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با وجود گروههای مختلف قومی در ایران ،از دیرباز در هیچ دورۀ تاریخی به ویژه از زمان شکل گیری دولـت
مدرن پهلوی به این سو و حتی در دهۀ اول انقالب اسالمی پاسخی مناسب به مطالبات و خواستههای آنهـا
داده نشده است .نه رویکرد همسانسازی پهلوی توانست این گروههای قومی و خواستههای آنهـا را از بـین
ببرد و نه رویکرد سیاسی -امنیتی شکلگرفته و متأثرشده از فضای امنیتی اوایل انقالب .تنها در دهـۀ سـوم
انقالب و با مطرحشدن الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و تأکید برتوسعۀ متوازن میان بخشهای مختلف کشور
و عدالتطلبی است که تماماً منعکسکنندۀ خواستهها و مطالبات گروههای قومی و حاشیهای اسـت .لـذا در
این مقاله عالوه بر پرداختن مختصر به سیاستهای قومی دوران پهلوی و نقش آنها در چگونگی شکلگیـری
مطالبات قومی و همچنین رویکرد دولت در دو دههی اول انقالب اسالمی ،به تبین الگـوی اسـالمی -ایرانـی
پیشرفت در دههی سوم انقالب و نیز لزوم توجه جدی این الگو به مطالبات گروههای قـومی پرداختـه شـده
است .از این رو ،سؤال پژوهش عبارت است از اینکه ،پرداختن به مطالبات قومیتها درالگوی اسالمی -ایرانی
پیشرفت تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و برآروده شدن این مطالبات چه تأثیری در موفقیت ایـن الگـو دارد؟
در پاسخ به سؤال پژوهش ،فرضیۀ مورد نظر این است که ،با توجه به فرایند جهانی شـدن و لـزوم توجـه بـه
مطالبات قومیتها و مسئلۀ حقوق بشر ،به نظر میرسد پرداختن به مطالبات قومیتها در ایران ،نقش اساسی
درموفقیت الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت خواهد داشت و از طرفی دیگر عدم توجه به مطالبات قـومی مـی-
تواند اجرای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت را با موانع جدی مواجه سازد.
کلیدواژهها :جهانی شدن ،مطالبات قومی ،الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،رویکرد سیاسی -امنیتی.
 -1مقدمه
در عصر جهانی شدن و ارتباطات همه ملتها ،قومیتها ،گروهها ،مـذاهب و ...بـه خـاطر ابزارهـای پیشـرفته
ارتباطی به آسانی میتوانند با هم کیش خود ارتباط برقرار کرده و از آرمان ها و اعقاید خود دفاع کنند .ایـن
مسئله در کشورهای چند قومی بیشتر مشهود است .امروزه قومیتهای مختلف در هـر کشـور بـه راحتـی از
طریق رسانههای الکترونیکی پیام خود را به جهانیان میرسانند و از مطالبات خـود دفـاع مـیکننـد .همـین
مسئله باعث شد در مواردی شاهد بروز درگیریها و ناامنیها باشیم و در مواردی باعث شده تا صدای اقلیت-
 .1دکترای علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطباییPolestar1402@yahoo.com :
 .3دانش آموخته علوم سیاسی از دانشگاه عالمه طباطبایی و مدرس دانشگاه آزاد زاهدان (نویسنده مسئول)Shahrakihamed@yahoo.com :
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ها و قومیت هایی که حقوقشان پایمال شده به گوش جهانیان برسد .امروز کشورهای چند قومی راهی غیر از
زندگی مسالمت آمیز پیش رو ندارند .در این راستا ،در عصر جهانی شدن کشـوری موفـق اسـت کـه بتوانـد
مسائل قومی خود را حل و فصل کند تا ثبات الزم برای رشد و پیشرفت در این کشـور فـراهم شـود .کشـور
ایران از جمله کشورهایی است که از تنوع قومی ،زبانی و مذهبی برخوردار است .وجـود گـروههـای مختلـف
قومی در ایران میتواند از کارکردی دوگانه در حوزه وحدت ملی برخوردار باشد .بدینمعنا که هـم مـیتوانـد
وحدتآفرین باشد و هم میتواند عامل تنش آفرینی باشد .چگـونگی بـروز ایـن عوامـل دوگانـه ،بسـتگی بـه
مدیریت نظام سیاسی در حوزه امنیت ملی در برخورد با این گروههـای قـومی دارد .الگـوی اسـالمی-ایرانـی
پیشرفت و مؤلفهها و شاخصهای آن میتواند چشماندازها و راهکارهای مناسبی را در برخورد با خواستههـا و
مطالبات گروههای قومی در ایران فراهم آورد .در نگاهی به وضعیت گروههای قومی در ایران ،میتوان به این
واقعیت پیبرد که گروههای قومی غیرفارس در ایران(اعم از ترک(آذری ،قشقایی و ترکمنی) ،کرد ،لر ،بلـوچ،
عرب ) از لحاظ مصرف منابع طبیعی ،سرمایهگذاریهای زیربنایی دولتی ،سهم آنها در سیاستگذاریهـا و بـه
خصوص مطالبات فرهنگیشان در مقایسه با قومیت فارس کمتر برخوردار بودهاند .در این مقاله قصـد داریـم
لزوم توجه الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت بر مطالبات قومی را تشریح کنیم .در نتیجه قبل از ورود به بحـث
اصلی به تشریح جهانی شدن و ابعاد به عنوان چارچوب نظری پژوهش ،آن میپردازیم.
 -2چارچوب نظری :جهانی شدن
با بررسی تعاریف گوناگون از جهانیشدن در میان اندیشمندان مختلف ،دست کم پنج کاربرد را میتوان برای
واژه جهانیشدن شناسایی نمود .در کاربرد اول اغلب از واژه جهانیشدن برای ایفای معنای "بینالمللی
شدن" 1استفاده میشود .در حالی که این کلمه به معنای گسترش تعامالت فرامرزی و وابستگی متقابل
کشورهاست .در کاربرد دوم از جهانیشدن به معنای "آزاد سازی" 3استفاده میشود .این واژه به معنی رفع
محدودیتهای دولتی از نقل و انتقال بین کشورهاست تا بتوان اقتصاد جهانی را آزاد و یکپارچه کرد .در
کاربرد سوم منظور از جهانی شدن" ،جهانی سازی" 2است که به معنای القای اهداف و برنامههای خاص ،به
مردم سراسر جهان است .در کاربرد چهارم بسیاری از مردم و به خصوص منتقدان امپریالیسم فرهنگی،
جهانی شدن را "غربی کردن" 9معنی کردهاند و از دیدگاه برخی دیگر ،جهانی شدن به معنای "قلمروزدایی"
است .یعنی تغییرات جغرافیایی که براساس آن ،مناطق جغرافیایی ،فواصل و مرزهای جغرافیایی بخشی از
اهمیت پیشین خود را از دست می دهند (بیلیس .)94 :1212 ،عدهای از اندیشمندان تعاریفی از جهانیشدن
عرضه کردهاند که برخی از آن ها را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار میدهیم .مارتین آلبرو جهانیشدن
1. internationalization
2. liberalization
3. universalization
4. westernization
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را این گونه تعریف میکند" :جهانی شدن به معنای فرایندهایی است که مردم جهان از طریق آن در جامعه
واحد جهانی قرار می گیرند"(.گل محمدی )14 : 1211،به نظر گیدنز در جوامع سنتی ،همیشه زندگی
اجتماعی با حضور در مکان و محلی معین معنا می یابد اما در زندگی مدرن و جهانی شده می توان در مکان
یا محلی حاظر نبود ولی در فضای آن قرار داشت و در زندگی و پدیده های اجتماعی که در آن فضا قرار
دارند مشارکت ورزید"(.سلیمی )391 :1219 ،به طور کلی و با الهام از نظریهپردازان مختلف میتوان به این
تعریف کلی از جهانی شدن اشاره داشت" :جهانی شدن عبارت است از فرایند فشردگی زمان و مکان که در
نتیجه آن ،انسانها به صورتی نسبتاً آگاهانه ،در جامعه واحد جهانی ادغام میشوند و در نتیجه آن بسیاری از
محدودیتهای اجتماعی ،سیاسی ،جغرافیایی ،فرهنگی و اقتصادی از بین میروند یا کاهش مییابند"( .گل
محمدی.)41 ،1211 ،
 -3اهمیت جهانی شدن
انقالب و انفجار اطالعات و به قول آلوین تافلر ،موج سوم تمدن بشر در حال خلق شدن است و باید مورد
شناخت قرار گیرد .این موج سوم دارای آثار جهانی است و در واقع میتوان آن را موتور محرک جهانی شدن
نام گذاشت( .حاجی یوسفی .)141 :1213 ،با رشد شبکههای ماهوارهای ،اینترنت و خصوصیسازی فرهنگی،
کنترل فرهنگی دولت ها بر جوامع سیر نزولی یافته است و امروزه هیچ دولتی نمیتواند ادعا کند که انحصار
کنترل تولید و توزیع فرهنگ مصرفی شهروندانش را در اختیار دارد و یا اصوالً توانایی دستیابی به چنین
