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 چکیده
 مهمی ۀمؤلف سیاسی و اجتماعی تحقیقات در همواره شودنژادي ناشی می هايکه از تفاوت گراییقوم و قومیت

 -لذا این تحقیق با روش توصیفی ؛است داشتهجوامع ، توسعه و یا رشد امنیت ملی ثیري محسوس برأبوده که ت
اهمیـت و   ۀاي، درصـدد اسـت ضـمن تبیـین درجـ      ابخانـه گیري از ابزار گردآوري میـدانی و کت بهره تحلیلی و

-م، علل و چگـونگی آن را بـه  هاي فراروي اقوا هاي نابرابري فرصت یک از معیارها و شاخصبندي هر اولویت
آیـا در میـان اقـوام    باشد که گویی به این پرسش اصلی میاین پژوهش در صدد پاسخصورت متقن پاسخ دهد؛ 

هاي نابرابر به وجود آمـده اسـت؛ اگـر چنـین اسـت پیامـد امنیتـی آن        فرصت مختلف جمهوري اسالمی ایران
هاي نابرابر کدامند؟ در نهایت دسـتاوردها و نتـایج اصـیل    کارهاي حذف و یا کاهش این فرصتچیست؟ و راه 

گـذاري  سازي سیاستپیاده«، »اجتماعی گذاريسازي سیاستپیاده«گانه از قبیل؛ این مقاله رسیدن به عواملی پنج
سـازي  پیـاده «و » محـور سازي تئوري تکثرگرایی دیـن پیاده«، »سازي توسعۀ اقتصادي یکنواختپیاده«، »فرهنگی

هـاي  که این عوامل بر متغیر بررسی فرصت بود» مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجه به اسناد باالدستی
خیلی زیاد مؤثر واقع گردیدند؛ لـذا نتیجـۀ فـوق بـر     نابرابر در میان اقوام کشور جمهوري اسالمی ایران در حد 

 منطبق و بر روایی و اعتبار این پژوهش افزود. ۀنتیجۀ حاصله از پرسشنام
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 مقدمه
 و دیـن  زبـان،  بـا  قومی، مختلف هايگروه آن در که است قومی چند اي جامعه ایران ۀجامع
 و نـژادي  تنوع. دارند همدیگر با آمیزيمسالمت زندگی که هاستقرن متفاوت، ورسوم آداب

 اقتصـادي  سیاسـی،  هايرقابت ها،جنگ حاصل و تاریخی ايپدیده نیز ایران کشور فرهنگی
 .)131: 1397 دیگران، و محمدزاده( است بوده مهاجرت و

از  درصـد  پنجـاه که در حال حاضر حـدود   اي چند قومیتی استکشور ایران جامعه، یطورکل به
تـرین  یکـی از مهـم   ءقومی در ایران جز ۀلذا مسئل ؛دهدشهروندان آن را اقوام غیر فارس تشکیل می

کـه   دهـد رود. شـواهد تـاریخی نشـان مـی    شمار مـی مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر به
هـاي زمـانی   و تـرکمن) در برهـه   شکاف قومی در میان پنج قوم ایرانی (ترك، کـرد، بلـوچ، عـرب   

که اقـوام ایـران در سـیر تـاریخی در برخـی      خاصی داراي فراز و نشیب بوده است. با توجه به این
هـاي سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي و     هـا و موقعیـت  مواقع در وضعیت نابرابري از نظـر فرصـت  

هاي مختلف منشأ تضـاد نیـز   ها، بر اساس نظریهدرواقع این نابرابري فرصت ؛اندفرهنگی قرار گرفته
 اند.بوده

و شاید بیشتر داشته و بررسی ایـن مسـئله نیازمنـد     صدسالهالبته مباحث قومی در ایران تاریخی 
اي چند قومیتی اسـت کـه در آن   جامعه ،ایران ۀچراکه جامع ؛استسازي روشی علمی و دقیق پیاده
، مـدت مدیـدي اسـت کـه زنـدگی      متفـاوت  ورسـوم  آدابهاي مختلف قومی با زبان، دیـن،  گروه

حال این مسئله نیز نبایستی از دیدگاه ما پنهان بماند کـه تنـوع   با این ؛آمیزي با یکدیگر دارندمسالمت
جغرافیـایی در   ۀهاي تـاریخی سـاکنان ایـن عرصـ     تنازع و رقابتحاصل  کنونی،و گوناگونی قومی 

در میان اقـوام کشـور   عمدي) خواسته یا (نا هاي نابرابراز این منظر بررسی فرصت ؛گذر تاریخ است
مطـرح گردیـده    صلح و ثبـات  موانعیکی از عنوان ، بهجمهوري اسالمی ایران و پیامدهاي امنیتی آن

که آیا جمهوري اسالمی ایران بـا توجـه بـه پیامـدهاي      موضوع موصوف این پرسش است. اهمیت
علـل و تبعـات نـابرابري    بررسـی   ۀزمینگذاري مبسوطی در پژوهانه، اقدام به سیاستامنیتی و آینده

تهدیـد بـه   رویکردهاي تغییر از براي  يمسیر آیاها در میان اقوام مختلف کشور کرده است؟ فرصت
 ؟اقوام ایرانی در آینده متصور خواهد بودهاي قومی در ایران کاهش شکافمحور براي فرصت
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تنـوع قـومی در    ۀن بررسی مسئلاین مقاله تالش دارد ضم ،شده عنوانهاي  لذا مستند به پرسش
را بـراي خلـق    اجـرا  قابلهایی کارآمد و هاي نابرابر اقوام پرداخته و سیاستایران به بررسی فرصت

هـا و یـا حتـی    ها، چـالش هایی درازمدت براي اقوام ایرانی جهت به حداقل رساندن بحرانفرصت
ن چرایی آشـکار گـردد کـه آیـا تنـوع      پاسخ ای علمی،با واکاوي  تابسترهاي بروز بحران، مهیا سازد 

ایجـاد   بـوده و بـا   سـاز اي تهدیدزاسـت یـا بـالعکس فرصـت     لفهؤم براي امنیت ملی قومی در ایران
 امنیت پایدار را براي کشور ایران به ارمغان خواهد آورد. ،هایی برابر براي اقوام گوناگونفرصت

 اهمیت و ضرورت تحقیق
 سیاسـی  و اجتمـاعی  تحقیقـات  و هـا بررسـی  در همـی م ۀمؤلفـ  همـواره  گرایـی قوم و قومیت
شـود.  ناشی می موجود در کشور مایزهاي قومیاز ت توجه ویژه به این مقوله، که گردد می محسوب

 کـه  یدرصـورت  گاهی اوقـات  شود ونفسه یک تهدید محسوب نمیتنوع قومی فی نابرابري قومی و
توانـد  مـی  ،آن جامعـه شـمرده شـود    ةنـد مبناي تشکیل ده گردد و خودعادي تلقی  ۀیک جامع در

هـاي  از طرفی امروزه بـا توجـه بـه بـروز بحـران      ؛نمایدمیفرصت شکوفایی اجتماعی را نیز فراهم 
و  ایـران  ۀامعـ در جنیـز  امنیت ملی و مشارکت سیاسی  مختلف جهان، طنژادي متنوع در نقا -قومی
هـا بیشـتر   در قومیـت » خودي بودن«س هرچه احسا ؛گرددها بسیار مهم تلقی میآن با قومیت ۀرابط

توانـد  باشد مشارکت سیاسی آنان بیشتر و ضریب امنیت ملی باالتر خواهد بود و عکس آن نیز مـی 
صادق باشد. فرایند جهانی شدن و گسـترش ارتباطـات نیـز ایـن وضـعیت را دگرگـون و پیچیـده        

ـ  گرایانه و امنیت ملـی جوامـ  بر احساسات قوم این مقولهساخته است و  سـزایی گذاشـته   ه ع تـأثیر ب
اي تحـت عنـوان   این است که چنانچه پدیـده  این پژوهشلذا یکی از موارد مهم و ضروري  ؛است

ایـن مهـم    ؛هاي نابرابر در میان اقوام کشور جمهوري اسـالمی ایـران، مغفـول مانـده اسـت     فرصت
ایـن بررسـی،    دنبـال بایستی توسط پژوهشگر مورد بررسی موشـکافانه و دقیـق قـرار گرفتـه و بـه     
تـا بـا دسـتیابی بـه      پیامدهاي امنیتی آن در جمهوري اسالمی ایران نیـز مـورد واکـاوي قـرار گیـرد     

 ؛هاي متنوع، توسعه و ارتقاء جایگاه اقوام با رعایت اصل عدالت از هـر منظـري دور نمانـد   رهیافت
ي الزم و روي آنـان امـر  هـاي پـیش  زیرا در حال حاضر توجه به جایگاه اقـوام و بررسـی فرصـت   

هـاي متنـوعی بـر    که در طـول دوران تـاریخی گونـاگونی کـه حاکمیـت      رودشمار میضروري به
ها و جایگاه اقوام ایرانی از قبیـل؛ فـارس، تـرك، بلـوچ،     سرزمین ایران مستولی بوده است، موقعیت
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تـا   با این حال تالش این مقاله بر آن اسـت  ؛هایی گردیده استعرب و ترکمن، دچار فراز و نشیب
هاي امنیتی احتمالی، بـه  رو، ضمن توجه به آسیب با در نظر گرفتن اهمیت و ضرورت تحقیق پیش

هـاي  سازي چه عواملی باعث کاهش و یـا حـذف فرصـت   بررسی این مقوله پرداخته شود که پیاده
-نابرابر در میان اقوام مختلف کشور جمهوري اسالمی ایران خواهـد شـد و از سـوي دیگـر بـا بـه      

هاي امنیتی موجـود، پیامـدهاي احتمـالی امنیتـی آن نیـز مـورد واکـاوي        ها و نظریهري تئوريکارگی
 صحیح و منصفانه قرار گیرد.

