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 29/6/95:     تاریخ دریافت               
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  چکیده
نـشانگرهاي فرهنگـی و     با لحاظ نمودن قدمت سیاسی شدن       پژوهش موجود   

، انهیگرا یمل ۀیما درون تبلور آن به مطالبات قومی با ونشین مناطق کرددر هویتی 
ي تکوین ناسیونالیسم قومی در منـاطق کُردنـشین       ها  نهیزم و   ها  گونهبه بررسی   

 و مرور منابع تجربی ها دگاهید از بررسی آمده دست بهبر اساس نتایج . پردازد یم
.  اسـت  شـده  مطرحي اصلی ها هیفرضو در قالب آن    چارچوب مفهومی تنظیم  

 نفر نمونه از 1603تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه و در مورد 
، و کرمانشاهی، غرب جانیآذربا، کُردستان (نیکُردنشي ها استانکُردهاي ساکن در 

وجود ناسیونالیسم قومی در  نتایج توصیفی نشان از. گرفته استصورت ) ایالم

                                                
  )نویسنده مسئول (.شناسی وقت پژوهشکده کردستان شناسی دانشگاه کردستان و پژوهشگر پاره یار جامعهدانش *

           o.ghaderzadeh@uok.ac.ir 
 saeedmail@ymail.com            .شناسی دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي دکتري جامعه **
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بـه لحـاظ   . داردنـشین   ردکُهـاي     اسـتان  در طلب  هیتجزي خودمختار و    ها  گونه
به  مربوط  میزان ناسیونالیسم قومی به ترتیب     نیتر  نییپاجغرافیایی، باالترین و    
بر مبناي نتایج تبیینی، متغیرهاي میزان . و ایالم بوده است استان آذربایجان غربی
، و )یقوم/داخلی (ها رسانه، میزان استفاده از فاصله تا مرزارتباطات درون قومی 

میزان احساس محرومیت و تبعیض رابطه مثبت و معناداري با ناسیونالیسم قومی 
ناسیونالیسم هاي  گونه درصد تغییرات 57 درمجموعداشته و  در استان کردستان

تعدیل نقاط افتـراق، تـضاد و       . اند  نمودهتبیین  هاي کُردنشین     در استان   را قومی
تماعی، سیاسی در مناطق کردنشین ي فرهنگی، اقتصادي، اجها حوزهتعارض در 

  .رسد یم منازعات قومی ضروري به نظر زیآم مسالمتدر جهت مدیریت 
 .ناسیونالیسم قومی، احساس تبعیض، مناطق کردنشین :هاي کلیدي واژه

 
  مقدمه و بیان مسئله .1

منـاطق  قومی در    هاي ناسیونالیسم   ها و گونه    زمینه پژوهش حاضر، واکاوي  اصلی    مسئله
ی قومی و سیاسی شدن قومیت       خواه تیهو قومی بر    سمیونالی ناس .ایران است  کردنشین

 پایـه  و بسیج بـر  قومی ذهنی تفاوت برجستگی،   از تفاوت  یآگاه بر داللت دارد و ناظر   
  .)9-8 :1999، 1ایلر( دارد تفاوت داللت

ی که هویت و عالیق قـومی و نـژادي را   شناخت جامعه تلقی رویکردهاي    برخالف 
 تلقی نمودند که با فراگیر شدن امواج مدرنیتـه و همچنـین در برابـر                ییگرا  واپسنوعی  

، قومی و فرهنگـی اواخـر سـده بیـستم    ي ها بحران، بازند یمي مسلط رنگ  ها يدئولوژیا
؛ 4-1:1992انتـصار،  (جـدي مواجـه نمـود        رویکردهـا را بـا چـالش      ایـن   اعتبار نظري   

ربـــه فروپاشـــی شـــوروي و  تج). ،180:2004-186فنتـــون ؛ ،265:2003اســـپوهن
 از بین نرفته است بلکه بـه یکـی از   تنها نهی قومی خواه تیهویوگسالوي نشان داد که   

                                                
1. Eller 
2. Spohen 
3. Fenton 
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 خاورمیانه بلکه سرتاسر دنیا از کانادا تا فرانسه و تنها نه و    شده  لیتبدمسائل مهم جهانی    
 سمیـ ونالناسی. ي مختلف آسیایی را در برگرفتـه اسـت    کشورهاآمریکاي التین و    ،  اسپانیا

ي مـصنوعی  سـاز  همگـن  دور براي مقاومت در برابر      چندان  نه يا  ندهیآ در   ادیز  احتمال  به
  ).242: 1378، 1گیبرنا (گرفت مستمسک قرار خواهد ،ها دولت

 تعریف مشخص و مورد وفاقی براي ناسیونالیسم قومی در توان ینم که آن باوجود 
اجتماعی جهت   وفرهنگی، اسی را جنبشی سیآن توان یم کلی صورت بهاما ،  نظر داشت 

 ملت مزبور عنـوان     يها  تیریغ مقابلتقویت وحدت ملی یک ملت و صیانت از آن در           
.  آن محـصول دوران مـدرن اسـت       یاسـ یاربرد س کـ   و یا مل ی ی قوم يها  جنبش. ساخت

 از یات فرهنگـ یه با خـصوص   ک است و قوم     یمیقد اری بس يا  دهیه پد ک ی قوم يها  انیجر
 به دست  ي برا ی قوم یاسی س يفقط ادعا .  است یخی تار يا   مسئله شود  یگر جدا م  یقوم د 

ـ پدعنـوان     بـه  ناسیونالیسم  ظهور .د است ی جد يا  گرفتن قدرت مسئله   -یاجتمـاع  يا دهی
 اوایل و هیجدهم قرن اواخر در  ملی يها  دولت اول موج سی تأس با است همزاد یاسیس

 مربـوط  ،برانگیز فکري مسئله لحاظ به امريعنوان     به آن گرفتن نظر در اما،  نوزدهم قرن
  ).11: 1383، اوزکریملی(است  1920-30 يها دهه به

ـ پدملت در ایـران      -مسئله دولت  ي اسـت کـه از اوان مـشروطیت در سـطح         ا  دهی
تئوریک و با آغاز حکومت پهلوي همچون یک پروژه سیاسی در فضاي سیاسی کـشور        

ـ ، 1384،  پـور  یـی جال،  1384ي،  آشـور ،  1383،  هیریبـش (اسـت   ایران سر برآورده     ی، ول
1383.(  

 ازجملـه یی در برخی از مناطق      تمرکزگراي دولت ملی و مدرن،      ریگ  شکلپس از    
سیاست تمرکز درواقع به معناي اتخاذ .  حاکم گردیدسیاست دولت عنوان بهدر کردستان 

احمـد اشـرف فعـال شـدن شـکاف      . آمیز نیز هست سیاست نابرابري و سیاستی تبعیض   
دنشین ایران را از پیامدهاي استقرار همین وضع تازه یعنـی اسـتقرار             قومی در مناطق کر   

 ، که عملکرد آن در ارتباط با قوام گرفتن هویت ملی ایرانـی    داند یمدولت ملی در ایران     

                                                
1. Guibernau 
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 در فعال شدن شکاف قومی در دوره پهلـوي و دوره جمهـوري اسـالمی نبـوده          ریتأث یب
  ).1383کاتم، (است 

 يانـداز   منظم به وجود آمد، سیستم بوروکراتیـک راه     ارتش،   با آمدن دولت مدرن   
 مـثالً در  کـه  یدرحـال . گرا بود و شروع به انکار هویت قومی نمـود  شد، دولت خود قوم  

ایالت اردالن در زمان قاجار قدرت در دست والیان بود و زبان رسمی فارسی بود زبـان     
، شد یی بسیار سروده مکردي هم آزاد بود و شعر به زبان کردي و مخصوصاً لهجه اورام

ـ  با آمدن دولت رضاشاه اوالً قدرت والیان برچیـده شـد و زبـان کـردي                  اما دغن شـد   ق
هاي متعددي  با تشکیل دولت مدرن و کاهش قدرت ایالت جنبش     ). 1380،  محمد زاده (

ـ          جمهـوري کردسـتان     و مکوازجمله قیام مالخلیل، قیام جعفرخان، محمدخان دزلی، سِ
ایـن  .  منطقه ارومیه برپا شـد     در) 1304 تا   1300 (تقویسم توسط   اولین جنبش . دادروي  

 و بافـت جنـبش بیـشتر        گرفـت  یبرمـ جنبش منطقه کوچکی از مناطق کُردنـشین را در          
پس از جنگ دوم جهانی، جمهوري کردستان در مهاباد شکل گرفت کـه            . ي بود ا  رهیعش

هري تـشکیل  بنیادي شهري و روستایی داشت و بدنـه اصـلی آن را اقـشار متوسـط شـ             
از زمان تـشکیل گروهـی از آموزگـاران، کارمنـدان           باید  شروع این نهضت را     . دادند یم

 جمعیـت  که ایجاد شد 1323سال جوان و دیگر افراد طبقه متوسط شهري بدانیم که در    
تشکیل جمهوري خودمختـار کردسـتان در   ). 447:1383فریش، (شد   یماحیا کُرد نامیده    

ـ آ یمـ م در تاریخ ناسیونالیسم قومی کُرد به شمار ي مهرخداد) 1324(مهاباد    اگرچـه . دی
جمهوري خودمختار کردستان خیلی زود سقوط کرد و حکومت مرکزي بار دیگر کنترل  

 کامل در اختیـار گرفـت، امـا پـس از سـقوط جمهـوري کردسـتان،            طور  بهکردستان را   
 قـومی در کردسـتان      ن سیاسی کُرد به تبلیغ ایدئولوژي ناسیونالیـسم       روشنفکران و فعاال  

