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 چکیده 

های آن شناسی سیاسی، دیاسپورا و کارکردامروزه یکی از مباحث مهم در جامعه
باشد. جامعه دیاسپورا در راستای تقویت ناسیونالیسم قومی در جوامع متکثر می

گرایانه و خالق جایگاه عنوان یک کارگزار استراتژیک، پیشتاز حرکت ملیبه
های ها و ظهور الیتای ملی است. ساختار فرصتهراهبردی برای خلق گفتمان

عنوان کارگزاران اصلی تعارض و ناسیونالیسم در خاورمیانه کرد در دیاسپورا به
نماید. از سویی ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت ایفا میکنونی نقشی اساسی را

ینی های سرزمگیرد و جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاستمی
گذارند و بررسی آن در قالب نقش آفرینی اجتماعی حائز اهمیت است. هدف می

عنوان فرصتی برای جامعه با رویکرد از پژوهش حاضر، بررسی نقش دیاسپورا به
این است که دیاسپورا چگونه باعث تقویت  باشد. سوال اصلی پژوهشملی می

این است که  اکی از شود؟ فرضیه پژوهش حها میگرایی در کردروحیه ملی
گردد. گیری نظم اجتماعی کرد میگرایی باعث شکلها بر روحیه ملیتاکید الیت

توصیفی در پی آنست که نشان دهد، نخبگان ـ این تحقیق با روشی تحلیلی 
دیاسپورای کرد در جوامع غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کرد 

عنوان یک ژئوپلیتیکی کردستان به سازی هویتی وتاثیرگذار و درصدد هژمون
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 واحد جغرافیایی متمایز می باشند. 
 ها، برندسازی ژئوپلیتیک.دیاسپورا، نخبگان، ناسیونالیسم، کرد ها:واژهکلید
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 مقدمه 

ای در جوامع غربی و ارسال گرائی قومی جوامع خاورمیانهایجاد و بسط ملی
شناسی قومی شایانی در جامعهوطن مادری، از اهمیت های نو به اندیشه

گردد. برخوردار است. ناسیونالیسم در دیاسپورا تئوریزه و در وطن، پراکتیزه می
های سرزمینی و بنابراین جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان، سیاست

جمعیت مهاجری  گذارند. دیاسپورا در یک تعریف ساده بهتعارضات قومی می
کنند و در دالیل ناخواسته از سرزمین خویش مهاجرت میشود که بهگفته می

واژة یونانی است که از دو  «Diaspora» شوند. واژةسرزمین دیگری ساکن می
 «dia» و« شومپراکنده می»معنای به «speirō» بخش تشکیل شده است

است. این مفهوم اما در ادبیات « از طریق»و « در میان»، «در خالل»معنای به
خصوص در بحث از تحرک شده است و بهیکی از مفاهیم شناخته  6شناسیانانس

شود. در یونان کار برده میهای انسانی زیاد بهجاییجمعیتی، مهاجرت و جابه
این مفهوم در مقایسه با کاربرد امروزین خویش کاربرد معکوس داشت.  باستان
کار هایی بهشهر ـ ندان دولترا در مورد آن عده از شهرو« دیاسپورا»ها یونانی

قصد جا شوند و بهخواستند در قلمرو فتوحات جدید جابهبردند که میمی
خورده، پس از پیروزی،  کردن و تصرف سرزمین مردمان شکستحکومت

های قومی پراکنده در اقصی نقاط حال دیاسپورا ظرفیتاین شدند، باجا میجابه
های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر محوریت ستمنظور بازتولید خواجهان به

های زیادی را برای جامعه دیاسپورمحور هویت واحد است. دیاسپورا فرصت
های دیاسپورا با استفاده از فن آوری در گفتمان که کردطوریدهند بهقرار می

ایمیل، های آن مانند اینترنت و ابزار نمایند. این شرکت از طریقملی شرکت می

                                                                                                    
6. anthropology. 



 يفصلنامه دولت پژوه   08

 

 

خلق یک این طریق بهها از گردد. بنابراین آنب سایت و غیره نهادینه میو
گیرد و شوند. ناسیونالیسم در دیاسپورا صورت میگرا سهیم میگفتمان ملی

گذارند های سرزمینی میجوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاست
ای هستند ها شدههای رملتها، (. دیاسپورا و دیاسپورا05: 6939)عبداله پور، 

ها در باشند. دیاسپوراکه درصدد بازخوانش دوباره فضا در اشکال جدید می
اند که شامل های مهاجرتی قرار گرفتهها و فرهنگملتـ جائی بین دولت 

ملت و در یک مفهوم فیزیکی هستند، اما مهاجرت در  ـسکونت در یک دولت 
 ,cohenملت و زمان قرار دارد ) ـیک حس معنوی، در فراسوی فضای دولت 

 ـهای فراسوی زمان موقعیتمثابه های معاصر نیز به(. دیاسپورا135-6 :1997
های واقع شده مکانی و تجارب تاریخی زندگی قرار دارند فضا و فراتر از شیوه

(Mitchell ,1997: 534به .) عالوه باید عنوان نمود که حرکت جوامع
قابل تحلیل   5المللیو بین  9ای، منطقه0ملی ،6دیاسپوریک در چهار سطح محلی

و یا   0این همان چیزی است که ناسیونالیسم از دور و بررسی است  و
: 6939ور، شود )عبداله پدرنوردیدن جغرافیا و فضا در دیاسپورا نامیده می

این پژوهش ضمن بررسی تأثیر نخبگان دیاسپورای کرد در جوامع  (. در10
کوشیم نخست مبانی و غربی بر تعارضات هویتی و ناسیونالیسم کردی می

های نظری تحول فوق را مورد بحث قرار دهیم سپس با نگاهی تاریخی، هپای
 د بررسی قرار دهیم. گیری ناسیونالیسم قومی کرد را مورمسئله پیدایش و اوج
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5. international. 

