
 

 

 تطور حکمرانی اقوام در ایران معاصر 

 1دکتر حمید هوشنگی 

یتسیاست  ع گذاری مدیر  قومی در ایران معاصر  تنو

های دور شاهد حضور اقوام متعدد در ایران بودیم در سالیان بسیار طوالنی و حضور اقوام  ما از گذشته
که ما هر پدیده جدیدی در ایران محسوب نمی شود. حضور اقوام متعدد در ایران یک امر تاریخی است 

برمی  عقب  به  می چقدر  زندگی بینیگردیم  دارد،  نام  ایران  که  کنونی  جغرافیای  این  در  که  کسانی  که  م 
سالمی از  ما کردند  که  نیست  جدیدی  امر  اقوام  پس  داشتند.  حضور  منطقه  این  در  دور  بسیار  های 

محصول  شمالی  آمریکای  یا  اروپایی  کشورهای  از  برخی  مثل  است  چهاردهم  قرن  محصول  بگوییم 
که طی همین سامهاجرت  گروهلهایی است  های مختلف ها اتفاق افتاده است و یک ترکیبی از نژادها و 

که از نقاط مختلف آمدند.  ملی است 

آن چیزی که برای ما موضوعیت دارد این است که مسئله قومیت در ایران از چه موقع آغاز شد؟ چون  
که نیازمند بکه تبدیل به مسئلهحضور اقوام در یک سرزمین به معنای این گذاری ه سیاستای بشود 

باشد نیست پس باید رفت ردیابی کرد تا ببینیم مسئله قومیت در ایران چه موقع به مسئله تبدیل شد و 
چون  کنیم  صحبت  و  گفتگو  بیشتر  درواقع  آن  پیرامون  بتوانیم  ما  تا  شد  آغاز  مسئله  این  زمانی  چه 

لت  های خاص خودش را دارد.دال

اصطالح مدرن، در بینیم قبل از اینکه صحبت از دولت به م میکنیوقتی ما به جامعه ایرانی نگاه می 
که به تدریج دولت  گذشته شاهد این هستیم  ایران جا بیفتد تقریبًا از دوره مشروطه یعنی از اواخر قرن 

ای گیری دولت مدرن یک تمایزی با دوره قبل خودش دارد، در دورهگیرد و شکلمدرن در ایران شکل می
تعبیر دوره پیشا مدرن صحبت می که هنوز دولت مد از  ایران نیست اصطالحًا  در  اقوام در رن  که  کنند 

ساختار دولتی حضور دارند و اصاًل چیزی به نام اینکه بگوییم یک دولت است وجود ندارد. شما نگاه کنید 
گر در این دستقاجارها با اینکه زبانشان زبان ترکی است باالخره یک قوم خاص محسوب می بندی هشوند ا

 
  اسالمی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السالمعضو هیات علمی دانشکده معارف  1



  120                                                     معاصر  رانیاقوام در ا یتطور حکمران
 

 

دسته میبندیقومی  دولت  آن  در  شما  اما  کنیم  گروه شان  و  افراد  آنجا  بینید  در  اقوام  از  مختلفی  های 
کنند حتی زبان دربار زبان لزومًا ترکی نیست و زبان دربار که زبان کتاب است زبان حضور دارند فعالیت می

 فارس است.

گروهها و اقوام وجود نداشته است. حتای بین دولتمسئله های ایلیاتی، عشایر و طوایف و ی اقوام و 
دولت دست  ابزار  می قبایل  کار  نیرو  بسیج  در  داشتند  ارتباط  و  تعامل  هم  با  بودند  مالیات ها  و  کردند 

آنمی از  نیروهای قومی موردحمایت دولت دادند.  برگشتی بین اینطرف هم  و  و یک رفت  بودند  ها  ها 
 شود. ت مدرن در ایران به تعبیری که گیدنز دارد، دولت متمرکز میگیری دولوجود داشت. اما با شکل

گی ویژ از  در  یکی  را  تمرکزگرایی  این  ما  مدرن  دوره  در  اما  است.  آن  تمرکزگرایی  مدرن  دولت  های 
بینیم مثاًل در های اقتصادی، فرهنگی میهای سیاسی و هم در حوزهبینیم هم در حوزههایی میحوزه

کند را بپذیرد. یا تواند هویت غیر از هویت متمرکزی که خودش تعریف می مدرن نمیحوزه فرهنگی دولت  
که دولت مدرن در دنیا دارند  آرام در روند هضم میها آرامهویت شوند به خاطر همین یکی از مشکالتی 

با روش  با آن برخورد می که  که فرهنگ غالب با وفصلش می کنند و حلهای مختلف  کنند تقابلی است 
 تواند مسئله را دچار چالش بکند. کند و میهای خرد در درون جامعه ایجاد میفرهنگ

 تبدیل اقوام به مسئله سیاسی در پروژه مدرنیسم 

که پروژه ُمدرنیسم در ایران اجرا می شود ما در دوران ایران بعد از مشروطه مخصوصًا در دوره پهلوی 
کم تبدیل می هم با این امر مواجه هستیم که بحث   شود و باید اقوام به یک مسئله سیاسی برای نظام حا

های دور اصاًل چیزی به گونه نبوده است ما در گذشتهکه قبل از این اصاًل اینبرای آن فکر کنیم. درصورتی
 1عنوان یک قوم وجود ندارد حاال در کتاب جان فوران های قومی یا مثاًل مقابله با حکومت بهعنوان درگیری

 توانید این روایت را بهتر ببینید. هم می

که مسئله قومیت به یک مسئله سیاسی می آثار و تبعاتی با خودش به همراه  اما این پدیده   ، شود 
هایی در ها و پتانسیلهای قومی به ظرفیتدارد. یک بخشی از آثار و تبعات را در اینجا می ببینیم که گروه

 
 مقاومت شکننده  1



 1399زمستان /چهارمشماره حکمرانی متعالی/                                                                                                 121 

 

تبدیل پیرامونی  کشورهای  منطقهمی  اختیار  فرا  کشورهای  حتی  نظام شوند،  به  فشار  اعمال  برای  ای 
کتاب عاَلم، پاشنه آشیل است و می ِگراهام فولر برای آن در  که تعبیر  گوید اقوام سیاسی ایران در آن دوره 

 در ایران »پاشنه آشیل« هستند. 