ي زیـرین جامعـه   ها هیالي که گفتمان ناسیونالیسم کُردي توانست در ا گونه بهادامه دادند   
  .به حیات خود ادامه دهد

ادامه حیات گفتمان ناسیونالیـسم کُـردي پـس از سـقوط جمهـوري خودمختـار                 
 نیـز  تثبیت قـدرت محمدرضاشـاه پهلـوي، در ایـن دوره     ةدور بود با زمان همکردستان،  
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 . بـود  رضاشاه دوران اقتدارگراي ناسیونالیسم ناسیونالیسم ایرانی در مرکز    مسلط گفتمان
 سـر برآوردنـد  ي دیگري ها گفتمان حکومت محمدرضا شاه در کُردستان   ةاواخر دور  در

ي هـا  ضیتبعـ  بـر رفـع   دیتأک بر حقوق فرهنگی و سیاسی مردم کُرد و       دیتأک باوجودکه  
ي مذهبی نیز توجه نشان     ها  ضیتبعی همچون تضاد طبقاتی و       به مسائل  ،قومیتی در ایران  

عقیـدتی،  - بنیادهـاي فکـري    ۀنیزم دري اساسی   ها  اختالف باوجود ها  گفتماناین  . دادند
 یکـدیگر توافـق داشـتند و آن    بـا ) وجـه ناسیونالیـستی  (مـشخص  حداقل در یک مورد    

، انتـصار ،  1378،  احمدي(بود   راهکار رفع تبعیض قومی      عنوان  بهخودمختاري کردستان   
  ).1385، پور ییجال، 1992

یی کـه در  هـا  انیـ جر، احـزاب سیاسـی و   1357سال با وقوع انقالب اسالمی در     
، توانستند از فضاي باز سیاسی برآمده      کردند یم مخفیانه فعالیت    صورت  بهدوران پهلوي   

پیگیـري   علنـی  صورت بهي خود را این بار   ها  تیفعالاز وضعیت انقالبی بهره بگیرند و       
 ۀعرصـ  در رگـذار یتأثي اجتمـاعی   هـا   انیـ جر کوتاهی تبدیل بـه      زمان  مدتنمایند و در    

ي مبتنی بر فقه شـیعی بـه        ها  آموزهبا استقرار جمهوري اسالمی      .سیاسی کردستان شوند  
مسئله شیعه و سنی کـه بـراي        . یکی از بنیادهاي نظام سیاسی جدید در ایران تبدیل شد         

 یک مسئله عنوان به بود، بار دیگر  شده راندهیاست در ایران ي سها هیحاشچندین دهه به 
بنابراین، مطالبات اقـوام    ). 338: 1388احمدي،  (شد  سیاسی و فرهنگی و هویتی مطرح       

ي سیاسـی نماینـدگی   هـا  انیـ جر در کردستان که توسط احزاب و     مخصوصاًدر ایران و    
در کردسـتان کـه     . اضـافه شـد    آن مذهب نیز به     مسئله برآورده نشد بلکه     تنها  نه،  شد یم

 عمـده  ایـن کـه   و با توجه بـه  دهند یم را اهل تسنن تشکیل تشیجمعقریب به نیمی از   
 ایـن مـسئله     گرفـت  یم انجام   نی نش یسني سیاسی کُرد در مناطق      ها  انیجري  ها  تیفعال

  ).1390، محمدزاده(کرد اهمیتی بخصوص پیدا 
 مسئلهی توجه قابلبود به میزان ر مناطق توانسته بیشت جمهوري اسالمی در      اگرچه

ـ                     شدهمربوط به اقوام را به حاشیه براند اما در کردستان موفق به حل یا رفع این مسئله ن
ر مناطق ایران از بیشت برخورداري از قدرتِ اجتماعی در      با وجود  حاکمیت،   درواقع. بود



 
 
 
 
 
 
 

  1395 پاییز، 74شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     40  

کُردي -میاین قدرت در کردستان محروم بود، زیرا در شهرهاي کردنشین با جنبشی مرد
 نمودهاي بارز ایـن جنـبش در اوایـل انقـالب برپـایی تجمعـات و                 ازجمله. روبرو بود 

 بـه دسـت   ي مختلـف صـنفی،      هـا   انجمنراهپیمایی در حمایت از احزاب کُرد، تشکیل        
 امور شهرهاي کردستان توسط احزاب و نهایتاً جنگ چریکـی بـا ارتـش و             ادارهگرفتن  

 در ارتبـاط بـا    شـده یـاد ي هـا  نمونـه اگرچـه  .  شصت بـود دههي  ها  سالسپاه در بیشتر    
ي جمهـور  دولـت  ازآن پـس  و باشـد  یمـ  اول انقـالب  دهـه ي تنها مربوط به    کُرد  جنبش

اسالمی توانست کنترل کامل مناطق کُردنشین را در اختیار بگیرد و از بروز این جنـبش                
 در رگذاریثتأجلوگیري کند اما ناسیونالیسم قومی در کُردستان همچنان یکی از نیروهاي      

ایـن  ،  شـده اد اساس موارد ی بر.دیآ یم فرهنگ و سیاست در این جامعه به شمار        عرصه
وضـعیت ناسیونالیـسم قـومی در منـاطق        کـه در شـرایط کنـونی         شـود  یال مطرح م  ؤس

ناسیونالیـسم قـومی   در آخر، عوامل اثرگذار بر تغییرات  و است؟ چگونهکُردنشین ایران   
  مند؟در میان کُردهاي ایران کدا

  
  پیشینه تحقیق .2
ي ا دهیـ عدي هـا   پژوهشیی در میان کردها،     گرا  تیقومناسیونالیسم قومی و     در ارتباط با   

مـروري بـر تحقیقـات موجـود نـشان      . در داخل و خارج از کشور صورت گرفته است       
 گرفتـه قـرار    مطالعـه  مـورد  عام   طور  به ناسیونالیسم قومی    ها  پژوهش که در این     دهد یم

 رویکـرد  کـه  آنضمن . ی قرار نگرفته است   موردبررسي آن   ها  مؤلفهد و    و همه ابعا   است
در گـستره    غالب در این مطالعات، تاریخی و اسنادي بـوده و سـهم مطالعـات تجربـی               

در ادامه بـه بخـشی از     .  اندك است  جانبه  همهمناطق کردنشین و با لحاظ نمودن نگاهی        
  .شود یم پرداخته ها آن نیتر مهم

 يها   که تفاوت  ، نشان داده است   » در ایران  ییگرا  ومیت و قوم  ق« احمدي در کتاب    
 زبـانی و  يهـا  زبانی و مذهبی تا اواسط قرن بیستم، عامـل سیاسـی مرکزگریـزي گـروه       
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 مؤید نبوده است و تجربه ایران، ... و ها   و بلوچ  ها يکُردها، آذر  مذهبی عمده ایران، یعنی   
احمــدي، (اســت بــوده فعــال شــدن شــکاف قــومی  در خــصوص» نــوگرایی «دگاهیــد

185:1378-182.(  
، بـا  »کردستان و علل تداوم بحران آن پس از انقالب اسالمی«کتاب  در  پور ییجال

، بحران )تلفیقی از مطالعه اسنادي، مصاحبه و تجربه زیسته محقق (یبیترکاتخاذ رویکرد 
 یاسـ یسي، احزاب    کرد یهمبستگو درگیري در کردستان را در ارتباط با عواملی چون           

  و یاسی س ییایجغراف،  )اقوام در حاشیه کشور قرار دارند      (يمرز  برون، موقعیت   کردستان
 مبنـاي نتـایج ایـن مطالعـه، کُردهـا در بعـد            بر .سیاست ویژه امنیتی تحلیل نموده است     

 در بعد فرهنگـی در پـی رسـمیت    و) خودمختاري(حق سرنوشت سیاسی در پی تعیین  
  ).20:1372، پور ییجال(هستند  خود ورسوم بآدابخشیدن به زبان، خط، لباس و 

، بـا اتخـاذ   »هـا  نهیزم و    علل ؛رانیدر ا تحوالت قومی   «کتاب  در  ) 1380 (يمقصود
عدم استقرار نظام شهروندي و     تطبیقی، سیاسی شدن هویت قومی را با       –روش تاریخی 

  ملت، موقعیت جغرافیـایی -، تضعیف الگوي دولتالملل  نیبجامعه مدنی، ساخت نظام     
در این میان، ساخت نابرابر اجتماعی و محرومیت نسبی . داند یمو توپوگرافی در ارتباط 

  .ي قومی مؤثر بوده استها زهیستدر تداوم 
نـشان داده اسـت کـه    » مدیریت منازعات قومی در ایران «کتاب  امیري در   صالحی  

قتـضائات   بـا ا گـاه  چیهـ سیاست قومی در ایران معاصر و الگوهاي مدیریتی مبتنی بر آن    
محیطی، اجتماعی و تنـوع فرهنگـی و قـومی موجـود در ایـران سـازگار نبـوده اسـت                     

  ).428:1385ي، ریام یصالح(
 هویــت جمعــی غالــب کُردهــا« بــا عنــوان )1384(قــادرزاده پــژوهش پیمایــشی 
 ترجیحات  مراتب  سلسلهمؤید مشابهت در سطوح هویتی و       » درکشورهاي ایران و عراق   

بـا  ) 1390(محمـدزاده   بر مبناي پژوهش پیمایـشی      . عراق است هویتی کردهاي ایران و     
یی در گرا قوم، نوع قالب  »یی در میان کُردهاي ایران    گرا  قومعوامل مرتبط با انواع     «عنوان  

 معنـادار نـوع   رابطـه  گر نشاننتایج این تحقیق  .  است سیاسییی  گرا  قوممناطق کردنشین   



 
 
 
 
 
 
 

