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 چکیده 
  های وضععتیت   در   قومی   سیاسی   های کنش   بروز   و   ظهور   علل   تبیین   پژوهش   اصلی   مسئله 
  ضععمن   در   کععه   اسععت   توسععته   و   دمکراسی   دیالکتیک   بر   تاکید   با   ایران   در   حکمرانی   مختلف 
  در   آنععان   عملکععرد   و   شععده   مشخص   ها قومیت   و   دولت   تتامل   مساعد   و   مطلوب   وضتیت   آن، 
  تععاریخی -ای مقایسععه   نععو    از   کیفععی   هش، پععژو   روش .  شود می   سنجیده   زمانی   مختلف   مقاطع 
  کالن   شاخص   دو   تبیین  برای  تیلی  چالز  اجتماعی  های جنبش  نظری  چهارچوب  از  که  است 

  بایععد   پععژوهش   های یافتععه   عنععوان   بععه .  اسععت   شده   استفاده   ها مولفه   تتیین   و   توسته   و   دمکراسی 
  و   سععاز همگون   های سیاسععت   عّلععت   بععه   اسععالمی   انقععالب   از   پععیش   دوران   گرفععت    نتیجععه 
  ابتععدایی   هععای سععال   و   توسععته   پععایین   ظرفیععت   بععا   غیردمکراتیععک   وضععتیت   ذیل   ، گر ب سرکو 
  قععرار   پععایین   ظرفیععت   بععا   دمکراتیک   وضتیت   ذیل   تتهدمدار   و   مدارا   رویکرد   عّلت   به   انقالب 
  سیاسععت،   فقععدان   یععا   و   حکومععت   ضععتف   عّلععت   بععه   همععواره   ها وضععتیت   ایععن   در .  گیععرد می 
  دولععت   جنعع ،   پایانی   دوران  در . است  تاده اف  اتفاق  آمیزی خشونت  قومی  سیاسی  های کنش 

  ارتقععای   و   ها زیرسععاخت   توسععته   عّلععت   به   اعتدال   دولت   و   دهم   و  نهم  های دولت  سازندگی، 
  و   امنیععت   ضععرور    عّلععت   بععه   ولی   رفته   بال   حکومت   ظرفیت   اجتماعی،   و   اقتصادی   وضتیت 
  بععه     اصععالحا   دوران   نهایععت   در .  اسععت   یافتععه   کاهش   دمکراسی   سطح   طلبی، تجزیه   با   مقابله 
 . گیرد می  قرار   توسته   بالی   ظرفیت   با   دمکراتیک   وضتیت   ذیل   بهینه   وضتیت   عنوان 
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 مقدمه
قومیت  متنو   هایشکل   چگونه  میان  در  جن شورش   ها،اعتصاب   -هامنازعه   ها،ها، 

رژیم و   نو    یک   از   جابجایی   با   اسالمی ایران مهوری  ه در ج ویژ ب   -اجتماعی و غیره  های جنبش 

 چه   تا   ها رژیم   دگرگونی  و منازعه  سیاست  در  تغییر  متغییر هستند؟  دیگر،  نوعی  به سبک حکومت 

این    چگونه   و   میزان  به  پاسخ  پژوهش،  هدف  هستند؟  اثرگذار  یکدیگر  قالب   ها پرسش بر  در 

حکومت  انوا   قومی بررسی  سیاسی  کنش  نو   و  نس  ها  با  در  آن بت  ضمن  در  که  است  آنها 

 ها در مقاطع مختلف زمانی سنجیده خواهد شد. ها و قومیتعملکرد دولت

بروز کنش   در  و  ظهور  علل  که  است  آن  اصلی  مسئله  در واقع  قومی  مختلف  سیاسی  های 

دولت سبک رویکرد  مختلف  نتایج   های  به  توجه  با  و  شده  بررسی  ایران  در  حکومتداری  و 

پژوهانه تا حد امکان مساعد تتامل دولت و قومیت با نگاهی آینده   طلوب و ضتیت م پژوهش، و 

  مشخص شود.

سیاسی  کنش  الگوهای  بر  موثر  »عوامل  باب  در  بزرگتری  طرح  از  بخشی  پژوهش  این 

ها در جمهوری اسالمی ایران« است که در قالب یک رساله دکتری نگارش شده است. قومیت 

تاریخی از رویکرد -ایتاریخی است. در روش مقایسه -ایقایسه روش پژوهش، کیفی از نو  م

تفاو »شباهت  و  میلها  استوار   رابطه 1ها«ی جان  بررسی  برای  است. همچنین  استفاده شده   ،

چالز   2های اجتماعیمتقابل حکومت و کنش سیاسی قومی در ایران، از چهارچوب نظری جنبش 

 ه گرفته شده است.سی بهر دمکرا  های توسته وبه ویژه مشخص کردن شاخص  3تیلی

کتابخانه اسناد  به  مراجته  با  دارد  نظر  در  پژوهش  با این  همچنین  و  موجود  نظریا   و  ای 

داده تحلیل  تایید  در  نخبگانی  آرای  از  کنش استفاده  قومیتها،  چهار سیاسی  بر  تمرکز  با  را  ها 

شکل  زمان  از  عرب  و  بلوچ  ترک،  ُکرد،  دولت  قومیت  ابتدای  تا  ا دوازده گیری  با  ولویت م 

 های قومی بررسی کند. تحول  دولت و سیاست 

 

 پیشینه پژوهش
اند. یک را دنبال کرده  رویکرد پژوهی تا کنون دو  قومیت   شده در زمینه   اغلب مطالتا  انجام 

 
1. John Stuart Mill 
2. Social Movement Theory 
3. Charles Tilly 
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پردازی به تبیین و مدیریتی داشته و بیشتر با نظریه   -ها نگاه عّلی، تبیینی و سیاستیدسته از پژوهش 

اند و یا ها با نگاه تاریخی به رصد تحول  پرداخته اند و دسته دیگر پژوهش ته پرداخ  پژوهی علت 

 اند. شناسنه را در باب آنها توسته داده ها، مطالتا  مترفت بندی قومیت اینکه با توصیف و طبقه 

در رویکرد نخست به طور ویژه باید از آثار حمید احمدی، بویژه نظریه »چهارچوب نظری 

تحلبر  عللای  جمع   یل  آن  در  که  برد  نام  ایران«  در  قومیت  عوامل  چهارچوب و  و  بندی بندی 

 (.1378ای اثرگذار بر قومیت در ایران آمده است )احمدی،  منسجمی از مجموعه عوامل شبکه 

گروه دوم پژوهشگرانی هستند که نگاهی توصیفی و تاریخی به مقوله قومیت دارند. مجتبی 

توصیفی مطرح است. کتاب -ان کالسیک رویکرد تاریخی ژوهشگر ی از پ مقصودی به عنوان یک

به رصد  نیز بسط داده شده سبک تاریخی است که  ایران«  »تاریخ تحول  سیاسی و اجتماعی 

)مقصودی،   است  پرداخته  ایران  در  قومی  عنوان 1388تحول   با  نویسنده  این  اثر  دیگر   .)

زمینه  و  علل  ایران   در  قومی  ن»تحول   اگرها«  نگا یز  است چه  توانسته  و  دارد  تبینی  و  عّلی  ه 

الملی، اما همچنان پرداختن به ای و بین های عّلی منسجمی را ارائه دهد از جمله عوامل منطقه مدل 

 (.  1382سیر تاریخی و تحول  قومی در این اثر بارز است )مقصودی،  

تتاملی و   رویکردنی با  بر خالف سنت غالب در مطالتا  قومی در ایران، متدود پژوهشگرا 

توان به کتاب اند. از این میان میفرایندمحور به بررسی چگونگی مسئله قومیت در ایران پرداخته

)صالحی ایران«  در  قومی  منازعا   و 1388امیری،  »مدیریت  سیاست  بر  اثر  این  کرد.  اشاره   )

د  تأکید  انقالب  از  بتد  دوران  در  ایران،  در  قومی  مدیریت  مطلوب  دالگوی  امتد ارد.  این ر  اد 

می  »سیاسترویکرد  همچون  مقالتی  به  تنوعا  توان  مدیریت  در  اسالمی  جمهوری  های 

)ترابی،   شکاف 1388اجتماعی«  مدیریت  چگونگی  »بررسی  و  کردستان (  در  قومی  های 

ایران« )ترابی و مجیدی،    جمهوری   در   قومی   سیاست   تدوین   ( و »روند 1393جمهوری اسالمی 

سیاست  ( 1382،  اه پن )حق ایران«    اسالمی  روند  بررسی  بر  بیشتر  که  کرد  و اشاره  قومی  های 

 پردازد. ها به صور  علمی و بومی می مدیریت مسئله قومیت

آثار  در  قومی  سیاسی  کنش  با  دمکراسی  و  توسته  همچون  مقولتی  میان  ارتباط  بررسی 

امنیت    و  »قومیت  است.  اشاره  قابل  پ   ی لو په   م یژ ر   ی قوم   ی ها است ی س  ر ی تأثمتدودی   ش یدا ی در 

پذیری توسته سیاسی و مشارکت (  » 1377« )امیراحمدی،  رانی در ا   یدسته جمت   ی قوم  یها جنبش 
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ایران در  کرد  )گودرزی،  جامته   »1380 « و  اقتصاد(  مشارکت   ت ی قوم  ،ی اجتماع  ع ی توسته  و 

بیشتر ها هستند که  ( از جمله مهمترین آثار این سنخ پژوهش 1392ی« )فرهادی و کاظمی،  اس ی س 

 و موردی بوده و نگاه جامتی ندارند.مقطتی  

تاریخی و نزدیک به پدیده قومیت با -ایبا رویکردی تبیینی، مقایسه   کوشد این پژوهش می 

رابطه  بدیع  نسبتا  مسئله  نوین،  نگاهی  با  و  کرده  ایجاد  تمایز  زمینه  این  در  پژوهشی  آثار  دیگر 

 ای، تحلیل و بررسی نماید. قایسه م  -یخیبا کنش سیاسی قومی را در بستر تار   سبک حکومت 
 

 روش و چهارچوب نظری
مقایسه  نو   از  کیفی  پژوهش،  مقایسه -ایروش  روش  در  است.  از -ایتاریخی  تاریخی 

»شباهت تفاو رویکرد  و  میلها  استوار   جان  می 1ها«ی  است.  شده  استفاده   طریق   از   توان ، 

 منطق   بنیان   یافت.   توفیق   حقیقی   ی لع   ابطه ر   « اثبا »   به   هم  و   « کشف »   به   هم   بدیل   های علت   حذف 

است   استوار   موردها   میان (  اختالف )   تفاو    و (  توافق)  شباهت   درک   طریق   از   ت علیّ   فهم   بر   میل، 

ها، ستی شده (. با کاربست این روش به عنوان روش استخراج و تحلیل داده65:  1393)طالبان،  

کنش  علل  دولتاست  تحول   بستر  در  قومی  سیاسی  سبکها  های  سیاست و  گذاری های 

 بازشناخته شود.

تطبیقی  ی طبیتبطور   روش  از  صرف  دسته مقایسه  -استفاده  برای  میل  انوا  ای  بندی 

شاخصحکومت  و  نمیها  کفایت  رفتاری  و  سیاستی  عملکرد  بهره های  و  از کند  گیری 

فرصت  از  خاصی  محیط  رژیم،  هر  بسا  چه  است.  ضروری  مکمل  نظری  و چهارچوب  ها 

س می   سی یا تهدیدهای  خلق  گروه را  بین  منازعه  ابزار  و  شکل  محیط،  این  و کند.  مردمی  های 

کند. استدلل چنین است که تغییرا  به وجود آمده در آن محیط باعث حکومت را مشخص می 

  . ( 54و    23:  1394)تیلی،  شود  تغییرا  در منازعه می 

رده است رابطه ک   تی های اجتماعی س های کنش جنبش چالز تیلی در قالب نظریه چهارچوب

ها و چگونگی سبک حکومت با کنش سیاسی را منقح کند. تیلی برای توضیح ارتباط نو  رژیم 

ها را از دو بتد از هم . او رژیم کند بندی ساده استفاده می طبقه  الگوهای کنش سیاسی آنها از یک 

 کند: متمایز می
 

1. John Stuart Mill 
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 ت،ی جمت  ع ی وز ت  بر   ی حکومت   ی ها کنش   ی رگذار ی تاث   زان ی م   توسعه )ظرفیت حکومت(:  .1

 ی. و کارآمد   تی ف ی ک ی ارها ی مت  ی با برخ  سه ی و منابع موجود در مقا   ها ت ی فتال

میزان برخورداری اشخاص تحت اقتدار یک حکومت از حقوق گسترده و   دمکراسی:  .2

بهره  و  حکومتی  امور  بر  تاثیرگذاری  برای  خودسرانه برابر  کنش  مقابل  در  حمایت  از  مندی 

 حکومت.