0. Long - distance nationalism. 
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 . پیشینه تحقیق1

 پردازد. های انجام شده میترین پژوهشمهم برخی از این قسمت به 
های ناسیونالیسم در دیاسپورا، مطاله جنبش»( در مقاله 0560) 6اندی کورتیس

های غیر متمرکز و خلق بندی دیاسپورا، ملتاین مقاله صورت در« کردی
ها بر کشور مادری، های اجتماعی دیاسپورا و تاثیر آنگرای، شبکهفراملی

 شود. پرداخته می

در دانشگاه 0توسط دان لینر« سازی توسط دیاسپورافرآیند دولت»مقاله 
تاثیر دیاسپورای خارج و تاثیر آن بر ناسیونالیسم کشور کالیفرنیای جنوبی به 

گرایانه، ن پیشتاز حرکت ملیعنوااین مقاله از دیاسپورا به پردازد. درزادگاه می
های ملی، چگونگی استفاده دیاسپورا یک جایگاه استراتژیک برای خلق گفتمان

از تامل با مقامات رسمی کشور مهمان و استفاده از فناوری و منابع مالی برای 
بوک در استفاده دیاسپورای کرد از فیس»گردد. مقاله کشور زادگاه، بحث می

با  0552در سال  «کوردین و جاکوب»توسط « سازیگیری پدیده ملتشکل
ها، از ارتباطات خوانش مفاهیم کلیدی مانند دیاسپورا، تاریخ و هویت کرد

ای در دیاسپورای کرد، دیاسپورای دیجیتال، جستجوی هویتی در فضای رسانه
های مجازی مانند ها را با استفاده از ابزارمجازی و استقالل هویتی کرد

 کشد. تصویر میبوک را به فیس
در « هانسنجادین و »توسط « هاگرای در دیاسپورای کردعلق ملیت» مقاله

این مقاله بر نقش بازیگران کرد در  که در 0565دانشگاه آلبورگ در سال 
یک فرآیند ضدیت، اسطوره ملی و مقاومت، مثابه دیاسپورا، سازه هویتی به

                                                                                                    
6. Andy Curtis. 

0. Dan Lainer. 
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هور ها و ظها، ساختار فرصتگرایانه کردهای ملیاروپای نمودن سیاست
 شود. عنوان کارگزاران اصلی تعارض تاکید میهای کرد در دیاسپورا بهالیت

)مطاله موردی « عنوان یک جنبش اجتماعیناسیونالیسم در دیاسپورا به»مقاله 
این مقاله  در 6ایدینهای کریمه( در دانشگاه تورنتو کانادا توسط فلیزتاتار

های کریمه، کیفیت توسعه تاتارنویسنده چرایی و چگونگی ظهور دیاسپورای 
 دهد. این دیاسپورا را نشان می ها و دلیل موفقیتدیاسپورای آن
های موطن و هویت در گفتمان»عنوان در رساله دکتری خود به 0اوزلم گالیپ

در دانشگاه اکستر، هویت  0560در سال « های ترکیهادبی و دیاسپورای کرد
های اساسی هویت، هویت و طن و جنبهسازی مکان، موها، مفهومملی کرد

یک فضای موقت، جهت سیاسی و مثابه ها، دیاسپورا بهدیاسپورای کرد
ایماژسازی هویت کرد در های کردی در دیاسپورا و ایدئولوژیکی در رمان

 نماید. غربت را بررسی می
موردی های بررسی ساختار اصلی دیاسپورا با نمونههای سابق عمدتاً بهپژوهش

پردازند، این در حالی است که پژوهش حاضر عمدتا بر دیاسپورای مختلف می
کرد در منطقه خاورمیانه با در نظر گرفتن مجموعه مناسبات قدرتی بین 

های منطقه تحت عنوان میدان عمل در کنار تاثیرگذاری نخبگان کردی دولت
منظور برندسازی گیری از فرایند نوسازی نامتوازن و نمادسازی بهبا بهره

که نوعی گسست این بررو، پژوهش حاضر عالوهاین پردازد. از ژئوپلیتیک می
های تحلیلی شود با ترکیب نظری جدید کاستیهای قبلی محسوب میاز دیدگاه

 مطالعات پیشین را پوشش داده و در نوع خود نوآورانه است. 
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 . چارچوب نظری 2

 های ابزاری و نمادینظریه. نخبگان در دیاسپورا، ن1. 2

های ضعیف و ملت ـهای هویتی دولت نخبگان، پیوندی عمیق و وثیق با سازه
ملتی توان نوعی احساس تعلق به خیزش ناسیونالیسم دارند. هویت ملی را می

های مقدس، تاریخ و فرهنگ و ها، مکانها، سنتخاص دانست، ملتی که نماد
(. آنتونی اسمیت، هویت ملی gilberno, 2001: 243سرزمین مقدس دارند )

داند که ها میها و سنتها، افسانهها، نمادرا بازتولید و بازتفسیر پایدار ارزش
واسطه اشتراک عبارت دیگر، افراد بهعناصر تمایزبخش هر ملتی هستند، به

دارد ها که ملت نام ها، با گروهی از انسانها و نشانهگونه نماداین داشتن در
جا، نخبگان کرد، برای متقاعد این (. درsmith, 2000: 18یابند. )پیوند می

ای از هطور گستردآمیز، بهنمودن مردم برای حمایت از تعارضات خشونت
اند. برای برای های نمادین مرتبط با منابع ستیز و تعارض استفاده نمودهنظریه

های های فرهنگی، اسطورهرزشافزایش تاثیرگذاری رویکرد نمادین، باید ا
این  شناختی که در تقابل باهای قومی و در کنار تهدیدات هستیتاریخی و نماد

 ,oztalasتواند عصبیت را افزایش دهد مورد استفاده قرار گیرد )ها مینماد

(. در خصوص نخبگان باید عنوان نمود که نخبگان در جریان رقابت و 2004
طرح اختالفات زبانی، مذهبی و  قدرت سیاسی به مبارزات خود برای کسب

اهداف منظور نیل بهعنوان منابع جلب حمایت بهها بهپردازند و از آنفرهنگی می
های خود را از کنند. بنابراین، نخبگان قومی برداشتسیاسی خود استفاده می
کنند )احمدی، دهند و تعریف متفاوتی از آن ارائه میهویت قومی شکل می

هویت قومی و بسیج جا که نخبگان قومی در شکل دادن به (. از آن615: 6913
ای دارند، ناسیونالیسم قومی را باید حرکتی هدایت شده هها فعالیت گسترداقلیت

گفته کارل براون، ها. بهاز باال دانست نه حرکتی از پائین، یعنی در سطح توده
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حریک و تشویق مداخله خارحی بر میاین نخبگان در بسیاری از مواقع در پی ت
(، بنابراین نخبگان قومی که فاقد منابع مالی، Carl Brown: 1984, 58آیند )