هدفی را دارد(.معینی علمداری.)31-31 :1213،به تعبیر مک لوهان جامعه جهانی چون دهکدهای میماند
کوچک ،که هیچ اتفاقی در آن از انظار به دور نمیماند و هر حادثهای در هر نقطهای از آن ،دامنه تاثیراتش
به سرعت همه گیر میشود .امروزه دیگر هیچ کشوری نمیتواند انزوا گزیند و به چارچوب مرزهای جغرافیایی
خود بسنده کند( .کاظمی.)391 ،1211،
 -4ابعاد جهانی شدن
الف) جهانی شدن سیاست :مک گرو بر این باور است که با توجه به حاکمیت سرزمینی موجود دولت -ملت
ها و معنایی که این واحدها از اتباع خود دارند ،دولت های ملی ساخت اصلی و غیر قابل انکار حیات سیاسی
بوده اند :اما فرایند جهانی شدن چهار ویژگی ذاتی دولت -ملت ها را به چالش کشیده است :شایستگی،
بافت ،خودمختاری و اقتدار یا مشروعیت ) .(Mc Grew, 1992آنتونی گیدنز معتقد است که جهانی شدن
ممکن است در جهت عکس نیز عمل کند ،یعنی تقاضای جدید و نیز امکانات جدید برای تجدید حیات
هویتهای محلی ایجاد کند .نظیر موج جدید ناسیونالیسم اسکاتلندی در انگلستان و قومیت گرایی در کبک
کانادا (گیدنز .)21-24 :1211 ،ب) جهانی شدن اقتصاد :یکی از ابعاد و جنبههای مهم فرآیند جهانی شدن،
جهانی شدن اقتصاد است .تقریباً امروزه تمامی اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادی ،جهانی شدن اقتصاد
را به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پذیرفتهاند .امروزه ،اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان بر این واقعیت
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مهم صحه گذاشتهاند که جوهره اصلی جهانی شدن نظام سرمایه داری است .به طور کلی ،نظام سرمایه داری
تاکنون از سه مرحله عبور کرده است و آن عبارت است از سرمایه داری تجاری ،سرمایه داری صنعتی و
سرمایه داری مالی .روند همگرایی اقتصادی جهانی در پرتو گسترش فزاینده اهمیت جریانهای صادراتی
مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم شتاب بیشتری به خود گرفته است( .کوک و کرک پاتریک-11 :1441 ،
 )33تجارت ،سرمایه گذاری و فنآوری سه نیرویی هستند که تمامی نقاط جهان را با عمق و شدت هرچه
تمام به یکدیگر پیوند دادهاند .ج) جهانی شدن فرهنگ :آنتونی گیدنز فرهنگ را چنین تعریف کرده است:
«ارزشهایی که اعضای یک گروه معین دارند ،هنجارهایی که از آنها پیروی میکنند ،و کاالهای مادی که
تولید میکنند( ».گیدنز .)191 ،1212 ،فرایند جهانیشدن به واسطه فناوریهای بسیار پیشرفته و کارآمد
ارتباطی و جدایی مکان از فضا و زمان ،این امکان را فراهم میکند که زندگی اجتماعی در فضایی بسیار
گسترده شکل بگیرد .جهانیشدن عرصه ارتباط و برخورد فرهنگهای مختلف و متنوع است .فرهنگها
حیات و پویایی خود را در تعامل با محیط و مواجهه با سایر فرهنگها باز مییابند .فرهنگ بسته و محدود به
محیط اجتماعی خاص ،زایش فرهنگی خود را از دست داده و مرگ تدریجی خود را رقم میزند .در این
عرصه معموالً فرهنگهای پویا و زنده که دارای ارزشهای جذاب و فراگیر هستند ،زمینه مساعدتری برای
مبادله دارند .برعکس فرهنگهای درونگرا با ویژگیهای انحصاری ،به سادگی قادر نیستند هنجارهای خود
را به دیگران انتقال دهند و در بلندمدت دچار بحران میشوند (کاظمی .)21 ،1211 ،امروزه در عصر جهانی
شدن بحث از فرهنگ ناب ،اصیل و  .....دیگر محلی از اعراب ندارد و تمامی تمدن ها به نوعی وامدار یکدیگر
هستند (بنایی .)111 ،1211 ،در فرآیند جهانی شدن ذهن مردم ،طرز تلقی و نگرش آنها به خود و جهان
متحول شده و بر آگاهی مردم از محیطهای فراسرزمین خود افزوده است که نتیجه این شناخت و افزایش
دانش ،تحوالت و تغییرات فرهنگی در جامعه میباشد (صیادی .)194-191 ،1212،بنابراین جهانی شدن
باعث گسترش آگاهیهای فرهنگی و سیاسی افراد در سراسر جهان شد.
 -5مسئله قومیتها در عصر جهانی شدن
مسئله قومیتها نیز متاثر از جهانی شدن امروز وضعیت متفاوتی پیدا کرده است .واژه  ،Ethnicityبرگرفته از
واژه قدیمی تر و صفتی شایع تر یعنی  Ethnicاست که در زبان انگلیسی به دوران میانه باز می گردد .ویژگی
مهم این مسئله داللت داشتن بر مجموعهای است که اعضای آن از حیث خصلتهای فرهنگی یا بیولوژیک،
اشتراک دارند .طبیعی است که در مقابل این "ما"ی قومی "دیگرانی" نیز هستند که هویت قومی دیگری
دارند و به واسطه ویژگی های فرهنگی یا بیولوژیک خود از آن قومیت متمایز می شوند(.عیوضی)11،1211،
زمانی که یک فرد در تعریف "کیستی" خود بیش از دیگر عناصر بر عنصر قومیت تکیه کند ،هویت خواهی
قومی نامیده میشود .هویت خواهی قومی در صورتی که شدت یابد می تواند به بروز جنبش های قومی
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منجر شود .به طور کلی جنبش به کوششی جمعی برای پیشبرد هدف یا مقاومت در برابر دگرگونی اطالق
می شود( .موثقی)13 :1219 ،
جهانی شدن از سه طریق رشد جنبش های قومی را به دنبال دارد .در وهله اول جهانی شدن
موجب افول حاکمیت و توانایی دولتها می گردد .از سوی دیگر روابط فراملی موجود امکان پیشبرد اهداف و
خواسته ها را به جنبش های قومی میدهد و در مقابل امکان سرکوب سریع یا خشن آنها از سوی دولت را
دشوار می سازد .همچنین برخی پیامدهای جهانی شدن موجب بروز تشدید حساسیت قومی می گردد(.آرت
شولت )311 :1213 ،همچنین ناتوانی دولت های ملی به ویژه کشورهای جهان سوم در انجام تکالیف قانونی
مانند برقراری نظم و امنیت ،افزایش قدرت نیروهای فراملی و نهادهای بین المللی و حرکت جامعه جهانی از
هویت سیاسی به سوی هویت فرهنگی-تمدنی عواملی است که سبب شده هویت خواهیهای قومی تقویت
گردد(.مقصودی )332-331 :1211 ،جهانی شدن با نفوذپذیری مرزها و کاهش اقتدار دولت این فرصت
مناسب را تشدید کرده چنانچه از سیطره دولت ها بر قومیت کاسته شده و دولت ها را به چانه زنی با گروه-
های قومی واداشته است (قوام .)211-219 :1213،پیشرفتهای تکنولوژیکی آگاهی اقلیت ها در قبال
تمایزات خود با سایر گروهها را افزایش میدهد .هنگامی که دولت مرکزی در صدد بسط نفوذ فرهنگی
خویش درمناطق قومی بر می آید واکنش خصمانه اقلیتها آغاز میشود (نادرپور .)324 :1213 ،عصر جهانی
شدن با تضعیف نقش دولت ملی و هویت ملی چه در عرصه بینالمللی و چه در عرصه سیاستهای داخلی
همراه است .ظهور بازیگران جدید نظیر شرکت های چند ملیتی ،سازمان های بین المللی ،گروه های فرا ملی
و ...باعث تزلزل هویت و دولت های ملی شده و جهانی شدن به منبع و عاملی برای گسترش آگاهی های
قومی و در نتیجه کشمکشهای قومی در جهان تبدیل شده است (موالیی.)1211 ،
 -6جنبشها و مطالبات قومی در ایران
الف) جنبشها و مطالبات قومی در ایران دوره پهلوی :یکـی از مشـکالت مهمـی کـه پهلـویهـا در
اجرای پروژههای نوسازانه خود بهخصوص در ارتباط با ایجاد دولت ملی با آن مواجه گشتاند وجود گروههای
قومی مختلف در ایران بود .دولت پهلوی سعی داشت با اجرای الگوی توسعه غربی در ایـران بـدون توجـه بـه
ارزش های فرهنگی و قومی جامعه دولت ملی مدرنی به وجـود آورد .در ایـن راسـتا دولـت پهلـوی بـا اعمـال
سیاست همانندسازی " "Assimilationبا هدف تقلیل و حذف تمایزات ،برنامههای گسـتردهای بـرای زدودن
تمایزهای قومی ،زبانی ،فرهنگی ،حتی در ترویج پوشش متحدالشکل در سراسر ایران به اجرا درآورد و تـالش
کرد تا زبان فارسی به طور کامل جایگزین زبانهای غیرفارسی شود و وفاداریهای قـومی و منطقـهای جـای
خود را به وفاداری به یک ملت یکپارچه ایرانی و دولتی که در مرکز مدعی نماینـدگی ایـن ملـت بـود بدهـد.
