Horizons of Security Scientific Journal

Analysis of the Phenomenon of Ethnicity; Roots and
Consequences in Azeri Areas

54

Mehrdad Mohammadian 1 | Wali Jabbari 2 | Mohammad Reza Rashidi AlHashim 3
Vol. 30
Spring 1401

Abstract
Ethnicity; Ethnic tendencies and feelings and hostility to foreign groups that
have several generations of permanence and persistence and are studied in the
context of social disruptions. A phenomenon that reinforces feelings of kinship,
racial affiliation, underestimation of the identity and culture of others, and
intensifies separatism.By examining and analyzing this social problem through a
grounded theory, a paradigm model based on the perceptions and interpretations
of actors and experts has been presented. Causal conditions are the link between
the set of factors and political-security and cultural-social interventions of foreign
forces and internal factors such as discrimination and the weakness of diplomacy
as the bedrock of external factors. The basis conditions include feelings of relative
deprivation, geographical location, ethnocentrism, ethnic cohesion under
nationalism, Iran-friendliness, Shiism, and Azeri identity-seeking, weak flaws,
and non-segregated protests. Intervention conditions are the cohesion of foreign
mass media in making waves, the weakness of national and local media, historical
oblivion, the transformation of sports clubs into rallies, and the surfing of ethnic
groups. Strategies include: enlightenment of public opinion, development of social
justice, social pathology, strengthening of Islamic rituals, political-security
confrontation with foreign forces, national identity and strengthening of national
and local media .Consequences: Decreased national legitimacy and authority,
threat to social security, weakening of beliefs, increasing social challenges, ethnic
divergence, gap in national unity and the possibility of armed war and foreign
interference.
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مقدمه و بیان مسئله
ایران کشوری با تنوع فرهنگی و قومی می باشد ؛ اما در طول تاریخ هویت ایرانیی
ب ا محور یت اسالم ب ه خصوص تشیع و وطن دوسییی بیر سیایر هن یه هیا ارهحییت داشییه
است .در قرون میمادی م نای ایلی و ق یلهای گروهبندیهای ایران ،باعث نوع خاصی از روابط بین
ق ایل با حکومتها بود .حاکمیت مرکزی هایگاه ره ران ایالت را تأیید میکرد و آنان نیز بهعنوان
نمایندگان دولت ،دفاع از تمامیت سرزمینی ایران را برعهده داشیند .رفیار سیاسیِ وحیدتبخی

و

همزیسیی تاریخی موهب شده بود تا تنوع قومی در طول کلیت هامعه ایرانی (نه در عرض) معنیی
پیدا کند و آذربایجان نیز در هم سیگی اهیمیاعی کشیور ،سیرپنجه اییران بیوده و بیهوییهه از دوره
صفویه تا به حال در وحدت هغرافیایی و فرهنگی ،رسمیت تشییع ،دفیاع از کشیور ،مثیل موقعییت
هغرافیاییاش ،همچون سر ایران پرچمدار هن

ها و حرکتهای سرنوشت ساز بوده است.

سیاسیشدن قومی در ایران بهدن یال نوسیازی عصیر ر یا شیاه و بیا تیأییر عوامیل ییانوی بیود.
تفاوتهای فرهنگی و اهیمیاعی ،بیهوییهه تنوعیات قیومی ی فرهنگیی ،انقیال ارت اطیات ،روابیط
فرامرزی و سوءاسیفاده و تحریک نیروها و بازیگران بینالمللی زمینه تن

شده؛ اما تأییر زیادی در

صف میحد آذربایجان با ایران نداشیهانید (بیای وردی و کریمییان )78-89 :1393 ،و بیه تع یرکنیت
گوبینو 1فرانسوی ،ایرانیان مردمی با پیوند نهادهای مخیلف ،هویت خود را نگه داشیهاند ،اندیشهها
و منافع خود را به هم پیوسیه و همانند یک تنه ،بههم تنیدهاند ،بهنحیوی کیه هرییک از آن تیار و
پود میتواند کشیده و دراز شود ،بدون آنکه به هم گره بخورند .احساس مشیرك ،بخ ِ مهمیی
از میراث اخالقی ایرانیان را تشکیل میدهد (گوبینو .)1980:20 ،خودآگاهیها و سیییزهای قیومی
با گسیرش ش کههای ارت اطی ،یکپارچگی ملتها را فرو میپاشد و واحدهای سیاسی را به مخاطره
میاندازد .تنوع فرهنگی ،مرزنشینی ،پایینبودن مؤلفههای توسعه و تحریکات نیروهای خیارهی در
مناطق قومی ،در مسیر وحدت و تمامیت ار ی کشیور در حسیاستیرین حیوزههیای راه یردی و
دیوارههای مرزی ،میتواند بحران ایجاد نماید که گاهی شاهد این چال ها میباشیم .قیومدوسییی
پدیدهای درونی و بدون بار معنیایی منفیی مییتوانید در افیزای

انسیجام اهیمیاعی ،امنییت ملیی و
1.Gobineau
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تنوعبخشی فرهنگ زیسیی اقوام زییر ییک پیرچم باشید؛ امیا نیروهیای منطقیهای و فرامنطقیهای بیا
سوءاسیفاده از مشکالت اقیصادی و معضالت فرهنگی ،در فضیای مجیازی ،مراکیز علمیی ،امیاکن
تفریحی و ورزشی ،درصدد تحریف افکار عمومی نسی ت بیه هوییت فرهنگیی ی تیاریخی و ایجیاد
بدبینی ملی هسیند.
مردم آذربایجان خود را ایرانی ،شیعه و تركزبیان مییداننید و هوییتطل یی فرهنگیی و لیزوم
احیرام نظام سیاسی به مؤلفههای هوییت فرهنگیی و محلیی غالیب اسیت؛ امیا بیهدلییل هیمهیواری
هغرافیایی این مناطق بیا کشیورهای همسیایه و میراودات فرهنگیی و اقیصیادی مسییمر ،ارت اطیات
رسانهای و مجازی ،عقبماندگیهای اقیصادی و کاسییهای فرهنگی ،درصد بیکاری باال نس ت به
سایر مناطق کشور و تأییر نیروهای خارهی ،شیاهد ت یدیلشیدن ایین مو یوع بیه مسیأله اهیمیاعی
بودهایم که گاهی بحرانهای موقت ایجاد مییکنید .رفیارهیای پرخاشیگرانه قیومی در واکین

بیه

برنامیههیای تلویزییونی ،انیخابیات و مسیابقات ورزشییی بیشییر شیده و تحریکیات قیومیگرایانییه از
تفاوتهای قومی و فرهنگیی ع یور کیرده و بیر هوییت خیواهیافراطیی و ملییگراییی انحرافیی و
شعارهای الحاقگرایانه و اسیقاللطل انه ت دیل میشیود کیه مییتوانید یربات ه یرانناپیییری بیر
سرمایههای فرهنگی ی اهیماعی وارد کند .شناخت عوامل داخلی و خارهی مسائل قومی ،شناسایی
بسیییرها و مییدیریت توسییعه اقیصییادی و فرهنگییی ی اهیمییاعی در منییاطق آذربایجییان ،بررسییی
هامعهشناخیی ظرفیتها و آسیبشناسی و مطالعات اقوامپهوهی تخصصی میتواند در تنویر افکیار
عمومی نس ت به واقعیات تاریخی و اهیماعی ی فرهنگی ،رفع سردرگمیهای هوییی ،سیاسی و مانع
تاریخسازی بیگانگان مؤیر باشد.
نظریات قومیگرایی 1موهود قابلیت تعمییم بیه اییران و آذربایجیان بیا پیشیینههیا و زمینیههیای
میفاوت تاریخی را ندارد و باید از دادههای هامعه ایرانی و برخاسیه از تحقیقات تاریخی ،پیمایشیی
و کیفی ،بهدن ال شناسایی ابعاد و زوایای پنهان و آشکار قومیگرایی بود .پهوه

حا ر با دغدغه

این مو وع و برای روشنگری و بیان پیامدهای مو وع و رورتهای راه ردی انجام میشود.
هدف اصلی پیهوه  ،واکیاوی و تحلییل کیفیی پدییده قیومیگراییی اسیت و اهیداف فرعیی
ع ارتنداز مطالعه و بررسی عوامل ،ریشهها و پیامدهای گرایشات قومی.
1.Ethnicity
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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سؤال اساسی تحقیق این است که «عوامل تأییرگیار بر شکلگیری ،تحریک و گسیرش افکیار
و فعالیییتهییای قییومیگرایییی در منییاطق آذرینشییین کدامنیید و پیامییدهای اهیمییاعی شییکلگیییری
قومیگرایی و راه ردهای الزم در راسیای مدیریت آن چیست؟»

پیشینه پژوهش
سیاسیشدن مطال ات قومی در زمره مو وعاتی است که پهوهشگران داخلی و خیارهی بیه
آن توهه کرده و در کشور چندقومی همچون ایران ،مو وع هویت ملی و قیومی از مو یوعات
اصلی علوم اهیماعی میباشد.
محمدی و ر ایی ( )1397در تحقیقی با عنوان «بررسی عوامل فرهنگیی و اهیمیاعی میؤیر بیر
گسیرش پانترکیسم در آذربایجان ایران» ،قدرتهای بینالمللی ،حکومتهای هدید تمامیتخواه
نخ گان را بر پدیده قومیگرایی مهم میدانند .در این تحقیق اقدامات حکومتهای هدیید

