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چکیده
عالوهبر ایرانی که امروز در مرزهای سیاسی محصور شدهاست ،ایرانی دیگر داریم با ماهیتت ررهگگتی کته
بهعگوان حوزهای تمدنی ،چگد برابر سرزمین رعلی ایران را دربرمیگیترد و کشتورهایی مانگتد ارغانستاان و
تاجیکساان را بهطور کامل و بخت هتایی از پاکستاان ،هگتد ،کشتورهای سستیای میانته و قفقتاز ،عترا و
سرزمینهایی را که اکراد در سن زندگیمیکگگد نیز شامل میشود که این خود ،عظمت حوزه تمتدنی ایتران
را نشانمیدهد؛ این حوزه تمدنی ،ایگک به لطف ررصتهای پی سمده در بسار جهانیشدن و نیز تحوالتی
که در مگطقه بهوقوعپیوساه ،شرایطی را مهیامیبیگد تا خود را احیاکرده ،با برقراری ارتباطی تگگاتگت میتان
نواحی مخالف این حوزه ،یکپارچگی ررهگگی ایجادکگد؛ پرداخان به این موضوع که ایران با وجود چگتین
ظرریای چگونه باید برای بهرهبرداری حداکثری از ررصتهای پی سمده سیاست ختارجی سیگتدهاش را در
قبال حوزه تمدنی خود ساماندهد؟ ،پرس اصلی این تحقیق را تشکیلدادهاست .در این پژوه با تأکیتد
بر ررصت تکثر قومیای موجود در جامعه ایرانی و حضور دنباله این قومیتها در حوزه تمدنی ایران که در
کشورهای پیرامونی واقعشدهاند ،به این وضعیت بهعگوان عاملی مثبت برای اتخاذ راهبردهتای مگاستد در
جهت گسارش مگارع ملی ایران در حوزه تمدنی خود نگریساهشده که میتوان درراستاای ارتقتای جایگتاه
ایران از سن بهرهبرداریکرد؛ در همین راساا ،پژوه حاضتر ،ضتمن تأکیتد بتر لتزوز بتازبیگی در سیاستت
خارجی جمهوری اسالمی ایران در قبال حوزه تمدنی خود (بهویژه با توجه به تحولهای صورتگرراه در
مگطقه) ،راهکارهایی مگاسد درخصوص نحوه بهرهگیری صتحی و مدبرانته از ایتن ظرریتت را در قالتد
دکارین هساه -پیرامون ارائهدادهاست.

واژگان کلیدی :حوزره تمدنی ایران ،سیاست خارجی ج.ا.ا ،جهانیشدن ،مگطقه ایران ررهگگی ،تکثر
قومیای.
................................................................................................................................................................
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مقدمه
ایران بهعگوان کشوری بتا ستابقه تمتدنی کتمنظیتر ،همتواره در گستاره ررهگگتی ختود بتا تعتدد
خردهررهگ های گوناگون مواجه بودهاست .مسئلهای که همواره با دو عیگک خوشبیگانه (بهعگوان یک
ررصت) و نیز اغلد با عیگک بدبیگانه (بهعگوان یک تهدید) بدان نگریساهشدهاست ،تعدد و تگوع قومی
در حوزه تمدنی ایران بهگونهای است که متیتتوان تکثتر ررهگت هتای مخالتف را در سن بتهوضتو
مشاهدهکرد؛ این اقواز در طول تاریخ در نضج و شکورایی تمدن ایرانی بته شتکلی محستوس ،ستهیم
بودهاند و ازاساس ،ایران را رارغ از چگین تکثری نمیتوانتبیینکرد؛ چراکه حوزه تمدنی ایران بهعگتوان
یک واحد ررهگگی مساقل از تکثر این ررهگ ها و قومیتها هویتیاراهاست .تگتوع قتومی در گستاره
تمدنی ایران بهویژه حضور دنباله برخی از این قومیتها در خارج از مرزهای ایران سیاسی تهدیدها و
درعینحال ،ررصتهایی را برای کشورمان بهوجودسوردهاست که عدز توجه به هریتک ،مختاطراتی را
برای کشور بههمراهخواهدداشت.
در این پژوه

بهدنبال بررسی این موضوع خواهیمبود که «ایران با وجود تکثر ررهگگتی و وجتود

قومیتهای گوناگون در ایران امروزی و حضور دنباله این قومیتهتا در ستیطره دولتتهتای همستایه
چگونه باید برای بهرهبرداری حداکثری از ررصتهای پی سمده ،سیاست خارجی سیگدهاش را در قبتال
حوزه تمدنی خود ساماندهد؟».
در پاسخ به این چگونگی ،با داشان این مفروض که جایگاه ایران ررهگگتی امتروزین ،تگاستبی بتا
جایگاه حقیقی سن ندارد ،داعیه اصلی تحقیق را مطر میکگیم؛ ایران استالمی بترای پیتداکردن جایگتاه
حقیقی خود در مگطقه و جهان (که این جایگاه برابر با تثبیت ررهگ
که جزء حوزه تمدنی ایران بهحسابسمده ،ررهگ

و تمدن ایرانی در مگتاطقی استت

و تمدن ایرانی ،ظرریت رشد و شکورایی را در ایتن

مگاطق دارد) با نگاهی ررصتشگاسانه به تکثر ررهگگی جامعه ایرانی ،خواهدتوانستت جایگتاه حقیقتی
خود را نهتگها تثبیتکگد ،بلکه در مراحل بعد از تثبیت به ارتقای این جایگاه پرداخاه ،بهتبع سن« ،مگتارع
اقاصادی ،ررهگگی و سیاسی دولت ایران» را هم در این مگاطق تضمینکگد؛ بهعبتارتدیگتر ،گستارش
نفوذ مگطقهای ایتران بتا بهترهمگتدی از ررصتای کته دنبالته قومیتتهتای ایرانتی در سن ستوی مرزهتا
ایجادکردهاند ،امکانپذیرخواهدبود و این امر نیز از تحکیم رابطه هساه مرکتزی بتا پیرامتون داخلتی و
بهتبع ،تحکیم رابطه پیرامون داخلی با پیرامون خارجی بتهمگصتهظهورخواهدرستید؛ درواقتع ،پتژوه
3

حوزه تمدنی ايران ،جهانیشدن و آينده سیاست خارجی جمهوري اسالمی ايران در اين منطقه

حاضر ،ضتمن رد دیتدگاهی کته همتواره تکثتر قتومیای ایتران را تهدیتدی جتدی ضتد امگیتت ملتی
قلمدادمیکگد ،با ارائه و پیشگهاد راهکارهای عملیاتی در قالد دکارین هساه -پیرامتون ،تعتدد و تکثتر
قومیای را ررصای مگحصربهررد برای ارزای

مگزلت اساراتژیک ایتران در مگطقته و بتهویتژه در حتوزه

تمدنی خود میداند؛ ازاینرو بهنظرمیرسد که موضتوع پتژوه  ،نتوسوری و تتازگی ختاص ختود را
داشاهباشد.
در این پتژوه

کته رویکتردی سیگتدهپژوهانته دارد ،از مگتابع گونتاگون کاابخانتهای و ایگارناتی

بهرهجساهایم .ساخاار مان پژوه

مشامل بر چهار عگوان اصلی است که عبارتاند از« :حوزه تمتدنی

ایران :گذشاه ،حال و سیگده ،تکثر ررهگگی :ررصت یا تهدید؟ ،حوزه تمدنی ایران و جهانیشدن ،حوزه
تمدنی ایران ،جهانیشدن و سیگده سیاست خارجی ج.ا.ا ( ارائه راهکارهای عملیاتی در قالتد دکاترین
هساه -پیرامون)» و با نایجهگیری بهاتمازخواهدرسید.

الف -مبانی مفهومی و نظری
 -1مبنای مفهومی
یکی از مهتم تترین مستائل در حتوزه علتوز اجامتاعی ،ارائته تعتاریف مخالتف و گتاه ماضتاد از
اصطال های واحد است؛ درحقیقت برخالف علوز تجربی در حوزه علوز اجاماعی ،تعریفی واحد کته
مورد توارق همگان باشد برای اصطال های خاص رشاههای مخالف این حوزه ازجمله علوز سیاستی
و روابط بینالملل ارائهنشدهاست؛ همین امر باعث میشود که پی

از پرداخان به یک مطلد ،نویسگده

ابادا با ارائه معمولترین تعاریف درخصوص یک واژه ،تعریف خود را از اصطال هتایی کته در متان
بهکارمیگیرد ،به خوانگده القاکگد تا رهم مطلد بهصورتیکه مدنظر نویسگده بوده استت بترای دیگتران
میسر شود؛ در ادامه به تعریف مفاهیمی مانگد قومیت ،هویتت قتومی ،تجزیتهطلبتی و ایتران ررهگگتی
خواهیمپرداخت.
 -1-1مفهوم قوميت
واژههای قومیت یا گروه قومی ،هرچگد واژگان جدیدی در علوز اجاماعی هساگد و ظهورشتان بته
حدود بیشار از یک قرن نمیرسد ،ریشه و بگیان دیریگهای دارند؛ این واژهها بترخالف مفتاهیمی مانگتد
ملت و ناسیونالیسم که اصطال هایی بهنسبت جدید هساگد ،در کگار عباراتی نظیر قبیله ،طایفه ،گتروه،
1
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تیره و نژاد کاربردی بلگدمدت ،در اطال بر گروههای انسانی داشاهاست .قومیت صفت قوز است ،امتا
اغلد بهصورت مارادف این واژه اساعمالمیشود .در طول زمان ،معگای واژه قومیتت تغییریاراتهاستت
بهگونهایکه گاهی ناظر بر مفهوز دیگران بودهاست ،یعگی اررادی که بته گتروه مستلط تعلتقندارنتد و
گاهی به همه گروهها اطال میشد؛ این نکاه بهویژه درخصوص معانی جدید قومیتت و گتروه قتومی،
صاد است .معانی نخساین گروه قومی دراصل با معانی مدرن سن مافاوتاند ،بهگونتهایکته دراصتل،
گروههای قومی به گروههای غیرمسیحی و غیریهودی گفاهمیشد و بهطور کامل ،جگبته متذهبی و گتاه
نیز نژادی داشت ()Snyder ,1983:255؛ بعدها بهویژه در دهههای پایان نیمه نخست قترن بیستام بتود
که به دلیل وجود گروههای گوناگون مهاجر در سمریکا ،قومیت عالئق نژادی ،زبانی و ررهگگی گروهی
خاص ،نظیر سیاهان ،ایرلگدیها ،ایاالیاییهتا ،سلمتانیهتا ،لهستاانیهتا و ستایر گتروههتا خوانتده شتد
(  .)Snyder ,1983: 204,255در زبان انگلیستی« ،قومیتت» 1بستیار وستیعتتر از ارتبتای یتک رترد بتا
جامعهاش است (یعگی شهروندی) و بیشار به ارتبای با یک گذشاه و ررهگ

مشارک و سشکار اشتارهدارد.

