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 چكيده
وقتـي ايـن    .خواهي وتاريخ است هويت، زبان، طبيعت، هاي اقتصادي در فرصت نابرابري ،در هر كشور ها تفاوتترين  عمده

را  سـهم خـود   آگاهي يابند و ها تفاوتيافته نسبت به اين  توسعه هاي كمتر هاي مكان انسان ي مكاني عميق باشد وها تفاوت
ـنش  ،در حـداقل ببيننـد   ها تفاوتدر مشاركت ملي به علت همين  ـايي را بـراي حكومـت ايجـاد      ت احسـاس   و كننـد  مـي ه

ـائل مربـوط بـه امنيـت ملـي        .شود ميگرايي تقويت  در مقابل ملي ييگرا منطقه پديدآورنـده   ،در حال حاضـر مرزهـا در مس
 و اهميـت مرزهـا   .گيـرد  مـي امنيت ملي به شدت مورد تهديد قرار ، اختالفات مرزي ريشه داردر صورت وجود . اند بحران

ـيه مرزهـا       نمايد و جهت ايجاد امنيت  ميضرورت امنيت را ايجاب ، مناطق مرزي مرزهـا، نقـش قوميتهـاي سـاكن در حاش
  باشد  ميبسيار حائز اهميت 

، هـاي زبـاني   لفـه ؤهاي متمايز كننده اقوام از يكديگر در ايران بويژه بـر م  ويژگي.كشوري متنوع از نظر قومي استايران 
 .انـد  ههاي مرزي پراكنده شـد  هاي مشخص در مناطق و استان اقوام در ايران به شكل اقليت .شود مينژادي متمركز  مذهبي و

ـبي را  ,همجوار با كشورهاي همزبان خود در مناطق مرزي وسكونت پنج قوميت ايراني  ـاي     زمينه مناس بـراي وقـوع بحرانه
خواسـت سـهيم   در ,تلويزيون محلي راديو و ,داشتن زبان رسمي هايي چون شاخص .آورد مي وجود به قومي در نقاط مرزي

تـركمن   ,وچبلـ  ,كرد ,آذريمختلف ايراني اعم از  ر انتخابات محلي به اين معنا است كه اقوامشدن در قدرت يا مشاركت د
ـبي را از طـرف دولـت مركـزي        اتخـاذ سياسـت   و اند هبه خود آگاهي قومي رسيدحد زيادي  تا عرب و هـاي قـومي مناس

سـوي مشـاركت     را بـه  خاص آنها يها با اتخاذ سياست ,ي قوميها اين خود آگاهيتوجه به با  مركزي اگر دولت .طلبند مي
  .در اين صورت هويت ملي آنان تقويت خواهد شدد ملي سوق ده

  .عرب ،تركمن، آذري ،بلوچ ،كرد ،امنيت ،مرز :كليدي هاي هواژ

                                                           
 E-mail: Sorour1334@yahoo.com                                                دار مكاتبات نويسنده عهده ∗
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  و طرح مسأله مقدمه

باشد و خطوط  ميكننده قلمرو دو كشور  جدا طمرز مفهومي است كه به صورت تعيين خطو
و قراردادي هستند كه به منظور تحديد يك واحد سياسي، بر روي زمين خطوطي اعتباري ، مرزي

كننده اختيارات دولت   ناين خطوط، ضمن تعيين حدود قلمرو حكومت، تعيي شوند ميمشخص 
 روند حث اصلي و مهم جغرافياي سياسي به شمار ميابمبنابراين مرزها از . ن حكومت نيز هستندآ
اي سياسي موجوديت و نقش اقوام را در رده نخست قرار اگر جغرافي .)161:1380،ميرحيدر(

 ،ملتها ،مردمان، را اقواميز چيزي جز چارچوبي خالي و تابلويي بدون تصوير نخواهد بودندهد 
  ). 99: 1380، برتون( دهندگان دولتها هستند نندگان و جانآفري ،بازيگران حقيقي تاريخ

آبي  ،ويا تنش در مرزهاي مختلف خاكيي مذهبي ها ،گروهي از اقليتوجود ذخاير معدني
ند عاملي وي واقع شالملل بينسياسي در سطح  گيري تصميمزماني كه محرك يك  ،و هوايي

طلبانه در محدوده  ي تجزيهها بيشتر حركت .)88:1378، سنجابي(آيند  مير اژئوپليتيك به شم
ا و تقاضاها پاسخ نتوانند به نيازه ها سرزميني كشورها محصور است اما وقتي كه حكومت

گرايش  ،طلبانه اقدام كنند يا نتوانند به طريق مناسب به سركوب يا مهار تجزيه مناسب دهند و
بويژه از سوي كشورهاي همسايه وگروههايي كه با آنها وابستگي  ،به كسب حمايت خارجي

-اتحاد بين گروههاي محلي .شود ميتقويت دارند  رهنگيفيا مشتركات  نژادي و ،قومي
خارجي  ناراضي وبازيگران خارجي موجب در هم بافته شدن تهديدات داخلي و اي احيهن

   ).93، همان( سازد مديريت امنيت ملي را با مشكل مواجه مي ،در نتيجه شود و مي
شود كه داراي نژاد، فرهنگ،  ميگروهي از مردم اطالق  به ها اقليت ،الملل بينحقوق  در

، پيردشتي(نمايند  ميفرهنگ كشوري هستند كه در آن زندگي اي غيراز هسنن يا مذهب جداگان
مربوط به حقوق اشخاص متعلق به اي  بيانيه ،مجمع عمومي سازمان ملل متحد ).21: 1380
   :عبارت است از اين بيانيهمفاد ي ملي يا قومي، مذهبي و زباني را به تصويب رساند ها اقليت

تا به دستورات مذهبي خود اقرار  شان را ميسر سازد از فرهنگ ها حقوقي كه بهره بردن اقليت -
خصوصي  بدون هر تبعيض و دخالتي از زبان مادري خود در محيط عمومي و و و عمل نمايند
  استفاده نمايند
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  .اقتصادي را در زندگي عمومي آنها ميسر سازد ،اجتماعي ،فرهنگي مؤثرحقوقي كه شركت  -
در مورد  گيري تصميمسازي و  را بويژه در تصميم يا منطقهملي و  مؤثرحقوقي كه مشاركت  -