 اهداف تحقیق
 هاي نابرابر در میان اقوام مختلف کشـور جمهـوري اسـالمی ایـران    در این مقاله بررسی فرصت

رفـت  هاي برونکارراه ۀملی با ارای منیتبر اتاریخی، علل وقوع و...) و اثرگذاري آن  ۀریش ۀ(با مداق
، برابر براي اقـوام جمهـوري اسـالمی ایـران     هاي اساسی آتی جهت ایجاد فرصتگذاريو سیاست

 عنوان هدف اصلی مورد توجه پژوهشگر قرار گرفته است.به
 هاي تحقیقسؤال

کارهـاي  ایـران و راه .ا.در میان اقوام مختلف جها  پیامدهاي امنیتی نابرابري فرصت :اصلی سؤال
 کدامند؟ ها آنحذف و یا کاهش 
 سؤاالت فرعی

  ها وجود فرصتنابرابري در توزیع  رانیا یاسالم ياقوام مختلف کشور جمهور انیدر مآیا
 ؟دارد
 همراه است؟ یتیامن يامدهایپبا ، در میان اقوام مختلف ج.ا.اها فرصت ينابرابر آیا 
  ایران کشور  نییسرزم ۀساکن در پهناقوام  انیرابر در مناب هايفرصت جادیاهاي  و ریشهعلل

 کدامند؟
 اقوام  هايفرصتنابرابري  ۀتغییر در رویهاي اساسی آتی جهت گذاريکارها و سیاستراه

 کدامند؟(از تهدید به فرصت) ج.ا.ا 
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 تحقیق ۀفرضی
ی ایـران وجـود   هایی نابرابر در میان اقوام مختلف جمهوري اسالماحتماالً فرصت :اصلی ۀفرضی

کـه بـراي    در این راستا عواملی وجود دارند و ؛دارد که منجر به ایجاد پیامدهاي امنیتی گردیده است
 هاي نابرابر مؤثرند.حذف و یا کاهش این فرصت

هایی نابرابر در میان اقوام مختلف جمهوري اسالمی ایـران وجـود   احتماالً فرصت: رقیب ۀفرضی
 در این راستا عواملی نیز وجود نخواهنـد داشـت   و ؛پیامدهاي امنیتی بگرددنداشته که منجر به ایجاد 

 مؤثر واقع گردند. ،هاي نابرابرکه براي حذف و یا کاهش این فرصت
 شناسی تحقیقمبانی نظري و پیشینه

 شناسی تحقیقپیشینه
ـ   هاي مبسوط که در خصوص موضوع مقاله پیشاز جمله پژوهش  درو، به انجام رسـیده عبارتن

 از:
  تنوع قومی و پایـداري امنیـت ملـی    آقایان ابراهیم رومینا و برات فرجی در پژوهشی با عنوان

وجـود   ،ایرانهاي ساکن در جغرافیاي  تنوع قومیت ۀمداقکالبدشکافی تنوع قومی و ن، ضمن در ایرا
 اي در کشـورهاي جهـان سـوم بـه فرضـیه     را تضعیف امنیت ملی  ۀقومیت و به تبع آن فرضی ۀلئمس

لیکن تداوم تـاریخی کشـور    ؛تعبیر نمودهپذیر در تحلیل مناسبات قومیت و حاکمیت سیاسی  تعمیم
پـذیري ایـن فرضـیه    عـدم تعمـیم  را بیانگر انسجام اقوام مختلف در ایران  حکومت با مشارکت و و

هـا  ساخت اکولوژیکی ایـن گـروه   ۀتنوع قومی در ایران به واسط اند که رسیده هدانسته و به این نتیج
بلکه قوام بخـش و تـداوم    ؛امنیت ملی نبوده ةو تداوم آن در ساختار ملت ایران نه تنها تضعیف کنند

 .مفهوم کشور بوده است ةدهند
 گرایـی بـر امنیـت ملـی را از منظـر      ثیرات قومیـت أت طی تحقیقی، ،آقاي محمد مهري کارنامی

شدن عالئـق زبـانی،   گرایی سیاسی قوم منظور ازکه با بیان اینو ، مورد بحث قرار داده شناسی آسیب
ینـد سیاسـی جامعـه    امذهبی و سایر مظاهر کهن و تبدیل آن به عناصر اصلی بسـیج سیاسـی در فر  

اصلی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و امنیتی (داخلی) و تحریکات قـومی   ةپنج حوز است،
غتشـاش  ي با علـل بـروز نـاآرامی و ا   ا برخورد ریشهثر در ؤعنوان عوامل مرا بهاي (خارجی)  و قبیله

 .گیرد مورد بررسی و کنکاش قرار مینشین  در مناطق قومیت
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  ري گـذا سیاسـت اي تحـت عنـوان،    آقاي مصطفی ابطحی و تیم پژوهشی همراه وي در مقالـه
گـذاري   بررسـی سیاسـت   بـا  قومی در جمهوري اسالمی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملـی 
هـاي   ناموزون در زمینه ۀتوسع، قومی در نظام جمهوري اسالمی و نقش آن در امنیت و انسجام ملی

قـومی   ةشـد  گذاري تعیین اي و بدون توجه به سیاست اقتصادي، اجتماعی و سیاسی، برخورد سلیقه
تالش در جهـت مشـارکت سیاسـی اقـوام، توجـه بـه زبـان، آداب اقـوام،          واز عوامل شکست ا ر

هاي قـومی   یز سیاستآمهاي اداري، از نقاط موفقیت گیري از نخبگان قومی در مناصب و پست بهره
-سیاسـت اعمال نکـردن  تنوع قومی و مذهبی در ایران و  برشمرده و عدم مدیریت صحیحدر ایران 

 .است  قلمداد کردهامنیت و انسجام ملی را موجب تهدید جدي با آن  گذاري متناسب
 آورده اسـت  »ناپذیرهاي قومی ضرورتی اجتنابداده« اي تحت عنوانرسول صادقی در مقاله ،

اما نوعی سیاسـت و تبعـیض قـومی اعمـال شـده       ؛اي نداریمکه در ایران سیاست قومی نوشته شده
هاي استانی سطح توسعه و توزیـع امکانـات)،   ح کالن (تفاوتهاي آن در سطووجود دارد که جلوه

هـاي آموزشـی و شـغلی    تفاوت توانمنـدي ( خردتفاوت سطح طبقاتی و پایگاه خانوارها) و ( یانیم
 باشد.افراد) قابل مشاهده می

 تحلیل فضایی بحـران قومیـت در   « اي با عنوانمقالهسیلوه در اهللا عزتی و جمال احمديعزت
هـاي قـومی ناشـی از نظـام تمرکزگرایـی و      گرایـی و بحـران  ، به قوم»قوم کُرد با تأکید برخاورمیانه 

هاي رشد در مناطق قومی کشور ایران و رفتارهاي دولت مرکزي از آغـاز  توسعه و نابرابري فرصت
در بري اتـأثیر ایـن نـابر    ضمن بررسی گیري ج.ا.ا پرداخته وتا شکل هاي قومیتیفعالیت این جنبش

هـا در منـاطق کُردنشـین را ضـعیف     آرامـی هاي مرکزي در برابر اعتراضات و ناعملکرد دولت پایان
 دانسته است.

