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 خوانندگان با سخنی

صآنچه پیش ست خال ست که در  ۀ پژوهش جامعی دربابرو صلح ا سیزده هویت و قومیت با محوریت 
 کامل آن در قالب کتاب در دســترس ۀنســخ و اســت شــناختی انجام گرفتههی مردمایران با نگااســتان 

شته وجود همواره قومیت و هویت دربارۀ مطالعه هب من مندیعالقه .بودخواهد  مندانعالقه ست دا   این و ا
شدید کردها به تعلقم را گرایش سیاری کند.می هم ت  تاخاطر و ،قومی هایشنیده و هاگفته ها،نگرش از ب
شی جنگ ستۀ تجارب از بخ شکیل را کودکی دوران از من زی  از دور چنداننه ایدر منطقه من .دهدمی ت

  درک هبشاید  و ماهشد بزرگ و هکرد زندگی ترکیه مرز از مسافت اندکی با و عراق به نزدیک و مرزی شهرهای
شخص شن و م سیده قومیت و هویت از تریرو  و هویت دربارۀ پژوهش به مامندیعالقه دیگر   دلیل   ام.ر

شی کارهای و مطالعاتی سوابق به قومیت شورها دیگر در امپژوه شتر و ک ستایی جوامع و ایران در بی  و رو
 مناطقی در که دادمی قرار هاییقومیت با مســتقیم ارتباط در مرا هاپژوهش این گردد؛بازمی آن محروم

سعه از محروم و برخوردارکم   مختلف زوایای و ابعاد شناخت به ارتباط   و مواجهه این و کنندمی زندگی تو
 از هاقومیت این شناخت ضرورت قومیت   و هویت دربارۀ تحقیق و مطالعه سوم دلیل انجامید. هاقومیت

 و است داشته وجود دیرباز از محورمرکزی هایسیاست در که است کمبودهایی و هاضعف نیز و یکدیگر
سیم عدم به ضوع و مختلف مناطق در قدرت و وتثر عادالنۀ تق شودۀ و مهم مو ـــ مرکز ناگ منجر  پیرامون ـ

صوصبه ایران تاریخ و جغرافیا در صلح اهمیت و نقش دیگر   مهم دلیل شود.می ساس برهۀ در خ   فعلی ح
ست شت آن بر مرا که ا  که پژوهش این رسانم. انجامبه را صلح محوریت با قومیت و هویت پژوهش تا دا

صص طبقۀ افراد برروی عمده طوربه آن اتیمطالع کار صدی با و هاگروه این نخبۀ و متخ ی بررو کمتر در
ست درجۀ در شد، آغاز بازار و کوچه مردم و عوام گروه سخگویی دنبالبه نخ سش این به پا ستپر  که ها

 در را خود و دکننمی سازیغیریت هاآن با که دارند دیگری هایهویت از و خودشان از درکی چه هاقومیت
سی، ساختار کجای صادی، سیا شان و بینندمی ایران امروز جامعۀ و اقت شارکت همگرایی، بارۀدر نظر  م

  چیست. پیرامون ـ مرکز و مادری، زبان سیاسی،
  اهمیتی معاصر دورۀ در ملی هویت   مادون   هایفرهنگخرده و هاهویت گیریشکل و شدن قومی پدیدۀ
  ها،تمحرومی و هانابرابری ملی، حکومت براساس سرزمینی تقسیمات مانند ملیعوا و است یافته مضاعف

ستعمار و ها،ایدئولوژی شته جوامع شدن   قومی در مهمی نقش ا سیاری .انددا  یجهان نظرانصاحب از ب
ندمی بینیپیش عد که کرد ـــال ازب نگ هایس هانی ج بال  به و دوم ج مه گرفتن   پی دن نا  و کالن هایبر

صر و المللبین سطح در ساختاری ازیسیکدست شینی رشد با همراه همچنین و شدن جهانی ع  و شهرن
 مانیز قلمرو   شدن   ترکوچک به که ایرسانه فضای و مختلف، هایمحیط به وآمدرفت تسهیل تحصیالت،
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 در چندان امروزی کردۀتحصیل جوان و شد خواهد تضعیف قومیتی هایگرایش است، انجامیده مکانی و
 و ســابق شــوروی هایجمهوری در خودمختاری روند اما گرفت، نخواهد قرار موضــوع این قیدوبند

ستعمرات شورهای و اروپا قلب در قومی طلبیهویت فرایند ادامۀ و انگلیس م سعه ک   وردم هاده و یافتهتو
 که مواردی دارد. یدجد دنیای در ها،دیدگاه این همۀ رغمعلی قومی، هایگرایش بودن   زنده از حکایت دیگر
 دانست. نیافتهتوسعه کشورهای و سوم جهان مختص نباید را قومی یابیهویت روند دهدمی نشان

  ها،کشور ردیگ با مقایسه در ،است بسیار قومیتی تنوع با کشوری که ایران برای هاقومیت موضوع اهمیت
ست صدچندان  متفاوتی ضعف و شدت با ایرانی اقوام میان در قومی هایگرایش اخیر، قرن یک در و ا

شته وجود ست، دا ستقل ملتی جایگاه در را خود ایران در هاقومیت برخی اگرچه ا ست دانند.می م   گفتنی ا
ستقرار ازقبل سان اقوام از دولت تمایز ایران، در مدرن دولت ا  ارساخت در قبایل و اقوام سران زیرا نبود، آ

ضور دولت شتند ح سته یکدیگر به انیایر اقوام و دولت و دا شکیل را واحدی نظام و بودند واب  که دادندمی ت
  هایگروه به مرزها امنیت تأمین و عوارض و مالیات اخذ و سپاه بسیج برای دولت .نام داشت ایرانی هویت
 میان تعادل اگر و شدندمی منتفع آن از و بودند سهیم دولتی قدرت در نیز قومی هایگروه و بودمتکی  قومی

  مقاطع در و اخیر قرن در ویژهبه وضــعیت، این شــد.می برقرار تعادل این مجددا   ،خوردمی هم به دو آن
 دوم پهلوی آمدن   کار روی و رضاشاه اخراج دوم، و اول جهانی جنگ مشروطه، انقالب چونهم ایتاریخی

سالمی، انقالب پیروزی نیز و ضی در ا شیه مناطق از بع  هاینیرو یابیقدرت با ولی آمد، پدید ایران ایحا
  بود. کوتاه خودگردان محلی اداری ـ سیاسی تشکیالت عمر که گفت شودمی مرکزی

 بارۀدر ویژهبه آمیزتبعیض قوانین از قومی هایگروه که دهدمی نشان ایران در اقوام تاریخی پیشینۀ بررسی
 نشد گرفته درنظر هاگروه این حقوق ،مشروطه انقالب در اند.بوده آزرده شانمدنی حقوق و مذهب، زبان،

 امروزه شد.می منع شدتبه قومی هایزبان کتب و مجالت، ها،روزنامه توزیع و نشر نیز پهلوی زمان در و
  رهنگی،ف اقتصادی، سیاسی، هاینابرابری احساس در توانمی را هانارضایتی این اساسی ریشۀ و عمده دلیل

 انانزبفارس خصوصبه و قومی هایگروه دیگر با خود ۀمقایس هنگامبه و اماقو میان در ... و مذهبی، زبانی،
ست. سی، زمینۀ در دان سی ساختار در که باورند این بر هابلوچ و ها،عرب ها،ترک کردها، سیا شو سیا  رک

ست در و ندارند درخوری جایگاه سی هایُپ سا سئوالنی ،مملکتی باالیرده ا  وجود هاآن قومیتی گروه از م
ــادی، زمینۀ در ندارد.   عمدۀ بخش که دارد وجود باور این و اندالزم امکانات فاقد پیرامونی مناطق اقتص

شور امکانات ستان در ک شین هایا ست. شده جمع مرکزن   این بر موردمطالعه اقوام فرهنگی، بخش در ا
شنواره برگزاری در که باورند سانه و اندمواجه یهایمحدویت با ایمنطقه هایهمایش و هاج  و ملی هایر
ــاید و باید کهچنانآن محلی ــش را مناطق این فرهنگی هایآیین ،ش  خدمت در و دهدنمی بازتاب و پوش

 و ندارد وجود آنان مادری زبان به درسی کتاب هیچ وپرورش،آموزش بخش در و نیست آنان محلی فرهنگ
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 ردازند.بپ کشور مدارس در تحصیل و آموزش به دوم زبان با مجبورند و غیره بلوچ عرب، ترک، کرد، کودکان
  شورندک رسمی مذهب با متفاوت مذهبی گرایش دارای کردها از بخشی نیز و هابلوچ بیشتر مذهبی، نظر از
  رهنگی،ف سیاسی، ابعاد در تا است شده باعث حکومتی مسئوالن مذهبی نگاه که باورند این بر هاگروه این و

 شوند. واقع ظلم مورد اقتصادی و اجتماعی،
شی تنها شد برده نام آنچه   بعداز هایسال در خصوصبه و اخیر قرن در قومی هایگروه مطالبات از بخ
سالمی انقالب پیروزی ست ا ست شده برخورد هاآن با امنیتی نگاه با همواره که مطالباتی ،ا  ل  مخ هاآن و ا
  رخوردب مطالبات نوع این با آمیزخشونت و قهری، ،ایمقابله صورتبه و اندشده دانسته ملی وفاق و انسجام

 و وحدت بر که است شده منجر قومی هایگروه و مرکز میان آمیزخشونت رفتارهای به ،درنتیجه است. شده
 است. ساخته وارد ناپذیرجبران خللی ملی انسجام

در ، سویکشوند و از های اجتماعی مدرن محسوب میکه قومیت و ملیت از انواع هویتبه این توجه با
 شدکردند اطالق میداری زندگی میکه خارج از پولیس سرمایه ایهای مردمیگروه قومیت به ،قرن نوزدهم

ستم و شترک ،قلمرو زبان، ای بایهای مردماین مفهوم برای گروه ،در قرن بی  ه اوال  رفت کمیکار به و تاریخ م
ست و ثانیا  شدند ملت تعریف میواژۀ ذیل  شتند و در تقابل و  ییزبان یا حتی قلمروکم د متمایز از ملت دا

ساختن   سان تاریخ   رقابت با ملت به بر شخص ،سازی تکثرهای زبانی درون خودخود، یک مرو سازی قلو م
 ۀو ازسوی دیگر، ملیت بیانگر هویتی است که تداوم و پیشینۀ تاریخی دارد که بازگوکنند زدندخود دست می

یایی خاص تعلق دارند، مجموعه به یک مکان جغراف که  ای از تعهدها و وظایف گروهی از مردم اســـت 
با هم تصــمیم می که  ند و نتیجه میگیرند، عمل میمردمی  نابراین امروزه، دو دیدگاه و تعبیر کن گیرند، ب

هاماتی به اب توجه باچنین هم متفاوت بین احزاب سیاسی، کنشگران، و فعاالن مدنی در این باره وجود دارد.
یت ملی دربر یت قومی و هو گاهی بر این که کاربرد هو های حاضــر در از اقلیت برخیکه در میان دارد و آ

کید زیادی بر ب ــرزمین ایران، تأ ــودمیدیده « قوم»جای به« ملت» ۀواژ کار بردن  هس کار این تحقیق در به ،ش
ــد هیچ« قوم» ۀواژ بردن   ــت مقص ــدد رعایت روحی جاکهازآن فهومی ندارد وگونه فروکاس  ۀاین تحقیق  درص

نگارنده با پرداختن به این ، های فردی در روند تحقیق را نداردارزش الت دادن  خعلمی اســـت و قصـــد د
شناخت الزم و دقیقی از این دیدگاهدیدگاه ضها در بخش نظری پژوهش، به  ست و  من احترام به ها رسیده ا

ده، در نگارانه شــکل گرفته اســت و پژوهنشــناســانه و قوماین پژوهش با نگاهی مردمدو دیدگاه رایج، هر
دور طرفانۀ خود را حفظ کرده است و بهدو تعبیر  قوم و ملت بهره برده و نگاه بیجای این پژوهش، از هرجای

 از تعصب، به مسئلۀ هویت و قومیت پرداخته است.
   :ستبوده ا هاپرسش این به پاسخگویی دنبالبه پژوهش این شد، اشاره کههمچنان

   ؟کنندمی سازیغیریت هاآن با که دارند دیگری هایهویت از و خود از درکی چه هاقومیتـ 
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  ؟بینندمی ایران امروز جامعۀ و اقتصادی، سیاسی، ساختار کجای در را خودـ 
 ؟ چیست امونپیر ـ مرکز و مادری، زبان سیاسی، مشارکت همگرایی، بارۀدر نظرشانـ 
  ؟ها وجود دارددر میان قومیتاستقالل بیشتر کسب یا فضای فکری و عملی برای آـ 
ــی و  ــتاین موارد پرداخته چرایی به مطالعه و بررس ــیدن برای و اس ــخ، به رس   از پژوهش، این در پاس
 تایجن که شــد اســتفاده مردمی ســطح در نیز و نخبگان با متعدد هایمصــاحبه انجام و علمی هایروش

ستبه شان ضمن آمدهد شی به موردمطالعه قومی هایگروه از هریک فعلی مطالبات   دادن   ن  آمیز،صلح رو
 لیم انسجام و وفاق به و باشد هاآن مسائل آمیزمسالمت حل   درجهت   گیرندگانتصمیم رسانیاری تواندمی
 کند. کمک نیز

 زمانی بازۀ طول  در و پژوهش این تحقق در که کنم قدردانی افرادی از کندمی ایجاب شناسیحق رعایت
  قیدوشــرطشــانبی حمایت از گاههیچ که امخانواده اعضــای از .کردند حمایت من از ،مراحل مختلف آن

  ایندفر این در که نزدیکی دوستان از همچنین و بودند من درکنار   کار این سخت مراحل همۀ در و نشد کاسته
  هایروایت و آمدند هم گرد که گزارمسپاس افرادی همۀ از .گزارمسپاس دندکر تشویقم پژوهشی و مطالعاتی

 و دســتیاران قدردان ویژه طوربه آید. دســتبه جامع پژوهش این تا کردند تحلیل و آوریجمع را کار این
 و بودند همراهم تحقیق مراحل در که هستم حسینی )جمال( محمد سید آقای و همتی رزا خانم همکارانم

 مطالبتبری بابت بازخوانی ساناز از خانم  .کردند کمک من به منابع و مطالب آوریجمع و هماهنگی در
ضافه کردن  برخی نقل شکرم.قولو ا ساندند یاری پژوهش این تکمیل به زیادی نهادهای و افراد ها مت  هک ر

صوصبه و پژوهش این شافی، سفرهای ازطریق   تنها آن، میدانی بخش خ  و حمایت دانی،می آموزش اکت
  سرخابی، هاورێ دکتر ،ریتب ساناز همتی، رزا هاخانم و آقایان از زمینه، این در شد. محقق هاآن همکاری

 هاتحلیل روند بر نظارت و مشـاوره برای میزنا مسـلم دکتر و معروفی، محسـن شـاهمرادی، کوردسـتان
سینی )جمال( محمد سید آقای از گزارم.سپاس سن  آقای و ح ی هایتحلیل انجام دلیلبه فیمعرومح   کم 

ستخراج در کمک و پژوهش شکر نمودارها و هاجدول تنظیم و میدانی هایداده ا   مرضیه خانم از کنم.می ت
 تشکر کنم.یم تشکر اثر این محتوایی ویرایش در خصوصا   نظرشاندقت و بینینکته و ویرایش بابت نکوکار

  بارۀدر رتذک و مشاوره ارائۀ با و کردند بازخوانی را کتاب نهایی متن که رشیدی حسن دکتر آقای از دارم ویژه
خانم شفق رحمانی برای بازخوانی از  نمودند. کمک اثر این شدن   تردقیق و یکدست به موردنیاز اصالحات

سگزارم.  سپا سور از همچنینو مرور ادبیات نظری متن  شاوره برای ولی عباس پروف صوص   م  و متن درخ
   دارم. فراوان تشکر کتاب این ۀیاول الگوی

  استان سیزده در همکاران و دوستان پیشنهادهای و بخردانه نظرهای ،هانوازیمهمان ،هاحمایت مرهون
ستان و صفهان، تهران، هایشهر ستان، اردبیل، زنجان، شرقی، و غربی آذربایجان ا شاه، کرد  ،ایالم کرمان
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ستان و سمنان، بوشهر، خوزستان، ست و سی ستم انبلوچ سیاری ؛ه  هاصاحبهم گرفتن   برای که عزیزانی از ب
شانخانه مهمان سیاری و بودیم های سان به میدانی ارتباطات و هماهنگی در که دیگر ب   نای مراحل شدن   ترآ

  هانآ از نامی خواستند که افرادی از و برد نام آنان از شودنمی اسامی کثرت علتبه که کردند کمک پژوهش
  دینی نهادهای روحانیان، جامعۀ از همچنین سپاسگزارم. ،لطفشان و همکاری برای ،نشود برده کار این در
  فرادا قدردان ویژه طوربه سپاسگزارم. رساندند مدد من به تحقیق این در که اجتماعی هایشخصیت سایر و

  بهداشتی اجتماعی، خدماتهای ارگان و ادارات در مسئول افراد ازجمله هایشان،خانواده و شوندهمصاحبه
 دانشگاهو  الزهرا دانشگاهجمله از نور پیام و اسالمی آزاد دانشگاه ،ورشکی سراسر مختلف هایدانشگاه و

  نکردند. دریغ تحقیق این تکمیل برای اطالعاتشان و دانش ارائۀ از چراکه هستم، یزتبر
احمدی کامیل  

شمسی 1011  
kameelahmady.com  

 



 

 فتارگشپی

سان رهایی جدید، دنیای ایهویژگی از صارهای و بندها از ان ست سنتی محدود ح ساس، این بر که ا   ا
سان کهاین جایبه   اجدادی و آبا سنتی هنجارهای و قواعد ها،ارزش ها،انگاره پذیرش به مقید و ملزم هاان

 گروه کدام در افراد کهاین و 1هویت مفهوم پردازند.می هاآن بازتعریف و تعریف به مستقال   خود   باشند، خود
 از بسیاری هالبت اند.آن کسب دنبالبه مستقال   افراد جدید، دنیای در که است مفاهیم این از یکی بگیرند قرار

  هاینامهبر گرفتن   درپیش دنبال  به و دوم جهانی جنگ هایسال بعداز که کردندمی بینیپیش نظرانصاحب
ست   و کالن صر و ملل سطح در ساختاری یکد شد همراه همچنین و 2شدن جهانی ع شینی ر   و شهرن

صیالت، سان تح ضای و مختلف هایمحیط به وآمدرفت شدن   ترآ   رو  قلم شدن   ترکوچک به که ایرسانه ف
  دانچن امروزی کردۀتحصیل جوان و شد خواهد تضعیف قومیتی گرایشات است، انجامیده مکانی و زمانی

ــوع این قیدوبند در ــور هایجمهوری در خودمختاری روند اما ،گرفت دنخواه قرار موض ــابق یوش  و س
ستعمرات شورهای و اروپا قلب در قومی طلبیهویت فرایند ادامۀ و انگلیس م سعه ک  نگلیسا نظیر یافته،تو
سکاتلند، سپانیا ولز(، شمالی، ایرلند )ا سک(، )کاتالونیا، ا شمال ایتالیا با  ونیز(، در نتوو ایتالیا، جنوب و )

  بخش) قبرس )بریتانی(، فرانســه شــمالی(، )فالندر بلژیک )ژورا(، ســوئیس علیا(، )ســیلســیای نلهســتا
ــینترک ــمال نش ــان دیگر، مورد هاده و قبرس( ش   این همۀ برخالف قومی، هایگرایش بودن   زنده از نش

 .دارد جدید دنیای در ها،دیدگاه
شته وجود متفاوتی ضعف و شدت با زنی ایرانی اقوام میان در قومی هایگرایش اخیر، قرن یک در   دا

ست. شاه حکومت ابتدایی   هایسال در ا ضا ست دموکرات فرقۀ آذربایجان، در و محمدر  مدت برای توان
ستبه را آذربایجان از مناطقی ادارۀ و کند خودمختاری اعالم سال یک حدود  در، زمان همان در گیرد. د

ستان ستان دموکرات حزب نیز کرد ست کرد شین شهرهای از تعدادی رلکنت توان ستبه را کردن  در یرد.گ د
 .3ودندب قومی خواهیهویت با رابطه در هاییجنگ درگیر کردنشین مناطق   بیشتر   نیز انقالب بعداز هایسال

 با دتی،م بعداز که بود زمینه این در اتفاقاتی شاهد نیز نشینبلوچ مناطق محمدرضاشاه، و رضاشاه دوران در
  هایگرایش نیز زبانانعرب میان در شد. هاخاموشدرگیری این آتش ،مرکزی حکومت ایلهمقاب اقدامات

 زمینه این در هاآن هایفعالیت آخرین و است داشته وجود همواره اخیر، قرن یک در قومی، خواهانۀهویت
 بغۀص با هاییارضایتین وجود از نشان این   و دانست االهوازیه مانند یایههگرو اقدامات و هاتالش توانمی را

                                              
1. Identity 

2. Globalization 

 . برای مطالعۀ بیشتر رک: 3
L. Cameron (2008), Growth with or without Equity: The Distributional Impact of Indonesian 

Development, Asian-pacific Economic Literature, 16 (2), PP. 1-17 
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  اسی،سی هاینابرابری احساس در توانمی را هانارضایتی این اساسی ریشۀ و عمده دلیل که داشت قومیتی
  کهیانهگوبه ،است داشته وجود اقوام میان در که دانست عواملی دیگر و مذهبی، زبانی، فرهنگی، اقتصادی،

  یاسی،س زمینۀ در است. گرفته اوج زبانانفارسی خصوصبه و قومی هایگروه دیگر با خود مقایسۀ هنگامبه
سی ساختار در که باورند این بر بلوچ و عرب و ترک و کرد اقوام شور سیا  در و ندارند چنانیآن جایگاه ک

 د.ندار وجود هاآن قومیتی گروه از نیوالمسئ ها،مقام دیگر و سفارت استانداری، وزارت، اساسی هایستپُ 
صادیاق زمینۀ در شور امکانات عمدۀ بخش که دارد وجود باور این نیز ت ستان در ک شین هایا  جمع مرکزن

  ردمانم خود   هایتالش نتیجۀ بیشتر است، امکاناتی دارای امروزه اگر آذربایجان نظیر مناطقی و است شده
  اماقو فرهنگی، بخش در است. اسالمی انقالب ازقبل دوران در شدهساخته ایکارخانه صنایع یا مناطق آن

ــد هاییمحدودیت که باورند این بر موردمطالعه ــنواره برض ــن ای،منطقه هایهمایش و هاجش  و هاجش
سومآداب سانه و شودمی انجام هاآن محلی ور شش باید کهچنان محلی و ملی هایر   را هاآن فرهنگی پو

ستند. یمحل فرهنگ خدمت در و دهندنمی بازتاب   انقالب سالۀچهل عمر وجود  با ی،مادر زبان دربارۀ نی
سالمی، صیل و آموزش به دوم زبان با مجبورند همچنان قومی مختلف هایگروه کودکان ا  مدارس در تح

  هایگروه ندارد. وجود مادری زبان به رسمی آموزش جهت واحدی تحصیل، دوران کل   در و بپردازند کشور
شی نیز و بلوچ قومیتی سمی مذهب با متفاوت ایمذهبی گرایش دارای ی،مذهب لحاظ از کردها، از بخ   ر

 در هانآ برضد هاییاجحاف تا است شده باعث مسئوالن ایدئولوژیک نگاه که هستند باور این بر و کشورند
سجدی نبود بگیرد. صورت زمینه این صاص عدم یا تهران شهر در سنتاهل ویژۀ م   باالی هایستپُ  اخت

 یمختلف هایوعده برخالف که است گروه این مردمان مهم هایخواسته جملۀاز گروه این پیروان به مدیریتی
   .1است نشده عملی تاکنون شودمی داده هاآن به که

  ازبعد هایسال در خصوصبه و گذشته قرن یک در قومی هایگروه مطالبات از بخشی تنها مذکور موارد
 جامانس مخل   هاآن و است شده برخورد هاآن با امنیتی نگاه با که مطالباتی ،است اسالمی انقالب پیروزی

سته ملی وفاق و ست برخورد هاآن با قهری و ایمقابله صورتبه و اندشده دان  بروز به درنتیجه، و شده ا
شونت رفتارهای ست انجامیده قومی هایگروه و مرکز میان آمیزخ ضعیف با و مدتی بعداز که ا   ایهگروه ت

 یعمل اقدام گونههیچ نیز دوران این در است. شده حاکم ناخوشایند سکوتی هامینسرز آن مردمان بر قومی،
 جددم گیریشکل از جلوگیری برای اجتماعی برابری و عدالت به رسیدن و قومی مطالبات تحقق درجهت  
شونت اقدامات ست درحالی این گیرد.نمی انجام آمیزخ شش که ا   جهت این در باید همواره حاکمیت کو

                                              
 ، برای مطالعۀ بیشتر، رک:انددی را در این باره ارائه کردههای مفیها و تحلیلهوشمند و همکارش داده. 1

 ملیت، هویت، ایران حمید احمدی، در ُکردنشین، مناطق در توسعه روند (،۱۸۳۱ناهید ) شکاف،کوه و ناحسا هوشمند،
 انسانی علوم تحقیقات مؤسسه: تهران ،قومیت
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شد سته به دادن گوش و فرهنگی تنوع پذیرش ضمن تا با سیاری که مختلف، اقوام هایخوا  رد هاآن از ب
 و ووگگفت فضای و صلح دریچۀ از و شود آمیزخشونت رفتارهای ایجاد مانع   دارد، قرار نیز قانون چارچوب

سر و نهادمردم هایسازمان و احزاب کردن   فعال با تعامل، ضای کردن   می سب ف   ،قومی نخبگان رایب منا
ضوعات این حل   دنبالبه ضالت و مو شد. مع   رفتن  گ درپیش و فرهنگی هایتفاوت گرفتن   نادیدهنتیجۀ  با

  داشته است ممکن جانب از هم و مرکز جانب از هم گرایانهافراطی اقدامات انجام و همانندگردی سیاست
ــد ــد آن باش ــونت رفتار مدتی، بعداز برابری، و عدالت تحقق جایبه که باش ــه از آمیزخش  دیگر ایگوش

 یابد. ادامه همواره فرایند این و سربرآورد
  روهگ پنج میان در خواهیهویت موضوع بررسی ضمن تا شد تالش ،روپیش تحقیق در اساس، همین بر
  ایقومی مختلف هایگروه هایخواسته و مطالبات عرب، و بلوچ، کرد، ترک، ،زبان()یا فارس فارس قومی

 باعث ،جهدرنتی و باشد اجتماعی عدالت و برابری به دستیابی جهت عاملی تواندمی که شود بررسی و ثبح
سیدن شمکش، از رفتبرون و جامعه در پایدار صلحی به ر شوب و جنگ، ک   موارد این بیان قطعا   شود. آ
  نشان ضمن مردمی، حسط در نیز و نخبگان با متعدد هایمصاحبه دادن   انجام با و علمی هایروش ازطریق  

ــی با موردمطالعه قومی هایگروه از هریک فعلی مطالبات دادن   ــلح روش ــانیاری تواندمی آمیز،ص   رس
  .دکن کمک نیز ملی انسجام و وفاق به و باشد اختالفات آمیزمسالمت حل   درجهت   گیرندگانتصمیم



 

 مقدمه

  است یخاص گفتمان محصول هویتی هر و است سیال مفهومی بلکه ،نیست ثابت و ذاتی ایمقوله هویت
 ۀجنب انبد و دانست فرایند یک همچون را آن توانمی و نیست ثابت و ایستا ایپدیده هویت اساس، این بر و

ـــ قومیت ۀپدید داد. شدن درحال و تاریخی صر دوران در هاهویت گیریشکل و گراییقوم ـ   اهمیتی معا
ضاعف سیمات همچون عواملی و است یافته م   ها،محرومیت و نابرابری ملی، دولت براساس سرزمینی تق

ست و ،هاایدئولوژی ستعماری هایسیا ساا شری جوامع گراییقوم در مهمی نقش پ شته ب ست. دا   هویت ا
ــت 2اجتماعی هویت نوع از 1قومی ــی ۀمجموع و اس   اجتماعی، فرهنگی، ذهنی، عینی، عوامل از خاص

سانی و ،عقیدتی ست نف سبت را آن و شودمی متجلی سانیان گروه یک در که ا  ایزمتم هاگروه دیگر به ن
 سازد.می

  دورۀ رد است.موجود  جوامع بیشتر در است که بوده واقعیتیک  هویتی تنوع و تکثر ،حال و گذشته در
  ،است هنیافت کاهش تنهانه هویتی تنوع این مدرن، نهادهای برقراری و نوسازی فرایندهای باوجود   نیز معاصر

متنوع  هایییو بازنما ه اســتشــد بدل هویتی هایتفاوت و هاتمایز حول آمیزمناقشــه موضــوعی به بلکه
شتریب ست. پیدا کرده ی شوری و متنوع اقوام زمینرس ایران   ا ست چندقومیتی ک شور، این در و ا ضوعم ک   و

سجام با رابطه در قومی واگرایی یا همگرایی ست .ددار ملأت جای 3اجتماعی وفاق و اجتماعی ان   هایسیا
  ،اسالمی انقالب وقوع با و است داشته وجود همواره ایران اجتماعی و سیاسی تاریخ درطول   هویتی و قومی

  طشرای تابع اساسی، قانون در قومی تنوع شناسایی رغمبه ایران، اسالمی جمهوری در قومی هایسیاست
 رطول  د بیشتر درواقع، .است هشدن بازنمایی هاآن هویتی معنای ،موارد بسیاری در و است هگرفت قرار زمان

سی تاریخ سان درپی   همواره ایران هایحکومت ،سیا   دارانحکومت دیدگاه یعنی ؛اندبوده اقوام سازیهم
شتر ست بوده فارس قوم چتر زیر در و واحد هویتی قالب در متلون هایهویت ادغام بی صداقی طوربه .ا   ،م
  یک اتخاذ به (0111 پناه،)حق 0121 سال در ایرانی اقوام وصدرخص کالن هایسیاست تصویب حتی

 هک تیاف ادامه کشور گوناگون درمناطق مختلف هایسلیقه عمالا   و نشد منجر اقوام درقبال   مشخص ۀروی
یت هایگرایش این نههو ها تاری اعالم به گاه خوا ته( خودمخ گذشــ ید )در  جام  و هااعتراض گاه و ان

 داشت. درپیهای اخیر( )در سال را قواما متعدد هایینارضایت
 ارائه مفاهیم این از مستدلی شناخت ،قومیت و هویت مباحث نظری پیشینۀ بررسی با پژوهش، این در

ساس و شد خواهد صاحبه هاییافته نتایج و میدانی شواهد برا   هاآن نظر قومی، هایاقلیت نخبگان با هام

                                              
1. Ethnic identity 

2. Social identity 

3. Social consensus 
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 هک آمد خواهد میانبه بحث گروه این مطالبات از همچنین .دشومی تشریح قومیت و هویت مفاهیم بارۀدر
  مطالبات این تحقق جهت  در هادولت که نقشی از و است اجتماعی برابری و عدالت تحقق جهت  در عمدتا  

 هک شودمی توجه و اشاره اقداماتی به ،پژوهش این در ،درضمن راند. خواهیم سخن باشند داشته توانندمی
  به دتوانمی و است شده انجام موارد دیگر و زبانی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هایبرابرینا رفع جهت  در

سجام و وفاق اتحاد، گیریشکل ستیابی و ،ملی ان   این تن  گرف نادیده کهچنان ،کند کمک پایدار صلح به د
 برساند. فروپاشی و بحران قلمرو به را کشور درمجموع و اقوام ۀهم تواندمی مطالبات

  پژوهش اهمیت و دافاه

ست با دیرباز از ایران ۀجامع ست. یافته قوام هویتیچند و قومیچند زی   باب  رد تعمیمی تبیین   هر ،روازاین ا
سندگی و کفایت از ،قومیت عامل بررسی بدون ،قومیچند جوامع     به هتوج با بود. نخواهد برخوردار الزم ب
  اقوام علمی بررســی اجتماعی، مانســجا تحکیم و نتکوی در قومی اجتماعات پایدار و فزاینده اهمیت

ها باعث رشـــد آن شـــدن   یزهدموکرات ویژه در دورۀ کنونی که، بهاســـت گرفته قرار توجه مورد پیشازبیش
گاه   این بر نظرانصــاحب از بســیاری ،زمینه همین در اســت. هها شــدآن ییو امکان بازنما یتیهو هاییآ

 عنوانبه قومیت قدیمی بسیار احساسات و قومی اجتماعات در ریشه ملی هویت و همبستگی که اندعقیده
 تواندمی فرهنگیچند و قومیچند جوامع در هاهویت انسـجام و قومی همبسـتگی .ددار بدوی گراییملی
و فضای فکری و عملی را برای استقالل و خودگردانی  کند ترمیم را قومی هایشکاف و دآور وجودبه حصل

صمیم و ارادزمینۀ اگر  ، البتهوجود آوردها بهقومیت سئل .وجود بیایدۀ جمعی برایش بهت صلی ۀم   جااین رد ا
  قلمرویی آن ۀشناس اجتماعی یا جمعی هویت است. یرانا کشور در اقوام جمعی هویت چرایی و چگونگی

ست اجتماعی یاتح از سب و متعلق را خود «ما» ضمیر با فرد که ا   نآ برابر  در و نددامی بدان مدیون و منت
   کند.می تکلیف و تعهد احساس

  دارد: اساسی رکن چهار دولت ،ینانسا علوم در
   کند؛می تعریف را دولت یک جغرافیایی قلمرو که مرز یا سرزمینـ 
   است؛ دولت یک تابعیت دارای افراد معنای به که مردم یا جمعیتـ 

  از و باشد داشته وجود دولت تراز  هم یا رقیب قتداریا نباید ،داخلی لحاظ از که معنا این به حاکمیتـــ 
   باشد؛ آزاد دیگری لتدو هر آمریت و سلطه از باید کشور خارجی، لحاظ
  اسیسی واحد یا کشور یک ۀادار روش و چگونگی و کشور اداری و سیاسی تشکیالت به که حکومت وـ 
   کند.می اشاره

ــاس   کهچنان برد. خواهد بیناز را دولت کارآمدی مؤلفه   چهار این از یکهر غیبت   تعریف، این براس
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  وضوعم تأثیر تحت همه ازبیش ،جمعیت و سرزمین یعنی ،نخست ۀمؤلف دو ها،مؤلفه این میان از ،تپیداس
 که ،امنیت و صــلح حفظ منظوربه و ثبات به رســیدن برای هادولت ند.قرار دار قومی هویت و قومیت

ست،آن ۀوظیف ترینمهم   ارتباطی ۀشبک و قومی هایهویت و ملی هویت از جامع فهمی به همه ازشبی ها
 با و مسـلط و رسـمی فرهنگ باارتباط  همچنین هاقومیت سـایر با و یکدیگر با قومیت یک اعضـای میان

  ۀدربار هاقومیت دیدگاه درمورد جانبههمه درکی داشــتن   ضــرورت   همچنین دارند. نیاز جهانی ۀجامع
شان شنفکران، مدنی، ۀجامع برای کنند،می سازیغیریت هاآن با که هاییتهوی و خود  ۀحوز فعاالن رو

 است. روشن دارند مردم میان آشتی و صلح گرو در دل که کسانی ۀهم و ،فرهنگ و هویت

 تحقیق روش

 انجام (GT) 1ایزمینه نظریۀ روش از استفاده با کیفی شناختیروش و تفسیرگرایی دید ۀزاوی از پژوهش این
  عادی مردم با ،بعدی گام در و 2نخبگان با مصاحبه به شناسانهمردم رویکردی با ،نخست گام در است. شده

یند موازی و در یک فرا ها(ها و فارسها، بلوچها، عربها، کردطور مشــخص ترکهای ایران )بهقومیت
  اشباع ۀشیو و ه استبود 3هدفمندگیری نمونه ۀشیو ،پژوهش کیفی ماهیت براساس .است پرداخته زمانهم

صاحبه صدیک انجام از پس هاداده نظری ست به م شتر، اطمینان برای و آمد د صاحبه بی شتری هایم  با بی
ست و پانزده تعداد صاحبه دوی سد. اقناع به جامعیت در پژوهش تا گرفت صورت شوندهم   این رد البته بر
سیر صان رهنمودهای و نظارت از ،م ص   پژوهش هایداده و اطالعات شد. گرفته بهره نیز کیفی روش متخ

  هایداده و هامصــاحبه .شــد آوریجمع ســاختاریافتهو نیمهمصــاحبۀ عمیق  تکنیک از اســتفاده با حاضــر
ستفاده با شدهگردآوری شی و ،5محوری ،4)باز نظری کدگذاری از ا سه مرحله (6گزین  تحلیلوتجزیه در 

ستیابی برای ابتدا ،هاداده گردآوری منظوربه و شدند شارکت مهم هایمقوله و مفاهیم به د  وشر کنندگان،م
  هامقوله ،اینظریۀ زمینه روش از استفاده با ،دوم مرحلۀ در شد. گرفته کار به غیررسمی وگویگفت مصاحبۀ

ستبه مفاهیم و صاحبه، فرایند در آمدهد ستای در م حله رم این از پس و شدند پیگیری نظری گیرینمونه را
ش ه با استفاده از رومصاحب هایپرسش گرفتند، شکل هامقوله و مفاهیم طریق  ها ازکه خطوط کلی مصاحبه

  اجرای با ،ادامه در یافت. ادامه نظری اشــباع تا فرایند این و شــد اســتاندارد 7ســاختاریافتهمصــاحبۀ نیمه
ستبه عمده هایمقوله و هامقولهرزی و ها، مفاهیمآوری دادهبا جمع زمانهم باز، کدگذاری  انجام با آمد. د

                                              
1. Grounded Theory 

2. Elites 

3. Purposive sampling 

4. Open coding 

5. Axial coding 

6. Selective coding 

7. Semi-structured interview method 
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 از هامقوله نوع و کردند پیدا ربط عمده هایمقوله به و یکدیگر به هازیرمقوله محوری، کدگذاری دادن  
ی و فرع حیث   نظری ۀیافت 1انتخابی کدگذاری از پس درنهایت،و  شــدند مشــخص بودن پیامدی و یندیال 

 گردید. حاصل تحقیق

 پژوهش ادبیات
یف قومیت و یتهو   مفاهیم( و )تعار

ــکل عوامل از یکی 2قومی هویت ــت. جامعه هر فرهنگی هویت به دهندهش  بنیاد بر را قومی هویت اس
سه سومآداب مذهب، زبان، نظیر فرهنگی هایشنا شش  ،ور شین وپو   ،آن اب که کنندمی تعریف تاریخی ۀپی

 میالدی، ۱۵۹۸ ســال در 3ریســمن دی. .یابندمی پیوند گروه یک هویتی هایجنبه برخی یا تمام با افراد
صطالح سیجامعه در قومیت ا ضع را شنا ستفادۀ میالدی ۱۵۹۱ و ۱۵۹۱ هایدهه در ولی کرد، و  موردا

سترده ستم، قرن اوایل در .Glazer and Moynihan, 1975)) شد واقع گ شگران بی   اجتماعی علوم پژوه
یت و عالیق بانی و ،قومی نژادی، هایهو لبا را ز جاری و گراییواپس نوعی غ مداد تاریخی نابهن   قل

 و دغاما ،دموکرات لیبرال نهادهای چارچوب در یا است شده نابود و تسلیم کمونیسم، دربرابر   که کردندمی
 ازمیان زود یا دیر که رفتمی شــماربه انســانی ۀجامع تحول ۀاولی مراحل ۀبازماند قومیت .شــودمی حل

 اســتقرار داری،ســرمایه نظام گســترش با که شــدمی پنداشــته چنین و (0111محمدی،گل( رفت خواهد
  دفراین و آموزش و سواد سطح افزایش شهرنشینی، رشد اطالعات، و مراودات سطح افزایش ملی، یهادولت
 هاینظریه طرح با ،مدعا این .شد خواهد سپرده تاریخ بایگانی به قومی هایخواهیهویت پذیری،جامعه
  فرایند که رفتمی گمان .یافت تریقوی نظری ۀپشتوان ،جهانی ۀگیری دهکدو شکل شدن جهانی به مربوط
 و شود منجر گیتی ۀگستر بر فرهنگ یک حاکمیت و استقرار به فرهنگ، شدن   جهانی ویژههب شدن، جهانی
ــیو و بومی هایفرهنگ ــت ۀش ــی به هاآن زبان حتی و قومی یهافرهنگخرده زیس ــپرده فراموش ــود س   ش

  نخواهد هاقومیت رفتن   ازبین باعث تنهانه شدن جهانی که معتقدند اما دیگر گروهی (.0111 توحیدفام،(
شد موجبات دهد،می قرار هاآن دراختیار که ابزاری با بلکه شد، گاهی ر   به و کندمی فراهم را قومی خودآ

 یژهوبه که است تحول درحال و کلیدی بسیار مفهومی ملی هویت .شودمیمنجر  قومی هایجنبش تقویت
شوری درمورد ضع و رفتار گیریشکل در ایران، مانند ک سی گیریمو   ،طریق آن از و اندولتمرد و مردم سیا

