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پیش در آمد
حرکــت ملــی آزربایجــان به عنــوان تنهــا جنبــش سیاســی فعــال در آزربایجــان جنوبــی اســت کــه توانســته بــا 
همــراه ســازی آحــاد مــردم بــا خــود، مبــارز در راســتای رهایــی ملــی را به پیــش ببــرد. ایــن حرکــت بــا تکیه بــر 
ــط و  ــه بس ــود را در جامع ــان خ ــوده گفتم ــاش ب ــواره در ت ــه هم ــی و آزادی خواهان ــری مترق ــای فک بنیان ه
گســترش دهــد امــا بعضــاً نبــود امکانــات و خفقــان موجــود اجــازه نــداده آن گونــه که بایــد ایــن گفتمان بــه افراد 
جامعــه معرفــی شــود. در کنــار ایــن موضــوع رغبــت نوجوانــان و جوانــان بــه گفتمــان حرکــت ملــی، رشــد افقی 
مناســبی را عایــد ایــن گفتمــان کــرده اســت. بــا اعتقــاد بــر اینکــه رشــد افقــی بــدون رشــد عمــودی و فکــری 
نمی توانــد کامــل باشــد، جــزوه حاضــر کــه بــه تبییــن و معرفــی بنیان هــای فکــری حرکــت ملــی می پــردازد 

را آمــاده کردیــم.
ــگاه سیاســی وب ســایت اؤیرنجــی سســی  ــن جــزوه در ســال های گذشــته در بخــش ن مقــاالت درج شــده ای
منتشــر شــده اســت و مــا بــا بازنگــری و به روزرســانی در برخــی مــوارد آن، دوبــاره ایــن نوشــته های را در قالــب 
یــک کتابچــه بــه مخاطبــان گرامــی ارائــه می کنیــم. اســاس مبحــث ایــن جــزوه تبییــن و معرفــی بنیان هــای 
فکــری حرکــت ملــی اســت و در ادامــه بــه نقــش خرد جمعــی، تشــکیات گرایــی و رهبریت در ســنت سیاســی 

آزربایجــان پرداخــت می شــود.
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ــل اندیشــه های  ــا عرصــه تقاب ــی در طــول تاریــخ سیاســی ایــن جغرافی حیــات سیاســی آزربایجــان جنوب
گوناگونــی بــوده اســت. ایــن اندیشــه ها از تشــیع گرایــی رادیــکال گرفتــه تــا آزادی خواهانــه الئیــک را در 
برمی گیــرد. در مقاطعــی از تاریــخ آزربایجــان جنوبــی اندیشــه انســان آزربایجانــی پذیــرای عرفــان شــیعی، 
در مقاطعــی پذیــرای تشــیع سیاســی، در مقاطعــی پذیــرای غرب گرایــی تجددخواهانــه و در مقاطعــی نیــز 
پذیــرای سوسیالیســم جهان وطنــی شــده اســت؛ امــا امــروزه بــا تحلیــل اندیشــه های سیاســی جــاری در 
آزربایجــان جنوبــی، شــاهد جریانــی سیاســی هســتیم کــه تحــت لــوای حرکــت ملــی آزربایجــان خویشــتن 
ــی  ــه آزربایجــان جنوب ــا دیگــر ایدئولوژی هــای جــاری در جامع ــاوت ب ــد و گفتمــان متف را معرفــی می کن

دارد.
تمامــی تکاپوهــای جمعــی بشــر ریشــه در اندیشــه ای پرورانــده شــده توســط نخبــگان تاریــخ بشــر دارد. 
ــد در  ــت را بای ــن حرک ــتی ای ــه هس ــگاه ب ــت؟ و ن ــان چیس ــی آزربایج ــت مل ــری حرک ــه های فک ریش

ــود؟ ــت وجو نم ــان جس ــخ آزربایج ــگان تاری ــن نخب ــه های کدامی اندیش
ایــن ســؤاالت بــا پاســخ های گوناگونــی از ســوی روشــنفکران آزربایجــان جنوبــی مواجــه گشــته و همیــن 
ــون  ــری گوناگ ــی و فک ــای سیاس ــور طیف ه ــبب ظه ــون س ــه اکن ــت ک ــوده اس ــه آن ب ــخ ب ــوع پاس تن
ــی  ــت مل ــری حرک ــه های فک ــوان ریش ــل به عن ــه در ذی ــت. آنچ ــده اس ــان ش ــی آزربایج ــت مل در حرک
آزربایجــان مطــرح می گــردد تنهــا، نــگاه گرداننــدگان ســایت اؤیرنجــی سســی اســت و بنــا بــه قداســت 
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ــی  ــت مل ــن حرک ــیاری از فعالی ــا بس ــد. چه بس ــودن آن را ندارن ــق ب ــای مطل ــان، ادع ــی انس آزاداندیش
ــه ریشــه های فکــری حرکــت ملــی آزربایجــان موافــق نبــوده و تمامــًا  ــوع نــگاه ب ــا ایــن ن آزربایجــان ب
عکــس آن را بیندیشــند، امــا مــا معتقدیــم ایجــاد فضــای منطقــی دیالــوگ حــول گفتمــان حرکــت ملــی 

