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 ایران کژئوپلیتی انجمن                برگزار کننده:

 

 :مشارکت کنندگان
 

 کردستان دانشگاه کردستان استانداری

 کردستان استان فرهنگیان دانشگاه کردستان استان نور پیام دانشگاه

 سنندج آزاد دانشگاه کردستان  استان در فقیه ولی نمایندگی دفتر

 کردستان پزشکی علوم دانشگاه کردستان استان کاربردی و علمی جامع دانشگاه

 پژوه شاخص پژوهشگاه مسلح نیروهای جغرافیایی ازمانس

 ایران سیاسی علوم انجمن مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای قطب

 گیالن شعبه ایران ژئوپلیتیک انجمن رضوی خراسان شعبه ایران ژئوپلیتیک انجمن

 نژاد مصلی فرهنگی بنیاد ناجا مرزبانی فرماندهی مطالعات و تحقیقات مرکز

 کردستان استان المقدس بیت سپاه کردستان استان نمایندگان عمجم

 سنندج فرمانداری سنندج شهرداری

 کردستان استان پرورش و آموزش کردستان گردشگری و فرهنگی میراث سازمان

 انتظامی فرماندهی کاربردی تحقیقات دفتر

 کردستان

 فرماندهی کاربردی تحقیقات دفتر

 آذربایجان غربی انتظامی

 کردستان اسالمی ارشاد و فرهنگ اداره کردستان سیمای و داص

 سنندج معادن صنایع بازرگانی اتاق العات جهان اسالممط انجمن

 مریوان شهرداری مریوان فرمانداری

 سروآباد شهرداری سروآباد فرمانداری

 سیروان نامه هفته کردپرس خبرگزاری

  سیویلیکا
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 پیام دبیر کنگره

 

 خداوند جان و خردبه نام 

خداوند متعال را شاکریم که این افتخار بزرگ نصیب ما شد تا در 

استان فرهنگی کردستان، میزبان برگزاری هشتمین کنگره انجمن 

ژئوپلیتیک ایران باشیم. در هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران با 

اساتید و  "همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی"موضوع 

هشگران به تعبیر و تفسیری متفاوت از مفهوم قومیت می پردازند، پژو

تفسیری که در بردارنده تمامی ویژگیهای زیبایی شناسانه از همدلی 

هدف از برگزاری این کنگره معرفت شناسی اقوام  اقوام ایرانی باشد. 

ایرانی و ارایه مدلی بومی و ایرانی از مطالعات و پژوهش های قومی 

اقوام ایرانی عبارت است از دیالوگی بی پایان میان ذهن است. همدلی 

های متفاوت و پرهیز از دوگانگی و تقابل های دوتایی و دوانگاری 

مخرب و خشونت آمیز و تاکید بر دیالکتیک در عرصه سیاست و فضا. 

همدلی اقوام ایرانی تمامی الیه های مختلف اجتماعی، قومی و مذهبی 

آن ساختن ایرانی آباد و آزاد و توسعه یافته را در بر می گیرد و هدف 

در ضیافت باشکوه ایرانی غذای "برای تمامی ایرانیان است چرا که 

 . "کافی برای همگان وجود دارد

 

 دکتر اسکندر مرادی

 دبیر هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران 

 همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی
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 علمیکمیته 

 سازمان متبوع تخصص نوادگینام و نام خا

 کردستان استان نور پیام دانشگاه مدیریت   فریدون احمدی

 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای  پور زهرا احمدی

 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای  احمدی سیروس 

 کردستان استان نور پیام دانشگاه شناسی جامعه احمدی یعقوب

 دانشگاه شهید بهشتی سیاسی علوم      جواد اطاعت

 دانشگاه فردوسی مشهد سیاسی جغرافیای  هادی اعظمی 

 دانشگاه تهران علوم سیاسی   رسول افضلی

 دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای  احمدیان بهرام امیر

 دانشگاه لرستان جغرافیای سیاسی   علی امیری

 شهرداری تهران جغرافیای سیاسی   جمال بافرانی

 تهران  دانشگاه سیاسی جغرافیای مرجان عیبدی

 کردستان فرهنگیان دانشگاه شناسی جامعه بیننده  مسعود

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای      پرویز سلیمانی

 دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای     فرد زهرا پیشگاهی

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای     پرور محسن جان

 دانشگاه تربیت مدرس سیاسی جغرافیای  نیا حافظ محمدرضا

 کردستان استان نور پیام دانشگاه شناسی جامعه   شیری    حامد

 تهران  دانشگاه سیاسی علوم   حق پناه  جعفر

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای   رئوف حیدری محمد

 دانشگاه آزاد سیاسی جغرافیای خانیها  نسرین  

 کردستان دانشگاه طبیعی جغرافیای     سعید خضری
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 دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای   یاشار ذکی

 علمیکمیته 

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی

 دانشگاه بیرجند سیاسی جغرافیای   راستی    عمران

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای    ربیعی حسین

 اه تربیت مدرسدانشگ سیاسی جغرافیای  رومینا ابراهیم

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای     هادی زرقانی سید

 دانشگاه آزاد اسالمی رشت سیاسی جغرافیای  یوسف زین العابدین

 کردستان  دانشگاه انگلیسی ادبیات    سجادی بختیار

مرکز مطالعات  برنامه ریزی شهری  جامعه شناسی  مهران شیرآوند

 و روستایی 

 حسین امام دانشگاه سیاسی جغرافیای      صفوی(رحیم)ییحی سید

 اسالمی ارشاد و فرهنگ کل اداره سیاسی جغرافیای   ضرغامی برزین

 تهران استان

 مهاباد آزاد دانشگاه تربیتی روانشناسی پور  آزاد عبداهلل محمد

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای   عبدی   عطاهلل

 دانشگاه آزاد اسالمی سیاسی ایجغرافی    اهلل عزتی عزت

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای    سهراب عسگری

 دانشگاه تهران علوم سیاسی    فاضلی اهلل حبیب 

 کردستان  دانشگاه سیاسی شناسی جامعه   قادرزاده   امید

 فرهنگیان دانشگاه سیاسی جغرافیای قربانی   ریباز

 کردستان استان نور پیام دانشگاه عیطبی جغرافیای  قربانی صدیق محمد

 دانشگاه شهید بهشتی جغرافیای سیاسی   قورچی مرتضی 

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای کاویانی راد   مراد

 خوارزمی دانشگاه جغرافیای سیاسی  کریمی پور یداهلل
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 دانشگاه آزاد اسالمی  شناسی جامعه  منوچهر لرنی

 علمیکمیته 

 سازمان متبوع تخصص انوادگینام و نام خ

 سنندج فرهنگیان دانشگاه سیاسی جغرافیای  الماسی مسعود

 دانشگاه خوارزمی جغرافیای سیاسی افشین متقی 

 کردستان استان نور پیام دانشگاه سیاسی شناسی جامعه   محمدزاده   حسین

 کردستان دانشگاه فرهنگی شناسی جامعه محمدی   جمال

 دانشگاه اصفهان سیاسی جغرافیای    حسین مختاری

جغرافیا و برنامه ریزی   مهدی مدیری

 شهری

 سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

 پیام نور کردستان  دانشگاه سیاسی جغرافیای   مرادی      اسکندر

 دانشگاه فرهنگیان ارومیه برنامه ریزی درسی اسماعیل مصطفی زاده 

 تهران دانشگاه یجغرافیای سیاس       دره میرحیدر

 دانشگاه آزاد اسالمی شناسی جامعه   میرمحمدی    داوود

 کردستان دانشگاه سیاسی جغرافیای    نصرالهی زاده بهرام

 ارومیه  آزاد دانشگاه عالی آموزش مدیریت  رقیه وحدت

 سنندج واحد اسالمی آزاد دانشگاه انگلیسی ادبیات   امید ورزنده

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای ویسی  هادی

 شیراز دانشگاه سیاسی جغرافیای     اسالم یاری

 کردستان استان نور پیام دانشگاه اسالم تاریخ    عثمان یوسفی
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 کمیته داوران

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی

 تهران  دانشگاه سیاسی جغرافیای  عباس احمدی

 دانشگاه فردوسی مشهد سیاسی جغرافیای  هادی اعظمی

 دانشگاه لرستان جغرافیای سیاسی   علی امیری

                   ملی مطالعات موسسه علوم سیاسی  اکبر بابایی

 تهران  دانشگاه سیاسی جغرافیای  بدیعی مرجان

 ریزی برنامه و مطالعات مرکز سیاسی جغرافیای رضا پویان 

 تهران شهر

 پرورش و آموزش سیاسی جغرافیای دشتی  حسن پیر

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای   پرور محسن جان

  پور مهدی حسین

 مطلق 

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری سیاسی جغرافیای

 تهران دانشگاه سیاسی علوم حق پناه   جعفر

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای   حیدریرئوف  محمد

 انشگاه آزاد اسالمی د علوم سیاسی  حیدریشقایق 

 دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای  ذکییاشار 

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای  ربیعی حسین

 کشاورزی جهاد وزارت سیاسی جغرافیای رشنو اهلل  نبی

پژوهشگاه میراث فرهنگی و  سیاسی جغرافیای  رضاییناصر 

 گردشگری

 ربیت مدرسدانشگاه ت سیاسی جغرافیای  رومینا ابراهیم

 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای     زرقانیهادی  سید

 دانشگاه آزاد اسالمی رشت سیاسی جغرافیای   زین العابدینیوسف 
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 کمیته داوران

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی

 دانشگاه تهران علوم سیاسی  سازمندبهاره 

 گاه پیام نوردانش علوم سیاسی عبداهلل پور رضا  محمد

 دانشگاه پیام نور جغرافیای سیاسی  سلیمانی مقدمپرویز 

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای عبدی   عطاهلل

 نور پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای  عسگریسهراب 

 دانشگاه تهران علوم سیاسی   فاضلی اهلل حبیب 

 انجمن ژئوپلیتیک جغرافیای سیاسی قادری مصطفی 

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای ویانی راد  کا مراد

 دانشگاه آزاد اسالمی  شناسی جامعه  لرنیمنوچهر 

 سنندج فرهنگیان دانشگاه سیاسی جغرافیای  الماسی مسعود

 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای متقی افشین 

   جغرافیایی سازمان جغرافیای سیاسی  پور محمدعلی 

 شناسی عهجام محمدزاده   حسین

 سیاسی

 استان نور پیام دانشگاه

 کردستان

 دانشگاه اصفهان سیاسی جغرافیای مختاریحسین 

 پیام نور کردستان  دانشگاه سیاسی جغرافیای مرادی      اسکندر

 دانشگاه آزاد اسالمی علوم سیاسی مقصودی مجتبی 

 دانشگاه هرمزگان سیاسی جغرافیای       میرزاده مهدی

 دانشگاه آزاد اسالمی شناسی جامعه   محمدی   میر داوود

 و فرهنگی مطالعات پژوهشکده علوم سیاسی  نبویعبدالمیر 

 اجتماعی

 کردستان دانشگاه سیاسی جغرافیای  نصرالهی زاده بهرام

 دانشگاه خوارزمی اندیشه سیاسی  نصریقدیر 
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 کمیته داوران

 سازمان متبوع تخصص نام و نام خانوادگی

 دانشگاه تهران سیاسی جغرافیای واثق محمود 

 دانشگاه پیام نور سیاسی جغرافیای ویسی هادی 

 تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای پناه  یزدانکیومرث 
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 فهرست مقاالت
 ترتیب مقاالت بر اساس حروف الفبا نام خانوادگی نویسنده اول مقاله                        

 اول  ن مقاله و نویسندهعنوا
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6فریبرزدهکاءدياحم ایران/برقوميمناسباتتأکیدبامجازيفضايعصردرفرهنگيکارکردبررسي

7عباسسیداحمدي نگرشيبرجایگاهومفاهیمگردشگريفرهنگيبارویکردتحکیمهمبستگيمليوقومیتي/

8سیدعباساحمدي ایراني/اقواممیاندرواگرایيوهمگرایيهايزمینهبررسي

9مهدياحمدي نقشاقواممرزنشیندرامنیتمليجمهورياسالميایران/

11سیروسنوحدانياحمدي /تهرانآباددولتدرآمیزمسالمتهمزیستيوگرایيناحیهنسبتتبیین

11سیروسنوحدانياحمدي ایران/دراقوامسیاسيمدیریتبهینهالگوي

12فرشتهاحمدیان/(نوروزباستانيعید:موردينمونه)مليوانسجامایرانياقواممشترکفرهنگيمیراث

13زهراپوراحمدي راهبردهايمتناسبتوسعهفضایيمناطقمرزي)مطالعهموردي:شهرستانمریوان(/

14محمداخباري ایراني/اقوامانسجاموفارسيزبانژئوپلتیک

اوراماندهستان:مطالعهمورد)گردشگريمحوریتبرفرهنگيوقوميپیوندهايتوسعهمدلوالگوارائهوبررسي

حسناروجي /(کردستانتخت،

15

16شهرامملکياسفندیارزاده شدن/جهانيعصردرقوميومليهویتهاي¬چالش

17شهرامملکياسفندیارزاده تبیینجامعهشناختيتاثیرساختارخانوادهبرهویتمليوفردي/

18حسینپوراسماعیل کوال/سرومدلبراساسدولتيخدماتازصحراترکمندرروستایياقوامهمدليبررسي

 /(غربياستانآذربایجان:مورديمطالعه)پایدارامنیتتحققوغیرعاملپدافندرویکردباقوميمسائلتبیین

ناصراصالني

19

21ناصراصالني اقوام/مليهمبستگيوانسجامبنیاداسالمي–ایرانيهویتومليهویت

21هادياعظمي /مليانسجاموهمبستگيبلوچ،قوم

22هادياعظمي/کردقومرفتاريالگويدیاسپورا؛

23مسعودالماسي/مليانسجامواحزاب

اماني /(یازدهمجمهوريریاستانتخابات:مورديمطالعه)سیاسيمشارکتدرایرانياقوامهمدلينقش

محمدرضا

24

25شاهینامیرشقاقي ها/دانستهوباورها،کهناقوامرويبروهنرفرهنگتاثیر
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26ایراني/ایمانيبهراماقواموحدتوانسجامدرجنگيمناطقگردشگرينقشتبیین

27محمدجایگاهونقشگردشگريدرایجادوحدت،همگرایيوهمبستگيبیناقوامایراني/آقازاده

28لیاللشکان/باباخانيمليامنیتوبلوچقوم

29/برکاتيعلي(کردقوم)بنیادانسجامواقتدارملياسالمي_ایرانيهویت

31بابازادهامین/بنائيقوميهویتومليهمگرایيبرتاکیدباآمیزمسالمتهمزیستينمادوتمدندروازهارومیه

31منطقهگلستان/بهرامفرجيبرامنیتتاثیرآنونسبيمحرومیتتئورياساسبرترکمنقومواگرایيوهمگرایي

32/بهمنددادله(کردقوم:موردينمونه)پایدارامنیتجهتدراقوامنقشبررسي

مطالعه)مليهویتتحکیمرویکردبافرهنگي–ادبيگردشگريکریدورازفرهنگيتوسعهپایداريتحقق

/پازکيمعصومه(بلوچستانوسیستاناستان:موردي

33

34الهتانوتاثیرآنبرامنیتجاایران/پاشاپورحجتبررسيژئوپلیتیکقوميومذهبيدرافغانس

35آستارا/پورهاديابراهیمسیاسيمرزکارکردتحولدرتالشقومنقشتحلیلوبررسي

36همگرا/تهاميمرتضيفرهنگ-ایرانيفرهنگ

37محسنپرورجان کشور/قوميهاي¬گروهدرهمدليایجادجهتراهبرديفرهنگيگردشگري

38محسنجانپرورهايقوميدرایرانوانسجامملّي/تبیینرابطهعدالتجغرافیایيگروه

39ایران/جعغرزادهحسننامبرتاکیدبامليیکپارچگيدرکشورنامکارکردبررسي

دررانيایکهنهايآئین:)مورديمطالعهمليانسجاموهمبستگيعاملایراني،اقواممشترکفرهنگيمیراث

/جعفريآناهیتا(ارامنهفرهنگ

41

41ترزنقیحیي/جعفري(قومیتمسالهبرتاکیدبا)پایدارمليامنیتبهدستیابيراهدرمليانسجامهايمولفهومبانيتبیینوبررسي

هايرآبادييموردي:اقوامساکندجغرافیایي)مطالعه-تحلیليبرالگويترکیبيملتازمنظراجتماعيوفضایي

/جعفريتیمورخراسانشمالي(

42

43مهرجوادترکمن/جمشیديقوم:مورديایرانيمطالعهاقوامتاریخيتحوالتروند

44مهرجوادملي/جمشیديانسجامواتحاددرهاقومیتنقشبررسي

45الملل/چادلهامیربینروابطدرپردازيتئوريبرآنتاثیرومداريقوم

46بخشایران/حبیبيرهام.ا.جامنیتبرمرزنشیناقوامثیرتأ

47جایگاههویتقوميدرهمبستگيملّي)مطالعهمورديقومعربخوزستان(/حدادپورامیر

48قلعهغالمرضاعلیخانپور/حسن(بلوچقومموردينمونه)امنیتواقوام،اجتماعيهاينابرابريژئوپلیتیک

بندسیرانمرزيبازارچه:مورديمرزنشینمطالعهمناطقرفاهوتوسعهدرمرزيمشترکهايبازارچهنقشارزیابي

نژاداسماعیلبانه/حسین

49

51نیانعیسيارس/حسینسويدواقوامژئوکالچرهمگرایيبرمشترکجغرافیایيهايمولفهتاثیر

51سلمانسید/حسیني(بلوچقوممورد)اقوامگرایيوایاگرایيهممیزانبرآنتاثیرودولتهايسیاست

52نصرآباديایراني/حسیني-مليهمبستگيوتوسعهيرابطهبررسي

53پناهجعفرهمدلياقوامایرانيوتأثیرآنبرایجادثباتدرمرزها:قومایرانيکرددرغربکشور/حق

54پورعلياسالمي/حمزهایرانمذاهبواقواماداتحبرتاکیدبااسالميامتوحدتبازسازيالگوي

55پورعلياسالمي/حمزهایرانمذاهبواقواماتحادبخشالهام؛اسالميامتانسجامنظريمباني

شدنجهانيفرآینددرقوميمیکروناسیونالیسممدیریتدرا.ا.جاساسيقانونهاي¬ظرفیتسنجيامکان

/حمیديسمیه(کردقومیت:مورديمطالعه)
56
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57سیاسي/حیدريجهانگیرمدیراندیدگاهازکُردقومهمگراسازِهاي¬شاخصتحلیل

58نوروزيعباسبختیاري/حیدريدرمهرکیشآثار

59/حیدریانمهدي(بانه:مورديمطالعه)اقوامهمدليبرمرزياقتصاديمبادالتتاثیربررسي

61خادميعلي/يقومیتهايآذريوکرديدرشهرارومیهبررسيمیزانهمگرایيقوم

61وارهه/دانشمرزيامنیتدرایرانياقوامنقش

/درویشيایران.ا.جمرزهايامنیتتامیندرایرانعشایرواقوامژئوپلتیکيونظاميسیاسي،جغرافیاينقش

یوسف

62

63داللتمرادایرانیان/اقوامواقتدارمليانسجامهايچالش

64ایران/دهقانمحمودمليوحدتتداومبسترقوميآمیزمسالمتهمزیستي

65معصومه/دهمردههافرصتوهاچالشمرزي؛مناطقامنیتدرایرانياقوامجایگاهونقش

66قومیّت/ذکيیاشاربهمربوطهاي¬تئوريماهیّتوانواعبررسي

67داعش/ربیعيحسینپیدایيازپسهخاورمیاندراقوامهمگرایي

68آبادرحمان بهشت/رجبي(کُردارکان)کوروارکانساکنینوجغرافیا

69حسناقتصادي/رستگارپناهیاامنیتيدیدگاهایران؛مرزينواحيتوسعه

71حسنرستگارپناهمرزي/امنیتدرایرانياقوامنقشبررسي

71ایران/رستگارپناهحسنکردنشینمناطقعموميافکاربرتأثیرآنوايماهوارههايرسانهنرمجنگ

72زادرستممرزي/رستميامنیتدرایرانياقوامنقش

73ایران/رستميفرزاددرقومیتواجتماعيامنیتکردن؛امنیتيکردنغیرامنیتي

74رسولزادهمیکائیل/جوانانواناننوجوقوميهویتبحرانوفارسيادبیاتوزبانمادریپیوستارزبانآموزش

مرزيمناطقترکمندروکرمانجمرزنشینزناناجتماعيامنیتواجتماعيسرمایهمیانرابطهبررسيومطالعه

رضاپورزهراشمالي/خراسان

75

76رسولفرامانيایران/رضایياسالميجمهوريمليامنیتبرخاورمیانهدرداعشتروریستيگروهظهورتاثیرات

77کشربابهایران/رنجدرقوميتنوعمدیریتهايسیاستوالگوها

78جواد/رنجکشمحمدایرانملياقتداروانسجامبرعربستانوایرانايمنطقهقوايتوازنتاثیربررسي

79ایران/رومیناابراهیمچندقوميفضاهايدرسیاسيمدیریت

81/زارعغالمعلي«مليانسجام»درفارسيادبیاتنقشتحلیلوتوصیفبررسي،

81بومي/زارعغالمعليزبانهايبامليزبانصحیحتعاملسایهدرمليانسجاممبانيتحکیم

82ملي/زارعمحمدانسجامووحدتباقوميهویتومليهویتنسبت

83/زارعيغفارایرانمياسالجمهورينرمقدرتتقویتدرایرانياقوامتعامليفرهنگنقش

84مرزي/زرقانيسیدهاديامنیتدرایرانياقوامهمدليوسیاسيمشارکتنقش

85ها/زرقانيسیدهاديقومیترفتاريالگويبرموثرمتغیرهايتحلیلوبررسي

86ينیجریه/زرقانيسیدهادکشورموردينمونهنامتجانستوسعهوقومیتيتنوعامنیتيهايچالش

87آن/زمانيابوالفضلمرکزازگریزقوميگرایشوعراقکردستاناقلیم

ونوگرایي،گرایيکهندیدگاهسهبرتاکیدبا)سیاسيجغرافیايدرقومیتبهمربوطهايدیدگاهارزیابي

/زمانيمحسن(تلفیقي

88

89یعقوبيایراني/سامرهاقوامهمدليبراجتماعيهايشبکهتاثیر
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91دروديمصطفيملي/ساوهانسجامبرایرانيفرهنگبابلوچقومتاریخي-فرهنگياشتراکاتنقش

91ملي/سرمديحمیدانسجامعاملفرهنگيمیانتعاملواساسيقانونماندهمعطلاصولکردناجرایي

دولت/سلطانيکارکردونقشربتأکیدباغربيآذربایجاناستاندراقوامفرهنگيتعاملتقویتراههايبررسي

ناصر

92

93اهللاي/سیاريحبیبمنطقهومليهمگرایيوفضایيبرتعامالتآنتاثیرومکرانسواحلتوسعه

94رضاایران/شاکريبرنامهدرسيساختوطراحي،تدویندراساسيايمولفهعنوانبهقوميفرهنگنقش

95/شاکريهادي(خراسانکرمانجقوممورديمطالعه)اماقوهمگرایيعاملنماد،نقشبررسي

سملقان،ومانهبجنورد،انتخابیهحوزهمورديمطالعه)رايفضایيالگويبهدهيجهتبرمکانيهايهویتتاثیر

/شاکريهادي(گرمهوجاجرم

96

97ایران/شایانيمهرمجیدمليوحدتدراقوامپایدارهمگرایيعناصرشناسيآسیب

98مهرمجیدگرایياقوامایرانيوانسجامملي/شایانينقشگردشگريپایداردرهم

99نیاعباسمجازي/شفیعياجتماعيهايشبکهدرقوميخواهيهویتتحلیل

111الدینایران/شکريشمسکرداقوامواگرایيوبرهمگرایيآنتأثیراتوعراقشمالخودگرداني

111مقدماصغربومي/شکرينگرشیک:ایرانياقواماتمطالعبرايمقدمه

112مقدماصغرملي/شکريانسجاموایرانياقوامفرهنگي،صنایع

113مقدماصغربلوچ/شکريقوممورديمطالعه:ایراناسالميجمهوريمليانسجامهايچالش

114زهراصابرترکمنستان/وایرانکشورهايترکمنِاقوامژئوکالچرعالیقتبیین

115تحلیلپیامدهايژئوکالچرفضايمجازيبرهویتخانوادههايگیلکشهرفومن/صابرزهرا

116ایران/صادقلوسعیددرمسالمتآمیزهمزیستيبهنگاهي

117فرهنگي/صادقيمحمدشدنجهانيفراینددرایرانياقوامهویت

118آمیز/صادقيمحمدصلحهمزیستيوهمدليسويبهرهیافتياقوامگردشگري

119ایران/صادقیانحمزهدرقوميمطالعاتبرايبومينظريمدل

111هادرجمهورياسالميایران/صالحآباديریحانههايناشيازحضورقومیتفرصت

111دوستمهسااي/صالحناحیهتوسعهراستايدرابزاريفیلم،

112شهیندختصانعي /ملّياقتداروانسجاموهمدليایجاددرکرديوفارسيادبیاتوزبانتعاملنقش

113عباسيآواتبومي/اينظریهمفهومي،تبارشناسي:ایراندرسیاسيانسجاموگوناگونمردمان

ریاستانتخاباتدورهینیازدهم:مورديمطالعه)انتخاباتينامزدهايآوريرأيپایگاهبر(ایراناقوام)زادبوميآراءتاثیر

سمنانيعلیرضا/عباسي(ایران.ا.ججمهوري

114

تحوالتبهعنایتبا1357انقالباولدههو1321دههقوميهايبحراندرایرانياقوامپیوستگيتطبیقيبررسي

پوروحیدعليجهاني/عبدوايمنطقهداخلي،

115

کردستاناقلیمرسميآموزشدرنظامباستانایرانتاریخانعکاس:مطالعهدایران،مورباکردهمگرایيتاریخيبسترهاي

عراق/عبديعطااهلل

116

117جهانيشدنومناسباتقوميدرایران)مطالعهمورديازچهارقومایراني(/عزیززادهطسوجمحسن

118لمیریاسرعظیميمرکزي/حکومتبهآنهمگرایيعواملوایراناسالميجمهوريشماليقومتالش

119ایرانعلیپورهاديمليهویتتحکیمدراقوامجایگاهتحلیل

121/علیلومحمود(غربيآذربایجاناستانبرتأکیدبا)سیاسيجغرافیايدیدگاهازپایدارامنیتدرمليهمگرایيتاثیرات
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121پایدار/علیلومحمودامنیتوغربيآذربایجاناستانژئوپلیتیک

122/علیلومحمود(غربشمالبرتاکیدبا)قوميهايسیاستوایرانياقوامماهیتبردرآمدي

123مرزها/عماديسیناامنیتدرایرانيقومیتهاينقش

124احمدبررسينقشانسجاممليدرسازههايناهمگنازنگاهپدافندغیرعاملمطالعهموردي:ایران/غمپرور

125الهحبیبفاضلي باختري/اروپايوایران:واگرایيوهمگرایيالگوهاي

126موبایل/فتاحيمهدياجتماعيهايشبکهدرقومیتردپاي

127مالشاهيمحمد/فدایيمرزيشهرهايامنیتتوسعهدرگردشگريهدفبازارهايجایگاه

آن/بامقابلهراهکارهايارائهوایرانزبانانمومیکردعافکاربرکردياپوزیسیونگروهايماهواههايرسانهتأثیر

فرجيبهرام

128

129ایران/فرجيبهراماسالميجمهوريپایدارامنیتبرآنتأثیرواقواممليهمگرایيعوامل

131بهرامفرجي گلستان/منطقهپایدارامنیتبرآنتأثیروترکمنایرانيقوممليهمگرایيعواملبررسي

131محمدپور/فرشتهایرانغربيشمالوغربدرمرزيزیرزمینيهايآبازبرداريبهرههايچالشررسيب

132آرمینگیالن/فریديکناردرلشطواناماحیايلزومتبینولشطواوگیالنسیاسيجغرافیايبررسي

ـ¬دولتنظریه»منظرازاستفادهباايمنطقهتحوالتپرتودرایرانياقوامدیگروکُردقومهمگرایي

/فیروزيحسین«سازيملت

133

134راهکارها/فیروزيمحرمعليوهاچالش:ایراندرفضایيعدالت

135بختیار/قادريایرانقوميهايهویتبیندرسیاسيمشارکتمیزانافزایشراههايايمطالعه

136قومي/قاريزادهامیداجتماعاتبرتأکیدایران؛بادرمليهمبستگيشناسيامکانوشناسيهستي

137ي/قاسمنژادپروینرانیاقوامااتیبازبانوادبيفارساتیزبانوادبوندپی

مرزهايبرتأکیدبا)بوساستاندرتروریستيهايگروهکتهدیداتکاهشدربلوچقومنقشومرزامنیت

زديپرویبجنزاده/قاسم(سراوانشهرستان

138

139پرویزبجنديزادهقاسم ب/وساستانمرزهايامنیتدربلوچقومنقشبررسي

141امیرقرباني گردشگريوتوسعهزیرساختدرکشورهايکمترتوسعهیافته/

141قاسمدهزاقلي/)کُردقومکشور،غربشمالوغربمرزينوار:)هاقومیتبرتاکیدبامرزهاامنیتوپایدارتوسعه

142جوادرادکاویاني قلمروتروریسمناحیهگرادرجنوبشرقایران/

143نداکردوني ملي/ویکپارچگياقوامحقوق

144بهمنکیاکرمي ایران/اسالميجمهوريمرزيامنیتدرایرانياقوامنقش

145پیمانسلطانيکریمي /سنتکرديموسیقيدرفرهنگيواکولوژیکطبیعيعواملنمودونقشبررسي

146مرادکسمرادیان ایران/اسالميجمهوريدردینيهاياقلیتحقوق

147فاطمهکالنتري تنوعفرهنگيوانسجاممليدرایران/

148عاطفهگلفشان سیاسي/جغرافیايپژوهشيـعلميمقاالتایراندرقوميمطالعاتموضوعيوروشيواکاوي

149احسانتفرشيلشگري نظريوکارکرديناسیونالیسمدرفرایندملتسازيدرمنطقهخاورمیانه/تبیینتعارضات

151حیدرلطفي پیوستگياقوامایرانيدرپرتوتحوالتمنطقهاي/

151حیدرلطفي ملي/هویتبرآنتاثیروشدنجهاني

152حیدرلطفي اتأکیدبرنقشرسانه/تحلیلعواملمؤثربرهویتقوميدربینجوانانشهررشت؛ب
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153افشینمتقي ایراني/اقوامانسجامواتحادبرسـایبريفضـايهايظرفیتبررسـي

154افشینمتقي ترکمنستان/وایرانهايترکمنفرهنگيهمگرایيهايزمینه

155عليمحبي /مرزنشینعشایربهمرتبطامنیتياموراتواگذاريهايزمینهبررسي

156علیرضامحرابي ایران/درمليانسجاموقوميالمللي،ژئوپلتیکبینوائيمنطقهفضاي

157علیرضامحرابي وقومیتدرتاریخایرانوالگويمناسبسیاستقومي/ مفهومقوم

158حسینمحمدزاده قومي/مطالعاتبرايکارمدترنظريچارچوبیکبررسي

محمدي هايوانسجامملي)روندتوسعهدرمناطقکردنشینایرانقبلوپسازانقالب(/توسعهپایدارناحی

حمیدرضا

159

161امیرزادهمحمود ایراني/اقواممليهمبستگيواتحادعاملفرهنگي،مشترکمیراث

161حسنمختاري ملي/انسجامواقتداراقتصادي،توسعهوایرانیانفرهنگيهايخصلت

162محسنچيمدیرشانه /مليپیونديهموواگرایيدربلوچقومطوایفسرانونخبگانجایگاهونقش

163اسکندرمرادي /(کُردستاناستانمورديمطالعه)مرزيامنیتارتقايدراستانيدیپلماسيجایگاهبررسي

164حیدراديمر خاورمیانه/کشورهايدرقوميواگرایيوهمگرایيبرهیدروپلتیکتأثیر

165میالددیزگرانيمرادي /نشیندرایجادامنیتمرزيپایداربررسيعواملموثربرنقشآفرینياقواممرز

166مصطفيمظاهري نقشعواملمعنويدرتحکیمهمبستگيمليآذريهادرایران/

ملک /(بلوچوترکمنقومدو:مورديعهمطال)ایراندفاعيتوانافزایشجهتدرقوميهمگرایيبرموثرعواملشناسایي

تقيمحمدحسیني

167

استانموردينمونهشهرهادرقومي-فرهنگيپیوستگيوتنوعارزیابيباايمنطقه-مليانسجامبررویکردي

سعیدملکي خوزستان/

168

169جاویدمنتظران /(خارجيدخالت:مورديمطالعه)ملياقتداروانسجامهايچالش

171جاویدمنتظران مشارکتسیاسيوهمدلياقوامایراني/

171جوادتبارمنظمي /غربيآذربایجانجوانانوقوميمليهویتهايمولفهمراتبسلسلهشناختيجامعهمطالعه

172رضاسیدلولتيموسوي تاریخ/طولدرخوزستانهايعربمليوقوميهمبستگي

173میرنجفموسوي ایران/کُردجامعهبرتأکیدایرانيبااقوامسیاسيمشارکتوميقوهايسیاستبرتحلیلي

با«رسانهبازنمایي»منظرمليازانسجامواقواماتحاددررسانهدوگانهعملکردپارادایميبررسي

فرزيمهدي /کُردقومي¬مطالعه

174

175حسینمهدیان ایران/.ا.جمليبقاءومليامنیتبرژئوکالچريمؤثرعواملتحلیل

176حجتمهکویي /قومکرد:مورديمطالعهایراندراقلیتهاواقوامژئوپلیتیکيموقعیتتبیین

177عليمحمدمیرزایي ایران/درايناحیهپایدارتوسعهوگردشگري

178مهديمیرزایي/(دهلرانشهرستانموردينمونه)ایالماستاناقوامبیندرآنشناسيآسیبوهمزبانيوهمدلي

179ناصرناجي ویکم/بیستدرقرنشدنوجهانيگرایيتقابلبومي

181هدیهنادعلي اجتماعي/سرمایهبرتاکیدباایراندرقوميهمبستگيبررسيوتحلیل

181مسلمدهنامدارزا /(روحانیتوعاشوراقیامبرتأکیدبا)مليهمبستگيوایراني-اسالميهویت

182تکتمشهريزادهنبي ملي/انسجامبرآنتاثیروايمنطقهتوسعههايسیاستشناسيآسیب

183سجادنجفي تروریسم/پدیدهگسترشبابلوچستانوسیستاندراستانقومیتيتبعیضمیانرابطهبررسي

184سجادنجفي اقوامایرانيباتاکیدبردیدگاهاسالم/بررسيراهکارهايایجادانسجاموافزایشمشارکتاجتماعي،سیاسي
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185/نجفيعلیرضا(1391الي1387سال)کردستاناستاندرگريسلفيجریانهايآثاربررسي

186شهریار/نصرتيSWOTتکنیکازاستفادهباایرانياقوامفرهنگيعناصربرشدنجهانيتأثیرفرایندتحلیل

187اشرفها/نظريعلي¬چالشوها¬فرصت:مجازيفضايدرقوميتعامالتوها¬کنش

188غربي/نورانيمحمود¬آذربایجاناستان:مطالعهایرانمورددرقوميهاي¬چالشوتنگناهامطالعهوبررسي

/نیک(بویراحمدوکهگیلویهاستان:)مورديجمعیتمطالعهبهباتوجهخدماتازبهرمنديدرفضایيعدالتسنجش

قبالحمیدا

189

191ایران/ویسيهاديقوميمسائلسیاسيجغرافیايدرهارتشورنریچاردنظریهپذیريتوضیحبررسي

191محرابمیرزایي/هداوندامنیتبرقراريدربلوچطوایفنقشوایرانشرقجنوبدرناامنيعواملبررسي

192ندمیرزایيمحرابایران/هداوپایداردرامنیتوقوميهویتوبررسيقومیت

/یحیي(تهراندانشگاهتکمیليتحصیالتدانشجویانموردي؛ي¬نمونه)قوميهاي¬گرایشبرمجازيفضايتاثیر

پورمحمدصادق

193
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نفس همگانی جمعی)غرور ملی(راهبردی موثر در  تقویت احساس عزت

 و فرهنگی های مدیریت تنوع قومیسیاست

 
 9االسالمی شیخ ، رقیه0رسولزاده یل، میکائ 2داود ابراهیم پور

 

 چکیده
قوميمورددراینپژوهشنقشاحساسعزت درتقویتهویتمليو نفسهمگانيجمعي)غرورملي(

تحقیق آماري جامعه است. شده اجرا تطبیقي و صورتپانل به پژوهشحاضر است. گرفته قرار توجه

وزانسالسوموچهارممتوسطهاستانآذربایجانشرقيودانشآم2دانشجویاندانشگاهآزاداسالميمنطقه

تشکیلمي458921باشد.درمجموعتعدادمي91-91تحصیليدرسال نفرجامعهآمارياینتحقیقرا

 آماريبرابر حجمنمونه ميباشد.394دهند. گردآورياطالعاتپرسشنامه ابزار است. شده محاسبه نفر

نفسهمگانيجمعي)غرورملّي(وبحرانهویتونبینتقویتاحساسعزتمقدارضریبهمبستگيپیرس

بدستآمدوسطحp =111/1باسطحمعنيداريr=-294/1مليوقوميدانشآموزانودانشجویانبرابر

 از همبستگيمعکوسيبینتقویتاحساسعزت5معنيداريآزمون است. نفسهمگانيجمعي%کمتر

ننوجوانانوجوانانوبحرانهویتمليوقوميایشانوجوددارد.هرچهبرمیزانتقویت)غرورملّي(دربی

نفسهمگانيجمعي)غرورملّي(دربیننوجوانانوجوانانافزودهشودازمیزانبحرانهویتاحساسعزت

مليوقوميایشانکاستهميشود.

يمدیریتتنوعقومت،تاثیرگذاري،نفسهمگانيجمعي،غرورملي،تقویعزتهای کلیدی: واژه









                                                           
 تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه اجتماعی علوم گروه علمی هیات عضو - 1
   شرقی، آذربایجان استان معلم تربیت مراکز مدرس و دبیر اجتماعی توسعه مدیریت ارشد کارشناسی - 2

Mrasoul1353@yahoo.com  ،31933209190   
 شرقی آذربایجان میانه پرورش و آموزش دبیر زمین علوم کارشناسی - 3

mailto:Mrasoul1353@yahoo.com
mailto:Mrasoul1353@yahoo.com


چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
2 

 

 بنیاد انسجام و اقتدار ملی هویت ایرانی ـ اسالمی؛
 

  2مرتضی ابراهیمی

 

 چکیده
هویتهرفردوجامعهممیزاوازدیگراناست.استمرارعناصرتمیزوتفکیکدرساحتشکليومحتوایيبسـتگيبـه

دیگردارد.اگرعواملغیریتسازنظیرفرهنگوعقایدازغنـاومحتـوايمیزانپیوندواجزاءتشکیلدهندهآنهابایک

اصیلوزیستمدارانهبرخوردارشد،دراینصورتشکلگیريپدیدهايبهنامهمگرایيوانسـجامدرحلقـهبـزر 

عـهدارد.پایداروممکنخواهدشد.وجاهتوشأنیتهویتهابستگيبهچگونگيقرارگرفتنهویتهـايزیـرمجمو

هاياندیشهايوباور،تولیدکنندهاقتدارواحتشامسیاسيوملياست.جمهورياسالميایـرانبـهطـورمجموعههویت

استثنایيازمولفههايمتعددوبسیاراصیلوجذابنظیرتـاریخکهـن،نـوعزنـدگيوآیـینآسـمانياسـالمبرخـوردار

نگایرانيبااندیشههايالهياسـالمهویـتممتـازوقدرتمنـديایجـادکـردهاست.تالزم،تعاملوهمافزایيویژهفره

است،بهطوريکهامروزهایرانبدوناسالمواسالمبدونرایحههايلطیفایرانيقابلتصورنیسـتکـهداراينسـبت

رهنـگهـايمتعـددزبـاني،مستقیموقويبایکدیگراست.بااینکههویتمليایرانيازحیثانسانيازتنوعوخـردهف

نژاديوسنتيبرخوردارهستند،اماگفتمانمشترکدیانتوسیادتقدسيهمهآنهاراباشخصیتوجایگاهویژهشـان

حفظنموده،همزمانآنهارادرکنارهمقرردادهاست.چونموجباقتداردرونيوبیرونيميگردد.بهعبـارتدیگـر

ـاسالميرمزاست قالل،قدرتکشورومانعيدربرابرقدرتهااست.هیچاستقاللوانسجاممقتدريحاصلهویتملي

نميشودمگراینکهآنهاراشناختهوبهآنهاباورواعتقادداشتهباشیم.اینمقالهدنبالپاسخبهاینسـوالاسـتکـه

سخبهاینسوالمارابـهایـنفرضـیهرهنمـونشود.پاعواملانسجامواقتدارمليکشوایرانچیستوچگونهحاصلمي

ميکندکههویتملينقشبنیادیندرتحققانسجاموهمگرایيداردوشاکلهاصلياینهویتبردوعنصـرایرانیـتو

اسالمیتاستواراست.روشتحقیقبررسيتوصیفيوعلميرابطهمیاناجزاءگزینششدههویتمليبراساساسـنادو

وباست.مدارکمکت

هویت،ایران،اسالم،انسجامملي،اقتدار،همدلي.واژه های کلیدی:
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 هویت و قومیت بلوچ و تاثیر آن بر امنیت جمهوری اسالمی ایران

 
 2عباس ابوطالبی



 چکیده
یکــيازمهمتــرینانتظــاراتمــردمهــرکشــوريازدولــت،تــامینامنیــتملــيمطلــوباســت.دولــتهــا

نیــتملــيبــامشــکالتعمــدهايمواجــهانــد.درایــنمیــانعوامــلمهــموتــاثیرگــذاردرراســتايتــامینام

بـرمفهـومامنیــتملـي،وجــودهویـتهــايمختلـفقـوميدرحاکمیــتسـرزمینيیــککشـوراســت.در

ــهنیرومنــدتــرینعامــلداخــلتهدیــدکننــدهيامنیــت،همــوارهبــرامنیــت ــهمثاب ســدهياخیــرقومیــتب

دهاسـت.ودولتهـابـهطـورمـداومسـعيدرمهـارکـردنآنداشـتهانـد.قومیـتبلـوچمليایرانسـایهافکنـ

بــهدلیــلمواجــهبــودنبــاشــکافهــايقــوميومــذهبيتــاحــدوديبــرمقولــهيامنیــتملــيتــاثیرگــذار

بــودهاســت.ســوالایــنمقالــهایــناســتکــهراهکارهــايکــاهشواگرایــيوافــزایشهمگراییــدرمنطقــه

فتقویـتبنیـانامنیـتملـيکـداماسـت؟فرضـیهيایـنمقالـهایـناسـتکـهبـارفـعيبلوچستانباهـد

محرومیــتنســبيازقــومبلــوچوتوجــهکــافيبــهایــنمنطقــه،زمینــهيبرجســتهنمــودنتهدیــدوچــالش

هايقوميبرايامنیتمليایراندرحدچشمگیريازبینخواهدرفت.

مليامنیتلوچستان،بوسیستان،قومیتقوم،:کلیدی واژه های
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 تنوع قومی: فرصت یا تهدید؟


  0رضا عبدالهی ،  2آرام احمدپور



 چکیده
ــاهمگونتــرینکشــور ایــرانکشــورياســتکــهدارايقومیــتهــايمتعــدديمــيباشــدوازایــننظــرن

متنـوعایـرانازقـدیماالیـامکشـوريبـاملتـيخاورمیانهوشـمالافریقـاازنظـرزبـانيمحسـوبمـيشـود.

ازفرهنــگهــا،شــیوههــايزیســتوزبــانهــايمختلــفبــودهاســت.ملتــيکــهدارايپیونــدهايعمیــق

ــت. ــودهاس ــودب ــزايخ ــیناج ــذهبيدرب ــيوم ــاریخي،فرهنگ ــارتيت ــهعب ــاب ــوميی ــرق ــوعوتکث تن

ــران ــهاســتوای ــرارگرفت ــراروينظــاماســالميق ــراننیــزفرصــتبزرگــياســتکــهف فرهنگــيملــتای

ــهبقــايفرهنــگوتمــدناســالميواســال ــادرب ــععظــیموسرشــاراســتکــهق ــنمنب ــهای ــااتکــايب ميب

ایرانـيدربرابــرجریــانجهـانيســازيفرهنگــياســت.ازاینـرواتخــاذرهیافتهــايمبتنـيبــرتکثــرفرهنگــي

ــي ــکلده ــدودرش ــورنمای ــدکش ــرهراعای ــترینبه ــرینوبیش ــدبهت ــيتوان ــالنم ــتگذاریهايک درسیاس

ــعشــود.هو ــؤثرواق ــيم ــتمل ــهايی ــهشمشــیردولب ــهمثاب ــوميراب ــوعق ــهتن ــدتوجــهداشــتک ــسبای پ

مــيتوانــدفرصــتباشــدوهــمبــهعنــوانیــکتهدیــدتلقــيگــردد،وایــننشــاندهنــده دانســتکــههــم

ــن ــوانای ــيت ــازماندهيمناســبم ــاس ــتهاســت،ب ــنقومی ــدیریتای ــازماندهي،مهندســيوم ــتس اهمی

ــهفر ــدراب ــتتهدی ــي،انباش ــادلفرهنگ ــادي،تب ــتاقتص ــترقاب ــردودرجه ــدیلک ــمندتب ــتيارزش ص

تجربــه،تکثــردیــدگاههــاوبســیاريازویژگــيهــايدیگــرجمعــيدرجهــتاهــدافبلنــدمــدتتوســعه

درایـنپـژوهشسـعيشـدهاسـت،فرصـتهـاوتهدیـدهايتنـوعقـوميهمهجانبـهشـهريبهرمنـدشـد.

تحلیليبررسيوتحلیلگردد.-درکشورمانبهروشتوصیفي

تنوعقومي،فرصت،تهدیدران،قومیتها،ايواژه های کلیدی:  

 

                                                           
، Zagrosaram@yahoo.comارومیه،  دانشگاه اسالمی، ایران تارخ ارشد کارشناسی آموخته دانش - 1

90121609022 
 ارومیه دانشگاه اسالمی، ایران تارخ ارشد کارشناسی آموخته دانش - 2
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 موردی نمونه مرزی؛ مناطق در گردشگری پایدار توسعه و ملی انسجام

 غربی آذربایجان استان
 

 0آستا ، یعقوب 2پور احمدی زهرا

 

 چکیده
باامراینکه.باشدمليسطحدرانسجامبهرسیدنبرايياصلزمینهپیشتواندميیکدیگرازهافرهنگخردهشناخت

استدستیابيقابلزیاديحدودتایکدیگرازمردمشناختوگردشگري کشاورزي،ازپسگردشگريصنعت.

تواننميمنطقههرپایدارتوسعهدرراآنپراهمیتنقشواستمطرحاقتصاديچهارمقطبعنوانبهخدماتوصنعت

رفتگنادیده تأثیرآنپایداريومليسطحدرانسجاممیزاندرمختلفمناطقاقتصاديوضعیتدیگرطرفاز.

داردبسزایي اجتماعي–اقتصاديوجغرافیایيازنظر)حاشیهدرگرفتنقراردلیلبهمرزيمناطقمیانایندر. جزء(

گرفتنقرارباکهنیزغربيآذربایجانمرزيتاناس.استضروريامريهاآنبهتوجهلزومکههستندپذیرآسیبمناطق

تعددنیزو(نخجوانخودمختارجمهوريوارمنستانآذربایجان،ترکیه،عراق،مانند)مختلفکشورهايهمسایگيدر

پتانسیلبهتوجهلزومکهباشدميکشوردرفرديمنحصربهوضعیتدارايخارجباهاآناشتراکاتوداخلدرقومیتي

صورتدرکه.استضروريامرياستاناینتوسعهجهتدرفرهنگي-تاریخيوطبیعيهايجاذبهلحاظبهآنيباال

درمليانسجامسطحرفتنباالدرونمودهنقشایفايکشورگردشگريمهمقطبعنوانبهتواندميصحیحریزيبرنامه

ساختزیربنايعنوانبهآذربایجاناستانگردشگريايهظرفیتبررسيموضوعروازاین.نمایدایفارامهمينقشآن

ازحاکيبررسينتایج.شدانجامSOWTتحلیلروشاساسبرکهگرفتقرارتحقیقایندرموردنظرفرهنگيتعامل

تمرکززدایيبحثبهکمکومنطقهاینساکنینبراياشتغالایجاددرگردشگريپراهمیتنقشبهدولتتوجهلزوم

استکشوردرمليانسجامودياقتصا ایندرگردشگريپایدارتوسعهبهبلندمدتوپایدارریزيبرنامهبابتواندکه.

.شودمنجرمنطقه

 SOWTملي،انسجامغربي،آذربایجانمرزي،مناطقگردشگري،پایدار،توسعهکلیدی:  کلمات





                                                           
 ahmadyz@modares.ac.ir ،90123835323مدرس،  تربیت دانشگاه  سیاسی جغرافیای استاد - 1
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قومی در عصر فضای مجازی با تأکید مناسبات  بررسی کارکرد فرهنگی

 بر ایران


 0موالئی ،  فهیمه 2فریبرز احمدی دهکاء 



 چکیده
تغییراتآراميازنسليبهنسليفرهنگجوامعدرگذشته هايدور،تحتتأثیرتحوالتداخليجوامعبا

تلقيوجودثباتبرايفرهنگدیگرمنتقلمي اینسرعتکم، است، باشده اما است، تداعيکرده را ها

جمعیتشرفتسرعتگرفتنپی جابجایيگسترده گسترشارتباطات، فني، امروزموضوعهايعلميو ها،

تغییروتحولدرفرهنگجوامعبهیکموضوعجديوحساستبدیلشدهاستودرحاليکهازسوي

حذفتدریجي فرهنگو شدن جهاني یا فرهنگجهاني بحثیکدستشدن اندیشمندان، از گروهي

مطرفرهنگ بومي تقویتهاي و حفظ براي کشفراهکارهائي براي تالش در دیگر گروهي است، ح

عالوهبرتبییننقش است، شده نگاشته ايکتابخانه روش به که مقاله دراینباشند.فرهنگاصیلخویشمي

ازاین تا بهبررسيمناسباتاقوامایرانيدرعصرمجازينیزاست. فرهنگياقوامدرعصرفضايمجازي

طریق فضاينتایجحاصلازاینپژوهشحاکيازآناستکهتغییراتکارکرديآنبیشترنمایانشود.

مجازيبرايبرانداختنفضايحقیقيپابهعرصهمباحثفلسفيعلومنگذاشتهاست،بلکهعرصهجدیدي

نیزنهتنهااستکهدرفلسفيشدنعلومجایشرابایددرکنارفضايحقیقيتعیینکند.ژئوپلیتیککنوني

هامغایرتندارد،بلکههمگامآنحرکت،فراآمدنهاونزدیکشدنروزافزونملتباحرکتجهانيشدن

دهد.دراینراستااقوامایرانينیزدرمناسباتنظاميمتوازنرادرژئوپلیتیکشکلگیرندهجهانينویدمي

اهندداشت.اينقشيغیرقابلانکاربراساسرویکردفوقخومنطقه

کارکردفرهنگي،عصرفضايمجازي،مناسبتقومي،ایرانکلید واژگان:





                                                           
 ahmadi_phd@yahoo.com ،90122221200نور،  پیام دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
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نگرشی بر جایگاه و مفاهیم گردشگری فرهنگی با رویکرد تحکیم 

 همبستگی ملی و قومیتی 
 

1فر عزیزی محمدجواد،9هرآبادی رحیمی سعید،0یعقوبی ،  سیدمحمد2سید عباس احمدی
 



 چکیده 
هايانسانيوطبیعيوشناسایيکيازکارکردهايبنیادینانسانيدرارتباطبامیراثگردشگريبهعنوانی

عنوانیکدانشمیانرشته به رویکردهايمشتقاتآن مسائلو مطالعه در سزایيرا به سهم امروزه اي،

زیست،پیرامونجوامعانسانيبهخوداختصاصدادهاست.دراینچارچوبمواردمتنوعيازقبیلمحیط

مي بررسيقرار مورد فرهنگو... شناختفرهنگاقتصاد، قومیتوگیرد. مولفه ویژه به انواعآنو و ها

کليميشناسه طور به را بنهايآن از یکي یکمحیطمایهتوان سازيدانشگردشگريدر پیاده هاي

فرهنگ زیرا شد. قبمتصور حاصلهنجارهاياجتماعيیکمحیطانسانياز روستایيوها یلشهرنشیني،

گیريونگرشبهگردشگريازقبیلحفظمیراثفرهنگي،جامعهعشایراستکهنوعآنبازگوکنندهبهره

توانشرایطاستقرارگردشگريراردیابيوشناسایيعدمتخریبمحیطزیستو...استوبهکمکآنمي

وتقویتهمبست رویکرديمبنيتحکیم با نوشتار این مينمود. اقوام میان قومیتي مليو مقولهگي کوشد

اثراتپیاده نتایجتحقیقبیانکننده موردبررسيقراردهد. گردشگريوباالخصگردشگريفرهنگيرا

حفاظتاز،اعمالمبادالتفرهنگيسازيگردشگريفرهنگيساختاريبرتقویتهمبستگيمليازطریق

هايسیاسي،اجتماعي،مذهبيجوامعهاواحترامبهنظامقومیتهايفرهنگي،نگرشياخالقيمیانمیراث

هرچندکهآسیب هایياحتماليدراینراستاوجودمیزبانازسويگردشگرانداخليوبینالمللياست.

خواهدداشت.

 فرهنگ،گردشگريفرهنگي،قومیت،همبستگيملي،توسعهگردشگريسیستمي.های کلیدی: واژه
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 ه های همگرایی و واگرایی در میان اقوام ایرانیبررسی زمین

 
 0جعفری ، سامان 2سیدعباس احمدی



چکیده
اکثرقریببهاتفاقکشورهايجهان،درکنارقومونژاداصليتشکیلدهندهملتخود،شاملیکیاچند

دستهاصليتقسیمقومونژادساکندیگر)اقلیت(نیزميباشند.اقلیتساکندریککشورميتواندبهدو

بنديشود:اقلیتبوميواقلیتغیربومي.درایرانباتوجهبهکثرتجمعیتاقلیتهايبومينسبتبهغیر

چندمولفهعمده ایرانیانياستکهدریکیا به اشاره اقلیت، یا بحثقومیتو از مراد عموما بوميها،

-هاینتفاوتهاتنهابهمولفههايذاتيواساسي)نژادفرهنگيبااکثریتبدنهملت،متفاوتند.تاهنگاميک

دینومذهب(مربوطشود،کمترموجبواگرایيازنوعتجزیهطلبانهاست.امازمانيکهتفاوتهاي-زبان

بنیادینباتفاوتهايغیربنیاديورفتاري)تبعیض(همراهشود،ميتواندزمینهوبسترحرکتهايواگرایانهرا

کند.ایجاد

 کشورپژوهشاین ساکندر عمده اقوام معرفي ضمن است، گرفته انجام تحلیلي روشتوصیفي به که

ترکمن(وبررسيآنهاازمنظرچهارچوبجغرافیایي،سیاسي،تاریخيو-بلوچ-عرب-لر-کرد-)آذري

از واگرایياقوام راهکارهایيبرايجلوگیرياز ضمنارائه استتا درصدد اصليملت،فرهنگي، بدنه

پیشنهاداتينیزبرايهمگرایيهرچهبیشترآنهاباهموبابخشمرکزي،ارائهکند.

اقوام،ایران،همگرایي،واگرایي های کلیدی: واژه
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 jafari.r@ut.ac.ir ،90352202551 تهران، دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 نقش اقوام مرزنشین در امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران 

 
 2مهدی احمدی

 

 چکیده
بهمليارزشیکعنوانبهکشورهاتماميبرايدنیانقاطرسراسدرهامرزازحراستوحفاظتامروزه

ترینمهمازیکيکاملامنیتبامرزهايداشتنومرزهاامنیتمدیریت،امراینتحققبراي.آیدميحساب

ایندرناامنيکهباشدميخودهمسایگانبازیاديمرزهايدارايایرانکشور.باشدميکشوريهراهداف

مينگرانيدولتمردانومرزنشینانبرايمرزها بوجود را آوردهایي يهاقلیتاشکلبهانیرادرامقوا.

سیاسيوشناختند.اهشدهکنداپرزيمريهانستااومناطقدرمشخص فرهنگي، تأثیرعواملاجتماعي،

ورجلوگیريازهايامنیتيبهمنظتریننکاتدردرکآسیبپذیرياقتصاديبرامنیتاینمناطقازاساسي

وهازمرمدیریتشکونبدمرایناتحققضمانترود.هايضدامنیتيبهشمارميهرگونهتنشوکنش

کاملمنیتاباهایيزمرشتندا اقوامبنابراینسؤاليکهمطرحميميباشد. چهمرزنشینشودایناستکه

شودایناستکهحضوراقواممطرحميايکهدارند؟فرضیهایراناسالميجمهوريمليامنیتبرتأثیري

گروهامنیتي،حریمگسترشایجادباعثمرزنشین نفوذ با تروریستي،مقابله راهبرديعمقافزایشهاي

-شود.اینپژوهشبااستفادهارروشتوصیفيميهايمليیکپارچگيسرزمینيوهویتوافزایشایران.ا.ج

تحلیليتدوینشدهاست.

امنیتملي،مرز،اقواممرزنشین،تهدیداتامنیتي،ایرانها:کلید واژه











                                                           
 دانش اموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل دانشگاه خوارزمی تهران - 1

Mehdiahmadi0842@yahoo.com                                  
 0183225386تلفن: 

mailto:Mehdiahmadi0842@yahoo.com


چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
11 

 

 آباد تهران آمیز در دولت گرایی و همزیستی مسالمت تبیین نسبت ناحیه
 

 9فرزاد سیفی ، هادی0صادقلو ، سعید 2سیروس احمدی



چکیده
تفاوتناحیه وجود از متاثر بنیانگرایي در هویتها نخستین ميهاي بوجود افراد پسوندساز اساسا و آید

منديبهکسي،چیزيودرادبیاتفارسيازمصدرگراییدنبهمفهومگرایش،رويآوردنوعالقه«گرایي»

اند.تاکنوندرمنابعگوناگون،انگلیسيدانستهIsmهاآنرامعادلواژهجایياستکهدربسیاريازفرهنگ

گرانسبتبهتبعیضيکهبردياذهانعمومشهروندانناحیهگرایيباستیز،کشمکشوناخورسنتقریباناحیه

باصلح،صفاوآرامششدهاست،همراهبودهاست.همزیستيمسالمتهاتحمیلميآن آمیزاشارهبهزیستنِ

محلۀهايبسیاريکهممکناستدربنیانشهرونداندارد)باوجودتفاوت هايهویتيخودداشتهباشند(.

ايکهدارايدوگروهقوميمختلفاستدرجنوبشهرتهرانواقعاست.رانبهعنوانمحلهدولتآبادته

پشتسرگذاشتنتمایالتناحیه استبا توانسته اینمحله اخیر طيدهۀ یکدر به افراطي، بعضا گرایانه

آبادچهولتآمیزکمنظیردستپیداکند.پژوهشحاضربهدنبالایناستکهدرمحلۀدهمزیستيمسالمت

ناحیه بین مينسبتي نظر به دارد. وجود مسالمتآمیز همزیستي و شناختگرایي و زمان گذر که رسد

زدنيشهرونداناینمحلهشدهاستوپسازگراازیکدیگرباعثهمدليوهمزیستيمثالشهروندانناحیه

لذاروشپژوهشازضاحاکمشدهاست.آمیزبرفاستهمزیستيمسالمتگرایيوجودداشتهزمانيکهناحیه

 ايبودهاست.تحلیليوابزارگردآورياطالعاتمطالعاتمیدانيوکتابخانه-نوعتوصیفي

گرایي.آمیز،ناحیهدولتآباد،تهران،همزیستيمسالمتواژگان کلیدی:









                                                           
 مدرس تربیت دانشگاه علمی هیأت عضو - 1
 ،90126129603 مدرس، تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2

sadeghlou1370@gmail.com 
 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 3
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 الگوی بهینه مدیریت سیاسی اقوام در ایران

 
 0شهرکی زنگنه ، حسین  2سیروس احمدی نوحدانی



 چکیده
سیاستقوميراميتوانبهمنزلهمجموعهايازاهداف،راهبردها،رویکردها،رفتارهاواقداماتيدانستکـه

ازسويحکومتدرقبالاقوامموجوددریکجامعهاتخاذميشود.دردنیايامروزکمتـرکشـوريرامـي

یکـيازدغدغـههـاياساسـيکشـورهادسـتیابيبـهتوانسراغگرفتکهازتنـوعقـوميبرخـوردارنباشـد.

یکپارچگيسیاسيووحدتسرزمینياست.ایراننیزبهسببشـرایطجغرافیـایيازتنـوعقـوميوفرهنگـي

برخورداراست.دراینپژوهشضمنبررسيالگوهايگوناگونمدیریتقوميونیزبررسيمـدیریتاقـوام

ئهنتـایجحاصـلهازهـرکـدام،ایـننتیجـهبـهدسـتآمـدکـههرگـاههايمختلفتاریخایرانوارادردوره

حکومتهايایرانيسیاستحذفوتقابلقوميرادرپیشگرفتندوبهاقوامبهعنوانمنبعتهدیدنگرستند،به

تدریجهمگرایيدرکشورکاهشیافتهوسطحقدرتمليکاهشیافتوهرگاهحکومتهاازتوانوظرفیت

رستياستفادهکردهوبهآنهاامکانمدیریتامـورسـرزمینيخودشـانرادادنـدسـطحهمگرایـيواقوامبهد

وحدتافزایشدرنتیجهسطحقدرتمليواقتـدارحکومـتافـزایشیافـت.ایـنپـژوهشبـرآناسـتتـا

ايکتابخانـههـايمـوردنیـازپـژوهشبـهروشالگويبهینهمدیریتسیاسياقوامدرایرانراارائهدهد.داده

تحلیلـيدارد.نتیجـهپـژوهش-گردآوريشدهاستوروششناسيحاکمبـرتحقیـقنیـزماهیـتتوصـیفي

الگـویيبهینـه«هاونهادهـايغیردولتـيبـوميمدیریتسیاسياقوامتوسطسـازمان»دهدکهحاضرنشانمي

سـازمانهايغیردولتـيبـوميبرايمدیریتامرقومياستبدینروشکهمدیریتامـورقـوميبـهنهادهـاو

تقویـتنهادهـايرهبـريجمعـي-1ايتحققمـيیابـد:سپردهشودواینمهمبااجراياستراتژيسهمرحله

توزیعقدرتبراساس-3اصالحقوانینبرايبرابريهمهاقلیتهايایرانيدردسترسيبهمنابع-2درونقومي

عدالتجغرافیایي.

