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 چکيده

 از نیز آسیا غرب ةمنطق. است المللبین سطح در اساسی مسائل از یکی گراییقوم و قومیت مسئله
 که است اییکشوره جزو قومی نظر از نیز ایران. باشدمی قومی تعدد دارای هک است مناطقی جمله
 غرب ةمنطق در اقوام ژئوپلیتیک که پرسش این به پاسخ راستای در نگارندگان. دارد یقوم کثرت

 اطالعات است؟ چگونه( مرکزی دولت با واگرایی و همگرایی لحاظ به) ایران.ا.ج بر تأکید با آسیا
 بیانگر مقاله هاییافته. اندنموده گردآوری یاسناد مطالعة و ایکتابخانه روش از تفادهاس با را الزم
 در که تنوعی است؛ منطقه این قومیتی تنوع آسیا، غرب منطقة هایویژگی جمله از که است آن

 دلیل هب کشورها از دیگر برخی در و شده همگرایی بسترساز ایران،.ا.ج ازجمله کشورها از برخی
 در لیو است، آورده فراهم را واگرایی هایزمینه بیرونی، تحریکات و ساختاری مشکالت برخی

 بسیار زمینه اقوام، به اسالمی جمهوری محورفرصت نگاه دشمنان، هایتالش باوجود کشورمان
 که است نآ یافته دیگر. است کرده فراهم کشور هایقومیت عظیم ظرفیت از استفاده برای مناسبی
 اقوام ینزدیک برای تالش و اشتراکات تقویت به منتهی باید ایران در قومی سیاست بر کمحا اصول

 زایشاف جمعی توافق مورد اصول و محورها هرچه که داشت توجه نکته این به و باشد همدیگر با
 .بود خواهد بیشتر همدلی و هماهنگی احتمال و امکان یابد،

 
 .قومیت ایران،.ا.ج ژئوپلیتیک، آسیا، غرب: هاکليدواژه

                                                           
 مرکز تحقیقات راهبردی دفاعی محقق . 1
 کز تحقیقات راهبردی دفاعیمر کارشناسی ارشد، . 2
 دکتری، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران . 3

 11/04/1399 :مقاله پذيرش                                                               29/02/1399: مقاله دريافت

 فصلنامه محیط راهبردی

 1399 تابستان، 11، شماره چهارمسال 

 64تا    27 صفحه، پژوهشيمقالة 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1399 تابستان، 11 شماره ،چهارمسال  راهبردی، محیط فصلنامة / 28

 

  همقدم

های ناشی متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنشمطالعه روابط علم ژئوپلیتیک عبارت از 

های های رقابتی با قدرت. هدف یک قدرت از این روابط، ایجاد موازنهاز ترکیب آنهاست

گی دیگر برای تأمین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گستردن آن، با توجه به چگون

 توانبهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را می

ای و جهانی در راستای ایجاد موازنه قدرتی با رقیبان در سطوح منطقه ای مهم برایمسئله

با  ای و جهانی دانست.تأمین امنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی در سطوح منطقه

، گراییهای فرهنگ انسانی مرزها همچون قوم، توجه به متغیروامعتر شدن جپیچیده

های فرهنگی و ارتباط آنها با در بحث .یابد، جمعیت و مهاجرت ضرورت میگراییمنطقه

گرایی مسئله قومیت و قوم شود.توجه می« زبان، مذهب و قومیت»ژئوپلیتیک، به سه عامل 

. منطقة غرب آسیا نیز از جمله مناطقی است ل استالملدر سطح بین اساسییکی از مسائل 

ی است که کثرت قوم از نظر قومی جزو کشورهای نیز ایران باشد.که دارای تعدد قومی می

های محلی متنوعی است، هر کدام از متشکل از اقوام و فرهنگ کشور اسالمی ایران. دارد

ها و فرهنگریزالمی، دارای اس -بر هویت مشترک ایرانی  افزونها و اقوام، این فرهنگ

ای چند قومی یا جامعه ایران را جامعه روینااز  ،باشندای خود نیز میهای منطقههویت

ساز تواند سببنامند. چندقومی بودن یک جامعه در شرایط خاص میچندفرهنگی می

پیروزی شکوهمند انقالب . هایی برای حکومت و مدیریت جامعه شودچالش و بحران

واسطه این المللی را بر هم زد. بهای و حتی بینی بسیاری از معادالت منطقهاسالم

عبارتی ها مانند آمریکا منافع خود را از دست دادند؛ بهتحول شگرف برخی از قدرت

خواهی و ای بود که موجی از اسالمگونهماهیت، بازتاب و گفتمان انقالب اسالمی به

های ها آغاز شد و در خالل دههدلیل دشمنی ستیزی را ایجاد نمود. به اینغرب

ها و اقدامات فراوانی علیه نظام جمهوری اسالمی شکل ها، توطئهگذشته سیاست

در کشور ایران، به طور غیرمستقیم تحوالت واسطة انقالب اسالمی ساختار بهتغییر گرفت. 

دات بیرونی، دشمن ناکامی در اعمال تهدی دنبال داشته است.ژئوپلیتیکی را در منطقه به
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را به سوی فهم این واقعیت سوق داد که در شرایط انسجام درونی، ضربه زدن به 

های درونی رو در اندیشه ایجاد انشقاقنیافتنی است، از اینآرزویی دست انقالب،

های های بالقوه موجود در اقلیترسد با توجه به ظرفیتبرآمده است. به نظر می

های دشمن مورد نظر قرار گرفته گذاریماع کشور در هدفقومی این الیه از اجت

ای به همراه داشته باشد؛ تواند آثار دوگانهاست. وجود اقوام گوناگون در کشورها می

های گیری زمزمهثباتی و نضجها در بسیاری از موارد موجد بیبیانی قومیتبه

زیبای وحدت در عین طلبی خواهند بود و در برخی مواقع، نمایانگر تصویر جدایی

باشند. با توجه به این مطالب، مسئله تحقیق این است که وضعیت اقوام از کثرت می

این حیث در منطقة غرب آسیا به طور کلی و ج.ا.ایران به طور خاص چگونه 

 باشد.می

 . اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق2-1

 نفس اگرچه. باشد ونیهمگ دارای که یافت توانمی را ایجامعه یا کشور کمتر امروزه

 در اما است، فرهنگی بالندگی و پویایی و تحرک موجب و مطلوب امری تنوع، وجود

 و هاگسل شدن فعال و بروز احتمال بیگانگان، دخالت و صحیح مدیریت عدم صورت

 موجب هاتقابل بروز. باشدمی همگن جوامع از بیشتر مراتب به مذهبی و قومی هایشکاف

 خواهد دیگر سوی از مرکزگریزی تشدید و یکسو از ملی همگرایی و جامانس پذیریآسیب

  .شد

های منطقة غرب آسیا، تنوع قومیتی این منطقه است؛ تنوعی که در از ویژگی

برخی از کشورها ازجمله ج.ا.ایران، بسترساز همگرایی شده و در برخی دیگر از 

های واگرایی را ی، زمینهکشورها به دلیل برخی مشکالت ساختاری و تحریکات بیرون

فراهم آورده است. تقسیم برخی از اقوام در چند کشور همجوار در دوران 

عنوان یک سیاست استعماری از دیگر علل و عوامل عمدة مشکالت یابی بهاستقالل

ویژه های قومی است. این در حالی است که منازعات داخلی بهناشی از حرکت

المللی شدن به موضوعات بینای در حال تبدیلفزاینده گونةمنازعات قومی، مذهبی به
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هستند. از زمان پایان جنگ سرد، منازعات داخلی سهمی بیشتر از منازعات جهانی را 

به خود اختصاص داده است. بسیاری از این منازعات داخلی به نوبة خود شکل 

همیت و ضرورت کنندة ااند. برآیند آنچه گفته شد تبیینالمللی به خود گرفتهبین

توانند مانند تیغ دو لبه عمل کنند و ها میعبارتی قومیتموضوع تحقیق است؛ به

 بسترساز همگرایی و یا محملی برای واگرایی شوند.

 . پرسش تحقیق3-1

غرب آسیا با تأکید بر ج.ا.ایران )به لحاظ همگرایی و ژئوپلیتیک اقوام در منطقة 

 ت؟واگرایی با دولت مرکزی( چگونه اس

 . اهداف تحقیق4-1

 آشنایی بیشتر با تأثیرگذاری اقوام در مالحظات امنیتی (1)

 اقوام در کشورهای غرب آسیا درک بهتر جایگاه و نقش (2)

 های آمریکا برای تحریک اقوام در ج.ا.ایرانشناخت سیاست (3)

 ها رویکرد ج.ا.ایران به اقوام و قومیت (4)

 . نوع تحقیق5-1

 باشد.حلیلی میت -این مقاله که از نوع توصیفی 

 . روش گردآوري اطالعات6-1

های ای و مطالعة اسناد، مجالت و کتاباطالعات الزم با استفاده از روش کتابخانه

 معتبر فارسی و انگلیسی گردآوری شده است.