آزربایجــان نیــازی اســت بــرای پیشــرفت و توســعه ایــن گفتمــان.
ــوی  ــی را به س ــه آدم ــی، اندیش ــی و زمان ــای مکان ــورت برش ه ــری به ص ــه بش ــخ اندیش ــل تاری تحلی
نتیجه گیری هــای اشــتباه ســوق می دهــد. تاریــخ چیــزی جــز عکس العمــل جمعــی انســان ها بــا 
ــه  ــه ب ــدون توج ــان و ب ــیر زم ــد در س ــه را بای ــخ اندیش ــت. تاری ــان نیس ــودآگاه اجتماعی ش ــتوانه ناخ پش
مرزهــای تصنعــی سیاســی تحلیــل نمــود. ازایــن رو تــاش شــده در ایــن تحلیــل نــگاه بــه تاریــخ اندیشــه 

ــی باشــد. ــی و زمان ــرش مقطع ــدون ب ــی آزربایجــان ب سیاســی حرکــت مل

بنیان های کلی حرکت ملی آزربایجان
ــه خــود  ــه ب جهــان پــس از افــول دنیــای شــرق و پیشــرفت روزافــزون دنیــای غــرب چهــره ای دگرگون
گرفــت. دنیــای شــرقی کــه تــا دیــروز تمدنــی برتــر از تمــدن غــرب بشــمار می رفــت در مقابــل بــا دنیــای 
ــای شــرق افــول نمــود. مــوازی  ــگاه انســان در اندیشــه دنی ــه خــود گرفــت و جای ــی ب غــرب ســیر نزول
ــی  ــر اندیشــه جمع ــذاری ب ــوان تأثیرگ ــه ت ــد ک ــور اندیشــمندانی ش ــاهد ظه ــرب ش ــان، غ ــن جری ــا ای ب
ــای  ــان دنی ــت، انس ــات فرومی رف ــرداب خراف ــرق در گ ــای ش ــه دنی ــه ک ــتند. هرچ ــان را داش انسان هایش
ــات  ــه گسســتن زنجیرهــای خراف ــه چالــش می کشــاند و انســان ها را ب غــرب قــدرت مــادی کلیســا را ب

ــرد. ــوت می ک دع
بدیــن ترتیــب دنیــای غــرب بــا انقابــی شــگرف قــدرت کلیســا را بــه زوال کشــاند و دیــن را از آســمان 
ــی  ــی را جهان بین ــد و ملت گرای ــتن آفری ــرای خویش ــو ب ــی ن ــرب، دین ــای غ ــان دنی ــن آورد. انس ــه زمی ب
انســان مــدرن ابــراز نمــود و مدرنیســم در اروپــا بــه منصــه ی ظهــور رســید. ایــن مدرنیســم اروپایــی در 
ــخ  ــه ســابقه ای در تاری ــان آورد کــه هیچ گون ــه ارمغ ــای غــرب ب ــرای دنی ســه جبهــه پیشــرفت هایی را ب

انســان نداشــت.
اقتصــاد دنیــای غــرب شــاهد انقــاب صنعتــی شــد. عرصــه اندیشــه، انقــاب ژان ژاک روســوها را شــاهد 
بــود و اداره اجتمــاع از دســتان طبقــه ای خــاص بیــرون رفتــه و در قالــب دولت-ملــت مــدرن شــکل نوینــی 
بــه خــود گرفــت. مــوازی بــا ایــن حــوادث دنیــای شــرق در ســکوت مرگبــاری فرورفتــه بــود و به تبــع آن 
ــن شــرایط  ــود. در ای ــت می پیم ــای شــرق ره به ســوی جهال ــاط دنی ــای اســام شــدیدتر از دیگــر نق دنی
بــود کــه نخبگانــی از دنیــای اســام ســر بــرآورده و نــدای اعتــراض بــه وضعیــت حاکــم را ســر دادنــد. 
ایــن نخبــگان کــه اکثــراً متعلــق بــه دنیــای تــرک بودنــد خواهــان تعالــی جایــگاه انســان تــرک مســلمان 