و نق

با حدود  75درصد ،قدرتهای خارهی بیا حیدود  35درصید و نخ گیان منطقیهای بیا  10درصید،
موهب گسیرش قومیگرایی در این منطقه میشوند.
اسدیفرد ( )1395در تحقیق «نق

قومیگرایی در امنیت مناطق مرزی اسیانهای آذربایجیان

شرقی و اردبیل» نییجه میگیرد مردم آذربایجان ،یمن احییرام بیه ارزشهیا و هوییت خیوی

و

عالقمند بیه ارت یا بیا خویشیاندان خیود در آن سیوی میرز ،هوییت دینیی و فرهنگیی را سیرمایه
اهیماعی تلقی و خود را عضو کشور ایران میداننید و قیومیگراییی تیأییری در واگراییی آنهیا
ندارد.
نورانی و علینیا ( )1394در تحقیقی با عنوان «مطالعه تنگناهیا و چیال هیای قیومی در اییران»،
قیومیگرایییی را تحیتتیأییر عوامییل خیارهی و داخلییی بررسیی نمییودهانیید .عوامیل درگیییریهییا و
بحرانهای قومی بهویهه بحرانهای سال  ،1385راهکارهای مدیریت ،سیاستگییاری تنیوع قیومی،
احیرام به ارزشها و فرهنگ اقوام با هدف افزای

انسجام ملی ،از نیایج تحقیق است.

ع دی و مقصودی ( )1392در تحقیق «هیمگراییی در آذربایجیان» نییجیه مییگیرنید بیهدلییل
تعلقات تاریخی ،اهیماعی ،فرهنگی و اقیصیادی ،منیاطق آذرینشیین بیا دیگیر منیاطق هیمگراییی
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بیشیری دارند؛ اما با تأییر و عیتهای اقیصادی ،اهیماعی و گیاهی سیاسیی داخیل کشیور و تیأییر
قدرتهای خارهی ،نیروهای هداییخواه فعالتر شده و چال هایی برای کشور ایجاد کردهاند.
نظریهپردازانی همچون والرشیاین ،1مایکیل هشییر ،2ام.هیی.اسیمیت ،3ناتیان گلییرز 4و دانییل
موینیهان ،5فردریک بارت 6و سوزان اولزاك ،7هوزف روتشلید 8و مایکیل بیانیون 9کیه مطالعیات
خود را با تأکید بر چارچو های اهیماعی و رشد اقیصادی بهعنوان گزارههیای ت ییین پلورالیسیم
فرهنگی و رقابت نخ گان و انیخا حسا گرانه انجام دادهاند ،نییجه میگیرند قومیتها با تکیه بر
یک میغییر قابیل ت ییین نیسیت و میغیرهیای داخلیی و خیارهی تیأییر دارنید (هیوادی ارهمنید و
همکاران.)1392 ،
کروگر و آگوا )2011( 10ش

مؤلفه زبان غیرمشیرك ،قیومگراییی بیاال ،ت یار غیرمشییرك،

تحریکهای کشیورهای هیمهیوار ،انیزوای سیاسیی و اهیمیاعی و محرومییت نسی ی اقیصیادی،
بهداشیی و آموزشی را بهمنزله عوامل واگرایی قومیت در هریان ملتسازی شناسایی کردهاند.
مالشویچ 11معیقد است ت عیضهای اهیماعی دائمی بر ساخیار تن های اهیماعی و زمینیههیای
نار اییی اهیماعی در میان افراد گروه های قومی داللت دارد که منجر به شکافهیای اهیمیاعی و
برهسیهشدن هویتطل ی میشود که نابرابریهای اهیماعی ،ناعدالیی در مشارکت سیاسی ،احساس
محرومیت ،عف اطالعرسانی ،ارت اطات اهیماعی و نخ گان قومی ،اصلیتیرین آن عوامیل اسیت
(محمدزاده و قادرزاده.)1397 ،
بررسی پیشینه های مطالعاتی و تحقیقات انجام شده نشانگر آن است که برای ت یین مسائل ملی و
قومی ایران ،به های پرداخین به مسائل کلی و تحقیقات صرفاً کمیی ،بایسییی بیا حضیور در مییدان
تحقیق و رصد تغییرات هامعه با رویکردهای تفسیری ی کیفیی و تیاریخی ی تط یقیی از موانیع فیوق
1.wallerstein
2.Hechter
3.Smith
4.Glears
5.Moinihan
6.Bart
7.Olzak
8.Rothschild
9.Banton
10.Kruger, Aguwa
11.Malshevich
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بیرون آمده و پدیدههای فرهنگی ی اهیماعی را بهعنوان امری سیال و میکثر درنظیر گرفیت .یمن
اینکه در بررسی مسائل قومییی نمیتوان نگرش یکسویه به مسائل داشت.
در پهوه

حا ر من توهه به عوامیل داخلیی میؤیر بیر پدییده اهیمیاعی قیومیگراییی کیه

بسیرساز سایر تأییرات هسیند ،توهه ویههای به عوامل خارهی شده است.

تعریف مفاهیم
قومیگرایی( 1گرایشات قومی):
قومیگرایی من عث از چندین واژه مهم هامعهشناخیی است که شامل موارد زیر است:
قوم اجتماعی :افرادی که منشأ (واقعی یا خیالی) سرنوشیت ،احسیاس و انحصیار نسی ی منیابع
ارزشمند مشیرك دارند.
قومیت :گروه انسانی که زبان ،فرهنگ ،روش زندگی و تمنیات گروهی ویههای در چارچو
یک شاخه بزرگ نهادی دارای نیاکیان ،نیام ،سیرزمین ،زبیان ،فضیاهای زیسییی ،رسیوم و آدا و
ارزشهای مشیرك دارند.
هویت قومی :ویهگیهای فرهنگی که یک قوم را از اقوام دیگر میمایز و بین اعضای ییک
قوم احساس تعلق به همدیگر ایجاد کرده و آنها را منسجم میکند (زمانی.)1394:441 ،
گروه قومی :مردمی با ویهگیهای خاص دینی یی نیهادی ،هغرافییایی و عیادات و رسیوم در
داخل یک مجموعه اهیماعی ی فرهنگی گسیرده (ساروخانی.236 : 1380 ،
قوممداری :قیوممیداری ،نیوعی تلقیی فرهنگیی اسیت کیه براسیاس آن ،اعضیای ییک قیوم،
ارزشها ،هنجارها و شیوه زندگی قوم خود را برتر از دیگر اقوام میدانند و براسیاس دییدگاههیای
قال ی درباره دیگر اقوام قضاوت میکند (یوسفی و اصغرپور.)1388 ،
قومیگرایی پدیدهای است کیه احساسیات طایفیهگراییی ،تعلقیات نیهادی ،کیمارزشخوانیدن
هویت و فرهنگ دیگران را تقویت و تمایزطل ی را تشدید میکند و مییتوانید امنییت ییک واحید
سیاسی را در معرض مخاطره هدی قیرار داده و بیه تجزییه همعییت و سیرزمین بینجامید (عزییزی،
1385؛.)17
1.Ethnicity
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تجزیهطلبی:1
تقا ای هدایی یک فرهنگ ،ق یله ،دین ،نهاد ،دولت یا هنیست برای انفکاك از گروه بزرگیر
و خروج رسمی از قدرت سیاسی مرکزی و کسب و عیت اقیدار مسیقل یا هویت حقیوقی هدیید
است .در فلسفه سیاسی ،به عمل کنارکشیدن از یک ارگان ،حز  ،یا پیکرهای سیاسی مییگوینید
(هریس .)320 ،2009 ،این پدیده در میان گروه هیای قیومی کیه در ییک منطقیه هغرافییایی معیین
ساکن بوده و تحت حاکمیت یک دولت چندقومی هسیند ،بیشیر مشاهده مییشیود .ازنظیر کرنیل،
تجزیهطل ی انفصال هدید در سرزمین مادری یک کشور و تقسییم آن کشیور اسیت بیه دو سیسییم
سیاسی هداگانه یا بیشیر که تحتنظر دو دولت مقیدر مسیقل اداره شوند .تجزیهطل ی چییزی شی یه
هداشدن یا رها شدن و بازگشت بخشی از یک سرزمین به قلمرو و سرزمین ق لی است .هچییر ،هیر
عملی با هدف نقض تمامیت ار ی کشور ازهمله هداکردن بخشی از سرزمین یا تجزیه کشیور از
طریق زور یا برنامهریزی و آمادهسازی برای این اقدام ،تجزیهطل ی است تا یک سرزمین خیاص را
از یک کشور خاص هدا و یک کشور هدید و مسیقل ایجاد کرده یا حقوق خودمخیاری گسیرده
را بهدست آورند .تجزیه طل ی بدون تصمیم همگانی که نخ گان ،قصد هداکردن آن از یک دولت
ی ملت مشخص را دارند ،قابل درك نیست .تجزیهطل ی نییجه میؤیر تصیمیمات همعیی گیروههیای
مردم و نخ گان میباشد (خسروی.)1395 ،
پان:2
واژهای یونانی بهمعنی اتحاد ،یگانگی ،کل و همه که بیهمعنیی برتیری قیومی ،نیهادی ،زبیانی و
میه ی است .در ایدئولوژیهای پان ،روی مفاهیم عام و کلی همچون زمین ،میهب ،زبان ،نیهاد و
خون تکیه کرده و اکثراً ،برداشتهای افراطی از آنها بهدست میآیید کیه غیرقابیل تغیییر قلمیداد
میگردند .پانها اسطوره دشمن خارهی دارند و زمینه بهوهودآمیدن ایین اییدئولوژیهیا م ینییبیر
احساس تهدید از دیگران است برای حفظ آ  ،خاك ،هویت که بیهدسیتآوردن امنییت ،حفیظ
زبان ،میهب ،انگیزههای قدرتطل ی ،برتیریطل یی ،هوییتطل یی ،حفیظ امنییت و رقابیت ،نقی
اساسی و پنهان دارند (طال ی.)1397 ،
1.Separatism
2.Pan
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پان تورانیسم 1ایده سیاسی م ینیبر اتحاد کلیه اقیوام ملیل تیركزبیان و تیركنیهاد بیا خصیلت
توسعهطل ی سیاسی و نیز با عنوان اتحیاد فرهنگیی مییباشید .پیانتورانیسیم توصییف وسییعتیری از
ناسیونالیسم است؛ ایده تصور سرزمینی فراتر از ترکیه برای ترکیان و تیالش بیرای ایجیاد سیرزمین
واحد که هیچگاه ازنظر سیاسیی میرز مشخصیی نداشییه اسیت (بییات .)1398 ،پیانترکیسیم 2از دو
واژه پان و ترکیسم یعنی همه تركها تشکیل یافیه است« .حرکییی سیاسیی کیه از  150سیال پیی
برای اتحاد اقوام تركزبان تحت حکومت یک دولت تالش مییکنید .اییدئولوژی ملییگرایانیه و
توسعهطل انهای که یککاسهکردن تمام ملیتها و مردم تركت یار را کیه بیه زبیان ترکیی صیح ت
میکنند ،دن ال میکند (رئیسنیا1398 ،؛ .)467
پانآذریسم 3نسخه ایرانیی پیانترکیسیم و محصیول تیالش اتحیاد همیاهیر شیوروی از سیالیان
گیشیه برای دسیرسی به آ های گرم بیوده اسیت .ابییدا اییده تشیکیل دولیت مسییقل آذربایجیان
ازطریق ادغام آذربایجان تاریخی (مناطق آذری اییران و آن سیوی ارس) را مطیر و تمیام تیالش
خود را بهکار بسیند تا تقویم ،خط و اسامی فارسی و تمام مواردی که در منطقه ،نمود تمدن ایرانی
را داشت ،تغییر دهند (ایساك یونانسیان .)1397 ،سابقه پانآذریسم نهاییاً به تأسیس اولین همهوری
آذربایجان در سال  1918توسط مساواتطلیبهیا برمییگیردد کیه اتحیاد آذریهیا و بیهاصیطال
آذربایجان بزرگ را درنظر داشت .هریان پانآذریسم ،ره ری و حرکت مسیقلی برای خود ندارد؛
بلکه توسط پانترکیستها و محافل ملیگرای ترکیه (یا حکومت همهوری آذربایجان بیهصیورت

