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مقدمه
در 15 آبان آیتمی تح��ت عنوان»هتل فیتیله ای« در 
مجموعه برنامه کودک فیتیله در ش��بکه دو س��یما 
اجرا گردید. این مجموعه در طول بیش از 20 سال، 
برنام��ه ای پر مخاطب و موفق در جذب کودکان از 
طریق القاء برخ��ی مفاهیم و آموزه های اجتماعی و 
اخالقی بوده است. امّا در اجرای نمایش 7 دقیقه ای 
هت��ل فیتیله ای، ماجرای پدر و پس��ری ترک زبان به 
تصویر کشیده می ش��ود که تفاوت میان مسواک و 
فرچه توالت را نمی دانند و پس��ر به جای مس��واک 
از فرچه توالت برای شستش��وی دهان و دندان های 
خ��ود اس��تفاده  می کند. ای��ن آیت��م موجب طرح 
مباحث و مجادالت گسترده ای در فضای رسانه ای 
و س��ایبری، ش��بکه های اجتماعی و افکار عمومی 
کش��ور گردید و البته اعتراض��ات دامنه داری را در 
شهرها و دانش��گاه های مختلف آذربایجان به دنبال 
داش��ت. در خصوص این برنامه و واکنش های پس 
از آن پرس��ش های مهمی در نوش��ته ها، رسانه ها و 
اظهارنظرها مطرح ش��د. سوال نخست این بود که با 
توجه به حساسیت های شناخته شده در میان آذری ها 
به ویژه طرح تحقیقات��ی جنجال برانگیز معروف به 
»فاصله اجتماعی« توسط صدا و سیما در سال 1373 
که آغازگر واکنش ها و اعتراضات گسترده ای بود 

و نیز نظر به تجربه تلخ ماجرای کاریکاتور معروف به سوسک در ضمیمه 
روزنامه ایران، چرا چنین برنامه ای پخش گردید. اهمیت و حساسیت این 
پرسش زمانی بیشتر می شود که چندین مسئول نظارتی برای تهیه و پخش 
برنامه در صدا و س��یما وجود دارد. پرسش دیگر مطرح شده این بود که 
چ��را یک برنامه طن��ز و کمدی با چنین واکنش و  جنجال گس��ترده ای 
مواجه می ش��ود. چرا گروه های اجتماعی قومی در ایران ظرفیت تحمل 
خود را از دس��ت داده اند و به هر بهانه ای و در هر فرصتی رویکرد، شیوه 
و کنشی اعتراضی و گاه خشونت آمیز به این گونه موضوعات دارند. اما 
پرسش سوم این اس��ت که به لحاظ حاکمیتی- سیاسی چگونه می توان 
از تکرار چنی��ن پدیده هایی در س��طوح مختلف س��ازمانی و اجتماعی 
پیش��گیری نمود. پدیده هایی ک��ه دارای پیامدهای امنیت��ی و اجتماعی 
ویرانگری در بلندمدت برای جامعه ایرانی می باش��د و در این خصوص 

نقش و کارویژه های نهادهای حاکمیتی سیاستگزار، کدام است.
هر چند سوال اول را بیشتر می توان از رویکردی مدیریتی- سازمانی 
و س��وال دوم را با رهیافتی جامعه ش��ناختی و پرسش سوم را از رویکرد 
سیاس��تگذاری قومی یا الگو و گفتمان سیاس��ت قومی بررس��ی نمود، 
ولی به نظر نگارنده رفتارهای س��ازمانی و حرفه ای افراد در یک بس��تر 
فرهنگی- اجتماعی شکل می گیرند و کنش ها و واکنش های اجتماعی 
و ذهنیت  گروه های قومی نیز در یک بس��تر س��اختاری- گفتمانی متأثر 
از سیاس��ت های حاکمیت��ی صورت بندی می ش��ود. در واقع دو س��نخ 
رفتارهای فردی- سازمانی و واکنش های اجتماعی معطوف به آنها و نیز 
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پخش نمایش�ی کوتاه در ش�بکه دوم س�یما موجی از واکنش ها و اعتراضات جمعی را در شهرهای مختلف 
آذربایجان به دنبال داش�ت. دربارة علل پخش چنین نمایش�ی و نیز زمینه ها و گستره واکنش های جمعی با 
تفسیرها و دیدگاه های زیادی همراه گردید. نوشتار حاضر عالوه بر اشاره کوتاه به این تفسیرها، سعی دارد 

به الزامات راهبردی تدوین سیاست های قومی برای پیشگیری از چنین حوادث ناامن کننده می پردازد.

تحلیل

:اشاره

دکتر میرقاسم بنی هاشمی*

* عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی
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سیاست های قومی در یک فرایند تاریخی بلندمدت ارتباط دیالکتیکی 
سه گانه ای با همدیگر دارند که بدون توجه به این ویژگی بنیادین جامعه 
و سیاست در ایران نمی توان زمینه و دالیل وقوع چنین پدیده های خاص 
را درک نمود و نس��خه های اطمینان بخش��ی برای کاهش آس��یب های 
همبستگی ملی و تقویت انسجام اجتماعی ارائه نمود و حرکت در چنین 

مسیری مستلزم نگاهی راهبردی به موضوع می باشد. 