در برخی از زبانهای دیگر ،اصطال های معادل قومیت و ملیت بسیار به یکدیگر نزدیک هساگد.
دربارة مفهوز واژه «قوز» سنچه بی

از دیگر معانی ،مادوال است سنکه قوز یا گروه ،نژادی گروهتی

از انسان هاست که اعضای سن دارای ویژگیهای نیایی و اصل و نسبی یکسان یتا مشتارک هستاگد؛ در
این دیدگاه ،همچگین گروههای قومی ،اغلد دارای مشارکهتای ررهگگتی ،زبتانی ،رراتاری و متذهبی
هساگد که ممکن است به سبا و اجدادشان برگردد یا براساس عواملی دیگر بهوجودسمدهباشتد؛ بگتابراین
یک گروه قومی می تواند یک جامعه ررهگگی نیز باشد .قوز در جوامع بردهداری و رئودالی نوعی دیگر
از اشاراک اررادی است که دارای پیوندهای خونی هساگد و سرزمین ،زبان و ررهگت

مشتارک دارنتد،

ولی این اشاراک هگوز به اندازه کاری ،پایدار نیست و در مقیاس کشوری نیز اشاراک اقاصتادی ،هگتوز
کامل نیست (سشوری ،بی تا).
 -2-1مفهوم هويت قومی
هویت قومی ،اغلد ،نوعی هویت اجاماعی است که در سن وابساگی به گروه قومی خاص ،مبگتای
شگاسایی و شگاساندن قرارمیگیرد؛ الباه قومیت ،معگی واحدی ندارد و شاخصه قومیبودن یتک گتروه
بیشار به تمایز سن با گروههای دیگر بساگیدارد .به دلیل گساردگی مفهوز قومیت که گاه مفهوز ملیتت
................................................................................................................................................................
1. Ethnicity
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را نیز میرساند .عگاصری گوناگون مانگد زبان ،مذهد ،نژاد ،سداب و رسوز خاص و گاه ملیت ختاص،
یک گروه قومی را تشکیلمیدهگد؛ برای نمونه در لبگان «مذهد» ،مالک قومیبودن و گروههای قتومی
است و نه زبان ،چراکه همه لبگانیها در زبان عربی اشاراکدارند .در برختی کشتورها ،همانگتد شتمال
سرریقا و مورد بربرها ،نژاد عامل و شاخصه قومیت است و در برخی کشتورها همانگتد ترکیته و عترا
«زبان» میتواند عامل قومی باشد (احمدی.)3 :1 11 ،
هویت قومی نیز همانگد هویت دیگی ،بخشی از هویت اجاماعی ررد است؛ خود هویت قتومی نیتز
گاه تحت تأثیر هویتهایی خردتر نظیر مذهد ،طایفه و ایل قرارمتیگیترد؛ بترای نمونته در کردستاان
ایران ،عرا و ترکیه ،کردها به لحاظ شیعه و سگیبودن و نیز تعلتق بته طایفتههتای گونتاگون ،هتویای
مامایز دارند و برای خود ،مرز هویای قائل میشوند؛ همین شکافهای کوچکتر از بروز یتک هویتت
قومی رراگیر جلوگیریکردهاست .نبود پیشیگه سیاسی و تاریخی واحد برای کردها یا بتهعبتارتی ،نبتود
دولت کردی در گذشاه ،تمایزهای هویای طایفهای ،دیگی و ایلی و حای لهجهای و زبانی را میتان سنهتا
تشدید میکگد (خضرزاده.)3 :1 11 ،
 -3-1مفهوم تجزيهطلبی
اعاقاد به ایگکه گروه یا سرزمیگی معین باید از سازمان بزرگتری که وابساه به سن است ،جدا شتود،
اغلد در تجزیه طلبی نظر بر اساقالل سیاستی اقلیاتی ختاص از یتک واحتد بتزرگ سیاستی استت و
نهضتهای حامی چگین اندیشههایی را تجزیهطلد مینامگد .در قترن گذشتاه و قترن حاضتر ماتأثر از
رشد ناسیونالیسم ،نهضتهتای تجزیتهطلتد بستیاری در داختل امپراطتوریهتا و کشتورهای وستیع
بهوجودسمده ،بر اثر سنها ملتهای تازههای پدیدسمدهاند .تجزیهطلبان ،ممکن است خواهتان جتدایی از
کشوری و پیوسان به کشور دیگر باشگد.
برخالف دیدگاهی که مگشأ تماز تمایلها و اقدازهای تجزیهطلبانه را در ناسیونالیسم قومی میداند
باید به این نکاه اشارهداشت که تجزیهطلبی همیشه براساس ناسیونالیسم قومی صتورتنمتیگیترد؛ در
برخی موارد ،مگارع اقاصادی مشارک نیز باعث تجزیهطلبی است؛ مانگد متذاکرات گتروههتای کترد بتا
گروههای تجزیهطلد سذربایجانی که برای رهایی از زیر رشار جمهوری اسالمی تاحدودی با هم دیگر
اتحاددارند ،یا برگتزاری ستمیگارهای تخصصتی ردرالیستم کته هتر دوی ایتن گتروه هتا (کته از نظتر
ناسیونالیسم قومی با هم مافاوتگد) در سن خواساههایی مشارک را مطر میکگگد.
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رادیکالترین شکل مگازعه قومی در حوزههای گروه قومی تجزیهطلبی است که به تغییتر مرزهتای
دولت و تشکیل دولت جدید مگجرمیشود .شری الزز برای اعمال این سیاست ،غگیبودن گروه قتومی
است ،زیرا تجزیهطلبی در محیطی خشن و با درگیری داخلی با سطحی بتاال از سستیدهتا و هزیگتههتا
برای هر دو طرف صورتمیگیرد .هدف گروه قومی تجزیهطلد ،ممکن است الحا به سرزمین دیگر
(کشمیر هگد به پاکساان) یا تشکیل دولای با حضور اقواز همسایه باشد؛ الباه شکل مسالمتسمیز تجزیه
(تجزیه با توارق همه گروههای قتومی داخلتی) نیتز امکتاندارد .همانگتد جتدایی چتک و استلواکی از
یکدیگر و تشکیل دو دولت مساقل (خضرزاده.)3 :1 11 ،
 -4-1مفهوم ايران فرهنگی
ما وقای میگوییم ایران ررهگگی ،مگظورمان مگاطقی است که در سنجا ررهگ

ایرانی که ریشتههتای

اصلی سن از دل تمدن اسالمی نشأتگرراهاست حضوردارد و این مگاطق نمیتوانگد به مرزهای سیاسی،
محدود شوند؛ بگابراین ما وقای میگوییم ایرانی ،نه به این مگظور است کته متا بته او تابعیتت و ملیتت
ایرانی بدهیم بلکه میخواهیمبگوییم برای نمونه ،مولوی ،عضوی از جهان استالز و بتهتبتع ،جزئتی از
تمدن ایران است .ملت ایران از معدود ملتهای چگد هزار ساله است که هرگتز بته گسستت هتویای،
دچار نشده و جزئی کوچک از یک ررهگ

بزرگتر نبودهاست .ایران در روزگار کهن تا متاوراءالگهتر،

شبه قاره ،جهان عرب ،سسیای صغیر و مگاطقی از سرریقا و اروپا بسطداشت .حوزه تمدن ایرانی ،شتامل
مگطقه جغراریایی وسیعی است که از درون چین میسید و کشمیر و رالت پامیر را دربرمیگیترد و بته
سسیای کگونی میرسد؛ کشورهای این حوزه را به انضماز ارغانساان و پاکساان شامل میشتود و ایتران
رعلی را در خود جای میدهد؛ از اقیانوش هگد ،دریای عمان و خلیج رتارس و نتواحی ستاحلی سن در
هر دو سو؛ خود را به قفقاز تا دریای سیاه و مدیارانه میرساند؛ بهعبارتدیگر گساره تباری و ررهگگی
ایران نهتگها به مرزهای جغراریایی ایران کگونی و حاتی مجتاورت ایتن مرزهتا محتدود نیستت ،بلکته
همتبارهای ایرانی در گسارهای بسیار دورتر از ایران کگونی نیز حضوردارند.

 -2مبانی نظری
پژوه

حاضر ،رویکردی سیگدهپژوهانه دارد؛ بگابراین ارائه راهکار برای بهرهمگتدی مطلتوبتتر از

ررصت تکثر قومیای موجود در ایران ررهگگی ناظر بر عوامل اصلی تهدیدزا در موضتوع قومیتتهتای
ایران است؛ بهعبارتدیگر ،این پژوه

با عگایت به نظریههای موجود در باب مسئله قومیتها (بهطور
3
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خاص ،موضوع قومیتهای ایران) که به علل اصتلی بحرانتیشتدن موضتوع قومیتتهتا پرداخاتهانتد،
راهکارهای پیشگهادی خود را برای بهرهمگدی حداکثری از وضعیت موجود ارائتهدادهاستت؛ در ادامته،
ضمن اشارهای کوتاه به نظریههای موجود در باب قومیتها ،نظریته حمیتد احمتدی را کته بته مستئله
قومیتها در ایران بهدقت توجهکردهاست ،مطر خواهیمکرد.
درخصوص تبیین علل گرای های قومی و سیاسیشدن قومیتها چگد نکاه را باید مدنظر قرارداد؛
نخست سنکه هیچ نظریه عمومی درباره قوزگرایی نمیتواندوجودداشاهباشد (اوزکریملتی.)9 :1 1 ،
ما نمتیتتوانیم بتا نظریتهای واحتد ،هتم مستائل قتومی روستیه درخصتوص چچتنهتا و هتم متورد
سلبانیاییتبارهای کوزوو در صربساان را تبیینکگیم؛ این بیشار از زمتانمگتدبودن پدیتدههتای اجامتاعی
ناشی میشود؛ دوز سنکه تدوین چارچوبی نظری درباره این موضوع به یک تحلیل چگدعلای و ماعاقد
سن رهیارای میان رشاهای نیازدارد که همه عوامل سیاسی ،اقاصادی ،اجاماعی ،ررهگگی و روانشتگاخای
را متتورد مالحظتته قراردهتتد (مقصتتودی .)13 :1 13 ،بتته قتتول سناتتونی استتمیت ،ناسیونالیستتم قتتومی
(قوزگرایی) بی
رنگ

از سن ماگوع است که با عاملی واحد قابلتبیین باشد و ازاساس ،همچو سراابپرستت،

را از محیط میگیرد (اوزکریملی .)933 : 1 1 ،نظریهها و رویکردهایی که میکوشگد پدیدهای

مانگد ناسیونالیسم قومی یا قوزگرایی را برپایه ررایگدهای واحد توضی دهگد ،در معترض تقلیتلگرایتی
قراردارند (اوزکریملی)933 : 1 1 ،؛ سوز سنکه درخصوص مسئله قومیتها و چرایتی سیاستیشتدن
سنها باید همانگونهکه حمید احمدی نیز بهدرسای بدان اشارهکردهاست ،به روند تاریخی سنها نیز توجته

و دقت شود .به اعاقاد بسیاری از اندیشمگدان و جامعهشگاسان کالسیک نظیر کگت ،متارک

و بتهطتور

ویژه وبر ،نگاه به پدیدههای اجاماعی از مگظر تاریخ ،جزئی از ملزومات نگاه دقیق و صتحی استت و
به تبیینهایی با دقت بیشار کمک شایانی میکگد؛ در خصوص ایتن عقیتده موضتوع قومیتتهتا چتون
ریشههای تاریخی دارند دراصل ،بساه به شرایط و محیط وقوع ،سیر تطوری خاص دارند (محمدزاده،
)3: 1 13؛ به اعاقاد بسیاری از اندیشمگدان ،پرداخان به این موضوع از مگظر یک بحث نظری صترف،
صحی نبوده ،برای تبیین مگاسد این موضوع باید ابعاد گوناگون سن را درنظرگررت( .احمدی)1 13 ،
برخی از مهمترین نظریههایی که از دیدگاههای مخالتف بترای تبیتین ایتن پدیتده ارائتهشتدهانتد،
عبارتاند از :تأکید بر ساخاارهای اجاماعی و توسعه اقاصادی بهعگوان ماغیرهتای تبییگتی کته در سثتار
والرشااین و مایکل هشار مگعک

است؛ کثرتگرایی ررهگگی بهعگوان یک ماغیر اصلی مطتر شتده در

اثر جوزف رورنیوال و از.جی.اسمیت؛ رقابت بر سر مگتابع کته در سثتار ناتتان گلیتزر و دانیتل مویگیهتان،
3
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رردریک بارت و سوزان اولزاک به سن اشارهشدهاست؛ نظریه رقابت نخبگتان ،متگعک

در سثتار سناتونی

اسمیت ،جوزف روتشیلد و بهویژه پل براس و سرانجاز ،نظریه اناخاب حسابگرانه که در سثتار جدیتدتر
مایکل هشار و مایکل باناون بر سن تأکیدشدهاست (احمدی.)133 :1 31 ،
به عقیده دکار احمدی ،هیچیک از نظریههای باال بهتگهایی نمیتوانگد سیاسیشدن مسائل قتومی در
ایران قرن بیسام را به اندازه کاری تبیینکگگد و تکیه صرف بر یکتی از نظریتههتای موجتود ،متا را بته
مشکل روششگاخای دچارمیکگد؛ بهعالوه ،میراث سیاسی ،تجربه تاریخی ،پویتایی ررهگگتی در ایتران
ازیکسو و نوظهوربودن مشکالت بهاصطال قتومی در ایتن کشتور ازستویدیگتر ،وضتعی پیچیتده،
رراروی محقق امور قومی قرارمیدهد که او را از تکیه بر نظریهای مشخص برحذرمیدارد.
در دیدگاه احمدی ،گذشاه از نقت

نخبگتان بتومی و غیربتومی (قتومی و غیرقتومی) و نیروهتای

بینالمللی ،ظهور دولت (تمرکزگرا و اقادارگرای بوروکراتیک) متدرن در ایتران را بایتد عامتل عمتده
دیگری دانست که در تحولهای سیاسی بعدی ایتران تأثیرگتذار بتودهاستت؛ ایتن سته ماغیتر اساستی
میتوانگد عگاصر الگویی باشگد که بهعگوان چارچوبی نظری در درک و رهم قوزگرایی در ایران معاصتر
به ما کمککگگد .ماغیرهای سهگانه دولت مدرن اقادارگرا ،نظاز بینالمللی و نخبگان سیاستی ،بیشتارین
را در ایجاد حرکتهای قومی بهعهتدهداشتاه انتد؛ ایتن سته عگصتر بتا ستازوکارهایی ختاص در

نق

سیاسیکردن عالیق و نشانههای قومی ،نق سرریگیکردهاند؛ با توجه به این ماغیرها ،احمدی ،چارچوبی
نظری ارائهکردهاست که در سن سه ماغیر «دولت ،نخبگان و نظاز بینالملتل» نقت هتای اساستی را در
سیاسیشدن قومیت و شکلگیری حرکتهای سیاسی قومی در میان گروههای اقلیتت زبتانی -متذهبی
بازیمیکگگد.
همانگونهکه شر سن سمد ،موضوع قومیتهای ایران ،تگها با عگایت به یک ماغیر قابلتبیین نیستت؛
بر همین اساس ،راهکار ارائهشده در اناهای این پژوه

بتا عگایتت بته ماغیرهتای مخالتف داخلتی و

خارجی و در قالد دکارین هساه-پیرامون ارائهشدهاست که شر مبسوی سن در ادامهخواهدسمد.

