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 چکیده 

 یا به گونه یراندر ا یخود بر خوردار است. تعدد و تنوع قوم یتیجمع یبدر ترک یاست که از اقوام گوناگون ییجزء کشورها یرانا

با  زمان همشد.  یزهای هر چند محدود ن منجر به بحران واالقوام را بر آن اطالق نمود  یرکث یا یکاتن یتوان جامعه پل است که می

نقش  یلو تحل یینتب مقاله عبارت است از ینا یاصل هدفرخ نموده است.  یزن یای از مناقشات قوم زنجیره یانقالب اسالم یروزیپ

های  در بحران یقوم های کافشاست که  ینمقاله ا یدر بعد از انقالب. سؤال اصل یرانا یتیکیهای ژئوپل در بحران یهای قوم شکاف

بوده است؟  هایی ضعف و هاقوت یزو ن تهدیدات و هاچه فرصت یدارا یغرب یدر مرزها یژهدر بعد از انقالب به و یرانا یتیکیژئوپل

 یهای قوم رسد شکاف است که به نظر می ینا یمآن هست یپژوهش در صدد بررس یبه سؤال اصل ییپاسخگو یرا که برا یافرضیه

خواهند شد.  یلبه بحران ژئوپلیتیک تبد یو خارج یعوامل داخل یاز سو یتهستند در صورت تقو یاییبستر جغراف یچون دارا

اساس  یناست. بر ا تحلیلی – یفیاطالعات به صورت توص یگردآور یوهبا توجه به موضوع و اهداف و ش یقتحق ینانجام ا روش

معتبر  یدرجه علم یمقاالت دارا ینترنتیا یداده و جستجو های یگاهو مراجعه به پا یا اطالعات به صورت کتابخانه یآور جمع

دهد که  مقاله نشان می ینا نتایجاست.  یاطالعات یها و بانک برداری یشاطالعات به صورت ف یخواهد بود. ابزار گردآور

از جمله بحران توسعه، بحران  یگرید یتیکلهای ژئوپ تواند بحران طلبی و استقالل می از بحران جدایی یجدا یهای قوم شکاف

 و بحران مشارکت را به وجود آورد.  یاییجغراف یانزوا

 

 .های ژئوپلیتیکی، مناطق مرزیهای قومی، بحرانشکاف: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 یالدی،م 1333و  1313الملل در طول دو دهه  بین یاستآن در س یتاهم یشو افزا یقوم یهابا گسترش کشمکش

. یمابوده یگوناگون علوم اجتماع یهادر شاخه یقوم یونالیسمو ناس یتنسبت به مسئله قوم یندهتوجهی فزا شاهد بی

 یمذهب ی،مختلف زبان یهامقاالت در مورد گروه وها انتشار کتاب یو حکومت یکتوجه، در محافل آکادم ینحاصل ا

از  یناش یداتکشور و تهد یمل یتبر امن یندفرا ینو تأثیر ا یقوم یونالیسمناس یزو ن یاسیس هاییتدر فعال یو نژاد

به  ینچن یونالیسمناس یو دامن زدن به منابع قوم یدر گستره جهان یقوم یهاخواست یزشبا توجه به انگ .استآن 

 یتاز آنجا که قوم مسئله مواجه خواهند شد. ینبا ا یرانا یژهکشورها به و یهکل یندهرسد که در دهه آینظر م

از خشونت  یبه ثبات و دور یلن یکشورها برا یعیطب یتهای عمده در شناخت ظرف از شاخص یقوم یونالیسمناس

قرار دارد، بدون توجه به  یو قوم یکه در چهارراه تمدن یرانالخصوص ا همه کشورها علی یتامن ،آید به حساب می

مرتبط  یونالیسمو ناس یتیقطب قوم یکرسد وجود  به نظر می یرانا یاسالم یدر جمهور بعد رقم نخواهد خورد. ینا

 یگانگانب یکاتو تحر یاقتصاد یژهو به و ینیبا دو گسست د یکشور و همراه یبا آن در غرب و جنوب شرق

 یاسالم هوریحکومت جم یها شاخصه ینتر به عنوان مهم یمل یتاهم ینتواند خطرآفرین باشد. درنتیجه تضم می

به چالش و  یقوم یونالیسمناس یو ادعا یا ـ فرقه یمشکالت قوم یلاز تبد یریو جلوگ شود یم یاننما ینجادر ا یرانا

 (.1011یک،و بل یسدلدراکند)یم یداضرورت پ یها و انسجام درون بحران نیازمندی یتدر نها

-در حساس یمذهب هاییتکرده است. اقوام مختلف و اقل تریچیدهرا پ یمل یتاقوام معادل امن یاییجغراف یتموقع 

از حوزه  یرونمرزها و ب یاند که عقبه آنان در ورا یافته اسکان یهای مرز کشور و جداره یهای راهبرد حوزه ینتر

ها به خارج از کشور است و از ابعاد  حوزه یناز ا برخی یبقرار دارد، متأسفانه ش یمل یتنفوذ و اثرگذاری حاکم

ها به خارج از مرزها، هرگونه حوزه یوند. به لحاظ ارتباط و پشوندیم یشناسانه تلق یبو آس یدموجب تهد یلذ

 یمل یتو درنتیجه امکان نظارت و تعهد حاکم کندیم یتسادگی به داخل مرزها سرا به یزن یرونیچالش و بحران ب

جنبش  یا 1یردنتیسما یدهرا به صورت بالقوه با پد یرانا یاسالم یدولت جمهور یتاًو نها یابد یم یلبه شدت تقل

 یقلیول)مرز است، مواجه خواهد ساخت یدر آن سو یشجدا شده خو یمهکه خواستار الحاق به ن یااستقالل طلبانه

 (.1031زاده، 

کشورها ساکن هستند. هر  یگرها در مناطق داز آن یو بخش یراناز اقوام ترک، کرد، بلوچ و عرب در ا یامروزه بخش

شود، اما به صورت معکوس موجب  یرانا یتواند موجب نفوذ فرهنگ می یرانا یگیمسااقوام در ه ینچند وجود ا

مناطق وارد  یناز هم یه طلبیو تجز یونالیستیناس کارشده است و معموالً اف یرانا یدر امور داخل یگانگاندخالت ب

مثل هندوستان، گرجستان،  یرانا یگانهای همسا در جداره یو مذهب یقوم یهافعال بحران یها. وجود کانونشودیم

ور آتش فتنه غوطه یها ممکن است کل منطقه را در شعله یانهنقاط خاورم یگرو د یاشغال ینلبنان، فلسط یه،روس

 (.1011اتواتیل، )مواجه سازد یـ مذهب یقوم ییواگرا یهاسرعت با بحران ساخته و به
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و  یتو دشمنان همراه شود از اهم یگانهب یاستعمارکه با اهداف و مطامع  یکشور زمان یو مذهب یمسئله تکثر قوم

-آن یابزارها ینتر از مهم یو مذهب یقوم هاییتها و اقلفرقه یو ناهمگون شودیبرخوردار م یا العاده فوق یتحساس

 یو ناامن نظمی یب یجادثبات با ا یزاندر م یمتنوع نقش مهم یها ها و تعارض گروه. شکافشودیها محسوب م

متعدد باشند. تعداد  یاواحد  یرفعال،غ یافعال  ی،مواز یاها و تعارضات ممکن است متقاطع شکاف ینکشور دارد. ا

 ثباتی یو درنتیجه ب یمناطق و دولت مرکز یرها موجب اختالف با ساها و فعال شدن شکافبودن آن یها، موازگروه

با  یو نژاد یکشور، تضاد قوم یننش یدر اغلب مناطق قوم ایرمشاهده است، ز قابل یرانکه در ا گرددیم یو ناامن

 یگردد موجب ناامن یقها عمتضادها فعال شود و شکاف ینهمراه است، بالطبع اگر ا یو تفاوت مذهب یتضاد زبان

های  نقش شکاف یلو تحل یینتب مقاله عبارت است از ینا یاصل هدف .(1011یی،پارسای و احمدید)خواهد گرد

در  یقوم های شکافاست که  ینمقاله ا یدر بعد از انقالب. سؤال اصل یرانا یتیکیهای ژئوپل در بحران یقوم

قوت یزو ن تهدیدات و هاچه فرصت یدارا یغرب یدر مرزها یژهدر بعد از انقالب به و یرانا یتیکیهای ژئوپل بحران

اطالعات به  یگردآور یوهبا توجه به موضوع و اهداف و ش یقتحق ینانجام ا روشبوده است؟  هاییضعف و ها

 های یگاهو مراجعه به پا یا اطالعات به صورت کتابخانه یآور اساس جمع یناست. بر ا تحلیلی – یفیصورت توص

اطالعات به صورت  یمعتبر خواهد بود. ابزار گردآور یدرجه علم یمقاالت دارا ینترنتیا یداده و جستجو

 است.  یاطالعات یها بانکو  برداری یشف

 رویکرد نظری 

همانند  ییها به معنای سیاست است. در فارسی، معادل« پولیتیک»به معنای زمین و « ژئو»ژئوپلیتیک مرکب از دو واژه 

برای آن ذکرشده است. در انگلیسی، به « جغرافیا سیاست شناسی»و « علم سیاست جغرافیایی»، «سیاست جغرافیایی»

0«گئوپولیتیک»، در آلمانی به خاستگاه اصلی آن، 1«جیوپالیتیکس»آن 
0«ژئوپلیتیک»و در فرانسوی  

اطالق شده است.  

رفتار  گویی یشرویکرد یا دیدگاهی برای سیاست خارجی است که هدف آن تبیین و پ« ژئوپلیتیک»در اصطالح، 

یکرد ژئوپلیتیک با تفاوت مراتب، بیانگر تأثیر نظامی بر حسب محیط طبیعی است؛ بنابراین، رو های ییسیاسی و توانا

  لغوی  معنایبه طور خالصه  (.1011و آلتون،  پلینوقطعی و جبری جغرافیا در وقایع سیاسی و تاریخی است)

  است  یدانش  که  است  آمده  از ژئوپلیتیک  در تعریف  فرانسه  الروس  لغت  فرهنگ در.  است  زمینی  سیاست ژئوپلیتیک

لیتیک درصدد تبیین پاصوالً ژئو. دهد قرار می  ها را مورد بررسی آن  های ها و سیاست دولت  جغرافیای  بین  روابط  که

جمعیت، موقعیت استراتژیک، منابع طبیعی بر  جمله سرزمین، از ین موضوع است که چگونه فاکتورهای جغرافیاییا

 (.10: 1031بر دیگران مؤثر است )قاسمی،یال تقدرت و اس  کسب  ها برای بط کشورها و تالش آنارو

توسط رودلف کلین استاد علوم سیاسی دانشگاه اوپا ال که تحت تأثیر کتاب  1133این واژه برای اولین بار در سال 

جغرافیای سیاسی فردریک راتزل و کتاب تأثیر نیروی دریایی در تاریخ آلفرد ماهان قرار داشت ارائه شد. منظور وی 

ل نیمه اول قرن بیستم واژه ژئوپلیتیک به عنوان یکی از این واژه مطالعه ساختار جغرافیایی حکومت بود. در طو
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موضوعات مورد مطالعه در جغرافیای سیاسی عمدتاً به نقش عوامل جغرافیای در تعیین سیاست خارجی یک کشور 

هایی هم که در این دوره توسط علمای ژئوپلیتیک ارائه شد مثل هارتلند میکندر، فضای حیاتی  یهنظراشاره داشت و 

های پس از جنگ جهانی دوم و شکست آلمان  هوفر و ریملند اسپایکمن ناظر بر همین معنا بود. در سالهاوس 

مطالعات ژئوپلیتیکی به دلیل ذهنیت نامطلوبی که در ارتباط با حزب نازی و ژئوپلیتیک خاص آلمان به وجود نازی، 

خود را در سطح حکومت و چگونگی حفظ  آمده بود متوقف شد و جغرافیدانان آمریکایی به ویژه تمرکز مطالعاتی

 (.1011اطاعت، تمامیت ارضی آن قرار دادند)

الملل و خصوصیات جغرافیایی کشورها وجود دارد  تنها کتاب سائول کوهن که تحت عنوان جغرافیا و سیاست بین

اگرچه واژه ژئوپلیتیک به دلیل  1313ی دهه ها سالدر  تعریف نموده که به تعاریف سنتی از این اصطالح نزدیک بود.

ین در همی توسط کسینجر احیاء شد ولی وضعیت محتوای جغرافیایی آن مشخص نبود. سخنرانکاربرد فراوان آن در 

تری از اصالح ژئوپلیتیک ارائه داده درگیری و  یقدقدان فرانسوی در انتشارات خود تعریف  یجغرافها ایوالکست  سال

سرزمین نه فقط به دلیل اقتصادی بلکه به دلیل تاریخی، ملی و روانی، بنابراین ایوالکست  بر سر ها گروهرقابت میان 

ای و درون کشوری هم ممکن  مطالعات ژئوپلیتیک را نه فقط منحصر به مقیاس جهانی بلکه در مقیاس منطقه

ها و گروهای  دولت دانش رقابت و گسترش حوزه نفوذ»ژئوپلیتیک به عنوان (. 11: 1031 ،دریرحیم)دانست یم

قدرت  ها آنهای جغرافیایی هستند که به  ها و فرصت متشکل سیاسی درصدد کسب قدرت و تصرف ابزارها و اهرم

ها و مقدورات در مکان و فضاهای جغرافیایی  برای تصرف فرصت ها آندهد  داده و امکان چیره شدن بر رقیب را می

ن را به قلمرو اعمال آدر فضاهای جغرافیایی بیشتر توسعه داده و  نفوذ خود را کنند یبه رقابت پرداخته و سعی م

تیک یرویکرد ژئوپل (.11: 1013یا،حافظ ن)اراده خود بیفزایند و برعکس رقبا را از فضاهای مورد منازعه بیرون برانند 

معتقدند که  گروهی .با درجات مختلف بیانگر تأثیر قطعی و جبری جغرافیا در امور تاریخی و سیاسی است

 دیگر یا عده دهد. ژئوپولتیک رابطه جغرافیای طبیعی و انسانی بر سیاست داخلی و خارجی را مورد توجه قرار می

برخی دیگر ژئوپولتیک را رابطه بین اوضاع  .دانند یم سیاست یک کشور بین عوامل طبیعی و یا ژئوپولتیک را رابطه

ثار و نتایجی است که عوامل جغرافیایی آمعتقدند ژئوپولتیک مطالعه  و دانند یجغرافیایی و سیاست خاجی کشورها م

 (.101: 1031ی،اله) دانند یطبیعی و سیاست یک کشور م

در واقع جوهر  .خورد یمکند که با قدرت و سیاست پیوند  یمید تأکژئوپلیتیک بر آن بخش از دانش جغرافیا 

یندهای تولید فضایی و جابجایی قدرت و چه در ارتباط با ساختار فرادهد. چه در  تشکیل می ژئوپلیتیک را قدرت