 . مباحث نظري2

 ژئوپلیتیک .1-2

ای همتقابل جغرافیا، قدرت و سیاست و کنشمطالعه روابط علم ژئوپلیتیک عبارت از 

های رقابتی با . هدف یک قدرت از این روابط، ایجاد موازنهناشی از ترکیب آنهاست

های دیگر برای تأمین امنیت در راستای حفظ منافع ملی و گستردن آن، با توجه به قدرت

چگونگی بهره گرفتن از نقش امکانات جغرافیایی است. از این دیدگاه ویژه، ژئوپلیتیک را 
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ای و جهانی در راستای تأمین موازنه قدرت با رقیبان در سطوح منطقهتوان هنر ایجاد می

 (1) .ای و جهانی دانستامنیت، جهت حفظ و گسترش منافع ملی در سطوح منطقه

های بزرگ را ترغیب آگاهی به اهمیت مسائل ژئوپلیتیک، از اواخر قرن نوزدهم قدرت

های جغرافیایی کشورها به نفع ، از موقعیتکرد تا با استفاده از دستاوردهای علمی

ای میان واحدهای های گسترده. این امر موجب رقابتهای خود بهره گیرندسیاست

« نظرات ژئوپلیتیک»هایی شد که به پردازیقدرتمند سیاسی در آن زمان شد و موجب نظریه

 (2) .شهرت یافتند

هنگ انسانی مرزها های فر، توجه به متغیرتر شدن جوامع، با پیچیدهبرخیاز نظر 

. از نظر یابد، جمعیت و مهاجرت ضرورت میگرایی، منطقهگرایی، قومهمچون ناسیونالیسم

، محیط ، از دیدگاه جغرافیای سیاسی، عناوین امروزه این علم محصول اقتصاد اجتماعیآنان

اهمیت شته در علوم اجتماعی بیهایی هستند که در گذ، نیروهای سیاسی و متغیرزیست

  شدند.انگاشته می

زبان، مذهب و »های فرهنگی و ارتباط آنها با ژئوپلیتیک، به سه عامل گالسنر در بحث

، ناسیونالیسم بر مردم تأثیر بیشتری نسبت به مذهب دارد. کند. به نظر ویتوجه می« قومیت

اه از دیدگاه وی، تنوع قومی عامل مهمی در بروز جنگ، مخدوش شدن مرزها و حتی گ

 (3).انجامدثباتی سیاسی نمیشکل گرفتن مرزهاست، اما تکثر فرهنگی ضرورتاً به بی

 موقعیت شامل «ثابت عوامل» از ترکیبی نظران، ژئوپلیتیک،به عقیده برخی صاحب

 نظیر «متغیر پارامترهای» و توپوگرافی وضعیت کشور، شکل سرزمین، وسعت جغرافیایی،

 (4) است. المللبین نظام تحوالت اجتماعی، و سیاسی نهادهای طبیعی، منابع جمعیت،

 پژوهي و قومیت . قومیت2-2

 اواسط از اجتماعی علوم گوناگون هایشاخه در قومیت موضوع به فزاینده توجه

 رسانده خاص ایرشته سطح به موضوع یک حد از را مقوله این میالدی، 1970 دهة

 و شناسیانسان به بیستم قرن اوایل در قومیت به مربوط مطالعات که حالی در. است

 علوم دیگر هایشاخه در قرن این اواخر در بود، محدود شناسیجامعه به ایاندازه تا
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 شناسیجامعه یعنی آن فرعی رشتة دو ویژهبه و سیاسی علوم جمله از اجتماعی

 هب مربوط مطالعات دامنة. انجام شد هاییبررسی چنین هم المللبین روابط و سیاسی

 حاضر قرن اول نیمة در اگرچه. است یافته گسترش بسیار مورد برحسب نیز قومیت

 متخصصان از بسیاری بعدها بود، اروپا و شمالی آمریکای به منحصر هابررسی این

 به مربوط مطالعات در را مفهوم این سیاسی علوم و شناسیجامعه شناسی،انسان

 و ابهام نوعی کار، ابتدای همان از ،همه این با .بردند کار به سوم جهان جوامع

 زمانی آشفتگی، این. است داشته وجود قومیت تعریف و مفهوم مورد در آشفتگی

 بررسی در مفهوم این و پرداختند قومیت مطالعة به هارشته سایر که افزایش یافت

 نظراختالف هنوز عبارتی، به شد؛ گرفته کار به هم غیراروپایی و غیرآمریکایی جوامع

 هایگروه» مانند وابسته ترکیبات برخی ساخت که بود باقی قومیت مفهوم سر بر

 و شناسیجامعه در« قومی ناسیونالیسم» و «قومی سیاست» ،«قومی هویت» ،«قومی

 را خود زمانی آشفتگی این حقیقت، در. زد دامن را موجود آشفتگی سیاسی، علوم

 جهان جوامع سایر و ایخاورمیانه عجوام تحلیل در یادشده مفاهیم که دهدمی نشان

  .رودمی کار به سوم

در رابطه با تعریف قومیت باید گفت که مانند بسیاری از مفاهیم، اجماعی در 

مورد تعریف این واژه وجود ندارد، ولی در این مقاله تعریف زیر، مبنای کار قرار داده 

 شده است:

 جد مانند انتسابی املعو بر متکی جمعی همبستگی و معنی هویتقومیت به

رنگ  یا نژاد موارد برخی در و( مذهب) اعمال و عقاید سیستم رسوم، زبان، مشترک،

 باشد.می

 جايگاه مباحث قومیتي در مطالعات امنیتي. 3-2

های گوناگونی بوده و دارای مثابه کل چندوجهی متأثر از عوامل و مؤلفهامنیت به

باشد. این بُعد خود دارای از جمله این ابعاد میابعاد حائز اهمیتی است. بُعد هویتی 

 آید.اجزایی است که قومیت از بارزترین آنها به شمار می
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بررسی جایگاه مباحث قومیتی در مطالعات امنیتی ما را به سوی این واقعیت سوق 

دهد که این موضوع به لحاظ اهمیت دارای فراز و فرودهایی بوده است؛ به بیان می

نظران در مقطع جنگ سرد، منازعات قومی در نظر برخی صاحبتر به روشن

و  1990در اوایل دهه  (5)گرفت.چارچوب منازعات کم شدت مورد مطالعه قرار می

های قومی به یک معضل/بحران جهانی همزمان با فروپاشی ابرقدرت شرق، خشونت

ی هاتبدیل شد. شدت این وضعیت بحران گونه به حدی بود که موجب نگرانی

فراوانی در رابطه با آینده امنیت بشری شد. خوشبختانه این وضعیت پس از چند سال 

های قومی جای خود را به فروکش نمود و در اواسط دهه یادشده، جنگ و خشونت

 مذاکره داد.

در مجموع پایان جنگ سرد ضمن ایجاد تغییر اساسی در محیط امنیتی، باعث 

ت امنیتی شد. رابرت ماندل این تحول محیطی تحول در نقاط ثقل ومحورهای مطالعا

 المللیبینرا با استفاده از سه عامل، کاهش حاکمیت ملی، باال رفتن وابستگی متقابل 

قاعده تبیین نموده است. به عقیده وی، تجزیه های پراکنده و بیو افزایش کشمکش

ت ملی و برخی ملل مهم چندقومیتی در کنار افزایش منازعات قومی، شخصیت حاکمی

 (6)دگرگونی چارچوب مطالعات امنیت ملی را در بر داشته است.

الملل تأثیر قابل گرایی سنتی در روابط بینتغییر محیط امنیتی بر روال الگوی واقع

توجهی گذارده است. به نظر برخی اندیشمندان مفاهیم نوین مرتبط با حوزه امنیت در 

اند که من و نیز این ایده متمرکز بودهدوره پس از جنگ سرد، کمتر بر ایده یک دش

افزاری تهدیدات تکیه تمامی تهدیدات، نظامی هستند. این مفاهیم بر بُعد نرم

ترین این تهدیدات، شامل مباحثی همچون مرزهای متغیر، نژاد و اند. عمدهنموده

شود. از آن جا که این های ملی و قومی، بنیادگرایی مذهبی و... میقومیت، اقلیت

های مشخصی موارد تناسب کاملی با ساختار سیاسی ندارند، هنوز سیاستمداران، پاسخ

گردند. اند. چنین مسایلی تهدیدی برای حفظ وضع موجود تلقی میبرای آنها نیافته
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المنافع و قفقاز، تنها چند بخش یوگسالوی، اروپای شرقی، روسیه، کشورهای مشترک

 (7)اند.ثباتی شدهعضالت دستخوش بیواسطه این ماز اروپا هستند که به

توان به این واقعیت رسید که کشورها با توجه به الملل میبا تأمل در روابط بین

های مختلفی برای غلبه بر دیگر نقطه قوت خویش و ضعف رقیب، از ابزار و شیوه

ح های ایدئولوژیک در صدد فتنمایند. برخی از کشورها با دستمایهکشورها استفاده می

جهان برآمدند. برخی با ابزارهای اقتصادی و بعضی نیز با ترسیم الگوهای فرهنگی و 

 اند.اجتماعی در این راستا گام برداشته

گرفت و های حریف به دقت مورد ارزیابی قرار میپذیریدر این راستا آسیب

شد. اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع، های ورود شناسایی مینقاط ضعف و راه

گرفت های فرهنگی، پیشینه تاریخی و موقعیت جغرافیایی مورد توجه قرار میشارز

شک با توجه به تا دریابند در این کشورها کدام راه بهترین طریقه نفوذ است و بی

درصد از کشورهای جهان به درجات مختلف به ناهمگونی قومی  90اینکه حدود 

های ناراضی این کشورها بود ز قومیتهای نفوذ، استفاده اهمبسته هستند، یکی از راه

آمیزی از آنها بهره گرفته شده است، به گونة موفقیت 1980که دوباره از اواخر دهه 

های ناراضی در درون کشورها از جمله بنابراین در مقاطع مختلف، عامل قومیت

های بیگانه محسوب گردیده است. همچنان که کشورها از های مناسب قدرتحربه

نمایند، در صورت تجهیزات نظامی برای ضربه زدن به اهداف دشمن استفاده می انواع

های رقیب، دشمنان خود را تضعیف و تجزیه افروزی میان قومیتلزوم، با آتش

 کنند.می

دوست، پایبندی به اخالقیات در سیاست های نوعآل همه انساناگر چه ایده

ای به عمل آمده، محظورات اخالقی و هالملل است، ولی تاکنون با وجود تالشبین

الملل جایی نیافته است و به این لحاظ باوجود غیراخالقی به انسانی در سیاست بین

 الملل است.ها مورد استفاده رقبا در نظام بیننظر آمدن، همچنان اهرم قومیت
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های بزرگ ها و قدرتالبته باید توجه داشت که در عین حالی که نقش ابرقدرت