  مهيا نمايد ها اقليت
ارتباط در طول ، اعضاي گروهشان با وآزاد آميز صلحارتباطات حقوقي كه بدون هر تبعيضي  -

حفظ  مذهبي مثل هم هستند را و زباني ،مرزها با شهروندان كشورهاي ديگر كه از نظر قومي
    ).Clarence Dias, 8( نمايند
 .همگن داشته باشد توان مرزهايي پيدا كرد كه اقوام كامالً اي از جهان مي كمتر منطقه در

بنابراين در اين نوشتار چون ). 130:1385، اميدي(هم تهديد  تنوع قومي هم فرصت است و
 آذري و، تركمن ،بلوچ ،كشور ساكنند اقوام كرد يها ي قومي ايران در سراسر مرزها اقليت

مناطق مرزي ، براي برقراري امنيت گيرد و ميقرار مطالعه ي مرزي مورد ها استان عرب در تمام
دو وسه عنصر ، مناطقي كه در يك شود و ميبررسي  قوميت مذهب و ،بر مبناي سه عنصر زبان

دو و سه ، درجه يك بالقوه وت دارند به ترتيب مناطق بحرانيافوق با دولت مركزي تف
اشاره  ها در رويارويي با قوميت هاي دولتها برخي از سياست در آخر به و. شوند ميمحسوب 

بررسي ارتباط پراكنش اقوام ، با توجه به ويژگي چند قوميتي ايران در مناطق مرزي شود و مي
  .گيرد ميمرزها صورت  ايراني و امنيت

  فرضيه تحقيق سوال و

يران منبع تهديد هستند يا آيا اقوام مرزنشين ا :كه است سؤال به اين پي آن استاين تحقيق در 
  شــده  وبراي رسيدن به پاسخ مورد نظر فرضيه ذيل در نظرگرفته ؟پاسخ دهد، منبع قدرت

  :است
نبع قدرت مهمي براي امنيت م، با اتخاذ سياستهاي خاص از طرف دولت مرزنشيناقوام  -

  .كشور خواهند بود مرزها و

  روش تحقيق

امنيت مرزها را بررسي  اقوام ايراني و دگيپراكنبين  اطارتب، اي اين پژوهش با روش كتابخانه
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 GIS با استفاده ازدر اين نوشتار  .تاريخي است كند، شيـــوه تحليل اطالعات توصيفي و مي
ي ها در سه نقشه جداگانه براي تمام استان )يتقوم(ژاد ن ، مذهب ونظر زبانز اقوام ا يراكندگپ

نقشه چهارم با عنوان مناطق بحراني ، هانيبا همپوشي اسپس  ،گيرد ميمرزي مورد بررسي قرار 
  . گيرد ميل قرار يمورد تحل تي مرزهايب امنين ضرييبالقوه براي تع

  ي تحقيقها يافته

  پراكندگي گروههاي قومي در حاشيه مرزهاي ايران

جغرافيايي ملت ايران از دوبخش به هم پيوسته مركزي و پيراموني پديد آمده  -ساختار فضايي
بخش پيراموني بر خالف بخش متراكم و متجانس مركزي، دچار گسيختگي است و . ستا

 اي در بخش حاشيه. گيرد مي بر متنوع از گروههاي فرهنگي و قومي را در اي همجموع
گروههاي قومي آذري، كرد، عرب، بلوچ و تركمن سكونت دارند واقليت مذهبي اهل سنت، با 

در تركيب قومي ملت ايران، . اند هاموني كشور پراكنددو شاخه حنفي وشافعي در فضاي پير
هاي بعدي  در رده ها تركمن و ها بلوچ ها، عرب ، كردها،ستاكثريت با فارسها و سپس آذريها

فضايي در آن  -دنباله جغرافيايي مذهبي ملت ايران، هاي قومي و گروه كه اجزا و. قرار دارند
گر داراي تعامالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سوي مرزهاي سياسي ايران دارند كه با يكدي

 و زبان ،ران به لحاظ سه عنصر قوماي  جامعهبنابراين  ).149-150: 1381، نيا حافظ( باشند مي
  ).1385، عبدي( ترين آن مذهب است مذهب قابل تفكيك است كه جدي

 ايران رويكرد اجتماعي، نيروهاي گريز از مركزي در به لحاظ: معتقد است پور احمدي
ند در مواقع اضطراري به عنوان كانونهاي توان ميوجود دارند كه ) حواشي مرزهادر بويژه (

  .)45: 1376پور،  احمدي( زا مطرح گردند بحران

  ها آذري

ها از بين سه عنصر زبان، قوميت و مذهب فقط از نظر زباني با آنسوي مرز تجانس  آذري
ها هم،  متوازن است و يكي از عوامل واگرايي قوميتدر ايران كه الگوي ملت نا. بيشتري دارند
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با ) آذريها(و بزرگترين گروه اقليت ) فارسها( گروه اكثريت منطقه باشد ولي در اين مذهب مي
  ).162:1381نيا، حافظ(يكديگر تجانس مذهبي دارند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پراكندگي مذهبي در كشور: 1نقشه شماره 
  

  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

    ها در كشور ندگي قوميتپراك: 2نقشه شماره 
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  ها در كشور پراكندگي زبان: 3نقشه شماره 

  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  
  

  در كشورمناطق بحراني پراكندگي : 4نقشه شماره 
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  استان آذربايجان غربي

آن زندگي  عراق هم مرز است و اقوام مختلفي در و تركيه، اين استان با سه كشور آذربايجان
 شيع ورصد اهل تد 60 باشدكه در سطح استان آذري مي قوم كرد و ،قومهاترين  از عمده كنند مي
اهل تشيع  ،براساس نقشه مذاهب باشند ي مذهبي ميها درصد اقليت 3 درصد اهل تسنن و 37

، كتابنامه استان( اهل تسنن در نواحي جنوبي استان ساكنند در اروميه و شهرهاي شمالي و
اروميه  سلماس و ،خوي، ي ماكوها در شهرستانچون  ها تيقوم طبق نقشه زبانها و ).1:1379

شيعه هستند بر روي نقشه ، آنها درصد جمعيت 70بيش از  زبان آذري است و غلبه با قوم و
 ،در شهرهاي نقده مرزي محسوب شده و 2مناطق بحراني جزو منطقه بحراني بالقوه درجه 

 درصد جمعيت آنها 82ي است وبيش از زبان كرد مهاباد كه غلبه با قوم و سردشت و ،پيرانشهر
  ).5، همان( شوند ميمحسوب  1باشند جزو منطقه بحراني بالقوه درجه ميتسنن  اهل

