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 2386-2429صص1398(بهار 5،شماره اول)پياپيدومسال شناسي سياسي ایران، پژوهشي( جامعهـ فصلنامه علمي )مقاله علمي

 مطالبات قومي در ایران بر مدار عدالت و توسعه 

 1)نویسنده مسئول( احمدی  کامیل

 چکیده

را رقم   قومیمناقشرات بی  و  همراه شر ه  شر نرشر  رراین ها  هاایی باایران معاصرر  قومیتی   /   هویتی  تنوعات

 طلبیع الت  ی وخواههویت اهتماعی به   ۀییل به توسع  پیِدر  هاتبعیض و یابرابر  ررع  هاِتکه در زده است 

   هاو بلوچ ها،، عربها، کردها، ترک هارارس  بی تحقیق در  ای    ۀمطرالعر زمینرۀ  موضررروعی که    ارد،گرایشررر 

 ای یاراضی خویش ارکانعناصر هویت رارسی بر   ۀاز سیطرها  اهتماعی ایرایی هویت   .ه است واقع ش  ایران

 .داین یمی ها  همعیهویت ۀ توسع  و در راستا عادالیه را هویت تاریخی ایرایی   ۀیارتوضعیت تقلیلو 

و پیمرایش  و اباار   GT)تلییقی  برا رو  کییی  اسرررتران ایران    31در    1"از مرز ترا مرز  "برا عنوان  تحقیق  ای   

هویت دینی و هویت ملی »ها   ها را در بوزهداده ،باز  ۀو پرسرشرنام  ،ا عمیق، مسرتن ات کتابخایه ۀمصرابب

، «هرابرف  ررهنر »،  «هرا  قومی و ملیبسرررت هنبشب »،  «قومیبی مرزهرا  ررهنیی  »،  « )تعرامرل یرا تقرابرل

م ل میاومی دسرت یک  ده اسرت و به کربن   اسرتخرا  و دسرته ،«م ار برا  عبور از بحرانرویکرد صرل »

 ،ها و سربک زی گی گر )رسرایهای ئولوژیک ، عوامل م اخله اقتصراد  وعوامل اصرلی )  ،یارته اسرت که در نن

ع الت / گسررسررت   ۀمطالب)محور   پ ی ه   م یریت وءپارامترها  قایویی، ررهنیی و سرر ا  )و عوامل زمینه

و تعامل دولت و   ،نمیا، پفیر  وضرعیت موهودکنش صرل )و کنش راهبرد    اسرت   اهتماعی  شرکل گررته

 ارائه ش ه است.   اهتماعی  ۀثبات و زوال سرمای) نن  و پیام ها    ملت 

 توسعه، ع الت بلوچ،  ،  ، کرد، عربقومی، هویت ملی ایرایی، رارس، ترک کلی واژه: ایران، هویت  
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 مسئلهمقدمه و بیان 

 ۀاهتماعی و اعمال عادالی  ۀها  معاصررر در ایداد توسررعایران کشررور  متکارالاویه اسررت و یاتوایی دولت 

اهتماعی کلیت ایران   سریاسرت اهتماعی همیرایی یا واگرایی قومی را در رابطه با ایسرداج اهتماعی و ورا 

و   هوهوه و هوایبی متیاوت از گفشرته یارت  ،شرمسری 1357اسرت موضروعی که پا از ایق ب    کردهبرهسرته  

 ده است.کرمناقشات متع د  را ایداد 

ها  تمایاها و تیاوتابتراج به  ها  همعی موهود در ایران معاصرر بر محورات موهود در بی  هویت مناقشر 

رشر  و گسرتر  روزاراون  )از ییمۀ دوج قرن بیسرتم می د ، رراین ها  هاایی شر ن    واقعهب .قرار داردهویتی  

یژاد، دی ، )  هویت اهتماعی  سررنتی  درکنارِ منابع  هاو امکان بازیمایی نن ،ها  هویتیرشرر  نگاهی ،هارسررایه

ها   ها  هنسرری، سرربک زی گی، گروهها  یوی  مبتنی بر هنسرریت، گرایشخواهیهویت   ، و ملیت  ،مفهب 

 .وی رسمیت شناخته شبه  که ی اهداشتتقاضا    ،دییر عوامل و  ،دینیشبه

  قرار گررته اسرتسراز  هویتی  یکسران  هاِتدر معاصرر  هویتیگیتمان غالب  ا ،  چنی  تکارات هویتی  وهودِبا

بیظ ایسررداج و امنیت ملی و   ۀاایبامر  که به  ،اسررت  دسررت دادهازموهود را   اتتنوع پفیر توایایی   که

اسرت   و باکمیت ایدامی ه  قومیت قومی و بی  تر شر ن شرکا  بی عمیقبه   ،خود  ،یکپارچیی سریاسری کشرور

هویت   پنجرا موهب شر ه اسرت. ای  تحقیق با تمرکا بر    طلب سریاسریهویت ها   ها و گروهظاور هنبش و

هوایب موضررور را ها  قومی  گروهبا اسررتیاده از رو  کییی و تلییقی در بی  خواو و عواج  ،هامع ایرایی

اهمیرت رااینر ه و پرایر ار اهتمراعرات قومی در تکوی  و   کنرارِدر، براررت موزاییکی هرامعرۀ ایران و  سرررت کراویر ه ا

ده است کرتر را برهسته ،ع الت و توسعه یعنی  ،توهه به میاهیم اساسی ای  تحقیق  ،عیتحکیم ایسداج اهتما

 . قرار داردچیوییی و چرایی هویت همعی اقواج در کشور  ی  مستمر با  و در پی  که ای  موضور

  امعِ و در ه  هاای  ویژگیاسررت و   طلب خواه و توسررعهمعاصررر دموکراسرری  ایسرراییِ  وامعِباکم بر ه  ۀروبی

در مبابث   الاامات اکی    ،نها  هاایی نبر ایدابکه ع وها گویهبه ،داردچن ررهنیی برهستیی واررتر  

 ها  اهتماعی مفکور با دولت یارته است.قومی و روابط گروهبی 

 میدان تحقیق

ۀ دوج در اواخر ییم ،سررمت ایران مااهرت کردی ، یخسررت در هنوب روسرریها  از اقواج نریایی که بهشرراخه

پیش دوج  پیشهاارۀ  یخسررررت  هاارۀ  اوایررل  و  می د  بررهاز  می د،  ایراناز  ر ت  وارد    شرررر یرر   ترر ریج 

  . اسرت   بودهاقواج مختلف   وتازمحلّ تاخت ر ت ایران همیشره  ،از نن زمان  و  55 و ،1384اه ل، )صرنیع

ای   بار نوردهبهاز بمله به ایران هایی که پاخاطر ویراییر به ییا اعراب را  1برخی از متیکران یاسریویالیسرت 

عناصرررر هویت ایرایی واه    ،ییارانولی از یظر برخی از محققان و تاریخ  ، 1380 )بیی لو، ای یکوهش کرده

ررهنیی درویی و بم ت  رررررر  تنوعرات و تکارات هویتی  وهودِبرا  وده اسرررت کرهبچنران قر رت ررهنیی  

د که به داربه تنوعات و تکاراتی اشرراره    هنوز یایراییسررته اسررت زی ه و پویا بمای  و هویت  توا  هویتی،برون

 
 ... الشعرا بهار، وملک. همچون آخوندزاده، میرزاآقاخان کرمانی، صادق هدایت،  1
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اسرت که برا     یمصر اقتکه از تعابیر قابلر چال. تعبیتعلق داری ها  باضرر در ییل ای  هویت  ایوار گیتمان

 1تاریخی هویت ایرایی میاوج  . 1378 و 1381 کار برد )شرراییان،توان بهبیان وضررع هویتی ایران امروز  می

هایی  با ررازویشریب  قومی، سریاسری، و دینی دوران سراسراییان شرکل گررت و در دوران اسر می، ها یاضرت  در

شر   متدلی ایران  صرورت هویت ملیبهپای ار مای  و در عصرر صریو ، تول   دییر یارت و در عصرر ه ی ، 

بوزۀ تم یی ایرایی، اسر می، و غربی تثثیر پفیررته اسرت   سره ازتوان گیت که امروزه  می  و  1378 )اشرر ،

  . 1387 یان،ئ)کچو 

توان ای  و میمختلف لر، بلوچ، ترکم ، ترک، عرب، کرد، و رارس سراک  ها  همعیهویت امروزه در ایران، 

ای  و پیوی هایی ررهنیی و مفهبی با اقواج  ایعان یمود که تقریباً بیشرررتر ای  اقواج در مناطق مرز  مسرررکون

 ایداد یموده اسررت کهمختلف قومی، یژاد ، زبایی، و مفهبی    ها ییاهمین کهکشررورها  همسررایه داری   

هوار، ازهملره  هرا  قومی در کشرررورهرا  همگروه  و  ایر هویرت ملی بر ل شررر ههرا  بحران  کرایون  زه برهامرو

عنوان  تواینر  برههرا در پراکسرررتران، میهرا در هماور  نیربرایدران، و بلوچهرا و کردهرا در عرا ، نیر عرب

  .  1372 ها  ایداد تنش و بحران مطرح باشن  )رولر،کایون

هرا  و گویش و لادره  زبران  همعی ایرایی ییا واهر هرا   یرک از هویرت هر  ،ی  رسرررمیرت زبران ررارسررریعدر

در در بی  اقواج  دینی مفاهب  و  ،ادیان، شرعب   ،مفهب شریعه  بخشریییا با رسرمیت  از یظر دینیو   ی امتنوعی

 ،گفارقایون  . بر همی  اسراس،2 17و ،1380 )یوسریی، ها وهود دارددر ای  بوزه هوار تشراباات مختلف

  در قایون اسراسری   ها  ررهنییاصرولی را در راسرتا  قبول تیاوت  ،ررهنییبرا  تسرایل ت اوج زیسرت بی 

ها  محلی و قومی درکنارِ زبان بر امکان اسرتیاده از زبان 3اصرل پایادهم قایون اسراسریکه  چنان ،گندای ه اسرت 

مسرتقیم یا غیرمسرتقیم به صرورت  بهصر وشرشرم  وچاارج تا یکشرصرت  و اصرول هیتم و داردرارسری تصرری  

وشرشرم ییا به نزاد  تشرکیل وچاارج و بیسرت اصرول بیسرت  . همچنی  درها اشراره داردبقو  اقواج و اقلیت 

 .ها« و نزاد  یشریات و مطبوعات اشاره ش ه است »ابااب و همعیت 

 ،ای داشرته یک ییر  درکنارِ تنشرینمیا و کمدر ایران درطولِ تاریخ معموالً زی گی مسرالمت   ها  اهتماعیگروه

  باشریه به و طر ، یک از  هاان در  خواهایههویت   ها هنبش  گسرتر  و  ملت  رررررررر  از ظاور دولت اما پا

 وهود نم ه است.ها بهنن بی  هاییتنش دییر،  ازطر  مسلط  اقواج هایب  از قومی  ها تبعیض ایداد و  رای ن

 ای .ش هبررسی    بلوچو  رارس، ترک، کرد، عرب، در ای  پژوهش، پنج هویت همعی

 بلوچ

شررقی ایران سراک   در هنوب  که ای امامیدارا  اقلیت شریعۀ دوازده و ای  بنیی)مفهب مسرلمان سرنّی  هابلوچ

با تشر ی  رقابت بی  اییلسرتان و روسریه، محلّ سرکویتشران بی  کشرورها  ایران،   ؛ای و دارا  ریشرۀ نریایی

 
1. Iranian identity 

اصوووا اوا، مووون، ،نشن، شووشوون، ه،تن، نهن، یازدهن، دوازدهن، موویزدهن، ،انزدهن، شووانزدهن،  توان به  می. در این باره  2
 د.کراشاره    قانون امامی  وهشتنمی  وه،تن، ووششن، میوچهارن، بیمتومون، بیمتودون، بیمتنوزدهن، بیمتن، بیمت

با   دیبا  یدرمو  هایباو کت یاموت. اموناد و متاتبات و متون رموم  یفارمو رانیو مشوتر  مردن ا یزبان و خط رموم. »3
ها در آن  اتیادب  سیو تدر یگروه  یهاانهموووودر مطبوعات و ر مادری  یهاامووووت،اده از زبان یول  ، زبان و خط باشوووود  نیا

 «آزاد امت. یزبان فارم مدارس درکنار  
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  .1381 ،بسی  بر)عب اللای و    1ست ا هن ، پاکستان و ارغایستان تقسیم ش ه

ها     دولت هادرواقع سررریاسرررت  و  ها  مرکا  همواره نمیخته با تنش بوده اسرررت ها با دولت روابط بلوچ

  ها  مرکا  ها با دولت زا  ننها شرر ه اسررت. یکی از عواملی تنشباشرریه رای ه شرر ن ننباعث به مختلف

  ایداد یموده اسرتطلبی را پتایسریل خودمختار  کهن کشرور همسرایه اسرت  اکنها با سراشرباهت ررهنیی نن

 . 1391 )مظیر ،

 یرانزبران، م  ی ا   بنر طبقره   روا  دارد، از همران ابتر ا  یمختلی   در کشرررورهرا  یکره زبران بلوچ هرانن از

نن وهود دارد.    برا یمختلی ها  بن طبقه  ی باره وهود ی اشرته اسرت. بنابرا  ی در ا   یظرشرناسران اتیا زبان

و   «یو غرب یشررق  یِای  »بلوچر گیتهیید یو برخ  «یهنوب  یِو بلوچ یشرمال  یِای  »بلوچگیته یماال، برخ   برا

  ی و هنوب ی،غرب  ی،شرق ۀبه سه دست  یبلوچ  گوین یای  رررر میظر را مطرح کرده  ی ا ی اًهم رررر که ه   یبرخ

و درواقع   ی ترو بره مام یمرا کنرار بیرفار یچیر هپ  یکم هرا یمتقسررر   ی ا یم. امرا اگر بخواهشرررودیم یمتقسررر 

  تری  ین هکه از پرگو  یماشررراره کن  یرخشرررای  یشبه گو  ی با یم،کن  رهاشرررا  یبلوچ  ها یشگو   ی ترشرررناخته

  .1396دارد )طامه،   یشورپاکستان، ارغایستان، و ترکمنستان گو  یران،است و در ا  یبلوچ  ها یشگو 

و ررقه و مفهب   ای یامامدوازده یعۀش  یت اقل  یا یبنی یِمسلمایان سنّ  یت هاو اکار  یامردج بلوچِ مسلمان   همۀ

زیان   و محصروالت هنر  یله نثار ررهنیازهم  دوزنیان وهود ی ارد. پوشراک سروزن  ی در ب  ییر د ی و د

 . که شارت بساایی دارد  بلوچ است 

 آذری  / ترک

و ادعرا  وبر ت دو  ایر   هماور  نیربرایدران واهر  ریشرررۀ زبرایی مشرررترک برا ترکیرههمدواردر   گروهای   

ترکیسرم از دورۀ شرورو  مت اول دو سرو  رود ارس همچون رییایی ملی برا  پان  پیوی  قلمرونیربایدان و 

ها  نیربایدان شررقی و غرب کشرور و در اسرتانبیشرتر متکلمان زبان ترکی نیربایدان در شرمال  .شر ه اسرت 

 .غربی، اردبیل، زیدان، و قاوی  ساک  هستن 

گوین  و البته ترکی خراسرایی ییا یی سرخ  میزبان سراک  ایران به گویش ترکی نیربایدابیشرترمردمان ترک 

. البته در میان ای تشرریعمسررلمان و پیرو اهل ایران در ترک  /  گویشررورایی در ایران دارد. بیشررتر مردج نیر 

 بق وهود دارد.ها ییا پیروایی از نیی  اهلنیر 

هرا  ررهنیی نداب ز هنبرههرا  ملی و مرفهبی، در بسررریرار  ابنر   بره نیی بر پرا هرا ع وهرک ت /  هرانیر 

ها  رایج بینشران زبایاد ملی یارته  ای  و در بعضری از موارد، مراسرم و نیی مخصروو به خود را بیظ کرده

ها   ارومیه، و اردبیل از مشراورتری  دسرته  هات عاادار  بسرینیۀ اعظم زیدان، تبریا،دسرتهکه  اسرت، چنان

گفار ، رود. همچنی  مراسرمی چون تشرت شرمار میه محرج بهبیت در بی  ایراییان نیر  در مااهل  سروگوار 

نیان اسررت و مراثی و   ورسرروج رایج در بی زیی، و زیدیرزیی از ندابگویان، سررینهبسرری خوایی، شرراهشرربیه

 ها  عاادار  بازار تاریخی تبریا ییا ثبت ملی شر هشرود. نیی ها به زبان ترکی خوای ه میها و روضرهیوبه

 
  موور به ایران  هایامووتان  مووایر و  بلوچمووتان  و  موویمووتان  امووتان در  ایرانی  هایبلوچ از ن،ر میلیون1٫3  ازبیش  . امروزه1
 برند.می
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شررود و بر ای ، موسرریقی نیربایدایی ییا بخش مامی از هویت ررهنیی ای  قوج محسرروب میع وه  اسررت.