نظامی، استراتژیک و سیاسی کافی هستند، معموالً برای مبارزه با دولت مرکزی 
گیری از عبارتی دیگر، بهرهآیند. بهدرصدد جلب حمایت خارجی بر می

فراملی و هویتی در صورت کاهش منابع سخت مورد ای از منابع مجموعه
تردید گیرند. بیاستفاده نخبگان جهت نقش آفرینی و تاثیرگذاری قرار می

گیری از های اصلی است که در کنار بهرهاین شاخص هویت اجتماعی یکی از 
زایی باشد. از طرفی دیگر تنشهای بیرونی منطقه مورد استفاده میظرفیت

ای که گونهگونه تحوالت موثر باشد. بهاین تواند در پیشبردیتی میساختار هو
های اجتماعی هویت ای با عنوان خشونت و سازهنیز در مقاله« فیرون و الیتین»

عنوان یک دال مرکزی شناسی هویت، هویت را بهقومی با تمرکز بر جامعه
 شود. پیش برده میبهوسیله منافع شخصی نخبگان دانند که اغلب بهآمیز میتنش

 گرائی دارد، تعارض قومی درکه نظریه ابزاری، استدالل بر ملت و ملیدر حالی
شود. نظریه این نحله، یک پدیده مدرن تصنعی است و توسط نخبگان ارائه می

های تاریخی درباره نمادین، استدالل تصنعی ابزارگرایان را رد و تکیه بر تبیین
نماید ها میهای فرهنگی بین نسلها و ارزشیم اسطوره، تقسهای قومینماد

(Duygu& Rumine, 2005: 1تصور نظریه ابزاری .)  این است که هویت
 &yong, 1993& berger, 1963شود )قومی توسط نخبگان قومی ساخته می

Tilly, 1997عنوان چنین بر نوسازی و عوامل اقتصادی به(. نظریه ابزاری هم
نماید. مطابق با نظریه نمادین، تفکر های قومی بحث میدرگیری منابع اساسی

این نظریه یک تداوم تاریخی  تعارض قومی با دوران مدرن مرتبط نیست. در
 ,smit) میان گذشته و حال وجود دارد و مفهوم قومیت یک ابداع نیست

1986-1991& hasting, 1997& kaufman, 2001ها، (. بنابراین، نماد
باشند. های فرهنگی و تاریخی، سازندگان عمده قومیت میها و ارزشاسطوره
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ها را با تحوالت تلفیق دو نظریه ابزاری و نمادین، وجود تعارض قومی کرد
 ,Ergil, 1995& oztalas, 2004& 0lsonنماید )ثابت می میدانی منطقه

ونقل، حمل نوسازی مانند بهبود در نرخ سواد،(. بنابراین از جنبه 1996
ها و ارتباطات، شهرنشینی، افزایش آگاهی شهری، تعارضات میان کرد

همین فرآیند نوسازی است که به دهد و توجه بههای غیر را نشان میهویت
(، بر تاثیر Allahar, 2005هار )بخشد. آالهای قومی عمق زیادی میدرگیری

ردنشین خاوریانه یاد عنوان یک منبع تعارض در مناطق کتوسعه اقتصادی به
ها های انحصارطلبانه و ناکافی دولتبا تأکید بر سیاست 6کند. مینرو و فولر،می

عنوان یک منبع تعارض یاد در زمینه اقتصادی در مناطق کردنشین، از آن به
های ابزاری، تعارضات (، موافق با نظریهOztalas, 2004کنند. اوزتاالس )می

طور کلی در بررسی انگیزه نخبگان کرد داند. بهرد میرا نتیجه تفکر نخبگان ک
، نشان 0باشد. کیرشچی و ویندروهر دو نظریه ابزاری و نمادین قابل توجه می

ماندگی اقتصادی مرتبط عقبدهند که مطالبات اولیه نخبگان کرد عمدتاً به می
های پس از تعارض شکل گرفت. گرائی کرد در طول سالبود و شکل ملی

های فرهنگی و تاریخی، طور که بیان گردید منابع نمادین، مبتنی بر ارزشنهما
های کنش خود، این ها در میدانباشند. بنابراین کردها میها و نماداسطوره

طور مثال اند. بهشان تعریف و باز تعریف نمودهها را در قومیتها و اسطورهنماد
های کرد، بر مالکیت خود بر طورهاس حزب کارگران کردستان، با توجه به

 &duyguباشد )دار میهای داخل در قلمرو دولت ترک داعیهسرزمین

romine, 2007: 11-15های نمادین تهدید کنند که ارزش( و استدالل می
را در میان  مانند زمین، زبان، مذهب و فرهنگ مشترک، یک نارضایتی قومی

                                                                                                    
6. Minrow, 1997& Fuller, 1998. 

0. Kirischi& Windrow, 1997. 
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آید، مردم وجود که یک فرصت به جه زمانیایجاد نموده است. در نتیمردم کرد 
 شوند. کرد برای تعارض قومی علیه دولت ترکیه بسیج می

های رقیب خود ها با میدانبنابراین وقتی منابع خشونت را در تعارض کرد
نمائیم، متوجه استفاده موثر نخبگان احزاب کردی از منابع نمادین تحلیل می

چارچوب، نخبگان حزب کارگران کردستان، بر این  شویم. دربرای تعارض می
ایجاد دشمنی مشترک و قومی در برابر دولت  مردم کرد و احساسات قومی
جاست این (. درGurbey, 1996& Oztalas, 2004گذارند )ترکیه، تاثیر می

ایجاد یک ترس مشترک برای که نخبگان قومی کرد برای متقاعد کردن مردم، 
های گذشته و تاکید ها با استفاده از سختیها و نماد، اسطورههای قومیبقا ارزش

دهند. گرچه بر درد و رنج را در دستور کار سیاستی احزاب کردی قرار می
ها مفید بوده، ولی گروه ها برای تحریک تودهها و اسطورهاستفاده از نماد
ب کرد در تالش نماید، بنابراین احزاخشونت میها را متقاعد بهکوچکی از کرد

دست های کرد از رنج اقتصادی و معضالت امنیتی برای بهبرای طغیان توده
که نظریه طور کلی در حالیکنند. بهاستفاده میهای مردمی آوردن حمایت