ب -حوزه تمدنی ايران :گذشته ،حال و آينده
ایران ررهگگی بهعگوان واحدی همبساه که نهتگها همواره دارای نهادهای ررهگگی و تاریخی خاص
خوی

بودهاست ،بلکه توانساهاست در طول قرنها در ررهگ های دیگر نیز تأثیرگذار باشد (اشترف،

 1 3 :1 1و .)1 3ایران به همراه برخی از کشورهای مامدن نظیتر چتین و مصتر دارای موجودیتت
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سیاسی بالگسبه دائمی و قدیمی است و با بسیاری از ملل دیگر که عمرشان هگگاز اساقالل از چگد دهه
رراتر نمیرود ،قابلمقایسه نیست (اشرف.)1 3 :1 1 ،
از حدود  933سال پی

تاکگون که سرزمینهایی مانگد بخت هتای شترقی خراستان و ارغانستاان،

ررارود (ماورا الگهر) ،سران و دیگر بخ های قفقاز ،میانرودان (بینالگهرین) و بحرین از قلمرو سیاستی
ایران جدا شدند ،بهتدریج این موضوع مطر شتد ،حتال کته چگتین جتداییای صتورتگرراته ،ایتن
سرزمینها با نشان و هویت ایرانی که ایگک در واحدهای سیاستی جداگانتهای قرارگرراتهانتد چگونته
بایسای در ستیه در کگار یکدیگر ،ولی در چارچوبهای سیاسی گونتاگون قرارگیرنتد (اشترف:1 1 ،
)133؛ در برابر موضوع یادشده نگترشهتایی مافتاوت وجودداشتاهاستت؛ دیتدگاهی خواستاار ادغتاز
سرزمینهای ایرانی با هم و پدیدسوردن دگرباره یک واحد سیاسی که تمتامی سترزمینهتای مزبتور را
دربربگیرد ،است؛ این دیدگاه ،بیشار در ایران مطر استت و بتهطتور طبیعتی بته بتروز واکتگ هتایی
مگجرشدهاست؛ این دیدگاه به محارل ایرانگریز در سرزمینهای خارج از جغراریای سیاسی ایران ایتن
ررصت را دادهاست تا به بهانه حفظ اساقالل کشورشان به نمادهای ررهگ

و تمدن ایرانی یورشبرده،

موجی از ایرانسایزی بهراهاندازند؛ در کگار این دیدگاه که خواساار نوعی وحدت سیاسی سرزمینهای
موصوف است ،دیدگاهی دیگر نیز وجوددارد که با تأکید بر مگارع ملی ایران در چتارچوب جغراریتای
سیاسی کشور و مگارع دولت -ملت ایران ،میان کشورهای همتمدن و دیگر کشورها تفاوتی قائلنیست
و به سنها یکسان مینگرد؛ در این چتارچوب ،دیگتر مجتالی بترای اندیشتیدن درخصتوص ضترورت
بهرهبرداری از پیوندهای تمدنی در جهان سیاست وجودندارد (اشرف.)139 :1 1 ،
ایران ررهگگی ،همواره با دوسری از عوامل بهعگوان متوانعی بتر ستر راه بازستازی حتوزه تمتدنی
ایرانی مواجه بودهاست :عوامل خارجی و عوامل داخلی؛ در بررسی عوامل خارجی باید بهطور ویژه به
نق

انگساان و اتحاد جماهیر شوروی در تضعیف حتوزه تمتدنی ایتران اشتارهکترد (پهلتوان:1 33 ،

)113؛ همچگین سمریکا نیز بهویژه پ

از رروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نشاندادهاستت کته بتا ایتن

حوزه تمدنی سر ناستازگاری دارد (پهلتوان .) 32 :1 33 ،نخستاین دخالتتهتا کته از قترنهتا پتی
سغازشدهبود ،مربوی به دولت انگلی

است؛ زمانیکه انگلی

به شبه قاره قدزنهاد ،کوشتید تتا زبتان و

ادبیات رارستی را کته در هگتد شتامل بتگگالدش و پاکستاان امتروزی و حاتی بخت هتایی از چتین
رواجداشت ،از مردز این سامان مگقطعکگد و جای سن را به ادبیات انگلیسی دهد؛ گرچه انگلی
کوش

خود بهطور کامل ،مورق نشد ولی توانست از نفوذ ررهگ
3
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همین دلیل ،پارسیسرایان و پارسینویسان مسلمان هگد و پاکساان بهحداقلرسیدند و میبیگیم که بعتد
از اقبال الهوری ،کمار نامی درخور ررهگ

ایرانی در سن سامان میتوانیارتت؛ بته ایتن ترتیتد ،زبتان

پارسی که روزگاری زبان رایج دربارهای هگدوان و حکمرانان مگطقه بود ،به زبتان انگلیستی و هگتدی
تبدیلشد و اندکی نزدیتک تتر در ارغانستاان تتا توانستاگد در برابتر ررهگت

ایرانتی ،ستدهایی بتزرگ

ایجادکردند و این ماجرا گرچه هگوز هم بهنوعی ادامهدارد ولی در برابر وسایل جدید ارتبتای جمعتی،
کگد شدهاست و نگاه مردز این مگاطق به ررهگ
ررهگ

سبا و اجدادی متیرود کته بتار دیگتر شتکوه گذشتاه

ایران را زندهکگد که الباه به تالش مضاعف کوشگدگان سرزمین مادری نیتز نیازمگتد استت .در

کگار اقدازهای قدرتهای بزرگ که شرحی مخاصر از سن را سوردیم ،همچگتین بایتد بتر تحترکهتای
تمدنگریز در خارج از مرزهای ایران نیز تمرکزداشاهباشیم .برخی از طیفهای رکری با تمتاز قتدرت
میکوشگد با نفی تمامی تمدن مشارک مگطقهای ،سیین تمدنگریزی را بهگونهای بیهماا در حوزه تمدن
ایرانی ترویجدهگد .در خارج از مرزهای ایران بهعگوان نمونه میتوان به پتان ترکیستم ،پشتاونیزز ،پتان
ازبکیسم و جریانهای ارراطی مذهبی که در قالد بگیادگرایی ظهتور و بروزیاراتهانتد و نتهتگهتا حتوزه
تمدنی ایران را بلکه حای امگیت ملی جمهوری اسالمی ایران را بتهمختاطرهارکگتدهانتد ،اشتارهداشتت
(پهلوان.) 1 :1 33 ،
عالوهبر ایگها نباید از جریانهای تمدنگریز داخلی نیز غارل شد؛ جریاناتی که چه پی
و چه پ

از انقالب وجودداشاه ،دارند؛ در پی

از انقالب ،هیچ ک

از انقتالب

در ایران به رکر مردز تاجیک و

شیعه ارغانساان نبود؛ نه جریان روشگفکری کته ازاستاس غتربگترا و سمریکتای التتینزده بتود و بته
کشورهای عقدمانده سوسیالیسای دلمیبست و الگوبرداریمیکرد ،نه حکومت که همته رکتر و ذکتر
کارگزاران

ماوجه غرب بود و از این نواحی عقدارااده مانگتد ارغانستاان متیگریختت .ایتران در سن

دوران راقد یک سیاست تمدنی بود (پهلوان .) 93 :1 33 ،در دوران بعد از انقالب هم در بستیاری از
مواقع به دلیل غلظت رو ایدئولوژیک در سیاست خارجی کشور ازاساس بهجای سنکه تمتدن ایرانتی
در تعامل با تمدن اسالمی قرارگیرد ،در تقابل با سن قرارمیگررت و صحبتکتردن درخصتوص حتوزه
تمدن ایرانی به معگای مخالفت بتا ا ستالز و شتریعت بتود و مانگتد انت
زدهمیشد .هرچگد امروز چگین دیدگاهی کمرن

رستوایی ،بتر پیشتانی ارتراد

شدهاست ،هگوز هم ،درون حکومت رگههایی از این

ارکار دیدهمیشود ،ارکاری که بهغلط ایرانیت را در تقابل با اسالمیت میدانگتد (پهلتوان،)113 :1 33 ،
رارغ از سنکه تمدن ایرانی بدون اسالمیت پوچ خواهدبود؛ بهعبارتدیگر ،معگای مفهتوز تمتدن ایرانتی
1
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بی

از هرچیز دیگر تحت تأثیر پارامار اسالمیت (سن هم روایت شیعی سن) بوده ،نمیتتوان ایتن دو را

جدا از هم ساخت چراکه خدمات ماقابل ایران به اسالز و اسالز به ایران ،هویای مشتارک را برستاخاه
که پایههای اصلی تمدن ایرانی را شکلدادهاست؛ این امر بهویژه در ستالهتای اخیتر کته بحتثهتایی
درخصوص حذف ناز پادشاهان از کاابهای درسی تاریخ دان سموزان بهمیتانسمتدهاستت از تتوجهی
بیشار ،بهرهمگد شدهاست ،چراکه با چگین اقدازهایی و حذف بخشی از تاریخ ایتران زمتین ،نتهتگهتا در
نسلهای ستی ،اندیشه احیای حوزه تمدنی ایران را نپروراندهایم بلکه بهعک

بایتد مگاظتر تجاوزهتا و

تهدیدها به هساه مرکزی تمدن ایران نیز باشیم؛ الباه الزز به یادسوری است کته جتوهره اصتلی تمتدن
ایرانی و تمدن اسالمی دارای نقای مشارک زیادی بوده ،لذا میتوان با برجساهسازی این نقای اشتاراک ،در

ارائه یک الگوی پیشررت و توسعه مطلوب مباگیبر عگاصر تمدن ایرانی و اسالمی گازهایی مؤثر برداشت.
در کگار تماز این تهدیدها و مخاطرات باید این نکاه را مدنظر داشت کته جتوهر یتک ملتت ایتن
است که همه ارراد ،نقای مشارک داشاهباشگد .در انسان عگصری واالتتر از زبتان وجتوددارد و سن اراده
است .یک ملت اصلی است روحی ،نایجه پیچیدگی عمیق تاریخی ،خانوادهای روحانی نه یتک گتروه
معین که بهوسیله پیکر زمین مشخص شود .حاصل سنکه «ملت بیشتار بته رو  ،مربتوی استت تتا بته
جسم» .رو هر ملای را باید در ررهگ

سن جساجوکگیم (ختوبروی پتاک 133 :1 33 ،و )133هتردر،

نخساین کسی است که تعلق به جامعه را نیازی اساسی برای بشتر دانستت؛ او هرگتاه واژه «ملتی» یتا
«رو ملی» را بهکارمیبرد ،مگظورش ررهگ

ملی است (برلین.)199 :1 31 ،

با سگاهی نسبتبه این موضوع است که انسان درکمیکگد چرا قتدرت روزارتزون مگطقتهای ایتران
نهتگها نگرانیهایی را در مگطقه و در میان مردز مگطقه ایجادنکردهاست بلکه در نواحیای کته از لحتاظ
تاریخی تحت نفوذ ایران ررهگگی هساگد مردز و نه دولتها از این قدرت روزارتزون ایتران احستاس
شعف میکگگد؛ بهویژه در مگاطقی نظیر ارغانساان ،تاجیکساان ،عرا  ،کردهای مگطقه و حای بسیاری از
مردز عرب خلیج رارس که تمایلدارند هویت ختود را ایرانتی بدانگتد تتا چیتز

دیگتر (BBC : 2009

)Monitoring Middle East؛ حای بسیاری از دولتهای مگطقه که عقالنی بهدنبال کستد مگتارع ملتی
خود هساگد به ارزای

روزارزون قدرت مگطقه ایران به دیده یک ررصتت متینگرنتد؛ چراکته قتدرت

روزارزون ایران به شکلی ملمتوس بتر امگیتت مگطقته تتأثیر ایجتابی خواهدگذاشتت (

BBC : 2009

.)Monitoring Middle East
از همین روی ،اصول سیاست خارجی ایران نباید برپایته رهمتی غلتط از مگتارع ملتی باشتد بلکته
2
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بایسای بر محوریت حوزه تمدنی ایران اساوار شتود ،سن هتم تمتدنی کته از پیونتد میتان استالمیت و
ایرانیت شکلگرراهاست؛ بهعبارتدیگر ،سیاست خارجی تمدنی ،یعگی سیاستای کته بته ایتران کگتونی
محدود نشود بلکه به همه اجزای این تمدن؛ حای سنهایی که در واحدهای سیاسی ختارج از ایتران بته
نحوی حیاتدارند ،دلبساگی نشاندهد .کشورهایی که دارای پیوندهای مادی و معگوی مساحکمی بتا
یکدیگر بوده ،پیشیگه ،ررهگ  ،ارزشها و مگارعی مشارک با هم دارند بترای ایگکته در برابتر معتادالت
جهانی و سیاست قدرت مسلط تمدنغرب یکسره مگفعل نبوده ،از خود هویای مجتزا را نشتانبدهگتد
باید برپایة محور مدنیت مشارکی که به سن تعلقدارند ،با یکدیگر همکاریکگگد.

