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چکیده
امروزه یکی از مباحث مهم در جامعهشناسی سیاسی ،دیاسپورا و کارکردهای آن
در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی در جوامع متکثر میباشد .جامعه دیاسپورا
بهعنوان یک کارگزار استراتژیک ،پیشتاز حرکت ملیگرایانه و خالق جایگاه
راهبردی برای خلق گفتمانهای ملی است .ساختار فرصتها و ظهور الیتهای
کرد در دیاسپورا به عنوان کارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه
کنونی نقشی اساسی راایفا می نماید .از سویی ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت
میگیرد و جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستهای سرزمینی
می گذارند و بررسی آن در قالب نقش آفرینی اجتماعی حائز اهمیت است .هدف
از پژوهش حاضر ،بررسی نقش دیاسپورا بهعنوان فرصتی برای جامعه با رویکرد
ملی میباشد .سوال اصلی پژوهش این است که دیاسپورا چگونه باعث تقویت
روحیه ملیگرایی در کردها میشود؟ فرضیه پژوهش حاکی از این است که
تاکید الیتها بر روحیه ملیگرایی باعث شکلگیری نظم اجتماعی کرد میگردد.
این تحقیق با روشی تحلیلی ـ توصیفی در پی آنست که نشان دهد ،نخبگان
دیاسپورای کرد در جوامع غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کرد
تاثیرگذار و درصدد هژمونسازی هویتی و ژئوپلیتیکی کردستان بهعنوان یک
 .6استادیار علوم سیاسی دانشگاه پیام نور)(mdianat.pn@gmail.com
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واحد جغرافیایی متمایز می باشند.
کلیدواژهها :دیاسپورا ،نخبگان ،ناسیونالیسم ،کردها ،برندسازی ژئوپلیتیک.
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مقدمه
ایجاد و بسط ملیگرائی قومی جوامع خاورمیانهای در جوامع غربی و ارسال
اندیشههای نو به وطن مادری ،از اهمیت شایانی در جامعهشناسی قومی
برخوردار است .ناسیونالیسم در دیاسپورا تئوریزه و در وطن ،پراکتیزه میگردد.
بنابراین جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان ،سیاستهای سرزمینی و
تعارضات قومی میگذارند .دیاسپورا در یک تعریف ساده به جمعیت مهاجری
گفته میشود که بهدالیل ناخواسته از سرزمین خویش مهاجرت میکنند و در
سرزمین دیگری ساکن میشوند .واژة » «Diasporaواژة یونانی است که از دو
بخش تشکیل شده است » «speirōبهمعنای «پراکنده میشوم» و »«dia
بهمعنای «در خالل»« ،در میان» و «از طریق» است .این مفهوم اما در ادبیات
انسانشناسی 6یکی از مفاهیم شناخته شده است و بهخصوص در بحث از تحرک
جمعیتی ،مهاجرت و جابهجاییهای انسانی زیاد بهکار برده میشود .در یونان
باستان این مفهوم در مقایسه با کاربرد امروزین خویش کاربرد معکوس داشت.
یونانیها «دیاسپورا» را در مورد آن عده از شهروندان دولت ـ شهرهایی بهکار
میبردند که می خواستند در قلمرو فتوحات جدید جابهجا شوند و بهقصد
حکومتکردن و تصرف سرزمین مردمان شکست خورده ،پس از پیروزی،
جابهجا میشدند ،با اینحال دیاسپورا ظرفیتهای قومی پراکنده در اقصی نقاط
جهان بهمنظور بازتولید خواستهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بر محوریت
هویت واحد است .دیاسپورا فرصتهای زیادی را برای جامعه دیاسپورمحور
قرار میدهند بهطوریکه کردهای دیاسپورا با استفاده از فن آوری در گفتمان
ملی شرکت مینمایند .این شرکت از طریق اینترنت و ابزارهای آن مانند ایمیل،
1. anthropology.
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وب سایت و غیره نهادینه میگردد .بنابراین آنها از این طریق بهخلق یک
گفتمان ملیگرا سهیم میشوند .ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت میگیرد و
جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستهای سرزمینی میگذارند
(عبداله پور .)05 :6939 ،دیاسپورا و دیاسپوراها ،ملتهای رها شدهای هستند
که درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید میباشند .دیاسپوراها در
جائی بین دولت ـ ملتها و فرهنگهای مهاجرتی قرار گرفتهاند که شامل
سکونت در یک دولت ـ ملت و در یک مفهوم فیزیکی هستند ،اما مهاجرت در
یک حس معنوی ،در فراسوی فضای دولت ـ ملت و زمان قرار دارد ( cohen,
 .)1997: 135-6دیاسپوراهای معاصر نیز بهمثابه موقعیتهای فراسوی زمان ـ
فضا و فراتر از شیوه های واقع شده مکانی و تجارب تاریخی زندگی قرار دارند
( .)Mitchell ,1997: 534بهعالوه باید عنوان نمود که حرکت جوامع
دیاسپوریک در چهار سطح محلی ،6ملی ،0منطقهای 9و بینالمللی 5قابل تحلیل
و بررسی است و این همان چیزی است که ناسیونالیسم از دور 0و یا
درنوردیدن جغرافیا و فضا در دیاسپورا نامیده میشود (عبداله پور:6939 ،
 .)10در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر نخبگان دیاسپورای کرد در جوامع
غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کردی میکوشیم نخست مبانی و
پایه های نظری تحول فوق را مورد بحث قرار دهیم سپس با نگاهی تاریخی،
مسئله پیدایش و اوجگیری ناسیونالیسم قومی کرد را مورد بررسی قرار دهیم.

1. local.
2. national.
3. regional.
4. international.
5. Long - distance nationalism.
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 .1پیشینه تحقیق
این قسمت به برخی از مهمترین پژوهشهای انجام شده میپردازد.
اندی کورتیس )0560( 6در مقاله «ناسیونالیسم در دیاسپورا ،مطاله جنبشهای
کردی» در این مقاله صورتبندی دیاسپورا ،ملتهای غیر متمرکز و خلق
فراملیگرای ،شبکههای اجتماعی دیاسپورا و تاثیر آنها بر کشور مادری،
پرداخته میشود.