های قومی غیرقابل انکار است، ولی حد و اندازه آن را بسترهای وز ستیزهدر بر

های بزرگ ها و قدرتهای سیاسی نسبت به اقلیتهای داخلی نظامتاریخی و سیاست

عبارتی دهد؛ بههای بزرگ را به سوی هم، سوق میها و قدرتکند و قومیتتعیین می

ی مالی، نظامی، تبلیغاتی و دیپلماتیک هاهای قومی منوط به حمایتیابی جنبشقدرت

های توجهیآمیز و یا بیهای تبعیضهای بزرگ از یک طرف و سیاستقدرت

های قومی بین حکومت مرکزی از سوی دیگر است. در چنین شرایطی معموالً اقلیت

تمایل « بد»بد )نزدیکی به قدرت خارجی( و بدتر )حکومت داخلی(، به سوی 

 (8)یابند.می

برت گر در پاسخ به این پرسش که به هنگامی هویت قومی به اقدام سیاسی تد را

شود اذعان دارد زمانی که قومیتی از طرف منتهی شده و به متغیر امنیتی تبدیل می

بنابراین به عقیده او، های مختلف مورد تهدید قرار گیرد، ها و یا دولت به راهگروه

ی قرن بیستم در پاسخ به تهدیدات محیط های پایانهای قومی در دههبیشتر جنبش

 (9)اند.سیاسی مانند انکار یا تبعیض ظهور یافته

های نظران، دستورکارهای جهانی همواره از سوی قدرتبه اعتقاد برخی از صاحب

بیشتر « سازیجهانی»یابد که پدیده شود، آن گاه این باور قوت میبزرگ تعریف می

مباحثی « شدنجهانی»ی بزرگ با تمسک به واژه هایک پروژه است. امروزه قدرت

، و... را «ها، اقوام و شهروندانحقوق اقلیت»، «رژیم جهانی حقوق بشر»همچون 

های سیاسی تا حد واسطه آنها امکان سرکوب عریان را از نظامنمایند که بهمطرح می

. نقش اندهای قومی تبدیل شدهخواهیزیادی سلب نموده و به محرکی برای هویت

های قومی به وضوح در سازی بحرانهای فرامرزی در زمینهها و قدرتابرقدرت

دوران معاصر متجلی است، در حالی که در جنگ جهانی اول رقبای روسیه تزاری و 

های محور در صدد استفاده از اقوام امپراطوری پهناور برای تجزیه این کشور دولت
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ها نیز از این حربه سود بردند و در یه بلشویکجو علدولت مقابله 14بودند و بعدها 

 های مستقلی را تشکیل دادند.آسیای مرکزی و قفقاز جمهوری

عنوان یک دولت قومی در برابر ها در ایجاد رژیم صهیونیستی بهنقش ابرقدرت

ها در سلب حاکمیت اعراب فلسطینی ساکن منطقه، از جمله نقش و تأثیرات ابرقدرت

 شود.و اقدامات گزینشی آنها تلقی می هاکمک به قومیت

 ها در غرب آسیا. قومیت4-2

گونه که در مباحث ها در غرب آسیا، کار دشواری است؛ زیرا همانبررسی قومیت

مقدماتی بیان شد، تعریف مشخص و روشنی از قومیت وجود ندارد که مبنای کار 

های غرب یف قومیتپژوهشگران بوده باشد، بدیهی است که این معضل در مورد تعر

عنوان عنصر ها مذهب و زبان نیز بهآسیا نیز وجود دارد؛ برای مثال در برخی بررسی

 در قومیت توان گفت که مسئلةاند. در این خصوص میقومیت مورد توجه قرار گرفته

 شود.می زبان مربوط به افغانستان در حدی تا و پاکستان ایران، در اما مذهب، به لبنان

 گروه لبنان، در اما نیستند، قومی هایگروه افغانستان و پاکستان شیعیان ترتیب، این به

 .هستند قومی

ها باید گفت در بخش وسیعی از منطقة غرب آسیا، با در نظر گرفتن این دشواری

اعراب سکونت دارند. قومیت عرب در کشورهای عرب منطقه عامل مهمی هستند که 

ند و در عین حال، آنها را از مردم غیرعرب منطقه جدا دهآنها را به یکدیگر پیوند می

ها ها و ترکسازند. پس از اعراب دو گروه قومی و زبانی دیگر منطقه، فارسمی

های قومی و هستند که در ج.ا.ایران و ترکیه سکونت دارند. افزون بر این برخی گروه

در کشورهای  زبانی در منطقه حضور دارند که مختص به یک کشور نیستند، بلکه

ترین گروه اقلیت کُردها هستند های اقلیت حضور دارند. بزرگعنوان گروهمختلف به

که اغلب در شمال عراق، غرب و شمال ترکیه و شمال سوریه سکونت دارند. بر 

مبنای آنچه بیان گردید غرب آسیا شامل کشورهای گوناگونی است، ولی مقولة 

باشد. بر اساس آنچه بیان شد ظرفیت ته میقومیت در برخی از این کشورها برجس
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ای برای درگیری در این منطقه وجود دارد که عدم توجه کشورها به بسیار گسترده

برانگیز باشد و گذشتة کشورهای این منطقه نیز خود گویای تواند چالشاین مقوله می

شورهای های بزرگ نیز در جهت امتیازگیری از کباشد. کشورها و قدرتاین مورد می

 منطقه در دامن زدن به موضوعات قومی نقش بسزایی دارند.
ها در عراق. پراکندگي قوميت1نقشة شمارة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ها در افغانستان. پراکندگي قوميت2نقشة شمارة 
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  ها در ترکيه. پراکندگي قوميت3نقشة شمارة 
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 ج.ا.ايرانها در . پراکندگي قومیت4شمارة 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

های باال نیز مؤید این واقعیت است که غرب شده در اشکال و نقشهاطالعات ارائه

دهندة این های متفاوت است. تحلیل شرایط موجود، نشانای با قومیتآسیا، منطقه

های متفاوتی را ایفا ها نقش و کارویژهواقعیت است که در این منطقه، قومیت

باشد؛ د؛ البته این اختالف تا حدی تابع ساختار و توسعه سیاسی کشورها مینماینمی

سازی ملت –عبارتی اگر کشور دارای انسجام سیاسی و ملی باشد و مراحل دولت به
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ها ها در سطح ملی شکل گرفته باشد، قومیترا با موفقیت طی کرده باشد و وفاداری

دانند، یت و ملیت آن کشور میدر عین حفظ هویت خویش، خود را بخشی از هو

جمهوری اسالمی نمونة برجستة چنین شرایطی است، ولی در کشوری همچون 

سازی، عقیم مانده و دولت ملی به مفهوم دقیق کلمه شکل افغانستان که فرایند ملت

جویی بر سایر اقوام نگرفته، قوم پشتون با تحریک و حمایت بیگانگان در صدد سیطره

ثباتی و واگرایی تبدیل شده است. در عراق نیز وضعیت تا حد بی بوده و به عامل

های خارجی )رژیم زیادی همین گونه است با این تفاوت که تحریک قدرت

ساز تقویت تمایالت واگرایانة صهیونیستی و آمریکا( و ضعف دولت مرکزی، زمینه

 اکراد این کشور شده است. 

تار درونی گروهی از کشورهای این توجه به این نکته نیز ضروری است که ساخ

 رو بالقوه مستعد درگیری و منازعه هستند. محور بوده و از اینمنطقه همچنان قبیله

 ج.ا.ايرانگیري تنوع قومي در هاي شکلزمینه. 5-2

دارد،  ییتأثیر بسزا در ایران زمینترین موضوعی که در گسترش تنوع قومی با اهمیت

 :توان به علل زیر نیز اشاره کردبر آن می افزونیعی است. مسئله جغرافیا و عوامل طب

 نشینی،گسترش حیات متحرک و کوچ (1)

 عامل بیکاری و اشتغال در بخش خدماتی و اداری، (2)

کوچ اجباری )تبعید( به نقاط دیگر کشور، به دلیل پیشگیری از اتحاد و انسجام و  (3)

 در زمان صفویه. برای مثالمقابله با دولت، 

 های خود.ها از سوارکاری و جنگجو بودن اقوام در جنگتاستفاده حکوم (4)

 موقعیت عالی برخی مناطقی از کشور. (5)

 جذابیت شهری و رشد یکطرفه امکانات رفاهی و تفریحی و.... (6)

 مهاجرت افراد به علت شرایط نامساعد زندگی. (7)
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 حربه تحريک اقوام از سوي بیگانگان. 3

  گذشته تجارب .1-3

ای و تحرکات های رقیب از تحوالت قومی منطقهدرتدر ایران حمایت ابرق

های خودمختار آذربایجان و مهاباد، قابل واگرایانه شیخ خزعل تا تشکیل حکومت

 توجه است.

پیش از انقالب مشروطه نیز دو کشور همسایه یعنی روسیه تزاری و انگلستان با 

ی، تحریک رؤسای ساالران محلانواع ابزارها از جمله تحمیل جنگ، حمایت از جنگ

افکنانه و با تضعیف حکومت مرکزی، های تفرقهایالت و عشایر و اعمال سیاست

 کردند.طلبانه خود را در ایران تعقیب میاهداف سیاسی و اقتصادی و گسترش

در خصوص تحرکات ناهمساز محلی در بعد از انقالب مشروطه، در حالی که 

برد، با تحکیم مبانی ها بهره میلیسیهای آشکار و نهان انگشیخ خزعل از حمایت

های واگرایانه های خود از تالشها با کاستن از حمایتقدرت رضاشاه، انگلیسی

 نیروهای ناهمساز قومی ـ محلی، شیخ خزعل را در مقابل رضاشاه تنها گذاردند.