ای  ر تبدیل به مسئلهای در کشوای در کشور یک موضوعی پدیدهدومین اثر این است که وقتی مسئله
کرد و آغاز سیاستشود باید برای آن سیاستمی گذاری تنوع قومی در ایران امری معاصر است ؛ گذاری 

گذاری قومی یا سیاست قومی نداشتیم. از دوره پهلوی ای به نام سیاستپدیده  14یعنی تا قبل از قرن  
 شود.این موضوع آغاز می

گر بخواهیم وارد بر فرازوفرودهای حکمرانی در حوزه مسائل قومی  ای را باید به آن توجهاما نکته کرد ا
کنیم. مسئله مهم این است  کنیم تا بتوانیم درست تحلیل  بشویم، الجرم باید به یک مسئله مهم توجه 

گذاری یک امر ارزشی و هنجاری است، بنابراین هر نظام مبتنی بر نظام ارزشی خودش در که سیاست
گر بخواهیم درست بفهمیم که مثاًل یک نظام سیاسی در گذاری میسیاست  های مختلفحوزه کند. پس ا

کرده و آن سیاستیک مسئله خاص چه سیاست گام اول گذاری  گذاری موردبررسی قرار بدهیم، باید در 
یا به تعبیر دیگر وقتی می  کنیم.  تا بتوانیم درست تحلیل  را بشناسیم  آن  خواهیم سیاست نظام ارزشی 

گوییم این نظام سیاسی چه ماهیت سیاسی دارد؟ مثاًل نظام لیبرال قوم کنیم می  کشور را بحث  ی یک 
های سیاسی ایدئولوژیکی آن  دموکراسی است یا نظام چپ است، نگاهش به مردم چگونه است؟ آرمان

گر شویم. فلذا ا چیست؟ قوانینش مثل قوانین اساسی اش چگونه است؟ ما با این نگاه وارد مسئله می
را در دوره پهلوی و جمهوری اسالمی ایران  بخواهیم سیاست و   14قرن  در بازه  گذاری قومی  موردبحث 

که حکومت پهلوی است را تا پایان این قرن در نظر می   1304بررسی قرار بدهیم،  از تقریبًا   گیریم. به بعد 
ها موضوعیت ی که برای آنبینیم آن چیزکنیم، میوقتی ما ماهیت و سرشت حکومت پهلوی را بررسی می

های پهلوی گذاریدارد مدرنیزاسیون تقلیدی یا تجدد آمرانه تقلیدی است که این ریشه خیلی از سیاست
گذاری اقوام در واقع برش دهد، در واقع سیاستاست. این موضوع در حوزه اقوام هم خودش را نشان می 

وابسته عامل  سیاستیا  از  محسو ای  کشورها  کالن  میگذاری  بفهمیم ب  بخواهیم  گر  ا ما  پس  شود. 
گیحکومت پهلوی به چه نحوی سیاست های این گذاری در حوزه اقوام داشته، باید برویم ببینیم که ویژ

گی هایی دارد؟ خوانش این پروژه در پروژه مدرنیزاسیون در حوزه اقوام چگونه بوده و این پروژه چه ویژ
ه موضوعاتی مواجه هستیم؟ یکی از این موضوعات مسئله ایست حوزه اقوام چگونه خواهد بود و ما با چ
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بینیم رود فلذا اینکه میجانبه به سمت ِغیریت سازی میواسطه اینکه دولت مدرن به صورت همهکه به
 کند از همین باب است.های قومی مشکل پیدا میهای ایرانی، با مذهب و دین و با گروهها با سنتپهلوی

این گی  ویژ حوزه  دومین  در  پهلوی  رژیم  که  از  است  اصطالحًا  اقوام  حوزه  در  جمله  از  مختلف  های 
را در ایران میشمول آنکند و دید جهانهای غربی و نظریات غربی الگوبرداری میمدل دهد بدون ها 

این   ها است یا نیست؟ قطعًا بهاینکه توجه کند آیا ساختار ایران از لحاظ اجتماعی و تاریخی متفاوت از آن
که یکی از مهم کنید  که ساختارهای دینی/تاریخی در مسئله توجه  ترین مسائل در حوزه اقوام این است 

ایران و ساختارهای اجتماعی در خارج از ایران متفاوت از جاهای دیگر است، نه این به معنی خوب و بد 
که چون یک ریشه تاریخی دارد، زمینه تاریخ توانید ی دارد و شما نمیبودن نیست بلکه این معنی ایت 

که در اروپای غربی بهمدل که سابقه متفاوتی ها و ... شکلواسطه مهاجرت هایی  گرفته است را با ایرانی 
شود یکسان فرض بگیرید. اما  عنوان ملت باستانی شناخته میدارد یا به تعبیر برخی از محققین غربی به

کامل اتفاق بوم و ساختدر دوره پهلوی اصاًل به این زیست ار تاریخی و اجتماعی توجه نشد و الگوگیری 
 افتاد که خب نقاط خاص خودش را داشت. موضوعات خاص خودش را داشت. 