0
مقاله «فرآیند دولتسازی توسط دیاسپورا» توسط دان لینر در دانشگاه
کالیفرنیای جنوبی به تاثیر دیاسپورای خارج و تاثیر آن بر ناسیونالیسم کشور
زادگاه میپردازد .در این مقاله از دیاسپورا بهعنوان پیشتاز حرکت ملیگرایانه،
یک جایگاه استراتژیک برای خلق گفتمانهای ملی ،چگونگی استفاده دیاسپورا
از تامل با مقامات رسمی کشور مهمان و استفاده از فناوری و منابع مالی برای
کشور زادگاه ،بحث میگردد .مقاله «استفاده دیاسپورای کرد از فیسبوک در
شکلگیری پدیده ملتسازی» توسط «کوردین و جاکوب» در سال  0552با
خوانش مفاهیم کلیدی مانند دیاسپورا ،تاریخ و هویت کردها ،از ارتباطات
رسانه ای در دیاسپورای کرد ،دیاسپورای دیجیتال ،جستجوی هویتی در فضای
مجازی و استقالل هویتی کردها را با استفاده از ابزارهای مجازی مانند
فیسبوک را به تصویر میکشد.
مقاله «تعلق ملیگرای در دیاسپورای کردها» توسط «جادین و هانسن» در
دانشگاه آلبورگ در سال  0565که در این مقاله بر نقش بازیگران کرد در
دیاسپورا ،سازه هویتی بهمثابه یک فرآیند ضدیت ،اسطوره ملی و مقاومت،
اروپای نمودن سیاستهای ملیگرایانه کردها ،ساختار فرصتها و ظهور
1. Andy Curtis.
2. Dan Lainer.
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الیتهای کرد در دیاسپورا بهعنوان کارگزاران اصلی تعارض تاکید میشود.
مقاله «ناسیونالیسم در دیاسپورا بهعنوان یک جنبش اجتماعی» (مطاله موردی
تاتارهای کریمه) در دانشگاه تورنتو کانادا توسط فلیزایدین 6در این مقاله
نویسنده چرایی و چگونگی ظهور دیاسپورای تاتارهای کریمه ،کیفیت توسعه
دیاسپورای آنها و دلیل موفقیت این دیاسپورا را نشان میدهد.
اوزلم گالیپ 0در رساله دکتری خود بهعنوان «موطن و هویت در گفتمانهای
ادبی و دیاسپورای کردهای ترکیه» در سال  0560در دانشگاه اکستر ،هویت
ملی کردها ،مفهومسازی مکان ،موطن و جنبههای اساسی هویت ،هویت و
دیاسپورای کردها ،دیاسپورا بهمثابه یک فضای موقت ،جهت سیاسی و
ایدئولوژیکی در رمانهای کردی در دیاسپورا و ایماژسازی هویت کرد در
غربت را بررسی مینماید.
پژوهشهای سابق عمدتاً بهبررسی ساختار اصلی دیاسپورا با نمونههای موردی
مختلف می پردازند ،این در حالی است که پژوهش حاضر عمدتا بر دیاسپورای
کرد در منطقه خاورمیانه با در نظر گرفتن مجموعه مناسبات قدرتی بین
دولت های منطقه تحت عنوان میدان عمل در کنار تاثیرگذاری نخبگان کردی
با بهرهگیری از فرایند نوسازی نامتوازن و نمادسازی بهمنظور برندسازی
ژئوپلیتیک میپردازد .از اینرو ،پژوهش حاضر عالوهبر اینکه نوعی گسست
از دیدگاههای قبلی محسوب میشود با ترکیب نظری جدید کاستیهای تحلیلی
مطالعات پیشین را پوشش داده و در نوع خود نوآورانه است.

1. Filiz Adin.
2. Galip.
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 .2چارچوب نظری
 .1 .2نخبگان در دیاسپورا ،نظریههای ابزاری و نمادین
نخبگان ،پیوندی عمیق و وثیق با سازههای هویتی دولت ـ ملتهای ضعیف و
خیزش ناسیونالیسم دارند .هویت ملی را میتوان نوعی احساس تعلق به ملتی
خاص دانست ،ملتی که نمادها ،سنتها ،مکانهای مقدس ،تاریخ و فرهنگ و
سرزمین مقدس دارند ( .)gilberno, 2001: 243آنتونی اسمیت ،هویت ملی
را بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزشها ،نمادها ،افسانهها و سنتها میداند که
عناصر تمایزبخش هر ملتی هستند ،بهعبارت دیگر ،افراد بهواسطه اشتراک
داشتن در اینگونه نمادها و نشانهها ،با گروهی از انسانها که ملت نام دارد
پیوند مییابند .)smith, 2000: 18( .در اینجا ،نخبگان کرد ،برای متقاعد
نمودن مردم برای حمایت از تعارضات خشونتآمیز ،بهطور گستردهای از
نظریههای نمادین مرتبط با منابع ستیز و تعارض استفاده نمودهاند .برای برای
افزایش تاثیرگذاری رویکرد نمادین ،باید ارزشهای فرهنگی ،اسطورههای
تاریخی و نمادهای قومی و در کنار تهدیدات هستیشناختی که در تقابل با این
نمادها می تواند عصبیت را افزایش دهد مورد استفاده قرار گیرد ( oztalas,
 .) 2004در خصوص نخبگان باید عنوان نمود که نخبگان در جریان رقابت و
مبارزات خود برای کسب قدرت سیاسی به طرح اختالفات زبانی ،مذهبی و
فرهنگی میپردازند و از آنها بهعنوان منابع جلب حمایت بهمنظور نیل بهاهداف
سیاسی خود استفاده میکنند .بنابراین ،نخبگان قومی برداشتهای خود را از
هویت قومی شکل میدهند و تعریف متفاوتی از آن ارائه میکنند (احمدی،
 .)615 :6913از آنجا که نخبگان قومی در شکل دادن به هویت قومی و بسیج
اقلیتها فعالیت گستردهای دارند ،ناسیونالیسم قومی را باید حرکتی هدایت شده
از باال دانست نه حرکتی از پائین ،یعنی در سطح تودهها .بهگفته کارل براون،
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این نخبگان در بسیاری از مواقع در پی تحریک و تشویق مداخله خارحی بر می
آیند ( ،)Carl Brown: 1984, 58بنابراین نخبگان قومی که فاقد منابع مالی،
نظامی ،استراتژیک و سیاسی کافی هستند ،معموالً برای مبارزه با دولت مرکزی
درصدد جلب حمایت خارجی بر میآیند .بهعبارتی دیگر ،بهرهگیری از
مجموعه ای از منابع فراملی و هویتی در صورت کاهش منابع سخت مورد
استفاده نخبگان جهت نقش آفرینی و تاثیرگذاری قرار میگیرند .بیتردید
هویت اجتماعی یکی از این شاخصهای اصلی است که در کنار بهرهگیری از
ظرفیتهای بیرونی منطقه مورد استفاده میباشد .از طرفی دیگر تنشزایی
ساختار هویتی میتواند در پیشبرد اینگونه تحوالت موثر باشد .بهگونهای که
«فیرون و الیتین» نیز در مقالهای با عنوان خشونت و سازههای اجتماعی هویت
قومی با تمرکز بر جامعهشناسی هویت ،هویت را بهعنوان یک دال مرکزی
تنشآمیز میدانند که اغلب بهوسیله منافع شخصی نخبگان بهپیش برده میشود.