 .مدیریتسیاسي،جغرافیاقوم،ایران،کلید واژگان: 

                                                           
 دار عهده ، نویسندهsahmadi@modares.ac.irمدرس،  تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1

 مکاتبات
 h.zanganeh@modares.ac.irمدرس،  تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیایی ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
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چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
12 

 

میراث فرهنگی مشترک اقوام ایرانی وانسجام ملی )نمونه موردی: عید باستانی 

 نوروز(

 
 0زاده نقی ، رباب 2فرشته احمدیان

 

 چکیده
است.برايحفظارزش فرهنگآنقوم تمدنو ، ملتيمجموعهسنتها هايفرهنگهر بيتردیدپایه

نگامشناختسننوتاریخاینمرزوبومکهناست.یکيازمیراثيکهایرانيواعتبارمعنويآننخستی

اياز آمیزه است.جشننوروز جشننوروز حفظکرده امروز به تا را همدليایرانیان هویتو استقالل،

اسطورهوتاریخاست.عاداتوآدابنوروزهمتاریخاستوهماسطوره.جشنآغازبهاروسالنوایراني،

ازاینآی وملتها وآیینهايگردشسالدرمیاندیگرقومها ینهزارانساله،درسنجشباجشنها

یگانگيچشمگیريبرخورداراستکهبدانبرتريميبخشدوآنرافراترازیکجشنسادهمليميبرد.

ایرانى“شناسنامه”دخوویژهرنگباورسیدهمیراثبهمنطقهمتعدداقوامازکهن،جشنیکعنوانبهنوروز

باورهاىدر“نوروز”طریقازما.استشدهتبدیلایرانملتوایرانىاقواموافرادپیوندگرنمادبهوگرفته

راخودنوردیده،درهاهزارهدربلکهها،سدهدرنهراهاسلسلهوکنیممىنفوذتفکرتاریخدروکهنزمان

باطبیعت،باپیمانوپیوند“نوروز.”پنداریممىیگانهوهمبستهخودابراجمشیدو(شید+جم)جمشیدبا

امروزه.استماهىومرغوگلوسنبلوسبزهبازمین،بابهارى،برهبرجبهخورشیدورودباگردون،سپهر

زمینایرانمرزهاىبرونودروندرایرانیانهمدلىوکنشىهماندیشى،همیگانگى،تجلیگاهنوروزنیز

است وملىفرهنگعناصرمهمترینازیکىعنوانبههمکهن،روزگارازکارکرديچنینبانوروز.

مرزهموهمجوارمللفرهنگىپیوستگىبسترنیزوملتدهندهتشکیلاقوامملىهمبستگىعاملاى،منطقه

خوددرایرانيهویتحفظبرايايلهوسیراهاجشناینبرپایيهاایرانيبیشترامروزه.رودمىشماربهایران

.دانندميمختلفهايفرهنگهجومبرابر

عیدنوروز،هویتایراني،انسجاممليهای کلیدی: واژه



                                                           
 fereshtehahmadian20@yahoo.com،90360060821گردشگری، ریزی وبرنامه جغرافیا ارشد کارشناسی - 1
 r.nagizadeh71@gmail.com،90120912029گردشگری، ریزی وبرنامه ارشدجغرافیا کارشناسی - 2
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 راهبردهای متناسب توسعه فضایی مناطق مرزی) مطالعه موردی: شهرستان مریوان(

 
 0پورعزیزی ، علی  2زهرا احمدی پور

 چکیده
-هنهفضایيهرکشوريعاملاصليرضایت،انسجامووحدتعناصرتشکیلدهندهآنميتوسعهپایدارومتوازندرپ

تفات مناطقمرزيبهعلتانزواياجتماعي، میدانجنگ_هاياجتماعيباشد. هايمرکزيوبرايقدرتفرهنگي،

باشند.کافعمیقيميرویکردهايقبليبهتوسعهازقیبلقطبرشدازلحاظتوسعهبانواحيمرکزيکشورهادچارش

کلیديچاره از کشور، در نامتوازن، رشد اینشکافو فضایيهمهیابي نهایت،ترینعاملبرايتوسعه در و جانبه

مناطقمرزياحساسرضایت برايتوسعه یکيازرویکردهايموجود بینمناطقمرزياست. منديوتعلقمليدر

اجتماعي،هايمرزيميداثبازارچهگیريازکارکردمبادالتمرزيواحبهره باشدکهبرمبناياهدافاقتصادي،

اینطریقبتوانسیاستسیاسيومحیطيشکلمي از تا بهعنوانفاکتوراصليگیرد قبیلجمعیترا از هايمرزي،

ینمبادالت،توسعهامنیتمرزيومقابلهباتهدیداتاحتماليراتشویقبهماندوتثبیتکرد.ازطرفيدیگرباکمکا

ايمتوازنبرقرارکرد.امانکتهقابلتوجهدرمناطقمرزيرارقمزدتاشکافآنرابامناطقمرکزيکاستوتوسعه

هاواینبارهباتوجهبهنتایجحاصلشدهازکارکرداینرویکردبهتوسعهمناطقمرزيحاکيازآناستکهاگربرنامه

نشینيايبرخودباآناخذنشود،ممکناستنتایجمنفيازقبیلمهاجرتروستابهشهر،حاشیههايمناسبيبراستراتژي

هايپایهاقتصاديازقبیلکشاورزيودامداريو...رابههمراهداشتهباشد.برایناساسدراینشهري،کاهشفعالیت

نوعتوصیفي از مولفهتحلیليمي_مقالهکه مشاهداتهايتأباشدتالششده، ثیرگذاردرشهرستانمرزيمریوانبا

برايتجزیهوتحلیلاینعواملوتهیهاستراتژيمیدانيومصاحبهباصاحب هاينظراندراینحیطهشناسایيشود.

تکنیک از قوت،SOWTاولیه، نقاطچهارگانه یکاز همچنینبرايتعیینمیزانضریبهر است. شده استفاده

بهتعییناولویتهریکQSPMبهرهگرفتهشدهاستودرنهایتباروشAHPیدازروشضعف،فرصتوتهد

هايمتناسبباتوسعهفضایيشهرستانمرزيمریوانبراياجرا،اقدامشدهاست.ازازاستراتژي

شهرسهای کلیدی: واژه استراتژيتوسعه، مرزي، بازارچه مبادالتو مناطقمرزي، فضايمتعادل، تانتوسعه

مریوان
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 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
14 

 

 ژئوپلتیک زبان فارسی و انسجام اقوام ایرانی


2، مجید غالمی 1محمد اخباری  

 

 چکیده

شاخهاينوازعلمژئوپلتیکاستکهبهواکاويتاثیراتمتقابلجغرافیایيفرهنگيزبان،«ژئوپلتیکزبان»

ا ینکهزبانتکلمچگونهدرسیاستوقدرتبهعنوانسهضلعاصليفلسفهسیاستجغرافیایيميپردازد.

تحتتاثیرقرارميدهد،موضوعاصليپژوهشحاضراست.سیاستنقشبازيمي کندوچگونهآنرا

اهمیتموضوعحاضرازآنجهتاستکهنهتنهاميبایستبرايافزایشقدرتجمهورياسالميدرابعاد

گس و تنوع بلکه نمود فارسياذعان نقشاساسيزبان اهمیتمسالهمختلفبه بر ایرانينیز تردگياقوام

اسالمي تنوعيکهانسجامیاعدمانسجاممیانآنها،همچونشمشیريدوسویهبرايایرانِ است؛ افزوده

است.سوالاصليپژوهشحاضرعبارتاستازاینکه،زبانفارسيچگونهبرانسجاماقوامایرانياثرمي

لفوقوبااستفادهازروشتوصیفيتحلیليوابزارمنابعکتابخانهاي،گذارد؟نویسندگاندرپاسخبهسوا

 چنینبیانمينمایند: را سوالاصليمقاله پاسخبه عنوانعاملاصليدر»فرضیهخوددر زبانفارسيبه

همگرایيوواگرایيبینالملليو هدایتافکارعمومي، زبانهايمهاجم، رقابتبا پرورشهویتملي،

یافتههايتالشحاضرنشان«.طفرهنگي،اصليترینپیشنیازهايانسجاماقوامایرانيبهشمارميآیدتسل

ميدهدکهبااذعانبهاینکهاقوامایرانيمردمانيباعالقهبهزبانفارسيبودهوپشتوانهقويزبانفارسيو

ووجودرقبايخارجيمخصوصاتاریخهفتهزارسالهایرانوزبانفارسيراميشناسنداماب ودجهکميّ

درکشورهايهمسایه،مهمترینچالشهايپیشروياثرگذاريزبانفارسيبرگسترشانسجاماقوامایراني

معرفيميشوند.

زبانفارسي،اقوام،ژئوپلتیکوانسجام.:واژگان کلیدی
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

بررسی و ارائه الگو و مدل توسعه پیوندهای قومی و فرهنگی بر 

وریت گردشگری )مورد مطالعه: دهستان اورامان تخت، کردستان(مح   
 

0طوافی ، فهیمه 2حسن اروجی
 

 

 چکیده
وعناصرفرهنگيازمولفهفرهنگ هايقدرتمندهمبستگيقوميومليمحسوبشدهکهموجبایجادوحدتوها

گیريپیوستگيقدرتمنددرشکلشودوفرایندهايگردشگريبامحوریتفرهنگ،یکابزارارتباطاتفرامحليمي

وارتباطاتفضایيفرهنگياستودراینمیانبازآفرینيفرهنگيوتبادالتاجتماعيبینگردشگريومقاصد ها

فرهنگي،نقشتعیینکنندهدرشکلگیريپیوندهايقوميوفرهنگيدارد.تبینچنینفرایندي،نیازبهطراحيیک

توجهبهتعددقومیتالگوومدلبهمنظورتعیین با درکشورگردشگريابزارقدرتمنديدرمسیروراهبرددارد. ها

شود.دهستاناورامانتختدراستانکردستان،یکيازمقاصدگردشگريایجادچنینپیوستگيدرکشورمحسوبمي

بهارائهیکمدلوالگويرود.دراینپژوهشازطریقتکنیککامالکیفيوتحلیليفرهنگيدرکشوربهشمارمي

هايهاازطریقمصاحبهجهتترسیمپیوندهاوپیوستگيفرهنگيدرایندهستانپرداختهاست.روشگردآوريداده

طریقروشکیفي از تعیینمدل مطالعاتنظرياست. و دهستان میدانياز مطالعه و مشاهده مبنایي»عمیق، «نظریه

باتوجهبهصورتگرفتهاستکهازطریقتعیی نمفاهیمومقولههايمرکزي،اقدامبهساختمدلوالگوميکند.

هايقوميوجدایيايميباشدکهازترکیبعوامليچونتنشپژوهشصورتگرفته،مدلوالگويپژوهشبهگونه

ک فعالیتهايگردشگريرسیده توسعه به گردشگريفرهنگيدهستان بازارگسترده هخودموجبگزینيفرهنگيبا

ارتقايفرهنگي،توسعهدانشبوميوباززندهسازيفرهنگودرمجموعرضایتمردمازگردشگريوالبتهنگراني

وایجاد حاصلازاثراتمنفيگردشگريشدهاستواینعواملدرنهایتموجباتارتباطاتوتعامالتفرهنگي

هودرنهایتباشکلگیريبرنامهریزيغیرمتمرکز،بازخوردهايجدیدفرهنگيوافزایشدامنهعملکرديشدکانون

هايقوميوایجادپیوندهاوپیوستگيفرهنگيبادنیايبیرونيخواهدشد.اینفرایندها،موجبکاهشتنش

گردشگريفرهنگي،پیوستگيهايفرهنگي،دهستاناورامانتخت،تعامالتقوميواژگان کلیدی:
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 قومی در عصر جهانی شدن های هویت ملی وچالش
 

0قهرمانیان ،  لیال  2شهرام اسفندیارزاده ملکی
 

            

 

 چکیده
هویتمليازدیدگاهجامعهشناسيبهمثابهنوعياحساستعلقعاطفينسـبتبـهاجتمـاعاسـتکـهموجـب

جوامـعازوحدتوانسجاممليشدهودارايابعادمختلفمادي،فرهنگيوروانياسـتکـهسـببتفـاوت

يهايمادونهویتمليدردورههاوخردهفرهنگگیريهویتشود.پدیدهقوميشدنوشکلیکدیگرمي

هـاومعاصراهمیتيمضاعفیافتهاستوعوامليهمچونتقسیماتسرزمینيمبتنيبرحکومتملي،نابرابري

انـد.درایـنبـینفراینـدقـوميداشتههاواستعمارنقشمهميدرقوميشدنجوامعها،ایدئولوژيمحرومیت

شـودوامکـانحفـظتوانفراینديدانستکهطيآنپیوندمیانسرزمینوفرهنگتضـعیفمـيشدنرامي

-اياستکهیکيازشـاخصگیرد.جهانيشدن،فرایندپیچیدههمگرایيیکملتدرمعرضخطرقرارمي

باشد.درورايهمهمباحثمناقشهانگیـزوبیستویکمميترینچالشقرنهايدههپایانيقرنبیستمومهم

هايمتضاد،واقعیتانکارناپذیريوجودداردوآناینکهازهرزاویهوازهرمنظريبهجهانيشـدندیدگاه

توجهشود،درهرصورت،نشانگرنوعيتغییروتحولدرنظامبینالمللياسـتوالزماسـتایـنپدیـدهدر

يایـنحـوزه،هـايعمـدهلفبررسيشودتاامکاندستیابيبهاصولمشترکفراهمشودوچـالشابعادمخت

شناسایيوباشناختصحیحابعادآنامکانبهرهگیريازابعادمثبتآنافزایشیابدومیزانتاثیرابعادمنفي

شد.زیراباتوجهبهرونـدباآنکاهشیابد.دربحثجهانيشدن،عنوانهویتبسیارقابلبحثوبررسيمي

باشندوشایدبتوانگفتباچـالشعظیمـيهايمليوبوميدرحالتغییروتحولميسریعاینپدیدههویت

پردازیم.روبهروهستندکهدراینمقالهبهبررسيآنمي

هویتملي،هویتقومي،جهانيشدن،فرهنگ،سیاست،اقتصاد:های کلیدی واژه
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

)مورد  شناختی تاثیر ساختار خانواده بر هویت ملی و فردیتبیین جامعه 

 مطالعه دانشجویان دانشگاه پیام نور میاندوآب(
 
  0ملکی قهرمانیان ،  لیال  2شهرام اسفندیارزاده ملکی



 چکیده
گیريآندرنزدافرادجامعههموارهیکيازمسائلفرهنگيموردعالقهجامعههویتوعواملموثربرشکل

انبودهاست.هویتقوميبهحسارتباطروانشناختيباگروهيازمردمبامکانجغرافیایيومیراثشناس

هايقوميممکناستبهچندکند.تکلیفهویتیابيبرايافرادمتعلقبهگروهفرهنگيمشترکاشارهمي

هاوهنجارهادارندکههمرزشتريازادلیلدشوارترباشد،زیرااینافرادنیازبهتوجهنمودنبهطیفوسیع

توسطسنتخانوادهوقومیتآنهاوهمبهوسیلهجامعهبزرگترارائهشدهاست.اینتحقیقبااستفادهازمباني

-نظريجامعهشناسانمکتبکنشمتقابلنمادین،دیانابامرینددربارهساختارخانوادهبهتحقیقوتحلیلمي

روشتحقیقپژوهشحا پیمایشميپردازیم. آوريدادهضر تکنیکجمع و ميباشد پرسشنامه باشد.ها،

گیريباشندکهبااستفادهازروشنمونهنفرازدانشجویاندانشگاهپیامنورمیاندوآبمي311حجمنمونهنیز

خسنجیدهاند.روایيمفاهیموابعادبااستفادهازضریبآلفايکرونباطبقهبنديشدهوانتخابشدهاحتمالي

برايتجزیهوتحلیلآماريداده روایيموردنظربهدستآمد. کهدرنهایت، افزارشده ازنرم spssها

یافته هايپژوهشبیانگرایناستکهتوزیعمیانگینهویت،ساختارخانواده،درحدمتوسطياستفادهشد.

این پیرسون آزمون از استفاده فرضیاتبا قسمتآزمون در ساختاراستو بین که دستآمد به نتیجه

يمعنادارونسبتاقويوجوددارد.خانوادهوهویترابطه

هايزندگي،نظامفرهنگي،جامعهپذیريهویت،ساختارخانواده،دورههای کلیدی: واژه
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بررسی همدلی اقوام روستایی در ترکمن صحرا از  خدمات دولتی  

 براساس مدل  سروکوال

 2پور حسین اسماعیل

 چکیده

از انتظارات و ادراکات میزان تعیین حاضر پژوهش هدف ترکمنصحرا  خدمات کیفیت روستاییان

 و ماهیت لحاظ از و کاربردي هدف، لحاظ از پژوهش این .باشددولتي)دهداريوبخشداري(مي

 -انهايکتابخ مطالعات از اطالعات و ها داده گردآوري جهت و بوده تحلیلي -توصیفي روشتحقیق

دهداريو خدمات با متناسب سروکوال پرسشنامه منظور بدین است شده بهرهگیري ومیداني اسنادي

 از استفاده با که ازروستاییانترکمنصحرا نفري 411 نمونه یک بین و طراحيگردیده بخشداري

 توزیع ، حلهايمر چند خوشهاي نمونهگیري ازروش -بود شده تعیین نمونهکوکران حجم تعیین مقیاس

 در مدل حالتLISREL 5/8 -افزار نرم از آمده بدست تحلیلدادههاي و تجزیه جهت .گردید

افزار-استاندارد تخمین  شده استفاده فریدمن و ویلکاکسون شامل آن وآزمونهاي SPSS 21ونرم

 مدل که داد شانن استاندارد تخمین درحالت )دربعدهمدلي(خدمات کیفیت عاملي تحلیل نتایج .است

گیري  بین همچنین، .است معنادار مدل وپارامترهاي اعداد کلیه و مناسب خدمات کیفیت اندازه

 دارد وجود معناداري تفاوت دهداریها کیفیتخدمات بعد)همدلي( در روستاییان انتظارات و ادراکات

 نماید، تأمین خدمات کیفیت درزمینه را روستاییان رضایت است نتوانسته دهداريمناطقموردمطالعه لذا

ونبوده اهمیت سطح یک کیفیتدر بعدهمدلي ترکمنصحرا روستاییان دیدگاه از اینکه دیگر نتیجه

میانگین با تکه میانگین  اول رتبه در 29/3بعدهمدليروستاییانقوم یموتبا و98/2وروستاییانقوم

 ارند.دررتبهبعدياهمیتقرارد85/2گوکالنبامیانگین

دهستان،ترکمنصحراسروکوال،کیفیتخدمات،همدلي،اقوامترکمن، مدل:کلیدی های واژه
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 تبیین مسائل قومی با رویکرد پدافند غیرعامل و تحقق امنیت پایدار

 آذربایجان غربی( )مطالعه موردی: استان
 

 1مالکی ، اسداله9ابراهیمی ، علی0موسوی ، میرنجف2ناصر اصالنی



 چکیده
تواندهايدفاعدرمقابلتهدیداتداخليوخارجي،ميپایدارترینروش مؤثرترینو از بهعنوانیکي پدافندغیرعامل

هايمختلفنظیراقتصادي،اجتماعي،پزشکي،بیولوژيوغیرهبرترودرعرصهفناوريبااستفادهازراانواعتهدیدات

 تهدیدات،شناسایي این مهمترین از یکي بیگانهبرنامهکند. و بروزهايهزمینجهتایجادهايکشورهايخارجي

باشد.هدفازاینپژوهش،تبیینمسائلقوميبارویکردپدافندغیرعاملوتحققامنیتدرکشورميمناقشاتقومي

فرصت تحلیلنقاطقوت، با جهتتدویناستراتژيپایدار تهدیداتدر و غربيها آذربایجان استان در باشد.ميها

اینپژوهش حاکم تحلیلي-توصیفيرویکرد نمونه حجم روشنمونه17، غربيو آذربایجان استان گیريشهرستان

(وANPهايتحلیلشبکه)هاازمدلباشد.جهتتجزیهوتحلیلدادهنفرمي85سیستماتیکوجامعهآماري-ايطبقه

SWOTازضر همچنینجهتبررسيروابطبینمتغیرها یافتهو است. شده استفاده هايیبرگرسیونچندمتغیره

استکهومنابعهاتوزیعنابرابرفرصتها،سرمایهدهدازمهمترینعواملواگرایياقوامدرایناستانتحقیقنشانمي

تهدیدميميمنطقهگذشتهازآنکهبهتوسعۀنامتوازندر ياستکهدستاویز،بلکهکندانجامدوپایداريتوسعهرا

هايالزمبرايرشدجریاناتواگراوایجادبحرانهايقوميراتوانندبهانهعواملخارجيبامستمسکقراردادنآنمي

هايقوميدرگیريتنشدهدعواملسیاسيبیشتریننقشرادرشکلهايتحلیلشبکهنیزنشانمي.یافتهداشتهباشند

باشد.دراینهاميگذارينیروهايخارجيدردامنزدنبهاینتنشي،سرمایهاستاندارد.مهمتریناینعواملسیاس

درسالهاياخیربرايتقویتگرایشاتقوميوایجادتحرکاتقوميبیناقوامکرد،زمینهکشورهايخارجيوبیگانه

دراینراستا،راهبردهایياندعملآوردههگذاریهايقابلتوجهيبسرمایهوترکآذري بارویکردپدافندغیرعامل.

هايقوميدراستانوکشورارائهشدهاست.جهتتحققامنیتپایداروکاهشتنش

مسائلقومي،پدافندغیرعامل،امنیتپایدار،انسجاماجتماعي،آذربایجانغربي: کلیدیهای  اژهو
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 اسالمی بنیاد انسجام و همبستگی ملی اقوام  – هویت ملی  و هویت ایرانی
 

 0گمچی مالکی ، اسداله2ناصر اصالنی

 

 چکیده 
دستیابيبه خردهفرهنگهاگوناگونقوميوعووحدتمليدردرونجوامعينظیرایرانکهازتجمیانسجام

مذهبيایجادشدهاندوبهتعبیرنلسونماندا)ازملتهايرنگینکمانيهستند(بیشازهرچیزبهتحکیممولفههاي

حیاتهرجامعهبههویتآنجامعهبستگيدارد.اسالمي–ومیراثمشترکوبخصوصهویتایرانيهویتملي

ايزندگيکندبههویتمستقلومشخصنیازدارد.اینهویتدربرخيبستگيداردوبراياینکهفردبتوانددرجامعه

پذیريوهايخاصجامعهموارددرقالببرنامهگیردوليدراغلبهابطورناخودآگاهودربسترجامعهشکلميعرصه

کهشکلگیرياقسامدیگرهویتتحتتاثیرتربیتيشکلمي بنايتماميهویتهاستچرا هویتمليزیر گیرد.

هویتمليقرارميگیرد.درجامعهمتنوعوگوناگونمثلایرانهویتيموفقوکارسازاستکهصفتمليآندربر

یتهايقومي،مذهبيوفرهنگياینسرزمینباشدوهویتمليهمتنهادرسایهاهتمامدولتبهایجادگیرندهتمامهو

شرایطعادالنهوبرقراريروابطاحترامآمیزوبهرسمیتشناختنالیههايفرهنگيوهویتيوحقوقسیاسياجتماعي

از استفاده دراینمقالهبا ما -تحلیليضمنبررسيهویتایراني–روشتوصیفياقواممختلفپدیدارخواهدشد.

اسالميازیکجهتبهبررسيهویتمليوابعادآنپرداختهوازجهتدیگربهبیانتاثیرهویتایرانياسالميدر

انسجاموتقویتهویتمليميپردازیم.اینپژوهشباتوضیحمختصريپیرامونمفاهیمقوم،هویتومولفههايآن

اسالميوهویتمليدرانسجاممليوتقویتهویتملياشارهمي-ودرادامهبهمولفههاوعناصرهویتایرانياشاره

درجامعهمتنوعوگوناگونمثلایرانهویتيموفقوکارسازاستکهصفتمليآندرنتیجهگیرينهایياینکهکند.

دولتهايحاکماینسرزمینميباشدهرگاهاسالمي–رانيوایبرگیرندهتمامهویتهايقومي،مذهبيوفرهنگي

مليایراناصرارورزیدهبهکثرتاقواماسالميوهویت-ایرانيمیعوتحکیمکلیهمولفههايهویتجایرانبرتدر

بستگيمليوبراساسعدالتاسالميوقرآنيپیشرفتهاندبنیادهايانسجاموهمدرونجامعهایرانياحترامگذاشته

است.مستحکمترشده

 اسالمي-هویت،اقوام،هویتملي،انسجامملي،هویتایراني:واژه های کلیدی
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 قوم بلوچ، همبستگی و انسجام ملی

 
 0زارع موسوی جواد ، سید2اعظمی هادی



 چکیده
جهانيمحسوبميشود.کشورتنوعقوميپدیدهايجهانيبودهوقومگرایيوخواستهاوتنشهاناشيازآننیز

و بهگونهاياستکهميتوانجامعهپلياتنیکیاآنتعددوتنوعقوميدرایراننیزازاینقضیهمستثنينیست،

گوناگونيوتنوعقوميدرایرانموجبگردیدهکهحفظانسجاممليبهیکموضوع.کثیراالقوامرابرآناطالقنمود

ناحیهايقومبلوچنیزیکيازاقوامبوميایرانمحسوبشدهکهدر.يتبدیلگرددمهمبرايحکومتهايمرکز

هرچنداینقومدرطولتاریخدر.پاکستاناستقراردارندغربجنوبغربيافغانستانو،مشتملبرجنوبشرقيایران

میتآندفاعکردهاند؛امابهرغمنضجوشکوفایيتمدنایرانيسهیمبودهودرمقاطعتاریخيازکیانمملکتوتما

همزیستيوهمدليوایثارها،درمقاطعيازتاریخکشور،اینهمزیستيبهچالشکشیدهشدهومناسباتبیندولتو

تبدیلبهمنازعهوکشمکشگردیدهاست .قوم، تفرقلذا بررسيعللوعواملوحدتیا ومردمایرانقومبلوچبا

درایننوشتارکهباماهیتتوصیفيوتحلیليازاهمیتبرخوردارباشد.يوواگرایيميتواندشناختنیروهايهمگرای

وبااستنادبهمنابعمعتبراعمازکتب،مقاالتو...نگارششدهسعيبرآناستتاعوامليراکهدرجهتهمبستگيو

کاويقراردهیم.درنهایتنتیجهاینمطالعهنشاندادوا واگرایيقوميبلوچباملتایراننقشدارندراموردبررسيو

ازجملهعوامليکهموجبهمبستگيقومبلوچباسایرملتایرانميشودراميتوانبه:زبانفارسي،آدابسننو

اسطوره موسیقي، شعر، وحماسهاعتقاداتوباورها، توسعهیافتهبودنبلوچهايایها دیناسالم، ونمادها، راندرها

مقایسهباپاکستانوافغانستان،اشارهکرد.وازمیانعوامليکهموجبواگرایيقومبلوچباسایرملتایرانشدهاست:

هايپاکستان،دخالتهايبینالمللي،ساختارطایفهايقومبلوچ،نقشنخبگانميتوانبهموقعیتجغرافیایي،بلوچ

ارتباطيهايساختزیرنبودوتوسعهعدمدیوبندي،جنبشوگرایيبنیادهايهاندیشووهابیتمذهبيومولويها،

فناورياسالميجمهورياساسيقانونهايظرفیتازاستفادهعدمومرکزيحکومتهايسیاستمناسب، ایران،

اطالعات،واگرایيازقانونوحکومتمرکزياشارهکرد.

ي،انسجاممليقومیت،قومبلوچ،همبستگواژگان کلیدی: 
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 دیاسپورا؛ الگوی رفتاری قوم کرد


 0شادمهری بخشی ، فاطمه2هادی اعظمی

 

 

 چکیده 
یکيازمسائلبسیارمهمدرجهانبهخصوصدرخاورمیانهوجودبحرانقوميوبروزنوعيخاصگرایي

دهايدارند.عللقوياست.نیروهايواگرادرتعیینچگونگيانسجاممليدرجوامعچندقومیتينقشعم

عوامل به باید ولي داخليدارد منشاء اینجوامع در اقداماتواگرایانه هاياحساساتو انگیزه و بروز

جغرافیایيآنجوامعهمتوجهکرد.قرارگیريجوامعقومیتيبگونهايکهیکقومدرچندکشورهمسایه

خودمخ تشکیل و وگرایي براي تقویتي عامل اند شده درپراکنده کرد قوم پراکندگي باشد. مي تاري

کشورهايترکیه،عراق،سوریهوایران،منازعاتقوميدرآنکشورهاوجدایيطلبياینقومدرسالهاي

تحلیليوضعیتکردها-اخیرمارابراینداشتتابامطالعهکتابخانهايواسناداینترنتيوباروشتوصیفي

ورشدالگويرفتاريدیاسپورا)ملحقگرایي(دربینکردهاراشاهدیم.بارادرچهارکشورمطالعهکنیم

گسترش عراق و ترکیه کشورهاي در که واگرایي عوامل که رسیدیم نتیجه این به شده مطالعاتانجام

بیشتريدارنددرمقابلکردهاالگويرفتاريدیاسپوراقويتريدارنددرحاليکهدرسوریهطيدوسال

اینالگورشدکردهودرایرانوضعیتدیاسپوراضعیفميباشد.اخیر

سوریهوایران-ترکیه-واگرایي،الگويدیاسپورا،قومکرد،کردستانعراقواژگان کلیدی:
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 احزاب و انسجام  ملی) با تأکید بر مناطق کرد نشین(
 

 9مرادی ،  اسکندر0زاده نصرالهی ،  بهرام 2مسعود الماسی

 
 

 کیده چ
اگریکيازاضالعنادیدهگرفتهشود مردمساالريوحزبالزموملزومندوابزارآنرأيگیرياست.

بهمحفلميدهددرنتیجهاحساساتوپوپولیزم محتوايدمکراسيازمیانرفتهوتشکیالتجايخودرا

ای حالمسئله ميزنددرنهایترادیکالیزمحاکمميشود. احزابمليوحرفنهایيرا ناستکهآیا

منطقهايانسجاممليایجادميکنندیاواگرایيمحصولآنهااست.وتأثیرعلتوجوديبررويواگرایي

چیست؟

بهنظرميرسداحزابمليباتوجهبهقانوناساسيابزارکارآمديبرايهمگرایياستوروشخوبيبراي

احزابمن اما ميآید شمار هايکادرسازيبه زمینه . اياحتماالتمایلبیشتريبرايواگرایيدارند طقه

واگرایيریشهدراقتصادسیاسيداردکههویتیابيوگرایشاتواگرایانهباروتوشمذهبيوقوميسعي

اجرايقانونعلتاصلي عدم تبعیضو حاليکه برايطرحمطالباتخواهندداشتدر انگیزه تولید در

ینمقالهباروشتحلیلمحتويبااستفادهازمنابعکتابخانهايواینترنتيوتجربیاتسیاسياواگرایياست.

درفضايسیاسيکشورتهیهوتدوینشدهاست.

 دمکراسي،حزب،پوپولیزم،واگرایي،همگرایي،رادیکالیزم،مناطقکردنشینواژگان کلیدی : 
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: انتخابات ی)مطالعه مورد یاسیس در مشارکت یرانیاقوام ا ینقش همدل

 (ازدهمی یجمهور استیر
  

  2محمدرضا امانی



 چکیده 
باشد.يمرانینامزدهادراانیافکارمختلف،مانیجدالميازعرصههايکیيجهموراستیانتخاباتر

تیدهاوحمانامزيبابرنامههاوشعارهايمیمستقاریانتخابات،ارتباطبسنیدراياسیمشارکتسنیهمچن

ازطرفيرهبراناصل یيدرکشورها،ينظامدارد. اقواممختلفنشانمشارکتکهدرحالتوسعههستند،

پژوهشمابرآننیباشد.درايمردم،درمباحثمختلفميومشارکتحداکثريدهندهوجوددموکراس

ازدهمیيجمهوراستیانتخاباترياسیدرمشارکتسيرانیاقوامايهمدلمیسوالپاسخدهنیتابهامیهست

يجمهوراستیموفقدرانتخاباتريکهنامزدها،گفتهشدهنیچگونهبودهاست؟درپاسخبهارانیدرا

وبرنامهها ازشعارها استفاده ميتوانستهاندبا بسياسیمشارکتسزانیخوددرانتخابات، باالببرند.اریرا

اقوامدريهمدلریودرانتهاتاثيرانیاقوامايشدهسپسهمدليرابررسياسیابتدامشارکتسبیترتنیبد

موردمناقشهکهاقواممختلفدرينشانداد:دراغلباستانهاجی.نتامیکردهايرابررسياسیمشارکتس

ياسالميازمواردبانظامجمهوريکهدردورانقبلدربرخيکنند،خصوصامناطقمرزيميآنزندگ

بدچ بودند؛ تنششده برخ51ازشیار ودر مردم بيدرصداز بهآقا71ازشیموارد مردم يدرصداز

ايرايروحان اند، انتخاباتويبربرابريمبنيمکرررهبريهاهیمرهونتوص،يرانیداده اقوامقبلاز

هانیهمچن برنامه و ايميروحانيآقايانتخاباتيشعارها رنیباشد. اپژوهشبه بهيوشکتابخانه و

.باشديميلیتحل-يفیصورتتوص

ايهمدل،ياسیمشارکتسهای کلیدی: واژه حسنازدهم،یيجمهوراستیانتخاباتر،يرانیاقوام

 .يروحان
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 تاثیر فرهنگ وهنر بر روی اقوام کهن ، باورها و دانسته ها
 

 2شاهین امیرشقاقی

 

 چکیده 
چهغیرایرانيميتوانبهمیزانبسیاربهجهانبینيآنانپيبرد.زیرانزدبهکمکهنرهرقومچهایرانيو

نیستندوحتيباستانشناسانبامقایسه اقوامکهنباورهايدینيواسطورهايبههیچوجهازیکدیگرجدا

وآنهارااشکال،تندیسها،نمادها،ونقشهاياساطیريدیناقوامکهنراازیکدیگربازميشناسند

یامشاهدهوظایفمشترکخدایاننزداقواممختلفسبب تمیزميدهندبرخياوقاتریشهشناسينامها

بازشناسيآنهاميشودوحتيدرراستايرمزپردازيدرمیاناقوامکهن،براثرمهاجرتنمادهاواسطوره

نپيبرد.وقتيانسانهابانقشههاوآرمانهادرطيجنگهاومهاجرتها،ميتوانبهکیهانشناختيآنا

هايگوناگوندرشرایطماديومناسباتاجتماعينایکسانبهتولیدنعمتهايماديوثروتاجتماعيمي

ببارمي بهنتایجودستاوردهايمختلفيميرسندکهبهنوبهخودکیفیتهايتازهايرا پردازند،آنگاه

معنيبنیهاقتصاديونظاميتازهايميگردند.آنمللواقواميکهازینکیفیتآورندکهزمینهماديو

هابرخوردارند،آنهارادیریازوددرخدمتگسترشوتعرضسیاسيونظاميخودميگیرند.ایناست

راازمقاماولویتانداختهوقدرتهايمترقيکم توانآننیرويمرموزيکهقدرتهايستر دیروزِ

وليتازهنقسرابهمسندعظمتميرساند.وقتيمردميتحتشرایطزندگيویژهخودوفرهنگآرماني

گذشتهرويجنبهمعنويزندگيتاکیدبیشترکنند،بيگماناینامردربینشواندیشهوکردارانسانجاباز

شوعملآیندهانساننیزبيتاثیرنميکردهورنگجهانبینيبهخودميگیردواینبهنوبهخودرويمن

ایرانیانماند.دلبستگيبهوجهآرمانيزندگيوخرسنديجوئيدرآنیکيازگزینههايبینشوتمدن

.درصدرتاریخبودهاست

 هنر،اقوام،اقتصاد،جهانبیني،آرمان،ریشهشناسيکلید واژه : 

 

 

 

                                                           
 Architect.shahin7@yahoo.com ،90122960182معماری،  ارشد کارشناس - 1

mailto:Architect.shahin7@yahoo.com


چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
26 

 

 انسجام و وحدت اقوام ایرانیتبیین نقش گردشگری مناطق جنگی در 
 

 9اسدی سارا ،0نژاد عیسی محمد سید ، 2بهرام ایمانی





 چکیده
تجاوزرژیم درگیرجنگيطوالنيوپرهزینهشداین1359عراقدرسالبعثتجمهورياسالميایرانبا

اشتهاست.یکيدفاعمقدسعالوهبرآثاروبرکاتبیرونيدستاوردهایيدردروننظاماسالميبرجايگذ

دستاوردهايجنگتحمیليوترویجفرهنگهاروشینمؤثرتراز انقالببا يآشناسازيجواناننسلسوم

مناطقعملیاتيهشتسالدفاعمقدسودرکفضايمعنوياین آناندر حضور پایداريدفاعمقدس،

خوانده«شگريمناطقجنگيگرد»ودرادبیاتعلمي«راهیاننور»مناطقاستچنینسفرهایيدرکشورما

يم جنگي مناطق از بازدید نتایج بررسي برنامهيمشود. به کمکشایاني تصمیمتواند و درریزان گیران

هدفشناختوتبیین اینتحقیقبا ایرانباشد. خصوصتوسعهوارتقايمحصولگردشگريجنگدر

جامشدهاست.نتایجاینتحقیقحاکيازایرانياناقواموحدتودرانسجامجنگيمناطقگردشگرينقش

هايتحقیقحاضرسازانسجامووحدتاقوامایرانياستطبقیافتهآناستکهبازدیدازمناطقجنگيزمینه

باشدبراينیلبهاینمقصوديمهايمکشوفومغفولفراوانيدراینزمینهگردشگريجنگدارايقابلیت

است.رديارائهشدهپیشنهاداتمبسوطپژوهشيوکارب

گردشگريتلخ،گردشگريمناطقجنگي،اقوامایراني،انسجامواقتدارملي،جنگهای کلیدی: واژه

تحمیلي،مناطقعملیاتيهشتسالدفاعمقدس.





                                                           
 imani_b@uma.ac.ir ،90121529620 اردبیلی، محقق دانشگاه جغرافیا استادیار - 1
 ،90309030266 تهران، دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2

s.m.isanedjad@outlook.com 
 asadis1366@gmail.com ،90383920212گردشگری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس - 3
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

جایگاه ونقش گردشگری درایجادوحدت، همگرایی وهمبستگی بین 

 اقوام ایرانی
 

0حسینی ، مهدی 2محمد آقازاده
 

 چکیده
ای مشخصهکي موضوعز به همینجهتتوجه به فرهنگياستو تنوع ایرانيکثرتو جامعه هايمهم

فرهنگيوتالشبرايفهموتشخیصعواملمؤثربربروزتنشواختالفاتمیانفرهنگيارتباطاتمیان

ي،دینيومذهبي...،زبان)قوميباشدبـرایناسـاسوباعنایتبهانواعتنوعاتفرهنگيدرایرانضروريمي

 و یکسو از زمینه( کشورهايهمزبانخود، با همجوار مناطقمرزيو سکونتپنجقومیتایرانيدر

مناسبيرابرايوقوعبحرانهايقوميدرنقاطمرزيبوجودميآورد.بااینوجودتوسعهگردشگريداخلي

اقوامایرانينقشيبسزایيداشتهباشد.وازاینیکيازگزارههایياستکهميتوانددرایجادارتباطاتبین

وحدتوهمبستگيبین ایجادهمگرایي، نقشگردشگريدر و بدنبالبررسيجایگاه تحقیقحاضر  رو

فیایياجغرموقعیتاقوامایرانياست.دراینپژوهشضمناشارهبهعواملواگرایياقوامایرانزمینهمانند؛

انرـیاامقوا ايمنطقهتتحوال، سیستمحکومتيقوميتهرگونهمطالبادنسیاسيکر، ناسیونالیسمقومي، ،

زیر ایجاد ایجادوحدت، گردشگريدر ونقشتوسعه جایگاه عواملهمگرایيقوميهمانند؛ به متمرکز،

هاو....اشارهشدهاست.NGOساختهايارزانقیمتومناسب،اجرايتورهايایرانگرديووحدت،نقش

هاینپژوهش،تقویتهویتملي،همگرایيوهمبستگي،هدفاصليميبایستازطریقصنعتدرنتیج

گردشگريوارتباطاتاجتماعيوقومي،مبتنيبراشتراکسرزمینبهعنوانتنهاشاخصيکهتماماقوامدر

باشد. اند، ساکن رویکردآن با مقاله کتابخانه-توصیفىاین مطالعه شیوه به ستحلیلى کالبداى در عى

وتاثیراتگردشگريبرهمبستگيمليایرانبهعنوانیکپدیدهنوظهورپرداختقومىارتباطاتشـکافى

است.

م،ایراناقوا،گردشگريتعامالتفرهنگي،همبستگي،توسعهواژه های کلیدی: 

                                                           
 جامع وکاربردی علمی دانشگاه و نور پیام دانشگاه مدرس توریسم، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس - 1

 m.aghazadeh61@gmail.com ،90120588901قم،  استان
 hoseinivar@gmail.comمدرس،  تربیت نشگاهدا سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 2

،90120500090 

mailto:m.aghazadeh61@gmail.com
mailto:hoseinivar@gmail.com
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 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
28 

 

 قوم بلوچ وامنیت ملی

 
 2لیالباباخانی لشکان

 

 چکیده

امنیت تهدیدها تأمین ووجود باملي ارتباط در کشورها روز موضوعات مهمترین از یکي نرم امنیتي ي

نسبتبهکهمتشکلازاقوامهستندکشورهایيجهانيشدناقتضاميکندتحوالتحالوآیندهجهاناست.

بدلیلتشکیلشدنازاقواممتعددنیازبهدیگرانبرنامهریزيدقیقوجامعتريداشتهباشند.درکشورایران

مرمهمبیشتراحساسمیگردد.یکيازاقواميکهدرایرانزندگيمیکنندقومبلوچهستندکهدرحاشیهاینا

يمرزهايجنوبشرقيساکنند.درمقالهپیشرونگارندهازطریقروشاسناديوتحلیليبهبررسينقش

لوچدرامنیتمليکشورچهتصوراتيازنقشقومب"قومبلوچدرامنیتمليميپردازد.وبااینپرسشکه:

 باشد؟ داشته اینکارشناسایيراهکارها"ایرانميتواندوجود وهدفاز نموده مقالهحاضر تهیه به اقدام

وروشهايبرنامهریزيدرستجهتنیلبهاینمقصودميباشد.منطقهبلوچستانجزءمناطقبحرانيدائمي

نيفقروفقدانعدالتفضایيدرمیانقومبلوچبهشدتاستزیرادوعاملاصليپایینآمدنامنیتمليیع

لمسميشودکهموجبفاصلهگرفتنمردممنطقهازدولتمرکزيوایجادحفرههايدولتميگردد.عدم

توسعهیافتگيوفقردرمناطقمرزيبسیارخطرناکترازدیگرنقاطميباشدزیرامرزنشینانمهاجرتکرده،

م سکنه از خلي ها خواهدمرز راموجب کشور وملي انساني وامنیت مرزها پذیري یگردندوآسیب

دقیق رفتار صورت در آیداما مي حساب به واگرایي عوامل از یکي ایران قومي بودن شد.موزاییکي

وکارشناسيشدهمسولینبالعکسسببهمگرایيخواهدشد.

امنیتملي،بلوچ،ملل،برنامهریزي،قومواژه های کلیدی:









                                                           
، E-Babakhanil@yahoo.comتهران،  وتحقیقات واحدعلوم سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 1

90111282362 

mailto:Babakhanil@yahoo.com
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انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 )قوم کرد( یاسالمی بنیاد انسجام و اقتدار مل_ویت ایرانی ه

 
 9نجفی ، سجاد0گراوند ، جمشید2علی برکاتی

 
 چکیده

پژوهشحاضرتحتعنوانبررسيتاثیراحساسعدالتاجتماعيبرهویتملّيشهروندانقومکُردباهدف

احساس با آن رابطه و کُرد بینشهروندان در هویتملّي روشعدالتشناختمیزان است. شده انجام

کتابخانه مطالعه صورتترکیبياز کتابخانهپژوهشبه بخشمطالعه در است. شده میدانيانجام ايايو

 اناحساسعدالتموردبررسيقرارگرفتونظراتاندیشمندوهویتمبانينظريدموگرافيقومکُرد،

نفر299نظرات،يکهبهروشپیمایشيانجامشددربخشمطالعهمیدانمختلفدرموردآنهابررسيشدو

از آماري روشهاي از استفاده با و شد گردآوري موردي نمونه عنوان به کُرد نرمشهروندان افزارو

SPSS.گرفت تحلیلقرار احساسعدالتسیاسينظراتشهروندانمورد که نشانداد نتایجتحلیلمسیر

فرهنگيوبیشت52/5شهروندانباضریبرگرسیوني درمقایسهباسایرابعادعدالتاقتصادي، رینتاثیررا

زبانيداردودرمقابلتعلققوميبرهویتملّيشهروندانکُردتاثیرمنفيدارد.همچنینیافتههانشاندادکه

ابطهبینجنسیتوهویتملّيشهروندانکردوهمچنینبینپایگاهاقتصاديواجتماعيوهویتملّيآنانر

هویتملّي احساسعدالت، افزایشسطحتحصیالتوآگاهيازشاخصهايعدالت، با وجودنداردو

کند.شهروندانکاهشپیدامي

احساسعدالت،هویتملّي،تعلققومي،شهروندانکُردواژه های کلیدی:







                                                           
 Ali.barakat6@gmail.com شهری، ریزی هبرنام ارشد کارشناس - 1
 Jamshid_Geravand@yahoo.com فرهنگی،  و اجتماعی مطالعات دکتری دانشجوی - 2
 Sorenanaj@yahoo.com سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناس - 3
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31 

 

 با تاکید بر همگرایی ملی و زیمسالمت آم یستیهمزارومیه دروازه تمدن و نماد 

 هویت قومی 

 
 0رضوانی امیر هادی ،2امین بنائی بابازاده



 چکیده
باورطبیعيوانسانيحوادثدهییجهانمعاصروزايخیتاردهیپديتیظهورجوامعچندقوم متعدداست؛

راهیهمهاقوامحاضردراروميستیشکوههمزهیاروميواحددرنظاماجتماعنیبرداشتنسرزميمشترکمبن

وتوجهبهارزشيبرحقوقشهرونددیتأک،ينیوعدماهانتنسبتبهاعتقاداتددیشمردنعقابامحترم

برعهدهارومیهوظیفهخیازتاريکههرکدامدربرههايکند،اقواميميمتجليتیقوميها ادارهشهررا

اروم هاه،یداشتند. قابليشهريوبعدفرهنگياقتصاديازمنظرحوزه توانواستيالمللنیبيهاتیبا

يروهایمستقلومبناقراردادنتعاملنرویکردکیبااستفادهازکهدارد.زیرانيفرامنطقهايسازيالگو

روشیدرپژوهشپنرویااز.دمنائلآيمنطقيسنجازینکیانجاممهمبانیتوانبرايميوخارجيداخل

يقومتیهوينظريبرمباندیوباتاکداسنادموجوهیبرپايلیتحلنگاهکیتالشخواهدشد؛تابااستفادهاز

س نيخیتارریو اروماجتماعييروهایتعامل هیدر و موجود ظرفیتهاي گروه، همگرایي قومي باهاي

پژوهششاملنیمادراکردیرولذاد.قرارگیريبررسموردآذربایجانغربيواستانهیمليدرارومکردیرو

دريخاصبهظهوررفتارمشابهيحوزهکیدريآنتوسعههمکاريصلانشعاباستکهبرمبنااينوع

شودکهيبخشباعثمکیدريکارکرديهمکاربهگونهايکهشود.يمربوطمنجرميحوزههاریسا

.شودیجاداهیاقوامدرارومانیمگریديبخشدريضرورتهمکار

 ،همگرایيملي،همزیستيمسالمتآمیز.دروازهتمدنرومیه،ي،اقومتیهوهای کلیدی: واژه







                                                           
 a.banae@yahoo.com ،90121238108زمانه،  پرتو انجمن دبیر سیاسی، علوم ارشد کارشناسی - 1
 زمانه پرتو انجمن دبیر نائب صنایع، مهندسی ارشد یکارشناس - 2



31 
انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 ینسب تیمحروم یبر اساس تئورترکمن قوم وواگرایی همگرایی

 گلستان منطقه برامنیت وتاثیرآن
 

2 اوالدعلی اهلل روح سید ، 1فرجی مراهب
 

 

 چکیده

تاثیراینمولفههادرواگرایيوهمگرایيقومترکمنومیزاندرجهتشناختپژوهشدرایننگارنده

 از امنیتمنطقه به و کمي رویکرد اساستئوريروشپیمایشي بر فرهنگي،و بعد در محرومیتنسبي

اهدافاصلياینپژوهشپاسخبهپرسشهايزیربودهاست:،بهرهبردارينمودهاست اجتماعي،سیاسي

نهاستوپیامدهايحاصلازآنچههمگرایيوواگرایيقومترکمننسبتبهحکومتمرکزيچگوالف(

 ب(محرومیتنسبيچهنقشيدرهمگرایيوواگرایيقومترکمندارد؟تاثیراتيبرامنیتمنطقهدارد؟

اعماستانگلستانسالتحصیلکردهساکنشهرهايترکمننشین55تا18دراینتحقیقافرادنمونهآماري

آماريایننمونهرسميدرموردجمعیتتحصیلکردهترکمنها،اززنومردهستند.باتوجهبهنبودآمار

نفرتعیینشدکهمبنايتحلیلاینپژوهشقرارگرفتهاست.383براساسفرمولکوکرانتحقیق

ازنظرفرهنگيواجتماعي هاياستانگلستانترکمنحرکتنمایانميسازدکهنتایجحاصلازپژوهش

پیشميرود.واگریيبیشتربهسمتنظرسیاسيهمگرایيمليوليازبهسمت

قومترکمن،همگرایي،واگرایي،محرومیتنسبيواژگان کلیدی:













                                                           
 (ع)حسین امام جامع دانشگاه استادیار - 1

 (ع)حسین امام جامع دانشگاه استراتژیک اطالعات ارشد کارشناس -2
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 بررسی نقش اقوام در جهت امنیت پایدار)نمونه موردی:قوم کرد(

 
 2داداله بهمند

 
 

 چکیده
بهفراگیرپدیدهیکقومیتوقومموضوعبلکهباشد،نميخاصکشوريبهمختصموضوعيقومیتوقوم

هاياستراتژيوهاسیاستاتخاذمترصدهموارهوبودهآندرگیرجهانکشورهاياکثرکهآیدميحساب

باشندميخوداقواممرزنشینخاصهاقوام،قبالدرمؤثر -سیاسيمسائلمهمترینجملهازقومیتمسأله.

نیزیکموبیستقرندروشدهمحسوببیستمقرنپایانيهايسالدرکثیرالقومکشورهايفرارويامنیتي

ناشيآنعمقوشدتتداوم،فراگیري،ازامنیتي-سیاسيمسألهایناهمیت.بودخواهدمهمگذشتههمچون

واحدهاياغلببلکهتوسعه،حالدرکشورهايتنهانهکهاندگردیدهباعثخودعواملاینوشودمي

وقومپدیدهفعلي،روسیهحتيواروپایي،کاناداکشورهايبیشترهمچوندموکراسيهايویژگيباسیاسي

برقرارينظردرمهمنیرويیکعنوانبهراقومیت نیازمندشکبدونمنطقهیکدرپایدارامنیتگیرند.

استفراوانيهايمؤلفه وفرهنگ،اعتقاداتاي،فرامنطقهعواملیکدیگر،برامنیتواقواممتقابلتاثیر.

ايپدیدهامنیت.باشدداشتهسزایيبهنقشپایدارامنیتاستقراردرتواندمي…ومذهبيوقوميباورهاي

ودیدوکشورموقعیتالمللي،بیناحوالواوضاعایدئولوژي،زمان،عاملبنابرایننیستمشخصوثابت

پژوهش.داردبسزایيتأثیرآنظحفوتحصیلنحوهوامنیتکمیتوکیفیتدرمردمونخبگانرهبران،نظر

توصیفي مقاله این در پردازد.روشتحقیق مي امنیتپایدار در کرد نقشقوم بررسي به تحلیلي-حاضر

وروشگردآورياطالعاتکتابخانهايومیدانيميباشد.

اقوام،امنیتپایدار،قومکرد:کلمات کلیدی







                                                           
 behmand56@gmail.comنور پیام دانشگاه علمی هیئت عضو - 1
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 با فرهنگی – دبیا گردشگری کریدور از فرهنگی توسعه پایداری تحقق

 (بلوچستان و سیستان استان: موردی مطالعه) ملی هویت تحکیم رویکرد


 9یوردخانی مختار ،0شیخی ، داوود2پازکی معصومه



  چکیده
ارائهراهازومیراثشکلدررادواینوباشدداشتهدسترادرخودگذشتهوتاریخکنترلکهملتي

شناخت،بهتواندميدهد،انتقالسایرینوخودشهروندانبهمحوربمخاطوگونهروایتعالمانه،تفسیري

ترینمهمازیکي.یابددستهاتفاوتحفظعیندرنیرومندویکدستهویتيساختوهمگرایيتعامل،

هاستملتخودباوريمظهروخالقیتگاهتجليکهاستآنادبیاتملتي،هرهايمیراث گردشگري.

انجامدميمليامنیتومليهویتتحکیمبهپرستيمیهنحسافزایشبافرهنگي–ادبي روازاین.

گوناگونهايآئینوآدابباومختلفاقوامکهبلوچستانوسیستاناستاندرفرهنگي–ادبيگردشگري

موردهايدادهآوريجمعبراي.استشدهانتخابپژوهشموضوععنوانبهکنند،ميزندگيهمکناردر

گردشگريمتخصصینواستاناینگردشگرانشاملآماريجامعه.استشدهاستفادهترکیبيروشازنیاز،

متغیربودننرمالابتدادر.استکاربرديتحقیقاتجزووبودهتحلیليتوصیفيتحقیقانجامِروش.باشدمي

بیشترمتغیرهاتماميناداريمعسطحکهگرفتقرارارزیابيمورداسمیرنف–کولموگروفآزمونباتحقیق

مقدارباtآمارهاولفرضیهدرکهاستشدهاستفادههافرضیهآزمونبرايtآزموناز.استبوده15/1از

آئیني)ادبيهايجاذبهکهدهدمينشان75/3 توسعهدراساسيومهمعواملازیکيفرهنگيو(

بازاریابيدهدمينشانکهباشدمي66/1دومآزموندرtآمارهمیزانامااست،مرزياستاناینگردشگري

.باشدنميگردشگرانجذبدراستان،ایناقبالِعدمعلتتنهایي،بهنامناسبتبلیغاتو

مدلفرهنگي،–ادبيگردشگريملي،هویتتحکیمفرهنگي،پایدارتوسعه:کلیدی واژگان

tآزمونرگرسیون،



                                                           
 masomepazoki@yahoo.com  - 90125150258نور،  پیام دانشگاه جغرافیا، استادیارگروه - 1
 sheikhi54@yahoo.com – 90122236595نور،  پیام دانشگاه جغرافیا، استادیارگروه - 2
 mokhtar.yourdkhani@gmail.com – 90123329692نور، پیام دانشگاه جغرافیا، استادیارگروه - 3
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 درافغانستان و تاثیرآن بر امنیت ج ا ایران بررسی ژئوپلیتیک قومی و مذهبی
 

 1گلی سمانه،9عسگری ، بصیر  0رضایی ، غالمحسین2حجت اله پاشاپور



 چکیده 
امنیتملّيبرايهردولتـملتيازقداستخاصيبرخورداراست؛چراکهتقریباًدستیابيبهسایراهداف

اقتص ، سیاسي ( توسعه همانند المللي بین و ،ملّي ثبات ، اقتدار ، قدرت ) فرهنگي و اجتماعي ، ادي

مشروعیتو....بهنوعيدرگروحصولامنیتملّيميباشد.لذایکيازعواملاصلياثرگذاردرتهدید

سیاستبرامنیتملّيکشورهادرابعادمختلفداخليوخارجي،پدیدهپیچیدهقوميومذهبياست.اقوام

تیکمطرحميیبهعنوانیکيازگرایشهايژئوپلواستثیرگذارأجيدولتهاشدیداًتهايداخليوخار

درسالهاياخیربيثباتيسیاسيدرافغانستانباعثشدکهاینکشوربهمکانامنيبرايگروههاي.گردد

آورند.لذااینتروریستيچونطالبان،القاعدهو...تبدیلشودوشبکههايتروریستيجهانيرابهوجود

گروههاعاملتهدیدکنندهمنافعوامنیتکشورهايپیرامونيافغانستانميباشندوارتباطپیچیدهايبین

اقوامساکنوگروههايتروریستيبرقراراستکهدراینمیانایرانباداشتنمرزهايطوالنيباافغانستان

است.اینتحقیقباروشکتابخانهايوبراساساهدافکليومستعدتأثیرپذیريازاینناامنيوبيثباتي

تحلیليبهرهگرفتهميشود. جزئيصورتميگیردودرپردازشیافتههايتحقیقازروشتوصیفيـ

سپسانجامتجزیهوتحلیلیافتههايتحقیقوآزمونفرضیهودرنهایتنتایجحاصلهبههمراهپیشنهادات

ت.ارائهگردیدهاس

مذهب–افغانستانـامنیتملي–ژئوپلیتیکـقوم:های کلیدی واژه







 

                                                           
 geo.pashapour@yahoo.comتحقیقات، علوم واحد اننخبگ و جوان پژوهشگران باشگاه سیاسی،عضو جغرافیای دکتری دانشجوی - 1
 u.rezaei@gmail.comتهران دانشگاه شناسی، اقلیم و جغرافیا دکتری دانشجوی  دکتری دانشجوی - 2
 askaribasir@yahoo.comتهران، تحقیقات و علوم دانشگاه  سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 3
 golimail90@yahoo.com شناسی، زیست ارشد کارشناس - 2



35 
انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 بررسی و تحلیل نقش قوم تالش در تحول کارکرد مرز سیاسی آستارا 
 
 

 9ابراهیمیان بهمن ،0شافعی ، مهدی 2ابراهیم پورهادی

 

 چکیده
ایراني استانهايگیالنواردبیلومناطقهستندکهدرمناطقشماليایرانشامل تالشانازاقوامریشهدار

جمهوري استقالل زمان از دارند. سکونت مرزي مناطق پیرامون عمدتاً آذربایجان، جمهوري جنوبي

آذربایجان،متأثرازنفوذکشورهايمنطقهايوفرامنطقهايوبيرغبتيوکارشنکيحاکمانباکو،روابط

با  اینکشور نکرده رقابت»وکارکردمناطقمرزيبهسمتایرانچندانتوسعهپیدا سوقپیدا«تضاد»و«

الگوي از مناطقمرزيآستارا بر مدلحاکم اینحال با است. اکنون«همکاري»کرده هم و تبعیتکرده

آستارابهیکيازفعالترینمناطقمرزيدرعرصهاقتصاديوامنیتيتبدیلشدهاست.تحقیقحاضربصورت

تش-توصیفي جهتتحلیليضمن در بیگانه قدرتهاي و آذربایجان جمهوري اقداماتدولتمردان ریح

کردن نهادینه در نشین تالش مناطق نقش تحلیل و بررسي صدد در کشور، دو روابط تضعیف

یافتههاحاکیستمشترکات«همکاري»الگوي است. وتحولکارکرداقتصاديوامنیتيمرزسیاسيآستارا

فرهنگيساکنانمن ایرانیکيازعواملتاریخي، تالشانساکندر اطقتالشنشینجمهوريآذربایجانبا

موثردرتحولکارکرداقتصاديوامنیتيمرزسیاسيبودهودرنتیجهایننقطهمرزيضمنرونقدرعرصه

اقتصاديوکسبرتبههايبرتر،درابعادامنیتينیزیکيازباثباتترینمناطقمرزيکشوربودهاست.

قومتالش،جمهوريآذربایجان،کارکردمرزسیاسي،آستاراواژگان کلیدی:








                                                           
 jafarporhadi@yahoo.com ، 90113826893، سیاسی جغرافیای ارشد کارشناس - 1
 shafeimahdi@gmail.com ،90112656591الملل،  بین روابط ارشد کارشناس - 2
 bahman_ebr@yahoo.com ،90118888103اطالعات،  فناوری ارشد کارشناس - 3
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 فرهنگ همگرا -فرهنگ ایرانی
 

 2مرتضی تهامی

 

 چکیده
فرهنگانسجامبخش،وحدتدهندهوایجادکنندهوفاقوسازگارياجتماعياست.فرهنگهرچهبیشتربافطرت

اثر و ،قويتر،پایدارتر یابد هستيوانسانيتطبیق نظام خالقو با بود.فرهنگعاملسازگاريانسان خواهد گذارتر

سازگاريبامحیطاست.اساسامعیارسنجشِپیشرفتیکجامعهفرهنگآنجامعهاست،فرهنگروشزندگياست.

ازمقوالتفرهنگياست. باتوجهبهاهمیتونقشکلیديفرهنگسطحآگاهي،دانش،بزر منشيسنجیدگيو..

فایناستکهبررسيشودآیافرهنگایرانيفرهنگهمگرااستاگرهمگرااستویژگيهاوخصوصیاتآنهد

عناصرتشکیلدهندهفرهنگایرانيدوبعدمليوچیست،عناصرمهمفرهنگایرانيکهماهیتهمگرایيدارندکدامند.

خونریزي،تساهلوتسامح،برگزاريآیینها)ازدینيدارند.رواجنیکيوخیرومبارزهباشروبدي،دوريازخباثتو

جملهنوروز(،یکتاپرستي،ازمقولههايفرهنگيتاریخکهنایراناست.باوروداسالمبهایران،ایرانیانروحیکتاپرستيو

دوسعياخالقيگذشتهخودرادراسالمدرجایگاهعالیتروواالتريدیدندازاینروباعشقوعالقهدیناسالمراپذیرفتن

کردنددینراباهمهجامعیتآندرابعاد:عقالني،اجتماعي،اخالقيوسیاسيپیادهکنند.،اسالمازظلموستممنعنموده

دراسالمهیچکسبردیگريبرترينداردمعیاربرتريدر محوریتتوحیددعوتميکند. بهوحدت،با وهمهرا

همگرایيودعوتمردمبهوحدتدارد..ایرانیانکهبرمذهبشیعههستنداسالمتقوياست،بنابرایندیناسالمماهیت

پارامترهايمهميدرزندگيبرمبنايدیندارندکهعاملهمگرایيجامعهاستازجملهجایگاهونقشامامت،شهادت

ای مناسبتها.بر سایر و رمضان عاشورا،ماه واقعه ویژه وصفر،به اطهار،محرم ائمه والدتهاي و اساس،عناصرها ن

آدابوسننوعرفاناسالمي،دیناسالم،زبانوادبیاتفارسي،فرهنگيایرانکهماهیتهمگرایيدارنداینگونهاست:

سوريو..(هنرومعماري ایرانيورسومشامل)نوروز،شبیلدا،چهارشنبه ازفرهنگهايمحلياقوام ايکه نتیجه .