. ند شد
ــه مطالعــه  ــار ب ــار )قیریــم( رقــم خــورد. روشــنفکران تات نخســتین بارقــه مدرنیســم تــرک در جامعــه تات
حیــات جهــان امــروزی پرداختــه و ناسیونالیســم تجددخواهانــه ترکــی را بنیــان نهادنــد کــه پــس از چندیــن 
قــرن ایــن بــار در جغرافیــای آزربایجــان جنوبــی خواهــان عینیــت یافتــن اســت. شــالوده و نطفــه اندیشــه 

حرکــت ملــی آزربایجــان را بایــد در ایــن زمــان جســت وجو نمــود.
ــع  ــات جوام ــت اداره حی ــرک جه ــای ت ــرک، دنی ــت های ت ــه ناسیونالیس ــه تجددخواهان ــور اندیش ــا ظه ب
مســلمان تــرک در ســه خــط مــادر حرکــت نمــود. ایــن ســه خــط عبارت انــد از: معاصــر گرایــی یــا همــان 
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ــم: ــوارد می پردازی ــن م ــح ای ــه توضی ــل ب ــی؛ کــه در ذی ــرک و تســاهل دین ــی ت تجددخواهــی، ملی گرای

تجددخواهی
ــن  ــر ای ــان ب ــد. ایش ــن بودن ــد نوی ــاس مت ــر اس ــه ب ــوزش جامع ــان آم ــرک خواه ــت های ت  ناسیونالیس
بــاور بودنــد کــه اندیشــه انســان امــروزی بایــد بــا آمــوزش علــوم دنیــوی از چنــگال اســارت خرافــات و 
عرفــان بیــرون آیــد. در نــگاه آن هــا تحصیــل علــوم نویــن کــه ریشــه های مــادی داشــت برتریــن شــرط 
ــرک و  ــای ت ــاط دنی ــن جنبــش در اقصــی نق ــرک اســت. بدین جهــت ســردمداران ای پیشــرفت جوامــع ت
ــوان  ــا می ت ــه در صــدر آن ه ــد ک ــذاری کردن ــن را پایه گ ــوم نوی ــدارس عل ــان م ــًا هم زم به صــورت تقریب
ــرد. اســماعیل قاســپیرالی تمــام عمــر خویــش را صــرف نهادینــه نمــودن  ــام ب از اســماعیل قاســپیرالی ن

آمــوزش نویــن در دنیــای تــرک کــرد.
هم زمــان بــا ایــن تحــوالت مــا شــاهد ظهــور میــرزا حســن رشــدیه در آزربایجــان جنوبــی هســتیم. فــردی 
کــه مدت زمانــی از عمــر خویــش را در قفقــاز ســپری نمــوده و پــس از بازگشــت بــه آزربایجــان جنوبــی 
ــذاری  ــدرن پایه گ ــبک م ــه س ــی ب ــه مدارس ــز و اورمی ــون تبری ــان چ ــم آزربایج ــهرهای مه ــر ش در اکث
ــد  ــرک موضوعــی اســت کــه بای ــا روشــنفکران ت ــرزا حســن رشــدیه ب ــاط می کــرد. بی شــک نحــوه ارتب
تاریخدانــان حرکــت ملــی آزربایجــان توجــه ویــژه ای بــدان مبــذول دارنــد. چراکــه پان فارســیزم بــا زیرکــی 
هرچــه تمــام چنــان تاریخــی بــرای آزربایجــان جنوبــی نگاشــته اســت کــه تاریــخ نزدیــک ایــن ســرزمین 

نیــز نیــاز جــدی بــه خوانشــی از نــو دارد.
ــر آمــوزش علــوم نویــن و گام برداشــتن در  چنان کــه ذکــر شــد نخســتین گام ناسیونالیســم تــرک تکیه ب
ــه مســئله تحصیــل  ــود. حرکــت ملــی آزربایجــان ازاین روســت کــه توجــه ویــژه ای ب مســیر مدرنیســم ب
ــن  ــتن در ای ــب و گام برداش ــن مطل ــت ای ــمی  دارد. اهمی ــک و رس ــورت آکادمی ــادری به ص ــان م ــه زب ب
مســیر مســئله ای اســت کــه حتــی بــزرگان حرکــت ملــی آزربایجــان بی تفــاوت بــدان نبوده انــد. نــگاه بــه 
تاریــخ سیاســی دهه هــای اخیــر نشــان می دهــد کــه افــرادی چــون دکتــر جــواد هیئــت، علــی تبریزلــی، 
پروفســور زهتابــی و تنــی چنــد از پــدران معنــوی ناسیونالیســم تــرک در دهه هــای اخیــر تمامــی عمــر و 
هســتی خویــش را جهــت نهادینــه کــردن ایــن امــر فــدا نموده انــد تــا انســان آزربایجانــی بتوانــد بــه زبــان 
ــی آنچــه توســط  ــرد؛ یعن ــک فراگی ــدارس و به صــورت آکادمی ــدرن را در م ــن و م ــوم نوی ــادری اش عل م
قاســپیرالی آغــاز و توســط میــرزا حســن رشــدیه در آزربایجــان جنوبــی پیگیــری شــد، هم اکنــون نیــز جــز 
ــد تنهــا در چارچــوب  ــی آزربایجــان اســت؛ امــا تجددخواهــی را نبای خواســت های اولویــت دار حرکــت مل