و کسرایی که ای  یور موسریقی را   ای نرری هررد  را هنرمن ان نیربایدایی با خ قیت خود موسریقی منحصرربه

ها در وصرف شریقشروی . عاخواین  عاشریق خوای ه میها  خود به زبان ترکی نیربایدایی میهمراه سررودهبه

همراه موسرریقی  ها  زیبایی را بهها  بارگان نن، در مراسررم هشرر  و عاادار ، سرررودهنیربایدان و دالور 

هرا  خراو از یشرررایره  لبراس سرررنتی نیربرایدرایی  گیریر .خواینر  و مورد توهره مردج قرار مینیربرایدرایی می

 .است  امل مردج نیر  پ ی  نم هرراین ها  طوالیی ررهن  و دی  و دییر عو  درپیِکه   هاست نیر 

 ها(زبان)فارس فارس

 سرریاسرری در ایران  ۀو واه  غلب که عم تاً سرراک  شررارها  مرکا ایران  ای تری  قومیت ایرانبارگها  رارس

 ها، دییر مؤلیهو   ،عناصر هویت خویش همچون زبان )رارسی ، مفهب )تشیع  ۀواسطهب ،به تعبیر   هسرتن  و

ای ، اما در برخی مناطق  امامیزبایان ایران پیرو مفهب تشریع دوازدهبیشرتر رارس ای .سرلط شر همبر سرایر اقواج  

 ییا سکویت داری .زبان  رارسمرز  ایران، پیروان تسن  

هایی بسرریار رراتر از ایران واه  بوزه ،و از یظر ررهنییای  یرانعم تاً سرراکنان شررارها  بارگ اها  رارس

تاهیکسرتان، و   در کشرورها  ایران، ارغایسرتان،مردج ها  هن واروپایی اسرت و زبان رارسری از زبان هسرتن .

زبان رسررمی کشررورها  ایران و تاهیکسررتان و یکی از دو زبان   درواقع گوین  وازبکسررتان به نن سررخ  می

بوده  از ورود اسرتعمار اییلیا   زبان رسرمی کشرور هن وسرتان )تا پیشو  درکنارِ پشرتو  یسرتان )رسرمی ارغا

 .است 

 کرد

برههرا بارگهرا، و ترک هرا، ررارساز عربکردهرا پا  نینر شرررمرار میتری  بلوک قومی در خراورمیرایره 

Olson, 2003, p. 6)سوریه، و ترکیه  طور کلی، در مح ودۀ مرز  چاار کشور ایران، عرا . کردها، به ، 

 سکویت داری . 

هایی ماین  نسرتی، ارغایی، رارسری، تاهیکی،  ها  زبان هن واروپایی اسرت که با زبانزبان کرد  یکی از شراخه

خایواده  ها  باسرتایی، اوسرتایی، سرغ  ، خوارزمی، اسرکیتی، و بسریار  دییر همزبان  با... و  تاتی و تالشری، و

غربی  غربی یا هنوبها  شرمالای  زبان ایرایی و متعلق به گروه زبان . 439 و ،1383 باشر  )دیاکویف،می

رمایدی  ُکرمایدی شرررمالی، ُکرمایدی میایی،ُک ها لاده  و  35 و ،1383 سررر ،ای  خایواده اسرررت )برویی 

 شود.ها دی ه میهنوبی، گورایی، و زازایی در گسترۀ هغراریایی نن

شررود که هویت  هایی متدلی میرد  در تیاوتهویت ک   که کنن   توصرریف می1398عباس ولی و دییران )

کنر  و برا غیبرت بضرررور دارد و نن را یوعی  کنر . ای  هویرت برا داللرت یکردن داللرت میبراکم را تعریف می

 هر ، ازدر بی  کردها دای .در تاریخ و سریاسرت می  1  ب ون داشرت  شررایط امکان بازیمایی / داللت من سروژه

توان اگر مناطق کردیشری  ایران را به دو پانۀ مفهبی تقسریم کنیم، می و دو مفهب شریعه و سرنّی وهود دارد

 
1 Representation / Signification 
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ییر ییا در میان کردها وهود  د  ا البته دسرتهمفهب در ییمۀ شرمالی سرکویت داری .  کردها  سرنّی  رِگیت بیشرت

ها و روسرتاها   شرارسرتان  برخی پیروان ای  نیی  در  بیشرترِ  و یاج دارد   بقاهل /   ا یارسران )کاکهدارد که 

 کنن .زی گی می  استان کرمایشاه

برا   کنن  و تر برگاار میبن ی  و یوروز را با شکوه هرچه تماجها  ملی و مفهبی پا کردها به برگاار  نیی 

و در   ای ارز  بسرریار  قائل  پیامبرخصرروو می د رسرروج و اعیاد مفهبی، ماین  عی  قربان و عی  رطر و به

شرررود و در میان مردج طبخ می  غفاها  یفر  ازهمله یوعی ن  مخصررروواعیاد مفهبی، در برخی مناطق  

مراسرررم یکر دراویش و یواخت  د  و خوای ن ایکار مخصررروو شرررامل    ،گردد و همراه با ننتقسررریم می

مناطق کردیشی ،  در  شود.خوایی، بم  و ستایش پیامبر اس ج، و ییایش به درگاه خ اوی  ییا اهرا میمولود 

هریک  ،که با کمی تغییر یسرربت به یک ییرا گویهها  گویاگویی از لباس کرد  هسررتیم، بهشرراه  پوشررش

اراار  پو ، سررپو ، و پا پوشراک سرنتی مردان و زیان کرد شرامل ت . شرکل و ریخت زیبا  خود را داری 

ها با یک ییر اسرت. سراخت و کاربرد هریک از ای  اهاا بسرته به رصرل و یور کار و معیشرت و مراسم و هش 

بی مختلف کردسرتان ماین  اورامان، سرقا، بایه گووگوالو، گروس، سرنن  ، تیاوت دارد. هرچن  پوشراک یوا

 ای .و دییر هاها متیاوت است، اما از یظر پوشش کامل ب ن، همه با هم یکسان  مااباد  مریوان،

 عرب

در شرود و در ایران ییا زبان، در سرراسرر دییا، قلمرو وسریعی از دو قارۀ نسریا و نرریقا را شرامل میهامعۀ عرب

بای  گیت   . 32 و ،1377 ای  )امیرابم  ،هایی از اسرتان خوزسرتان سراک غرب، در بخشهنوب و هنوب

ها، با مرکا اشرتراک مفهب داری  و ای  هویت قومی ررامرز  را تضرعیف ماین  ترک  ،ها  ایران ییاکه عرب

 کن .می

 کنن . النارینی است تکلم میربی بی ا  از عها  سراک  ایران بیشرتر به گویش عرب خوزستایی که لادهعرب

ای ، اما  پراکن ه  خوزسرتان و بن رعباس و بوشرار و یوابی هنوبی اسرتان ای ج  ها  ایران در چاار اسرتانعرب

مفهب ییا ها  سرنّی. البته عربای امامیها در اسرتان خوزسرتان سراک  هسرتن  و عموماً شریعۀ دوازدهبیشرتر نن

 دهن .ا درص  بسیار پایینی را تشکیل میدر ایران وهود داری ، ام

تبعیرت از اعراب  مردج عرب خوزسرررتران همچون دییر مردج کشرررور ایران ررهنر  خاو خود را داری  و به

هوار، روز عی  رطر از اهمیت و هاییاه بسرریار باالتر  در ررهن  عمومی ایشرران برخوردار  کشررورها  هم

اسرت. یکی دییر از سرن   ورسروج بسریار  همراهداشرت ای  روز با هندارها، ررتارها، و ندابگرامیو   اسرت 

ها  خوزسرتان مراسرم گرگیعان اسرت که هرسراله در پایادهم ماه رمضران در اهواز کا  رایج در میان عرب

خور  و دله قاوه یاج قاوهتوان از مراسرم ها، میشرود. از دییر مراسرم بسریار مام و رایج در بی  عرباهرا می

 شود.برد که با نداب و تشرییات بسیار ایداج می
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 یران اقوام و مذاهب در ا یپراکندگ  ۀ نقش: 1 ۀشمار یرتصو

 خواهی اقوام ایرانیهویت

یل داده اسرت  را به هویت رارسری تقل  ننت هویت ملی ایرایی  ئبرکشری ن ایحصرار  هویت قومی رارس به هی

سرمی ایرایی معرری یت قوج رارس را تحت عنوان هویت رو زبان، دی ، مفهب، ررهن ، و سرایر عناصرر هو 

تحقیقرات    .بروز یرارتره اسرررت   هرا  مختلفایرایی در دوره  ۀخواهرایر هویرت مطرالبرات   گویره، ی بر  کرده اسرررت و

ها  سریاسری، اقتصراد ، و ناباره باکی از نن اسرت که تضرعیف دولت و مواهاۀ نن با بحر مختلف در ای 

با    هادسرت داده اسرت و کشرمکش قومیت ها بهقومیت   ایۀخواهصرتی برا  پیییر  اه ا  هویت اهتماعی رر

 یع رابطۀ مسرتقیم. درواق(Amirahmadi, 1987, p. 363-391)  درپی داشرته اسرت را دولت مرکا   

  .1377 زاده،)رمضان وهود داردها  ها  دولت و قومیت بی  کاهش ق رت کنترلی دولت و بحران

شرررکل ارراطی سرررایر اقواج ایرایی را ب و ، ایلیاتی، و   که ها هسرررتن تری  گروه قومی در ایران رارسعم ه

ررادسرتی و پیشرررته هلوه   ۀعنوان شراخصر   و ررهن  رارسری را برا  سرایر اقواج بهنیمایا  معرری میباشریه

  .ندهمی

 هرا بره کمتر از یرک قرنمطرالبرات قومیتی ننعمر ه    و  هسرررتننر تری  قوج  هرا پرهمعیرت هرا، ترک بعر  از ررارس

  . ور  بودههماور  نیربایدان به رهبر  هعیر پیشرر اع ج اسررتق ل  تری  یمویۀ نن گردد و برهسررتهبازمی
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تبار امپراتور  واج ترک ترکیسررتی اسررت که از اقتمای ت پان ۀبوز هانیر  /  هاترک تری  گرایشررات  ارراطی

محور اهتماعی و ع الت  مطالبات  ها  ایرانخواهایۀ ترک هویت مطالبات  ۀعم  . البتهگیردت میئروسرریه یشرر 

ولی ابااب اپوزیسررریون خار  از ایران بیشرررتر اه ا     ،دشرررو اسرررت و از کایال مطالبات م یی مطرح می

که البته تاثیراتی هم در داخل ایران و علی الخصرروو بر رو  گروهایی در  کنن طلبایه را دیبال میاسررتق ل

 .تبریا داشته است 

هریان غالب   .ای طلبی را از خود یشران دادهها  متنوعی از هویت طیف ییا ای مفهب شرارعیسرنّی که   کردها

بنیاد     ،رد یک موهودیت ازلی اسرت ها ملت ک زعم ننسرت. بهیی اگرالیم رد یک هریان ازیاسریویالیسرتی ک 

ها در ایران کردخواهایۀ  هویت مطالبات عم ه سرابقۀ   . 1397 ت کردها دارد )ولی،طبیعی که ریشره در سررشر 

و با تثسرریا هماور  خودمختار   1324سرراز نن از سررال هریان تاریخ و  گرددبه کمتر از یک قرن بازمی یای

ها   گیر  هرقهشررور اعتراضرات و شرکلبا اتیا  ارتاد.    کردسرتان )به مرکایت مااباد و رهبر  قاضری محم 

همچون کومله،    ، باب دموکرات خود را دوباره سررازمای هی کرد و ابااب دییر شررمسرری 1357ایق ب  

ها   ها  م یی و رعالیت سرررازمان  خواهی امروز  کردها قالب ... شرررکل گررتن ، هویت  سرررازمان خبات و

طلب در خار  از کشرور همچنان هویت اگرچه اباابِ سریاسریِ مسرل ِ    ،ررهنیی و هنر  به خود گررته اسرت 

 .است   اتیا  ارتادهمیایشان   ی ییاهایکه البته ایشقا  رعالیت داری 

  ، هاای  گروه .گرددها  ایران به ب ود هیتاد سال پیش برمیخواهایۀ عربهویت یارتۀ  پیشینۀ مطالبات سازمان

امروزه دو سررط  متیاوت از  و پرداختن به یشررر عقای  و اه ا  و بتی اق امات یظامی  ،57بع  از ایق ب 

اسرتق ل کامل خوزسرتان از ایران و تشرکیل دولت خواهان  ها وهود دارد که گروهی در بی  عرب گر مطالبه

 ای خواهان تشرکیل یک یظاج ر رال در ایران  دییر ها و ابااباما بعضری از تشرکل  ،زبان هسرتن مسرتقل عرب

  .1383ابم  ، )  پیشنااد  نیان است   ها که ایالت خوزستان یکی از ایالت 

 ایران بی  می د  1879سیم ش ن بلوچستان در سال تق که  ای مفهب ها دارا  زبان بلوچی و سنّی بنییبلوچ

. وهود تبعیض قومی از وهود نوردبه  یکپارچه قوج  ای  بی   سریاسری مرزها    کنویی  پاکسرتان)  هن وسرتان و

گرایایه و طرح مطالبات قومی از هایب  دو طر  ایران و پاکسررتان موهب برایییخته شرر ن ابسرراسررات قوج

خواهایۀ  هویت طالبان و القاع ه در ارغایستان و پاکستان تحریکات  ها   گروه وهودامروزه  .  ه است ها شبلوچ

اکنون مطالبات قومی بیشرررتر در قالب   البتهدو وهه مفهبی و قومی تشررر ی  کرده اسرررت.  ها را در هربلوچ

و وهود    ،شررکا  مفهبی، تبعیض اقتصرراد  ، اماگیردها  م یی، ررهنیی، و اهتماعی صررورت میرعالیت 

 ش ه است.  هابلوچ پیرامون موهب تش ی  مطالبات ر  مرکا  روابط

 پژوهش  اهمیتاهداف و 

یظران بر ای  باوری  که هر صررابب برخی از  و  هویتی قواج یارته اسررت چن   زیسررت ایران از دیرباز با  امعۀه

دار  تبیی  تعمیمی دربابِ هوامع چن قومی ب ون عنایت و بررسری عامل قومیت از کیایت و بسرن گی برخور

بره اهمیرت رااینر ه و پرایر ار اهتمراعرات قومی در تکوی  و تحکیم ایسررردراج   توهره براو    ،روازای یخواهر  بود.  