  دارد.نقشی اساسی  ،کشور کل  

  هاییدرگیر و سیاسی هایکشمکش است. بوده قومی تنوع محصول ایران تاریخ فرازونشیب از بخشی

                                              
1. Selective coding 

2. Ethnic identity 

3. David Reisman 
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ستی هایدیدگاه گیریشکل دیگر، هایملیت / هاقومیتدیگر  با و غالب قومیت با نظامی سیونالی   ۀدربار نا
 بر زمانهم واســت  شــده ایجاد هویتی تنوع این دنبالبه که اســت پیامدهایی از ... و ،قومی فرهنگ
 .است گذاشته تأثیر ملی / قومی هایهویت

ست توجهقابل فرهنگی تفاوت از 1فردریک بارث درک   و هکرد تعریف درون به بیرون از را تقومی وی .ا
ستداد شرحچنین    هبلک ،شودنمی اجتماعی گروه تفاوت موجب فرهنگی هایویژگی برخی مالکیت   :ه ا
شکار ممکن، را تفاوت که ستهاگروه دیگر با اجتماعی تعامل ر ب .کندمی معنادار اجتماعی لحاط از و ،آ

  اساسی ونکان دیدگاه، این از ،بارث خود   بیان   به ت معنا می شود.قومیت در ارتباط با دیگری متفاو ،این مبنا
ست قومیت مرز بلکه خاص گروهی به فرهنگی مادی هایویژگی برخی تعلق هن تحقیق  روهگ معرف که ا
  اوتتف .کندپیدا می ادامه و ،یابدمی توســعه ،شــودمی ایجاد دیگران با تعامل دراثر   تنها تفاوت و «اســت

ــت قومی اجتماعات مولد خودودیخبه فرهنگی ــت دیگران با اجتماعی تماس ؛نیس  و تعریف به که اس
شه گروهی هایهویت .شودمی منجر «هاآن» دربرابر   «ما» بندیمقوله  که چیزی آن با رابطه در باید همی

 .(Eriksen, 1993) دنشو تعریف ،نیستند گروه عضو که افرادی با رابطه در یعنی، نیستند
  توانمی را مفهوم این پایرد   باشد. متعدد معانی واجد 2هویت اندازۀبه که است مفهومی کمتر وه،عالبه 

شگاهی و علمی هایبحث تا روزمره گوهایوگفت در   مرتبط و نزدیک یا مترادف مفاهیم وجود یافت. دان
ــور خود، از ما درک ،5ما ،4مفعولی من   ،3فاعلی من   مانند هویت برای متعدد  خودبازنمایی، ود،خ از تص

گاهی،   و )دوران گیردمی ســرچشــمه جاهمین از نیز شــخصــیت و ســوپراگو اگو، خودانگاره، خودآ
 (.10 ص ،0111 محسنی،

سان،روان نظر برخالف سانروان شنا سانجامعه و اجتماعی شنا کید واقعیت این بر خواهندمی شنا  تأ
 که یرندپذمی گرچه آنان گیرد.می شکل جامعه و دفر میان دیالکتیک واسطۀبه فردی هویت احساس که کنند

سات و هانگرش در معموال   هویت سا ستر اما یابد،می نمود افراد اح ست. جمعی زندگی آن گیریشکل ب   ا
صیت در نمودیافته 6هویت اجتماعی     و اهمتبی فردها ندارد. معنایی افراد دیگر اجتماعی دنیای از جدا شخ

 و دنش اجتماعی فرایند گوناگون مراحل واسطۀبه و اجتماعی صورتبه کامال   شخصیت اما هستند، متغیر
 (.111و  111 ص ،0110 محمدی،)گل شودمی ساخته پذیریجامعه

  شودمی اطالق ییهایژگیو و هامشخصهۀ مجموع به که است یجمع تیهو انواع از یکی یقوم تیهو

                                              
1. Fredrik Barth  

2. Identity 

3. I 

4. ME 

5. WE 

6. Social identity 
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ضا نیب و کندیم زیمتما گرید یهاقوم از را قوم کی که ساس کی ،هاآن یاع  و جادیا گریهمد به تعلق اح
سجمذیل یک قومیت خاص  را هاآن صوصبه جمعی هویت از نوع این .کندمی من شورهایی در خ  از که ک

  ،یمحل تیهو مانند گر،ید یهاتیهو درکنار   که دارد ایویژه اهمیت برخوردارند، فرهنگی و قومی تنوع
  درهم «تیقوم» و «یقوم گروه» همچون یمیمفاه با و گیردمی قرار ،رهیغ و ،یفرهنگ ،ینژاد ،یامنطقه

 .است شده دهیتن
 معیارهای و قومیت تعریف از ناشی مشکالت دچار فقطنه خاورمیانه در 1قومی مطالعات به مربوط آثار

 و یاقبیلهقومی و  جوامع تاریخی یهاویژگی بلکه اســـت، قومی یهاگروه ماهیت ۀکنندتعیین متناقض
صلی علت گیرد.می نادیده نیز را دولت با هاآن روابط ست آن ا  وهگر و قبیله معموال   ،مطالعات این در که ا
  ،سانبدین .شودمی داده نسبت ایقبیله جوامع به قومی هایگروه یهاویژگی و دارند واحدی مفاهیم قومی
ــازمان قبال   )که ایخاورمیانه مذهبی و زبانی یهاگروه ــتند( ایهقبیل س   تلقی قومی متمایز یهاگروه داش

شمکش در ملت به شدن تبدیل برای که شوندمی سام کهگونههمان ند.ادولت با مداوم ک   اظهار 2طیبی ب
 دو صورتبه خاورمیانه به مربوط مطالعات ارچوبچ در تواننمی را قومی گروه و قبیله هایواژه دارد،می
شمن برد. کاربه مترادف ۀواژ سائل   به مندعالقه اجتماعی   علوم   دان  دان  انعنوبه قومیت مفهوم از خاورمیانه م

صویر برای تحلیلی ابزار یک سیمات کردن   ت شورهای در اجتماعی تق س )همگن( ملی ۀجامع فاقد ک  تفادها
 ومی وق هورته، یعنی تمایز مفهومی میان گکنم ایرانی نیز توجه به این امعطوف بر اقو درمطالعات   .اندکرده

 .داردقبیله اهمیت 
 ایران در هویت

  نزمیایران مفهوم ارچوبچ در هویتی از بخواهیم اگر ،ایران در زبانی و جمعی هویت اتتکثر به جهتو با
  و تعلق احســاس معنای به 3ملی هویت .بپردازیم ملی هویتتعریف  به قبال   اســت الزم ،کنیم صــحبت
  سیاسی ۀشدتعریف هایمرز میان در و کل( ۀ)جامع ملی اجتماع رد مشترک نمادهای و عناصر به وفاداری

ست. شرف احمد اعتقاد به ا  از و یافته رواج اخیر قرن دوم ۀنیم از ملی کاراکتر مفهوم جایهب ملی هویت ،ا
ـــتماعی علوم هایسازه ـــت اجـ سـ شرف ا   خاص   موقعیت علتبه ایرانی هویت (.511 ص ،0121 ،)ا

 .است پذیرفته تأثیر غربی و ،اسالمی ایرانی، تمدنی ۀحوز هس از ییجغرافیا
ــن سه که است این دارند نظراتفاق آن بر ایرانی نامحقق بیشتر   آنچه ــهم رکـ ــمد و مـ  در ملی هویتۀ عـ

   از: نداعبارت ایران

                                              
1. Ethnic study 

2. Bassam Tibi 

3. National identity 
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   ؛آن کـوهستانی مناطق با ایران فالت میان نوسانات با سرزمین و جغرافیا .0
   ؛ـتاس داشـته عـربی و ی،مغول ترکی، هایزبان با آمیزش دراثر   که تغییراتی ۀهم با فارسی زبان .1
 .است مانده استوار و ثابت آن اساس و اصل ای،فرقه اختالفات ۀهمبا وجود  که اسالم دین. 1

 
 های هویت ملی ایرانیمؤلفه :1 ۀشکل شمار 

شکیل و یکپارچگی موجب نچهآ گفت باید سی وحدت یک ت ست شده ایران فالت در سیا  بود الزامی ا
سکان مردم که سکان مهاجمان با رویارویی و مواجهه در ایران سرزمین در یافتها شیۀ نیافتۀا  فالت این حا
 .(012 ص ،0115 ف،)دیاکون کار گرفته بودندبه

  یعنصر که نیز مواقعی در و است دهکر پاالیـش را خـود هویت اصلی عناصر ایران ملت ،تاریخ درطول   
  دین عنصر .استدارای کارکرد جایگرین کرده  و یا با عناصر   گذاشته کنار را آن ،داده ازدست را خود یایکار
  مذهب و اسالم دین به رسیدن تا گریزرتشتی سپس و توحید به توجه از را خود تـــکاملی مـــراحل ایران در

 لبرزا جبالسلسله دو ۀحاشی در و میاندر  که ،ایران ییجغرافیا فالت در اتفاق این است. دهکر طـــی شـــیعه
   است. گرفته صورت ،دارند قرار غـرب در زاگـرس و شمال در

  و گیرهمه شزآمو گیریشکل و مدرنیته ورود بعداز ،اقوام از هریک در قومی هایزبان باوجود   ،در ایران
ــ یمل جامع هایسیاست ــدت ارتباطی   ۀوسیل عنوانبه فارسی زبان ایرانی، ـ اکن س مختلف   اقوام   بخش  وحـ

   .شده است درنظر گرفته ایران فالت در
  نباالتری به رسـیدن بـرای تـالش و است ایران ملت امروزی هویت از جزئی نـیز خـواهیترقی و تجدد

 .استقرار گرفته  ایرانیان همت ۀوجه گذشته یهاتمدن پرافـتخار   عـظمت   و مجد تجدید و تمدن مدارج

 ایران در جمعی هویت تنوعات 

گاهی همچنین و دارد دربر ملی هویت و قومی هویت کاربرد که ابهاماتی به توجه با   میان در کهاین بر آ
ضر یهااقلیت از برخی کید ایران، سرزمین در حا  دهدی «قوم» جایبه «ملت» ۀواژ بردن   کارهب بر زیادی تأ



 12 اب هویت و قومیت در ایرانمرز تا مرز: پژوهشی جامع درب

 

در  ،گردی عبارت به .ندارد مفهومی فروکاست گونههیچ قصد «قوم» ۀواژ بردن   کاربه در تحقیق این ،شودمی
به  ملت اطالق امکان ایرانی هایقومیت از هریک و اســت متفاوت ملت و قوم اطالق ،تعاریف مختلف

ص کردن   لحاظ با ولی ،دندار راخود  شخ سی ۀم صر از که ،سیا صلی عنا ست ملت ــــ دولت ا  در و ا
سی هایمرزبندی ست، افتاده جا جغرافیایی و سیا سبت به توانمی ا ضر جمعی هایهویت ن   ،ایران در حا

صایص ۀمجموع برای را ملی هویت شترک خ ساییقابل م   تهوی عنوانبه ایرانی اجتماع و فرهنگ ذیل شنا
ــوع این که برد ازیاد نباید ولی ،برد کاربه ایرانی ــت مخالفانی و موافقان دارای نیز موض  قیقتح این و اس

 گونه.اینندارد را تحقیق روند در فردی هایارزش دادن   التخد قصد و است علمی ۀروحی رعایت درصدد
 و ردک عرب، ترک، ترکمن، بلوچ، لر، مانند ی،مختلف جمعی هایهویت ایران، در کهاین به توجه با که است

شتر   کهاین و اندساکن فارس، سکان یافته مرزی مناطق در اقوام نای بی  با ذهبیم و فرهنگی پیوندهایی اند،ا
شورهای اقوام سایه ک ستان، مرز در شرقیجنوبۀمنطق در هابلوچ مثال، برای .دارند هم  در هاترکمن پاک
  جمهوری با مرزهم و غربیشمال و شمال در هاترک /ها آذری ترکمنستان، همسایگی در شرقیشمالۀ منطق

ــمال و غرب در کردها باالخره و غربی،جنوب و غرب در هاعرب ترکیه، و ربایجانآذ ــور غربیش  در کش
  اســت گذشـته اقوام این سـکونتگاه درون از سـیاسـی مرزهای و اندگزیده یسـکن ترکیه و راقع مجاورت

شورهای در مناظر قومی هایگروه سو، دیگر از (.۱۸۹۱ پور،یی)جال  کردها و هاعرب ازجمله جوار،هم ک
ستان، در هابلوچ و آذربایجان، جمهوری در هاآذری عراق، در  تنش ایجاد هایکانون عنوانبه توانندمی پاک
شند مطرح بحران و شوری اجتماعی ساختار لحاظ از ایران گفت باید (.0121 )فولر، با ست ناهمگن ک   ا

یت که بانی نژادی، قومی، مختلف یهاهو ندگی آن در مذهبی و ،ز نکمی ز   همین از برخی نظیر و دن
شورهای در قومی یهاگروه   نیروهای از برخی اجتماعی، مطالعات منظر از .دارند سکونت نیز جوارهم ک
های و موقعیت مواقع از برخی در توانندمی که دارند وجود ،مرزها حواشیدر  ویژهبه ،ایران در مرکز از گریز

ها و یا قومیهم با قومی هایگروه این تجانس ند.شــو مطرح انبحر هایکانون عنوانبه ،خاص  اجتماعی
ــانهم ــوی آن در خود کیش ــتر ،... و ،مذهبی زبانی، فرهنگی، مختلف ابعاد در ،مرزها س  دیگر از بیش

  فعلی شرایطدر  نیز و گذشته در هاتجانس همین و است کشور داخل متمایز جمعی هویت واجد هایگروه
  باشــند. داشــته گرایش نیز مرزها ســوی آن به ،فامیلی روابط ایجاد درها، روهاین گ تا اســت دهشــ موجب

  خویشـاوندی روابط ،طرف دو مرزی شـهرهای مردمان بیندر  خصـوصهب وها در بین این گروه درنتیجه،
، قومی اپوزیسیون تحرکات همچنین و قومیتی سیاسی تنش مواقع در ،این موضوع است. شده ایجاد وسیعی

ــ فرهنگی اشتراک دارای جوار  هم کشورهای سویازحمایت  یا فرامرزی هایحمایتبروز به   منجر قومیتی ـ
 .شده است
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 ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون در دینی و قومی یهاتهوی

 :  شوندمی میتقـس گروه سه به یقوم یهاتیاقل ،یاساس قانون مطابق
ـصوص و تیقوم لحاظبه صرفا   که یقوم هویت. 0 ـا تایخ ـدیمتم ـدا ه،زکنن ـذهب از یج  گروه ،نید و م

   ؛هـایآذر دماننـ ،دهنـدیمـ لیتشک را یخاص
  ؛کردها و هابلوچ مانند ،یمذهب ـ یقـوم ـتیاقل هویت .1
 . ... و ارامنه مانند ،ینید یهاتیاقل هویت .1

  مذهب ،اقوام مساوی قوقح بارۀدر نوزدهم و دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، لواص در قانون اساسی ایران،
 ست.هاو اقلیت اقوام زبانی تنوع و مذهبی و دینی تنوع و رسمی

ــا عنوانبه ،یاساس قانون در همچنین ــم یمبنـ ــاع نظـ ــانیبن و یاجتمـ ــار ـ   و یاجتماع یهاهویت رفتـ
 ای میمستق صورتهب ،صدوششموچهارم تا یکشصت و هفتم اصـول در مذکور، اصـول بـرعـالوه ،یقـوم

 .شده است اشاره هاتیاقل و اقوام حقوق به ،میرمستقیغ
م است اصول مندرج در قانون اساسی، به د اناقتضای وضع قانون عام و اساسی، مجمل و کلیآنچه مسل 

گر، ازسوی دیتری نیز گشوده خواهد شد.  ـ تر و غامض ـ نامه، نکات باریکو تبعا  در مقام اجرا و تهیۀ آیین
ناشــی از و بحرانتحرکات قومی  ناطق قومی کشــور  یل انقالب اســالمی در قلمرو و م که در اوا هایی 

ی های قومموجب شده است تا در روند تدوین سیاست وقوع پیوستبی، زبانی، و قومی بههای مذهشکاف
ــجام ملی و تمامیت  ــود و حفظ وحدت و انس ــی ایجاد ش ــوس ــی در اولویت قرار گیرد. تغییرات محس ارض

ستورالعمل رو،ازاین صوبات و د ستگیها، حفظ وفاق و در فرایند تدوین قوانین و م به  اجتماعی، توجه همب
حدتملی ناصــر و مل و ع عان گرایی و عوا جه و اذ کانون تو کات قومی و ملی در  آفرین، و وجوه اشــترا

شد که در این باره میقانون سلط در تدوین قوانین تبدیل  صول اول، ان به اتوگذار قرار گرفت و به گفتمان م
ــتم،  ــانزدهم، نوزدهم، بیس ــیزدهم، پانزدهم، ش ــم، هفتم، نهم، یازدهم، دوازدهم، س ــش ــوم، پنجم، ش س

 رد.وهشتم قانون اساسی اشاره کوهفتم، و سیوششم، سیوچهارم، بیستوسوم، بیستودوم، بیستبیست
 ساکن در ایران اقوامقومیتی  و بافت موقعیت جغرافیایی

های جغرافیایی نقش بنیادینی در ناهمگونی و ناهمســانی فرهنگ جوامع داشــته محیط کیفیت و چگونگی
دهنده به منش و عناصر شکل و های متفاوت استهای متفاوت  رویشگاه و پرورشگاه فرهنگاست. محیط

، ایران بر این اساسست. اسرزمینی برآمده  ۀویژگی محیط از موقعیت جغرافیایی )مطلق و نسبی( آن گستر
 و تحقیقی هایایجاب سـبببه شـناخته شـده اسـت که جمعی هایهویت تکثرات و تنوعات اب کشـوری
 :اند ازارتقرار گرفتند که عب پژوهش این موضوع ایران ۀعمد جمعی هویت پنج ،جامعیت
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  هاترک /ها آذری 

یانه، قفقاز، و دیگر ها، خاورماند که عمدتا  در مناطق ســنتی آذربایجانیزباناین گروه مســلمان و ترک
کان ندهم یای پراک مالهای جغراف گاه مردم ترک در شــ مده ســکونت ند. در فالت ایران، ع غرب آن، یعنی ا

ها در ایران به شــرق و مناطق شــمالی همدان، آذربایجان و زنجان، واقع شــده اســت، اما پراکندگی ترک
سمت ستانهمراه اقلیتهای غربی و جنوبی قزوین بهق شده هایی در ا شیده  ست. های گیالن و مرکزی ک ا

بیل و تبریز و ارومیه و ارد :ازاســت ترتیب عبارت نشــین بههای ترکترین اســتانمراکز اســتانی و پرجمعیت
   .غرب و غرب و تا حدودی مرکز ایران واقع شده استها در شمالزنجان. بیشترین سکونتگاه ترک

ریشــۀ زبانی مشــترک با ترکیه وضــعیت  آذربایجان و داشــتن   جواری با جمهوریدر هم هاترک /ها آذری
صی دار سائل و تنشنخا سید و م سیا سات  های  سا شدت های ایران را بهخواهانۀ قومی آذریهویتاح

ن اندیشۀ کنندگاتحت تأثیر قرار داده است. ادعای پیوند قلمروی دو سوی رود ارس ادعای رؤیایی برای تبلیغ
سپان ستی بوده ا ست. به و تترکی شده ا شوروی متداول  ه، عنوان نمونادبیات وحدت دو آذربایجان از دورۀ 
مارتوان از حیدر علیمی نام برد. وی در ســـال هاف مرد شــ های دربرابر  گروهی از دیپلمات 0110یک 

خارجی ضمن اظهار دلسوزی برای آذربایجان ایران، از آرزومندی مردم آذربایجان شوروی برای وحدت دو 
 (.1 و 5 ص ،0110 راند )آذری،آذربایجان سخن می

ی نیز گویند و البته ترکی خراســانبه گویش ترکی آذربایجانی ســخن می ســاکن ایران مردمان ترک بیشــتر
ــورانی در ایران دارد.  ــتر مردم آذریگویش ــلمان و پیرو اهلترک در ایران  / بیش ــیعمس ان در می. البته اندتش

 حق وجود دارد.آیین اهل ها نیز پیروانی ازآذری
های فرهنگی آداب های ملی و مذهبی، در بســیاری از جنبهبندی به آیینبر پایعالوهها ها / ترکآذری

صوص به خود را حفظ کرده ضی از مخ سم و آییناند و در بع شان موارد، مرا ه یافتشهرت ملی های رایج بین
ست، چنان سینیۀ اعظم زنجدستهکه ا شهورترین دسته ان، تبریز،جات عزاداری ح های ارومیه، و اردبیل از م

گذاری، رود. همچنین مراسمی چون تشتشمار میبیت در بین ایرانیان آذری در ماه محرم بهاهل سوگواری
آنان اســت و مراثی و  ورســوم رایج در بینزنی، و زنجیرزنی از آدابگویان، ســینهحســینخوانی، شــاهشــبیه
 های عزاداری بازار تاریخی تبریز نیز ثبت ملی شــدهشــود. آیینا به زبان ترکی خوانده میهها و روضــهنوحه

شـود و بر این، موسـیقی آذربایجانی نیز بخش مهمی از هویت فرهنگی این قوم محسـوب میعالوه اسـت.
سیقی نوع موو کسانی که این  اندآفریدهفردی را موسیقی منحصربه ،با خالقیت خود ،هنرمندان آذربایجانی

ــرودهرا به ــیق خوانده میهای خود به زبان ترکی آذربایجانی میهمراه س ــیقخوانند عاش ــوند. عاش ها در ش
ــف آذربایجان و دالوری ــرودهوص ــن و عزاداری، س ــم جش همراه های زیبایی را بههای بزرگان آن، در مراس

ای هاز نشــانه لباس ســنتی آذربایجانی گیرند.قرار میخوانند و مورد توجه مردم موســیقی آذربایجانی می
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 .اســت عوامل مردم آذری پدید آمده فرایندهای طوالنی فرهنگ و دین و دیگر درپی  که  ســتهاآذری خاص  
 .شوداستفاده نمیلباس آذری امروزه در زندگی روزمرۀ مردم آذربایجان چندان 

  هابلوچ

درصد از وسعت کل  کشور را دربر دارد  00 ازیشکشور ب یشرقو بلوچستان واقع در جنوب یستاناستان س
و از شمال به استان خراسان، از  شودیاستان پهناور کشور شناخته م ینعنوان دوماز استان کرمان، بهو پس

و پاکســتان محدود  افغانســتانعمان، و از مشــرق به  یایغرب به اســتان کرمان و هرمزگان، از جنوب به در
ست. کوه ستانس یهاا ستان جزو رشتهو بل ی ست؛ بلندتر یرانا یمرکز یهاکوهوچ تفتان  آن در کوه ۀنقط ینا

عمان قرار گرفته اســـت و شـــامل  یایدر یهادر کنارهآن  ۀمنطق ینترمتر ارتفاع و پســـت 1111 یدارا
کوهستان  یاست. پهنا یانجازمور ۀچال یو جنوب شرقی یوارۀلوت و ارتفاعات د ۀمشرق چال هاییناهموار

صل یابدیم یششمال به جنوب افزااز  شهرا ۀو در فا سمت  کوه یران شامل دو ق سراوان(،  ـــ کوهک )  یهاـ
ستانس ستان، به ب یهاو کوه ی شترینبلوچ سدیحد م ی ستان از نوع آب یهواو. آبر ست. ا یابانیب یوهواا

سردتر گرادیسانت ۀدرج 11 یآن باال ۀساالن یحداکثر دما ست. زاهدان  شو ا ینا  یشهرها ینترگرم هریران
و  «روزهیستصدوب»معروف به  یهمچون بادها یموسم یاستان است. نوسانات رطوبت، وجود بادها ینا

ستو اختالف دما در ب یجو یزشو ر« گاوکش» یا« باد هفتم» ساعت به ی ستثناو چهار  دل معت ینواح یا
حل در مان، شــرا یایســوا جانور یاهیو پوشــش گ یمی،اقل خاص   یطع ن یو  بدم  ینرا در ا یعیاظر 

ستان  ست. در امتداد نواحبها شرق و  زیندیمردمان بلوچ م یران،ا یشرقشرق و جنوب یوجود آورده ا و از 
 .  اندیهشرق با پاکستان و افغانستان همساشمال

به  . اکثریت قریباندان کنونی و دارای ریشــۀ آریاییشــرقی ایریکی از اقوام ایرانی ســاکن جنوبها بلوچ
سرزمین ایران میاتفاق بلوچ سدۀ نوزدهم در داخل مرزهای  شدید رقابت بین ها تا اواخر  ستند، ولی با ت زی

نه و ایجاد اختالفات و  انگلســتان و روســیه بر ســر افزایش دامنۀ قدرت و نفوذ خود در منطقۀ خاورمیا
شان بین  شورهای ایران،برخوردهای قومی و تغییر مرزها، محل  سکونت ستاهند )بع ک  (ندها پاکستان و افغان

های ایرانی در استان سیستان و بلوچستان و بقیه در سایر میلیون نفر از بلوچ ۱٫۸از تقسیم شد. امروزه بیش
 (.۱۱۱ ص ،۱۸۳۱ برند )عبداللهی و حسین بر،سر میهای ایران بهاستان

بان بلوچی در کشــورهای مختلفی رواج دارد، از همان ابتدای طازآن که ز بان، میان بقهجا بندی این ز
د های مختلفی برای آن وجوبندینظری در این باره وجود نداشــته اســت. بنابراین طبقهشــناســان اتفاقزبان

شمالی و بلوچی  جنوبی»اند دارد. برای مثال، برخی گفته شرقی و بلوچ»اند و برخی دیگر گفته« بلوچی   ی  
ــ« غربی گویند بلوچی به سه دستۀ شرقی، غربی، و ــ می اندمطرح کردهکه جدیدا  این نظر را  و برخی هم 



 11 اب هویت و قومیت در ایرانمرز تا مرز: پژوهشی جامع درب

 

ن و تریهای کمی پیچیده را کنار بگذاریم و به مهمشــود. اما اگر بخواهیم این تقســیمجنوبی تقســیم می
ترین های بلوچی اشاره کنیم، باید به گویش رخشانی اشاره کنیم که از پرگویندهترین گویششناخته درواقع،
 (.0111 بلوچی است و در ایران، پاکستان، افغانستان، و ترکمنستان گویشور دارد )طامه، هایگویش

ی  حنفی یا اقلیت شیعۀ دوازده اند کهمسلمان همۀ مردم بلوچ
رقه اند و فامامیجزو اکثریت مسلمانان سن 

متمایز  یگر اقوامچند ویژگی شــاخص که مردم بلوچ را از د و مذهب و دین دیگری در بین آنان وجود ندارد.
 اند از:سازد عبارتمی

، کما وفای به قول و قرار. ۱مظلوم و محافظت تمام و کمال از او؛  پذیری( پناه دادن  میارجلی )پناهنده. ۱
.  ۸قولی معروف اســت که حاضــر اســت ســرش برود، ولی قولش برقرار بماند؛ بلوچ چنان به خوش کهاین

شهورترین ویمهمان ست؛ ژگینوازی یکی از م سایه و . ۱های این قوم ا شر و مدد و کمک و یاری به هم ح
صورت مجانی برای کسی بهشوند و که همۀ اهالی منطقه جمع میطوریدوست و غریبه به بهترین نحو، به

جار یعنی کمک نقدی و غیرنقدی به تازه. ۹دهند؛ کاری انجام می َچَندء .۹داماد برای تســهیل امر ازدواج؛ ب 
مادی کســی، همۀ مردم جمع مییعنی  یاز  قدی کمک ،شــوند و برای اودرصــورت ن قدی و غیرن های ن
ست که  ،کنند. در برخی از مناطقآوری میجمع ساجد، حوزهشایع ا های علمیه، مخارج ساخت و بنای م

و دیگر امور دینی با پرداخت وجوه نقدی و غیرنقدی )مثل مصالح ساختمانی( در  ،طالب، حقوق مدرسان
یر یا انتقام که همیشه زبان. ۹ .شودممکن می« دءنَ َچ »مراسم  وقت اجازه زد خاص و عام بوده است و هیچب 

جن طالق نوعی قسم است که فرد . ۳گیرند؛ میها انتقام خود را ها ظلم روا بدارد و آندهند کسی به آننمی
که کند که مرد برای اینقولی را ثابت میکند و این نوع قســم انتهای خوشبرای اثبات ادعایی آن را یاد می
ع خالفش واق کهرصورتیخورد که دکند قسم میکه آن کار را نمیدهد یا اینثابت کند که کاری را انجام می

ســفیدان قوم یا اقوام در یک مطابق با این رســم، بزرگان و ریشدیوان که  .۵دهد؛ شــود، همســرش را طالق 
ن گرد هم می ؛ دگوینمی« دیوان»پردازند و به تجمع آنان وفتق کارهای مهم مردمی مید و به رتقآینمحل معی 

 آثار فرهنگی و محصوالت هنری زنان بلوچ است.  ۀازجمل که دوزی. پوشاک سوزن01
  هافارس

شکیل فارس شهرهای بزرگ ایران را مردمان فارس ت ساکنان  سکونت دارند و عمدتا   ها تقریبا  در مرکز ایران 
دهند. شهرهای تهران، اصفهان، سمنان، البرز، شیراز، مرکزی، قسمتی از بوشهر، کرمان، یزد، خراسان، می

فارس مدان همگی  بانو قســمتی از قزوین و ه ندز هار قوم دیگر فارس. ا با چ یایی  حاظ جغراف ها از ل
سایه شمال با گیلکییعنی  ؛اندهم شرق با بلوچ ها،ها، در غرب با کردها، در جنوب با عرباز  ها در و در 

 اگرچه در کنند،شــرقی زندگی میی مناطق شــمالها در مرکز ایران و تا حدودند. به عبارتی، فارساارتباط
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این ســکونت از نوع  که در بعضــی موارد، خصــوص تهران، اقوام دیگر نیز ســکونت دارندمرکز ایران، به
 مانند قوم تات.  محصول مهاجرت نیست،اقوام و در برخی موارد، حضور این  شودمهاجرت محسوب می

شوند. زبان فارسی زبان مشترک این عنوان قوم مسلط و غالب شناخته میبهزبانان فارسحال حاضر، در
سان، عامل تقویت شنا ست که به باور برخی کار ست. برخی بر قوم ا سایر اقوام ایرانی ا کننده و پیونددهندۀ 

ســایۀ وجود زبان فارســی شــکل گرفته اســت و این زبان مورد توافق و قبول  اند که هویت ملی دراین عقیده
ست. وجود فارس ست، اما این تمام ماجرا نی ساکن در ایران ا زبانان خارج از مرزهای ایران )در سایر اقوام 

سی مؤید وجود نوعی هویت منطقه شترک حول زبان فار ساس هویت م ستان( و اح ستان و تاجیک ای افغان
 زبانان است. بین فارس

ست که سی زبان مردمان پهنۀ مرکزی ایران ا شاخۀ زبانیکی از زبان زبان فار  هایهای هندواروپایی در 
یع زبانان ایران پیرو مذهب تشبیشتر فارس شود.و زبان رسمی کشور محسوب می غربی استایرانی جنوب

جه تونکتۀ قابل ب تســنن نیز ســکونت دارند.هااند، اما در برخی مناطق مرزی ایران، پیروان مذامامیدوازده
ــوص  ــت که آدر این خص ــیاری ن اس ــوب میاز بس ــوند، دارای مناطقی که در تلقی عمومی فارس محس ش

به زبان فارســی ها بهمحلی خود هســتند که کاربرد آن های خاص  زبان مرور کاهش پیدا کرده و امروزه 
 ای با حقیقتفارس از مناطق مرکزی ایران تا اندازه تلقی قومی به نام ،اســـاس کنند. بر اینصــحبت می

 .فاصله داردتاریخی 
شگران معتقدند  ست که برخی از پژوه د قوم فارس در ایران وجو ناماز لحاظ تاریخی، چیزی به گفتنی ا

های قومی درکنار  مفهوم اکثریت معنا خصوص اقلیتندارد. اما واقعیت آن است که اساسا  مفهوم اقلیت و به
ود که شتوان بدون وجود اکثریت از اقلیت سخن گفت و گفته مییابد و در عاَلم  واقع، نمیو موضوعیت می

ساکنان ایران فارس شتن  مؤلفهاکثریت  ستند که دربارۀ دا های هویتی، قومی، و مذهبی خاص  آنان زبانان ه
زبانان ملی / فراقومی به فارس هویت ها در بخشــیدن  نظر وجود دارد و در حال حاضــر، این مؤلفهاختالف

ست تحت عنوان کلی ست« ایرانی» هو صر فرهنگی و آداب نیز از نظر فرهنگیو  بازتاب یافته ا سومعنا  ور
 شوندیاجرا مزبانان خارج از ایران بسا در بین فارسو در سراسر ایران و چه اندزبانان هویتی ملی یافتهفارس

سوجزو آیین درواقع،و  سیزدهب میهای ملی مح شنبهشب یلدا،  در،بهشوند، مانند نوروز،   سوری،چهار
 . ... و

 کردها

سکونت دارند. آن شور عراق  شرقی ک شتها در دامنهکردها در غرب ایران و در مجاورت بخش  های ها و د
 اند و محدودۀ ســکونتشــان شــامل اســتان کردســتان، ایالم،جبال زاگرس میانی قرار گرفتهپراکندۀ ســلســله
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ه از شمال ب آذربایجان غربی است. یجنوب تا  و عمد شمالی هایلرستان، و بخشدر  یهایبخش کرمانشاه،
شور عراق  ستان، و از غرب به ک ستان، از جنوب به خوز شرق به زنجان و همدان و لر شرقی، از  آذربایجان 

ست. به شده ا شمالمحدود  شتر در غرب و  سکونت داطور کلی کردها بی ها و رند که با گویشغرب ایران 
هایی از شــدۀ کردها در بخشدهکوچانهای تبعیدی و اند، اگرچه گروههای متفاوت از هم متمایز شــدهلهجه

   کنند.خراسان و شمال ایران نیز زندگی می
 ,Olsonآیند )شمار میترین بلوک قومی در خاورمیانه بهبزرگ ، کردهاهاها و ترکفارس و هااز عربپس

2003, p. 6های در محدودۀ مرزی کشــور طور کلی(. کردها به0111 داللهی و قادرزاده،؛ به نقل از عب
ز از نصــفی اســکونت دارند. بخش عمدۀ کردها )بیش ، آذربایجان، و ارمنســتانترکیه ایران، عراق، ســوریه،

 نظرهرچند بهدارند. های بعدی قرار آنان( در کردســتان ترکیه ســکونت دارند. ایران، عراق، و ســوریه در رده
ــاس می ــد احس ــتگیرس ــتان ی در بین کردهای ایران و عراق پررنگجمع همبس تر از دو بخش دیگر کردس

شد،  سوریه( با کید اما)ترکیه و  شتراکات بر تأ سی و ،اجتماعی فرهنگی، ا ست قوی ُکردها بین در سیا  و ا
یت و مفهوم با را خود هاآن برخی از به بودن کرد» هو یهک ،کردی ) ندمی تعریف «تی(وردا ها .کن   کرد

   .اندشناخته شده دولت بدون ملت ترینبزرگ
شاخه ستزبان کردی یکی از  شتر  و  های زبان هندواروپایی ا شور ایران، عراق،  بی کردزبانان در چهار ک

سکونت دارند که این زبان در هرکدام از این مناطق سوریه  که  ودشهای مختلفی تکلم میبه لهجه ترکیه، و 
ُکرمانجی جنوبی، گورانی، و  ،)یا سورانی( ُکرمانجی شمالی، ُکرمانجی میانیهای در ایران، بیشتر به لهجه

سته زازایی ستنند که خودهای از اورامان)د شان ها و زازاها ه سته و زبان ستقل از کردها د   کنند(میبندی را م
اگر مناطق کردنشین ایران را به دو  و ی وجود داردمذهب شیعه و سن   هردو ، ازدر بین کردها گویند.سخن می

سیم کنیم، می شتر  پهنۀ مذهبی تق ی توان گفت بی سن  سکونت دارند.کردهای  شمالی  لبته ا مذهب در نیمۀ 
سته شتر   و نام دارد (حقاهل / اییارسان )کاکهدیگر نیز در میان کردها وجود دارد که  اید ین پیروان این آی بی

 هاستان کرمانشا تابعه در و روستاهای هابذپل آباد و سرمانند هرسین، کرند، اسالم هاانشهرست برخی در
 کنند.زندگی می

ند و کنتر برگزار میبندند و نوروز را با شــکوه هرچه تمامهای ملی و مذهبی پایکردها به برگزاری آیین
سوم و اعیاد مذهبی، مانند عید قربان و عید فطر و به صوص برای ر سیاری قائل پیامبرمیالد خ و  اندارزش ب

شــود و در میان غذاهای نذری ازجمله نوعی آش مخصــوص طبخ می ،در برخی مناطقدر اعیاد مذهبی، 
مخصــوص شــامل  اذکار   دف و خواندن   مراســم ذکر دراویش و نواختن   ،گردد و همراه با آنمردم تقســیم می

یامبر اســالم، و نمولودی به درگاه خداوند نیز اجرا میخوانی، حمد و ســتایش پ مناطق در  شــود.یایش 
 ،کدیگرکه با کمی تغییر نسبت به یایگونههای گوناگونی از لباس کردی هستیم، بهشاهد پوششکردنشین، 
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پوش، ســرپوش، و پوشــاک ســنتی مردان و زنان کرد شــامل تن. هریک شــکل و ریخت زیبای خود را دارند
ها با هریک از این اجزا بسته به فصل و نوع کار و معیشت و مراسم و جشن افزار است. ساخت و کاربردپای

سقز، بانه گووگوالو، گروس،  ستان مانند اورامان،  شاک نواحی مختلف کرد یکدیگر تفاوت دارد. هرچند پو
 اند.و دیگر جاها متفاوت است، اما از نظر پوشش کامل بدن، همه با هم یکسان مهاباد سنندج، مریوان،

  هاعرب

از لحاظ  .عباس و بوشــهر و نواحی جنوبی اســتان ایالم حضــور دارند ها بیشــتر در خوزســتان و بندرعرب
ان های خوزســت. جمعیت عرباندشــمال خلیج فارس قرار گرفته غربی ایران وموقعیت جغرافیایی درجنوب

است. این استان از لحاظ ز متمرکو دشت آزادگان  ،های اهواز، آبادان، خرمشهر، شادگانبیشتر در شهرستان
ستانی و جلگه ۀطبیعی به دو ناحی شخص کوه سیم میم شتر محل  ای تق ستانی آن بی  شود که مناطق کوه

 ای آن نیز محل  های کمری )جبیالت( اســت و منطقۀ جلگهو عرب ،هاها، بهبهانیســکونت لرها، بختیاری
 (.11 و 01 ص ،0121 هاست )سیادت،و عرب ،سکونت اقوام و مردمان دزفولی، شوشتری، هندیجانی

  را هاعرب .اندســاکن خوزســتان اســتان از ییهابخش در و ایران غربجنوب و جنوب درها عرب
 ند.اکرده برآورد رانیا تیجمع کل   درصد دو حدود را هاآن تیجمع و رانیا جمعی هویت نیترتیجمعکم

ستان یهاعرب تیجمع ابعنم یبرخ (.11ص ،0122 )امیراحمدی،  .اندکرده عنوان نیا از شیب را خوز
ست این توجهقابل ۀنکت شتراک مرکز با ها،ترک مانند ،نیز ایران هایعرب که ا شت این و دارند مذهب ا   راک  ا

قات ندمی تضــعیف را فرامرزی یهویت تعل هب ، زیراک ندمی مذ مل توا یت بخشقوام عا  و ملی هو
ضعیف ـــ یتهوی ۀطلبانجدایی تمایالت ۀکنندت شد خوزستانی هایعرب بین در ملیتی ـ   هایشپژوه که با
 .کنندمی تأیید را این موضوع نیز مختلف
ساکنعرب ستانی که لهجه های  شتر به گویش عرب خوز ست تکای از عربی بینایران بی لم النهرینی ا

ستان پراکندهعرب کنند.می شتر آنهای ایران در چهار ا ستان خوزاند، اما بی ستند و ها در ا ساکن ه ستان 
یعرب. البته اندامامیعموما  شیعۀ دوازده مذهب نیز در ایران وجود دارند، اما درصد بسیار پایینی را های سن 

 دهند.تشکیل می
ــتانمردم عرب  ــور ایران فرهنگ خاص   خوزس تبعیت از اعراب خود را دارند و به همچون دیگر مردم کش
شورهای هم شان در فرهنگ عمومیجوار، ک سیار باالتری برخوردار  ،ای روز عید فطر از اهمیت و جایگاه ب

ست شت این روز با هنجارها، رفتارها، و آدابگرامیو  ا سیاری همراهدا سوم ب ست. یکی دی ور سنن ا گر از 
ساله در پانزدهم هایکهن رایج در میان عرب ست که هر سم گرگیعان ا ستان مرا ضان در اهواز  خوز ماه رم

خوری و دله قهوه نام توان از مراسم قهوهها، می. از دیگر مراسم بسیار مهم و رایج در بین عربشوداجرا می



 18 اب هویت و قومیت در ایرانمرز تا مرز: پژوهشی جامع درب

 

