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توسعه و شهرنشینی
"شهرنشینی یکی از مهمترین جنبههای زندگی اجتماعی امروز در سطح دنیاست .اینن ددینده در
گذشته هم وجود داشته است ولی مسلما از جهت تعداد و نسبت جمعیت شهری قابل قیاس بنا امنروز
نیست .در واقع ،رشد شهرنشینی در سطح جهان در قرن بیستم و به ویژه از نیمهی دوم آن شنرو
شده است و از این جهت یک ددیده جدید به شمار میرود .دنس از انقن ک کشناورزي ایجناد شنهرها
دومننین انقن ک عدننیم در فرهنن

انسننا ن بننود .ایننن امننر روننند اجتمنناعي برجسننته اي بننود کننه بیشننتر

موجک دگرگوني در روابنط متقابنل انسنان بنا محنیط و انسنانهاي دیينر گردیند .رشند شنتابان شنهری
دیامدهای متعددی در سطوح فردی و ک ن اجتماعی به همراه داشته و فرصتها و چالشهای فراوانی
را ایجاد کرده است .توافق زینادی بنین محققنان وجنود دارد کنه شهرنشنینی میتوانند نقنم متبتنی در
توسنعه ی اقتصنادی و اجتمنناعی بنازی کننند و تن م بنرای کنناهم شهرنشنینی عمومننا مطلنوک نیسننت
(شن

 .1")731 :4002حال شاید به جرأت بتوان گفت که در قرن معاصنر جنوامعی کنه در آنهنا

شننهرهای متعنندد و بننا شننکوهی بردننا شننده اسننت تننا حنندودی از جایينناه اجتمنناعی ،انسننانی ،سیاسننی و
صنعتی بهتری نسبت به جوامع اکتریت روستانشین برخوردارند .برعکس این قضیه را هم میتوان
مطننرح کننرد کننه جننوامعی کننه وضننیعت اقتصننادی ،اجتمنناعی و سیاسننی توسننعهیافتننهتننری نسننبت بننه
روستاها و بخمهای اطراف دارند ،به مراتک دتانسیل شهرنشینی بیشتری دارند .شهرنشینی امنری
اجتناکنادذیر است و رابطهی متبتی با توسعه انسنانی دارد .2افنزایم جمعینت شهرنشنینی فنیالنفسنه
ددیده نامطلوبی نمیباشد و بعضیهنا آن را نمنادی از توسنعه یافتنهگنی منیداننند ،امنا الينوی توسنعه
جمعیت در کشورهای درحنال توسنعه (اینرا ن ،هنند و  )...نشنان از عندم تعنادل در شنبکه اسنقرار و
توزیع جمعیت دارد .دس جوامع معاصری که نسبت روستانشینی به شهرنشینی بسیار باالتری دارند
(اکتریت روستانشین) ،توسعه اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و شهری دنایینتری در رابطنه بنا جوامنع
اکتریت شهرنشین دارند (مورد مطرح شده در ارتباط با کشورهای جهان سوم است).
1