در حالیکه نظریه ابزاری ،استدالل بر ملت و ملیگرائی دارد ،تعارض قومی در
این نحله ،یک پدیده مدرن تصنعی است و توسط نخبگان ارائه میشود .نظریه
نمادین ،استدالل تصنعی ابزارگرایان را رد و تکیه بر تبیینهای تاریخی درباره
نمادهای قومی ،تقسیم اسطورهها و ارزشهای فرهنگی بین نسلها مینماید
( .)Duygu& Rumine, 2005: 1تصور نظریه ابزاری این است که هویت
قومی توسط نخبگان قومی ساخته میشود ( &yong, 1993& berger, 1963
 .)Tilly, 1997نظریه ابزاری هم چنین بر نوسازی و عوامل اقتصادی بهعنوان
منابع اساسی درگیریهای قومی بحث مینماید .مطابق با نظریه نمادین ،تفکر
تعارض قومی با دوران مدرن مرتبط نیست .در این نظریه یک تداوم تاریخی
میان گذشته و حال وجود دارد و مفهوم قومیت یک ابداع نیست ( smit,
 .)1986-1991& hasting, 1997& kaufman, 2001بنابراین ،نمادها،
اسطورهها و ارزشهای فرهنگی و تاریخی ،سازندگان عمده قومیت میباشند.
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تلفیق دو نظریه ابزاری و نمادین ،وجود تعارض قومی کردها را با تحوالت
میدانی منطقه ثابت مینماید ( Ergil, 1995& oztalas, 2004& 0lson,
 .)1996بنابراین از جنبه نوسازی مانند بهبود در نرخ سواد ،حملونقل،
ارتباطات ،شهرنشینی ،افزایش آگاهی شهری ،تعارضات میان کردها و
هویتهای غیر را نشان میدهد و توجه بههمین فرآیند نوسازی است که به
درگیریهای قومی عمق زیادی میبخشد .آالهار ( ،)Allahar, 2005بر تاثیر
توسعه اقتصادی بهعنوان یک منبع تعارض در مناطق کردنشین خاوریانه یاد
میکند .مینرو و فولر 6،با تأکید بر سیاستهای انحصارطلبانه و ناکافی دولتها
در زمینه اقتصادی در مناطق کردنشین ،از آن بهعنوان یک منبع تعارض یاد
میکنند .اوزتاالس ( ،)Oztalas, 2004موافق با نظریههای ابزاری ،تعارضات
را نتیجه تفکر نخبگان کرد میداند .بهطور کلی در بررسی انگیزه نخبگان کرد
هر دو نظریه ابزاری و نمادین قابل توجه میباشد .کیرشچی و ویندرو ،0نشان
میدهند که مطالبات اولیه نخبگان کرد عمدتاً به عقبماندگی اقتصادی مرتبط
بود و شکل ملیگرائی کرد در طول سالهای پس از تعارض شکل گرفت.
همانطور که بیان گردید منابع نمادین ،مبتنی بر ارزشهای فرهنگی و تاریخی،
اسطورهها و نمادها میباشند .بنابراین کردها در میدانهای کنش خود ،این
نمادها و اسطورهها را در قومیتشان تعریف و باز تعریف نمودهاند .بهطور مثال
حزب کارگران کردستان ،با توجه به اسطورههای کرد ،بر مالکیت خود بر
سرزمینهای داخل در قلمرو دولت ترک داعیهدار میباشد ( &duygu
 )romine, 2007: 11-15و استدالل میکنند که ارزشهای نمادین تهدید
مانند زمین ،زبان ،مذهب و فرهنگ مشترک ،یک نارضایتی قومی را در میان
1. Minrow, 1997& Fuller, 1998.
2. Kirischi& Windrow, 1997.
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مردم کرد ایجاد نموده است .در نتیجه زمانیکه یک فرصت به وجود آید ،مردم
کرد برای تعارض قومی علیه دولت ترکیه بسیج میشوند.