 شود.برد که با آداب و تشریفات بسیار انجام می
 ایران در قومیواهی ختهوی

ــیدن   ــاری برکش ــی تعریف ۀارائ موجب ایرانی ملی هویت تئهی به فارس قومی هویت انحص  از خاص
  ست.ا متأثر نامتوازن ارتباطی ۀرابط و قدرت روابط از ،تمامی به که است شده یرفارسغ جمعی هایهویت

سم خاص تلقی سیونالی شخص طوربه آنان برای یهویت انکار و زبانانفارس از ایرانی خرأمت نا  جعل به م
صاری ملی هویت صیت برای انح صو ست آنان قومی خ   هب ایرانی ملی هویت ،ترتیب این به .انجامیده ا
 طوربه و رســمی فرهنگ رســمی، مذهب رســمی، دین رســمی، زبان و اســت یافته تقلیل فارســی هویت

  مکدست متمایز   هویت   ،یفرایند چنین ۀنتیج در .شودمی استخراج آن از مشروع و رسمی هویت ،خالصه
 جایگاه   گرفتن   نادیده با …( و ،هاترکمن ها،بلوچ ها،عرب کردها، ها،)ترک سرزمین این ساکنان از نیمی

ست  شده انکار ایرانی ملی هویت گیریشکل در هاآن سی هویت   پذیرفتن   وا  ملی هویت لوای زیر فار
   .شودمی داده جلوه طبیعی و بدیهی ایرانی

 لتشکی را کشور جمعیت درصد پنجاه حدود تنهاییبه که اندایران در جمعی هویت ترینعمدهها فارس
ــالبته  دهند.می ــده یاز مناطق یاریبس خود را دارند. پس بهتر  اند زبان و فرهنگ خاص  که فارس قلمداد ش

ست که به ا س ینا شود که در تلقئم شاره  س نیزها از فارس یله ا سئم شمناطق به یاریله وجود دارد و ب تباه ا
سیاری اند.شده یدهفارس نام ست از ب سیونالی سی لفظ از ایران، تعریف در ایرانی هاینا   ،ارسف لتم و فار

  چنین زا برند.می کاربه فارس با مترادف را آن ،برندمی نام هافارس از هرگاه نیز برخی کنند.می استفاده ... و
سته ستنباط فارس = ایران ۀنتیج هاییبندید  ۀصاحبم گفتمان، این هاینمونه جدیدترین از یکی .شودمی ا

ستیار ست د سی( )علی اقوام امور در جمهوریریا ست یون شت یکم در که ا سی، 0112 اردیبه  در شم
ست. شده چاپ قانون ۀروزنام صاحب این در ا سی ه،م شاره هاترک بودن فارس به صراحتبه یون  و کندمی ا

  قومی   ت  یهو گرفتن   دهیناد «.دارند فارســی تبار هم و فارســی زبان هم ها ترک / آذری» کند:می بیان
 کلی انعنو تحت شانیا به فراقومی ملی   ت  یهو دن  یبخش و نیسرزم نیا زبانغیرفارس ساکنان از درصد 51

ش و ،اتییلیا بدوی، برای را راه «رانییا» ست کرده هموار قومی هایتیهو ریسا کردن   معرفی ایهیحا  و ا
   .داده است جلوه ضروری و هییبد را رانییا ملی تیهو لوای ریز فارسی تیهو رفتن  یپذ

  کمتر به هاآن معاصر هویتی مطالبات ۀسابق .دارند ایران در را جمعیت بیشترین هاترک ها،فارس از بعد
ته و گرددمیازب پیش قرن یک از ن ترینبرجســ جان جمهوریطلبی اســتقالل آن ۀنمو بای  رهبری به آذر

ش جعفر سید ست وریهپی شت. ایطوالنی چندان عمر که ا  در طلبیهویت جنبش اخیر، سال چند در ندا
  نیز وعیمتن شکالاَ  ،مردم میان در خود نفوذ گسترش با رسدمی نظرهب واست  یافته جدیدی ابعاد نآذربایجا
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 یبوم سنن ترویج و مدارس در مادری زبان آموزش با شانطلبیهویت مرزهای که کسانی ؛است کرده پیدا
  گرایش سرانجام و کنندمی تعریف را خود هویت ،فدرالیسم به توسل با که دیگری هایگروه،رسدمی انتها به

شور از ییجدا و کامل استقالل که طلبانهویت از سومی ش آنچه اما .دانندمی خود مناسب ۀگزین را ک  تربی
بات دارد واقعی نمود طال یت م نهو ها که ایران هایترک ۀخوا ـــت  ما   اس ب یک عمو طال ماعی ۀم  و اجت

   د.وشمی مطرح مدنی مطالبات کانال طریق  از که است محورعدالت
صدی 01 به نزدیک جمعیت و خاورمیانه در هاآن باالی جمعیت سبببه ،کردها هویتی مطالبات  در

 و نامندمی دولت بدون ملت ترینبزرگ را خود کردها اســـت. پیچیده و متفاوت اندکی ،ایران در هاآن
 ترکیه، کشــورهای در دهرچن گردد.بازمی قرن یک از بیشــتر بهنیز  ایران در هاآن ۀخواهانهویت مطالبات

  هب که آنچه اما ،است داشته وجود پراکنده صورتبه ۀ کردهاخواهانهویت و قومی مطالبات عراق، و ،سوریه
صا   د،شمنجر  سازتاریخ جریان یک شخ سی 0111 سال از م سیس با و شم  خودمختار جمهوری تأ

  انقالب یگیرشکل و اعتراضات شروع با افتاد. اتفاق محمد قاضی رهبری به مهاباد( مرکزیت )به کردستان
 خبات سازمان و کومله همچون دیگری احزاب و کرد سازماندهی مجددا   را خود دموکرات حزب اسالمی،

شدند  وبسرک سیاسی هایحرکت اینباالخره پس از چند سال درگیری و تعقیب و گریز،  اما ،گرفتند شکل
  هب جدیدی شکل ایران کردهای ۀخواهانهویت مطالبات نوناک شدند. رانده عراق کردستان به هاو این گروه

 و فرهنگی هایفعالیت و مدنی هایسازمان و نهادها قالب در اکنون کردهاخواهی هویت است. گرفته خود
  همچنان کشــور از خارج در طلبهویت مســلح ســیاســی احزاب اگرچه کند.می بازنمایی را خود هنری

 است. سیاسی احزاب از بیشتر مراتببه مدنی نهادهای گاهپای و نفوذ اما ،دارند فعالیت
ــائل همواره نیز هاعرب  ــته ۀ خود راخواهانهویت هایچالش و مس و  ایران جنوب در هاعرباند. داش

شتر  ستان دربی ستان ا  پیش سال 21 حدود به هاآن ۀخواهانهویت ۀیافتسازمان مطالبات و نداساکن خوز
  انییفدا خوزستان، ریالتحر ةجبه عرب، ستیونالیناس جنبشهای گروه شمسی، ۱۸۱۱سال در گردد.میازب

 بعداز نیهمچن و یخیتار مختلف مقاطع در هاگروه نیا گرفتند. شکل عرب کارگران حزب و عرب، خلق
  متعددی نظامی اقدامات ند وپرداخت خود اهداف و دیعقا نشر به شمسی، ۱۸۹۳ سال در ،یاسالم انقالب

سائل ،۱۸۹۵ سال در عراق و ایران جنگ شروع با اما ،دادند انجام هم ستان یقوم م شعاعتحت خوز   ال
 ینهانپ صورتهب ویافت  کاهش خواههای هویتاین گروه تیفعال زانیم و گرفت قرار منطقه یجنگ تیوضع

 درآمد. یمخف و
 تمایز ها()فارس ایران غالب قومیت با مذهبی جهت از هم و زبانی لحاظ از هم کردها ،بیشتر و هابلوچ

ستند. حنفی یسن   مذهب و بلوچی زبان دارای هابلوچ .دارند هویتی سیم ه ستان شدن   تق  الس در بلوچ
ستان و ایران بیندر  میالدی، 0121 ستان هندو سی مرزهای شد تا موجب ،کنونی( )پاک  قوم   این بین سیا
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س شدن   برانگیخته موجب   پاکستان و ایران طرف دو از قومی تبعیض وجود و دوش ایجاد یکپارچه  اسات  اح
  ،ادیاقتص تبعیض مذهبی، شکاف. دش هابلوچ جانب از و اقتصادی مدارهویت مطالبات طرح و گرایانهقوم

 احزاب ،اخیر هایدهه در کهنحویبه ،است شده مطالباتاین  تشدید موجب پیرامون ـ مرکز روابط وجود و
شکل و  مخرب و نظامی هایفعالیت و اقدامات به ،موارد برخی در که اندهشد سازماندهی مختلفی هایت

   است. شدهمنجر 
  اســتوار زبان( محوریت )با قومیت و مذهب ۀپای بر خواهانههویت مطالبات وخواهی هویت ،ایران در

ست. شابه مطالبات با هاترک / هاآذری و هاعرب مطالبات تفاوت ا ش درمناطق م شبلوچ و نیکردن   نیا نین
 داده هاآن تحرکات به یاسیس و یدتیعق ۀجنب هابلوچ و کردها انیم در یزبان و یمذهب یهاخواسته که است
ست شکن ۀجنب هاآن مطالبات و ا صول در تحول و یساختار س قانون ا سا   ،هاریآذ انیم در اما دارد. را یا

  مذهبی لحاظ از هاعرب گرچها است. یاساس قانون چارچوب در یمدن ۀخواست باطن و ظاهر در مطالبات
 هاترک / هاآذری قومی مطالبات نســبت به اهآن مطالبات اما ند،امشــترک ایران مردمان اکثریت مذهب با

 .اننددتر میاقتصادی نیز خود را محروم توسعۀ و از لحاظ عدم توجه برای است تررادیکال و شدیدتر کمی
   جمعی هویت شدن   سیاسی

سی کاربرد و ملی یا قومی هایجنبش صول هاآن سیا ـــ دولت یداییاز پو پس مدرن دوران مح  یهاملت ـ
  خصوصیات کمک به دیگر اقوام از قوم هر جدایی و نداقدیمی بسیار ایپدیده قومی هایجریان است. مدرن

  جدید یامسئله قدرت   گرفتن   دستبه برای اقوام سیاسی ادعای اما ،است تاریخی ایمسئله خود، ،فرهنگی
سوب سم ظهور .شودمی مح سیونالی ـــ اجتماعی ایپدیده صورتبه نا سی ـ سیس با سیا ستین تأ  وجم نخ

 شــکلبه آن گرفتن   درنظر اما ،اســت زمانهم نوزدهم قرن اوایل و جدهمه قرن اواخر در ملی هایدولت
ــر گاههر (.۱۱ ص ،۱۸۳۸ کریملی، )اوز گرددرمیب 11-0111 هایدهه به برانگیز،چالش امری  عناص
سی مطالبات برای مبنایی قومی سی و طلبیهویت شوند، سیا س گرایی)قوم هاقومیت شدن   سیا   ی(سیا

  کندمی محدود و مشخص خاص و قومی گروهی مرز با را ملت مرز گراییقوم از وجه این .شودمی پدیدار
 (.0100 ص ،0111 ل،ی)مات

سی هایهینظر سائل در سیا صر   قش  ن جمعی هویت با مرتبط م   نیا تبیین در را قدرتیبی و قدرت عن
  تیقومی ایبر قدرت منابع به دسترسی فرصت ،جامعه در اگر ،هاهینظر نیا مبنای بر .دنکنمی بررسی دهیپد
 .رودب مستقل قومی طلبیتیهو سراغبه ،وضعیت نیا به واکنش دراین قومیت ممکن است  باشد، شده کم

 طمرتب ملی   هویت   و ملی دولت تضعیف به ایشبکه ۀجامع آن، تبعبه و 1نشد جهانی فرایند ،به دو دلیل

                                              
1. Globalization 
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صاری ۀسلط ملی دولت ،فرایند این در انجامد.می آن با  اجبار ابزارهای بر را خود نفوذ حدودی تا و انح
 زیادی حد تا ملی اقتصـاد بر را خود کنترل دولت سـرمایه، و اقتصـاد شـدن   جهانی با کرد. خواهد حفظ

سترش با دهد.می ستداز شرفت و گ سانه پی ستکاری ۀحیط از فرهنگ ارتباطی، و جمعی هایر   وذنف و د
 ،ایمنطقه هایاتحادیه و جهانی هایسازمان و هاشبکه ناپذیراجتناب گیریشکل با و شودمی خارج دولت

 اب همچنین و رودمی ازمیان خارجی و داخلی گذاریسیاست ۀزمین در دولت استقالل هایحیطه از بسیاری
 ملی هویت تعریف در آن نقش و دولت ۀسلط کشور، داخل در خاص یهاهویت از بسیاری شدن   برجسته

 سرمایه، جهانی هایجریان ند.امذهبی و قومی هایهویت هاهویت این ۀازجمل .شودمی کشیده چالشبه
 عیفتض مکان و زمان بر را دولت کنترل ایفزاینده طوربه اطالعات و ،ارتباطات تکنولوژی، خدمات، کاال،
سمیت، آنتونی باور مطابق و اندکرده سی راه از قومیت ا  .شودمی منجر رقابت به قومی یهاگروه کردن   سیا

  بسامن که گزیندبرمی را قومی عوامل از دسته آن ذهنیت   این ؛دارد ذهنی و مهم خصلتی قومی ناسیونالیسم
ــر بر یمپارادا این هســتند. کردن ســیاســی کید ذهنی عناص   اهمیتبی را عینی عوامل وجود که کندمی تأ

صر به پارادایم، این در بلکه گذارد،نمی کنار خود تحلیل یقلمرو از را هاآن یا داندنمی   خاطره، ذهنی عنا
 دنیاهای به کندمی تالش ،طریق این از و شودمی داده اهمیت بیشتر نماد و ،اسطوره احساسات، ها،ارزش
 .)۳۹ ص ،۱۸۳۸ ت،ی)اسم بفهمد را هاآن و شود وارد قومیت درونی

ــودمی حفظ و پذیردمی تحقق زمانی ،جمعی اقدام اســاس عنوانبه ،قومی یابیهویت   امتیازات که ش
 کرد. رقابت دیگران با هاآن به یافتن دست برای بتوان ،قومی هویت بر تکیه با که باشد داشته وجود آشکاری

 پایدار صلح

 با پایدار لحص باشد. شده برقرار منطقه یک در همیشه برای صلح که شودمی گفته وضعیتی به پایدار صلح
ست عادالنه صلح همان عدالت محوریت سی با باید آن تحقق   برای بنابراین و ا   هایشرو انقالبی، دیپلما

کید آن اجرای بر و یافت را هابحران وفصلحل برای عادالنه   قرن در ربا نخستین پایدار صلح مفهوم د.کر تأ
شر گمنام صورتبه مقاله این شد. مطرح «پایدار صلح برای طرح» نام با ایمقاله در میالدی هجدهم  منت

 ازپس «پایدار صــلح» عبارت نگرفت. قرار توجه مورد هجدهم قرن اواخر تا مفهوم این ،حالبااین شــد.
 شد. شناخته اروپا در 1ایمانوئل کانت اثر پایدار صلح ۀرسال انتشار

                                              
1. Immanuel Kant 

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/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)


 21 اب هویت و قومیت در ایرانمرز تا مرز: پژوهشی جامع درب

 

 

  دارای ییقضــا و ،تقنینی اجرایی، ۀگانســه قوای ،آن در که جمهوری، نظام برپایی بدون پایدار صــلح
ــروط ،خود ،نظامی چنین ایجاد اما یابد.نمی تحقق ند،ااســتقالل   بلوغ محوری،عدالت عقالنیت، به مش

  است کودکی مانند پایدار صلح کانت، بیان به است. قانون براساس مداریقدرت و ،اخالقی سلوک فکری،
شدمی طول هاسال اما آید،می دنیابه لحظه یک در که   رسد.ب بلوغ به آموزش و مراقبت براثر   کودک این تا ک

  وی که است آن از حاکی کندمی بیان پایدار صلح تحقق برای ضروری ارکان بیان در کانت که مراتبیسلسله
سوی» در سپس و «خانه» در ابتدا را صلح   شرایط در هادولت ماندن   باقی کانت کند.می دنبال «مرزها فرا

ــتن و ایجاد در نیز را چاره راه داند.می جنگ به منجر را منافع تعارض و ،قانونیبی طبیعی،   کی به پیوس
 .(011 ص ،0111 )میرمحمدی، داندمی جهانی فدراسیون

بودند. از قائل  یرانمردم ا ۀهم هایتینخبگان به اتحاد هو یاندر م یژهوبه یزن یافراد ،پژوهش یندر ا
 .شودیدانسته م یرمغا یوطنبا صلح و تفکر جهان یخواهیتهو افراد، یننگاه ا

 
 

 اههیافت و نتایج

ــتر تحقیق این هایداده  ــتهب قومیت و هویت مفاهیم حول بیش ــت آمده دس ــبغاز  و اس   ۀگرانهمطالب ۀص
  جهت  درها دولت نقش و ،اســت اجتماعی برابری و عدالت قتحق راســتای در عمدتا   که های قومی،گروه

بات این تحقق طال حث م ته .ندکمی ب لت تالش لزوم از حاکینیز  تحقیق هاییاف هت  در دو   رفع ج
  دستیابی و ملی انسجام و وفاقو  اتحاد گیریشکل برای زبانیو  فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، هاینابرابری

ست پایدار صلح به شی و بحران قلمرو   به را همه تواندمی مطالبات این گرفتن   نادیده که ا  بر رساند.ب فروپا
 .شودها پرداخته میکه در ادامه، به آن گرفت شکل محور هفت آمدهدستهب هاییافته از ،اساس این

 از سمنان ، پزشک متخصص زنان و نویسندهزادهروشن یمانهپ
 میتوانیما نم خودش. یندر د اســت آزاد یاســت و هرکســ یرانیتا باشــد یدبا یرانکه بر فراز ا و چتری 

 .یدرا بگو ینا تواندینم یقوم یچ. هیمما برتر ییمبگو

 اکبر یادگاری، نقاش، نویسنده و کارگردان تئاتر از سمنان

ــان در یک مجموعۀ بزرگی به نام جهان زندگی میچه فرقی می  کند و هر اتفاقی که بیفتد برای کند؛ انس
 عنوان هویت از جایی دیگر جدا کنم.افتد. درنتیجه، من نباید خودم را بههمۀ دنیا می
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 ملی هویت و دینی هویت تقابل: یا تعامل

سی هایگرایش شور داخل سیا شته مذهبی یا ملی حالت دو از یکی همواره ک ست. دا  و ایران تاریخ در ا
  فتمانگ این نخبگان   ،ه استکرد پیدا اهمیت ناسیونالیسمی گرایشات که اخیر سال صدیک در خصوصهب

شته مذهبی ۀدغدغ کمتر شتر و انددا ستی یهاگرایش تا نداهبود تالش در بی سیونالی  غربی جددت با را خود نا
سو شت و سنت به یشگرا همواره که ،مذهب از و کنند هم   دوری ،سازدمی متبادر ذهن در را تاریخی ۀگذ

  ۀعمد و ندنداشت سیاست در چندانی حضور مذهبی نیاروحان ،پیش سال پنجاه حدود تا ،سو دیگر از کنند.
 اهدیدگ حاکمیت و اسـالمی انقالب وقوع با اما ،بود گرایانملی و تجدد دیدگاه با مقابله هاآن یهافعالیت
سی قدرت صاحب روحانیان   ،ایران ملینظام  قالب در یدین امامت ش یابی،قدرت از بعد و شدند سیا  تربی

  تازدس سابق همچون دوران گراییملی یابیقدرت مجال و برداشتند گام دینی هایاندیشه تکوین جهت  در
ستهب نتایج .رفت صاحبه از آمده د سته دو با م شان تحقیق (نخبگان و عوام) اجتماعی هایگروه از د  زا ن

صطالحا   آنچه و دارد مذهبی یا ملی ۀجبه دو از یکی به مردم گرایش ـــ ملی ا  که شودمی خوانده مذهبی ـ
 یموارد در جزبه است، احزاب و هاگروه یا افراد در مذهبی و ملی گرایش هردو زمانهم تجمیع از آن   منظور
   .شودمین یافت شوندهمصاحبه افراد بین در ،معدود

 

ستی چنین ۀنتیج شه شود، منجر ملی تفکر   رفتن   کنار و ضعف به کهاین جایبه سیا   را ذهبیم هایاندی

 اصفهان از رهنگیفعال ف، شاهین سپنتا
 

ورسوم ملی به دو بخش تقسیم زبان و آداب
اش را که من از و مذهبی. بخش ملی ،ملی :شوندمی

 تبیسدوستداران و مبلغین و مدافعانش هستم و حدودا  
ورسوم ملی فعالیت آداب ۀسال است که من در زمین

کنم و کتابی هم در دست انتشار دارم به نام می
های مذهبی، نه در بحث سنت . ...های ایرانیجشن

 ۀبخشی از جامع ،هرحالکه من مخالف آن باشم، بهاین
اگر ما به آزادی اندیشه و  ،هرحالما مذهبی هستند و به

ما  و است ها هم محترمنآدموکراسی باور داشته باشیم، 
ولی من از مبلغین و  ،توانیم مخالفتی کنیمنمی

 .آن نیستم ۀدهندگسترش
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 شدتهب یجو   که انقالب اول یهاسال برخالف که است نآ مدعا این شواهد از و کرد ضعف دچار بیشتر
  برگزاری ذوق که بود یپرشور جوانان از مملو عمومی اماکن و مساجد و بود حاکم کشور سراسر بر مذهبی

سک شتند دینی مظاهر و منا سر دا ضا آن از خبری دیگر امروزه ،در  ست ف ساجد و نی   هایمکاندیگر  و م
  ،ردیگ ســویاز دارند.ها مکان نای در تریرنگکم حضــور جوانان و شــوندمی ترخلوت روزروزبه مذهبی

  هایشخصیت و تاریخی ۀگذشت و تانباس تاریخ از چندانی بحث که انقالب اول یهاسال همان برخالف
سارگارد و شیراز شهر به منتهی هایخیابان کوروش، تولد سالگرد هنگامبهو  امروزه شد،نمی زمان آن   پا

 .دانندکه خود را شیفتۀ فرهنگ و تاریخ چندهزارسالۀ ایران می شودمی یجوانان از مملو

 
 ینمبت ینینو یتهو ی،مل یتو هو ینید یتهو یانم ر، ددوگانه ینبا گذر از ا یزن یگروه ،ینبر اافزون

 اند.خود قائل شده یمدرن برا یستشهروندان در ز یاجتماع یگاهو جا یبر مختصات فرد

 
ستهب هاییافته شان تحقیق این از آمدهد   هایبافت از جدا ،مختلف اجتماعی هایهویت که دهدمی ن

شترک فرهنگی بافت دارای فرهنگی، ستند نیز ملت فهومم قالب در م ساس همین بر و ه   اماقو این ۀهم ،ا
 کنند.می تعریف ایرانی ـ ملی هویت چارچوب در را خود

ــت نآ 1غالب فکر ــه در که دانندمی آریایی نژاد از را خود اقوام ۀبقی که اس  به مهاجرتی ۀعمد موج س
  آمیخته درهم هاهزاره درطی   و هســتند یایران هایتیره هااین .اندآمده ایران به پارت و ،پارس ماد، هاینام

 .اندشده

                                              
ــور مهاجرتی بودن  1 ــال پیش را قبول  اقوام   . در این زمینه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که تص ــه هزار س ایرانی در حدود س

 دانند.خود را از بومیان اصلی فالت ایران می قومی   ند و گروه  هزارساله برای خود متصور2-1ی ندارند و تاریخ

 مشهد )خراسان رضوی( از اجتماعی ـ نگار و فعال سیاسیروزنامه ی،ر جواد حصا
ستندگرایش  سائل ملی نی سند ،های مذهبی در تقابل با م سیب ،ولی اگر جاهایی به تعارض بر  پذیریآ

 از مسائل قومی و هویتی است. مسائل مذهبی بیشتر

یعت  نیا، حقوقدان و مشاور حقوقی از تهرانیحیی شر

ها درطول  تاریخ اند. اینکند و در اسم مشترکملی نیست و هرکس به سبک خودش اجرا میاین آداب  
از دانشگاه، حوزه بودم و دسترسی خوبی به منابع داشتم قبلطور در حوزۀ دین. من همیناند، دگرگون شده

 ام.کرده ها گذرافراد است. من از این ۀنچه از دین داریم ساخته و پرداختو فهمیدم بسیاری از آ
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  مذهب و ،نژاد تبار، زبان، فرهنگ، کنند،زندگی می جامعه آن که در مردمی، برای ستاییقوم ییگراقوم در
 و دننگرمی منفعالنه ۀدید به دیگر اقوام فرهنگ و هبمذ و تبار به نسبت اما ،است مندارزش بسیار انخودش

 اراختی سکوت دربارۀ هویت ملی، بلکه ،رودمین پیش ملی هویت راستای در قومی هویت ،دیدگاه این در
ین ا قومی هایگروه غالب که شودمی دیده عرب قوم با رابطه در عمدتا   رفتار، نوع این عینی نمود د.نکنمی

   .دانندمی کشور ملی بافت از جدا را گروه
 یکردهایاســت، رو توجهپژوهش مورد ینمطالعه در ابگان موردنخ یاندر م یژهوکه به ییهانگاه یگراز د

ا با ام یانهگرایمل یالتتما کنار  وطنانه اغلب درجهان یالتتما ینبر منافع انســان در جهان اســت. ا یمبتن
 عطف بر مصالح انسان در جهان قرار دارند.

 
 یستیتفکر مدرن هایینهزم با دارا بودن   یمعنا که افراد یناحضور دارد. به یزم نادر نگاه به اقو یکردرو این

ــائل جوامع و ارتباطات م یو فراملت یفراقوم ینگاه ــان یانبه مس ــاس ینها دارند و بر همانس  یهاکنش ،اس
 .دهندیخود را سامان م یو اجتماع یفرد

 
 

 ارومیه )آذربایجان غربی( ازشناس شاعر و زبانی، عزیز نعمت

شهر یهن ما وزب یرانیاما ا  شۀ. همه رین عربوزب یرازغبه ،داره ی ستا یداره، پهلو یپهلو ی  یهلوپ یکی. ییاو
 .یهاوستا یا یباستان یپهلو یکی یه،اشکان

 از تهرانیک دادگستری و فعال مدنی پیام درفشان، وکیل پایه

 بر این، منبر این و افزونعالوهگرایی یک پارامتر تأثیرگذار و مهم است. گرایی را بپذیریم. ملیما باید ملی 
شه جهانسعی کرده شترک میان همۀ وطنی فکر کنم.ما باید ملیام همی گرایی را بپذیریم و درکنار  آن، منافع م

 توجه هستند.های جهانی به آن بیت که بسیاری از ابرقدرتای اسها را فراموش نکنیم. این مسئلهانسان

 یزطراح فرش از تبر  ی،نام رسول
دوست دارم با محبت و مهر با هر انسانی از هر  انسانیت نیستند. ۀزمین و مرزهای جغرافیایی تعیین کنند 

 قومی آشنا شوم.
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شور در ست زیاد مذهبی و قومی تنوع که ایران ک ش هنجارهای وجود عدم ،ا   قومی، یهاضیتبع و رکتم

 ودجوهب را مداریقوم ۀپدید وضعیتی چنین که است دهانجامی ملی انسجام و همبستگی ن  شد دارخدشه به
ست فرهنگی تلقی نوعی مداریقوم .آوردمی ساس که ا ضای ،آن برا   ۀشیو و هنجارها ،هاارزش قوم   یک اع

ــاس و دانندمی اقوام دیگر از برتر را خودم  قو زندگی   ــاوت اقوام دیگر ۀدربار ،قالبی ایهدیدگاه براس  قض
سترش و گیریشکل برای فرهنگی مانع یک مداریقوم چندقومی، جوامع در ،جهت همین به .کنندمی  گ

  ،رهنگیف اجتماعی، ۀانهمزیست روابط تضعیف سبب ،سویک از مداریقوم .رودشمار میبه قومیبین روابط
  مداریقوم ،درضمن .گرددمی اقوام بین در تعارضی روابط تشدید باعث ،دیگر ازسوی و شودمی اقتصادی و

 .دشومی قومیبین روابط ۀشبک در )قومی( جمعی هویت تنوع گیریشکل مانع
  از درصد 51.1 اساس این بر .دندهمی نشان را قومی ارتباطات میزان1نمودار شمارۀ و 0نمودار شمارۀ 

  کمتری ارتباط که ندکرد بیان نیز درصد 11.1 و اندداشته یگرد اقوام با زیادی ارتباط که ندکرد بیان نخبگان
شته شته وجود کمتری قومی ارتباطات ،عامه میان در .انددا ست دا صد 55.1 و ا  ارتباط که کردند بیان در
   .نداهداشت کمی ارتباط درصد 12.1 و ندارند قومی

 

 خواص ـ یومارتباطات ق :1 ۀنمودار شمار 
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محدود  زیاد اصلا  بدون جواب

 خوزستان ازپژوهشگر  عبدالقادر سواری،

ه بقیه گفتند عرب و بودم با دوستان عرب غیرایرانی که رفاقت داشتیم به من میدر دانشگاه تهران که ب 
 .یعنی که ما جزئی از هویت دیگری بودیم ؛گفتند ایرانی...می
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ــن برگزاری با دوم و اول پهلوی یهاحکومت ،۹۹ انقالب ازقبل  ــبت و هاجش  بر مختلف هایمناس
کید ملی رویکرد   اســالمی، انقالب پیروزی با اما ،داشــت قرار ایحاشــیه جایگاه در مذهب و داشــتند تأ

 در جدید پذیریمعهجا باعث سیاسی اجتماعی، فرهنگی، عمومی ۀعرص در اسالمی هنجارهای حاکمیت
 .(Bowen, 2015, p. 2) شد ایران

 درطول   لیم استراتژی بر اسالمی استراتژی ارجحیت از نشان نیز کنونی تحقیق در آمدهدستبه هاییافته
سخگویان سفأت گاه و هاسال این  یدگاهد از دارد. ایرانیان جمعی هویت ملی عدبُ  گرفتن   نادیده سبببه پا

صر بر مبتنی و مادی مکتب نوعی ییراگملی انقالبیون، ست  آلودشرک عنا   برای رقیبی عنوانبه همواره وا
  والیت رب هاآن درمقابل   است. بروز یافته اسالمی امت وحدت بر مبتنیتفکرات  و گرایانهاسالم هایاندیشه

ــنتی، یهاارزش اخالقی، یهاارزش رعایت امامت، و ــی گرایینخبه س ــیاس کید یفرهنگ کنترل و ،س  تأ
سلط درنهایت، اند.ورزیده شور در گفتمان این ت ست تاشد باعث ک صاد، یهاحوزه تمام ه ا ست اقت   ،سیا
 شوند. بنیادین دگرگونی دچار اجتماع و ،فرهنگ

 

 خوزستان از نویسنده و فعال فرهنگی و میراثیی، اشکان زارع

 
سال پیش  0111و اسالمیت از  ،ساله داردای هزارانایرانیت که سابقه :بال است دوفرهنگ ایرانی دارای 

. اگر ما بعداز انقالب یک نوع ازخودباختگی فرهنگی یا بیگانگی فرهنگی شودبال باید حفظ  هردوبه این سو. 
 یم.اهنیاموخت یم و ایرانیت را اصال  اهبعداز انقالب اسالمیت را بد آموخت ۀهمین است که ما به بچ ،داریم
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محدود  زیاد اصلا  بدون جواب

 عوام ـ یارتباطات قوم: 1 ۀنمودار شمار 
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فت توانمی بل گ عد و ق   محمود هایبحث و اصــالحات دولت   هایتالش برخالف و انقالب از ب
ضو دربارۀ انشهمفکر و نژاداحمدی ستراتژی دو از یکی گاه ،ایرانی مکتب عمو سالمی / ایرانی ا  وانعنبه ا

 است. شده گذاشته کنار دیگر ایدئولوژی و بوده حاکم ایدئولوژیک امری

 

 دوم ۀمرحل در ســرزمینی مرزهای و شــودمی دیده واحد امت همچون اســالمی ۀجامع ،دینی تفکر در
ــی جایبه و ندارند چندانی اهمیت نیز ملی تاریخی امور ،نگرش این در دارد. قرار اهمیت  زندگی بررس
 ۀالیانس مراسم برگزاری از،زمینه این در .دشومی بررسی دینی امامان و پیامبر ۀسیر کوروش، همچون کسانی
شن برگزاری از چندانی خبر   ،دیگر و شودمی ممانعت کوروش یادبود  سده و مهرگان نظیر تاریخی یهاج

ست. ... و سم ،درعوض نی سم نظیر دینی مرا  اپید زیادی اهمیت ... و شعبانیه اعیاد و صفر و محرم ماه مرا
 .اندکرده

شان را دیگری چیز جامعه بطن حاکمیتی، یهاسیاست این برخالف   دهآمدستبه یهایافته و دهدمی ن
 وجوه یرانیا مختلف اقوام میان در مذهب و ایرانیت میان رابطه این که اســت نآ بیانگر تحقیقاین  در

  رس،فا نظیر موردمطالعه اجتماعی یهاگروه در گفت تواننمی قطعیت با ،دیگر عبارت به دارد. مختلفی
 دارند را خود خاص   طرفداران هاآن از کدامره و ندااولویت در گفتمان دو این از یککدام ،ترک / آذری و کرد

  دارند، قرار ملی ۀنحل در که کســانی کهچنانآن ،اندپراکنده فکری ۀنحل دو این میان هااین گروه مردمان و
ــتر و ندارند چندانی ملی   و قومیتی ۀدغدغ نیز مذهبیون و ۀ مذهب ندارنددغدغ  امت مفهوم قالب در بیش

ــالمی ــندمی اس ــیاری موارد .اندیش ــتی وجود دارد. ،میان این دو ،در بس   بارۀدر ،میان این در نوعی همزیس
صوصبه و هاعرب ستراتژی ،در آن مناطق گفت توانمی هابلوچ خ سالمی ا  بر رود وشمار میبه اولویت ا

 دارد. غلبه ایرانی استراتژی

مدرس دانشگاه و فعال ی، بیگفاطمه )کژال( هواس
 ایالماز  فرهنگی

 

ــال  ــا  از س ــوص ــاخان و مخص ، 0115از زمان رض
ها و دغدغه های فرهنگی ما هیچگاه در راستایسیاست

نیازهای مردم نبوده و براســاس آرمان و ایدئولوژی نظام 
 بوده است.
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ست تاشد باعث ایایدئولوژیکی اهداف چنین وجود   ،متعددی موارد در مذهبی و دینی یهااقلیت ه ا
  مورد ار هاآن حقوق و حق باید کهچنانآن شدهوضع قوانین که باشند باور این بر و نندک نارضایتی احساس

 چارچوب   بودن   غالب دلیلهب ،نباشــد قانون از مشــکل اگر ،مواردی در کهاین یا و اســت نداده قرار توجه
   است. گرفته صورت هاآن حقوق علیه اجحافی ،حکومتی مجریان بر حاکمیت ایدئولوژیک  

ساس همین بر سلمانان ۀدی ،پیش سال پانزده همین تا و ا ستمیک میزان به غیرم سلماناندیۀ  بی   عیینت م
ستی، چنین ۀنتیج در .شدمی شته، سال چند همین در سیا   فرادا انتخاب برای حکومتی نهادهایحتی  گذ

شتی شکل شهر شورای در زرت ضو ،«سپنتا نیکنام» با برخوردو  کردندمی آفرینیم  ،زدی شهر شورای ع
  دیگری مورد در دارد. اسالمی جمهوریحاکم بر نهادهای  نتیس تفکر از نشان که بود ردمو این از اینمونه

شتیان از ،«وفاداری کارن» نیز شت زرت شتر که یبازدا صادره نیز هایشدارایی و اموال بی   به ایمهنا در ،شد م
 در آمدهدستبه یهایافته .شود رعایت شانشهروندی حقوق باشند نداشته انتظار که نوشت خود کیشانهم

شان نیز تحقیقاین  سب وریبهره عدم آن ۀنتیج که دارد ایدئولوژیک نگاه وجود از ن   نارک و نخبگان از منا
   .ستهاآن راندن   حاشیهبه و جامعه بطن از هاآن زدن  

 
 هب همواره ،تشیع مذهب بودن   رسمی ۀنتیج در نیز سنتاهل مذهبی اقلیت دینی، یهااقلیت این از جدا
  واکنش شده است، هاآن علیه محدودیت اعمال موجب که ،حاکمیتی ئولوژیکاید هایسیاست از مواردی

شان سجد نبود همچون مواردی به ،زمینه این در و اندداده ن   رهبرانبرخی از  سفر محدودیت تهران، در م
 .اندبوده معترض ... و ،کشور و استان از خارج به دینی

  از حکومتی هایمقام اســت. مذهبی و دینی یهااقلیت تمام از بدتر ایران در بهایی ۀجامع وضــعیت
 .اندکرده برخورد هاآن با ،انقالب اول یهاسال از و کنندمی یاد «ضاله ۀفرق پیروان» عنوانا ب یانیبها

 ها و موسیقی قومی عرب، مدرس دانشگاه از اهواز )خوزستان(باسم حمادی، پژوهشگر آیین

 
را  ولی آن ،سین را نداریمهفت ۀدر فرهنگ ما نیست. بحث سفر نداریم و اصال   سوری مطلقا  شنبهچهارما 
ان عنورویم. ولی عید نوروز را بهولی همسوی مردم بیرون می ،در را قبول نداریمهبدانیم. سیزدهلی میعید م

. قربان و غدیر است ،ترین عید ما عید فطر است و بعداز آنسال نو و عید ملی برایش احترام قائلیم. اما مهم
مردم در بحث عزاداری باهم رقابت شور خاصی داریم و  ،های اخیردر سال خصوصبه ،در ایام محرم هم

 کنند و خیلی بین مردم محترم است.می

 امیر نبوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی از تهران

 
 نخبگان است. رانده شدن   حاشیههای جامعه موجب ناکارآمدی و بهولوژیک در تمام عرصهئنگاه اید
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  است، شده شناخته رسمی مذهب عنوانبه تشیع مذهب که اسالمی جمهوری ایدئولوژیک حکومت در
سالمی ادیان برعالوه سالمی، گروه دیگر پیروان اییان،به مانند غیرا ساس نیز سنتاهل ۀجامع یعنی ا  اح

ساس وکنند می تبعیض صاحبه برا صوصبه و هاآن از تعدادی شده،انجام یهام شان خ  توانندنمی جوانان
ساس صص و دانش برا شگاهی تخ سب شغلی ،ادارای یهاتَم س   در ،خود دان شته منا شند دا  فرصت و با

ست سلب هانآ از کار برای برابر شیع مذهب پیرو نیز که دراویش ۀجامع همچنین .شده ا ساس اندت  اح
 اهدهمش توانمی تهران شهر ۀگذشت سال اعتراضات در را انآن ۀ برخورد حکومت بانمون و کنندمی نابرابری

  ،آمدهستدبه یهایافته براساس انجامید. دراویش و امنیتی نیروهای از تعدادی شدن   کشته و فوت به که کرد
ست نوع این صادی، مختلف یهازمینه از نخبگان افتادن   دور باعث ایدئولوژیک یهاسیا  و ،اجتماعی اقت

 است. موجب شده را نشینمناطق قوم یافتگینتوسعه ۀزمین واست  شده فرهنگی

 
ــمیتبه مذهبی و دینی یهااقلیت ایران، در ــناختن   رس ــیع مذهب ش  خود علیه تبعیض را جعفری تش

صل این .دانندمی شونت رفتارهای گیریشکل موجب گاه متفاوت شکالاَ  در تبعیض و مذهبی ۀفا   آمیزخ
  دین دلیلهب فرد بر که تبعیضی از است عبارت ،متحد ملل سازمان تعریف طبق دینی، تبعیض .شده است

صادی امور در تواندمی هاتبعیض این .شودمی تحمیل وی شد. ... و ،رفاهی اجتماعی، کاری، و اقت   نای با
ست ممکن وخیم خیلی هایحالت در تبعیض از نوع ستگیری به ا شتار یا د   شدهقعواموردتبعیض افراد ک

 بینجامد.
سیاری سی قوانین روح از مذهبی شکاف و تبعیض که معتقدند ب سا ست ا شئت گرفته ا   نتخابا منع .ن

  ینا ازجمله صدوهفتمیک اصل صراحت موجببه ایران رهبری شورای عضو یا رهبر عنوانهب هااقلیت شدن  
ست موارد صل این مطابق مندرجات که ا   حق این از خاص شرایط در شیعه نیاروحان از اندکی فقط ،ا

سی منع برخوردارند. ستر صب تمامی به د سی منا ضایی و مدیریتی و سیا  گردی از آن سطوح تمامی در ق
ست. این ممنوعیت موارد صل ،مثال ایرب ا سی  نزدهمصدوپایک ا سا   برای صرفا   را شدن نامزد حق  قانون ا
  اســاســی قانون ســوگند ۀدربار یکموصــدوبیســتیک اصــل اســت. شــده قائل ســیاســی و مذهبی افراد