 نياهی به تحوالت شهرنشینی و مهاجرت در ایران ،حسین ضرغامی دانشجوی دوره دکتری جمعیت شناسی دانشياه تهران2
 -نياهی به تحوالت شهرنشینی و مهاجرت در ایران ،همان
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در رابطه با استان همدان درست همین قضیه بین شهرستانهای آذربایجنانی و غینر آذربایجنانی
این استان حاکم است .یعنی درصد روستانشینی به جمعیت کل در شهرستانهنای آذربایجنانی اسنتان
همدان بسیار بیشتر از شهرستانهای غیر آذربایجانی استان میباشد که از این حیص میتوان گفنت
که درصد توسعهیافتهگی (اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی) شهرستانهای تنورک نشنین اسنتان همندان
بسیار دایینتر از شهرستانهای غیر تورک است که در بخمهای زیر چرایی اینن تفناوت فناحم را
مورد بررسی قرار داده و تا حد توان راهکارهایی کلی در جهت ارتقای توسنعهیافتنهگنی شهرسنتان-
های آذربایجانی استان همدان ارائه خواهیم داد.
با این حال در تحلیل توسعهای یک شهر یا منطقه عوامل متعددی از جمله نقم و توسعه اقتصادی-
اجتماعی شهر مورد ندر مهمتر اسنت ،ولنی در اینن تحقینق بنرای مقایسنه توسنعهای شهرسنتانهنای
استان همدان از شایسته ترین معیار که همان اندازه نسبی جمعینت اسنت و بنا آمنارگیری و تجزینه و
تحلیل نه چندان وقتگیر بدست میآید ،استفاده شده است.3
مقدمهای بر نوشته
استان همدان یکی از استان های بخم جنوبی آذربایجان و تا حدودی استان مرزی آذربایجنان بنا
قومهای لر ،کرد و فارس میباشد که قابل تنوجهی از بخنمهنای آن تنورک نشنین منیباشنند و جنز
آذربایجانی استان بیشتر محدوده استان را شامل میشود.
مساحت کل استان همدان  19 367کیلومترمربع میباشد که برای سهولت مطالعنه شنم شهرسنتان
کبودراهن

" 3 678کیلومترمربع" ،رزن " 4 147کیلومترمربع" ،بهار " 7 332کیلومترمربع"،

فامنین "  1 287کیلومترمربع" ،قهاونند 1 303 " 4کیلومترمربنع" و همندان "شهرسنتان قهاونند و
همدان با هم  2 831کیلومترمربع و بندون شهرسنتان قهاونند (مسناحت شهرسنتان قهاونند را %28

3

 نقم شهرهای میانی در توسعه فضایی استان همدان با نيرم بر شهر م یر ،دکتنر مجیند شنمس (اسنتادیار دانشنياه آزاد اسن می واحندتویسرکان)
4
 شهرستان قهاوند طی دو-سه سال اخیر از شهرستان همدان جدا شده است .لذا آمار مساحتی و جمعیتنی منا از اینن شنهر تقریبنی اسنت وآماری از جمعیت روستایی و شهری آن در دست نیست .اما برای سهولت مطالعه شرایط شهرستان فامنین را بندان تنامیم منیدهنیم و درصند
جمعیت روستایی و شهری آن را با در ندر گرفتن شهرستان فامنین تقریبی بیان میکنیم.
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منیکننیم) " 1 528کیلنومتر مربنع" را جنز آذربایجنانی اسنتان منی-

شماریم که مساحت دنج شهرستان اکتریت آذربایجانی (رزن ،کبودرآهن  ،قهاونند ،فنامنین و بهنار)
استان همدان  10 469کیلومترمربع میشود که با احتصاک  %33مساحت اسندآباد %43 ،م ینر
(منطقننه جوکننار) و  %80شهرسننتان همنندان بننه عنننوان بخننم آذربایجننانی ،مسنناحت دیوسننته مننناطق
تورک نشین اسنتان " "10 469+ 2 137= 12606کیلنومتر مربنع ینا  %56مسناحت کنل اسنتان
همدان میشود که برای سهولت مطالعه در این نوشته فقط دنج شهرستان اکتریت آذربایجنانی را بنه
عنوان جز آذربایجانی مورد مطالعه قرار میدهیم.
جمعیت کل استان در سرشماری سال  1 758 268 ،7370نفر بود که از این تعنداد جمعینت دننج
شهرستان کبودرآهن  ،رزن ،بهار ،قهاوند و فامنین  433 318نفنر منیباشند .از  644 465نفنر
کل جمعیت شهرستان همدان  96 087نفر در روستاها ساکن میباشند که تقریبا  %80آنها دارای
اتنیک تورک میباشند و از جمعیت  548 378نفری خود شهر همندان هنم تقریبنا  %20آن را بنا
اتنیننک تننورک فننر