  1395 پاییز، 74شماره ، 26، سال فصلنامه علوم اجتماعی     42  

 با انـواع  ضیتبعو احساس  انه قومیي زبان کردي، نوع مذهب، استفاده از رس     ها  شیگو
  .یی استگرا قوم

ـ اقل«عنـوان  در پژوهشی با ) ) 1989گار و اسکاریت  : ر در معـرض خطـ  يهـا  تی
 يبنـد   معرض خطر طبقـه     در يها  جز گروه را  کردهاي عراق و ترکیه     ،  »پیمایشی جهانی 

ـ      يها  اند که در سال     نموده روز  اخیر مطالبات و ادعاهـاي سیاسـی بیـشتري را از خـود ب
قومی   جغرافیایی کردها پتانسیل بروز منازعاتيجوار  ازنظر گار و اسکاریت، هم.اند داده

 شدن منازعه و مداخله نیروهاي خارجی یالملل نی به بيا ؛ چنین مسئلهدهد یرا افزایش م
  ).405-375: 1989 (دهد یقالب حمایت از اقلیت در معرض خطر امکان بیشتري م در

وهشی به این نتیجه رسیده است که ناسیونالیسم کرد همچون ، در پژ )) 1998ولی
این ناسیونالیسم، ناشی از وضعیت کردستان و       . تکه است   هویت کرد، ناسیونالیسمی تکه   

هـاي بـا     از جانـب حکومـت   هرکـدام تقسیم آن در بین چهار کشور منطقـه اسـت کـه             
دت سیاسـی و   شـوند و مـانع از وحـ         هاي سیاسی و اقتصادي متفاوت اداره مـی         ویژگی

 همگـی هویـت ملـی کردهـا را انکـار و          شده ادکشورهاي ی . است  شده فرهنگی کردها 
  .اند دادهي سیاسی و فرهنگی کردها را با خشونت پاسخ ها خواسته

یـی  گرا قـوم نیز در بخشی از کتاب خود به مساله بسیج در   ) ) 2006رومانودیوید  
یی کردهاي ایران را وابسته به      گرا قومکرد و ساخت فرصت سیاسی در ایران پرداخته و          

را مـانعی جـدي بـراي بـسیج قـومی            ساخت فرصت سیاسی دانسته و عنـصر مـذهبی        
  . تلقی نموده استمذهب عهیشکردهاي 

 
  پژوهش مفهومی و نظري  مبانی .3

این .  معطوف به سیاسی شدن هویت خواهی قومی است        نظري پژوهش حاضر  رویکرد  
مـاعی و اقتـصادي در دوران مـدرن اسـت و آن را     رویکرد، ناظر بر عوامل سیاسی، اجت 

                                                
1. Gurr and Scarritt 
2. Vali 
3. Romano 
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ـ پد ناسیونالیسم قومی در این رویکـرد،  چراکه،  نامند یمرویکرد نوگرایان    ي مربـوط  ا دهی
در این پارادایم رویکردهاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، . شود یمبه دوران مدرن قلمداد 

 موردبحـث  پـارادایم   برخی از نظریات مطرح در این     اختصار  بهاقتصادي وجود دارد که     
  .ردیگ یمقرار 

ی در تبیین این قدرت یبي سیاسی در مسائل قومی به نقش عنصر قدرت و     ها  هینظر
 بـه عـواملی نظیـر جغرافیـاي سیاسـی،           هـا  يتئـور در ایـن دسـته از       . دنپرداز یمپدیده  

در دیدگاه پـارکین  .  است شده پرداختهیی و بسیج قومی گرا  قومایدئولوژي، و دولت در     
ختار کلی نابرابري در جامعه از مبارزه کلی و همیـشگی بـر سـر قـدرت سرچـشمه                  سا
پارکین با طرح ایده قدرت با انسداد اجتماعی به فرایندهاي مختلفی اشاره دارد . گیرد می

هـا محـروم     ي اجتماعی، دیگران را از دستیابی به منابع و فرصت         ها يبند  گروهکه برخی   
هرگونه انسداد اجتماعی است و بـر       » صفت ذاتی «واقعاً   او قدرت    نظر  ازنقطه. سازند  می

پـارکین دو   ). 195: 1373گرب،  (کند    داللت می  ها  فرصتمیزان دستیابی فرد به منابع و       
اي است که بـا    ، ابراز اولّیه  تحریم: کند  شکل اساسی را براي انسداد اجتماعی فرض می       

، ابزاري کلیـدي  ازد و غضبس  سلطه را از قدرت محروم می      زیرآن جناح مسلّط افراد     
بـاز   را رفتـه  ازدسـت خواهند قسمتی از قدرت       سلطه از طریق آن می     زیراست که افراد    

از این دو شکل انسداد، تحریم در جوامـع جدیـد مـؤثرتر اسـت، زیـرا کـه        .  گیرند پس
ی دولـت  ی قواعد قانونی به وجود آمده و ضمانت اجراي رسمی آن نظـام قـضا       لهیوس  به

وجود پارکین  بااین. شود رت لزوم از عوامل سرکوب هم کمک گرفته می    است و در صو   
اند که در وراي تمـام سـاختارهاي نـابرابري            کند که فرایندهاي انسداد عواملّی      تأکید می 

وجود دارند، ساختارهایی که عالوه بر روابط طبقاتی، استثمارهاي قومی و دینی را نیـز              
هاي اخیر در زمینـه نـابرابري    ترین جنبه بحث یعازنظر فرانک پارکین بد  . شوند  شامل می 

تأکیـد او بـر انـسداد    . اجتماعی، متمرکز بر عالقه و توجه به نقـش دولـت بـوده اسـت         
دهـد   گیرد، نشان می وسیله بازوهاي سرکوبگر و قانونی دولت صورت می تحریمی که به  

                                                
1. Exclusion 
2. Usurpation 
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گـرب،   (کند اء می نقش بسیار مهمی را ایف،هاي نابرابري جوامع جدید که دولت در نظام 
در حالتی که . در این نظریه، قدرت متغیر مستقل مؤثر بر ناسیونالیسم است      ). 1373:198

  شـده در یک جامعه فرصت دسترسی به منابع قدرت براي قومیتی دچار انسداد و تنگنا            
  .العمل به این وضعیت سراغ ناسیونالیسم برود باشد این قومیت ممکن است در عکس

هاي قـومی     گروهکه  نظران رهیافت اقتصادي معتقدند       نیهان از صاحب  گلیزر و موی  
عنوان وسایل تجلی و پیشبرد منـافع اقتـصادي و سیاسـی ظهـور       اي به   سابقه  به میزان بی  

ها معتقدند که با ظهور دولت رفاهی و گرایش کلی دستگاه دولتی به ایفـاي            آن .کنند  می
عنوان عامـل تـأمین و گـسترش     ومیت بههاي اقتصادي و سیاسی، ق نقش داور در رقابت  

آنـان معتقدنـد   ). 155: 1378احمـدي،   (منافع مادي کاربرد گسترده راهبردي پیـدا کـرد      
کار فرهنگی وجود نداشـته      سیاسی شدن قومیت تنها زمانی ممکن خواهد بود که تقسیم         

  . از بین بروند شدههاي گروهی اراده باشد و نابرابري
را عاملی براي همگرایی ملّی و بعضی دیگـر آن را در  بعضی از محققان ارتباطات  

ی که نقش ارتباطات را با ناسیونالیسم یها یکی از نظریه. کنند راستاي واگرایی ارزیابی می
پیوسته که داراي  هم اي به عنوان جامعه او ملّت را به. داند از آن کارل دویچ است  مؤثر می 

گونه که ارتباطات از طرق   قد است، همان  کند و معت    ارتباطات اجتماعی است تعریف می    
هـا، موجـب    ها و تغییر ایستارها و طرز تلقـی   آگاهی دادن، نفوذ در دیدگاه     مختلف نظیر 

گرایی و کاهش مناقشات قـومی و نـژادي و فرهنگـی شـد، ادامـه ایـن رونـد         بروز ملّی 
. )182:1380مقصودي،  (تر در سطح جهان خواهد شد موجب همبستگی و پیوند نزدیک

این . کند واکرکانر نیز اعتقاد دارد که ارتباطات نقش مهمی در خلق آگاهی قومی ایفا می             
تر خواهد بود که دولت مرکزي درصدد بسط نفـوذ فرهنگـی خـویش در      امر زمانی مهم  
مقصودي در تحقیـق تجربـی خـود        ). 253-254: 1376سید امامی،    (رآیدبمناطق قومی   

گرایـی یـادآور    ینسون را در مـورد نقـش رسـانه در قـوم    نظر حمید موالنا و الیزابت روب  
ونقـل، انزواطلبـی فرهنگـی را کـاهش      پیشرفت در ابزارهاي ارتبـاطی و حمـل    . شود  می
ها در قبال تمایزات خـود بـا سـایر      پیشرفت تکنولوژي با افزایش آگاهی اقلیت     . دهد  می



   
  
  
  

 45  ...  ایران  درهاي ناسیونالیسم قومی  ها و گونه  زمینه

هاي قومی وابسته  گروهفرد نسبت به . ها، آگاهی فرهنگی آنان را افزایش داده است   گروه
به خود و همچنین نسبت به کسانی که با او هویـت مـشترکی دارنـد، آگـاهی بیـشتري               

هـاي همگـانی ایـن     کنـد کـه رسـانه    قول مـی  کورمک نقل مقصودي از زبان مک  . یابد  می
تـري    آورند که عضوي از جامعه کـل و پدیـده بـزرگ             احساس را در افراد به وجود می      

ها احساسی از یگانگی به وجـود   د و در آننبخش ه افراد هویت می هستند و بدین گونه ب    
  ).184همان،  (آورند می