توانیم ژئوپلیتیک را دانشی بدانیم که به  یمرو  ینازاپردازد.  یمجهانی قدرت، دانش ژئوپلیتیک است که به این مسائل 

المللی،  بینی سیاست ملی و ها عرصهجغرافیایی مناسبات قدرت و رفتار سیاسی بازیگران  –مطالعه ابعاد فضائی 

یا سیاست جغرافیایی توجه خود را عمدتاً به عوامل جغرافیایی که در  یتیکژئوپل. (130: 1013یا،حافظ ن)پردازد یم

جغرافیدانان اغلب با برقراری رابطه بین  یتیکیدارد. در مطالعات ژئوپل مؤثرند معطوف می ها یاستس یریگ شکل

کنند  و سیاست یک کشور سعی می (وسعت، جمعیت، منابع و غیرهخصوص )موقعیت،  عوامل جغرافیایی طبیعی به

سیاسی کشور را تعیین نمایند  یمش و خط بینی یشبه تفسیر و قابل و رویدادهای تاریخی پرداخته، وقایع آینده را پ

اسی برای عوامل جغرافیایی اهمیت فراوان قابل بوده، آن عوامل را حاکم بر مقدّرات و سرنوشت سی ترتیب ینا به
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معدنی و با یک گروه اقلیت  برای مثال، یک واقعیت جغرافیایی مانند ذخایر(. 31: 1033ی،دانند)سنجاب ها می ملت

محسوب  یتیکگردد یک عامل ژئوپل الملل ینسیاسی در سطح ب گیری یمقومی زبانی که محرک یک تصم

 .(1013 یور،اول)گردد می

ای و جهانی و ارتباط متقابل آن با ساختار  ژئوپلیتیک بخشی از علوم جغرافیایی است که به تحلیل مسائل منطقه

های جغرافیایی که معنای لغوی آن سیاست زمین است  پردازد. در ژئوپلیتیک یا سیاست اقتصادی و سیاسی محلی می

افیدانان سیاسی معتقدند قدرت به شدت متأثر از شود. جغر نقش عوامل محیط جغرافیایی در سیاست ملل بررسی می

عوامل محیط جغرافیایی است چنین طرز تفکری یک پدیده نو نیست، بلکه ریشه در تاریخ دارد. ازنظر عالمان این 

بینانه رشته تحول در چهره خارجی زمین موجب ایجاد روابط انسانی متنوعی شده است. لذا برای ارائه تحلیل واقع 

که در تاریخ  هایی یهای طبیعی اهمیتی محدود قائل شویم. تحوالت و دگرگون ژئوپلیتیک باید برای دادهدرباره  ای

سیاسی واحدهای کوچک جغرافیایی به وجود آمده سبب شده که امروز دیگر ژئوپلیتیک تنها به معنای رقابت 

روهای متخاصم و متعددی است که در در ابعاد جهانی نباشد. در حقیقت ژئوپلیتیک مجموعه پیچیده نی ها یاستراتژ

ها یا اثبات تفوق سیاسی خود یا  پردازند هدف آنان از این کشمکش هایی با ابعاد کوچک به کشمکش می سرزمین

استوار باشد  یتیکیبیرون راندن رقبای سیاسی از صحنه است. بنابراین در هرگونه تحلیل که بر مبنای قواعد ژئوپل

 (.1010 ید،پورسع)آوری و مورد بررسی قرار داد اطالعات را جمعناگزیر باید دو دسته از 

 دیگر. یها یا فهم فضایی قدرت ها یادراک تقابل استراتژ (1

 روند. های که صحنه اصلی رقابت قدرت به شمار می ها و سرزمین مکآن های یژگیو (0

رگزاران ارشد سیاسی ندارد، بلکه عوامل استراتژی ملّی کشورها فقط بستگی به تمایالت، افکار و عقاید رهبران و کا

در اتخاذ سیاست خارجی و استراتژی ملّی کشورها مؤثر بوده، تأثیر این عوامل را خواه  (متعدد جغرافیایی )ژئوپلیتیک

که در ژئوپلیتیک مؤثرند به دو دسته کلی، عوامل ثابت و عوامل  یعوامل (.110: 1033 ی،ناخواه باید پذیرفت)سنجاب

های طبیعی و جغرافیایی هستند و عوامل متغیر که  گردند. عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده می بندی یمسمتغیر تق

ها جزو عوامل متغیر  ها نیز منشأ طبیعی داشته باشند به دلیل مطرح بودن نقش کمیت در آن ممکن است برخی از آن

ر بین عوامل متغیر نقش دو قطب اصلی را در گردد. موقعیت جغرافیایی در بین عوامل ثابت و انسان د محسوب می

 (.10: 1033 ی،کنند)عزت ایفا می یتیکیهای ژئوپل تحلیل

 مناطق مرزی ایران

و  یجانآذربا یارمنستان، جمهور یه،افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، ترک یبا کشورها یلومترک 1333از  یشب یرانا

 یایفارس و در یجخزر، خل یایدر در یمرز آب یلومترک 0133 یدارا ینهمچن یران( دارد. ای)خشکعراق مرز مشترک

استان  11 یران،استان ا 01از  مرز را با ارمنستان دارد. ترین اهمرز را با عراق و کوت ترین یطوالن یران. اباشد یعمان م

کرمانشاه،  ی،غرب یجانآذربا ی،شرق یجانآذربا یل،)اردبینیاستان تنها مرز زم 3ها، آن یانهستند که از م یمرز

 یاها فقط از راه درآن مورد از 0( دارند. یو خراسان جنوب یخراسان رضو ی،خراسان شمال یالم،کردستان، ا

و  یستانگلستان، س یالن،)گ یاییو در ینیهم هر دو مرز زم  استان 1و  رند)مازندران، هرمزگان و بوشهر( مرز دا

کشور جهان از نظر طول  ینو هفتم یستب ینی،مرز زم یلومترک 1113با  یرانا .باشند یبلوچستان و خوزستان( را دارا م
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آن  یلومتریک 01. ارمنستان که مرز یگراست با هفت کشور د یسهم مشترک یلومترک 1133 یناست. ا ینیزم یمرزها

دارد و  یلومترک 100به طول  یکه با احتساب نخجوان، مرز یجانکرج است، آذربا ـ  تر از فاصله تهران  کوتاه یحت

 یشرق ی،غرب یجانآذربا یها است که در استان  یرانشمال غرب ا یمرزها ینهااست. ا یلومتریک 133که مرزش  یهترک

 .(1011 ی،عزت)اند واقع شده یلو اردب

افغانستان  یلومتریک 301با ترکمنستان تا مرز  یلومتریک 330 یاست، از مرز شمال تر یطوالن یشرق اما مرزها کم در

با  یلومترک 1111عراق که  یعنیاست،  یغرب یههمسا یران،ا یپاکستان؛ اما رکورددار مرزها یلومتریک 333و مرز 

استان  شده است. یشانبر سر مرزها یهو دراز دو همسا دیرعامل مجادله  یمرز طوالن ینهم یدمرز دارد و شا یرانا

اصلی جمهوری آذربایجان و استان های آذربایجان شرقی و اردبیل و آذربایجان شرقی با خاک  های گیالن،

 (.1011فاست، )آذربایجان غربی با جمهوری خودمختار نخجوان مرز مشترک دارند

 ارمنستانمرز ایران و  -1

در مرز ایران و ارمنستان تنها یک دروازه  .آذربایجان شرقی تنها استان کشور است که با ارمنستان مرز مشترک دارد

وجود دارد: نوردوز. این روستا که در مجاورت رودخانه ارس واقع شده است از توابع استان آذربایجان شرقی مرزی 

رود. پل نوردوز، شاهراه صادرات به ارمنستان و نقــطه تردد ساالنه دو میلیون مسافر  و شهرستان جلفا به شمار می

و اروپا محسوب  یاآس یانخزر قرار دارد که مرز م یایو در یاهس یایدر یاندر م یارمنستان در قفقاز جنوب .است

 .(1011 ینائی،م)است یکشور محاط در خشک یک یزو پرباران است و ن یکوهستان ی. ارمنستان کشورشود یم

 و افغانستان یرانمرز ا -0

–یرانا یخط مرز .استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با افغانستان هم مرز هستند

در  یلومترک 311 درازای با آننقطه  ترین یکوه جنوب یاهنقطه تا ملک س ترین یالشم در ذوالفقاراز دهانه  افغانستان

 یو جنوب یمرکز ی،در سه بخش شمال مایل 0 هردر فاصله  مرزینشانه  110است.  شده یدهکش ایران 33 جادهکناره 

 یاختالفات مرز یعلم بود که در پ یممحمدابراه امیر امالک زا چکاب چشمهمنطقه  .هستند یخط مرز اینشناسه 

 یبود، به دستور رضا شاه از سو نشده یگذار نشانه کوه سیاه تا 03شماره  یمرز یلهنوز از م ینکهو ا یرانافغانستان و ا

 به افغانستان فروخته 1010 خرداد 11 یخدر تار یالر 10333معادل  یافغان یهروپ 1333 یمتعلم به ق یمابراه

 (.1031زاده،  یقلیول)شد 

 و پاکستان یرانمرز ا-3

نام سرحد و  پاکستان–یرانا یخط مرز .استان سیستان و بلوچستان تنها استان ایران است که با پاکستان هم مرز است

جدا  یکدیگردو کشور را از  ینکه ا باشد ی( میلما 131) کیلومتر 313و پاکستان به فاصله  یراندو کشور ا ینب یهحاش

به سمت  یمنسبتاً مستق یو خط شود یپاکستان و افغانستان آغاز م ایران، مشترک تقاطعمرز از نقطه  ین. اکند یم

عمان ختم  یایگواتر در در یجبرسد. در انتها، مرز به خل یآب گرم یها تا به چشمه کند یرا دنبال م یجنوب شرق

و بلوچستان، واقع  یستانشهر زاهدان، مرکز استان س یلومتریه حدود هشتاد کدر فاصل یرجاوهم شهر .شود یم

به سمت راست جاده حرکت  یلومترک 1پاکستان،  یهنگ مرز یکیدر نزد یدشهر با ینبه ا یدسترس یاست و برا شده
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 ینات و توجه دولتدارد. از لحاظ امکا رارشهر تفتان ق یلومتریک 1و پاکستان در فاصله  یرانا یکرد. پس از هنگ مرز

 .(1011قوام، )از تفتان جلوتر است یرجاوهم

 ترکمنستانمرز ایران و -4

–یرانمرز ا .استان های گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی با جمهوری ترکمنستان مرز اشتراکی دارند

 یتخت. پاشود یخزر به سمت افغانستان اجرا م یای( است و از دریلما 110) کیلومتر 1111به طول  ترکمنستان

جنوب آن  یلومتریک 11( در یرانبزرگ ا یمرز است و مشهد )از شهرها ینشمال ا یلیما 11آباد در  ترکمنستان عشق

 13که عمدتاً در  است یدهبه ارث رس یالیستیسوس یشورو یرو اتحاد جماه یرانا یممرز از مرز قد ینا .قرار دارد

 به 11–1111و انطباق آن از خانات خوقند و امارت بخارا در سال  یهتوسط روس یانهم یایآس یرتسخ پس از یهفور

 ینها باشد. ا آن یانموافقت کردند که رود اترک مرز م یهو روس یرانا 1113شکل گرفت. در سال  ای گسترده شکل

ترکمن و سپس به مرز با  های ینبه سرزم یهروس یشترب یشرفتپس از پ 1111شد و سپس در سال  ییدمرز تأ

 . (1010ی، و هارکاو ی)جفریافتآباد گسترش   و از شرق به سمت مجاورت عشق 1130افغانستان در سال 

 مرز ایران و ترکیه  -5

 ترکیه،–یرانا یخط مرز .آذربایجان غربی تنها استان جمهوری اسالمی ایران است که با ترکیه مرز اشتراکی دارد

 ی. گذرگاه مرزباشد یم یهبه کشور ترک یغرب یجاندر استان آذربا یراناز سمت غرب ا یشامل دو گذرگاه مرز

 ترین یکو نزد گذرد یاز آن م یزکه خط آهن نی راز یو گذرگاه مرز شود یاستفاده م یتترانز یبرا یشتربازرگان که ب

  مرز مشترک دارند که قسمت اعظم آن یلومترک 133 هیو ترک یراناست. ا یرفتن به شهر وان از شهر خو یبرا یرمس

با استان  یهاز ترک یوان و حاکار یگدیر،ا ی،و چهار استان آغر دهد یم یلصعب العبور تشک یرا مناطق کوهستان

 یلومتریک یکاست و در فاصله  یراننقاط گمرک ا ینمرز بازرگان از مهمتر هم مرز هستند. یرانا یغرب یجانآذربا

ساخته  1031گمرک در سال  ینقرار دارد. ا یغرب یجانشهر بازرگان واقع در شهرستان ماکو در استان استان آذربا

مرز » یهطرف کشور ترک زگذرگاه ا یننام اباشد.  یم یهو ترک یرانا ینب المللی ینساعته و ب 01است که تنها مرز  شده

 (.1011مجتهد زاده، باشد) یم« گوربوالغ

 ن و عراق مرز ایرا-1

–یرانا یخط مرز .استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایالم و خوزستان با عراق مرز مشترک دارند

که در جنوب از خط تالوگ اروند رود )در  باشد یو عراق م یراندو کشور ا ینب یلومتریک 1111 ینام خط مرز عراق

در کوه دالمپر در  یهعراق و ترک یران،گانه مرز ا و در نقطه سه شود ی( شروع مشود یم یدهالعرب نام عراق به اسم شط

مرز را در  یناز ا یقسمت یغرب یجانکرمانشاه، کردستان و آذربا یالم،خوزستان، ا یرانیا یها . استانشود یشمال ختم م

 یاسرحد به عهدنامه زهاب  ینقدمت ا مرز را با عراق دارد. ترین یطوالن یگانش،همسا یندر ب یرانا گیرند. یبر م

 یریندر شهر قصر ش یالدیم 1103مه  11در  یانو صفو یعثمان یامپراتور ینکه ب گردد یبرم یرینعهدنامه قصر ش

 . (1033 یاوری،محجوب و )عقد شد
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 مرزهای ایران در دریای خزر -1

خزر گرچه  یایدر .مشترک دارنداستان های گیالن، مازندران و گلستان از طریق دریای خزر با کشورهای دیگر مرز 

و  یژهو یحقوق یمرژ ینبنابرا یست؛متصل ن یعیطور طب به یاییدر یچبه ه یول شود یم یدهنام یاهاست که در قرن

ملل متحد در  یوندر آن صورت مشمول کنوانس یمبدان یاچهخزر را در یایفرد خود را داشته و دارد. اگر در منحصربه

 یینخزر تع یایدر یساحل یبر اساس توافق کشورها یدبا آن یحقوق یمو رژ شود ینم یاهامورد حقوق در

 .(1030مقدم، )شود

 مرزهای ایران در خلیج فارس -1

و عربستان  یرانا .استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان از طریق خلیج فارس با کشور های دیگر همسایه هستند

حدود  یدتحد ینو همچن یو العرب یفارس یرهدو جز یتحاکم یینرا جهت تع یموافقت نامه ا 1311در سال  یسعود

را نسبت  یکدیگر یتمتقابال حق حاکم ینقرارداد طرف ینامضا نمودند. در ا یو عربستان سعود یرانا ینفالت قاره ب

از  یو بهره بردار یاکتشاف یاتجهت انجام عمل یخط مرز مربوطهدر سمت  یتحت البحر یکف نواح یربه کف و ز

 .(1013 یر،)موشناسند یم یتآن، به رسم یعیابع طبمن

 دریای عمان مرزهای ایران در-3

عمان،  یایدر .استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از طریق دریای عمان با کشورهای دیگر همسایه هستند

و پاکستان در شمال آن و  یرانا کشورهای .یاآس یدر جنوب غرب یهند است به داخل خشک یانوسآب اق یشرویپ

فارس و  یجعمان از سمت غرب توسط تنگه هرمز به خل دریای عمان و امارات در جنوب آن قرار دارند. یکشورها

عمان کشور عمان  یایجنوب در در .شود یهند وصل م یانوسعرب و اق یایبه در یاز سمت شرق و جنوب شرق

 یرحیدر،م)است یلومترک 111گواتر تا بندر عباس،  یجعمان، از خل یایدر امتداد در یرانقرار دارد. طول ساحل ا

1011).  