وجود و اهمیت سیاست یکسانسازی در دوران پهلوی آن قدر زیاد بود که محققان گفتمـان مسـلط در ایـن
دوره را گفتمان پهلویسم و فارسیگرایی افراطی نامیدند (صالحی امیری .)341 ،1211 ،بنـابراین بـا تشـکیل
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دولت ملی در ایران ،شاهد شکلگیری شکاف جدی بین مرکز و حاشیه یا شکافهای قومی و نژادی هسـتیم؛
زیرا تشکیل دولت ملی در حقیقت به معنای حاکمیت زبان و فرهنگ قوم خاصی بر دیگر اقوام بود ،در نتیجه
نژادها و صاحبان زبان و فرهنگی که خود را در اقلیت مـیدیدنـد ،در مقابـل مرکـز قرارگرفتنـد و خـود را در
حاشیه نظام سیاسی شکلگرفته یافتند(ایوبی )32 ،1211 ،بسیاری بر این عقیـدهانـد کـه در عصـر نـوگرایی
رضاشاه بسیاری از قومیتها پیوند با دولت را در تعارض پیوندهای قومی خود دیدند و این احساس ایجاد شد
که دولت درصدد امحاء فرهنگ ،هویت و ارزشهای قـومی آنهاسـت .در ایـن بـین بـا اعمـال تبعـیضهـای
اقتصادی-اجتماعی علیه اقوام این احساس تقویت شد ،حاصل آنکه قومیتهـای نـژادی در عصـر نـوگرایی و
توسعه پهلوی ،هویت قومی و زبانی خود را شدیداً در تعارض با سیاستهای دولت مرکزی میدیدند و شـکاف
بین مرکز و حاشیه و آن هم از نوع هویتی آن در این جامعه پدیدار شد (ایوبی ،همان .)31 ،قومیتها در ایـن
وضعیت بر طبق نظر کاستلز «سنگرهایی برای مقاومت و بقا بر مبنای اصول متفاوت و متضاد با اصـول مـورد
حمایت نهادهای جامعه سـاختند» (کاسـتلز ،1211 ،ص  )11کـه همـان هویـت قـومی و بـروز آن در قالـب
حرکتهای قومی اعتراضآمیز در شکل "هویت مقاومت" بود که گروههای قومی نوعاً برای دفاع از هویتی که
از دیدگاه آنان مورد تعرض واقع شده بود به صحنه سیاست کشانده شدند.
سیاست همسانسازی فرهنگی ،نابرابری در توزیع فرصتها و منابع اقتصادی ،اجتمـاعی ،سیاسـی و
اداری نیز که مبنای سیاست تمرکزگرایی در دوره بعد از استقرار دولت شبهمدرن پهلوی بوده است ،از عوامل
عمده تحریک کننده بحرانهای قومی به شمار میرود .سیاست تمرکزگرایی به ایجاد احساس تبعیض قومی و
ستم ملی دامن زد و به تبع آن به اعتراض و روی آوردن نیروهای قومی به خشونت سیاسی انجامیـده اسـت.
پیامد این امر گسترش احساس نابرابری و تبعیض میان مرکز و اقوامی است که شاهد توزیع نابرابر فرصتها و
منابع به نفع قومیتی خاص یا منطقهای ویژه بودهاند(.رنجبر )31 ،1213 ،در راستای این توسعه هدایتشـده،
مناطق مرکزی ایران (تهران ،اصفهان و )...توسعه یافتند ولی مناطق محل سکونت اقـوام غیرفـارس از توسـعه
بازماندند.
بنابراین الگوی توسعه و نوسازی در ایران عصر پهلوی مبتنی بر نابرابری بین اقلیتهای قومی شکل
گرفت و این نابرابری توانست زمینه را برای جنبشها و مطالبات قومی در ایران فراهم سازد ،این جنبشها در
برهههایی از تاریخ ایران میتوانستند خود را نشان دهند که از ماهیت و میزان قدرت استبدادی پهلوی کاسته
شده باشد .از جمله این برهههای تاریخی میتوان به سالهای دهه  1231و به دنبـال کنـارهگیـری رضاشـاه
(بحرانهای قومی در آذربایجان و کردستان در قالب فرقه دموکرات) و جنبشهای قومی اوایل انقالب اسالمی
یعنی مناطق کردستان ،بلوچستان و ترکمنصحرا اشاره کرد .این جنبشهای قومی و رهبران آنها هدف اولیه
خود را حفظ هویت قومی و زبانی و به دست آوردن امتیازهای سیاسـی ،اداری و اقتصـادی منطقـهای جهـت
توسعه این مناطق قرار داده بودند( .مقصودی)331-314 ،1213 ،
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از مجموع آنچه که تاکنون گفتهایم ،بروز جنبشهای قومی را در ایران در دوران پهلوی میتـوان در
دو فاکتور ریشهیابی نمود .اوالً :بروز واکنش از جانب نیروهای قومی را باید از یک سو در نوع سیاست اعمـالی
از جانب دولت پهلوی در قبال مسأله تنوع قومی-فرهنگی ریشهیابی نمود که بـر پایـه آن ،بـا ارایـه تعریفـی
محدود از هویت ایرانی اصیل ،مبتنی بر ایدئولوژی باستانگرایی (پهلویسم و فارسیگرایی افراطی) عمالً تنـوع
قومی-فرهنگی جامعه ایران به عنوان ویژگی تاریخی نادیده گرفته شد و سیاست همسانسازی بـا رویکـردی
نسنجیده در جهت حذف فیزیکی و ارزشی گروههای قومی عمل میکرد(.آبراهامیان )949-112 ،1211 ،ثانیاً:
در کنار سیاست همسانسازی فرهنگی ،عامل دیگر را باید در نابرابری در توزیع فرصتها و منـابع اقتصـادی،
اجتماعی ،سیاسی و اداری که مبنای سیاست تمرکزگرایی در دوره بعد از استقرار دولـت شـبهمـدرن پهلـوی
بوده است ،جستجو نمود.