 بندي هویت خواهی قومی در ذیـل هویـت مقاومـت، معتقـد            ضمن دسته کاستلز،  
اي از دو جهت منجر به تضعیف دولت  تبع آن جامعه شبکه شدن و به فرایند جهانی است

هرچند که در این فراینـد، دولـت ملـی سـلطه            . شود  ملی و هویت ملی مرتبط با آن می       
. انحصاري خود بر ابزارهاي اجبار و تـا حـدودي نفـوذ خـود را حفـظ خواهـد نمـود                  

شدن اقتصاد و سرمایه، دولت کنترل خود را بر اقتصاد ملی تا حد               با جهانی  ،طرف  ازیک
از هاي جمعی و ارتباطی، فرهنگ     دهد، با گسترش و پیشرفت رسانه       زیادي از دست می   

ها و  ناپذیر شبکه گیري اجتناب   شود و با شکل     کاري و نفوذ دولت خارج می       حیطه دست 
هـاي اسـتقالل دولـت در         اي، بسیاري از حیطه     هاي منطقه   هاي جهانی و اتحادیه     سازمان

و از طرف دیگر با برجسته شدن  رود؛ گذاري داخلی و خارجی از میان می زمینه سیاست
هاي قومی و مذهبی،  ایانه در داخل کشور، همانند هویتگر هاي خاص  بسیاري از هویت  

هـاي    جریـان . شـود   سلطه دولت و نقش آن در تعریف هویت ملی به چالش کشیده می            
اي کنترل    طور فزاینده   جهانی سرمایه، کاال، خدمات، تکنولوژي، ارتباطات و اطالعات به        

  .اند دولت بر زمان و مکان را تضعیف کرده
در نگاه گُلنـر،    . گرایی محصول دوران مدرن است      نالیسم و قوم  از نظر گلنر، ناسیو   

گُلنر بر این باور اسـت  . آورد و نه برعکس ها را پدید می    این ناسیونالیسم است که ملّت    
 کند  ی استفاده می  یگرا   دنیاي پیشاملّی  ،که ناسیونالیسم از میراث فرهنگی، تاریخی و غیره       

سیونالیسم مکانیـسم سـازگاري جامعـه سـنّتی بـا           ازنظر گُلنر، نا  ). 17:1386احمدزاده،  (
دوران مدرن است که این کار را از طریق تشویق فردگرایی، نقش اکتـسابی و نـشریات             
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رشـته شایـستگی الزم        نظام آموزشی، زبان و فرهنگی واحـد و یـک         . دهد  آزاد انجام می  
هاي  ا ادغام گروه  بنابراین ب  آورد؛  فراهم می را  براي سازمان اجتماعی بوروکراتیک و فنّی       

مختلف و متمـایز در درون سـاختار سیاسـی کـشور، انـواع ایـدئولوژي نیـز جانـشین                    
 و عاملّی مؤثر براي یکپارچگی، مـشروعیت و تحـوالت     شده هاي محلی گوناگون    سنّت

کاربرد نظریه گلنر از این نظر مهم است که ). 691:1383اسمیت و وست،     (فرهنگی بود 
دولت شبه مدرن بـه  که  در کشوري مثل ایران      ،ند قومی است  اجرا در کشورهاي چ     قابل

انـد   اي نخواسـته   جا که اقوام حاشـیه      ازآن. یک فرهنگ و زبان واحد احتّیاج داشته است       
صورت اجباري وارد این فرایند جذب و ادغام شوند به هویت زبـانی و دینـی خـود                 به

ـ . اند ی براي هویت خودکرده یرجوع کرده و آن را مبنا      ه مهـم دیگـر قابـل مدائقـه و     نکت
رهنگ ف و یا) روستا -شهر (اي میان بافت اجتماعی بررسی، این نظر گلنر است که رابطه

  ).104:1390محمدزاده،  (گرایی وجود دارد با قوم با شهري -کشاورزي
هاي قـومی   کردن گروه  بر این باور است که قومیت از راه سیاسی    آنتونی اسمیت 
. ازنظر ایشان ناسیونالیسم قومی یک خـصلت مهـم ذهنـی دارد   . دشو  به رقابت منجر می   

این پارادایم  . گزیند  کردن است برمی   این ذهنیت فاکتورهاي قومی را که مناسب سیاسی       
اهمیـت    این بدان معنا نیست که وجود عوامل عینی را بی         . کند  بر عناصر ذهنی تأکید می    

گذارد، بلکه در این پـارادایم اهمیـت    یها را از قلمروي تحلیل خود کنار م      داند یا آن    می
شود و  ها و احساسات و اسطوره و نماد داده می بیشتري به عناصر ذهنی خاطره و ارزش

اسمیت،  (ها را بفهمد  کند وارد دنیاهاي درونی قومیت شود و آن         از این طریق تالش می    
هـا،   ورسوم، نام هاي مختلفی از قبیل پرچم، توتم، سکه، آداب ها نشانه   سمبل). 84: 1383

هاي خاص، استفاده از پوشش خاص که معـرف   ها، بناها و یادمان اشعار، موسیقی، رنگ 
قوم معین است، تکلم به گویش و زبان محلی نشانه بقا و استمرار قوم و رمز بالندگی و   

بر مبنـاي نظریـه محرومیـت نـسبی         .  خصلتی نمادین دارند   عواملاین  . همبستگی است 

                                                
1. Smith 
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اگر بین .  تضاد قومی ناشی از مقایسه وضعیت قوم خود با دیگران استرانسیمان، منشاء
هاي اجتماعی قومی که دچار کمیابی و محدودیت منـابع هـستند، رقابـت                افراد و گروه  
یابی وجود داشته باشد و چنانچه فرد یا گروه به یک وسیله احساس نیـاز و            براي دست 

بـدان  ) هـاي دیگـر   افراد یا گـروه  (ه دیگرانیا احتیاج پیدا کند و ادراك کند و یا ببیند ک       
اند و او باوجودي که به آن میل دارد، اما امکان به دست آوردن آن را نداشته                 یافته  دست

چنین ). 20:1364رفیع پور،  (عدالتی و یا محرومیت نسبی خواهد کرد   باشد، احساس بی  
آیـد، در سـطح    یماندگی از دیگران که از مقایسه با دیگران بـه وجـود مـ         احساس عقب 

هاي عاطفی علیـه فـرد یـا گـروه      فردي موجب پیدایش بغض، حسادت و دیگر واکنش       
 شـود   و در سـطح اجتمـاعی سـبب تـشدید تـضادهاي بـین گروهـی مـی         شـده رقیـب 

اي از عوامل تأثیرگـذار       هاي چندعاملی بر مجموعه     در نظریه ). 88:1385امیري،    صالحی(
ـ در به وجود آمدن قومیت تأکید دار       گرایـی را نـوعی رفتـار جمعـی       قـوم  اسملـسر . دن

پندارد که ناشی از مجموعه عواملی چون شرایط ساختی، محرومیت عینی اقتصادي،              می
 باشـد    آگاهی از احساس محرومیت می      و سیاسی و یا اجتماعی ناشی از شرایط ساختی       

  ).86: 1380مقصودي، (
  

  چارچوب نظري .4
 ناسیونالیـسم ودن تمام رازهـاي نهفتـه در       به عقیده مالشویچ، هیچ شاه کلیدي براي گش        

هـاي ایـن     جداگانه قادر به تبیین پیچیدگیصورت  بهي  ا  هینظرقومی وجود ندارد و هیچ      
یی قادر به تبیـین    تنها  به ها يتئور از   کدام  چیه ازآنجاکه).   ،1390مالشویچ (مفهوم نیست 

ـ د بـه     ضمن مراجعـه و مـرور      پس ستندین)  قومی ناسیونالیسم(وابسته   ریمتغ ي هـا   دگاهی
 نیتـر  مهـم کـه  د کـر موجود در این زمینه که در باال بدان اشاره رفـت تـالش خـواهیم           

ـ  نـوع   به نیم، تعریف ک  مفهومیمتغیرهاي نظریات را در یک چارچوب         سـو  کی کـه از ی

                                                
1. Smelser 
2. Malshovich 
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ي پژوهش را از دل آن بیرون کشید و از سویی دیگر رابطه این متغیرهـا             ها  هیفرضبتوان  
 بـر  مـستقل ي متغیرهاي رگذاریتأث همسو بوده و     مطالعه موردکه با   را نوعی تنظیم نمود     

 مفروضه پژوهش حاضر این است کـه ناسیونالیـسم          نیتر  مهم. وابسته را مشخص نماید   
 اجتمـاع و گـروه      دهنـده   لیتشکي  ها  مؤلفه و   ها  شناسه هرچند مدرنی است    دهیپدقومی  

شدن قومیت یک پدیده سیاسی با این وصف، سیاسی  . ي دارد ا  انهیگرا یازلقومی ماهیت   
یکی از عواملی که بر تکوین ناسیونالیسم قومی اثرگذار اسـت، تبعـیض و              . مدرن است 

 اجتمـاعی   صـورت   بـه ي میان افراد کـه      ها  تفاوتاین عامل، به    . نابرابري اجتماعی است  
ي هـا   گـروه  بر نحـوه زنـدگی افـراد و          ها ينابرابراین  . کند یم است، اشاره     شده  فیتعر

 . و امتیازاتی کـه از آن برخوردارنـد، تـأثیر متفـاوت دارد          ها  پاداش و   ها  فرصت،  مختلف
ي اجتمـاعی و پتانـسیل    هـا   تـنش ي مداوم اجتمـاعی بـر ماهیـت سـاختاري           ها ينابرابر

د که موجب به فعلیـت      ننارضایتی اجتماعی در میان اعضاي یک گروه قومی داللت دار         
در ایـن رابطـه رویکـرد وبـري از      . دنشـو  یمي اجتماعی   ها  شکاف تمایزات و    درآوردن