  استان اردبيل و آذربايجان شرقي

 ها با كشورهاي آذربايجان و ارمنستان هم مرز هستند اكثريت جمعيت اين استان ها اين استان
كتابنامه استان اردبيل (غلبه با مذهب تشيع است  و دكنن ميزبان آذري صحبت  آذزي بوده و به

يت مشخص قوم زبان و، با بررسي نقشه مذاهب ).444-448:1378، بايجان شرقيرو آذ
باشند ولي  مين با نقاط مركزيداراي تجانس  تيير زبان و قومدر دو متغ ن دو استانيگردد ا مي

درجه  بالقوه بحراني هبحراني جزو منطقين در نقشه مناطق ير مذهب تجانس دارند بنابرادر متغ
  .شوند مي محسوب 2

  كردها

آيند، در غرب كشور در استانهاي  از ملت ايران به شمار مي اقليت كردها كه سومين گروه
  .جنوب آذربايجان غربي و بخشهايي از استانهاي كرمانشاه و ايالم پراكنده هستند كردستان،
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  استان كردستان

داراي مذهب سني  كنند و ميباشد و به زبان كردي صحبت  ميدشان كرد مردم اين استان نژا
اكثريت كردهاي كردستان  )171:1380 ،فرهنگ جغرافيايي شهرستان سنندج( باشند ميشافعي 

از نظر مذهبي با بخش مركزي ايران تفاوت دارند و از اين حيث با ديگر مناطق كردنشين در 
سوريه  عراق و ،تركيه ،اكراد ايراننظر ايدئولوژي سياسي  البته از .خارج مرزها همساني دارند

 هويت قومي و، كشور متبوع هر يك از آنها با توجه به مناسبات خود با هم اختالف دارند و با
 3و  2و  1هاي شماره  نقشه بر اساس. )115:1382، الطائي( ند ا خاص خود را پيدا كرده اي هقبيل

در نقشه ، زبان با نقاط مركزي قوم و، سه عنصر مذهب ن استان به علت عدم تجانس دريا
  .دشو محسوب مي 1درجه بحراني بالقوه  همناطق بحراني جزو منطق

  استان كرمانشاه 

تفاوت عمده كردهاي كرمانشاه  زبان همانند استان كردستان است و و يتاين استان از نظر قوم
 شود مينقشه مذاهب مشاهده  طور كه در با كردهاي كردستان در مذهب آنها است همان

 فرهنگ جغرافيايي شهرستان( كردستان سني مذهبندكردهاي شيعه و  عمدتاًكرمانشاه كردهاي 
شهر پاوه كه در شمال استان ه غير از مناطق بحراني ب نقشه ا مشاهدهب )118:1381،كرمانشاه

منطقه بحراني  جزواستان  مناطق باشند بقيه ميتسنن  جمعيت آن اهل اكثريت قع شده است ووا
  .شوند ميمحسوب  2بالقوه درجه 

  استان ايالم

ردي و گويش ك(زبان فارسي به  وكنند  ميعرب زندگي  اي هعدو رل ،در اين استان اقوام كرد
فرهنگ جغرافيايي ( درصد عرب و عده كمي سني حنفي هستند 20 كنند ميصحبت  )لري

  .شود ميمحسوب  2ي بالقوه درجه جزو منطقه بحران و )5-7: 1372، ي كشورها آبادي
داراي ) ايران( كردها از نظر نژادي، زباني، تاريخي و برخي خصلتهاي فرهنگي با بخش مركزي

در مقايسه با تركيه و عراق گرايشات مركز گريزي كردها در ايران چندان  و مشتركات هستند
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كردها و نزديكي فرهنگي  بسياري از محققان علت اين واقعيت را ايراني بودن .قوي نبوده است
  ).130:1382،محمدي( دانند ميآنان با ساير اقوام ايراني 

  عربها

، نيا حافظ(جنوب غربي استان خوزستان استقرار دارند  عربهاي ايران در بخش مركزي و
در  اي طوايف پراكنده، عربها همچنين در بخش كوچكي در جنوب سرخس. )169:1381

بهبهان زندگي  در اطراف شهرهاي شيراز و ايالم و، ارسف، كرمان، هاي خراسان استان
  ).99:1384، هيودي( كنند مي

  استان خوزستان

به  غلبه با مذهب شيعه است و باشد و ميارس عرب و ف ماقوا جمعيت اين استان مركب از
اساس نقشه مناطق بحراني جزو منطقه بحراني بالقوه  بر و كنند ميزبان فارسي و عربي صحبت 

  .باشد مي 2درجه 

  استان بوشهر

 كنند و ميبه زبان فارسي و عده كمي هم عربي صحبت  از نظر نژادي فارس و عرب هستند و
محلي  ،ي مذهبيها زبان اقليت اكثريت اهالي استان مسلمان و باشد ميشان شيعه و سني  مذهب

 كنند ميكنگان و عسلويه به زبان عربي صحبت  ،برخي از اهالي جزيره شيف است و
  .شوند ميمحسوب  3و جزو منطقه بحراني بالقوه درجه  )15:1376، جغرافياي استان بوشهر(

  بلوچها

اي از استان  بخشهاي عمده، اي شامل اياالت بلوچستان پاكستان بلوچها در منطقه به هم پيوسته
نهبندان  ي كهنوج وها يي از شهرستانها همچنين قسمت شهرستان جاسك و، بلوچستان سيستان و

مون صابري ها  ساحل شرقي حوالي گودزره و ،گوشه جنوب غربي افغانستان شامل هلمند ايران و
 كرمان و ،ي جنوبي استان خراسانها بخش و همچنين در )144:1380، پور كريمي( سكونت دارند
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  ).43:1385، حسيني( برند ميعده كمي هم در استان گلستان به سر  هرمزگان و مشرق استان

  ن وبلوچستاناستان سيستا

. تجانس دارند در سه عنصر مذهب، زبان و قوميت با يكديگر بلوچستان ايران و پاكستان
گذاشته و تأثيرنشين پاكستان و ايران  تركيب اين سه متغير همسو بر همگرايي دو بخش بلوچ

