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 چکیده
 

 مقدمه
 و قواعد ها، ارزش ها، انگاره پذیرش به مقید و ملزم به جای اینکهانسانها کهاست  این جدید، دنیای های ویژگی از

 قرار گروه کدام در افراد اینکه و هویت پردازند. می آنها بازتعریف به مستقالا  خود باشند، رسیده ارث به هنجارهای
 از بسیاری سوی دیگر از .هستند آن کسب دنبال به مستقالا  افراد جدید دنیای در که است مفاهیم این از یکی بگیرند

 و کالن هایبرنامه گرفتن درپیش دنبال به و دوم جهانی جنگ سالهای از بعد که کردندمی بینی پیش صاحبنظران
 کرده تحصیل جوان و شد خواهد تضعیف قومیتی گرایشات شدن، جهانی عصر و ملل سطح در ساختاری یکدست

 سابق یوشور های جمهوری در خودمختاری روند اما گرفت نخواهد قرار موضوع این بند و قید در چندان امروزین
 اسکاتلند،( انگلیس نظیر یافته توسعه کشورهای و اروپا به قومی طلبی هویت فرایند این ادامه و انگلیس مستعمرات و

 ،)علیا سیلسیای( لهستان ،)ونیز در ونتو و ایتالیا جنوب و شمال( ایتالیا ،)باسک کاتالونیا،( اسپانیا ،)ولز شمالی، ایرلند
 دیگر مورد دهها و  )قبرس شمال نشین ترک بخش( قبرس ،)بریتانی( فرانسه ،)شمالی فالندر( بلژیک ،)ژورا( سوئیس

 قومی یابی هویت روند که دارند این از نشانموارد  این .دارد جدید دنیای در قومی، های گرایش بودن زنده از نشان
 .دانست نیافته توسعه کشورهای و سوم جهان مختص نباید را
 سالهای در .است داشته وجود متفاوتی ضعف و شدت با نیز ایرانی اقوام میان در قومی های گرایش اخیر، قرن یک در

 مدت برای و کند خودمختاری اعالم توانست آذربایجان دموکرات حزب ،آذربایجان در، محمدرضاشاه حکومت ابتدایی
 توانست کردستان دموکرات حزب نیز کردستان در زمان همان ،بگیرد بدست را آذربایجان از مناطقی اداره یکسال حدود
 درگیر کردستان مناطق بیشتر نیز انقالب از بعد هایسال در .بگیرد بدست را کردستان شهرهای از تعدادی کنترل
 در اتفاقاتی شاهد محمدرضاشاه و رضاشاه دوران در نیز ستانبلوچ. بودند قومی خواهی هویت با رابطه در هاییجنگ

 خواهانههویت هایگرایش ،نیز هاعرب میان در .شدند خاموش مدتی از بعد مرکزی حکومت با سرکوب که بود زمینه این
 »گروه های تالش توان می را زمینه این در آنها های فعالیت آخرین و داشته وجود همواره اخیر قرن یک در قومی

 .دانست« وازیهحاال
 زبانی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، های نابرابری احساس در توان می را ها نارضایتی این اساسی ریشه و عمده دلیل

 زمینه در .دانست هافارس بخصوص و قومی گروههای دیگر با خود مقایسه هنگام به و اقوام میان در ...و مذهبی
 در و ندارند آنچنانی جایگاه کشور سیاسی ساختار در که هستند باور این بر بلوچ و عرب ترک، کرد، اقوام سیاسی

 اقتصادی زمینه در .ندارد وجود آنها قومیتی گروه از مسئولینی  ...و سفارت استانداری، وزارت، اساسی های پست
 اگر نیز آذربایجان نظیر مناطقی و شده جمع یمرکز استانهای در کشور امکانات عمده بخش که دارد وجود باور این

 دوران در شده ساخته ایکارخانه صنایع یا و آن مردمان خود های تالش نتیجه بیشتر است، امکاناتی دارای امروزه
 هایهمایش و هافستیوال علیه هاییمحدودیت که باورند این بر مطالعه مورد اقوام فرهنگی، بخش در .است انقالب از قبل

 را آنها فرهنگ باید که چنان محلی و ملی هایرسانه و شودمی انجام هاآن محلی رسوم و آداب و هاجشن ای،منطقه
 اسالمی، انقالب ساله چهل عمر علیرغم مادری، زبان با رابطه در .نیستند محلی فرهنگ خدمت در و دهندنمی بازتاب
 بپردازند کشور مدارس در تحصیل و آموزش به دوم زبان با که هستند مجبور همچنان قومی مختلف گروههای کودکان

 .ندارد وجود مادری زبان به آموزش برای امکانی و فرصت رسماا  تحصیل، دوران کل در و
 و هستند کشور رسمی مذهب با متفاوت مذهبی دارای مذهبی لحاظ از کردها، از بخشی نیز و بلوچ قومیتی گروههای

 نبود .بگیرد صورت زمینه این در آنها علیه هاییاجحاف تا شده باعث مسئولین ایدئولوژیک نگاه که هستند باور این بر
 خواسته جمله از گروه، این پیروان به مدیریتی های پست اختصاص عدم یا و تهران شهر در سنت اهل یویژه مسجدی

 .است نشده عملی تابحال شودمی داده آنها به که مختلفی هاییوعده رغمعلی که باشدمی گروه این مردمان مهم های
 انقالب از بعد سالهای در بخصوص و گذشته قرن یک در قومی گروههای مطالبات از بخشی تنها باال در آمده موارد

 و اندشده دانسته ملی وفاق و انسجام مخل و شده برخورد آن با امنیتی نگاه با همواره که مطالباتی ؛باشدمی اسالمی
 و مرکز میان آمیز خشونت رفتارهای به نتیجه در و اند کرده برخورد آن با آمیز خشونت و قهری ای،مقابله بصورت

 .است شده حاکم آن مردمان بر ناخوشایند سکوتی قومی گروههای تضعیف با و مدتی از بعد که انجامیده قومی گروههای
 که مختلف اقوام های خواسته به دادن گوش و فرهنگی تنوع پذیرش ضمن تا باشد این باید همواره حاکمیت کوشش
 و صلح دریچه از و شود آمیز خشونت رفتارهای ایجاد از مانع دارد، قرار قانون چارچوب در نیز آنها از بسیاری
 به قومی نخبگان برای مناسب فضای کردن میسر و نهاد مردم های سازمان و احزاب کردن فعال با گفتگو، فضای
 که ای نتیجه ،همانندگردی سیاست گرفتن پیش در و فرهنگی های تفاوت گرفتن نادیده .باشد موضوعات این حل دنبال

 ای گوشه از آمیز خشونت رفتار مدتی از بعد برابری، و عدالت تحقق جای به که بود خواهد این باشد داشته تواند می
 .یابد ادامه همواره فرایند این و سربرآورده دیگر
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 فارس، قومی گروه پنج میان در خواهی هویت موضوع بررسی ضمن تا است هشد تالش تحقیق در اساس همین بر
 اجتماعی عدالت و برابری به دستیابی جهت عاملی تواند می که قومی گروههای هایخواسته عرب، و بلوچ کرد، ترک،

 بیان قطعاا  .گیرد قرار بحث مورد شود جنگ و کشمکش از رفت برون و جامعه در پایدار صلحی به رسیدن نتیجه در و
 دادن نشان ضمن مردمی، سطح در نیز و نخبگان با متعدد هایمصاحبه انجام با و علمی هایروش طریق از موارد این

 مسالمت حل جهت دولتی گیرندگان تصمیم رسانیاری تواند می مطالعه، مورد قومی گروههای از هریک فعلی مطالبات
 .کرد خواهد کمک نیز ملی انسجام و وفاق به و باشد آنها آمیز

 روش تحقیق
گام  ای انجام شده است. درشناختی کیفی با استفاده از روش نظریۀ زمینهاین پژوهش از زاویه دید تفسیرگرایی و روش

ص طور مشخبه های ایران )قومیت شناسانه به مصاحبه با نخبگان و در گام بعدی با مردم عادینخست با رویکردی مردم

گیری هدفمند بود. ها( انجام گرفت. بر اساس ماهیت کیفی پژوهش شیوه نمونهها و فارسها، بلوچها، عربها، کردترک

های بیشتری با تعداد مصاحبه به دست آمد و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه 122ها پس از انجام شیوه اشباع نظری داده

شونده صورت گرفت تا در جامعیت پژوهش به اقناع رسیده و البته در این مسیر از نظارت و رهنمودهای مصاحبه 115

های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبۀ عمیق متخصصان روش کیفی نیز بهره گرفته شد. اطالعات و داده

کدگذاری نظری )باز، محوری و گزینشی( تجزیه های گردآوری شده با استفاده از ها و دادهآوری شده است. مصاحبهجمع

کنندگان، روش های مهم مشارکتها، ابتدا برای دستیابی به مفاهیم و مقولهو تحلیل شدند و به منظور گردآوری داده

یم ها و مفاهوگوی غیررسمی به کار گرفته شد. در مرحلۀ دوم با استفاده از روش گراندد تئوری، مقولهمصاحبۀ گفت

گیری نظری پیگیری شدند و پس از این مرحله که خطوط کلی آمده در فرایند مصاحبه، در راستای نمونهتدسبه

افته، ساختاری های مصاحبه با استفاده از روش مصاحبۀ نیمهها شکل گرفتند، پرسشها از طریق مفاهیم و مقولهمصاحبه

ها، آوری دادهدامه با اجرای کدگذاری باز، همزمان با جمعاستاندارد شد و این فرایند تا اشباع نظری ادامه یافت. در ا

های ها به یکدیگر و به مقولهعمده به دست آمد. با انجام کدگذاری محوری، زیرمقوله هایمقوله و هامقوله مفاهیم، زیر

 ها از حیث علّی و فرآیندی و پیامدی بودن مشخص شدند.عمده ربط پیدا کردند و نوع مقوله

 اهمیت پژوهش اهداف و 
جوامع ایران از دیر باز با زیست چند قومی و هویتی قوام یافته است. از این رو هر تبیین تعمیمی در باب جوامع چند 

بدون بررسی عامل قومیت از کفایت و بسندگی برخوردار نخواهد بود.  با توجه به اهمیت فزاینده و پایدار  ،قومی

نسجام اجتماعی، بررسی علمی اقوام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اجتماعات قومی ، در تکوین و تحکیم ا

در همین زمینه بسیاری از صاحب نظران بر این عقیده اند که همبستگی و هویت ملی ریشه در اجتماعات قومی و 

جوامع چند  همبستگی قومی و انسجام هویت ها در ؛احساسات بسیار قدیمی قومیت به عنوان ملی گرایی بدوی دارند

قومی و فرهنگی  می تواند صلح ایجاد کند و شکاف های قومی را  ترمیم کند. مسئله اصلی در اینجا چگونگی و چرایی 

شناسه آن قلمرویی از حیات اجتماعی است که فرد  ،هویت جمعی اقوام در کشور ایران است.  هویت جمعی یا اجتماعی

 ن بدان می داند و در برابر آن احساس تعهد و تکلیف می کند. با ضمیر "ما" خود را متعلق، منتسب و مدیو

براساس تعریف ماکس وبر، دولت چهار رکن اساسی دارد: سرزمین یا مرز که قلمرو جغرافیایی یک دولت را تعریف 

باید ی نکند؛ جمعیت یا مردم که به معنای افراد دارای تابعیت یک دولت است؛ حاکمیت به این معنا که از لحاظ داخلمی

تراز دولت وجود داشته باشد و از لحاظ خارجی، کشور باید از سلطه و آمریت هر دولت دیگری اقتداری رقیب یا هم

آزاد باشد؛ و حکومت که به تشکیالت سیاسی و اداری کشور و چگونگی و روش ادارة یک کشور یا واحد سیاسی اشاره 

هار مؤلفه، کارآمدی دولت را از بین خواهد برد. چنانکه پیداست کند. براساس این تعریف، غیبت هر یک از این چمی

ها، دو مؤلفة نخست یعنی سرزمین و جمعیت بیش از همه تحت تأثیر موضوع قومیت و هویت قومی از میان این مؤلفه

ه فهمی ه بترین وظیفة آنهاست، بیش از همها برای رسیدن به ثبات و به منظور حفظ صلح و امنیت که مهمهستند. دولت

رهنگ ها، با فهای قومی، شبکة ارتباطی میان اعضای یک قومیت با یکدیگر، با سایر قومیتجامع از هویت ملی و هویت

ها دربارة جانبه راجع به دیدگاه قومیترسمی و مسلط و با جامعة جهانی نیاز دارند. همچنین ضرورت داشتن درکی همه

کنند، برای جامعة مدنی، روشنفکران، فعاالن حوزة هویت و فرهنگ سازی می هایی که با آنها غیریتخودشان و هویت

 و همة کسانی که دل در گرو صلح و آشتی میان مردم این سرزمین دارند، روشن است.
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 ادبیات پژوهش

 مفاهیم( و )تعاریف قومیت و هویت

 فرهنگی های شناسه بنیاد بر را قومی هویت است. جامعه هر فرهنگی هویت به دهنده شکل عوامل از یکی قومی هویت
 هویتی های جنبه برخی یا تمام با افراد آن با که کنند می تعریف تاریخی پیشینه و رسوم و آداب مذهب، زبان، نظیر
 زبانی و قومی نژادی، هایهویت و عالیق بیستم، قرن اوایل در اجتماعی علوم پژوهشگران .یابند می پیوند گروه یک
 یا ،است شده نابود و تسلیم کمونیسم، برابر در که کردند می قلمداد تاریخی نابهنجاری و گراییواپس نوعی اغلب را
 به انسانی جامعه تحول اولیه مراحل از بازمانده قومیت .شود می وحل ادغام دموکرات لیبرال نهادهای چارچوب در

 سرمایه نظام گسترش با که شد می پنداشته چنین (1831گلمحمدی،( رفت خواهد میان از زود یا دیر که رفت می شمار
 و آموزش و سواد سطح افزایش شهرنشینی، رشد اطالعات، و مراودات سطح افزایش ملی، های دولت استقرار داری،
 مربوط هاینظریه طرح با مدعا این .شد خواهد سپرده تاریخ بایگانی به قومی های خواهی هویت پذیری،جامعه فرایند

 به فرهنگ، شدن جهانی بویژه شدن، جهانی فرایند که رفت می گمان .یافت تری قوی نظری پشتوانه شدن، جهانی به
 های فرهنگ خرده زیست یشیوه و بومی های فرهنگ و شود منجر گیتی گستره بر فرهنگ یک حاکمیت و استقرار

 تنها نه شدن جهانی که معتقدند اما دیگر گروهی (.1381 فام، توحید( شود سپرده فراموشی به آنها زبان حتی و قومی

 قومی خودآگاهی رشد موجبات دهد،می قرار آنها اختیار در که ابزاری با بلکه شد، نخواهد ها قومیت رفتن بین از باعث
 که است تحول حال در و کلیدی بسیار مفهومی ملی، هویت. شودمی قومی های جنبش تقویت به منجر و کرده فراهم را
 و دولتمردان و مردم سیاسی موضعگیری و رفتار گیری شکل در اساسی نقشی ایران، مانند کشوری مورد در ویژه به
  دارد. کشور یک کل طریق، آن از

 قومیت با نظامی درگیریهای و سیاسی کشمکشهای است. بوده قومی تنوع محصول ایران، تاریخ نشیب و فراز از بخشی
 که است پیامدهایی از ...و قومی فرهنگ دربارة ناسیونالیستی دیدگاههای شکلگیری دیگر، ملیتهای/قومیتها با و غالب

 .است گذاشته تأثیر ملی/قومی هویتهای بر همزمان و شده ایجاد هویتی تنوع این دنبال به
 «مالکیت: »داد شرح و کرد تعریف درون به بیرون از را قومیت وی قابل توجه است: فرهنگی تفاوت از بارثدرک 

 تفاوت که است ها گروه دیگر با اجتماعی تعامل بلکه شود نمی اجتماعی گروه تفاوت موجب فرهنگی های ویژگی برخی

 علقت ته تحقیق، اساسی کانون دیدگاه، این از: بارث خود بیان به. کند می معنادار اجتماعی لحاط از و آشکار ممکن، را

 اثر در تنها تفاوت «است گروه معرف که است قومیت مرز بلکه خاص، گروهی به فرهنگی مادی ویژگیهای برخی

: یستن قومی اجتماعات مولد خود، خودی به فرهنگی، تفاوت. یابد می ادامه و یافته توسعه شده، ایجاد دیگران با تعامل

 گروهی هویتهای. شود می منجر «آنها» برابر در «ما» بندی مقوله و تعریف به که است دیگران با اجتماعی تماس

شود  تعریف -نیستند گروه عضو که افرادی با رابطه در یعنی- نیستند که چیزی آن با رابطه در باید همیشه

(Eriksen,1993). 

 گفتگوهای در توانرا می مفهوم این باشد. ردپای متعدد معانی واجد هویت، اندازۀبه که است مفهومی کمتربه عالوه  
 من مانند هویت برای متعدد مرتبط و نزدیک یا مفاهیم مترادف یافت. وجود دانشگاهی و علمی هایبحث تا روزمره
و  سوپراگو اگو، خودانگاره، خودآگاهی، خودبازنمایی، خود، از تصور خود، ما از درک ما، مفعولی، من فاعلی،

 (.31: 1831میگیرد )دوران و محسنی،  سرچشمه جاهمین از نیز شخصیت
 هویت احساس که کنند تأکید واقعیت این بر شناسان میخواهندجامعه و اجتماعی روانشناسان روانشناسان، نظر برخالف

 و هانگرش در هویت معموالا  که پذیرندمی گرچه میگیرد. آنان شکل جامعه و فرد میان واسطۀ دیالکتیکبه فردی
 جدا شخصیت، در نمود یافته اجتماعی است. هویت جمعی آن زندگی گیریشکل بستر اما یابد،می نمود افراد احساسات

 و اجتماعی صورتبه کامالا  اما شخصیت هستند، متغیر و همتابی فردها ندارد. معنایی افراد، دیگر دنیای اجتماعی از
 (.118-111: 1831میشود )گلمحمدی،  ساخته پذیریجامعه و شدن فرآیند اجتماعی گوناگون مراحل واسطۀبه

 قوم را یک كه شود مي اطالق هایيویژگي و هامشخصه به مجموعه كه است جمعي هویت انواع از یکي قومي هویت
 هویت . كند مي منسجم را آنها و ایجاد همدیگر به تعلق یک احساس قوم اعضاي بین و كندمي متمایز دیگر هاي قوم از

 برخوردارند، فرهنگی و قومی تنوع از که کشورهایی در خصوص به است که هویت ترین انواعمهم از یکی قومی
 هویت دیگر، مانند هاي هویت كنار در كه است افراد اجتماعي هویت از بخشي ای دارد. این نوع از هویت ویژه اهمیت
 قومي گروه " همچون اشخانوادههم مفاهیم با قومي یگیرد. هویت م قرار غیره و فرهنگي نژادي، اي، منطقه محلي،

 .شود مي سخت نیز قومي هویت درک آنها شناسایي و بدون تعریف كه طوري به است، شده تنیده هم در "قومیت " و"
 نییمتناقض تع یارهایو مع تیقوم فیاز تعر ینه فقط دچار مشکالت ناش انهیدر خاورم یمربوط به مطالعات قوم آثار

 یم دهیناد زیو روابط آنها با دولت را ن یا لهیجوامع قب یخیتار یها یژگیاست، بلکه و یقوم یگروه ها تیکننده ماه
 یگروهها یها یژگیدارند و و یواحد میمفاه یو گروه قوم لهیقبمطالعات معموال  نیآن است که در ا ی. علت اصلردیگ

 لهی)که قبال سازمان قب یا انهیخاورم یو مذهب یزبان یسان، گروه ها نیشود. بد ینسبت داده م یا لهیبه جوامع قب یقوم
 د.هستن ولتشدن به ملت در کشمکش مداوم با د لیتبد یشوند که برا یم یتلق یقوم زیمتما یداشتند(، گروه ها یا
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توان در چهارچوب مطالعات مربوط  یرا نم یو گروه قوم لهیقب یدارد، واژه هایاظهار م   1یبیکه بسام ط همانگونه
 از مفهوم انهیعالقه مند به مسائل خاورم یدانشمندان علوم اجتماعبه صورت دو واژه مترادف به کار برد.  انهیبه خاورم

تفاده )همگن( اس یفاقد جامعه مل یدر کشورها یاجتماع ماتیتقس رکردنیتصو یبرا یلیابزار تحل کیبه عنوان  تیقوم
 کرده اند.

 ایراندر هویت 

احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی)جامعه کل( و در میان  معنای هویت ملی به

کاراکتر ملی از نیمه دوم قرن اخیر  مفهومبجای هویت ملی های تعریف شده سیاسی است. به اعتقاد احمد اشرف مرز

(. هویت ایرانی به علت موقعیت خاص جغرافیائی 255: 8731، ف)اشر اسـت های علوم اجـتماعیرواج یافته و از ساخته

 حوزة تمدنی ایرانی، اسالمی و غربی تأثیرپذیرفته است سه از

 دعبارتن ایران در ملی هویت عـمده و مـهم رکـن سه که است این ،دارند نظر اتفاق آن بر محققین ایرانی اغلب که آنچه

 در که تغییراتی همه با فارسی زبان( 1 آن کـوهستانی مناطق با ایران فالت میان نوسانات با سرزمین و جغرافیا( 1: از

 و اصل ای،فرقه اختالفات همه برغم که اسالم دین( 3. اسـت داشـته عـربی و مغول ترکی، هایزبان با آمیزش اثر

 .است مانده استوار و ثابت آن اساس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شکل مولفه های هویت ملی ایرانی
 

 و نـموده پاالیـش را خـود هویت اصلی عناصر خود تاریخ طول در ایران ملت. است جریان در ایمسأله هویت مسئلة

مـراحل تـکاملی ایران در  دین عنصر. است گذاشته کنار را آن داده دست از را خود کارآئی عنصری که هم مواقعی در

گری تا رسیدن به دین اسالم و مذهب شـیعه طـی نـموده است. این اتفاق در توجه به توحید و سپس زرتشتی خود را از

و زاگـرس در غـرب قرار دارند صورت  شمال فالت جغرافیائی ایران که میان و در حاشیة دو سلسله جبال البرز در

سیلة ارتباطی، هـنوز وحـدت بخش اقوام مختلفی است که در فالت ایران زندگی گرفته است. زبان فارسی به عنوان و

جزئی از هویت امروزی ملت ایران است و تـالش بـرای رسـیدن به باالترین مدارج  نـیز تجدد و ترقی خـواهی. کنندمی

 .باشدهای گذشته وجهة همت ایرانیان میتمدن و تجدید مجد و عـظمت پر افـتخار تمدن

 قومی در ایران هویت های
الزم است که قبل از معرفی قومیت ها در ایران ، توضیح داده شود که ٍدر این کتاب، واژه قوم به عنوان معادل 

Ethnicity  به  «ملت»ها در ایران، تاکید زیادی بر بکار بردن واژه بکار برده شده است و  در میان بسیاری از اقلیت

 .قصد هیچ گونه فروکاستی نبوده است« قوم»شود؛ در بکار بردن واژه دیده می« قوم»جای 

قوام در ا تقریباا بیشتر اینفارس، ، بلوچ، ترکمن، ترک، عرب، کرد و لرند: ا ساکن لیاقوام مختلف به قرار ذ ران،یا در

مثال، بلوچ ها در منطقه  یدارند؛ برا هیهمسا یبا اقوام کشورها یو مذهب یفرهنگ ییوندهایمسکون اند و پ یمناطق مرز

ها در شمال و  یترکمنستان، آذر یگیدر همسا یشمال شرق ی طقهدر مرز پاکستان، ترکمن ها در من یجنوب شرق ی

و باالخره کردها در غرب  ،یعرب ها در غرب و جنوب غرب ه،یو ترک جانیآذربا یو هم مرز با جمهور یشمال غرب

 اقوام نیاز درون سکونت گاه ا یاسیس یاند و مرزها دهیگز یسکن ه،یکشور در مجاورت محراق و ترک یو شمال غرب

                                                           
1 . Bassam Tibi 

زبان 

 فارسی
 دین اسالم

 جغرافیا
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اهمگن است که ن یکشور ،یختار اجتماعاز لحاظ سا رانیگفت، ا دیلحاظ با نی(. از ا۲۷۳۱پور،  یاست )جالئ شتهگذ

در  یقوم یگروه ها نیاز هم یبرخ ریکشد و نظ یم یدر آن زندگ یو مذهب یزبان ،ینژاد ،یمختلف قوم یها هویت

به  - رانیاز مرکز در ا زیگر یروهایاز ن یبرخ ،یسکونت دارند، از منظر مطالعات اجتماع زیهمجوار ن یکشورها

 گریبحران مطرح گردند. از د یاز مواقع به عنوان کانون ها یتوانند در برخ یمرزها وجود دارند که م یحواش ژهیو

 یها در جمهور یو کردها در عراق، آذر عرب هاهمجوار از جمله  یمناظر در کشورها یقوم یسو، گروه ها

(. 1371و بحران، مطرح باشند )فولر، تنش  جادیا یبه عنوان کانون ها وانندت یو بلوچ ها در پاکستان، م جانیآذربا

تجانس این گروههای قومی با هم کیشان خود در آنسوی مرزها در ابعاد مختلف فرهنگی، زبانی، مذهبی و... بیشتر از 

دیگر گروههای قومی داخل کشور می باشد و همین تجانس ها در گذشته و نیز شرایط فعلی موجب گردیده که در ایجاد 

آنسوی مرزها گرایش داشته باشند. در نتیجه و بخصوص بین مردمان شهرهای مرزی دو طرف روابط روابط فامیلی به 

 خویشاوندی وسیعی ایجاد شده است.

وجود همین تجانس فرهنگی باعث شده در مواردی که گروههای اپوزیسیون قومی تصمیم می گیرند جهت مطالبات خود 

را در برنامه خود قرار می دهند، جهت اسکان، به هم قومی های خود منش نظامی در پیش بگیرند و مبارزه مسلحانه 

در آنسوی مرزها نگاه داشته باشند. این موضوع از همان سالهای اول انقالب در غرب کشور مورد توجه احزاب کردی 

مواردی مبارزه بوده و اینان همواره در این مسیر در رفت و آمد بوده اند. در سالهای اخیر نیز که گروههای عربی در 

مسلحانه را در پیش گرفته اند، از وجود همین همسانی قومی به عالوه بی ثباتی سیاسی کشور عراق بهره برده و اقداماتی 

در این زمینه در خاک ایران انجام داده اند. جدا از غرب کشور، در شرق و جنوب شرق کشور نیز گروههای مسلح 

 در خاک پاکستان و در میان گروههای هم قوم خود طرح ریزی کرده اند. بلوچ، عمده برنامه های نظامی خود را

 رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساسی و دینی قومهویت های 

قومي كه صرفاا به لحاظ قومیت و  هویت(1مطابق قانون اساسي، اقلیت هاي قومي به سه گروه تقـسیم مـي شـوند

اقلیـت  هویت( 1و دین گروه خاصي را تشكیل مـیدهنـد؛ ماننـد: آذریهـا  خـصوصیات متمـایز كننـدة جـداي از مـذهب

 اقلیتهاي دیني مانند: ارامنه و.... هویت( 3قـومي ـ مذهبي مانند: بلوچها و كردها 

در مورد حقوق   قانون اساسي 15 و13و  11و 19ل و، اصاساسی در رابطه با هویت قومی و برابری اقوام در قانون

 مذهب رسمی و  تنوع دینی و مذهبی  و تنوع زبانی است.مساوی اقوام و 

هاي اجتماعي و قـومي، عـالوه  هویتسوي دیگر، در قانون اساسي به عنـوان مبنـاي نظـم اجتمـاعي و بنیـان رفتـار  از

 .به حقوق اقوام و اقلیت ها اشاره داردبه صورت مستقیم و یا غیرمستقیم 126 یلا ، 64،  7اصـول ول آمده در بـر اصـ

مسلم است اصول مندرج در قانون اساسي به اقتضاي وضع قانون عام و اساسـي، مجمـل وكلي اند و تبعاا در مقام  آنچه

تحركات قومي و بحران  گرید یتـري نیـز گشوده خواهد شد. از سوتـر و غـامضاجرا و تهیه آیین نامه، نكـات باریـك

قومي كشور ناشي از شكافهاي مذهبي، زباني و قومي به وقوع پیوسـت،  نـاطقانقـالب در قلمـرو و م اوایلكه در  ییها

در روند تدوین سیاست هـاي قـومي تغییـرات محـسوسي ایجـاد شـود و حفـظ وحدت و انسجام ملي و  ه استموجـب شد

 وفاق و حفظتدوین قوانین، مصوبات و دستورالعمل ها، تمامیت ارضي در اولویت قرار گیرد. ازاین رو، در فرآیند 

همبستگي اجتماعي، توجه به ملي گرایي و عوامل و عناصر وحدت آفرین، و وجوه اشتراكات قومي و ملي در كانون 

 37و 38که می توانین به قوانین  توجه و اذعان قانونگذار قرار گرفت و تبدیل به گفتمان مـسلط در تـدوین قوانین شد

 اشاره نمود. 1، 3، 5، 6، 7، 9، 11، 11، 13، 15، 16، 19، 12، 11، 13، 14، 16،

 اقوام ایرانی
 باشد:پنج قوم عمده ایران که موضوع پژوهش می

تفاق به ا بیقر تیاست. اکثر ییایآر شهیر یو دارا یکنون رانیا یساکن جنوب شرق یرانیاز اقوام ا یکی قوم بلوچ

 هیانگلستان و روس نیرقابت ب دیبا تشد ی. ولستندیز یم رانیا نیسرزم یبلوچها تا اواخر سده نوزدهم در داخل مرزها

مرزها،  رییو تغ یقوم یاختالفات و برخوردها جادیو ا انهیمدامنه قدرت و نفوذ خود در منطقه خاور شیبر سر افزا

نفر از  ونیلمی ۲٫۷از  شی. امروزه ب(شد میهند )بعدها پاکستان و افغانستان تقس ران،یا یکشورها نیمحل سکونت شان ب

، همکاران و یهبرند )عبدالل یبه سر م رانیا یاستان ها ریدر سا هیو بلوچستان و بق ستانیدر استان س یرانیا یبلوچ ها

۲۷۳۲ :۲۰۱). 
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به عنوان یکی از اقوام پنجگانه مورد بررسی در این پژوهش در همجواری با جمهوری آذربایجان و ریشه  قوم آذری

مشترک زبانی با ترکیه وضعیت خاصی دارد و مسائل و تنشهای سیاسی، احساسات هویت خواهانه قومی آذریهای ایران 

 كنندگان اندیشه تبلیغ براي رویایي ادعاي ارس، رود سوي دو قلمروي پیوند را به شدت تحت تأثیر قرار  داده است. ادعاي

 حیدرعلي از توان مي نمونه عنوان به است شده شوروي متداول دوره از آذربایجان دو وحدت ادبیات است. بوده پانتركیستي

 اظهار خارجي ضمن دیپلماتهاي از گروهي برابر شمسی( در 1358) 1981سال  در برد. وي یك نام شماره مرد اف

میراند )آذری،  سخن آذربایجان دو وحدت شوروي براي آذربایجان مردم آرزومندي از ایران، آذربایجان براي دلسوزي

1361 :5-6 .) 