پنهان و آشکار) هدایت میشود (کاظمی.)264 :1395 ،
هویت ملی:4
ملت ،مجموعه بزرگ انسانی در یک گسیره هغرافیایی زیرنظر میدیریت سیاسیی واحید قیرار
دارد .مق ولیت حکومتها از مردمی است که خود آن حکومت را تشییکل مییدهنید .حاکمییت
ملی در برابر قدرتهای خارهی و بیگانگان یا سلطه تعدادی بر ملت قرار دارد .ملیت و دولیت و
سرزمین مرت ط با هم هسیند .در عصر حا ر واژه ملت در تقابل با مفهوم قوم اهمییت پییدا کیرده
1.Pan- Turanism
2.Pan-Turkism
3.Pan- Azerism
4. National Identity
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است (برتون1384 ،؛ .)232هویت به معنی چه و چه کسییبیودن ،معرفیی و ماهییت چییزی بیوده و
شکل اصلی در دولت بهحسا میآید .خصوصیات و ویهگیهیای اهیمیاعی ،روانیی ،فرهنگیی،
فلسفی ،زیسیی و تاریخی گروه است که بر یگانگی ییا مشیابهت اعضیای آن بیا یکیدیگر داللیت
دارد و آنها را در ظرف مکانی و زمانی خاص ،مق ول و اخییاری ،از سایر گروههیا و افیراد هیدا
میکند (الطایی.)1382:158 ،
اهمیت هویت ملی از دیدگاه هامعهشناخیی نق

آن هم سیگی اهیماعی در هامعیه اسیت .در

طول تاریخ ،هویت ملی شامل فرهنگ ،شعائر دینی ،زبان ،آدا و رسوم ،داسییانهیای قیومی و ...
در هر سرزمینی تقدس داشت (حجازی .)1385 ،آنچه هویت افراد یک قیوم را ایجیاد و از اقیوام
دیگر میمایز مینماید ،کن

فرهنگی همانند؛ یعنی مجموعه اعیقادات ،رفیارها و مناسک میباشد.

این من ها هویت فردی و مجموعه هویت افراد نیز هوییت گروهیی را تشیکیل مییدهید .ازنظیر
کاسیلز 1هویت فرایند ساخیهشدن معنا بر پایه ویهگیهای فرهنگی است که بیر دیگیر منیابع معنیا
برتری دارند (کاسیلز .)1380 ،عدهای شکلگیری هوییت ملّیی در اییران را مییأیّر از دنییای غیر
میدانند که در نهضت مشروطه نمود پیدا کرد .برخی وهود هویت ایرانی را قرنها پی

از مغر

زمین و به دورههای دیرین تاریخ ایران میعلّق مییداننید .مهیمتیرین شاخصیه ایین هوییت ،تیداوم
سرزمینی ،سیاسی و فرهنگی ایرانی بوده که با وهود گسستهای کوتاه ،از دوران باسییان تیا بیه
امروز مشاهده میشود (احمدی.)1382:9 ،
رسانههای قومیگرا:
نیروها و قدرتهای منطقهای و فرامنطقه ای بیرای تضیعیف حاکمییت ،تحرییک و پشییی انی از
اقوام را با حمایتهای سیاسی ،مالی ،رسانهای ،اطالعاتی یا وعدههیایی چیون خودمخییاری ،زمینیه
نار اییی عمومی ،آشو و درگیری داخلی را فراهم میکنند (طال ی .)1391 ،ش کههیای مجیازی
اخیالفات و تن های قومی را بین کشورهای همزبیان ییا هیمنیهاد تشیدید کیرده و زمینیه دخالیت
نیروهای بیگانه و فرامنطقهای را فراهم میکنند .احساسات و اندیشههای قومیگرایانیه و اخیالفیات
میه ی ،هم سیگی ملی ،وفاق میان گروه ها و ش که اعیماد عمومی را تضعیف نماید و قومیگراییی
فرقهای و ش که اعیماد م ینیبر نظام طایفهای ،قومی و فرقیهای را هیایگزین آن نمایید .شی کههیای
1.Castells
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اهیماعی مجازی فراهمکننده بسیر توسعه هویتهای برساختشیده و حرکیتهیای مطال یههویانیه
قومی و فراقومی میباشند (فکوهی .)1388 ،بهعنوان نمونه کشیور ترکییه در حیوزه قیومیگراییی،
ماهواره تركست را با بی

از  200ش که به زبان ترکی راهاندازی کرده و تالش میکنید خیود را

الگوی پیشرفت کشورهای ترك زبان معرفی کند ،بهطوری که نمییتیوان از تیأییر ایین کشیور بیر
کشورهای ترك و باالتر از آن ههان ترك ،شامل اقوام تیرك از قزاقسییان گرفییه تیا ازبیکهیای
افغانسیان ،از ترکسیان شرقی (اویغور یورد) تا بالکان ،از تاتارسیان تا تركهای قشیقایی در هنیو
ایران و  ...چشمپوشی کرد (صنعیی.)1399 ،
محرومیت نسبی:1
محرومیت نس ی ع ارت است از اخیالف منفی میان انیظارات مشروع و واقعیت .هرچه امکانات
پیشرفت و ارتقا در افراد و گروههای مرهع دیگر بیشیر باشد ،انیظارات انسیانهیا بیشییر مییشیود و
یک نوع احساس بیعدالیی نس ی بهوهود میآید و هرچیه امکیان دسیییابی بیه ارزش میوردنظر ییا
ارتقای اهیماعی کمیر باشد ،محرومیت نس ی نیز افزای

پیدا میکند و با توهه به ذهنیبیودن ایین

میغیر ،مؤلفهای کالن و ساخیاری میباشد (گر .)66 :1377 ،ناکامی افراد در دسیییابی بیه اهیداف و
نوع درك آنها از محرومیت نس ی ،منجر به پرخاش و خشیونت مییشیود .محرومییت زمیانی ر
می دهد که مردم به چیزی میل کنند که آنرا ندارند و خود را مسیحق بهدستآوردن آن بداننید و
ازطرفی بهخاطر ناتوانی در تملک آن ،خود را مقصر ندانند (هولندر .)383: 1387 ،محرومیت نس ی
تفاوت میان دو سطح زندگی شخص است؛ سطح زندگی که فرد در آن بهسر میبرد با سطحی که
میبایست از آن برخوردار باشد (گیدنز.)83: 1399 ،
موقعیت جغرافیایی:
از میغیرهای مهمِ مقایسه شهروندان در مو وع محرومیت نسی ی و از میغیرهیای ایرگییار در
تکوین و شدتیابی هویتطل ی قومی میباشد .مُراد همهواری هغرافیایی با مناطق ،شامل قومییت
مشابه و قرارگرفین در هایگاه پیرامونی و دوری از مرکز است که پیانسیل مطال ات قومی را تقویت
میکند (قیادرزاده بیه نقیل از اسیکاریت .)2018 ،2ازنظیر برخیی محققیان ،هیمهیواری هغرافییایی
1.Relative Deprivation
2.Scarrett
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آذریها ،پیانسیل بروز منازعات قومی را افزای

