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 چکیده

 تقسیم دسته چند به را ها آن و دارد وجود تمایز ایرانی اقوام بین زبان و مذهب شاخص عنصر دو است و برحسب قومیتی چند کشوری ایران

 راستا این در. نیست تردیدی است معاصر ایران در مطرح مسائل و مباحث ترین مهم از یكی قومیت مسئله و اقوام موضوع که این کند. در می

 سیاسی، امور در مردم است. مشارکت قومی و ملی تعلقات میان سازش و توازن ایجاد قومی، مدیریت و گذاریسیاست در نكته ترین مهم

 استوار مردم ی اراده و عمومی اعتماد ی پایه بر سیاسی های نظام است؛ سیاست علم و شناسی  جامعه مهم مباحث از یكی اجتماعی، و اقتصادی

است که اصلی مقاله حاضر این  است. با توجه به این مقدمه سؤال مردم دخالت و مشارکت به وابسته ها آن اقتدار و استمرار و گردند می

ای را که  فرضیه دارد؟ اقوام همگرایی و جانبه همه توسعه و امنیت در نقشی و اثر چه کشور مدیریت در ایرانی اقوام اقتصادی و سیاسی مشارکت

 و اقوام به مرکزی دولت زمان هر ایران تاریخ در که رسد می نظر بهبرای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد آزمونان هستیم این است که 

 مرکز های گذاری سیاست از حاصل هایخواست با ها آن همسویی و همیاری و مشارکت شاهد ما سیاسی ساختار کرده توجه قومی های گروه

نیز ای و مقاالت پژوهشی و  شود. بدین صورت که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه پیمایشی انجام می-تحقیق حاضر به صورت توصیفی .ایم بوده

دلفی به آزمون  پرداخته شود و در ادامه با استفاده از روش اقتصادی و ادبیات قومیت و سیاسی مشارکت به گرداوری و تحلیل سایر منابع علمی

 سازمانی، نهادسازی و قومی افراطی ناسیونالیسم حذف به ایرانی اقوام تشویقدهد که  های مقاله نشان می شود. یافتهفرضیات پژوهش پرداخته می

 احساس کنار در متفاوت هویت احساس سازند و از طرف دیگر چنانچه می فراهم سیاسی نظام متن در مند نظام مشارکت برای بستری

 وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه همچنین سبكی .باشد کشور در امنیتی عوارض موجد تواند می گیرد قرار اجتماعی-سیاسی های محرومیت

 .نمایند تشدید را ها قومیت در متفاوت هویت احساس توانند می ایران در مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی

 اقوام، قوم تركمن. ایرانی، امنیت، همگرایی مشاركت، اقوام واژگان كلیدی:
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 مقدمه

گیری متفاوت  بری از قدرت و بهره سهمچه اهمیت دارد میزان  میان آن  این چند قومیتی است و درکشوری  ایران

ها به  خاطر آن  شود احساس هویت و تعلق اقوام گوناگون از منابع مختلف اقتصادی، سیاسی و ... است که باعث می

های جمعی مانند احساس تعلق به ایران و ملیت ایرانی متفاوت شود؛ البته عوامل مذهبی و فرهنگی مختلف  هویت

برحسب دو عنصر شاخص مذهب و زبان بین اقوام . (783۱ ابراهیمی،) شود بستگی منجر میبه تقویت یا تضعیف هم

ها در غرب ایران و  کند. بخش زیادی از جمعیت کرد زبان ها را به چند دسته تقسیم می ایرانی تمایز وجود دارد و آن

ها، لرها و بخش  حال ترک  عین ها پیرو مذهب تسنن هستند که از مذهب رسمی کشور متفاوت هستند. در بلوچ

تعلق دارند؛ اما  -که فارسی است  -ها ازنظر زبانی به حوزه زبانی متفاوت با زبان رسمی کشور زیادی از عرب

ابراهیمی و ) ندارندبه اینکه پیرو مذهب تشیع هستند با مذهب رسمی کشور اختالفی   توجه ازلحاظ مذهبی با

 (.7831همکاران، 

های فارس زبان که شیعه  های این اقوام در مقایسه با استان نیافتگی نسبی استان  ر کنار توسعهها د وجود این تفاوت 

ها به هویت  دهد که حس تعلق آن کند و این فرضیه را شکل می هستند، احساس تبعیض، نابرابری و ستم ایجاد می

درباره اقوام کرد و عرب انجام شده تر است. بر اساس مطالعاتی که رنگ  لحاظ سیاسی کم جمعی ایرانی، حداقل از

شاه به بعد در رابطه با اقوام در تاریخ ایران اتفاق جدیدی روی داد )همچنین در ترکیه بعد از  است، از زمان رضا

های  ها و جنگ مصطفی کمال آتاتورک و عراق بعد از پیدایش رژیم بعث( که در تاریخ پیش از آن با وجود کشاکش

های جدید سلطه و  سازی نوعی ناسیونالیسم است که پیدایش شکل سابقه است و آن پیاده یخونین، ناشناخته و ب

ها را نشانه  شود و بر هژمونی و ایدئولوژی مبتنی است که هویت دیگری و فرهنگ و زبان آن استیال را منجر می

 بخشد یکی نیز مشروعیت میهای بعدی را به دنبال دارد و به جنگ و حذف فیز ها و ستم گیرد و تضادها، تبعیض می

(. ابراهیم توفیق معتقد است ملت و هویت ملی، برساخته نظام دولت و ملت است و بدون 080: 7830)حقمرادی، 

گیرند؛ اما با پذیرش تفکیک احمد اشرف میان هویت ایرانی و هویت ملی ایرانی بر این باور است که  آن شکل نمی

 (.02: 7833)توفیق، شودگیری هویت ملی منجر نمی عی به شکلطور قط برساختن ملت با دولت مدرن به

ترین مباحث و مسائل مطرح در ایران معاصر است تردیدی  اقوام و مسئله قومیت یکی از مهم موضوعکه  در این

گذاری و مدیریت قومی، ایجاد توازن و سازش میان تعلقات ملی و  ترین نکته در سیاست ر این راستا مهمد  نیست.

ها حاصل شده و دولت ملی  می است. ملیت در جوامع چند قومی و چند فرهنگی از قوام اقوام و خرده فرهنگقو

های ملی مدیریت  سازی با ایده های ملی، اقوام را در راستای همراه تواند در طول زمان با تدوین استراتژی کارآمد می

تماعات در چارچوبی سیاسی است؛ به طوری که گذاری قومی، مهندسی اج کرده و همگام سازد. هدف کلی سیاست

های قومی موجود در ایران باید  اجتماع ملی فراگیر و پایدار شکل بگیرد و تداوم یابد. با عنایت به تنوع و ویژگی

گردد ارتباط مستقیمی با  های قومی اتخاذ شده و اعمال می هایی که در رابطه گروه تأکید مؤکد نمود که اکثر سیاست

 (.7837 آبیار،) داشتالخصوص مشارکت از نوع سیاسی آن خواهد  ها علی مشارکت آنمیزان 

یافته میان حکومت و جامعه یک نوع رابطه از جنس ارگانیک برقرار  های سیاسی توسعه توجه است که در نظام حائز

اقتصادی مردم  های مشارکتی و مطالبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ها( در مقابل تقاضا است. حکومت )دولت
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 رأیطور که گفته شد مشارکت سیاسی در یک جامعه با انتخابات و  کند. همان پاسخگو بوده و احساس مسئولیت می

های یک جامعه در همه مراحل  های مردمی و یا قومیت کند، بنابراین فرآیند درگیر شدن همه گروه مردم نمود پیدا می

 بودها و در نتیجه رشد و تعالی مادی و معنوی مؤثر واقع خواهد  قابلیتها و  توسعه در این بهبود، ظهور توانایی

تر باشد ثبات سیاسی یک نظام  ها کمرنگ (. به همان اندازه که مشروعیت سیاسی و مشارکت قومیت7838)احمدی، 

ترین بیند. ما همواره در تاریخ سیاسی معاصر خود تبعیض سیاسی از سوی دولت مرکزی به عنوان مؤثر خدشه می

