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Abstract:

Ethnicity, is a kind of cultural perception that members consider their values
and norms to be superior. It is a cultural and social opposition to other groups
that has a multi-generational persistence and is studied in the context of
cultural and social divisions. In its ancient history, Azerbaijan has had a
continuous geographical-political, social and cultural unity with Iran, and
throughout Iran, it has been the common property of Azerbaijan, like other
ethnic groups. In recent decades, the social phenomenon of ethnicity has been
one of the strategic policies of foreign powers and neighbors with the aim of
creating divisions among Iranian ethnic groups. The United States, Turkey,
the Republic of Azerbaijan, Russia, the Zionist regime, some European
countries and Saudi Arabia are trying to form separatist movements. Ethnicity
is a new phenomenon in the policies of the great arrogant powers and has no
internal nature and the integration of Azerbaijan with Iran over the centuries
shows this. In this research, the phenomenon of ethnicity has been studied
based on a qualitative approach and historical method.
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چكيده
قومگرا یی نوعی تلقی فرهنگی است که اعضا ،ارزش ها و هنجارهـای خود را برتر
می دانند و همچن ین مخالفت فرهنگـی و اجتمـاعی بـا د یگـر گروه هـا دارنـد کـه در
چارچوب گسست های فرهنگی و اجـتماعـی مطالعه میشود  .آذربا ی جان در تار یخ
د ی ـر ین خــود وتــد ج راف ی ـا یی  -س یاس ـی و اجتمــاعی  -فرهنگ ـی مســتمری بــا
ا ی ران زم ین داشته و سراسر ا ی ران ملـ ماـاآ آذربا ی جـان همچـون سـا یر اقـوام
تاک یل دهنده سـرزم ین ا یـ ران بـوده اسـت .در دهـه های اخ یـر پد یـدهی اجتمـاعی
قوم گرا یی با هدف ا ی جاد اناقاق در م یان اقوام ا ی رانی ،جزو س یاست های راهبرد ی
قدر های خارجی و همسا یگان هم زبان است .کاورهای آمر یکا ،ترک یه ،جمهور ی
آذربا ی جان ،روس یه ،رژ یم صه یون یستی ،برخی از کاورهای اروپا یی و عربسـتان
سعودی در شکل دهی ترکت های تجز یه طلبانه تـالش میکنند .قوم گرا یی پد یده ای
جد ید در س یاست های قدر های بزرگ استکباری است و ماه یت داخلـی نـدارد و
یکپارچگی آذربا ی جان با ا ی ران زم ین در طول قرون متمادی ناـان دهنده ا یـن امـر
است .در ا ین تحق یـق پد یـده قـوم گرا یی بـر پا یـه رو یکـرد ک یفـی و روش تـار یخی
مطالعه شده است.

كليدواژهها:

قومی گرایی؛ پانترکیسم؛ بازیگران خارجی؛ همسایگان همزبان.
قاومی

 .1مقاله مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان «تبیین جامعهشناختی عوامل مؤثر بر شکلگیری گرایشاا
در شهر اردبیل» از دانشگاه آزاد اسالمی واحد خلخال (اردبیل) در سال  1400است.
* دانشجوی دکتری تخصصی جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خلخال ،ایران.
** استادیار گروه جامعهشناسی ،گروه جامعهشناسی ،واحد خلخال ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خلخال ،ایران (نویسنده مسئول).
*** استادیار گروه فرهنگیااجتماعی و قدر نرم ،دانشکده علوم انسانی و قدر نرم ،دانشگاه امام حسین (ع)،
تهران ،ایران.
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مقدمه و بيان مسئله

ایران کشوری با تنوع فرهنگی است اما در طول تاریخ ،هویت ایرانی ،باا مووریات اساالم
بخصوص تشیع و وطندوستی ،بر سایر جنبهها ارجویات داشاته اسات .در طاول قارون
متمادی مبنای ایلی و قبیلهای گروهبندیهای ایران باعث ایجاد نوع خاصی از روابا باین
قبایل با حکومتها بوده است .حکومت جایگاه رهبران ایال را تأیید میکرد و آناان نیا
بهعنوان نمایندگان دولت ،دفاع از تمامیت سرزمینی ایران را بر عهده داشتند .رفتار سیاسای
وحد بخش و هم یستی تاریخی موجب شده بود تا تنوع در طول کلیت جامعاه ایرانای
(نه در عرض) معنی پیدا کند .آذربایجان نی در همبستگی اجتماعی کشاور تاأثیر بسا ایی
داشته و بهویژه از دوره صاوویه تاباهحال در وحاد جررافیاایی و فرهنگای و همنناین
رسمیت بخشیدن به تشیع ،پرچمدار جنبشها و حرکتهای سرنوشتساز بوده است.
مردم آذربایجان خود را ایرانی ،شیعه و آذریزبان میدانند و آنناه االاب اسات؛ احتارام
نظام سیاسی به مؤلوههای فرهنگی و هویتی مولی است و شااببههای قاوم گرایای کمرنا
است؛ اما دادهها و شواهد فراوانی نشان از خودآگاهیها و ستی های قومی به دنبال گساتر
شبکههای ارتباطی دارد که این موضوع میتواند یکپارچگی ملت و واحادهای اجتمااعی ا
سیاسی را دچار مخاطره کند .اف ایش ارتباطا مجازی و رواب فرامرزی ،مرزنشاینی ،پاابین
بودن مؤلوههای توسعه ،توریک قومگرایان و همسایگان هم زبان ،نیروهاای فارا منهقاهای و
بازیگران خارجی موجب شده است تا فعاانن قاومی تج یاهطلب از طریا مراکا علمای،
اماکن عمومی و ورزشی با فعالیتهای فرهنگی ،سیاسی و هنری ازجمله مسابقا ورزشای،
تجمعا انتخاباتی ،عرصههای هنری ،رسانههای جمعی و فضای مجازی نسبت به توریا
هویت تاریخی ،جررافیایی و بدبینی افکار عمومی نسبتبه حاکمیت ملی فعالیات کنناد و در
مسیر وحد و تمامیت ارضی چالش ایجاد نمایند.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق

توریکا قوم گرایانه خارجی در دهههای اخیر با عبور از تواو های قومی و زبانی ،بار
هویت خواهیهای افراطی و شعارهای تج یهطلباناه متمرکا شاده اسات کاه مایتواناد
ضربا جبرانناپذیری بر سرمایههای اجتماعی کشور وارد کند.
مهالعا تخصصی ،مهالعا مستند و جامعهشاناختی در زمیناه اقاوام بارای تناویر
افکار عمومی و روشانگری موافال علمای و روشانوکری و بیاان واقعیاا تااریخی و
اجتماعی از سردرگمیهای فکری ،سیاسی و هویتی جلوگیری خواهد کرد.
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مباحث ایرعلمی بهجای شناخت دقی مسابل قومی ،به ارابه گ ارهها و فرضایههای
کلی ایرواقعی مایپردازناد .نظریاا قاومگرایی ایرباومی قابلیات تعمایم باه ایاران و
آذربایجان با پیشینهها و زمینههای متواو تاریخی را ندارند و در تبیاین مساابل ملای و
قومی ایران نقص مهالعا ایجاد میکنند .بایستی از طری دادههای جامعاهی ایرانای باا
توقیقا کاربردی ،زوایای پنهان و آشکار قومگرایی را شناسایی نمود که در این مسایر
رویکردهای توسیری ،رو های کیوی و تاریخی موید هستند.
سؤاالت و اهداف تحقيق

هدف توقی واکاوی تاریخی و تولیل پدیده قاومگرایی باا تبیاین واقعیاا گذشاته و
حال ،در نظر گرفتن روندها و گسستهای تاریخی ،تشریح گ ارههاای تااریخی جهات
مقابله با جعل تاریخ ،تنویر موافل علمی و اجتمااعی نسابت باه گوتمانهاای توریا
تاریخی ،فرهنگی و سیاسی رایج در میان قومگرایان داخلی و خارجی است.
پرسش توقی این است که «عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر شکلگیری قومگرایی در
مناط آذرینشین و تبعا اجتماعی قومگرایی در گستره تاریخ بر نظام سیاسی-
اجتماعی ایران زمین کدام است؟».
پيشينه تحقيق