 های قومی ایران شکاف

 نژادی گروه شش در را ایرانی اقوام آنتروپومتری گیریهای اندازه اساس بر ایران در ماهه 11 توقف با 1هوسه فردریک

 است: اده د قرار زیر بشرح

 آریایی گروه -1

 مغولی گروه -0

 مغولی آریا گروه -0

 ها سامی گروه -1

 وسامی مغولی گروه -1

 (.1011یگران، و دی نامسیاهپوست) و آریایی گروه -1

 ایران، مغرب در به کردها جغرافیایی توزیع و نام برحسب را ایرانی اقوام کتابی در فرانسوی معاصر شناس ایران

                                                                                                                                                               
1 Fredric Houssay. 
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 در هابراهوئی و هافارس، بلوچ در هاقشقائی و خوزستان در عرب قبایل لرستان، منطقه در لرها -مرکز در ها بختیاری

 هایویژگی به که بندی تقسیم یک است. در نموده تقسیم آذربایجان در هاقزلباش و شمال در ها ترکمن و بلوچستان

 اند:شده بندی دسته بدین گونه ایرانی قبایل و اقوام دارد توجه شناسی جامعه و شناسی زبان شناسی، مردم

 خراسان. جنوب و شمالی بلوچستان تا عمان دریای سواحل از بلوچستان نواحی ساکن بلوچه: ایالت

ی، و عباس ینامکنند) می تکلم درآویدی بزبان و درآویدی نژاد از که شمالی بلوچستان ناحیه ساکن براهوئی: طوایف

1011.) 

 ترك اقوام-1

 ارومیه)افشارها( و سبالن کوههای -مغان دشت-آذربایجان ساکن قزلباش ها -الف

 زنجان ناحیه ساکن افشار قزلباشهای -ب

 ساوه و قم نواحی ساکن بغدادی و اینانلو قزلباشهای -ج

 فارسی خمسه طوایف از نفر و بهارلو اینانلو، طایفه سه -د

 فارس استان در هاقشقائی -ه

 خراسان شمال و گرگان دشت سراسر در ساکن گوکالن -تکه -یموت قبایل شامل ها ترکمن -و

 ایران سایر نواحی ترک ایالت ترکمن بندر و گرگان -کاووس گنبد شهرهای حومه ساکن گروه سه شامل ها قزاق -ز

 (.1011 یدی،امکرج) -قزوین سیرجان، نظیر

 کردها-2

 غربی آذربایجان و کرمانشاه -کردستان استان ساکن کرد طوایف -الف

 -نواحی مازندران ساکن کردهای -خراسان استان در شیروان -قوچان -بجنورد شهرستانهای ساکن کرد طوایف -ب

 (.1011 ی،و قاسم یتوسلتهران) و گیالن جنوب

 ها لک و لرها-3

 .زاگرس کوهپایه و خوزستان جلگه شمالی قسمت - لرستان نواحی ساکن مخصوص لرهای -الف

 خوزستان شرقی شمال و بختیاری محال چهار منطقه -ب

 کوه)ایالم( پشت -ج

 (.1013 یوسفی، ی وچلبمحسنی) طوایف و احمد بویر و کهکیلویه -د

 عرب ایالت -4

 خوزستان ناحیه ساکن عرب مختلف ایالت -الف

 فارس( خمسه ایالت از)فارس عرب طایفه -ب

 سایر نقاط و ورامین نواحی در که مست میش عرب و خانه عرب تیموری( خراسان)ایل نواحی ساکن عرب ایالت- ج

 اند. داده دست از را خود زبان حتی و بودن عربی خاصیت اکثر و هستند ساکن لرستان و ایران

مذهبند  عهیمنطقه عمدتاَ ش نیمردم ا .استان خوزستان استقرار دارند یدر بخش مرکزی و جنوب غرب رانیا هایعرب
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 (.1013 یانی،حاج)دارند یهمگون رانیمذهب با بخش مرکزی ا ثیح از و

 جغرافیایی قوم عرب در ایرانموقعیت  -1نقشه 

 (The Economistمنبع: )

 هاآذری-2

 در استان ایران غربی شمال بخش در دارد قرار ایران ملی ترکیب در بعدی رتبه در زبان فارس اقوام از پس که گروه این

 غرب گیالن و همدان استان به آن ارائه و داشته استقرار زنجان و اردبیل شرقی، آذربایجان غربی، آذربایجان های

 قابل اجتماعی جمعیت ادغام صورت به نیز قزوین و اراک قم، تهران، شهرهای در این، بر عالوه ؛است یافته گسترش

 در اما دارند تفاوت ها زبان فارس اکثریت با قومیت احساس و زبان متغیرهای در ها شود. آذری می شامل را توجهی

 و ایران در را شیعیان مذهبی و فکری رهبری آنها نخبگان برخی و مشترکند ملت اکثریت با مذهب)شیعه( و دین متغیر

 وجوه مرزها سوی آن در ساکن و قفقاز های ترک با ایران زبان آذری هایاند. ترکداشته عهده کشور به از خارج

 ( 1011احمدلو،  یی ورضادارند) زیادی مشترک

 
   موقعیت آذری ها در ایران -2نقشه 

 (ResearchGate)منبع: 

 هابلوچ-3

. افغانستان و شرق پاکستان استقرار دارند یجنوب غرب رانیا یای مشتمل بر جنوب شرق هیقوم بلوچه در ناح
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 هیبلوچستان در جمهوری فدرال پاکستان و ناح التی، منطقه ای دور افتاده ای از کشور است که با ارانیا بلوچستان

 نی، اهل سنت هستند و از ارانیبلوچه ا تیاقل ینظر مذهب از دارد. ییایو جغراف ییفضا وندیافغانستان پ نینش بلوچه

 بلوچستان متفاوتند. رانیدارد و با بخش مرکزی ا مجانست ها و قلمرو اهل سنت پاکستان و شبه قارهجهت با بلوچ

 (. 1011ارن، همکایی و رضا)تجانس دارند گریکدیبا  تیمذهب، زبان و قوم ریو پاکستان در سه متغ رانیا

 
 (Joshua Projectمنبع: )  موقعیت جغرافیایی اصلی اقوام بلوچ در ایران -3نقشه 

 هاترکمن-4

 ،شهرهای گنبد یعنیخراسان،  یای کوچک از شمال غرب هیاستان گلستان و ناح یدر بخش شمال رانیا ترکمنهای

 مازندران اییمنطقه واقع درشرق در نیترکمن، مراوه تپهوجرگالن بجنورد استقرار دارند. قلمرو قوم ترکمن از ا بندر

 مرکزی پس از اییآس نیترکمن نش یکند. نواح یم دایمرکزی گسترش و امتداد پ اییشده به سمت آس آغاز

 صاحب وقوم ترکمن افتی دییجد یمل تیشوروی، در قالب دولت مستقل ترکمنستان، هو ریاتحاد جماه یفروپاش

 (.1011ارن، یی و همکارضا)خاص شد یمل دولت

 اقوام ترکمن در ایران -4نقشه 

 (Joshua Projectمنبع: )

ای جنبش فرامنطقه یاسیهای سقدرت القائات تحت تأثیر زین یانقالب اسالم پس از 1313-1313های سال در
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 (.113: 1011 ا،یشکل گرفت)حافظ ن« خلق ترکمن»یاسیس

 های ژئوپلیتیکی ایران در مناطق مرزیبحران

در مورد زبان،  یژهبه و آمیز یضتبع یناز قوان یقوم یها که گروه دهد ینشان م یراناقوام در ا یخیتار یشینهپ یبررس

 یزن یها در نظر گرفته نشد و در زمان پهلو گروه ینآزرده بودند. در انقالب مشروطه حقوق ا یمذهب و حقوق مدن

 یها ها و بنگاه درج اسم مغازه یبه شدت منع شده و حت یقوم یها ها، مجالت و کتب زبان روزنامه یعنشر و توز

در  یض. تبعکرد یرا کنترل م یرفت و آمد اهال یحت یمناطق قوم یدر بعض یسممنوع بود و پل یبه زبان قوم یتجار

مشهود بود. مردم  یبه نسبت مناطق قوم یو مرکز یننش  مناطق فارس ینب یعصنا یجادها و ا اختصاص وام بانک

و  یستانکردستان و س یالم،مثل ا یکه مناطق مرز یاند، در حال شده یندرصد شهرنش 13 یننش فارس های استان

رفاه هستند، اما کردستان و  یزبان دارا و ترک یمرکز یها هستند. استان یندرصد شهرنش 03بلوچستان حدود 

عرب و بلوچ با  یها و جنبش ورویش یتبر حما یهترک و کرد با تک یقوم یها عمدتاً جنبش -بلوچستان محرومند. 

مثال  یاست؛ برا ییننسبتاً پا یرانیدر بطن جامعه ا یقوم های یتادغام جمع یزان. ماند گرفته یشکل م یتانیابر یتحما

به  ها یکه آذر یبرخوردارند، در حال یاسیسازمان س ترین یو قو یهمبستگ یزانم ینکردها با حداقل ادغام از باالتر

با تحوالت مهم چون انقالب  یقوم یها جنبش یاند. همزمان ادغام شده یراندر جامعه ا ای حظهقابل مال یزانم

حزب توده و  یکدمکرات - یونالیستناس یها دوم، جنبش ی(، جنگ جهان1311 - 1311اول ) یمشروطه، جنگ جهان

قابل توجه است.  یلیو جنگ تحم یرانا ی(، انقالب اسالم1310) ینیامام خم یاسالم یام(، ق1311مصدق )

از عصر قاجار آغاز شد و در عصر انقالب مشروطه و به  یراندر ا یینوگرا  یدر عصر پهلو یقوم یاساس یها شکاف

بود:  یدر زمان رضاخان بر سه اصل مبتن یی. نوگرایافت یشتریآهنگ آن شدت ب یمت پهلودر زمان حکو یژهو

. یدگرد یراندر ا یاساس یها اصول موجب شکاف ین. ایگانگانبه ب یدر مرکز و وابستگ یتوسعه صنعت یسم،سکوالر

شرع  یمو تعرض به حر ینید یها ارزش یدکه موجب تهد یدر مقابل اقدامات رضاخان یو جناح مذهب یتروحان

 یرفتها صورت پذ و مراکز استان یتختکردن کشور هم که اساساً در پا یبرخاست؛ صنعت یزهمقدس شد به ست

و  یدگرد یفراوان و متعدد یاسیو منشأ تحرکات س یدگرد یو قوم ینژاد یضو تبع یاقتصاد های یموجب نابرابر

موجب شکاف اقشار  یزن یگانگانبه ب یشد. وابستگ یمتعدد یو نژاد یقوم های یامو بروز ق ینشاهد تکو یرانا

رنگ و صبغه  یشترشده که ب یجبس یاجتماع یها گروه یها داشتند. خواسته یمل یتکه اعتقاد به هو یدمختلف گرد

فلذا  یست،خود ن یتحاضر به مذاکره درباره هو یگروه یچه یراداشت قابل مذاکره و گفت و گو نبودند، ز یمذهب

 (.1013 یگان،شا)شد یدهها به خشونت کش شکاف ینو ا یدبست رس به بن یاسیس یها حل راه

های مذهبی در  تر کرده است. اقوام مختلف و اقلیت موقعیت جغرافیایی اقوام معادله امنیت ملی را پیچیده

ان در ورای مرزها و بیرون از اند که عقبه آن های مرزی اسکان یافته های راهبردی کشور و جداره ترین حوزه حساس

ها به خارج از کشور است و از  حوزه نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملی قرار دارد. متأسفانه شیب برخی از این حوزه

 شوند: شناسانه تلقی می ابعاد ذیل موجب تهدید و آسیب

سادگی به داخل مرزها  نی نیز بهها به خارج از مرزها، هر گونه چالش و بحران بیرو . به لحاظ ارتباط و پیوند حوزه1

 کند؛ سرایت می
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 یابد ها به شدت تقلیل می . امکان نظارت و تعهد حاکمیت ملی بر حوزه0

 الحاق خواستار که ای طلبانه  استقالل جنبش)ایرردنتیسم پدیده با بالقوه صورت به را ایران اسالمی جمهوری دولت .0

 (.1011 یری،ام یصالح)مواجه خواهد ساخت یمه جدا شده خویش در آن سوی مرز است(ن به

امروزه بخشی از اقوام ترک، کرد، بلوچ و عرب در ایران و   استقرار اقوام مشابه در مناطق همجوار کشورهای همسایه

تواند  بخشی از آنها در مناطق همجوار دیگر کشورها ساکن هستند. هر چند وجود این اقوام در همسایگی ایران می

هنگی ایران شود، اما به صورت معکوس موجب دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران شده است و موجب نفوذ فر

های  توان به مقر گروه شود، برای مثال می طلبی از همین مناطق وارد می معموالً افکار ناسیونالیستی و تجزیه

بلوچستان ایران موسوم به  طلب کرد مثل حزب منحله دمکرات در مناطق کردنشین شمال عراق، جنبش ملی تجزیه

ها در جمهوری آذربایجان و ترکیه اشاره  جمبا در بلوچستان، پاکستان، جنبش خلق عرب در عراق و پان ترکیست

های همسایگان ایران مثل هندوستان، گرجستان،  های قومی و مذهبی در جداره های فعال بحران وجود کانون .کرد

ور  های آتش فتنه غوطه نقاط خاورمیانه ممکن است کل منطقه را در شعله روسیه، لبنان، فلسطین اشغالی و دیگر