پ -تکثر فرهنگی :فرصت يا تهديد
ایران جزء کشورهایی است که اقوامی گوناگون را در ترکید جمعیای خود جایدادهاست .ایران به
دلیل قرارگرران در گذرگاه مهاجرتهای تاریخی ،با ترکید قومیتهتای مخالتف در بارتت جمعیاتی
خود مواجه است که به تگاسد پیشیگه تاریخی و تحولهای سیاسی و اجامتاعی در گستاره سترزمین،
توزیع و مساقر شدهاند ،مهاجرتهای تاریخی میان سه قاره سرریقتا ،اروپتا و سستیا بته ستکونت اقتواز
مخالف و درهمسمیخاگی نتژادی انجامیتدهاستت؛ در ادامته بته معررتی کوتتاه قومیتتهتایی از ایتران
میپردازیم که در مرزهای سیاسی ایران ،محصور نیساگد و دنباله سنها تا خارج از مرزهای ایرن سیاستی
نیز کشیدهشدهاست.

 -1آذریها
قوز سذریزبانهای ایران از اقواز ایرانیاالصل بوده ،در قسمت شمال غربتی ایتران ستکونتدارنتد
(ماهگامه سخن سشگا)13 :1 13 ،؛ این گروه که پ

از اقواز رارسزبان در رتبه بعدی در ترکیتد ملتی

ایران قراردارد در اساانهای سذربایجان غربی ،سذربایجان شرقی ،اردبیل و زنجان اساقرارداشاه ،ادامه سن
به اساان همدان و غرب گیالن گسارشیاراهاست؛ عالوهبراین ،در شهرهای تهران ،قم  ،اراک و قزوین
نیز بهصورت ادغاز اجاماعی ،جمعیای قابلتوجته را شتامل متیشتود .سذریهتا در ماغیرهتای زبتان و
احساس قومیت با رارسزبانها تفاوتدارند امتا در ماغیتر دیتن و متذهد (شتیعه) بتا اکثریتت ملتت
مشارکاند .ترکهای سذریزبان ایران با ترکهای قفقاز و ساکن در سن ستوی مرزهتا ،وجتوه مشتارک
زیادی دارند و سنها را بخشی از مردز ایران میدانگد که بر اثر تحولهای بینالمللی و ضتعف حکومتت
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مرکزی و طی قراردادهای نگگتین گلستاان و ترکمانچتای از پیکتره ایتران جتدا شتدهانتد؛ تترکهتای
سذربایجان همواره از این موضوع رنجیدهخاطرند و خواهان الحا پاره جداشده ایران بته بدنته کشتور
هساگد (سایت اشرا .)1 12 :

 -2کردها
مردز کرد از اصیلترین اقواز ایرانی هساگد .کردهای ایران ،دارای دو مذهد شیعه و سگی هستاگد
(ماهگامه سخن سشگا .)13 :1 13 ،کردها که سومین گروه جمعیای از ملت ایران بتهشتمارمتیسیگتد ،در
غرب کشور در اساانهای کردساان و جگوب سذربایجان غربی زندگیمیکگگد و بخت هتایی از مگطقته
کردنشین خارج از قلمرو سیاسی ایران ،مشامل بر نواحی شمالی عرا  ،جگوب شرقی ترکیته و شتمال
شرقی سوریه است .دساهجاتی از کردها در شمال خراسان و گروهی نیز در کشور ارمگساان بهصورت
اقلیت قومی بهسرمیبرند؛ درمجموع ،کردها در ریشههای نژادی ،زبانی ،تاریخی و برخی خصلتهتای
ررهگگی با بخ
بخ

مرکزی ایران دارای وجوه مشارکاند اما از جهات مذهبی ،قومی و زبتان محتاوره بتا

مرکزی ایران تفاوتدارند و درعوض با نواحی کردنشین خارج از مرزها همگتونیدارنتد .متردز

کرد ایران در طول تاریخ و ازمگه گذشاه نه با مشکلی مواجه بتودهانتد و نته مشتکلی بترای حکومتت
مرکزی بهوجودسوردهاند؛ اما در اواخر حکومت قاجار و سغاز کار حکومت کمونیستای شتوروی ،ایتن
کشور سعیداشت در ایران نیز حکومای کمونیسای تأسی کگد تا باواند به اهداف ستلطهجویانته ختود
در ایران جامهعملبپوشاند؛ به همین دلیل به تشکیل حزب کمونیست ایران دستزد تا با رعالکردن سن
در حکومت ایران نفوذکگد.

 -3عربها
عربهای ایران در بخ

مرکزی و جگوب غربی اساان خوزساان اساقراردارند؛ متردز ایتن مگطقته

بهطور عمده شیعه مذهداند و از حیث مذهد با بخ

مرکزی ایران همگونیدارند؛ اعراب خوزساان

نیز همچون دیگر اقواز ایرانی ،خود را به هویت ملی ایرانی وابساهمیدانگد و نیروهای همگرایی در سن
بر تمایلهای واگرایانه برتریدارد .تحولهای عرا بعد از حمله سمریکا نشاندادهاستت کته بتا وجتود
مجاورت این قومیت ایرانی که وراداری خود را بارها بهاثباترساندهاست ،با اعتراب مستاقر در ختاک
عرا که ماأثر از ررهگ

و تمدن ایرانی هساگد ،زمیگه برای توسعه نق
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شدهاست؛ هرچگد به سبد وجود ذخایر عظیم نفای در اساان خوزساان ،قدرتهتای بتزرگ از دیربتاز
توجهی خاص به این قسمت از سرزمین ما داشاهاند و در اواخر حکومت قاجار درصدد جداکردن این
قسمت از خاک ایران بتودهانتد .جگتب

قتومی شتیخ خزعتل ،مهتمتترین تحترک قتومی در سن زمتان

محسوبمیشد که دولت انگلساان برای رسیدن به اهداف خود از این جگب

اسافادهمیکرد (ماهگامته

سخن سشگا.)11 :1 13 ،

 -4بلوچها
یکی دیگر از اقواز ایرانی که در این سرزمین ،سابقهای ب

طتوالنی دارنتد ،قتوز بلتوچ در استاان

سیساان و بلوچساان هساگد؛ این اساان با کشورهای پاکساان و ارغانستاان ،هتممترز بتوده ،از جگتوب،
سواحل دریای عمان را دربرمیگیرد .اساان سیساان و بلوچساان شامل دو بخت
شمالی سن را سیساان و بخ

کلتی استت؛ بخت

جگوبی سن را بلوچساان دربرمیگیرد؛ هر دو قوز ازاساس ،ایرانی بودهاند

که سیساانیها بهطور عمده ،شیعه و بلوچها اغلد سگیمذهدانتد .سیستاانیهتا از اصتیلتترین اقتواز
سریایی هساگد و زبانشان در زبان رارسی ریشهدارد اما درخصوص بلوچهتا اختاالف نظتر وجتوددارد؛
برخی ،ایشان را از اقواز سریایی میدانگد و برخی معاقدند بلوچها اصالااً عرب هساگد (ماهگامته ستخن
سشگا.)13 :1 13 ،

 -5ترکمنها
ترکمنهای ایران در بخ

شمالی اساان گلساان و ناحیهای کوچک از شمال غربی خراسان ،یعگتی

شهرهای گگبد ،بگدر ترکمن ،مراوه تپه ،وجرگالن و بجگورد اساقراردارند؛ قلمترو قتوز تترکمن از ایتن
مگطقه واقع در شر دریای مازندران سغازشدهاست به سمت سسیای مرکزی گسارش و اماتدادمییابتد.
ترکمنها که نسبتبه دیگر اقواز حاشیهای ایرانی ،قلمرو رضایی محدودتری دارند ،همانگد اقواز کرد و
بلوچ در سه خصیصه و ماغیر زبان ،قومیت و مذهد از بخ

مرکتزی ایتران مامایزنتد و بترعک

بتا

کشور ترکمگساان در این سه ویژگی اشاراک و تجان دارند.
همانگونهکه شر سن ررت ،ایران سرزمیگی استت کته در ختود ختردهررهگت هتایی گونتاگون را
جایدادهاست که شاید بهارین تشبیه برای کشوری نظیر ایران ،تشبیه سن بته قتالی باشتد؛ قتالیای کته
گلهای سن را تکثر قومی تشکیلدادهاست؛ مسئلهای که همواره ذهن نخبگان ایرانی را به خود معطوف
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داشاه ،چگونگی بهرهگیری از چگین موقعیای است؛ ایگکه این موقعیت چگونته متیتوانتد بته ررصتت
تبدیلشود ،مسئلهای است که با مگارع ملی کشورمان پیوندخوردهاست ،چه سنکه در صتورت متدیریت
ناصحی  ،این موقعیت ،به تهدید تبدیلخواهدشد.
تجربه ایران ،کشوری که سالهاست قومیتهای گوناگون در سن با هتم روزگتار ستپریمتیکگگتد،
بهخوبی نشاندادهاست که ما باید میان تفاوتهای قومی در یک جامعه (نظیر تفاوت در زبان ،متذهد،
ریزیولوژی یا ررهگ ) با بسیج قومی یا به معگای دیگر با سیاسیشتدن قومیتتهتا تمتایز قائتلشتویم.
تفاوتهای قومی ،پایگاه بالقوه بسیج قومی است ،اما نف

وجود تفاوتهای قومی تضمینکگگده بسیج

قومی نیست () Nagel and Olzak,1982: 132؛ درمجموع میتوانگفت که اقدازهای جمعی نتژادی و
قومی ،زمانی رویمی دهگد که دو گروه قومی یا بیشار بتر ستر مگتابعی بتا ارزش یکستان بتا یکتدیگر
رقابتکگگد؛ رقابت قومی نیز زمانی بهوجودمیسید که گروههای قومی سعیدارند بتر ستایر گتروههتای
قومی اکثریت یا اقلیت در دسایابی به همان مگابع پیشیبگیرند .در شرایطی که مگابع پایدار یتا ناپایتدار
مطر شوند ،این رقابت به اقداز جمعی قومی مگجرمیشتود ( .) Nagel and lzak,1982: 76ازاستاس
در بررسی سیاسیشدن قومیتها در قالد مفهوز ناسیونالیسم باید عالوهبر عوامتل داخلتی بته عوامتل
تأثیرگذار بینالمللی نیز تأکیدداشت ،درگیری و دخالت بینالمللی در مستائل قتومی بته میتزان بستیار
زیادی در ظهور ناسیونالیسم جداییطلد اقلیتها نق داشاهاند (احمدی )1 3 :1 33 ،که با توجه بته
همزیسای مسالمتسمیزی که قومیتهای ایرانی ،طی قرون مامادی با یکدیگر داشاهانتد ،نقت

عوامتل

خارجی پررن تر از بقیه ،خود را نشانمیدهد؛ در این رابطه میتوان به مصادیق تاریخیای کته بترای
نمونه در حوالی جگ

جهانی دوز در سذربایجان اتفا ارااد ،اشارهداشت .هرچگتد امتروزه درخصتوص

سذربایجان با الاهابهایی کمار مواجه هسایم اما از اقدازهایی که دولتهای سذربایجان و ترکیه با ادعای
بهاصطال دراع از حقو ترکهای در بگد ایران انجازمیدهگد ،نباید با بیتفاوتی گذشت .شاید بهارین
تررگد در برابر این اقدازها مقابلهبهمثل باشد سن هم با شدت و حدت بیشار چراکه قتوز سذری بتی