، اتحاد جماهیر 1324-25های در جریان وقایع آذربایجان و کردستان بین سال

ها بق در برابر دولت مرکزی و رقبای انگلیسی و آمریکایی از حربه قومیتشوروی سا

باشد، آشکار میها در حمایت از این دو جریانبهره بُرد، در حالی که نقش شوروی

نقش سیستم دیکتاتوری مطلقه رضاشاه و وضعیت نابسامان پس از اشغال نظامی نیز 

ها غیرقابل از سوی شوروی دهی اقوام ایرانی جهت کسب حمایت علنیدر سوق

 (10)کتمان است.

یعنی حدود سه  1326-57های در رابطه با رژیم پیشین نیز باید گفت که بین سال

دهه، منازعه قومی جدی در داخل کشور رخ نداد. علت عمده این امر در همسازی و 

و  دهایاالت متحالملل از طریق همکاری تنگاتنگ با همسویی ایران با ساخت نظام بین

آمیز با اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق نهفته بلوک غرب و نیز همزیستی مسالمت
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کارگیری کمترین نیروی نظامی در است. ایران در طول این سه دهه، با استقرار و به

 حاشیه مرزهای کشور، حد مناسبی از امنیت را به وجود آورده بود.

 ج.ا.ايران هاي آمريکا براي تحريک اقوام در. اقدام2-3

پس از پیروزی انقالب اسالمی با توجه به ماهیت جمهوری اسالمی و تضاد با 

الملل اعم از شرق کمونیست و غرب کاپیتالیست، بیشترین سنخ نظام بین

ها از ناحیه مناطق حاشیه مرزهای کشور متوجه جمهوری اسالمی شد و پذیریآسیب

های ای و برخی قدرترگ فرامنطقههای بزها به تناوب از سوی قدرتحربه قومیت

ناپذیر جمهوری ای به صورت ابزار فشار و در جهت تعدیل مواضع انعطافمنطقه

 برداری قرار گرفته است.اسالمی ایران مورد بهره

های بزرگ به ویژه همان گونه که بیان شد از زمان پیروزی انقالب اسالمی، قدرت

مکان سرنگونی انقالب امهار و در صورت  های فراوانی را جهتایاالت متحده تالش

های افزارانه نظیر تحریمهای نرمها شامل طیفی از سیاستاند. این تالشانجام داده

افزارانه نظیر تحمیل جنگی های سختاقتصادی، تهاجم فرهنگی تا اقدام و راهبرد

مهوری ساله بوده است، ولی با عنایت خداوند، رهبری هوشمندانه بنیانگذار جهشت

جانبه مردم از نظام و استفاده مناسب از اسالمی و رهبر فرزانه انقالب، حمایت همه

اند. روندهای موجود شرایط و امکانات، دشمنان در رسیدن به اهدافشان ناکام مانده

حاکی است در شرایط کنونی دشمن زخم خورده در راستای رسیدن به اهدافش، 

های ملی بین اجزاء اصلی هویت و ملیت افهای خود را معطوف ایجاد شکسیاست

های اجتماعی ایرانی نموده است. پرواضح است وجود نارضایتی در کنار ایجاد شکاف

 اختالف»شرط الزم موفقیت تهاجمات دشمن بیرونی است، بنابراین گفتمان ایجاد 

 ت.ته اسویژه آمریکا قرار گرفهای غربی بهسازان نظامدر دستور کار تصمیم« قومی

های سازیمؤسسه امریکن اینتر پرایز که از جمله مرکز تأثیرگذار در تصمیم 

 2005اکتبر  27آید، در به شمار می ایاالت متحدهکاران خواهان و محافظهجمهوری
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از عناصر همسو با  1کننده این نشست، مایکل لدینکنفرانسی را برگزار نمود. اداره

کاری بود. در این جلسه، جریان نومحافظه منافع رژیم صهیونیستی و شخصیت مهم

های خارج از کشور که در مؤسسات گوناگون عضویت دارند، به بیشتر ایرانی

ایران ناشناخته: مورد دیگری »اند. محور اصلی و عنوان این جلسه، سخنرانی پرداخته

 تواند بازگوکننده محتوای این جلسهبود. این عنوان به خوبی می« برای فدرالیسم

باشد. در یک کالم عقیده سخنرانان، ایران نسبت به عراق یا افغانستان از زمینه 

تری برای فدرالیسم برخوردار است. تنوع قومی و کمیت قابل مالحظه آنها، مناسب

کنندگان بود. البته بین سخنرانان در برخی موارد دلیل اصلی این مدعای شرکت

بعضی از آنها معتقد بودند اقوام ایرانی در طی عبارتی نظر وجود نداشته است؛ بهاتفاق

اند. در مقابل گروهی نیز این توصیه را تاریخ همواره دارای یک هویت واحد بوده

نمودند که آمریکا به جای حمایت از مخالفان جمهوری اسالمی در خارج تجویز می

را در ایران های قومی ـ مذهبی، زمینه تحول سیاسی از کشور باید با حمایت از اقلیت

 (11)فراهم کند.

های ایران معتقدند در کنار به طور کلی طرفداران راهبرد و ایده تحریک قومیت

های نظامی در های نظامی جهت حمله به ایران برای مثال با استفاده از پایگاهطراحی

های تواند یک جنگ روانی باشد(، باید از ظرفیتجمهوری آذربایجان )که البته می

 (12)در بین اقوام ایرانی نیز استفاده نمود. موجود

گر این موضوع است های غربی بیانتحلیل محتوایی مباحث مطرح شده در رسانه

که آنها به اشکال گوناگون در صدد القای این ایده هستند که جمهوری اسالمی در پی 

 باشد.نظیر آنچه در کوزوو یا دارفور اتفاق افتاد، می 2پاکسازی قومی

                                                           
1Michael Ledeen.  

2Ethnic Cleaning . 
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ای را ها در عرصه عمل نیز برنامه ویژهون بر وارد کردن این اتهامات، آمریکاییافز

های اتخاذی مبین آن است طراحی نمودند. مطالعه ادبیات تولید شده و نوع سیاست

 اند.ای به اقوام عرب و آذری ایران دادهکه آنها در برآوردهایشان جایگاه ویژه

برخی از نویسندگان به تولید متون الزم اقدام در راستای ایجاد این گفتمان جدید، 

 توان به اثر برندا شافر، مدیر مطالعات خزر در دانشگاهاند. در این خصوص مینموده

های جمهوری اسالمی، مشکله هاروارد، اشاره کرد که مدعی شده است یکی از چالش

چهارم یک های ایرانی که بیش ازهاست. او مدعی است که آذریهویت آذربایجانی

سازان آمریکا در جمعیت کشور را دارا هستند، بیش از هر زمان دیگری به سیاست

های اند. به نظر او، آذریرابطه با اعمال سیاست تغییر رژیم در ایران عالقمند شده

شوند. به عقیده او، رفتار ثباتی برای تهران قلمداد میایران یک منبع بالقوه بی

باغ بیش از آن که مبنی بر حمایت از ارامنه در منازعه قرهجمهوری اسالمی ایران 

ها خواهی آذریناشی از سایر مالحظات باشد، به دلیل هراس از تقویت ایده جمهوری

سازان آمریکایی در جهت رسیدن به اهداف خود بدیهی است که سیاست (13)بود.

از جمله این امکانات  برداری را از منابع و امکانات خود خواهند نمود.حداکثر بهره

است. از جمله این افراد، های غربی و آمریکایی حضور اساتید ایرانی در دانشگاه

آقای چهرگانی است که او نیز مدعی شده است ناسیونالیسم آذربایجانی در ایران در 

هایی بینی نموده بود که این روند احتماالً منجر به ناآرامیباشد. او پیشحال رشد می

کند که این البته او تلویحاً این نکته را نیز مطرح می 1سال آینده خواهد شد. 3-5در 

شوونیسم »روند در واقع واکنشی در قبال آن چیزی است که او از آن تحت عنوان 

 (14)برد.نام می 2«فارسی

قوم عرب و به خصوص استان خوزستان قومیت دیگری است که توجه بسیاری از 

شناسان غربی و آمریکایی را به خود معطوف نموده است. مراکز تحقیقاتی و کار

                                                           
 نشین است.نشین دلیل روشنی در مورد شناخت غلط کارشناسان غربی و خارج. وجود ثبات در مناطق آذری1
2Persian Chauvinism.  
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بینی نموده خوزستان و از جمله این افراد است که در مطلب خود پیش 1مایکل روبین

این گروه از افراد،  (15)بلوچستان ایران تهدیدی برای ثبات جمهوری اسالمی هستند.

توان ن برداشت آنها میدانند. در خصوص دالیل ایایران می 2خوزستان را پاشنه آشیل

 به دالیل زیر اشاره کرد:

 همسایگی با عراق و پیوندهای قومی میان اعراب در دو سوی مرز (1)

 وجود منابع و ذخایر عظیم نفت (2)

ا نزدیکی نیروهای آمریکایی و انگلیسی به این مناطق و برقراری ارتباط ب (3)

 برخی از نیروهای اثرگذار منطقه

تواند بستر بسیار ار تحریک اقوام این منطقه میبه هر حال عوامل یادشده در کن

های آمریکایی از مناسبی برای تهاجم دشمنان فراهم کند. در منابع موجود سایت

خورد. جمله سایت وابسته به وزارت دفاع آمریکا، قرائنی در این رابطه به چشم می

دی دی)هر چند مطلب ج The Khuzestan Gambitهایی همچون مطرح شدن راهبرد

دهد که غرب های اخیر نشان میالستحوالت  (16)باشد( از جمله این موارد است.نمی

های ایران بسیار حساب خصوص آمریکا و انگلیس( روی موضوع قومیت)به

 (17)اند.کرده

 هاي جمهوري اسالمي ايران. سیاست4

 ره(. ديدگاه امام خمیني )1-4

می مبتنی بر اندیشة وحدت اسالمی و مشی حضرت امام )ره( از آغاز نهضت اسالخط

مدارانه به مسائل جهان اسالم بود و پیروزی انقالب اسالمی در ایران نقطة نگرش امت

مشی را با وحدت رود؛ چرا که امام )ره( این خطعطف این آرمان توحیدی به شمار می

                                                           
1Michael Rubin.  

