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پذیرش مقاله1400/02/25:

چكيده
ک شور ايران متشکل از اقوام و فرهنگهاي محلي متنوعي است ،هر کدام از اين فرهنگها و اقوام ،عالوه بر
هويت مشترک ايراني  -اسالمي ،داراي خرده فرهنگها و هويتهاي منطقه اي و محلي خاص خود نيز
ميباشند .از همين روست که جامعه ايران را جامعه اي چند قومي مينامند .چند قومي بودن يک جامعه در
شرايط خاص مي تواند سبب ساز چالش ها و بحران هايي براي حکومت و مديريت جامعه شود که نمونه
هاي فراواني از اين گونه چالش ها و بحران ها را در تاريخ معاصر ايران مي توان بر شمرد.
به رسميت شناختن قوميتهاي مختلف و اعطاي نسبي برخي حقوق به آنها از وظايف دولت است .بدان
معني که همه افراد ساکن در يک سرزمين فارغ از نژاد و فرهنگ و ...از حقوق مساوي در جامعه برخوردار
باشند .لذا نمي توان از امنيت در حوزه قوميت ها بدون توجه به حقوق شهروندي سخن به ميان آورد .بر اين
اساس مساله چند قومي بودن کشور را مي توان به مثابه يک فرصت قلمداد نمود و آن را نقطه شروع مديريت
بحران هاي اين حوزه ،به ويژه در ابعاد امنيتي قرار داد .شکلگيري ناسيوناليسم قومي يکي از مشکالت مهم
اين حوزه است که موضوع پژوهش حاضر است.
واژگان کلیدی :قومیت ،امنیت ،انسجام ملی ،هویت ملی ،ایران

 - 1پژوهشگر تاریخ و مدرس دانشگاه ،همراه09111363115 :
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مقدمه
تنوع قوميتي به عنوان يک واقعيت تاريخي -سياسي همواره با جغرافياي سياسي ايران پيوند خورده
است .سرزمين ايران در مقوله تنوع زباني و قومي درجهان با 24درصد همانندي در رتبه شانزدهم
قرار دارد .در ايران اگرچه فارسي زبانان با بيش از  60درصد ،جمعيت اکثريت دارند ولي وجود شش
قوميت عمده در درون اين واحد ملي و تاثيرات گسترده آنها به وسيله تحوالت تاريخي ،واقعيت
مشهودي است که مي تواند مبناي پيش بيني وضعيت آينده امنيتي کشور قرار گيرد .بزرگترين اقليت
قومي در ايران ،ترک ها هستند .در ايران چهار استان اردبيل ،آذربايجان شرقي و غربي و زنجان حوزه
اصلي اسکان ترک ها شناخته مي شوند .با توجه به وضعيت نسبتاً خوب اقتصادي منطقه عوامل مادي
موجد بحران هاي قومي در اين منطقه تحليل نمي گردد .به طورکلي ترک ها از حس ناسيوناليستي
و ملي گرايي بااليي در قبال ايران برخوردارند که مي توان نمونه آن را در قيام شيخ محمد خياباني
در سال 1298مشاهده کرد که در متن اين جنبش مطالبات قومي جايگاهي پيدا نکرد .در مقاطع ديگر
از تاريخ ايران احساس تعلق به آرمان هاي ملي -مذهبي همانند مشروطه نيز از خود نشان داده اند
و همگام با ساير شهروندان تا مرحله درگيري با دولت مرکزي پيش رفته اند.
مبانی نظری
بیان مسئله
شرايط و زمينه هاي ساختاري ،طبيعي و جغرافيايي و تنوع فرهنگي و قومي در کشور ما از يک سو
و فرآيند هاي جهاني شدن و بينالملليگرايي ،تحوالت سياسي در جوامع پيراموني به ويژه بعد از
فروپاشي اتحاد شوروي و اشغال دو کشور عراق و افغانستان و تهديدات مکرر دولت هاي بزرگ
فرامنطقهاي از سوي ديگر ،موجب طرح دغدغه ها و نگراني هاي فزايندهاي از سوي نخبگان ،مديران
ارشد و تحليلگران مسائل اجتماعي ،فرهنگي و سياسي در خصوص مسائل قومي ،يکپارچگي
سرزميني و اتحاد ملي در ايران شده است .اهميت اين موضوع تا آنجا رسيده که طي چند سال
گذشته توجه و عنايت ويژهاي بر دو مقوله وحدت ملي (در سال  )1377و اتحاد ملي (در سال
 )1386معطوف گرديد و اذهان بسياري از محققان ،پژوهشگران ،مديران و افکار عمومي به مقوله
وحدت و انسجام ملي جلب شد .شکل گيري ناسيوناليسم قومي به عنوان يک تهديد و چگونگي
عبور از اين تهديد مسئله اصلي پژوهش حاضر است که محقق به ارائه راهکار عملي در اين حوزه
مي پردازد.
