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تاریخ دریافت92/51/51 :

تاریخ پذیرش99/6/5 :

چکيده
هدف این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت
انتخاباتی اقوام تُرک ،کُرد و بلوچ است .چارچوب نظری راهنمای تحقیق ،رویکرد
لیپست دربارۀ تحلیل اثر توسعۀ اقتصادی بر دموکراتیزاسیون و نظریات صاحبنظران
معاصر ازجمله آلموند و وربا و جیل دربارۀ اثر فرهنگ بر دموکراسی استوار است .در این
راستا براساس استدالل پژوهش ،اقوام در ایران متأثر از شاخصهای متعدد است؛ بنابراین
برای تحلیلی جامع از اقوام ،ناگزیر از توجه همزمان به عناصر فرهنگی و اقتصادی و تناظر
و تعامل آنهاست .از این دیدگاه ،در نقش فرضی متهورانه ،عوامل اقتصادی مؤثر بر
مشارکت در انتخابات را در پرتو عوامل فرهنگی بازخوانی و تفسیر میکند.
روش تحقیق بر تفکر آزمایش (مشاهده-دخالت-مشاهده) مبتنی است .برمبنای نتیجۀ
پژوهش ،توسعۀ اقتصادی نزد ترکها و کردها با مشارکت ارتباط دارد؛ اما متأثر از عوامل
فرهنگی ،معانی متفاوتی بهخود میگیرد .بنابراین مشارکت اقوام را باید با زمینههای قومی
واردشده در آن تفسیر و فهم کرد .نزد بلوچها ارتباطی بین مشارکت و عامل توسعۀ
اقتصادی مشاهده نشد ،بلکه الگوی کنش این قوم بیشتر متأثر از شاخصهای فرهنگی
(مذهبی) است .برمبنای نتیجهگیری پژوهش میبایست به اهمیت فرهنگ در تحلیل مسائل
قومی ایران بیشتر توجه کرد.
واژههاي كليدي :شاخصهای فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،قوم و قومیت ،مشارکت در
انتخابات.
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 .عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه (نوسینده مسئول)،
 .کارشناس ارشد جامعهشناسی،

kazemiali2010@yahoo.com
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مقدمه و طرح موضوع
ظهور دولت ـ ملت و پدیدههای متناظر با آن از جمله تمرکز قدرت و مرزبندیهای سیاسی،
مسائل تازهای بهبار آورد که چگونگی پراکندگی قدرت و مشارکت در فرآیند تصمیمسازی ،از
مهمترین آنها بود؛ و بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر یک از قلمروهای سرزمینی ،شکلی
متفاوت بهخود گرفت .بهمنظور کاوش ابعاد و چگونگی دخالت دستهبندیهای فروملی به مفهوم
«مشارکت سیاسی» و دامنۀ مباحث آن توجه شده است و شرکت در انتخابات برای گزینش
رهبران سیاسی یکی از شاخصهای پایدار مشارکت در سیاست تثبیت شد (دال .)3 : 79 ،در
جستجوی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی به دستهای از متغیرهای اقتصادی ،اجتماعی و
فرهنگی اشاره شده است .
با توجه به اهمیت فرهنگ در مشارکت سیاسی ،گروهبندیهای فرهنگی از جمله اجتماعات
هویتی نظیر قومیت نیز به تبع آن بیان و بدان به مثابۀ عاملی ایدئولوژیک در تبیین مشارکت
سیاسی توجه شد (ملشویچ .) 3 : 002 ،بر این اساس اقوام ،یکی از گروهبندیهای فروملی
است که در نقش پدیدهای اجتماعی مفهوم مشارکت سیاسی را دگرگون کرد و ابعاد آنرا معنا
بخشید.
در ایران نیز همزمان با تشکیل دولت  -ملت ،اقوام در نقش اجتماعی هویتی در مناسبات
سیاسی به نقشآفرینی پرداختند که شرکت در انتخابات از بارزترین آنهاست .علل و دالیل
شرکت اقوام در انتخابات و سمتوسوی انتخاب جریانهای مختلف سیاسی ،از اولویتهای
پژوهشی در این زمینه است .بر این قیاس ،هدف این پژوهش بررسی اثر عوامل اقتصادی -
اجتماعی و هویتی بر رفتار انتخاباتی اقوام در ایران است.
برای این منظور میزان مشارکت اقوام در دو انتخابات ریاستجمهوری نهم و دهم با
شاخصهای هویتی و سطح توسعۀ اقتصادی آنها بررسی شد .آنجا که برخی شکافهای
اجتماعی دربارۀ برخی اقوام با شکاف مذهبی همراه شده است ،چنین موضوعی ابعاد گوناگون و
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .عوامل اقتصادی -اجتماعی و اثر آن بر مشارکت سیاسی ،پنهان یا آشکار در همۀ نظریات عاملی مهم فرض شـده
است (لیپ ست 723 ،؛ لوئیس 72 ،؛ آدرنو 790 ،؛ لرنر 791 ،نقل شـده در کریشـنا )9-4 : 001 ،برخـی دیگـر
عوامل اقتصادی  -فرهنگی را نیز عاملی تعیینکننده در مشارکت سیاسی میدانند (آلموند و وربا 729 ،؛ پای722 ،
در گیلوت.) 0- 07 : 009 ،
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پیچیدهای دارد؛ بنابراین نسبت میان میزان مشارکت و توسعهیافتگی در سایۀ موضوعات فرهنگی
و هویتی بازخوانی و فرض اولیۀ پژوهش بادقت بررسی میشود.
انتخابات ریاستجمهوری به دلیل گسترۀ ملی ،یگانه فرصت اظهارنظر اقوام و
گروهبندیهای فرهنگی است .بنابراین دادههای آن تناسب بیشتری با هدف این پژوهش دارد.
انتخابات مجلس به دلیل دخالت متغیرهای محلی و درونگروهی تاب تحلیل فرض اساسی این
پژوهش را ندارد؛ درنتیجه برای فراهمکردن امکان مقایسه ،میزان مشارکت در دو انتخابات نهم و
دهم ریاستجمهوری بررسی شد .براساس مبانی نظری برگرفته از این پژوهش انتخابات
دورههای نامبرده گزینش و بررسی شد .بر این اساس مشارکت در انتخابات نهم واکنش به
دولت دوم اصالحات و مشارکت در انتخابات دهم واکنش به دولت اول اصولگرایی بهشمار
میرود .به علت تفاوت موجود بین اهداف دو دولت دربارۀ مناسبات اقتصادی و قومی ،این دو
دوره با هدف تحلیلی پژوهش برای مقایسه تناسب بیشتری دارند.