کید بسیار زیادی بر ناسیونالیسم افراطی   که این پروژه مدرنیزاسیون در حوزه اقوام تأ گی  سومین ویژ
گراباستان و فارس  تکیه  1گرا  رژیم پهلوی  اما  بدارد  باستاناش  اش روی بحث هویت گرایی است تکیهه 

لت  های خاص خودش را دارد.زبانی است که خب دال

 سیاست های کلی و اقدامات پهلوی در حوزه اقوام

همان  سیاست یعنی  ندارند.  هم  با  تفاوتی  مبانی  حیث  از  اقوام؛  حوزه  در  دوم  و  اول  پهلوی  های 
وم مثل پهلوی اول داشت فقط فرقش این بود که در دوره رویکردها، نظرها و راهبردهای کالن را پهلوی د

که مثاًل پهلوی اول در قالب سرکوب تر شد دیگر آن روش پهلوی دوم اجرا یک مقداری نرم های سختی 

 
. ما یمکن ی بازشناس یرانیبه نام قوم فارس را در جامعه ا یزیچ توانیم یما نم یمندار   یزیچ ینالبته در مورد قوم فارس ما چن 1

زبان دار  ندار   یم فارس  فارس  قوم  ما چون مرسوم  ی امر مجعول  یک.  یماما  حاال  برد  است  کار  به  مفهوم، مفهوم   ی ول  یم است 
 .یماما قوم فارس ندار  یمفارس زبان دار  یران در ا نداریمبه نام فارس  یزی است که ما چ ی مجعول
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کلی بود و همان  ... داشت در دوره پهلوی دوم نبود اما مکانیزم همان مکانیزم  کردن و یکجانشینی و 
 مسائل اتفاق افتاد.

از   با ایالت و عشایر بود. خب ببینید دولت  یکی  که در دوره پهلوی رقم خورد مقابله  این اقداماتی 
کنده کند مقابله می کند. یکی از این مسائل متمرکز است پس دولت متمرکز با هر چیزی که قدرت آن را پرا

اقتصا تشکیالت  داشتند،  نظامی  نیروهای  داشتند،  قدرت  عشایر  و  ایالت  خب  بودند.  و عشایر  دی 
به پهلوی  دوره  در  بنابراین  داشتند.  به اجتماعی  اول  پهلوی  دوره  در  این ویژه  شاهد  ما  مشخص  طور 

شود، قوانین قدرتشان محدود است خلع سالح هستیم که مثاًل تشکیالت ایلی و عشایری تقریبًا منحل می
شوند مثل ب میها سرکوشوند. حتی عشایری توسط رضاخان در جنگشوند. عشایر یکجانشین میمی

شوند. ها،  برخی از عشایر در بلوچستان و خراسان و امثالهم سرکوب میها، شاهسونها بختیاریقشقایی
که عشایر و قبایل را از   جدای از این در دوره رضاشاه ما شاهد سیاست های جابجایی اجباری هستیم. 

افتد،  که در دوره رضاخان اتفاق می  کنند که خب این آمایش جمعیتیجای دیگر منتقل میجایی دیگر به 
افکنی یعنی اینکه شود. یک نوع تفرقههای بعد دیده میگذاری در آن نهفته است و اثر آن در دوره هدف

گیری اقوام در یک منطقه نمی کنده میدهد و ایناجازه قدرت  ها را در درون جامعه با کند و اینها را پرا
 کند.همدیگر درگیر می 

که قابلدومین اقد قدر تمرکزگرایی در  ازحد در پایتخت است. یعنی اینردیابی است تمرکز بیش امی 
گذشته، منجر به یک نوع توسعه نامتوازن شده است و دوره پهلوی افزایش پیدا می کند برخالف دوره 

کوچ جمعیت به تهران از همین دوره آغاز می  ای شود. حتی شهرهبین تهران و نقاط مختلف فاصله بود. 
به که  تبریز  مثل  کشور  میبزرگ  شناخته  کشور  اقتصادی  قطب  بهعنوان  قرار شود  تأثیر  تحت  شدت 

ها در همین دوره ویژه تبریزیهای شمال غرب کشور به تهران بهزبانگیرد. موج شدید مهاجرت آذریمی
جمعیتش از سایر مناطق افتد یا در حوزه بودجه ما می بینیم که بودجه تهران با توجه به اینکه  اتفاق می

های سه تا چهار برابری نسبت به بعضی از مناطق داشته است و کمتر بوده است )در همان دوره( بودجه
که فرقه شود تا تمرکزگرایی موجود دیگران را تحریک  این منجر می گری در حرکتی  کند مثاًل این تحریک 

بعد جنگ جهانی دوم با این   23-24کند.  دا میدهد نمود پیانجام می  1324دموکرات آذربایجان در سال  
دارند مردم را تحریک کردند تر نگه می ها ما را عقب ها است و آنموضوع که مثاًل همه منابع مالی دست آن

که مردم حمایت جدی از آن بکنند ولی هر چند خب می دانید واقعًا فرقه دموکرات آذربایجان امری نبود 
 ها داشتند.  اقع ابزار تحریک گری آن همین موضوع تمرکزگرایی بود که آنباالخره ابزارش بود، درو



  124                                                     معاصر  رانیاقوام در ا یتطور حکمران
 

 

به موضوع  سومین  بومی مثاًل  نیروهای  درگذشته  ببینید  بود.  مناطق  در  غیربومی  مدیران  کارگیری 
می گذار  وا آنها  به  را  مناطق  این  آنبودند،  از  و  میکردند  را  مالیات  مثاًل  آرامها  اما  دوره خواست  در  آرام 