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اهداف تحقیق
تبيين چگونگي ناسيوناليسم قومي و تهديدهاي ناشي از آن در ايران هدف اصلي پژوهش حاضر
است.
سؤال اصلی تحقیق
عوامل شکل گيري ناسيوناليسم قومي در ايران چيست؟
روش تحقیق
روش تحقيق در اين مقاله توصيفي تاريخي ،روش گردآوري داده ها کتابخانه اي و ابزار آن اسناد،
مدارک و کتب تاريخي است.
تعاریف عملیاتی مفاهیم
تعريف عملياتي پژوهش براي نيل به سياستهاي پيشنهادي ارائه ميگردد:
عوامل موثر بر شکل گیری
ناسیونالیسم قومی در ایران

ساختار توزیع منابع قدرت

ناسیونالیسم
قومی

روند ملت سازی و دولت سازی در کشور
تعريف مفاهيم بنيادي

امنيت
شرایط :ژئوپلیتیک یا جغرافیای ترکیب قومی
واژه امنيت داراي دو معناي ايجابي (يعني وجود احساس رضايت و اطمينان خاطر نزد دولتمردان و
شهروندان) و سلبي (يعني نبود ترس ،اجبار و تهديد) است(افتخاري.)12 :1377،
رابرت ماندل در تعريف واژه امنيت ملي مي گويد :امنيت ملي شامل تعقيب رواني و مادي ايمني
است و اصوالً جزء مسئوليت هاي حکومت هاي ملي است تا از تهديدات مستقيم ناشي از خارج
نسبت به بقاي ناسيوناليسم قومي ،ساختار توزيع منابع قدرت ،شرايط ژئوپليتيک يا جغرافياي ترکيب
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قومي رژيم ها ،نظام شهروندي و شيوه زندگي شهروندان خود ممانعت به عمل آورند(عصاريان
نژاد.)1383:4،
انسجام ملی:
متغير انسجام ملي  -سياسي مشعر به چگونگي صورتبندي نيروها و گروههاي اجتماعي سياسي از
جمله گروههاي قومي است .اين متغير از نظر امنيت ملي مسئلهاي حايز اهميت تلقي ميشود  ،لذا
هر چه يک دولت  -ملت منسجمتر و يکپارچهتر باشد وضعيت امنيتي آن ثبات بيشتري دارد و دولت
– ملت نامنسجم زمينه بالقوه مناسبي براي بروز رفتارها و رخدادهاي ضد امنيتي است .با توجه به
رويکرد نرمافزاري به امنيت ملي که بر انسجام و يکپارچگي اجتماعي و کيفيت فرآيند ملتسازي
تکيه دارد ميتوان گفت در جوامع ضعيف و اجتماعات پاره پاره که ميزان انسجام گروههاي اجتماعي
از جمله گروههاي قومي در آنها ناچيز بوده و احتمال واگرايي و گريز از مرکز گروههاي فرو ملي
قابل مالحظه است  ،قوميت در ارزيابي امنيت ملي متغيري مهم محسوب ميشود .در اين جوامع
عوامل ذيل در تشديد تمايالت قومي  -قوميت به عنوان متغير امنيت ملي مؤثر است:
 -1درجه پايين انسجام و يکپارچگي اجتماعي (دولت ضعيف)
 -2ساختار غير مشارکتي و اقتدارگراي قدرت سياسي که پتانسيل آسيبپذيري نظام سياسي را