 مبانی نظري
 مفاهیم و تعاریف

وجود احساس «که ایجابی یعنی  امنیت داراي دو معناي ایجابی و سلبی است: 1امنیت -
نبود ترس، اجبار و «و سلبی یعنی » مردان و شهروندانرضایت و اطمینان خاطر نزد دولت

1 - Security 
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رهایی از وحشت، خوف، خطر و «توان گفت امنیت عبارت است از بنابراین می ؛»تهدید
(جعفري،  »ها و منافع حیاتی کشورداشتن آرامش و اطمینان در حراست و صیانت از ارزش

1392 :172.( 
ومی، ضعیف اعتقاد دارد: امنیت ملی از نظر مفه 3»بوزانباري«شخصی مانند : 2ملیامنیت -

ملی  بنابراین امنیت ؛و از نظر تعریف، مبهـم و از نظر سیاسی، مفهومی قدرتمند است
هاي حیاتی خود، وضعیتی که در آن یک کشور نسبت به منافع و ارزش«از: ست ا عبارت

 ؛است از ملی عبارت امنیت«یا  و )290: 1387پور، (تقی »تهدید جـدي احساس نکند
 »ر در دفـع تهدیدهاي خارجی، علیه حیات سیاسی یا منافع ملیتوانایی یـک کشو

 ).148: 1389(مرادیان، 
 توجه ها موردکه پس از پیدایش دولت امنیت ملی مفهومی استمنظري دیگر، از 

ترین امنیت مورد توجه بود و امنیت، مهم ةواژنیز آن  تا پیش ازالبته  ؛اندیشمندان قرارگرفت
امنیت لذا  ؛یک طایفه یا قبیله و چه قوم یا کشور بوده و خواهد بود جامعه، خواه نیاز هر

دهد از تهدیدهاي بالقوه یا که به یک کشور امکان می یابی به شرایطیملی یعنی دست
 ۀبالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادي بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امر توسع

ین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مأاقتصادي، اجتماعی و انسانی و ت
 ).13-14: 1388(روشندل،  برداردمداخله بیگانه گام 

عالیی، ( استمفهوم امنیت پایدار متضمن یک مفهوم نو در مباحث امنیتی  :1امنیت پایدار -
 ؛عوامل ۀجامعی است که در آن به همدر واقع امنیت پایدار ناظر بر درك  ؛)7: 1391

-توجه می هماجتماعی، فرهنگی، دفاعی و امنیتی در کنار یکدیگر و در تعامل با سیاسی، 

 ).82: 1384نصیري، ( شود
اجدادي مشترك،  ۀقوم عبارت است از یک جمعیت انسانی مشخص، با یک افسان: 2قوم -

خاطرات و عناصر فرهنگی مشترك با یک سرزمین تاریخی یا وطن و میزانی از حس منافع 
براي خود  شود کهمی اطالققوم به اجتماعی از افراد  یا ؛)186: 1377(اسمیت،  تیمسئولو 

2 - National Security 
3 - Barry Buzan 
1 - Sustainable Security 
2 - Ethnic 
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 هستند فرهنگی مشترکی قائل سرگذشت تاریخی، سرزمین، آداب و رسوم، زبان و نهادهاي
 .)49: 1398زارعی، ( دارند ها احساس تعهد و وفاداري مشترکیو در برابر آن

ن خاطر وي یمسازد و به هم، بنیاد یک ملت را میقو 3»آنتونی اسمیت«از نظر : گراییقوم -
زند و ناسیونالیسم خود را گرایان و نوگرایان پل میاز جمله کسانی است که میان قدیمی

گرایی را با عوامل ذهنی و معنایی قوم ۀریش 4»ارنست گلنر«پندارد. ناسیونالیسم قومی می
 داندناسیونالیسم می ةبلکه ملت را ثمر ؛انددملت نمی ةاو ناسیونالیسم را ثمر ؛داندمرتبط می

 ).128: 1397محمدزاده و دیگران، (
 قومیت ةواژ تعمیم سويبه گرایش که گویدقومیت می ةدربار: 6»اشنایدر«: 5قومیت -

قومیت شامل سمبل و  ).124: 1391جویباري و دیگران، ( است آفرین مشکل همچنان
 کندها کمک مییان خود از دیگر گروهمتمایز  رموزي است که به خلق پیوستگی درونی و

-موضوعاتی مانند نسب، تولد و احساس خویشاوندي براي اعضاي گروه مهم تلقی میو 

 قومیت عبارت استگوید، باره میدر این 7»دیوید رابرتسون). «Brass, 1991: 19( شود
-جوامع به خانواده هاتوسط آن که هاي فرهنگی، نژادي و تاریخیویژگی ةاز ترکیب پیچید

 ).Robertson, 1993: 169( شوندهاي سیاسی مجزا تقسیم می
 ادبیات تحقیق

اقوام از یکدیگر در ایران  ةکنندهاي متمایزویژگی ؛ایران کشوري متنوع از نظر قومی است
-شود. اقوام در ایران به شکل اقلیتهاي زبانی، مذهبی و نژادي متمرکز میلفهؤویژه بر مهب

اند. سکونت پنج قوم ایرانی در هاي مرزي پراکنده شدهي مشخص در مناطق و استانها
هاي مناسبی را براي وقوع بحران ۀزمین ،مناطق مرزي و همجوار با کشورهاي همزبان خود

رادیو و  ،هایی چون داشتن زبان رسمیآورد. شاخصوجود میقومی در نقاط مرزي به
معنا ن در قدرت یا مشارکت در انتخابات محلی به اینشدتلویزیون محلی درخواست سهیم

بلوچ ترکمن و عرب تا حد زیادي به  ، لر،کرد ترك،است که اقوام مختلف ایرانی اعم از 

3 - Anthony Smith 
4 - Ernest Gellner 
5 - Ethnicity 
7 - David Robertson 
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هاي قومی مناسبی را از طرف دولت مرکزي اند و اتخاذ سیاستآگاهی قومی رسیدهخود
هاي با اتخاذ سیاست ،ي قومیهاآگاهیاگر دولت مرکزي با توجه به این خود ؛طلبندمی

صورت هویت ملی آنان تقویت در این ؛ها را به سوي مشارکت ملی سوق دهدخاص آن
-فتآ گرایی یکی ازقومیتاز سوي دیگر  ؛)48: 1388فرد و دیگران، پیشگاهی( شدخواهد 

ها تحمیل انسان شماري را برطول تاریخ رنج و ستم بی بشري است که در ۀهاي جامع
انسان دارد و در صورت طلبی جویی و افزونخصلت سلطه این پدیده ریشه در ؛است کرده

 گرایی درشدن افراطی مسائل قومیتهاي قومی و مطرحخواستو انگیزش غفلت از این 
-بهطولی نخواهد کشید که جهان  ،به این مسئلهمنتفع زدن کشورهاي جهانی و دامن ةگستر

 ثیر پیامدهاي ناخوشایند این امرأتبه شدت تحتایران از قبیل کشورهاي چندقومی  ویژه
گذرگاه  گرفتن آن در موقعیت جغرافیایی خاص کشور ایران و قرارطرفی  از ؛قرار گیرند

باعث سکونت اقوام  ،نشین به این کشورهاي بزرگ تاریخی و هجوم اقوام کوچمهاجرت
 ).52-50همان، ( استایران شده  گوناگون و پیدایش تنوع زیاد قومی و نژادي در

 ی در گذر تاریخایرانهاي اقوام ي فرصتنابرابر
 خراسان گیالن، آذربایجان، همچون مناطقی در در کشور جمهوري اسالمی ایران اقوام تنوع

 ، زبانیقومی از تمایزات کویري حاکی مناطق و بلوچستان و سیستان ایالم، خوزستان، و
 قلمرو یک هايگروه و افراد میان در معموالً .هستند شناسایی قابل و گرفته شکل خاص

 شکل همبستگی قومی نوعی باشند، مشترك رسوم و آداب زبان، نژاد، داراي که جغرافیایی
 و همدردي احساس خودي به نسبت که اي استویژگی قومی همبستگی این ؛گیردمی

 احساس ماعیاجت علوم دیدگاه از لذا ؛کندمی ایجاد بیگانگی دیگران احساس به نسبت
 اثر بر. نمود تلقی 2»واگرایی«را  بیگانگی احساس و 1»همگرایی« توانمی را همدردي
 ؛شودمی یکدیگر به هاگروه افراد نزدیکی سبب ها،گروه همگونی و همسانی زمان گذشت

 مختلف مناطق در قالب هر قومیتی در هاانسان اجباري یا و اختیاري طرفی پراکندگی از
داراي  ایران. آوردمی وجودبه را متعددي اجتماعی هايگروه نیز ا جهانیک کشور و ی
 ۀرتب در همانندي درصد 24 با جهان در قومی و زبانی تنوع ۀمقول در که سرزمینی است

1 - Convergence 
2 - Divergence 
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 وجود لیکن ؛دارند در اکثریت قرار زبانانفارسی چهاگر ایران در. شودشناخته می شانزدهم،
الهی، سیف( خوردمی چشم به آن نیز در لر و ترکمن چ،بلو ترك، کرد، عرب، قومیت شش

هاي نابرابر در میان اقوام مختلف کشور در خصوص چرایی ایجاد فرصت ؛)11-10: 1393
اقتصادي و  اقوام در سیري تاریخی در وضـعیت نـابرابري سیاسـی، اجتمـاعی،این  ؛ایران