از

هر قوز دیگری خود را ایرانی میداند.
درباره مسئله قومی کردها باید این نکاه را مدنظر قرارداد که این موضوع ،همواره رن

بینالمللتی

داشاهاست و دارد و در برابر دیگر قومیتها از وجه بینالمللتی بیشتاری بهترهمگتد بتوده و [همچگتان
بهرهمگد] است (احمدی) 31 :1 31 ،؛ بهویژه بسیاری از عگاصر کرد کته خواستاار بترهمزدن انستجاز
داخلی ایران اسالمی بودهاند و هساگد از هر طریقی برای بینالمللیکردن موضوع کردها بهترهمتیبرنتد
3
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که در این قضیه ،ایران باید عگاصر وابساه به دولت مرکزی را در این نواحی تقویتکگید و بتهویتژه بتا
اقدازهای ررهگگی نهتگها کردهای درون خاک ایران را به رعالیتهای معطوف به مرکز مامایلکگد بلکته
کردهای خارج از خاک ایران را که به شهادت تاریخ از اصیلترین نژاد ایرانی هستاگد ،نیتز بته ستمت
خود معطوفدارد .وضعیت کردهای ایرانی از کردهای عرا و بتهویتژه ترکیته بتهنستبت بهاتر استت،
ترکها که ازاساس ،هویای مساقل برای کردهای ترکیه قائلنیساگد و سنها را با عگتوان «ترکتان کتوهی»
میشگاسگد و هر نوع جگب

اساقاللطلبانهای را بهشدت سرکوبمیکگگد .عراقیها هم نشاندادهاند که

اگر دساشان باز باشد ،به هیچ مالحظهای پایبگد نیساگد و تا حد امحاء قبایل کرد هم پی خواهگدررت
که خود این رراارها برای ایران میتواند ررصت باشد .مردز ایتران نستبتبته کردهتا احستاس عالقته
خویشاوندی دارند و هم زبان کردی با زبان رارسی از تگه یک درختتانتد و هتم رراتار دولتت ایتران
نسبتبه کردها در مقایسه با رراار دو دولت همسایه دیگر معادلتر بتودهاستت؛ هرچگتد نارضتایای در
میان کردهای سگی وجوددارد و بهویژه از جاند نیروهای خارجی تشدیدمیشود (اشرف.)131 :1 1 ،

برخی از بلوچهای سگی نیز بهویژه با شکلگیری دولت شیعی بعد از پیروزی انقتالب استالمی بته
اقدازهایی مخاطرهانگیز برای امگیت ملی کشورمان دستزدهاند (اشرف .)139 :1 1 ،با توجه به ایگکه
اصلیترین عامل طر و تشویق خودمخااری بلوچها در نیمه دوز قرن بیسام در ایتران ،مگطقتهای بتود
تا ررامگطقهای (احمدی ،) 91 :1 31 ،دولت ایران باید در سیاست خارجی خود بهویژه در مواجهه بتا
دولتهای عرب مگطقه که همواره به دنبال برهمزدن اتحاد قومیتهتای ایرانتی هستاگد تتدابیر الزز را
اتخاذکگد که بهارین دراع ،حمله است.
بخشی از قبایل ترکمن هم در سالهای سغازین انقالب به تحریک رداییان خلق شورشکردنتد کته
با مقابله قهرسمیز با تگی چگد از رهبران چریکها در ترکمن صحرا بهپایانرسید (اشرف.)139 :1 1 ،
در جگوب کشور نیز برخی جریانهای خوزساان و سواحل شمالی خلیج رارس به تحریتک رادیتو
و تلویزیونهای عربی مگطقه به اقدازهایی در جهت اساقاللختواهی دستتزدهانتد کته ایتن اقتدازهتا
همواره تحت تأثیر القائات دولتهای بیگانه بودهاست (اشرف.)139 :1 1 ،
تکثر ررهگگی در جامعه ایرانی ،همانقدر که میتواند ررصت باشد به همان میزان ،ممکن است که
به تهدید تبدیلشود ،بهویژه درخصوص کردها و اهل تسگن که دخالت بیگانگان و دولتهای همستایه
از دامگهای وسیعتر بهرهمگد است؛ برای نمونه به خبررسانی برخی رسانههای غربی میتتواناشتارهکترد
که با اسافاده از روشهای خبری با دسااویزقراردادن ارزشهایی بگیادین نظیر حقو بشر و دموکراسی
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بهدنبال تفرقهارکگی در میان اقلیتهای ایرانی هساگد؛ این رسانهها بدون اشاره بته ایگکته بترای نمونته،
رالن گروه چه ریشه و سرمگشئی دارد ،تگها به اساگاد ایگکه سنها از اهل تستگن هستاگد ایتنگونته بترای
مخاطد القامیکگگد که گویی تماز اهل تسگن که ساکن ایران هساگد بهدنبال جدایی و دشمگی با دولتت
ایران هساگد ()Erdbrink ,2008: 9؛ حال سنکه بسیاری از برادران اهل تسگن ایرانتی ،هویتت ایرانتی و
اسالمی خود را بسیار پررن تر از هر چیز دیگر میدانگد؛ این رستانههتا بتا القتاکردن تقابتل ایتران بتا
گروههای اقلیت ،اینگونه القامیکگگد که حکومت ایران رالن ارراد را تگها به جرز سگیبودن دستاگیر و
اعدازمیکگد (. (Worth ,2009: 9
با نگاه به اوضاع قومیتها در کشورمان درمییابیم که قاطبه ختردهررهگت هتای ایرانتی در قالتد
ترک ،کرد ،عرب ،ترکمن و بلوچ هویت ملی را بر دیگر هویتهای ختود تترجی متیدهگتد و اگتر در
دورههایی هم صحبت از اساقالل و مسائلی در همین باب میشود ،اغلتد از جانتد پتارهای نخبگتان
شکستخورده در عرصه سیاسی ملی و اغلد غربتنشین است که بته هتوای غگیمتت و نصتیبی ،بته
هواداری سرسخاانه از محلتیگرایتی و قتوزگرایتی رریتادبرسوردهانتد (ختوبروی پتاک)139 :1 33 ،؛
ازاینروی ،بحث درباره ردرالیسم بیشار از سنچه مورد درخواست گروههای قومی باشد ،بته نخبگتانی،
محدود شدهاست که خود را برگزیده گروههای قومی میدانگد (خوبروی پاک)139 :1 33 ،؛ بااینحال
نباید از چگین تحرکهایی هرچگد ضعیف هم کته باشتگد بتا بتیاهمیاتی عبتورکرد؛ درمجمتوع ،تکثتر
ررهگگی در جامعه ایرانی قابلیت تبدیلشدن به ررصت یا تهدید را دارد و مهم ،نحوه مدیریت سن است.

ت -حوزه تمدنی ايران و جهانیشدن
حوزه تمدنی ایران ،حلقه واسط خرد رلسفی غرب و اشرا شر استت؛ در ایتن حتوزه ،ایتن دو
میراث بزرگ بشری به هم گرهمیخورند .از این پیوند ،ثمرهای مبارک حاصل میشود که وجه ممااز و
ممیز سرمایههای ررهگگی و تمدنی ماست .سنچه به داشاههای حوزه تمدنی ما طگین جهتانی بخشتیده،
همین است و سنچه میتواند سراقی تازه به روی توانایی ما بگشاید نیز همین است (خاتمی )1 13 ،کته
این امر خود ،ررصای گرانمایه را در مواجهه با دوران جهانیشتدن بترای کشتورمان ایجتادکردهاستت.
امروزه جامعه بشری ،شکلی جدید از زندگی را سغازکردهاست که در سن ،راصله میان سدمیان به قتدری
کاه یاراه که رویای دهکده جهانی مک لوهان تعبیرشدهاست و حای بهنظرمیرسد که خانواده جهانی
در حال تکوین است؛ بااینحال ،تجربه مشارک ،زبان مشارک و دین مشارک در حوزه تمتدنی ایتران،
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هیچگاه نمیتواند بهسادگی در نایجه رراز و نشیدهای حاصل از جهانیشدن دستاخوش تغییتر یتا بتا
چال  ،مواجه شود (سایت ررهگ

شگاستی .)1 11 ،میتراث ررهگگتی ایتران دربردارنتده بستیاری از

مؤلفههای کارسمد در دنیای امروز است که ما میتوانیم از سنها اسافادهکگیم.
ایران ررهگگی ،ظرریت صدور ررهگ

دنیوی -اخروی خود را به دیگر ممالتک دنیتا کته در ستایه

دوران جهانیشدن با خأل ررهگگی مواجه شدهاند یا مواجه خواهگدشد ،دارد؛ الباه داشان چگین ظرریای
نباید این امر را بر ما مشابهسازد که این قوه خودبهخود به رعلیت خواهدرسید ،برای تبدیلشتدن ایتن
قوه به رعل همانگونهکه در بخ های پیشتین در قالتد دکاترین هستاه-پیرامتون مطتر شتد ،ایتران
ررهگگی نهتگها به بازسازی حوزه تمدنی خود نیازدارد بلکه با اعاقاد و تأکید دوباره به ایتن کتالز کته؛
عدز رشد هر پدیده برابر با نابودی و مرگ سن پدیده خواهدبود ،باید هتدف ارتقتای جایگتاه ختود را
دنبالکگد؛ دراینصورت ،تگها با داشان یک پشاوانه قدرتمگد سختارزاری خواهدتوانست که نرزارتزار
خود را در رقابت با دیگر بازیگران این عرصه به میدان ررسااده ،اناظار مگفعت داشاهباشد.
رعالیتهای گسارده سازمانهای بینالمللی ازجمله سازمان سموزشی ،علمی و ررهگگی ملل ماحتد،
یونسکو ،در دوهه گذشاه به شکلگیری مرجعیای بینالمللی در عرصه ررهگگی انجامیدهاست که از سن
با عگوان مرجعیت «تگوع ررهگگی» بایدیادکرد (وحید .) 39 :1 13 ،تگتوع ررهگگتی در نگتاه یونستکو،
یعگی ارج و ارزش یکسان برای همه ررهگ های جهتانی و نفتی ارجحیتت یکتی بتر دیگتری کته بتا
نهادیگهشدن چگین تفکری ،ررهگ
ررهگ

و تمتدن ایرانتی بستیار ستادهتتر از دوران پیشتین خواهدتوانستت

اصیل خود را عرضهکگد(وحید.) 3 :1 13 ،

هرچگد سزادی و تگوع ررهگگی ،الزمه زندگی انسانی است ،زیرا ررهگ

جهانی ،ررهگگی چهلتکته

است و به تعبیر کلود لوی استاروس « تمتدن جهتانی چیتزی نخواهتدبود مگتر ائتاالف جهتان گستار
ررهگ هایی که هریک اصالت خود را حفظمیکگگد» (کمیسیون جهانی ررهگ

و توسعه :1 33 ،

)،

امتا در دوران جهتتانیشتتدن ،ررهگگتی خواهدتوانستتت ختتود را تثبیتتتکگتد و گستتارشبخشتتد کتته از
ظرریتهای الزز برای پاسخگویی به نیازهای ررهگگی بشر در این دوران بهرهمگد باشد.
هویت ملی ،نزد ایرانیان برخالف تصوری که شاید وجودداشاهباشتد در برابتر هویتتهتای دیگتر
بهویژه هویت جهانی در جایگاهی برتر قتراردارد (ابواالحستگی  .)93 :1 11 ،داشتان هویتت ملتی بتا
پایههای محکم در دوران جهانیشدن ضروری است ،چراکه برای ملای که ادعای پاستخدهی بته نیتاز
ررهگگی و هویای جهانیان را دارد ،پی

از هر چیتز ضتروری استت کته ختود سن ملتت در ایتن امتر
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مافقالقول باشگد .ملت ،تجلی شکلگیری اراده ملی ،مرکد از همه گروهها اعم از قومی و  ...است؛ به
همین دلیل باید همه گوناگونیهای گروههای مخالف حفظشود وگرنه در روند جهانیشدن کگونی که
خواساار ماحدالشکلشدن همه اقواز و ملتهاست ،همه ویژگیهای هویت ملی ازمیتانخواهگتدررت؛
در همتین راستاا دولتتتهتای اروپتایی بتتا توستل بته ابتتزار گونتاگون ،کوشت هتتایی را بترای حفتتظ
گوناگونیهایی که تشکیلدهگده هویت سنان است؛ بهعملسوردهاند؛ درواقع ،ررهگ های قومی و وجود
تکثر ررهگگی ،نقشی گسارده را در غگای ررهگ های ملی و حای قارهای ایفامیکگگد (ختوبروی پتاک،
.)133 :1 33
میدانیم که سیاست و اندیشه جهانیشدن ،به «ررهگگی جهانی» نیازمگد است اما ایتن نکاته را نیتز
بایددرنظرداشت که ررهگ سازی ،زمانی سامانمییابد که باواند با ررهگ

