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با  شرق كشور يتو نقش آن در نظم و امن  يو مذهب يقوم ييهمگرا
  يبر خراسان جنوب يدتاك

  

  حسين فرزانه پور، *۱حسين رحيمي 
  فردوسي مشهد، دانشگاه ارشد رشته علوم سياسي دانشجوي كارشناسي  - ۱

rahimihossein68@yahoo.com 
  بيرجند، دانشگاه علوم سياسياستاديار گروه  -۲

  

  چكيده
متعاقب آن به خطر افتادن منافع  و ي،مطرح شدن امت واحده اسالم و يانقالب اسالم يروزيپ از پس

 ياسي،اقتصادي،فرهنگي،حمايتس(يابزار و يلهوس يري هر نوع، شاهد به كارگ)يكاخصوصا آمر(استعمارگران 
 يومذهب يقوم تنوع يللراستا به د ينا در .يمانقالب توسط ابرقدرت ها هست ينا ينابود يبرا )ها يستازترور
در  ابرقدرت ها و ياصل يهايازاستراتژ يكيها ومذاهب  يتقوم ين،اختالف انداختن ب يرانا ياسالم يجمهور
 حضور با ينب در اين .بوده است  يمرز ياستانها يژهدر كشور وبو يتتحت الشعاع قراردادن نظم وامن يجهنت
 يجمهور يومنطقه ا يمل يتدر قبال امن خصمانه آن كشور يكردو رو سپتامبر۱۱درافغانستان بعد از يكاآمر
 يكتواند به عنوان  يبر خوداربوده و م ياديز يتاز اهم يدرخراسان جنوب يمذهب و يقوم ييهمگرا ي،اسالم
منطقه  يتيامن يبضر  ييهمگرا ينا باتحققدر شرق كشور مطرح باشد  يتامن ينجهت تام يشگيرانهاقدام پ

 يقوم ييمقاله  بر آن است تا نقش همگرا اين .يابد يم يشافزا يان خراسان جنوباست يژهشرق كشور وبو
سوال  ينبه ا يتقرار دهد ودرنها يمورد بررس يدر استان خراسان جنوب يتامن يشافزا يارا در كاهش  يومذهب
د توان گفت عملكر مي. پاسخ دهد يستمنطقه چ يندر ا يومذهب يقوم ييتحقق همگرا يكه راهها ياساس

 ياستان وگفتگووبرقرار ينها ومذاهب ا يتبا قوم ياستان خراسان جنوب يياجرا ادارات و مركزيمناسب دولت 
 ياست برا يتوسط مردم،راه حل يكردن اصل برادر ينظام با روشنفكران آنها وعمل ينرابطه دوستانه مسئول

 .يتنظم وامن يبرقرار يجهازتفرقه ودرنت يريوجلوگ ييهمگرا
  ،تفرقه يت،نظم وامن يي،همگرا يستترور  :ليديواژه هاي ك

  
  :مقدمه

تكثر قومي ـ فرقه اي از شاخصه هاي بافت جمعيتي ايران است و دشمنان نظام اسالمي، با آگاهي از اين ويژگي 
، همسو با گسترش تهديدهاي برون مرزي، برنامه ريزي مي  ابزارهاي جنگ رواني و بهره برداري هدفمند از

وناليسم قومي و حمايت مادي ـ معنوي خزنده از جريان هاي افراطي وهابيت و سلفي گري را نيز كنند تا ناسي
در جهت گسترش اختالف ميان شيعيان و سني هاي داخلي و منطقه اي افزايش دهند كه در صورت عدم 

و كند كه در ، همبستگي و انسجام ملي را با چالش روبر وحدت تبيين يك راهكار يا راهبرد مناسب، مي تواند
وقتي كه اين گروه ها با . صورت تحقق مي تواند، تهديدهاي نويني را عليه امنيت ملي ايران به وجودآورد

                                            
 و۰۹۱۵۹۷۶۷۸۲۳،شماره تماس  فردوسي مشهد ، دانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي   *

rahimihossein68@yahoo.com 
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يكديگر دشمن شدند و به درگيري و مخاصمه با يكديگر پرداختند، دولت مركزي از طريق صرف هزينه هاي 
ه اصوالً مشخص نيست چه افرادي با يكديگر گزاف و به كارگيري نيرو هاي ويژه وارد عرصه مي شود در حالي ك

مي جنگند، در محيطي متشنج و پراضطراب همديگر را متهم مي كنند و هر گروه گناه را به گردن گروه ديگر 
مي اندازد و به سختي سرنخ خشونت ها به دست مي آيد و باالخره آنچه از تفرقه ها و دشمني ها باقي مي ماند 

ي است كه در ميان گروه ها افكنده مي شوند و به تدريج عمق مي يابند تا زماني سايه هاي كدورت و كينه ا
نمونه اين نوع عملكرد امروز در افغانستان و عراق . ديگر و جرقه اي و شعله ور شدن خاكستر هاي آماده اشتعال

  .كامالً مشهود است
اگرايي هاي قومي ـ فرقه اي، تضعيف گسترش و در شرايط كنوني، هدف مطلوب امريكا، انگلستان و اسرائيل از

، افزايش نا امني در داخل و جلوگيري ازشكل گيري يك  اقتدار و مشروعيت سياسي ـ ايدئولوژيك حاكميت
نظام امنيت دسته جمعي توسط كشورهاي عربي ـاسالمي خاورميانه است؛ براي مثال يكي از ابزارهاي تهاجم 

بهائيت در ايران به وهابيت در  تم تاكنون، ايجاد فرقه هاي جديد، مانندنرم افزاري انگلستان، از اوايل قرن بيس
ياگسترش ناسيوناليسم قومي مانند پان عربيسم، پان تركيسم و پان ايرانيسم ... عربستان، قادريه در هندوستان و

 است و مشاهده مي شود كه در شرايط حساس كنوني نيز، رگه هايي از اين سياست، به صورت هدفمند و
گسترش ارتباطات دراين راستا  .مديريت شده عليه امنيت ملي و تماميت ارضي كشور در حال برنامه ريزي است

هاي قومي،  گرايي فزاينده، انرژي نهفته مذهب و قوميت را آزاد نموده و درنتيجه نه تنها درگيري  و روند جهاني
بلكه امنيت ملي واحدهاي سياسي را نيز دچار ها رقم زده، مذهبي و نژادي را در سطح فروپاشي يكپارچگي ملت

  .مخاطرات فراوان كرده است
ها و ويژگيهايي كه دارد در جهان امروز ابعاد وسيع وروز افزوني پيدا كرده  پديده قوميت با پيشينه و خاستگاه 

نگ و شدن فرآيند جهاني شدن و فره هاي اخير اين است كه از يك طرف شاهد جدي هاي دهه از شگفتي. است
ديگر ناظر ظهور انواع اختالفات قومي و تأكيد بر  بازارهاي اقتصادي و شيوه حقوقي سياسي هستيم و از سوي

بيني  به رغم پيش. قومي در بسياري از مناطق و كشورهاي جهاني هاي ترين هويت گروهي و وفاداري بنيادي
نگاه منفي به تحركات قومي و اقدامات هاي اخير،  المللي در دهه بسياري از متخصصان توسعه وناظران بين