اند و در برخی بودهختلف منشأ تضاد م ۀها طبق نظریاین نابرابري ؛اندگرفتهفرهنگی قرار 
 ةمثالً در بررسی دو دور ؛شده استفراهم نیز اجتماعی شکاف قومی  هايهزمینمواقع 

 1304-1320( اولکه در دوران پهلوي  تاریخی قاجار و پهلوي اول، متوجه خواهیم شد
 محمدزاده و دیگران،( استهاي اجتماعی ایجاد شکاف قومی مشهودتر ) زمینهش.هـ

 )1 ةشمار) (شکل 129: 1397
شکاف قومی در کشور  ةدهد که ایران در زمان قاجاریه با پدیدبررسی تاریخی نشان میلذا 

هاي کشور را رضاشاه استان اما در زمان پهلوي اول وضعیت فرق کرد؛ ؛نبوده است مواجه
 ؛ر تقسیم شدندهاي همجوااستان در میان ایرانی بندي، اقوامدوباره تقسیم و در این تقسیم

دلیل کار فقط بهکرد و این هاي محلی را نیز قدغنها را محدود و زباناو قدرت ایالت
یند اها را در فرآن خواستمیاو بلکه  ؛ها نبودها یا لهجهبودن زبان بودن و ابتدایی محلی
 شامل کُردها، سازي در زبان فارسی ادغام کند. تبعیض کلی و سرتاسري بود و فقطملت
: 1376آبراهامیان، ( بودندها هم از این وضع ناراضی بلکه تُرك ؛ها نبودها و بلوچعرب
ریزي منسـجم اقتصـادي دارد برنامه ۀسال سابق ایران کشوري است که بیش از هفتاد ).189

توان اي نمیهیچ استدالل منطقیلذا  ؛اجرا رسید مقطع قبل و بعد از انقالب به کـه در دو
ایران داراي ریـزي، بعضـی از منـاطق قـومی دهه برنامـه چرا بعد از هفتکه  یافـت

در ). 143: 1397محمدزاده و دیگران، ( هستنداجتماعی و اقتصادي پایینی  هـايشـاخص
گردش نخبگان، وضعیت اقتصادي و  اقـوام ایرانـی برحسـب مـذهب،ذیل جـدول 

 .)1 ةجدول شمار( اندمورد بررسی قرار گرفتهها وضعیت شکاف قومی آن
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اقتصادي و فرهنگی  وضـعیت نـابرابري سیاسـی، اجتمـاعی،: بررسی 1 ةشمارشکل 

محمدزاده و ( اولهاي ایجاد شکاف قومی در دوران پهلوي اقوام ایرانی و زمینه

 )130: 1397دیگران، 

 
گردش نخبگان،  وضـعیت اقـوام ایرانـی برحسـب مـذهب،: بررسی 1 ةشمارجدول 

 )134: 1397محمدزاده و دیگران، ( هاشکاف قومی آن عیت اقتصادي و وضعیتوض
 
 
 
 
 
 
 
 

 ایرانسرزمینی  ةگستراقوام در  تهدید شناسی تنوع
هاي مؤثر در شناخت تهدیـدها و متغیرهـا در   عوامل و مؤلفه ةترین موضوع درباراساسی

 اسـت  داخلی و خـارجی امنیت پایدار جمهوري اسالمی ایران، آگاهی و شناخت تهدیدهاي 



 هاي اقوام در ج.ا.ایران    نابرابري فرصتیامدهاي امنیتی مقاله پژوهشی : تحلیلی بر پ                                           74

یکی  ؛گرددهاي فراوانی در این مسیر میکه عدم آشنایی با این تهدیدها موجب بروز چالش
-ها و مؤلفهها بر اساس شاخصبندي آنها، طبقههاي مناسب در فهم ماهیت تهدیداز روش

هـاي مختلـف امنیتـی، نقـش و     هـا و رهیافـت  هاي متفاوت است. تهدید در مکاتب، نظریه
کپنهـاگ، نقـش    ویژه مکتبگرایی بهواقع ۀطور مثال تهدید در نظریبه ؛گاه متفاوتی داردجای

 اسـت انگاري، در حاشیه قـرار گرفتـه   سازه ۀاما تهدید در نظری ؛ملی دارد محوري در امنیت
 ):2 ة)(جدول شمار162: 1389نائینی، (

 )163: 1389ئینی، نا( یتیامنهاي : تهدید از منظر مکاتب و نظریه2 ةجدول شمار
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 سازي سیاسیظرفیت
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 افزایش اعتماد و همکاري

هاي مختلفی از جمله؛ منبع، سطح، موضوع، ابزار، حال، تهدیدها بر مبناي شاخصبا این
تـوانیم تهدیـدها را براسـاس روش    کلی مـی طوربه ؛شوندیبندي ماعمال دسته ةطیف و شیو

 سـخت و تهدیـد  سخت، تهدید نیمـه  طبقه تقسیم نمائیم؛ تهدیداعمال و پیامدهاي آن به سه
بندي را به مـوارد حـادث شـده در جمهـوري     گونه طبقچه بخواهیم نوعی از ایننرم و چنان

هـاي؛  رم از آن جهت که داراي طیـف اسالمی ایران ربط دهیم، شاید بتوان گفت که تهدید ن
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و » راهبـردي «است و از لحـاظ سـطح نیـز داراي دو سـطح     » پنهان«و » پنهاننیمه«، »آشکار«
تـوان، تهدیـدها را بـا معیـار     حال مـی با این ؛کندباشد، ارتباط وثیقی با آن پیدا میمی» ملّی«

 ة)(جدول شمار173: 1389، نائینی( نمودماهیت و ابزار و پیامدهاي آتی آن، بررسی تطبیقی 
3:( 

 )174-172: 1389گانه (نائینی، ها در تهدیدهاي سه: بررسی تطبیقی مؤلفه3 ةشمارجدول 
 سختتهدیدهاي  سختتهدیدهاي نیمه تهدیدهاي نرم هامؤلفه

 
ماهیت 
 تهدیدها

 

ذهنی و غیرقابل  -1
 درك

 آمیزغیرخشونت -2
 نرم افزارانه -3
 ت اجتماعیماهی -4
 نامرئی ۀازعمن -5

 قابل درك بیشتر -1
 افزاريسخت ۀغلب -2
 رفتاري و قهرآمیز -3
 ماهیت سیاسی -4
 غیرمستقیم ۀمنازع -5

عینی و قابل  -1
 درك

 آمیزخشونت -2
 سخت افزارانه -3
 ماهیت امنیتی -4
 مستقیم ۀمنازع -5

 
 

ویژگی 
 تهدیدها

 

اعمال در بسترهاي  -1
 عرفی

 چند وجهی بودن -2
ودن گستره و وسیع ب -3

 پیامد
 بودنتدریجی -4
پایین بودن تبعات  -5

 روانی
 محور بودنجامعه -6

بندي داشتن طبقه -1
 هااقدام

-گیري از روشبهره -2
 هاي ترکیبی

 هاپنهان بودن اقدام -3
 هابودن اقدامپیچیده -4
 متکی بر انکار و -5

 فریب
 ساز بودنهیجان -6

آشکار و علنی  -1
 بودن

ه از استفاد -2
 ابزارهاي مرگبار

کشتار و حذف  -3
 فیزیکی

مشخص بودن  -4
 لجمن دشمن

محور بودن خارج -5
 تهدید

محور بودن دولت -6
 تهدید

 
عوامل و 
بازیگران 
 تهدیدها

 

تفکرو هايکانون -1
 مراکزمطالعاتی

مراکز فرهنگی، هنري  -2
 آموزشی و
-عناصر اصلی نظریه -3

 نرمپرداز جنگ
در  صاحبان سرمایه -4

 صنعت فرهنگی
 نهادهاي مردمسازمان -5

هاي ها و گروهحزب -1
 سیاسی معارض

هاي سازمان -2
 اطالعاتی دشمن

هاي صنفی و تشکل -3
 قومی واگرا

-هاي سازمان -4
 کننده جنگ نرمهدایت

 و عناصرنفوذي -5
 دشمنحمایتتحت

-هاي سلطهدولت -1
 گر
 نیروهاي مسلح -2
 ضدانقالب مسلح -3
تی نهادهاي امنی -4

 ايمنطقه
هاي سازمان -5

 المللیتی بینامنی
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اهداف مرجع 
 تهدیدها

 هاي پایهباور و ارزش -1
 افکار عمومی -2
 سبک زندگی -3
 هویت ملّی -4
 انسجام اجتماعی -5

 اعتماد عمومی -1
 انسجام سیاسی -2
 مقبولیت سیاسی -3
 کارآمدي دولت -4
 مشارکت سیاسی -5