 هران و نمایندۀ پیشین مجلس از سنندجزاده، فعال مذهبی، مدرس دانشگاه تجالل جاللی

ورسوم و آداب ۀشود که این مذهب در هممتأسفانه حکومت چون در دست یک مذهب است و تالش می
این است که کردها از این نظر احساس  ،های دولتی و حکومتی اعمال بشودمراسم و مجالس و نهادها و ارگان

سنت از نظر اقتصادی، که بسیاری از استعدادهای اهلکنند و این شکاف مذهبی موجب شده تبعیض می
ران ای ۀتوسع ترین مانع  کنم این شکاف مذهبی بزرگو فرهنگی ایران ازبین برود و من فکر می ،اجتماعی

 سنت است.مخصوصا  در رشد و ترقی کردهای اهل
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ــوصبه ،جمهوررئیس ــدار را او که بخش آن خص ــمی مذهب پاس این  موارد دیگر از ،کندمی معرفی رس
ست. تبعیض صل مبنای بر ا صت ا سیش سا ضویت دربارۀ وچهارم قانون ا  ینمایندگ خبرگان، مجلس ع
  ندارد. وجود نشدهشناختهرسمیت به هایاقلیت برای اسالمی شورای مجلس

  هنخب شوندگانمصاحبه دیدگاه از را ایران در مذهبی تبعیض و شکاف 1نمودار شمارۀ و  1نمودار شمارۀ 
  ندی و مذهب منظر از ایرانی اقوام نخبگان، دیدگاه از بیشتر همچنین و عوام دیدگاه از .دندهمی نشان عوام و

  دارد. وجود عمیقی شکاف مذاهب میان و گیرندمی قرار تبعیض مورد

 

 

 

  است زنان حجاب موضوع است شده دارلهئمس اخیر هایسال در خصوصبه که مسائلی از دیگر یکی
 محیط وارد اسـاسـی هنجارهای از حداقلی رعایت بدون و حجاببی دنتواننمی زنان ،قانون براسـاس که

 محضبه مجبورند هم هاآن و کندمی صدق نیز خارجی گردشگران بارۀدر حتی موضوع این. دتشو میعمو
  صنعت هب ایدئولوژیک نگاه نوع این کنند. استفاده پوشیده و تربلند لباس و روسری از ،ایران خاک به ورود

۸۳.۶

۷ ۹.۴

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

زیاد کم اصلًا

۶۰.۳

۳۳.۷

۶

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

زیاد کم بدون نظر

 صخوا ـ شکاف و تبعیض مذهبی: 2 ۀنمودار شمار 

 عوام ـ یمذهب ضیشکاف و تبع: 1 ۀنمودار شمار 
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 بود. خواهد آفرینمشکلنیز  صادیاقت لحاظ از و کندمی وارد آسیب کشورگردشگری 

 

سیاری سان ینیآ پیروان نظیر دینی هایگروه ، بادر موارد ب شتر که یار شاه ۀمنطق در بی   و ندااکنس کرمان
سمی ادیان و مذاهب جزو هاآن از کدامهیچ که یتیبها آیین پیروان همچنین شور ر ستند ک  هایبرخورد نی
 .شودمیها محسوب علیه اقلیت تبعیضی هااز نمونه که شده است انجام شدیدی

یدئولوژیکی اهداف چنین وجود ندمی ایا   ماجرای که، چنانبیندازد مخاطرهبه را کشــور امنیت توا
  یرنظ مواردی یا و بلوچستان ۀمنطق در ازگاهیهر مسلحانه عملیات انجام یا تهران شهر در گنابادی دراویش

سئوال ترور ستان ۀمنطق در جماعات ۀائم نظیر شهر نم سالمی شورای مجلس به حمله و کرد  سال در ا
 .رودشمار میناامنی به موارد این ازجمله شمسی 0111

  یک فهم و درک برای مواقع، از بسیاری در که اندشده عجین عامه فرهنگ با چنان ، نمادهاتاریخ درطول  
  یک باید ماهر و خوب اسشــنو مردم شــناسقوم یک نداریم. آن نمادهای فهم جز ایچاره فرهنگ،

  ازطریق   تا کنندمی تالش امر این از اطالع با نیز مختلف هایگروه و اقوام باشــد. مجرب نمادشــناس
 گوش به را خود اعتراض ،طریق این از ،مواردی در و بپردازند خود هویت ابراز به قومی خاص   نمادهای

ستان سانند. حکومتی باالد   گزاریبر هنگامبه محلی و بومی لباس از ستفادها امر این هایجلوه از یکی بر
ــم ــت ایمنطقه و جهانی خاص   روزهای یا و خاص مراس  تالش روزهایی چنین در مختلف اقوام که اس

شان جامعه اکثریت از جدا را خود ،طریق این از تا کنندمی ست درمقابل   و دهند ن  همانندگردی یهاسیا
 از یگردن خاص   بندهایدستمال ه ازاستفاد نیز و نوشتار هنگامبه خاص هایرنگ از استفاده کنند. مقاومت

یر  نویسنده و کنشگر  ،وکیل دادگستریی، جواد طر
 خوزستاناز  سیاسی

 
  اما ه،ن برای حجاب مجبور باشوم مسلموشاید خان

نای ؟ بر مبهن توریست خارجی چرا باید حجاب بپوشاو
ه رو ده فقاما نشون می ،ار کنیمو اجبر تونیم اونفقه نمی

اینا تا منافع خودشون قبول دارن. چرا به صنعت توریسم 
شدت قطبی ادیان و مذاهب به ۀرسونیم؟ حوزآسیب می

 و یونیزه شده.
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  ،کندیم مقابله نمادها این با گاه نیز حاکمیتی جریان لبتها .شوندمی استفاده از نمادها محسوب موارد دیگر
 یستن خاصی هدف و قصد با هارنگ این از استفاده که باورند این بر هاگروه این پیروان ،بین این در هرچند

سازی این اما .کنندمی نقد را حاکمیتی برخوردهای ،رابطه این در و شت به مربوط نماد   سیارب تاریخی   ۀگذ
ست دور ست. گرفته شکل امروزین مردمان اختیار از خارج و ا ستفاده و محلی هایتقویم ا  و اعداد از ا
 نماد دادن   نشــان موارد دیگر از محاوره گوهایوگفت و ادبیات در نیز و هاتقویم این در خاص هایماه
 است. ویژه و خاص هویت عنوانبه

 
شن برگزاری ستفاده از و ایمنطقه و محلی یهاج سامی ا   همچنین و فرزندان گذارینام جهت خاص ا

 ،مواردی در است.کاربرد نماده موارد دیگر از محلی تاریخی   رویدادهای و نخبگان و مشاهیر نام از استفاده
 بانز در و کنندمی مقاومت حکومتی سیستم وسیلۀبه معابر رسمی هایگذارینام درمقابل   قومی هایگروه

  اقلیت مذهبی پیروان همچنین .کنندمی اســتفاده اندکرده انتخاب خود که دیگر نامی از ،خود ۀمحاور
 وهمس و کشور سمیر تقویم خالف قربان، و فطر اعیاداعالم  نیز و رمضان ماه شروع هنگامبه نیز سنتاهل

شورهای با ضی جنبش مظهر به اخیرهای سال در که دیگری نماد .کنندمی عمل منطقه سنتاهل ک   اعترا
  ،یقطر این از که است بازاریان و اصناف و دارانمغازه ۀروزیک و سراسری تعطیلی است شده تبدیل کردها

 دهند. نشان را حکومتی یهاسیاست هب خود اعتراض خود، خاص   هویت   دادن   نشان ضمن   خواهندمی

شی که دندار وجود نیز نمادهایی سجم نق   زا یکی قرمز و ،سفید سبز، رنگسه پرچم د؛ندار کنندهمن
  هس کلیت اما است، شده تغییراتی دستخوش زمان درطی   اگرچه رنگ سه این است. کشور رسمی نمادهای

یر کنون سه بار تغیکه البته تا است رسمی ادهاینم از دیگر یکی ملی سرود است. کرده حفظ را خود رنگ
 چتر زیر در را قومی مختلف هایگروه ندنتوامی که نداعواملی دیگر از رســمی نمادهای این .کرده اســت

 د.نباشها گروه همبستگی ی درجهت  عامل و دنبگیر خود

 سردشت )آذربایجان غربی( از فعال مذهبی روحانی و ن،عبدالسالم محمودیا سید

و من خودم مورد بازجویی قرار  هقرمز مهمی ی و قومی خط  موضوع مل هها بحث کردن درمورد یهتوی جمع 
که شما چرا از تاریخ کردی  . ]گفتند[ُکردی 1202سال  ،مثال   ،نماز جمعه فقط گفتم توکه خاطر اینهب ؛گرفتم

 !کنیاستفاده می
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شت برگزاری سم برپایی و هابزرگدا سبت و مرا س عید مانند ملی یاداع ،سال درطی   آیینی هایمنا   تانیبا
سم دیگر و قربانعید  و فطر سعید عید و پیامبر میالد مانند دینی و مذهبی اعیاد نوروز،   بیمذه و ملی مرا

 آورد. فراهم را یکدیگر با قومی هایگروه پیوند و آشنایی ۀزمین تواندمی
شور داخلی نمادهای بتوان شاید ستگی و وحدت به هانآ ازطریق تواندمی حاکمیت که ،ایران ک   همب

سیم بخش سه به را ،کند کمک ایرانی ۀجامع شی :کرد تق شنبه نوروز، نظیر نمادها این از بخ   ی،سورچهار
شه عمدتا   و گرددمیازب دور هایگذشته به هاآن تاریخ و نداباستانی ... و ،یلدا مهرگان، ساطیر در ری   یرانا ا

حرم م پیامبر، والدت ،خم غدیر عید قربان، عید فطر، عید نظیر دهانما این دوم بخش دارند.و منطقه  باستان
  سوم   ۀدست د.ندار جای دینی تفکر در که هستند هاییآیین به مربوط و ندامذهبی تشیعاهل امامان شهادت و

 ۀده ایام نظیر یمراسم است. اسالمی انقالب داریحکومت از ناشی و است اخیر دوران به مربوط نمادها
سالمی انقالب پیروزی سالگرد فجر،   جمهوری سرود و پرچم ،دی 1قدس، روز و آبان 01 راهپیمایی و ،ا

 توانسته حدی چه تا حاکمیت که است این است مطرح که موضوعی ،حال ند.ادست این از ... و ،اسالمی
 کند. استفاده ملی همبستگی عامل عنوانبه نمادها این از است

  فرهنگی مرزهای

ست مهمی عوامل ملهازج فرهنگ ست دیگریک از اجتماعی هایگروه ۀکنندتفکیک که ا ساس این بر و ا   ،ا
  هایهویت از هریک که نداعوامل این از یکی تاریخی هایسنت گذارد.می مرز اجتماعی هایگروه میان

 ،موسیقی پوشش، .کنندمی ایجاد پیوند شانگذشته و خود میان و شوندمی جمع هم دور آن براساس جمعی
ستند مواردی ازجمله ... و ،بدن آرایش شتن   با تا کنندمی تالش افراد که ه صب دا ش نمایشبه و تع   تن  گذا

 و گیفعال فرهن ،دبیر بازنشستهد، نژاعبدالحمید ایران
 سیستان و بلوچستان ازپژوهشگر 

 
عنوان یک ایرانی به ها[]فارس هاط من با آنارتبا

فرهنگ ما هستند و ما زبان و همها هماست که این
ها این ۀشویم و همتحت لوای یک پرچم شناخته می

شناسم و به اعتقاداتشان احترام وطن میعنوان همرا به
 گذارم.می
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  .نندک متمایز اجتماعی هایهویت دیگر از را خود ،اساس این بر و ببخشند عینی نمود را خود هویت ،هاآن
ــاس این بر ــنت عنوان در ،اس ــد خواهد تالش قومیت ۀمنزلبه س ــب میزان ات ش   اجتماعی هایگروه تعص

 .شود بررسی دنباش داشته دنتوانمی بازتعریف این در تاریخی هایسنت که نقشی و موردمطالعه

 
ساس ستبه یهایافته برا سیاری از  ،آمدهد   گرشن عمدتا   خود هویتی مبنای تعریف جهت زبانانفارسب

ساس تواننمی امروز یایدن در که باورند این بر و دارند فرامحلی و جهانی  ودخ برای سنتی یهاویژگی برا
  کرد. یابیهویت

 

 

 
  از خارج را خود «هویتی مای» عمدتا   موردمطالعه زبانانفارس گفت توانمی ،کلی بندیجمع یک در

یست از نقده )آذربایجان غربی(غالمرضا جعفری، فعال محیط  ز

 
کنند. کند. انسان با آن کار میاگر بخواهیم فرهنگ را تعریف کنیم چیزهای است که انسان با آن زندگی می
پدران  ها اکتسابی هستند که ازبا آن ازدواج می کنند. فرهنگ هر قومی برایش ارزشمند است. بیشتر این فرهنگ

 م.ایدست آوردهن تاریخی و مطالعاتی که داریم بهاش را ازطریق  متودست آوردیم و بقیهو آبا و اجدادامان به

 شاه(اجتماعی و نمایندۀ پیشین مجلس از جوانرود )کرمان احمد بهرامی، فعال مذهبی ـ مال

 
ی را زندگ ،ورسوم قومش را حفظ کند و به این شیوهکنم اصل هر ملتی این است که تمام آدابمن فکر می

میلیونی است و 011وزیر کشوری  «نظیربی»های دیگر معرفی کند. چرا خانم ادامه بدهد و خود را به ملت
باسش ل «اشرف غنی زی»رادی ندارد؟ چرا آید و هیچ اشکالی ندارد و عیب و ایبا لباس پاکستانی به تهران می

ها و از لباس مردم عادی مملکت خودش است؟ چرا حاکمان ایرانی با همان لباسی که دارند و در حجره
کنند؟ چرا من نباید لباس و ند و هنوز هم این لباس را حفظ میکنیها بدون هیچ مسئولیتی زندگی محوزه
 جای افتخار است و هویت ملی من است. که[رحالی؟! ]دورسوم قوم خودم را حفظ کنمآداب

 

یاح یگی، کتایون ر  تهرانر از باز
 

درصد آداب را مثل گذشتگان رعایت  11من 
ام بر آن اثر اعتقادات شخصی ،هرحالاما به ،کنممی
 .گذاردمی
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  واماق دیگر بارۀدر که قومی فرهنگی یهاویژگی آن درنتیجه، و کنندمی تعریف ســنتی و محلی یقلمرو
س صادق  رب رد.ک تعریف خاص قومیتی گروه یک قالب در را آنان و برد کاربه هاآن درمورد تواننمی را تا

ساس این صطالح اب هاآن دادن   قرار خطاب جایبه ،بخش این ۀآمد مطالب عمده در ،ا  از قومیتی، گروه ا
ستفاده هاآن برای زبانانفارس وممفه ست ا   ،هاترک ،هاکرد «ویتیه یما» ۀدایر ،هافارس برخالف .شده ا

سته هاعرب و ها،بلوچ ست ترب صر مظاهر از تعدادی پذیرش ضمن ،هاگروه این مردمانبرای  و ا   نوین، ع
 و هانآ میان ،تاریخی و سنتی تفکرات حفظسبب هب و دارد قرار اولویت اول ۀدرج در سنتی مناسک و آداب
 داد. تمیز و تشخیص هم از را هاآن توانمی و افتدمی فاصله و مرز کشور اجتماعی هایهویت دیگر

سی امری به تواندمی فرهنگی ۀمقول یک عنوانبه زبان ،امروزی دنیای در   و رگسلطه گروه دو میان سیا
ستبه یهایافته شود. تبدیل سلطه تحت شان نیز کنونی پژوهش در آمدهد سی از ن  ادریم زبان   شدن   سیا

 دانندمی حاکمیت متوجه را مادری زبان به آموزش از شانماندن محروم قومی یهاگروه که معنا این به ،دارد
  ، زیرادهند ادامه کشور سیاسی سیستم از گریمطالبه بهباید  امر، این شدن   عملی زمان تا که باورند این بر و

 .ودشمی همفرا اصلی انبز درمقابل   هاآن گیهمانندشد ۀزمین ،نگیرد شکل مقاومت و گری مطالبه این اگر

 
 ،دوم و اول پهلوی دوران در همچنین و مشروطه بعداز که دهدمی نشان ایران تاریخدربارۀ زبان مادری، 

کید با تمرکزگرایانه رویکرد سی زبان بر تأ  در ست.ا بوده حاکم قومی یهااقلیت بر محدودیت اعمال و فار
  یهازبان به و بود فارسی ادبیات و خط رشگست و توسعه راستای در داشت وجود که قانونی هر ،دوران آن

 ننهاد. وقعی قومی
ست این سالمی انقالب اندور در سیا شتری دقت و ظرافت با ا   ثبت دنبالبه ،مثال رایب شد. دنبال بی
سیما، از هاآن کاالهای تبلیغ و گاز( گلین )مانند ترکی نام با هاییشرکت   ورایش مجلس نمایندگان صداو

 ندداد تشکیل ایجلسه ،هاییآگهی چنین پخش بعداز مدتی و شمسی ۱۸۹۹ سال مهر میازده در اسالمی،
سمدارای  کاالهای تجاری هایآگهی پخش ممنوعیت قانون   و صویبه را ترکی ۀبیگان زبان به تجاری ا  بت

 رساندند.
 مادری زبان به یادگیری مشروعیت ۀدربار را مردم ۀعام و نخبگان باور 1نمودار شمارۀ  و 5نمودار شمارۀ 

 مهاباد )آذربایجان غربی( ازفعال مدنی و سیاسی ی، سعدون مازوچ
 

ن کنیم و این در قانوعنوان یک حق مطالبه میولی آن را به ،آموزش به زبان مادری برخوردار نیستیم از حق  
 هایدولت ۀگردد به اراداین عدم تحقق هم برمیاما تحقق پیدا نکرده و  ،اساسی کشور هم انعکاس یافته

محکمی برای اجرای این اصل از  ۀکدام ارادهیچ ؛مختلفی که درطول  تاریخ جمهوری اسالمی سر کار آمدند
 شده.نقانون اساسی را نداشتند و در هر صورت هم این حق مطالبه 
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  آموزش ندبود معتقد مردم ۀعام از درصد 11.1 و نخبگان از درصد 15.1 ،اساس این بر .دندهمی نشان
 مشروعیت مخالف عوام از 05.2 و نخبگان از 01.0 همچنین .است قانونی و مشروع حقی مادری زبان
 ند.بود مادری زبان یادگیری به دادن

 
 

صل هایداده  صاحبه از حا شارکتای هم  در موردمطالعه جمعی هایهویت انواع از مختلف کنندگانم
ــت آن از حاکی تحقیق این ــوصبه مادری، زبان به آموزش حق   از کودکان ماندن   محروم که اس  در خص

  فتنر ازقبل تا کودکان این .کندمی ایجاد اختالل هاآن یادگیری امر در ،مدرسه در حضور نخستین هایسال
  لیناو مدرسه، به ورود با و اندشتهدا تکلم محله و خانواده در ،مادری زبان با سالگی،هفت یعنی ،مدرسه به

سمی آموزش سی زبان با هاآن به مکتوب و ر سی با ،آن زمان تا و چون گیردمی صورت فار  متکل زبان فار

۶۳.۹

۱۵.۷
۲۰.۴

۰

۱۰

۲۰

۳۰

۴۰

۵۰

۶۰

۷۰

موافقم مخالفم بدون جواب

۸۵.۹

۱۴.۱

۰

۲۰

۴۰

۶۰

۸۰

۱۰۰

موافقم مخالفم

 خواص ـ گیری به زبان مادری: مشروعیت یاد 5 ۀنمودار شمار 

 عوام ـ یبه زبان مادر  یادگیری یتمشروع: 6 ۀنمودار شمار 
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 کرد. دخواه ایجاد خیرأت و اختالل هاآن یادگیری فرایند دراین امر  قطعا  ، اندهکردن

 
ستگاه در «واحده امت» ۀاید سی د سالمی جمهوری حکومت سیا  که امری ،دارد زیادی اهمیت ایران ا

کید با نیز بسیاری افراد و است آمده کشور اساسی قانون در صراحتبه   دین بزرگان ۀسیر و دینی مبانی بر تأ
  ینید پیروان نیز و نظرانصاحب از بسیاری دیدگاه در هنوز اند.گذاشته صحه آن ضرورت و اهمیت بر اسالم
 در .اســت دیگری مفهوم هر بر مقدم اســالمی حکومت مفهوم و ندارد جایگاهی ملت ـــــ دولت مفهوم

 و حکومتی چارچوب در افتدمی اتفاق اسالم جهان سطح در آنچه ،افراد این نگرش و بینیجهان چارچوب
  را بینینجها نوع این که هستند بسیاری افراد ،گردی ازسوی .شودمی تفسیر و تعبیر ملت ــــ دولت مفهوم نه

کید با و ندارند قبول ــرزمینی ۀپهن در ملت مفهوم بر تأ ــت از ایران، س ــیاس ــور حکومتی یهاس  ادانتق کش
 از دفاع برای جانی و اقتصــادی هایهزینه بر مبنی حکومت خارجی یهاســیاســت از افراد این ند.کنمی

یخ  دبیری، امیر سجاد  سقز )کردستان(از تار
 

بان باید یک اصل طبیعی باشد که هرکس با ز ،اگر این اصل را قبول داشته باشم که ایران کثیراالقوام هست
 ۀدارد که افراد دوزبانه که اجازبیان می ،استاد اقتصاد سیاسی اصفهان ،ود حرف بزند. محسن رنانیقومی خ

د که کننخر یادگیری را مطرح میأت ۀشوند و مسئلآموزش به زبان مادری را ندارند در یادگیری دچار مشکل می
 یک حق   ،ازسوی دیگرست. خر یادگیری اأیابد و این دوگانگی آموزشی سبب تکیفیت یادگیری کاهش می

اعث دهد که تنوع زبانی بهای کشورهای دیگر مانند سوئیس نشان میست و تجربها طبیعی و فطری و انسانی
 شود. یه نمیزپاشیدگی و تجازهم
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 یهازمینه در کشــور خود   مردمان   وقتی که باورند این بر و کنندمی نارضــایتی احســاس جهان نانامســلم
 دخو منابع و سرمایه دولت باید چرا ،ندامشکل دچار ... و ،فرهنگی رفاهی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف

 .دهدمی ترجیح ملت منافع به را امت منافع و کند هزینه کشورها دیگر برای را

 
هویت  که است نآ است بوده ها«پان» خصوصبه و هاقومیت موردبحث همواره که موضوعاتی از یکی
  یاگذشــته به اســتناد با ،مردمان این از هریک به کدام گروه تعلق دارد و مناطق این اصــیل بومیانجمعی 
  هاآن قوم که کنندمی اســتدالل شــفاهی، ادبیات نیز و مختلف مناطق به مربوط هایگذارینام و تاریخی
  ،اساس همین بر .اندشده وارد منطقه آن به بعدها و اندبوده مهاجر دیگر گروه و ندامنطقه این لیاص مالکان

سی هایجدال ایجاد باعث امر همین دارند. را مناطق آن زمین تملک ادعایهر گروه  سا   این مردمان بین ا
   .شده است قومی یهاگروه

 
 یموضوع به ایران سرزمین و خاک از بخش هر اصلی بومیان تعلق هویتی موضوع   و زمین تملک بحث

ست. شده تبدیل اخیر ۀده چند در انگیزمجادله شت به مراجعه با ا ست(ف   یک به مردم هاییاددا ستۀ )ُپ   ر
 بود. شــاهد را امر این عینی نمود توانمی ،جوان چند میان بحث هنگامبه یا و مجازی فضــای در قومیتی

ضیح قبلی سطور در کهچنانهم ضوع این ،شد داده تو ستان در مو   ظیرن ی با ترکیب جمعیتی مختلط،هایا
 یداپ با تا دارند تالش اقوام آن از هریک مردمان از گروهی و دارد وجود بیشتر ،خوزستان و غربی آذربایجان

ی یخ، مذهبیمولویز، عبدالرشید تر  سیستان و بلوچستان ازاجتماعی  ـ فعال سیاسیو  پژوهشگر تار

برای  ،در کشورهای دیگر ،ال گسترش مذهب خودش است و بسیاری از منابعی را که داریمدنبحاکمیت به 
کشور  ،در لبنان . اند...ها ایرانینی، اینیبها را میکند. شما در بلوچستان کپرها و مدرسههزینه میآن ترویج 

اما در  کرد.ها پیشرفت میاستانجا هم مانند دیگر این ،کردهایی کرده که اگر در بلوچستان هزینه میما هزینه
در  . کنند برای رفاه مردمشان...های فراوان میخاطر مسائل مذهبی هزینهعرب به ۀیک کشور خارجی بیگان

 کنند. درکلولی برای کشور خودشان هزینه نمی ،کنند برای جریانات مذهبیعراق و سوریه و یمن هزینه می
اشد ها در داخل بگذاریبیشتر از خارج توجه شود. سرمایه لکه به داخ وان یک ایرانی این استعنتوقع من به

 و به مردم اهمیت داده شود.

 میثم سفیدخوش، مدرس فلسفۀ دانشگاه شهید بهشتی از تهران

 
لرها به دزفول  ،پهلوی ۀها و لرها رخ داد. از اواخر دورزدایی تحت تأثیر یک جدال شهری بین دزفولیقوم

 لحاظ ارزشی تحت تأثیر جدال اینکردند. تمام کودکی من بهنشین زندگی میصورت حاشیهبهکوچ کردند و 
 .فول تحت تأثیر این مسئله بودزدهای سیاسی دو گروه بود. حتی منش
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ستایی و شهر یا و منطقه عنوان یا و دیگری زبان در خود زبان از ایواژه کردن   ستدالل ،رو   این که کنند ا
ساس در منطقه شته تعلق هاآن به ا ست دا شان ،کندمی زندگی آن در دیگری قوم امروز اگر و ا  مهاجر از ن
 دارد. موردنظر ۀمنطق غصب و هاآن بودن  

ــورتی ــور هر مرزی و راهبردی یهاحوزه ترینمهم در مذهبی هایاقلیت و گوناگون اقوام کهدرص   کش
  رقرا ملی حاکمیت و نفوذ ۀحوز از خارج و مرزها ورای در هاآن نگیفره و اجتماعیۀ عقب و کنند پیدا اسکان
  به سادگیبه بیرونی بحران و چالش هرگونه مرزها، از خارج به اقوام این پیوند و ارتباط لحاظ به باشد، داشته
  یهایافته یابد.می کاهش شــدتبه مناطق این بر دولت نظارت امکان و خواهد کرد ســرایت مرزها داخل

 دارد. خود قومهم یهاگروه و خارجی مرزهای به قومی یهاگروه مداوم نگاه از نشان نیز آمدهدستبه

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

 در میقو یاـهنابحر عوـقو یارـب را مناسبی مینۀز دخو ن  بازهم یهاركشو با ارجوهم و یزمر مناطق در
ست دجووبه یزمر طنقا صر سه بین از هایآذر .آورده ا  و قومی زبانی، نظر از مذهب و ،قومیت زبان، عن

ستان ند.امتجانس مرکز با مذهبی لحاظ از تنها و دارند تجانس مرز سوی آن با مذهبی ب و جنو کردستان ا
  اطنق با زبان و ،قوم مذهب، عنصر سه در نشاه و اورماناتیجان غربی و مناطقی در استان کرمااذرباستان آ
 ،نباز ،مذهب عنصر سه در نپاكستا و انيرا نبلوچستا .اندمشترک مرز سوی آن با و دندار اختالف مرکزی

  ند.دار تجانس يكديگر با تيقوم و
  صــورتبه عمدتا   البته که ،مختلف اقوام ۀخواهانهویت هایحرکت درمقابل   ایران حاکمان ســیاســت

شونت ست بوده آمیزخ شته شدیدتری قهری حالت ،ا ست یافته خاتمه اعدام و سرکوب با و دا  هک امری ،ا
ست تا شده باعث همواره شته ادامه همواره فرایند این و شود شروع دیگر ۀنقط یک از شورش ا شد. دا  رب با
 که هویتی یهاگروه گریالبهمط به ، حاکماناعتراضــی فرایند هر اتمام بعداز که ســتبجا ،اســاس همین
 و ارندد مدنی حالت مطالبات این از بســیاری زیرا ،ندســپارب گوش ندااســتهخ پابه جامعه بطن از طبیعتا  

 و بلوچستان( ستانی)س رانشهریاز ا یاجتماع ـ یاسیفعال س ،یتمندان یبخش کرد میکر 

 
یک بلوچستان واحد بوده و حکومتی داشته به نام  ،قاره شودوارد شبهکه انگلستان از اینبلوچستان قبل

ز کند و مقداری ااین مرزها را تقسیم می ،آیدحکومت کالت که اآلن در پاکستان است. بعد که انگلیس می
 زماند. اآلن بسیاری اسمت هند و پاکستان و مقداری را به افغانستان و مقداری در ایران میبلوچستان را به

برهم زد. این حس  قرابت و آن را شود نمی چون اصال   ،ها ارتباط داریماند و ما با آناقوام ما در پاکستان
جا و چه پاکستان و افغانستان در این آرزویند که ما و مردم بلوچ چه این قومی و زبانی وجود دارد همبستگی

 روزی به هم وصل شویم.
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 .اندشدنیحل گووگفت ازطریق  
شیه نوار در عمدتا   که ،ایراندر  اقوام گفت توانمیمطالب مذکور،  بندیجمع در شور مرزی و ایحا   ک

و  دارند اشتراک همسایه کشورهای در خود مرزهم مردمان با قومیتی و ،مذهبی زبانی، لحاظ زا دارند، قرار
ی هاشادی از و کنند دنبال ریز صورتبه را خود قومانهم به مربوط اخبار است تا شده باعث موضوع همین

شادآن شانغمبا  و ها  شاوندی میان  .شوند غمگین های شور   دو مردمان  از قدیم، روابط خوی  دارای هویت   ک
  خویشـاوندی روابط و هاهمسـانی همین وجود بسـیاری، موارد درهمسـان وجود داشـته اسـت و  جمعی  

ــکل و مرز طرف دو جوانان ازدواج موجبات ــاوندی روابط گیریش  آورده فراهم را و تجارت جدید خویش
 است.
 ایرانی هویت ۀپیشین گسست: یا پیوند

سایگان ست ... و ،ستانیافغان ترک، عرب، چون اقوامی شامل ایران هم  ۀسابق دارای هاآن از هریک که ا
 قائل خود برای پرافتخارتری ۀگذشت همواره ایرانیان ،بین این در اما خودند. خاص   فرهنگی ۀگذشت و تاریخی

ــورهای مردمان دیگر بر زمینایران مردمان برتری به و اند،بوده ــایه کش ــتهدا اذعان همس   یاهیافته .اندش
  ۀگذشت هب برتری حس   این از بخشی است. انگاریبرتری حس   نوع این یدؤم نیز تحقیقاین  از آمدهدستبه

 جودو هاآن ینیآ و قلمرو و زرتشت و کوروش همچون هاییشخصیت به نسبت که افتخاری حس   و تاریخی
  این بر هاگروه این از ریکه و وجود دارد نیز موردمطالعه قومی یهاگروه در حس این .گرددمیازب دارد

 ۀحمل مقابل  در که اســت بوده هاآن قوم   و گروه این و اندبوده هاآن زرتشــت ینیآ اصــلی پیروان که باورند
شانی هاعرب سلطغلبه و  مانع و کرده جانف ست. شده زمینایران خاکبیگانگان بر  ت  و یتاریخ حس   این ا

شت به افتخار ضات در تاریخی ۀگذ سی 12 و 11 یهاسال انیخیاب اعترا   مدح در شعارهایی با و شم
شد پهلوی حکومت سئله توجه با .بازتابانده    معطوف ندهآی به کهاین جایبه نگاه که گفت توانمی ،به این م

   .است سرزمین باستانی تاریخی ۀگذشت متوجه بیشتر باشد،
 متون هب مراجعه با کهیطوربه ،دارد تاریخی ۀریشـ ایرانی ۀجامع در بینیخودبزرگ خودشـیفتگینوعی 

  این ،مجازی فضای و روشنفکران و سیاسیون از بعضی هاینوشته و سخنان و ادبیات هایباکت و تاریخی
شاهده توانمی را فرهنگی و اجتماعی ناهنجاری صطفی د.کر م   ۀشمار ،مهرنامه ۀماهنام در 1ملکیان دکترم

 بعضی و نیست فردی همیشه خودشیفتگی» دهد:می یحتوض چنین را تاریخی خودشیفتگی هاینمود ،۱۱
  نظامی یا و «بس و اســت ایرانیان نزد هنر» گفتمی که فردوســی باشــد. فکری و جمعی تواندمی اوقات

 دور هب خودشیفتگان داشتند. گروهی خودشیفتگی «جان ایران و است تن عالم همه» گفتمی که گنجوی

                                              
  ۰۶۲۰۵۲ :خبر ۀشناس ،. سایت فرارو1
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 «برند.می ازبین را گووگفت امکان و کشندمی دیوار خود
ــیفتگی نمودهای از دیگر یکی ــت این جمعی خودش ــتر  که اس ــری اختراعاتبیش   ،ایرانیان به را بش

صوصبه شفیات  و نددهمی ربط ،باستان ۀدور ایران خ سیاری از ک سا  ب سا ش ا   مورد آخرین د.ندار ایرانی ۀری
شف ست کراوات هم شدهک ش سفیر ،خرازی صادق سید را آن خبر که ا سه در ایران ینپی   ۀروزنام در ،فران

  ردمم است. رفته اروپا به ،ایران فالت یعنی ،جهان کویری و صحرایی بخش از کراوات» :کرد اعالم 1شرق
  کراوات دعمب ایران مردم بگیرند. بینی یجلو موسمی بادهای هنگام تا بستندمی کراوات عنوانبه را دستمالی

ست دهبو هاایرانی مال کراوات اند،بوده  و رنگ ۀحوز وارد ایرانیان ما خودبرتربینی ۀدایر ،دیگر درموارد «.ا
  را خود ... و ،افغانی ترک، عرب، همسایگان خصوصبه و دیگر مردمان با خود نژاد ۀمقایس با و شودمی نژاد
 دانیم.می هاآن از تربزرگ و برتر

 اختن  رنگ ب مؤثر در یعنوان عاملبه ستمیورود و گسترش مدرن ،یو قوم یعالوه بر مسائل و مناسبات مل
 .دشویم یتلق یعناصر کهن فرهنگ

 

                                              
 01/2/0111تاریخ  ،1101 ۀشمار، شرقروزنامۀ . 1

 از سمنانمحمدعلی دانشگر، کارگردان تئاتر 

 
 یگمدچار سردر یران،کرده است و در ا یجادرا ا ییراتیتغ یتهمدرن است. یسماز بحران حاصل مدرن بخشی

 .یماشده یتیهو
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 لبانهطتهوی ایهشجنب موفقیت عدم

 خود خاص   رویکرد و استراتژی دارند، مطالباتی و کنندمی زندگی در آن یمختلف اقوام که حکومتی نوع هر 
به دربرابر   را طال هدها گری این گروهم ـــت. خوا ندمی ردرویک این داش بات پذیرش از توا طال  تا قومی م

صد و ایمقابله و سخت برخوردهای ستراتژی این کههنگامی طبیعتا   .دربر گیرد را هاآن حذف ق  بر نیمبت ا
شد امنیتی نگاه و قهری برخوردهای ضای و با   جتماعیا نخبگان ،شودمی گرفته نادیده تعامل و وگوگفت ف

 ۀنتیج روند.می انزوابه و داشت نخواهند را قومیتی مطالبات رهبری و هاقادانت بیان و رآوردنب سر تئجر نیز
گاهی وضــعیتی چنین  باوجود   و امنیتی فضـــای چنین در عالوه،به بود. خواهد خود حقوق به اقوام ناآ

 خود اهداف به ملی و قومی هایجنبش فعال، نیروهای انزوای و رسمی احزاب نبود و ایمقابله برخوردهای
بات مطال صورت، آن غیر در که است دموکراتیک فضای نیازمنداهداف  آن تحقق ت نخواهند یافت، زیرادس

 آورد. خواهند بر سر هرازچندگاهی زیرخاکستر آتش مانندبهها هویتی و طرح آن
ــق یسازملت در یپهلو میرژ یسازتیهو یهااستیس یناتوان ــرطبـ  اصول و كیدموکرات یهنجارها بـ

  .ردیبگ شکل «مقاومت یهاجنبش» نـــام بـــه یـــدیجد ۀمقولـــ ،ـــرانیا درتا  شـــد وجـــبم یشـــهروند
 و اهرضاش با نینشبلوچ و ،نینشعرب ن،یُلرنش ن،یُکردنشـ منـاطق در یمحلـ حکام یهایریدرگ و مقاومت

ــاه سقوط بعداز یقوم بزرگ بحران ــاشـ  در امدنجیب رانیا از ُکردستان و جانیآذربا ییجدا به بود كینزد رضـ

 ()سیستانزابل  ازشاعر و فعال مردمی ی، سردار کیان

زاگرس را  ۀها آمدند به شرق ایران و منطقکه عربزمانی
تانی که زیرش هایی و عجب درخدیدند، گفتند عجب باغ

 جوی روان است. عربی که از عربستان آمده و اصال  
جز گردوخاک و طوفان چیزی و به ستدرخت چی دفهمنمی

از زاگرس رد شدند و  . جا را بهشت دیدند...ندیده، این
گفتند که این  ،دیدند ایرانیان عجب زنان خوشگلی دارند

 . ...دو ببر دهرکس بگیر .ها هستنددر قرآن این حوریان  
به خدا سخت  . ها آمدند و هر کاری کردند...عرب

زن ایرانی را که دارای هزاران تمدن است یک  !ناراحتم...
اقعا  و ،عرب سوسمارخور پالخت دستش را بگیرد و ببرد...

 د؟ دختر یزدگرد سوم پادشاه جهان را عربی بگیراست درست
  ؟ دو ببر
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  شناخته دینی هویت با بیشتر که نیز ایران اسالمی انقالب است آشکار .است یبررسـقابـل چـارچوب ـنیا
  گیریکلش ساززمینه عنوانبه ایرانی ـــ آریایی هایاندیشه و تشیع مذهب با ناگسستنی یپیوند و است شده

هد رویکرد این مشــمول دارد آن مد منظر از بود. خوا یت»تاریخی فهومم اشــرف، اح  در «ایرانی هو
ــت ــی قومی، هاینهض ــیاس ــانیان دوران در که دینی و ،س ــاس ــکل س ــالمی دوران در بود، گرفته ش  با اس

شیب صر در و مانده پایدار هاییفرازون صر در و یافت دیگر تولدی صفوی ع   هویت» صورتبه ،جدید ع
 (.۱۹۵ ص ،۱۸۹۵ )تاجیک، شد متجلی «ایرانی ملی

 
  یقوم و یزبـــان و یمـــذهب تنـــوع ـــران،یا یاســـالم یجمهور یاساس قانون در ،یاسالم انقالب بعداز

  ،وششمتسیب ستم،یب نوزدهم، زدهم،یس اصول در و شد شناخته تیرسمبه یهیبد امر و تیواقع كی عنوانبه
ــاـــتیاقل و اقـــوام یاســـیس و یاجتماع حقوق بر ... و ــید یهـ ــایمه و ینـ  در بربرا یهافرصت نمـــودن   ـ

 دوم ۀده اواخر در تنها وصف، ـــنیا بـــا .دش ـــدیتأک یاســـیس و ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاحوزه
  یاستس شد. فراهم یاسیس مسلط گفتمان در اصـــول ـــنیا بـــه پـــرداختن یبرا مناسب یبسترها انقالب،

 شارت ۀگسترد حضور و نظامی رابزا به توسل اقوام، با رابطه در انقالب( اول ۀ)ده مرحله این در دولت ۀعمد
  اتمطالب انکار با ملی هویت تقویت صحنه، از اجتماعی فعاالن حذف آن ۀنتیج که بود منطقه در سپاه و

شی از توقیف و ،قومی ضای که دوران این در بود. آنان مطبوعات بخ شور ف  دایص بود، زدهایدئولوژیک ک
 کومتح استراتژی ،در این دوران درواقع، .شدمین فتهپذیر اشدب حاکم جریان تفکر با تضاد در که مخالفی

 بود. نظامی و قهری برخورد از استفاده هویتی گریمطالبه دربرابر  

 
ــازندگی دولت عملکرد و انقالب دوم ۀده ــت. امنیتی ماهیت همچنان نیز س   ترینعمده هرچند داش
 مناطق نیز رویکرد این در اما ،شــدمی تعریف اقتصــادی رویکرد قالب در دوره این در دولت گیریجهت

 نداشتند. اقتصادی و ایتوسعه هایبرنامه در چندانی جایگاهی نشینبلوچ و کردنشین
 با دولت موافقت نیز و ایرانیان ۀهم برای ایران و ساالریمردم شعار با خرداد دوم ۀجبه کارآمدن   روی

 شناس از تهراندۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی و انسانجبار رحمانی، عضو هیئت علمی پژوهشک

 
ما را دچار  یها سطح فرهنگیدر داخل هم مرزگذار .یمهست یما ورشکسته فرهنگ ی،عرصه خارج در

 کنند.یبحران م
. 