احمدی، ) ایم های قومی در هرم قدرت سیاسی شده است، به نظاره نشسته نوع تبعیض که موجب حذف این گروه

رانی  ها با برنامه از پیش تعیین شده خویش و با اقتدار سیاسی خود منجر به حاشیه که در واقع دولت( 7811

م مشارکت اقوام در تام سطوح هستیم. باید تا اند؛ به عنوان مثال ما در عصر پهلوی دوم شاهد عد ها شده قومیت

حدودی این عدم توجه متقابل در عدم اعتماد ساختار و جوامع قومیتی به همدیگر را از یک سو و آن را تابعی از 

 استهای سلبی دو سویه بوده  عدم تعامل حکومت با جامعه ایران از سوی دیگر جستجو نمود که ناشی از نگرش

های استبدادی و فرهنگی پهلوی دوم  . چرا که با تثبیت پهلوی دوم و تحت تأثیر سیاست(7833مون،  آزر واین)

های درون کشور حاکم گردید. در آستانه  حدود سه دهه انفعال سیاسی و سیاست انزواگرایانه بر اقوام و اقلیت

ایران منزلت سیاسی، اجتماعی، ها، طبقات و اقشار جامعه  انقالب اسالمی با فروپاشی استبداد، هر یک از اقوام، گروه

دیدند در کنار  اقتصادی و فرهنگی خود را در ساخت اجتماعی ایران دوران پهلوی به وجهی نابرابر و تحت ستم می

 اطاعت،) کردند می همکاری پهلوی رژیم برچیدن برای خود مبارزات در صنفی و اجتماعی –های سیاسی  سایر گروه

781۱). 

نقالب موجب گردید در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ا پیروزی در قومی های گروه همراهی و همگانی این 

اصلی مقاله  با توجه به این مقدمه سؤال .آورند فراهم اقوام اجتماعی -بستر قانونی مناسبی جهت حیات سیاسی

 توسعه و امنیت در نقشی و اثر چه کشور مدیریت در ایرانی اقوام اقتصادی و سیاسی حاضر این است که مشارکت

ای را که برای پاسخگویی به این سؤال اصلی در صدد آزمونان هستیم این  دارد؟ فرضیه اقوام همگرایی و جانبه همه

 ساختار کرده توجه قومی های گروه و اقوام به مرکزی دولت زمان هر ایران تاریخ در که رسد می نظر است که به

 .ایم بوده مرکز های گذاری سیاست از حاصل هایخواست با ها آن همسویی و همیاری و مشارکت شاهد ما سیاسی

ای و  شود. بدین صورت که ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه پیمایشی انجام می-تحقیق حاضر به صورت توصیفی

پرداخته  میتاقتصادی و ادبیات قو و سیاسی مشارکت به گرداوری و تحلیل مقاالت پژوهشی و نیز سایر منابع علمی

 شود.دلفی به آزمون فرضیات پژوهش پرداخته می شود و در ادامه با استفاده از روش

 رویکرد نظری

هایی چـون نـژاد، زبان، مـذهب، سـرنوشت تـاریخی مشترک و  قوم به مـعنی مـردمی است که بر اساس ویژگی

آیند و بر مبنای یک یا چند مورد از گرد هم میاجدادی معین، در جغرافیای مشخصی   افسانۀ  معموالً به هـمراه یک

کـه از سـوی   اسـت  قـومیت عـنوانی(. 7811 )اطاعت،سازندها خـود را از مـردمان دیگر متمایز می این ویژگی

ای واقعی یا تصوری و فرهنگ خاص  شود و بر اهمیت گذشتهها و اعضای گـروه قـومی معین استفاده میبیرونی

سازمان اجتماعی و نیز نوعی   و اشکال  عقاید مـشترک، فـعالیت اجـتماعی، هنجارها  شامل  کند کهگروه داللت می
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بستگی احـساسی بـه سـرزمینی مـعین که یا اکنون مسکون است یا اینکه سرزمین مادری از دست رفته  تـعلق و دل

ه چنین حسی به آنان حس قوی هـمبستگی با دانند ک اجتماع مشابه می  به  قومی خود را متعلق  گروه  است و اعضای

های مختلف زبانی، مذهبی و  این اصطالح به خودآگاهی سیاسی گروه(. 7813 )افتخاری،بخشدسایر اعضای گروه می

های سـاکن در همان  سرزمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قائل شدن میان خود و سایر گروه  یک  نژاد در

  قومی را  گروه  جامعه شناسان و انسان شناسان اجتماعی و فرهنگی، اصطالح (.7813 خاری،)افتمنطقه اشاره دارد

. این  ی خود دارند بردند که راه و روش، آداب و رسوم و فرهنگی جداگانه و ویژه برای اشاره به مردمانی به کار می

بخشد و این امکان را فراهم  می  یتمل  از  هـمانندی در فـرهنگ و رسوم به اصطالح گروه قومی، کاربردی فراتر

بسیار تـحصیل کـرده هم چون بخشی از یک   یا  و   سواد یسازد که افراد یک گروه قومی در هر سطحی که باشند، ب می

و  افروغ)رفتاری را داشته باشند که همه اعضای یک ملت یا مردم دارند  و همان  روند  آمیزه اجـتماعی یگـانه به شمار

 (.7837احمدلو، 

است و از سـویی دیگـر به   فرهنگی - در یک مـحیط اجتماعی  از یک سو به معنای داخل شدن افـراد همگرایی

رساند. در فرهنگی در چارچوب شخصیت و زندگی با آنان را می -اجتماعی ها و هنجارهای معنای جذب ارزش

شخص توسط محیط و یا جذب درونی محیط   یکسان شدن فرد و محیط، جذب تواند ینهایت ادغام یا یکپارچگی م

 (.7832 اکبری،) برساندتـوسط فـرد و تعهد وی را در برابر محیط به عنوان عضوی همبسته و مسئول 

ها در آن برای توجه به سوی اهداف جدید، وفاداری  مجزا  های سیاسی همگرایی فرایندی است که بازیگران و گروه 

کنند و در رسیدن به اهداف به تصمیمات ا بـه سوی مـرکز جدیدی معطوف میو انتظارات خـود ر ها تیو فعال

اگر جامعه را به مـثابه یک کل بدانیم که مرکب از افراد، مؤسسات اجتماعی و (. 7832 )اکبری،یابندمشترک دست می

ر مرزهای اختالف بین ب  ، داللت ها بـر مـحور مـصالح و منافع است، واگرایی در حالت طبیعی آن شبکه ارتباطی آن

های متضاد گـروهی و قومی در درون جامعه که ریشه در ارزیابی   ها و نهادها دارد. کلیه اختالفات بـین افراد، گروه

  داشته  وجود  به دو شکل فعال و غیر فعال  تواندمی  . واگـرایی شوند یهای واگرایی مـحسوب مآنان داشته باشد، جلوه

که دستیابی یک گروه به آن مساوی با محرومیت  ابیرفعال در صورت وجود منفعت مشترک کمباشد. واگرایی غی

 شودحـالت غیرفعال خارج و فعال می  ، از آن باشد، طی فـرایند موسوم به بسیج اجـتماعی  از  دیگر  یها گروه یا گروه

  (.7830و حاجیانی،  )امیرکافی

ملی است تا از  یها حکومت  یها تیمسئول  ایمنی است و اصوالً جزءامنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی 

، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به ها میخارج نسبت به بـقای رژ  تهدیدات مستقیم ناشی از

 (.7812 )امیرکواسمی،آورند عمل

به فقدان ترس از این که چنین ارزش  ذهنی  دها و در بعدر بعد عینی به فقدان تهدیدها نسبت به ارزش  ملی  امنیت

 های یاستبا تأمل در س(. 7813اپتر،  )آندرین و سنجدمی  ها را و آن پردازند یهایی مـورد تـهدید واقع شوند، م

  استخراج  ها تیمسئله قوم حل برای جهانی سطح در رایج الگـوهای انـواع  از میان سه الگوی مادر را توان یموجود م