 د. زبانشوکه در حال حاظر به عنوان قوم مسلط و غالب شناخته می استبزرگترین قومیت در داخل ایران  قوم فارس

باور برخی کارشناسان عامل تقویت کننده و پیوند دهنده سایر اقوام ایرانی فارسی زبان مشترک این قوم است که به 

اند که هویت ملی در سایه وجود زبان فارسی شکل گرفته است و این زبان مورد توافق و قبول است. برخی بر این عقیده

رزهای ایران )افغانستان و سایر اقوام ساکن در ایران است. اما این تمام ماجرا نیست. وجود فارس زبانان خارج از م

 ای بین فارس زبانان است. تاجیکستان( و احساس هویت مشترک حول زبان فارسی، موید وجود نوعی هویت منطقه

؛ به Olson, 2003:6آیند )ها بزرگترین بلوک قومی در خاورمیانه به شمار میها و ترکها پس از عربها، فارسکرد

(. کردها به طور کلی در محدوده مرزی چهار کشور ایران، عراق، سوریه و ترکیه 1388نقل از عبداللهی و قادرزاده، 

ای هسکونت دارند. بخش عمده کردها )بیش از نصف( در کردستان ترکیه سکونت دارند. ایران، عراق و سوریه در رده

تر از دو بخش پررنگ بعدی قرار دارند. هرچند به نظر میرسد احساس همبستگی قومی در بین کردهای ایران و عراق

دیگر کردستان )ترکیه و سوریه( باشد. اما همه کردها بر اشتراکات قومی خود هم نظر هستند و همه آنها خود را با 

 کنند. تعریف می« تی(کرد بودن )به کردی:کوردایه»مفهوم و هویت 

 كم را ها عرب امیر احمدي . اند ساكن خوزستان استان از هایي بخش غرب، در جنوب و جنوب در در ایران قوم عرب

: 1377است )امیر احمدی،  كرده برآورد ایران كل جمعیت درصد دو حدود را ها آن جمعیت و ایران قوم ترین جمعیت

اند. نکته قابل توجهی که وجود دارد این است  كرده عنوان این از بیش را خوزستان هايجمعیت عرب مابع، (. برخي31

ا کند. لذمانند ترکها، با مرکز اشتراک مذهب دارند و این هویت قومی فرامرزی را تضعیف میکه عربهای ایران نیز 

تواند عامل قوام بخش هویت ملی و تضعیف کننده هویت قومی در بین عربهای خوزستانی باشد. عالوه بر این مذهب می

گرفته است که اکثر قریب به اتفاق آنها پژوهشهای متعددی در رابطه با هویت قومی و ملی عرب زبانان ایران صورت 

بر کمرنگ بودن هویت قومی در مقابل هویت ملی عربهای ایران تأکیید دارند. بسیاری از صاحبنظران مقاومت عربهای 

 دانند.خوزستان در مقابل رژیم صدام طی جنگ ایران و عراق را نمونه بارز هویت ملی عربهای ایران می

   ایران اقوام جغرافیایی موقعیت
 های حیطم. است داشته جوامع فرهنگ ناهمسانی و ناهمگونی در بنیادینی نقش جغرافیایی های محیط کیفیت و چگونگی

 از برآمده محیط، ویژگی و منش به دهنده شکل عناصر. است متفاوت های فرهنگ پرورشگاه و رویشگاه متفاوت،

 محیط، و انسان تعامالت واکاوی برای جغرافیایی علوم در. ست سرزمینی گستره آن( نسبی و مطلق) جغرافیایی موقعیت

  .است داشته وجود سنتی طور به گرایی امکان و جبرگرایی رویكرد دو

 بلوچ قوم 

استان  پس ازو  گیردمی بر در را کشور کل وسعت از %11 از که در جنوب شرقی کشور واقع است بیش استان این

 و کرمان استان به غرب از خراسان، استان به شمال از و شناخته می شودبه عنوان دومین استان پهناور کشور  کرمان

 زءج بلوچستان و سیستان هایکوه.است محدود پاکستان و افغانستان با مشرق از عمان، دریای به جنوب از و هرمزگان

 آن منطقه ترینپست و ارتفاع متر 4241 دارای تفتان کوه در آن ینقطه بلندترین است، ایران مرکزی هایکوه یرشته

 جازموریان چاله شرقی دیواره ارتفاعات و لوت چاله مشرق هایناهمواری شامل و گرفته قرار عمان دریای هایکناره در

 ستانسی هایکوه قسمت دو شامل کوهک، ایرانشهر، فاصله در و یابدمی افزایش جنوب به شمال از کوهستان پهنای.است

 نهساال دمای حداکثر. است بیابانی هوای و آب نوع از استان هوای و آب. رسدمی حد بیشترین به بلوچستان هایکوه و

 رطوبت، نوسانات. است استان شهرهای ترینگرم ایرانشهر و سردترین زاهدان. است گرادسانتی درجه 42 باالی آن

 و جوی ریزش و" گاوکش" یا" هفتم باد" و" روزه بیست و صد" به معروف بادهای همچون موسمی بادهای وجود

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ،جانوری گیاهی، پوشش اقلیمی، خاص شرایط عمان، دریای سواحل معتدل نواحی استثنای به ساعت 14 در دما اختالف

 مالش و شرق از و کنند می زیست بلوچ قوم ایران شرقی جنوب و شرق پایان در. است آورده وجود به را بدیعی مناظر

 . هستند همسایه افغانستان و پاکستان با شرق

 ترک قوم 

 انایر فالت در. باشدمی وقفقاز خاورمیانه ها آذربایجانی سنتی مناطق عمدتاا  که زبان-ترک مسلمان، قومی گروه این

 قمناط شرق، در  به ایران در ترک اقوام پراکندگی است،اما( زنجان آذربایجان، شامل) غرب شمال سکونتگاهشان عمده

 .استشده کشیده مرکزی، گیالن، هایاستان در هاییاقلیت همراه به قزوین جنوبی و غربی هایقسمت همدان، شمالی

 می نجانز و اردبیل و ارومیه و تبریز از است عبارت ترتیب به نشین ترک های استان ترین پرجمعیت و استانی مرکز

 .است گرفته قرار ایران مرکز حدودوی تا و  غرب  و غرب شمال در ها ترک گاه سکونت بیشترین. باشد

  فارس قوم 

 ایشهره. دهند می تشکیل فارس قوم را ایران بزرگ شهرهای عمدتا و دارند سکونت ایران مرکز در تقریبا فارس قوم

 قزوین و همدان از قسمتی خراسان، و یزد کرمان، بوشهر، از قسمتی مرکزی، شیراز،  اصفهان، سمنان، البرز، تهران،

 ربغ ها، گیلکی با شمال از است، همسایه دیگر قوم چهار با جغرافیایی لحاظ از فارس قوم. هستند زبان فارس همگی

 ار شرقی شمال حدودی تا و ایران مرکز عبارتی به. هستند ارتباط در ها بلوچ با شرق و ها عرب با جنوب ها، کرد با

 از سکونت این اما دارند سکونت نیز دیگر اقوام تهران خصوص به ایران مرکز در چه اگر. کنند می زندگی فارس قوم

 شود می محسوب مهاجرت نوع

 کرد قوم 

 پراکنده هاىدشت و هادامنه در که قوم این. دارد قرار عراق کشور شرقى بخش مجاورت در و ایران غرب در کرد قوم

 بایجانآذر از هایی بخش و لرستان کرمانشاه، ایالم، کردستان، استان از است، گرفته قرار میانى زاگرس جبال سلسله

 و خوزستان به جنوب از لرستان، و زنجان، همدان به شرق از  به آذربایجان شرقی، شمال از است. شده تشکیل غربی

 با که دارند سکونت ایران غرب شمال و غرب در بیشتر کرد قوم کلی طور به. است محدود عراق کشور به غرب از

  .اند شده متمایز هم از متفاوتی های گویش

 عرب قوم 

 موقعیت  لحاظ از دارند ایالم حضوربوشهر و نواحی جنوبی استان  و عباس بندر و خوزستان در بیشتر عرب قوم

 در بیشتر هاي خوزستان ب عر جمعیت تمركز .است گرفته قرار فارس خلیج وشمال ایران غربی درجنوب جغرافیایی

 مشخص ناحیه دو به طبیعي لحاظ از استان این آزادگان است.  دشت و شادگان خرمشهر، آبادان، اهواز، هايشهرستان

و عرب  ها بهبهاني ها، بختیاري لرها، سكونت محل بیشتر آن كوهستاني مناطق كه شود تقسیم مي ايجلگه و كوهستاني

عرب  و هندیجاني شوشتري، مردمان دزفولي، و اقوام سكونت محل نیز آن ايجلگه منطقة و است كمري )جبیالت( های

 (.12و 9: 1374است )سیادت،  ها

 ایرانی اقوام خواهی هویت
برکشیدن انحصاری هویت قومی فارس به هیات هویت ملی ایرانی موجب ارائه تعریف خاصی از هویتهای قومی غیر 

فارس شده که به تمامی متأثر از روابط قدرت و رابطه ارتباطی نامتوازن است. تلقی خاص ناسیونالیسم متاخر ایرانی 

به جعل هویت ملی انحصاری برای خصوصیت قومی  از فارس زبانان و انکار هویت قومی برای آنان به طور مشخص

انجامد. به این ترتیب هویت ملی ایرانی به هویت فارسی تقلیل یافته و زبان رسمی، دین رسمی، مذهب رسمی، آنان می

شود. در نتیجه چنین فرایندی هویت متمایز فرهنگ رسمی و به طور خالصه هویت رسمی و مشروع از آن استخراج می

 در اهآن جایگاه گرفتن نادیده با( …می از ساکنان این سرزمین )ترکها، کردها، عربها، بلوچها، ترکمنها و کم نیدست

 جلوه طبیعی و بدیهی ایرانی، ملی هویت لوای زیر فارسی هویت پذیرفتن و شده انکار ایرانی ملی هویت گیریشکل

  شود.می داده

 از یاریبس. هستند فارسها دهند،پنجاه درصد جمعیت کشور را تشکیل میی در ایران که به تنهایی قوم گروه ترینعمده

 قوم از رگاهه نیز برخی. کنندمی استفاده امثالهم و فارس ملت و فارسی لفظ از ایران، تعریف در ایرانی ناسیونالیستهای

. شودمی استنباط فارس=  ایران ینتیجه هاییبندیچنین دسته از. برندمی کار به فارس با مترادف آنرا برندمی نام فارس

 یکم در که است( یونسی علی)اقوام امور در جمهوری ریاست دستیار مصاحبه گفتمان، این هاینمونه جدیدترین از یکی



                                                    رانیدر ا تیو قوم تیجامع در باب هو یپژوهش:  مرز تا مرز از

01     

 

یم اشاره ترکها بودن فارس به صراحت به یونسی مصاحبه، این در. است شده چاپ قانون روزنامه در 7931اردیبهشت 

 ساکنان از %05 قومی هویت گرفتن نادیده. «ها، هم زبان فارسی و هم تبار فارسی دارندآذری» کند و بیان می کند:

 دوی،ب برای را راه" ایرانی" کلی عنوان تحت ایشان به قومی فرا ملی هویت بخشیدن و سرزمین این زبان فارس غیر

 یرانیا ملی هویت لوای زیر فارسی هویت پذیرفتن و کرده هموار قومی هایهویت سایر کردن معرفی ایحاشیه و ایلیاتی

  .دهدبدیهی و ضروری جلوه می را

جستهبر. گردد-می بر قرن یک از کمتر به قومی مطالبات سابقه. هستند ایرانی قوم ترینبعد از فارسها، ترکها پرجمعیت

 اخیر، سال چند در. نداشت طوالنی چندان عمر که بود پیشوری جعفر رهبری به آذربایجان جمهوری آن نمونه ترین

ذربایجان ابعاد جدیدی یافته و بنظر می رسد که با گسترش نفوذ خود در میان مردم اشکال آ در طلبی هویت جنبش

متنوعی نیز پیدا کرده است. کسانی مرزهای هویت طلبیشان با آموزش زبان مادری در مدارس و ترویج سنن بومی به 

و سرانجام گرایش سومی از هویت  میکنند، تعریف را خود هویت فدرالیسم به توسل با دیگری هایگروه. رسدانتها می

طلبان، استقالل کامل و جدائی از کشور را گزینه مناسب خود می دانند. اما آنچه بیشتر نمود واقعی دارد، مطالبات هویت 

 . گردداز کانال مطالبات مدنی مطرح میخواهانه ترکهای ایران عموما یک مطالبه اجتماعی و عدالت محور است که 

درصدی از جمعیت ایران اندکی  75مطالبات قومی کردها به سبب جمعیت باالی آنها در خاورمیانه و جمعیت نزدیک به 

 ایران در نیز کردها خواهانه هویت مطالبات. نامندمتفاوت و پیچیده است. کردها خود را بزرگترین ملت بدون دولت می

د. هرچند در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق، مطالبات قومی و هویت خواهانه گردمی باز پیش قرن یک زا کمتر به

و با تأسیس  7931به صورت پراکنده وجود داشته است. اما آنچه منجر به یک جریان تاریخ ساز شود، مشخصا از سال 

اتفاق افتاد. با شروع اعتراضات و شکل جمهوری خودمختار کردستان )به مرکزیت مهاباد( به رهبری قاضی محمد 

گیری انقالب اسالمی، حزب دموکرات خود را مجددا سازماندهی کرد و احزاب دیگری همچون کومله و سازمان خبات 

شکل گرفتند. اما این حرکتهای سیاسی پس از چند سال درگیری و تعقیب و گریز، سرکوب و به کردستان عراق رانده 

قومی و هویت خواهانه کردهای ایران شکل جدیدی به خود گرفته است. هویت خواهی کردها شدند. اکنون مطالبات 

 سیاسی احزاب اگرچه. کندمی بازنمایی را خود هنری و فرهنگی هایاکنون در قالب نهادها و سازمانهای مدنی و فعالیت

دهای مدنی به مراتب بیشتر از احزاب مچنان فعالیت دارند اما نفوذ و پایگاه نهاه کشور از خارج در طلب هویت مسلح

 .سیاسی است

 هستند ایران جنوب در ساکن عربهای دارد، و داشته خواهانه هویت هایاز دیگر اقوام ایرانی که همواره مسائل و چالش

 سال پیش 15ه هویت خواهانه این قوم به حدود یافت سازمان مطالبات. هستند ساکن خوزستان استان در آنها اکثریت که

جنبش ناسیونالیست عرب،  جبهه التحریر خوزستان، فدائیان خلق عرب، حزب كارگران عرب  ۲۷۱۱برمیگردد. در سال

 و عقاید نشر به ۲۷۳۳ سال در اسالمي انقالب از بعد همچنین و تاریخي مختلف مقاطع در هاشكل گرفتند. این گروه

 قومي مسائل ،۲۷۳۱ سال در عراق و ایران جنگ شروع با اما. دادندداخته اقدامات نظامی هم انجام ميپر خود اهداف

 .رآمدد مخفي و پنهاني بصورت و كاهش آنها فعالیت میزان و گرفت قرار منطقه جنگي وضعیت الشعاعتحت خوزستان

 م ازبلوچها همانند بخشی از کردها از دو جهت با قومیت غالب ایران دارای تمایز هویتی هستند. هم از لحاظ زبانی و ه

جهت مذهبی. همانطور که پیشتر گفته شد، بلوچها دارای زبان بلوچی و سنی حنفی هستند. تقسیم شدن بلوچستان در سال 

بین ایران و هندوستان )پاکستان کنونی( موجب ایجاد مرزهای سیاسی بین این قوم یکپارچه شد. وجود تبعیض  7713

شدن احساسات قومگرایانه و طرح مطالبات قومی از جانب بلوچها  قومی از دو طرف ایران و پاکستان موجب برانگیخته

شود. شکاف مذهبی، تبعیض اقتصادی و وجود روابط مرکز پیرامون موجب تشدید مطالبات شده است. به نحوی که در 

 نظامی فعالیتهای و اقدامات به منجر موارد برخی در که شدهاند سازماندهی مختلفی هایحزاب و تشکلا اخیر های دهه

 . است شده مخرب و

هویت خواهی و مطالبات هویت خواهانه در میان اقوام ایران بر پایه مذهب و قومیت )با محوریت زبان( استوار است. 

تفاوت مطالبات عربها و آذریها با مطالبات مشابه درمناطق كردنشین و بلوچ نشین این است كه خواسته هاي مذهبي و 

ها جنبه عقیدتي و سیاسي به تحركات آنها داده است و مطالبات آنها جنبه ساختار شكني و  زباني درمیان كردها و بلوچ

تحول دراصول قانون اساسي را دارد. اما در میان آذریها مطالبات درظاهر و باطن تنها یك خواسته مدني درچارچوب 
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مشترک هستند، اما مطالبات آنه به قانون اساسي است. اگرچه عربها از لحاظ مذهبی با مذهب اکثریت مردمان ایران 

 ر است.رادیکالت و شدیدتر کمی هانسبت مطالبات قومی آذری

 سیاسی شدن قومیت
 هستند قدیمی بسیار ایجنبش های قومی یا ملی و کاربرد سیاسی آنها محصول دوران مدرن است. جریانهای قومی پدیده

 اقوام سیاسی ادعای اما است؛ تاریخی ای مسئله خود، فرهنگی خصوصیات کمک به دیگر اقوام از قوم هر جدایی و

 سیاسی - اجتماعی ایهور ناسیونالیسم به صورت پدیدهظ. شود می محسوب جدید ای مسئله قدرت، گرفتن دست به برای

 آن گرفتن نظر در اما است؛ زمان هم نوزدهم قرن اوایل و هیجدهم قرن اواخر در ملی دولتهای موج نخستین تأسیس با

 قومی عناصر هرگاه(. ۲۲: ۲۷۳۷ کریملی، اوز) گردد می بر ۲۱۱۰-۷۰ های دهه به برانگیز، چالش امری شکل به

برای مطالبات سیاسی شوند، هویت طلبی قومی و سیاسی شدن قومیت )قوم گرایی سیاسی( پدیدار میشود. این  مبنایی

 (.3133: 3131وجه از قوم گرایی مرز ملت را با مرز گروهی قومی و خاص، مشخص و محدود می کند )ماتیل، 

ن این پدیده بررسی می كند. بر مبنای اینظریه های سیاسی در مسائل قومی نقش عنصر قدرت و بی قدرتی را در تبیین 

نظریه ها اگر در جامعه فرصت دسترسی به منابع قدرت برای قومّیتی كم شده باشد، این قومّیت ممکن است در عکس 

 .العمل به این وضعیت سراغ هویت طلبی برود

. یت ملی مرتبط با آن می انجامدفرایند جهانی شدن و به تبع آن، جامعه شبکه ای به دو دلیل، به تضعیف دولت ملی و هو

در این فرایند، دولت ملی سلطه انحصاری و تا حدودی نفوذ خود را بر ابزارهای اجبار حفظ خواهد کرد. با جهانی شدن 

اقتصاد و سرمایه، دولت کنترل خود را بر اقتصاد ملی تا حد زیادی از دست می دهد. با گسترش و پیشرفت رسانه های 

فرهنگ از حیطه دست کاری و نفوذ دولت خارج می شود و با شکل گیری اجتناب ناپذیر شبکه ها جمعی و ارتباطی، 

و سازمان های جهانی و اتحادیه های منطقه ای بسیاری از حیطه های استقالل دولت در زمینه سیاست گذاری داخلی و 

داخل کشور، سلطه دولت و نقش  خارجی از میان می رود و همچنین، با برجسته شدن بسیاری از هویت های خاص در

آن در تعریف هویت ملی به چالش کشیده می شود. از جمله این هویت ها هویتهای قومی و مذهبی هستند. جریان های 

جهانی سرمایه، کاال، خدمات، تکنولوژی، ارتباطات و اطالعات به طور فزایندهای کنترل دولت را بر زمان و مکان 

ر آنتونی اسمیت، قومیت از راه سیاسی کردن گروه های قومی به رقابت منجر می شود. تضعیف کرده اند. مطابق باو

ی ب سیاساصناسیونالیسم قومی خصلتی مهم و ذهنی دارد. این ذهنیت، آن دسته از عوامل قومی را بر می گزیند که من

اهمیت نمی داند یا آنها را از کردن هستند. این پارادایم بر عناصر ذهنی تأکید می کند که وجود عوامل عینی را بی 

قلمروی تحلیل خود کنار نمی گذارد، بلکه در این پارادایم، به عناصر ذهنی خاطره، ارزش ها، احساسات، اسطوره و 

نماد بیشتر اهمیت داده می شود و از این طریق تالش می کند به دنیاهای درونی قومیت وارد شود و آنها را بفهمد 

 .)۳۸: ۲۷۳۷)اسمیت، 

یت یابی قومی به عنوان اساس اقدام جمعی زمانی تحقق می پذیرد و حفظ می شود که امتیازات آشکاری وجود داشته هو

 باشد که با تکیه بر هویت قومی بتوان برای دست یافتن به آنها با دیگران رقابت کرد.

 صلح پایدار

 تیبا محور داریباشد. صلح پا برای همیشه در یک منطقه برقرار شده صلح که شودمی گفته وضعیتی به صلح پایدار

فصل وحل یعادالنه برا یهاروش ،یانقالب یپلماسیبا د دیتحقق آن با یبرا نیعدالت، همان صلح عادالنه است و بنابرا

ام ای با نمفهوم صلح پایدار نخستین بار در قرن هجدهم میالدی در مقاله .نمود دیآن تاک یو بر اجرا افتی ها رابحران

بود، نوشته پیر-ایرین دو سن-شارل مطرح شد. این مقاله به صورت گمنام منتشر شد ولی آن را« طرح برای صلح پایدار»

بود. با این حال این مفهوم تا اواخر قرن هجدهم مورد توجه  قرارداد اوترخت کسی که در آن زمان مأمور مذاکره برای

 .در اروپا شناخته شد ایمانوئل کانت اثر صلح پایدار  پس از انتشار رساله« صلح پایدار»نگرفت. عبارت  قرار

گانه اجرایی، تقنینی و قضائی دارای استقالل هستند، تحقق صلح پایدار بدون برپایی نظام جمهوری، که در آن قوای سه

مداری محوری، بلوغ فکری، سلوک اخالقی و قدرتعدالت ما ایجاد چنین نظامی خود مشروط به عقالنیت،یابد. انمی

 ها طولآید، اما سالبراساس قانون است. به بیان کانت، صلح پایدار مانند کودکی است که در یک لحظه به دنیا می

ه مراتبی که کانت در بیان ارکان ضروری برای کشد که این کودک، بر اثر مراقبت و آموزش به بلوغ برسد. سلسلمی

نبال د« فراسوی مرزها»و سپس در « خانه»کند، حاکی از آن است که وی صلح را ابتدا در تحقق صلح پایدار بیان می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%84%D8%AD_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1_(%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84_%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA
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 چاره راداند. راهقانونی و تعارض منافع را منجر به جنگ میها در شرایط طبیعی، بیماندن دولتکند. کانت باقیمی

 (.321)همان:  دانددر ایجاد و پیوستن به یک فدراسیون جهانی می نیز

 نتایج و یافته ها
یافته های از مصاحبه با گروههای قومی مورد مطالعه و نظر آنها در رابطه با مفاهیم هویت و قومیت بدست آمده است. 

از نقشی که دولت ها جهت تحقق این و  -که عمدتاا در راستای تحقق عدالت و برابری اجتماعی است-از مطالبات آنها 

مطالبات می توانند داشته باشند در ادامه بحث خواهد شد.. همچنین بحث خواهیم کرد که چگونه تالش جهت رفع نابرابری 

های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زبانی می تواند به شکل گیری اتحاد، وفاق و انسجام ملی و دستیابی به صلح پایدار 

یده گرفتن این مطالبات می تواند همه را به قلمرو بحران و فروپاشی برساند. بر این اساس از یافته های کمک کند و ناد

 محور زیر شکل گرفت . 7بدست آمده 

 تعامل یا تقابل: هویت دینی و هویت ملی

بخصوص در گرایش های سیاسی داخل کشور همواره یکی از دو حالت ملی و یا مذهبی داشته است. در تاریخ ایران و 

یکصد سال اخیر که گرایشات ناسیونالیسمی اهمیت پیدا کرد، نخبگان این گفتمان کمتر دغدغه مذهبی داشته و بیشتر در 

تالش بودند تا گرایش های ناسیونالیستی خود را با تجدد غربی همسو کنند و از مذهب که همواره گرایش به سنت و 

سال پیش روحانیون مذهبی چندان  52وری کنند. از دیگر سوی، تا حدود گذشته تاریخی را در ذهن متبادر می سازد د

وارد گفتمان سرزمینی و دیدگاه امامت دینی نشدند و عمده فعالیت های آنها مقابله با دیدگاه تجدد ملی گرایان بود. اما با 

قدرت شدند و بعد از قدرت وقوع انقالب اسالمی و حاکمیت دیدگاه امامت دینی در قالب ملی ایران زمین آنها صاحب 

یابی، بیشتر در تکوین اندیشه های دینی گام برداشتند و مفهوم ملی گرایی آن قدرت سابق خود را از دست داد. نتایج 

بدست آمده از مصاحبه با گروههای قومی تحقیق در دست نیز نشان از گرایش مردم به یکی از دو جبهه ملی/مذهبی 

 مذهبی خوانده می شود به جز در موارد معدودی در بین افراد پاسخگو یافت نمی شود. –دارد و آنچه اصطالحاا ملی 

 

 

 

  . مصاحبه با شاهین سپنتا3-0تصویر 
 

 

چار د نتیجه چنین سیاستی به جای اینکه به ضعف و کنار رفتن تفکر ملی منجر شود، خود اندیشه های مذهبی را بیشتر

ضعف کرد. برخالف سال های اول انقالب که جوی بشدت مذهبی بر سراسر کشور حاکم بود و مساجد و اماکن عمومی 

مملو از جوانان پر از شور و شوق و ذوق جهت انجام مناسک و مظاهر دینی بود، امروزه دیگر خبری از آن فضا 

می شوند و جوانان حضور کمرنگ تری در آن دارند. نیست و مساجد و مکان های دیگر مذهبی روز به روز خلوت تر 

از دیگر سوی برخالف همان سال های اول انقالب که بحث آنچنانی از تاریخ باستان و گذشته تاریخی و شخصیت های 

آن زمان نمی شد، امروزه و به هنگام سالگرد تولد کوروش، خیابان های منتهی به شهر شیر شیراز و پاسارگارد مملو 

 نان می شود.از جوا

 اصفهان –دامپزشک  -سپنتا  نیشاه

 .یو مذهب یشوند: مل یم میبه دو بخش تقس یو آداب و رسوم مل زبان

و مدافعانش هستم و  نیاش را که من از دوستداران و مبلغ یبخش مل

 کنم یم تیفعال یآداب و رسوم مل نهیسال است که من در زم 02حدودا 

... در بحث یرانیا یهم در دست انتشار دارم به نام جشن ها یو کتاب

از  یمن مخالف آن باشم، به هر حال بخش نکهینه ا ،یبمذه یسنت ها

و  شهیاند یهستند و به هر حال اگر ما به آزاد یجامعه ما مذهب
 میتوان یاون ها هم محترمه و ما نم م،یباور داشته باش یدموکراس

 .ستمیو گسترش دهنده آن ن نیمن از مبلغ یول میکن یمخالفت
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های فرهنگی و یافته های بدست آمده از تحقیق در جامعه و اقوام ایرانی نشان می دهد که اقوام مختلف جدا از بافت 

قومی مجزا، دارای بافت فرهنگی مشترک در قالب مفهوم ملت نیز هستند و بر همین اساس همه ی این اقوام خود را در 

 چارچوب هویت ملی ایرانی تعریف می کنند.

