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چکيده
اين مقاله با هدف پی بردن به چگونگی نقش کشورهای خارجی در ايجاد چالشهای قوومی در آذربايجوان ايوران
تالش دارد با ارائه راهکارهايی مناسب در راستای افزايش همبستگی ملی گام بردارد .سؤال اصلی مقالوه ايون اسوه کوه
کشورهای خارجی چگونه به ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران میپردازند؟ فرضوهه تققهوع ابوارس اسوه از
اشتراکاس فرهنگی آذربايجان ايران با جمهوری آذربايجان و ترکهه و اقوداماس تقريو آمهوز ايون کشوورها و آمريکوا از
اوامل مؤثر ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران اسه .روش پژوهش بهصورس ترکهبی کهفوی و کموی از طريوع
جمعآوری دادهها به روش کتابخانهای بوا ابوزار فوهش بورداری و روش مهودانی بوا ابوزار مهوامبه امهوع اسوه .روش
تجزيهوتقلهل اطالااس نهز بهصورس توصهف دادهها و تقلهل مقتوای کمی پس از دسترسی به تمام نتايج بهدسهآموده
از منابع کتابخانهای و مهامبه امهع صورس گرفته اسه .مهمترين يافتههای تققهع ماکی از آن اسه که وجود کشوور
جمهوری آذربايجان از نظر  13درصد کارشناسان در همسايگی آذربايجان ايران با اشتراکاتی در مؤلفههوای قوومی تورثهر
شبکههای ماهوارهای ترکهه از نظر  13درصد کارشناسان و اقداماس متعدد آمريکا برای تقريکاس قومی در ايوران از نظور
 13درصد کارشناسان از مهمترين اوامل ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران هستند.
کليدواژهها:

تقري

خارجی چالش قومی آذربايجان ايران همبستگی ملی تبلهغاس رسانهای.

 .3مقاله المی -پژوهشی برگرفته از رساله دکتری میباشد.
 .3دانشووجوی دکتووری الوووم سهاسووی دانشووگاه آزاد اسووالمی شهرضووا اصووفهان ايووران (نويسوونده مسوو ول
mansor.salehi@yahoo.com
 .1دانشهار گروه الوم سهاسی دانشگاه بهنالمللی امام خمهنی قوزوين دکتوری الووم سهاسوی دانشوگاه new south
 walesاسترالها استرالها
 .4استاديار گروه الوم سهاسی دانشگاه شهرضا دکتری الوم سهاسی دانشگاه الوم تققهقاس تهران ايران
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مقدمه
با گسترش کشمکشهای قوومی و افوزايش اهمهوه آن در سهاسوه بوهنالملول بعود از
فروپاشی اتقاد جماههر شوروی در دهه  3993مهالدی و در آغاز قورن  33موهالدی شواهد
توجهی فزاينده نسوبه بوه مسو له قومهوه و ناسهونالهسوم در شواخههوای گونواگون الووم
اجتماای بوده ايم .در اين مهان خاورمهانه با پراکندگیهای گوناگون مذهبی و زبوانی توجوه
بسهاری از پژ وهشگران امور قومهه و ناسهونالهسم را به خود جلب کرده اسه و همانطوور
که اسمان و رابهنوويچ 3انوان کردهاند «اموروزه مسو له درگهوری قوومی بهشوتر از مبامو
مطرحشده در نوشتههای المی سهاسه خاورمهانه را تشريح میکند»

(ادواردز 3131

. 333

ايران نهز از قديمااليام کشوری با ملههای متنوع از فرهنگها شهوههای زيسه مذهب
و زبان های مختلف بوده اسه .مضور و زنودگی قومهوههوای مختلوف چوون فوار هوا
ترکها کردها بلوچها ترکمنها اربها و لرها در چهارچوب جغرافهای سهاسوی وامود
بهانگر تنوع فرهنگی و قومی جامعه ايوران اسوه

(مقهووردی 3133

 . 31منطقوه آذربايجوان در

تاريخ و فرهنگ ايران اهمهوه خاصوی دارد کوه ايون اهمهوه از نقشوی کوه آذربايجوان در
شکلدهی به هويه ملی (ايرانی  -اسالمی داشته اسه نشرس مویگهورد .رسومهه يوافتن
مذهب شهعه و تشکهل دوله ملی که در پهنای جغرافهای تاريخی ايران باستان گسترده شد
تالش سرنوشه سازی بود که در آذربايجان به منهه ظهور رسهد .گذشته از آن آذربايجوان
در تاريخ ايران (قبل و بعد از اسالم مقل تالقی هويههای بهگانه با هويه ايرانوی بووده و
نهز بسهار مورد تعرض قرار گرفته اسه

(صدری و نهکبخه 3131

. 03

در سالهای اخهر نهز آمريکايیها برای ايجاد تقرکاس و چالشهای قومی در ايران انواع
مختلفی از سهاسههای نرم (طرح خاورمهانوه جديود سورمايهگوذاریهوای هنگفوه بورای
قومهههای مختلف ايرانی ايجاد تبلهغاس رسانهای و سوءاستفاده از مقوق بشور و سوخه
(املهاس تروريستی آدمربايی و بمبگذاری را دنبال کردهاند

(مقگو 3191

 33و  . 331از ديد

آنان زمانی که کشورهايی نظهر ايران دچار چالشهای قومی و بقرانهای داخلوی باشوند از
1. Esmman and Robinovich
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ظرفهههای الزم برای ايفوای نقوش منطقوهای برخووردار نخواهنود بوود .درنتهجوه تقويوه
کانونهای مؤثر در ايجاد چالشهوای قوومی در کشوورهايی ماننود ايوران بوه يو

راهبورد

اولويهدار برای آنان تبديل شده اسه .بهگونوهای کوه گراهوام فوولر 3تقلهلگور اوالیرتبوه
سازمان جاسوسی سها در کتاب «قبله االم» مس له قومههها را بهانووان پاشونه آشوهل ايوران
معرفی میکند که هرگاه قدرسهای فرامنطقه ای با ايران درگهر شوند درصدد استفاده از اين
اهرم فشار برمیآيند

(کجوری و قمی 3191

. 03

از طرف ديگر با توجه به اينکه قومهه هوای مختلوف در ايوران اغلوب در ماشوهه
مرزها تقه نفوذ امتمالی کشورهای همسايه و گرايش به آن ها هستند باا

تهديود

و آسهب پذيری به ماکمهه ملی می شود و از نقطه نظر راهبورد امنهو ه ملوی از اهمهوه
زيادی برخوردار اسه .در اين راستا برخی از کارشناسان مسائل قومی انوان می کننود
هم جوار ی آذربايجان ايران بوا کشوورهای جمهووری آذربايجوان و ترکهوه و اشوتراکاس
فراوان در زبان فرهنگ و تاريخ با آن ها در ايجاد چالش های قومی در آذربايجان ايران
مؤثر بوده اند.
اهمهه و ضرورس پرداختن به اين موضوع از اين جهه اسه تا بسترهای شوکلگهوری
و رشد چالشهای قومی که همگرايی و همبستگی ملی را تضعهف میکنند شناسايی شووند
تا راهکارهايی جهه مديريه چالشهای قومی در کشور ارائه شود تا بوه ايون وسوهله هوم
جلوی کشورهای خارجی برای سوءاستفاده از ظرفهه اقوام در راستای اهدافشوان در ايوران
گرفته شود و هم اقوام بتوانند با مل مسائل و مطالباس خود از طريع مسالمهآمهوز نسوبه
به جامعهای که در آن زندگی می کننود امسوا