میدهد .موقعیت هغرافیایی یکی از عوامیل یابیت

هغرافیایی در کنار وسعت خاك و و عیت توپوگرافیک میباشد که در زمینه بحیرانهیای قیومی
نق

دارد (محمدزاده و مقصودی.)1397 ،

بازیگران قومیگرایی:

نیروهییا و بییازیگران فرامنطقییهای اییین تحقیییق ،کشییورهای آمریکییا ،عربسیییان ،بعضییی از
کشورهای اروپیایی ازهملیه سیوئد ،آلمیان ،انگلییس و رژییم صهیونیسییی مییباشید .نیروهیا و
بازیگران منطقهای ترکیه ،همهیوری آذربایجیان ،روسییه و اخییراً عربسییان سیعودی مییباشید.
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای تمایل دارند تا از نیروی هویتهیای قیومی بیهعنیوان ابیزاری در
چانهزنیها و برای بهرهبرداری از این ظرفیتها در رقابیتهیای منطقیهای اسییفاده کننید و تیالش
میکنند تا من مهار خیزشهای هوییی و هلوگیری از ت دیل آن به تهدیدی علیه خود ،بهعنوان
ابزاری علیه دشمنان اسیفاده کنند .این بازیگران کوشیده اند تا منازعات ژئوپلیییکی خود با رق ای
منطقهای را حول شکافهای میه ی و هویتهای فرقهای بازتعریف کنند.
به این ترتیب قومیگرایی و گرایشات ملیی ی قیومی بیا هیدف هیداییخیواهی و تجزییهطل یی
اهیمیاعی ی فرهنگیی و تیاریخی ی سیاسیی میی باشید کیه در طیول چنید نسیل مانیدگاری داشییه و
ارزشهای فرهنگی مشیرکی را بهوهود آورد و هدف نهایی آن ،هدایی سرزمینی با هدف اسیقالل
سیاسی یا الحاق به کشور همسایه با ویهگییهیای فرهنگیی و اهیمیاعی مشییرك مییباشید .پدییده
اهیماعی قومیگرایی در کشیورهای چنیدقومییی هیم چیون اییران کیه در طیول تیاریخ بیا دخالیت
بیگانگان قسمتهایی از سرزمین خود را از دست دادهاند ،بیشیر مشاهده میشیود کیه بیا ارت اطیات
فرهنگی و رسانهای و بهخصوص تحریفات تاریخی بعد از هدایی از سرزمین اصلی خود گسییرش
یافیه است .نیروهای فرامنطقهای یا همسایگان زیادیخواه یا ترکی ی از نیروهای خارهی و نخ گیان
محلی ،فعالیتهای رسانهای ،روانی و سیاسی ی اهیماعی بسیاری را در این راسیا انجام میدهند کیه
ازطریق زور یا برنامهریزی برای نقض حاکمیت ملی و بدون تصمیم همگانی انجام میشود.
پانتركها با دشمنتراشیی ،تیاریخسیازی و اییدئولوژی ملییگرایانیه و توسیعهطل انیه و حفیظ
هویت ،زبان و میهب ،از  150سال پی

با حمایت و خطدهی حکومتهای عثمانی و تزار روس و
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در دهه های معاصیر ازطرییق کشیورهای ترکییه و شیوروی و همهیوری آذربایجیان بیه گرایشیات
هداییطل انه دست زدهاند و پانآذریسم نیز نسخه ایرانی همین ایده میباشد.
آنچه در مناطق آذرینشین هریان دارد ،غل ه هویتطل ی فرهنگی بر قومیگرایی است که این
مو وع در سایر مناطق کشور نیز معمول میباشد .نوعی احساس تعلق و تعهد اعضای ییک هامعیه
به هنجارها ،ارزشها ،زبان ،دین ،ادبییات ،تیاریخ و فرهنیگ منطقیه اسیت کیه در بسییاری از ایین
مؤلفه ها با سایر مناطق ایران و مناطق دیگری از کشورهای همسایه مشیرك هسییند کیه روزگیاری
نهچندان دور در ترکیب ایران قرار داشیند .شکلگییری هوییت ملّیی در اییران مییأیّر از دورههیای
دیرین تاریخ ایران میباشد که مهمترین شاخصه این هویت ،تداوم سرزمینی ،سیاسیی و فرهنگیی
ایرانی با وهود گسستهای کوتاه ،از دوران باسیان تا به امروز است.
در دهههای اخیر تحریک و پشیی انی نیروها و قدرتهیای خیارهی بیا میوجسیازی رسیانهای و
حمایتهای سیاسی ،مالی ،اطالعاتی از رسانههای دیداری و شنیداری و ش کههای مجازی ،تیالش
کرده اند تا بر ط ل قومیگرایی بکوبند و در این او یاع همجیواری هغرافییایی بیا منیاطق مشیابه و
پیرامونی ،ظرفیت بروز منازعات قومی را افزای

داده است .من اینکیه مقایسیههیای اهیمیاعی و

محرومیت نس ی مردم این مناطق به خصوص شهرها و روسیاهای مرزی نس ت به مرکزییت کشیور،
موهب شعلهورترشدن گرایشات قومی شده است.
کشورهای آمریکا ،عربسییان ،بعضیی از کشیورهای اروپیایی و رژییم صهیونیسییی ،بیازیگران
منطقییهای و فرامنطقییهای قییومیگرایییی در منییاطق آذرینشییین میییباشییند کییه از اییین پدیییده در
چانهزنیهای سیاسی و بهرهبرداریهای اقیصادی و امنییی اسیفاده مینمایند.

روش پژوهش
روششناسی تحقیق با اسیفاده از پارادایم گرندد تئوری 1اسیروس و کیوربین 2و از نیوع کیفیی
میباشد .از این روش برای شناسیایی و اسییخراج عوامیل میؤیر بیر شیکلگییری گرایشیات قیومی
بهعنوان م نای کار اسیفاده میکنیم که با اسیفاده از شیوههای منظم گیردآوری دادههیا ،برقیراری

1.Grounded theory
2.Strauss and Corbin
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رابطه میان این مقولهها و ت ییین سیسیماتیک دادههای کیفی ی همچیون مصیاح ههیا و شییوههیای
مشاهده نظریهای برای ت یین قومیگرایی ی عر ه میشود .در این الگیو ،مقیوالت و مفیاهیم را در
سلسله روابطی به یک مقوله مرت ط ساخییم که شِمایی از شرایط و عوامل علیی ،شیرایط زمینیهای،
شرایط میانجی ،راه یرد کین

و پیامیدهای قیومیگراییی در آن بییان شیدهانید .در ایین تحقییق از

دیدگاههای کارشناسان و میخصصین مو وع و تحلیل مضمون برای تأیید اعی ار عوامیل داخلیی و
خارهی اسیفاده شده است .اطالعات درباره نظرات،اعیقادات ،افکار ،رفیارهیا ییا ویهگیی گروهیی
ازطریق پرس نامه و مصاح ه با میخصصین مو وع انجام گرفت .با توهه به حساسبودن مو یوع
و رورت مصاح ه با اصحا علم و سیاست و فرهنگ که مصاح هشوندگان بایسیی افرادی مطلع
و خ ره کشوری باشند ،در این بخ

محقق به نظرسنجی از کارشناسان امر که از مقامات کشوری

(اسیانداران ،فرمانیداران ،نماینیدگان مجلیس) و انیظیامی ،اسیاتید دانشیگاه ،میدیران مراکیز علمیی
قومشناسی و خ رنگاران و از ات اع کشورهای همسایه همزبان درباره سؤاالت تحقیق و اعی ار الگیو
پرداخیه و ازطریق پی آزمون و پسآزمون برای اعی ار بیرونی الگو اسیفاده کرده است.1
روش نمونهگیری با رویکرد هدفمند بود که در تمام مدت فرایند همیعآوری دادههیا و انجیام
مصاح ههای نیمهساخیاریافیه و بدون ساخیار ،مورد توهه قرار گرفت .در این شیوه از نمونهگییری،
تعداد سوژه های تحقیق از پی

مشخص ن ودند و تا زمانی که مفهوم هدیدی ازطرییق مصیاح ه بیا

سوژههای تحت مطالعه بهدست نیامده و اش اع نظری صورت نگرفیه بیود ،مصیاح ههیا ادامیه یافیت
بهطوری که این فعالیت در سه مرحله انجام شد .نمونه مطالعه در بخ

کیفی تحقیق که با تکنیک

دلفییی انجییام شیید 30 ،نفییر از کارشناسییان و میخصصییین حییوزه مییورد مطالعییه بودنیید .تعییدادی از
.1آقایاندهترحسنگلی،هارشنا ارشدرواب بگنالملل ومدیرسابقمؤسسهفرهناایآران؛مقادادحسانی،مادیرواحاد
بگنالمللشهگدمنتظریوپژوهشارقفقاز؛ دهترشگبانی،پژوهشارونویسندهتاریخوادبگااتمعاصاروحاوزهقفقااز؛دهتار

