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 چکيده
ايوران   آذربايجوان  قوومی در  های  با هدف پی بردن به چگونگی نقش کشورهای خارجی در ايجاد چالشمقاله اين 

گام بردارد. سؤال اصلی مقالوه ايون اسوه کوه      همبستگی ملی مناسب در راستای افزايشی يراهکارهاتالش دارد با ارائه 

 فرضوهه تققهوع ابوارس اسوه از     پردازند؟  ايران می در آذربايجان قومی های چالشايجاد کشورهای خارجی چگونه به 

کشوورها و آمريکوا از    آمهوز ايون   و اقوداماس تقريو    و ترکهه آذربايجان ايران با جمهوری آذربايجان یفرهنگ اشتراکاس

ی از طريوع  صورس ترکهبی کهفوی و کمو   به روش پژوهشاسه.  در آذربايجان ايرانهای قومی  اوامل مؤثر ايجاد چالش

بورداری و روش مهودانی بوا ابوزار مهوامبه امهوع اسوه. روش         ای بوا ابوزار فوهش    ها به روش کتابخانه آوری داده جمع

آموده   دسه ها و تقلهل مقتوای کمی پس از دسترسی به تمام نتايج به صورس توصهف داده وتقلهل اطالااس نهز به تجزيه

وجود کشوور   های تققهع ماکی از آن اسه که يافتهترين  رفته اسه. مهمای و مهامبه امهع  صورس گ از منابع کتابخانه

هوای قوومی  تورثهر     درصد کارشناسان در همسايگی آذربايجان ايران با اشتراکاتی در مؤلفه 13جمهوری آذربايجان از نظر 

قومی در ايوران از نظور    درصد کارشناسان و اقداماس متعدد آمريکا برای تقريکاس 13ای ترکهه از نظر  های ماهواره شبکه

 های قومی در آذربايجان ايران هستند. ترين اوامل ايجاد چالش درصد کارشناسان از مهم 13
 

 ای.   تبلهغاس رسانهملی همبستگیآذربايجان ايران    قومی  تقري  خارجی  چالش   :ها کليدواژه
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 مقدمه

بعود از   ملول ال های قوومی و افوزايش اهمهوه آن در سهاسوه بوهن      با گسترش کشمکش

شواهد  موهالدی    33مهالدی و در آغاز قورن   3993فروپاشی اتقاد جماههر شوروی در دهه 

هوای گونواگون الووم     توجهی فزاينده نسوبه بوه مسو له قومهوه و ناسهونالهسوم در شواخه      

توجوه    زبوانی  و های گوناگون مذهبی ايم. در اين مهان خاورمهانه با پراکندگی اجتماای بوده

طوور   و همان وهشگران امور قومهه و ناسهونالهسم را به خود جلب کرده اسهبسهاری از پژ

اموروزه مسو له درگهوری قوومی  بهشوتر از مبامو        »اند   انوان کرده 3که اسمان و رابهنوويچ

 .  333  3131)ادواردز  « کند های المی  سهاسه خاورمهانه را تشريح می شده در نوشته مطرح

های زيسه  مذهب  ها  شهوه از فرهنگ های متنوع ملهکشوری با االيام  ايران نهز از قديم

هوا    هوای مختلوف چوون فوار      مضور و زنودگی قومهوه  های مختلف بوده اسه.  و زبان

ها و لرها در چهارچوب جغرافهای سهاسوی وامود     ها  ارب ها  ترکمن ها  کردها  بلوچ ترک

آذربايجوان در  منطقوه   . 31  3133 )مقهووردی  بهانگر تنوع فرهنگی و قومی جامعه ايوران اسوه    

تاريخ و فرهنگ ايران اهمهوه خاصوی دارد کوه ايون اهمهوه از نقشوی کوه آذربايجوان در         

گهورد. رسومهه يوافتن     س موی رنش  اسالمی  داشته اسه -دهی به هويه ملی )ايرانی  شکل

  مذهب شهعه و تشکهل دوله ملی که در پهنای جغرافهای تاريخی ايران باستان گسترده شد

سازی بود که در آذربايجان به منهه ظهور رسهد. گذشته از آن  آذربايجوان   تالش سرنوشه

های بهگانه با هويه ايرانوی بووده و    در تاريخ ايران )قبل و بعد از اسالم  مقل تالقی هويه

 . 03  3131)صدری و نهکبخه  نهز بسهار مورد تعرض قرار گرفته اسه 

در ايران انواع قومی های  و چالشها برای ايجاد تقرکاس  آمريکايینهز های اخهر  در سال

هوای هنگفوه بورای     گوذاری  های نرم )طرح خاورمهانوه جديود  سورمايه    مختلفی از سهاسه

استفاده از مقوق بشور  و سوخه    ای و سوء های مختلف ايرانی  ايجاد تبلهغاس رسانه قومهه

از ديد .  331و  33  3191)مقگو  اند  ردهگذاری  را دنبال ک و بمب ربايی )املهاس تروريستی  آدم

از  های داخلوی باشوند    قومی و بقران های چالشايران دچار  نظهرآنان زمانی که کشورهايی 

                                                           
1. Esmman and Robinovich 
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تقويوه   درنتهجوه  ای برخووردار نخواهنود بوود.    های الزم برای ايفوای نقوش منطقوه    ظرفهه

بوه يو  راهبورد      در کشوورهايی ماننود ايوران   هوای قوومی    ايجاد چالشهای مؤثر در  کانون

رتبوه   تقلهلگور اوالی   3کوه گراهوام فوولر    یا گونوه  به تبديل شده اسه.برای آنان دار  اولويه

انووان پاشونه آشوهل ايوران      ها را به مس له قومهه« قبله االم»در کتاب  سازمان جاسوسی سها

اين  ازای با ايران درگهر شوند  درصدد استفاده  های فرامنطقه کند که هرگاه قدرس معرفی می

 . 03  3191کجوری و قمی  ) آيند اهرم فشار برمی

هوای مختلوف در ايوران  اغلوب در ماشوهه       از طرف ديگر  با توجه به اينکه قومهه

ها هستند  باا  تهديود   مرزها  تقه نفوذ  امتمالی کشورهای همسايه و گرايش به آن

ه ملوی از اهمهوه   راهبورد امنهو   نظر نقطهشود و از  پذيری به ماکمهه ملی می و آسهب

کننود   زيادی برخوردار اسه. در اين راستا  برخی از کارشناسان مسائل قومی انوان می

و اشوتراکاس  ترکهوه  و  آذربايجوان  ی آذربايجان ايران بوا کشوورهای جمهووری   جوار هم

های قومی در آذربايجان ايران  ها در ايجاد چالش فراوان در زبان  فرهنگ و تاريخ با آن

 ند. ا مؤثر بوده

گهوری   بسترهای شوکل از اين جهه اسه تا  پرداختن به اين موضوع اهمهه و ضرورس

شناسايی شووند  کنند   همگرايی و همبستگی ملی را تضعهف میقومی که های  و رشد چالش

وسوهله هوم    های قومی در کشور ارائه شود تا بوه ايون    تا راهکارهايی جهه مديريه چالش

در ايوران   اهدافشوان استفاده از ظرفهه اقوام در راستای  جلوی کشورهای خارجی برای سوء

آمهوز  نسوبه    و مطالباس خود از طريع مسالمه مسائلگرفته شود و هم اقوام بتوانند با مل 

 کننود امسوا  تعلوع بهشوتری کننود و در جهوه ارتقوای        ای که در آن زندگی می به جامعه

 تالش کنند.کشور همگرايی و همبستگی ملی در 

هوا و اقوداماس    انگهوزه  توا ضومن واکواوی   »رو هدف تققهع ماضر اين اسه  ن از اي    

 های قومی خارجی ازجمله آمريکا  جمهوری آذربايجان و ترکهه  در ايجاد چالشکشورهای 

خواهنود   های اين کشورها بپردازد که می ها و برنامه در آذربايجان ايران  به شناسايی سهاسه

                                                           
1. Graham. F 
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ويوژه در   هوايی را در ايون کشوور بوه     استفاده کرده و چوالش  از تنوع قومی جامعه ايران سوء

  «.ارتباط با آذربايجان ايران به وجود بهاورند

کشوورهای خوارجی چگونوه بوه ايجواد      »بنابراين  سؤال اصلی تققهوع ايون اسوه کوه     

 «  پردازند؟ ايران می در آذربايجان های قومی چالش

و ترکهوه بوا    جمهووری آذربايجوان  »تققهع ابارس اسوه از   اولهن فرضهه در اين راستا  

در هوای قوومی    آمهوز بوه ايجواد چوالش     اقوداماس تقريو   بوا  و استفاده از اشتراکاس قوومی  