ادبیا قابلتوجهی درزمینه هویت ملی و قومی در حوزههای علوم اجتماعی تولید شده اسات
و عوامل داخلی  -خارجی و تبعا سیاسی  -اجتماعی آن بررسای شاده اسات .مومادی،
رضایی ()1397؛ در بررسای عوامال فرهنگای و اجتمااعی ماؤثر بار گساتر پانترکیسام؛
قدر های بینالمللی ،حکومتهای جدید تمامیتخواه و نقش نخبگان را مهم میدانند.
سی الدینی ،حسین ( )1397رهبران اتواد جماهیر شوروی را طراح قومگرایی عنوان
میکند که بعد از فروپاشی شوروی ،این ایده بهوسیله سازمانهای چا گرا وارد منااط
شمال ارب ایران شده است که بستر فکریشان مارکسیسم و لنینیسم است؛ اماا بعضای
از مضامین و مواهیم لیبرالیستی را به آن اضافه کردهاند.
عبدی و مقصودی ( )1392معتقدند :به دلیل تعلقا تااریخی ،اجتمااعی ،فرهنگای و
اقتصادی مناط آذری نشین با دیگار منااط  ،همگرایای بیشاتری دارناد؛ اماا باا تاأثیر
وضعیتهای اقتصادی ،اجتمااعی و گااهی سیاسای داخال کشاور و تاأثیر قادر های
خارجی ،نیروهای جداییخواه فعالتر شده و چالشهایی برای کشور ایجاد کردهاند.
171

سال بیستوسوم ،شمارهی 1401 ،1

نورانی و علی نیا ()1394؛ چالش های قومی را توت تأثیر هر دو عامال خاارجی و
داخلی می دانند که مدیریت تنوع قومی ،احترام به مؤلوههای ارزشای و فرهنگای اقاوام،
به همبستگی و اف ایش انسجام ملی منجر می شود.
کاظمی و نظامی ()1390؛ قومگرایی را فراتر از موضوع داخلی و توت تاأثیر عوامال
و زمینههای فرا منهقهای و فرا سرزمینی عنوان میکنند.
کاظمی ،احمد ()1385؛ با استناد به گوتههای برنارد لاوبی ماینویساد؛ پانترکیسام بارای
نخستین بار توس چند نور از یهودیان اروپابی مهرح گردید .نخستین کسای کاه تاال کارد
احساسا ملیگرابی ترک را شعلهور سازد ،آرتاور لملای دیاویااد (1311-1332م) اسات .او
کوشید ثابت کاناد تارکاان نااژاد ماساتاقاال باوده و باار اعااراب و ساایاار ماالل شاار
بارتاری دارناد .دیوید لئون کوهن یهودیتبار نی در ایجاد و گستر قومگرایی نقاش داشات.
وامبری یهودی نی درباره ل وم احیای ملیت ترک ،آثاار زیاادی ماناتاشار کارد.
ابوطالبی و مقصودی ( )1378چگونگی تبدیل گروههای قومی به دولتهاای ملای و
ظهور ناسیونالیسم قومی را موصول گروههای قومی سیاسای شاده در فرایناد نوساازی
ارزیابی کرده و شیوهی برخورد با مسابل و مشکال ناشی از تناوع قاومی در اارب را
با کشورهای در حال توسعه متواو دانسته است.
گار و اساکاریت ()1989؛ همجاواری جررافیاایی را در افا ایش منازعاا قاومی و
امکان بینالمللی شدن منازعه و مداخله نیروهای خارجی و همننین می ان فاصله اقاوام
از مرک را نی بر عواملی چون نارضایتی نیروهای گری از مرک مؤثر میداند.
تعریف مفاهيم
قومگرایی

قومگرایی (گرایشهای قومی) منبعث از چندین واژه مهم جامعهشناختی شامل:
قوم :اجتماعی از افراد کاه دارای منشاأ (واقعای یاا خیاالی) سرنوشات ،احساا و
انوصار نسبی منابع ارزشمند مشترک هستند.
قومیت :گروه انسانی که از زبان و فرهن و رو زندگی و تمنیاا گروهای ناژادی کاه
دارای نیاکان ،نام ،سرزمین ،زبان ،فضاهای زیستی ،رسوم و آداب و ارز های مشترک هستند.
هویت قومی :ویژگیهای فرهنگی که یک قوم را از اقوام دیگر متمای و بین اعضای یک
قوم احسا تعل به همدیگر ایجاد کرده و آنها را منسجم میکند (زمانی.)441 :1394 ،
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قوم مداری :نوعی تلقی فرهنگی است که بر اسا آن اعضای یاک قاوم ارز هاا،
هنجارهاا و شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام میدانند و بر اسا دیدگاههای
قاالبی دربااره دیگار اقوام قضاو میکنند (یوسوی ،اصررپور.)126 :1388 ،
قومگرایی :پدیدهای اجتماعی اسات کاه احساساا طایواهگرایی ،تعلقاا ناژادی،
کمارز خاوانادن هاویات و فارهان دیگران را تقویت و تماای طلبی را تاشادیااد
میکند و میتواند امنیت یک واحد سیاسی را در معرض ماخااطاره جادی قارار داده و
به تج یه جمعیت و سرزمین بیانجامد (ع ی ی.)17 :1385 ،
تنوع فرهنگی بهعنوان واقعیتی تاریخی -سیاسی همواره با جررافیاای سیاسای ایاران
پیوند خورده است و ساختار سیاسی ا اجتماعی ایران ازلواظ جامعهشناختی مبتنای بار
سیستم ایلی -نه قومی -بوده است .گروههای زبانی و مذهبی ناظایار آذریها ،بلوچهاا،
عربها و ترکمنها بیشتر بر اساا تاعالقااا ماذهاباای یااا ایاالی ساازماندهی و
قاشاربانادی میشدند .ملت ایران واقعیتای مرکاب از هماه ایان تنوعهایی اسات کااه
تااریخ مشترک ،منافع مشترک ،رنجها و شادیهای مشترک و آرمان مشترک آنها را باه
هم پیوند داده است .هویت اقوام در ایران از هویات ملای جاادا نبااوده و همگااان در
شکلگیری آن نقش داشتهاند .مهاب تجرباة تااریخی هماه مردمااان ایاان مرزوباوم از
هار قاوم و گروهی ،به یک اندازه در حواظ امنیات آن در برابار تهاجمااا بیگانااه و
دفااع از میهن و سربلندی ایران نقش داشتهاند (صالوی امیری.)15 :1388 ،
قومگرایی در کشور ایران که تجربه تلاخ جادایی منااط زیاادی از سارزمین ا را
داشته ،با گستر ارتباطا فرهنگی ،رسانهای و توریوا تاریخی بیشتر شده است کاه
ترکیبی از تأثیر نیروهای خارجی و داخلی ،موج سازیهاای رساانهای و ...در آن نقاش
دارند .البته آننه در مناط آذری نشین جریان دارد ،البهی هویات ملای بار قاومگرایی
است که مهمترین شاخصهی ایان هویات طلبای ،تاداوم سارزمینی ،سیاسای و فرهنگای
ایرانزمین باوجود گسستهای کوتاه از دوران باستان تا به امروز است.
پان

