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چکیده
اجتمـاعی  تنوعـات فرهنگـی و  طوایـف، متشـکل از اقـوام،  جمهوري اسالمی ایـران سـرزمینی   

اي را در اغلـب  برادرانـه وآمیـز زندگی مسالمت،بودنزیر چتر هویت ایرانیگوناگون است که در
فقـر،  نـادانی، گاهی به دلیل مشکالتی که اغلب ناشی از جهالـت و و اندادوار تاریخی تجربه کرده

،هاي استعمارگران بـوده دخالتمدیران سیاسی وقدرت وتبعیضات ناروا، ضعف مدیریتی نخبگان 
امنیت و آن به خطر افتادن انسجام،هاي نارضایتی برخی از این اقوام فراهم گردیده، که نتیجهزمینه

هاي که مدیریت شکافبدین قرار استاین پژوهشسوال اصلی .استیکپارچگی ملی ایران بوده
است؟ داشتههایی ضعفها وقومی در کردستان چه کاستی

قـومی بـر خـوردار هسـتند، دولـت      اجتماعی و–هاي سیاسی که از تنوعات  فرهنگی در تمامی نظام
گیري از رویکردهاي مبتنـی  ها با بهرهدولت؛هاي قومی داردنقش بسیار مهمی در فرآیند مدیریت شکاف

مین حقـوق اقـوام مختلـف    أدر فرآیند تـ انصاف راتوانند مدیریتی علمی مبتنی بر عدالت وبر عقالنیت می
تحقیـق حاضـر   .باشـد همبستگی ملی در کشور مـی اتخاذ نمایند که نتیجه چنین مدیریتی افزایش انسجام و

هـاي اسـنادي   گیـري از تکنیـک  بهـره تحلیلـی و - اسـتفاده از روش توصـیفی  بـا و از نوع کاربردي است 
آوري بـه جمـع  ،مـدارك موجـود  اسـناد و ، از منـابع، متـون  محققان با استفاده. شوداي انجام میوکتابخانه

،در پایان نتیجـه مهـم ایـن تحقیـق    .پردازندتحلیل آنها براي رسیدن به اهداف تحقیق میتجزیه ووهاداده
ایرانـی موجـود در جامعـه ایرانـی یعنـی      تـاریخی اقـوام  - فرهنگـی هاي مشتركارزشکید برأضرورت ت

هاي قانون اساسی بـراي برطـرف کـردن برخـی     گیري از ظرفیتبهرهبودن ورانیمسلمان بودن، ایو اسالم
.باشدهاي قومی در کردستان میها و مدیریت بهینه شکافنابرابري

،جمهـوري اسـالمی ایـران   ،قوم کرد، شـکاف قـومی  ،ها، دولتاقلیت:واژگان کلیدي
.مدیریت

utorabi14@gmail.com)  نویسنده مسئول(استادیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی *

دانشگاه علوم انتظامیآموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسیدانش**
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مقدمه 
اجتمـاعی، مـذهبی و قـومی    ز تنوعات فرهنگـی، که اایران اسالمی از جمله کشورهایی است

با این تفاوت که در اغلب کشورهاي چندقومی نظیـر  ؛استدر جغرافیاي سیاسی خود برخوردار
برخی کشورهاي اروپایی، تنـوع قـومی نتیجـه مهـاجرت اقـوام مختلـف بـه ایـن         کانادا، آمریکا و

تلف ساکن در آن، بـومی ایـن   ولی ایران جزء کشورهایی است که اقوام مخ،کشورها بوده است
.انــدســرزمین بــوده و در ادوار مختلــف تــاریخی بــه ایــران دلبســتگی و تعلــق خــاطر نشــان داده  

رعایـت اصـل   مـذهبی، اگـر بـا مـدیریت مبتنـی بـر عقالنیـت،       کشورهاي داراي تنوعات قومی و
اجرایـی  ریـزي  برنامهواريذگن حقوق اقوام مختلف به سیاستشتملحوظ داانصاف وعدالت و
هـا و شدن نـابرابري هاي  برطرفزمینه؛در حوزه مدیریت تنوعات اجتماعی اقدام نمایندکارآمد

.انسجام ملی در آن کشورها محقق خواهد شدهمگرایی وتبعیضات فراهم شده و
سـتم  اسالمی به دلیـل خـاطره تـاریخی اسـتبداد و    ازجمله مناطقی که بعد از پیروزي انقالب

مارکسیستی هاي عمدتاًمداخالت مستقیم گروهکهلوي و سپس تحریکات ودوران حکومت پ
حاد شد، منطقه کردسـتان  ومنازعات قومی در آن قطبیو ضدانقالب، احساسات ناسیونالیستی و

باشـد عبـارت اسـت    اي که این مقاله در صدد بررسی آن میلهأمس. جمهوري اسالمی ایران است
بـه آن  ".ومی در استان کردستان در عصر جمهوري اسالمیبررسی نحوه مدیریت شکاف ق": از

هاي مـدیریت اقـوام در   سازي سیاستها و بهینهکردن کاستیشاءاهللا نقشی در بر طرفامید که ان
.کشور داشته باشد

گیـري  دهنده این واقعیت است که متغیرهـاي متعـددي در شـکل   هاي انجام شده نشانبررسی
وه مدیریت آنها در یک کشور اثرگـذار اسـت کـه بـه برخـی از      نحهمچنینهاي قومی وشکاف

:شودآنها اشاره می
؛سوادي وآگاهی مردم قلمرو سرزمینیمیزان بادانش ووضعیت علم وشرایط و- 1
؛هاي قومی در عمق یا حاشیه ومرزهاي کشورنحوه استقرار گروهشرایط توپولوژیک و- 2
؛هاي خارجیپذیري در برابر قدرتیبمیزان آسوضعیت مرزها وشرایط ژئوپلیتیکی و- 3
؛ساکنان مرزي کشور همجوارهاي قومی مستقر در مرزها یا بامیزان تشابه یا تفاوت گروه- 4
؛میزان جمعیت آنهاهاي قومی وتعداد گروه- 5
؛هاي قومیفعال شدن شکافسیاسی و- 6
؛گیري دولت مدرننحوه شکلسابقه وپیشینه دولت ملی،- 7
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؛داخلی کشورالمللی در مسائل قومی ولت عوامل بیننحوه دخامیزان و- 8
؛اقتصادياجتماعی ونگرش تاریخی اقوام در ساخت سیاسی،نقش و- 9

؛رهبران نظامایدئولوژي نظام سیاسی حاکم ومبانی فکري و-10
؛نگرش نخبگان قومیفرهنگ سیاسی و-11
؛فرهنگ سیاسی نخبگان حاکم-12
.هاي قومیسازوکارهاي مدیریت شکاف-13

،بخـش هویـت ایرانـی   عوامـل وحـدت  کیـد بـر  أدولـت بـا ت  پیروزي انقالب اسـالمی، پس از 
آریایی کـه بـا تفـوق    گردانی از ایده ناسیونالیسم باستانی ورويهمچون تکیه بر باورهاي دینی و

همبسـتگی  موجبات نوعی همگرایی وعمالً،قومی خاص در داخل مرزهاي کشور نیز همراه بود
هاي قومی در برخـی از  رغم این موضوع، شکافعلی). 220: 1380بري، ره( ملی را پدید آورد
کـه در  سـیس فـراهم آورد  أتتـازه له براي جمهـوري اسـالمیِ  أساز پیدایش مسمناطق کشور زمینه

.وجود آوردههاي بحران را در کشور بزمینهله،أشدن حل مسبرخی از مواقع به دلیل پیچیده

پیشینه تحقیق
ــومی ودر خصــوص مســائل  ــوام وق ــرانتنوعــات فرهنگــی ومــدیریت اق ،اجتمــاعی در ای

شده است که در ایـن مجـال بـه برخـی از     نوشتههاي اخیرهاي متنوعی طی سالمقالهتحقیقات و
:شودآنها اشاره می