تــاش بــرای آمــوزش نویــن بــه زبــان مــادری خاصــه کــرد.
ــه مســئله مطبوعــات و نشــر نوشــتارهای گوناگــون در  نمــود دیگــر تجددخواهــی اهمیتــی اســت کــه ب
قالــب روزنامــه، مجلــه و کتــاب داده می شــود. بــه نظــر ارنســت گلنــر محقــق تئوری هــای ناسیونالیســم، 
هیچ چیــزی به انــدازه روزنامــه در ترســیم مرزهــای سیاســی امــروز نقــش نداشــته اســت. تاریــخ 
ملی گرایــی تــرک نیــز چیــزی جــز انتشــار مطبوعــات گوناگــون نیســت. ایــن رونــد بــا نشــریه اکینچــی 
ــون  ــی همچ ــریه های مختلف ــار نش ــا انتش ــروز ب ــاز و ام ــد آغ ــر می ش ــی منتش ــن زرداب ــط حس ــه توس ک

ــود. ــری می ش ــی گی ــی پ ــان جنوب ــق در آزربایج وارلی
وقتــی بــه ســراغ ناسیونالیســم تــرک می رویــم بــا نــام صدهــا مجلــه مواجــه می شــویم. مجاتــی چــون 
اکینچــی، ترجمــان، آچیــق ســؤز، ارشــاد، آزربایجــان، مانصرالدیــن و … کــه همگــی زبــان ملی گرایــان 
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ــزار مــدرن  ــه اســتفاده از اب ــرک ب ــد؛ یعنــی ریشــه های ناسیونالیســم ت ــوده مــردم بودن ــان ت ــرک در می ت
اهمیــت زیــادی قائــل بــود. ابــزاری کــه توســط آن ســخن اندیشــه، توســط تــوده مــردم شــنیده شــود. 
ــد  ــران اجــازه نشــر مطبوعــات را نمی دهن ازاین روســت کــه اگــر اکنــون محدودیت هــای گوناگــون در ای
انســان ناسیونالیســت آزربایجــان جنوبــی بــه ســراغ ابزارهــای مدرنــی چــون ســایت های اینترنتــی مــی رود 

و ســخن خویــش را بــه گــوش تــوده می رســاند.
یکــی دیگــر از نمودهــای تجددخواهــی توجــه آن بــه خواســت های قشــرهای گوناگــون اجتمــاع اســت. 
ملی گرایــی تــرک چــون ذاتــی مــدرن دارد هیــچ گاه بدیــن موضــوع بی توجــه نبــوده اســت. ازاین روســت 
کــه اســماعیل قاســپیرالی کتابــی بنــام قادینــار اؤلکه ســی می نویســد و خواهــان تعالــی جایــگاه زن در 
دنیــای تــرک و اســام می شــود. احمــد آغااوغلــو فراتــر اندیشــیده و راه رهایــی دنیــای شــرق را رعایــت 
حقــوق زنــان بیــان می کنــد. حســین جاویــد شــاعر ملی گــرای تــرک در ســرمای اســتخوان ســوز ســیبری 

ــد. ــگاه زن می بین ــی جای ــی جهــان را در تعال ــن را می ســراید و تعال شــعر قادی
اگــر بخواهیــم تمامــی مســائل فوق الذکــر را در یــک جملــه خاصــه کنیــم، بایــد بگوییــم کــه ناسیونالیســم 
ــر  ــه های تفک ــی از ریش ــن رو یک ــت. ازای ــرق اس ــای ش ــم در دنی ــتین مدرنیس ــتین اوالد راس ــرک نخس ت
ــون  ــی چ ــط بزرگان ــه توس ــری ک ــت. تفک ــدرن اس ــاق م ــه اخ ــاد ب ــان اعتق ــی آزربایج ــت مل حرک
ــول زاده،  ــن رس ــدزاده، محمدامی ــی آخون ــرزا فتحعل ــون می ــرادی چ ــط اف ــد و توس ــده ش ــپیرالی آفری قاس

ــد. ــی  ش ــان بوم ــر در آزربایج ــت دیگ ــا وطن دوس ــی زاده و ده ه ــد قل ــرزا جلیل محم می
ــای  ــیاری از جنبش ه ــس بس ــه برعک ــت ک ــی اس ــان جنبش ــی آزربایج ــت مل ــه حرک ــخن اینک کوتاه س
ــاد  ــرلوحه اعتق ــن را س ــای دیری ــه دنی ــرد ب ــتان گرایی و عقب گ ــنت گرایی و باس ــه س ــتی ک ناسیونالیس
خویــش قــرار می دهنــد خواهــان آن اســت کــه انســان آزربایجانــی فرزنــد زمــان خویــش باشــد؛ یعنــی 
فراتــر از باســتان گرایی و بازگشــت بــه ســنت، اخــاق نویــن انســانی را جایگزیــن فرهنــگ بیمــار موجــود 

نمایــد.