آرمان سياسي بلوچستان بزرگ را در قالب تالش برخي نخبگان بلوچ براي كسب هويت 
در قرن اخير، منطقه بلوچستان همانند ديگر . پديد آورده است »بلوچستان آزاد« مستقل سياسي
 خيز، گاهي عرصه فعاليتهاي سياسي براي كسب خودمختاري بوده است اي بحران مناطق حاشيه

ت متفاوت از ساير نقاط يقوم زبان و ،يز در سه عنصر مذهبناين استان  )174:1381نيا، حافظ(
فقط در زابل غلبه با گردد  محسوب مي 1قه بحراني بالقوه درجه مركزي است و جزو منط

  .شود ميمحسوب  2درجه بالقوه منطقه بحراني  جزوكه  مذهب تشيع است

  ها تركمن

گروهي از زرد پوستان آسياي ميانه هستند كه به داليل گوناگون طبيعي و اجتماعي به  ها تركمن
تركمن صحراي ايران و تركمنستان ساكن  در مناطق و اند هطرف جنوب منطقه مهاجرت كرد

رسمي مرزبندي بين ايران و روسيه در دسامبر  دادارقر ).33:1374،عسگري وديگران( اند هشد
رسيد بر طبق اين قرارداد مرزهاي بين دو كشور به وسيله عوامل  ه امضابين دو كشور ب 1881

بين تركمنستان و تركمن صحرا كه به كوچ  ها زندگي تركمن ،در نتيجه. جغرافيايي تعيين شد
روسي و ايراني را به دو بخش  ها سرزمين تركمن، اين مرزبندي خطر افتاد وداختند به رپ مي

  ).54 :همان( مسائل فراواني را به دنبال داشت تقسيم كرد كه بعداً

  استان گلستان

كنند  ميبت دهد كه به زبان تركمني صح مياكنون اكثريت جمعيت استان را قوم تركمن تشكيل 
چون  3و  2و  1شماره  يها ق نقشهيبررسي دق اين استان با باشد ميمذهب غالب سني حنفي  و

بلوچستان با نقاط  ستان ويكردستان و س يها ت همانند استانيقوم زبان و ،در سه عنصر مذهب
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  .گردد ميمحسوب  1درجه بالقوه بحراني  هجزو منطق ستيمركزي داراي تجانس ن

  ران و گيالن استان مازند

طبري  به لهجه گيلكي و كنند و مياقوام گيلكي و مازندراني زندگي  ها اين استان در
 ،اطلس قومي استان مازندران( باشد شيعه مي ،مذهب اكثريت كنند و ميصحبت ) مازندراني(

  .شوند ميمحسوب  3جزو منطقه بحراني بالقوه درجه  و )1520:1381

  استان خراسان شمالي 

اكثريت مردم آن داراي مذهب شيعه هستند و مخلوطي از اقوام  ،باشد ميان كه نوپا اين است
جزو و ) 1384، ي كشورها فرهنگ جغرافيايي آبادي(كنند  ميارس در آن زندگي ف ترك و ،كرد

  .باشد مي 3منطقه بحراني بالقوه درجه 

  استان خراسان رضوي

كنند كه غلبه با فارسها است  مياستان زندگي  تركها در اين و فارسها ،بلوچها ،اقوامي از كردها
). 1384، ي كشورها فرهنگ جغرافيايي آبادي( دهد اكثريت جمعيت استان را تشيع تشكيل مي و

  .شود ميمحسوب  3جزو منطقه بحراني بالقوه درجه  اين استان

  استان خراسان جنوبي

آن داراي مذهب شيعه زبان فارسي است و اكثريت جمعيت  در اين استان غلبه با قوم و
  .گردد يا بدون بحران تلقي مي 3جزو منطقه بحراني بالقوه درجه و  باشند مي

  ها در برخورد با گروههاي قومي دولت  سياست

رعايت انصاف و عدالت اجتماعي نسبت به اقوام  قومي و يا چند مليتي كه هاي چند كشوردر 
العمل  موجب عكس اين مسائل دهد كه رخ مي قوميناآرامي  واگرايي والً فرايند شود معمو مين

استراتژي  چند شود تاكنون مي گوناگون سركوب بحران و ارائه استراتژيهايبه شكل  حاكمان
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  : جهان مطرح بوده است كه عبارتند از اين زمينه در بين كشورهاي در
تراتژي اين اس .شود ميعملي  طريق بكارگيري زور در مقياس گسترده از :سركوب مستقيم -1

اتخاذ اين سياست اينگونه توجيه  .ي را به همراه داردالملل بينامروزه مطرود بوده و واكنش 
ي قومي براي خود مختاري فرهنگي و سياسي كنترل نشود ها شود كه اگر تقاضاي اقليت مي
و كوزوو روندي ب ،روآندا، د همبستگي قومي را تهديد كند يا همانند يوگسالوي سابقتوان مي
 ).141:1378، ابوطالبي( كشي بينجامد كشتار جمعي و نسل ،جنگ آشكاربه 

اما به صورت مستمر ، ه به تدريجاست ك اين استراتژي در پي آن :سركوب غيرمستقيم -2
مدرنيزاسيون پديده  مثل. اقوام واگرا را فراهم آورد نگيي زوال و فرسايش هويت فرهها زمينه

با  معموالًولي اين استراتژي  ... و الشكل، زبان رسميلباس متحد در شكل نمادهايي نظير و
  . شود ميخودآگاهيهاي قومي مواجه 

سياستهايي كه به جهت حمايت از تكثرگرايي : سياست قومي تكثرگرايي برابر و نابرابر - 3
تنوع گروهي و حفظ مرزهاي جدا كننده گروههاي چند قومي از يكديگر را ، اند هطراحي شد

گرايي  چند قومي كه توسط اصول تكثرجوامع . )20: 1375صدر، ( نمايند ميتشويق و ترغيب 
كه بر  شوند مينفع سياسي  گروههاي قومي تبديل به گروههاي ذي ،شوند ميطلبانه هدايت  مساوات

بدين صورت كه تمام گروهها نسبت به يك نظام  كنند، ميسر منافع اجتماعي با يكديگر رقابت 
جويند و  ميباشند و در داخل نظام اقتصادي و اصولي مشاركت  ميادار سياسي مشترك و واحد وف

اما سياست ) 237: 1378، هانتينگتون(كنند  ميمجموعه يكساني از ارزشهاي قومي را ادراك 
گرايي نابرابر داللت بر نتايج و فرآيندهايي دارد كه به وضوح براي گروههاي قومي جامعه  تكثر