انتشـارات  : تهـران ، رشـید یاسـمی،  1363، "تـاریخی او پیوستگی نـژادي و کرد و"کتاب-1
.چاپ دوم، امیرکبیر
دهد که قوم کـرد بـرخالف   هاي انجام شده نشان میدر کتاب مزبور با بررسینامبرده ف مول

تـرین اقـوام فارسـی    کند که قوم کرد از اصـیل دانند، اثبات میرا ایرانی نمیکه کردهابرخی آرا
.رودشمار میههاي اصلی زبان فارسی ببه نحوي که زبان کردي از شاخه؛شوندمحسوب می

:تهـران ، حمیـد احمـدي،  1379،"واقعیتافسانه و؛ گرایی در ایرانقوممیت وقو"کتاب -2
.نشر نی

هاي مختلفـی کـه در   انگارهمولف در این کتاب به بررسی پدیده قومیت در ایران پرداخته و
دهـد اقـوام ایرانـی در بسـتر     نشـان مـی  این رابطه وجود دارد را مورد کالبـد شـکافی قـرار داده و   

.انداز طریق مهاجرت وارد این سرزمین نشدهتبار بوده وایرانیی عمدتاًتحوالت تاریخ
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،1389،"ها در جمهوري اسالمی ایـران اقلیتدرآمدي بر مدیریت سیاسی اقوام و"مقاله -3
.هاي مجلس شوراي اسالمیژوهشپمرکزیوسف ترابی،

طلب کثرگراي وحدتگیري از الگوي مدیریت تکید بر بهرهأضمن ت،محقق در این بررسی
.کندهاي ارزشمند قانون اساسی براي برطرف کردن مسائل اشاره میدینی به ظرفیت

سید رضا صـالحی  ، 1385هاي سرمایه اجتماعی،مدیریت تنوع قومی مبتنی بر نظریهمقاله-4
.مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام،48امیري، مجله راهبرد شماره 

کید بر اعتماد به مثابه شاخص مهم سـرمایه اجتمـاعی، آن را مبنـایی    أاین  مقاله با تمولف در
بـر الگـوي بـومی مـدیریت وحـدت در کثـرت       هاي قومی تلقـی کـرده و  مهم در کاهش شکاف

. نمایدکید میأت

مفاهیم
گروه اقلیت   )الف

عـداد کمتـري را در   شوند که از نظر جمعیتی تخوانده می"اقلیت"از آن جهت ،گروه اقلیت
قابـل  عناصـر و الگوهـاي فرهنگـی از سـایر اقـوام     نظـر مقایسه با گروه اکثریـت دارا هسـتند و از  

در این تمایزات، برخورد متفاوتی از سوي دولت مرکزي را به دنبال دارد که . باشندتشخیص می
).1988:76گولدوکولب،(شود بین آنها می) همدردي(نهایت باعث تقویت احساس مشترك 

دولت )ب
تـوان دولـت را حاکمیـت یـک گـروه بـر قلمـرو سـرزمینی مشـخص دانسـت کـه داراي            مـی 

خــود درســطح جامعــه مشــروعیت سیاســی هســتند و در صــدد ایجــاد امنیــت و نظــم مــورد نظــر 
،شناسـی به بیـان جامعـه  «: نویسدبه تعبیر ما نزدیک است که می"باالرد.و.ل"تعریف . آیندبرمی

ی است که اداره ملت را که داراي ترکیب سیاسی است بر حسب منـافع جمعـی آن   دولت سازمان
).1988:42گولدوکولب  ،(»دهدسازمان می

شکاف قومی)ج
ۀباعـث رابطـ  ،حقـوق هایی است کـه در اعطـاي امتیـازات و   بريانابرفاصله وشکاف قومی،

ن به نحوي که برخی از اقـوام آ ؛هفرهنگی ـ اجتماعی شد و هاي سیاسی، اقتصادينابرابر در زمینه
).1383:26، پوشیکهنه.(گیرند حاشیه قرار میدردر سطوح مختلف جامعه یا حذف و یا
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قوم کرد
پارسی هستند کـه امـروزه در جنـوب شـرقی ترکیـه، شـمال و       ایرانی وکردها مردمانی اصالتاً

.کننـد مال سوریه زندگی میشرق عراق، غرب و شمال غربی ایران، جنوب ارمنستان و شرق و ش
... دار هسـتند و زبـان، ادبیـات، افسـانه، سـرزمین مشـخص و      ریشـه کردها داراي فرهنگی کهـن و 

خـاص بـراي خـود قائـل     یمشترك و هـویت ۀگذشتو دانندخود را کرد می،خاص خود را دارند
دار ریشـه قدیمی ونکته شایان توجه اینکه کردها یکی از اقوام ).1383:26، پوشیکهنه( هستند

.رودهاي اصیل فارسی به شمار میزبان کردي جزء زبانوشوند ب میایرانی محسو

مدیریت
ــدیریت ــادي و   ،م ــابع م ــد من ــوثر وکارآم ــه کــارگیري م ــد ب ــهفراین ــزي،انســانی در برنام ری
وهدایت وکنترل است که براي دستیابی به اهداف سـازمانی  امکانات،بسیج منابع وسازماندهی،

.)6:1369رضاییان،(گیردبر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می
مـدیریت سیاسـی   ضـرورت اتخـاذ سیاسـت قـومی و    ،هاي قومی در ایرانتفاوتوجود تنوعات و

تکیـه بـر   کیـد و أجمهـوري اسـالمی ایـران بـا ت    . کنـد منطقی را بیش از پیش ایجـاب مـی  خردمندانه و
ادیـان الهـی و  مـذاهب و احتـرام بـه اقـوام،   اث تاریخی مشترك ومیرهاي اسالمی وارزشها وآموزه

هـاي  احتـرام بـه حقـوق اقلیـت    هـا و برابري انسانقانون اساسی که بر مفاهیمی مانند برادري وکید برأت
هـاي  ارتقاي رضایتمندي شـهروندان را در اسـتان  هاي ذهنیبرخی زمینهد نمایکید میأدینی تمذهبی و
ادیـان گونـاگون فـراهم    پیروان مذاهب وصمیمی اقوام وبر همزیستی برادرانه ومبتنی،کشورمختلف

خــارجی داخلــی وایــن در شــرایطی اســت کــه برخــی متغیرهــاي تــاریخی و سیاســی،آورده اســت و
منظـور از  . همواره مانع از مدیریت مطلوب مسائل قـومی در کشـور شـده اسـت    اثرگذار در این زمینه،

هاي مـورد مطالبـه منـاطق    ارزشدر اینجا، عبارت است از شناخت نیازها وهاي قومیمدیریت شکاف
مبتنـی  ریزي منطقی به منظـور پاسـخگویی صـحیح و   برنامهمذهبی وقومی وداراي تنوعات اجتماعی،

تبعـیض از میـان رفتـه    هاي احساس نابرابري وبه نحوي که زمینه،هاي مشترك به آنهاارزشبر قانون و
.)117: 1388ترابی،(رضایت نمایندآنان احساسو

مبانی نظريوادبیات
آنتـونی  .رویکردهاي مختلفی وجـود دارد و ها نظریه،هاي قومیتحلیل شکافبراي تجزیه و

رویکـرد اساسـی نظـري را  معرفـی     هاي مختلفی انجـام داده دو اسمیت که در این رابطه پژوهش
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پیونـدها و گرایی قومیت را ناشـی از وجـود  ، اصلدوم ابزارگراییگرایی واول اصل.کرده است
به این معنـا کـه همیشـه    کند،آن را فراتر از زمان تلقی میطبعی دانسته وذاتی واحساس اصیل و

امــا . باشــدرو مــیمیانــهایــن گــرایش داراي دو گــروه تنــدرو و.خواهــد داشــتوهوجــود داشــت
دراز نـوعی اشـتراك در باورهـاي ذهنـی در    حتـی لزومـاً  ابزارگرایی قومیت را مفهـومی ذاتـی و  