ماد،  به نام های مهاجرتی که در سه موج عمده می دانندآریایی این است که بقیه اقوام خود را از نژاد    2فکر غالب

 .ند. اینها تیره های ایرانی هستند و در طی هزاره ها در هم آمیخته شده انده اپارس و پارت به ایران آمد

           
کنند، فرهنگ، زبان، تبار، نژاد و مذهب خودش خیلی در قوم گرایی قوم ستایی، مردمی که در جامعه ای زندگی می

ت نگرد و در این راستا هویرزش است اما نسبت به تبار و مذاهب و فرهنگ اقوام دیگر به دیده منفعالنه میبرایش قابل ا

. نمود عینی این نوع رفتار، عمدتاا در کندقومی در راستای هویت ملی پیش نمی رود، بلکه مرحله سکوت را اختیار می

  را جدا از بافت ملی کشور می دانند.رابطه با قوم عرب دیده می شود که غالب گروههای قومی آن 

 

          
 

 

تنوع قومی و مذهبی زیاد است عدم وجود هنجارهای مشرک و تبعبض های قومی، منجر به خدشه در کشور ایران که 

 یعنو ،یم مداردار کردن همبستگی و انسجام ملی گردیده است. چنین وضعیتی پدیده قوم مداری را بوحود می آورد. قو

ام اقو گریقوم خود را برتر از د یزندگ وهیقوم ارزش ها، هنجارها و ش کی یاست که براساس آن اعضا یفرهنگ یتلق

قوم  ،یجهت در جوامع چندقوم نید. به همنکن یاقوام قضاوت م گریدرباره د یقالب یها دگاهیدانند و براساس د یم

 فیسو سبب تضع کیاز  یاست. قوم مدار یقوم نیروابط ب سترشو گ یریشکل گ یبرا یمانع فرهنگ کی ،یمدار

اقوام  نیدر ب یروابط تعارض دیباعث تشد گرید یاز سو ی می شود وو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ی ستانهیروابط همز

 د.گرد یم یقوم نی( در شبکه روابط بی)قومی جمع تیتنوع هو یریمانع از شکل گ یثالثاا قوم مدار .گردد یم

                                                           
-6هزار سال پیش قبول ندارند و تاریخی  3. در این زمینه دیدگاهی دیگر نیز وجود دارد که تصور مهاجرتی بودن اقوام ایرانی را در حدود 2
 هزار ساله برای خود متصور هستند و گروه قومی خود را از بومیان اصلی فالت ایران می دانند. 7

 مشهد )خراسان رضوی(اجتماعی-روزنامه نگار و فعال سیاسی -جوادی حصار
 

گرایش های مذهبی در تقابل با مسائل ملی نیستند. ولی اگر جاهایی به تعارض 
 برسند آسیب پذیری مسائل مذهبی بیشتری از مسائل قومی و هویتی است.

 ارومیه )آذربایجان غربی( –  شاعر و زبان شناس - عزیز نعمتی
 

ما ایرانیها زبان ما یک ریشه داره به غیر از زبان عربی. همه ریشه پهلوی 
 داره. پهلوی اوستایی، یکی پهلوی اشکانیه، یکی پهلویه باستانی یا اوستایه.  

 خوزستان – پژوهشگر -عبدالقادر سواری 

در دانشگاه تهران که بودم با دوستان عرب غیر ایرانی که رفاقت داشتیم به من 
گفتند عرب و به بقیه می گفتند ایرانی... یعنی که ما جزئی از هویت دیگری می

 بودیم.
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درصد از نخبگان بیان کرده اند که  5339میزان ارتباطات قومی را نشان می دهد. بر این اساس  3-1و  3-1نمودار 

درصد نیز بیان کرده اند که ارتباط کمتری داشته اند. در میان عامه  1839ارتباط زیادی با اقوام دیگر داشته اند و 

درصد ارتباط کمی داشته  3733کردند که ارتباطی ندارند و  درصد بیان 5534ارتباطات قومی کمتری وجود داشته و 

 اند. 

 

 

در دوران قبل از انقالب اسالمی، حکومت های پهلوی اول و دوم با برگزاری جشن ها و مناسبت های مختلف بر 

و مذهب در جایگاه حاشیه ای قرار داشت. اما با پیروزی انقالب اسالمی، حاکمیت هنجارهای  رویکرد ملی تاکید داشتند

 . (Bowen, 2015: 2اسالمی در عرصه عمومی فرهنگی، اجتماعی، سیاسی باعث جامعه پذیری جدید در ایران شد )

یافته های بدست آمده در تحقیق کنونی نیز نشان از ارجحیت استراتژی اسالمی بر استراتژی ملی در طول این سالها و 

بر  یبتنو م یمکتب ماد ینوع ییگرای مل ون،یانقالب دگاهیاز دتاسف پاسخگویان به خاطر نادیده گرفتن بعد ملی دارد. 
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ت. بوده اس یبر وحدت امت اسالم یمبتن و انهیاسالمگرا یها شهیاند یبرا یبیعناصر شرک آلود و همواره به عنوان رق

بر والیت و امامت، رعایت ارزش های اخالقی، ارزش های سنتی، نخبه گرایی سیاسی و کنترل فرهنگی  ،آنها در مقابل

تماع فرهنگ و اج است،یاقتصاد، س یها که تمام حوزه گفتمان در کشور باعث شد نیتسلط ا ت،ی. در نهاتاکید نموده اند

 شوند. نیادینب یدچار دگرگون

 

 
دوران قبل از انقالب و بعد از انقالب و علی رغم تالش های دولت اصالحات و بحث های محمود احمدی نژاد و  در 

همفکرانش راجع به موضوع مکتب ایرانی، یکی از دو استراتژی ایرانی/اسالمی به عنوان امری ایدئولوژیک حاکم 

 بوده و ایدئولوژی دیگری به کنار گذاشته شده است.

 

 

 
 

 

شود و مرزهای سرزمینی در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.  در تفکر دینی جامعه اسالمی همچون امت واحد دیده می

در این نگرش امور تاریخی ملی نیز اهمیت آنچنانی ندارند و به جای بررسی زندگی کسانی همچون کوروش، سیره 

 پیامبر و امامان دینی مورد بررسی قرار می گیرد. در این زمینه ممانعت شدیدی جهت برگزاری مراسمات سالیانه یادبود

کوروش انجام می شود و دیگر خبری از برگزاری جشن های تاریخی نظیر مهرگان و... نیست. در عوض مراسم های 

 دینی نظیر مراسمات ماه محرم و صفر و اعیاد شعبانیه و... اهمیت زیادی پیدا کرده اند.

بدست آمده در تحقیق کنونی  علی رغم این سیاست های حاکمیتی، بطن جامعه چیز دیگری را نشان می دهد و یافته های

بیانگر این است که این رابطه میان ایرانیت و مذهب در میان اقوام مختلف ایرانی حالت های مختلفی دارد. به عبارتی 

دیگر با قطعیت نمی توان گفت در گروههایی قومیتی نظیر فارس،کرد و آذری کدام یک از این دو گفتمان در اولویت 

ها طرفداران خاص خود را دارند و مردمان آنها میان این دو نحله فکری پراکنده اند. آنچنان که هستند و هر کدام از آن

کسانی که در نحله ملی قرار دارند، مذهب دغدغه آنها نیست و مذهبیون نیز، دغدغه قومیتی و ملی آنچنان ندارند و 

ه با گروه های قومیتی عرب و بخصوص بلوچ بیشتر در قالب مفهوم امت اسالمی تفکر می کنند. در این میان در رابط

 ها می توان گفت که استراتژی اسالمی در آن مناطق اولویت اصلی را بر استراتژی ایرانی دارد.

 خوزستان –سندهینو ،یراثیو م یفعال فرهنگ - یاشکان زارع

 0022از  تیهزاران ساله دارد و اسالم یکه سابقه ا تیرانیبال است، ا 0 یدارا یرانیا فرهنگ

 ینوع از خود باختگ کیحفظ بشه. اگر ما بعد از انقالب  دیسو. هردوبال با نیبه ا شیسال پ

 مید آموخترا ب تیاست که ما به بچه بعد از انقالب اسالم نیهم میدار یفرهنگ یگانگیب ای یفرهنگ

 .میاموختیرا اصال ن تیرانیو ا

 یگیکژال( هواس بفاطمه )
 المای – یمدرس در دانشگاه و فّعال فرهنگ 

 
 0401زمان رضاخان و مخصوصا از سال  از

 یگاه در راستا چیما ه یفرهنگ یهااستیس

مردم نبوده و بر اساس آرمان  یازهایها و ندغدغه

 .نظام بوده است یدئولوژیو ا
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وجود چنین اهداف ایدئولوژیکی باعث شد اقلیت های دینی و مذهبی در موارد متعددی احساس نارضایتی کرده و بر این 

باور باشند از آنجا که چارچوب ایدئولوژیکی حکومت مشخص شده است، قوانین وضع شده آنچنان که باید حق و حقوق 

ردی اگر مشکل از قانون نباشد بدلیل غالب بودن چارچوب آنها را مورد توجه قرار نداده است. و یا اینکه در موا

 ایدئولوژیک حاکمیت بر مجریان حکومتی اجحافی علیه حقوق آنها صورت گرفته است. 

ین در نتیجه چن سال پیش دیه غیرمسلمانان، به میزان یک بیستم مسلمانان تعیین می شد. 15تا همین بر همین اساس و 

، نهادهای حکومتی برای انتخاب افراد زرتشتی در شورای شهر مشکل آفرینی کردند؛ شتههمین چند سال گذ درسیاستی، 

ه شدت دهای بکه نشان از تفکر حاکم بر نهانمونه ای از این موارد بود  برخورد با سپنتا نیکنام، عضو شورای شهر یزد

از زرتشتیان بازداشت شده که بیشتر اموال و « کارن وفاداری»در مورد دیگری نیز  .سنتی در جمهوری اسالمی دارد

که انتظار نداشته باشند حقوق شهروندی شان  وشتدر نامه ای به همکیشان خود ن هایش نیز مصادره شده استدارایی

یافته های بدست آمده در تحقیق نیز نشان از وجود نگاه ایدئولوژیک دارد که نتیجه  .توسط جمهوری اسالمی رعایت شود

 آن عدم بهره وری مناسب از نخبگان و کنار زدن آنها از بطن جامعه و به حاشیه راندن آنها دارد.

 
جدا از این اقلیت های دینی، اقلیت مذهبی اهل سنت نیز در نتیجه رسمی بودن مذهب تشیع همواره به مواردی از 

بوده واکنش نشان داده و در این زمینه به مواردی سیاستهای ایدئولوژیک حاکمیتی که موجب اعمال محدودیت علیه آنها 

همچون نبود مسجد در تهران، محدودیت سفر رهبران دینی به خارج از استان و کشور، بازداشت جوانان و... معترض 

 هستند.

 ناز بهائیان به عنوا یهای حکومتوضعیت جامعه بهایی در ایران بدتر از تمام اقلیت های دینی و مذهبی است. مقام

 .ه اندرا آغاز کرد آنهااز سال های اول انقالب برخورد با  و یاد می کنند« پیروان فرقه ضاله»

عالوه بر ادیان  در حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسالمی که مذهب تشیع به عنوان مذهب رسمی شناخته شده است،

بشدت احساس تبعیض کرده و بر نیز  پیروان دیگر گروه اسالمی، یعنی جامعه اهل سنت غیر اسالمی مانند بهاییان،

توانند بر اساس دانش و تخصص آکادمیک خود در ی از آنها و بخصوص جوانانشان نمیاساس مصاحبه های آمده بسیار

همچنین جامعه دراویش شود. ی ادارای شغلی مناسب داشته باشند و فرصت برابر برای کار از آنها سلب میسمت ها

نابرابری کرده و نمونه آن را در اعتراضات سال گذشته شهر تهران می توان مشاهده کرد  پیرو مذهب تشیع نیز احساس

که به فوت و کشته شدن تعدادی از نیروهای امنیتی و دراویش انجامید. بر اساس یافته های بدست آمده این نوع سیاست 

 (خوزستان) اهواز – یفعال فرهنگ - یباسم حماد

 دیآنرا ع یول میرا ندار نی. بحث سفره هفت سستیو اصال در فرهنگ ما ن میمطلقا ندار یشنبه سور0 ما

نوروز را به عنوان  دیع ی. ولمیرو یم رونیمردم ب یهمسو یول میبدر را قبول ندار زدهی. سمیدانیم یمل

 ریفطر است و بعد از آن قربان و غد دیما، ع دیع نی. اما مهم ترمیاحترام قائل شیبرا یمل دیسال نو و ع

باهم  یو مردم در بحث عزادار میدار یشور خاص ریاخ یمحرم هم به خصوص در سال ها امیاست. در ا
 مردم محترم است. نیب یلیکنند و خ یرقابت م

 تهران –ینبو ریام

رانده شدن نخبگان  هیو به حاش یجامعه موجب ناکارآمد یدر تمام عرصه ها کیولوژیدیا نگاه

 است.

https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4062668.html
https://ir.voanews.com/a/iran-human-rights/4233222.html
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عی و فرهنگی شده و زمینه عدم توسعه های ایدئولوژیک باعث دورافتادن نخبگان در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتما

 یافتگی آنها را بوجود آورده است.

 
 

در ایران، اقلیت های دینی و مذهبی به رسمیت شناختن مذهب تشیع جعفری را تبعیض علیه خود می دانند. این فاصله 

بق ط ،ینید ضیبعمذهبی و تبعیض در اشکال متفاوت، گاها موجب شکل گیری رفتارهای خشونت آمیز  می شود. ت

در  تواندیم هاضیتبع نی. اشودیم لیتحم یو نید لیکه بر فرد به دل یضیسازمان ملل متحد عبارت است از تبع فیتعر

ممکن است به  میوخ یلیخ یهادر حالت این نوع از تبعیض .امور اقتصادی و کاری، اجتماعی، رفاهی و... باشد

 .نجامدیواقع شده ب ضیافراد مورد تبع کشتار ای یریدستگ

 اینع انتخاب شدن بعنوان رهبر ناشی از روح قوانین اساسی می باشد. م معتقدند که تبعیض و شکاف مذهبیبسیاری 

 اصل نیبموجب ا از جمله این موارد است که هفتم و کصدیبه موجب صراحت اصل  رانیا یرهبر یدر شورا تیعضو

و  یاسیب سصمنا یبه تمام یدسترس منع هستند. حق برخوردار نیخاص ازا طیدر شرا عهیش ونیاز روحان یفقط اندک

 یحق نامزد شدن را صرفا برا 115. بطور مثال اصل از دیگر موارد است سطوح آن یدر تمام ییو قضا یتیریمد

وص جمهور بخص سیرئ یدرباره سوگند قانون اساس کمی ستیب و کصدیقائل شده است. اصل  یاسیو س یافراد مذهب

مجلس خبرگان،  تیعضو 64از دیگر موارد است. بر مبنای اصل  کندیم یمعرف یآن بخش که او را پاسدار مذهب رسم

 . وجود ندارد شناخته نشده، یتهایاقل یبرا یاسالم یمجلس شورا یگدنینما

شکاف و تبعیض مذهبی در ایران را از دیدگاه مصاحبه شوندگان نخبه و عوام نشان می دهد.  3-4و  3-3نمودارهای 

بیشتر از دیدگاه نخبگان، اقوام ایرانی از منظر مذهب و دین مورد تبعیض قرار می بنابراین از دیدگاه عوام و همچنین 

 گیرند و میان مذاهب شکاف عمیقی وجود دارد. 

 

 

 سنندج )کردستان( –یاسیس -یفعال مذهب -زاده  یجالل جالل

مذهب در همه آداب و رسوم و  نیکه ا شودیمذهب است و تالش م کیحکومت چون در دست  متاسفانه

نظر  نیاست که کردها از ا نیاعمال بشود ا یو حکومت یدولت یهامراسم و مجالس و نهادها و ارگان

 ظراهل سنت از ن یاز استعدادها یاریموجب شده که بس یشکاف مذهب نیکنند و ا یم ضیاحساس تبع

مانع  نیبزرگتر یشکاف مذهب نیا کنمیبرود، و من فکر م نیاز ب رانیا یو فرهنگ یاجتماع ،یاقتصاد

 اهل سنت است. یکردها یمخصوصا در رشد و ترق رانیتوسعه ا
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 خواص - شکاف و تبعیض مذهبی. 3-3نمودار 
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دار شده موضوع حجاب زنان است که بر اساس قانون هیچ یکی دیگر از مسائلی که بخصوص در سالیان اخیر مساله 

خانمی نمی تواند به صورت بی حجاب و بدون رعایت حداقلی از هنجارهای اساسی وارد محیط عمومی شود. این 

موضوع حتی در مورد توریست های خارجی هم صدق می کند و آنها نیز مجبور هستند به محض ورود به خاک ایران 

استفاده کنند. قطعاا این نوع نگاه ایدئولوژیک به صنعت توریسم کشور آسیب وارد  تر و پوشیدهبلند از روسری و لباس

 می کند و از لحاظ اقتصادی مشکل آفرین خواهد بود.

 
 

منطقه کرمانشاه ساکن هستند و همچنین پیروان آیین بهائیت که گروههای دینی نظیر پیروان آئین یارسان که بیشتر در 

هیچ کدام از آنها جزو مذاهب و ادیان رسمی کشور نیستند و در موارد بسیاری برخورد شدیدی با آنها انجام می شود از 

 دیگر مواردی هستند که علیه آنها اعمال تبعیض می شود.

ت کشور را به مخاطره بیندازد و ماجرای دراویش گنابادی در شهر تهران وجود چنین اهداف ایدئولوژیکی می تواند امنی

و یا انجام عملیات تروریستی هرچند وقت یکبار در منطقه بلوچستان و یا مواردی نظیر ترور مسئولین شهر نظیر ائمه 

 از جمله این موارد است. 1396جماعات در منطقه کردستان و حمله به مجلس شورای اسالمی در سال 

نماد درطول تاریخ چنان با فرهنگ عامه عجین شده است که در بسیاری از مواقع، برای درک و فهم یک فرهنگ، 

چاره ای جز فهم نمادهای آن نداریم. یک قوم شناسی خوب و ماهر، حتماا باید یک نمادشناس مجرب باشد. اقوام و 

طریق نمادهای خاص قومی به ابراز هویت خود بپردازند گروههای مختلف نیز با اطالع از این امر تالش می کنند تا از 

  یریجواد طر

 خوزستان –یاسیو کنشگر س سندهینو ،یدادگستر لیوک 

 ستیحجاب مجبور باشد. اما آن تور یخانم مسلمان برا دیشا

ونو ا میتون یفقه نم یحجاب بپوشد؟ بر مبنا دیچرا با یخارج

ها تا منافع خودشون  نیده فقه رو ا ی. اما نشون ممیاجبار کن

ه حوز م؟یرسون یم بیآس سمیقبول دارند. چرا به صنعت تور
 شده. زهیونیو  یو مذاهب به شدت قطب انیاد
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و در مواردی از این طریق اعتراض خود را به گوش باالدستان برسانند. یکی از جلوه های این امر استفاده از لباس 

بومی و محلی به هنگام برگزاری مراسمات خاص و یا روزهای خاص جهانی و منطقه ای است که اقوام مختلف در 

زهایی تالش می کنند تا از این طریق خود را جدا از اکثریت نشان دهند و در مقابل سیاست های همانندگردی چنین رو

مقاومت کنند. استفاده از رنگ های خاص به هنگام نوشتار و نیز دستمال بندهای خاص دور گردن به هنگام پوشش از 

بشدت با این نمادها مقابله می کند. هرچند در این دیگر موارد در این بخش است. از دیگر سوی جریان حاکمیتی نیز 

بین پیروان این گروهها بر این باور هستند که استفاده از این رنگ ها با قصد و هدف خاصی نیست و در این رابطه 

برخوردهای حاکمیتی را تقبیح می کنند. اما این نمادسازی مربوط به گذشته تاریخی بسیار دور است و خارج از اختیار 

تقویم های محلی و استفاده از اعداد و ماههای خاص در این تقویم ها و نیز در  مردمان امروزین شکل گرفته است.

 ادبیات و گفتگوهای محاوره از دیگر موارد نشان دادن نماد به عنوان هویت خاص و ویژه است.

 
ن و هم چنین استفاده از نام مشاهیر و برگزاری جشن های محلی و منطقه ای و اسامی خاص جهت نامگذاری فرزندا

نخبگان و رویدادهای تاریخی محلی از دیگر موارد در این زمینه است. در مواردی گروههای قومی در مقابل نامگذاری 

های رسمی معابر سیستم حکومتی مقاومت می کنند و در زبان محاوره خود از نامی دیگر که خود انتخاب کرده اند 

همچنین پیروان مذهبی اقلیت اهل سنت نیز، جهت شروع ماه رمضان و نیز اعیاد فطر و قربان، خالف  استفاده می کنند.

تقویم رسمی کشور و همسو با کشورهای اهل سنت منطقه عمل می کنند. نماد دیگری که در سالیان اخیر به عنوان 

داران و اصناف و بازاریان است که مظهر جنبش اعتراضی کردها تبدیل شده است، تعطیلی سراسری و یکروزه مغازه 

 از این طریق می خواهند ضمن نشان دادن هویت خاص خود، اعتراض خود را با سیاست های حکومتی نشان دهند.

پرچم سه رنگ سبز، سفید و قرمز یکی از نمادهای رسمی کشور نمادهایی نیز وجود دارد که نقشی منسجم کننده دارد؛ 

ی زمان دستخوش تغییراتی شده است، اما کلیت سه رنگ خود را حفظ کرده است. است. این سه رنگ اگرچه در ط

این نمادهای رسمی از دیگر عواملی هستند که می تواند گروههای  .سرود ملی یکی دیگر از نمادهای رسمی می باشد

 مختلف قومی را در زیر چتر خود بگیرد و عامل همبستگی آنها باشد.

 
 

 

 
 

 (یغرب جانآذربای) سردشت – یفعال مذهب - انیعبدالسالم محمود

هست و  یخط قرمز مهم یو قوم یموضوع مل کیجمعه ها بحث کردن در مورد  یتو

در نماز جمعه فقط گفتم مثال سال  نکهیقرار گرفتم، بخاطر ا ییمن خودم مورد بازجو

 ؟یکنیاستفاده م یکرد خیکه شما چرا از تار یُکرد 0202

 نژاد  رانیا دیعبدالحم

 – پژوهشگر ،یبازنشسته، فعال فرهنگ ریدب 

 و بلوچستان ستانسی

است  یرانیا کیمن با آنها به عنوان  ارتباط

هم زبان و هم فرهنگ ما هستند و ما  نهایکه ا

و همه  میشو یپرچم شناخته م کی یتحت لوا

شناسم و به  یرا به عنوان هم وطن م نهایا
 گذارم. یاعتقاداتشان احترام م
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 ژاد. مصاحبه با عبدالحمید ایران ن3-5تصویر 

 

برگزاری بزرگداشتها و برپایی مراسم و مناسبتهای آیینی در طی سال چون اعیاد ملی مانند عید باستانی نوروز، اعیاد 

مذهبی و دینی مانند میالد پیامبر اعظم )ص(، عید سعید فطر و قربان و مراسم دهه فجر، سالگرد پیروزی انقالب 

، می تواند زمینه ساز آشنایی و پیوند گروههای قومی با هم را فراهم یران و دیگر مراسمات ملی و مذهبیی ااسالم

 آورد.

شاید بتوان نمادهای داخلی کشور ایران که حاکمیت می تواند از طریق آنها به وحدت و همبستگی جامعه ایرانی کمک 

یر نوروز، چهارشنبه سوری، مهرگان، یلدا و... باستانی هستند کند را به سه بخش تقسیم کرد. بخشی از این نمادها نظ

و تاریخ آن به گذشته های دور برمی گردد و عمدتاا ریشه در اساطیر ایران باستان دارند. بخش دوم این نمادها نظیر عید 

هستند و مربوط به فطر، عید قربان، عید غدیرخم و والدت پیامبر، شهادت امام حسین و دیگر امامان اهل تشیع، مذهبی 

آیین هایی است که در تفکر دینی جای دارد. دسته سوم نمادها مربوط به دوران اخیر است و ناشی از حکومت داری 

آبان و روز قدس،  13انقالب اسالمی است. مراسماتی نظیر ایام دهه فجر، سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و تظاهرات 

این دست هستند. حال موضوعی که مطرح است این است که حاکمیت تا چه پرچم و سرود جمهوری اسالمی و... از 

 حدی توانسته از این نمادها به عنوان عامل همبستگی ملی استفاده کند.

 مرزهای فرهنگی بین قومی

فرهنگ از جمله عوامل مهمی است که تفکیک کننده گروههای قومی از همدیگر است و بر این اساس میان گروههای 

می گذارد. سنت های تاریخی یکی از این عوامل هستند که هر یک از گروههای قومی بر اساس آن دور هم  قومی مرز

جمع می شوند و میان خود و گذشته شان پیوند ایجاد می کنند. پوشش، موسیقی، آرایش بدن و... از جمله مواردی هستند 

نها هویت خود را نمود عینی ببخشند و بر این اساس که افراد تالش می کنند تا با داشتن تعصب و به نمایش گذاشتن آ

خود را از دیگر گروههای قومی متمایز نمایند. بر این اساس در عنوان سنت به منزله قومیت تالش خواهد شد تا میزان 

تعصب گروههای قومی مورد مطالعه و نقشی که سنت های تاریخی در این بازتعریف می تواند داشته باشد بررسی می 

 .شود

بر اساس یافته های بدست آمده فارس زبانان جهت تعریف مبنای هویتی خود عمدتاا نگرش جهانی و فرامحلی دارند و 

 بر این باور هستند که در دنیای امروزین نمی توان بر اساس ویژگی های سنتی برای خود هویت یابی کرد.

 

 

 
 

 

 تهران - گربازی – یاحیر ونیکتا

 یم تیدرصد آداب را مثل گذشتگان رعا 02 من

ام بر آن اثر  یکنم. اما به هرحال اعتقادات شخص

 گذارد یم
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یتی خود را خارج از قلمرو محلی در یک جمع بندی کلی می توان گفت که فارس زبانان مورد مطالعه عمدتاا، مای هو

و سنتی تعریف می کنند و درنتیجه آن ویژگی های فرهنگی قومی که در مورد دیگر اقوام صادق است را نمی توان در 

مورد آنها به کار برد و آنان را در قالب یک گروه قومیتی خاص تعریف کیرد. بر این اساس در عمده مطالب آمده این 

ر دادن آنها به اصطالح گروه قومیتی، از مفهموم فارس زبانان راجع به آنها استفاده خواهد شد. بخش به جای خطاب قرا

برخالف فارس زبانان، دایره "ما" ی هویتی کسانی که مربوط به گروههای قومیتی کرد، ترک، بلوچ و عرب هستند 

داب و مناسک سنتی برای آنها در بسته تر است و مردمان این گروهها ضمن پذیرش تعدادی از مظاهر عصر نوین، آ

درجه اول اولویت قرار دارد و بر اساس همین حفظ تفکرات سنتی و تاریخی میان آنها و دیگر گروههای قومی کشور 

 مرز و فاصله می افتد و می توان آنها را از هم تشخیص و تمیز داد.

سیاسی میان دو گروه سلطه گر و تحت سلطه  در دنیای امروزین زبان به عنوان یک مقوله فرهنگی می تواند به امری

دارد. به این معنا که،  زبان مادریتبدیل شود. یافته های بدست آمده در پژوهش کنونی نیز نشان از سیاسی شدن 

گروههای قومی محروم ماندن از آموزش به زبان مادری را متوجه حاکمیت می دانند و بر این باور هستند که تا زمان 

امر، به مطالبه گری از سیستم سیاسی کشور ادامه خواهند داد. چرا که بر این باور هستند که اگر این  عملی شدن این

 مطالبه گری و مقاومت شکل نگیرد زمینه همانندشدن آنها در مقابل زیان اصلی فراهم می شود.

 
تاریخ ایران در رابطه با زبان مادری نشان می دهد که بعد از مشروطه و همچنین در دوران پهلوی اول و دوم رویکرد 

اقلیت های قومی حاکم بوده است. در آن دوران هر قانونی تمرکزگرایانه با تاکید بر زبان فارسی و اعمال محدودیت بر 

 که وجود داشته در راستای توسعه و گسترش خط و ادبیات فارسی بوده و به زبان های قومی وقعی ننهاده است.

م هایی با نادنبال ثبت شرکتاین سیاست در دوره انقالب اسالمی با ظرافت و دقت بیشتری دنبال شد. به عنوان مثال به 

ها از صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، در یازدهم مهر سال ترکی )مانند گلین گاز( و تبلیغ کاالهای آن

ی های تجارهایی جلسه ای تشکیل داده و قانونی مبنی بر ممنوعیت پخش آگهیو مدتی بعد از پخش چنین آگهی ۲۷۳۳

 باشد، به تصویب رساندند. ها به زبان بیگانه ترکیکاالهایی که اسم تجاری آن

ی نشان می دهد. بر این به زبان مادر یریادگی تیمشروعباور نخبگان و عامه مردم را درباره  3-8و  3-7نمودارهای 

درصد از عامه مردم معتقد هستند آموزش زبان مادری حقی مشروع و قانونی  6339درصد از نخبگان و  8539اساس 

 از عوام مخالف مشروعیت دادن به یادگیری زبان مادری هستند. 1537ن و از نخبگا 1431می باشد. همچنین 

 جوانرود )کرمانشاه( –اجتماعی  -فعال مذهبی -مال احمد بهرامی 

کنم اصل هر ملتی این است که تمام آداب و رسوم قومش را حفظ کند و به این شیوه من فکر می

کشوری  رنظیر" وزیهای دیگر معرفی کند. چرا خانم "بیبدهد و خود را به ملت زندگی را ادامه

آید و هیچ اشکالی ندارد و عیب و ایرادی ندارد؟ میلیونی است و با لباس پاکستانی به تهران می 092

اکمان ایرانی با حچرا "اشرف غنی زی" لباسش از لباس مردم عادی مملکت خودش است؟ چرا 

ها بدون هیچ مسئولیتی زندگی مردند و هنوز هم این ها و حوزهدارند و در حجره همان لباسی که

کنند؟ چرا من نباید لباس و آداب و رسوم قوم خودم را حفظ کنم، جای افتخار است لباس را حفظ می
 و هویت ملی من است.