کهاینعناصرماهیتمعنويواخالقيدارند؛دیگراینکهتفکرایرانيمحملبررسيعناصرفرهنگایرانيبدستآمداین

ازاینروفرهنگایرانيدرگذر انسوهمدليایجادميکندوهمدليهمعاملهمگرایياست. وماوایيداردلذا

زمانعاملپیوستگيوهمبستگيجامعهبودهاست.

نوروز زبانفارسي، عرفان، دین،هنر، همگرایي، فرهنگ،کلمات کلیدی:


                                                           
، m.tahami2013@gmail.com باستانی، های زبان و خوارزمی،فرهنگ دانشگاه علمی عضوعیئت - 1

90122691129 

mailto:m.tahami2013@gmail.com
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 های قومی کشورگردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه
 

 0آبادی صالح ، ریحانه 2محسن جان پرور

 

 چکیده
 آن از منظور و داردطوالني ايسابقه انساني و سیاسي اجتماعي، علوم اندیشه تاریخ در همدلي مفهوم

 و کنندمي زندگيمختلفي جوامع در انسانهااست. اجتماعي نظام کل دهندهتشکیل اجزاي میان هماهنگي

 در گردشگري اصلي هايگونه جمله از همواره فرهنگي گردشگريدراینبین .دارد فرهنگي جامعه هر

 از مرکب و متکثرمتنوع، کشوري ایران .شودمي محسوب توسعه حال در کشورهايکلي طور به و ایران

 از واحد جغرافیاي و مشترک تاریخ ذهني، دیني،هویتي، عناصر آنها انمی در که است گوناگون اقوام

 مشترک شناخت وجود جامعه، یک در ملي همدلي تقویت زمینهپیش است. برخوردار بسیار اهمیتي

تحلیليبهبررسينقشگردشگريفرهنگيدرمیان-اینمقالهباروشتوصیفي است. یکدیگراز هاقومیت

کندکهگردشگريهايتحقیقبیانميیافتهپردازد.هاميوروایجادهمدليمیانآنهايمختلفکشقومیت

 مثبت تأثیرات جمله از باشد.ميهاقومیت میان متقابل درک و مشترک شناخت برقراري زیربناي ،فرهنگي

 علمي، و اقتصادي اجتماعي، فرهنگي، مبادالت و مناسبات افزایشاز: عبارتست ملي همدلي در گردشگري

 همکاري وهمگوني همبستگي، تفاهم، برقراري به کمک جغرافیایي، فواصل و مختلف اقوامو ملل میان

 و گردشگري توسعهتواننتیجهگرفت،و.....درنهایتمي اجتماعي مشارکت سطح افزایشالمللي؛ بین

 درو یکدیگر با هافرهنگ و ماقوا آشنایي به منجر تواندمي خود مختلف هايفرهنگو اقوام میان ارتباط

گردد. ملي همبستگي تقویت نهایت

 هايقوميایران،همدليگردشگريفرهنگي،گروه قومیت،واژگان کلیدی: 

 

 

                                                           
 janparvarm@yahoo.com ،90128598238 مشهد، فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1

 
 ،90380309232 مدرس، تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2

reyhane.salehabadi@gmail. com 
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 های قومی در ایران  و انسجام ملّی تبیین رابطه عدالت جغرافیایی گروه
 

 9لسانی سبحان،0باخرزی سیدمحمد،2محسن جان پرور



 چکیده 
میالديبهبعدواحیاءهویتهاي61تحوالتصورتگرفتهدرعرصهجهانيبهخصوصازدههباتوجهبه

گروههايقوميوافزایشنقشآفرینيگروههايقوميمسئلهاتحادویکپارچگيمليبهیکموضوعمهم

زمینواساسيبرايکشورهاتبدیلشدهوکشورهايجهانهرکدامبراساسوضعیتوتنوعقومیتيدرسر

خودسعيبرمتحدکردناقوامخودوانسجامبخشيبهملتخودهستندازاینرونیازمندشیوههایيدر

جهتنیلبهاینامرمهممیباشندکهعدالتجغرافیایيمیتواندیکيازشیوههايکارامددرجهترسیدنبه

داحساسهمبستگيونزدیکيبینآنهاانسجاممليقرارگرفتهوباعثنزدیکشدناقوامبهیکدیگروایجا

اختالفسطح وجود و آنها اهمیتروزافزون و قومیتهايمتعدد وجود به توجه با ایران کشور در شود.

شرایط شدن تر متعادل و جهتعدالتجغرافیایي در ریزي برنامه انجام لزوم آنها میان در برخورداري

نتیجهزندگيوکاهشاختالفاتناشيازتفاوتسطحز بسیارضروريمیباشدودر ندگيدرمیاناقوام

گردد.قوامساکندرفضايایرانميباعثانسجاموهمبستگيهرچهبیشترا

 هايقوميایران،انسجاممليعدالتجغرافیایي،قومیت،گروههای کلیدی: واژه

 

 

 

 

 

 

                                                           
 janparvar@um.ac.ir    ،09126508238 مشهد فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
 شهرداری جوان مشاوران عضوگروه مشهد، فردوسی  دانشگاه شهری  امور  مدیریت  ارشد دانشجوی کارشناسی - 2

 مشهد
 تهران نشگاهدا سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 3
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 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 بررسی کارکرد  نام کشور در یکپارچگی ملی با تاکید بر نام ایران
 

  2میرزایی رضا محمد،1جعغرزاده حسن

 

 چکیده
ایجاد در سیاسيوعاطفيآنوهمچنیننقشيکه بهعلتبار هايجغرافیایيبهخصوصنامکشور نام

هر ملي نام راستا، این است؛در برخوردار اي ویژه اهمیت از دارد یکملت افراد پیوند و همبستگي

یکپارچگيوهمبستگيمليازطریقایجادیکهویتملي،ایجادکشوریکيازتاثیرگذارترینعواملایجاد

نهایتچارچوبمناسببراي در یکملتو سیاسي آرمان ملت، افراد پیوند ناسیونالیستي، یکفلسفه

یکپارچگيووحدتمليیککشوراست.نامایرانخاستگاهيقوميداردومعرفقومونژادياستکه

شناسيوتاریخي،اجدادونیاکانساکنانسرزمینایرانبودهاند.بنابرایندراینبراساسنظریههايباستان

تحقیقبهاینمسئلهپرداختهميشودکهناممليکشورچهنقشيبریکپارچگيووحدتمليیککشور

ميگیردکهناممليایرانچهتا اینمسئلهموردبررسيقرار توجهبهایننقش، با ثیريبرداردوسپس

یکپارچگيوهمگرایيملتایراندرطولداشتهاست؟بامطالعهابعادنقشنامکشوربریکپارچگيملي

ميتوانجهتگیريهاوسیاستهايآیندهرادرموردوحدتمليباتوجهبهابعادوحدتبخشنامملي

ایراني،زبانهویتجملهازایرانشورکهايویژگيوعناصرهمهدربرگیرندهایرانایرانترسیمکرد.وازه

سرزمینوملتنهایتدروایرانيایراني،تاریخسننوایراني،آدابایراني،فرهنگایراني،نژادایراني،مذهب

ازاینروتوانستهاستباعثیکپارچگيوهمگرایيهمهاقشارواقوامایرانيباوجودتفاوتهاي.استایران

محليشود.

 نام،هویت،ایران،یکپارچگي واژگان کلیدی:

 

 

 

                                                           
 jafarzadeh.hassan@yahoo.comمدرس،  تربیت دانشگاه سیاسی، جغرافیای دکتری دانشجوی - 1
 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناس - 2
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 ملی  انسجام و همبستگی عامل مشترک اقوام ایرانی، فرهنگی میراث

 ارامنه( فرهنگ در ایرانی کهن های مطالعه موردی : )آئین
 

 1سرکیسیان آنگینه،9امانی عفت،0کریمی لیال،2آناهیتا جعفری

 

 چکیده
هزارهاولپیشازمیالدازموطناصليخودمهاجرتکردهوبهسويارمنیانازجملهاقوامهندواروپایيبودندکهدر

هايدیگرسرازیرشدندوبااقوامبوميآنمناطقدرآمیختند.قومارمنيدرشمالفالتایرانیعنيدرقفقازوسرزمین

ن،درکتیبهبیستونآرمنیاالنهریناورارتو،بهزبانبوميهایاستاسرزمینيکهدرالواحبیناطرافرودارسساکنشدند،

بهلفظکنونيارمنستاننامیده اند.پژوهشحاضربهبررسيمیراثفرهنگيمشترکایرانیانوارمنیانبطورکليوو

هايپژوهشازطریقمصاحبهبازباارامنهاصفهانپردازدودادههايکهنایرانيدرفرهنگارامنهبطورمورديميآیین

هايتحقیقنشانميدهدارمنیانبهاستثنايعصرساساني،درتمامدورانيگردآوريشدهاست.یافتهومطالعهاسناد

ایرانیانداشته پايایرانیانبامهاجمانپیکارکردهاندوهموارهپابهتاریخقبلوپسازاسالمرابطهخوبيبا برپایهاند.

آن پیشازمسیحیت، راسنادمعتبر، اهورامزدا ميها ایرانیاندارايکیشواحدبودهستودها همچنینزباناندوبا -اند.

زبان زبانشناسانمعتقدندزبانارمنيازجمله با اشتراکدارد.هايهندواروپایياستو بعالوه،هايایرانيپیوندو

هايساساني،درزمانسلسلههاياجباريآنانگرددومهاجرتسابقهسکونتارامنهدرایرانبهقرنسوممیالديبرمي

همینگذشتهتاریخيوریشهنژاديمشترکاقوامایرانيوارمني،بخشاعظمسالجقهوصفويرخدادهاستوبنابر

-ترینجشنهاي:تولدمسیح،درندز،زادیک،ناواساردووارداوارمهمآیینهامشترکهستند.اعیادوآدابوسننآن

یلداوخرمروز،سده،نوروزوجشنبهار،نوسردوتیرگانايآریایيدارند،وبهترتیببا:یشههايارمنیانهستندکهر

درنتیجه،وجوداشتراکاتفراوانفرهنگي،برهانمحکمياستکهارامنهازاقوامایرانيبهشمارآیندومطابقتدارند.

یراثفرهنگيمشترک،عاملهمبستگيوانسجاممليکنیمدرطولتاریخچندینهزارسالهایران،مچنانچهمالحظهمي

همهاقوامایرانيبودهودرآیندهنیزخواهدبود.

هاایران،اقوامایراني،ارامنه،فرهنگ،آئینواژگان کلیدی: 

 

                                                           
 anna_¬litaliana@yahoo.com ،90131622981آباد، نجف آزاد دانشگاه جهانگردی مدیریت رشته کارشناسی دانشجوی - 1
 leyli_binazir10@yahoo.com ، 90130222206گیالن،  دانشگاه از( فرهنگی میراث)ایرانشناسی رشته ارشد شناسیکار - 2
 ghazalehamani@gmail.com ، 90105008550گیالن،  دانشگاه از( فرهنگی میراث)ایرانشناسی رشته ارشد کارشناسی - 3
 angy_002000@yahoo.com ، 90130022160اصفهان،  دانشگاه از انگلیسی زبان مترجمی رشته ارشد کارشناسی - 2
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 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

بررسی و تبیین مبانی و مولفه های انسجام ملی در راه دستیابی به امنیت 

 ملی پایدار)با تاکید بر مساله قومیت(
 

 2یحیی جعفری ترزنق



 

 چکیده 
حاکمیتدولتدرصورتيدواموقوامميیابدکهبستراجتماعيامنيدرجامعهوجودداشتهباشدتادولت

بتواندبهوظیفهاصليخود،یعنيحفظنظموامنیتبرايدستیابيبههمبستگياجتماعيدرسطحمليعمل

نوازشاخصهايتوسعهمدرناستوتامیننظموامنیتفينفسهنماید.امنیتیکيازنیازهاياساسيانسا

ازاهمیتفراوانيبرايحیاتجوامعبشريبرخوردارميباشد.ازمهمترینالزمههايدستیابيبهامنیتملي

اگرچهیکيازمتداولترینشیوههايتامینامنیتدرجوامعجهانسوم ایجادانسجامملياست. پایدار،

دهازعواملقهرآمیزاست؛امابهتجربهثابتشدهاستکهبهرغمسریعالوصلبودنامنیتازایننوع،استفا

پایداريوقوامآنکموناچیزاست.ثباتوپایداريامنیتتنهاازرهگذرنهادینهکردنآندریکجامعه

ميشود.دراینمقالهسعيواحساسمشارکتومسئولیتعموميدرقبالامنیتاجتماعيومليحاصل

همهمدرجامعهشدهاستتاضمنارائهتعریفيازانسجاممليوامنیتمليارتباطمتقابلبینایندومقول

 بررسيشود. کهامروز امنیتمليایرانتاکیدشده وتاثیرآنبروحدتو نهایتبهمسالهقومیتها در

زمین سپسبه وهدفاصلياینتحقیقميباشد. بحرانهايقوميپرداختهشده هايروانشناختيبروز ه

راهکارهایي روشتحقیقبصورتتحقیقاتبینرشتهاياستوابزارجهتمقابلهباآنارائهشدهاست.

ادومدارککتابخانهايميباشد.گردآورياطالعاتبررسياسن

انسجامملي،امنیتملي،قومیت:کلید واژه

 
 
  

                                                           
مرکزتبریز،  نور پیام دانشگاه از فیزیک شیمی ارشد کارشناس ،کاربردی تحقیقات دفتر پژوهشگر - 1

yahyajafari@yahoo.com 
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 جغرافیایی -وی ترکیبی ملت از منظر اجتماعی و فضاییتحلیلی بر الگ

 های خراسان شمالی(ی موردی: اقوام ساکن در آبادی)مطالعه

 
 2تیمور جعفری

 چکیده
هايهرحکومت،دچارتحوالتزیاديبافتانسانيوقومیتيسرزمینخراسانشماليبراساسسیاستزمینهوهدف:

هايهاياجتماعيقومیتيمتفاوتباسایرسرزمینبهدلیلبرخورداريازویژگيدرطولتاریخشدهاست.اینسرزمین

دوره بسیارياز در موقعیتژئوپلیتیکيخاص، و سرزمیندوستيویژههايتاریخيحسمیهنمجاور ايبرايمردم

انوتضعیفانسجامسازيسرزمینایرهايقوميباهدفکوچکایرانبههمراهداشتهودربرخيموارددچاربحران

هايقوميزیربنایيمانندمليشدهاست.هدفازانجاماینتحقیقتبیینالگويترکیبيملتازمنظراجتماعيوویژگي

هايفرهنگيوتاریخمشترکمؤثردرافزایشانسجامواقتدارمليياجتماعي،خصیصهنژاد،زبان،دینومذهب،طبقه

محدوده در ياستانخراسان  اینروشروش:شمالياست. در است. شده روشقیاسياستفاده از اینتحقیق در

هاياینخطّهموردمقایسهقرارگرفتهوباهاياثرگذاربرالگوهايهمگرایيوواگرایياقوامساکندرآباديویژگي

بهتحقیقاتدرمنابعکتابخانه تحلیلوارزیابيشاتکا توصیف، ايوپژوهشمیداني، ونتایج:یافتهدهاست. نتایجها

درآباديتحقیقنشانمي بهطورمشخصپنجسازهدهدکه، ترک،هايخراسانشمالي، يانسانيکرد)کَُُرمانج(،

درصدازکلجمعّیت،بیشترین92/58هاباآمیزدارند؛کهدراینبینکُرمانجترکمن،تاتوبلوچهمزیستيمسالمت

انديجعفري%ازکلوسعتاستان(شیعه61/87%ازساکناننقاطروستایياستان)5/91ستند.حدوداقوامساکناستانه

-%ازکلمساحتاستان(سنيحنفيهستندکهدرفضايشمال25/12%ازکلجمعیت)5/8واقوامترکمنوبلوچبا

حوالتجمعیتيحکایتازنرخبااليزاداند.بررسيتسملقانساکنوهايرازوجرگالنومانهغربياستاندرشهرستان

آبادي در ولد ترکمنو موازنههاي از زیاد طبیعي رشد نرخ وجود با که  دارد ونشین بوده برخوردار منفي ي

يزیاديتشکیلشدهاست؛هايناپیوستهجغرافیایيملتدرخراسانشماليازبخش-اند.ساختارفضایيمهاجرفرست

دهند؛درصدازکلمساحتآنرابهخوداختصاصمي79/44شرقاستاندربخشمیانيوشمالهابااسقرارکرمانج

غربوبخشيازهادرجنوبغربوغرب،تاتهادرشمالشرقي،ترکمنهاغالباًدربخشمیاني،شمالوجنوبترک

بلوچ و استان منطقهشمال در جدایيها کالیماني ایجادي دارند. خاصي همدلي»گزیني عالي« عنوان سطحبه ترین

هايعاطفيومعنوي،بهترینسازوکاربرايدستیابيبهانسجامملّيوارتقاءاقتدارصمیمیتوهمگرایيمبتنيبرارزش

باشد.مليمي

هاياجتماعي،خراسانشمالي،اقوام،مرزجغرافیايسیاسي،ویژگيواژگان کلیدی:

                                                           
 T.Jafarie@du.ac.ir  ،9012-6186226دامغان،  دانشگاه زمین، علوم دانشکده ی علمی هیأت عضو - 1

mailto:T.Jafarie@du.ac.ir
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 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 مطالعه موردی: قوم ترکمن یرانیتحوالت تاریخی اقوام ا روند
 

     2جواد جمشیدی مهر

 

 

 چکیده
 در آنچه به نسبت مرکز،به خود توجه همه بذل با تواند نمي حکومتي و نظام هیچ کنوني، شرایط در

 کند.حکومت کسب خاصي گروه و قوم از راصرفاً خود مشروعیت و باشد تفاوت بي پیرامونميگذرد،

مختلف هاي بخش و مذاهب اقوام، همه حقوق به احترام و بخشیدن ازمشروعیت ناگزیر ما روزگار در

 جهت در آنها توان ظرفیتو از استفاده نهایتاً و آنان مشروع انتظارات و بهمطالبات پاسخگویي و جامعه

 اقوام مطالبات و آگاهي افزایش برابر در خودتحمل آستانه باید ناگزیر استو ملي هدفهاي به رسیدن

ايازشاخهقومترکمننگردد. تلقي تهدید مثابه به انتظاري و مطالبه هربیان که دهد افزایش اي گونه به را

اندکهازعهدقدیمدرصحراهايوسیعبخشسفاليرودسیحونوبیندریايآرالبهترکانآسیايمیانه

وامایرانيومعرفيدرستآنتوسطگذراندند.توجهبهظرفیتهايفرهنگياقنشینيروزگارميزندگيکوچ

شود؛زیرافرهیختگانگاميمؤثردرجهتتقویتهویتمليومقابلهباتهاجمفرهنگيدشمنمحسوبمي

متمرکزشده امروزهمهتالشدشمناندرراستايتضعیففرهنگمليومذهبيمردمبهویژهجوانانما

قومترکمنموردبررسيوواکاويقرارگیرد.والتتحدراینتحقیقسعيگردیدهروندتاریخي. است

تاریخيميباشد.-روشمورداستفادهدراینمقاله،توصیفي

 قومیت،ایران،قومترکمن،آدابورسومواژگان کلیدی: 
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 بررسی نقش قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی

 
    2جوادجمشیدی مهر

 

 چکیده
ست.بهلحاظپیوند،اتحادوانسجاممليبینقومیتهادولتهايکنونيیکيازمهمترینلوازمتداومحیات

برقراراتحادوانسجامخاصيکهبیندولتوملتدرعصرجدیدایجادشدهاست،تصوردولتيکهدرآن

هملّيازچناناهمیتيبرخورداراستکهدولتهابراينیلبوحدتنباشد،تقریباًامکانناپذیراست.ایجاد

ایجاد متوسلميشوند. اعمالخشونتنیز گاهيبه و ميگیرند کار به را روشها و تماميتدابیر آن

درایرانبهعنوانکشوريملّيدرکشورهایيکهدارايتنوعقوميهستند،اهمیتيمضاعفدارد.وحدت

مطالباتقومیتيازجملهمليهموارهدرمعرضتهدیداتگوناگونيو،اتحادوانسجامکثیرالقوم،همبستگي

اتخاذرویکرديتوصیفي مقالهحاضربا است. تحلیلي-بوده تاضمنشناختموقعیتفعليسعيکرده،

مناسبيرابرايایجادوفاقبیناقواممختلف اقوامایرانيوعللوقوعمناقشاتقومي،راهکارهايعمليو

.ي،ارائهکنددرشرایطکنوناتحادوانسجاممليایرانوتحقق

 ،ایران،موقعیتجغرافیایياقوامقومیت،اتحادوانسجاممليکلیدواژگان: 
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 قوم مداری و تاثیر آن بر تئوری پردازی در روابط بین الملل

 
 9مقدم شکری اصغر ،0مرادی بیگ سمیرا ،2امیر چادله



 

 چکیده
قرندوّمنیمۀاواسـطازرااجتماعيعـلوممـحققانازبسیاريذهنقوميهايکشمکشوقومیتمسألۀ

دربـرخياقلیتگروههايومرکزيدولتمیانمسلحانهکشمکشهاي.کردهاستجلبخودبهبعدبهبیستم

پدیدۀبهمحققانازگروهاینعالقۀتشدیدباعث(توسعهدرحالچهوصنعتيچه)جهانکشورهاياز

استشدهقـومیت . قوميهمواره سطوحمسائل در بحران ساز زمینه عوامل ترین مهم از یکي عنوان به

مختلفبینالمليمطرحبودهاست.زمینههاوعواملشکلگیريبحرانهاومسائلقوميراميتواندر

ابعادسیاسي،اقتصادي،فرهنگيواجتماعيموردبررسيقرارداد.همانطورکهميدانیمیکيازمباحثيکه

توجهتئورسینهايروابطبینالمللقرارگرفتهاستبحثقوممداريونظریهپردازيدراینهموارهمورد

حوزهميباشد.بنابراینمادراینپژوهشبهدنبالبررسيهریکازاینتئوريهاهستیم.

 قوم،قومیت،نظریه،قوممداريکلمات کلیدی: 
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 تأثیر اقوام مرزنشین بر امنیت ج. ا. ایران

 
 1، اصغر بازگیر9، عباس احمدیان0، پرویز قاسم زاده بجندی2رهام بخش حبیبی



 چکیده 
ايبراي منشاءبالقوه وآدابورسومدارايگرایشاتمختلف، زبانها تعددگروههايقوميوقبیلهايبا

ورایراننیزتضعیفوفاقوتهدیديبرايانسجاموامنیتاجتماعيومليهمهکشورهابهشمارميآید.کش

به یاتحرکاتقوميیا بهدلیلموقعیتژئوپلتیکيوماهیتنظامسیاسيدرطولحیاتخودباجنبشها

قدرتهاي توجه مورد ایران در اینگرایشها است. بوده مواجه گرایانه قوم ایدئولوژيجغرافیا با نوعي

وشتار،بررسيعواملبالقوهچالشهايخارجيوابزارفشاربرحکومتمرکزيميباشد.هدفاصلياینن

قومگرایيمرزنشینانبرامنیتاجتماعيوملياست.بررسيتنوعقوميومذهبي،زمینههايشکلگیري

اینتنوع،ویژگیهايقومیتها،بسترمداخالتوپتانسیلهايتهدیداقوامنسبتبهامنیتاجتماعيوملي،

وپیامدهايمنفيو امنیتملينیزدراینآثاروسیاستها بحرانهویتقوميموردبررسيقرارميگیرد.

نوشتاربهشاخصهایينظیربيثباتيسیاسي،اجتماعيوخللآوردنبروحدتمليمربوطميشودوبه

مفهومسیاسيصرفنیستبلکهابعاداجتماعيآننیزدربرميگیرد.ناامنيهاياجتماعيوسیاسيداخلي

ازعرضههايخارجينیزنشأتگرفته،باتهدیداتبیرونينسبتبهامنیتمليکشورنیزارتباطميتواند

پیداکند.لذاامنیتمليتنهابهامنیتحاکمانیاگروههاياکثریتقوميدرجامعهمربوطنميشود،بلکه

دربرميگیرد.بدینترتیبتمامعنصرگوناگون،چونزبان،مذهب،نژادومنافعمليراوهمهقومیتهارا

اینمقالهسعيشده در وگروههاياجتماعيبهجايخودخواهدگذارد. قشرها امنیتمليبهسودهمه

راهکارهایيارائهگرددتاوجوداقوامونژادمختلفدرکشورایرانبهعنوانیکپتانسیلبهینهومثبتدر

تماعيوروانيقلمدادگردد.جهترسیدنبهوفاقوانسجاممليوامنیتاج

 قومیتها،اقوامایرانيمرزنشین،امنیتاجتماعيومليواژگان کلیدی :

                                                           
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین -1
 Parviz.ghasemzadeh@gmail.com 09399777400دانشجوی کارشنای ارشد حقوق عمومی،  -2
 دانشجوی کارشانسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین -3
 دانشجوی کارشانسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین -2
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 جایگاه هویت قومی در همبستگی ملّی )مطالعه موردی قوم عرب خوزستان(
 

 0پیشگاهی فرد زهرا دکتر،2امیر حدادپور



 چکیده
یکيازشاخص قومیت، که آنجا شناختطبیعاز در دوريازهايعمده ثباتو براينیلبه يکشورها

يآیندهبدونتوجهبهاینبُعدرقمنخواهدخورد.هرچندآید،امنیتکشورهادردههخشونتبهحسابمي

يکشورفراهمکند،درعینهايمناسبيبرايتوسعهتواندفرصتتنوعقوميوفرهنگيدرکشورایرانمي

ايکههمبستگيملّيمتأثرناامنيوتهدیداتامنیتيبهشماررود،بگونهتواندیکيازبسترهايمهمحالمي

هايخاصتاریخيموجببهچالشکشیدهازنوعرویکردحکومتمرکزيدربرخيمناطقدرطيدوره

است. شده سرزمینيکشور انسجام جنوبشدن در عرب، خوزستاناکثریتقوم استان در غربيکشور،

هبهترکیبجمعیتيمنطقهوکشورهايهمسایه،یکسريعواملمتعددپیوندآنراباملتاندوباتوجساکن

اینمقالهبرآناستکهيباعثتضعیفاینپیوندشدهاست.ایرانتحکیمبخشیدهوهمچنینعواملدیگر

براساسمطا بررسينماید. نسبتبههویتملّي واگرایيوهمگرایيقومعربرا لعاتوعواملمؤثردر

در.تحلیليموردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاست-اطالعاتگردآوريشدهاینتحقیقبهروشتوصیفي

نتیجهیکسريعواملازجملهشیعهبودنقومعربدرخوزستاننقشمحوريدرهمگرایياینقومنسبتبه

هاياخیرذارد.بهطوريکهدردههبگجايتوانداثريکاهندهبرعواملواگرایيبههویتملّيداشتهکهمي

ايدرمنطقهپدیدآمدندبااستقبالالملليوفرامنطقههايبینهايسیاسيواگرایيکهدرپناهحمایتجنبش

رونشدند.مردمبوميروبه

قومعرب،خوزستان،هویتقومي،هویتملّيواژگان کلیدی:







                                                           
،  تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای ناس ارشدکارش - 1

Geo.hadadpour@Gmail.com 
 Sorour1334@yahoo.comتهران،  دانشگاه سیاسی جغرافیای گروه استاد - 2



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
48 

 

 منیت )نمونه موردی قوم بلوچ (ژئوپلیتیک نابرابری های اجتماعی ، اقوام و ا

 
 2غالمرضا حسن پور علیخان قلعه

 


 چکیده 
نابرابرياجتماعيدرقرنبیستویکمپیشترازاینکهمتاثرازعواملجبرجغرافیایيوعواملمحیطيباشد

پایهومنشاءونشاتگرفتهازعواملسیاسي،ایدئولوژیکي،قومي،ومذهبياست.نابرابريهاياجتماعي

ودریککالمتوسعهنیافتگيهاست. ، ژئوپلیتکاساسبیشترناامنيها،گرفتاريها،عقبماندگيها

استانسیستانوبلوچستاندرشرقکشوروبهدلیلهمجواريوداشتنمرزمشترکبادوکشورپاکستانو

سیاسي،امنیتي،قومي،اقتصادي،وافغانستانکهایندوکشورگرفتاربحرانهايمتعدديازقبیلتنشهاي

و مرکزي اسیاي کشورهاي دسترسي و چابهار آزاد منطقه وجود دلیل به همچنین و هستند تروریستي

اففانستانبهدریايازادوبازارهايجهانيکهمحصوردرخشکياندازاستانهايتاثیرگذاردرتامینمنافع

اینتوسعهاستاندرتماميجوانبازجملهتوسعهاقتصادي،سیاسي،مليوامنیتمليبهحسابميآیدبنابر

اجتماعي،فرهنگيورفعنابرابريهاياجتماعيازعواملتاثیرگذاردرامنیتمرزهايشرقکشورباالخص

اگراستانسیستانوبلوچستانميخواهددرمسیرتوسعهویکامنیتمرزهايسیستانوبلوچستاناست.

نسبتبهپایدار سیاستهايدوگانه نابرابريهاياجتماعيو اولرفع دردرجه هاياساسيبردارد گام

قومیتومذهبومردماناینسرزمینازاولویتهاياصليوپایهبهشمارميایدچراکهادامهنابرابرها

.شودباعثشکافهاياجتماعيعمیقدرابعادامنیتياقتصاديفرهنگيوسیاسيمي

ژئوپلیتیک،امنیت،توسعه،نابرابريهاياجتماعي،قومبلوچ،سیستانوبلوچستانواژگان کلیدی :









                                                           
 Hassanpour.reza13@yahoo.com ،90150162295سیاسی،  جغرافیای ارشد کارشناسی - 1
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مناطق  ارزیابی نقش بازارچه های مشترک مرزی در توسعه و رفاه

 مطالعه موردی: بازارچه مرزی سیران بند بانهمرزنشین 
 

 2اسماعیل حسین نژاد

 

 چکیده 
رزيیکيازراههايرونقتجارتدرمناطقمرزيبودهکهتاثیراتشگرفيبرزندگيایجادبازارچههايم

ساکنینایننواحيدارد.اینبازارچههابهتوسعهپایدارمناطقمرزيميانجامدوعالوهبرتاثیراتاقتصادي

بازارچهمرزيسیر– انبندبانهبهدلیلاجتماعيدرتثبیتوتامینامنیتمرزهانقشياساسيایفاميکند.

نزدیکيبهمرزغربيواقلیمکردستاندرسالهاياخیرموردتوجهبوده،وتاثیراتفراوانيدرسطحمليو

منطقهايداشتهاست.دراینپژوهشبهتاثیراتاینبازارچهبرزندگيساکنینشهرستانبانهپرداختهشده

عاتموردنیازازطریقمطالعهاسنادومدارککتابخانهايتحلیليبودهواطال-است.روشتحقیقتوصیفي

استفادهSWOTومشاهداتمیدانيجمعآوريگردیدهاست.برايتجزیهوتحلیلوضعموجودازمدل

نتایجبدستآمدهازاینپژوهشنشانميدهدکهمهمتریننقاطقوتبازارچهسیرانبندبانهشدهاست.

S1-يتجاريومهمتریننقاطضعفآنباالبدونگردشگرW1-نبودبرنامهواحدجهتسازماندهي

نبودبرنامهواحدجهتسازماندهيمبادالتمرزيومهم-W1مبادالتمرزيومهمتریننقاطفرصتآن

وجودنابرابرياقتصاديبینساکنینشهرستانبانهباشهرهاياطرافميباشد.-T8تریننقاطتهدیدآن

درآمد،ایجاد بانه،آبادانيوعمراناینشهر،شهربرگسترشورشدفیزیکيبازارچهمرزيسیرانبندایجاد

جمعیتدردرصدي5/3کاريبينرخ.استگذاشتهجابرشگرفيتاثیرکاريبيکاهشواشتغالرشد

.پایینتراستستانهايکشورشهراغلبازکه91سالسرشماريدربانهشهرستانبیشتروساله11

 SWOTمناطقمرزي،بازارچههايمشترکمرزي،اشتغالوتوسعه،رفاهساکنین،های کلیدی: واژه
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 اقوام ژئوکالچر ییهمگرا بر مشترک ییایجغراف یها مولفه ریتاث

 ارس یسو دو 
 

 2نیان عیسی حسین



 چکیده
جمهوريآذ پا، پیدایشواحدهايسیاسينو فروپاشيشورويو کشورهايبا یکياز عنوان به ربایجان

هايجغرافیایيوجودآمد.باتوجهبهاینکهقدرتهرکشورتحتتاثیرمولفههمجوارایراندرمنطقهقفقازبه

استوازطرفيدیگراشتراکاتجغرافیایي)طبیعيوانساني(مناطقمرزيکهباتحمیلمرزهايسیاسيبر

خواستقدرت از منآمده سويارسداراياشتراکاتجغرافیایيفراوانيطقههايفرا دو اقوام اياست؛

هستندکهباظهوررویکردهايجدیدژئوپلیتیکيدرجهانبهخصوصژئوکالچر،اهمیتعواملجغرافیایي

باشد.باعنایتبهاینکهاقوامدوسويارسبهلحاظساختارقوميـنژادي،مذهبيوگرميبیشازپیشجلوه

عيداراياشتراکاتمتعدديهستند؛مقالهحاضردرصدداستبابیاناشتراکاتجغرافیایي،برضرورتطبی

این همگرایيدردوسويارسبهعنوانراهکارتوسعهاقتصاديوسیاسيبرمبنايژئوکالچرتبییننماید.

کتابخانه شیوه با و تحلیلي ـ روشتوصیفي با مقاله این به پاسخ صدد مولفهايدر استکه؛ هايسوال

ایناساسفرضیه بر اینصورتجغرافیایيمشترکبرهمگرایيژئوکالچردوسويارسکدامند؟ ايبه

یافته است. سويارستاثیرگذار دو همگرایيژئوکالچر بر اشتراکاتجغرافیایي است؛ هايمقالهمطرح

سويارستاثیرگذاراست.حاکيازآناستکهعواملجغرافیایيبرهمگرایياقوامدو

ایران،اقوام،همگرایي،ارس،ژئوکالچرواژگان کلیدی:
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 میزان هم گرایی یا واگرایی اقوام سیاست  های دولت و تاثیر آن بر 

 )مورد قوم بلوچ(
 

  2سید سلمان حسینی

 

 چکیده
جهتکاهشهمبس در عاملي عنوان به اغلب مختلفجهان کشورهاي در قومي تنوع مليوجود تگي

باشدکهاینامرخودباعثکاهششود،کشورایرانهمداراياقوامواقلیتهايمختلفميميکشورهایاد

وحدتمليشدهاستقومبلوچازجملهاقوامایرانيميباشدکهازقدیماالیامدرجنوبشرقيایرانساکن

مباتوجهبهسطحتجانساتوتفاوتهايآنهااندنگاهدولتمرکزيومجموعهحاکمبرایرانبهاینقوبوده

روشکتابخانه با بررسيانجامشده به توجه با استاما ومتفاوتبوده پرسشنامه از میدانيواستفاده ايو

مصاحبهمشخصشدبیشترینسیاستهايدولتکهباعثشدهاستبلوچهادرحاشیهقرارگرفتهدستگاههاي

اطالعاتيو اجرایي، باعثبهوجوداداريو اینامرخود بلوچستانميباشدکه امنیتياستانسیستانو

توانگفتکهیکحالتبحرانيدائميودرونيایجادشدهاستکهخودآمدنتنششدهاستتقریباًمي

سیاستپژوهشحاضربهبررسيسازد.ضرورتتغییرسیاستهايدولتمرکزيرادراینزمینهآشکارمي

بهقومبلوچدرشاخصهايمختلفميباشدکهموردبررسيقرارگرفتهاستوپیشنهادهایيدولتنسبت

دراینزمینهارائهگردیدهاست

 هايدولت،قوم،واگرایيبلوچستان،دولت،بلوچ،سیاستواژگان کلیدی : 
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 ایرانی-بررسی رابطه ی توسعه و همبستگی ملی
 

 2نرجس سادات حسینی نصرآبادی



 چکیده
بهلحاظ همبستگيمليیکيازمهمترینلوازمتداومحیاتدولتهايکنونيورسیدنآنهابهتوسعهاست.

پیوندخاصيکهبیندولتوملتدرعصرجدیدایجادشدهاست،تصوردولتيکهدرآنهمبستگيملي

ایجادهمبستگيمليازچناناهم ناپذیراست. امکان تقریبا نباشد، دولتهايکنونيبرخوداربرقرار یتيدر

استکهدولتهابراينیلبهآنتماميتدابیروروشهارابهکارميگیرند.تجربهنشاندادهکههمبستگيملي

دربسیاريازکشورهایيکهسابقهيتاریخيزیاديندارند،عمدتاازطریقخشونتحاصلشدهاست،ولي

اریخياستازقدیمداراينوعيهمبستگيمليطبیعيبودهاست.درکشوريمثلایرانکهدارايقدمتت

درکشوريمثلایرانکهدارايتنوعقومياست؛دولتبرايرسیدنبهاهدافشدرمسیرسیاست،اقتصادو

فرهنگبایدابزارهمبستگيمليراایجادکندومردمیاملت)اقوامایراني(همدراینراستابایدباحکومتو

همکاريداشتهباشندتاگامهایياستواردرراهرسیدنبهتوسعهوحفظمنافعکشوربوجودآید.دردولت

تحلیليتاثیررابطهيتوسعهوهمبستگيمليدرایرانمورد-اینمقالهسعيشدهاستتابهصورتتوصیفي

بررسيقراربگیرد.

 .وحدت،همبستگي،ایران،اقلیتها،توسعهواژگان کلیدی: 
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قوم ایرانی  همدلی اقوام ایرانی و تأثیر آن بر ایجاد ثبات در مرزها:

 کرد در غرب کشور
 

 9الهی کاک ، دالرام0حیدری ، ندا2پناه جعفر حق



  چکیده 
اند،هايمرزيکشورپراکندهشدهشاندرمناطقواستانهايمذهبي،نژاديوزبانياقوامایرانيباویژگي

باشد.پیشینهتاریخيقومایرانيکردوحضورکرددرغربکشور،یکنمونهازاینالگوميکهقومایراني

هائيبرايایجادثباتدهندهوجودفرصتهايزمانيمختلفدرتاریخایراننشانومشارکتکردهادربرهه

ائينیزدراینهطورطبیعيچالشوتأمینامنیتدرمرزهايغربکشورتوسطآناناست،هرچندکهبه

بهره دارد. وجود فرصتزمینه از اینگیري طریق از مرزها در ثبات ایجاد براي تالش و موجود هاي

دولتميها،مسئلهفرصت باآنايمهمونیازمندبررسياست. هاتواندازطریقهمدليمیاناقوامایراني،

هايموجوديغربيراتأمیننمودهوبرخيچالشوسیلههمکاريباآنانثباتمرزهاتعاملداشتهباشدوبه

حداقلرساندهیاازبینببرد.دراینمقالهتالششدهنقشقومایرانيکرددراینمسیررانیزکاهشدادهوبه

درایجادثباتمرزيدرغربکشورازطریقهمدلياقوامونقشدولتدراینزمینه،موردبررسيقرار

ئيکهدراینزمینهوجودداردنیزپرداختهشود.هاگیردوبهچالش

همدلي،اقوامایراني،مرز،ثباتمرزي،قومایرانيکرد،غربکشور.های کلیدی: واژه 
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الگوی بازسازی وحدت امت اسالمی با تاکید بر اتحاد اقوام و مذاهب 

 ایران اسالمی

 
 2 علی حمزه پور

 

 چکیده
وانیکضرورتدرچارچوبقوانینوسنتهايجهانشمول،جاودانوبازسازيوحدتامتاسالميبهعن

الیتغیرالهيبرگرفتهازآموزههايقرآنکریم،تبیینکنندهالگويدائميوحدتامتاسالميدرهمهزمانها

دستیابيبهالگویيکاربرديدراتحاداقوامومذاهبایراناسالميميتواندمنبعثاز ومکانهاميباشد.

گويپایهوبنیاديبازسازيوحدتامتاسالميبازتولیدوارائهگرددونیزبهعنوانالگویياثربخش،ال

الهامبخشدرعرصههايمختلفائتالف،انسجامووحدتامتاسالميدرجهاناسالمنیزقرارگیرد.لذا

تاسالميباتاکیدبراتحادباعنایتبهاینکهسوالاصليدراینپژوهشچیستيالگويبازسازيوحدتام

اقوامومذاهبایراناسالميميباشد،دراینپژوهشدوعرصهعواملوحدتوتفرقهازسهمنظرفرایندي

عواملارزشيمبتنيبرباورهايبنیادینومعرفتي؛عواملنهاديمبتنيبرسازوکارهايتحققآرمانهايدیني

تارغایتمدارانهافراددرعرصههايفرديواجتماعيبابهرهگیريازدرجامعه؛وعواملرفتاريمبتنيبررف

روشاکتشافيواجتهاديوشیوهکتابخانهايبرگرفتهازتفاسیرفاخرقرآنکریم،مورداهتمامقرارگرفته

است.

اقوام،اتحاد،امتاسالمي،الگوکلیدی:واژه های 
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بخش اتحاد اقوام و مذاهب  مبانی نظری انسجام امت اسالمی ؛ الهام

 ایران اسالمی

 
 2علی حمزه پور

 

 چکیده

بهعنوان چارچوبجهانشمولوجاودانگيمعیارهاياسالميبرگرفتهازآموزههايقرآنکریم،

سنتهايالهيتبیینکنندهمبانينظريانسجامامتاسالميدرهمهزمانهاومکانهاميباشد.انقالب

يبسترسازيظهورتمدناسالميدرعرصهبینالمللباالهامبخشيازمبانياسالميایرانبامدعا

مذکور،بادورویکردنظريوعمليمتبلوردرقانوناساسيودستاوردهايعملي،الگویيازاتحاد

اقوامومذاهبرادرچارچوبایراناسالميمتبلورنمودهاست.ازطرفيجهتدستیابيبهالگویي

قادربهالهامبخشيدرجهاناسالمدرجهتتحققعمليالگويفراگیرانسجامکاربرديم جددا

امتاسالميمتشکلازقومیتهاومذاهبمتنوعتر،باهدفشکلگیريقطبقدرتاسالم،صیانت

ازامتاسالميودستیابيبهاهدافعاليجهاناسالمموردبهرهبرداريميباشد.لذاباعنایتبه

 الهامبخشاینکه عنوان امتاسالميبه اینپژوهشچیستيمبانينظريانسجام سوالاصليدر

اجتهاديوشیوه بهرهگیريازروشاکتشافيو با اتحاداقوامومذاهبایراناسالميميباشد،

تحلیلمبانيجهانشمولانسجامامتاسالميدر کتابخانهايبرگرفتهازتفاسیرفاخرقرآنکریم،

بازاندیشياتحاداقوامومذاهبدرجمهورياسالميایرانمورداهتمامقرارگرفتهاست.جهت

 انسجام،امتاسالمي،اتحاداقوام،مذاهبایرانکلیدی: واژه های
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های قانون اساسی ج. ا. ا در مدیریت میکروناسیونالیسم  امکان سنجی ظرفیت

 : قومیت کرد () مطالعه موردی قومی در فرآیند جهانی شدن
 

 9قاسمی زینب ،0زنگنه ، پیمان2سمیه حمیدی  

 

 چکیده
اياستکهاثراتزیاديبرحیاتاجتماعيوسیاسيجوامعمختلفداردکهازجملهجهانيشدنپدیده

هاوایجادتغییردرشاکلههویتيبهویژهدرکشورهايپیرامونيیکيازاینتاثیراتآنهاپیدایشخردههویت

هايخرد،قومیتاستکهبهشدتمتاثرازامواججهانيشدناست.نظامجهانيدرباشد.ازجملههویتمي

صددترویجدموکراسيوصدورآنبهخاورمیانهاست.باتوجهبهبافتموزائیکيمنطقهخاورمیانه،قومیت

دجهانيشدنودخالتمستقیمباشدکهباتوجهبهتشدیدرونوزباندوشکافغیرفعالدراینمنطقهمي

هايخارجي،امروزهدرحالتبدیلشدنبهیکشکاففعالواثرگذاردرمنطقهاست.ایرانازجملهقدرت

باشندکهممکناستازامواجشتابانهايقوميمختلفيازجملهکردهاميکشورهایياستکهداراياقلیت

وميدرایرانبرايحفظانسجامواقتدارمليوبهمنظورمصونجهانيشدنمتاثرگردد.لذامسالهمدیریتق

شودتابارجوعبهقانوناساسيماندنازامواجمخربجهانشدنضرورياست.درایننوشتارتالشمي

هايموجوددرآنرابرايحفظانسجامقوميومقابلهباجمهورياسالميایرانبهعنوانمیثاقملي،ظرفیت

يآنانموردواکاويقراردهیم.تهدیدزای

جهانيشدن،میکروناسیونالیزم،قانوناساسي،فرصت،تهدید.واژگان کلیدی: 
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 های همگراسازِ قوم کُرد از دیدگاه مدیران سیاسیتحلیل شاخص
  

 0یاری منیر ،2جهانگیر حیدری

 

چکیده
کهبرخيدرقالبتهدیدوبرخيهمراهداردههایيرابرايکشوربچالشتیکایرانیمتنژئوپلتنوعقوميِ

هردووجهاینرايبایستبمي،یابند.بدیهياستمدیریتعالينظامدیگربهشکلفرصتظهوروبروزمي

گرایيافراطي.هویتقوميدرصورتتبدیلشدنبهقومهااستراتژيمتناسبيطراحيواتخاذنمایدچالش

دیگ اقوام احساسبرتريبر ميو سطحر، جمعيدر انسجام مانعهمبستگيو تعارضقوميو منشأ تواند

هايقوميومليومطالباتمیانهویت ينخستمحصولارتباطجامعهباشد.انسجامنهایيجامعهدردرجه

باسیستمايازسیستمحکومتمرکزياستکهدردرجهوتقاضاهايناحیه يبعديارتباطکلياقوامرا

رسدکهحیطهمطالعهبرايتشخیصجنسرابطهومحتواموردنماید.بنابراینبهنظرميدارميمعنيمرکزي

لذادراینپژوهش،ازيبیندوسطحمليوقوميدریککشور،مدیریتسیاستقوميميمبادله باشد.

شاخص) چهار اثرگذاري سیاسي مدیران کشوري،دیدگاه تقسیمات و فضا سیاسي مشارکتمدیریت

شاخصاجتماعي حکومتمحلي، توسعه مورد–سیاسيو کُرد همگرایيقوم در اقتصادي( فرهنگيو

پرسشنامه پژوهش، ابزار گرفت. بررسيقرار با برايهرشاخص41يمحققساخته 11پرسشاستکه

تکمیل5تا1رتنفرازمدیرانسیاسيباطیفلیک55هاتوسطپرسشدرنظرگرفتهشدهاستوپرسشنامه

تکدامنهتحلیلشد.نتایجپژوهشنشانداد،شاخصمدیریتسیاسيفضاTهايپرسشنامهباگردیدوداده

سطحمعناداري اثرگذارنمي121/1وتقسیماتکشوريبا شاخصدرهمگرایيقومکُرد  اما هايباشد،

15/1هايمعنادارکمترازمحلي،باسطحفرهنگي،اقتصادي،مشارکتسیاسيوتوسعهحکومت–اجتماعي

باشند.درهمگرایيقومکُردتاثرگذارمي11/1و

هايهمگراساز،قومکُرد،مدیریتسیاسيشاخصواژگان کلیدی:







                                                           
 تهران خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای تریدک دانشجوی - 1
 تهران نور پیام دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا دانشجوی - 2
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 یاریدربخت مهر شیکآثار 


 ینوروز یدریعباس ح



 چکیده
ربودهاستکهتأثیراتبسیاريبردینیکيازآیینهايباستانيِایرانِپیشازاسالموزرتشتساسانيکیشمه

نام به زرتشت هاي ازیشت است.بخشي داشته واسالم ومسیحیت بعدازخود،نظیر:زرتشت هاي

وآمدندینهايکامل بدالیلگوناگونازقبیلکهنبودناینکیش؛ این)مهریشت(کیشکهناست.اما،

يساسانیانوبهقدرترسیدنمغان؛تريچونزرتشت،مسیحواسالم،بویژرسميشدندینزرتشتدردوره

همچنینمکتوبنشدنقوانیناینکیش،امروزهنميتواناطالعاتکافيازآنبدستآورد.بنابرآنچهباستان

شناسانومورخینتاکنونگفتهانداینمقالهنیزبرآنستتاآثاريراازاینکیشایراني؛درخطهيکوهستاني

ایرانيردیابيوبررسيکند.ناگفتهنماندکهدرازنايزمان،عواملطبیعيبختیاريبعنوانیکيازایلهايکهن

درازبینرفتناینکیشکهنمؤثربوده، نیز بیگانه اقوام تهاجم و ادیانجدید گرایشبه وانساني،ازجمله

از اند.اما،گاهي،شکلوساختارظاهريبعضي پذیرفته تغییر و بسیاردگرگون آن به مربوط روباورها ازاین

ها،چنانچهدرادامهکارخواهیمدید،چندانتغییرينکردهاست.آن

گااَوژن،مهرگیاه،گامهايمهر،علفه،سفیدیجاتکلیدی: واژه های
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 بررسی تاثیر مبادالت اقتصادی مرزی بر همدلی اقوام )مطالعه موردی: بانه(

 
 9حسینی مهدی،0صادقلو سعید،2مهدی حیدریان



 چکیده
رونقمبادالتاقتصا امنیت، به منجر ميباشدکه معاشمرزنشینان شاخصهايامرار ديمرزيیکياز

اقتصادي،توسعه،ایجادفرصتهايشغليوشکلگیريیکنوعمزیتنسبيدرمناطقمرزيميشود.

به توجه است.با توجه مورد قومي گروههاي داراي کشورهاي در استکه اي مسئله قومي بین روابط

اقوامدرکشور،روابطبینقوميکهمبینروابطاجتماعيبیندویاچندگروهقومياستاجتنابپراکنش

افزایش فرهنگيوعاطفيتقسیمنمود. ميتوانبهروابطاقتصادي،سیاسي، ناپذیراستکهاینروابطرا

بهاجتماعمل نتیجهتراکمروابطاقتصاديمرزيبینقوميمنجربهتعلقووفادارياقوام يميشودودر

همدلياقوامافزایشميیابد.مناطقغربایرانمحلسکونتاقوامکرداستکهدارايریشهايایرانيمي

باشند.اینمناطقیکيازمناطقتوسعهنیافتهایراناستکهباافزایشمبادالتاقتصاديدراینمنطقهبویژه

تامیننیازهايخودتعامالتاقتصاديزیاديبامردمایندریکدههاخیر،دیگرشهروندانایرانيجهت

بانه مورديشهر مطالعه با مبادالتاقتصاديبرهمدلياقوام بررسيتاثیر اینپژوهشبه اند. منطقهداشته

پرداختهاست.نتایجاینتحقیقنشانميدهدتعامالتاقتصاديدیگرفضاهايجغرافیایيبااینمناطق،نوعي

ب توصیفيهمدلي تحقیق این انجام روش . است داشته پي در را قومي گردآوري-ین شیوه و تحلیلي

اطالعاتدردوبخشکتابخانهايومیداني)پرسشنامه(انجامشدهاست.

مرز،مبادالتاقتصادي،همدلياقوام،بانه،قومکرد.واژگان کلیدی: 







                                                           
 ،90182906320 مدرس، تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 1

mehdioo450@gmail.com 
 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2
 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی نشجویدا - 3
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 در شهر ارومیه بررسی میزان همگرایی قومی قومیت های آذری و کردی

 
 0گمچی مالکی اسداله،2علی خادمی



 

 چکیده 
همگرایيقوميیکيازمهمترینمولفههايامنیتپایدارمحسوبميشود.درشهرارومیهکهقومیتهاي

اینمتغیرازاهمیتاساسيبرخوردار مختلفباآدابورسوموارزشهايقوميخاصزندگيميکنند؛

تچنینجامعهايدروهلهاولبهمیزانهمگرایيموجوددربینقومیتهابستگيدارد.است.توسعهوپیشرف

درشهرارومیهدوقومیتآذريوکرديبیشترینجمعیتراتشکیلميدهندومیزانهمگرایيقوميآنها

ذريونقشمهميدرتوسعهوامنیتشهردارد.لذاهدفاینپژوهشبررسيمیزانهمگرایيقومیتهايآ

ازبین استفادهازروشنمونهگیريتصادفيطبقهاي، با براياینمنظور، کرددرشهرارومیهبودهاست.

ازقومیتکرديبراساسنمونه135نفرازقومیتآذري،315نفر)451شهروندانارومیهنمونهايبهتعداد

نامهمحققساختههمگرایيقوميجمعآوريگیريطبقهاي(شدند.اطالعاتموردنیازبااستفادهازپرسش

میزاناحساسهمگرایيقوميقومیتهايآذريو-1گردیدهاست.یافتههايبهدستآمدهنشاندادکه

یکدیگرتفاوتمعناداريندارد با (P<11/1)کرددرشهرارومیه میانگینهمگرایيهردوقومیتبا-2.

P<11/1)میانگینماکزیممتفاوتمعناداردارد نتایجاینتحقیقنشاندادکهدرشهرارومیهدوقومیت(.

آذريوکردتقریباًبهیکمیزاناحساسهمگرایي)بهمیزانمتوسط(بینیکدیگردارند.

همگرایيقومي،قومیتآذري،قومیتکردي،شهرارومیه.:ها واژهکلید 



 

 

 

                                                           
، dr_ali_khademi@yahoo.com شناسی، روان گروه ارومیه، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه استادیار، - 1

90123298033 
، a.tahghigh93@gmail.cimذربایجان،آ استان انتظامی فرماندهی پژوهشگر و ارشد کارشناس - 2

90120218160 

mailto:dr_ali_khademi@yahoo.com
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 نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی
 

  2حسینی ورانس ،1هه وار دانش

 

چکیده
ایرانکشوريچندفرهنگياستوتنوعقوميوزباني،یکيازویژگیهايشاخصآناست.الگويملتدر

توجهبهکارکرد با اینکشورترکیبيونامتوازناست.تحوالتتاریخيوجغرافیايسیاسيایرانهمواره

گردد،بطوریکهتصویرموزاییکياقوامدراینچندوجهياقوامدرسیرمعادالتقدرتتحلیلوارزیابيمي

اهمیت تهدیدرادرمقابلمنافعمليایراننمایشميدهد.-جغرافیايسیاسيطيتاریخچرخهايفرصت

نقشقومیتهاي ایجابمينمایدوجهتایجادامنیتمرزها، ومناطقمرزي،ضرورتامنیترا مرزها

باشد.امتدادگسترشمرزهايقوميفراترازمرزهايسیاسيهموارهساکندرحاشیهمرزهاحائزاهمیتمي

زمینههایيرابرايتأثیروتأثرمتقابلایناقوامازتحوالتفرامرزيفراهمساختهوگاهاقدرتهايبزر و

اند.سکونتششقوم انداخته مخاطره به را امنیتکشورها بدینوسیله اي منطقه بلوچ، فرا ترک،کرد،لر،

برايوقوعتر مناسبيرا زمینه کشورهايهمزبانخود، با مناطقمرزيوهمجوار کمنوعربایرانيدر

امکاناترفاهي، لحاظاقتصادي، از ایناقوام هرگاه اما نقاطمرزيبوجودميآورد. بحرانهايقوميدر

گرایيدرتقابلباتمایزيبینخودواکثریتملتببیننددراینصورتحسمنطقهو...مشارکتسیاسي

مليگرایيتقویتشدهوزمینهناامنيواغتشاشفراهمميشود.بنابریندولتباتوجهبهخواستههاياقوام

رعایتاصلعدالتدرموردآنهابایستيزمینههاياتحادمليومشارکتمليرابیشازپیشفراهمکند.

آراميسیاسيقومیت،شهرهايمرزي،امنیت،ناواژگان کلیدی:









                                                           
 90360599652دانشگاه،  مدرس شهری، ریزی برنامه جغرافیا ارشد کارشناسی - 1
 90188021321مریوان،  شهر شورای اجرایی،عضو مدیریت ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
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نقش  جغرافیای سیاسی،  نظامی  و ژئوپلتیکی اقوام  و عشایر ایران  در 

 تامین امنیت مرزهای ج.ا.ایران
 

  0موسی عالیزاده ،2یوسف درویشی



 چکیده 
حکایاتبسـیاريازفـداکاریهايتاریخهرکدامازایالتوقبایلعشایريایرانراورقبزنیم،بدونتردید،

بلکه،تنهایکشیوهزیستاستنهکنیمواینبدانمعناستکهعشایريبودنراهوطنمشاهدهميدرآنهارا

.زندگيسیارهیچگاهآنانراازعالیقمليوتمرکزحواسوثباتعزمنسبتبهماموطنغافلنساختهاسـت

سـت.درایرانبـهدلیـلامنیتازمهمترینویژگيیکجامعهاست.نگاهعلمـيبـهتـامینامنینـتبسـیارمهـما

پراکندگيعشایردرتمامقلمرومرزيغرب،شمالوشمالغرب،شمالشرق،جنوبوجنوبشرقيوبرخي

نواحيمرکزيایراندرپیرامونکویروبیابانهاميتوانازشرایطسوقالجیشيواستراتژیکآنهابرايتامین

بـالقوهکـهایـناقشـارزحمـتکـشوغیـورجامعـهامنیتمرزياستفادهحیاتينمودوباتوجهبـهپتانسـیل

رانرابهاینمـردمسلحشـوردارد،ميتوانبابرنامهریزيومدیریتمناسبنقشحفاظتازمزهايپهناورای

روشتحقیقبهصورتتوصیفيوتحلیليوروشجمعآوريدادهامطلعهاسنادومنابعکتابخانـهوسپرد.

مادراینمقالهسعيبـرآن اطيواستدالليانجامپذیرفتهاست.روشتحلیلاستنبشبکهجهانيبودهاستو

داریمکهبامعرفيپتانسیلهاياقواموعشایرمستقردرمرزهايایران،بهنقشاینقشـرفعـالجامعـهگـامي

فاظـتموثريدرراهبردمهمتامینامنیتسیاسي،اجتماعيووحـدتگـرايدرایـراناسـالميدرجهـتح

زمرزهايایرانبپردازم.نتایجحاصلازتحقیـقبیـانگرجایگـاهمهـمعشـایرسلحشـوردرتـامینوحفاظـتا

مرزهايایراناسالميميباشد.

مرز.امنیت،جغرافیايژئوپلتیک،اقوام،عشایر،واژگان کلیدی:
 



 

                                                           
 ایران– نتهرا  نور پیام دانشگاه شهری ریزی برنامه و جغرافیا گروه استادیار - 1

.phddarvishi@yahoo.com 
 Alireza.na19@gmail.com  اردبیل استان آگاهی پلیس رئیس و جنایت و جرم ارشد کارشناس - 2
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اقوام ایرانیانچالش های انسجام واقتدارملی   

 
 

 9زنگنه حسین،0حمیدپناهی،2مراد داللت





 چکیده 
ميتواننوعي اساسوبنیادشکلگیريملتاستوهویتقوميرا ايچندبعديو هویتقوميپدیده

احساستعلقبهملتيخاصدانستملتيکهنمادهاوسنتهاومکانهايمقدس،آدابورسوموقهرمانان

املبهانسجامواقتدارملياقوامتعهدوتاریخ،فرهنگسرزمینيمعینيدارندگهنسبتبههریکازاینعو

وتعلقخاصيدارندکهدرطولتاریخاینهویتقوميهمیشهدراینسرزمینوجودداشتهاستوبهمعناي

وحدتوهمبستگيمیاناجزايتشکیلدهندهیکنظامسیاسيواجتماعياست.ایندرشرایطياستکهبا

تهدیداتداخليوخارجيکاستهشدهوزمینهمناسبيبراافزایشضریبوحدتوهمبستگيمليازمیزان

يتوسعهکشورفراهمآیدمقالهحاضربااستفادهازروشتوصیفيوتحلیليدرپيبازشناسي،آسیبشناس

هویتقوميایرانیانبررسيکردهاستورویکردغالبدراینجاتحلیلکارکرديوشیوهگردآوريدادهها

وکتابخانهاياست.نتایجنشانميدهدکههماکنونهویتقوميبهعنوانزیرساختمبتنيبرروشاسنادي

منافعمليدرکشورازدرونبابرخيازآسیبهاروبهرواستکهدرصورتعدمتوجهکافيبهآنهاباعث

آسیبهویتقوميخواهدبودوآننیزبهنوبهخودموجبآسیبپذیريکشوردرمقابلتهدیداتخارجي

يگردد.م

،ایرانانسجام ملیقومیت،هویتقومي،:های کلیدی: واژه







                                                           
 moraddelalat@yahoo.com تهران، خوارزمی سیاسی،دانشگاه جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 1
 ملی دفاع عالی ملی،دانشگاه امنیت دکتری دانشجوی - 2
 مدرس تربیت دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 3
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 همزیستی مسالمت آمیز قومی بستر تداوم وحدت ملی ایران
 

 2محمود دهقان

 

 چکیده
توجهموردهموارهکهاستموضوعاتيجملهازمليامنیتواقتدارهايمؤلفهازیکيمليوحدت

استرداندولتموسیاسيجغرافیايحوزهاندیشمندان عوامليتأثیرتحتاخیردههچنددرموضوعاین.

برخيدرقوميمنازعاتتشدیدجدید،هايملت–دولتگیريشکلواستعمارينظامزوالهمچون

.استشدهواقعتوجهموردپیشازبیشالملليبینهايمهاجرتشدیدوشدنجهانينهایتدروکشورها

عناصرتریناساسيازیکيمليهویت.استمليهویتملي،وحدتوضوعمبامرتبطمهممباحثازیکي

درکهاستکشورهایيجملهازایران.استمليهمبستگيووحدتبهدستیابيضروريهايشرطپیشو

وقوميتنوعکهچرا.استبودهمواجهمليهمبستگيووحدتتقویتموضوعباهموارهخودتاریخطول

رود¬ميشماربهایرانيجامعههايویژگيازايمنطقهمتفاوتهايفرهنگخردهوجود فرهنگينوع.

قوميبینکشمکشوسیاسيناهمسازيبروزموجبتاریخطولدرمتنوع،جوامعبعضيبرخالفایران

مقاطعيدرقوميتحوالتبرخيرغمعليحتي.اندداشتهآمیزمسالمتزیستهاگروهاینبلکهاستنشده

سرزمین،حفظستیزي،بیگانهراستايدراقداماتيبلکهقومي،بینستیزهنهرخدادهااینایران،اریختاز

حکومتعلیهاعتراضيتحرکاتبعضيتکوینعالوه،به.استبودهحاکمطبقهکفایتيبيوبااستبدادمقابله

حقوقازصیانتوآنکامگيخودواستبدادعلیهبلکهخاص،قومیتيازدولتتشکیلخاطربهنهنیزها

استگرفتهصورتخودفرهنگي ومعنایينظامدرریشهایرانقوميهايگروهمسالمتآمیزهمزیستي.