اقتصـادي  سیاسـی و ابزاري براي نیل بـه اهـداف دیگـر کـه عمـدتاً     بلکه وسیله وداند،مدت نمی
:ها عبارتند ازاز مهمترین نظریهبرخی دیگر.)236: 1392برتون،(شودباشند تلقی میمی

هندریشتئوري رانیمان و
رقابـت به منـابع یابیدستبراياجتماعیهايگروهودافرامنابع، بینمحدودیتصورتدر

کنـد احتیاج پیدایاوتمایلنیازارضاياي برايوسیلهبهگروهییافردچنانچه؛ آیدمیبه وجود
دسـت بـه امکـان بـا وجـود تمایـل،   اوواندیافتهدستبدان)هاگروهیاافراد(دیگرانکهببیندو

.کردخواهدنسبیمحرومیتیاوعدالتیبیاحساس ندارد،راآنآوردن
فـردي در سـطح آیـد، مـی وجـود بـه دیگـران بـا مقایسـه که ازماندگیعقباحساسچنین

دروشـده گـروه رقیـب  یـا فردعلیهعاطفیهايواکنشدیگروحسادتبغض،پیدایشموجب
.)42: 1364رفیع پور،(شود میگروهیبینتضادهايتشدیداجتماعی، سببسطح

اجتماعی مایکل هشتر تئوري فرهنگی ـ
گـر و  کردن استعمار داخلی، به تحلیل روابط نـابرابر فرهنگـی بـین فرهنـگ سـلطه     او با مطرح

دانـد کـه در   پردازد که عامل آن را دولـت مرکـزي مـی   هاي زیرسلطه در یک جامعه میفرهنگ
رانـی اقـوام و   هاي دولتی به حاشیهگیري از ابزارها و نهاداي خاص قبضه شده و با بهرهدست عده

.)1985:134نیلسون،(ورزند استثمار آنها مبادرت می

تئوري میلتون ایسمن 
دربـاره  مختلفهاياندیشهآندرکههاییزمینهتعریفضمنخودنظریاتطرحدرایسمن

هـاي انآن بحـر تبـع بـه وقـومی هـاي همبسـتگی وهاهویتشدنعمدهبرانقباضیاانبساطتأثیر
معرفـی معاصرقلمرو دولتراهازمینهایناو. کندمیتأکیددولتنقشبرگیرد،میشکلقومی

وجـود اساسـی هايقانوندرکهاختالفاتیوجودبا(معاصردنیايتمامدرويعقیدهکند؛ بهمی



15هاي قومی در کردستان جمهوري اسالمی ایرانمدیریت شکاف

اصـلی نهـاد  دولـت، بامردموشهروندانرابطهاداريدستگاهبودنموثروحکومتروش)دارد
هـاي مختلـف  بخـش درشـغل بهیابیدستقوانینکهاستدولتاین. هاستارزشکنندهتعیین

ورا تعیـین خصوصـی بخـش حتـی ودولتـی تشـکیالت وقضـائیه قوهپلیس،نظامی،غیرنظامی،
دسـت را بـه مقامـات دهنـد یـا  يأرتوانندمیکسانیچهکهکندمیمعیندولت. کندمیاعمال

آمـوزش  دولـت و اصـلی زبانزبانیچهویابندراهعالیآموزشبهتوانندمیانیکسگیرند؛ چه
هـاي محـیط سـاختارهاي آن کند،میاجراوتعیینراقوانیندولتکهآنجاییازبنابراین،.است

تـالش امتیـازات آوردندسـت جهـت بـه  اسـت کـه  هـایی گـروه بینتضادورقابتبرايمناسبی
.)1385:108،صالحی امیري(کنندمی

تئوري محرومیت نسبی رابرت گر
هـاي جنـگ وقـومی هـاي بحـران منشـأ اعتراضـات و بعضـاً   تشـریح براينسبیمحرومیتتئوري

سیاسـی هـاي بحرانوشورشدیدگاه،ایناساسبر.داردزیاديکاربرداجتماعیمطالعاتدرداخلی
امکانـات اسـت، حقشـان آنچـه ازکمتـر کـه نتیجـه برسـند  ایـن مردم بهکهگیردمیصورتهنگامی
یـا بیشـتر منـافع وحقـوق بـه یـافتن دسـت مـذکور بـراي  و اقـوام هـا گروهرو،ایناز. کنندمیدریافت
.شـوند مـی متوسـل سیاسـی خشـونت پرخاشگري وبهاز محرومیت،ناشیسرخوردگیدادنتسکین

درروانـی ذهنـی یـا  واکـنش بلکهد،شونمیمنتهیشورشبهمستقیماًمطلقمحرومیتیاماديشرایط
.)1385:92،صالحی امیري(.شونمیمحسوبکنندهتعیینعاملکهاستشرایطاینقبال

مدل مفهومی تحلیل
هایی در زمینـه قومیـت و نقـش دولـت در مـدیریت سیاسـی       ها و رهیافتپس از مرور تئوري

شـکاف  ۀتوانـد بـه دقـت مسـأل    هایی نمـی هاي مزبور به تنآید هیچکدام از تئورياقوام  به نظر می
هویـت  زیرا اقوام ساکن در ایران همگی بـه ایرانـی بـودن و   ، قومی را در مورد ایران تحلیل نماید

در این .در این قسمت درصدد ترسیم مدل  مفهومی براي تحلیل هستیم. ایرانی خود اذعان دارند
:هـا، ب وجـود نـابرابري  :الـف : استچارچوب دو عامل اساسی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده

هـاي تمرکزگـرا و   هاي مدیریت سیاسی با تأکید بـر سیاسـت  روشها درها وکاستیوجود ضعف
نارضـایتی  بی عـدالتی و گیري  احساس محرومیت وامنیت محور که نتیجه چنین فرآیندي شکل

.باشددر مناطق مزبور می
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)مدیریت امنیت محور()                       محرومیت نسبی (

)     نارضایتی قومی( 

هاي قومی در جمهوري اسـالمی  قانونی براي مدیریت شکاف- ی هاي حقوقظرفیت
ایران
له اقوام  أمقام معظم رهبري نسبت به مسو) ره(امام خمینیياآر) الف

تالش نخبگـان سیاسـی بـه    ،پس از پیروزي انقالب اسالمی و تشکیل نظام جمهوري اسالمی
مبتنــی بــر رفــع ،)ره(الشــان انقــالب اسـالمی حضــرت امــام خمینـی  رهبــر عظـیم ویـژه بنیانگــذار 

ویکردهاي نوین اسالمی در مـدیریت سیاسـی   هاي قومی و جایگزین کردن رمحرومیت از گروه
گیـري از  گـذار نظـام مقـدس جمهـوري اسـالمی ایـران بـا بهـره        بنیـان ) ره(امام خمینی . اقوام بود

و با درك عمیق از مقتضـیات  ) ع(و ائمه معصومین) ص(هاي توحیدي قرآن و سیره پیامبر آموزه
شناس همه سـاکنان سـرزمین ایـران    مداري جامعهزمان و مکان به عنوان مجتهدي بصیر و سیاست

عادالنـه  حقـوقی منصـفانه و  را فارغ از دین، مذهب، قومیـت و زبـان، شـهروند و اهـالی ایـران بـا      
:دانست، ایشان پیرامون این موضوع فرمودندمی

احتــرام کامــل هــا در نظــام جمهــوري اســالمی ماننــد ســایر افــراد از حقــوق برابــر واقلیــت-
شـود و مـی حقوقشان بر حسب قوانین دادهایر افراد در همه چیز مشترك وبرخوردارند، آنها با س

.)290: 11صحیفه امام، ج ( در حکومت اسالمی آنها در رفاه وآسایش هستند
ها همیشه به طور انسانی، به طور عـدالت رفتـار   ها مطمئن باشندکه اسالم با اقلیتهمه اقلیت-