 (.1011 ی،فکوه)های واگرایی قومی، مذهبی مواجه سازد ساخته و به سرعت با بحران

 دخالت بیگانگان -

و مسئله تکثر قومی و مذهبی کشور زمانی که با اهداف و مطامع استعماری بیگانه و دشمنان همراه شود از اهمیت 

ترین ابزار  های قومی و مذهبی از مهم ها و اقلیت شود و تنوع و ناهمگونی فرقه ای برخوردار می حساسیت فوق العاده

شود. با نگاهی به حوادث و رخدادهای تاریخ معاصر کشور، ردپای نفوذ و مداخله بیگانگان را در  آنها محسوب می

ها  های مذهبی و زبانی )شکاف متراکم( شکاف می با شکافشکاف قو بودن موازی کنیم های قومی مشاهده می آشوب

ها و  نظمی و ناامنی کشور دارد. این شکاف های متنوع نقش مهمی در میزان ثبات با ایجاد بی و تعارض گروه

ها، موازی بودن آنها و  تعارضات ممکن است متقاطع یا موازی، فعال یا غیر فعال، واحد یا متعدد باشند. تعداد گروه

گردد که در ایران  ثباتی و ناامنی می ها موجب اختالف با سایر مناطق و دولت مرکزی و درنتیجه بی ال شدن شکاففع

نشین کشور، تضاد قومی و نژادی با تضاد زبانی و تفاوت مذهبی  قابل مشاهده است، زیرا در اغلب مناطق قومی

 .(1013کاستلز، )گردد موجب ناامنی خواهد گردید ها عمیق همراه است، بالطبع اگر این تضادها فعال شود و شکاف

تحوالت تاریخی و سیاسی جغرافیای سیاسی ایران همواره با توجه به کارکرد چند وجهی اقوام در سیر معادالت 

ای از  که تصویر موزاییکی اقوام در این جغرافیای سیاسی طی تاریخ چرخه طوری گردد، به قدرت تحلیل و ارزیابی می

از سوی دیگر در عصر موسوم به جهانی شدن که جهان  دهد. تهدید را در مقابل منافع ملّی ایران نمایش می -فرصت 

شود، کشورهایی با مختصات نظام سیاسی ایران،  به تعبیر مارشال مک لوهان به سبک دهکده جهانی نمایش داده می

 .(1010هابس باوم، )شوند رو می های قومیتی روبه ها و بحران به دلیل تنوع قومی، با مشکل

های جانبی همچون چگونگی الگوی ترکیبی ملّت در ایران و نیز  حال با توجه به آنچه مطرح شد و در کنار پرسش

ترین پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ به آن است  جایگاه اقوام در ساختار اجتماعی ــ فضایی این ملّت، اصلی

ها را در ایران به فرصت  توان تهدیدات ناشی از تنوع قومیت دام راهکارها میعبارت است از اینکه با استفاده از ک

کند که سوای تالش دولت مرکزی در  در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش بر این نکته تأکید می تبدیل نمود؟
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شته شده است، که در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر آن صحه گذا چنان احقاق حقوق همه اقوام ایرانی، آن

مند  اقوام متنوع در جامعه ایرانی نیز باید با حذف ناسیونالیسم قومی و نهادسازی سازمانی، بستری برای مشارکت نظام

سازی این مهم از جانب نخبگان ابزاری و فکری در سطوح ملّی و  در متن نظام سیاسی فراهم سازند. قطعاً با عملیاتی

 یابد. و، افزایش و تهدیدات ناشی از آن، از سوی دیگر، کاهش میس قومی، ضریب امنیت ملّی، از یک

توان از دو بعد  نظرانِ بحث جغرافیای سیاسی، جایگاه اقوام در الگوی ترکیبی ملّت در ایران را می به اعتقاد صاحب

 (:111 - 113 :1011، یان  حافظ)جغرافیایی مطالعه و بررسی کرد -شناختی و فضایی  جامعه

 :شناختی ترکیبی ملّت از منظر جامعهالگوی  - 1

هایی چون قومیت، دین، مذهب، ملّیت و طبقه  توان براساس شاخصه از این منظر کلیت ترکیبی ملّت ایران را می

درباره  1011 سال سرشماری نتایج از. هستند فارس ایران ملّت اعظم بخش :الف( قومیت: اجتماعی بررسی کرد

درصد جمعیت ایران  11الی  10ها حدود  شود: جمعیت فارس ترکیب قومی ملّت ایران این برآوردها حاصل می

درصد از  11/0کنند و  درصد مردم فارسی صحبت می 10 الی 10دهد که  نشان می 1011است. آمار سرشماری سال 

ای از آنها در  دانند که بخش عمده ن فارسی نمیدرصد از ملّت ایرا 00/11فهمند، همچنین  آنها فقط فارسی را می

کنند. بدیهی است که چون زبان رسمی کشور فارسی است،  مناطق عشایری و روستایی اقوام غیر فارس زندگی می

پس  (. 1 :1011نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار)های دیگر باشند زبانان از اقوام و دارندگان لهجه بخشی از فارسی

ها حدود  درصد و جمعیت ترکمن 11 الی 11ها حدود  ها، قوم آذری فراوانی بیشتری دارد. جمعیت آذری از فارس

درصد از جمعیت به سومین گروه قومی، یعنی کردهای سنی و  1الی  1/0درصد جمعیت ایران است. حدود  0/1

درصد و قوم  0شیعه غرب کشور اختصاص دارد. پس از آنها به ترتیب قوم عرب در جنوب غربی کشور با حدود 

از کل جمعیت قرار دارند. درباره کمیّت و نسبت اقوام ایرانی آمار درصد  0بلوچ در جنوب شرقی کشور با حدود 

مشخصی وجود ندارد و مرکز آمار ایران نیز که مسئول تهیه آمارهای صحیح و رسمی است، به دالیل نامعلوم، 

تخمین و کند، بنابراین آمار و ارقام بیان شده در منابع مختلف عمدتاً جنبه  باره ارائه نمی آمارهای واضحی دراین

 (.111 ،همان یا،ن حافظ)توان به طور قاطع آنها را پذیرفت برآورد دارند و نمی

درصد ــ مسلمان  33 از بیش ــ ایران ملّت اعظم بخش شده، انجام های سرشماری براساس :ب( دین و مذهب

های بعدی، به ترتیب:  درصد بیشترین فراوانی را دارند و در مرتبه 10/3هستند، پس از مسلمانان، پیروان مسیحیت با 

 یسرشمار)درصد قرار دارند 31/3های بسیار ناچیز ــ کمتر از  زرتشتیان، یهودیان و پیروان دیگر ادیان با نسبت

ستند. درصد از مسلمانان، شیعه اثناعشری و بقیه اهل سنّت ه 31همچنین حدود (. 1، 1011نفوس و مسکن  یعموم

اهل سنّت نیز خود به دو شاخه حنفی که عمدتاً در شرق و جنوب شرقی ایران استقرار دارند و شافعی که در غرب 

 شناس جامعه وبر، ماکس همچون نیز ما اگر :شوند. ج( طبقه اجتماعی و منطقه کردستان ساکن هستند، تقسیم می

 :1011 یریه،بشبگیریم) نظر در افراد اجتماعی بندی طبقه برای شاخصی را شغلی پایگاه و فعالیت نوع آلمانی، شهیر

درصد از افراد ملّت در طبقه باال و ممتاز جامعه، شامل مقامات  0/0کشور، حدود  1011مطابق آمار سال (. 11

گیرند که قدرت سیاسی، تکنولوژیک و اقتصادی را در اختیار دارند و  گذاران و مدیران، جای می بلندپایه، قانون

عم از قدیم و جدید، صاحبان سرمایه در بازار سنتی و زنند. طبقه میانی یا متوسط جامعه، ا سرنوشت کشور را رقم می
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شود و  ها و متخصصان در بخش دولتی را شامل می ها، تکنسین بازار جدید، صنعت، تجارت و خدمات و بوروکرات

طبقه سوم یا پایین جامعه به کارگران و مزدبگیران (. 00 :1010 ین،برز)درصد جمعیت جامعه است 0/11حدود 

درصد جمعیت را به  0/10شود و حدود  های کشاورزی، صنعت، خدمات و کارگران ساده اطالق می شاغل در بخش

 (.133، ص 1011 یران،، تهران: مرکز آمار ا1011 یآمار هسالنام)دهد خود اختصاص می

ساختار فضایی ــ جغرافیایی  م بیشتری در ترکیب طبقاتی ملّت دارد.ترتیب، طبقه متوسط جامعه ایران، سه بدین 

ای پدید آمده است. بخش مرکزی که نسبت به حاشیه و پیرامون  پیوسته مرکزی و حاشیه هم ملّت ایران از دو بخش به

رقرار است، بر کند و میان اجزای آن پیوند و تجانس نسبی ب تری از جغرافیای ایران را اشغال می خود، فضای گسترده

ای آن، یعنی زاگرس و البرز، منطبق است. همچنین میان تجانس کالبدی و  کاسه فالت ایران و ارتفاعات حاشیه

ها و  توپوگرافیک فضا در بخش مرکزی ایران با تجانس انسانی آن ارتباط وجود دارد. مردم این بخش از حیث ویژگی

اند و در پیکره ملّت بدنه اصلی و عمده به  ی منسجم و همسانهای قومی، زبانی، فرهنگی، مذهبی و فضای خصلت

های محلی در این بخش، افراد آن همگی از نظر دینی مسلمان، از  فرهنگ معناکه با وجود خرده روند؛ بدین شمار می

حال در فضایی  اند و درعین نظر مذهبی شیعه اثناعشری، از نظر زبانی فارسی و از نظر فرهنگ عمومی ایرانی

های چندگانه و  ها و خصلت پیوسته در داخل فالت و ارتفاعات مجاور آن ساکن هستند. نوع ترکیب این الیه هم به

 (.113همان،  یا،ن حافظ)اساسی در بخش مرکزی، همه سبب تراکم و یکدستی مردم ساکن در این ناحیه شده است

ها و نواحی مرتفع حاشیه  ن در دشتای که مردمان آ برخالف بخش متراکم و متجانس مرکزی، بخش حاشیه

های  ای متنوع از گروه جغرافیای ایران ساکن هستند، به گسیختگی و غیرمتجانس بودن دچار است و مجموعه

ها و به طور  ای یا پیرامونی کشور، در بعضی از شاخصه گیرد. مردمان بخش حاشیه فرهنگی و قومی را در بر می

حال،  فرهنگ محلی، با بخش مرکزی و با یکدیگر تفاوت دارند. درعین و خردهمشخص زبان و لهجه، قومیّت، مذهب 

اند و این همسانی سبب همبستگی و پیوند  ها در برخی از این صفات با بخش مرکزی همسان  هر یک از این گروه

های  دوره ای، به جز در ای با بخش مرکزی ملّت شده و در تعامل بخش مرکزی و حاشیه های حاشیه موزاییکی گروه

فترت، نهایتاً همبستگی ملّی بر گسیختگی ملّی غلبه کرده؛ هرچند دولت مرکزی گاهی برای حفظ پیوستگی مرکز و 

های قومی آذری، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن، به  پیرامون به تدابیر خاص متوسل شده است. در بخش حاشیه، گروه

اند. نواحی استقرار این اقوام، به  شمال شرقی ساکن ترتیب در شمال غربی، غرب و جنوب غربی، جنوب شرقی و

که موزائیک گسیخته با  طوری نشین و کردنشین، فاقد پیوستگی فضایی ــ جغرافیایی است، به جز ناحیه آذری

ویژه در ضلع  های بخش مرکزی، به معنا که بازوها و زبانه پیوندند، بدین فضاهای امتدادیافته بخش مرکزی، به هم می

یابد و  شمالی، جنوبی و غربی کشور تا مرزهای سیاسی و حتی در بعضی جهات تا ماورای مرزها گسترش می شرقی،

 (.013ــ  010 :1011 ی،محمد)کند های قومی را پر می گروه فضاهای میان

ین، از نش اند. منطقه حنفی ای کشور پراکنده اقلیّت مذهبی اهل سنّت، با دو شاخه حنفی و شافعی، در فضاهای حاشیه

شود و همراه انقباض و انبساط جغرافیایی در کنار مرز  نوار باریکی از شرق خراسان )حوالی تربت جام( آغاز می

یابد. ادامه آن در جنوب کشور، مناطقی از استان هرمزگان و بعضی از  شرقی، به سمت جنوب تا بلوچستان امتداد می

گیرد. در حاشیه شمالی ایران، از شرق دریای  در لنگه در بر میهایی از سواحل خلیج فارس را تا بن جزایر و قسمت
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شود و امتداد آن همراه انقباض و انبساط جغرافیایی، در گوشه  مذهب ترکمن آغاز می نشین حنفی مازندران نوار سنّی

 .پذیرد شمال غربی خراسان )جرگالن بجنورد( پایان می

مذهب در استان کردستان و بخش جنوبی استان آذربایجان غربی قرار  شافعیدر حاشیه غربی ایران، قملرو اهل سنّت 

نشین آذربایجان در غرب و  مذهب در ضلع جنوبی آن )استان کرمانشاه( و ناحیه شیعه دارد و به ناحیه کردنشین شیعه

جغرافیایی میان  نشین کشور نیز فاقد پیوستگی فضایی است و فواصل ای سنّی شود. مناطق حاشیه شمال آن محدود می

های دینی به  مسیحیان ارمنی یکی از اقلیت. شود نشین مرکزی پر می های جغرافیایی بخش شیعه آنها، با بازوها و زبانه

آیند که جمعیت بسیار اندکی دارند. این اقلیت در مناطقی چون اصفهان، تهران و آذربایجان غربی به  شمار می

اند و فاقد فضای جغرافیایی پیوسته اختصاصی هستند.  های اکثریت پراکنده صورت اجتماعات منفرد در میان گروه

اند. این دو اقلیت دارای مکان  اقلیت دینی زردشتی نیز در تهران و منطقه یزد به صورت اجتماعات منفرد پراکنده

آیند.  کن به ایران میمذهبی و زیارتگاه عمومی در ایران هستند و پیروان آن دو، از سراسر جهان برای زیارت این اما

های دینی نظیر  کلیسای ارمنیان در بخش شمالی آذربایجان غربی و معبد زردشتیان در یزد قرار دارد. سایر اقلیت

 .(1010)برزین، اند کلیمیان که جمعیت بسیار اندکی دارند، به صورت انفرادی در بین جمعیت ایران پراکنده

مذهب  رای مرزهای سیاسی ایران نیز گسترش جغرافیایی دارند. بخش سنّیها در ماو شایان ذکر است که این اقلیت

مذهب آسیای  نشین شمال شرقی ایران با ناحیه سنّی نشین پاکستان و افغانستان و بخش سنّی شرق ایران با ناحیه سنّی

جزیره  ت شبهمرکزی پیوستگی دارند. در جنوب کشور، اهل سنّت ساکن در جزایر و سواحل خلیج فارس، با اهل سنّ