 منابع   که   هنگامی   کلی   طور   به .  دارند   تتامل   یکدیگر   با   دموکراسی«   و   ته وس در این دیدگاه، »ت 

 حاصل   حکومت   صالحیت  حوزه   درون   در   موجود   جمتیت   از   حکومت  عملیا    برای   ضروری 

. شود می   حقوق   یافتن   گسترش   باعث   )حکومت(،   ظرفیت توسته   در   مالحظه  قابل   افزایش   آید، 

 و  حقوق   آمدن  وجود  به  باعث  که  شودمی  منجر   وقتم   هاییزنی چانه   به   منابع  آن  سر  بر   مبارزه

 های دولت  عکس،   بر.  شود می   منابع  کنندگان  تأمین   و   حکومتی  کارگزاران  میان  متقابل   تکالیفی 

 نابرابر  و   اندک   حقوقی   با   اغلب   کنندمی   حمایت   کسب   خارج   از  عمدتًا  که   اقماری  و   تحصیلدار

 . ( 57:  1394)تیلی،  مانند  می   باقی

رسد شرط حکومت، عامل اصلی ایجاد دموکراسی نباشد  به نظر مییک  ی  اگر ظرفیت بال 

نمی  ما  است.  دموکراسی  توسته  برای  لزم  مالحظهتقریبا  چنین  از  و توانیم  متکوس  نتیجه  ای 

مطلوب خود را استنتاج کنیم که گسترش ظرفیت حکومتی پرورش دهنده دموکراسی است. در 

ث شکوفایی دموکراسی شود، جباریت از بال باعکه  واقع، گسترش ظرفیت حکومت بیش از آن

 (. Tilly, 2005کند ) به پایین را تقویت می 

شد    قائل  تمایز  دمکراسی  و  توسته  لحاظ  از  قدرتمند  حکومت  اصلی  متنای  دو  بین  باید 

که   مدنی،  جامته  بر  پایین  به  بال  از  هماهن  استبداد  »قدر   در  قدر   و  جامته است   سازی 

قدر که  ) رساختی  ی ز    مدنی،  است که حکومتMann, 1986: 477است«  آن  بر  اصل  از (.  ها 

 استبداد به نوعی قدر  زیرساختی میل پیدا کنند. 

های حکومتی متفاوتی را تولید کند. ها و سبکتواند رژیمدیالکتیک دمکراسی و توسته می 

 رد:ر ک تصوتوان چهار وضتیت را  با استناد به این استدلل بر طبق نظریه تیلی می 
 چین : مانند حکومت توسته  ی بال  یت ظرف با   یک دموکرات   غیر   وضتیت ▪

حکومت   یین پا   یتظرف  با  یکدموکرات  غیر ▪ مانند  کنگو   یسومال   هایتوسته:  و 
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  ( ینشازا )ک 

  آلمان و ژاپن   های : مانند حکومتتوسته   بالی  ظرفیت با   دموکراتیک  ▪

 .ییکا جاما  یک، بلژ   هایتوسته: مانند حکومت یین پا   یتبا ظرف  دموکراتیک  ▪

قومیت سیاسی  کنش  بر  موثر  عوامل  بررسی  برای  پژوهش،  نظری  مبانی  به  توجه  دو با  ها، 

به طور مشخص   عامل  ظرفیت حکومتی و ظرفیت مردمی مورد توجه هستند. ظرفیت حکومتی 

سیاست موارد  فرصت شامل  و  منابع  امکانا ،  توزیع  )درجه های جمتیتی،  مردمی  ظرفیت  و  ها 

موارد برخورداری از حقوق گسترده، برابری در حقوق، میزان مشارکت موثر و   امل( ش دمکراسی 

)تیلی،  بهره  است  برابر حکومت  در  حمایتی  حقوقی  از  عملیاتی 61-57:  1394مندی  تتریف   .)

های دولت و چگونگی توزیع توان در دو شاخص کالن سیاستمؤلفه ظرفیت حکومتی را می  

ؤلفه ظرفیت مردمی )دمکراسی( در تتریف عملیاتی به دو ن مچنی امکانا  و فرصت دانست. هم

 های مدنی و چگونگی مشارکت سیاسی قابل تفکیک خواهد بود.شاخص کالن حقوق و آزادی

 
 های کنش سیاسی قومیعوامل و شاخص   -1جدول  

 توسعه 
 )ظرفیت حکومت( 

 های دولتسیاست 
 های جمتیتی سیاست 
 سیاسی، اجتماعی   گی، رهن مدیریت ف 

 هاچگونگی مواجهه و مقابله با قومیت 

توزیع امکانا  و 
 ها فرصت 

 توسته زیرساختی 
 توسته اقتصادی

 توسته فرهنگی و اجتماعی 
 توسته انسانی 

 دمکراسی 
 )ظرفیت مردمی( 

های  حقوق و آزادی 
 مدنی 
 

 استقالل هویتی 
 میزان فدرالیته شدن

 می بو   هایقدر  و پذیرش مطبوعا  و رسانه 

 مشارکت سیاسی 

 امکان فتالیت سیاسی 
 ها و احزاب سیاسی داشتن گروه 

 مشارکت مستقیم در بدنه مدیریت کشور 
 مشارکت سیاسی عمومی 
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تحلیل  و  واکاوی  امکان  ایران،  اسالمی  جمهوری  سیاسی  محیط  در  نظریه  این  کاربست  با 

کنش   قومیتنسبت  وضتیتسیاسی  با  در  ها  حکومت  مختلف  قومی یخچ تار های  تحول   ه 

وجود دارد. در همین راستا تاریخچه سیاست و کنش قومی در ایران، ذیل چهار وضتیت مختلف 

 از روابط دیالکیتک توسته و دمکراسی تفکیک شده و مورد پردازش قرار گرفته است. 

 

 دمکراتیک با ظرفیت پایین توسعهوضعیت نخست: غیر
های ها و واکنش که تمامی کنش  شود مشخص می د  وجوهای م با بررسی روند تاریخی و داده

دولت و قومیت در دوران پیش از انقالب اسالمی، ذیل وضتیت غیردمکراتیک و ظرفیت پایین 

توسته قابل تحلیل است. این بازه زمانی به چهار دوره صفویه، قاجار )مشروطه( و پهلوی اول و 

 دوم قابل تفکیک است. 

 

 دوران مشروطه  حکومت صفویه، قاجار و  -الف 

)حدود   کرد  ایال   از  بسیاری  اجباری  جنوب   40کوچ  به  )حتی  به خراسان  خانوار(  هزار 

ساز دولت تازه شکل گرفته صفوی در های بسته و همگون کشور( از مهمترین مصداق سیاست 

ها ها، تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور، جلوگیری از تجاوز ترکایران بود. ممانتت از شورش

ها در مرزهای شمال شرقی و مواردی از این دست از جمله علل سیاست کوچ اجباری کب ز و ا 

بود )مشفقی اول  عباس  ابزارهای 28و    25:  1386فر،  شاه  از  (. در سیاست قومی صفویه اگرچه 

گیری نه به خاطر استتمار داخلی بلکه به خاطر صیانت از اجبارآمیز استفاده شد لکن این موضع 

 (. 159:  1383یگانه و کچوئیان،  د )جوادی و بهویت ایرانی  

تا تثبیت حکومت رضاخانی )  های سیاسی قومی ( برخی کنش 1307-1297دوران مشروطه 

و قدر    قیام شیخ محمد خیابانی   اتفاق افتاد که از این میان اعالم خودمختاری اسماعیل سیمکو، 

بلوچست  در  خان  بهرام  و  خوزستان  در  خزعل  شیخ  خودمختاری  می   ن ا یافتن  برد را  نام  توان 

 (.1386  سرافرازی،  1390قاجار،    بهمنی1394)کاتوزیان،  

کنش   بدون  چنین  اصلی  عّلت  بی شک  سیاسی،  نابسامان  اوضا   در هایی  شکاف  و  ثباتی 

است.   اقتصادی  نابسامانی  و  ا حاکمیت  آذربا   ن ی در  ن   یی از سو   جان یدوره  اثر حضور   یروها ی بر 
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بود و   یدچار قحط   ،احتکار انبارداران   زی توسط آنها و ن یید غذا وو چپاول محصول  محد   گانهی ب 

مملو از و سلماس    ه ی اروم   یبه قتل و غار  مردم مشغول بودند و شهرها   انی آشور   گر ید   یاز سو 

بود  و خونریزی  این، .  ناآرامی  بر  س  عالوه  تشکیل می اقداما   را  که خودمختاری کردستان  کو 

بود، ب   داده  مردم  غار   و  کشتار  ناام ا در  مرکز   ید ی عث  دولت  )دهقان   ی از  بود  و شده  نژاد 

خواهی، تنها موجب شد تا (. در بلوچستان، شرایط نهضت مشروطه 215-213:  1390عبداللهی،  

این  شود.  تبدیل  مقتدرتر  حکمرانی  یک  به  بلوچستان  در  محلی  حداقلی  خودمختاری 

ا در بلوچستان به صور  ه ای و موضوعیت سران و خانخودمختاری قبال به علت ساخت طایفه 

 (. 40:  1392نسبی وجود داشت )ایمانی و رجبی،  

های یکی از دستاوردهای مهم دوران مشروطه در ارتباط با کنش سیاسی قومی، قانون انجمن 

ایالتی و ولیتی است به نحوی که طرح بحث همبستگی عامل دمکراسی با کنش سیاسی قومی 

ا این زمان آغاز نمود.  باید از  ی داشتند. محل   ی ها انجمن   الی تبریز نقشی اساسی در رسمیت ه را 

انجمن  مجوز  هفت امضای  مفاد  جمله  از  وقت  دولت  »مشروطیت«  رسمی  اعالم  و  گانه ها 

 . ( 54:  1385درخواست آنان بود که پذیرفته شد )رجایی،  

 
 پهلوی اول و دوم  -ب 

و محلی بودن حکومت به   های دوران صفویه و قاجار را برگرفته از ماهیت ایالتیاگر کنش 

)احمدی،   نکنیم  لحاظ  قومی  را کنش سیاسی  آنها  و  بدانیم  مدرن  ماقبل  (، 1378سبک دوران 

عامل شکل  اولین  از تشکیل دولت بدون شک  مّلی پس  با هویت  قومی  متتارض  گیری هویت 

سیاست  در  و  به مدرن  اول  پهلوی  سیاست های  همان ویژه  واقع  در  شد.  نمایان  نوسازی  های 

تری دنبال شد. ابزارهایی مانند کرد به نحو مدرن ای که حکومت صفویه از آن استفاده می ته ن چ 

اجباری زبان فارسی و ممنوعیت تدریس زبان کوچ  نشینی اجباری، خلع سالح عشایر، تدریس 

سیاست این  جمله  از  غیره  و  متحدالشکل  لباس  میمادری،  شمار  به  امیری، ها  )صالحی  روند 

1385  ،172 .) 

دگرگون ر  را  ایران  عشایری  و  ایالتی  ساخت  مدرن،  دولت  آوردن  بوجود  برای  ضاشاه 

اجتماعی آن  و  فرهنگی  تبتا   به  توجه  بدون  قاپو« کردن  »تخت  یا  یکجانشین کردن  ساخت. 
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مّلی در سال    عملیاتی شد. نیز یک از   1310لیحه اسکان عشایر و یکجانشینی مجلس شورای 

 (. 215:  1378ن دولت و قومیت در ایران است )احمدی،  ا های تقابل می مهمترین نشانه

حکومت انهدام  و  امکان مقابله  نواحی،  دیگر  و  بلوچستان  خوزستان،  در  محلی  های 

با روی کار آمدن یک   خودمختاری محلی را در ایران از بین برد و عمال فدارالیسم را عقیم نمود. 