زوال احساسات نكرده، بلكه در بسياري احساسات را تشديد نموده است امروزه  بازدارنده نه تنها كمكي به
كشورهاي جهان به نوعي با اين پديده درگير هستند هرچنداز نظر  ۸۰گرايي به نحوي است كه  قوميت گستره

  .نت متفاوتندگيري، محتوا و ميزان خشو بستر شكل
كشور تجربه  جمهوري اسالمي ايران از بدو تشكيل تاكنون مراحل متعدد نا امني قومي را در مناطق مختلف

 حضور و سپتامبر۱۱بعداز. هاي قومي چيزي نيست كه مورد غفلت قرارگيرد كرده اما واقعيت نيروها و پتانسيل
افغانستان وپاكستان، امنيت  ، بي ثباتي دولت مركزي درافغانستان،اقدامات تروريستي القائده وطالبان آمريكا در

دراين بين باتوجه به مذاهب  تمرزهاي شرقي جمهوري اسالمي ايران همواره تحت تاثير اين عوامل بوده اس
همگرايي قومي ومذهبي دراين  ،قوم هايي چون عرب،فارس ،بلوچ درخراسان جنوبي و )شيعه،سني(مختلف

تفرقه بين شيعه و سني، كرد و غيركرد، مسلمان (عوامل خنثي كننده تهديدات دشمن استان ، به عنوان يكي از
مطرح است ودرپي اين ..)و غيرمسلمان، عرب و غيرعرب، شاخه هاي مختلف مذهب تسنن، بلوچ و سيستاني و

  .همگرايي،اقدامات تروريستي دراين استان  به راحتي صورت نخواهد گرفت
پس معضالت جمهوري اسالمي ايران در ناحيه شرق باتاكيد برخراسان جنوبي راكه دراين مقاله تالش كرديم تا 
و وقوع اختالفات مرزي ميان هند و پاكستان از يك سو  ۱۹۴۷كشور مستقل در سال  سهاز تقسيم شبه قاره به 

ور آمريكا وحض ،۱۹۷۹و پاكستان و افغانستان از سوي ديگر و نيز وقوع كودتاي كمونيستي در افغانستان درسال 
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همچنين اهدافي كه مخالفين نظام جمهوري اسالمي ايران .سپتامبر بارزترشد رابيان كنيم۱۱درافغانستان پس از
براي گسترش تنش هاي قومي ومذهبي دارند بيان شده است وثابت شده كه همگرايي قومي ومذهبي 

مهم همگرايي،راههاي رسيدن به  با اين كاركرد.درافزايش نظم وامنيت خراسان جنوبي بسيار تاثيرگذاراست
 همگرايي نيز توضيح داده شده است

  
  :تحقيق ، روش و فرضيه هايپيشينه

حميداحمدي كتابهايي درخصوص قوميت ها،صرفا قوميت هاي آذربايجان،كردستان ، سيستان وبلوچستان  
يات تاثيرمحور آمريكا دراين مقاله عمل) ۱(نوشته واشاره اي به قوميت ها وحتي مذاهب خراسان جنوبي نكرده

كه صرفا به دنبال انهدام وتخريب زيرساختمانهاي اقتصادي ونظامي كشور هدف وآن هم درزمان جنگ نيست 
دراين مقاله نوشته شده كه جهان اسالم مي تواند با ) ۲(بحث شده وبه همگرايي قومي ومذهبي نپرداخته

ه همگرايي مذهبي درخراسان جنوبي وهمگرايي همگرايي ووحدت براي خود يك قدرت جهاني تعريف نمايد وب
دراين مقاله نويسنده صرفا همگرايي مذاهب اسالمي را ازديدگاه قرآن وروايات )  ۳(قوميت ها نپرداخته است

دراين مقاله فقط گردشگري )۴(بررسي كرده وبه همگرايي مذاهب و قوميت هاي خراسان جنوبي  نپرداخته
  )  ۵(طرح استديني به عنوان ايجاد همگرايي م

و  احمدي، حميد    ۱۳۷۸نشر ني،: ، تهران)ازافسانه تا واقعيت(احمدي،حميد،قوميت وقوم گرايي درايران)۱(
  ۱۳۸۳موسسه تحقيقات وتوسعه علوم انساني،:ايران،هويت،مليت،قوميت،تهران

ه تخشيد،محمدرضاــ ميري ياسر،عمليات تاثير محور،استراتژي آمريكادرافغانستان، فصلنام)۲(
  ۱۳۹۰،زمستان ۴سياست،شماره

ـ زرقاني،سيدهادي،چالش هاي ژئوپليتيكي همگرايي درجهان اسالم،فصلنامه )۳( حافظ نيا،محمد رضـا
  ۱۳۹۱،تابستان۸۰سياست،شماره

  ۱۳۸۷،بهار۲۵رضواني،علي اصغر،همگرايي مذاهب اسالمي ازديدگاه قرآن وروايات،سال هفتم،شماره)۴(
  شگري ديني ونقش ان درهمگرايي فرهنگي درجهان اسالمداوري نژاد مقدم،مسعود،گرد)۵(

  توصيفي ــ تحليلي : روش 
  ي درخراسان جنوبي؟ومذهب يقوم ييتحقق همگرا يراههاسوال اصلي اين مقاله، چگونگي 

سواالت فرعي، چگونگي معضالت جمهوري اسالمي ايران درناحيه شرق؟ چگونگي اهداف مخالفان نظام 
  هاي قومي ومذهبي؟ ايران درايجاد تنش .ا.ج

  چگونه همگرايي قومي ومذهبي باعث افزايش نظم وامنيت درخراسان جنوبي ميشود؟
مفروض ، همگرايي قومي ومذهبي درخراسان جنوبي باعث افزايش نظم وامنيت و  واگرايي باعث كاهش نظم 

  وامنيت ميشود  
استان  ينها ومذاهب ا يتبا قوم ينوباستان خراسان ج يياجرا ادارات و مركزيعملكرد مناسب دولت فرضيه، 

توسط مردم،راه  يكردن اصل برادر ينظام با روشنفكران آنها وعمل ينرابطه دوستانه مسئول يوگفتگووبرقرار
  .يتنظم وامن يبرقرار يجهازتفرقه ودرنت يريوجلوگ ييهمگرا ياست برا يحل

   
  )خراسان جنوبي(معضالت جمهوري اسالمي ايران درناحيه شرق كشور
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و وقوع اختالفات مرزي ميان هند و پاكستان از  ۱۹۴۷كشور مستقل در سال  سهپس از تقسيم شبه قاره به 
، ايران ۱۹۷۹يك سو و پاكستان و افغانستان از سوي ديگر و نيز وقوع كودتاي كمونيستي در افغانستان درسال 

مواجه بوده است اثرات  )ان جنوبيسيستان وبلوچستان،خراس(خود همواره با معضالت امنيتي در مرزهاي شرقي
منفي ناشي از بروز تنش ها و بي ثباتي ها در ميان كشورهاي شرقي، همواره بر ايران مترتب شده و نگراني هاي 

ناحيه درمعضالت جمهوري اسالمي ايران  .امنيتي در شرق را به يكي از معضالت اصلي ايران مبدل ساخته است
بي ثباتي سياسي همسايگان شرقي و شكل گيري دولت هاي  -۱. وان برشمرداين گونه مي تخراسان جنوبي را 
 حضور نيروهاي بيگانه درمنطقه -۳تقويت جريان افراطي سلفي  - ۲ضعيف و ورشكسته 