نشین  های خلیج فارس واقع است، تجانس دارند. در غرب ایران نیز بخش سنّی عربستان که در آن سوی آب

های قومی نیز، گروه  از نظر الگوی استقرار گروه اند. مذهب شمال عراق دارای پیوند جغرافیایی کردستان با ناحیه سنّی

کند. هرچند  نشین در پاکستان پیوستگی فضایی پیدا می هسته بلوچقومی بلوچ در جنوب شرقی ایران با نیمه دیگر 

این قوم در آن سوی مرز فاقد دولت ملّی مستقل است، بلوچستانِ پاکستان در چهارچوب ساختار سیاسی فدرال آن 

 کشور تا سطح یک ایالت ارتقا یافته است. گروه ترکمن در شمال شرقی ایران با ترکمنستان در آسیای مرکزی که

کند، پیوند جغرافیایی دارد. قرار گرفتن زادگاه و آرامگاه مختومقلی، شاعر معروف  دولت مستقل ملّی آن را اداره می

نشین ایران، این دو بخش را بیشتر به هم نزدیک  بخش قوم ترکمن بوده است، در ناحیه ترکمن ترکمن که الهام

بایجان در شمال غربی پیوند جغرافیایی دارد. قلمرو کردنشین نشین شمال غربی ایران نیز با آذر کند. ناحیه آذری می

ایران نیز با نواحی کردنشین دو کشور عراق و ترکیه ارتباط جغرافیایی دارد. قوم کرد در منطقه، دولت مستقل ملّی 

بحرانی ندارد و همین امر ناآرامی مستمر واحدهای جدا از هم سیاسی در ناحیه پیوسته کردنشین را پدید آورده و 

نشین ایران  شناور را در سراسر منطقه، به ویژه برای سه کشور ایران، ترکیه و عراق، در پی داشته است. قلمرو عرب

جزیره عربستان و شمال افریقا را فرا  در جنوب غربی کشور نیز با منطقه وسیع عربی که سرتاسر غرب آسیا، شبه

برداری  هی رقبای ژئوپلیتیک ایران در منطقه عربی از این مسئله بهرهگیرد، ارتباط فضایی ــ جغرافیایی دارد و گا می

 .(1010)برزین، کنند سیاسی و تبلیغاتی می
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 های ژئوپلیتیکی ایرانهای قومی و بحرانشکاف

 وحدت ملی، ملی، هویت .خورداراست بر خود جمعیتی ترکیب در گونی گونه اقوام از که است هایی کشور جزء ایران

 آن یاکثیراالقوام با اتنیک پلی کشورهای در حکومت ها که هستند مهمی موضوعات از اقوام بین واگرایی و ییهمگرا

 که آورد می ارمغان به مرکزی حکومت برای فرصت تهدیدیا رادرقالب چالشهایی قومی، وتنوع اند. تعدد مواجه

 همچون تهدیداتی قومی تنوع شود. اگر می مواجه آن با غالب ایدئولوژی یا حکومت ونظری تئوریک با مبانی متناسب

 می ایجاد نیز را جدیدی هایباشد. فرصت داشته به همراه تواند می را خواهی خودمختاری یا طلبی تجزیه واگرایی،

 (.1011 ی،محمدنمود) بدل فرصت به را تهدیدات توان می آنها مدیریت و شناخت با که کند

های  زبانه که زمانی بویژه دولتها ای منطقه نقش توسعه امکان کند ایجاد تواند می قومی تنوع که هاییفرصت از یکی

 قومی تنوع از که است هایی کشور جمله از اسالمی بربگیرد. ایران در را کشور چند شاید همجوارو کشورهای قومی،

 و آمریکا کانادا، همانند ژنیک پلی های کشور در اغلب که تفاوت این با .برخوردارند خود جمعیتی ساختار در

 کشورهایی معدود جزء ایران ولی است کشورها این به اقوام مختلف مهاجرت محصول قومی تنوع اروپایی، کشورهای

 خاطر وتعلق دلبستگی خود سرزمین و ایران به اند وذاتا سرزمین این بومی همگی مختلف اقوام که است

 (. 1011 فرد، یشگاهیپدارند)

 چند االقوام را بر آن اطالق نمود. هر ریکث ای کیاتن یجامعه پل توانیای است که م به گونه رانیدر ا یو تنوع قوم تعدد

 مملکت و انیاز ک یخیبوده اند ودر مقاطع تار میسه یرانیتمدن ا ییدر نضج وشکوفا خیاقوام در طول تار نیا

 به یستیهمز نیکشور، ا خیاز تار یر مقاطع، دثارهایوا یوهمدل یستیآن دفاع کرده اند؛ اما به رغم همز تیتمام

 که با نگاه به یاست. موضوع دهیبه منازعه وکشمکش گرد لیدولت و اقوام، تبد نیمناسبات ب شده و دهیکش چالش

 .(1011 فرد، یشگاهیپ)افتیبر آن  توانیشواهد متعددی م ریساله اخ کصدی خیتار

 : دسته بندی نمود یخیبتوان درسه مقطع تار دیشا را ریاخ ساله کصدیدر  یبحران های قوم

 که توان احصاء نمود مقطع می نیو منطقه ای درا یپس از انقالب مشروطه: مجموعا هفت بحران قوم یبحران قوم 

خان  یتق محمد امیق الن،ی، نهضت جنگل درگجانیدرآذربا یابانیمحمدخ خیش امیدرکردستان، ق تقویسم امیعبارتنداز ق

 غائله طلبی بلوچستان به رهبری دوست محمدخان و ن وشورش خداوردی خان در خراسان، بحران جدایی ایپس

 ینظام اشغالآید بشمار می رانیا یاسیس خیادوار تار نیاز متالطم تر دییخورش 1003دهه  خزعل در خوزستان خیش

رضاشاه وروی کار آمدن محمد رضا پهلوی،  دی، برکناری و تبعیو روس ییکای، آمریسیانگل روهاییتوسط ن رانیا

متعدد در  یهای قومدر تهران و وقوع بحران یهای متعدد، اعالم حکومت نظام نهیکاب لی، تشکیاسیس ظهور احزاب

وری و بحران کردستان و شهیجعفر پ دیبه رهبری س جانیبحران آذربا انیم نیا در. مشهود است رانیای اسیصحنه س

زمان  هم. است شتریب هایید بر رس ازمنیو ن زتریمحمد تأمل برانگ یرهبری قاض به مهاباد حزب دمکرات در لیتشک

، در آن یئله کردستان و بحران قومغا. رخ نموده است زین یای از مناقشات قوم رهیزنج یانقالب اسالم روزییبا پ

 نیهای خوزستان در دهه آغازتنش و وچستانمناقشات بل ،جانیهای آذربا یهای ترکمن صحراونا آرامرییدرگ

 رانیدر ا یمناقشات قوم از گریید بخش جانیآذربا و بلوچستان خوزستان، در ریاخ یهای قومچالش انقالب و

 (. 1011یصری، ق)هستند معاصر
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 قومی های هویت و رسوم و آداب حفظ با ها آن و اند یافته تشکیل متعدد بیشتر کشورهای جهان از اقوام مختلف و

 به فرهنگی و قومی تنوع به هم سیاسی های حاکمیت و اند کرده زندگی مسالمت صورت به هم کنار در خویش

نقطه قوت وسرمایه ی ارزشمند نگریسته و از این تنوع در جهت رشد و بالندگی اقوام استفاده کرده اند؛  یک عنوان

های داخلی گاهی موجب بروز خشونت های قومی و نزاعگونی فرهنگی و قومی، اما در برخی از کشورها این گونه

ها و منازعات در کشورهای دارای تنوع قومی بر محور قومیت شکل گرفته است؛ گردیده است و بیشتر این درگیری

های قومی، حدود هشتاد جنگ چریکی و داخلی به راه انداخته است. گروه 1313-1311 هایسال بین طوری که

 ارتباطات کردن سیاسی بلکه آورند؛ نمی وجود به را ها خشونت و ها نزاع اقوام، و ها طایفه تنوعگرچند تعدد و 

 رواندا، سومالی، کشورهای در که است چیزی آن این و دارد پی در را ونت و جنگخش که است نژادی و قومی

 که است شگردهایی از یکی قومی مسایل از استفاده سوء تآسف کمال با است، افتاده اتفاق جنوبی افریقای و انگوال

 .(1011یراحمدی، امیابند) دست نظرشان مورد اهداف به تا برند می کار به حاکمان و قومی رهبران

معتقدند که عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند  ،یصاحب نظران حوزه مطالعات قوم یگرچه برخ

 تیاند به منزله حصول امن نکرده یط یبخش نانیرا به طور اطم یو ملت ساز یدولت ساز یخیتار ندیکه فرا یتیقوم

 دایامکان بروز پ یطیدر شرا تیقوم یراب یو اجتماع یاسیس داتیاست که تهد نیاما مفروض ما ا باشد؛ ینم یمل

 گرانیو د« تدگر»، «بوزان»فعال شده باشد. چنان که  یقوم یگروه یها تیاز هو یناش یاسیس یها که شکاف کند یم

 یریبه طور فراگ یاهداف کالن مل گریو د تیتوسعه، امن ،یرسالت ملت ساز یجوامع نیاند؛ در چن اشاره نموده زین

دولت  یو کارکردها تیاز طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امن زین یو چالش دی. هر نوع تهداستبر عهده دولت 

 دهد یاجازه م یقوم یها مانند گروه یاجتماع یها دولت و سازمان نیدرون جامعه ب یها بوده و تمرکز بر کشمکش

 نیشده در دوره جنگ سرد ا نجامشود. مطالعات ا یبررس یدیجد کردیبا رو یاسیو س یاجتماع رییتغ یکه فراگردها

 تیبه امن «ینرم افزار کردیرو»است که به عنوان  یکردیهمان رو نی. اکردند یم یو مهم تلق یمقوله را کمتر جد

ها، از هم  دولت تیمعتقدند که مشکل مشروع کردیرو نیا انیشده است. بان یدر جهان سوم مفهوم بند یمل

کشورها  نیدر ا یمل تیامن یاصل یرهایاز متغ یساز استیدر س یو ناتوان یکپارچگیفقدان  ای یاجتماع یختگیگس

 تیفیدولت و ک دهینسبت به ا دیجوامع را در سه مؤلفه تهد نیا یاصل داتیتهد نیتر مهم زیبوزان ن یبار. است

 نیلوس» .دهد یم حیدولت توض یکیزینسبت به وجود ف دینسبت به سازمان دولت و تهد دیروابط دولت ـ ملت، تهد

که  دینما یبروز م ینوع بحران وقت نیمعتقد است که ا یمل تیدر ظهور بحران در هو یدر مورد نقش تنوع قوم «یپا

به  تواند یدارند؛ نم یشتریالتزام ب یفرومل یها یکشور به گروه بند تیاز جمع یعناصر مهم نکهیا لیدولت به دل

 تیملت به واسطه عدم حما-دولت یها ژهیکار و گر،ید عبارت؛ به دینقش نما یکارآمد اجرا یواحد مل کیعنوان 

 (.1011 و همکاران، ییرضا)شود یبخش ظهور و اجرا نم تیبه طور رضا تیاز مل یاحساس قو کی یاز سو

او، وجدان  دگاهی. از دداند یم یو قدرت مل تیدر عرصه هو ییرا عامل انسجام زدا یقوم مدار زین تیاسم یآنتون

 یو پرورش در بستر فرهنگ قوم ستنیز ،ینیو هم د یهم زبان ،یهم نژاد ،یخود را در هم خون تیکه هو یقوم

 لیکه حاصل آن تشک کند یم جادیرا ا یندیمجموعا برا د؛یجو یمشترک م یخیها و خاطرات تار گذشته، اسطوره

به  یاسیاز لحاظ س ندیبرآ نیاست. ا یجامع و مل تیدر مقابل هو یو انسجام قوم یهمبستگ تیو تقو یقوم تیهو
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به  دنیبخش تیبه دنبال رسم یرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگکه معطوف به قد شود یم لیتبد ییروین

و  یاسیس تیدر بحث مشروع «نریوا رونیما»چون  یافراد نیهمچن. باشد یم ودخ یو قوم یفرهنگ یها ارزش

و  یکپارچگیعوامل مؤثر بر  یدر بررس کند، یم هیو توص داند یم یاسیامر س کیرا  یقوم یناهمگن ،یمل یکپارچگی

 ایو  ی، اجتماعیو از وسوسه اتکا به مالحظات اقتصاد میینما یتوجه خاص یاسیس یرهایبه متغ دیبا تیمشروع

 . (1010ی، احمد)میزیبپره یاسیس قیحقا نییتب یبرا یروان

در امکان اعمال خشونت، کاستلز،  تیو محدود ییروز افزون دولت در قبال انحصار زدا یریپذ بیخصوص آس در

معتقد  ییزدا تینقش آنها در مشروع نهیو در زم کند یم یرا از چالش گران عمده دولت معرف یقوم یتیهو یها گروه

که در ساخت  یدانند؛ دولت در برابر خشونت ینم یخود را عضو دولت مل ،یا لهیو قب یقوم یها دسته یاست، وقت

تناقض مواجه است که اگر از  نیدولت با ا. شود یم ریپذ بیآس یدارد به صورت روزافزون شهیآن جامعه ر یاجتماع

از  یو اگر از خشونت به طور مداوم استفاده کند، بخش بزرگ شود یدولت محسوب نم گریخشونت استفاده نکند، د

دولت  یبرا یمیدا یاضطرار تینشانگر وضع یوضع نیو چن دهد یخود را از دست م جیسو منابع ب تیمشروع

 (.1013ی، احمد)است

 داتیتهد ،یجدا کرد. از نظر و یاسیس داتیاز تهد توان یرا نم یاجتماع داتیاذعان دارد تهد زیبوزان نکه  چنان

 تی. بوزان، امنردیدولت در معرض خطر قرار گ کی یاجتماع تیکه اصوال امن شوند یواقع م یزمان یاجتماع

را  دیجد باتیترت ایتحول  کی - ینژاد ،یمذهب تیزبان، فرهنگ، هو یسنت یالگوها یمنیرا توان حفظ و ا یاجتماع

اغلب از داخل  ،یمل تیمعتقد است که هو یو. کنند فیتعر (یاجتماع تی)هوشان یبقا هیعل دیتهد کیبه عنوان 

 کسانیحداقل  ایملت ـ دولت اغلب متوجه خاموش کردن  ندیو فرا ردیگ یقرار م دیمورد تهد یکشور چند قوم

نسبت به  یفرو مل یها تیاز طرف هو ییها چالش نی. با وجود چنشود یم یشبه مل یاجتماع یها تیهو یساز

است و  فیوجود دولت ضع یها از نشانه یاجتماع داتیبوزان معتقد است که تهد ،یمل یو فرهنگ یاجتماع تیهو