دهترشریفناژادفرمانادارساابق

فالحزاده،نویسندهوهارشنا مباحثقومیگرایی،پژوهشارومحققحوزهقفقازوترهگه؛

دهترحقگقت پاوراساتاندارساابقاردبگالونماینادهساابقمجلاهوپژوهشاارومحقاقمباحاث

ارومگه واستاددانشااه؛
لگهالساالم)،پژوهشاارومؤلافمباحاث
قومیگرایی؛ دهترهفاش،مدیرمؤسسهفرهنایقفقاز،استاددانشااهامامحساگن(ع 

قفقاز؛اسدبگای،دبگراولاسبقسفارتایراندرگرجستانوهارشنا وپژوهشارمسائلقفقاز؛مهناد ثابات،مادیرعامل
اسكندرحسگنزاده،مدیرمؤسسهفرهناایناورجمهاوریآذربایجاان،

المللیآراننگوز،محققوپژوهشارقفقازو


سسهبگن
مؤ
جملههارشناسانیبودندههدرمصاحبههایتحقگقمشارهتداشتند

محققومترجم،از
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کارشناسان به روش هدفمند انیخا و حضوری ،ارت ا مجازی آنالین مصاح ه شدند.
برای اطمینان از سنج

درست ابزار همعآوری ،از اعی یار صیوری اسییفاده شید .پرسی نامیه

اولیه ،تنظیم و برای اظهارنظر در اخییار اساتید راهنما،مشاور و سیایر کارشناسیان فین قیرار گرفیت.
قابلیت اعیماد با تکنیک ممییزی (صیاحبنظیران حیوزه پیهوه ) بیر کدگییاری ،مفهیومسیازی،
اسیخراج مقوالت و برداشتهای محقق ،سنجیده شد .در زاویهبندی نظری از رویکردهیای میرت ط
در مرحله توسعه مفاهیم حساس ،تنظیم نظام مقوالت و تحلیل و تفسیر نیایج اسیفاده گردید.

شکل  .1فرایند اهرای نظریه دادهبنیاد

در مرحله کدگیاری باز ،1داده های مربو به پدیده قومیگرایی با بررسی دقییق و موشیکافانه
نامگیاری ،مقولهبندی و مفهومسازی شدند .دادهها با ت دیل مصاح هها به مین مسیندساز بهصیورت
همله به همله ،هداسازی و درنهابت با تحلیل خط هخیط ،داده هیای خیام شیکل گرفیت و پیس از
حیف موارد غیرمرت ط و مقایسههای پایا و مراهعه مکرر به دادهها ،فرایند مقولهبندی ،گیروهبنیدی
مفاهیم در سطحی باالتر و انیزاعیتر برای دستیابی به مقولهها آغاز شد .در هرییان ایین کیار هیر
مفهوم با مفاهیم ق ل یا بعد از خود و با کل مفاهیم موهود تطابق داده و براساس همانندی ،مقولههیا
بهشر هدول  1ساخیه شدند.

1.Open Coding
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هدول  .1مفاهیم و مقوالت اسیخراجشده از داده های کیفی
ردیف
1
2
3
4

مف هيم

مقوالت

پگوندعواملخارجیوداخلی،ضعفرابطهحكومتبامردم،تأثگرنگروهای

پگوندعواملداخلیو

خارجی 

خارجی 

حمایتمالیوسازماندهیخارجی،نقشسگاسگونهشورهایهمسایه 


سازماندهیومنشأ

خارجی 

پدیدهایدرونی،منشأمشترکنژادیآذربایجانباایران،قومگراییبار
قومدوستی 


درونیبودنقوم


معناییمنفیندارد 

دوستی 

ملیدرذیلقومیگرایی،نقشتنو فرهنایاقوامدرامنگتملی،وجود

انسجام
دائمیقومدوستی 

انسجامفرهنایاقوام 
بسترسازیعوامل


5

دربهرهبرداریازسرمایهملی،فقرفرهنای،ضعفساختاری 

ناعدالتی

6

سفگرانفرهنایدررفتوآمدها 

وحدتاقوامبامراوداتفرهنای،نقش

7

امتسازی،تأثگرباورهایمذهبیونمادهایشگعیدروحدتملی 
مراسماربعگنو 

امتسازیمذهب 


پدیدهایجدیدوابداعیآمریكا،عربستان،هشورهایاروپایی،وپروژه
قومیگرایی 


اتاقفكرصهگونگیمو

مهماتاقفكرصهگونگستها 


غرب 

نقشسرویههایاطالعاتیدرسوءاستفاده

قومیگراییابیارفشارترهگه،آذربایجان،


هشورهایهمزبان


ازدانشجویانوورزشكاران 

همسایه 

8
9
 10

شبكههایدیداری،شنگداریوفضایمجازی 
انسجامرسانهایخارجی ،

 11

مقایسهباپگرامون،واگراییباالقایحهتبعگض،توسعهنامتوازنمناطققومی 

 12
 13
 14

داخلی 
مراوداتفرهنایا
اجتماعی 

موجسازیرسانههای

خارجی 
احسا محرومگت
نسبی 

مجردان،دانشجویان،بگكاران،همسوادان،حاشگهشهرها،

مردانجوان،

مشخصاتجمعگتی

روشنفكران،خبرنااران 


شبه

قومیگراها 


آموزی،دانشجویانتحصگلهنندهایرانیدر


هگجانداخلیدانشجوییودانش

هگجاناتوخ دهی

هشورهایهمسایه 

دانشجویی 

تیها،
نخباانودانشآموختاانخارج،مرجعفكری،چاقویدولبهسلبری 
بهرهبرداریخارجی 


پاشنهآشگلنخباان 
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مف هيم

مقوالت

ردیف

مهندسیوسگاستگذاریارتباطات،فضایمجازی،نمایشتبلگفاتی،تحریفات

چالشسازی


تاریخی،سطحدسترسی 

قومیگرا 
رسانههای 


 16

تهدیدپرشدت،پگوستامنگتی،فاصلهمردمی،آتشفتنهگرایی 


سگاسیاامنگتی 

 17

موقت،هماستمرار،آتشزیرخاهستر 


غگردائمیمقطعی 

 18

گرا،هممخاطب 


ای،ناتوانی،بالتكلگف،فاقدراهبرد،غگرجوان
عدمقناعت 
برنامه

 15

 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
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قومیگرایان،هگجاناتموقتی،
تدبگریمدیران،حاشگهسازی،جلسات 


خبریوبی

بی
فرصتوتهدید 

ضعفرسانهای

محلی 
باشااههایورزشی 


وحدتگرا،اعتراضاتغگرتجییهطلبانه،شائبههای

ایراندوستی،متدینوالیی،


ایرانیشگعهِ

ضعگفقومی 

هویتطلب 


بازگوییواقعگات،تابوسازیدرآموزشتاریخ،ضعف

فراموشیتاریخی،خأل

ضعفآموزشحقایق

آموزشواطال رسانی 

تاریخی 

سواریدرفرصتها 


فاقدقدرتبسگجمردمی،موج

موجسواری
قومیگرایان 


مردمنهاد،
تشكلهای 

برجستهسازییكپارچایومنافعملی،

تنویرافكارعمومی،

آگاهسازیبرای


مدیریتنهادهایمدنیورسانه 

وحدتملی 

پژوهشهایعلمیافرهنای،برنامههایتاریخیبهمراهیعلمی،توجهبهفضای


اقداماتجامعه

مجازی،نشریاتورسانهمحلی 

شاختی 

مقابلهبانگروهایخارجیوعواملداخلی،مقابلهباتحریفات،دیپلماسیفعال
تها 
بگنالمللی،مداقهدراحرازصالحگ 

مقابلهباتمسخراقوام،تقبگحوتشریحنژادپرستی،تصویبقوانگنعادیمطابقبا
قانوناساسیبرایمناطققومی 
پررنگهردنفرهنگاسالمی

زیارتاربعگن،اعتقاداتدینی،تقویتشعائراسالمی،
اایرانی 
توسعهارتباطباروحانگون،هگئتهایمذهبیوبسگج،مشارهت

جذبسلبریتیها،

فكریوفرهناینخباان 
عدالتحاهمگتی،سرمایهگذاریاقتصادی،هاهشبگكاری،مبارزهباتبعگض 
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هویتخواهیدرچارچوبایرانیااسالمی 


هویتطلبیفرهنای 


 31

محوربودناقوامدراندیشهمدیریتی 


تفگگرنااهازتهدیدمحوربهفرصت

فرصتسازی 


 32
 33
 34
 35

تهدید،امنگتووحدتملی،تمامگتارضیودخالتخارجی،هاهشاقتدارملی،
انحرافتمرهینگروهایامنگتی 

واگراییازحاهمگت،تجییهطلبی،ائتالفباجریاننفاق،افیایشتنشهای

اجتماعی،احتمالجنگمسلحانه 
هاهشمقبولگتومشروعگتنظام،پراهندگیجمعگتی،هاهشاعتمادعمومی،
تقویتآسگبهایاجتماعی 