افزايش مي دهد
 -3استعداد بسيجگري و بسيج شدهگي گروه هاي قومي
 -4رابطه مرکز  -پيرامون بين دولت و گروه هاي قومي(افتخاري)12 : 1377،
قومیت:
واژه قوميت بيشتر استفاده کاربردي دارد و برداشتهاي متفاوتي از آن صورت گرفته است .در اين
ميان تعريف آنتوني اسميت داراي کاربرد بااليي است« :قوم عبارت از يک جمعيت انساني مشخص
با يک افسانه ،اجداد مشترک ،خاطرات مشترک ،عناصر فرهنگي ،پيوند با يک سرزمين تاريخي يا
وطن و ميزاني از حس منافع و مسئوليت است» که عناصر محوري هويت ،اعتقاد ،آگاهي و فرهنگ
مشترک را دارا است( .ايوبي  .) 17 :1377،هويت ملي (حقوق شهروندي) در اين سؤال مطرح است
که فرد خود را عضو چه واحد سياسي ميداند و تا چه اندازه احساس بيگانگي او با واحد سياسي
عميق است و افراد ساکن در يک جغرافياي سياسي خاص و تحت حاکميت قوانين حاکم بر آن ،آيا
از لحاظ رواني نيز خود را عضو آن واحد ميدانند؟ .هويت ملي داراي وجوهي است ،از جمله با
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حقوق شهروندي و شهروند ملي رابطه نزديکي دارد که به طور سنتي به برابري انسان هايي که
عضويت يک دولت ملي را پذيرفتهاند تأکيد شده است .براي اين افراد سواي تمايزات نژادي ،زباني
و قومي ،حقوقي هست که اهم اين حقوق عبارتند از:
 -1برابري در فرصت دستيابي به مقامات سياسي و اداري جامعه
 -2برابري در فرصتهاي اساسي مانند تحصيالت ،شغل مناسب و امکانات رفاهي
 -3تساوي در حقوق و امتيازات قانوني
 -4برابري در حقوق مربوط به مشارکت سياسي و وظايف آن
اعضاي يک ملت اگر احساس کنند که در دستيابي به حقوق مذکور موقعيتي برابر با يکديگر دارند
هويت ملي بحران کمتري خواهد داشت؛ اما اگر اقوامي نتوانند خود را با فرايند ملتسازي ،ادبيات
ملي ،زبان رسمي ،تعليمات عمومي و مذهب رسمي هماهنگ سازند به حد شهروند درجه دوم
سقوط کرده و از حقوق محروم ميشوند و به حاشيه رانده شده و احساس محروميت کرده و موجب
تقويت هويتهاي مادون ملي (مانند قوميت ،نژاد ،محلهگرايي و )...ميشود و محرکي براي دست
زدن به اعمال سياسي و خشونت و ...ميگردد ،به خصوص در کشورهاي با تفاوت قومي ،اين
مشکالت بيشتر مطرح ميشود .براي مثال آنچه امروز اقوام ايراني ميناميم ،قاعدتاً ايراني هستند و
تعريفي که از خود ارائه ميدهند هم ايراني است ،يعني هويت مليشان ايراني است و هويت
اجتماعيشان بلوچ ،ترکمن ،خراساني ،کرماني ،فارس و خوزستاني و ...مي باشد.