عدم وجود ثبات الزم در كشورهاي افغانستان و پاكستان ريشه در عوامل متعدد ساختاري و سابقه :يك
در افغانستان، دولت تنها بر بخش هاي محدودي از كشور احاطه دارد و . اردمداخالت بيگانه در اين كشورها د

  . نيروهاي نظامي طالبان مجدداً در حال گسترش مناطق تحت نفوذ خود هستند
طالبان در برخي مناطق افغانستان از جايگاه قدرتمندي برخوردار است و دولت حامد كرزاي به رغم بهره مندي 

و برخي چهره هاي سياسي داخلي، هنوز موفق به گسترش مقبوليت خويش در  از حمايت نيروهاي خارجي
در پاكستان نيز وجود مشكالت سياسي و معضل هويتي كه يكديگر را . بسياري از مناطق افغانستان نشده است

تشديد مي كنند، موجب بي ثباتي بيشتر و اختالف ميان گروه ها و اقوام مختلف و درنهايت ضعف دولت شده 
  . تاس
در اطراف ايران، جريان هايي هدفمند نزاع مذهبي درمنطقه را تشديد مي : گسترش افراط گرايي مذهبي :دو

كنند كه پيامد منفي آن، براي ايران نيز تهديد امنيتي به همراه دارد وعمالً تمامي مرزي شرقي ايران را با اين 
. از توان بي ثبات سازي بااليي برخوردار است افراط گرايي، امري منطقه اي است كه.چالش مواجه ساخته است

درحال حاضر، جريان افراطي پاكستان و افغانستان عليه شيعه و ايران درحال تشديد است و برخي علماي اهل 
  . تسنن نيز از اين روند حمايت مي كنند

يروها در مناطق پس از سرنگوني طالبان توسط نيروهاي آمريكايي، اين ن: حضور نظامي نيروهاي بيگانه :سه
مختلفي از افغانستان حضور پيدا كردند و دست به احداث پايگاه هاي متعددي از سوي آمريكا و ناتو زدند كه 
اين امر، في نفسه براي ايران تهديد محسوب مي شود و ايران را در تيررس دشمنان منافع ملي اين كشور قرار 

  . مي دهد
  ان براي  گسترش تنش هاي قومي ومذهبي  اهداف مخالفان نظام جمهوري اسالمي اير

  افزايش شكاف سياسي ـ فرهنگي ميان جمهوري اسالمي ايران با كشورهاي عربي سني منطقه . ۱
از ابزارهاي قدرت نرم مخالفان نظام اسالمي ايران، براي جلوگيري ازشكل گيري نظام امنيت منطقه اي، افزايش 

عربي ـ اسالمي منطقه است كه در جنگ رواني جديداياالت متحده،  فضاي بي اعتمادي ميان ايران و كشورهاي 
كشـورهاي غربـي بـا    . دامن زدن به تفاوت هاي قومي ـ فرقه اي سر لوحه راهبردنظريه پردازان امريكا قـرار دارد  

ض حقـوق اقليـت هـاي       اتهام هايي همچون كمك ايران به شيعيان عراق، لبنان، بحرين، يمن و عربسـتان و نـق
د، كشورهاي همسايه را به اقدام متقابل و دخالت درامور داخلـي ايـران، از طريـق    نذهبي تالش مي كنقومي ـم 

تحريك گروه هاي قومي استان هاي مرزي وتبليغ فرقه هايي همچون وهابيـت ترغيـب كنـد و از طرفـي توجـه      
نيسـتي، متوجـه   حاكمان كشورهاي عربي را به جاي تمركـز بـر تجاوزهـا و اهـداف توسـعه طلبانـه رژيـم صهيو       

اشاره پادشاه اردن مبني بر ايجاد هالل شيعه توسط ايران در خاورميانه، تـا انـدازه   . جمهوري اسالمي ايران كند
  .اي بيانگر تأثير پذيري حاكمان عربي منطقه از جنگ رواني امريكاست

  تضعيف انسجام ملي مردم ايران . ۲ 
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هرمزگان، سيستان و بلوچسـتان، خوزسـتان، كردسـتان،     بي،خراسان جنودر استان هاي مرزي ايران، به ويژه در
آذربايجان غربي و خراسان شمالي، رگه هايي دال بر گسترش تنش هاي قومي ـ فرقه اي متأثر از دخالت عوامل  
خارجي مشاهده مي شود؛ به گونه اي كه شواهد نشان مي دهد، اياالت متحده وانگلستان، برنامـه ريـزي كوتـاه    

افزايش واگرايي داخلي، با تاكيد بر دو عامل قوميت و فرقيت تدارك ديده انـد و هرگونـه تضـعيف    مدتي را براي 
انسجام ملي، رابطه مستقيمي با ديپلماسي فعال هسته اي، سياست هـاي خاورميانـه اي ايـران و قـدرت مـانور      

  . مذاكرات ديپلماتيك خواهد داشت
سوي مرزهاهدايت مي شود، با برنامه ريزي ترور بعضي  پيش بيني مي شود عوامل ستون پنجم دشمن كه از آن

رهبران اهل تسنن و انتساب آن به حاكميت ايران، بسترهاي الزم، را براي منازعات قومي، فرقه اي فراهم كننـد  
كه در اين ميان، رسانه هاي صوتي ـ تصويري وابسته به آنان نيز با ايجاد جنگ رواني، بـه گسـترش فضـاي بـي      

س از     اعتمادي كمك خواهندكرد و با هدايت هدفمند مسير منازعات، دامنه آن را در كشـور گسـترش داده و ـپ
تحقق پيش زمينه هاي آن، خود را بر روي موج حمايت ازاقليت هاي قومي ـ فرقه اي سوار كرده و از ايـران در   

اگرايـي در داخـل   در شرايط كنوني مهم تـرين عوامـل موجـد و   .موضوع هاي موردمناقشه امتيازگيري مي كنند
  . ايران، سه گروه فرقه هاي قومي، مذهبي و سياسي الحادي و مخالف نظام است

هر يك از اين عوامل خود مي تواند، چالش هايي را براي امنيت ملي ايجاد كند؛ ولـي چـالش وقتـي بـه بحـران      
گروهـاي كوملـه    بـراي مثـال   .تبديل مي شود كه يك گروه معارضي، تركيبـي از عوامـل فـوق را داشـته باشـد     

، )سـازمان مجاهـدين خلـق ايـران    (را دارند يا گروـهك منـافقين   ) قوميت وفرقه(كردستان، تركيبي از دو عامل 
ازتركيب دو عامل مكاتب الحادي مذهبي ـ سياسي بهره برداري مي كنندكه نشأت گرفته از ماركسيسم اسـت و   

  . استه جلوه دهدتالش مي كند خود را با بعضي جنبه هاي اسالمي به صورت آر
برنامه مخالفان نظام ايران اين است كه در داخل كشور موج ناسيوناليسم قومي ايجـاد كننـد و تمـايالت تجزيـه     
طلبانه را به ويژه درمناطق كردنشين، آذري نشين و عرب زبان تقويت كنند كه تهديدمستقيمي عليـه تماميـت   