 

 (یغرب جانآذربای) مهاباد – یاسیو س یفعال مدن - یسعدون مازوچ

 میکنیحق مطالبه م کیخوب آن را به عنوان  یول میستیبرخوردار ن یحق آموزش به زبان مادر از

 گرددیعدم تحقق هم بر م نینکرده و ا دایاما تحقق پ افتهیکشور هم انعکاس  یدر قانون اساس نیو ا

 رادهکدام ا چیسر کار آمدند، ه یاسالم یجمهور خیکه در طول تار یمختلف یهابه اراده دولت

حق مطالبه  نیرا نداشتند و در هر صورت هم ا یاصل از قانون اساس نیا یاجرا یبرا یمحکم
 شده.
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از حق آموزش به  گروههای مختلف قومی مورد مطالعه در تحقیق کنونی اذعان داشتند که محروم ماندن کودکانشان

زبان مادری، به خصوص در سالهای نخستین حضور در مدرسه در امر یادگیری آنها اختالل ایجاد می کند. این کودکان 

سالگی، با زبان مادری در خانواده و محله تکلم دارند و یکدفعه ای با ورود به  7تا قبل از رفتن به مدرسه در سن 

به آنها با زبان فارسی صورت می گیرد. درحالی که تابحال یک جمله نیز با آن مدرسه، اولین آموزش رسمی و مکتوب 

تکلم نداشته اند و هیچکدام از کلمات آن جمله از زبان آنها جاری نشده است. این امر قطعاا در فرایند یادگیری آنها اختالل 

 و تاخیر ایجاد خواهد کرد.

 

 (کردستان) سقز– خیرتاریدب - یسجاد ریام

 یقوم باشد که هرکس با زبان یعیاصل طب کی دیاالقوام هست با رهیکث رانیاصل را قبول داشته باشم که ا نیا اگر

دارد که افراد دو زبانه که اجازه آموزش به  یم انیاصفهان ب یاسیاستاد اقتصاد س یخود حرف بزند. محسن رنان

 تیفیکنند که ک یرا مطرح م یریادگیتاخر  ئلهشوند و مس یدچار مشکل م یریادگیرا ندارند در  یزبان مادر

 یفطر و یعیحق طب کی گرید یاست. از سو یریادگیسبب تاخر  یآموزش یدوگانگ نیو ا ابدی یکاهش م یریادگی

و  یدگیباعث از هم پاش یدهد که تنوع زبان ینشان م سیمانند سوئ گرید یکشورها یو تجربه ها ستیو انسان

 شود. ینم هیتجر
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 . مصاحبه با امیر سجادی3-6تصویر 

امری که به صراحت در  زیادی دارد؛  اهمیتدر دستگاه سیاسی حکومت جمهوری اسالمی ایران « امت واحده»ایده 

قانون اساسی کشور آمده است و افراد بسیاری نیز با تاکید بر مبانی دینی و سیره بزرگان دین اسالم بر اهمیت و 

اهی ملت جایگ –در دیدگاه بسیاری از صاحبنظران و نیز پیروان دینی مفهوم دولت  ضرورت آن صحه گذاشته اند. هنوز

ندارد و مفهوم حکومت اسالمی مقدم بر هر نوع مفهوم دیگری است. در چارچوب جهان بینی و نگرش این افراد آنچه 

فسیر می شود. از سوی ملت تعبیر و ت –در سطح جهان اسالم اتفاق می افتد، در چارچوب حکومتی و نه مفهوم دولت 

دیگر افراد زیادی هستند که این نوع جهان بینی را قبول ندارند و با تاکید بر مفهوم ملت در پهنه سرزمینی ایران، سیاست 

های حکومتی کشور را مورد انتقاد قرار می دهند. این افراد از سیاست های خارجی حکومت مبنی بر هزینه های 

ز مسلمین جهان احساس نارضایتی کرده و بر این باور هستند که وقتی مردمان خود کشور اقتصادی و جانی برای دفاع ا

در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، رفاهی، فرهنگی و... دچار مشکل هستند چرا باید دولت سرمایه و منابع 

 خود را برای دیگر کشورها هزینه کند و منافع امت را به منافع ملت ترجیح می دهد.

 
ا بوده این است که بومیان اصیل این مناطق ه« پان»یکی از موضوعاتی که همواره مورد بحثقومیت ها و بخصوص 

کدام گروه قومی هستند. هر یک از این مردمان با استناد به گذشته ای تاریخی و نامگذاری های مربوط به مناطق مختلف 

 و نیز ادبیات شفاهی، استدالل می کنند که قوم آنها مالکان اصلی این منطقه هستند و گروه دیگر مهاجر بوده و بعدها به

آن منطقه وارد شده اند. بر همین اساس ادعای تملک زمین آن مناطق را دارند. همین امر باعث ایجاد جدال های اساسی 

 بین مردمان این گروههای قومی می شود.

 و بلوچستان ستانسی – یو اجتماع یاسیفعال س-خیپژوهشگر تار-یمذهب یمولو - زیتر دیعبدالرش

 یبرا گرید یدر کشورها میرا که دار یاز منابع یاریبه دنبال گسترش مذهب خودش است و بس تیحاکم

ور اند... در لبنان کش یرانیا نهایا ،یبنیکند. شما در بلوچستان کپرها و مدرسه ها را م یم نهیهز عهیش جیترو

اما  کرد. یم شرفتیاستان ها پ گریدهم مانند  نجایکرد ا یم نهیکرده که اگر در بلوچستان هز ییها نهیما هز

رفاه مردمشان...  یکنند برا یفراوان م یها نهیهز یعرب به خاطر مسائل مذهب گانهیب یکشور خارج کیدر 

نند. ک ینم نهیکشور خودشان هز یبرا یول یمذهب اناتیجر یکنند فقط برا یم نهیهز منیو  هیدر عراق و سور

ر ها د یگذار هیاز خارج توجه شود. سرما شتریاست که به داخل ب نیا یرانیا کیدر کل توقع من به عنوان 
 داده شود. تیداخل باشد و به مردم اهم
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بحث تملک زمین و این موضوع که بومیان اصلی هر بخش از خاک و سرزمین ایران کدام قوم هستند به موضوعی 

مجادله انگیز در چند دهه اخیر تبدیل شده است. با مراجعه به کامنت های مردم به یک پست قومیتی در فضای مجازی 

را شاهد بود. همانطور که در سطور قبلی توضیح داده و یا به هنگام بحث میان چند جوان می توان نمود عینی این امر 

شد این موضوع در استانهای نظیر آذربایجان غربی و خوزستان که ترکیب جمعیتی مختلطی دارند بیشتر وجود دارد و 

 گروهی از مردمان هر یک از اقوام آن، تالش دارند تا با پیدا کردن واژه ای از زبان خود در زبان دیگری و یا عنوان

منطقه و یا شهر و روستایی استدالل کنند که این منطقه در اساس به آنها تعلق داشته است و اگر امروز قوم دیگری در 

 آن زندگی می کند نشان از مهاجر بودن آنها و غصب منطقه مورد نظر دارد.

 کنند و دایهر کشور اسکان پ یو مرز یراهبرد یها حوزه نیدر مهمتر یمذهب یتهایاقوام گوناگون و اقل کهیدرصورت

قرار داشته باشد، به لحاظ  یمل تیمرزها و خارج از حوزه نفوذ و حاکم یآنها در ورا یو فرهنگ یاجتماع ی عقبه

و  دکنیم تیبه داخل مرزها سرا یسادگ به یرونیبحران ب واقوام به خارج از مرزها، هرگونه چالش  نیا وندیارتباط و پ

یافته های بدست آمده از تحقیق هم نشان از نگاه مداوم  .ابدی یشدت کاهش م مناطق به نیامکان نظارت دولت بر ا

 گروههای قومی به مرزهای خارجی و گروههای هم قوم خود دارد.

 
در  گوناگون اقوام سكونت مرز از میان اقوام ایرانی را میتوان در مرکزگریزی خالصه کرد. تهدیدات ناشی از عبور

 به زيمر طنقادر  قومي ياـنهابحر عوـقو ايرـبرا  مناسبی مينهز ،دخو نهمزبا يهاركشو با ارهمجوو  زيمر مناطق
قومی و مذهبی با آنسوی مرز تجانس ها از بین سه عنصر زبان، قومیت و مذهب از نظر زبانی، آذري  می آورد. دجوو

دارند و تنها از لحاظ مذهبی با مرکز متجانس هستند. استان کردستان در سه عنصر مذهب، قوم و زبان با نقاط مرکزی 
 یكدیگر با قوميتو  نباز ،مذهب عنصر سهدر  نپاكستاو  انیرا نبلوچستااختالف دارد و با آنسوی مرز مشترک است. 

  ند.دار تجانس
است حاکمان ایران در مقابل حرکت های هویت خواهانه اقوام مختلف که البته عمدتاا به صورت خشونت آمیز بوده، سی

حالت قهری شدیدتری داشته و با سرکوب و اعدام خاتمه یافته است. امری که همواره باعث شده شورش از یک نقطه 

مین اساس بجا بود که حاکمان بعد از اتمام یک فرایند دیگر شروع شود و این فرایند همواره ادامه داشته باشد. بره

اعتراضی به مطالبه گروههای هویتی که طبیعتاا از بطن جامعه به پا خواسته بودند گوش می سپاردند؛ چرا که بسیاری 

 از این مطالبات حالت مدنی دارند و از طریق گفتگو قابل حل هستند.

ام ایرانی که عمدتاا در نوار حاشیه ای و مرزی کشور قرار دارند، از به عنوان یک جمع بندی می توان گفت که اقو

لحاظ زبانی، مذهبی و قومیتی با مردمان هم مرز خود در کشورهای همسایه اشتراک دارند. همین موضوع باعث شده 

غمگین می کند.  که اخبار مربوط به هم قومان خود را به صورت ریز دنبال کنند و شادی ها و غم هایشان آنها را شاد و

 تهران -خوش  دیسف ثمیم

لرها به دزفول  یها و لرها رخ داد. از اواخر دوره پهلو یدزفول نیب یجدال شهر کی ریتحت تاث ییزدا قوم

جدال  ریتحت تاث یمن به لحاظ ارزش یکردند. تمام کودک یم یزندگ نینش هیکوچ کردند و به صورت حاش

 .مساله بود نیا ریدرفول تحت تاث یاسیس یمنش ها یدو گروه بود. حت نیا

 و بلوچستان( ستانی)س رانشهرای – یاجتماع یاسیفعال س - یتمندان یبخش کرد میکر

ام حکومت داشته به ن یبلوچستان واحد بوده و حکومت کیانگلستان وارد شبه قاره شود  نکهیقبل از ا بلوچستان

تان از بلوچس یکند و مقدار یم میمرزها را تقس نیا دیآ یم سیکالت که االن در پاکستان است. بعد که انگل

از اقوام ما  یاریماند. االن بس یم رانیدر ا یرا به افغانستان و مقدار یرا به سمت هند و پاکستان و مقدار

 یومق یحس قرابت و همبستگ نیشود بر همش زد. ا یچون اصال نم میدر پاکستان اند و ما با آنها ارتباط دار

به هم  یکه ما روز ندیآرزو نیو چه پاکستان و افغانستان در ا نجایوجود دارد. و مردم بلوچ چه ا یو زبان

 .میوصل شو
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در موارد زیادی وجود همین همسانی ها و روابط خویشاوندی که از قدیم میان مردمان هم قوم دو کشور وجود دارد، 

 موجبات ازدواج جوانان دو طرف مرز و شکل گیری روابط خویشاوندی جدید را فراهم آورده است.

 پیوند یا گسست: پیشینه هویت ایرانی

قوامی چون عرب، ترک، افغانی و... است؛ هریک از این ملت ها دارای سابقه تاریخی و گذشته همسایگان ایران شامل ا

فرهنگی خاص خود هستند. اما در این بین ایرانیان همواره گذشته خود را طالئی تر از آنها دانسته اند و به برتری 

یاتی نامناسب عرب ها، ترک ها، افغانی مردمان ایران زمین بر دیگر مردمان کشورهای همسایه اذعان دارند و با ادب

ها و... را تمسخر می کنند. یافته های بدست آمده از تحقیق انجام شده نیز موید این نوع از حس برتری است. بخشی از 

این حس برتری به گذشته تاریخی و حس و افتخاری که نسبت به شخصیت هایی همچون کوروش و زرتشت و قلمرو 

رد برمی گردد. این حس شامل گروههای قومی مورد مطالعه نیز می شود و هریک از اینها بر این و آئین آنها وجود دا

باور هستند که پیروان اصلی آئین زرتشت آنها بوده اند و این گروه و قوم آنها بوده که در مقابله حمله عرب ها جانفشانی 

تاریخی و افتخار به گذشته تاریخی در اعتراضات  کرده و مانع تسلط خاک ایران زمین به بیگانگان شده است. این حس

و با شعارهایی در مدح حکومت پهلوی نیز خود را نشان داد. بر این اساس می توان گفت  97و  96خیابانی سال های 

که نگاه ما ایرانیان به جای اینکه به آینده معطوف باشد، بیشتر متوجه گذشته تاریخی است. جامعه ای که می خواهد در 

سیر توسعه گام بردارد باید این نوع نگاه عصبیت آموز را کنار گذاشته و با حذف سبقه تاریخی بیشتر برای آینده برنامه م

 داشته باشد. 

خودشیفتگی، خودبرتربینی و خود بزرگ بینی در جامعه ایرانی ریشه تاریخی دارد. به طوری که با مراجعه به متون 

های بعضی از سیاسیون و روشنفکران و فضای مجازی این ناهنجاری اجتماعی نوشتهتاریخی و کتب ادبیات و سخنان و 

های خود شیفتگی نمود ۱۱در ماهنامه مهرنامه شماره    3دکترمصطفی ملکیان توان مشاهده نمود.و فرهنگی را می

. و فکری باشدتواند جمعی خودشیفتگی همیشه فردی نیست و بعضی اوقات می» دهد:تاریخی را چنین توضیح می

 «همه عالم تن است و ایران جان»گفت و یا نظامی گنجوی که می« هنر نزد ایرانیان است و بس»گفت فردوسی که می

 .برندگو را از بین میوکشند و امکان گفتخود شیفتگی گروهی داشتند. خود شیفتگان به دور خود دیوار می

است که تمام اختراعات بشری را به ایرانیان بخصوص ایران دوره یکی دیگر از نمودهای خود شیفتگی جمعی ما این 

ای در جهان نیست که یا اصل آن را و اصوال پدیده دهیم و اساساا از نظر ما همه چیز ریشه ایرانی دارد.باستان ربط می

ن توسط سید باشد که خبر مسرت بخش آآن را ما کشف نکرده باشیم. آخرین مورد کشف شده هم کراوات می یا ریشه

کراوات از بخش صحرایی و کویری » اعالم گردید:   4صادق خرازی سفیر پیشین ایران در فرانسه در روزنامه شرق

بستند تا هنگام بادهای موسمی جلوی جهان یعنی فالت ایران به اروپا رفته است. مردم دستمالی را به عنوان کراوات می

موارد دیگری دایره خودبرتربینی در .«ها بوده استاند، کراوات مال ایرانیدهبینی بگیرند. مردم ایران مبدع کراوات بو

ما ایرانیان وارد حوزه رنگ و نژاد می شود و با مقایسه نژاد خود با مردمان دیگر و بخصوص همسایگان عرب،ترک، 

 افغانی و... خود را برتر و بزرگ تر از آنها می دانیم.

                                                           
  ۱۳۰۷۸۰. سایت فرارو کد خبر  3
 18/7/94تاریخ  1418. شماره  4
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 مصاحبه با سردار کیانی 3-8تصویر 

 عدم کارآمدی جنبش های قومی و ملی

رویکرد خاص خود را در هر نوع حکومتی که در آن اقوام مختلف زندگی می کنند و مطالباتی دارند، استراتژی و 

برابر این موضوع خواهد داشت. این رویکرد می تواند از گوش سپاری به بیانات مطالبات قومی شروع شود و تا 

برخوردهای سخت و مقابله ای ادامه یابد. طبیعتاا هنگامی که این استراتژی مبتنی بر برخوردهای قهری و نگاه امنیتی 

شود، نخبگان اجتماعی نیز جرات سردرآوردن و بیان انتقادات و رهبری ده گرفته میباشد و فضای گفتگو و تعامل نادی

روند. نتیجه چنین وضعیتی ناآگاهی اقوام به حقوق خود خواهد بود. به مطالباتی قومیتی را نخواهند داشت و به انزوا می

وای نیروهای فعال، نتیجه چنین عالوه در چنین فضای امنیتی و برخوردهای مقابله ای و نبود احزاب رسمی و انز

کنند خواهد بود. البته مطالبات قومی وضعیتی ناکارآمدی جنبش های قومی و ملی که در فضای دموکراتیک سیر می

هرچند به ظاهر ناکارآمد خواهند بود ولی به آتشی زیرخاکستر تبدیل خواهند شد که در زمانی غیرقابل پیش بینی شعه 

 .ور خواهد شد

هنجارهاي دموكراتیك و اصول شـهروندي موجـب  یاستهاي هویت سازي رژیم پهلوي در ملت سازي بـر طبـقناتواني س

هاي حكام محلـي در منـاطق "جنبشهاي مقاومت" شكل بگیرد؛ مقاومت و درگیري شـد در ایـران مقولـه جدیـدي بـه نـام

نزدیك بود  بزرگ قومي بعد از سقوط رضـا شـاه كـهنشین با رضاشاه و بحران نشین و بلوچلُرنشین، عرب ُكردنشـین،

آشکار است انقالب اسالمی . است به جدایي آذربایجان و ُكردستان از ایران بینجامد در ایـن چـارچوب قابـل بررسـي

ی به عنوان ایران –ایران نیز که با هویت دینی شناخته شده است و پیوند ناگسستنی با مذهب تشیع و اندیشه های آریایی 

زمینه ساز شکل گیری آن دارد مشمول این رویکرد خواهد بود. از منظراحمد اشرف، مفهوم تاریخی"هویت ایرانی" در 

نهضت های قومی، سیاسی و دینی که در دوران ساسانیان شکل گرفته بود، در دوران اسالمی با فراز و نشیب هایی 

یافت و در عصر جدید به صورت "هویت ملی ایرانی" متجلی شد )تاجیک،  پایدار مانده و در عصر صفوی تولدی دیگر

۲۷۳۱ :۲۳۱.) 

قومي به عنوان یك واقعیت  بعد از انقالب اسالمي در قانون اساسي جمهوري اسـالمي ایـران، تنـوع مـذهبي، زبـاني و

و... بر حقوق اجتماعي و و امر بدیهي به رسمیت شناخته شد و در اصول سیزدهم، نوزدهم، بیستم، بیست و ششم 

هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سیاسـي هاي برابر در حوزهفرصت هـاي دینـي و مهیـا نمـودنسیاسـي اقـوام و اقلیـت

گفتمان  وصف، تنها در اواخر دهه دوم انقالب، بسترهاي مناسب براي پـرداختن بـه ایـن اصـول در تأكیـد گردیـد؛ بـا ایـن

سیاست عمده دولت در این مرحله )دهه اول انقالب( در رابطه با اقوام، توسل به ابزار زور و  فراهم شد.مسلط سیاسي 

حضور گسترده ارتش و سپاه در منطقه بود که نتیجه آن حذف فعاالن قومی از صحنه، تقویت هویت ملی با انکار 

کشور بشدت ایدئولوژیک زده بود، هیچ  در این دوران که فضای 166مطالبات قومی و توقیف مطبوعات آنان بود .

صدای مخالفی که در تضاد با با تفکر جریان حاکم بود پذیرفته نمی شد و در نطفه خفه می گردید. در واقع استراتژی 

 حکومت در این دوران به مطالبه گری قومی استفاده از برخورد قهری و نظامی بود.

 و بلوچستان( ستانسی) زابل – یشاعر و فعال مردم - یانیسردار ک

 گفتند دند،یو منطقه زاگرس را د رانیکه عرب ها آمدند به شرق ا یزمان
که  یروان است. عرب یجو رشیکه ز یو عجب درختان ییعجب باغ ها

و  هیفهمه درخت چ یاز عربستان آمده و سوسمار خور است که اصال نم

... از دندیرا بهشت د نجایا ده،یند یزیبه جز گرد و خاک و طوفان چ

 نیدارند گفتند که ا یعجب زنان خوشگل انیرانیا دندیو د ندزاگرس رد شد
و ببره... عربها آمدند و هر  رهیهستند هرکس بگ نهایدر قرآن ا انیحور

هزاران  یرا که دارا یرانیکردند... به خدا سخت ناراحتم... زن ا یکار

و ببرد...  ردیعرب سوسمار خور پالخت دستش را بگ کیتمدن است 

 ؟ و ببره رهیبگ یسوم پادشاه جهان را عرب زدگردی خترواقعا درسته؟ د
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دهه دوم انقالب و عملکرد دولت سازندگی نیز همچنان ماهیت امنیتی داشت. هرچند عمده ترین جهت گیری دولت در 

کردنشین و بلوچ نشین جایگاهی این دوره، در قالب رویکرد اقتصادی تعریف می شد. اما در این رویکرد نیز، مناطق 

 در برنامه های توسعه ای و اقتصادی نداشتند.

روی کارآمدن جبهه دوم خرداد با شعار مردمساالری و ایران برای همه ایرانیان و نیز موافقت دولت با ایجاد احزاب و 

های قومی و...  NGOس گروههای سیاسی جدید و اعطای آزادی های سیاسی و اجتماعی در حد انتشار روزنامه، تاسی

 را باید نخستین گام جدی حکومت برای تعمیق دمکراسی دانست که سطح باالیی از مشارکت اقوام را در پی داشت.

ساله زمامداری محمود احمدی نژاد همانند دوران سازندگی، دولت بیشتر دغدغه اقتصادی داشت تا دغدغه  8دوران 

 انند دوران سازندگی به مناطق قومی و اهل سنت توجه چندانی نشد.اجتماعی و فرهنگی. در این دوران نیز هم

تابحال که قدرت در دست حسن روحانی قرار گرفته است و ایشان که در هر دو دوره انتخاباتی  1391باالخره از سال 

من شعارهایی در رابطه با احقاق حقوق اقلیت ها داشت؛ ولی در عمل غالب گروههای قومی ض 96و  91سال های 

اذعان به انجام اقدامات عملی و مثبت در تعدادی از امور بر این باور هستند که بیشتر آن شعارها در حد حرف باقی 

 مانده و اقدام عملی آنچنانی در مورد آنها صورت نگرفته است.

هت یر جیافته های بدست آمده در تحقیق در دست نشان می دهد که استراتژی غالب سیستم مرکزی در یکصد سال اخ

برخورد با مطالبات گروههای مختلف قومی مبتنی بر نگاه امنیتی، ترس، تهدید و مقابله با زور بوده است. البته شدت و 

حدت این استراتژی به نسبت گروههای مختلف قومی تفاوت پیدا می کند. به عنوان مثال از آنجا که کردها در تاریخ 

نسبت به دیگر گروههای قومی داشته اند، حرکات و اعمال آنها ریزتر  یکصدسال گذشته شدیدترین تحرکات سیاسی را

 زیر ذره بین قرار می گیرد و واکنش هایی که به اعمال آنها انجام می شود شدیدتر از دیگر گروههای قومی است.

رت می گیرد، همچنین گروههای قومی بر این باور هستند که معموالا از احساسات و هیجانات آنها استفاده ابزاری صو

آنچنان که در زمان هزینه ها وجود آنها ضروری دانسته می شود اما به هنگام برنامه های توسعه ای علیه آنها تبعیض 

 روا داشته می شود.

 
های سیاسی در ایران به دلیل خواست و مطالبات قومی و ملیتی، در قالب احزاب سیاسی و نهادهای در مجموع، جنبش

اند منتها این احزاب سیاسی و نهادها به دلیل فقدان زمینه و شرایط الزم در نظام سیاسی فرهنگی و مدنی ساماندهی شده

 ارج از مرزهای نظام سیاسی منتقل شده اند های جدی روبرو شده و معموال به خحاکم، با چالش

در بلوچستان اگر فردی در داخل کشور و یا رسانه ای خارجی بخواهد در مورد شرایط زندگی و مطالبات مختلف 

اجتماعی، قومی، فرهنگی و حتی محیط زیستی آنان اطالعاتی بدست بیاورد به سراغ افرادی همچون مولوی عبدالحمید 

طق کردنشین، بسیاری از محققین و بخصوص رسانه های خارجی همچنان به سراغ احزاب دموکرات خواهد رفت. در منا

و کومله می روند و پرسشگری خود را از آنها انجام می دهند. از آنجا که گروه قومی آذری گروه سازمان یافته خارج 

خبگان داخلی آنها رفت. در مورد گروه نشین ندارد، معموالا برای کسب اطالع از مردمان این منطقه باید به سراغ ن

 سمنان –رحمت اله همتی

دگماتیسم سیاسی و فرهنگی است و هیچ نقدی را تحمل نمی کند و خودش را اصالح نمی حکومت دارای 

 کند.

 تهران –امیر نبوی

مشکل این جاست که ما در زمان جنگ و مشکالت و به طور خالصه در زمان هزینه ها همه را ایرانی 

آوریم و همه افراد به جنگ می روند. اما زمان تقسیم منابع و مزایا یک سری از بقیه ایرانی به شمار می 
 تر به حساب می آیند و بیشتر سهم می برند.
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قومی عرب زبان نیز این موضوع صدق می کند. البته در سال های اخیر گروههای نظامی که ادعای هواخواهی از 

 حقوق مردمان عرب زبان داخل کشور را دارند شکل گرفته اند و گاهاا به آنها مراجعه می شود. 

به آن و با رویکردی امنیتی  مناسبی ندارد وجه یابی مدنیو سازمانمشارکت در عرصه عمومی در ایران نگرش به 

داشته و  در عرصه عمومی باز از نظر عده ای این موضوع فعالین مدنی و اجتماعی را از فعالیت .شودنگریسته می

 آنها را گوشه گیر و در بن بست سیاسی و امنیتی گرفتار نموده است.

 
این محدودیت ها مربوط دولت از طرق مختلفی سعی در اعمال محدودیت بر نیروها و فعالین اجتماعی دارد. یکی از 

به حوزه رسانه می باشد. رسانه ها یکی از ابزارهای مهم در دسترسی فعالین اجتماعی و نهادهای مدنی جهت پیشبرد 

 اهدافشان است.

ائل پیچیدگي هاي مسچراکه  ؛دولتمردان نباید از سکوت و انفعال نهادهاي مدني رضایت داشته باشندحقیقت آن است که 

ي است که به یکباره به شکل پدیده هاي بحراني جلوه گر شده و نظم اجتماعي را ناموزون خواهد انه اجتماعي به گو

 .کرد

درموارد بسیاری برخورداری از مبناهای هویتی قومی و مذهبی مانع دستیابی نخبگان و نیروهای فعال این گروهها به  

مناصب مهم و باالمرتبه شده است. در چند سال اخیر فیلم های مختلفی از جوانان این گروههای هویتی در فضای مجازی 

لمی و پژوهشی داخلی و خارجی مختلف به مشاغلی همچون پخش شده است که با داشتن تحصیالت عالی و مقاالت ع

کولبری، کارگری در کارخانه، دستفروشی و جارو زدن در شهرداری ها و ...مشغول بوده اند که نشان از عدم بهره 

 گیری مناسب از نیروهای متخصص این گروهها دارد. 

و بر اساس مواد قانونی اقلیت هایی نظیر اهل سنت در بسیاری از موارد این موضوع مبنای قانونی به همراه خود دارد 

نمی توانند به پست هایی سیاسی چون ریاست جمهوری دست یابند. در مواردی مشکل نه از قانون، بلکه در نتیجه نگاه 

سلیقه ای مسئولین رده باالی حکومتی است که بصورت دلبخواهانه چنین محدودیتی را برای فعالین گروههای قومی و 

ی اعمال می کنند. بعنوان مثال در تاریخ بعد از انقالب در حوزه های مدیریتی، هیچگاه پیروان اهل سنت و یا مذهب

 قومیت هایی نظیر کرد و بلوچ نتوانسته اند به مناصبی نظیر وزارت، سفارت و یا استانداری دست پیدا کنند. 

غالب این مردمان از وجود چنین قوانین مصرحی در رابطه نکته ی بسیار مهم در رابطه با حقوق اقوام آمده این است که 

با خود مطلع نیستند. یافته های پژوهش کنونی نشان داد که عمده شناخت اقوام از حقوق خود به موضوع زبان مادری 

 توجهبرمی گردد و عمده آنها در رابطه با سایر حقوق خود اطالعات آنچنانی ندارند. بخشی از این ناآگاهی به حقوق، م

حقوقی است که مردمان بایستی از حاکمیت مطالبه کنند و بخشی دیگر از آن هم حقوقی است که هر کس در محیط 

 زندگی خود و در رابطه با اطرافیان دارد.