قومي كه گروههاي قومي را از حيث ساختاري از يكديگر مجزا و توزيع نابرابرانه است، سياستهاي 
اين سياستها بيشتر توسط اجبار دولت حمايت و  نمايند، ميبسيار نابرابر قدرت و مزايا را تقويت 

 ). 243، همان( روشي كه ممكن است از سوي تمام گروهها مشروع شناخته نشود، شوند ميتقويت 

كند بلكه  ميتژي دولت نه تنها هويت فرهنگي گروههاي واگرا را نفي ندر اين استرا :تطابق - 4
دهد  ميمذهبي را در اختيار آنان قرار  - آن را پذيرفته و ابزارهاي مناسب، جهت هويت فرهنگي

اين به همزيستي مبتني بر صيانت و  بنابر ).45:1380،پيردشتي( مثل اروپا بعد از جريان مدرنيزه
در صورتي كه  .دهد مياستحاله فرهنگي در فرهنگ اكثريت معنا حفظ حقوق اقليت و نه 
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و عادات و رسوم فرهنگي گروههاي اقليت  ها همانندسازي قومي اغلب به حل و جذب ويژگي
ايده آلي براي  حل راهممكن است  ها همگرايي قومي اقليت .در فرهنگ حاكم اكثريت داللت دارد

سازي دي حاكم اغلب هماننها اما هدف حكومت، شديكپارچگي ملي با آميز و همزيستي مسالمت
مثل كردها در عراق و ( مانندسازي چه به اكراه و چه به اجبارهت ست سياسا ها قومي اقليت

 يا صورت گيرد و )مثل الجزاير در فرانسه و تركها در آلمان( ي دمكراتيكها و چه با رويه )تركيه
 حل راهرسد  ناك است به نظر ميددر، آميخته شودي قومي و تمايزات مذهبي و زباني ها تفاوتبا 

  ).133:1378،ابوطالبي( نه همانندساز است ي همگراكننده وها اتخاذ سياست، منطقي در اين موارد
تري از استراتژي تطابق است كه در پي ايجاد يك توافق بين دو  شكل پيشرفته :فدراليسم -5

  .طلب و تمركزگرا است نيروي استقالل
ترين شكل تطابق و  فدراسيون و كنفدراسيون در واقع پيشرفته :ن و كنفدراسيونفدراسيو-6

  ).45:1380،پيردشتي( فدراليسم است
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ي دولت مركزي ها استيس و مرزنشيندر ميان اقوام گرا محليي سياسي ها گرايش: 1جدول شماره 

  در دوره پهلوي ران نسبت به اقواميا
  آنهابا  برخورد سياست دولت در  رزنشينرفتارهاي سياسي اقوام م

بايجان  رذآنشين  شورش سيمكو عليه مناطق ترك -
  .ش.هـ 1301در سال 

الحـاق  ، ويشكسـت   ي نظامي دولت عليه سـيمكو و ها درگيري -
سـليم رهبـر حـزب بـه     ت، ايالت كرد درياچه اروميه به ارتش ايران

 ذرآ 24اعدام قاضـي محمـد در    سقوط جمهوري و , فرمانده ارتش
1325.  

عليه دولت مركزي  ها ت نظامي تركمناعملي -
  .ش.هـ 1301درسال 

 ,ش.هـ  1302سال  سركوب عمليات از سوي دولت مركزي در -
تدريجي  فتصر ,تركمن از سوي رضا شاه تخته قاپو كردن عشاير

  .ي دولتيها ن به خالصهآتبديل  اراضي منطقه و

هدف  جنبش دوست محمدخان سردار بلوچ با -
 اي هقدرت سياسي در مناطق طايفدرخواست 

  .دولت مركزي روابط حسنه با همزمان با

عدم  ,1307ر سال عمليات ارتش عليه دوست محمدخان د -
  .ش.هـ  1309سال  در در نهايت اعدام او شكست وي و تسليم و

ذربايجان به رهبري آتاسيس حزب دمكرات  -
ل هدف كسب خود مختاري در سا وري با پيشه

  .ش.هـ 1324

كنترل  ش و.هـ 1325نان درسال آعمليات نظامي دولت عليه  -
  .نانآ

منبعث از  40ايجاد جنبش جديد چريكي در دهه  -
  .حزب دمكرات بارزاني

  .ي ژاندارمريها سركوب جنبش جديد چريكي كرد توسط نيرو -

 1343زادي بخش بلوچستان در سال آتشكيل جبهه 
  .ش.هـ 1350سال نها تا آادامه فعاليت  و

ابراز وفاداري بعضي از  توافق دولت ايران باعراق از يك سو و -
در نتيجه ضربه ويران كننده بر پيكر  , رهبران به دولت مركزي

  .جبهه
 در تشكيل حزب دمكراتيك بلوچستان در بغداد -

خواستار دولت دمكراتيك ملي در  و 40دهه 
  .بلوچستان

صدام  وپهلوي ير ميان محمدرضا الجزا 1975انعقاد قرار داد  -
  .ها پايان حمايت دولت عراق از بلوچ ,حسين

اعتصابهاي كارگري و  ,تبليغات حزب توده -
تحريك اعراب توسط كشورهاي مصر و عراق براي 

  .جدايي خوزستان

سركوب توسط نيروهاي نظامي و برخورد با عوامل و نيروهاي  -
  واگرا
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ي دولت مركزي ها استيس و مرزنشيندر ميان اقوام گرا محليي ي سياسها گرايش: 2جدول شماره 
  در دوره بعد از انقالب اسالم ران نسبت به اقواميا

 حمله به و ها درخواست خودمختاري از طرف كرد -
  .هـ ش 1357ي ارتش در اسفند ها گان پاد

  .برابري دعوت رهبر كبير انقالب به برادري و - 

توسط  1358 ر مردادمحاصره پاسداران انقالب د -
  .ي مسلح كردها گروه

حركت ارتش به سوي شهر پاوه جهت دفاع به دستور  -
  .رهبر كبير انقالب

به رهبري مولوي  ها تشكيل اتحاد مسلمين بلوچ -
  .عدم موضع راديكال نسبت به دولت مركزي و عبدالعزيز

