
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 323 نقش گرايشات قومى در بروز بحران هاى شهرى: بررسى موردى حوادث خردادسال1385شهرستان اروميه

مديريت بحران هاى شهرى 

نقش گرايشات قومى در بروز بحران هاى شهرى: بررسى 
موردى حوادث خردادسال1385شهرستان اروميه

 دكتر محمدعلى قاسمى تركى1، سرهنگ ستاد جعفر نامور2 و 
سرهنگ سيدشمس الدين مولوى3

چكيده
اين پژوهش با هدف شناسايى و بررسى نقش گرايشات قومى بر بروز بحران شهرى اروميه در خرداد  
و  توصيفى  ـ  تحليلى  تحقيق،  روش  است.  گرفته  انجام  بحران  مهار  و  كنترل  مديريت،  نحوة  1385و 
در  موجود  كتابخانه اى  اسناد  ذى مدخل،  سازمان هاى  آمار  و  مدارك  از  تحقيق  نياز   مورد  اطالعات 
و  سياسى  انتظامى،  خبره  افراد  با  حضورى  مصاحبه  ماخذها،  و  منابع  به  مراجعه  معتبر،  بايگانى هاى 
اطالعاتى استان آذربايجان غربى كه در زمان بروز بحران مسئوليت هاى مستقيم داشتند و همچنين با 
پيمايش ميدانى وحضور در مناطق بحران زده جهت استفاده از دانسته ها جمع آورى و تدوين شده است. 
جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر شهرستان اروميه در استان آذربايجان غربى مى باشد اصلى ترين  
علل و عوامل گرايش قومى در رفتار خشونت آميز و يا غيرخشونت آميز شهرى در خرداد 1385در 
با  سپس  شد.  دسته بندى  قومى  تحقير  و  اقتصادى  فرهنگى  سياسى،  زاى  محروميت  تبعيض هاى  قالب 
تكيه بر نظريات علمى و استناد به مصاديق و شواهد ارائه شده نسبت به تجزيه وتحليل داده ها و بررسى 
ارتباط بين متغيرها و بحران شهرستان اروميه مبادرت گرديد يافته هاى پژوهش عبارتند از: 1ـ احساس 
وجود تبعيض، محروميت و تحقير اصلى ترين عوامل بروز گرايشات قومى هستند. 2ـ احساس محروميت 
وتحقير موجب بروز اعتراضات خشونت آميز يا غيرخشونت آميز قومى مى شود كه مى تواند تحت تاثير 
عوامل تشديد كننده به بحران شهرى تبديل شود. 3ـ اولويت استفاده از روش هاى نرم افزارى به جاى 
روش هاى سخت افزارى، كه بايستي در برخورد با اعتراضات مبتني بر گرايشات قومي سرلوحه اقدامات 

مسئولين سياسي، اطالعاتي و انتظامي قرار گيرد.

واژگان كليدى:
Beli/ گرايش Tendency/  مديريت  lement  تحقير /Depriva on  محروميت /Discrimina on  تبعيض

Crisis management بحران

1. استاديار دانشگاه تبريز
2. كارشناسى ارشد فرماندهى و مديريت انتظامى

3. كارشناسى ارشد مديريت بحران 

 استناد: قاسمى تركى، محمدعلى و نامور، جعفر و مولوى، سيدشمس الدين  (پاييز 1387). «نقش گرايشات قومى در بروز بحران هاى 
شمارة  سوم،  سال  انتظامى،  مديريت  مطالعات  فصلنامه  اروميه)».  خردادسال1385شهرستان  حوادث  موردى  (بررسى  شهرى 

سوم: 343-323.
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مقدمه
موضوع قوميت در كشورهاى كثيرالقوم از جمله چالش هاى اجتماعى فراروى دولت هاى آن كشورها 
محسوب مى شود. هر چند كه بعضى از آنها عليرغم داشتن تنوع قومى1 و مهاجرپذيرى بسيار باال  
طيف وسيعى از اقوام را كه داراى زبان، مذهب، نژاد و فرهنگ را در خود جاى داده و در تعامل با 
گروه هاى اقليت، تجربه هاى ارزشمندى را اندوخته و الگويى از كشورهاى موّفق هستند كه كمترين 
مشكالت را دارند. ايران نيز به عنوان كشورى كثيرالقوم در دنيا، از جمله ممالكى است كه مطالبات 
اقوام، يكى از نقاط آسيب پذير آن بوده است. بحث اقليت هاى قومى جداى از اهميتى كه در داخل 
هر كشور دارد از سوى قدرت هاى خارجى رقيب و سازمان هاى بين المللى مدافع حقوق بشر همواره 

مورد توجه بوده است.
ملت ايران واقعيتى است مركب از همه اين تنوع و تكثرهايى كه تاريخ مشترك، منافع مشترك، 
رنج ها و شادى هاى مشترك و آرمان هاى مشترك آنها را به هم پيوند داده است. هويت اقوام در 
ايران از هويت ملّى جدا نبوده است و همگان در ساختن و شكل گيرى  هويت ايرانى نقش داشته اند. 
تجربه تاريخى ايران نشان دهنده اين واقعيت بزرگ و شكوهمند است كه تمام مردم اين مرز و بوم 
ازهر قوم و گروهى به يك اندازه در حفظ امنيت آن در برابر تهاجمات بيگانه و دفاع از ميهن و 
سربلندى ايران نقش داشته اند. وضعيت جمهورى اسالمى ايران به عنوان يك قدرت ايدئولوژيك در 
صحنه بين المللى به گونه اى بوده كه رقباى آن براى آسيب پذيرى هرچه بيشتر آن تالش    كرده اند. 
چالش هاى قومى موجود در كشور را مى توان از اين منظر مورد بررسى قرار داد. هرچند فرافكنى 
صرف مسائل حقوقى و مرتبط دانستن آن با تحريك قدرت هاى خارجى صحيح نيست، بى گمان 

تحريك قدرت هاى خارجى نقش مؤثرى در شكل گيرى  حركت هاى قومى دارد.
در شرايط كنونى هيچ نظام و حكومتى نمى تواند با بذل توجه خود به مركز، از آنچه در پيرامون 
مى گذرد بى تفاوت باشد و مشروعيت خود را صرفًا از قوم و گروه خاصى كسب كند. حوادث سال 
تا  بود  خطرى  زنگ  كشور،  نقاط  ساير  در  پيوسته  به قوع  اتفاقات  ساير  كنار  در  آذربايجان   1385
ارگان ها و نهادهاى تصميم ساز به مسائل قومى توجه بيشترى نمايند چرا كه حكومت در روزگار 
ما ناگزير از مشروعيت بخشيدن واحترام به حقوق همه اقوام، مذاهب و بخش هاى مختلف جامعه 
و پاسخگويى به مطالبات و انتظارات مشروع آنان و نهايتًا استفاده از ظرفيت و توان آنها در جهت 
رسيدن به هدفهاى ملّى است و الجرم بايد ضمن افزايش آستانه تحمل خود در برابر افزايش آگاهى 

و مطالبات اقوام، بيان هر مطالبه و انتظار را به مثابه تهديد تلقى ننمايد.
دولت ها براى حفظ و افزايش مشروعيت خود و انسجام جامعه و وحدت داخل و نهايتًا حفظ 

1. Ethnie Diversity
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امنيت ملّى نيازمند بازتوليد و تقويت مستمر و عادالنه و فارغ از تبعيض هويت ملّى هستند و ماهيت 
متغير جهانى كنونى ضرورت برخوردارى از نظامى منعطف و مبتنى بر مردم ساالرى را بيش از پيش 
نمايان ساخته است. از همين رو است كه بايستى حوادث رخ داده به ويژه در آذربايجان آسيب شناسى 