    «.پردازند آذربايجان ايران می

و اقوداماس  هوا   گوذاری  سورمايه آمريکوا از طريوع   »فرضهه دوم تققهع ابوارس اسوه از    

 «.پردازد ران میهای قومی در آذربايجان اي آمهز به ايجاد چالش تقري 

 

 مباني نظری

انووان پهشوهنه ايون تققهوع  در      شده بوه  های انجام بندی از بررسی پژوهش در ي  جمع

هوای قوومی در ايوران     هايی که به بررسی نقوش اوامول خوارجی در بوروز چوالش      پژوهش

ها  فقط نقش ي  کشوور خوارجی در    شود که برخی از اين پژوهش اند  مشاهده می پرداخته

طوور مشوخم منطقوه آذربايجوان      اند و بوه  های قومی در ايران را بررسی کرده الشايجاد چ

ها نبوده اسه و اگر هم به اين موضوع پرداخته شده  ضعهف بوده اسوه. در ايون    مدنظر آن

تققهع کجووری و قموی     و 3133پهشانهان ) ماه   مقاله 3194توان به کتاب مقگو ) رابطه می

هوای قوومی در ايوران بررسوی      ور آمريکا را در ايجاد چالش  اشاره کرد که نقش کش3191)

   اند. شدن را مدنظر قرار داده   که نقش جهانی3191تققهع قوشچی و نادری )اند و يا  کرده

شده  هم بوه اوامول خوارجی و هوم بوه اوامول        های بررسی در برخی ديگر از پژوهش

های  توان به کتاب اين رابطه میهای قومی پرداخته شده اسه. در  داخلی ترثهرگذار بر چالش

طوور   بوه  بوا  يتقر  اشاره کرد که 3133  و مقهودی )3133   صالقی امهری )3191اممدی )

انود کوه البتوه در     به تقوالس قومی در ايران از منظر داخلی و خارجی توجه کرده جانبه همه

گاهی برخی های قومی پرداخته نشده و  طور مشخم به بررسی چالش ها نهز به اين پژوهش
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های قومی مورد توجه قرار نگرفتوه اسوه. همچنوهن در     در ايجاد چالش رگذارهترثاز اوامل 

  اشاره کرد که با اينکه اوامل متعدد داخلی و 3193نامه صالقی ) توان به پايان اين رابطه می

های قومی را بررسی کرده اسه  ولی در يو  بوازه زموانی مقودود      خارجی در بروز بقران

های  ی و در ي  جغرافهای خاص به موضوع پرداخته و ترکهد آن بهشتر بر روی بقرانتاريخ

  کوه ضومن   3191بوده اسوه و يوا تققهوع دااگويوان و ابودالرممانی )      3131قومی سال 

هوای   شوبکه  تبلهغواس سهاسوی  های قومی  بوه   های داخلی در بروز چالش بررسی ترثهر رسانه

 پردازند. می های برخی اقوام مقدوديه و رای فق بزرگنمايی رسانهو  ای ماهواره

های پهشوهن کوه دربواره     کند تا از کمبودهای پژوهش در پژوهش ماضر مققع تالش می

طور مشخم بوه   رو  در اين تققهع به  از اينهای قومی انجام شده  خود را رها کند.  چالش

ايران  جانيذرباآهای قومی در  نقش کشورهای جمهوری آذربايجان و ترکهه در ايجاد چالش

های اظهمی که آمريکا  انگلهس و رژيم صههونهستی  گذاری آمهز و سرمايه و اقداماس تقري 

 شود.  اند  پرداخته می های قومی در آذربايجان ايران انجام داده برای ايجاد چالش

مشتع شده  1در انگلهسی از ريشه يونانی اتنهکو  3در فرانسه و اتنه  3کلمه قوم يا اتنی

 1و يوا اتنووگرافی     4ه. اگرچه در ترجمه برخی از مشتقاس اين کلمه )ازجمله اتنولوژیاس

شوود  اموا در اغلوب مووارد از واژه قووم در       به کار برده می« قوم»به جای واژه « مردم»واژه 

مله بوا  »و « قوم با قومهه»تفاوس امده .  313  3194)برتون  ترجمه فارسی استفاده شده اسه 

از .  391  3139)فکووهی    اسوه « قوم و ملوه »نسبه به « قومهه و ملهه»ی شدن سهاس  «ملهه

قومهه يکی از اناصر امتمالی اسه که يو  کول مقوز از اشوخاص را بوه      »نظر کالهون 

و آگواه از هويوه    -دهد و اين پهوند آنان را به مردموانی قابول شناسوايی     يکديگر پهوند می

. پهن قومهه را  آگاهی گروهی از تمايز و تضاد  99  3191)کوالهون    «سازد مبدل می -خويشتن 

کنند کوه   . تنسی و جکسون انوان می 430  3194)پهن  داند  های ديگر می فرهنگی خود با گروه

                                                           
1. Ethnie 

2. Ethnic 

3. Ethinikos 

4. Ethnology 

5. Ethnography  



 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو 3199  زمستان وهشتم یفهلنامه المی امنهه ملی  سال دهم  شماره س / 194

 

واژه قومهه دربرگهرنده خطوط تقسهم افقی گوناگونی اسه که اجتماااس جغرافهايی را به »

وجهوه متفواوتی دارنود  تقسوهم     هوای زنودگی و    هوای فراوی کوه توا مودودی شوهوه       گروه

 .  301  3193)تنسی و جکسون  «کند می

های موجوود در جامعوه     کند نابرابری در چالش قومی  مداقل ي  طرف منازاه اداا می

ها و آداب و رسوم قومی و ادم دسوتهابی بوه منوافع قوومی در      ها  سنه توجهی به ارزش بی

)کوردل و   اسوه ر ي  جامعه متکثر قومی هويه قومی متفاوس گروه قومی د به خاطرجامعه 

اشوکال و  ». از نظر اسمهه  در اغلب منواطقی کوه منازاواس قوومی رد داده       31  3191ولف  

شدس چنهن منازااتی به مهزان بسهاری ناشی از تاريخ روابط قومی در هر منطقه و الگوهای 

تواريخی    -تماع قومیبنهادين بقای قومی و ااتقاداتی اسه که نهازمند شناخه و فهم هر اج

هوای فرهنگوی روشونفکران     های خاص و فعالهوه  خاطراس مشترک و اقايد ااضای قومهه

 .  333  3193)اسمهه  « ها هستهم آن

ااضای گروه مسلط امسا  کننود  هر وقه در ي  جامعه  کند  انوان می 3برو  کوئن

ننود و ايون امسوا  در    ک که گروه اقلهه  منافع اقتهادی و قدرس و اقتدارشان را تهديد می

هوای آنوان را ناديوده     هوا و مؤلفوه   ااضای گروه اقلهه نهز به وجود آيد کوه اکثريوه  ارزش  

انود  هور دو گوروه     شان گذاشوته  گهرند و موانعی بر سر راه پهشرفه اقتهادی و اجتماای می

تلف بوا  های مخ اکثريه و اقلهه برای غلبه به هم و برای دستهابی به مزايای بهشتر  در زمهنه

ناپوذير   چالش و بقران قومی در جامعه اجتناب هيدرنهاکنند که  رقابه می شدس بهيکديگر 

طلوب   هوای تجزيوه   تعوداد زيواد جنوبش   »واکر کانور معتقد اسوه  .  331  3131)کوئن  گردد  می

خونهن در دو دهه گذشته در جهوان اول  دوم و سووم شواهد آن اسوه کوه وقتوی دو نووع        

گهورد  وفواداری بوه     ناپذير قرار می فاداری به دوله در تعارضی سازشوفاداری به مله و و

  . 314  3109)واينر و هانتهنگتون  « شود دوله بازنده می

                                                           
1. Bruce kohen 
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مندند و به دلهول وجوود و آمواده     ها و منازااس قومی زمهنه پويش 3از نظر آنتونی آبرشال

ی اغلوب وقتوی   شناسوی سهاسو   دهند. از منظور جامعوه   شدن بسترها و شرايط خاص  رد می

موضوع کسب  توزيع يا بازتوزيع منافع  امتهازاس  قدرس و کسب سلطه در سوطح اموومی   

زيورا سولطه منوافعی دارد کوه     ؛ شود های قومی فراهم می مطرح شود  بسترهای وقوع چالش

کند و گروه مقابل برای دسوتهابی بوه آن    گروه ممتاز و برخوردار با واگذاری آن مخالفه می

بنهوان  خوود    اسوتعمار داخلوی   نظريهدر  3مايکل هکتر .(Obershall, 2007: 13) کند تالش می

چالش و تعارض قومی را در تبعهز و نابرابری و توزيع نادرسه و نواهمگون منوابع مهوان    

ف بوا فرهنگوی متفواوس اسوه      هوای مختلو   مناطع مختلف يو  کشوور کوه دارای قومهوه    

  . 311  3100)مهسون  داند می

يابد که تعلع بوه گروهوی مشوخم  بااو         قومهه زمانی اهمهه می1راز نظر رابرس گ

تغههر در امنهه  شرن  رفاه اقتهادی يا دسترسی به قدرس آن گوروه شوده و ااضوای گوروه     

 . (Gurr, 2000:  4-6)های ديگر دچار مقرومهه شوند  نسبه به ااضای گروه

توانود سهاسوی    نهوايی نموی  ت های بسهج قومی به ي  از نظريه به گفته ممهد اممدی  ههچ

  ظهوور دولوه   از نظور وی شدن مسوائل قوومی در ايوران را بوه انودازه کوافی تبهوهن کنود.         