نیم  ارتش  به یک  اما دیکتاتور که مجهز  مقاومت د مدرن است، شورش ن بدولت مدرن  تاب  ها 

طلبانه سیاسی شورش تجزیه رود. از آن گذشته تا سالیانی مجال بروز کنش نداشته و به محاق می

 شود.که نوعی خروج از تمامیت ارضی و حاکمیت ایرانی است، پیدا نمی 

ی، ضخود که به بهانه امنیت مّلی و حفظ تمامیت ار   1سازیهمگونرضاخان جدای از پروژه  

های ها شد، این فرایند را در سیاستآن را در اولویت قرار داده بود و موفق به سرکوب شورش

به توسته توسته  روند  در  کافی  توجه  عدم  و  تمرکزگرایی  نامشرو   نطفه  نمود.  دنبال  نیز  ای 

 ای و مرزی در دوران پهلوی شکل گرفت.  های حاشیهاستان 

ها به نفع ار بغرنج است و نوعی سرکوب قومیت ی وضتیت دمکراسی در دوران رضاخان بس

روند پهلعوی اول در  های  استراتژی   ترین اساسیاز    نوین مدارس    احداث کند.  مّلیت را تداعی می

به سمت   هعای زبعانی اقلیت   سوق دادن نیز    ی آموزش  های کالن سیاستهدف  و  بوده  سازی  ملت 

دجه کشور، شرایط برای تبلیغ هویت مّلی و با زیاد شدن مقدار ب  1304  زبان فارسی بود. در سال

استان در  فارسی  زبان  بر  قومی مبتنی  فراهم های  آذربایجان  و  کردستان  خوزستان،  بویژه  نشین 

 (. 83-85:  1395گردید )رسولی و همکاران،  

ثباتی سیاسی ضتف جدی حکومت و اشغال ایران پس از دوران رضاخان، باعث شد تا بی 

از    های بوجود آمده در سال با تشکیل حزب دمکرا  کردستان خودمختاری1320پس  خواه ، 

توسط قاضی محمد و اقداما  خودمختاریخاهانه حزب دمکرا  در آذربایجان به رهبری جتفر 

 های سیاسی قومی در تاریخ ایران است. ترین کنش وری مواجه شویم که یکی از شدیدپیشه 

رط حکومت مرکزی است به نحوی که ف دهنده ضتف محضور ارتش شوروی در ایران نشان 

می دمکرا   فرقه  تحریک  و  ایران  شورشی  مناطق  به  مرکزی  دولت  نیروی  اعزام  از  شود مانع 

(. در این دوران وضتیت اقتصادی ، بهداشتی و امنیتی 68-69:  1381مهدوی،    )رسو و هوشن  

صد تولید ناخالص در   50درصد نیروی کار و    70ایران به شّد  اسفبار بود. کشاورزی که حدود  
 

1. Assimilation 
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شد، عمال از بین رفته بود و حاصل آن چیزی به جز قحطی و توّرم )هفت برابر( مّلی را شامل می 

های صنتتی به شد  احساس شده و احتکار و انحصار کالهای بازرگانی نبود. کاهش فتالیت 

ت مسائل نظامی سم(. متمایل شدن بودجه دولتی به  165و    158:  1388اتفاق افتاده بود )بایرامی،  

وعده حداکثری  تحقق  عدم  راه و  احداث  جمله  از  رضاخان  بود های  عّلت  بر  مزید  نیز  آهن 

ای بغرنج است (. شرایط اسفبار توسته و رفاه اقتصادی و اجتماعی به اندازه177:  1395)پروین،  

د. توسته شو های فرقه دمکرا  از این شرایط بهره سیاسی گرفته می ها و درخواستکه در بیانیه 

راهکارخانه کشاورزی،  تشکیال   توسته  بیکاری،  مبارزه  صنایع،  و  راه ها  و  جمله ها  از  آهن 

 (. 152:  1375اهداف اعالمی فرقه دمکرا  است که برخی از آنها نیز اجرایی شدند )بیانی،  

بی  و  حکومت  قدر   ضتف  بر  عالوه  است  مشخص  که  رابطه همانطور  کشور،  ثباتی 

بین   با کنش سیاسی قومی وجود دارد. چه بسا اندکی می متناداری  زان توسته و توزیع امکانا  

توانست اجما  نسبی ایال  کرد بر هواداری از جمهوری مهاباد و وضتیت متیشتی خوشایند می

 فرقه دمکرا  آذربایجان را دچار گسست درونی کند.

یقی با آگاهی سیاسی وث واکاوی علل کنش سیاسی در این دوران از منظر دمکراسی، ارتباط  

وجود آمدن ساخت مدرن شهروندی دارد. به عنوان مثال )با در نظر گرفتن مداخله بیگانگان( و ب 

موضوعیت  و  ایالتی  و  عشایری  مشاغل  رفتن  بین  از  شده   مدرن  و  شهری  جمتیت  افزایش 

ای هگی جمتیتی و مهاجر  در آذربایجان سبب کنش مشاغلی مانند کارمندی  در هم آمیخته 

 (. 479:  1384قومی آنان شده است )آبراهامیان،  

برای  تالش  داشت،  موضوعیت  نیز  اساسنامه  در  که  دمکرا   حزب  خواسته  بارزترین 

های ایالتی و ولیتی تحدید شده بود. مواد خودمختاری بود که البته در ذیل اصول قانونی انجمن 

شاخ  93تا    90 مهمترین  از  یکی  مشروطه،  اساسی  قانون  به ص متمم  که  است  آن هایی  واسطه 

سیاسی خودمختاریمی  کنش  بر  را  دمکراسی  مؤلفه  اثرگذاری  میزان  کرد توان  تحلیل  خواهی 

 (. 181-174:  1386)پروین،  

شد با فیلتر گذاران دریافته بودند که تتلیق مدرانیزاسیون، وضتیتی که در آن ستی میسیاست 

تت  حالت  به  بلوچستان  در  دمکراسی  توسته،  به عدم  است  بهتر  و  نیست  جوابگو  بیاید  در  لیق 

پیشدستانه مهندسی کانون  به دست گیرند. در پی سیاستصور   های های قدر  در منطقه را 
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سازمانی تحت نام توسته بلوچستان احداث شد. طرح احداث   1352جدید پهلوی دوم در سال  

طرح تحت تاثیر طرح کارخانه صنتتی، سدسازی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت. این  

اندیشه کمونیستی در این مناطق رواج  مارشال امریکا برای مناطق جهان سوم بود تا در پی آن 

(. دانشگاه بلوچستان و دانشگاه تربیت متلم 177و    117:  1394بر و ایرندگانی،  پیدا نکند )حسین 

وانین و سرداران شود که در رشد نخبگان غیر موروثی یتنی خاحداث می زاهدان در این دوره 

حوزه  تقویت  این  بر  عالوه  است.  مؤثر  بسیار  محمدرضا بلوچ  توسط  بلوچستان  در  علمیه  های 

دهه   در  باعث   50و    40پهلوی  عربستان  و  پاکستان  به  طالب  سفر  از  جلوگیری  برای  شمسی 

 (. 319:  1386شود سرداران بیش از پیش تضتیف شوند )زند مقدم،  می 

سیاست کلی  طور  په به  در های  حتی  و  نبود  رادیکال  پیشین  بمانند  اگرچه  نیز  دوم  لوی 

اما ادامه همان جهت سال  سازی ملّی به گیری همگونهای پایانی تغییراتی جدی پیدا کرده بود، 

هایی که در دوران پهلوی با رویکرد همانندسازی اجرا شد ای دیگر بود. از جمله سیاست شیوه 

کجانشینی اشاره کرد. متمرکز کردن بازرگانی در تهران، توان به مصادره امالک و اراضی یمی 

ترک  مهاجر   و  تبریز  موقتیت  به  و لطمه  رفت  است.  سیاست  این  موارد  دیگر  تهران،  به  ها 

گرفت نمونه بارز دیگر رویکرد همانندسازی ها که مورد کنترل امنیتی قرار می آمدهای قومیت 

 (. 222:  1377است )امیراحمدی،  

 

 کراتیک با ظرفیت پایین توسعهوضعیت دوم: دم
های ابتدایی انقالب اسالمی به خاطر های دمکراسی و توسته، صرفا سال با توجه به شاخص 

 بفرد خود، ذیل این وضتیت قابل تحلیل است.  مختصا  منحصر 

 

 های ابتدایی انقالبسال 
دلیل در صحنه   های یک انقالب تمام عیار را دارا بود و به همین انقالب اسالمی ایران ویژگی

ایران دگرگونی  های نزدیک به انقالب، وجود آورد. در سال ای به های عمده سیاست و اجتما  

مثال  کنش  عنوان  به  دانست.  »ضتیف«  باید  را  قومی  در های  محافل کومله  و  دموکرا   حزب 

پ  ک ی نزد   ی ها سال  اسالم  ی روز ی به  چر   چ ی ه   ی انقالب  مؤثر  انجام   ه ی عل   ی ک ی اقدام  شاه  حکومت 
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های ها به سمت کنش های ابتدایی انقالب، این کنش (، اّما در سال Edmonds, 1957)   اده بودند د ن 

 شود.آمیز متمایل میسخت و بتضا خشونت 

) در کردستان، سازمان )قاسملو( و کومله  یتنی حزب دمکرا   پیشین   ن ی عزالد های سیاسی 

و حتی جریانن ی حس  )مفتیی(  مسلمان  مانند کردهای  مذهبی  در ا ز های  مهاباد   امام جمته  و  ده( 

دنبال عین  به  داشتند  رقابت  یکدیگر  با  که  به    حالی  )جالیی   ی خودمختار دستیابی  پور، بودند 

1385  :93-92 .) 

شورش  پراکنده  صور   به  بلوچستان  و  سیستان  هنگام در  در  شد.  انجام  مقطتی  های 

رادیکال  12پرسی  همه  کمی  سیاسی  کنش  قبل  فروردین  با  نسبت  در  اقداماتی پتر  شد.  یگیری 

ها مشاهده شد های رای و گروگانگیری )استاندار( از طرف این گروهمانند آتش زدن صندوق

گروه 351:  1382)مقصودی،   این  مسلحانه  اقدام  مهمترین  زاهدان (.  عیدگاه  حادثه  در  بیشتر  ها 

آن   طی  در  که  است  بررسی  سخنرانقابل  با  به   نه ا مسلح   ای حمله   ، ی زد ی   می ابراه   ی همزمان 

مردمتجمع  از  تتدادی  و  داد  رخ  )بن   کنندگان  شدند  مجروح  و  ج 1395  ان، ی ل ی هاب  ادی کشته   :1 ،

264 .)   