 تمامیت ارضی -1
منابع و ذخایر  -2

 انرژي
هاي زیرساخت -3

 کشور
تسلیحات  -4

 راهبردي
 -توان دفاعی -5

 امنیتی
 

 بسترهاي
ة تشدیدکنند
 تهدیدها

 ایدئولوژي معارض -1
هاي پذیريآسیب -2

 داخلی
قدرت نرم علمی  -3

 دشمن
اي قدرت نرم رسانه -4

 دشمن
قدرت صنایع فرهنگی  -5

 دشمن
-توان دیپلماسی -6

 عمومی دشمن
ظرفیت موجود  -7

 واگرایی در داخل

تعارض در ایده و  -1
 حکومتالگوي

بحران مشروعیت  -2
 سیاسی

بحران اعتماد  -3
 عمومی

بحران کارآمدي و  -4
 مدیري

بحران انسجام  -5
 سیاسی

 غفلت امنیتی -6
 فقدان ثبات سیاسی -7

اختالفات مرزي و  -1
 ژئوپلوتیکی

طلبی توسعه -2
 سرزمینی

 برهم خوردن -3
 قوا ۀموازن

-آوريفن ۀتوسع -4
 هاي تسلیحاتی

فقدان بازدارندگی  -5
 دفاعی

ملّی  ۀفقدان روحی -6
 و دفاعی

 رقابت تسلیحاتی -7
 
هاي روش

اعمال 
 تهدیدها

 

 عملیات روانی -1
 مدیریت ادراك -2
 عمومیدیپلماسی -3
 سازي اجتماعیشبکه -4
 سازي مجازيشبکه -5
 فریب راهبردي -6
-یرخشوتاعتراض غ -7

 آمیز

 هاي رنگیانقالب -1
 کودتاي مخملین -2
 شورش -3
 اغتشاش -4
نکردن با همکاري -5

 حکومت
جذب مخالفان  -6

 حکومت
جنگ و مقابله  -7

 ايشبکه

 عیارجنگ تمام -1
 جنگ محدود -2
 بمباران راهبردي -3
 جنگ نیابتی -4
هاي اقدام -5

 تروریستی
عملیات ویژه و  -6

 پنهانی
الحاق اشغال و  -7

 سرزمین
 
هاي ابزار

اعمال 
 تهدیدها

تولیدها و صنایع  -1
 فرهنگی

 هاي جمعیرسانه -2
 فضاي مجازي -3

 جاسوسی -1
 وسیضدجاس -2
ی تجهیزات فن -3

 اطالعاتی

 نیروهاي مسلح -1
 تجهیزات نظامی -2
هاي معارض گروه -3

 مسلح
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نمادها و الگوهاي  -4 
 ضدارزش

درجهت  پردازينظریه -5
 تحقق تهدیدنرم

غیردولتی  هايسازمان -6
 همگرا با دشمن

 ۀتولید و عرض -7
 یافته موادمخدرسازمان

 منابع اطالعاتی -4
نقشه و عکس  -5

 هوایی
هاي سفارتخانه -6

 خارجی
 هاي معارضگروه -7

هاي آوريفن -4
 نظامی

 هاي نظامیپایگاه -5
-اتحادها و ائتالف -6

 هاي نظامی
 جاسوسی نظامی -7

 
 دها وپیام

هاي شاخص
 تهدیدها

تغییر افکار پایه و  -1
 دهندههویت

-تغییر نگرش و ارزش -2
 هاي پایه

 ملّیتضعیف هویت  -3
 کاهش دلبستگی ملّی -4
 وابستگی علمی -5
کاهش انسجام  -6

 اجتماعی

کاهش اعتماد و  -1
 نفوذ دولت

کاهش یا فقدان  -2
 مشارکت سیاسی

کاهش یا فقدان  -3
 ثبات سیاسی

زایش نرخ رفتار اف -4
 آمیزخشونت

کاهش یا فقدان  -5
 مشروعیت

تضعیف وحدت و  -6
 انسجام سیاسی

شدن مخدوش -1
 تمامیت ارضی

-کاهش سرمایه -2
 هاي انسانی

تخریب مراکز  -3
 حساس

برهم خوردن  -4
 توازن قوا

تضعیف نیروهاي  -5
 مسلح

تصرف مناطق  -6
 راهبردي

 
 سازي وتامنی

شیوه مقابله 
 با تهدید

 

 تقویت روحیه ملّی -1
-افزایش قدرت اقناع -2

 گري افکار عمومی
نفوذ معنوي و  -3

 ایدئولوژیک حاکمیت
تعمیق باورها وترویج  -4

 هاي اسالمیارزش
افزایش کمی و کیفی  -5

تولیدهاي فرهنگی و 
 ايرسانه

ثیر بر افتخارات أت -6
 دینی، ملّی و انقالبی

خودباوري و استقالل  -7
 علمی

هاي شاخص افزایش -1
 مشارکت

تقویت انسجام  -2
 سیاسی

تقویت اعتماد  -3
 عمومی

افزایش نفوذ در  -4
-محیط خارجی و بین

 المللی
افزایش کارآمدي  -5

 دولت
استقالل و  -6

 خودکفایی اقتصادي
اشراف در اطالعات  -7

 و امنیتی

 ۀتقویت روحی -1
 ایثار و شهادت

 ۀتقویت روحی -2
 مقاومت

تقویت اعتماد به  -3
خودباوري در  نفس و

 نیروهاي مسلح
تقویت صنعت  -4

 دفاعی
 ها و ارتقاع مهارت -5

هاي شایستگی
 نیروهاي مسلح

ایجاد بازدارندگی  -6
 دفاعی
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 جغرافیایی اقوام ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی -ساختار فضایی
امونی مرکزي و پیر ۀبخش به هم پیوست ایران از دو اقوامجغرافیایی  -ساختار فضایی

پدید آمده است. بخش پیرامونی بر خالف بخش متراکم و متجانس مرکزي، دچار 
گیرد. در هاي فرهنگی و قومی را در بر میاي متنوع از گروهگسیختگی است و مجموعه

اقلیت  هاي قومی آذري، کرد، عرب، بلوچ و ترکمن سکونت دارند واي گروهبخش حاشیه
اند. در شافعی در فضاي پیرامونی کشور پراکنده و حنفی ۀمذهبی اهل سنت با دو شاخ

 ها و سپس ترکیب قومی ملت ایران، اکثریت با فارس
که اجزا و  ؛هاي بعدي قرار دارندها ترکمن در ردهها و بلوچکردها، عرب و هاستآذري

فضایی در آن سوي مرزهاي  -جغرافیایی  ۀهاي قومی و مذهبی ملت ایران، دنبالگروه
 ؛باشندمی یران دارند که با یکدیگر داراي تعامالت اقتصادي، اجتماعی و فرهنگیسیاسی ا

-که جدي ؛بودهقابل تفکیک و زبان مذهب  ایران به لحاظ سه عنصر قوم، ۀنابراین جامعب

، نیروهاي گریز از مرکزي در و امنیتی به لحاظ رویکرد اجتماعی است.ترین آن مذهب 
عنوان توانند در مواقع اضطراري بها) وجود دارند که میویژه در حواشی مرزههایران (ب

-4-1 ة(اشکال شمار )51: 1388فرد و دیگران، پیشگاهی( گردندزا مطرح هاي بحرانکانون
2( 
 

 
 
 
 
 

 

محمدزاده ( معاصردرصدي پراکندگی اقوام و ادیان در ایران در دوران  :2 ةشمارشکل 

 )1397:136و دیگران، 
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 در برابـر قـومیتی  هـاي  هـاي ایجـاد فرصـت   گـذاري و سیاسـت  ي راهکارهابرخی 
 جمهوري اسالمی ایران

هـم   ؛ساکن در کشور جمهـوري اسـالمی ایـران    اقوامدر حال حاضر رسد که به نظر می
را  د و توسـعه کشـور  به آنان، مراتـب رشـ   فرصت ۀبا ارائتوانند منبع چالش باشند و هم یم

از نظر فضـایی بـا دور شـدن از     البته اقوام ایران ؛دفراهم آورده و منبع قدرت محسوب شون
در آنـان  نیـافتگی   توسـعه اي تحت عنوان مقولهبخش مرکزي کشور به سوي نواحی مرزي، 

توانـد عنصـر واگرایـی را در منـاطق مـرزي      مـی این مسـئله  که  ،شودوضوح مشاهده میه ب
مترصـد آن خواهنـد   برخی از آنان در صورت غفلت حکومت مرکـزي،   ویژهبه ؛ندتقویت ک

اول تا سوم قرن بیستم دولت  ۀطور خالصه از دهبه .دنعنوان یک تهدید عمل نمایبه که بود
ـ   مرکزي استراتژي سرکوب مستقیم را علیه قومیـت  در بـدو   .کـار گرفـت  ههـاي مرزنشـین ب

انقالب اسالمی هم به علت باز بودن فضاي سیاسی بر شدت تمـایالت سیاسـی در منـاطق    
وده شد. دولت انقالبی نیز با توجه به آرمان و اهـداف متعـالی و انسـانی انقـالب     مرزي افز

عامل ایجـاد بحـران    بلوچ ، قومماقوادر بین . اسالمی، تمایلی به استفاده از سرکوب نداشت
ترین اقلیـت قـومی در بـین کشـورهاي خاورمیانـه      بزرگ ،کمی رد از نظرقوم کُبوده است. 