2Achilles Heel.  
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بخش وحدت برای انقالب ایکلمه و ایجاد وحدت ملی در ملت ایران آغاز نمود تا مقدمه

همه مسلمانان و مستضعفان جهان باشد. ایشان در راستای پیشبرد اهداف جهانی اسالم و 

های ملی نبود. امت اسالمی در اندیشة تحقق امت واحد اسالمی هرگز پایبند به محدودیت

های نژادی امام )ره( شامل همة مسلمانانی است که ورای مرزهای جغرافیایی و اختالف

 )ره( خمینی امامگیرند و فارغ از هر مذهب، پیرو دین اسالم هستند.قرار می زبانی و قومی

 شناسان و فقهاییاسالم بـه ترغیـب کردنـد را محبوبیت خویش، ملت از استفادة گسترده با

. .گیرند کار می اساسی به قانون کـردن اسـالمی راه در را خـود تمامی کوشـش رأی دهند که

 اسالمی به بر تشکیل حکومت مبنی خـود را قصـد دیرینـه وانسـتنداز این طریـق ت ایشان

 ..برسانند ظهور منصه

 به نسبت تشـیع، قطعـاً اسـالم و بـه مندیمراتبِ عالقه رهبری با این فقیهی این چنین و

 :باشد تفاوتتوانست بینمی هاقومیت

 بعضی. نیست مطـرح ناحیـه و قومیـت زبـان، نـژاد، اسـالم، در امکـرده اعالم مکررًاً من»

 از را هاگـروه کننـد جدا که زننـد مـی پا و دست ،هستند اسالم با مخالف که هاییهمین از

 هافارس اند،علیحده هابلوچ اند،علیحده ردهـاکُ کـه مـردم بـین کننـد پخـش گـروه،

 برای اسالم که رتیدرصو.، کنند گروه گروه را اینها و اندعلیحـده هاترک اند،علیحده

 از ...باشـد متقـی و کنـد رفتـار اسـالم طریقـه به آنکه برای اال نیست قائـل امتیـازی کـسهیچ

 و ردکُ اسالم در ایـمهکـرد اعـالم آمـده پیش که موقعیتی هر در تاکنون انقالب پیروزی اول

 و است همه برای الماس.،نیست مطـرح اینها غیـر و تـرکمن و لـر و بلـوچ و فارس و ترک

 «کرد خواهد ادا اسالمی عدالت بـا را هـاگروه همه حق اسالمی جمهوری

 فرمايند:ايشان در جايي ديگر چنین مي

طوايفي که در ايران هستند مثل کُرد و لر و ترک و فارس و بلوچ و امثال اينها... »

ايي نیست ما بین دو تا ها بگذارند... جداين را البته من میل ندارم که اسمش را اقلیت

 (26/9/58کنند. )مسلمي که با دو زبان صحبت مي
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 به نظر امام خمیني )ره( تمامي اقوام در برابر قانون برابرند:

کنند، همگي در مقابل کُردها يا غیرکردها و همه طوايفي که در ايران زندگي مي»

السواء هستند. هیچ فرقي بین کُرد و ترک السواء هستند، در مقابل دولت عليقانون علي

 (17/8/58«.)و لر و غیره نیست

 . ديدگاه مقام معظم رهبري2-4

می با نگاه دوراندیشانة خود، مقام معظم رهبری نیز مانند بنیانگذار جمهوری اسال

گیری هرگونه رویکرد واگرایانة دیدگاهی بسیار مترقی در مورد اقوام داشته و مانع شکل

ترین سیاست دشمنان نظام اسالمی در قبال اقوام اساسیاند. به باور ایشان محور شدهقوم

یک »گوناگون است:  هایبه بهانه« ایجاد تفرقه میان اقوام»و « نفی یکپارچگی ملی»ایرانی 

آلودی از آغاز انقالب سعی کرد اقوام ایرانی را از یکدیگر جدا کند و با سیاست خباثت

عظیم ملت ایران را تکه تکه کند. با هر قومی از اقوام متنوع ایرانی،  ةهای مختلف، پیکربهانه

میان  فارس، تُرک، کرد، عرب، بلوچ، ترکمن و لُر، جداگانه یک تلقین شیطانی را در

گفتند، به بلوچِ ها را از هم چرکین کنند. به تهرانی و اصفهانی چیزی میگذاشتند تا دلمی

زدند و در بلوچستانی که من قبل از انقالب مدتی را در میان آنها گذراندم حرفی می

 (18). «گفتندکردستان سخن دیگری می

کنند. تبلیغات و تفاده میدشمنان برای رسیدن به این هدف خود از ابزارهای مختلفی اس

دشمنان با تبلیغات خود، با جنگ روانی خود، با »جنگ روانی یکی از این ابزارهاست و 

کنند بین صفوف ملت ایران اختالف بیندازند؛ به گوناگون خود سعی می ةهای موذیانتالش

ز بین های صنفی، وحدت کلمه ی ملت را اگرایش ةمذهب، به بهان ةقومیت، به بهان ةبهان

دشمنان نظام جمهوری اسالمی، آنها تبلیغ کردند که نظام جمهوری اسالمی، » (19) «ببرند

برجسته کردن  (20) «پذیردقوم کرد یا مذهب اهل تسنن را نمی پسندد یا نمی

هر جا اقلیتی وجود داشت، به تقویت ناسیونالیزم »های مختلف به نحوی که ناسیونالیسم

، در کنار «نفی عامل حقیقی وحدت یعنی دین» و (21) «پرداختندیافراطی قومی آن اقلیت م
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« سوءاستفاده حداکثری از اختالفات مذهبی و قومی»و « امنیتی و نظامی کردن مناطق قومی»

شود. در این بین، از ابزارهای اصلی دشمنان برای ضربه به وحدت ملی محسوب می

گرایی اختالفات قومی و ملی ناشی از ملی»روشنفکران وابسته نیز به ایفای نقش پرداختند: 

 (.22) «شودافراطی که بیشتر به دست روشنفکران وابسته دامن زده می

 فرصت دانستن تنوع اقوام. 1-2-4

معموالً در کشورهای مختلف »تنوع اقوام مواجه هستند و  ةکشورهای دنیا با مقول بیشتر

تنوع »( 23).«ت؛ در کشور ما به عکس استهای آنهاسها یکی از نگرانیتعدد اقوام و قومیت

اقوام را ما برای کشورمان یک فرصت به حساب می آوریم، این یک حقیقت است. حقیقتاً 

شوروی »و مانند  (25) «ایران یکپارچه است»زیرا ( 24) ،«برای ما تنوع اقوام یک فرصت است

هایی هم که در حتی آن قسمت» (26).«های به هم سنجاق شده نیستمتشکل از سرزمین

هر کسی کو دور  .«های گذشته جدا شدند، اگر ته دلشان را بگردید، مایلند با ما باشندقرن

 ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش

خواهد که به این مادر بپیوندند. این کجا، کشور اتحاد جماهیر آنها هم دلشان می

ا به تعبیری با شالق به هم بستند و به اصطالح شوروی کجا؟ ده، یازده کشور را با سنجاق ی

شوند و معلوم است که تا شالق برداشته شد، از هم جدا می !یک کشور تشکیل گردید

 (27) «شدند

هفتم مجلس  ةبر همین اساس رهبر انقالب از یک سو در رهنمودی به نمایندگان دور

و بخشی باید در پرتو نگاه ملی ای و قومی تمایالت منطقه ةهم»فرمایند: شورای اسالمی می

های فرهنگی و اجتماعی مردم این و از سوی دیگر بر امکانات و ظرفیت (28) «برآورده شود

زبان کردی یک ثروت ملی »شود: عنوان یک سرمایه و ثروت ملی نظر افکنده میمناطق به

رزشی است، استعدادهای علمی و هنری جوانان این جا یک ثروت ملی است، استعداد و

های ملی باید استفاده بشود، جوانان کردستان یک ثروت ملی است؛ از این ثروت

 (29) «برداری بشود، به فعلیت برسدبهره
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 مخالفت با تبعیض میان اقوام. 2-2-4

نظام جمهوری اسالمی »گویند: عدم تبعیض میان اقوام ایرانی می ةرهبر انقالب دربار

دیگری در  ةویژ ةکند؛ نه به کردستان و نه به هر نقطنمی آمیز نگاهمطلقاً با نگاه تبعیض

 نگاه مطلقاً مذهبی تنوع و قومی تنوع به اسالمی جمهوری نظام نگاه[ …]سرتاسر کشور. 