انسجامدینوآنانمشترکتاریخخاستگاهدوازکهداردخودبودنایرانيبرایرانیانهمهمشترکباور

استشدهمتاثراسالمبخش تعریفايگونهبهراخودهویتيمنظومهایرانیانتاشدباعثعنصردواین.

آنهاقوميهايهویتتاکنونبلکهباشندداشتههمزیستيیکدیگرباقوميمتنوعهايگروهتنهانهکهنمایند

.نگیردقرارشانمليهویتباتعارضدر

قومیت،تنوع،همبستگيملي،وحدت،ایرانکلمات کلیدی: 

 

                                                           
 mah.dehghan98@gmail.com ، خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 1
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 ها ها و فرصت رانی در امنیت مناطق مرزی؛ چالشنقش و جایگاه اقوام ای
 

 0فاطمی السادات منصوره،2معصومه دهمرده

 

 چکیده
هايقوميآن،درحاشیهکشورقـراردارنـدوبـانظیرایراندرایناستکهپارهفرهنگموقعیتسیاسيکم

کـهبـینبرخـيازآناقـوامبـاهايپیرامونيمرزها،مجاورتدارند.بـهویـژهآناقواممتناظرخوددرسیستم

هـايکشورهايخودشـانمسـائليوجـوددارد.ایـنموضـوعبـاالخصازحیـثتحـوالتاخیـردرگفتمان

بهحقوقبشـرواز-هادردورهپسازجنگجهانيالملليمبنيبرانتقالازتأکیدبرحقحاکمیتدولتبین

لحاظراهبردامنیتمليازاهمیتبـهسـزایيبرخـوردارهادرسالهاياخیربرايایرانبهجملهحقوققومیت

هـايمـذهبيترکردهاست.اقواممختلفواقلیتاست.موقعیتجغرافیایياقوام،معادلهامنیتمليراپیچیده

اندکهآندرورايمرزهاوبیرونهايمرزياسکانیافتههايراهبرديکشوروجدارهترینحوزهدرحساس

هـابـهخـارجازکشـورذواثرگذاريحاکمیتمليقراردارد.متأسفانهشیببرخيازاینحوزهازحوزهنفو

شدن،بانـوعيزنـدهشـدنباشد.همگامباحرکتجهانيپذیريحاکمیتمياستکهباعثتهدیدوآسیب

نیـلبـههـابـهدنبـالاحساساتفرهنگي،قومي،زبانيومحليدرسراسـرجهـانروبـروهسـتیم.ایـنحرکت

المللـيرامتوجـهگرانمهـمبینگیرندوفراگیريچنینروندي،تحلیلهايمستقلفرهنگيانجامميموقعیت

هايآیندهرابهمسائلفرهنگي،قومي،زبـانيوهاوتنشاینمطلبساختهاستکهبهاحتمالزیاد،درگیري

اجتماعيمناطقمرزيبابدنهاصليکشور،هايمحیطي،مذهبي،زبانيوناهمگونيمحليشکلخواهندداد.

اینمناطقرادرانزوايسیاسي،اجتماعيواقتصاديخودباقيگذاشتهوروابطبستهوکمابیشایستايآنبا

درمقالـهحاضـر،درصـددآنهسـتیمکـهبـاروش دیگرمناطقکشـوربـهطـورچشـمگیرينمایـاناسـت.

هاهاوفرصتشوجایگاهاقوامایرانيدرامنیتمناطقمرزي؛چالشبررسيوتحلیلنقتحلیليبه-توصیفي

بپردازیم.

،واگرایي،همگرایي.مرز،امنیتملي،قومیتواژگان کلیدی:
 

                                                           
 m.dahmarde180@yahoo.com، 90156320152 سیاسی، علوم رشته ارشد کارشناس - 1
 سیاسی علوم ارشد کارشناس - 2
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 های مربوط به قومیّت بررسی انواع و ماهیّت تئوری

 
 0هوجقان احتشامی محمدرضا،2یـاشار ذکــی

 

 چکیده
تقوميبهتوافقبرسیم،ابتدابایدمادرموردماهیّتِخودقومیّتاجماعاگرقرارباشدبرسرموضوعسیاس

نظرداشتهباشیم.اینواقعیّتکهقومیّتدرحیطۀعلوماجتماعيبهمعنايعاماستتاعلومطبیعي،زمینۀآن

اعيجزوعلومکندکهجستجوبرايیافتنیکتئوريبنیادینقومیّترهاشود.البتهعلوماجتمرافراهمنمي

انتخابواختیاراودستخوشمتغیّرهاي ودایرۀ کهنوعبشرحقانتخابواختیاردارد، چرا دقیقهنیست؛

احتماليهستندفراواناست.ازاینرو،تئوري سوالي.هايعلوماجتماعيومنجملهجغرافیايسیاسيلزوماً

مطرحمي وچهزمانکهدراینجا هايسطحکالنبهویژهبريافرادبراساسمقولهشودایناستکهچرا

هايکنند؟برايپاسخبهسوالمزبوربهبررسيتئورياندیشندوعملميهاميهايقوميوملّتحسبگروه

هايقوميمتأثّرازآنپرداختهشدهاست.قومیّتوسیاستمربوطبه

 ،سیاستقومي.هايسختهاينرم،تئوريقومیّت،تئوريواژگان کلیدی: 

 

















                                                           
 yzaki@ut.ac.irتهران،  دانشگاه ـ جغرافیا ۀدانشکد علمی هیأت عضو - 1
 خوارزمی،  دانشگاه ـ سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
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 همگرایی اقوام در خاورمیانه پس از پیدایی داعش
 

 2حسین ربیعی



 چکیده
ادیان متمایزترینمناطقژئوپلیتیکجهاناست. یکياز ميشود، شناخته خارومیانه امروزه ايکه منطقه

ومذهبدرهمتنیدگيتوحیديجهانازاینمحدودهریشهگرفتهاندوگوناگونيمردمانآنازنظرنژاد

هايشدیديایجادکردهاست.اماشایدویژهترینخصوصیتاینمنطقهبازيهايسیاسيوژئوپلیتیکآن

استکهدستکماززمانپایانجنگجهانياولتاهماکنونپیوستهوجودداشتهوصحنههايقابلبحثي

خی اخیر، هاي سال در است. آفریده را درگیري خشونتو دولتاز تشکیل آن دنبال به و زشعربي

خودخواندهاسالميدرمحدودهشامات،وضعیتویژهايرارقمزدهاستکههمهچیزرادگرگونکرده

است.اینپژوهشدرپيآناستکهجنبههايقوميدگرگونيهايجدیدخاورمیانهرابررسيکندومي

ني،نژاديومذهبيموجوددرمنطقهزیرسلطهداعش،چهخواهدبهاینسئوالپاسخگویدکهگروههايزبا

تأثیريازداعشپذیرفتهاستوچهچشماندازيپیشرويآنقراردارد.پیشفرضپژوهشایناستکه

حرکتداعشبهمثابهتهدیديعلیهقومیتها،باعثنزدیکيوهمگرایياقوامباهمدیگروواگرایيآنهابا

دیگرانشدهاست.

خاورمیانه،داعش،همگرایيوواگرایي.ژگان کلیدی:وا

                                                           
1
عضو هیأت علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی  -  

Hosseinrabiei@hotmail.com 
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 (کوروارکان)کُردارکان ینو ساکن یاجغراف


 1راست اهلل فضل ،9رجبی حسین ،0مقدم تقوی مصطفی سید ،2آباد بهشت یرحمان رجب



 چکیده
یافتهیراسممکانتغبه«کان»به«شان»واژهباتبدیلپسونداینکهاست؛کوروارشانبودهیقتواژهکوروارکاندرحق

وگلهپروري.منطقهپارسوماشمستعد،دامباشديمکوروشیانخانهوگاهجايین،است.کوروارکانبهمعنيسرزم

کهکُردیافت،نامیرمنطقهبهکردارکانتغینایافت،یرتغيکشورتقسیماتطبقمناطقنامکهبعدهااست؛بودهداري

وکوچبهمنظورداريبرگلهیدمشخصهآنتاکتریناشارهداردکهمهمياجتماعيونظامزندگیشتمعيبهنوع

(کجاواقعشدهرکانکردارکان)کورواینسوالاستکهسرزمینمطالعهپاسخبهایناستفادهازمراتعاست.هدفازا

بهرهگرفتهیدانيومطالعاتمنترنتيیاهايوبگاهي،مطالعهازمتون،مقاالتعلمینبودند؟درايآنچهکسانینوساکن

شد دستنتایج. کردارکاننشآمدهبه که شمالشرقیاريبختیلویه،کهگیايکوروارکانشاملجغرافیاانداد يو

ساکن و سيبومینخوزستان مردمانیان)کوروشهایيکورایاهایيکُرارزمین،آن بختي(هستند. خواندهیاريکه

ي،دورکي،اورکیناراني،چون:دهایيهیرتیشاملاست.مردمانبومیافتهسازمان«مهاجر»و«يبوم»ازدوگروهشوند،يم

یيبانژادومردمکوراهاهیرتینکهمجموعاًاستندو...هیيودودرایس(،رئهاید)قایدخواجه،قایي،مالویي،شالوید،سه

جدایيکُرايباستانیليجامعهاۀیکرازپیاريواژهبختگزینييکهپسازجااندداشتهيوقومينژادیوندپیيکُرایا

اندشده فراموشآنانيقومهویت. قومکرايدرگذرزمانبه قواملريکهشاخهایيسپردهشد. دردوراناستاز

البعدازقرنهاباتالششدندوحیراننقاطايدراقصيمتحملکوچاجباریهزندیه،افشاریه،مغول،صفويحکومتها

باعثانسجاموهمدلید؛برگزارگرديشناسیيکُراهايیشهمایلاینافرادا نقاطيقومدراقصینایندربيکه

.یدکشورگرد

.یيکُرایشهمایلویه،کُرد،کُردارکان،کوروارکان،کهگیي،پارسوماش،کُرایاري،بخت:ها واژه کلید





                                                           
. یاسوج، پزشکی علوم دانشگاه دهدشت،( ره)خمینی امام بیمارستان ویژه، مراقبت ارشدپرستاری کارشناس - 1

90101286525Rajabi.rahman@yahoo.com 
 smtm38@gmail.com. 90126396332.ایران. تهران. معاصر تاریخ مطالعات موسسه. سیاسی علوم دکتری - 2
 .90163020201hrb310@gmail.com.  ایران. بهبهان. بهبهان پرورش آموزش شناسی، زبان ارشد کارشناس - 3
 پزشکی علوم دانشگاه دهدشت،( ره)خمینی امام بیمارستان ویژه، مراقبت پرستاری ارشد کارشناس - 2

 fazlrast@yahoo.com. 90101285629.یاسوج
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 دیدگاه امنیتی یا اقتصادی )مورد: کردستان(توسعه نواحی مرزی ایران؛ 
 

 0بارانی ذوقی دکترکاظم،2حسن رستگارپناه

 

 چکیده
تعیینحدودوتأمین.استمرزمهمترینعاملتشخیصوجدایيیککشورازکشورهمسایه همچنینبا

متهابودهامنیتارتباطدارد.درطولتاریخبحثمدیریتوکنترلنواحيمرزي،امريمهمبرايحکو

است.درعصرحاضر،شیوههايمدرنمدیریتنواحيمرزيبههمراهروشهايسنتيبراياینموضوع

بکارگرفتهشدهاست.بااینحالهنوزهمدربخشهايمختلفجهان،کنترلبهینهنواحيمرزيمعضلي

اینمقالهبراینفرضیههستند.نراههايبهترومؤثرتربرايحکومتهاستودولتهابازهمدرصددیافت

بابهره استواراستکهدرحالحاضرکنترلنواحيمرزيبویژهدرمناطقکمترتوسعهیافتهپیراموني،صرفاً

مناسب اقتصاديرا دیدگاه نیروينظاميقابلدستیابينیستو برايارزیابياینگیرياز ميشمارد. تر

نوکشورعراقوهمچنینپتانسیلهاياقتصاديموجوددراینمنطقهفرضیهاوضاعاقتصادياستانکردستا

منشأ چیز هر بیشاز منطقه این ناامنيدر که ميدهد نشان بررسي این است. گرفته قرار بررسي مورد

اقتصاديداردوالزمهکنترلپایدارایننواحي،تغییردیدگاهموجودوبرنامهریزيهدفمنددرجهتبهره

ازاستعدادهايقابلتوجهاینمنطقهاست.برداري

  .توسعه،نواحيمرزي،کردستان،عراقواژگان کلیدی: 















                                                           
 (.  ع)حسین امام جامع دانشگاه پایدار امنیت ملی مرکز پژوهشگر - 1
 zoghi@modares.ac.ir  ، 90126938299(  اتمکاتب دار عهده(.)ع)حسین امام جامع دانشگاه استادیار - 2
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مرزیدر امنیت  بررسی نقش اقوام ایرانی  
 

 0عبدی فارس ،2حسن رستگارپناه



 چکیده 

برخورداراسـتساله هزاره باستانيوتمدنچندین ازپیشینهتاریخي،جهان مستقل میانکشورهاي درایران 

 چـارچوب مختلـفدر قومیـتهـايزبـاني،نـژاديوفرهنگـياسـت. قـومي، وبهتبعآندارايتنوعـات

 منـاطق قـوميدر گروههـاي اینسکونتزندگيميکنند.واحدایران ملي حکومتوسیاسي جغرافیاي

 تحرکـات و اي هتحـوالتمنطقـمرزهـا، سـوي آن در مشـترک اقـوام آنانبا همجواري و ایران مرزي

 اقوامایراندر بین درواقتدار انسجام برضرورت کشور داخل در تفرقهافکني منظور به دشمنان روزافزون

درطولتـاریخکشـورهمـوارهازاسـتقاللوایرانياقوامزیرا. ميافزاید کشور حراستودفاعازمرزهاي

همزیستيایرانيازرهبريخردمندانهنظامواقوامتبعیتودهاند.تمامیتارضيکشوربامتجاوزینمقابلهنم

مـيتواننـددروملـيراتشـکیلداده فراگیـر هویـتبایکپارچه کناریکدیگر،شاکلهاصليملت آنهادر

اقـوامایرانـيکـهاسـتپاسخگـویيبـهایـنسـؤالهدفایننگاشته، نمایند.نقشيمبحثامنیتمليایفا

فرضـیه؟نماینـدنقـشيکشورجمهـورياسـالميایـرانایفـامرزهايامنیتاستقرارردچگونهميتوانند

نشانمـيحاضربررسيهايیافتهاست.یرانج.ا.اامنیتمرزهايایرانيواقوامبینرابطهتبیندنبالبهتحقیق

ازینتوسـعهو،وضعیتاجتماعي،رفاهيومعیشـتي،رعایـتمـوراقتدارحکومتمرکزيدهد:بینپنجمتغی

امنیـتومشارکتسیاسيبانقشآفرینـياقـوامایرانـيدر آمایشسرزمیني،حفظهویتفرهنگيوقومي،

درصـد76/5 تحلیـلرگرسـیونچنـدمتغیـرهرابطهمثبتومعناداريوجـوددارد.همچنـینکشورمرزهاي

راتبیینميکنند. مستقل متغیرهايازتغییراتمیزانتأثیر

 ،امنیت،مرز،اقتداراقوام،ایرانکلیدی:  واژگان

 

 

 

                                                           
 پایدار،  امنیت ملی مطالعات مرکز پژوهشگر اجتماعی، افکار سنجش دکترای آموخته دانش - 1

hrastegarp@ihu.ac.ir 
 frs_abdi@yahoo.com ، 90185022205 امنیتی و دفاعی امور پژوهشگر و توسعه ارشد کارشناس - 2
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 2جنگ نرم رسانه های ماهواره ای وتأثیرآن بر افکار عمومی مناطق کردنشین ایران
 

 9فرجی بهرام ،0حسن رستگارپناه

 

 چکیده
ايتلویزیونيکردزباندشمنبرافکارعموميدرهايماهوارهتحقیقحاضربهدنبالبررسيتأثیراتشبکه

غربایرانوارائهمدلمقابلهباآناست.مطالعهاینپژوهشباتوجهبهماهیتموضوعپیشبینيشدهشمال

مطالعاتتوسعه حیطه روش،پیمایشي–ايدر نظر از و بررسيگفتماني-کاربرديبوده با تبیینياستکه

ردتیائواالتتحقیقواثبامحتوایيبرنامههايشبکههاياپوزیسیونماهوارهايکرديبهدنبالپاسخبهس

جامعهآماريپژوهشحاضرنیزعبارتستازکلیهمتخصصیان،دانشگاهیان،فرضیههايتحقیقبرآمدهاست.

مدیرانسیاسي،اجتماعي،فرهنگيومحققانيکهدرحوزههايرسانهايکرديآگاهندونیزمخاطبانکرد

 تصمیمسطحجامعهدرمناطقکردنشینشمالغربایران. دانشگاهیان، بهدلیلتعدادمحدودمختصصان،

نمونه جامعه دارند تسلطکافي اینعرصه به که محققان، ابزاريو فکريو نخبگان سیاسي، گیرندگان

بخشمخاطبانکرد آماريدر جامعه بود. آماريآنانخواهد جامعه کارشناسانمساويبا متخصصانو

نتایجحاصلازتحقیقشمالغربایرانانتخابشدهاند.انمناطقکردنشینتحقیقحاضرنیزازمیانکردزبان

برجسته با اپوزیسیون، کردزبان اي ماهواره هاي شبکه که دهند مي تحریف،نشان تکرار، سازي،

تکنیکبزر  دیگر و اهداف القاء رسانهنمایي، ميهاي تالش کهاي چنان آن را عمومي افکار کنند،

درجهتاهدافخودسوقميدهندنایجابميشاخبرييمشخط ووکند، روزمره کردزبانانبهطور

مداومتحتتاثیرگفتمانهايانتشاریافتهازسويرسانههاياپوزیسیونمعاندکردزبانقراردارندکهباتوجه

شمالغربکشوربهتحلیلگفتمانهايیادشده،اینامرهرلحظهبیشازپیشامنیتپایدارمناطقکردنشین

راتهدیدميکند.

  جنگنرم،رسانه،ماهواره،افکارعمومي،کرد واژگان کلیدی:





                                                           
 است.علیه السالمپژوهش علمی در مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین این مقاله برگرفته از یک -1
 حسین علیهالسالم امام جامع پایداردانشگاه امنیت ملی مطالعات پژوهشگرمرکز و مدرس - 2
 حسینعلیهالسالم امام جامع استادیاردانشگاه - 3
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 نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی

 
 2رستم رستمی زاد

 

 چکیده
خواهيوتـاریخهاياقتصـادي،طبیعـت،زبـان،هویـتهادرهرکشور،نابرابريدرفرصتترینتفاوتعمده

هـایافتهنسبتبهاینتفاوتهايکمترتوسعههايمکانهايمکانيعمیقباشدوانسانوتاست.وقتياینتفا

هـایيرابـرايهـادرحـداقلببیننـد،تنشآگاهيیابندوسهمخودرادرمشارکتمليبهعلتهمینتفاوت

حاضرمرزهادرشود.درحالگرایيتقویتميگرایيدرمقابلمليکنندواحساسمنطقهحکومتایجادمي

اند.درصورتوجوداختالفاتمرزيریشهدار،امنیـتملـيمسائلمربوطبهامنیتملي،پدیدآورندهبحران

نمایدوجهتگیرد.اهمیتمرزهاومناطقمرزي،ضرورتامنیتراایجابميبهشدتموردتهدیدقرارمي

ایرانکشوريمتنوعاز باشدسیارحائزاهمیتميایجادامنیتمرزها،نقشقومیتهايساکندرحاشیهمرزهاب

هايزباني،مذهبيونژاديهايمتمایزکنندهاقوامازیکدیگردرایرانبویژهبرمؤلفهنظرقومياست.ویژگي

اندوهايمـرزيپراکنـدهشـدههايمشخصدرمناطقواستانشود.اقوامدرایرانبهشکلاقلیتمتمرکزمي

وجودرهايهمزبانخود،زمینـهمناسـبيرابـرايوقـوعبحرانهـايقـوميدرنقـاطمـرزيبـههمجوارباکشو

هایيچونداشتنزبانرسمي،رادیووتلویزیونمحلي،درخواستسهیمشدندرقدرتیاآورد.شاخصمي

قـوميمشارکتدرانتخاباتمحليبهاینمعنااستکهاقواممختلفایرانيتاحـدزیـاديبـهخـودآگـاهي

طلبند.هايقوميمناسبيراازطرفدولتمرکزيمياندواتخاذسیاسترسیده

 مرز،امنیت،ملي،قومي،دولتمرکزيکلمات کلیدی:











                                                           
 ،90188012081 شهری، ریزی برنامه و جغرافیا ارشد کارشناس  - 1

rostamyzadeh2781@gmail.com 
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 غیرامنیتی کردن امنیت اجتماعی و قومیت در ایران
 

 2فرزاد رستمی

 

 چکیده
پاشيشورويوبرجستهشدنابعادموسعباتوجهبهتحوالتعمدهدرسیاستوامنیتبینالمللبعدازفرو

شاهدشکل ... و امنیتزیستمحیطي امنیتاجتماعي، امنیتفرهنگي، امنیتاقتصادي، امنیتهمچون

گیريمعادالتفرانظاميوفراسنتيدرحوزههايامنیتهستیم.موضوعقومیتبهعنوانیکيازموضوعات

امنیتاجتماعيوهمچنینامنیتفرهنگيمطرحگردیدوکلیديدرروابطبینالمللمعاصردرچارچوب

دربرگیرندهدونگاهفرصتوتهدیدبرايتحرکاتکنشگراندرعرصهبینالمللياست.جمهورياسالمي

ایرانبهعنوانکنشگريفعالدرعرصهمنطقهايوبینالملليهموارهازمتغیرقومیتدرراستايتقویت

مليودرنهایتامنیتمليبهرهبردهاستدرمقابلنگاههویتقوميهمهموارهانسجاماجتماعي،هویت

تقویتامنیتمليوتوانچانهزنيجمهورياسالميایراندرعرصههاومعادالتبینالملليبودهاست.

درمقالهحاضرضمنطرحموضوعغیرامنیتيکردنامنیتيکردنبهدنبالپاسخگویيبهاینسوالبودکه

ایرانچهاقداماتيميتواندرجهتغیرامنیتيکردن مقابلرویکردهايمبتنيبرامنیتيسازيقومیتدر

امنیتيکردنانجامداد.درمجموعنتیجهاینشدکهاتخاذنگاهينوبهمسائلومشکالتاقتصاديمنطقهبه

ئولینمليواستانيقرارگیرد،حساسیتعنوانپاشنهآشیلوریشهمسائلامنیتيميبایستدردستورکارمس

باشد، تاکید مورد ... و رسانه کتاب، قالبنشریه، در بخشانعکاسمسائلفرهنگيقومیتها زدایيدر

هدف ومسئولیتهايمختلفبا متعهددرمناطقمرزيدرشغلها وبکارگیريافرادتوانمندو استفاده

گ قرار کار دستور ضروتاتخاذتقویتمايمشترکدر باشد. اولویتداشته بوميگزیني نوعي به یرد

سويضدانقالبدر از تنشهاياحتماليکه مسائلو با راهبرديبرايمواجهه و پژوهانه نگاهيآینده

مناطقمرزيهموارهموردتوجهبودهاست.

ليامنیتيکردن،غیرامنیتيکردن،قومیت،امنیتاجتماعي،هویتمواژه های کلیدی:



                                                           
دکتری روابط بین الملل و عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه               - 1

F.rostami1361@gmail.com    

mailto:F.rostami1361@gmail.com
mailto:F.rostami1361@gmail.com
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هویت بحران و  زبان و ادبیات فارسی پیوستار  مادریآموزش زبان 

 قومی نوجوانان و جوانان
 

 0بهتری حسین ، 2میکائیل رسولزاده

 

 چکیده
قومينوجوانانوجوانانبهاینمهمتوجههویتبحرانزبانوادبیاتفارسيوپیوستارمادريآموزشزباندرتحقیق

زبانمادريآنهاغیرفارسيهاوگویشزبانکیبيازاقوام،ملتایران،ترشدهاستکه هايمختلفاستکهبعضاً

مساله نیزبا ،کشورما همانندبسیاريازکشورها دراینصورت، چنداست. زبانگيازچندزبانگيمواجهاست.

حثوسیعيرابهخوداختصاصزوایايمختلفآموزشي،فرهنگيواجتماعيقابلتاملوبررسياستکههریکمبا

قرارگرفتهوميدهد. بدونپردهپوشيبایدبگویمزبانمادريدرایرانبیشازهمهموردتوجهجریاناتقومگرا

سعيبرآناستکهازبعداجتماعيتحقیقدرایندستاویزيبرايهجمهبهوحدتمليوتمامیتارضيشدهاست.

بررسيشودوبهاینپرسشهاپاسخومليهویتقوميبحرانهویتوابطهآنبابوميورمادريوموضوعزبان

،انسجاماجتماعيووفاقمليکاهشوهویتقوميمادري،بحرانهویتدهیمکهبارسمیتدادنبهآموزشزبان

هدفآنتوسعهاینتحقیقبراساساهدافپژوهشازنوعتحقیقاتکاربردياستکهشود؟ميیابدیاتقویتمي

درهویتوبحرانهویتنوجوانانوزبانوادبیاتفارسيدانشکاربرديدرزمینهنقشآموزشزبانمادريپیوستار

جواناناست.جامعهآمارياینتحقیقدانشآموزانمتوسطهاستانهايآذربایجانشرقي،آذربایجانغربيوکردستان

نفرجامعهآمارياینتحقیقراتشکیلميدهند.229287درمجموعتعدادميباشد.93الي92درسالهايتحصیلي

 نفرمحاسبهشدهاست.ابزارگردآورياطالعاتپرسشنامهميباشدفرضیهتحقیقاین394تعدادیاحجمنمونهبرابر

ضریب دارد. وجود رابطه جوانان و هویتنوجوانان بحران و قومي)مادري( بینآموزشزبان همبستگياستکه

 برابر جوانان و نوجوانان هویتدر بحران و  )مادري( قومي آموزشزبان بین r=-193/1پیرسون سطحمعني با

p =111/1داري پیوستار بنابراینهمبستگيمعکوسيبینآموزشزبانقومي)مادري( است، زبانوبدستآمده

دارد.وبحرانهویتدرنوجوانانوجوانانوجودادبیاتفارسي

،نوجوانان،جوانانهویت،بحرانهویتمادري،زبان،آموزشپیوستار کلمات کلیدی :



                                                           
میانه،  -شرقی آذربایجان استان معلم تربیت مراکز مدرس و دبیر اجتماعی توسعه مدیریت ارشد کارشناسی - 1

Mrasoul1353@yahoo.com   ، 90122235053         
 شرقی آذربایجان میانه پرورش و آموزش دبیر زمین علوم کارشناسی االسالمی شیخ رقیه - 2
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مطالعه و بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و امنیت اجتماعی زنان 

 مرزنشین کرمانج و ترکمندر مناطق مرزی خراسان شمالی


 1شکاری مریم ،9امانی مرتضی ،0اونق نازمحمد ،2زهرا رضاپور

 

 چکیده
بینایندو بررسيرابطه نیز جتماعيواحساسامنیتاجتماعيو سرمایه تبییندومفهوم حاضر، هدفاساسيمقاله

متغیردربینزنانمرزنشینکرمانجوترکمندرمناطقمرزيخراسانشماليميباشد.روشمورداستفادهدراینمطالعه

کهدرنهایت.زابزارمصاحبهساختیافتهجمعآوريشدهاستازنوعپیمایشيبودهودادههايتحقیقبااستفادها

موردتجزیهوتحلیلقرارگرفتهاند.نتایجپژوهشدرتحلیلspss اطالعاتجمعآوريشدهبهوسیلهنرمافزارآماري

،بهاینرگرسیونيحاکيازآناستکهبینسرمایهاجتماعيواحساسامنیتاجتماعيرابطهمعنيداريوجوددارد

%اطمینان99(بوده،رابطهبیندومتغیراصليباSig=0/000استنادکهچونضریبمعنيداريحاصلازرگرسیون)

معنادارميباشدوفرضیهجایگزینتأییدوفرضصفرردميگردد.همچنینباتوجهبهنتیجهبدستآمدهبرايضرییب

امنیتاجتماعيزنانمرزنشینوابستهبهمولفههايسرمایهاجتماعيدرصدتغییراتموجوددرمیزاناحساس66تعیین،

(.ازسويدیگربراساسنتایجآمارههمبستگيجزئيازبینAdj R²= 0.662موردبررسيدراینمطالعهميباشد)

تنهایيوبامؤلفههايسرمایهاجتماعي)اعتماداجتماعي،انسجاماجتماعيومشارکتاجتماعي(مشارکتاجتماعيبه

درصدنوساناتمیزاناحساسامنیتاجتماعيراتبییننمودهوبههمینترتیب49کنترلسایرمولفههاتوانستهاستتا

اجتماعي اجتماعي45اعتماد انسجام  نشینرا19درصدو درصدنوساناتمیزاناحساسامنیتاجتماعيزنانمرز

پوششميدهند.

اجتماعي.اجتماعي،مشارکتاجتماعي،انسجاماجتماعي،اعتماداجتماعي،سرمایهامنیت های کلیدی:واژه





                                                           
 ، 90151862126  تهران، تحقیقات و علوم دانشگاه زنان، مطالعات ارشد کارشناس مربی، - 1

z.rezapour@chmail.ir 
 ounagh.n @gmail.com ،90102665191. ایران تهران، نور، پیام دانشگاه اجتماعی علوم گروه استادیار - 2
 amanimorteza7@gmail.com،90215809251شمالی، خراسان مرزبانی کاربردی تحقیقات دفتر - 3
 ،90351950188بجنورد، نور اجتماعی،پژوهشگری،پیام علوم کارشناس - 2

maryam.shekari8@gmail.com 



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
76 

 

تاثیرات ظهور گروه تروریستی داعش در خاورمیانه بر امنیت ملی 

 جمهوری اسالمی ایران

 
 2رسول رضایی فرامانی



 چکیده
 یکي ویژگيامروزه بنیادگرایياسالمياستاز خاورمیانه منطقه تندرويگبنیاد.هايبرجسته و هايرایي

هاياخیر،خاورمیانهطيدهه.باشدافراطيمهمترینموضوعتهدیدکنندهصلحوامنیتمنطقهخاورمیانهمي

الملليکردهايوبینهايملي،منطقهراصحنهدرگیريمعاصرهايگوناگونيبودهکهجهانبحرانمرکز

نیلبهاهداف،ازمهمترینجلوههايگروههايبنیادگرايدراینمیاناستفادهازابزارتروریسمبراي.است

نشانگروجودبربخشهايزیاديازدوکشورسیطرهداعشسوریهوعراقودرتحوالتاخیر.اسالمياست

 اساسيدر و تشدیدمنطقهمشکالتمهم امنیتي، و نیروهاينظامي ضعفجدي ناکارآمديو جمله از

ـ قومي و سیاسي گروهاختالفات نیافتن دست و ومذهبي گرایشات رشد ملي، توافق به سیاسي هاي

هايداعشبربخشبااینحالسیطرهسوریهودرکلمنطقهميباشد.گرایانهدرعراقوهايافراطفعالیت

عراق نشین سني سوریه منطقهو تهدیدات بیشترین ایران اسالمي جمهوري براي را وجوداي به

قالهحاضربهبررسياینموضوعميپردازدکهحضورداعشدرمنطقهچهتبعاتوپیامدهايخواهدآورد،م

امنیتيايرامتوجهامنیتومنافعمليج.اا.ميکند؟درپاسخبهسوالمذکورنخستتعریفوشناسایيکلي

فرضیه.استازگروهتروریستيداعشآوردهشدهوسپسبهپیامدهايحضورآندرمنطقهپرداختهشده

مقالهحاضربراینواقعیاتاستو.ارشدهاستکهحضورداعشدرمنطقهپیامدهاوخطراتعمدهسیاسي،

ودرگیري منطقه کشورهاي اقداماتتروریستي،تجزیه منطقهرشد متوجه را مذهبي و قومي شدید هاي

.کشورماراشدیدامتاثرخواهدساختامنیت خاورمیانهخواهدنمودکه

خاورمیانه،عراق،سوریه،امنیتمليایران،داعشکلمات کلیدی:







                                                           
 arteen.1986@gmail.com طباطبایی، عالمه دانشگاه ، ای منطقه مطالعات ارشد کارشناسی - 1
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 سیاست ها( و مدیریت تنوع قومی در ایران)الگوها
 

 2ربابه رنج کش

 

 چکیده
.نمایدتضمینیاتهدیدرامليامنیتتواندميکهاستحديقوميبهتنوعباجوامعدرقومیتمسئلهاهمیت

تاموفقیتآنهابنابراینهستند،مليامنیتدنبالبهخودحاکمیتادامهنظورمبههادولتکهاینبهتوجهبا

مياتخاذهاقومیتمقابلدرکهداردبستگياجتماعيتعاملوانسجامایجادنحوهوهاروشبهزیاديحد

ینتضموقوميچالشهايمدیریتبرانکاريقابلغیرتأثیردولتها،سويازمتخذههايسیاست.کنند

پیشگرفتهقومیتيمسائلناشيازتنوعبردنبینازبرايهادولتکههایيشیوهجملهاز.دارندمليامنیت

جامعه،جذباجباري،انتقالیاجمعيدستهاخراجکشي،نسلبهتوانمياند، هژمونیک،کنترلدر

صورتاعطايبهیاوگيفرهنتکثرگرایياجتماعي،دموکراسيوقدرتتقسیمطلب،برابرتکثرگرایي

.کرداشارهفدرالیسمیاخودمختاري هايمدیریتهدفپژوهشحاضربررسيوتحلیلمسائلوچالش

 توصیفي روشآن و کاربردي تحقیق نوع است. ایران در قومي اطالعات-تنوع گردآوري و تحلیلي

فقدانناشيازقوميایرانمسائلازبصورتکتابخانهايبودهاست.نتایجتحقیقبیانگرآناستکهبخشي

تعارضبهاستراتژي،اینفقدانعللازبخشي.استبودهقوميتنوعمدیریتمدونومنسجماستراتژيیک

شودميمربوطکشورمدیرانآنتبعبهوقوميمدیریتمورددرجامعهدرموجودرویکردهايوهادیدگاه

دورانوگذشتهدرقوميهايسیاستایراندرمدیریتبوميوسجممنالگويیکفقدانبهآنازبخشيو

نداشتهانطباقایرانجامعههايویژگيباکنوني والگويپژوهش،اینپیشنهاديالگوياست. برابري

قومي هايویژگيبااستبرخوردارجهاندرموفقمشابهالگوهايامتیازاتازالگوایناستهمساني

تنوعاصلپذیرشضمنرامليهمبستگيوداردانطباقایرانجامعهجمعیتيويتاریخجغرافیایي،

.داندميعمليکشورقومي-فرهنگي

 قومیت،تنوعقومي،چالشهايقومي،ایرانکلمات کلیدی:
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 و اقتدار ملی ایران  بررسی تاثیر توازن قوای منطقه ای ایران و عربستان بر انسجام

 
 0فرد صمدی مهفاط ،2محمد جواد رنجکش

 

  چکیده

نحوهمناسباتومنازعاتایرانوعربستانبهعنوانشاخصترینبازیگرانمنطقهغربآسیاازاهمیتزیادي

توجهبهجایگاهمنطقهايواختالفاتایدئولوژیک برخورداراست.درسالهايپسازانقالباسالميبا

کشور روابطدو ، عربستان و ایران اسالمي هايجمهوري تخاصم با همراه بعضا نشیبو و فراز از پر

11دیپلماتیکوایجادتوازنقواعلیهیکدیگرنمودیافتهاست.تحوالتاخیرمنطقهخاورمیانهبعدازحادثه

ودرگیريکشورهايمنطقهباتروریسموگروهايافراطگريموجبافزایشتنشهايمنطقهايو سپتامبر

کيازطرفینمخاصمهدرقالبحمایتعربستانازمخالفاندولتبشاراسدوحمایتهردوکشورازی

انصاراهللیمن،حزباهلللبنانازسويگروههايداعشوالقاعدهازیکسووحمایتایرانازدولتسوریه،

توازنقوايایندوکشورکماکانمتاثرازفضايفرهنگيوسطحتوسعهمنطقهبودهودیگرگشتهاست.

قرننوزدهميسیاستبینالمللميباشد.حالپرسشایننوشتارآند و اشکالسختافزارانه ربردارنده

استکهائتالفهايمنطقهايعربستانباگروههايتروریستيچهتاثیريبرانسجامقومي/نژاديدرپاره

درجامعهسیاسي"ملتبودگي"ايازمناطقایراندارد؟انگارهنویسندگانبرآناستکهباعنایتبهمفهوم

و بوده ایرانيبرخوردار همبستگياقوام و انسجام پیامدهاياندکيبر از اقداماتخارجيواگرایانه ایران

ازرهیافت اینپژوهشسعيشده در پرسشمطروحه بیشترحالتبازدارندگيدارد.جهتپاسخگویيبه

سخ گویايموازنه قوا)واقعگرایيکالسیک(که تحلیلموازنه تبیینو هايجمعآوريشده تاست،داده

شوند.

موازنهقوا،ایران،عربستان،انسجامقومي،ملتبودگي،بازدارندگيواژگان کلیدی:







                                                           
 ranjkesh@um.ac.irمشهد فردوسی دانشگاه الملل بین روابط استادیار - 1
 مشهد فردوسی دانشگاه الملل بین روابط ارشد کارشناسی آموخته دانش - 2
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 مدیریت سیاسی در فضاهای چندقومی ایران
 

 2ابراهیم رومینا

 

 چکیده
ریتياست.معموالًبینهايمدیايهموارهازچالشتعددگروههايقوميدرکشورهايدارايچنینپدیده

برتري و  رقابت نوعي همسایگي دلیلفضاهاي به مساله این قومي فضاهاي در که دارد وجود خواهي

مدیریتسیاسيدرچنینفضاهایيازحساسیتبرخوردارتمایزاتبینقوميبهکشکمشمنجرمي شود.

برتري و رقابتي مالحظات ملي سیاسي سطح چنانچه است. چنین ابتداخواهي ننماید لحاظ را فضاهایي

کند.اینمسالهدرکشورهايجهانسازيدرسطحمليبروزميسازيمحليودرمرحلهبعدچالشچالش

ايبودهمدیریتسیاسيدرفضاهايقوميدرایران؛هموارهمسالهکند.چشماندازحادتريترسیمميسوم

هتعادلبیننیروهايسیاسيسطحمحليرابرقرارنمایداستکهحکومتمرکزيدربرخيازمناطقتوانست

ودربرخيمناطقتوانایيالزمویاابتکارالزمرادرتعادلبخشيبیننیروهايسیاسينداشتهوسطحمحلي

تداوموپایداريتحتتاثیرسیاستسطحملي،درگیرنوعيکشمکشپایدارشدهاستکهپیامدهايآن

سعيدرارائهيايواسنادتحلیليوبااستفادهازمنابعکتابخانه-مقالهباشیوهتوصیفياینچالشبودهاست.

الگويمدیریتسیاسيدرفضاهايچندقوميدرایرانرادارد.نتایجتحقیقنشانميدهددرمناطققومي

-ت،ایجادچالشميکهدارايرقابتهمسایگيهستندانتخابمدیرسیاسيدرفضايجغرافیایيدارايرقاب

کند.لیکندرسطوحپایینمحليکهفضاهايجغرافیایيازیکدستيفرهنگيبرخوردارندبهتریناستراتژي

درنظرداشتن بایدبا درمدیریتسیاسيفضا لذا پشتوانهقوميوفرهنگيآنمحلاست. انتخابمدیربا

سایگياقدامبهانتخابمدیرسیاسيسطوحمذبورهايهمايوهمچنینرقابترقابتهايدرونمحليیامنطقه

نمود.

ایرانـاقوامـمدیریتسیاسيفضاواژگان کلیدی: 







                                                           
 e.roumina@modares.ac.ir مدرس، تربیت دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
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 «انسجام ملی»بررسی، توصیف و تحلیل نقش ادبیات فارسی در 
 
 2زارع غالمعلی

 چکیده
باواستآندرساکناقوامهمهعالقهموردوزمینایرانفرهنگمهمهايمؤلفهجملهازفارسيادبیات

کرداستوارتررامليانسجامهايپایهتوانميآنبهاتکا باکشوريدرمليوحدتمبانيازغفلت.

بهاست؛پریشانيوضعفسستي،نهایتدروجدایيوتفرقهساززمینهوتهدیدعاملایران،ویژگیهاي

درمعنايفارسيادبیات.باشدمياهتماموااعتنشایستهمليادبیاتجملهازمليانسجامعواملدلیلهمین

اشتمالدلیلبهاصوالً.استزمینایراناقوامهمهخاطرمطلوبکارکردهایشوویژگیهادلیلبهخودخاص

...ومذهبنژاد،جغرافیایي،مرزچونهایيمحدودهازفراترآثاراینانساني،مشترکاتبرادبياصیلآثار

مهمترینازیکيروياینازاست؛جهانوایرانادبيشاهکارهايمدعا،اینرزبامصداقوباشندمي

درفارسيادبیاتاعتبارریشهرسدمينظربه.استمليانسجامنیززمینایراندرمليادبیاتکارکردهاي

تبیینمنظوربهکهاستمذکورمعنايدرادبیاتکارکردهايمجموعهحاصلملي،وحدتنقشایفاي

فارسيادبقابلیتهايمجموعدر.ایمکردهاشارهمقالهمتندرکارکردهااینازبرخيبهاختصاربهوضوع،م

دروباشندهوشیارآنقابلیتهايبهنسبتدوستایرانهوشمندانهمهکندميایجابمليانسجامتحققدر

.بکوشندآنتعظیم

يادبیاتفارسي،کارکرد،انسجامملواژگان کلیدی:















                                                           
 zaregholamali@gmail.com گلستان، درمانی خدمات و پزشکی علوم دانشگاه دانشیار - 1
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 تحکیم مبانی انسجام ملی در سایه تعامل صحیح زبان ملی با زبانهای بومی
 



 2غالمعلی زارع



 دهیچک
مسألهزبانمادريوچندوچونرابطهآنبازبانمليازدیدگاههايگوناگونقابلبحـثوبررسـياسـت. 

مادرياست،بهگونهايکهباعالقهبهزبانآنچهاختصاصاًموضوعاینمقالهاستچگونگينگرشبهزبان

مليقابلجمعباشد.بواقعزبانمـادريوچنـدوچـونرابطـهآنبـازبـانرسـميیکـيازمهمتـرینمسـائل

اجتماعيکشورهایياستکهازاینخصیصهممتازبرخوردارنـد.ازنظـرنگارنـدهعالقـهبـهزبـان-فرهنگي

توازجانبکششهافطـريوباورهـاياعتقـاديوارزشـهاياجتمـاعيمادري،موردتمایلغرایزطبیعياس

حمایتميگرددکهبرايتبیینموضوعواثباتمدعامسائلزیررادراهتمامبهزبانهايبوميشایسـتهاعتنـا

ميدانیم:الف(عاطفهب(هویتقوميج(امنیتاجتماعيد(پویایيوتکاپوهـ(تقویتزبانوادبیاتملي.

ازآنچهنوشتهایمنتیجهميگیریمکهزبانمليوزبانمادرينهتنهادرتقابلبایکدیگرنیستند،بلکهازابعاد

گوناگونبههموابستهاندودرمجموعاهتمامبهگویشهاوزبانهاياقلميموجبتقویتزبانملياست.

زبانمادري،زبانملي،زبانفارسي،انسجاممليکلید واژه:















                                                           
 ،zaregholamali@gmail.com گلستان، درمانی تخدما و پزشکی علوم دانشگاه دانشیار - 1
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 نسبت هویت ملی و  هویت قومی با وحدت و انسجام ملی
 

 2محمد زارع نیستانک

 

 چکیده
چگونگي.آیدميشماربهقومیتيچندکشورهايدراساسيمسائلازیکيمليهویتباآننسبتوقوميهايهویت

تأثیرکشورهاایندرمليجامانسوهمبستگيرويبرتواندمياجتماعيهویتنوعدواینمیانمناسباتورابطه

توجهقابلومطرحمليهمدليوانسجامدرمؤثرعاملیکعنوانبهقوميتنوعدارايجوامعدرمليهویت.بگذارد

سطحدریکپارچهبخشهویتهايالگووعناصرعوامل،بهنسبتمثبتهايگرایشازايمجموعهمليهویت.باشدمي

دیني،ملي،هايارزشچونگوناگونيسازندهعناصردارايمليهویت.استسیاسيدواحیکعنوانبهکشوریک

مليهویت.استغیرهوزبانيجغرافیایي،سیاسي،تاریخي،اجتماعي،فرهنگي،ابعاددروانسانيواجتماعيفرهنگي،

کهاستجامعهمليمشترکاتازايمجموعهبهنسبتعاطفيتعلقوتعهدواحساسنوعيمثابهبهشناسيجامعهنظراز

اینهدف.استانسانيوايجامعهدیني،ملي،فرهنگخردهمختلفابعاددارايوشودميانسجامووحدتموجب

روشتحقیقتوصیفيتحلیليوروشجمع.استمليانسجاموایرانياقوامهمدليدرمليهویتنقشبررسيمقاله

ایراندرملّيوحدتواتحادبهودهاست.نتایجتحقیقبیانگرآناستکهدستیابيآورياطالعاتبصورتکتابخانهب

هویتمؤلفههايتحکیمبهچیزهرازشدهاستبیشایجادمذهبيوقوميگوناگونفرهنگهايخردهتجمیعازکه

فرهنگيومذهبيقومي،هویتهايتمامدربرگیرندۀآنملّيصفتکهاستکارسازوموفقداردوهویتيبستگيملّي

بهواحترامآمیزروابطبرقراريوشرایطعادالنهایجادبهدولتاهتمامسایۀدرتنهاهمملّيهویتوباشدسرزمیناین

حاکمانهرگاه.شدخواهدمختلفپدیداراقواماجتماعيسیاسيحقوقوهویتيوفرهنگيالیههايشناختنرسمیت

درکثرتوکثرتعیندروحدتنوعيبردارندۀدرایرانيکهملّيهویتمؤلفههايکلیۀمتحکیوتجمیعبرایران

احترامجامعۀدروناقوامکثرتبهورزیده،اصراراست،بودهوحدتعین هايگذاشته،ایراني ملّيوحدتپایه

مختلفالیههايهمسازيبهتوجهازایرانيهرگاهحکومتهاي.استیافتهبیشتريدوامملّيانسجاموشدهمستحکمتر

نمودهاند،نفيیاگرفتهنادیدهراآنازبخشياجرايبرنامههاوسیاستهاطراحيدروکردهعدولایرانيجامعۀهویتي

.استشدهواردخدشهایرانملّيوحدتبه

هویتملي،قومي،وحدت،انسجام،ایرانکلمات کلیدی:




                                                           
 zareclima@gmail.comپژوه، شاخص پژوهشگاه علمی هیات عضو - 1
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رانی در تقویت قدرت نرم جمهوری نقش فرهنگ تعاملی اقوام ای

 اسالمی ایران
                                                                               

 2غفار زارعی



 چکیده
غیرمستقیمنسبتبه جهتگیريمستقیمو مکانجغرافیایي،فرهنگيو ایرانيبدلیلقرارگرفتندر اقوام

فرهنگيدرجهتتقویت–هدافنظامسیاسي،دارايپتانسیلهايبااليسیاسيروشها،تصمیمگیريوا

باشند.اینپزوهشباهدفتبییننقشفرهنگتعاملياقوامایرانيدرقدرتنرمجمهورياسالميایرانمي

رمتقویتقدرتنرمجمهورياسالميایران،بهاینسئوالميپردازدکهاقوامایرانيچهتاثیريبرقدرتن

جمهورياسالميایراندارند؟فرضیهتحقیقبراینستکهاقوامایرانيبانگرشفرهنگتعاملگرایيوبا

ایران جمهورياسالمي قدرتنرم بر هویتملي فرهنگيو انسجام هاينگرشمسالمتآمیز، شاخصه

جمهورياسالميایرانميتاثیرگزارند.هدفاصليپژوهشتبیینوشناسایيتاثیراقوامایرانيبرقدرتنرم

-باشد.اقوامایراني)متغیرمستقل(وقدرتنرمجمهورياسالميایران)متغیرتابع(دارايارتباطمستقیميمي

 تحلیلي تحقیق و–باشند.روش ها تفاوت شناخت است. اي کتابخانه مطالب گردآوري و توصیفي

فر انسجام همبستگيو ایجاد و ایراني شکافهاي-هنگياستعدادهاياقوام بسیارياز سیاسيميتواند

ویژگيهاياخالق-تاریخي ایرانيبا کنشهايارزشياقوام تبدیلبهاتحادوهمدلينماید. فرهنگيرا

سیاسيمثبتدر-گرایي،نگرشمسالمتآمیز،تعاملگرایيوانسجامفرهنگيازجملهکنشهايفرهنگي

باشند.اسالميایرانميجهتتقویتوتعمیققدرتنرمجمهوري

قدرتنرم،فرهنگتعاملي،اقوام،ایران.واژگان کلیدی:









                                                           
 اسالمی،المرد،ایران آزاد المرد،دانشگاه سیاسی،واحد علوم گروه - 1
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 نقش مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی در امنیت مرزی
 

 0پناه حجی ، نرگس2سیدهادی زرقانی

 

 چکیده
ایجابمیکندوبرايایجادامنیتمرزهانقشقوم یتهايساکنحاشیهامنیتمرزهاومناطقمرزيضرورتامنیترا

-مرزهابسیاراهمیتدارد.مناطقمرزيکشورهادراکثرنقاطجهانازحیثویژگيهايانساني،اقتصاديوسیاسي

امنیتيتفاوتهايمهميبابخشمرکزيکشوردارند.جمهورياسالميایراننیزازاینقاعدهمستثنينیست،بهنحوي

قوامایرانيبهشکلمشخصيدرمناطقواستانهايمرزيپراکندهشدهاند.مناطقکهایرانکشوريکثیرالقوماستکها

مبادالتو وجود ویژگیهايخاصبرخوردارند از خارجي داخليو محیطهايگوناگون تماسبا دلیل به مرزي

همیتویژهايپیوندهايفضایيدوسويمرزبینکشورهايمجاورواسیبپذیریهاوتهدیداتمختلفدراینمناطقا

رادرفرایندبرنامهریزهايتوسعهامنیتوامایشکشوربهمناطقمرزيدادهاست.باوجوداینتفاوتهايفضایيو

اسیبپذیريمناطقمرزيماناگزیربهاستفادهازسیستمهاوساختارهايمحليدرمدیریتاموراینمناطقهستیم.به

یتهاوناامنيمناطقمرزيدرایرانعدمتوازنمشارکتمليقومیتهابخشهايطوريکهیکيازعللواگرایيقوم

پیرامونيکشورمیباشدواینکهنقشمشارکتمردمدرتحققتوسعهیکيازاصولمهموضرورياستایناصلدر

دهيفضایيمناطقتحققاهدافدفاعوامنیتدرمناطقمرزيونیزدرایجادتعادلفضایيوکمکبهبهبودسازمان

مرزينقشبهسزايداردکهدرکاحساساتقوميتغییرنگرشبخشمرکزينسبتبهپیرامونفرصتسازيوتعبیه

مکانیسمهايمشارکتمليبرايانهاازادسازيپتانسیلناحیهگرایيازطریقتوزیعقدرتسیاسياداريمليدرمناطق

متوازنتااندازهزیاديمیتواندبهایجادتفاهمکليیکپارچگياطمینانمرزيکشوردرچهارچوبالگویيمتعادلو

اجزاملتنسبتبهیکدیگروامنیتمناطقمرزيکمککند.بنابراینبهنظرميرسد،واگذارياموربهدولتمحليو

اگرتوزیعفضایيومشارکتدادنمردمدرادارهاموردراینمناطقراهحلمناسبيباشد.بهطوريکهمیتوانگفت

ساختاريقدرتدربسیاريازکشورهایکسیاستتوصیهشدهاست،درکشورهایيمانندایرانباویژگيهايذکر

تحلیليوبهشیوهاسناديضمنبررسي-اینپژوهشتالشداردباروشتوصیفيشده،یکالزاممدیریتيميباشد.

شوکارکردهايمطلوبمشارکتسیاسياقوامایرانيدراینمناطقبپردازد.اهمیتامنیتدرمناطقمرزي،بهتبییننق

.اقوامایرانيهمدلي،امنیتمرزي،مشارکتسیاسي،کلیدواژه ها:
 

                                                           
 h-zarghani@um.ac.ir ،90300252282 مشهد، فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای دانشیار - 1
 ،90300252282  مشهد، فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای ارشد کارشناسی - 2

nargeshajipanah68@gmail.com 
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 بررسی و تحلیل متغیرهای موثر بر الگوی رفتاری قومیت ها 
 

 0شادمهری بخشی فاطمه،2سیدهادی زرقانی

 

 چکیده
کشورهايجهاندارايملت گروههايقومياکثر اياز ملتمجموعه اینرو از نژادي-ترکیبيهستندو

مختلفباسهمجمعیتيمتفاوتياست.نوعتعاملومناسباتحکومتوگروههايقوميازجملهمسائلو

چالشهايمهماینگونهکشورهاميباشد.برایناساس،دربرخيازکشورهاشاهدروابطمتعادلوتعامل

هايمطلوبحکومت گروه همحکومتها درکشورهايدیگر، هايقوميهستیمودرمقابل، وگروه

قوميراتهدیدقلمدادکردهوبراساسایننگرشرفتارخصمانهايچونسرکوب،ادغام،همانندسازيو...

اللطلبي،باگروههايقوميدارندوهمگروههايقوميبارفتارهايواگرایانهايچونتجزیهطلبي،استق

شورشونبردمسلحانهنسبتبهاینرفتارحکومتواکنشنشانميدهند.عواملومتغیرهايمختلفيچون

نحوهنگرشحکومتبهقومیت،میزانتنوعقوميوبهخصوصسهمهرکدامازقومیتهادرکلجمعیت،

تاریخ ذهنیت قومي، هاي خودآگاهي سطح و اطالعات و ارتباطات شدن هايجهاني ویژگي اقوام، ي

و الگويرفتاريقومیتها بر و... کشور هايقوميدر فضایيگروه توزیع نحوه محیطي، جغرافیایيو

روشتوصیفي اینپژوهشبا گذارند. تاثیر معتبر-سیاستقوميحکومتها منابع به استناد با و تحلیلي

قوميحکومتها-یتهاومدیریتسیاسيدرصددبررسيوتحلیلمتغیرهايموثربرالگوهايرفتاريقوم

ميباشد.

سیاستقومي،قومیت،الگويرفتاري،همگرایيوواگرایيهای کلیدی: واژه



 

 

 



                                                           
 h-zarghani@um.ac.irمشهد،  فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای دانشیار، - 1
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 نمونه موردی کشور نیجریه  چالش های امنیتی تنوع قومیتی و توسعه نامتجانس

 

 
 0شادمهری بخشی فاطمه،2سیدهادی زرقانی



 چکیده
خردهفرهنگهايمتفاوتازویژگيهايکشورنیجریهبهشمارميرود.کهتنوعقوميودینيووجود

اینبهنوبهخودعاملناامنيهایيدراینکشورشدهوليآنچهاینمسئلهراتشدیدميکندوجودتوسعه

نابرابربینمناطقمسیحينشینومسلماننشینوحتيدربیندههاقومیتساکناینکشوراست.هدفاز

اینپژوهشتشریحوضعیتکشورنیجریهازنظرقومیتيوسپسمیزانتوسعهپایدارآنميباشد.ماباروش

توزیعفضایيدرگیريهاي-توصیفي نقشه و فقر توزیعفضایيقومیتي, از مطالعهچندنقشه با تحلیليو

ب نامتوازني توسعه از نیجریه جامعه که بردیم پي این به نیجریه در باعثشدهقومي که است رخوردار

چالشهايامنیتي نتایجبدستآمدهحاکيازایناستکه–دولتمردانشبا سیاسيزیاديروبروشود.

رشد خارجي, هاي گذاري سرمایه کاهش بیکاري, قومي,فقر, منازعات تشدید باعث نامتوازن توسعه

تروریستو...درکشورنیجریهشدهاست.

یت,تنوعقومي,توسعهپایدار,کشورنیجریهقومهای کلیدی: واژه

















                                                           
 h-zarghani@um.ac.irشهد، م فردوسی دانشگاه سیاسی جغرافیای دانشیار، - 1
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 آن مرکز از گریز قومی گرایش و عراق کردستان اقلیم

 
2زمانی محسن،1ابوالفضل زمانی  

  

 چکیده
 مساحتيحدود ايکوهستانيبا منطقه 74111کردستانعراق، نزدیکبه مربع از6تکیلومتر نفر میلیون

دادهوشاملاستانهايدهوک،اربیل،سلمانیه،کرکوک،دیالهوجمعیتاینکشوررادرخودجاي

کیلومتر643/41درصدوسعتعراقميباشد.ازاینمیانوسعتناحیهکردستان17نینوااستودرکل

میلیوننفربهپايتختياربیل)هولر(استکهشاملسهفرمانداريدهوک،4مربعوباجمعیتينزدیکبه

نواحياربیل با نیز خاور در نواحيکردنشینترکیه با شمال عراقدر اینبخشاز . ميشود سلمانیه و

مرکزي موقعیتيکمابیشمیانيو نواحيکردنشین، دیگر با مقایسه در استکه همسایه کردنشینایران،

وکردستانسوریهداشتهودرحکمحلقهيپیوندمیانکردستانترکیهدرشمال،کردستانایراندرخاور

با فرهنگي و تاریخي )شافعي(، مذهبي زباني، هاي ناهمگوني واسطه به عراق کردستان است. باختر در

اکثریتعربکشورهموارهیکيازنواحيدچارواگرایيبودهاست.دخالتقدرتهايمنطقهايوفرا

ا به نوعرویکردحکومتهايبغداد ايدرکارهايکردستانو محرومیتومنطقه با بیشتر که ینناحیه

سرکوبهمراهبودهدرفزایندگيدامنهنیروهايواگرا،پيآمدهايجغرافیایيسیاسيعمیقيبهدنبالداشته

تحلیليسعيدرشناختگرایشقوميگریزازمرکزاقلیمکردستان–.اینپژوهشباروشيتوصیفياست

دهد مي نشان تحقیق نتایج دارد. اعرابیکمنازعراق و کردها بین ویژگیهايعاتخشونتآمیز ياز

دههگذشته8يکهکردهاطياستقاللآنکشوربهشماررفته،بهنحويعراقازابتداينظامسیاسيهمیشگ

کهاینامرنشانهمرکزبودهانديبادولتمرکزيخودمختاريیاپیوستهدرحالجنگیامشغولمذاکرهبرا

عراقدرکردستاناینيوقوميسیاستژنوسایدفرهنگيبهطورکلستانعراقميباشد..گریزياقلیمکرد

.کشورباعثگرایشاتگریزازمرکزواستقاللطلبانهکردهادرقرنبیستمگردید

نیروهايواگرا-گرایشگریزازمرکز-قوم-اقلیمکردستانعراق:واژگان کلیدی



                                                           
 abolfazlzamani66@yahoo.com سیاسی، جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 1
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با تاکید بر سه دیدگاه میت در جغرافیای سیاسی )ارزیابی دیدگاه های مربوط به قو

، نوگرایی و تلفیقی(کهن گرایی  

 
1محسن زمانی  

 چکیده
بحثقومیتیک چالشهايامروزه مباحثو ساختارها، در موضوعاتمهم امنیتيسیاسياز اینيو در باشد. مي

ظهورينموافقباشندبلکهازهمانابتداموضوع,نهتنهاتعریفمشخصازقومیتارائهنشدهکههمهصاحبنظرانباآ

يگردد.درخصوصعللآشفتگيپیراموناینمفهوممشاهدهميابهاموآشفتگيقرنبیستمنوع1961آندردهه

بايقومياینابهامدرمفهومقومیتوگروههايآنچهدرشکلگیريمطرحشدهاست،وليمورداشارهدالیلمتعدد

استکهتابهامروزتوسطاندیشمندانيمتفاوتدرتعاریفيرسد،فقدانتعریفووجودمعیارهاياهمیتبهنظرم

شودکهخودرابااعمالوياستفادهميایهارجاعبهگروهيواژهقومبرامربوطدرعرصهآکادمیکارائهشدهاست.