 -نخبگان قدرتمند ايالس را به چالش طلبهد و قدرس اجتماای   تمرکزگرای مدرن در ايران

هووای  منظووور مقاومووه در برابوور سهاسووه هووا را از بووهن بوورد. نخبگووان ايلووی بووه سهاسووی آن

رايانه  به مقوالس و االيع کهن مانند زبان و مذهب متوسل شدند تا موردم را الهوه   تمرکزگ

المللوی در ابعواد سهاسوی و فرهنگوی      دوله مرکزی بسهج کنند. در اهن مال  نهروهای بوهن 

هوای اقلهوه موذهبی و زبوانی تشوويع و ممايوه         های ناسهونالهستی را در مهان گروه جنبش

 . 301و  303  3191)اممدی   کردند

ارچوب مفهومی برای ي  متغهر نسوبتا  جديود    هدر الوم اجتماای  طرامی و تدوين چ

هوا و مبوانی نظوری     سو بايد الزاما  ريشوه  خهوص آنکه از ي  به .دقهع اسه کاری دشوار و

                                                           
1. Anthony Abrachal  

2. Michael Hacker 

3. Robert Gurr 
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هوای مفهوومی را در    ها  ابتکواراس و خالقهوه   سوی ديگر تفاوس متغهرها واکاوی شود و از

. مفهوم جديد برای توصهف ي  واقعهه بهرونی باشود  هنده ارائه ي د برداشته باشد تا نشان

هوای کالسوه     توان از زاويه نظريوه  را می «امنهه هويه»ريشه   از منظر رويکردهای امنهتی

هوای   گرايان در تعريف امنهه بر تهديوداس و فرصوه   مالی که واقع . درمالمظه کرد امنهه

و ساير متفکران مکتوب امنهتوی کپنهواک معتقود      3مقسو  و اهنی ترکهد دارند  باری بوزان

بلکوه    به موزه مسائل و تهديوداس نظوامی مقودود بمانود     تنهابودند که مفهوم امنهه نبايد 

مقهطی نهز قابلهه  های اقتهادی  اجتماای  سهاسی و زيسه تر و در موزه معنای امنهه اام

مفهووم امنهوه     «هوا و هورا    هدولو   موردم »بوزان در کتواب  .  14  3133)شههان  کاربرد دارد 

جامعوه  « توانوايی »مفظ هويه و به معنوای   از آنمنظور  کرد کهاجتماااس انسانی را مطرح 

های اساسی خوود در شورايط متقوول و تهديوداس واقعوی يوا امتموالی         برای مفظ ويژگی

« جامعوه »  طور خالصه بايد گفه مرجوع امنهوه در مکتوب کپنهواک     به.  13  3103)بوزان  «بود

و هر روندی که ترثهراس نامطلوبی بور الگوهوای سونتی      141- 111  3131  و ديگران )شريفاسه 

زبان  فرهنگ  کار جمعی  هويه  ااداس مذهبی و ملی گذارد  تهديداس فرهنگی و هويتی 

 . آيد به شمار می

 شوود.  مقوله تقسهم می پنج  تهديداس امنهتی به 3ارچوب  از نظر رابرس ماندلهدر همهن چ

طوور کلوی    مقهطی. بوه اقهوده وی  بوه    نظامی  سهاسی  فرهنگی  اقتهادی  اجتماای و زيسه

امنهه ملی بر مهزان قابلهه نهروهای مسلح ي  کشور برای مفاظه مکومه و روح ملوی در  

بر اين اسا  امنهه سهاسی و فرهنگی  .  30  3103)مانودل   شود  مقابل تهديداس قهرآمهز اطالق می

های سهاسوی و فرهنگوی بنهوادی خوود در       امعه برای تداوم بخشهدن بر ويژگیيعنی توانايی ج

امنهه اقتهادی يعنوی   . 349  3103)ماندل  شرايط معقول و در مقابل تهديداس امتمالی يا واقعی 

شهوه زندگی مردم ي  جامعه با ترمهن کاالها و خدماس موورد نهواز از    یتوانايی مفظ ارتقا

امنهوه   . 330  3103المللوی )مانودل     ر در بازارهوای بوهن  طريع املکورد داخلوی و مضوو   

                                                           
1. Barry Buzan 

2. Robert Mundell 
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مقهطی به معنای مفظ و گسترش دسترسی مداوم به منوابع طبهعوی اسوه کوه بورای       زيسه

؛ اموا بعود سهاسوی     311  3103  مانودل )مفظ مهاس شهروندی و روند زندگی آن کوافی باشود   

ها و ايودئولوژی   های آن کومهها  م مهزان اقتدار دوله -3معهار مهم اسه  دو امنهه دارای 

هوای فرهنگوی و    آمهوز هويوه   مهزان تعامل  انسجام و همزيستی مسالمه -3سهاسی آنان و 

  .سنتی در بهن مله

هوای   تهديداس هويتی  تهديداتی هستند کوه ارزش  3فارسهارچوب از نظر هدر همهن چ

هويوه دقهقوا  بوه     امنهوه  . از نظور وی  دهند شده در معنای ذهنی را مورد تهديد قرار کسب

کنود و   های بنهوادی اسوه کوه بقوای يو  فرهنوگ را تهديود موی         معنای مفاظه از ارزش

يابی آن تقه ترثهر چهار اامل کاهش کنترل مکوموه بور فضوای اجتمواای خوود        اهمهه

هوای   ارچوبهو طلب فروملی  افزايش نفوذ خوارجی و چ  های جدايی ظهور و تقويه جنبش

گهوری انتظواراس و    يند اخهور نواظر بوه شوکل    آاسه که فردر مال تقول داخلی و خارجی 

سازد و امکوان توداوم    توقعاس جديدی اسه که توانايی مفظ هويه يکپارچگی را زايل می

  . 33-30  3334)فارسه   کند های متمايز خود را تضعهف می بخشهدن به ويژگی

ام اسوالمی  فرهنگی مله ايران فرصه بزرگی اسه که فراروی نظو  وتنوع و تکثر قومی 

گرفته اسه و ايران اسالمی با اتکای به اين منبع اظهم و سرشار اسه که قادر به بقای  قرار

برخوی از  سوازی فرهنگوی اسوه.     فرهنگ و تمدن اسالمی و ايرانی در برابر جريان جهوانی 

 اند از  های ناشی از تنوع فرهنگی در ايران ابارس فرصه

تنووع   تواند با تلقی فرصه از ايران اسالمی می :تأثیر ملي هحوز هتنوع قومي و توسع -

توسوعه   تعامل پويا با اقوام هماننود در کشوورهای همجووار بوه     راهبردخود و تدوين  قومی

های  تعامالس خود با قدرس   سطحرهاوردای خود بهانديشد و از اين  روزافزون نقش منطقه

 .ای را ارتقا دهد فرامنطقه

تنوع و تعدد قومی مووهبتی اسوه کوه بوه     : جمعیت تنوع قومي عامل توزیع فضایي -

ای ديگور از نهازهوای کشوور     پهنه سورزمهن منجور شوده و پواره     توزيع فضايی جمهعوه در

                                                           
1. Forest 
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 وری از مناطقی که شرايط زندگی دشوار اسه را فوراهم کورده و متوی    بهره ازجمله امکان

 پذير ساخته اسه.   سرزمهنی از اين مناطع را امکان دفاع

هوايی   يکی ديگر از فرصه اامل رقابه بهن اقوام: عامل رقابت بین اقوام تنوع قومي -

 هوای بسوهاری را   ريوزی  انگهوزش   دارد و در صورس برناموه  همراه  اسه که تنوع قوومی بوه