.)192: 6جصحیفه امام،(کنیمکت زندگی میهم در این مملکرده است و با آنها با
نسـبت بـه اقـوام و   ، مـدیریتی مقـام معظـم رهبـري    همین رویکرد ارزشمند در سیره سیاسی و

طلبـی و عـدالت مذاهب گوناگون در کشور مشهود است، به نحوي که توسعه علمی وآموزشـی، 
هـاي دینـی،  طقـی اقلیـت  مطالبـات من تبعیضات ناروا و رسـیدگی بـه مسـائل و   ها ورفع محرومیت

هوشـمندي،  بـا حسـن فراسـت،   ایشـان .ایشان واقع شـده اسـت  کید مکررأقومی مورد تمذهبی و
سـعی  ،از جملـه کردسـتان  ،هاي مختلف کشوراز نزدیک در استانحضور شخصی ومسافرت و

تبعیضـات  هـا و کـردن نـواقص وکاسـتی   برطـرف توحیدي بهاند که با رویکردي اسالمی وداشته
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ـ   و احساسات پاك ریخی بپردازند و خودآگاهی وتا رد را بـر محـور   صمیمی بـرادران مسـلمان کُ
مهمـی  شـواهد اخوت اسالمی معطوف به داخل جمهوري اسالمی نمایند که  بر اسـاس قـرائن و  

جمهـوري  مانند افزایش نرخ مشارکت سیاسی مناطق کردنشـین در انتخابـات مجلـس و ریاسـت    
اثـر بخـش   ات مقام معظم رهبري تا حدود زیادي در این فرآیند موفق وهاي اخیر، اقدامطی سال

.بوده است

هاهاي مدیریت شکافهاي قانون اساسی در حوزه مبانی نظري سیاستظرفیت
هاي منطقی و مبتنـی  بینیحاکی از پیش،دقت در اصول قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران

یرانی فارغ از نـژاد، رنـگ، دیـن، مـذهب و زبـان و      بر انصاف و رعایت حقوق کامل شهروندان ا
هاي اجتماعی است و قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران بـه مثابـه منشـور حقـوق      سایر تفاوت

هاي بسیار خوبی در مدیریت مبتنی بر عقالنیت و انصاف تنوعـات  از ظرفیت،شهروندي در ایران
کننـدگان قـانون اساسـی  در    دوینحـاکی از هوشـمندي تـ   همین موضوع؛قومی برخوردار است

دوم،بر همین اساس در اصول مختلف قـانون اساسـی از جملـه در اصـول اول،    .است1358سال 
سیزدهم، پانزدهم، شانزدهم، نوزدهم، بیسـتم، بیسـت   دوازدهم،یازدهم،نهم،هفتم،ششم،پنجم،

د بر حفـظ آزادي و کیأهفتم  ضمن توچهارم، بیست وششم، بیست وودوم، بیست وسوم، بیست
اسـالمیت  بـه ایرانیـت و  هاي مختلف  هـویتی مخصوصـاً  به الیه،تمامیت ارضی کشوراستقالل و

ها مدنظر قـرار گرفتـه   ادیان واقلیتمذاهب،م، روابط عادالنه میان اقوانظام احترام گذاشته شده و
سیاسـت  هـاي قـانون اساسـی در خصـوص مبـانی نظـري       ظرفیـت ،بندي کالندریک جمع.است

:باشدتنوعات قومی در جمهوري اسالمی به شرح زیر می
هـاي  پذیري و تبعـیض گري، سلطهی، سلطهشتأکید بر قسط و عدل، نفی ستمگري، ستمک)الف

ناروا توسط حاکمیت؛
برابري عموم شهروندان در برابـر قـانون و تـأمین حقـوق شـهروندان و      تأکید بر تساوي و)ب

امنیت قضایی عادالنه؛
تأکید بر برابري اسالمی و تعاون عمومی در میان شهروندان؛)ج
هـاي  شـناختن مـذاهب مختلـف اسـالمی و تأکیـد بـر رعایـت حقـوق و آزادي        به رسمیت)د

قانونی پیروان آنها؛
و تأکیـد بـر رعایـت    ) زرتشتی، مسیحی، یهـودي (شناختن مهمترین ادیان الهی به رسمیت)ر

نونی آنان؛قاهاي انسانی وحقوق و آزادي
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و ) زبـان رسـمی کشـور   (هاي قومی و محلی در کنار زبان فارسـی  شناختن زبانبه رسمیت)ز
امکان تدریس ادبیات آنها در کنار زبان فارسی در مدارس؛

نفی امتیازات نژادي و قومی؛)ه
؛نفی تفتیش عقاید و مصونیت شهروندان در داشتن عقاید مختلف)م

سیاسـی مشـاغل دولتـی و  مـذهبی در مناصـب و  هـاي قـومی و  تعدم منع بکارگیري اقلی)ي
.)117: 1388ترابی،(

هاي قومی درکردستان ایران پس از انقالب اسالمیمدیریت شکاف
نیـافتگی اسـتان   توسـعه مانـدگی و عقـب دالئـل گونـاگون از جملـه   هاي تـاریخی و بر اساس زمینه

ضد انقالب اسالمی و همچنـین تحریـک و  هايسازي گروهکبحرانها  وکردستان در عصر پهلوي
یـم  ژاز سوي دیگر تهـاجم ر عدم انسجام در دولت موقت وهاي بزرگ استعماري وفضاسازي قدرت

ه محـوري بـ  رویکـرد امنیـت  ، پیدایش شرایط جنگی در کشوربعثی عراق به جمهوري اسالمی ایران و
نکته مهم دیگر بـه دلیـل وجـود    وهاي سیاسی کشور قرار گرفتاساس مدیریتمحور و،طور طبیعی

هـاي قـومی در کردسـتان در    هـاي دولـت، مـدیریت شـکاف    تبعیضات در سیاستها وبرخی نابرابري
محرومیـت و بـروز   اثربخشی قرار نگرفت، که نتیجه آن احساس نـابرابري و مناسب ومداري منطقی و

.تها در منطقه کردستان بوده اسنارضایتیها وها، چالشبرخی تنش
باشـد کـه   ویژه تجلی قدرت گروه مسلط میاصوالً سیاستگذاري قومی، تجلیاتی از قدرت، به

اي از اهـداف، راهبردهـا و رویکـردي اسـت کـه بـه منظـور تنظـیم مناسـبات قـدرت بـا            مجموعه
بخشـی  دهی، نظـم شکل،شود، هدف سیاست قومیهاي قومی از سوي حاکمیت اعمال میگروه

:1380حـق پنـاه،   (ها براي رسیدن به منافع و اهداف ملی استي از فعالیتاو ساماندهی مجموعه
هـاي شخصـی مـدیران و عـدم توزیـع      راه را بر اعمال سـلیقه ،هاي کارآمد قومینبود سیاست). 5

گشاید و نتایج آن، بحران اقتدار، بحران نفوذ و نهایتاً واگرایی در سطح دولت ملی منابع میبهینه
محصـول  ،هـاي پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی در ایـران      قومی در اولین سـال روابط.باشدمی

هاي قومی بوده که به صـورت تـنش   در میان گروهذهنی محرومیت نسبیتوامان واقعیت عینی و
نظام جمهوري اسالمی به دلیل خاستگاه دینـی و  .)1377مقصودي،(گر شده استمنازعه جلوهو

مختلـف از  و فهم روند تحوالت پس از انقالب در عرصهداشتهانقالبی خود صبغه ایدئولوژیک
بـا توجـه بـه نظـام     . ل قومی بدون تعمق پیرامون مبانی ایـدئولوژیک آن ممکـن نیسـت   ئجمله مسا
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وحدت جهـان  سیاسی ایدئولوژیک جمهوري اسالمی ایران از همان ابتداي پیروزي انقالب ایده
ماهیـت اسـالم شـیعی انقـالب اسـالمی کـه       شـده و اسـالمی مطـرح   اسالم و تأسیس امت واحده