تعلوع بهشوتری کننود و در جهوه ارتقوای

همگرايی و همبستگی ملی در کشور تالش کنند.
از اين رو هدف تققهع ماضر اين اسه «توا ضومن واکواوی انگهوزههوا و اقوداماس
کشورهای خارجی ازجمله آمريکا جمهوری آذربايجان و ترکهه در ايجاد چالشهای قومی
در آذربايجان ايران به شناسايی سهاسهها و برنامههای اين کشورها بپردازد که میخواهنود
1. Graham. F
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از تنوع قومی جامعه ايران سوءاستفاده کرده و چوالشهوايی را در ايون کشوور بوهويوژه در
ارتباط با آذربايجان ايران به وجود بهاورند».
بنابراين سؤال اصلی تققهوع ايون اسوه کوه «کشوورهای خوارجی چگونوه بوه ايجواد
چالشهای قومی در آذربايجان ايران میپردازند؟»
در اين راستا اولهن فرضهه تققهع ابارس اسوه از «جمهووری آذربايجوان و ترکهوه بوا
استفاده از اشتراکاس قوومی و بوا اقوداماس تقريو آمهوز بوه ايجواد چوالشهوای قوومی در
آذربايجان ايران میپردازند».
فرضهه دوم تققهع ابوارس اسوه از «آمريکوا از طريوع سورمايهگوذاریهوا و اقوداماس
تقري آمهز به ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران میپردازد».
مباني نظری
در ي

جمعبندی از بررسی پژوهشهای انجامشده بوه انووان پهشوهنه ايون تققهوع در

پژوهشهايی که به بررسی نقوش اوامول خوارجی در بوروز چوالشهوای قوومی در ايوران
پرداختهاند مشاهده میشود که برخی از اين پژوهشها فقط نقش ي

کشوور خوارجی در

ايجاد چالشهای قومی در ايران را بررسی کردهاند و بوهطوور مشوخم منطقوه آذربايجوان
مدنظر آن ها نبوده اسه و اگر هم به اين موضوع پرداخته شده ضعهف بوده اسوه .در ايون
رابطه میتوان به کتاب مقگو ( 3194مقاله ماهپهشانهان ( 3133و تققهع کجووری و قموی
( 3191اشاره کرد که نقش کشور آمريکا را در ايجاد چالشهوای قوومی در ايوران بررسوی
کردهاند و يا تققهع قوشچی و نادری ( 3191که نقش جهانیشدن را مدنظر قرار دادهاند.
در برخی ديگر از پژوهشهای بررسیشده هم بوه اوامول خوارجی و هوم بوه اوامول
داخلی ترثهرگذار بر چالشهای قومی پرداخته شده اسه .در اين رابطه میتوان به کتابهای
اممدی ( 3191صالقی امهری ( 3133و مقهودی ( 3133اشاره کرد که تقريبوا بوهطوور
همهجانبه به تقوالس قومی در ايران از منظر داخلی و خارجی توجه کردهانود کوه البتوه در
اين پژوهشها نهز بهطور مشخم به بررسی چالشهای قومی پرداخته نشده و گاهی برخی
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از اوامل ترثهرگذار در ايجاد چالشهای قومی مورد توجه قرار نگرفتوه اسوه .همچنوهن در
اين رابطه میتوان به پاياننامه صالقی ( 3193اشاره کرد که با اينکه اوامل متعدد داخلی و
خارجی در بروز بقرانهای قومی را بررسی کرده اسه ولی در يو
تاريخ ی و در ي

بوازه زموانی مقودود

جغرافهای خاص به موضوع پرداخته و ترکهد آن بهشتر بر روی بقرانهای

قومی سال  3131بوده اسوه و يوا تققهوع دااگويوان و ابودالرممانی ( 3191کوه ضومن
بررسی ترثهر رسانههای داخلی در بروز چالشهای قومی بوه تبلهغواس سهاسوی شوبکههوای
ماهوارهای و بزرگنمايی رسانهای فقر و مقدوديههای برخی اقوام میپردازند.
در پژوهش ماضر مققع تالش میکند تا از کمبودهای پژوهشهای پهشوهن کوه دربواره
چالشهای قومی انجام شده خود را رها کند .از اين رو در اين تققهع بهطور مشخم بوه
نقش کشورهای جمهوری آذربايجان و ترکهه در ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران
و اقداماس تقري آمهز و سرمايهگذاریهای اظهمی که آمريکا انگلهس و رژيم صههونهستی
برای ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران انجام دادهاند پرداخته میشود.
کلمه قوم يا اتنی 3در فرانسه و اتنه  3در انگلهسی از ريشه يونانی اتنهکو  1مشتع شده
اسه .اگرچه در ترجمه برخی از مشتقاس اين کلمه (ازجمله اتنولوژی 4و يوا اتنووگرافی

1

واژه «مردم» به جای واژه «قوم» به کار برده میشوود اموا در اغلوب مووارد از واژه قووم در
ترجمه فارسی استفاده شده اسه

(برتون 3194

 . 313تفاوس امده «قوم با قومهه» و «مله بوا

ملهه» سهاسی شدن «قومهه و ملهه» نسبه به «قوم و ملوه»
نظر کالهون «قومهه يکی از اناصر امتمالی اسه که يو

اسوه (فکووهی 3139

 . 391از

کول مقوز از اشوخاص را بوه

يکديگر پهوند میدهد و اين پهوند آنان را به مردموانی قابول شناسوايی  -و آگواه از هويوه
میسازد» (کوالهون 3191

 . 99پهن قومهه را آگاهی گروهی از تمايز و تضاد

خويشتن  -مبدل

فرهنگی خود با گروههای ديگر میداند

 . 430تنسی و جکسون انوان میکنند کوه

(پهن 3194

1. Ethnie
2. Ethnic
3. Ethinikos
4. Ethnology
5. Ethnography
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«واژه قومهه دربرگهرنده خطوط تقسهم افقی گوناگونی اسه که اجتماااس جغرافهايی را به
گروههوای فراوی کوه توا مودودی شوهوههوای زنودگی و وجهوه متفواوتی دارنود تقسوهم
میکند»(تنسی و جکسون 3193

. 301

در چالش قومی مداقل ي

طرف منازاه اداا میکند نابرابریهای موجوود در جامعوه

بیتوجهی به ارزشها سنهها و آداب و رسوم قومی و ادم دسوتهابی بوه منوافع قوومی در
جامعه به خاطر هويه قومی متفاوس گروه قومی در ي
ولف 3191

جامعه متکثر قومی اسوه

(کوردل و

 . 31از نظر اسمهه در اغلب منواطقی کوه منازاواس قوومی رد داده «اشوکال و

شدس چنهن منازااتی به مهزان بسهاری ناشی از تاريخ روابط قومی در هر منطقه و الگوهای
بنهادين بقای قومی و ااتقاداتی اسه که نهازمند شناخه و فهم هر اجتماع قومی -تواريخی
خاطراس مشترک و اقايد ااضای قومهههای خاص و فعالهوههوای فرهنگوی روشونفکران
آنها هستهم»
برو

(اسمهه 3193

. 333

کوئن 3انوان میکند هر وقه در ي

جامعه ااضای گروه مسلط امسا

که گروه اقلهه منافع اقتهادی و قدرس و اقتدارشان را تهديد میکننود و ايون امسوا

کننود
در

ااضای گروه اقلهه نهز به وجود آيد کوه اکثريوه ارزشهوا و مؤلفوههوای آنوان را ناديوده
میگهرند و موانعی بر سر راه پهشرفه اقتهادی و اجتماایشان گذاشوتهانود هور دو گوروه
اکثريه و اقلهه برای غلبه به هم و برای دستهابی به مزايای بهشتر در زمهنههای مختلف بوا
يکديگر بهشدس رقابه میکنند که درنهايه چالش و بقران قومی در جامعه اجتنابناپوذير
میگردد

(کوئن 3131

 . 331واکر کانور معتقد اسوه «تعوداد زيواد جنوبشهوای تجزيوهطلوب

خونهن در دو دهه گذشته در جهوان اول دوم و سووم شواهد آن اسوه کوه وقتوی دو نووع
وفاداری به مله و وفاداری به دوله در تعارضی سازشناپذير قرار میگهورد وفواداری بوه
دوله بازنده میشود»