مشاركت سياسي
مشارکت سیاسی یکی از مهمترین سازوکارهای نظامهای سیاسی معاصر و بر همین اساس
مهمترین مفهوم جامعهشناسی سیاسی است .بسته به زمینۀ بحث ،تلقیهای متفاوتی از مشارکت
سیاسی بهدست میآید.
گروهی از اندیشمندان ،مشارکت سیاسی را «مخصوص انتخاب رهبران سیاسی»
(آبرکرامبی ) 329،دانستهاند .عدهای با برداشتی گستردهتر« ،درگیری فرد در فراگردهای سیاسی
در سطوح مختلف از بیتفاوتی سیاسی ،گفتوگوی سیاسی ،شرکت در نشستهای سیاسی تا
رأیدادن و پذیرش مقام در یک حزب و تالش برای کسب قدرت» (راش ) 3 : 399،را از
گونههای مشارکت سیاسی دانستهاند.
از دیدگاهی دیگر ،برخی مشارکت در فعالیتهای اعتراضآمیز مانند تظاهرات ،اعتصابات،
جنبشهای اجتماعی ،عضویت در حزب تا شرکت در انتخابات عمومی و پذیرش مقام محلی و
ملی را گونههایی از مشارکت سیاسی دانستهاند (آتر و ترو .)X : 004 ،بر این اساس شرکت در
انتخابات یکی از فعالیتهای مهم مشارکت سیاسی است و همه تعاریف آنرا به این معنی
پذیرفتهاند .بدینترتیب در تلفیق تعاریف ،مشارکت سیاسی کنشی آگاهانه ،داوطلبانه و اختیاری
برای گزینش رهبران به منظور اثرگذاری مستقیم یا غیرمستقیم بر تصمیمهای سیاسی و
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سرنوشت خود ارزیابی میشود که «یکی از شاخصهای اساسی دموکراسی است و کاالهای
سیاسی جمعی را مدنظر دارد» (هاردین.)412 : 00 ،
نظریههای مشارکت سیاسی نیز با قیاس تعاریف ،گونههای مختلفی دارد و هر یک از
صاحبنظران به تناسب آبشخور فکری خود برخی شاخصها را مهمتر دانستهاند .در
رویکردهای مهمتر ،ویژگیهای متناسب با مدرنیته مانند شهرنشینی ،افزایش سطح سواد و
استفاده از وسایل ارتباط جمعی از عوامل مهم همبسته با مشارکت سیاسی ارزیابی شدهاند .از آن
جمله به الگوی لرنر اشاره میشود که افزایش شهرنشینی و تراکم مادی و اخالقی را عامل
مشارکت میداند (لرنر.)90 : 791،
لیپسِت از دیگر متفکرانی است که مشخصاً بر اهمیت پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی افراد در
تعیین مشارکت سیاسی آنها تأکید میکند .محور مطالعاتی او پژوهشهای میدانی دربارۀ
رأیگیری و مبارزات انتخاباتی است و برای تبیین مشارکت سیاسی ،بر متغیرهای اجتماعی مانند
پایگاه اجتماعی-اقتصادی و ارتباط مثبت آنها تأکید دارد .وی دربارۀ اثرِ فقر بر فرآیندهای
مشارکت سیاسی ،معتقد است فقر به تردید و بیاعتمادی منجر میشود که ایندو بنیان بسیاری
از مسائل از جمله دانشاندوزی است .بنابراین حداقلی از امکانات اقتصادی ـ اجتماعی ،پول و
زمان کافی برای مشارکت سیاسی ضروری است که فقدان آن به دموکراسی نخبهگرایانۀ شومپیتر
و نوعی اقتدارگرایی نوین منجر میشود (کریشنا .)4 : 001،برخی مانند لوئیس حتی پیشتر
رفتهاند و معتقدند فقر «روش زندگی» 3است؛ فقرا جهان را به گونۀ متفاوتی درک میکنند و
فرهنگ خاص شرایط خود را دارند که از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود (همان) .استدالل
این است که توسعۀ اقتصادی همزمان با برخی از تحوالت فرهنگی است و افراد را خطرپذیر و
آمادۀ پذیرش تغییرات میکند .ارزشهای افراد دستخوش تغییر میشود و در عرصۀ فرهنگی و
سیاسی اولویتهای نوینی پدید میآید؛ درنتیجه آزادی و خودمختاری مناسب و خوشایند تلقی
میشود .برخی این رویکرد را خطی و غربگرایانه میدانند و از آن انتقاد میکنند (بدیع: 392،
 .) 1اما دیگران نیز به استدالل اساسی آن و تأکید بر پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی توجه کردهاند.

ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1 . Lerner
2 . Lipset
3 . way of life
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در این پژوهش بنیادهای اقتصادی مشارکت سیاسی و اثر آن بر فرآیندهای اجتماعی مدنظر
است .این تعبیر از دیدگاه تقلیل گرایی ،اقتصادی نیست و حتی باوجود تأکید برخی بر اثر عناصر
فرهنگی در مشارکت سیاسی ،نقش عوامل اقتصادی ـ اجتماعی را میپذیرند (وربا و نیل 79 ،؛
آلموند و وربا.) 729 ،
در تأیید دیدگاه لیپست ،آلموند و وربا نیز بر اهمیت عامل اقتصادی  -اجتماعی تأکید
میکنند .با وجود اهمیت پایگاه اقتصادی  -اجتماعی ،برخی آنرا در تعامل با سایر عناصر
بااهمیت ارزیابی میکنند .از اینرو و خاصه در بهکارگیری این رویکرد دربارۀ اقوام میبایست
تفاوتهای محیطی و متغیرهای تاریخی و اجتماعی را درنظر گرفت (فریدمن.) 000،
گیل ( ) 000با مرور انتقادها بر نظریۀ لیپست ،عامل فرهنگ را برجسته کرده و نقش
جامعۀ مدنی و ارزشهای آنرا در پیدایش و بقای دموکراسی بررسی کرده است .در متون
متأخر ،دمکراتیزاسیون فرآیندی چندبُعدی است که حضور همزمان عوامل متعدد برای تحلیل آن
ضروری است .متعادلکردن نظریۀ اقتصادی مشارکت ،به توجه به عامل فرهنگ در کنار عوامل
اقتصادی منجر شده است .از این منظر میتوان عناصر فرهنگی دخیل در این فرآیند را به
تفاوتهای قومی نیز اطالق کرد.
گروههای قومی ،محصول تحوالت فرهنگی  -تاریخی ریشهداری هستند که سایر پدیدهها را
نیز به رنگ خود در میآورند؛ یعنی مسائل را در سایۀ تلقی قومی و پندار خود از جایگاهشان در
جریان اصلی تفسیر میکنند .از اینرو صِرف توسعۀ اقتصادی  -اجتماعی ،به مثابۀ تنها متغیر
مؤثر بر مشارکت سیاسی اقوام درنظر گرفته شود .از این دیدگاه ،عناصر مربوط به توسعه نیز در
سایۀ ذهنیت قومی تفسیر شده و ویژگی قومی بهخود میگیرند .فریدمن ( ) 000از جمله
اندیشمندانی است که در بهکارگیری نظریۀ تأثیر عوامل اقتصادی  -اجتماعی بر مشارکت سیاسیِ
اقلیتهای قومی برخی کشورها ،اثر سایر شاخصهای قومی را در تفسیر وضعیت اقتصادی -
اجتماعی درنظر گرفته است .در مقام فرضی جسورانه میتوان ادعا کرد این ارتباط دربارۀ
وضعیت اقوام و مشارکت سیاسی آنان نیز تعمیمپذیر است.