هـاي  علیـرغم تـالش  ،هـاي قـومی در کشـور دارد   بیشترین تـأثیر را در تـدوین و اعمـال سیاسـت    
بـرادران اهـل   مخصوصـاً ،دینـی هاي مـذهبی و براي رفع نگرانی اقلیت) ره(حضرت امام خمینی 

خیر از جمله فعـال شـدن شـکاف    هاي اها در ایران طی دههگیري مسأله قومیتسنت، زمینه شکل
بـراي صـدور انقـالب    گرفتـه هـاي صـورت  از سوي دیگرتالش، و نابرابري مذهبی فراهم گردید

کشـورهایی  ورا بـا هـراس مواجـه سـاخت     دیکتاتوريهاي استبدادي ونظامکشورها و، اسالمی
.شدندی مواجه با چالشی جدي در برابر انقالب اسالم،عربستان سعوديمانند رژیم بعثی عراق و

اقـوام سـنی مـذهب ایرانـی بـا کشـورهاي همجـوار        ،با توجه به ارتباط گسـترده مـردم و نخبگـان   
هـاي مزبـور را تـا حـدودي بـه داخـل سـوق داد و        هـا، دامنـه چـالش   تأثیرپذیري از ایـن گـرایش  

بـدین ترتیـب تمـایز و    . تعارضات سیاسی و ایدئولوژیک بـه نـوعی بعـد قـومی و مـذهبی گرفـت      
اي هاي جمعی و محـرك بسـیج تـوده   به ارزشوجود نداشتندی که در گذشته سیاسی یهاتفاوت

نیروهـاي  . هـاي قـومی در برخـی منـاطق مخصوصـا کردسـتان گردیـد       ساز تعارضتبدیل و زمینه
حضور پررنگ و مـؤثري در منـاطق مـرزي    ،به شرایط بحرانی منطقهبنا،نظامی، انتظامی و امنیتی

گذشـت زمـان نقـش نهادینـه شـده بـراي آنـان در عرصـه سیاسـتگذاري و         که بااندکشور داشته
هـاي فرهنگـی، تبلیغـاتی و آمـوزش دولتـی،      بررسی سیاست. ه استمدیریت قومی به وجود آمد

تدوین و اجراي سیاست قومی در درتواند ما را به این نکته رهنمون کند که ایدئولوژي دینی می
در حوزه فرهنگ عمـومی بـا گـذري    ایران، امروزه به یک گفتمان اثر بخش تبدیل شده است و

هـا،  هاي جمعی، نامگذاري اماکن و خیابـان را در برگزاري آیینتوان آنمیي موجود،بر نهادها
هـا و نمادهـاي   یشتر سمبلها بدر همه این عرصه. هاي روز و تعطیالت رسمی باز شناختمناسبت

تـوان در نظـام آمـوزش و    چنین الگویی را مـی . هاي ملیشوند تا سمبلانقالبی و مذهبی تبلیغ می
هاي بخش امور تربیتی و پرورشی مدارس نیز آموزان و برنامهپرورش، تدوین کتب درسی دانش

غفلت مشـهود اسـت و  هاي مرتبط با خارج نیز این گزاريمشیخطها ودر سیاست. مشاهده کرد
نهادهایی مانند سـازمان فرهنـگ و ارتباطـات اسـالمی، دارالتقریـب،      ها وتشکیل سازمانووجود

هایی مانند اعزام مبلغـان علـوم دینـی، پـذیرش     دانشگاه اهل بیت، مجمع جهانی اهل بیت و برنامه
ویج مـذهب  اختصاص بـه تـر  ،کشورازاندازي مدارس علوم دینی در خارجطالب خارجی و راه

.گیرنـد رار مـی قـ حمایـت  پیروان آنها کمتر مورد توجه وسایر مذاهب اسالمی واکثریت دارد و
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ةهـاي تبلیغـاتی رسـمی، ماننـد صـدا و سـیما و نحـو       تـر و گویـاتر در زمینـه سیاسـت    موارد عینـی 
سازي آن، سـازمان تبلیغـات اسـالمی، شـوراي همـاهنگی تبلیغـات اسـالمی و        خبررسانی و برنامه

هـا و نهادهـاي انقالبـی و    ها تأکید اصـلی بـر ارزش  ي این عرصهدر همه... تادهاي نماز جمعه وس
ها و نهادهاي ایرانی و ملی نیز تا جایی کـه تعـارض بـا مـوارد فـوق نداشـته       مذهبی است و ارزش

وهـا و نیازهـاي دیگـران    در این راستا به فرهنگ، ارزش. گیرندباشد، مورد قبول و تبلیغ قرار می
غفلـت از  هاي قـومی و که این مقوله ضعف در مدیریت شکافه است؛کمتر توجه شد،هااقلیت

.شودهاي قومی محسوب میانسانی گروهحقوق شرعی و
شناسـی  تـوان بـه انحـالل گـروه گـویش     مـی ،از دیگر اقـدامات مـدیریتی نادرسـت فرهنگـی    

بـومی  هـاي کشـور یـا   انشـگاه دانشـجو در د بومی کردن پـذیرش فرهنگستان زبان وادب فارسی،
هـاي مختلـف فرهنگـی    اشاره نمود که زمینه تعامل میـان گـروه  ... کردن محل خدمت سربازي و

حـائز اهمیـت اسـت کـه انسـجام و     رواین موضـوع از آن دهد،درون جامعه ایرانی را کاهش می
یکـی  :ثیر دو عامـل اسـت  أهاي درون یک جامعه همیشه تحـت تـ  فرهنگخردههمگرایی اقوام و

همکاري میـان اقـوام درون آن   دیگري میزان تعامل وهاي حاکم ورفتار حکومتنوع برخورد و
.)13: 1380یوسفی،(جامعه

مـدیریت  هاي جدي اسـت و ءبیانگر برخی خال،هاي مدیریتی اقواممطالعه در حوزه سیاست
توجه به آنهـا  وهایی است که شناختنقاط ضعفها وهاي قومی در ایران داراي کاستیسیاست

سازي ساز بهینههمین توجه زمینهنواقص باشد واي براي برطرف کردن خالءها وتواند مقدمهمی
مبنایی براي ارتقـاء انسـجام   هاي قومی در کشور بوده وهاي سیاستکارهاي مدیریت برنامهوساز

.وحدت ملی خواهد شدو
یامدهاي نامناسبی بـه دنبـال داشـته و از درون    توجهی بر مسائل قومی پبرخورد متفاوت همراه با کم

احسـاس محرومیـت و  مسائل قومی موجبتأثیرات عمیقی بر روابط اقوام و دولت گذاشته و برخی از
نهایتـاً ایـن   . را فـراهم کنـد  تعلق به نظام سیاسـی  عدماحساس در درازمدت زمینهممکن است در نتیجه

.دهدسطح جامعه کاهش ی جمهوري اسالمی را درسرمایه اجتماعفرایند، اعتماد اجتماعی و

طلب دینیرویکرد مدیریت تکثرگراي وحدت
بـراي  طلب دینیوحدترویکرد تکثرگرایانه و،ادبیات قرآنیهاي اسالمی واساس آموزهبر

،مبنـاي ایـن رهیافـت   بـر . رسـد مذهبی مناسب به نظر میو هاي قومی مدیریت خردمندانه شکاف
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نژادي را از آیات الهی تلقی کـرده کـه   هاي قومی وتفاوتو اختالفات ، تمایزات،قرآناسالم و
در عـین حـال همـه آنـان را در انسـانیت      متمایز شدن آنهـا از همـدیگر شـده و   موجب شناخت و

ترابـی  . نک (کندپارسایی آنان قلمداد میفضیلت را در تقواي الهی ومبناي برتري ومشترك و
را از یک مـرد و زن آفریـدیم و  شماهمه! اي مردم«: فرمایددر قرآن می؛ خداوند بزرگ)1388