 
تاریخ نشان داده که اقوام مختلف همواره میان خود و دیگر گروههای قومی مرزهایی ایجاد کرده اند. گاهاا دایره این 

مرزها محدود و نفوذ در آنها بسیار سخت بوده است. عمده دلیل این حصارکشی حفاظت از فرهنگ و آداب و رسوم 

 سنندج )کردستان( –سیاسی  -مذهبیفعال  -زاده دکتر جالل جاللی

ید تواند امشود آیا واقعا این میوقتی که طرف دبیر کل یک حزبی است در انتخابات مجلس تایید نمی
 .های سیاسی را در دل جوانان زنده و احیا بکندفعالیت

 

 سمنان –نقاش و نویسنده  و تئاتر  -اکبر یادگاری 

 ی مثال بنگاهی ماشین، ماشینبعضی ها اصال نمی دانند که حقوق شهروندی شان را زیر پا گذاشتند. برا

هایش را در پیاده رو می چیند و پیاده روی مرا غصب می کند. یا عبور از عابر پیاده در ایران اصال 

رعایت نمیشه. حقوق شهروندی این است که من در خیابان یا در اتوبوس امنیت داشته باشم. و حقوق 
 ته باشم.شهروندی برای این تدوین میشه که من امنیت زندگی داش
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است. این موضوع شاید بتواند از یک جهت در رسیدن آنها به هدفی که  خود در مقابل دیگر گروههای قومی عنوان شده

دنبال می کنند موفق عمل کند، اما از جهات دیگر و به هنگام مناسبات مختلف، قدرت چانه زنی آنها را کم کرده است. 

ل ایجاد ین جوامع اختالبنابراین می توان گفت که ایجاد محدودیت در روابط بین قومی می تواند در روند توسعه یافتگی ا

 کند.

با ذکر این مقدمه ساختار اجتماعی گروههای مختلف قومی که در تحقیق در دست مورد بررسی قرار گرفته اند خواهد 

 آمد.

شود که این ناحیۀ جغرافیایی عملکرد سیاسی پویایی از خود این نتیجه حاصل می آذریبا بررسی رفتارهای سیاسی قوم 

ساز خود، عمالا وفاداری دولت ملّی ایران و عضویت خود در آن را اعالم کرده دامات سیاسی سرنوشتنشان داده و با اق

میالدی به رهبری سید  5491-5491است. این موضوع استثنائاتی هم داشته است، تشکیل دولت آذربایجان در سال 

ات معدود سیاسی به هنگام برگزاری مسابقه جعفر پیشه وری از جمله این استثناها می باشد. در یک دهه اخیر نیز اقدام

فوتبال در شهر تبریز صورت گرفت که پرچم کشور آذربایجان و ترکیه در دست گروهی از تماشاگران آذری زبان 

برافراشته و شعارهایی در این زمینه بیان گردید. این حرکات بدون هیچگونه سازماندهی خاص و بدون وجود رهبری 

ان آذری زبان انجام گرفت و بیشتر حرکتی احساسی و زودگذر به نظر می رسید تا اقدام سیاسی توسط عده ای از جوان

 آگاهانه و تعقل آمیز. البته گستردگی این موضوع به حدی نبود که دولت مرکزی را به واکنش وادارد.

کشد که را به تصویر می، جمعیتی ناآرام و در تکاپو برای یافتن هویت مستقل فرهنگی و سیاسی کردهارفتار سیاسی 

های فضایی آن، چه در قالب حرکتی عمومی و چه در قالب حرکات انفرادی، برای کسب خودمختاری طی یک همۀ پاره

اند. اقدامات اسماعیل آقا سمکو از رهبران ایل شکاک در سال های قرن اخیر تالشی مستمر داشته و از پای ننشسته

جهت اعالم استقالل در شهر مهاباد و حرکات بعد از انقالب  5491-5491و قاضی محمد در سال  5491-5491

احزاب کردی را می توان در زمره این موارد برشمرد. در توصیف حرکت سیاسی این گروه قومی می توان گفت که 

بته نظامی آنها نوعی از رهبری و مطالبه حق خودمختاری دیده می شود. ال –در غالب جنش های انجام گرفته سیاسی 

دهه اخیر و با استراتژی که حکومت جمهوری اسالمی به کارگرفته است نمی توان به راحتی از وجود/عدم وجود  3در 

 این موارد در این دوران اخیر سخن گفت و چنین امری نیازمند پژوهش های خاص علمی است.

مرکزی ایران همگونی دارند. این  ها، با بخشاند و همچون آذریمذهبو شیعه عربعمدتاا  مردم منطقه خوزستان،

های سیاسی که در منطقه که جنبشطوریگر شده است، بهویژگی رفتاری در کردار سیاسی این قوم در قرن اخیر جلوه

رو نشده و به سرعت از میان رفتند. بررسی رفتار سیاسی نیروهای مرکزگرا و پدید آمدند با استقبال مردم بومی روبه

وبی خد سال گذشته و مجادلۀ بین آنها، که سرانجام به غلبۀ نیروهای مرکزگرا انجامیده است، بهمرکزگریز طی یکص

ها و مقارن م، که با تحریک انگلیسی۲۱۱۳ـ  ۲۱۱۰های که غائلۀ شیخ خزعل طی سالدهد؛ چناناین حقیقت را نشان می

های مردم منطقه، با مقاومت محدود دولت مرکزی، هپایان جنگ جهانی اول و دورۀ گذار بود، به دلیل پشتیبانی نکردن تود

است که خوزستان در دورۀ گذار سیاسی پس از جنگ جهانی دوم، نظیر مناطق کردستان  نکتۀ جالب این. شکست خورد

و آذربایجان دچار بحران نیروهای مرکزگزیر نشد، ولی در دورۀ گذار سیاسی از رژیم شاه به جمهوری اسالمی، 

ان در توها بعد از انقالب را میهایی انجام دادند. فعالیت این گروهگرا در این منطقه تحرکات و فعالیتیتهای قومگروه

با آغاز جنگ تحمیلی در سال  دو مقطع زمانی از ابتدای انقالب تا جنگ تحمیلی و دوران بعد از جنگ تقسیم نمود.

الشعاع وضعیت جنگی منطقه و حضور رزمندگان اسالم قرار گرفت و میزان ، مسائل قومی خوزستان تحت۲۷۳۱

و « طلبگرای تجزیهعرب»فعالیت آنها کاهش یافت و به صورت پنهانی و مخفی درآمد. اما بعد از آن دو گروه 

گرای هوادار فدرالیسم فرقی بین عملکرد نظام تی( فعال شدند. گروه عرب)کشور چندملی« گرای هوادار فدرالیسمعرب»

طلبی است مخالف جدایی« طلبگرای تجزیهعرب»سیاسی انقالبی با نظام سیاسی پهلوی قائل نیست، ولی برخالف گروه 

ی المللدر دو بعد بین داند. این گروهای تحت حاکمیت کشور واحد ایران میو راه احقاق حقوق خود را خودمختاری منطقه

 است. هایی را انجام دادهو داخلی فعالیت

 های سیاسی برایخیز ایران، گاهی عرصۀ فعالیتای بحرانهمانند دیگر مناطق حاشیه بلوچستاندر قرن اخیر، منطقۀ 

 مرکزی،های مخالف دولت کسب خودمختاری بوده است و بعضی از نخبگان بلوچ برای نیل به مقصود خود از قدرت

 اند.برداری کردههای گذار بهرهطی دوره

 ۲۱۱۳ـ  ۲۱۰۸های یکی از تحرکاتی که به دست نخبگان این منطقه هدایت و رهبری شد، قیام دوست محمدخان در سال

های سیاسی ضعیفی در میالدی بود. همچنین در زمان پیروزی انقالب اسالمی و فقدان قدرت مرکزی در ایران، حرکت
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های ناسیونالیستی بلوچ شکل گرفت که به دلیل حمایت نشدن از جانب تودۀ خودمختاری و بازسازی اندیشهجهت کسب 

های اخیر نیز افرادی چون عبدالمالک ریگی و گروهک جندهللا مشکالتی در این مردم، به موفقیتی دست نیافت. در سال

 اند.منطقه برای دولت مرکزی به وجود آورده

مربوط به یک طرف قضیه و چگونگی برخورد سیستم مرکزی با گروههای مختلف قومی است.  ی این موضوعاتهمه

گردد که تا چه اندازه پذیرای این همزیستی مبتنی بر طرف دیگر این موضع به ساختار خود گروههای قومی برمی

آمده از  و نیز نتایج بدستتکثرگرایی فرهنگی هستند. قبل ازهرچیز باید اذعان داشت که بر اساس منابع مختلف علمی 

مصاحبه با گروههای مختلف قومی، سیاسی شدن موضوع قومیت مربوط به یکصد سال اخیر است و قبل از آن در 

 کشور ایران افراد بیشتر خود را در قالب گروههای ایلی و عشیره ای تعریف می کردند تا گروه های قومی.

 

 
چنان هم در حال حاضر هرچند شاید دیگر اثری از قالب تشکیالتی این مطالبه گروههای قومی نباشد ولی در بطن جامعه

این مطالبه وجود دارد و هرازگاهی به صورت های مختلف در بطن جامعه ظاهر می شود. این نکته را هم باید در نظر 

ویژه در حوزۀ ای در عین تمایل به نوعی آزادی نسبی و اختیارات خودگردانی محلی، بهداشت که واحدهای حاشیه

دانند. در مند هستند و خود را جزئی از ملّت ایران میان عالقهفرهنگی، به حضور در ترکیب ملّت و دولت ملّی ایر

 بخش بعدی استراتژی سیستم سیاسی در قبال این موضوع تشریح می شود.

 ناکارآمدی ساختار های اجتماعی نهادینه شده ایران

حلی جهت خارج هر جامعه ای جهت اداره امور داخلی خود و دستیابی به توسعه ساختارهایی دارد. وجود نهادهای م

شدن از تمرکزگرایی دولت و بیان و حل مسائل و مشکالت موجود در بطن جامعه توسط این نهادها، شکل گیری 

ای و فرهنگ تعاون و همکاری جهت انجام بسیاری از امور مردمی، نبود و یا ضعف احزاب های محلی و منطقهتعاونی

ها و اندیشه های مختلف و متنوع باشد، عدم استقالل ساختارهای گر خواست های مردمی با فکرسیاسی آزاد که مطالبه

سیاسی و همپوشانی و موازی کاری بسیاری از امور از جانب آنها، ماکروسفالیزه شدن و تمرکز امکانات و جمعیت در 

همراه داشته یک یا چند نقطه از کشور و محروم ماندن سایر نقاط با همه اثرات اجتماعی که این محرومیت می تواند به 

 1377ترین پروژه توسعه سیاسی دولت اصالحات، تأسیس سراسری شوراهای محلی در سال . شاید بتوان گفت مهمباشد

 بود. 

در حال تبدیل شدن به بخشی از پارادایم )انگاره(  ،د مشارکت مردم را افزایش دهدنکه میتواننیز سازمان های مردم نهاد 

(. مشارکت سازمان های مردم نهاد در توسعه 1229در دنیای امروز هستند )گوش،  جدید توسعه یا نظم نوین جهانی

محلی به عنوان سازمانی داوطلبانه و غیرانتفاعی حکایت از پیدایش تمرکززدایی، تفویض اختیار در سطح تصمیم گیری 

ای پژوهش کنونی نشان از یافته ه. و مدیریت محلی دارد که در نهایت به حذف دیوان ساالری در سطح ملی می انجامد

همچنین آن حداقل نهادهای محلی نیز، درست است که عنوان محلی  ت دولتی در اداره امور کشور دارد؛گستره قدر

دارند و توسط مردم انتخاب می شوند، اما بعد از فرایند انتخاب شدن، کامالا در راستای نهادهای دولتی و همسو با منافع 

 اکارآمدی مربوط به کل ساختار کشور و گروههای قومی به عنوان جزئی از این ساختار است.آنها عمل می کنند. این ن

 خوزستان -نویسنده فعال فرهنگی و میراثی،  -اشکان زارعی 

قبآلا اصال این بحث ها نبوده. همه ذیل ایرانیت بودند و در کنار هم زندگی می کردند. امروزه هر کس می 
 .خواهد به قومیت خودش بچسبد و آن را اثبات کند
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در واقع می توان گفت که نهادهای محلی دولتی/نیمه دولتی در ایران هنوز نتوانسته آنچنان که باید نهادینه شود و کارکرد 

پردازد. های استانی و شهرستانی تنها به اجرای دستورات مافوق مینظام اداری ایران در رده واقعی خود را انجام دهد. 

گیرد و مردم نقشی در انتخاب آنها ندارند. این نوع نگاه ریق مرکز صورت میانتخاب و بکارگیری مدیران ارشد از ط

از باال به فرایند مدیریتی کشور و انتصاب مدیرانی غیربومی در پست های اجرایی در مناطق قومی ناکارآمدی بیشتر 

اجتماعی حوزه مدیریتی  دهد چرا که این مدیران بیشترشان به مسائل فرهنگی واین نهادها را در آن مناطق نشان می

خواهند با این مسائل آشنایی پیدا کنند دوره مدیریتی شان تمام می شود و افرادی دیگر جایگزین خود آگاه نیستند و تا می

 آنها می شوند.

عالوه بر ادارات و سازمانهای دولتی )قوه مجریه(، نهادهای شورای شهر و شهرداری نیز از نظر مردم نه تنها کارکرد 

بت ندارند، بلکه حتی در برخی موارد مانع توسعه بوده و خود عاملی برای فساد اقتصادی و اداری شده اند. آنچنانکه مث

 اند.سطح اعتماد عمومی مردم به آنها بسیار تنزل پیدا کرده و از نقش و وظیفه اصلی خود فاصله گرفته

 
دهند. سرمایه ترین سازمانهای روی زمین هستند که اعضای آن صاحبان اصلی را تشکیل میها دموکراتیکتعاونی

عدم ؛ دروکار میال و تولید به های خرد مردم است که به منظور توسعه اشتغاصلی بخش تعاون، تجمیع سرمایه

ها و تعاونگران، نبود بینش و باور به تاثیر کار تعاونی، فرهنگ ضعیف کار جمعی های مادی و معنوی از تعاونیحمایت

ها، چشم انداز آینده روشنی پیش و مشارکتی در جامعه، مالیات بر ارزش افزوده و دهها مشکل دیگر بر سر راه تعاونی

اوج این اتفاق تصمیمی بود که در خصوص ادغام وزات تعاون در دو وزارتخانه رفاه و کار . گشایدنمی هاروی تعاونی

 در سالیان اخیر صورت گرفت.

دموکراسی به معنای مشارکت و رقابت سیاسی شماری از گروه ها و منافع سازمان یافته اگر این واقعیت را بپذیریم که 

در آن  است، کشور برحسب سیاست ها و مواضع هر یک از آن گروه ها به منظور تصرف قدرت سیاسی و اداره

 .صورت احزاب سیاسی و انتخابات کانون و هسته اصلی زندگی آزاد و دمکراتیک را تشکیل می دهد

در رابطه با فعالیت احزاب در این دوره دو نکته اساسی مطرح است. نخست اینکه، وجود این حجم از احزاب در یک 

بیان گر نوعي ناموزوني در ساخت سیاسي و فرهنگ سیاسی  تنها نشان از ترقی و توسعه سیاسی ندارد بلکهکشور نه 

حزب و جمعیت سیاسي پروانه فعالیت  911نزدیک به  آن کشور نسبت به فعالیت هاي حزبی است. وقتي در یک کشور

جه از رشد و جامعه پذیري سیاسي الزم براي از لحاظ فرهنگي هنوز به آن درآن جامعه مي گیرند بیان گر این است که 

نکته دوم و مهمتر اینکه، بسیاری از این احزاب فقط یک اسم و نام هستند و با حزب به  . ستفعالیت حزبي نرسیده ا

واقعی احزاب از جمله  های کار ویژه هیچکدام از آنها نتوانسته اندمعنای واقعی کلمه فرسنگ ها فاصله دارند. چرا که 

ر آنها تنها باشند. بیشت داشته را... و سیاسی، تربیت نیروهای سیاسی ارتباطاتکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، مشار

در زمان انتخابات همچون قارچ سربرمی آورند و با اتمام فرایند انتخاباتی  معنا و مفهوم حزب را یدک می کشند و تنها

. صادق زیباکالم از صاحبنظران حوزه علوم سیاسی در این باره معتقد اثری از آنها باقی نخواهد ماند و ناپدید می شوند

در انقالب اسالمی هیچگاه احزاب به معنای حقیقی کلمه شکل نگرفته اند. بلکه گروههای سیاسی بنام حزب در »است: 

 مشهد )خراسان رضوی( –روزنامه نگار  -آملی 

درصد از قدرت را در اختیار دارد و بیشتر  22تا  51همین اقتصاد یک مدیریت دو سر داره. یک وجه 

درصد دست های  41تا  42و نیست. بخش دیگر یعنی این دستهای دراز مال اوست و به هیچ کس پاسخگ

دراز از طریق مردم انتخاب می شود و آن هم کامال قابل کنترل نیست. اسف انگیز زمانی است که آن 

 درصد می شود. مثال فساد شهرداری 51درصد هم همراه با  41

 

 نقده )آذربایجان غربی( –فعال ادبی  -ژیال حسامی 

 سال اخیر اینقدر بی اعتمادی زیاد شده اگر خواهر خودم خودش رو کاندید کند مشارکت نمی کنم. در چند
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حزبی و خود حزب ایام انتخابات موقتاا فعالیت کرده و بعد از آن هیچ رابطه دقیق و تعریف شده ای میان نمایندگان 

 (.7: 1838)زیباکالم و همکاران، «. برقرار نکرده اند

 
نتیجه چنین وضعیتی و نبود و یا ناکارآمدی احزاب سیاسی این خواهد بود که بسیاری از امور عادی زندگی روزمره 

نظیر فرهنگ، زبان و ادبیات، ورزش، اجتماع، محیط زیست و... سیاست زده می شوند و با واکنش های مقابله ای 

جه دیگر این حالت را در فرایند کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری و مجلس حکمرانان همراه خواهند بود. نتی

 شورای اسالمی می توان مشاهده کرد که در آن هرکسی به خود اجازه ورود به این عرصه را می دهد. 

 اسالمی نحوه اداره حکومت مبتنی بر قانون اساسی و مجموعه ای از قوانین دیگر همچون قانون مدنی، کیفری، مجازات

شود. در این نگاه تصور می شود که همانند های ذیربط انجام میو... است که اجرای هرکدام از آنها از طریق دستگاه

بسیاری از کشورهای جهان همه این قانونگذاری ها توسط قوه مقننه انجام می گیرد؛ اما واقعیت آن است که رهبر انقالب 

مطابق با نص صریح قانون اساسی، تعیین  ی اختیارات زیادی در این زمینه دارد.اسالمی به عنوان باالترین مرجع سیاس

 های کلی نظام برعهده رهبری است.سیاست

تناقضات بین قوا و عدم فهم از موقعیت و جایگاه نهادهای ایران نوعی از عدم انطباق درونی ساختار سیاسی کشور را 

ای از این عدم انطباق است. تا جایی به عنوان متولی قوه مجریه، وجههنشان می دهد. وجود نهادهای موازی با دولت 

دهد. آقای روحانی در که رئیس جمهور دوره دوازدهم در یک سخنرانی خبر از وجود دولتی در سایه دولت خود می

.  این موضوع 5«بخشی از اقتصاد را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم که رسانه هم دارد»یک سخنرانی اعالم کرد که 

اشاره به نفوذ سپاه در بخش اقتصادی و مدیریت سیاسی در خارج از بدنه دولت دارد. یافته های بدست آمده در پژوهش 

 در دست نیز نشان از وجود این عدم انطباق ساختار سیاسی کشور دارد.

 
روال عادی خود در ساختار سیاسی کشور  درمجموع می توان گفت که نوعی عدم انطباق و خارج شدن نظم امور از

وجود دارد که بخشی از این عدم انطباق به ساختار دولت برمی گردد که میان بخش های مختلف و وزارتخانه های 

گوناگون آن این نوع عدم هماهنگی و انطباق وجود دارد و بخشی دیگر از آن نیز مربوط به ساختار کالن حکومتی است 

 ی نهادهایی خاص به گونه ای کامالا متفاوت با دولت عمل می کنند.که در موارد متعدد

در کشورهای توسعه نیافته، افزایش پی در پی یا شدید نابرابری ها در مناطق و شهرها، ناگزیر جست و جوی شرایط 

در  رشد سریع جمعیت شهری کشور (. 191: 1999بهتر زندگی و مهاجرت را در پی داشته است )برگمن و دیگران، 

                                                           
  679394 . خبر آنالین. کد خبر 5

 اصفهان -دامپزشک  -شاهین سپنتا 

سیاستی کامال غلط و  من سیاست داخلی خودمون را در بحث آزادی های فردی و سیاسی و احزاب،

باشند و گروه های سالی که از انقالب گذشته االن باید احزاب آزادتر  02ورشکسته می دانم. نزدیک 

سیاسی فعالیت داشته باشند. من خودم عضو یکی از گروه های سیاسی هستم اما هر بار با مشکل مواجه 

سیون یزوبا اینکه هر بار هم گفتیم ما نه قصد براندازی داریم نه فعالیت مخربی داریم و فقط یک اپ .میشیم
 .را محدود می کنند و مامنتقد هستیم اما فرصت هیچ فعالیتی را به ما نمی دهند 

 

 مشهد )خراسان رضی( –روان شناس  -علی صاحبی 

و در یک سطح نیستند. یک وزیر خارجه داری و یک نماینده رهبر  سیاست خارجه ایران دو رویه دارد

سیاست خارجه داری در امور بین الملل که "والیتی" پا میشه میره حزب هللا لبنان و داره مذاکره می کنه 

 و هیچ کس نمیگه که اصال تو چیکاره ای...
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طول چهار دهه گذشته، به صورت هدایت شده و در چارچوب نظام برنامه ریزی جامع ملی که مبتنی بر هماهنگی های 

بخشی و منطقه ای باشد، صورت نگرفته است. با توجه به این که الگوی توزیع جمعیت رابطه تنگاتنگی با عملکردهای 

ال تمرکز فعالیت ها و سرمایه در اطراف چند شهر، حرکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارد طبیعی است که به دنب

جمعیت نیز به سوی این نقاط خواهد بود. این الگوی توزیع جمعیت، زمینه ی پیدایش خال جمعیتی و کارکردی در سطوح 

 میانی و پایین کانون های شهری را به وجود آورده و در نظام سلسله مراتب شهری، کشور را با مشکالتی روبرو می

 (.1سازد )رضایی و همکاران، بی تا، 

ای و تمرکز شدید در ایران، تمرکز جمعیتی در چند شهر کشور و در رأس آنها تهران، نشان دهنده عدم تعادل منطقه

جمعیت در این چند نقطه است. تهران به تنهایی بیش از ده درصد جمعیت کل کشور را در خود جای داده است. به چنین 

 گویند.حاا ماکروسفالیزه شدن میای اصطالپدیده

هرچند تراکم جمعیت در یک سکونتگاه شهری به خودی خود نشان دهنده اختالل نیست، اما این تراکم به طرز معناداری 

 5شود. نتایج بدست آمده در جدول باال نشان می دهد که موجب نابرابری و عدم توزیع امکانات در سطح کشور می

استان زندگی می کنند، جزو استانهای محل سکونت اصلی  5درصد جمعیت کشور در این  42د استان اول کشور که حدو

های اقتصادی در این مناطق موجب گروههای قومی ترک، کرد، بلوچ و عرب نیست. تمرکز نیروی انسانی و سرمایه

شد. تمرکز منابع اصلی ها شده و شکاف بین شهرها به تدریج گسترده تر خواهد خالی شدن سایر مناطق از سرمایه

  .نقطه به قیمت ایجاد فقر و نابرابری در دیگر مناطق بوده است 5اقتصادی در این 

گاهاا موجب شده است که مردمان گروههای قومی مورد مطالعه به هنگام بحث از همین ناکارآمدی ناکارآمدی های، وجود 

زیاد از حد خود بزرگ جلوه دهند و به اصطالح در این  ها و نیز نابرابری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و.. آنها را

 زمینه ها فرافکنی کنند.

 

تد از دریچه سیاسی به آن نگاه می افکشور ایران جامعه ای بشدت سیاست زده است و غالب رویدادهایی که در آن اتفاق 

شود. شیوه برخورد با این بحران ها از جانب پاسخگویان به صورت صفر یا صد است. همانطور که در نقل قولهای می

آمده مشاهده شد پاسخگویان بر این باور هستند که دولت هیچ حقی به آنها نداده و همه حقوق الزمه به نواحی مرکزنشین 

 است.  اختصاص یافته

 
حقیقت آن است که انجام چنین قضاوت هایی دور از انصاف است. چنین نگاه و برخوردی با دولت و مسئولین دولتی به 

ها را دلسرد کرده و آنها وقتی می بینند که علی رغم تالش جای اینکه آنها را دلگرم به تالش و فعالیت بیشتر کند، آن

هایشان جهت رسیدن به عدالت اجتماعی به این شیوه با آنها برخورد می شود دلسرد از ادامه فعالیت می شوند و دود 

 چنین وضعیتی بیشتر به چشم گروههای قومی خواهد رفت.

کرد، جهان خود را نسبت به گروه قومیتی بلوچ مساعدتر می  مصاحبه های انجام گرفته نشان می دهد که گروه قومیتی

بیند و بر این باور هستند که وضعیت مناسب تری نسبت به آنها دارند. از دیگر سوی آنها بر این باورند که نسبت به 

 حمیدیه )خوزستان( –دبیر -غانم سواری 

 به عمد است....کارون و کرخه، دز و .... همه ی اینها یک دفعه خشک بشن؟!!

 

 سنندج )کردستان( – فعال مذهبی و فرهنگی -محمد حسینی 

توزیع اشتغال، تولید و ثروت در ایران هیچ عادالنه نیست بلکه خیلی ظالمانه است. کسی اقتصاد را در 

کنند. شما با مشاهده اقتصاد این منطقه دست گرفته که نادان است، اینها عامدانه و عالمانه این کار را می
 .اندهای پایین قرار دادهبینید که از هر طرف شیعیان و غیرکردها را مدیر کرده و ُکردها را در ردهمیرا 
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ص وهمسایگان خود یعنی آذری ها شرایط نامناسب تری دانند و تصورشان بر این است که گروه قومیتی آذری به خص

 از لحاظ اقتصادی شرایط مساعدتری نسبت به آنها دارند.

نگرشی که گروه قومیتی بلوچ به جهان خود دارند، جهانی محروم و توسعه نیافته است. همانطور که در بخش قبلی 

تشریح شد آنها دلیل بخشی از این وضعیت را درون گروهی و در شمار کم نخبگان و تحصیل کردگان دانشگاهی خود 

دانند. احساس این گروه قومی این است که با کردهای پیرو اهل تسنن اشتراکات بیشتری نسبت به دیگر گروههای می 

ها قومیتی دارند. نگرش آنها از میان دیگر گروههای قومی بیشتر متوجه گروه قومیتی هم استانی خود یعنی سیستانی

کم جمعیتی، بدلیل هم مذهب بودن با حکومت مرکزی از است و بر این باورند که این گروه قومیتی علی رغم تعداد 

امتیازات بیشتری در استان برخوردار هستند و بیشتر امور مهم استانی توسط آنها اداره می شود. از نظر آنها همین امر 

باعث شده که جدا از حکومت مرکزی بیشترین اجحاف علیه آنها از جانب این گروه محلی صورت بگیرد و وجود این 

گروه را به عنوان عامل بیرونی توسعه نیافتگی خود تصور می کنند. در مقابل گروه قومیتی سیستانی بر این باور هستند 

که با بلوچ ها تاریخ مشترک دارند و دلیل توسعه نیافتگی آنها بیشتر به عدم وجود شرایط درون گروهی خودشان برمی 

 گردد تا عوامل بیرونی.

خود را مناسب تر از گروههای قومی نظیر بلوچ می داند و اینان نیز بر این باور هستند که گروه قومیتی عرب جهان 

 بدترین شرایط توسعه ای کشور را بلوچ ها دارند. خود این گروه قومیتی از جانب بختیاری ها متعصب تصور شده اند.

ای اقتصادی آنها نسبت به دیگر گروهه گروه قومیتی دیگر مورد بحث آذری/ترک ها هستند که بر این باورند که وضعیت

قومی مناسب تر است و دلیل آن را بیشتر نتیجه سختکوشی و تالش خود نسبت به آن گروهها می دانند. نگرش منفی 

این گروه بیشتر متوجه فارس زبانان است چرا که اداره کشور در اختیار آنها قرار دارد و سعی در جذب فرهنگی دیگر 

 ارند.گروههای قومیتی د

 

 

 
 . مصاحبه با رسول نامی3-15تصویر 

 

خاصی اختصاص ندارد و مناطق فارس زبانان نیز بر این باور هستند که مسائل و مشکالت کشور به گروه قومیتی 

مختلف کشور از این لحاظ دچار آسیب هستند. نگرش این گروه نسبت به اقلیت سنی مذهب این است که این گروه دارای 

 ظرفیت تساهل و تسامح است و در رفتارهای خود انعطاف دارند.