واژهای یونانی است که معنی اتواد ،یگانگی ،کل و همه میدهد و بیشتر اوقا باه معنای
برتری قومی ،نژادی ،زبانی و یا مذهبی کاربرد دارد .پانها اسهورهی دشمن خارجی دارند
(طالبی ،عیوضی.)135 :1394 ،
پانترکیسم از دو واژه پان و ترکیسم یعنی همه ترکهاا تشاکیل یافتاه اسات .حرکتای
سیاسی که از  150سال پیش برای اتواد اقوام ترکزبان توت حکومت یک دولت تاال
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میکند .ایدبولوژی ملیگرایانه و توسعهطلبانهای که یککاسه کردن تماام ملیتهاا و ماردم
ترکتبار را که به زبان ترکی صوبت میکنند ،دنبال میکند (ربی نیا.)467 :1398 ،
پان آذریسم نسخه ایرانی پانترکیسم و موصول تال اتوااد جمااهیر شاوروی باا
هدف دسترسی به آبهای گرم بوده است .ابتدا ایده تشکیل دولت مستقل آذربایجان از
طری اداام با مناط آذری نشین ایران مهرح و تماام تاال خاود را بکاار بساتند تاا
تقویم ،خ و اسامی فارسی و آننه نمود تمدن ایرانی داشت را ترییر دهناد (یونانسایان،
 .)1397/2/8پانها زبان ترک آذری را از مشتقا زباان ترکای مایدانناد کاه در گساتره
جررافیایی قسمتهای زیادی از خاک ایران را در برمیگیرد.
پانترکیسم و پان آذریسم مقولههایی چندنیاه هساتند کاه دنیال جامعهشاناختی و
تاریخی دارند و به رقابت قدر های ب رگ مربوط میشوند .سابقه پاان آذریسام نهایتااً
به تأسی اولین جمهوری آذربایجان در سال  1918برمایگاردد کاه اتوااد آذریهاا و
بهاصهالح آذربایجان ب رگ را مدنظر داشت .این دو ،همسو با یکدیگر فعالیت دارناد و
عامل اتواد را زبان میدانند .پان آذریسم توس موافل ملایگارای ترکیاه و جمهاوری
آذربایجان هدایت میشود (کاظمی.)264 :1385 ،
بازیگران قومگرایی

کشورهای همسایه همزبان (ترکیاه و جمهاوری آذربایجاان) ،روسایه ،قادر های فارا
منهقهای همنون آمریکا و بعضای از کشاورهای اروپاایی ،عربساتان ساعودی و رژیام
صهیونیستی هستند .منشأ عمده جریانها و اندیشههای ناسیونالیستی پانترکیسم در قارن
 20از ارب باهویژه انگلای اسات .ایان اندیشاه دولات عنماانی را متالشای و رژیام
صهیونیستی را شکل داد.
همجواری جغرافيایی

منظور از همجواری مناط قومی مشاابه و قرارگیاری در جایگااه پیراماونی و دوری از
مرک است که زمیناه مهالباا قاومی را تقویات میکناد و از متریرهاای مهام مقایساه
شهروندان در مورومیت نسبی و تشدید هویتطلبی قومی است که در زمینه بورانهای
قومی نقش دارد (گور ،اسکاریت.)399 :1989 ،
از لواظ تاریخی مردم استانهای هممرز با سایر کشورهای قاومی مشاابه ،بیشاتر از
ساکنان استانهای نواحی مرک ی جنبشهای گروهی قومی داشتهاند .استقرار در حاشایه
مرزها ،هممرزی با جمهوری آذربایجان و مراودا زیااد مایتواناد منازعاا قاومی را
اف ایش دهد.
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تحریفات تاریخی

برخی از مستشرقان و روشنوکران اربی و نویسندگان ترکیه برای بهتر جلوه دادن ترکاان،
تاریخ خاورمیانه و آسیای مرک ی را دستکاری و واژههاای جعلای همناون تاوران مای
سازند .آنان ارمنیها ،کردها ،تاجیکها ،سومریهای باستان و مادها و مخترعان فرهن و
تمدن بشری را ترک میخوانناد و از تمادن با رگ ترکاان باهعنوان قدرتمنادترین قاوم
خاورمیانه نام میبرند .توری نقشههای جررافیایی و توری حضاور مکاانی و زماانی
نژادها و مذاهب مختل در کشورها و مناط جررافیایی از دیگار توریوااتی اسات کاه
باهدف ایجاد اختالفا قومی و مذهبی دنبال میشود.
روش تحقيق

مهالعه پدیده اجتماعی قومگرایی بدون توجه به گذشته تاریخی آن ناقص خواهاد باود.
در این توقی از رو تاریخی برای کش زمینههای رفتاری و یا اجتماعی این پدیاده
در گذشته استواده کردیم و سپ بر تولیل اجتمااعی  -تااریخی و تبیاین علال وقاایع
تمرک شد .گردآوری دادهها با مهالعا تاریخی شروع و با تبیین مسئله از طری علیات
تج یهوتولیل شد .ابتدا تعریوی نظری و تولیلی از قومگرایی در راستای اهداف توقیا
ارابه و سپ تعری را به مؤلوهها و اج اء سادهتری تج یه کاردیم .ساواب موضاوع را
در یااک دهااه گذشااته بررساای و تبیااین جامعهشااناختی موضااوع بااا رو تاااریخی و
رویکردهای توسیری و کیوی برای ابداع مواهیم و استواده از نتایج مهالعا در شاناخت
مسابل اجتماعی بهااره بردیم.
یافتههای تحقيق
تاریخ نقلی قومگرایی