ارزیابی واکنش ها و پیامدهای اجتماعی- سیاسی
تبدیل ش��دن گروه های اجتماعی و قوم��ی مختلف در ایران به موضوع 
ج��وک، طن��ز و در برخی موارد ب��ه توهین و تحقیر یک��ی از واقعیات 
انکارناپذیر فرهنگ عمومی و رس��انه ای جامعه ایرانی در چند دهة اخیر 
بوده است. با تأسف بایستی اشاره نمود که برچسب  زنی های تحقیرآمیز 
مشخص نسبت به ترک ها، لرها، عرب ها و دیگر گروه های اجتماعی از 
میراث فرهنگی رژیم پهلوی است که هنوز هم به شیوه های متنوع و در 
عرصه های مختلف اجتماعی و گاهی نهادی بازتولید می ش��ود و پیامد 
این امر در ش��رایط عادی، بازنمایی طرد و تحقیر فرهنگی و در شرایط 
بحرانی چالشی برای وحدت و انسجام ملی بوده است. در این چارچوب 
است که نمایش کوتاه »هتل فیتیله« فارغ از نیّت و شخصیت عوامل اجرا 
به زمینه و فرصتی چالش آفرین تبدیل ش��د ک��ه به مدت نزدیک به دو 
هفته فضای سیاس��ی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داد. اکثریت 
آذربایجانی ها و ترک های ایران این نمایش را توهینی آش��کار به خود 
تلقی کردند. هر چند رئیس صدا و سیما، معاون وی و عوامل تهیه برنامه 
در س��ومین روز اعتراضات، عذرخواهی کردند و برنامه باس��ابقه فیتیله 
تعطیل گردید و مدیر گروه کودک نیز از س��مت خود استعفا داد، ولی 
این اقدامات پیشگیرانه مانع از حرکت های اعتراضی نشد و در پاسخ به 

آن در سطوح مختلفی واکنش های اعتراضی پدیدار شد. 
در جمع بندی واکنش ها، می توان آنها را در س��ه سطح دسته بندی 
نمود؛ س��طح اول واکنش ها به اعتراض قریب به اتفاق مقامات سیاس��ی 
و مذهبی در آذربایجان مانند بیش��تر نماین��دگان مجلس )بیانیه انتقادی 
28 نف��ر از نمایندگان به صدا و س��یما(، اس��تانداران، ائمه جمعه، برخی 
اعضای ش��ورا های ش��هر در اس��تان های آذربایجان غربی، آذربایجان 
ش��رقی، زنجان، اردبیل و برخی اس��تان های دیگر مرتبط می ش��ود که 
ب��ا نامه نگاری ها، س��خنرانی ها در صحن مجلس یا مصاحبه با رس��انه ها 
خواس��تار برخورد ب��ا عوامل تهیه برنام��ه و پیش��گیری از تکرار چنین 
برنامه هایی ش��دند. سطح دوم واکنش ها در قالب اعتراضات دانشجویی 

در بیش��تر دانش��گاه های مناطق شمال غرب به 
ویژه در مراکز اس��تان ها ش��کل گرفت که در 
شهرهایی مانند ارومیه و تبریز شدت و وسعت 
بیشتری داشت. در این حرکت های دانشجویی 
موضوع به ط��ور قابل توجه��ی در چارچوب 
شکاف قومیتی تحلیل و ارزیابی گردید و این 
برنام��ه زمینه ای برای طرح مج��دد مطالبات و 
خواسته های هویتی در س��طح دانشگاه ها بود. 
س��طح س��وم واکنش، اعتراضات خیابانی در 
اکثر شهرهای بزرگ آذربایجان بود که طیف 
غالب معترضان را جوانان و نسل جدید تشکیل 
می دادند و این سطح واکنش ها بیشتر صبغه ای 
احساسی- هیجانی داشته و همراه با شعارهای 
قوم گرایانه  و احساسات ناسیونالیستی بود. در 
بایستی یادآوری  ارزیابی گس��تره اعتراضات 
نمود که این بار واکنش ها هر چند در مقایسه 
با مورد س��ال 1385فراگیرتر بود، ولی با توجه 
ب��ه اقدامات و موضع گی��ری به هنگام مقامات 
صدا و س��یما و نیز مقامات سیاس��ی و مذهبی 
منطقه، ش��یوه ها و س��ازوکارهای واکنش در 
سطح دانشگاه ها و داخل شهرها مسالمت آمیز 
بود. در برخی موارد اعتراضات همراه با برخی 
ش��عارها و رفتارهای احساسی و هیجانی توأم 
ش��د، ولی در مجم��وع ش��یوه های اعتراضی 
خش��ونت آمیز نبود و خوش��بختانه ب��ا تلفات 
جانی و مالی همراه نشد. همچنین معترضین از 
شیوه های سنتی و جدید متنوعی بهره گرفتند؛ 
در ای��ن اعتراضات هم ش��بکه های اجتماعی 
نوین س��ایبری و سایت های خبری- تحلیلی و 
هم شیوه های س��نتی نهادهای اجتماعی محلی 

نقش مؤثری در بسیج اجتماعی داشتند. 
اعتراضات به نمایش »هتل فیتیله ای« همراه با 
پیامدهای سیاسی و امنیتی مختلفی بود که برخی 

از آنها را می توان در نکات زیر اشاره کرد؛
تبدیل ش��دن موضوعاتی مانند مطالبات   -
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فرهنگی، تبعیض، نابرابری و شکاف های 
قومی به مس��ائل روز در میان رسانه ها و 
سطح افکار عمومی مردم آذربایجان به 
وی��ژه در میان جریان ه��ا و فعاالن قومی 
و در این چارچوب گرایش��های قومی- 

هویتی در آذربایجان تشدید شد.
مط��رح ش��دن موضوع حق��وق فرهنگی   -
قومی از تریبون مجلس و دیگر رس��انه ها 
توسط برخی نمایندگان مجلس و فعاالن و 
نخبگان محلی و تأکید بر ضرورت اجرای 
اصل 15 و تدریس زبان مادری و ضروت 
تحقق قول ه��ا و وعده های رئیس جمهور 
در خصوص تأس��یس فرهنگس��تان زبان 
ترکی آذربایجانی و احیای دریاچه ارومیه.