 ؛روندشمار میترین مرزها از نظر امنیتی بهاي کردنشین، حساسهاز طرفی مرز استان ؛است
امـا در   ؛وضوح دیـده شـده اسـت    المللی در این مرزها بهزیرا همیشه دخالت نیروهاي بین

، از نظـر  هسـتند  پراکنـده  کشـور  که تقریباً در اکثـر نقـاط  ها عوض قوم ترك یا همان آذري
زبـان  غربـی ایـران و دیگـر منـاطق آذري    شـمال  و مذهب نیز با بخش مرکزي تجانس دارند

در ایجـاد  . قوم ترکمن نیز است نسبت به سایر اقوام از میزان امنیت باالیی برخوردارکشور، 
-68: 1388فـرد و دیگـران،   پیشـگاهی ( اسـت نداشته  یبا دولت مرکزي نقش ،شکاف قومی

67(. 
ملـت   اد یـک حکومت مرکـزي بـراي ایجـ    هايالشت رغم بهایران جمهوري اسالمی در 

 گیري عناصـر یـک هویـت   ساز شکلیند نوسازي نیز تا حدود زیادي زمینهاایرانی یگانه، فر

 ایرانیان حتـی در  ۀهاي هویتی را در فرهنگ همملی یکپارچه بوده است و وجود این مؤلفه

 در اکنـون  هـم رسـد ایـن چـالش    می نظربهو  توان انکار کردهاي قومی امروزي نمیفرهنگ
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عنوان مثال چنانچـه  به ؛شودهویت قومی مشاهده می ۀنیزم درو اسالمی  وريجمه حکومت
کند کـه  گوید و تصریح میهاي قومی سخن میگروه قانون اساسی از حقوق برابر براي تمام

-هاي گروهی و تدریس ادبیات آنمطبوعات و رسانه هاي محلی و قومی درتوان از زبانمی

گرچه برخـی در حکومـت    ؛یافته است حدي تحقق عمل تااین  ؛ها در مدارس استفاده کرد
ها در انجام مراسم مـذهبی و اسـتفاده   بیشتر سنی مرکزي همچنان از این بیم دارند که آزادي

ـ    پیوندهاي این گروه ،هاي محلی ممکن استکنترل نشده از زبان هـاي  تهـا را بـا هـم قومی
و امنیت ملی را تحـت شـعاع    طلبی شودجدایی خود در آن سوي مرز تقویت کند و مشوق

 .)51: 1398زارعی، ( قرار دهد
 »اجتماعی گذاريسیاست«سازي پیاده

هـاي  گذاري اجتمـاعی از طریـق تحقـق عـدالت و برابـري و حـذف نـابرابري       سیاست
اجتماعی و ایجاد همبستگی اجتماعی، باعث ارتقاء هویت جمعی  ۀساختاري، ارتقاي سرمای

ـ  تسازي سیاسگردد. پیادهمی شـهروندي، بایسـتی بـدون     ۀگذاري اجتماعی بر اسـاس مقول
تـا در سـطح کشـور موجـب      توجه به مالحظات قومی، زبانی، دینی و مذهبی صورت گیرد

-کـه پیـاده   دهـد محققان نشان می ۀهاي برابر گردد. تجرببسترسازي جهت برقراري فرصت

هروندان بریتانیا، مزایا و ش ۀگذاري اجتماعی در کشور انگلستان به همسازي عناصر سیاست
ها به بریتانیـا، کمـک   که این مسئله به تضمین وفاداري اسکاتلندي منافع فراگیري اعطاء کرد

سازي پایـدار،  گذاري اجتماعی داراي ده فاکتور اساسی بوده که ملتلذا سیاست ؛زیادي کرد
  ):3 ة)(شکل شمار8: 1395سیدامامی و دیگران، ( استهدف نهایی آن 
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 )9: 1395سیدامامی و دیگران، ( یاجتماعگذاري گانه سیاست: فاکتورهاي ده3 ةشکل شمار

 
 
 
 
 
 

 
 

 »گذاري فرهنگیسیاست«سازي پیاده
که هـدف   سازي استگذاري فرهنگی، نوعی گفتماندر جمهوري اسالمی ایران سیاست

گفتمان فرهنگی در  ۀده و با غلبسازي بوآن تقویت گفتمان وحدت قومی با رویکرد فرهنگ
هـا و  گیـري از ظرفیـت زبـان   مانند بهره ؛مناطقی که داراي تنوع قومی هستند، کارساز است

توانـد از  سازي نقاط مثبت و ایثـارگري اقـوام مـی   همچنین برجسته ؛ملی ۀها در رسانگویش
د. افـزایش  شمار روعوامل انسجام بخش و میل و گرایش اقوام به سمت حکومت مرکزي به

هـاي اجتمـاعی، نیـز    تحرك اجتماعی و تبادل فرهنگی اقوام در داخل کشور با سـایر گـروه  
 ؛پژوهانه خواهد بودگذاري فرهنگی اقدامی آیندهسازي سیاستاقدامی مؤثر بوده که در پیاده

ویـژه تبلیـغ   حال مدیریت افکار عمومی اقوام گونـاگون کشـور از طـرق مختلـف بـه     با این
تفاهم و بازنمـایی  زا و رفع احساس تبعیض و سوءهاي غیرحساسیتام به روشخدمات نظ

اقوام در جامعه و در سطح ملی از جمله مواردي هسـتند کـه در    ةصحیح و مطلوب از چهر
با این وجـود   ؛سازي مطلوب آن، نتایج اثربخشی را نصیب کشور خواهد نمودصورت پیاده

ویژه اقوام اهل سنت در برابر تهـاجم فرهنگـی،   به ؛امریزي براي صیانت از فرهنگ اقوبرنامه
هاي افراطی، قومی، مذهبی و تکفیري با رویکـرد  عقیدتی و سیاسی از سوي بیگانگان، گروه

آفرینی فرهنگی این مناطق در برابر تهاجم فرهنگـی غربـی و جریـان تکفیـري، نیـز از      نقش
 ).54-55: 1398زارعی، ( داردرار گذاري فرهنگی قدیگر موارد بوده که در راستاي سیاست

 تحقق حکمرانی خوب

 ایجاد دولت فراگیر

 

 تحقق آزادي و عدالت

 تأمین حقوق اجتماعی

 افزایش کیفیت زندگی

فاکتورهاي 

گذاري تسسیا
 اجتماعی

هاي ساختاريحذف نابرابري  

 ارتقاء سرمایۀ اجتماعی

 همبستگی اجتماعی

 برقراري امنیت فراگیر

 خلق ارزش و هویت ملی

فاکتورهاي 

گذاري تسسیا
 اجتماعی
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 »اقتصادي یکنواخت ۀتوسع«سازي پیاده
دانشمند علوم سیاسی و از سـرآمدان رهیافـت نوسـازي اهـل چـک، بـا        1»کارل دویچ«

رویکرد ابزارگرایی توسعه را در ارتباط با اقوام و یکپارچگی ملی مـورد بررسـی قـرار داده    
ع داراي تنوع قومی بر اثـر گسـترش ارتباطـات    یافتگی در جواماو معتقد است توسعه ؛است

موجب شناخت اقوام نسبت به یکدیگر شده و در نتیجـه یکپـارپگی میـان آنـان را تقویـت      
کننـد کـه وقتـی    توسعه اقتصادي نیز برخی از محققـین اسـتدالل مـی    ةخواهد کرد. در حوز

کمبودهـاي مـادي   مند شده و در نتیجـه  امکانات بیشتري براي تقسیم وجود دارد، همه بهره
بنـابراین   ؛یابنـد توانند به ایجاد تضاد کمک کنند، کـاهش مـی  شود و عواملی که میکمتر می

اقتصادي یکنواخت قرار گیرد، همبسـتگی ملـی در    ۀچنانچه کشوري در مسیر صحیح توسع
 .)103: 1380نسب، رجب( شدمیان اقوام تقویت خواهد 

 »محورتکثرگرایی دین«سازي تئوري پیاده
هاي قـومی در هـر نظـام سیاسـی،     محور، تعیین سیاستسازي تکثرگرایی دینبراي پیاده

-در این مدل سرشت جمهوري اسـالمی ایـران، مـردم    ؛متأثر از عوامل و عناصر مهمی است

مـداري در قالـب جمهوریـت و    سـاالري و دیـن  مـردم  ۀبا دو مؤلفـ  که ؛ساالري دینی است
-ب مردم و رأي ملت در آن آمیخته است مشـخص مـی  اسالمیت نظام که اعتقاد ملت، انقال