ها را کنترل کنیم البته هلوی اینکه یک موضوع را از یک جا به یک جای دیگر ببریم برای اینکه بتوانیم آنپ
که ما بیاییم بگوییم در یک استان حتمًا باید مدیر بومی وجود داشته باشد.  اصاًل به این معنی نیست 

آیا باید حتم که  که مسئله داریم  ًا مدیر بومی بگذاریم یا نه؟ نه چون ما اآلن در جمهوری اسالمی ایران 
چه مسئله اصل شایسته باشد،  تبریزی  باید  آذربایجان شرقی  اینکه حتمًا استاندار  ساالری است. اصل 

کسی این حرف را گفته است. اصل بر شایستگی است. ممکن است یک آدم خوب را بیاوریم بگذاریم آنجا  
ه نظام شایسته را ببریم در سیستان بلوچستان مدیر کارمند قرار دهیم یک آدم تبریزی با سواد معتقد ب

ای که پهلوی اول و دوم این کار را انجام دادند،  ها موضوعاتی نیست که بحث کنیم. ولی در دورهکنیم. این
ریشه موضوع  این  و  بودند  مخالف  منطقه  بزرگان  و  مردم  خود  و  نبود  مرسوم  کشور  در  خیلی  اش این 

اعتمادی به اقوام بود نه مسائل مهم است. ریشه این جابجایی مدیریتی بی  اعتمادی بود. این مسئلهبی
 نحوه مدیریت.

کشوری   افتاد تقسیمات  اتفاق  نگاه حکومت پهلوی  و  در موضوع  این  به واسطه  که  موضوع بعدی 
سال   در  ایران  کشوری  تقسیمات  قانون  استان  1316است.  اینکه  اول  شد.  ارسال  استان  اسم به ده  ها 

که   ،د، شماره داشتند. استان اولنداشتن که برخی معتقدند  که ترکیبی از برخی شهرها بودند  دوم و سوم 
گرفتن هویتها بهگذاری استانشماره .... بوده است. جای نامگذاریشان با هدف نادیده  و  های قومی 

داشت، اقوام   بحث و بررسی هم است.  دوم در تقسیم ها ناهمگونی قومی وجوداین یک ادعا است و قابل
کردند و به به را تحریک  گاهی قومی  آ که اتفاق افتاده است یک  واسطه آن طرح سیستم مدرنیزاسیون 

اینآن کردنشان  مهار  برای  بعد  و  دادند  در ها  که  وضعی  اآلن  مثاًل  دادند.  قرار  همدیگر  کنار  در  را  ها 
که ترکیب قومی را ر که حداقلش این عایت نمیآذربایجان غربی داریم محصول دوره پهلوی است  کردند 
 کردنداست که مالحظاتی بود که خودشان دامن زدند ولی به آن توجه نمی

ها منابعی که در اما پنجمین نکته تسهیل سازی نامطلوب از اقوام در حکومت پهلوی است؛ در کتاب
کتاب انتشار درآمده مخصوصًا  به  اقوام در دوره پهلوی  درسی، یک دید منحوزه  و یک تصویر های  فی 

های تاریخ و جغرافیا را بررسی کنید. یک نمونه بینید فلذا کافی است فقط کتابدشمن انگارانه از اقوام می 
که در ایران یک روزگار هرجبرای شما می ومرج خوانم؛ اعلی حضرت پهلوی وقتی برای نجات ایران رسید 
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به ایران  شمال  ایرابود،  جنوب  و  خان  کوچک  میرزا  غارتگران واسطه  و  سارقین  دست  از  غوغا  دچار  ن 
کهگیلویه و قشقایی؛ هر قطعه از مملکت تحت حکم یکی از سرداران بی سپاه و رؤسای عشایر بود. یعنی 

های کتب درسی که متأسفانه کرد. خب این نگاه یک نگاهی است در حوزهها را یاغی معرفی میعماًل این
 شد.شدت در دوره پهلوی دیده میبه

بهشش فارسی  زبان  تعریف  نکته  زبانمین  دیگر  بحث  عنوان  جای  ببینید  است.  محلی  قومی  های 
که در طول تاریخ زبان فارسی فقط زبان رسمی ایرانیان نبوده است بلکه رکن اصلی هویت  مفصل دارد 

قبول   عنوان زبان رسمیشود. همه ایرانیان با هر زبانی، زبان فارسی را بهملی ایرانیان هم محسوب می
گونه اجتماعی و فرهنگی نبوده است. اما در داشتند. هیچ وقت زبان فارسی در تاریخ ایران عامل دیگر 

که زبان فارسی دیگر هویتی زبان های قومی محلی شد. هیچ احساس گونهدوره پهلوی به ای رفتار شد 
که زبان فارسی بینطور میای وجود نداشت حتی اینتبعیضی وجود نداشت و هیچ احساس دوگانه  یم 

که غیر فارسی زبان گر زبان فارسی یاد نگیرند مورد ابزار احساس تبعیض می شود  کنند ا ها احساس می 
که این موضوع همچنان متأسفانه ادامه دارد. بحث مقابله با لباس گیرند  های محلی و  تبعیض قرار می 

اینجا هم شامل شد. بی و  بود  که سراسری  لباس ملی  و فرهنگ های   توجهیایجاد  باستانی  کن  اما به 
 رنگ شد.ها در تاریخ بسیار کمفرهنگی اقوام و خب تاریخ اقوام که درواقع این

که در  با یک مدرنیزاسیون و یک تمرکزگرایی هر چه  کاماًل مشخص بود.  حکومت پهلوی سیاستش 
گرف برد  تا ت را از بین میمقابل این تمرکزگرایی همه جانبه در حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست قرار می 