ایرانزمین در طول تاریخ دیرین خود کشوری پهناور با اقوام مختل بوده اسات .از ناه
ه ار سال پیش ،ساکنین اصلی فال ایران روستانشاین شادند .ها اران ساال بعاد وارد
مرحله جدیدی از همبستگیهای اجتماعی شدند که ابتدا همبستگی قبیلهای و سپ باه
اتواد قبایل و عشایر و از اتواد قبایل به ایال و از ایال به ملیت مشخص توول پیدا
کردند و با هویت واحد و ساختار سیاسی -اجتماعی مبتنی بر سیستم ایلای (ناه قاومی)
زندگی کردهاند و سالهه بار آذربایجاان نیا باهعنوان حساا ترین منهقاه ایارانزمین،
مترادف با فروپاشی ایران بود (احمدی.)58 :1387 ،
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به تعبیر گوبینو فرانسوی ،ایرانیاان مردمای باا نژادهاای مختلا  ،هویات خاود را نگاه
داشتهاند .اندیشهها و منافع خود را بههمپیوسته و یکتنه ،به هم تنیدهاند ....احسا مشاترک،
بخش مهمی از میراث اخالقی ایرانیان را تشکیل میدهد (گوبینو.)20 :1980 ،
ایرانیان هیچگاه با مسائلهای باه ناام جاداییطلبای روبارو نبودهاناد پیونادهای عمیا
خانوادگی و اجتماعی میان افراد گوناگون این سرزمین و مشاترکا تااریخی -ملای یاک
پیکر مستوکم و استواری به نام ملت ایران را به وجود آورده است که آن را از کشاورهای
نوظهور متمای میسازد .فرهن ایرانی مجموع و برآیند همه فرهن هاست .اقاوام ایرانای؛
مهاجر ،پناهنده یا نیروی کار نبوده و واژه ایرانایانصال در مقابال ایرانای خاارجی تباار،
مهرح نبوده است .سرزمین و احسا تعل مشترک برای همه اقاوام بایش از هار عنصار
دیگر برای ایرانی ،هویتبخش بوده ،بهطوریکه تواو های دیگر را کماهمیات مایکارده
است .هویت قومی اگر بانتر از هویت ملی قرار گیرد ،به معنی تبدیل قومیت فرهنگای باه
قومیت سیاسی و ناقص بودن فرایند ملی شدن است (نوربخش.)83 :1387 ،
مردم منهقه آذربایجان و آران (آنسوی ار ) از قدیمانیام در ترکیب ایران ،مسلمان
و شیعه بوده و دارای یگانگی دینی ،فرهنگی ،نژادی و آدابورسوم با ایران کهن هستند.
سراسر ایران و سرزمین آذربایجان ملک مشاع همه ایرانیان و هماه اقاوام تشاکیلدهنده
ملت ایران است و مردمی که در یک نقهه از ایران زندگی مایکنناد مالاک مشااع هماه
نقاط ایران هستند.
آذربایجان عرصه ظهور ب رگمردی چون شاه اسماعیل صووی بود که خانادان او باا
تشکیل دولات مرکا ی متشاکل از اقاوام ،ضامن از باین باردن نظاام ملوکالهاوایوی،
یکپارچگی ملی را نهصد سال پ از فروپاشی حکومت ساسانی برای ایرانیان به ارمران
آوردند (صادقی :1384 ،ب).
در دوره صوویه ،هویت ایرانی یک هویات ملای -شایعی و در عصار قاجاار ،نظاام
سیاسی و اجتماعی ایران ملوکالهوایوی بود که با آااز عصر مشروطه ،موااهیم جدیادی
از ملیت ،قانون و ایرانیت وارد ادبیا کشور شد که با ضعوی که در حکومت پدید آماد
و با دخالت کشورهای بیگانه ،شاهد جدایی پیدرپی بخشهایی از ایاران بخصاوص در
مناط شمال ارب ایران بودیم.
ایده توسعهطلبانه رو ها با ایجاد گسست فرهنگی بین ایران و قوقااز و اساتواده از
اندیشه آذربایجان واحد برای اخذ امتیازا اقتصاادی باود .در ساال  ،1918نخسات باا
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مداخله و پشتیبانی حکومت عنمانی و سپ تأیید دولت انگلی و در سالهای بعاد باا
هدایت شوروی ،سرزمین قوقاز را چند پارچه کرده و نام جعلی گذاشاتند و چناین القاا
کردند که جمهوری آذربایجان و آذربایجان ایران در ابتدا سرزمین واحدی بوده و اصال
و منشأ مشترکی داشتهاند که بعدها به علت دسیسه و زورگویی حاکمان ایران و روسایه
ت اری ،از یکدیگر جدا افتادهاند و ازاینرو هر چه زودتر باید به هم بپیوندند و سارزمین
واحدی را تشکیل دهند( .عنایتاهلل )4 :1381 ،با حااکم شادن کمونیساتها بار روسایه،
نقشهها و توطئههای سلههجویانه دولات شاوروی بارای تصارف سارزمین آذربایجاان،
شکل آشکارتری به خاود گرفات و بعاد از فروپاشای شاوروی و اساتقالل جمهاوری
آذربایجان ،سیاست قومگرایی بهصور جدیتر و گستردهتر ادامه یافات و باا حمایات
رسمی و ایررسمی حکام جمهوری آذربایجان و ترکیه و توری تاریخ ،تاال کردناد
هویتسازی مجددی کنند.
در سه دهه اخیر نی با خ دهی فکری و حمایتهای مادی نیروها و قدر های فرا
منهقهای و خارجی کوشش فراوانی میگردد تا قومگرایی را به بوران اجتمااعی کشاور
تبدیل نمایند.
تحليل تاریخی قومگرایی

القاء افکار قومگرایی در مناط آذربایجان نخستین باار توسا کساان مهارح شاد کاه
خاستگاه بوم و درون منهقهای در حوزه مناط آذرى نشین نداشاتند بالکااه از منشاأ
اروپااای بااهویژه بریتانیااا برخااوردار بودنااد .آرمینیااو وامبااری در دهااه  1860اولااین
خاورشنا یهودی است که ایده پانترکیسم را مهارح سااخت .طارح ایان اندیشاه از
سوی بریتانیا در اصل بهمنظور ایجاد یک کمربند از آلتابی زبانها در جنوب روسیه باود
تا مانعی برای گستر و رخنه رو هاا باه مساتعمرا انگلای در هندوساتان شاود.
آرتور لمل دیاویاد یهودى -انگلیس کوشید تا ثابت کاناد تارکاان نااژاد ماساتاقاال
بوده و بار اعاراب و ساایار مالل شارقا بارتارى دارناد .یوید لئون کوهن ،نویسانده
یهودیتبار فرانسوى جمعیتهایی از تارکااان را تاشااکیل و نهضات ملای را در ایان
کشورها پایهری ی کرد (کاظمی.)18 :1385 ،
فعالیتهای قومی گرایان را از آااز نیمه دوم قرن نوزده تا اوایل قرن بیستویک باه پانج
مرحله میتوان تقسیمبندی کرد )1 :مراحل آاازین در امپراتوری روسایه باا تاال فرهنگای
روشنوکران ایر روسی و در سرزمینهایی که از دهههای آاازین قرن نوزدهم ،از طری فاتح
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نظامی ،به خاک روسیه پیوست داده شده بودند؛  )2مرحله تبدیل ایدبولوژی پان ترکیستی باه
استراتژی رسمی حکومت عنمانی از طری روشنوکران و هستههای رهبری ترکهای جاوان
با ایدبولوژی و استراتژی حکومت جدید؛  )3مرحله ان وا؛ باا شکسات و دسات کشایدن از
رمانتیک گرایای و مااجراجویی؛  )4مرحلاه نواوذ تادریجی در سیاساتهای دولات کاه در
بخشهای نظامی ترکیه نی نووذ کردند؛  )5فروپاشی اتواد جماهیر شاوروی و وسوساههای
قومی دولت ترکیه و نیاز شدید کشورهای تازه استقاللیافته به بازسازی ملات (ننادو:1995 ،
اقتبا ) بهترین فرصت را برای موافل پان ترکیست ترکیه فاراهم سااخت و قاومگرایی باار
دیگر بهعنوان یک ایده و خواسته وارد ادبیا سیاسی حاکمان جدیاد جمهاوری آذربایجاان
گردید بهطوریکه در برهههایی از تاریخ کوتااه ایان کشاور ،ادعاهاای سیاساتمداران آن در
ارتباط با تمامیت ارضی ایران اوج میگیرد.
باا اناقاراض حاکاومات قااجاار ،جامعه ایاران شااهد فروپاشا سیساتم حکاومت
سنت ایرمتمرک و ظاهور یک دولت شبه مدرن سکونریست بود .تال رضااخان باراى
خلع سالح گروههای ایال  ،دستگیرى ،تبعید و اعدام روسااى ایاال  ،باه سیاسا شادن
تواو های زبان  ،ماذهاب و انعقاد نهوه گرایشهای سیاس مول گرا ماؤثر واقاع شاد.
جنبشها و توون سیاس معاصر و قیامها و خی های اجتماع ا سیاسا معاصار در
ظهااور عالیاا قااومگرایی در تورکااا سیاساا ناخاباگاااان آذرى ازجملااه فتوعلاا
آخونادزاده ،مومدامین رسولزاده ،ساید جعور پیشهوری که وابساته باه خاارج بودناد و
اناگای ه یاب آنها براى فعالیتهای سیاس مؤثر بود (نظامی ،کاظمی.)111 :1390 ،
عوامل تأثيرگذار خارجی

اندیشههای قومگرایی در آذربایجان ،طرحی خارجی برای ایجاد تانش در میاان اقاوام و
تال جهت انشقا در جهان اسالم و ملل مسلمان است کاه چناد باازیگر مهام یعنای
ترکیه ،جمهوری آذربایجان ،رژیم صهیونیستی ،آمریکا و چناد کشاور اروپاایی و اخیاراً
عربستان سعودی متناسب با منافع و انگی ههای خود نقش برجسته دارند.
 -1جمهوری آذربایجان

در سالهای  1910-1920فعالیتهای گروه سیاسی ،تبلیراتی و نظامی ترکهاای جاوان
توس نخبگان باکو هدایت میشد و جریانا قومی گرای ضد ایرانی از آنجا علیه ایران
سازماندهی میشدند .اقدام ح ب مساوا در سال  1918برای گ ینش ناام آذربایجاان
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برای منهقه مسلماننشین قوقاز (اران و آلبانیای تاریخی) اقدامی حسابشده با توریاک
احساسا و زمینهسازی برای الوا منهقه آذربایجان ایران به ترکیاه باود .در التهاباا
 1325آذربایجان و بورانی که فرقه دماوکرا باه وجاود آورد ،باازیگران ایان بواران
افسران ارتش و ایر آذربایجانی بودند بهطوریکاه وقتای پیشاهوری در هنگاام ساقوط
فرقه ،به کنسول شوروی اعتراض میکند که :شما ما را آوردید میاان میادان و اکنونکاه
منافعتان اقتضا میکند ،ناجوانمردانه ما را رها کردید ،کنسول شوروی باا پرخاا باه او
پاسخ میدهد« :سنی گتیرن ،سنه دبیر گت!» (کسی که تو را آورده ،به تو میگوید بارو)!
(طالع.)294 :1386 ،