تساهل دینی
ــه دیــن جســت وجو کــرد.  ــگاه آن ب دومیــن ریشــه فکــری حرکــت ملــی آزربایجــان را بایــد در نحــوه ن
ــور  ــام ام ــنت گرا زم ــون س ــد و روحانی ــا ش ــران حکم فرم ــی در ای ــم دین ــاب 57، فانتاستیس ــس از انق پ
سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران را در دســت گرفتنــد. اســتبداد دینــی کــه پــس از انقــاب در ایــران 
بــه روی کارآمــد عــوض آنکــه جامعــه ای دیــن دار را در بطــن خــود پــروش دهــد، ملــت و نســلی گریــزان 
ــطی  ــا دوران قرون وس ــوان ب ــا می ت ــران را تنه ــر در ای ــت حاض ــار آورد. وضعی ــه ب ــن را ب ــول دی از اص
در غــرب کــه روحانیــون دینــی دورانــی تاریــک بــرای مــردم مغــرب زمیــن بــه ارمغــان آورده بودنــد را 
ــود  ــه خ ــتی ب ــدت آتئیس ــی به ش ــران ماهیت ــن در ای ــی نوی ــای اجتماع ــن رو جنبش ه ــرد. ازای ــه ک مقایس
گرفتنــد و در مغلطــه میــان الئیســیته، سکوالریســم و آتئیــزم شــروع بــه دســت وپا زدن کردنــد و در اکثــر 
مــوارد راه آتئیســت بــودن را در پیــش گرفتنــد؛ امــا نــگاه بــه دینــی کــه ناسیونالیســم تــرک در آزربایجــان 
جنوبــی داعیــه دار آن اســت نگاهــی اســت کــه بنیــان آن در جدایــی دیــن از سیاســت نهفتــه و دیــن را 
ــا عنــوان  ــا از آن ب امــری مربــوط بــه حــوزه خصوصــی بشــر می دانــد؛ یعنــی همــان امــری کــه در اروپ
ــتانتیزم  ــی پروتس ــان نوع ــی خواه ــان جنوب ــرک در آزربایج ــم ت ــد. ناسیونالیس ــاد می کنن ــتانتیزم ی پروتس
اســامی اســت. ریشــه ایــن تفکــر مربــوط بــه تفکــر محمدامیــن رســول زاده، علــی بــی حســین زاده و 
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احمــد بــی آغااوغلــو اســت.
محمدامیــن رســول زاده در سلســله نوشــتارهای خــود بــه نــام میلـّـی دیریلیــک در ایــن بــاب ســخن رانــده 

. ست ا
ــود، بعدهــا در  ــه ناسیونالیســم تــرک ب ــه دیــن در دنیــای شــرق کــه ابتــدا مختــص ب ــگاه ب ــوع ن ایــن ن
ــاد می شــود  ــی ی ــوان روشــنفکر دین ــارس از آن به عن ــه ف ــروزه در جامع ــرد و ام ــع دیگــر رســوخ ک جوام
ــول زاده در  ــن رس ــت. محمدامی ــدزاده اس ــی آخون ــرزا فتحعل ــای می ــون تاش ه ــت مدی ــه نخس در وهل
ــرزا  ــار می ــد. در کن ــان می کن ــر را بی ــن ام ــدزاده نگاشــته ای ــی آخون ــرزا فتحعل ــام می ــه ن ــه ب ــه ای ک مقال
فتحعلــی آخونــدزاده بایــد بــه تاش هــای ســید جمال الدیــن اســدآبادی نیــز اشــاره نمــود. اگرچــه ســید 
جمــال و اندیشــه وی بــه تأســیس اخــوان المســلمین منجــر شــد و گاهــا توســط محمدامیــن رســول زاده 
نیــز موردانتقــاد قــرار گرفــت امــا بــا نــگاه بــه وســعت اندیشــه وی، تأثیــر عمیقــی بــر روشــنفکران تــرک 
ناسیونالیســت داشــته اســت. به گونــه ای کــه حتــی رســول زاده ای کــه از منتقــدان ســید جمــال بــه شــمار 
می رفــت کتــاب وحــدت جنســیه یــا همــان وحــدت ملّیــه وی را بــه ترکــی ترجمــه و در ترکیــه منتشــر 