کنم. نه امروز نگر نیست. این را به طور قاطع من اعالم میگرا، یک جانبهآمیز، قومتعصب

 ةهای گذشته در دهزنم، نه در طول زمانهست، که من از نیت خودم و دل خودم حرف می

 (30) «، زمان حیات مبارک امام رضوان اهلل تعالی علیه چنین چیزی نبوده60

بر اینکه سیاست غلط رژیم گذشته را مبنی بر بیگانه انگاشتن  افزونجمهوری اسالمی 

طح آحاد این نگاه را تصحیح کرد؛ نه فقط در سطح مسئوالن، بلکه در س»اقوام نفی نمود و 

 (32) ،«برادری و اتحاد و همدلی و صمیمیت است»و نگاه اسالمی را که مبتنی بر  (31) «مردم

ای، تبعیضی میان مردم های اقتصادی و توسعهبنابراین در تمام برنامه ،جایگزین آن نمود

های آغازین انقالب با وجود سراسر کشور به خصوص مناطق قومی قائل نشد. اما در سال

ایجاد ناامنی »و « حضور ضد انقالب»ریزی برای حل مشکالت ناشی از رژیم گذشته، هبرنام

افتادن این مناطق از مانع از فعالیت نظام اسالمی و در نتیجه موجب عقب« در این مناطق

ضدانقالب این فرصت را متأسفانه برای »ها شد و زیرساخت ةتوسعه و به ویژه در حوز

 (33) «گرفتجمهوری اسالمیمدت چند سال از دست نظام 

 مشارکت اقوام ايراني در سرنوشت خود. 3-2-4

آمیز به اقوام در نظام جمهوری اسالمی ایران موجب حاکم نبودن نگاه تبعیض

های گوناگون خواهد شد. آفرینی عموم مردم از اقوام مختلف و نخبگان در حوزهنقش

ایرانی و پیروان ادیان و اهالی مناطق  های سیاسی و اقوامها و گرایشانواع سلیقه»وجود 

آفرینی تمامی اقوام ایرانی در نشان از حضور و نقش (34) «گوناگون کشور در مجلس

دیگری از  ةنبود مرزبندی قومی و مذهبی برای حضور در بسیج نیز نشان قانونگذاری دارد.

دفاع از نظام اسالمی آفرینی آنها در نقش اقوام ایرانی در یک جمع ارزشی و انقالبی و نقش

شناسد. بسیج، مرز صنفی و مرز جغرافیایی و قومی نمی»رهبر انقالب:  ةاست. به فرمود
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 ةهای نخباصناف گوناگون ملی در سطوح مختلف فکری از انسان ةاقوام ایرانی، همة هم

های دیگر، های فعال و پرشور صحنهممتاز در میان اهل علم و دانشجویان تا جوان ةبرجست

 «بسیج نماد حضور ملی و مقاومت ملی و آگاهی یک ملت است اند.همه در بسیج جمع

(35) 

هر »کنند: قومی برای پیشرفت ملی تأکید می ةرهبر معظم انقالب بر استفاده از روحی

رد، چه فارس، چه تُرک، چه بلوچ، چه عرب، چه ترکمن، چه قومی از اقوام ایرانی، چه کُ

قومی در جهت پیشرفت ملی، نه صرفاً پیشرفت قومی،  ةوحیلُر، سعی کند با همان ر

 (36) «های بلندتری برداردگام

 اعطاي حقوق مسلم اقوام. 4-2-4

هیچ گاه مانع شناسایی و اعطای حقوق  «مذهب»و « قومیت» ةدر نظام اسالمی مقول

و نظام جمهوری اسالمی محور قضاوتش، اسالم »مسلّم اقوام ایرانی نخواهد بود، بلکه 

ها در این نگاه، در ایرانی ةها و هممسلمان ةایرانی بودن است؛ اسالم و ایرانیت. هم

خواهیم یک ما وقتی که می»بنابراین  (37) «جغرافیایی کشور دارای ارزش هستند ةمحدود

کنیم که مذهب خودش برسانیم، از او سؤال نمی ةعنوان یک ایرانی به حقوق حقایرانی را به

گری با ما دارد استفاده نه، مواطن ماست و از حقوق همشهری تو چیست. و یا حتی دین

کند؛ چیزی باید بپردازد، کاری باید بکند و حقوقی هم کند و در این مملکت زندگی میمی

از  (38) «حق امنیت، حق زندگی، حق کار، حق تالش، حق تحصیل و فرهنگ دارد دارد.

مردم در سراسر کشور است و اقوام  ةهم امنیت، حق عمومی و متعلق به»سوی دیگر 

 (39) «برندهای مختلف، عادات مختلف و ادیان مختلف از آن بهره میمختلف، زبان

 خوردگانجدا کردن حساب اقوام ايراني از اشرار و فريب. 5-2-4

های جمهوری اسالمی ایران جدا دانستن حساب اقوام از اشرار و از سیاست

سیاست در مقابله با تبلیغات دشمنان که در تالش بودند تحرکات خوردگان است. این فریب

علیه جمهوری اسالمی ایران را در مناطق قومی به حساب اقوام بگذارند، بسیار کارآمد و مؤثر 

بنابراین حضور برخی از اشرار در بعضی مناطق نه تنها جمهوری اسالمی ایران را نسبت  ،بود
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دارد که منطقه را از لوث وجود آنها با لکه نظام را بر آن میکند، ببه مردم منطقه بدبین نمی

همکاری مردم منطقه پاک نماید. رهبر معظم انقالب در دیدار با مردم سقز به این تفکیک 

به عموم ملت ایران از اقوام گوناگون هم بگویم، مبادا به اشتباه »کنند: اقوام از اشرار تأکید می

انقالب و جمهوری اسالمی  ةای اندک شمار که پنجه به چهرهبیفتند. مبادا رفتار گروه

های وفادار نوشته بشود. تعداد زدند، به حساب این مردم عزیز، این جمعیت انبوه، این دلمی

شوند، در کردستان و در ای پیدا میهای شریر یا فریب خورده که در هر نقطهمعدودی انسان

و خود  (40) «مردم عزیز این استان به کلی جداستغیر کردستان، حساب اینها از حساب متن 

یکی از مصادیقی  «رد مسلمانپیشمرگان کُ»کنند. وجود گروه مردم با این افراد برخورد می

در همان دورانی که در این جا و جاهای »کنند: است که ایشان در اثبات این مطلب بیان می

هایی می زدند که مردم کرد روحشان از آن رد حرفدیگر، یک عده ایادی بیگانه به نام مردم کُ

های های همجوار، دستحرف ها خبر نداشت، آن روزی که در این استان و استان

آمیز دشمنان به فکر فتنه و برادرکشی بودند، خود مردم این استان در صفوف مقدم شیطنت

آن کسانی  ةخاطر رد مسلمان هرگز ازرشید و پرافتخار پیشمرگان کُ ةقرار گرفتند؛ یاد مجموع

 (41) « که مجاهدات آنها را دیدند، نخواهد رفت.

 اهانت به مقدسات يکديگر؛ خط قرمز نظام اسالمي. 6-2-4

که « های مختلف قومی و مذهبیاهانت به ارزش ها و مقدسات گروه»در نظام اسالمی 

ست. رهبر معرفی شده ا« خط قرمز»عنوان اند، بهدر قانون اساسی به رسمیت شناخته شده

دشمن امید بسته است که بتواند پیروان مذاهب گوناگون را »فرمایند: انقالب در این باره می

 آمیز دشمن بشود.خائنانه و خباثت ةمقابل هم قرار بدهد. هیچ کس نباید تسلیم این نقش

ها از هم چرکین، نسبت به نی در مقابل شیعه، دلنی، سُآنها می خواهند شیعه در مقابل سُ

کنم خواهند. برای همین است که من اعالم کردم، باز هم تأکید میهم بدبین، آنها این را می

 (42) « خط قرمز از نظر نظام اسالمی و از نظر ما عبارت است از اهانت به مقدسات یکدیگر.

، به «ها در صورت تمسخر لهجهقومیت ةاعالم حرمت تقلید لهج»رهبر معظم انقالب با 

های آنها تقلید غالب این شهرهایی که لهجه»پردازند: استعمار می ةن نقشیابی ایریشه
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شود، شهرهایی هستند که دارای مردم غیرتمندی هستند که در حوادث مهم صد سال می

اند. این تصادفی نیست. این تقلید هم سابقه پیش در مقابل دشمنان و مهاجمین ایستاده

های ادبی و طنز و غیره ما ندیدیم که یک حرفی یعنی توی هیچ یک از این کتاب ؛ندارد

تقلید لهجه باشد. این مالِ همین اواخر است؛ یعنی مثالً از صد سال  ةدهندباشد که نشان

ها قرار گرفته، یکی با این دشمنی ةپیش به این طرف؛ یعنی از وقتی که کشور ما در مواجه

گیالن، یکی از مناطق، ة منطق از مناطقی که ایستادگی سرسخت کرده، مناطق شمال است،

خراسان است؛ یکی از مناطق، مناطق آذربایجان است. اینها آن جاهایی هستند که ة منطق

ها از لحاظ مردمش سرسختی و سلحشوری نشان دادند. اتفاقاً سعی شده است که همین

 (43) «شود. لهجه در بین مردم سبک بشوند. یعنی تقلید می

های حقیقی همبستگی میان اقوام و قرار دلیل وجود مؤلفه به-تنوع قومی در ایران 

 شود. پس هریک فرصت قلمداد می -الینفک هویت ملی وعنوان جزگرفتن هویت قومی به

های هویت قومی با توجه به هویت ملی تقویت شود، هویت و همبستگی ملی نیز چه مؤلفه

و استعدادهای گوناگون و های مختلف، آداب و عادات مختلف سنت»تقویت خواهد شد: 

متنوع، یک فرصت است که اجزای گوناگون این ملت بتوانند یکدیگر را تکمیل کنند؛ با 

مراودات درست و با هم زیستی و اتحاد کامل. برای ملت ما این یک افتخار است که چنین 

ست و تنوع اقوام دارد. علت هم این است که اسالم منبع الهام این نظام ا ةنگاهی به مسئل