ازپیش مورد توهره قرار گررتره اسرررت. در همی  زمینره، بسررریرار  از اهتمراعی، بررسررری علمی اقواج بیش
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بسرتیی و هویت ملی در اهتماعات قومی و ابسراسرات بسریار ق یمی هم  ای  کهیظران بر ای  عقی هصرابب 

قومی و ها در هوامع چن ی و ایسررداج هویت قوم  همبسررتییدارد. ریشرره گرایی ب و  عنوان ملیقومیت به

ها  قومی را ترمیم کن . اهمیت موضرور و مسرئلۀ اصرلی در توای  صرل  ایداد کن  و شرکا ررهنیی میچن 

یی هویت همعی اقواج در کشرور ایران اسرت. هویت همعی یا اهتماعی شرناسرۀ نن  ها چیوییی و چراای 

بوزه و قلمرویی از بیات اهتماعی اسرررت که ررد با ضرررمیر »ما« خود را متعلق و منتسرررب و م یون ب ان 

 کن . دای  و دربرابرِ نن ابساس تعا  و تکلیف میمی

وامع دارا  تکار هویتی ییا ایدراد توسرررعره اتکرا دارد و در ههرا در هرا  امروز  بر توایرایی ننکرارنمر   دولرت 

کا ای  تحقیق واقع شر ه اسرت،  تمر یا اهمیت شرایایی دارد که محلّقومی یمیاوج ع الت بی  ،بر توسرعهع وه

سررراز همبسرررتیی  دییر زمینه  ها ها و هویت قومیت هایبه دربارۀ  درکی همه  که ایداد و گسرررتر ا گویهبه

هامعۀ   د وشررو می  واقعها  هویتی سرراز غیریت   امر  که در تقابل با ایوار  د،شررو سررداج ملی اهتماعی و ای

به  را داری که دل در گرو صرل  و نشرتی   و همۀ کسرایی  یکران، رعاالن بوزۀ هویت و ررهن م یی، روشرن

   گیرد.میها  متکار قرار در راستا  تقویت ررهن   ،هاها  بف  ررهن کن  و بهمی ایی پویا دعوت می

 ادبیات تحقیق

ای  »هویت دییر « اسرررت که  ،در وهلۀ اول  اسرررت و ازمن  به »هویت دییر «ییک ررد یا گروه ی  1هویت 

قواج و هنبرۀ  دارد  دارد  وهود  تکوینی  یرا  تحقیق،   . Grossberg, 1996, p. 93-96)بخش  ای   در 

یمود بیرویی و همعی که    اسررت  کار ررتها  بهاهتماعیمعنا  نگاهی از کیسررتی ررد  و تعلقات  هویت به

  ،  Jenkins, 2014, p. 6-20)  شودنش اهتماعی و سیاسی تب یل مییاب  و به بنیاد  برا  ارتباط و ک می

هرم  ولری ازطرریرقِ  درونسرررنردریعرمرر ترراً  ایریرکرراک  و  بررونگرروههررا  از  مریگرروههررا  مرمرکر   شرررود  هررا 

(Brown, 1996, p. 9).  رراینر در  هرا  علم ایسرررایی بره هویرت  وب کلی ییر چاردر هر ول زیر چر 

 بازتاب یارته است.و پسام رن  ،سنت، م رییته

روی 

 درک

 یمکاتب فکر سوژه یت نوع هو یت منابع هو مکان و فضا زمان

 

 ی سنت

 

گذ

 شته

  یتهو -

 مندمکان

 - 

محوین سرزم

 ر

عدم   -

فضا  یی جدا

 ورسوم  -

  و یند

 ساختارها 

به  یازن -

 شناخته شدن

  جوهر ثابت و -

 یدارپا

 و تابع قدرت

- 

 شده  یین تعیش ازپ

  یشخص -

 گرا  یازل

- 

 یخیفراتار

- 

 یفرازمان

جوهر  -

 ثابت 

 یباورها -

 یانهعام

 ی علمیرغ -

و   ینید -

 ییوراام

 
1. Identity 
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 مکان 

 

مدر

 ن

 

 حال

  یداییپ -

 دولت 

 هاملت -

- 

  ی ی هاین سرزم

  یبا مرزها

 یرسم

 هسوژ -

)فاعل 

 شناساگر(

عقل   -

 یشدوراند 

اصالح   -

 یند

- 

  یهاانقالب

 یعلم

،  ساختارمند  -

 تابع

  یطشرا -

 ی،اجتماع

،  یاقتصاد

   یفرهنگ

  یجمع یتهو -

...( و  و ی)مل

 ی فرد

و  تعامل  -

یابی  معنا

  باسوژه 

ساختارها 

 ی

 یاجتماع

کنش  -

 متقابل

 ین نماد -

- 

 یانساختارگرا

 یسممارکس -

پس 

ت  

مدر

 ن

 

 ینده آ

گسست   -

 فضا ،مکان

و  هاکنش -

 یهافرهنگ

 یرد، محلخُ

دستاورد   -

 گفتمان

 باز ی هایتهو -

متضاد و  -

 گرا خاص

 وچندپاره  -

 یال س

 متکثر ومتنوع  -

 تابع گفتمان  -

- 

ه یینمازبا

 یا

 مختلف 

- 

  یرهایتفس

  و یمتوال

 متکثر

- 

 ی پساساختار

 انتقادی -

  ویکاروان  -

 یدیسافروپ

 ؛125 ص ،1994 )گیدنز، چارچوب کلی رویکردها )سنتی، مدرن، و هویت( به هویت :1 ۀشمارجدول 

Eriksen,1993؛26۸ ص  ،1۳9۸ توسلی، ؛  Turner, 1998, p. 375-382گیدنز،   ؛

 ( 1۳۸9 و کاستلز، 1۳۸۷رشیدی،  ؛۳ ص ،1۳۸1 ذکایی، ؛41 ص  ،1۳۸5

رعایت اصول شاروی   و ایداد  و توهااتی کهها  م یریت مشارکتی  سو  یظاجبه  هوامع  تحول  به توهه با

تحول هوامع اهمیرت    توان ایعران یمود کرهمی   Faulks, 2000, p. 197)کنر   ب میایدرا یارادهرا  مر یی

. بیاییر تصرور ررد از 1:  ای  هشر زیر برهسرته  دو هات  از   ها  مشرارکت و اصرول شراروی  یظاج  سرو به

  بی  دولت و ملت اسرررت پویا  . محصرررول رابطۀ هویتی2؛  سرررت تصرررور دییران از او  ویشرررت  و یحوۀخ

(Oldfield, 1990 .  

 ملیت / قومیت

، نگاهی مشترک   بارظۀ مشترک تاریخی)ترکیبی پویا از تبار مشترک واقعی یا میروض  قومیت و گروه قومی 
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قومی   ۀمبنا  تدربکه   اسرت   یک گروه اهتماعیسررزمینی در بی   رررر  ی، عناصرر یمادی ، تعلقات سریاسریقوم

  هویت قومی برا 1اسرمیت  . نیتویی p. 1998, Ashcreft, & Griffths & Tiffin 84)  گیردقرار می

 شمرد:میها  زیر را برمؤلیه

 
و گسرتر  ابسراسرات یاسریویالیسرتی وارد واژگان علوج اهتماعی   2از ایق ب صرنعتیواژها  ملی و ملیت بع 

شرود که یاشری می   یظامی سریاسری)شر ه و دولت هویت ملی از یک واب  سررزمینی شرناخته و  شر ه اسرت 

 شمرد:زیر را برمی ۀاریست ریان برا  نن دو مشخص

 ملت
 میراث ررهنیی 

 اهمار روز 

    هاها، باورها، و ررهن ا ، خاطرهاسرطوره)و یهنی    سررزمینی)دو گروه عناصرر عینی  از برخی ای یشرمن ان  

شررمری  میرا برا  نن بر  3کنن  و دو ویژگی و هنبۀ اسرراسرریدهن ۀ ملت یاد میتشررکیل  عنوان عناصررربه

ها  ، ررقهچون اقتصراد، شرارهاهمسرایر عوامل  و ،  یااد سریاسری، دی ، زبانابم  اشرر  ییا   . 1383 علم ار ،)

    .1378 )اشر ،  شماردگیر  هویت ملی برمیشکل  عواملرا از ... و

 :  است   دهکربیان   شکل ییلبهامروزی  را هاایی و محلی    ها وضعیت هویت   41 و ،1385)گی یا

 
1. Anthony Smith 
2. Industrial revolution 

 وکند یدا میآن تداون ،  یاعضوا  یاکانیمشوتر  داشوتن ن  یشوۀر  یادعا  یکه ملت برمبناینو ا  یفرهنگ وووووو یقوم  ۀشنب  . یتی3
 .ملت الزامات و تعهدات مشتر  دارند  یامت که اعضا  امتوار  اماس ینا  که بر یمدن  ۀدون شنب
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 یت نوع هو
 سطح

 تعلق
 مکان  زمان

عوامل  

 یگذاریرتأث 

روابط مکان و 

 فضا 

  یت هو 

 یمحل
 از تد د قبل  یمحل

گرایی  خاو

 مکایی

رسوج، 

 ی وسن  محلنداب

ایطبا  رضا با  

 مکان

  یت هو 

 ی هاای
 ررامحلی  بع از تد د  ی هاای

ها  ای یشه

 باصل از م رییته 

مکان و   ییه ا

 رضا

 انواع هویت از نظر گیدنز: 2 ۀجدول شمار

و   اسرررت   بحرث قرابرل  ییتهرا  قومگراییخراوییر   روابط بی  سرررطوح هویرت همعی دربرابرِ  امروزه  

.    Hall, 1997, p. 2002)  کرده اسرررت هرا  روزمره تبر یرل هرا را بره واقعیرت ا  ننهرا  رسرررایرهبرازیمرایی

ها  ییر ها  قومی به اشراعۀ  ای  که تصراویر منیی از گروهها  زیاد  بر ای  م عا صرحه گفاشرتهپژوهش

ارسررررایرهتبعیض و  قرالبی،  مر د مینمیا، تصرررورات  برتر   و  تمرایا  مارالهرا   )برا   رک:    ،رسرررراینر  

Entman, R. & Rojecki, 2000; Graves, 1999 .  تری  هراییای  برسررراخت  معنرا اصرررلی

هسرتن  سرتوار  ا  ادینی، ملی، یا منطقه   بر بنیادها اسرت که ها  ررهنییسراز   در هامعۀ ما هماعت )هویت 

 . 87 و ،1389 گیرد )کاستلا،وتصر  قرار میو محلیت مورد دخل دست دی ، ملیت،و ابتماالً قومیت به

توهه به روابط قومی در و پردازان ک سرریک ی ارد  یظریه ۀقومیت و روابط قومی هاییاهی در ای یشرر   ۀمطالع

 صورت صری  وهود ی ارد.به  4، و زیمل3، وبر2دورکیم،  1مارکاشناسایی چون هامعه ۀای یش

 :ای قرار ییلبه  ها  قومی و ملیگیر  هویت شکل بارۀای از یظر  رقیب درسه چشم

هویت ملی را امر  طبیعی   ،گراییرهیارت اول با یاج نیتویی اسرمیت گره خورده اسرت و تحت عنوان دیرینه

گرایران،   . برا  دیرینرهBarrington, 2006, p. 13دایر  )هرا  قومی میهرا را دارا  هسرررترهو ملرت 

وهودنم ه درطیِ دوران ماقبل تاریخ بوده  بهنمیا بشرر با شررایط  شرناسری تکاملی یشراییر ایطبا  مورقیت روان

، شاکلۀ ررهنیی ثابتی متصور است که کنشیران  رهیارت   . در ای (Kaufmann, 2015, p. 194)است 

 ش ه است.مک  ها مدرطولِ یسل ی  و معنابخشی مست اجااج بخشی هقومی نن را قو 

قومیت منبعی اسرت که توسرط یخبیان برا  تعریف هویت   ،اسراس نِنباارگرایی دومی  رهیارت اسرت و برا

شرررود  گروهی، تنظیم عضرررویرت و مرزهرا  گروه، و سررراخرت دعراو  و اسرررتخرا  منرابع اسرررتیراده می

((Brown & Langer, 2010, p. 413. 

که ازطریقِ کن  تثکی  میبر رراین هایی    و  اسرت   گراییدر ضر یت با دیرینه که  اسرت   اییار خر سرازهرویکرد ن

گیرد  گرا و اباارگرا را دربرمیدو رویکرد دیرینره  و عنراصرررر  از هر  یرابنر هرا  قومی ظاور میگروه  ،هرانن

(Brown & Langet, 2010, p. 413 ویت ملی ماین  کن  که هگرا اسررت الل می . رهیارت برسرراخت

 
1. Karl Marx 
2. Émile Durkheim 
3. Max Weber 
4. Georg Simmel 
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شرمری ، یک سرازۀ  ها  هویت ملی برمیعنوان یشرایهگرایان بههایی که دیرینهها  دییر، شرامل ننهویت گروه

 .است   1اهتماعی

سریاسری شر ن قومیت در رابطه با اسرتعمار داخلی و   ،طلبی قومیهویت  ، 1383 گرایی سریاسری )ماتیل،قوج

  از 1379 در خلق نگاهی قومی )سرری امامی،  ارتباطاتیقش  و ،  (Hechter, 1975)تقسرریم ررهنیی کار  

شرررکرل و به 2پردازایی چون هایا کوه یظریهای  و ها طرح شررر هارتبراط با قومیرت  مبرابای هسرررتنر  که در

ای  و گسرتر  دامنۀ کنترل  ها  یاسریویالیسرتی تحلیل کردهرا در هنبش تر  نیتویی اسرمیت یقش یخبیانمنظم

ایداد شررایط مناسرب برا  بسریج ای ئولوژیک توسرط    سربب دولت و گرایش بیشرتر به هایب تمرکاگرایی را 

ها   نمیا  از سریاسرت ییا یاسریویالیسرم را شرکل ویژه و مورقیت   3داین . هان ویرویلی»روشرنیکران علمی« می

کننر  دایر  کره یخبیران از نن برا  گررت  قر رت دولرت از دسرررت طبقرات براکم اسرررتیراده مییمر رن م

  .1397 )ابم  ،

 توسعه

 یظیر کیییت زی گی،و اقتصرراد  معاصررر میاهیمی    ،تغییرات ایسررایی، اهتماعی ۀدربار هاپرداز تنور یظریه

اهتماعی شرمولیت کییی و  ۀکه توسرع کردرا وارد ادبیات علوج ایسرایی   ... ب یل و ۀمشرارکتی، توسرع ۀتوسرع

کن  و توسررعه را معادل  ین  گسررتر  نزاد  واقعی« تعریف میاتوسررعه را »رر «»سرر .  یی بر نن اسررت محتوا

  نن را هریرایی 1366مرایکرل تودارو )و     Sen, 1983؛  1382 خوایر  )سررر ،»هر   و اباار نزاد « می

ی و مردج و یاادها  مل  ۀتلقی عام سراخت اهتماعی، طرزیرات اسراسری در ع   دایسرت که مسرتلاج تغیبُچن 

 پیتر از یظر  .1379 ک  کردن رقر مطلق اسررت )ازکیا،ییا تسررریع رشرر  اقتصرراد ، کاهش یابرابر  و ریشرره