آورد و نشاط اقتهادی و امرانی الزم را در موردم و مسو والن    فراهم می برای توسعه مناطع

متووازن را   هوای فضوايی پهشوگهری و توسوعه     ادالتی بی کند. همچنهن از تبعهز و می ايجاد

 .کند تضمهن می

هوايی کوه    االيع مشترک قومهوه : هاي فرامرزي و قابلیت تعامالت اقتصادي قومیت -

های بسهار مطلوبی را برای تعامالس فرهنگوی   زمهنه در دو سوی مرزهای سهاسی قرار دارند 

امالس اقتهوادی بوهن کشوورهای همسوايه     ای از تعو  بخش امده .آورد اقتهادی فراهم می و

 های مرزنشهن انجوام شوود توا اوالوه بور      طريع مبادالس مرزی و توسط تعاونی تواند از می

ای کشوور   ماشهه های اقتهادی  موجباس شکوفايی اقتهادی مناطع مقروم و تققع سهاسه

 .را نهز فراهم آورد

مهوری اسالمی با ترسهم و نظام ج  هاي فرامرزي و قابلیت تعامالت فرهنگي قومیت -

هماننود در   ای مهوان اقووام مختلوف    فرهنگوی منطقوه   تواند تعوامالس  ريزی صقهح می برنامه

دهد و دسوتاوردهای بسوهار مثبتوی را در ايون مووزه فوراهم        کشورهای همجوار را افزايش

 . 131و  130  3133امهری   )صالقی آورد

ه دارای ملتی متشکل از اقووام مختلوف   جمهوری اسالمی ايران با تمدنی چندهزارسال    

ريوزان   باشد که اين تنوع قومهتی تاکنون در نگاه برخی از برنامه در ساختار جمعهتی خود می

گاهی نهز تهديودی بورای امنهوه     انوان آسهب به انسجام کشور و و مديران کالن کشوری به

جوابی بوه قومهوه نگواه     اگر با رويکرد اي که ولی واقعهه اين اسهاسه. ملی به شمار رفته 

ای بوا   تووان بورای توسوعه داخلوی و تقکوهم روابوط منطقوه        های طاليی را می فرصه  شود

يافته دنها برای تنووع قوومی    کشورهای همسايه پهدا کرد که متی برخی از کشورهای توسعه

خود اقدام  یهای فراوان در جهه تسههل مهاجرس اقوام مختلف به کشورها با صرف هزينه
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شوده  با اقوام مختلف در طول تاريخ اطا  ظرفهه به جمهوری اسالمی ايراناين که  کنند می

اکنون اين اقوام خود را ذاتا  متعلع به ايران دانسته و سالهان سال در کنار هوم بوه    و هم اسه

 .اند آبادانی و ااتالی نام آن در پهنه گهتی همه گمارده

  

 شناسي روش
طور کلی  تققهقاس  ترکهبی کهفی و کمی اسه. به صورس نوع تققهع بهدر اين پژوهش  

ها و آمارهوای رياضوی بوه دنبوال      ها مققع با استفاده از داده کمی تققهقاتی هستند که در آن

هوا از   نهوز  تققهقواتی هسوتند کوه اغلوب در آن     کهفی  های پژوهش رود. ها می آزمون فرضهه

نها به توصهف و تبهوهن يو  پديوده    ها ت شود و در آن های رياضی و آماری استفاده نمی داده

اقوداماس کشوورهای   »متغهرهای مستقل و وابسته ايون تققهوع بوه ترتهوب     شود.  پرداخته می

آمهوز  کشوورهای    اقداماس تقريو  انوان نمونه   باشند. به می «های قومی چالش»و « خارجی

ذار در ايجواد  انوان متغهر مستقل از بسترهای ترثهرگو  آمريکا  جمهوری آذربايجان و ترکهه به

 انوان متغههر وابسته در آذربايجان ايران اسه. به« های قومی چالش»

تعههن جامعوه آمواری در بهشوتر مووارد بور نکواتی همچوون اهمهوه موضووع  قابلهوه           

. از اين رو در  19  3190)مختواری   پذيری  االقه مققع و موجود بودن منابع مبتنی اسه  تعمهم

گهوری مقهوودی     هودی استفاده شوده اسوه. در روش نمونوه   گهری مق اين تققهع از نمونه

کنود کوه بورای     مققع بر اسا  مقهود و بر پايه قضاوس خود  موردهوايی را انتخواب موی   

گهری قضاوتی و با توجه بوه   باشد. در اين راستا  با استفاده از روش نمونه تققهع مناسب می

های قوومی انتخواب    العاتی چالشهای مط موضوع پژوهش  فعاالن  اساتهد  کارشناسان موزه

بور  روش گوردآوری اطالاواس   رو  از ايون   ها مهامبه امهع صورس گرفوه.  شدند و با آن

برداری و روش مهدانی با ابزار مهامبه امهوع   ای با ابزار فهش روش کتابخانهمبنای ترکهبی  

افوراد  بنابراين با توجه به مساسهه و اهمهه موضوع  چون ممکن بود دسوتهابی بوه   ؛ اسه

مورد نظر برای مهامبه دارای مشکالتی باشد و برخی متی ماضر به همکاری نشوند و از 
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ها اداموه داشوه کوه     آمده به اشباع نرسد  مهامبه دسه طرف ديگر تا زمانی که اطالااس به

 ها مهامبه انجام شد. انتخاب و با آن نفر 13طی اين شرايط در مجموع 

تقلهل اطالااس نهز در اين پژوهش  توصهف و تقلهول  و روش مورد استفاده برای تجزيه

پوس از انجوام مهوامبه امهوع و     به اين صورس که باشد.  ها و تقلهل مقتوای کمی می داده

هوا و تقلهول مقتووايی کموی      آموده  توصوهف و تقلهول داده    دسه دسترسی به تمام نتايج به

از آنجا کوه  ورس گرفه. آمده از مهامبه امهع ص دسه شمار از تمامی نتايج به  صورس کل

ای از تقلهول   تقلهل مقتوا به دنبال شناخه معانی مستتر در  ي  متن اسه  در شکل سواده 

ها  نسوبه بوه شومارش     مقتوای کمی  تعدادی مقوله از پهش تنظهم شد و با مراجعه به داده

    گهرند  اقدام شد.   مواردی از متن که در آن مقوله خاص قرار می

 

 قهای تحقي یافته

هاي قومي در آذربایجان ایران  کشور جمهوري آذربایجان چگونه به ایجاد چالش .9

 پردازد؟ مي
هاي قومي در آذربایجان ایران از  : توزیع فراواني نقش جمهوري آذربایجان در ایجاد چالش9جدول 

 نظر کارشناسان بر حسب درصد
 درصد فراواني گزینـه ردیف

3 
ر همسوايگی آذربايجوان ايوران بوا     وجود کشور جمهووری آذربايجوان د  

 فرهنگ و زبان مشترک  
31 13 

 30 33 آمهز جمهوری آذربايجان الهه ايران   اقداماس متعدد تقري  3

 1/30 31 ای جمهوری آذربايجان  های ماهواره ها و شبکه ترثهر رسانه 1

4 
تردد اقتهوادی  سوهامتی موردم آذربايجوان بوه جمهووری آذربايجوان و        

 ها با آنمقايسه خود 
33 1/31 

 3 1 باغ   مس له قره ننشد مل 1

 333 04 مجموع

  وجود کشور جمهوری آذربايجان در همسايگی آذربايجوان  3های جدول  طبع يافته    

های قومی در آذربايجان ايران  ترين بستر چالش ايران با هويه  فرهنگ و زبان مشترک  مهم
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انود. همچنوهن اقوداماس متعودد      تريهود کورده  درصد کارشناسان اين موضووع را   13اسه که 

ای ايون   هوای مواهواره   هوا و شوبکه   آمهز جمهوری آذربايجان الهه ايران و ترثهر رسانه تقري 

هوای قوومی در    درصد  بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالش     3071و  30کشور به ترتهب با 

 آذربايجان ايران دارند. 