به نظر میرسد اگر پهلویها در اجرای الگوی توسعه و نوسازی موردنظرشان اندکی به واقعیتهـای
اجتماعی بهخصوص در حوزه مسایل قومی توجه میکردند و به ویژه از ظرفیت قانون اساسی مشروطیت و به
ویژه طرح انجمنهای ایالتی و والیتی بهره میجستند ،تا حدودی میتوانستند از بروز جنـبشهـای قـومی و
مطالبات آنها جلوگیری کنند .چنان که میتوان گفت مسکوت ماندن قانون اساسـی مشـروطیت و بـه ویـژه
طرح انجمنهای ایالتی و والیتی که از مبنایی کثرتگرایانه در مسایل قومی-فرهنگی در تعریف هویت ملی و
حقوق شهروندی پیروی میکرد ،از دالیل عمده بروز نارضایتی میان اقوام ایرانی و به وجود آمدن اساس طـرد
و تبعیض و زمینهساز طرح داعیه های سیاسی فراگیرتر و توسـل بـه خشـونت بـوده اسـت .چنـین زمینـهای،
نخبگان سیاسی قومی را به سمت بهرهگیری از انواع فرصتها و امکانات داخلی و خارجی برای بسیج سیاسی
نیروها در برابر دولت سوق داده است(.مقصودی )321-323 ،1211 ،بنابراین بروز جنبشهای قومی ایران در
عصر پهلوی بیشتر ناشی از سیاستگذاریهای نادرست دولت پهلوی در قبال گروههای قومی و مطالبات آنها
بود.
ب) جنبشها و مطالبات قومی پس از انقالب اسالمی :اگرچه گروههای قومی در کنار دیگر نیروهای
سیاسی ایران در براندازی رژیم شاه از وحدت نظر برخوردار بودند ولی چندگانگی هویتی نیروهـای انقـالب و
ناهماهنگی در اهداف سیاسی آنها ،در دوره پس از پیـروزی انقـالب خـود را نشـان داد و بـه درگیـریهـای
سیاسی و از جمله مناقشات قومی منجر گردید ،اما آنچه که به این روند تسـریع بخشـید حـوادث و تحـوالت
بعدی در کشور بود یعنی شروع جنگ تحمیلی و همچنین مهاجرت و همگامی پارهای از افراد وابسته به رژیم
گذشته یا نیروهای بیگانه و تجهیز آنان برای ایجاد نـاامنی در منـاطق قـومی ایـران (بلوچسـتان ،کردسـتان،
ترکمنصحرا) شناسایی و تفکیک دوست و دشمن از یکدیگر توسط مسئولین روالی نابسامان یافـت و نتیجـه
آن شد که خواستهها و مطالبات منطقی گروههای قومی تحت تأثیر فضای امنیتی کشور هماننـد رژیـم شـاه
نادیده گرفته شود" .هر چند که درگیرشدن سازمانهای سیاسی مخالف (چپها ،لیبرالها ،سلطنتطلبان) در
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مسایل قومی و تالش آنها جهت بسیج سیاسی در مناطق قومی در راسـتای اهـداف خـود ،در سـال آغـازین
استقرار نظام جمهوری اسالمی واقعیتی است که در گریز به تحوالت قـومی چشـم بـر آن نمـیتـوان بسـت.
گروههای سیاسی مخالف نظام اسالمی با همراهی و حمایت اقلیت نخبگان ناراضی قومی و نه حمایت اکثریت
توده مردم مناطق قومی به حرکتهای قـومی رنـگ و بـوی ایـدئولوژیک بخشـیدند و از ایـن رهآورد ،مبـارزه
ایدئولوژیکی را با نظام مستقر جدید به پیش بردند(".شـبانی ،همـان )31 ،ایـن همگـامی و همکـاری اقلیـت
نخبگان ناراضی قومی و نه توده مردم مناطق قومی با گروههای سیاسی مخالف نظام جمهوری اسالمی منجـر
به اتخاذ رویکرد سیاسی در قبال گروههای قومی و مطالبات آنها شد ،که از لحاظ مـاهیتی هـیچ تفـاوتی بـا
سیاستهای اتخاذشده توسط رژیم پهلوی در قبال مطالبـات گـروههـای قـومی نداشـت؛ یعنـی تلقـیکـردن
گروههای قومی و مطالبات آنها به عنوان تهدید علیه یکپارچگی ملـی و توسـعه ایران.فضـای امنیتـی اوایـل
انقالب اسالمی منجر به ایجاد "گفتمان سیاسی و امنیتی با رویکردی ابزارگرا" نسبت به مطالبات گـروههـای
قومی در ایران گردید که براساس آن بروز جنبشها و مطالبات قومی ،محصـول فعالیـت گـروههـای سیاسـی
مخالف نظام -نخبگان ناراضی و وابسته رژیم گذشته و نیروهای بـینالمللـی مخـالف نظـام نوپـای جمهـوری
اسالمی -تلقی شد .مشکل "گفتمان سیاسی و امنیتی با رویکرد ابزارگرا" در تبیین بروز حرکتهای قومی در
این است که هر نوع احساس و مطالبات منطقی گروههای قومی را یا به نخبگان ناراضی یا گروههـای مخـالف
سیاسی یا توطئه خارجی نسبت میدهد و حتی طرح سادهترین خواستههای فرهنگـی ماننـد مراسـم شـعر و
آوازخوانیهای محلی از سوی اقلیتهای قومی را در ارتباط با اهداف دشمنان نظام تفسیر میکند .اما استفاده
از نارضایتیهای قومی توسط دشمنان و تحریک آنها بر ضد دولت مرکـزی ،همـواره در طـول تـاریخ وجـود
داشته است ولی عامل اصلی رویآوردن قومیتها به نیروهای خارجی عملکرد غلط دولت در قبال اقوام بـوده
است .با این وجود ،دور از انصاف است که هر نوع خواسته قومی و محلی را به عامـل خـارجی نسـبت دهـیم.
چنین رویکردی در عرصه نظر مانع درک مطالبات منطقی گروههای قومی و در عرصه عمل مانع فهم عمیـق
مسأله و یافتن یک راهحل منطقی برای آن میشود و خود عاملی در جهت تشدید اخـتالفهـای قـومی و بـه
خشونت کشیدهشدن آن است(.سیدامامی )13 ،1211 ،در نهایت تحت تأثیر شکلگیری "گفتمـان امنیتـی و
سیاسی" در مضمون داخلی ایران و کاربست این گفتمان در تبیین مسایل قومی ،به این منجر شد که دولـت
در ایران و در مقاطعی خاص و به طور نظاممند در برخی از مناطق کشور به توسعه این مناطق توجهی نکند و
از مشارکتدادن نخبگان قومی در ساختار قدرت سیاسی امتناع ورزد(.سیدامامی )111 ،1211 ،چنان کـه در
دوران سازندگی که پس از پایان جنگ تحمیلی شروع شد ما شاهد توسعه بخشی از مناطق ایـران بـه لحـاظ
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی هستیم ،در حالی که در این دوران توجه اندکی به توسعه منـاطق قـومی ایـران
میگردد و این مناطق در مقایسه با مناطق مرکزی ایران همانند قبـل از انقـالب از توسـعهنیـافتگی در همـه
عرصههای اقتصادی ،فرهنگی و ...رنج میبرند.
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بنابراین به نظـر مـی رسـد ،همـان طـور کـه سیاسـت حکومـت پهلـوی در راسـتای اجـرای پـروژه
همسانسازی و اعمال تبعیضهای اقتصادی علیه گروههای قومی و مطالبات آنها شکست خورد ،شکلگیری
"گفتمان سیاسی و امنیتی" سالهای نخستین انقالب اسالمی نیز نمیتواند پاسخگوی مطالبـات گـروههـای
قومی باشد و آنها را نادیده بگیرد.