 (.1011ی، الطائ)بزند امنرا د یدولت نیکه نزاع ب یمحسوب کرد، مگر در موارد یمل تیمسئله امن کیآن را  توان ینم

ها را از حوزه و آن داند یم افتهیمسائل قابل حل در جوامع توسعه  اقیرا بر س یاجتماع داتیبوزان مقوله تهد گرچه

 یدر حال توسعه که مراحل عال یاست که در جوامع چند قوم نیا تیواقع یول سازد؛ یخارج م یمل تیمسائل امن

 باشد؛ یم یتیضد حاکم یها تیمنبع منازعات و فعال ،یاجتماع یها ها شکافاند و در آن نکرده یرا ط یمفت ساز

را دچار خدشه  یمل تیاز آنها، امن شتریب دیشا یو حت یاسیس داتیممکن است به اندازه تهد یاجتماع داتیتهد

 یو اقتصاد ینظام ،یاسیس تیرا فراتر از امن یاجتماع تیبا انتقاد از بوزان، امن «وریو یاول»مبناست که  نی. بر ادینما

 ،یکنون طیدر شرا یاجتماع تیامن رایاست؛ ز یمل تیامن ،یاجتماع تیو معتقد است که مفهوم همطراز امن دانسته

 یاجتماع تیامن پردازد، یم تیحاکم هیعل داتیبه تهد یمل تیکه امن یدر حال .شود یقلمداد م یمل تیمرجع امن

 تیهو نکهیا گرینباشد؛ وجود دارد. نکته د اینفسه چه دولت باشد و  یاست که ف یاجتماع تیمعطوف به هو

اساس، عکس العمل  نیاست. بر ا افتهی یاسیس ییمعنا ،یاجتماع یخود بوزان از ناامن فیبا توجه به تعر یاجتماع

 یمل تیبه اندازه امن یاجتماع تیرو امن نیاست. از ا یاسیس ینفسه عمل یخود، ف تیدر دفاع از هو تیاقل کی

 (.1011یا، ازک)تواجد اعتبار اس
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 تیامن یرهایمتغ نیتر را مهم یکپارچگیبحران  ،یساز استیو توان س تیدر کنار دو مؤلفه مشروع« مون»و  «آزر»

ملت،  -دولت کیبه  یجامعه چند قوم کی لیو تبد یاجتماع یها، چند پارگاز نظر آن دانند یدر جهان سوم م یمل

 یشاخص آن، ناکام نیتر ملموس دیاست که شا ودهدر جهان سوم افز یمل تیامن دهیچیرا به مسئله پ یدیابعاد جد

 .خود باشد یمشترک مل قیها و عال درباره ارزش یاحساس مشترک عموم کی جادیدر حال توسعه در ا یکشورها

برده و  لیرا به تحل یو منابع داخل ها ییتوانا ،یکپارچگیاست که بحران  یحاک یمسائل قوم نیاکثر محقق یها افتهی

 یها، زمان گروه یقوم سمیونالیاز ناس یناش یکپارچگی. بحران سازد یکشور را در داخل و خارج فلج م یاسیتوان س

به صورت  ،یحکومت یها ارزش بیرق یو قوم یها و تعلقات گروه که ارزش کند یم دایشکل خود را پ نیحادتر

 یارض تیمشروع خواستارجلوه گر شود و  یطلب قوم هیها تجز قالب جنبشآشکار در  یاسیس یها تیفعال

، بوزان)تر باشدبزرگ یواحد ارض کیاز  یحداقل طلب خودمختار ایو  یاستقالل خواه یبه معنا یا جداگانه

1011). 

 نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی 

 م رایرژ تیمشروع یو حت یارض تیاست که تمام ینظام ریغ دهاییازتهد یکی ،یمذهب یو حت یاختالفات قوم

 یهای داخلاستیس ای در ندهیفزا تیاهم یفرامل گرانیازباز یکیبه عنوان  یدهد. گروههای قوم قرار می دیمورد تهد

 ازمرزهای فراتر یسؤال برده، به اقدامات ریها را ز دولت تیتوانند مشروع ها می گروه نیکرده اند. ا دایپ یالملل بین و

 قتیحق را جلب کنند. در یهای خارج توجه قدرت یالملل بین های تیدست زنند و با برخورداری از حما یرسم

 وضع رییها برای مقابله با تغ شود. دولتیم یداخل های استیدر س یقابل توجه راتییباعث تغ ها آن تیفعال

 است، یو خارج یدارای تبعات داخل یقوم تهاییشوند. ازآنجا که فعال یخود وارد عمل م تیو حفظ موجود موجود

 رییودرگ دهد. تنش را هم تحت تأثیر قرار می یالملل بین تیبلکه امن یمل تیدر انتها امن یتحرکات نیچن نیبنابرا

. درنتیجه شود ینوسازی و توسعه اقتصادی منزوی م ندیدرنتیجه فرا یشودکه قوم خاص یم دیتشد یهنگام یقوم

 یتنوع قوم نیبرا افزون کند. یدر منطقه خود م یشروع به تحرکات یاسیبع اقتصادی و فرصت سبه منا یابیبرای دست

. ابندییبروز م و ظهور شکل فرصت گربهید یوبرخ دیدر قالب تهد یرا برای کشوربهمراه داردکه برخ ییچالشها

. دیاتخاذ نما و یطراح یها استراتژی متناسب چالش نیبه هردو وجه ا ستیبا ینظام م یعال تیریاست مد یهیبد

از تنوع  یناش فرصتهای وبرای توسعه دینما یطراح یوکنترل رانهیشگیهای پمحتمل برنامه داتیبرای تک تک تهد

نوشتار معطوف به توسعه  نیدر ا دیمهم مورد تأک اریبس موضوع .دینما نیهای الزم را تدو استیس و ریتداب زین یقوم

اگر  لذا .آورندیم دیپد یرانیکه زبانه های فرامرزی اقوام ا است یفرصت یاز ره آورد تلق ینقش منطقه ای نظام اسالم

 و مرزها سوی آن یمخاطرات حاصل از تحوالت قوم تیریکشور به مد تیریمد هاییزیربخش عمده ای از برنامه

های زبانه را در تعامل با یبر اقوام داخل یمل استهاییس راتیاستتأث ستهیشا. توجه داشته است یبراقوام داخل رآنیتأث

 ایمنطقه اسینظام در مق هایاستیامر فضای تأثیر گذاری س نیبا اتکاء به ا و یدقت بررسه سوی مرز ب نآمشابه در 

 نخواهد بود. کشور دور از دسترس نبوده و یعال رانیمد ریکه با حسن تدب امری مورد توجه واقع شود.

خاص هر جامعه متعدد است  یبه اقتضا یدر جوامع چند قوم یقوم یونالیسمناس یدتشد یا یریعوامل مؤثر بر شکلگ 

 :اشاره کرد یربه موارد ز یتواناز جمله م
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 در جامعه یو فرهنگ یاسیس - یمنابع قدرت اعم از اقتصاد یعساختار توز یچگونگ -1

مطالعات و  یگیریپ یها یوهارها و شساز و ک یدئولوژی،با توجه به سه محور ا یونالیسمخود جنبش ناس یتوضع -0

 یاجتماع یگاهپا

 بوده است یخود مختار یا یفدرال یا یرسلطه گر و سلطهپذ یاتعامالت و روابط اقوام که آ یخیتجربه تار -0

 کشور خاص یکبه موضوع اقوام در  یو جهان یمنطقه ا یقدرتها یتواکنش و حساس -1

با  یقوم یو همسان ینو سرزم یتدر هر جامعه، نسبت جمع یقوم یبترک یایجغراف یا یکژئوپلت یطشرا -1

 موجود در جامعه یو نوع شکافها یههمسا یکشورها

نوع  است؛ یو در چه مرحله ا یرخ یاکرده  یدوران بحران را ط یادر کشور که آ یو دولت ساز یروند ملت ساز

با قوم  یاموافق هستند  یبا دولت مرکز یاکه آ یو دولت مل یمنافع مل ی،مل یتاقوام به هو یشگرا یزاننگرش و م

 یدبا یراندر ا یتموضوع قوم یحدر چار چوب تشر است. یاز عوامل بروز مسائل قوم یکیکه  یضو ـ تبع یمرکز

در بره  یمبدان یرانیحاکم بر مناسبات اقوام ا یرا قاعده کل یزمسالمت آم یستیو همز یهمدل یی،گفت که اگر همنوا

در کردستان،  یاز تنش، منازعه و بحران حاکم شده است. وقوع منازعات قوم یروابط سطوح مختلف ینبر ا یزن ییهها

نظام  یهاچالش ینتراز مهم یانقالب اسالم یروزیترکمن صحرا، بلوچستان و خوزستان پس از پ بایجان،آذر

 یاسیمناطق و بر ساحت س ینرا بر ا یبار یاندر دهه اول بوده است که آثار و عواقب ز یرانا یاسالم یجمهور

 اقوام وارد کرده است. یو فرهنگ یاجتماع یاسی،بر روابط و مناسبات س یزکشور و ن

تر است و  تر و متجانس ساختار فضایی ملّت ایران از حیث جغرافیایی دو بخش دارد: بخش مرکزی که متراکم

ز حیث جغرافیایی نسبت به هم گسسته و ای و پیرامونی که ا اکثریت ملّت به آن تعلق دارند و واحدهای حاشیه

اند. این دو بخش به لحاظ امنیتی الگوی خاصی برای روابط دو سویه دارند. طی تاریخ اغلب هر بخش  ناهمگون

نسبت به بخش دیگر رفتاری خاص خود پیشه کرده است، ولی درعین حال هر دو بخش، در قالب یک کلیت 

که واقعیت و هیئت کلی دولت حاکم بر سرزمین ایران استمرار  طوری بهاند،  تر در صحنه سیاسی ظاهر شده بزرگ

با انقالب مشروطه که ملّت در آن سهم سیاسی داشت، دولت ایران از شکل دولت سرزمینی به دولتی با  یافته است.

و وجه دولت توان نهاد دولت در ایران پس از مشروطه را ترکیبی از د پشتوانه ملّی تغییر ماهیت داد؛ در واقع می

1سرزمینی
 .دانست 0و دولت ملّی 

بخش مرکزی که قرارگاه حاکمیت دولت ایران بوده، به دلیل ساختار فضایی و موقعیت ژئوپلیتیکی، همیشه قدرت 

ها، همواره توانسته  های فترت یا مراحل گذار از نظمی به نظمی دیگر در توالی حکومت جز دوره برتر را داشته و به

ای را در  جلوگیری کند. تداوم این وضع در تاریخ، قاعدهاست واحدهای پیرامونی را با خود همراه و از جدایی آنها 

ذهنیت مردم مرکز و حاشیه پدید آورده مبنی بر اینکه امنیت، تمامیت ارضی و همبستگی ملّی ایران تابعی از تدابیر و 

معناکه هرگاه حکومت مرکزی مقتدر بوده، بر نیروهای مرکزگریز و  میزان قدرت حکومت مرکزی آن است؛ بدین

گرا در حاشیه غلبه کرده و بالعکس، هرگاه حکومت مرکزی دچار ضعف شده و اقتدار خود را از دست داده است، وا
                                                                                                                                                               
1. Territorial 
2. National state 
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اند و برای مدتی کوتاه که عموماً با گذار از یک سلسله به سلسله  نیروهای مرکز گریز و واگرا در پیرامون فعال شده

ای،  و با ایجاد تشکیالت سیاسی، اداری محلی و منطقهزمان بوده است، کنترل مناطقی را در دست گرفته  دیگر هم

ویژه در قرن اخیر و در مقاطع تاریخی  اند. این وضعیت، به نوعی حکومت خودگردان محلی را موقتاً تأسیس کرده

چون انقالب مشروطه، جنگ جهانی اول و دوم، اخراج رضاشاه و روی کار آمدن پهلوی دوم و نیز پیروزی انقالب 

ای ایران پدید آمده است، ولی با قدرتیابی و احیای نفوذ بخش مرکزی، دوباره  ر بعضی از مناطق حاشیهاسالمی، د

اداری محلی  -توان گفت عمر تشکیالت سیاسی  که می طوری اند، به نیروهای مرکزی کنترل را در دست گرفته

کزی در مسئله امنیت تأثیر گذاشته خودگردان کوتاه بوده است. وقوع این حوادث سیاسی بر نگاه و نگرش دولت مر

طلبانه، تدابیر  که دولت مرکزی نسبت به بخش حاشیه دولت مرکزی، به دلیل این رفتارهای جدایی طوری است، به

اداری کامالً متمرکز، از واگذاری اختیارات محلی  -گذاری سیستم سیاسی  نظارتی شدیدتری را به کار بسته و با پایه

ای همواره  ای و پیرامونی اجتناب کرده است. در چارچوب این نگرش، مناطق حاشیه ای حاشیهای به واحده و منطقه

های بعضی از این مناطق  اند؛ هرچند خواسته زا و عوامل تهدیدکننده امنیت ملّی قرار گرفته در فهرست مناطق بحران

ای از کشور و ملّت   خود را پارهای محدود بوده است و این واحدها اصوالً به کسب خودگردانی و اختیارات منطقه

تر به نام ایران، یا تعلق خاطری که از سابقه  اند. احساس وابستگی تاریخی به یک واقعیت و هویت کالن ایران دانسته

شود، واقعیتی است که  دار با سرزمین ایران ناشی می مشترک تاریخی و فرهنگی با دیگر اقوام ایرانی و پیوند ریشه

پس از پیروزی ( 1011 - 1011راحتی از آن چشم پوشید؛ به طور مثال در قضیه بحران کردستان )توان به  نمی

های سیاسی  تر ایرانی حتی در میان گروه انقالب اسالمی، نقش و اهمیت این احساس تعلق به ایران و هویت کالن

جمهوری اسالمی بودند،  های ملّی که بعضی از آنها معارض دولت مرکزی و های محلی گروه محلی یا سرشاخه

 (.010: 1011)محمدی، شد ها مطرح می های این گروه ملموس بود و موضوع تعلق به ملّت ایران در بیانیه

افکنانه قومی  که با شعار امت عربی و تبلیغات تفرقه 1013به همین ترتیب تهاجم عراق به منطقه خوزستان در سال 

خش غربی استان خوزستان و نیز زمینه مساعد محلی به خاطر حضور نشین بودن ب نیز همراه بود، با وجود عرب

رو شد، حتی آوارگان و مهاجران عرب به جای  ای و محلی روبه نیروهای سیاسی خلق عرب، با مقاومت منطقه

در مجموع به نظر  وطنان ایرانی خود در بخش مرکزی پناه آوردند. پیوستن به عراق، به آن پشت کردند و به هم

ویژه در حوزه  ای در عین تمایل به نوعی آزادی نسبی و اختیارات خودگردانی محلی، به د که واحدهای حاشیهرس می

مند هستند و خود را جزئی از ایران و ملّت ایران  فرهنگی، به حضور در ترکیب ملّت و دولت ملّی ایران عالقه