کــرد.
ــر  ــی انکارناپذی ــرده اســت واقعیت ــه ک ــی رخن ــه آزربایجــان جنوب ــود جامع ــه اســام در تاروپ ــر ک ــن ام ای
ــام گرای  ــودآگاه اس ــه ناخ ــتی ب ــور و اومانیس ــخی درخ ــلمان پاس ــع مس ــنفکران جوام ــر روش ــت. اگ اس
ــا دو  ــا ب ــه م ــد. در خاورمیان ــوار نموده ان ــی هم ــان دین ــر بنیادگرای ــا راه را ب ــد تنه ــش ندهن ــان خوی مردم
نمونــه کامــًا متفــاوت در ایــن بــاب مواجــه هســتیم. یکــی نمونــه افغانســتان و دیگــری نمونــه ترکیــه. 
پــس از حاکمیــت سوسیالیســت ها در افغانســتان مــا شــاهد ظهــور طالبــان شــدیم، یعنــی پاســخی درخــور 
ــال  ــتاد س ــم هش ــه علی رغ ــا در ترکی ــرآورد؛ ام ــر ب ــان س ــد و طالب ــه داده نش ــام خواهی جامع ــه اس ب
ــب  ــرده و در قال ــی ب ــه اهمیــت مســئله پ ــرک ب ــگان دوراندیــش ت ــر حکومــت، نخب ســلطه الئیک هــا ب

ــه شــدند. ــن ترکی ــدرت یافت ــد و ســبب ق ــور را در دســت گرفتن ــام ام ــدرن زم اســام گرایان م

ملی گرایی ترک
ــودن آن جســت وجو  ــد در ملی گــرا ب ــی آزربایجــان را بای ســومین مشــخصه و ریشــه فکــری حرکــت مل
ــی  ــاه اجتماع ــی رف ــد و در پ ــی زائدالوصــف می ده ــگ اهمیت ــت و فرهن ــه هوی ــه ب ــی ک ــرد. ملی گرای ک
ــان،  ــن انس ــخ کننده ذه ــای مس ــا از ایدئولوژی ه ــه ره ــی ک ــت. ملی گرای ــش اس ــت خوی ــادی مل و اقتص
بازگشــت بــه هویــت و حراســت از بــودن ملــی را تشــویق می کنــد. دشــمنان آزربایجــان جنوبــی بــرای 
ــه فاشیســم متهــم می کننــد و گاهــا برخــی اقدامــات  محکــوم نمــودن حرکــت ملــی آزربایجــان آن را ب
ــه  ــد. حال آنک ــود می دان ــای خ ــر ادع ــدی ب ــر تأیی ــراد را مه ــی اف ــه برخ ــی و عوامان ــاتی، هیجان احساس

ــم. ــال فاشیســم حاک ــی در قب ــه رو آن اســت عکس العمل ــرک دنبال ــه ناسیونالیســم ت ــی ک ملی گرای
در توضیــح ایــن مطلــب بایــد گفــت فلســفه سیاســی تمامــی جنبش هایــی کــه بــه رنســانس منجــر شــد 
ــه  ــه های اصاح طلبان ــری اندیش ــی و دیگ ــه های ماکیاول ــی اندیش ــت. یک ــات می گرف ــع نش از دو منب
پروتســتان ها. در اندیشــه ماکیاولــی هــر ملــت جهــت پیشــرفت و یافتــن اعتمادبه نفــس ملــی بایــد روحیــه 
ــرار مــی داد.  ــاد خویــش ق ــه دوران پیــش از حاکمیــت کلیســا را ســرلوحه اعتق باســتان گرایی و رجعــت ب
ــورها  ــی از کش ــده و در برخ ــر داده ش ــری بال وپ ــردازان دیگ ــط نظریه پ ــا توس ــه بعده ــوع اندیش ــن ن ای
ــه احتشــام  ــان بازگشــت ب ــا پروتســتان ها خواه ــد؛ ام ــی ش ــت مل ــت هوی ــبب بازیاف ــا س همچــون ایتالی
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ــن دو  ــود بخشــند. اگرچــه ای ــت موجــود را بهب ــه وضعی ــات اصاح طلبان ــا اقدام ــا ب ــد. آن ه ــن نبودن دیری
اندیشــه تفاوت هــای زیــادی بــا یکدیگــر داشــت امــا هــردو آن هــا ســبب آفرینــش حــس ملی گرایــی در 
غــرب شــدند. ملی گرایــی وابســته بــه اندیشــه ماکیاولــی باســتان گرایانــه بــود و ملی گرایــی پروتســتان ها 