مننیکنننیم (تننورکهننای شننهر همنندان و روسننتاهای اطننراف آن تقریبننی در ندننر

گرفته میشود) و با حساک  27 808نفر از جمعینت روسنتاهای م ینر ( )%43و  18 026نفنر
از جمعیت روستاهای اسدآباد ( )%33با اتنیک تورک ،جمعیت تورکهای ساکن استان همدان طبق
سرشماری سال  728 347 ،70نفر میشود که تقریبا  %14کل استان میشود (در این نوشته تا
آنجایی که میتوانستیم جمعیت تورکهای ساکن استان همدان را کمتر از حند معمنول حسناک کنردیم،
با این وجود برخی آمارها جمعیت تورکهای ساکن استان همدان را تا 7ملیون 700-هزار نفر ذکنر
میکنند).
از بننین شهرسننتانهننای نننامبرده ،شهرسننتانهننای کبودرآهن ن  ،رزن ،بهننار ،قهاوننند و فننامنین دارای
اتنیک اکتریت (بیم از  )%73تورک میباشند .درباره اتنیک شهرستان همدان هنم منیتنوان گفنت
که مرزهای شهرستانی و استانی امری قراردادی برای سهولت اداره منطقه میباشنند .لنذا بنا توجنه
به اینکه تا مرزهای دنج شهرستان مذکور با شهرستان همندان سناکنین همنه تنورک منیباشنند کنه بنا
دور شدن از چهار شهرستان مذکور به طنرف داخنل شهرسنتان همندان و شهرسنتانهنای مجناور بنه
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جایی میرسیم که ع وه بنر سناکنین تنورک ،سناکنین غینر تنورک هنم دینده منیشنوند کنه در فاصنله
بسیار دور از دنج شهرستان اکتریت تورک ،دیير اکشریت اتنیک با قوم دیير عو

میشود.

همانطور که از نقشه زیر هویدا است ،خط قرمز منرز دننج شهرسنتان اکترینت تنورک نشنین اسنتان
همدان میباشد و نقاطی که به رن

قرمز هستند هم به دلیل دیوسته بودن با دنج شهرسنتان اکترینت

تورک نشین هم مسلما تورک میباشند که بعد از نقاط قرمز کم کم از اکتریت تورک منطقنه کاسنته
میشود که در شهرستان م یر تورکها به عنوان قوم اقلیت مسکونند .الزم به ذکر اسنت کنه شنهر
همدان به دلیل مرکزیت استان و شهری مهم در منطقه ،مسلما شهری مهاجردذیر از شهرسنتانهنای
جنوبی استان و چند شهر اطراف استان است که در این شهر اکتریت قومی با قوم فنارس منیباشند.
همچنین سیاست فارسسازی حکومتهای  700-70ساله ایران هنم تنا حندودی بنر جمعینت فنارس-
زبانهای شهر همدان افزوده است که روی هم رفته این شهر شهری فارسنشین به ندر میرسد.

با این حال ما شاهد سیاست شدید فارس سازی حکومت ایران در این نقطه از آذربایجان هسنتیم کنه
با اینکه نزدیک به نصف استان آذربایجانی و تورک میباشند ،صداسیمای استان از دخم حتی یک
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دیام بازرگانی به زبنان تنورکی از شنبکه اسنتان امتننا منیورزد کنه اینن عمنل چینزی غینر از انکنار
هویت قوم تورک ساکن در این استان نمیباشد .با این حال تا چند صد نفر غیر تورک در جایی از
آذربایجان دیدا میکنند خبر را چنان رسانهای منیکننند کنه گنویی جمعینت چنند هنزار نفنری در آنجنا
ساکنند.

بررسی توسعه انسانی-شهری شهرستانهای آذربایجانی و غیر آذربایجانی استان همدان
در ایننن بخننم بننرآنیم تننا درصنند جمعیننت شننهری ،روسننتایی ،نسننبت روسننتا نشننینی و شهرنشننینی
شهرهای آذربایجی و غیر آذربایجانی استان همدان را بر اساس نتایج سرشنماری عمنومی نفنوس و
مسکن سال  7370انجام دهیم.
تمامی اعداد و آمارهای جدول زیر بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سنال 7370
میباشند( .درصدها با اندی خطا همراه میباشند)
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کل جمعیت