های گوناگون، های مختلف، ولو از ملتدر این نگاه اسالمی، بین نژادهای مختلف و زبان

تفاوتی نیست؛ چه برسد به اقوام مختلف در میان یک ملت. نگاه اسالم این است و نگاه 

ردی، استان کردستان و مناطق اقوام دیگر کُ ةنظام اسالمی هم این است. لذاست ما به منطق

 (44) کنیم.می نگاه میبا نگاه اسال

 ها. رويکرد قانون اساسي به قومیت3-4

 مفـاهیم و بـر پافشـاری ضـمن ایـران نیـز اساسی جمهـوری اسـالمی قانون مقدمه

 طراحی اسـالمی، قلبـی امـت عنوان خواسـتاسالمی به ضوابط اصول و مانندهایی عبارت

 اسالمی، بینیتکیه برجهان ی،اسالم های حکومتحکومت اسالمی، تحکیم پایه طرح
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 واحد امت بـر گروهی و تکیـه طبقاتی و نفی سلطه عنوان وارثان،صالحان به حکومت

انقالبی و بقیه  راستین واجتهاد اسالم و تشیع است از عبارت اساس اصل و داد نشان اسالمی،

 قانون نویسپیش در آنکه بـا حتـی، همـین دلیـل به. ،افکن، مطرود است تفرقه معیارهای

 حذف شد پیشنهاد گرفته تصمیم بـود، شـده برده نام مجزا صورت ایرانی، به اقوام اساسی از

 صورت کنونی اصـول عملی گردد که ملـت افـراد همه از بردن اسم به اقوام و اکتفا نام

 .اسالمی است اساسـی جمهـوری قـانون نـوزدهم و بیسـتم

 نوزدهم اصل

و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان  مردم ایران از هر قوم

 و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

 بیستم اصل

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق 

 د.انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارن

 سالة کشور به اقوام انداز بیست. رويکرد سند چشم4-4

ها اشاره شده است. آنچه در ادامه از برخی به مقولة قومیت 1404 اندازچشمدر سند 

های دولت و نظام اسالمی در خصوص گردد بیانگر دیدگاهبندهای این سند مستفاد می

 آمده است: این سند چنین 114از مادة « ی»باشد. در بند اقوام می

منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه به»

صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ 

های کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق یهاها و استانایلی در شهرستان

بینی اعتبارات و تسهیالت الزم در نمایشگاه اقدام نموده و با پیش تفرجگاهی ایلی، موزه و

قانون بودجه ساالنه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین 

ها بالمانع است. گونه پروژهامکانات اعطای تسهیالت به بخش خصوصی برای اجرای این

ارت جهاد کشاورزی )سازمان امور عشایر نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزآیین
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به  جمهوراستیر -ایران( و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دفتر مناطق محروم کشور 

 .«خواهد رسید رانیوزئتیتصویب ه

ترین ( این سند نیز به یکی از مهم130 ةماد 3( )بند امور قضایی ةتوسع)یازدهم فصل 

 ساز اشاره شده است:کان ثباتعنوان یکی از ارهای اقوام بهدغدغه

 .«رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی»

ای به مباحث فرهنگی اقوام شده انداز نیز توجه ویژهسند چشم 100هـ ماده در بند 

است؛ در واقع رویکرد این ماده، تولید و بازتولید و تقویت سرمایة اجتماعی ملی است. 

 مایة اعتماد اجتماعی و ملی است که وجود آن،ساز و جانوحدت اقوام، زمینه احترام و

 بزرگترین مزیت راهبردی برای کشور خواهد بود:

اجتماعی و اقوام مختلف  یهانسبت به گروه زیآمو احترام نیآفرترویج مفاهیم وحدت»

 .«در فرهنگ ملّی

 هاي کلي نظام. اقوام در سیاست5-4

مقام معظم رهبری نیز به  21/9/94ای کلي آمايش سرزمین مصوب هدر سند سیاست

مقوله اقوام و يکي از سازوکارهای اثربخش در اين حوزه توجه شده است. در اين سند 

های توجه به يکپارچگي ملي و سرزمیني و تقويت هويت اسالمي ايراني و يکي از راه

يافته مردم و افزايش سازمانتنظیم اثربخش رابطه دولت و »مديريت سرزمین )بند ب( 

های کلي مصوب در بخش وحدت و سهم مردم در امور کشور با توجه به سیاست

 همبستگي ملي و امنیت ملي و اقوام و مذاهب، معرفي شده است.

های برابر و رفع تبعیض ايجاد امکانات عادالنه و فرصت»همچنین در اين سند به 

های از نکات حائز توجه در دستیابي به تعادلعنوان يکي به« ناروا در مناطق کشور

 های هر منطقه )بند د( اشاره شده است. ها و توانای متناسب با قابلیتمنطقه
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 اي از همگرايي اقوام ايراني. عملکرد در دوران دفاع مقدس نمونه5

های هویتی کل در حیطهقومیت، ملیت و اسالمیت یک مرزبندی درونی از جزء به

یرانی است.درست مثل کوچکی و بزرگی رابطه فرد و خانواده که در سطح فردی، جامعه ا

شهروندان برای معرفی  دهند.این پیوندهای نسبی بخش مهمی از هویت افراد را تشکیل می

ولی همین افراد در برابر  ،کنندمی بیانهای خانوادگی و قومی را خود به یکدیگر، نسبت

برای اثبات هویت خود استفاده  زبانیی، مسلمان و فارسها از عناوین ایرانسایر ملت

مراتب هویتی که یک کل یکپارچه این مثال، به درک جایگاه اقوام ایرانی در سلسله کنند.می

 کند.کمک شایان توجهی می سازندیرا باهم م

اما در مواجهه با دنیای خارج، از  ،دارند یشناختاقوام ایرانی بین خود مرزهای جامعه

های قومی در ایران به زندگی گروه کنند.های جغرافیایی، ملی و اسالمی پیروی میمرزبندی

ویژه هپیش از پذیرش اسالم، پس از اسالم، دوره معاصر و ب: شودچهار دوره کلی تقسیم می

  دوره پس از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی.

ظاهر های بهوارد آمده و جنگهای دردناکی بر پیکر اسالم عزیز از سوی دشمنان زخم

ها و مذهبی و در باطن استعماری و استکباری، ترفند آنها برای مقابله با پیشرفت

های فزاینده جمهوری اسالمی ایران و متحدان آن در منطقه است که آثار ثانوی آفرینینقش

موجود در  غرب از تمامی ابزارهای دهد.، سراسر جهان را تحت تأثیر قرار میجیتدرآن به

این  کند.زمان دارد استفاده میطور همهای بای و هستههای نفتی، اقتصادی، رسانهعرصه

 با محوریت اسالم، یک نقطه عطف و پیچ تاریخی است. المللنیشرایط حاکم بر نظام ب

ید این است که اقوام ایرانی در حفظ و حراست از کیان ایران و اسالم ؤسابقه تاریخی م

 اند.اند و نسبت به یکدیگر مناسبات حسنه و پیوندهای مستحکمی داشتهوشیدههمواره ک

ها نبوده و وحدت اقوام ایرانی جامعه ایرانی شاهد چیزی به نام برخورد قومیت گاهچیه

 همواره باعث یاس دشمنان بوده است.

ی ملّی، معنی سست بودن پیوندهاگرایی به به باور بسیاری از اندیشمندان، قومیت و قوم

ای که . در جامعهتزلزل مبانی وفاداری ملّی و وجود ظرفیت انشقاق در انسجام ملّی است
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توان بیان داشت که هویت ملّی ایجاد نشده ها در کلیت جامعه ادغام نشده باشند، میقومیت

مطالبی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد باید گفت که با توجه به آنچه بیان شد و  .است

 .گر وجود یک هویت واحد و یکپارچه در ایران اسالمی بودگ تحمیلی، جلوهجن

ناپذیر مردم ایثارگر خرمشهر با کمترین تجهیزات در شرایطی که نیروی مقاومت توصیف

ساکنان عرب استان خوزستان های بسیاری را برای همراه نمودن عرب بود و تحریک متجاوز،

 .نماد یک هویت مستحکم و یکپارچه استنمود، بهترین با اقدامات خود می

مثابه رکن تدریج سازمان رزمی سپاه بههای ابتدایی جنگ، بهپس از پشت سر گذاشتن ماه

های این حرکت، آن بود ترین ویژگیترین و درخشان. از برجستهرکین جنگ، شکل گرفت

 27. لشکر یجاد شدهای این سازمان رزم، متناسب با واحدهای جغرافیایی اکه لشکرها و تیپ

 7عاشورای تبریز، تیپ نجف اشرف اصفهان، لشکر  31تهران، لشکر  اهللمحمد رسول

 (45) .آیندمی به شمار... شاهد مدعای این مطلب فجر شیراز و 19عصر خوزستان، لشکر ولی

ها و شد، این نیروها در تیپزمانی که برای انجام عملیات فراخوان نیروی داوطلب اعالم می

. بدیهی است کردندیافتند و در جنگ شرکت میی خود سازمان میلشگرهای متعلق به منطقه

های رزمی، در فرآیند جذب مشارکت نیروهای قومی وجود فرماندهان بومی در واحدها و یگان

گرفتند، این حضور در مقام فرماندهی قرار می فرهمندهای شخصیت کهیهنگامویژه به؛ مؤثر بود