ج) ضرورت توجه به مطالبات قومی در ایران امروز :امروزه جریانهای هویتطلب قومی خـود را در
قالب جنبشهای نوین اجتماعی قومی نشان میدهند ،اولویت اصلی و دستور کار خود را در فرهنگ و حفـظ
هویت فرهنگی قرار داده و خواستههای منطقهای ،محلی ،سیاسی و اقتصادی را در اولویت بعدی مطرح مـی-
کنند .همچنین جهانیشدن فرصتی برای گروههای قومی فراهم کرده است تـا از طریـق توسـل بـه امکانـات
ارتباطی و رسانهای جدید و توسل به ارزشهای جهان شـمول همچـون دموکراسـی و حقـوق بشـر بـه طـرح
خواستهها ،بسیج نیروها و کسب حمایت از اهداف و آرمانهای خود پرداختهاند(.کاستلر )12 ،1211 ،برخی از
صاحبنظران معتقدند در اثر فرایندهای جهانیشدن ،جنبشهای قومی در ایران که در دهه سوم انقـالب بـه
وجود آمدهاند برخالف جنبشهای قومی اوایل انقالب از داعیه سیاسی نسبت به اصالت سرزمینی ،جغرافیایی
و تاریخی دسـت کشـیده و در مقابـل ،بـر تفـاوت هویـت فرهنگـی و ضـرورت حفـظ ایـن تفـاوت پافشـاری
میکنند(سیدامامی )111 ،1211 ،و به صورت پراکنده ،غیرسازماندهیشده و متکثر و از مجرای شـبکههـای
ارتباطی جدید جهانی و فضای مجازی ایجادشده به وسـیله رسـانههـای جدیـد ،بـه هویـتیـابی فرهنگـی و
سازمانیابی اجتماعی-سیاسی میپردازند .بدین ترتیب ،این جنبشها به جای مشـارکت در نهادهـای قـدرت
مرکزی یا ضرورتاً رویارویی سازماندهیشده با آن ،در فضای مجازی و عرصه سیاست نمادین بر تفاوت هویتی
و مقاومت در برابر گفتمان غالب تأکید میورزند .چنانکه جنبشهای هویـتطلـب قـومی بـه تبـع تحـوالت
جهانی ،در جامعه چندقومی-فرهنگی به ویژه در دهه سوم انقالب یعنی از نیمه دوم دهه  1211شمسـی ،در
گام نخست از میان دانشجویان و تحصیلکردگان دانشگاهی شروع شد و با بهرهگیری از فرصـتهـا و امکانـات
جدید ارتباطی کمکم در عرصههای دیگر جامعه نیز انعکاس پیدا کرده اسـت .عـالوه بـر تغییـرات و تحـوالت
جهانی تأثیرگذار بر ظهور هویتهای جدیـد و جنـبشهـای اجتمـاعی حاصـل از آن ،زمینـههـای فرهنگـی،
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی خاص جامعه ایرانی به عنوان جامعه در حال توسعه و الزامات حاصـل از آن بـه
ویژه در فضای جدید جهانی ،بر ظهور و تقویت تضادهای هویتی تأثیرگذار بـوده است(.شـفیعی-31 ،1213 ،
)33
بنابراین جنبشها و مطالبات قومی که در ایران در دهه سوم انقالب شکل گرفتند ،بـا جنـبشهـا و
مطالبات قومی اوایل انقالب متفاوت هستند؛ با تغییر ماهیت و مطالبات جنبشهـای قـومی در ایـران امـروز،
دیگر نه الگوی همسانسازی پهلوی ،نه رویکرد سیاسی-امنیتی اوایل انقالب نمـیتوانـد پاسـخی مناسـب بـه
مطالبات قومی از سوی دولت باشد .زیرا همان طور که گفتیم جنبشهای نوین قومی هم به لحـاظ اهـداف و
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ماهیت و هم به لحاظ ابزارهای دستیابی به اهداف ،با جنبشهای قومی دوران پهلوی و اوایل انقالب متفـاوت
هستند" .ظهور جنبشهای هویت طلب قومی در جوامع در حال توسعه همچون ایران ،دولتها را بـه صـورت
بالقوه با بحرانهای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عدیده و درهمپیچیـدهای روبـرو مـیکنـد .بـدین
ترتیب ،مسائل حاصل از هویت خواهی قومی بـا مسـایل مربـوط بـه مشـارکت سیاسـی ،دموکراسـی ،عـدالت
اجتماعی و اقتصادی مرتبط میگردد .چنان که بر پایه چنین پیونـدی موفقیـت یـا عـدم موفقیـت دولـت در
پاسخگویی و حل مسایل فوق ،به تخفیف یا تشـدید چـالشهـا یـا بحـرانهـای حاصـل از هـر کـدام کمـک
میکند"(.بنیهاشم)31-34 ،1212 ،
گذشته از فرایندهای جهانی تأثیرگذار بر ظهور و تقویت جنبشهای قومی در دهه حاضر و انعکـاس
آن در جامعه چنـدقومی ایـران ،تحـوالت منطقـهای سـالهـای اخیـر در کشـورهای عربی(بهـار عربـی) ،بـر
جنبشهای قومی ایران تأثیر گذاشته است .شکلگیری نظامهای دموکراتیک و فـدرال در منطقـه خاورمیانـه
(عراق ،افغانستان ،مصر ،تونس ،لیبی و )...باعث آگاهی هرچه بیشتر قومیتهای داخل کشور به حقوق مسـلم
خود شده است .بنابرین در صورت عدم توجه به مطالبات سیاسـی ،فرهنگـی و اقتصـادی قومیـتهـا توسـط
حکومت ،شاهد نارضایتیها و تنش های جدی در جامعه ایران خواهیم شد .مطـابق بـا چنـین چشـمانـدازی
میتوان گفت جوامعی همچون ایران که از بافت چندقومی ،فرهنگی و مذهبی برخوردارند در صورتی موفق به
حل چالشها و از میانبردن بحرانهای داخلی و حفظ وحدت و انسجام داخلی خواهد بود که در پاسـخگویی
به مطالبات ح اصل از تنوع قـومی ،فرهنگـی و مـذهبی موفـق باشـند .بـا توجـه بـه تأثیرگـذاری فراینـدهای
جهانیشدن و تحوالت منطقهای بر مسایل قومی ایران ،استدالل این است که برای پاسـخگویی بـه مطالبـات
قومی ایران نیازمند الگویی جامعتر و کاملتر از الگوهای همسانسازی دوران پهلوی و الگوی سیاسی-امنیتی
اوایل انقالب هستیم؛ الگویی که مبتنی بر واقعیت باشد و با ارائه راهکارهای مناسب به دولت در حوزه مسائل
قومی و فرهنگی ،پاسخگوی چالشهای پیش رو در این حـوزه باشـد .در ایـن راسـتا الزم اسـت اشـارهی بـه
متکلمین زبانهای مختلف ایرانی داشته باشیم.
 -7الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و مطالبات قومی
اگر توسعه را به عنوان یکی از نیازهای اصلی کشورهای در حال توسعه در نظر بگیریم ،یکی از معیارهای
اصلی حرکت یک کشور در مسیر توسعه ،ایجاد توسعه متوازن به لحاظ اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی است.
این مسأله در ایران ضرورت مضاعفی حاصل میکند ،به این دلیل که بخش اعظم نارضایتیها و خواستههای
گروههای قومی در ایران ناشی از عوامل کمتر توسعهیافتگی این مناطق به لحاظ اقتصادی و فرهنگی بوده
است و همین فقر اقتصادی و فرهنگی در این مناطق بوده است که توانسته بستر مناسبی را برای نخبگان
قومی ناراضی و قدرتهای خارجی مخالف نظام فراهم سازد تا به ایجادتفرقهافکنی در وحدت ملی توانا باشند.
همانگونه که قبال اشاره شد ،سؤال پژوهش این است که ،پرداختن به مطالبات قومیتها در الگوی اسالمی-
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ایرانی پیشرفت تا چه اندازه حائز اهمیت بوده و برآوده شدن این مطالبات چه تاثیری در موفقیت این الگو
دارد؟ در پاسخ به سوال پژوهش ،فرضیه مورد نظر این است که ،با توجه به فرایند جهانی شدن و لزوم توجه
به مطالبات قومیتها و همچنین مسئله حقوق بشر ،به نظر می رسد پرداختن به مطالبات قومیتها در ایران،
نقش اساسی در موفقیت الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت خواهد داشت و از طرفی دیگر عدم توجه به
مطالبات قومی میتواند اجرای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت را با موانع جدی مواجه سازد.