(واينر و هانتهنگتون 3109

. 314

1. Bruce kohen
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از نظر آنتونی آبرشال 3پويشها و منازااس قومی زمهنهمندند و به دلهول وجوود و آمواده
شدن بسترها و شرايط خاص رد میدهند .از منظور جامعوهشناسوی سهاسوی اغلوب وقتوی
موضوع کسب توزيع يا بازتوزيع منافع امتهازاس قدرس و کسب سلطه در سوطح اموومی
مطرح شود بسترهای وقوع چالشهای قومی فراهم میشود؛ زيورا سولطه منوافعی دارد کوه
گروه ممتاز و برخوردار با واگذاری آن مخالفه میکند و گروه مقابل برای دسوتهابی بوه آن
تالش میکند ) .(Obershall, 2007: 13مايکل هکتر 3در نظريه اسوتعمار داخلوی خوود بنهوان
چالش و تعارض قومی را در تبعهز و نابرابری و توزيع نادرسه و نواهمگون منوابع مهوان
مناطع مختلف يو
میداند(مهسون 3100

کشوور کوه دارای قومهوههوای مختلوف بوا فرهنگوی متفواوس اسوه
. 311

از نظر رابرس گر 1قومهه زمانی اهمهه میيابد که تعلع بوه گروهوی مشوخم بااو
تغههر در امنهه شرن رفاه اقتهادی يا دسترسی به قدرس آن گوروه شوده و ااضوای گوروه
نسبه به ااضای گروههای ديگر دچار مقرومهه شوند
به گفته ممهد اممدی ههچي

)4-6

.(Gurr, 2000:

از نظريههای بسهج قومی بهتنهوايی نمویتوانود سهاسوی

شدن مسوائل قوومی در ايوران را بوه انودازه کوافی تبهوهن کنود .از نظور وی ظهوور دولوه
تمرکزگرای مدرن در ايران نخبگان قدرتمند ايالس را به چالش طلبهد و قدرس اجتماای -
سهاسووی آنهووا را از بووهن بوورد .نخبگووان ايلووی بووهمنظووور مقاومووه در برابوور سهاسووههووای
تمرکزگرايانه به مقوالس و االيع کهن مانند زبان و مذهب متوسل شدند تا موردم را الهوه
دوله مرکزی بسهج کنند .در اهن مال نهروهای بوهنالمللوی در ابعواد سهاسوی و فرهنگوی
جنبشهای ناسهونالهستی را در مهان گروه هوای اقلهوه موذهبی و زبوانی تشوويع و ممايوه
کردند

(اممدی 3191

 303و . 301

در الوم اجتماای طرامی و تدوين چهارچوب مفهومی برای ي

متغهر نسوبتا جديود

کاری دشوار و دقهع اسه .بهخهوص آنکه از ي سو بايد الزاما ريشوههوا و مبوانی نظوری
1. Anthony Abrachal
2. Michael Hacker
3. Robert Gurr
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متغهرها واکاوی شود و از سوی ديگر تفاوسها ابتکواراس و خالقهوههوای مفهوومی را در
مفهوم جديد برای توصهف ي

برداشته باشد تا نشاندهنده ارائه ي

واقعهه بهرونی باشود.

از منظر رويکردهای امنهتی ريشه «امنهه هويه» را میتوان از زاويه نظريوههوای کالسوه
امنهه مالمظه کرد .در مالی که واقعگرايان در تعريف امنهه بر تهديوداس و فرصوههوای
مقسو

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

بودند که مفهوم امنهه نبايد تنها به موزه مسائل و تهديوداس نظوامی مقودود بمانود بلکوه
معنای امنهه اامتر و در موزههای اقتهادی اجتماای سهاسی و زيسهمقهطی نهز قابلهه
کاربرد دارد

(شههان 3133

 . 14بوزان در کتواب «موردم دولوههوا و هورا » مفهووم امنهوه

اجتماااس انسانی را مطرح کرد که منظور از آن مفظ هويه و به معنوای «توانوايی» جامعوه
برای مفظ ويژگی های اساسی خوود در شورايط متقوول و تهديوداس واقعوی يوا امتموالی
بود»(بوزان 3103

اسه

 . 13به طور خالصه بايد گفه مرجوع امنهوه در مکتوب کپنهواک «جامعوه»

(شريف و ديگران 141- 111 3131

و هر روندی که ترثهراس نامطلوبی بور الگوهوای سونتی

زبان فرهنگ کار جمعی هويه ااداس مذهبی و ملی گذارد تهديداس فرهنگی و هويتی
به شمار میآيد.
در همهن چهارچوب از نظر رابرس ماندل 3تهديداس امنهتی به پنج مقوله تقسهم میشوود.
نظامی سهاسی فرهنگی اقتهادی اجتماای و زيسهمقهطی .بوه اقهوده وی بوهطوور کلوی
امنهه ملی بر مهزان قابلهه نهروهای مسلح ي
مقابل تهديداس قهرآمهز اطالق میشود

کشور برای مفاظه مکومه و روح ملوی در

(مانودل 3103

 . 30بر اين اسا

امنهه سهاسی و فرهنگی

يعنی توانايی جامعه برای تداوم بخشهدن بر ويژگیهای سهاسوی و فرهنگوی بنهوادی خوود در
شرايط معقول و در مقابل تهديداس امتمالی يا واقعی
توانايی مفظ ارتقای شهوه زندگی مردم ي

(ماندل 3103

 . 349امنهه اقتهادی يعنوی

جامعه با ترمهن کاالها و خدماس موورد نهواز از

طريع املکورد داخلوی و مضوور در بازارهوای بوهنالمللوی (مانودل  . 330 3103امنهوه

1. Barry Buzan
2. Robert Mundell
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زيسهمقهطی به معنای مفظ و گسترش دسترسی مداوم به منوابع طبهعوی اسوه کوه بورای
مفظ مهاس شهروندی و روند زندگی آن کوافی باشود

(مانودل 3103

 311؛ اموا بعود سهاسوی

امنهه دارای دو معهار مهم اسه  -3مهزان اقتدار دولهها مکومههای آنها و ايودئولوژی
سهاسی آنان و  -3مهزان تعامل انسجام و همزيستی مسالمهآمهوز هويوههوای فرهنگوی و
سنتی در بهن مله.
در همهن چهارچوب از نظر فارسه 3تهديداس هويتی تهديداتی هستند کوه ارزشهوای
کسبشده در معنای ذهنی را مورد تهديد قرار دهند .از نظور وی امنهوه هويوه دقهقوا بوه
معنای مفاظه از ارزش های بنهوادی اسوه کوه بقوای يو

فرهنوگ را تهديود مویکنود و

اهمههيابی آن تقه ترثهر چهار اامل کاهش کنترل مکوموه بور فضوای اجتمواای خوود
ظهور و تقويه جنبشهای جدايیطلب فروملی افزايش نفوذ خوارجی و چهوارچوبهوای
در مال تقول داخلی و خارجی اسه که فرآيند اخهور نواظر بوه شوکلگهوری انتظواراس و
توقعاس جديدی اسه که توانايی مفظ هويه يکپارچگی را زايل میسازد و امکوان توداوم
بخشهدن به ويژگیهای متمايز خود را تضعهف میکند