همه  پی  در  تبریز  در  آیت ناآرامی  اطالعیه  از  بتد  و  افتاد  اتفاق  نیز  اساسی  قانون  اهلل پرسی 

داشت که   شریتتمداری که در قم سکونت داشتند، تشدید شد. این حوادث تقریبًا یک ماه ادامه 

در این حین تصرف مراکز دولتی از جمله صدا و سیما و برخی مراکز نظامی و اسار  برخی 

نیروهای سپاه پاسداران اتفاق افتاد. تظاهرا  یک و نیم میلیونی در تبریز و دیگر شهرهای اطراف 

 (. 113-118:  1393نیز به وقو  پیوست )اهوازی،  

ی انقالب در تتدیل و مدیریت مسائل قومی غیر قابل ی های ابتدا نقش امام خمینی )ره( در سال 

گذاری و مدیریت مشهود انکار است. در واقع در شرایطی که ضتف حکومت در مسائل سیاست 

گفتمان  با  را  نقیصه  این  )ره(  خمینی  امام  شکافاست،  تتدیل  جهت  در  مذهبی، سازی  های 

می جبران  غیره  و  زبانی  تاکی قومیتی،  ایشان  نظر  در  و   دکند.  تبتیض  نحو  به  قومیتی  مسائل  بر 

گرایی پدیده مذمومی تفاو  نه تنها هیچ توجیهی در مذهب ندارد بلکه در تاریخ ایران نیز مّلی 

می ستی  ایشان  دهند است.  ربط  خارجی  مداخال   به  همواره  را  قومی  مسائل  )امام   کردند 

 (. 187:  15ج ،  1378  ، ی ن ی خم 



 177 ایران   ها درقومیت سیاسی   کنش تیک دمکراسی و توسعه و نسبت آن با دیالک
 

نیز در سال  اساسی  ابتدایی  قانون  به مسئله های  نو  نگرش حکومت  تدوین شد که  انقالب 

سیاست و  بود  فکری، قومیت  استبداد  نفی  بود.  کرده  بیان  اجمالی  صور   به  را  کالن  های 

اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و تاکید بر نقش مردم و لزوم مشارکت همگانی، توسته و تحکیم 

مبت  شخصیه  احوال  و  مذهب  در  آزادی  اسالمی،  و  انسانی  اصل  برابری  بر  رسمیت 12نی  به    

 19  حقوق مساوی افراد از هر قوم مبتنی بر اصل  15شناختن زبان و خط قومی و محلی در اصل  

اصول  20و   در  و حقوق شهروندی  تشکیل حزب  از   29و    26  حق  این دست،  از  مواردی  و 

اساسی   (. قانون 143-140:  1388های بسیار دمکراتیک قانون اساسی است )ترابی،  مظاهر ظرفیت

ها به صور  دهنده آن است که حکومت عالوه بر آنکه ظرفیت خود را در مدارا با قومیت نشان 

ها در حقوق اساسی نیز رفتاری بتد از انقالب بال برده است  به صور  لحاظ کردن حق قومیت 

 کارکرد مطلوبی داشته است. 

قتصادی و توزیع رفاه شود که رابطه میزان توسته ا ذیل عامل ظرفیت حکومت، مشخص می 

قومی  مناطق  در در  مردم  متیشتی  شرایط  است.  مثبت  و  مستقیم  کامال  انقالب،  اوایل  در  نشین 

آوری داشته ابتدای انقالب سخت است. اگرچه در دهه پنجاه درآمد نفتی ایران افزایش سرسام 

به لحاظ هاست که  نه یدرصد کل هز   30دولت    یدفاع   یهانه ی ، سهم هز1355در سال  است اما  

سنج  ی های تئور  و  متقول  کار  توسته،  و  ا   ی اده ی رشد  و  حال  ن ینبود  وضت   ی در  که   ت ی است 

(. از طرفی رشد 146:  1385)دادگر،    قرار نداشت  یخوب   گاه یدر جا   زی مردم ن   ی و بهداشت   یشت ی مت 

اقتصادی اولیه حکومت پهلوی ناشی از قیمت نفت نیز بر این اوضا  اثرگذار بود. افزایش رشد 

صادی در مراحل اولیه موجب افزایش نابرابر درآمدی خواهد شد که پس از تثبیت این رشد، اقت 

های اولیه انقالب باید نابرابری درآمدی این نابرابری تتدیل خواهد شد. بر همین نسبت در سال 

اثبا   نیز  به آمار داخلی  با توجه  البته  باشد که  : 1393پذیر است )اسالمی،  نیز موجودیت داشته 

17  .) 

های ابتدایی انقالب مبتنی بر عامل دمکراسی نیز قابل تحلیل است. مدارا کنش قومی در سال 

با قومیت تتامل دولت  از وجوه مشهود رویه دمکراتیک است.  و  به ها  این دوران  در  حکومت 

ابزار »تتهد«، بر روی  بر  تاکید  با  تا  استفاده نکرد و ستی کرد  از چنته »اجبار« خود   هیچ عنوان 

 های دینی و مّلی تاکید کند.هویت مشترک و همبستگی 
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قانون گروه  تدوین  برای  نفری  پانصد  مجلس  تشکیل  تقاضای  شرایط  این  در  کردی  های 

تفاوتی در میان قومیت سیاسی از سنخ بی نو  دیگری از کنش   اند. مدارا باعث شد تااساسی داشته

عدم شرکت   با  اسالمی  انقالب  از  پس  ک   85کرد  همه   هادر درصد  پذیرش در  سراسری  پرسی 

 (. 100:  1385  جمهوری اسالمی ایران اتفاق بیفتد )مقصودی، 

اعالمیه  بر روی  و  آمدند  تهران  به  بازرگان  مهندس  به دعو   که  نفره عرب  ای هیئت سی 

دمکراسی  عامل  اثرگذاری  مصادیق  از  دیگر  یکی  پرداختند،  مذاکره  به  بندی  میان   دوازده  در 

در   است.  آموزش، اعراب  و  در گفتار  زبان عربی  رسمیت  داشتن مجلس خودمختار،  بیانه  این 

تخصیص درآمد نفتی به استان، استخدام اعراب در مراکز دولتی و مواردی از این دست آمده 

)آذری کانون  (. 68:  1378شهرضایی،    است  وسیله  به  قدر   سر  بر  گروه نزا   و ها،  ها 

به شخصیت  روحانی  شبیر  های  شیخ  کمیته، خ ویژه  جمله  از  حکومتی  نهادهای  دیگر  با  اقانی 

به  تمایل  اصلی  علل  از  یکی  خوزستان،  در  اسالمی  انقالب  از  پس  شهر  شورای  و  فرمانداری 

از عاملسمت کنش گروه است که یکی  قومی عرب  های آن رویکرد مدارا و فرونشانی های 

 دولت در قبال تقسیم قدر  در منطقه است. 

بلوچس نیروهای ت در سیستان و  ایران رویکرد دولت، موازنه  ان پس از وقو  انقالب اسالمی 

سیاسی در سه دسته نخبگان، روحانیون و سران بلوچ را دگرگون ساخت و قدر  سرداران بلوچ 

کرده ترین حد خود رسید. خالء قدر  در این بازه زمانی بواسطه نخبگان تحصیلعمال به پایین 

مولوی  و  )عمدتا چپ  پر شد  ایرندگانی،  سین ح ها  و  و 173:  1394بر  انقالب، خوانین  از  بتد   .)

واسطه عنوان  به  قبال  که  بلوچ  دیگر سرداران  بودند،  مطرح  پهلوی  حکومت  قدر   های 

مجلس ه که  مشروط  انقالب  باید توجه داشت از آغاز (.  221:  1378موضوعیت نداشتند )احمدی،  

نمایندگ شورای مل  تا آخرین دوره آن،  ن فرستاده شده از جانب استان سیستان ا ی شکل گرفت 

اند. ها و سرداران بلوچ انتخاب شده اند و یا اینکه از میان خان بلوچستان بدون استثنا غیر بومی بوده 

سود   به   و بلوچستان   ستان ی در س   ی اسی فتال س  روهای ی ن   یی که جابجا   شود ی مشاهده م   ب ی ترت   ن یبه ا 

 (.10  : 1380رقم خورده است )مالزهی،   ی طبقه روحان

ها در ابتدای انقالب های مقطتی و عدم مشارکت سیاسی قومیتاگرچه ممکن است واگرایی 

اّما نمی  باشد  افتاده  اتفاق  بیان اسالمی  را  ایرانی  اقوام  نقاط عطف کنش وفاداری  توان برخی از 
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 ینکرد. »سازمان پیشمرگان مسلمان کرد« نمونه بسیار خوبی در این رابطه است. پس از پاکساز

سال   در  شکل 1358کامیاران  پاسداران  سپاه  همکاری  با  نهاد  این  شد   ،  سازماندهی  و  گرفته 

طلبان در مدیریت بحران و مقابله با تجزیهسازمان پیشمرگان مسلمان ُکرد  (.  8-7:  1383)الیاسی،  

است.  داشته  مؤثر  و  پررن   شکل  نقشی  موارد،  این  بر  تا عالوه  شد  باعث  سازمان  این   گیری 

با کردستان    انبومی   از  ی ربسیا  به همکاری  امنیتی شوند )روحی،   نهادهای دولتی  متمایل  و حتی 

1386  :34 .) 

 

 وضعیت سوم: دمکراتیک با ظرفیت باالی توسعه
توان ذیل این وضتیت تحلیل نمود، دوران اصالحا  است که وضتیت تنها دورانی را که می 

 ی ایران را سبب شده است.مبهینه دمکراسی و توسته در تاریخچه جمهوری اسال 

 
 دوران اصالحات  -الف 

نیاورد و امتداد اگرچه سیاست  های دوره کارگزاران تحولتی جدی در امر قومیت بوجود 

گرایانه سبب شد تا رویکردهای قبلی های امنیتی زمان جن  بود اّما با تقویت نگاه واقع سیاست

با  کم دولتی  آمدن  کار  روی  برای  زمینه  و  شده  نوین ستیاسرن   شود های  فراهم  تر 

گذاری در امر . بدون شک دوران اصالحا  نقطه عطفی در سیاست( 121:  1379زاد،  )مرشدی 

توان ها است. در این دوران در رویکردهای پیشین قومی تجدیدنظر شد به نحوی که میقومیت 

 د.و گذاری قومی در ایران را به قبل و بتد از دوران اصالحا  تفکیک نم سیاست 

بهیه خاطر  به  دوران  این  و اهمیت  اسالمی  جمهوری  در  دولت  دمکراتیک  روحیه  سازی 

نشین است. دیالکتیک سیاست و خواست ای به نفع مناطق قومی های توسته سازی سیاستمتوازن 

مردمی در این دوران به اوج خود رسید. شاید برای اولین بار بود که صحبت استفاده از ظرفیت 

توسته پایدار به میان آمد که تفاوتی جدی با رویکردهای پیشین یتنی نوسازی و   قومی در روند 

داشت   دولت بازسازی  کّلی  طور  به  کند.  دنبال  را  تفّهمی  و  تکثرگرایانه  سیاستی  توانست  و 

برنامه لوای  در  حکومت،  ظرفیت  عامل  ذیل  دوران اصالحا   ناکام  پروژه  خود،  توسته  های 

نشین کند. در های قومی را روانه استان   زدایی، بودجهامر محرومیت  رسازندگی را احیا کرده و د
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 ( دوران  منطقه 1384-1376این  مسئولن  بیشتر  اختیارا   و  تمرکززدایی  برای  تالش  ای، ( 

استراتژی نمودن  توانمندی، مشخص  و  نیازها  بر  منطبق  مناطق  توسته  فراگیر  و  اصلی  های 

حاشیهمحرومیت مناطق  از  بهزدایی  مدی ب ای،  کیفیت  سیاست ود  و  منطقه ریت  ای، گذاری 

رسانه اندازی طرحراه  کیفیت  و  تتداد  افزایش  آمایش،  )حق های  محلی  -254:  1382پناه،  های 

 ( اتفاق افتاد.261

شاخص  در  اصالحا   دولت  آن اگرچه  بارز  تمایز  اّما  داشت  نسبی  توفیقا   توسته  های 

م نخست تحلیل ذیل عامل دمکراسی، باید به ا های دمکراسی است. در گ مرتبط با بهبود شاخص 

تغییرا  ساخت جمتیتی و طبقاتی اشاره کرد. در این دوران افزایش جمتیت شهرنشین به نحوی 

نسبت رشد جمتیت شهری   روستایی    4/ 30که  و رشد جمتیت  و   1/ 3درصد  است  بوده  رصد 

ا   23روی عدد    1375تقریبا جمتیت روستایی در سال   ت )سازمان برنامه و س میلیون تثبیت شده 

بازیگر 24،  3: ج 1377بودجه،   یک  عنوان  به  متوسط شهری  طبقه  که  است  آن  دهنده  نشان    )

 کند. جدید موضوعیت پیدا می 

در   اوجالن   عبداهلل در پی اعتراض به دستگیری    1377راهپیمایی چندین هزار نفری در سال  

ق میان  در  اعتراضی  کنش  یک  بارز  نمونه  کردنشین،  عامل و مناطق  اثرگذاری  با  کرد  میت 