ایننامبهطورتلویحيمشترکتعیینهویتمينظامباورها ازيوبهعنوانیکاقلیتکهدامنهمتفاوتيکنندوبا

م شناخته دارند، را وسنتها روشيتوصیفيشوند.ينگرشها با بررسي–اینپژوهشنیز ارزیابيوتحلیليسعيدر

دیدگاههايمربوطبهقومیتبویژهدرجغرافیايسیاسيوباتاکیدویژهبرسهدیدگاهکهنگرایي،نوگرایيوتلفیقي

وبررسيوارزیابيآنهاپرداختهشدهاست.دارد کهننتایجاینپژوهشنشانميدهدوبهشناسایيایندیدگاهها

وناسیونالیسممدرنيمليترازپیدایشدولتهايدرحقیقیتقدیميمل–يکنندکههویتقوميگرایاناستداللم

،يدردیدگاهنوگرای.بسیاربعیداستيگوییمناممکن،امرکهنگرا،اگرنياست.ازاینمنظرازمیانرفتنهویتها

آید،يدردرازمدتبهحسابنميذهنيلزوماًیکنوعاشتراکدرباورهايوحتيوطبیعيقومیتیکمفهومذات

گیرد.اینهدفها،يمورداستفادهقرارميدیگريبههدفهايدستیابيشودکهبرايوسیلهشمردهميبلکهنوع

آورديمدرنبهشمارميهستند.بنابراین،اینرویکردابزارگرا،قومیترامفهوميواقتصاديسیاسيعمدتاًهدفها

ازصاحبيفهمودرکبهترقوموقومیت،برخ.دیدگاهتلفیقينیزمعتقداستبرايکههمچونملیتابداعشدهاست

بایستهردودیدگاه،يبویژهدرموردماهیتقومیت،م–يومتجزیهوتحلیلمسایلقينظرانعقیدهدارندکهبرا

اسمیتي،ادواردوآنتونيرادرهمادغامکرد.اینگرایشبویژهدرآثارجیمزمککیيوابزارگرایيکهنگرايیعن

.شوديدیدهميبخوب

 دیدگاهتلفیقي–دیدگاهنوگرایي–دیدگاهکهنگرایي–جغرافیايسیاسي-قومیتواژگان کلیدی : 



                                                           
، E-mail:zamani_m@ut.ac.irتهران،  دانشگاه ، جغرافیا دانشکده ، اسیسی جغرافیای ارشد کارشناس - 1

Tel:09197168171 
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 تاثیر شبکه های اجتماعی بر همدلی اقوام ایرانی
 

 9خسرو ، صادق0شعبانی آیه ،2سامره یعقوبی





 چکیده 
هاياجتماعيمجازيتحوالتبسیارگستردهروزافزونورشد ارتباطاتورفتارشگرفيدرشبکه زمینه

دردنیايامروزتأثیرشبکههاياجتماعي.کردهاستجوامعمختلفوحتيدرسطحجهانيایجادانسانيدر

 ساختار به مربوط مهم هاي شاخص از یکيبرزندگيمردموبهویژهاقوامروزبهروزبیشترميشودو

باتوجهبهاهمیتتنوعقوميدراستو مذهبي اقلیتقومي وجود یا چندقومي بافت جهان، هاي دولت

متف نژادهايمختلفو و اقوام تأثیرآنبروحدجوامعيبا وتاوت، یکپارچگيمليآشکار و انسجام و

ازاینرودرمقالهحاضر،پرسشاساسيایناستکهشبکههاياجتماعيميتواندبرهمدلي.بدیهياست

 را آنها توان نمي و دارند امروز دنیاي در پررنگي نقش اجتماعي هاي شبکهاقوامایرانيتأثیرگذارباشد؟

ومي تاثیرگذارند اجتماعيمردمایران و فردي مختلفزندگي ابعاد بر شبکهها این .امروزهگرفت نادیده

توانندعاملمهميبرايهمدلياقوامایرانيازطریقارتباطاتبیشتر،تبادالتفرهنگي،افزایشروابطبرون

ااستفادهازروشتوصیفيقوميوتأکیدبرویژگيهايمشترکباشند.لذاهدفازارایهمقالهحاضرکهب

ميباشد.تاثیرشبکههاياجتماعيبرهمدلياقوامایرانيتحلیليتهیهشدهاست،

فضايمجازي،شبکههاياجتماعي،ایران،اقوام،همدليواژگان کلیدی:









                                                           
  علوم تحقیقات ،  واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 1

90118820590s_yaghobi2012@yahoo.com 
 90112316092ayeshabani@yahoo.comسیاسی)نویسنده مسئول(،  ارشدجغرافیای کارشناسی آموخته دانش - 2
 90118820590دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات - 3

s_yaghobi2012@yahoo.com 



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
91 

 

 تاریخی قوم بلوچ با فرهنگ ایرانی  بر انسجام ملی -نقش اشتراکات فرهنگی

 
 

 0ساعد رحمانی هادی،2مصطفی ساوه درودی

 

 چکیده
هايمرکزيوحوزهقومبلوچ،ازاقوامدیرینهایرانياستکهبهگواهتاریخهموارهتحتحکومتدولت

تاریخيمتنوعي–سرزمینيایرانبودهاست.وجودایندیرینگيباعثبهوجودآمدناشتراکاتفرهنگي

دراینتح است. فرهنگایرانيشده با قیقبهدنبالپاسخبهاینپرسشهستیمکهاشتراکاتبیناینقوم

این–فرهنگي بهمنظورپاسخگویيبه فرهنگایرانيچهنقشيبرانسجاممليدارد. بلوچبا تاریخيقوم

 روشتحلیلي با اسناديو ايو کتابخانه منابع از استفاده اشتراکات-پرسشبا  تبیین به ابتدا توصیفي

مبلوچبافرهنگایرانيیعنيپیشینهتاریخيمشترک،زبانوادبیات،آداب،رسوم،تاریخيقو–فرهنگي

سننوباورهاياجتماعيپرداختهشدهاستوپسازآنضمنبررسيمفهوموویژگيهايانسجاممليبه

اشتراکاترابطهایندومولفهاشارهگردیدهاست.درنهایتیافتههايپژوهشبهایننتیجهميرسدکهاین

وباعثتقویتانسجام تسهیلنموده را روندهمانندسازي)وحدتگرایيدرسیاستوحدتدرکثرت(

گردد.مليمي

تاریخي،بلوچستان،قومبلوچ،فرهنگایراني،انسجامملي–اشتراکاتفرهنگي کلیدواژه ها:















                                                           
 mo_doroudi@yahoo.com ،90125063816 فارابی، فنون و علوم دانشکده سیاسی علوم استادیار - 1
 hr.saed@gmail.com ،90120005828 فارابی، فنون و معلو دانشکده ارشد کارشناسی دانشجوی - 2



91 
انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 
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گی اجرایی کردن اصول معطل مانده قانون اساسی و تعامل میان فرهن

 عامل انسجام ملی
 

 2حمید سرمدی


ايقبیحترومشمئزکنندهترازتقابلایرانیتوآذربایجاننشنیدهام)سیدحسنتقيزاده(درهمهعمرمجمله



 چکیده
-المليشدنجزئيگیرينهادهايفراملي،بینشکلارتباطات،جهاني صنایع ظهورمعرض در بشرامروزین

افزا دغدغهترینمسائلمحلي، ارتباطاتاجتماعي، چالشیشحجمتعامالتو و هايمشترکجهانيها

 ساختآوريپیدایشفنهستیم. ساختنیکزیر فراهم با جهاني یکزبان با همراه هايارتباطيجدید

تحققبخشیدهاستوايازارتباطاتانسانيسابقه،سطوحبيگسترده اینارتباطاتتاحدودي.فرامليرا

-دهيسیاستجهانيازحقوق،تکالیفومشارکتدرفرآیندهايشکلمليوتهباعثنوعيدرکتوانس

عرصهفرهنگيزندگي،دیدانتقادينسبتبهزندگيضمنافزایش.مطابقبااینفرآیندهايعموميباشد

است پرچالشيبدلگشته حوزه به شکلروزمره افزایشفزاینده با که بنیادینيهايپرسشهايمقاومت،

گردیدهاست.نگارندهمعتقداستدرایرانکنونينیزبادربارهمناسباتاجتماعيوفرهنگيقدرتطرح

قومیت اینکه بر تحققخواستهابتناء عدم واقفند،  حقوقمشروعخودشان به ميتواندها هايمشروعآنها

نععدیدهايروبروسازد.نگارندهجهتوحدتوانسجاممليرابهچالشکشیدهوتوسعهکشورراباموا

قانوناساسيوگفتگووتعاملمیانفرهنگيرا عملیاتيکردناصولمعطلمانده تقویتهمبستگيملي،

بعنوانراهکارپژوهشمدنظردارد.

ایران،قومیت،اصولمعطلماندهقانوناساسي،تعاملمیانفرهنگيوانسجامملي.کلید واژه ها:

 



                                                           
، 90122296092 تهران، تحقیقات علوم واحد آزاد دانشگاه سیاسی علوم دکترای دانشجوی - 1

hamedsarmadi2000@yahoo.com  
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راههای تقویت تعامل فرهنگی اقوام در استان آذربایجان غربی  بررسی

 با تأکید بر نقش و کارکرد دولت
 

 9مالکی... اسدا،0امینلوئی رضائی حسین،2ناصر سلطانی
 

 چکیده  
آمیزوفاهمگرانومصلحاناجتماعيبراینباورندکهاگردرکشوريتعامالتمابینافرادواقشارگوناگونجامعهتاکثراندیشه

ايوقومي،هايقبیلهيپایداروترقيهمراهشد.امروزهآگاهيتوأمبااحتراممتقابلنباشد،مشکلبتواندرآیندهباکاروانتوسعه

هايدیگرآگاهيشاندربرابرگروههاومصالحگروهيهابیشازپیشازداعیهاندوگروهاي،هویتيومذهبيسربرآوردهمنطقه

جامعهیافته مکانياستکه زمانو آسیبهاياجتماعيچنینآگاهيمربوطبه فرهنگياند. تنوعقوميو از و بوده ايکثیرالهویه

آمیزوگاهامتخاصموهایيازتعامالتغیرمسالمتاشمابیناقواموفرهنگهایشدورهبرخوردارباشدودردرازايتاریخاجتماعي

ومذهبي زباني قومي، دراینمیاناستانآذربایجانغربيازاینقاعدهکليبیروننبودهوشکافداشتهباشد.انحصارگرایانهوجود

افزایشمي قومي مسائلامنیتي تبعات و آسیبهاياجتماعي احتمال موجوددرایناستان هدفاصليباتوجهبه دهد.درجامعهرا

افرادواقعجمعیتآمارياینتحقیقاستفادهشد.هاازابزارپرسشنامهايگردآوريدادهبربودهومطالعهپیمایشيومقطعيتحقیق،

سني 21درمحدوده بودکهسالاستانآذربایجانغربي61تا از استفاده روشنمونهبا فرمولکوکرانگیريتصادفيساده با و

سطحتوصیفيهاازروشهايآماريمقتضيدردويتحلیلدادهبرانفرشد.383درصدتعدادآنها5انتخابشدندکهباسطحخطاي

31پرسشنامهبریکگروه،تعیینپایایيوبرايسيروایيپرسشنامهازپانزدهداورصاحبنظرر.جهتبرگردیدواستنباطياستفاده

رتبیینمیزانهمبستگيوتعاملبینبراساسآزمونرگرسیونچندمتغیريد.محاسبهگردید86/1نفرهاجراشدوضریبپایایيآن

 متغیرهايمستقلموجود، رويمجموع از )اقوام با برابر R=25/1(وضریبتبیینبرابر)R=51/1ضریبهمبستگيچندگانه
و2 )

R=24/1درصد)24/1ضریبتبیینخالصبرابربا
2
AD(بدستآمد.نقشاقداماتامنیتيدولتبابتاي)445/1=Betaاقدامات،)

(،اقداماتاداريدولتباBeta=145/1(،اقداماتایدئولوژيدولتبابتاي)Beta=169/1فرهنگيدولتبابتاي)-تماعياج

-186/1(اقداماتدولتدرزمینهسیاسيبابتاي)Beta=-185/1(،اقداماتدولتدرزمینهاقتصاديبابتاي)Beta=-158/1بتاي)

=Betaمرادرتبیینمیزانهمبستگيوتعامالتمابیناقوامداشتند.(بهترتیببیشترینسه

سیاستگذارياجتماعيدولت،اقوام،تعاملفرهنگي،امنیت، واژگان کلیدی: 



                                                           
غربی ،  نآذربایجا استان انتظامی فرماندهی پژوهشی همکار و ارومیه دانشگاه جغرافیا گروه استادیار و علمی هیأت - 1

90123295291- n.soltani@urmia.ac.ir 
( ع)حسین امام دانشگاه کاربردی و علمی جامع آموزشی مرکز مدرس و اجتماعی مسائل بررسی شناسی جامعه دکترای - 2

 rezaie_aminloie@yahoo.com  90123239602 - ارومیه
 -90120218160 - غربی یجانآذربا استان انتظامی فرماندهی کاربردی تحقیقات دفتر پژوهشگر - 3

a.tahghigh93@gmail.com 
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 توسعه سواحل مکران و تاثیر آن برتعامالت فضایی و همگرایی

 ای ملی و منطقه 


 1جلیلی زینب ،9منفرد هاشم ،0لطفی حیدر ،2حبیب اهلل سیاری



 چکیده
ظرفیت از برخورداري واسطه به مکران دسترسي،سواحل امنیتي، اقتصادي، العاده ژئوپولیتیکفوق هاي

بینارتباطاتمنطقه تاکنونموردالملليواجدکارکردهايتولیدکنندهايو استکه يقدرتدرکشور

بودنپتانسیل هایيطقایرانفاقدچنینپتانسیلالذکرکهدیگرمناهايفوقغفلتواقعشدهوباوجوددارا

لذاگردد.ترینمناطقکشوربهلحاظاقتصادي،اجتماعي،ومحیطيمحسوب،ميماندههستند،یکيازعقب

افزایش تاثیريبر چه سواحلمکران توسعه اینپرسشهستیمکه پيپاسخگویيبه اینپژوهشدر در

هايپژوهشبیانگراینحقیقتاستکهبایافتهدداشت؟ايخواهتعامالتفضایيوهمگرایيمليومنطقه

هاياینمنطقه،هاياقتصادي،اجتماعيوفرهنگيعالوهبراحیاءظرفیتارتقايامنیتوتوسعهزیرساخت

میانگذاريتوانبسترالزمجهتجذبسرمایهمي تفاوتمشهود فراهمنموده، هايداخليوخارجيرا

ايفراهمدادهوزمینهراجهتافزایشتعامالتفضایيوهمگرایيمليومنطقهمرکزوحاشیهراکاهش

آورد.

مکران،اقیانوسهند،همگرایيملي،همگرایيسواحلجنوبشرقایران،تعامالتفضایي، :واژه کلید

ايمنطقه





                                                           
 ایران اسالمی جمهوری ارتش دریایی نیروی فرمانده - 1
 گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیای گروه استادیار - 2
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 3

 hashem.monfared@yahoo.com ،90109310662گرمسار،
 تاکستان واحد اسالمی آزاد دانشگاه همگانی زبانشناسی ارشد کارشناس - 2
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نقش فرهنگ قومی به عنوان مولفه ای اساسی در تدوین ، طراحی و 

 یرانساخت برنامه درسی ا

 

 2رضا شاکری

 
 

چکیده  

مقالهحاضربهنقشفرهنگقوميبهعنوانمولفهاياساسيدرتدوین،طراحيوساختبرنامهدرسيدر

ایرانپرداختهاست.باتوجهبهاینکهایرانکشورياستکهباتنوعقوميروبهروبوده،بررسيریشههاي

برنامهریزیهاعليالخصوصبرنامهریزيدرسيمدارسمواجهفرهنگيقومیتهاازاهمیتبسزایيدرانواع

ميباشد.درشکلگیريهویتهايقومي،مولفههايتبار،سرزمین،مذهب،حافظهتاریخي،زبانو

آدابورسومدخیلبودهوبهگونهايموثردرتدوین،طراحيوساختبرنامههايدرسيدرایرانباید

نامهریزاندرسيقرارگرفتهوبامطالعهوپرداختنبهمولفههايقوميبابهادادنبهفرهنگموردتوجهبر

قوميهریکازاقوامایرانزمینههايیکپارچگيوهمزیستياقوامرابوجودآورندواینمهممیسرنخواهد

آموزشوپرورشبسیارشدمگراینکهاقوامازمشترکاتیکدیگربهشناختبرسند.لذادراینمیاننقش

خطیربودهوبارسالتيکهبرعهدهداردباگسترشوتحکیمارزشهايفرهنگيوتوجهبهخردهفرهنگهابا

ایجادتغییراترفتاريدرراستاينوسازيجامعهيمتحدویکپارچهاقدامنماید؛وبرايدسترسيبهاین

رهنگيسازندهومثبتدرراستايتحکیموحدتمليبالحاظرسالتواال،تکاملشناختاقوامباتعامالتف

نمودنارزشهايخردهفرهنگهادرفرهنگوحدتمليگامبردارد.وجودنابرابریهايسیاسيوفرهنگيو

جايخاليزبانمادريميتوانندبهعنوانعواملآسیبپذیرجديدربرنامهریزيدرسيمدارسایرانبه

شمارآیند.

 قومیت،فرهنگقومي،تنوعقومي،برنامهریزيدرسيکلیدی: واژگان 
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 )مطالعه موردی قوم کرمانج خراسان(بررسی نقش نماد، عامل همگرایی اقوام

 
 2هادی شاکری



 چکیده
عناصر مشترک، مشترک،خاطرات اجدادي افسانه یک با که انساني ازیکجمعیت است عبارت قوم

یخيیاوطنومیزانيازحسمنافعومسئولیت.همگرایيبهمعنياحساسفرهنگيپیوندبایکسرزمینتار

تعلقوهمبستگياجزايملتباتمامعناصرتشکیلدهندهکشوراعمازسرزمین،نظامسیاسيوملتاست،

یعنيافرادبهوجودآورندهملت،فرصتهاوتهدیدهابرايکشوررافرصتوتهدیديبرايخودميدانندو

وحاضر گروههايقومينیزهمانندیکگروه ابعادآنهستند. ومنافعمليدرتمام بهدفاعازارزشها

هویتمليدارايتعلقاتواحساساتمشترکيهستندکهاهمیتدادنبهآنهاباعثانسجامهرچهبیشترآنها

زقومکردميباشدودرایران،ميگردددراینمیانقومکرمانجبعنوانیکيازاقوامایرانيکهشاخهايا

بیشتردرشمالخراسانساکنهستندتعلقاتيدارندکهپرداختنبهآنباعثپیوندهرچهبیشتراینقوممي

به استو ايگردآوريشده روشکتابخانه به تحلیليدارد ماهیتيتوصیفي، که پژوهشحاضر گردد.

ننمادهاياسطورهايوفرهنگيدرهمگرایيقومکرمانجبعنوا«کشتيباچوخهوجعفرزنگلي»بررسينقش

ميپردازد.نتیجهپژوهشگویاياینمطلبميباشدکهجعفرقليوکشتيباچوخهباتوجهبهاهمیتيکه

امروزهمسئولینبهآنهادادهاندباعثپیونداینقومدرشمالخراسانگردیدهاست.

 ،کرمانج،کشتيباچوخه،جعفرقليزنگليهمگرایي،نماد،قومواژگان کلیدی :  
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)مطالعه تاثیر هویت های مکانی بر جهت دهی به الگوی فضایی رای

موردی حوزه انتخابیه بجنورد، مانه و سملقان، جاجرم و گرمه(


 2هادی شاکری



 چکیده
تاجتماعبههویتمکانيبازتابيازتجربهمستقیممحیطکالبديومعنایيکسانياستکهطيتاریخزیس

منشآنهاجهتدادهوزمینهحستعلقوزیستماندگارآنهارافراهمکردهاست.ازآنجاکهدرونمایه

هايفضاذاتاقدرتميآفریندتالشبرايدراختیارگرفتنفضادرفرایندانتخاباتمقصودقدرتاستکه

افرادتابعيازمشخصاتطبقهوسنخياستجغرافیايانتخاباتبهمطالعهآنميپردازد.رفتاررايگیري

کهدرمیانآنبهسرميبرند.براساساینموقعیتجغرافیایيافراددررايدادنوهمراهيآنهابااکثریت

تاثیرمیگذارد،افراديکهمکانخاصرابرايزندگيبرگزیدهاندميخواهندبخشيازاکثریتباشنددر

قوهمسانرايميدهند.حوزهانتخابیهبجنوردوغیرهدراستانخراسانشماليواقعاینمواردافرادبااتفا

ميباشدودارايلهجههايکردي)کرمانجي(ترکي،فارسيوترکمنيوازلحاظمذهبدارايمذاهب

وشیعهواهلتسنن)حنفي(ميباشد.پژوهشحاضربارویکرديتوصیفيتحلیليوبابهرهگیريازآمار

هايمختلفتعداد دوره در اینکه به توجه با که یابد دستمي مهم این به پیشین هاي اطالعاتدوره

نامزدهايکردزبانبیشترازمابقيبودهوهمچنینباتوجهبهجمعیتبااليکردهانسبتبهمابقيلهجهها،

تقریبادرتمامادوارحداقلیکنامزدبرگزیدهکردداشتهایم.

ــايراي،حــوزهانتخابیــهگــان کلیــدی :  واژ  ــايانتخابــات،الگــويفض هویــتمکــاني،جغرافی

 بجنورد،مانهوسملقانوگرمهوجاجرم









                                                           
 خوارزمی دانشگاه سیاسی فیایجغرا ارشد کارشناسی دانشجوی - 1

 hadishakeri64@gmail.com،90100020265تهران،



97 
انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

 آسیب شناسی عناصر پایدارهمگرایی اقوام در وحدت ملی ایران
 

 2مهرمجید شایانی



 چکیده
بینيگونهتند،هرکدامنگرشوجهانجامعهگوناگوناقوامایرانيدارايدنیايذهنيوفرهنگيمتفاوتهس

گوندارند،کهریشهفراتاریخيوتاریخيدارند.اماباوجوداختالفاتزباني،وفرهنگيداراياشتراکاتي

تاریخيهستند،کهبرخيازآنهاعناصرتاریخيمشترکشاملهویتمذهبي،ملي،ریشههاينژاديوآدابو

-استوجنبهکارهمگرایياستودستهدیگرعناصريغیرتاریخيفرهنگدارند،اینعواملمبانياصلي

دولت عملکرد به مستقیم طور به که دارند، ميیاجتماعي عوامل دسته از دو این دارد ارتباط تواند،ها

همگرایياقوامرادرامنیترسیدنبهانسجاممليتقویتکند.اینمقالهبهدنبالایناستکهکدامدستهاز

هاداشتهباشد.بهعبارتييدرهمگرایيقومیتفوقباتوجهبهبافتمتنوعقوميدرایرانپتانسیلبیشترعوامل

هابهیکدیگر،کدامبهنتیجهدیگر،باشرحنفوذپذیريعواملتاریخيونقشدولتدرفرایندجذبقومیت

هايجغرافیایيوزبانيوفرهنگيتمطلوبنزدیکيبیشتريداردوبرايتماماقواممختلفایرانکهتفاو

تواندمورداستفادهقرارگیرد.دارندبهطئرمشترکمي

اقوامایراني،همگرایي،آسیبشناسي،وحدتملي.ها: کلیدواژه
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 گرایی اقوام ایرانی و انسجام ملینقش گردشگری پایدار در هم
 

 2مهرمجید شایانی



 چکیده 
گرایياقوامدرایراننگاشتهشدهاستبرنکاتيازقبیل،پراکندگياقواموامنیتمقاالتيکهدرحوزههم

-مرزها،حساسیتبینفرهنگياقوام،نقشنخبگانسیاسيدرکنترلاقواموتعصباتوتحرکاتقوميوبه

مي رنگاستو پر آن  سیاسي جنبه  اموريکه کل همطور یا و اقوام کنترل در آناتواند باگرایي ن

هايایرانيمؤثرباشد،تأکیددارد.وليدرحوزهگردشگريوقابلیتایننکتهکهخودِگردشگريحاکمیت

تواندتماميمواردفوقرادردلخودجايدهدکمترپرداختهشدهاست.زمانيکهبحثگردشگريدرمي

يِریزودرشتيکهاقوامایرانيرادرهايفرهنگي،قومي،وتمامعناصرماديومعنوشود،بهجنبهاقواممي

شود.یعنيباسرمایهگذاريوتوجهبهبحثگردشگرينهتنهانقطهومرکزثقلامنیتبرگرفتهپرداختهمي

-زابیرونآمدهوهمچنیندرگراازبرخيتعصباتقوميتنششودبلکهاقوامدروندربیناقوامایجادمي

کندوهمینامرتعاملبیناقوامبایکدیگرنسبتبهاقوام،تغییرمنطقيایجادمينگرشمردمانسایرمراکز،

گردد.اینمقالهبهدنبالاینمسئلهاستکهگردشگريتاچهمیزانمنديبینآنهاراسببميوایجادعالقه

شود.گرایيونزدیکيبیناقوامایرانيتواندباعثهممي

گرایي،گردشگريپایدار،انسجامملي.راني،هماقوامایها:کلید واژه
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 قومی در شبکه های اجتماعی مجازی تحلیل هویت خواهی 
 

 2عباس شفیعی نیا

 چکیده
تحـتتـاثیرقـراريهاياخیر،حیاتبشـريرادرابعـادمختلفـتباطيدرسالوارهاياطالعاتيياورگسترشفزایندهفن

ياورگسترشفزایندهفنـمزمینهفرهنگيوبحثهویتمليوقومياست.ازاینمنظر،هايمهیکيازحوزهدادهاست.

هویتخواهيچهدربعـدملـيويوندگرگولومنجربهتح"ايجامعهشبکه"گیريوشکلارتباطاتواطالعاتهاي

يقـوميدرجوامـعهـاگرایـيچهدربعدقوميدراغلبجوامعمعاصرشدهاسـتکـهبـارزترینمثـالآنرشـدخـاص

ایـننـوعازخـاصگرایـيقـوميکـهگاهـاًخـودرادراشـکالهـايفراملـياسـت.خـواهيچندقوميویارشدهویت

ناسیونالیسمقوميویامليگرایيبازتولیدمينماید،تحتتأثیرفنآوريهاينوینجهانيشـدهدرپـيمطـرحکـردن

سرکوبشدهخوددردورانمدرنیتهاسـت.منازعـاتوکشـمکشهـايهرچهبیشترخودبرايرسیدنبهخواستههاي

قوميدرکشورهايلیبراليمثلفرانسه،کاناداواسپانیا،وکشورهايکمونیسـتيمثـلچـینوبرمـه،مناقشـاتقـوميدر

کشورهايسوسیالیستيسابقمثـلیوگسـالويواتحـادجمـاهیرشـورويسـابق،سـابقهمنازعـاتقـوميدرکشـورهاي

سالميمثلپاکستانویمن،نشانميدهدکهدرگیريهايقوميیکمشکلاپیدمیکبودهکهتمامقارههايگیتيازا

امریکايشماليتااروپاوآسیاواقیانوسیهرادربرگرفتهاست.ازاینمنظر،هدفمطالعهحاضرتحلیـلهویـتخـواهي

دهـدکـهبررسينظريایـنموضـوعنشـانمـيبرانکردميباشد.قوميدرشبکههاياجتماعيمجازيباتاکیدبرکار

ايکـهعقیـدههاينظريمتفاوتيدررابطهبافضايمجازيوهویتخواهيقابلدستهبندياست:نخستدسـتهدیدگاه

دارندهمراهباورودتکنولوژي،ازجملهتکنولوژيارتباطي،هویـتخـواهيسـنتيمحـوشـدهوهویـتخـواهينـوین

دهـدکـهپیامـدآنرشـدهویـتهـايشوندواینفراینددرکلجهانبهصورتواحدوهمسـانرخمـيیگزینميجا

فرامليوجهانيخواهدبود.گروهدومبرماندگاريکاملهویتهايمليوقـوميدرجوامـعمختلـفوحتـيتشـدید

شـدنودراثـرتحـوالتفزاینـدهدرعرصـهجهـانيآنهاومقاومتدربرابرتغییراتتأکیددارند.گروهسوم،برآنندکـه

محلـيخـواهیم-هايارتباطيشاهدامتزاجوترکیبيشدنهویتخواهيهايدرسطحفراملي،ملـيوقـوميتکنولوژي

تحلیليوبااستفادهازشیوهمطالعهاسناديوکتابخانهاياست.اگرچـهدرایـنزمینـه-روشانجاممطالعه،توصیفيبود.

تحلیـلموضـوعفـوقنهتجربيدررابطهباموضوعبهویژهدرموردکردهامبناياصليتحلیلومطالعهخواهدبـود.پیشی

درجامعهکردستانایراننشانازآنداردکهدرسالهاياخیرکردهاازشبکههايمجازيبهعنوانابزاريبـرايرشـد

نظرميرسدکهرشدشبکههايمجـازيدرایـنمنـاطقبـهتضـعیفخاصگرایيهویتيبهرهبردهاندوازاینمنظربه

هویتمليورشدهویتخواهيقوميمنجرميشود.

 هویتقومي-هویتملي-فضايمجازيکلیدواژه: 
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خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن برهمگرایی و واگرایی اقوام 

 کرد ایران
 

1شمس الدین شکری  

 

 چکیده
هايمناسبيبرايتوسعۀکشورفراهمتواندفرصتبرايکشوريمانندایرانميهرچندتنوعقوميوفرهنگي

ویژهاینکهجغرافیايشماررود؛بهتواندیکيازبسترهايمهمناامنيوتهدیداتامنیتيبهحالميکند،درعین

هايفرهنگيمیانآنهاي،وشکافهاينژاديومذهبهايایرانيمانندمرزنشینياکثراقلیتسیاسيقومیت

هايقوميانگیزبیگانگاندرآشوبورزيوتحریککشورهاياستعمارگروحضورفتنهتواندسببطمعمي

الگويترکیبيملتایراندرمولفههايقومیت،مذهبوزبانباهممتفاوتميواختالفاتمذهبيو...شود

ایرانيم اقوام قومکردیکياز ازحیثمباشندو بخشمرکزيؤيباشدکه همگونيبا هاينامبرده لفه

ندارند.ازطرفيارزشواهمیتناحیهجغرافیایيکردنشینازنظروسعت،شکلونقش،قابلمالحظهمي

بیضي ریملند، هارتلند، از؛ هايژئوپلیتیکياعم نظریه مناطقکردنشیندر جایگاه ايکه گونه به باشد،

براياستراتژیکانرژ بهکانونتوجهاتقدرتها نواحيکردنشینرا اینامر حائزاهمیتاست. يو....

اعمالفشاربرایرانودیگرکشورهايخاورمیانهبابهرهگیريازتمایزاتجغرافیایي،مبدلکردهاست.بر

–نظرفرهنگيخودمختارکردستانعراقوزمزمهتجزیهاینکشور،از بهتشکیلدولتایناساسباتوجه

وافزایشمطالباتسیاسي فرهنگيازدولتمرکزيرا–سیاسيپتانسیلتقویتهویتوفرهنگکردها

عواملهمگرایيوواگرایيقومبهتحلیللذادرایننوشتارجغرافیايسیاسيقومکردرابررسيودارد

بميپردازیم.کردنشینایرانپرداختهوبهارائهراهکارهاوپیشنهادمناس

قومیت،امنیت،هارتلند،قومکر:واژگان کلیدی
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بومی نگرش یک: ایرانی اقوام مطالعات بر ای مقدمه  
 

 0حسینی مطهره سیده،2مقدم شکری اصغر

 

 

 چکیده
راقوميمنطقِمتنِکهبوميپژوهشجايهنوزولياستشدهانجامزیاديهايپژوهشایرانياقوامدرباره

همینبه.ایرانياقوامبحثبهبوميوخودينگاهیکبراستايمقدمهمقالهاین.استخاليکنند،بررسي

ازبلکهباشدنمينظریهآناثباتبرايجزئيهایيدادهارائهونظریهیکتعریفاساسبرمقالهساختاردلیل

.استشدهاستفادهایرانيقواماهايویژگيمجموعهدربارهبحثبرايانسانيعلومهاينظریهمجموعه

وکوچکلرهايشامل)زاگرس:اندشدهتقسیممنطقههفتبهآنهاجغرافیایيچینشاساسبراقوامهمچنین

خراسان،...(ها،مازنيها،گیلک:خزردریايحاشیه)شمالنشین،آذريمناطق،(کردهاوهالکبختیاري،

ایران،جنوباعرابوهافارسها،بلوچوهاسیستاني،(بيجنوورضويشمالي،خراسانسههر)بزر 

اراکاصفهان،کرمان،یزد،)ایرانمرکزکویرهاينشینانفارس برقوميمنطقههرهايویژگيادامهدر(.

هايشکافشناختيجامعهنظریهگفتمان،نظریهازوگرفتهقرارمطالعهموردمختلفهاينظریهاساس

استشدهبردهبیشترياستفادهاقوامهاينظریهمجموعهوزیستيغرافیايجنظریهمتقاطع، اینپایاندر.

خارجي،خاصنظریهیکبرمبتنيبسیط،ساده،نگرشیکایرانياقوامبهنگاهکهاستمتصوربرداشت

کهاستختصاتيموهاپیچیدگيدارايایرانياقوامقوارهوقالببلکهباشدتواندنميهدایتيونگریکسان

کلينگاهيکوشدميمقالهاین.داردراخودخاصهايویژگيمختلف،قوميمناطقدروبودهمتنوعبسیار

ایراني.اقواممسئلهبهنگردرونونگرانهخاصبومي،نگاهیکبرباشدايمقدمهتاباشدداشتههاتفاوتبه

متقاطع،هايشکافشناسيجامعهفرهنگي،هايوزهحایراني،اقوامگفتمان،نظریه:کلیدی های واژه

.ژئوپلتیکزیستي،جغرافیاي
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 صنایع فرهنگی، اقوام ایرانی و انسجام ملی

 
 1غالمی عامر،9چادله امیر،0حسینی مطهره سیده،2مقدم اصغر شکری

 



 چکیده
مذهبيگوناگونيميجمهورياسالميایرانداراياقلیت زبانيو مليدرباشد.هايقومي، برايانسجام

توانازآنبرايایرانقطعابایدازتمامامکاناتواستعدادهااستفادهکرد.یکيازمهمترینابزارهایيکهمي

باشد.صنایعفرهنگيازجملهرادیو،تلویزیون،روزنامه،سینماوانسجاممليبهرهگرفتصنایعفرهنگيمي

اندودارايضریبنفوذباالیيدرجامعهایرانهستند.اینپژوهشدره...بیشازپیشدرایرانگسترشیافت

–صددپاسخگویيبهاینسوالاستکهصنایعفرهنگيچهنقشيدرانسجاممليجمهورياسالميایران

دارايشکاف صنایع-هايقومياستکه ضریبنفوذ به توجه با استکه براین فرضما باشد؟ داشته

توانازطریقفرهنگسازياینرسانههادرجامعهایرانبخصوصقومیتهايمختلفميفرهنگيدربین

تحلیليازطریقمنابعمکتوبکتابخانهايو-جهتانسجاممليحرکتکرد.اینپژوهشبهروشتوصیفي

اینترنتيصورتگرفتهاست.

سازي،اقوام.صنایعفرهنگي،انسجامملي،فرهنگ:کلمات کلیدی
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های انسجام ملی جمهوری اسالمی ایران: مطالعه موردی قوم بلوچ چالش  

 
 

 1غالمی عامر،9چادله امیر،0حسینی مطهره سیده،2مقدم اصغر شکری

 

 

 چکیده

خاطرهايمسئولینامنیتيوسیاسيکشورحفظتاکنونیکيازدغدغهپسازتشکیلدولتمدرندرایران

چالشايکهپسگونهبیکپارچگيسرزمینيایرانبوده، هايجديمواجهازآنفرآیندمشارکتمليبا

رویکردحکومتمرکزيدربرخيمناطقایرانکهمنطبقبراقوامغیرمليمتاثرازنوعانسجامشدهاستو

 .هايخاصتاریخيانسجامسرزمینيکشوررابهچالشگرفتهاستهستنددردورهفارسوغیرشیعهمذهب

قومکهدنبالهآنبهوچ،درجنوبخاوريکشوردراستانپهناورسیستانوبلوچستانساکناست.اینقومبل

عواملپیوندگرمتعدديآنراباسایراجزايملتایرانپیوندخارجازمرزهايسیاسيایرانکشیدهشده،

آ بر اینمقاله است. تضعیفکرده را اینپیوند داده،همچنینعواملدیگرينیز استکه چالشهاين

اطالعاتموردنیازاینتحقیقبه .موردپژوهشقراردهدجمهمورياسالميایراندرارتباطباقومبلوچرا

سپساطالعاتگردآوريشدهبهروشکیفيوتوصیفيگردآوريشده،روشاسناديايوروشکتابخانه

 قرارگرفتهاست.موردتجزیهوتحلیل

ایران.قومبلوچ،،بلوچستان،مليامانسجکلمات کلیدی:
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 تبیین عالیق ژئوکالچر اقوام ترکمنِ کشورهای ایران و ترکمنستان
 

 9بهرامیان ، علی0مهذب ادبی ، غالمرضا2زهرا صابر

 

 چکیده
شیوهزندگيهرملتوقوميآکندهازآدابورسوم،عقاید،ایدههاووقایعتلخوشـیرینمـيباشـد.هرقوميبـه

ندگيوکارخویشونحوهارتبـاطاجتمـاعيباسـایراقـواموجوامـعداراينگـرشخـاصخـودتناسبنوعز

نسبتبهشیوهزیستميباشد.درواديفرهنگبایدگفتهرملتيبرايخودحماسهواسطورههایيداردکـه

فلسفهوجوديیکدولترامردميسـاکندرفضـايجغرافیـایي.برايآنملت،مقدسوقابلاحتراماست

دهدکهازهمگونيوتجانسازحیثتبار،تاریخ،فرهنگ،دین،قومیـت،زبـانونظـایرخصتشکیلميمش

،تـرکمنهـایکـيازاقـوام،درایـرانوآنبرخورداربوده،بایکدیگراحساسهمبسـتگيویگـانگيکننـد

تاریخمشترکدوکشورکشورترکمنستانهستند،اینقومدرایراندارايژئوکالچرقومترکمناستوبهدلیل

تحلیلي-،ایناقوامدارياشتراکاتفرهنگيهستند،باتوجهبهاینمهمنگارندهدراینمقالهباروشتوصیفي

وبامطالعاتکتابخانهايسـعيداردبـهایـنسـوالپاسـخدهـد:عالیقژئـوکـالچرقـومتـرکمنایـرانو

لیتیکيایرانبهشـمارمـيآیـدووجـوداقـوامتـرکمندرترکمنستانکدامند؟ترکمنستانبهنوعيادامهژئوپ

کشورترکمنستانوهمچنینوجودترکمنهادرشمالایرانکهاغلبمرزنشینهستندپیوندعمیقيبیناقـوام

ترکمندوکشوربهوجودآوردهاست.اینفرهنگ،دراقوامهردوکشوربهصورتشاخصيمهم،سالیان

آدابوسـننرد.یافتههاياینتحقیقنشانميدهدکهژئوکالچرِپدیدههـايطبیعـي،سالاستکهوجوددا

ازمولفههايمشترکوپراهمیتژئوکـالچرقـومتـرکمننمادها،ابنیههايتاریخي،هنرترکمنيواجتماعي

درایرانوترکمنستاناست.

ژئوکالچر،اقوام،ترکمن،ایران،ترکمنستانواژگان کلیدی:
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یامدهای ژئوکالچر فضای مجازی بر هویت  خانواده های تحلیل پ

 گیلک  شهر فومن
 

0مهذب ادبی ، غالمرضا2زهرا صابر

 چکیده
ابعـاديازجملـهگسترشفزایندهفناوريهاياطالعاتيوارتباطيدرسالهاياخیـر،حیـاتبشـريرادرابعـادمختلفـ

رگذشـته،مکـاننقشـيکلیـديدرخلـقهویـتاجتمـاعيود.سیاسي،اجتماعيوفرهنگيتحتتاثیرقراردادهاسـت

فرهنگيافرادداشت،چراکهافرادکمتربادنیايخـارجارتبـاطداشـتندوتـاثیرارتبـاطرودرروبـااطرافشـاندریـک

داد.بـهدنبـالمدرنیتـهوبسـطهـاراشـکلمـيهايبـومي،محلـيو...بخـشاعظـمهویـتآنمحیطثابتونیزسـنت

نتوبهطبعآنابزارهایيمانندشبکههاياجتماعيو...،نقشمکانهاينویناطالعاتيوارتباطيماننداینترولوژيتکن

هـايارتبـاطيقادرنـدزمینـههـایيرافـراهمهاوتکنولوژيدهيبههویتبسیارکمرنگترشد،چراکهرسـانهدرشکل

هايدوردستپیوندبزنند.اینپیوندنو،ميتواندپیامـدهـايهـویتيویـژهکنندتافردراازمکانخودشجداوبهمکان

ايرابرايافرادبهدنبالداشـتهباشـد.ازایـنروژئوکـالچرفضـايمجـازيبـاتاکیـدبـرمولفـههـايفرهنگـيومحـیط

افراداجتماعاتانسانيجغرافیایيباگرهزدنقابلیتهاياینفضاينوظهوربافرهنگ،ميتواندبرچالشهايهویتي

تاثیربسزایيداشتهباشد،چالشهایيکهپیشازاینوباتوجهبهگسترهيمحدودمراوداتجوامعبشـريمـوردتوجـه

باتوجهبهاینموضوع،نگارندهدراینمقالهخانوادههايگیلکشهرفومنرابهعنـوانجامعـهآمـاريقرارنميگرفت.

ودرادامـهبهشیوهکتابخانهايبهگـردآورياطالعـاتپرداختـهتحلیليو–تداباروشتوصیفيمدنظرقرارداده،دراب

موردتحلیلقرارگرفتهاسـت،درspssبانرمافزاراطالعاتيکهازطریقپرسشنامهجمعآوريوضمنتجزیهوتحلیل

يخـانوادههـاتیـهوبـريچهتـاثیراتيمجازيتوسعهژئوکالچرفضا:کهسوالبرآمدهاستاینپاسخگویيبهصدد

یافتههايتحقیقکهازطریقپرسشازخانوادههايگیلکشهرفومنبـهعمـلآمـدهاسـت،؟داردشهرفومنلکیگ

بیانميکندکهباتوجهبهاینکهصددرصدپاسخدهندگانازاینفضااستفادهميکنند،فضايمجازيتوانستهدرحـد

پاسـخدهنـدگانخانوادههايگیلکشهرفومنرادرابعادمحتلفتحتتـاثیرقـراردهد.بـهگونـهايکـهقابلتوجهي

معتقدنداستفادهازفضايمجازيتوانستهبرابعاديمانندمدگرایي،عالقهمنديبهافشايهویتواقعيدرفضايمجـازي

وتغییرچهرهفرهنگيشهرفومنتاثیرگزارواقعشود.

ژئوکالچر،فضايمجازي،هویت،خانوادههايگیلک،شهرفومندی : واژگان کلی
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 آمیز در ایراننگاهی به همزیستی مسالمت

 
 

 9راد کاویانی ، جواد0حیدریان ، مهدی2سعید صادقلو

 

 

 چکیده
آمیزدرجهانبودهاست.دراش،بهتریننمونهازهمزیستيمسالمتيطوالنيتاریخيکشورایرانباپیشینه

هايفرهنگيیکسانيشدهاستودیناسالمنیزهايایرانيسببخصلتیانمتمادي،زندگياقلیتطولسال

اشتوانستهاستروابطبینقوميومذهبيراتقویتکندوگسترشدهد.بابخشيدهيونظمباهویتانتظام

عنصر اگر شاید گذشته، سال پنج حداقل طي در خاورمیانه منطقه موجود شرایط همزیستيتوجه

یافت.چنینمحکموقوينبود،شایدشرایطبرايکشورایرانمتفاوتنمودميآمیزدرایراناینمسالمت

گروه بین مناسبات پرسشاستکه این به پاسخ پي در موجود برمقاله اثري چه مذهبي و قومي هاي

روشپژوهشازنوعتوصیهمزیستيمسالمت لذا گردآوري-فيآمیزدرکشورایراندارد. تحلیليوابزرا

ايبودهاست.اطالعاتمطالعاتکتابخانه

هايقومي.هايمذهبي،گروهآمیز،گروهایران،همزیستيمسالمتواژگان کلیدی:
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 هویت اقوام ایرانی در فرایند جهانی شدن فرهنگی
 

 9دهقان محمود،0آرام یداهلل،2محمد صادقی

 

 چکیده
تعریفتاریخيپیشینهورسوموآدابمذهب،زبان،نظیرفرهنگيهايشناسهبنیادربراقوميومليهویت

نوعيمثابهبهیابندوميپیوندگروهیکهویتيهايجنبهبرخيیاتمامباافرادآنواسطهبهکهکنندمي

ختلفمابعاددارايوشدهمليانسجامووحدتموجبکهاستاجتماعبهنسبتعاطفيتعلقاحساس

شودميیکدیگرازجوامعتفاوتسببکهاستروانيوفرهنگيمادي، جهانيکهحاضرعصردراما.

مليمرزهايفرهنگي،واجتماعيسیاسي،مختلفهايعرصهدرگستردهووسیعفراگرديصورتبهشدن

کند،مينزدیکدیگریکبهرامکانوزمانتکامل،وتکوینحالدرواقعیتيعنوانبهونورددميدررا

مليهویت اندیشمندانداشت؟خواهدوضعیتيچهقوميو رشدبهتوجهباکهباورنداینبربرخياز

شدخواهندمستحیلجهانيواحدفرهنگدرناگزیرقوميخُردهايهویتشدن،جهانيروزافزون اما.

ابزاريبابلکهشد،نخواهدقوميهايویتهرفتنبینازباعثتنهانهشدنجهانيکهمعتقدنددیگرگروهي

جنبشتقویتبهمنجرکند،ميفراهمراقوميخودآگاهيرشدموجباتدهد،ميقرارآنهااختیاردرکه

ومحليهویتبینعمیقيپیوندآندرکهفرهنگيوقوميتنوعبااستکشوريایران.شودميقوميهاي

هویتبرراشدنجهانيتاثیرکهاستآنپيدرحاضرمقالهوضوعماهمیتبهتوجهبا.داردوجودملي

ازاطالعاتآوريجمعبرايوباشدميتوصیفي-تحلیليتحقیقروش.کندبررسيایراندرقوميهاي

استشدهاستفادهايکتابخانهروش هستیمآنشاهدکهیافتهتحققواقعیتدهدمينشانتحقیقنتایج.

ایراندرايمنطقهوقوميبومي،هايفرهنگفراموشيموجبشدنجهانيروندکهدهدمينشان نشده

هايهویتظهوروتقویتموجبارتباطيواطالعاتينوینابزارهايطریقازشدنجهانيحتيواست

.استشدهمحليوقومي

شدن،قومیت،هویتملي،هویتقومي،ایرانجهانيکلمات کلیدی: 
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قوام رهیافتی به سوی همدلی و همزیستی صلح آمیزگردشگری ا  
 

 9قیامی مریم،0نصرتی حمیدرضا،2محمد صادقی

 

 چکیده
انسان شناخت و افرایشاگاهي رهگذر از ميگردشگري  یکدیگر از ملتها و کنندهها تسهیل تواند

تنوعواست.تفاوتهمزیستيصلحآمیزباشدچراکهشناختودرکمتقابلبنیادهمزیستيمسالمتآمیز

بدونتفاوتهاکهجاذبگردشگرهستندهمهجاگردشگريتوسعهدربنیاديوکلیدياصلدو است.

و )طبیعي تنوع و تفاوت به اصالترا گردشگري یابد. نمي عینیت گردشگري و بود خواهد هم شبیه

شود.درکمتتقابلهمميتواندتواندسرچشمهدرکمتقابلفرهنگي(ميدهد.اصالتبهتفاوتوتنوعمي

باشد.هدفاینمقالهبررسيظرفیتهايگردشگريتسهیلکنندههمزیستيصلحآمیزوقبولتفاوت ها

تحقیق  ایرانياست. توسعههمدليودرکمتقابلبیناقوام تحلیلنقشآندر ایرانو در نوعازاقوام

بهدوصورتاسناديواطالعاتآوريجمعروش.استتحلیليوتوصیفيآنآنجامروشوکاربردي

پیمایشي)پرسشنامه(بودهاست.جامعهآماريمتخصصینگردشگريوجغرافیايسیاسيکهبهروشنمونه

نفرهانتخابشد.نتایجتحقیقبیانگرظرفیتبااليتوسعهگردشگرياقوامدرایران31گیريتصادفينمونه

نيازاقوامبافرهنگوآیینهايمختلفوباغنايفرهنگياستکهجاذباستچراکهایرانرنگینکما

گردشگراست.مهمترینجاذبههايگردشگرياقوامشاملموسیقي،رقصوآیینها،غذاهاوصنایعدستي

بومياست.تجزیهوتحلیلپرسشنامهمتخصصیننشاندهندهنقشمثبتایننوعازگردشگريدرتوسعه

حاست.گردشگرياقوامميتواندتسهیلکنندهارتباطوآشنایيفرهنگهاواقواممختلففرهنگصل

ایرانيبایکدیگرباشدکهازرهگذرآندرکمتقابلایجادميشود.درکمتقابلمنجربههمزیستيصلح

شود.آمیزمي

گردشگرياقوام،درکمتقابل،ایرانهمزیستيصلحآمیز،کلمات کلیدی:
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 رانیدر ا یمطالعات قوم یبرا یبوم ینظر مدل
 

 9عوری زاده ابراهیم صادق،0زاهد آقایاری رضا،2حمزه صادقیان

 

 چکیده 
منجريمليهاکهبههمبستگتیوجذبقوميمسألهمطالعاتقوم،يومذهبيتیباتنوعقومران،یمانندایيدرکشورها

برا قوماستيضرورداریپاتیامنجادیحفظوايشود، يعیطبتیعمدهدرشناختظرفيازشاخصهايکیتی.

قومکیکهازمیراسراغداريکمترکشوردرجهان.دیآيازخشونتبهحسابميبهثباتودورلینيکشورهابرا

وچنديخیتاريانهیشیاستباپيکشورزینرانیاياسالميجهان،جمهوريکشورهاانیشدهباشد.درملیواحدتشک

"کثیرالقوم"هايتعددوتنوعاقوامتشکیلدهندهجامعهایرانبهنحوياستکهاطالقواژهخ،یارسالهودرطولتارهز

قومي"و چند مي"جامعه خبر قابلانکار واقعیتيغیر از ترکیبجمعیتيآن، زندگيقومیتبر و حضور هايدهد.

فارس آذريمختلفچون بلوچها، کردها، ترکمنها، چارچوبجغرافیايها، در و یکدیگر جوار در و... لرها و ها

 فرهنگي تنوع بیانگر ا-سیاسيواحد، در است. ایران قیتحقنیقوميجامعه دنبال يهمبستگيبرايمدلافتنیبه

الگومیهسترانیدرايووحدتفرهنگياجتماع دربرابريعنوانچالش بهيوفرهنگيکهبراساسآنتنوعقومیي.

بنابرالیجامعهتبديفرهنگيغنايبرايوبهفرصتردیقرارنگيمليمبستگه مربوطبهياساسيهادگاهیدنیگردد.

.درطولتاریخ،هریکازاقوامساکندرایرانبهسهمخوددرردیگيقرارميوملتموردبررستیقومگ،فرهن

هايفراوان،توانستهاندبهطرقمختلف،حیاتبینش فرازونضج،دوامواستمرارتمدنایرانيشرکتداشتهوبهرغم

اند لذا پاسبدارند. را بوم و مرز این خصوصجمهورياسالمفکرانمت وشمندانیسیاسي دررانیاياسالميبه

انقالبریآنهارهبرکبيازجملهرانیاياسالميفرمودهاندکهدرجمهورانیرابياتینظر مطالبوت،یخصوصقوم

اشخاصنیباشند.توجهايو...ميمطهردیشه ویياهللطباطباتیآ،ياهللخامنهاتیآ )ره(،ينیامامخمرانیاياسالم

ازاهميمرالقومیکثيکهکشوررانیمسئلهدرکشورانیازآناستکهايحاکتیبرجستهبهمسئلهقوم تیباشد،

متفکراندرخصوصنیايگفتارها واتینظرشتریهرچهبيدربررسينوشتارسعنیبرخورداراست.لذادرایيباال

 .میپردازيمتیقوم

 کثیرالقوم،جامعهچندقوميران،یادار،یپاتیامن،يمليهمبستگت،یقومهای کلیدی: واژه
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 ها در جمهوری اسالمی ایرانهای ناشی از حضور قومیتفرصت

 
 0پرور جان محسن ،2ریحانه صالح آبادی



 یدهچک
توانازآنبهنحومطلوبيدرجهترشدفرهنگيبسیارباالکهمي-ایرانسرزمینياستغني،باتنوعطبیعي

گرددکهبهزعمهایکيازانواعاینتنوعمحسوبميوتوسعهوحفظامنیتمليبهرهگرفت.تکثرقومیت

بهمثابهتهدیدياساسيبرايانسجاموحفظهاواینکهگاهيازآنهاتصویرعمومامنفيایجادشدهازقومیت

هابهعنوانابزاريهانگریستوازآنتوانازدیديدیگربهقومیتاند،ميامنیتویکپارچگيمليیادکرده

-استانداردکردن اجتماعي، انسجام اجتماعي، نظم موضوعاتمهمبرايتوسعهبهرهگرفت.باتوجهبهاینکه،

مقالهحاضرباروشتوصیفيتحلیلي ،است توجه مورد همیشه فرهنگي غناي و توسعه طورنهمی و رفتارها

هابهکشورمافرصتيدادهتابتوانددرعرصهمليوفرامليدرصددتبییناینموضوعاستکهوجودقومیت

دراینمقالهاستداللمي ازجملههایيتواندمزیتهاميشودکهدرعرصهمليوجودقومیتشکوفاشود.

فراملي عرصه در و ... و قدرتداخلي تقویتمباني مرز، کنترل حفاظتو ملي، یکپارچگي تقویتو

-یکيازفرصتايواقتصاديو...داشتهباشد.هایيازجملهتاثیرگذاريبرسیاستخارجي،منطقهفرصت

ویژهزمانيهبکشوراست،ايطقهتواندایجادکندامکانتوسعهنقشمنکهتنوعقوميميبسیارمهميهایي

 وجودتوانبیاننمود،.درنهایتميهايقومي،کشورهايهمجواروشایدچندکشوررادربربگیردکهزبانه

موجب اجتماعي هايکشمکش و هاچالش از ممانعت ضمن هم با آنها صحیح ارتباط و مختلفهايقومیت

.گرددمي توسعه و اجتماعي انسجام و نظم

 هافرصت،هايقوميایران،جمهورياسالميایرانقومیت،گروهاژگان کلیدی: و
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 ای هیتوسعه ناح یدر راستا یابزار لم،یف
 

 9هشی مختاری حسین ،0علیزاده محمد ،2صالح دوست مهسا

 

  چکیده
يایدندر به که فزاامروز ياندهیطور شده اشباع رسانه معرضبازنمااز در شديهایياستافراد ۀارائه

بنابرايجهانۀفرهنگعام دارند. تصوراتن،یقرار و طرياطالعات از بازنماقیکه يهارسانهیياشکال

.درگذارنديميبرجايشگرگرديمقصدهاتیبرهويادیزریتأثشوديعرضهمنیونماديمتن،يریتصو

فيهارسانهانیم سرهالمیمختلف، مياالعادهفوقتیظرفهاالیو و تقوتواننديدارند تصورات،تیبا

ن،یقراردهند.بنابرادیمقصدراموردبازدکیکنندکهبیهاواحساساتافراد،آنهاراترغها،افسانهخاطره

ازآنبهرهيگردشگريمقصدهاجیترويدراستراتژتوان¬ياستکهميهمماریبسيابیابزاربازار،¬لمیف

نتا مجیبرد. نواحدهدينشان برخيمختلفيدر جهان، انداختنجرها¬لمیفياز راه به با اند انیتوانسته

فاایاند¬کمترشناختهشدهبودهلمیآنفشیازنماشیکهتاپيايدرتوسعهنواحينقشمهم،يگردشگر

جذابندکن وجود به توجه با مسئوالنصنعتيبهاي¬تی. کشورمان، شده شناخته مناطقکمتر در شمار

ردیبايردشگرگ گردشگربیترغهاي¬لمیفنیچندیتوليمناسببرايهايزیبرنامه نظريکننده در را

بهرهيگردشگریيایمزااندازکهتاکنوننتوانستهيمختلفيدرتوسعهنواحيگامبیترتنیداشتهباشندوبها

دريلمبرداریفيبرادیکهباياستمالحظاتاي¬پژوهشکتابخانهکیمقالهکهنیمندشوندبردارند.درا

ازتبعاتمنفيگردشگرمقصدهايوها¬جاذبه بيدرنظرداشتتا همچنانیمصونماند، ن،یشدهاست.

نیايتیریمديزیبرنامهريوچگونگلمیفيگردشگرۀکنندبیترغيشیمحصوالتنماياصليهايژگیو

 .قرارگرفتهاستيموردبررسيگردشگر

ايهیتوسعهناحسم،یتورلمیفلم،یف،يدشگرگر:کلیدی های واژه
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همدلی و انسجام و نقش تعامل زبان و ادبیات فارسی و کردی در ایجاد 

 اقتدار ملّی 

 

 0حیدری ودود ، محمد2شهیندخت صانعی
 

 چکیده

بهاینمهم،«همدليوانسجامواقتدارملّينقشتعاملزبانوادبیاتفارسيوکرديدرایجاد»درمقالۀ 

توجهشدهاستکهملّتایران،ترکیبيازاقوام،زبانهاوگویشهايمختلفاستکهبعضاًزبانبوميآنها

غیرفارسياستوباتوجهبهاینکهزبانبوميقومیّتهادرایرانبیشازهمهموردتوجهجریاناتقومگرا

مامیّتارضيوبهخطرانداختنانسجامواقتدارملّيقرارگرفتهودستاویزيبرايهجمهبهوحدتملّيوت

شدهاست،دراینتحقیقسعيبرآناستکهازبعداجتماعيموضوعزبانبومياکرادورابطۀتنگاتنگ

»آنبازبانفارسيومبارزهبابحرانهویّتوهویّتقوميوملّيبررسيشودوبهاینپرسشپاسخدهدکه

تعامل نقشداشتهاست؟وادبیاتفارسيوکرديدرایجادزبانآیا این «همدليوانسجامواقتدارملّي

نوعتحقیقاتکاربردياستکههدفآنیافتنریشههايانسجامو تحقیقبراساساهدافپژوهشاز

کهقومبزر وبهایننتیجهميرسداقتدارملّيباتأکیدبرهمگرایيقومکرددرحیطۀزبانوادبیاتاست.

دهندۀهویّتهرملّتياست،اساسيتشکیلکردباتوجهبهاینکهدین،فرهنگ،زبانوسرزمینچهارمؤلفۀ

ايهویّتملّيکشورایراناستتعاملنمودهوایندرحالیستکهعدهبازبانفارسيکهمهمترینمؤلفۀ

يقراردهند،امازبانهايمحلّيمانندکرديبانشرآثارهايقوميومحلّکوشندزبانملّيرادرمقابلزبانمي

پرارزشخودبههمگرایيوانسجامهویّتملّيیاريدادهاست.

 زبان،ادبیات،فارس،کرد،قومیّت،همدلي،اقتدارملّيکلید واژه: 
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مردمان گوناگون و انسجام سیاسی در ایران: تبارشناسی مفهومی، نظریه 

 ای بومی
 

 0علیمردانی هدیه ،2آوات عباسی



 چکیده
دهدآنهاخاستگاهيدرگرایيدرایراننشانميهايسیاسيقومیتوقومگیريگفتمانشناسيشکلدیرینه

آگاهيتاریخيایرانیانندارند.دربرابرآنبررسيفرهنگسیاسينجدایرانازهزارهدومپیشازمیالدتا

قشکوفایيفرهنگيواقتصاديواقتدارسیاسيایراندرتاریخگذشتهوابستهدهدمنطدورهمعاصرنشانمي

اینروسامانسیاسيمطلوبدرآگاهيتاریخياین از است. بههمگرایيمردمانگوناگونایننجدبوده

انتوانازاینساممنطقههموارهاتحادمردمانگوناگونپیرامونیکفرمانروایيسیاسيبودهاست.آنچهمي

تأسیس کرد استنباط امروز سیاسي انسجام و فرهنگي مدیریتتنوع براي بومي الگویي همچون سیاسي

 همه امنیتبراي و جهترفاه در عادالنه دیواني ومردماننظامهاي دیني مداراي همچنین و گوناگون

دمآگاهينسبتبهاینهايسیاسيواگرایانهمعاصردررابطهباعفرهنگيباآنهابودهاست.دالیلبحران

هايبزر ایرانيبنابردرکباشد.ازسويدیگربابررسيمتونسیاسيدولتمنطقتاریخيقابلتبیینمي

ازتنوعفرهنگيقلمرويسیاسي «اقوامایراني»ترينسبتبهعنوانمناسب«مردمانایراني»شان،عنوانآنها

معرفيشدهاست.

تبارشناسيمفهومي،نظریهبومي،انسجامسیاسيمردمانایراني،کلیدواژه: 
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تاثیر  آراء زادبومی)اقوام ایران( بر پایگاه رأی آوری نامزدهای انتخاباتی  

 )مطالعه موردی: یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ج.ا.ایران(

 
 
 0نامدارزاده مسلم ،2علیرضا عباسی سمنانی



 چکیده
بهعبارتدیگرانتخاباتابزارتحققمردمآشکارترینحلقهپیوندمشار کتومشروعیتانتخاباتاست.

ساالريوازمولفههايمشارکتسیاسياستجغرافیايانتخاباتنیزازدیرپاترینگرایشهايجغرافیاي

مي مطالعه را فضا انتخاباتو چهارچوبکنشمتقابلقدرت، توزیعفضایيقدرتدر سیاسياستکه

1392:41راد،کند)کاویاني بوم)گستره(. زاد و آنجاست( متولد انتخاباتي نامزد که )شهري زادگاه مقوله

جغرافیایياستکهبواسطههماننديهايهویتيساکناندربعدزبان،مذهب،وتاریخازگونهايوحدت

کنشاجتماعي در خاصآنها-رویه هاي هنگامه در ها همانندي این و هستند برخوردار بهسیاسي را

تحلیليوبراساسدادههاي-اشتراکدرمواضعنزدیکميکند(.براینپایهمقالهحاضرباروشتوصیفي

بامطرحکردناینپرسشآماريیازدهمیندورهانتخاباتریاستجمهوريدرسایترسميوزارتکشور

یاستجمهوريچگونهاست؟وباکهنقشزادگاهوزادبومنامزدانتخاباتيدریازدهمیندورهانتخاباتر

فرضاینکهدومقولهزادگاهوزادبومدرالگويرأيدهيافرادنقشدارد.دومقوله)زادگاهوزادبوم(در

تجزیهوتحلیلیافتههايتحقیقبیانگراین بررسيکردهاست. ازانتخاباتریاستجمهوريرا ایندوره

وزادبومدر انتخاباتریاستجمهوريدرالگويرايدهيمردماستکهدومقولهزادگاه از ایندوره

محمدنقشداشتهاست.اینموضوعدرآراياکتسابيآقايمحسنرضایيبازادبوملرستانودرمرتبهبعد

باقرقالیبافنمودبیشتريداشتهاست.ودرآرايدیگرکاندیدابهدالیلتعددنامزدهايایندورهونگرش

بودنالگويرأيدهينقشکمرنگيداشتهاست.مليمحور

  دموکراسي،انتخابات،مشارکتسیاسي،زادگاه،زادبومکلید واژه: 

 

                                                           
 فارابی فنون و علوم دانشگاه علمی هیئت عضو - 1
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و  2902های قومی دهه  پیوستگی اقوام ایرانی در بحران بررسی تطبیقی

 ای و جهانی با عنایت به تحوالت داخلی، منطقه 2931دهه اول انقالب 

 
 2وحید عبد علی پور

 

چکیده
قومیت وبحرانمباحثمرتبطبا ایرانسابقهها ايطوالنيهايقوميازآندستموضوعاتياستکهدر

درهمینارتباطميمي سوبازنداشتهوبهدورانمعاصر،بالخصازانقالبمشروطهبهاین تواندرگردد.