  . ملي استارضي كشور، به عنوان يكي از شاخصه هاي مهم امنيت 
از طرفي در قانون اساسي ايران، دين رسمي كشور اسالم است كه يك عامل مهم همگرايي در جامعه است؛ ولي 
پلوراليسم ديني هنگامي كه بافرقه هاي الحادي عجين گردد، افزون بر اينكه عامل همگرايي نيست، بلكه موجـد  

  . واگرايي به ويژه در استان هاي مرزي است
اسي نيز مي تواند، استقالل حاكميت سياسي دولت مركزي را مـورد چالشـي قـرار دهـد؛ ماننـد      فرقه گرايي سي

گروهك منافقين، كنگره اكراد، كنگره جهاني آذربايجان، جبهه ملي بلوچستان و جبهه دموكراتيك مردمي خلق 
ش بيني مي شـود  پي. كه از مهم ترين فرقه هاي سياسي مخالف نظام مقدس اسالمي ايران هستند) اهواز(عرب 

كه در ميان مدت، اياالت متحده و انگلستان برنامه ريزي كنند كه بـين رهبـران سـه گـروه فرقـه هـاي دينـي،        
سياسي ومذهبي در خارج كشور همگرايي به وجود آورند و با سـازماندهي و حمايـت مـالي ـ سياسـي از آنـان،       

تهديـدهاي درون مـرزي را بـراي امتيـازگيري در     تحت عنوان مفاهيم عوام پسندانه، مانند حقوق بشر، پتانسيل 
عرصه خارجي و تبديل ايران به عنصري منفعل افزايش دهند؛ به ويژه در اتخـاذاين روش بـين دمـوكرات هـا و     
جمهوري خواهان اياالت متحده نوعي انسجام فكري و وحدت رويـه وجـود دارد و راهبـرد دمـوكرات هـا بطـور       

از طريق گسترش نا امني هاي داخلي با تاكيد برمؤلفه هاي قدرت نرم، به ويـژه   سنتي تغيير رژيم يا تغيير رفتار
علي رغم وجود اختالفـات عميـق در عقايـد تشـكيالتي و مرامنامـه فرقـه هـاي         .مفهوم نسبي حقوق بشر است

مختلف سياسي ـ مذهبي، آنان تالش مي كنند، با ايجاد يك چار چوب نظري فراگير و تهيه محورهاي مشـترك   
  .ليه نظام، گام مهمي را براي جلب حمايت امريكا و انگلستان بر دارندع
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درشهر لنـدن برگـزار شـد و تنـدي مواضـع       ۸۳/۱۲/۱در اين راستا نخستين نشست گروه هاي قومي، به تاريخ 
نمايندگان آذربايجاني و عرب ها به حدي بود كه حتي حاضر نبودند، به فارسي تكلم كنند و اصرار داشـتند كـه   

) كنگره مليت هاي ايران فدرال(آنان در پايان نشست سازمان جديدي به نام . يد به زبان انگليسي صحبت شودبا
را به تصويب رساندند وبا صدور بيانيه اي هشت ماده اي، اساسنامه همكاري و هماهنگي احزاب شركت كننده را 

منظورافزايش ارتباط با مقام هاي اتحاديه  در لندن، به ۸۴/۹/۵اين كنگره در نشست خود به تاريخ . معين كردند
را تشكيل داد كه در گزارش رايزني هاي خـود بـا   ) كميته روابط بين الملل كنگره مليت هاي ايران فدرال(اروپا، 

اتحاديه اروپا، از استقبال سران اين اتحاديه با تشكيل ائتالفي ميان مجموعه اي از اپوزيسيون هاي ايرانـي خبـر   
ه ها در خالل نشست هاي خود، با صدور بيانيه هايي عليه نظام جمهوري اسالمي، برنامه ريزي مـي  اين گرو. داد

كنند كه آشوب هاي قومي ـ فرقه اي رادر ايران دامن زنند و با راه اندازي سايت اختصاصي ، به دنبال برجسـته   
  .و قوميت ها در ايران هستند مكردن هر موضوع فدراليس

  مسلحانه اي ركات افراطي و ايجاد آشوب هاي قومي ـ فرقه بستر سازي براي ح. ۳
در بيشتر موارد، تمايالت فرقه اي با افراط گرايي عجين مي شود كه اين خود بر دامنه تهديدها مي افزايد، زيـرا  
رهبران فرقه هاي مختلف، دستورهاي خود را نشأت گرفته از يك پشتوانه مذهبي مي دانند كه توجيه مناسـبي  

طرفداران آنها، در انجام حركت هاي افراطي است افرادي كه عضو فرقه هاي مذهبي الحـادي انـد، اعمـال    براي 
خشونت طلبانه خود را به ارزشي هاي ايدئولوژيك كاذب منشعب مي كننـد و از آغـاز توسـطرهبران سياسـي ـ      

 .ران خود داشته باشـند مذهبي خود شست و شوي مغزي شده تا آمادگي رواني الزم را براي اجراي خواست رهب
پس از اينكه شست و شوي مغزي الزم در ميان اعضا ايجاد شد، رهبران اين گروه ها تماس هاي فيزيكي خود را 

به گونه اي كه هر شبكه اطالعي از مكان و عمليات شبكه ديگر نخواهد (با بدنه كاهش داده، باشبكه بندي اعضا 
ترنت، برنامه ريزي مي كنند تا با مخاطبـان بـه صـورت كـد گـذاري      و بهره گيري از تكنولوژي مدرن اين) داشت

شده و رمزدارارتباط برقرار كنند و آنان را به سمت عمليات هاي خشونت طلبانه، ازقبيل بمب گذاري و تـرور در  
به دليل افزايش شانس فرار تروريست ها به خارج از كشور و تنوع هـاي  (ان هاي مرزي تساداخل كشور، به ويژه 

  . هدايت و تشويق كنند) ومي ـ فرقه اي در اين استان هاق
رهبران اين گروه هاي الحادي نيز، براي جلب حمايت هاي مالي ـسياسي، به صـورت غيـر مسـتقيم و خزنـده،       

داده و اهداف سياسي آنان را از طريق ابـزار تروريسـم دنبـال مـي      خود را با عوامل خارجي مخالف نظام  ارتباط
ت، اين اعضا هستند كه به صورت غير مستقيم، به عنوان دستاويز وعروسك خيمه شب بـازي، در  كنند و درنهاي

اختيار قدرت هاي منطقه اي و جهاني قرارخواهند گرفت از همـان روزهـاي آغـازين پيـروزي انقـالب اسـالمي،       
و قبيلگي داشت،  هاي داخلي كه عمدتاً رنگي قومي ردپاي غرب و در راس آن ايالت متحده در بسياري از آشوب

هـاي عوامـل بيگانـه را در بسـياري از      توان دست سال گذشته نيز مستنداً مي ۲۸هويدا و مشهود بود و در طول 
بـدين ترتيـب روشـن اسـت كـه آمريكـا ارتبـاط تنگـاتنگي بـا          . ها است پيدا كرد تحريكاتي كه مربوط به اقليت

از سالهاي قديم تا به امروز، بـيش از هـر چيـزي از     جهان اسالم .گروههاي تروريستي درجنوب شرق ايران دارد
تباه كننده را تجربه كرده  تفرقه و جدايي و تشتت رنج برده است و در همين راستا، انواع بحرانها و كشمكشهاي

