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Abstract  
The purpose of the present study is to review the requirements of ethnic policymaking and management in 

order to achieve national integrity and enhance the efficiency of the Islamic Republic of Iran with respect to 

the existing structures and factors. The method of study is descriptive-analytic and it aims to find an answer 

to this main question: What are the most important requirements of ethnic policymaking in Iran with regard 

to its centralized unitary structure of government? The results show that it is through considering the 

requirements of policymaking in terms of optimal management of the realm of the country and its 

inhabitants that the best method for implementing policies can be selected. This issue can ultimately lead to 

using the potentials of natural and human geography that guarantee national security and achievement of 

national goals. Furthermore, having a systematic approach, paying attention to the cultural geography of the 

country, and balanced development are among some other requirements of ethnic policymaking. 

Considering these needs and paying attention to the influential components in management of ethnic 

varieties have a positive impact on the efficiency of the Islamic republic of Iran and display its practical 

effectiveness in performing its duties toward the citizens' expectations. 
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چکیده
کارآمدی نظام گرایی ملی و افزایش  گذاری و مدیریت قومی در جهت دستیابی به هم هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست

تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این  -موجود است. روش پژوهش توصیفی ساختارها و عوامل توجه بهسیاسی جمهوری اسالمی با 
گذاری قومی در ایران با توجه به ساختار بسیط متمرکز حکومت ایران کدامند؟  ترین الزامات سیاست سوال اصلی است که مهم

گذاری که در راستای مدیریت بهینه عرصه سرزمین و ساکنان آن است  مدنظر داشتن الزامات سیاستدهد که با  نتایج نشان می
های جغرافیای  تواند باعث استفاده از توانایی ها انتخاب کرد. این امر در نهایت می توان بهترین شیوه را برای اجرای سیاست می

اهتمام ، به اهداف ملی خواهد بود. همچنین داشتن رویکرد سیستمی طبیعی و انسانی کشور شود که تضمین امنیت ملی و دستیابی
گذاری قومی هستند. مدنظر داشتن این الزامات و اهمیت دادن به  به جغرافیای فرهنگی کشور و توسعه موزون از الزامات سیاست

ت گذاشته و کارآمدی آن را در عرصه بر کارآمدی نظام جمهوری اسالمی تاثیر مثب، تنوعات قومی های تاثیرگذار در مدیریت  مولفه
 دهد.  خود در قبال انتظارات شهروندان نشان می فیوظا یفایاعمل و 
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مقدمه.0

ترین   کالنترین و  عنوان گسترده به، سیاسیزیرا نظام ، اهمیت است های سیاسی موضوعی با کارآمدی نظام
کند.  تحقق اهداف سایر نظامات اجتماعی را تسهیل می، در صورت کارآمد بودن، ساحت نظام اجتماعی

اهداف ، ینید یراالس  مردم نینظام نو سیتأس یمدعا لیبه دل زین رانیا یمسالا ینظام جمهور یبرا یکارآمد
امر هم ثابت شده است که اگر  نیا(. .59: ص5910، )قیصری و قربانی است تیو الزامات آن حائز اهم

خود را به اثبات برسانند  یکارآمد دیالجرم با، بخواهند دوام و بقاء داشته باشند یاسیس یها ها و نظام دولت
)رهدار و موسوی  افراد جامعه از حکومت خواهد بود یذهن تیعنصر حما نیآن تأم یحداقل جهیکه نت

را  ها  این قومیت تیو وضع میهست های گوناگون  قومیتما شاهد ، رانیدر کشور ا(. 59.: ص5911، شربیانی
 زندگی ایران در هایی که  قومیت وجودداد.  قرار یابیجستجو و ارز مورد یخیو تار ییایبستر جغراف کیدر  دیبا

 وظیفه امر همین و رو بوده روبه ها  خواسته و نیازها از تنوعی با گذاران سیاست شود  می موجب، کنند  می
 اغلب قومی تنوع که آنجایی کند و از  می تر  پیچیده آنها های  خواسته تأمین در را اندرکاران مدیریت قومی دست

 شکل مختلف رویدادهای مقابل در ها  قومیت واکنش بودن متغیر و مذهبی و فرهنگی یها  تفاوت اتکاء به با
، نشود هدایت به درستی اگر قومی تنوع زیرا این، است ناپذیر اجتناب، قومی تنوع صحیح مدیریت، گیرد می

 شود. می ملی امنیت به آسیب موجب نتیجه در و ملی وحدت به ضربه و های سیاسی  گسست به منجر
و به دنبال آن  تیدو عامل به عنوان مالك مشروع نیاز ا یرانیا -یاسالم تیبر هو دیبا تأک یاسالم یجمهور
و  شود یمحسوب م یاسیهر نظام س یاهداف و رمز بقا نیتر از مهم ی. کارآمدکند  یم ادی شیخو یکارآمد

: 5916، )عسگری فا کنندیا یاسینظام س یدر کارآمد یا  کننده نییتوانند نقش تع یآنان م یمردم و باورها
ف خود یممکن است در عرصه تحقق وظا یز در نظر داشت که هر حکومتیت را نیقعن واید ایامروزه با(. 9ص

ر همه یزناپذیگر یماریب، یاست که کاهش کارآمد ین در حالیمواجه شود و ا یاز ناکارآمد یا  با درجه
، به طور مداوم یو عمل ینظر یهستند که با ارائه راهکارها ییموفق آنها یها  و نظام بوده یاسیس های  نظام
اما ، مند و موقت است بلکه زمان، ستین ین مداوا قطعیهرچند ا، دارند یموسم یمارین بیدر عالج ا یسع
 ید برایجد یها  دانند و به دنبال تجربه راه یاز نمین  یر بیگین تالش پیز خود را از ایکارآمد ن یها  نظام یحت
ضرورت دارد ضمن بازاندیشی و ارزیابی ، لذا .(94ص :5919، زاده  )حسین خود هستند یش کارآمدیافزا