تقسـیم نمـودیم   ...) قـوم، زبـان، نـژاد و   : گونـاگون، ماننـد  (ها و قبایـل  شما را به دسته) اما این که(
کُم یا أَیها النَّاس إِنَّا خَلَقْنَـا (داده شوید به خاطرآن است که از همدیگر، به آسانی تشخیص) فقط(

یم خَبِیـرٌ   من ذَکَرٍ وأُنثَى وجعلْنَاکُم شُعوبا وقَبائلَ لتَعارفُوا إِنَّ أَکْرَمکُم عند اللَّه أَتْقَـاکُم إِنَّ ال  لـع ه )لـَّ
نیز در یکی از سخنان تابناك پیامبر گرامـی اسـالم بـه ایـن مضـمون      .)13حجرات،،کریمقرآن(

فـرد دیگـر از لحـاظ رنـگ، نـژاد و غیـره، برتـري نـدارد مگـر از راه          هیچ فردي بـر «: آمده است
اي ...«: در فـتح مکـه فرمـود   ) ص(پیـامبر اکـرم  ). هـا ها و دوري از بـدي انجام خوبی(پرهیزگاري 
بـه پـدران را از شـما    ] یعنی افتخـار [جاهلیت و بزرگی کردن ] و غرور[خدا نخوت ! گروه قریش

اند و آدم را از خـاك  مردم از نسل آدم] ي ندارد، زیرا همههیچ کسی بر دیگري برتر[دور کرد؛ 
مـؤمنین همـه بـا هـم برادرنـد، خونشـان برابـر اسـت و         ...«: در حجت الوداع فرمـود . آفریده است

حضرت علـی بـه   . باشدترین افراد جامعه، حق مشارکت در قراردادهاي اجتماعی را دارا میپایین
و یا در ،اندفرمود که افراد زیر دستت یا در دین با تو شریکزمامدارش عثمان بن حنَیف توصیه 

از این رو وي را به پاسداري و نگهبانی از حقوق همـه شـهروندانش سـفارش    ). آفرینش(انسانیت 
.توجهی به آنان، برحذر داشتانگاري و بینمود و از سهل

بی و یـا  سـ وبنـدهاي نّ هیچ دلیلی براي اثبات برتـري از راه روابـط خـونی و زد   از سوي دیگر،
دید قرآن، با قاطعیت، محکـوم و مـردود اسـت؛ بـراي     ها ازسببی وجود ندارد و این گونه برتري

:نمونه

نیـز بــه خـاطر سـرپیچی از فــرامین الهـی و همکــاري بـا سرکشــان و      همسـر حضـرت لــوط  -
ت قوانین نتوانس،اش با حضرت لوطهمسريۀرانان، در عذاب الهی گرفتار گردید و رابطشهوت

.آسمانی را تغییر دهد

اوضـاع  ... افراد دیگري چون پدر حضرت ابراهیم، ابولهب، ابوجهل، جعفرکـذاب و ةدربار-
.شدبه همین منوال پیش آمد و احکام مشابه در حق آنان، جاري 

، بـالل حبشـی، سـلمان فارسـی،     )زن فرعـون (آسـیه  : هاي دیگري هماننددر حالی که چهره-
با آن که از نگـاه خـونی و خـانوادگی، ارتبـاطی بـا پیـامبران وقتشـان        ... یس قرنی وعمار یاسر، او
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ها را به جایگاه بس واالیی رساند که در قالب توصیف و نداشتند ولی رفتار و گفتار صادقانه، آن
سـلمان یکـی   «: بطور نمونه پیامبر گرامی اسالم در باره حضرت سلمان فرمود،گنجدستایش نمی
.»اندان من استاز اعضاي خ

ادامـه بـه   طلـب دینـی تلقـی کـرد کـه در      سیاست تکثرگرایی وحدتتواناین رویکرد را می
.پردازیمتبیین بیشتر آن می

حکیمانـه  توحیـدي بـه مثابـه یـک رویکـرد منطقـی و      هـاي قرآنـی و  رویکرد مزبور از آموزه
اخـتالف  (هـا  کثـرت وجـود  هـا و تفاوت، قرآن کریم ضمن پذیرش تنوعات.شدنی استاستنباط

مبتنـی بـر   اخالقـی و بـا رویکـرد معنـوي،   )قبایـل مختلـف  طوایـف و ها واختالف رنگها،زبان
هـا و هـا را فـارغ از تفـاوت   همـه انسـان  منـد، در فرایندي نظامکندتالش می،هافطرت الهی انسان

حقیقـی بـراي   دین وکید بر حقوق انسانی و عدالت بنیاأبا ت،الهیدر زیر چتر معنوي و،اختالفات
مصادیق عینـی چنـین سیاسـتی    .آرامش گرد هم آوردآمیز مبتنی بر صلح ویک زندگی مسالمت

چنـین  .به وضوح مشاهده کـرد )ع(حضرت علی و)ص(توان در سیره سیاسی پیامبر اکرم را می
معنـوي  تـر، رویکـرد فطـري و   به عبارت دقیقانسانی و–سیاستی را که برخاسته از رویکرد الهی 

چنــین سیاســتی در مقایســه بــا .طلبــی دینــی نامیــدتــوان سیاســت تکثرگرایــی وحــدتاسـت، مــی 
، وجدانی فرديهاي عمیق اخالقی، معنوي وتر بوده و داراي ضمانتهاي دیگر اثربخشسیاست

فرهنگ رفتاري در یک نظام سیاسی قابـل بـروز   اجتماعی است که به صورت اعتقادات باطنی و
سازي آن الزاماتی وجود دارد که در طی یـک  نهادینهبراي تحقق چنین سیاستی و.ظهور استو

در مقـام عمـل،   گام  به سمت آنهـا حرکـت کـرد و   شده باید گام بهریزيبرنامهعقالنی وفرآیند
هـاي موجـود در قـانون    ظرفیـت گیـري از ایـن رویکـرد و   دولت جمهوري اسالمی ایران بـا بهـره  

طـور نسـبی فـراهم    هاجتمـاعی را بـ  مدیریت علمی تنوعـات فرهنگـی و  هايزمینه،اساسی کشور
:اي براي نیل به چنین مدیریتی عبارت است ازبرخی اقدامات پایه.ساخته است

سـطح  ارتقـاء ریزي براي توسعه علمی مناطق محروم کشور از جمله  منطقه کردسـتان و برنامه- 1
؛سواد مردمآموزشی و

؛اساسی فرهنگی در میان اقوام مختلفبر مشترکات کالن وکید أسازي از طریق تفرهنگ- 2
؛هاي موجودها ونابرابريریزي براي برطرف کردن محرومیتبرنامه- 3
؛هاي مرجع اجتماعیگروهسیاسی و، علمی، ترویج فرهنگ گفتگو در میان نخبگان فکري- 4
؛هاي استانی در سطح ملیکاستن از تمرکزگرایی وتقویت شبکه- 5
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؛ال در روابط خارجی با کشورهاي همسایهزدایی فعتنش- 6
اجرایی کـردن برخـی مـواد    هاي قانون اساسی جمهوري اسالمی ایران وگیري از ظرفیتبهره- 7

؛شدهفراموش
معتقـد  متـدین  و اجرایی ارزشمند  نخبگان  قومی متعهد واز توان مدیریتی وگیريبهره- 8

.)1388:117،ترابی(نی به قانون اساسی و منافع ملی بر مبناي یک منطق عقال

کردستانتحلیل شرایط قومی درتجزیه و
هـاي  فـراهم شـدن زمینـه   پس از اتمام جنگ تحمیلی عراق علیـه جمهـوري اسـالمی ایـران و    

هاي توسعه ملی در کشور، رفته رفته شاهد برطرف شـدن بخـش قابـل    مناسب براي اجراي برنامه
هـاي  از سـال ز جمله کردستان هسـتیم، مخصوصـاً  هاي مختلف اها در استانتوجهی از محرومیت