قوم و قوميت
اندیشمندان کالسیک جامعهشناسی بسته به منظومۀ معرفتی تبعیتشده ،رویکردهای متفاوتی به
اقوام داشتهاند.
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مارکس گروهبندیهای قومی را در فراشدهای اقتصادی و اجتماعی بیاهمیت میدانست و
معتقد بود این دستهبندی در فرآیند تحول تاریخ از بین خواهد رفت (ملشویچ.) 2 : 002 ،
دورکیم نیز معتقد بود در جریان تحول جامعه از مکانیک به ارگانیک ،گروهبندی قومی اهمیت
خود را از دست خواهد داد (همان.) 1،
اما وِبِر ،مشخصاً به قومیت توجه کرد و آن را گونهای از گروههای منزلتی ،مجموعۀ
محاصرهشدۀ اجتماعی ،نوعی سازماندهی اجتماعی و مبنایی برای بسیج سیاسی میداند
(همان .) 9،از نظر وبر بنیان قومیت باور جمعی به نیای مشترک است که به شواهدی از
مشابهتهای فیزیکی یا فرهنگی متکی است (همان).
آنتونی اسمیت شش ویژگی برای یک گروه قومی برمیشمارد؛ نام جمعی ،اسطورۀ نیای
مشترک ،تاریخ مشترک ،فرهنگ مشترک در میان اعضای گروه قومی -که آنها را از دیگر
گروهها متمایز میکند -همچنین پیوند با سرزمینی خاص و البته نوعی از همبستگی .بدینترتیب
یک گروه قومی ،چارچوب متمایزی از مردم در جامعهای بزرگتر است که معموالً در یک یا چند
ویژگی نامبرده از آن جامعه تفاوت دارد (مرشدیزاده.) 00 : 397،
ایران از دیرباز یکی از کانونهای اصلی سکونت ،تمدنسازی و نابودی اقوام گوناگون بوده
است .تنوع آبوهوایی در چارچوب سرزمین ایران و حتی گاه در منطقهای خاص ،وجود
پستیوبلندیها و همچنین فواصل جغرافیایی زیاد بین سکونتگاهها و نبود راههای ارتباطی هموار
و در دسترس برای ساکنان مناطق مختلف ایران ،از جمله عوامل طبیعی هستند که در شکلگیری
ساختار پیچیدۀ اجتماعی آن نقش بسزایی داشتهاند (الطائی.) 391: 14،
از ایران همواره با عنوان جامعهای با گوناگونی و شکافهای اجتماعی بسیار با «ساختار
موزاییکگونه» یاد شده است .تنوع آبوهوایی ،پراکندگی جغرافیای و درهمپیچیدگی اقلیمی
(آبراهامیان 399 ،؛ راوندی ) 399،گوناگونی قومی و زبانی و فرهنگی ناشی از آن (راوندی،
 399؛ شیخاوندی ،) 310،زندگی عشایری مبتنیبر ایل و طایفۀ مسدود (آبراهامیان 399 ،؛
احمدی 391 ،؛ فوران ،) 399،گوناگونی مذهب و دین (رومینا 314 ،؛ آبراهامیان 399،؛
زیباکالم ،) 391 ،تفاوتهای طبقاتی و اقتصادی (فوران 399 ،؛ الطائی ) 391 ،از عوامل تنوع و
تکثّر قومی و فرهنگی ایران بهشمار میروند .پراکندگی زبانی کشور ایران در نقشۀ
میشود.

دیده
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نقشه  .5پراكندگي زباني در ایران

 275مطالعات و تحقيقات اجتماعي در ایران ،دوره  ،5شمارة  ،4زمستان 2935

چارچوب مفهومي
هدف از مرور مفصل مباحث نظری ،زمینهسازی مفهومی برای مدعیات ،توجیه مختصات تحلیلی
نتایج ،تعریف بهکاررفته در مفاهیم و دقت در مرزهای عمومیت در این پژوهش است .از دیدگاه
این پژوهش ،قوم و قومیت تعریفی چندگانه دارد و بسته به اینکه در کدام زمینۀ سیاسی ،فرهنگی
و تاریخی بهکار رود ،تعاریفی متفاوت خواهد داشت .بر همین مبنا تعیین مرزهای دقیق یک قوم
نیز مستلزم توضیح معیار بهکاررفته است.
برای این تحقیق ،قوم گونهای گروهبندی هویتی فروملّی است که اساس جهتگیری و کنش
جمعی در وقایع ملی بهویژه انتخابات ریاستجمهوری است .بر این اساس هرچه حساستر
بنگریم ،جزئیات بیشتری در تحلیل بررسی میشود و قومیتهای موجود در ایران نیز تکثیر
میشوند .گو اینکه چنین هدفی دور از دسترس نیست؛ اما فقدان اطالعات مربوط به مشارکت
در انتخابات به تفکیک قومیتهای زبانی یا مذهبی ،همچنین فقدان اطالعات مربوط به توسعۀ
اقتصادی و اجتماعی دقیق در ایران مانعی بر سر راه این پژوهش است؛ این یکی از محدودیتهای
تحقیق در مسائل قومی است.
برای حل این مانع ،می بایست مدعیات تحقیق را بر مبنای اطالعات موجود تنظیم کنیم که
هم تحقیق امکانپذیر و هم نتایج به اندازۀ کافی معتبر باشد .بر این مبنا ،سه قوم تُرک ،کُرد و
بلوچ را بررسی میکنیم؛ علت انتخاب این اقوام عبارتند از :هویت قومی و کنش جمعی آنها
متأثر از هویت قومی است و سوم اینکه اطالعات مربوط به مشارکت در انتخابات و توسعۀ
اقتصادی  -اجتماعی آنها به تفکیک موجود است .محقق به دلیل تقسیمبندی استانی اطالعات در
ایران ،ناگزیر است مرزبندیهای استانی را با مرزبندیهای قومی یکسان درنظر بگیرد .این شیوه،
بخشی از جمعیت اقوام این پژوهش را از تحلیل کنار میگذارد؛ اما به مدعیات اصلی پژوهش
خدشهای وارد نمیکند .به دلیل پراکندگی قومی ،چنین جرحوتعدیلی در تعریف رفتارهای
جمعی اقوام ناگزیر است بنابراین اگرچه تعاریف قومی و آمارهای بررسیشده جامع یک قوم
نیست اما مانع است و میتوان اطمینان داشت ارزیابیهای نظری و تجربی تحقیق در این روش
تأمین میشود.
قوم کُرد در استانهای کردستان ،آذربایجان غربی ،کرمانشاه و ایالم پراکندهاند اما جز
اختالفات زبانی سایر شاخصهای هویتی ،اجازۀ یککاسه کردن آنها را نمیدهد .از سوی دیگر
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با وجود همسانی زبان و هویت میان کردهای کردستان و آذربایجان غربی ،آمارهای تفکیکی از
مشارکت تُرکها و کرُدهای آذربایجان غربی و آمارهای توسعۀ اقتصادی-اجتماعی در دسترس
نیست؛ بنابراین برای پیشگیری از تغییر نتایج و خدشهدارشدن اعتبار تحلیل ،کردهای
آذربایجانغربی از تحلیل کنار گذاشته و استان کردستان نمایندۀ قوم کُرد در نظر گرفته شده
است  .دربارۀ قوم تُرک و عربهای خوزستان و ترکمانان گلستان و خراسان شمالی نیز به همین
صورت است .درواقع محدودیتهای اینچنینی باعث شد اقوام با تعریف مشخص که دسترسی
به اطالعات تفکیکی آنها وجود ندارد ،از تحلیل حذف شدند .چنانکه فارسیزبانان سایر مذاهب
(اقلیتهای مذهبی مختلف) نیز شامل این حکم شدهاند.
استان سیستانوبلوچستان نیز براساس مذهب و فرهنگ مردمان ،یک قوم در نظر گرفته شده
است؛ هرچند قوم بلوچ بخشی از هویت قومی این استان است اما الگوی رأیدهی کل این
استان از یک شاخص فراگیر در کل آن حکایت دارد .همین نتیجه دربارۀ کردستان نیز درست
است؛ با وجودیکه بخشی از ساکنان شرق آن شیعه هستند در مشارکت سیاسی همنوا با هویت
قومی استان رفتار میکنند .از این توضیحات دیدگاهی کلی برمیآید که هویت قومی امری سیال
است و بسته به زمینۀ تحلیل ،معیارهای آن تغییر میکند .
همچنین مجموعۀ این دالیل از دیگر معیارهای انتخاب این اقوام ،سابقۀ فعالیتها و تحرکات
قومی و بسامد آن در مناسبات سیاسی و فرهنگی ایران است که پژوهشهای پیشین نیز مؤید
آنست .3بدینترتیب هدف این پژوهش ،فروتنانه و محدود به بررسی نسبت توسعۀ اقتصادی -
اجتماعی سه قوم تُرک ،کُرد و بلوچ با میزان مشارکت سیاسی آنها در انتخابات ریاستجمهوری
است.
معیارهای تعریف و انتخاب اقوام ،تفهیم شد .مشارکت سیاسی نیز با مشارکت در انتخابات
ریاستجمهوری سنجیده خواهد شد .انتخابات ریاستجمهوری به دلیل بُعد ملی آن و انتخاب
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .شایان ذکر است هدفمان تعریف هویت خالص کُرد و تعیین مرزبندی جغرافیایی آنها نیست و این نوشته در ایـن
باره ادعایی ندارد.
 .برای نمونه تفاوت قومی درون استان سیستانوبلوچسـتان در انتخابـات مجلـس و رقابـت درونگروهـی آشـکار
میشود اما در مواجهه با مسئلهای کالن ،این تفاوتها رنگ میبازد.
 .3ر .ک :تحلیل گفتمان نشریات دانشجویی قوم گرای کشور .احسان هوشمند و محمد فرهادی .معاونت فرهنگـی و
اجتماعی وزارت علوم. 317 .
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رئیس دستگاه اجرایی ،امکان بیشتر برای اعمال نظر در سیاستهای مرکزی و قرابت بیشتر با
اهداف مشارکت سیاسی دارد.
توسعۀ اقتصادی  -اجتماعی در این پژوهش با عملیات عمرانی ،امور زیربنایی و تسهیالت
عمومی سنجش شده است .امکاناتی مانند برق و گاز و آبرسانی به شهرها و روستاها به
تفکیک تعداد خانوار ،ضریب نفوذ تلفن ،تعداد دانشجو و فارغالتحصیل ،کتاب و اعضای
کتابخانه ،تختهای بیمارستانی یا مراکز بهداشتی ،خدمات حمایتی ،راه ،پل و تونلسازی و نرخ
بیکاری بررسی و مقایسه شده است .برای فراهمآمدن امکان مقایسه ،زمینههای همسان و تعداد،
افزایش یا کاهش آن با اطالعات جانبی و بادقت بررسی شدهاند.
فرضیۀ پژوهش با اتکا بر مبانی نظری ،به شباهت توسعۀ اقتصادی  -اجتماعی و مشارکت
سیاسی اقوام معتقد است .ورود اقوام به تحلیل ،توجه به مفاهیم فرهنگی ،موقعیت تاریخی،
جغرافیایی و مذهبی خاص و ...هر یک در زمینۀ سیاسی ،ایران را ناگزیر میکند .از این دیدگاه
تناظر توسعۀ اقتصادی و مشارکت سیاسی در سایۀ زمینههای قومی تفسیر خواهد شد.