 به جستجو و، سیاسی پیشین )چه از سوی دولت مرکزی و چه از سوی نخبگان قومی( رویکردها و رفتارهای
 منطقی به کارگشا در راستای پاسخگویی مطلوب و معقول و، های قومی مناسب سیاست و راهکارها ارائه
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 ینگرش، آثار زیرا بیشتر، گام برداشت ملیهویت های   تأکید بر عناصر و مؤلفه با قومی ها و مطالبات  خواسته
نقش ، نیاز جمله د یت ملیاز عوامل سازنده هو یتنها به بخش یعنی، اند  داشته به این مسئله انهیگرا لیتقل

)دیلمقانی و  ندا  ده گرفتهیگر آن را نادیزبان و... توجه کرده و عناصر د، رانیا یخ باستانیر و تاریاساط
شود که دریابیم از منظر جغرافیای  اهمیت این موضوع هنگامی نمایان می(. 561: ص5916، ترکی  قاسمی
های قومی در مناطق   ای است که به دلیل استقرار گروه  جغرافیایی ملت ایران به گونه -فضایی ساختار، سیاسی

های سیاسی  جستجوی هویت ای تمایالت واگرایانه ودر این مناطق به صورت بالقوه امکان بروز ، مرزی
گذاری بایستی به  که الزامات سیاست است مبنا نیا بر قومی وجود دارد. های  انگاره و معنادار مبتنی بر پیوندها

 دهد.  نحوی صورت پذیرد که میزان کارآمدی ارکان نظام سیاسی را نشان 
ناهمگونی قومی گذاری قومی برای  اصول طراحی سیاستتر   برای درک بهتر و تبیین دقیق، در این راستا

این پژوهش در ، و فرهنگی در درون جامعه پیچیده و چند فرهنگی قومی ایران مذهبی، های زبانی  و تفاوت
گذاری قومی در ایران را با توجه و مدنظر قرار دادن ساختار حکومتی ایران که  نظر دارد الزامات سیاست

دنباله در ورای  یدارا رانیا هیحاش در ساکن یقوم یها  گروه که آنجا از بررسی نماید.، بسیط متمرکز است
 خطرات ندتوا  می گذاری مناسب و سازماندهی مطلوب سیاست، باشند  یم همجوار یکشورها در مرزها و

مطلوب  سیاسی کشور را در اداره -داده و کارآمدی ساختار اداری را کاهش اتها و تعارض  شکاف، ییواگرا
 ها به نظام جمهوری اسالمی را بهبود ببخشد.  نگاه قومیت، نشین و به تبع  مناطق قوم

 مبانینظری.2

1مدیریتسیاسیفضا.2-0

با  یبه اهداف مل یابیمنظور دست فضا به یاسیعبارت است از اداره س یعد ملفضا در ب   یاسیت سیریمد
در  یو اقتصاد یانسان، یعیطب یها تیدر نظر گرفتن محدود و با ینگر و راهبرد ندهیآ، جانبه دگاه همهید

ها و  ق سازمانیفضا از طر یاسیت سیریمد. ینیدار سرزمیتوسعه پا و (یا  منطقهو  ی)مل ییایجغراف یفضاها
بقاء سازمان تابع ، فضا یاسیت سیریدر مد کند. یاعمال اراده م، باشند ین مستقر میکه در سرزم یینهادها

 یساختار سازمان چگونگ (.54: ص.591، نیا و همکاران )حافظ ط به آن استیاز محیسازمان و نضرورت 
                                                           

1. Political management of space 
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 و مشتمل بر بودهسازمان  یو طراح یکند که حاصل فراگرد سازمانده یف را مشخص میص وظایتخص
 یطور رسم اما به، شکل گرفته یررسمیو غ یصورت رسم است که به ینیمقررات و قوان، مجموعه روابط

بنیاد ، عدالت محیطی و برقراری امنیت، توسعه، پیشرفت (.Carlisle, 1976: P.331) ب شده استیتصو
 (.01: ص5941، راد  کاویانی) شوند مدیریت سیاسی فضای ملی محسوب می

 هامحورهاوچالش،محرک1،مدیریتتنوع-2-2

در مسیر تجارب پیچیده مدیریت تنوع فقط در مورد مدیریت یک حساسیت شخصی و مهارت عمومی 
های نگرش جمعی   دهی ساختارمند چالش بلکه یک روش قدرتمند برای ترغیب مطالعات به مفهوم، نیست

شواهد »(. 544: ص5933، )اسمیت و فهم آنها به وسیله ارتباط اطالعات جدید با تجارب شخصی است
در ، آید  جرا به مذاق بسیاری خوش نمیها که در ا  از برنامه بسیاریمدیریت تنوع برعکس که دهد  نشان می

 .«جامعه به عنوان مفهوم موفق و جذاب برای مباحثی چون جنسیت و قومیت مورد توجه قرار گرفته است
بسیار جذاب هستند؛ چرا که یک محیط با فرهنگ واقعی ، های اقلیت ها و گروه  برای زن، این جوامع

به طور کلی به گفته میلیکن و  (.P.30 :2006 ,None name) تواند فرصت مساوی حضور را ایجاد کند  می
2مارتینز

فرصت را برای ، تنوع به صورت یک شمشیر دو لبه ظاهر شده که اگر خوب مدیریت شود» 
احتمال دارد که ، اگر مدیریت مناسبی نداشته باشد، خالقیت و نوآوری ایجاد می کند؛ از طرف دیگر

اجماع (. Waters & Vang, 2005: P.8) «اهداف گروهی از بین بروداعضای گروه ناراضی شوند و هویت 
 چهار نکته اصلی استوار است: عمومی دانشمندان علوم رفتاری در مدیریت تنوع بر