که در دوره همگن کند. دقیقًا سیاستی  گذشته در غرب در قالب مدرنیزاسیون اتفاق افتاده سازی  های 
از اینکه منجر به وحدت ملی بشود منجر به یک شکاف های  کشور ما بیش  است. اما این موضوع در 

به عمیق شد  ما  جامعه  در  اسالمنحویتری  جمهوری  دوره  در  ما  جدیکه  میراث  ایران،  دوره ی  از  ای 
کار هم بکنیم نمی که هر  کنیم و متأسفانه جمهوری اسالمی در این حوزه پهلوی داریم  توانیم ترمیمش 

که در دوره پهلوی حدود  خواسته و در روی یک زمینی دارد حرکت می می سال با همین دست   54کند 
کار بسیار سختی است  کار  کرده است و این  کنید. فرمان حرکت   تا شما بتوانید این زمین بازی را عوض 

 سیاست گذاری حوزه اقوام در دوران جمهوری اسالمی

ساالری را در ها ایده مردمها در همه حوزهگذاریاما در دوره جمهوری اسالمی ایران ما ریشه سیاست
بریم. سیاست ساالری دینی به کار میحکومت دینی می بینیم یعنی والیت مطلقه فقیه یا ما با تعبیر مردم 



  126                                                     معاصر  رانیاقوام در ا یتطور حکمران
 

 

می تغییر  می که  تغییر  هم  ایدئولوژی  طبع  به  قبکند  در  سیاست  طبع  به  پیدا  کند  تغییر  هم  اقوام  ال 
ما باقی است. در جمهوری اسالمی می کشور  که از سیاست پهلوی است هنوز در  کند. لکن آن میراثی 

ایران ما از یک سمت نگاه امت محوری و دین مدارانه داریم ، از یک سمت نگاه وحدت ملی و انسجام 
پ ولی  داریم  پذیرش  اقوام  حوزه  به  نسبت  سمت  یک  از  داریم.  بهملی  واقعیت ذیرفتنشان  یک  عنوان 

عنوان طرف یک رویکرد داریم که عموم مردم ایران بهتاریخی ایرانیان در تاریخ ایران شکل نگرفت و از آن
غ از اینکه زبانش چیست، قومیتش و مذهبش چیست، یک حقوقی دارد همه این ها  شهروند هستند فار

ایده چهارگانه یا مدل چهارگانه تکثرگرای وحدت محور رسیم.  کنیم به یک چهارگانه میرا با هم جمع می 
ها بگویند چه مدل سنگین و متکثری خواهی. حاال خب این چهارگانه هم شاید بعضیمدار عدالتدین

این از  کدام  هر  واقعًا  خب  ولی  لتاست  دال فرود  ها  ما  پهلوی  دوره  در  دارد.  را  خودش  خاص  های 
بینیم واقعًا اقوام در پایین قرار دارند، اما در جمهوری اسالمی می   گذاری در حوزه اقوام داریم و سیاست

کنند. حتی اهل سنت، جایگاه آیند و اقوام جایگاه پیدا می واسطه این مدل رو به باال میایران اقوام به
کنند جمهوری اسالمی ایران چون حکومت شیعی است به اهل ها فکر میکنند؛ نگاهی که بعضیپیدا می
کنم محضر عزیزان دقیقًا جمهوری طور نیست. جایش بود مفصل عرض مییدان نداده است. اینسنت م

 کرد.ها را حذف میاسالمی ایران حامی اهل سنت بود در حالی که که پهلوی داشت آن

گی را می شود.  توانیم برشماری کنیم که از این مدل خارج میمبتنی بر این مدل چهارگانه ما چند ویژ
گی این مدل این است که در جمهوری اسالمی ایران تنوع اقوام بهاولین و مثابه فرصت و ظرفیت است.  یژ

کشور ما دیگر آن که متأسفانه در جامعه ما حتی برخی از نخبگان ها را تهدید نمیفلذا در  دانیم. چیزی 
گر نگ ویم برخی از این دانشگاهی ما این اقوام را در بهترین حالت عامل تضعیف هویت ملی می دانند، ا

که اصاًل آن را عامل تضعیف هویت ملی و تهدیدی برای هویت ملی می  دانند. نگاه های پاِن ایرانیستی 

گی این است که برخالف دوره پهلوی که نظریه داد ، در شمول میهای غربی را طرح جهاندومین ویژ
اشت از جمله در حوزه اقوام.  مثاًل رهبر نگاه جمهوری اسالمی ایران نگاه انتقادی به نظریات غربی وجود د

ُکردها می کرد. یعنی کنند میانقالب مقام معظم رهبری وقتی صحبت از  گویند خدمات متقابل ایران و 
که برویم در عمق تاریخ مثل تاریخی است یعنی ما یک نگاه جامعه شناسی تاریخی باید داشته باشیم 

شان داشتند و چه خدماتی ارائه دادند و چه خدماتی هم ت ملیای با امنیببینیم اقوام ما چه پیوستگی
ها در مطالعات هویتی و مطالعات قومی در گرفتند. مثل خدمات متقابل اسالمی ایرانی. یکی از آسیب
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گذاری انصافًا این شناسی تاریخی جایگاهی ندارد. اما در مقام سیاستکشور ما دقیقًا این است که جامعه
 وجود دارد. نگاه تا یک حدی

که از این مدل قابل گی  غ از قوم و  سومین ویژ توجه است تساوی حقوقی و اجتماعی عموم مردم فار
که باشند از حقوق   19زبانشان است. شما اصل   کنید مردم ایران از هر قوم و قبیله  قانون اساسی را نگاه 

نخواهد شد. در بیانات امام رحمه اهلل ها سبب امتیاز  مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این
 علیه و مقام معظم رهبری همین وجود دارد . 