باشد و بر توسعه ابزاری، متکی بر نوسازی، عوامل اقتصادی و نقش نخبگان می
کند، سازی توجه میملت ـولت سازی اجتماعی و دجوامع از رهگذر مدرن

کارگیری بسیج ها را برای بهنظریه نمادین اسطوره، نماد، ترس و فرصت
توان از رهگذر نوسازی بر امکانات معرفی کرده است. در یک تعامل متقابل می

سازی کرد بر مبنای رفتار نمادین جهت کسب گیری ملت و دولتشکل
ها با ترتیب، ستیز و تعارض اصلی کردای تأکید کرد. بدینبرندسازی منطقه

این در  توان در بعد ابزاری و نمادین تحلیل نمود وای را میهای منطقهمیدان
و هویتی و تشکیل حالی است که نقش نخبگان کرد در تعارضات قومی 

ها ناسیونالیسم کرد، برجسته و حائز اهمیت است. نخبگان، ابزار اصلی تعیین کد
های ضعیف نیز بوده و درصدد هم آوائی بین ملت-یک دولتو بینش ژئوپلیت
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سطح  6باشند. بر اساس دیدگاه دیجکینگ،ها میکد و بینش ژئوپلیتیکی آن
خاطر ملت بهـ  ها و بینش ژئوپلیتیک یک دولتعمیقی از هم آوائی بین کد

ها اشتراک گذاشته شده بین نخبگان سیاست خارجی و تودهیک بازشناسی به 
 (. Dijkink, 1998: 55ه بافت ژئوپلیتیکی دولت وجود دارد )دربار

های های بلوکساخت منطقه خاورمیانه نوعی از سطح تعامالت قومی و رقابت
کشد. ژئوپلیتیک تصویر میها پخش هستند بهها در میان آنقدرتی که کرد

ده های قدرت بدان توجه دارند، نشان دهنهای ملی و بلوکمنطقه که دولت
ای است که با اهمیت ژئوپلیتیک کرد در قالب نوعی رقابت بین سطوح منطقه

رویکرد بسیج محور نخبگان کرد از رهگذر نوسازی و نمادگرایی همپوشانی 
 (. 6دارد )نمودار، 

 مدل چارچوب نظری .1نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
6. Dijkink. 
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عبارتی، از رویکرد نوسازی در جهت برانگیختن توسعه نیافتگی قومیت کرد به

های عراق، ایران، ترکیه و سوریه که ای در کشورهای منطقهدر قالب سیاست
منظور فعال های کرد دارد، بههای منطقه و نیرواهمیت ژئوپلیتیکی برای دولت

ای )ایران، عراق، ترکیه و این ژئوپلیتیک در میدان منطقه کردن و برندسازی
منظور برانگیختن هویتی و حرکت اجتماعی بهره سوریه( و رویکرد نمادگرایی به

 شود. برده می
این، هر دو مولفه توده و نخبه، در مکانیزم تحریف اطالعات جهان  برعالوه

 :Dijkink, 1998ملی هستند )های های اسطورهعنوان پیامدهای سازهمعاصر به

ها و این وجود اگر نخبگان سیاست خارجی در ساختن هم آوائی کد (. با55
ها برای شان با شکست مواجه شوند، توجیه سیاست خاجی آنبینش ژئوپلیتیکی

ها با مشکل مواجه خواهد شد، چرا که، کد و بینش ژئوپلیتیکی محصول توده
های ملتـ  باشد. نخبگان دولتها میو توده تعامل بین نخبگان سیاست خارجی

ایجاد هم آوائی مذکور، استعداد بیشتری دارند، زیرا ضعیف برای خلق و 
های ژئوپلیتیکی، موجد ناموزونی بین کد های ضعیف در برخورد با بافتدولت

هائی که از بینش ژئوپلیتیک طور خاص کشورو بینش ژئوپلیتیکی هستند. به
های بندی و تدوین کدکنند در صورتیک استراتژی هویتی استفاده میعنوان به

 شوند. ژئوپلیتیک موزون و هم آوا با مشکالتی مواجه می

 ها و تأثیر آن بر تعارض هویتی. دیاسپورای کرد3

ها و در قرن بیستم پدیده مهاجرت همواره یکی از عناصر برجسته در تاریخ کرد
های گسترده قومی و مذهبی، با سیاسی از مهاجرتبوده است. در ادبیات علوم 
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شود. از نظر لغوی اصطالحاتی مانند دیاسپورا و ترانس ناسیونالیسم یاد می
دیاسپورا را  6(. شفر،karla, 2005: 9معنای پراکندگی است )دیاسپورا به

های میزبان های مهاجرتی که در کشوریک گروه اقلیت قومی با ریشهمثابه به
 ,shefferداند )کنند، میحفظ تمایالت قوی با وطن اصلی خود کنش می برای

(. سارفان، دیاسپورا را بخشی از مردم که در خارج از وطن اصلی 3 :1986
اندرسون، دیاسپورا (. ادامسون و sarfan, 1991داند )کنند میخود زندگی می

اد هویت استراتژیک و ایجوسیله مکانیزم دانند که بهرا پیامد محیط فرا ملی می
 -Anderson, 1992دانند )گردد، می ایجاد میهای نخبه وسیله گروهبه

1998& Adamson, 2008این واژه دچار کشیدگی مفهوم  (. گر چه امروز
مذکور و امنیت فردی و اجتماعی، های مدد پدیدهگردیده است. بنابراین به

ی در دیاسپورا بازسازی شده و وجود آمده که ناسیونالیسم کردشرایطی به
، تأثیر 5و مردم کشور اصلی 9، کشور میزبان0صورت چند بعدی بر مهاجرانبه

 (. khayati, 2008گذاشت )
که صورتیترانس ناسیونالیسم نیز مرحله فوقانی از زندگی در دیاسپورا است، به

ت فرد مهاجر در کشور مهمان، بدون جذب در فرهنگ هژمون، در هوای بازگش
کنند، در واقع نوعی ناسیونالیسم از دور است، سرزمین اصلی خود سپری میبه 

کند که در شدن، مهاجر در دیاسپورا احساس میواسطه پدیده جهانی اما به
کار بابل بهجمعی یهودیان به دیاسپورا در آغاز تنها برای کوچ اجباری دسته

اشاره دارد که از سرزمین مادری مردمانی این کلمه به  رفت و در حال حاضرمی

                                                                                                    
6. sheffer. 