 
(Bajawa & Woodall, 2006)چهارنکتهاصلیدرمدیریتتنوع-0شکل
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 گیرد: دو رهیافت برای مدیریت تنوع در نظر می، مباحث کالسیک
یعنی روندهای اخالقی که با همه یکسان ، رهیافت لیبرالی که روی قضاوت اجتماعی تمرکز دارد .5

رهیافت رادیکالی که تمرکز آن بیشتر روی توزیع مناسب مزایا برای رسیدن به درآمد  .. .کند  برخورد می
 (.Bajawa & Woodall, 2006: P. 81) مساوی است

نیاز به عواملی است که بتواند به صورت دلیل و برهان آن ، مفهومیبه طور کلی برای تبیین و توسعه هر 
ها   این محرک ،(5) شمارهدر جدول ، گیرندگان به استفاده از آن شود را اثبات کند و موجب تحریک تصمیم

 همراه با اهداف به تصویر کشیده شده است.

 (Bogaert & Vloeberghs, 2005: P.489)محرکواهدافمدیریتتنوع-0جدول

 محرک اهداف

 ایدئولوژیکی خالقیت و اتحاد ملی
 اقتصادی افزایش سطح کیفی خدمات

 جغرافیایی  سازی و اتحاد یکسان

 قانونی تعهد بیشتر

 .تر شود تر و عملیاتی شود تا اجزای آن مفهوم به نحوی واضح  محورهایی تعریف می، برای هر مفهوم
 قابل مشاهده است.این مسئله  (.) در جدول .مدیریت تنوع نیز از این قانون مستثنی نیست

 (Thomas, 1996: P.13)هایاصلیدرمدیریتتنوعمحورهاوفعالیت-2جدول

 ها  فعالیت محورها

 محدودیت/ شمولیت
و متغیرها  افراد کردن ینهوسیله کم هبهای ترکیبی با محدودیت  شمولیت به وسیله گسترش افراد و متغیرها در بخش

 های مختلف  در بخش
 ها  ه تفاوتیکمینه کردن آمیزه تنوع به وسیله توج انکار

 سازی مشابه
های  های اقلیت برای وفق دادن خود با هنجارها و مشخصه کمینه کردن آمیزه تنوع به وسیله پافشاری روی گروه

 محدودکننده
 های اصلی و توجه به آن به عنوان ائتالف فرعی  تنوع به وسیله از بین بردن آن از ائتالفردن آمیزه ککمینه  خنثی کردن

 ساز براساس تفاوت های تفاوت  توجه به تنوع به وسیله جداسازی بخش سازی تفکیک
 .دهد  مختلط را میهای  توجه به تنوع به وسیله پرورش اتاق نگرش همگانی که امکان تعامالت محدود را میان بخش مدارا کردن

 های مختلط  میان بخش -با فهم و پذیرش -توجه به تنوع به وسیله پرورش کیفیت روابط سازی روابط

 پرورش پذیرش متقابل
، ها برای رسیدن به اهداف مشترک  به نحوی که همه بخش، های متقابل  توجه به تنوع به وسیله پرورش پذیرش

 برخی چیزها را تغییر دهند
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:  های مدیریت تنوع می  مورد چالشدر 
 ، های مدیریت تنوع تعریف دقیق تنوع است  ترین چالش یکی از بزرگ تعریف کلی از تنوع: .5
های تنوع همیشه با مقاومت نیروی کار و برخورد احساسی  آغاز طرح . عدم اطمینان از آغاز طرح تنوع:.

 ، شود  آن می یشدن روند اجرا و همچنین ترس از اجرا موجب کند رو است که هبا آن روب
برخی اجرای مدیریت تنوع را در محدوده پاسخگویی به الزامات قانونی  :. الزام قانونی یا مزیت رقابتی9

تواند   می، دانند؛ در حالی که توجه به مدیریت تنوع به عنوان ابزاری برای رسیدن به مزیت رقابتی کافی می
 ، ات بیشتری را بر سازمان داشته باشداثر

های خاص   قومیت یا ویژگی، اداره سطوح باالیی سازمان توسط افرادی با نگرش . مدیریت همگن:0
ذهنیت خارج شدن اداره سازمان از ، شود که حرکت و رسیدن به سمت مدیریت تنوع موجب می، یکسان

 (.Waters & Vang, 2005: P.18) حالت همگونی داشته باشد

کارآمدی.2-4

از آن  ریتعب نیبا ا یسیو در متون انگل باشد یم effectivenessمعادل واژه  یکلمه کارآمد، یاز نظر لغو
ترجمه شده  دهیو فا ییکارآ، یاثربخش، یسودمند، ریبه تأث یاصطالح در زبان فارس نی. اکنند یبحث م

در راه  تیاست با موفق یمساو یکارآمد فیتعار نیتر از عمده یکی (...: ص5941، )جعفری است
به نقل از: بابایی ، 5941، ( )فتحعلیها چالش)و موانع  (ها فرصت)تحقق اهداف با توجه به منابع 

کاربرد  استیو س اقتصاد، تیریدر سه قلمرو مد شتریب یاصطالح کارآمد(. 51.: ص5914، ساخمرس
معنا  اقتیو ل تیقابل، تیکفا، نفوذ ییتوانا، ریتأث، یاصطالح به اثربخش نیا یاسیدارد. در فرهنگ علوم س

 دهیگرد فیگونه تعر نیمترادف گرفته شده و ا ییبا کارآ یکارآمد یگرید فیشده است. در تعر
 سهیمقا قیاز طر یی. سنجش مقدار کارآشخصو م شده  نییتع یها به هدف دنیرس ییو توانا تیقابل است: 

: 5941، )آقابخشی شود یانجام م، دست آمده است  که عماًل به یتیفیمقدار ک ایمقدار استاندارد با هدف 
  است: دهیگرد فیتعر نیمترادف گرفته شده و چن، ییو کارآ یکارآمد، یدر فرهنگ اقتصاد(. 006ص