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت طرحیست که جمهوری اسالمی ایران برای رشد و توسعه خود نه
به شکل غربی بلکه با در نظر گرفتن مولفه های بومی در پیش گرفته است .هرچند این الگو یک طرح ملی و
اسالمی میباشد اما بی تردید بنا به مقتضیات زمان و تحت تاثیر جهانی شدن و اثرات و الزامات آن طراحی
شده است .اگر به الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و سند چشمانداز  ،1919مؤلفهها ،شاخصها و سیاستها و
استراتژیهای ارایه شده آن بنگریم ،متوجه خواهیم شد این شاخصها و استراتژیها هرچند به طور صریح و
روشن به مطالبات قومیتها و حقوق آنها اشارهای نداشتهاند ،اما میتوان گفت که زمینه مناسبی برای حل و
فصل مطالبات قومی و همچنین ایجاد توازن و عدالت در حوزههای سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی کشور فراهم
کرده است .مهمترین این شاخصها و مؤلفهها در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت که به وضعیت زندگی
مطلوب برای جامعه ایران اشاره دارد ،عبارتند از :خودکفایی در نیازهای اساسی؛  -3ارتقای سطح سواد؛ -2
ارتقای خدمترسانی به شهروندان؛  -9افزایش امید به زندگی و  -1رشد ارتباطات .همچنین از جمله
مهمترین سیاستها و استراتژیها که به وضعیت زندگی مطلوب جامعه ایران اشاره دارد عبارتند از-1 :
افزایش ثروت ملی؛  -3عدالتطلبی؛  -2مبارزه با فقر ،فساد ،بیکاری ،تبعیض؛  -9رشد اخالقی و معنویت و
عواطف انسانی؛  -1مقابله با جهل و بیقانونی؛  -3انضباط اجتماعی و  -1افزایش مسئولیت اجتماعی.در این
راستا ،باید گفت که با توجه به فرایند جهانی شدن و گسترش ارتباطات و همچنین در راستای به نتیجه
رسیدن الگوی ایرانی–اسالمی پیشرفت و چشم انداز بیست ساله ،الزم است که به مقوله قومیتها با نگاه
جدی و واقع بینانه و نه غرضورزانه توجه شود .بیشک عدم توجه به این مسئله باعث شکست برنامههای
توسعهای در ایران می شود .تاریخ گذشته ایران هم همان گونه که اشاره شده ،نشان دهنده اهمیت برآورده
کردن مطالبات قومیتها میباشد .چرا که اگر برنامهای در راستای مطالبات به حق قومیتها نباشد ،در این
صورت این قومیتها به مخالفت بر میخیزند و بیتردید انگیزه بیشتری هم برای مقابله با دولت پیدا می
کنند .در اینجا الزم است به الزامات توجه به مطالبات قومیتها اشاره شود.
 -8الزامات توجه به مطالبات قومیتها در الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت
با توجه به وضعیت قومیتها در ایران باید گفت در راستای رسیدن به توسعه پایدار و همچنین تامین امنیت
ملی بیتردید باید مسئله قومیتها حل و فصل شود .در زیر به یک سری از الزامات توجه به مسئله قومیت
ها اشاره میشود ( .نساج)123-121 ،11 ،
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 -1وجود ساختار متنوع و متکثر قومی :ایران واجد این ویژگی می باشد و بایستی ایران را کشوری چند
قومی دانست -3 .شکل گیری عالیق زبانی و قومی :در ایران از دیرباز این عالیق وجود داشته و اقوام نه تنها
به زبان خود تکلیم میکردند بلکه هر کدام آداب و رسومی خاص خود داشته و براساس آن به زندگی خود
هویت و معنا بخشیده اند -2 .رشد آگاهیهای قومی :جهانی شدن هم بستر الزم برای توسعه آگاهیها را
فراهم آورده و هم برای ادغام ناخواسته قومیتها در فرهنگ مسلط حساسیتهای ویژه پدید آورده است-9 .
طرح تقاضاهای اقتصادی :عمدهترین تقاضای اقوام اعتراض به توسعه نامتوازن کشور است .متاسفانه مناطق
مرزی کشور که اکثر اقوام در آن قرار دارند توسعه نیافته ترین بخشهای ایران است -1 .طرح تقاضاهای
فرهنگی :آموزش به زبان مادری در مدارس ،مطبوعات و رسانه ها از مهمترین خواستههای قومیت ها می-
باشد -3 .طرح تقاضاهای سیاسی :البته این مرحله به طور کامل فراگیر نشده و در میان مردم عادی چندان
رایج نیست ولی روشنفکران ،دانشجویان و فعاالن سیاسی و احزاب آنرا دنبال میکنند.
مهمترین خواستههای قومی موجود را میتوان در درخواست برای توزیع عادالنه منزلت ،قدرت و ثروت
خالصه کرد ( :نساج)129-124 ،19 ،
 )1حفظ و پاسداری از فرهنگ و زبان محلی )3 .برابری کامل در قانون و امکان پیشرفت در تمامی
سطوح اداری و دولتی فارغ از تعلقات قومی )2 .تمرکززدایی به دوصورت تقاضای استفادهی بیشتر از نخبگان
ملی و همچنین لزوم تجدید نظر در نظام اداری حاکم و اعطای اختیارات بیشتر به مناطق قومی )9 .توسعه
متوازن و توجه به پتانسیلها و استعدادهای منطقه
این خواسته ها نه تنها برخالف قانون اساسی نیست بلکه وظیفه ای بوده که دولت بر دوش داشته که به
واسطه جنگ و بازسازی های پس از آن مغفول مانده است.در راستای توجه به مطالبات به حق قومیتها،
دولتمردان ایرانی باید به این مسئله توجه جدی داشته باشند که در عصرجهانی شدن و ارتباطات به علت
ظهور دیدگاهها و اندیشههای گوناگون و متنوع ،دیگر نمیتوان یک جامعه یک دست با یک ایدئولوژی
مشخص سازماندهی کرد ،بلکه باید پذیرفت که جامعهی ایرانی ،جامعهای متکثر است و همه اعقاید و گروها
به خصوص قومیتها و مذاهب حق برابری در برخورداری از امکانات سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی دارند .در
این زمینه ،حسین بشیریه اشاره دارند که « نخستین کارویژههای عمومی دولتها ،ایجاد انسجام ملی بدون
از میانبردن تنوعات اجتماعی است .مفروض جامعهشناسی سیاسی این است که هیچ جامعهای بسیط و
یکدست نیست و بر حسب شکافهای اجتماعی ،قومی و مذهبی ،جوامع صورتبندیهای گوناگونی دارند.
با توجه به این تنوعات و پارگیهای اجتماعی ،همبستگی و تداوم جامعه نیازمند سیاستگذاری و اجرای
خطمشیهای منتج از آن است .دولت در مفهوم گسترده آن ،در ایجاد و تثبیت نهادها برای انجام این
کارویژه ،نقش تعیینکنندهای دارد»(.بشیریه )111 ،1213 ،به بیان دیگر ،انسجام ملی در ایران همچون دیگر
جوامع ،مقولهای ساختنی است که دولتها متولی ساختن آن هستند .در راستای چنین مسئولیتی که بر
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عهده دولتها در ایران گذاشته شده است به نظر میرسد که دولتهای برسرکارآمده در ایران بهخصوص از
زمان شکلگیری دولت مدرن توسط پهلویها و دولتهای برسرکارآمده در دو دهه اول انقالب ،خیلی در امر
ایجاد انسجام اجتماعی به علت عدم توجه به تنوعات قومی و اجتماعی و مطالبات آنها موفق نبودهاند.
اهتمام به این کارویژه یعنی ایجاد انسجام ملی در شرایط کنونی جامعه ایران که بحث الگوی اسالمی-ایرانی
پیشرفت مطرح است ،اهمیتی مضاعف و راهبردی یافته است .زیرا یکی از فاکتورهای اصلی تهدیدکننده
امنیت و انسجام ملی در ایران ،عدم توجه به مطالبات قومی میباشد .امنیت ملی پایدار از پشتوانهها،
پیشنیازها و مطالبات اولیهای است که هر جامعهای در راه رسیدن به توسعه پایدار به آن نیازمند است.