های سیاسی است. تجمع پنج هزار نفری در مقابل گیریها و سهل دمکراسی بویژه ایجاد فرصت

های نماینده مجلس شورای اسالمی یکی از شهرهای کردنشین سفار  ترکیه در تهران، فتالیت

ترک کالهای  تحریم  و  اوجالن  به  ایران  طرف  از  پناهندگی  اعطای  بر  جمله   ی مبتنی  از 

 (.  160-165:  1378رود )نصری،  های اعتراضی در این کنش یه شمار میخواست 

های اعتراضی به ای که در طی آن ناآرامیمصادف است با واقته  1374اردیبهشت ماه سال  

است.  بوده  قومی  منزلت  جستجوی  آن  اصلی  عّلت  که  افتاد  اتفاق  ترک  قومیت  سبک 

نظرسن نامه پرسش  برای یک  ایران پخش جای که  اسالمی  سیمای جمهوری  و  از طرف صدا  ی 

پرسش  سوال   تا  شد  موجب  بود،  درگیریشده  و  تجمتا   و  گردیده  تلقی  موهن  های نامه 

 (.575:  1381هاشمی،  پراکنده خیابانی که بیشتر متطوف به دانشگاه تبریز بود، اتفاق افتد )بنی 

است به نحوی که به عنوان مثال در   تاثیرا  دوران اصالحا  در مناطق قومی قابل تشخیص 

های آماری، همنوایی اکثریت آنان با دولت در حد متوسط و زیاد استان کردستان، مبتنی بر داده
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حدود   است.  یافته  صحه   90افزایش  سیاسی  توسته  ضریب  افزایش  بر  پاسخگویان  درصد 

مهم گذاشته نکته  اینکه حدود  اند.  دا  70تر  تاکید  پاسخگویان  از  که شورش ته ش درصد  و اند  ها 

نظامی کرد کاهش جدی )متوسط به بال( داشته است های سیاسی و شبه ایجاد ناامنی توسط گروه 

 (. 252-251:  1380و گرایش مردم نیز به آنها به همین نسبت کم شده است )گودرزی،  

پیشین را به حاشیه راند و موجب شد تا تقاضای مشارک امنیتی  ت دولت اصالحا  پارادایم 

یابد. حضور تشکل افزایش  های قومی در مجلس و ورود ها و فراکسیوندر امور مّلی و محلی 

دربندی،  شخصیت و  )مقصودی  هستند  موارد  این  از  از طریق شوراها  قومی  -168:  1391های 

ظر 169 از  استفاده  شوراها فیت(.  قانون  با  مرتبط  اصول  بویژه  اساسی  قانون  شده  فراموش  های 

های قومی به عرصه قدر  تسهیل شود. در این دوران شاهد تشکیل ود شخصیتباعث شد تا ور 

تشکل  برخی  قانونی  فتالیت  می و  که  هستیم  احزاب  و  گروه  قالب  در  سیاسی  به های  توان 

شود که موفق به الوفاق زمانی بارزتر میهمیت و تمایز لجنۀادر خوزستان اشاره نمود.   الوفاق ۀ لجن 

منطبق با اساسعنامه    تصویب پس از  شود. این حزب  رای شهر میکسب کرسی در مجلس و شو

ایران،    قانون  اسالمی  مجوز جمهوری  درخواست  به  رسمی    مبادر   موفق می فتالیت  و  کند 

از می  را  سیاسی  فتالیت  مجوز  معاده    شود  کعشور   10کمعسیون  وزار   کند   احعزاب  دریافت 

 (. 20:  1387)بیژنی و عزتی،  

اصالح سیاست دولت  به های  شاهد  ترک  قومیت  میان  در  تا  شد  باعث  آمدن ا   وجود 

های فرهنگی باشیم که نتیجه آن کثر  یافتن نشریا  محلی، قومی، سیاسی و دانشجویی جنبش 

سال  60ها بیشتر از  قومی ترک-  فرهنگیها، تولیدا  و محصول میزان فتالیت  بود به نحوی که

شناسی نیز متطوف بوده س پژوهشگاه آذربایجان ها حتی به سمت تاسی قبل خود بود. این تالش 

تتداد   )بنی  60است.  است  توجهی  قابل  بسیار  آمار  نیز  استان  سراسر  در  : 1381هاشمی،  نشریه 

از مهمترین اعمالی است که دولت   ها یکیهای استانی در این سال اندازی شبکهراه (.  574-575

 انجام داده است.های هویتی محلی و قومی در به رسمیت یافتن فرهن 

 

 دمکراتیک )نیمه دمکراتیک( با ظرفیت باالی توسعهوضعیت چهارم: غیر
های در آغاز سخن باید گفت وضتیت غیر دمکراتیک نه به متنای فقدان دمکراسی و آزادی
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های های دمکراسی است که ممکن است به عّلت جه نسبتا پایین شاخصنسبی بلکه به متنای در

امنی  همچون  استقالل تمختلفی  یا  جن   نظیر  بحرانی  مواقع  در  گروه زایی  قومی خواهی  های 

 همسایه رخ دهد که لزوما به متنای خواست و نیت حاکمیت نیست. 

های نهم و دهم و دولتهای پایانی جن ، دوران سازندگی،  با توجه به توصیفا  فوق، سال 

 دولت اعتدال ذیل این وضتیت بررسی خواهند شد. 

 

 پایانی جنگ و دولت سازندگی  های سال   -الف 

با  تتامل  در  حکومت  ظرفیت  آمدن  پایین  و  دمکراسی  در  تاخیر  موجب  امنیت  مسئله 

 های افراطی قومی شد. مزمن شدن بحران کردستان و امتداد آن به جن  تحمیلی و ناامنی کنش 

 در بلوچستان در تتمیق این شرایط موثر بود. 

سال  شادر  کردستان  بر  عالوه  جن   گروه های  قومی  تحرکا   شبه هد  در های  تروریستی 

کند. فتالیت مسلحانه خود را آغاز می جمبا ( 1364ها ) سیستان و بلوچستان نیز هستیم. در این سال 

برنامه از  به عنوان زبان های دولت خودمختار مورد نظر این  دو فقره  بلوچی  جریان، اعالم زبان 

اعالم می  فساد  با  مبارزه  و  تارسمی  فتالیت  1369سال    گردد.  اقداما  عمده  به  این گروه  های 

شود که آسیب به مراکز و تاسیسا  دولتی از جمله آن است. خرابکارانه و تروریستی خالصه می 

بلوچ، انحصار روحان  بازنشسته  انقالبی و دفا  عدم جایگاه مناسب سران  یون اهل سنت، شرایط 

-278: 1378رود )کشکولی، مبا به شمار می ترین علل انحالل تشکیال  ج مقدس از جمله عمده

279  .) 

های جن  شاهد حرکا  جسته و گریخته ناسیونالیستی در خوزستان هستیم اگرچه در سال 

فا  مقدس ایران یکی از های د اّما بدون شک عدم حمایت قومیت عرب از ارتش بتثی در سال 

دام و نخبگان عربی که مصادیق کنش سیاسی وفاداری قومیت عرب است. سخنان پرمدعای ص 

می انتظار  را  خوزستان  عرب  مردم  همراهی  و  همگامی  منتظر توقع  که  نحوی  به  کشیدند، 

)جتفری است  اعراب  پرهزینه  وفاداری  گویای  خود  بودند،  محمره«  عربی  خون   »جوشش 

(. اگرچه حتی دیگر مردم ایران نیز توقع چنین موضتی را نداشتند اّما اعراب 32:  1384ولدانی،  

نیا، خوزستان نشان دادند که نقش تاریخی پر قدرتی در اتصال به بنیان ایرانی خود دارند )حافظ 



 183 ایران   ها درقومیت سیاسی   کنش تیک دمکراسی و توسعه و نسبت آن با دیالک
 

1381  :172 .) 

ظرفیت حکومتبررسی عامل  ذیل  متیارهای    ها  به  توجه  زمینهتوسته  با  اجتماعی، در  های 

میا  نشان  فرهنگی  و  سال قتصادی  این  در  که  استاندهد  قومی ها  سیستان های  همچون  و   نشین 

کردستان  و  دارند   بلوچستان  حداقلی  و  نامطلوب  بسیار  نه   .وضتیت  مناطق  این  در  اصلی  مسئله 

اندازی و راه   توسته بلکه امنیت بود و به همین خاطر نهادهای امنیتی و نظامی بیشتر تقویت شدند. 

با ایجا مقابله  برای  پاسداران  سپاه  توسط  کشور  غرب  در  ثاراهلل  و  شرق  در  حمزه  قرارگاه   د 

(. این سیاست بتدها 249: 1382پناه، گیری است )حق تحرکا  قومی یکی از مصادیق این جهت 

عراق فتال با   کردستان  در  رمضان  قرارگاه  سال    شدن  کاهش   1384در  با  مستقیمی  نسبت  که 

  داشت، دنبال شد. کومله  نظامی گروهک    فتالیت 

ری قومیتی و توسته دانست. گذا توان از چند لحاظ نقطه عطفی در سیاست را می   1368سال  

شود. دوم آنکه دوران سازندگی در کشور نخست آنکه اولین برنامه چهارساله توسته اجرایی می

گروه  و  احزاب  آنکه  سوم  و  شده  آغاز  تحمیلی  جن   از  ناسیونالیست پس  قومی  و   های 

 1376ایط تا سال  آورند. این شر اند و مشکال  امنیتی حاد به بار نمی طلب تقریبا مهار شده تجزیه 

 ها است، امتداد و استمرار دارد. که آغاز دوران جدیدی در نو  مواجهه با قومیت 

به صراحت خواستار رسیدگی به مناطق   6و    5( در تبصره  1368  –1376اولین برنامه توسته ) 

شد  هدف محروم  در  در خط .  و  داشت  نظر  در  را  مردم  آحاد  نیاز  تامین  و  عدالت  کّلی،  های 

: 1376به دنبال بازسازی مناطق خسار  دیده و مهار تورم بود )سازمان برنامه و بودجه،    ها مشی 

توان گفت که مسئله قومیت در این برنامه غائب است. البته به (. با اطمینان می 34و    32،  31،  9،  8

با  ارتقای شاخصصور   قومیتلقوه  تتدیل کنش خروج  بر  توسته  به های  لکن  است  مؤثر  ها 

 شود. سیاست قومیتی مشخصی در این برنامه دیده نمی طور خاص 

مناطق قومی  در  استان شاخص  به عنوان  استان کردستان  از سال  در  تا   1355نشین، جمتیت 

درصدی داشته است. تتداد   1/ 3د  رش   1368تقریبا دو برابر شده و در نسبت با سال    1361سال  

سال    427 در  بیمارستان  تتداد    1358تخت  ب  955به  سال  تخت  در  داشته   1368یمارستان  رشد 

 16/ 7درصد به    15/ 2است. جمتیت شاغل اما تفاو  بسیار اندکی داشته و حتی نرخ بیکاری از  

. چنین شرایطی ( 1368و    1361و    1355درصد رسیده است )سازمان برنامه و بودجه کردستان،  
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کند را تداعی می   های توسته، هنوز اعتراض دهنده آن است که رشد اندک شاخصکامال نشان 

به عّلت رشد شاخص نو  خشونت اّما  از  سیاسی  و سیاستی، کنش  امنیتی  واگرایانه های  و  آمیز 

 روی ندارد.امکان پیش 

محرومیت  سازندگی،  دولت  شرو   با  سرلوحه  مصادف  عنوان  به  در سیاستزدایی  گذاری 

شود که در مواردی می های مختلف و بیشتر مرکزی، دنبال شد. با بررسی آمارها مشخص  استان 

های کمی مانند درصد سوادآموزی، تتداد نهادهای آموزش عالی، تتداد دانشجویان و شاخص 

تحصیلی، فارغ  مراکز  و  مدرسه  ساخت  راه،  احداث  بهداشتی،  امکانا   دانشگاه،  التحصیالن 

شاهد ا  ارتباطا ،  زیرساخت  و  نقل  و  توسته حمل  و آب،  برق  گاز   مانند  زیرساختی   مکانا  