شده و نسبت به تدوين و تنظيم راهبردهايى براى جلوگيرى از تكرار وقايع مشابه اقدام گردد. 
بيان مسئله: دگرگونى هاى نوين پس از فروپاشى اتحاد جماهير شوروى در سال هاى نخستين دهه 
1990 و ظهور انديشه هاى نوين و گسترش فرآيند جهانى شدن، موجب توجه بيشتر پژوهشگران و 
سياستمداران به پديده هايى همچون مليت، هويت و قوميت شد. دگرگونى هاى سياسى پس از سال 
1376 و گشايش فضاى باز سياسى ايران آن دوران نيز به نوعى به زنده شدن بحث هاى مذكور در 
ايران كمك كرد. تشكيل كشورى در منطقه (آران) به نام جمهورى آذربايجان در مرزهاى شمالى و 
شمال غرب كشور، طرح مباحث قومى را با نقش نخبگان و تحوالت بين المللى و منطقه اى بيش از 

پيش نمايان و باعث تشويق قوم گرايى و رشد قابل توجه آن به ويژه در آذربايجان ايران گرديد.
افزايش سطح آگاهى و شناخت مردم از محروميت ها، كمبودها و خواسته ها از گذشته دور تا 
تمايالت  و  گرايشات  و  خواسته ها  و  مطالبات  طرح  موجب  آن  رفع  عدم  و  تحميلى  جنگ  از  پس 
قومى شد. ناآرامى هاى خرداد سال 85 كه به دنبال چاپ كاريكاتور توهين آميز در روزنامه ايران در 
تاريخ 85/2/22 با عنوان «چه كار كنيم كه سوسك ها، سوسكمان نكنند»، به اين مطالبات رنگ 
بسيج  سازماندهى  همراه  به  خواسته ها  اين  طرح  با  و  شد  آن  پاسخ  خواستار  و  بخشيد  جدى ترى 
نظر،  مورد  آماج  عنوان  به  عادى  مردم  روى  بر  گسترده  روانى  عمليات  انجام  و  حامى  نيروهاى 
مقدمه اقدام سياسى يعنى اعتراض را فراهم كرد و با موج سوارى فعاالن قوم گرا بهانه اى شد تا 
اين گروه ها با هدايت عوامل خارجى اقدام به تهيه و توزيع اطالعيه و بيانيه نموده و با برانگيختن 
احساسات مردم به ويژه قشر جوان اعتراضات را گسترش و به مراكز علمى تسرى دهند و عدم تدبير 

و واكنش مناسب و قاطع مسئولين، باعث تشديد آن در سراسر آذربايجان شد.

سؤال تحقيق:

1ـ آيا گرايشات قومى بر بروز بحران هاى شهرى اروميه در خرداد 1385 تأثير گذاشتند؟
2ـ آيا احساس وجود تبعيض، محروميت و تحقير اصلى ترين عوامل بروز گرايشات قومى هستند؟

قومى  غيرخشونت آميز  يا  خشونت آميز  اعتراضات  بروز  موجب  تحقير  و  محروميت  احساس  آيا  3ـ 
مى شود؟

فرضيه هاى تحقيق:
الف) احساس وجود تبعيض، محروميت و تحقير اصلى ترين عوامل بروز گرايشات قومى هستند.

قومى  غيرخشونت آميز  يا  خشونت آميز  اعتراضات  بروز  موجب  تحقير  و  محروميت  احساس  ب) 
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مى شود.
ج) گرايشات قومى بر بروز بحران هاى شهرى اروميه در خرداد 1385 تأثير گذاشتند.

پيشينه تحقيق: در اين بخش، دسته بندى مطالعات و تحقيقات انجام گرفته در خصوص بحران ها 
آشوب  موردى  بررسى  كه   ،(1381) پرچى زاده  مى شود:  پرداخته  زير  شرح  به  قومى  گرايشات  و 
دانش آموزان مركز آموزش عالى نصر ناجا سال 1379 پرداخته است، پورفيض (1382) كه بر روى 
شيوه هاى برخورد ناجا با ناآرامى هاى كارگرى و ارائه يك مدل تصميم گيرى  مطالعه كرده است؛ 
و جان بزرگى (1384) كه به بررسى علل رفتارهاى تخريبى تماشاگران فوتبال و نقش مديريت 

انتظامى در پيشگيرى و كنترل آن را مورد بررسى قرار داده است. 
اين گروه از محققين با دست مايه اقدامات ناجا نسبت به بررسى نقش عمليات و كنش هاى 
نيروى انتظامى در قبال كنترل ناآرامى هاى اجتماعى پرداخته اند كه در اين دسته نيز به طوركامل 
نحوه شكل گيرى  بحران هاى شهرى با رويكرد گرايشات قومى با مأموريت كنترلي ناجا مورد مداقه 
دربرگيرنده تمامي شاخصه هاى مورد نظر  قرار گرفته كه به دليل فضاي اين پژوهش نمي تواند 

تحقيق قرار گيرد(نامور، 1385).

مبانى نظرى پژوهش:
(گر، 1960): در تبيين خشونت، پرخاشگرى و شورش هاى اجتماعى با نظريه اى كه به محروميت 
نسبى1 معروف است رهيافت هايى  ارائه نموده است. از ديدگاه رابرت گر محروميت نسبى عبارت 
است از نسبت ارزش هاى درخواستى (مطلوب) به ارزش هاى بالفعل (امكانات) و در تعبير ديگرى 
ارزشى  توانايى هاى  و  (مطالبات)  ارزشى  انتظارات  ميان  موجود  تصور  عنوان  به  نسبى  محروميت 
ارزشى  انتظارات  ميان  كه  است  شكافى  معناى  به  نسبى  محروميت  مى شود.  تعريف  (امكانات) 
موقعيت،  ثروت،  درآمد،  از:  است  عبارت  ارزشى  انتظارات  دارد.  قرار  متصور  ارزشى  توانايى هاى  و 
كيفيت زندگى، و حقوق اساسى كه افراد فكر مى كنند بايد آنها را داشته باشند. توانايى هاى ارزشى 
نيز عبارتند از درآمد، ثروت و... كه افراد معتقدند در آينده به دست خواهند آورد. محروميت نسبى از 
حيث زمانى به محروميت پايدار و مستمر و محروميت كوتاه مدت قابل تقسيم است. محروميت هاى 
نسبى داراى گستره و شدت هاى متفاوتى هستند. گستره آن عبارت است از ميزان شيوع آنها در 
ميان اعضاء يك جامعه با توجه به هر طبقه از ارزش ها . شدت محروميت نسبى عبارت است از 
تأثير منفى كه با درك آن همراه است و يا با شيوه هايى نظير مصاحبه، فرافكنى و فنون تحليل 
محتوا، به شدت احساسات در رابطه با محروميت نسبى مى توان پى برد (ترابى و گودرزى، 1380، 

ص97 و 99).

1  Rela ve depriva on
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تئورى محروميت نسبى براى تشريح منشاء بحران هاى قومى و جنگ هاى داخلى در مطالعات 
اجتماعى كاربرد زيادى دارد. براساس اين ديدگاه، شورش و بحران هاى سياسى هنگامى صورت 
مى گيرد كه مردم به اين نتيجه برسند كه كمتر از آنچه حقشان مى باشد دريافت مى كنند. از اين 
رو، گروه ها و اقوام براى دست يافتن به حقوق و منافع بيشتر يا تسكين دادن سرخوردگى ناشى 
از محروميت به پرخاشگرى و خشونت سياسى متوسل مى شوند. البته شرايط مادى يا محروميت 
مطلق به شورش منتهى نمى شود بلكه واكنش ذهنى يا روانى در قبال اين شرايط است كه عامل 
تعيين كننده محسوب مى شوند. بر اساس نظريه چرخه محروميت نسبى به طور كلى شكل گيرى  و 
تشديد پديده محروميت در سطح فرد و جامعه با تأكيد بر متغيرهاى اقتصادى به دو صورت شامل 

محروميت درون زا و محروميت برون زا قابل بيان است.
1ـ  محروميت درون زا: شرايطى است كه در آن فرد يا جامعه به دليل برخوردار نبودن از استعدادها 
و منابع و شرايط الزم در دسترسى و بهره مندى از برخى مواهب و پيشرفت ها دچار محدوديت هاى 
اساسى است و به واسطه اين امر در محروميت قرار دارد. نكته بارز در اين خصوص آن است كه 
در شكل گيرى  اين نوع محروميت عامل خارجى دخالتى ندارد. به عنوان مثال، فردى كه به واسطه 
نارسائى هاى فيزيكى و فكرى قادر نيست در حد يك فرد معمولى ظاهر شود و يا جامعه اى كه به 
علت برخوردار نبودن از شرايط و منابع طبيعى و جغرافيايى خاص از بسيازى از مزيت هاى مطلق يا 