شکاف:
شکاف عبارت است از تقابلي که گذرا نيست و برخاسته از متن جامعه است و به قول استين روکان
تمايل به انجماد دارند و براي ساليان متمادي در يک جامعه رحل اقامت خواهند افکند و منشأ آن
غالباً حوادث مهم و تاريخي يک جامعه چون انقالب يا نوسازي و امثال آن است(بني هاشمي:1383،
.)82
پیشینه پژوهش
در ميان محققان ايراني که در طي سالهاي اخير به پژوهش در خصوص رابطه هويت قومي و هويت
ملي در ايران پرداختهاند ميتوان به کار مسعود چلبي و علي يوسفي در مقاله روابط بين قومي و تأثير
آن بر هويت اقوام در ايران اشاره کرد که در آن مقاله مشخص شد تعهد به احساس هويت ملي رابطه
مستقيمي با احساس هويت قومي دارد .ناصر فکوهي نيز در مقاله شکلگيري هويتي و الگوهاي
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محلي ،ملي و جهاني با هدف بررسي تضاد يا همسازي ميان سطوح مختلف هويت محلي (قومي)،
ملي و جهاني در بين قوم لر و با مطالعه شاخصهاي مهم سبک زندگي به اين جمعبندي رسيده
است که هويت ملي و هويت محلي همسازيهاي فراواني با همديگر دارند .همچنين در پژوهش
ديگري که توسط رضايي و احمدلو تحت عنوان نقش سرمايه اجتماعي در روابط بين قومي و هويت
ملي ،در بين جوانان آذري و کُرد (در تبريز و مهاباد) انجام شده است تأييد شده که هويتهاي
فروملي با هويت ملي در طول همديگر هستند و نه در عرض يکديگر .از ديگر مقاالت مهمي که
مي شود به آن اشاره کرد مقاله مديريت منازعات قومي در ايران نوشته سيد رضا صالحي وروابط
بين قومي اثر مسعود چلبي و ....مي باشد.
عوامل شکلگيري ناسيوناليسم قومي
عوامل مؤثر بر شکلگيري يا تشديد ناسيوناليسم قومي در جوامع چند قومي به اقتضاي خاص هر
جامعه متعدد است که ميتوان به موارد زير اشاره کرد:
 -1چگونگي ساختار توزيع منابع قدرت (اقتصادي  -سياسي  -فرهنگي) در جامعه؛
 -2وضعيت جنبش ناسيوناليسم با توجه به سه محور ايدئولوژي ،ساز و کارها و شيوههاي پيگيري
مطالبات و پايگاه اجتماعي؛
 -3تجربه تاريخي تعامالت و روابط اقوام که آيا سلطهگر و سلطهپذير يا فدرالي يا خودمختاري بوده
است؛
 -4واکنش و حساسيت قدرتهاي منطقهاي و جهاني به موضوع اقوام در يک کشور خاص؛
 -5شرايط ژئواتتيک يا جغرافياي ترکيب قومي هر جامعه ،نسبت جمعيت و سرزمين و همساني
قومي با کشورهاي همسايه و نوع شکافهاي موجود در جامعه؛
 -6روند ملتسازي و دولتسازي در کشور که آيا دوران بحران را طي کرده يا خير و در چه
مرحلهاي است؟
 -7نوع نگرش و ميزان گرايش اقوام به هويت ملي ،منافع ملي ،امنيت ملي و دولت ملي ،که آيا با
دولت مرکزي موافقند يا با قوم مرکزي؟
 -8تبعيض که يکي از عوامل بروز مسائل قومي است (عصاريان نژاد.)32: 1383 ،
قومیت در ایران
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اگر همنوايي ،همدلي و همزيستي مسالمتآميز و برادرانه را قاعده کلي حاکم بر مناسبات اقوام ايراني
بدانيم ،در برهه هايي نيز بر اين روابط سطوح مختلفي از تنش ،منازعه و بحران حاکم شده است.
وقوع منازعات قومي در کردستان ،آذربايجان ،ترکمن صحرا ،بلوچستان و خوزستان پس از پيروزي
انقالب اسالمي از مهمترين چالشهاي نظام جمهوري اسالمي در دهه اول بوده است که آثار و
عواقب زيانباري را بر اين مناطق و بر ساخت سياسي کشور و نيز بر روابط و مناسبات سياسي،
اجتماعي و فرهنگي اقوام وارد کرده است(همان.)33،
اقوام از نظر زبان و گويش عالوه بر قوميت اصلي فارسيزبانان که حدود  %60از جمعيت کشور را
شامل ميشود ،حدود ده قوم ديگر با زبانها و گويشهاي متفاوت وجود دارد ،از جمله :ترکها،
کردها ،لرها ،عربها ،ترکمنها و تالشيها(همان) .ناهمگوني ديني  -مذهبي نيز مايه گوناگوني قومي
و نيز عامل همبستگي بوده است .وجود اقليتهاي ديني مثل ارامنه ،آسوري ،يهودي ،زرتشتي و
مندايي و در بين مسلمانان مذاهب مختلفي چون شيعه يا سني (حنبلي  -شافعي  -حنفي) وجود
دارد(همان).