ها و یاادها برا  تحقق  وهود نوردن تغییرات اسراسری در سراخت اهتماعی، گرایشییا توسرعه »به 4دویال سر 

بر ابعاد ررهنیی  در تعریف توسرعه  5میسررا و  8 و ،8613 ،غیار  و ییاز سرت« )ها  هامعه اکامل ه  

و بیمار    ،تغفیه، رقراشرتیا  برا  غلبه بر سروء»  ،6از یظر بریشرتای  . 9813 ،و غیار   )ازکیا تثکی  کرده اسرت 

یاظر بر ایتقال از ین ها  ا، »توسرررعه بر رر7نیایشرررتات دی از  « ورودشرررمار میهمله اه ا  توسرررعه بهاز

ایر ازه یظراج سررریراسررری از »هر   ،8هرایتینیتون دموکراتیرک بره دموکراتیرک داللرت دارد«. از یظرهرا  غیربکومرت 

و از پراکن گی به ییاییی    ،پفیر یاپفیر  به ایعطا سرادگی به پیچی گی، از وابسرتیی به اسرتق ل، از ایعطا 

  و 86 و ،1379 سریاسری نن اراوده خواه  شر « )قواج، ۀعگرایش پی ا کن ، به همان یسربت به میاان توسر 

گیرد و کیییرت میاومی کره در نن وهود دارد گویره اسرررت کره ابعراد مغیول توسرررعره مورد توهره قرار میای 

 
1. Social construction 
2. Hans Kuhn 
3. John Viruili 
4. Peter  Donaldson 
5. Misera 
6. Bernestein 
7. Eisenstadt 
8. Samuel Huntingyon 



 

2399 

صلنامه علمی )مقاله علمی
ف

ـ
پژوهشی( جامعه

شناسی سیاسی ایران، 
سال دوم

،شماره اول)پیاپی
5

(بهار 
1
3
9
8

 

و بر  گیرد  قرار می و میاهیم متراد  نن مورد توهه    ، 1پیشررررت، بابود   ،اسرراس نند که برشررو تر میبرهسررته

ع وه توسررعه به معنا  به.    1385 ؛ ماهرویان، 1380 ؛ باوم ، 1380 )هابرماس،   د شررو تثکی  می ها  بومی  ررهن  

بابود  و اراایش مشرارکت و دموکراسری اسرت که مسرتلاج شررایط مطلوب و    ،کاهش یابرابر ، رقر و بیکار 

 کیییت زی گی است.

 عدالت اجتماعی

خ عر الرت اهتمراعی اسرررت. یراعر التی موهر   تری  نرمران بشرررر درطولِ تراریتوان ایعران داشرررت کره ماممی

ده است. بر ای  کرها  طبقرررراتع معضرررر ت اهتماعی را تش ی  شمار  ش ه و شکا ها  بییررررابرابر 

ها  متع د  پرور  یارته  و یظریه شرر هاسرراس، در علوج ایسررایی، وهوه مختلف ع الت اهتماعی بررسرری 

گرایی، و دینی )اسر مع، یئولیبرالیسرتع، سروسریالیسرررررتع، هامعهها  لیبرالیسرتع،  که از گیتمانا گویهاسرت، به

  ،  119-116 و ،1396) یوالیقرار   و  اختر   یظر  براسررراس  و  کرد  یراد  توانمی  نن  دربرارۀ...    مسررریحی و

 :است   یکرقابل زیر  شناسیگیتمان

 
1. Improvement 



 

2400 
عه

وس
و ت

ت 
دال

ر ع
دا

ر م
ن ب

یرا
ر ا

ی د
وم

ت ق
البا

مط
 

 

مفاهیم و  

 گفتمان

نئولیبرالیس  لیبرالیستی 

 تی

سوسیالیس 

 تی

گرای جامعه راولزی

 ان

 اسالمی

ررراصررررلررۀ  

 طبقاتع

وهررررررود  

ررراصرررلررۀ  

طربرقرراترع  

بررررررررا   

 پیشررت 

مرررقصرررررر  

دایسررت  رقرا 

 برا  رقرشان

مررخررالررف 

وهود راصلۀ  

 طبقاتع

ررراصرررلررۀ 

در  طبقرراتع 

کرره  برر   

بررررررررا   

پیشررررررت  

ضرررررور   

 باش .

مررخررالررف 

وهود راصرلۀ  

 طبقاتع

مررخررالررف 

وهرررررررود  

هرررگررویرره 

 تضاد طبقاتع

دخررررالررررت 

 دولت 

عررررررر ج 

دخررالررت  

در  دولررت 

 اقتصاد

کراهش یقش  

در   دولرررت 

 اقتصاد

دخرررالرررت  

در  دولرررت 

 همۀ امور

محر ود بودن  

دخرررالرررت  

  دولت در بّ 

کررراهرررش  

شررررکررا   

 طبقاتع 

دخرررالرررت  

گسررررتررردۀ 

 دولت 

عررمررلررکرررد  

معت ل دولت  

متنراسرررب برا  

 شرایط زمان

طررربرررقرررات  

 محروج

 توهه توهه توهه توهه ع ج توهه ع ج توهه

شررنا هسررتی

 تع

رردگرایع و  گرایعهمع رردگرایع رردگرایع

 گرایعهمع

و   گرایعهمع ررردگررایرع 

 گرایعهمع

رررلسرررریررۀ  

 اخ قع

گرا  وظییه گرایع وظییه گرایعرای ه گرایعرای ه

 ى

محورضلیت 

 ر

گرایع  وظییره

محورضرلیت 

 ر

رسرری ن به  عمومی خصوصع خصوصع مالکیت 

عررر الرررت  

ترروزیررعررع  

بر ون الغرا  

مررالرکریررت 

 خصوصع

عررمررومرری  

)خررریررررات  

 اهتماعی 

خصروصرع و  

 عمومی

بررخروردار  امکایات

   یابرابر

بررخروردار   

 یابرابر

بررخروردار  

 برابر

تررروزیرررع 

 یکسان

ترررروزیررررع  

 یکسان

بررخروردار   

 برابر
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اخرررتررر   

 درنم 

ضررررورت  

 وهود

ضرررررورت 

 وهود

بررازترروزیررع 

درنمر  برا  

 درنم هاکم

اخررترر    

تررا  درنمرر  

کرره  برر   

بررررررررا   

پیشررررررت  

هرامعره ییراز  

 باش .

بررازترروزیررع  

برا    درنمرر  

 درنم هاکم

اخرررتررر   

درنمر  مندر  

بره شرررکرا   

طرربررقرراتررع  

 یشود.

رقررررابررررت 

 اقتصاد 

رررصررررت  

برررررابررررر  

رقرررابرررت  

 اقتصاد 

نزاد  

کرارنررینرایره و 

مرررارررارت 

 ررد 

عرررررررر ج  

ضرررررورت 

رقرررابرررت  

اقرتصرررراد  

 نزاد

شرایط برابر  

برا   رقرابرت 

تررعرر اد   

 مح ودیت 

رقررررابررررت  

اقرتصرررراد  

 نزاد

رقابت  

اقتصاد   

 نزاد 

برررررابررررر  

 بقوقع

بررا   تررقرر ج 

برررقرررو  

اسرراسررع و  

هرا  نزاد 

سررریاسرررع  

 اهتماعع

ترررروهرررره  

ازبر  بره  بیش

هرا  رعرالیرت 

اقتصرراد  و 

کررراهرررش  

 بقو 

در  برررابررر  

همرۀ بقو  

سررریراسرررع  

 اهتماعع

در  بررابرر  

هررا  نزاد 

سررریاسرررع  

اهرترمرراعرع 

 بره توهره برا

اصرررررررل  

 یخستی 

ترررروزیررررع  

عرررادالیرررۀ  

قررررررر رت 

سرریاسررع به  

معنرا  توزیع  

عرادالیره دییر  

مرررواهرررب  

 ست.یی

بقو   

طبیعع برابر  

و تیاوت در 

بقو   

اکتسابع  

متناسب با  

کار و ایداج  

 وظایف 

 شناسیشناسی از منظر مکاتب جامعهگفتمان: 3 ۀجدول شمار

گوییم یعنی عملی که ظالمایه ییسرت. بالطبع وقتی ع الت را متصرف به صریت وقتی از عمل عادالیه سرخ  می

سررا  ای  مضرمون برویم که قوایی  و مقررات اهتماعی  سرازیم، یعنی در ع الت اهتماعی بای  بهاهتماعی می

معنا   عبارتی، ع الت اهتماعی بهیشود و ع الت تثمی  گردد. به مندر شکلی وضع کرد که به ظلم  را بای  به

امکایات مسرراو  هات   ،برا  همه ،که قایوناهرا  نن اسررت؛ یعنی ای رعایت مسرراوات در هعل قایون و  

پیشرررت و اسرتیاده از امکایات رراهی و سریر م ار  ترقی قائل شرود. ع الت اهتماعی از لحار اهرا و عمل  

  ارراد، تیاوت و تبعیض قائل یشرود و امکان پیشرررت و رراه  عمل، براهاسرت. لفا دولت بای  درییۀ دولت وظ

 و  رقر کراهش  توانمی را  اهتمراعی عر الرت   متغیرهرا  .  253 و ،1382 اهتمراعی نیران را رراهم نورد )مطار ،

  با   متناسرب   هاقیمت   ثبات  ، نموز  و  با اشرت، مسرک ، ماین )  اسراسری ییازها  تثمی  اشرتغال،  محرومیت،

هرایبرۀ ارراد، ترثمی   همره  عرادالیرۀ درنمر  و ثروت، برقرار  امنیرت و یظم، ترثمی  بقو   توزیع  دسرررتمادهرا،

 و خ مات رراهی دایست.  ،اهتماعی
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برابر ، مشررارکت سرریاسرری، ع الت اقتصرراد ، ع الت  را برا  ع الت اهتماعی یکر کرد: ییل  توان ابعادمی

اصرررول   ،بر ی  لحرار  . 61 و ،1391 )پورسرررعیر  و همکراران،  و عر الرت توزیعی  ،ررهنیی، عر الرت قرایویی

 ؛هر شررخ برابر  ها   نزاد . بقّ  2  ؛ارراد هامعه ییازها  اولیه همۀتثمی  . 1ای  از: عبارت  ع الت اهتماعی

امکان به ب اکار    در شرایط ها  اقتصاد . یابرابر 4  ؛  اقتصاد هاررصت امکان دستیابی برابر همیان به . 3

 . 1386 )همتی،  رسی ن ثروت رقیرتری  اقشار

تری  یسبت به گسترده برابر هر شخ  بقّاول  ؛یظریۀ ع الت هان راولا دارا  دو اصل مام و کلی   است 

ییع همیران هرا برهکره یرابرابر ، میر ای هرایرابرابر وهای  بیدوج    و  اهتمراعیشررررکرت    یرا  در یرک یارادنزاد   

 .بیندام 

 هاهنتایج و یافت

دولت   خأل عملکرد   شررایط ازم ار محور و توسرعهقومیت ع الت   /   میاوج هویت  ،براسراس یتایج ای  تحقیق

که در ییل هوایب   بین قومی میبکایت دارد، یتایدی که اغلب ورا  ملی را در گرو دسررتیابی به ع التی بی 

   نن بررسی ش ه است.

 اقتصاد محلی اقوام

عبور   و  شر ه اسرت طریقِ دام ار  و کشراورز  تثمی  می از ایران مردجمعیشرت غالب   ،ها  دوراز گفشرته

 هادۀ ابریشم از ایران مشاغل تدار  و بازرگایی را ییا در شارها  ایران رویق بخشی .

بخش  در دارا  باالتری  سرررام  ،زبان اسرررت مردمان رارس  سرررکویت  که محلّ  ،امروزه مناطق مرکا  ایران

پردرنم   ازقبیل    محصروالتِ  بخش صرنعت، در مناطق مرکا  ایران، کشراورز ِ  برهمچنی  ع وه .1ای صرنعت 

 تولی  یاخال  ازسررام باالیی   مناطقْ  تا ای  پسررته و زعیران رویق دارد و همی  موضررور باعث شرر ه اسررت 

   .داخلی داشته باشن 

  ای  مناطق،  سربب مرز  بودنبه ، اماباغ ار  اسرت   و  مبتنی بر کشراورز ، دام ار ،  کردیشری   طقااقتصراد من

  .روا  یارته است  هادر نن  در شکل غیرقایویی نن)و کولبر     در شکل قایویی نن) تدارت مرز 

چون تراکتورساز ، پتروشیمی،  هم یها و صنایعکشاورز ، دام ار ، کارخایه  یشی  بر پایۀاقتصاد مناطق ترک 

 .استوار است  ... و  ،  ساز ، روالدیماش

المللی  موهب رویق بازرگایی و تدارت بی  که ای موقعیت ارتباطی و مرز  دریاییدارا   یشی ق عربمناط 

بسریار  در ای  مناطق وهود    خیاییت منابع    بر نن،ع وه  .شر ه اسرت   در ای  مناطق  بنادر و ترایایت دریایی

 .دارد

چون خرما، موز، مرکبات، ایبه، پاپایا، چیکو، پسرته، و همها  اسرتوایی و گرمسریر   میوه  ،در منطقۀ بلوچسرتان

 
 درصود،، تهران 44  درصود،، البرز 41٫4های اصو،هان  اموتانقرار ذیا اموت   . موهن صونعتی مناطم مرکزی ایران به1
 و یزد  ، درصووووود، 40٫3   درصووووود،، مرکزی 43٫4   درصووووود،، قن 39٫6   درصووووود،، چهوارمبواا و بختیواری 37٫3 
 .درصد، 47٫8 
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و در برخی مناطق    اشرتغال داری   شرتردار عشرایر به  چنی هم .بازار اختصراصری دارد  شرود وکشرت می اییور

 شکل گررته است.صنایع تب یلی نن ییا 

ها  متمرکا  لبات سریاسری اقواج ایرایی به سریاسرت بخش عم ۀ مطا ،تحقیقای  ها   براسراس دادهبای  گیت  

  ها  ی اعتراض به شرکا و یوع  پیرامون مندر شر ه اسرت  رررر  گیر  مرکاکه به شرکل  گرددا  بازمیاقتصراد 

باشریۀ  اقتصراد  که سرام  ها ابراز شر در مصراببهها  اقتصراد  مرکا  اقتصراد  و معیشرتی باصرل از سریاسرت 

 .داین یمی ایران )اقواج ایرایی  را عادالیه

 (مذهبی ـ ملیتی)  هویتیعدالت  

محور بر تعلق خاطر اقواج مختلف به میاوج ملت و رویکرد ع الت  ،ملی یا مفهبی  ۀبضرور دو صربغ  وهودِبا

 . نک هویت ملی ایرایی تثکی  میچارچوب  

پالو     ۀاز زبان عربی. همه ریشر غیرها زبان ما یک ریشره داره بهما ایرایی 

باسرررتایی یا    ؛هی، یکی پالو  اشرررکاییه، یکی پالویداره. پالو  اوسرررتای

   .اوستایه

 ارومیه  از  شناس، شاعر و زبانعزیز نعمتی

 

اگر هاهایی به   ها  مفهبی در تقابل با مسررائل ملی ییسررتن . ولیگرایش

شرتر  از مسرائل قومی و  پفیر  مسرائل مفهبی بینسریب  ،تعارض برسرن 

   است.هویتی  

 مشهدی از اجتماع ـ نگار و فعال سیاسی، روزنامهیحصار جواد

به پیمایش میاان ارتباطات قومی پرداخته اسرت و بر اسراس   ، محققنم ه اسرت  ییل  ها که در یمودارچنانهم