 تبریز )آذربایجان شرقی(  –طراح فرش  -رسول نامی 

 من فکر می کنم فارسی کمی حق ترک ها را خوردند و این مساله بدبختانه در خانواده جا افتاده.
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یافته های بدست آمده در سطور باال و در قالب دو نوع دیدن جهان خود و جهان دیگری و مقایسه بین آنها سبب ایجاد 

نوعی حس تبعیض می شود که بر اساس آن هریک از گروههای قومی بر این باور هستند که تبعیضی علیه آنها صورت 

است. ایجاد این نوع از حس تبعیض می تواند نتیجه  می گیرد و امکانات کشور در درست گروه دیگری قرار گرفته

عوامل مختلفی باشد. بخشی از این نوع احساس ریشه در امر قانون دارد که بر اساس آن گروههای قومی و مذهبی 

مختلف بر این باور هستند که تبعیضی علیه آنها در قوانین رسمی کشور وجود دارد. بخشی دیگر از این احساس به امر 

برمی گردد که بر اساس آن این باور بوجود می آید که تبعیضی علیه گروههای مذهبی غیررسمی در کشور  مذهبی

وجود دارد. بخشی دیگر از احساس این نوع از تبعیض ریشه در امر سیاسی و برخورد سلیقه سردمدران حکومتی دارد 

ذهبی قرار دارد و جناح های دیگر محروم ساله انقالب اسالمی در دست یک جناح زبانی، منطقه و م 42که در عمر 

از این سردمداری شده اند و بر اساس آن امکانات بیشتری برای آن مناطق خاص و بر ضد مناطق دیگر اعمال می 

 شود. 

میزان احساس تبعیض سیاسی در میان گروههای نخبه و عوام اقوام موردمطالعه را نشان  3-11و  3-12نمودارهای 

 می دهد. 

 

 

آنچه از آداب و رسوم قدیمی و بر اساس یافته های بدست آمده در تحقیق در دست گروههای مختلف قومی و مذهبی، 

ه ب تاریخی که معقول بوده را نگه داشته اند و از حذف و یا فراموشی جنبه های نامعقول فرهنگی شان ابایی ندارند.

عبارتی دیگر، مصاحبه شونده گان با تفکیک میان رسوم خوب و بد و برشمردن مصادیقی از آنها، به این نکته اشاره 

های انسانی و اخالقی هستند، رسومی که مبتنی بر عقل و منطق بوده و در جهان مدرن دارای سویهداشته اند که آداب و 

الزم است حفظ و تقویت شوند. اما رسومی که هیچ توجیه اخالقی و منطقی ندارند و بیشتر امور خرافی و غیرمنطقی 

 هستند بایستی کنار گذاشته شوند.

 مشهد )خراسان رضوی(  –روزنامه نگاری  -آملی 

موالنا مطهری در مورد تشیع و تسنن وارد مجادله می شدم و او راحت من در حوزه علمیله خاف با 
 .جلوی طلبه های سنی با من گفت و گو می کرد. این ها افراد روشن، روادار و خوبی به نظر می آیند
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مورد نقد جدی واقع شده اند، ارزش های دینی، اعتقادی و عرفی غلط هستند. هایی که در دوران جدید از جمله ارزش

شود، به معنای الیتغیر بودن آن نیست، به باور افراد، دین یک انتخاب فردی است و اینکه از طریق جامعه منتقل می

ها، ارزش ری افراد نسبت بهتواند با تفکر و تعقل در مورد آن تصمیم درست را بگیرند. البته نقد و بازنگبلکه فرد می

به نوع برداشت و طرز تلقی جامعه از آن مرتبط است. به عبارتی دیگر برخی از آنچه که امروزه با آن مواجه هستیم 

 برساخته تاریخی نه چندان دور است.

مخالف  دت با آننیافتگی وضعی است که در آن مردمان دلبسته تجدد و در عین حال بیگانه با آنند و شاید هم به شتوسعه

نیافته چون چیزها و کارها کمتر در جای خود و وقت مناسب به وجود آمده و صورت گرفته باشند. در جهان توسعه

های بدست آمده از تحقیق کنونی نیز موید همین نقش اساسی عوامل داخلی در توسعه یافتگی اقوام مورد است، یافته

بر اهمیت بازگشت فارغ التحصیالن دانشگاهی شهر تبریز بعد از اتمام دوران مطالعه دارد. آنچنان که مصاحبه شوندگان 

تحصیلی آنها در توسعه یافتگی این شهر اشاره دارند. از دیگر سوی در رابطه با دلیل توسعه نیافتگی استان هایی نظیر 

دمان این منطقه اشاره شده سیستان و بلوچستان، باز به نقش عوامل داخلی و تعداد کم فارغ التحصیالن دانشگاهی مر

 است. 

 

 

دیدگاه"بي  4بر همین اساس در رابطه با دالیل توسعه نیافتگی مناطق مختلف قومی و در مجموع کل جامعه ایرانی به 

عقالنیت "قانوني و توسعه نیافتگي"، "توسعه نیافتگي و خلقیات ایرانیان"، "شیوه تولید آسیایي و توسعه نیافتگي ایران" و 

 .رونی و ذاتی این موضوع تاکید دارند اشاره می شودو توسعه نیافتگي" که همه ی آنها بر نقش د

 رابطه دولت و اقوام

یافته هایی که در این بخش بدست آمد و در ادامه مورد بحث قرار می گیرد نشان از مناسب نبودن رابطه میان دولت و 

هبی کشور، عدم وجود اقوام دارد. یکی از خواسته های اقوام و بخصوص جامعه اهل سنت به عنوان بزرگترین اقلیت مذ

رسانه از دیگر موضوعات مهمی است که در راستای  مراکز دینی در مرکز استانها و بخصوص شهر تهران است.

انحصار فرهنگی نقش دارد. در ایران اختیار رسانه های شنیداری و دیداری در اختیار حاکمیت است و طبیعتا وقتی 

بوجود می آید و گروهی که صاحب اختیار است از آن در راستای منافع  چنین اختیاری وجود داشته باشد، موضوع منافع

خود بهره می گیرد. از دیگر شرایطی که موجبات نارضایتی گروههای قومی از دولت را فراهم کرده است، شرایط 

ه زندگی قنامناسب اقتصادی این گروههاست که بر این باور هستند عمده امکانات اقتصادی کشور در مراکز کشور و منط

فارس نشینان تمرکز پیدا کرده است. موضوع دیگر که نارضایتی گروههای قومی از سیاست های دولت را موجب شده 

 اردبیل –استاد دانشگاه  -پیمان ناصح پور 

دلیل برتری تبریز به اردبیل بازگشت تحصیل کردگان بعد از فارغ التحصیلی به شهرشان است. تبریزی 
 .ها زیر بال شهرشان را می گیرند و باال می روند
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است نحوه برخورد با زبان مادری است که در این زمینه نیز گروههای قومی بر این باور هستند که علی رغم اصول 

 قانونی، اجرای آن تابحال معطل مانده است.

 

 

 

 

 

 
 . مصاحبه با محمدنظر دیدگاه3-31تصویر 

 

در سالهای اخیر بارها گزارش هایی  اهل سنت ایران را منتشر می کند، جامعه که خبرهای« آنالینسنی »وب سایت 

از ممانعت برگزاری نمازهای عید فطر و عید قربان را گزارش کرده است. جدا از این ممانعت ها یکی از مواردی که 

اهدان را دربرداشته است تخریب نمازخانه در سالیان اخیر خشم و نارضایتی پیروان اهل سنت و امام جمعه اهل سنت ز

  6بود. 1394در سال  توسط نیروهای شهرداری، با پشتیبانی نیروهای انتظامی و امنیتیآنها در منطقه پونک تهران 

                                                           
6  3http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914 

 و بلوچستان( ستانی)س رانشهرای – یمذهب یمولو - دگاهیظرمحمد دن

بزرگ  یمصال نیزم ینیخوانند. امام خم یها در منزل نماز م ی. سنمیتهران و اصفهان مسجد ندار در

حساب باز کردم  ینامه نوشته بود. من حت زیتهران را در عباس آباد به ما داده بود. به موالنا عبدالعز

بود اصال  گفتهمجلس بودم  ندهیکرد به من که نما کیبه ساخت مسجد.  یکمک مردم یجمع آور یبرا

که االن هست  ییآقا نیدم. اما پروانه کار ندادند. هم یساخت رو م نهیجمع نکن، من هز یکمک مردم
 .میا یمجلس قینذاشت، ما با هم رف

 

http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914
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. صف نمازگزاران اهل سنت در یکی از نمازخانه های شهر تهران و سختی حضور در محیط کوچک 3-17تصویر 

 آن
 

 یکپارچگی تیو تقو یزآم مسالمت می تواند به همزیستی پذیرش تفاوت ها در جامعه ردکیرو اب یرهنگف تنوعاحترام به 

د. شاید بتوان گفت یکی از دالیل شکل گیری گروههای تندرو و تروریستی در کشورهای همسایه انجامیب یمل تیامن و

 را وجود همین محدودیت ها دانست. 

یز نشان از اعمال محدودیت در داشتن رسانه آزاد نسبت به گروههای مختلف قومی یافته های بدست آمده تحقیق کنونی ن

دارد. بر این اساس جدا از اینکه گروههای قومی و مذهبی از داشتن رسانه آزاد شنیداری و دیداری محروم هستند، 

 فضای فیلترینگ بر فضای مطبوعاتی و سایت های اینترنتی آنها نیز حاکم است.

 
 

واکاوی و تحلیل محتوای این گفته ها نشان از نوعی نارضایتی آشکار و پنهان اقوام مختلف نسبت به رسانه های فعال 

کشور را می دهد. بر اساس گفته های مصاحبه شوندگان از اقوام مختلف ترک، کرد، بلوچ، عرب و بختیاری، رسانه 

زی اقوام ایرانی عمل می کنند و آنچنانکه شایسته است های صوتی و تصویری داخلی در راستای همرنگی و یکسان سا

به آنها توجه نمی شود. برخالف گونه های قومیتی مورد بحث، فارس زبانان رضایت نسبتاا بیشتری از عملکرد سازمان 

 صدا و سیما دارند

 ا نیز نوعیشبکه های صوتی و تصویری استانی نیز عملکرد بهتری نسبت به صدا و سیمای ملی ندارند. در آنج

نارضایتی گروههای قومی نسبت به عملکرد این شبکه ها وجود دارد. گفته می شود که شکل و قالب غالب برنامه های 

 جوانرود )کرمانشاه( -فعال مدنی و زنان  –شنو حسینی 

 و ملی سطح در سیما و صدا عملکرد از رضایتم میزان

استانی خیلی کم است، چیزی کمتر از صفر نیست، به نظر 

من رسانه مردمی نیست و محتوای آن برای یک قومیت 

هایش در راستای خدمت به اقوام جوابگو نیست و برنامه
 نیست.  
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سبت به صدا تری نهای با سطح کیفیت پایینهای استانی با تولید برنامهشبکه این رسانه نیز به سمت مرکز گرایش دارد؛

 برتری فرهنگی فارس را القا مینمایند.و سیمای ملی، خواسته و یا ناخواسته 

 میزان رضایت از برنامه های صدا و سیما در بخش استانی و ملی را نشان می دهد  3-13و  3-11نمودار  

 
 

 

 

کنترل رسانه ها، مخاطبان دست به کنشگری می زنند و با جستجو در دیگر رسانه های در چنین شرایط سانسور و 

 نتایج مصاحبه های بدست آمده از گروههای مختلف قومی موید این مطلب است.  همسو به دنبال جایگزین می گردند.

 
بخش عمده صنایع سنگین از قبیل شرکتهای فوالد، در ایران قومیت های دارای سهم ناموزونی از کیک اقتصادی هستند. 

قرار دارند. باالترین سهم  زبان فارسی در استانها و... که عمدتاا در مرکز کشور قرار دارد خودروسازی، پتروشیمی

 رصد(، چهارمحال و بختیارید 3733) درصد(، تهران 44) (، البرزدرصد 4134) اصفهان هایبخش صنعت به استان

عالوه بر بخش   7رد.درصد( اختصاص دا 4738) درصد( و یزد 4233) درصد(، مرکزی 4334) قم درصد(، 3936)

 .شودکشاورزی محصوالت پر درآمدی از قبیل پسته و زعفران کشت می و در بخش صنعت در مناطق مرکزی ایران

 د.سهم باالیی در تولید ناخالص داخلی داشته باشن نشین مناطق فارست اس شده باعث موضوع همین

                                                           
 375159. خبرآنالین. کد خبر  7

 خوزستان -یپژوهشگر و فعال قوم - ریقاسم آل کث

ای جهان عرب استفاده می کنیم و تاثیر روی زندگی ما گذاشته. از محصوالت فرهنگی سایبری و رسانه 
 از فرآیند نام گزینی تا تیپ و لباس و موسیقی و تکه کالم

.... 
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وضعیت اقتصادی اقوام در داخل استانهایی مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی که چند قومیتی هستند نیز 

رند و داها و کردها ناموزون است برای مثال سیستانی ها و آذری ها سهم بیشتری از کیک اقتصادی به ترتیب از بلوچ

 با مرکز قرار دارد.موقعیت های سیاسی و اقتصادی در اختیار قوم همسوتر 

 )جنوب آذربایجان غربی( مبتنی بر کشاورزی و دامداری است. در بخشهای شمالی مناطق کردنشین  کردها اقتصاد

به سبب برخورداری از مراتع و نبود زمینهای  )کردستان، کرمانشاه و ایالم( مناطق جنوبیدر اما داری رایج است. باغ

 موقعیت جغرافیایی مرزی و نگاه ری رواج دارد. مناطق کردنشین ایران به سببحاصلخیز بیشتر کشاورزی دیم و دامدا

این منطقه دارای وضع اقتصادی مناسبی نیست و به دلیل  .چندانی ندارد توسعهاز لحاظ صنایع پیشرفته  امنیتی به آن

ری برای جمعیت فعال نبود زیر ساخت های اقتصادی و نبود کارخانه ها و سرمایه گذاری در بخش صنعت، آمار بیکا

 آن باال است و اغلب مردان برای تامین معاش خانواده مجبور به داشتن شغل های کاذب مانند قاچاق و کولبری هستند.

 8938فرصت اشتغال اقوم که وجهی از نابرابری اقتصادی است را نشان می دهد. بر این اساس   3-15و  3-14نمودار 

عوام بر این باور هستند که فرصت های شغلی در بین اقوام به نسبت برابر توزیع درصد از  8139درصد از نخبگان و 

درصد از عوام بر این باور هستند که فرصت برابر در میان اقوام در   834درصد از نخبگان و  1231نشده است و تنها 

 زمینه اشتغال وجود دارد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( –برنامه ساز رادیویی و تلویزیونی  -آقای عبد السالم بزرگ زاده 

ما در استانمون دو تا حاکمیت داریم: حاکمیت جمهوری اسالمی و حاکمیت جمهوری سیستانی. از من 

 0ثر حداکتعهد گرفته اند این جمهوری سیستانی رو دیگه نگم، اما می گم. در یک قشری که در استان 

درصد هستند یک جمهوری از این تعداد پرروی تمامیت خواه است که به دلیل هم مذهب بودن با شرایط 

خاص بعد انقالب قدرت سیاسی، اقتصادی، اداری و همه چیز این استان را در دستشان گرفته اند. ما 

جمع شده اند تا بزنند  بلوچ ها ازشون متنفریم. چرا می گم جمهوری سیستانی. چون همه این ها با هم

درصد دیگه. اختالف ایجاد کنند بلوچ های بدبخت را به عنوان ضدانقالب از دور  99توی سر اون 

خارج کنند و سرمایه دارهایشان را در ادارات که در دست خودشان است دلسرد کنند و جواب سالمشان 
 را ندهند.

.... 
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استان کشور را نشان می دهد.  31که به نقل از مرکز ایران می باشد رتبه و درصد بیکاری در  3-16داده های نمودار 

وچ بل بر این اساس نیمه باالی این جدول شامل استانهایی است که مرکز سکونت اقوام مختلف از کرد، ترک، عرب و

و... می باشد و نیمه دوم و پایین تر جدول که درصد بیکاری در آنها کمتر است به استانهایی تعلق دارد که عمدتاا در 

سال انقالب اسالمی مسئولین رده باالی نظام از آن استانها انتخاب شده اند.  42مرکز  نقشه ایران قرار دارند و در طول 

و سیاسی در ایران، سیاست های غلط اقتصادی، فساد مالی و اداری، عدم توجه  سیاست مرکز گرایی، بحران اقتصادی

 به ارزش های کارآفرینانه، نگاه امنیتی به اقوام از عوامل  اصلی بیکاری در ایران می باشد.

 

 

دارای وضعیت اقتصادی نسبتا مناسب است و فرصت های شغلی و امکانات رفاهی به نسبت دیگر قومیت ها  آذریقوم 

بهتر است. این منطقه دارای مرز مشترک با آذربایجان و ترکیه است که از نظر فرهنگی و اقتصادی با این دو کشور 
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دامداری و کشاورزی یکی از ارکان اقتصادی  هم مرز و هم زبان، تبادالت فرهنگی و اقتصادی ویژه ای دارند. منبع

این منطقه از لحاظ تولید محصوالت لبنی و پروتئینی سهم قابل توجهی را به خود اختصاص  قوم ترک در ایران است.

 صنایع و کارخانه ها وجود بلکه کرد؛ خالصه موارد این در را منطقه این مردمان غالب اقتصاد توانداده است. اما نمی

اوانی شده فر شغلین سازی، صنایع فوالد و... موجب ایجاد ظرفیتهای یی، ماشپتروشیم تراکتورسازی، ازقبیل بزرگی

 است.

شهرهای عرب نشین استانهای خوزستان و هرمزگان موجب رونق بازرگانی و تجارت  یموقعیت ارتباطی و مرز دریای

مام هستند که سهم عمده ای در ترانزیت دریایی کشور عباس و بندر اربین المللی شده است. بنادر مهم این مناطق بند

دارند. همچنین نفت خیز بودن مناطق عرب نشین و وجود صنایع بزرگ موجب جذب نیروی کار در سراسر کشور شده 

است. این وضعیت تا حدودی باعث به هم خوردن دموگرافی قومی منطقه نیز شده و اقوام مختلف ایرانی برای کسب 

ند. اما متاسفانه وضعیت عموم مردم عرب از لحاظ اقتصادی در سطح پایینی در این مناطق ساکن شده ا فرصتهای شغلی

 8 قرار دارد.

 
در بلوچستان وضعیت اقتصادی بسیار ضعیف است و کارخانه و سرمایه گذاری در سالیان اخیر در این استان دیده نمی 

شود، مرز را بسته اند و تعامالت اقتصادی و فرهنگی ای با آنسوی مرز صورت نمی گیرد. به دلیل بسته بودن مرزها 

ی مانند قاچاق کاال و گازوئیل کشی مشغولند و فقر فراگیری بازارچه های مرزی شکل نگرفته و اغلب مردم به شغل های

در استان وجود دارد. در گذشته سیستان بلوچستان انبار غله ایران بوده است اما امروز، به دلیل شرایط خاص اقلیمی، 

ا ر بی آبی و وجود خشکسالی شدید کشاورزی با مشکالت بسیاری مواجه شده است و بسیاری از زمین های کشاورزی

 بایر کرده است.

 
میزان احساس نابرابری اقتصادی در میان اقوام را نشان می دهد. بر اساس اعداد بدست آمده در  3-18و  3-17نمودار 

درصد از عوام معتقد هستند که اقوام در ایران از نابرابری اقتصادی رنج می برند و  88درصد از نخبگان و  9236آن 

 هستند که میزان شکاف و تبعیض اقتصادی در کشور پایین است.  تنها درصد بسیاری کمی از هر دو گروه بر این باور
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 اهواز )خوزستان( –اجتماعی،فعال حقوق کارگر،نویسنده -فعال سیاسی -باسم حمادی 

باید  داشته باشد، فقردر استانی هستم که آب و نفت و گاز وجود دارد. در اینجا نباید بحث بیکاری معنی 

خیلی کم باشد ولی میبینیم که محرومیت و فقر در روستاها و حاشیه شهرها وحشتناک است. شاید در 

دیگر استان هم این وجود داشته باشد ولی نگاه ما این است که ما بر روی ثروت و نفت خوابیدیم ولی فقر 
 می کشیم.

.... 

 

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( –استاد دانشگاه -محمد بهاری 

اقتصادمون صفر یا زیر صفر شده. همه سیستانی ها صفر شده اند. اقتصاد را دامپروری، کشاورزی و 

صنایع می سازند. اما ما چیزی  به نام صنعت در این استان نداریم. قرار بود زابل مرکز کشاورزی 

بشود. بلوچستان مرکز صنعتی بشود و زاهدان مرکز دانشگاهی بشود. زابل االن هیچی نداره. االن شما 

سال یک کارخانه برای زابل ساخته شده، من ساکت می شم. مردم ما از راه  02بیا بگو در طول این 

ی تونن انجام گازوئیل و بنزین یه چیزی در می آوردند. دیوار مرزی کشیده شده و اون کار رو هم نم
 بدن. االن ما پشت دیوار مانده ایم و نه این ور می تونیم بریم و نه اون ور.

.... 
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موقعیت خود دارای درمجموع یافته های بدست آمده در این بخش نشان داد که هریک از مناطق مورد مطالعه به نسبت 

 هاي فعالیت و کشاورزي محصوالت انواع کشت براي مناسب هواي و ، آبآب فراوان منابع غنی و بی نظیری همچون

داري برخورتزئیني،  هاي سنگ طال، خصوصا فلزي غیر و فلزي معدني متنوع و غني ذخایر وجود طیور، و دام پرورش

 آبي نیروگاههاي احداث قابلیت گردشگري، تاریخي، فرهنگي، هاي جاذبه و طبیعي اندازهاي چشم و ها عرصهاز 

 هب عالقمند و جوان،کارآمد، متعهد انساني نیروي مناسب، وجود منابع آبهاي سطحي و توپوگرافي به توجه با کوچک

. هستند آب و.. انتقال و ذخیره مهار، سیاست فقدان تجاري، آزاد مناطق ایجاد براي مناسب شرایط نوین، هاي فناوري

توسعه چیزي نیست که به  که پتانسیل توسعه و آبادانی را در حوزه های مختلف کشاورزی، صنعت و خدمات دارند. اما

ه د کر، باید بسترها و شرایط الزم را برایش فراهم کداردتوسعه فرآیند خاص خود را  حادث گردد. شبهصورت یک 

گذاران و تشویق قرار دادن امکانات الزم براي افزایش انگیزه سرمایه یکي از این بستر ها، ایجاد امنیت براي سرمایه 

 ایهسرم کردن فعال در بخصوص کند، مي ایفا توسعهع و ادامه شرو در اساسي نقش دولت راستا، این در .گذاران است

لت و اجراي بدون فعال شدن دوبگیرد.  شکل باید بنایي زیر امکانات در که گذاریهایي سرمایه و مولد هاي گذاري

دیگر با این روند، نه تنها جبران نمي شود بلکه  لتا صد سا مناطق مختلف کشورزرگ، عقب ماندگي هاي بطرحهاي 

  فاصله آن با سایر مناطق توسعه یافته کشور بیشتر مي شود.

ازمان یافته از جمله بحث های مهم در جامعه شناسی سیاسی، مداخله نظامیان به عنوان یکی از گروههای اجتماعی س

در سیاست می باشد میلیتاریسم سیاسی در ایران در دوره پهلوی اول و دوم ریشه دواند و سپس بعد از انقالب ادامه 

وزارت،  سالهستیدوره ب یط یبود. ورضاشاه  یستیتاریلیم قیحس عم، اول یعمده پهلو یژگیویافت. در ایران 

مرداد  18محمدرضاشاه نیز در  .دیورزیاصرار م یستیتاریلیم شهیارتش و اشاعه اند تیصدارت و سلطنت خود بر تقو

در دوران بعد از انقالب بسیاری از  ، با برانداختن دولت ملی مصدق جهت حفظ خود بر نظامیان تکیه کرد؛1331

 مناصب ی و...محسن رضای ،یالریجان ینژاد، محمد باقر قالیباف، عل یمحمود احمدنظامیان و پاسداران انقالب همچون 

 .سیاسی مهم کشور را در دست گرفتند

 
همه ی این موارد نشان از وجود نوعی میلیتاریسم در ساخت داخلی کشور دارد و گروههای قومی وجود این نیروهای 

 نظامی مخفی همچون بسیج را عاملی جهت کنترل و حاکمیت دیدگاه امنیتی علیه خود می دانند.

 مهاباد )آذربایجان غربی( –عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد  -مهری پاکزاد 

لد کند که چیزی بدانشجوی دکترا دارم که به اعتبار اینکه بسیج است یا از ارگانی آمده خود اعتراف می
 .کنمسرنوشتم بازی مینیست و من هم مجبورم به وی نمره بدهم وگرنه با 
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واقع، در ایران روندی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد  درانحصار فرهنگی در ایران در اختیار قوم فارس است؛ 

به خصوص دوران رضاشاه،  -پهلوی که تالش دارد تا فرهنگ ایرانیان را یکسان نماید. سالهای آخر حکومت قاجار و

 اوج اعمال این سیاست ها بود و تا به امروز نیز ادامه دارد.

 
 

 9این سیاست را تبلیغ می کردند.در این بین مجالت ایرانشهر، فرنگستان وآینده رسماا 

مسئله قومیت چنان جدی است که هرگاه از یک ایرانی که » دارد:ای درباره مذهب و ملیت بیان میایرانشهر در مقاله

های برد. ما باید فرقهبه خارج سفر کرده باشد، ملیت اش را بپرسند، به جای نام پرافتخار کشورش از زادگاهش نام می

 «.محلی، لباس محلی، آداب محلی و حساسیتهای محلی را از میان برداریم... محلی، گویشهای

، مجلس لباس قدیم اقوام ایرانی را غیرقانونی و همه مردان را به استثنای روحانیون ثبت نام شده، مجبور ۲۷۰۳در سال 

اد. به کاله شاپوی اروپایی دکرد. هشت سال بعد این کاله جای خود را « کاله پهلوی»به پوشیدن لباس غربی و گذاشتن 

رضاشاه این کاله را نه فقط برای زدودن هویتهای قومی، بلکه همچنین برای دخالت در آیین نماز در اسالم که الزمه 

 اش بر خاک نهادن پیشانی است، برگزید. او عالوه بر این نام بسیاری از شهرها را تغییر داد.

برخالف اصول قانون اساسی که حق خواندن و نوشتن به زبان مادری در همه  57با پیروزی انقالب اسالمی در سال 

مقاطع تحصیلی را برای گروههای قومی محترم دانسته است، در عمل و با انجام رفتارهای سلیقه ای مسئولین امر، این 

 حق آنچنان که باید و موردپسند گروههای قومی باشد عملیاتی نشده است.

 
از دیگر موارد مهمی که در مصاحبه های انجام گرفته با گروههای مختلف قومی در زمینه انحصار فرهنگی مورد بحث 

شهرها، معابر، کوی و برزن و محل زندگی این گروهها بود که اشاره می کردند که نهادهای قرار گرفت، نامگذاری 

 حکومتی سعی در تغییر نام و جایگزینی اسامی محلی به اسامی فارسی دارند.

 حذف فرهنگها  

به وجود تنوع قومی و فرهنگی در قلمرو فرمانروایی یک حکومت، در مقاطع مختلف تاریخی از جانب حکومت ها 

مثابه مؤلفه های تهدیدزا یا فرصت آفرین نگریسته شده و بر پایه این نگرش، سیاست هایی برای مدیریت راهبردی تنوع 

فرهنگی در راستای منافع حکومت ها پی گرفته شده است. بر این اساس، مسأله تنوع قومی و فرهنگی صرفاا  -قومی 

 به مسأله ای مهم تبدیل شده است. از منظر دید حکومت ها و منافع و امنیت آنهاست که

در عمل شاهد نوعی مقابله، حذف و یا تمسخر جلوه های فرهنگی اقوام مختلف در سطح عمومی و یا به هنگام در ایران 

نوعی از این حذف کردن ها را می توان در برنامه های صدا و سیما مشاهده کرد که گاهاا در  مناسبات خاص هستیم.

 های خود موجبات اعتراض اقوام مختلف از جمله، ترک، لر، بلوچ، کرد و... را فراهم می پخش برنامه ها و سلایر

                                                           
9 3 a.wikipedia.orgwww.f 

 سنندج )کردستان( –دکتر اسعد اردالن 

باعث شد در مدارس کردستان تابلوی فارسی صحبت کنید نصب  0405و  0420سیاست رضاشاهی در 

 .شود

 خوزستان –استاد دانشگاه -حمید حمادی 

بچه ما در خانه عربی صحبت می کند، اما می رود مدرسه فارسی باهاش حرف می زنند و این ظلم 

درصد آن استفاده شود. این یک عامل عقب ماندگی  12است. اگر استعدادش بگوییم صددرصد است، 

نیست، دارند می درخشند و  علمی برای دانش آموز می شود. می بینیم بچه های ما با این که زبانشان

موفق می شوند. یعنی اگر به زبان خودش درس بخواند فکر نمی کنم ما در موقعیت فعلی باشیم و پیشرفته 

 تر باید باشیم.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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آورد و نوعی دیگر از حذف کردن ها به هنگام اجرای مناسبات و مناسک قومی و مذهبی اتفاق می افتد که اجازه انجام 

ستند که جریانی وجود دارد که تالش آن به صورت گروهی داده نمی شود. مردمان این گروههای قومی بر این باور ه

قومی را از جلو چشم جوانان بیندازد و در عوض به ارزش گذاری یک گونه فرهنگی  –می کند تا مظاهر فرهنگی 

 خاص در ذهن آنها بپردازد تا همه را همانند کند و مدیریت آنها آسان تر شود.