(فارسه 3334

. 33-30

تنوع و تکثر قومی و فرهنگی مله ايران فرصه بزرگی اسه که فراروی نظوام اسوالمی
قرار گرفته اسه و ايران اسالمی با اتکای به اين منبع اظهم و سرشار اسه که قادر به بقای
فرهنگ و تمدن اسالمی و ايرانی در برابر جريان جهوانیسوازی فرهنگوی اسوه .برخوی از
فرصههای ناشی از تنوع فرهنگی در ايران ابارساند از
 تنوع قومي و توسعه حوزه تأثیر ملي :ايران اسالمی میتواند با تلقی فرصه از تنووعقومی خود و تدوين راهبرد تعامل پويا با اقوام هماننود در کشوورهای همجووار بوه توسوعه
روزافزون نقش منطقهای خود بهانديشد و از اين رهاورد سطح تعامالس خود با قدرسهای
فرامنطقهای را ارتقا دهد.
 تنوع قومي عامل توزیع فضایي جمعیت :تنوع و تعدد قومی مووهبتی اسوه کوه بوهتوزيع فضايی جمهعوه در پهنه سورزمهن منجور شوده و پوارهای ديگور از نهازهوای کشوور
1. Forest
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ازجمله امکان بهرهوری از مناطقی که شرايط زندگی دشوار اسه را فوراهم کورده و متوی
دفاع سرزمهنی از اين مناطع را امکانپذير ساخته اسه.
 تنوع قومي عامل رقابت بین اقوام :اامل رقابه بهن اقوام يکی ديگر از فرصههوايیاسه که تنوع قوومی بوه همراه دارد و در صورس برناموهريوزی انگهوزشهوای بسوهاری را
برای توسعه مناطع فراهم میآورد و نشاط اقتهادی و امرانی الزم را در موردم و مسو والن
ايجاد میکند .همچنهن از تبعهز و بیادالتیهوای فضوايی پهشوگهری و توسوعه متووازن را
تضمهن میکند.
 قومیتهاي فرامرزي و قابلیت تعامالت اقتصادي :االيع مشترک قومهوههوايی کوهدر دو سوی مرزهای سهاسی قرار دارند زمهنههای بسهار مطلوبی را برای تعامالس فرهنگوی
و اقتهادی فراهم میآورد .بخش امدهای از تعوامالس اقتهوادی بوهن کشوورهای همسوايه
میتواند از طريع مبادالس مرزی و توسط تعاونیهای مرزنشهن انجوام شوود توا اوالوه بور
تققع سهاسههای اقتهادی موجباس شکوفايی اقتهادی مناطع مقروم و ماشههای کشوور
را نهز فراهم آورد.
 قومیتهاي فرامرزي و قابلیت تعامالت فرهنگي نظام جمهوری اسالمی با ترسهم وبرنامهريزی صقهح میتواند تعوامالس فرهنگوی منطقوهای مهوان اقووام مختلوف هماننود در
کشورهای همجوار را افزايش دهد و دسوتاوردهای بسوهار مثبتوی را در ايون مووزه فوراهم
آورد(صالقی امهری 3133

 130و . 131

جمهوری اسالمی ايران با تمدنی چندهزارساله دارای ملتی متشکل از اقووام مختلوف
در ساختار جمعهتی خود می باشد که اين تنوع قومهتی تاکنون در نگاه برخی از برنامهريوزان
و مديران کالن کشوری بهانوان آسهب به انسجام کشور و گاهی نهز تهديودی بورای امنهوه
ملی به شمار رفته اسه .ولی واقعهه اين اسه که اگر با رويکرد ايجوابی بوه قومهوه نگواه
شود فرصههای طاليی را می تووان بورای توسوعه داخلوی و تقکوهم روابوط منطقوهای بوا
کشورهای همسايه پهدا کرد که متی برخی از کشورهای توسعهيافته دنها برای تنووع قوومی
با صرف هزينه های فراوان در جهه تسههل مهاجرس اقوام مختلف به کشورهای خود اقدام
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میکنند که اين ظرفهه به جمهوری اسالمی ايران با اقوام مختلف در طول تاريخ اطا شوده
اسه و هم اکنون اين اقوام خود را ذاتا متعلع به ايران دانسته و سالهان سال در کنار هوم بوه
آبادانی و ااتالی نام آن در پهنه گهتی همه گماردهاند.
روششناسي
در اين پژوهش نوع تققهع بهصورس ترکهبی کهفی و کمی اسه .بهطور کلی تققهقاس
کمی تققهقاتی هستند که در آنها مققع با استفاده از دادهها و آمارهوای رياضوی بوه دنبوال
آزمون فرضههها میرود .پژوهشهای کهفی نهوز تققهقواتی هسوتند کوه اغلوب در آنهوا از
دادههای رياضی و آماری استفاده نمیشود و در آنها تنها به توصهف و تبهوهن يو

پديوده

پرداخته میشود .متغهرهای مستقل و وابسته ايون تققهوع بوه ترتهوب «اقوداماس کشوورهای
خارجی» و «چالشهای قومی» میباشند .بهانوان نمونه اقداماس تقريو آمهوز کشوورهای
آمريکا جمهوری آذربايجان و ترکهه بهانوان متغهر مستقل از بسترهای ترثهرگوذار در ايجواد
«چالشهای قومی» بهانوان متغههر وابسته در آذربايجان ايران اسه.
تعههن جامعوه آمواری در بهشوتر مووارد بور نکواتی همچوون اهمهوه موضووع قابلهوه
تعمهمپذيری االقه مققع و موجود بودن منابع مبتنی اسه

(مختواری 3190

 . 19از اين رو در

اين تققهع از نمونهگهری مقهودی استفاده شوده اسوه .در روش نمونوهگهوری مقهوودی
مققع بر اسا

مقهود و بر پايه قضاوس خود موردهوايی را انتخواب مویکنود کوه بورای

تققهع مناسب میباشد .در اين راستا با استفاده از روش نمونهگهری قضاوتی و با توجه بوه
موضوع پژوهش فعاالن اساتهد کارشناسان موزههای مطالعاتی چالشهای قوومی انتخواب
شدند و با آنها مهامبه امهع صورس گرفوه .از ايون رو روش گوردآوری اطالاواس بور
مبنای ترکهبی روش کتابخانهای با ابزار فهشبرداری و روش مهدانی با ابزار مهامبه امهوع
اسه؛ بنابراين با توجه به مساسهه و اهمهه موضوع چون ممکن بود دسوتهابی بوه افوراد
مورد نظر برای مهامبه دارای مشکالتی باشد و برخی متی ماضر به همکاری نشوند و از
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طرف ديگر تا زمانی که اطالااس بهدسه آمده به اشباع نرسد مهامبهها اداموه داشوه کوه
طی اين شرايط در مجموع  13نفر انتخاب و با آنها مهامبه انجام شد.
روش مورد استفاده برای تجزيهوتقلهل اطالااس نهز در اين پژوهش توصهف و تقلهول
دادهها و تقلهل مقتوای کمی میباشد .به اين صورس که پوس از انجوام مهوامبه امهوع و
دسترسی به تمام نتايج بهدسهآموده توصوهف و تقلهول دادههوا و تقلهول مقتووايی کموی
صورس کل شمار از تمامی نتايج بهدسهآمده از مهامبه امهع صورس گرفه .از آنجا کوه
تقلهل مقتوا به دنبال شناخه معانی مستتر در ي

متن اسه در شکل سوادهای از تقلهول

مقتوای کمی تعدادی مقوله از پهش تنظهم شد و با مراجعه به دادهها نسوبه بوه شومارش
مواردی از متن که در آن مقوله خاص قرار میگهرند اقدام شد.
یافتههای تحقيق
 .9کشور جمهوري آذربایجان چگونه به ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران
ميپردازد؟
جدول  :9توزیع فراواني نقش جمهوري آذربایجان در ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران از
نظر کارشناسان بر حسب درصد
فراواني
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گزینـه
وجود کشور جمهووری آذربايجوان در همسوايگی آذربايجوان ايوران بوا
فرهنگ و زبان مشترک

تردد اقتهوادی سوهامتی موردم آذربايجوان بوه جمهووری آذربايجوان و
مقايسه خود با آنها
ملنشدن مس له قرهباغ
مجموع

طبع يافتههای جدول  3وجود کشور جمهوری آذربايجان در همسايگی آذربايجوان
ايران با هويه فرهنگ و زبان مشترک مهمترين بستر چالشهای قومی در آذربايجان ايران
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اسه که  13درصد کارشناسان اين موضووع را تريهود کوردهانود .همچنوهن اقوداماس متعودد
تقري آمهز جمهوری آذربايجان الهه ايران و ترثهر رسانههوا و شوبکههوای مواهوارهای ايون
کشور به ترتهب با  30و  3071درصد بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالشهوای قوومی در
آذربايجان ايران دارند.
همان طور که کاوه بهاس انوان میکند شکلگهری نگاه و خواسته قومی در ايوران بوهش
از آنکه مقهول مناسباس سهاسی و فرهنگوی در خوود ايوران باشود بازتواب شوکلگهوری
پديدههايی در خارج از مرزهای ايران بوده اسه

(بهاس 3133

 . 31ناسهونالهسوم «آذربايجوانی»