نسبى در ايجاد و گسترش سطح رفاه و توسعه محروم است و توفيق چندانى به دست   نمى آورد.
2ـ  محروميت برون زا: شرايطى است كه در آن فرد يا جامعه به دليل برخى اقدامات، سياست ها و 
تصميمات از ناحيه عامل خارجى (فرد، گروه، دولت، جامعه، حوادث و...) از دسترسى و بهره مندى 
از مواهب، منابع و عوايد ناشى از توسعه محروم است و به اين دليل در محروميت قرار دارد. به 
عبارت ديگر، فرد يا جامعه در اين حالت، با توجه به مالحظات خاص از ناحيه عامل خارجى، در 
شرايط محروميت قرار مى گيرد. به عنوان مثال، فردى كه به واسطه محكوميت هاى ناشى از جرائم 
اجتماعى،اقتصادى و... از سوى عامل خارجى نسبت به برخى دسترسى ها محروم است يا بخشى 
از جامعه به دليل برخى گرايشات و ويژگى هاى خاص از ناحيه عامل خارجى نظير دولت كه در 
سياست ها و تصميمات به ظهور مى رسد در دسترسى و بهره مندى از منابع و مواهب در محدوديت 

قرار مى گيرد.
البته حالت سومى نيز مى توان تصور كرد كه در آن حالت فرد يا جامعه به رغم برخوردارى از 
شاخص ها و شرايط محروميت درون زا از ناحيه عامل خارجى تحت تأثير قرار دارد. نظريه چرخه 
محروميت بر اين فرض استوار است كه شكل گيرى  چرخه محروميت براى فرد يا نسبتى از جامعه 
بيشتر متأثر از عامل خارجى است. به عبارت ديگر، از آنجا كه در هر نظام اجتماعى، دولت به عنوان 
عامل خارجى وظيفه كنترل و راهبرى نظام اجتماعى (سياست گذارى ـ تصميم گيرى ) را بر عهده 
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دارد، مى بايد بر اساس وظايف معمول با بهره گيرى  از ابزارهاى الزم، جنبه هاى محروميت فردى و 
اجتماعى را تقليل دهد و حتى اگر در برخى شرايط، محروميت درون زا در ميان اقشار و بخش هايى 
از جامعه شكل گرفته است از راه تخصيص و توزيع منابع و امكانات، اين روند را تحت تأثير مثبت 

قرار دهد (صالحى، 1385، ص81 - 83).
آن،  كلى  حكم  اساس  بر  و  مى شوند  تركيب  نسبى  محروميت  با  منابع  بسيج  مدل «گر»  در 
طرح  موجب  ديگر)  گروه هاى  به  نسبت  گروه  يك  در  محروميت  وجود  احساس  (يعنى  تبعيض 
شكايات و نارضايتى ها از حكومت (يا احتماًال گروه هاى ديگر و رقيب) و نارضايتى موجب بسيج و 

نهايتًا اعتراض و يا شورش مى شود. 
«تد رابرت گر» معتقد است بايستى به شكايات، نارضايتى ها و تبعيضات گوناگون هم به عنوان 
انگيزه و هم به عنوان منشأ بسيج گروه هاى قومى توجه شود. او از سه نوع يا سه دسته از تبعيض 
سياسى، اقتصادى و فرهنگى نام مى برد و براى مطالعه هريك از تبعيضها، دو مقياس (به جز تبعيض 

فرهنگى) در نظر مى گيرد و  براساس آن ميزان تبعيض را مى سنجد:
 دامنه:1 منظور، گستره دخالت دولت در اعمال تبعيض است.

است  جامعه  گروه هاى  ديگر  با  تبعيض  تحت  گروه  وضعيت  تفاوت  ميزان  منظور،  شدت:2   
(صالحى، 1385).

«رابرت گر» در تئورى خود سه شكل متمايز از خشونت سياسى و شورش هايى را بيان مى دارد 
كه عبارتند از: الف ـ آشوب3، ب ـ توطئه4 و ت ـ جنگ داخلي5.

به منظور سنجش حجم و ابعاد مختلف يك پديده خشونت آميز اعم از آشوب، توطئه و جنگ 
درون كشورى و يا داخلى، سه بعد اساسى و بنيادين هر منازعه و شورش اجتماعى بايستى مورد 

توجه قرار گيرد كه عبارتند از : 
نفوذ:6 عبارت است از تعداد شركت كنندگان در يك آشوب و خشونت اجتماعى نسبت  به ميزان 

مشخصى از جمعيت آن حوزه و قلمرو.
دوام:7 عبارت است از مدت زمان استمرار و دوام شورش و آشوب اجتماعى است.

شدت:8 عبارت است از تعداد مجروحان و مقتوالنى است كه در پديده خشونت اجتماعى مورد 

1  -Extent
2. Severity
3. Turmoil
4. Conspiracy
5. Internal War  
6. Pervasiveness
7. Dura on
8. Intensity
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محاسبه قرار گيرد.
تد رابرت گر در آخرين كتابش « تقابل قوميت ها و دولت ها» سه نوع تبعيض را از هم تميز 

مى دهد: اقتصادى، سياسى و فرهنگى.
الف) تبعيض اقتصادى: از نظر « گر» زمانى است كه اعضاى يك گروه قومى به صورت نظام وار، 
در دسترسى به كاالها، شرايط مطلوب اقتصادى كه به روى ديگران گشوده است، محدود شوند، 
«تد» از دو فاكتور گستره1 اعمال تبعيض اقتصادى و شدت آن نام مى برد. از لحاظ گسترة چهار رده 

تبعيض اقتصادى وجود دارد كه عبارتند از:
نشينى،  حاشيه  دليل  اقتصادى به  مطلوب  مناسب  قومى در  گروه  وحضور كم2  1ـ فقر اساسى 
غفلت يا محدودسازى تاريخى، ليكن سياست هاى فعلى در پى بهبود نسبى وضع رفاهى گروه 

است.
2ـ فقر مطلق وحضور كم گروه قومى به دليل حاشيه نشينى، غفلت3 يا محدوديت هاى تاريخى. 
هيچ رويه اجتماعى براى انحصار عامدانه وجود ندارد، انحصار وممانعت رسمى از مشاغل 

وجود ندارد، سياست دولت معطوف به بهبود اوضاع گروه نيست.
3ـ فقر مطلق وحضوركم گروه به دليل رويه اجتماعى فعلى گروه غالب، سياست هاى دولت 
جبران  تبعيض  وتأثيرگذار  ورايج  شايع  پراتيك  با  باشد،  مثبت  اگر  يا  است،  بى طرفانه 

مى شود.
4ـ سياست ها وخط مشى هاى دولتى(به صورت طرد رسمى و انحصار يا سركوب و يا هر دو به 
صورت متناوب) مطلقًا مانع دستيابى اعضاى گروه به فرصت هاى اقتصادى، در مقايسه با 

وضعيت گروه هاى ديگر مى شوند؛ يعنى تبعيض، برنامه رسمى و اعالم شده دولت است.
در مورد شدت تبعيض، بايد تبعيض ها را در مقايسه با وضع ديگر گروه ها سنجيد:

الف ـ گروه اندكى محروميت دارد، قدرى بيشتر از متوسط جامعه؛
ب ـ گروه درمقايسه با گروه هاى ديگر، مطلقًا محروم است4.

ج ـ محروميت اقتصادى گروه بسيار باالست (فقير ترين گروه اجتماع) .
مجموع اين دو فاكتور اخير را مى توان اندازه تبعيض اقتصادى ارزيابى كرد. روشن است هر چه 

شدت تبعيض و گستره آن بيشتر باشد، اندازه تبعيضى كه برگروه اعمال مى شود، بزرگتر خواهد بود.