جمعیت شهری

جمعیت روستایی

1 758 268

1 040 605

716 669

درصننننننننننننند
شهر نشنینی
بننه جمعیننت
کل

کل استان

37

دنج شهرستان اکتریت تورک استان همدان
کبودرآهن

143 171

26 101

117 070

76

فامنین

42 485

14 478

28 007

32

قهاوند

7 356

4 855

2 501

34

رزن

116 437

27 725

88 712

43

بهار

123 869

50 766

73 103

20

مجمو دنج

433 318

123 925

309 393

28.5

شهرستان
اکتریت این شهرستان همدان فارس میباشد و به عنوان مرکز شهرستان بحث خاص خود را دارد که در
بخم تفسیر نتایج جدول بدان درداخته خواهد شد
همدان

644 465

548 378

96 087

85

سایر شهرستانها با اکتریت لر ،کرد و فارس و اقلیت تورک
شهر

کل جمعیت

جمعیت شهری

7

AZOH

جمعیت روستایی

درصننننننننننننند
شهر نشنینی
بننه جمعیننت
کل

Economi.gunaz@gmail.com

Güney Azerbaycanın iqtisadi araşdırmalar ocağı

اسداباد

107 006

55 024

51 504

37

تویسرکان

103 786

50 508

53 278

26

م یر

287 982

176 748

111 234

87

نهاوند

181 711

90 877

90 318

30

مجمو چهار

680 485

373 157

307 328

33

شهرستان

بحث و تحلیل دادهها
اعداد در نياه اول بی جان به ندر میرسند امنا زبنان گفنتن در علنم آمارانند .جندول بناال گوینایی
مطلبی در رابطه با توسعه یافتهگی ضعیف شهری شهرستانهای آذربایجانی استان همدان در مقابل
شهرستانهای غیر آذربایجانی این استان میباشد.
با توجه به آمار و ارقام باال درصد شهرنشینی دنج شهرستان اکتریت آذربایجانی  %28.5و برای
چهار شهرستان غیر آذربایجنانی اسنتان  %33منیباشند کنه تفناوتی  %26.5بنین آنهنا وجنود دارد.
بدین صورت توسعه یافتهگی یا شهرنشینی چهار شهرستان غیر آذربایجانی استان همندان تقریبنا دو
برابر دنج شهرستانهای آذربایجانی این استان میباشد و درصد روستانشینی چهنار شهرسنتانهنای
آذربایجانی استان  %71.5و برای چهار شهرستانهای غینر آذربایجنانی  %23منیباشند .همچننین
درصد شهرنشینی شهرستانهای کبودرآهنگ و رزن بسیار دایینتر از شهرستانهای فنامنین و بهنار
است که هر چه به طرف زنجان و قزوین نزدیکتر میشویم ،درصد شهرنشنینی و توسنعه یافتنهگنی
هننم کمتررر مننیشننود و بننرعکس دو شهرسننتان مننذکور شهرسننتانهننای فننامنین و بهننار نسننبت بننه دو
شهرستان رزن و کبودرآهن

درصد شهرنشینی و توسعه یافتهگی بهتری دارند.
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شهرستان همدان هم به عنوان شهرستان با اکتریت فارس بحث جدا از چهنار شهرسنتان آذربایجنانی
دارد که چون مرکز شهرستان و به عنوان شهری مهم در منطقه میباشد مسلما شهری مهاجر دذیر
از بومیننان اسننتان و غیننر بومیننان اسننت کننه بنندین دلیننل درصنند شهرنشننینی آن بننه مراتننک از دیيننر
شهرستانهای آذربایجانی بیشتر است .بدین دلیل شهرستان همدان را جدای از دو گروه آذربایجنانی
و غیر آذربایجانی بررسی کردیم.
علل توسعه یافتهگی کمتر شهرستانهای آذربایجانی استان
اصوال تحت شرایط نرمال جامعه ،برای توسعه هميانی از تمنامی دتانسنیلهنای موجنود در بطنن
جامعه استفاده به عمل میآید .در رابطه با این موضو متاسفانه منا شناهد تقریبنا عکنس اینن قضنیه
بودیم که توسعهای که باید با توجه به زیرساختهای تمامی شهرهای استان همدان شکل میگرفت،
با اعمال تبعی