بـراي نمونـه در تحقیقـی    . عمل آمدهبه بعد توجه بیشتري توسط دولت به استان کردستان ب1376
87نفـر از کردهـاي شـهرهاي مختلـف کشـور انجـام گرفـت،       1000در میـان  1379که در سال 

زیاد افزایش یافتـه  د متوسط ودرصد کل پاسخگویان اعالم کردند همنوایی کردها با دولت درح
هـاي توسـعه سیاسـی در مـدت     در صد پاسخگویان اعـالم داشـتند شـاخص   2/92همچنین . است

). 251:1380گـودرزي، (زیاد در مناطق کردنشین افزایش یافته استتعیین شده در حد متوسط و
ن کـرد پـس از پیـروزي انقـالب اسـالمی بـراي برطـرف      هـاي مختلـف  هاي دولـت علیرغم تالش

هــاي مختلــف هنــوز برخــی از ایــن کــردن محرومیــتبرطــرفپیرامــون و–هــاي مرکــز شــکاف
ریـزي منطقـی   اراده جدي براي برنامـه ها مشهود است،که توجه منصفانه ومحرومیتها وشکاف

وضـعیت غیـر مطلـوب بـه سـمت وضـعیت و      رفـت از به منظور رفع آنها مبناي مناسبی براي برون
.شودبول تلقی میققابلشرایطی منطقی و

هـاي میـان اقـوام    نـابرابري ها وبرخی شکافآمار و شواهد موجود در ایران، حاکی از وجود
هـاي اقتصـادي،   هـا را در حـوزه  تـوان ابعـاد شـکاف   باشد که با رویکردي سیستمی بـه آن مـی  می

.مطالعه قرار داداجتماعی مورد بررسی وسیاسی، فرهنگی و
آیـد کـه   نـابرابري اقتصـادي زمـانی پـیش مـی     شـکاف و : تصـادي نـابرابري اق وشکاف. الف

هـا وکاالهـاي مطلـوب اقتصـادي منـع      دسترسـی بـه موقعیـت   اعضاي یک گروه به شیوه منظم از
در ایـران منـاطق قـومی بـه ویـژه منـاطق کردنشـین از نظـر صـنعتی از رشـد           ،بر این اساس. شوند

بـاالترین سـهم از   ) 68ـ 72سـال  (سـاله اول  در برنامـه پـنج   : کمتري برخوردارند، به عنوان مثـال 
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اسـتان کشـور اعـم از    10اختصاص داده شـد و  % 50اعتبارات بخش صنایع به استان اصفهان یعنی
در مجمـوع برنامـه اول توسـعه    . انـد از اعتبارات ملی محروم بوده…ایالم، کرمانشاه، کردستان و

بوده اسـت و  % 9/1استان کردستان و سهماختصاص داشتهبودجه به سه استان کشور% 80کشور 
-با توجه به اینکه در این منـاطق سـرمایه  .نداشته استچندانیبوده تفاوت % 2با برنامه چهارم که 

هـاي بـزرگ تولیـدي، راه آهـن، مراکـز مهـم       گذاري نشده است، طبیعی اسـت کـه از کارخانـه   
ت وزیـران در  ئـ جلسـه هی گـزارش  همچنین .)141: 1380محمدزاده، (خبري نباشد... اقتصادي و

یـافتگی کمتـري در   توسعهدارد که مناطق کرد نشین غرب کشور،اشعار می15/4/1380مورخه
.)96:1383صالحی امیري،(ها دارندمقایسه با دیگر استان

مناصـب بـاالي   وهـا هـاي دولـت مرکـزي، موقعیـت    بـر اسـاس سیاسـت   : شکاف سیاسی. ب
.یافته استسیاسی کمتر به اقوام کرد اختصاص

کیـد بـر سیاسـت تمرکزگـرا، تمـام اختیـارات حکـومتی در        أتبا توجه به ساختار حکومـت و 
-برند که ایـن مولفـه خـود باعـث عقـب     سر میهاي قومی در حاشیه بهدست مرکز است و گروه

زیـادي  تـا حـدود  فرهنگـی و اقتصـادي منـاطق قـومی محسـوب شـده و      ۀماندگی در روند توسع
.واگرایی قومی را فراهم کندزمینه تواندمی

هاي مختلف نمادي از تنـوع  وجود فرهنگ،شناسیدر جامعه: اجتماعیشکاف فرهنگی ـ .ج
تواند موجب غناي فرهنگـی و  این تنوع خود میباشد کهها و رفتارهاي متفاوت میارزشافکار،

نفسـه  ي فرهنگـی فـی  هاتفاوتکه تمایزات وتمدن بشري باشد و در این رابطه شایان توجه است
،سـنتی ایـران  تواند عامـل برتـري یـک گـروه برگـروه دیگـر باشـد؛ امـا در سیسـتم سیاسـی          نمی

رانـی  هاي خاصی موجبات کسب امتیاز بیشـتر و بـه حاشـیه   اجتماعی گروههاي فرهنگی ـ ویژگی
دردر همین رابطه امکانات فرهنگی استان کردسـتان . هاي قومی دیگر را فراهم کرده استگروه

بـراي  .داراي تفاوت چشمگیري استهاي مرکزي، ضعیف ومقایسه با سایر مناطق به ویژه استان
بـومی در نظـام   هـاي فرهنگـی، عـدم اجـراي تـدریس زبـان      ایینـ اعتمهمتـرین بـی  یکـی از ، مثال

.یافتگی علمی کردستان استهاي توسعهکاستیآموزشی کشور و
هاي قـومی در کردسـتان را مـورد    یکرد سیستمی شکافالذکر که با روبا توجه به موارد فوق

،حـداقل .اذعان کـرد وضعیتی توان به نقش دولت در پیدایش چنین میتحلیل قرار داد،تجزیه و
هاي قومی  را عینی تلقـی کـرد،   هاي مدیریتی دولت در حوزه مدیریت شکافها وکاستیضعف
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وجـب شـده اسـت تـا کردهـا احسـاس       هـاي مـدیریتی م  به ویژه در مورد قوم کرد که این ضعف
بـه همـین دلیـل    وتري نسبت به اقوام دیگر داشته باشندمحرومیت نموده و منزلت اجتماعی پایین

واگرایـی در میـان آنـان مشـاهده شـودکه اهـم عوامـل ایـن احسـاس          بعضاًهاي نارضایتی وزمینه
:شودتحلیل مینابرابري به شرح ذیل تجزیه و

هـاي خـاص خـود    هـاي قـومی بـه هویـت قـومی و ویژگـی      گروه:هنگیهاي فرنابرابري. الف
ایـن  . شـود گرایش پیدا کرده و منبع نیرومندي براي غرور و همبستگی گروهی آنها محسوب می

زمینـه و شـرایط بـراي گسسـت و     ایجـاد  ) 1: تواند دو نتیجه را به همـراه داشـته باشـد   میموضوع
افـزایش واگرایـی فرهنگـی،    ) 2). کاف قـومی شـ (اي و دولـت مرکـزي  بـین اقـوام حاشـیه   ۀفاصل

هاي صورت گرفته براي کاسـتن  دهد که در این بعد علیرغم تالشهاي فرهنگی نشان میواقعیت
هـاي فرهنگـی در کردسـتان مشـهود     نـابرابري هاي فرهنگی هنـوز برخـی تبعیضـات و   از نابرابري

تـرویج  تئـاتر و فـیلم و ،هـاي محلـی  نشـریه مجـالت و ، توجهی به آموزش زبان کرديکماست،
کردسـتان در .باشـد هاي اصیل زبان فارسی است هنـوز رایـج مـی   ادبیات کردي که جزء گرایش

هـاي  از مهمتـرین ضـعف  دیگر یکی . زمینه فرهنگی با مناطق مرکزي داراي شکاف شایانی است
لیـرغم  باشـد کـه ع  سـوادي واقعـی در میـان بزرگسـاالن مـی     استان باال بودن نرخ بـی این فرهنگی 

این محرومیت در استان مشـهود اسـت  ،هاي صورت گرفته پس از پیروزي انقالب اسالمیتالش
.)122:1382قدمی،:نک به (