 وبـر در    چراکـه  اسـت،    کننده  کمکنابرابري اجتماعی در مورد ناسیونالیسم قومی بیشتر        
تحلیل خود، عالوه بر نابرابري اقتصادي، بـه نـابرابري فرهنگـی و سیاسـی هـم اشـاره              

ي هـا  يبنـد  هیالي قومیت بر رگذاریتأثفرانک پارکین در تالش براي تبیین میزان      . کند یم
به معناي انسداد اجتماعی . ردیگ یموبر بهره حصر و انسداد اجتماعی اجتماعی از مفهوم 

. ي منافع اعضاي درون گروه بر اساس منع دسترسی افراد بیرون گـروه اسـت   ساز  نهیشیب
 است، بـه معنـی اعمـال         شده يبند  هیالدر جوامع   انسداد اجتماعی   که شکل اصلی     طرد

 بـه منـابع   ،نابرخورداري ها گروهو منع ورود یا دسترسی  ه پایینقدرت و کنترل از باال ب  
  .است

ي ها شکاف طرد بر اساس خصوصیات قومی به اجرا گذاشته شود آنگاه که یهنگام
ي ها گروه استراتژي عنوان بهبر این اساس، غصب،  . ردیگ یمعمیق اجتماعی قومی شکل     

 گـروه غالـب   تـر  افزونخذ منابع  قومی در جهت تغییر موقعیت فروتري و ا   نا برخوردار 
بسیج قومی و ناسیونالیسم قومی ابعادي از اسـتراتژي غـصب محـسوب          . ردیگ یمشکل  
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ناگفته پیدا است براي تکـوین و تـداوم ناسیونالیـسم           ). 205: 1390مالشویچ،   (دنشو یم
 آگـاهی   هیسـا تنهـا در    . ي اجتماعی الزم است ولی کافی نیست      ها ينابرابرقومی، عامل   

 و آگاهی از متفاوت  شود یمي قومی   ها  شناسهاست که عامل تبعیض معطوف به       بخشی  
 ایـن رهیافـت   رمجموعـه یزدر . دکنـ  یمـ ي ناسیونالیسم قومی سیر پیدا سو  بهبودن خود   

 به عوامل روانی مثل احساس تبعیض و محرومیت نسبی، نقش ارتباطات اشـاره   توان یم
  . کرد

ی ناسیونالیـسم  ابیـ شـدت   در تکـوین و  اراثرگـذ ي ا نهیزمیکی دیگر از متغیرهاي  
ي جغرافیـایی بـا منـاطق    جـوار  هماین مساله در قالب     . قومی، موقعیت جغرافیایی است   

برخوردار از قومیت مشابه و در سطح دیگر قرار گرفتن در جایگاه پیرامونی و دوري از         
  ازنظـر گـر و اسـکاریت،       .دکنـ  یمـ مرکز است که پتانسیل مطالبـات قـومی را تقویـت            

چنـین  ،  دهـد  یمـ را افـزایش     بروز منازعات قومی     پتانسیلکُردها    جغرافیایی يجوار  هم
 شدن منازعه و مداخله نیروهـاي خـارجی در قالـب حمایـت از             یالملل  نی به ب  يا  مسئله

ي کـم  ها نیسرزم تاریخی، مردم    ازلحاظ. دهد ی امکان بیشتري م   ،اقلیت در معرض خطر   
ي داراي هـا  دولـت  سـایر  مـرز  هـم ي هـا  اسـتان وسعت نواحی جنگلی یا کوهستانی یـا       

ي نواحی مرکـزي و داراي  ها استان از ساکنان    مؤثرتري قومی مشابه، بیشتر و      ها  تیجمع
عالوه بـر ایـن   . اند کردهي گروهی قومی ها جنبشي وسیع و هموار، مبادرت به  ها  جلگه

وهـاي  ي قومی از حکومت مرکـزي، بـر نارضـایتی و نیر          ها  تیجمععامل، میزان فاصله    
  ).1987امیراحمدي،  (دایافز میمرکز از گریز 

 و موجـود  تجربـی  منـابع  و نظري هاي  دیدگاه اغلب به رجوع پژوهش، با  این در
 ،مختصات میدان مورد مطالعه    به اتکا با ها و   آن مرور از آمده  دست  به نتایج از گیري  بهره
 ، چـارچوب و مـدل     شناختی ناسیونالیسم قومی در مناطق کردنـشین        جامعه تحلیل براي

  .است  شدهارائه اصلی هاي فرضیه آن قالب در و تنظیم )1 نمودار (نظري پژوهش
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   مدل نظري تحقیق-1نمودار 

  
  
  هاي پژوهش یهفرض .5

 ي رابطه معناداری قومسمیونالیو ناس) فاصله تا مرز(ییای جغرافتی موقعنیب -
  .وجود دارد

 .معناداري وجود دارد ناسیونالیسم قومی رابطه و تحصیالت سطحبین  -

 .بین سن افراد و ناسیونالیسم قومی رابطه معناداري وجود دارد -

 .بین نوع مذهب و ناسیونالیسم قومی رابطه معناداري وجود دارد -

 .و ناسیونالیسم قومی رابطه وجود دارد یقومبین میزان ارتباطات درون  -

یسم قـومی رابطـه معنـاداري        ناسیونال وي داخلی   ها  رسانهبین میزان استفاده از      -
 .وجود دارد

 معنـاداري  رابطـه  قـومی  ناسیونالیـسم  و هاي قـومی   رسانه از استفاده میزان بین -
  .دارد وجود

   .تبعیض و ناسیونالیسم قومی رابطه معناداري وجود دارد بین میزان احساس -
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  ی تحقیقشناس روش .6
  تعاریف متغیرها. 1-6
  م قومیناسیونالیس: یر وابسته متغ.1-1-6

، کـرد  وفاقی براي ناسیونالیسم عنوان      مورد و تعریف مشخص    توان ینمکه  با وجود این    
معتقـد  ناسیونالیـسم   در توصـیف    ) 2003 (نـست یو کلی بر اساس اظهار      صورت  بهولی  
میراث ،  سکونت در سرزمین مشترك:ی چونگروهی از مردم که معموالً با عوامل «:است

 مشترك در حال حاضر و امیدهاي مـشترك بـاهم در      منافع و عالیق  ،  و فرهنگ مشترك  
 نـست یو( »میل مشترك براي زندگی و حفظ دولت بـا یکـدیگر متحـد هـستند              و   آینده

  آگاهی به تعلـق بـه ملـت کـه          یعنی آگاهی جمعی است،     ینوعیی  گرا یمل). 334:1378
  ملی، اغلب پدیدآورنده حـس وفـاداري، شـور و          یآگاه. خوانند  یم» آگاهی ملی  «ها  آن
هاي  ها، ارزش ها و عادت نژاد، زبان، سنت(دهنده ملت    افراد به عناصر تشکیل    یبستگ  دل

آمیـز از     است و گاه موجب بزرگداشت مبالغـه      )  فرهنگ یطورکل  بهاجتماعی، اخالقی و    
ناسیونالیـسم  . شـود  مـی  هـا   و اعتقاد به برتري این مظاهر بر مظاهر ملی دیگر ملت      ها  آن

 از تفـاوت،  یبـر آگـاه  یـی،   گرا  تیقوم. یی قرابت معنایی دارد   اگر  تیقومقومی با مفهوم    
 به نقل  ،1999:8-9ایلر(دارد  و بسیج بر پایه تفاوت داللت  برجستگی ذهنی آن تفاوت   

و ) 1987 (ياحمـد  الهام از سنخ شناسی هوشنگ امیـر          با .)166: 1386،  يمحمد  از گل 
 ایـن   در،  )1383ی،  بـدالله ع؛  2001؛ هیلـی،    1390،  محمدزاده (موجودمطالعات تجربی   

 ي و عملیـاتی سـاز  مفهـوم  و خودمختـار   طلب ییجداتحقیق ناسیونالیسم قومی در ابعاد      
  )1جدول (است  شده

  
  

  

                                                
1. Eller 
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   آنو ابعادنتایج پایایی ناسیونالیسم قومی ، سنجش سطحتعریف عملیاتی،  -1جدول 

  
  یرهاي مستقل متغ.2-1-6

 از منـد  نظـام منظور این است که اعضاء گروه قومی بـه شـکلی           :احساس تبعیض 
ي هـا  گروهي سیاسی، در مقایسه با سایر ها تیموقعبرخورداري از حقوق یا دسترسی به   

بر این مبنا افراد قـومی بـر ایـن    ). 406: 1381گر، (، محدود بوده و یا هستند    شان  جامعه
 دسترسی به قدرت، کاال و خدمات مطلوب و گردش نخبگان و            ها از   باور هستند که آن   

ـ ... اجتمــاعی و بــا -متغیــر تبعـیض در ابعــاد سیاسـی فرهنگــی، اقتـصادي   . انـد  بهــره یب
 در مناطق قومی، محـدودیت بـراي گـردش    ها پستچون تقسیم ناعادالنه  ییها  شاخص

ی در قبـال    نخبگان قومی، عدم اعتماد یکـسان دولـت بـه اقـوام، احـساس مـانع قـانون                 
هاي قومی، سیستم نایکسان گزینش اقوام، احـساس میـزان بیکـاري بیـشتر در                 خواست
 .است  شدهدر سطح ترتیبی عملیاتی... منطقه و

ابعاد 
  ناسیونالیسم

سطح   تعریف عملیاتی
 سنجش

ضریب 
آلفاي 
  کرونباخ

  طلب یجدای

داشتن سرزمین مستقلی براي خود، مهیا بودن شرایط 
کردنشین  کردي، جدا شدن مناطق تشکیل دولت مستقل