ماصل تقوالس شکل گرفته در ماشهه مسلماننشهن امپراتوری روسهه در قفقاز بوود کوه بوه
گفته نههباف در پايان جنگ اول جهانی به ترسوهس کشووری بوه نوام «آذربايجوان» در آن
موزه منجر شد ( .)Nassibu, 2012: 6از تبعاس و ترثهر اين پديده در ايوران اموروز مویتووان
به انوان زمهنه شکلگهری برخی از تقوالس قومی در آذربايجان ايران نام بورد .وجوود يو
قوم در دو طرف مرز میتواند هر کدام از آنها را تشويع به تقريکاتی جهه تشکهل يو
مکومه خودمختار کند و به گفته اممدی و الوند «اگر القه قومی نسبه به وطنی کوه در
آن زندگی می کند کم شود و يا زير سؤال برود و القوه و امسوا
ارجقهه يابد قومگرايی اسا
بود»

(اممدی و الوند 3193

تقرکاس جهه دستهابی به يو

نسوبه بوه قووم خوود
مکوموه وامود خواهود

. 311

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
آذربايجانیهای ايران داشته اسه و همانطور که وامدی انوان میکنود «برتور و فرادسوه
بودن هويه بومی جمهوری آذربايجان و ترکهه باا
ايران به آن سوی مرزها میگردد»

(وامدی 3131

االقهمندی و جذب مردم آذربايجوان

 . 330در اين رابطوه شوهفر انووان مویکنود

«آذربايجانیها در مرز کشور ايران متمرکز هستند کوه بوا موردم کشوورهای همسوايه خوود
ارتباط و پهوستگی دارند .افزون بر اين ترکهوا در کشوورهای ديگور در اکثريوه هسوتند و
همهن اامل ترثهر مهمی بر روابط دوجانبه ايوران بوا همسوايههوايش دارد»

)2006

 (Shifer,و
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همانطور که هلد انوان میکند «جهانیشدن ابارس اسه از برقراری پهونودها و ارتباطواس
متقابل مهان جوامع و بدون ترديد فرهنگ مهمترين جزء جهانیشدن اسوه؛ زيورا فرهنوگ
مقوریترين پهوند مهان ملهها و مکانها اسه» ( .)Held, 2000: 48به خاطر هموهن اوامول
رهبر معظم انقالب تمرکز قوای دشمنان بر موضوع فرهنگ را ناشی از اهمهوه فووقالعواده
اين اامل دانستهاند

(شفهعی و مقمدی 3193

. 13

فروپاشی شوروی و بروز کشورهای تازهاستقالليافته با موقعهههای اقتهادی فرهنگی
اجتماای و سهاسی جديد و اختالفاس قومی و مرزی سبب ورود بازيگران خارجی بهويوژه
آمريکا به اين منطقه شود

(شومس دولوهآبوادی و زرگورزاده 3193

 . 33در ايون راسوتا جمهووری

آذربايجان خاک خود را برای اقداماس خرابکارانه الهه ايران در اختهار آمريکا قورار داده کوه
از آن جمله می تووان بوه اسوتقرار مراکوز راداری و شونود نواتو در مرزهوای شومالی ايوران
شبکههای جاسوسی در مرزهای شمالی ايران و تبلهغاس ضد ايرانی و تجزيهطلبانه از طريوع
راديو باکو اشاره کرد .به گفته مسهن اممدی «جمهوری آذربايجان که به لقاظ فرهنگوی و
مذهبی نزدي ترين کشور بعد از فروپاشی از شوروی به ايران اسه در تقابل با ايران گوی
سبقه را نهتنها از همسايگان ايران بلکه از کشورهای غهرمسلمان اروپايی ربوده و به پايگاه
ضدامنهتی در برابر ايران تبديل شده اسه»

(اممدی 3194

. 11

 .0کشور ترکیه چگونه به ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران ميپردازد؟
جدول  :0توزیع فراواني نقش کشور ترکیه در ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران از نظر
کارشناسان برحسب درصد
فراواني

درصد

ردیف

گزینـه

3

ترثهر شبکههای ماهوارهای ترکهه و الگوگهری از آنها

33

13

3

اقداماس تقري آمهز ترکهه و تالش برای جذب ترکها

30

34/1

1

قرابه فرهنگی و زبانی آذربايجان ايران با ترکهه

31

39

4

پهشرفه و توسعه ترکهه و ترثهر بر آذربايجان ايران

33

31

1

تردد مردم آذربايجان ايران به ترکهه و مقايسه خود با آنها

1

3/1

19
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طبع يافتههای جدول  3ترثهر شبکههای ماهوارهای ترکهه و الگوگهری مردم آذربايجوان
ايران از آنها مهمترين بستر چالشهای قوومی در آذربايجوان ايوران اسوه کوه  13درصود
کارشناسان اين موضوع را تريهد کردهاند .همچنهن اقداماس تقري آمهز ترکهه و تالش بورای
جذب ترکهای ديگر کشورها با  34/1درصد و قرابه فرهنگی و زبانی آذربايجان ايران بوا
ترکهه با  39درصد بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالشهوای قوومی در آذربايجوان ايوران
داشتهاند.
در رابطه با نقش کشور ترکهه که به گفته سلهماناف «از چشومانوداز تواريخی و قوومی
دارای روابط بسهار نزديکی با جمهوری آذربايجان و بهانوان نزدي ترين و مهمترين متقود
جمهوری آذربايجان اسوه»

)(Souleimanov, 2013: 18

بايود گفوه ترکهوه سواالنه مقهود

هزاران مسافر از منطقه آذربايجان ايران اسه .در اين سفرها اهالی با گردش چندينروزه در
ترکهه به نزديکی فرهنگی و زبانی پی میبرند و به مقايسه میپردازند و اين ترثهراس امهقوی
در ذهن مردم آذربايجان ايران دارد .از طرف ديگر به گفته قاسمی «برناموههوای تلويزيوونی
صداوسووهما جووذابهه انوودکی دارنوود و همووهن اموور االقووه توورکزبانووان را بووه برنامووههووای
تلويزيونهای خارجی افزايش داده و آنان به مرور با ترکی استانبولی آشنا شده و اختالفواس
اندک مابهن زبان ترکی آذربايجانی و آناتولی را پشه سر میگذارند»

(قاسومی و همکواران

. 119

با توجه به تنوع رسانهها مخاطبان در انتخواب انوواع رسوانههوا و برناموههوای آنهوا دارای
گرايشها و انگهزههای متفاوتی هستند که افکار خواستهها فرهنگ و بهخهووص زبوان در
انتخاب برنامهها ترثهر فراوان دارند.
همچنهن اقداماس تقري آمهز ترکهه در راستای توالش بورای جوذب تورکهوای ديگور
کشورها نهز يکی از مهمترين اواملی اسه که در ايجواد چوالشهوای قوومی در آذربايجوان
ايران نقش دارد .در اين رابطه میتوان به تبلهغ پانترکهسم و تالش برای اتقواد تورکزبانوان
کشورهای ديگر بهرهبرداری از پهوندهای زبانی برای آسهبپذير سواختن يکپوارچگی ملوی
ايران تهويرسازی و بهرهگهری از ترثهراس نمايشی شبکهها و کانالهای راديوو و تلويزيوون
درصدد القای امسا

مقرومهه در مهان آذربايجانیهای ايران اشاره کرد.
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 .9کشور آمریکا چگونه به ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران ميپردازد؟
جدول  ،9توزیع فراواني نقش کشور آمریکا در ایجاد چالشهاي قومي در آذربایجان ایران از نظر
کارشناسان برحسب درصد
فراواني

درصد

ردیف

31

13

33

31

1

طرح خاورمهانه جديد و کوچ سازی کشورها

33

31

4

سرمايهگذاری و استفاده ابزاری از کردها

0

31

1

1

43

333

3
3

1

گزینه
سرمايهگذاری آمريکا در کشورهای مختلف دنها
تالش برای تغههر رژيم ايران و استفاده ابزاری از مقوق
قومههها