امنیتی ش��دن فض��ای اجتماع��ی برخی   -
ش��هرهای بزرگ آذربایجان و استقرار 
نیروه��ای ی��گان وی��ژه در خیابان های 
مرک��زی ای��ن ش��هرها و وق��وع برخی 
خش��ونت ها و درگیری ه��ای مح��دود 

خیابانی.
ت��الش  و  موض��وع  بین المللی ش��دن   -
رسانه  های تلویزیونی و سایت های خبری 
اپوزیسیون قومی و غیرقومی خارج نشین 
و برخی کش��ورهای بیگانه در انعکاس 
بین المللی و بزرگنمایی آن جهت تشدید 
ش��کاف های قومی و تقویت شکاف و 
بی اعتمادی بی��ن مردم مناط��ق قومی با 

دولت و نهادهای حاکمیتی؛ 
ارزیابی و تفاس��یر متف��اوت از موضوع   -
و رخ��داد پیش آم��ده بی��ن رس��انه ها و 
ش��خصیت های مرک��ز و پیرام��ون که 
می توان��د موجب افزایش ش��کاف بین 
جریان ه��ای فک��ری- مدنی کش��ور با 
فعاالن قومی- اجتماعی و بخشی از مردم 

آذربایجان شود. 

 الزامات راهبردی همبستگی ملی
تاریخ سیاسی و اجتماعی کش��ور به ویژه پس از سقوط دولت مشروطه 
حاکی از آن است که ویژگی های ساخت اجتماعی جامعه ایرانی )تکثر 
قومی و تنوع مذهبی( نق��ش موثری در تکوین الگوی خاصی از ملت- 
دولت س��ازی در ایران داش��ته اس��ت و این الگوی خاص، دستاوردها و 
البته پیامدهای پاردوکس��یکال بلندمدتی برای همبستگی ملی و انسجام 
اجتماعی ایجاد نمود. یکی از این پیامدها، پدیداری واکنش ها و تحرکات 
چندین باره قومی و به دنبال آن، سیاسی-امنیتی ش��دن برخی از مسائل و 
خواس��ته های فرهنگی و اجتماعی اقوام در چند دهة گذشته بوده است. 
هر چند انقالب اسالمی تحول بنیادینی در گفتمان و پارادایم ملت سازی 
پهلویستی پدید آورد، ولی در ماه های نخستین جمهوری اسالمی با ظهور 
چالش های قومی- مذهبی در بیش��تر مناطق پیرامونی، مس��اله انسجام و 
یکپارچگی اجتماع��ی بار دیگر به یکی از مهمتری��ن مالحظات امنیتی 

ساختاری نظام سیاسی جدید تبدیل گردید.
ب��ا وجود این ک��ه در ده��ة اول انقالب، جنگ هشت س��اله و دفاع 
مقدس ش��کاف های اجتماعی را به ش��دت تحت تأثیر قرار داد و تجاوز 
س��رزمینی خارجی و تهدیدات مس��تقیم بیگانگان بنیان های همبستگی 
ملی را در بیشتر سطوح اجتماعی تقویت نمود، ولی پایان جنگ آغازی 
ب��رای طرح مجدد برخی خواس��ته ها و مطالبات فرهنگی- اجتماعی بود 
که در چارچوب برخی فرصت های س��اختاری مانند انتخابات مجلس و 
ش��وراها و یا برخی بهانه ها و ح��وادث اتفاقی پدید آمد. در واقع از یک 
سو ورود گفتمان قومی به عرصه رقابت های انتخاباتی و رسانه ای، زمینه 
و ظرفیت مهمی برای تحریک پذیری و بسیج اجتماعی در مناطق قومی 
بود و از س��وی دیگر وقوع برخی اتفاقات ی��ا اظهار نظرها و یا عملکرد 
برخی نهادهای حاکمیتی موجب واکنش های اعتراضی بوده اس��ت. بر 
همین مبنا اجرای طرح پرس��ش نامه »فاصله اجتماعی« در تهران در مورد 
ترک ها توس��ط صدا و سیما در سال 1373، شایعة افشای نامة منتسب به 
دفتر ریاست جمهوری در خصوص عرب ها در سال 1384، کشته شدن 
یک جوان در مناطق کردنشین، کاریکاتور توهین آمیز روزنامه ایران در 
سال 1385، موجب واکنش ها و اعتراضات دامنه داری از سوی گروه های 
قومی مخاطب ش��د. از این رو در دو دهة گذشته مسائل قومی و مذهبی 
در مناطق پیرامونی کشور با شیوه ها، سازوکارها، منطق و شدت و ضعف 
متفاوت به یکی از موضوعات سیاس��ی و امنیتی کشور تبدیل شده است 
که با اتخاذ تصمیمات درس��ت و انجام اقدامات حساب شده می توان از 

بروز آنها جلوگیری کرد.
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بخش سوم این نوش��ته به نقش نهادهای حاکمیتی در سیاستگزاری 
قوم��ی و به عبارت��ی بر الزام��ات راهبردی پیش��گیری از تک��رار وقایع 
تضعیف کنندة انسجام اجتماعی می پردازد. این الزامات باید در این بستر 
و چارچوب س��اختاری- فرایندی طرح و در حوزه های زیر مورد تأکید 