کردها براي داشتن دولت  از خاك ایران، حق طبیعی
  پرچمکردها، داشتن   سرود ملی"اي رقیب"مستقل، 

  81/0 ترتیبی

 خودمختار

 هاي-کتاب در اقوام هویتی و فرهنگی عناصر گنجاندن
 امور اختیار ها، واگذاري دانشگاه و مدارس رسید

 خود به کردنشین مناطق در فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي
 به واداري سازمانی ساختار واگذاري با کُردها، موافقت

 دولت ایجاد خودمختار، ضرورت مناطق قالب در اقوام
 ایران قومی و فرهنگی چند جامعه در فدرالی

  821/0 ترتیبی
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ي است ا ماهواره فرستنده رادیویی یا  ، از رسانه قومی    منظور :رسانه ارتباطی قومی  
ي زیادي به زبان    ها  ونیزیتلوامروزه رادیو و    . کند یمکه براي اهداف قومی برنامه پخش       

ي بوده و از خارج از مرزهاي کـشور بـه          ا  ماهواره که اغلب    کنند یمکُردي برنامه پخش    
ي ها رسانهي تجربی این متغیر، شامل مصرف ها   معرف .کنند یمزبان کُردي برنامه پخش     

ي در اسـتان کردسـتان،      ا  مـاهواره ي  هـا   شـبکه ، اسـتفاده از     )ها  ماهواره(جمعی فرامرزي   
  .باشد ی مي عمومی و کُردها شبکهي ها برنامهط ساعات استفاده مخاطبان از متوس

ي غیررسـمی، بـر   هـا   شـبکه  درون قومی یا      روابط :فراقومی / روابط درون قومی  
ها روابط گـرم و عـاطفی و تعلقـات و      که در آنشود یمروابط افراد باهم قومان اطالق      

منظور از روابط ). 9:1380؛ چلبی، 218: 1380عبداللهی، ( بسیار شدید است     ها یوابستگ
درون قومی، رابطه اجتماعی در میان اعضاي یک گروه قومی است کـه در اینجـا در دو    

 نخست در سطح هم قومان سـاکن در ایـران و دوم در    ،ردیگ یمسطح موردبررسی قرار    
 قـرار  موردسـنجش ي ا فاصـله جـوار در سـطح    سطح هم قومان ساکن در کشورهاي هم 

  .ردیگ یم
 از بـیش  بـا  که ترکیبی يرهای متغ ای ها  اسی مق پایایی یا میزان اعتماد  سنجش  براي

، از ضریب آلفاي کرونباخ و براي ارزیابی میزان اعتبـار  اند  شدهيریگ  اندازه شاخص یک
.  اسـت  شـده گرفتهي اعتبار صوري و درونی بهره ها روشي از  ریگ  اندازهیا روایی ابزار    

  . پایایی متغیرهاي مستقل پژوهش آمده استنتایج آزمون) 2(جدول در 
  

  مستقل متغیر يها معرف پایایی آزمون  نتایج-2جدول 
  ضریب آلفاي کرونباخ  تعداد شاخص  متغیر  ردیف

  702/0  10  ارتباطات درون قومی  1
  787/0  15  احساس محرومیت و تبعیض  2
  708/0  22  ها استفاده از رسانه  3
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  روش تحقیق. 2-6
 کُردهــا در ایــران،  آرایــش فــضاییدرنــوع و گــستردگی  حاضــر، تدر انجــام پــژوهش

 عمالً مـوانعی فـراروي مـشارکت و حـضور در      تنگناهاي مالی و  زمانی  ي  ها  تیمحدود
از طـرف  . داد یمـ ، قـرار    کنـد  یمـ ي میدانی ایجاب    ها  روش که   گونه  آنمیدان مطالعاتی،   

ي بـاال  هـا  نمونـه تعـداد   در یک سطح وسیع بـا    ژهیو  بهدیگر، بررسی ناسیونالیسم قومی     
همین مسئله محقق را بر آن داشـت      . ي مناسب دیگري است   ها  روشمستلزم استفاده از    
 روش بررسی ناسیونالیـسم قـومی کُردهـا در          نیتر  مناسب عنوان  به تا از روش پیمایش   

، بـا دو هـدف   در پژوهش حاضر، از روش پیمـایش مقطعـی  . دکنسطح وسیع استفاده   
در سطح توصیف، هـدف نـشان دادن تـصویري از    .  است  شده  ادهاستفتوصیف و تبیین    

 انواع ناسیونالیـسم  ازنظر ژهیو  به موردمطالعهچگونگی جامعه آماري بر اساس متغیرهاي       
در سطح تحلیـل یـا تبیـین، هـدف یـافتن روابـط بـین                . باشد یمو نوع غالب آن      قومی

 بهتـر،   عبـارت  بـه ت و یـا     متغیرهاي مستقل و متغیر وابسته و تالش براي تبیین تغییـرا          
در این پژوهش براي سنجش . باشد یمواریانس متغیر وابسته بر اساس متغیرهاي مستقل 

 مخـصوص پاسـخگویان از      پرسـشنامه .  اسـت   شـده  استفاده پرسشنامهمتغیرها، از ابزار    
  . گردیده استلیتکم پاسخگوطریق مراجعه پرسشگر به خود 

  
  یريگ نمونهجامعه آماري و . 3-6
 سـاکن   و ایالمکرمانشاه غربی، جانیآذرباي کُردستان، ها در استان عمدتاً دها در ایران رکُ

 در ایـران  هـاي سـاکن   کُردکه تمام دینما ی مجابیپرسش آغازین این پژوهش ا   .هستند
ولی با توجه بـه تنـوع و گـستردگی و          . قرار بگیرند  یبررس جامعه آماري مورد   عنوان  به

 تنگناهاي مـالی عمـالً چنـین کـاري          و زمانیي  ها  تیودآرایش فضایی و همچنین محد    
واقع در (بانه  بر این اساس در مناطق کُردنشین، شهرهاي سنندج، قروه،          .باشد یمیسر نم 

                                                
1. survey Method 
2. Cross sectional 
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و ، ارومیه، سردشت )واقع در استان کرمانشاه(کرمانشاه ، پاوه، جوانرود، )استان کردستان
 جمعیـت   عنـوان   بـه ) مرکز استان ایالم   (المیاو  ) واقع در استان آذربایجان غربی    (مهاباد  

با نظر به جمعیـت آمـاري و بـر اسـاس      . پژوهش برگزیده شد  ) نقاط ثقل قومی   (يآمار
 05/0 برابر بـا  d2و   25/0 با   برابر pq و 96/1 برابر با    t2مقدار  که در آن     فرمول کُوکران 

 و با ها نمونهجهت دسترسی به  .  برآورد گردیده است   نفر 1603نمونه  بوده است، حجم    
» يا  مرحلـه  چندي  ا  خوشهاحتمالی  «ي  ریگ  نمونهنظر به پراکندگی مناطق قومی از روش        

تحلیـل و تبیـین    (قیـ تحقي هـا  هیفرضـ عالوه بر این، جهت آزمـون   .  است  شده استفاده
ي و عـد ب دوبا نظر به سطح سنجش متغیرها در تحلیـل دو متغیـري از جـداول      ) ها  داده

و براي تحلیل     و گاما  c و   b تاو، کندال   Vکرامر  یب توافق   ي کاي اسکوئر، ضر   ها  آزمون
  . است شدهبهره گرفته رگرسیون چند متغیره و تحلیل مسیراز چند متغیري، تحلیل 

  
   جامعه آماري و حجم نمونه-3جدول 

ف
ردی

 
 شهر استان

جمعیت 
 شهرستان

 رحسبب. ج

   سن

)64-15(  

 برحسب. ج

سن ساکن 

 در شهر

حجم 
 نمونه

 سنندج، قروه، بانه کُردستان  
  آذربایجان  

 غربی

ردشتس، مهاباد، ارومیه      

 کرمانشاه، پاوه، جوانرود کرمانشاه     
 ایالم ایالم     

    جمع
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  ها داده تحلیل و وصیفت .7
  هاي توصیفی یافته .1-7

 وضع  ازنظر. اند  بوده درصد مرد    7/51 درصد افراد نمونه زن و       3/48 به لحاظ جنسیت،    
ـ  م .انـد   بـوده  درصد نیز مطلقه     9/2 و   متأهل درصد   1/53 درصد مجرد،    44تأهل،    نیانگی

 درصـد  1/28هب مذ.  بوده است547/8 سال و انحراف معیار آن    9/35سنی افراد نمونه    
تحصیالت، افراد نمونه بـه ایـن    سطح. اند بوده درصد نیز سنی 9/71افراد نمونه شیعه و    
 8 درصد، راهنمایی   1/2 درصد، ابتدایی    2/1سواد خواندن و نوشتن     : صورت بوده است  

 درصـد، کارشناسـی     4/31 کارشناسی   ، درصد 9/14 درصد، کاردانی    3/29درصد، دیپلم   
 نـوع  ازنظـر .  درصـد بـوده اسـت   1/2صیالت در سطح دکتري   درصد و تح   9/10ارشد  

 درصـد  4/11 درصد دانـشجو،  3/18 درصد محصل،   7/2،  دار  خانه درصد   2/16فعالیت،  
را   درصـد از افـراد نمونـه       13 وقـت   مـه ین درصد و شاغل     4/38 وقت  تمامبیکار، شاغل   

  .اند دادهتشکیل 
 سـطوح  دهنـده  لیتـشک ي هـا  شـاخص میـانگین و انحـراف معیـار        ) 4(جدول  در  

آمده، میـانگین ناسیونالیـسم قـومی     دست بر مبناي نتایج به . آمده است  ناسیونالیسم قومی 
. شود  باالتر از حد متوسط ارزیابی می100 است که بر مبناي مقیاس صفرتا 76/65معادل 