0. Immigrants. 

9. host land. 

5. home land. 
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 (. cohen, 1997: 118اند )هخود پراکنده شد

چند مکان مختلف  سافران و کوهن، پراکندگی از هسته اصلی و رفتن اجباری به
ها در دیاسپورا ها، این یک باور است که آنگفته آندانند. بهرا یک دیاسپورا می

میهن، تعهد و حفظ میهن و ن بازگشت بهشوند، بنابرایطور کامل پذیرفته نمیبه
در نهایت ارتباط با میهن در آگاهی جوامع دیاسپورا نقش اساسی دارد 

(safran, 1991: 83-99در نگاه سافران، مدلی که می .) تواند یک دیاسپورای
تصویر کشد شامل تاریخ پراکندگی، حافظه تاریخی مکانی که ریشه کامل را به

وطن بازگشت به ت، بیگانگی در کشور جدید، تمایل به جاسهویتی فرد در آن
مثابه های مداوم از وطن اصلی و حس تعلق و هویت جمعی بهاصلی، حمایت
طور کلی سه رویکرد مختلف (. بهsafran, 1991: 83-99باشد )یک گروه می

 در مطالعه دیاسپورا در ادبیات کنونی وجود دارد: 
است که جهانی شدن همراه خود تغییراتی را رویکرد اول یک رویکرد سنتی 

 (. cohen, 1992: 263-285وجود آورده است )به
های خودشناسائی فراملی در شرایط اجتماعی دیاسپورا و فرایندرویکرد دوم به

 ,lawerence& wishartارتباط با دول میزبان و قومیت محلی تکیه دارد )

1990, 222-237 .) 
 &shainهای سیاسی آوارگان اشاره دارد )عالیتبررسی فرویکرد سوم به

barth, 109 .) 
، بازیگران سیاسی فعالی هستند که در ترویج در رویکرد سوم آوارگان قومی

های رقیب که از کشور مستقل که در آن اقامت دارند درگیر هستند هویت
(Adamson& demetriou, 499-501در .)  این مفهوم بسیج سیاسی در

های شدید گردد. یکی از موجمیهن، یک ویژگی مهم از آوارگان می رابطه با
بوده  6310ایران و الجزایر در سال  های عراق بعد از توافقنامهدیاسپورای کرد

های غربی گریختند کرد به ایران و برخی از کشور 555/05که در نتیجه آن 
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در انفعال کردستان توان دومین موج دیاسپورا را (. می59: 6939)عبداله پور، 
عراق دید. باید عنوان نمود که دیاسپورای کرد یک دیاسپورا در مقیاس بسیار 

(. Gunter, 2004شوند )میلیون نفر برآورد می 90 - 95که طوریباال است به
های منطقه زمان که در کشورها هماین تحلیل بدان معنی است که تمامی کرد

ملت  -دلیل عدم پدیده دولت زمان بهلی همعنوان شهروند قرار دارند؛ وبه
کنند. در جدیدترین آمار موجود، شورای کردستان در دیاسپورا زندگی می

ها از درصد آن 20های دیاسپورا در اروپا را یک میلیون که اروپا، جمعیت کرد
 .((Russell-Johnson, 2006باشند برآورد نموده است های ترکیه میکرد

 . غرب و دیاسپورای کرد 4

از محققانی که پدیده دیاسپورا را مرکز مطالعات خود قرار داده،  6سینتیا سالوم
دهی سیاست خارجی آمریکا اعتقاد دارد که حضور جوامع دیاسپوریک در نقش

روابط دولت »ای با عنوان (. در مقالهSalloum, 2015نقشی اساسی دارد )
که توسط دو محقق « ایاالت متحدهسیاست خارجی  آمریکا و جامعه دیاسپورا در

گذاران آمریکایی این روابط، تعامل بین سیاست آمریکایی نوشته شده، مکانیزم
این جامعه برای  و نخبگان دیاسپوریک عراق و کوبایی و چگونه سازمان یافتن

ها در راستای منافع آمریکا، نشان آفرینی و بسیج همگانی در آن کشورنقش
 (. De wind& segue, 2010: 3-15شود )ده میدا

و  های خاورمیانه یک بیداریهای دیاسپورای کرد در اروپا میان کردسازمان
ها اعمال فشار بر دول اند که کارکرد اصلی آنوجود آوردهخیزشی را به

(. Baser, 2012- Baser& 2013باشد )ای دارای اقلیت کرد میخاورمیانه

                                                                                                    
6. Cynthia salloum. 
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های های دیاسپورا با پارلمانالبی کرد ، 6مطابق با والبک این راستا و در
ها در ترکیه و عراق یکی از نمودهای آن اروپایی برای حقوق رسمی کرد

های دیاسپورا نقش کلیدی را عالوه سازمان(. بهWhalbeck, 1999باشد )می
می ایفا های دیاسپورا، زندگی روزانه، هویت و اقدامات کرددر شکل دادن به

مثابه های جهانی بهجا که دیاسپورا یک نقش کلیدی را در حوزهنمایند. از آن
های اجتمای های مالی، شبکهکنند، لذا تاکید بر حوزهایفا میبازیگران غیردولتی 

گذاری بر احزاب اپوزیسیون در داخل کشور خود، سهم بسزایی در بسیج و تاثیر
طور مستمر پذیرای مهاجرینی های غربی بهور(. کشBaser, 2012ها دارد )نیرو

زبان رایج وجود  955طور مثال در شهر لندن های دیگر می باشند. بهاز کشور
های سفید تشکیل درصد جمعیت شهر را بریتانیایی 53که دارد و در حالی

باشد مهاجران می این شهر متعلق به درصد جمیت 06دهند، می
(Benedictus& Godwin, 2005در خصوص تاسیس سازمان .) های کرد

بخشی (، بیشترین تاثیر را در هویتSAK , ISKباید گفت که دو مؤسسه )
اند. در های دیاسپورا و تاثیر آن بر داخل منطقه اقلیم کردستان عراق داشتهکرد

را منتشر نمود « Kurdica»، مجله «جامعه برای پیشرفت کردستان»انگلستان 
اطالعات درباره موقعیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  که هدف آن گسترش