قرار گیرد.
برای فهم اهمیت راهبردی پرداختن به این الزامات ضروری اس��ت 
ابتدا به پرس��ش هایی مهم اشاره گردد. چون این سواالت به بنیادی ترین 
چالش های سیاست قومی در ایران می پردازد که فهم کنش های اعتراضی 
مختلف و مسائل قومی در بستر آنها امکان پذیر می گردد. پرسش نخست 
این که چرا و چگونه مس��ئله قومیت ها در س��دة اخیر به یک مسئله مهم 
امنیت داخلي در ایران تبدیل شده و هنوز هم یکی از مهمترین چالش های 
امنیتی در کش��ور اس��ت؟ دوم، چرا الگوهاي مختلف سیاست قومي در 
دورة های مختلف با وجود حاکم بودن دو نظام سیاسي- ارزشي متفاوت 
باعث حل مسائل قومي در ایران نشده است؟ سوم، سرانجاِم مسائل قومي 
در ای��ران چه خواهد بود؛ چه چش��م اندازی پیش روی آنهاس��ت و این 
مسئله چگونه حل خواهد شد؟ این پرسش با توجه به تحوالت منطقه اي، 
جهاني و نیز تحوالت داخلي در زمینه مس��ائل قومي یک پرس��ش بسیار 
جدي اس��ت. چهارم، آیا تداوم سیاست ها و رویکردهاي فعلي نسبت به 
اقوام، چش��م انداز امیدبخشي براي کاهش نگراني ها ایجاد خواهد کرد؟ 
با توجه به تحوالت ساختاری در نظم ژئوپلیتیک منطقه ای در خاورمیانه 
و نیز انقالب در فناوری های ارتباطاتی آیا بعد از 20 س��ال، و یا حتي بعد 
از 50 سال تحول بنیادینی در حل بخشی از مسائل قومی به وجود خواهد 
آمد؟ این ها پرسش هایي بس��یار جدي  هستند که توجه و تمرکز بر آنها 
مي تواند ذهن سیاستگزاران و تحلیل گران ما را در پیدا کردن راه حل هاي 
مناسب یاري کند. در چارچوب این پرسش ها، تأکید نگارنده این است 
که می توان با اصالح و تغییر تدریجی در سیاس��ت های قومی که بخشی 
از آن میراث الگوی سیاس��ت قومی پهلویستی است و بخشی نیز متأثر از 
ویژگی ها و مختصات محیط ژئوپلیتیکی ایران و جمهوری اسالمی است، 
در فرایندی بلندمدت انس��جام اجتماع��ی را تقویت کرد. در واقع امکان 
حل تدریج��ی چالش های قومی جهت پیش��گیری از تکرار بحران های 
قومی دهه های پیش��ین و تحکیم بنیان های همبس��تگی ملی در بلندمدت 
مستلزم برخی گام های راهبردی است که در ادامه ذکر شده و پیامدهای 

تأخیر در ورود به این گام ها و الزامات موردنظر نیز ذکر می شود.
1. ض�رورت اجتن�اب از ن�گاه امنیتی به مس�اله قومی�ت در ایران؛ 
نخس��تین الزام راهبردی برای حرکت به س��مت انس��جام و همبس��تگی 

مل��ی، اجتناب از نگاه امنیتي به مس��ئله قومیت 
و مطالبات قومی اس��ت. بایس��تی اش��اره نمود 
که چگونه مس��ئله قومیت در ای��ران به عنوان 
یک مؤلفه ناامني مهم در مس��یر دولت س��ازي 
و ملت س��ازي مطرح شد. امنیتی ش��دن مسئله 
قومیت ها در ایران محصول تجدد ایراني و شبه 
مدرنیسم است. پس از ناکامی دولت مشروطه، 
گفتمان و استراتژی جدید دولت و ملت سازي 
باعث ش��د تنوع قومي و شکاف هاي اجتماعی 
به عنوان منبع مهم ناامني در مسیر دولت مقتدر 
و مل��ت مدرن مطرح ش��ود. در ای��ن رویکرد 
امنیت��ي، تکثر فرهنگی و تن��وع قومي به عنوان 
مسئله مهم امنیتي مطرح شد. حتي پس از کنار 
گذاشته شدن بنیان گذاران این نوع نگرش و این 
نوع تفکر از صحنة حاکمیت سیاسي ایران، چه 
در قال��ب حکومت رضاش��اهي و چه در قالب 
حزب تج��دد و دیگر روش��نفکران ملي گرا، 
آثار و پیامدهاي این نوع تفکر به دورة پس از 
رضاشاه منتقل ش��د. این نوع نگاه امنیتي زمینه 
پدی��داری بحران هاي قوم��ي را در آذربایجان 
و کردس��تان فراه��م نم��ود ک��ه پاس��خی به 
سیاست هاي قومي پهلوی اول بود و ناامني های 
ناش��ی از این بحران ها در دهه 1320 باعث شد 
پهلوی دوم براي حفظ امنیت و سلطنت، مجدداً 
به برخورد امنیتي با این بحران های برخاسته از 
مطالب��ات قوم��ی و تح��والت بین المللی روي 
بیاورد و نگ��رش امنیتي براي حف��ظ امنیت و 
حذف تنوع قومي تداوم پیدا کرد. در آس��تانة 
انق��الب و پ��س از وق��وع انقالب اس��المي و 
تشدید فعالیت  گروه های ضدانقالب در مناطق 
قومی، مطالبات و خواسته ها و حرکتهاي قومي 
در این مناطق بار دیگر مطرح شد که با توجه به 
اقدامات آنها این بار نیز نگرش و پاسخ امنیتي 
ب��ه ناامني ه��اي مناطق قوم��ي در اولویت قرار 
گرفت. بر این مبنا است که دور باطلی از ناامني 
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ت