قومی و با انتخابی آگاهانه شهرهای تورک نشین را مستتنی از این توسعه یافتهگی

قرار داد.
آمارهای باال گویای روستایی بودن مناطق تورک نشین استان همدان نسبت بنه سنایر منناطق اسنتان
است .بر اساس آمار سال 7313در بخمهای آذربایجانی استان همدان بخشنی کنه بتنوان اسنم شنهر
را بر آن گذاشت وجود نداشت که از  810 640نفر جمعیت شهری استان 5در سنال  ،7313سنهم
جمعیت شنهری برخنی شهرسنتانهنای اسنتان همندان بنه ترتینک زینر بودنند %27.4 :شنهر همندان،
 %71.3م یر %6 ،نهاوند %8 ،اسدآباد %2.8 ،تویسنرکان و چهنار شهرسنتانهنای آذربایجنانی
جمعا (بهار با  ،3.7کبودرآهن

با  ،4.4فامنین با  7.7و رزن تفریبا با  %1.2 )%7از جمعینت

شهری کل استان را تشکیل میدادند .یعنی در سال  7313از کل جمعیت شهری استان همدان فقنط
 59 987نفننر آن در چهننار شهرسننتان بننا اکتریننت تننورک سنناکن بودننند (مقایسننه شننود بننا اسنندآباد و

5

 نقم شهرهای میانی در توسعه فضایی استان همدان با نيرم بر شنهر م ینر ،دکتنر مجیند شنمس (اسنتادیار دانشنياه آزاد اسن می واحندتویسرکان)

9

AZOH

Economi.gunaz@gmail.com

Güney Azerbaycanın iqtisadi araşdırmalar ocağı

نهاوند) در حالی که وسعت این چهار شهرستان آذربایجانی استان همدان  %21.1کل استان همدان
میباشد.
در سنال  7370درصنند شهرنشننینی از کنل شننهرهای اسننتان همندان بننا اننندکی تفناوت همننراه بننود کننه
عبازتنننند از %34.8 :شنننهر همننندان %78.7 ،م ینننر %6.1 ،نهاونننند %3.4 ،اسننندآباد%2.6 ،
تویسرکان و چهار شهرستانهای آذربایجنانی جمعنا (بهنار بنا  ،2.6کبودرآهنن

بنا  ،4.3فنامنین بنا

 7.3و رزن تفریبا با  %4411 )%4.8از جمعیت شهری کل استان را تشکیل میدادنند کنه نسنبت
به سال  7313با اندکی بهبود همراه بوده است.
تورک ستیزی
یکی از مواردی که در تحلیل توسعه یا عدم توسعهیافتهگی مناطق قومی ایران از طرف بسیاری
از تحلیل گران اقتصادی و فرهنيی نادیده گرفته میشود ،سیاسنت غیرفنارس سنتیزی حکومنتهنای
 700سال اخیر ایران است که مهمترین آماج این سیاستهای فارس محور ایرانيرایان ،آذربایجان
جنوبی بود (از دایهگنذاران سیاسنتهنای تنورک سنتیزی در اینران دکتنر محمنود افشنار ،محمند علنی
فروغی ،دکتر تقی ارانی و ...بودند که در ابتدا فقط زبان و ادک آذربایجان را نشنانه گرفتنه بودنند،
چون بهترین راه حذف و تضعیف یک ملت ضربه و جدایی فرهنينی بنین شنخص و هوینت منادری
اوست که به دنبال آن راه استعمار اقتصادی چنین مناطقی هموارتر میشود).
با این حال بخمهای آذربایجانی استان همدان مستتنی از این سیاست مرکزگرایی و فارس محوری
حکومتین ایران در طی این صند سنال اخینر نسنبت بنه سنایر بخنمهنای اینن اسنتان نبنوده کنه نتیجتنا
اعمنننال تبعنننی

بنننر منننناطق تنننورک نشنننین اینننن اسنننتان مهننناجرت روز افنننزون سننناکنین بخنننمهنننای