 
 

 نگرش به میزان محدودیت در مراسم های قومی و مذهبی را نشان می دهد.  3-16و  3-15دار نمو

 

 

یک شرایط آنومیک بسیاری از اندیشمندان و صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی عقیده دارند که شرایط فعلی کشور 

به طور جدی،  (.1393است و از سست شدن نظم اجتماعی و از هم گسیختگی انسجام اجتماعی یاد می کنند )اباذری، 

و همفکرانش   10به موضوع فروپاشی اجتماعی پرداخت. محمود احمدی نژاد 82( در دهه 1385اولین بار عباس عبدی )

                                                           
  19/1/97تاریخ  9187. روزنامه رسالت . شماره 10

 سیستان و بلوچستان -فعال سیاسی و اجتماعی-پژوهشگر تاریخ-مولوی مذهبی –عبدالرشید تریز

درصد آن بلوچ اند کمترین برنامه به زبان بلوچی وجود دارد و  92-22در صدا و سیمای این استان که 

 سرمایه گذاری روی فولکلور و فرهنگ عامه بلوچستان انجام نمی شود و به فعالین میدان داده نمی شود.

 خواص  -در مراسمات   تیمحدود .3-15نمودار 
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ع فروپاشی اجتماعی جامعه ایرانی را مطرح کردند. بر اساس نظر این از دیگر کسانی هستند که در این اواخر موضو

 افراد، فروپاشی در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و... اتفاق افتاده است.

ی کشور در پفعالین حوزه های مختلف آمده شرایط کنونی کشور را نامساعد می دانند که می تواند خطراتی برای آینده 

 یافته های بدست آمده پژوهش کنونی نیز موید وجود همین بحران هاست. داشته باشد.

 
در مجموع می وی آن می رود. تصور این است که عامل این ناکارآمدی ها دولت است و انگشت اتهام همواره به س

توان گفت که دولت مرکزی از زمان پهلوی تا به امروز کمتر اقدام عملی در راستای جذب اعتماد عمومی اقوام انجام 

داده است و استراتژی آن جهت مقابله با اقوام عقب نگه داشتن آنها به لحاظ اقتصادی و یا استفاده از قوه قهریه بوده 

رادی نظیر اعزام هیاتی به مناطقی نظیر کردستان در سال های بعد از انقالب و مذاکره با حزب است. اگر هم در مو

دموکرات و یا مذاکره با بزرگان اهل سنت در قالب شورای مرکزی سنت )شمس( گفتگویی صورت گرفته است با 

ه زندان و یا تبعید شده اند. در شکست همراه بوده و در غالب این موارد مذاکره کنندگان گروههای قومی و مذهبی روان

واقع دولت های مرکزی در طول این دوران، علی رغم همه ی وعده و وعیدهایی که بیان می کند، همچنان بر حفظ 

های خود مصر هستند و اقدامی عملی برای رسیدن به اتحاد انجام نمی دهند تا از این طریق بتواند اعتماد ایدئولوژی

 ند.اقوام مختلف را جلب کن

 .دیدگاه نخبگان و عوام را نسبت به وضعیت سیاسی کشور نشان می دهد 3-18و  3-17نمودار

 

                                                           
 

 مشهد )خراسان رضوی( –استاد دانشگاه  -دکتر مهدی فیضی

یکسری بحران ها و چالش ها و درواقع ابرچالش در کشور داریم که مثل بمب های ساعتی آماده انفجارند. 

های بازنشستگی، بحران آب، بیکاری، طالق و مشکالت دیگر. هر یک از  از بحث بانک ها تا صندوق

اینها خطرناکند و وقتی در کنار هم قرار می گیرند خطرناک تر می شوند. انفجار یکی می تواند بقیه را 

 هم منفجر کند، ترسناک است.
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. در سرزمین ایران همواره جمعیت است سرزمینی –یکی دیگر از وجوه فروپاشی اجتماعی، گسیختگی وحدت ملی 

های گوناگونی در کنار یکدیگر زندگی کرده اند، رقابت ها و مبارزات بسیاری بین این جلوه های مختلف قومی ایرانی 

وجود داشته است. در هر دوره ای یک گروه خاص، حاکمیت را به دست گرفته و قدرت گرفتن یک گروه هیچگاه به 

و موضوع اصلی در این رقابت ها و مبارزات بر سر ایرانی بودن یا ایرانی نبودن نبوده معنای حذف دیگران نبوده 

است. یک مورد تاریخی نمی توان یافت که در آن یک گرایش یا حاکمیت با کسب قدرت سعی در تصفیه کامل گروههای 

است که در همه این دوران  دیگر و زیرسوال بردن موجودیت آنها به عنوان یک ایرانی داشته باشد. ولی واقعیت آن

تبعیض های قومی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و... وجود داشته که تهدیدی برای گسیختگی تاریخی 

 است. سرزمینی –وحدت ملی 

 
 مسائل نیرگذارتریتأث حال،نیو درع نیتراز بغرنج یطبق شواهد گوناگون، مسائل قومدر مجموع می توان گفت، 

 هاتیهو دیتشد رسدیقرائن و شواهد، به نظر م یبه برخ . باتوجهشودیمعاصر محسوب م یایدر دن یاسیو س یاجتماع

خواهد بود و عوامل  کینزد یاندهیدر آ رانیا یو اجتماع یاسیس سمینامیمظاهر د نیاز بارزتر یکی، یقوم یهاشیو پو

و  یاسیس ،یاقتصاد ،یمنزلتیتصاعد مطالبات اجتماع ،یو قوم یمل تیهو انیگسست م دیاند از: تشدمسئله عبارت نیا

 یبرخ انیدر م یافراط انهیگرااحساسات قوم نیتکو ،یها و مراکز قومها، نهادها، انجمنسازمان ندهیرشد فزا ،یفرهنگ

بروز و  ،یاسیاقوام و نظام س انیفاصله م جادیو ا یاسیس یگانگیب شیافزا ،یاسیو احزاب س فکراناز نخبگان، روشن

  (.1331388 مله،یمی)کر یو محل یمانند انتخابات مل یاسیانبساط س یهادر فرصت یظهور مطالبات قوم

 عبور از بحران

اجتماعی در کشور داشت. در این  –در بخش قبلی از مواردی سخن به میان آمد که نشان از وجود بحران های سیاسی 

بخش و بر اساس نتایج بدست آمده در تحقیق، راهکارهای مورد نظر جهت عبور از این بحران ها خواهد آمد. مهمترین 

موضوع در این مساله کمک به حفظ هویت قومی اقوام در قالب نگرش تکثرگرایی فرهنگی است. یافته های بدست آمده 

از مطالبات گروههای قومی و مذهبی در این چارچوب  قانون قرار دارد و بنابر نتایج بدست تحقیق نشان داد بسیاری 

آمده در تحقیق تعدادی از مردمان این گروهها اجرای بندهای قانونی موجود در آن را نهایت مطالبه خود می دانند. 

رفیت های دموکراتیک بهره الزم گرفته بنابراین شایسته است که جهت عبور از بحران های آمده در بخش قبلی از این ظ

 شود. 

 )آذربایجان غربی( ارومیه –فرش فروش  -احمد

تو کوتاه مدت انزجار افراد زیاد می شه و در بلند مدت به . با این همه تبعیض ایران تجزیه می شه

 .انجامهفروپاشی و تجزیه می 
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موضوع حقوق شهروندی و باور و احترام به آن از دیگر مواردی است که می تواند در جهت عبور از بحران های 

 اجتماعی کمک رسان باشد.  –سیاسی 

ای قومی از مسیر بحث مهم دیگر در این زمینه رعایت اعتدال و پرهیز از هر نوع افراط گرایی در رابطه با گروهه

اعتدال است. رعایت این موارد به جای اینکه کشور را در مسیر فروپاشی که در بخش قبلی بیان شد قرار دهد سرانجام 

تغییر خواهد داد. هر یک ار موارد گفته شده در ادامه بصورت جزئی تر مورد بحث  آشتی ملی و صلح پایدارآن را به 

 قرار خواهد گرفت.

های ناسیونالیستی و از دو منظر قابل بررسی است: از یک منظر اتحاد ملّی مبتنی بر دیدگاه« لّیاتحاد م»موضوع 

ها ها و ملیتآمیزد و سایر ملتای از تقدس و پرستش درمیگرایانه افراطی است که یک جامعه، ملّیت خود را با هالهملّی

انگارد. در این منظر، اتحاد ملّی ارزش میودست و بیای فرعرض ملّت خود و همسان با آن، بلکه در درجهرا نه هم

یجه آن است و نت های اصیل و مشترک که بر پایه تعصب قومی و ملّینه بر مبنای ارزشطلبی مستلزم تفاخر و برتری

 هاست.ها و ابزاری دیدن آنمشروع دانستن سلطه بر سایر ملّت

ویت ملی در گرو تضعیف و یا ازبین رفتن هویت قومی است و چنانچه طرفداران این دیدگاه، معتقد هستند که تقویت ه

هویت قومی تقویت شود منجر به تضعیف هویت و انسجام ملی خواهد شد. از منظری دیگر، اتحاد ملّی به معنی 

ی، های ناشی از تفاوت مذهبی، قومها و شکافهای ملّت و کاهش فاصلهها و توانمندیخودباوری و تکیه بر سرمایه

سرزمینی و زبانی درون آن به منظور تقویت همبستگی و همدلی و همکاری قشرها و افراد ملّت در راه رشد و تعالی 

یابد و تعصب را در پی ندارد و تعلق به یک آن است. در این نگاه تعلّق قومی و ملّی هرگز ارزش ذاتی و مطلق نمی

انگیزد. خواسته اغلب قومیت های ایرانی بت به دیگران را برنمیطلبانه نسملّت و سرزمین هرگز نگاه منفی یا برتری

نگاه دوم است. درواقع در این دیدگاه بیان می شود که علی رغم توجه بیشتر به هویت های بومی و منطقه در جهان 

 جدید، این امر در تعارض با هویت کالن و ملی قرار ندارد.

 

 
تند که جامعه ی ایران نیاز به یک تغییر پارادایم بنیادین در هس تحوالت ناظر بر این حقیق این نوع از آموزه های

. ارددزیربناهای فکری خود جهت عبور از جمع گرایی به فردگرایی مثبت مبتنی بر حقوق غیر قابل انکار شهروندی 

گرایی و  معنهادهای اجتماعی و اقتصادی ایران باید آن قدر آگاهی پیدا کنند که قدرت تمیز بین سیاست های مبتنی بر ج

فردگرایی مثبت را داشته باشند. آن ها باید بتوانند سیاست های حمایتی دولت که منافع کوتاه مدت آنان را تضمین می 

ی نتیجه ی سیاست های حمایتی وابستگی نهادها. آنها باید بدانند که کند طرد کنند و داوطلبانه از دریافت آن امتناع نمایند

ت است، و قدرت تحرک و پویایی را از آنها سلب می کند. لیکن سیاست های ملی که از دِل اجتماعی و اقتصادی به دول

 تهران -جامعه شناس  –محسن گودرزی 

های اصلی که تا حدی منافع بخش ها و گروه های بزرگ جامعه بندیهای بزرگ سیاسی مثل جناحهویت 

 ای خویشاوندیکردند، عمل نمی کنند و به جای آن هویت های خرد و کوچکتر قومی منطقهرا نمایندگی می
 اندو رفاقتی رشد کرده
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گفتگوهای سامان یافته اجتماعی درآمده باشند، ضامن حفظ حقوق شهروندی، پیشبرنده و موجب توسعه و بالندگی ملی 

 است. 

 یرانیانا باورهای در بازنگری قدم ننخستی گو، و گفت پراتیک رهگذر از پایدار صلح مطلوب وضعیت به رسیدن برای

به  ضروری زیر محورهای در بازنگری امری، چنین تحقق و برای است ملت سطح در چه و حاکمیت سطح در چه

 نظر می رسد:

 ادبیات و سیما و صدا های برنامه تا روزمره اجتماعی محاورات اجتماعی، از سطوح تمام در قومی تمسخر از . پرهیز1

 ها اهمیت دارد. شخصیت و دولتمردان

 تربینیخودبر واقع در. دارد ضرورت پایدار صلح ایجاد و گو و گفت به رسیدن برای قومی خودبرتربینی از . اجتناب1

 (کمتر بقیه در و بیشتر ترک و کرد مانند اقوامی در)دارد  وجود اقوام تمام در ضعف و شدت با که ایرانی اقوام در

 .است ملی آشتی و پایدار صلح تحقق در جدی مانعی

 جغرافیایی قلمرو در که ادیانی تمام پیروان برای اجتماعی حقوق برابری به بودن قائل و مذاهب ادیان به . احترام3

 هستند. ساکن ایران

 و اند دهکر تجربه اقوام را غالب ناخوشایند تجربه این. دارد باالیی اهمیت اقوام دیگر با رفتاری تبعیض از . پرهیز4

 اه تهرانی عوض در. گویند می ها آن با مرکز در ها فارس ناپسند رفتار از ها قومیت. نیست خاصی قومی به منحصر

 گویند. می ها قومیت میان در زندگی از... و ستد و رفتار، داد در تبعیض تجربه از

 ایرانیان. تمام برای اجتماعی و اقتصادی برابری تحقق منظور به حاکمیتی های رویه . تغییر5

به باور گروهی دیگر از افراد، بسیاری از مطالبات اقوام و گروههای اقلیتی در قانون اساسی کشور لحاظ شده است و 

تنها مشکل اجرای آن وجود دارد. به باور این افراد دلیل معطل ماندن اجرای این قوانین بیشتر برخوردارهای سلیقه ای 

 و فردی مسئولین ذیربط می باشد.

  
باید به آنها داده در مورد حقوق شهروندی، گروههای مختلف قومی و مذهبی بر این باور هستند که این حق آنچنان که 

نشده و از آن محروم مانده اند. عدم استفاده از ظرفیت های قومی و مذهبی در سمت های مهم و استراتژیک مملکت 

نظیر ریاست جمهوری، وزارت، استانداری و...، عدم برخورداری از عبادتگاه دینی نظیر مسجد در شهر تهران علی 

نن در این شهر، حذف فرهنگی هنرمندان، زنان، فعالین اجتماعی و محیط رغم وجود تعداد زیادی از پیروان اهل تس

زیستی و... مواردی مهمی بود که از جانب گروههای قومی به عنوان نقض حقوق شهروندی آنها مورد بحث و اشاره 

 قرار گرفت.

درصد از نخبگان از نحوه حقوق  9131رضایت از حقوق شهروندی از منظر نخبگان را نشان می دهد.  3-31نمودار 

  3-31درصد از آنها از اوضاع حقوق بشر کشور اعالم رضایت کردند. نمودار  738شهروندی رضایت ندارند و تنها 

 مهاباد )آذربایجان غربی( –فعال مدنی و روزنامه نگار  -خدیو  نیالد صالح

 اگر همانقدر حق که در قانونی اساسی به شهروندان داده شده اجرا گردد در ایران انقالبی اتفاق می افتد.
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درصد از نخبگان معتقد هستند  7334اس آن نیز  قومی را نشان می دهد که بر اس –میزان حس تبعیض حقوق شهروندی 

اقوام بصورت برابر از حقوق شهروندی برخوردار نیستند. از آنجا که غالب مصاحبه شوندگان در بخش عوام معنا و 

مفهومی واقعی از حقوق شهروندی نداشتند و به هنگام توضیح درباره این مفهوم مشخص شد که آنچه آنها از حقوق 

هن دارند با معنای واقعی آن فاصله زیادی دارد، یافته های کمی مربوط به عوام در این بخش حذف شهروندی در ذ

 گردید. 

 

 

 

 

 

جامعه مدني تلقي مي شود و شهروند به عنوان عضو امروزه مفهوم شهروندي به عنوان منزلتي اجتماعي در نگرش به 

یک جامعه سیاسي فردي است که داراي حقوق و وظایفي در ارتباط با این عضویت مي باشد. توجه به حقوق شهروندي 

در هر جامعه اي قوام، مشروعیت و استمرار نظام سیاسي حاکم را فراهم خواهد آورد. این حقوق داراي ابعاد مدني، 

قتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضائي مي باشد و چگونگي کمیت و کیفیت بهره مندي از آن در هر جامعه از سیاسي، ا

 شاخصه هاي توسعه و از مولفه هاي حکمراني خوب مي باشد.

 هایآگاه شیآن در جامعه و افزا یساز یدر درون یتوسط مردم سع یحقوق شهروند تیرعا یها براقدم نیاز اول یکی

در مصاحبه ها مشخص شد که تصویر مبهمی ار حقوق شهروندی حتی در ذهن نخبگان وجود دارد. به علت  .باشدیم

عدم مشخص کردن مصادیق و حتی عدم همخوانی دستورالعمل های مرتبط با متن قانون اساسی در مورد حقوق مدنی، 

 ام شده است. اجتماعی، سیاسی و اقتصادی منجر به نارضایتی و ایجاد حس تبعیض  در بین اقو

بنظر می رسد مهم ترین نکته قبل از انجام همه ی این بحث ها از جانب دولت و تهیه منشور حقوق بشری و... این باشد 

دم معنا و مفهوم این که یافته های مطالعه در دست نشان داد که بنابر نظر مصاحبه شوندگان هنوز شمار زیادی از مر

 بخواهند راجع به آن صحبت و آن را مطالبه کنند. دانند تا در مرحله بعدواژه را نمی

از هرچیزی نیازمند آموزش و فرهنگ سازی است. این موضوع این را می رساند که موضوع حقوق شهروندی قبل

بخشی از این موضوع وظیفه فعاالن اجتماعی و نهادهای مدنی است. آمـوزش رفتارهـای شـهروندی در افـزایش کیفیـت 

هـا بـه تقویـت اخـالق اجتمـاعی و بـسط همبستگی های مدنی بسیار تأثیرگـذار اسـت؛ ایـن آمـوزهنعملکـرد سازما

اجتماعی یک جامعه در سطح محلی، ملی و جهـانی کمـک خواهـد کـرد. بخشی دیگر این موضوع وظیفه دولت و 

و محلی، تشکل هـای مـدنی و... ازطریِق های ملی گذار، سازماننهادهای دولتی است. درواقع دولـت و نهادهـای قانون

های زندگی جمعی و شناخت اصول مدیریت شهری نقش بارزی در تربیت شهروندان آمـوزش حقـوق شـهروندی و مهارت

دارند. در راستای آموزش و فرهنگ سازی در زمینه آگاهی از حقوق شهروندی یـادگیری پارامترهای آموزش رفتار 

 ت زندگی جمعی و تقویت سرمایه اجتمـاعی در زندگی کمک شایانی خواهد کرد.شهروندی به افزایش کیفی
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راه و مسیر عملی شدن همه آنچه در سطور باال درباره حفظ و احترام به هویت قومی، همسویی منافع قومی و ملی، 

رح داده شد، بازنگری در باورها، استفاده از ظرفیت های دموکراتیک، حقوق شهروندی و زمینه های سکوالریسم ش

انتخاب مسیر اعتدال و میانه روی هم از جانب حاکمیت و هم از جانب گروههای قومی به عنوان روش به دور از 

 هرگونه افراط و تفریط است.

 های اندیشه در توان می را پایدار صلح شرظی اساسی برای همزیستی اقوام است؛ مفهوم صلح پایداردسترسی به 

 قطعی های شرط و ها زمینه پیش پایه بر پایدار، صلح باب در کانت امانوئل های اندیشه یافت. فیلسوف کانت امانوئل

 چنین هم و «آزاد های دولت فدراسیون» مانند گرایانه واقع های ایده از ترکیبی ها، دولت و ها ملت میان تفاهم و صلح

 .اشدب آینده در بشر نوع پیشرفت ساز انگیزه تواند می اما رسد، نمی نظر به آسان آنها تحقق چند هر که است هایی ایده

بخش مهمی از آنچه مربوط به صلح پایدار است در چارچوب فرهنگی و به معیارهای فرهنگی برمی گردد. رویکرد 

فرهنگی باید دربرگیرنده و پذیرای شباهت ها و تفاوت ها در تمام سنت ها باشد؛ به طوری که امکان اعتقاد به آنها و 

 (.44-36: 1381حساس غرور و لذت از داشتن آنها را ممکن می کند )کورونگ، حتی ا

بدون تردید مهم ترین بحث در موضوع صلح، بحث تعامل و گفتگو است. موضوع جنبش های اجتماعی و قومی امری 

ت وهها حرکااست که غالب کشورهای جهان درگیر آن هستند. یکی از نمودهای عینی این جنبش ها و مطالبه گری این گر

اعتراضی خیابانی است که در مواردی ممکن است توسط عده ای و با استفاده از هیجانات جوانان به انحراف و آشوب 

کشیده شود. در این بین آنچه مهم است شیوه برخورد با این حرکات اعتراضی است. در مواردی این واکنش ها استفاده 

ر مواردی هم تعامل و گفتگو می تواند راهکار باشد. بر اساس یافته های از زور و خشونت و تهدید و زندانی است و د

بدست آمده ساختار سیاسی حکومت نتوانسته است آنچنان که باید مسیر تعامل و گفتگو را دنبال کند و جدا از حکومت، 

 در سطح خرد و بطن جامعه نیز خشونت در رفتار ایرانیان وجود دارد.

 
 رصهع در توان می چگونه که بوده مهم نکته این متوجه گذشته از المللی، بین و سیاسی نظریه اساسی مسائل از یکی

 یم که صلح برای نیاز مورد معیار هر. کمک کرد پایدار صلح و صلح اخالق ایجاد به فراگیر و داخلی فرمانروایی

 یناش اجماع پایه بر واقع در یا آزادانه رضایت پایه بر باید باشد، داشته کارایی ها فرهنگ و جوامع سراسر در خواهد

 گفرهن و جوامع تمام در کاربرد قابل اخالقی اصول مجموعه یک تدوین به چگونه ما که این. خلق شود وشنود گفت از

 ها شباهت پذیرای و دربرگیرنده باید فرهنگی رویکرد. دارد اهمیت نهایی نتیجه اندازه به که است امری رسیم، می ها

 را آنها داشتن از لذت و غرور احساس حتی و ها آن به اعتقاد امکان طوریکه به باشد؛ ها سنت تمام در ها تفاوت و

عمدتاا به موضوع عدم وجود  صاحبنظران گروههای مختلف قومی، میان گرفته انجام های مصاحبه سازد. در ممکن

 صلح در شرایط فعلی جامعه ایران اشاره داشته و غالب آنها دولت و حاکمیت را مسئول این وضعیت می دانند؛

  
دولت با سیاست های غلط خود به جای هموار کردن مسیر صلح و دوستی راه دشمنی و خونریزی را در پیش گرفته 

ت های مقابله ای دولت با گروههای مختلف قومی و مذهبی است. به عبارت دیگر در طی این چند سال، نتیجه سیاس

 استان خوزستان -دادگستری، نویسنده و کنشگر سیاسی، مدرس دانشگاهوکیل  -جواد طریری 

وقتی نتونی با دراویش گنابادی به خوبی تعامل کنی، نشون می ده تو حتی با بنیانگذاران تشیع ایرانی که 

دراویش بودند و نجیب ترین آدم ها هستند نتوانستی تعامل کنی.... وقتی فرصت گفت و گو با همسر، 

نوازش فرزند و مطالعه ندارم خروجی من چه خواهد بود؟ خشونت نسبت به زنم، کودکم، عشق ورزی، 
 همکارم و... خشونت خواسته و ناخواسته پدید می آید.

 

 سیستان و بلوچستان -مولوی مذهبی -محمدنظر دیدگاه 

خداست. اگر این اگر این ها خودشون رو جمع نکنند ایران ممکنه مثل همون اوائل تکه پاره بشه. دست 
 میدان باشه همینه.
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 جدید، ایه نظریه مؤلفه ترین مهم تردید بیشتر در راستای دفع آنها بوده تا جذب و شکل دادن به یکپارچگی ملی. بدون

 انیزب و فرهنگی، مذهبی، قومی های تفاوت تمام رغم است. علی عمومی حوزه در اما وگو، گفت پراکتیک به بازگشت

 ایجاد دارد، اهمیت ایران در پایدار صلح به رسیدن در که چه آن دارد، وجود ایران فرهنگی جغرافیای عرصه در که

 .است اقوام و ها گروه میان تعامل و گو و گفت برای مناسب بستر

 نتیجه گیری
حل مسئله و اصالح امور نشود، های عملی در جهت انجام هر پژوهشی تا زمانی که منجر به تدوین راهبردها و برنامه

فایده خواهد بود. به عبارتی دیگر، شناخت و ارزیابی وضع موجود تنها به پروبلماتیزه کردن و طرح عمال عقیم و بی

پردازد. طرح پژوهشی حاضر از این جهت که مسائل و شرایط داخلی و خارجی های مختلف میمسئله از زوایا و جنبه

ام را از طریق متدهای نوین علمی مورد مطالعه و شناخت قرار داده است، مقدمات مناسبی را ایران در ارتباط با اقو

های مناسب برای برنامه ریزی و ارائه راهبردهای مناسب فراهم کرده است. ارائه برنامه و راهبرد در گرو اتخاذ روش

 و علمی است.

به راهبردهای کلی در راستای حل مسئله دست یافت، توان نظر به اینکه در دل روش مطالعه و شناخت این طرح، می

ای که مردم ایران با آن مواجه هستند، ترین مسئلههمانطور که از مدل تئوریک استخراج شده قابل مالحظه است، عمده

گیری مطالبه عدالت از جانب اقوام و اقشار مختلف جامعه شده است. گسست اجتماعی و سیاسی است که موجب شکل

وان تشود و این مسائل را میعیت از تغییرات معیشت و اقتصاد کشور و ایدئولوژی حاکم بر جامعه ناشی میاین وض

 عوامل اصلی شکل گیری پدیده محور دانست. 

ز ها نیهای راهبردی مختلفی شده است که هرکدام از این کنشبه صورت کلی وضعیت شکل گرفته منجر به کنش

اهد داد. دو پیامد ثبات و زوال سرمایه اجتماعی نشان دهنده سناریوهای متفاوت است که پیامدهای متفاوتی را شکل خو

خراج ای استها که از طریق نظریه زمینهکنند. در تصویر زیر مدل نهایی تحلیل دادههای آینده کشور را ترسیم میچالش

 ادی پرداخته خواهد شد.شده نشان داده شده است. در ادامه به بررسی سناریوها و راهبردهای پیشنه
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 (1397-98. مدل مفهومی بررسی هویت قومی در ایران با تاکید بر صلح )1-4تصویر 

نمودار فوق، مدل نظری حاصل از گردآوری و تحلیل داده ها است. اقتصاد نابرابر از ویژگی هایی بود که اقوام در 

شرکت های فوالد و خودروسازی در استانهای فارس  ایران به آن اشاره داشتند. بخش عمده صنایع سنگین، از جمله

زبان نظیر اصفهان، البرز، سمنان و مرکزی قرار دارد و بیشترین حجم درآمدهای اقتصادی به این استانها اختصاص 

 دارد.

شاید بتوان گفت که بعد از فارس زبانان، گروه قومیتی آذری بخصوص در استان آذربایجان شرقی از لحاظ تامین 

دهای اقتصادی در مرحله دوم اهمیت قرار دارند. با وجود چنین شرایطی، نارضایتی آذری زبانان از حاکمیت کمتر درآم

از دیگر گروههای قومی نیست. احساس نابرابری آذری ها در دو امر خالصه می شود. نخست اینکه این گروه شرایط 

ن باور است که سهم استانهای آذری نشین در مقایسه با اقتصادی قوم خود را با فارس زبانان مقایسه می کند و بر ای
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استانهای مرکزی نظیر اصفهان، سمنان، مرکزی، قم، البرز و تهران بسیار ناچیز است. وجود چنین اختالفی بر اساس 

تصور آنها و با توجه به نسبی بودن وضعیت اقتصادی، موجبات نارضایتی آنها را فراهم آورده است. نکته دومی که 

وجبات نارضایتی این گروه قومیتی از حاکمیت را فراهم کرده، این باور بود که بیشتر صنایعی که امروزه در مناطق م

 ن به دوران حکومت قبلی برمی گردد.آنها فعال هستند، زمان ساخت آ

الم، نشاه و ایدر مناطق کردنشین ایران، از شهرهای جنوب استان آذربایجان غربی گرفته تا استانهای کردستان، کرما

در بخش صنعتی هیچ کارخانه و کارگاه و شهرک صنعتی آنچنانی که درآمدزایی مناسبی داشته باشد و بتواند گروه 

مناسبی از جوانان این مناطق را به خود مشغول کند وجود ندارد. بر همین اساس آمار بیکاری در میان مردمان این 

فعال آن جهت امرار معاش به استانهای فارس نشین و بخصوص تهران  گروه قومیتی بسیار زیاد است و اغلب نیروی

و یا کارگاههای آجرپزی در استان آذربایجان شرقی که بدلیل سختی کار، مردمان بومی حاضر به کار در آنها نیستند 

ناه ی مرزی پپناه می برند. بخش دیگری از جمعیت جوان آن نیز که عمدتاا دارای تحصیالت دانشگاهی هستند به شهرها

برده و در آنجا به کار کولبری با دستمزد روزانه حداقلی و بدون هیچ گونه آینده شغلی و بیمه ای می پردازند. عمده 

محصوالت بخش کشاورزی این منطقه نیز بدلیل نبود کارخانه های صنعتی بدون هیچگونه فرآوری و بصورت خام از 

وند. چنین وضعیتی باعث ایجاد نارضایتی و نابرابری در میان مردمان آن آنجا خارج و به استانهای دیگر منتقل می ش

 شده که نقش حاکمیت را در پدیدآیی چنین شرایطی مهم می دانند.