 بوهش  ايوران  در قومی خواسته و نگاه گهری شکلکند   طور که کاوه بهاس انوان می همان

 گهوری  تواب شوکل  باز باشود   ايوران  خوود  در فرهنگوی  و سهاسی مناسباس مقهول آنکه از

 «آذربايجوانی » ناسهونالهسوم  . 31  3133)بهاس  اسه  بوده ايران مرزهای از خارج در هايی پديده

کوه بوه    بوود  قفقاز در روسهه امپراتوری نشهن مسلمان ماشهه در گرفته شکل تقوالس ماصل

 آن در «آذربايجوان » نوام  بوه  کشووری  ترسوهس  به جهانی اول جنگ پايان در اف گفته نههب

 تووان  ين پديده در ايوران اموروز موی   ا ترثهر و تبعاس . از(Nassibu, 2012: 6) شد منجر موزه

  وجوود يو   بورد.  نام ايران آذربايجان در قومی تقوالس از برخی گهری شکل زمهنه انوان به

ها را تشويع به تقريکاتی جهه تشکهل يو    تواند هر کدام از آن قوم در دو طرف مرز  می

اگر القه قومی نسبه به وطنی کوه در  »مکومه خودمختار کند و به گفته اممدی و الوند  

کند  کم شود و يا زير سؤال برود و القوه و امسوا  نسوبه بوه قووم خوود        آن زندگی می

اسا  تقرکاس جهه دستهابی به يو  مکوموه وامود خواهود     گرايی  ارجقهه يابد  قوم

 .  311  3193)اممدی و الوند   «بود

از طرف ديگر  استقالل جمهوری آذربايجان از شوروی کوه دولتوی بور مبنوای فرهنوگ      

قومی آذربايجوانی بوه وجوود آورد  تورثهراس مثبتوی بور روی ارتقوای اوزس نفوس قوومی           

 برتور و فرادسوه  »کنود    طور که وامدی انوان می همانهای ايران داشته اسه و  آذربايجانی

مندی و جذب مردم آذربايجوان   باا  االقه و ترکهه هويه بومی جمهوری آذربايجانبودن 

کنود  موی  شوهفر انووان  در اين رابطوه   .  330  3131)وامدی   «گردد ايران به آن سوی مرزها می

بوا موردم کشوورهای همسوايه خوود       کشور ايران متمرکز هستند کوه  مرزها  در  آذربايجانی»

در کشوورهای ديگور در اکثريوه هسوتند و      هوا  ترکبر اين  افزون. ندارتباط و پهوستگی دار

و  (Shifer, 2006)« هوايش دارد  همهن اامل ترثهر مهمی بر روابط دوجانبه ايوران بوا همسوايه   
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  ونودها و ارتباطواس  په  از برقراری  اسه  ابارس  شدن  جهانی»کند  هلد انوان میطور که  همان

  زيورا فرهنوگ  ؛  اسوه   شدن  جزء جهانی  ترين مهم  ترديد  فرهنگ  و بدون جوامع   مهان  متقابل

. به خاطر هموهن اوامول   (Held, 2000: 48)« ها اسه ها و مکان مله  پهوند مهان ترين  مقوری

العواده   وقرهبر معظم انقالب تمرکز قوای دشمنان بر موضوع فرهنگ را ناشی از اهمهوه فو  

  .  13  3193)شفهعی و مقمدی  اند  اين اامل دانسته

های اقتهادی  فرهنگی   يافته با موقعهه استقالل فروپاشی شوروی و بروز کشورهای تازه

ويوژه   اجتماای و سهاسی جديد و اختالفاس قومی و مرزی سبب ورود بازيگران خارجی به

. در ايون راسوتا  جمهووری     33  3193رگورزاده   آبوادی و ز  )شومس دولوه  آمريکا به اين منطقه شود  

آذربايجان خاک خود را برای اقداماس خرابکارانه الهه ايران در اختهار آمريکا قورار داده کوه   

تووان بوه اسوتقرار مراکوز راداری و شونود نواتو در مرزهوای شومالی ايوران            از آن جمله می

طلبانه از طريوع   ايرانی و تجزيههای جاسوسی در مرزهای شمالی ايران و تبلهغاس ضد  شبکه

جمهوری آذربايجان که به لقاظ فرهنگوی و  »به گفته مسهن اممدی راديو باکو اشاره کرد. 

ترين کشور بعد از فروپاشی از شوروی به ايران اسه  در تقابل با ايران گوی  مذهبی نزدي 

يی ربوده و به پايگاه تنها از همسايگان ايران بلکه از کشورهای غهرمسلمان اروپا سبقه را نه

 .  11  3194)اممدی  « ضدامنهتی در برابر ايران تبديل شده اسه

 

 پردازد؟ هاي قومي در آذربایجان ایران مي کشور ترکیه چگونه به ایجاد چالش .0
هاي قومي در آذربایجان ایران از نظر  : توزیع فراواني نقش کشور ترکیه در ایجاد چالش0جدول 

 کارشناسان برحسب درصد
 درصد فراواني گزینـه ردیف

 13 33 ها ای ترکهه و الگوگهری از آن های ماهواره ترثهر شبکه 3

 1/34 30 ها آمهز ترکهه و تالش برای جذب ترک اقداماس تقري  3

 39 31 رابه فرهنگی و زبانی آذربايجان ايران با ترکهه  ق 1

 31 33 پهشرفه و توسعه ترکهه و ترثهر بر آذربايجان ايران   4

 1/3 1 ها  تردد مردم آذربايجان ايران به ترکهه و مقايسه خود با آن 1

 333 19 مجموع
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ی مردم آذربايجوان  ای ترکهه و الگوگهر های ماهواره   ترثهر شبکه3های جدول  طبع يافته 

درصود   13های قوومی در آذربايجوان ايوران اسوه کوه       ترين بستر چالش ها مهم ايران از آن

آمهز ترکهه و تالش بورای   اند. همچنهن اقداماس تقري  کارشناسان اين موضوع را تريهد کرده

درصد و قرابه فرهنگی و زبانی آذربايجان ايران بوا   1/34های ديگر کشورها با  جذب ترک

هوای قوومی در آذربايجوان ايوران      درصد  بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالش     39ترکهه با 

 اند. داشته

 قوومی   و تواريخی  انوداز  چشوم  از»اف  در رابطه با نقش کشور ترکهه که به گفته سلهمان

 متقود  ترين مهم و ترين انوان نزدي  به و آذربايجان جمهوری با نزديکی بسهار روابط دارای

  بايود گفوه  ترکهوه سواالنه مقهود      (Souleimanov, 2013: 18) «بايجان اسوه جمهوری آذر

روزه در  هزاران مسافر از منطقه آذربايجان ايران اسه. در اين سفرها اهالی با گردش چندين

پردازند و اين ترثهراس امهقوی   برند و به مقايسه می ترکهه به نزديکی فرهنگی و زبانی پی می

هوای تلويزيوونی    برناموه »از طرف ديگر  به گفته قاسمی ايران دارد. در ذهن مردم آذربايجان 

هووای  زبانووان را بووه برنامووه صداوسووهما  جووذابهه انوودکی دارنوود و همووهن اموور االقووه توورک

شده و اختالفواس   های خارجی افزايش داده و آنان به مرور با ترکی استانبولی آشنا تلويزيون

.  119)قاسومی و همکواران     «گذارند تولی را پشه سر میاندک مابهن زبان ترکی آذربايجانی و آنا

هوا دارای   هوای آن  هوا و برناموه   ها  مخاطبان در انتخواب انوواع رسوانه    با توجه به تنوع رسانه

خهووص زبوان در    بهها  فرهنگ و  های متفاوتی هستند که افکار  خواسته ها و انگهزه گرايش

 .ثهر فراوان دارندرها ت انتخاب برنامه

هوای ديگور    آمهز ترکهه در راستای توالش بورای جوذب تورک     هن  اقداماس تقري همچن

هوای قوومی در آذربايجوان     ترين اواملی اسه که در ايجواد چوالش   کشورها نهز يکی از مهم

زبانوان   ترکهسم و تالش برای اتقواد تورک   توان به تبلهغ پان ايران نقش دارد. در اين رابطه می

پذير سواختن يکپوارچگی ملوی     ز پهوندهای زبانی برای آسهببرداری ا کشورهای ديگر  بهره

های راديوو و تلويزيوون    ها و کانال گهری از ترثهراس نمايشی شبکه ايران  تهويرسازی و بهره

  های ايران اشاره کرد. درصدد القای امسا  مقرومهه در مهان آذربايجانی
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 پردازد؟ ان ایران ميهاي قومي در آذربایج کشور آمریکا چگونه به ایجاد چالش .9

هاي قومي در آذربایجان ایران از نظر  ، توزیع فراواني نقش کشور آمریکا در ایجاد چالش9جدول 