 اله همتی، فعال اقتصادی از سمنانرحمت

 
کند و خودش را ا تحمل نمیحکومت دارای دگماتیسم سیاسی و فرهنگی است و هیچ نقدی رمتأسفانه 
 کند.اصالح نمی
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سی یهاگروه و احزاب ایجاد سیسی هایآزادی اعطای و جدید سیا شار حد   در اجتماعی و ا  روزنامه، انت
  طحس که دانست کراسیودم تعمیق برای حکومت جدی گام نخستین باید را ... و ،قومی هایNGO سیسأت

 داشت. درپی را اقوام مشارکت از باالیی
 ۀدغدغ بیشــتر دولت ســازندگی، دوران همانند ،نژاداحمدی محمود زمامداری ۀســالهشــت دوراندر 

 نشد. چندانی توجه سنتاهل و قومی مناطق به و فرهنگی و اجتماعی ۀدغدغ تا تداش اقتصادی
 هردو در ایشان و است گرفته قرار روحانی حسن دست در قدرت کنونتا شمسی 0111 سال از باالخره

شت هااقلیت حقوق احقاق بارۀدر شعارهایی 11 و 11 یهاسال انتخاباتی ۀدور  غالب درعمل ولی ،دا
 که باورند این بر ،امور از تعدادی در مثبت و عملی اقدامات دادن   انجام به اذعان ضمن ،تماعیاج یهاگروه

شتر ست مانده باقی حرف حد   در شعارها آن بی   صورت هاوعده آنبارۀ تحقق در چندانی عملی اقدام و ا
 است. نگرفته

 با ردبرخو جهت  در اخیر سال صدیک در مرکزی سیستم غالب استراتژی که دهدمی نشان حاضر تحقیق
  ت.اســ بوده زور با مقابله و ،تهدید ترس، امنیتی، نگاه بر مبتنی موردمطالعه جمعی هایهویت مطالبات

ــدت البته ــتراتژی این حدت و ش ــبت به اس  المث رایب .کندمی پیدا تفاوت قومی مختلف یهاگروه نس
  هاییتهو دیگر به نسبت را سیاسی اتتحرک شدیدترین ،گذشته صدسالیک تاریخ در ،کردها جاکهازآن

ــته جمعی   هاآن اعمال به که هاییواکنش و گیردمی قرار بینذره زیر ریزتر هاآن اعمال و حرکات ،اندداش
 است. قومی یهاگروه دیگر از شدیدتر شودمی انجام

 
  صورت ابزاری ۀتفاداس هاآن هیجانات و احساسات از معموال   که باورند این بر قومی یهاگروه همچنین

ــروری هاآن وجود   هاهزینه زمان در کهچنانآن ،گیردمی ــته ض ــودمی دانس ــدن  هنگامبه اما ،ش اجرایی ش
 .شودمی داشته روا تبعیض هاآن علیه ایتوسعه هایبرنامه

 امیر نبوی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر علوم سیاسی از تهران

 
همه را ایرانی  ،هاطور خالصه در زمان هزینهدر زمان جنگ و مشکالت و به ،جاست که مامشکل این

 ترسری از بقیه ایرانییک ،ایااما زمان تقسیم منابع و مز ،روندافراد به جنگ می ۀآوریم و همشمار میبه
 برند.آیند و بیشتر سهم میحساب میبه
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سی هایجنبش ،مجموعدر ست دلیلبه ایران در سیا   احزاب قالب در ملیتی، و قومی مطالبات و خوا

 ینهزمنبود  دلیلبه نهادها و سیاسی احزاب این منتها ،اندشده ساماندهی مدنی و فرهنگی نهادهای و سیاسی
سی نظام در الزم شرایط و   مرزهای از رجخا به معموال   و اندشده روهروب جدی هایچالش با حاکم، سیا

  .انددهگردی منتقل سیاسی نظام

حاکم ظام  عاال دارد از طرق مختلفی ســعی ن ها و ف ماعی نیرو ند ون اجت حدود ک یکی از این  را م
سترس   ها یکی از ابزارهای مهم  د. رسانهوشربوط میرسانه م ۀها به حوزمحدودیت ن اجتماعی و فعاال در د

 .هستندن پیشبرد اهدافشا جهت  درنهادهای مدنی 
شارکت به نگرش ،ایران در ص در م سبی وجه مدنی یابیسازمان و عمومی ۀعر  با معموال   و ندارد منا

  یتفعال از را اجتماعی و مدنی نفعاال موضوع   این ،ایعده نظر از .شودمی نگریسته آن به امنیتی رویکردی
 مودهن گرفتار امنیتی و سیاسی هایستببن در وکرده  گیرگوشه را هاآن و است بازداشته عمومی ۀعرص در

 است.

 
که دولت ـــت  ند،بهتر آن اس باشــ لت  بال ع به دن مدنی  های  هاد عال ن که مردان در ســکوت و انف   چرا

سائل یهایدگیچیپ ست یاگونهبه یاجتماع م  و شودیم گرجلوه یبحران یهادهیپد شکلبه کبارهیبه که ا
 .کرد خواهد ناموزون را یاجتماع نظم

سیاری ارددرمو   عالف نیروهای و نخبگان دستیابی مانع مذهبی و قومی هویتی مبناهای از برخورداری ،ب
  این جوانان   از مختلفی هایفیلم ،اخیر ســال چند در اســت. شــده باالرده و مهم مناصــب به هاگروه این

ضای در هویتی یهاگروه ست شده پخش مجازی ف شتن   با که ا صیالت دا  و علمی مقاالت و عالی تح

جمعۀ موالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام
 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(اهل

 
شریکیم، اما در همین حد.  در انتخابات
های کشور ما هیچ گیریدر بقیه تصمیم

 مشارکت و نقشی نداریم.

 ، فعال مذهبی، مدرس دانشگاه تهران و نمایندۀ پیشین مجلس از سنندجزادهجالل جاللی

 
واند امید تآیا واقعا  این می ،شودیید نمیأدر انتخابات مجلس ت ]و[ یک حزبی است که طرف دبیرکل  وقتی

 ؟های سیاسی را در دل جوانان زنده و احیا بکندفعالیت
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  ،دســتفروشــی کارخانه، در کارگری کولبری، همچون مشــاغلی به ،مختلف خارجی و داخلی پژوهشــی
سوت مأمور در کارهای خدماتی شغول ... و ،شهرداری ک شان که اندبوده م سب گیریبهره عدم از ن  از منا

  دارد. هاگروه این متخصص نیروهای
 واد  م براساس و دارد قانونی مبنای هاوهای متخصص اقلیتگیری از نیرعدم بهره این ،موارد از برخی در
  جمهوریریاســت چونهم باالرده ســیاســی هایجایگاه به ندتواننمی ســنتاهل نظیر ییهااقلیت ،قانونی
 که ستا حکومتی باالیرده نمسئوال ایسلیقه نگاه از بلکه قانون از نه مشکل نیز مواردی در و یابند دست

 ،المث رایب .کنندمی یجادا مذهبی و قومی یهاگروه نفعاال برای را محدودیتی چنین یهخوابدل صورتهب
سته بلوچ و کرد نظیر جمعی هایهویت یا سنتاهل پیروان مدیریتی، یهاحوزه در ،انقالب بعداز   اندنتوان

صبی به سالالبته ) سفارت امنیتی، مهم هایستپُ  وزارت، نظیر منا سی 0111 از  سفی ،شم سن  دو  ی در ر 
   کنند. پیدا دست استانداری یااند( شده منصوبسیای دور آکشورهای 

  نینچ وجود از مردمان این بیشتر که است نآ شایان توجه است اقوام حقوق که دربارۀ یمهم بسیار ۀنکت
 ودخ حقوق از اقوام شناخت ۀعمد که دهدمی نشان هایافته نیستند. مطلع خود با رابطه در آشکاری قوانین

 یبخش ندارند. چندانی اطالعات خود حقوق سایربارۀ در هاآن بیشتر و گرددمیازب مادری زبان موضوع به
گاهی این از   آن زا دیگر بخشی و کنند مطالبه حاکمیت از دبای مردمان که است حقوقی متوجه حقوق   به ناآ

 دارد. اطرافیان با رابطه در و خود زندگی محیط در هرکس که است حقوقینیز 

 
  ایجاد مرزهایی جمعی هایهویت دیگر و خود میان همواره مختلف اقوام که اســت داده نشــان تاریخ

سیار هاآن در نفوذ و محدود مرزها این ۀدایر گاه .اندکرده ست. بوده سخت ب شی این دلیل عمده ا صارک  ح
 موضوع این است. شده نوانع قومیبیگانۀ  یهاگروه دیگر درمقابل   خود ورسومآداب و فرهنگ از حفاظت

 و دیگر جهات از اما کند، عمل موفق کنندمی دنبال که هدفی به هاآن رسیدن   در جهت یک از بتواند شاید
  یتمحدود ایجاد گفت توانمی بنابراین است. کرده کم را هاآن زنیچانه قدرت مختلف، مناسبات هنگامبه
 کند. ایجاد اختالل جوامع این یافتگیتوسعه روند در تواندمی قومیبین روابط در

 ویاییپ سیاسی عملکرد هاآن که شودمی حاصل نتیجه این هاترک /ها آذری سیاسی رفتارهای بررسی با

 سمنان ازتر تئا کارگردان نویسنده و ،قاشنی، اکبر یادگار 

 
بنگاهی ماشین  ،ند. برای مثالاهشان را زیر پا گذاشتدانند که حقوق شهروندینمی ها اصال  بعضی

ایت رع کند یا عبور از عابر پیاده در ایران اصال  روی مرا غصب میچیند و پیادهرو میپیاده هایش را درماشین
در اتوبوس امنیت داشته باشم و حقوق شهروندی  . حقوق شهروندی این است که من در خیابان یاودشنمی

 که من امنیت زندگی داشته باشم. ودشبرای این تدوین می
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  عضویت و ایران یمل دولت وفاداری عمال   خود، سازسرنوشت سیاسی اقدامات با و اندداده نشان خود از
ستثنائاتی ضوعمو این .اندکرده اعالم را آن در خود شته هم ا ست دا شکیل ؛ا  سال در آذربایجان دولت ت

شه جعفر سید رهبری به میالدی 0111-0115 ستثناها این ۀازجمل وریپی   نیز اخیر ۀده یک در .ستا
 کشور مپرچ ،تبریز شهر در فوتبال ۀمسابق برگزاری هنگامبه کهعملی شد، مانند آن سیاسی معدود اقدامات

ست در ترکیه و آذربایجان شاگران از گروهی د شته زبانترک / زبانآذری تما   این رد شعارهایی و شد برافرا
 جوانان از ایعده وســیلۀبه رهبری وجود بدون و خاص ســازماندهی بدون هاتحرک این .شــد داده زمینه
  سیاسی مااقدیک  تا رسیدمی نظربه زودگذر و احساسی حرکتی بیشتر و گرفت انجام زبانترک / زبانآذری

گاهانه  وادارد. واکنش به را مرکزی دولت که نبود حدیبه موضوع این گستردگی البته آمیز.تعقل و آ
سی رفتار ستقل   هویت   یافتن   برای درتکاپو و ناآرام جمعیتی کردها سیا سی و فرهنگی م صویربه ار سیا  ت

  برای انفرادی، هایتحرک قالب در چه و عمومی حرکتی قالب در چه آن، فضایی هایپاره همۀ که کشدمی
  آقا یلاسماع اقدامات اند.ننشسته ازپای و اندداشته مستمر تالشی اخیر قرن یک طی  در ،خودمختاری کسب

یل رهبران از ســمکو کاک ا ـــال در شــ مد قاضــی و میالدی 0115-0111 یهاس ـــال در مح  س
  را از انقالببعددر  کرد اباحز هایتحرک و مهاباد شهر در استقالل اعالم جهت شمسی 0115-0111

صیف در برشمرد. موارد این ۀزمر در توانمی سی حرکت تو   هایشبجن غالب در گفت توانمی هاکرد سیا
 ۀهد سه در البته .شودمی دیده خودمختاری حق   ۀمطالب و رهبری نوعی ،هاآن نظامی ــــ سیاسی ۀگرفتانجام
ستراتژی با و اخیر سالم جمهوری حکومت که ایا ست گرفته کاربه یا  عدما ی وجود از راحتیبه تواننمی ا

 است. علمی خاص   هایپژوهش نیازمند امری چنین و گفت سخن اخیر دوران در موارد این وجود
  ایران مرکزی بخش با ها،ترک /ها آذری همچون و اندمذهبشیعه و عرب عمدتا   تانخوزس ۀمنطق مردم
سی کردار در رفتاری ویژگی این دارند. همگونی ست، شده گرجلوه اخیر قرن در قوم این سیا  کهطوریبه ا

سی هایجنبش ستقبال با آمدند پدید منطقه در که ایسیا شد روروبه بومی مردم ا  انازمی سرعتبه و ندن
 که ،هاآن ینب مجادلۀ و گذشته سال صدیک طی  در مرکزگریز و مرکزگرا نیروهای سیاسی رفتار بررسی رفتند.

  شیخ ۀغائل کهچنان ،دهدمی نشان را حقیقت این خوبیبه است، انجامیده مرکزگرا نیروهای غلبۀ به انجامسر
سی تحریک با که میالدی ۱۵۱۹-۱۵۱۱ هایسال طی خزعل  و اول جهانی جنگ پایان مقارن و هاانگلی

شتیبانی دلیلبه بود، گذار دورۀ س مرکزی، دولت ودمحد مقاومت با منطقه، مردم   هایتوده نکردن   پ  تشک
ست این جالب نکتۀ خورد. سی گذار دورۀ در که ا ستان دوم، جهانی جنگ از پس سیا  مناطق نظیر خوز

ستان شد، مرکزگزیر نیروهای بحران دچار آذربایجان و کرد سی گذار دورۀ در ولی ن   به شاه رژیم از سیا
ــالمی، جمهوری   این فعالیت دادند. انجام هاییالیتفع و تحرکات منطقه این در گراقومیت یهاگروه اس

  گجن بعداز دوران و تحمیلی جنگ تا انقالب ابتدای از زمانی مقطع دو در توانمی را انقالب بعداز هاگروه
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  وضعیت الشعاعتحت خوزستان قومی مسائل ،شمسی ۱۸۹۵ سال در تحمیلی جنگ آغاز با د.کر تقسیم
ضور و منطقه جنگی  فیمخ و پنهانی صورتبه و یافت کاهش هاآن فعالیت زانمی و گرفت قرار نظامیان ح
  چندملیتی( )کشور «فدرالیسم هوادار گرایعرب» و «طلبتجزیه گرایعرب» گروه دو ،آن بعداز اما درآمد.

  پهلوی اسیسی نظام با انقالبی سیاسی نظام عملکرد بین فرقی فدرالیسم هوادار گرایعرب گروه شدند. فعال
ست، قائل ست طلبیجدایی مخالف ،«طلبتجزیه گرایعرب» گروه برخالف ولی نی  حقوق احقاق راه و ا
شور حاکمیت تحت ایمنطقه خودمختاری را خود  و المللیبین عدبُ  دو در گروه این داند.می ایران واحد ک

 است. داده انجام را هاییفعالیت داخلی
 عرصـــۀ گاهی ایران، خیزبحران اییهحاشــ مناطق دیگر همانند ،بلوچســتان منطقۀ اخیر، قرن در

سی هایفعالیت سب برای سیا ست بوده خودمختاری ک ضی و ا صودم به نیل برای بلوچ نخبگان از بع  ق
 که تحرکاتی از یکی اند.کرده برداریبهره گذار هایدوره طی  در مرکزی، دولت مخالف هایقدرت از ،خود

 میالدی ۱۵۱۳-۱۵۱۹ هایسال در محمدخاندوست یامق شد، رهبری و هدایت منطقه این نخبگان دستبه
 یضعیف سیاسی هایحرکت ایران، در مرکزی قدرت فقدان و اسالمی انقالب پیروزی زمان در همچنین بود.

سب درجهت   سازی و خودمختاری ک شه باز ستی هایاندی سیونالی   مایتح دلیلبه که گرفت شکل بلوچ نا
 و گیری عبدالمالک چون افرادی نیز اخیر هایسال در نیافت. دست موفقیتی به مردم، تودۀ جانب از نشدن

 اند.آورده وجودبه مرکزی دولت برای منطقه این در مشکالتی جندالله گروهک
  فمختل یهاگروه با مرکزی سیستم برخورد چگونگی و قضیه طرف یک به مربوط موضوعات این ۀهم
ست. قومی   نای پذیرای اندازه چه تا که گرددمیازب قومی یهاگروه خود   ساختار   به موضع این دیگر طرف ا

ست ستند. فرهنگی تکثرگرایی بر مبتنی یهمزی شت اذعان باید هرچیز ازقبل ه ساس که دا   مختلف نابعم برا
ستبه نتایج نیز و علمی صاحبه از آمدهد سی قومی، مختلف یهاگروه با م ضوع شدن   سیا   هب قومیت مو

شور در ،آن ازقبل و ستا مربوط اخیر سال صدیک شتر افراد   ،ایران ک  و ایلی یهاگروه قالب در را خود بی
 قومی. یهاگروه تا کردندمی تعریف ایعشیره

 

ضر درحال شکیالتی قالب از اثری دیگر شاید هرچند حا شد قومی یهاگروه ۀمطالب این ت  رد ولی ،نبا
  را نکته این .شودمی ظاهر مختلف هایصورتبه یهرازگاه که دارد وجود مطالبه این همچنان ،جامعه بطن

شت درنظر باید نیز شیه واحدهای که دا سبی آزادی نوعی به تمایل درعین ایحا   خودگردانی اختیارات و ن

 اشکان زارعی، فعال فرهنگی و میراثی و نویسنده از خوزستان

 
کردند. امروزه هرکس درکنار  هم زندگی میهمه ذیل ایرانیت بودند و  ،ها نبودهاین بحث قبال  اصال  

 .به قومیت خودش بچسبد و آن را اثبات کندخواهد می
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ضور به فرهنگی، حوزۀ در ویژهبه محلی،  جزئی را خود و مندندعالقه ایران یمل دولت و تمل ترکیب در ح
   دانند.می ایران تمل از

 ایران ۀدشهنهادین اجتماعی ساختارهای اکارآمدین

ستیابی و خود داخلی امور ۀادار جهت ایجامعه هر سعه به د  محلی نهادهای وجود دارد. ساختارهایی تو
سائل حل   و بیان و دولت تمرکزگرایی از شدن خارج جهت  در شکالت و م   ازطریق   جامعه بطن در موجود م

سیاری انجام جهت  در همکاری و تعاون فرهنگ و ایمنطقه و محلی یهاتعاونی گیریشکل نهادها، این  ب
 یهااندیشه و فکرها با مردمی هایخواست گرمطالبه که آزاد سیاسی احزاب ضعف یا و نبود مردمی، امور از

 انبج از امور از بسیاری کاریموازی و پوشانیهم و سیاسی ساختارهای استقالل عدم ،اندمتنوع و مختلف
 سایر ماندن   محروم و ،کشور از نقطه چند یا یک در جمعیت و امکانات تمرکز و شدن ماکروسفالیزه ،هاآن

   .شکل گرفته است باشد داشته همراه به تواندمی محرومیت این که اجتماعی اثرات ۀهم با نقاط

 
شارکت توانندمی که نیز نهادمردم هایسازمان شی به شدن تبدیل درحال دنده افزایش را مردم م   زا بخ

  مشــارکت (.Gosh, 2009) هســتند امروز دنیای در جهانی نوین نظم یا توســعه جدید (ۀ)انگار پارادایم
ــازمان ــع در نهادمردم یهاس ــازمانی عنوانبه محلی ۀتوس  پیدایش از حکایت غیرانتفاعی و داوطلبانه س

یار تفویض و تمرکززدایی   حذف به درنهایت، که رددا محلی مدیریت و گیریتصــمیم ســطح در اخت
سیاسی دولت اصالحات  ۀتوسع ۀترین پروژشاید بتوان گفت مهم .انجامدمی ملی سطح در ساالریدیوان

 بود.  شمسی 0122تأسیس سراسری شوراهای محلی در سال 

  حداقل آن همچنین .دارد کشــور امور ۀادار در دولتی تقدر ۀگســتر از نشــان کنونی پژوهش یهایافته
ست نیز، محلی نهادهای ست در سیلۀبه و دارند محلی عنوان که ا   فرایند بعداز ،شوندمی انتخاب مردم و
  مربوط ناکارآمدی این .کنندمی عمل هاآن منافع با همسو و دولتی نهادهای راستای در کامال   شدن، انتخاب

 .شوندمحسوب میا ساختار این از جزئی قومی یهاگروه است که کشور ساختار کل   به

 ساله، کارمند از تهران12 یمرد
 

اگر خودی به حساب نیای، از هر قوم و  ؛مسئله اینه که تبعیض ربطی به اقوام نداره. ما که تهران هستیم
 گیری. خودی و غیرخودی ربطی به قوم نداره. شهری که باشی مورد تبعیض قرار می
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ــته هنوز ایران در دولتینیمه / دولتی / محلی نهادهای گفت توانمی ،درواقع  دبای کهچنانآن اندنتوانس

  به نهات شهرستانی و استانی هایرده در ایران اداری نظام .داشته باشند را خود واقعی کارکرد و دنشو نهادینه
  مردم و گیردمی صورت مرکز ازطریق   ارشد مدیران گیریکاربه و انتخاب پردازد.می مافوق دستورات اجرای
 در ربومیغی مدیرانی انتصاب و کشور مدیریتی فرایند به باال از نگاه   نوع این ندارند. هاآن انتخاب در نقشی

شتر ناکارآمدی قومی مناطق در اجرایی هایجایگاه شان مناطق آن در را نهادها این بی   این زیرا ،دهدمی ن
ش مدیران شتر سائل به انبی گاه خود مدیریتی ۀحوز اجتماعی و فرهنگی م ستند آ   این اب خواهندمی تا و نی
 .شوندمی هاآن جایگزین دیگر افرادی و شودمی تمام شانمدیریتی ۀدور ،کنند پیدا آشنایی مسائل

  مردم نظر از نیز شهرداری و شهر شورای نهادهای مجریه(، ۀ)قو دولتی هایسازمان و ادارات برعالوه
 ادفســ برای عاملی خود   و اندبوده توســعه مانع ،موارد برخی در حتی بلکه ندارند، مثبت کارکرد تنهانه

صادی سیار هاآن به مردم عمومی اعتماد سطح کهچنانآن، اندشده اداری و اقت ست کرده پیدا تنزل ب  از و ا
 اند.گرفته فاصله خود اصلی ۀوظیف و نقش

 
ضای که ندازمین روی هایسازمان تریناتیکدموکراز  هاتعاونی صلی صاحبان آن   اع ستندا   .شان ه

صلی ۀسرمای ست مردم ردُخ  هایسرمایه تجمیع تعاون، بخش ا شتغال ۀتوسع منظوربه که ا  کارهب تولید و ا
  آمدیکارو  ثیرأت به باور و بینش نبود تعاونگران، و هاتعاونی از معنوی و مادی هایحمایت عدم .رودمی

شارکتی و جمعی کار ضعیف فرهنگ ،هاتعاونی شکل هاده و ،افزوده ارزش بر مالیات جامعه، در م  دیگر م
 بود تصمیمی اتفاق   این اوج .گشایدنمی هاتعاونی روی  پیش هاز آیند روشنی اندازچشم هاتعاونی راه سر بر
صوص   که سالیان اخیر امور اجتماعیو  رفاه و کار ۀت تعاون در دو وزارتخانرادغام وزا درخ صورت ، بهدر 

 صورت گرفت. یک وزارتخانۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی

 مشهد )خراسان رضوی( از و فعال اصالح طلب نگارروزنامه ،مقدم یآملناصر 
 

درصد از قدرت را در اختیار دارد و بیشتر این  21تا  15یک وجه  :دهمین اقتصاد یک مدیریت دوسر دار
های درصد دست 15تا  11یعنی  ،کس پاسخگو نیست. بخش دیگرهای دراز مال اوست و به هیچدست

درصد  15انگیز زمانی است که آن کنترل نیست. اسفشود و آن هم کامال  قابلمی ازطریق  مردم انتخاب ،دراز
 .مثال  فساد شهرداری ،شوددرصد می 15هم همراه با 

یال حسام  نقده )آذربایجان غربی( از فعال ادبیی، ژ
 

شارکت م ه،خواهر خودم خودش رو کاندید کن هاگ که اعتمادی زیاد شدهبی رقداین ،در چند سال اخیر
 کنم.نمی
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  منافع و هاگروه از شماری سیاسی رقابت و مشارکت معنای به دموکراسی که بپذیریم را واقعیت این اگر
  هاروهگ آن از یکهر مواضع و هاسیاست برحسب کشور ۀادار و سیاسی قدرت تصرف منظوربه یافتهسازمان
  کیلتش را دموکراتیک و آزاد زندگی اصلی ۀهست و کانون انتخابات   و سیاسی احزاب ،صورت آن در است،

 .دندهمی
  از حجم این وجود کهاین نخســت :اســت مطرح اســاســی ۀنکت دو دوره این در احزاب فعالیتبارۀ در

شور یک در احزاب شان تنهانه ک سع و ترقی از ن سی ۀتو   اختس در یناموزون ینوع انگریب بلکه ،ردندا سیا
سیس سی فرهنگ و یا شور آن سیا سبت ک ست. حزبی یهافعالیت به ن شور یک در یوقت ا   به کینزد ک

ست   ینگفره لحاظ از جامعه آن که است نیا انگریب گیرندمی تیفعال ۀپروان یاسیس تیجمع و حزب دوی
 ترممه و دوم ۀنکت است. دهینرس یحزب تیفعال یبرا الزم یاسیس یریپذجامعه و رشد از درجه آن به هنوز

  اصلهف هافرسنگ ،کلمه واقعی معنای به حزب با و هستند نام و اسم یک فقط احزاب این از بسیاری کهاین
  ســیاســی، مشــارکت ازجمله احزاب واقعی هایکارویژه اندنتوانســته هاآن از کدامهیچ چراکه ،دارند

سی، پذیریجامعه سی، طاتارتبا سیا سی نیروهای تربیت سیا شته را ... و ،سیا شند. دا شت با  تنها هاآن ربی
  ندفرای اتمام با و آورندبرمی سر قارچ همچون انتخابات زمان در تنها و کشندمی یدک را حزب مفهوم و معنا

 لومع ۀحوز اننظرصاحب از ،زیباکالم صادق .شوندمی ناپدید و ماند نخواهد باقی هاآن از اثری ،انتخاباتی
  شــکل کلمه حقیقی معنای به احزاب هیچگاه اســالمی انقالب در» اســت: معتقد باره این در ،ســیاســی

سی یهاگروه بلکه ،اندنگرفته ۀ رابط یچه ،آن بعداز و کرده فعالیت موقتا   انتخابات ایام در حزب نامه ب سیا
یق ق یف و د عر یان ایشـــدهت گان م ند ی ما بی ن ندکردهن برقرار حزب خود   و حز کالم «ا با ی  و )ز

 (.2 ص ،0111 همکاران،

 
 ظیرن روزمره زندگی عادی امور از بسیاریدر  کهاست  سیاسی احزاب ناکارآمدی وضعیتی چنین ۀنتیج
ــتمحیط اجتماع، ورزش، ادبیات، و زبان فرهنگ، ــت ... و ،زیس ــیاس ــوندمی زده س   هایواکنش با و ش

 انتخابات داوطلبان نامزدی فرایند در را حالت این دیگر ۀنتیج .بود خواهند همراه حکمرانان ایمقابله

 شاهین سپنتا، دامپزشک، نویسنده و فعال مدنی از اصفهان

 
های فردی و سیاسی و احزاب، سیاستی کامال  غلط و ن را در بحث آزادیامن سیاست داخلی خودم

یاسی های ساآلن باید احزاب آزادتر باشند و گروه ،سالی که از انقالب گذشته چهلدانم. نزدیک ورشکسته می
یم. وشاما هر بار با مشکل مواجه می ،های سیاسی هستمیت داشته باشند. من خودم عضو یکی از گروهفعال

نه فعالیت مخربی داریم و فقط یک اپوزیسیون منتقد  ،که هر بار هم گفتیم ما نه قصد براندازی داریمبا این
 .کننددهند و ما را محدود میاما فرصت هیچ فعالیتی را به ما نمی ،هستیم
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ست سالمی شورای مجلس و جمهوریریا شاهده توانمی ا سان قانون به ،آن در که کرد م شرایط آ علت 
سیاری شدۀ سیاسی، بهای شناختهبر چهرهعالوهکنندگانی را شاهد هستیم که نامانتخابات، تعداد زیاد ثبت

   نند.کنام مراجعه میاند، برای ثبت، که هیچ سبقۀ سیاسی ندارند و گاه با سیاست بیگانهاز مردم عادی
سی قانون بر مبتنی حکومت ۀادار ۀنحو سا   کیفری، مدنی، قانون همچون دیگر قوانین از ایمجموعه و ا

  این در .شودمی انجام ربطذی هایدستگاه ازطریق   هاآن از هرکدام اجرای که است ... و ،اسالمی مجازات
صور ،نگاه سیاری همانند که شودمی ت شورهای از ب  مقننه ۀقو ازطریق   هاگذاریقانون این ۀهم ،جهان ک

ست آن واقعیت اما ،گیردمی انجام سالمی انقالب رهبر که ا سی مرجع باالترین عنوانبه ا   اختیارات سیا
  رهبری ۀبرعهد نظام کلی هایسیاست تعیین اساسی، قانون صریح نص با مطابق دارد. زمینه این در زیادی
 است.

ضات   ساختار درونی انطباق عدم از نوعی ایران نهادهای جایگاه و موقعیت از فهم عدم و قوا بین تناق
سی شور سیا شان را ک   این از ایوجهه مجریه ۀقو متولی عنوانبه دولت با موازی نهادهای وجود .دهدمی ن

 دولت ۀسای در دولتی وجود از ،سخنرانی یک در ،دوازدهم ۀدور جمهورئیسر که جایی تا است انطباق عدم
شی» که کندمی اعالمآقای روحانی  ،سخنرانی یک در و دهدمیخبر  خود صاد از بخ  دولت یک به را اقت

  سیاسی مدیریت و اقتصادی بخش در سپاه نفوذ به موضوع این .1«دارد هم رسانه که دادیم تحویل باتفنگ
شاره  دولت ۀبدن از خارج در ستبه یهایافته دارد.ا ضر پژوهش در آمدهد شان نیز حا  عدم این وجود از ن

 دارد. کشور سیاسی ساختار انطباق

 
نفوذ سایه اگرچه در معنای منفی سیاسی و تئوری توطئه برای توصیف گروهی صاحبدراصطالح دولت 

ایج عنوان یک پدیدۀ مثبت و راند، امروزه بهدادهشود که یک دولت مخفی را تشکیل پرده استفاده میو پشت
شورهای دموکراتیک جهان و بهدر نظام سی برخی ک سیا عنوان جایگاهی برای مخالفان دولت رسمیت های 

ست.  سی، پیدا کرده ا سیا صطالح  ست که برای در سایه نوعی هیئت دولت رویدردولت در ا کارنیامده ا
 برد.سر میه یک حادثه در انتظار بهکنترل دولت در واکنش ب دست گرفتن  

که با  ،شمسی 0111جمهوری سال در ایران، اولین بار اصطالح دولت درسایه بعداز انتخابات ریاست
                                              

  497976. خبر آنالین، شناسۀ خبر: 1

 ی(ومشهد )خراسان رض ازشناس روانی، علی صاحب

 
سیاست خارجۀ ایران دو رویه داره و تو یه سطح نیستن. یه وزیر خارجه داری و یه نمایندۀ رهبر سیاست 

س ککنه و هیچالله لبنان و داره مذاکره میره حزبشه میپا می« والیتی»الملل که خارجه داری؛ تو امور بین
 . ...ایکاره تو چیگه که اصال  نمی
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گرا و کاندیدای ســعید جلیلی، ســیاســتمدار اصــول وســیلۀبهپیروزی مجدد جریان اعتدال همراه بود، 
ست شار ب0111خوردۀ انتخابات سال شک شان به مقری برای ای باب شد. یانیه، در قالب انت امروزه دفتر ای

سه ست که هربرگزاری جل شده ا سایه تبدیل  عملکرد یکی از وزرا عمدتا   ،بارچند وقت یک  های دولت در
 .گیردرود وزرای همسو دولت درسایه باشند مورد بررسی قرار میکسانی که احتمال می وسیلۀبه

یند باگر می ،ضمن رصد دقیق مسائل کشور ،یعنی هر فرد و مجموعهدولت سایه »از نظر سعید جلیلی، 
ستی انجام می ست را رقیبش انجام مییک کار خوب و در دهد، باید آن کار و عمل گیرد و حتی این کار در

سی کار خوبی انجام می سطح ملی و محلی، اگر ک ست را تقویت کند. در  ست که در دهد، وظیفۀ ما این ا
سی کار خطایی انجام می؛ همچنانبه او کمک بکنیم شویم و که وظیفه داریم اگر ک دهد، آن خطا را متذکر ب

 .1«شکل قانونی، اخالقی، و مبتنی بر تقوا اقدام کنیمبرای تصحیح کار غلط به
سازندگی، شد حزب کارگزاران  ضو ار شهر تهران و ع شورای  سنجانی، رئیس  شمی رف سن ها در  مح

ت گاهی دول»کند: ســایه بیان میدردربارۀ عملکرد دولت تعارفات ســیاســی،  تر و خالی ازتعریفی دقیق
گیرد روابط خود را با فالن کشــور بهبود ببخشــد و مشــکالت را رفع کند، اما این گروه درســایه تصــمیم می
گیرد که کاری بکند تا میان دولت و دولت مقصد دعوا شود و روابط میان ایران و آن کشور خوب تصمیم می

هم گیرد کاری بکند تا روابط میان ایران و آن کشور را بهود. این همان دولت درسایه است که تصمیم مینش
 2«بزند.
امل با گیری در نحوۀ تعآمده در تحقیق کنونی نشان از نوعی چندصدایی در فرایند تصمیمدستهای بهیافته

  جهان خارج در کشور دارد.

 
  ســاختار در خود عادی روال از امور نظم   شــدن   خارج و انطباق عدم نوعی گفت توانمی ،درمجموع

سی شور سیا شی که دارد وجود ک   هایبخش میان که گرددمیازب دولت ساختار به انطباق عدم این از بخ
شی و دارد وجود انطباق و هماهنگی عدم نوع این ،آن گوناگون   هایوزارتخانه و مختلف   نیز آن از دیگر بخ

                                              
 2967491 :رسانی راه دانا، شناسۀ خبر. شبکۀ اطالع1

 1121ش، شمارۀ  10/1/0112، ایران. روزنامۀ 2

 مجتبی گهستونی، خبرنگار و فعال حوزۀ میراث فرهنگی از خوزستان

 
ایم با دنیا تعامل کنیم. ]در[ کشوری که حکومت ایم و نتوانستهطور کلی در سیاست، شکست خوردهبه

نها یک دولت تآید. اآلن نهوجود میبههای درسایه دست یک حزب و دولت دست حزب دیگری باشد، دولت
 م.توانیم احساس کنیگیرند و این تناقض را میهای متعدد درسایه داریم که تصمیم مینداریم، بلکه دولت
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ستمربوط  حکومتی کالن ساختار به  اب متفاوت کامال   ایگونهبه خاص نهادهایی ،متعددی موارد در که ا
 .کنندمی عمل دولت
  وجویتجس ناگزیر شهرها و مناطق در هانابرابری شدید یا درپیپی افزایش نیافته،توسعه کشورهای در

شته درپی را مهاجرت و زندگی بهتر شرایط ست. دا  ۀده چهار درطول   شورک شهری جمعیت سریع رشد ا
  هایهماهنگی بر مبتنی که ،ملی جامع ریزیبرنامه نظام چارچوب در و شــدههدایت صــورتبه گذشــته،

شی شد، ایمنطقه و بخ ست. نگرفته صورت با  با گاتنگیتن ۀرابط جمعیت توزیع الگوی کهاین به توجه با ا
سی، عملکردهای صادی سیا ست طبیعی ،دارد اجتماعی و ،اقت  در هسرمای و هافعالیت تمرکز دنبالبه که ا

ــهر، چند اطراف ــویبه نیز جمعیت حرکت ش  ۀزمین جمعیت توزیع الگوی این بود. خواهد نقاط این س
  نظام در و آورده وجودبه را شــهری هایکانون پایین و میانی ســطوح در کارکردی و جمعیتی خأل پیدایش
 (.0 ص ،0111 ،تقوایی و )رضایی سازدمی روهروب مشکالتی با را کشور شهری، مراتبسلسله

 
 ایمنطقه تعادل عدم ۀدهندنشان تهران، در هاآن رأس در و کشور شهر چند در ،جمعیتی تمرکز ایران، در

 در را کشور کل   جمعیت درصد 01 از بیش تنهاییبه تهران است. نقطه چند این در جمعیت شدید تمرکز و
 گویند.می شدن ماکروسفالیزه اصطالحا   ایدیدهپ چنین به است. داده جای خود

شان خودخودیبه شهری سکونتگاه یک در جمعیت تراکم هرچند   متراک این اما نیست، اختالل ۀدهندن
اری سرشم نتایج براساس .شودمی کشور سطح در امکانات توزیع عدم و نابرابری موجب معناداری طرزبه

سی 0115عمومی  شهر پر شم ستان پنج جمعیت ایران،و تعیین ده  شور اول ا صد 11 حدود که ،ک  در
شور جمعیت ستان جزو ،کنندمی زندگی هاآن در ک صلی سکونت محل   هایا  ،هاکرد ،هاآذری /ها ترک ا

  دن  ش خالی موجب   مناطق این در اقتصادی هایسرمایه و انسانی نیروی تمرکز .ندنیست هاعرب و ها،بلوچ
 اصلی منابع تمرکز شد. خواهد ترگسترده تدریجبه شهرها بین شکاف واست  شده هاسرمایه از مناطق سایر  

   .است بوده مناطق دیگر در نابرابری و فقر ایجاد قیمت به هقطنم پنج این در اقتصادی

ست شده موجب گاه هاناکارآمدی وجود   همین از بحث هنگامبه موردمطالعه قومی یهاگروه مردمان ا
 و دهند جلوه بزرگ از اندازهبیش را هاآن ... و ،فرهنگی اجتماعی، اقتصــادی، نابرابری نیز و هاناکارآمدی

 کنند. فرافکنی هازمینه این در ،اصطالحبه

یز ساز و مستندساز ازیلمف ی،محمد احسان  تبر
 

رو بهرو یاجتماع ی،اقتصاد ی،فرهنگ ۀفاجع یکبا  گذاری،یم یرونب یگرشهر د 5ـ1را از تهران و  یتپا
. یمتهس یشاهد فقر عموم ی،. در مناطق مرزرسدیم یحد  گرسنگکه فقر به یستانبه س رسییم تا شوییم

 .یستن یدر تهران و ... فقر هست، اما عموم
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  .شودمی نگاه رویدادهااتفاقات و  بیشتر   به ،سیاسی ۀدریچ از و است زدهسیاست ایجامعه ایران کشور

 هایقولنقل در کهچنانهم است. صد یا صفر صورتبه پاسخگویان بجان از هابحران این با برخورد ۀشیو
  الزمه حقوق ۀهم واست  نداده هاآن به حقی هیچ دولت که باورند این بر پاسخگویان ،شد مشاهده مزبور

   است. یافته اختصاص مرکزنشین نواحی به

 
  ،چند کم هم هســتنندکه هر ،دولتی نمســئوال و دولتبرخی از دلســوزان در  با برخوردی و نگاه چنین

شتر فعالیت و تالش به را هاآن کهاین جایبه سرد را هاآن کند،دلگرم  بی  که نندبیمی وقتی هاآن وکند می دل
شانتالشبرخالف  سیدن برای های  ۀادام از ،شودمی برخورد هاآن با شیوه این به ،اجتماعی عدالت به ر

 رفت. خواهدمیقو یهاگروهخود  چشم به بیشتر تیوضعی چنین دود و شوندمیدلسرد  فعالیت
صاحبه شان گرفتهانجام یهام سبت را خود جهان هاکرد که دهدمی ن ساعدتر بلوچ قومیتی گروه به ن   م

ضعیت که باورند این بر و بیندمی سب و سبت تریمنا  که ندباور این بر هاآن ،سو دیگر از دارند. هاآن به ن
 که است این بر تصورشان و ندردا ترینامناسب شرایط ،هاترک /ها آذری عنیی ،خود همسایگان به نسبت

 دارند. هاآن به نسبت مساعدتری شرایط ،اقتصادی لحاظ از خصوصبه ،ترک / آذری قومیتی گروه
شی سعه و محروم جهانی دارند خود جهان به هابلوچ که نگر ست. نیافتهتو   قبلی بخش در کهچنانهم ا

شریح شی دلیل هاآن ،شد ت ضعیت این از بخ صیل و نخبگان کم   شمار   در و گروهیدرون را و  کردگان  تح
ــگاهی ــاس .دانندمی خودو البته تبعیض مذهبی  دانش ــت نآ قومی گروه این احس  پیرو کردهای با که اس

سنناهل شتراکات ت شتری ا سبت بی   هایویته دیگر میان از هاآن نگرش دارند. قومیتی یهاگروه دیگر به ن
شتر جمعی ستانیهم قومیتی گروه متوجه بی ستانی یعنی ،خود ا ست ،هاسی  گروه ینا که باورند این بر و ا
 در تریبیش امتیازات از ،مرکزی حکومت با بودن مذهبهم دلیلهب ،شانجمعیت کم تعداد برخالف ،قومیتی
  دهش باعث امر همین ،هاآن نظر از .شودمی اداره هاآن وسیلۀبه استانی مهم امور بیشتر   و برخوردارند استان