همانطور که بیان شد عرب زبانان در ایران در استانهای خوزستان، بوشهر و هرمزگان پراکنده شده اند. نفت خیز بودن 

د بنادر مهم جنوب غرب و جنوب کشور در آن مناطق موجب رونق بازرگانی و تجارت مناطق محل سکونت آنها و وجو

بین المللی در آنجا شده و جدا از نیروی کار منطقه ای پذیرای نیروی کار دیگر مناطق نیز هستند. علی رغم وجود چنین 

ی احساس نابرابری و نارضایتشرایطی وضعیت مردم این قوم چندان مناسب نیست و اینان نیز از لحاظ اقتصادی بشدت 

می کنند. درواقع وجود شرایط مناسب اقتصادی و محیطی در آن نتوانسته است در وضعیت زندگی آنها بهبودی ایجاد 

 کند.

بدترین شرایط اقتصادی و بیشترین نارضایتی در میان اقوام مورد مطالعه مربوط به گروه قومیتی بلوچ است که جدا از 

اظ مذهبی نیز با اکثریت جامعه تفاوت دارند. در این منطقه نیز همانند مناطق کردنشین بخش موضوع قومیتی از لح

صنعتی رشد آنچنانی و یا به عبارتی هیچ گونه رشدی نداشته است. از سوی دیگر به دلیل شرایط محیطی و خشکسالی 

ی همراه است. مشکل دیگر نامناسبی رودخانه های آن در دهه های اخیر بخش کشاورزی نیز در آنجا تقریباا با نابود

وضعیت اقتصادی این منطقه، به شرایط داخلی و بیسوادی و کم سوادی مردمان آن برمی گردد که بر همین اساس 

نتوانسته اند در سمت های اداری استان خود نقش آنچنانی داشته باشند و عمده پست های اداری در آنجا در اختیار 

حاکمیت هستند قرار دارد. در کنار همه ی این شرایط، دورافتادگی و حاشیه بودن این منطقه  سیستانی ها که هم مذهب با

نیز سهمی اساسی در توسعه نیافتگی آن دارد که بر این اساس نمی توانند به راحتی با استانهای همسایه خود تعامل و 

ردمان این منطقه و بخصوص جوانان آن به دادوستد اقتصادی و مالی داشته باشند. وجود چنین شرایطی باعث شده که م

شغل های پرخطری نظیر قاچاق کاال و گازوئیل کشی روی بیاوردند که در این زمینه نیز بستن مرزها برای آنان مشکل 

 آفرین بوده است. 

ال ثبات اجتماعی و زورا برای ایران ترسیم نموده است.  دو سناریوی اصلیپژوهش انجام شده و نتایج بدست آمده 

اجتماعی در ابعاد مختلف دچار زوال شده و در نهایت  . در صورت تداوم وضعیت کنونی سرمایهسرمایه اجتماعی

فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. اما در سناریوی دوم ثبات اجتماعی حاصل خواهد 

 اصالحات سناریو منوط به ایجاد اصالحات اساسی )ایجادتوان سناریوی مطلوب نامید. این شد و این سناریو را می

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی،  های حوزه در بنیادین اصالحات ایجاد یا و جامعه روساخت های و ها زیرساخت در بنیادی

 آموزشی، بهداشتی( و اتخاذ تصمیمات مطلوب از جانب نهادهای حاکمیتی و اقوام مختلف کشور خواهد بود.

که گفته شد، سناریوی وضع موجود در تداوم راهبرد پذیرش وضع موجود اتفاق خواهد افتاد. این سناریو همانطور 

ها موجب اضمحالل نظام اجتماعی های اجتماعی، قومی و مذهبی خواهد شد. گسترش این شکافموجب گسترش شکاف

جوان و نخبگان جامعه از بهبودی های اجتماعی می شود. از طرف دیگر ناامیدی نسل و تخاصم و تضاد بین گروه

وضعیت زندگی خود موجب خروج آنها از کشور و رفتن به کشورهای اروپایی و امریکا خواهد شد که در نتیجه آن 

هایی را بر جامعه کشور به یکباره با بحران نیروی انسانی مواجه می شود. نیرویی که در طی سالیان متمادی هزینه
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های علمی را خواهند رسد، با خود همه سرمایهکه به فصل برداشت محصول دانش این افراد میاند و زمانی متحمل نموده

 برد و خأل این نیروها لطمات و صدمات زیادی را بر جامعه متحمل خواهد نمود.

های فرهنگی، اجتماعی، در سناریوی دوم که سناریوی مطلوب است، کشور ایران وضعیت باثبات و پایدار در حوزه

توان گفت که روند نهایی آینده ایران و اینکه آیا سناریوی صادی و سیاسی خواهد بود. با مراجعه به نتایج پژوهش میاقت

اول محقق خواهد شد یا جامعه به سمت سناریوی دوم که همان سناریوی مطلوب است خواهد رفت؟ طی سه سال آینده 

ور را در حالت مطلوب و انتخاب سناریوی دوم به شکل توان چشم انداز آتی کشمشخص خواهد شد. به طور کلی می

 زیر ترسیم نمود:

ایران کشوری خواهد بود دارای تنوع قومی و مذهبی که این تنوع منشأ اتحاد و همبستگی ملی است. تصمیمات سیاسی 

ت رزی هویو فرهنگی در راستای توسعه روابط بین قومی با محوریت آشتی ملی بوده و نظام سیاسی با پذیرش هم ا

های داخلی منتفی بندی شهروندان را در سیاستگذاریقومی در کنار هویت ملی، نظام اجتماعی سلسله مراتبی و رتبه

 خواهد نمود. اراده ملی برای از بین بردن شکاف و تبعیض شکل خواهد گرفت. 

مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، های های عملیاتی در حوزهبه منظور تحقق چشم انداز فوق راهبردهای و استراتژی

اجتماعی و قانونی تدوین و پیشنهاد شده است که در ادامه به جرح و تعدیل این راهبردها پرداخته شده است. الزم به 

های صورت گرفته با نخبگان و جامعه محلی استخراج و به صورت ذکر است منبع این راهبردها عموماا از مصاحبه

 اند.شدهراهبرد و اقدام تدوین 

 اقدامات پیشنهادی

توان تصوری از انسجام ملی در شرایط ناهنجار و بدون برنامه ریزی ایران که با بحران سوء مدیریت همراه است نمی

و همبستگی قومی و در نهایت همزیستی مسالمیت آمیز و صلح آمیز داشته باشیم. در این راستا موارد زیر که برگرفته 

 است پیشنهاد می شود:از پژوهش انجام گرفته 

 تحقق عدالت اقتصادی 

در بخش صنعت، عمده تولیدات کشور در استانهای مرکزنشین قرار دارد و استانهای حاشیه ای که مرکز سکونت اقوام 

هستند در این زمینه محروم مانده اند و از نارضایتی و احساس نابرابری اقوام مختلف ترک، کرد، عرب و بلوچ بحث 

. از نبود کارخانه های تولیدی و شهرک های صنعتی در مناطق کردستان و بلوچستان بحث شد که چنین به میان آمد

وضعیتی مردمان این مناطق را به ناچار به سمت قاچاق و کولبری سوق داده است. موضوعی که به اقتصاد و تولید 

این مناطق جدا از بهبودی در بخش تولید  ملی لطمه خواهد زد. این درحالی است که با احداث کارخانه های تولیدی در

و جلوگیری از خروج ارز از بازار اقتصادی کشور جهت خرید کاالهای خارجی، موجبات اشتغال و بهره مندی از توان 

علمی و عملی مردمان این مناطق فراهم می آید و موجبات رضایت جوان تحصیل کرده کرد و بلوچ فراهم می گردد که 

 در داخل کشور امنیت جانی و مالی آنها نیز محفوظ می ماند.با اشتغال رسمی 

البته صرف برخورداری این مناطق از تجهیزات صنعتی نمی تواند ایجاد کننده حس برابری باشد، چرا که چنین حس 

نارضایتی در میان مردمان مناطق آذری نشین و عرب نیز وجود دارد که میزان نارضایتی در این مناطق نیز قابل توجه 

بر اساس آن، انسانها همواره خود را با گروههای فرادست خود  است. قطعاا دلیل این امر به قانون نسبیت برمی گردد که

مقایسه می کنند و در صورت برخورداری کمتر از فرادستان احساس نارضایتی در میان آنها شکل می گیرد. در رابطه 

وچ با مردمان گروههای قومیتی ترک و عرب، هرچند شرایط اقتصادی آنها قابل مقایسه با گروههای قومی کرد و بل

نیست، اما از آنجا که آنها خود را با فارس زبانان مقایسه می کنند و شرایط اقتصادی خود را پائین تر از آنها می دانند، 

احساس نابرابری در آنها نیز ایجاد می شود. البته این بدان معنا نیست که هیچ نارضایتی در میان مردمان مناطق فارس 

فاه مطلق وجود دارد؛ یافته های بدست آمده از مصاحبه های انجام گرفته با مردمان نشین وجود ندارد و در میان آنها ر

آن مناطق نیز نشان از وجود نارضایتی در این بخش دارد. اما یک واقعیت است که استانهایی نظیر اصفهان، مرکزی، 

مه دارند. نکته ای که بیشتر از هسمنان، کرمان، البرز و... شرایط اقتصادی به نسبت مناسب تری از بقیه مناطق ایران 

در رابطه با گروه های قومیتی ترک و عرب در یافته های تحقیق بدست آمد و مورد توجه مردمان این دو منطقه قومی 

قرار گرفت این بود که آنها بهبودی اقتصادی امروزین خود را بیشتر نتیجه سیاست های اقتصادی حکومت قبلی می 

ه در دوران انقالب اسالمی برخورداری اقتصادی آنها در بخش صنعت چندان زیاد نبوده است. دانند و بیان می کنند ک

در نتیجه الزم است که مسئولین دولتی ضمن کمک به بهبودی شرایط اقتصادی مناطق قومی، در توزیع عادالنه و 

 برابرانه نیز تالش نمایند.
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 تحقق عدالت اجتماعی و فرهنگی 

زه های مختلف علمی نشان از ناکارآمدی سیاست ها و نگاه از باال به پایین دارد. بر همین اساس امروزه تحقیقات در حو

گفته می شود که دولت باید از مدیریت در بسیاری از امور محلی کنار رود و اداره امور به خود مردم واگذار شود. 

خود را در حوزه های انسانی، مالی و... بر جامعه دینی اهل تسنن در تاریخ گذشته خود همواره مدیریت مراکز دینی 

عهده داشته و در این زمینه با مشکلی مواجه نبوده است. در این رابطه پیشنهاد می شود نگاه کنترل شده و امنیتی از 

این گروه برداشته شود و رهبران و مردمان محلی را در مدیریت امور مذهبی خود آزاد بگذارند. انجام عملیات تروریستی 

در استانهای سیستان و بلوچستان و کردستان نتیجه همین نگاه تبعیض آمیز  92و اوایل دهه  82ر سال های آخر دهه د

است. داشتن مرکز و عباداتگاه دینی ویژه اهل سنت در شهر تهران در کنار عبادتگاههای ادیان توحیدی دیگر، مشکلی 

ساله این گروه را نیز تحقق خواهد بخشید و در  42و خواسته  نمی تواند برای هیچ یک از ادیان و مذاهب داشته باشد

 راستای مفهوم عدالت و برابری خواهد بود.

ند تواناز دیگر یافته های مهم تحقیق موضوع زبان مادری و آموزش به آن بود. بر اساس قانون اقوام مختلف ایرانی می

باید برای آنها وجود داشته باشد. امری که تابحال اجرایی به زبان قومی خود آموزش ببینند و محدودیتی در این باره ن

نشده و در همان حد قانونی باقی مانده است. درواقع وقتی تمهیدی برای این موضوع اندیشیده نمی شود و از منظر 

ان و شته زبباشد. البته در این زمینه در سالیان اخیر دو رشود مانند عدم وجود قانون میامنیتی به زبان قومی نگاه می

ادبیات کردی و ترکی در دانشگاههای کردستان و آذربایجان شرقی تاسیس شده اند؛ اما نکته ای که در این رابطه باید 

مورد توجه قرار گیرد عدم پشتیبانی از این امر در فضای کاری و اشتغال است. از آنجا که هدف بسیاری از داوطلبین 

آینده شغلی آنها را تضمین کند، صرف وجود چنین رشته دانشگاهی بدون هیچ  کنکور انتخاب رشته ای است که بتواند

پشتوانه ای در بازار کار موجب استقبال نه چندان زیاد و خالی ماندن صندلی های آن شده است. بنابراین شایسته است 

 های اول تحصیلجهت کابردی کردن چنین هدفی، موضوع آموزش به زبان مادری به سطوح پایین تر و بخصوص سال 

 برسد.

های درست با راهنمایی زبانشناسان قومی و نخبگان در راستای تحقق عدالت اجتماعی در زمینه زبان بایستی سیاست

زبانی طراحی شود تا این احساس تبعیض رفع شود. زمانی که تمام امکانات برای ترویج و تبلیغ و گسترش یک نوع 

شوند و شرایط و زبانی با نگاهی امنیتی محدود می های قومیزبان و مذهب خاص بکارگرفته می شود و سایر اقلیت

شود که این نوع های ادغام و یا حذف هویت قومی تداعی میمناسب برای رشد و گسترش آنها فراهم نمی شود سیاست

توان در عدم توجه به شایسته ساالری باشد. قانون گریزی و عدم مدیریت صحیح که منشاء آن را مینابرابری ناموجه می

 باشد.انست از مهم ترین دالیل عدم تحقق عدالت اجتماعی مید

ایران کشوری دارای تنوع قومی و مذهبی می باشد که در برخی مراسمات و آیینها محدودیت های برای اقوام بوجود 

ند. دار می آید. مثال در برگزاری آیین های مذهبی مانند عید قربان یا عید فطر که عموما اهل سنت و اهل تشیع اختالف

اهل سنت با کشورهای عربی عید فطر یا عید قربان را جشن می گیرند و از طرف شورای روحانیت به روحانیون اهل 

سنت اخطار می دهند که اعالن عمومی نکنند. یا در برگزاری مراسماتی مانند نوروز در کردستان نحدودیت برگزاری 

ی حکومت در برگزاری مراسم فرهنگی هم چون "روز جهانی هایی از سوایجاد می شود.  در برخی موارد حساسیت

مارس(، وجود دارد. روز جهانی فرهنگ بلوچ که در  ۱فوریه( و "روز جهانی فرهنگ بلوچ" )  ۱۲زبان مادری" ) 

در داخل ایران  شود،ها جشن گرفته میبلوچستان پاکستان و در افغانستان به صورت رسمی و بسیار پررنگی توسط بلوچ

ها در مقابل قومیت و های مذهبی مراسم شادی و جشنخاطر عدم اطالع عمومی و تاکید بیش از حد بر روی جنبه به

های حکومت، به آن صورت جشن این نوع تجربه در میان اقوام سبب شده است که محدودیت مراسمات در حساسیت

 میان اقوام بیشتر از استان های مرکزی احساس شود. 

ر سطح دولتی و نیز در بطن جامعه از دیگر موارد مهمی است که بخش زیادی از آن جدا از محدودیت تبعیض جنسیتی د

های قانونی، به عرف و قواعد و هنجارهای اجتماعی برمی گردد. در سطح اجتماعی بر اساس این باور عرفی و شرعی 

پذیری و توان و قدرت کاری آنان بیشتر  که وظیفه تامین مخارج خانواده بر عهده مرد است و بر همین اساس مسئولیت

 15از زنان است، بازار کار و اشتغال در اختیار آنان قرار گرفته است. علی رغم قبولی باالی زنان در دانشگاهها در 

سال اخیر، بعد از اتمام تحصیالت فرصت کاری مناسب برای آنان چه در سطح ادارات دولتی و چه در شرکت های 

ت و در نتیجه مجبور هستند به محیط سنتی خانواده برگردند و بر اساس قواعد عرفی، همچون خصوصی فراهم نیس
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مادران خود وظایف همسرداری و فرزندداری را بپذیرند. در مواردی هم که از جانب شرکت هایی به کار گرفته می 

 ر یکسان با مردها دارند.شوند، دستمزد آنچنانی به آنها تعلق نمی گیرد و اختالف دستمزدی فاحشی در یک کا

طبیعتاا جامعه ای که می خواهد در راستای توسعه گام بردارد بایستی از همه ی تالش ها و پتانسیل های خود استفاده 

کند. نادیده گرفتن نیمی از افراد جامعه و کنار گذاشتن آنها، به معنای عدم بهره گیری مناسب از نیروی انسانی خود 

زمانی بیشتر می شود که زنان و دختران جامعه به هنگام رقابت برابر با مردان در آزمون  است. تاسف این موضوع

های سراسری نشان داده اند که نه تنها از استعداد کمتری برخوردار نیستند، بلکه بیشتر صندلی های دانشگاهی را آنها 

ار گذاشتن سهمیه های استخدامی که تابحال تصاحب می کنند. دولت بایستی تالش کند تا در آزمون های استخدامی با کن

وجود داشته سهم و امتیاز برابری برای زنان در اشتغال فراهم کند. از میان صندلی های مختلف وزارتی، استانداری، 

فرمانداری و... که انتخاب مدیران این بخش ها تابحال تک جنسیتی بوده سهم مناسبی در اختیار بانوان قرار دهد. همچنین 

استفاده از قدرت رسانه ای و بهره گیری از نخبگان اجتماعی و فعالین مدنی، انگاره ناکارآمدی زنان کنار گذاشته  با

شود تا آنجا که مدیران صرفاا بر اساس استعدادهای افراد و بدون هیچگونه نگاه جنسیتی به انتخاب نیروهای خود 

 زند.بپردا

توان یک اخطار و هشدار جدی به بان اقوام است. این وضعیت را میمفهوم شهروند درجه دوم و درجه چندم ورد ز

شود برای حذف این مفهوم از فضای ذهنی جامعه و اقوام ایران، بایستی پیشنهاد می سیاستگذاران فرهنگی تلقی نمود.

 های اقتصادی و فرهنگی به حداقل برسد. در این راستا راهکارهای زیر مورد تأکید است:شکاف

 های مذهبیه همه جانبه مناطق محروم با اولویت قرار دادن اقوام و اقلیتتوسع -1

 های فرهنگی و متنوع اقوامگیری از ظرفیتریزی مشارکتی با بهرهتوسعه برنامه -1

 های اقتصادی و اجتماعی کاهش تمرکزگرایی و توزیع مجدد فرصت -3

زیع منابع از مناطق مرزی شروع و سپس به مرکز منتهی ریزی از پایین و توسعه معکوس؛ به نحوی که توبرنامه -4

 شود. 

 اصالح نظام اداری و سلسله مراتب مدیریتی کشور با تفویض اختیارات بیشتر به مدیران محلی -5

 تحقق عدالت سیاسی 

یران ایافته های تحقیق در دست تصدیق کننده چنین وضیعتی است و به باور گروههای قومی مورد مطالعه احزاب در 

عمدتاا به هنگام انتخابات و به مدت حداکثر دو هفته ای همچون قارچ سربرمی آوردند و بعد از اتمام فرایند انتخاباتی از 

میان می روند. همین احزاب نیز عمدتاا در راستای یک نوع تفکر ساختاری کالن فعالیت می کنند و ما در مناطق قومی 

قومی مردمان خود باشد. شاید بتوان مهمترین دلیل رخوت و کناره گیری احزاب  حزبی نداریم که بیان کننده مطالبات

در ایران را به وجود فضاهای امنیتی، نظارتی و کنترل شده نهادهای مختلف عمدتاا خارج از کنترل دولت و نیز شبکه 

کران شد، بیان مطالبات همفهای متعدد فیلترینگ در کشور نسبت داد. مهمترین کارکردی که یک حزب می تواند داشته با

خود از طریق اصول دموکراتیک و فرایند گفتگو است. وقتی که چنین فرایندی در جامعه وجود نداشته باشد، اصول 

دموکراتیک و گفتگو جای خود را به ستیز و خشونت می دهد و شکل گیری چنین فضایی می تواند مشروعیت نظام را 

ین زمینه الزم است ضمن کنارگذاشتن فضای امنیتی و میلیتاریستی از سطح جامعه، با مشکل مواجه کند. بنابراین در ا

جدا از فعال کردن احزاب مجوز گرفته و اختصاص رسانه های متعدد به آنها، فضای حزبی را به سمت گروههای قومی 

 ان و حل شود.نیز بکشانیم تا مطالبات آنها بصورت کامالا دموکراتیک و صرفاا از طریق فرایند گفتگو بی

هاي ها امكان مشاركت برابر و آزاد را براي مردم در زمینهدر مقام اجرا نیز حکومتی عادل است که با رفع محدودیت

گروه  4سیاسي فراهم کند و قدرت و مناصب سیاسي را برحسب استعداد و شایستگي افراد تقسیم كند. در این رابطه همه 

ارضایتی داشتند. گروههای قومیتی کرد، بلوچ و عرب بیان می کردند که در عمر قومیتی موردمطالعه غیرفارس زبان ن

ساله انقالب اسالمی موردی از انتخاب همزبانان آنان در سمت های سیاسی سطح اول همچون ریاست بر قوای  42

 ته است. مجریه، مقننه و قضائیه، وزرای دولتی، استاندار و سفیر کشور در مناطق پراهمیت جهان وجود نداش

 تحقق رفاه اجتماعی

گیرد. بعد مادی بر تأمین نیازهای اساسی، خوراک، پوشاک، رفاه اجتماعی دو ُبعد مادی و معنوی زندگی را در بر می

توان شامل سواد و آموزش، سالمت، حمایت قانونی شغل، مسکن و بهداشت و درمان تأکید دارد و بعد معنوی را هم می

 اری از حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی دانست.از عموم مردم و برخورد

دسترسی کردستان و بلوچستان به بیمارستان در حوزه سالمت بسیار ناگوار می باشد. تا آنجا که در مناطق کردستان، 

فت ابیمارستانهای آن از انجام ساده ترین جراحی ها و مراقبت های پزشکی ناتوان هستند و فرد بیمار مجبور است مس
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ساعتی و یا بیشتر را طی نماید تا به مراکز استانی در آذربایجان غربی و شرقی برسد که در موارد زیادی جسد  3-4

وی در میانه راه برگشت داده می شود. همچنین با مراجعه به بیمارستان های شهر تهران نیز می توان شاهد خیل عظیم 

رومیت مناطق خود به این شهر پناه آورده و خود و خانواده هایشان بیماران از شهرستانهای مختلف بود که بدلیل مح

 .شب را در حیاط بیمارستان و یا خیابان های اطرف صبح می کنند

باشد و در این زمینه در سالیان اخیر فاجعه دسترسی به گاز هنوز در مرزها و بخصوص در روستاهای آن ممکن نمی

ن بدلیل استفاده از بخاری های نفتی اتفاق افتاد که جان چندین کودک و معلم های بزرگی در مدارس کردستان و بلوچستا

 را گرفت و اثرات سوختگی بر جسم تعداد زیادی از آنها ماندگار شد.

ای در بین ای و صنعتی و جادههای توسعهسینما و پارک و اوقات فراغت در مرزهای ایران معنایی ندارد. زیر ساخت

ها و مرزها بسیار ناگوار است و جاده های آن مناطق به قتلگاه جوانان شان تبدیل شده است. در این راستا پیشنهاد اقلیت

مذهبی بویژه در حوزه سالمت و آموزش  –یح و بدون تبعیض قومی های رفاه اجتماعی با مدیریت صحشود شاخصمی

ای بازنگری جدی شوند و ایرادات آن برای جلوگیری های جادهبا در نظر گرفت حداقل محدوده منطقه ای، و زیرساخت

 از خسارت جبران ناپذیر اصالح و اقدامات مناسبی در این راستا صورت پذیرد. 

 ای در میان اقوام(بستگی اقوام )وجود عدالت رسانههای گروهی در همنقش رسانه

دهد که از لحاظ مذهبی و سیاسی مورد پذیرش های ملی آن هویت جمعی را تبلیغ و نمایش میمشهود است که رسانه

های صدا و سیما ملی جایگاهی ندارند. این مذهبی ایران در سیاست –های قومی باشد و در این راستا اقلیتخودش 

ها باید با توجه به رسالت خود در راستای همگرایی قومی و انسجام و همبستگی به تولید محتوهای درحالی است که رسانه

ترك ایرانیان خي و فرهنگي مشتوانند محصوالتی را تولید کنند که بر پیشیینه تاریای اقدام کنند. برای این منظور میرسانه

ای در صدا و سیما استفاده شود، از سیاست همگون سازي پرهیز شود؛ از سیاسي تاکید دارند، از نخبگان قومی رسانه

ها و رفتارهاي فرهنگي کردن مسائل فرهنگي پرهیز شود؛ برای همه اقوام دیدگاه برابر وجود داشته باشد و به سنت

یز شود که در راستای همزیستی مسالمت آمود. بر این مبنا آشنایی قومی بیشتر و فاصله کمتر میاقوام احترام  گذاشته ش

های عمومی و در رأس آن تلویزیون نتوانسته است نیازهای عموم باشند. اما رسانهها از ارکان اساسی میقومی، رسانه

ین و فضاهای مجازی سوق داده است. از طرفی های آنالمردم را برآورده سازد و این موضوع مردم را به سمت رسانه

های فکری نشان دهنده انحصاری نمودن اطالعات فیلترینگ و مقابله سخت افزاری با این رسانه از جانب برخی جریان

های مجازی و مسدود نمودن شود به جای مقابله با رسانهو ممانعت از گردش آزاد آن است. در این راستا پیشنهاد می

ای آنالین را آزاد کرده، بلکه ی اطالعاتی، با سعه صدر با این موضوع برخورد شود و نه تنها فضای رسانههاروزنه

های های تلویزیونی فراهم شود و مجوز تأسیس شبکهامکان ورود بخش خصوصی و احزاب مستقل به حوزه رسانه

برنامه اقدام نماید. این امر موجب ایجاد  خصوصی فراهم گردد تا رسانه خصوصی در کنار رسانه ملی به تولید و پخش

 رقابت سالم و بازگشت اعتماد عمومی به رسانه ملی نیز خواهد شد.

 توجه بیشتر به نقش  تقریب مذاهب و ادیان در ایران

از یافته های مهم بدست آمده در تحقیق در دست به باور مصاحبه شوندگان هردو گروه از پیروان اهل تشیع و تسنن 

گذاشتن تفکر دینی از بنیان حاکمیت و در پیش گرفتن شرایط حکومت سکوالر است. از اثراتی مهمی که این امر کنار 

می تواند داشته باشد کنار گذاشتن هرگونه امتیاز و یا اجحاف بر اساس تفکر دینی و بهره مندی از استعدادهای انسانی 

 صرفاا بر اساس دانش و تخصص افراد است.

 فیت های دموکراتیک قانونی و اجرایی کردن اصول معطل مانده آناستفاده از ظر

یکی از نکاتی که در فصل یافته ها زیاد مورد بحث قرار گرفت، ارجاعات به اصول مختلف قانونی اساسی بود و بیان 

 آزادی هایشد که بسیاری از مطالبات بیان شده گروههای قومی را می توان با مراجعه به این اصول پیدا کرد. موضوع 

و  15قانون اساسی، موضوع آموزش به زبان مادری در اصل  14و  13، 11دینی، مذهبی و انسانی مندرج در اصول 

و موارد متعدد دیگر، نشان از  19سایر اصول ذیربط، موضوع برابری و یکسانی اقوام و نژادهای مختلف در اصل 

جهت احقاق حقوق اقلیت های قومی و مذهبی دارد. اما آنچه  وجود نوعی پتانسیل و ظرفیت دمکراتیک در قوانین کشور

موجب نارضایتی این گروهها شده و بر اساس یافته های بدست آمده در تحقیق در مواردی شدت آن چندان زیاد می شود 

ن آکه به سمت نوعی بحران و فروپاشی اجتماعی می رود، معطل ماندن این قوانین در سطح کتب قانونی و عدم اجرای 

ساله انقالب اسالمی است. در تمام این دوران دولت های مختلف با گرایشات فکری و سیاسی مختلف  42در طول عمر 

بر سر کار آمده و رفته اند، اما هیچدام از آنها جرات بحث از این اصول معطل مانده و تالش برای اجرا و عملی کردن 
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ز مطالبات اقوام و مذاهب مختلف در راستای همین اصول قرار دارد و آن را نداشته اند. همانطور که بیان شد بسیاری ا

بسیاری از اجحاف های انجام شده نتیجه برخوردهای سلیقه ای مدیران ناکارآمد بوده است. بنابراین الزم است در شرایط 

اقوام و رسیدن به کنونی کشور و وجود انواع بحران های مختلف، به عنوان یکی از راههای چاره در زمینه مطالبات 

آشتی و صلح پایدار در میان اقوام و مذاهب مختلف، مجدداا به این اصول دموکراتیک قانونی رجوع شود و با فصل 

الخطاب قرار دادن قانون، ضمن مقابله با نگاههای سلیقه افراد نابخرد، تلطیفی در حرکات اعتراضی و جنبش های قومی 

 و مذهبی صورت بگیرد. 

 