، )گلریز شده  نییتع شیبه اهداف از پ دنیرس ییو توانا تیقابل ای دیعوامل تول ایاستفاده مطلوب از منابع 
 شده ی نیب شیبه هدف پ تیفعال ایاقدام  کیکه  یبه درجه و مقدار یکارآمد، تیریدر مد (..1: ص.591

: .591، )زاهدی شده است فیتعر، ها ها به نهاده  به نسبت ستاده ای، (55.: ص5910، )فرنج شود یم لینا
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را  یختلفعوامل م دیبا، حکومت کی یکارآمد یابیارز یمالک و فاکتور الزم برا نییتع یبرا(. 555ص
کرد. اهداف در بحث  نییحکومت را تع کی یو ناکارآمد یعوامل کارآمد نیمدنظر قرار داد و براساس ا

. عالوه بر باشد می یشناس تابع نظام جهان یبه طور کل زین یاست. نظام ارزش یتابع نظام ارزش، یکارآمد
نظام با توجه به  هر یکارآمد، نیاست. بنابرا رگذاریتأث زیامکانات و موانع ن رخیبر ب ینظام ارزش، اهداف
 یاسینظام س کی یکارآمد (..5: ص5934، )مرتضوی گردد یآن مشخص م یو نظام ارزش ینیب جهان

ها   یزیر  در برنامه یو انسان یموثر و کارآمد منابع ماد یریکارگ آنگونه که با به، مشخص است یندیفرا یدارا
به اهداف  یابیو در انتها با دست شدهو کنترل  تیهدا، منابع و امکانات یسازماندهشود و با   یشروع م

 نییبه اهداف تع یابیدست، مهم است ندیفرا نی(. آنچه در ا6ص: 5911، انی)رضائ ابدی  یم انیپا یسازمان
 دیبه اهداف با یابیدست نی(. هرچند که الزم است ا535ص: .591، زی)گلر باشد  یم نهیهز نیتر شده با کم

 یاثربخش بیترت نیبه ا(. Esty, 2006: P.1506) راستا و هماهنگ باشد شهروندان هم یها  و خواسته ازهایبا ن
  (.31ص :5913، وزی)ه دانست ستمیحاصل از عملکرد آن س جینتا رندهیتوان دربرگ  ینظام را م کیدر 

شناسیتحقیقروش.4

و  یا  کتابخانه روش یمبنا بر اطالعات ینحوه گردآور، مطالعه مورد نوع موضوع و ماهیت به توجه با
 یفیق نیز از نوع کین تحقیل ایه و تحلیمقاالت و مجالت مرتبط بوده است. روش تجز، استفاده از کتب

این تحقیق با توجه به رویکرد توصیفی در ن نگارندگان انجام شده است. ییبوده که براساس استدالل و تب
را  گذاری قومی  و الزامات سیاست پرداخته گذاری قومی  ی سیاستفعل توضعی فیبه توص محقق، بودن آن

 قیتحق، ی داردادیبن ۀو هم جنب یکاربرد ۀهم جنب یفیتوص قاتیتحقبا توجه به اینکه . دنمای  یم یبررس
 رد. یگ یم قرار یکاربرد و یا توسعه قاتیتحق ۀزمر در، حاضر

هایتحقیقیافته.3

 بسیطینیسرزم یهاستمیس یطراح.3-0

 و حکومت یسازمان یساختارها قیطر از، فضا یسازمانده با ارتباط در ها  ءیمش خط و ریتداب اتخاذ
 با ارتباط در یاساس یریگ میتصم مشکالت و مسائل نهادها نیا در رد.یگ یم صورت با آن مرتبط ینهادها

 تفاوت یاساس منابع که است یهیبد شود.  یم یبررس آنها صیتخص یو چگونگ بالقوه منابع یساز  نهیبه
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 یدگیچیپ یدارا یفرهنگ و یخیتار یها یژگیو، ییایجغراف طیشرا، یانسان، یاقتصاد یها  صهیخص در
 ینیسرزم یها  ستمیس گرید به نسبت را ینیسرزم ستمیس کی، ها  یژگیو و ها  صهیخص نیا هستند. یا  ژهیو

 است. حکومت توسط فضا یسازمانده نوع نشانگر ن منابعیا از استفاده به میتصم کند.  یم زیمتما

 

ینیسرزم یهاستمیس ینهادها در یریگمیتصم-2 شکل

(Ianos, 2000: p.6583:ص0492،؛بهنقلاز:میرشکاران)

 و ییفضا سطوح تمام در آن گسترش و حکومت ارکان تیتقو بر دیتاک که طیبس ینیسرزم ستمیس در
دارا  را ها  دستورالعمل و ها نامه نییآ، مقررات، نیقوان وضع اریاخت و تیصالح یمرکز دولت، دارد یساخت

 از پس یطیشرا نیچن در است. االجرا الزم یمحل یها  سازمان و کارکنان یبرا آن و اوامر ها  استیس و بوده
 کنواختی به صورت کشور نقاط تمام در و شده ابالغ هیمجر قوه به اجرا جهت، مجلس در نیقوان بیتصو
 یاجرا به ملزم و ندارند را آن حدود از تجاوز ای آن رییتغ بر یخود حق از قانون انیمجر و گردد  یم اجرا
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 امور با ارتباط در یمرکز مقامات یسو از متمرکز ستمیدر س یگذار  قانون که آنجا هستند. از آن کنواختی
 فقدان، لذا ندارد. را الزم یسازگار یمحل یها  تیواقع و یا  منطقه طیشرا با، ردیگ  یم صورت یمحل