ز آنها بر اثر تجزیه سرزمین ایران در خارج از مرزها دانند. حتی آن دسته از واحدهای پیرامونی که امروزه قسمتی ا می

المللی و  های بین اند، بلکه سیاست قرار دارند، درنتیجه میل طبیعی و اراده خودجوش خود، از ایران جدا نشده

های سیاسی روسیه و انگلستان این مناطق را از پیکره ایران جدا کرده است. چنین وضعی را در قضایای تجزیه  رقابت

توان به روشنی مشاهده کرد. هر یک از این والیات طی  ذربایجان، کردستان، ترکمنستان، بلوچستان و خوزستان میآ

سازی ایران در دوره افول  های روسیه و انگلستان، هماهنگ با سیاست کوچک قراردادی تحمیلی یا با وساطت قدرت

 قدرت مرکزی و برخالف میل مردم آن مناطق، تجزیه شدند.
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ترین  های مذهبی در مهم تر کرده است. اقوام گوناگون و اقلیت اه جغرافیایی اقوام، معادله امنیت ملّی را پیچیدهجایگ

اند که عقبه آنها در ورای مرزها و خارج از حوزه نفوذ و  های مرزی اسکان شده های راهبردی کشور و جداره حوزه

ها با خارج از مرزها، هرگونه  حاظ ارتباط و پیوند این حوزهاثرگذاری حاکمیت ملّی قرار دارد. از این منظر، به ل

شدت کاهش  ها به یابد و امکان نظارت حاکمیت ملّی بر حوزه سادگی به داخل مرزها گسترش می بحران بیرونی به

، با طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان، مرزهای 1کند. از طرفی، تحوالت مربوط به به جهانی شدن پیدا می

در وضع جدید، بخشی از اقوام کرد، ترک، بلوچ و عرب در ایران و بخشی از آنها در  ای را در نوردیده است.جغرافی

تواند سبب نفوذ  اند. وجود این اقوام در همسایگی ایران، هرچند می مناطق همجوار دیگر کشورها اسکان یافته

ان در حوزه داخلی ایران منجر شود. معموالً افکار تواند به مداخله بیگانگ ای معیوب می فرهنگی ایران شود، در چرخه

های  توان به محل استقرار گروه شود. برای نمونه می طلبی از همین مناطق وارد می و رفتار ناسیونالیستی و تجزیه

طلب، مثل حزب منحله دموکرات در مناطق کردنشین شمال عراق، جنبش ملّی بلوچستان ایران معروف به  تجزیه

ها در جمهوری آذربایجان و ترکیه اشاره کرد.  ترکیست وچستان پاکستان، جنبش خلق عرب در عراق و پانجمبا در بل

های همسایگان ایران، نظیر هندوستان،  های فعال منازعه قومی و مذهبی در جداره از سوی دیگر وجود گسل

 سازد. تهدیدات قومی را فعال می گرجستان، روسیه، لبنان، فلسطین اشغالی و دیگر نقاط خاورمیانه، امکان بروز

 مداخله بیگانگان-0

شود به منبعی برای تهدید  مسئله تنوع و تکثر قومی و مذهبی کشور زمانی که با اهداف استعماری بیگانگان همراه می

های  اقلیتگردد. ورود عوامل بیگانه به ساخت سیاسی کشور با ابزار ناهمگونی اقوام و  امنیت ملّی کشور تبدیل می

انگیزانه بیگانگان را  هایی از ردپای حضور فتنه شود. در تاریخ معاصر ایران، نمونه سادگی انجام می قومی و مذهبی به

 .نمود مشاهده توان می خوبی به …های قومی نظیر بحران آذربایجان، کردستان، غائله شیخ خزعل و در آشوب

 مذهبی و زبانی -تراکم شکاف قومی  -0

های مذهبی و زبانی تأثیر  های قومی با شکاف های قومی یا موازی شدن شکاف متنوع موجود میان گروه تعارضات

های قومی ــ مذهبی ممکن است متقاطع یا متوازی  ثباتی کشور دارد. این تراکم شکاف بسزایی در میزان ثبات یا بی

قوه تهدیدات بال نیروی اینکه ضمن گردند، منجر شورک ملّی امنیت علیه اقوام تهدیدزایی و ناامنی بازتولید به و باشند

نشین کشور با ترکیبی از تضادهای قومی، نژادی، زبانی و مذهبی  ناشی از شکاف تراکم قومی در اکثر مناطق قومی

ثباتی وسیعی امنیت کشور را تهدید  ها، ناامنی و بی همراه است که در صورت فعال شدن این تضادها و تراکم شکاف

ای ایران از حیث تجانس با بخش مرکزی ایران،  های جمعیتی و قومی مناطق پیرامونی و حاشیه کرد. گروهخواهد 

ای تابع نسبت تجانس آنها با بخش مرکزی و میزان  های متفاوتی دارند و رفتار سیاسی آنها نیز تا اندازه وضعیت

 کننده خارجی بوده است. مداخله نیروهای تحریک

اند، بیشترین درجه تفاوت  هایی که در هر سه متغیر قومیت، زبان و مذهب فاقد تجانس الزم با بخش مرکزی اقلیت

نسبت به بخش مرکزی را دارند. سه قوم کرد، بلوچ و ترکمن از این لحاظ وضع مشابهی دارند، ولی تجلی رفتار آنها 
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حساس مشارکت در امور جاری کشور، انسجام درونی و نسبت به بخش مرکزی بسته به اقتدار دولت مرکزی، میزان ا

ای است. در این میان، قوم کرد با جمعیت بیشتر، نمود و قوت بیشتری در رفتار سیاسی با  شرایط و مقتضیات منطقه

بخش مرکزی دارد، پس از کردها به ترتیب قوم بلوچ و قوم ترکمن قرار دارند؛ رفتارهای سیاسی این دو با مرکز، به 

طلبی اقوام مناطق پیرامونی در یک قرن اخیر،  ل جمعیت کمترشان، نمود کمتری دارد. رفتار سیاسی و خودمختاریدلی

های سیاسی و انتقال از نظمی به نظمی دیگر در ساختار سیاسی کشور منطبق است؛  های گذار و گسل عمدتاً بر دوره

ای و جهانی ضعیف شده، به شکلی که  لی یا منطقهیعنی هر زمان که اقتدار دولت مرکزی، تحت تأثیر عوامل داخ

توان اداره امور را از دست داده است، نیروهای سیاسی گریز از مرکز فعال شده و نوعی خودگردانی محلی ــ 

اند. بالعکس باثبات و قدرتمند شدن دولت مرکزی و نیز مساعد شدن  ای را در دوره خأل قدرت برقرار ساخته منطقه

های فعال واگرا  طقه و جهان، دوباره کنترل این مناطق به دست دولت مرکزی افتاده است و جنبشفضای سیاسی من

 اند. جایگاه خود را از دست داده

رغم تمایل پنهان به مرکزگریزی و کسب خودمختاری، خود را جزئی از جغرافیای  همچنین بخش پیرامونی، به

ی و تأسیس دولت مستقل ملّی بوده است؛ بنابراین درک احساسات طلب سیاسی ایران دانسته و کمتر در اندیشه جدایی

ها در قانون اساسی کشور، تغییر نگرش بخش  بخشی اقوام و احترام به حقوق اقلیت بخشی و تشخص قومی، هویت

سازی و تعبیه سازوکارهای مشارکت ملّی برای آنها، اجتناب از وحدت مکانیکی  مرکزی نسبت به پیرامون، فرصت

وگو  و تمرکز بر وحدت استراتژیک، پرهیز از راهبرد امنیتی نسبت به اقوام و قرار دادن استراتژی مذاکره و گفت اقوام

گرایی از طریق توزیع قدرت  با اقوام به جای آن با هدف تأمین امنیت ملّی کشور، آزادسازی نیروی بالقوه ناحیه

ر چهارچوب الگویی متعادل و متوازن و باالخره برقراری سیاسی ــ اداری ملّی در تمامی مناطق جغرافیایی کشور د

عدالت جغرافیایی و توزیع عادالنه نتایج توسعه ملّی در بین بخش مرکزی و مناطق پیرامونی تا اندازه بسیاری 

تواند به ایجاد تفاهم ملّی، یکپارچگی، اطمینان اجزای ملّت نسبت به یکدیگر و گسترش روحیه صمیمیت ملّی  می

های اقتدار و امنیت ملّی کشور را محکم سازد که البته تحقق این امر، عزم نخبگان ابزاری )مدیران و  ند و پایهکمک ک

 محلی - ای منطقه و ملّی سطح دو در رانگاران، دانشجویان و...(  )روشنفکران، روزنامهمسئوالن اجرایی( و فکری

 .طلبد می

 منابع
 . انتشارات سمت.دریرحی، ترجمه: دره مقایشما آفر و انهیخاورم یاسیسی ایجغراف ،(1011)کیو جرالداچ، بل ریآالسد سدل،یدرا

 .ی. تهران. انتشارات مطالعات راهبردیکیتیژئوپل یها شناخت بحران یالگو(، 1031ی)زاده، عل یقلیول

یا و هاشم نصیری، تهران: دفتر نشر های ژئوپلیتیکی در قرن بیست و یکم، ترجمه محمدرضا حافظ ن ، اندیشه(1011)اتواتیل، ژیروید

 الملل. مطالعات سیاسی و بین

کنگره انجمن ژئوپلیتیک  نیمجموعه مقاالت دوم ،های ژئوپلیتیک در نظریه رانیا گاهیجا ،(1011یی)پارسا لیسید عباس و اسماع ،یاحمد

 انتشارات انجمن ژئوپلیتیک. ران،یا

 .ری، انتشارات سفرانیا یخارج استی، ژئوپلیتیک و س(1011)اطاعت، جواد

 .یقم: اسالم ن،یام یعیمط نیو حس یچ رشانهیترجمه محسن مد ،یاسیتجربه اسالم س (،1013ی)ر ور،یاول

 .1سال نهم، شماره  ی،فصلنامه مطالعات راهبرد ی،اسالم یجمهور یا منزلت منطقه دیو تهد دی، عراق جد(1010)فرزاد د،یپورسع
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 ژئوپلیتیک، انتشارات سمت.، (1011)، عزت الهیعزت

الملل وزارت امور  و بین یاسینژاد، انتشارات دفتر مطالعات س یترجمه: احمد سلطان انه،یالمللی خاورم روابط بین ،(1011)سیفاست، لوئ

 خارجه.

 الملل، انتشارات سمت. بین استیو س یخارج استی، اصول س(1011ی)قوام، عبدالعل

 ینیترجمه: سید مهدی حس ،و مسائل می، مفاهنهیشیجلد اول پ انهیخاورم کیاستراتژ یایجغراف ،(1010ی)و رابرت هارکاو یکمپ، جفر

 .یانتشارات پژوهشکده مطالعات راهبرد ن،یمت

 انتشارات سمت. ،ییایجغراف استیو س یاسیس یای، جغراف(1011)روزیمجتهد زاده، پ

 کشورها. یتاشناسی، گ(1033)فرامرز ،یاوریمحجوب، محمود و 

 از ظهور تا سقوط، تهران: نشر جانان. یستیهای ترور گروه (،1030)مقدم، محسن

 مسلح. یروهاین ییایانتشارات سازمان جغراف ،ی، ترجمه دره میرحیدر و صفویاسیس یاینو بر جغراف ی، درآمد(1013)چاردیر ر،یمو

 مسلح. یروهاین یایانتشارات سازمان جغراف ،یاسیس یایدر جغراف یادیبن می، مفاه(1011)دره در،یرحیم

 المللی وزارت امور خارجه. و بین یاسی، انتشارات دفتر مطالعات سرانیا یاسیس یایای بر جغراف ، مقدمه(1011ی)مهد ،ینائیم

 یایانتشارات سازمان جغراف ران،یا یهای حکومت در انتخاب نهادها و پایتخت یاینقش عوامل جغراف ،(1011)گرانیمحمدحسن و د ،ینام

 مسلح. یروهاین

 سال پنجم، شماره دوم. ،، فصلنامه ژئوپلیتیکانهیدر خاورم رانیا کیژئواکونوم گاهیجا لیتحل ،(1011ی)عباس رضایمحمدحسن و عل ،ینام

 .11شماره . سال دوازدهم. کیپلماتید یعراق. ماهنامه همشهر یا منطقه تیامن دیجد استیس ،(1010)دیحم ان،یهاد

 فر، تهران: انتشار نقش و نگار.غازغرب و بقیه: گفتمان و قدرت، ترجمه حسین  (،1010)هال، استوارت

 تهران: اطالعات. ،یعراق، ترجمه مهوش غالم انیعیش ی، نهضت اسالم(1010)سیجو ،یلیو-30

 .یانرژ یالملل نیعراق، تهران: مؤسسه مطالعات ب یمجموعه گزارش کشور ،(1031ی)مهد ،یوسفی

تهران،  ،یاصغر افتخار ،یمل تیدر مطالعات امن شهیاند نیادیقبل از جنگ سرد در مراحل بن یمل تیمطالعات امن ،(1011)چاردری شولتز،

 .11، ص یپژوهشکده مطالعات راهبرد

 .011ص  ،یالملل و بین یاسیتهران، دفتر مطالعات س ،یدریالملل، داوود ح ، منطق روابط بین(1010)ز، والترجوئ

 .011ص  ،یتهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یاسیس یثبات یب یالگوها ،(1013)دیودی ساندرز،

 .13، ص یتهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یپژوهشکده مطالعات راهبرد ،یاسیس یثبات یب یالگوها ،(1013)دیودی ساندرز،

دانشکده حقوق و علوم  ،یدکتر نامه انیپا ،یقوم تیاقل یجوامع دارا یاسیمناقشات س تیریو مد یخودمختار ،(1011ی)عل ،یدامی

 .11، ص ماه یدانشگاه تهران، د یاسیس

تهران،  ،یاصغر افتخار ،یمل تیدر مطالعات امن شهیاند نیادیقبل از جنگ سرد در مراحل بن یمل تیمطالعات امن ،(1011)چاردری شولتز،

 .013ـ  011ص  ،یپژوهشکده مطالعات راهبرد

تهران،  ،یاصغر افتخار ،یمل تیدر مطالعات امن شهیاند نیادیقبل از جنگ سرد در مراحل بن یمل تیمطالعات امن ،(1011)چاردری شولتز،

 .011ص  ،یپژوهشکده مطالعات راهبرد

 .111-113ص  ،یچاپ دوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یمل تیامن رمتغی چهره (،1013رابرت) ماندل،

 .111ص  ،یدر جهان سوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد یمل تی، امن(1013)مون نیچونگ ا ای ادوارد آزر،

تهران، پژوهشکده مطالعات  ،یغالمرضا خواجه سرور ،یاسیدر توسعه س ها یها و توال بحران ،(1013)گرانیو د ویدبل نیلوس ،یاپ

 .111ص  ،یراهبرد

 .011-013، ص یتهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یاسیدرک توسعه س ،(1013)نگتونیساموئل هانت و رونیما نر،وای