روششناسي
روش و موضوع تحقیق مشابهند و ملزومات نظری پژوهش ،الزامات روششناختی آن را تعیین
میکند .از آنجا که اساس این تحقیق بررسی سه گزینه است ،روششناسی آن بر مقایسه استوار
است .مقایسه در روشهای مختلف تحقیق کاربرد دارد (جپ.)33 : 002،
با توجه به اینکه هدف این پژوهش مقایسۀ وضعیتهای نامبرده در رفتار انتخاباتی قبل و
بعد از تغییرات توسعهای است ،صورتبندی آن بر شکلی از آزمایش منطبق است .به دلیل
فقدان کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق و دخالتنداشتن در تغییرات اجتماعی ،آن را
شبهآزمایش 3مینامند .در موقعیتهای اجتماعی که شرایط آزمایشگاهی فراهم نیست و محقق بر
محرکهای آزمایش و انتساب تصادفی آنها کنترل ندارد و امکان طرح دقیق آزمایش وجود
ندارد ،میتوان از طرحهای شبهآزمایشی بهره گرفت (کمپل و استنلی .)34 : 723 ،بر این اساس
روش این پژوهش ،مقایسه به روش شبهآزمایشی است .اما باید توجه داشت گزینهها به مثابۀ
موضوع مستقل ،در دو زمان مختلف و با خودشان مقایسه میشوند.
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
1. Comparison
2. Experiment
3. Quasi-Experiment
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t2
O2

t1
X

O1

شکل  .5الگوي روش تحقيق بر مبناي فکر آزمایش

این الگو از گونههای اولیۀ آزمایش است که بدون گروه کنترل میشود و فقط بر مبنای
مشاهدۀ یک گزینه در دو زمان مختلف است .الگوی اصیل آزمایش مبتنیبر یک گروه کنترل و
یک گروه آزمایش ،انتساب تصادفی آزمودنیها و مداخله به همراه کنترل سایر متغیرهاست .اما
چون پدیدههای اجتماعی پس از وقوع بررسی میشوند امکان کنترل متغیرها و درنتیجه تعیین
گروه کنترل وجود ندارد .بر این اساس الگوهای اینچنینی را شبهآزمایش مینامند .در این تحقیق
مشارکت سیاسی هر گزینه در انتخابات نهم ( ،)t1دیده ( )O1میشود .توسعۀ اقتصادی ( )Xدر
مدت چهار سال ،عامل دخالت در نظر گرفته میشود و سپس میزان مشارکت آنها در دور دهم
انتخابات ریاستجمهوری ( )t2مجدداً دیده ( )O2میشود .براساس الگوی پژوهش که بر روش
شبهآزمایش استوار است و با تکیه بر سطح نظری فرضیۀ پژوهش آزموده میشود .تفاوت مقادیر
مشاهدۀ اول و دوم به ( )Xکه توسعۀ اقتصادی است منتسب میشود .نتیجۀ حاصل از این
تکنیک در چارچوب مفهومی و دستگاه نظری تحقیق براساس شاخصهای قومی تفسیر شده و
معنا میشود.

تحليل نتایج
پیش از ورود به بررسی آمارهای موجود و مقایسۀ آنها برای تعیین پیشرفت اقتصادی  -اجتماعی
و فرهنگی استانهای نامبرده ،توجه به نکاتی ضروری بهنظر میرسد.
اول؛ آمار برخی شاخصها از سوی دو مرجع به دو صورت بیان شده است .گاهی نیز تغییر
معیار اندازهگیریشدۀ یک شاخص ،رقمهای غیرمنطقی تولید کرده است .از اینرو مرجع ما در
این مقاله سالنامۀ آماری استانهاست که سازمان مدیریت استانها تولید میکند .دوم؛ این آمارها
برای امکان مقایسه ،ساده شدهاند و حتی برخی از آنها را نگارنده گردآوری کرده است .در
بررسی شاخصها تالش کردهایم که از چارچوب نظری و تأکیدات آن برای انتخاب موارد مورد
بررسی استفاده کنیم .بنابراین شاخصهایی اولویت دارد که برای شهروندان ملموستر است.
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سوم؛ این آمارها در هر استان با خودش مقایسه میشود ،بنابراین امکان مقایسۀ استانها با هم
وجود ندارد .اول به این دلیل که برای مقایسۀ استانها همسانی جمعیت ،وسعت ،مزیت نسبی و
سایر شاخصها نیاز است که دربارۀ استانهای نامبرده چنین نیست ،دوم براساس دلیل اول،
مقایسۀ آمارهای بهدستآمده با سایر استانها امکانپذیر نیست .مقایسۀ این آمار با متوسط
کشوری هم راهگشا نخواهد بود ،زیرا مردم این استانها تغییرات استان خود را معیار قضاوت
قرار میدهند .از اینرو باوجود تالش برای نزدیکی شاخصهای بررسیشدۀ استانها ،کامالً
برهم منطبق نیستند .بنابراین هدف پژوهش فقط مقایسۀ شاخصهای هر استان در دو دورۀ
نامبرده ،با خودش و بررسی نسبت آن با میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری دورههای
نهم و دهم است .این پژوهش تجربی است و با شیوههای عام و خاص دیگر دربارۀ هر قوم در
کشور بهدقت بررسی خواهد شد.
برای این منظور ابتدا شاخصهای توسعۀ هر استان در سالهای  314و  319را در قالب
جدول ،ارزیابی میکنیم؛ سپس هر فرضیه را دربارۀ هر استان جداگانه آزمایش میکنیم .در پایان
و نتیجهگیری پژوهش ،نقاط اشتراک و جدایی اقوام را در گزینههای نامبرده بهدست خواهیم
آورد.
كردستان
کردستان مرجع قوم کُرد در این پژوهش است .همۀ ساکنان این استان ،کُرد و بیشتر آنها اهل
تسنن هستند.
جدول  .5مختصات توسعۀ اقتصادي  -اجتماعي استان كردستان به تفکيک سال
موضوع بررسی شده