تیپشناسی اقوام در ایران
سرزمين ايران در مقوله تنوع زباني و قومي در جهان با  24درصد همانندي در رتبه شانزدهم است
و تانزانيا با  7درصد همانندي در رتبه اول است و کره شمالي و جنوبي  100درصد همانندي
دارند(افتخاري .)12 :1377،در ايران اگر چه فارسي زبانان با بيش از  60درصد جمعيت ،اکثريت
دارند ،ليکن وجود شش قوميت عمده در درون اين واحد ملي و تأثيرات شگرف آنها بر سير تحوالت
تاريخي ،واقعيتي انکار ناپذير است و ميتواند مبناي پيش بيني وضعيت آينده امنيتي کشور باشد.
قوم ترک
ترکها بزرگترين اقليت قومي در ايران هستند ،چهار استان اردبيل ،آذربايجان شرقي و غربي و
زنجان حوزه اصلي سکونت آنها است که در مقايسه با منطقه محل سکونت قوم بلوچ و کرد ،منطقه
بزرگي است .اما اين قوم در مناطقي چون همدان ،قزوين ،شمال خراسان ،مرکزي ،فارس و گيالن
نيز پراکنده اند .با توجه به وضعيت نسبتاً خوب اقتصادي منطقه ،عوامل مادي عامل مسائل قومي در
اين منطقه نيست .ترکها از حس ناسيوناليستي بااليي در قبال ايران برخوردارند که آن را در قيام
شيخ محمد خياباني در سال  1298ميبينيم که هيچ خواسته قومي نداشتند .ترکها احساس تعلق به
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آرمانهاي ملي مذهبي مثل مشروطه نيز از خود نشان دادهاند و همدوش ساير شهروندان تا مرحله
درگيري با دولت مرکزي پيش رفتهاند .البته جرياناتي مثل فرقه دموکرات پيشهوري در سال 1324
تابع مالحظات بين المللي و اتحاد شوروي بود و نيز تشکيل حزب خلق مسلمان در سالهاي اوليه
پس از انقالب اسالمي در مقابل حزب جمهوري اسالمي موجب تنشهايي گرديد ،اما مسئله به
سرعت خاتمه يافت(همان) .امروزه حدود  133نشريه به زبان ترکي در چهار استان ياد شده و سيزده
نشريه ترکي در خارج از اين استانها و  73نشريه نيز به زبان فارسي و آذري منتشر ميشود .حدود
يازده هزار کتاب نيز به زبان آذري چاپ شده است.
قومیت کرد
جمعيت کردها بيشتر در آذربايجان غربي ،کرمانشاه ،همدان ،کردستان و شمال خراسان ساکن است
و ضريب پراکندگي کمتري نسبت به ترکها دارند .اين قوم زمينه مناسبتري براي فعال شدن
گسست کرد  -فارس دارد؛ از جمله اين زمينهها :اول ،تمرکز جمعيتي در يک منطقه کوچک و
مشخص؛ دوم  ،امکانات اندک اقتصادي ،بهداشتي و آموزشي؛ سوم ،موقعيت جغرافيايي در کنار مرز
دو کشور با تشابه قومي و محلي و اختفاي مخالفان نظام و وضعيت کوهها و راهها؛ چهارم ،انزواي
سياسي و حضور کمتر يا کمرنگ نخبگان سياسي اجتماعي در داخل نظام؛ پنجم ،مالحظات مذهبي
که اکثراً سني مذهب ميباشند ،در مقايسه کردهاي شمال خراسان که شيعه مذهب هستند و از اين
حيث مشکلي نداشتهاند؛ ششم ،مالحظات منطقهاي جمعيت کرد در شمال عراق ،جنوب شرق ترکيه،
شرق سوريه ،که در نتيجه کردستان ايران از تنشها و گرايشهاي سياسي اين قوميت در منطقه تأثير
ميپذيرد ،در حالي که کردهاي شمال خراسان به دليل دوري از اين منطقه زندگي آرامتري دارند؛
هفتم ،زبان کردي گرچه از شاخههاي زبان ايراني است و با پارسي باستان هماننديهاي زيادي دارد،
لکن براي فارسي زبان امروز مفهوم نيست و گويشهاي کردي مختلف مانع يک زبان سراسري واحد
است.