 : نمود
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  سیاست  که به دو صورت فرهنگی و سـاختاری اعـمال شـده است و نقطه مقابل یسیاست همانندساز -اول

از الگوهای سیاست   و سوم  دوم  تـکثرگرایانه است. دو شـاخه اصلی سیاست تکثرگرایانه در حقیقت به عنوان موارد

 :اند از قومی مطرح هستند که عبارت

ذینفع درآمده و در سیاست کشور نـقش  یها های قومی بسان گروه گروه  آن  تکثرگرایی مساوات طلبانه که در -دوم

 . کنندایفـاء می

 . گیردمی  را دربر ها یتتکثرگرایی غیر مساوات طلبانه که اشکال متنوعی از قبیل استعمار داخلی و امحاء قوم - سوم

که اعضای  نماید یو زمانی رخ م  است  همانندسازی، فرایند تقلیل خط تمایز« نگری»بـه نظر ی؛ الگوی اول: همانندساز

بنابراین  (.7813)اوومن،  شوند یهمسان م  یکدیگر  ، گروه نژادی یا گروه اجتماعی کوچک با جامعه  چند  دو یا

  حرکت  آن  به سوی  قومیتی  ساز برشمرد که جوامع چند  مـنسجم  یدئالیبـسان غـرض و یا ا توان یهمانندسازی را م

های همانندسازی عبارت . هدف سیاستگیرند یشکل م  آن  بر اساس ها یدئولوژیدولت و ا های یاستو س کنند یم

ایجاد یک جامعه   های متمایز و منفرد به منظور و روانـی گروه  ، اجـتماعی است از: ترکیب زیست شناختی، فرهنگی

 (.7837و مقدس، ایمان) قومی  یها تفاوت  بدون

،  بدانیم  مختلف یها همانندسازی را کاهش اختالفات فرهنگی و ساختاری در بین گروه های یاستاز س  هـدف  اگـر

خواهیم داشت که در   و همگن  متجانس یا فرایند، جامعه  این  و در نقطه اوج  ها یاستس  در صورت تحقق کامل اینـ

  نابرابر  برای توزیع  مالکی  . از این رو قومیت به عنوان ندارد  ها از حیث نـژادی یا فـرهنگی تفاوتی وجود آن بین گروه

و « اعضای دستجات»و نه « افراد»نخواهد داشت. شهروندان نیز فقط به عنوان   و قدرت چـندان نـقش مـؤثری  ثروت

در   . همانندسازی باشند  داشته  دولت  هیچ ادعایی علیه توانند یو در نتیجه نم  شوند یم  قومی، مـحسوب یها روهیا گ

 آیدتر حاصل می های مشخص درون جامعه، کم بـرای جـامعه بـه عنوان یک کل و چه گروه  ، چه شکل کاملش

 (.7811 ایوبی،)

 محیط مورد مطالعه پژوهش

اهل تسنن هستند و از چهار فرقه حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی و بیشتر پیرو مذهب حنفی ها مسلمان و  ترکمن

 هستند و گروهی نیز عالوه بر آن پیرو فقه نقشبندیه که مؤسس آن خواجه بهاءالدین نقشبند بخارایی است.

هستند و بعدها به  72و  7۱ای ترکمن قرون  های عراق احتماالً بقایای دودمان قبیله فب مار معتقد است ترکمن

ها را در این شهرهای مرزی مستقر کرده بودند پیوستند، بخش  شهروندان ترکی که جانشینان سالطین عثمانی آن

های رسمی صورت گرفته در عراق،  اند و طبق یکی از سرشماری های عراق در روستاها ساکن عمده جمعیت ترکمن

 (.۱1: 7813یان، )هو استداده  آن کشور تشکیل میهای  درصد از جمعیت عراق را ترکمن 71نزدیک به 

ها یا ترکمانان از اقوام آسیای میانه هستند که عمدتاً در ترکمنستان شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران  ترکمن

آنان گویند و بیشتر  ( غربی سخن میآغوزهای اغز ) های ترک تبار شاخه ها به زبان ترکمنی از زبان سکونت دارند، آن

ای از ترکان آسیای  شدند، شاخه ( نامیده میآغوزها در گذشته اغز ) مسلمان و پیرو مذهب حنفی هستند، ترکمن

اند که از عهد قدیم در صحرای وسیع بخش سفالی رود سیحون و جیحون و بین دریای آرال به زندگی  میانه

ها  ها جزئی از قوم بزرگ ترک بودند. در این سال تا حدود قرن هفتم میالدی ترکمن گذرانیده ینشینی روزگار م کوچ



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  341

شدند  نامیده می آغوزها که  ها )ترکان آسمانی(، گروهی از ترک به دنبال اضمحالل و انقراض امپراتوری گوک تورک

ها در کشورهای  از آنان جدا شده از ناحیه ارخون به طرف آرال و سیر دریا کوچ کردند، میزان پراکندگی ترکمن

فغانستان و کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی سابق تشکیل شدند ساکن هستند مثل ازبکستان، ایران، ا

 )بالمر دهند ها تشکیل می از جمعیت کشور تاجیکستان را ترکمن درصد ۱/1ترکمنستان تاجیکستان و ...؛ که امروزه 

  (.7837و سولوموز، 

 موقعیت جغرافیایی سکونت اقوام ترکمن -1نقشه شماره 

 (http://www.oilempire.us/iran.htmlمنبع: )

 
 ی مناطق ترکمن نشینا منطقهموقعیت جهانی و  -2نقشه شماره 

 (http://www.oilempire.us/iran.htmlمنبع: )
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ونی نیز در این گروه از ترکمنان  ها تامدبره یا کنبوره و یا دوتار است. همچنین نواختن کمانچه  موسیقی اصلی ترکمن

های جنوب خاوری ایران است  رواج دارد. زبان ملی در جمهوری تاجیکستان فارسی تاجیکی است که از گروه زبان

های ساده و عامیانه از لهجه و  کند؛ گویا در تکلم که قوم ترکمن هم از زبان ملی و رسمی کشور خود استفاده می

ها بودند که ابتدا از خط  خط و کتابت پیرو تاجیکها در مکاتبات و  کنند. ترکمن گویش خاص قوم خود استفاده می

عربی بعدها خط روسی که سرانجام خوبی نداشت و باالخره زبان و خط فارسی در تاجیکستان به رسمیت شناخته 

. ها هم قرار گرفت شد و الفبای سیریلیک به الفبای فارسی تغییر یافت و این خط و زبان مورد استعمال ترکمن

این قوم اصوالً در ترکمن صحرا  دهند، ه قومی هستند که دو درصد از جمعیت ایران را تشکیل میها یک گرو ترکمن

 کنند یجلگه واقع در شرق استان مازندران و شمال استان خراسان و در همسایگی جمهوری ترکمنستان زندگی م

 .(7831فر، خوش پناهی و)

 
 اقوام ترکمن در جغرافیای قومی ایران -4نقشه شماره 

 (http://www.oilempire.us/iran.htmlمنبع: )

نشین   نواحی ترکمن. اند تپه ساکن های ایران در استان گلستان، یعنی شهرهای گنبد، بندر ترکمن و مراوه اکثر ترکمن

آسیای مرکزی، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، در قالب دولت مستقل ترکمنستان، هویت ملّی جدیدی 

 (.7838زاده و شریفی،  حسین) شدرکمن صاحب دولت ملّی خاص یافت و قوم ت
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ای ایرانی، قلمرو فضایی محدودتری دارند، همانند اقوام کرد و بلوچ در سه  ها که نسبت به دیگر اقوام حاشیه ترکمن 

بالعکس با کشور ترکمنستان در این سه  خصیصه و متغیر زبان، قومیت و مذهب از بخش مرکزی ایران متمایزند و

اند. تأثیر اسالم بر این قوم چنان بود که  ها مسلمان اهل سنت و حنفی مذهب ویژگی اشتراک و تجانس دارند. ترکمن

ها در اواخر قرن دهم میالدی  حتی در مورد پیدایش کلمۀ ترکمن گفته شده که این واژه به دنبال مسلمان شدن آن