که در جمهوری اسالمی ایران سیاست اصلی عدم تبعیض در  چهارمین نکته واقعیت امر این است 
ارائه خدمات، در مسئله توزیع حتی یکجاهایی تبعیض مثبت اجرا می  شود. مناطق مختلف است. در 

زدایی کنند وجود دارد چون در اول حرومیت دارند مثاًل مسئله اینکه بروند آنجا محرومیت یکجاهایی که م
کند رفت در مناطق مرزی ما  که مناطق محروم را رفع محرومیت  انقالب درواقع جهاد سازندگی با نگاهی 

می محسوب  ما  قومی  حوزوی  مناطق  قاعدتًا  بعضیو  حاال  ندارد  وجود  نگاه  این  خب  فکشدند.  ر ها 
کشور ... نه واقعًا این نیست بله دالیل دیگری دارد یک بخشش می که بگویند مثاًل تقسیم بودجه  کنند 

کشور ما متأسفانه به که هنوز در  طور افراطی بعضی جاها وجود دارد تمرکزگرایی را نفی تمرکزگرایی است 
آمیز قعًا بگوییم آیا نگاه تبعیضکنیم، بلکه با شکل افراطی آن مشکل داریم که جای بحث دارد. اما وانمی

رسد به نظر می رسد تعمد وجود ندارد و ما ندیدیم، کما اینکه بعضی وجود دارد؟ تعمدًا به فالن نقطه نمی
بینیم که محرومیت بیش از برخی از مناطق حتی مان هم مینشین غیر قومیها ما در مناطق شیعهوقت

می نشان  این  و  است.  مذهبی  و  کقومی  آن دهد  از  ندارد.  وجود  تبعیضی  به ه  دین  عامل طرف  عنوان 
کژکارکردی شناسی مدرن دین بهشود. ببینید مستحضرید در جامعهوحدت ایرانیان شناخته می واسطه 

زنند در حالی که عامل حقیقی وحدت در جامعه ایرانی کنند آن را کنار میهایی که برای آن برشماری می
که یک جلسه می دین است و این دین جایگاه   طلبد در مهمی دارد. این واقعًا از موارد و مباحثی است 

که دین چگونه عامل حقیقی وحدت در درون جامعه می کرد  گفتگو  از آن عبور مورد آن  که خب  شود 
 کنیم. می

گی آن مدل استخراج می که در نگاه جمهوری اسالمی ششمین نکته در آن مدل و ویژ شود این است 
جای رویکرد امنیتی به اقوام وجود دارد. مثاًل رویکرد فرهنگی یک اصالت است د فرهنگی بهایران، رویکر

که می کردند در مقام معظم رهبری جمله معروفی دارند  کید  کردستان استان فرهنگی است و تأ گویند 
کار فرهنگی می  کردستان آقایان آمدند  کار عمرانی و امنیتی جواب میاستان  کار داکردند، بیش از  د مثاًل 
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گیری امنیتی کردن هدف دشمنان است. چه در فضای امنیتی شما امکان ارتباط و در هم تنیدگی و بهره
کشور آغاز شد ها و ظرفیتاز فرصت ها را ندارید. به خاطر همین اول انقالب وقتی درگیری مناطق غرب 

رار جدا است. داستان این است اهلل علیه یک جمله فرموده بودند اینکه حساب مردم از اشامام رحمت 
ها برخورد کنید اما قالب مردم گروه همراه هستند. شما نگاه که شما یک گروه ضد امنیتی دارید باید با آن

که بعضی از اینکنید یک پدیده عجیبی است واقعًا. شما می  ها با زور مردم را بینید از دل یک جماعتی 
ُکرد مسلح مواجه می  آوردند سر خط مقابله با جمهوری اسالمی شوید. خب ایران، شما با پیش مرگان 

گرفته در برابر قوم خودش می که سالح  که پیش مرگانی  جنگد. این مهم است. این ادعای عجیبی است 
دهد که این نگاه، یک نگاه فرهنگی است. شهید بروجردی درواقع در کشور ما وجود دارد و این نشان می

کار فرهنگی است. شه کند. نماد  کشور خدا همه بزرگواران را رحمت  ید ناظمی و بزرگواران دیگر در شرق 
که این واقعًا حساب اشرار را از مردم جدا می کارها بودند در مناطق کشور  کرده شهید شوشتری نماد این 

است. چون نگاه نگاه فرهنگی است و دقیقًا به خاطر همین نگاه فرهنگی درواقع آن محل به طور دقیق 
کردند و به شهادت رساندند. شه  ید شوشتری را ترور 

ها خط قرمز است.  ها و فرهنگهفتمین نکته این است در نگاه جمهوری اسالمی ایران اهانت به ارزش
گر توهین باشد فرمودند که حرام فتوای صریح رهبر هم در حوزه اهل سنت و هم در حوزه تقلید لهجه ها ا

کرده است. حرام شرعی است. خط قرمز اس ت. اخیرًا یک قانونی درواقع مجلس شورای اسالمی تصویب 
کار خوبی است. اما مالحظه  که  کرده است  است؛ بحث قانون و توهین به ارزش و فرهنگ اقوام را جرم 

که وقتی شما هنوز در مورد توهین به ارزشجا میکنید این ایراد هم من همین ها و خواهم به آن بگیرم 
قانو ملیتان  میفرهنگ  چگونه  نکردید  انگاری  جرم  و  نکردید  گذاری  مورد ن  در  خواهید 