ب)تبعيض سياسى: يك گروه قومى درصورتى تحت تبعيض سياسى است كه اعضاى آن در 
1. Extent
2. Under representa on
3. Neglect
4. Under redresenta on
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اعمال حقوق سياسى خويش يا دسترسى به مناصب سياسى، در مقايسه با ديگر گروه هاى جامعه، 
به صورت  نظام مند دچار محدوديت شده باشند. گستره تبعيض سياسى مانند تبعيض اقتصادى است 

و مى توان آن را برحسب دو گستره وشدت تقسيم بندى كرد.
شدت تبعيض سياسى در مورد گروه هاى قومى را بر حسب برخوردارى از حقوق سياسى مى توان 

به سه دسته تقسيم كرد:

نمودار 1. الگوى نظرى تحقيق
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

جامعه 

  احساس تبعیض و تحقیر

محرومیت نسبي  

  حمايت خارجي 

اعتراض   

نوع عکس العمل حاکمیت   

عکس العمل 
خشونت آمیز

عکس العمل 
  مسالمت آمیز 

بحران    
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1ـ فعاليت براى بيشتر يا همه اعضاى گروه قومى، در مقايسه با گروه هاى ديگر شديداً محدود 
يا ممنوع شده باشد.

2ـ فعاليت براى بيشتر يا همه اعضاى گروه نسبتًا محدود شده يا براى برخى به شدت محدود 
شده باشد.

ايجاد  كه  سياسى  حقوق  از  بخشى  ندارد.  وجود  خاصى  محدوديت  گروهى  هيچ  براى  3ـ 
محدوديت براى برخوردارى از آنها، شدت تبعيض سياسى را مشخص مى كند عبارتند از: 
1ـ محدوديت آزادى بيان،2ـ محدوديت در تحرك يا تغييرمحل اسكان، 3ـ محدوديت حق 
قومى]،  گروه  [به  سياسى  سازماندهى  محدوديت  قضايى(دادرسى)،4ـ  دستگاه  به  مراجعه 
5ـ محدوديت دراعمال حق راى، 6ـ محدوديت استخدام در نيروى نظامى و انتظامى،7ـ 

محدوديت استفاده از دستگاه ادارى و 8 ـ محدوديت دستيابى به مناصب عالى.
در  آن  اعضاى  كه  است  فرهنگى  تبعيض  تحت  قومى  گروه  يك  زمانى  فرهنگى:  ج)تبعيض 
پيگيرى عاليق فرهنگى يا ابراز1 واجراى رسوم و ارزش هاى فرهنگى خويش محدود شده باشد. 
به  توجه  با  را  آن  شدت  اما  نمى شود  گرفته  نظر  در  گستره اى  فرهنگى،  تبعيض  سنجش  براى 
مجموعه اى از اعمال و اقدامات مى توان بررسى كرد، بر اين اساس شدت تبعيض را مى توان در 

چهار دسته مشخص كرد:
1ـ فعاليت فرهنگى گروه از طريق سياست هاى دولتى تا اندازه اى محدود شده باشد.

2ـ فعاليت فرهنگى گروه بر اثر پراتيك اجتماعى متداول و غيررسمى محدود شده باشد.
3ـ فعاليت فرهنگى گروه محدوديت چندانى ندارد.

چگونگى بروز بحران خرداد 1385 شهرستان اروميه: پس از چاپ مطالب موهن در ويژه نامه 
اقشار  بين  در  سپس  و  كشور  دانشگاهى  محيط هاى  در  موضوع  ابتدا   85/2/22 تاريخ  به  ايران 
مختلف مردم مطرح و افكار عمومى از اين اقدام مطلع و موجى از اعتراض و اغتشاش و ناآرامى 
سراسر استان هاى آذرى نشين را فراگرفت و باعث بروز خسارت فراوانى گرديد. در پى اين اقدامات 
تعداد زيادى از آذرى هاى استان آذربايجان غربى درشهر هاى اروميه، نقده، مياندوآب، ماكو، خوى، 
موجب  نموده و  اعتراض  اقدام به  استان  ودانشگاه هاى  تكاب  شاهيندژ،  شوط،  قوشجى،  سلماس، 
خسارات مالى و جبران ناپذير انسانى گرديد. ناآرامى ها در شهرستان اروميه همزمان با ساير شهرها 
عمًال از تاريخ 85/2/24 با تبليغ گسترده آغاز و به يك بحران منطقه اى و مقطعى تبديل گرديد. 
موج اعتراضات به مجامع آموزش عالى يعنى دانشگاه ها نيز انتقال يافت. به دنبال پشتيبانى احزاب و 
تعدادى از نمايندگان و شخصيت ها، در اين خصوص قشر عموم آذرى، و با تحريكات مختلف اولين 

تحرك و اعتراض خود را از تاريخ 85/2/25 در دانشگاه هاى اروميه شروع نمودند. 
1. Expression
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براى  بستر  ايجاد  جمله  از  آن  زمزمه هاى  كه  تيرماه  در  خرمدين  بابك  تولد  ايام  به  توجه  با 
تشكيل كنگره عظيم ملى آذربايجان كه قبًال استماع شده بود و همچنين به خاطر حضور و افزايش 
تردد عناصر ضدانقالب به خصوص پژاك از تاريخ 22 /2/ 85 و تشويق كردها به ايجاد درگيرى و 
ناآرامى و پشتيبانى آذرى هاى منطقه و نيز كسب و وجود 285 فقره خبر رسيده به اطالعات انتظامى 
استان در خصوص تحركات و فعاليت عناصر گرايشى اعم از پخش اعالميه، پرچم، عكس، انجام 
سخنرانى، بيانيه، پخش سى دى، دعوت مردم به انتقال تجمع از قلعه بابك به داخل شهرستان ها 
و برگذارى سالروز تولد بابك خرمدين و احتمال دخالت تعداى از اراذل و اوباش در صحنه تجمع و 
اعتراضات و... ، جريانات شكل سياسى و ويژه به خود گرفت، كه نقطه عطف تمام موضوعات احتمال 

ايجاد آشوب و بلوا لحاظ و محوريت را در همين سو رونق بخشيد.
تجمعى  كرد  ترك،  فارس،  از  اعم  اروميه  دانشگاه هاى  دانشجويان  كل  قبلى  تجمعات  پى  در 
براى اعتراض با عنوان تريبون آزاد در محوطه دانشكده كشاورزى پرديس نازلو برگزار و شعارهاى 
در محكوميت روزنامه ايران سر داده و خواستار برخورد مسئولين با توهين كنندگان به مردم آذرى 
شدند. با توجه به عدم وحدت در شعارها و نفوذ تعدادى افراد داراى گرايشى قومى تجمع بدون 
نتيجه به پايان رسيد. در ادامه تجمعات و اعتراضات، دانشجويان آذرى زبان دانشگاه هاى اروميه در 
راستاى حمايت از ديگر دانشجويان ترك زبان با تجمع در دانشگاه «سما» ساختمان شماره2؛ كه 
تعداد تقريبى آنها به بيش از 500  نفر مى رسيد تا با دادن شعار  عمل روزنامه ايران در توهين به 
آذرى زبان ها را محكوم و آن را توطئه خارجى دانسته اند و از مسئولين امر خواستار رسيدگى جدى 