قومي و پاسخ امنیتي به آن حداقل در سه مقطع 
مهم تاریخ معاصر کشور، رخ نشان داده است. 
پیامدهایي که این نوع نگرش امنیتي داشته 
عبارت است از: 1. امنیتي شدن تمام حوزه هاي 
فرهن��گ قوم��ي در قبل از انقالب اس��المی و 
ب��ه میزان و ش��دت کمت��ر پ��س از انقالب 2. 
تمرکزگرای��ي و نابراب��ري منطق��ه اي 3. عدم 
امکان طرح تقاضا و خواس��ته هاي فرهنگي و 
غیرفرهنگي قومي. پاس��خ امنیتي و س��رکوب 
به خص��وص در دورة قبل از انقالب مهمترین 
نوع پاس��خ به خواسته ها و تحوالت قومي بود. 
در هر دو دورة پهل��وی قابل پیش بیني بود که 
این ن��وع نگرش امنیتي به اق��وام، واکنش های 
ضدامنیتي را به دنبال خواهد داشت و در مقابل 
این واکنش های قومی نیز مجدداً با پاسخ امنیتي 
رژیم مواجه  گردید و البته چنین پاسخی نیز به 
زیرزمیني ش��دن تقاضاها و خواسته هاي قومي 
در مقطع پیش منجر شد و در نهایت فروپاشی 
ارکان قدرت رژیم شاهنشاهی موجب انفجار 
خواسته ها و مطالبات قومي گردید. بر این مبنا 
الزم است در بلندمدت رویکرد و نگاه صرف 
امنیت��ی به مطالب��ات و خواس��ته های قانونی و 

منطقی اصالح و تغییر یابد.
2 . ض�رورت گ�ذار از نگ�رش خطی در 
فراین�د ملت س�ازی؛ ال��زام دوم حل تدریجی 
مس��ائل قومی در ایران و دس��تیابی به انس��جام 
اجتماع��ی گذار از نگ��رش خطي در تدوین و 
تکوین سیاس��ت های قومي در ایران است. در 
دورة پهلوی نگرش خطی و تکاملی ملت سازی 
برای دستیابی به یکپارچگی و انسجام اجتماعی 
مبنا قرار گرفت که متأث��ر از ملل اروپایی بود. 
دولت هاي اروپایي تجارب مهمی در قرون 18 
و 19 در مواجه با تکثر و تنوع فرهنگی و قومی 
داشتند. این دولت ها به ویژه در آلمان و فرانسه 
با توسل به استراتژي هاي یکپارچه ساز توانستند 

روند ملت س��ازي و دولت س��ازي را در جوامع خودشان البته با رویّه ها و 
اس��تراتژی هاي سیاسی و فرهنگی مختلف به س��رانجام برسانند. این نوع 
نگ��رش خطي تقلی��دی از اروپا در قالب پارادایم ناسیونالیس��م فرهنگي 
توسط روشنفکران و برخي سیاستمداران روشنفکر به کشور ما وارد شد 

و در نهایت به الگوی خاصی از ملت- دولت سازی منتهي شد.
پیامدهاي ش��کل گیري ای��ن نگرش خطي را مي توان به ش��رح زیر 
مط��رح کرد: 1. این رویکرد خطی واقعیت ه��اي اجتماعي و فرهنگي و 
پیشینة تاریخي متکثر آن و نیز الگوي حیات سیاسي و اجتماعي منطبق با 
ویژگي هاي جغرافیایي و قومي ایران را نادیده گرفت. در واقع اصطالح 
»ممالک محروس��ه« که در متون تاریخ سیاس��ي چند قرن اخیر در ایران 
وجود داشته، برگرفته از این واقعیت مهم تاریخِی همزیستی غیرمتمرکز و 
غیرتفاهم آمیز اقوام ایرانی می باشد. بر این مبنا نگرش خطي هیچ توجهي 
به واقعیت هاي اجتماعي و سیاسي پیشین ایران ندارد. 2. این نگرش برخي 
ایده آل هاي سیاسي و فرهنگي اجبارآمیز را بر ساخت متکثر جامعه ایرانی 
تحمیل نمود که منطبق با آن نبود. 3. پیامد مهم دیگر این نگرش توجیه 
اقتدارگرایی و تمرکزگرایي ش��دید پس از مشروطه و دوره پهلوي بود 
4. و نهایتاً دور باطل سرکوب قومي و بحران هاي قومي استمرار بخشید. 
3. مش�ارکت اقوام؛ الزام راهب��ردی دیگری که برای حل راهبردی 
مس��ائل قومي و دستیابی به یکپارچگی پایدار اجتماعی در ایران می توان 
برش��مرد، گذار از نگرش پاتریمونیالیس��تي به مس��ائل اقوام اس��ت. در 
چارچوب این نگرش که میراثی از گذشته است، حل چالش های قومی 
در ایران صرفاً از طریق سیاستگذاری های راهبردی دولت یا نظام سیاسی 
مي تواند ممکن شود. هر چند بر این اساس حل مسائل قومي و مذهبی در 
ایران یک امر دو طرفه اس��ت، اما نمی توان نقش اصلی و اساسی دولت 
را در آن نادی��ده گرفت. نگرش، تکالی��ف و حقوق قومیت ها صرفاً در 
عرصه رأس سیستم سیاسی و در اتاق های فکر نهادهای حاکمیتی و بدون 
مش��ارکت نخبگان قومی و نهادهای مدنی تعیین نمي ش��ود؛ گروه هاي 

قومي باید تدوین این حقوق و تکالیف نقش موثری داشته باشند. 
نگ��رش آمران��ه، در برخورد با اق��وام ایراني و سیاس��ت گذاری در 
ای��ن زمینه نمی تواند پاس��خ مناس��بی دریافت کند. در ای��ن رویکرد، به 
دیدگاه هاي متعلقان موضوع یعني اقوام اهمیت چندانی برای حل مسئله 
داده نمی ش��ود. پیامد دوم این رویکرد این اس��ت که حقوق و تکالیف 
قومي ضمان��ت اجرایي پیدا نکرده و انتظارات الیه هاي زیرین اجتماعي 
و ب��ه ویژه نخبگان و فعاالن قومی فعال را برآورده نمی کند. به طور مثال 
هرچند در مجمع تش��خیص مصلح��ت و یا در دیگر نهادها این مس��ئله 
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الزامات همبستگی ملی؛ برنامه های صدا 
و سیما و واکنش ها در آذربایجان