 (.252:  1382پناه،  ی وضتیت هستیم )حق بهبود و ارتقا 

شد لکن با توجه به زدایی تاکید می به طور مشخص در دولت سازندگی اگرچه بر محرومیت 

گذاری عمال به واهد شد که سیاست توسته اول که در این دولت آغاز گردید، مشخص خ   برنامه 

درصد از بودجه به   80ه است. به عنوان مثال  نشین منجر نشد های قومی زدایی از استانمحرومیت

از صنایع حدود   تنها سهم اصفهان  یافته که  استان مرکزی اختصاص  بوده است.   50سه  درصد 

نهادهای رسمی مانند صدا و   همچنین تاکید بر نمادهای مذهبی به جای نمادهای ملّی در تبلیغا  

نابع آموزشی همچون کتب درسی، بومی سیما، سازمان تبلیغا  اسالمی، ستادهای نماز جمته و م

های زبانی از جمله کردن فرایند جذب دانشجو و سرباز، انحالل مراکز پژوهشی در مورد گویش 

(. 24و    12-11:  1393  دیگر عواملی بود که به مشکال  قومی دامن زده بود )ترابی و یوسفتلی، 

استان متوسط  دوران  این  متوسدر  از  موارد  اکثر  در  مرزی،  استانهای  پایین ط  مرکزی  تر های 

استان دیگر،  عبارتی  به  بلوچستان( است.  و  سیستان  و  کردستان  استان  )بویژه  مرزی  های 

)علینقی،  محروم  نشان 136:  1378ترند  امر های حکومتی  دهنده آن است که سیاست(. آمار  در 

 های دمکراسی کارآمد نبوده است.توسته و طبتا شاخص 

چه  توسته  برنامه  سال  دومین  در  نیز  اولویت   1372ارساله  با  اجتماعی  عدالت  و  شد  ابالغ 

های کلی این »تقسیم بهینه منابع و امکانا  عمومی« مجددا مورد توجه قرار گرفت. در سیاست

)ماّده   ا8برنامه  مردم  عامه  مشارکت  به  یاری (  و  اقتصادی  مشارکت  صرفا  اّما  بود  شده  شاره 

ها لحاظ نشده بود د و توسته سیاسی بویژه در مورد قومیترساندن در سازندگی کشور مدنظر بو 
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 (.  1372)مجمع تشخیص مصلحت،  

 

 دولت نهم و دهم -ب 
تثبیت ضریب شاخص و با  ظهور  برای  شرایط  اصالحا ،  دوران  اواخر  در  دمکراسی  های 

های قومی دارند، فراهم شد. پژاک در کردستان و جنداهلل در ای تروریستی که مایه ه بروز گروه 

گروهس  این  شاخص  مصادیق  از  بلوچستان  و  ایجاد یستان  متنای  به  تروریسم  ظهور  هستند.  ها 

کمپین ایدئولوژیک یا خشونت سیاسی است که از ترس و وحشت به نحو پروپگاندا برای تهدید 

به م نیل  استفاده میعموم مردم و  به (. اصول روی Schmid, 2001: 76-83کند ) نافع خود  آوری 

نش حکومت، ان تروریسم  قدر   بسط  علت  به  واقع  در  است.  دولت  دمکراتیک  قدر   دهنده 

نمی  مخالف  گروه  سمت یک  به  خاطر  همین  به  و  بپردازد  اندام  عرضه  به  راحتی  به  تواند 

 ابد.ی های غیر متمول و غیر عرفی تمایل می روش 

جنداهلل  و  پژاک  گروهک  دو  واگرایانه  سیاسی  کنش  الگوهای  مورد  در  دیگر  مهم  ، نکته 

تجار بهره  پول  متنای تزریق  به  پولشویی  از مکانیزم  به چرخه گیری  قانونی )کثیف(  های غیر 

 ( مواد مخدر، FATF, 2013: 9مالی  ترانزیت  از طریق  پولشویی  است.  تقویت تروریسم  برای    )

 افتد.های داخلی همواره اتفاق می و مشروبا  الکلی توسط گروه   قاچاق اجناس

سال  این  ) در  برابر 1384ها  در  که  هستیم  قومی  سیاسی  کنش  شاهد  خوزستان  در   )

ریاست سیاست  نهاد  به  منتسب  جتلی  نامه  انتشار  داد.  رخ  دولت  مجدد   های  حیا   جمهوری، 

تجزیه جنبش  قومی  اقداماتی های  که  ساخت  ممکن  را  بمب   طلب  جمله  زدن از  آتش  گذاری، 

و   نفت  لوله  در  انفجار  نظامی،  مراکز  به  حمله  )زلکی،اماکن،  شد  سبب  را  نمادین   تحرکا  

1384  :44 .)   

اردیبهشت  قومیت ترک در  اعتراضی  به    1385ماه سال    کنش سیاسی  پاسخ   کاتوریکار در 

گستره این وقایع است.  انشگاه د   یکو   اتفاق افتاد. شهرهای آذربایجان، نقده و حتی  ران ی روزنامه ا 

تجزیه بر  مبتنی  ادعایی  هیچ  است،  مشخص  که  عملکرد طلب همانطور  به  لکن  نیست  مطرح  ی 

اند، اعتراضاتی شدید وجود دارد. اعتراضا  در ارومیه و ها که دولتی در نظر گرفته شده رسانه

م از  فاز تظاهرا  و درگیری خیابانی شده و همچنین در برخی  به استانداری و تبریز وارد  وارد 
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 (. 168:  1388فرد،  صدا و سیما نیز کشیده شد )امین 

به محرومیت   نهم و   دولت  بیشتر هّمت خود را  زدایی مبتنی بر کاهش ضریب جینی و دهم 

حاشیه مناطق  به  امکانا   به انتقال  دولت  اهتمام  به  توجه  با  استانی  سفرهای  نمود.  متطوف  ای 

ها شاید مهمترین تحول سیاستی دولت بود که در ترام به قومیتفتالیت نمادین در پذیرش و اح

ای کشور ارتباط برقرار نماید. در گفتمان حاکم ستقیم با مناطق حاشیهنظر داشت تا به صور  م 

دولت در  قومی  سیاست  محروم، بر  مناطق  توسته  و  مرکزی  دال  عدالت  دهم،  و  نهم  های 

شدند های شناور آن محسوب می درکثر  دال تمرکززدایی اقتصادی و اتخاذ رویکرد وحد   

از  1391شکارسرائی،    )غالمی  ترتیب،  بدین  به سمت تاکنون، سیاست  1384سال  (.  قومی  های 

 ای موضوعیت دارد.نوعی وفاق ملّی همراه با توجه به توسته منطقه 

 های قومی در کشور باعث شد تا در این دوران درجه شاخصاگرچه ظهور تروریسم با مایه

ه گرفت. ها را نادید توان توسته و رشد اقتصادی و اجتماعی شاخصدمکراسی پایین آید اّما نمی

به  1375های اجتماعی از صفر در سال به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان، تتداد مراکز آسیب

ده عدد بو   16تنها    1385تا    1375ها که از سال  رسیده است. تتداد بیمارستان  1394در سال    52

سال   در  تتداد    1394است  سرمایه   22به  همچنین  است.  داشته  افزایش  گذاری بیمارستان 

میل کرده است 1394در سال   855626به عدد  1385در سال  69862های صنتتی از عدد گارگاه 

 (. 521و     419   220:  1394ی، زری و برنامه   ت ی ر ی سازمان مد ) 

)مشا  و دمکراسی  توسته  رابطه  به  باید  نهایت  داشت در  توجه  این دوران  در  سیاسی(  رکت 

ن متیارهای توسته زیرساختی، اقتصادی و بدین شرح که با افزایش ظرفیت حکومت با بال رفت 

مهمترین مالک از  یکی  عنوان  به  سیاسی  مشارکت  مقدار  پیدا اجتماعی   ارتقا  دمکراسی   های 

است.   اقتصادی کرده  توسته   استان   ویژه   صور    ه ب  و   ُکرد   قومیت   سکونت   مناطق   در   رابطه 

)مشارکت   میزان   با   کردستان  سیاسی   در  مثال   عنوان   به   ت. اس  بوده   مثبت   کاماًل  سیاسی(   کنش 

است شد   54  دهم   انتخابا    در   و   درصد   37.3  میزان   نهم  جمهوری   ریاست   انتخابا   در ه  این   .

سال این  در  که  است  اقتصادی ها  حالی  توسته  آمارهای  از  تتداد   برخی  است:  شرح  بدین 

از  د  کارشناسی  مقطع  سال    24663انشجوی  در  تتداد    1384نفر  سال    28078به  در   1387نفر 

از  رس )بهداشت(  بیمارستانی  تخت  تتداد  است.  کمیته   2245به    2185یده  مددجویان  تتداد  و 
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از   تتداد    70000امداد  به  استان   86695نفر  دیگر  در  رابطه  این  است.  داشته  افزایش  های نفر 

مانندقومی  )فرهادی و کاظمی،   نشین  نیز مشهود است  بلوچستان  و  آذربایجان شرقی و سیستان 

 (. 592  و   586:   1392

 

 دولت اعتدال  -پ 

های تکثرگرایانه قومی دولت اعتدال از همان ابتدا در نظر داشت تا به صور  جدی سیاست

تماعی آرای در دوران اصالحا  را ادامه دهد. چه بسا یکی از عوامل چنین رویکردی، پایگاه اج

سیستان و بلوچستان   ها بود به نحوی که در دوره دوم در انتخاباتی آقای روحانی در میان قومیت

حدود    75 خوزستان  و  آذربایجان  در  و  )ستاد   70درصد  داد  اختصاص  خود  به  را  آرا  درصد 

 (.1396انتخابا  کشور،  

تنش  با  تا  بود  آن  دوران  این  در  دولت  از استراتژی  برای منطقهروابط    زدایی  تالش  و  ای 

تربین  بدین  کند.  پیدا  توفیق  داخلی  فضای  در  صلح،  کردن  مداخال  المللی  از  که  تیب 

بین  فشارهای  و  امار   و  عربستان  منطقه همچون  و کشورهای  حقوق شهروندی  امر  در  المللی 

اوج آزادی برجام،  متاهده  نوسانا   همچون  گوناگونی  علل  واسطه  به  لکن  بکاهد  مدنی  های 

گروهت  تروریستی  استقالل حرکا   ایران(،  داخل  و  خارج  در  )داعش  سلفی  در های  طلبی 

 ، تورم و گرانی و مواردی از این درست در این پروژه ناکام ماند.ان عراق، تحریم کردست 

بلوچستان پدیده تحرکا  گروه  مانند های تروریستی سلفی در کردستان، خوزستان و  هایی 

یستی )مانند اقدام تروریستی در رژه نظامی آواز( و موج »تغییر مذهب« زیادتر شدن اقداما  ترور 

شته است که این موارد عمال موجب بال رفتن ضریب رویکرد امنیتی و از آن سو را به دنبال دا 

گری توان تاکید داشت که افکار سلفی شود. می پایین آمدن ضرایب دمکراسی در این مناطق می 

 های قومی ناسیونالیست ایرانی را افزایش دهد.رادیکالیسم در گروه  تواند میزانو تکفیری می

استان  ترک در  قومیتی« های  میان  »اختالفا   پدیده  نیز  غربی  آذربایجان  در  خصوصا  نشین 

توان به عنوان جدیدترین مسئله قومیتی یاد کرد. تضاد در آرای قابل مشاهده است که از آن می

دهنده آن است که ستان بین قومیت ترک و کرد وجود دارد نشان انتخاباتی که بیشتر در جنوب ا 

در   را  قومیت  عامل  می مردم،  قرار  خود  برای  اهمیت  از  بالیی  نمایندگان درجه  اینکه  دهند. 
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منازعه  محل  ُکرد،  یا  و  باشند  ترک  قومیت  از  فرمانداران  و  استاندار  اسالمی،  شورای  مجلس 

 جدی قومی است.

تدوین و اجر  برای  اقدام عملی دولت تالش  »منشور حقوق شهروندی« مهمترین  ایی کردن 

ا  به قومیتاعتدال در زمینه دمکراسی  این موارد ست که موادی از آن مستقیما  ها مرتبط است. 