ها در آمستردام شکل گرفت که المللی کردها بود. در هلند نیز جامعه بینکرد
نمود. هر دو مؤسسه فوق منتشر می« Kurdish fact»هانه را با نام یک بولتن ما

ها کردند، دوستان کردتوسط دانشجویان و روشنفکران غیر کرد که ادعا می
(. اما دیاسپورای کرد Edmont, 2001: 106هستند، تاسیس و حمایت شد )

ای از اهداف فرهنگی از جمله این دوره و در دو مجموعه فوق، مجموعه در

                                                                                                    
6. Whalbeck. 
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جای اهداف ترویج و توسعه زبان کردی و حفاظت از هویت فرهنگی کرد را به
ور مثال، ط(. بهEdmont, 105سیاسی صریح و روشن، انتخاب کرده بودند )

تاسیس یافت، در ابتدا یک نهاد  6329، که در سال 6انستیتو کرد پاریس
های سیاسی، تغییر جهت یک سازمان مرتبط با فعالیتفرهنگی بود، اما بعداً به

ها و مؤسسات دیگر کرد ، سازمان6335(. در دهه khayati ,2008پیدا کرد )
رد در استکهلم، بروکسل های دیگر اروپا و آمریکا مانند مؤسسه کدر شهر

ایده حمایت از ها و مؤسسات با ارتباطات قوی خود، تأسیس شدند. این گروه
نمایند. در نتیجه، بسیج یک هویت ملی کرد، اتحاد و یکپارچگی را برجسته می

ها و ارتباط تقویت آگاهی از هویت قومی کردسیاسی میان دیاسپورای کرد به 
ای و یا محلی های قبیلهکردی فراتر از واقعیت تری از هویتبا مفهوم وسیع

های سیاسی کرد در های البی گروهاین از طریق فعالیت برگردد. عالوهمی
های خارجی دول میزبان و اجتماع گذاری در سیاستدیاسپورا، تالش برای تاثیر
های های سیاسی در دیاسپورای کرد، شعارگیرد. گروهقومی نیز مدنظر قرار می

یک زبان ملی همگانی، متکی است را مورد تصدیق شدت بههویت ملی که به
 دهند. قرار می

عنوان یک هویت همگن، برای ها اذعان دارند که ارائه هویت کردی بهآن 
های المللی الزم است. بنابراین تمرکز اصلی فعالیتدست آوردن حمایت بینبه

جوامعه دی هماهنگ و ارائه آن بهایجاد یک زبان مشترک کرشدت درخود را به
ها در دیاسپورا باید اند. در تاثیر اقدامات کرده، قرار داد0غربی برای اثبات تمایز

آگاهی قومی گفت که تالش روشنفکران و فعالین کرد در دیاسپورا معطوف به
ایجاد یک هویت ملی از ها تالش خود را برایباشد. آندر اجتماعات کرد می

                                                                                                    
6. KIP. 

0. Distinction. 
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 ,Andersonاند )هنظم در آوردن زبان و فرهنگ، انجام دادطریق به

imagined communities از سوئی روشنفکران کرد در دیاسپورا از .)
ها، اند بلکه از طریق رسانههای دولتی استفاده ننمودههای موجود دستگاهابزار

های اند. اقدامات گروههوجود آوردمحور را بهسازی نخبهیک فرایند ملت
المللی نیز قابل رصد است. ناسیونالیست کرد در دیاسپورا در محتوای بین

المللی خود را با ، روابط بین0و اتحادیه میهنی 6امروزه احزابی مانند پارتی
اند. این احزاب دفاتری در اروپا و هوجود آوردهای غربی بهها و سازمانکشور

اقدامات سیاسی متعهدند، را تاسیس  دیاسپورای کرد به که اعضایآمریکا، جائی
های ناسیونالیستی مانند هدایت المللی جنبشها در اقدامات بیناند. آننموده

های غیر ها در اروپا و آمریکا و سازمانروابط سیاستمداران و بروکرات
 اند. حکومتی شرکت نموده

شود و در دیاسپورا ساختاربندی میطور کلی باید عنوان نمود که ناسیونالیسم به
های سرزمینی دارند. جوامع دیاسپورا تاثیر زیادی بر روی گفتمان و سیاست

ها با که کردطوریآورد، بههای زیادی را برای جامعه فراهم میدیاسپورا فرصت
 این شرکت از طریق نمایند واستفاده از فناوری در گفتمان ملی شرکت می

ایمیل، وب سایت و فضای مجازی نهادینه های آن مانند اراینترنت و ابز
گرا دست خلق یک گفتمان ملیاین طریق به ها از گردد. بنابراین، آنمی
دهی آنان وجوه مختلف اقتصادی و نمادی را در بر که سامانطوریزنند. بهمی
و تصویر تاثیرات متقابل دیاسپورا، فضای مجازی به  ،9گیرد. وکتوریا برنلمی

های کند. او استفاده از فضای مجازی برای تئوریزه نمودن راهسازی اشاره می

                                                                                                    
6. KDP. 

0. PUK. 

9. Victoria Bernel. 
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چنین نماید. همو تولیدات فرهنگی اشاره می 6های عمومیگرایانه، حوزهفرا ملی
عنوان یک ابزار اساسی برای استقالل ملی که درگیر با هویت، از اینترنت به

 , Bernelکند )اسپورا است، یاد میدموکراسی، فرهنگ و تاریخ جوامع دی

(. بنابراین رویکرد اصلی دیاسپورا تمرکز خود را بر روی  161-179 :2006
 (.  Bauboker& Thomas, 2004: 21دهد )قرار می 0هویت جمعی

عنوان یک بازیکن مجازی در یک بازی مرگبار از سوئی افراد در دیاسپورا به 
ورا از خطرات سرزمین اصلی آگاه نیستند، نمایند. گرچه جوامع دیاسپعمل می

های متفاوتی دارند. جا دو گروه مختلف در داخل و دیاسپورا دستور کاراین در
کند که گروه داخل سرزمین اصلی، تجربه، ترس، اشاره می 9جول دیمرز،

طور که از لحاظ جسمی نیز در فهمد همانگرسنگی، فشار روانی و درد را می
رگیر است، در همین حال گروه دیاسپورا، احساس، خشم و از ستیز و تعارض د

ها بر نگرش (. این تفاوتDemmers, 2002کند )خود بیگانگی را درک می
هر دو گروه تاثیر دارد، بنابراین اهداف دو گروه متفاوت است، اما با توجه به 

صوص ها وجود دارد. در خدرجه باالئی از ارتباط، نسبتی معنادار در هدف آن
های میزبان نیز باید عنوان نمود که فراسوی ضریب نفود تاثیر دیاسپورا بر دولت

های کشور خود را نیز های سرزمین اصلی، جوامع دیاسپورا، سیاستدر سیاست
و  5دهند. در پدیده دیاسپورا باید بین مهاجران معمولیتأثیر قرار میتحت 

ندگان دارای یک روابط متمایز با هر تفاوت قائل شد، چرا که پناه ، 0پناهندگان
ها که آنفرار و جایی ها از آن مجبور بهدو کشور هستند یعنی کشوری که آن

                                                                                                    
6. public sphere. 