بنابراین وقتی منابع خشونت را در تعارض کردها با میدانهای رقیب خود
تحلیل می نمائیم ،متوجه استفاده موثر نخبگان احزاب کردی از منابع نمادین
برای تعارض میشویم .در این چارچوب ،نخبگان حزب کارگران کردستان ،بر
احساسات قومی مردم کرد و ایجاد دشمنی مشترک و قومی در برابر دولت
ترکیه ،تاثیر میگذارند ( .)Gurbey, 1996& Oztalas, 2004در اینجاست
که نخبگان قومی کرد برای متقاعد کردن مردم ،ایجاد یک ترس مشترک برای
بقا ارزشهای قومی ،اسطورهها و نمادها با استفاده از سختیهای گذشته و تاکید
بر درد و رنج را در دستور کار سیاستی احزاب کردی قرار میدهند .گرچه
استفاده از نمادها و اسطورهها برای تحریک تودهها مفید بوده ،ولی گروه
کوچکی از کردها را متقاعد بهخشونت مینماید ،بنابراین احزاب کرد در تالش
برای طغیان توده های کرد از رنج اقتصادی و معضالت امنیتی برای بهدست
آوردن حمایتهای مردمی استفاده میکنند .بهطور کلی در حالیکه نظریه
ابزاری ،متکی بر نوسازی ،عوامل اقتصادی و نقش نخبگان میباشد و بر توسعه
جوامع از رهگذر مدرنسازی اجتماعی و دولت ـ ملتسازی توجه میکند،
نظریه نمادین اسطوره ،نماد ،ترس و فرصتها را برای بهکارگیری بسیج
امکانات معرفی کرده است .در یک تعامل متقابل میتوان از رهگذر نوسازی بر
شکلگیری ملت و دولتسازی کرد بر مبنای رفتار نمادین جهت کسب
برندسازی منطقهای تأکید کرد .بدینترتیب ،ستیز و تعارض اصلی کردها با
میدانهای منطقهای را میتوان در بعد ابزاری و نمادین تحلیل نمود و این در
حالی است که نقش نخبگان کرد در تعارضات قومی و هویتی و تشکیل
ناسیونالیسم کرد ،برجسته و حائز اهمیت است .نخبگان ،ابزار اصلی تعیین کدها
و بینش ژئوپلیتیک دولت-ملتهای ضعیف نیز بوده و درصدد هم آوائی بین
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کد و بینش ژئوپلیتیکی آنها میباشند .بر اساس دیدگاه دیجکینگ 6،سطح
عمیقی از هم آوائی بین کدها و بینش ژئوپلیتیک یک دولت ـ ملت بهخاطر
یک بازشناسی به اشتراک گذاشته شده بین نخبگان سیاست خارجی و تودهها
درباره بافت ژئوپلیتیکی دولت وجود دارد (.)Dijkink, 1998: 55
ساخت منطقه خاورمیانه نوعی از سطح تعامالت قومی و رقابتهای بلوکهای
قدرتی که کردها در میان آنها پخش هستند بهتصویر میکشد .ژئوپلیتیک
منطقه که دولتهای ملی و بلوکهای قدرت بدان توجه دارند ،نشان دهنده
نوعی رقابت بین سطوح منطقهای است که با اهمیت ژئوپلیتیک کرد در قالب
رویکرد بسیج محور نخبگان کرد از رهگذر نوسازی و نمادگرایی همپوشانی
دارد (نمودار.)6 ،
نمودار .1مدل چارچوب نظری
ساخت رقابت
بلوکی
(میدان منطقهای)

ژئوپلیتیک

رویکرد

منطقهای

نوسازی

رویکرد
نمادین

1. Dijkink.
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بهعبارتی ،از رویکرد نوسازی در جهت برانگیختن توسعه نیافتگی قومیت کرد
در قالب سیاستهای منطقهای در کشورهای عراق ،ایران ،ترکیه و سوریه که
اهمیت ژئوپلیتیکی برای دولتهای منطقه و نیروهای کرد دارد ،بهمنظور فعال
کردن و برندسازی این ژئوپلیتیک در میدان منطقهای (ایران ،عراق ،ترکیه و
سوریه) و رویکرد نمادگرایی بهمنظور برانگیختن هویتی و حرکت اجتماعی بهره
برده میشود.
عالوهبر این ،هر دو مولفه توده و نخبه ،در مکانیزم تحریف اطالعات جهان
معاصر بهعنوان پیامدهای سازههای اسطورههای ملی هستند ( Dijkink, 1998:
 .)55با این وجود اگر نخبگان سیاست خارجی در ساختن هم آوائی کدها و
بینش ژئوپلیتیکی شان با شکست مواجه شوند ،توجیه سیاست خاجی آنها برای
توده ها با مشکل مواجه خواهد شد ،چرا که ،کد و بینش ژئوپلیتیکی محصول
تعامل بین نخبگان سیاست خارجی و تودهها میباشد .نخبگان دولت ـ ملتهای
ضعیف برای خلق و ایجاد هم آوائی مذکور ،استعداد بیشتری دارند ،زیرا
دولتهای ضعیف در برخورد با بافتهای ژئوپلیتیکی ،موجد ناموزونی بین کد
و بینش ژئوپلیتیکی هستند .بهطور خاص کشورهائی که از بینش ژئوپلیتیک
بهعنوان یک استراتژی هویتی استفاده میکنند در صورتبندی و تدوین کدهای
ژئوپلیتیک موزون و هم آوا با مشکالتی مواجه میشوند.
 .3دیاسپورای کردها و تأثیر آن بر تعارض هویتی
پدیده مهاجرت همواره یکی از عناصر برجسته در تاریخ کردها و در قرن بیستم
بوده است .در ادبیات علوم سیاسی از مهاجرتهای گسترده قومی و مذهبی ،با
اصطالحاتی مانند دیاسپورا و ترانس ناسیونالیسم یاد میشود .از نظر لغوی
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دیاسپورا بهمعنای پراکندگی است ( .)karla, 2005: 9شفر 6،دیاسپورا را
بهمثابه یک گروه اقلیت قومی با ریشههای مهاجرتی که در کشورهای میزبان
برای حفظ تمایالت قوی با وطن اصلی خود کنش میکنند ،میداند ( sheffer,
 .)1986: 3سارفان ،دیاسپورا را بخشی از مردم که در خارج از وطن اصلی
خود زندگی میکنند میداند ( .)sarfan, 1991ادامسون و اندرسون ،دیاسپورا
را پیامد محیط فرا ملی میدانند که بهوسیله مکانیزم ایجاد هویت استراتژیک و
بهوسیله گروههای نخبه ایجاد میگردد ،می دانند ( Anderson, 1992-
 .)1998& Adamson, 2008گر چه امروز این واژه دچار کشیدگی مفهوم
گردیده است .بنابراین بهمدد پدیدههای مذکور و امنیت فردی و اجتماعی،
شرایطی به وجود آمده که ناسیونالیسم کردی در دیاسپورا بازسازی شده و
بهصورت چند بعدی بر مهاجران ،0کشور میزبان 9و مردم کشور اصلی ،5تأثیر
گذاشت (.)khayati, 2008
ترانس ناسیونالیسم نیز مرحله فوقانی از زندگی در دیاسپورا است ،بهصورتیکه
فرد مهاجر در کشور مهمان ،بدون جذب در فرهنگ هژمون ،در هوای بازگشت
به سرزمین اصلی خود سپری می کنند ،در واقع نوعی ناسیونالیسم از دور است،
اما بهواسطه پدیده جهانی شدن ،مهاجر در دیاسپورا احساس میکند که در
دیاسپورا در آغاز تنها برای کوچ اجباری دستهجمعی یهودیان به بابل بهکار
میرفت و در حال حاضر این کلمه به مردمانی اشاره دارد که از سرزمین مادری
خود پراکنده شدهاند (.)cohen, 1997: 118
سافران و کوهن ،پراکندگی از هسته اصلی و رفتن اجباری به چند مکان مختلف
1. sheffer.