گازرسانی

تعداد کارگاههای صنعتی به
تفکیک تعداد کارگر

تعداد شهرهای گازرسانی شده
تعداد روستاهای گازرسانی شده
تعداد انشعاب
تعداد مصرفکننده
مصرف گاز (میلیون متر مکعب)
جمع
 47 - 0نفر
 77 -90نفر
 00نفر و بیشتر

سال بررسی
319
314
2
09
4
07 49 17 49
99270
31930
90
919
73
17
91
94
7
0
2
9
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ادامه جدول  .5مختصات توسعۀ اقتصادي  -اجتماعي استان كردستان به تفکيک سال
سال بررسی

موضوع بررسی شده

314

319

تعداد کل دانشجو

4743

7924

تعداد کل فارغالتحصیالن

90120

99949

دانشجوی فوقدیپلم

109

70 0

فارغالتحصیل فوقدیپلم

3009

4 9

تعداد دانشجویان و فارغالتحصیالن مناطق

دانشجوی لیسانس

9942

7 30

شهری

فارغالتحصیل لیسانس

4223

1091

دانشجوی فوقلیسانس

001

30

فارغالتحصیل فوقلیسانس

993

93

دانشجوی دکترا و فوقدکترا

99

74

فارغالتحصیل دکترا و فوقدکترا

929

2

جمع مؤسسه

4

9

تعداد تخت

19

29

تعداد مؤسسات درمانی و امکانات پزشکی

تعداد کتابخانه

تعداد کتاب

تعداد تأسیسات ورزشی

تعداد خانههای بهداشت روستایی

20

2 9

تعداد بهورز خانههای بهداشت روستایی

722

712

روستاهای برخوردار

0 0

003

آزمایشگاه

40

47

داروخانه

0

30

پرتونگاری

9

34

توانبخشی

43

49

عمومی

39

31

کانون پرورش

3

4

دانشگاه

1

9

عمومی

4 43 9

324 9

کانون پرورش

9407

7091

دانشگاه

0 373

3192

زمین

4

9

سالن

99

92

استخر

9

3

پیست

0

زورخانه

3

3
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ادامه جدول  .5مختصات توسعۀ اقتصادي  -اجتماعي استان كردستان به تفکيک سال
سال بررسی

موضوع بررسی شده
آب و فاضالب
برق روستایی

راه و حمل و نقل

314

319

خانوار دارای آب بهداشتی

47742

70401

خانوار دارای سیستم دفع فاضالب

9 10

99 99

تعداد روستای دارای برق

93

110

تعداد افراد تحت پوشش

799

2121

تعداد تونل

0

0

پل زیر  0متر

371

249

پل  0تا  0متر

93

91

9

97

 0متر به باال
تعداد راهدارخانه

خدمات حمایتی کمیته امداد

نرخ بیکاری

ضریب نفوذ تلفن

نفرات تحت پوشش خدمات درمانی

1 7

420 3

تعداد مددجویان (دائمی)

99999

12279

تعداد مددجویان (موردی)

1 9

1111

خدمات آموزشی فرهنگی (مورد)

1

0429

اعطای وام خودکفایی (مورد)

9 9

3 7

اعطای وام قرض الحسنه (مورد)

3913

2479

زنان شهر

1/

3/

مردان شهر

4/

زنان روستا

9/

1/

مردان روستا

3/

/

/3

تلفن ثابت

3 7230

4 1019

تلفن همراه

13041

397929

براساس جدول  ،از  291روستای استان کردستان 09 ،روستا و از  33شهر آن ،یازده
شهر امکان مصرف گاز دارند .در سالهای  314-19تعداد  1روستا گازرسانی شدهاند ،در
همین مدت  9شهر نیز به شهرهای مجهز به گاز افزوده شده است که نشاندهندۀ توجه ویژه به
گازرسانی به روستاها در این مدت است.
همچنین در سه سال نامبرده 4 ،کارگاه در استان کردستان تأسیس شد که بیشترین رشد آن
دربارۀ کارگاههای  0-47نفر کارگر بوده است .در مقابل تعداد کارگاههای با بیش از  90کارگر
کاهش یافته است.
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تعداد دانشجو از حدود  9هزار نفر در سال  14به  7هزار و پانصد نفر در سال  19رسیده
است .رشد تعداد فارغالتحصیل نیز تقریباً همین روند را داشته است .بیشترین افزایش
دانشجویان و فارغالتحصیالن در مقطع لیسانس بوده است .رشد این شاخص در دورۀ
بررسیشده سرعتی مالیم داشته است.
همچنین در این مدت 3 ،خانۀ بهداشت روستایی در این استان تأسیس شد .اما روستاهای
شامل خدمات بهداشتی کاهش یافته است .تعداد پزشک عمومی و متخصص استان نیز در این
مدت کاهش یافته است.
تعداد کتابخانه و کتابهای استان در این دوره کاهش داشته است .اما تعداد تأسیساتی مانند
زمین ورزش ،سالن ،استخر و پیست با رشدی مالیم و متناسب با پیشبینیها در این دوره مواجه
بوده است.
لولهکشی آب بهداشتی از حدود  90هزار در سال  14به بیش از  99هزار در سال 19
رسیده است و در این مدت  9هزار خانوار دیگر نیز به آمار نامبرده افزوده شده است .همچنین
در این مدت  3هزار خانوار به دارندگان تجهیزات دفع بهداشتی فاضالب اضافه شدهاند.
در دورۀ سهساله ،نزدیکبه  90روستا برقرسانی شدند و از  919هزار جمعیت روستایی
استان حدود

هزار در سال  14و 2

هزار در سال  19برخوردار از شبکه برق بودهاند.

یعنی در این مدت  4هزار روستایی صاحب برق شدهاند .آمار خدمات راه و حملونقل نشان
میدهد در این مدت  49پل کمتر از  0متر 9 ،پل  0- 0متر و  9پل  0متر به باال در استان
احداث شده است.
در شاخص خدمات بهداشتی و درمانی کمیتۀ امداد 9 ،هزار نفر در سالهای بررسیشده ،از
شمول بیمۀ درمانی خارج شدهاند؛ اما تعداد مددجویان نزدیکبه

هزار نفر افزایش داشته

است .خدمات فرهنگی این نهاد کمتر اما پرداخت وام خودکفایی  4برابر و وام قرضالحسنه دو
برابر شده است.
نرخ بیکاری زنان ساکن شهر در سال  9 19درصد و در روستا  9درصد کاهش داشته است.
در همین سال نرخ بیکاری مردان شهر و روستا حدود درصد کاهش یافته است .نزدیکبه 7
هزار تلفن ثابت و  300هزار تلفن همراه در سه سال نامبرده واگذار شده است.
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براساس آمار ،شاخصهای نامبرده در استان کردستان ،در دورۀ بین سالهای  14-19کمابیش
رشد داشتند .دربارۀ مشارکت انتخاباتی در این استان ،در دور اول انتخابات ریاستجمهوری
نهم ،مشارکت مردم کردستان  39/3درصد بوده است؛ درحالی که میانگین کشور  92درصد بوده
است .از مجموع شرکتکنندگان در استان کردستان 1 ،درصد به کروبی 3 ،درصد به معین،
 4درصد به هاشمی،