بعد از سقوط فرقاه دماوکرا  ،رهباران بااکو نقاش کاارگ اری بارای اندیشاههای
گستر طلبانه شوروی را بازی کردند و از طری انتشاار کتابهاا ،نشاریا و برپاایی
نمایشهای هنری و تبلیراتی رادیویی ،به تبلیغ اندیشههای پانترکیساتی واگرایاناه علیاه
ایران و وارونهسازیهای تاریخی و خل تاریخ تخیلی باستانی ادامه دادند .حیادر علای
اف رباای دفتاار سیاساای حاا ب کمونیساات در تابسااتان  1981در براباار گروهاای از
دیپلما های خارجی ،ضمن اظهار دلسوزی برای آذربایجان ایران ،از آرزومنادی ماردم
آذربایجان شوروی برای وحد دو آذربایجان سخن میراند (صادقی نیا.)100 :1388 ،
جمهوری آذربایجان پاا از اسااتقالل باه پایگااه اصال تورکاا ناسیونالیسام آذرى و
کارگ اران این جریان تابادیل شد .نخبگان سیاسای باا طارح دعااوی الواا گرایاناه و باا راه
انداختن رسانههای خبری و سازماندهی گروههای قومی از میان عناصر ناراضی از همان ابتادا،
به نقش متود استراتژیک و شریک اجرایی برنامههای قومی گرایانه ترکیه تبدیل شدند.
حیدر علیاف ربی جمهوری اسب جمهوری آذربایجان در دیدار با آذربایجاانیهاای
مقیم آمریکا در ماه او سال  1997اعالم میکند؛ ایده آذربایجان گرایی برتار از هار چیا
است .همه آذربایجانیها دارای وطن واحد در جهان هستند و آنهم جمهوری آذربایجاان
است .بیایید همگی در گرد این دولت و این وطن منسجم بشویم (خل .)81/10/4 ،
موجسازیهای رسانهای همراه با فعالیتهای تج یه گرایی جهت ایجااد اخاتالف و
شکاف در وحد اقوام ،راهبرد رسانهها و نیروهای حاکمیتی ایان کشاور باوده اسات.
بااهعنوانمنال؛ تابسااتان سااال  1385کااه یکاای از مقاااطع سیاساای متااأثر از آشااوبهای
قومگرایی بود و به بهانه خبر مشهور به «سوسک» اوج گرفت ،با مراجعه چند هوته قبال
از این جریانا با دروغهای رسانهای وسیعی مواجه بودیم .تلوی یون رسمی جمهاوری
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تبار ایران در مناط اشرالی اساکان یافتناد (لیادر،

آذربایجان اعالم میکند؛ ارامنه فار
 )85/3/17دو روز بعد میگویند؛ اجساد  4نور از فعاانن جنابش آذربایجاان جناوبی در
تبری کش شد (باکو خبر )85/3/19 ،و یا کشته شدن  35نور و زخمی شادن  1000نوار
و دستگیری  10ه ار نور در آذربایجان ایران باهعنوان زنادان ملتهاا شاانتاژ مایشاود
(آپا)85/3/20،؛ اما در واقعیت امر هیچ نشانهای از این اخبار یافت نمیشود؟!!!
ادعای بازداشت فعالین مدنی از دیگر جوسازیها بود؛ باید به شاکنجهها پایاان داده
شود (پارالل .)90/7/13 ،مواکمه  15فعال سیاسای آذربایجاان در دادگااه انقاالب تبریا
(آین  )90/8/9 ،در ایران می ان سواد زبان مادری ایر فار هاا ن دیاک باه صاور اسات
(آیناه )90/10/10 ،و یاا؛ انتخاباا در ایاران هرگا اراده ماردم ترکهاای آذربایجااان را
منعک نکارده و صارفاً در راساتای مناافع رژیام اسات (اونیاالر .)90/12/5 ،اختواای
اطالعا زمینلرزه در تبری (اکسپر  )91/5/24 ،وعدم ساختوساز در مناط زل لاهزده
(هوتااه ایناای؛  )91/6/31و موااو آثااار تاااریخی آذربایجااان توس ا فار هااا (اکسااپر ،
 )91/09/17از آن جمله بود.
مردادماه  1395در دهمین سالروز فتنه  1385مشکل آموز زبان ترکی در ایاران را
طرح میکنند که؛ فق پنج زبان خارجی وارد برنامههای درسی در مدار ایران شاده و
خبری از زبان ترکی نیست (گاماج23 :تیر )1395 ،جو شدید امنیتی در شاهرهای ارومیاه،
تبری و اردبیل و دستگیری برخی از فعالین ملی آذربایجان و معترضاان باه توهینهاای
روزنامه طرحنو در تبری و ارومیه با حجم بسیار منتشر میشود (گاونی نیاوز)95 /05/ 6 ،
مدعی میشوند :مداخله گاارد ویاژه در تظااهرا شاهروندان آذربایجاانی در تبریا و
ارومیه با بازداشت و ضرب و شتم معترضاان هماراه باود (اویاان نیاوز )95/5/6 ،تجماع
اعتراضی دهها نور ترک قشقایی در شهر شیراز در اعتاراض باه تخریاب آرامگااه مقباره
مومدابراهیم فرزند (داک .آذ )95 /05/23 ،از دیگر اخبار بود .دروغهای تبلیراتی همنون
برنامه طن تلوی یون ایران در حادثه سایل در آذربایجاان (آرازنیاوز )96/01 ،راه وحاد
سیاساای ترکهااا از آذربایجااان یکپارچااه مایگااذرد (ماادراتور )96/1/29 ،تاااراج معااادن
آذربایجان توس ااصبان پار و انتقال آن به مناط فاار (اوااوز تای وی)96/2/11 ،
اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه از سوی قومی گراهاا (اوااوز تای وی)96/4/27 ،
نبود وزیر ترک در ایرانی که  40میلیون نور از جمعیت آن ترک است ،تبری باه پاا مای
خی د ،اعتراض مردم تبری در قلعه ارک ،همبستگی ملی آذربایجانیهاای جهاان در روز
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 50میلیاون تارک در راه وطندوساتی (باکوپسات،