اي گروهـي از   در هـر برهـه  . بخش بزرگ اين حركت ناپسند از فقدان روحيه و وحدت مسلمين بوده است. است
زماني عامل اساسي در داخـل جهـان اسـالم مـورد جسـتجو قـرار       . اند داشته ن به تفرقه نقشعوامل در دامن زد

گرفت و زماني ديگر اين عوامل بيروني و در قرون اخير قدرتهاي خارجي و بيگانه بودند كـه راهبـرد اساسـي     مي
ايـن  . بـوده اسـت  آنها در غارت جهان اسالم، دامن زدن به تفرقه و اختالف بين مسلمين و كشـورهاي اسـالمي   

  ودش هاي اخير به ويژه سالهاي اخير و امروزه توسط آمريكاييها دنبال مي عامل تباه كننده در دهه
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  همگرايي قومي ومذهبي ومتعاقب آن افزايش نظم وامنيت درخراسان جنوبي
انستان مختلف درخراسان جنوبي وهم مرزبودن با افغ)شيعه،سني(ومذاهب)فارس،عرب،بلوچ(باتوجه به قوميت ها

. سپتامبر وحضورآمريكا درافغانستان بسيار بارز است۱۱همواره اين استان مورد توجه بوده واين اهميت، بعد از
 را تأثير اين. برنظم وامنيت خراسان جنوبي تاثيرگذار بوده است ،۲۰۰۱ سپتامبر ۱۱ از پس افغانستان تحوالت
خراسان  امنيت. كرد درك توان مي بهتر افغانستان و ايران تاريخي پيوند و جغرافيايي مجاورت به توجه با

 طريق از افغانستان در ناامني سرايت است ناپذيري انكار پيوندهاي داراي افغانستان ثبات و امنيت جنوبي ،با
 و سوسياليسيم(غرب  و شرق ايدئولوژيك رقيب دو رقابت شوروي، سرخ ارتش توسط كشور اين اشغال

 و سپتامبر ۱۱ تروريستي حوادث طالبان، ظهور قدرت، به رسيدن براي داخلي نيروهاي بين جنگ ،)ليبراليسم
 مواد ترانزيت و خشخاش كشت توسعه همچنين و طالبان سقوط آمريكا، توسط افغانستان اشغال آن دنبال به

 در ثبات و صلح استقرار به را ايران كه بوده داليلي ازجمله مصرف بازارهاي به مسيرخراسان جنوبي  از مخدر
 امنيت اين استان در با نظم و مستقيم غير و مستقيم صورت به فوق مسائل تمام. است كرده ترغيب افغانستان
 در قدرتمند دولت يك نبود يا و مركزي دولت ضعف از تحوالت اين بيشتر كه، گفت توان مي. است بوده ارتباط
ومذهبي درخراسان جنوبي وحضورآمريكا درافغانستان  بنابرين با وجود تنوع قومي. اند گرفته نشات افغانستان

،همگرايي قومي ومذهبي براي جلوگيري ازتفرقه وعمليات تروريستي دربرقراري نظم وامنيت بسيارضروري 
قدرتمند درافغانستان وهمگرايي قومي ومذهبي در استان  مركزي دولت يك پرتو در رسد مي نظر به. است

  .شد خواهد زمينه هاي جلوگيري از ترور وتفرقه تأميننظم وامنيت در خراسان جنوبي،
  راههاي تحقق همگرايي قومي ومذهبي درخراسان جنوبي

  )مذهبي راهكارهاي مهار تنش هاي قوميـ (دولت مركزي ) الف
افزايش رايزني ميان كارگزاران نظام و نخبگان شيعه و سني حوزه علميه و مراجع تقليد، به منظور  :سياسي 
ــ  ني به آنان از اهداف مشترك غرب، براي تغيير مهندسي بافت سياسي، فرهنگي و اجتماعي ايراناطالع رسا

آسيب شناسي موارد تنش زاي قومي ـ فرقه اي، در داخل كشور ومنطقه كه در اين ميان نقش مراكز وزارت 
ن در كشورهاي همسايه اطالعات در استان هاي مرزي و رايزن هاي فرهنگي ـ اطالعاتي در سفارتخانه هاي ايرا

 ــ ايجاد ميز مخصوص مطالعات قومي ـ فرقه اي در سه وزارتخانه اطالعات، كشور و علوم ــ برجسته است
اجتناب كارگزاران نظام در سطح ملي و استاني از ــ بستر سازي براي افزايش مشاركت سياسي اقوام ايراني
ي ميان شيعيان و سني ها را درداخل كشور ايجاد كند و اظهار نظرها واقدام هايي كه مي تواند شائبه مرزبند

با  يهاي مردمننهادسازي و توسعه سازما. ــ خوراك تبليغاتي الزم را در اختيار ابزار جنگ رواني غرب قرار دهد
جامعه پذيري سياسي اقوام با جامعه پذيري كردن  ــ اجتماعي آموزشي در سطح اقوام -كاركرد فرهنگي
پرهيز از نگرش امنيتي نسبت به اقوام و  ــ ..ي نظير خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانه ها وگروههاي اجتماع

 ــ جايگزيني راهبردهاي نرم امنيتي نظير مذاكره و گفتگو و فرصت سازي اقوام با هدف تامين امنيت ملي
ن كشورهاي اسالمي نزديك كردــ  هويت بخشي به اقوام و احترام به حقوق اقليت ها در قانون اساسي كشور

اگر چه امروز با حضور غرب به ويژه آمريكا در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ( به يكديگر
بعضي از كشورهاي اسالمي، رسيدن به وحدت را بين آنها با مشكل مواجه كرده است ولي نزديك كردن 

تواند زمينه سو استفاده را  رك دارند، ميديدگاههاي اين كشورها كه دشمن مشترك و درد مشترك و دين مشت
اميد است كه در پرتو رعايت فرامين رهايي بخش اسالم، كه علنا سلطه . از دشمنان اسالم تا اندازه زيادي بگيرد

كند، حركت به سوي ايجاد امت اسالمي و تشكيل جبهه متحد  بيگانگان را بر سرنوشت مسلمين نفي مي
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جهان اسالم با جمعيتي بيش از يك و نيم ميليارد مسلمان، برخورداري از . دكشورهاي اسالمي را هموار نمو
نظير اقتصادي و توانايي تبديل به يك قطب بين المللي بتواند خودش را از اين همه مشكالت نجات  امكانات بي

هاي آزاد و  يدولت اسالمي با جمهور"اين اتحاد را در قالب ) ره(امام خميني . بدهند و راه به سوي وحدت ببرد
االن بر ": درراستاي نزديك كردن كشورهاي اسالمي به هم فرمودند) ره(امام خميني  .تبيين فرمودند "مستقل

روساي اسالم، بر سالطين اسالم، بر روساي جمهور اسالم، تكليف است كه اين اختالفات جزيي موسمي را كنار 
نماينده مردم با ايمان و مجري احكام اسالمي بودند، اگر حكومت كنندگان كشورهاي اسالمي "زيرا  ".بگذارند