درصد به قالیباف و  9درصد به احمدینژاد رأی دادند .در دور دوم

انتخابات نهم ،درصد مشارکت به  4درصد کاهش یافت (میانگین کشور  99درصد) که 47
درصد به احمدینژاد و  4درصد به هاشمی رأی دادند 7 .درصد آرا نیز بیاعتبار اعالم شد.
در انتخابات ریاستجمهوری دهم  94درصد واجدین شرایط رأیدادن در کردستان پای
صندوقها رفتند که نسبت به دور اول انتخابات نهم  9درصد افزایش داشته است .میانگین
مشارکت در کشور  14درصد گزارش شد .از مجموع رأیدهندگان 9 ،درصد به احمدینژاد،
 4درصد به موسوی 3 ،درصد به کروبی و درصد نیز به رضایی رأی دادند .بنابراین فرضیۀ
پژوهش دربارۀ استان کردستان درست است و میزان توسعه در استان باعث افزایش مشارکت در
انتخابات شده است.
بر این اساس در صورت اعتماد به آمار ،درخواستهای قومی کردستان با توسعۀ اقتصادی و
اجتماعی متعادل میشود .با وجود پیشواز این استان از نامزدهای اصالحطلب دور نهم ،توسعۀ
شاخصهای اقتصادی به تغییر اولویتهای آنان انجامیده است .اما مبنایی برای جایگزینی
خواست های اقتصادی با سیاسی و فرهنگی به لحاظ نظری یا تجربی وجود ندارد و این حکم
برای رد یا اثبات به پژوهشی جداگانه نیازمند است.

آذربایجان شرقي
آذربایجان شرقی نیز یکی از استانهای قومی و کانون تمرکز قوم تُرک در ایران بهشمار میآید.
تحرکات قومی این استان بر بنیاد زبان و فرهنگ ترک استوار است .اما به لحاظ مذهبی ساکنان
این استان شیعه هستند و از این نظر فاصلهای با حکومت مرکزی ندارند؛ بنابراین شکاف
اجتماعی مبتنیبر تفاوت قومی است و نه مذهبی.
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جدول  .2مختصات توسعه اقتصادي اجتماعي استان آذربایجانشرقي به تفکيک سال
سال بررسي

موضوع بررسي شده
گازرسانی
برق روستایی
گاز روستایی
آب لولهکشی روستایی
حمام روستایی
تلفن ثابت روستایی
اینترنت روستایی
تلفن در استان

تعداد کارگاههای صنعتی به تفکیک تعداد کارگر

نرخ باسوادی
تعداد دانشجویان و فارغالتحصیالن مناطق

تعداد مؤسسات درمانی و امکانات پزشکی

5931

5931

تعداد شهرهای گازرسانی شده

42

49

تعداد روستاهای گازرسانی شده

349

4 9

ضریب نفوذ در استان به درصد

77/9

77/7

ضریب نفوذ در کشور به درصد

71/9

71/7

ضریب نفوذ در استان به درصد

9

4 /

ضریب نفوذ در کشور به درصد

1

3/9

ضریب نفوذ در استان به درصد

12/

73/7

ضریب نفوذ در کشور به درصد

17/

70/3

ضریب نفوذ در استان به درصد

22

90

ضریب نفوذ در کشور به درصد

23

22/4

ضریب نفوذ در استان به درصد

92

11/1

ضریب نفوذ در کشور به درصد

91

9

ضریب نفوذ در استان به درصد

0 /9

0/9

ضریب نفوذ در کشور به درصد

0/

ثابت

2/9

31/1

همراه
جمع شاغالن
تعداد کل کارگاهها
  7نفر 47- 0نفر
 77-90نفر
 00نفر و بیشتر
کل استان
تعداد دانشجو
تعداد فارغالتحصیل
جمع مؤسسه
تعداد تخت
تعداد خانههای بهداشت روستایی
آزمایشگاه
داروخانه
پرتونگاری
توانبخشی
پزشک متخصص

/ 7
311 7
34 93
3 32
131
7
19
0/1
7 22
4719
401
4931
02
0
4 4
1
93
0 1

7/4
4 3 4
33 3
3 99
292
00
10
0/13
93 03
04 2
4 1
413
093
40
44
00
12
09
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ادامه جدول  .2مختصات توسعه اقتصادي اجتماعي استان آذربایجانشرقي به تفکيک سال
سال بررسي

موضوع بررسي شده
کتابخانه
برق روستایی

راه و حمل و نقل

5931

5931

تعداد کتابخانه عمومی

09

0

تعداد اعضا

24223

99979

تعداد روستای دارای برق

42

9 4

طول آزاد راه

37

0

طول بزرگراه

1

7

راههای اصلی

129

راههای فرعی

73

راه روستایی

خدمات حمایتی کمیته امداد

نرخ بیکاری

7 3
234

9

*

999
1

کل افراد تحت پوشش

31990

0

خدمات آموزشی فرهنگی (مورد)

3 490

34900

اعطای وام خودکفایی (مورد)

149

994

اعطای وام قرضالحسنه (مورد)

9390

2

شهر

9 /3

0/

روستا

0 /7

4/3

مردان

4 /9

9/3

زنان

4/

/2

* بهنظر میرسد اختالف دو دوره بهعلت تغییر معیار است.

براساس جدول  ،نرخ بیکاری استان از متوسط کشوری پایینتر است اما نرخ بیکاری این
استان در سه سالۀ بررسیشده افزایش یافته است .بیشترین افزایش نرخ بیکاری مربوط به روستا
است که چهار برابر شده است .در تأیید آن گفته میشود که در این مدت نزدیکبه هزار کارگاه
در این استان تعطیل شده است.
طول راههای استان اعم از آزادراه ،بزرگراه ،راه اصلی و فرعی و همپنین راه روستایی افزایش
داشته است .آمار راههای فرعی استان در دورۀ بررسیشده کاهش یافت که به نظر میرسد اتصال
یا تبدیل آن به راههای اصلی یا بزرگراه علت این تفاوت آمار است .در این مدت همچنین 00
هزار مشترک به شبکۀ برق پیوستهاند .حدود  20روستا برقرسانی و به  91روستا گازرسانی
شده است.
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براساس این آمار ضریب نفوذ امکاناتی نظیر برق ،گاز ،آب ،حمام و تلفن در روستاهای
استان افزایش داشته است .همچنین در این دوره میزان باسوادی

درصد افزایش داشته و بیش

از  9هزار نفر به دانشجویان استان اضافه شده است .البته تعداد دانشجویان زن در این دوره
کاهش داشته است.
مؤسسات بهداشتی نیز با شیب مالیم و پیشبینیشده افزایش داشته است .بیشترین افزایش
در شاخصهای ارزیابیشده به افراد پوششداده شده از سوی کمیتۀ امداد تعلق دارد .تعداد افراد
این نهاد از  31هزار در سال  14به  1هزار در سال  19رسیده است .میزان پرداخت وام
قرضالحسنه از  9هزار نفر در سال  14به