آذربایجانی ،عدم توسعه شهری-صنعتی و اجتماعی و  ...را بدنبال دارد که سرخوردگی فرهنيی و
وابستيی هر چه بیشتر آذربایجان و عدم استق ل فکری و اقتصادی از عواقک مسلم آن بود.
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در رابطه با این موضو با چند متال کوتاه اشارهای میکنیم به استعمار اقتصادی توسعه یافتهترین
ایالت آذربایجان جنوبی (آ.شرقی) که با وجود تبعی

اقتصادی آشکار و در خنور توجنه بنر مرکنز

آذربایجان ،ایاالت دیير آذربایجان مستتنی از دلم اقتصادی حکومت ایران نمیتوانند باشند.

6

 )7در سال  7332بیم از نیمی از محصوالت صنعتی اینران در تهنران تولیند منیشند .در آن
زمان در تهران به ازای یک نفر کارکن در بخم صنعت فقط  7دهم ( )0/7نفر در بخم
كشاورزی شاغل بود .در استان آذربایجان شرقی شرایط به گونهای دیير بود و اینن نسنبت
 7به  2/6بود و در آذربایجان غربی این نسبت  1به  13بود.
 )4در سننالهننای  )7334-7337( 7713-7714اسننتان مرکننزی بننا  %2/17جمعیننت کشننور
 %32/7از بودجنه کشنور را بنه خنود اختصناص داده بنود و آذربایجنان غربنی بنا % 10
جمعیت كشور تنها  %4/8بودجه را در اختیار داشت.
با وجود چنین تبعی

آشکاری بر مرکز آذربایجنان کنه بنا گذشنتهی اقتصنادی درخشنان خنویم (از

قرن یازدهم تا دهه  ،4211تبریز مهمترین مرکز تجاری ایران برود )7مسنتعمرهای بنرای مرکنز و
کویرنشننینان شننده اسننت ،آیننا وضننعیت مننناطق تننورک نشننین اسننتان همنندان بهتننر از وضننعیت مرکننز
آذربایجان میتواند باشد؟
راه کارهای کلی
عدم توجه فعاالن به اقتصاد آذربایجان جننوبی و نبنود مننابع کنافی در اشناره بنه رفنع مشنک ت
توسعهای بخمهای آذربایجنانی اسنتان همندان (امیند اسنت در نوشنتجات بعندی بنا مشنخص و تحلینل
دتانسیل های مختلف اقتصنادی اینن منناطق ،تنا حندودی بتنوانیم مرهمنی بنر خن

اساسنی موجنود در

حرکت آذربایجان باشیم) ،از بررسی جنز بنه جنز راهکارهنا صنرف ندنر کنرده و بنه همنین نکتنه

 ،Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity - 6برانندا شنافر ،ترجمنه یاشنار صندقیانی
آذر ،ناشننر اولننوس نشننریه دانشننجویی دانشننياه تهننران ،چننا اول  ، 7363صننص ( 68-62بخننم دوم ،قسننمت "دوران انقن ک اسن می") و
استعمار اقتصادی آذربایجان از زبان براندا شافر ،آیهان مهدیلو
 ،Borders and Brethren: Iran and the Challenge of Azerbaijani Identity - 7براندا شافر ،ترجمه یاشار صدقیانی
آذر ،ناشر اولوس نشریه دانشجویی دانشياه تهران ،چا اول  ، 7363ص27
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اکتفا میکنیم که در صورت مشخص و معرفی دتانسیلهای همه جانبه بخمهای اشنتاالزای منناطق
تورک نشین استان (در این مورد سایت فرماننداری شهرسنتان طنارم و فرماننداریهای شهرسنتانهای
آذربایجانی همدان مقایسه شود .فرمانداری طارم دس زمینه روشننی از تمنامی امکاننات و دتانسنیل-
هننای خننود را در سننایت خننویم بننه دینند عمننوم گذاشننته اسننت .ولننی در سننایت فرمانننداری شننهرهای
آذربایجانی استان همدان حتی یک صندم اینن کنار هنم انجنام نشنده اسنت) ،حماینت از سنرمایه داران
خودی و غیر خودی ،باال رفتن شعور آذربایجانی ساکنین و افزایم مطالبات فرهنيی شهرستانها،
استفاده از موقعینت ارتبناطی شهرسنتانهنای رزن ،کبودرآهنن