 یگذار  قانون صینقا از یا محلی یا  منطقه ییایجغراف یواحدها یها  یژگیو و ها خصلت و یمحل کردیرو
 انگاشته کسانیصورت  به ستمیس نیا در ییایجغراف یفضا که چرا، رود  یم به شمار متمرکز ستمیس در

 های  ستمیگردند. س  یم لحاظ تنوع و تفاوت بدون آن مستقر یها  انسان و ییایجغراف یها  تفاوت و شده
ها   ستمیس نیا از یبعض در چند ره باشند. یم نییپا به باال از و هیکسوی روابط یدارا طیبس ینیسرزم

 سمت به ها  ستمیس نیا دیشد لیم باعث هیسو کی روابط اما، دارد قرار ییباال سطح در ییفضا تعامالت
 زد. خواهد برهم را ییفضا تعادل که گردد یم دیتشد رامونیپ -مرکز روابط صورت نیا در و تمرکز شده

 و بود خواهد یحکومت اراتیاخت و یآرمان یدئولوژیا ریمتغ دو از متاثر ها  ستمیس نیا در یاسیمات سیتصم
 صادر منبع کی از تنها ماتیتصم و داشته کامل سلطه ستمیس طیمح و یخروج، یدر ورود یادار دستگاه

 گردد. یم

 
طیبسینیسرزمستمیسدریریگمیتصمنظام-4شکل

(Ianos, 2000: P.5771:ص0491،رومینا:بهنقلاز؛)
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نقاطضعفالگوهایقومی.3-2

 
(412:ص0498،نقاطضعفالگوهایقومی)محمودیوهمکاران-3شکل

همراه  ینامتوازن یزیر  برنامهبا ، الگوهای اتخاذ شده برای اقوام دهد که  مینتایج پژوهش حاضر نشان 
تمرکز بر سطوح . توسعه مراکز اصلی و برابر برخوردار نبودند یا  توسعه یها  نقاط مختلف از فرصتبوده و 

 نندسازِی جویانه هما توجهی به عناصر برابری بی، های اقتدارگرایانه اتخاذ روش، یکسانفرهنگی و هویتی 
ران یا در موجود یتیریمد ساختار دیشد آیند. همچنین تمرکز نقاط ضعف الگوها به شمار می از، ساختاری

 که یاست. مناطق کشور شده متنوع یقوم یها گروه انیم در یانسان توسعه به یابیدست یباعث نابرابر
 تداوم زین یقوم مناطق انیم یا  منطقه یها  تعادل عدم و افتهین توسعه، هستند ساکن آنها در یقوم یها  گروه

 در آنها انیم یاجتماع یها ینابرابر شیافزا موجب کشور یقوم ان مناطقیم ناموزون توسعه است. افتهی
 یها  ینابرابر، یقوم یها  گروه انیم منابع و امکانات ناعادالنه و ع نامتعادلیتوز تداوم و شده رانیا جامعه

 مناطق در یمرکز دولت، (. لذا.3: ص5944، ینیحافظ اماللهی و  )سیف است کرده دیتشد را یاجتماع
 لیقب از عوامل ریسا کنار در تیمشروع فقدان نیو ا برد یم رنج تیمشروع بحران از همواره یرامونیپ

 یها جنبش ظهور یبرا را نهیزم، و دخالت بیگانگان یساز کسانی یها استیس، ناموزون توسعه

نقاطضعف
الگوهای
 قومی

توسعهناموزونبهویژهدربُعد
-اقتصادیونابرابریاجتماعی

برخورد سیاسی
سیاسیو

ایدئولوژیکبا
 اقوام

عدمرعایت
قانونمربوط
 بهاقوام

کنترلفرهنگی
 اقوام

تاکیدبرهویتملی
 بیشترازهویتقومی

دستگاهبوروکراتیک
 حکومتیوتمرکزگرایی

دخالت
 بیگانگان

روشهای
 اقتدارگرایانه
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در  های اتخاذ شده درباره مدیریت اقوام کند. سیاست  می آماده در مواقع بحرانی یقوم یستیونالیناس
 به توجه بدون و عمومی اقوام های  گرایش گرفتن نظر در فرهنگی( بدون، های مختلف )اجتماعی  حوزه

گرفته  های اقتدارگرایانه برای انجام آنها صورت و با روش فرهنگی شرایط آنان و اجتماعی های  زیرساخت
کرده و  مسأله دچار را یقوم یها  گروه مشارکت، متمرکز تیریمد بر یمبتن تیریمد فرهنگ است. استقرار

 با گذشته به نسبت ینژاد و یقوم، یمذهب، یفرهنگ یساز کدستیکنترل فرهنگی و  یها  استیس
 را جامعه هیکسوی یاسیت سیریمد کارکرد و ساختار، یژگیو نیهم شده است. مواجه یجد ییها  چالش

، است )محمودی و همکاران کرده نانهیب واقع یاجتماع -یاقتصاد یزیر  برنامه در قانونمند اقتدار فاقد
 (.9.9: ص5914

گذاریقومیالزاماتسیاست.5

برای طراحی بهینه الگوهای سیاست قومی در کشور باید به چند مورد ذیل توجه اساسی داشت تا کارآیی 
 و مناسبی از امکانات یبردار  بهره، شده جادیا نهایت خود رسیده و براساس سازوکارهایاین الگوها به حد 

پوشش ، ارتقای امنیت ملی، کشور موزون مناطق مختلف توسعه ریدر مس یو انسان یعیطب منابع بالقوه توان
تقویت قلمرو موثر ملی و... ، سیاسی -افزایش کارآمدی ساختار اداری، های دولت در پهنه سرزمینی  حفره

، یریگ  س و شکلیدر تأس ینقش اساس یدارا، است حاکم بر آنیم است که حکومت و سمسل  انجام پذیرد. 
است کارآمد است که راه یر درست و سیاست؛ چرا که با تدب ین اسالمیتمدن نو یو حفظ و بقا یبالندگ