وداع با سال کهنه ،ضرور وحاد
 )96/10/12طرفداران تیمهای استقالل و پیروزی ،شعارهای مرگ بر تارک سار داده و از
تلوی یون ایران پخش شد (پوبلیکا .آذ )96/12/18 ،از دیگر شانتاژهای خبری بود.
اح اب سیاسی و گروههای اجتماعی -فرهنگی جمهوری آذربایجان سازمان دهنادگان
قومگرایی هستند .برگ اری تجمعا اعتراضآمی در مقابل نهادهای رسمی ایاران در بااکو
و سایر کشورها ،برگ اری نشستهای دورهای ،طراحی روز همبساتگی آذربایجاانیهاای
جهان در روز  31دسامبر بهعنوان عید و روز همبستگی آذریهاای جهاان باه معناای روز
همبستگی دو آذربایجان؟! توس حیدر علیاف در سال  1991که نقا آشاکار تمامیات
ارضی جمهوری اسالمی ایران و حمایت علنی از قومگرایی است (آپا.)95/06/2 ،
تاریخسازی و جعل نقشاههای جررافیاایی از دیگار شاگردهای فرهنگای و راهبردهاای
اساسی حاکمیت ،شخصیتها ،مراک علمی ،رسانهای و ...برای توریک قومگرایی در منااط
آذری نشین ایران است .شبکه تلوی یونی اینترنتی «آپا تی وی» در برنامه «سسالی تااریخ» ،باا
ادعای وجود دولت ب رگ آذربایجان طای ساالهای  879تاا ( 941دوره حاکمیات خلواای
عباسی) با نام دولت ساجیان ،به دنبال یکپاارچگی تااریخ آذربایجاان اسات؟! (آپاا)95 /4/9 ،
بابک خرمدین بهعنوان رهبر قیامهای سیاسی ترک معرفی میشود که مبارزه خل آذربایجاان
علیه اسالم ،عرب ،بردگی و استیالی فئودالیسم را رهبری میکرد .پایگاه اطالعرسانی متعلا
به بنیاد حیدرعلی اف ،نقشه های جعلی تاریخی منتشر می کند و ساایت مادرن باا مقالاهای
توریو ای ،دولاات قاجااار را آخاارین امپراتااوری تاارکهااای آذربایجااان معرفاای م ایکنااد
( )1390/05/30پاارچم پیشاانهادی جناابش آزادیبخااش ملاای آذربایجااان جنااوبی (جاماااح)
موردحمایت حکومت که ملهم از پرچم این کشور است برای آذربایجان جناوبی؟! طراحای
و در سال  1994تصویب میشود (آذرتاج.)95/06/27 ،
 -2جمهوری تركيه

به دنبال ضع ساختارهای حاکمیتی در دهههای پایانی حکومت خاندان قاجار ،باا حمایتهاا
و سازماندهی قدر های منهقهای (روسیه و عنمانی) حرکتهایی در مناط آذربایجان شاکل
میگیرد .بازماندگان فرقه دمکارا و حلقاههای بااکو و اساتانبول ،فعاانن چا و راسات در
اروپا و آمریکا به سازماندهی هستههای فعال در دانشگاهها دست میزنند.
رسانههای ترکیه اخباری همنون؛ حمایتهای مهبوعااتی ،تشاکیالتی و سیاسای از
مخالوان نظام با عناوینی چون؛ مبارزه چهرگانی در مقابله باا تضاییع حقاو آذریهاای
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ایران و برگ اری جشنواره ترک گرایی در ترکیه (ینی مساوا  )81/2/25 ،منتشر میکنناد.
برگ اری تجمعا اعتراضآمی به دلیل ممنوعیت توصیل زبان ترکی در ایران ،اعتراض
به خشک شدن دریاچه ارومیه در ترکیه (ای تی وی )90/7/10 ،برگ اری کنوران ترکاان
آذربایجان جنوبی در شهر کارابوک ترکیه ،برگ اری اجال ب رگ جهان ترک با حضور
شخصیتهای مختلا از نهادهاای مادنی هوتکشاور :ترکیاه ،آذربایجاان ،ق اقساتان،
قرقی ستان ،ازبکستان ،ترکمنستان ،جمهوری قبر در اساتانبول (گاونی نیاوز)96/4/17 ،
برگ اری کنوران با موضوع حوادث خونین  22می در آذربایجان و تأثیرا سیاسی آن
بر جامعه در آنکارا (جبهه اینواو )97/2/11 ،انتشار کتااب رنساان هاویتی ترکاان ایاران
توس انتشارا سون چاغ در آنکارا (اؤیرنجی سسای )95/5/18 ،انتشار کتاب فرهیختگان
ترکان آذربایجان با حمایت مادیر گونااز تای وی در آنکاارا (گونااز تای وی)96/3/10 ،
کنوران بررسی ابعاد حکومت ملی آذربایجان و طرح آشکار تج یه ایران و ...از دیگار
اقداما قومگرایی ترکیه بوده است.
ربی جمهور ترکیه در شبکه الج یره ،ایران را باه توساعهطلبی سیاسات فارسای در
منهقه متهم میکند :توسعهطلبی ایرانی با توکر فارسی دردسر همه شده است (ااوز تای
وی) وی در شبکه ان تی وی ادعا میکند :ایران به دنبال توسعهطلبی ملیگرایی فارسای
است؛ اما در ایران ترکهای آذربایجان نی هستند (آراز نیوز.)96/01/17 ،
در مسابقا تیم تراکتور رسانههای ترکیه آن را بهعنوان پرتماشاگرترین تایم دنیاا معرفای
میکنند (مساوا  .)91/09/16 ،شعار زندهباد ترکیاه در اساتادیوم تهاران (اونیاالر)91/09/16 ،
حضور حاشیهساز سویر ترکیه در باازی تراکتورساازی و پرساپولی (آپاا )1390/9/6 ،طارح
موضوع آذربایجان جنوبی و تیم تراکتور در تریبون مجل ملای ترکیاه ،سامبل ملایگرایای
ترکی خواندن تیم تراختور (گوناز تی وی )96/11/14 ،از دیگر شانتاژهاست.
در ده سال گذشته ،دولت ترکیه تبلیرا گستردهای جهت تشوی جواناان آذری باه
توصیل در ترکیه ،تشکیل مجمع خل های ترک با شرکت کشاورهای ترکزباان ترکیاه،
قوقاز ،کشورهای آسیای میانه و گروههای ترکزبان سایر کشورها ،تاال بارای تارویج
فرهن  ،زبان و سیستم سیاسی ترکیه از طری کمک باه نشاریا و چاا کتابهاا باا
حروف نتین ،تأسی مدار ترکی ،تأسی شبکههای رادیویی و تلوی یاونی ،اعهاای
بورسیههای توصیلی گسترده ،تال برای بازسازی اقتصاد و تعمیا روابا اقتصاادی،
فرهنگی ،علمی ،توقیقاتی با کشورهای ترکزبان و می بانی تج یهطلبان ایرانی (آنااتولی،
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 )1397/02/19انجام داده است .شهرهای آنکارا و اساتانبول مملاو از خاناههای تیمای و
مراک تبلیراتی تج یهطلبان و پان ترکهاست (آنا خبر.)99/09/24 ،
 -3كشورهای فرامنطقه ای (اروپا و آمریكا)