2. Immigrants.
3. host land.
4. home land.
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را یک دیاسپورا میدانند .بهگفته آنها ،این یک باور است که آنها در دیاسپورا
بهطور کامل پذیرفته نمیشوند ،بنابراین بازگشت بهمیهن ،تعهد و حفظ میهن و
در نهایت ارتباط با میهن در آگاهی جوامع دیاسپورا نقش اساسی دارد
( .)safran, 1991: 83-99در نگاه سافران ،مدلی که میتواند یک دیاسپورای
کامل را به تصویر کشد شامل تاریخ پراکندگی ،حافظه تاریخی مکانی که ریشه
هویتی فرد در آنجاست ،بیگانگی در کشور جدید ،تمایل به بازگشت به وطن
اصلی ،حمایتهای مداوم از وطن اصلی و حس تعلق و هویت جمعی بهمثابه
یک گروه میباشد ( .)safran, 1991: 83-99بهطور کلی سه رویکرد مختلف
در مطالعه دیاسپورا در ادبیات کنونی وجود دارد:
رویکرد اول یک رویکرد سنتی است که جهانی شدن همراه خود تغییراتی را
بهوجود آورده است (.)cohen, 1992: 263-285
رویکرد دوم بهشرایط اجتماعی دیاسپورا و فرایندهای خودشناسائی فراملی در
ارتباط با دول میزبان و قومیت محلی تکیه دارد ( lawerence& wishart,
.)1990, 222-237
رویکرد سوم بهبررسی فعالیتهای سیاسی آوارگان اشاره دارد ( &shain
.)barth, 109
در رویکرد سوم آوارگان قومی ،ب ازیگران سیاسی فعالی هستند که در ترویج
هویت های رقیب که از کشور مستقل که در آن اقامت دارند درگیر هستند
( .)Adamson& demetriou, 499-501در این مفهوم بسیج سیاسی در
رابطه با میهن ،یک ویژگی مهم از آوارگان میگردد .یکی از موجهای شدید
دیاسپورای کردهای عراق بعد از توافقنامه ایران و الجزایر در سال  6310بوده
که در نتیجه آن  05/555کرد به ایران و برخی از کشورهای غربی گریختند
(عبداله پور .)59 :6939 ،میتوان دومین موج دیاسپورا را در انفعال کردستان
عراق دید .باید عنوان نمود که دیاسپورای کرد یک دیاسپورا در مقیاس بسیار
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باال است بهطوریکه  90 - 95میلیون نفر برآورد میشوند (.)Gunter, 2004