از سوي دیگر سمت و سوي سیاست داخلی جمهوري اسالمی ایران، با توجه به تنوع  ؛شود
 اسـت ایرانـی   -قومی، مبتنی بر وحدت، امنیت و یکپارچگی در چارچوب هویـت اسـالمی  

 .)10: 1395سیدامامی و دیگران، (
هاي قومی در هر نظام سیاسـی بـوده کـه    سیاست سازيمحور همان پیادهتکثرگرایی دین
 .)4 ة)(شکل شمار174: 1387مله، کریمی( استهم پیوسته اصلی و به ۀمتأثر از چهار مقول

 
 
 

1 - Karl Deutsch 
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 )175: 1387مله، کریمی( محور: معیارهاي تئوري تکثرگرایی دین4شکل 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 اسناد باالدستیسازي مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجه به پیاده
که بسیاري از کشورهاي جهان بـا ایـن پدیـده     جهان شمول است ةتنوع قومی یک پدید

-یک از کشورها با توجه به ساختار نظام سیاسی خود، اقدام به سیاسـت مواجه هستند و هر

در این راستا کشور جمهوري اسالمی ایـران   ؛اندگذاري براي مدیریت این تنوع قومی نموده
هـاي موجـود،   ررسی مواضع و سخنان مقام معظم رهبري و اسناد باالدستی، سیاستنیز، با ب

کشورهاي داراي تنوع قـومی و دریافـت نظـرات     ۀتجرب ۀها و مطالعشناسی آنضمن آسیب
سازي مدیریت تنوع قومی در کشور ایـران  نخبگان و متخصصان، سیاستی جامع جهت پیاده

 ةاقتصـادي، حـوز   ةفرهنگی و اجتماعی، حوز ةحوز ،هابعاد از جمل ۀتنظیم گردیده که به هم
یکـی از نتـایج آن    کـه  امنیتی توجه ویژه داشته است ةسیاسی و حوز ةدینی و مذهب، حوز

سازي این امکان را به واقع رویکرد فرصتدر ؛سازي براي اقوام ایرانی استرویکرد فرصت
باطـل   ۀسـیر داراي چرخـ  که ضمن حرکت رو به جلو، از حرکت در م دهدنظام سیاسی می

سیدامامی و دیگـران،  ( برساندخارج شده و زمینه را براي ورود به مسائل الینحل به حداقل 
1395 :19(. 
 
 

تکثرگرایی 

 محوردین
قوانین مدرن 

 (قانونی اساسی)

رویکرد نظام به 
مردم و نقش و 

 جایگاه آنان

سرشت نظام 
 سیاسی

هاي الگوها و آرمان
 سیاسی
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 تحقیق شناسی روش
از منظر گردآوري اطالعات تحقیقـی   وباشد  این تحقیق از منظر هدف تحقیقی کاربردي می

شـود بـا اتکـا بـه مطالعـات       مـی کـه در تحقیـق سـعی    هنگامی ؛باشد پیمایشی می-توصیفی
اما  ؛باشد ارائه گردد، تحقیق از نوع توصیفی می فکري ۀسنجش سرمای  ۀاي مدل اولی کتابخانه
خبرگی، نظـر خبرگـان در مـورد مـدل احصـا       ۀگردد با کمک پرسشنام که سعی میهنگامی

شـنامه  که براي بررسی فرضیات تحقیق جهت آزمون روایی مدل از پرسگردیده و یا هنگامی
 باشد.   گردد، تحقیق از نوع پیمایشی می استفاده می

 هاروش تجزیه و تحلیل داده
هاي علل و چگـونگی   یک از معیارها و شاخصبندي هر اهمیت و اولویت ۀبراي تعیین درج

مطالب و مباحث مندرج در این مقاله از روش توصیفی، تحلیلی و روش میانـه، میـانگین و   
 استفاده شده است. )دوآزمون مجذور کا (خی

 روش گردآوري اطالعات
اي (از طریـق   کتابخانـه   ۀهـاي مطالعـ   گردآوري اطالعات در این تحقیق با اسـتفاده از روش 

هـاي   بـرداري و سـایت  هاي مرتبط با استفاده از روش فیشنامهکتب، مقاالت و پایان ۀمطالع
نظـران و خبرگـان   بـین صـاحب    حقیقات میدانی (تهیه و توزیع پرسشنامهاینترنتی معتبر) و ت

و تحقیقـاتی و  هاي منتشر شده توسط مراکز دانشگاهی آماري) و نیز منابع و گزارشۀ جامع
 است.تی بوده امنی -پژوهشی دفاعی

 روایی و پایایی تحقیق
روایی پرسشنامه به دو طریق روایی محتوایی و روایی سازه که بر مبنـاي   ،در این تحقیق

منظور تعیین میزان پوشش دادن و ارزیـابی متغیرهـاي پـژوهش    املی بهآن از روش تحلیل ع
. اعتبار پرسشنامه از طریق آلفاي کرونباخ خواهد بود که برمبناي آن ردیپذ یمصورت  ،است

ارزش آلفاي کرونباخ محاسـبه شـده    ؛شودها بهره گرفته میاز بررسی همسانی درونی گویه
و قابـل قبـول بـوده و در نتیجـه پرسشـنامه از اعتبـار        در حد باال 99/0در این تحقیق برابر 

 .باالیی برخوردار است
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 آماري ۀجامعه و نمون
نفر از فرماندهان ارشـد، مـدیران عـالی و کارشناسـان      40تعداد  آماري تحقیق راۀ جامع

هاي سطوح فرماندهی و مدیریتی با تحصـیالت عـالی در نیروهـاي     ها و سازمان یگان ةخبر
در ایـن   ؛دهنـد هاي معتبر کشور تشکیل مـی اسالمی ایران و اساتید دانشگاه مسلح جمهوري

شـوند   دهندگان به لحاظ سطح تحصیالت به چهار گروه اصلی تقسیم میآماري پاسخ ۀجامع
 )4 ة) (نمودار شمار1-7-1 ةجدول شمار( از: که عبارتند

 آماري ۀنمون ۀ: فراوانی تحصیلی جامع4 ةجدول شمار
-نظرمقایسه

 اي
فوق 
 دیپلم

-کارشناس کارشناس
 ارشد

 جمع دکتري

 40 8 17 10 5 فراوانی
فراوانی 

 )درصدي(
5/12 25 5/42 20 100 

 
 آماري ۀنمون ۀ: میزان تحصیالت جامع1 ةنمودار شمار

 
 ۀنمون ۀجدول و نمودار ترسیم شده، گویاي این مطلب است که میزان تحصیالت جامع 

% 20ارشد و % کارشناس42,5% درصد کارشناس و 25% درصد فوق دیپلم و 12,5آماري 
آماري از دانش کافی برخوردار  ۀنمون ۀتوان گفت که جامعبنابراین می ؛باشنددکترا می

 است.
 نمونه آماري ۀوضعیت شغل سازمانی جامع
 باشدیل میآماري به شرح ذ ۀنمون ۀوضعیت شغل سازمانی جامع

42.5 

25 
20 12.5 
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 دیپلم فوق دکترا کارشناس ارشد کارشناس



 هاي اقوام در ج.ا.ایران    نابرابري فرصتیامدهاي امنیتی مقاله پژوهشی : تحلیلی بر پ                                           86

 آماري ۀنمون ۀمع:  وضعیت مشاغل سازمانی جا5 ةجدول شمار
 جمع آموزشی ستادي فرماندهی اينظرمقایسه
 40 8 13 19 فراوانی

فراوانی 
 )درصدي(

5/47 5/32 20 100 

 آماري ۀنمون ۀ: وضعیت مشاغل سازمانی جامع2 ةنمودار شمار
 

% درصد مربوط به کسانی 47,5جدول و نمودار ترسیم شده گویاي این مطلب است که 
خدمت نموده و این واقعیت نشانگر » آموزشی«و » ستادي«، »رماندهیف«است که در مشاغل 

 آن است که 
 ها عمالً با امور مربوط به موضوع تحقیق آشنایی کامل دارند.آن

 هاتحلیل استنباطی فرضیه
، »اجتمـاعی  گـذاري سـازي سیاسـت  پیـاده «گانـه؛  هاي پنجاحتماالً بین معیارها و ویژگی

سـازي  پیاده«، »اقتصادي یکنواخت ۀسازي توسعپیاده«، »فرهنگی گذاريسازي سیاستپیاده«
سازي مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجـه بـه   پیاده«و » محورتئوري تکثرگرایی دین

 داري وجود دارد.ارتباط معنی» اسناد باالدستی
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 فرماندهی ستادي     آموزشی    
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و نتیجه حدس و گمان نبـوده   ،آوري شدهکه مشخص نماییم اطالعات جمعلذا براي آن
داري وجـود  هاي مورد انتظار تفاوت مهـم و معنـی  هاي مشاهده شده و فراوانیبین فراوانی