درصر   28.9ای  و رتباط زیاد  با اقواج دییر داشرتهی  که ادرصر  از یخبیان بیان کرد 53.9  ها،یتایج مصراببه

درصر    55.4و   ارتباطات قومی کمتر  وهود داشرت   ،ای . در میان عامهییا بیان کردی  که ارتباط کمتر  داشرته

 ای . درص  ارتباط کمی داشته 37.3ی  و اشتهبیان کردی  که ارتباطی ی ا
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 خواص - ارتباطات قومی: 1 ۀنمودار شمار

 

 عوام ـ ارتباطات قومی: 2 ۀشمارنمودار 

هویت ملی در ایران واه  دو وهه اسراسری ایراییت و معنویت    ،کنن گاناسراس یظر بسریار  از مشرارکت بر

از ایق ب یک یور  و اگر ما بع   ودهردو بای  بیظ شرر شرروی گان، »به گیتۀ یکی از مصرراببهاسررت که    دی )

که ما به بچۀ بع از ایق ب اسررر میت را ب    رهنیی یا بییاییی ررهنیی داریم همی  اسرررت باختیی رازخود

 .«یماهیم و ایراییت را اص ً ییاموختاهنموخت

بخش ره بای  گیت سره دسرته یماد ایسرداجدر ای  با  .اسرت بخشری از یتایج تحقیق مربوط به یمادها  هویتی  

...  و  ،سرررور ، مارگران، یلر ایظیر یوروز، چارارشرررنبره  وهود دارد؛ بخشررری از ای  یمرادهرا  قومیایرایی بی 
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شرررارادت امرامران    و  والدت پیرامبر،  ،خم  غر یر  و  قربران  و  دوج یمرادهرایی یظیر اعیراد رطربخش    .یر ابراسرررترایی

نبان،  13 ردر، پیروز  ایق ب اسر می، ۀسروج یمادهایی یظیر سرالیرد ایاج دهبخش و   ای مفهبی  تشریعاهل

 .ای مربوط به دوران هماور  اس می... باکمیتی و  روز ق س، پرچم و سرود هماور  اس می و

و همچنی     ... س ه و،  ها  مارگانکورو ، هش )باستایی ایران    ها نیی  ، اعیاد و  ایداج مراسم  لاوج  ها ازداده

شوی گان بر اهرا  ای  مراسم تثکی   مصاببهبکایت داری  و    شیعی ایراییمفاهب غیرادیان و    سایر مراسم

ای  مراسما گویهبه،  داشتن   ، اعیاد شعباییه  ،تشیع )محرج، صیردینی اهلمراسم  با  همسان    که زمینۀ اهرا  

غلب  شودعملی     ... و و  بودن سیاست  ای ئولوژیک  تصور  مفهبی    ۀتا  اقلیت    شیعی)ییر   ها   و بف  

 ود.وده ش زداز هامعه مفهبی  ر  دینی

شرود که  متثسریایه بکومت چون در دسرت یک مفهب اسرت و ت   می

ها   ورسوج و مراسم و مدالا و یاادها و ارگانای  مفهب در همۀ نداب

دولتی و بکومتی اعمال بشرود، ای  اسرت که کردها از ای  یظر ابسراس  

کننر  و ای  شرررکرا  مرفهبی موهرب شررر ه کره بسررریرار  از تبعیض می

سرنت از یظر اقتصراد ، اهتماعی، و ررهنیی ایران ازبی   اسرتع ادها  اهل

تری  مایع توسرعۀ ایران  کنم ای  شرکا  مفهبی بارگبرود و م  رکر می

  سنت است.مخصوصاً در رش  و ترقی کردها  اهل

 سیاسی از سنندج )کردستان(  ـ  زاده، فعال مذهبیجالل جاللی

یشان را  کنن گان یخبه و عواج  از دی گاه مشارکت   شکا  و تبعیض مفهبی  4  ۀیمودار شمارو    3  ۀیمودار شمار

  . ندهمی
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 خواص ـ شکاف و تبعیض مذهبی: 3 ۀنمودار شمار

 

 عوام ـ شکاف و تبعیض مذهبی: 4 ۀنمودار شمار

 قومینجوه فرهنگی عدالت بیو

عمر تراً ییر  هارایی و ررامحلی  زبرایران هارت تعریف مبنرا  هویتی خود  ررارس  ،هرا  تحقیقیرارتره  بره توهره برا

، مطالعهها  قومی موردولی سایر گروهای ، شان را بازساز  و بتی تغییر دادهها  سنتیویژگی  داری  و بیشترِ

 پفیر  باالتر  داری . ، در ای  مورد،هاو عرب  ها،، بلوچهاترک  /  ها، نیر هاکرد یعنی

را بیظ کن  و به    رسروج قومشوصرل هر ملتی ای  اسرت که تماج ندابا

...  ها  دییر معرری کن ود را به ملت زی گی را ادامه ب ه  و خ ،ای  شیوه

 ؟رسوج قوج خودج را بیظ کنمودابچرا م  یبای  لباس و ن

 (کرمانشاه ) جوانرود از اجتماعی ـ  احمد بهرامی، فعال مذهبی مال

بارۀ مرکا  ایران از زمان مشررروطه به بع  درها  دولت که  عتق  بودی  ها  قومی مگروهشرروی گان  اببهمصرر 

محروج موهبات    ،زبان رارسری  رسرمیت شرناخت بهو با   ای درپیش ییررته زبان مادر  اقواج رویکرد  عادالیه

 .ای کرده رراهمزبان مادر  را  به مای ن از نموز 
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نموز  به زبان مادر  برخوردار ییسرتیم... و ای  در قایون اسراسری    از بقّ

 اما تحقق پی ا یکرده است.    ،ارتهکشور هم ایعکاس ی

 (آذربایجان غربی)مهاباد  از و سیاسیسعدون مازوچی، فعال مدنی 

ی  بودمعتق    مطالعهمورد ۀعامکنن گان  مشررارکت  درصرر  از 63.9درصرر  از یخبیان و  85.9  ،بر ای  اسرراس

 15.7و  هکنن گان یخبمشرارکت از درصر    14.1. همچنی  اسرت نموز  زبان مادر  بقی مشررور و قایویی  

 ی .بودزبان مادر    به  مخالف مشروعیت دادن به یادگیر کنن گان عامه  مشارکت از درص  

 

 خواص ـ مادریمشروعیت یادگیری به زبان : 5 ۀنمودار شمار

 

 عوام  ـ مشروعیت یادگیری به زبان مادری: 6 ۀنمودار شمار

ها  راهبرد  و مرز  هر کشرررور  تری  بوزهها  مفهبی در ماماقواج گویاگون و اقلیت اگر  که  درصرررورتی

ییوی و براکمیرت ملی   ۀخرار  از بوزهرا در ورا  مرزهرا و  اهتمراعی و ررهنیی نن  ۀو عقبر اسرررکران پیر ا کننر   

، هرگویره چرالش و بحران بیرویی  قرار داشرررتره براشررر ، بره لحرار ارتبراط و پیویر  ای  اقواج بره خرار  از مرزهرا

خواه  شرر ت کاهش  مکان یظارت دولت بر ای  مناطق بهو ا خواه  کردسررادگی به داخل مرزها سرررایت  به

ها  قومی به مرزها  خارهی و هم یشررران از ییاه م اوج گروهتحقیق ای  نم ه از دسرررت هها  ب. یارتهیارت 
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 دارد.سو  مرزها در ننخود  قوجِها  همگروه

ها و طغیان اقواج موه  شررور   ۀخواهایها  هویت برکت  برابرِارنمیا و سرررکوبی باکمان ایران درق ۀروی

به   ،از اتماج یک رراین  اعتراضریاکمان بع بدا بود که ب  ،همی  اسراس  و خواه  بود. براسرت  اهتماعی بوده  

وگو و و برا گیرت   سرررپراردیر گو  می،  پرا خراسرررتره بودیر کره طبیعتراً از بط  هرامعره بره  ،هرا  هویتیگروه ۀمطرالبر 

 کردی ، کار  که بای  عملی شود تا به ورا  و ایسداج ملی برسیم.را بل میبسیار  از ای  مطالبات   ،تعامل

 اجتماعی و توسعه  تغییرات 

ها و تشرک ت مردمی با منارع دولتی، سرازمان و  همسرویی یاادها ها  معاصرر، هاتمرکاگرایی شر ی  دولت 

ها   یاایت یاکارنم   کلی سراختار یااد  کشرور و گروهد دییر  را میسرور یکرده اسرت و درامکان کارکر

 قومی را رقم زده است.

در راسرتا  کارکردهایی    ای دولتی در ایران هنوز یتوایسرتهییمه  /  ولتید /   توان گیت یاادها  محلیدرواقع می

  در مت  قایون  ،و شرارسرتان ،ها  مرکا، اسرتانسراالر  در ردهیاادینه شروی . تمرکاگرایی و مارو  شر هتعریف

تر ریر روز کمهرا را روزبرهیقش مردج و تنوعرات ررهنیی و رکر  نن  ،... کرارگیر  مر یران وهایتخراب و بر   و

و  ها  کارنم  هسررتیمریا مشررکل یا امکان بریامه  یتیده شرراه  یانگاهی و یاتوایی در بلّده اسررت و درکر

سریاسری دولت  ۀتوسرع ۀتری  پروژکنن ه، مامای  سراختارها  یاتوان  یتایج و پیام ها بینیم که براسراس  می

که شروراها   ها  ای بسرت رسری ه اسرت و بهبه ب    1377،  شروراها  اسر می شرار و روسرتا)بات  اصر 

ریا  براشرررنر  بره مکرایی برا  رایرت، رسررراد،  مشرررورتی و بریرامره  ا هر مطرالبرات مردمی و ییرو  مرفکور محرلّ

  .ای یاادینه ش ه...  اقتصاد  و /  سیاسی /  یکه در ررهن  هار  اهتماع ای ب ل ش ه ... خواهی وسام

بال تب یل ش ن به بخشی از پارادایم در  ،واین  مشارکت مردج را اراایش ده تکه می  ،یااد ییاها  مردجسازمان

ها   . مشارکت سازمانGosh, 2009)اییاره  ه ی  توسعه یا یظم یوی  هاایی در دییا  امروز هستن  )

ایی، تیویض لبایه و غیرایتیاعی بکایت از وهود تمرکازدعنوان سازمایی داوطمحلی به  ۀ یااد در توسعمردج

   .ها داده است ب ان کنن همی او وضعیت غیرپویا و یا داردگیر  و م یریت محلی یازل اختیار در تصمیم

درصرر  از  70تا  65همی  اقتصرراد یک م یریت دوسررر دارد؛ یک وهه 

سررت و به  ها  دراز مال اوق رت را در اختیار دارد و بیشررتر ای  دسررت 

ها   درصر  دسرت  35تا  30کا پاسرخیو ییسرت. بخش دییر، یعنی هیچ

کنترل ییسرررت.  شرررود و نن هم کام ً قابلدراز، ازطریقِ مردج ایتخاب می

شرود،  درصر  می 65درصر  هم همراه با   35ایییا زمایی اسرت که نن اسرف

   ما ً رساد شاردار .

 نگار از مشهد )خراسان رضوی( آملی، روزنامه 

تناا  مدریه ، یاادها  شرورا  شرار و شراردار  ییا از یظر مردج یه ۀها  دولتی )قو بر ادارات و سرازمانع وه
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ی برا  رسرراد اقتصرراد  و عامل  و خودْ  ای مایع توسررعه بوده ،کارکرد مابت ی اری ، بلکه بتی در برخی موارد

 ۀو از یقش و وظییاسرت یار تنال پی ا کرده  ها بسر که سرط  اعتماد عمومی مردج به ننچناننن ، ایادار  شر ه

 ای .اصلی خود راصله گررته

ا  و تمرکا ع ج تعادل منطقه  ۀدهن یشان  ها تاراندر ایران، تمرکا همعیتی در چن  شار کشور و در رأس نن

 کشور را در خود ها  داده  درص  همعیت کلّ 20از تناایی بیشش ی  همعیت در چن  یقطه است. تاران به

ع ج    و شرودمی  گوین ، امر  که موهب یابرابر ا  اصرط باً ماکروسریالیاه شر ن میاسرت. به چنی  پ ی ه

ها  اقتصراد  در ای  مناطق موهب  پی دارد و تمرکا ییرو  ایسرایی و سررمایهتوزیع متناسرب امکایات را در

امر  که   ،تر خواه  شر ت ریج گسرتردهو شرکا  بی  شرارها به  شرودمیها  خالی شر ن سرایر مناطق از سررمایه

 ها  ایران صاد  است.شارها و ک ندر مراکا استان ،از تارانبع 

توزیع اشررتغال، تولی ، و ثروت در ایران هیچ عادالیه ییسررت، بلکه خیلی  

ها  ظالمایه اسررت. کسرری اقتصرراد را در دسررت گررته که یادان اسررت. ای 

کنن . شرما، با مشراه ه، اقتصراد ای  منطقه ایه ای  کار را میعام ایه و عالم

ردها را یان و غیرکردها را م یر کرده و ک بینی  که از هر طر ، شرریعرا می

 ای .ها  پایی  قرار دادهدر رده

 محمد حسینی، فعال مذهبی و فرهنگی از سنندج )کردستان(

ییارتیی مناطق  دالیل توسررعه دربارۀکلی   ۀمقول  اارچ  ،باضررر کنن گان تحقیقها  مشررارکت توان از دادهمی

،  « یارتییر یو توسرررعره  یقرایوییب»:  ایر  ازکره عبرارت  دکرایرایی اسرررتنبراط    ۀمختلف قومی و بتی کلیرت هرامعر 

یرت و عق ی»و    «،رانیا  یارتییر ییی و توسرررعرهایر   نسررر یر تول  ۀو یشررر »،  «انیر راییات ایر و خلق  یارتییر یتوسرررعره»

 «.یارتیییتوسعه

ای  و امروزه معلوج شر ه اسرت که اخیر با شرکسرت مواهه شر ه ۀها  یوسراز  یک سر پروژه  بیشرترِبای  گیت  

وهود یاادها  محلی  ،بر ای  اسراس .دشرو ا  پای ار خواه  بود که بر بنیان امور محلی و بومی ایداد  توسرعه

تعاون   ۀو بیظ روبی ،ا ها  محلی و منطقهگیر  تعاوییر  شرر ن از تمرکاگرایی دولتی، شررکلهات خا

 یمای .ضرور  میه ای  مام موهود در ررهن  سنتی برا  ییل ب

 ایعدالت رسانه

  . باکمیت یاد کرد  ۀرسرای  ا یاجبتوان از نن  صرار ررهنیی اسرت و میملی برکت در راسرتا  ایح  ۀواقعیت رسرای

از یکی دارد و  یشررران میان دولت و اقواج   ۀن رابطاز مناسرررب یبود دسرررت نم ههایی که در ای  بخش بهیارت

مراکا دینی   یبودتری  اقلیت مفهبی کشرور،  عنوان بارگبه  ،سرنت اهل  ۀخصروو هامعهاقواج و ب  ها اعتراض

تثیی  عملکرد بکومت در ای    درهاِترسایه ها   بریامهخصوو شار تاران است که هها و با اسرتاندر مرک 

 است.    بوده زمینه
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یوعی یارضرایتی نشرکار و پناان    یریشرای  شروی گانها  رسرایه از یظر مصراببهبریامه  یل محتوا واکاو  و تحل

ها  صروتی و رسرایهزیرا به یظر ای  گروه،  ،  اسرت ها  رعال کشرور  رسرایهعملکرد  واج یسربت به اقها   گروه

زبایان رضرایت یسربتاً  رارسکنن  و سراز  اقواج ایرایی عمل میرییی و یکسرانتصرویر  داخلی در راسرتا  هم