شدند.
به دنبال اعتراضات و تجمعات مختلف دانشجويان آموزشگاه هاى عالى و حتى همزمان با آنها، 
و  تركى  زبان  به  اعالميه  پخش  جلسات،  برگزارى  همچون  مختلف  صورت هاى  به  اعتراضاتى 
فراخوانى، نوشتن شعار بر ديوارها ادامه داشت و اوج آن در زمانى بود كه در تاريخ85/3/2 شهرستان 
اروميه، همزمان ساير شهرستان ها به ويژه نقده و مياندوآب كه با بيشترين تحركات متعصبانه اقدام 
به تجمع اعتراض آميز توام با خشونت داشتند. در شهرستان اروميه از ساعت 1630 تعداى از مردم 
به خصوص جوانان و نوجوانان به تعداد تقريبى 400 الى600 نفر در خيابان ها خيزش خود را آغاز و 
به طرف دفتر روزنامه و خيابان امام حركت نمودندكه با اقدام به موقع مأمورين مسير آنها عوض 
و آنها به سمت ميدان انقالب حركت و در طول مسير هر لحظه به تعداد آنها افزوده مى شد. پس 
ازطى طريق و ايراد شعارهاى حماسى و محكوميت روزنامه در ميدان انقالب و جلو استاندارى با 
سر وصداى بسيار خواستار حضور امام جمعه و استاندار شدند. در ساعت 1730 الى 1850 تعداد 
جمعيت به بيش از 10000 نفر مى رسيد و مردم همچنان خواستار حضور مسئولين بودندكه فرماندار 
وقت جهت سخنرانى در شهردارى حاضر و طى سخنانى ضمن حمايت از اعتراض مردم اروميه 
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آنان را به خويشتن دارى دعوت نموده و از معترضين خواست به مسئولين اجازه دهند كه خودشان 
پيگيرى موضوع باشند و عاملين را به سزاى اعمالشان برسانند. كه تعدادى از مردم محل را ترك و 
مابقى مردم با سر دادن شعارهايى بر عليه روز نامه و صداوسيما تجمع آنها را پوشش نمى داد به سه 
دسته تقسيم شدند دسته اول در ميدان انقالب، دسته دوم آماده حركت به طرف خيابان كاشانى و 
دسته سوم به طرف خيابان امام و عطايى عزيمت نمودند كه افراد دسته سوم كه حدوداً 3000 نفر 
مى شدند مقابل روزنامه ايران در خيابان عطايى تجمع و ضمن تخريب و به آتش كشيدن ساختمان 
مجدداً به ميدان انقالب مراجعت كردند و در سا عت 1900 به دسته دوم ملحق و به صورت كلى 
در خيابان كاشانى ضمن تعرض به دو دستگاه پرايد و بقيه خودروها با شعارهايى بعضًا هم گرايشى 
به سمت خيابان بهشتى و والفجر حركت نمودند و در مسير به خودرو ها ابالغ مى كردند چراغ ها را 
روشن و بوق بزنند در غير اين صورت تخريب خواهند كرد. در خاتمه مسير خيابان والفجر 2 ساختما 
ن صداوسيما قديم (مركز سروش) را به آتش كشيدند. تعدادى از آنها قصد داشتند جهت تخريب 
به ساختمان اصلى صدا وسيما واقع درسمت پل قويون واقع در ادامه خيابان شهيد بهشتى عزيمت 
نمايند كه با حضور به موقع نيروى انتظامى حركت ميسر نگرديد. در ساعت 2145 تعدادى از آنها 
كه به500 الى600  نفر تقليل يا فته بود و مجددا در ميدان انقالب جمع شده بودند و قصد داشتند 
به ساختمان شهردارى حمله نمايند توسط مأمورين يگان ويژه پراكنده و102 نفر آنها را دستگير 
دولتى  اماكن  به  خساراتى  آوردن  وارد  با  مجتمعين  و  آرام  كامًال  اوضاع  ساعت 2230  در  نمودند. 
از جمله تخريب و به آتش كشيدن ساختمان شركت سروش وابسته به صدا وسيماى استان، به 
دادگسترى استان، شكستن  آتش كشيدن دفتر روزنامه و تخريب كامل آن، شكستن شيشه هاى 
آنها،  تخريب  و  پرايد  دستگاه  دو  به  تعرض  و  دانشجويان  خوابگاه  و  كشاورزى  بانك  شيشه هاى 

محل ها را به قصد رفتن به منزل خود ترك كردند.
بحث  منطقه اى،  بعد  از  قوم گرا  گروه هاى  نقش  موضوع  بحران:  در  قوم گرا  گروه هاى  نقش 
نگرش به مسأله پان تركيسم و پان آذريسم مى باشد كه با توهين روزنامه مورد بهره بردارى آنها قرار 
گرفت ودر اين خصوص دو نقطه نظر وجود دارد: نظر اول در واقع بيان كننده ايده ناسيوناليستى 
بود كه به طرق مختلف هم در نشريات و هم در مجامع خصوصى و محافل رد پاى آن احساس 
گرديد و نسبت به گذشته نمود بيشترى داشت و با مستمسك قرار دادن وضعيت اقتصادى و سياسى 
وعدم توسعه آن، مراكز آموزشى، بيكارى، تحقير و تخريب آذرى زبان ها، توزيع ناعادالنه ثروت، 
عدم راه اندازى كارگاه هاى صنعتى، عدم سرمايه گذارى اصولى، عدم تكميل پروژه هاى عمرانى و... 
نسبت به تحريك توده هاى مردمى اقدام مى كرد. نظر دوم كه عمدتًا به  استناد به قانون اساسى 
جمهورى اسالمى ايران در خصوص خط و زبان و بحث ادبياتى و فرهنگى محلى را شامل مى شد، 
كه با گسترش در محافل عمومى و مراكز آموزش عالى، خواستار اجراى قانون را داشته و با چاپ و 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه مطالعات مديريت انتظامي / سال سوم، شمارة سوم، پاييز 1387 334 

تكثير اعالميه ها نسبت به تحريك مردمى اقدام مى كرد.
نقش رسانه هاى خارجى دربحران: به دنبال چاپ مطالب موهن در روزنامه و پخش آن در 
آنها  به  وابسته  رسانه هاى  و  خارجى  عوامل  دانشگاهى  محيط هاى  در  به ويژه  مردم  اقشار  ميان 
خدمات  و  قومى  گذشته  كردن  برجسته  ضمن  و  دادند  قرار  خود  دستور  در  را  موضوع  بالفاصله 
آذرى ها و عدم توجه دولت ايران، با تحريك مردم و اقشار دانشجو به وسيلة اطالعيه و خبر، آنها را 
به تجمع و اعتراض دعوت مى كردند. از طرف ديگر هم با پخش مستقيم تجمعات از طريق شبكه 
ماهواره «گوناز تى وى» مردم را به تظاهرات و ايجاد آشوب و حمله به شبكه هاى دولتى صدا و 
سيما، روزنامه، بانك ها و نهادهاى دولتى دعوت مى نمود و براى پوشش بهتر تجمعات تعداد 3 نفر از 
خبرنگاران خارجى وارد شهرستان اروميه شدند كه با هوشيارى مأمورين اطالعاتى انتظامى به موقع 

شناسايى و از صحنه خارج گرديد.
نقش  مردمى  تحريك  و  بيدارى  در  دانشجويان  كلى  به طور  بحران:  در  دانشجويان  نقش 
انكارناپذيرى را داشتند. در زمانى كه بسيارى از مردم از وجود چنين كاريكاتورى بى اطالع بودند 
اطالعيه  و  بيانه  صدور  به  اقدام  دانشگاه ها  مقابل  در  تجمع  و  برگزارى  درخواست  با  دانشجويان 
نمودند بدين صورت بود كه مردم از موضوع با خبر و اقدام به اعتراض نمودند. به منظور تعيين نقش 

آنها به چند نمونه از اقدامات به زير اشاره مى گردد:
1ـ به دنبال درج مطلبى در روزنامه ايران به تاريخ 85/2/22 دانشجويان دا نشگاه  آزاد اسالمى 
واحد سلماس ضمن اعتراض شديد قصد تحصن داشتند كه با اقدام به موقع مسئولين دانشگاه و 
تنظيم طومار و اعالم آن به رياست جمهورى اسالمى و ديگر مسئولين كشورى و منطقه اى مانع 