امری که در دوران رژیم پهلوی به علت بهکارگیری سیاستگذاریهای غلط بهخصوص در ارتباط با اقوام
ایرانی به آن دست نیافت .الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت که در تاریخ  12آبانماه  1213به همراه ترسیم
سند چشمانداز بیستساله جمهوری اسالمی در افق  1919هجری شمسی به سران قوای سهگانه ابالغ شد،
مبین نیازهای کنونی و آینده کشور و دربرگیرنده حفظ و افزایش منافع ملی و قدرت ملی است .در نتیجه
دستیابی به همچنین برنامهی پراهمیتی تنها با واقع بینی و شناخت دقیق جامعه ایرانی ممکن خواهد بود.
شناختی که نتیجه اش این باشد که برنامههای توسعه تامین کننده منافع همه اقوام ایرانی باشد نه قوم یا
گروه و یا طبقهای خاص.
جدول شماره 1-
شاخصهای الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت

سیاستها و استراتژیهای الگوی
اسالمی-ایرانی پیشرفت
افزایش ثروت ملی
عدالتطلبی و توسعه متوازن
رشد اخالق و معنویت و عواطف انسانی
مبارزه با فقر ،فساد ،بیکاری و تبعیض
مقابله با جهل و بیقانونی
ارتقای علمی مدیریتها
انضباط اجتماعی
افزایش احساس مسئولیت اجتماعی

لگوی پیشرفت مبتنی بر معنویت
فراصنعتیشدن
خودکفایی در نیازهای اساسی
افزایش بهرهوری
ارتقای سطح سواد
ارتقای خدمترسانی به شهروندان
افزایش امید به زندگی
رشد ارتباطات
مبتنی شدن روند تحول بر عناصر اصلی هویت
ملی و آرمانهای اساسی
منبع( :قدمگاهی ،روزنامه جمهوری اسالمی ،ش  .)31111همچنین (.)www.agri-eng.ir

همان گونه که مشخص است ،شاخصهها و استراتژیهای الگوی اسالمی-ایرانـی پیشـرفت در سـند
چشمانداز توسعه ایران  1919مورد توجه قرار گرفته و متناسب با آن ،در این سند توجـه ویـژهای بـه مقولـه
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برقراری عدالت و توسعه متوازن در مناطق مختلف کشور شده است .اهمیت توسعه متوازن در مناطق مختلف
کشور و مؤلفههای توسعه متوازن در سند چشمانداز ایـران  ،1919ناشـی از جایگـاه توسـعه متـوازن منـاطق
مختلف کشور در الگوی توسعه پایدار میباشد .در این معنا توسعه مساوی و متـوازن در بخـشهـای مختلـف
کشور به لحاظ صنعتی ،اقتصادی ،رفاهی ،بهداشتی ،آموزشی ،اشتغال و ...پیشنیاز دستیابی بـه یـک توسـعه
پایدار تلقی میشود که با عدم به وجودآمدن توسعه متوازن در بخشهای مختلف کشور ،توسعه پایدار معنا و
مفهوم خود را از دست میدهد .چنین برمیآید که هرچند در سندچشم انداز به مطالبات قومیتهـا بـه طـور
مستقیم پرداخته نشده است ،اما صحبت از توسعه متوازن و پایدار و همچنین تاکید بر عدالت و رفع تبعـیض
این زمینه را فراهم می کند که دولتمردان به مطالبات قومیتها نیـز توجـه جـدی داشـته باشـند .اگـر نگـاه
اجمالی به خواستهها و بیانیههای رهبران جنبشهای قومی در ایران داشته باشیم ،متوجه خواهیم شـد اکثـر
آنها خواستار رفع محرومیت ،رفع تبعـیض ،برقـراری عـدالت و توسـعه منـاطقشـان بـه لحـاظ اقتصـادی و
اشتغالزایی بودهاند.
بنابرین یکی از الزامات مهم الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و سند چشمانداز ،بیـانکـردن خواسـتههـا و
مطالبات منطقی گروههای قومی و محروم جامعه ایران میباشـد .مشـخصشـدن مطالبـات برحـق و منطقـی
گروههای قومی به طور ضمنی در سند چشم انداز و همچنین در الگوی اسالمی-ایرانـی پیشـرفت ،مـیتوانـد
نگرشها و رویکردهایی را که سعی در نادیـدهگـرفتن ایـن مطالبـات داشـتند (نگـرشهـای همچـون پـروژه
همسانسازی پهلوی و رویکردهای ابزارگرا با نگرشهای امنیتی-سیاسی به تقاضاهای قومی) را اصالح کنند و
راهنمای عمل سیاستگذاران و همچنین مدیران اجرایی در تصمیمگیری و برخورد با مطالبات و خواستههای
گروههای قومی باشد.
همچنین از آن جایی که اصول  12 ،13و  19قانون اساسـی بـه آزادی ادیـان و مـذاهب مختلـف اشـاره
داشته و اصول  11و  14بر آزادی کاربرد "زبانهـای محلـی و قـومی در مطبوعـات و رسـانههـای گروهـی و
تدریس آنها در مدارس" تأکید کرده و تصریح مینماید که مردم ایران از هر قـوم و قبیلـهای کـه باشـند از
حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد ،زبان و مانند اینها سبب امتیـاز نخواهـد بود(.اصـول  11و  14قـانون
اساسی) در نتیجه لزوم توجه بـه مطالبـات قومیـتهـا در الگـوی اسـالمی-ایرانـی پیشـرفت و شاخصـههـا و
استراتژیهای آن ،بسیار ضروری مینماید.
 -8نتیجهگیری
از نقطه نظر آسیبشناسی ملی ،گروههای قومی و مطالبات آنها فینفسه برای جامعه ایران نـه تنهـا تهدیـد
نیست ،بلکه فرصت است ،نباید وجود این گروهها و درخواست آنها برای مطالباتشان را به معنی جداییطلبی
درنظرگرفت و سعی در انکار این گروهها و مطالباتشان داشت .هویت اقوام در ایران از هویت ملی جدا نبوده و
همگان در ساختن و شکلگیری هویت ایرانی نقش داشتهاند .بنابراین گروههای قـومی در ایـران نـه بـه اراده
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شخص و گروه خاصی پدید آمده و نه با تصمیم کسی از بین خواهد رفت .آنچه که ایـن گـروههـای قـومی و
مطالبات آنها را از فرصت به تهدید تبدیل میکند به عملکرد سیسـتم و نظـام سیاسـی (دولـت) بـه عنـوان
توزیعکننده ارزشها در جامعه بستگی دارد .چنان که در دوره پهلویها به علت اتخاذ سیاستهای قومی غلط
همچون همسانسازی در قالب فارسیگرایی افراطی و اعمال تبعیضهای اقتصادی و خشن علیه اقـوام ،باعـث
انزوا و سیاسیشدن گروههای قومی گردید .به دنبال فضای امنیتی دو دهه اول انقـالب ،گـروههـای قـومی و
مطالبات آنها با رویکرد سیاسی و امنیتی تفسیر میشد ،در نتیجه این رویکـرد ،مطالبـات گـروههـای قـومی
همانند دوران پهلوی نادیده گرفته شد و موجب نارضایتی و رنجش بیشتر اقوام شد.