 دهه زماني مقطع دو ایران، معاصر 1321تاریخ انقالب اول دهه 1357و آنرا در که نمود شناسایي

دومقطعحساسوبحرانيبحران بهوقوعپیوستهاست. بههايقوميباشدتوابعاديگسترده واسطهکه

منطقه عوامل تأثیر تحت و داخلي محیط در دگرگوني و عرضتغییر شاهد جهاني و فعالیتاي و اندام

لذادراینپژوهش،نگارندهدرصدداستبایکهاهستیم.هايسیاسيقوميدرسایهنارضایتيقومیتگروه

بررسيتطبیقيبهمیزانپیوستگياقوامایرانيدرایندومقطعزمانيپيبردهومشخصنماییداینپیوستگي

هایيبرخورداربودهودرکدامبرههاقوامایرانيانسجاموپیوستگيبیشتريرابههاوشباهتازچهتفاوت

برايدستاندنمایشگذارده بحران. بررسي به ابتدا اینهدف، به یابي اول1321هايقوميدهه دهه و

درذیلسهدسته:عللوعواملمؤثربروقوعبحران،تشریحبحرانوبررسيمیزانپیوستگي1357انقالب

بهرهقومیت سپسبا و شد پرداخته بحران طول در یافتهها پردمندياز موضوع تطبیقدو به کهاختیم؛ها

هايبسیارمانندتأکیدبرپیشینهفرهنگيوتاریخيمشترک،تعهدرغمشباهتدرنتیجهمشخصگردید،عال

گروه عدمهمراهيبا یکپارچگيکشور، زبانهايسیاسيبحرانبهحفظاستقاللو به ویژه توجه آفرین،

پیوستگياقوامایرانيدربرههدههاولانقالب انقالبي،واسطهعوامليهمچون:اسالمبه1357فارسيو...

هايقومي،کمرنگشدنناسیونالیسمقومي،عدمدخالتمستقیمخارجيکاهشنارضایتياقوامازسیاست

برخورداربودهاست.1321ازقواموپیوستگيبیشترينسبتبهدهه...و

1357،دههاولانقالب1321ومي،دهههايقاقوامایراني،پیوستگياقوامایراني،بحران:کلمات کلیدی
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 تاریخ انعکاس: مطالعه ایران، مورد با کرد همگرایی تاریخی بسترهای

 عراق کردستان اقلیم رسمی آموزش درنظام باستان ایران
 

 0دارابی محمد ،2عبدی اله عطاء



 چکیده
جوینـدميسودازآنخودسیاسيبقایايوارضيتمامیتحفظبرايهاحکومتکهمهميازابزارهايیکي

فکـريچهـارچوبوشخصـیتریـزيپایـهدورانازايعمدهبخشنهاداین.استپرورشوآموزشنهاد

هـايدرقالـبپـرورشوآمـوزشبنـابراینکنـد،مـيوهدایتدهدميشکلمختلفدرابعادراجامعهافراد

کشـوريهـرملـيهویـتترویجوتقویتدرايبرجستهنقشتواندميدرسيکتبازاستفادهباومختلف

دادنشـکلبرايحکومتهربرنامهتریناصليدرسيکتبواقعدر.کندتضمینراآنهاحیاتونمودهایفا

بـهتـاریخيآموزشـيکتابهايراستاایندر.باشدميمدتبلنداهدافمنظوربهکشورجدیدنسلافکاربه

دروندرشدهتولیدنسلزیرا.استبرخوردارايویژهاهمیتازفرهنگيواجتماعيسیاسي،پیامدهايدلیل

شوندميداراراخواصيهویتيانگارهايآموزشيدروسمحتويبهتوجهباهاکشورآموزشيرسمينظام

بـارابطـهدرموضـوعایـن.بـودخواهـدواقیـتایـنازمتـاثرشدتبهآنهاآیندهاجتماعيوسیاسيکنشو

شـکلدرامـراینکهاهمیتيبهتوجهبااینرواز.یابدمياهمیتنیزهمسایگانمیانطروابدرهویتموضوع

درداردوجـودکردستاناقلیموایرانمیانکهمشترکيتاریخيپیشینهبهتوجهباوداردملتهانگرشبهدادن

بـراي.بـودخـواهیمکردسـتاناقلیمرسميآموزشنظامدرهویتيرویکردونگاهبررسيپيدرحاضرمقاله

تحلیـلاطالعاتگردآوريابزاروتحلیليتوصیفينوعازمقالهایندرتحقیقروشموضوعایناینبررسي

باسـتانتـاریخبـهکهلستکردستاناقلیمآموزشينظامدهموهفتمکالستاریخدرسيکتابدومحتواي

ونگـاهنـوعکـهاستآنگویايکتابدواینرسيبرازحاصلنتایجاست،پرداخته(ساسانيتاایالم)ایران

تواندميرسدمينظربهوداشتههمسویيوهمنوایيتاریخازایرانيخوانشباباستانتاریخازاقلیمخوانش

.باشدسیاسيواحددوهمگرایيبرايمبنایي

 همگرایيایران،کردستان،اقلیم،رسميآموزشباستان،تاریخ:ها واژه کلید
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 هانی شدن و مناسبات قومی در ایران )مطالعه موردی از چهار قوم ایرانی(ج

 
 2محسن عزیززاده طسوج



 چکیده 
پدیدهدنیاىویژگيهايازیکى استشدنجهانىامروز جمعىارتباطوسایلدوروباحاضرعصررد.

براىمجازىهاىهویترنددقاشتابانروسهپیکردهارسانههامروز.استهیددرگتغییرستخوشدىگزند

گفرهنتحقق البته.یرندگقرارنظامىتجاوزدمورسیاسىمرزهاىاینکهوندبکنند،رستدروههاگودافرا

گرددجدیدىهویتباجهانىواحدسرزمینرد...محلىوقومىاىگهفرهنسایرغامداموجبکهجهانى

حاضرعصرسیاسىهاىتنشعللازکىیشرایطيتحتنیزقومیتدیگرسوىاز.استمنتفىعمالً

ميشودمحسوب ازروشپیمایشيونوعپژوهشتوصیفيوتحلیلياستکهبااستفادهبامقالهایندر.

قراربررسىموردعربوآذرىبلوچ،کرد،ایرانىقومچهاراجتماعىوسیاسىابعادنامه،پرسشاستفادهاز

کاهشوجامعهدرشدنجهانىسوىبهحرکتتمهیداتبینىمعکوسىگهمبستنتیجهکلي.استگرفته

درشدنجهانىسوىبهحرکتتمهیداتهچهریعنى.داردوجوددانشجویاتندرملىوقومىهویتبحران

کهحاضرمیدانى.مطالعهشودمىکاستهدانشجویاندرملى و قومىهویتبحرانمیزانازباشدبیشترجامعه

تافرهنگىابعاددرشدنجهانىکهاستاینميدهد،نشانرامزبوراقواممنتخبویاندانشجدیدگاهصرفآ

غیرهاىشاخصهوتعصباتراندنحاشیهبهسببحدودى بررسىمورداقواممیاندرزبان،ازفرهنگى،

ازودهشمرکزىدولتازآنهامطالباتافزایشوآگاهىافزایشبهمنجرسیاسىجهتازامااست،گردیده

ميسازد.الزمرامطالباتاینمدیریتجهتدولتمقتضىتوجهرو،این

هویتملي،هویتقومي،جهانيشدن،اقوامایرانيهای کلیدی: واژه
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تالش قوم شمالی جمهوری اسالمی ایران و عوامل همگرایی آن به 

 حکومت مرکزی
 

 2یاسر عظیمی لمیر

 

 چکیده
رینوکهنتریناقوامایرانياستکهازدورترینزمانهايتاریخدراراضيتالشنامیکيازبزرگتقوم

است. وجنوبغربيدریايکاسپینساکنبوده کورا هايارس، نخستیناینجنوبرود قومازخانواده

ساکناننجدایراندرسدههاوهزارههايپیشازمیالدواردعرصهتاریخشدنددرتکوینتمدنمشرقزمین

بیگانگانوحوادثگوناگونایف هویتوسرزمینخوددربرابرهجوم اقتدارقومي، اينقشکردندواز

سرافرازانهپاسدارينمودندتالشاندرگذرتاریخدرحفظوحراستازمرزهايایراننقشبسزاءداشتهاند

يدرایران)استانگیالن(وکهدراینگذرافتخاراتوناکاميهايفراوانيراتجربهکردهاند،تالشمنطقها

لذادراینمقاله،بابررسي.استنیزنامرشتهکوه،قوم،وگویشيمنسوببهآنوجمهوريآذربایجان،

باتهیهنقشه قومتالشدرشمالجمهورياسالميایراندالیلهمگرایياینقومبهحکومتمرکزيایرانرا

ازسیستماطالعاتجغرافیاي)هايمنطقهجغرافیایيمربوطبهاینقوم استفاده اینهمگراییميGISبا ،)

تواندبهدالیلاشتراکاتفرهنگيومسائلمذهبيباشدکهدراینراستاتقویتعواملهمبستگيقوميو

مي که آید مي حساب به همگرایي مثبت یکعامل عنوان به تالش منطقه در قومي رسوم و آداب

غربکشورباشد.حوزهشمالتواندمتضمنامنیتمليدر

قومتالش،جمهورياسالميایران،همگرایي،امنیتمليواژگان کلیدی:
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 تحلیل جایگاه اقوام در تحکیم هویت ملی ایران
 

 0علیزاده عمران ،2هادی علیپور



 چکیده
نافعمليکلیهبحثازقومیتگرایيازجملهموضوعاتحساسيبهشمارميآیدکهدرارتباطمستقیمبام

کشورهایيقرارداردکهبهنوعيچندینقوممختلفرادربرميگیرند.ازآنجاکهاکثرواحدهايسیاسي

مليمعاصرازمزیتهمگنيقوميبرخوردارنیستند،طراحيیکسیاستقوميمناسببراينیلبهمنافع

دراینمقالهبااستفادهاز .حسابآوردبه-وازآنجملهایران-مليراميتوانموضوععامعصرحاضر

 –روشتوصیفي به ایرانتحلیلي هویتملي تحکیم در اقوام جایگاه دادهتحلیل قرار مطالعه . ایممورد

حاضردرآمدياستبرتحلیلوضعیتقومیتگرایيدرایرانوسعيدربیانکلیاتيداردکهالزمپژوهش

 طراحيالگويقوميمورد مقام مليجمهورياسالميایرانحفظواستدر منافع تا گیرند قرار توجه

مقالهحاضربااتخاذرویکرديتوصیفيوتبییني،بدوناینکهداعیهنظریهپردازيدرخصوصتحصیلگردد.

داشتهباشد،کوشش تاضمنشناختميکندچگونگيرابطهدولتاسالميوپدیدهاقلیتهايقوميرا

مناسبيرابرايایجادوفاقبین ایرانيوعللوقوعمناقشاتقومي،راهکارهايعمليوموقعیتفعلياقوام

 اقواممختلفایرانوتحققهمبستگيمليدرشرایطکنوني،ارائهکند.

 همبستگيملي،اقلیتقومي،مناقشاتقومي،هویتملي :واژگان کلیدی









                                                           
، hadialipoor48@gmail.com رشت، واحد اسالمی آزاد سیاسی،دانشگاه جغرافیای ارشد کارشناس - 1

90111368956 
 رشت، واحد اسالمی آزاد انشگاهد علمی هیات سیاسی،عضو جغرافیای استادیار - 2

Biopolitic2000@yahoo.com ،90111363088 

mailto:hadialipoor48@gmail.com
mailto:Biopolitic2000@yahoo.com


چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
121 

 

)با جغرافیای سیاسی  از دیدگاه همگرایی ملی  در امنیت پایدار تاثیرات

 تأکید بر استان آذربایجان غربی(
 

 0گمچی مالکی اسداله،2محمود علیلو

 چکیده 
جغرافیايسیاسيدوعنصراصليهرفرآینداجتماعيراهمزمانموردمطالعهقرارميدهد،ایندوعنصرقدرتوفضا

غرافیایيميباشد.درجوامعچندفرهنگيميباشد.تماميروابطاجتماعيشاملیکعنصرقدرتدریکفضايج

چندفرهنگياز تنوعقوميو عصرحاضر .در دارد همراه مشکالتيبه فضايجغرافیایيمسائلو قدرتدر اعمال

مشخصههايبارزجامعهایرانميباشد،کهتالشبرايانسجاموهمگرایيوتأمینامنیتدراینزمینهازاهدافاصلي

هايکثیرالقومدرعرصهجغرافیايسیاسيبهحسابميآید.عليرغماینکهوحدتوهمگرایيمليوحیاتيدولت

یکيازارکانامنیتپایدارنیزميباشد،وليوجودتهدیداتمنطقهايوفرامنطقهايدرزمینهتحریکاقواموواکنش

مولفههايامنیتمليبهعنوانهدفاصليدربعضينخبگانقومينسبتبهآندرهرجامعهايوتأثیرگذاريآنبر

جغرافیايسیاسيکشورهااثرگذاربودهوبهکارکردهايامنیتيدراینزمینهدرمقابلسایرکارکردهاجایگاهخاصي

ميبخشد.دراینمقالهبعدازطرحموضوعبامطالعهاسنادومدارکموجوددرزمینههمگرایيمليوامنیتپایداراز

برايتکمیلایناطالعاتاز که غربياطالعاتياخذگردید بایجان آذر مورد در جغرافیايسیاسيخصوصاً  نظر

مشاهداتمیداني)ازآذربایجانغربيودیگرمناطق(ومصاحبهبامتخصصانبهرهگرفتهشدهاست.لذادراینمقاله

توسپستحلیلآنونحوهاثرگذاريآنبرامنیتپایدارميپردازدبامطالعهشرایطاقوامومقایسهتاثیراتآنبرامنی

کهبعدازنتیجهگیريراهکارهايکاربرديمتناسبباموضوعارایهگردیدهاست.درنهایتنتایجکليحاصلهنشان

درفضايکنونيایرا نميميدهدکهتنوعقوميوچندفرهنگيدرجغرافیايسیاسيکشورهايمختلفخصوصاً

توانددووجهيعملنمایدکهدرصورتاتخاذشیوهمدیریتيمناسب،درهربرههاززمانميتواندچالشهايپیش

رورابهفرصتتبدیلنماید.چراکهدرعصرکنونياقوامباتوجهبهتاثیراتجهانيسازيوتحوالتمنطقهايو...از

همچنیناینمطالعهنشانميدهدکهتحلیلمسایلقوميبدونتوجهبهخودآگاهيفرهنگيباالیيبرخوردارهستند.

ابعادوزمینههايجغرافیايسیاسيآنودرکشرایطجهانيومنطقهاي،نتایجسویيرامتوجهامنیتکشورمينماید.

ثوبررسيوتحلیلقراربنابرینالزماستمسایلاقوامبادرکتماميواقعیتهاومسایلمنطقهايومبانيموردبح

گیرد.

  جغرافیايسیاسي،قومیت،همگرایيملي،امنیتپایدار،هویت،تنوعفرهنگي:کلید واژه
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 تیک استان آذربایجان غربی و امنیت پایداریژئوپل
 

 2محمود علیلو

 

 چکیده 
مین،جمعیت،بهدنبالبررسياینموضوعاستکهچگونهفاکتورهايجغرافیایيازجملهسرزتیکیژئوپل

موقعیتاستراتژیک،منابعطبیعيوغیرهبرروابطبینکشورهاوتالشآنهابرايکسبقدرتواستیالبر

مهممنطقه کشور دو علتهمجواريبا استانآذربایجانغربيبه است. یعنيدیگرانموثر يخاورمیانه

مجاورتبزرگترینشریاناقتصاديوترکیهوعراقونیزجمهوريخودمختارنخجوانوقرارگرفتندر

 ایران ارتباطي )پل -ارتباطي حساس بسیار موقعیت از خاص قومي ترکیب و يتیکیژئوپلاروپا(

استانزرخیزخوزستاندردرجه تهرانو شایدبتوانگفتبعداز است. يسومژئواستراتژیکيبرخوردار

نیتپایداردرایناستانبامشکلمواجهشود.درایناهمیتقراردارد.عواملفوقباعثگردیدهتامینام

آوريمطالبهايمختلفبهجمعايوتحقیقاتمیدانيونقشهمقالهسعيشدهازاطالعاتومنابعکتابخانه

تبیینيبهتحلیلاطالعاتجمعآوريشدهاقدام–موردنیازپرداختهشودوسپسبااستفادهازروشتوصیفي

هایتبعدازنتیجهگیري،پیشنهاداتالزمومتناسببامتنارائهشدهاست.نتایجکليحاصلهگرددکهدرن

هايارتباطيدرسطحدهدباتوجهبهموقعیتژئوپلیتیکيخاصاستانگسترششبکهازاینتحقیقنشانمي

هنگيدرسطحاستانهاياقتصادي،سیاسيخصوصاًفرگرددوبهدنبالآنسرمایهگذاريمنطقهاحساسمي

موردراميطلبد،زیرابرايرسیدنبهامنیتپایداردراستانآذربایجانغربي،حکومتمرکزيبایدسرمایه

هايکالناقتصاديفرهنگيدردودورهزمانيکوتاهمدتودرازمدتانجامدهد.گذاري

نیتپایدارژئوپلیتیک،جغرافیا،آذربایجانغربي،تهدید،امکلید واژگان:
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 ت اقوام ایرانی و سیاست های قومیدرآمدی بر ماهی

 )با تاکید بر شمال غرب( 
 

 2محمود علیلو

 
 

 چکیده 
عصرکنونيباتمامامکاناتورفاهيکهبرايانسانبهوجودآوردهبهدلیلعدمتوجهبهذاتحقیقيانسان،

يانسانراآرامشبخشدومامنيامنبرايآنفراهمکند،بنیادهاواهدافواقعيانسانينتوانستهتالطمروح

باز گروهيرا تعلقاتفرديو و پیدایشانسان استفلسفه نیاز انسان تالطمروحي برايکاستناز لذا

مي تشکیل را انساني هر حیات هاي پایه و اصلي عامل فرهنگي و مکاني تعلقات حقیقت در شناسیم.

قالهبیشترینتمرکزرويمطالعاتکتابخانهايداردکهدرمرحلهبعدباتمرکزدهد.روشومتدولوژياینم

رويمنطقهشمالغرب،ازطریقیافتههايمیدانيوتجزیهتحلیلاطالعاتدرنهایتبهنتیجهگیريوارائه

نگرشراهکارهامعطوفگردیدهوبرايتحلیلاطالعاتازروشتوصیفيتحلیليبهرهبردهشدهوليدر

کليازتحلیلنیزبرايبررسيتاثیراتونحوهتاثیرگذاريبهرهبردهشدهاست.نتایجکليحاصلهنشانمي

دهدکهاقوامایرانينسبتبههمهیچگونهبرتريذاتيندارندوفقطباتوجهبهشرایطجغرافیایيوفرهنگي

نگرميکردها،سختکوشيترکهايیکسريخصوصیاتدربعضياقوامبرجستهترميباشدمثالًخو

آذري..درنهایتباتبییندرستماهیتاقوامواتخاذراهبردمدیریتيمناسبوعدالتمحورميتوانامید

داشتکهتنشهايجزئيمیاناقوامایرانيبرطرفگرددوهمزیستيمسالمتآمیزبیناقوامایجادشود.

ت،سیاستهايقومماهیتاقوام،نژاد،هویکلید واژگان :
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 در امنیت مرزها ی ایرانینقش قومیتها
 

 2سینا عمادی

 

 چکیده
بخشمهميازاینامنیتدرمرزهايهرکشورتامینمي توسعههرکشوراست. و امنیتمليضامنبقا

بيثباترینمناطقجهان خوددریکياز خاصجغرافیایي بدلیلموقعیت ایراننیز درکشور کهگردد.

امروزهشاهدناامنيدرچندینکشورمنطقههمسایهایرانميباشیمموضوعامنیتمرزهاازحساسیتویژه

ايبرخوردارميشود.ازسويدیگریکيازمشخصاتجغرافیایيکشورایرانسکونتوپراکندگياقوام

است روستاهايمرزيکشور و  شهرها استانها، در نقاطمختلفبویژه تامینامنیتمرزهايمختلفدر .

کشوربادرنظرگرفتنوضعیتاقوامساکندرمرزهایکيازمولفههايمهمياستکهدربرنامهریزیهاو

سیاستهايراهبرديکشورموردتوجهقرارداشتهودارد.موضوعاینپژوهشبررسيعواملموثردرنقش

اقوامدرامنیتمرزهايکشوراست.

 تملي،امنیتمرزها،هویتقوميامنیکلید واژه ها:
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بررسی نقش انسجام ملی در سازه های ناهمگن از نگاه پدافند غیر عامل مطالعه 

 موردی: ایران

 
 0بزله احمد،2احمد غم پرور

 

 چکیده
امجهانامروزبسیارپیچیدهترازدنیايیکقرنپیشوبههماناندازهماهیتتهدیداتنیزمتنوعتروانسـج

ملينیزمشکلترشدهاست.اینمهمزمانيکهکانونبحثسازههاينـاهمگنباشـدبـهمراتـبسـختتـر

خواهدبود.تنوع)عالیقوسلیقههاوجهانبینيو...(ازماهیتجوهريچنینسازههـایيبـهشـمارمـيرود.

بطنآنهـا،یـکوحـدتومرکزیتبخشیدنبهتنوعاتوکثرتهاپیرامونیککانونمرکزيبهنحويکهاز

انسجاممليشکلبگیرد،رمزموفقیتساختاربهشمارخواهدآمد.نکتهمهمومسلّمدراینزمینهایـناسـت

کهاقدامدرراستايحذفتنوعات،مقاومترابیشترخواهدکردوانـرژيسـاختاررافرسـایشخواهـدداد.

فـاعازتمامیـتارضـيوحفـظوحـدتملـيدربرابـراینمغایرباهدفاصليپدافندغیرعاملاسـتکـهد

تهدیداتدشمنخارجيبدونسالحوبابهرهگیريازتوانمنـديهـايفکـريومـدیریتکارآمـدِازقبـل

برنامهریزيشدهرادرکانونتوجهخودقراردادهاسـت.بـرایـناسـاسپـژوهشحاضـربـابهـرهگیـرياز

تحلیليبهایننتیجهدستیافتهاستکـهانسـجامملـيدر–شتوصیفيمطالعاتکتابخانهاي)اسنادي(بهرو

-کهميتواندحستعلقووابستگيروحيومعنويومـاديدرتنوعـاتبوجـودآورد-سازههايناهمگن

 برآوردکنندههماناهدافپدافندغیرعاملخواهدبود.

عامل،ایرانانسجامملي،سازههايناهمگن،پدافندغیرواژه گان کلیدی:
 

 



 

 

                                                           
 Ahmad.ghamparvar@gmail.com خوارزمی، دانشگاه سیاسی جغرافیای دکترای دانشجوی - 1
 خوارزمی دانشگاه سیاسی جغرافیای دکترای دانشجوی - 2
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 الگوهای همگرایی و واگرایی: ایران و اروپای باختری 

 
 

 2حبیب اله فاضلی



 چکیده
شناسيسیاسيومطالعاتعلـوماجتمـاعيایده)فرضیه(کليحاکمبرمقالهآناستکهگرچهعلمايجامعه

آنعالقمندندتـابـهالگـويمبتنيبرتجربهاروپايباختريوآمریکايشماليوادبیاتشکلگرفتهپیرامون

هايواگرایيدستیابنـدامـاواقعیـتتنـوعفرهنگـيوتـاریخيجوامـعبـهواحديازمسئله،عللوشاخصه

هایيعاموجهانشمولرادراینزمینهمنتفـيسـاختهاسـت.اياستکهامکاناستخراجعللوشاخصهگونه

رچوبیاروایتيتحلیليپیرامونتحوالتواگرایـيدریابيبهچابرایناساسمطالعهوپژوهشجهتدست

هاوعلـلرایـجهايخاصخوداستکهدرمواردزیاديباشاخصهایراننیازمنداستخراجعواملوسرفصل

اندازنظـريبـهپیوسـتگيدرمطالعاتواگرایيمتفاوتاست.برايبررسياینامردراینمقالهپسازچشـم

مسئلهواگرایيدرایرانوعواملسازندهآنخواهیمپرداخت.صنعتوسیاستقوميبه

الملـل،سـازيسیاسـتقـومي،نخبگـانابـزاري،نظـامبینواگرایي،همگرایـي،مفهومواژگان کلیدی :

دولتملي
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 های اجتماعی موبایل ردپای قومیت در شبکه
 

 2مهدی فتاحی



 چکیده 
ترینهاياجتماعيموبایلبهعنوانیکيازگستردهمیتدرشبکههدفمقالهحاضرضمنبررسيردپايقو

هايساختارباشد.باکاربردروشکیفيواستفادهازمصاحبهها،پیگیرينحوهبرساختآننیزميتکنولوژي

اختههاپردآوريدادهسالهشهرارومیهبهجمع45تا16نفريافراد44نیافتهونیمهساختیافتهازیکنمونه

شیوع )براي بحثشد. میزان شبکهشناسي در قومیتي هاي نیز گرفتند(384ها قرار بررسي مورد قبالً نفر

گیرينظريانتخابشدند.گیريمبتنيبرهدفودرصورتلزومنمونهکنندگاننیزبهروشنمونهمشارکت

احاکيازآناستکهازلحاظپرداختنهیافته دراینمطالعهازروشتحلیلمحتوايقراردادياستفادهشد.

بحث شبکهبه در قومي هاي اولیه، نمونه در موبایل مجازي بحث8/14هاي به اصالً قوميدرصد هاي

هايقوميازهرنوعيهابحثانددراینشبکهدرصدافراداظهارنموده2/85پردازند.وازسويدیگرنمي

میانگینبحثمي نشود. میزانهايقوميدر به اولیه طبقه51/32مونه بود. هاياصلياینپژوهشدرصد

هاياجتماعي،فرآیندهايهویتيواعتمادقوميبودکههرکدامدارايزیرطبقاتدیگرشاملگروهبندي

 اینکه، نتیجه تحلیلرفتارهايجمعيکنشگراندرمحیطبودند. هايمجازيجدیدرویکردبرايدرکو

هویتفرصتجدیديميگرایانهبرساخت ماهیتسیال تا فهمدهد گروههايقومي هايجمعيهمچون

برایناساسنهیکگروهقوميبلکهبحثهزارانگروهقوميدردرونیکاجتماعقومياست. گردد.

تعریفوبازتعریفمي پیداميگروههایيکهدائمخودرا نمایند.کنندودرمسیرهايمختلفيراهخودرا

درشبکهجد اینکهگروهها از جدایيا توانندبرسند،خواهيميهاياجتماعيموبایلازهمبستگيکاملتا

مي ايدردنیايواقعي،تحتکنند.خصلتيکهباکوچکترینواقعهکردارهايجمعيخصلتينامتعینپیدا

گیرد.تأثیرهیجاناتقوميقرارمي

 قومیت،گروهقومي،هویتجمعي،هویتخاصایل،هاياجتماعيموبشبکههای کلیدی: واژه



                                                           
 ،90120595311 غربی، آذربایجان استان انتظامی فرماندهی کاربردی تحقیقات دفتر پژوهشگر - 1

sosyal1981@gmail.com 
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 جایگاه بازارهای هدف گردشگری در توسعه امنیت شهرهای مرزی

 
   1ندیم محسن ، 9باهوش علی ، 0بجندی زاده قاسم پرویز ، 2مالشاهی فدایی محمد



 چکیده
..؛بازکاوينقشاینمناطقراموقعیتویژهمناطقمرزيبهلحاظانساني،گردشگري،سیاسي،اقتصادي،فرهنگيو.

دررشدایراناجتنابناپذیرکردهاست.دراینبخشتوجهبهجایگاهاینمناطقبهلحاظاهمیت،وسعتوموقعیت

تاکنوناینموضوعبهعللمختلفکمترمورد متاسفانه شایستهتفکراست. بهعنوانسیاستيراهبردي؛ استراتژیک،

ن در گرفته، قرار هايبررسي حوزه در ایران نقشگردشگري رنگشدن کم با رقابت، بازار مقتضاي به تیجه؛

مرزي)زمینیادریا(،کشورهايهمسایهموقعیتخودرادراینبخشتقویتنمودهوموفقیتهایيهمبدستآورده

عهاجتماعيو...ازدیگراند.عالوهبراینکشورهمیشهازاینکمتوجهيرنجبردهاست.ناامني،بیکاري،کاهشتوس

هايدرستترهدایتنتایجاینامراست.بازکاويگذشتهوتوجهبهتجربیاتکشورهايهمسایهمارابهاتخاذسیاست

کردهوموجب:

ـتحکیمموقعیتژئوپلتیکایراندرزمینههايامنیت،تجارت،گردشگريوارتباطات.

هتکمحصوليکمکميکند.ـمارادررهایيسریعترازمداربست

نگرش تغییر برخورداراستموجباصالحو کمرنگکردنتبلیغاتسوء چونگردشگريازقدرتعجیبيدر ـ

جهانیاننسبتبهواقعیتهايسیاسيـاجتماعيدرونایرانميشود.

بهرشدامنیتوگردشگريـنبایدفراموشکردتحققآرمانمعرفيایرانبهعنوانالگوياسالميتوسعهبدونتوجه

شناختبازارهايهدفگردشگرياز»سختخواهدبود.ازاینرویکيازدههاموضوعتخصصيتوسعهگردشگري

است.مقالهحاضربرآناستتاضمنتوجهبهجایگاهگردشگري،بهبررسيجایگاهانگیزههاواهداف«نگاهامنیتي

بپ مرزي هدفمناطق بازار در مدیریتانگیزشمسافران براي را اثرگذاري سیاستهاي بتوان که امید این به ردازد.

گردشگراندرراستايتوسعهامنیتاینمناطقارائهداد.

گردشگري،بازارهايهدف،مناطقمرزيواژگان کلیدی :


                                                           
 امین انتظامی علوم دانشگاه ارشد کارشانسی دانشجوی - 1
 parviz.ghasemzadeh@gmail.comعمومی، حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
 www.ali bahoosh1394@gmil.com اراک واحد آزاد دانشگاه دانشجوی - 3
 زاهدان واحد اسالمی آزاد دانشگاه جزاء حقوق ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
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کرد زبانان تأثیر رسانه های ماهواه ای گروه اپوزیسیون کردی بر افکار عمومی 

 2ه راهکارهای مقابله با آنو ارائ ایران

 
 9، حسن رستگارپناه0بهرام فرجی 



 چکیده
ايهدایتايبگونهايافکاروارادۀعموميرانسبتبهموضوعیاجریانوپدیدههايماهوارهامروزهرسانه

شود.براساسپژوهشهايمیدانيدهيهايآنهاجهتميکنندکهآنافکاراقناعشدهوبهسمتخواسته

ايکرديهايماهواره%مردمکردستانازشبکههايماهوارهاياستفادهميکنند.افزایشرسانه71بیشاز

سرمایه ميبیانگر قومیتکرد عمومي انحرافافکار انقالببرايهدایتو تحقیقباشد.گذاريدشمنان

شمنبرافکارعموميدرشمالايتلویزیونيکردزباندهايماهوارهحاضربهدنبالبررسيتأثیراتشبکه

هايآنها،شیوهپرداختبههاوتاکتیکغربایرانوارائهمدلمقابلهباآناست.بهدنبالشناسایياینرسانه

ها،باورهاوقوانینشناختيقومیتکرددرغربکشوراستتاراهگشايپاسخبهسئواالتيازها،ارزشنرم

رسانهتاچهمیزانبرمخاطبینهدفخوددرغربکشورتأثیرگذارهستند؟ازاینقبیلباشدکه:اصوالًاین

تاکتیک ميچه استفاده بیشتر تأثیرگذاري براي رسانههایي این القایي ساختارهاي و رفتارها چهکنند؟ ها

راستايرفتارهايمطلو کرديدر رفتارهايجامعۀ تغییر راهبردهاياستراتژیکبراي و باشکاليدارد؟

با اپوزیسیون، کردزبان اي ماهواره هاي شبکه که دهند مي نشان تحقیق از حاصل نتایج چیست؟

کنند،افکارايتالشميهايرسانهنمایي،القاءاهدافودیگرتکنیکسازي،تکرار،تحریف،بزر برجسته

دهند.کند،درجهتاهدافخودسوقميشانایجابميخبرييمشعموميراآنچنانکهخط

افکارعمومي،ماهواره،اپوزیسیون،کردي:کلمات کلیدی





                                                           
 این مقاله برگرفته از یک پژوهش علمی در مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم است. - 1
 دانشگاه جامع امام حسین علیه السالماستادیار - 2
 مدرس و پژوهشگر مرکز مطالعات ملی امنیت پایدار دانشگاه جامع امام حسین علیه السالم - 3



119 
انسجام و اقتدار ملی  همدلی اقوام ایرانی؛  چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران: 

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931مهرماه  02و  02

 

عوامل همگرایی ملی اقوام و تأثیر آن بر امنیت پایدار جمهوری 

 اسالمی ایران
 

 9کرامت محمدقلی،0حسینی مهدی سید،2بهرام فرجی

 

 چکیده 

پژوهشگر توجه زوایايمختلفيمورد از موضوعاتياستکه جمله از است.امنیتپایدار گرفته قرار ان

-مکاتبورویکردهايمطالعاتقوميمختلفيبهبررسيعواملموثربرانسجاموهمبستگياقوامپرداخته

ضرورتِمحیطامنیتيموردمطالعه،ازمباديمطالعاتيانگارانهوگاهبنابهاند.دراینپژوهشبارهیافتسازه

بهره نیز برجهانسوم به استو متغیرمندگشته خارجيبر نهادي، معیشتيو متغیرهايهویتي، رسيتأثیر

همگرایي مهندسيو مستقلِ بر اینپژوهش، است.در شده توجه و تمرکز امنیتپایدار نتیجه در و ملّي

به غیرهویتي متغیرهاي حساسیت مليتحلیلِ هویتِ با اقوام احتمالي هویتي تمایز کسريِ جبرانِ منظور

تبییناثربخشوکارآمدوراهکارهايوارائۀ،شناسایي،بررسيهدفاصلياینپژوهشتمرکزشدهاست.

همگرایينقشمتغیرهايمختلف امنیتپایدار تولید ایناساس،باشدميجمهورياسالميایراندر بر .

امنیتپایدارجم عوامليميتواندبرهمگرایيمليودرنتیجه چه :  ایناستکه هوريسواليمحوري

تحلیلياست.شیوه-توصیفيبنابراینروشغالبدرپژوهشحاضرروشاسالميایرانتأثیرداشتهباشد؟

نشریاتوسایراسنادوفیشبرداريطریقمنابعکتابخانهايوازگردآورياطالعات بودهمطالعهکتب،

نتایجحاصلازپژوهشنمایانميسازدکهعليرغمتأثیرمستقی ممتغیرهویتيدرتولیدهمگرایياست.

مليودرنتیجهامنیتپایدار،عواملهمگراسازمعیشتيونهاديتأثیرفراوانيبرشدتوکیفیتومقدار

 شدن عملیاتى با که شده ارائه کاربردى و پژوهشى پیشنهادهاى مبنا همین پایداريامنیتخواهندداشت.بر

 امنیت حصول موجب و یافته افزایش چشمگیرى بهطور اميسطوحسطحهمگرایىدرتم پیشنهادها این

.بود خواهد پایدار

.نهاديهمگرایيمعیشتي،همگرایيهویتي،همگرایيپایدار،امنیتاقوام،: واژگان کلید

                                                           
   السالم علیه حسین امام جامع دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
 السالم علیه حسین امام جامع دانشگاه پژوهشگر و استراتژیک اطالعات ارشد کارشناس - 2
 السالم علیه حسین امام جامع دانشگاه پژوهشگر و استراتژیک اطالعات ارشد کارشناس - 3
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بررسی عوامل همگرایی ملی قوم ایرانی ترکمن و تأثیر آن بر امنیت 

 پایدار منطقه گلستان

 
 0کرامت یمحمدقل،2بهرام فرجی

 

چکیده 
پژوهش این بررسيهدفاصلي مختلف،شناسایي، متغیرهاي درهمگرایي امنیتپایدار تولید منطقهدر

برایناساس،سواليکهمطرحميشودایناست:چهعوامليباشدميترکمننشینجمهورياسالميایران

تأثیرداشتهميتواندبرهمگرایيمليترکمنهايایرانيودرنتیجهامنیت پایدارجمهورياسالميایران

تاورياطالعآروشغالبدرپژوهشحاضرهمانروشپیمایشي)میـدانـي(است.ابزاراصليگردباشد؟

پرسشنامهمحققساخته» برعواملهمگرایيمليترکمنهايایرانيبودهکهنگرشگروهنمونهنسبتبه«

پرسشنامهبامطالعهمنابع،انجامتستاولیه،مصاحبهحضورياست.روایيتدوینشدهاساسطیفلیکرت

بااهلخبرهوکارشناسانوپایایيآنازتکنیکضریبآلفايکرونباخبرايکلپرسشنامههااستفادهشده

درصدآنرامردمترکمن34نفرميباشدکه1777114جمعیتاستان91است.براساسسرشماريسال

دراستانگلستانسالهوباالترترکمنهايساکن18افرادجامعهآمارياینپژوهشراذاتشکیلميدهندل

نفربهروشتصادفيطبقهاي383تشکیلميدهدوحجمنمونهازطریقفرمولکوکرانتعداد1393سال

عليرغمتأثیرانتخابشدهاند.باتوجهبهاثباتتماميفرضیاتنتایجحاصلازپژوهشنمایانگردیدکه

مستقیممتغیرهویتيدرتولیدهمگرایيمليودرنتیجهامنیتپایدار،عواملهمگراسازمعیشتيونهاديو

 همین همچنینبازیگرانخارجيتأثیرفراوانيبرشدت،کیفیتومقدارپایداريامنیتخواهندداشت.بر

سطحهمگرایىدرتمامي پیشنهادها این شدن ملیاتىع با که شده ارائه کاربردى و پژوهشى پیشنهادهاى مبنا

.بود خواهد پایدار امنیت حصول موجب و یافته افزایش چشمگیرى بهطور سطوح

.نهاديهمگرایيمعیشتي،همگرایيهویتي،همگرایيپایدار،امنیتترکمن،قوم:واژگان کلید
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 های مرزی  برداری از آبخوان های بهره بررسی چالش

 و شمال غربی ایراندر غرب 
 

 9آبادی میان حجت،0روغنی بردیا،2پور محمد فرشته

 چکیده 
هايزیرزمینيبهیکمنبعحیاتيآببرايتأمیننیازهايآبيبدلشدهاست.قرنگذشتهتاکنون،آبازنیم

تبرسربرداشتدهد.باتوجهبهافزایشتقاضاورقابدرصدازکلآبشیریندنیاراتشکیلمي31اینمنابع

آب یکمسألهاز حیاتياز مدیریتاینمنابع حکمرانيو یکچالشمليوهايمشترک، يمحليبه

آببین است. کرده پیدا مهاجرتالملليتغییر دلیلایجاداشتغالوجلوگیرياز هايمرزيومشترکبه

سيوامنیتيازاهمیتویژهايبرايمرزنشینان،خاليشدنمرزهايکشورازنیروهايمردميوبهلحاظسیا

طيیکمطالعه کنونکشوربرخورداراست. تا استکهآبخوانبین592يپیوسته، الملليشناسایيشده

قاره آنبه مطالعاتبسیاربیشترینتعداد آبهايسطحي، با مقایسه تاکنوندر تعلقدارد. آسیا و هاياروپا

الملليدردنیاوبهخصوصدرکشورایرانصورتگرفتهاست.يبینکميدرموردمدیریتآبهايزیرزمین

يغرببرداريازاینمنابعدرمنطقههايبهرهتحلیلي،چالش-لذادراینتحقیق،بااستفادهازشیوهتوصیفي

نهادبرداريازاینمنابعمرزيپیشگرددوراهکارهايالزمبرايمدیریتبهرهوشمالغربيایرانبررسيمي

نتایجنشانميمي آبخوانمرزيدرمنطقهغربوشمالغربيوهمچنین5دهدکهایرانباوجودگردد.

اهمیتژئوپلیتیکاینمنطقهکهبهامنیتمليکشورنیزگرهخوردهاست،بهطورجدينیازمندمذاکرهو

 است. عراق و ترکیه کشورهاي با آبهمکاري باالي زاندرکنش و سطحي کمربندهاي در یرزمیني

يتلفیقيازهايآیندهمبتنيبرتوسعهواستفادهکوهستانيتاروس/زاگرس،مستلزمآناستکههمکاري

يپایدارازآن،بایديآبسطحيواستفادههابهعنوانمنبعيبرايذخیرهایندومنبعشکلگیردوآبخوان

ند.يمراحلمذاکراتبهصورتمستقیممطرحشودرهمه

چالشهايبینآبخوانهای کلیدی: واژه غربوشمالغربيایران، بحرانالمللي، برداري، هايبهره

 آب
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 hmianabadi@gmail.com آمریکا، بوستون، تافتز، دانشگاه آب،
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بررسی جغرافیای سیاسی گیالن و طوا لش و تبین لزوم احیای نام طوا 

 لش در کنار گیالن

 
 2آرمین فریدی  هفتخوانی 

 

 چکیده

روسیه،آذربایجان،ردوبهشدتموردتوجهکشورهايارمنستان،قومایرانيتالشدردوسويمرزایرانپراکندگيدا

دلیلتالشبراي به ارمنستان دارند تالشتوجه به دلیلي انگلیساست.هریکبه و ،آمریکا،فرانسه اسرائیل،عربستان

ومسعيدرتضغیفآذربایجانسعيدرتقویتاینقومدارد،آذربایجانبهدلیلویژگيهايایرانيوجنبشملياینق

قوم این تقویت در سعي آذربایجان کنترل براي قوم این دادن قرار فشار اهرم دلیل به  دارد،روسیه تضعیفآن

دارد،اسرائیلبهدلیلعمقاستراتژیکقسمتشماليتالشدرخاکایراندرتالشبرايعملیاتجاسوسيدرخاک

پادرمرزایراندرحاشیهدریايخزرومنطقهقفقازبهاینقومتالشاست.فرانسه،انگلیسوآمریکابرايتثبیتجاي

تالش قوم رويپتانسیلاقلیتسنيدر قطر عربستانو اما اکثریتدارند اینقوم دارند،هرچنداهلتشیعدر توجه

بیشازپیشدرسرمایهگذاريوبرنامهریزيکردهوموفقنیزعملکردهاند)عضوگیريگروهداعش(،ایراننیزباید

همگرایيواستفادهازپتانسیلاینقومبکوشد.یکيازاینراههايوصولبهاینامرکهدرراستايعدالتفضایيو

امنیتملياستاحیاينامگیالنوطوالشاست.اهمیتاینموضوعازاینروياستکهسرزمینتالشمسکنیکي

گشتهوبهنظرميرسدعدمتوجهبهاضمحاللاینقوم راندچارتجزیهمدامازاقوامایرانيساکندردوسويمرزای

قفقازوپدیدآمدن ایراندر ایرانوموجبکاهشنفوذ امنیتيبهضرر نظر وسرزمینتالشاز ایرانگرا ایرانيو

نوطوالشهردوحذفدرکنارگیالنوجودداشت،دراینسالگیال1316بحرانهايامنیتيباشد.نامطوالشتاسال

بخشنامهايبهرشتآمدبراياحیاينامهاي1339سالاسماستان،استانیکمبود،در23بهمدت1339شدندوتا

بوميکهدراینوقتگیالناحیاوطوالشباسهلانگاريحذفگشت.اینمقالهبهبررسيتقسیماتسیاسيگیالنو

روندتجزیهحکومتتالشقبلوبعدازعهدنامهترکمنچايوتغییراتجغرافیايسالاخیرپرداختهو411تالشدر

راموردبررسيقراردادهاست.اینپژوهشتالشياستبرايتبینلزوماحیاينام سیاسيتالشدرچهارصدسالاخیر

تاریخيگیالنوطوالش.

 مرز،ایالت،والیت،خانات،استان،طوالشواژگان کلیدی: 
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با ای وم کُرد و دیگر اقوام ایرانی در پرتو تحوالت منطقههمگرایی ق

 «ـ ملت سازی دولتنظریه »استفاده از منظر 
 

 9جوانمردی عبدالمطلب  ،0خاکی شیالن ،2فیروزی حسین

 

 چکیده
-ـملـتدولـت"مبدونتوجهبهظرفیتِعواملهویتيوالگوي1916درسال"سایکسپیکو"انتقادمعاهده

هـاتجربـهثباتيآن،بعدازگذردهـهرمیانهراواردفازيازگسستهویتيکردکهپیامدهايبي،خاو"سازي

مشقدموکراسي،دربرخيازکشورهاياینمنطقههمچونعراقوسوریهبهعنوانمطالعـهمـورديدرایـن

انیـکمیـراثشود.درایـنمیـان،همگرایيوپیوسـتگياقـوامایرانـيبـهعنـوتحقیق،بهوضوحمشاهدهمي

رمزامنیتپایدارجمهورياسالميایراندرمنطقهشـدهاسـت،کـه«هویتایراني»تاریخيدرزیرچترواحد

زاديرئیسجمهـور،حسـنروحـانيدردردولـتتـدبیروامیـددرمیـانهايتنشنمونهبارزآنراسیاست

درایـنپـژوهشکـهبااسـتفادهازروشبینـیم.درپرتوتحوالتمنطقهمي«کُردها»ویژهاقوامایرانيبه همگوني

اياسـت؛باکـاربردهـايآنفـنکتابخانـهتحلیليبهرشـتهتحریردرآمـدهوروشگـردآوريداده-توصیفي

سازي،بهدنبالاثباتاینفرضیههستیمکههمگرایياقوامایرانيزیرچترهویـتواحـدملت_رویکرددولت

امنیـتونقطهاتصـالثباتخاورمیانهيبيکشوربهجزیرهثباتدرمنطقهایراني،رمزامنیتپایدارتبدیلاین

باشد.ميالمللخاورمیانهبهامنیتبین

سازيملت-اقوامایراني،کُردها،تحوالتخاورمیانه،دولتواژگان کلیدی: 







                                                           
. تانکُردس انسانی،استانداری منابع و مدیریت توسعه تهران، معاونت دانشگاه سیاسی علوم دکتری دانشجوی  - 1

 hfirozy@gmail.com سنندج،
 Ehure63@gmail.com   خاورمیانه،، گرایش الملل¬بین روابط و سیاسی علوم ارشد کارشناسی - 2
،  خوارزمی دانشگاه الملل، بین¬روابط و سیاسی علوم ارشد کارشناسی - 3

motaleb.javanmardi65@gmail.com                             
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 عدالت فضایی در ایران: چالش ها و راهکارها

 
 2محرمعلی فیروزی

 

 چکیده
تراکمرشدبویژهدرکشورهايدرحالتوسعهسبببروزعدمتعادلوناهماهنگيهايناحیهتورمتوسعهو

ايگردیدهاست.درایراننابرابريوفقدانتعادلدرتوزیعبهینهامکاناتدراثرسیاستهايغیراصولي،

تعادلفضایيب عدم اي؛ ناحیه ینسطوحملي،قطبهايرشدوروندتمرکزگرایيدرشهرهايمسلط

منطقهاي،ناحیهايومحليیکيازمسائلمهمياستکهتحتتأثیرمکانیسمهايحاکمبرساختارهاي

بررسيو جغرافیايسیاسيبه رویکرد با حاضر نوشتار  است. سیاسيپدیدآمده اجتماعيو اقتصاديو

چال وراهکارهايعدالتفضایيدرایرانپرداختهاست. شهايعدالتفضایيدرایرانتحلیلچالشها

عبارتنداز:نظامسیاسيواداريمتمرکز)تمرکزگرا(،نفت،عدمتحققبرنامهآمایشسرزمینوتوسعهپایدار،

تمرکززدایي)دیدگاهروسايجمهوردرنحوۀادارهکشور،سفرهاياستاني، راهکارها: مسائلژئوپلیتیک.

م(درپایاننیزنتیجهگیريشدهاستکه؛نظامسیاسيواداريوزارتکشوروتمرکززدایيدردولتیازده

علیرغماینکهاینساختارازمزایايبرخوردار حاکمبرکشورایرانساختاريمتمرکزوبسیطميباشد.

بنابراینبهنظرميرسدنظامسیاسيایرانميتواندبارویکرديتمرکززدایانهاز استامامعایبينیزدارد.

ارتمرکزگرابهسويساختارينیمهمتمرکزحرکتکند.کمااینکهسیاستهاواقداماتيدراینزمینهساخت

صورتگرفتهوظرفیتهايقانوناساسينیزتحققاینامرراداراست.بااینهمهنبایدازمسألهمدیریت

.کارآمدواستفادهازفناوريهاينوین)دولتالکترونیک(غافلشد

عدالتفضایي،تمرکزگرایي،تمرکززدایي،توسعهنامتوازنای کلیدی:واژه ه
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مطالعه ای راههای افزایش میزان مشارکت سیاسی در بین  هویت های 

 قومی ایران
 

 2بختیار قادری

 

 چکیده
،باشدکهداراياقواممختلففارسکشورایرانجزءیکيازکشورهايدنیابابافتمتنوعقوميونژاديمي

ترک،کرد،بلوچ،عرب،ترکمن،ارمنيوهمچنینبسیاريازخردهفرهنگهايدیگرمازندراني،گیلکي،

مي تاتوغیره دههتالشي، چند در متاسفانه که تنوعاتباشد این به اطالع با خارجي دشمنان اخیر، اي

 اند. راههايفرهنگيوقوميدرصددبهرگیريازآنبراياجرایيمقاصدسیاسيبرآمده دراینتحقیق،

مناطقحاشیه تأکیدبر دهیم.افزایشمشارکتسیاسيبا بررسيقرار قوميمورد نتایجايو اینزمینه در

زمینه اصالحاتيدر انجام با تحقیقنشاندادکه، بینبردنتمرکزحاصلاز از و ايمدیریتسیاسيفضا

انجامتغیراتدرتقسیماتاداري وطبیعيدراداريوسیاسي، ویژگيهايفرهنگي وسیاسيمنطبقبا

جهتآمایشسرزمیني،ازبینبردننگاهسیاسيوامنیتيبهاینمناطق،ایجادوحمایتازموسساتدولتيو

نهایتبرنامه ودر قومیتها زبانوآدابورسوم فرهنگ، ریزيدرخصوصيبرايحفظوحراستاز

قباتوجهبهاستعدادهاوپتانسیلهايداخليآنانجهتدستیابيبهرشدجهتتوسعهوعمراناینمناط

.ايمناسبيرابرايمشارکتمردمهمفراهمآوردتواندزمینهمتوازنمناطقکهمي

،تقسیماتسیاسي،هویتقوميتوسعهتمرکزگرایيشارکتسیاسي،اقوامایراني،مهای کلیدی: واژه

اياقتصادي
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ی شناسی و امکان شناسی همبستگی ملی در ایران؛با تأکید بر هست     

 اجتماعات قومی 
 

 2امید قادرزاده

               

 چکیده  
یابد.اجتماعاتقوميدرایران،عـالوهجامعهایرانبازیستچندفرهنگيوتکثراجتماعاتقوميویژگيمي

هـايهنگـي،اجتمـاعي،روانـي،عـاطفيوشـیوههايمحلي،فربراشتراکاتفرهنگي،هریکدارايویژگي

يوحدتوهمبستگيمليباشند.برمبنايچارچوبمفهوميمقاله،نميتوانمسئلهمتنوعفرهنگپذیريمي

ایرانرابدوندرنظرگرفتنگفتگو،مفاهمه،همدلي،همگرایيوهمزیستيبینفرهنگيوبینقوميتـوأمبـا

داد.براینپایه،هرگونهبررسيعلميمسـئلۀنظـموانسـجامملـيدرایـران،هاموردتوجهقرارحفظهویت

هـادربرسـاختن،متضمنبررسيوضعیتاجتماعاتقوميونوعمناسباتحاکمبرایناجتماعاتونقشآن

بسطوتحکیمهمبستگيملياست.مقالهحاضر،باهـدفارزیـابيتحلیلـيوضـعیتوتحـوالتهمبسـتگي

پـردازد.درایـنشناسيوامکانشناسيمناسباتاجتماعاتقوميدرسهدههاخیـرمـيران،بههستيمليدرای

شود.یافتههايتحقیـقهايمرتبطبااجتماعاتقوميپرداختهميراستا،بهتحلیلثانویهمطالعاتوپژوهش

اجتماعـاتقـوميدچـارضـعفنشانميدهدکههمبستگيمليدرایران،متأثرازنوعمناسـباتحـاکمبـر

اســت.درادامــهمقالــه،بــاتوصــیفوتحلیــلوضــعیتمناســباتحــاکمبــراجتماعــاتقــومي،مقــدوراتو

گیرد.هایاعواملوموانعهمبستگيمليدرایرانموردارزیابيقرارميمحدودیت

ي،سیاستقومي.همبستگياجتماعي،هویتملي،اجتماعاتقومي،مناسباتبینقومواژگان کلیدی:
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 پیوند زبان و ادبیات فارسی با زبان وادبیات اقوام ایرانی

 
 2پروین قاسم نژاد



 چکیده
انسانموجودياستاجتماعيواجتماعيبودنمستلزمبرقرارينوعيرابطهاستودرمیانموجوداتزنده،

يانسانهـانقـشمحـوريواصـليراداراتنهاانساناستکهباکالمارتباطبرقرارميکندوزباندرزندگ

است.جامعههايبشريدارايزبانهاوگویشهايمختلفيهستندکهبامطالعۀآنهاميتـوانبـهارتبـاط

زبانوفرهنگهايمختلفپيبردوآنهارابهترموردمطالعهقرارداد.زبانفارسيبهعنوانیکيازرایـج

تفراوانيبرخورداراستونیززبانرسميجامعۀایرانيمعرفيوثبتشدهاسـت.ترینزبانهايدنیاازقدم

عالوهبراین،جامعۀایرانازاقواممختلفبازبانوگویشهايمختلفتشکیلشدهاستومـاسـعيکـرده

بررسـيقـرارایمدراینمقالهرابطهوپیوندمیانزبانوادبیاتفارسيوزبانوادبیاتاقـواممختلـفرامـورد

دادهواشتراکاتایندورامعرفيکنیم.امیداستکهمطالعهوتحقیقمـوردنظـر،مقبـولمحققـانواسـاتید

گرانقدرعرصۀزبانوزبانشناسيقرارگیرد.

زبان،اقوامایراني،زبانبومي،زبانوادبیاتفارسي،پیوندزباني.کلید واژه:
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های  وچ در کاهش تهدیدات گروهکامنیت مرز و نقش قوم بل

 تروریستی در استان س و ب )با تأکید بر مرزهای شهرستان سراوان(
 

 1، محمدرضا آذربهار9، محمد مالشاهی0بخش حبیبی ، رهام2زاده بجندی پرویز قاسم



 چکیده
وانوهمچنینالخصوصمناطقمرزيسراباتوجهبهشرایطمحیطيواقلیميحاکمبرمرزهاياستانسوبوعلي

هاومشکالتامنیتيموجودیافتگياینمناطقباعثگردیدهدرکناربسیاريازچالشدوريازمرکزوکمترتوسعه

الشعاعهايتروریستيباهدفبهمخاطرهانداختنامنیتمرزوتحتگیريمعاندینوگروهکخطرتروریسموشکل

باشد.کشورایرانبهدلیلواقعشدندرمنطقهتعمدهامنیتيمطرحميقراردادنامنیتمليبهعنوانیکيازمعضال

هاوتحوالتعمدهامنیتيخودروبروستوخاورمیانهومثلثطالیي)ایران،پاکستان،افغانستان(بامخاطرات،چالش

يچونناامنينواحيهايپیراموناست.تهدیداتهايمتعددژئوپلتیکيکشورهاوقدرتامنیتمليآندرمعرضحوزه

هايمرزي،حملهبهیگانهايمرزي،انتظاميونظامي،جنایتسازمانیافته،قاچاقموادمخدر،شکلگیريگروهک

مذهبيبهویژهپسازجنگافغانستان،امنیتتمرزهايجنوبشرقایران–تروریستيومعانددرکنارتحرکاتقومي

م به را مرزيسراوان منطقه جمله معاندینواز حضور و محلتجمع سراوان مرز نوار حاشیه است. انداخته خاطره

هايامنیتيهايتروریستيسبببروزاقداماتتروریستيوخرابکارانهدرسطحمنطقهشدهودرنهایتچالشگروهک

بهارمغانآوردهکهباتوجهبهاستقرارطوایفمختلفازقومبلوچدرشه رستانمرزيسراوانوبراياینمنطقهرا

هايمناطقهمجوارمرز،مشارکتوهمراهيآناندرکاهشتهدیداتمرزيوهمچنینکاهشتهدیداتگروهک

تواندنقشبسزایيراایفانمایدلذادراینمقالهدرتالشهستیمتاباتروریستي،شناسایي،حذفودستگیريآنانمي

هايتروریستيبهبررسينقشقومبلوچدرامنیتمرزوتهدیداتگروهکارائهچارچوبنظريازمفهومامنیتو

کاهشاینتهدیداتبپردازیم.

هايتروریستي،قومبلوچ،سراوانمرز،امنیت،گروهکواژگان کلیدی :



                                                           
د.کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد  1

 Parviz.ghasemzadeh@gmail.com ،90300000299هدان،زا
 د. کارشناسی ارشد مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین 2
 د. کارشناسی ارشد مرزبانی، دانشگاه علوم انتظامی امین 3
 د. کاردانی ضابطین قضایی 2
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 بررسی نقش قوم بلوچ در امنیت مرزهای استان س و ب
 

 رضا فنازاد ،9ن، عباس احمدیا0، اصغر بازگیر 2زاده بجندی پرویز قاسم



 چکیده
قومیتيمحسوبمي کشوريچند لحاظترکیبجمعیتي، به اقصينقاطمرزهايکشورایران در ایننموده و شود

ویژه کهجایگاه هستند مهمي موضوعات از اقوام بین همگرایي و واگرایي ملي، وحدت ملي، هویت دارد. اي

هایيرادرقالبتهدیدویافرصتستند.تعددوتنوعقوميچالشهادرکشورهايکثیراالقوامباآنمواجههحکومت

آوردکهمتناسببامبانيتئوریکونظريحاکمیتیاایدئولوژيهاوازجملهج.ا.ایرانبهارمغانميبرايحکومت

آنمواجهمي استغالببا خودمختاريو تجزیهطلبيیا تنوعقوميوتهدیداتيچونواگرایي، قاللطلبيراشود.

شودکهمستلزمبصیرتسیاسي،اجتماعيوهايجدیدينیزایجادميتواندبههمراهداشتهباشد.درعینحالفرصتمي

کشورهاي با همسایگي لحاظ تأسیسبه بدو همان از ایران اسالمي جمهوري استراتژیکاست. و مدیریتعالي

هايامنیتيبسیاريداشتنموقعیتژئوپلتیکيواستراتژیکيباچالشهايگوناگوندرمرزهاومختلف،استقرارقومیت

منطقه سطوحداخلي، بیندر گروهکايو ظهور و بروز طلبيقومي، معاندالملليهمچونتجزیه هايتروریستيو

جریان به اهمیتوابسته به توجه با است. بوده جهانيمواجه استکبار سلفي عليهايتکفیريو و الخصوصمرزها

هايقوميومذهبيهايبروزوظهورچالشمرزهاياستانسوبوارتباطآنباامنیتمليج.ا.ایرانووجودزمینه

درمناطقمرزيوشهرهايمرزياستانسوبمقالهحاضرسعيداردضمنبررسينقشبلوچ،معیشت،مشترکات

منیتپایداردرمرزهاياستانسوبارائهنماید.لذاهدفافزایيوایجادافرهنگي،مذهبي،راهکارهایيجهتهم

اینتحقیقبررسيتأثیرعوامليهمچونمشترکاتفرهنگي،مذهبي،معیشتومشارکتاجتماعي،سیاسي،فرهنگيو

نشانمي نتایجحاصلازآن و امنیتمرزهاياستانسوببوده مشارکتعموميبر دهدبیناشتغالومعیشت،

،اجتماعي،اقتصاديودوريازمرکزدربینقومبلوچوایجادامنیتپایداردرمرزهايایرانوپاکستانرابطهسیاسي

معناداريوجودداردبهعبارتيهرچهمشارکت،اشتغالومعیشتبیشتروبهترباشدضریبامنیتدرمرزهاياستانس

وبباالتروبیشترخواهدبود.

،مرزنشین،قومبلوچ،امنیت،استانسوبمرزواژگان کلیدی :

                                                           
د.کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان، 1

Parviz,ghasemzadeh@gmail.com 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین2
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی امین3
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 گردشگری و توسعه زیرساخت در کشورهای کمتر توسعه یافته
 

 0آبادی علی عارف ،2امیر قربانی

 

 چکیده

روند.بطوریکهیکيشمارميهاازمهمترینفاکتورهايسنجشسطحتوسعهاقتصاديکشورهابهزیرساخت

اندازههايکشورهايکمترتوسعهیافازنشانه ايتهفقردرزیرساختبهشمارمیرود.اهمیتاینموضوعتا

باشد.ازطرفهايمهماکثرکشورهاميهايمجهزواستانداردیکيازدغدغهباالستکهداشتنزیرساخت

-هايسودآورکشوربهشمارميهاکاربردچندجانبهدارندونیرويمحرکهاکثرفعالیتدیگرزیرساخت

.ای روند. نوع پژوهشاز کتابخانه"ن زیر"ايتوصیفي توسعه بر گردشگري اثر  بررسي به آن در بوده

هايکشورهايکمترتوسعهیافتهپرداختهشدهاست.نتایجپژوهشحاکيازآناستکهدرحاليکهساخت

ساخت زیر توسعه براي بودجه تامین لحاظ از یافته توسعه کمتر روکشورهاي مشکل با خود بروهاي

سریعترینراه آسانترینو ازهستند،گردشگريیکياز چه و جهتمشارکتبخشخصوصي از ها)چه

هايکشورهايکمترتوسعهیافتهبهشمارمیرود.برايتوسعهزیرساختجهتتامینبودجه(

گردشگري،کشورهايکمترتوسعهیافته،زیرساخت،اقتصادکلمات کلیدی:















                                                           
 ریزی برنامه گرایش اصفهان بهایی شیخ دانشگاه جهانگردی مدیریت ارشد کارشناسی - 1

 90151699526توسعه،
 aref_122@yahoo.com،90350322501 افزار، نرم گرایش کامپیوتر کارشناس - 2
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امنیت مرزها با تاکید بر قومیت ها: )نوار مرزی غرب و توسعه پایدار و 

 )شمال غرب کشور، قوم کُرد

 
 0پویا جعفرملکی ،2قاسم قلی زاده

 

 چکیده
سیاسيآنتابعشرایطزمانو-امنیتموضوعياستنباطياستکهمفهومآنثابت،امامحتوايجغرافیایي

ظرتهدیدنظاميخارجازمرزهاموردتوجهقرارمیگرفتمکانتغییرمیکند.درگذشتهامنیتمليعمدتاًازن

اماامروزهاینمفهومازحوزهتعاریفکالسیکخودخارج  کهمقابلهباآننیزسازوکارنظاميداشت.

شدهورابطهتنگاتنگيباتوسعهپایداریافتهاست.درگذشتهپیشرفتواعتاليواحدهايسیاسيباحاکمیت

يبانگرشيمحدودوتکسویهمترادفایجادوتداومرشداقتصاديدرنظرگرفتهميشدعقالنیتابزار

امروزهاینتهدیدبیشتر.اماتوسعهپایدارمفهوميفراترازرشداقتصاديوبهبیاندیگرمحیطبررشداست

مرکز ساختار استکه نظامهايسیاسيمتمرکز اینساخت-متوجه شکلميدهند. را عمدتاًپیرامون ارها

ایراننیزچنینساختاريمنجربهبرهمخوردن در یافتهنسبتبهمرکزمیباشند. شاملحاشیهکمترتوسعه

منطبقبر نواحيپیرامونياکثراً آنکه مهمتر استو پیرامونگردیده و توازنمنطقهايبینمرکز تعادلو

باتوجهبهنواحيقوميمیباشد.درچنینشرایطيتمایزاتافزایشمییا بدوعاملواگرایيتقویتمیگردد.