از تحصن دانشجويان شده اند.
2ـ در ساعت 1100 به تاريخ 85/2/28 در ادامه اعتراض دانشجويان آذرى زبان دانشگاه هاى 
اروميه در تاريخ ياد شده دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمى در راستاى حمايت از ديگر دانشجويان 
ترك زبان با تجمع در دانشگاه سماء ساختمان شماره 2 كه تعداد تقريبى آنان به بيش از 500 نفر 
مى رسيد با دادن شعارهاى تركى اين عمل را محكوم و آن را توطئه خارجى ها دانسته و از مسئولين 
امر خواستار رسيدگى جدى شدند در ادامه آقاى صفوى از اساتيد دانشگاه در سخنرانى اين عمل 
ناپسند  شعارهاي  عنوان  تحت  نوشته هايى  مراسم  برگزارى  در  خواندند.  ناپسند  را  روزنامه  زشت 
توسط تعدادى از دانشجويان پخش گرديد الزم به ذكر است جامعه اسالمى دانشجويان با تنظيم 
بيانه اى اين عمل تعدادى خودفروخته را محكوم كردند. در پايان مراسم قطعنامه اى در 5 بند تنظيم 

و خواستار برخورد مسئولين امنيتى و قضايى كشور شدند.
3ـ در اعتراض به اقدام روزنامه ايران دانشجويان دانشگاهاى پيام نور و آزاد نقده در ساعت 

1400 به تاريخ 85/3/3 با پخش اعالميه در بين دا نشجويان اقدام به اطالع رسانى نموده اند.
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نقش مسئولين و مقامات محلى در بحران: به دنبال چاپ كاريكاتور توهين آميز در روزنامه ايران، 
مسئولين و مقامات محلى آذربايجان غربى با حضور در محافل اجتماعى متعرضين و رسانه اى با 
سخنرانى و موضع گيرى  هاى بعضًا جانبدارانه خود، عمل روزنامه را محكوم و از اقدام اعتراض آميز 
مردم حمايت نمودند كه اين امر موجب گرديد كه معترضين آنرا در نزد خود نوعى مجوز محسوب 

و به تشديد وگسترش بحران مبادرت ورزند.

تعاريف نظرى مفاهيم اصلى: 

 تبعيض1: به معنى جزء جزء كردن، جدا كردن برخى را از برخى ديگر، برخى را قبول و برخى 
را رد كردن، بعضى را  بر بعضى ديگر ترجيح دادن (عميد، جلد 1377، 536). تبعيض، بهره مندى 
ديگر(پژوهشكده  فرد  يا  گروه  ومحروميت  بهرگى  بى  با  مقايسه  در  است  گروه  يك  يا  فرد  يك 

مطالعات راهبردى،1381، ص127).
تبعيض، عبارت است از، الگوى رفتارى آشكارى كه برضد يك گروه اقليت جهت گيرى  شده 

باشد (محسنى، 1378، ص422).
 تحقير:2 به معنى حقير شمردن، كوچك كردن، خوار داشتن (عميد،1377، ص547).

 محروميت:3 در فرهنگ عميد عبارتست از نااميدى،  بى بهرگى، بازداشتن از خير، ناكامى، 
نامرادى (عميد، ص1771).

ص   ،1377 (عميد،  مى باشد  رغبت  و  ميل  تمايل،  آهنگ،  قصد،  از  عبارتست  گرايش:   
.(1679

 قوم:4 عبارتست از گروه مردم، جماعتى از مردم، خويشاوندان، نزديكان(عميد، 1377).
 بحران:5 به معنى آشفتگى و تغيير حالت ناگهانى مريض تب دار كه منجر به بهبودى يا مرگ 
او بشود (عميد، 1377، ص319). بوجود آمدن شرايط غيرمعمول يا غيرمتعارف در روند حركت، و 
به بيان ديگر «بحران» وضعيتى است ناپايدار كه در آن تغييرى ناگهانى در يك يا چند قسمت از 

عناصر متغير نظم موجود ايجاد مى گردد.
 عمليات روانى: از نظر«صالح نصر» عمليات روانى همان جنگ كلمه و عقيده است خواه 

مخفى، آشكار، شفاهى و يا كتبى باشد(سبيالن، 1383، ص28).

1. Discrimina on
2  -Beli ement
3. Depriva on
4. Na on
5. Crisis
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«ويليام» معتقد است، عمليات روانى، مجموعه اقداماتى است كه كشورى به منظور اثرگذارى و 
نفوذ بر عقايد و رفتار دولت ها و مردم خارجى با ابزارهايى غير از نظامى، اقتصادى و سياسى انجام 
يك  كه  است  تبليغى-روانى  اقدامات  مجموعه  روانى،  عمليات  ص28).  مى دهد(سبيالن،1383، 
كشور يا گروهى براى اثرگذارى و نفوذ بر عقايد و رفتار دولت ها و شهروندان در جهت مطلوب خود، 

به پشتيبانى زمينه ها و ابزارهاى سياسى، اقتصادى، فرهنگى و نظامى اجرا مى كنند.
 تكنيك: در فرهنگ معين تكنيك (صفت نسبي) به معني فني،كار فني، فن مي باشد(معين،1384، 

ص 377).

مواد و روش  ها
جامعه  فاقد  آن  تحقيقي  و  نظري  مدل  به  توجه  با  و  توصيفى  و  تحليلى  حاضر،  تحقيق  روش 
الزم  اطالعات  و  منابع  حدالمقدور،  تا  است،  بوده  آن  بر  سعى  حاضر  پژوهش  در  مى باشد.  آماري 
در مورد آذربايجان ايران با هدف شناسايى نقش گرايشات قومى در وقايع خرداد 1385 شهرستان 
اروميه شامل گزارشات، مقاالت، روزنامه، كتاب ها، عكس ها، نقشه ها، جزوات، فيلم هاى مستند و 
گزارش هاى تحليلى معتبر، مقاالت وكتاب هاى مفيد و منابع با ارزش منتشره را مورد استفاده قرار 
دهد و با مراجعه به اسناد و مدارك، اطالعات مورد نظر گردآورى و پس از مطالعه، مورد تجزيه و 
تحليل قرار گيرد. جامعه مورد مطالعه در تحقيق حاضر، آذربايجان، مورد شهرستان اروميه مى باشد 

كه در  خرداد 1385 دستخوش بحران گرديد و اتراض نندگان آن را اقوام آذرى تشكيل مى دادند.

يافته ها
فرضيه شماره 1: احساس وجود تبعيض، محروميت و تحقير، اصلى ترين عوامل گرايشات قومى 

هستند.

وقتى كه زبان«مادرى» از سوى يك رسانه دولتى در خرداد 1385 مورد تحقير زشت، منفى و 
كليشه ناپسند قرار گرفت، واكنش سريعى را به دنبال داشت.

با مرور بر مستندات و شواهد موجود اعم از اقتصادى، فرهنگى و سياسى و محروميت برون زا 
ناشى از عملكردهاى مسئولين اجرايى و درون زا و بررسى هاى به عمل آمده از آن به اين نتيجه 
مى رسيم كه در بعد اقتصادى استان آذربايجان غربى از نظر شاخص هاى توسعه در پايان برنامه 
سوم رتبه22 كشورى، بخش صنعت رتبه 24، معدن رتبه21، توسعه راه هاى ارتباطى رتبه 26 را 
دارد و در بْعد فرهنگى با محدوديت عدم اجراى قانون و تدريس زبان و ادبيات قومى و سهم اندك 
3/44 درصدى زبان در صدا وسيما و تحقير رسانه ايى، در بخش بهداشت و درمان رتبه 21، از نظر 
توانبخشى به ازاى جمعيت رتبه 28 در بعد سياسى نيز عليرغم همگرايى باال با نظام و حكومت با 
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عدم استقبال كافى مشاركت سياسى روبرو است كه از نتيجه آنها مى توان به احساس محروميت ياد 
كرد كه مى تواند موجب تقويت هويت قومى و تغييرات شود. اين تغييرات ممكن است هم در جهت 
پذيرش گرايش هاى جديد و هم در جهت تمايل به توليد ايدئولوژى هاى هزاره اى باشد. درخرداد 
1385 يكى از آن واكنش ها به اين گونه از محروميت ها و تحقير به ويژه در بعد فرهنگى، گرايشات 
و تمايل قومى در سطح گسترده در ميان اقشار مردم بخصوص در ميان قشر جوان بود كه به صورت 
عينى و آشكار با تغيير و تبديل شعارهاى وحدت آفرين (آذربايجان اوياخدى، انقالبا داياخدى، به اوز 
دلينه داياخدى، به معنى آذربايجان بيدار است به زبانش پشتيبان است) به شعارهاى قومى بروز و 
موجب تأثير عميق و ماندگارى شد. بنا براين فرضيه شماره 1 يعنى احساس وجود تحقير، تبعيض 

و محروميت به عنوان اصلى ترين عوامل گرايشات قومى تأئيد مى گردد.