 خوزستان ۀحمیدی از دبیری، غانم سوار 

 
 دفعه خشک بشن؟!ههمۀ اینا ی ؛... و ،کارون و کرخه، دز ،عمد است...به

 سنندج )کردستان( ازفرهنگی فعال مذهبی و ی، محمد حسین
 

بلکه خیلی ظالمانه است. کسی اقتصاد را در  ،و ثروت در ایران هیچ عادالنه نیست ،توزیع اشتغال، تولید
ا اقتصاد این منطقه ر ه،با مشاهد ،کنند. شماها عامدانه و عالمانه این کار را میاین .دست گرفته که نادان است

 اند.های پایین قرار دادهن و غیرکردها را مدیر کرده و ُکردها را در ردهشیعیا ،بینید که از هر طرفمی
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ست شترین ،مرکزی حکومت از جدا تا ا  و بگیرد صورت محلی گروه این جانب از هاآن علیه اجحاف بی
سعه بیرونی   عامل   عنوانبه را گروه این وجود صور خود نیافتگی  تو ستانی ،درمقابل .کنندمی ت   این بر هاسی
  گروهیدرون طشرای وجود عدم به بیشتر هاآن نیافتگیتوسعه دلیل و دارند کمشتر تاریخ هابلوچ با که باورند

 بیرونی. عوامل تا گرددمیازب خودشان

 
 که باورند این بر نیز اینان و دندانمی هابلوچ نظیر قومی یهاگروه از ترمناســب را خود جهان هاعرب

 تصور متعصب هابختیاری جانب از قومیتی گروه این خود   دارند. هابلوچ را کشور ایتوسعه شرایط بدترین
 .اندشده

  است رتمناسب قومی یهاگروه دیگر به نسبت هاآن اقتصادی وضعیت که باورند این بر هاترک /ها آذری
شتر را آن دلیل و سبت خود تالش و سختکوشی ۀنتیج بی  گروه این منفی نگرش .دانندمی هاگروه دیگر به ن

شتر ست زبانانفارس متوجه بی شور ۀادار ، زیراا  ردیگ فرهنگ جذب در سعی و دارد قرار هاآن دراختیار ک
 دارند. قومیتی یهاگروه

 

سائل که باورند این بر نیز زبانانفارس شکالت و م شور م صی قومیتی گروه به ک صاص خا   و داردن اخت
شور مختلف مناطق سیب دچار لحاظ این از ک ستند. آ سبت گروه این نگرش ه   ینا مذهبیسن   اقلیت به ن
 دارند. انعطاف خود رفتارهای در و اندتسامح و تساهل ظرفیت دارای گروه این که است

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 
]بلوچستان[ بسیار مشکل دارد و فقر از همۀ کشور بیشتر است. اکثر این فقر هم آثار تبعیض است. در دنیا 

ض باشد، خود را به دو صورت نشان می دهد: فقر اقتصادی، فقر فرهنگی. ما از هردو نوع این جایی که تبعی
 بریم.فقر رنج می

 

یز از طراح فرش ی، رسول نام       تبر

 )آذربایجان شرقی( 
 

ها را ترک کنم فارسی کمی حق  من فکر می
 ادهخانو  درحتی خوردند و این مسئله بدبختانه 

 .جا افتادههم  ها
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ستبه یهایافته سه و دیگری جهان   و خود جهان   دیدن   نوع دو قالب در و باال سطور در آمدهد   بین مقای

ساس که شودمی تبعیض حس   نوعی ایجاد سبب ،هاآن  هک باورند این بر قومی یهاگروه از هریک ،آن برا
 نوع این ایجاد است. گرفته قرار دیگری گروه ستد در کشور امکانات و گیردمی صورت هاآن علیه تبعیضی

شد مختلفی عوامل ۀنتیج تواندمی تبعیض حس   شی ؛با ساس نوع این از بخ شه اح  که اردد قانون امر در ری
  شورک رسمی قوانین در هاآن علیه تبعیضی که باورند این بر تلفمخ مذهبی و قومی یهاگروه ،آن براساس

شی دارد. وجود ساس این از دیگر بخ ساس که گرددمیازب مذهبی امر به اح   دآیمی وجودبه باور این ،آن برا
 بعیضت نوع این احساس از دیگر بخشی دارد. وجود کشور در غیررسمی مذهبی یهاگروه علیه تبعیضی که

، اسالمی انقالب ۀسالچهل عمر در که دارد حکومتی راناسردمد ایسلیقه برخورد و سیاسی امر در ریشه
بانی، جناح یک دســـت در ادارۀ امور قه ز با   دیگر هایجناح و دارد قرار مذهبی و ای،منط   این از تقری

ساس و اندشدهمحروم  سردمداری شتری امکانات ،آن برا ضد و خاص مناطق آن برای بی  یگرد مناطق بر
   .شودمی اعمال

شمارۀ  شمارۀ و  2نمودار  ساس میزان 1نمودار  سی تبعیض اح   اقوام عوام و نخبه یهاگروه میان در سیا
   .دندهمی نشان را موردمطالعه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مشهد )خراسان رضوی( از طلبو فعال اصالح نگارروزنامه، مقدم یآملناصر 
 

 شدم و او راحت جلو  خاف با موالنا مطهری درمورد تشیع و تسنن وارد مجادله می ۀعلمی ۀمن در حوز
 .آیندنظر میو خوبی به ،ها افراد روشن، روادارکرد. اینوگو میی با من گفتهای سن  طلبه
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ــاس ــومآداب از آنچه دارند تمایل مذهبی و قومی مختلف یهاگروه ،تحقیقاین  هاییافته براس   ورس
  نامعقول هایجنبه فراموشــی یا حذف از ولی ،ندنک حفظ را اســت بوده ترمعقول که خیتاری ـــــ ســنتی

صاحبه دیگر، عبارت به ندارند. ابایی شانفرهنگی   برشمردن و بد و خوب رسوم میان تفکیک با شوندگانم
صادیقی شاره نکته این به هاآن از م شته ا سومیآداب که انددا   شرایط با طباقان توانایی و ندترنیعقال که ور

سومی که آداب همان ،به عبارتی .کنندمی تقویت و حفظ دارند را روز سویهور های در جهان مدرن دارای 
ـــانی و اخالقی ما ند،اانس یه هیچ که یهایآن ا ند منطقی و اخالقی توج  و خرافی امور بیشــتر و ندار

 شوند. گذاشته کنار دبای نداغیرمنطقی

 
  عرفی و ،اعتقادی دینی، یهاارزش ،اندشده واقع جدی نقد مورد جدید دوران در که هاییارزش ازجمله

  یتغیرال معنای به ،شودمی منتقل جامعه ازطریق   کهاین و است فردی انتخاب یک دین افراد، باور به ند.اغلط
ست، آن بودن صمیم آن بارۀدر تعقل و تفکر با تواندمی فرد بلکه نی ست ت  بازنگری و قدن البته د.بگیر را در
سبت افراد شت نوع به هاارزش به ن ست. مرتبط آن از جامعه تلقی طرز و بردا  از برخی ،دیگر عبارت به ا
 است. دور چنداننه تاریخی ۀبرساخت هستیم مواجه آن با امروزه که آنچه

سعه ضعی نیافتگیتو ست و ست مردمان ،آن در که ا   هم ایدش و ندابیگانه ،با آنحال عین در و تجدد ۀدلب
شند مخالف آن با شدتبه سعه جهان در ، زیرابا سب وقت و خود جای در کمتر امور ،نیافتهتو خود  منا

 حسن فشارکی، نویسنده و مترجم از اصفهان

 
وم ورسورسوم داشته باشند. آدابم آزادند آدابمردا را نباید به کسانی تحمیل کنند. نه نوروز، نه عاشور

عقالنی و انسانی و  ورسوممضر است. آدابورسوم زنان آدابزنان یا ختنهخوب و مضر هم داریم. مثال  قمه
 اخالقی مناسب جهان مدرن نیاز است.
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 اند.گرفته صورت و آمده وجودبه

 
  قواما یافتگیتوسـعه در داخلی عوامل اسـاسـی نقش یدؤم نیز کنونی تحقیق از آمدهدسـتبه هاییافته

ست، موردمطالعه صاحبه کهچنان ا شت اهمیت بر دگانشونم صیالنفارغ بازگ شگاهی التح  بریزت شهر دان
 لدلیبارۀ در دیگر، ازســوی .شــتنددا اشــاره شــهر این یافتگیتوســعه در هاآن تحصــیلی دوران اتمام بعداز

  التحصیالنارغف کم تعداد و داخلی عوامل نقش به باز بلوچستان، و سیستان نظیر هاییاستان نیافتگیتوسعه
   است. شده اشاره منطقه ینا دانشگاهی

 

 هب ایرانی ۀجامع کل   ،درمجموع و قومی مختلف مناطق نیافتگیتوسـعه دالیل بارۀدر ،اسـاس همین بر
 و ییایآســ دیتول ۀویشــ» ،«انیرانیا اتیخلق و یافتگینتوســعه»،«یافتگینتوســعه و یقانونیب» دیدگاه  چهار 
 ذاتی و یدرون نقش بر هاآنگی هم که شوداشاره می« یافتگینتوسعه و تیعقالن» و ،«رانیا یافتگینتوسعه

کید موضوع این  .دارند تأ
 اقوام و دولت ۀرابط

ستهب بخش این در که ییهایافته ستآمد د شان گیردمی قرار بحث مورد ،ادامه در و ه ا سب از ن  ن  نبود منا
 ۀمعجا خصوصبه و اقوام هایخواسته از کیی به توانمی ،بارز ۀنمون عنوانبه دارد. اقوام و دولت میان ۀرابط
شور مذهبی اقلیت ترینبزرگ عنوانبه سنتاهل سته به ک شاره کرد که این خوا  مرکز رد دینی مراکز نبود ا

 از سمنان میراث فرهنگی تهران و کارشناس هنر ایران ۀبازنشست، محمود افتخاری
 

 یچر که هانگا.  ...ییمبگو یمتوانینم یترا با قاطع یزیچیچه یم،کنیم یکه ما زندگ ینیسرزم ینهمچن در
 .یمچرخیدر خودمان م یمدار یو ه یمانگرفته یخاز تار یعبرت

 یلاردباز استاد دانشگاه ر، پو پیمان ناصح
 

دلیل برتری تبریز به اردبیل بازگشت 
ه بالتحصیلی کردگان بعداز فارغتحصیل

ها زیر بال شهرشان شهرشان است. تبریزی
 روند.گیرند و باال میرا می
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ستان صوصبه و هاا ضوع دیگر از رسانه .شودمربوط می تهران شهر خ ست مهمی هایمو ستای در که ا   را
صار سانه اختیار ،ایران رد .کندمی نقشایفای  فرهنگی انح   حاکمیت دراختیار دیداری و شنیداری هایر

 اختیار صاحبه گرو و آیدمی وجودبه منافع موضوع باشد، داشته وجود اختیاری چنین وقتی طبیعتا   و است
ستای در ضایتی موجبات که شرایطی دیگر از .دشومی مندبهره از آن خود منافع را  از قومی یهاگروه نار

ست، کرده فراهم را دولت سب شرایط ا صادی نامنا   ۀعمدکه  باورند این بر ها. این گروهستهاگروه این اقت
 دیگر وعموض است. کرده پیدا تمرکز نشینانفارس زندگی ۀمنطق و کشور مراکز در کشور اقتصادی امکانات

  است مادری بانز با برخورد ۀنحو است شده موجب را دولت یهاسیاست از قومی یهاگروه نارضایتی که
این  ایاجر ،مرتبط با زبان مادری قانونی اصول باوجود   که باورند این بر قومی یهاگروه نیز زمینه این در که

 است. مانده معطل کنونتا قوانین

 
 بارها ،اخیر هایســال در ،کندمی منتشــر را ایران ســنتاهل ۀجامع خبرهای که «آنالین ســنی» گاهوب

ست. کرده ارائه قربان عید و فطر عید نمازهای برگزاری انعتمم از را هاییگزارش  هاممانعت این از جدا ا

 ایرانشهر )سیستان و بلوچستان( ازمذهبی مولویو  مجلس پیشین ۀه، نمایندنظرمحمد دیدگا
 

خوانند. امام خمینی زمین مصالی بزرگ تهران ها در منزل نماز مییدر تهران و اصفهان مسجد نداریم. سن  
آوری آباد به ما داده بود. به موالنا عبدالعزیز نامه نوشته بود. من حتی حساب باز کردم برای جمعدر عباسرا 

کمک مردمی جمع  مجلس بودم گفته بود اصال   ۀرد به من که نمایندکمک مردمی به ساخت مسجد. یک کُ 
به همراه دیگران مانع آلن هست کار ندادند. همین آقایی که ا ۀاما پروان ،مهدساخت رو می ۀنکن، من هزین

 شدند. ما با هم رفیق مجلسی بودیم.
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  را زاهدان سنتاهل ۀجمع امام و سنتاهل پیروان نارضایتی و خشم اخیر هایسال در که مواردی از یکی
شتهدربر  ست دا سیلۀبه تهران پونک ۀمنطق در هاآن ۀنمازخان تخریب ا  انیشتیبپ با شهرداری نیروهای و

 .1بود شمسی 0111 سال در امنیتی و انتظامی نیروهای

 
 های شهر تهران و سختی حضور در محیط کوچک آنسنت در یکی از نمازخانهصف نمازگزاران اهل :1 ۀشکل شمار 

ــت به تواندمی جامعه در هاتفاوت پذیرش رویکرد با فرهنگی تنوع به احترام ــالمت یهمزیس  و زآمیمس
ــاید نجامد.بی ملی امنیت و یکپارچگی تقویت ــکل دالیل از یکی بتوان ش  در الرادیک یهاگروه گیریش

   دانست. هامحدودیت همین وجودرا  همسایه کشورهای

شان نیز تحقیق این یهایافته شتن   در محدودیت اعمال از ن سان دا سبت آزاد ۀر   مختلف یهاگروه به ن
ساس این بر دارد. قومی شتن   از مذهبی و قومی یهاگروه کهاین از جدا ،ا   دیداری و شنیداری آزاد ۀرسان دا

 است. حاکم نیز هاآن اینترنتی هایسایت و مطبوعاتی فضای بر فیلترینگ فضای ند،امحروم

 

                                              
1. http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914 

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

ای کند، ها درواقع، زبان گویایی ندارند و به رسانه دسترسی ندارند. حاال بیرون، اگر کسی مصاحبهقومیت 
، کندهای ما را پخش نمیشوند؟ ُخب پس با کی باید صحبت کنیم؟ صداوسیما حرفآقایان ناراضی می

ی آنالین داریم که فیلتر کرده اند. خودمان رسانه نداریم. مشکالتمان را کجا مطرح کنیم؟ ما یک سایت سن 
 سایت  خود  منم فیلتر است.

. 

http://sunnionline.us/farsi/2015/07/3914
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  هاینهسار به نسبت مختلف اقوام پنهان و آشکار نارضایتی نوعی هاگفته این محتوای تحلیل و واکاوی

 ،ربع بلوچ، کرد، ترک، مختلف اقوام از شوندگانمصاحبه هایگفته براساس .دهدمینشان  را کشور فعال
 ملع ایرانی اقوام سازییکسان و رنگیهم راستای در داخلی تصویری و صوتی هایرسانه بختیاری، / لر و

 حث،موردب قومیتی هایگونه برخالف .شودمین توجه های قومیگروه به است شایسته کهچنانآن و کنندمی
 .دارند صداوسیما سازمان عملکرد از بیشتری نسبتا   رضایت زبانانفارس

 نیز جاآن رد ندارند. ملی صداوسیمای به نسبت بهتری عملکرد نیز استانی تصویری و صوتی هایشبکه
 و شکل هک شودمی گفته دارد. وجود هاشبکه این عملکرد به نسبت نارضایتی نوعی های قومی،در بین گروه

  هایبرنامه لیدتو با استانی هایشبکه .دارد گرایش مرکز وسویسمت به نیز رسانه این هایبرنامه بیشتر قالب
سبت ترپایین کیفیت سطح با سیمای به ن سته ملی، صداو سته یا خوا و مذهب  ارسف فرهنگی برتری ،ناخوا

 ند.نکمی القا را حکومت
حائز  یاجتماع یهادر خصــوص اقوام و گروه یمل یهارســانه یضر و فارغ از تبعمحوعمکرد عدالت

 مخرب در سطح اجتماع هاییریگاختالفات و موضع یدرسانه قادر به تشد ینشیاست. عملکرد گز یتاهم
 است.

 

جوانرود ن از زنا حقوق و فعال مدنیی، شنو حسین
 )کرمانشاه(

 
میزان رضایتم از عملکرد صداوسیما در سطح 
ملی و استانی خیلی کم است، چیزی کمتر از صفر 

نه مردمی نیست و محتوای آن رسا ،به نظر من .نیست
هایش در جوابگو نیست و برنامه هاقومیت برای

 راستای خدمت به اقوام نیست. 
 

یز )باقر صدری  آذربایجان شرقی(نیا، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه از تبر

ا دانند[ مخالفت استراتژیک دارم، چون مغایر بمن با کسانی که زبان ترکی را در تقابل با زبان فارسی ]می 
مدت و بلندمدت است و این دو باید درکنار  هم رشد کنند. اما عمکلرد رسانۀ ملی و استانی منافع کوتاه

 ها امکان انعکاس ندارد.نهافتاده است و تکثر ملی در رسانظرانه و عقبتنگ
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شمارۀ  شمارۀ و  1نمودار  سیما هایبرنامه از رضایت میزان01نمودار  ستانی بخش در صداو   را ملی و ا
   دندهمی نشان

 

 
 

 

سور شرایط در سانه کنترل و سان ست مخاطبان ها،ر شگری به د ست با و زنندمی کن   دیگر در جووج
سو هایرسانه صاحبه نتایج گردند.می جایگزین دنبالبه هم ستبه یهام  قومی مختلف یهاگروه از آمدهد

   است. مطلب ینهم یدؤم نیز

 
صاد از ناموزونی سهم دارای هاقومیت ،ایران در شور اقت ستند. کالن ک   سنگین صنایع ۀعمد بخش ه

 کثیر، پژوهشگر و فعال حوزۀ قومی از خوزستانقاسم آل

 
از  ،کنیم و تأثیر روی زندگی ما گذاشتهای جهان عرب استفاده میسایبری و رسانهاز محصوالت فرهنگی 

 .کالمگزینی تا تیپ و لباس و موسیقی و تکهفرایند نام
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 خواص ـ میزان رضایت از صداوسیما: 9 ۀنمودار شمار 
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  هایاستان در دندار قرار کشور مرکز در عمدتا   که ... و ،پتروشیمی خودروسازی، فوالد، هایشرکت ازقبیل
ــهم باالترین دارند. قرار زبانفارس ــنعت بخش س ــتان به ص ــفهان هایاس ــد(، 10.1) اص  البرز درص

  مرکزی درصد(، 11.1) قم درصد(، 11.1) بختیاری و چهارمحال درصد(، 12.1) تهران درصد(، 11)
  و ایران مرکزی مناطق در ،صنعت بخش برعالوه .1دارد اختصاص درصد( 12.1) یزد و ،درصد( 11.1)

شاورزی بخش در صوالت ،ک سته ازقبیل پردرآمدی مح شت زعفران و پ ضوع همین و شودمی ک  باعث مو
 باشند. داشته داخلی ناخالص تولید در باالیی سهم شیننفارس مناطق است شده

 
ساس  شاخصآبر ا ضعیت ،های رسمیمارها و  صادی و ستان داخل در اقوام اقت ستان مانند هاییا   و سی

ستان ست ناموزون نداچندقومیتی که غربی آذربایجان و بلوچ ستانی ،مثال برای .ا  هارکت /ها آذری و هاسی
  اقتصادی و یسیاس هایموقعیت و دارند کردها و هابلوچ نسبت به ترتیببهو صنایع  اقتصاد از بیشتری سهم

 دارد. قرار مرکز با همسوتر قوم دراختیار
صاد شاورزی بر مبتنی کردها اقت ست. دامداری و ک شین مناطق شمالی هایبخش در ا   )جنوب کردن
شاورزیعالوه ،غربی( آذربایجان ست رایج باغداری ،بر ک ستان، جنوبی مناطق در اما ،ا شاه )کرد  و ،کرمان

صلخیز هایزمین نبود و مراتع از برخورداری سبببه ،ایالم( شتر ،حا شاورزی ،بی   جروا دامداری و دیم ک
 ،پیشرفته عصنای لحاظ از ،آن به امنیتی نگاه و مرزی جغرافیایی موقعیت سبببه ،ایران کردنشین مناطق دارد.
  هایاختزیرس نبود دلیلبه و نیست مناسبی اقتصادی وضع دارای منطقه این .شته استندا چندانی ۀتوسع

صادی  قاین مناط فعال جمعیت برای بیکاری آمار صنعت، بخش در گذاریسرمایه و هاکارخانه نبود و اقت
ست  قاچاق مانند کاذب هایشغلبه  ندمجبور خانواده معاش مینأت برای کرد مردانتعداد زیادی از  و باال

 .دهندتن  کولبری و کاال

                                              
 125151 :خبر شناسۀ . خبرآنالین،1

 و بلوچستان( ستانیاز زاهدان )س یونیز یو تلو  ییو یساز رادزاده، برنامهعبدالسالم بزرگ

 
هوری اسالمی، و حاکمیت جمهوری سیستانی. از من ما در استانمون دو تا حاکمیت داریم: حاکمیت جم

درصد هستن  1گم. تو یه قشری که تو استان حداکثر ن این جمهوری سیستانی رو دیگه نگم، اما میتعهد گرفته
دلیل همین مذهبی بودن، با شرایط خاص  بعد انقالب، خواهه که بهیه جمهوری از این تعداد پرروی تمامیت

 ن. ما بلوچا ازشون متنفریم. چراچی این استان رو تو دستشون گرفتهی، اداری و همهقدرت سیاسی، اقتصاد
درصد دیگه، اختالف  11ن تا بزنن توی سر اون گم جمهوری سیستانی، چون همۀ اینا با هم جمع شدهمی

 رات که توداراشون رو تو اداعنوان ضدانقالب از دور خارج کنن و سرمایهایجاد کنن، بلوچای بدبخت رو به
 دست خودشونه دلسرد کنن و جواب سالمشون رو ندن.
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که وجهی از نابرابری  دندهمی نشــان را مااقو اشــتغال فرصــت 01نمودار شــمارۀ و  00نمودار شــمارۀ 
ست صادی ا ساس این بر .اقت صد 11.1 ،ا صد 10.1 و نخبگان از در  که ندبود باور این بر عوام از در

صت سبت به اقوام بین در شغلی هایفر شده توزیع برابر ن ست ن صد 01.1 تنها و ا  1.1 و نخبگان از در
 دارد. وجود اشتغال ۀزمین در اقوام میان در برابر فرصت که ندبود باور این بر عوام از درصد

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

شمارۀ  هایداده صد و رتبه 01نمودار  ستان یک و سی در بیکاری در شور ا شان را ک   این بر .دهدمی ن
 کرد، مختلف هایجمعیت شامل و است چندقومیتی هایاستان شامل نمودار این سمت چپ ۀنیم ،اساس
  به اســت کمتر هاآن در بیکاری درصــد که نمودار ســمت راســت ۀنیم و اســت ... و ،بلوچ ،عرب ترک،

  ،اســالمی انقالب ســال چهل درطول   و دارند قرار ایران ۀنقشــ مرکز در عمدتا   که دارد تعلق هاییاســتان
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 در یسیاس و اقتصادی بحران مرکزگرایی، سیاست .اندشده انتخاب هااناست آن از نظام باالیرده نمسئوال
  به امنیتی نگاه کارآفرینانه، یهاارزش به توجه عدم اداری، و مالی فساد اقتصادی، غلط یهاسیاست ایران،
 .اندایران در بیکاری اصلی عوامل از اقوام
 

در  اهیرف امکانات و شغلی هایفرصت و ستا یمناسب نسبتا   اقتصادی وضعیت دارای ترک / آذری قوم
 که است هترکی و آذربایجان با مشترک مرز دارای منطقه این است. بهتر هاقومیت دیگر نسبت به منطقۀ آنان

صادی و فرهنگی نظر از شور   دو این با ،اقت صادی و فرهنگی تبادالت ،زبانهم و مرزهم ک   رند.دا ایویژه اقت
شاورزی و دامداری صادی ارکان از یکی ک ست. ایران در ترک قوم اقت صوالت تولید لحاظ از ا  و لبنی مح
 البغ اقتصــاد تواننمی اما .اندداده اختصــاص خود به را توجهیقابل ســهم نشــینترک طقامن ،پروتئینی
 ی،ازتراکتورس ازقبیل بزرگی صنایع و هاکارخانه وجود بلکه ،کرد خالصه موارد این در را منطقه این مردمان

 ،اندهدوجود آوربهدر این مناطق را  فراوانی شغلی هایظرفیت ... و ،فوالد صنایع سازی،ماشین پتروشیمی،
کز خوب نیست و این وضعیت روستاهای دور از مر ا  نشین و خصوصعیت برخی از مناطق حاشیهاگرچه وض

 .ورزقان در نزدیکی تبریز بیشتر عریان شد در واقعۀ زلزلۀ
  رونق موجب هرمزگان و خوزســتان هایاســتان نشــینعرب شــهرهای دریایی مرز و طیارتبا موقعیت

  ایهعمد سهم که نداامام بندر و عباس بندر مناطق این مهم بنادر است. شده المللیبین تجارت و بازرگانی
شور دریایی ترانزیت در شینعرب مناطق   بودن   خیزنفت همچنین دارند. ک  بموج بزرگ صنایع وجود و ن

  قومی   دموگرافی   خوردن   همبه باعث   حدودی تا وضعیت این است. شده کشور سراسر در کار نیروی جذب
ست شده نیز منطقه سب برای مختلف اقوام و ا صت ک  اما .اندشده ساکن مناطق این در شغلی هایفر

 میزان نرخ بیکاری )نقل از مرکز آمار ایران(: 12 ۀنمودار شمار 
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 .1دارد قرار پایینی سطح در اقتصادی لحاظ از عرب مردم عموم وضعیت سفانهأمت

 
 در اخیر هایسال در گذاریسرمایه و کارخانه و است ضعیف بسیار اقتصادی وضعیت ،لوچستانب در

ستان این سته قرار داردمهدر حالت نی مرز ،شودمین دیده ا صادی تعامالت و ب   آن اب چندانی فرهنگی و اقت
  مردمر بیشت و است نگرفته شکل مرزی هایبازارچه ،مرزها بودن   بسته دلیلبه .گیردمین صورت مرز سوی

شیگازوئیل و کاال قاچاق مانند هاییشغل به شغول ک   ،تهگذش در دارد. وجود استان در فراگیری فقر و ندام
ــتان ــیس ــتانو  س ــرایط دلیلبه ،هامروز اما ،دبو ایران ۀغل انبار بلوچس  وجود و ،آبیبی اقلیمی، خاص ش
 دهش بایر کشاورزی هایزمین از بسیاری و شده مواجه بسیاری مشکالت با کشاورزی ،شدید خشکسالی

 است.

 
  .دندهمی نشان را اقوام میان در اقتصادی نابرابری احساس میزان 05نمودار شمارۀ و  01نمودار شمارۀ 

 که ندبود معتقد عوام از درصد 11 و نخبگان از درصد 11.1 این نمودارها، در آمدهدستبه اعداد براساس
صادی برینابرا از ایران در اقوام صد تنها و برندمی رنج اقت سیاری در  ندبود باور این بر گروه هردو از کمی ب

   است. پایین کشور در اقتصادی تبعیض و شکاف میزان که

                                              
1 .www.citypedia.ir 

 ها و موسیقی قومی عرب، مدرس دانشگاه از اهواز )خوزستان(باسم حمادی، پژوهشگر آیین

 
جا نباید بحث بیکاری معنی داشته باشد، فقر باید در استانی هستم که آب و نفت و گاز وجود دارد. در این

ر شهرها وحشتناک است. شاید در دیگ ۀکه محرومیت و فقر در روستاها و حاشی بینیمولی می ،خیلی کم باشد
ر ولی فق ،یماهولی نگاه ما این است که ما برروی ثروت و نفت خوابید ،هم این وجود داشته باشد هااستان

 کشیم.می

 محمد بهاری، مدرس ادبیات دانشگاه از زاهدان )سیستان و بلوچستان(

 
 ان. اقتصاد رو دامپروری، کشاورزی، و صنایعها صفر شدها زیر صفر شده. همۀ سیستانیاقتصادمون صفر ی

سازن، اما ما چیزی به نام صنعت تو این استان نداریم. قرار بود زابل مرکز کشاورزی بشه، بلوچستان مرکز می
ه درطول  این چهل سال یصنعتی بشه و زاهدان مرکز دانشگاهی بشه. زابل اآلن هیچی نداره. اآلن شما بیا بگو 

وار آوردن. دیشم. مردم ما از راه گازوئیل و بنزین یه چیزی درمیکارخونه برای زابل ساخته شده، من ساکت می
م تونیم بریور مین. اآلن ما پشت دیوار موندیم و نه اینَد تونن انجام ب  مرزی کشیده شده و اون کار رو هم نمی

 ور.و نه اون
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  نســبت به موردمطالعه مناطق از هریک که داد نشــان بخش این در آمدهدســتبه یهایافته ،درمجموع
 انواع کشـــت یبرا مناســـب یوهواآب فراوان، آب همچون نظیریبی و غنی عمناب دارای خود موقعیت

 و یفلز یمعدن متنوع و یغن ریذخا وجود ور،یط و دام پرورش یهافعالیت و یکشــاورز محصــوالت
 یهاجاذبه و یعیطب یاندازهاچشم و هاعرصه از یبرخوردار ،ینییتز یهاسنگ و طال خصوصا   یرفلزیغ

شگرگر ،یخیتار ،یفرهنگ  و یحسط یهاآب منابع به توجه با کوچک یآب یهاروگاهین احداث تیقابل ،ید
سب، یتوپوگراف سان یروین وجود منا   طیشرا ن،ینو یهایفناور به مندهعالق و متعهد کارآمد، جوان، یان
سب ستیس فقدان ،یتجار آزاد مناطق جادیا یبرا منا ستند ... و ،آب انتقال و رهیذخ مهار، ا   یلسپتان که ه
  را خود خاص   فرایند توسعه دارند. خدمات و ،صنعت کشاورزی، مختلف یهاحوزه در را آبادانی و توسعه

 و گذارانهیاسرم یبرا تیامن جادیا هابستر نیا از یکی که کرد فراهم شیبرا را الزم طیشرا و بستر دیبا و دارد
  نیا در اســت.گذاری به ســرمایه گذارانهیســرماگذاری و تشــویق ســرمایه یبرا الزم امکانات   فراهم کردن  

  یهایگذارهیسرما کردن   فعال در خصوصبه ،کندمی فایا توسعه ۀادام و شروع در یاساس نقش دولت راستا،
  شدن   عالف بدون فعلی و روندادامۀ با  رد.یبگ شکل دیبا ییربنایز امکانات در که ییهایگذارهیسرما و مولد

90.6

6.3
1.6 1.5

0

20

40

60

80

100

زیاد کم اصلًا بدونًجواب

88

1.2 2.4
8.4

0

20

40

60

80

100

زیاد کم اصلا  بدون جواب

 خواص ـ یاقتصاد ضیاحساس شکاف و تبعمیزان : 11 ۀنمودار شمار 

 عوام ـ یاقتصاد ضیاحساس شکاف و تبعمیزان : 15 ۀنمودار شمار 
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شور مختلف مناطق یهایماندگعقب رگ،بز یهاطرح یاجرا و دولت   جبران تنهانه گرید سال صد تا ک
   .خواهد شد شتریب کشور ۀافتیتوسعه مناطق ریسا با مناطق محروم ۀفاصل بلکه ،شودمین

  وانعنبه نظامیان ۀمداخل به و است سیاسی شناسیجامعه در مهم هایبحث از که سیاسی میلیتاریسم
ست در یافتهسازمان یاجتماع یهاگروه از یکی   امروزی و تاریخی شواهد واجد ،ایران در پردازد،می سیا

ست متعددی سم .ا سی میلیتاری شه  ایران در سیا  دامها نیز انقالب بعداز و اردد دوم و اول پهلوی ۀدور درری
 ۀسالتبیس ۀدور طی  در ،وی بود. رضاشاه میلیتاریستی عمیق حس   اول پهلوی ۀعمد ویژگی ه است.پیدا کرد
  ورزید.می اصــرار میلیتاریســتی ۀاندیشــ ۀاشــاع و ارتش تقویت بر ،خود ســلطنت   و ،صــدارت وزارت،

شاه ضا سی 0111 مرداد 11 در نیز محمدر صدق ملی دولت   برانداختن   با ،شم حکومت  حفظ برای ،م
  ،نژادمدیاح محمود همچون نظامیان از بســیاری ،انقالب بعداز دوران در .کرد تکیه نظامیان بر ،خود

 .ندگرفت دست در را کشور مهم سیاسی مناصب ... و ،ییرضا محسن جانی،یالر علی باف،یقال محمدباقر

 
  ورکش داخلی ساخت در میلیتاریسم نوعی که است آن از حاکی نظامیان برای رانت وجود بر مبنی شواهد   

  به معموال   که اســت یبیشــتر وســعت و شــدت دارای ،موردمطالعه جوامع بین در و اســت کرده رســوخ
 دیدگاه ،یطرفاز حاکمیت نزد ... و ،اجتماعی امنیت اجتماعی، نظم اجتماعی، کنترل چونهم هاییبهانه

سترش جامعه در را امنیتی ست داده گ سترش موجب ،دیگر ازطرف و ا سادهای انواع گ صادی و اداری ف   اقت
صه در ست. شده اجتماع مختلف هایعر سعه علل یقتحق این شواهد از برخی ا  مرا این به را نیافتگیتو

ــی را هادولت ناکارآمدی حتی و دهندمی پیوند ــه جریان این از ناش ــت در دارریش ــیاس   ادوار مختلف س
شی انند.دمی شارکت هایداده از بخ صار به تحقیق کنندگانم شاره فرهنگی انح  تیاردراخ ،ایران در که دارد ا
ست گرفته قرار فارس قوم سا بحث .ا شته از و دارد دراز و ویلط تاریخی ایران در 1فرهنگی سازینیک   ،گذ

شته وجود متعدد فرهنگی   هایهویت بردن   ازبین جهتدر ایاراده ست دا   ابزارهای با و مدرن دوران در و ا
سانه نوین شتری شدت ،اداری و ایر ست گرفته بی ستای در مرکزمحور صورتبه و ا ص تقویت را   رعنا

ــایر و دارد قرار هافارس جمعی هویت فرهنگی ــت، گرفته هدف را جمعی یهاهویت س  در هرچند اس
 از یبرخ و گیردمی صورت نیز هاترک /ها آذری وسیلۀبه امر این غربی آذربایجان استان همچون هاییاستان

  این ،حالهرهب .اندنموده استفاده باره این در ،«استعمار در استعمار» عبارت   از تحقیق این کنندگانمشارکت

                                              
1. Assimilation 

 مهری پاکزاد، مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد از مهاباد )آذربایجان غربی(

 
کند که چیزی بلد نیست و من خود اعتراف می ،ارگانی آمده که ازرم که به اعتبار ایندا یدانشجوی دکتر

 هم مجبورم به وی نمره بدهم. 
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 حکومت آخر هایسال و است ایران در موجود فرهنگی   تنوعات   دن  کر یکسان برای تالش در روندی حرکت  
صوصبه ،پهلوی و قاجار شاه، اندور خ ست این اعمال اوج رضا  در دارد. ادامه نیز امروز به تا و بود هاسیا

 1کردند.می تبلیغ را سیاست این رسما  آینده  و ،فرنگستان ،ایرانشهر مجالت ،بین این

 

شهر شت بیان ملیت و مذهب ۀدربار ایمقاله در ایران سئل» :دا ست جدی چنان قومیت ۀم   از هرگاه که ا
شد کرده سفر خارج به که ایرانی یک سند، را ملیتش با شورش پرافتخار نام جایبه بپر   نام اهشزادگ از ،ک
سیت و ،محلی آداب محلی، لباس محلی، هایگویش محلی، هایفرقه باید ما برد.می سا   را محلی هایح

 «. برداریم... ازمیان
ــی ۱۸۱۹ ســال در ، را مردان تمام و داعالم کر غیرقانونی را ایرانی اقوام قدیم لباس مجلس ،شــمس

ستثنایبه شیدن به شده،نامثبت نیاروحان ا شتن و غربی لباس پو شت «پهلوی کاله» گذا  سال شته .وادا
شاه داد. اروپایی شاپو   کاله   به را خود جای کاله این ،بعد ضا   هایهویت زدودن   برای فقطنه را کاله این ر

 زید.برگ است، پیشانی نهادن   خاک بر اشالزمه که ،الماس در نماز آیین در دخالت برای همچنین بلکه قومی
 داد. تغییر را شهرها از بسیاری نام ،این برعالوه او

 زبان به نوشتن و خواندن حق   که اساسی قانون اصول برخالف ،52 سال در اسالمی انقالب پیروزی با
صیلی مقاطع تمام در مادری سته محترم قومی یهاگروه برای را تح ست دان   رفتارهای بروز با و درعمل ،ا
 .است نشده عملیاتی باشد قومی یهاگروه موردپسند و باید کهچنانآن حق این امر، نمسئوال ایسلیقه

 
گیرد با بررسی ساختار سیاسی و قوانین کشور، در نگاه اول، این تصور در اذهان شکل میدیگر،  ازسوی

ــت که هیچکه حکومت دارای یک ســاختار قانونی دقیق و گری کس توان و امکان تخطی از آن را زناپذیر اس

                                              
1. www.fa.wikipedia.org 

یخ و حقوقدان بین  ل از سنندج )کردستان(لالماسعد اردالن، پژوهشگر تار

 
 بفارسی صحبت کنید نص تابلو   ،باعث شد در مدارس کردستان 0101و  0111سیاست رضاشاهی در 

 شود.

 خوزستانه از دانشگا مدرس ی،حمید حماد
 

 هزنن و این ظلمه. اگباهاش حرف میره مدرسه، فارسی کنه، اما میعربی صحبت می ،تو خونه ،بچۀ ما
آموز موندگی علمی برای دانشدرصدش استفاده بشه، این یه عامل عقب 51درصده،  011استعدادش بگیم 

ش شن؛ یعنی اگه به زبون خوددرخشن و موفق میکه زبونشون نیس، دارن میاین های ما بابینیم بچهشه. میمی
 تر باید باشیم.کنم ما تو موقعیت فعلی باشیم و پیشرفتهدرس بخونه فکر نمی

 

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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ندارد. اما رویدادها و حوادث مختلف ســیاســی و اجتماعی گاهی این تردید را در دل شــهروندان ایجاد 
ادها و کند که ســاختار ســیاســی از آنچه که هســت و آنچه که باید باشــد فاصــلۀ زیادی دارد. وجود فســمی

سئوالن رده جانبهای مختلف ازگریزیقانون شمم شی نهاد قانونی از آنباال و چ شتر پو شبهات را بی ها این 
یت می ها، های حقوقی علیه افراد و برخی جریانکند. همچنین اقدامات غیرقانونی و اعمال محدودیتتقو
 گونه فرایند دادگاهی، نشان از عدم انطباق ساختار سیاسی با اقدامات درون نظام دارد.بدون هیچ

 
جۀ این عدم استقالل نهادی این خواهد بود که گاه برخی تصمیمات و اقدامات در داخل نظام صورت نتی

ــئولیت آن را برعهده نمیگیرد که نهمی ــی مس ــبت دگیرد، بلکه حتی گاهی تنها کس اده به عوامل بیرونی نس
که در دورهشــومی ثال، ترورهایی  تلد. برای م چه در ق یا ههای زنجیرهای مختلف نظیر آن تاد  فاق اف ای ات

شمسی )موسوم به  0111و  0121های حمالتی که به خوابگاه پسرانۀ دانشجویان دانشگاه تهران در سال
دهند و برخی نیز، برای تبرئۀ ... نســبت می حملۀ کوی دانشــگاه( صــورت گرفت را به نیروهایی در درون و

ها و دهند. این نوع از ناشــفافیتنگ نشــان میدولت و مســئوالن، نقش ایادی اســتکبار را در این زمینه پرر
 شد فاصلۀ زیادیهای اقدامات سیاسی در ایران با آنچه در صدر انقالب ازطریق  مردم مطالبه میپیچیدگی

 گرفته است. 