شدند و واحد  داشتند و متحد مي گذاشتند، دست از خرابكاري و تفرقه اندازي بر مي اختالفات جزيي را كنار مي
توانستند اين كارها را  بودند در آن صورت مشتي يهودي بدبخت كه عمال آمريكا و انگليس و اجانب، نمي مي

عرضگي كساني است كه بر مردم مسلمان  اين از بي. د آمريكا و انگليس پشتيبان آنها باشندبكنند هر چن
تنها راه برون رفت از اين وضعيت رقت بار جهان اسالم كه دامنگير بعضي ) ره(امام خميني . ".كنند حكومت مي

كه به  همه ملتهاي اسالمي من اميدوارم كه": از كشورهاي اسالمي شده است را اتحاد دانسته اند و فرموده اند
واسطه تبليغات سوء اجانب متفرق شده اند و در مقابل هم قرار گرفته اند بيدار شوند و با هم متحد شوند و يك 

مقام معظم رهبري  .دولت بزرگ اسالمي زير پرچم الاله اال اهللا تشكيل دهند و اين دولت بر همه دنيا غلبه كند
در دعوت كشورهاي اسالمي به وحدت از هيچ تالشي فروگذار نكردند تا از اين ) ره(هم با اقتدا به امام خميني 

معظم له در . رهگذر، مسلمين بتوانند به اهداف اسالم كه همانا سعادت همه مردم است را لباس عمل بپوشند
قدرتهاي ": هاي دشمنان اسالم در واگرايي كشورهاي اسالمي هشدار دادند و فرمودند مقاطع گوناگون به توطئه

بين المللي امروز در مقابل دنياي اسالم ايستاده اند و رئيس جمهور امريكا نيز صراحتاً از جنگهاي صليبي سخن 
آورد كه در چنين شرايطي كشورهاي اسالمي بايد بيشتر از گذشته به يكديگر نزديك شوند و  به ميان مي

يطاني و در راس آنها آمريكا كه مظهر شر و امروز قدرتهاي ش"براستي  ".همكاريهاي خود را گسترش دهند
باشد بر ضد دنياي اسالم همدست شده اند و همانند عراق و افغانستان از هيچ اقدامي خالف قوانين  شرارت مي

انساني مورد قبول بشريت ابايي ندارند و در چنين شرايطي تنها راه مقابله با دشمنان اسالم، وحدت و 
  )". يز از اختالف و درگيري استيكپارچگي امت اسالمي و پره

خراسان يكي از مهمترين مزيت هاي تجاري  ( توجه بيشتر به توسعه اقتصادي در مناطق قومي: اقتصادي 
نسبت به ساير استان هاي همجوار ويژگي خاص همجواري و بيشترين مرز مشترك با كشور افغانستان و جنوبي 

شرق به غرب  -جنوب - قرار گرفتن اين استان در كريدر شمالنيز وجود چهار بازارچه مرزي فعال و همچنين 
بازارچه هاي مرزي به عنوان يكي از اهرم هاي مهم در ايجاد اشتغال و توسعه روابط تجاري با . كشور است

كشورهاي همجوار در سال هاي گذشته پيوسته تاثير قابل توجهي در فعاليت هاي اقتصادي كشور و استان 
اگرچه كاركرد برخي . ين رونق اقتصاد منوط به رفع مشكالت بازارچه هاي مرزي استداشتند كه تداوم ا

بازارچه ها توام با برخي نارسايي ها است، اما اين بازارچه ها نوعي مصداق و تبلور حضور مستقيم مردم در امور 
ت غير نفتي گام تصادي كشورهمچون توسعه تجاراق اهداف تحقق در اقتصادي منطقه بوده و تاكنون توانسته 

محروميت زدايي و گسترش فرهنگ .ــ توزيع عادالنه ثروت ملي در سطح كشور ــ) هاي موثري را بردارند
  توسعه در سطح اقوام

 ــ افزايش رايزني فرهنگي ميان انديشمندان اسالمي حوزه علميه قم و نجف با علماي اهل تسنن: فرهنگي 
براي مثال صدا و سيما با دعوت  )اينترنت(صويري، نوشتاري و ديداري فعاليت هدفمند و كاناليزه رسانه هاي، ت

از روشنفكران ديني و رجال اهل تشيع و تسنن در داخل كشور و ارايه برنامه هاي هدفمند و كاناليزه شده، به 
ويژه در شبكه هاي استاني مرزي كه در آن اقليت هاي قومي و هم وطنان سني مذهب زندگي مي كنند، نقش 
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جلوگيري از افراط و تفريط در  ــ. مي را در انسجام وحدت ميان شيعه و سني در داخل كشور ايفاء مي كندمه
عدم ساخت فيلم هاي مذهبي كه باعث اختالف بين شيعه وسني ميشود ، عدم توهين به ( مراسم مذهبي

هنگ همگرايي ميان تقويت زير ساخت هاي فرهنگي و ترويج فر ــ )اعتقادات يكديگر درمراسم هاي مذهبي
، نوعي تشابه فرهنگي ـ زباني با كشور خراسان جنوبيبا توجه به اينكه استان  هااين راهكار . اقوام ايراني

همسايه دارد، بهتر نمود مي يابد؛ در زمينه كاهش اختالفات فرقه اي نيز گسترش روابط فرهنگي ـسياسي 
تا اندازه اي مي تواند از سطح ) به عنوان رهبران تسنن(و عربستان ) به عنوان رهبر جهان تشيع(ميان ايران 

  منازعات فرقه اي در سطح داخلي و منطقه اي جلوگيري كند
  راهكار مردمي براي مهارتنش هاي قومي ومذهبي

  تكيه بر مشتركات  )الف
، يك پرسند كه اگر همه ما به يك خدا، يك كتاب چرا مسلمين از هر گروه و دسته و مذهب از خودشان نمي

پيامبر، يك قبله اعتقاد داريم پس چرا اختالف و تفرقه؟ چرا بايد اختالفات جزيي به خون ريزي بين آنها 
بيانجامد و بازيچه شدن دست بيگانگان براي چيست؟ مگر در تاريخ اسالم وقتي بعضي خواستند از مسجد، 

قرآن به تخريب آن فرمان داده نشد  مركزي براي تفرقه و جدايي بين مسلمين استفاده كنند خطاب خداوند در
  . مامور تخريب آن شد و آن مسجد ضرار نام گذاري شد) ص(كه پيامبر 

جامعه "مقام معظم رهبري بارها نسبت به تفرقه هشدار داد و به مشتركات اشاره فرمودند كه از آن جمله است 
اختالفات را . به سرنوشت خود فكر كند امروز دنياي اسالم به طوري جدي نسبت. اسالمي بايد به فكر خود باشد

خواهند، برنامه ريزي كنند  روي نقاط وحدت كه همان عظمت امت اسالمي است و همه اين را مي. كنار بگذارند
اين همه كشورهاي . امروز تقريباً يك و نيم ميليارد نفر مسلمان در دنيا هست. و تفاهم و تالش مشترك بكنند
اي عظيم، اينها نبايد در خدمت سرنوشت امت اسالمي واقع شود؟ اين نياز امروز ه اسالمي، اين همه سرمايه

ما با مسلمين اهل ": فرمودند در دوران هدايت و رهبري انقالب اسالمي، همواره مي) ره(امام خميني  ".است
ين ما سنت يكي هستيم، واحد هستيم، كه مسلمان و برادر هستيم، اگر كسي كالمي بگويد كه باعث تفرقه ب