ها  صروتی و تصرویر  شربکهشروی گان،  از یظر مصراببه . البتهن شرتز عملکرد سرازمان صر اوسریما دابیشرتر  ا

 سیما  ملی ی اری . یی ییا عملکرد باتر  یسبت به ص اواستا

در بخش اسرتایی و ملی را یشران   سریماها  صر اومیاان رضرایت از بریامه 8 ۀیمودار شرمارو    7  ۀیمودار شرمار 

 . ندهمی

 

 خواص  ـ رضایت از صداوسیمامیزان : 7 ۀنمودار شمار

 

 

 عوام  ـ میزان رضایت از صداوسیما: 8 ۀنمودار شمار

هو در دییر وزین  و با هسرت ها، مخاطبان دسرت به کنشریر  میشررایط سرایسرور و کنترل رسرایه قطعاً در

ییا ها  مختلف قومی  گروه ها مصراببهنم ه از دسرت هب  گردی . یتایجدیبال هاییای  میها  همسرو بهرسرایه

 ی  ای  مطلب است.  ؤ م
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کنیم و ا  هاان عرب استیاده میاز محصوالت ررهنیی سایبر  و رسایه

گاینی ترا تیرو و لبراس و  از رراینر  یراج  ،ترثثیر رو  زیر گی مرا گرفاشرررتره

  .ک جموسیقی و تکه

 خوزستان از پژوهشگر و فعال قومیر، کثیقاسم آل

 عدالت اقتصادی

قبیل  صرنایع سرنیی  از  ۀی . بخش عم ا  از اقتصراد کشروریاعادالیه  و ها دارا  سرام یاموزونقومیت  ،در ایران

قرار   زبانفارسها   در اسرتان و... عم تاً در مرکا کشرور   و  ،ها  روالد، خودروسراز ، پتروشریمیشررکت 

درصرر  ، تاران  44درصرر  ، البرز ) 41.4ها  اصرریاان )داری . باالتری  سررام بخش صررنعت به اسررتان

درصرر   و یاد  40.3درصرر  ، مرکا  ) 43.4درصرر  ، قم ) 39.6درصرر  ، چاارمحال و بختیار  ) 37.3)

، در ای  در بخش کشراورز  ،بر بخش صرنعت در مناطق مرکا  ایرانع وه .1درصر   اختصراو دارد 47.8)

تا همی  موضرور باعث شر ه اسرت    و شروده و زعیران کشرت میقبیل پسرتمحصروالت پردرنم   از  مناطق،

 یشی  سام باالیی در تولی  یاخال  داخلی داشته باشن .مناطق رارس

براکمیرت هماور  اسررر می و   ؛مرا در اسرررترایمون دو ترا براکمیرت داریم

ن ای  هماور  سیستایی  باکمیت هماور  سیستایی. از م  تعا  گررته

درصرر   2اسررتان ب اکار  تو قشررر  که   هی تو گم.  رو دییه ییم، اما می

 ی دلیل همکه به  هخواهپررو  تمامیت   هماور  از ای  تع ادِ ههسررت  ی

بع  ایق ب ق رت سرریاسرری، اقتصرراد ،    بودن با شرررایط خاو یمفهب

ن. ما بلوچا ازشررون  ن گررتهو دسررتشرر  تو چیا ای  اسررتان را ادار  و همه

ن اینا با هم همع شر ه ۀون همچ  ،گم هماور  سریسرتاییمتنیریم. چرا می

بلوچرا     ،اخت   ایدراد کن   ،درصررر  دییره  98سرررر اون     ترا بای  تو 

رو  ن و داراشر عنوان ضر ایق ب از دور خار  کن  و سررمایهبهو  ب بخت ر

  رو ن و دلسررد کن  و هواب سر مشر   هیو دسرت خودشر  تو ادارات که   تو 

  ی ن.

بزرگ  برنامهعبدالسالم  رادزاده،  تلو  یی وی ساز  زاهدان    یون ی زی و  از 

 و بلوچستان(  ستانی)س

ها  چن قومیتی ماین  سرریسررتان و بلوچسررتان و نیربایدان غربی  وضررعیت اقتصرراد  اقواج در داخل اسررتان

 ها وسرررام بیشرررتر  از اقتصررراد کشرررور  به سررریسرررتایی ،برا  ماال  .سرررت هتر ییا یاموزون و یاعادالیه

 
 37۵2۵9. خبرآنلین، شنامۀ خبر  1
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ها  سررریاسررری و ر زمینهها دها  یابرابر ننها و کردها مکمل موقعیت با بلوچ  ها در مقایسرررهترک  /  هانیر 

 اقتصاد  است.

سربب موقعیت هغراریایی مرز  و ییاه امنیتی به نن از لحار صرنایع پیشرررته توسرعه مناطق کردیشری  ایران به

ها  اقتصاد  و یبود  خت دلیل یبود زیرساا  وضرع اقتصراد  مناسبی ییست و بهای  منطقه دار   .یچن ایی ی ار

  بیشرتر سرت و  باال ای  مناطقگفار  در بخش صرنعت، نمار بیکار  برا  همعیت رعال  ها و سررمایهکارخایه

 .بپردازی ماین  قاچا  و کولبر     یها  کایبشغلبه  ی می  معا  خایواده مدبورثبرا  تمردان 

درصر  از عواج بر ای   81.9  از یخبیان و درصر   89.8  ،تحقیقای   کنن گان  ها  مشرارکت اسراس یتایج دادهبر

  از یخبیان درص 10.2ها  شغلی در بی  اقواج به یسبت برابر توزیع یش ه است و تناا ی  که ررصت بودباور 

 اشتغال وهود دارد. ۀی  که ررصت برابر در میان اقواج در زمینبوددرص  از عواج بر ای  باور   8.4و 

ای  منطقه از و   بکایت داری  ترک  /  نیر   تر قوجمناسرب   و رراهی یسربتاً ،ینمارها از وضرعیت اقتصراد ، شرغل

صرراو داده اسررت. البته سررام توهای را به خود اختلحار تولی  محصرروالت لبنی و پروتئینی سررام قابل

در ای   دییر صنایع و ،ساز ، صنایع روالدیل تراکتورساز ، پتروشیمی، ماشی ازقب ها و صنایع بارگکارخایه

 باالتر است.  مناطق

موهب رویق بازرگایی   ها  خوزستان و هرماگانیشی  استانارتباطی و مرز دریایی شارها  عربموقعیت  

یشی  و وهود صنایع بارگ موهب هفب خیا بودن مناطق عربنی  ییت المللی ش ه است. همچو تدارت بی 

دموگراری قومی منطقه   گیخورد همسراسر کشور ش ه است. ای  وضعیت تا ب ود  باعث به  ازییرو  کار  

  اما وضعیِت  ،ای ها  شغلی در ای  مناطق ساک  ش هو اقواج مختلف ایرایی برا  کسب ررصت   است  ییا ش ه

 .1لحار اقتصاد  در سط  پایینی قرار دارد  مناطق از ای بومیِ عربِ مردجِ عمومیِ

ها یبای  بحث  در اسرتایی هسرتم که نب و ییت و گاز وهود دارد. در ای 

بینیم که  ولی می  ،بیکار  معنی داشررته باشرر ، رقر بای  خیلی کم باشرر 

شرارها وبشرتناک اسرت. شرای  در   ۀمحرومیت و رقر در روسرتاها و باشری

ولی ییاه ما ای  اسرت که ما    ،ته باشر هم ای  وهود داشر   هادییر اسرتان

 کشیم.ولی رقر می  ،یماهبررو  ثروت و ییت خوابی 

و   فعال حقوق کارگر ، اجتماعی ـ فعال سیاسیی، باسم حماد

 اهواز )خوزستان( ازنویسنده 

در ای  گفار   کارخایه و سرمایهتثسیا    ، اخیر  ها در سالوضعیت اقتصاد  بلوچستان بسیار ضعیف است و  

سو  مرز   ا  با ننای  و تعام ت اقتصاد  و ررهنییبسته  هم  مرز راازطر  دییر،  ،   ه است استان دی ه یش

 
1 .www.citypedia.ir 
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و  سیستان  در گفشته،    کهبا ای .  قاچا  کاال و رقر رراگیر ش ه است در ای  استان،  یتیده  گیرد. درصورت یمی

 است. ش ه ها  کشاورز  مواهه می امروز با بایر ش ن زاما  ،ش ایران محسوب می ۀبلوچستان ایبار غل

اما ما چیا  به   ،سرازنو صرنایع می  ،دامپرور ، کشراورز و اقتصراد ر ...

 ه،ای  اسررتان ی اریم. قرار بود زابل مرکا کشرراورز  بشرر  تو یاج صررنعت 

. زابل اآلن هو زاه ان مرکا دایشریاهی بشر  هبلوچسرتان مرکا صرنعتی بشر 

یه برا   و کارخ هسررال ی  چال. اآلن شررما بیا بیو درطولِ ای  ههیچی ی ار

 هشرم. مردج ما از راه گازوئیل و بنای  یزابل سراخته شر ه، م  سراکت می

توی  نوردن. دیوار مرز  کشری ه شر ه و اون کار رو هم یمیچیا  درمی

توییم بریم و یره  ور مییر یم و یره ای و ایدراج بر ن. اآلن مرا پشرررت دیوار م

   ور.اون

 زاهدان )سیستان و بلوچستان( ازاستاد دانشگاه ی، محمد بهار

 90.6 .  ندهقتصاد  در میان اقواج را یشان میمیاان ابساس یابرابر  ا  10  ۀیمودار شمارو    9  ۀیمودار شمار

 .بری ی  که اقواج در ایران از یابرابر  اقتصاد  ریج میبوددرص  از عواج معتق   88بیان و درص  از یخ
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زیاد کم اصالً بدون جواب

 خواص ـ  یاقتصاد  ضیاحساس شکاف و تبعمیزان : 9 ۀنمودار شمار
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بیعی و ایسرایی طها   پتایسریل  وهودِکه با  دسرت نم هب  چنی  تحقیقای  کنن گان  ها  مشرارکت مصراببهاز 

هرا   رعرالیرت   ۀیقش دولرت در شررررور و ادامر   ،مطرالعره و منرابع و معرادن کمیراب هاراییمورد  از منراطقهریرک  

 است.  بوده  ا  یاچیاتوسعه

هماور  اسر می ییا ادامه   ۀو در دور  هپالو  اول و دوج در ایران ریشره دوایی  ۀاز دورمیلیتاریسرم سریاسری  

 یارته است.  

خود اعترا     ،ارگایی نم ه ه ازک دارج که به اعتبار ای    دایشررردو  دکتر

 کن  که چیا  بل  ییست و م  هم مدبورج به و  یمره ب هم. می

مهاباد )آذربایجان  ازعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد د، مهری پاکزا

 غربی( 

میلیتراریسرررم در   براکی از نن اسرررت کره  مختلف  هرا یظرامیران از رایرت   منر  ِباره  امکرانِمبنی بر    شرررواهر ِ

ی، یظم اهتماعی، امنیت  هایی چون کنترل اهتماعباایه  و  ده اسرررت کررسرررو    هامعه  ها  مختلفسررراخت 

 .را موهب ش ه است ... گستر  ایوار رسادها  ادار  و اقتصاد    اهتماعی و

 هافرهنگحذف 

نرری   یا ررصرت  ررهنیی اسرت که تا ی زا رررر  رهنیی، یور م یریت تنوعات قومیدر شررایط تنور قومی و ر

ها در ها و ع ج توایایی ننمنارع هریایی خاو در داخل بکومت  ولی معموالً  ،کن بودن نن را مشررخ  می

 ده .سو  میسمت بف  را به  ررهنیی ر  قومی  م یریت تنوعات

راسرتا   دارد که در میقوج رارس بر  تحقیق پرده از ایحصرار ررهنییای   کنن گان  ها  مشرارکت بخشری از داده

ای    .بی  ررت  غنا  ررهن  ایرایی و تضرعیف تکارات ررهنیی ایدامی ه اسرت به از 1سراز  ررهنیییکسران

 
1. Assimilation 
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 عوام ـ  یاقتصاد  ضیاحساس شکاف و تبعمیزان  : 10 ۀنمودار شمار
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ها   صررورت مضرراعف بر ُکردها و سررایر گروهها بهترک  /  هاامر در اسررتان نیربایدان غربی توسررط نیر 

 تعمار در اسرتعمار را در ای کنن گان تحقیق عبارت اسر برخی از مشرارکت   کهچنان ،دشرو اهتماعی اعمال می

  بردی .میکار  بهباره  

 1304سریاسرت رضراشراهی در »، سرنن    از  پژوهشریر، اسرتاد دایشریاه و رعال م یی)از یظر دکتر اسرع  اردالن 

ی  ررهنی ۀسرلط ،رارسری صرحبت کنی  یصرب شرود« و از نن زمان  باعث شر  در م ارس کردسرتان تابلِو 1316و 

مد ت ایرایشررار،    ،صررورت رسررمی ت اوج یارته اسررت و در ای  بی ها بهرارس و تضررعیف سررایر ررهن 

مفهب و ملیت   ۀا  دربارکه ایرایشرار در مقالهچنان  ،1کردی نین ه رسرماً ای  سریاسرت را تبلیی می  و ،ررییسرتان

  ایرایی که به خار  سرریر کرده باشرر  قومیت چنان ه   اسررت که هرگاه از یک   ۀ»مسررئل  :داشررته اسررت بیان  

ها   ها  محلی، گویشبرد. ما بای  ررقهها  یاج پرارتخار کشرور  از زادگاهش یاج میملیتش را بپرسرن ، به

 «. میان برداریم...ها  محلی را ازمحلی، لباس محلی، نداب محلی و بساسیت 

شر ه،  یاجن ثبت ااسرتانا  روباییبه ،مردان تماجلباس ق یم اقواج ایرایی را غیرقایویی و  لاْ، مد1307در سرال 

ی  ک ه ها  خود را به ک ه ا  ،. هشرت سرال بع واداشرت به پوشری ن لباس غربی و گفاشرت  »ک ه پالو «  را 

در   بلکه همچنی  برا  دخالت   ها  قومیرقط برا  زدودن هویت پایی داد. رضراشراه ای  ک ه را یهارو  شراپِو

یاج بسریار  از شرارها   ، اوبر ای دن پیشرایی اسرت، برگای . ع وها  بر خاک یااکه الزمه  ،نیی  یماز در اسر ج

 را تغییر داد.