 .شدیار چشمگیرتر میمردمی بس

های وحدت اقوام ترین جلوهدفاع مقدس مردم ایران در برابر استکبار جهانی باشکوه

توان آن را حاصل جمهوریت و اسالمیت برآمده از انقالب اسالمی سال ایرانی است که می

سابقه بودن حجم و بزرگی تهدیدات خارجی، نه تنها در اثر یدانست که باوجود ب 1357

ها سال دیگر، وجب از خاک این سرزمین آسمانی از دست نرفته است بلکه برای ده کیآن

برداری شود همچنان برای دشمنان بازدارنده، اگر درست از نعمات و نتایج آن بهره

 .آور و در صورت وقوع هرگونه درگیری احتمالی باعث شکست آنها خواهد بودهراس



 57 / راند بر ج.ا.ایا تأکیدر تحوالت ژئوپلیتیکی همگرایی و واگرایی غرب آسیا ب هایتقوم یتیکژئوپل ــــــــــــــــــــــــ 

 

اهلل جمیعا اعتصموا بحبل و» به این سفارش قرآنی مردم ایران از همه اقوام و ساکنان آن

وحدت اقوام ایرانی حاصل پیروی از اسالم ناب  اند.عمل کرده یخوببه« تفرقوا و ال

 های ملی و فرهنگ ایرانی است.محمدی)ص(، ارزش

های میدانی نیز مؤید این واقعیت است که در کنار این تجربة عینی، نتایج بررسی

های کشور، همگرایی است؛ برای مثال نتایج تحقیقی نشان داده قومیترویکرد و گرایش 

میزان خیلی زیاد و زیاد( از نمونة آماری جوانان عرب، به ایرانی بودن خود )به %5/73که 

نمایند نیز عرب بودن خود را در جغرافیای ایران اسالمی تعریف می %5/78کنند، افتخار می

تعیین « شهر خود، ایران و خوزستان»را در سه سطح  نیز تعلق جغرافیایی خود %88و 

 (.114-115: 1387)اکوانی،  (46)اند کرده

دست آمد که دانشجویان کرد، آذری و عرب، هویت در تحقیقی دیگر نیز این نتیجه به

 (154: 1388)ربانی،  (47)قومی و ملی خود را در طول یکدیگر دانسته که مکمل یکدیگرند. 

 گیري. نتیجه6

گونه که در مقدمه اشاره گردید هدف اصلی این مقاله، بررسی ژئوپلیتیک اقوام در همان

منطقة غرب آسیا با تأکید بر جمهوری اسالمی ایران بود. در راستای نیل به این هدف، در 

ابتدا پس از ارائه مطالبی در مورد ژئوپلیتیک، جایگاه مباحث قومیتی در مطالعات امنیتی 

، این نکته استنتاج غرب آسیاادامه ضمن بررسی وضعیت اقوام در منطقة  تبیین شده و در

گردید که اقوام در این منطقه دارای کارکردی دوگانه هستند. در برخی از کشورها، 

طلبی بوده )مانند اکراد در ترکیه( و حتی در برخی ها واگرا بوده و خواهان جداییقومیت

اند، در بعضی دیگر از کشورها مانند هایی نیز برداشتهموارد مانند اقلیم کردستان عراق گام

 ج.ا.ایران، اقوام با دولت مرکزی رویکردی همگرایانه دارند.

های بیگانگان پیش از انقالب اسالمی و آمریکا پس از جمهوری در ادامه، سیاست

 سیاست که دهدمی نشان نوشتار این هایاسالمی ایران مورد بررسی قرار گرفت. یافته

 و متحده ایاالت دستورکار در داخلی هایناآرامی ایجاد و هاقومیت( بطئی چند هر) تحریک

 ارکان از یکی مثابه به تحقیقاتی مراکز. است گرفته قرار کشور این غربی متحدان
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 نقش... و مقاالت تألیف کتب، انتشار تخصصی، هاینشست برگزاری طریق از سازیتصمیم

 عقیدة واقعی تجلی موضوع، این. نمایندمی ایفاء گفتمان این ازتولیدب و تولید در ایبرجسته

 خدمت در که ایرابطه باشد؛می ،«قدرت و علم» بین رابطه وجود بر مبنی فوکو، میشل

 به توجه با تواندمی هااقلیت موضوع شرایطی چنین در .است شده تعریف «ملی منافع»

 اسالمی جمهوری برای هستند، ساکن رزیم هایاستان در کشور، اقوام بیشتر اینکه

 هاییراهبرد و تدابیر موضوع این برای است ضروری رونیازاکند،  ایجاد پذیریآسیب

 .شود طراحی

محور های دشمنان، نگاه فرصتتالش باوجوددیگر یافتة این مقاله آن است که 

های یت عظیم قومیتزمینه بسیار مناسبی برای استفاده از ظرف جمهوری اسالمی به اقوام،

های تالش باوجودهای موجود بیانگر آن است که کشور فراهم کرده است. واقعیت

های استکباری و دشمنان ایران اسالمی، اقوام کشور خود را بخشی از هویت ایرانی قدرت

 نظیر آنهااند که عملکرد بیها نمودهفشانیدانسته و در راستای دفاع از جغرافیای ایران، جان

 باشد.در دوران دفاع مقدس نمود بارز این واقعیت می

 پیشنهادها
یکپارچگی،  تدوین سیاسی قومی معطوف به تقویت هرچه بیشتر طراحی و هدف اصلی در

باشد. در ادبیات علوم سطح کشور می اجتماعی در وفاق ملی یا همبستگی وحدت و

سازی، وفاق ی، ملتمهندسی اجتماع ماننداین وضعیت تحت عناوینی  اجتماعی از

بنابراین پیگیری سیاسی قومی در  ،شوداجتماعی، وحدت نمادی، یکپارچگی ملی یاد می

ریزی در ها و استعدادهای برنامهای از تواناییایران باید متضمن هدایت بخش عمده

مدیریت سیاسی جامعه و اتخاذ رویکردهای مناسب در حوزه فرهنگ، تبلیغات و ارتباطات 

د. اصول حاکم بر سیاست قومی در ایران باید منتهی به تقویت اشتراکات و تالش و... باش

برای نزدیکی اقوام با همدیگر باشد و به این نکته توجه داشت که هرچه محورها و اصول 

، در مورد توافق جمعی افزایش یابد، امکان و احتمال هماهنگی و همدلی بیشتر خواهد بود
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گریزی اقوام و تأثیرگذاری بر امنیت ملی در کشور بله با قومیتمقا برایبرخی عوامل  ادامه

 :گرددمی پیشنهاد

 های اسالمیهای انقالب اسالمی و حفظ و ترویج ارزشتأکید بر آرمان (1)

 های قومی و محلیدهنده هویت ملی در برابر هویتتقویت عوامل تشکیل (2)

دخالت  اقوام وپیشینه مشارکت همزیستی دائمی  مواریث فرهنگی با تأکید بر (3)

 حاکمیت تاریخی اقوام در

ها جلوگیری ها و گویشای که از کاربرد دیگر زبانگونهزبان فارسی )به تأکید بر (4)

 (نشود

های عمرانی های طرحجانبه در کل کشور و ایجاد و پیگیریتأکید بر توسعه همه (5)

 نشینو.. در مناطق قومیت

 مناطق قومی در هاکاهش محرومیت (6)

 جویانه بیگانگان وهای مداخلههای قومی واگرا و سیاستبا جریانمقابله جدی  (7)

 (سوءاستفاده از اقوام )در سطح کالن

 پوشش محلی و رشد مطبوعات، زبان، موسیقی، هنر موردزدایی در حساسیت (8)

فقر، محرومیت و  مانندهای بروز احساسات و تحریکات از میان بردن زمینه (9)

 نشینماندگی در مناطق قومیتعقب

 های اساسی مانند شغل، تحصیالت و امکانات رفاهیبرابری در فرصت (10)

 تقویت احترام، عزت و تکریم شهروندان از سوی همدیگر (11)

 ها در مناطقتقویت وحدت شیعه و سنی و دیگر قومیت (12)

 گرایانهگردی و احساسات عامارتقای سطح ایران (13)
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مسابقات های ورزشی در مناطق قومی و تشویق برای حضور در تقویت تیم (14)

 سراسری و ملی

گرا توسط نیروهای اطالعاتی و امنیتی و برخورد شناسایی عناصر اصلی آشوب (15)

 قاطع دستگاه قضایی با متخلفان

پرده شرارت و های پشتها( نسبت به دستباال بردن سطح آگاهی مردم )قومیت (16)

 بیگانه

شدن  عنوان یک هدف کالن و محققریزی جهت تقویت وفاق اجتماعی بهبرنامه (17)

 فرموده مقام معظم رهبری مبنی بر اتحاد ملی

ها و حتی اصالت دادن به آنها و در عین حال فرهنگحفظ استقالل نسبی خرده (18)

برقراری اتصال و ارتباط بین اقوام از طریق تقویت و برجسته کردن نقاط مشترک بین اقوام 

 (و غیر اقوام )ارزش، عرف و...

ورسوم و سنن و لحاظ قرار دادن آداب هوشیاری در تفکیک تقسیمات کشوری (19)

 (زدایی)تفرقه

 هااستفاده از پژوهشگران و مراکز فرهنگی دینی جهت نشریات و بولتن (20)

های مالی و تأمین منابع شناسایی و برخورد با عوامل ایجاد بحران، چون سرپل (21)

 آشوبگران، اغتشاشگران، وبالگ نویسان

تر اقوام با ها، که مراوده بیشتر و راحتنهای بزرگ بین شهرها و استااحداث جاده (22)

 یکدیگر را فراهم آورده، آنان را از نظر فرهنگ و زبان به یکدیگر نزدیک کند.

زبانان در مناطق مرزی، و برعکس، فراهم آوردن امکانات زندگی برای فارسی (23)

تر یکامکان زندگی برای اقوام مرزی در مرکز کشور، تا از این طریق اقوام به یکدیگر نزد

 ها مشترک گردد و مناطق نیز از یکدستی کامل به درآیند.شده، فرهنگ
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 نشین.حضور مداومِ مسئوالنِ دولتی در شهرهای دوردست و مناطق قومیت (24)
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