 (.7831 هکوبی،شا) استظاهر شده 

گرایی میان ترکمنستان  دانند و احتماالً یکی از مبانی هم می« آغوز»ها خود را از نیای مشترک  از لحاظ قومی، ترکمن 

های مختلفی  ها خود به طوایف و گروه و ترکیه در روابط خارجی، همین انگارۀ مشترک نژادی ــ قومی است. ترکمن

به دنبال تعرضات اقوام ترکمن به شهرهای خراسان و ناکامی دولت قاجار در . دشون )یموت، گوگالن و...( تقسیم می

میان ایران و روس منعقد گردید، منطقۀ آسیای مرکزی  یالدیم 7337رفع این معضل، طی قرارداد آخال که در سال 

با (. 7831 شاهکوبی،) شدها واگذار شد و مرزهای شمال شرقی کشور در حدود کنونی تعیین و تثبیت  به روس

جایی خطوط مرزی، قلمرو قوم ترکمن نیز به دو قطعۀ فضایی تقسیم شد و مرزهای سیاسی، میان قبایل و عشایر  جابه

قاپو کردن   از سوی دیگر، عملیات تخته. ها را با بحران مواجه ساخت ترکمن جدایی انداخت و ییالق و قشالق آن

های دولتی،  ها به خالصه رف تدریجی اراضی منطقه و تبدیل آن)اسکان اجباری( عشایر ترکمن توسط رضاشاه و تص

 یلم)د ساختها را با آسیب کلی مواجه  ها تنگ کرد و ساختار اقتصادی و اجتماعی عشایری آن عرصه را بر ترکمن

 .(710 :7832 ی،کتول یلمد ی وکتول

 قفقازپراکندگی قوم ترکمن در منطقه غرب آسیا و آسیای میانه و  -5نقشه شماره 

 (http://www.oilempire.us/iran.htmlمنبع: )
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 81درجه و  81و  یطول شرق یقهدق 00درجه و  21تا  یقهدق 21درجه و  28 ینب یاییاستان گلستان از نظر جغراف

 صحنه و) استدر شمال کشور واقع  یدر محدوده منطقه معتدله شمال یعرض شمال یقهدق 3درجه و  83تا  یقهدق

خزر و  یایدر بهاز غرب  و استان از شمال به کشور ترکمنستان، از شرق به استان خراسان ینا (.7831) معمری

استان مازندران و از جنوب به استان سمنان محدود است. گلستان نام جدید سرزمین تاریخی است که در طول تاریخ 

های دوران اولیه  نام استرآباد و در نوشتهو از آن پس تا آغاز سده دهم به  گرگان و تا سده هفتم هجری به نام ایالت

بخشی از  7811(. این استان تا سال 7832کردی، ) استگرگان نامیده شده  7871)جرجان( و از اسفند اسالمی به نام

استان مازندران بود، اما در آن سال به صورت استانی مستقل درآمد و شهرستان گرگان به عنوان مرکز آن برگزیده 

اند و  شهرهای کنونی استان از دیرینگی چندانی برخوردار نیستند و از بزرگ شدن روستاها به وجود آمدهتر  شد. بیش

 .(۱1: 7813یان، هو) آیند به عبارتی روستا شهر به شمار می

 
 موقعیت استان گلستان و مرکز آن شهر گرگان -6نقشه شماره 

 (https://www.semanticscholar.orgمنبع: )

 پژوهشهای یافته

 های توصیفییافته-1
 (درصد)تعداد،  مدرک تحصیلیبرحسب پاسخگویان توزیع  -1 جدول شماره

 درصد تعداد مدرک تحصیلی

 21 02 دانشجوی دکترا

 21 02 دکترا

 711 21 جمع

 های پژوهشمنبع: یافته
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ها به  آن درصد ۱/88 و به مناطق شهری درصد 1/11با  پاسخگویانبیشترین تعداد   دهد  های جدول نشان می داده

 مناطق روستایی تعلق داشتند.

 
 درصد( )تعداد، سکونتبرحسب محل  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -1 نمودار شماره

 های پژوهشمنبع: یافته

 (درصد)تعداد، برحسب سن مورد بررسی جامعه نمونهتوزیع  -2-5 جدول شماره

 درصد تعداد سن

 81 72 سال 02-81

 ۱1 01 سال 81-82

 81 72 سال و باالتر 82

 711 21 کل

 های پژوهشمنبع: یافته

 02-82سن  درصد ۱0سال،  72-02مورد بررسی دارای سن  پاسخگویان درصد 8/01دهد،  های جدول نشان می داده

 سال و باالتر بودند. 82دارای سن  درصد 1/81و 

 
 (درصدبرحسب سن )تعداد،  بررسیمورد  پاسخگویانتوزیع  -2 نمودار شماره

 های پژوهشمنبع: یافته
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 (درصد)تعداد،  شغلبرحسب  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -3 جدول شماره -

 درصد تعداد سطح تحصیالت

 01 71 استاد دانشگاه

 81  72 پژوهشگر

 ۱1 01 کارمند دولتی

 71 2 بیکار

 711 21 کل

 های پژوهشمنبع: یافته

درصد کارمند  ۱1و  درصد پژوهشگر 81درصد پاسخگویان استاد دانشگاه و  01   دهد، می نشان جدول های داده

 .بودند درصد بیکار 71دولتی و 

 
 (درصد)تعداد، شغلبرحسب  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -3 نمودار شماره

 های پژوهشمنبع: یافته

 اولویت دادن نوع مشارکت اقوامبرحسب  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -4 جدول شماره

 کل اجتماعی فرهنگی محلی اقتصادی سیاسی نوع مشارکت سیاسی

 21 2 2 71 72 72 فراوانی

 درصد 711 71 71 01 81 81 درصد

 های پژوهشمنبع: یافته

مشارکت سیاسی و اقتصادی  درصد 81مورد بررسی با  پاسخگویاندهد بیشترین تعداد های جدول نشان میداده

 اند. تر دانسته اقوام را ارجح

 
 اولویت دادن نوع مشارکت اقواممورد بررسی برحسب  پاسخگویانتوزیع  -4 شماره نمودار

 های پژوهشمنبع: یافته
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 (درصد)تعداد،  در ایران های مشارکت اقوامبیان انگیزه مورد بررسی برحسب پاسخگویانتوزیع  -5 جدول شماره
 درصد تعداد در ایران انگیزه مشارکت اقوام

 81 72 مطالبات قومی

 ۱1 01 مطالبات اقتصادی

 81 72 اجتماعی -مطالبات فرهنگی 

 711 21 جمع

 (پژوهش هاییافته: )منبع

بیشترین تعداد که دهد  نشان می در ایران های مشارکت اقوامبیان انگیزه مورد بررسی برحسب پاسخگویانتوزیع 

 بیان نمودند. اجتماعی -ی، اقتصادی و مطالبات فرهنگی مطالبات قوم مورد بررسی به ترتیب پاسخگویان

 
 (درصد)تعداد،  در ایران های مشارکت اقوامبیان انگیزهمورد بررسی برحسب  پاسخگویانتوزیع  -5 نمودار شماره

 های پژوهشمنبع: یافته

 درصد( )تعداد، نوع مشارکت ایدئال اقوام برحسب بیان پاسخگویانتوزیع  -6 جدول شماره
 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

نوع مشارکت ایدئال اقوام درصد  ۱1درصد مورد بررسی با  پاسخگویاندهد بیشترین تعداد  های جدول نشان می داده

 –ها و تجمعات ملی و محلی( و سپس اقتصادی و فرهنگی  احزاب بومی و ملی، راهپیمایی ) را مشارکت سیاسی

 دانستند.درصد  81اجتماعی با 

 
 درصد( )تعداد، معیار رضایت از مشارکت سیاسی برحسب بیان پاسخگویانتوزیع  -6 نمودار شماره

 (پژوهش هاییافته: )منبع

 درصد تعداد نوع مشارکت ایدئال اقوام

 81 72 ها و تجمعات ملی و محلی( احزاب بومی و ملی، راهپیمایی ) مشارکت سیاسی

 ۱1 01 مشارکت اقتصادی

 81 72 اجتماعی -مشارکت فرهنگی 

 711 721 کل



 334 ...اقوام مذهبی در مشاركت و قومی های نقش سیاست

 های تحلیلییافته -2

 است: گردیده مطرح زیر شکل به یا هیفرض آزمون تحقیق، این درشده  مطرح اصلی فرضیه بررسی برای