 کارشناسان برحسب درصد
 درصد فراواني گزینه ردیف

 13 31 گذاری آمريکا در کشورهای مختلف دنها  سرمايه 3

3 
 وق  تالش برای تغههر رژيم ايران و استفاده ابزاری از مق

 ها   قومهه
33 31 

 31 33 سازی کشورها  طرح خاورمهانه جديد و کوچ  1

 31 0 گذاری و استفاده ابزاری از کردها   سرمايه 4

1 
 ها و      های مالی به گروه ها و کم  برپايی کنفرانس

 ها نخبگان قومهه
1 1 

 333 43 مجموع

مختلف دنها به خاطر منافع  گذاری آمريکا در کشورهای   سرمايه1های جدول  طبع يافته

های قومی اسه که آذربايجان ايران را هم تقوه تورثهر قورار     ترين بستر چالش اش  مهم ملی

کنند. همچنوهن توالش بورای تغههور      درصد کارشناسان اين موضوع را تريهد می 13دهد و  می

د و درصود و طورح خاورمهانوه جديو     31رژيم ايران و استفاده ابوزاری از مقووق اقووام بوا     

هوای قوومی در    درصود  بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالش      31سازی کشورها بوا   کوچ 

 اند. آذربايجان ايران داشته

ای آمريکوا دچوار    پس از پهروزی انقالب اسالمی در ايران  بسوهاری از معوادالس منطقوه   

منظور جلوگهری از تسری انقوالب بوه سواير کشوورها  راهبورد       چالش گرديد. از اين رو به

. به  14  3190)مختاری  گ سخه و نرم را در مقابل جمهوری اسالمی ايران در پهش گرفه جن

خهووص   گذاران دوله آمريکا  کامهابی اين کشوور در جهوان و بوه    باور بسهاری از سهاسه

هوا دولوه    منطقه خاورمهانه در گرو تقابل مداکثری با نظام اسالمی ايران اسه. بوه بواور آن  

شدن سهاسه غربی  اقتهاد غربوی و فرهنوگ    رين موانع در برابر جهانیت ايران ازجمله اصلی

باشد. از اين رو  تالش برای ذوب ايران در چرخه نظام جهانی  تغههر ماههه رژيم  غربی می

گذاران  طور همزمان از سوی سهاسه ماکم بر ايران و تجزيه ايران  سه راهکاری اسه که به
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امنهتی  اقتهادی  نظامی و ديپلماته  اين کشوور قورار    های آمريکايی در دستور کار دستگاه

شوناختی و   گهوری از سوازوکارهای روان   هوا بوا بهوره    . آمريکايی 34  3191)مقگوو   گرفته اسه 

بسوتگی   شناختی در پی آن هستند تا فرهنگ  روابط و نهادهای اجتماای  امسا  دل جامعه

قورار دهنود و زمهنوه فروپاشوی از     و انسجام ملی  ومدس سهاسی و مذهبی را مورد تهديود  

 .  33  3191)مرادی و جمشهديان  درون را فراهم کنند 

ثباتی ناشی از غارس اقتهادی  بالکانهزه کردن سهاسی و ويرانی اجتمواای پهراموون از    بی

مرزهوا و بورادری؛ ايوران و    »اين مهوان کتواب   در .  31  3191)کاتز  اهداف دائمی آمريکا اسه 

توجه طرفداران تغههر رژيم ايران با استفاده از مربوه   3 برندا شفر 3«ايجانیچالش هويه آذرب

کند نظر اکثر مقققوان  های قومی ايران در واشنگتن را به خود جلب کرد. وی سعی می گروه

در اين راسوتا    .(Molavi, 2003) را مبنی بر وجود همبستگی و هويه ملی در ايران نفی کند

ن ايوران متمرکوز   روهای قومی د اکنون بهشتر بر سهاسه آمريکا»  دکن انوان می 1جان برادلی

شده و بر ترثهر امتمالی مس له تکثر قومی ايران بر ثباس بلندمدس دوله جمهوری اسوالمی  

« اسوه  گهری سهاسه خوارجی و داخلوی ايوران معطووف شوده     مدس بر جهه و ترثهر کوتاه

(Bradley, 2006: 182). 

  گويود  افسر اطالااتی سوابع نهوروی دريوايی آمريکوا موی       4راسکارس ريت از طرف ديگر 

آذربايجان برای منافع آمريکا اهمهه زيادی دارد. به دلهول اينکوه همسوايه ايوران و     جمهوری »

بور    (Plesch and Butcher, 2007: 28).«باشود ترين راه برای رسهدن به شوهر تهوران موی    نزدي 

ا بورای گسوترش مضوور نظوامی خوود در      هايی اسه کوه توالش آمريکو    اسا  چنهن تقلهل

 .(Bradley, 2006) شوود جمهوری آذربايجان و تقکهم پهوندهای نظامی با اين کشور معنادار می

دالری را بورای   مهلهوون  01ای دولوه آمريکوا بودجوه   موهالدی   3331در سال در اين راستا  

مهلهوون دالر بوه    11کوه از آن  کورده بوود    خواسوه دردموکراسی در ايران از کنگره  یارتقا

                                                           
1. Borders and Brethen: (Iran and the Challenge of Azarbaijan) 

2. Brenda Shifer  

3.John Bradley 

4.Scarlet Ritter 
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 وهای مقوق بشری  و بقهه خرج گروهتخههم يافه تلويزيون صدای آمريکا و راديو فردا 

وی  گونواز توی  . (Khalaji,  2007) مستقر در شهکاگو شود  وی گوناز تیزبان  زبان  ترکشبکه 

سااته به زبان ترکی آذربايجانی اسه که از شهر شهکاگو در اياله  34ای  ي  کانال ماهواره

  .(Tohidi, 2006)کند  زبان در ايران تههه می هايی را برای مردم ترک ايلهنوی آمريکا برنامه

هوا الهوه موردم     گوذاری آمريکوا روی کردهوا و اسوتفاده ابوزاری از آن      همچنهن  سرمايه

هوای قوومی در    توانود در ايجواد چوالش    آذربايجان ايران از ديگر بسوترهايی اسوه کوه موی    

منوواطع کردنشووهن ايووران جووزء  هووا   داشووته باشوود. در نظوور آن آذربايجووان ايووران نقووش  

فقر يکوی از اوامول اصولی بهکواری در گسوترش      و ترين مناطع ايران هستند  يافته توسعه کم

ی اسه که ي  ارتباط پنهوانی بوهن   يها به چنهن بررسیا بن .(Dimore, 2006) تعارضاس اسه

شمال غربی ايوران بوا    های بخشسازی  ها ناامن آيد که هدف آن به وجود می و کردها آمريکا

ای بوه قلوم   در مقالوه  «ويکلی اسوتاندارد »نشريه  .(Zunes,  2007) تضعهف اقتدار دوله اسه

املهواس گسوترده     »کورد  انووان رئهس ستاد هوايی آمريکا سابع   معاون 3اينری توما  م 

افغانسوتان اجورا    طور که در به همراه املهاس پنهان ممايه از ناراضهان داخلی همان یهواي

ريوزی   های قوومی غهرفوار  بورای سورنگونی رژيوم طورح       تواند با استفاده از گروه می  شد

 . (parker, 2006)«شود

نهوز  ای ايوران   برداری از تکثر هويتی ايرانی توسط آمريکا در موضوع پرونده هسوته  بهره 

بور ايون    پرايوز  ينتور از مؤسسه آمريکن ا 3جاشوا موراوچه در اين رابطه   نمود يافته اسه.

ای نشودن ايوران   با توجه به توانمندی نظامی غرب  ارزش هسته»کند که موضوع تهريح می

 ايون در موالی اسوه کوه     (Polkin, 200). «از پهامدهای خطرناک ممله نظامی بواالتر اسوه  

گرايوی در   که ممايه آمريکا از قومهه کنند انوان می ای در مقاله و ديگران 1فول مايکل م 

شود. مردموی کوه آمريکوا سوعی در جوذب       يران  باا  تنفر شديد مردم ايران از آمريکا میا

  .(McFaul, Milani and Diamond,  2006: 127) ها برای مقابله با رژيم ايران دارد آن

                                                           
1. Mac Inner  

2. Jashova Moravchic 

3. Michael McFaul  
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 وتحليل بر اساس فرضيات پژوهش تجزیه

با آذربايجوان   های مشترک قومی برداری از مؤلفه بهرهطبع فرضهه اول تققهع بايد گفه  

اقوداماس  درصود     39)از نظر درصد  و ترکهه  13ايران توسط جمهوری آذربايجان از نظر )

و درصود    1/34درصود  و ترکهوه از نظور )    30آمهز جمهوری آذربايجوان از نظور )   تقري 

درصد  و جمهوری آذربايجوان   13ای ترکهه از نظر ) های ماهواره تقريکاس و تبلهغاس شبکه

قوومی در آذربايجوان     ترين اامل ايجواد چوالش   شوندگان مهم درصد  مهامبه 1/30از نظر )

های قومی مشترک در راستای  های مؤلفه ايران اسه. جمهوری آذربايجان و ترکهه از ظرفهه

مضوور  توان بوه   کنند که در اين رابطه می جذب و تقري  مردم آذربايجان ايران استفاده می

ژيوم صههونهسوتی در صوقنه سهاسوه داخلوی و خوارجی       کشورهای آمريکوا  انگلوهس و ر  

جمهوری آذربايجان در همسوايگی و همجووار بوا ايوران  وجوود کشوورهای منطقوه نظهور         

موذهب و   انوان کشور مهم مسلمان و سنی اربستان با دااهه مرکزيه جهان اسالم و مهر به

دن يهوديوان  دوسه آمريکا  برقراری روابط ديپلماتهو  بوا رژيوم صههونهسوتی و فعوال کور      

آذربايجان  استقرار مراکز راداری و شنود ناتو در مرزهای ايران در سوامل خزر و ... اشواره  

  کرد که در تعارض با امنهه جمهوری اسالمی ايران قرار دارد.