بومی بهنتوعی بته تفتاهم و

بومی در وضعیای قرارگیرد کته باوانتد بترای ختود مشتروعیت-

تگاسد برسد و در چشمانداز ررهگ

سازیکرده ،جایی بهدرسای بازکگد و این ممکن نیست مگر سنکه باواند ررهگ

بومی را که ریشه تمتاز

سداب و رسوز ،علوز ،سیاست ،قوانین و ارزشهاست ،به نحوی در چشمانداز ختود قراردهتد و سن را
راهبریکگد (نجفی)93 :1 13 ،؛ با دانسان این موضوع نیاز به بازسازی حوزه تمدنی ایران برای تقابتل
ررهگگی با چگین وضعیای برای حفظ و بقای خود بی

از پی

احساسمتیشتود .در مقتاطع مخالتف

تاریخی ،ایرانی نشانداده که حای در بدترین حاالت ماصور ،نظیر هجوز مغوالن هم کمار گذاشاهاست
که به مغز و هساه ررهگ

و تمدن ایرانی ،سسید جدی وارد شود؛ ایرانیان بتهختوبی متیدانستاگد کته

قدرت سیاسی خونریز و بیابانگرد مغوالن در نوعی برهوت ررهگگی بهسرمیبرد و دستکم از قدرت
ررهگ سازی و دان پروری تهی است؛ درنایجه ،قدرت سیاسی سن بهمرور در کگتار ررهگت
ایران سرازمیگیرد و درنهایت ،ررهگ

استالمی

قوز مغلوب است که به قدرت قوز غالد جهتمیدهد (نجفتی،

 93 :1 13و)91؛ حال در دوره جهانیشدن که به اعاقاد متا ایتران در قیتاس بتا دوران حملته مغتول،
وضعیای بهار را در تقابل با ررهگ های مهاجم دارد ،نهتگها باید پیرامون را تقویتکگیم که این امتر بته
دلیل ماهیت ررهگگی تمدن ایران تگها از طریق ارتقای جایگاه ایران ررهگگتی صتورتخواهدپتذیررت،
بلکه با پاالی

هساه و مغز ررهگ

دیگر باید به احیای هساه خوی

و تمدن ایرانی با اسافاده از تعامل سازنده با ررهگ

و تمتدنهتای

پرداخاه ،از سن در جهت ارتقای جایگاه اقاصادی ،ررهگگی و سیاسی

ایران بهرهببریم ،اهمیت این موضوع را بهویژه پ

از حتوادث  11ستپاامبر و تغییرهتای محستوس در

سیاست خارجی سمریکا درمییابیم؛ با هجوز نظامی این کشور به ارغانستاان و ستپ
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مبارزه با تروریسم ،اقدازهایی از ستوی سمریکتا و هتمپیمانتان
نشاندهگده ترویج ررهگ

را مشتاهدهمتیکگتیم کته بتهوضتو ،

غربی در این نواحیست ،سمریکا با ماحدان خود با ترویج ارزشهایی نظیتر

دموکراسی و حقو بشر و با نهادیگهکردن این تفکر که این ارزشها در تقابل با ررهگ

و تمدن ایرانی

است بهدنبال بهحداقلرساندن نفوذ ررهگگی ایران در این نواحی هساگد و در این راه از هتیچ حربتهای
بیبهرهنماندهاند ( .) BBC Monitoring Middle East-Political: 2001
قدرتهای جهان بهدنبال سن هساگد که از ررصت پی سمده در دوران جهانیشدن ،بیشارین نفتع را
برای خود کسدکگگد ،ازهمینروی بهدنبال شبیهسازی ررهگگی هساگد و از تمتاز مگتابع نترزارتزاری و
سختارزاری خوی

نیز بهرهمیطلبگد؛ در چگین شرایطی ،تگها مدیریای راهبردی خواهدتوانست تا بتا

بهحداقلرساندن مخاطرات در چگین اوضتاعی -1 ،از سرریزشتدن ایتن تهدیتدها بته داختل مرزهتای
سیاسی کشور جلوگیریکگد و  -9با بهرهگیری مدبرانه از حداقل ررصتها با سترمایهگتذاری متادی و
معگوی در مگاطق پیرامونی همگن نظیر عرا و ارغانساان با اسامداد از نقاطی مشارک نظیتر متذهد و
زبان ،این نقای را به پایگاهی برای خود و نه ضد خود تبدیلکگد؛ این سرمایهگذاریهتا در ملتتهتای
مگطقه پاسخخواهدداد ،نه در دولتها.

ث -حوزه تمدنی ايران ،جهانیشدن و آينده سياست خارجی ج.ا.ا (ارائه
راهکارهای عملياتی)
در مباحثی که تا به ایگجتا مطتر کتردیم ،مشتخص شتد کته «عوامتل اصتلی تهدیتدزای موضتوع
قومیتهای در ایران چیست؟ ،ایران ررهگگی چیست؟ ،حوزه تمدنی ایران کجاست و چه گستارهای را
دربرمیگیرد و چه موانعی برای بازسازی حوزه تمدنی ایران زمین موجودند؟» و به شکل مخاصتر بته
وظایف دولت ایران برای بازسازی این حوزه تمدنی نیز اشتارهشتد؛ ستپ

بته یکتی از ویژگتیهتای

مگحصربهررد جامعه ایرانی ،یعگی تکثر ررهگگی اشارهکردیم و مطر شد که این وضعیت همچگتان کته
میتواند ررصای برای ایران باشد در صورت مدیریت ناصحی به تهدید تبدیلخواهدشد و در ادامه به
ویژگیهای جهانیشدن اشارهشد؛ درنهایت با عگایت به موارد مطر شده و بهطور خاص با توجته بته
نظریه حمید احمدی درخصوص علل اصلی بحرانیشدن قومیتهای ایرانی ،بهعگوان نایجه و خروجی
این تحقیق به چگتونگی بهترهمگتدی از ظرریتتهتای موجتود در حتوزه تمتدنی ایتران کته در دوران
جهانیشدن دوچگدان شدهاست ،اشاراتیخواهیمداشت.
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ایران ازجمله کشورهایی است که از تگوع قومی در ساخاار جمعیای خود بهرهمگدند .با این تفاوت
که در اغلد کشورهایی که ساخاار قومیای ماکثر دارند ،همانگد کانادا ،سمریکتا و کشتورهای اروپتایی،
همبودی قومی محصول مهاجرت اقواز مخالف به این کشورهاست؛ ولی ایران جزو معدود کشورهایی
است که اقواز مخالف همگی بومی این سرزمیناند و بهطور ذاتی به ایران و سرزمین خود دلبستاگی
و تعلقخاطردارند .مجموعه مگاطق؛ مردز و قومیتهای این مگطقه؛ همه ماعلق به یک تمدن بتزرگتتر
در طول تاریخ بودهاند که همه این عگاصر در ایجاد؛ شکلگیری ،ثمربخشی و باروری سن بته درجتات
مخالف سهیم بودهاند؛ این تمدن ،یکی از بارزترین و دموکراتترین تمدنهای جهان بودهاست .قوزها
و تیرهها؛ دینها و زبانها بهطور یکسان در سن حق حیات و سهمدهی و سهمگیری داشاهانتد و هرگتز
مزیت نژادی؛ زبانی؛ دیگی و  ...موجد تبعیض میان سنها نشتدهاستت؛ بتا وجتود چگتین مزیتتهتایی،
واقعیتهای جهان امروز بهگونهای است که اگر وضع به همین صورت ادامهیابد تمتدن غترب؛ متردز
مگطقه ما را به کارگران رراوردههای مورد نیاز خود تبدیلخواهدکرد .واقعیت این استت کته در حتوزه
تمدنی ما مجموعه دان

و رن ،بسیار اندک است و نیروی انسانی الزز برای غلبه بتر دشتواریهتا بته

اندازه کاری در اخایار نیست ،سنچه هم که وجوددارد در سراسر مگطقه ،پراکگده است و در ارتبای با هم
قرارندارد .با درنظرگرران این واقعیت که انباشت میزانی معین از دان

و نیروی انسانی ماهر میتوانتد

همه مردز مگطقته را از توانتایی اقاصتادی و علمتی بهترهمگدستازد؛ ضترورتدارد کته در جستاجوی
شکلهایی مگاسد برای همکاری و همگامی در مگطقه برسییم ،بهجای سنکه نیروی جداییخواهی را بته
هر عگوان که باشد ،بپروانیم (پهلوان.)13 :1 33 ،
تگوع قومی ،نژادی ،زبانی و ررهگگی نیز در حوزه تمتدنی ایتران و حاتی در هریتک از واحتدهای
سیاسی این گساره بهویژه در ایران ،واقعیای انکارناپذیر است .سیاست تگتوع قتومی ،امکانتاتی ختاص
برای ایران بهوجودمیسورد که هیچ کشور دیگری در مگطقه از چگین موقعیای بهرهمگتد نیستت .ایتران،
خواساار نابودی هیچیک از این اقواز نیست؛ همه به حوزه تمدن ایرانی وابساهاند و حفظ تمتامی سنهتا
برای کشورمان ارزشمگد است (پهلوان 33 :1 33 ،و .)333ستخن از پاسداشتت و حمایتت از تگتوع
زبانی ،قومی ،مذهبی و  ...در محیطهایی نظیر ایران که از انسجاز باالی اجاماعی بهترهمگدنتد ،نتهتگهتا
بیضرر که مطلوب نیز هست (وحید .)933 :1 1 ،حق سن است که به اقواز ایرانی نشانبدهیم ،بقتای
سنها رقط ،درون یک بسار تمدنی نیرومگد ممکن میشود (وحید.)333 :1 1 ،
نخبگانی که گاه از اساعمار داخلی دزمیزنگد ،بیتوجه به تاریخ ایران به این نکاته ستاده و روشتن
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توجهندارند که از تاریخ تشکیل دولت به معگای نوین سن در ایران ،هتیچ گتروه «غیربتومی» 1در ایتران
زندگینمیکگگد .گروههای قومی بومی ما تا به امتروز ،درحتالیکته اغلتد اوقتات بته نتاز ختود سنهتا
نامیدهمیشود ،زندگیمیکگگد و شاید به همین دلیل است که کیگهتوزی و جگ

میان اقواز در کشور ما

کمار سابقهدارد؛ چگین وضعیای نهتگها در مگطقه ،بلکه ،در اغلد کشورهای اروپایی هم کممانگتد استت
(خوبروی پاک)13 :1 33 ،؛ ازهمینروی باید از چگین ظرریت واالیی به نفع مگارع ملی کشورمان بته
بهارین شکل ممکن بهرهجست .اقواز ایرانی که مرزهای سیاسی برخی از جمعیت سنهتا را از سترزمین
مادری جداکردهاست بهراحای خواهگدتوانست نق

مرکز ثقلی برای همنژادهایشان در سن سوی مرزها

ایفاکگگد .برای نمونه بایددانست که کردهای ترکیه ،عرا  ،سوریه ،ارمگساان و سذربایجان ،غیربومیتان سن
کشورها هساگد درحالیکه کردهای کشور ما از بومیان این سرزمین کهن هساگد و خود نیز بر این امتر
تکیهدارند؛ این امر برای اقواز ترک ،عرب ،بلوچ و ترکمن هم صاد است .وجود هویتهای گوناگون
و همزیسای اقواز با یکدیگر در ایران ،بسی ریشهدارتر از بسیاری از کشورهای دیگر حاتی کشتورهای
اروپایی است (خوبروی پاک .)133 :1 33 ،هر قوز ایرانی ،نوروز ،رسام یا کاوه را از سن خود میداند؛
و این نشانهای روشن از همبساگی بته تعلتقهتای ملتی استت (ختوبروی پتاک)133 :1 33 ،؛ چگتین
اوضاعی در ممالک دیگر دستکتم در کشتورهای همستایه ایتران کته بتا تعتدد قومیتت مواجتهانتد،
بهچشمنمیخورد؛ برای نمونه ،کردهای ساکن ترکیه هیچگاه داساان «دده قورقود» 9را (که تترکهتا بته
حق یا ناحق از سن خود میپگدارند) برای ررزندان خود حکایتنمیکگگد و در قهوهخانههتا بته نقتل سن
نمیپردازند ،درحالیکه همان کردها برای برپایی جشن نوروز ،پگجاه نفر کشاهمیدهگد و هگتوز ختود را از
بازماندگان کاوه سهگگر میدانگد و مسلممیسید که کردهای ساکن عرا نیز ،بختالگصر را از خود نمیدانگد
یا به قادسیه اراخارنمیکگگد (خوبروی پاک .)133 :1 33 ،در داخل کشور نیز با تقویتت هویتت ملتی ایتن
هویت خواهدتوانست بهعگوان مفهومی عملکگد که تعارضهای موجود در هویتهای گروهی را بهنتوعی
کاه داده ،سنها را در سایه هویای باالتر ،یعگی هویت ملی همگراسازد (معیگی علمداری.)33 :1 1 ،