خوای ن و یوشرت  به زبان مادر  در   ، برخ   اصرول قایون اسراسری که بقّشرمسری 1357با پیروز  ایق ب  

ا   عمل و با ایداج ررتارها  سررلیقهها  قومی محترج دایسررته اسررت، دررا  گروهمقاطع تحصرریلی را ب تماج

 ها  قومی باش  عملیاتی یش ه است.که بای  و موردپسن  گروهچنانن امر، ای  بق ننمسئوال

رارسری باها     ،م رسره  هر، اما میهکنیه عربی صرحبت میو خ  تو ما  ۀبچ

 50،  هم صررر درصررر . اگر اسرررتعر اد  بییهزی  و ای  ظلمر بر  می

نموز ی گی علمی برا  دایشو معامل عقب  های  ی  ه،شر باسرتیاده   درصر 

درخشر  و  ن ییا، دارن میو یشر و که زبها  ما با ای بینیم بچه. میهشر می

  توکنم ما رکر یمی یهن خود  درس بخو و به زب  هیعنی اگ   ؛شرر مورق می

   تر بای  باشیم.موقعیت رعلی باشیم و پیشررته

 خوزستان ه از  استاد دانشگا ی،حمید حماد

  بیشرتر ها  ررهنیی اقواج در و تمسرخر هلوه ،مقابله، بف  ۀسره مقول  ۀغلب ،تحقیق در ای  زمینهای  از یتایج  

ها   ما ً بریامه  .گیردملی صرورت می  ۀیوعی از ای  بف  توسرط رسرای که  دشرو بن   میتاریخ ایران دسرته

 . نک تر و راخرتر معرری میبرهسرتهها را پردازد و نشرکارا یکی از ننسریما به ایعکاس ای  تنوعات یمیصر او

به   . درواقعدشررو یوعی دییر از بف  در ع ج مدوز اهرا  مناسرربات و مناسررک قومی و مفهبی نشررکار می

 
1. www.fa.wikipedia.org 
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از ت اوج  اسرت  ها القا شر ه اسرت که درصر د  ه   تحقیر ررهنیی نن ها  قومی تصرور وهود هریایی باگروه

ررهنیی  تر و یاتوایی در پفیر  بی به عللی چون م یریت نسرران مقابلْو در کن  ممایعت یسررلی ررهنیی  بی 

 پردازد.ساز  ررهنیی میگفار  ررهنیی خاو و همسانبه ارز 

کمتری  بریامه   ،ای درصر  نن بلوچ 80-70که   ،در صر اوسریما  ای  اسرتان

  ۀ گفار  رو  رولکلور و ررهن  عامبه زبان بلوچی وهود دارد و سرمایه

 شود.شود و به رعالی  می ان داده یمیبلوچستان ایداج یمی

فعال  و  پژوهشگر تاریخ، مذهبیمولویز،  عبدالرشید تری 

 سیستان و بلوچستان  ازاجتماعی  ـ سیاسی

قومی و مفهبی را یشرران ییر  به میاان مح ودیت در مراسررم   12 ۀیمودار شررمارو    11 ۀیمودار شررمار

  . ندهمی
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علوج اهتماعی عقی ه داری  که شررایط رعلی کشرور یک شررایط    ۀیظران بوزبسریار  از ای یشرمن ان و صرابب 

کنن  )ابایر ،  گسرریختیی ایسررداج اهتماعی یاد میت و از سررسررت شرر ن یظم اهتماعی و ازهمنیومیک اسرر 

به موضررور رروپاشرری اهتماعی   شررمسرری 80 ۀ  در ده1385طور ه  ، اولی  بار عباس عب   )به  .1393

موضررور رروپاشرری    ،همیکرایش از دییر کسررایی هسررتن  که در ای  اواخرو   1پرداخت. محمود ابم   یژاد

ها  مختلف اقتصرراد ، یظر ای  ارراد، رروپاشرری در بوزه  اسرراسایرایی را مطرح کردی . بر ۀاهتماعی هامع

پژوهش کنویی   از نم هدسرت هها  بیارته ... اتیا  ارتاده اسرت. و ،اهتماعی، سریاسری، ررهنیی، زیسرت محیطی

 هاست.ی  وهود همی  بحرانؤ ییا م

رچالش در بَها و درواقع اَها و چالشسرر  بحرانیک»  ، مشرا  از اسرتاد دایشریاه)از یظر دکتر ما   ریضری 

ها  بازیشرسرتیی، بحران ها تا صرن و اییداری . از بحث بایک  ۀها  سراعتی نمادکشرور داریم که مال بمب 

 ،گیریر درکنرارِ هم قرار مییر  و وقتی  اهرا خطریراک و مشرررک ت دییر. هریرک از ای   ،نب، بیکرار ، ط  

 «توای  بقیه را هم منیدر کن ، ترسناک است.اییدار یکی می  ؛شوی تر میخطریاک 

هرا ر ای  زمینرههرفب اعتمراد عمومی دهارِت  را در  ی  توهرهدولرت مرکا  از زمران پالو  ترا بره امروز کمتر

اگر هم در   ه اسرت.سراختخود   ۀرا پیشر   ،قاریه ۀیعنی مقابله و اسرتیاده از قو  ،تری  راهکاردهداشرته اسرت و سرا

مفاکره  ،  یا در سرال ها  بع از ایق ب تی به مناطقی همچون کردسرتان صرورت گررته اسرت ئاعااج هی  ،د رامو 

گوهایی  وت سرنت در قالب شرورا  مرکا  سرنت )شرما  گیوکرات و یا مفاکره با بارگان اهلبا باب دم

  اسرت  و غیرپلورالیسرتی با شرکسرت همراه بوده  ،م ارایهمحور، ق رتمرکا ۀعلت روبیصرورت گررته اسرت، به

 ای .یا تبعی  ش ه زی انۀ روای مفهبی و  قومی  ا ههنن گان گروک همفاکر،  موارد ای   بیشترو در 

  .ندهیشان میسبت به وضعیت سیاسی کشور  دی گاه یخبیان و عواج را یه ول زیری  
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 خواص ـ کشور یاسیس تیوضع: 13 ۀنمودار شمار

 

 عوام ـ کشور یاسیس تیوضع: 14 ۀنمودار شمار

  ئل تثثیرگفارتری  مسررابال،  تری  و درعی د که مسررائل قومی از بغریجشررو ها  تحقیق مسررتناد میدادهاز 

یکی از بارزتری    ها  قومییشها و پو رسر  تشر ی  هویت یظر میو به اهتماعی و سریاسری ایران بوده اسرت 

ای  از: ا  یادیک خواه  بود و عوامل ای  مسرئله عبارتمظاهر دینامیسرم سریاسری و اهتماعی ایران در نین ه

منالتی، اقتصراد ، سریاسری و ررهنیی، ،  اهتماعی  تشر ی  گسرسرت میان هویت ملی و قومی، تصراع  مطالبات

گرایایه ارراطی در میان برخی  ها و مراکا قومی، تکوی  ابسراسرات قوجها، یاادها، ایدم سرازمان ۀرشر  رااین 

از یخبیان، روشرنیکران و ابااب سریاسری، اراایش بییاییی سریاسری و ایداد راصرله میان اقواج و یظاج سریاسری،  

در ررصررررت بروز و ظاور مطرال ایتخرابرات ملی و محلی برات قومی  مراینر   ایبسرررراط سررریراسررری  هرا  

  . 23 و ،1388 مله،)کریمی

 گیرینتیجه

گسرسرت اهتماعی و سریاسری اسرت که  ای  تحقیقْ ۀموضرور موردمطالع ۀاهتماعی دربار  ۀتری  مسرئلعم ه

توان تغییرات محور از هایب اقواج و اقشررار هامعه ایران شرر ه اسررت. میع الت  ۀگیر  مطالبموهب شررکل

  ۀپ ی  یک عنوان  را به  ،باکم اسرت  ککه باصرل م یریت ای ئولوژی ،وضرعیت معیشرتی و اقتصراد  کشرور

  ۀ  باصرل یور م یریت سررمایع وه ای  وضرعیْتبه .اسرت  اقواج شر هکه اسراس سرایر مطالبات  یاج برد محور 

 ها گشته است.ست با زوال مواهه ش ه است و منشث سایر چالشهای کشور است که دههاهتماع
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محور ، ، پ ی ه ا گر و زمینهاصلی، م اخله)عوامل    ۀبه ارائ  GTارچوب رو   در چم ل پارادایمی زیر  

 پرداخته است.  ننو پیام ها   ،کنش راهبرد 

 

 (GT) مدل مفهومی تحقیق: 2 ۀشمار یرتصو

ایران   ۀو مفهبی هامع  ا باشریه رررر  بر مبنا  متغیرها  قومیتی، مرکا  ، اقتصراد یابرابرمفکورم ل   به توهه با

ها  بول گر مطالبه  بیشرررترامر  که  ،کن یارتیی را تبیی  میو وضرررعیت توسرررعه اسرررت   شرررکل گررته

تحقیق یشران داده  ای  ها که دادهچناناقواج موردمطالعه رقم زده اسرت. هممحور  تحقیق را از هایب  هپ ی 

زبان یظیر ها  رارسها  روالد و خودروسراز  در اسرتانهمله شررکت صرنایع سرنیی ، از  ۀبخش عم   ،اسرت 
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ها  و بیشررتری  بدم درنم ها  اقتصرراد  به ای  اسررتان ای و مرکا  اسررتقرار یارته  ،اصرریاان، البرز، سررمنان

 صاو دارد.اخت

می  درنم ها  اقتصاد  ثاز لحار ت   خصوو در استان نیربایدان شرقیهب)ها  ترک  /  هاها، نیر از رارسبع 

زبایان از باکمیت کمتر   ترک  /  نیر چنی  شررایطی، یارضرایتی    وهودِمن   قرار داری . بادوج باره  ۀدر مربل

ها به دو شررکل زیر مطرح شرر ه اسررت:  ترک  /  هاها  قومی ییسررت. ابسرراس یابرابر  نیر از دییر گروه

که سرام  ی   و بر ای  باورنکنزبایان مقایسره میکه ای  گروه شررایط اقتصراد  قوج خود را با رارسیخسرت ای 

و  ،ها  مرکا  یظیر اصریاان، سرمنان، مرکا ، قم، البرزیشری  در مقایسره با اسرتان ترک  /  ها  نیر اسرتان

اسرت   امر یایته  به ای  اعتقادو  دوج در یارضرایتی ای  گروه قومی از باکمیت   ۀیکت و  تاران بسریار یاچیا اسرت 

 ها مربوط به دوران بکومت قبلی است.بیشتر صنایع موهود در مناطق ننتثسیا که 

کرمایشاه    و  دسرتانها  کردر مناطق کردیشری  ایران، از شرارها  هنوب اسرتان نیربایدان غربی گررته تا اسرتان

در نمار بیکار    و  ها  صرنعتی یاچیا اسرت و شرارک   هاو کارگاه  هاکارخایه ۀتوسرع  ،و ای ج، در بخش صرنعتی

برا  امرار معا  به  باالسرت و ای  هوایان مدبوری   کردهییرو  ایسرایی هوان و تحصریل  وهودِبا  ای  مناطق،

ها  نهرپا  در اسرتان نیربایدان شررقی و کارگاهدر ا  ی ، کوچ کنن خصروو تارانهب  ،یشری ها  رارساسرتان

، کولبر  وسرعت چشرمییر   در ای  مناطق ع وه در یبود اشرتغال رسرمی. بهشروی مشرغول دییر مناطق به کار  

 یارته است و بتی هوایان بیکار با تحصی ت عالیه ییا ب ان اشتغال داری .

استان  ها بعر در  خوزستایران  ش هان،  ها   پراکن ه  هرماگان  و  ییت بوشار  محلّ ای .  مناطق  بودن    خیا 

موهب رویق بازرگایی و تدارت   ها و وهود بنادر مام هنوب غرب و هنوب کشور در نن مناطقسکویت نن

  محلّ  و  پفیرا  ییرو  کار دییر مناطق ییا هست  ،ا و ه ا از ییرو  کار منطقه  است  ها ش هالمللی در ننبی 

را رراهم کرده ها از باکمیت  عربضور ابساس یابرابر  و یارضایتی  ای  مو   کهاست  ش ه  ها  عرباشتغال غیر

 است. 

یقش باکمیت در ایداد و ت اوج   توان گیت ابسراس یارضرایتی و یابرابر  در میان اقواج و تصروریاایت میدر

تحقیق باکی از نن اسرت که ها  در ای  باره داده  و روز او  گررته اسرت بهو روز  از گفشرته شرکل گررته  نن

  ۀ تیاوت دوگای را دلیل عم ۀ ای  مسررئلهداری  و  ط اقتصرراد  و بیشررتری  یارضررایتی راب تری  شرررای  هابلوچ

سرواد  و نبی، بیسرالی و کمداین . ع ج رشر  بخش صرنعت، خشرکبا باکمیت می  خود  قومیتی و مفهبی

 اسرتایی و کشرور ، دورارتادگی و درها  ادار   ت مَو سرِ  یم یریت  مشراغل ، برخوردار  یاچیا ازسرواد کم

ی  یارضرایتی و یابرابر  اع ج شر ه اسرت و پیام هایی چون گسرتر  قاچا ،  ا دییر  باشریه مای ن از عوامل

 .  درپی داشته است  دییر مسائل راو   ،بی و قومیتیها  اهتماعی، تن رو  مفهیب نس

اهتماعی.   ۀتماعی و زوال سرمایثبات اه  :ده است کریم پژوهش باضر دو سناریو  اصلی را برا  ایران ترس 

یاایت  و در خواه  شرر اهتماعی در ابعاد مختلف دچار زوال   ۀسرررمای  ،درصررورت ت اوج وضررعیت کنویی

ثبات اهتماعی   ،و ررهنیی اتیا  خواه  ارتاد. اما در سرناریو  دوج ،رروپاشری اهتماعی، اقتصراد ، سریاسری

توان سرناریو  مطلوب یامی . ای  سرناریو به ایداد اصر بات اسراسری ا میباصرل خواه  شر  و ای  سرناریو ر
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  با  در ارتباط ... و ،اقتصرراد ، اهتماعی، ررهنیی، نموزشرری، با اشررتی ها روسرراخت  و هازیرسرراخت  در

 خواه  بود.وابسته  یاادها  باکمیتی و اقواج کشور  

قومی ییا ت اوج  ها  بی یابرابر  و گسررتر  شررکا در شرررایط پفیر  وضررع موهود، ت اوج یارضررایتی و 

 زمینۀ ایداد کهو مفهبی خواه  شر    ،ها  اهتماعی، قومیخواه  یارت. ای  سرناریو موهب گسرتر  شرکا 

  ،از پیام ها  نن  وها  اهتماعی را رقم خواه  زد اضررمح ل یظاج اهتماعی و تخاصررم و تضرراد بی  گروه

 و ت اوج بحران ییرو  ایسایی خواه  بود.  ،یخبیان اًخصوصم  ،خرو  یسل هوان

ها   ، کشرور ایران وضرعیت باثبات و پای ار در بوزهییرایهسرناریو  مطلوب و نین ه ، یعنیدر سرناریو  دوج

سره  طیِدر توان گیت می ،. با مراهعه به یتایج پژوهشداشرت و سریاسری خواه   ،ررهنیی، اهتماعی، اقتصراد 

طور کلی  مشرخ  خواه  شر . به  مابورایران و وضرعیت تحقق دو سرناریو     ۀروی  یاایی نین  ،سرال نین ه

 د:کرشکل زیر ترسیم ای از نتی کشور را در بالت مطلوب بهتوان چشممی

ایران کشررور  خواه  بود دارا  تنور قومی و مفهبی که ای  تنور منشررث اتحاد و همبسررتیی ملی اسررت.  

و یظاج   خواه  بودقومی با محوریت نشرتی ملی روابط بی  ۀتصرمیمات سریاسری و ررهنیی در راسرتا  توسرع

بن   مراتبی و رتبههویت ملی، یظاج اهتماعی سررلسررله  کنارِارز  هویت قومی دربا پفیر  هم  ،سرریاسرری

بی  بردن ملی در راسرتا  از ۀاراد و  دکرها  داخلی منتیی و منقضری خواه  گفار شراروی ان را در سریاسرت 

 شکا  و تبعیض شکل خواه  گررت.  