اسـتان کردسـتان در مقایسـه    این موضوع، یعنی وجود نابرابري در: هاي اقتصاديبرابرينا. ب
تـر، بـه   گـر مشـخص  هـاي دی هاي مرکزي به وضوح قابل مشاهده است و نسبت به حـوزه با استان

در سـطح کشـور بـه    1370ها، کردستان آخـرین رتبـه را در سـال    بندي استانعنوان مثال در طبقه
ماهنامه سیاسـی ـ اقتصـادي،    (نیافته کشور بوده استهاي توسعهخود اختصاص داده و جزء استان

وسـعه  هـاي کشـور از لحـاظ ت   بنـدي اسـتان  در سـطح 1373سـال  و یا در) 179: 121ـ122شماره 
:1377، خسـروي (قـرار گرفتـه اسـت   ) 22رتبـه (ي آخـر  صنعتی، باز هم استان کردستان در رتبه

100(.
اتی از قـدرت، بـه ویـژه     : مدیریتیهاي سیاسی ونابرابري.ج اصوالً سیاستگذاري قومی، تجلیـ

اي از اهداف، راهبردها و رویکردي است که بـه منظـور تنظـیم   باشد که مجموعهگروه مسلط می
شـود، هـدف سیاسـت قـومی     هاي قـومی از سـوي حاکمیـت اعمـال مـی     مناسبات قدرت با گروه

ها براي رسیدن به منافع و اهـداف ملـی   اي از فعالیتبخشی و ساماندهی مجموعهدهی، نظمشکل
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هاي مدیریتی اثـربخش و شـفاف قـومی راه را بـر اعمـال      نبود سیاست.)1380:5حق پناه، (است
، بحران اقتدار، بحران در نتیجهگشاید و ي منابع میدیران و عدم توزیع بهینههاي شخصی مسلیقه

.شودنفوذ و نهایتاً واگرایی در سطح ملی تقویت می
؛هاي اجتماعی نیز در کردستان شـایان توجـه اسـت   مقوله نابرابري:هاي اجتماعینابرابري.ه

همچنین رفـاه اجتمـاعی در   واجتماعیهاي مراکز بهداشتی، وضعیت آسیبها وتعداد بیمارستان
بـراي  .باشدهاي کشور میبسیاري از استانازترماندهتر وعقبطور نسبی ضعیفه کردستان نیز ب

،هـاي مـرزي  توسط دانشگاه شاهد انتشار یافت در میان اسـتان 1375مثال در تحقیقی که در سال 
هـاي  اسـتان هـاي برخـوردار و  اسـتان مازنـدران بـه عنـوان   وگـیالن آذربایجان شرقی،هاي استان

محـروم محسـوب   هـاي کـامالً  بلوچسـتان بـه عنـوان اسـتان    سیسـتان و ایالم، کردسـتان و بوشهر،
.)1378علینقی،(اندشده

مـواردي ماننـد   سـازي در عرصـه گـزینش دانشـجو و    سیاسـت بـومی  : سازيسیاست بومی-ز
طلبانـه صـوري   اراي خاسـتگاه عـدالت  چه دگر،سایر موارد مشابهسازي خدمت سربازي وبومی

گرایانه در هاي منطقهتشدید فعالیتاین سیاست به نحوي ناخواسته باعث گسترش وباشد، امامی
اي کـه نشـریات دانشـجویی بـا     هاي مرزي از جملـه کردسـتان شـده بـه گونـه     هاي استاندانشگاه

هـا بـه فعالیـت مشـغول     گاهگرایانـه در دانشـ  زدن به تحرکات قـومی محتواي قومی در جهت دامن
مشـابه بـومی  زیادي پیامـدهاي نـاگواري  کردن محل خدمت سربازي نیز تا حدودبومیهستند و

گیـري روحیـه ملـی در سـربازان و    از شـکل کردن گزینش دانشجویان به همراه خواهد داشـت و 
ــت   ــد کاس ــجویان خواه ــمی،(دانش ــومی   . )168:1389قاس ــذف ب ــه ح ــین رابط ــازي ودر هم س

روح همبســتگی وتبــادل فرهنگــی میــان اقــوام مختلــف شــده و زینــی موجــب تعامــل وگبــومی
.دهدافزایش میهمگرایی را در کشور

نتیجه
به این معنـی  ؛استاقتصادي داشتهساخت اجتماعی وهاي قومی در کردستان عمدتاًشکاف

مـورد سـاخت   ،که در کشور ساخت اقتصادي برخی مناطق ماننـد کردسـتان توسـعه نیافتـه اسـت     
سـاس قـانون اساسـی بتواننـد در مناصـب     هاي قـومی بـر ا  باشد که اقلیتاین میسیاسی نیز منظور

ــددار مســئولیتسیاســی عهــده ــه دلیــل وجــود  احســاس محرومیــت قــوم کــرد  عمــدتاً .گردن ب
گیري مناسـب از  هاي مدیریتی و عدم بهرهها وکاستیهمچنین برخی ضعفهاي مزبور وشکاف
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کـردن  بنابراین، بـراي برطـرف  .باشدقانون اساسی جمهوري اسالمی در این زمینه میهايظرفیت
کلـی  مـدیریت شـکاف قـومی در کردسـتان ابتـدا بایسـتی جهـت       اصـالح هاي موجـود و ضعف

رفـع  عدالت ورویکردي کارآمدتر مبتنی بر رعایت اصل انصاف وباهاي قومیمدیریت شکاف
هـاي قـانون اساسـی کشـور، اجرایـی و     و همچنـین ظرفیـت  نابرابري منجر به احساس محرومیت

مهـم را فـراهم   هـاي تحقـق ایـن هـدف اساسـی و     زمینهتواندکه پیشنهادات زیر میعملیاتی شود
:آورد
همسـازي، همگرایـی، يبلندمـدت بـراي ارتقـا   وت مـد میـان مـدت، ریزي کوتاهبرنامه- 1

تقویت وهاي مختلف وي آنان در عرصههاکردن محرومیتبرطرفواقوامدر میانملیانسجام
سیاسـی  وفرهنگـی اجتماعی،توسعه اقتصادي،هايطریق برنامهازیقومنمیاروابطپایدارسازي

؛علمی در استان کردستانو
اجـراي بنـدهایی کـه   هاي قـانون اساسـی و  از ظرفیتشده ریزيدقیق و برنامهگیري بهره- 2

؛ا به رسمیت شناخته استمذهبی رهاي قومی،اقلیتاقوام و
؛انصافمبتنی بر اصل عدالت وو محور به رویکرد توحیدمحور تغییر رویکرد امنیت- 3
وسیاسـی فرهنگـی، اجتمـاعی،  هايعرصهدرزاتنشوانگیزاختالفاقداماتازپرهیز- 4

؛اقتصادي
اطـی در  مبـارزه بـا ناسیونالیسـم افر   دانـایی و گسترش علـم و وآبادانیبه توسعه وتوجه- 5

؛کردستان
؛)اهل سنت وتشیع(هاي مشترك فرق اسالمیارزشکید بر محوریت اسالم وأت- 6
اجتمـاعی  فرهنگـی، مناصـب مـدیریتی سیاسـی،   هـا و بکارگیري نخبگان کرد در پسـت - 7

؛ساالريبا مالحظات شایستهکشور
وانتخـاب روش منطقـی  سربازان نظام وظیفه وگزینی دانشجویان وتجدیدنظر در بومی- 8

؛مناسب به منظور تقویت روحیه همبستگی ملی
هاي ایرانـی  اقلیتاقوام وورزشی با مشارکت طوایف،هاي فرهنگی،برگزاري جشنواره- 9

؛وفاق ملیسطح همبستگی ويبه منظور ارتقا
رژیـم  مریکـا و آهاي بـزرگ ماننـد   هاي قدرتعلمی با  برنامه-مقابله فرهنگی، فکري -10
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