پذیرید پرچم را گذاری کنید. شما اآلن میشوند قانونهایتان که ذیل هویت ملی تعریف می فرهنگخرده 
کند بگوید این اسم جالله بوده و وهن است عمومًا  یک نفر برود آتش بزند قاضی مگر دیگر خیلی لطف 

گیرند یعنی نماد ملی زنند و چند هزار تومان فقط پول پرچم میکنند. پرچم را آتش می نمیهم این کار را  
خواهم بگویم حتمًا معارض نظام است بعضی زنند حاال نمیشما را در یک اعتراضی یک جوانانی آتش می

کسی به زبان فاراوقات احساسات است ولی می گر  که جرم انگاری نشده است. ا کنم  سی خواهم عرض 
کند جرم انگاری نشده است اما در   کسی به تاریخ ایران توهین  گر  کند جرم انگاری نشده است. ا توهین 

کار را بکنید این ناقص است. این تبعات دارد.  مورد اقوام بیایید این 



 1399زمستان /چهارمشماره حکمرانی متعالی/                                                                                                  129 

 

سیاست نگاه  در  که  است  این  گی  ویژ و  نکته  اقوام  آخرین  حوزه  در  ایران  اسالمی  جمهوری  گذاری 
ها را مکمل و داند بلکه آنایران فرهنگ و زبان اقوام را با زبان و فرهنگ ملی رقیب نمی جمهوری اسالمی
داند این خیلی مسئله مهمی است. ما اآلن دردسرهایی داریم که وقتی صحبت از زبان مقوم همدیگر می

گروه قومی فکر می فارسی می که شما میکنیم فالن  کنید. این در  کند  دوره پهلوی  خواهید زبان را حذف 
دارد  موضوع  این  متأسفانه  ولی  است.  نیفتاده  اتفاقی  همچین  ایران  اسالمی  جمهوری  در  است  بوده 

افتد، در حوزه اقوام شود چون بیش از این واقعه در سطح کالن اتفاق میعنوان یک چالش مطرح میبه
ی شده است و موجود گذارگذاری نشده است، سیاستگویند سیاستآیند میوجود دارد، بعضی ها می 

گذاری نیست مسئله اصلی ما حوزه اجرا و نظارت است.  است و مصوب هم ما داریم اما مسئله ما سیاست
ای هستیم. جمهوری اسالمی ایران می گوید این کار که متأسفانه در حوزه اجرا ما شاهد رفتارهای سلیقه

کند، یا بعضًا حرکت کار دیگری می  که خارج از این چارچوب است. چه هایی میبشود آقایان یک  کنند 
ها فرصت هستند در مقام اجرا به گویند اینطرف هم جمهوری اسالمی ایران می مثبت چه منفی. از آن 

که شود. متأسفانه این یکی از ضعف ای میکند. رفتار سلیقهیک دید خودش نگاه می  های جدی است 
که علی رغم سیاستمنجر می که جمهوری اسالمی ایران در رقیانه و پیشرفتهگذاری بسیار متشود  ای 

 حوزه اقوام دارد این موضوع متأسفانه موردتوجه قرار نگیرد و درواقع دیگر اثربخشی نداشته باشد.

 چالش ها پیش رو در حوزه اقوام 

گویند شما اصطالحًا توهم توطئه دارید ببینید واقعًا  کنند میهایی که عمومًا مطرح مییکی از چالش
، بیرون از کشور  عامل بیگانه خیلی مهم است. شما نگاه کنید همین اآلن گروه قومی تجزیه طلب در کشور

دهند چقدر مثاًل امکانات ها میکنند، رسانه به آنموردحمایت چه کسانی هستند؟ چقدر دارند هزینه می
آن میبه  میها  قرار  موردحمایت  چقدر  ج دهند؟  خار ها  دولت  سیاه  لیست  از  را  تروریستی  گروه  دهند 

 های ما است. ها جزو چالشکنند. خب اینمی

کنندگی قومی وقت چالشیک که از ابزار بسیج  های ما نخبگان هستند. نخبگان ملی، محلی و قومی 
کنند. این هم یک چالش. در حوزه انتخابات بهخواهند برای پمی طور ویژه یشبرد اهدافشان استفاده 

 مثاًل.

از چالش شود درواقع  های جدی است. دارد به تعبیری به چالش تبدیل میاآلن مسئله زبان یکی 
گر ما صحبت از زبان فارسی میهای قومیاینکه انگار زبان فارسی معارض با زبان یعنی کنیم مان است یا ا
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گفته است؟ مگر شدنی است. شما می کسی این حرف را  کنیم. چه  خواهیم زبان قومی محلی را حذف 
می پیدا  نقص  فارسی  زبان  بیرون،  بکشید  ایران  زبان  از  را  ترکی  خیلی زبان  نکات  این  ببینید  پس  کند. 

 مسئله مهمی است. 

کار نخبگان است و چالش کنند.  که نخبگان ایجاد میهایی  یک بخش دیگری هم است اینکه بیشتر 
که در همسایگی ما است خب ما روی آن حساس هستیم.  مثاًل جنگ قره باغ را دیدید. یعنی یک جنگی 

های قومی درواقع نخبگان مناطق ها و برخی از جریانهمین چالش ما است. اما شما نگاه کنید اینکه گروه
کردن ما جوری تصویرسازی  نمایندگان مجلس  ما حتی  با قومی  ایران دارد  انگار جمهوری اسالمی  که  د 

باغ مشخص است. اینکه  های جمهوری اسالمی ایران در قبال جنگ قرهجنگد. سیاستارمنستان می
نیست   درست  ولی  است  معلوم  سیاستش  درواقع  و  است  مشخص  اسالمی  جمهوری  وظیفه  اصاًل 