بررس��ی و تصمیم گیري مي ش��ود و چندین مصوبه هم در وحدت ملي 
و سیاس��ت قومي تصویب مي گردد اما باز هم مي بینیم که بعد از چندین 
سال نه تنها مسئله قومي حل نشده، بلکه باز هم به عنوان یک مسئله امنیتی 
جدي مطرح مي باش��د. با توجه به تحوالت بزرگ ژئوپلیتیکی در مناطق 
پیرامونی کشور و نیز تحوالت گسترده در بنیان های گفتمانی دولت ملی 
و پیامدهای ناش��ی از جهانی ش��دن در تمام قلمروه��ای زندگی فردی و 
اجتماعی، تداوم این نوع نگاه پاتریمونیالیستي در حل مسئله قومي امری 

چالش انگیز خواهد بود.
4. واقعی�ت پدیده اقوام در ایران؛ یکی از الزامات مهم راهبردی 
برای حل مس��ائل قومی در ایران گذار از رویکرد ابزارانگاری و نگرش 
َعَرضي نسبت به گروه های قومی است. در چارچوب گفتمان و سیاست 
قومی دورة پهلوی، نگرش ابزاری هم در س��طح روش��نفکري و هم در 
س��طح سیاس��تگزاري حکومتي قائل به اصالت وجودی و هویت ذاتی 
مسائل قومي در ایران نیست. در سطح روشنفکري طي چند دهه گذشته 
تالش وافري صورت گرفت تا اثبات کند اقوام در ایران واجد ویژگي ها 
و عناصر فرهنگی متناسب با ویژگي هاي قومیت در دیگر مناطق جهان 
نیستند. در این چارچوب قومیت و مسائل گروه های قومی در ایران یک 
امر سیاسي و نه یک واقعیت اجتماعي و فرهنگي است و ساختة نخبگان 
فرصت طلب و بیگانه پرس��ت و یا ناش��ی از اراده و قدرت های خارجی 
است. تسلط نگرش نفي گرایانه و شکل گیری گفتمان های سیاستگذاری 
متأثر از آن باعث ش��د ک��ه در دورة پهلوي اول و دوم به مس��ئله قومي 
به عنوان یک موضوع مس��تقل و مهم نگریس��ته نشود. بحران های اوائل 
انقالب، ت��الش رژیم صدام برای بهره گی��ری از گروه های قومی برای 
تضعیف جمهوری اس��المی و برخی مداخالت قدرت ها و کشورهای 
بیگانه در حمایت از گروه های رادیکال باعث شد این رویکرد با شدت 
و ضع��ف متفاوت پس از جنگ ادامه پیدا کن��د. تأکید بر این رویکرد 
ابزارانگاران��ه در بلندم��دت می تواند زمینه های حل مس��ائل قومی را به 

تأخیر بیندازد. 
 پیامد این نگرش در س��طح سیاستگزاري و دولت این بود که مسئله 
قومي وارد گفتمان سیاس��ي کش��ور نش��د و به عنوان امري غیراصیل و 
عارضي مطرح گردید. نگرش ابزارانگارانه در تبیین و حل مسائل قومي 
دارای پیامدهای پایداری بوده است. نخست این که عدم درک صحیح 
و ماهوي مس��ئلة قومیت و به عبارتي شناخت ناقص و تحریف شدة آن، 
امکان حل این مس��ئله را در قالب سیاس��ت  هاي کالن فراهم ننمود. این 
نوع نگاه در چند دهة گذش��ته هم در سطح روشنفکري و هم در سطح 

حکومت��ي چون اس��تقالل، هوی��ت و اصالتي 
براي مس��ئله قومیت قائل نبوده، تأکید داش��ته 
ک��ه مي توان به واس��طه برخي سیاس��تگذاري 
هاي کالن مانند ادغ��ام فرهنگی و اقتصادی و 
مکانیزم هاي ثانوي مسئله قومي را حل کرد. در 
دورة پهلوي مکانیزم س��رکوب، همسان سازي 
ی��ا مهاج��رت مدنظر ق��رار گرف��ت و پس از 
انق��الب اس��المی هم ای��ن نگ��رش مواجه با 
قبض و بس��ط هایی گردید. مثال در دورة آقاي 
هاشمي، راهبرد س��ازندگي و توسعه اقتصادي 
و در دورة آقای خاتمی رش��د توس��عة سیاسی 
و جامعة مدن��ی به عنوان راهبرد اساس��ی حل 
مس��ائل قومي در نظر گرفته شد. پس از 1384 
این فرایند مس��دود شد و با محدودیت فعالیت 
تشکل ها، مطبوعات و نخبگان، گفتمان فرعی 
قومی از عرصه سیاس��ت به حاشیه رانده شد و 
روندی از ظهور رادیکالیس��م در قالب پژاک 
در کردس��تان، جنداهلل در بلوچس��تان و برخی 
جریان ه��ای رادی��کال در آذربایج��ان پدیدار 

گردید. 
5.تعری�ف جامع از هویت و امنیت مّلی؛ 
الزام راهبردی دیگر برای دستیابی به همبستگی 
و انس��جام ملی در بلندمدت، تعریف جامع از 
هویت و امنیت ملي اس��ت. با توج��ه به اینکه 
نزدیک ب��ه 50 درصد از جمعیت کش��ورمان 
را گروه هاي قومي و مذهبی تش��کیل مي دهند 
هنوز مشخص نیست مبانی هویتی این گروه ها 
چه جای��گاه و ش��أني در هویت مل��ي دارند، 
آیا عناصر هویتي اق��وام ایراني همچون زبان، 
ادبیات و دیگر می��راث فرهنگی آنها به عنوان 
بخش��ي از هویت ملي بایس��تی در نظر گرفته 
ش��وند یا نه؟ آیا باید حفظ شود یا نه؟ هر چند 
در گفتمان ملت سازی رژیم پهلوی مبنا حذف 
تمام عناصر فرهنگی گروه های قومی بود، ولی 
پس از انقالب اس��المی عدم شفافیت و نوعی 
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سردرگمی در تبیین نسبت بین هویت قومي و 
هویت ملي به عدم تعریف جامع از هویت ملي 
و امنیت ملي برمي گردد. الزم اس��ت در تبیین 
و تعریف امنیت ملي مش��خص شود که امنیت 
فرهنگي و امنی��ت اجتماعي اق��وام ایراني چه 