................................................................................................................................................................
1. allogene

 -9ددهقورقود قهرمان حماسی کااب دده قورقود ،یکی از اوزانها و درعینحال ری سفید ،دانا و مصتلحتانتدی

قبیلته

سغوز بوده که در سخر هر داساان کااب دده قورقود به صحگه وارد شده ،داساان را با سخگان نغز و پگدسمیز ختود بتهپایتان-
میرساندهاست .برخیها دده قورقود را یک رالبین و روحانی غز دانساهاند .واژه دده به معگی «بابابزرگ» است .ایگکته «سیتا
دده قورقود ،شخصیای راساین بوده یا داساانی؟ ،قابلاثبات یا رد نیست.
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در ادامه این بخ

به شر و بسط دکارین هساه -پیرامون کته بته عقیتده متا کتم هزیگتهتترین و

سریعترین راه را برای احیای حوزه تمدنی ایران ارائهمیدهد ،پرداخاهایم و بر لتزوز بتازبیگی سیاستت
خارجی ج.ا.ا در قبال حوزه تمدنی خود تأکیدورزیدهایم.
حوزه تمدنی ایران را میتوان به سه مگطقه نفوذ تقسیمکرد:
 هسته مرکزی :این مگطقه نقبهعگوان ررهگ

بقا و ترویج این تمدن را ایفامیکگد که در این ناحیه ،ررهگ

ایرانی

مسلط و غالد شگاخاهمیشود یا درواقع ،هر مگطقتهای در داختل قلمترو سیاستی

ایران که خارج از محیط پیرامون داخلی باشد در این حوزه قرارمیگیرد.
 پيرامون داخلی :این مگطقه از لحاظ سیاسی در قلمرو سیاسی ایران ،واقع است ،اما به دلیتل وجتودخردهررهگ های گوناگون (که دراصل ،همگی بخشی از ررهگ

ایران هساگد) در این ناحیته ،گتاه

به دالیل گوناگون داخلی و بهویژه القاءهای خارجی ،هویت خود را هویای جدا از هستاه مرکتزی
میپگدارند.
 پيرامون خارجی :این مگطقه درواقع دنباله پیرامون داخلی است؛ الباته ایتن توضتی الزز استت کتهمقصود از دنباله ،مفهومی جغراریایی نیست؛ این دنبالهها از لحاظ سیاسی روزگتاری ،جتزء قلمترو
ایران محسوبمیشدهاند اما امروز به دالیل گوناگون در قلمرو سیاسی دولتتهتایی غیتر از ایتران
هساگد ،ولی به دلیل حضور تاریخی پررن

ایران در این نواحی ،نفتوذ و تتأثیر ررهگت

و تمتدن

ایرانی بهوضو قابلمشاهده است.
راهبردهایی که در این بخ

ارائهخواهگدشد دراصل به دو راز کلی تقسیممیشوند.

ابادا راهبردهایی ارائهخواهگدشد که با اتخاذ سنها باوان شکافهای موجتود میتان هستاه مرکتزی و
پیرامون داخلی را حلوررعکرد و تمایل پیرامون داخلی به هساه مرکتزی را ارتزای داد و در ادامته بته
ارائه راهبردهایی خواهیمپرداخت که با اتخاذ سنها گرای های مامایل بته پیرامتون داخلتی در پیرامتون
خارجی تقویتخواهگدشد؛ این نکاه حائز اهمیت است که در صورت مورقیتت در رتاز اول بایتد رتاز
دوز را سغازکرد ،چراکه اگر راز دوز درحالیکه راز اول به نایجته مطلتوب نرستیدهاستت ،سغازشتود و
همگرایی پیرامون داخلی به پیرامون خارجی تقویتشود ،درحالیکه پیونتد پیرامتون داخلتی بتا هستاه
مرکزی درحد مطلوب تقویتنشتده استت ،ختود ایتن امتر ممکتن استت مختاطراتی نظیتر گستارش
رعالیتهای گریز از مرکز را در قالد اقدازهای جداییطلبانه ،خودمخااری و  ...را درپیداشاهباشد.
بایدتوجهداشت که از روشهای ارراطی سزمونشده مانگد تالش برای محو اخاالفها در جامعتهای
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تودهای یا برخورد مساقیم با اخاالفهای ررهگگی و جوامع حامل سنها بایدپرهیزکرد و بایتد راهحتل را
در تلفیق برابری با تگوع ررهگگتی جستاجوکرد .تلفیتق برابتری بتا تفتاوت موجبتات نزدیتکشتدن را
رراهممیکگد (تورن :1 32 ،صص  12و)23؛ چگین ترکیبی این ررصت را پدیدمیسورد که اقلیتتهتای
قومی ،مذهبی و  ...ضمن تأکید بر هویت خود در سایه هویای باالتر با عگوان هویتت ملتی مشتارکت-
داشاهباشگد.

ج -راهکارها
 -1راهکارهای پيشنهادی برای نزديکی هسته مرکزی به پيرامون داخلی
در این راساا راهکارهایی گوناگون را میتوان ارائهداد ،اما در ایگجتا متا بتا درنظرگترران دو اصتل
هزیگه کمار و نایجهدهی در زمان کوتاهتر به شر این راهکارها پرداخاهایم که عبارتاند از:
 1-1اجراییکردن اصل مصر در قانون اساسی ناظر بر رواج زبانهتای گونتاگون قتومی در کگتار
زبان رسمی :بدین معگا که در کگار رسمیت و ترویج زبان رارسی ،باید زبانهای ترکی ،کتردی ،بلتوچ،
عرب و ترکمن را در مگاطقی که این زبانها در سطحی وستیع تکلتممتیشتوند ،بتهرستمیتشتگاخاه،
تدری

و سموزش این زبانها را در کگار زبان رارسی در مگاطق مزبور تجویزکگیم .ازاساس بتا اهمیتت

دادن به همین موضوعهاست که شاهد پرورش روزارزون ررهگ

عاز ایرانتی کته مجموعتهای از ایتن

خردهررهگ هاست خواهیمبود؛ چگین تگوع زبانی و سموزشی ،غگای ررهگ

کشور را ستبدمتیشتود و

سسای خاطر گروههای قومی مورد نظر را تأمینمیکگد.
 -9-1برقراری عدالت در سط توسعهیاراگی تماز مگاطق کشور :ایران دارای ساخاار رضایی مرکز
پیرامونی هم در مقیاس ملی و هم در مقیاس مگطقهای و محلتی استت .در ستط کتالن ملتی ،بخت
مرکزی در مقایسه با بخ

پیرامونی از توسعهیاراگی بیشار و درجه دسارسی باالتر به مزایتای توستعه

و مگابع ملی بهرهمگد است که این نابرابری باید ررعشود.
 - -1برقراری سیسام مگاسد ارتباطی در بتین بخت هتای مخالتف کشتور :در ایتن چتارچوب
میتوان به نمونه سیساان و بلوچساان اشارهکرد که به دلیل عدز وجود راههای ارتباطی مگاسد با سایر
نقای کشور از عقداراادگی محسوس رنجمیبرد؛ برای ررع چگین معضالتی ،شاید لزوز احیای ارکاری
نظیر حفر یک کانال ملی از دریای مازندران به خلیجرارس که بتهطتور قطتع ،موجتد رونتق نتواحی
اطراف خواهدشد ،احساسمیشود.
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 -3-1تبلیغ و تأکید بر ریشه هتای تتاریخی مشتارک ،نمادهتای ملتی مشتارک ،ررهگت

و تمتدن

درخشان مشارک ،مفاخر ملی مشارک :این تبلیغ از طر گوناگون بهمگصهظهورخواهدرسید بهویژه بتر
نق

رسانه ملی و نیز به نق

روزارزون رضای سایبر بی

از هر چیز دیگری تأکیدمیشود.

 -3-1تأکید بر وجود تهدیدهای خارجیای که بقای تمامیت ارضتی و امگیتت ملتی یتک ملتت را
بهمخاطرهمیاندازند ،برای ایجاد همگرایی بیشار در برابر دشمن مشارک خارجی.
 -3-1پرهیز از عمیقشدن اخاالفهای مذهبی و تکیه بر دین مشارک با محوریت «رسول ختاتم»:
در این راساا بهویژه با توجه به سنکه بخشی گسارده از اقلیتهای ایرانتی در معیتار متذهد بتا هستاه
مرکزی ناهمگونیدارند باید بر مفاهیمی نظیر اتحاد اسالمی بی

از پی

تأکیدشود.

 -3-1تبلیغ و تأکید بر سرمانهای مشارک ملی-مذهبی :بر این مورد بته دلیتل اهمیتا

بته شتکل

جداگانه تأکیدمیشود ،چه سنکه اگر جمعیای در اناظار سیگدهای باشگد که خواهدسمد ،ختود ایتن امتر و
اشاراک در رسیدن به هدف ،نقشی بسزا در همگرایی خواهدداشت.
 -1-1تأکید بر سموزش :کودکان ایرانی از همان سغاز بایدبیاموزند که ایران ،کشتوری استت کته بتا
مجموعهای از قومیتها معگامیدهد؛ این ذهگیت باید در کاابهای درسی بهویژه و در رستانه ملتی بته
شکل هدرمگد ایجادشود و کودکان ایرانی بدانگد که برابر ولی مافاوتاند.

 -2راهکارهای پيشنهادی برای نزديکی پيرامون داخلی به پيرامون خارجی
در ارائه راهکارهای پیشگهادی برای نزدیکی پیرامون داخلی بته پیرامتون ختارجی همتانگونتهکته
اشارهشد ،اتخاذ این راهکارها تگها با اجرای مورقیتسمیز راز اول نایجه مطلتوب را دربرخواهدداشتت؛
بهبیاندیگر ،راز اول ،مقدمهای الزز و کاری برای ورود به راز دوز است .در ایتن بخت

بتا ارائته سته

راهبرد کوتاهمدت (اقاصادی) ،میانمدت (ررهگگی) و بلگدمدت (سیاسی) به چگونگی ارتقتای جایگتاه
ایران ررهگگی خواهیمپرداخت .دو اصل مباگیبر کمهزیگگی و نایجهدهی در کوتاهمدت در ایتن بخت
هم مورد تأکید است.
 -1-2راهبرد کوتاهمدت (اقتصادی)
برای سنکه باوان گرای های همگرایانه را در مگطقه پیرامون خارجی ایجادکرد در کوتاهمدت حربته
اقاصادی بی

از هر حربهای دیگر پاسخخواهدداد ،چراکه هیچ چیز ملموستر از اقاصاد که با معیشت

و زندگی روزمره مردز سروکاردارد ،نمیتواند مؤثر باشد؛ بترای اجترای ایتن راهبترد کته در صتورت
3
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مورقیت ،مسی ر را برای اجترای راهبردهتای دیگتر هموارخواهتدکرد بایتد بته ایتن مهتم توجته ویتژه
مبذولداشت که به دلیل وجود همگونیهای قومی ،ررهگگی ،نژادی ،زبانی و مذهبی در مگاطق پیرامون
داخلی با مگاطق پیرامون خارجی (بهعگوان نمونه میتوان به همگونیهای سذریهتای مستاقر در ختاک
ایران و سذریهای مساقر در خاک جمهوری سذربایجان اشتارهداشتت) شترایطی بستیار مستاعد بترای
سرمایهگذاری در مگاطق پیرامون خارجی و مراودات این مگطقه بتا پیرامتون داخلتی ایجادشتدهاستت؛
راهبرد اقاصادی را باید به دو مرحله تقسیمکرد:
 اقتتدازهتتایی کتته بایتتد در حتتوزه اقاصتتاد در پیرامتتون داخلتتی بتتهاجرادرسیگتتد :در ایتتن ارتبتتایبایدتوجهداشت که تا زمانی که پیرامون داخلی از موقعیت ضعیف اقاصادی بهرهمگد باشتد ،هتیچگونته
جذابیای برای پیرامون خارجی بهوجودنخواهدسورد .برای ررع بتیرونقتی اقاصتادی در بیشتار مگتاطق
پیرامون داخلی باید با درنظرگرران اصل مزیت نسبی هریک از ایتن مگتاطق بته یتک قطتد مگطقتهای
تبدیلشوند که برای این مگظور ،اخاصاص بخشی ویژه از درسمدهای نفای به این امتر بستیار مثمرثمتر
خواهدبود؛ این نکاه باید مورد توجه قراربگیترد کته بترای رستیدن بته هتدف ارتقتای جایگتاه ایتران
ررهگگی ،الزز و واجد است که پیرامون داخلی نهتگها از لحاظ توسعه در برابتری و تعتادل بتا هستاه
مرکزی قراربگیرد بلکه ازسنجاکه تقویت پیرامون داخلی ،خود عاملی خواهتدبود بترای تقویتت هستاه
مرکزی ،باید این تعادل را به نفع پیرامون داخلی برهمزد .دلیل تأکید بر این امر سن استت کته پیرامتون
خارجی بیشار از سنکه با هساه مرکزی تماسداشاهباشد با پیرامون داخلی در تماس و مراوده است.
 اقدازهایی که باید در ارتبای با رابطه اقاصادی پیرامون داخلی با پیرامتون ختارجی بتهمرحلته-اجرادرسید :انجاز مرحله اول اقاصادی بهعگوان پی مقدمه مرحله دوز باید مدنظر قراگیرد بدان معگا که
ابادا باید به تقویت بگیانهای اقاصادی پیرامون داخلی پرداخاهشود و ستپ

