نهادها ،نظام برنامهریزی و توسعه ناموزون منطقهای
داخل ،توجیهی شــده باشد برای نگاه به »بیرون« و درغلتیدن در
دامــن بیگانگان ،آنگونــه که این روزها ظاهــرا چندان هم پنهان
نمیشود!
مذهــب ماهیتــا موضوعــی جــدا از قومیت اســت ،گیــرم در
پــارهای از مناطق ،بر هم »نشســته«اند ،برای حصــول به نتیجه،
این مســائل باید جداگانه مورد بررســی قرار گیرند .برای حل یک
مســئله ،الجرم باید بتوان آن پدیده را تجزیه و سپس تحلیل کرد.
بخشــی تعیینکننده از این مســئله متراکم نیز ،اقتصادی اســت؛
بنابراین پاســخ متناســب خود را طلب میکند؛ یعنی اگر بتوان در
اســتانهای مرزی کشور ،توســعه اقتصادی را با قوت ،به گونهای
بــه حرکــت درآورد که امید بــه آینده در ذهــن و دل مردم بالنده
شود؛ بخش قابلمالحظهای از آن مسئله متراکم حل میشود .با
کاهش فشردگی آن »کالف سردرگم« عرصههای دیگر نیز مجال
چاره خواهند یافت .تأکید بر راهحل یکپارچه و همزمان و قطعی،
ســادهانگارانه اســت که افزون بر ســترونبودن )یا به دلیل آن!(؛
محیطــی برای عرضاندام عناصر ماجراجو ،وابســته ،جاهطلب و
فضایی برای خشــونت و نیز تحــرک بیگانگان فراهم خواهد کرد؛
از آن گونه بهوفور در دهههای اخیر در منطقه و جهان شاهد آن
بوده و هستیم.
موضــوع اقوام از مختصات ایران و پدیدهای اســت که احترام
بســیار طلب میکند .تصور میشــود دلبســتگان به این سرزمین
خدایی باید به صدق و راســتی بکوشــند تا این پدیده اجتماعی از
»رادیکالیسم« تخلیه شود .تندی در این عرصه نهتنها دستاوردی
ملی بهبــار نمیآورد که زمینههای رشــد فرصتطلبان و عناصر
وابســته و ماجراجــو را فراهــم خواهد آورد .در مســئله قومیت،
درک درســت و عاری از حبوبغض ظرایف تاریخ ،ضرورتی بدون
جایگزین اســت .بههرحــال ما پیشفرضهایــی داریم نظیر آنکه
تجزیه طلبی و اغوای خارجی امر مذمومی اســت و یا ایران ملک
مشترک مردم ماســت و ...داوری اسناد معتبر تاریخی مورد تأکید
قرار گیرد .بدون تاریخ تنها گرد خود خواهیم چرخید .نســلهایی
کــه به دنبال هم میآیند ناگزیــر ،تجربهها را تکرار میکنند؛ چون
انباشتی صورت نگرفته اســت .با مفروضاتی ازاینقبیل به عنوان
ابزار شــناخت )که میتوان به دقت آنها و الویتهایشــان را به
صورت مشــخص و بر آن اتفاق کرد (.میشــود داوری را ســامان
بخشــید؛ مثال آن هنگام کــه از »فرقه دموکرات« ســخن به میان
اســت نقش باقراوف و استالین باز شــناخته خواهد شد .بپذیریم
کــه میتوان بــا گفتوگو زمینههــای حل مســائل را فراهم کرد.
گفتوگو ،کمک خواهد کرد تا مســئله قومیت از رادیکالیسم تهی
شــود؛ مشــروط بر آنکه پیش از آن پیرامــون پیشفرضها توافق
صورت گیرد.
تصور بر آن است که در نخستین گام ،فقرزدایی و مآال دستیابی
بــه نظریه و ســازوکارهایی بــرای رونق اقتصادی در اســتانهای
مــرزی ،بهگونــهای کــه اعتمــاد و امیدهای بلندمــدت در محیط
خلق کند؛ از اولویت برخوردار است .به استناد مطالعات گسترده
انجامشــده ،ظرفیتهای متنوعــی برای بالندگــی در این مناطق
وجــود دارد که پویایــی آنها در گرو شــکلگیری تفاهم و ارادهای
ملی پیرامون برنامهها و ســپس سازوکاری برای مدیریت اجرایی
اســت .این ســرآغاز تمهیدی قابلاتکا بــرای بالندگی اجتماعی و

فرهنگی محیط -به عنوان بخشهایی دیگر از آن مسئله متراکم
که به ســهو یــا عمد »مســئله قومیت« خوانده میشــود -ایجاد
خواهــد کــرد؛ فرایندی که بهتدریج بخش »سیاســت« را به میان
خواهد آورد .دانســته است که تبیین ظرایف ،لزوما مجال دیگری
را طلب میکند؛ اما به اجمال بهرهگیری از موقعیت اســتراتژیک
کشــور در مناســبات و تعامالت جهانی  -منطقــهای میتواند در
اندازههای گســترده به ایــن پویایی دامن زند و زمینهســاز تحرک
عرصههای دیگر باشــد .به تجربه و با مثالهای مشخص میتوان
نشــان داد که این روند به بسیاری از سرگشــتگیها التیام خواهد
بخشید.