(، ممنوعیت توهین، تحقیر یا 3عبارتند از: اصل عدم تبتیض و تساوی بدون توجه به قومیت )ماده  

(، حق اشتغال بدون در نظر گرفتن دلیل قومیتی، مذهبی، 10ده  ها )ماایجاد تنفر نسبت به قومیت 

های دینی و قومی )ماده (، برپایی آیین 97رتباطا  بین فرهنگی )ماده  (  حق ا 77جنسیتی )ماده  

قومیت 99 قبال  در  یا خشونت  و  تنفر  آموزش  )ماده  (، طرد  )منشور حقوق شهروندی، 110ها   )

1395 .) 

ح  شهروندی  حقوق  منشور  حیطهاگرچه  در  را  جدیدی  نکرده قوق  اضافه  شهروندی  های 

م  قالبی  در  تا  است  کرده  ستی  لکن  آن نسجم است  شدن  عملیاتی  در  و  کرده  ارائه  را  آنها  تر 

علی  که  آنست  اینجا  در  اهمیت  حائز  نکته  کند.  تالشکوشش  تمامی  حقوق رغم  مورد  در  ها 

ای مورد توجه قرار نگرفته است. به نه ها به عنوان مبحث و یا فصل جداگا ها، حقوق قومیتاقلیت 

ومی در ذیل حقوق شهروندی دیده شده و به بیان دیگر در این رویکرد ستی شده است مسائل ق 

 صور  مستقل برجسته نشود.

 

 گیرینتیجه 
کنش  بروز  و  ظهور  علل  تبیین  با  تا  است  آن  پی  در  پژوهش  در این  قومی  سیاسی  های 

ایر وضتیت در  حکمرانی  مختلف  توسته های  و  دمکراسی  عامل  دیالکتیک  بر  تاکید  با  را  ان 

 بررسی کند.

اسالمی ایران بویژه در دوره پهلوی، رتبه عامل ظرفیت حکومت بسیار دوران قبل از انقالب  

های ذیل عامل دمکراسی مگر برخی از قوانین ها و سیاستپایین بوده است. همچین زیرساخت 

لیتی( نیز به تناسب آن پایین بوده است. اگرچه نوسازی های ایالتی و و انجمن دوران مشروطه ) 

دو  پهلوی  دوران  در  ایران  عمل در  در  لکن  شد  پیگیری  سیاسی  و  اقتصادی  توسته  زمینه  در  م 

استان وضتیت  و  بوده  مرکز  به  قومی متطوف  بسیار های  کردستان  و  بلوچستان  بویژه  نشین 
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هم  دوران  این  در  سیاسی  رژیم  ماند. شکل  چنتهنامطلوب  از  که  است  استبدادی  و ان شکل  ها 

 کند.مدیریت منازعا  استفاده می ابزارهای اجبارآمیز بسیار سخت و متصلب برای  

به در سال  بال بوده است لکن  تتامل  ابتدایی انقالب، ظرفیت حکومت در امر مدارا و  های 

اجتماعی و امنیتی عّلت نوپا بودن  ظرفیت حکومتی در مواردی مانند وضتیت مطلوب اقتصادی، 

های ار تتهد میان قومی، ظرفیت پایین بوده است. از نظر عامل دمکراسی نیز به علت استفاده از ابز 

توان به ها، میخواهی از قومیت قاتون اساسی و نقش موثر امام خمینی )ره( در جهت مشارکت

 صور  نسبی وضتیت را قابل قبول دانست.

اولویت امنیت، ظرفیت حکومت به استثنای امنیت، از   در دوران جن  و سازندگی به عّلت 

سی پایین بوده و در روند بهبود یافتن، اخالل و تاخیر ایجاد ای و دمکرا های توستهنظر سیاست

شده است. بنابراین منطبق با نظریه تیلی باید درجه دو عامل ظرفیت و دمکراسی را پایین خطاب 

 شود.  ن به سمت اقتدارگرایی امنیتی متمایل میکرد. شکل رژیم سیاسی نیز در این دورا 

دمکرا  عامل  وضتیت  در  اصالحا   بوجود دوران  جدی  تغییرا   حکومت  ظرفیت  و  سی 

سیاست  فرصتآورد.  و  امکانا   توزیع  اجتماعی،  عدالت  اقتصادی،  توسته  با های  منطبق  ها 

استان برنامه  سمت  به  توسته  توفیقا  های  طرفی  از  شد.  متطوف  قومی  در   های  توجهی  قابل 

به  شاخص  امر مطبوعا ،  بوجود آمد. جنبش فرهنگی در  رسمیت شناختن های توسته سیاسی 

قومیت  استانی(، ورود  )شبکه  قومی  و  محلی  و فرهن   نهادهای حزبی  تشکیل  با  سیاست  به  ها 

انتخابا  مردم  در  سیاسی  مشارکت  به  تمایل  عامل   نهاد،  رتبه  که  هستند  مواردی  جمله  از 

توسته   دهند. شاید این دوران را بتوان تنها دورانی دانست که وضتیتکراسی را بال نشان می دم 

ها کامال و دمکراسی مطلوب است. شکل رژیم سیاسی، تکثرگرا و غیراقتدارطلب بوده و چنته 

 ای برای مشارکت قومیتی استفاده شده است.محور و از منابع سرمایه تتهد 

رچه نوآوری مشخصی در ارتباط با مسائل قومی وجود ندارد اّما ( اگ 96  -  84دوران بتدی ) 

پیشین بهره ستی شده است از دستاور  برداری گردد. البته به عّلت وقایتی مانند اغتشاشا  دهای 

شورش88سال   دی ،  استقالل 96ماه  های  فتالیت،  گسترش  و  عراق  کردستان  در  های طلبی 

تر آمده است. شکل حکومت در تتامل و مدارا پایین های سلفی، طبیتتا ظرفیت  تروریستی گروه 

م  اقتدارگرایی  به نوعی  البته سیاست مشخصی در موضوعا  رژیم سیاسی  تمایل شده است که 
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 قومی ندارد و به نوعی در این زمینه ورشکسته است. 

 هاحکومت   نو    با  نسبت   در  یدمکراس  و   توسته  ی ها شاخص  ت ی وضت  -2  جدول 
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می گرفت بنابراین  نتیجه  کنش توان  شرایط ،  از  متاثر  چیز  هر  از  بیش  ایران  در  قومی  های 

سیاسی  کنش  با  مستقیمی  نسبت  حکومت  ضتف  و  فقدان  که  ترتیب  بدین  است.  حکومت 

اولین اقداما  خود را به مقابله   ها به محض قدر  یافتن آمیز قومی در ایران دارد. دولتخشونت 

کنش  داده با  اختصاص  قومی  رابطههای  چنین  دولت   ای اند.  دولتدر  و  سنتی  مدرن های  های 

 همواره برقرار بوده است. 

کدام از مقاطع ها در هیچ های توسته مانند توزیع متوازن و عادلنه امکانا  و فرصت شاخص 

انقالب، موجب شک  از  بویژه پس  و  تنها آن را ل تاریخی  بلکه  نبوده است  گیری کنش سیاسی 

نتیجه  باید  بنابراین  است.  کرده  اثر   تقویت  حکومت،  ظرفیت  عامل  از  وجه  این  که  گرفت 

عامل  دیگر  شاخص  است.  دوم  درجه  و  ضمنی  آن  تاثیرا   و  ندارد  قومی  کنش  بر  مستقیمی 

سیاست  یتنی  حکومت،  سیاستظرفیت  مانند  دولت  ژئو های  و  جمتیتی  اثر های  پلتیک 

  شورشی های قومی دارند و حتی ممکن است به سرعت موجب اعتراضاتری بر کنش مستقیم 

 آمیز شوند. و خشونت 

جویی، خاصیت های مدنی و مشارکتهای آن یتنی بسط آزادیعامل دمکراسی و شاخص

قومیت دوگانه میان  در  نگاه ای  با  دارد.  ایرانی  مشارکهای  برای  فرصت  عدم  حذفی،  و های  ت 

آزادی  تروریسم کاهش  سمت  به  حتی  و  شده  رادیکال  قومی  کنش  است  ممکن  مدنی  های 

های مدنی ها برای مشارکت سیاسی و بسط آزادیایل شود. از طرفی با مجال دادن به قومیتمتم 

ای، مجوز های فرهنگی و رسانه ها و نهادهای مردمی، تاسیس زیرساختآنها از قبیل ایجاد تشکل 

های آکادمیک، دانشگاهی و دانشجویی و غیره، اگرچه ممکن است برخی گرایش های  فتالیت

)بیشتر در بین نخبگان( تشدید شود اّما فرصتی برای رادیکالیسم قومی داده نخواهد سیاسی قومی  

 شد. ایران و بویژه جمهوری اسالمی ایران هیچ تجربه تلخی در این زمینه ندارد.
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 منابع 
 ی فارس   -الف 

یراوند آبراهامیان  − انقالب (،  1384)   ، ،  دو  بین  ترجمه  ایران  گل ،  و محمد احمد  ی 

 ، تهران: نشر نی.ی فتاح م ی محمدابراه 

 نشر ، تهران: واقتیت  تا  افسانه   از :  ایران  در  گرایی قوم  و  قومیت ، ( 1378)   حمید،  احمدی،  −

 .نی 

ی ن ی خم   و نشر آثار امام   م ی مؤسسه تنظ، تهران:  صحیفه امام (،  1378اهلل، ) امام خمینی، روح  −

 .( ره ) 

−  ( عبدالرزاق،  روا   ی ن ی امام خم(،  1393اهوازی،  ، تهران: ی نجانرفس   ی اهلل هاشم   تی آ   تی به 

 ره(.مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ) 

) آذری   − رضا،  » 1378شهرضایی،  پد   ی مرور (،  سقوط  و  ظهور  عرب    ده ی بر   –  58خلق 

 . 25، پاییز، شماره  25،  گفتگو  هی نشر «،  1357

) اسالمی، سیف اهلل  − »اندازه 1393،  اجتماعی طی چهار دهه گذشته (،  گیری شاخص رفاه 

 .6و    5  های ، مرداد و شهریور، شماره یاقتصاد  مجله ،  در مناطق شهری کشور« 

−  ( امنیت1377امیراحمدی، هوشن ،  و  »قومیت   یپهلو   میرژ   ی قوم  ی ها است ی س  ری )تأث  (، 

پ ا   یدسته جمت  یقوم   یها جنبش   ش یدا ی در  ترجمه حس ( ران ی در   مطالتا   فصلنامهن شفیتی،  «، 
 ، تابستان، پیش شماره دوم. ی راهبرد

 یفقه  ل ی و تحل  5831در خرداد    نقده   حوادث   مشروح   گزارش (، » 1388فرد، محمد، ) امین  −

 ، تبریز: نشر اعظم. « آن  ی سا ی و س 

علی − علیایمانی،  رجبی،  و  ) اکبر  » 1392اصغر،  س   ی بررس (،   یها خاندان   یاسی تحول  

 .6، پاییز و زمستان، شماره  نو   خی تار   فصلنامه،  ی« انی بر خاندان ک  هی با تک  ستان ی ر سگر ب حکومت 

بر   د ی بحران  با تأک  ت ی ری در مد   ی فرهنگ  ی ار ی نقش مردم (، » 1383لیاسی، محمدحسین، ) ا  −

 .25، شماره  ج ی بس   یراهبرد   مطالتا   فصلنامه«،  1360در دهه    رانی بحران کردستان ا 

−  ( هابیلیان،  وقا (،  1395بنیاد  تهران: 1358و    1357  ی هاسال   رانی ا   یست یترور   عی روزشمار   ، 

  .   ترور کشور(   ی)خانواده شهدا   ان ی لی هاب اد ی بن 
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 .یاب زر   ن: انتشارا  تهرا ، جانی غائله آذربا  ، ( 1375، ) بابا خان  ، ی انی ب  −

−  ( سمانه،  » 1388بایرامی،  شهریور  آث(،  در  ایران  اشغال  اجتماعی  پیامدهای  و  «، 1320ار 