ماهیتــی مــدرن داشــت و ســبب آفرینــش مفهــوم دولــت – ملــت گردیــد.
ملی گرایــی مدنظــر حرکــت ملــی آزربایجــان، ملی گرایــی برخاســته از مدرنیســم، جهــت تبلــور اراده ملــت 
در قالــب ملــت – دولــت مــدرن اســت. ملــت – دولتــی کــه پایه هــای آن بــر دموکراســی و آزادی بیــان 

بنیــان شــده و خواهــان آفرینــش ســنتی نــو، متناســب بــا فرهنــگ مــدرن در جامعــه اســت.
اکثــر روشــنفکران فــارس بــا آگاهــی هرچــه تمــام و جهــت پنهــان نمــودن افــکار نژادپرســتانه خویــش 
و تقابــل بــا حقیقــت چندملیتــی بــودن ایــران صحبــت از وجــود دولــت – ملــت ایــران کننــد. حال آنکــه 
ــق  ــه منط ــه هیچ گون ــت ک ــخنی اس ــران س ــای ای ــدرن در جغرافی ــت م ــت – مل ــود دول ــت از وج صحب
ــدرن  ــی م ــت – ملت ــد دول ــت فاق ــوز اس ــه هن ــوز ک ــران هن ــه ای ــت ک ــت آن اس ــدارد. حقیق ــک ن تئوری
ــدرن  ــت م ــت – مل ــور دول ــان را ظه ــدن رضاخ ــارس، روی کار آم ــنفکران ف اســت و آنچــه برخــی روش
ــران اســت. هــر  ــی اجتماعــی در ای ــه واپس گرای ــی مــدرن ب ــد فقــط دادن رنــگ و لعاب ــران می نامن در ای
کــس کــه تاریــخ و فلســفه  مدرنیســم را مطالعــه نمــوده و ســپس ســری بــه تاریــخ ایــران بزنــد متوجــه 
خواهــد شــد کــه حاکمیــت قاجــار کــه پیــش از پهلــوی در ایــران حاکــم بــود بیشــتر از حکومــت رضاخــان 
قائــل بــه اصــول مدرنیســم بــود و نطفــه مدرنیتــه ایــران در دوران قاجــار بســته شــد؛ امــا متأســفانه نــگاه 
ــدان  ــه قلــب حقایــق تاریخــی ایــران تاخــت کــه حتــی فرزن ــه ب نژادپرســتانه پان فارســیزم چنــان زیرکان
تــرک و روشــنفکران تــرک نیــز در برخــی مــوارد فریفتــه آن شــدند و هنــگام یــاد کــردن از دولــت قاجــار 
ــه  ــی ب ــرک دولت ــای ت ــخ دنی ــتی در تاری ــد. به راس ــران نامیدن ــرکان ای ــخ ت ــر تاری ــی ب ــه ننگ آن را لک
مظلومیــت دولــت قاجــار نبــود، امــا پروســه واپس گرایــی در ایــران توســط انگلســتان چنــان رقــم خــورد 

ــد. ــی گردی ــه تلق ــوب مدرنیت ــرفتی در چارچ ــوان پیش ــان به عن ــی رضاخ ــه واپس گرای ک
چنانچــه در ســطور فــوق ذکــر شــد ناسیونالیســم تــرک برخاســته از اندیشــه ظهــور دولــت – ملت هــای 
ــا  ــارزه ب ــه مب ــی ب ــان جنوب ــون در آزربایج ــه هم اکن ــان ک ــی آزربایج ــت مل ــت و حرک ــدرن در اروپاس م
ــی و  ــادی، سیاس ــع اقتص ــی مناف ــه تاق ــه نقط ــه ای ک ــح خاورمیان ــردازد، صل ــود می پ ــت موج وضعی
فرهنگــی ابرقدرت هــای جهــان اســت و ازایــن رو هیــچ گاه بی تفــاوت بــه جریانــات جــاری سیاســی در آن 
ــد.  ــون می دان ــای گوناگ ــت هویت ه ــر حقیق ــا تکیه ب ــی آن ب ــای سیاس ــیم مرزه ــاز ترس ــد را در ب نبوده ان
ــای  ــارغ از مســخیت ایدئولوژی ه ــد ف ــش می توانن ــی خوی ــت مل ــا تشــکیل دول ــا ب ــه تنه ــی ک هویت های
گوناگــون در پــی رفــاه اجتماعــی مردمــان خویــش باشــند و توســعه از مناظــر گوناگــون را تجربــه نماینــد.