   .جلوگيري از تشنج در بلوچستان رام وآاتخاذ سياست  -

زادي بخش بلوچستان به آروه مسلح جبهه تشكيل گ -
  .رهبري رحيم زردكوهي

  .شكست اين گروه مسلح درگيري با پاسداران انقالب و -

 و 1358در سال  ها جنبش شوراهاي دهقاني تركمن -
  .ها گرداني كسب برخي خود اصالحات ارضي ودرخواست 

در نتيجه تبديل اين جنبش به خشونت مسلحانه به رهبري 
  .دخالت دولت مركزي ي چپ وها گروه

  .كنترل بحران و تعقيب توسط قواي دولتي -  در آبادان و خرمشهر بحران -

ارتباط با  -مبارزات ضددولتي -تبليغ ناسيوناليسم عربي -
  .اقدامات تروريستي -بيگانگان

 -كنترل مرزها -كنترل و تعقيب توسط قواي دولتي -
بله با دخالت مقا -اقدامات اقتصادي، فرهنگي و سياسي

  .بيگانگان

  )1381نيا،  و حافظ 1379؛ احمدي، 1381مهر،  پاك: منبع(
  

كه آذريها با تأسيس حزب دمكرات شود ميمشاهده  2و  1با توجه به مطالب جداول  :اآذريه

ش كه هدفشان كسب خودمختاري بود .هـ 1324وري در سال  آذربايجان به رهبري پيشه
نيزاسيون و درناشي از روند م اند البته اين حركت احتماال د كردهاي را ايجا حركت سياسي عمده

از نظر تاريخي با توجه به اينكه بعد از . باشد مي مركزي به آنها از سوي دولت عدم توجه
توانست  رسمي كشور شد و تنها عامل واگرا در بين آذريها مي زبان، فارسي مدرنيزاسيون زبان

جز در دوره به نكه از آغاز تكوين ايران جديد توسط صفويه، عامل زبان باشد ولي به دليل اي
 مؤثراين عامل نتوانست زياد  د،ان قرار داشتهس حكومت أر در زند و پهلوي نسبتاً كوتاه افشار،

آنها تقويت نشده و  ها آذريبنابراين عامل واگرايي در بين  ).84:1381،نيا حافظ( باشد
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حاكي از  ،حضور فعال آنها در تركيب ملي ايران .نندويت ملي خود را حفظ كهاند  توانسته
عالوه بر . ملت ايران است و جانبه آنها در امور كشور و احساس تعلق به دولت مشاركت همه

 طور همان در تهران متمركزند عمدتاًآن آذريها به صورت سلسله اعصاب در تمام نقاط ايران و 
در  و باشد مي 2طقه بحراني بالقوه درجه ن منطفه جزو منيكه در صفحات قبل اشاره شد ا

  . نمايند ميي مختلف اجتماعي به عنوان منبع قدرت ايفاي نقش ها زمينه

 ولاطور كه در سه دوره در قالب جد در طول قرن بيستم همان ي ايرانكردها :كردها

آنها  اند از جمله اي از خود نشان داده هاي سياسي عمده گرايش ،اشاره شد 2و  1هاي  شماره
ايجاد   دولت خودمختار مهاباد به رهبري قاضي محمد، سيسشورش سيمكو، تأ به توان مي

براي جلوگيري از  )پهلوي دوم(دولت مركزي ايران  .اشاره كرد 40جنبش چريكي كرد در دهه 
قسمت مهمي از آن از  كردستان شمالي را تقسيم كرد و، كردن آنها از هم اتحاد كردها و جدا

 و آوردند وجود به استان جديدي به نام آذربايجان غربي را ،شهرهاي اطراف آن د وشامل مهابا
، محمدي( تشكيل استان جديد عاملي بود تا از توسعه استان كردستان جلوگيري شود

براي حفظ تماميت ارضي و جلوگيري از تجزيه ايران با كشورهاي همسايه  و )144:1382
نجام داد و حس و بغداد را در محدود كردن فعاليت كردها ا ي سعدآبادها پيمان )تركيه و عراق(

بارها كردها را به خاطر  ي پيشين كرد وها ي مذهبي دولتها ناسيوناليستي را جايگزين نگرش
همچنين در زمان پهلوي دوم رفتارهايي از  )150، همان( نژاد بودن كمك كرد ايراني بودن و هم

كردها نسبت به دولت مركزي  دوستانه به روابط منجر ابتدا جانب حكومت صورت گرفت كه
  : شود كه در ذيل به آن اشاره مي سپس اين رابطه به تيرگي گراييد و شد
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  50ي بارزاني اوايل دهه ها از كرد پهلوي حمايت محمدرضا

  

ه وجه افزايش اعتبار و ,همگرايي كردها به سوي دولت مركزي
  شاه در ميان كردهاي ايراني

  

به زيان 1355عراق در سال  با دولت پهلوي محمدرضا قتواف
  كردهاي بارزاني

  

 ي سياسي كرد با محمدرضاها سرگيري روابط خصمانه گروهاز 
  پهلوي

  
با وقوع انقالب اسالمي ايران و درخواست خودمختاري از سوي كردها، رهبر كبير انقالب 

د كه شدولت مجبور ، ه مسلحانه آنهااما با شدت يافتن مبارز. نمود آنان رادعوت به برادري
اين  .ارتش را به سوي آن منطقه رهسپار نمايد، جهت دفاع از مرزها و كاهش بحران در منطقه

شد ضروري  ميكه از طرف كردهاي ناسيوناليست مطرح  داعيه كردستان بزرگ اقدام با توجه به
  .نمود مي

و اهميت اين احساس تعلق به ش نقش .هـ 1357-58با وجود بحران كردستان در سالهاي 
هاي محلي  گرا يا سرشاخه ايران و هويت كالن ايران حتي در ميان گروههاي سياسي محلي

گروههاي ملي كه برخي در قالب معارضه با دولت مركزي و جمهوري اسالمي بودند، ملموس 
، نيا حافظ(هاي اين گروهها ظهور داشت  بود و موضوع تعلق به ملت ايران در بيانيه

از جهات مذهبي، قومي و زباني با بخش مركزي ايران تفاوت دارند و در كردها  ).156:1381
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اين سه عامل زمينه بحراني مداوم را در . عوض با نواحي كردنشين خارج مرزها همگوني دارند
  . منطقه فراهم نموده است

ا در اكثر مقاطع مركزيت تمدن آسي شرق ايران به دليل موقعيت خاص ژئوپليتيكي و :ها بلوچ