 و مشارکت شاهد ما سیاسی ساختار کرده، توجه قومی های گروه و اقوام به مرکزی دولت که زمان هر که رسد می نظر به-7

 H1ایم.  بوده مرکز سوی از های گذاری سیاست از حاصل شده تدوین هایخواست با ها آن همسویی و همیاری

 و مشارکت شاهد ما سیاسی ساختار کرده، توجه قومی های گروه و اقوام به مرکزی دولت که زمان هر که رسد می نظر به -0

 H0نبوده و نیستیم.  مرکز سوی از های گذاری سیاست از حاصل شده تدوین  هایخواست با ها آن همسویی و همیاری

 به توجه با اقوام مشارکت آن در که است شده گرفته بهره یا جملهدو  آزمون از تحقیق اصلی فرضیه آزمون برای

 زیاد ،(8 امتیاز با) متوسط ،(0 امتیاز با) کم ،(7 امتیاز با) کم بسیار سطح پنج در پرسشنامه، در شده مطرح متغیرهای

 8 امتیاز با مقایسه در آمدهبه دست  نتایج. است شده گرفته قرار سؤال مورد( 2 امتیاز )با زیاد خیلی و( ۱ امتیاز با)

 :است آمده ذیل جدول در آزمون این از حاصل نتایج که است آمده( به دست متوسط سطح)
 استان گلستان در سیاسی مشارکت سطح بر های قومی دولت سیاست تأثیر به مربوط یا جمله دو آزمون از حاصل نتایج -7جدول شماره 

 یدار یمعنعدد  نسبت آزمون شده نسبت مشاهده تعداد یبند گروه شاخص

 111۱/1 21/1 2۱/1 81 8=>7گروه  اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشارکت

   ۱1/1 01 8>0گروه 

 های پژوهشمنبع: یافته

 با برابر شده مشاهده یدار یمعن عدد آن که به توجه با و گرفته صورت آماری آزمون از حاصل نتایج به توجه با و

 دولت که زمان این که هر بر مبنی Ho فرضیه لذا است، کمتر( 12/1) استاندارد یدار یمعن سطح از و بوده 111۱/1

 با ها آن همسویی و همیاری و مشارکت شاهد ما سیاسی ساختار کرده، توجه قومی های گروه و اقوام به مرکزی

 درصد 32 اطمینان سطح نبوده و نیستیم در مرکز سوی از های گذاری سیاست از حاصل شده تدوین  هایخواست

 کرده، توجه قومی های گروه و اقوام به مرکزی دولت که زمان هر که گفت توان یم دیگر عبارت به؛ شودنمی دیتائ

 از حاصل شده تدوین  هایخواست با ها آن همسویی و همیاری و مشارکت شاهد ما سیاسی ساختار

 متغیرهای از هر یک اثر دادن نشان منظور به اینجا نبوده و نیستیم. عالوه بر این در مرکز سوی از های گذاری سیاست

رگرسیون  تحلیل شامل متغیری چند تحلیل هایروش از مستقل، متغیرهای سایر با کنترل متغیر وابسته، بر روی مستقل

 :است شده استفاده مسیر تحلیل و متغیری چند
 مشارکت بر متغیرهای مستقلآزمون آماری اثر  یجنتا -8جدول شماره 

 
 های پژوهشمنبع: یافته
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 رگرسیون چند متغیری یج تحلیلنتا-9جدول 

 
 های پژوهشمنبع: یافته

آن است که  یانگرمقدار ب اینبوده و  738/1برابر  ییناز آن است که ضریب تع یحاک یونرگرس یلتحل یها افتهی

بر  یالتتحص یراند. اثر خالص متغ داده یحرا توض ییرات مشارکتدرصد از تغ 01مستقل در مجموع حدود  یرهایمتغ

مستقل  یرهایمتغ یبآن به ترتمستقل است و بعد از  یرهایاز دیگر متغ بیشتر B =01۱/1 بیبا ضر مشارکتنوع 

. الزم به ذکر است گیرندیم قرار B =13۱/1یت با جنس و سپس B =708/1 باو مذهب  B =073/1 با یا جامعه یتامن

فرهنگ  یینقدرت تب یو اجتماع یاقتصاد یتی(،حاکم)یاسیس حوزهبا توجه به اینکه در دیدگاه اینگلهارت سه 

 و مناسب حاضر نسبتاً یقدر تحق یاجتماع یرهایمتغ ییندرصد تب 78که  رسدیدارند، بنظر م را هر جامعه یاسیس

 یقابل توجه یماست رابطه مستق ممکن چه در مدل اگر یرهامتغ یمعقول است. البته باید توجه داشت حضور برخ

به  ها امکان دارد قابل مالحظه باشد. در این جا آن یممستق یرغ اثر نداشته باشد اما یدر پ ینهای یر وابستهمتغ یبرا

 .یمسود جست یرمس یلمستقل از روش تحل یرهایمتغ یممستق یرو غ یممستق ی اثراتو بررس یکمنظور تفک

 اول: فرعی فرضیه آزمون

 برای بستری سازمانی، نهادسازی و قومی افراطی ناسیونالیسم حذف به ایران در متنوع اقوام تشویق رسد می نظر به

 H0سازد. نمی فراهم سیاسی نظام متن در مند نظام مشارکت

 برای بستری سازمانی، نهادسازی و قومی افراطی ناسیونالیسم حذف به ایران متنوع اقوام تشویق رسد می نظر به 

 H1سازد.فراهم می سیاسی نظام متن در مند نظام مشارکت

 :است آمده ذیل جداول در اول فرعی فرضیه یا نمونه تک آزمون از حاصل نتایج
 اول فرعی فرضیه آزمون -8 جدول شماره

 یدار یمعنعدد  درجه آزادی t آماره شاخص

 1111/1 083 71۱/70 سیاسی نظام متن در مند نظام مشارکت با سازمانی، نهادسازی و قومی افراطی ناسیونالیسم حذف به ایران در متنوع اقوام تشویق رابطه

 های پژوهشیافتهمنبع: 
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 برابر شده مشاهده داری معنی عدد مقداراست. ( 71۱/70) با برابر شده محاسبه ،t شماره ،SPSS خروجی به توجه با

 درصد 327 اطمینان سطح در Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1111/1

 نهادسازی و قومی افراطی ناسیونالیسم حذف به ایران در متنوع اقوام تشویق که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید

 سازد.می فراهم سیاسی نظام متن در مند نظام مشارکت برای بستری سازمانی،

 دوم: فرعی فرضیه آزمون

 امنیتی عوارض موجد گیرد قرار اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس چنانچه

 H0نیست.  کشور در

 امنیتی عوارض موجد گیرد قرار اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس چنانچه

 H1است. کشور در
 اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس به مربوط پراکندگی و مرکزی هایشاخص -9 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین امتیازات دهندگان پاسختعداد  شاخص

 17/1 28/8 21 اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس

 پژوهش هاییافته: منبع

 اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمون آماره -11 جدول شماره

 داری عدد معنی آزادیدرجه  t آماره شاخص

 1112/1 083 ۱3/77 اجتماعی-سیاسی های محرومیت احساس کنار در متفاوت هویت احساس

 های پژوهشمنبع: یافته

 عدد مقدار. است (۱3/77) با برابر شده محاسبه t آماره گرفته، صورت آماری تحلیل از حاصل نتایج به توجه با

 Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1)استاندارد یدار یمعن سطح از که است بوده 1112/1 برابر شده مشاهده داری معنی

 احساس کنار در متفاوت هویت احساس چنانچه که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید درصد 32 اطمینان سطح در

 .است کشور در امنیتی عوارض موجد گیرد قرار اجتماعی-سیاسی های محرومیت

 دوم: فرعی فرضیه آزمون

 H1 .باشند متفاوت هویتی به قائل ایران در اقوام گردد؛ می سبب قومیت مذهب، زبان، عامل سه