 (.556ص :5914، بهروز  راد و ادیب  مشیدی)ج شود یهموار م ین اسالمیتمدن نو ییدن به هدف غایرس

گذاریضرورترویکردسیستمیبهموضوعسیاست.5-0

 نیرویکرد سیستمی باشد. ا، های علمی ترین رویکرد در مطالعات و پژوهش  ترین و جامع شاید مهم
م. نگرش یینما یبررس سیاسی را -ندهای جغرافیایییفرا در موثر اجزاء یتمام که کند  یم کمك ما نگرش به

 قوت و شناخت نقاط صیتشخ سیاسی با مدنظر قرار دادن اصل -فضائی یها  ستمیس یطراح سیستمی در
 وجود ینیسرزم ستمیس در که هایی  یکاست ضعف و بررسی نقاط صیتشخ ستم و اصلیهای س  تیقابل

نماید؛ طراحی الگوها در  ارییف یوظا انجام در را آن توان کمك نموده و ستمیس کارکرد د بهتوان  می، دارد
، های قومی که با سرزمین  گذاری برای مدیریت فضائی و سیاسی کشور از قبیل سیاست جهت سیاست

زیرا هر ، کند  ضرورت رویکرد سیستمی را ایجاب می، تنوع قومیتی پیوند خورده است، فرهنگ، سیاست
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بایستی با هم بررسی گردد و همه مسائل چه در های یاد شده دارای عناصری هستند که   کدام از این مولفه
رد و چه در سطح کالن نظیر منابع طبیعی روابط و حرکات ، ها  زیرساخت، ها  فعالیت، جمعیت، سطح خ 

این  دهنده  اجزاء تشکیل، گذاری و مدیریت قومی  طراحی الگوهای سیاست در چنانچه و... تبیین شود.
 هم یکارکردها از استفاده از عناصر پوشش داده و رفع کنند و بخش ها بتوانند نقاط ضعف خود را با

 سازمان ارتقاء باعث ییفضا روابط یریگ  شکل و ییفضا یها  تیفعال واسطه به، باشند برخوردار یلیتکم
 نیچن در د.یآ  یم بوجود یستمیس تعادل جهینت در و افتهی سوق ییگرا هم یسو به ستمیس، شده فضا

 یستمیس ساختار آن حاصل که باشند  یم حرکت در و شده یطراح تعادل جهت در روهاین تمام یستمیس
 و کارکرد، فضا یاسیس سازمان به یستمیس کردیرو، گرید عبارت است. به ستمیس یبقا و یمنف یآنتروپ با

 عیتوز یالگو و یحکومت نظام نیب که است مبنا نیبر هم کند و  یم نییتع را فضا یاسیس تیریمد نوع
دارد  وجود رابطه یمحل یواحدها و ییایجغراف ینواح با یریگ  میتصم اقتدار و یاسیس قدرت ییفضا

گیری و مدیریت امور در عرصه سرزمین  بین قدرت تصمیم، (. به عبارت دیگر64: ص.591، )میرشکاران
، واحدهای محلیترین آن در  گیری تا پایین و نحوه چگونگی اجرای این تصمیم از باالترین سطح تصمیم

 ارتباط وجود دارد.

 بهجغرافیایفرهنگیکشوراهتمام.5-2

ها و   های محلی متنوعی تشکیل شده و هر کدام از این فرهنگ  جامعه مشترک ایرانیان از اقوام و فرهنگ
ای و محلی   های منطقه  ها و هویت  دارای خرده فرهنگ، عالوه بر هویت مشترک ایرانی و اسالمی، اقوام

)اخباری  نامند می یا چند فرهنگی میوخاص خود نیز هستند. به همین دلیل است که جامعه ایران را چند ق
های   کننده اقوام از یکدیگر به ویژه بر مؤلفه های متمایز  ویژگی، (. در ایران01ص: 5944، و ذوالفقاری

، از لحاظ فرهنگی (.04ص: 5944، آوج  فرد و امیدی  )پیشگاهی مذهبی و نژادی متمرکز شده است، زبانی
، کردستان، آذربایجان، توان به دوازده منطقه تقسیم کرد که شامل ناحیه فرهنگی مرکزی )فارس(  ایران را می
بوشهر و ، هرمزگان، گیالن، مازندران، سیستان، ترکمن، ها( خوزستان )عرب، بختیاری، لرستان، بلوچستان

در ، ها  (. با توجه به تنوع در استان41-45ص: 5943، همکاران)پورموسوی و  فارس جنوبی است
های فرهنگی هر منطقه جغرافیایی نیز توجه نموده و سعی شود که  های قومی بایستی به ناحیه  گذاری سیاست
هایی مانند گلستان )ترکمن و  در استان داشته باشند. اداری انطباق کاملی -های قومی و سیاسی  محدوده
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حدی  فارس و تا، کرد، همدان )ترک، خوزستان )عرب و فارس(، ربی )ترک و کرد(آذربایجان غ، فارس(
موضوع تنوع  -متعادلی بین چند قوم تقسیم شده ها به طور نسبتاً  که جمعیت آن -استان ایالم )کرد و لر(

قومی و عدم انطباق واحدهای قومی و سیاسی با یکدیگر از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. 
 51تا  .5تر از  های قومی کم های کشور یک قوم غالب وجود دارد و اقلیت  حالی که در دیگر استاندر 

این موضوع در (. 51ص: 5931، )افروغ و رضوانی درصد است و تنوع قومی چندان اهمیتی ندارد
کشور در فرهنگی  عدم انطباق نظام تقسیمات کشوری با جغرافیایشود که   تقسیمات کشوری هم دیده می

تقویت همبستگی و حفظ یکپارچگی سرزمین را ، نتایج مثبتی مانند کنترل واگرایی، نواحی فرهنگی داخل
، ای  توسعه نامتوازن منطقه، پیامدهای منفی مانند غالب شدن یک گروه فرهنگی و نیزداشته به دنبال 