 .27ان، شماره  ، زمست یخ یتار   مطالتا   فصلنامه

) بنی  − میرقاسم،  »1381هاشمی،  آتچشم (،  آذربا   ی قوم  سم ی ونال ی ناس  ی انداز  «، رانی ا   جان یدر 

 .16، تابستان، شماره  ی راهبرد   مطالتا   فصلنامه

) بهمنی   − محمدعلی،  » 1390قاجار،  ، ی خیتار   مطالتا   فصلنامه «،  خزعل  خ ی ش   ی ماجرا(، 
 . 90، شماره  زمستان

اله   ،ی عزت   ی عل  ،ی ژن ی ب  − )عز    ،1387 « جنبش (،  شکافی  گروه کالبد  و  در ها  قومی  های 

 .5، زمستان، شماره  ن ی سرزم  ی ای جغراف  فصلنامه «، استان خوزستان

، ی خی تار     مطالتا  فصلنامه «،  شورش مهاباد   یر ی گشکل   یها نه ی زم (، »1386پروین، نادر، )  −
 .18پاییز، شماره  

ی«، تنوعا  اجتماع  ت ی ر ی در مد   یاسالم  یجمهور   یها است ی س (، » 1388ترابی، یوسف، )  −

 .9، بهار و تابستان، شماره  ی اسی س  دانش 

−  ( یوسفتلی،  مجیدی،  یوسف   »بررسی1393ترابی،   هایشکاف   مدیریت  چگونگی  (، 

، زمستان، است ی س  یراهبرد   ی هاپژوهش   فصلنامهایرانی«،    اسالمی  جمهوری  کردستان  در  قومی

 .3شماره  

چارلز  − ) تیلی،  چنتهرژیم(،  1394،  و  مرشدی ها،  ها  علی  انتشارا  ترجمه  تهران:  زاد، 

 دانشگاه امام صادق ) (.

-یاس ی س  اطالعا    فصلنامه ه خوزستان«،  های تجزی(، »طرح 1384ولدانی، اصغر، ) تفری  ج  −
 . 212و    211های  «، اردیبهشت، شماره ی اقتصاد

کردی »   ، ( 1385)   ،درضا ی حم  پور، یی جال  − جنبش  فرود  و  ملّ   «، فراز  مطالتا    ،ی فصلنامه 
 .26تابستان، شماره  

کچو محمد   انه، گ ی  ی جواد  − ) ن ی حس  ان، یی رضا   هو »   (، 1383،  اول   یرانی ا   ی ابی ت یدوره 

 . 10، تابستان، شماره  ی فرهنگ  پژوهش   نامه «،  خود( ی و نف   ت ی هو مسئله   ییدا ی )پ 

(، »جنبش چپ در بلوچستان ایران در 1394بر، محمدعثمان و ایرندگانی، یونس، ) حسین  −
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 .70ییز، شماره  ، پا ی اجتماع  علوم  فصلنامه اوایل انقالب اسالمی«، 

) حق  − جتفر،  » 1378پناه،  کردها   ی ت ی امن   ی امدها ی پ (،  رهبر  مناطق   ه ی ترک  ی بازداشت  در 

 . 6و    5های  ، پاییز و زمستان، شماره یراهبرد   مطالتا    فصلنامه «، رانی ا   ن ی کردنش 

 فصلنامه،  « رانی ا   یاسالم ی در جمهور  یقوم است ی س  ن ی روند تدو (، » 1382پناه، جتفر، ) حق  −
 . 19، شماره  ی راهبرد   مطالتا (  ی راهبرد )گزارش  

 ، تهران: انتشارا  سمت.جغرافیای سیاسی ایران(، 1381نیا، محمدرضا، ) حافظ  −

انتشارا  کانون  ، تهران:ی قبل و بتد از انقالب اسالم ران یاقتصاد ا  (، 1385، ) حسن   دادگر،  −

 .جوان  شه ی اند 

) دهقان  − غفار،  عبداللهی،  و  مرتضی  »1390نژاد،  ق  علل (،  استتمار  ام ی شکست   خی ش   ی ضد 

 . 34، پاییز، شماره  ی خی تار   مطالتا   فصلنامه ی«،  ابان ی محمد خ

حمید کتاب  در   ،بلوچستان ایران  هویت، تاریخ و دگرگونی (، 1383)  ، ند مقدم، محمودز  −

 .احمدی: ایران  هویت، ملیت، قومیت، تهران: موسسه تحقیقا  و توسته علوم انسانی 

 یبه چگونگ   ینگاه   ی الت ی ا   ی ها انجمن   تا  ی نظار   ا ی از ه (، » 1385رجایی، عبدالمهدی، )  −

 .47، شماره  زمانه  مجله «،  در مشروطه  ی ت ی و ول   ی الت ی ا   یها انجمن   یها ت ی و فتال  یر ی گ شکل 

هو − رابر    )   شن  رسو،  عبدالرضا،  » 1381مهدوی،  آذربا (،  «، 1324در    جانیبحران 

 . 181و  182های  ، مهر و آبان، شماره ی اقتصاد-یاس ی س  اطالعا    فصلنامه

اول   ی پهلو  ی زبان  ی هااست ی س»   (، 1395، ) رضا ی عل  ، ی م ی رضا  کر   ،ی دهقان  ن  ی حس  ،ی رسول −

پ  تاک  ی امدها ی در کردستان و  )با  ، زمستان، شماره ی خیتار   ا  مطالت   فصلنامه «،  بر مدارس(   د ی آن 

30 . 

، « مسلمان کرد  شمرگان ی بحران کردستان و سازمان پ   ی ر ی گشکل » (،  1386اهلل، ) روحی، نبی  −

 .34، بهار، شماره  ج ی بس   ی راهبرد   مطالتا   فصلنامه

−  (  ه ینشر ،  « در خوزستان  ی ناآرام  یبرا   ک ی : تحر ی و اجتماع   ی اسی س (، » 1384زلکی، رضا، 
 . 164، خرداد، شماره  خرداد   گزارش

 .ی انتشارا  انجمن آثار مفاخر فرهنگ   : تهران ، ایت بلوچحک (،  1386زند مقدم، محمود، )  −

−  ( عباس،  اول«،  1386سرافرازی،  جهانی  جن   در  »بلوچستان  ، خی تار   نامه پژوهش (، 



 ( 65)پیاپی   99 زمستان، 35شماره   ،نهمسال  های راهبردی سیاست،  پژوهش نامهفصل 196
 

 .4زمستان، شماره  

)   صالحی  − سیدرضا،  »مدیریت 1385امیری،   سرمایه  های نظریه   بر   مبتنی  قومی   تنو    (، 

 .40، تابستان، شماره راهبرد لنامه فص  اجتماعی«، 

−  ( شناسرو(،  1393طالبان، محمدرضا،  با   یش  انقالب  اسالم  تاکید  مطالتا   انقالب   یبر 
 ی.( و انقالب اسالمره )   ین ی پژوهشکده امام خم ، تهران:  ران ی ا 

−  ( محمدعلی،  ملت   (، 1394کاتوزیان،  و  دولت  ایران     تضاد  در  سیاست  و  تاریخ   ،نظریه 

 ترجمه علیرضا طیب، تهران: نشر نی.

−  ( کریم،  بلوچستان«،  1378کشکولی،  در  خشونت  به  »گرایش  مطالتا  (،  فصلنامه 
 .6و    5های  اییز و زمستان، شماره ، پ ی راهبرد

حسین گودرزی  −  ، (  ،1380« مشارکت (،  و  سیاسی  ایرانپذ توسته  در  کرد  جامته   «،یری 

 .9  ، پاییز، شماره ی فصلنامه مطالتا  مل 

ی«، مرز   ی هااستان   ران  یدل در جامته ا از عدم تتا   یی ها داده (، » 1378علینقی، امیرحسین، )  −

 .6و    5های  ، شماره ی راهبرد   مطالتا   فصلنامه

) غالمی   − بین 1391شکارسرائی، محمدرضا،  در  ملی  همبستگی  بر  موثر  (، عوامل سیاسی 

 مه دکتری، دانشگاه عالمه طباطبائی.نا های ایران، پایان قومیت 

و مشارکت   ت ی قوم   ، ی اجتماع  ع ی ادتوسته اقتص »   (، 1392ی، )عل   ، ی محمد  کاظم   ، ی فرهاد −

 .4، زمستان، شماره  ران ی ا  در   ی اجتماع  قا  ی تحق   و  مطالتا    فصلنامه ی«،  اس ی س 

−  ( ، تهران: توسته  دوم   سالهپنج  برنامه   ی کّل  ی ها است ی س (،  1372مجمع تشخیص مصلحت، 

 .http://maslahat.irاخذ شده از  

) زا مرشدی  − علی،  منطقه 1379د،  و  ملی  هویت  ایران،  آذری  »نخبگان   فصلنامهای«،  (، 
 .4تابستان، شماره  ، یمل   مطالتا  

 یبرخ  یکوچ و اسکان اجبار   ینظام   ی اسی اهداف س   یبررس (، » 1386فر، ابراهیم، ) مشفقی  −

اوا   رانی ا   ال ی ا   فی طوا  س  ازدهمی قرن    ل یاز  قرن  اواخر   نهی گنج  مجله ی«،  قمر   یهجر   زدهمی تا 
 .67، پاییز، شماره  سناد ا 

بررسی موردی  انتخابا  مشارکت انتخاباتی اقوام در ایران  (، » 1385مقصودی، مجتبی، )  −
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 .28، زمستان، شماره  ی ملّ   مطالتا    فصلنامه «،  ریاست جمهوری

−  ( انوشه،  دربندی،  و  مجتبی  » 1391مقصودی،   ی جمهور   ی قوم   ی ها است ی س  ی بررس(، 

، پاییز، یاس ی س  علوم   پژوهشنامه «،  2006ع    1998لت اصالحا   در قبال کردها در دو   ران ی ا   ی اسالم 

 .7شماره  

پیرمحمد، − »1380)   مالزهی،  س(،  بلوچستان  ک ی دئولوژ ی ا  -یاسی تحول    فصلنامه«،  در 
 .8تابستان، شماره   ، یمّل  مطالتا  

−  ( قدیر،  » 1378نصری،  امن   تی جمت(،  پ ت ی و  موانع  و  امکانا   کرد   ش ی دای :  در   ی دولت 

 .6و    5های  ، شماره یراهبرد   مطالتا    فصلنامه،  « انهی منطقه خاورم

 مؤسسه   تهران:  ، ها زمینه  و  علل  ایران   در  قومی  تحول  ،  ( 1382) مجتبی،   مقصودی،  −

 .ملی  مطالتا  

 

 اسناد
، تهران: چاپخانه کردستان  استان یآمار   سالنامه(، 1355ن، ) سازمان برنامه و بودجه کردستا  −

 مرکز آمار ایران.

، تهران: چاپخانه کردستان  استان یآمار   سالنامه(، 1361سازمان برنامه و بودجه کردستان، )  −

 مرکز آمار ایران.

، تهران: چاپخانه کردستان  استان یآمار   سالنامه(، 1368ن برنامه و بودجه کردستان، ) سازما  −

 رکز آمار ایران.م 

بودجه  − و  برنامه  اقتصاد  ، ( 1377) ،  سازمان  توسته  سوم  برنامه  و   یاجتماع   ، ی مستندا  

 انتشارا  سازمان برنامه و بودجه.  : تهران   ، 1383-1379 ران ی ا  ی اسالم   ی جمهور ی فرهنگ

مد  − برنامه سازمان  و  ) یریت  آمار(،  1394ریزی،  و 1394سال    ی سالنامه  مدیریت  ، سازمان 

 استان سیستان و بلوچستان.  ریزیبرنامه 

−  ( کشور،  انتخابا   ر   ی آرا   ی لی تفص  ج ی نتا (،  1396ستاد  پرتال جمهوراست یانتخابا   ی، 

 اینترنتی وزار  کشور.

−  ( شهروندی،  حقوق  ج 1395منشور  ریاست  شهروندی،  حقوق  منشور  اسالمی (،  مهوری 
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 ./http://citizensrights.irایران، اخذ شده از  
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