مرز بودن آذربايجان ايران با جمهوری آذربايجوان و ترکهوه  از يو      خاطر هم بههمچنهن 

اين کشورها بوه سوهوله و گواهی بودون اسوتفاده از امکانواس       ای  های ماهواره طرف  شبکه

های تلويزيونی صداوسوهما  جوذابهه    برنامهای قابل دريافه اسه و از طرف ديگر   ماهواره

هوای خوارجی افوزايش     های تلويزيون زبانان را به برنامه اندکی دارند و همهن امر االقه ترک

و جمهووری آذربايجوان   های ترکهوه   رسانه»کند  طور که وامدی انوان می اسه و همانداده 

.  10  3131)وامودی    «گهرنود  بهره موی  ها رسانهاز خويش ما در جهه اهداف  به اله کوتاهی

؛ کننود  های جمهوری آذربايجان و ترکهه از اين وضعهه به نقوو امسون اسوتفاده موی     رسانه

  بنابراين فرضهه اول ارتباط زيادی با نتايج تققهع دارد.

در قبال تقويوه و تقريو     آمريکاهايی که  گذاری سرمايهبايد گفه  رضهه دوم درباره ف

درصود   13دهود از نظور    هوا و منوافع ملوی خوودش انجوام موی       ها به خاطر سهاسوه  قومهه
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های مالی به نخبگان  کم ها و  ها و قومهه شوندگان  استفاده ابزاری از مقوق مله مهامبه

بورداری بهتور از منوابع     جهوه بهوره  ی کشورها در ساز کوچ و درصد  31از نظر  ها قومهه

هوای قوومی در    ترين بسترهای ايجاد چالش از مهم شوندگان درصد مهامبه 31ها از نظر  آن

در کنار تالش برای خاورمهانه آمريکا با تداوم مضور خود در منطقه آذربايجان ايران اسه. 

هوای ايرانوی    اده سهاسی از قومهوه ايران از طريع ابزارهای نرم و سخه  به استفيم رژ تغههر

گورای ايرانوی و صودور     اختهاص کم  مالی به مقافل قوم ها ترين آن پردازد که از مهم می

در ايون راسوتا    . گرايانه و ضد ايرانی اسه های تلويزيونی قوم انداختن شبکه مجوز برای راه 

سهاسی  اقتهادی   های شود  تمام موزه طرح خاورمهانه بزرگ که از طرف آمريکا مطرح می

گهوورد و مخاطبووان و اووامالن ايوون طوورح   اجتموواای و فرهنگووی در خاورمهانووه را در برمووی

ها  طبقاس و اقشوار مختلوف موردم را     ها و نهادهای غهردولتی  جامعه مدنی  قومهه سازمان

های مختلف ازجمله نخبگان قومی و استفاده  شود؛ بنابراين ارتباط با نخبگان بخش شامل می

ويوژه آمريکوا    های مختلف ازجمله ابزارهای اين طرح هستند که کشورهای غربی به رسانهاز 

های مورد نظور خوود را املهواتی     کوشد از طريع ارتباط با سطوح مختلف مردم  سهاسه می

 .بنابراين فرضهه دوم نهز ارتباط زيادی با نتايج تققهع دارد؛ کند

 

 گيری بحث و نتيجه

انوان تهديدی  های متعدد  از ديرباز به يران با ظرفهه و فرصهتنوع و تفاوس قومی در ا

الهه تمامهه دوله و مله بوده اسه  اين مسو له زموانی بهشوتر اهمهوه داشوته اسوه کوه         

هوای خاصوی ماننود مورز مهوان دو يوا چنود کشوور )ماننود           ها در مناطع يا سورزمهن  قومهه

ن و ترکهه  متمرکوز باشوند کوه در    زبانان آذربايجان در همجواری با جمهوری آذربايجا ترک

رو در ايون   از ايون  به همراه خواهد داشه. هايی را  اين صورس تنوع و تفاوس قومی چالش

ارتبواطی کشوورهای خوارجی در ايجواد      -بررسوی بسوترهای فرهنگوی    »تققهع بوا انووان   

هوای قوومی در    چوالش   اوواملی کوه بااو  ايجواد     «های قومی در آذربايجوان ايوران   چالش

ای  المللوی  منطقوه   شووند  در بسوترهای خوارجی و در دو سوطح بوهن      ايجان ايوران موی  آذرب
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الملل نقش کشورهای خارجی ازجملوه   در اين راستا  در سطح بهن يابی و واکاوی شد. ريشه

هوای قوومی در    آمريکا  انگلهس و رژيوم صههونهسوتی در بسترسوازی بورای ايجواد چوالش      

هايی که اين کشورها بورای   گذاری سرمايهاين رابطه  آذربايجان ايران بررسی شده اسه. در 

 13دهنود )از نظور    خاطر منوافع ملوی خودشوان انجوام موی      تقري  مردم آذربايجان ايران به

 31)از نظور   هوا  های مالی به نخبگوان آن  کم ها و  درصد   استفاده ابزاری از مقوق قومهه

درصود    31)از نظر  ها منابع آنبرداری بهتر از  جهه بهرهسازی کشورها در  کوچ درصد  

 های قومی در آذربايجان ايران بود.  ترين بسترهای ايجاد چالش شوندگان از مهم مهامبه

ای نهز  نقش کشورهای همسايه ازجمله جمهوری آذربايجان و ترکهوه   در سطح منطقه

های قومی در آذربايجوان ايوران موورد توجوه قورار گرفوه.        ها در ايجاد چالش و نقش آن

های قومی مشترک با آذربايجوان   برداری از مؤلفه که بهرههای تققهع ماکی از آن بود  يافته

درصود    39درصود  و ترکهوه )از نظور     13ايوران توسوط جمهووری آذربايجوان )از نظور      

قومی در آذربايجان ايوران اسوه. چراکوه      ترين اامل ايجاد چالش شوندگان  مهم مهامبه

اين بسترهای فرهنگی و ارتباطی به اقداماس متعدد الهه امنهه اين دو کشور با استفاده از 

آمهز جمهوری  اقداماس تقري پردازند که درباره  جمهوری اسالمی در آذربايجان ايران می

شوندگان به اين امر اذاوان دارنود.    درصد  مهامبه 1/34درصد  و ترکهه ) 30آذربايجان )

ای و بزرگنموايی   لهغاس و تقريکواس رسوانه  آمهز اين کشورها  تب ازجمله اقداماس تقري 

ای اسه که در رابطوه بوا    های تلويزيونی ماهواره مشکالس مردم آذربايجان ايران در شبکه

شوندگان بور   درصد  مهامبه 1/30درصد  و در رابطه با جمهوری آذربايجان ) 13ترکهه )

 اين نظر هستند. 

زمهنوه    هوای داخلوی   ها و انگهزش هاز آنجا که تقريکاس خارجی در بستر مطالبدرنتهجه 

کنند  در شرايط کنونی جمهووری   قومی ايجاد می های چالشبهتری را برای پهدايش و بروز 

هوای قوومی در ايوران را     گهوری چوالش   شوکل داخلی  های بسترها و زمهنه ايران بايد اسالمی

ی قورار  خوارج بورداری کشوورهای    و بهوره سوءاسوتفاده   موردپهش از آنکه شناسايی کند و 

قوومی و شناسوايی   تنووع  بههنوه  موديريه  مل و رفع ايون بسوترها بپوردازد و بوا     گهرد  به ب
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هوای قوومی در ايوران     ای را برای ايجواد چوالش   های مختلف در کشور  بهانه و زمهنه قومهه

 شود  در اين راستا  پهشنهاد می توسط کشورهای خارجی نگذارد.