برپايی کنفرانسها و کم های مالی به گروهها و
نخبگان قومههها
مجموع

طبع يافتههای جدول  1سرمايهگذاری آمريکا در کشورهای مختلف دنها به خاطر منافع
ملیاش مهمترين بستر چالشهای قومی اسه که آذربايجان ايران را هم تقوه تورثهر قورار
میدهد و  13درصد کارشناسان اين موضوع را تريهد میکنند .همچنوهن توالش بورای تغههور
رژيم ايران و استفاده ابوزاری از مقووق اقووام بوا  31درصود و طورح خاورمهانوه جديود و
کوچ سازی کشورها بوا  31درصود بهشوترين نقوش را در ايجواد چوالشهوای قوومی در
آذربايجان ايران داشتهاند.
پس از پهروزی انقالب اسالمی در ايران بسوهاری از معوادالس منطقوهای آمريکوا دچوار
چالش گرديد .از اين رو بهمنظور جلوگهری از تسری انقوالب بوه سواير کشوورها راهبورد
جنگ سخه و نرم را در مقابل جمهوری اسالمی ايران در پهش گرفه

(مختاری 3190

 . 14به

باور بسهاری از سهاسهگذاران دوله آمريکا کامهابی اين کشوور در جهوان و بوهخهووص
منطقه خاورمهانه در گرو تقابل مداکثری با نظام اسالمی ايران اسه .بوه بواور آنهوا دولوه
ايران ازجمله اصلیترين موانع در برابر جهانیشدن سهاسه غربی اقتهاد غربوی و فرهنوگ
غربی می باشد .از اين رو تالش برای ذوب ايران در چرخه نظام جهانی تغههر ماههه رژيم
ماکم بر ايران و تجزيه ايران سه راهکاری اسه که بهطور همزمان از سوی سهاسهگذاران
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آمريکايی در دستور کار دستگاههای امنهتی اقتهادی نظامی و ديپلماته
گرفته اسه

(مقگوو 3191

اين کشوور قورار

 . 34آمريکايیهوا بوا بهورهگهوری از سوازوکارهای روانشوناختی و

جامعهشناختی در پی آن هستند تا فرهنگ روابط و نهادهای اجتماای امسا

دلبسوتگی

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

(مرادی و جمشهديان 3191

. 33

بیثباتی ناشی از غارس اقتهادی بالکانهزه کردن سهاسی و ويرانی اجتمواای پهراموون از
اهداف دائمی آمريکا اسه

(کاتز 3191

 . 31در اين مهوان کتواب «مرزهوا و بورادری؛ ايوران و

چالش هويه آذربايجانی» 3برندا شفر  3توجه طرفداران تغههر رژيم ايران با استفاده از مربوه
گروههای قومی ايران در واشنگتن را به خود جلب کرد .وی سعی میکند نظر اکثر مقققوان
را مبنی بر وجود همبستگی و هويه ملی در ايران نفی کند

)2003

 .(Molavi,در اين راسوتا

جان برادلی 1انوان میکند «آمريکا اکنون بهشتر بر سهاسههای قومی درون ايوران متمرکوز
شده و بر ترثهر امتمالی مس له تکثر قومی ايران بر ثباس بلندمدس دوله جمهوری اسوالمی
و ترثهر کوتاهمدس بر جههگهری سهاسه خوارجی و داخلوی ايوران معطووف شوده اسوه»
).(Bradley, 2006: 182
از طرف ديگر اسکارس ريتر 4افسر اطالااتی سوابع نهوروی دريوايی آمريکوا مویگويود
«جمهوری آذربايجان برای منافع آمريکا اهمهه زيادی دارد .به دلهول اينکوه همسوايه ايوران و
نزدي ترين راه برای رسهدن به شوهر تهوران مویباشود» ) .(Plesch and Butcher, 2007: 28بور
اسا

چنهن تقلهلهايی اسه کوه توالش آمريکوا بورای گسوترش مضوور نظوامی خوود در

جمهوری آذربايجان و تقکهم پهوندهای نظامی با اين کشور معنادار میشوود ).(Bradley, 2006
در اين راستا در سال  3331موهالدی دولوه آمريکوا بودجوهای  01مهلهووندالری را بورای
ارتقای دموکراسی در ايران از کنگره درخواسوه کورده بوود کوه از آن  11مهلهوون دالر بوه

)1. Borders and Brethen: (Iran and the Challenge of Azarbaijan
2. Brenda Shifer
3.John Bradley
4.Scarlet Ritter
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تلويزيون صدای آمريکا و راديو فردا تخههم يافه و بقهه خرج گروههای مقوق بشری و
شبکه ترکزبان زبان گوناز تیوی مستقر در شهکاگو شود
ي

)2007

 .(Khalaji,گونواز تویوی

کانال ماهوارهای  34سااته به زبان ترکی آذربايجانی اسه که از شهر شهکاگو در اياله

ايلهنوی آمريکا برنامههايی را برای مردم ترکزبان در ايران تههه میکند ).(Tohidi, 2006
همچنهن سرمايهگوذاری آمريکوا روی کردهوا و اسوتفاده ابوزاری از آنهوا الهوه موردم
آذربايجان ايران از ديگر بسوترهايی اسوه کوه مویتوانود در ايجواد چوالشهوای قوومی در
آذربايجووان ايووران نقووش داشووته باشوود .در نظوور آنهووا منوواطع کردنشووهن ايووران جووزء
کمتوسعهيافتهترين مناطع ايران هستند و فقر يکوی از اوامول اصولی بهکواری در گسوترش
تعارضاس

اسه )2006

 .(Dimore,بنا به چنهن بررسیهايی اسه که ي

ارتباط پنهوانی بوهن

آمريکا و کردها به وجود میآيد که هدف آنها ناامنسازی بخشهای شمال غربی ايوران بوا
تضعهف اقتدار دوله اسه
توما

)2007

 .(Zunes,نشريه «ويکلی اسوتاندارد» در مقالوهای بوه قلوم

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

هوايی به همراه املهاس پنهان ممايه از ناراضهان داخلی همانطور که در افغانسوتان اجورا
شد میتواند با استفاده از گروههای قوومی غهرفوار

بورای سورنگونی رژيوم طورحريوزی

شود»).(parker, 2006
بهرهبرداری از تکثر هويتی ايرانی توسط آمريکا در موضوع پرونده هسوتهای ايوران نهوز
نمود يافته اسه .در اين رابطه جاشوا موراوچه  3از مؤسسه آمريکن اينتور پرايوز بور ايون
موضوع تهريح میکند که «با توجه به توانمندی نظامی غرب ارزش هستهای نشودن ايوران
از پهامدهای خطرناک ممله نظامی بواالتر اسوه»

)200

 .(Polkin,ايون در موالی اسوه کوه

مايکل م فول 1و ديگران در مقالهای انوان میکنند که ممايه آمريکا از قومههگرايوی در
ايران باا

تنفر شديد مردم ايران از آمريکا میشود .مردموی کوه آمريکوا سوعی در جوذب

آنها برای مقابله با رژيم ايران

دارد )2006: 127

.(McFaul, Milani and Diamond,
1. Mac Inner
2. Jashova Moravchic
3. Michael McFaul
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تجزیهوتحليل بر اساس فرضيات پژوهش
طبع فرضهه اول تققهع بايد گفه بهرهبرداری از مؤلفههای مشترک قومی با آذربايجوان
ايران توسط جمهوری آذربايجان از نظر ( 13درصد و ترکهه از نظر ( 39درصود اقوداماس
تقري آمهز جمهوری آذربايجوان از نظور ( 30درصود و ترکهوه از نظور ( 34/1درصود و
تقريکاس و تبلهغاس شبکههای ماهوارهای ترکهه از نظر ( 13درصد و جمهوری آذربايجوان
از نظر ( 30/1درصد مهامبهشوندگان مهمترين اامل ايجواد چوالش قوومی در آذربايجوان
ايران اسه .جمهوری آذربايجان و ترکهه از ظرفهههای مؤلفههای قومی مشترک در راستای
جذب و تقري

مردم آذربايجان ايران استفاده میکنند که در اين رابطه میتوان بوه مضوور

کشورهای آمريکوا انگلوهس و رژيوم صههونهسوتی در صوقنه سهاسوه داخلوی و خوارجی
جمهوری آذربايجان در همسوايگی و همجووار بوا ايوران وجوود کشوورهای منطقوه نظهور
اربستان با دااهه مرکزيه جهان اسالم و مهر بهانوان کشور مهم مسلمان و سنیموذهب و
دوسه آمريکا برقراری روابط ديپلماتهو