خطوط برشــمرده ،جریان اصلی این حرکت را ســامان خواهد
بخشــید که در همنشینی با آنها ،ظرایف بسیار دیگر بالنده خواهد
شــد .در آن صورت چرا کســی باید با زبان و لباس مخالفت کند؟
نشستوبرخاســت و آداب و رسوم اقوام ســرمایههای این کشور
هســتند .ضربالمثلهای اقوام تجربه فشــرده نســلها را با خود
دارند .همه اینها باید با دقت و حتی شــاید خست! حفظ ،شکوفا
و مبادله شــوند .با فرض اینکه اشــتراکات ،اســاس و بنیان کشور
هســتند؛ تفاوتها ،باید محترم شمرده شــوند .این گوناگونیهای
رنگارنگ ،از یک ریشه برخاســتهاند؛ مانند شاخههای یک درخت
و همگی ارزشمند و مکمل هم هستند .یک شاخه در غرب کشور
و در جغرافیا و فضای آنجا به شکلی رشد کرده و در شرق نیز به
شــکلی دیگر ،اما همه از یک منشأ ریشــه گرفتهاند .تبعیض ،فقر،
اغوای خارجــی و جاهطلبیهای فردی و گاه کوتاهی و نیز جهل،
مسائلی بهوجود آورده است که با درکی دیگر میتواند حل شود.
تردید نکنیم چنین ایرانی اســتوارتر ،پربارتر و شــادابتر از همیشه
رخ به آینده نشان خواهد داد.
بعضا شـیوههایی مانند فدرالیسـم برای حل موضوع قومیت
مطرح میشـود و در انتخابات ریاسـتجمهوری گذشـته نیز به
شـکل فدرالیسـم اقتصادی توسـط یکی از نامزدها مطرح شد.
بـا توجه به اینکه فدرال در لغت نیز به معنای »اتحاد« اسـت و
تجربه آن در جهان هم به همین شـکل بوده این راهکار و شیوه
چه دردی را از ما درمان خواهد کرد و تا چه میزان با شـرایط ما
انطباق دارد؟
ایــن بحث ریشــه در همان مشــکلی دارد که طرح شــد یعنی
وجود رادیکالیسم در بحث قومیت و تا این موضوع درمان نشود،
شــاهد چنین وارونگیهایی خواهیم بود؛ هرکس ستونی را گرفته
و معتقد اســت از طالســت .باید روشنایی باشــد تا دریافت شود،
طال کجاســت» .فدرالیســم« براســاس تجارب جهانی» ،تالش و
پویشــی اســت از تفرق و جدایی به سوی اتحاد و بههمپیوستن«.
آمریکا و کانادا که ایالتهای جدایی بودند؛ با هم ترکیب شدند تا
کشــورهایی به این نامها آفریده شــود و اصوال این »نیاز« ،به هیچ
مسئله قومی و زبانی نیز ربط نداشته است .آلمان ،دوکنشینهای
جــدا از هم بود و ســوئیس کانتونهای خودمختــار ،با هم جمع
شدهاند و کشــورهایی را تشــکیل دادهاند .اینها چه ارتباطی دارد
به ایرانی که تنها دو هزار و اندی سال سابقه دولت ملی دارد!
کســانی که ایــن مباحث را مطــرح میکنند دیدی شکســته و
ناقص از بحث دارند .مردم در ایران ریشــههای جدا از هم ندارند.
نهتنهــا در نقشــه ایران که در پهنه گســترده ایــران فرهنگی؛ این
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﺷﺮﻕ
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تندی در این
عرصه نهتنها
دستاوردی
ملی بهبار
نمیآورد که
زمینههای رشد
فرصتطلبان و
عناصر وابسته
و ماجراجو را
فراهم خواهد
آورد .در مسئله
قومیت ،درک
درست و عاری
از حبوبغض
ظرایف تاریخ،
ضرورتی بدون
جایگزین است
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