به پایدارایننواحي، وتوسعه درنظرگرفتنارتباطمستقیممیانامنیتمرزها اینتحقیقبا رهیافتفوق،

بررسيعواملداخليوخارجيموثربررابطهبینمولفههايموثربرتوسعهپایداروامنیتمرزهاباتأکیدبر

.ین)قومیتکرد(درنوارمرزيغربوشمالغربکشورپرداختهاستاستانهايکردنش

 امنیت،توسعهپایدار،قومیت،امنیتمرزها،قومکردواژه گان کلیدی : 







                                                           
 Qasemgholizadeh@yahoo.com ناجا، مرزبانی داخلی ارشد کارشناس و پژوهشی عضو - 1
 Malekipouya@yahoo.com مدیریت، ارشد کارشناس – انتظامی علوم دانشگاه علمی هئیت عضو - 2
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 ایران گرا در جنوب شرققلمرو تروریسم ناحیه

 
3صادقلو ، سعید2صفایی مهر محبوبه،1رادجواد کاویانی  

  

 چکیده
هاايازنواحيناهمگنهستند.حکومتواسطهتنوععواملفرهنگيوجغرافیایيآمیزههابهتقریباًهمهدولت

تضمین دولترا نواحي،پایداري واگراي تضعیفنیروهاي و تقویتنیروهايهمگرا با که اند کوشیده

مذهبي(کنند.هرگاهساکنانناحیهايازکشوراحساسکنندکهناحیهآنهابهواسطهعواملفرهنگي)زبانيو

ازفرایندتوسعهومشارکتبهدورماندهاند،زمینهبراينارضایتيناحیهايوتحرکاتناحیهگرایانهفراهم

ناحیهمي بحران و شده چالشکشیده به حکومت مشروعیت نتیجه در گیرد.ناحیهگردد. مي شکل اي

مراوداتفرهنگي،بافتزندگيهايمذهبي،دوريازمرکزوبلوچستانایرانازیکسوبهواسطهتفاوت

هايهاو...ازسویيبهعلتهمانندياي،فقروبیکاري،عدممشارکتفراگیر،قاچاق،ضعفزیرساختعشیره

زایيبنیادگرایي پیامدهايبحران از پاکستان و افغانستان زده بحران کشور دو مذهبيبا قومي، فرهنگي،

هايملهمازرادرآنجادرقالباقداماتتروریستيگروهمذهبيآنهامتأثرشدهکهنمودهايناحیهگرایي

مدیریتاندیشه کهدرصورتعدم نشانداد مقالهحاضر هايبنیادگرايمذهبيقابلپیگیرياست.نتیجه

گرایيتشدیدخواهدوضعیتکنونيوناکاميدوکشورخاوريدرپیکارباطالبانوالقاعدهنمودهايناحیه

ازاینرو، نیازمندراهکارهایياستکهضمنتضعیفگونههايناحیهگرایي،بهتقویتیکپارچگيشد.

سرزمینيوهمبستگيمليبیانجامد.

گرایي،تروریسم،بنیادگرایي،یکپارچگيسرزمینيوهمبستگيمليبلوچستان،ناحیه:واژگان کلیدی







                                                           
  مکاتبات دار ¬عهده بهشتی، نویسنده شهید دانشگاه سیاسی، ارشد،جغرافیای کارشناسی دانشجوی - 1

،j.kavyani61@yahoo.com                   
 بهشتی شهید دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد، کارشناسی دانشجوی - 2
     مدرس تربیت دانشگاه سیاسی، جغرافیای ارشد، کارشناسی آموخته دانش - 3
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 حقوق اقوام ویکپارچگی ملی

 
 2ندا کردونی



 چکیده 
دولت ومل-اداره طریقتکثرگرایيميتواندحاملمنافع از اند تشکیلشده  متعدد اقوام از تهایيکه

همچنینبحرانهايمتعددباشد،ازاینرويطرححقوقاقوامبایدهمراهبایکنگاهجامعوکلينگرباشد

بحرانهايهویتي.شهرونديچندفرهنگ و طلبانه هايتجزیه مانعيباشدفرارويدیدگاه درکتا  با ي

بحرانهايقوميبهخصوصدرکشورهايدرحالگذار،درپيطرحراهکاريبرايپیشگیريازاینگونه

بحرانهاست.اینشهرونديدوگانهبااعطايهویتهمزمانمليوقوميوباتکیهیکسانبرشباهتهاو

ليبراياینگونهجوامعباشد.البتهتفاوتهايفرهنگياقوامدریکجامعه،بهنظرميرسدراهحلقابلتام

طرحهرگونهراهکاردراینخصوصبایدبادرکتفاوتهايجوامعمختلفبایکدیگریاشد.

دولت،یکپارچگي،شهروندي،دموکراسي-حقوقاقوام،ملت:های کلیدی واژه





















                                                           
 ،90122881922تهران، وتحقیقات علوم واحد آزاد دانشگاه  الملل بین حقوق دکتری - 1

kardoony@gmail/com 
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 نقش اقوام ایرانی در امنیت مرزی جمهوری اسالمی ایران
 

 0دربندی ، انوشه2یابهمن کرمی ک

 چکیده
بدونتردیدپرداختنبهپدیدهامنیتمليدرمجامععلميازسويصاحبنظرانمفاهیمراهبرديازاهمیـت

واالئيبرخوردارمـيباشـد،دریـکواحـدسیاسـيهـرگونـهرشـدوتوسـعهدرابعـادسیاسـي،اقتصـادي،

تمليپایداروهمهجانبهائيدرآنبرقرارباشد؛دراجتماعي،فرهنگيونظاميزمانيتحققميیابدکهامنی

طولتاریخپرفرازونشیبکشورایرانهموارهیکيازگروههایيکهبهمیزانقابلتوجهيتوانستهاسـتدر

خطمقدمدفاعازاستقاللوتمامیتارضيکشوربامتجاوزیندرروزهاياولیـهتهـاجممقابلـهنمایـدهمانـا

نبودهکهدرقالببخشيازنیرويانسانيپویادربرابرتجـاوزبیگانگـانایسـتادگينمـودهانـد،اقواممرزنشی

قوموقومیتموضوعيمختصبهکشوريخاصنميباشد،بلکهموضوعقوموقومیتیکپدیدهفراگیري

ستراتژيهايبحسابميآیدکهاکثرکشورهايجهاندرگیرآنبودهوهموارهمترصداتخاذسیاستهاوا

امنیتي-مؤثردرقبالاقوام،خاصهاقواممرزنشینخودميباشندمسئلهقومیتازجملهمهمترینمسائلسیاسي

فرارويکشورهايکثیرالقومدرسالهـايپایـانيقـرنبیسـتممحسـوبشـدهودرقـرنبیسـتویکـمنیـز

ازفراگیـري،تـداوم،شـدتوعمـقآنامنیتـي-همچونگذشتهمهمخواهدبود،اهمیتاینمسئلهسیاسـي

ناشيميشودواینعواملخـودباعـثگردیـدهانـدکـهنـهتنهـاکشـورهايدرحـالتوسـعه،بلکـهاغلـب

واحدهايسیاسيباویژگيهايدموکراسيهمچونبیشترکشورهاياروپائي،کانـاداوحتـيروسـیهفعلـي،

ربگیرند،حـالبـاتوجـهبـهمطالـبمطروحـهفـوقایـنپدیدهقوموقومیترابعنوانیکنیرويمهمدرنظ

موضوعکهاصالًاقواموقبایلمرزنشینميتواننددرمباحثامنیتوملينقشایفاکنندحائزاهمیتاست.

قوموملیت،امنیت،تهدیداتمرزي،امنیتملي،انسجاممليکلید واژه ها:







                                                           
 .Bahman، 90188390013اهواز، واحد اسالمی آزاد دانشگاه الملل، بین روابط دکترای دانشجوی - 1

Karami Kia @ gmail. Com 
 Anooshe darbandi، 90161138512اهواز، واحد اسالمی آزاد ایران،دانشگاه مسائل دکترای دانشجوی - 2

@ gmail. com 
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و فرهنگی در موسیقی اکولوژیک  -بررسی نقش و نمود عوامل طبیعی

 سنتی کردی
 

 9جم موسوی زهرا سیده،0محمدی ابراهیم،2پیمان کریمی سلطانی

 
 

 چکیده    

يآمال، بازگوکننده قوم موسیقيهر باشد. مليمي هویتقوميو فرهنگو از قوميبخشي موسیقي

عرفتارهاوحرکاتيکهآرزوهاواحساساتاستونوعحرکتایناحساساتوآرزوهارابیانميکند.نو

عشق،حماسه،دلداري،عرفان،بزموسایرنمودهايفرهنگيرانشانميدهد.افسانهها،اسطورهها،داستان

منبعالهامودرونمایهي ادبوهنراقوام، ها،حکایات،ضربالمثلهايقوميوبهطورکليفرهنگ،

راتشکیلميدهد.ازآنجایيکهموسیق يفولکلورکُرديجزوغنيترینوپربارترینفولکلوراصليآنها

-هايموجوداستوقدمتوتنوعزیاديدارد،ازاینرودراینمقالهبهدنبالتأثیرونمودعواملطبیعي

ازمنابعدر اکولوژیکوعواملفرهنگيدرموسیقيکرديميباشیم.برايرسیدنبهاهدافمطرحشده

يمستقیم قبیلدسترس،مصاحبه بصرياز ابزارهايسمعيو از استفاده بهرهCD،DVDو ، ویدئو ،فیلمو

انـدکـهتصوریـکيبـدوندیـگريدرگرفتهشدهاست. فرهنگوطبیعتآنچنـاندرهـمتنیدهشـده

زندگيآدمیانمشکلاست.گاهآدمیانایندوعنصررابههمپیوندميدهندتامطلبخودرااداکنندیا

طبیعي تفکیکعوامل که است این نمایند.واقعیت حاصل را خود عناصر-مراد و عوامل اکولوژیکو

در عناصر و عوامل باشد.این مي ممکن غیر اغلبمواقع در و مشکل بسیار موسیقيکردي فرهنگيدر

موسیقيکرديگاهدرتقابلوگاهدرتعاملبایکدیگرقرارميگیرند.

.یقيسنتيکردي،فرهنگ،عواملطبیعي،عواملفرهنگيموسواژه های کلیدی: 

 

 

                                                           
   -90183096626 -ژئومورفولوژی دکتری دانشجوی و قروه پرورش و وزشام دبیر - 1

kpeyman1356@gmail.com 
 90183098329-قروه شهرستان پرورش و اموزش دبیر - 2
 Zahrajam1@yahoo.com-90189116231-قروه شهرستان پرورش و اموزش دبیر - 3
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 حقوق اقلیت های دینی در جمهوری اسالمی ایران
 

 2مراد کسمرادیان



 چکیده 
اقلیتهايدینيشناختهشدهدرجمهورياسالميایرانمنحصراعبارتنداز:کلیمیان،مسیحیانوزرتشتیان

برخوردارندعالوهبرآنازحقوقویژهايمانندآزاديکهازاغلبحقوقوآزادیهايعمومياتباعایران

دراجرايمراسمدیني،رسمیتقانوني،آزاديتعلیموتربیتدینيآزاديمجامعوانجمنهايدیني،حق

تشکلوحقنمایندگيدرمجلسشوراياسالميورعایتاحوالشخصیهبعنواناستثنابراصلحاکمیت

کشوربرخوردارند.هریکازاقلیتهايدینيقرنهاستکهدرسرزمینایرانقانونواحدبرتماماتباع

قانونگذار ساکنندبرخيازاینحقوقوامتیازاتبراينخستینباربدینصورتبهایشاناعطاشدهاست.

د،زبان،جمهورياسالميایرانباتبعیتازقواعداسالميهرگونهتفاوتدیگر،غیرازدینوجنسیتنظیرنژا

رنگپوستوغیرهراعامليبرايتمایزوبهرهمنديازحقوقمساويشناختهاستونمونههاياینتمایز

غیراهلکتاباز با اهلکتابدرمقایسه دربرخيازقوانینجزایيوحقوقيدیدهميشودلیکنگروه

با همزیستيمسالمتآمیز مسلمانانایرانيبخوبيبرايموقعیتشایانتوجهيبرخوردارندوزمینه جامعه

ایشانفراهماست.

حقوق،اقلیتهايدیني،مذهب،اسالم.کلمات کلیدی :



 

 

 

 

 

 

                                                           
لرستان،  کوهدشت حقوقی عمومی دادگاه دوم شعبه دفتر مدیر و دانشگاه مدرس - 1

Moradkasmoradian@yahoo.com 
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 تنوع فرهنگی و انسجام ملی در ایران


 9کالنتری سجاد ،0صحراگرد ، زینب2فاطمه کالنتری

 

 چکیده                           
درمیانافرادمتعلقبهیکملتاستودستیابيبهاینویژگيازجملهملي،استقراروابستگيمتقابلانسجام

بهشمارميترینشاخصمهم سیاسيیککشور برهمیناساسزمینههايتوسعه گیريوهايشکلرود.

انسجاماستمرار به دستیابي است. زیاديبرخوردار اهمیتبسیار از پیشانسجامملي وجود بدون ملي

ذهنيسازندهآنامکانپذیرنميباشد.وجودشرایطوبنیادهاياتحادملينیزبدوندخالتشرایطعینيو

شود.اینعنصرآگاهيبخشگیريوتبلورعینياتحادنميعنصرآگاهيبخشي،خودبهخودباعثشکل

دوانسجامهايذهنياتحااستکهمجموعهشرایطعینياتحادمليرابهشکلهویتمليدرآوردهوزمینه

سازد.بدینترتیبدستیابيبهاتحادمليوتجليآن،بهآگاهيازهویتمليوشناختمليرافراهممي

آنبستگيدارد.بااینهمه،هویتمليایرانيباتنوعفرهنگيدرکشورایرانباوجودبرخورداريازیک

توانسراغدنیايامروزکمترکشوريراميهستهمحوريشکلگیرندهونظامدهنده،امريشناوراستدر

هاياساسيکشورهايمزبوردستیابيبهگرفتکهازتنوعقوميوجمعیتيبرخوردارنباشد.یکيازدغدغه

راه یکياز که وحدتسرزمینياست، افزایشیکپارچگيسیاسيو یکپارچگيسیاسي، هايدستیابيبه

راست.اینمقاله،درجستجويآزموناینفرضیهبودهاستسطحمشارکتاقوامدرمدیریتسیاسيکشو

کهاستمراروپایداريحیاتاجتماعي،سیاسيوفرهنگيیکجامعه،درگروانسجاموهمبستگيبیناجزاء

ایراني اقوام اینکه وجود با قومياستو چند ایرانیکجامعه اجتماعياست. ساختار سازنده عناصر و

وویژگي برپایهمشترکاتقومياستوارسرگذشتها هايگوناگونيدارنداماهویتایرانيآنهاهمواره

بودهاستوانسجاممليرادرکشورشکلميدهند.

کشور،تنوعفرهنگي،ساختاراجتماعي،انسجامملي.واژگان کلیدی:



                                                           
 F_kalantari89@yahoo.com، 09188308828 هرسین نور پیام دانشگاه مدرس - 1
 کرمانشاه کاربردی علمی دانشگاه مدرس - 2
 حسابداری ارشد کارشناس - 3



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
148 

 

 واکاوی روشی و موضوعی مطالعات قومی ایران

 سیاسی در مقاالت علمی ـ پژوهشی جغرافیای 
 

 0عالم ریحانه ،2عاطفه گلفشان

 

 چکیده
ــاظهــوراندیشــه ــانب ــاحثياســتکــههمزم ــهمب ــوموقومیــتازجمل ــانوق ــوینمــوردتوجــهمحقق هاين

هايگونـاگونمدارانقرارگرفتهاست.تابهامروزپژوهشگرانبسـیاريدرسراسـرجهـانوبـارشـتهسیاست

هایيکهکامالبهمبحـثقومیـتمـرتبطاسـتاند.یکيازرشتهتههايآنداشسعيدرتعریفقوموویژگي

شود.اکثرکشورهايجغرافیايسیاسياستوقومیتیکيازمباحثاساسيوکلیدياینرشتهمحسوبمي

طلبيوجهانباپدیدهچندقومیتيوتکثرقومیتدرمرزهایشانمواجههستندکهبعضـاًعـامليبـرايجـدایي

هايدرونخودرادارند.کشورایراننیـزهاهموارهسعيدرکنترلقومیتاند.بنابراینحکومتواگرایيبوده

هـايهايزیاديرادرونمرزهایشداشـتهوحکومتیکيازکشورهايکثیرالقومياستکهازابتداقومیت

االتبیشـماريدرزمینـهاند.پژوهشگرانایرانينیـزمقـمختلفبرخوردهايمتفاوتيراباآنهادرپیشگرفته

انـدکـهازآنمیـانآنچـهبـرايایـنمقالـهاهمیـتدارد،مقـاالتقومواقوامایرانيبهرشتهتحریردرآورده

ـتحلیلـيصـورتگرفتـهاسـت،ابتـدا محققانجغرافیايسیاسياست.دراینتحقیقکـهبـاروشتوصـیفي

ايايویارانـهامدرایرانبااستفادهازروشکتابخانهمقاالتعلميـپژوهشيجغرافیايسیاسيباموضوعاقو

موردازاینمقاالتبهصورتتصادفيوبرحسببهروزتربودنآنهابرايبررسـي14استخراجشدوسپس

هايروشـي،موضـوعيورویکـردآنهـابـهانتخابشد.دراینتحقیقهدفواکاويمقاالتقوميازجنبـه

ـتحلیلـيوقومیتبودکهبعدازب ررسيایننتیجهحاصلشدکهازبیناینمقاالتبیشترازروشتوصـیفي

روشکیفياستفادهشدهاستوموضـوعاتمـرتبطبـهجغرافیـايسیاسـيوقومیـتاسـتوازگسـتردگي

برخوردارميباشد.همچنیناکثرمقاالتبارویکرديمثبتوهمگرایانهبهپدیدهقومیتوکثرتقـوميدر

دانستند.راننگاهکردهبودندوآنراعامليبرايهمگرایيبیشترميای

قوم،مطالعاتقومیت،روشتحقیق،رویکردهمگرایانه،واگرایياقوامواژگان کلیدی: 

                                                           
 golfeshan.a@ut.ac.ir ،90120520582 تهران، دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 1
 r_alam@ut.ac.ir ،90123058509( تهران دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2
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تبیین تعارضات نظری و کارکردی ناسیونالیسم در فرایند ملت سازی در 

 منطقه خاورمیانه

 
 

 2احسان لشگری تفرشی

 

 چکیده

بهمکتب ورود با استکه مغربزمین تمدن سیاسي هاي اندیشه در مکاتبظهوریافته از ناسیونالیسم

خاورمیانهتأثیراتمهميراازخودبرجايگذاردهاست.درواقعفرایندملتسازي،کشورسازيوتعیین

همچن و ناسیونالیسم اندیشه تأثیر تحت زیادي اندازۀ تا خاورمیانه منطقه در قدرتهايمرزها سیاست ین

ساختيو تعارضاتنظري، اینمکتبفکريبهخاورمیانه ورود اما است. بوده اینمنطقه استعماريدر

واثراتفراینديآندراین استکههمچناننیزنمادها دراینمنطقهایجادکرده کارکرديمتعدديرا

مذهبيدرکشورهايمنطقهظهوریافته–وميمنطقهمشاهدهميگرددکهمهمتریننمودآندرقالبستیزق

مذهبيازجملهکارکردهايناسیونالیسمدراینمنطقهاستکهبویژهبعد-است.بطوریکهواگرایيسیاسي

تحلیليعلل–ازجنگسردابعادجدیديیافتهاست.دراینمقالهکوششگردیدهتابارویکرديتوصیفي

کردتبعيآندرخاورمیانهبررسيگردیدهوازاینطریقمبنايبرخيازوعواملنظرياینتعارضوکار

بحرانهايمزمناینحوزهجغرافیایيشناسایيگردد.

تعارض-ملت–خاورمیانه–ناسیونالیسمواژگان کلیدی :



 

 

 

 

 

                                                           
 ehsanlshgari80@yahoo.com -یزد دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
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 پیوستگی اقوام ایرانی در پرتو تحوالت منطقه ای


 9توچایی فاریغ فاطمه ،0زاده قصاب مجید ،2حیدر لطفی

 

 چکیده 
ایراناسالميازجملهکشورهایياستکهازتنوعقوميدرساختارجمعیتيخودبرخورداراست.یکيازموضـوعات 

مهمومسئلهسازدرمنطقهخاورمیانهعدمانطباقمرزهايسیاسيبامرزهـايقـوميوفرهنگـياسـت.مرزهـايسیاسـي

هاقوامترک،کرد،عرب،بلوچوترکمندردوسويآنواقعشدهاند.وبرخـيازکشورایراننیزبهگونهاياستک

ایناقوامدردو،سهوحتيچهارکشورگسترشیافتهاند.تحوالتگستردهدرمنطقهخاورمیانهباعثدخالـتبـیشاز

پـژوهشبـاروشکتابخانـهپیشبیگانگانبخصوصآمریکاوانگلیسدراموراتداخليکشورهايمنطقهگردید.ایـن

تحلیليوتاریخيوباهدفپاسخبهاینسئوالکه:آیـاتحـوالتمنطقـهاي-ايوشیوهيتحلیلاطالعات،توصیفي

برپیوستگياقوامایرانيتاثیردارد؟انجامشد.بهنظرميرسیدکهاقوامایرانـيدرپـستحـوالتمنطقـهايبـهواگرایـي

دراباحکومتمرکزيزیادکند.امامشخصگردیدباتوجهبـهبـوميبـودناقـوام،اشـتراکاترويآوردهوفاصلهخو

مذهبيوفرهنگيزیادباحکومتمرکزيوبرنامهریزیهايحکومتمرکزيبهمنظورتحققاتحـادوهمبسـتگيملـي،

هايتحققپیداکردهاست.وجـودپیوستگياقوامایرانيباهموباحکومتمرکزيبیشازپیشدرپرتوتحوالتمنطق

عناصرومولفههايمشترکملي،تاریخيوهویتيباکلیهاقوامازجملهعوامليهستندکهمـيتواننـددرشـکلگیـري

هویتجمعيایرانينقشبيبدیليایفانماید.تاریخمشترکتمامياقوامتحتنـامملیـتایرانـي،زبـانپارسـيکـهدر

هدوانیده،اسالمبهعنواندینمشترکوقهرمانانوشخصیتهايملـيمشـترکوبـاهخرههویـتعمقتماماقوامریش

ایرانيازجملهعناصرپیونددهندهايهستندکههمگرایيراممکنوروندواگرایيرادرمواجههبـاایـنعناصـرپیونـد

وجـودمشـکالتوتنگناهـادرعرصـههـایيازدهندهوازنظرارزشيبسیارارزشمند،بـامشـکلروبـهرومـيسـازد.با

زندگياقوامواقلیتها،بازاتحادووحدتبیناقوام،باهموباحکومتمرکزيبیشازپیشبرقراراست.

پیوستگي،اقوام،خاورمیانه،ایران،تحوالتمنطقهايکلید واژه ها :



                                                           
 واحد اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیات وعضو سیاسی جغرافیای دکترای - 1

 heydare.lotfi@gmail.com09121004769گرمسار،
 ،     90113325002* گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای دکترای دانشجوی - 2

ghassabzade44@gmail.com 
 Adabiyat.ghafari@gmail.com 90113326522فارسی ادبیات و زبان ارشد کارشناس - 3
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 ملی  جهانی شدن و تاثیر آن بر هویت

 
 0زینلی بوالفضلا ،2حیدر لطفی

 

 چکیده 
هايفرهنگيکشورهابودهفرایندجهانيشدنباشتابروزافزوندرحالعبورازمرزهايسیاسيومحدوده

تغییراتغیرقابلپیشبینيمناسباتبین اقتصاديوفرهنگيجالملليوطبقهبنديوبا هانراهايسیاسي،

هادرموردرهنوعيمیلعمیقواحساسيپرشوربینانسانازسويدیگرهمواتحتتاثیرقراردادهاست.

انسانسرزمین تا اینامرموجبگردیده بهجداسازيافرادوگروهشانوجودداشتهاست. همواره ازها ها

بنديسرزمینیکدیگروتفکیکوشبکه جهانيشدناسبابدسترسيوقلمروزندگيخوداقدامنمایند.

سازدوایندسترسيبهترتیبمنجربهدیدبهتردرمنابعهویتيبعمختلفهویتيفراهمميهارابهمناانسان

مي هویتيجدید شکلگیريتصاویر هویتو بحران استبصورتیکسابق ممکن تحول این گردد.

دفرصتظاهرشودوشناختماراازخویشتنتعمیقبخشدویابصورتتهدیددرآیدوماراگرفتارازخو

زوایايمختلفقابلبررسيمي از که بعديبوده مبحثيچند جهانيشدن یکيازبیگانگيسازد. باشد.

مفهومسرزمینوهویتبحث هایيکهدراینخصوصبایدموردتوجهقرارگیردارتباطجهانيشدنبا

باتوجهبهتاثیراتهايبوميوقوميهمراهبودهاستکهاستچونهموارهمفهومهویتباقداستوارزش

بررسيانکارناپذیرجهانيشدنبررويآنحساسیت به اینمقاله در لذا است. ایجادکرده هايزیاديرا

شودواستداللاصليایناستکههویتهاياصليآنپرداختهميهاوعناصرجهانيشدنودیدگاهمولفه

حذفنمي تنها نه جهانيشدن اثر احتمليدر بلکه قالبشود در آینده در درماالً پویاتر و هایيجدید

هايرسميوغیررسميظهورخواهدکرد.عرصه

جهانيشدن،هویت،مکان،دولتـملت،جغرافیا،هویتمکاني:واژگان کلیدی



                                                           
 گرمسار واحد اسالمی آزاد دانشگاه جغرافیا گروه علمی هیأت عضو و مدیرگروه - 1
 گرمسار، واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای رشته دکتری دانشجوی - 2

zeinali1968.a@gmail.com 
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تحلیل عوامل مؤثر بر هویت قومی در بین جوانان  شهر رشت؛ با تأکید 

 بر نقش رسانه
 

 1مقدم بازاری سپیده ،9شعبانی مرتضی ،0زادهعلی محمدرضا ،2حیدر لطفی

 

 چکیده
هدفازانجاماینتحقیقتحلیلهویتقوميدربینجوانانشهررشتباتأکیدبرنقشرسانهاست.هویت

هايفرهنگينظیرزبان،مذهب،آدابورسوموپپیشنهتاریخيقراردارد،کهباآنقومينیزبربنیادشناسه

ی تمام با جنبهافراد برخي ميا پیوند یکگروه هویتي آنهاي ابزار پژوهشپیمایشو روشاین یابند.

دهندکهازاینبینسالهشهررشتتشکیلمي29تا15پرسشنامهاست.جامعهآمارياینمطالعهراجوانان

يانتخابگردیند.اايچندمرحلهنفربهعنواننمونهتحقیقبودهوبهصورتنمونهگیريخوشه351تعداد

نتایجتوصیفياینتحقیقنشاندادکهمیزانهویتقوميدرابعادمختلفدربینجوانانشهررشتمتوسط

هم بهخصوصاینترنتبهاست. مختلفآن ابعاد در رسانه که نشانداد چنیننتایجتوصیفياینمطالعه

انمصاحبهشدهعنوانکردهاندکهازاینترنتسرعتدرجامعهروبهپیشرفتاستبهطوريکهتماميجوان

کنند.نتایجتحلیلياینپژوهشنشاندادکهجوانانيازروزنامه،تلویزیونمليوماهوارهاستفادهاستفادهمي

کنند،اماجوانانيکهکنندهویتقوميپایینترينسبتبهجوانانيدارندکهازاینرسانههااستفادهنميمي

نگاهميشبکهاست بارانرا شبکه ازاینرسانهانيیا کنندهویتقوميباالترينسبتبهجوانانيدارندکه

ازاینترنتواستانياستفادهنمي ازدیگرنتایجاینپژوهشرابطهمنفيومعکوسبینمیزاناستفاده کنند.

باشد.سطحتحصیالتوالدینباهویتقوميمي

نه،جوانان،رشت.هویتقومي،رساکلید واژه:







                                                           
 heydare.lotfi@gmail.com ،90121992060:گرمسار،تلفن واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای استادیار - 1
 Politic.alizadeh@gmail.com مسئول، رمسار، نویسندهگ واحد اسالمی آزاد دانشگاه سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 2
 mori.shsh@gmail.com، 90110222836: تلفن ، رشت شهرداری اجتماعی مطالعات شناسی،کارشناس جامعه ارشد کارشناس - 3
 sepidehbazari@gmail.com، 90113392302:  ،تلفن رشت شهر دبیرستانهای ،دبیر کاربردی ریاضی ارشد کارشناس - 2
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 های  فضـای سـایبری بر اتحاد و انسجام اقوام ایرانی بررسـی ظرفیت
 

 0فر عزیزی محمدجواد،2افشین متقی

 

 چکیده 
شود.اماازمنظرهايعمدتاامنیتيميهاونگاهنوعاستقراروچینشاقوامساکندرایرانمنجربهبروزتحلیل

راستايت بلکهعواملوحدتبخشودر حاشیه، در نه تنهایيمتنهستندو به نه اقوام حققامنیتملي،

محسوب ایراني جامعه ساز هویت نماد عنوان به و  اقوام شناسنامه از مهمي بخش قومي پیوندهاي

استمیشوند. بوده ایشان ارتباطي روابط تاریخ طول در قومیتها تکامل عناصر از خصوصیکي این در

فنا مختلفگسترشفزاینده ابعاد در را حیاتبشري اخیر، هاي سال در ارتباطي و اطالعاتي هاي وري

منجربهتشکیلجامعهشبکهايشده،کهوجهوسیاسي،اجتماعيوفرهنگيوتحتتاثیرقراردادهاست

مختلفاست ابعاد گذاريدر داراياثر شکلمیدهدو را فضايمعاصر کهغالبارتباطي اینفضا .در

هوربهفضايسایبرياستباتوجهبهاثراتشگرفآندرایجادتحوالتساختاريوعملکرديدومش

؛توانایيتاثیرگذاريفضايسایبريدرارتباطوتعاملاقوامبایکدیگر-1شوداست.سوالعمدهمطرحمي

.یشاتحادوانسجاممليتوانایيتاثیرگذاريفضايسایبريدرارتباطاقوامباحکومتمرکزيوافزا-2

استفادهازروشتوصیفي بهنقشوظرفیتهايفضايسایبريوراهکارهاي–مقالهحاضربا تحلیليصرفا

افزایشتعاملاقوامباحکومتوبررسينقشاینفضابهعنوانعامليدرراستايراههايانسجامبیشتراقوام

پردازد.نتایجتحقیقبیانگرآنستکهعليرغمتوانایيورميایرانيخصوصااقواممستقردرحاشیههايکش

بااليفضايسایبريدرایجادتحوالتشگرفدرجهتافزایشاتحاد،انسجاموهمدلياقوامتاکنوناز

هاياینفضابهطورمناسبوشایستهاستفادهنشدهاست.ظرفیت

  .اد،فناورياطالعاتوارتباطاتاقوام،فضايسایبري،انسجامواتحهای کلیدی: واژه
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 زمینه های همگرایی فرهنگی ترکمن های ایران و ترکمنستان
 

 9محمدی محسن ،0صادقی موسی ،2افشین متقی

 

 چکیده
اهمیتهمگرایيمیاناقواميکهگستردگيجغرافیايآنهادرآنسويمرزهايایرانکشیدهشدهاست،بنا

 هر فرهنگدر اهمیتجایگاه بیندوبه هايبرايهمگرایيبیشتر زمینه آورده ميتواندبوجود کشور،

کشورباشد.اقوامترکمنیکيازاقوامایراناستکهگستردگيجغرافیایيآندرکشورترکمنستانادامه

داراست.بنابهریشههايتاریخي،مذهبيوقوميمشترکمیانآنها،زمینههايفرهنگيمشترکينیزمیان

امترکمندوسويمرزهايشماليایرانوجوددارد.براینمبنامقالهحاضرسعيدررسیدنبهاینپاسخاقو

پيآن در و اقوام موجبنزدیکياین ترکمنمرز اقوام هايفرهنگيمشترکيمیان زمینه چه استکه

هشحاضرتوصیفيهمگرایيدوکشورایرانوترکمنستاندراستانگلستانميشود؟روشتحقیقدرپژو

تحلیلياستویافتههايآنبااستفادهازمقاالت،کتابهاوسایتهاياینترنتيجمعآوريشدهاست.–

و ایران هاي ترکمن میان که فرهنگي همگرایي هاي زمینه مهمترین دهد مي پژوهشنشان هاي یافته

يدراستانگلستان،اعیادومناسبتهايترکمنستانوجوددارد،ميتوانبهوجودآرامگاهمختومقليفراغ

داشتالگو انتظار توان مي معقوله، این به بیشتر توجه با که کرد اشاره کشور دو مذهبيمشترکمیان

همگرایيدردیگرزمینههابیندوکشورایرانوترکمنستانبازشود.

همگرایي،فرهنگ،قومترکمن،ایران،ترکمنستان.واژگان کلیدی:





.
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 بررسی زمینه های واگذاری امورات امنیتی مرتبط به عشایر مرزنشین 

 
 2علی محبی

چکیده
امنیتعموميبودهاست.جامعه پلیسهموارهدرصددرشدرفتارهايمشارکتجویانهمردمدرحوزهباتوجهبهاینکه

اجراياهداف پلیسدر ضمناعالمآمادگيهمکاريبا درکموضوع، با اینکهعشایرينیز اطالعاز با و مرتبط

دارابودنروحیهفداکاريدرگیردباشیوهحلمشکلشکلمي مشارکتازطریقهمبستگيمبتنيبرنیازدوجانبهو

راهاسالم،استقامتروحيوجسمي،قناعت،توانرزميباالودارابودننقشژئوپلیتیکيباالدرکنترلمرزهاوامنیت

درصدجمعیتکشورراشاملشده2/2خانوارکهتقریبا199ً‘931نفردرقالب1‘314‘189عیتيبالغبرمليو...باجم

میلیون7/22درصدعرصهکشورودارابودنقریب61ناحیهرویشيدروسعتيحدود5وباپراکنشيچشمگیردر

  %2/13واحدداميوتولیدکنندهحدود توجهبه35%شیرتولیديو%1/8گوشتقرمزو صنایعدستيکشوربا

گریبانگیرشدنبامشکالتعمدهايازقبیلفروپاشيسلسلهمراتبایليونادیدهانگاشتنحقوقعرفيجامعهيدر

کنار،خشکساليهاوسایرحوادثقهريطبیعت،بامشکالتعدیدهحقوقي،قضایيوامنیتيازقبیل،ازدستدادن

وچناشيازخرابي،تصرفوتعرضروستاییانوواگذاريمراتعبهارگانهايدولتيوخصوصيایلراههاومسیرک

برايایجادشرکتها،تاسیساتوصنایع،درنتیجهحملدامبهصورتماشینيوباالرفتنهزینههاوآسیبپذیري

ميتواندهمکاريمتقابليبانیرويانتظاميدرشدیدتصادفاتبینجادهايدرزمانکوچ،نبودامنیتمالي،جانيو...

قبیل مباحثياز بخصوصدر  مرزنشینان، و اموراتامنیتيعشایر مسائلمربوطبه در هايمنعقده قالبتفاهمنامه

برقراريامنیتمرزها،حلمشکالتدامهايعبوريازمرز،سرقتاحشام،رفعتصرفایلراههايشناسایيشدهو

ینبهمراجعقضایي،همکاريدرجهتایجادامنیتکوچدرطولایلراههاواطراقگاهها،همکاريدرمعرفيمتخلف

هايکنترلکوچ،تسلیحعشایرباهدفخودکنترلي،تثبیتحقوقبهرهبرداران،ارائهراهکارهايکاهشایجادایستگاه

هماهنگيمیانانتظاماتامنیتياستانهايهمجوارتصادفاتجادهايحینکوچ،ایجادامنیتدرگذرگاههايسخت،

کوچرو،جلوگیريازقاچاقدام،همکاريدرتدوینسندایلراهها،تقویتنیروهايبسیجيعشایروحمایتازطرح

پلیسعشایروحضورنمایندگانعشایردرمباحثمرتبطشورايتامیناستانو...داشتهباشد.

یس،انتظاراتعشایر،پل:کلیدی واژه های
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 المللی، ژئوپلتیک قومی و انسجام ملی در ایران ائی و بین فضای منطقه
 

 2علیرضا محرابی

 

 چکیده
هاوهايقدرتدربارهسرزمینآیدرقابتزمانيکهازژئوپلیتیکسخنبهمیانمي"ایوالکستمعتقداست

هاازازنیروهايانسانيدرجریاندرگیريهامدنظراست.چنانکههرکدامهايساکناینسرزمیننیزانسان

گیرندتاحقانیتخودراهايسیاسيبهرهميوسایلموجوددراختیارخویشوبهویژهتوجیهاتواستدالل

درتمایلبهحفظیاتصرفاینیاآنسرزمینبهاثباترسانندونیزعدممشروعیتدعاويرقیبرافاش

کوضعیتژئوپلیتیکيدرمقطعمشخصازیکتحولتاریخي،ازرهگذری"کندکهکنند.وياضافهمي

هايگوناگونسرزمینموردسؤالماهايکموبیشمهموروابطنیروهايموجوددرصحنهرقابتقدرت

کشورایرانباتوجهبهآنکهموزائیکقومينامیدهشدهاستدریکبسترتاریخيطوالني"شودتعریفمي

 را خود طرفهویت از همیشه نکته این است. کرده تضمین را خود حیات در استمرار و یافته

سیاستگذاریهايغلطداخليوفشاررقباودشمنانخارجيوجودداشتهکههویتقوميبرهویتمليقدرت

.گيبیشتريراداردواقوامایرانيجدايازیکدیگرراهبهتريراپیشرويخودخواهندداشتکنندهتعیین

الملليبااقوامائيوبینبراياینکهدلیلرديبراینمدعاآورددراینمقالهباتاکیدبرارتباطفضايمنطقه

مي اقوام ایران در آیا که هستیم نتیجه این دنبال به ارایراني ژئوپلتیکي متضاد برداشتهاي درگیر توانند

هايتاثیرگذاراینبرداشتبرانسجاممليمینههمدیگرگردنند؟یاخیرودرصورتپاسخمثبتمهمترینز

ائيودرایرانچهموارديميباشد؟نکتهآخرآنکهمهمترینراهکارهايبرونرفتازتاثیرمحیطمنطقه

الملليبرجداافتادگياقوامایرانيبرچهاصوليقراردارد.روشتحقیقدراینپژوهشتوصیفيتحلیليبین

است.

الملل،ژئوپلتیک،قومیت،انسجامملي،ایرانضا،منطقه،بینفکلمات کلیدی:
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 و قومیت در تاریخ ایران و الگوی مناسب سیاست قومی  مفهوم قوم
 

 0طسوج عزیززاده محسن،2علیرضا محرابی

 

 چکیده 
نوشتندرموردمقولههايچون گفتنویا ازیکجهتمغلقو اساساً قومیت قوم، هویتملي، ملت،

واربودهوازجانبدیگرمهموبااهمیتميباشدومقولهايتاریخياستکهدرسیرحوادثتاریخيدش

تعاریف ميکند. متفاوتپیدا و معانيگوناگون و ميشود، دگرگون ميکند، رشد ميشود، پدیدار

سخنپیرامونملتگوناگونصاحبنظرانوتعابیرمختلفمردمازاینمقولههادردسترساست.هرگونه

مستلزممکثيبااليمقولهقومميباشد،چونمقولهقومعنصراساسيومهمدرتشکیلهرملتپنداشتهمي

شود.دریکدیدکليميتوانگفتکهملتدرچهارچوبمرزهايسیاسيوطبیعيقابلتعریفوبیان

تنپدیدههايچون:فرهنگ،نژادوزبانداریم.ميباشد،امابرايرسیدنبهقوموقومیتمانیازبهدانس

 به مفاهیم این است.درگذشته یافته زیادي علميکاربرد ادبیات در دست این از مفاهیمي و قومیت قوم،

تداعي را امریکا بعدها و اروپایي جوامع در ساکن هاي مذهبيگروه و نژادي هاي تفاوت تداعيگر نوعي

تواحساساتقومگرایانهدرجهانوایرانچندوقتياستکهموردتوجهمسئلهگسترشتمایالکرد مي

اینمقالهباتوجهبهماهیت.بسیاريازصاحبنظرانقرارگرفتهوبحثهايمختلفيپیرامونآنوجوددارد

دراین استوروشگردآورياطالعات،کتابخانهاي،اسناديواینترنتياست. تحلیلي- موضوعتوصیفي

وشتاربرآنیمتابابررسيمفهومقوموقومیتوسپسمفهومآندرتاریخوتمدنایران،بهیکدیدگاهن

بیانمثالهاوشواهديعلميیکالگويمناسبسیاستقوميبرايایرانچندقوميارائه کليبرسیموبا

دهیم.

 ملت،قوم،قومیت،هویتملي،الگويمناسبقوميهای کلیدی: واژه
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 بررسی یک چارچوب نظری کارمدتر برای مطالعات قومی 
 

 0مرادی اسکندر ،2حسین محمدزاده



 چکیده 
نظریهعاملبيگرایيدرچنددههاخیرقوم ثباتي،درگیريوبحراندرمناطقگوناگونجهانبودهاست.

اند.هدفایندبعديبودهپردازانزیاديدرکنکاشبرايپاسخيمتقنبهچگونگيوچرایياینمسالهچن

مي قومي مطالعه براي کارآمدتر نظري یکچارچوب جستجوي پدیدهقوم باشد.مقاله هر مثل گرایي

برهمیناساسنظریههايقوم روندوپیامدهاياست. گرایينیزمتمرکزبراجتماعيدیگريدارايعلل،

ربرعللقومگرایيونهروندوپیامدهايآنمتمرکزبیشت توانگفتیکيازابعاداینمسالهبودهوحتيمي

اند.ایننظریههانیزدارايیکسیرتاریخيبودهوازدیدگاههايمختلفيبهآننگریستهشدهاست.بوده

اند.دراینپژوهشهايپیشینتقلیلگرابودهوکمترابعادمختلفاینپدیدهرامدنظرداشتهاغلبنظریه

توجهبهضعفتبیینيوناتوانيتجربيآنررسيمختصرایننظریهپسازب با هادرتبیینمسائلقومي،ها،

تالششدهاستیکچارچوبجدیدتريطراحيشود.روشاینتحقیقاسناديبودهونتایجحاصلهبا

يبودهوسهمجموعههاوتوجهبهزمینهکاربردآنتهیهشدهاست.اینچارچوبنظريتلفیقمقایسهنظریه

اینچارچوبهمدربرگیرندهمتغیرهايقدیميمتغیرتفکیک،تبعیضوتفهیمرادربرمي گرایانوگیرد.

نوگرایانبوده،درعینحالعواملذهنيوعینيرادرنظرداشتهومتناسبتحقیقاتکميوکیفياست.

گیرد.همدرنظرمياینچارچوبسهمجموعهمتغیردریکرابطهتعامليبا

،چارچوبنظريتلفیقي،متغیرهايتفکیک،متغیرهايتبعیض،متغیرهايگرایيقومکلمات کلیدی:

تفهیم
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 توسعه پایدار ناحیه ای و انسجام ملی

 )روند توسعه در مناطق کردنشین ایران قبل و پس از انقالب(
 

 0طسوج عزیززاده محسن،2حمید رضا محمدی



 چکیده 
کشورىدرجغرافیاىسیاسىکنونىمىتوانیافتکهجمعیتىازهرحیثیکپارچهوبسیطداشتهکمتر

باشدوایرانبهعنوانکشورىدرحالتوسعه،گروههايمختلفقومىونژاديرادرخودجاىدادهاست

ههویتملىنیزگروهاىساکندراینمحدودهجغرافیایىازقرنهاپیشدرعینداشتنهویتقومىقائلب

فرهنگى، پیوسته هم به هاى ازحلقه اى زنجیره محصول توسعه اى، اهدافتوسعه راستاى در اند. بوده

اجتماعىو...استوتوسعهبهعنوانیکفرایندباایجادتغییراتىدرحوزههاىادراکى،شناختى،ارزشىو

قابلیتهاوشخصیتویژهاير بخشيازگرایشىانسانها)گروهها( بهوجودميآورد.کردها درآنها ا

، کرمانشاه ، ایالم هاي استان یعني جوار هم استان چهار در که هستند غربکشور در ساکن ایرانیان

روش استانآذربایجانغربيسکونتدارند. بخشياز ماهیت تحقیق کردستانو به توجه با اینمقاله در

لذابادر ردآورياطالعات،کتابخانهاي،اسناديواینترنتياست.استوروشگ تحلیلي- موضوعتوصیفي

و اجتماعي اقتصادي، و انساني توسعه روند از تصویري ارائه شرایطفوقسعيدر و عوامل گرفتن نظر

ابتدابهبررسىبرنامههاىعمرانىتوسعهکشورقبلوبعدفرهنگيدرمناطقکردنشینکشورگردیدهاست.

انقال واز هاىعمرانيتوجهگردیده برنامه اصولکلىوخطمشيهايدولتدر اهداف، باسالمىو

سپسدرادامهبهبررسىشاخصهاىتوسعهوانعکاسبرنامههاىعمرانىدررشدشاخصهاىتوسعهدر

شدهاست. اینمناطقپرداخته

اقوامکرد،توسعه،انسجامملي،ایرانهای کلیدی: واژه
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 ملی اقوام ایرانی و همبستگی فرهنگی، عامل اتحاد مشترک میراث

 
 2امیر محمود زاده

 

 چکیده
هدفاینمقالهبررسينقشمیراثمشترکفرهنگيدراتحادوهمبستگياقوامایرانياست.تحقیقازنوع

خانهتحقیقاتکاربرديوروشانجامآنتوصیفيوتحلیلياست.برايجمعآورياطالعاتازروشکتاب

و تاریخيطوالنيانسجام یکفرآیند ایراندر نتایجتحقیقنشانميدهدمردم است. شده اياستفاده

اند.اینانسجامپایهوهايتاریخيحفظکردهوارتقاءدادهاندواتحادخودراطيفرازونشیبوحدتداشته

شترکدربینآحاداینملتاعمازاقوام،هاوباورهايممایهفرهنگيداشتهوعنصراصليمقومآنارزش

ارزش بر عالوه است. وطبقاتمختلفبوده تعامالتاجتماعيواقشار و پیوندها هايمشترکفرهنگي،

مؤلفه بنابراین است. سطحمليموجبپیوندهايقوياجتماعيشده ستدهايدر و داد هايارتباطاتو

عيموجبشدهاستاتحادوهمبستگيمليایرانیاندرشرایطارزشيمشترکوتعامالتوپیوندهاياجتما

رغمحملهکامالًطبیعيحفظشود.ایرانیاندردورهقبلازاسالمازنظامارزشيقويبرخورداربودندوعلي

اندفرهنگایرانيراوتهاجمخارجي،ازجملهحملهاسکندرمقدونيوتسلطدویستسالهسلوکیانتوانسته

ندوحتيبرآناثربگذارند.وروداسالمدرایراننیزموجباضمحاللفرهنگيایراننشد؛چراکهحفظکن

وعرفایرانیانبینارزش وهنجارها بنیادياسالم وهاياصیلو هايسرزمینعربستانتفاوتقائلشده

احفظکردندوازآنرغماینکهخودمدعیانجديدیناسالمشدنداماغناواصالتفرهنگيخودرعلي

اند.بهاینترتیبفتحایرانتوسطایرانيراتولیدومکرراًبازتولیدکرده–هاياسالميپسفرهنگوارزش

پسازآنودردوره هايغیرایرانيهايتسلطفرهنگاعرابمسلمانموجبضعففرهنگایرانينشد.

اینفرهنگایرانيبومانندغزنویانوحتيمغول دکهبهسرعتاحیاشدوحتيفرهنگاقواممسلطبهها

لحاظسیاسيرادرخودهضمکردهوآنانرامروجفرهنگخودنمودواینواقعیتپسازآنتاکنوننیز

قابلمشاهدهواثباتاست.

میراثمشترک،اتحاد،اقوام،ایرانيکلمات کلیدی: 



                                                           
 shakhessazan.2000@yahoo.comپژوه، شاخص پژوهشگاه علمی هیات عضو - 1
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 اقتدار و انسجام ملی های فرهنگی ایرانیان و توسعه اقتصادی،خصلت
 

 9مختاری علی ،0مرادی امین ،2حسین مختاری هشی

 

 چکیده
ها،باورها،هنرها،قوانین،اخالقیات،عاداتوهرچهکهفردبهعنوانايازدانشفرهنگرامجموعهپیچیده

مردمباترفرهنگآنچیزياستکهکنند.بهعبارتسادهگیرد،تعریفميعضويازجامعهخویشفرامي

افزاريبرايتمدندارد.خصلتهاوعاداتفرهنگيدرگذرزمانبناکنندوهموارهنقشنرمآنزندگيمي

بهدالیليشکلگرفتهوحالتروزمرهميیابند.ایرانبویژهبهواسطهموقعیتجغرافیایيخودازگذشتهاز

ویژگیهايمتقاوتبهجزئيازخصلتهايفرهنگيفرهنگهايمختلفيتأثیروتأثرپذیرفتهاستوامروزهاین

دلیل به باشد، یکفرهنگيبیشتر در توسعه با خصلتهايفرهنگيسازگاز چنانچه اند. ایرانيتبدیلشده

ماهیتزیربنایيونرمافزاريميتواننددرفرایندتوسعهنقشمثبتودرغیراینصورتنقشمزاحمیا

بال باشدکه داشته وضعیتآنجامعهبازدارنده غیرمستقیميدر نقشمستقیمو اینحالتها از کدام تبعهر

با سازگاري جنبه از ایرانیان خصلتهايفرهنگي از برخي بررسي دنبال به پژوهشحاضر داشت. خواهد

ناسازگاريآنهاباتوسعهوتوسعهاقتصاديداردکهتحققیاعدمتحققتوسعهاقتصاديبراقتداروانسجام

ليدرکشورتاثیردارد.نتایجپژوهشنشانميدهدکهایرانیاندارايخصلتهايناسازگاربیشتريباتوسعهم

امنیت و اقتدار جهتتوسعه، در تالشها نگیرند، بازبینيقرار و توجه مورد آنها چنانچه اقتصاديدارندو

کشوردچاراختاللاساسيشدهووافيبهمقصودنخواهدشد.

فرهنگایراني،توسعهاقتصادي،اقتدارملي،انسجامملي.کلیدی:واژگان 









                                                           
 h.mokhtari@geo.ui.ac.ir اصفهان، دانشگاه سیاسی، جغرافیای استادیار - 1
 اصفهان دانشگاه سی،سیا جغرافیای ارشد کارشناسی دانشجوی - 2
 خوارزمی دانشگاه اجتماعی، علوم ارشد کارشناسی دانشجوی - 3
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 نقش و جایگاه نخبگان و سران طوایف قوم بلوچ

 پیوندی ملی در واگرایی و هم 
 

 9فاطمی السادات منصوره،0دهمرده معصومه،2چی محسن مدیرشانه
 

 چکیده
هاسـت.ازایـنروهايحکومتهمسألهچگـونگيایجـادانسـجامووحـدتملـي،یکـيازمهمتـریندغدغـ

توانـدهـايفرهنگـيومـذهبياقـوامدریـکمنطقـه،ميشناختوبررسيسـوابقتـاریخي،پیشـینهوارزش

سیسـتانوبلوچسـتانازحیـثهارادرایجادهماهنگيبااقواموتأمینامنیتدرمنطقهیاريسـازد.حکومت

هايقوميومـذهبيرديرادرسطحکشورداردوازگروههايذینفوذقوميشرایطمنحصربهفوجودگروه

هايقوميومذهبيوظایفخاصخودرادراستاندارند.بامتعدديتشکیلشدهاستکههرکدامازگروه

شانخواهندداشت.یکـيازهادارند؛تأثیراتخاصخودرابرجامعهتحتنفوذتوجهبهنقشيکهاینگروه

باشند.سنت،دینومذهبدرجامعهفوقبـهمهمدرسیستانوبلوچستان،سرانطوایفميهايذینفوذگروه

توانندباعـثانسـجامسیاسـي،مـذهبيوقـوميدرهاووظایفمنحصربهفرددادهکهميسرانطوایفنقش

وميشـوند.هايمـذهبي،قـگروهاستانشدهوزمینهمشارکتافراددرامورسیاسيوباعثهمکاريواتحاد

توانگفتکهاستانسیستانوبلوچستان،بـهدلیـلتنـوعقـوميومـذهبيوجایگـاهپسبهصورتکليمي

مقالـهتواندالگويمناسـبيبـراياتحـادوانسـجامملـيباشـد.مهميکهسرانطوایفدربینمردمدارندمي

پیونـديملـيوچدرواگرایـيوهمحاضربهبررسيوتحلیلنقشوجایگاهنخبگانوسرانطوایـفقـومبلـ

پیوندهايمليدینـي،مـذهبيوهاوطبقاتذکرشده،چهنقشووظایفيرادرایجادهمپردازدکهگروهمي

روشتحقیقيکهدراینمقالهاستفادهشـده،دهد.توانندداشتهباشندوآنراموردواکاويقرارميقوميمي

ايوازطریـقتحقیـقوتفحـصدرکتـبوادامـهبـاروشکتابخانـهتحلیلياسـتکـهدر–روشتوصیفي

.مقاالتعلميبهتجزیهوتحلیلمطالبدرخصوصموضوعتحقیقپرداختهشدهاست

 پیونديملي،قومبلوچ،سیستانوبلوچستان،ایران.گرایي،واگرایي،همقومکلیدی:  واژگان

                                                           
 ،modir_shanechi@yahoo.com مشهد، واحد اسالمی آزاد دانشگاه. سیاسی علوم گروه دانشیار - 1

90155582360 
 m.dahmarde180@yahoo.com، 13092965091 کارشناس ارشد رشته علوم سیاسی، - 2
 mansoorefatemi@yahoo.com   ، 90151926005سیاسی، علوم رشته ارشد کارشناس - 3
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 یت مرزیبررسی جایگاه دیپلماسی استانی در ارتقای امن

 2)مطالعه موردی استان کُردستان(
 

 3اصغرستوده،1اسلمرز اصالنی عابد،9مسعود الماسی،0اسکندر مرادی

چکیده
استانکردستانوعواملموثربرشکل وتهدیداتامنیتيدر ضمنشناختچالشها استتا پژوهشحاضردرصدد

يدرارتقاءامنیتمرزيدرکردستان،بپردازد.دراینگیرياینتهدیدات،بهبررسينقشوجایگاهدیپلماسياستان

بهره با بررسيمقدوراتوراستا دیپلماسيبه مباحثتئوریکيعرصه گیريازگفتمانمدرنامنیتوترکیبآنبا

–درمقالهحاضرازنظرهدف،کاربردي تحقیق روشمحظوراتاستاندرگسترشدیپلماسياستانيپرداختهاست.

-هايتحقیقازابزارکتابخانهوبرايگردآوريداده تحلیلي–ايوبراساسماهیتوروشبهصورتتوصیفيتوسعه

هايتحقیقحاکيازآناستکهجرایموتفسیراسنادومیدانيوتحلیلثانوياستفادهشدهاست.یافته اي،اینترنتيو

وواگرایيقوميو اچاقکاالومشروبات،ترددهايغیرمجازتهدیدهايامنیتيدرکردستانبطورعمدهعبارتندازق

هايشبهنظامينمودیافتهاست.همچنینمشخصشدکهتوسعهنیافتگياستانوناموزونيمذهبيکهقالبگروهک

توسعهبعنوانبسترعملسایرمتغیرهايجغرافیایي،سیاسيوفرهنگيمنطقه،ازعواملاصليرشدوگسترشجرایمو

استانکُردستانبواسطهمرزيبودنودیداتمذکورمحسوبميته که ایننتیجهرسیده به پژوهشحاضر لذا شود

پیوستگيقوميومذهبيبااقلیمکردستانازیکسوونیازهمهجانبهاقلیمبهتوسعهارتباطباایرانازطرفدیگر،از

تبعآن به و فراوانيبرايتوسعه اینپتانسیلپتانسیلهايبالقوه بالفعلشدن استکه ارتقايامنیتمرزيبرخوردار

مستلزمبکارگیريدیپلماسياستانيفعال،سنجیدهوهدفمندبابکارگیريدیپلماتهايمتخصصوآشنا)بومي(بهمسائل

نموثرباشد.ازتوانددرتوسعهکردستاونیازمندیهاياستاناست؛البتهدیپلماسياستانيدرسطحمليوجهانينیزمي

جملهپیشنهاداتتحقیقحاضرتفکیکادارهروابطبینالمللازبخشغیرمرتبطروابطعموميدرچارتسازماني

–اداراتاستان،تقویتوتفویضاختیاراتبیشتربهاستانهاجهتبرقراريروابطخارجي،اعطايامتیازاتویژهتجاري

صنعتيدرکردستان.-هايمرزيوایجادمناطقآزادتجاريهصنعتيبهاستانهايمرزي،تقویتبازارچ

دیپلماسياستاني،کُردستان،امنیتمرزي،جرایممرزي،اقلیمکُردستانهای کلیدی:واژه

                                                           
باحمایت مالی ومعنوی فرماندهی مرزبانی استان کُردستان  1302مقاله حاضربخشی از طرح پژوهشی است تحت همین عنوان که در سال - 1

کردستان سردار عزت اهلل رشیدیان و پرسنل محترم دفتر  صورت گرفته است. در اینجا مراتب قدردانی خود را از فرمانده محترم مرزبانی استان

 داریم.  تحقیقات کاربردی مرزبانی استان، جناب سرهنگ کامران ترانه و جناب سروان پرویز سبحانی، اعالم می
 Eskandar.moradi@gmail.comکُردستان، نور پیام دانشگاه رئیس و سیاسی علوم گروه علمی هئیت عضو - 2
 افیای سیاسی، دانشگاه فرهنگیان،رئیس پردیس شهید مدرسدکتری جغر- 3
 ab_1634@yahoo.com ،09189792174(مسئول نویسنده)الملل بین روابط ارشد کارشناس - 2
 گیالن دانشگاه الملل بین روابط دکترای دانشجوی - 5



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
164 

 

تأثیر هیدروپلتیک بر همگرایی و واگرایی قومی در کشورهای 

خاورمیانه


 0فرامانی رضایی رسول ،2حیدر مرادی

 



 چکیده
آبدرخاورمیانهتبدیلبهعنصربسیارارزشمنديدرزندگيروزمرهمردمشدهاست؛بهگونهايکهکمبود

کلیهفعالیتهاياقتصادي،سیاسي،اجتماعيوفرهنگيافرادواقعدریکمنطقهویاکشورراتحتتأثیر

کشو در قومي واگرایي و همگرایي درمورد موجود معیارعاي عالرغم دهد. مي قوميقرار چند رهاي

اینمقالهدرپيمعرفيهیدروپلتیکو اکولوژیکهستند، یا داراياقلیتهاياجتماعيو که خاورمیانه،

توزیعیاعدمتوزیععادالنهآنبعنوانفاکتوريمدرنبرايهمگرایيوواگرایيدرساختاردولتسرزمیني

-اورزي(،وعدمتخصیصعادالنهفضایياست.کمبودآب،رشدجمعیتونیازهايفزاینده)شهريوکش

هدف اند. واگرایيبوجودآورده یا پتانسیلروزافزونيبرايهمگرایيو مکانيآبازسويحکومتها

تجزیه بررسي، این براي-اصلي عاملي منزله به آب منابع توزیع هیدروپلتیکو سازي مفهوم و تحلیل

تحلیلياست.-خاورمیانهبااستفادهازروشتوصیفيهمگرایيویاواگرایيدردرونکشورهايناهمگن

هیدروپلتیک،خاورمیانه،اقلیتقومي،همگرایي،واگرایي،کمبودمنابعآب. :کلمات کلیدی











                                                           
 باشگاه سنندج، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ای، منطقه مطالعات گرایش سیاسی علوم ارشد کارشناسی - 1

 Aras.mooradi84@gmail.com. ایران سنندج، نخبگان،  و جوان پژوهشگران
 .ای منطقه مطالعات گرایش سیاسی علوم ارشد کارشناسی - 2
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بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی اقوام مرزنشین در ایجاد امنیت مرزی 

 تان کرمانشاهپایدار؛ مطالعه ی موردی قوم هورام در منطقه ی پاوه در اس
 

 9پور رحمانی علیار،0شهبازی اهلل ماشاء،2میالد مرادی دیزگرانی

 

 چکیده 
مناطقمرزيبهدلیلفقدانقابلیتهاوتوانمنديهايصنعتي،اجتماعيوغیرهکمترتوسعهیافتهودرجریان

ليهمچونبیکاريدرگیربرنامههايتوسعهداخليقرارنميگیرندوساکناناینمناطقممکناستبهدالی

دلیلبافت به سویيدیگر از شوند، نظام گروهکهايمعاند پیوستنبه و قاچاقکاال موضوعاتيمانند

جمعیتيبیشترنواحيمرزياستانکرمانشاهواشتراکاتدیني،فرهنگيو...باهمسایهيغربي،تحتتاثیر

منجربهکاهشضریبامنیتمرزهاياستانمياندیشههايآنسويمرزقرارگیرندکهدرهرصورت

بررسيعواملموثربرنقشآفرینياقواممرزنشیندرایجادامنیتمرزيپایدارگردد.هدفپژوهشحاضر

نوعتوصیفي اینپژوهشاز ميباشد. شهرستانپاوه، مناطقهورامينشیناستانکرمانشاه، پیمایشي-در

ظرشاملجمعیتشهريشهرستانپاوهميباشد.ابزارگردآوريدادههادريآماريموردنباشد.جامعهمي

مي ساخته محقق پرسشنامه پژوهش تحلیلاین و بهباشد آماري نرموسیلههاي وSPSSافزارهايي

LISRELآزمون شاملمدلمعادالتساختاريبرايتعیینتأثیراتهايآماريانجامانجامگرفت. شده

غیرمست و دوجملهمستقیم آزمون و مدل متغیرهاي مفهوميقیم مدل متغیرهاي تأییدتأثیر یا رد براي اي

مشارکتمي نهایتا و اشتغال و معیشت ماموستاها، و روحانیون استکه این پژوهشبیانگر نتایج باشد.