شاهد هش مقبولیت نظام را شی فرهنگی و همچنین کاک   نخبه، مذهبی( -میوهای درون فضایی )ق  رقابت
گیری خود   ها در شکل  (. از نظر میزان اثرپذیری استان41-45ص: 5943، همکارانپورموسوی و هستیم )
های   به ترتیب استان، وضعیت جغرافیای طبیعی و وضعیت مذهبی منطقه، زبانی، های قومی  از مؤلفه
 اند شرقی و اردبیل دارای بیشترین اثرپذیری بوده   نآذربایجا، ایالم، غربی   آذربایجان، کرمانشاه، کردستان

 (.51ص: 5941، همکاراننیا و  )حافظ

 

 (0479،دفترتقسیماتکشوریوزارتکشور)هامگنیقومیدرهریکازاستانهمیزان-0نقشه
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، است همبستگی اجتماعی و فرهنگی میان اقوام، های قومی وفاق  سیاستاز آنجایی که یکی از اهداف 
ها و فضاهای جغرافیایی   های فرهنگی میان مکان  ها و تفاوت  توجه به جغرافیای فرهنگی کشور و شباهت

مشارکت بیشتر ، ای تواند زمینه کارکرد مناسب ناحیه  می -ای است  که یکی از اصول جغرافیای ناحیه -کشور
یی ملی را به دنبال داشته باشد. گرا های قومی و مذهبی و در نتیجه افزایش هم  کاهش رقابت، شهروندان

الگویی است که معطوف به تقویت همبستگی و انسجام ملی ، ی سیاست قومیوترین الگ مناسب، بنابراین
دستیابی به چنین وضعیت مطلوبی باید هدف برای  .باشد و موجب تحقق نوعی هویت و وحدت ملی شود

ی در نظر گرفته شود و این مهم به اتخاذ گذاری فرهنگ اصلی سیاست قومی و نیز اهداف کالن سیاست
، (. در این میان1.5ص: .594، )حاجیانی وابسته است« سیاست قومی وحدت در تکثر قومی»

 بدیل و انکارناپذیری دارد  فضاهای قومی در قالب نظام تقسیمات کشوری نقش بی سازماندهی سیاسی
 (..3ص :.591، )اعظمی و دبیری

نگرورزیبهتوسعهموزون.5-4

 رغم یعل، باشد یم یا  هیحاش و یمرز مناطق در مهم یها  محدوده شامل که کشور از یا  گستره
، یاجتماع توسعه یها  شاخص یبررس باشند.  یم نامطلوب توسعه یها  شاخص یدارا، فراوان یها  تیقابل

 اسیمق در رامونیپ -مرکز ییفضا ساختار یدارا رانیا که است آن از یحاک یاسیو س یفرهنگ، یاقتصاد
 و شتریب یافتگی توسعه از رامونیپ با سهیمقا در یمرکز بخش، یمل سطح است. در یمحل و یا  منطقه، یمل

 از که هیحاش از یمناطق در نسبت نیاست. ا برخوردار یمل منابع و توسعه یایمزا به باالتر یدسترس درجه
 شائبه ها  ینابرابر نیا رسد.  یم زانیم نیتر کم به، نامتجانس هستند یمرکز بخش با روهاین و رهایمتغ ثیح

 بخش از را هیبخش حاش اعتماد و تیتقو را یمرکز دولت ییاجرا اقدامات و استیس در ضیتبع وجود
، نیا دهد )حافظ  یم شیافزا مناطق نیا در را ییواگرا لیپتانس و کند  یم سلب یمرکز دولت و یمرکز

 قیطر از تعادل (. برای برطرف نمودن این مشکل طراحی الگوها با در نظر قرار دادن اصل546ص: 5911
 به با توجه ینیسرزم یفضا تمام در ستمیس یها  تیفعال عیتوز بر ناظر )اصل( نیکه ا ییتمرکززدا

توسعه ، ینیسرزم ستمیس عرصه در ها  تیفعال عیتوز قیطر از دتوان  می، است مناطق و ینواح یها  تیقابل
حل نماید. ، های قومی نیز منطبق است تر توسعه یافته که با محل زیست گروه موزون را در تمامی مناطق کم

ت ییواگرا عوامل، متوازن توسعه شدن افزوده واقع در  یا  هیحاش مناطق را در، نژاد و تیقوم، یمذهب یسن 



111  0311،پاییز43شماره،9سال،سیاستمتعالیه 

 یساز فراهم و یا  منطقه یها  تعادل جادیا آن یها  ژهیاز کارو یکی که گذاری قومی دهد. سیاست  کاهش می
 بکاهد. رانیا در رامونیپ -مرکز دهیپد شدت از ای عمل نماید که  باید بگونه، است متوازن توسعه یبسترها

گیرینتیجه.6

دغدغه ، از آنکه خواسته مردم باشد شتریب، یضرورت اثبات کارآمد، رانیا یاسالم یدر جمهور
. چرا که کنند یفکر م ستمیس یناکارآمد ای یبه کارآمد فیتکل کیوالن نظام است که به عنوان ئمس

 آن که هدف یحکومت یکارآمد، ییحکومت وال یکارآمد، ینیحکومت د یکارآمد یعنینظام  یکارآمد
 جابیا نیز یمل یز سرافرازیملت و کشور و ن یاست. ضرورت بقا ینینظام د ییاسالم و برپا تیمحاک

و این امر مهم جز  خود باشند یش قدرت ملیافزا حفاظت و یدر تکاپو ها دائماً   ها و دولت  ملت که کند یم
با افزایش کارآمدی در همه جوانب میسر نیست. مدیریت تنوعات قومی و نظارت جهت بهبود وضعیت 