0. Collective Identity. 

9. Jolle Dimmers. 

5. MIGRANT. 

0. REFFUGE. 
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طور غیر ارادی در آن ساکن هستند. سازمان پناهندگان کرد در اروپا، اغلب به
تأثیر  و تا حد زیادی توسط بخش سیاسی و اجتماعی، کردستان عراق را تحت

های دیاسپورا، باید در چند گام مورد اند. مناطق و سرزمینهخود قرار داد
ارزیابی قرار گیرند. نخست در کشور میزبان که پیوند اجتماع دیاسپورا، نقش 

نماید. سپس در کشور و یا سرزمسن مبدأ که یک قطب ایفاء میمهمی را 
ستم که از طریق سیاین آید. در نهایتوجود میاز طریق حافظه به 6جاذبه
یکدیگر متصل های مختلف بهای است که این قطبای در فضای شبکهرابطه

ای از عالوه درجه(. بهCohen& Sheffer, 1997: 2003شوند )می
های همسایه کردستان، از توسعه و پیشرفت دیاسپورا پذیری در کشورآسیب

ها بر این دولت پذیری، ناشی از اتصالوجود دارد. این آسیب
ایدئولوژیک است، کمالیسم یا پان ترکیسم در ترکیه، پان عربیسم هایپایه

های فکری، ایدئولوژی شیعه در ایران. این پایه حزب بعث در سوریه و
دهد های مذکور را در معرض تغییرات داخلی و خارجی قرار میکشور

(Rafaat, 2007: 289 .)ایدئولوژیک متعارض و نرمهایبنابراین، سازه
های ای، از جمله چالشهای مسلط منطقهایدئولوژیک میدانـ های سیاسی افزار

 (. 6939)عبداله پور،  ای استهای منطقهدیاسپورا با میدان

 . برندسازی ژئوپلیتیک کردستان5

های اصلی دیاسپورا، برندسازی هویتی قومیت در جامعه یکی از کارویژه
باشد. ادبیات فراوانی در حوزه برندسازی یگرایی مدیاسپوریک در راستای ملی

که البته بار ( 0Aaker, 1996(رشته تحریر درآمده است اندیشمندان به توسط

                                                                                                    
6. pole of attraction. 

 این زمینه: منابع بیشتر در  .0

Kapferer, 1997& Aaker, 1997& de Chernatony, 1999& Urde, 1999& Davis 2002& 
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ها، اجرا و تحلیل انداز، ماموریت، اهداف، ارزشمدیریتی داشته و بالطبع، چشم
 باشد. ظهور مدل برندسازی ژئوپلیتیک وابسته بهها برجسته میموقعیتی در آن

ها شروع کننده و مدیریت فرآیند برند را بر باشد چرا که آننفعان آن مییذ
عهده دارند. مدل برندسازی ژئوپلیتیک که جزء الینفک مدیریت استراتژیک 

اهداف استراتژیک است، نوعی ویژه از باشد و پیش شرطی برای دستیابی به می
و خشونت است. این برند و با هدف بازخوانش ژئوپلیتیکی و توام با تعارض 

های دو فاکتو، ترسیم ها و یا ساختاردولتتواند تحلیل جامعی را از شبه نحله می
بنماید. فراموش نکنیم مدل برندسازی ژئوپلیتیک بر بافت ژئوپلیتیکی دولت 

های های جدید و بر روی گسلهای ضعیف، علیه ساختار و له کارگزارملت
 دهد. تمدنی و سرزمینی رخ می

 مدل برندسازی ژئوپلیتیک کردستان عراق. 1جدول 

 کارکرد اجرا هویت برند

 دولت در جهان( انداز )تنها ملت بیچشم -
 ها )تاریخ، هویت، زبان، نژاد( ارزش -
 ها )پرچم، سرود و... ( نماد -
 اشخاص برند )پیشمرگه(  -
تصویرسازی از دشمن )تعارض با  -

 ها(میدان
ردستان خود یک برند ادعای قلمروئی )ک -

 و فراتر از نام کردستان ترکیه، عراق و...(

ساختار حکمرانی )مدل  -
 فدرالیسم(

قدرت نظامی ساختار نظامی  -
 ها(پیشمرگه 

 منابع )انرژی، آب و گاز(  -
های ارتباطاتی )ماهواره، ابزار -

 مطبوعات، دیاسپورا( 

ها بسیج حامیان و متحد -
 )کوردایه تی و غرب(

 مرعوب نمودن رقبا -
 تغییر رژیم و قلمرو -

 گیری نتیجه

شود اروپا عموماً در دو مقوله اقتصادی و سیاسی تقسیم میها به مهاجرت کرد

                                                                                                    
 

Keller, 2009& Konecnik Ruzzier and de Chernatony, 2013. 
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رو است که دارد و از همین که البته مهاجرت سیاسی بر مهاجرت اقتصادی غلبه
باشد. با وجود تاریخ های دنیا، دیاسپورای کرد میترین دیاسپورایکی از سیاسی

ها و تحوالت معاصر نظیر ا، رویدادههای فرهنگی و هویتی نزد کردکهن شاکله
های اطالعاتی، نفوذپذیر شدن فزاینده مرزـ های نوین ارتباطی تعمیق فناوری

تشدید ضایعات فرهنگی، شمول، به های جهان اجتماعی و گسترش ارزش
های عراق با توجه به این راستا کرد اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. در