اینظاموامنگتیشدن

هایمتعدددرسازمانهایفرهنای،آموزشیورسانه


چالش
جامعه 

 36

لطمهبهباورهایاعتقادیوفرهنگاسالمی 

 37

شورباپگوندفعاالنقومیباجریانهایتندروونفاق 

شكافدرسپهرسگاسیه

فروپاشیاقتدارملی 
جداییطلبی 

مشروعگتومقبولگت 
چالشهایاجتماعی 

تضعگفباورهای
فرهنای 
واگراییفرهنای،
اجتماعیاقوام 

شرایط علی 1پژوهش
ازمنظر کارشناسان شرایط علی اینگونه توصیف میشود:
قومیگرایی مسأله ای چندوههی بوده و عوامیل زییادی در ظهیور آن نقی

دارد .بحیرانهیای

تابلودار دهه های گیشیه ،محصول پیوند خسارتآفیرین دو عامیل خیارهی و داخلیی بیوده اسیت.
ازمنظر داخلی ،قومیگرایی حاصل فراموشی تاریخی است و تحریکات خارهی و ت لیغیات میکیی
بر قدرتهای بیرونی ،بخ

عمدهای از فاهعه را سازماندهی و در میورمسازی آن تأییر دارند کیه

بهصورت قومیگرایی سیاسی ،فرهنگی ،اقیصادی و اهیماعی خود را نشان میدهد و از یک پدیده
ذهنی توهم توطئه به یک پدیده عینی بدل گردیده است .قومیگرایی منشأ خارهی دارد و یعف
اقیدار حکومت تشدیدکننده آن میباشد .ال یه آذربایجان منشأ قومی و نیهادی مجیزا بیا کیل اییران
ندارد و زبان ترکی فصل افیراق آن با سایر اقوام است و بر پایه اخییالف زبیانی نمییتیوان نهضیت
1.Basis condition
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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قومیگرایی تولید کرد .رابطه معناداری بین یعف حکومیت مرکیزی و نقی

نیروهیای خیارهی

وهود دارد .ساده لیوحی اسیت اگیر فکیر کنییم کیه نیروهیای حکیومیی و غیرحکیومیی بیگانیه در
قومیگرایی نق

ندارند .هریانات قومیگرایی اگر تأمین مالی خارهی نداشیه باشد ،یک میاه نییز

دوام نمیآورند.
قومی گرایی تحت تأییر اندیشمندان صهیونیسم و الیههایی از سیاست خیارهی آمریکیا بیوده و
تقویت و مهندسی حرکتهای قومیگرایانه در شمالغر ایران از سیاستهای رژیم صهیونیسییی
در بسیر پانآذریسم بوده است.
کشورهای همسایه در بهرهبرداری از توریسم با تفکرات و سیاستهای قیومی موفیق بیودهانید.
سییل گردشیگران ایرانییی بیه ترکیییه و همهیوری آذربایجیان در میییانمیدت بییه فراگییری گفیمییان
قومیگرایانه در شمالغر کشور کمیک خواهید نمیود .بیهدلییل آسییبپیییریهیای موهیود در
مراودات ،موازنه فرهنگی ایران منفی بوده و اگر کن های میه ی پررنگ شود ،رفیارها و گفیمان
قوم گرایی تضعیف خواهد شد .روابط با کشورهای همسایه اگر در بسیر منافع دو کشور تنظیم شود
و عادیسازی و غیرامنیییسازی نهادینه گیردد ،هرییان قیومیگیرا قیدرت میانور کمییری خواهید
داشت؛ اما اگر تنشی شود ،مانور هریان قومیگرا بیشیر میشود.
ارت اطات فرهنگی نق

مهمی در همگرایی و واگرایی دارد و اگیر در قالیب ییک رگرسییون

آماری آورده شود ،تأییرات مقطعی و بعضاً مسیمر خود را خواهد داشت که مییتوانید مث یت و ییا
منفی باشد .هویت تاریخی ی سیاسیی همهیوری آذربایجیان برم نیای نگیاه قیومییی شیکل گرفییه و
امروزه گرچه دولیمردان اصلی این کشور آشکارا در این حوزه چندان ایفای نق

نمینماینید؛ امیا

سیسیم فرهنگی و آموزشی این کشور برم نای پانآذریسم مدیریت مییگیردد .ترکییه و همهیوری
آذربایجان حمایت آشکاری از عوامل و هریانات قومیگرا با برگزاری نشستهای ویهه ،حماییت
رسانهای و صدور بیانیههای مخیلف و حمایت در سازمانهای بینالمللی به اصطال حقیوق بشیری
انجام میدهند.
عوامل داخلی و م احثی چون پانایرانیسم بهعنیوان عوامیل سیوخترسیان (عمیدی و سیهوی)
بهشمار میروند .در کشور های در حال توسعه ،هر دو مؤلفه تأییرگیار است؛ ولی اصل بیر یعف
سیسیم حکومت داخلی است که با عدم توازن بین اقوام مخیلیف موهیب بیدبینی افیراد آن هامعیه
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شود و موهب بهوهودآمدن تن

و درنهایت منجر به تضاد قومی شیود .یعف سیسییم داخلیی و

عیدم توهیه بیه نیازهیای فرهنگییی اقیوام و بهانیه ملییگرایییی از معضیالت دائمیی سیاخیار سیاسییی
کشورهای موزائیکی است .در ایران با وهود هفت قوم مهم ،فعالتیرین شیکاف قیومی مربیو بیه
آذریزبانها میباشد.
نخ گان علمیی ،سیاسیی ،ورزشیی ،مییه ی ،تحصییلکردگیان سیطو عیالی داخیل کشیور و
بازگشیگان خارج از کشور ،میتوانند نق

پررنگی در روشنگری ایجاد کنند.

شرایط زمینهای 1پژوهش
کارشناسان ،شرایط زمینهای اینگونه توصیف میکنند:
قومیگرایی پدیدهای ذاتی و از هوییت هیای اصیلی انسیانهیا اسیت و باعیث ایجیاد وحیدت،
هم سیگی و عامل دفاع از مرز و بوم کشور است .پدیده ای داخلی و ناشی از حیس تعلیق افیراد بیه
نهاد و قوم خاص که فینفسه در تمامی اقوام وهود دارد .مسائل قومی امری مسیمر و دائمی است و
اگر به شکل صحیح هدایت شود ،پدیدهای برای دفاع از تاریخ و فرهنگ خواهد بود.
وحدت و انسجام فرهنگی ی ملی اقوام در ایران بهدلیل پیشنه تمدنی و فرهنگی ،اهمییت زییادی
دارد .در هنگ تحمیلی هشتساله نیز اقوام مخیلف در کنار هم در مقابل دشمن ایسیادند.
آذریها ،ایرانیِ شیعهِ هویتطلب هسییند .اکثرییت قرییب بیه اتفیاق خیود را ایرانیی ،شییعه و
تركزبان میدانند .تفکر تجزیه فقط در بین تعداد کمی که با محافیل قیومگیرای خیارهی ارت یا
دارند ،دیده میشود و هویتطل ی و لزوم احیرام نظام به مؤلفههای فرهنگی و هوییی محلیی غالیب
است.
قومیگرایی در مناطق آذری در حال ت دیل به پروسه اهیماعی و هوییی فرهنگی اسیت .میردم
طرفدار هویتطل ی فرهنگی هسیند تا هداییطل ی .رفیارهای تجزیهطل انه تاکنون به گفیمان غالیب
ت دیل نشده است .عمق نگاه و تفکر مردم در الیه های درونی هویتطل ی است؛ اما وقییی برهسییه
میگردد ،باعث اسیحاله هویت قومی در هویت ملی میگردد.

1.Background conditions
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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احساس محرومیت نس ی ،القای حس ت عیض ،و توسعه نامیوازن مناطق قومی از شرایط زمینهای
میباشند .نگاه تهدیدمحور بخ هایی از سیسیم مدیرییی کشور بیه مسیأله اقیوام ،توزییع ناعادالنیه
درآمدها از مؤلفههای داخلی میباشند؛ اما ت لیغات گسیرده رسانههیا بیا میوجسیازیهیای رسیانهای
فرامرزی با هدف ایجاد واگرایی صورت میگیرد .شهرهای مشهور کشورهای هیمزبیان هیمچیون
اسیان ول و باکو مقایسه میگردد تا از ههات اقیصادی ،رفیاهی ،فرهنگیی ،و  ...برهسییه نشیان داده
شود و با مقایسه شهرهای مناطق آذرینشین با آن شهرها ،زنگ خطر واگرایی زده میشود.
شاخصهای همعییی قومیگرایی مینوع است .در تمامی سطو این تمیایالت دییده مییشیود؛
ولی اهداف هر گروه میفاوت میباشد .قومیگرایی در میان تحصیلکردگان ،هوانیان و نوهوانیان
بیشیر رواج دارد و ازطریق آنها به بدنه سایر افراد هامعه سرایت میکند و از افراد ناآگیاه و بعضیاً
بیسواد با ت لیغات سوء ،یارگیری مینمایند .تمایالت در میردان بیشییر از زنیان ،مجیردان بیشییر از
میأهلین ،غیرشاغلین بیشیر از شاغلین میباشد .سیاهیلشگر افکار قیومیگرایانیه ،منیاطق حاشییهای،
اقشار آسیبپییر فرهنگی و مادی هسیند.