بوا رژيوم صههونهسوتی و فعوال کوردن يهوديوان

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.
همچنهن بهخاطر هممرز بودن آذربايجان ايران با جمهوری آذربايجوان و ترکهوه از يو
طرف شبکههای ماهوارهای اين کشورها بوه سوهوله و گواهی بودون اسوتفاده از امکانواس
ماهوارهای قابل دريافه اسه و از طرف ديگر برنامههای تلويزيونی صداوسوهما جوذابهه
اندکی دارند و همهن امر االقه ترکزبانان را به برنامههای تلويزيونهوای خوارجی افوزايش
داده اسه و همانطور که وامدی انوان میکند «رسانههای ترکهوه و جمهووری آذربايجوان
به اله کوتاهی ما در جهه اهداف خويش از رسانهها بهره مویگهرنود»

(وامودی 3131

. 10

رسانه های جمهوری آذربايجان و ترکهه از اين وضعهه به نقوو امسون اسوتفاده مویکننود؛
بنابراين فرضهه اول ارتباط زيادی با نتايج تققهع دارد.
درباره فرضهه دوم بايد گفه سرمايهگذاریهايی که آمريکا در قبال تقويوه و تقريو
قومههها به خاطر سهاسوههوا و منوافع ملوی خوودش انجوام مویدهود از نظور  13درصود
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مهامبهشوندگان استفاده ابزاری از مقوق ملهها و قومههها و کم های مالی به نخبگان
قومههها از نظر  31درصد و کوچ سازی کشورها در جهوه بهورهبورداری بهتور از منوابع
آنها از نظر  31درصد مهامبهشوندگان از مهمترين بسترهای ايجاد چالشهوای قوومی در
آذربايجان ايران اسه .آمريکا با تداوم مضور خود در منطقه خاورمهانه در کنار تالش برای
تغههر رژيم ايران از طريع ابزارهای نرم و سخه به استفاده سهاسی از قومهوههوای ايرانوی
میپردازد که از مهمترين آنها اختهاص کم

مالی به مقافل قومگورای ايرانوی و صودور

مجوز برای راه انداختن شبکههای تلويزيونی قومگرايانه و ضد ايرانی اسه .در ايون راسوتا
طرح خاورمهانه بزرگ که از طرف آمريکا مطرح میشود تمام موزههای سهاسی اقتهادی
اجتموواای و فرهنگووی در خاورمهانووه را در برموویگهوورد و مخاطبووان و اووامالن ايوون طوورح
سازمانها و نهادهای غهردولتی جامعه مدنی قومههها طبقاس و اقشوار مختلوف موردم را
شامل میشود؛ بنابراين ارتباط با نخبگان بخشهای مختلف ازجمله نخبگان قومی و استفاده
از رسانههای مختلف ازجمله ابزارهای اين طرح هستند که کشورهای غربی بهويوژه آمريکوا
میکوشد از طريع ارتباط با سطوح مختلف مردم سهاسههای مورد نظور خوود را املهواتی
کند؛ بنابراين فرضهه دوم نهز ارتباط زيادی با نتايج تققهع دارد.
بحث و نتيجهگيری
تنوع و تفاوس قومی در ايران با ظرفهه و فرصههای متعدد از ديرباز بهانوان تهديدی
الهه تمامهه دوله و مله بوده اسه اين مسو له زموانی بهشوتر اهمهوه داشوته اسوه کوه
قومههها در مناطع يا سورزمهن هوای خاصوی ماننود مورز مهوان دو يوا چنود کشوور (ماننود
ترکزبانان آذربايجان در همجواری با جمهوری آذربايجان و ترکهه متمرکوز باشوند کوه در
اين صورس تنوع و تفاوس قومی چالشهايی را به همراه خواهد داشه .از ايون رو در ايون
تققهع بوا انووان «بررسوی بسوترهای فرهنگوی  -ارتبواطی کشوورهای خوارجی در ايجواد
چالشهای قومی در آذربايجوان ايوران» اوواملی کوه بااو

ايجواد چوالشهوای قوومی در

آذربايجان ايوران مویشووند در بسوترهای خوارجی و در دو سوطح بوهنالمللوی منطقوهای
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ريشهيابی و واکاوی شد .در اين راستا در سطح بهنالملل نقش کشورهای خارجی ازجملوه
آمريکا انگلهس و رژيوم صههونهسوتی در بسترسوازی بورای ايجواد چوالشهوای قوومی در
آذربايجان ايران بررسی شده اسه .در اين رابطه سرمايهگذاریهايی که اين کشورها بورای
تقري

مردم آذربايجان ايران بهخاطر منوافع ملوی خودشوان انجوام مویدهنود (از نظور 13

درصد استفاده ابزاری از مقوق قومههها و کم های مالی به نخبگوان آنهوا (از نظور 31
درصد کوچ سازی کشورها در جهه بهرهبرداری بهتر از منابع آنها (از نظر  31درصود
مهامبهشوندگان از مهمترين بسترهای ايجاد چالشهای قومی در آذربايجان ايران بود.
در سطح منطقه ای نهز نقش کشورهای همسايه ازجمله جمهوری آذربايجان و ترکهوه
و نقش آن ها در ايجاد چالش های قومی در آذربايجوان ايوران موورد توجوه قورار گرفوه.
يافته های تققهع ماکی از آن بود که بهره برداری از مؤلفه های قومی مشترک با آذربايجوان
ايوران توسوط جمهووری آذربايجوان (از نظور  13درصود و ترکهوه (از نظور  39درصود
مهامبه شوندگان مهم ترين اامل ايجاد چالش قومی در آذربايجان ايوران اسوه .چراکوه
اين دو کشور با استفاده از اين بسترهای فرهنگی و ارتباطی به اقداماس متعدد الهه امنهه
جمهوری اسالمی در آذربايجان ايران می پردازند که درباره اقداماس تقري آمهز جمهوری
آذربايجان ( 30درصد و ترکهه ( 34/1درصد مهامبه شوندگان به اين امر اذاوان دارنود.
ازجمله اقداماس تقري آمهز اين کشورها تبلهغاس و تقريکواس رسوانهای و بزرگنموايی
مشکالس مردم آذربايجان ايران در شبکه های تلويزيونی ماهواره ای اسه که در رابطوه بوا
ترکهه ( 13درصد و در رابطه با جمهوری آذربايجان ( 30/1درصد مهامبهشوندگان بور
اين نظر هستند.
درنتهجه از آنجا که تقريکاس خارجی در بستر مطالبهها و انگهزشهوای داخلوی زمهنوه
بهتری را برای پهدايش و بروز چالشهای قومی ايجاد میکنند در شرايط کنونی جمهووری
اسالمی ايران بايد بسترها و زمهنههای داخلی شوکلگهوری چوالشهوای قوومی در ايوران را
شناسايی کند و پهش از آنکه مورد سوءاسوتفاده و بهورهبورداری کشوورهای خوارجی قورار
بگهرد به مل و رفع ايون بسوترها بپوردازد و بوا موديريه بههنوه تنووع قوومی و شناسوايی
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قومهههای مختلف در کشور بهانه و زمهنهای را برای ايجواد چوالشهوای قوومی در ايوران
توسط کشورهای خارجی نگذارد .در اين راستا پهشنهاد میشود
 .3شبکههای استانی در مناطع آذربايجان از لقواظ کهفهوه از هموه نظور ارتقوا يابنود و
پخش همه برنامه ها بوه زبوان ترکوی باشود و تولهود و پخوش برناموههوای موسوهقیمقوور
مسابقهمقور جنگگونه با توجه به ظرفهههای فرهنگی-اجتماای منطقه مورد توجوه قورار
گهرد تا مردم آذربايجان ايران را جذب کرد و از گورايش آنهوا بوه شوبکههوای مواهوارهای
کشورهای همزبان همسايه کاسه.
 .3دوله در راستای توسعه آذربايجان ايران و سرمايهگذاریهای بهشتر در اسوتانهوای
آذربايجان اقداماس جدی و کاربردی انجام دهد تا مردم مشکالس اقتهادی نداشته باشند و
رفاه را در زندگی خود امسا