که انگار جمهوری اسالمی دارد مییک کنیم  کردند جنگد.  طوری فضاسازی  کاری  ببینید در همان دوره 
که مرز ما با ارمنستان است. و بعد سفیر ارمنستان، وزیر  که جمهوری اسالمی ایران مرز نوردوز را بست 

ک چند وقت پیش آمد ایران نمی دانید چه غوغایی راه انداخته بودند که نباید خارجه ارمنستان پاشینیا
کسانی کسانی؟ چه  کنید. چه  آنها دیدار  آذریکنید؟ حزبفکر می  با  زبانمان، بعضًا نماینده  اللهی های 

ولی نماینده  بعضًا  ما  اینمجلس  ببینید  ما.  چالشفقیه  به ها  را  اقوام  از  حمایت  ما  که  هستند  ما  های 
که انگار می سمتی می  کنیم. این دوگانه نیست، این را بفهمند آقایان بریم  خواهیم معارضه با هویت ملی 

که واقعًا دوگانه نیستند، جمهوری اسالمی ایران هم دوگانه نگاه نمی  نخبگان محلی کند. حاال و قومی ما 
کرد. های دیگر هم میچالش  شود برشماری 

و  فدرالیست  مدل  هستم.  تمرکزگرایی  تخفیف  به  قائل  بنده  شخصی،  نظریه  ارائه  برای  مجموع  در 
نگ ملی ما سازگاری ندارد و با پیشینه تاریخ دهد چون با فرهامثالهم، خودمختاری فدرالیسم پاسخ نمی 

که در دوره  گذشته دوره قبل از مدرن در ایران اجرا میما سازگاری ندارد. مدل ملوک طوایفی  شده های 
یک مدل خاصی است. آن مدل مدل خاصی است با توجه به اقتضائات خاص خودش اتفاق افتاده و 

توانیم بعد از یک دولت مدرن متمرکز  ه ولی اآلن ما نمی های خاص خودش هم به همراه داشتالبته آسیب
که جمهوری اسالمی  کردگی مطلق پیش برویم. خب آثار و تبعات دارد. دقت بفرمایید   به سمت یک رها 
کارش  به  کاری  و  است  کناری نشسته  در  مثاًل  که  کشوری  کشوری مثل سوئیس نیست. یک  ایران یک 

ها  شود. حاال یا رسانهسئله تبدیل به یک مسئله سیاسی برای شما میترین مندارند. نه اینجا شما کوچک
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های بیگانه بنابراین باید به این موضوع توجه کرد.  کنند یا حتی رسانهکنند یا جریان های سیاسی میمی
که به کنیم. سابقه نشان میاین موضوع موضوعی نیست  دهد شما نگاه راحتی خیلی بتوانیم نرم فکر 

ا در  میکنید  ناآرام  کردستان  منطقه  وقتی  انقالب  تشریف وایل  موقت  دولت  آقایان  این  از  برخی  شود 
که فدرالیست دانید شعار ایندهند. خب می برند آنجا برخی از اختیارات را به آقایان میمی ها این بود 

آثار و تبعاتش اصاًل   را ببینید.  آثار و تبعاتش  را داشتند. شما  در تاریخ ایران خوب برای همه ایران؛ این 
 گذارد. جای میباری را بهنیست و نتیجه بسیار اسف

 ت سازی ملی یهو

می ادعا  که  غربی  کشورهای  حتی  کشورها  سایر  هویتدر  از  موفقی  دوره  که  هویت  کنند  سازی، 
کردهملت که حتی در جمهوری اسالمی سازی را طی  اند شما با برخی از اعتقادات هویتی مواجه هستید 

اآل  کنید  نگاه  مثاًل نمونه اش شما  ندارد.  گروندگان به داعش در بین ایران همچین سابقه ای  ن میزان 
این نشان می ما چقدر است؟ خب  به  به تعداد مسلمانشان نسبت  اروپایی نسبت  در کشورهای  دهد 

ای به نام هویت دینی هم فرض ما یک مؤلفهگویم اصاًل نبودند. در پیشسازی موفق نبودند، نمیملت
کنیم: هویت ایرانی و هویت دینی. ت که دوگانه میها در حوزه هویت ملی این اسوجود دارد. یکی از چالش

کنند ولی به نظرم  رهبر معظم انقالب هم برای اینکه سوءبرداشت نشود، هویت ایرانی اسالمی استفاده می
که هم تاریخی است، هم هویت دینی است، و هم  هویت ایرانی است. هویت ایرانی یعنی هویتی است 

است.   در درونش  محلی  و  قومی  دینی هیچ هویت  هویت  با  تاریخی  هویت  ایرانی،  هویت  بین  هم  وقت 
ها با هم تعارض گویند اینکنند. میها این را تعارض میوقت تعارضی وجود نداشته است. ولی بعضیهیچ

داشتند و دعوا دارند. ما هم به هویت ایرانی و تاریخی خودمان نیازمندیم و هم به هویت اسالمی خودمان 
که چگونه به تاریخ ایران نگاه می  نیازمندیم مثال کردند. های فراوانی در بین بزرگان دینی ما وجود دارد 

گذشته ُبعد جغرافیایی هویت ملی یعنی اینکه بتواند از سرزمین ایران دفاع بکند،  ما می  بینیم در دوره 
که  هیچ سرزمین در ایران  وقت با موفقیت همراه نبوده غالبًا سرزمین از ایران جداشده است تنها جایی 

ها ملکی از سرزمین ایران جدا نشده در دوره جمهوری اسالمی ایران است رغم تمام هجمه حفظ و علی
ت.دهد که هویت دینی خیلی مقوم اسکه هویت دینی آن بسیار پررنگ است. این نشان می