يا  خشونت آميز  اعتراضات  بروز  موجب  تحقير  و  محروميت  احساس   :(2) شماره  فرضيه 
شهرى  بحران  به  تشديدكننده  عوامل  تحت تأثير  مى تواند  كه  مى شود  قومى  غيرخشونت آميز 

تبديل شود.

با توجه به موضوع خرداد 1385و جايگاه نابرابر منطقه آذربايجان غربى با ديگر مناطق كشور 
بهداشت  نبود  و  مضاعف  بيكارى  وجود  و  توسعه يافتگى  عدم  مانند،  اقتصادى  محروميت هاى  تا 
محروميتى ناشى از اذهان مردم، ما  ارتباطى، تحقير و... و نيز تصور و احساس  ودرمان، راه هاى 
شاهد ساختار پيچيده اجتماعى در كشور به ويژه در اين منطقه مى شويم كه شكاف هاى قومى در 
آن برجستگى خاصى را نشان مى دهد، متغير واسطًه شكايات و نارضايتى تواًم با انباشت انتظارات 
ارزشى، بستر هاى داخلى، ويژگى هاى قومى و ساير علل  وارد جريان شده و در شكل گيرى  بسيج 
قومى بروز مى كند.كه از نقطه نظر شاخص هاى بسيج قومى و مقايسه و تطبيق آن با چگونگى 
روش هاى خشونت آميز يا غيرخشونت آميز، اعتراضات آذرى هاى منطقه در راستاى خواسته فرضيه 
اين  تحقيق، ابتدا در واكنش به تحقير و بعد محروميت به صورت غيرخشونت آميز و با روش هاى 
مخالفت شفاهى همچون: نامه هاى سرگشاده، طومار، پوستر، نشريات، تحريكات بوسيله اعالميه 
و شب نامه و مانند آنها، و سپس در بعد خشونت آميز آن (اعتراض) اقدامات پراكنده و مقاومت و 
تخريب اموال دولتى به صورت سمبليك، چند مورد تظاهرات و بيان شعارهاى قومى، با مشاركت 
كمتر از ده هزار تن با متغير واسط شكايات و نارضايتى از عملكرد دولت در مقابله با محروميت زدايى 
و توهين روزنامه ايران در تحقير آذرى ها و عدم برخورد به موقع دولت و مسئولين انجام و موجب 
اختالل و حالتى غيرمعمول و غيرمتعارف (بحران) در آن پديد آورد و ضرورت بهره گيرى  از امكانات 
وحضور نيروهاى ويژه انتظامى استان آذربايجان غربى و بسيج سپاه پاسداران انقالب اسالمى را 
براى اعاده نظم به حالت اوليه و عادى فراهم كرد. كه اين موضوع به معنى اثبات و تأييد فرضيه 
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يا  خشونت آميز  اعتراضات  بروز  موجب  تحقير  و  محروميت  احساس  يعنى:  تحقيق  اين  شماره2 
غيرخشونت آميز قومى مى تواند تحت تأثير عوامل تشديدكننده به بحران شهرى تبديل شود.

كاركرد مديريت بحران درحوادث خرداد 1385: در حوادث خرداد 85 شهرستان اروميه كاركرد 
مديريت بحران براساس استفاده از تكنيك ها، راهبردها و سياست هاى زير بوده است: 1ـ تكنيك 
گفت وگو،2ـ تكنيك روانى، 3ـ تكنيك افزايش اعتبار، 4ـ تكنيك نيش و نوش(هويچ وچماق) و 6ـ 

تكنيك مردمى كردن مقابله با بحران.
رفتارمعترضين (حريف) در زمينه سازى بحران: الف) بزرگ نمايى درج كاريكاتور موهن، ب) استفاده 
از شرايط بد اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى به نفع خود، پ) طرح مطالبات انجام نشده سنتى نظير 
بى كارى، فقر، توسعه نيافتگى، عدم اجراى اصول 15و19 قانون اساسى، ت) بهره بردارى از بى تدبيرى 
و نداشتن برنامه مشخص برخى از مسئولين كشورى و استان هاى آشوب زده، ث)استفاده از اقدامات و 
موضع گيرى هاى نسنجيده بعضى از مسئولين به نحو خود ج) استفاده از عدم موضع گيرى  و واكنش 
سريع كشورى و محلى نسبت به درج مطالب توهين آميز، چ) استفاده از حمايت هاى رسانه اى داخلى 

وخارجى و بين المللى.
رفتارمعترضين(حريف)درشكل گيرى  بحران: الف) پخش اعالميه و فراخوان از طرق مختلف 
اينترنتى  سايت هاى  به ويژه  ماهواره اى  شبكه هاى  طريق  از  رسانه اى  تبليغات  ب)  تظاهرات  براى 
درسطح  آن  توزيع  و  وسيع  تعداد  به  شعارها  عناوين  چاپ  پ)  وى،  تى  گوناز  تلويزيونى  شبكه  و 
تظاهرات،  به  تشويق  جهت  در  اسالمى  انجمن هاى  طريق  از  وگسترده  وسيع  تبليغات  ت)  شهر، 
ث) عمليات روانى وسيع در ميان مردم مبنى بر اينكه هركس از معترضين حمايت نكند خائن و 

بى غيرت است.
عدم  آن  به تبع  و  بحران  بروز  احتمال  پيش بينى  عدم  الف)  بحران:  درپيش بينى  رفتارخودى 
اقدامات و تمهيدات جدى در خصوص پيشگيرى از بروز آن و ب) اجماع مسئولين در شوراى تأمين 

مبنى بر پيش بينى تجمع بسيار كم معترضين.

بحث و نتيجه گيرى 
حوادث خرداد 1385را مى توان برجسته شده تحولى دانست كه به تدريج درحال شكل گيرى  بوده 
است. از يك سو، نوعى تحول نسلى و فكرى در سراسر جامعه و آشنايى با پديده هاى مدرن و از 
سوى ديگر، آشنايى با ابزارهاى جديد اطالع رسانى و بهره گيرى  از امكانات ماهواره اى، موجب رشد 
و تقويت هويت قومى در آذربايجان شده و در عين حال، نارضايتى هايى كه از نوع برخورد رسانه ها 
با آذربايجانى ها وجوداشته، تداوم يافته است. اين تحول اجتماعى/ فرهنگى، كه با تعاريف مرسوم 
و معمول از جنبش هاى جديد اجتماعى منطبق است به دنبال حفظ و احياى قومى و فرهنگى بوده 
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و به ساحت سياسى،كسب قدرت و فعاليت كالسيك حزبى، اعتقاد چندانى ندارد. به نظر مى رسد 
كه اين ويژگى ها با تحول نسلى در نخبگان قومى بارزتر و پررنگ تر خواهند شد، يعنى باكنار رفتن 
تحزب  و  سياست  از  پرهيز  و  فرهنگ  عنصر  به  توجه  جوانترها،  كارآمدن  وروى  مسن تر  نخبگان 

غليظ تر خواهد شد.
به طوركلى با جمع بندى، علل شكل گيرى  وگسترش آن با توجه به نقشى كه هر عامل درشكل 
دادن، تقويت، شتاب دادن و يا تداوم بحران در بعضى نقاط داشته و يا به عنوان ريشه ها و زمينه ها 

درآن دخيل بوده است به عنوان مهمترين يافته ها به شرح زير است:
الف) علل اصلى و شتاب دهنده: مطالب موهن روزنامه ايران در ويژه نامه 1385/2/22 به عنوان 