کنند .در اين راستا بوا توجوه بوه اينکوه منطقوه آذربايجوان

دارای ظرفهههای کشاورزی بسهار بااليی اسوه بايود سهسوتم کشواورزی مکوانهزه شوود
کارخانههايی در اين مناطع برای استفاده از اين ظرفههها امداث شود تالش جودی بورای
صادراس اين مقهوالس به بازارهای کشورهای همسايه به کار رود و از ظرفهههای بواالی
گردشگری آذربايجان برای جذب گردشگر داخلی و خارجی بهصورس بههنه استفاده شود.
 .1به فرهنگ و ارزشهای قومههها بهويژه مردم آذربايجوان در ايوران امتورام گذاشوته
شود و با همه اقوام به صورس برابر برخورد گردد و از اامال سهاسههای تبعهزآمهز پرههز
شود تا اقوام با مس تعلع بهشتری در کشور زنودگی کننود کوه نتهجوه آن افوزايش وفواق و
همبستگی ملی در کشور بوده و بستری برای سوءاستفاده کشورهای ديگور وجوود نخواهود
داشه.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي


اممدی مقمدمسهن؛ الوند مريم ( 3193نقش قومگرایي در ناآراميهاي اجتماعي فهلنامه
پژوهشهای انتظام اجتماای سال  4شماره  3صم  333و .319



اممدی مسهن ( 3194جمهوري آذربایجان؛  09سال تکاپو برراي دولرت و ملرتسرازي
تهران مؤسسه مطالعاس تاريخ معاصر ايران چاپ دوم.



اممدی ممهد ( 3191قومیت و قومگرایي در ایران؛ افسانه و واقعیت تهران نشر نی چاپ
چهاردهم.



ادواردز بهورلی مهلتون ( 3131سیاست و حکومت در خاورمیانه ترجمه دکتر رسول افضلی
تهران مؤسسه فرهنگی -هنری بشهر الم و ادب چاپ اول.



اسمهه آنتونی.دی ( 3193ناسیونالیسم و مدرنیسم :بررسي انتقادي نظریههاي متأخر ملت و
مليگرایي ترجمه کاظم فهروزمند تهران انتشاراس ثال

چاپ اول.



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



بهاس کاوه ( 3133جمهوري اسالمي ایران و مسئله آذربایجان فهلنامه گفهوگو شماره 11
صم  93و .09



پهن مايکل ( 3194فرهنگ اندیشه انتقادي از روشنگري تا پسامدرنیته ترجمه پهام يزدانجوو
تهران نشر مرکز.



تنسی استهون.دی و جکسون نايجل ( 3193مباني سیاسي ترجمه جعفور مقسونی درهبهودی
تهران انتشاراس ققنو .



مقگو جواد ( 3191آمریکا و تجزیهطلبي قومي در ایران تهران مؤسسه فرهنگی -هنوری و
انتشاراس مرکز اسناد انقالب اسالمی چاپ اول.



دااگويان داود و ابدالرممانی رضا ( 31919بررسي نقش رسانهها در گسترش درگیريهاي
قومي در مناطق مرزي استان آذربایجان غربي ،پژوهشنامه مطالعاس مرزی سال  1شماره 1
صم  11و .30



شفهعی جمال و مقمدی رضا ( 3193ارائه راهبردهاي فرهنگي تحکریم و توسرعه درونري
قدرت ملي جمهوري اسالمي ایران فهلنامه امنهه ملی سال نهم شماره دوم صم .13-04

 / 433فهلنامه المی امنهه ملی سال دهم شماره سیوهشتم زمستان  3199وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو



شمس دولهآبادی سهد مقمودرضا و زرگرزاده مقمودالی ( 3193چرالشهراي دفراعي –
امنیتي حوزه دریاي خزر از منظر منافع امنیت ملي جمهوري اسالمي ایرران فهولنامه امنهوه
ملی سال نهم شماره  13صم .09-331



صالقی امهری سهد رضا ( 3133مدیریت منازعات قومي در ایران تهوران مجموع تشوخهم
مهلقه نظام مرکز تققهقاس استراتژي



چاپ دوم.

صالقی منهوور ( 3193بررسي درگیريها و بحرانهاي قومي در ایران (مورد مطالعه استان
اردبیل در دهه  ،)82پايان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پهام نور قوزوين اسوتاد راهنموا دکتور
بهرام نوازنی.



صدر منهژه و نهکبخه رموهم ( 3131پیدایش فرقه دموکرات آذربایجان به روایت اسرناد و
خاطرات منتشر نشده تهران مؤسسه مطالعاس تاريخ معاصر ايران چاپ اول.



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



قاسمی مقمدالی؛ نامور جعفر و مولوی سهد شمس الدين ( 3130نقش گرایشات قومي در
بروز بحرانهاي شهري :بررسي موردي حوادث خرداد سال  9981شهرستان ارومیره نشوريه
پژوهشهای مديريه انتظامی دوره  1شماره  1صم  141و .131



قوشچی مقمدرضا و نادری مقمود ( 3191جهانيشدن و تکثرگرایي قومي در ایران ،چالشها و
فرصتها فهلنامه مطالعاس راهبردی جهانی شدن سال پنجم شماره  34صم  93و .11



کاتز کلوديو؛ اشمهه جان؛ سرنی پائوال و جون کوفا

( 3191امپریالیسم در قرن بیسرت و

یکم ترجمه داوود جلهلی تهران انتشاراس گلآذين چاپ دوم.


کالهون کري



کجوری مهرداد و قمی الی ( 3191نقش عوامل خارجي در شکلگیري بحرانهاي قرومي

( 3191ناسیونالیسم ترجمه مقمد رفعیمهرآبادی تهران انتشاراس آشهان.

ماهنامه مطالعاس سهاسی راهنما نشريه تخههی مطالعاس بهنالمللی تروريسوم سوال  4شوماره
 33صم  33و .1


کردل کارل و ولف اسوتفان ( 3191منازعرات قرومي ترجموه ابودار رمضوانزاده تهوران
انتشاراس فرهنگشناسی مهزان چاپ اول.



کريمی الی ( 3193درآمدي بر جامعهشناسي سیاسي تنوع قومي :مسائل و نظریهها تهوران
انتشاراس سمه.



کوئن برو
اول.

( 3131درآمدي به جامعهشناسي ترجمه مقسن ثالثی تهران نشر توتها چواپ

431 / خارجی در چالشهای قومی (مطالعه موردی آذربايجان ايران

ووووووووووووووووووووووو مقاله پژوهشی بررسی تقري

 تبیین منازعات قومي بر اساس تئروريهراي مداخلره نگراهي بره3133( ماهپهشانهان مهسا



تهدیدات نرم ایاالت متحده امریکا علیه جمهوري اسالمي ایران فهولنامه مطالعواس املهواس
.339  و313  صم31 روانی سال ششم شماره
 تأثیر بعد اجتماعي جنگ نرم دشمن در دانشگاههاي کشور و ارائره3190( مختاری ابدار



.11-13  صم13  فهلنامه امنهه ملی سال نهم شماره،راهبرد
 بررسي جنگ نرم دشمن در دانشگاه از دیدگاه امرام3191( مرادی مسن و جمشهديان هادی



.33-13 خامنهاي (مدظلهالعالي) فهلنامه امنهه ملی سال هفتم شماره بهسه و پنجم صم
 تحوالت قومي در ایران؛ علل و زمینهها تهران موسسوه مطالعواس3133( مقهودی مجتبی



.ملی چاپ اول
 هویت قومي در جمهروري آذربایجران تهوران موسسواس فرهنگوی3131(

وامدی الهوا



.مطالعاس و تققهقاس بهنالمللی ابرار معاصر چاپ اول
 درک توسعه سیاسي ترجمه پژوهشکده مطالعواس3109( واينر مايرون؛ هانتهنگتون ساموئل



.راهبردی تهران پژوهشکده مطالعاس راهبردی چاپ اول
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