خواهند بين مسلمانها اختالف بياندازند، ما  مسلمانها بشود، بدانيد يا جاهل هستند يا از كساني هستند كه مي
برادران اهل ": همان امام دلسوز نسبت به اسالم و مسلمين در جاي ديگر فرمودند ".همه با هم برادر هستيم

نند، مطرح كردن سني و شيعه خالف اسالم شان را هر چه بيشتر حفظ ك سنت و تشيع الزم است كه وحدت
هم مسلمانيم بايد برادرانه براي اسالم و انقالب اسالمي مبارزه و  ما است و فرقي بين سني و شيعه نيست، بلكه

امروز اختالف بين ما تنها به نفع آنهايي است كه نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب ... جهاد كنيم 
دانند كه بين شما و ما اختالف  خواهند نه اين باشد و نه آن، راه را اين طور مي فرق، آنها ميحنفي و يا ساير 

ما بايد توجه كنيم كه همه مسلمان هستيم و همه ما اهل قرآن و اهل توحيد هستيم و بايد براي . بياندازند
  "قرآن و توحيد زحمت بكشيم و خدمت بكنيم

  عمل به قرآن كريم) ب
كند و اين را تنها راه  دو سطح از آيات خودش مسلمين را از تفرقه نهي و دعوت به وحدت ميقرآن كريم در 

  : كنيم در ذيل به تعدادي از اين آيات اشاره مي. داند نجات و عمل به دستورات خداوند متعال مي
راههاي متفرق  يعني، و همگي به رشته دين خدا چنگ زنيد و به "و اعتصموا بحبل اهللا جميعا و التفرقوا" .۱

  . نرويد
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يعني، و شما مسلمانان مانند مللي نباشيد  "و ال تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاء هم البينات".۲
  . كه پس از آنكه آيات و ادله روشن براي هدايت آنها آمد باز راه تفرقه و اختالف پيمودند

يعني، اطاعت فرمان خدا و رسول خدا كنيد و  "و تذهب يحكمو اطيعوا اهللا و رسوله و ال تنازعوا فتفشلوا ".۳
  . هرگز راه اختالف و نزاع نپوييد كه در اثر تفرقه ترسناك و ضعيف شده و قدرت و عظمت شما نابود خواهد شد

فرستاده خداست و ياران ) ص(يعني، محمد "محمد رسول اهللا و الذين معه اشداء علي الكفار و رحماء بينهم".۴
توان نتيجه  آنچه از آيات مذكور مي. اهانش بر كافران بسيار سخت، و با يكديگر بسيار مشفق و مهربانندو همر

كند و در عوض وحدت و انسجام، عمل  گرفت اين است كه تفرقه، وحدت را نابود و قدرت مسلمين را ضعيف مي
پس بهتر نيست . شود ب الهي ميبه فرمان خدا، تمسك به ريسمان محكم الهي، حفظ جامعه اسالمي و مانع عذا

براي رهايي از اين همه فقر و فالكت و مصيبت به وحدت روي آوريم و براي هميشه دشمنان دين خدا را از 
  .دست اندازي به ممالك مسلمين پشيمان كنيم

  آشنايي مسلمين از وضعيت يكديگر ) ج
ي از راههاي احساس همدردي و سرانجام گذرد، يك آگاهي مسلمانان از آنچه كه امروزه در كشورهاي آنها مي

وحدت و همدلي بر توانايي و مقاومت جامعه اسالمي در مواجهه با دشواريها . پاي بندي به وحدت اسالمي است
هر چه در سالهاي اخير پيروزي نصيب مسلمانان در لبنان، . افزايد و بحرانها و در برخورد با دشمنان خارجي مي

در اين شناسايي از وضعيت فكري و  .است را بايد در همين راستا جستجو كردفلسطين و ساير بالد شده 
ها و همه دست اندركاران جهان اسالم نقش  اعتقادي و سياسي و اقتصادي مسلمين از يكديگر علما، رسانه

هاي  امامان جمعه و جماعت در مساجد و مراكز نماز جمعه به افشاگري از توطئه. توانند داشته باشند مهمي مي
موسم حج يكي از زمانهاي بسيار تعيين . هاي وحدت را در جهان اسالم تبليغ كنند دشمن بپردازند و زمينه

مرحوم دكتر كليم صديقي از انديشمندان بزرگ اهل سنت كه دراتحاد بين . كننده در همين زمينه است
لمانان و رفع كدورتها در بين مسلمانان انگليس نقش بسزايي داشته است در همين زمينه يعني اتحاد بين مس

اجتهاد علماي شيعه در زمان انقالب اسالمي ايران و در خالل آن باعث نزديك تر شدن مواضع ": آنها نوشتند
اكثر موانعي كه بر سر راه ايجاد اتحاد بين مكاتب شيعه و سني وجود داشت از ميان . شيعه و سني شده است
تواند  د در محتواي كالمي طرفين، امروزه حايز اهميت چنداني نمياختالفات جزيي موجو. برداشته شده است
هاي  توان آن را ناديده انگاشت و انجام تعديالت عادي در محتواي مناظرات و جهت گيري باشد و حتي مي
هايي پيشرفت بزرگي را در جهت تحقق اتحاد امت به بار خواهد آورد و مساله اختالف بين شيعه  علمي و انديشه

   ".ي را كه همواره مورد استفاده دشمنان قرار گرفته است از بين خواهد بردو سن
البته بايد به اين راه كارها، دشمن شناسي، تالش در جهت تشكيل امت واحده و تشخيص صف دشمن از 

افشاي تهديدات دشمنان، مشخص كردن دشمن اصلي و نفي دشمنان موهوم از "چون . خودي، اضافه كرد
   "نياز افكار عمومي است پيامهاي مورد

  گرايي هم فرآيند در گردشگري نقش) د
 كه افتد مي اتفاق بسيار است چه ها آن بين ميانجيگري نمودن و قوم دو ميان دادن صفا و صلح معناي به سفر
 موجب اينكه بر عالوه اين آشنايي و شوند مي آشنا مختلف افراد با مسافر مقصد اشخاص در و سفر حين در
 صميميت و صفا و صلح دوستي و شالوده و اساس گردد، مي ملت و قوم آن مورد در آن ها هاي قضاوت تغيير
 افراد بين سفرها مراودات در و ها آشنايي از بسياري. شود مي گذارده مقصد مسافرت ساكنين و مسافران بين
 دارند دنيا سعي ختلفم هاي دولت امروزه كه است جهت همين به. مي شود همبستگي به منجر و شده حاصل

براي  كثيري عده ساله هر.دهند توسعه المللي بين در مقياس و ملي سطح در بيشتر چه هر را جهانگردي
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 مي مسافرت ديگر كشورهاي به كشوري از گردش تفريح و يا و )حج( مذهبي هاي مراسم ها، كنگره در حضور
 از تصويري نمايد، مي ايجاد كشورها ي بينهمكاريها براي فرصتي اينكه بر عالوه ها مسافرت كنند اين