امور از روال عادی خود در ســـاختار  نظم   توان گفت نوعی عدم انطباق و خارج شـــدن  می ،درمجموع
 هایگردد که میان بخشکه بخشـی از این عدم انطباق به سـاختار دولت بازمیسـیاسـی کشـور وجود دارد 

 دارد و بخشــی دیگر از آن نیزهای گوناگون آن، این نوع عدم هماهنگی و انطباق وجود مختلف و وزارتخانه
ــاختار کالن حکومتی ــت که در موارد متعددی، نهادهایی خاص به مربوط به س ای کامال  متفاوت با گونهاس

 کنند.دولت عمل می
 اهگفرهن حذف

  ازجانب تاریخی مختلف مقاطع در حکومت یک فرمانروایی یقلمرو در فرهنگی و قومی تنوع وجود
  نگرش، این ۀپای بر و اســـت شـــده نگریســته آفرینفرصـــت یا تهدیدزا هایمؤلفه ۀمثاببه هاحکومت
ست ـــ قومی تنوع راهبردی مدیریت برای ییهاسیا س در فرهنگی ـ   دهش گرفته پی هاحکومت منافع تایرا

 مرضیه محبی، وکیل دادگستری از مشهد

 
کهنۀ  ، سیاست  یتقریبا  کل  ساختار سیاسی متکی بر والیت فقیه ]است[، اقتصاد متکی بر نفت. ازطرف

ارتجاعی که حاضر نیست خودش را ارتباط بدهد، دسترسی به اهداف توسعه اصال  محقق نشده و هر روز هم 
 ها بدتر شده.به شاخصه توج با
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  به هک ستهاآن امنیت و منافع و هاحکومت منظر از صرفا   فرهنگی و قومی تنوع ۀلئمس اساس، این بر است.
 است. شده تبدیل مهم ایلهئمس

 
  ســطح در مختلف اقوام فرهنگی هایجلوه تمســخر یا ،حذف مقابله، نوعی شــاهد درعمل ،ایران در

  صداوسیما هایبرنامه در توانمی را هاکردن حذف این از نوعی هستیم. خاص مناسبات امهنگبه یا عمومی
شاهده  ترک، ازجمله، مختلف اقوام اعتراض موجبات ،خود هایسریال و هابرنامه پخش در گاه که کرد م

سب اجرای هنگامبه هاکردن حذف از دیگر نوعی و آوردمی فراهم را ... و ،کرد بلوچ، لر، سک و اتمنا   منا
سم برگزاری ۀاجاز که افتدمی اتفاق مذهبی و قومی   این مردمان .شودمین داده گروهی صورتبه این مرا
 چشم از را قومی ـــ فرهنگی مظاهر تا کندمی تالش که دارد وجود جریانی که ندرباو این بر قومی یهاگروه

  همانند را همه تا بپردازد هاآن ذهن در خاص فرهنگی ۀگون یک گذاریارزش به ،درعوض و بیندازد جوانان
 شود. ترآسان هاآن مدیریت و کند

 
  و قومی مراســم در محدودیتوجود   میزان 02نمودار شــمارۀ و  01نمودار شــمارۀ  01 ۀنمودار شــمار

   .دندهمی نشان رااز دید نخبگان و عوام  مذهبی
 
 
 
 
 
 
 
 
 

یز )آذربایجان شرقی(اصغر ایزدی جیران، جامعه  شناس و مدرس دانشگاه تبر

 
مراه ها با تحقیر هها در سریالست و بازنمایی ترکدار اهای صداوسیما خندهترکی صحبت کردن در برنامه

 است.

یز، مولوی یخ و فعال سیاسیعبدالرشید تر  اجتماعی از سیستان و بلوچستان ـ مذهبی، پژوهشگر تار

 
کمترین برنامه به زبان بلوچی وجود دارد و  ،انددرصد آن بلوچ 11-21که  ،در صداوسیمای این استان

 شود.شود و به فعالین میدان داده نمیبلوچستان انجام نمی ۀور و فرهنگ عامگذاری روی فولکلسرمایه
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سیاری شمندانا از ب شور فعلی شرایط که دارند عقیده اجتماعی علوم ۀحوز نظرانصاحب و ندی   یک ک
ست آنومیک شرایط ست از و ا سیختگیازهم و اجتماعی نظم   شدن   س سجام گ   کنندمی یاد اجتماعی ان

  به ،11 ۀده در ،(0115) عبدی عباس ،طلبفعال اصــالح ،بار اولین جدی، طوربه (.0111 )اباذری،
  این در که هستند کسانی دیگر از انشهمفکر و 1نژاداحمدی محمود پرداخت. اجتماعی وپاشیفر موضوع

 در فروپاشــی افراد، این نظر براســاس کردند. مطرح را ایرانی ۀجامع اجتماعی فروپاشــی موضــوع ،اواخر
  نعاالف است. افتاده اتفاق ... و ،محیطیزیست فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، مختلف یهاحوزه
شور کنونی شرایط مختلف یهاحوزه ساعد را ک شور ۀآیند برای خطراتی تواندمی که دانندمی نام  یدرپ ک
 هاست.بحران همین وجود یدؤم نیز کنونی پژوهش ۀآمددستبه یهایافته باشد. داشته

 
  .رودمیشاره ا آن سویبه همواره اتهام انگشت و است دولت هاناکارآمدی این عامل که است این تصور

  داعتما جذب راستای در ایعملی اقدام کمتر کنونتا پهلوی زمان از مرکزی دولت گفت توانمی ،درمجموع
 لحاظ به هاآن بهنشــده های عملوعده اقوام دربرابر   هادولت اســتراتژی و اســت داده انجام اقوام عمومی

                                              
 01/0/0112تاریخ  ،1012 ۀشمار ،رسالتۀ . روزنام1

 مشهد )خراسان رضوی(مهدی فیضی، مدرس اقتصاد دانشگاه فردوسی 

 
های ساعتی آمادۀ انفجارند. ها و درواقع، َاَبرچالش در کشور داریم که مثل بمبها و چالشسری بحرانیک

ها های بازنشستگی، بحران آب، بیکاری، طالق، و مشکالت دیگر. هریک از اینها تا صندوقاز بحث بانک
 تواند بقیه را هم منفجرشوند؛ انفجار یکی میتر میخطرناکگیرند، درکنار  هم قرار میاند و وقتی خطرناک

 کند، ترسناک است.
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صادی ستفاده یا اقت ست. بوده قهریه ۀقو از ا ستان همچون مناطقی به تیئهی ،دیرامو در هم اگر ا عزام ا کرد
 بزرگان با مذاکره یا و دیگر احزاب دموکرات حزب با مذاکره، انقالب بعداز یهاســال در یا واند شــده

ــورای قالب در ســنتاهل ــورت )شــمس( ســنت مرکزی ش  مرکزمحور، ۀروحی علتبه ،اســت گرفته ص
ــتی و ،مدارانهقدرت ــت با ،غیرپلورالیس ــکس ــت بوده همراه ش   کنندگانمذاکره ،موارد این غالب در و اس

  دوران، این درطول   مرکزی یهادولت درواقع، .اندشـــده تبعید یا زندان ۀروان مذهبی و قومی یهاگروه
نظر هب و ندمصــر   خود هایایدئولوژی حفظ بر همچنان ،اندکرده بیان که ووعیدهاییوعدهۀ هم برخالف

  لفمخت اقوام اعتماد دنبتوان ،طریق این از تا دهندنمی انجام اتحاد به رسیدن یبرا عملی اقدامی ید کهآمی
   کنند. جلب را

  ننشا کشور سیاسی وضعیت به نسبت را عوام و نخبگان دیدگاه 01نمودار شمارۀ و  01نمودار شمارۀ 
 .دندهمی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  ،ایران سرزمین در .است سرزمینی ــــ یمل وحدت گسیختگی اجتماعی فروپاشی وجوه از دیگر یکی
  این بین بســیاری مبارزات و هارقابت و اندکرده زندگی یکدیگر درکنار   گوناگونی هایجمعیت همواره
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  را حاکمیت خاص   گروه یک ،ایرههردو در است. داشته وجود ایرانی جمعی هایهویت مختلف هایجلوه
 صلیا موضوع و است نبوده دیگران حذف معنای به چگاههی گروه یک گرفتن   قدرت و است گرفته دستبه
ست. نبوده نبودن ایرانی یا بودن ایرانی سر بر مبارزات و هارقابت این در   یافت انتونمی تاریخی مورد یک ا
سب با حاکمیت یا گرایش یک ،آن در که صفی در سعی قدرت ک   ردن  ب الؤس زیر و دیگر یهاگروه کامل ۀت

  ،تاریخی دوران این تمام در که اســت آن واقعیت ولی ،باشــد داشــته ایرانی یک نوانعبه هاآن موجودیت
  برای تهدیدی که است داشته وجود ... و ،اجتماعی فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ابعاد در قومی هایتبعیض

 .رودشمار میبه سرزمینی ـ ملی وحدت گسیختگی

 
فت توانمی ،درمجموع هد طبقبر گ ناگون، شــوا ئلمســ گو   حال،درعین و ترینبغرنج از قومی ا
سائل تأثیرگذارترین سی و اجتماعی م صر دنیای در سیا سوب معا  و رائنق برخی به توجه با .دنشومی مح

سدمی نظربه شواهد، شدید ر سم مظاهر بارزترین از یکی قومی هایپویش و هاهویت ت سی دینامی  و سیا
  تهوی میان گسست تشدید از: اندعبارت مسئله این عوامل و ودب خواهد نزدیک ایآینده در ایران اجتماعی

صاعد قومی، و ملی صادی، منزلتی،اجتماعی مطالبات ت سی اقت شد فرهنگی، و سیا   ها،سازمان ۀفزایند ر
  نخبگان، از برخی میان در افراطی طلبانههویت احســاســات تکوین قومی، مراکز و هاانجمن نهادها،

شنفکران س احزاب و رو سی بیگانگی افزایش ی،سیا صله ایجاد و سیا سی، نظام و اقوام میان فا  و بروز سیا
   (.11 ص ،0111 مله، )کریمی محلی و ملی انتخابات مانند سیاسی انبساط هایفرصت در هویتی مطالبات ظهور

که در مصـــاحبه با گروههای انجاماز دیگر موارد مهمی  ته  نگرف انحصـــار  ۀهای مختلف قومی در زمی
ها بود که زندگی این گروه و محل   ،گذاری شــهرها، معابر، کوی و برزنهنگی مورد بحث قرار گرفت، نامفر

شاره می سعیا سامی محلی دارند کردند که نهادهای حکومتی  سی  اب ها رارا تغییر دهند و آن ا سامی فار ا
 .جایگزین کنند

 
ستدر این زمینه، نتایج به صاحبهد شان از آمده از م دارد که برخالف های قومی وجود مقاومت گروهها ن

 غربی( فروش از ارومیه )آذربایجاناحمد، فرش

 
اشی و بلندمدت به فروپ توشه و مدت انزجار افراد زیاد میشه. تو کوتاهایران تجزیه می ،همه تبعیضبا این

 .انجامهتجزیه می

 های تحقیقاتی دولتی و خصوصی از سقز )کردستان(سردار فتوحی، مشاور طرح

 
شود. زبان یا سالمی شناخته میلو )شاهین( است. ولی اآلن به اسم جمهوری امیدان حاضر میدان هه

 کند. شود. زبان از قدرت فرار میلو گفته میکند، همان میدان ههجا مقاومت میفرهنگ در این
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ــمی، در ادبیات محاوره، آنگذارینام ــتفاده میهای رس ــامی بومی و محلی اس کنند. این ها همچنان از اس
های زبانی فقط درصورتی کارایی خواهند داشت که با که سیاستموضوع حاوی نکتۀ مهمی است و آن این
ها توان زبان یا اصــالحات را برخالف میل مردم به آنندرت میبه افکار عمومی جامعه هماهنگ باشــند.

 تحمیل کرد. 

 ،پذیری و گرایشــات انحصــار فرهنگی اســت که دراثر  آنکشــی یکی از پیامدهای ناتوانی در فرهنگقوم
یت و قومیت گروه اجتماعی ازبین می ،مرور زمانبه ای از ظواهر ســطح رود و جای خود را به مجموعههو
شی بهدهد. واژۀ قومهنگی میفر سیلۀ ک سالمردمو سی به نام روبر ژولن در  جا افتاد و  0121های دهۀ شنا

عۀ روش هدف آنبه مجمو که  ید  یان بردن  هایی اطالق گرد نگ   ها ازم با  فره جایگزینی آن  یک قوم و 
ست )برتون،فرهنگ صطالح قوم011 ص ،0111 های دیگر ا شی(. ا سل ک شتباه کرد؛کرا نباید با ن  شی ا

جامعه  راد  اف کشی ازبین بردن  که نسلفرهنگ و هویت قومی است، درصورتی کشی به مفهوم ازبین بردن  قوم
سل یک قوم )به ستهو قطع ن شتار د سیلۀ ک شیوع بیماریو های واگیردار و رواج نامحدود الکل، و جمعی، 

ست( میمخدر که نمونه مواد   شد )روحهای آن فراوان ا شی، در روند قوم (.005 ص ،0111 المینی،ابا ک
ــتعمارگران یا فرهنگ قویفرهنگی که جایگزین می ــود عموما  فرهنگ فاتحان یا اس ــت. به اینش  تر ملی اس

اقوام  مثابۀ یک گروه متمایز از سایرآن قوم به درنهایت،زدایی از یک قوم، فرهنگ فرایند   ترتیب، با کامل شدن  
 شود.تری ادغام میناچار در مجموعۀ بزرگبهرود، زیرا ازمیان می

 بحران از عبور

شان که آمد میانبه سخن مواردی از ،قبلی بخش در سی هایبحران وجود از ن ـــ سیا شور در اجتماعی ـ  ک
شت. ساس و بخش این در دا ستبه نتایج برا   این از عبور جهت موردنظر راهکارهای تحقیق،این  در آمدهد

ــوع ترینمهم آمد. خواهد هابحران  نگرش قالب در جمعی هایهویت حفظ به کمک حوزه این در موض
ست. 1فرهنگی تکثرگرایی ستبه یهایافته ا شان تحقیق ۀ اینآمدد سیاری که داد ن   یهاگروه مطالبات از ب

ستبه نتایج بنابر و دارد قرار یقانون چارچوب این در مذهبی و قومی   هاگروه این مردمان از تعدادی، آمدهد
ــته بنابراین .دانندمی خود ۀمطالب نهایت را موجود قانونی بندهای اجرای ــایس ــت ش  از عبور جهت که اس
   شود. گرفته دموکراتیک هایظرفیت این از الزم ۀبهر، قبلی هایبخش در مذکور هایبحران

  از عبور درجهت   تواندمی که اســت مواردی دیگر از آن به احترام و باور و شــهروندی حقوق موضــوع
  باشد. رسانکمک اجتماعی ـ سیاسی هایبحران

  قومی یهاگروه با رابطه در گراییافراط نوع هر از پرهیز و اعتدال رعایت زمینه این در دیگر مهم بحث

                                              
1. Multiculturalism 
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  قرار یفروپاش مسیر در را کشور کهاین جایبه موارد این رعایت ،تحقیق این کنندگانمشارکت نظر از است.
  صورتهب ،ادامه در مذکور موارد زا هریک داد. خواهد سوق پایدار صلح و ملی آشتی به را نآ سرانجام ،دهد

 گرفت. خواهد قرار بحث مورد ،ترجزئی
  هایدیدگاه بر مبتنی یمل اتحاد ،منظر یک از :اســت بررســیقابل منظر دو از «یمل اتحاد» موضــوع

ــتی ــیونالیس ــت افراطی گرایانهیمل و ناس ــتش و تقدس از ایهاله با را خود تلیم جامعه یک که اس   پرس
 و فرودست ایدرجه در بلکه آن با همسان و خود تمل عرضهم نه را هاملیت و هاملت سایر و آمیزددرمی

ستلزم یمل اتحاد منظر، این در انگارد.می ارزشبی ص هایارزش مبنای بر نه طلبیبرتری و تفاخر م  و یلا
شترک صب ۀپای بر که م ست یمل و قومی تع شروع آن ۀنتیج و ا ستن   م   بزاریا و هاتمل سایر بر سلطه دان

 ست.هاآن دیدن  
  است میقو هویت   رفتن   ازبین یا و تضعیف گرو در ملی هویت تقویت که معتقدند دیدگاه این طرفداران

  یگر،د منظری از شد. خواهدمنجر  ملی انسجام و هویت تضعیف به ،شود تقویت جمعی هویت چنانچه و
صله کاهش و تمل هایتوانمندی و هاسرمایه بر تکیه و خودباوری معنیبه یمل اتحاد   هایشکاف و هافا

ــی ــرزمینی قومی، مذهبی، تفاوت از ناش ــتگی تقویت منظوربه آن درون زبانی و ،س  و همدلی و همبس
 ذاتی ارزش هرگز یمل و یقوم قتعل ،نگاه این در است. آن تعالی و رشد راه در تمل افراد و قشرها همکاری

صب و یابدنمی مطلق و   طلبانهبرتری یا منفی نگاه هرگز سرزمین و تمل یک به تعلق و ندارد درپی را تع
سبت ست انگیزد.برنمی را دیگران به ن ست. دوم نگاه ایرانی جمعی هایهویت اغلب ۀخوا   ینا در درواقع، ا
 در امر این جدید، جهان در منطقه و بومی یهاهویت به بیشــتر توجه رغمعلی که شــودمی بیان ،دیدگاه

 ندارد. قرار ملی و کالن هویت با تعارض

 

شناس، پژوهشگر و محسن گودرزی، جامعه
 مدرس دانشگاه از تهران

 
های بندیهای بزرگ سیاسی مثل جناحهویت

 رگهای بزها و گروهاصلی که تا حدی منافع بخش
کنند و کردند، عمل نمیجامعه را نمایندگی می

 ،قومی تر  رد و کوچکهای ُخ هویت ،جای آنبه
 .اندو رفاقتی رشد کرده ،خویشاوندی ،ایمنطقه
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 در ادینبنی پارادایم تغییر یک به نیاز ایران ۀجامع که ت ناظرندحقیق این بر تحوالت نوع این هایآموزه
  هروندیش ناشدنیانکار حقوق بر مبتنی مثبت فردگرایی به گراییجمع از عبور جهت خود فکری زیربناهای

گاهی قدرآن باید ایران اقتصــادی و اجتماعی نهادهای دارد.   یهاســیاســت بین تمیز قدرت که کنند پیدا آ
شته را مثبت فردگرایی و گراییجمع بر مبتنی شند. دا ست بتوانند باید هاآن با  که را دولت حمایتی یهاسیا

ست آنان مدتکوتاه منافعضامن   هک بدانند باید هاآن نمایند. امتناع آن دریافت از لبانهداوط و کنند طرد ا
ست ۀنتیج ستگی حمایتی یهاسیا صادی و اجتماعی نهادهای واب ست دولت به اقت  و تحرک قدرت که ا

ست لیکن .خواهد کرد سلب هاآن از را پویایی   اجتماعی ۀیافتسامان هایوگوگفت دل   از که ملی یهاسیا
  .خواهند بود ملی بالندگی و توسعه موجب و ،برندهپیش شهروندی، قوقح حفظ ضامن باشند درآمده

 در نگریباز قدم   نخستین ،عملیاتیی وگوگفت رهگذر از پایدار صلح مطلوب وضعیت به رسیدن برای
 رد بازنگری امری، چنین تحقق برای و است ،ملت سطح در چه و حاکمیت سطح در چه ،ایرانیان باورهای

 رسد:می نظربه ریضرو زیر محورهای
ــخر از پرهیز .0 ــطوح تمام در قومی تمس   هایبرنامه تا روزمره اجتماعی هایهمحاور از اجتماعی، س

 دارای اهمیت بسیار است؛ هاشخصیت و اندولتمرد ادبیات و صداوسیما
  ع،رواقد دارد. ضرورت پایدار صلح ایجاد و وگوگفت به رسیدن برای قومی خودبرتربینی از اجتناب .1

 ترک و کرد مانند اقوامی )در دارد وجود اقوام تمام در ضـعف و شـدت با که ،ایرانی اقوام در خودبرتربینی
 ؛است ملی آشتی و پایدار صلح تحقق در جدی مانعی ،کمتر( بقیه در و بیشتر
  قلمرو   رد که ادیانی تمام پیروان برای اجتماعی حقوق برابری به بودن قائل و مذاهب و ادیان به احترام .1

 ؛اهمیت دارد ،اندساکن ایران جغرافیایی
شایند ۀتجرب این دارد. باالیی اهمیت اقوام دیگر با رفتاری تبعیض از پرهیز .1 شت را ناخو سر از اقوام ر  بی

ــر و اندگذرانده ــی جمعی هویت به منحص ــت. خاص ــند رفتار از هاقومیت نیس  با مرکز در هافارس ناپس
ستد ی دررفتار تبعیض ۀتجرب از هاتهرانی ،درعوض ،ندگویمی های قومیگروه  در زندگی دیگر امور و دادو
 ؛گویندمی هاقومیت میان
 ایرانیان تمام برایو فرهنگی  اجتماعی و اقتصــادی برابری تحقق منظوربه حاکمیتی هایرویه تغییر .5

 .حائز اهمیت است
  لحاظ کشور اساسی قانون در اقلیتی یهاگروه و قواما مطالبات از بسیاری افراد، از دیگر گروهی باور به
  قوانین این اجرای ماندن   معطل دلیل ،افراد این باور به دارد. وجودمشکل  هاآن اجرای در ،تنها و است شده

 .است ربطذی نمسئوال فردی و ایسلیقه برخوردارهای بیشتر
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  هاآن به باید کهچنان حق این که اورندب این بر مذهبی و جمعی هایهویت شــهروندی، حقوق بارۀدر

ــت و آن نشــده داده ــتفاده عدم اند.مانده محروماین حق  از هااس  در مذهبی و قومی هایظرفیت از اس
 برخورداری عدم ،... و ،استانداری وزارت، جمهوری،ریاست نظیر مملکت استراتژیک و مهم هایتَم س  
سجد نظیر دینی عبادتگاه از سیار   تعداد   وجود  با نتهرا شهر در م سنناهل پیروان   ب   حذف شهر، این در ت

ستمحیط و اجتماعی نفعاال زنان، هنرمندان، فرهنگی   هایهویت ازجانب که بود مهمی موارد ... و ،یزی
 گرفت. قرار اشاره و بحث مورد آنان شهروندی حقوق نقض عنوانبه جمعی

شمارۀ  ضایت 11نمودار  شان را نخبگان ظرمن از شهروندی حقوق از ر صد 11.1 .دهدمی ن   از در
ضاع از هاآن از درصد 2.1 تنها و ندارند رضایت شهروندی حقوق ۀنحو از نخبگان شر حقوق او شور ب  ک

 که دهدمی نشان را قومی ــــ شهروندی حقوق تبعیض حس   میزان 10نمودار شمارۀ  کردند. رضایت اعالم
ساس صد 21.1 نیز آن برا  برخوردار شهروندی حقوق از برابر صورتهب اقوام ندبود معتقد نخبگان از در
  شــهروندی حقوق از واقعی مفهومی و معنا عوام بخش در شــوندگانمصــاحبه بیشــتر جاکهازآن نیســتند.
 دارند ذهن در شهروندی حقوق از هاآن آنچه که شد مشخص مفهوم این ۀدربار توضیح هنگامبه و نداشتند

   د.ش حذف بخش این در عوام به مربوط یکم   یهایافته دارد، زیادی ۀفاصل آن واقعی معنای با
 

 

 نگار از مهاباد )آذربایجان غربی(الدین خدیو، فعال مدنی و روزنامهصالح

 
 تد.افانقالبی اتفاق می ،در ایران ،اده شده اجرا گرددقدر حق که در قانونی اساسی به شهروندان داگر همان
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 خواص ـ یاز حقوق شهروند تیرضا: 12 ۀنمودار شمار 
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  شهروند و شودمی یتلق یمدن ۀجامع به نگرش در یاجتماع یمنزلت عنوانبه یشهروند مفهوم امروزه
  نیا با ارتباط در یفیوظا و حقوق یدارا که شــوداطالق می یفردبه  یاســیســ ۀجامع کی عضــو عنوانبه

  حاکم یاسیس نظام استمرار و ،تیمشروع قوام، یاجامعه هر در یشهروند حقوق به توجه باشد. تیعضو
  است ییقضا و ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس ،یمدن ابعاد یدارا حقوق نیا آورد. خواهد فراهم را
  یحکمران یهاهلفؤم از و توسعه یهاشاخصه از جامعه هر در آن از یمندبهره تیفیک و تیکم یچگونگ و

 .رودشمار میبه خوب
ست شده معلوم امروزه ستا این در و نیاز دارد سازیفرهنگ به مدرن هاینظم کردن   قانونمند که ا   ،را

سی هاارزش کردن   درونی سخ اجتماعی کنترل هایروش از بهتر ارب ست داده پا   لیناو از یکی ،عبارتی به .ا
  افزایش ازطریق   جامعه در آن سازیدرونی در سعی مردم سیلۀوبه شهروندی حقوق رعایت برای هاقدم

گاهی  حقوق زا مبهمی تصــویر که شــد مشــخص هامصــاحبه در .اســت قوانین اجرایی ضــمانت و هاآ
  همخوانی عدم حتی و مصــادیق کردن  ن مشــخص علتبه دارد. وجود نخبگان ذهن در حتی شــهروندی

ستورالعمل سی قانون متن با مرتبط هاید سا سی اجتماعی، مدنی، حقوق درمورد ا صادی و ،سیا ن ، ایاقت
 است. شدهمنجر  اقوام بین در تبعیض حس   ایجاد و نارضایتی به موارد

 
به نابر نظر مصـــاح نا و مفهوم  ،این تحقیق شــوندگانب یادی از مردم مع مار ز بارت حقوق هنوز شــ ع

 و دولت ازجانب هابحث این ۀهم شدن   انجام ازقبل هنکت ترینمهم رسدمی نظرهب و دانندرا نمی شهروندی
شور ۀتهی شری حقوق من شد این ... و ب گاهی مردم دربارۀ این واژه را باال برد که با   ،عدب ۀمرحل در تا باید آ

 د.نماین مطالبه را آن و کنند صحبت آن بتوانند دربارۀمردم 

یاض علی فرهانی، فعال اجتماعی از خوزستا  نر

 
 اش چیست!داند دقیقا  حقوق شهروندیهنوز جامعۀ هدف نمی
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زیاد تاحدودی کم اصلًا  خواص ـ یقوم یحقوق شهروند ضیاحساس تبع: 11 ۀنمودار شمار بدونًجواب
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ست سازیفرهنگ و آموزش نیازمند هرچیزی ازقبل شهروندی حقوق مانند هاییموضوع شی و ا   از بخ
  کیفیـت افـزایش در شـهروندی رفتارهـای آمـوزش است. مدنی نهادهای و اجتماعی فعاالن ۀوظیف امر این

ـرد ـذار بسیار مدنی هایسازمان عملک ـت تأثیرگ ـن و اس ـوزه ای ـاآم ـه ه ـت ب ـالق تقوی ـاعی اخ  و اجتم
 دیگر بخش کـرد. خواهـد کمـک جهـانی و ،یمل محلی، سطح در جامعه یک اجتماعی همبستگی بـسط

گاهی این   گذار،قانون نهادهـــای و دولـــت درواقع، است. دولتی نهادهای و دولت ۀوظیف بخشیآموزش و آ
ـایتشکل محلی، و ملی هایسازمان ـدنی ه ـوزش ازطریق   ... و م ـوق آم ـهروندی حق  هایمهارت و ش
  آموزش راستای در دارند. شهروندان تربیت در بارزی شنق شهری مدیریت اصول شناخت و جمعی زندگی

گاهی ۀزمین در سازیفرهنگ و ـــادگیری ،شهروندی حقوق از آ   به شهروندی رفتار آموزش پارامترهای یـ
 کرد. خواهد شایانی کمک زندگی در اجتمـاعی ۀسرمای تقویت و جمعی زندگی کیفیت افزایش

شارکت از برخی ،حال شت اذعان تحقیق کنندگانم ستای در که نددا سجام   کردن   عملی را   اجتماعی   ان
ــو ،ایران در ملی هویت با قومی هایهویت  برخی در بازنگری به ملی منافع با قومی منافع نمودن همس
ــت انجامیده قومی و دینی یباورها ــت از همبهنزدیک هایفطی در مختلف هایدولت و اس  چپ و راس
 دولت و اندپیوسته اپوزیسیون به یا اندشده رانده حاشیهبه مسیر از اصلهف دارای یهاگروه و اندگرفته شکل

  حتی ،کمدست توانست رویمیانه و اعتدال شعار با روحانی حسن جمهوریریاست به دوازدهم و یازدهم
  اعتدال به را ســیاســی ســیســتم ارچوبچ در موجود هایجناح اســت، شــده که هم انتخابات زمان برای

  ۀقئذا هاگروه و اقوام ها،طیف دادن   مشـــارکت امکان مفاهیم با انتخابات ۀدور در که ریام ،فراخواند
شایندی ست درنهایت، ولی ،دادمی حاکمیت از شدهرانده هایطیف به خو ستبه چندانی موفقیت نتوان   د

شارکت با دهمدواز مجلس انتخابات و آورد ست ۀدوبار رسیدن   قدرت به از تیاکح پایین م  و اردد یانگرارا
صالح ۀپروند نوعیبه سته طلبانا ست شده ب ست روندیاین همان  .ا   ممکن هایحلقه ،یابد ادامه اگر که ا
 ن،امخالف جمعیت و کندمی ترتنگ و ترتنگ را اسالمی جمهوری سیاسی سیستم درون ورزیسیاست در

  کرد. خواهد بیشتر و بیشتر را اپوزیسیون و نامنتقد
 فهومم .است اقوام یهمزیست برای اساسی یطشر پایدار صلح به دسترسی است مبرهن آنچه ،هرحالبه
  صلح درباب کانت امانوئل هایاندیشه یافت. فیلسوف کانت امانوئل هایاندیشه در توانمی را پایدار صلح
  ایهایده از ترکیبی ،هادولت و هاملت میان تفاهم و صــلح قطعی هایشــرط و هازمینهپیش ۀپای بر پایدار

  نظربه آسان هاآن تحقق هرچند که است هاییایده همچنین و «آزاد یهادولت فدراسیون» مانند گرایانهواقع
 .باشد آینده در بشر نوع پیشرفت سازانگیزه تواندمی اما رسد،نمی

  فرهنگی معیارهای به و فرهنگی چارچوب در اســـت پایدار صــلح به مربوط آنچه از مهمی بخش
ــباهت پذیرای و دربرگیرنده باید فرهنگی رویکرد .گرددمیازب ــنت تمام در هاتفاوت و هاش ــد هاس   ،باش
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کان کهیطوربه قاد ام ـــاس حتی و هاآن به اعت ندمی ممکن را هاآن داشــتن   از لذت و غرور احس   ک
 (.11-11 ص ،0110 )کورونگ،

ــوع در بحث ترینمهم ،تردید بدون ــلح موض ــت.وگوگفت و تعامل بحث   ص ــوع س   هایجنبش موض
شورهای غالب که است امری قومی و اجتماعی   هاجنبش این عینی نمودهای از یکی ند.اآن درگیر جهان ک

 و ایعده وسیلۀبه است ممکن مواردی در که است خیابانی اعتراضی هایتحرک هاگروه این گریمطالبه و
 با ردبرخو ۀشیو است مهم آنچه ،بین این در شود. کشیده آشوب و انحراف به جوانان هیجانات از استفاده با

ضی هایتحرک این ست. اعترا ستفادهشکل به هاواکنش این ،مواردی در ا شونت از ا  زندانی و تهدید و خ
شه روش یابدافراد نمود می کردن   سب راهکار تواندمی وگوگفت و تعامل که البته همی شد. ترمنا ساسب با   را
  تعامل یرمس ،باید کهچنانآن است نتوانسته حکومت سیاسی ساختاردر این تحقیق،  آمدهدستبه یهایافته

شونت نیز جامعه بطندر  و ردُخ  سطح در حکومت، از جدا و کند دنبال را وگوگفت و   ایرانیان رفتار در خ
 دارد. وجود

 
است  ودهب مهم ۀتنک این متوجه گذشته از آن است که المللیبین و سیاسی ۀنظری اساسی مسائل از یکی

ص در توانمی چگونه که   ککم پایدار صلح و مدارصلح اخالق ایجاد به ،فراگیر و داخلی فرمانروایی ۀعر
سر در که یصلح برای موردنیاز معیار هر .کرد شته کارایی هافرهنگ و جوامع سرا شد، دا  ۀیپا بر باید با

ضایت شی اجماع ۀپای بر درواقع، یا آزادانه ر شگفت از نا   کی تدوین به چگونه ما کهاین شود. خلق نودو
 ینهای ۀنتیج ۀاندازبه که است امری رسیممی هافرهنگ و جوامع تمام در کاربردقابل اخالقی   اصول  مجموعه

ــباهت پذیرای و دربرگیرنده باید فرهنگی رویکرد دارد. اهمیت ــنت تمام در هاتفاوت و هاش ــد هاس  ،باش
  یهامصاحبه در سازد. ممکن را هاآن داشتن   از لذت و غرور احساس حتی و هاآن به اعتقاد امکان کهچنان
ضوع به عمدتا   ،جمعی مختلف هایهویت نظرانصاحب میان گرفتهانجام   فعلی شرایط در صلح نبود مو
 نستند.دامی وضعیت این مسئول را حاکمیت و دولت هاآن بیشتر و ندداشت اشاره ایران ۀجامع

یری، وکیل دادگستری، نویسنده و کنشگر سیاسی از خوزستان  جواد طر

 
شیع ایرانی که ت یگذاراده تو حتی با بنیانخوبی تعامل کنی، نشون میوقتی نتونی با دراویش گنابادی به

ورزی، قوگو با همسر، عش. وقتی فرصت گفت ستی تعامل کنی...ترین آدما هستن نتوندراویش بودن و نجیب
 . ... خواهد بود؟ خشونت نسبت به زنم، کودکم، همکارم و یخروجی من چ ،نوازش فرزند و مطالعه ندارم

 آد.خشونت خواسته و ناخواسته پدید می
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ستم کهاین ست با سی سیر   کردن   هموار جایبه خود غلط یهاسیا شمنی راه ،دوستی و صلح م  عدم و د
ــت گرفته درپیش را درایت ــت تحقیق هاییافته از اس ــال، چند این درطی   ،دیگر عبارت به .اس  ۀجنتی س

ست شتر مذهبی و جمعی هایهویت با ایمقابله یهاسیا ستای در بی ست بوده هاآن دفع را  و جذب تا ا
شت جدید   هاینظریه ۀمؤلف ترینمهم تردید بدون ملی. یکپارچگی به دادن شکل  اما وگو گفتمیز   به بازگ

ست. عمومی ۀحوز در ص در که زبانی و قومی مذهبی، فرهنگی، هایتفاوت تمام باوجود   ا   جغرافیای ۀعر
سیدن در آنچه دارد، وجود ایران فرهنگی ستر ایجاد اردد اهمیت ایران در پایدار صلح به ر سب ب   برای منا

ــدن برای  اقوام و هاگروه میان تعامل و وگوگفت ــهیم ش ــان و س  ،منابع ثروت و قدرت دربرخورداری یکس
 .استفرهنگی و مذهبی  ،سیاسی ،اجتماعی ،های فردیتضمین آزادی

 یریگهنتیج

شی هر تحقق سئله حل   درجهت   عملی هایبرنامه و راهبردها تدوین به کهزمانی تا پژوه صالح و م  امور ا
شود،منجر  ضع ارزیابی و شناخت دیگر، عبارت به بود. خواهد فایدهبی و عقیم عمال   ن   هب تنها موجود و

 که جهت این از حاضـر پژوهش پردازد.می مختلف هایجنبه و زوایا از مسـئله طرح و کردن پروبلماتیزه
سائل  و مطالعه مورد علمی نوین هایروش ازطریق   را واماق با ارتباط در ایران خارجی و داخلی شرایط و م

   است. کرده فراهم مناسب راهبردهای ۀارائ و ریزیبرنامه برای را مناسبی مقدمات است، داده قرار شناخت

 همسئل حل   راستای در کلی راهبردهای به توانمی طرح، این شناخت و مطالعه روش دل در کهاین به نظر
ست ستخراج نظری مدل از طورکههمان یافت، د ست، مالحظهقابل شدها سئلهعمده ا ای که مردم ترین م

م و جانب اقواعدالت از ۀگیری مطالبند گسست اجتماعی و سیاسی است که موجب شکلاایران با آن مواجه
شور و ایدئولوژی حاکم بر  صاد ک شت و اقت ضعیت از تغییرات معی ست. این و شده ا شار مختلف جامعه  اق

 دانست. یمحورگیری پدیدهامل اصلی شکلعتوان شود و این مسائل را میاشی میجامعه ن

شکل ،صورت کلیبه ضعیت  ست که هرکدام از این گرفته به کنشو شده ا های راهبردی مختلفی منجر 
ــرمایکنش ــکل خواهد داد. دو پیامد ثبات و زوال س ــان ۀها نیز پیامدهای متفاوتی را ش  ۀدهنداجتماعی نش
 هومیمف مدل نهایی ،کنند. در تصویر زیرهای آینده کشور را ترسیم میوهای متفاوت است که چالشسناری

 سیستان و بلوچستان از مذهبیمولویپیشین مجلس و  ۀه، نماینددیدگا محمدنظر

 
ن وپاره بشه. دست خداست. اگر این میدل تکهیهمون اوا ایران ممکنه مث   ،اگر اینا خودشون رو جمع نکنن

 باشه همینه. 
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(GT )شده که ازطریق  نظریتحلیل داده شان داده  ست. در ادامه 1ایزمینه ۀها ن شده ا ستخراج  به بررسی  ،ا
 سناریوها و راهبردهای پیشنهادی پرداخته خواهد شد.

 
کید بر صلح ) بررسی هویت (GT) مدل مفهومی: 2 ۀشکل شمار   (1297-98جمعی در ایران با تأ

 هایی بود که اقوامهاست. اقتصاد نابرابر از ویژگیفوق  مدل نظری حاصل از گردآوری و تحلیل داده مدل
ودروســازی در های فوالد و خصــنایع ســنگین ازجمله شــرکتۀ در ایران به آن اشــاره داشــتند. بخش عمد

و مرکزی قرار دارد و بیشترین حجم درآمدهای اقتصادی  ،زبان نظیر اصفهان، البرز، سمنانهای فارساستان
  دارد. ها اختصاصبه این استان

                                              
1. Grounded theory )GT(  
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صوصبه هاترک / هاآذری ،هافارس بعداز که گفت بتوان شاید ستان در خ   لحاظ از شرقی آذربایجان ا
های مینأت مد ـــادی درآ لمر در اقتص یت دوم ۀح ـــایتی شــرایطی، چنین باوجود   دارند. قرار اهم  نارض

نانآذری با نانترک / ز با یت از ز یت دیگر از کمتر حاکم ـــت. جمعی هایهو ـــاس نیس  نابرابری احس
  شرایط گروه این کهاین نخست :شودمی خالصه امر دو درفارغ از موضوع هویت و زبانی  هاترک / هاآذری

 نشینترک / نشینآذری هایاستان سهم که ندباور این بر و کندمی مقایسه زبانانفارس با را خود قوم اقتصادی
 وجود است. ناچیز بسیار تهران و البرز قم، مرکزی، سمنان، اصفهان، نظیر مرکزی هایاستان با مقایسه در

  را هاآن یتینارضا موجبات اقتصادی، وضعیت   بودن   نسبی به توجه با و هاآن تصور براساس ،اختالفی چنین
ست. آورده فراهم ست کرده فراهم را حاکمیت از قومیتی گروه این نارضایتی موجبات که دومی ۀنکت ا   این ا

ــت باور ــاخت که اس ــتر زمان س ــنایعی بیش   قبلی حکومت دوران به ندافعال مناطقآن  در امروزه که ص
 .گرددمیازب

شین مناطق در ستان جنوب شهرهای از ایران، کردن ستان تا گرفته غربی ذربایجانآ ا ستان هایا   و کرد
  اسبیمن درآمدزایی که ،چشمگیری صنعتی شهرک و کارگاه و کارخانه ،صنعتی بخش در ایالم، و کرمانشاه

ــته  ــدداش ــتغال به و باش   همین بر ندارد. وجود ،گرددمنجر  مناطق این جوانان از بزرگی یهاگروه زاییاش
ساس ست زیاد قومیتی گروه این دمانمر میان در بیکاری آمار ،ا سیاری از  و ا  این مناطق فعال یهانیروب
ستان به معاش امرار جهت شینفارس هایا صوصبه و ن ساختمانی یا  تهران خ  ای در تره بار وکار برای کار 
  به اضرح آن منطقه بومی مردمان ،کار سختی دلیلهب که برندپناه می شرقی آذربایجان استان در یهایکارگاه

ــتند. هاکارگاه آن در کار ــیالت دارای عمدتا   که نیز این مناطق جوان جمعیت از دیگری بخش نیس  تحص
شگاهی ستمزد با کولبری کار به جاآن در و برندمی پناه مرزی شهرهای به ندادان   بدون و حداقلی ۀروزان د

 بخش محصــوالت عمده .دازندانخطر میو حتی جان خود را نیز به پردازندمی ایبیمه و شــغلی ۀآیند
  به و خارج جاآن از خام صورتهب و وریافر بدون صنعتی هایکارخانه نبود دلیلهب نیز منطقه این کشاورزی

ستان ضعیتی چنین .دشومی منتقل دیگر هایا   کثریتا با نیز مذهبیو  قومیتیکردها که از لحاظ  در میان و
ــایتی ایجاد باعث دارند تفاوت جامعه ــده این مناطق مردمان میان در نابرابری و نارض ــت  ش  نقش کهاس

 .دانندمی مهم شرایطی چنین پدیدآیی در را حاکمیت

ستان در ایران زبانانعرب ،شد بیان کهچنانهم ستان، هایا شهر خوز   .اندشده پراکنده هرمزگان و ،بو
 بازرگانی رونق موجب مناطق آن در کشور جنوب و غربجنوب مهم بنادر وجود و مناطقاین  بودن   خیزنفت

ست شده جاآن در المللیبین تجارت و   یزن مناطق دیگر کار نیروی پذیرای ،ایمنطقه کار نیروی از جدا و ا
  مناسب چندان زبانعرب جمعی هویت به متعلق ان  مردم وضعیت   ،شرایطی چنین وجود برخالف .هست
ست صادی لحاظ از نیز اینان و نی ساس اقت   ناسبم شرایط وجود درواقع، .کنندمی نارضایتی و نابرابری اح
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صادی سته مناطق آن در محیطی و اقت ست نتوان ضعیت در ا   یجادا یبهبود زبانان این منطقهعرب زندگی و
 کند.