این تحلیل بدان معنی است که تمامی کردها همزمان که در کشورهای منطقه
بهعنوان شهروند قرار دارند؛ ولی همزمان بهدلیل عدم پدیده دولت  -ملت
کردستان در دیاسپورا زندگی میکنند .در جدیدترین آمار موجود ،شورای
اروپا ،جمعیت کردهای دیاسپورا در اروپا را یک میلیون که  20درصد آنها از
کردهای ترکیه میباشند برآورد نموده است ).)Russell-Johnson, 2006
 .4غرب و دیاسپورای کرد
سینتیا سالوم 6از محققانی که پدیده دیاسپورا را مرکز مطالعات خود قرار داده،
اعتقاد دارد که حضور جوامع دیاسپوریک در نقشدهی سیاست خارجی آمریکا
نقشی اساسی دارد ( .)Salloum, 2015در مقالهای با عنوان «روابط دولت
آمریکا و جامعه دیاسپورا در سیاست خارجی ایاالت متحده» که توسط دو محقق
آمریکایی نوشته شده ،مکانیزم این روابط ،تعامل بین سیاستگذاران آمریکایی
و نخبگان دیاسپوریک عراق و کوبایی و چگونه سازمان یافتن این جامعه برای
نقشآفرینی و بسیج همگانی در آن کشورها در راستای منافع آمریکا ،نشان
داده میشود (.)De wind& segue, 2010: 3-15
سازمانهای دیاسپورای کرد در اروپا میان کردهای خاورمیانه یک بیداری و
خیزشی را بهوجود آوردهاند که کارکرد اصلی آنها اعمال فشار بر دول
خاورمیانهای دارای اقلیت کرد میباشد (.)Baser& 2013 Baser, 2012-
در این راستا و مطابق با والبک ،0البی کردهای دیاسپورا با پارلمانهای
اروپایی برای حقوق رسمی کردها در ترکیه و عراق یکی از نمودهای آن
میباشد ( .)Whalbeck, 1999بهعالوه سازمانهای دیاسپورا نقش کلیدی را
1. Cynthia salloum.
2. Whalbeck.
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در شکل دادن بهزندگی روزانه ،هویت و اقدامات کردهای دیاسپورا ،ایفا می
نمایند .از آنجا که دیاسپورا یک نقش کلیدی را در حوزههای جهانی بهمثابه
بازیگران غیردولتی ایفا میکنند ،لذا تاکید بر حوزههای مالی ،شبکههای اجتمای
و تاثیرگذاری بر احزاب اپوزیسیون در داخل کشور خود ،سهم بسزایی در بسیج
نیروها دارد ( .)Baser, 2012کشورهای غربی بهطور مستمر پذیرای مهاجرینی
از کشورهای دیگر می باشند .بهطور مثال در شهر لندن  955زبان رایج وجود
دارد و در حالیکه  53درصد جمعیت شهر را بریتانیاییهای سفید تشکیل
میدهند 06 ،درصد جمیت این شهر متعلق به مهاجران میباشد
( .)Benedictus& Godwin, 2005در خصوص تاسیس سازمانهای کرد
باید گفت که دو مؤسسه ( ،)SAK , ISKبیشترین تاثیر را در هویتبخشی
کرد های دیاسپورا و تاثیر آن بر داخل منطقه اقلیم کردستان عراق داشتهاند .در
انگلستان «جامعه برای پیشرفت کردستان» ،مجله « »Kurdicaرا منتشر نمود
که هدف آن گسترش اطالعات درباره موقعیت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
کردها بود .در هلند نیز جامعه بینالمللی کردها در آمستردام شکل گرفت که
یک بولتن ماهانه را با نام « »Kurdish factمنتشر مینمود .هر دو مؤسسه فوق
توسط دانشجویان و روشنفکران غیر کرد که ادعا میکردند ،دوستان کردها
هستند ،تاسیس و حمایت شد ( .)Edmont, 2001: 106اما دیاسپورای کرد
در این دوره و در دو مجموعه فوق ،مجموعهای از اهداف فرهنگی از جمله
ترویج و توسعه زبان کردی و حفاظت از هویت فرهنگی کرد را بهجای اهداف
سیاسی صریح و روشن ،انتخاب کرده بودند ( .)Edmont, 105بهطور مثال،
انستیتو کرد پاریس ،6که در سال  6329تاسیس یافت ،در ابتدا یک نهاد
فرهنگی بود ،اما بعداً بهیک سازمان مرتبط با فعالیتهای سیاسی ،تغییر جهت
1. KIP.
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پیدا کرد ( .)khayati ,2008در دهه  ،6335سازمانها و مؤسسات دیگر کرد
در شهر های دیگر اروپا و آمریکا مانند مؤسسه کرد در استکهلم ،بروکسل
تأسیس شدند .این گروهها و مؤسسات با ارتباطات قوی خود ،ایده حمایت از
یک هویت ملی کرد ،اتحاد و یکپارچگی را برجسته مینمایند .در نتیجه ،بسیج
سیاسی میان دیاسپورای کرد به تقویت آگاهی از هویت قومی کردها و ارتباط
با مفهوم وسیعتری از هویت کردی فراتر از واقعیتهای قبیلهای و یا محلی
میگردد .عالوهبر این از طریق فعالیتهای البی گروههای سیاسی کرد در
دیاسپورا ،تالش برای تاثیرگذاری در سیاستهای خارجی دول میزبان و اجتماع
قومی نیز مدنظر قرار میگیرد .گروههای سیاسی در دیاسپورای کرد ،شعارهای
هویت ملی که بهشدت بهیک زبان ملی همگانی ،متکی است را مورد تصدیق
قرار میدهند.
آنها اذعان دارند که ارائه هویت کردی بهعنوان یک هویت همگن ،برای
بهدست آوردن حمایت بینالمللی الزم است .بنابراین تمرکز اصلی فعالیتهای
خود را بهشدت درایجاد یک زبان مشترک کردی هماهنگ و ارائه آن بهجوامعه
غربی برای اثبات تمایز ،6قرار دادهاند .در تاثیر اقدامات کردها در دیاسپورا باید
گفت که تالش روشنفکران و فعالین کرد در دیاسپورا معطوف بهآگاهی قومی
در اجتماعات کرد میباشد .آنها تالش خود را برایایجاد یک هویت ملی از
طریق بهنظم در آوردن زبان و فرهنگ ،انجام دادهاند ( Anderson,
 .)imagined communitiesاز سوئی روشنفکران کرد در دیاسپورا از
ابزارهای موجود دستگاههای دولتی استفاده ننمودهاند بلکه از طریق رسانهها،
یک فرایند ملتسازی نخبهمحور را بهوجود آوردهاند .اقدامات گروههای
ناسیونالیست کرد در دیاسپورا در محتوای بینالمللی نیز قابل رصد است.
1. Distinction.
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امروزه احزابی مانند پارتی 6و اتحادیه میهنی ،0روابط بینالمللی خود را با
کشورها و سازمانهای غربی بهوجود آوردهاند .این احزاب دفاتری در اروپا و
آمریکا ،جائیکه اعضای دیاسپورای کرد به اقدامات سیاسی متعهدند ،را تاسیس
نمودهاند .آنها در اقدامات بینالمللی جنبشهای ناسیونالیستی مانند هدایت
روابط سیاستمداران و بروکراتها در اروپا و آمریکا و سازمانهای غیر
حکومتی شرکت نمودهاند.
به طور کلی باید عنوان نمود که ناسیونالیسم در دیاسپورا ساختاربندی میشود و
جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستهای سرزمینی دارند.
دیاسپورا فرصتهای زیادی را برای جامعه فراهم میآورد ،بهطوریکه کردها با
استفاده از فناوری در گفتمان ملی شرکت مینمایند و این شرکت از طریق
اینترنت و ابزارهای آن مانند ایمیل ،وب سایت و فضای مجازی نهادینه
میگردد .بنابراین ،آنها از این طریق بهخلق یک گفتمان ملیگرا دست
میزنند .بهطوریکه ساماندهی آنان وجوه مختلف اقتصادی و نمادی را در بر
میگیرد .وکتوریا برنل ،9به تاثیرات متقابل دیاسپورا ،فضای مجازی و تصویر
سازی اشاره می کند .او استفاده از فضای مجازی برای تئوریزه نمودن راههای
فرا ملیگرایانه ،حوزههای عمومی 5و تولیدات فرهنگی اشاره مینماید .همچنین
از اینترنت به عنوان یک ابزار اساسی برای استقالل ملی که درگیر با هویت،
دموکراسی ،فرهنگ و تاریخ جوامع دیاسپورا است ،یاد میکند ( Bernel ,
 .) 2006: 161-179بنابراین رویکرد اصلی دیاسپورا تمرکز خود را بر روی
هویت جمعی 0قرار میدهد (.) Bauboker& Thomas, 2004: 21
1. KDP.
2. PUK.
3. Victoria Bernel.
4. public sphere.