جایگاه و شأني در امنیت ملی دارند. 
با توجه به تحوالت چند دهة اخیر می توان 
اذع��ان نم��ود که هن��وز تعریفی که ش��امل و 
دربرگیرن��ده عناص��ر هویتی تم��ام گروه های 
قومی باشد ارائه نشده است. بر این مبنا تعریف 
مضیّ��ق از هویت و امنیت ملی باعث ش��ده که 
فعالیت هاي سیاس��ي یا تش��کیالتي، رفتارهای 
انتخابات��ي، مطبوعاتي، فعالیت ه��اي فرهنگي 
و حتي ادب��ي اقوام در نزد برخی از مس��ئوالن 
غی��ر ملّی و ضد امنیتي تلقي ش��ود و از این رو 
یک گ��روه اجتماعي قوم��ي نمي داند در چه 
حیطه های��ي فعالیت هاي آن مص��ون از تعّرض 
خواه��د ب��ود. در تبیین مثاًل قان��ون ممنوعیت 
اس��امی بیگانه که در مجلس هفتم به تصویب 
رس��ید، عماًل به قان��ون ممنوعی��ت و مبارزه با 
اس��امی محلی در مناطق قوم��ی تبدیل گردید 
و یکی از وظای��ف نیروی انتظامی جمع آوری 
تابلوه��ای مغازه های��ی بود که اس��امی محلی 
داش��تند و یا پس از این تصوی��ب و ابالغ این 
قان��ون، ادارات ثب��ت احوال در ثب��ت نام های 
محلی نوزادان سخت گیری بیشتری نمودند. در 
واقع تعریف بس��یار ابهام برانگیز و بعضاً سیّالی 
ک��ه از هویت ملّی و امنیت مل��ي داریم باعث 
ش��ده که حتي ایجاد یک پژوهشکده ای مانند 
پژوهش��کده آذربایجان شناسي و یا نام گذاری 

یک مغازه به یک مسئله امنیتي تبدیل شود. 
7. ضرورت توجه به تحرک اجتماعی یا 
تحول قشربندی اجتماعی در مناطق قومی؛ 
هفتمی��ن الزام راهب��ردی در سیاس��ت گذاری 
قومي معطوف به همبستگی ملی، توجه الزم و 

شناخت تحوالت اجتماعي و قشربندی اجتماعی و ساختار طبقاتی در بین 
گروه هاي قومي مربوط مي شود. در چند دهة گذشته تحوالت و تغییرات 
ساختاري زیادي در شاخص های رفاهی- اجتماعی مانند آموزش، سطح 
س��واد، شهرنش��یني، ارتباطات، حوزه هاي نرم افزاري و س��خت افزاري 
ارتباطات ایجاد شده که این تحوالت ساختاري باعث تحرک اجتماعي، 
ظهور طبقه متوسط نسبتاً گس��ترده و جدید به خصوص در بین تحصیل 
کرده ها و نهایتاً رش��د آگاهي هاي جمعي و هویت قومی شده است که 
می تواند در بلند مدت در س��ازماندهی واکنش های سیاسی و اجتماعی 
نقش تعیین کننده ای ایفا نماید. در واقع در تدوین و تبیین سیاس��ت های 
راهبردي در مسائل قومي، الزم است به تحوالت عمیقي که در الیه هاي 
زیرین اجتماعي در مناطق پیرامونی رخ داده، توجه کافی صورت گیرد. 
این تحوالت اجتماعي باعث ش��ده که آگاهي و تعلق به هویت قومي به 
ویژه در بین دانشجویان و تحصیل کردگان و در کل نسل جدید به عنوان 
گروه های مرجع به شدت سیاسي شود. چنین واقعیت و تحوالت گسترده 

را می توان در جوامع آذري و کردي مشاهده نمود.
بی اعتنایی به تحوالت اجتماعی ساختاري در میان قومیت ها می تواند 
پیامدهای عمیقی به دنبال داشته باشد. نخست این که موجب عدم درک 
پویایي ه��ا و تحوالت عمیق و به ویژه غفلت از حساس��یت هاي الیه هاي 
زیری��ن جوامع قومی نس��بت به هویت و مس��ائل قوم��ي می گردد. عدم 
توجه و دقت الزم در چند دهة گذش��ته نیز باعث ش��ده سیاست گذاران 
و تحلیل گ��ران با برخي حوادث و بحران هاي قومي پیش بیني ناش��ده اي 
مواجه شوند. از جمله این که در مناطق کردنشین، کشته شدن یک جوان 
تبدیل به آشوب هاي گس��ترده در چندین شهر می گردد، در آذربایجان 
یک کاریکات��ور یا نمایش توهین آمیز تبدیل به اعتراض هاي گس��ترده 
در 25 ش��هر می شود و یا در خوزستان انتش��ار یک نامة منسوب به دفتر 
ریاست جمهوری در دورة آقای خاتمی موجی از اعتراض و ناامنی ها را 
به دنبال آورده و موجب شگفتی سیاست مداران و تحلیل گران می گردد. 
در واقع عدم درک تحوالت زیرین اجتماعي باعث مي ش��ود ش��ناخت 
دقیق��ي از ارزش ه��ا و مطالبات جدی��د هویتي گروه ه��اي قومي وجود 
نداش��ته و در محاس��بات و تصمیم گیري هاي راهبردی مورد توجه قرار 
نگیرد. نتیجة چنین غفلتی اتخاذ راهبردها یا پاس��خ هاي امنیتي هزینه ساز 
برای دولت و جامعه در ایران اس��ت که پیامدهاي بلندمدت آن افزایش 

