

8

محمدرضا رحیمی

معاون اول رئیسجمهور ،رئیس دیوان محاسبات

قروه

4

عبدالرضا رحمانی فضلی

وزیر کشور ،قائممقام صداوسیما

شیروان-کرمانج

9

عبدالرضا مصری

نایبرئیس دوم مجلس ،وزیر رفاه ،سفیر

کرمانشاه

9

بیژن زنگنه

وزیر نفت

کرمانشاه

9

سید عماد حسینی

نماینده مجلس ،معاون وزیر نفت

قروه

9

صالح ادیبی

سفیر

سنندج -اهل سنت

9

فرنوش نوبخت بالو

مدیرعامل مترو تهران

کرد اهل سنت
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سیاستمداران کرد

 -2نتیجهگیری
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قانون اساسی و سیاستمداران نسبت به هیچکدام از اقوام نگاه تبعیضآمیز ندارند اما رفتارهای
تبعیضآمیز دوران پهلوی ،جنگ تحمیلی ،اندیشه های رادیکال کمونیستی باعث گردید تا
استان های کردنشین با محرومیت روبرو شوند از سوی دیگر باید گفت که استانهای کردنشین
همانند خو زستان و بوشهر از معادن نفت و گاز برخوردار نیست و همانند استانهای شمالی
زمین های مناسب برای کشاورزی و باغداری ندارد .از طرفی برخالف استانهای شمالی و جنوبی
بندر برای تجارت دریایی و همچنین ماهی گیری ندارد .استانهای کردنشین با کشور عراق
همسایه هستند که آن کشور با چالش های فراوان اقتصادی و امنیتی روبرو است و عاملی برای
ایجاد چالش در آن استانها شده است.
جدول ( )12عوامل داخلی گریز از مرکز قوم کرد
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عوامل سیاسي

عدم بهرهگیري از ظرفیتهاي قانون اساسي

عوامل اجتماعي

کمتوجهي به هويت ملي

عوامل اقتصادي

چالشهاي اقتصادي

منبع :نگارندگان.1398 ،
جدول ( )11عوامل خارجی گریز از مرکز قوم کرد
مداخالت و تحريکات قومي کشورهاي بزرگ و دشمنان انقالب اسالمي مانند اياالتمتحده امريکا و رژيم صهیونیستي
تحوالت مناطق کردنشین کشورهاي همسايه و منطقه مانند کردستان عراق
تشکیل دولت خودمختار کردي
تحوالت مناطق کردنشین ترکیه و همچنین تحوالت مناطق کردنشین سوريه
دامن زدن به پروژه استعماري آرمان تشکیل کردستان بزرگ و واحد

منبع :نگارندگان.1398 ،

پیشنهادها
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دولت جمهوری اسالمی ایران با بهرهگیری از ظرفیت قانون اساسی و پاسخگویی
به مطالبات سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و نیز رفع محرومیتهای موجود و تأکید بر
مشترکات دینی ،تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخالت عوامل برونمرزی
میتواند ،نقش بسزایی در گرایشات گریز از مرکز قوم کرد داشته باشد.
درواقع باید گفت توسعه سیاسی بهمثابه مشارکت مردم در نظام سیاسی و توسعه
اقتصادی بهمثابه افزایش انتخابهای ان سانی دو پدیده جدا از هم نیستند؛ این در حالی
است که قوانین نظام مقدس جمهوری اسالمی بستر الزم برای توسعه سیاسی در مناطق
کردنشین را فراهم آورده است اما در عمل بستر اجتماعی که همان طایفهگرایی باشد
بهعنوان مانعی ع ملی در برابر توسعه سیاسی و اقتصادی کردستان و سایر استانهای
مرزی ایستاده است؛ بنابراین تنها راه توسعه رسیدن به توسعه سیاسی واقعی در مناطق
کردنشین و سایر مناطق مرزی از دل توسعه اقتصادی و تولد شهروند قانون باور
توسعه اقتصادی در مناطق کردنشین میتواند بافت طایفهای را تضعیف کند و زمینه
توسعه سیاسی واقعی را مهیا سازد .چون همانگونه که گفته شد قانون اساسی جمهوری
اسالمی بستر قانونی برای توسعه سیاسی را مهیا ساخته است ولی آنچه مانع توسعه
سیاسی در این مناطق است بافت سنتی و طایفهای است ،از طرف دیگر توسعه اقتصادی
میتواند قدرت اقناع احزاب و گروهکهای معاند را بهشدت کاهش دهد؛ بهمحض
اینکه توسعه اقتصادی در مناطق مرزی و بهویژه مناطق کردنشین شکل گیرد بخشی از
تبلیغات گروههای معاند بیاثر خواهد شد.
جمهوری اسالمی ایران بر روی دوپایهی اسالمیت و ایرانیت قرار دارد که باید از هر
دو نهایت بهره را ببرد .پایهی اسالمیت و تشیع در جمهوری اسالمی ایران میتواند با
طرح شعارهای عدالتطلبانه در سطح جهانی آرمانهای انقالب اسالمی را محقق سازد
و پایهی ایرانیت میتواند معضالت داخل کشور را حلوفصل نموده و احساس تبعیض
در داخل کشور را کاهش دهد؛
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میگذرد.

ایرانیت و مفهوم شهروند ایرانی در داخل کشور چاره گشای شکافهای قومی و
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هویتی است و در سطح منطقهای ایرانیت میتواند پیوند بین جمهوری اسالمی ایران و
کردهای خارج از ایران را محکمتر ساخته و برای همیشه به حضور نیروهای تروریستی
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در داخل این مناطق خاتمه دهد.
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