هزار در سال  19رسیده است .اما افرادی که از این

نهاد خدمات فرهنگی و آموزشی دریافت کردهاند فقط

هزار نفر افزایش داشته است .دربارۀ

کتابخانهها نیز تعداد اعضا ،تعداد کتاب و نسبت کتاب به اعضا کاهش داشته است.
این استان در مقایسه با سایر استانهای قومی وضعیت بهتر و مناسبتری داشت .جز بیکاری
که افزایش داشته است؛ شاخصهای خدماتی و حمایتی افزایش داشته است .مشارکت کل استان
در دور اول انتخابات نهم  9درصد و در دور دوم  42درصد بوده است .در انتخابات دهم
مشارکت استان  1درصد بوده است .در نسبت نامزدهای مورد توجه در دور اول انتخابات نهم
مهرعلیزاده  9درصد آرا را به خود اختصاص داد .هاشمی با  7درصد آرا دوم و احمدینژاد با
 4درصد سوم شدند .در دور دوم انتخابات نهم نیز احمدینژاد با  29درصد در این استان
برگزیده شد .در انتخابات دهم احمدینژاد  92درصد و موسوی  4درصد آرا را به خود
اختصاص دادند.
با توجه به نتایج ،فرض ارتباط توسعۀ اقتصادی -اجتماعی و افزایش میزان مشارکت در این
استان تأیید میشود .اما در بررسی میزان مشارکت باید در نظر داشت که میزان مشارکت کل
کشور در انتخابات دهم باال بوده است .مشارکت در دور نهم  22درصد بوده است و در
انتخابات دهم به  19درصد افزایش یافته است .متغیرهای مؤثر بر میزان مشارکت بسیارند که
توسعۀ اقتصادی  -اجتماعی و فرهنگی یکی از آنهاست .در نتیجهگیری به برخی شاخصهای
دیگر نیز اشاره خواهیم کرد.
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سيستان و بلوچستان
سیستان و بلوچستان از جمله استانهای کشور است که بیشتر ساکنان آن سنی و حنفی مذهب
هستند .مبنای خواستهای قومی استان ،تفاوت مذهبی است .بلوچها بهلحاظ قومی خود را
ایرانی و از نژاد آریایی میدانند و قوم فارس را «دیگری» نمیپندارند ،اما عقیده دارند حکومت
جهتگیری مذهبی دارد و مسائل را با تبعیض مذهبی ارزیابی میکند (عبدالهی ،عثمان بر 31 ،؛
هوشمند ،فرهادی.) 319،
جدول  .9مختصات توسعۀ اقتصادي  -اجتماعي استان سيستانوبلوچستان به تفکيک سال
سال بررسي

موضوع بررسي شده

5931

5931

نهادهای حمایتی

مستمری بگیر (خانوار)

107

933

(بهزیستی)

مستمری بگیر (افراد)

0190

40114

معتادان پوششداده شده

1979

70

معلوالن پوششداده شده

3193

2947

سالمندان پوششداده شده

90

90

تعداد کل (نفر)

3911

9 7

جمع

49 09

92397

فوق دیپلم

1049

019

لیسانس

320 7

40 34

فوقلیسانس و باالتر

304

4031

مؤسسه

4

9

تخت

312

429

خانههای بهداشت روستایی

4

4

آزمایشگاه

1

7

داروخانه

90

23

پرتونگاری

2

9

تأمیناجتماعی
تعداد دانشجویان

مؤسسات بهداشتی
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ادامه جدول  .9مختصات توسعۀ اقتصادي  -اجتماعي استان سيستانوبلوچستان به تفکيک سال
سال بررسي

موضوع بررسي شده

کتابخانه
برق
راه

نهادهای حمایتی (کمیته امداد)
نرخ بیکاری
(درصد)

5931

5931

عمومی

47

47

کتاب

47072

47072

تعداد کتابهای منتشره

71هزار

 1هزار

مشترکین به هزار

4 9/9

42

درصد روستاهای برقرسانی شده

9

90

طول راههای اصلی (کیلومتر)

997

997

طول راههای فرعی آسفالته (کیلومتر)

4039

4039

طول راههای آسفالته روستایی (کیلومتر)

499

4919

طول راههای شوسه روستایی (کیلومتر)

92 9

7342

خدمات درمانی (نفر)

90490

9070

مددجویان (نفر)

99420

92970

طرح شهید رجایی

90 9

7999

زنان سرپرست خانوار

9 222

94 0

زن

9/9

0/9

مرد

3/

3/7

شهر

4/7

7/4

روستا

1/2

1/4

زن

(سال 2 /4 )19

 2 /9برآورد

مرد

(سال 94/4 )19

 99/2برآورد

نرخ باسوادی
ضریب نفوذ تلفن

ثابت

9/40

2/

همراه

1/ 2

9/4

در مدت سالهای  ،14-19مستمریبگیران بهزیستی از  0هزار به  40هزار نفر رسیده و
چهار برابر شده است .تعداد معتادان از  1هزار به  700نفر کاهش یافت .معلوالن پوششداده
شده از  3100به  2900نفر افزایش یافته است.
افراد برخوردار از بیمۀ تأمین اجتماعی فقط

هزار نفر افزایش داشته است و افراد

پوششداده شدۀ کمیتۀ امداد نیز افزایش چندانی نداشته است .جمع دانشجویان استان  0هزار
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نفر افزایش داشت که بیشترین آن در مقطع کارشناسی بوده است .در این مدت همچنین 10
تخت به ظرفیت بهداشتی کل استان اضافه شده است .شمارگان ،عنوان و تعداد کتابهای استان
همانند سایر استانها کاهش داشته است .
دربارۀ خدماتی مانند برق ،با وجود افزایش تعداد مشترکین ،اما درصد روستاهای
برقرسانیشده کاهش یافته است .طول راههای مختلف استان بهجز راه روستایی شوسه ،تفاوتی
نکردهاند .با این وجود میزان بیکاری در استان افزایش داشته است؛ نرخ بیکاری در روستا از 1
درصد به  1درصد افزایش یافته است.
میزان باسوادی زنان  2درصد و برای مردان  99درصد است یعنی حدود  40درصد زنان
استان بیسوادند و این عدد برای شهر و روستا تفاوتی ندارد.
میزان مشارکت واجدین شرایط رأیدادن حدود  94درصد در دور اول انتخابات سال  14و
 23درصد در دور دوم انتخابات بوده است .میزان مشارکت در این استان در انتخابات دهم99 ،
درصد ثبت شده است .با این اوصاف بهنظر میرسد فرضیۀ پژوهش در این استان تأیید
نمیشود.
اگرچه فقدان توسعۀ شاخصها ،متناسب با کاهش مشارکت است اما باتوجه به سنی
مذهببودن بیشتر ساکنان این استان و معیاربودن مذهب در مواجهه با وقایع ملی ،منجر میشود
که در انتخابات نیز بر این اساس شرکت کنند .بنابراین نامزدهایی با مرزبندی مذهبی کمرنگتر
را انتخاب میکنند و سایر معیارها از جمله شاخصهای توسعه در اولویتهای بعدی قرار
میگیرند .در انتخابات نهم بیشترین آرا این استان بهترتیب به آقایان معین ،هاشمی و کروبی
تعلق داشته است و در انتخابات دهم نیز بیشترین آرا ( 93درصد) به موسوی اختصاص یافته
است.