امروزه زبان کردي محور جنبشهاي کردي است هر چند از لحاظ نژادي نميتوانند اصل آريايي و
ايراني بودن کردها را منکر شوند .تجربه شورش شيخ عبيداللَّه در  1297در مقابل عثماني با محوريت
قبايل کرد و شورش شيخ سعيد در  1304در مقابل ناسيوناليسم افراطي آتاتورک که هويت کردي را
انکار ميکرد در پاسخ به تحرکات خارجي بود .جنبش اسماعيل آقا سميتقو که يکپارچگي ايران را
تهديد ميکرد و ارتش رضاخان آن را سرکوب کرد و نيز تأسيس کومله در دهه  1320که به دستور
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مقامات شوروي به حزب دمکرات کردستان تبديل شد و طرح کردستان خودمختار و تأسيس
جمهوري مهاباد در سال  ،1324اقدام کردها به رهبري عبدالرحمان قاسملو براي تجزيه ايران و بيانيه
هشت مادهاي آنها بعد از انقالب اسالمي که خواستار خودمختاري کردستان بودند و اقدامات مال
مصطفي بارزاني و درگيريهاي منطقهاي که نتيجه آن گسست قومي کرد  -فارس بود ،در اين راستا
قابل توجه و بررسي است(همان) .امروزه حدود سيزده نشريه و پنجاه سايت کردي وجود دارد.
قوم لر
لرهاي ايران تا حدود قرن ششم به علت نداشتن اتحاد و انسجام تحت سلطه سلجوقيان يا خلفاي
عباسي بودند و با ضعف قدرت مرکزي خودمختاري يافتند و به تأسيس «لر بزرگ» (بختياري و
کهکيلويه و بوير احمد) و «لر کوچک» (لرستان فعلي و ايالم) دست زدند .اين قوم از توان حکومتي
خوبي برخوردارند و از آل خورشيد کارنامه درخشاني بر جاي مانده است و حمالت تيمور لنگ و
ترکمانان را پشت سر گذاشتند .فرمانروايان لر در زمان مراوده با دولت عثماني خود را شاه و ملک
ميخواندند و سياستهاي دوره صفويه در نزديکي به لرها و سرکوب شورشهاي آنان در زمان
قاجاريه و سياستهاي متمرکزگرايانه رضا شاه موجب وضع فعلي لرها و اسکان در استانهاي
لرستان ،چهارمحال و بختياري ،ايالم و کهکيلويه و بوير احمد شده است .تالشهاي اين قوم در
برابر حکومت مرکزي را ميتوان به شرح ذيل ديد:
اول ،شورشهاي پيوسته عشاير سگوند ،حسنوند ،بيرانوند ،و ...در مقابل حکام قاجار به ويژه تا روي
کار آمدن ناصر الدين شاه قاجار؛
دوم ،خيزش عمومي لرها بر ضد ناصرالدين شاه که بعد از مرگ حاکم مستبد منطقه ظل السلطان
حسينقلي ابو قدار با زور اسلحه همه را تحت فرمان خود آورده بود؛
سوم ،خودمختاري و مقابله با جنبش مشروطهخواهان تا زمان رضاخان؛
چهارم ،برخوردهاي لرهاي پيشکوه و پشتکوه با نيروهاي دولت مرکزي در دوره
رضاخان .سياستهاي رضاخان در منطقه از جمله تخته قاپو کردن عشاير موجب بر هم خوردن
اقتصاد سنتي و عدم جايگزيني اقتصاد نوين و به تبع مشکالت و شکافهاي اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي عديدهاي در اين قوم گرديد(بهرامي .)11: 1377،
قوم عرب
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اعراب به لحاظ جغرافيايي در جنوب غربي ايران اسکان يافته اند .رخداد انقالب اسالمي و گفتمان
انقالبي موجب طرح گرايشات ناسيوناليسم عربي و گسترش آن گرديد .اما وقوع جنگ تحميلي
مطالبات قوم گرايانه غليظ آنها را براي مدتي به حاشيه برد و گراش به سمت اتحاد ملي را در آنها
تحريک کرد .ضمن اينکه در سال هاي بعد با بهبود وضعيت اقتصادي اعراب و تعلقات ديني آنها که
عمدتاً شيعي هستند موجب کاهش فعاليت قومي ضدامنيتي آنها شد بطوريکه مي توان سياست
همسويي قوم عرب با دولت مرکزي ايران را شاهد بود.