در میان ابعاد ناسیونالیسم قومی، شاخص ترکیبی ناسیونالیسم خودمختار جایگاه محوري 
عالوه بر این، شدت .  استقرارگرفتهطلب  ازآن ناسیونالیسم تجزیه و پس اي داشته هو اولی

و میزان ناسیونالیسم قومی و ابعـاد آن در شهرسـتان سردشـت داراي بـاالترین حـد از                  
ناسیونالیسم بوده و بعدازآن شهرهاي پاوه، مهاباد، جوانرود، سنندج، بانه، ارومیه، قـروه،        

 بیانگر این  شده  نتایج ارائه . ستانشاه داراي ناسیونالیسم قومی     ایالم و آخرین شهر کرما    
مطلب است که استان آذربایجان غربی داراي باالترین رتبه ناسیونالیـسم قـومی بـوده و          

  .اند رفته گکرمانشاه، کردستان و استان ایالم قرار يها  استانبعدازآن به ترتیب
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  و ابعاد آن توصیف آماري شاخص ناسیونالیسم قومی -4جدول 
آذربایجان   

  جمع ایالم  کرمانشاه  کردستان  غربی

  میانگین میانگین میانگین میانگین میانگین ابعاد متغیر
 77/62  9/54 9/67  5/71  4/75  ناسیونالیسم خودمختار

  28/55  86/42 17/56  8/57  8/62  طلب ناسیونالیسم تجزیه
شاخص ترکیبی 
  ناسیونالیسم قومی

69/71  9/67  2/68  17/56  76/65 

 

 استان
ناسیونالیسم 
  خودمختار

ناسیونالیسم 
  طلب تجزیه

شاخص ترکیبی 
  ناسیونالیسم

    8/62  4/75  آذربایجان غربی
  9/67  8/57  5/71  کردستان
  2/68 17/56 9/67 کرمانشاه

  61/57    9/54  ایالم
  

بـر مبنـاي   . دهد یمرا نشان    میانگین و انحراف معیار متغیرهاي مستقل     ) 5(جدول  
 درصد اسـت کـه بـر مبنـاي       02/63، میانگین احساس تبعیض معادل      آمده  دست  بهیج  نتا

در میان ابعـاد احـساس تبعـیض، احـساس     . شود  متوسط ارزیابی می100 صفرتامقیاس  
 احساس تبعیض فرهنگی و     ازآن  پساي داشته و      تبعیض سیاسی جایگاه محوري و اولیه     

 است که در    79/58ط درون قومی معادل     میانگین رواب  .اند  قرارگرفتهاجتماعی  –اقتصادي
 درصد جمعیت نمونه پایین، 6/23 درون قومی در     روابط .شود  سطح متوسط ارزیابی می   

 . درصد جمعیت نمونه روابط درون قـومی بـاال بـوده اسـت             4/25 درصد متوسط و     51
تر از متوسـط ارزیـابی         است که پایین   5/46هاي داخلی معادل       استفاده از رسانه   نیانگیم

 8/51 درصـد جمعیـت نمونـه پـایین،     86/37هاي داخلـی در        از رسانه   استفاده .شود  می
میـانگین اسـتفاده از   .  درصد جمعیت نمونه بـاال بـوده اسـت         4/10  در درصد متوسط و  
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بنـا بـر   . شـود   تر از متوسـط ارزیـابی مـی          است که پایین   85/46هاي قومی معادل      رسانه
 4/44 درصد جمعیت نمونه پایین، 7/27می در هاي قو اطالعات جدول استفاده از رسانه 

  . درصد باال بوده است9/27درصد متوسط و 
  

  متغیرهاي مستقل  توصیف آماري-5جدول 

 فراوانی  ها نهیگز ابعاد متغیر
درصد 
 خالص

  میانگین
انحراف 

 معیار

 احساس تبعیض

  پایین
  متوسط

  باال
  جمع

152  
858  
593  
1603 

5/9  
5/53  

37  
100 

02/63 5109/9 

 وابط درون قومیر

  پایین
  متوسط

  باال
 جمع

379  
817  
407  
1603  

6/23  
51  

4/25  
100  

79/58  1308/4  

استفاده از 
 هاي داخلی رسانه

  پایین
  متوسط

  باال
 جمع

606  
831  
166  
1603  

8/37  
8/51  
4/10  

100  

5/46  339/5  

استفاده از 
 ي قومیها رسانه

  پایین
  متوسط

  باال
 جمع

444  
711  
448  
1603  

7/27  
4/44  
9/27  

100  

85/46  449/13  
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  هاي تبیینی یافته .2-7
گیري کرد که بین سـطح تحـصیالت، سـن،     توان نتیجه می) 6(هاي جدول    بر اساس داده  

هـاي    هاي داخلـی، مـصرف رسـانه        احساس تبعیض، روابط درون قومی، مصرف رسانه      
که با معنا   نیبد و ناسیونالیسم قومی رابطه معناداري وجود دارد؛         تا مرز قومی، و فاصله    

ي از مـرز  ریـ گ فاصـله هاي داخلی، و بـا     رسانه مصرفباال رفتن سطح تحصیالت، سن،      
و مـصرف    و با باال رفتن احساس تبعیض، روابط درون قومی       کاهشناسیونالیسم قومی   

  .ابدی یمهاي قومی ناسیونالیسم قومی افزایش  رسانه
  

  نالیسم قومیبا ابعاد ناسیومتغیرهاي مستقل  ضرایب همبستگی -6جدول 

  ابعاد ناسیونالیسم قومی
مقدار 
 کندال

مقدار 
  گاما

سطح 
 معناداري

مقدار 
  رئکااسکو

سطح 
 داري معنی

  000/0  908/68  000/0  -165/0  -114/0 سن
  000/0  596/28  000/0  -118/0  -094/0  تحصیالت

  000/0  923/392  000/0  667/0  418/0  احساس تبعیض

 000/0  889/209 000/0  543/0  33/0  روابط درون قومی

 000/0  191/107 000/0  359/0  209/0  هاي داخلی مصرف رسانه

 000/0  35/299 000/0  606/0  382/0   قومیرسانهمصرف 

 000/0  949/188 000/0  327/0  195/0  فاصله تا مرز

  
  ناسیونالیسم قومی برحسب مذهبیريپذ تفاوت .1-2-7

 بحرانـی بـا     tاز مقـدار    ) 07/21(  شـده    محاسبه tمقدار   )7(جدول   اطالعاتبنابر  
شود و  تر است پس فرضیه صفر رد می    بزرگ 96/1 که برابر است با      1601درجه آزادي   
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توان نتیجه گرفت که بین میانگین ناسیونالیـسم قـومی      شود و می    فرضیه تحقیق تائید می   
 با توجـه بـه میـانگین   . مذهب تفاوت معناداري وجود دارد در افراد سنی مذهب و شیعه     

و معنادار بـودن اخـتالف    ) 921/63 (ها  مذهب  عهیشو میانگین   ) 094/86 (ها  مذهبسنی  
 ادعا کرد که ناسیونالیسم قومی در بین افراد سنی مذهب باالتر اسـت      توان یم ها  نیانگیم

 و هـا  مذهب ناسیونالیسم در بین سنی طلب هیتجزو همچنین میانگین ابعاد خودمختار و       
  . دارندباهممعناداري  تفاوت ها مذهب عهیش

  
  مذهب  تفاوت میانگین ناسیونالیسم قومی برحسب-7جدول 

ابعاد 
میانگین   ناسیونالیسم

  ها سنی
میانگین 

  ها شیعه
انحراف 
  استاندارد

اختالف 
  میانگین

t  درجه
  آزادي

  داري معنی

  000/0  1601  07/21  173/22  66/14  921/63  094/86  ناسیونالیسم قومی

  000/0  1601  69/19  156/4  026/3  883/7  039/12  دمختار خوبعد
  000/0  1601  25/21  982/6  211/4  395/8  378/15  طلب تجزیهبعد

  

  تحلیل چند متغیره. 3-7
 دهد کـه متغیـر احـساس تبعـیض          نشان می ) 8(جدول  نتایج تحلیل رگرسیون در     

در . تبیین کـرده اسـت    را  ) ناسیونالیسم قومی ( درصد تغییرات متغیر وابسته      55یی  تنها  به
 6/55شود که قدرت تبیین را به  مرحله بعد متغیر روابط درون قومی به معادله اضافه می    

ي داخلی، قدرت تبیین معادله بـه  ها رسانهرساند، با اضافه شدن متغیر مصرف   درصد می 
ي قومی، قدرت تبیین ها رسانهرسد، همچنین با اضافه شدن متغیر مصرف           درصد می  56

 کـه قـدرت      شـده  رسد، در مرحله بعد متغیر سن وارد معادله          درصد می  3/56 به   معادله
  شـده  درصد افزایش داده، است، آخرین متغیري که وارد معادله  9/56تبیین معادله را به     
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 3/57با اضافه شدن این متغیر قدرت تبیین معادلـه بـه        است، متغیر تحصیالت است که    
 3/57در معادلـه   ان گفت که متغیرهـاي مـستقل  تو در کل می  .  است یافتهدرصد افزایش   

  .کنند درصد تغییرات ناسیونالیسم قومی را تبیین می
  

  نتایج تحلیل رگرسیون ناسیونالیسم قومی-8ل جدو

  
  گیري  و نتیجهبحث

ي ناسیونالیـسم قـومی در   هـا  نـه یزم و  هـا   گونه شناسایی و تبیین     باهدفپژوهش حاضر   
 شـدن  برجـسته نتـایج ایـن تحقیـق نـشان از       . به انجـام رسـیده اسـت      مناطق کُردنشین   