5. Collective Identity.
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از سوئی افراد در دیاسپورا بهعنوان یک بازیکن مجازی در یک بازی مرگبار
عمل می نمایند .گرچه جوامع دیاسپورا از خطرات سرزمین اصلی آگاه نیستند،
در اینجا دو گروه مختلف در داخل و دیاسپورا دستور کارهای متفاوتی دارند.
جول دیمرز 6،اشاره میکند که گروه داخل سرزمین اصلی ،تجربه ،ترس،
گرسنگی ،فشار روانی و درد را میفهمد همانطور که از لحاظ جسمی نیز در
ستیز و تعارض درگیر است ،در همین حال گروه دیاسپورا ،احساس ،خشم و از
خود بیگانگی را درک میکند ( .)Demmers, 2002این تفاوتها بر نگرش
هر دو گروه تاثیر دارد ،بنابراین اهداف دو گروه متفاوت است ،اما با توجه به
درجه باالئی از ارتباط ،نسبتی معنادار در هدف آنها وجود دارد .در خصوص
تاثیر دیاسپورا بر دولتهای میزبان نیز باید عنوان نمود که فراسوی ضریب نفود
در سیاستهای سرزمین اصلی ،جوامع دیاسپورا ،سیاستهای کشور خود را نیز
تحت تأثیر قرار میدهند .در پدیده دیاسپورا باید بین مهاجران معمولی 0و
پناهندگان ،9تفاوت قائل شد ،چرا که پناهندگان دارای یک روابط متمایز با هر
دو کشور هستند یعنی کشوری که آنها از آن مجبور به فرار و جاییکه آنها
بهطور غیر ارادی در آن ساکن هستند .سازمان پناهندگان کرد در اروپا ،اغلب
و تا حد زیادی توسط بخش سیاسی و اجتماعی ،کردستان عراق را تحت تأثیر
خود قرار دادهاند .مناطق و سرزمینهای دیاسپورا ،باید در چند گام مورد
ارزیابی قرار گیرند .نخست در کشور میزبان که پیوند اجتماع دیاسپورا ،نقش
مهمی را ایفاء می نماید .سپس در کشور و یا سرزمسن مبدأ که یک قطب
جاذبه 5از طریق حافظه بهوجود میآید .در نهایت اینکه از طریق سیستم
1. Jolle Dimmers.
2. MIGRANT.
3. REFFUGE.
4. pole of attraction.
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رابطهای در فضای شبکهای است که این قطبهای مختلف بهیکدیگر متصل
میشوند ( .)Cohen& Sheffer, 1997: 2003بهعالوه درجهای از
آسیبپذیری در کشورهای همسایه کردستان ،از توسعه و پیشرفت دیاسپورا
وجود دارد .این آسیبپذیری ،ناشی از اتصال این دولتها بر
پایههای ایدئولوژیک است ،کمالیسم یا پان ترکیسم در ترکیه ،پان عربیسم
حزب بعث در سوریه و ایدئولوژی شیعه در ایران .این پایههای فکری،
کشورهای مذکور را در معرض تغییرات داخلی و خارجی قرار میدهد
( .)Rafaat, 2007: 289بنابراین ،سازههایایدئولوژیک متعارض و نرم
افزارهای سیاسی ـ ایدئولوژیک میدانهای مسلط منطقهای ،از جمله چالشهای
دیاسپورا با میدانهای منطقهای است (عبداله پور.)6939 ،
 .5برندسازی ژئوپلیتیک کردستان
یکی از کارویژههای اصلی دیاسپورا ،برندسازی هویتی قومیت در جامعه
دیاسپوریک در راستای ملیگرایی میباشد .ادبیات فراوانی در حوزه برندسازی
توسط اندیشمندان بهرشته تحریر درآمده است ) )Aaker, 19966که البته بار
مدیریتی داشته و بالطبع ،چشمانداز ،ماموریت ،اهداف ،ارزشها ،اجرا و تحلیل
موقعیتی در آنها برجسته میباشد .ظهور مدل برندسازی ژئوپلیتیک وابسته به
ذینفعان آن میباشد چرا که آنها شروع کننده و مدیریت فرآیند برند را بر
عهده دارند .مدل برندسازی ژئوپلیتیک که جزء الینفک مدیریت استراتژیک
میباشد و پیش شرطی برای دستیابی به اهداف استراتژیک است ،نوعی ویژه از
برند و با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و توام با تعارض و خشونت است .این
 .6منابع بیشتر در این زمینه:
&Kapferer, 1997& Aaker, 1997& de Chernatony, 1999& Urde, 1999& Davis 2002
Keller, 2009& Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013.
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نحله میتواند تحلیل جامعی را از شبه دولتها و یا ساختارهای دو فاکتو ،ترسیم
بنم اید .فراموش نکنیم مدل برندسازی ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی دولت
ملتهای ضعیف ،علیه ساختار و له کارگزارهای جدید و بر روی گسلهای
تمدنی و سرزمینی رخ میدهد.
جدول  .1مدل برندسازی ژئوپلیتیک کردستان عراق
هویت برند
 چشمانداز (تنها ملت بیدولت در جهان) ارزشها (تاریخ ،هویت ،زبان ،نژاد) نمادها (پرچم ،سرود و) ... اشخاص برند (پیشمرگه) تصویرسازی از دشمن (تعارض بامیدانها)
 ادعای قلمروئی (کردستان خود یک برندو فراتر از نام کردستان ترکیه ،عراق و)...