با فروپاشی اتواد جماهیر شوروی آرایش قدر در بروز چالشهای قومی ترییار یافتاه
است .گراهام فولر قومیتها را بهعنوان پاشنه آشیل ایران معرفای مایکناد کاه درصادد
استواده از این اهرم فشار هستند (فولر )19 :1394 ،برنارد لاوبی مایگویاد :در دوها ار
سال گذشته هیچ کشور یا نیروی خارجی نتوانسته است بر زبان و فرهن ایرانی اثارا
بنیادی بگذارد و تنها راه رویارویی نابود ساختن فرهن آن است .ایران باید به قهعاا
قومی گوناگون همنون کردستان ب رگ ،پشتونستان ب رگ و آذربایجان ب رگ بشکنند و
میان کشورهای نوپا تقسیم کنند .خانم را گب خبرنگار شبکه ان بی زد ساوبی مای
نویسد؛ ما در مؤسسهای که در آن به مهالعا منهقهای میپردازیم بهگونهای میاندیشیم
که هرروز صبح منتظر شنیدن خبر جدایی آذربایجان از ایران هستیم .رورا بااکر نمایناده
مجل آمریکا طای یاک ناماه رسامی در تااریخ  26جاونی  2012از دولات آمریکاا
درخواست میکند تا نسبت به تج یه کشور ایران و الوا استانهای آذربایجان اربی و
آذربایجان شرقی به کشور جمهوری آذربایجان ،اقدام کناد .در  27اکتبار  2005مؤسساه
امریکن اینترپرای کنورانسی توت عنوان ایران ناشناخته؛ موردی دیگر برای فدرالیسم ،با
مدیریت مایکل لدین چهره برجسته جریان نو موافظهکاری برگا ار و در آن ساخنرانان
به زمینه مساعد فدرالیسم در ایران تأکید میکنند (عسگری.)87 :1384 ،
صدای آمریکا اعالم میکند که ترکها باید در هیئت دولت ایران  30درصد ساهم داشاته
باشند (ینی مساوا  )91/07/05 ،و فراخوان استقالل برای آذربایجانیهاا ،کردهاا و بلوچهاا از
سااوی آمریکااا انجااام مایشااود (مساااوا  .)91/07/03 ،سااروی های جاسوساای آمریکااا از
تشکلهای قومگرا خواستهاند تا اختالفا را کنار بگذارند تا از این اهرم قاومی بارای فشاار
بر ایران و ایجاد ناآرامی و آشوب استواده کنند (ویکی لایک  .)1387/03/23 ،کنواران نقاش
آذربایجان جنوبی در رواب آمریکا و ایران توس اتوادیاه کانونهاای آذربایجاان با رگ باا
شرکت حدود  200نور از ترکهای آذربایجان شمالی ،آذربایجان جنوبی ،ترکیه ،کرکاوک و...
ساکن شیکاگو و سایر مناط ایان متوده (آزادلی  )90/11/9 ،در این راستا بود.
طرح ترییر نظام ایاران باا حمایات از جنبشهاای مردمای تج یاهطلب و برانادازها
موردحمایت ویژه ترام بود و در طرح ویژه اندیشکده امنیتای گاروه ا .ا .جای باا
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جان بولتون بخش قابلتوجهی از بودجه  75میلیون دنری کنگره آمریکا باه شابکههای
ضد ایرانی اختصاص یافت (آنا خبر.)1397/02/25 ،
سیمون هر روزنامهنگار افشاگر آمریکایی در مقانتی توت عنوان گاام بعادی در
نیویورکر فا میسازد که سیا و پنتاگون رواب پنهانی با قومگرایان آذری برقارار کارده
و ایجاد تنش در مناط آذری نشین را خواستهاند .اسکا ریتر تئوریسین آمریکایی مای
نویسد :سیا برای شوراندن آذریها ،قومگرایان را در جمهوری آذربایجاان آماوز مای
دهد (آنا خبر.)1398/09/12 ،
برخی از کشورهای اروپایی نی حمایتهای مالی ،سیاسی ،اجتماعی و تشاکیالتی را
برای قومگرایان فراهم میکنند .در سال  1381گروه قومگرای کنگاره آذریهاای جهاان
اعالم میکند؛ شهرهای لندن ،استراسابورگ و بروکسال نماینادگی ایجااد کارده اسات
(حریات )81/2/26 ،و خواساتار برخاورداری از یاک کاناال تلوی یاونی شادهاند (مرکا ،
 .)81/10/18در روز جهانی کارگر ،پالکار آذربایجان جنوبی؟! در پایتخت نروژ نصاب
و تشکیال قورتولو عک های زندانیان سیاسی آذربایجاان جناوبی و پالکاارتی باا
مضمون آذربایجان جنوبی ،ایران نیست ،حمل میکنند (اواوز تی وی.)2004/07/29 ،
انتشار ترجمه انگلیسی کتاب «نظامی ،شااعر با رگ آذربایجاانی» در لنادن (آذرتااج)
دیدارهای ممتد آقای چهرگانی با مقاما اروپایی ازجمله اوله شامید نماینادگان پارلماان
کشورهای اروپایی و طرح نق حقو  30میلیاون آذری ایاران (زرکاالو.)80/11/10-28 ،
ارسال نامه رسول اوالو به شورای اروپا مبنی بار نقا حقاو آذریهاا در ایاران (ینای
مساوا  .)81/9/4 ،نامه کمیته دفاع از حقو آذربایجانیهای جهان به «دریور دوکا» نماینده
عوو بینالملل و انتقاد از فشار ایران بر ه اران نور (مرک  .)81/10/17 ،تظااهرا گروهای از
افراد منتسب به جریان پانترکیسم با شعار «نابود باد شوونیسم فاار » در مقابال ساوار
ایران در لندن (ینی مساوا  .)81/9/24 ،برگ اری نهماین هماایش کنگاره آذربایجاانیهاای
جهان در شهر استکهلم با حضور نمایندگان جمعیتهاای آمریکاا ،کاناادا ،آلماان ،ترکیاه،
بریتانیا ،فرانسه ،بلژیک ،هلند ،لهستان ،روسیه ،اوکراین ،دانمارک و جمهاوری آذربایجاان،
آذربایجان جنوبی و گرجستان و بررسی آخرین توون و اهاداف مباارزا (اوچ نقهاه،
)85/3/20؛ گردهمااایی آذربایجااانیهااا در شااهر هوتااه بااورگ سااوبد و تأسای اتوادیااه
استقاللطلبان آذربایجان جنوبی (مرک )83/12/26 ،؛ برگ اری کنوران در مورد فعالیتهاا،
مسابل و آتیه جمعیت و تشکلهای آذربایجاانی در اروپاا در شاهر آمساتردام (آذربایجاان،
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)83/12/7؛ برگ اری تجمع اعتراضی آذربایجانیهای مقیم دانمارک در شهر نهه هلند علیاه
ایااران (آ.تاای وی)91/3/1 ،؛ برگاا اری مراساام ب رگداشاات روز جناابش  21آذر و روز
همبستگی آذربایجانیهای جهان توس داک و اتوادیاه ملای آذربایجاانیهاای جهاان در
سوبد (اوچ نقهه)91/09/11 ،؛ برگ اری تجمع اعتراضآمیا باا شاعار ایاران ،از آذربایجاان
دستبردار! در مقابل پارلمان هلند ،برگ اری سمینار پلورالیسم سیاسی و نقش ملیتهاا در
ایران در استکهلم سوبد با انتشار بیانیه پایاانی ایاران دوماین کشاور در تبعای ناژادی و
مذهبی (اؤیرنجی سسی)95/9/9 ،؛ دیدار اعضاای انجمان اساترالیا و آذربایجاان باا فیلیا
رودک وزیر ساب دادگستری و مهااجر اساترالیا (تلگاراف)97/6/23 ،؛ برگا اری مراسام
توس تشکیال قورتولو همزمان باا روز جهاانی کاارگر در پایتخات ناروژ و حمال
تصاویر زندانیان سیاسی آذربایجان جناوبی (اوااوز تای وی)96/02/11 ،؛ انتشاار کتااب؛ از
سلجوقیان تا عنمانی در مسکو در چارچوب توری و جعال تااریخ (آذرتااج)96/01/23 ،
ازجمله حمایتهای کشورهای اروپایی از قوم گرایان و تج یهطلبان است.
 -4رژیم صهيونيستی

تورکا رژیم صهیونیستی در کانون تصمیم گیاران بورانآفارین قاومگرایی باا اب ارهاای
مادی و فرهنگی گستر یافته است .دیدار فرج قلایاف ربای کنگاره آذربایجاانیهاای
جهان با سویر رژیم صهیونیستی برای بهبود بیشتر مناسابا دو ملات؟! مناقشاه قرهبااغ و
انتخابا پارلمانی (شر )83/12/18 ،؛ الگوگیری کمیته امور آذریهای مقیم خارج باا نبای
سازی رژیم صهیونیستی و سور مکرر نااظم اباراهیم اف باه سارزمینهای اشارالی ،نقاش
هدایتگری صهیونیستها در ااتشاشا سال ( 2006آنا خبر)1399 /07/29 ،؛ دیدار جاواد
درختی و صابر رستم خانلی با کاردار رژیم صهیونیستی برای اجارای برناماههای نشسات
داک و دامب در اورشلیم (اینترپر  ،آنا خبر)1399 ،؛ می بانی سوار رژیام صهیونیساتی از
موافاال قااوم گرایااان و گروههااای تج یاهطلب در باااکو؛ توریا در حااوزه آمااوز و
سرمایهگذاری درزمینه موتوای کتابهاای درسای و تولیاد موتاوای مجعاول تااریخی و
مصادره سلسلههای ایرانی مانناد صاوویه و توریا امپراتاوری باساتانی یهاودی باه ناام
«امپراتوری خ ر» و القا فرضیه حضور یهود بهعنوان یکی از اقوام ساکن در قوقاز ،ازجملاه
فعالیتهای حمایتی و سازمانی رژیم صهیونیستی در قومگرایی و تج یهطلبی است.
 -5عربستان سعودی