ناسب از سوی گذاری م باشد که با سیاست  اقتصادی آنان وظیفه هر حکومتی می، اجتماعی، سیاسی
های فضایی و   ها تا چه حد با واقعیت پذیرد. اینکه این سیاست حاکمیتی انجام می ساز  میتصم ینهادها

اجتماعی و فرهنگی ، بستگی به شناخت و وقوف متولیان این امر با شرایط سیاسی، خوانی دارد سیاسی هم
های  خوردن تعادل به هم باعث، ها  تواقعی گرفتن نظر بدون در یزیر  برنامه کشور دارد. عدم بینش و

، سیاسی -زمان عناصر جغرافیایی مکان و در ابعاد یشد. با توجه به دگرگون خواهد اجتماعی -فضایی
گذاری تنوعات قومی نیز از پویایی و تحرک الزم برخوردار باشند تا  های موثر در سیاست  بایستی مولفه

ها به حداقل ممکن برسد.  یناهماهنگ و ها یامکان بروز پیدا کرده و نابسامان یمکان یها  تیظرف
اداره ، و اجتماعی سیاسیهای  ریزی  مسائل کشورها برای برنامه ترین گذاری و مدیریت قومی از مهم سیاست
ایی کار، به شکل اصولی انجام نگیرد ها گذاری سیاستاست و تا زمانی که  گرائی ملی ایجاد همبهتر و 
فرهنگی و اجتماعی ، اقتصادی، های مختلف سیاسی  در ایران حفره یابد.  میکاهش  گذاری سیاستهرگونه 

 یها جنبش، محارب معاند و یاسیس یها گروهبه  توان  میکه از آنها  در مقیاس و مناطق متعدد وجود دارند
ع ناعادالنه امکانات و فقر یتوز، آنها در ابعاد مختلف  وجود بحران، ینژاد، یمذهب، یطلبانه قوم استقالل

، که در قلمرو ملی و مرتبط با مسائل قومیتی هستند ها حفرهنام برد. این  یاجتماع یها مهاجرت و یاقتصاد
آنها را پوشش داد. از بین بردن این  توان میگذاری بهینه تنوعات قومی  با مدیریت مطلوب و سیاست

رضایت شهروندان و دیگر کسانی که  حصور، ایران استمعضالت که از جمله اهداف نظام سیاسی 
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اساس داشتن  نیا . بردرپی دارد را و سیستم موظف به برآوردن آنهاست بودهانتظاراتشان متوجه سیستم 
توجه به ، اهتمام به جغرافیای فرهنگی و توزیع فضایی اقوام کشور، موضوع به یستمیالزاماتی چون نگرش س

های  گذاری سیاست که است یریناپذ اجتناب ضرورت، اد اقتصادی و اجتماعیتوسعه موزون در همه ابع
، نیبنابرا، است یو هنجار یموضوع ارزش کی یگذار استیسقومی باید این الزامات را مدنظر قرار دهند. 

اهداف و ، گرید یانجام شود. از سو یاسیجامعه و نظام س یها  ارزش یها بر مبنا  استیس یطراح دیبا
ها در   استیبه دقت مشخص گردد تا عالوه بر قرار گرفتن س دیبا زین یگذار استیانداز مطلوب س  چشم

الزامات  نییها در حوزه اجرا فراهم گردد. تع  استیاز س قیدق یابیامکان ارز، به اهداف دنیرس ریمس
اهداف نظام  ریاز مس یگذار استیاست که از انحراف س تیاهم یدارا زیجهت ن نیاز ا یگذار استیس
، عادالنه فرصت عیمسئله توز، نشین در مناطق قومبحران  نیتر مهمامروزه . دینما  یم یریجلوگ یاسیس

اداره  یبرا یاصل اساس کیعدالت به عنوان  یها رمجموعهیز ریعادالنه به قدرت و ثروت و سا یدسترس
چندان موفق  یگستر  عدالت یها  در تحقق شاخص جمهوری اسالمی که نظام رفتیپذ دیحکومت است. با

 لیشده است. هرچند با تحل لیکشور تبد نیشهروندان ا کرهیزخم کهنه بر پ کیبه  ضهعار نیعمل نکرده و ا
طور به  نیدر عمل ا کنیل، عدالت اذعان نمود گاهیجا یتوان به ارتقا  یتوسعه م یها  برنامه یکم   یمحتوا

 یشتریبا افت ب یانقالب اسالم نیآغاز یها  ت به سالعدالت نسب یها  شود که شاخص یذهن متبادر م
 ندیفرا در موثر اجزاء یتمام که کند  یم کمك ما رعایت الزامات یاد شده به بوده است. رو هوبر

م و نقاط قوت و ضعف آن را بشناسیم تا بهترین روش برای اجرا در فضای یینما یبررس را ها گذاری سیاست
برای های کشور   و ظرفیتاز حداکثر توانایی  نهیبه استفاده استفاده از اصلسرزمینی انتخاب گردد و با 

به  شیفعال و هوشمند که عناصر و اجزا ستمیسوجود یک  تالش نمائیم. رسیدن به اهداف و منافع ملی
 اقوام و حاکمیت را انیم یساختار ارتباطتواند  می، بوده ستمیدر خدمت اهداف س شانیها  ژهیو -همراه کار

یی بین آنها را شدت بخشیده و کارآمدی نظام جمهوری اسالمی افزا  و همایجاد  ستمیبراساس اهداف س
در حوزه  نهیبه تیهدا اتیاز ضرور، گذاری قومی رعایت الزامات سیاست، ایران را افزایش دهد. بنابراین

عالوه بر توجه به  قیدقمناسب و  یگذار استیس کی ریحرکت در مس، توجه به آن او ب بوده مدیریت اقوام
که کارآمدی نظام جمهوری  به اهداف یابیدست، یگذار استیاهداف و اصول حاکم بر س، انداز چشم

   اسالمی است را به دنبال خواهد داشت.
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