شرایط مداخلهگر و میانجی

1

موجسازی رسانهای که از ابزارهای حرفهای و منسجم عوامل خیارهی و داخلیی مییباشید ،در
همراهی مردم و حیی مسئولین ،نمایندگان مجلس ،ایجاد بحرانهای اهیماعی و سیاسی و تحرییک
اقوام ،تحریف حقایق فرهنگی و تاریخی سرزمینی تأییر دارد.
رسانه های محلی بسیار عیف ،بینظم و فاقد توان و مخاطیب هسییند .تیاریخ اییران بیهدرسییی
آموزش داده نمیشود .قشر عظیمی از مردم به برنامههای ملی و محلی اق ال ندارند و درصید کمیی
از هامعه از رسانه ملی اسیفاده میکنند؛ اما در مقابل ،رسانههای قومی یا همسایگان همزبیان تیالش
میکنند خالهای هوییی را پر کنند.
میولیان باشگاههای ورزشی بهدن ال تث یت مدیریت خود هسییند و از احساسیات هیجیانی میردم
بهرهبرداری میکنند و قومیگرایان نییز از نمیادهیای قیومی و پیرچم دیگیر کشیورها سوءاسییفاده
میکنند و از نق

نیروهای خارهی و مسائل قومیگرایی بیاطالع هسیند .آت زدن پیرچم اییران،
1.intervening conditions
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نمای

پرچم هعلی آذربایجان واحد ،انعکاس شعارهای دمقاومیی ترکیه در مسابقات ،شعارهای

ددینی و  ...نشاندهنده نفوذ عوامل قومیگرای بیگانه میباشد .تیم تراکیورسیازی نمونیه داخلیی
باشگاه بارسلونا در منطقه هداییطلب کاتالونیای شده و زمینیه انجیام تجمیع بزرگیی را در اخیییار
تجزیهطل ان قرار داده است.

کنش و تعامل (راهبردها)

1

قومیگرایی در منطقه آذربایجان تهدید پرشدت و نزدییک اسیت و درصیورت عیدم برخیورد
اصولی ،پیوست امنییی بر کشور تحمیل خواهد کرد و میتواند به ایجاد فاصله بین مردم و مسئوالن
و آت

فینه قومیگرایی در سایر نقا کشور شود.
تالش همههان ه علمی ،فرهنگی ،سیاسی و امنییی الزم است و میرز هوییتخیواهی مطلیو بیا

لحاظ واقعیتها و تهدیدها باید معلوم شود.
تقویت اعیقادات دینی ،م ارزه عملی با ت عیض و ت دیل نگاه تهدیدمحور بیه فرصیتمحیور در
اندیشه مدیرییی ،مشارکت در تعامل با کشورهای پیرامونی ،عدم انفعال در مناس ات خارج ،تقویت
روابط دانشگاهی با همسایگان ،ایجاد ابر رسانه مؤیر و برخورد غیرامنیییی بیا مو یوع بیازنگری در
محیوای کیب درسی علوم انسانی ،ساخت برنامه های تاریخی ،ت یین دییدگاه هیای دینیی بیه اقیوام،
برگزاری نشستهای علمی ،تنویر حقایق تاریخی در فضای مجازی ،از دیگیر راه ردهیا مییباشید.
حکومت باید دست به پاکسازی نماینیدگان و نهادهیای میدنی و احیزا و گیروههیا و نشیریات و
رسانهها باید از عوامل قومیگرا بزند .هشدارهای دیپلماتیک به حامیان قومیگرایی داده شیود و از
انیشار برنامه های رسیانهای تحقیرآمییز ممانعیت گیردد .اولوییت تنیوع فرهنگیی ،تهییه برنامیههیای
هویتخواهی ،برهسیهسیازی نقی

آذریهیا در هوییت ملیی ی فرهنگیی و تقوییت مجموعیههیای

مردمنهاد از راه ردهای مهم میباشد.

1.Strategy
نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)
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پیامدها

1

اگر با مسأله قومیگرایی برخورد هوشمندانه نشود ،امنیت ملی ،تمامییت ار یی و یکپیارچگی
ملت تهدید میشود .تشدید و انفعال قومیگرایی علقههای فرهنگی ی سیاسیی میردم ایین منیاطق بیا
نظام سیاسی را کاه

میدهد و پیوند بین فعاالن قومی با هریانیات تنیدرو اصیال طلیب در سیپهر

سیاسی کشور موهب شکاف بین ه هه نیروهای انقال و بخ

عمدهای از مردم میشود.

قومیگرایی ظرفیت ت دیل مسأله به تهدید است .با ظهور وهابیت و اخوانیها بیهعنیوان دشیمن
اصلی و محلی ه هه مقاومت و انقال اسالمی ،بهنظر میرسد ترکیه و اسرائیل درصدد هسیند تا از
ابزار قومیگرایی علیه ایران اسیفاده کنند.
قومیگرایی برای هیچ کشوری پیامدهای مث ت نیدارد؛ امیا بایید عوامیل و شیرایط ایین پدییده
اهیماعی ی فرهنگی احصا و برنامه راه ردی طراحی گردد.

کدگذاری محوری

2

روابط میان مقولهها ،زیرمقولهها و مفاهیم بهکاررفیه از دادهها ،به شیوهای هدید با فرایند
ارت ا مقولهها به مقولههای فرعی انجام شد که شامل شرایط علی ،زمینهای ،مییانجی ،راه یردهیا و
پیامدها است که در هدول  2آمده است.
هدول  .2مؤلفهها ،مفاهیم و مقوالت منیج از کدگیاری محوری
مؤلفهه


شرای 
علی 

مف هيم

مقوالت

پگوندعواملخارجیوداخلی،ضعفرابطهحكومتبامردم،تأثگر

پگوندعواملداخلیو

نگروهایخارجی

خارجی

حمایتمالیوسازماندهیخارجی،نقشسگاسگونهشورهایهمسایه


سازماندهیومنشأ


مراوداتفرهنایااجتماعی،دانشآموختاانخارج،سفگرانفرهنای،

خارجی

تیها
چاقویدولبهسلبری 

مراوداتفرهنایا

نقشمستندنگروهایفرامنطقهایآمریكا،عربستان،اروپاوپروژهابداعی

اجتماعی

اتاقفكرصهگونگیموغرب 

اتاقفكرصهگونگیمو

هایاطالعاتیورسانهایترهگهوجمهوریآذربایجان ،


نقشسرویه

غرب 
1.Consequences
2.Axial Coding
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مؤلفهه

مقوالت

مف هيم
هایاطالعاتیورسانهایترهگهوجمهوریآذربایجان ،


نقشسرویه
بهرهبرداریازدانشجویانوورزشكاران

برداریهای


گرایی،مرجعفكریواعتقادی،بهره

نخباانپاشنهآشگلقومی

شرای 

سرویههایخارجی


علی 

سرویههایسگاسیوامنگتی،تهدیدپرشدت،پگوستامنگتی،ایجادفاصله

مردمی،آتشفتنهگرایی 

عواملداخلیشاملناعدالتیدرسرمایهملی،فقر،ضعفسگاسیوتبعگض
بسترسازدخالتخارجی 

همزبان
هشورهای 
همسایه 
نخباان؛پاشنهآشگل 
ههایسگاسیو
سروی 
امنگتی 
عواملفرهنای،
اقتصادیوداخلی 

هایخارجیدرموجسازی،مهندسیاطالعاتبرایقشر

انسجامرسانه

موجسازیرسانههای


خاهستری 

خارجی



ضعفوانفعالرسانههایملیومحلی،ضعفآموزشوفراموشی


ضعفرسانههای


شرای 

تاریخی 

محلی

مگانجی 

سواریقومیگراها،


گرایان،موج
باشااههایورزشیمحلتجمع 
قومی


موجسواریدرورزش 


بیتدبگریمدیران 


غگردائمیمقطعی

حاشگهساز،هگجاناتموقتی،فرصتوتهدید 


قومیگرایی 


عدمبارمعناییمنفیقومگرایی،منشأنژادی

پدیدهایدرونی،
قومدوستی 


درونییودنقوم

مشترکاقوامایرانی 

دوستی

انسجاماقوامذیلمفهومملیگرایی،تنو فرهنایوافیایشامنگتملی


انسجامملیافرهنای

بهنام
طلب،وحدتگرا،خ قرمیی 

ایراندوستِشگعهِهویت
آذربایجان؛ 

اقوام

مگهن،هگجاناتدانشجویی 

ایرانیشگعهِهویت

همسوادان،حاشگهشهرهاو
قومیگراییدرمردانجوان،مجردان،بگكاران ،


طلب

شبهروشنفكرانبگشتراست 


ویژگگهایجمعگتی

اعتراضاتغگرتجییهطلبانه،غگردائمیمقطعی،آتشزیرخاهستر،اقشار


قومیگرایی 


خاص

شائبههایضعگف

محرومگتنسبی(مقایسهباپگرامون،واگراییباالقایحهتبعگض،توسعه

قومیگرایی


نامتوازنمناطققومی) 

محرومگتنسبی 



شرای 
زمگنهای 

نشریات علمی دانشگاه جامع امام حسین (علیهالسالم)