و فنامنین (در ارتبناط بنا اینن منورد

دکتر مجید شمس در مقالهای تحت عنوان "نقم شهرهای میانی در توسعه فضایی اسنتان همندان بنا
نيرم بر شهر م یر" یکی از علل عمنده دیشنرفت شنهر م ینر بنه عننوان شنهر مینانی را موقعینت
ارتبناطی ایننن شنهر عنننوان منیکننند ،در حنالی کننه شهرسنتان کبودرآهنن

و فنامنین هننم دارای چنننین

موقعیتی ارتباطی میباشند ولی درصد توسعه شهری آنها قابل مقایسنه بنا شنهر م ینر نیسنت) و ...
بخمهای آذربایجانی استان میتوانند به جایياه واقعی اقتصادی و فرهنيی خود دست یابند که حتی
می توانیم شاهد مهاجرت متبت نیروی انسانی تورکهای ساکن تهران به این خطه از آذربایجان باشیم
(نمونهای از آن را دیشنرفت %3.6شهرنشنینی در چهنار شهرسنتان آذربایجنانی اسنتان را در سنال
 70نسبت به  13شاهد بودیم).
در کننل چننون بننا تننداوم سیاسننت مرکزگرایننی دوران دهلننوی زیرسنناختهننای اقتصننادی مننناطق فننارس
نشین (کویری) و تهران شکل گرفتند ،و زیرساختهنای صننعتی و اقتصنادی آذربایجنان خیلنی دینر
شکل گرفتند یا در حال شکلگیری هستند ،توان رقابتی آن با صنایع سنيین مرکز برای صنایع تازه
جان گرفته آذربایجان مشکل به ندر میرسد و زمان و سرمایهای هنيفنت نیناز اسنت تنا بنه جایيناه
واقعی خود برسند 8که این امر بدون بازگشت به خویشتن و تقوینت شنعور ملنی از دسنت رفتنهامنان
بسیار زمانبر است.
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در کشورهای در حال توسعه شهرهای بزرگ استانی یا ناحیهای به دلیل انباشت سنرمایه ،توسنعه
رفاهی ،توسعه صنایع ،باال بودن درآمد و وجود جاذبههای انسانی بسنیار ،موجنک رشند روزافنزون
جمعیتی و شهری این مراکز میشوند و شهرهای کوچک و کمتنر توسنعه یافتنه کنم اهمینتتنر جلنوه
مینمایند.
شهرهای کوچک و کمتر توسعه یافته میتوانند با تقویت بخمهای توسعهای و شناخت اسنتعدادهای
درون شهری و منطقنهای خنود بنه نحنوی جناذک جمعینت مهناجرت بنه شنهرهای بنزرگ شنوند و بنا
ایجاد دستهای شالی ،رفاه اجتماعی-اقتصادی آنها را تامین کنند.
نتیجه
به نتایجی که از این بررسی استنتاج میشود به صورت تیتر وار اشارهای میکنیم:
 -7درصد شهرنشینی چهار شهرستان آذربایجنانی اسنتان  %28.5و درصند شهرنشنینی چهنار
شهرستان غیر آذربایجانی استان  %33میباشد.
 -4متعاقبا توسنعه شنهری ضنعیف مناه عسنل تبعنی

دولتنی ،کنم کناری مسنئولین و دنایین بنودن

شعور ملی و فرهنيی ساکنین میباشد.
 -3مهاجرت روز افزون تورکهای همدان به سایر بخمها.
 -2وابستيی فرهنيی تورکهای همدان در مقابل قومیتهای فارس و لر
 -3ژنوساید (کشنتار فرهنينی) فرهنينی دولتنی و فارسنيرایی بنی حند و منرز در اسنتان کنه تنا
کنون حتی یک دیام بازرگانی هم به زبان تقریبا نیمی از جمعیت استان دخم نکرده است.
31-3 / 3 / 7374
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