در عين حال زمينه هاي آسيب پذيري و تحرکات قوم گرايانه اعراب ايران را در فازهاي مختلف مي
توان پيش بيني کرد .بعنوان نمونه مي توان به چالش هاي ناشي از جنگ و بيکاري و جمعيت جوان
اقوام عرب در کشور در مقايسه با وضعيت اقتصادي اعراب کشورها منطقه اشاره کرد که در جايگاه
خود مي تواند موجب باز توليد گرايشات قومي در سطح منطقه گردد.
در مجموع از نظر تاريخي غير از بحران شيخ خزعل -متاثر از ناسيوناليسم عربي با تحريک انگلستان-
بحران خاص و مهمي در اين قوم ديده نمي شود .دردوران معاصر شاهد احياي هويت ملي و مذهبي
واحد و عدم فعاليت گسست عرب -فارس هستيم .در اين ميان آرمان هاي شيعي و ملي ج ا ا
بسياري از کليشه هاي حاشيه اي پيرامون ناسيوناليسم افراطي در ميان قوم عرب را خنثي مي سازد.
قوم ترکمن
اقوام ترکمن در شمال شرق کشور ايران و غالباً در استان گلستان و در مجاورت جمهوري ترکمنستان
سکني گزيده اند .سابقه درگيري بين ترکمن ها و دولت مرکزي در شمار بحران هاي فعال همواره
مطرح بوده است زيرا آنها با موضوعات جديدي نظير مليت آشنايي نداشته و خواستار نوعي حيات
مستقل بوده اند .در مقاطعي از تاريخ ايران شورش و بحران هاي مستمري را عليه دولت مرکزي
مطرح ساختند ،نظير همکاري با مخالفان مشروطه ايراني با هدف سرکوب مشروطه خواهان يا ايجاد
شوراي ده نفر در سال 1303و فعاليت آشکار در معارضه با دولت مرکزي و در مورد نمونه معاصرتر
آن مي توان به فرصت طلبي اقوام ترکمن از فضاي بعد از انقالب و ظهور جنبش موسوم به ترکمن
که باعث خلق بحران هاي قومي به ويژه در شهر گنبدکاووس گلستان در سال 1358گرديد اشاره
کرد.
قوم بلوچ
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بلوچها عمدتاً در استان سيستان و بلوچستان ،ساکن هستند .اکثريت اين قوم سني مذهباند.
شکافهاي مذهبي و اقتصادي و همجواري با بلوچهاي پاکستان و افغانستان تأثير بسزايي در ظهور
گرايشهاي سياسي گريز از مرکز دارد .از جمله اين حوادث و گرايشهاي سياسي ميتوان به موارد
زير اشاره کرد:
اول ،سرکوب اقوام بلوچ به دست رضاشاه در سال 1306؛
دوم ،شورشهاي محلي طوايف مختلف بلوچ در سالهاي  1310تا 1313؛
سوم ،تأسيس جبهه آزادي بخش بلوچستان در سال  1343به رهبري جمعهخان در پاکستان و تأثير
در ايجاد نارضايتي بلوچهاي ايران از حکومت مرکزي به رياست عبديخان که پس از انقالب
اسالمي با درگيريهاي مسلحانه از هم پاشيده شد؛
چهارم ،ظهور حزب دموکراتيک بلوچستان در سال  1354تحت عنوان جبهه ملي خلق ايران که
پرونده آن با درگيري و خونريزي بسته شد؛
پنجم ،تأسيس سازمان دموکراتيک مردم بلوچستان به رهبري مهندس رحمت حسينپور در سال
 1358با آرمانهاي قومي که موجب واکنش شديد دولت بدان شد؛
ششم ،تأسيس کانون سياسي  -فرهنگي خلق بلوچ در سال  1358در زاهدان در حوزه دانشگاهي
متأثر از پاکستان؛
هفتم ،درگيري گروه پيشمرگ بلوچ به رهبري امان اللَّه برکزايي با حکومت انقالبي و فروپاشي آن؛
هشتم ،درگيريهاي سالهاي  1371تا .1374
همجواري اين استان با پاکستان و مشکالت اقتصادي ميتواند در فعالسازي شکاف مؤثر باشد ،هر