شکاف هاي قومي و افزایش شکاف بین اقوام و دولت می باشد. 
8. ض�رورت توج�ه به تح�والت قومی در محیط منطق�ه ای؛ الزام 
راهبردی مهم دیگر در دس��تیابی به انس��جام اجتماعی و همبستگی ملی 

ل
حلی

ت
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توجه جدي و کافي به تحوالت گس��ترده در جغرافیای قومی در منطقه 
و س��ایر نق��اط جهان اس��ت. امروز و آین��ده بر خالف چن��د دهة پیش 
تحلیل مس��ائل قومی و تدوین و اجرای سیاس��ت های قومی بدون توجه 
به تح��والت گفتمانی و راهبردی در دیگر کش��ورهای مج��اور یا دور 
چندان اطمینان بخش نخواهد بود. به نظر می رس��د رویکرد و متغیرهایي 
که تحلیل گران و سیاستگزاران ما در تحلیل و تدوین سیاست قومی مورد 
توج��ه قرار می دهند، فارغ از توجه کاف��ي به تحوالت قومی منطقه اي و 
جهاني می باش��د. در سطح منطقه اي تحوالت سیاسي بنیادیني در مسائل 
قومي اتفاق افتاده و یا در حال وقوع است و مطمئناً این تحوالت منطقه اي 
ما را هم متأثر خواهد کرد. در عراق، افغانس��تان و سودان مسائل قومي با 
الگوها و سازوکارهای نوین سیاسی به تدریج در حال حل و فصل شدن 
است. در کشورهاي دیگري مثل ترکیه، تقریباً با تغییر نگرش سیاستمداران 
و تزلزل پارادایم ملت سازی کمالیستی، به تدریج آزادي هاي فرهنگي و 
سیاسي بیشتري برای کردها به رسمیت شناخته مي شود و با فشارهایي که 
از سوي اتحادیه اروپا یا برخي از سازمان هاي بین المللي مدافع حقوق بشر 
و غیره بر ترکیه وارد مي شود این کشور را مجبور به رعایت برخي حقوق 
و آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي گروه قومی کرد در این کشور کرده 
اس��ت. در سطح بین المللي دو تحول بزرگ در این زمینه رخ داده است. 
یکي مربوط به توس��عه حقوق بین الملل اس��ت. رویّه ها و موازین حقوق 
بین الملل مرتبط به اقلیت های قومی در عرض دو دهة گذش��ته به شدت 
در حال تحول بنیادین و جوهري می باش��د. همچنین با تقویت رژیم هاي 
جهاني حقوق بش��ر، مطمئناً نقش آفریني شورای حقوق بشر سازمان ملل 
در عرصه مس��ائل قومي بر مبنای میثاق های بین المللی حقوق سیاس��ی- 

مدنی در سال هاي آتی بیش از پیش خواهد شد. 
عدم توجه به تحوالت قومی در س��طح منطقه اي و جهاني می تواند 
پیامدهاي زیادی داش��ته باش��د؛ این تحوالت به ویژه در سطح منطقه اي 
باع��ث تاثیرات فزاینده بر حل دموکراتیک مس��ائل قومي خواهد ش��د، 
که این تحول از یک س��و انتظ��ارات گروه هاي قومي ایران را براي حل 
دموکراتیک مسائل قومي افزایش خواهد داد و از سوی دیگر تحرک هاي 
کمي و کیفي جریان های قومی را براي دس��تیابی ب��ه مطالبات، تقویت 
می کند. مس��ائل قومي در کش��ورهاي مجاورمان مثل عراق، افغانستان، 
ترکیه هر چند با فرازو نش��یب زیاد تقریباً در سراش��یبی چاره جویی قرار 
گرفته اس��ت و مي توان گفت در این کش��ورها ما با یک دورة گذار در 
حل مسائل قومي رو به رو هستیم. اگر چه در عراق و افغانستان با توجه به 
فقدان تجربه در تقسیم قدرت، هنوز در کوتاه مدت اطمینان کاملي نسبت 

به ایجاد نظام سیاسي با ثباتي وجود ندارد ولی 
در صورتي که این دورة گذار با موفقیت در این 
کشورها سپري شود، مطمئناً افزایش فشارهاي 
بین المللي بر ایران به عنوان تنها کشوري که در 
منطقه درگیر مسائل قومي است، بیشتر خواهد 
شد. این نکته اي اس��ت که باید تامل زیادي بر 
روي آن صورت گیرد. در سطح بین المللي نیز 
از جنب��ة حقوقي و ارتباطاتي مي توان تحوالت 
جهاني و بین المللي را در نظر گرفت. به لحاظ 
حقوقي، افزایش و گس��ترش رژیم هاي جهاني 
حقوق بش��ر مطمئناً حاکمیت ملي کشورها از 
جمله کش��ور ما را بیش از پیش تهدید خواهد 
کرد. به لح��اظ ارتباطاتي نی��ز دگرگونی های 
بنیادی��ن در حوزة فناوري هاي ارتباطاتي باعث 
تقویت مرجعیت گروه هاي قومي هم در سطح 

ملي و هم در سطح جهاني خواهد شد.

الزامات همبستگی ملی؛ برنامه های صدا 
و سیما و واکنش ها در آذربایجان