 H0 .نباشند متفاوت هویتی به قائل ایران در اقوام گردد؛ می سبب قومیت مذهب، زبان، عامل سه

 در تفاوت هویتیبا احساس  قومیت مذهب، زبان، رابطه شاخص مورد در یا نمونه تک t آزمون از حاصل نتایج

 :آمده است ذیل جداول
 با احساس تفاوت هویتی قومیت مذهب، زبان، رابطه -11 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین امتیازات دهندگان پاسختعداد  شاخص

 11/1 22/8  21  با احساس تفاوت هویتی قومیت مذهب، زبان، رابطه

 های پژوهشمنبع: یافته

 با احساس تفاوت هویتی قومیت مذهب، زبان، رابطه شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمون آماره -12-5 جدول شماره

 داری عدد معنی درجه آزادی t آماره  شاخص

 8111/1 083 71/70  با احساس تفاوت هویتی قومیت مذهب، زبان، رابطه

 های پژوهشمنبع: یافته

 برابر شده مشاهده داری معنی عدد مقدار. است (۱3/77) با برابر شده محاسبه tآماره  SPSS خروجی به توجه با

 درصد 32 اطمینان سطح در Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1118/1
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 هویتی به قائل ایران در اقوام گردد؛ می سبب قومیت مذهب، زبان، عامل سه که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید

 باشند. متفاوت

 چهارم: فرعی فرضیه آزمون

 مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی

 H1.کند می تشدید را ها قومیت در متفاوت هویت احساس ایران در

 مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی

 H0.کندنمی تشدید را ها قومیت در متفاوت هویت احساس تواند می ایران در

 :است آمده ذیل جداول در افراد سیاسی در نظام مشروعیتمورداحساس  در یا نمونه تک t آزمون از حاصل نتایج
 مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی شاخص -13جدول شماره 

تعداد  شاخص

 دهندگان پاسخ

انحراف  میانگین امتیازات

 معیار

 به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی شاخص

 مرکز

083  ۱3/8 33/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

 افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمونآماره  -14 شمارهجدول 

 داری عدد معنی درجه آزادی t آماره  شاخص

 1110/1 083 83/3 مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی شاخص

 پژوهش هایمنبع: یافته

 عدد مقدار. است( ۱3/77) با برابر شده محاسبه آمارها گرفته، صورت آماری تحلیل از حاصل نتایج به توجه با

 Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1110/1 برابر شده مشاهده داری معنی

 وزنه نسبت به سیاسی مدیریت وزنه سبکی که گفت توان یم یعنی؛ شود نمی تائید درصد 32 اطمینان سطح در

 ها قومیت در متفاوت هویت احساس ایران در مرکز به نسبت اجتماعی و اقتصادی های محرومیت احساس و جمعیتی

 کند.می تشدید را

موضوعات و مقوالتی همچون  موضوع تنوع قومی و فرهنگی از آنجایی که در ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با

جامعه  در «تنوع و تکثر»است از این رو ویژگی  «امنیت ملی»و نیز « هویت ملی»و « وحدت و یکپارچگی ملی»

تواند فرصت باشد و هم به عنوان یک تهدید تلقی گردد. لذا یادآوری  می ایرانی به مثابه شمشیر دو تیغی است که هم

« ملی وحدت»یا منکر اصل « اتحاد»ناقض اندیشه ها  گاه طرح مسئله قومیت ضروری است که هیچ این نکته بسیار

ولی  باشد« ملی و اتحاد وحدت»تواند تهدیدی برای  گونه مسائل یا به حاشیه می این بهنیست، بلکه عدم پرداختن 

سویه نگر که متأسفانه به  های یک گرا و دیدگاه های مطلق ها و نگرش ذهنیت خود را از انگاره باید پیش از هر چیز

، ابندی یمختلف نمود م یها ها و فرهنگ ای در ادبیات سیاسی ما و به ویژه در برخورد با مسئله قومیت جستهشکل بر

بزداییم. در شرایط حال حاضر آنچه بیش از پیش بر اهمیت موضوع مورد بحث افزوده و به آن ابعاد فرامرزی، 

ست که نقش بسزایی در فراهم آوردن ا در واقع متأثر از عواملی (.Turner, 2003) است و جهانی بخشیده یا منطقه

ند از: انقالب در اها دارند که عبارت امکان درک بهتر مناسبات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را برای انسان
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رشد سطح  عرصه ارتباطات و اطالعات، از بین رفتن حدود و فواصل و موانع جغرافیایی و مرزهای فرهنگی، ارتقا و

 (.(Olsen & Hovden, 2007فردی و گروهی خود یها تیعمومی و نیز شناخت مردم نسبت به هو یها یآگاه

 از: اند عبارت تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی

 .عمده قومی یجمع دسته یها عمده سیاسی در تاریخ معاصر ایران و جنبش یها بحران: منازعات قومی-7

بزرگ  یها تحرکات قوم گرایانه در ایران هرگاه با اهداف استراتژیک قدرت: ختاری خواهییا خودم یطلب یجدائ

ها که گاه منشأ داخلی و یا  جدی را برای حاکمیت ملی ایجاد کرده است. این چالش یها همخوانی داشته، چالش

قومی، وجود  یها تیاقتصادی، تحقیر و نادیده انگاری هو یها یخارجی داشته در کنار عواملی همچون نابرابر

 ,Gimpel & Wendyk اند مناسبی برای ظهور گرایشات تجزیه طلبانه بوجود آورده یها نهیفضایی، زم یها گسست

2004).) 

 «همگرایی و واگرایی»ضعف انسجام ملی  -0

قدرت به توزیع نابرابر  یها رکزی در کانوناگر نفوذ بخش م: اجتماعی یها ینقش قومیت غالب در ایجاد نابرابر

در اقوام پیرامونی زمینه را  یماندگ توسعه و رفاه اجتماعی در پهنه سرزمین منجر گردد، احساس عقب یها شاخص

 (.Entesar, 1992) آورد یبرای نوعی واگرایی فراهم م

از وظائف ذاتی همه  دفاع از تمامیت ارضی و سرحدات کشور بخشی: حراست از تمامیت ارضی دفاع و

از اقوام مختلف باشد اندکی دشوارتر  یکییسیاسی است. این امر وقتی گرداگرد سرزمین ملی موزا یها حکومت

 (.(Baranton, 2009 بودخواهد 

به آن سوی مرزها کشیده شده است.  ها تیقوم یها در ایران مرزهای قومی با مرزهای سیاسی منطبق نیستند و زبانه

ترین اموری که زمامداران حکومت باید تدبیر کارآمدی در مورد آن داشته باشند تقویت حمیت و انسجام یکی از مهم

صورت، اقوام پیرامونی خود همانند سدی محکم در برابر تجاوزات و تهدیدات احتمالی  ملی است. چه در این

ه در پرتو تعالیم عالیه دینی و جنگ تحمیلی نشان داد ک .ندینما یعناصر داخلی مقاومت م یها خارجی و توطئه

مقدس وطن دوستانه جوانان خرمشهری و آبادانی با رشادت تمام از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند و  یها زهیانگ

 در این دفاع مقدس ترک و لر و ترکمن آنان را همراهی و یاری نمودند

 اند از:عبارت جوار امنیتی ناشی از مناقشات اقوام مشابه در کشورهای هم یها بیآس

 هزینه باالی حفظ انسجام ملی -7

بعد از  ژهیو ساله اخیر به صد کیقومی  یها نگاهی به چالش :بزرگ یها از سوی دشمنان و قدرت یریپذ کیتحر

های ، موردتوجه قدرترانیقومی در ا ها شیکه گرا دهد یو جنگ جهانی دوم نشان م یخواه تحوالت مشروطه

های های جدایی طلبانه یا چالشدر اغلب بحران فشار آنان بر حکومت مرکزی بوده است.خارجی و ابزار اعمال 

سیاسی قوم گرایانه، عالئق و گرایشات قومی دستمایه دخالت نیروهای بیگانه در سرنوشت کشور و تضعیف 