  ارائهنتایج . داردمناطق کُردنشین  در طلب هیتجزخودمختار و ناسیونالیسم قومی در ابعاد 
 بیانگر این مطلب است که استان آذربایجان غربی داراي باالترین رتبه ناسیونالیـسم   شده

  B Se  Beta  t  F sig  متغیرها
R 

square 
change  

احساس 
  تبعیض

187/0  030/0  107/0  281/6  993/1407  000/0  550/0  

روابط درون 
  قومی

367/0  060/0  092/0  141/6  967/1120  000/0  556/0  

مصرف 
  داخلی هاي رسانه

164/0-  046/0  053/0-  529/3-  987/930  000/0  560/0  

مصرف 
  هاي قومی رسانه

167/0  062/0  045/0  170/3  181/788  001/0  563/0  

  569/0  007/0  509/599  -324/2  -031/0  025/0  -071/0  سن
  573/0  01/0  714/489  -012/2  -026/0  024/0  -087/0  تحصیالت
  -  000/0  -  108/21  -  303/2  481/23 مقدار ثابت
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میـزان و  . اند قرارگرفته کرمانشاه، کردستان و ایالم   هاي  استان به ترتیب    بعدازآنقومی بوده و    
  .شود یمکلی آن باالتر از حد متوسط ارزیابی شدت ناسیونالیسم قومی در ابعاد 

 ندکه از تنوع مذهبی برخوردار نسبت به شهرهایی شهرهاي کُردنشین سنی مذهب
 هویـت   میـزان   چرا این که  .از میزان و شدت بیشتري از ناسیونالیسم قومی برخوردارند        

 ایـن  شاید ناشی از   است تر  فیضعبه نسبت اهل سنت     شیعه   ردهايکُخواهی قومی در    
 ایـن کـه   دارنـد و یـا      ي  تـر   کینزد مرکزي احساس  شیعه باقدرت  ردهايکُ امر باشد که  

 میـزان و نـوع     و بـر   بـوده توجه     قابل  دارد هر دو   ها  آنبیشتري به    اعتماد قدرت مرکزي 
 مــذهب و رابطــه در مــورد .اســتتأثیرگــذار هاي آن دو پیامــهویــت خــواهی قــومی 

 و جوامع ها تیوضعخی حاکی از آن است که در ي تاریها تجربه و   ها  هینظرناسیونالیسم  
 برقـرار  باهمی را و خاص ي متضاد   ها  نسبتمختلف این دو، یعنی ناسیونالیسم و مذهب        

  . به موارد دیگر نیستمیتعم قابل که کنند یم
بر مبناي نتـایج تحقیـق همبـستگی مثبـت و مـستقیمی بـین احـساس تبعـیض و               

 همبـستگی مثبـت را بـه        نیبیشترساس تبعیض   متغیر اح . ناسیونالیسم قومی وجود دارد   
این نتیجـه نیـز مؤیـد       . و ناسیونالیسم خودمختار دارد    طلب  ترتیب با ناسیونالیسم تجزیه   

ایسمن معتقد است که نـابرابري اقتـصادي   . ستا» گار«، و »دیوید مایر«، »ایسمن«نظریه  
قومی را کـاهش   تضاد توان یم با توسعه اقتصادي     پس. شود یمیی  گرا  قومسبب افزایش   

 و تعصب، کنند یم تعصب را تولید ،نابرابري و تبعیض مایر نیز بر این باور است که. داد
گـروه حـاکم و پرخاشـگري         و موجب احساس تنفر از     بخشد یمتبعیض را مشروعیت    

متغیر روابط درون قـومی نیـز متوسـط         . شود یمها و افزایش ناسیونالیسم قومی        علیه آن 
با توجه به میزان روابط درون قومی در بین کُردها و سطح نازل روابط . گردد یمارزیابی  

واکر کانر هم معتقد . یی در بین کُردها قوي هستگرا مجموع میزان خاص بین قومی، در
است که ارتباطات درون قومی و میان قومی، هر دو نقش مهمی در خلق آگاهی قـومی               

 شدت یافتن روابط درون قومی در       دیمؤ) 1388(مطالعات تجربی قادرزاده    . کنند یمایفا  
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در  هـاي تبیینـی میـزان و شـدت ناسیونالیـسم قـومی       بر مبناي یافته .باشد یمبین کُردها   
  . متوسط استحد از شیبمناطق کُردنشین 

احساس محرومیت و تبعیض ازجمله متغیرهاي مستقل اثرگذار بر تمایالت هویت 
 میـزان احـساس     هرچقـدر ن معتقدند کـه     امتفکر. طلبی قومی در مناطق کُردنشین است     

 ورسـوم  آدابیک قوم بیشتر باشد، گرایش آنان بـه حفـظ فرهنـگ و         محرومیت در نزد  
.  قوم مداري تجلـی خواهـد یافـت     صورت  بهیابد که در حالت افراطی،        قومی شدت می  

 هاي واگرایانه در  ابزاري براي شکل دادن به گرایش     عنوان  بههاي قومی از این امر        رسانه
، یکی از راهکارهاي اساسی این است کـه بـا توزیـع      بنابراین. کنند  بین مردم استفاده می   

 .ها در جامعه، احساس محرومیت نسبی کـاهش داده شـود            تر امکانات و فرصت     عادالنه
ین اسـتفاده و    ی میـزان پـا    ،یکی از عوامل تأثیرگذار بر کـم و کیـف ناسیونالیـسم قـومی             

باشد و همین امر موجب گردیـده تـا     شبکه استانی می هاي داخلی و    رضامندي از رسانه  
 بـه همـین منظـور    پـس . آورنـد  يروهاي فراملی و خارجی  مردمان این مناطق به رسانه    

هـاي ملـی و    هاي قـومی در رسـانه   توجه جدي به بازنمایی فرهنگکه گردد    پیشنهاد می 
ی نـزد سـاکنان   با عنایت به برجستگی هویت خواهی قوم  . استانی مبناي عمل قرار گیرد    

مناطق کُردنشین، ضرورت دارد رابطه بین هویت ملی و هویت قومی در رسـانه ملـی و       
شبکه استانی به نحوي تبیین گردد که این دو متغیـر در طـول یکـدیگر قـرار گیرنـد و                     

شـود، تغییـر    مکمل هم باشند تا این نگاه که تقویت یکی، موجب تضعیف دیگـري مـی      
 .یابد

 سیاسـت  ،هـاي هویـت ملـی       همدلی ملی و تقویت پایه     منظور بهگردد    پیشنهاد می 
 الگوي مطلوب برقراري انسجام ملـی در کـشور، بـه معنـاي           عنوان  بهوحدت در کثرت    

 و تقویت پیوندهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و        سو  کملی از ی   ي فرو ها  تیهوحفظ  
ت گردشـگري  توسعه صنع. ها از سوي دیگر مدنظر مسئولین قرار گیرد     اقتصادي بین آن  

تواند در ایجـاد      که می  هایی است   نیز یکی از گزاره   ) يگرد  رانیااجراي تورهاي    (یداخل
 تقویت همگرایی و همبستگی و کـاهش ناسیونالیـسم    باهدفارتباطات بین اقوام ایرانی     
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ي مختلف در کـشور،    ها  تیقوماز بین بردن موانع برقراري روابط بین        . قومی مؤثر باشد  
هاي قومی و آشنایی شهروندان با تنوع فرهنگی موجـود در یـک               موجب تعدیل شکاف  

  .گردد جامعه می
 مذهبی و  ، تنوع قومی   جمهوري اسالمی ایران    قانون اساسی   در این که با اذعان به    

  رسمیت شـناخته   و امر بدیهی به       واقعیت  یک عنوان  بهو همچنین مطالبات قانونی اقوام      
در عـین تـأمین همبـستگی       ندیشیده شود تا  تدابیري ا که   ضرورت دارد    پس؛  است شده

 و مطالبات اجتماعات قومی تحقق یابـد؛ چراکـه بـا تحقـق و عملیـاتی         ها  خواستهملی،  
پذیري امنیت ملی به حداقل ممکن کـاهش    آسیب ،کردن اصول مندرج در قانون اساسی     

  .یابد
اي از  نیز مجموعه» سیاست قومی«ها با تدوین  ي در خصوص قومیتگذار استیس

ها در جامعه است  دار و راهنماي عمل کارگزاران امور قومیت هاي هدف ها و روش اقدام
. کنـد   دهی مـی    هاي قومی باقدرت سیاسی و نهادهاي حکومتی را سامان          که روابط گروه  

روي و  هاي شخصی مدیران حکومتی و هـرز      نبود سیاست قومی راه را بر اعمال سلیقه       
د و پیامد آن فعال شدن هر چه بیـشتر تـضادهاي        گشای  عدم تخصیص بهینه امکانات می    

هاي واگریانه در  هاي قومی با حاکمیت و نهایتاً بحران مشروعیت و تشدید گرایش       گروه
 .سطح ملی است

 تعدیل ناسیونالیسم قومی در مناطق کُردنـشین الزم         منظور  بهکه  کرد   تأکید  باید تینها در
در نظر داشته باشـیم      ملی وحدت به معطوف يها  سیاست است این مالحظه مهم را در تدوین      

 ابعـاد  بـه  د ونباشـ  نگـر   کـل  و جانبـه   همه باید ملی در ایران   وحدت که راهبردهاي معطوف به   
 کـه  اسـت  داده نشان تجربهچراکه  گردد؛   توجه و مذهبی  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي   مختلف
 و طراحـی  و مـستقل  سـاختی  تکصورت   به، اگرهو سازند  حتی مثبت  گذاري  سیاست هرگونه

  .داشت نخواهد پی در مناسبی و پیامدهاي شود، تأثیرات دنبال
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