شترایط گستارش روابتط

پیرامون داخلی با پیرامون خارجی اجراشود ،چراکه در صورت عتدز مورقیتت مرحلته اول و ورود بته
مرحله دوز ،مخاطراتی گوناگون ،ممکن است در ابعاد سیاسی و اقاصادی برای کشتورمان ایجادشتود؛
وابساگی پیرامون داخلی به اقاصاد پیرامون خارجی در زمانی کته پیرامتون داخلتی ،ضتعف اقاصتادی
دارد ،دور از ذهن نخواهدبود که این امر نهتگها ما را به مطلوب نخواهدرساند بلکه بترعک  ،پیرامتون
داخلی را به پیرامون خارجی وابساه خواهدکرد که ختود ایتن امتر ،تبعتات گونتاگون در عرصتههتای
اقاصادی ،ررهگگی و سیاسی را برجایخواهدگذاشت .با ررض اجترای مورقیتتسمیتز مرحلته اول بته
شکل مخاصر ،راهکارهایی برای گسارش روابط اقاصادی پیرامون داخلی با پیرامون ختارجی و ایجتاد
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وابساگی پیرامون خارجی به پیرامون داخلی و بهتبع به هساه مرکزی ارائهمیشود.
 -دامپیگ

اقاصادی و وابساه کردن بتازار پیرامتون ختارجی بته کاالهتای تولیدشتده در پیرامتون

داخلی ،این امر عالوهبر محکمکردن پیوند دو مگطقه ،موجد وابساگی پیرامون خارجی بته محصتول-
های پیرامون داخلی و توسعه روزارزون پیرامون داخلی خواهدشد؛ شایان اشاره است که بودجه چگین
اقدازهایی باید در ابادا از درسمدهای نفای ایجادشود (رراموشنشود که این بودجه برای اهتداف کتالن
ملی هزیگهمیشود).
 ایجاد بازار مشارک مگطقهای در هریک از این مگاطق با محوریت مرکتز ثقتل اقاصتادی کته درپیرامون داخلی جایخواهدداشت.
 اسافاده از ظرریتهای سازمان همکاریهای اقاصادی اکو و تبدیل سن بته یتک ستازمان کته درجغراریای ایران ررهگگی ،همچون اتحادیهای پیونددهگده عملمیکگتد (متدل اتحادیته اروپتا نمونتهای
مطلوب در این مورد میتواندباشد)
 -ارزای

مراودات بانکی.

 پیرامون خارجی باید به بازار پیرامون داخلی ،وابساه شود. گسارش سرمایهگذاری در پیرامون خارجی از طریق تسهیل شرایط و تشویق سترمایهداران بتهسرمایهگذاری در این مگاطق و نیز ایجاد تسهیالت برای سرمایهداران پیرامون خارجی به سرمایهگذاری
در پیرامون داخلی.
 -2-2راهبرد ميانمدت (فرهنگی)
پ

از شکلگیری پیوندهای مساحکم اقاصادی در روابط پیرامتون داخلتی بتا پیرامتون ختارجی،

وقت سن خواهدرسید که ایران با ترویج ررهگ
خوی

ایرانتی پیرامتون ختارجی را نستبتبته هویتت اصتیل

سگاهترکگد؛ در این راساا اقدازهایی نظیر دامپیگ

ررهگگی باید مورد تأکید قرارگیرند .بدان معگا

که ایران محصولهای ررهگگیای را که به بازسازی و احیتای حتوزه تمتدن ایرانتی یتاریمتیرستانگد
بهصورت رایگان در اخایار پیرامون ختارجی قراردهتد ،هزیگته ایتن کتار از مگتارع حاصتل از مرحلته
اقاصادی باید تأمینشود؛ این اقداز ررهگگی با ابزارهای گونتاگون رستانهای بایتد صتورتبپتذیرد و از
کوچکترین ظرریتها بایداسافادهشود؛ در این راساا میتوان به مواردی اشارهکرد :پذیرران دانشجویان
این مگطقه؛ برگزاری همای ؛ تأسی

مجله؛ ایجاد و حمایت از NGOهای حامی این ایده؛ استافاده از
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رضای سایبر؛ گسارش پوش

شبکههای تلویزیونی ایتران؛ حمایتت از نخبگتان ایرانتی و کشتورهای

همسایه که این طر را قبولدارند؛ ساخت ریلم و سریال از تجربههای تاریخی مشارک یا از حتوادث
تاریخی که به جدایی مگجرشد؛ اسافاده از ابزار نارذ شعر و سرودهای حماسی و چاپ و ترجمه اشعار
ایرانی؛ تولید و پخ

سهگ ها و سرودهای ایرانی؛ استافاده از ظرریتت ورزش بتهویتژه روتبتال مانگتد

بازیهای ثابت سالیانه ،اسافاده از بازیکگان سن کشورها در لی

ایران و برعک

و . ...

 -3-2راهبرد بلندمدت (سياسی)
ما با ایمان به این کالز که بهارین دراع ،حمله است در بلگدمدت که پیوندهای اقاصادی و ررهگگی
پیرامون داخلی و خارجی مساحکم شد ،با شرایطی مواجه خواهیمشد که پیرامون خارجی تمایتلهتای
الحا گرایانه را از خود بروزخواهدداد؛ در این شرایط ،ایران بدون هرگونه اقداز مساقیم سیاسی دارای
اهرزهایی در کشورهای مگطقه است که خواهدتوانست بتا رشتار ایتن اهترزهتا بته بستیاری از مگتارع
اقاصادی ،ررهگگی و سیاسی خود در مگطقه دستیابد و نهتگها جایگتاه ایتران ررهگگتی را بازستازی و
تثبیتکگد بلکه در ادامه خواهدتوانست به ارتقای این جایگاه نیز بیگدیشد.
نکاه مهم ،این است که بسارهای الزز برای تحقق این طتر وجوددارنتد و بستیاری از ایرانیتان و
کشورهای همسایه ،مساعدند این ایده را بپذیرند؛ درصورتیکه این طر همانگونهکه اشارهشد به نحو
غیرسیاسی رواجیابد ،ساکگان پیرامون خارجی بهجای ادعای جداییطلبی از ایران بته ستوی الحتا سن
مگطقه به ایران مامایلخواهگدشد؛ تجربه اتحادیه اروپا نیز میتوانتد راهگمتا و مشتوقی مطلتوب باشتد.
توجه به این نکاه جالد است که اتحادیه اروپا نیز از یک طر ساده سغازشد که در اباتدا بیشتار سن را
خیالی و غیرقابل تحقق متیدانستاگد .دراصتل ،متردز در کشتورهایی کته در سنهتا ستابقه امپراطتوری
وجودداشاه ،ارراد ،برای وحدت و گسارش قلمرو بسیار مساعدند تا تجزیه! و بهنظرمیرسد که ایجتاد
اتحادیه کشورهای ایران زمین دور از دسارس نباشد .در این بخ

همانگونهکه شتر سن را سوردیتم،

دیدیم که چگونه در صورت اسافاده صحی از تکثر ررهگگی موجود در جامعه ایرانی نهتگها میتوان به
دید یک ررصت بدان نگریستت ،بلکته ایتن ویژگتی جامعته ایرانتی خواهدتوانستت بتا ایفتای نقت
کاتالیزوری ،رسیدن جامعه ایرانی به هدف احیای حوزه تمدنی ایران را تسریعبخشد؛ الباه همانگونته-
که شر دادیم رسیدن به چگین جایگاهی ،ثمرات و مگتارع گونتاگون اقاصتادی ،ررهگگتی و سیاستی را
برای ایران دربرخواهدداشت.
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نتيجهگيری
در این پژوه

با بررسی این موضوع که تکثر ررهگگی موجود در گساره حوزه تمدنی ایتران چته

جایگاهی میتواند داشاهباشد ،بر این امر تأکیدکردیم که این وضعیت به رراخور نوع مدیریای که بر سن
اعمالمتیشتود ،متیتوانتد هتم ررصتت باشتد و هتم تهدیتد .بته مختاطرات مگتاج از ایتن وضتعیت
اشارههاییشد ،اما درخصوص ررصتهایی کته ایتن وضتعیت متیتواندایجادکگتد بته شتکل مبستوی
پرداخاهشد و با تأکید بر سنکه این وضعیت در صورت مدیریت صحی  ،نق

کاتالیزور را برای ارتقای

جایگاه ایران ررهگگی ایفاخواهدکرد ،راهکارهای خود را در قالتد دکاترین هستاه -پیرامتون مطتر -
کردیم .در این دکارین با تقسیم حوزه تمدنی ایران به سه مگطقه نفوذ؛ هساه مرکزی ،پیرامون داخلی و
پیرامون خارجی ،راهکارهای خود را در دو راز تبیینکردیم .راز اول بهعگوان مقدمهای برای راز دوز به
راهکارهایی اخاصاصیارت که با اتخاذ سنها شکافهای موجود میان دو مگطقه هساه مرکزی و پیرامون
داخلی برطرفخواهدشد.
در راز دوز که اجرای سن ،پ

از اجرای مورقیتسمیتز رتاز اول توصتیهشتد بته ارائته راهکارهتای

پیشگهادی خود در قالد سه راهبرد کوتاهمدت (اقاصادی) ،میانمدت (ررهگگی) و بلگدمدت (سیاستی)
پرداخایم که با اتخاذ این راهبردها به شیوه صحی  ،گرای های مامایل به پیرامون داخلتی در پیرامتون
خارجی تقویتخواهدشد.
در ادامه به نقشی که ایران ررهگگی در دوران جهانیشدن میتواندایفاکگد ،پرداخایم و با تأکیتد بتر
عملیاتیکردن دکارین هساه -پیرامتون ،بتر اجترای هتر عملتی کته باوانتد جایگتاه ایتران ررهگگتی را
ارتقابخشد ،تأکیدکرده ،اسافاده بهیگه از ررصت جهانیشدن را مرهون ارتقای این جایگتاه دانستاه ،بتر
اهمیت حفظ و پرورش تکثتر موجتود در حتوزه تمتدنی ایتران بترای نقت سرریگتی برتتر در عرصته
جهانیشدن تأکیدورزیدیم.
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Abstract
Besides what is known as Iran, which is confined to its political borders today,
there is another Iran with cultural nature which, as a civilizational sphere,
encompasses an area several folds that of today's Iran, including such countries as
Afghanistan and Tajikistan, as well as parts of Pakistan, India, Central Asian and
Caucasian countries and Iraq and also territories where the Kurds live, underlining the
splendor of the civilizational sphere of Iran. Thanks to the opportunities created in the
context of globalization as well as the developments unfolding in the region, the
grounds is prepared for the revival of this sphere through establishing close relations
between different parts of this sphere to create cultural integrity. The main question of
the present paper is: Given the existing potentials, how should Iran formulate its future
foreign policy to be able to make maximum use of the said opportunities?
The contention of the present paper is that ethnic multiplicity in Iranian society and
the existence of their extensions in the Iranian civilizational sphere is an opportunity
and hence it is a positive factor for adopting suitable strategies to expand Iran's
national interests in the said sphere which can promote Iran's status. Some suggestions
have been made in the end, which include: it is necessary to review Iran's foreign
policy towards its civilizational sphere. Also some other suggestions have been given
for the deliberate utilization of this capacity within the framework of center-periphery
doctrine..
Keywords: Iran's civilizational sphere, foreign policy, Islamic Republic of Iran,
globalization, Iran's cultural region.
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