  ستهالوچب گروه به مربوط موردمطالعه اقوام میان در نارضایتی بیشترین و اقتصادی شرایط ترینسخت
 دهمانن نیز منطقه این در دارند. تفاوت جامعه اکثریت با نیز مذهبی لحاظ زا ،قومیتی موضـوع از جدا که

 و محیطی شـرایط دلیلبه ،دیگر ازسـوی اسـت. نداشـته چندانی رشـد صـنعتی بخش ،کردنشـین مناطق
سالی شک شاورزی بخش ،اخیر هایدهه درهامون  اچۀو دری هارودخانه خ  نابودی با تقریبا   جاآن در نیز ک

  وادیسکم و سوادیبی و داخلی شرایط به منطقه این اقتصادی   نامناسب   وضعیت   دیگر   مشکل   است. همراه
ساس همین بر که گرددمیازب بلوچ مردمان سته ،ا ستان اداری هایتَم س   در اندنتوان   نیچندا نقش خود ا
  حاکمیت با که اردقرار د هاســیســتانی دراختیار این منطقه در اداری های باالیرده ۀعمد و باشــند داشــته

 در اســاســی ســهمی نیز منطقه این بودن   حاشــیهدر و دورافتادگی شــرایط، این ۀهم درکنار   .اندمذهبهم
 و تصادیاق دادوستد و تعامل خود هایههمسای هایاستان با راحتیبهتوانند نمی ، زیرادارد آن نیافتگیتوسعه

شته مالی شند. دا س شده باعث شرایطی چنین وجود با صوصبه و منطقه این مردمان تا   به آن جوانان خ
  آنان رایب مرزها بستن   نیز زمینه این در که ندبیاور روی کشیگازوئیل و کاال قاچاق نظیر پرخطری هایشغل

   است. دهش آفرینمشکل
ــاس ــناریوی دو توانمی ،پژوهشمدل مفهومی این  براس ــلی س ــیم ایران برای را اص  ثبات :نمود ترس

اجتماعی در ابعاد مختلف  ۀسرمای که درصورت تداوم وضعیت کنونی .اجتماعی ۀسرمای زوال و ،اجتماعی
و فرهنگی اتفاق خواهد افتاد. اما  ،فروپاشی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی درنهایت، است، دچار زوال شده

سناریو را می شد و این  صل خواهد  سناریوی دوم ثبات اجتماعی حا سناریوی مطلوب نامدر  ید. این توان 
های جامعه و یا ها و روساختسناریو به ایجاد اصالحات اساسی )ایجاد اصالحات بنیادی در زیرساخت

ی( داشتآموزشی، به ،مذهبیاجتماعی، فرهنگی، ،سیاسیهای اقتصادی، ایجاد اصالحات بنیادین در حوزه
 خواهد بود. منوطجانب نهادهای حاکمیتی و اقوام مختلف کشور و اتخاذ تصمیمات مطلوب از

ضع موجود اتفاق خواهد افتاد. همان ضع موجود در تداوم راهبرد پذیرش و سناریوی و شد،  طورکه گفته 
شکاف سترش  سناریو موجب گ شکاف و مذهبی ،های اجتماعی، قومیاین  سترش این  شد. گ ها خواهد 

ناامیدی  ،رف دیگرشود. ازطهای اجتماعی میموجب اضمحالل نظام اجتماعی و تخاصم و تضاد بین گروه
ها از کشور و رفتن به کشورهای خود موجب خروج آن نسل جوان و نخبگان جامعه از بهبود وضعیت زندگی  

 ،شــودیکباره با بحران نیروی انســانی مواجه میکشــور به ،آن ۀاروپایی و امریکا خواهد شــد که در نتیج
شت اند و زمانیمتحمل نموده هایی را بر جامعهسالیان متمادی هزینه یی که درطی  هانیرو صل بردا که به ف

ــول دانش این افراد می ــد، هممحص ــرمایه ۀرس این نیروها وجود های علمی را با خود خواهند برد و خأل س
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 د.کرل خواهد یلطمات و صدمات زیادی را بر جامعه تحم
 یهادر حوزه یدارباثبات و پا یتدر وضــع یرانمطلوب اســت، کشــور ا یویدوم که ســنار یویدر ســنار

صاد ی،اجتماع ی،فرهنگ س ی،اقت سیو   ییگفت روند نها توانیپژوهش م یجخواهد بود. با مراجعه به نتا یا
شد  یویسنار یاآ کهینو ا یرانا یندۀآ سنارجامعه به یااول محقق خواهد  سنار دوم یویسمت   یویکه همان 

 خواهد شد. مشخص یندهسال آ چند ی  مطلوب است خواهد رفت، درط

 
ــم توانیم یطور کلبه ــنار یانداز آتچش ــور را در حالت مطلوب و انتخاب س ــکل زدوم به یویکش  یرش

 کرد: یمترس
 یلم همبســتگیتنوْع منشــأ اتحاد و  ینکه ا یو مذهب یتنوع قوم یخواهد بود دارا یکشــور  ایران

صم ست. ت سیس یماتا ستا یو فرهنگ یا سع یدر را ش یتبا محور  قومیینروابط ب ۀتو   یمل یتآ
ــکل خواهد گرفت ــ ش ــیو نظام س نظام  ی،مل یتدرکنار  هو  یقوم یتهو  یارز هم یرشبا پذ یاس

سله یاجتماع س یبندو رتبه یمراتبسل ستشهروندان را در  کرد.  خواهد یمنتف یداخل هایگذارییا
 شکل خواهد گرفت.  یضشکاف و تبع بردن   ینازب یبرا یمل ۀاراد

های مختلف اجتماعی، های عملیاتی در حوزهراهبردها و اســتراتژی ،قانداز فومنظور تحقق چشــمبه
ــی، اجتماعی ــیاس ــت که در ادامه ،فرهنگی، س ــده اس ــنهاد ش وتعدیل این به جرح ،و قانونی تدوین و پیش
 گرفته باهای صــورتمنبع این راهبردها عموما  از مصــاحبهکه اســت  گفتنیراهبردها پرداخته شــده اســت. 

 اند.صورت راهبرد و اقدام تدوین شدهبهو  شده است محلی استخراج ۀنخبگان و جامع

 پیشنهادی اقدامات

سب شرایط در سی وفاداری که شدهحادث نامنا ست یافته اولویت ایران در ریزیبرنامه نوع هر بر سیا   ،ا
سانی نیروی ساس ان صی معیارهای برا ص ست یافته سازمان غیرتخ ستیم شاهد و ا شور که ه   رانبح با ک

ست همراه سوءمدیریت صور امر   این و ا سجام ت ستگی و ملی ان  و نظری شعارهای حد  به را اجتماعی همب
ست داده تنزل اجتماعی عینیات از دوربه ست درنهایت، و ا سالمیت یهمزی   ار خود معنی آمیزصلح و آمیزم

 .تراندگسمی سایه شهروندی حقوق و اقوام با مرتبط هایفعالیت از بسیاری بر امنیتی جو   و ددهمی ازدست
 .است حاضر پژوهش هایتحلیل داده از برگرفته کهشود پیشنهاد می زیر موارد ،راستا این در

 سنت زاهدان )سیستان و بلوچستان(جمعۀ اهلموالنا عبدالحمید اسماعیل زهی، امام

 
شارهای درونی و بیرونی ما را امیدوار به آینده ایران هستم. باالخره یک سیری دارد طی می شود. معتقدم ف

، ا تغییراتمگر بمان تغییر ایجاد کنیم. معتقدم وضعیت کنونی نمی تواند ادامه پیدا کند. وادار می کنند در رویه
 سری مسائل حل شود.ها تغییر کند و یکسری سیاستتغییراتی که رضایت ملت را بگیرد. باید یک
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 اقتصادی عدالت تحقق 

شور تولیدات ۀعمد صنعت، بخش در شین هایاستان در ک  زمرک که ایحاشیه هایاستان و دارد قرار مرکزن
 بلوچ و ،عرب کرد، ترک، مختلف اقوام در این باره و اندمانده وممحر زمینه این در هســتند اقوام ســکونت

ــاس  ــایتی و نابرابری احس ــیار دارند که قبال  نارض ــل بهبس ــدطور مفص ــیح داده ش  ودنب ازهمچنین  .توض
ستان مناطق در صنعتی هایشهرک و تولیدی هایکارخانه ستان و کرد  هک شد بحث و دیگر مناطق بلوچ

ضعیتی چنین ست داده سوق کولبری و قاچاق سمتبه ناچاربه را مناطق این مردمان و ضوعی ،ا   هب که مو
صاد ست درحالی این زد. خواهد لطمه ملی تولید و اقت   ،مناطق این در تولیدی هایکارخانه احداث با که ا

ــعیت بهبود از جدا ــادی بازار از ارز خروج از جلوگیری و تولید بخش در وض ــور اقتص   خرید جهت کش
  فراهم مناطق این مردمان عملی و علمی توان از مندیبهره و افراد بومی اشتغال موجبات خارجی، یکاالها

 جانی امنیت ،کشور داخل در رسمی اشتغال با وشد  حاصل خواهد کردهتحصیل انجوان رضایت و آیدمی
 د.شومی ظحف نیز این گروه از مردمان مالی و

ش برابری حس   ۀایجادکنند دتواننمی صنعتی یزاتتجه از مناطق این برخورداری صرف البته   زیرا د،با
 میزان که دارد وجود نیز عرب و نشــینترک / نشــینآذری مناطق مردمان میان در اینارضــایتی حس   چنین

  آن، راساسب که گرددمیزاب نسبیت قانون به امر این دلیل قطعا   است. توجهقابل نیز مناطق این در نارضایتی
ــان ــت یهاگروه با را خود موارهه هاانس ــه خود فرادس ــورت و کنندمی مقایس  از کمتر برخورداری درص

  ادیاقتص شرایط هرچند ،هاعرب و هاترک بارۀدر .گیردمی شکل هاآن میان در نارضایتی احساس ،فرادستان
سهقابل هاآن ست، هابلوچ و هاکرد با مقای سه انزبانفارس با را خود هاآن جاکهازآن اما نی  و کنندمی مقای

، اگرچه شــودمی ایجاد نیز هاآن در نابرابری احســاس ،دانندمی ناآن از ترینیپا را خود اقتصــادی شــرایط
سکونت)که خیز جنوب مناطق نفتبرخی  ساکنان سع ست( نیزهاعرب محل   صادی رنج  ۀاز عدم تو اقت

ست معنا بدان این البته .برندمی ضایتی هیچ که نی شینفارس مناطق مردمان انمی در نار  در و دندار وجود ن
ستبه یهایافته .دارد وجود مطلق رفاه هاآن میان صاحبه از آمدهد   نیز مناطق آن مردمان با هشدانجام یهام

شان ضایتی وجود از ن سکونتتر افتادهدورو در مناطق  دارد هابخش این در نار عدم توجه  زبان،فارس حل  
 ن،اصــفها نظیر هاییاســتان که اســت واقعیت یکاین  اما .کاری فراوان گردیده اســتالزم باعث فقر و بی

 که ایکتهن دارند. تریمناسب ا  نسبت اقتصادی شرایطمناطق ایران  ۀاز بقی ... و البرز کرمان، سمنان، مرکزی،
  این نمردما دتوجهمور و آمد دستهب تحقیق یهایافته در عرب و ترک قومیتی یهاگروه بارۀدر همه از بیشتر

  یهایاستس ۀنتیج بیشتر را خود امروز اقتصادی وضعیت بهبود هاآن که بود این ه استگرفت قرار منطقه دو
صادی سالمی انقالب دوران در که کنندمی بیان و دانندمی قبلی حکومت اقت صادی برخورداری ،ا   هانآ اقت

ست. نبوده زیاد چندان صنعت بخش در سئوال که ستا الزم درنتیجه، ا  ودبهب به کمک ضمن دولتی نم
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 ند.نک تالش نیز برابرانه و عادالنه توزیع در قومی، مناطق اقتصادی شرایط
 فرهنگی و اجتماعی عدالت تحقق

ــان علمی مختلف یهاحوزه در تحقیقات امروزه ــت ناکارآمدی از نش ــیاس  و پایین به باال از نگاه   و هاس
 محلی امور از بسیاری در مدیریت از باید دولت که شودمی گفته ،اساس همین بر و دارد حاکم محور  مرکز
ستقاللتفویض  با امر این ولی شود. واگذار مردم خود   به امور ۀادار و رود کنار  و عقیده آزادی و حزبی ا

شت   فعالیتی   نوع هر ،صورت آن غیر در و دشومی ممکن کاری س شوراهای چون ناکارآمدی سرنو   المیا
   .انددهش ناکارآمدتر و ،فاسدتر تر،ضعیف دوره، پنج بعداز که خواهد داشت روستا و شهر

سنناهل دینی ۀجامع شت تاریخ در ت سانی، یهاحوزه در را خود دینی مراکز مدیریت همواره خود ۀگذ  ان
 گاهن شودیم پیشنهاد رابطه این در است. نبوده مواجه مشکلی با ،زمینه این در و داشته برعهده ... و ،مالی

  مردمان و رهبران و شود برداشته سیاسی و ،فرهنگی اجتماعی، مختلف هایفعالیت از امنیتی و شدهکنترل
   بگذارند. آزاد خود مذهبی امور مدیریت در را محلی

سلحانه عملیات انجام سی 11 ۀده اوایل و 11 ۀده آخر یهاسال در م ستان در شم ستان هایا   و سی
  ۀویژ و مسجد   دینی   تگاه  عباد و مرکز داشتن   است. آمیزتبعیض نگاه همین ۀنتیج شاید کردستان و بلوچستان

  ادیان زا یکهیچ برای مشکلی دتواننمی دیگر، توحیدی ادیان هایعبادتگاه درکنار ،تهران شهر در سنتاهل
 برابری و عدالت مفهوم راســتای در تســنناهل ۀســالچهل ۀخواســتاین  ایجاد کند و قطعا  تحقق   مذاهب و

 بود. خواهد

ــوع تحقیق مهم یهایافته دیگر از ــاس بود. زبان آن هب آموزش و مادری زبان موض ــول براس  قانون اص
سی، سا   برای نباید باره این در محدودیتی و ببینند آموزش در مدارس خود زبان به توانندمی مختلف اقوام ا

  اسـت. مانده باقی قانونی حد   همان در و اسـت شـدهن اجرایی کنونتا که امری ،باشـد داشـته وجود هاآن
ضوع این برای تمهیدی وقتی درواقع، شیده مو ، شودمی نگاه قومی زبان به امنیتی منظر از و شودمین اندی

 و انزب ۀرشت دو ،اخیر هایسال در ،زمینه این در البته .در این باره وجود ندارد یقانوناصال   مثل آن است که
شگاه در ترکی و کردی ادبیات ستان هایدان   این رد که اینکته اما ،ندشد سیسأت شرقی آذربایجان و کرد

شتیبانی عدم گیرد قرار توجه مورد باید رابطه ضای در امر این از پ شتغال و کاری ف ست. ا   هدف جاکهازآن ا
 وجود رفص   کند، تضمین را هاآن شغلی ۀآیند بتواند که است ایرشته انتخاب کنکور ناداوطلب از بسیاری

شت چنین شگاهی ۀر شتوانه هیچ بدون دان ستقبال موجب کار بازار در ایپ شته زیاد چنداننه ا   شده اهاین ر
ست. سته بنابراین ا ست شای ضوع هدفی، چنین کردن   کابردی جهت   ا   وحسط به مادری زبان به آموزش مو

 برسد. تحصیل اول یهاسال خصوصبه و ترپایین



 مرز تا مرز: پژوهشی جامع درباب هویت و قومیت در ایران 121

 

 

ستای در ست دبای زبان ۀزمین در اجتماعی عدالت تحقق را ست هایسیا سانزبان راهنمایی با در   شنا
 و رویجت برای امکانات تمام کهزمانی شود. رفع تبعیض احساس این تا شود طراحی زبانی نخبگان و قومی
سترش و تبلیغ   یهاهویت دارای هایاقلیت سایر و شودمی گرفته کاربه خاص مذهب و زبان نوع یک گ

سب شرایط و شوندمی محدود امنیتی نگاهی با عیجم شد برای منا سترش و ر   ،شودمین فراهم هاآن گ
 و گریزیقانون .است ناموجه نابرابری نوع این که شودمی تداعی قومی هویت حذف یا ادغام هایسیاست

ش که ،صحیح مدیریت عدم سته به نکردن توجه توانمی را آن أمن ست ساالریشای   لدالی ترینممه از ،دان
 .شوندحسوب میم اجتماعی عدالت   محقق نشدن  

 امور انجام یهازمینه حاکمیت   که کندمی ایجاب موضــوع این و اســت هویتی تنوع با کشــوری ایران
به برپاییو این گروه ندک ایجاد را مختلف مذاهب و هاقومیت به مختص فرهنگی  و مراســم ها مجاز 

قائل  نکرد و برایشان محدویتوادار آنان را به تبعیت از حاکمیت  ،ر این زمینهقومی خود باشند و د یهاآیین
  با هم تشــیعاهل و تســنناهل عموما   فطر عید یا قربان عید مانند مذهبی هایآیین برگزاری در مثال   .نشــد

شورهای با سنتاهل و دارند اختالف شن را قربان عید یا فطر عید عربی ک   ازطرف ال  معمو، اما گیرندمی ج
  یمراسم برگزاری در یا نکنند عمومی اعالن که شودداده می اخطار سنتاهل ناروحانی به روحانیت شورای

ستانبرخی از مناطق  در ،نوروز مانند   موارد برخی در .شودمی عمالا برگزاری حدودیتم اتو اورامان کرد
سیتنیز  سا سوی هاییح سم برگزاری در حکومت از   ۱۱) «مادری زبان جهانی روز» همچون فرهنگی مرا

 بلوچســتان در بلوچ فرهنگ جهانی روز دارد. وجود مارس( ۱) «بلوچ فرهنگ جهانی روز» و فوریه(
  سبببه ،ایران داخل در اما ،شودمی گرفته جشن پررنگ بسیار و رسمی صورتبه افغانستان در و پاکستان

گاهی نداشتن  اطالع   هایجنبه بر ازحدبیش تأکیدهمچنین  و ن روزیاز وجود چنی عموم رسانی ضعیف و آ
سم ها تا توجه بهو عزاداری مذهبی شن و شادی مرا سیار کم ،هاج سم با محدودیت و ب اجرا رنگ این مرا

 شود.می
  ،آن زا زیادی بخش که است مهمی موارد دیگر از جامعه بطن در نیز و دولتی سطح در جنسیتی تبعیض

  ،اجتماعی ســطح در .گرددمیازب اجتماعی هنجارهای و قواعد و عرف به ،قانونی هایمحدودیت از جدا
 توان و پذیریمسئولیت و است مرد ۀبرعهد خانواده مخارج مینأت ۀوظیف که شرعی و عرفی باور این براساس

صد  درو باوجود   است گرفته قرار مردان دراختیار اشتغال و کار بازار است، زنان از بیشتر آنان کاری قدرت و
شگاه در زنان قبولی باالی صیالت اتمام بعداز اخیر، سال پانزده در هادان صت ،تح سب کاری فر   برای یمنا

  به مجبورندها آن درنتیجه، و نیست فراهم، خصوصی هایشرکت در چه و دولتی ادارات سطح در چه ،آنان
 و همســرداری ظایفو ،خود مادران همچون عرفی، قواعد براســاس و گردندازب خانواده ســنتی محیط

ستمزد ،شوندمی گرفته کاربه هاییشرکت ازجانب که هم مواردی در بپذیرند. را فرزندداری   به چنانیآن د
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 دارند. مردها با یکسان کار یک در فاحشی دستمزد اختالف و گیردمین تعلق هاآن
 عهجام در موجود هایسیلپتان ۀهم از گیریبهره پایدار   و متوازن ۀتوسع مسیر در حرکت ۀالزم ،شکبی
 یروین از مناسب گیریبهره عدم معنای به هاآن گذاشتن   کنار و جامعه افراد از بخشی گرفتن   نادیده و است

  یندابر که است غیرانسانی منابع و انسانی نیروی توان ۀهم برآورد این نیز منطقی نظر از است. خود انسانی
شتری سی و ،قومیتی مذهبی، اقلیتی، حذف نوع هر ۀزمین در ضوعمو این ،حال و دنکمی ایجاد را بی   تیجن

 که تاس یدختران و زنان به اشاره ،تحقیقاین  کنندگانمشارکتمورداشارۀ  مباحث زا کهچنان است، صادق
سری هایآزمون در مردان با برابر رقابت هنگامبه ایران ۀجامع در شان سرا ستعداد از تنهانه که اندداده ن   ا

 گیریهرهب جهت  در و کنندمی تصاحب ناآن را دانشگاهی هایصندلی بیشتر بلکه نیستند، برخوردار کمتری
شور یک جمعیت هایتوانمندی ۀهم از ستخدامی هایآزمون در مثال   تا کند تالش دبای دولت ،ک   کنار با ،ا

شتن   ستخدامی هایسهمیه گذا شته وجود اکنونت که ا ست دا شت در زنان برای برابری امتیاز و سهم ،ا   غالا
  این مدیران انتخاب که ... و ،فرمانداری اســتانداری، وزارتی، مختلف هایصــندلی میان از و کند فراهم
سیتیتک کنونتانیز  هابخش ست بوده جن سبی سهم ا س با همچنین دهد. قرار بانوان دراختیار منا  از تفادها
شته کنار زنان ناکارآمدی ۀانگار مدنی، ناالفع و اجتماعی نخبگان از گیریبهره و ایرسانه قدرت  ودش گذا

ساس صرفا   مدیران که جاآن تا ستعدادهای برا سیتی نگاه گونههیچ بدون و افراد ا   روهاینی انتخاب به ،جن
 بپردازند. خود

  چنین و بود هامصاحبه کنندگان درمشارکت موردبحث مباحث از چندمهدرج و دومهدرج شهروند مفهوم
  به جدی هشـدار و اخطار یک توانمی را وضـعیت این اسـت. کدرقابل اقوام ۀجامع سـویاز احسـاسـی

  قواما و جامعه ذهنی فضای از مفهوم این حذف برای شودمی پیشنهاد و نمود تلقی فرهنگی گذارانسیاست
کیدمورد ذیل راهکارهای راستا این در برسد. حداقل به فرهنگی و اقتصادی هایشکاف ایران،  ست:ا تأ

 ؛مذهبی هایاقلیت و اقوام دادن   قرار اولویت با محروم مناطق ۀجانبهمه ۀتوسع .0
 ؛اقوام متنوع و فرهنگی هایظرفیت از گیریبهره با مشارکتی ریزیبرنامه ۀتوسع .1
   ؛اجتماعی و اقتصادی هایفرصت مجدد توزیع و تمرکزگرایی کاهش .1
سع و پایین از ریزیبرنامه .1  هب سپس و شروع مرزی مناطق از منابع توزیع کهنحویبه ،معکوس ۀتو
  ؛شود منتهی مرکز
 .حلیم مدیران به بیشتر اختیارات تفویض با کشور مدیریتی مراتبسلسله و اداری نظام اصالح .5

 سیاسی عدالت تحقق 

 در حزابا ،هموردمطالع اجتماعی یهاگروه باور به که است وضیعتی ۀکنندتصدیق حاضر تحقیق یهایافته
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 احزاب همین روند.می ازمیان انتخاباتی فرایند اتمام بعداز و ندآورمیبر سر انتخابات هنگامبه عمدتا   ایران
ستای در عمدتا   نیز   ندارد وجود حزبی ،قومی مناطق در و کنندمی فعالیت کالن ساختاری تفکر نوع یک را
شد. خود مردمان هویتی مطالبات صدای که  رد احزاب گیریکناره و رخوت دلیل ترینمهم انبتو شاید با

ضاهای وجود را ایران   یزن و دولت کنترل از خارج عمدتا   مختلف نهادهای ۀشدکنترل و ،نظارتی امنیتی، ف
شور در فیلترینگ متعدد هایشبکه ست ک شته تواندمی حزب یک که کارکردی ترینمهم .دان ش دا  بیان دبا

صول ازطریق   خود انهمفکر مطالبات ست. وگوگفت فرایند و دموکراتیک ا  جامعه رد یفرایند چنین وقتی ا
شته وجود شد، ندا صول با شونت و ستیز به را خود جای وگوگفت و دموکراتیک ا   ریگیشکل و دهدمی خ
  کنار منض است الزم زمینه این در بنابراین کند. مواجه مشکل با را نظام مشروعیت تواندمی فضایی چنین

  اصاختص و مجوزدارای  احزاب   کردن   فعال از جدا جامعه، سطح از میلیتاریستی و امنیتی فضای گذاشتن  
ضای ،هاآن به متعدد هایرسانه شاند نیز قومی یهاگروه سمتبه را حزبی ف   صورتهب هاآن مطالبات تا ک
 شود. حل و بیان وگوگفت فرایند ازطریق   صرفا   و دموکراتیک کامال  

ست عادل حکومتی نیز اجرا مقام در شارکت امکان ،هاتیمحدود رفع با که ا   مردم یبرا را آزاد و برابر م
صب و قدرت و کند فراهم یاسیس یهانهیزم در سب را یاسیس منا ست افراد یستگیشا و استعداد برح   میق

ضایتی ،زمینه این در کند. شینغیر نار شهود بود و هامرکزن  رد که دنکرد بیان هاعرب و ها،بلوچ ،هاکرد م
  همچون اول تراز سیاسی هایتَم س   در آنان زبانانهم انتخاب از موردی ،اسالمی انقالب ۀسالچهل عمر

   .است نداشته وجود کشور سفیر و ،استاندار دولتی، وزرای یه،یقضا و مقننه و مجریه قوای بر ریاست
ــیســیا ۀدر عرصــ یقب توفجچه موآن ،نخبگان مورد مطالعه یاز نگاه برخ ــت س شــدن به  یکنزد اس

 است. یقوم یجامشابه به یفکر یهاحوزه

 
 اجتماعی رفاه تحقق

  ،خوراک اساسی، نیازهای تأمین بر مادی عدبُ  .گیردمیدربر  را زندگی معنوی و مادی ُبعد دو اجتماعی رفاه
کید درمان و بهداشت و ،مسکن شغل، پوشاک،   آموزش، و دسوا شامل توانمی هم را معنوی عدبُ  و دارد تأ

سانی، حقوق از برخورداری و مردم عموم از قانونی حمایت سالمت، سی، ان صادی و ،اجتماعی سیا   اقت
 دانست.

  ۀحوز رد الزم خدمات دیگر و بهداشتی مراکز و بیمارستان به دسترسی ،تحقیقاین  هایداده به توجه با

یز )آذربایجان شرقی(نیا، عضو هیئت علمی و مدرس باقر صدری  دانشگاه از تبر

 
ابزار ارتباط با خودمان و با  شود نه عوامل قومی. تفکر  عوامل فکری باعث ارتباط با دیگر کشورها می

 کشورها است. این نکتۀ مهمی است.

. 
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  به نوبو ج بلوچستان و کردستان در انشوندگکه مصاحبه، چناناست ناعادالنه و نامتناسب بسیار سالمت
 بسیاری ادن  د انجام از هابیمارستان کردستان، از یمناطق در داشتند و بیان کردند که اشاره بیشتر موضوع این

سافت است مجبور بیمار فرد و نداناتوان پزشکی هایمراقبت و هاجراحی از شتر یا و ساعتی1-1 م  تا را بی
ستانی مراکز سد ی،موارد در که ندک طی شرقی و غربی انآذربایج در ا شت راه ۀمیان در بیمار ج  ادهد برگ

ــودمی ــتان به مراجعه با همچنین .ش ــهر هایبیمارس ــاهد توانمی نیز تهران ش  از بیماران عظیم خیل ش
تان یلهب که بود مختلف هایشــهرســ ناه شــهر این به خود مناطق محرومیت دل ندآورده پ  و خود و ا

 .کنندمی صبح بیمارستان فااطر هایخیابان یا بیمارستان حیاط در را شب انهایشخانواده

 
سی ستر ستان،  در هنوز گاز به د ستان و بلوچ سی صوصبه و یمرزهمچنین در مناطق جنوب و   در خ

ــتاهای ــت ن ممکن حوالی آن روس ــال در ،زمینه این در ویس  مدارس در بزرگی هایفاجعه ،اخیر هایس
  گرفت را علمم و کودک چندین جان که افتاد اتفاق نفتی هایبخاری از استفاده دلیلهب انبلوچست و کردستان

   شد. ماندگار آموزاندانش از زیادی تعداد جسم بر سوختگی اثرات و
ما تان در فراغت اوقات و پارک و ســین  ندارد. چندانی معنای ایران مرزهای های مرزی وشــهرســ
 و است آفرینغیراستاندارد و فاجعه مرزها و هااقلیت بین در ایجاده و صنعتی و ایتوسعه هایزیرساخت

  اجتماعی رفاه هایشاخصالزم است  ،راستا این در است. شده تبدیل قتلگاه نوعی به مناطق آن هایجاده
  حداقل   ن  گرفت درنظر با آموزش و سالمت ۀحوز در ویژههب مذهبی ـ قومی تبعیض بدون و صحیح مدیریت با

  خسارت از جلوگیری برای آن هایدایرا و شوند جدی بازنگری ایجاده هایزیرساخت و ایمنطقه ۀودمحد
  پذیرد. صورت راستا این در مناسبی اقدامات و شود اصالح ناپذیرجبران

 ی(اهرسان ومیقنبی عدالت )وجود هویتی همبستگی در گروهی ایههرسان نقش

 و مذهبی لحاظ از که دندهمی نمایش و دنکنمی تبلیغ را جمعی هویت آن ملی هایرسانه که است مشهود
سی شد نظام حاکم موردپذیرش سیا ستا این در و با ـــ قومی هایاقلیت ،را ست در ایران مذهبی ـ   هایسیا

سیما س ندارند. جایگاهی ملی یصداو سانه یزیونآن تلو ینیکه نمود ع ،یمل ییماصداو  یمجار یهاو ر
ست یدولت ست، چنان ییرا بازنما یقوم یتهو یده باکچنانآن ،ا  یلعنوان م توانینم وجهیچهکه بهنکرده ا

عنوان به تریشب یزشده نیجادا یاستان یهارسانه ،واقعنهاد. در یسراسر یزیونیو تلو یوییراد یهارا بر شبکه

 مشهد ازمرد جوان عرب، شاغل در خواربارفروشی 

 
شم. من اهل آبادان هستم، اما بخوام، بدتر ناامید میخوام، چون اگه چیزی من از جامعه دیگه چیزی نمی

 ای برم تا بتونم درآمد داشته باشم.خاطر بیکاری توی شهرم، مجبور شدم به جای دیگهبه

. 
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 اقوام یفرهنگ یازهاین یبازتاب و پاســخگو یدکه باگونهو آن کنندیاقوام عمل م یاز فرهنگ و زندگ یماکت
 و جامانس و قومی همگرایی راستای در ،خود رسالت به توجه با باید هارسانه که است درحالی این .یستندن

  را والتیمحص توانندمی اندرکاران، دستمنظور این برای کنند. اقدام ایرسانه یامحتو تولید به ،همبستگی
ــیپ بر که کنند تولید ــ یفرهنگ و یخیتار ۀنیش کید انیرانیا تركمش ــانهر قومی نخبگان از دارند، تأ  در ایس

 دن  کر یاسیس از . همچنینشود زیپره رفو مذهبی ص   یسازهمگون استیس از و شود استفاده صداوسیما
سائل شته وجود برابر دگاهید ،اقوام ۀهم برای و اجتناب گردد یفرهنگ م شد دا   یارفتاره و هاسنت به و با

  جمعی هایۀ بین هویتفاصــل و بیشــتر قومی آشــنایی ،مبنا این بر تا شــود گذاشــته احترام اقوام یفرهنگ
سانهشود کمتر ضا . قطعا  ر سی ایجاد ف سا ستای درها از ارکان ا ست را سالمت یهمزی ر شمابه قومی آمیزم

سانهتا به امروز،  اما روند،می سته تلویزیون آن رأس در و عمومی هایر ست نیازهای نتوان   را ردمم عموم ا
 طرفاز است. داده سوق مجازی فضاهای و آنالین هایرسانه سمتبه را مردم همین مسئله   و سازد برآورده
  صاریانحۀ دهندنشان ،فکری هایجریان برخی ازجانب ،هارسانه با افزاریسخت ۀمقابل و فیلترینگ دیگر،
س این در است. اطالعات آزاد گردش از ممانعت و اطالعات نمودن   شنهاد ،تارا  با مقابله جایبه شودمی پی
سدود و مجازی هایرسانه  تنهانه و شود برخورد موضوع این با صدر ۀسع با اطالعاتی، هایروزنه ن  کرد م
  هایرسانه ۀحوز به مستقل احزاب و خصوصی بخش ورود امکان بلکه ،نندک آزاد را آنالین ایرسانه فضای

  رکنار  د خصوصی هایرسانه تا گردد فراهمنیز  خصوصی هایشبکه تأسیس مجوز و شود فراهم تلویزیونی
 مومیع اعتماد بازگشت و سالم رقابت ایجاد موجب امر   این د.نکن اقدام برنامه پخش و تولید به ملی ۀرسان

 شد. خواهد نیز ملی ۀرسان به

یب نقش به بیشتر توجه  ایران در ادیان و مذاهب تقر

شی شیع اهل پیروان گروه هردو از این تحقیق یهایافته از بخ سنن و ت شتن   کنار به ت  بنیان از ینید تفکر گذا
  داشته تواندمی امر این که مهمی اثرات از .اشاره داشتند سکوالر حکومت شرایط گرفتن   درپیش و حاکمیت

شد شتن   کنار با ساس اجحاف یا امتیاز هرگونه گذا ستعدادهای از مندیبهره و دینی تفکر برا سان ا  صرفا   یان
 است. افراد تخصص و دانش براساس

 است. «ییتاکثر یمذهب یدموکراس»از  یریگمطالعه بهرهنخبگان مورد یتاکثر وسیلۀبه یشنهادیراهکار پ

 

یز )آذربایجان شرقی(باقر صدری  نیا، عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه از تبر

 
و ادیان دیگر احساس ، اقلیت حس کنند مذهب رسمی نباید جوری مطرح شود که بعضی خود را در

 اهانت یا سرکوب نداشته باشند.
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 آن ۀماندمعطل اصول کردن   اجرایی و قانونی دموکراتیک ایهتظرفی از استفاده

 و بود اسیاس قانون مختلف اصول به ارجاع گرفت قرار بحث مورد بسیار هایافته فصل در که نکاتی از یکی
  وضوعم کرد. پیدا اصول این به مراجعه با توانمی را قومی یهاگروه مطرح مطالبات از بسیاری که شد بیان

  موضوع اساسی، قانون چهاردهم و سیزدهم، ،دوازدهم اصول در مندرج انسانی و ،مذهبی دینی، هایآزادی
صل در مادری زبان به آموزش صول سایر و پانزدهم ا ضوع ،مرتبط ا سانی و برابری مو   نژادهای و اقوام یک

ــل در مختلف   قوانین در دموکراتیک ظرفیت و توان بالقوه نوعی وجود از دیگر متعدد موارد و نوزدهم اص
شور   هاگروه این نارضایتی موجب آنچه اما .دهدخبر می مذهبی و قومی یهااقلیت حقوق احقاق جهت ک
ساس وست ا شده ستبه یهایافته برا   هایباکت سطح در قوانین این ماندن   معطل ،تحقیقاین  در آمدهد

شـدت  ،در مواردیکه  اسـت اسـالمی انقالب ۀسـالچهل عمر درطول   این قوانین ی نشـدن  اجرای و قانونی
 .رودیمپیش عی سمت نوعی بحران و فروپاشی اجتماشود که بهزیاد میچندان  اعتراض اقوام به این مسئله

ــ در حل   یثرؤم یداقوام کل یامور فرهنگ نهاد کردن  مردم ــت.ئمس ــالمی، دوران تمام در له اس  جمهوری اس
شات با مختلف یهادولت سی و فکری گرای   هاآن از دامکهیچ اما ند،رفت و ندآمد کار سر بر مختلف سیا

صول این از بحث تئجر شتن را هاآن ردن  ک عملی و اجرا برای تالش و ماندهمعطل ا و دولت فعلی نیز  نددا
   .برنداشته استدر این جهت قدم چندانی 

 
 و دارد قرار اصــول همین راســتای در مختلف مذاهب و اقوام مطالبات از بســیاری ،شــد بیان کهچنانهم

سیاری ست. بوده ناکارآمد مدیران ایسلیقه برخوردهای ۀنتیج شدهانجام هایاجحاف از ب  زمال بنابراین ا
 ۀزمین در چاره هایراه از یکی عنوانبه مختلف، هایبحران انواع وجود و کشــور کنونی شــرایط در اســت

 اصـول این به مجددا   مختلف، مذاهب و اقوام میان در پایدار صـلح و آشـتی به رسـیدن و اقوام مطالبات
و  فرادا ایسلیقه هاینگاه با لهمقاب ضمن قانون، دادن   قرار الخطابفصل با و شود رجوع قانونی دموکراتیک

 صــورت مذهبی و قومی هایجنبش و اعتراضــی هایتحرک بخشــیآرام جهت  در تلطیفی ،برخی نهادها
 بگیرد.

صه شی  تا مرز مرزای از کتاب از این خال ست نهومیت و قومیت در ایرا باب  جامع درپژوه متن کامل که  ا
.اکنون در دسترس عموم قرار داردپ کرده است و همانگلیسی و فارسی آن را نشر مهری در لندن چا

 شناس و مشاور از اردبیل )آذربایجان غربی(محسن سودمند، روان

 
که حق است و در قانون نهاد شود. باید واگذار شود به خود مردم. اینتواند مردمآموزش زبان مادری می

 شود، کالس تشکیل شود.وپرورش بگذارد، اگر استقبال میموزشاساسی اشاره شده. حاکیمت یا وزارت آ
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 ؛ده استکرمتن انگلیسی آن چاپ نیز  نشر مهری در لندنو  کردهشیرازه منتشر 
شر ن که به انگلیسی و فارسی ازدواج سفید در ایران( )پژوهشی جامع درباب   با در بازای کتاب خانهــــ 

  ؛کرده استچاپ  آن رامهری در لندن 
ی گردبه موضوع زباله کهانجمن حمایت از حقوق کودکان  رایب یغمای کودکینام  ای بپژوهش دیگرــــ 

   ؛دشرونمایی  شمسی 0111در سال و  پرداخته استکودکان در تهران 
ــ  نیز  آن ی ازکه مقاالت (دگرباشان در ایران باب  ردپژوهشی )کتاب شهر ممنوعه متن انگلیسی و فارسی ـ

 ؛آن را چاپ کرده استنشر مهری در لندن  اخیرا   است و شده پاستخراج و چا به فارسی و انگلیسی
 دست در ( کههویت و قومیت در ایران پژوهشی جامع درباب  )از مرز تا مرز  با عنوانتازه  یپژوهش وـــ 
   .استن کتاب ل هماۀ متن کامخالص اثر   این و استچاپ 

ــــ آ ــوص  نگارنده درهای خرین پژوهشـ ــکال کار کودکان در ایران مردان و اَ  ۀختن خص ــت ش نیز در دس
 ند.اچاپ
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 یذهبو م یو تنوع قوم یتیهو ییتکثرگرا یدارا یرانکشــور ا

ــترک و تبع یاســت و عدم وجود هنجارها یاربســ  هاییضمش
شه یقوم ستگبه خد شدن همب سجام مل یدار   یدهانجام یو ان

 .آوردیم وجودرا به یمدارقوم یدۀپد یتیوضع یناست که چن
 

شترموجود در ب یتواقع یک یتیو تنوع هو تکثر  ازع وامج ی
و در گذشته وجود داشته است و تا امروز هم شاهد آن هستیم 

ــا ۀدور ــر، همگام با س  ی،و فرهنگ یتحوالت اجتماع یرمعاص
ــترب یتیتنوع و تکثر هو ــت و  یش ــده اس  رینیدرکنار  منابع دش

ند نژاد، د هب و مل ین،مان  یننو هایخواهیتیهو یت،مذ
ندگ ی،جنســ یهایشگرا یت،بر جنســ یمبتن بک ز  ی،ســ

ضا یگرو د ینیدشبه یهاگروه سمبه یعوامل تقا ته شناخ یتر
 شدن دارند.

 