بحث و نتيجهگيري
براساس بررسی نتایج و مقایسۀ آنها میتوان گفت الگوی مشارکت اقوام در انتخابات برمبنای
توسعۀ سختافزاری نیست ،بلکه هر قوم باتوجه به ویژگیهای تاریخی ،فرهنگی و سیاسی خود
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .کاهش کتاب و کتابخانه در این مدت در استانهای مورد بررسی مسألهای است که تحقیق مستقلی را اقتضا
میکند.
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رفتار میکند .در کردستان با وجود تناسب افزایش شاخصها و میزان مشارکت ،نتیجه میگیریم
که شکاف قومی کُردها با جریان غالب هویتی کشور با توسعۀ اقتصادی  -اجتماعی جبرانشدنی
است .پس کردستان در مدار جاذبه حکومت مرکزی و هویتی ایرانِ سیاسی  -فرهنگی قرار
میگیرد و از افزایش شکاف جلوگیری میشود .در سطحی دیگر اگر نامزدهای انتخابات را
نمایندۀ جایگاه اقوام در کشور بدانیم ،استقبال کُردها از هر یک از این نامزدها ممکن است
جهتگیری و اظهارنظر آنها دربارۀ این نماینده باشد .در انتخابات نهم تفکر موسوم به
اصالحطلبی که مُنادی تکثر سیاسی و به رسمیتشناختن هویتهای قومی و نفی تبعیض قومی
 مذهبی بود پذیرش بیشتری داشت .در دور دوم انتخابات نهم ،الگوی مشارکت متأثر از برخیتحوالت مقطعی و موضعِ منفی به نامزد رقیب احمدینژاد قرار گرفت و روند به نفع احمدینژاد
رقم خورد .در انتخابات دهم نیز ،احمدینژاد در شهرهای شیعۀ کردستان پیروز بود ،اما در
شهرهای سنینشین که هویت قومی  -مذهبی نیرومندتر است نامزد رقیب ،آرای بیشتری بهدست
آورد .باوجود میزان مشارکت این استان (پایینتر از متوسط کشوری است) فقط توجه به توسعۀ
اقتصادی دقیق نخواهد بود؛ از اینرو استان کردستان گزینهای خاص است که توجه بیشتری نیاز
دارد .برمبنای نتایج این پژوهش به اهمیت توسعۀ اقتصادی در متعادلشدن خواستهای قومی
در این استان پی میبریم.
در آذربایجانشرقی که در این تحقیق کانون تحوالت قوم ترک در نظر گرفته شده است،
الگوی مشارکت متأثر از عوامل گوناگونی است .در این استان عوامل مرکزستیزی بیشتر است و
شکاف براساس مرزبندی میان ترکـ فارس تعریف میشود .البته کانون تحوالت قومی کامالً
منطبق بر تقسیمات استانی نیست؛ بنابراین دربارۀ قوم ترک و کرد ،باید استان آذربایجانغربی نیز
با ترکیب ترک و کرد مدنظر قرار گیرد .آذربایجانشرقی هممذهب با حکومت مرکزی است و با
آن فاصلهای ندارد و مرزبندی آن بر تفاوت زبانی  -فرهنگی استوار است.
دربارۀ سیستانوبلوچستان که شکاف مذهبی در آن پررنگتر است ،مشارکت متأثر از
شاخصهای توسعهای موضوع پژوهش نیست و عامل مذهب جایگاه مهمتری دارد .مذهب
عامل اصلی فاصلۀ بلوچهاست نه حکومت مرکزی فارس .چنانچه در بررسی الگوی انتخاب
نامزدها در شهرهای این استان دیده میشود ،در شهرهای سنینشین با اکثریت بلوچها (مانند
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ایرانشهر ،سرباز ،سراوان و خاش) نامزدهای حامی تکثر مذهبی موسوم به اصالحطلب ،آرای
بیشتری بهدست آوردند.
باتوجه به نتیجۀ پژوهش ،عوامل قومی دربارۀ اقوام مختلف ایران از الگوی واحدی پیروی
نمیکند و در هر یک شاخصهای اثرگذار متأثر از خواستهای قومی تفسیر میشود .برای
نمونه در استان آذربایجانشرقی که به لحاظ شاخصهای توسعه در بسیاری موارد از متوسط
کشوری جلوتر است ،با اینحال بخش عمدهای از خواستهای قومی مبتنی بر تبعیض اقتصادی
بین ترک و فارس است .نزد بلوچها جهتگیری مذهبی حکومت عامل تفاوت است؛ دربارۀ
کردستان مذهب با شکاف قومی عامل مهم اختالف است  .نکته اینکه مرکز خواستهای
قومگرایانه در استانهای نامبرده در برخی شهرها متمرکز است و باید تحوالت قومی با توجه
بیشتر به وضعیت این شهرها مبتنی باشد .به برخی از این شهرها اشاره شه است ،اما بررسی
اصولی و کاملتر به منابع و آمار دقیقتری نیاز دارد که برخی از آنها براحتی بهدست نمیآیند.
این پژوهش بر عوامل اقتصادی  -اجتماعی تمرکز دارد ،اما سایر شاخصهای فرهنگی نیز در
بررسی قومیت در ایران اهمیت فراوانی دارد .ممکن است بررسی اقوام از دیدگاه فرهنگ مکمل
این پژوهش باشد و به نتایج دقیقتری منجر شود .در شاخصهای بررسیشدۀ استانها در این
پژوهش ،شاخصهای فرهنگی مانند کتابخانه ،شمارگان کتاب و مطبوعات کاهش داشت.
بنابراین نتیجه میگیریم که دولت نهم توجه کمتری به فرهنگ داشته است و همین موضوع در
مواجهه با اقوام و مسائل آنها ناتوانی یا عیب تلقی میشود .از دیدگاه فرهنگی ،هویت یکی از
خواستهای اساسی اقوام در ایران است و بخش عمدهای از تحرکات آنان مبتنیبر این استدالل
ــــــــ ـــــــــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ
 .در پژوهشی براساس تحلیل محتوای نشریات دانشجویی قومی کشور که نگارنده به همراه آقای هوشمند (محقق
قومیت در ایران) انجام داد ،ترکها احساس تبعیض اقتصادی و فرهنگی مبتنیبر قومگرایی فارس داشتند و بلـوچهـا
تفاوت خود را در عامل مذهب بیان میکردند .کردها هر دوی این عوامل را مدنظر داشتند و تفاوتهای اقتصادی را
نوعی تبعیض قومی -مذهبی میدانستند .کردها «غیر» خود را حکومت مرکزی ،بلوچها حکومـت دینـی و تـرکهـا
حکومت فارس میدانستند .کردها خواهان خودمختاری ،ترکها سهم بیشتر از امکانات و قدرت حکومتی و بلوچهـا
رفع تبعیض مذهبی را دنبال میکردند .بنابراین رویکرد ترکها به مسئلۀ خود با حکومت مرکزی بیشـتر اقتصـادی و
کردها و بلوچها بیشتر فرهنگی و مذهبی بود .چـارچوب فرهنـگ و هویـت قـومی البتـه پـسزمینـۀ مشـترک همـۀ
خواستهای قومی در این تحقیق بود .از اینرو در این پژوهش ،تحوالت اقتصادی و توسعهای در استانهای قـومی
نیز متأثر از شاخصهای فرهنگی ارزیابی میشود.
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است .درواقع معیار مواجهۀ اقوام با مسائل ،قومی است؛ بنابراین همۀ پدیدهها را باتوجه به فهم
خود (قومی) از مسائل تفسیر میکنند .رویکرد قومی میان ترکها بیشتر فرهنگی و نزد کردها و
بلوچها بیشتر مذهبی است؛ یعنی تبعیض فرهنگی و مذهبی .باتوجه به نتایج پژوهش ،توسعۀ
اقتصادی نزد اقوام نسبت به عوامل فرهنگی در درجۀ دوم اهمیت قرار دارد؛ نه به این معنا که
تبعیض اقتصادی را احساس نمیکنند ،بلکه تبعیض اقتصادی را در سایۀ تبعیض فرهنگی و
هویتی تفسیر میکنند .بلوچها برخالف ترکها ،با وجود سطح توسعۀ اقتصادی بسیار نامناسب،
در انتخابات همواره درصد باال و نزدیک به متوسط مشارکت کشوری را دارند؛ اما معیار انتخاب
آنان رویکرد فرهنگی نامزدهاست نه برنامۀ اقتصادی .از اینرو و باتوجه به بررسیهای
انجامشده ،چگونگی مشارکت اقوام ایران میبایست در کنار سایر پدیدهها و شرایط و
شاخصهای خاص هر قوم بررسی شود.
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