ها  مختلف اهتماعی، ررهنیی، ها  عملیاتی در بوزهراهبردها و اسرتراتژ   ،ای از رو منظور تحقق چشرمبه

 .تحقیق، ت وی  و پیشنااد ش ه است   کنن گانمشارکت  ۀاساس یتایج مصاببو قایویی بر  ،سیاسی، اهتماعی

 اجراییو راهکارهای  تحقیق هایپیشنهاد

اهتماعی  ۀتقویت اعتماد اهتماعی و سرررمای  ،شرر هقومی بادثدر شرررایط ابسرراس تبعیض و یابرابر  بی 

ریا  اولویت یارته  بر هر یور بریامه  داج ملی متکارای یش و پلورالیسرتیورادار  سریاسری به یک ایسر   هاِتدر

که امکان  ای سرازمان یارتهتخصرصری  اسراس معیارها  غیرییرو  ایسرایی بر  بیشرتردر شررایطی که  و  اسرت 

دور از شررعارها  یظر  و به  ب ّو ایسررداج ملی و همبسررتیی قومی به ها  مختلف را ی اردم یریت بحران

داده دسرت  ز  خود را اامعن نمیا و قری  صرل زیسرتی مسرالمیت ت اوج هم  ،عینیات اهتماعی تنال یارته اسرت 

امر  که شرواه  باکی از   ،در مناطق قومیتی اسرت   خصروصراًو ای  به معنی اراایش امنیتی شر ن هامعه   اسرت 

در ای   و  ... است  اعمال بقوقی چون بقو  شاروی  ، امنیت اهتماعی، اقتصاد  و  ۀهاییاینی نن با روبی

 ده :ای  تحقیق موارد زیر را پیشنااد می  ،راستا

 تحقق عدالت اقتصادی 

صررنعتی در  ۀشرر و سررایر مراکا مرتبط، تمرکا ایداد  ،هاها، کارخایهبا ایداد بنیاهتوان  می ،نعت در بخش صرر 

قاچا ، کولبر  و مسرائل  منع  قوایی  هامع مرتبط با  ،بع   ۀو در مربلکرد ری  ها  مرکایشری  را کماسرتان

یت  او ضرم شروی  ی   ت ویکه ریشره در معضر ت اقتصراد  باصرل از تمرکاگرایی دیرینه دار  ا اهتماعی
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هم خرو  ییرو  ایسرایی کارنم  و هم خرو    ،تعبیه گردد. در چنی  شررایطیدربارۀ ای  قوایی   اهرایی الزج  

من   از توان علمی و عملی  اشرتغال و بارهموهبات   همچنی   و  شرودمیارز از بازار اقتصراد  کشرور کمتر  

 نی .مردمان کشور رراهم می تمامی

 اجتماعی و فرهنگیتحقق عدالت  

ی  و از براال بره پرای  هرا و ییراهِلف علمی یشررران از یراکرارنمر   سررریراسرررت هرا  مختامروزه تحقیقرات در بوزه

امور به   ۀو ادارگردد الزج است یقش دولت در م یریت بسیار  از امور محلی کمتر  و  محور باکم داردمرکا

  د و در غیر ننشرررو عقیر ه و کرار  ممک  می  خود مردج واگرفار شرررود. ای  امر برا اسرررتق ل بابی و نزاد 

 پنجیاب  که بع  از می می شرار و روسرتا  ون شروراها  اسر هر یور رعالیتی سرریوشرت یاکارنم   چ  صرورت،

 ای .ش هو یاکارنم تر  ،تر، راس ترروز ضعیف، روزبهدوره

ها  مختلف امنیتی از رعالیت شر ه و  ، ییاه کنترلودسراالر  تقویت شر شرود توهه به شرایسرتهپیشرنااد می 

و   ،و سریاسری برداشرته شرود و رهبران و مردمان محلی در م یریت امور ررهنیی، اهتماعی  ،اهتماعی، ررهنیی

یک از ادیان و مفاهب سرنت و هراهل ۀدینی ویژ  ها تیاه. ایداد مراکا و عبادگفاشرته شروی زاد  مفهبی خود ن

تحقق   هاِتنموز  به زبان مادر  از موارد  اسررت که درموهود، در شررار تاران، نزاد  و بسررترسرراز   

امکران سررر مرت   همو    کنر می  را ترثمی   امور  کره هم ییراز رطر  مردج  ،طرح اسرررت عر الرت اهتمراعی قرابرل

ایرژ  یخبیران قومی،  شرررود ترا  براعرث می چنی یمرایر  و هماهتمراعی و نرامش ارراد را ایدراد می رررررر  روایی

 .بییردن قومی در راستا  تولی  و تکاپو  ملی قرار  و سایر رعاال ،هنرمن ان، ها  محلیزبان

ه ا   ،تبعیض هنسریتی در سرط  دولتی و ییا در بط  هامعه از دییر موارد مامی اسرت که بخش زیاد  از نن

برکرت در   ۀشرررک الزمر بی  و  گرددمیازو قواعر  و هندرارهرا  اهتمراعی بر هرا  قرایویی، بره عر  از محر ودیرت 

موهود در هامعه اسرت و یادی ه گررت    ها  بالقوۀتمامی ظرریت گیر  از متوازن و پای ار باره ۀتوسرع  مسریر

 بسرریار  از  .تقلیل توان ییرو  ایسررایی و منابع غیرایسررایی ملی اسررت  معنیبه   زیان)بخشرری از ارراد هامعه 

زیان و دختران در  ،هااز یظر ننو   شرتن تحقیق به ای  موضرور اشراره داها  ای  هدر مصراببکنن گان  مشرارکت 

وزارتی، )ها  ادار  سرت ها  سرراسرر ، اسرتخ امی، پُج رقابت برابر با مردان در نزمونهنیاایران به ۀهامع

 .شوی می مفکورسوگیر  باصل از ییر  هنسیتی   چارد   استایی، شارستایی

که بیاییر ابسراس   بودکنن گان  بحث مشرارکت مورد  ها وضرورچن ج از م ۀدوج و دره ۀمیاوج شراروی  دره

  ، در ای  راسرتا .دایسرت گفاران ررهنیی  به سریاسرت    اخطار و هشر ار نن را  بای  اقواج اسرت و  ۀمردمان هامع

 تثکی  است:مورد ییلراهکارها   

 ؛ها  مفهبیمناطق محروج با اولویت قرار دادن اقواج و اقلیت   ۀهایبهمه ۀتوسع .1

 ؛ها  ررهنیی و متنور اقواجگیر  از ظرریت یا  مشارکتی با بارهربریامه ۀتوسع .2

   ؛ها  اقتصاد  و اهتماعیکاهش تمرکاگرایی و توزیع مد د ررصت  .3

که توزیع منابع از مناطق مرز  شرررور و سررپا به مرکا  یحو به  ،معکوس ۀریا  از پایی  و توسررعبریامه .4

   ؛منتای شود
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 .مراتب م یریتی کشور با تیویض اختیارات بیشتر به م یران محلیاص ح یظاج ادار  و سلسله .5

 سیاسی  عدالتتحقق   

م ت ب اکار دو هنیاج ایتخابات و بهابااب سریاسری در ایران عم تاً به ،تحقیقای  کنن گان  به باور مشرارکت 

  ۀ روی  و چون ریشررره در بریامازمیان می ،خاباتیاز اتماج رراین  ایتی  و بع نوربرمی هیته همچون قارچ سرررر

بابی    ،در مناطق قومی  ،داری   ... هماور ، مدلا وها  ریاسرت گروه یا ارراد خاو برا  تصرابب کرسری

گیر   لیرل رخوت و کنرارهتری  دمطرالبرات قومی مردمران خود براشررر . شرررایر  بتوان مام  ۀکننر یر اریم کره بیران

 خرار  از کنترل  یارادهرا  مختلف عمر تراً ۀشررر و کنترل ،رضررراهرا  امنیتی، یظرارتیابااب در ایران را وهود  

توای  داشرته  تری  کارکرد  که یک باب می. مامدایسرت ها  متع د ریلترین  در کشرور  دولت و ییا شربکه

گو اسرت. وقتی چنی  رراین    واصرول دموکراتیک و رراین  گیت  طریقِشر ، بیان مطالبات همیکران خود ازبا

ده  و گو ها  خود را به سرتیا و خشرویت میودر هامعه وهود ی اشرته باشر ، اصرول دموکراتیک و گیت 

تحقیق باصرل از  ها  ای پیشرنااد توای  مشرروعیت یظاج را با مشرکل مواهه کن .گیر  چنی  رضرایی میشرکل

رضرا  امنیتی و گفاشرت    الزج اسرت باکمیت ضرم  کنار  بوده اسرت وکنن گان تحقیق مشرارکت   ها پیشرنااد

ها  قومی ییا سرو  ده   سرمت گروهااب دارا  مدوز، رضرا  بابی را بهمیلیتاریسرتی، ه ا از رعال کردن اب

 گو بیان و بل شود.ورراین  گیت  طریقِورت کام ً دموکراتیک و صرراً ازصهها بتا مطالبات نن

و   هابلوچ  ها ون . کردیارضررایتی داشررت هلعگروه قومیتی موردمطاهر چاار    زبایان،، غیراز رارسدر ای  رابطه

زبایان نیان بکومت هماور  اسر می مورد  از ایتخاب هم  ۀسرالچالاز ی  که در عمر بیشکردها بیان عرب

 ،یه، وزرا  دولتی، اسرتای اریمقننه و قضرا و ها  سریاسری سرط  اول همچون ریاسرت بر قوا  مدریهت مَدر سرِ 

 و سییر کشور وهود ی اشته است.  

 تحقق رفاه اجتماعی

ها   دو بُع  ماد  و معنو  اشرراره دارد. باصررل داده ی بر تثمی  ییازها  ایسررایی در هرتعاریف رراه اهتماع

 ۀو مراکا با اشرتی و دییر خ مات الزج در بوز  هادسرترسری به بیمارسرتانیشران از نن دارد که تحقیق ای  

در مناطقی از کردسرتان،    .مطالعه بسریار یامتناسرب و یاعادالیه توزیع شر ه اسرت تی موردسر مت مناطق قومی

برا    اسررت   ی  و ررد بیمار مدبوراها  پاشررکی یاتوانها و مراقبت تری  هرابیها از ایداج سررادهبیمارسررتان

ها  شررار  ن بیمارسررتانالبته رصرر  بیمارا  مراهعه کن .  ... ارومیه، تبریا، هم ان و)به مراکا اسررتایی  درمان، 

به   ،ولی به دالیل محرومیت مناطق خود  ،بضراعتیی  بیعبیمارایی اسرت که بتی در بیاییر بال  ،خود ،تاران

 ای .تاران پناه نورده

در  ،یبود گازو در  شر ه اسرت ی رراهم مرز در روسرتاها    اًخصروصر دسرترسری به گاز هنوز در مرزها و امکان 

ها  ییتی اتیا  دلیل اسرتیاده از بخار هبارگی در م ارس کردسرتان و بلوچسرتان بها   راهعه ،اخیر  ها سرال

 نموزاندایش  از بسرریارارتاد که هان چن ی  کودک و معلم را گررت و اثرات سرروختیی بر هسررم تع اد  

 مای گار ش .
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ا   نعتی و هادها  و صر ها  توسرعهسراخت مرزها  ایران معنایی ی ارد. زیر سرینما و پارک و اوقات رراغت در

شران تب یل شر ه اسرت. در نن مناطق به قتلیاه هوایای  ها و مرزها بسریار یاگوار اسرت و هادهها  در بی  اقلیت 

 ،مفهبی رررر  م یریت صرحی  و ب ون تبعیض قومیها  رراه اهتماعی با  شرود شراخ ای  راسرتا پیشرنااد می

ا   ها  هادها  و زیرسراخت م مح ودۀ منطقهک ویژه در بوزۀ سر مت و نموز ، و با دریظر گررت  دسرت به

اصرر ح شررود و اق امات  هایاپفیر، ایرادها  ننه اً بازییر  شرروی  و برا  هلوگیر  از خسررارت هبران

 مناسبی در ای  هات صورت پفیرد. 

 قومینای بیرسانه  عدالت و ملیهای گروهی در همبستگی نقش رسانه

و به تبلیی و بازیمایی مفهبی و سریاسری باکمیت قرار دارد   ایحصراردر و رسرمی ایران نشرکارا ها  ملی  رسرایه

  . ییسرت  مک اط عات مگیرد و گرد  نزاد  سرایسرور صرورت میورور  به ها. در ای  رسرایهپردازدخاصری می

و  رودشمار میبه  نمیا از یظر نیاناست و یکی از موارد تبعیض  مطالعهها  موردقومیت   یق مورد  مسئله همی 

شرروی گان در ای  مصرراببهداین . از یظر نن را در تعارض با همیرایی قومی و ایسررداج و همبسررتیی ملی می

ان را سایسور  یراییو اهتماعی مشترک ا  یخیتار ۀنیشیپ و غنا  ررهنیی  ای  یور بازیمایی ای ئولوژیکْ  تحقیق،

به   و  ایدام می  یکردن مسرائل ررهنی  یاسر یکه به سر   ا  اسرت  سرازها  همیوناسرت یسر   و درپی ن ک می

باعث  که    اسررت   موضرروعینمیا  ای  ییاه تبعیض. ده یشرران میمار   اقواج بی یررهنی   ها و ررتارهاسررنت 

اییا ش اسراسری  یق شر ه اسرت و در ای  زمینه،  و رضراها  مداز   ،ها  غربی، نی ی گرایش رااین ه به رسرایه

ها به ای  رسرایهمق مات امکان ورود بخش خصروصری  ،صر ر ۀشرود با سرع . در ای  راسرتا پیشرنااد مینک می

درصرورت رراهم   که مایا شرودها  مختلف رسرایه داشرت ِ یک از ابااب سریاسری امکانِهربرا   شرود و  رراهم

ها  ملی ییا به رسرایهو اعتماد عمومی  خواه  شر  رقابت سرالم ایداد  ۀزمین  ،ا شر ن امکان چنی  دسرترسری

 .شودگردای ه میباز

 بسترسازی برای تقریب مذاهب و ادیان در ایران

شررایط     پیش گررتکر دینی از یظاج سریاسری رسرمی و درتحقیق به کنار گفاشرت  تیای  ها   بخشری از یارته

  هر یور ارهحیت و امتیاز هویتی برچی ه شرود که باصرل ننْ  ،نن ۀواسرطهتا ب  بکومت سرکوالر اشراره دارد

من   از اسرتع ادها  ایسایی با  باره  ۀزمین مایا شر ن شر ه وری کم مختلفِ  ها  دینیِهویت  اهحا ِ  ابسراسِ

 .خواه  بودها  متکار دایش و تخص 
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 قانون اساسی  ۀماند قانونی و اجرایی کردن اصول معطل تیکهای دموکرااستفاده از ظرفیت

ها  نزاد   ای ، موضورب ان تثکی  داشرته ییا تحقیق ای   کنن گانکه مشرارکت   ،قایون اسراسری  ۀمای اصرول معطل

اصررول )برابر  اقواج و یژادها  مختلف همچون نموز  به زبان مادر     هاِتدر مفهبی و ایسررایی  و دینی

ی  که بسرتر تحقق ها  دمکراتیک قوایی  کشرورظرریت و   یوزدهمو  پایادهم،، چااردهم،  سریادهم، دوازدهم

هرا   یرارضرررایتی گروه  هرا موضررروریکی از  و      کردنر را رراهم خواه  هرا  قومی و مرفهبیبقو  اقلیرت 

هرایی در ی از امکران وقور بحرانبرایر  گیرت کره عینیرات اهتمراع  . در ای  برارهیر حقیق بودای  ت  ۀمطرالعر مورد

راهکار خرو     ،کنن گانمشرارکت به پیشرنااد    .ای ، خبر دادهقو  متیاوت ولی  ، گاهمفکورها   یک از زمینهره

صررول ق رت رسرری ن دولتی اسررت که ق رت و ضررمایت اهرایی اها  مفکور بهها و بحرانبسررت از ب 

.قایون اساسی را داشته باش  ۀمای معطل
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