اجرا
حکمرانی

کارکرد
(مدل

 ساختارفدرالیسم)
 قدرت نظامی ساختار نظامیپیشمرگه ها)
 منابع (انرژی ،آب و گاز) ابزارهای ارتباطاتی (ماهواره،مطبوعات ،دیاسپورا)

 بسیج حامیان و متحدها(کوردایه تی و غرب)
 مرعوب نمودن رقبا -تغییر رژیم و قلمرو

نتیجهگیری
مهاجرت کردها به اروپا عموماً در دو مقوله اقتصادی و سیاسی تقسیم میشود
که البته مهاجرت سیاسی بر مهاجرت اقتصادی غلبه دارد و از همینرو است که
یکی از سیاسیترین دیاسپوراهای دنیا ،دیاسپورای کرد میباشد .با وجود تاریخ
کهن شاکلههای فرهنگی و هویتی نزد کردها ،رویدادها و تحوالت معاصر نظیر
تعمیق فناوریهای نوین ارتباطی ـ اطالعاتی ،نفوذپذیر شدن فزاینده مرزهای
اجتماعی و گسترش ارزشهای جهان شمول ،به تشدید ضایعات فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی منجر شده است .در این راستا کردهای عراق با توجه به
هویت قومی تأثیرگذار میتوانند ابزاری مناسب برای اعمال خواستهای قومی
خود داشته باشند و در همین زمینه منطقه اقلیم کردستان که بنیان آن بر پایه
هویت کردی است ،ناگزیر است بر تمایلها و ارزشهائی تکیه کند که ماهیت
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حکومت را تشکیل داده و آرمان سیاسی جامعه کرد است .در دو دهه گذشته
به علت سه عامل مهم توسعه سیاسی در کردستان عراق ،بسط و گسترش
دیاسپورای کرد و استفاده از رسانهها ،ماهواره و اینترنت میان کردها ،هویت
کردهای عراق در یک حالت فرامرزی و تعارضآمیز با تحوالت منطقهای
حرکت کرده است که مدتها با ساماندهی و تاثیرگذاری نخبگان کردی
صورت پذیرفته است.
با استفاده از مولفههای فوق است که میتوان گفت از میانه دهه  35میالدی
ارتباطی گفتگومحور 6بین کردها جهت همافزائی هویتی در داخل و تعارض با
برون شکل گرفته است .در این راستا ،عملکرد تعارض کردهای عراق در چهار
سطح محلی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی قابل تحلیل و بررسی است .در سطح
محلی ،رقابت گروهها و احزاب بر سر دستیابی بهمنابع کمیاب مانند منابع آبی،
زمین ،درآمدهای گمرگی است .این تعارض را میتوان در احزاب PDK
و  PUKدر جنگهای داخلی دهه  35میالدی آنها مشاهده نمود .در سطح
ملی ،مدعیان کسب قدرت در جستجوی تسلط بر فرایندهای سیاسی ملی
هستند که بهموجب آن ،کنترل بر منابع اقتدار مشروع بینالمللی را بهدست
آورند .توزیع قدرت سیاسی در بین احزاب کرد عراق و تالش آنها برای
رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری عراق ،وزرا و سفرای کشور عراق در این
مقوله جای میگیرد .در سطح منطقهای ،تعارض و تعاملی با میدانهای مسلط
منطقهای دیده میشود .نزدیکی  PDKبه ترکیه و  PUKبه ایران در سالیان
اخیر در این راستا قابل تحلیل است .از طرفی دیگر در سطح بینالملل،
قدرتهای بزرگ جهانی در شطرنج فرهنگی ،اقتصادی ،دیپلماتیک و نظامی
مناطق هدف خود ،رقابت می کنند .پس از جنگ جهانی اول و تصویب
1. Dialogic communication.
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عهدنامههای سایکس پیکو ،سور و لوزان ،کردستان عراق ،عرصه تاخت و تاز
ابرقدرتها و عوامل فرامنطقهای در کشورهای پیرامونی بوده است که نمود آن
را میتوان در حمایتهای اسرائیل و آمریکا از انقالب دهه  6315میالدی
کردهای عراق ،مشاهده نمود .ویژگیهای ژئوپلیتیکی یکی از عناصر اساسی
سیاستگذاری خارجی دولتها بهخاطر موقعیت استراتژیک آنها است.
در زمینه چگونگی استفاده دولتها از جغرافیا باید گفت ،شیوههای جهتیابی
کشورها بهسوی جهان خارج یک کد ژئوپلیتیک نامیده میشود .گرچه کردستان
عراق یک دولت ـ ملت نیست؛ ولی بهعنوان یک شبهدولت یا ساختار دوفاکتو
با رصد ژئوپلیتیکی ،کدهای ژئوپلیتیک اطراف خود را در میدانهای متعارض،
تشخیص و با توجه به مضائق و فرصتهای ژئوپلیتیکی در میدان تاثیرگذاری
آنها قرار میگیرد و این در حالی است که توجیه نزدیکی یا دوری خود را با
ابزارهای بشردوستانه برای جامعه جهانی و عموم مردم بهپیش میبرد .بهطور
کلی میتوان گفت ،شبیه بسیاری از ملتهای جهان ،هویت کردها مبتنی بر
قلمرو جغرافیایی ،مذهب ،زبان و نژاد مشترکشان است که کردستان نامیده
میشود .این هویت از عهدنامه لوزان در سال  ،6309بهعنوان یک هویت
مخدوش ،منبع تعارضات با همسایگان کردها بوده که این تعارض و ستیز،
عادتواره کردها را در قرن بیستم شکل داده است .بهنوعی که میتوان
عادتواره کردها را مترادف با ستیز و تعارض دانست.
در نتیجه دیاسپورا با بهرهگیری از ظرفیتهای نمادی و توسعه نیافتگی منطقهای
بهدنبال برندسازی ژئوپلیتیکی کرد در دل میدان منطقهای است .بهنظر میرسد
که بهرهگیری نخبگان کرد از فضاهای ارتباطاتی گوناگون بهخصوص فضای
مجازی کنونی میتواند ،رهیافتی بهسمت برانگیختن حس ناسیونالیستی کردها
باشد که خود معلول نوعی از وابستگی نمادی در میان کردها است و اهمیت
معادالت خاورمیانه ،ظرفیتهای آسیبپذیری دولتهای منطقه را باال برده و
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این تحرکها منجبر به برندسازی ژئوپلیتیکی کردها میشود.
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