 کنیم. استفاده می» 2 یخ«از آزمون مجذور و روش محاسبه  ،دارد

، »اجتمـاعی  گذاريسازي سیاستپیاده«صفر): بین عواملی از قبیل؛  ۀ: (فرضیفرضیه 
سـازي  پیاده«، »اقتصادي یکنواخت ۀسازي توسعپیاده«، »گذاري فرهنگیسازي سیاستپیاده«

سازي مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجـه بـه   پیاده«و » محورتئوري تکثرگرایی دین
 ، ارتباط وجود ندارد.»اسناد باالدستی

 گـذاري سـازي سیاسـت  پیـاده «پژوهشـی): بـین عـواملی از قبیـل؛      ۀ: (فرضیفرضیه 
، »اقتصـادي یکنواخـت   ۀسازي توسعپیاده«، »گذاري فرهنگیستسازي سیاپیاده«، »اجتماعی

سازي مدیریت تنوع قومی در کشـور ج.ا.ا  پیاده«و » محورسازي تئوري تکثرگرایی دینپیاده«
، ارتباط وجـود دارد. بـراي ارزیـابی در خصـوص اثبـات یـا رد       »با توجه به اسناد باالدستی

 ).6 ةشماردول ج( شودعملیات آماري زیر انجام می فرضیه 
هاي نابرابر اقوام ج.ا.ا و گانه بررسی فرصت: معیارهاي پنج6 ةجدول شمار

 پیامدهاي امنیتی آن
محاسبات 

 آماري
فراوانی 
مشاهده 

 شده

فراوانی مورد 
 انتظار
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 آماري میانگین مرکب ۀآمار آزمون از نظر جامع ۀ: مقایس3 ةنمودار شمار

 
 

 ها تحلیل داده و  ها و تجزیهیافته
ز طریـق  پس از انجـام تحقیقـات الزم و تجزیـه و تحلیـل اطالعـات گـردآوري شـده ا       

نظران و بررسی اسناد و مدارك در رابطه با موضوع تحقیق که پرسشنامه، مصاحبه با صاحب
به روش توصیفی و با استفاده از جداول توزیع فراوانی، نمودارها و توزیع درصدي و آمـار  

ها اجراء گردیده و بـه نتـایج زیـر کـه اهـداف تحقیـق       استنباطی که به منظور آزمون فرضیه
هـاي مطـرح شـده    دست یافتیم: با میانگین به دست آمده، از نتایج حاصل از سؤالباشد،  می

-شـده را بـه   گویان میزان عوامل یاددرصد پاسخ 90گیریم  نتیجه می ،هادر خصوص فرضیه

سـازي  پیـاده «، »اجتمـاعی  گـذاري سازي سیاستپیاده«گانه هاي پنجعنوان معیارها و ویژگی
سـازي تئـوري   پیـاده «، »اقتصـادي یکنواخـت   ۀسازي توسـع ادهپی«، »گذاري فرهنگیسیاست

سازي مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجـه بـه اسـناد    پیاده«و » محورتکثرگرایی دین
» کـم  خیلـی «و » کـم «که صفر درصد به حالیدر ؛اند دانسته» زیاد«و » زیاد خیلی«را » باالدستی
خوانی مـورد   ها حاکی از آن است که هم تنباطی دادهحاصل از تحلیل اس ۀاند و نتیج نظر داده

، »اجتمـاعی  گـذاري سازي سیاسـت پیاده«تأیید بین تأثیر متغیر مستقل یعنی عواملی از قبیل؛ 
سـازي  پیاده«، »اقتصادي یکنواخت ۀسازي توسعپیاده«، »گذاري فرهنگیسازي سیاستپیاده«

یت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجـه بـه   سازي مدیرپیاده«و » محورتئوري تکثرگرایی دین
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هاي نابرابر در میان اقوام کشور جمهـوري اسـالمی   بر متغیر بررسی فرصت» اسناد باالدستی
حاصله از پرسشـنامه منطبـق    ۀفوق بر نتیج ۀباشد که نتیج ایران، در حد خیلی زیاد، مؤثر می

 افزاید. ی و اعتبار این پژوهش مییبوده بر روا
 و پیشنهاد گیري نتیجه

حول موضـوعی تحـت    رو گونه که در صدر این مقاله اشاره گردید، پژوهش پیشهمان
هاي نابرابر در میان اقوام کشور جمهوري اسـالمی ایـران و پیامـدهاي    بررسی فرصت عنوان

آیا در میان اقوام مختلـف جمهـوري    :گردید و سؤال اصلی آن عبارت بود از زامنیتی آن آغا
اگـر چنـین اسـت پیامـد امنیتـی آن       ؛هاي نابرابر به وجود آمـده اسـت   فرصتاسالمی ایران 

هاي نابرابر کدامند؟ که در این راسـتا،  چیست؟ و راهکارهاي حذف و یا کاهش این فرصت 
کـه بـه معیارهـایی معنـادار از قبیـل؛      از جمله ایـن  ؛گر به نتایج مطلوبی دست یافتپژوهش

سـازي  پیـاده «، »گذاري فرهنگـی سازي سیاستپیاده«، »اجتماعی گذاريسازي سیاستپیاده«
سـازي  پیـاده «و » محـور سـازي تئـوري تکثرگرایـی دیـن    پیاده«، »اقتصادي یکنواخت ۀتوسع

هـاي  لـذا یافتـه   ؛دست یافت» مدیریت تنوع قومی در کشور ج.ا.ا با توجه به اسناد باالدستی
وجود آمد و مده ارتباط معناداري بهدست آکه بین معیارهاي به علمی این مقاله مؤید آن بود

ها نتیجه گـرفتیم  هاي مطرح شده و فرضیهبا میانگین به دست آمده از نتایج حاصل از سؤال
گانه بر هاي پنجعنوان معیارها و ویژگیشده را به درصد پاسخگویان میزان عوامل یاد 90که 

مهـوري اسـالمی ایـران در    هاي نابرابر در میان اقوام مختلف کشـور ج متغیر بررسی فرصت
حاصـله از پرسشـنامه منطبـق بـوده بـر       ۀفوق بر نتیجـ  ۀزیاد، مؤثر دانسته که نتیجحد خیلی

 ی و اعتبار این پژوهش افزود.یروا
امروزه مشارکت اقوام و توجه به عدالت توزیعی در کشـورهاي مختلـف جهـان باعـث     

طع تبـدیل شـود و احسـاس    که شکاف فعال و متراکم به شکاف غیرفعال و متقـا  شده است
تر چقدر شکاف قومی در جامعه متراکملذا هر ؛یابدمحرومیت نسبی در میان اقوام کاهش می

یکی از راهبردهاي اساسی، کاهش  ؛باشد، احتمال خشونت و آسیب ناشی از آن بیشتر است
 طـور مثـال مشـارکت دادن نخبگـان قـومی در     بـه  ؛هاي مختلف در میان اقوام استنابرابري
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هـاي کـالن و   گیـري سطوح مختلف مدیریتی و نیز مشارکت اقوام گوناگون ایران در تصمیم
دادن فرصت برابر در موضوعاتی مانند؛ آموزش، گزینش، توزیع ثروت، استخدام و...، باعث 

 ها از حکومت مرکزي خواهد شد.مندي آندنبال آن رضایتهاي قومی و بهکاهش نابرابري
نیـافتگی و  ی فراموش شود این است کـه؛ چنانچـه احسـاس توسـعه    اما مطلبی که نبایست
در این میان اقوام جایگاه خود را متفاوت  ؛ام باقی بماندها در میان اقوحس نابرابري فرصت

ویژه اقتصادي، احساس محرومیت خواهند دید و تا حدودي در ابعاد سیاسی، اجتماعی و به
رغـم مـوارد عنـوان شـده، اهمیـت و جایگـاه       لیکن به ؛شودنموده و شکاف قومی فعال می

روابـط و   نظـران و پژوهشـگران  صاحب از بسیاري که است حدي به ایران در قومی مسائل
 انسـجام  و تقویت عامل اصلی را رابطه این چگونگی و نوع و اقوام دولت و میان مناسبات

 بـا  کـه  ایـران مانند  دانند. در کشوريمی آن تضعیف بالعکس یا و همبستگی ملی و هویت

 میـان  پیونـدها  و این مناسبات چگونگی و نوع مواجه هستیم، فرهنگی و قومی تکثر ةپدید

 کـه  مشـخص  و اجرایـی  هـاي قـانونی  رویـه  تعریـف  و طراحی طریق از اقوام و حکومت

علـت   همـین  شده است. بـه  تعیین شود،می نامیده قومی مدیریت و سیاست هاآن ۀمجموع
 در عمـومی  افکـار  طراحـان  و گـذاران سیاسـت  ةعمد هاينگرانی از یکی توان گفت کهمی

 .است قومی هايدرگیري خاورمیانه ۀمنطق
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