 .01ص  ،یها و هراس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد مردم، دولت ،(1011باری) بوزان،
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  .111ص  ،یو هراس، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردها  مردم، دولت ،(1011باری) بوزان،

 .111-111ص  ،یدر جهان سوم، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد یمل تی، امن(1013)مون نیچونگ ا ای ادوارد آزر،

 .یتهران: مؤسسه مطالعات مل ،ی( منصور انصارخیتار ،یدئولوژیا ه،ی)نظر سمیونالی(، ناس1010. )ید ،یآنتون ت،یاسم

 .یتهران: نشر ن ،یترجمه ناصر فکوه ،یاسیس یشناس (، قوم1013روالن ) برتون،

 .زیتهران: نشر مرند ،یشناس جامعه یها هیبر مکاتب و نظر یدرآمد ،(1011)ابوالحسن ن،یحس ،ییتنها

 ران،یا یشناس مجله انجمن جامعه ،یجمع تیو رابطه آن با تحول هو یمناسبات قوم ،(1011)ارمحمدی ،یغالمعباس و قاسم ،یتوسل

 01ـ. 0 1شماره:

 00ـ. 10 1شماره: ،یفصلنامه مطالعات مل ران،یاقوام در ا تیو تأثیر آن بر هو یقوم نیروابط ب ،(1013)یعل ،یوسفیمسعود،  ،یچلب

 111ـ. 101 0شماره: ران،یا یشناس نامه انجمن جامعه ران،یدر ا یقوم استیس یو الگو ی(، مسئله وحدت مل1013)میابراه ،یانیحاج

 دانش. سیو پرد رازهیتهران: ش ،یترجمه صالح نجف ته،یمدرن پست ینقد اجتماع ،(1011)یرابرت ج دان،

- 1 01.شماره ،یفصلنامه مطالعات مل ،یمل تیو هو یقوم نیدر روابط ب یاجتماع هی(، نقش سرما1011)بیاحمد، احمدلو، حب ،ییرضا

00 

فصلنامه  ران،یا یها در ترکمن یو قوم یمل تیبه هو شی(، گرا1011)فر ینور محمد سخاوت ،یاحیر لیاحمد، محمد اسماع ،ییرضا

 01ـ. 1 00شماره: ،یمطالعات مل

 تهران: فروزان. ،یانی(، ترجمه فاطمه ولاریتکه و تفکر س چهل تی)هو دیجد ی(، افسون زدگ1013)وشیدار گان،یشا

 .کیاستراتژ قاتیتهران: مرکز تحق ران،یدر ا یمنازعات قوم تیریمد ،(1011) درضایس ،یریام یصالح

 111ـ. 101 1شماره: ران،یا یشناس مجله انجمن جامعه ،یو جهان یمل ،یمحل یو الگوها یتیهو یریگ (، شکل1011)ناصر ،یفکوه

 تهران: طرح نو. ا،یپا ی(، ترجمه علتی)جلد دوم: قدرت هویا (، جامعه شبکه1013)مانوئل کاستلز،

 باش، تهران: هامون. یترجمه عل ،ییگرا ی(، ملت و مل1010)یج ک،یباوم، ار هابس

 111ــ  113، صص 1011، تهران: سمت، 1چ  ران،یا یاسیس یایجغراف ،(1011)محمدرضا ،این حافظ

 1، ص 1011نفوس و مسکن  یعموم یسرشمار

 11ــ  11، صص 1011 ،ی، تهران: نشر ن10چ  ،یاسیس یشناس جامعه ،(1011)نیحس ،هیریبش

)مرداد و  10و  11سال هشتم، ش  ،یو اقتصاد یاسیاطالعات س ران،یدر ا یتیو جمع یطبقات - یاسیساختار س (،1010)دیسع ن،یبرز

 00(، ص 1010 وریشهر

 133، ص 1011 ران،ی، تهران: مرکز آمار ا1011 یآمار هسالنام

، 1011مدرس،  تیتهران: دانشگاه ترب ،یدانشنامه دکتر ؛یمل یاستراتژ یریگ در جهت یبحران ینقش نواح (،101)درضایحم ،یمحمد

 013ــ  010صص 

 11ش  وهشتم، یسال س ،ییایجغراف یها پژوهش ،«یاسیس یایاز منظر جغراف رانیجامعه ا یها چالش لیتحل»، (1011)فرد یشگاهیزهرا پ

 1(، ص 1011 زیی)پا

 13(، ص 1011شماره اول )بهار  شیپ ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ران،یا یمل تیعرب خوزستان و هو تیقوم ،(1011)نوراله ی،صریق

 000(، ص 1011دوم )تابستان  شماره شیپ ،یفصلنامه مطالعات راهبرد ،«تیو امن تیقوم» ،(1011ی)راحمدیهوشنگ ام

، ص 1سال ششم، ش  ،یفصلنامه مطالعات مل ،«رانیا یها در ترکمن یو قوم یمل تیبه هو شیگرا»، (1011)و همکاران ییاحمد رضا

101 

 111تا ص  یها، تهران: علم، ب ترکمن یو اجتماع یاسیس خیدر تار یریس ،تا(ی)بیگل نیام

 .، قوم لر، تهران: نشر آگاه(1013)بهاروند یسکندر امان الله

 .انسانی علوم توسعه و تحقیقات موسسه قومیت ملت هویت ،(تا بی)احمدی، حمید
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 .نی نشر: تهران تاریخ تا افسانه از ایران در گرایی قوم و قومیت ،(تا بی)حمید احمدی،

 .شادگان: نشر تهران ایران در قومی هویت بحران ،(تا بی)علی الطائی

 .کلمه نشر: تهران توسعه یشناس جامعه ،(تابی)مصطفی ازکیا

 .آگاه نشر: تهران لر قوم اسکندر ،(تا بی)بهاروند الهی امان

و پاپ  وریو یال ،ی. بوزان، بارانسانی علوم و تحقیقات موسسه: تهران ایران اجتماعی هویت و سیاسی ایدئولوژی ،(1011)حسین بشیریه،

 ی.تهران پژوهشکده، مطالعات راهبرد ب،یط رضایامنت، ترجمه عل لیتحل یتازه برا  ارچوبیچ ،(1011)لدیدو و

 ی.تهران، پژوهشکده مطالعات راهبرد ،یها و هراس، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبرد مردم، دولت ،(1011ی)بوزان، بار

 .کیهای استراتژ بررسی یتهران، مرکز ران،یا یاسالم یهای جمهور ای بر استراتژی ، مقدمه(1011)محمدرضا ک،یتاج

 .مرکز نشر: تهران یجهان رانیو ا یرانای (، جهان1013ی، محسن)ثالث

وزارت  یالملل و بین یاسسی مطالعات دفتر: تهران اسالمی انقالب از پس آن بحران تداوم علل و کردستان (،1010)پور، حمیدرضا یجالئ

 .امور خارجه

 سمت.: تهران رانیا یاسیس یاجغرافی (،1011)محمدرضا یا،حافظ ن

 آگه. نشر تهران رانیدر ا یقوم استیس یو الگو ملی وحدت مسئله (،1010)مابراهی ی،انیحاج

 نی. نشر: تهران یخودکامگ شناسی جامعه (،1011علی) ،رضا قلی

 توسعه. نشر: تهران رانیا یتوسعه اقتصاد یبرا الگویی (،1013)مابراهی ی،رزاق

 اسالمی. انقالب اسناد مرکز: تهران رانیا یاسالم یشور اما در جمهور استیس یحقوق گاه(، جای1010محمدرضا) ی،زدانیچوپان 

 .رمدی نشر کردستان (،1013اصغر) علی ،میشم

 .کیاستراتژ قاتتحقی مرکز: تهران رانیدر ا یو منازعات قوم تیرمدی (،1011)رضا دسی ی،ریام یصالح

 .نی نشر: تهران رانینیافتگی در اقتصاد ا توسعه مدارهای (،1010)نحسی ی،میعظ

 مؤلف. ناشر: تهران رانیو نام ا ختاری به نو نگرش (،1010اله) امان ی،شیقر

 کشور. وزارت یمل تیو امن تجمعی (،1011).ا شهد ،فر یکاظم

 ی.فرهنگ قاتتحقی و مطالعات موسسهمهاباد  یکرد شگوی (،1010)رانای ی،کلباس

  ملی. مطالعات موسسه: تهرانها  علل و زمینه رانیدر ا قومی تحوالت (،1010مجتبی) ی،مقصود

 اسالمی. انقالب اسناد مرکز: تهرانسلطنت محمدرضا شاه  یاسیو نقش آنان در تحوالت س ها قومیت (،1010مجتبی) ی،مقصود

 ی.و علوم انسان قاتتحقی موسسه تهران: ،رانیدر ا تیو روا خیتار تهوی (،1010)رجهانگی ی،علمدار ینیمع

 .چاپخش: تهران ،رانیا ریعشا شناسی (، جامعه1011اکبر) علی ،خلق کین

 .1ش  راهبردی، مطالعات فصلنامه ی،اسیس یکارهایو خشونت در پ قومی شکاف (،1011)حجت اله ،یوبیا

 .30 ش ی،اسیعلوم س هنشری ی،مل تیو امن ها تیقوم تعامل یکشور ماتتقسی (،1013محمد) ی،تر مهم

 .1 ش ،ایجغراف هنشری ،رانیدر ا یقوم دیتهد یاعتبار یرهایو متغ یگرائ هم داریپا یادهایبن لتحلی (،1011ضرغامی) نبرزی و رسول ،افضل

 .01 ش ی،اسسی علوم فصلنامه ،و ابعاد آن تقومی (،1013)رضا یعل ی،اسالم

 1ش  راهبردی، مطالعات فصلنامه ،و خشونت یقوم یها شکاف (،1011اله) حجت ی،وبیا

 .1 ش راهبردی، مطالعات فصلنامه ،اول یپهلو یقوم استسی (،1011)اهلل روح ی،بهرام

 .11 ش ی،اسیعلوم س هنشری ،در کردستان ییگرا تیقوم (،1011اله) قدرت ی،بهرام

 .1010 ،01 ش ی،اسیعلوم س هنشری ی،مل تیدر مطالعات امن یقوم سمیونالیو ناس تقومیشأن  (،1010)قاسم رمی ،هاشم یبن

  .11ش  راهبردی، مطالعات فصلنامه ی،قوم سمیونالیناس آتیانداز  چشم(، 1011)قاسم رمی ی،هاشم یبن

 .1 ش ،کیتژئوپلی فصلنامه ،مرزها تیو امن یرانیا یقوم یپراکندگ نبی ارتباط (،1011)دامیو آوج  ممری ،فرد یشگامیپ
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 .11 ش راهبردی، مطالعات ،رانیدر ا یقوم استیس الگوی تا(، )بیمابراهی ی،انیحاج

 .0ش  ی،اسیعلوم س هنشری ،رانیا یاسالم یدر جمهور تیو قوم مدنی جامعه (،1011جعفر) ،حق پناه

 .0ش  ،استیس هنشری ،انهیبر خاورم دیبا تأک یخارج استیبر س تینقش قوم لیتحل الگوی (،1013جعفر) ،حق پناه

  1010 ،1 ش راهبردی مطالعات ،رانیا یاسالم یدر نظام جمهور یقوم استیس نتدوی روند (،1010جعفر) ،حق پناه

 .11 ش ی،اساس حقوق هنشری ی،اسالم یو جمهور تیمشروط یاساس نیدر قوان تیقوم ی سهیمقا بررسی (،1011محسن) لیخل

  .101 ش پگاه مجله یقوم داتیو تهد یمل تامنی (،1011)دمجی ،ساالر وید

 .1ش  ،شناسی جامعه هنشری نوراهلل، یصرقی: ترجمه سمیونالیو ناس تیقوم استسی (،1011آنتونی) ،تیاسم ید

 .11 ش ی،اسیعلوم س هنشری اجتماعی، انسجام یقوم یها تیهو تا(، بهرام)بی ی،رضو

 یها پژوهش مجله ،پس از جنگ یتیدر مطالعات امن یقو سمیونالیو ناس تیقوم گاهجای و نقش (،1011اصغر) ،بذرافکن و جواد ،زراعت

 .0 ش یاسیس

 .0 ش یاسیعلوم س هنشری ،تیهو یها استیاز منظر س تقومی (،1013کاووس) ی،امام دیس

 .01ش  راهبردی مطالعات فصلنامه ،ها و چالش ها زمینه رانیا یهای اجتماع جنبش (،1010جمال) ی،عیشف

  .11 ش ستایچ هنشری ی،رانیاقوام ا یاسیو س یتفکر نظر یبر مبان ای مقدمه (،1031محمود) ،انیعباد

 .11 ش یدفاع مل یعال های دانشگاه ماهنامه ،رانیا یاسالم یدر جمهور تیو قوم تامنی (،1010)نحسی ،نژاد انیعصار

 .11 ش تجمعی فصلنامه یمل تیدر امن یرانیا نینقش اقوام مرزنش بررسی (،1013عباس) ی،فرخ

  .00 ش تیریمد هنشری ی،مل تیآفرینی اقوام مرزنشین در امن به نقش یعملکرد دولت مرکز تأثیر (،1011عباس) ی،فرخ

 راهبردی. مطالعات پژوهشکدهدولت نزد عرب خوزستان  تمشروعی سنجش (،1011نوراله) ی،صریق

  .3کردستان سخنش  یمل های جنبش رامیکامران 

 .13 شزمان  هیتهران: نشر یرانیاقوام ا یاسیس یاجغرافی (،1031مسعود) ی،مطلب

 .13حصون ش  هنشری یمل تیبر امن ییگرا تیتأثیر قوم یشناس بیآس (،1011محمدی) ی،مهر

 .1 ش راهبردی مطالعات فصلنامه تیو امن ت(، جمعی1011)رقدی ی،نصر

 .11ش  یاسسی رهاورددولت  راهکارهای و عرب قوم مطالبات (،1011)دیحم دسی ی،هاشم

مسائل و مشکالت اولین سال انقالب از زبان مهندس بازرگان، گردآورنده و ناشر: مهندس عبدالعلی بازرگان،  ،(1010)بازرگان، مهدی

 تهران.

 کردستان، علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت خارجه. ،(1010پور، حمیدرضا ) جالیی

 های مؤسسه کیهان. ی ایران: حزب خلق مسلمان، دفتر پژوهششناسی احزاب سیاس جریان ،(1011حیدری، اصغر)

 (.1113)ش. ای پس از پیروزی انقالب، روزنامه رسالت های قومی و منطقه بازنگاهی به ناآرامی، (1011)فاطمی، امیرعلی

 (. نگاهی به حوادث گنبدکاووس در اوایل انقالب، روزنامه رسالت.1033کریمی، عرفان )

 .سیاسی های پژوهش و مطالعات مؤسسهشناسی حوادث اوایل انقالب،  (. جریان1011ماهنامه الکترونیکی تاریخ معاصر ایران )
 

 

 

 

 