حضور عربستان سعودی در جمهوری آذربایجان و تعامال
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تج یهطلبان عجیب است .کشوری که هیچگونه قرابت فرهنگی و تاریخی با آذربایجاان
ندارد و با هدف توریک اقوام و عداو های سیاسی با ایران فعالیات مایکناد .از ساال
 2015سازمانهای سعودی به ارتباطگیری با گروههای قوم گرا پرداختند و پ از ساور
الهام علیاف به عربستان سعودی ،تورکا این گروهها و پیوند ریاض با آنهاا تقویات
شد و ریاض در سپتامبر سال  2016آشکارا می بان تج یهطلبان آذری شد (صدای آمریکا،
.)2016/08/24

در  23سااپتامبر  2016عربسااتان سااعودی در پوشااش دعااو بااه حااج ،می بااان
تج یهطلبان ایرانی بود که بخش آذری صدای آمریکا از دیدار آنها با ملاک سالمان در
حاشیه مراسم حج خبر داد .صالح ایلدیریم میگوید؛ بهعنوان ربی جبهه ملتهاا بارای
تعیین ح سرنوشت در عربستان سعودی حضور یافتیم تا ما را در ترکیب ایران نبینند و
گوتیم :ایران دشمن ما نی هست .اگر یکدهم ه ینهای که در یمن خرج میکنید ،باه ماا
بدهید ،ایران را موو کنیم (صدای آمریکا.)95/07/01 ،
روزنامه دولتی الریاض عربستان ضمن تشریح فعالیت حرکات ملای آذربایجاان باه
تجلیل از شعار خلیج عربی قوم گرایان میپردازد (گونی نیوز)96/3/18 ،؛ شااه زاده خالاد
بن سعود معاون وزیر خارجه عربستان کشورهای منهقه را به مشارکت در جلوگیری از
دخالتهای ایران در امور همسایگان فرامیخواند (ترناد)91/3/25 ،؛ صالح کامرانی فعاال
تج یهطلب در مصاحبه با تلوی یون عربستان ،استقالل آذربایجان جناوبی را مهارح و از
مبارزه ملت ترک و پروندههای کالن حرکات ملای همناون قتلعاام ماردم آذربایجاان
جنوبی در سال  1385گوته و اعالم میکند :هر کشوری با ایران مقابلاه کناد ،دساتش را
میفشاریم (گونی نیوز.)96/02/1 ،
صووا اجتماعی در عربستان با موضوع قومگرایی اف ایش چشامگیری یافتاه و باا
هدف پیوند با دیاسپورای آذری باکو ،ارتباطگیری با فعّاانن قاومی ،توساعه شابکههای
اجتماعی تج یهطلب ،تبدیل نمادهای ورزشی به سامبلهای واگرایای قاومی ،حمایات
مالی از شبکه تج یهطلب گوناز تی وی در شیکاگو و جهت نظامی دادن به تج یهطلبان
فراری را دنبال میکند .رویداد بیسابقه سر دادن شعار مجعول خلیج عربی در بازی تیم
تراکتورسااازی و اسااتقالل در آذرماااه  1395در ورزشااگاه آزادی و انعکااا آن در
رسانههای همسایگان ،گوناز تی.وی ،اینترنشنال ،العربیاه و ...از سارمایهگذاری مشاترک
باکو و ریاض حکایت دارد.
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جمعبندی و نتيجهگيری

اتخاذ رویکرد کیوی و رو تاریخی در پژوهشهای قومگرایی در منااط آذری نشاین
بهعنوان پدیده اجتماعی که میتواند یکپارچگی اجتماعی را تهدید کند و وحاد ملای
را توت تأثیر قرار دهد؛ در تنویر افکار عمومی ،موافال علمای و سیاسای ا اجتمااعی
اهمیت دارد .عوامل داخلی و دنیل اجتماعی و فرهنگی در گرایشهاای قاومی منااط
آذری نشین نقش دارند .قومگرایی موضوعی چندوجهی ،چنادعاملی و متاأثر از عوامال
داخلی و مداخال نیروهای خارجی و توریکا سروی های سیاسی -امنیتی خارجی
است و یافتههای تاریخی و مستندا ایرقابلانکار نشان میدهد در سادههاای گذشاته
پدیده قومگرایی در آذربایجان مولی از اعراب نداشات و آذربایجاان باهعنوان یکای از
مناط راهبردی در طول تاریخ دیرین خود در ترکیب ایران بوده و دارای یگاانگیهاای
اجتماعی ،دینی و فرهنگی است و آذربایجان همراه باا ساایر اقاوام هم یساتی وحاد
آمی ی در ایرانزمین داشته است .البته قوم دوستی پدیدهای درونای باوده و باار معناایی
منوی نداشت و اقوام ایرانی ذیل موهوم ملات ایاران انساجام مییافتهاناد .منااط آذری
نشین همواره ایراندوست شیعهی وحد گرا بوده و مام مایهن خا قرما آنهاا باوده
است؛ اما این پدیده قومگرایی در دهههای اخیر با تأثیرا نیروهای خارجی نمایان شده
است .بازیگران منهقهای و فارا منهقاهای باهویژه روسایه ،عنماان درگذشاته و ترکیاه،
جمهوری آذربایجان ،کشورهای اربی ،ایان متوده آمریکا ،عربستان ساعودی و رژیام
صهیونیستی در این اواخر مسابل قومگرایی را در مناط آذری نشین هدایت مایکنناد و
با حمایتهای سیاسی ،مالی ،رسانهای و اطالعاتی نخبگان و رسانهها در توریک اقاوام،
تال میکنند و زمینههای آشوب و درگیری داخلی را شکل دهناد .طرحریا ی اصالی
عملیا قومگرایی در مناط آذری نشین و سازماندهی گروههاای قاومی گارا از میاان
عناصر ناراضی بر عهده جمهوری آذربایجان و ترکیه گذاشته شده اسات .آنهاا در ایان
مسیر از انسجام رسانهای در موج سازی و مهندسی اخبار برای اقشاار مختلا ماردم و
تبدیل باشگاههای ورزشی به میتین قوم گرایاان و موجساواری در مراسام فرهنگای و
انتخاباتی بهره میبرند.
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واکاوی نقش نیروهای خارجی بر گرایشهای قومی...
روزنامهها ،شبکههای تلویزیوني و پایگاههای اطالعرساني
 پایگاههای اطالعرسانی گونی نیوز ،اویان نیوز ،داک .آذ ،آراز نیاوز ،پوبلیکاا .آذ ،جبهاه اینواو ،آناا خبار ،ویکای
لیک  ،رسانی ترند ،آپا و خبرگ اریهای آذرتاج ،اینترپر جمهوری آذربایجان؛ .1380-1400
 شبکههای تلوی یونی لیدر ،گوناز تی وی ،آین  ،ای تی وی ،اواوز تی وی جمهوری آذربایجان؛ .1380-1400
 نشریا  ،روزنامههای مهبوعاتی و اینترنتی؛ خل  ،باکو خبر ،پارالل ،هوته اینی ،اکسپر  ،مادراتور ،باکوپسات،
ینی مساوا  ،اونیالر ،آناتولی ،آزادلی  ،مرک  ،جبهه خل  ،زرکاالو ،اوچ نقهاه ،آذربایجاان ،اؤیرنجای ،شار
جمهوری آذربایجان؛ .1380-1400
Gobineau J.A. (1980), Trois ans en Asie, Ed. A.M. Metalie. Paris
Gurr, T. and Scarritt, J.R. (1989) “Minorities at Risk: A Global Survey”. Human Rights
Quarterly, 11(3): 375-405
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