های قومی توانند ابزاری مناسب برای اعمال خواستمی هویت قومی تأثیرگذار
خود داشته باشند و در همین زمینه منطقه اقلیم کردستان که بنیان آن بر پایه 

هائی تکیه کند که ماهیت ها و ارزشهویت کردی است، ناگزیر است بر تمایل
حکومت را تشکیل داده و آرمان سیاسی جامعه کرد است. در دو دهه گذشته 

علت سه عامل مهم توسعه سیاسی در کردستان عراق، بسط و گسترش هب
ها، هویت اینترنت میان کرد ها، ماهواره ودیاسپورای کرد و استفاده از رسانه

ای آمیز با تحوالت منطقههای عراق در یک حالت فرامرزی و تعارضکرد
ردی دهی و تاثیرگذاری نخبگان کها با سامانحرکت کرده است که مدت

 صورت پذیرفته است. 
میالدی  35توان گفت از میانه دهه های فوق است که میبا استفاده از مولفه

افزائی هویتی در داخل و تعارض با ها جهت همبین کرد 6ارتباطی گفتگومحور
های عراق در چهار این راستا، عملکرد تعارض کرد برون شکل گرفته است. در

المللی قابل تحلیل و بررسی است. در سطح و بینای سطح محلی، ملی، منطقه
منابع کمیاب مانند منابع آبی، ها و احزاب بر سر دستیابی بهمحلی، رقابت گروه

  PDKتوان در احزابزمین، درآمدهای گمرگی است. این تعارض را می
ها مشاهده نمود. در سطح میالدی آن 35های داخلی دهه در جنگ  PUKو

                                                                                                    
6. Dialogic communication. 
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های سیاسی ملی ب قدرت در جستجوی تسلط بر فرایندملی، مدعیان کس
دست المللی را بهموجب آن، کنترل بر منابع اقتدار مشروع بینهستند که به

ها برای آورند. توزیع قدرت سیاسی در بین احزاب کرد عراق و تالش آن
این  جایگاه ریاست جمهوری عراق، وزرا و سفرای کشور عراق دررسیدن به

های مسلط ای، تعارض و تعاملی با میدانگیرد. در سطح منطقهمیمقوله جای 
به ایران در سالیان   PUKترکیه وبه   PDKشود. نزدیکیای دیده میمنطقه

الملل، این راستا قابل تحلیل است. از طرفی دیگر در سطح بین اخیر در
 های بزرگ جهانی در شطرنج فرهنگی، اقتصادی، دیپلماتیک و نظامیقدرت

کنند. پس از جنگ جهانی اول و تصویب مناطق هدف خود، رقابت می
های سایکس پیکو، سور و لوزان، کردستان عراق، عرصه تاخت و تاز عهدنامه

های پیرامونی بوده است که نمود آن ای در کشورها و عوامل فرامنطقهابرقدرت
میالدی  6315های اسرائیل و آمریکا از انقالب دهه توان در حمایترا می

های ژئوپلیتیکی یکی از عناصر اساسی های عراق، مشاهده نمود. ویژگیکرد
 ها است. خاطر موقعیت استراتژیک آنها بهگذاری خارجی دولتسیاست

یابی های جهتها از جغرافیا باید گفت، شیوهدر زمینه چگونگی استفاده دولت
شود. گرچه کردستان یده میسوی جهان خارج یک کد ژئوپلیتیک نامها بهکشور

دولت یا ساختار دوفاکتو عنوان یک شبهملت نیست؛ ولی بهـ عراق یک دولت  
های متعارض، های ژئوپلیتیک اطراف خود را در میدانبا رصد ژئوپلیتیکی، کد

های ژئوپلیتیکی در میدان تاثیرگذاری مضائق و فرصت تشخیص و با توجه به
ن در حالی است که توجیه نزدیکی یا دوری خود را با ای گیرد وها قرار میآن

طور برد. بهپیش میهای بشردوستانه برای جامعه جهانی و عموم مردم بهابزار
ها مبتنی بر های جهان، هویت کردتوان گفت، شبیه بسیاری از ملتکلی می

شان است که کردستان نامیده قلمرو جغرافیایی، مذهب، زبان و نژاد مشترک
عنوان یک هویت ، به6309شود. این هویت از عهدنامه لوزان در سال یم

ها بوده که این تعارض و ستیز، مخدوش، منبع تعارضات با همسایگان کرد
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توان نوعی که میها را در قرن بیستم شکل داده است. بهواره کردعادت
 ها را مترادف با ستیز و تعارض دانست. واره کردعادت

ای های نمادی و توسعه نیافتگی منطقهگیری از ظرفیتاسپورا با بهرهدر نتیجه دی
رسد نظر میای است. بهدنبال برندسازی ژئوپلیتیکی کرد در دل میدان منطقهبه

خصوص فضای های ارتباطاتی گوناگون بهگیری نخبگان کرد از فضاکه بهره
ها سیونالیستی کردسمت برانگیختن حس ناتواند، رهیافتی بهمجازی کنونی می

ها است و اهمیت باشد که خود معلول نوعی از وابستگی نمادی در میان کرد
 های منطقه را باال برده وپذیری دولتهای آسیبمعادالت خاورمیانه، ظرفیت

 شود. ها میبرندسازی ژئوپلیتیکی کردها منجبر به این تحرک
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 منابع

 الف( فارسی

 ، تهران: نشر نی. گرائی، از افسانه تا واقعیتقومیت و قوم(، 6913احمدی، حمید )

، تهران: ها و سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایرانکرد(، 6921پناه، جعفر )حق

 المللی ابرار معاصر.مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین

دیالکتیک ساختار، کارگزار در (، 6939پور، محمدرضا )دیانت، محسن؛ عبداله
 ، تهران: انتشارات کلک سیمین.ات ژئوپلیتیکی خاورمیانهمنازع

میکروشامپ کردستان عراق در »(، 6939عبداله پور، محمدرضا و دیگران )

های نو به فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش، «های ایران و ترکیهماکروشامپ
 ، دانشگاه آزاد واحد گرمسار. جغرافیا

های ژئوپلیتیکی کردستان عراق با میدانتعارض »(، 6935عبداله پور، محمدرضا )

فصلنامه مطالعات ، «ای، جذب اسرائیل در میدان مغناطیسی کردستان عراقمنطقه
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