 و يا كشور يك افراد بيش از بيش شناسايي شك سازد بدون مي منعكس خارج دنياي به را كشورهاي مربوطه
غيره  و اجتماعي - فرهنگي و سياسي روابط در استحكام مطلوبي بسيار تأثير يكديگر از قاره يك ساكنان
 در حضور يعني مسافرت اندازه به تواند نمي هيچ چيز شك بدون و اردگذ مي قاره آن يا و كشور آن ساكنين
 مي پذيري فرآيند فرهنگ در مهم عناصر از يكي المللي بين گردشگري .بشناساند يكديگر به را محل افراد
گردشگري  واقع، در. شناسند مي بهتر را يكديگر ميراث فرهنگي هم، با برخورد در مردم آن موجب به كه دانند
 اي گونه به است، فرهنگي يك پديده باشد مطرح اقتصادي پديده يك عنوان به كه آن از قبل چيستي نظر از
 هم اصلي جاذبه عنوان به خود فرهنگ اين، بر عالوه. گيرد مي بسياري شكل فرهنگي آثار آن پيرامون در كه

 فرهنگ ديگر، عبارت به. مي شود محسوب گردشگري فرهنگي، بين ارتباط هاي شيوه از يكي چنين گردشگري
 و مادي توليدات ديگر و ميراث رسوم، و آداب از هاي مختلفي جلوه با مردمي بين ارتباطي نظام يك عنوان به

 دارند كه فرهنگي با مردم ديدگاه، اين كند از مي بيان را جامعه وجودي واقعيت و گيرد شكل مي زيباشناختي
 اشتراكات داراي اسالمي كشورهاي كه اين به توجه با دهند مي يا شكل ويژه خود انساني و طبيعي جهان به

 از را اين كشورها ساكنان تواند مي گردشگري باشند، مي غيره و جغرافيايي تاريخ زبان ،منطقه دين، در زيادي
 كند ايجاد آنان بين فرهنگي گرايي هم يك در نهايت و كرده نزديك هم به اشتراكات اين با آنان آشنايي طريق
 مردم باشند، مي زيادي و فرهنگي مذهبي تاريخي، آثار داراي اسالمي كشورهاي كه اين به توجه با چنين هم
 با و شوند مي آشنا يكديگر تاريخي پيشينه زبان، فرهنگ، با اين آثار از بازديد و مسافرت طريق از كشورها اين
 گسترش و گذشت زمان با و ايجاد نگيفره گرايي هم اين هستند، مشترك ديني لحاظ از اين كه به توجه
 شد، خواهد تقويت ها، مسافرت

  نتيجه گيري 
تضمين امنيت ملي از مهم ترين شاخصه هاي يك حكومت پويا ومقتدر است كه رجال سياسي، نظامي و 
امنيتي حاكميت خود را متعهد به تأمين آن مي دانندشواهد نشان مي دهد كه در شرايط حساس كنوني، مهم 

از دو عامل ) آمريكا، انگلستان و اسرائيل(تهديدامنيت ملي در عرصه داخلي، مطالعه دقيق عوامل خارجي ترين 
قوميت و فرقيت و استفاده ابزاري وتهديدآميز از آنان در جهت تضعيف حاكميت سياسي و تماميت ارضي ايران 

كوتاه مدت ساير حوزه هاي امنيت  است كه هرگونه اعمال كاري در تضعيف و مهار سناريوي آنان مي تواند، در
  . ملي را با چالش مواجه كند

جلوگيري از تبديل مشكالت قومي ـ فرقه اي به چالش و در نهايت بحران نيازمنديها و انسجام رويه ميان چند 
و وزارتخانه و نهاد داخلي است كه مهم ترين آنان وزارتخانه هاي امور خارجه، اطالعات، كشور و فرهنگ و ارشاد 
سازمان صدا و سيماست و به دليل دوري از اقدام هاي موازي ولزوم انسجام فكري ـ رويه اي و انجام راهكاري 

يكي از راههاي مهم و قابل اطمينان در مواجهه با . هاي كاناليزه شده وهدفمند در اسرع وقت توجيه مي گردد
اسالم بسيار به آن تاكيد شده است، و به نظر  تفرقه به عنوان سوغات ناميمون غربيها به ويژه آمريكا در جهان

و  رسد، كارساز هم باشد، دعوت به وحدت در ميان همه مسلمين به دور از گرايشات مذهبي و قومي مي
تواند مانند سدي  وحدت همان فرمان روحبخش قرآني و اسالمي است كه رايحه خوش آن مي. جغرافيايي است

اين همان اكسير . ت و گسترش و توسعه جهان اسالم مطرح باشدمحكم در برابر غربيان مخالف پيشرف
مانندي است كه سيد جمال الدين اسدآبادي از آن به اتحاد، شيخ شلتوت و حضرت آيت اهللا العظمي  بي

به وحدت و مقام معظم رهبري حضرت ) ره(به تقريب، اقبال الهوري به همبستگي، امام خميني ) ره(بروجردي 
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در بدو ورود به مدينه ) ص(اگر نخستين كاري كه پيامبر اكرم . اي به انسجام ياد كردند خامنهآيت اهللا العظمي 
نظر بيافكنيم خواهيم ديد كه پيمان برادري بين مهاجر و انصار بود كه توانست آرمانهاي دين مقدس اسالم را 

ن اشتراك در اهداف و آمال و وحدت را اگر به يگانه شد. در مدينه بارور نمايد) ص(در ده سال حضور پيامبر 
ترسند، به همين  همان چيزي است كه دشمنان اسالم به شدت از آن مي آرزوهاي مسلمانان، بدانيم، 

هاي هم انديشي پيرامون  هاي مسلمان، راه اندازي همايش خاطربرگزاري گفتگوهاي علمي ميان علماي فرقه
ه خودباوري و نفي بيگانه پرستي در ميان مسلمانان به رشد و توسعه جهان اسالم در تمام جوانب، احياي روحي

ويژه در بين نخبگان و سياستمداران جهان اسالم و توجه به دشمن اصلي و مقابله با وابستگان فكري و سياسي 
شعارهاي  ايجاد وحدت و انسجام در بين قوميتها و اقليتها، عمليات رواني بر عليه دشمن و خنثي نمودنآنها 

جلوه دادن اقدامات دشمن، اطالع رساني از توانمنديهاي نظام و انقالب،ايجاد وحدت رويه در كشور  آنها، كوچك
اعتماد و اطمينان، وابستگي مردم به  ،دادن...با در نظر گرفتن اتحاد و اتفاق از جمله با اولويت دين و مذهب و

گروههاي سياسي و تنشهاي موجود  و اختالفات جناحي... و حكومت مركزي، حل مشكالت داخلي تورم و گراني
بيرون و بيگانگان، ايجاد ثبات اقتصادي و اجتماعي در جامعه، ترويج  در كشور، ربط دادن مسائل كشور به

... گرايي و تنبلي، جذب و نفوذ و حتي خريد نخبگان و هنرمندان و فرهنگ ديني و اسالمي،جلوگيري از مصرف
حركتهاي  جديد كشور طبق منش اسالمي و انقالبي، مردمي كردن به آنها، الگودهي و آموزش نسل خط دهي

جانبه از طرفداران نظام و انقالب و عامالن همگرايي درجامعه نتيجه اين اقدامات  نظام و پشتيباني مالي و همه
 باشد تواند اتحاد و اتفاق و انسجام اسالمي و استحكام امنيت ملي ايران مي
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