ن از لقواظ کهفهوه از هموه نظور ارتقوا يابنود و       های استانی در مناطع آذربايجا  شبکه .3

مقوور    هوای موسوهقی   ها بوه زبوان ترکوی باشود و تولهود و پخوش برناموه        پخش همه برنامه

اجتماای منطقه مورد توجوه قورار   -های فرهنگی گونه با توجه به ظرفهه مقور  جنگ مسابقه

ای  هوای مواهواره   کههوا بوه شوب    گهرد تا مردم آذربايجان ايران را جذب کرد و از گورايش آن 

 کشورهای همزبان همسايه کاسه.

هوای   های بهشتر در اسوتان  گذاری دوله در راستای توسعه آذربايجان ايران و سرمايه  .3

آذربايجان  اقداماس جدی و کاربردی انجام دهد تا مردم مشکالس اقتهادی نداشته باشند و 

توجوه بوه اينکوه منطقوه آذربايجوان      رفاه را در زندگی خود امسا  کنند. در اين راستا  بوا  

های کشاورزی بسهار بااليی اسوه  بايود سهسوتم کشواورزی مکوانهزه شوود         دارای ظرفهه

ها امداث شود  تالش جودی بورای    هايی در اين مناطع برای استفاده از اين ظرفهه کارخانه

بواالی  های  صادراس اين مقهوالس به بازارهای کشورهای همسايه به کار رود و از ظرفهه

 صورس بههنه استفاده شود. گردشگری آذربايجان برای جذب گردشگر داخلی و خارجی به

ويژه مردم آذربايجوان در ايوران امتورام گذاشوته      ها به های قومهه به فرهنگ و ارزش .1

آمهز پرههز  های تبعهز صورس برابر برخورد گردد و از اامال سهاسه شود و با همه اقوام به

ا مس تعلع بهشتری در کشور زنودگی کننود کوه نتهجوه آن افوزايش وفواق و       شود تا اقوام ب

استفاده کشورهای ديگور وجوود نخواهود     همبستگی ملی در کشور بوده و بستری برای سوء

 داشه.
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   چاپ اول.هنری بشهر الم و ادب -سسه فرهنگیؤم  تهران

 خر ملت وأهاي مت بررسي انتقادي نظریه مدرنیسم: ناسیونالیسم و   3193دی ).آنتونی  اسمهه 

   چاپ اول.انتشاراس ثال   تهران ترجمه کاظم فهروزمند   گرایي ملي

 ( ترجمه ناصر فکوهی  تهران  نشر نی  چاپ هشتم.شناسي سیاسي قوم   3194برتون  روالن   

 ( 11وگو  شماره    فهلنامه گفهجمهوري اسالمي ایران و مسئله آذربایجان   3133بهاس  کاوه  

 .09و  93صم 

 ( ترجمه پهام يزدانجوو   ندیشه انتقادي از روشنگري تا پسامدرنیتهفرهنگ ا   3194پهن  مايکل  

 تهران  نشر مرکز.

 ( بهودی      ترجمه جعفور مقسونی دره  مباني سیاسي   3193تنسی  استهون.دی و جکسون  نايجل

 تهران  انتشاراس ققنو .

 ( ری و هنو  -  تهران  مؤسسه فرهنگیطلبي قومي در ایران آمریکا و تجزیه   3191مقگو  جواد

 انتشاراس مرکز اسناد انقالب اسالمی  چاپ اول.

 ( هاي  درگیري ها در گسترش بررسي نقش رسانه   31919دااگويان  داود و ابدالرممانی  رضا

  1  شماره 1نامه مطالعاس مرزی  سال  پژوهش، مناطق مرزي استان آذربایجان غربي قومي در 

 . 30و  11 صم

 ( ارائه راهبردهاي فرهنگي تحکریم و توسرعه درونري       3193شفهعی  جمال و مقمدی  رضا

 .13-04  فهلنامه امنهه ملی  سال نهم  شماره دوم  صم قدرت ملي جمهوري اسالمي ایران
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 هراي دفراعي    چرالش    3193آبادی  سهد مقمودرضا و زرگرزاده  مقمودالی )  شمس دوله– 

  فهولنامه امنهوه   مي ایرران امنیتي حوزه دریاي خزر از منظر منافع امنیت ملي جمهوري اسال

 .09-331  صم 13ملی  سال نهم  شماره 

 تهوران  مجموع تشوخهم    مدیریت منازعات قومي در ایران   3133رضا )  سهد  امهری  صالقی  

 مهلقه نظام  مرکز تققهقاس استراتژي   چاپ دوم.

  ( لعه استان در ایران )مورد مطاهاي قومي  ها و بحران بررسي درگیري   3193صالقی  منهوور

پايان نامه کارشناسی ارشد  دانشگاه پهام نور قوزوين  اسوتاد راهنموا  دکتور     (، 82دهه اردبیل در  

 بهرام نوازنی. 

  ( پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسرناد و     3131صدر  منهژه و نهکبخه  رموهم

 پ اول.  تهران  مؤسسه مطالعاس تاريخ معاصر ايران  چامنتشر نشده خاطرات

 ( تهران  انتشاراس گل آذين.همسازي و تعارض در هویت و قومیت   3139فکوهی  ناصر   

 در قومي گرایشات نقش   3130)؛ نامور  جعفر و مولوی   سهد شمس الدين مقمدالی  قاسمی 

 نشوريه   ارومیره  شهرستان 9981 سال خرداد حوادث موردي بررسي شهري: هاي بحران بروز

  .131و  141  صم 1  شماره 1  دوره انتظامی مديريه های ژوهشپ

 ( ها و  ر ایران، چالششدن و تکثرگرایي قومي د جهاني   3191قوشچی  مقمدرضا و نادری  مقمود

 .11و  93  صم 34  فهلنامه مطالعاس راهبردی جهانی شدن  سال پنجم  شماره ها فرصت

 (  امپریالیسم در قرن بیسرت و     3191کاتز  کلوديو؛ اشمهه  جان؛ سرنی  پائوال و جون کوفا

   چاپ دوم.آذين   ترجمه داوود جلهلی  تهران  انتشاراس گلیکم

 (  مهرآبادی  تهران  انتشاراس آشهان.   ترجمه مقمد رفعیناسیونالیسم   3191کالهون  کري 

 ( هاي قرومي  گیري بحران نقش عوامل خارجي در شکل   3191کجوری  مهرداد و قمی  الی  

  شوماره  4المللی تروريسوم  سوال    نما  نشريه تخههی مطالعاس بهن ماهنامه مطالعاس سهاسی راه

 .1و  33 صم  33

 زاده  تهوران      ترجموه ابودار رمضوان   منازعرات قرومي     3191  اسوتفان ) کردل  کارل و ولف

 شناسی  مهزان  چاپ اول. انتشاراس فرهنگ

 ( تهوران   ها شناسي سیاسي تنوع قومي: مسائل و نظریه درآمدي بر جامعه   3193کريمی  الی  

 انتشاراس سمه.

 (  ی  تهران  نشر توتها  چواپ    ترجمه مقسن ثالثشناسي درآمدي به جامعه   3131کوئن  برو

 اول.

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=115403
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3163
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=3163
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 هراي مداخلره نگراهي بره      تبیین منازعات قومي بر اساس تئروري    3133پهشانهان  مهسا ) ماه

فهولنامه مطالعواس املهواس      تهدیدات نرم ایاالت متحده امریکا علیه جمهوري اسالمي ایران

 .339و  313 صم  31روانی  سال ششم  شماره 

 ( هاي کشور و ارائره   أثیر بعد اجتماعي جنگ نرم دشمن در دانشگاهت   3190مختاری  ابدار

 .11-13  صم 13فهلنامه امنهه ملی  سال نهم  شماره  راهبرد،

 ( بررسي جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امرام     3191مرادی  مسن و جمشهديان  هادی

 .33-13هسه و پنجم  صم   فهلنامه امنهه ملی  سال هفتم  شماره بالعالي( اي )مدظله خامنه

 (  تهران  موسسوه مطالعواس   ها تحوالت قومي در ایران؛ علل و زمینه   3133مقهودی  مجتبی  

 ملی  چاپ اول.

   تهوران  موسسواس فرهنگوی     هویت قومي در جمهروري آذربایجران     3131)  وامدی  الهوا

   چاپ اول.المللی ابرار معاصر مطالعاس و تققهقاس بهن

 ترجمه پژوهشکده مطالعواس  درک توسعه سیاسي   3109هانتهنگتون  ساموئل  ) واينر  مايرون؛  

 راهبردی  تهران  پژوهشکده مطالعاس راهبردی  چاپ اول.
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