ه دمکرات در های قومی به نفع کشورهای قدرتمند غربی و شرقی بوده است. تحرکات فرق حاکمیت ملّی توسط گروه

های مسلح در کردستان و غائله  آذربایجان و شیخ خزعل در خوزستان بعد از انقالب مشروطه و احزاب و گروه

قومی در آذربایجان، خوزستان، ترکمن صحرا  یها در خوزستان بعد از انقالب اسالمی و برخی چالش« خلق عرب»
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در شکل گیری منازعات قومی و تقویت ناسیونالیسم اخیر به وضوح نقش عوامل خارجی  یها و بلوچستان در سال

 .سازد یقومی را نمایان م

 و دستاورد علمی پژوهشی گیری نتیجه

ها وجود دارد. ارقام  است. آمارهای گوناگونی درباره جمعیت این گروه شده یلمتعددی تشک های یتجامعه ایران از مل

ساکن ایران با یکدیگر تفاوت دارند اما به هر حال  های یتلآمارهای دولتی و آمارهای منتشر شده توسط هر یک از م

کم و زیاد شود.  یا وجود دارد که ممکن است تا اندازه ها یتآمار تقریبی مورد توافقی درباره جمعیت هر کدام از مل

  بـه ویژه در مورد آمیز قوانین تـبعیض  از  قومی  های که گروه  دهد می  تـاریخی اقـوام در ایران نشان  پیـشینه  بررسی

گرفته نشد و در زمان   نظر  ها در ، مذهب و حقوق مدنی آزرده بودند. در انقالب مشروطه حقوق این گروه زبان

ها  و حتی درج اسـم مغازه  شده  های قومی به شدت منع زبان  و کتب  ها، مجالت نـشر و تـوزیع روزنـامه  پهلوی نیز

کنترل   را  اهالی  مناطق قومی حتی رفت و آمد  بعضی  ممنوع بود و پلیس در های تجاری به زبان قومی و بنگاه

و مرکزی به نسبت مناطق قـومی  ینبین مناطق فارس نش  صنایع  ها و ایجاد اخـتصاص وام بانک  در  کرد. تـبعیض مـی

  ، کردستان مثل ایالم  مرزی  اند، در حالی که مناطق شهرنشین شده  درصد  31 ینهای فارس نش مـشهود بود. مردم استان

زبان دارای رفاه هستند، اما  های مرکزی و ترک شهرنشین هستند. استان  درصـد 01و بـلوچستان حـدود   و سیستان

زدایی و  اقوام، بر درجه آسیب ینیگز یهاند. مـوقعیت جغرافیایی، مرزنشینی و حاش کردستان و بلوچستان محروم

افزاید و از نظر میزان انسجام اجتماعی و در صورت عدم  قومیت در امنیت مـلی ایـران مـی یرمتغ ینیآفر یدتهد

خـرده مـلی در برابر هویت ملی  های یتدهد، زیرا هو می  قرار  زمره کشورهای ضعیف در را مدیریت موضوع کشور

دولت و نواحی قومی را افزایش پیـرامون بـین  -کنند و زمینه شکاف طبقاتی و ساخت ارتباطی مرکز  آرایی می صف

در دو بـعد داخـلی و  یننش یتو اغتشاش در مناطق قوم  بروز ناآرامی  علل  ای با جهت برخورد ریشه یتاًدهد، نها می

، فرهنگی و امنیتی )داخـلی( و تـحریکات قومی و  خارجی با محوریت پنج حوزه اصلی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

 گیرد. مـی  قـرار  و کـنکاش  ل مورد بررسیای )خارجی( در ذی قبیله

 است خود جمعیتی ساختار در مختلف اقوام از متشکل ملتی دارای ساله هزار چند تمدنی با ایران اسالمی جمهوری

و  کشور انسجام به آسیب عنوان به کشوری کالن مدیران و ریزان برنامه از برخی نگاه در تاکنون قومیتی تنوع این که

 شود نگاه قومیت به ایجابی رویکرد با اگر است این واقعیت ولی رفته شمار به ملی امنیت برای تهدیدی نیز یگاه

 حتی که کرد پیدا همسایه کشورهای با ای منطقه روابط تحکیم و داخلی توسعه برای توان می را طالیی های فرصت

 های هزینه صرف با قومی تنوع برای اروپایی کشورهای و آمریکا کانادا، مانند دنیا یافته توسعه کشورهای از برخی

 به را موهبت این متعال خداوند و کنند می اقدام خود کشورها به مختلف اقوام مهاجرت تسهیل جهت در فراوان

 و دانسته ایران به متعلق ذاتاً را خود اقوام این اکنون هم و است کرده عطا تاریخ طول در مختلف اقوام با ایران.ا.ج

 و بوده فارس قوم ایران ملت اکثر .اند گمارده همت گیتی پهنه در آن نام اعتالی و آبادانی به هم کنار در سال سالیان

 71 الی 72 ها آذری ها، فارس از بعد. دهند می تشکیل را ایران جمعیت درصد 12 الی 18 ،7812 سال آمار اساس بر

 دارد اختصاص کشور غرب در شیعه و سنی کردهای یعنی قومی، گروه سومین به درصد 2 الی 2/8 و هستند درصد

 کشور جمعیت کل از درصد 2/7 ها ترکمن و درصد 0 بلوچ قوم و درصد 8 با غرب و جنوب در عرب قوم سپس و



 348 ...اقوام مذهبی در مشاركت و قومی های نقش سیاست

 موقعیت و خاک وسعت کنار در جغرافیایی، ثابت عوامل از یکی عنوان به جغرافیایی دهند. موقعیت می تشکیل را

 ها، قومیت برای مشخصاً. گذارد می جای بر را متفاوتی تأثیر قومی های گروه کارکرد و نقش با ارتباط در توپوگرافیک

 نظر از مناسب موقعیت این. بخشد می فزونی را قومی هویتی های درخواست طرح امکان جغرافیایی مناسب موقعیت

 کم و سریع دسترسی از مانع مسافت مرزها: بعد حاشیه در استقرار -7 یابد: می تبلور زیر های ویژگی در ها قومیت

 نماید. می فراهم را قومی تحرکات امکان مقابل در و شود می مناطق این به مرکزی دولت نظامی قوای هزینه

 زبانی، آیینی، لحاظ به مشابه جمعیت استقرار: مرز سوی آن در فرهنگی و خونی تباران هم از جمعیتی وجود -0

 وجود: توپوگرافیک مناسب موقعیت هاست. قومیت برای مناسبی پشتوانه مرز سوی آن در نژادی و فرهنگی

 های درخواست طرح در قومی رهبران برای مناسبی بستر مرزها، مسیر خط و رودها ها، جنگل ها، کوه ها، ناهمواری

 را کشور توسعه های فرصت ایران ژئوپلیتیک متن در قومی تنوع موضوع. آورد می پدید مرکزی دولت برابر در خود

 ارتباطات و فرهنگی مراودات طریق از تواند می همسایه کشورهای در مشابه های قومیت سازد. داشتن می فراهم

 عنوان به فرهنگی تالش و قومی خودآگاهی فرآیند رشد با. شود ایران فرهنگی نفوذ ساز زمینه و پذیرد صورت مردمی

 نخبگان و التحصیالن فارغ از بخشی عالی، آموزش مراکز و مدارس آموزش گسترش با توان می نظام مهم راهبردهای

 تقویت ای منطقه شعاع تا را کشور عمومی دیپلماسی دایره و نمود آشنا اسالمی ایران فرهنگ به را قومی هر علمی

 که نماید ایجاد را هایی ظرفیت و ها مزیت کشور یک برای تواند می خارجی و داخلی ابعاد در قومیت .نمود

 که نمود بهینه استفاده پتانسیل این از و توجه کشور یک مجموعه در مختلف اقوام وجود مثبت ابعاد به بایست می

 :کنیم می بیان ذیل شرح به تفصیل به را قومیتی تنوع خارجی و داخلی ابعاد

 عوامل داخلی -7

 عقب یا و افتادگی عقب بحث که آن از پیش هامدت و گفته پیش و تاریخی دالیل به بنا ایران شهرهای از بسیاری

 و بودند نیز جمعیتی عمده مراکز از اصفهان و شیراز تبریز، تهران، چون شهرهایی گردد، باب...  شدن نگهداشته

اولین تقسیمات کشوری در دوران رضا شاه تحت عنوان مراکز استان توسعه بیشتری پیدا کردند. در حالی  در بعدها

عامل دیگر، مرزنشینی و دوری  .شدند محسوب مناطق این مجموعۀ زیر امروز نیافته توسعه هایکه بسیاری از استان

رهای توسعه یافته دوری از مناطق مرکزی کشور و کشو در حتی و دنیا جای همه در تقریباً امروزهاز مرکز است. 