چند از لحاظ نژادي و زباني ،فرهنگ آنان ايراني است(قيصري.)21 : 1377،
تجزیه تحلیل محیط تحقیق
ساختار توزیع مناسب قدرت ،روند دولت/ملت سازی در ایران و شرایط ژئوپلیتیکی عناصر
تعیین کننده و موثر بر موضوع قومیتگرایی در ایران می باشند .یعنی برای تبدیل موضوع
قومیتگرایی در ایران از تهدید به فرصت باید این سه بعد موثر بر مساله قومیت ها در ایران مورد
توجه سیاستگذاران اقتصادی/اجتماعی/فرهنگی قرار گیرد .دورا تا دور ایران مبتنی بر موزاییک
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مرزبندی شده قومیتی است ،اغلب اقوام دارای همتایان و همنوایان و اقوامی در آن سوی مرز
می باشند و این ویژگی خاص ژئوپلیتیکی ایران است .شکاف تهدیدزای قومی در کنار شکاف
مذهبی و نیز شکاف به علت نابرابری اقتصادی با مرکز میتواند انباشت تهدید به دنبال داشته
باشد .از سوی دیگر اعتماد حکومت به قومیت ها در دادن مسئولیت های سیاسی استان ها می
تواند شکاف سیاسی ایجاد شده را ترمیم نماید.
حکومت مرکزی در روند دولت/ملت سازی به مسائل مهم باال باید توجه داشته باشد توزیع
مناسب مناصب سیاسی در سراسر کشور و منناسب با ساختار قومیتی استان ها بخشی از روند
دولت/ملت سازی است که حکومت مرکزی به آن توجه داشته باشد .همچنین توسعه متوازن و
پایدار با سرمایه گذاری اقتصادی مناسب در استان های مرزنشین روند مطمئن اقتصادی این
توسعه متوازن است .همچنین توسعه مرزهای مجاور با کشورهای ناامن منطقه در واقع صدور
توسعه که همان صدور ارزش های انقالب اسالمی به کشورهای مجاور است می باشد .بدین
ترتیب روند ناامنی های منطقه ای نیز با ایجاد اشتغال تقلیل می یابد.
نتیجه گیری
هویت ملی و هویت قومی ،در میان اقوام ایرانی برجسته و قوی هستند و تفاوت معنیداری از
لحاظ میانگین گرایش اقوام به این دو بعد هویت وجود ندارد  .به عبارت دیگر هر دو نوع هویت
(ملی و قومی) پایگاه قوی دارند .امروزه جایگاه قومیت ها در تثبیت یا تغییر روند وحدت ملی
با شناخت فرصت ها یا تهدیدات فراروی اقوام مستقر در ساخت سیاسی یک کشور پذیرفته
شده است.در این راستا زبان قومی ،اقتصاد محلی ،ادیان و مذاهب مختلف و حتی خرده فرهنگ
های قومی می تواند فرصت مطلوبی از حضور اقوام در تحقق وحدت ملی به نمایش بگذارد.
در مجموع برای کشوری با مختصات ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران که اقوام مختلف را
درون خود جای داده است توجه و تمرکز بر شاخصهای ذیل می تواند راهکار مطلوبی باشد.
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 -1اولویت یابی منافع ملی با اتخاذ استراتژی همبستگی ملی و مشارکت عمومی؛
 -2توزیع عادالنه ثروت ملی در سطح کشور؛
 -3محرومیت زدایی و گسترش فرهنگ توسعه در سطح اقوام؛
 -4پرهیز از نگرش امنیتی نسبت به اقوام و جایگزینی راهبردهای نرم امنیتی نظیر مذاکره و
گفتگو و فرصت سازی اقوام با هدف تامین امنیت ملی کشور؛
 -5هویت بخشی و تشخص بخشی به اقوام و احترام به حقوق اقلیت ها در قانون اساسی کشور؛
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