علل اصلى و شكل دهنده، شروع كننده و تحريك كننده اعتراضات مي باشد.
بيكارى،  منطقه،  اجتماعى  رفاه  و  اقتصادى  توسعه يافتگى  وعدم  محروميت  نزديك:  علل  ب) 
عدم توجه مسئولين به وعده هاى داده شده و خواسته هاى مردم، تحقير قومى و تبعيضات فرهنگي 
به ويژه به عنوان علل نزديك كه با انباشت آن در يك مدت چندين ساله به يك سئوال غير قابل 

هضم در ضمير ناخودآگاه عموم مردم تبديل شده و پاسخى براى آن يافت نمى شد. 
پ) علل تسهيل كننده: 1ـ عامل رسانه اى و نظر مسئولين شهر كه چاپ كاريكاتور موهن را 
تقبيح مى كردند و نوعى مجوز براى اعتراضات محسوب مى گرديد، 2ـ تبليغات گروه هاى قوم گراى 
پان تركيسم و پان آذريسم با الهام از آموزه هاى رسانه اى وابسته و ضدنظام و... علل ديگرى به عنوان 

تسهيل كننده در بحران مؤثر بود.
ت)علل تقويت كننده: 

1ـ تركيب سنى شركت كنندگان در اعتراضات و ايجاد ناآرامى و وجود نيروهاى معترض وچابك 
در خيابان و محالت و دانشگاه ها با آثارى عامل تقويت كننده ديگرى در توسعه بحران بود. اين 

اعتراضات عمدتًا توسط جوانان و نوجوانان مذكر (15-24) انجام مى شد.
2ـ احتمال پشتيبانى ساير قوميت ها در منطقه به ويژه كردزبانان با توجه به سخنرانى و تأكيد 
نيروهاى ضدانقالب واگرا مبنى بر حمايت آذرى زبان ها، در پى اخبار و اطالعات به دست آمده و 
همچنينً عدم قاطعيت اوليه نيروهاى عمل كننده به عنوان برقراركننده نظم موجب تسريع آن شد.

ث)علل زمينه اى: نتايج تحقيق حاكيست برخى از علل و شرايط اين اعتراضات از سال ها قبل 
يافته هاى  برابر  كه  است،  داشته  وجود  غربى  آذربايجان  در  به ويژه  آذربايجان  در  و  بوده  ريشه دار 
پژوهش شركت كنندگان به جهت احساس فشار ناشى از اين شرايط از شركت در اعتراضات و نا 
آرامى به عنوان تاكتيكى درجهت تغيير شرايط استفاده كردند كه اين علل زمينه اى ناميده شده اند 

ودر تداوم بحران مؤثر بوده و عبارت است از:
1ـ محروميت اقتصادى، و بى كارى مضاعف  ناشى از عدم سرمايه گذارى هاى اساسى صنعتى؛
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2ـ عدم اجراى اصول 15و19 قانون اساسى جمهورى اسالمى در استفادة اقوام ازحقوق مساوى و 
فرصت هاى برابر و همچنين آموزش و تدريس زبان وادبيات قومى كه از آن به ناكامى تحصيلى 

و بحران هويتى ياد مى كنند؛
3ـ تبعيض هاى اقتصادى، فرهنگى و سياسى؛

4ـ تحقير قومى با استفاده از القاب زشت و ناپسند(جوك سازى) در رسانه هاى ديدارى و شنيدارى و 
استفاده از لهجه زبان تركى براى نقش هاى پايين اجتماعى در فيلم هاى سينمايى و سريال هاى 

تلويزيونى.

راهكارها وپيشنهادات:
1ـ يافته هاى اين پژوهش به جهت انجام پژوهش هاى عميق تر وموشكافانه تر درگرايشات قومى و 
تبيين مطالبات با بروز ناآرامى ها در مراكز علمى درون و برون سازمانى مطرح تا هرچه بيشتر 

نسبت به واگويى مسايل مبتال به اجتماعى اقدام گردد.
منظور  به  تحقيق  يافته هاى  از  ناجا  ذى مدخل  ستادى  مأمورين  اجرايى،  رده هاى  بهره مندى  2ـ 

شبيه سازى اقدامات و جلوگيرى از هدر رفت امكانات انسانى و تجهيزاتى.
تركان  به خصوص،  اقوام  مطالبات  به  انتظامى  و  اطالعاتى  سياسى،  ارگان هاى  بيشتر  توجه  3ـ 
آذرى زبان جهت جلوگيرى از انباشت اعتراضات با توجه به روند پژوهشى اين تحقيق از طريق 

ارائه يافته ها.
4ـ عليرغم توان نيروهاي دولتي در مقابله مقتدرانه با معترضين در بحران هاي شهري با در اولويت 
روش هاى  جاى  به  و...  هيجانات  تخليه  مذاكره،  قبيل،گفت وگو،  از  نرم  روش هاى  قراردادن 

سخت افزارى بايد استفاده كرد.
5ـ نظارت وكنترل بيشتر برعملكرد و اقدامات رسانه هاى جمعى در تحريك حساسيت هاى فرهنگى 

و به منظور جلو گيرى  از بروز حوادث مشابه. 
6ـ توجه به عمران و توسعه هرچه بيشتر استان آذربايجان غربي و محروميت زدايى به منظور رفع 
مشكالت و تسكين آالم و درد هاى مردم كه نهايتًا موجب جلوگيرى از بهره بردارى نيروهاى 

قوم گرا از محروميت هاى اقتصادى خواهد شد. 
7ـ افزايش سرمايه گذارى و تبديل جو غالب منطقه به فضاى اقتصادى كه موجب خواهد شد افكار 
عمومى نسبت به هر نوع اغتشاش و ناامنى به خاطر اينكه بر روى توليد اثر منفى مى گذارد، 

واكنش منفى نشان دهند. امرى كه امروزه در مورد تجار و صاحبان صنايع صادق مى باشد.
8ـ اجراى اصل هاى 15و19 قانون اساسى جمهورى اسالمى ايران و توجه به حفظ زبان مادرى 
وآموزش آن تا پايان تحصيالت ابتدايى در كنار زبان رسمى با توجه به قانون و تأكيد سازمان هاى 

بين المللى حقوق بشر. 
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تحقير هاى  قوميت ها كه گام بزرگى در جهت محو  تحقير  محدوديت هاى قانونى براى  9ـ ايجاد 
قومى و بحران ها خواهد بود.

10ـ توجه ودقت مسئولين دولتي به تفاوت و ماهيت بحران هاى قومى با ساير بحران هاى اجتماعى 
وپيش بينى و اتخاذ تدابير هوشمندانه در قبال آن.

11ـ انتقال تجارب مسئولين قديم به مديران جديد.
12ـ الزام به آشنا شدن مديران ارگان هاي مسئول به آداب و رسوم و فرهنگ منطقه خدمتى كه در 

تصميمات اتخاذى در قبال اقوام مؤثر خواهد بود.
13ـ افزايش ساعات برنامه هاي آذري راديو و تلويزيون به خصوص در لحظاتي كه بيشترين طيف 

مخاطب وجود دارد.
توسعه  و  سيما  و  صدا  برنامه هاي  در  قومى  و  فرهنگي  تحقير  و  تبعيض  هرگونه  از  پرهيز  14ـ 

اقتصادي و فرهنگي كه موجب انباشت حس تالفي جويانه خواهد شد.
15ـ حضور صميمانه مسئولين مملكتي در بين اقشار محروم وكم درآمد مناطق حاشيه شهري و 

روستايي استان توأم با اقدامات اجرايي جهت افزايش همگرايي.
16ـ تشكيل مجمعي از روشنفكران محلي وكشوري براي برقراري ارتباط منظم و اطالع از نظرات 

و شكايات احتمالي (برقراري مبادله فكري).
كشورهاي  مشابه  منطقه اي  فرهنگ  و  محلي  رويكرد  با  تلويزيونى  كانال  تأسيس  بررسي  17ـ 

همسايه و همجوار.
پيچيدگي  دليل  به  امنيت  و  قوميت  موضوع  با  دانشگاهى  رساله هاي  و  تحقيقات  از  حمايت  18ـ 

مسائل و روشن شدن وجوه مختلف آن.
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