251

واکاوی پدیده قومیگرایی؛ ریشهها و پیامدها در مناطق آذرینشین

مؤلفهه

مف هيم

مقوالت

آگاهسازیمردمنسبتبهوحدتملی،یكپارچایاجتماعی،امنگتو

منافعملی 
نهادورسانهها،اساتگدوسلبریتیها،


مدیریتنهادهایمدنی،مردم
تهایعلمیافكری 
هگأ 
هاوبرنامههایعلمیاتاریخی،


پژوهش
تدابگرجامعهشاختی؛

آسگبشناسیاجتماعی 

قومیگراییوتمسخراقوام،
مدیریتفضایمجازیورسانههادرتقبگح 


تحریفتاریخی 



مقابلهومدیریتامنگتینگروهایخارجیوعواملداخلی،مداقهدراحراز



صالحگتها 


راهبردها 

تقویتشعائراسالمیمثلزیارتاربعگن،مراوداتمذهبی،غنایفرهنگ
دینیاایرانی 
توسعهارتباطباعلمایدینی،بسگج،مشارهتفكریوعلمیبا
تحصگلهردگان 

عدالتحاهمگتیدرسرمایهگذاریاقتصادی،هاهشبگكاری،مبارزهبا

تنویرافكارعمومی 
آسگبشناسی

تقویتشعائراسالمی
عدالتمحوری
مقابلهسگاسیاامنگتی 
اقداماتجامعهشاختی 

یكپارچای،وحدت
ملی
عدالتاجتماعی 
هویتسازیملیا

فرهنای 

تبعگض 
تقویتهویتطلبیفرهنایاملیدرچارچوبایرانیااسالمیدرمقابل

قومیگرایی 

امنگتاجتماعیوامنگتیشدنجامعه 

هاهشمشروعگتواقتدارملی،تهدید
تجییهطلبی،واگراییاقوامازحاهمگت،شكافدرسپهرسگاسیائتالفبا


پگامدها 

جریاننفاق 
شكافدروحدتملیباافیایشتنشها ،احتمالجنگمسلحانهودخالت

خارجی 
ای،آسگبهایاجتماعی،تضعگف


فرهنای،رسانه
چالشهایاجتماعی،

باورهایمذهبی 
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بحث و استنتاج نظری
پهوه

قومیگرایی در مناطق آذرینشین بهعنوان مسألهای فرهنگی ی اهیماعی کیه مییتوانید

یکپارچگی اهیماعی را تهدید کند ،با اتخاذ رویکرد کیفی و روش م نایی و در پاسخ بیه سیؤاالت
پیینجگانییه مییدل پییارادایمی گرنییدد تئییوری براسییاس دیییدگاههییا و تفاسیییر کارشناسییان انجییام شیید.
کارشناسان معیقدنید قیومیگراییی مو یوعی چنیدوههی ،چنیدعاملی و مییأیر از عوامیل داخلیی،
مداخالت نیروهای خارهی و تحریکات سرویسهیای سیاسیی ی امنیییی خیارهی مییباشید .طییف
وسیییعی از عوامییل هییمچییون مییراودات فرهنگییی ی اهیمییاعی و نقیی

دانیی آموخیگییان و

ورزشکاران،کشورهای فرامنطقهای همچون آمریکا ،عربسیان ،اروپیا و سیرویسهیای اطالعیاتی و
رسانهای کشورهای همسایه نق

دارند .این پدیده ،پروژه ابداعی و محصول اتاق فکر صهیونیزم و

غر بوده و نخ گان بهعنوان پاشنه آشیل و مرهع فکری و اعیقادی قومیگرایی مؤیر هسیند .من
اینکه عوامل داخلی همچون ناعیدالیی در سیرمایه ملیی ،فقیر ،یعف سیاسیی ،ت عییض و احسیاس
محرومیت نس ی ،بسیری برای دخالت خارهی میباشند .ال یه قومدوسیی پدیدهای درونی بوده و بار
معنایی منفی ندارد و منشأ فرهنگی و نهادی اقوام ایرانی مشیرك میباشد.
اقوام ایرانی ذیل مفهوم ملت ایران انسجام مییابند و تنوع فرهنگی باعیث افیزای

امنییت ملیی

است .مناطق آذرینشین ،ایراندوستِ شیعهِ هویتطلب ،وحدتگرا بیوده و میام مییهن خیط قرمیز
آنها میباشید .هیجانیات فصیلی و غیردائمیی ،اعیرا یات غیرتجزییهطل انیه و شیائ ههیای یعیف
قومیگرایی ،از شرایط زمینهای میباشد که با هدف ایجاد فاصله اهیماعی و فینهسازی ،آت

زییر

خاکسیر میباشد که محرومیت نس ی ،مقایسه با پیرامون ،واگرایی با القای حیس ت عییض و توسیعه
نامیوازن مناطق قومی ،این شرایط را تشدید میکند .من اینکه تمیایالت قیومیگراییی در میردان
هوان ،مجردان ،بیکاران ،کمسوادان ،حاشیه شهرها و شی هروشینفکیران بیشییر مییباشید .انسیجام
رسانههای خارهی در موجسازی ،مهندسی اخ ار برای قشر خاکسیری ،ت دیل باشگاههیای ورزشیی
به محل تجمع قومیگرایان ،موجسواری در مراسم فرهنگی و انیخاباتی و در مقابل ،عف و انفعال
رسانه های ملی و محلی ،عف آموزش و فراموشی تاریخی و بیتدبیری مدیران ورزشگاهها ،هزو
شرایط مداخلهگر قومیگرایی میباشد.
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راه ردهای مقابله بیا قیومیگراییی ع ارتنید از :تنیویر افکیار عمیومی نسی ت بیه وحیدت ملیی،
یکپارچگی اهیماعی ،امنیت و منافع ملی ،مدیریت نهادهای مدنی مردمنهاد ،رسانههیا ،هییأت هیای
علمی ،سل ریییها ،و همچنین تدابیر هامعهشاخیی شامل پهوه ها و برنامه های علمیی و تیاریخی،
آسیبشناسی اهیماعی ،مدیریت فضای مجازی و رسانهها در تق یح قومیگراییی و تمسیخر اقیوام،
تحریف تیاریخی ،مقابلیه ،میدیریت امنیییی نیروهیای خیارهی و عوامیل داخلیی ،مداقیه در احیراز
صالحیتها ،تقویت شعائر اسالمی مثل زیارت اربعیین ،میراودات مییه ی ،غنیای فرهنیگ دینیی ی
ایرانی ،توسعه ارت ا با علمای دینی ،بسیج ،مشارکت فکری و علمی با تحصییلکردگیان ،عیدالت
در سرمایهگیاری اقیصادی ،کاه

بیکاری ،م ارزه با ت عییض و در آخیر تقوییت هوییت ملیی در

چارچو ایرانی ی اسالمی.
کاه

مشروعیت و اقیدار ملی ،تهدیید امنییت اهیمیاعی ،امنییییشیدن هامعیه ،تجزییهطل یی،

واگرایی اقوام از حاکمیت ،شکاف در وحدت ملی و ائییالف بیا هرییان نفیاق ،افیزای

تین هیا،

احیمال هنگ و دخالت خارهی ،چال های اهیماعی ی فرهنگی ،رسانهای ،آسیبهای اهیماعی و
تضعیف باورهای میه ی ،میتواند پیامدهای این پدیده باشد .الگوی ذییل براسیاس برداشیتهیای
فکری ،تفاسیر و تعاریف کارشناسان مو وع بهدستآمد.

شکل  .2عوامل و علل شکل گیری قوم گرایی
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پیشنهادات
موه ت تنوع زیسیی اقوام سرزمین ایران ذیل مفهیوم وحیدت ملیی مییتوانید موهیب انسیجام
اهیماعی ،افزای

امنیت ملی ،وحدت سرزمینی ،حفظ خرده فرهنگ های میه ی و قیومی و زمینیه

مشارکت سیاسی ،اقیصادی و فرهنگی اقوام را در برنامههای کالن توسعه کشیور افیزای

دهید .بیا

مراودات فرهنگی و ارت اطات مردمی با همسایگان همزبان میتوان زمینهساز حضور فرهنگی اییران
شد و با رشد فرآیند خودآگاهی قومی و تالش فرهنگی ،دایره دیپلماسی عمومی کشور را تا شعاع
منطقه ای تقویت نمود تا شکوفایی اقیصادی مناطق محروم و حاشیهای کشور را فراهم آورد .من
اینکه آشنایی کامل اقوام ساکن در مرزها با هغرافیا و اقلیم خود ،محافظت از مناطق مرزی را آسان
میکند.
سیاست هیای عیدم تمرکیز و واگییاری اخیییارات بیا دسییگاههیای محلیی و منطقیهای ،اتخیاذ
رهیافت های تنیوع فرهنگیی ،تقوییت روابیط اهیمیاعی حکومیت و اقیوام ،روشینگیری نخ گیان،
بهرهگیری از ظرفیت تشکلهای مردم نهاد ،تقویت چیر پوششی صداوسیما ،بهرهگیری از شیوههای
آموزش چندفرهنگی در مراکز علمی و تنویر افکار عمومی برای نهادینهکیردن واقعییات تیاریخی،
توسعه پایدار مناطق کم برخوردار اقیصادی ،رفع ت عیض و کاه

تلقی محرومیت نسی ی ،پرهییز از

بهکاربردن ادبیات تحریکآمیز و تقویت رسانه هیای محلیی ،تقوییت مؤلفیههیای هوییت اسیالمی،
ایرانی و آذربایجانی و باألخره انجام تحقیقات اهیماعی و آسیبشناسی مسائل قیومی ،پیشینهادات
این پهوه

در مقابله با قومیگرایی و تقویت هم سیگی اهیماعی میباشد.
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