نزديكي به  همچنين شهرهاي شرق ايران با ناامني بوده است و تاريخي چهارراه حوادث و
از  )پنهان طور آشكار و به(تهديد  ناامني و هرگز در امنيت كامل نبوده و، قومي مرزهاي ملي و

اور ب در).76- 77: 1385، باي سالمي  ابراهيم(ي ثابت آنها بوده است ها ويژگي عوارض و
هاي سياسي بلوچ، دوست  سردمدار گرايش بلوچهاي پاكستان و برخي بلوچهاي ايراني،

اي، همراه با روابط حسته با  محمدخان بوده كه وي خواستار قدرت سياسي در مناطق طايفه
 در زمان .رديدگ دولت مركزي نيز بوده است كه در نهايت جنبش او شكست خورد و اعدام 

حركتهايي است  شامل فعاليتهاي سياسي بلوچها، د از انقالب اسالمينيز بع وپهلوي  حكومت
  .اشاره شده است 2و  1 ول شمارهادر جد به برخي ار آنهاكه 

منجر به ظهور چند سازمان  و وقوع انقالب اسالمي كه اقتدار ملي را موقتاً تضعيف كرداز 
و نيمه سياسي بود كه تشكلي مذهبي  به استثناي حزب اتحاد مسلمين ،سياسي بلوچ شد

گرايانه داشتند و از حمايت مردمي چنداني  هاي قومي و چپ گروههاي سياسي ديگر گرايش
  . برخوردار نبودند

با افزايش تمركز در جمهوري اسالمي ايران و تشديد قرائت مرزبندي با اهل سنت بويژه پس از 
 ،ورهاي همسايه شرقيپايان جنگ و به موازات آن اوجگيري جريان بنيادگرايي سني در كش

بين اقوام و مذاهب در بين بلوچها فزوني گرفت پيامد اين  و اعتمادي بين نظام و مردم يب
، ي اجتماعي آن همها در نتيجه شكاف احساس تحقير و تضعيف بود و، ها مرزبندي و ها اعتمادي بي

ورهاي عراق و ساير كش ).6:1385، حسيني( حول قوميت و مذهب پيش از پيش شدت يافت
، و بويژه در طول جنگ ايران و عراق 1375كار عرب پس از انقالب اسالمي ايران در سال  همحافظ

 كار از هاي محافظه نگراني رژيم. حمايت خود را از بلوچهاي ناراضي در ايران از سر گرفتند
مسئله  صدور انقالب اسالمي ايران، علت اصلي عالقه آنها به مايالت رشد بنيادگرايي اسالمي وت

  ).23:1379، ديماح( بلوچستان آزاد بينجامد گيري شكلست به توان ميبلوچ بود كه 
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اري مختكه بلوچها مانند كردها، در قرن اخير براي خودم يابي مي درمطالب فوق به با توجه 
، يالملل بينبرخوردار بودند تا حمايت بيشتري  اي منطقهاقدام كرده اما به دليل اينكه از حمايت 

منطقه رسد كه  ميچنين به نظر . ن حركتها خيلي سريع با شكست مواجه شده استاي
 .داراي مشكالت كمتري استكردستان  در مقايسه با مناطقي نظيري ژئوپليتيكبلوچستان از نظر 
به استقرار بلوچستان آزاد فراواني تمايل  ي هر دو كشور ايران و پاكستانها در مجموع بلوچ

  .ي قابل توجهي هم برخوردار نيستندالملل بيناز حمايت  و ندارند

كه رابطه خوبي با حكومت ايران نداشتند سرانجام بعد از خلع سالح  ها تركمن :تركمنها
 )54:1374، عسگري و ديگران( دولت مركزي توانست كنترل آنها را در دست بگيرد، كامل آنها
ها عليه دولت  ليات نظامي تركمنشامل عم ها تركمنحركتهاي واگرايانه  :معتقد استپيردشتي 

بود كه خواستار اصالحات  1358و جنبش شوراهاي دهقاني در سال  1301مركزي در سال 
ه شود ك  ميمعلوم ها منمطالعه تاريخ سياسي تركبا ).291و  165: 1380پيردشتي، ( ارضي بودند

شده مسائل  شان  رائيآنها كه موجب واگناآرامي در بين  در طول تاريخ، يكي از مهمترين داليل
آنها با  رابطه تيره ناآرامي و موجب.. .اقتصادي بوده است فشار مالياتي در زمانهاي مختلف و 

ي ها رفتار سياسي قوم تركمن در واكنش به رفتاراقوام و حكومت. حكومت مركزي شده بود
اتحاد  ،رندمهري قرار بگي يعني هرگاه از سوي آنها مورد تهاجم و بي .گيرد ميشكل مختلف 

مركز تقويت شده كه در اين ميان نقش  ريز ازگيرد و رفتار واگرايي و گ ميدرون قومي شكل 
ولي با . ي علمي و مذهبي و همچنين نيروهاي كششي بيروني بسيار زياد استها شخصت

هاي ملي و  سبب گرايش. ..توجه به حقوق آنان، عدم تبعيض در احراز مديريتهاي كليدي و 
تركمنها، شركت گسترده آنها  ملي شود كه نمونه بارز اين همگرايي ميقوم تركمن  مركزگرايي

  .در انتخابات است
دوره پهلوي اول شيخ خزئل جهت تجزيه خوزستان قيام  در 2و1ول شماره اطبق جد :عربها
دستگيري شيخ خزئل ضمن اضمحالل  دولت مركزي باسركوب نيروهاي قيام كننده و كرد و

 در .تقويت ارتش پرداخت گرايي و مبارزه با قوم به سركوب نخبگان محلي و ،تشكيالت آنها
 عراق در و سوي كشورهاي مصر از تحريك عربها دوره پهلوي دوم تبليغات حزب توده و
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از انقالب اسالمي  بعد .برداشت سركوبي آنها از سوي دولت مركزي را در، تجزيه خوزستان
ستان مشاهده شده است كه دولت مركزي ضمن برقراري اين ا تبليغات ناسيوناليسم عربي در

  .سياسي را نيز به كار برده است فرهنگي و اقدامات اقتصادي، كنترل مرزها و، آرامش
است،  گيري شكلدر دوره كنوني نيز با توجه به تغييراتي كه در نظام جهاني در حال 

كنند با همكاري  جستجو مي منافعي را در منطقه عمدتاًي كه الملل بينگذار تأثيرنيروهاي 
كشورهاي همسايه و شيوخ عربي منطقه با استفاده از تفاوتهاي زباني، فرهنگي و قومي كه در 