ثرهستند.سیاسي،اجتماعيواقتصاديقومهورامبربرقراريامنیتمرزيپایداردرمنطقهموردمطالعهمو

نقشآفریني،اقواممرزنشین،امنیتمرزيپایدار.های کلیدی: واژه
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 نقش عوامل معنوی درتحکیم همبستگی ملی آذری ها در ایران
 

 2مصطفی مظاهری

 

 چکیده
ایرانکشورياستکهدرآنگروههايزبانيومذهبيمختلفيزندگيميکنند،اینگروههانقشسازنده

دراینمیان،آذریهـابـاتوجـهبـهاینکـههـمازنظـرانسجاموهمبستگيمليدرکشوردارند.وبرجستهايدر

جمعیتونیزاستانهايتحتسکونتازگروههايقوميمهمدرایرانميباشند،نقشزیاديدرهمبسـتگي

وجهميشـویمکـهمليکشورایفاميکنند.بانگاهيبهجایگاهمنطقهآذربایجاندرتاریختحوالتایرانمت

خطهکهنوتاریخيآذربایجانهموارهیکيازکانونهايمهموسرنوشتسازایرانبودهاست.باتوجهبـه

نیزوجودنظریه اینمسألهمهم،چونمردمآذربایجانازنظرتاریخيوفرهنگيخودشانراایرانيميدانندو

منطقهنقشفعالوتعیینکننـدهدرمسـائلگونـاگونهايایرانيبودنآذریها،باعثشدهاستکهمردماین

کشورایرانازخودشاننشانبدهند.عواملمختلفيميتواندباعثگرایشیکقومبهبدنهاصليملتشده

وانسجامویکپارچگيمليآنهاراافزایشدهد.دراینمیان،عواملمعنويهمچـون:مـذهب،زبان،تـاریخو

نیادیندرملتسازيدارنددرهمبستگيوانسجامآذريهادرطولتاریخایرانسرزمینمشترککهنقشب

تأثیربسزایيداشتند.باتوجهبهاینمسئلهمهم،تمرکزمقالهحاضربررويایننکتـهاسـتکـهتـأثیرعوامـل

فتههايتحقیـقیاخایرانبهچهاندازهبودهاست.معنويدرتحکیمهمبستگيمليمنطقهآذربایجان،درتاری

نشانميدهدکهعواملمعنوينقشقابلتوجهيدرانسجامویکپارچگيهاآذريهـادرتـاریختحـوالت

ایرانداشـتهاسـتوبـاتقویـتایـنعوامـل،همگرایـيآذريهـاافـزایشیافتـهوباعـثمانـدگاريمنطقـه

آذربایجاندرنقشهجغرافیايسیاسيکشورایرانخواهدشد.

ایران،عواملمعنوي،همبستگيملي،آذريها،آذربایجان.کلیدی: واژگان
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شناسایی عوامل موثر بر همگرایی قومی در جهت افزایش توان دفاعی 

 ایران)مطالعه موردی: دو قوم ترکمن و بلوچ(

 
 1عزیزی سجاد ،9الهدی علم محمود ،0سلطانی مسعود ،2محمد تقی ملک حسینی



 چکیده
پژوهششناسایيعواملموثربرهمگرایيقوميدرجهتافزایشتواندفاعيایراندرسالهدفاصلياین

جامعه1393 است. گرفته انجام پرسشنامه ابزار با روشپیمایشيو از استفاده با اینتحقیق است. يبوده

استانگلستانميباشندکهجمعیآماريتحقیقهمه بلوچدر ترکمنو زنانقوم تآنانطبقيمردانو

مسکنسال اساس653883معادل1391آخرینسرشمارينفوسو بر اینجامعه از که است، بوده نفر

 تکنیک437فرمولکوکران از بینمتغیرها برايشناخترابطه تحقیقانتخابشدند. نمونه عنوان به نفر

بیانگرآنستکهازمیانشاخصضریبهمبستگيپیرسون،استفادهنمودهایم.نتایجبهدستآمدهازتحقیق

هايهمگرایيدربیندوقومترکمنوبلوچبیشترینمیانگینمربوطبهآرمانوهدفمشترکبامیانگین

61/4 با5از کشور اوضاع از شاخصاحساسرضایتنسبي به مربوط میانگین کمترین و اول رتبه در

نديشاخصهايهمگرایيمنتجازمیانگینهايحاصلهبهميباشدتحلیلوارزیابيرتبهب5از85/3میانگین

تفکیکدربیندوقومترکمنوبلوچنشاندادکهمیانگیننگرشهمگرایيقومبلوچدرتماميشاخصها

یازدهگانهبهجزشاخصقومیتباالترازقومترکمناست.نتایجآزمونفرضیاتتحقیقمبینوجودرابطه

متغیرهايمستقلتحقیقبامتغیروابسته)همگرایيدوقومترکمنوبلوچ(بودهاست.مستقیمومعناداربین

افزایشتوان بلوچبا ترکمنو قوم بینهمگرایيدو اصليتحقیقنشانداد همچنیننتایجآزمونفرضیه

دفاعيایرانرابطهمستقیمومعناداريوجوددارد.

 لوچ؛تواندفاعيج.ا.ایرانهمگرایي؛قومترکمن؛قومبکلید واژه ها:
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منطقه ای با ارزیابی تنوع و پیوستگی  -رویکردی بر انسجام ملی 

 قومی در شهرها نمونه موردی استان خوزستان -فرهنگی 
 

 0مودت الیاس،2سعید ملکی

 

 چکیده
ولیدنقشاساسيهاياقتصادي،سیاسي،مدیریتيویادرتدهندهبهتصمیماتکالن،درتصمیمفرهنگبهعنوانجهت

 هايگوناگونکشورحضوروجریاندارد.درمقابلتوسعهدارد.فرهنگمثلروحياستکهدرکالبدهمۀفعالیت

 ازطریق تا است الزم است.درراستايدستیابيبهآن محور درکشورهايدرحالتوسعههمچنان اولیه هدف

 ریزينمود.اقدامبهبرنامه ايومحليملي،منطقه ررویکرديد سرزمین یک به مربوط هايمولفه بازبیني و بررسي

هايمربوطبهآنبایدبوسیلهمدیریتانسانوفعالیت اینحالت رويدهد، منطقه یک در چنانچهبخواهدپایداري

رویکردتوسعهاي پژوهشحاضربا توجهبهضرورتموضوع، با وانت گرفتن نظر در با کاربرديو–انجامگیرد.

12دراستانخوزستانبهبررسيموضوعپرداختهاست؛دراینراستابااستفادهاز آن به متعلق انساني فرهنگيونیروي

متغیرازشاخصهايقومي،فرهنگي،اجتماعيدرقالبدین،تابعیت،مهاجرتونیرويانسانيتحقیقحاضرصورت

اطالع تکمیل استجهت ذکر به الزم است. پذیرفته افزاهاي نرم و خوزستان استان آماري سالنامه از ،GISات

GRAFER ،VISIO ومدل نتایجتحقیقنشاندادهHDIوغیره است. گردیده استفاده انساني( )شاخصتوسعه

میانگینشاخصتوسعهانسانيبرابر درمجموعشاخصهايموردمطالعهاستان، درصدبودهاستکه1,858است:

الویکسانآنشاخصهادراستانميباشد.همچنیندربینشاخصهايموردمطالعهونتایجمدلنشاندرسطحبا

فرهنگي(کهبااستفادهازشاخصهايمهاجرت،قومیتوجمعیت–موردنظربیشترینتنوعقوميوفرهنگي)اجتماعي

رامهرمز ایذه،شوشتر،شوش، دزفولواهوازموردسنجشقرارگرفت؛شهرستانهاياندیمشک، بهبهان، ماهشهر، ،

درصد(بودهاستکهنشانازتنوعاجتماعيبیشترشهرستاننسبتبه1,858آنهاکمترازمیانگینشاخص)HDIمیزان

میزان رامشیروغیره هفتگل، هویزه، اندیکا، ازجمله وهمچنیندیگرشهرستانها دیگرشهرستانهاياستاندارد.

HDIدرصد(بودهاست.1,858میانگینشاخصها)آنهابیشتراز

 قومي،استانخوزستان.-منطقهاي،تنوعفرهنگي–انسجاممليکلمات کلیدی: 

                                                           
-90188222215 اهواز، چمران شهید دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دانشیار - 1

Malekis@scu.ac.ir 
-90133502681 اهواز، چمران شهید دانشگاه شهری، ریزی برنامه و جغرافیا دکترا دانشجوی - 2

Mavedate@yahoo.com 
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 چالش های انسجام و اقتدار ملی ) مطالعه موردی :دخالت خارجی(


 2جاوید منتظران



 چکیده
وتحققآن اهدافمهمهرحکومتياست، یکياز ملي، نظامجمهوريتقویتاقتدار تقویتجایگاه به

اسالميایراندرمعادالتسیاسي،امنیتيِمنطقهايمنجرميشود.دشمناننظامجمهورياسالميایرانتالش

ميکنندتابااستفادهازترفندهايمختلف،دراقتدارمليشکافایجادکنندوزمینههايکاهشاقتدارنظام

عیفاقتداروانسجاممليبهیکيازاهدافراهبرديمخالفاننظامجمهوريراایجادنمایندوبهعبارتيتض

اسالميایرانتبدیلشدهاستوازسویيتفکیکدقیقموانعوچالشهايموجوددراتحادواقتدارمليبه

جهتدرهمتنیدگيموضوعاتوارتباطوانسجامآنهابایکدیگرامکانپذیرنیستوازبینتهدیداتو

ترینمانعسیاسيواجتماعيانسجامواقتدارمليدانستومادراینچالشها،دخالتخارجيرامیتوانمهم

مقالهضمنبررسيوشناسایيتهدیداتپیشرودرمسالهيوانسجامواقتدارمليبهنحوهيمقابلهبااین

ملي،ميپردازیم.تهدیداتوچالشهايناشيازدخالتخارجيدرانسجامواقتدار

 انسجامملي،تهدیدات؛اقتدار،دخالتخارجيواژه های کلیدی:
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 مشارکت سیاسی و همدلی اقوام ایرانی
 

 2جاوید منتظران

 
 

 چکیده
با سرنوشتخود دخالتمردمدرتعیین درنظامجمهورياسالميایرانمشارکتسیاسيبهمعنايحق

آموزه به استوجه دیني سیاسي مهمهاي از یکي سیاسي مشارکت واقع عواملت.در مؤثرترین و ترین

دربرقراريوفاقوهمدليمیاناقوامایرانياست،کهثمرهيآنافزایشاقتدارمليوارتقايضریبامنیت

ترینپشتوانهبرايحلّوتواندبهمثابهیکيازمؤثرترینومناسبهايگوناگونميباشدوميملّيدرصحنه

بحرانف و معضالت میانصل که است این است مطرح که باشد.سؤالي امنیتي و ،اجتماعي قومي هاي

دهدکهمشارکتسیاسيمردمومسئلههمدلياقوامایرانيچهارتباطيوجودداردکهنتایجتحقیقنشانمي

یابدومردمنیزافزایشميبههرمیزانهمدليمیاناقوامایرانيافزایشیابدبههمانمقدار،مشارکتسیاسي

اینمقالهبهطورمبسوطبهمسالهمشارکتسیاسيونیزهمدليمیاناقوامایرانيمیپردازدودرنهایتراه

هايافزایشمشارکتسیاسيوهمدلياقوامایرانيراتبیینمينماید.

همدلي،مشارکتسیاسي،اقوامایراني،همبستگيمليواژگان کلیدی: 
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مطالعه جامعه شناختی سلسله مراتب مولفه های هویت ملی وقومی 

 جوانان آذربایجان غربی
   

 منظمی تبار جواد

 چکیده

دراینمقالهمیزانگرایشجواناناستانآذربایجانغربيرانسبتبهمولفههايهویتمليوهویتقومي

نرادرنحوهيشکلگیريهویتوبروزمورداندازهگیريقراردادهونقشنوعشغلونوعمذهبجوانا

151نفرمرکباز234شکافمیانهویتمليوهویتقوميبررسيکردهایم.نمونهجوانانموردمطالعه

 ترکو 84نفر که بودند کرد 88نفر و مردان را آنان داده12درصد تشکیل زنان را مابقي درصد

 33/1بودند.همچنین سنت اهل نمونه جمعیت درصد بودند.67/1و مذهب شیعه آنها درصد6درصد

 دیپلمو 4/3تحصیالتزیر 4/18درصدتحصیالتدیپلمو درصد6/55درصدتحصیالتفوقدبپلمو

درصدجوانانبیشترعمر5/14درصددارايتحصیالتفوقلیسلنسبودند7/16دارايتحصیالتلیسانسو

درصددرتهرانبیشتر1/21درصددرمرکزاستانو3/31ودرصددرشهرستانها35خودرادرروستاوعشایر

ازنظرمیزاندرآمد اند. درصد31درصددرآمدکمترازیکمیلیونتومان،36عمرخودراسپرينموده

درصد15درصددارايدرآمدبیندواليسهمیلیونتومانو19دارايدرآمدبینیکاليدومیلیونتومان

لسلهمراتبمولفههايچهارگانههویتقوميبهترتیبزیربدستآمدهاست:مولفهس.فاقددرآمدبودند

دوم32/38دراولویتاول،مولفهگرایشبهمذهببامیانگین14/39فرهنگقوميبامیانگین دراولویت

لویتچهارمدراو32/24دراولویتسومومولفهتاریخقوميبامیانگین14/38ومولفهزبانقوميبامیانگین

بهترتیبزیربدستآمدهاست:.یاآخرقرارگرفتهاست سلسلهمراتبمولفههايششگانههویتملي

تاریخمليبامیانگین ملتبامیانگین44/37مولفه ،مولفه اولویتاول ومولفه24/36در دوم  دراولویت

دراولویتچهارم،ومولفه12/24یانگیندراولویتسومومولفهزبانمليبام88/25سرزمینمليبامیانگین

دراولویتششمیاآخر22دراولویتپنجمومولفهفرهنگمليبامیانکین96/22دولتمليبامیانگین

قرارگرفتهاست.

هویتملي،هویتقومي،آذربایجانغربيکلمات کلیدی:
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 همبستگی  قومی و ملی عرب های خوزستان در طول تاریخ

 
 

 2ا موسوی لولتیسید رض

 

 

 چکیده
نامیدهميشودبرآینديازپیشینۀچندهزارسالۀگروههايقومي،زبانيو"فرهنگایراني"آنچهاکنون

تمایزات وجود با ها اند.اینگروه کنارهمزندگيميکرده دینيمختلفياستکهطيسالیاندرازدر

اند. ایرانيمحسوبميکرده را خود صرفاًفرهنگيهمواره تالشبرخيافراد طيسالهاياخیر متاسفانه

ایراني بهطوريکهازپرداختنبهپیشینۀتاریخاقوام است، متوجهبرجستهکردنویژگيهايقوميبوده

مبین چیز هر تاریخبیشاز طول مختلفایرانيدر اقوام بر ياجتماعيحاکم روحیه اند.اما غافلمانده

بودهاست.مقالهيزیرباهدفنشاندادناینروحیهدربارهيیکيازایناقوامتاکییدبرهمبستگيملي

مي هايباستان)ازساکناندیرینهيخوزستانوایران(”خوز“یعنيمردمعربخوزستانکهبازماندهگان

عربزبانشدهوهویتعربيبدستآوردهاند،تدوینشدهاست.“فتوحاتاسالمي“باشندوبعداز

اقوامایراني،تاریخاقوام،عربهايخوزستان،همبستگي،هویتقوميوواژه های کلیدی :

 ملي
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 بر تأکید باتحلیلی بر سیاست های قومی و مشارکت سیاسی اقوام ایرانی

 ایران کُرد جامعه
 

 

 0زاده اسماعیل خالد،2میرنجف موسوی

 

 چکیده
که است فراواني وجوه و ابعاد گیرنده بر در سیاسي، توسعه ادابع از یکي عنوان به سیاسي مشارکت 

 به نزدیکي لحاظ به مطلوب وضعیت یک به دستیابي فرآیند در را سیاسي هاي نظام تواند مي

 عواملي از همواره وابسته، متغیر یک عنوان به سیاسي مشارکت راستا این در .رساند دموکراسيیاري

 در متعدد هاي هویت و ها قومیت وجود سیاسي، نظام ساخت نوع .است تأثرپذیرفته و تأثیر چند

 در که هستند عواملي جمله از گوناگون فرهنگي و اجتماعي –مسائلاقتصادي سرزمین، یک داخل

.دراینمقالهنویسندهضمنتالشبرايدارند بسزایي تأثیر مشارکتشهروندان سطح کاهش یا افزایش

اسيوفرایندهايآن،جایگاهاقوامرادرمبارزاتانتخاباتيبهعنوانبارزترینتبیینابعادنظريمشارکتسی

جلوهمشارکتسیاسيتشریحنمودهوضمندستهبنديرویکردهايمختلفنسبتبهمشارکتسیاسياقوام

هاردورهانتخاباتریاستجمهوري،میزانمشارکتمردمچ9درجامعهسیاسيایران،بادستمایهقراردادن

استانکردستانوآذربایجانغربي،کرمانشاهوایالمراموردتجزیهوتحلیلوبررسيقراردهد.نتایجتحقیق

ها،احساسدراقلیتعلتتاثیروجههتمایزبخشيدرتقلیلمشارکتسیاسيکرد حاکيازآناستکه

گیري تصمیم در تاثیر عدم دخالتبودن، عدم نظارتمليو بههايمحلي، اطمینان عدم اجرائیات، در

هاقومیتدولت،احساسعدمبرابريدرمقابلقانونو...است.بنابرایندرتحلیلمشارکتسیاسيبرايکرد

تمایزبخشيخودرادرتقلیلمشارکتدرپارهايازدورههايانتخاباتينشاندادهاست.

م،قومکردمشارکت،مشارکتسیاسي،انتخابات،اقواکلمات کلیدی:





                                                           
        yahoo.com  mousavi424@ ارومیه، دانشگاه جغرافیا گروه دانشیار - 1
 kesmaeilzadeh@gmail.com ناسی،ش جامعه گروه ارومیه، واحد اسالمی آزاد دانشگاه - 2



چکیده مقاالت هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران:  همدلی اقوام ایرانی؛ انسجام و اقتدار ملی  

 دانشگاه کردستان -، سنندج 2931اه مهرم 02و  02
174 

 

 دوگانه رسانه در اتحاد اقوام و انسجام ملیبررسی پارادایمی عملکرد 

 موردی قوم کُرد مطالعه« بازنمایی رسانه»از منظر  

 
 

 2مهدی فرزی

 

 چکیده
کهدرپیوندزدنمیـانقـدرتسیاسـيومنـافعگانه،بهدلیلنقشمهميهاپسازقوايسهمطبوعاتورسانه

عنوانرکنچهارمدموکراسيوموتورمحرکـه،درسـاختارقـدرتنظـامجمهـورياسـالميداردبهعمومي

سو،جریانراهبرددموکراسيراازساختارقدرت،بسـويواقعاینرکنازیککنند.بهآفرینيميایراننقش

ربردقـدرتهاوکـاگانيرابرسیاسـتگذاريدهدوازسويدیگرنظارتهمهسوقميجامعهومنافععمومي

تحلیلـيبـهرشـتهتحریـردرآمـدهوروش-کند.دراینپژوهشکهبـااسـتفادهازروشتوصـیفيفراهممي

عملکـرددوگانـه،بـهدنبـالبررسـي«بازنمـایيرسـانه»اياست،ازمنظريآنفنکتابخانههاگردآوريداده

ايداریـمبـهردهسـتیم،همچنـیناشـارهافکني(بـامطالعـهمـورديقـومکُـتفرقه-هادر)انسجامبخشيرسانه

وبلعکستاثیراینرکنبـرانسـجامهویـتاقـوامایرانـيودردربازنمایيفرهنگيهاعملکردضعیفرسانه

ايبرايمکملودرطولهمقرارگرفتنهویـتملـيوقـوميپایاننوشتارهمبهبررسيچندتکنیکرسانه

تنوعقوميومذهبيایرانيبهعنوانچالشيدربرابرهمگرایيملـيقـرارپردازیم،الگویيکهبراساسآنمي

نگیردوزیرچترحاکمیتوالیتفقیهبهفرصتيبرايغنايفرهنگيایراناسالميتبدیلگردد.

هاومطبوعات،والیتفقیه،قومکُرد.اقوامایراني،رسانهواژگان کلیدی:
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 Farzy1@yahoo.comکُردستان،
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 امنیت ملی و بقاء ملی ج.ا. ایران تحلیل عوامل ژئوکالچری مؤثر بر
 

 0حامد یزدانی -2حسین مهدیان

 

 چکیده

هاهايهویتيآنترینعواملبقايمليکشورهاحفظارزشسازيفرهنگيیکيازاصليدرعصرجهاني

چنینعرصه در ارزشاست. از دسته آن باالترياي، قدرتانتقال سیالیتو پویایيو از هايهویتيکه

رباشند،شانسبیشتريبرايبقادارند.مذهبشیعهوهویتایرانيازبارزترینشاخصههايهویتيبرخوردا

هايهویتيازطریقایجادتواننددربرابرپدیدهجهانيشدنباحفظارزشباشندکهميکنونيملتایرانمي

ازدیدگاهجغرافیاي حفظنمایند. بقاءمليایرانرا سیاسيملتایراندارايدووحدتوهمبستگيملي،

قومیتيمي افزایشآگاهيشکافمذهبيو واسطه به محسوسباشدکهدرعصرکنونيو اندوترشدهها

هویتمي هریکازشاخصههايهویتکنونيملتایرانیعنيمذهبتشیعیا پرداختنبه توانگفت،

تحلیليبهدنبال-اینمقالهباروشيتوصیفيدارد.ایرانيونادیدهگرفتندیگري،ایجادشکافمليرادرپي

تشریحآناستکهامنیتوبقاءمليایراندربلندمدتازطریقاتکاهمزمانبرمذهبشیعه)پیونددادن

هویتگروه و مذهبمشترک( حول ایران فالت بخشمرکزي در ویژه به زباني گوناگون اقوام و ها

گردد.نژاديمشترک(حاصلمي-بيحولهویتزبانيهايمذهایراني)پیونددادنگروه

 ژئوکالچر،هویتایراني،مذهبشیعه،امنیتمليواژگان کلیدی: 
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 مطالعه موردی :  قوم کرد ها در ایرانتبیین موقعیت ژئوپلیتیکی اقوام و اقلیت

 
 9کریمی سلیمان ،0باویر حسن ،2حجت مهکویی

 

 چکیده
احساسميهايقوميمردميهستنگروه محصور میراثمشترک، یکفرهنگو در را خود که چه،د اگر کنند،

پایيدرارتباطاست،بدیننحوهاياجتماعيازنژادمرتبطباشد.قومیتبابومپیوندهايآنهاممکناست،بابرداشت

ناني،بهمعنيمردمیايیوتواندبخشمهميازهویتقوميتلقيشود.اصطالحقومیتازریشهکههویتفضایيمي

کمترجهانکشور181از1993سالدرهايفرهنگيمانندزباندارد.ينزدیکيباویژگيملیتبودهوبهعالوهرابطه

 .استکشورنوعترینشایعملّیتيچندکشورهايبنابراین.کردتلّقيمليکشوریکحکمدرتوانميراکشور15از

رااکثریتحتيمليگروهترینبزر کشورهادرصد31دروداردوجودقوميگروه5حداقلکشورهادرصد41در

اشکالمتعددجنبشقوميدستهجمعي،بهشدتتمایزاتقوميیاطبقاتيدرمنطقه،قدرتنسبي.دهندنميتشکیلنیز

رافیایينایلشدنبهچنینهايقومي،امکاناتماديوجغهايجمعیتيتاریخيخواستهسازمانسیاسيقومي،زمینه

يزدایي،بستگيدارد.درچهارگوشهها،سطحمحرومیتقوميوانتظارتوانایيیاناتوانيدولتدرمحرومیتخواسته

سرزمینایراناقواممختلفيساکنهستند.درشمالوشمالشرقيایرانقومترکمنساکنهستند.قلمروفضایياینقوم

یابد.درشمالغربيایرانقومترکودرجنوبونآغازوبهسمتآسیايمرکزيگسترشميازشرقدریايمازندرا

مي کشور محروم مناطق از که ایران شرق ميجنوب ساکن بلوچ قوم عواملباشد کشور، مرکز از دوري باشد.

باعجغرافیایي،عدمدستیابيبهمشاغلبااليحکومتيوعواملتقویتکنندهمرکز اینقومگریزي، ثشدهاستتا

خودرادرسرنوشتمليکشورکمترشریکبدانندودرتحوالتبزر اجتماعيایراننقشقابلتوجهيبهعهده

موقعیتسوق دلیلکشفنفتو به یکصدسالاخیر جنوبغربایراندر در اهمیتنگیرند. از دارد الجیشيکه

اینمقالهبهروشتوصیفيباشد،دراینبخشازایربیشتريبرخوردارمي تحلیليوبا-انقومعربسکونتدارند.

ايواینترنتيبهبررسيوضعیتقومکردوموقعیتژئوپلیتیکيآنپرداختهاست.نتایجنشاناستفادهازمنابعکتابخانه

م،ازپتانسیلبااليمیدهدکهقومکرددرغربایرانوباتوجهبهسکونتآنهادرسهکشورهمسایهوهمجوارباه

موقعیتژئوپلیتکيبراياتحادبرخورداراست.

 طلبي،قومکردایران،ژئوپلیتیکاقلیت،قوم،جدایيها :کلیدواژه
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 گردشگری و توسعه پایدار ناحیه ای در ایران

 

 
 2محمد علی میرزایی

 

 

 چکیده 
ابزاروآوردميفراهمرامنطقههرعياجتما-اقتصاديتوسعههايبرنامهتهیۀاصليسرزمین،زمینۀآمایش

آمایشدر.بودخواهدفضایيوفیزیکيهايریزيبرنامهبااجتماعيواقتصاديهايریزيبرنامهتلفیقاصلي

محصولعنوانبهعرضهبرآورددرمنطقهمحیطيهاي¬توانبررسي،گردشگريزمینهدرسرزمین

هاي¬گونهونواحيتاریخيوطبیعيفرهنگي،منابعتشناختواند¬ميکهباشد¬ميمطرحگردشگري

برگردشگريبرمبتنيسرزمینآمایشواقعدر.برگیرددررادارندعرضهقابلیتپایهاینبرکهگردشگري

قالبدرآنبنديپهنهوگردشگريهايجاذبهسرزمینيسنجيتوانوبررسيبهتنهاباورهابرخيخالف

فضايدرراگردشگريمحصولسطحارزیابيبلکهباشدنميمحدودپراکندهومتمرکزهايتفرجگاه

تریندرآمدپروترینزااشتغالازیکيگردشگريامروزه.گیردميبردرايمنطقهمقیاسدروسرزمیني

چراباشدجهاندراقتصاديغالبفعالیتسومهزارهدرکهشودميبینيپیشواستاقتصاديفعالیتهاي

بهتوریستجهتدرايگستردهتالشتوسعهحالدرهايکشوربخصوصجهانکشورهايکه

سرزمینمردمانوکشورنصیباجتماعيي-فرهنگاقتصادي،لحاظبهآنفوایدونمایدمياشکالمختلف

.اندشدهخودکشورتفریحيوتاریخيیادمانهايحفظوشناختوآسایشرفاهموجبواندگردیدهخود

وتوصیفيتحقیقروش.استایراندرايناحیهپایدارتوسعهدرگردشگرينقشبررسيمقالهاینهدف

 .استکتابخانهاطالعاتآوريجمعروشوتحلیلي

 گردشگري،توسعهپایدار،ناحیه،ایران:کلید واژه 
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 همدلی و همزبانی و آسیب شناسی آن در بین اقوام استان ایالم

 ی شهرستان دهلران()نمونه مورد 
 

 2مهدی میرزایی

 

 

 چکیده 
همدليوهمزبانيوتاثیرمستقیمآنبرايجلوگیريازوقوعکشمکشهاونزاعهايجمعيوطایفهاي

هموارهیکيازمسایل،معضالتوآسیبهاياجتماعيوامنیتيبویژهدرمناطقوشهرهايمرزيبودهکه

ویژهدرحوزههايجامعهشناسي،روانشناسياجتماعي،مردمشناسي،موردتوجهبسیاريازمحققانب

فرهنگشناسي،قومشناسي،حقوقدانان،محققانحوزهامنیتاجتماعيوروانيو...قرارگرفتهاست.در

اینمقالهبهبررسياهمیتونظریاتمرتبطباموضوعوهمچنینشناسایيعللوضرورتهمدليوهمزباني

در آن پیشگیري راههاي و اي طایفه و هايجمعي نزاع وقوع از برايجلوگیري آن آسیبشناسي و

نتایجباتوجهبهپیشینهوابعادمختلفموضوع شهرستاندهلرانباتوجهبهشرایطآنپرداختهشدهاست.

نژاديو–تفامیليطایفهنگري)حیثی–نشانميدهدکهاغلبعواملوآسیبهایينظیر:قومگرایي

ایلي(،کسبمالکیتوقدرتجمعيوطایفهايوناآگاهيازحقوققانونيوحقوقشهرونديخودو

پیگیريآنازطریقمجاريقانونيوقضایيازمهمترینعللآسیبهايهعمدليوهمزبانيدربیناقوام

ائهراهکارهاي،نتیجهگیريشدهوپیشنهاداتشهرستاندهلراندراستانایالمميباشد.درپایانضمنار

کاربردينیزارائهشدهاست.

  همدليوهمزباني،آسیبها،اقواموطوایف،شهرستاندهلران،استانایالم.واژگان کلیدی: 
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 تقابل بومی گرایی  وجهانی شدن درقرن بیست ویکم
 

 2ناصر ناجی

 

 چکیده

گرایـيوتوجـهبـهمالحظـاتجامعـهيخـوديازمسـائلياسـتکـهدرقرنبیستویکـم،موضـوعبـومي

ــعه ــرفت،توس ــد،پیش ــدرش ــوعاتيهمانن ــژهدرموض ــهوی ــودب ــايخ ــاحبنظراندربحثه ــمندانوص اندیش

براهمیتآنتوجهجدیدارند.ازسويدیگراندیشهمعاصـرمملوازبحـثهـايمتنـوعوگونـاگوندربـارهدوره…و

کهروزبهروزتعمیقوگسترشبیشترميیابد.کاربردفراواناصـطالحاتيجهانيوجهانيشدنهااستبطوري

مؤیدایننوعنگاههاميباشد…چونعلمبومي،هنربومي،فناوريبومي،اندیشهيبومي،فرهنگبوميو

امااینکهحدودوثغورتوجهبهمقولهيبومیگرایيدرچهارچوبموضوعپیشرفتتاچهمیزانباشدنیـازبـه

ملبیشتردارد.نگارندهدرنوشتارحاضربااسـتفادهازشـیوهايتحلیلـيوبـاواکـاويمفـاهیممـذکور،ایـنتآ

فرضیهرابهآزمونميگذاردکهبوميگرایيازابعادمختلفسیاسيوتـاریخيبـهتضـادهايجـديدربرابـر

جمـاليجهـانيشـدنجهانيشدنهمچونادامهمدرنیتهبرميخورد.بهایـنمنظـورپسازتشـریحوتعریـفا

وپیامدهايآنوطرحبحثدربارهمعنايبوميگرایيبهچندتناقضدرنظریهمزبوربهعنواننشـانههـايتاییـد

فرضیهاشارهميشود.

بوميگرایي،جهانيشدن،مدرنیته،،هویتملي،ناسیونالیسم:واژگان کلیدی
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 رمایه اجتماعیتحلیل و بررسی همبستگی قومی در ایران با تاکید بر س
 

 2هدیه نادعلی

 

 

 چکیده 

قومیتیکيازمهمترینمباحثمهمواصليجغرافیايسیاسيميباشدودارايجنبهمثبتومنفيبراي

حکومتهااستچراکهبهعنوانبازیگريقابلتوجهاززمینههايتهدیدزاوفرصتزادرقلمروکشورها

یرانهموارهباتنوعقوميعجینبودهویکيازویژگيهايبارزآندربرخورداراست.دراینمیانقلمروا

همتنیدیگيانواعقومیتهادرچارچوبمرزهايآناست.ایرانجزکشورهايکثیراالقوامبهشماميآید

سیاسيفعليجهان،بهطورنسبيازبیشترینگوناگونيقومي-کشوریاواحدجغرافیایي211ودرمقایسهبا

درمناطقمرزيقرارگرفتهاند.ب رخورداراستکههستههايقومیتهاياصليآنبعدازفارسهااکثراً

اینامرباعثگردیدهتانسبتبهقومیتهادرسدههاياخیربهعنوانتهدیدنگریستهشودوبعضاًچالش

ج نظام  است. شده ایجاد برايحکومتهايمرکزي جانبآنها از نیز ازهایي برآمده مهورياسالمي

انقالباسالميتاحدوديباعثگردیدهتانوعنگاهبهقومیتهادراینزمینهتغییرکنداماهمچناندراین

زمینهکاستيهایيوجوددارد.دراینپژوهشکهباروشتوصیفيتحلیلينگارشیافتهاست،باتاکیدبر

این فرصتسازي به اجتماعيسعيشده ایرانسرمایه فضایيجغرافیایيجمهورياسالمي ویژگيمهم

پرداختهشود.چراکهبهرهگیريازآنمنجربهافزیشحستعلقمکانقومیتهاوجلوگیريازواگرایي

فراهمخواهد را .... تعهدسیاسيو موجباتافزایشمشارکت، ایننوعسرمایه خواهدشد. احتماليآنها

ساخت.

بستگيملي،قومیت،سرمایهاجتماعي،ایرانهمواژگان کلیدی:
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 ایرانی و همبستگی ملی -هویت اسالمی

 ) با تأکید بر قیام عاشورا و روحانیت( 

 
 

 0موسوی السادات ، زینب2مسلم نامدارزاده

 

 

 چکیده
ايکهحلقۀارتباطيهايافرادیکملتدانستبهگونههویتمليراميتوانمجموعهمشخصاتوویژگي

دهندهومتمایزکنندۀآنازافراددیگرهايفرامليبهشماررفتهوتشخصهايمحليوهویتمیانهویت

ميملت فرهنگها تاریخ، جمله، شکلگیريهویتمليیکملتعواملمختلفياز در اینپایه بر شود.

 دینازعمدهمشترک،جغرافیا،سرزمین،آدابورسوم،دینو.... ينعناصرهویتيجامعهترینقشدارد.

بشرياست،درایراننیزدیناسالموآیینتشیعکهاکثرمسلمانانایرانپیروآنهستند،نقشياساسيدر

هویتمليایرانيوتداومسرزمینيکشورداشتهاستبهگونهايکهآموزههايدیناسالمومذهبتشیع

مر ... و اقتصادي، اجتماعي، فرهنگسیاسي، بررسيدر با دارد. نمود پایدار عنصري عنوان به ایران  دم

هايمقاممعظمرهبريپیرامونهمگرایيمليونقشدیناسالموحکومتمردمساالريدرقدرتواندیشه

توانآنامنیتمليج.ا.،اسالمبهعنوانیکعاملهویتسازاصليدرجامعهایرانمطرحاست.ولذامي

درجوامعاسالميارزیابينمود.برپایه«همگرایيملي»درتعریف،فهموتقویتوتعمیقراعامليحیاتي

مباحثیادشدههدفمقالهحاضربارویکرديتوصیفيبررسينقشاسالمدرهویتوامنیتمليایران)با

تأکیدبرقیامعاشوراوروحانیت(ميباشد.

 اسالميقیامعاشورا،روحانیت-یرانيدیناسالم،هویت،هویتاواژگان کلیدی: 
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 ای و تاثیر آن بر انسجام ملی های توسعه منطقه شناسی سیاست آسیب
 

 2تکتم  نبی زاده شهری



 چکیده
ايدرریزيوتوسعهمنطقهریزي،یعنياوایلقرنچهاردهمهجريشمسيتاکنونبرنامهاززمانپیدایشتفکربرنامه   

ایـننکتـهمهـمکـهدرطولبرنامهکشورهموارهمطرحبو دردهاست. هايعمرانيکشورقابلنقدوبررسياست،

مدتزماننزدیکبهنیمقرنمسیرپرفرازونشیبيرابدونتحولوتکاملمثبتسپريکردهاست.بهرغماینسابقه

نتایجموردانتظاریعنيتوسعهمتعادلمنطقه بهنظرميايدرکشورحاصلنشطوالني، ریزيرسدنظامبرنامهدهاست.

استتوسعهتمرکزگـرايبخـشي نتوانسته هرگز مزیتنگـر با بيايهمگون و محققسازد تنگناهايمناطقرا و ها

منطقه توسعه استتعادليدر پیامدآنبوده براىشناختعمیقناپایدارى.ايکشور توازنتوسعه،امروزه وعدم ها

بهعنوانچارچوباندیشهرویکردهاىن پایدارمحلىومنطقهوینىوجودداردکه متوازنو اىاىوبسترسازتوسعه

اى،مسیرهاىتازهاىرادراینزمینههاىقبلىتوسعهمنطقهکنند.کهضمنبهنقدکشیدنبسیارىازپارادایمعملمي

اىوهاىتوسعهمنطقهعلتّاصلىشکستسیاست»کند.دراینراستاسوالراهبردىپژوهشایناستکهمعرفىمي

براىپاسخبهاینسئوالاز«اىدرایرانچیستوچهتاثیريبرانسجاممليدرایراندارد؟هاىمنطقهتداومنابرابري

نستهاىدرایراننتواهاىتوسعهمنطقهروشکیفىومطالعاتاسنادىاستفادهشد.نتایجپژوهشنشاندادکهسیاست

اى،هاىاجتماعى،اقتصادىومحیطىمحلىّومنطقهاستبهرغمچندیندههتجربه،بهامورىهمچونشناختظرفیت

طراحىسیاستتقویترهبرىمنطقه منطقهاى، و مدیریتمحلىّ شرایطمحلىّ، مشارکتعواملهاىمبتنىبر اىو

تعریفمشخصمنطقه کاستىدر آن، بر عالوه بپردازد. منطقهاى توسعه و منطقه ساختارهاىمتمرکزاز وجود اى،

بيتصمیم اجرایى، منطقهتوجهىبهروشگیرىو توسعههاىنوینتوسعه یادگیرى، ارتقاء اىهمچونتوسعهدانش،

اىازرانيمنطقهاقتصاداجتماعىوکارآفرینىدرسطحمحلّىودرنهایتفراهمنشدنبسترهاىمناسببراىحکم

وایندرحالياستکهباتوجهبهساختاراجتماعي.اىدرایرانهستندهاىتوسعهمنطقهیلاصلىشکستسیاستدال

قومیت از که ميایران نژادهايمختلفيتشکیلشده و اینها خصوصآنکه به تلقيشود مهمي زنگخطر تواند

خورد.استبیشتربهچشمميهادرمناطقمرزيکهعمومامحلاستقراراقواممختلفنابرابري

اي،هايتوسعهمنطقهگذاريايدرایران،آسیبشناسيسیاستاي،توسعهمنطقهتوسعهمنطقههای کلیدی:  واژه

انسجامملي
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بررسی رابطه میان تبعیض قومیتی دراستان سیستان و بلوچستان با 

 گسترش پدیده تروریسم

 
 2سجاد نجفی

 

 چکیده
ددومذهبعمدهشیعهوسني)اکثریتسني(بهعنوانیکعاملمهمدربروززمینهوجوياخیرطيدودهه

 بلوچستانمطرحو استانسیستانو تنشهايمذهبيدر بحرانو ازاياینبخشامنیتناحیههايایجاد

 متأثرساختهاست، بهدلیلوجودتبعیضوکشوررا تنشهايقوميدراستانسیستانوبلوچستانعمدتا

مدیریتهايبدونبرنامهبودهکهبادخالتونفوذبیگانگانتشدیدگردیدهومنجربهتشکیلگروههاي

عدمبکارگیرياهلتسننونخبگانقومبلوچوشرکتندادناینتروریستيافراطيدرایناستانگردیدهو

ميدرایناستاننسبتبهقومدرمدیریتهايسیاسيوفرهنگيکشورباعثایجادحساسیتوواکنشقو

تصمیمگیريهاوسیاستگذاريهايکليهمچنینگرایشبهانجامکشتاروعملیاتتروریستيگردیده

کهدرعملیاتهايمختلفوبرعلیهحکومتمرکزيومردمبیگناهاقدامبهانجامفعالیتتروریستي است.

اند. منطقهریشهدرفرآیندناقصشکلگیريدولتمذهبيدراین-تنشهايقوميازطرفدیگرنموده

سرزمینيوماهیتساختگيمرزهاداردکهکنترلآنهانیازمندهمکاريوهمفکريسهکشوروبرنامهریزي

دارد. بلندمدتجهتحلمشکالتفعليرا ضعفنتیجهپژوهشحاکيازآناستکهعوامليازقبیل:

هابهدوکشورپاکستانوافغانستانیتجغرافیایيوقرابتقوميبلوچمشارکتسیاسي،توسعهنیافتگي،موقع

درگسترشوگرایشبهعملیاتتروریستيودرنهایتامنیتناحیهاياینبخشازکشورمؤثربودهاست.

 .قومیت،قومبلوچ،تروریسم،امنیت،سیستانوبلوچستانکلمات کلیدی: 
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و افزایش مشارکت اجتماعی، سیاسی اقوام  بررسی راه کار های ایجاد انسجام

 ایرانی با تاکید بر دیدگاه اسالمی

 
 2سجاد نجفی

 

 چکیده
بقاوپایداريیکنظامسیاسيوابستهبهارادهمردمومیزانمشارکتهمهاقوامتشکیلدهندهآنسرزمیندر

بیشترباشدبهتبعآنهمدليوهرچهصمیمیّتوهمکاريمیانملّتودولتادارهساختارسیاسيمیباشدو

استکه مردم حقیقتاعتماد در رفت. پیشخواهد بهتر کارها و میگردد بیشتر نیز اقوام همگرایيمیان

هابتوانندخدمتگزارباشند،بههمانمیزانخواهندتوانست،هرمیزاندولتآوردپشتیبانيآنهارابهوجودمي

جلبکرده، خود به درپشتیبانيملترا بگیرند. ناکاميرا شکستو گونه جلويهر و باشند کارآمد

کشوريمثلایرانبااینتنوعقومیتيوساختارحکومتيمتمرکزایجادحسمودتوهمگرایيمیاناقوام

ترکیب و صورتتلفیق در که میباشد دستیافتني اما دولتمرکزيکاريدشوار نسبتبه مختلفو

مشترککهنباآموزههايدینيواسالميقابلیتتحققوایجادانسجاممليراویژگيهايفرهنگيتمدن

نتایجپژوهشپیشروحاکيازآناستکه ازجملهراهکارهايموثردرزمینهافزایشمشارکتدارد.

ملتواقوامایرانيدرراستايایجادهمدليوهمزبانيمیاندولتوملت:بسطوگسترشالگوهايعملي

پذیرشواقعیتحضورسایراقوامدرکشور،تأکیدوتمرکزبراصولوفرهنگمشترکمشارکتاجتماعي،

تقویت،احیاينمادهاواشعارکهنوباستانيمشترکایراني،وبهرسمیتشناختنآیینورسومخاصآنان

يهايالزمدراین،گسترشفرهنگمشارکتوافزایشآگاهروحیهپذیرشچندفرهنگگرایيدرکشور

ارتباطيوجمعيوميباشد.خصوصبابهرهگیريازرسانههاي

 حکومت،مشارکت،سیاست،اقوام،همگرایيوواگرایي.واژگان کلیدی:
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 (2932الی  2931بررسی آثار جریانهای سلفی گری در استان کردستان )سال 
 

 0بهرامی ، فردین2علیرضا نجفی

 

 چکیده
تحتتاثیرپیشرفتهايعلميوصنعتيغربوافزایشفاصلهآنهابامسلمانان،وهمچنینبنیادگرایيدیني

استعمارغربیانبرممالکاسالميبهوقوعپیوست.درموردشکلگیريورشداندیشههايسلفيگريو

فدارانگروههايمنتسببهاینجریاندرخارجازکشوروگروههايسلفياستاندودیدگاهوجوددارد،طر

واندیشمنداندیدگاهاولمعتقدندشکلگیريونهادینهشدنتفکرسلفيگريپدیدهايدرونزاميباشد

هاي دستگاه وهدایت فعالیت ومحصول زا برون اي پدیده گري سلفي معتقدند دوم دیدگاه وحامیان

جفارسبهویژهعربستاناطالعاتيوجاسوسيبیگانگانوپشتوانههايماليبرخيازکشورهايحوزهخلی

است.لذابرايبررسيوکنکاشدرخصوصپدیدهسلفيگريوگروههايمنتسببهآندراینپژوهشبا

امنیتيوفرهنگي،اجتماعي(موردبررسي مطالعهاسناديومصاحبهبامطلعینعواملدروني)عواملسیاسي،

 تعداد آماريتحقیق جامعه گرفتند. نخبگ25قرار از جهتعضویتدرنفر به استان امنیتي و سیاسي ان

کمیسیونهايمربوطهودسترسيبهاخبارواطالعاتدراینخصوصانتخابوبهلحاظمحدودیتمطلعین

واظهاراتمطلعین،گروههايسلفي بررسيها به توجه با گردید. مصاحبه تماميآنها با استان در مذکور

مبانيواصولاعتق وطالبانبوده،استانکردستاندر گروههايالقائده واشتراکاتيبا اديدارايویژگيها

ومؤلفههايداخليازجملهقومیتومذهب،فقرفرهنگيومیزانتحصیالت،فقرشهريوحاشیهنشیني،

تبلیغاترسانهاي،گفتمانسیاسيمشترک،عدمتوسعهسیاسي،عدمتوسعهاقتصادي،درتشدیدفعالیتاین

د برايجریان راهکارهايکاربردي بدستآمده نتایج بررسي با همچنین باشد. مي موثر داخلکشور ر

کاهشفعالیتجریانسلفيگريدراستانکردستانپیشنهادگردید.

 بنیادگرایي،امنیت،سلفيگري،تکفیرگرایي،جهاد.کلیدواژه ها:





                                                           
 امین، انتظامی علوم دانشگاه علمی هیئت عضو و سیاسی جغرافیای دکتری دانشجوی - 1

behshadbeheshti@yahoo.com – 0912 8890488 
 .شناسی جامعه دکتری دانشجوی و سیاسی علوم ارشد کارشناس - 2
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با استفاده  تحلیل تأثیرفرایند جهانی شدن بر عناصر فرهنگی اقوام ایرانی

 )مطالعه ی موردی: قوم تالشSWOT(از تکنیک 
 
2بازدار  ، شهناز1شهریار نصرتی  

  

چکیده
جهانيشدنبهمثابـهرونـديفراگیر،کلیـهيابعـادزنـدگيفـرديوگروهـيبشـررادرگسـترهياقتصـاد،

کردهايمتفاوتوگـاهسیاست،فرهنگوغیرهمتأثرساختهاست،بعدازجنگجهانيدوماینپدیدهباروی

هايزندگيبشرامروزيرادربرگرفتهاست.برخـيمعتقدنـدکـهمتضادينگریستهشدهاستوتمامجنبه

رودچراکهباتضعیفکردنهویتهايملي،واکنشهایيدردومسیربهايمتناقضپیشمياینفرایندبهشیوه

ودوجهانيشدنداردوازسويدیگرتمایلبهمحدودشدنافتد،ازیکسومیلبهفرارفتنازخجریانمي

جامعهيایرانيواقوامایرانيبـدلیلسـاختارقـوميوعناصـرفرهنگيمنحصـربهفـرد،بیش.ومحليشدندارد

ازپیشتحتتأثیراینفرایندميباشند.قومتالشهمچوندیگراقوامایرانـيدردنیـايکنوني،جهـانيشـدنرا

تتأثیرآن،عناصرفرهنگياینقومدچارتحولميگردد.پـژوهشحاضر،ضـمنبررسـيتجربهميکندوتح

تحلیلـي–عناصرفرهنگيتالشدرمسیرجهانيشدن،بارویکردعلميوبهرهگیريازروشترکیبي)توصـیفي

وپیمایشي(مبتنيبرمطالعـاتکتابخانـهاي،درپـيپاسـخبـهایـنسـوالاسـتکـهباتوجـهبـهشـرایطکنـوني

یريعناصرفرهنگيقومتالشدرعصـرجهانيشـدن،مهمتـرینراهبردهـاجهـتبـرونرفـتازایـنوتأثیرپذ

تهدید3فرصتو3نقطهيضعف،3نقطهيقوت،3ناسازگاريوتطبیقباشرایطموجودکدامند؟دراینراستا

شناسـایيگردیـدهودرنهایـتبـانظرخبرگـانوصـاحبنظـراناهـلSWOTعمدهبـااسـتفادهازتکنیـک

راهبردمناسبوکاربرديارائهميگردد.8اتوجهبهاهمیتوزنيهرکدامازعوامل،فن،ب

SWOTجهانيشدن،فرهنگ،قومتالش،واژگان کلیدی:
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 هاها و چالشها و تعامالت قومی در فضای مجازی: فرصتکنش

 
 0قلی پور مجتبی ،2علی اشرف نظری

 
 

 چکیده

نوظهوراینترنتدرزیستفرديواجتماعيبشرقـرنبیسـتوباتوجهبهتأثیراتگستردهوژرفيکهپدیده

یکميبرجايگذارده،امروزهفهمبسـیاريازمعـادالتجهـانسیاسـت،فرهنـگ،اقتصـادواجتمـاعبـدون

هـايمختلـفنماید.ازاینروياستکهپژوهشگرانونویسـندگاندرحـوزهدرکنقشآنغیرممکنمي

-هايمختلفزنـدگيفـرديواجتمـاعيدرحـالنظریـهنتوتأثیرآندرعرصهدانشبشري،درمورداینتر

باشند.دراینمیان،تأثیراینفناوريبرظهورورواجاشکالنوینتعامالتاجتمـاعيسازيميپردازيوایده

هـايقـوميدرهايمختلفیکجامعهودردرونآنهاازاهمیـتبـاالیيبرخـورداراسـت.گـروهبینگروه

گیـريازفضـايمجـازياینترنـتوامکانـاتهـایيهسـتندکـهبـابهـرهکشورهايگوناگونازجملهگـروه

هـايدیگـرگونهفضاهابهاشکالنوینکنشوتعاملدردرونخودوبـاگـروهگوناگونفراهمآمدهدراین

هـاوهـاازکـنشگـروهاند.دراینمقالهتالشخواهدشدتـاضـمنتبیـینچرایـياسـتقبالایـنرويآورده

هـايآن،بـامحـورهاوامکاناتوازسويدیگربهتهدیدهاوچالشتعامالتاینترنتي،ازیکسوبهفرصت

قراردادناصولهویتملي،همبستگيمليوحاکمیتمليکشوربپردازیم.

تعامالتقوميهاوهايقومي،کنشاینترنت،فضايمجازي،اجتماعاتمجازي،گروهواژگان کلیدی:
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های قومی در ایران مورد مطالعه: بررسی و مطالعه تنگناها و چالش

 غربیاستان آذربایجان

 
 9اسماعیلی نیا مهدی،0علی نیا یاور،2محمود نورانی

 

 چکیده
هایياستکـهدرمـواردبسـیاريدرگذشـتهودورهکيازمسائلومشکالتایران،مسألهاقواموچالشي

هايسیاسيآنشدهاست.اینمقالهبانسجاممليکشوررابهمخاطرهانداختهوموجبفروپاشينظاممعاصرا

هايقوميدرایرانوباتأکیدبرمطالعهقـوميدراسـتانهاوبحرانهدفیافتنعواملموثردربروزدرگیري

يمدیریتتنـوعقـوميدرایـرانوغربيبعنوانیکمطالعهمورديوارائهراهکارهايمطلوببراآذربایجان

هاوفرهنگاقـوامودرنتیجـهایجـادهمبسـتگيوها،ارزشگذاريمناسبدرجهتاحترامبهمولفهسیاست

کنــدفعالیــتمــردمآذريپــیشازانقــالباســالميوپــسازآنبــهویــژهافــزایشانســجامملــيتــالشمي

مهدولتـيایـرانبـهمـردمآذريزبـانآذربایجـانبوقـوعبهخاطرتوهینروزنا1385هایيکهدرسالبحران

هـايقـوميدراسـتانپیوستبپردازد.بهاینترتیبسئوالاصـليایـناسـتکـهعلـلوعوامـلایـنچالش

انـد.روشغربيچهبودهاستواینکهآیااینعواملپایـداربـودهیـابـاگذشـتزمـانتغییـریافتهآذربایجان

ايازپیمایشمیدانينیزبهرهبردهوبـاکمـکیزعالوهبرمطالعهاسنادومنابعکتابخانهپژوهشدراینمقالهن

پرسشنامهوسئواالتبستهوبازاقدامبهنظرسنجيدراینبارهنمـودهاسـت..درمجمـوعنتـایجيکـهازایـن

هايقوميدرروزبحراندهد:نقشعواملداخليدرمقایسهباعواملخارجيدربمقالهبدستآمدهنشانمي

غربيخیليپررنگتراست.استانآذربایجان

 ،بحران،اقوام،انسجاممليغربي،درگیريایران،جغرافیايسیاسي،آذربایجانهای کلیدی:  واژه
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 مطالعهسنجش عدالت فضایی در بهرمندی از خدمات باتوجه به جمعیت

( بویراحمد و کهگیلویه استان:)موردی  
  
 

 0بابادی بهاری صادق ،2ک اقبالحمید نی

 

 چکیده
ابعاد رعایتشود،یکياز آنها حداقلدوستدارندعدالتدرباره بهدنبالعدالتهستندویا ذاتا انسانها

عدالت،عدالتفضایياستکهمعادلآمایشسرزمیننیزمیباشدوعبارتاستازارئهخدماتبهمناطق

باتو مزیتنسبي و عواملبراساسقابلیتهاي به باتوجه نیازهايجمعیت،عدالتفضایي جمعیتو به جه

جمعیتموجود همراه به مناطقویا خدماتبه ارئه آنها جمله از که ارزیابيمیشود و سنجیده گوناگون

میباشد،همانطورکهارئهيچنینامکاناتيرادولتبههمراهمسولینمختلفيبرعهدهدارندبرايحمایت

برایناستکهعدالتفضایيرامردمازآن ازاینطریقبدستآورندسعي واینکهمشروعیتخودرا ها

ورعایتکننداما کهگیلویه استان هاي شهرستان در عدالتفضایي سنجشتحقق بر سعي مقاله این در

اتکهنتایجحاکيازایناستکهپراکنشخدمامکاناتوجمعیتشدهاست،بویراحمدباتوجهبهخدمات

به توجه با بویراحمد و کهگیلویه استان گفت در ميشود و عادالنه هم با يشهرستانهاياستان مقایسه

عدالتفضایيرعایتشدهاست.

کلید واژگان:                           عدالت،فضایي،خدمات،کهگیلویهوبویراحمد،جمعیت
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بررسی توضیح پذیری نظریه ریچارد هارتشورن در جغرافیای سیاسی 

 مسائل قومی ایران

 
 2هادی ویسی

 

 چکیده

اعتبارنظریههايعلميبهتعمیمپذیريوتوضیحدادنهرچهبیشترواقعیتهادرزمانهاومکانهايمختلف

یههايمعتبروپایهدررشتهجغرافیايسیاسينظریهعلتوجوديونیروهايمرکزگراواست.یکيازنظر

تحقیقحاضربهدنبال1951مرگزگریزریچاردهارتشورندرساختارکشوراستکهدر ارائهشدهاست.

اینتح قیقبهبررسيوارزیابينظریهریچاردهارتشورندرفضايجغرافیایيوساختارقوميایراناست.

شیوهتوصیفيوتحلیلمحتواانجامشدهودادههايآنبهصورتکتابخانهايگردآوريشدهاست.فرضیه

تحقیقایناستکهاندیشههايجغرافیايسیاسيریچاردهارتشورندرتبیینواقعیتهايمسائلقوميایراناز

اب فرضیه این ارزیابي براي است. برخوردار باالیي پذیري مفاهیمتوضیح و هارتشورن ریچارد نظریه تدا

کلیديآنازمقاالتاصليوياستخراجشدهاستوسپسبرمسائلقوميدرساختارفضايجغرافیایي

ایرانموردتطبیقوبررسيقرارگرفتاست.نتایجتحقیقنشانميدهدکهنظریههارتشورنپسازگذشت

رداراستوميتواندمسألهعلتوجوديوواقعیتهايجغرافیايسالهمچنانازاعتبارعلميباالیيبرخو65

سیاسيفضاياقوامایرانرابهخوبيتوضیحدهد.

ریچاردهارتشورن،اقوامایراني،نیروهايمرکزگریز،نیروهايمرکزگرا.:واژگان کلیدی
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بررسی عوامل ناامنی در جنوب شرق ایران و نقش طوایف بلوچ در 

 منیتبرقراری ا


 2محراب هداوند میرزایی

 چکیده
ازبحثانگیزترین واژههایيمانندانطيیکقرنگذشته ناسیونالیسمقوميو.. قومگرایي قومیت،

ي استودرحالحاضربسیاريازمشکالتوبحرانها اجتماعيجامعهبشريبوده موضوعاتسیاسي،

افریقاوجنوباسیاوخاورمیانهبامسائلقوميدرارتباطموجوددرکشورهاومناطقجهانبهخصوص

است.یکيازاینکشورهاایرانویکيازاستانهايایرانکهمسائلقوميهمراهبابسترجغرافیایيمناسب

،محليبراينامنيوبيثباتيایجادکردهاستانسیستانوبلوچستانکهقومبلوچدرانساکنميباشد

نامبلوچستاندرجنوبشرقيایران،جنوبغربيافغانستانوغربپاکستاناستقرارهادرسرزمینيبه.بلوچ

وبه بخشدارند. در استانصورتپراکنده شرق و کرمان جنوباستان ، جنوبي خراسان استان از  هاي

بلوچستانوکراچيمرکزایالتهايزابل،قندهاروهلمندافغانستان،ایاالتهرمزگان،درایرانودراستان

زندگيمي پاکستان اقلیتبلوچسند مذهبي، نظر از اهلکنند. ایران، وهاي حنفيمذهبهستند سنتو

بلوچازاین شبهجهتبا پاکستانو در اشتراکها بخشمرکزيایرانمتفاوتهستند.قاره با هایيدارندو

مذهب متغیر سه پاکستاندر ایرانو استانسیستانوبلوچستان تجانسدارند. یکدیگر قومیتبا زبانو ،

میلیوننفرجمعیتبعداز2درصدکشوروموقعیتژئوپلیتیکيوحدود5/11بلوچستانباوسعتيمعادل

پیروزيانقالباسالميباناامنيمواجهبودهاستهمچنینوجودمناطقبيثباتهمجوارایرانبهخصوص

دغدغههاونگرانیهاياستراتژیکشدهاست.اینتحقیقدرپيپاسخاینسئوالکهدرجنوبشرقباعث

عواملداخليوخارجىکهدرایجادناامنيجنوبشرقایرانموثرندکدامندونقشعشایربلوچدرایجاد

نتایجتحقیقنشانميدهدکهعواملداخلىوخارجىهرکدامبهسهم استانچیست؟ خوددرامنیت

سهمعواملخارجىبیشازعوامل ناامنىجنوبشرقایرانمؤثرميباشنداماطيسالهايگذشته ایجاد

 داخلىبودهاست.

جمهورياسالميایران،قوم،ناامني،،گروههايتروریستي،طوایفبلوچ:واژه هاى کلیدی
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 بررسی قومیت و هویت قومی و امنیت پایدار در ایران

 

 
 2ند میرزاییمحراب هداو

 

 

 چکیده
عوامليمانندمرزبندیهاياستعماري،تقسیماتکشورينادرستداخلواحدهايسیاسيتوسطحکومت

هايملي،نابرابريهاومحرومیتهايسیاسي،اقتصاديو..،ایدئولوژيها،نقشمهميدرقوميشدن

اناقواممستقردردرونمرزهايیککشوروجوامعداشتهاند.قوميشدنفرایندیستکهطيآنپیوندمی

فرهنگانتضعیفوامکانحفظهمگرایيبهصورتیکملتواحددرقلمرومشترکدرمعرضخطر

حکومتو164نقشهسیاسيجهانشامل1985قرارميگیرد.تحقیقاتجغرافیداناننشانميدهددرسال

لاینکهبرسرچهارراهتمدنيوقومیتيجهانقراردارد،باتوجهبهگروهقوميبودهاست.ایرانبهدلی589

گسست ورايمرزهايداخلي، ترک،کرد،بلوچوعرببه اقوام دنباله امتداد قطبمتفاوتمذهبيو دو

وجوداقواممختلفدرایرانصرفنظرازمزایایيکهبراي بهوجودخواهداورد. قومیتيچالشهایيرا

يتواندایرانراازنظرژئوپلیتیکيدرمقابلتهدیدهايخارجيوچگونگيادارهامورداخليکشورداردم

آسیبپذیرکند.درپژوهشحاضرمادرپيبررسياختالفاتواشتراکاتقومیتهايایرانيوبیانعوامل

نشانميدهددرصورتتهدیدکننداقواموامنیتمليایراندرمناطقمرزيخواهیمبود.یافتههايتحقیق

دخالتهايبیگانگان، اقوامهمآییندرکشورهايهمسایه، غفلتحکومتمرکزيعوامليهمچونوجود

پژوهشبراساسروش این باشد. تهدیداتامنیتملي مهمترین وتهدیداتمذهبي اقوام موقعیتمرزي

استفادهشدهاست.GISاسناديوکتابخانهايبررسيشدهوبرايتهیهنقشهازنرمافزار

قوم،قومیت،،هویتقومي،امنیتپایدار،ایرانواژه های کلیدی:
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های قومیتاثیر فضای مجازی بر گرایش  

ی موردی؛ دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه تهراننمونه   

 
 

 0بیگی، مصیب قره2محمدصادق یحیی پور

 

 

 چکیده 
سببویژگي به مجازي، فضاي جایگاه و بهها قدرتومنحصر از مهمي خاستگاه امروز، جهان در فرد

نقشفضايسایبردر انقالباطالعات، گسترشاینترنتو با دارد. همراه به خود با تغییراتاجتماعيرا

ناپذیريتبدیلشدهاست.باهابهچنانواقعیتاجتنابيانسانهاونیزدرسطحکالندولتزیستهرروزه

يهویت،پژوهشحاضرباهدفبررسيتاثیرفضايسایبرهمیتيونیزبهسببارزشفزایندهتوجهبهچنینا

 شامل پژوهش، در شرکتکنندگان است. شده انجام هویتقومي بر اینترنت( بر تاکید از136)با نفر

-مونهروشن تصادفيوبراساس يشیوه دانشجویانمقاطعتحصیالتتکمیليدانشگاهتهرانهستندکهبه

مفهومگرایشقوميدراینپژوهشدرچارچوبايوتصادفيسیستماتیکگیريخوشه انتخابشدند.

سهزیرشاخصارزش با لحاظتغییراتفرهنگيو از پژوهشحاضر، است. زبانبررسيشده و هنجارها ،

کهدانشجویاندرهدفبنیاديوازلحاظروشازنوعپیمایشياست.نتایجاینپژوهش،نشانازآندارد

تغییراتيدرزیرشاخص ارزشفضايمجازيبا رویاروهايهویتيِ ونمادهايگفتاري)زبان( هنجارها، ها،

اند.شده

هايقومي،اینترنت،هویتفضايمجازي،گرایشهای کلیدی:واژه
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