در دهه سوم انقالب ،بهرهگیری گروههای قومی از فراینـدهای جهـانیشـدن ،همچـون ارتباطـات،
اینترنت ،ماهواره جهت بیان مطالبات و خواستههای خود و همچنین تحت تأثیر تحوالت جهانی و منطقـهای،
گروههای قومی و مطالبات آنها وارد فاز جدیدی متفاوتی شده است؛ یعنی توجه به خواسـتههـای ارزشـی و
فرهنگی (هویت قومی) .در نتیجه این تحوالت ،دیگر به نظر میرسد نمیتوان با رویکردهـای دوران پهلـوی و
اوایل انقالب اسالمی(همسانسازی ،رویکرد سیاسی-امنیتی) به خواستهها و مطالبات قـومی در ایـران پاسـخ
گفت .بنابرین مندرج شدن مطالبات قومی در الگوی اسالمی-ایرانی پیشـرفت ،در چـارچوب توسـعه متـوازن
مناطق مختلف ،یکی از الزامات اصلی الگوی اسالمی-ایرانی پیشرفت و همچنین تضمین کننده موفقیـت ایـن
الگو و پیشرفت روزافزون کشور خواهد بود .در غیر این صورت این برنامه نیز مثل بسیاری از برنامههای دیگـر
بینتیجه خواهد بود و چه بسا که موجب نارضایتیها و اعتراضات قومی نیز بشود
منابع
 )1آبراهامیان ،یرواند ( ،)1211ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدی و ابراهیم فتاحی ،تهران ،نشرنی.
 )3ایوبی ،حجتاهلل" ،)1211(،شکافهای قومی و خشونت در پیکارهای سیاسی" ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،پیششماره
اول.31-32،
 )2بیلیس ،جان،اسمیت استیوا،) 1212(،جهانی شدن سیاست :روابط بین الملل در عصر نوین ،ترجمه ابولقاسم راه چمنی و
دیگران ،تهران :موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
 )9بنایی ،محسن ،)1211(،خودکاوی ملی در عصر جهانی شدن ،تهران :قصید سرا.
 )1بنیهاشمی ،میرقاسم " ،)1212(،شـأن قومیـت و ناسیونالیسـم قـومی در مطالعـات امنیـت ملـی"،فصـلنامه مطالعـات
راهبردی ،شماره سوم ،پاییز.13-91،
 )3بشیریه ،حسین ( ،)1213آموزش دانش سیاسی؛ مبانی علم سیاست نظری و تأسیسی ،تهران ،نگاه معاصر.
 )1حاجی یوسفی ،امیر محمد ،) 1213(،اوپک در عصر جهانی شدن اقتصاد،جهانی شدن ،برداشت ها و پیامدها ،تهران :مرکز
چاپ و نشر مزارت خارجه.
 )1رنجبر ،مقصود"،)1212(،هویت ملی و مشروعیت سیاسی در ایران معاصر"،فصلنامه مطالعات راهبردی  ،شماره سوم ،
.11-31
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 )4سلیمی ،حسین ،)1219(،نظریه های گوناگون در باره جهانی شدن ،تهران :سمت.
 )11سیدامامی ،کاووس" ،)1211(،یکپارچگی ملی و رشد هویتهای قومی" ،فصـلنامه مطالعـات راهبـردی ،پـیششـماره
اول.31-13،
 )11سیدامامی ،کاووس" ،)1211(،قومیت از منظر سیاستهای هویت" ،فصلنامه علمی-تخصصی علوم سیاسی ،دانشـگاه
امام صادق ،شماره سوم.131-111 ،
 )13سند چشم انداز  .1919برای مشاهده متن کامل سند چشمانداز  1919و ملحقات آن نگاه کنید به سایت:
cfu.ac.ir/file/2/attach201404374665754826745.pdf
 )12شولت ،یان آرت )1213(،نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی شدن ،مسعود کرباسیان ،انتشارات علمی فرهنگی.
 )19شبانی ،مریم" ،)1211(،مروری بر  31سال قومگرایی در ایران" ،نشریه نامه ،شماره پنجاه و دوم.11-31-
 )11شفیعی ،جمال" )1212(،جنبشهای اجتماعی در ایران ،زمینهها و چالشها" ،فصـلنامه مطالعـات راهبـردی ،شـماره
سوم.11-33،
 )13صالحی امیری ،رضا ( ،)1211مدیریت منازعات قومی در ایران ،تهران ،مرکز مطالعات و تحقیقات استراتژیک.
 )11صیادی ،ابوالقاسم )1212(،انقالب اسالمی و چالشهای جهانی شدن فرهنگ ،انتشارات نیکان.
 )11عیوضی ،محمد رحیم )1211(،جهانی شدن و هویت های قومی ،فصلنامه مطالعات ملی ،سال سوم.14-4 ،
 )14قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،اصل پانزدهم و نوزدهم.
 )31قوام ،سید عبدالعلی )1213(،جهانی شدن و جهان سوم ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی ،وزرات امورخارجه.
 )31قدمگاهی ،علی (،تاریخ نشر " ،)13/11/11توسعه و پیشرفت از دیدگاه رهبر معظم انقالب" ،روزنامه جمهوری اسـالمی،
شماره .31111
 )33کاستلز،مانول( ،)1211عصر اطالعات (قدرت هویت) ،ترجمه حسن چاووشیان ،علی پایا ،تهران ،طرح نو2 ،ج ،ج .3
 )32کوک پائول و پاتریک کرک«،)1214(،جهانی شدن ،منطقه ای شدن و توسعه جهان سوم» ،ترجمه ناصر بیات ،ماهنامه
منطق آزاد ،شماره هفتادوهشت.31-11 ،
 )39کاظمی ،علی اصغر ،)1211(،بحران نوگرایی و فرهنگ سیاسی در ایران معاصر ،تهران :قومس.
 )31کاظمی ،علی اصغر )1211(،جهانی شدن فرهنگ و سیاست،تهران :نشر قومس.
 )33گل محمدی ،احمد )1211(،جهانی شدن ،فرهنگ ،هویت ،تهران :نشر نی.
 )31گیدنز ،آنتونی )1212(،جامعه شناسی ،ترجمه منوچهر صبوری ،تهران :نشر نی.
 )31گیدنز ،آنتونی)1211(،راه سوم ،بازسازی سوسیال دموکراسی،ترجمه منوچهرصبوری،تهران :نشر شیرازه.
 )34مقصودی ،مجتبی ،)1211(،تاثیر جهانی شدن بر قومیت ها ،مجوعه مقاالت فرهنـگ در عصـر جهـانی شـدن  ،چالشـها و
فرصتها ،انتشارات روزنه.
 )21مقصودی ،مجتبی ( ،)1211تحوالت قومی در ایران ،علل و زمینهها ،تهران ،مؤسسه مطالعات ملی.
 )21مقصودی ،مجتبی ،)1213(،قومیت ها و نقش آنان در تحوالت سیاسی سلطنت محمدرضـا پهلـوی ،مرکـز اسـناد انقـالب
اسالمی ،چاپ اول ،پاییز.
 )23موثقی ،سید احمد ،)1219(،جنبش های اسالمی معاصر ،انتشارات سمت.

چهارمین کنفرانس الگوی اسالمی اریانی پیشرفت؛

پیشرفت اریان؛ گذشته ،حال ،آینده؛
سیام و سیویکم اردتشهبی ماه 4931
 )22معینی علمداری،جهانگیر)1213(،جهانی شدن به مثابه لحظه ای از یک تمدن جدید ،مجموعه مقاالت فرهنگ در عصر
جهانی شدن ،چالش ها و فرصت ها،تهران :نشر روزنه.
 )29موالیی ،آیت )1211(،تاثیر جهانی شدن بر حاکمیت ملی دولتها ،پایان نامه(کارشناسی ارشد) به راهنمایی :یوسف موالیی،
دانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
 )21نادر پور،باباک )1213(،تاثیر جهانی شدن بر هویت های ملی و قومی ،مجموعه مقاالت همایش جهـانی شـدن (بـیم هـا و
امیدها) ،انتشارات حدیث امروز.
 )23نساج ،حمید )1219(،غربی سازی در ایران و ترکیه در عهد رضاشاه و آتاتورک ،پایان نامه کارشناسی ارشـد بـا راهنمـایی
دکتر کاووس سیدامامی ،دانشگاه امام صادق (ع).
 )21نساج ،حمید )1211(،جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران؛ با تاکید بر مولفه های زبان و آداب رسوم دوفصلنامه تخصصی
پژوهش سیاست نظری ،دوره جدید ،شماره  ،1صص .134-113
1. Mc Grew, A, (1992), "Conceptualizing Global Politics". In Antony G. Mc Grew ,Paul
G.Lewis et al., Global Politics. Cambridge: Polity Press, p 1-15.