  .برداري سياسي، اقتصادي و فرهنگي را دارند استان وجود دارد، سعي در ايجاد بحران و بهره

  ارائه راهكار و گيري نتيجه

ند هم توان مياين اقوام  رسد كه ميبه نظر ونت دارند اقوام مختلفي سك كه ايران يمرزدر مناطق 
منبع قدرت  فراهم آورده ومنبع چالش باشند و هم فرصتهايي را جهت رشد و توسعه كشور

با استقرار  اي شديدي هستند هاي ناحيهفداراي شكا كشورها كهبعضي از  در .محسوب شوند
باال  پذيري آسيبضريب  يي ودرجه واگرا ،اي كشور هاي حاشيه در بخش گوناگون اقوام
شدن از بخش مركزي كشور به سوي نواحي  نظر فضايي با دور ازرسد  ميبه نظر . رود مي

د عنصر واگرايي را در مناطق مرزي توان ميشود كه  مينيافتگي بوضوح مشاهده  مرزي، توسعه
وان يك تهديد به عن هستند 1ژه در مناطقي كه جزو مناطق بحراني بالقوه درجه يبو تقويت كند
   .عمل نمايد

را  از دهه اول تا سوم قرن بيستم دولت مركزي استراتژي سركوب مستقيمطور خالصه  به
انقالب اسالمي هم به علت باز بودن فضاي  بدودر  .گرفته است رقوميتهاي مرزنشين بكا عليه

ا توجه به دولت انقالبي نيز ب. ي افزوده شدمرزمناطق  تمايالت سياسي دربر شدت ، سياسي
 .تمايلي به استفاده از سركوب نداشت ،و اهداف متعالي و انساني انقالب اسالمي ها آرمان

 با بخش مركزي تجانس دارندنيز از نظر مذهب ، اند در اكثر نقاط پراكنده تقريباً هآذريها ك
 ديگر مناطق آذري زبان نسبت به ساير اقوام از ميزان امنيت بااليي ايران و شمال غربي

   برخورداراست
از نظر كرد قوم  .دان ، عامل ايجاد بحران بودهاي منطقهدر بين قوم بلوچ هميشه نيروهاي 
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مرز استانهاي  از طرفي .بزرگترين اقليت قومي در بين كشورهاي خاورميانه استكمي 
زيرا هميشه دخالت  روند ميبه شمار ترين مرزها از نظر امنيتي در ايران  حساس، كردنشين

همانند  و همچنين عامل مذهب وضوح ديده شده است هي در اين مرزها بالملل بينهاي نيرو
بلوچستان و كردستان در ايجاد شكاف قومي بين اقوام تركمن با دولت مركزي نقش نداشته 

  . است
جنوب  گلستان و، بلوچستان سيستان و، ي كردستانها استان، ي تحقيقها با بررسي يافته

ي آذربايجان شرقي ها استان و شوند ميمحسوب  1قه بحراني بالقوه درجه آذربايجان غربي منط
ساير  و شوند ميمحسوب  2 منطقه بحراني بالقوه درجهو خوزستان ايالم ، كرمانشاه، اردبيل و

 1كه راهكارهاي ذيل براي مناطق بحراني درجه  شوند ميبدون بحران تلقي  تقريباًمناطق 
  :رددگ ميارائه  2ودرجه  )بويژه (
بحران در بين اين اقوام، دولت در سياست داخلي  گيري شكلچنين قابليت بالقوه  باوجود -1

مبناي سه عنصر  ابتدا مناطق بحراني بالقوه را بر مناطق مرزي دربرقراري امنيت براي  بهتر است
 ي قومي وها هرا كه باعث همگرايي گروي سياست سپس يد ويي نماشناسا زبان و قوم مذهب،

امنيت و توسعه مناطق حاشيه مرزي  تأمينبه  و نمايدشود اتخاذ  ميامنيت در مرزها  ات وثب
به همچنين مرزنشينان سكونت خواهند داشت ، و در اين حالت تا نقطة صفر مرزي كمك نمايد

 مرزي و از طريق عمران وتوسعه مناطق دتوان مي دولت ي مناسب،ها موازات اتخاذ سياست
 را ايجاد نموده و امنيت در مرزها ثبات و ،ة داخلي وخارجيبينان اقعي وها اتخاذ سياست
   .بين اقوام گسترش دهد همگرايي را در

مرزهاي حساس از  گام برداشتن در جهت عمران و آباداني منطقه، در ارتباط با قوم بلوچ با -2
ر مذهب، آزادي عالوه بر آن از نظ .ايدنم باشد مراقبت مي ل تردد مواد مخدرمحكه  اين منطقه

حضور نيروهاي  براي جاي پايي، بدين ترتيب حد مطلوب به آنان داده شود تا معقول و در
  .باقي نگذاردهاي سياسي محلي  اي و تقويت جنبش منطقه

 و ها جذب نيروهاي بومي در مسئوليت در، برابر هويت قومي جهت تقويت هويت ملي در -3
  .اهتمام ورزد ها مديريت

نسبت به كشورهاي  دولت با هشياري كامل در سياست خارجي خودقوام كرد مورد ا در -4
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در  رسانده ورا در اين مرزها به حداقل  اي  دخالت نيروهاي فرامنطقه زمينه ،عراق و تركيه
و  حضور نيروهاي كرد را در مديريتهاي ملي ،سياستهاي مدبرانه اتخاذ باسياست داخلي 

اعتماد و  ايجاد ضمن از اين طريق تا دهد فزايشامور منطقه مشاركت مردم محلي را در اداره ا
  .همبستگي ملي جايگزين همبستگي محلي گردد، تقويت همگرايي

دراينصورت جامعه با دمكراسي فاصله خواهد  دردامنيتي نگ، بهتر است قضاياي قومي -5
ر د چند فرهنگي هستند و قومي و زيرا اكثر كشورهاي جهان چون ايران چند .گرفت

سياسي توانستند ناآرامي  اقتصادي و، د دمكراسي اجتماعيبا ايجا، كشورهايي همانند سوئيس
  .قومي را مهار نمايند

مشاركت  تا ندرپيش بگي سياست تكثرگرايي برابر را در، با عدم تمركز بر مذهب وهويت -6
  .همه جانبه اقوام را در سطوح ملي مهيا نمايند
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