به عبارت دیگر  ؛ر استمرزنشینی مانعی در مسیر دسترسی برابر شهروندان به امکانات و منابع موجود در کشو

توسعه نیافتگی شهرهای مرزی مختص ایران و یا کشورهای توسعه نیافته نیست. از طرف دیگر دوری از مرکز از 

. کندایجاد تعامالت سازنده میان نخبگان بومی و نخبگان مرکزی در جهت رشد و توسعه این مناطق جلوگیری می

 کمتر امکانات کمبود و زندگی تسهیالت و کار شرایط سختی دلیل به متخصص و ماهر انسانی نیروی همچنین

-زده ثبات و بحرانبی کشورهای با همجوار مرزی مناطق این اگر. خصوصاً شوندمی مناطق این در فعالیت به حاضر

 قومی مناقشات و قاچاق اعتیاد، کاری،بی فقر، نظیر اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی معضالت بسیاری از که باشند ای

 بلوچستان، و سیستان کردستان، هایاستان خصوصاً قومی مناطق ایران در متأسفانه. اندرنج و... در مذهبی و

ت اقوام هم زبان خود در کشورهای عراق و ترکیه، افغانستان و پاکستان، ... مجاور در خوزستان، و غربی آذربایجان

-درگیری این مقاطعی در متأسفانه و هستند ایفرقه و قومی یهادرگیری گرفتار اغلب کشورها این و کنندزندگی می
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ومی کشور را تهدید ب مناطق از بخشی ثبات و امنیت و دهدمی قرار الشعاعتحت نیز را ایران مرزی هایحوزه ها

 مناطق این در دولت عمرانی و صنعتی گذاریثباتی پایین بودن نرخ سرمایهنموده است. اگر چه ترس از ناامنی و بی

 در گذاریسرمایه نرخ با مستقیمی رابطه مناطق امنیت و ثبات امروزه. است نبوده آن بر تأثیربی اما کندنمی توجیه را

 در گذاری-فضای نظامی و امنیتی در مناطق قومی کمک به توجه بیشتر دولت به سرمایه تشدید لذا دارد مناطق آن

 است. ننموده مناطق این

اقلیم و جغرافیای طبیعی است. آب و هوای خشن و خشک و کم آبی عالوه بر آن که دافع جمعیت متغیر مهم دیگر 

داراست( تا حد زیادی نیز گذران زندگی و  کشور در را جمعیت تراکم تریناست )استان سیستان و بلوچستان کم

 استان از هاییبخش بلوچستان، و سیستان هایاستان ایران در که طوری به. دهدمعیشت مردم را تحت تأثیر قرار می

 حد تا و برندمی رنج زمینه این در ایعمده مشکالت از کشور شرقی جنوب و شرقی حاشیه و خراسان و مرکزی

  وسعه این مناطق را افزایش داده است.ت هایهزینه زیادی

 حوزه فرهنگی -7

، عزت، احترام،  شجاعت  فرهنگی مثل  یها ارزشها، نهادها و رواج  تقویت روند تـفاهم فـرهنگی، تبادل اندیشه

چون اخـتالفات نـژادی،   فـرهنگی  عـامل  تعهد، معرفت، اعتماد، صـداقت در عـمل و... مد نظر قرار دارد؛ زیرا

 قـومی و مذهبی و... از جمله عوامل پیدایش حوزه فـرهنگی اسـت.

 حوزه اجتماعی-0

  روابط، شدت بخشیدن به  جتماعی اقوام در ابعاد چـون نـزدیک کردناصلی در این حوزه تقویت روابط ا  هدف

چون سطح پایین سواد  یها عاطفی و گرم کردن روابـط و تـنوع دادن به اشکال روابط است، زیـرا عوامل  مـناسبات

 . های شـورش و آسیب رساندن و آشوب استسوادی و پائین بودن آگاهی مردم نیز از دیگر عـلت یا بی

 حـوزه اقـتصادی-8

ها، توسعه  محلی، تـوزیع عادالنه فرصت بـازار اهـداف سیاست قومی تـقویت روابـط مبادالتی، کاهش نابرابری در

ها و... است، زیرا بیکاری، مشکالت مسکن، تورم و گرانی، مـشکالت اقـتصادی و معیشتی  اقتصادی، توزیع یارانه

باشند؛  حداقل نیازهای زنـدگی می ینبـه دنـبال تأم ها بـوده و های آن دغـدغهاز جـمله   مردم  ها همانند سایر قومیت

ها وعدم ارائه خدمات ازجمله عوامل سلب اعتماد و زمینه بروز آشـوب  های مشروع قومیت توجهی به خواسته و بی

هدف اصلی  7803-8۱ هایتا قبل از انقالب اسالمی و در ابتدای تدوین برنامه اول عمرانی کشور برای سال است.

 .داشت قرار صنعتی هایقطب برخی و کشاورزی هایدولت بر توسعه قطب

  حوزه سیاسی-۱

به زاد و بوم و جدا  یمند )کشور(، تـقویت عالقهاصلی، احساس تـعمق و یـگانگی فـرد بـا واحـد سیاسی  هدف

،  کردن حق سرنوشت از حق تشکیل کشور مستقل )خودمختاری(، افزایش مشارکت سیاسی نهادینه شـده

مـخالف و مـعاند چـه  یها نهادهای مردمی در مناطق قومی است. زیـرا فـعالیت گروه یتاداری و تقو ییتمرکززدا

و   اهداف  به  ها جهت رسیدنآورد و گروه ب را فراهم میقانونی و چه غیرقانونی هریک به نوعی زمینه بروز آشو
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ثباتی در اجتماع و  منظور بـی ها به پتانسیل موجود در قومیت  از  کنند می  ( سعییحزب یامقاصد سیاسی )براندازی 

 کنند. هدایت می  اغتشاش  سمت  جامعه سوء استفاده کنند و جهت رسیدن به قدرت و منافع حزبی اجتماع را به

 حوزه امنیتی-2

با تحریکات و نفوذهای خارجی و سرکوب نـاسازگاران و افـراد معاند داخل   ، مقابله هدف اصلی برقراری حاکمیت

یابی  گونه موارد با ریشه با این  و برخورد  آشوبگر  های شناسی از پدیده جامعه و بدنه نظام است. در این راستا آسیب

 ها انجام گیرد. ای با این پدیده مقابله  اماتعلل بروز بحران و... مشخص و اقد

 عـوامل خـارجی -0

 تحریکات قومی-7

حکومت فروگذار نیستند و یکی از شگردهای   یفو تضع  بردن  کشورهای خارجی از هیچ کوششی برای از بین

قومی است. ایران بـه جـهت  های یتایران تـحریک و پشـتیبانی از اقل  جمعیتی  دشمنان به جهت ساختار ویژگی

ای و  مستثنا نیست. دشمنان خارجی از حمایت سیاسی و مالی، رسانه  قاعده  این  پراکندگی جمعیتی از نظر نژادی از

تأثیر بودن نظرات  و از تحریکاتی چون ضایع شدن حـقوق شـهروندی و بی  خودمختاری  چون  های اطالعاتی یا وعده

ها و... سوء استفاده کرده و  ها و نظرات قومیت توجهی دولت مرکزی به خواسته ، بی گرفتن  رقرا  بـه دلیـل در اقلیت

 نماید. فراهم می  را  زمینه آشوب و درگیری داخلی
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