ــی مطــرح  ــای تاریخــی آزربایجــان جنوب ــا مرزه ــق ب ــدرن منطب ــت م ــت – دول ــی بحــث ایجــاد مل وقت
ــد.  ــش می آی ــی پی ــان جنوب ــی آزربایج ــای تاریخ ــارج از مرزه ــای خ ــود ترک ه ــوع وج ــردد، موض می گ
ــی  ــایت اؤیرنج ــده آل س ــد. ای ــاوت باش ــر بی تف ــن ام ــه ای ــد ب ــًا نمی توان ــان یقین ــی آزربایج ــت مل حرک
ــه ملی گرایــی تــرک در چارچــوب مرزهــای تاریخــی آزربایجــان، ملی گرایــی اســت  ــگاه آن ب سســی و ن
ــت آزربایجــان  ــرای مل ــر را ب ــوق براب ــان و حق ــت اجتماعــی، آزادی بی ــاه اقتصــادی، امنی ــح، رف ــه صل ک
ــرکان، تاشــی  ــن ت ــام دیری ــدرت سیاســی و احتش ــت ق ــرای بازیاف ــاش ب ــان آورد. ت ــه ارمغ ــی ب جنوب
ــی  ــا هویت ــار ب ــن ب ــا ای ــزی ام ــی مرک ــدن حکومت ــبب روی کار آم ــاره س ــه دگرب ــک اســت ک ایدئولوژی
ترکــی خواهــد شــد. ایــن امــر در حــال حاضــر غیرممکــن بــه نظــر می رســد چراکــه ملت هــای مختلــف 
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ــدارد  ــکان ن ــد ام ــاش می کنن ــی و اســتقال ت ــرای رهای ــال های ب ــه س ــران ک ــای ای حاضــر در جغرافی
از سیســتم مرکــزی بــا محوریــت فــارس عبــور کــرده و خــود را در سیســتم مرکــزی بــا محوریــت تــرک 

تعریــف کننــد.
ــه های  ــی در اندیش ــان جنوب ــا آزربایج ــان و ... ب ــن، خراس ــقایی، تورکم ــای قش ــئله ترک ه ــل مس ح
مصطفــی کمــال آتاتــورک کــه در قــرار نامــه میثــاق ملــی درج شــده، نهفتــه اســت. آزربایجــان جنوبــی 
ــن،  ــای قشــقایی، تورکم ــا ترک ه ــود ب ــاط فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی خ ــد ارتب ــوان بای ــه ت ــا هم ب
خراســان و ... را ارتقــا گســترش دهــد. ایــن موضــوع در ســال های اخیــر بــه شــکل ایــده آلــی پیگیــری 
ــقایی،  ــای قش ــان از ترک ه ــه آزربایج ــت همه جانب ــی و حمای ــم فرهنگ ــف مکانیس ــا تعری ــود ام می ش

ــا اســت. ــن تاش ه ــور نشســتن ای ــه ث ــه ب ــان و ... الزم ــن، خراس تورکم
هــر آنچــه در ســطور فــوق ذکــر شــد ازنظــر ســایت اؤیرنجــی سســی بنیان هــای فکــری حرکــت ملــی 
آزربایجــان را تشــکیل می دهــد کــه نمــود عینــی آن در پرچــم ارائه شــده توســط محمدامیــن رســول زاده 
ــر  ــه تصوی ــم ب ــن پرچ ــی حســین زاده در ای ــی ب ــر اندیشــه عل ــد. رســول زاده تحــت تأثی ــت می یاب عینی
ــون در آزربایجــان شــمالی  ــه هم اکن ــه ک ــرک پرداخت ــی ت ــه مســلمان و ملی گرای دهــی مدرنیســم، جامع

ــده اســت. ــزاز درآم ــه اهت ــوان پرچــم جمهــوری آزربایجــان ب به عن
حــال بایــد ایــن امــر را نیــز در نظــر گرفــت، اگرچــه حرکــت ملــی آزربایجــان دارای پشــتوانه تئوریــک 
کلــی اســت؛ امــا باگذشــت زمــان و تغییــر شــرایط اجتماعــی و سیاســی جهــان و منطقــه بایســتی نخبــگان 
ــده  ــد تولیدش ــای جدی ــت ها و جنبش ه ــه خواس ــور ب ــخ هایی درخ ــد پاس ــان بتوانن ــی آزربایج ــت مل حرک
در زمــان حــال بدهنــد. در ذیــل بــه بیــان دیــدگاه ســایت اؤیرنجــی سســی در قبــال ایــن خواســت های 

جمعــی جدیــد خواهیــم پرداخــت.

جنبش فمینیسم و حرکت ملی آزربایجان
 اگــر نگاهــی گــذرا بــه تاریــخ بشــر بیندازیــم متوجــه خواهیــم شــد هژمونــی مردانــه چنــان در حیــات بشــر 
ریشــه دوانیــده اســت کــه حتــی ادیــان بشــری نیــز از ایــن هژمونــی مصــون نمانده انــد و نوعــی برتــری 
ــا مستمســک  ــی بســیاری از ایدئولوژی هــای سیاســی ب ــان موجــود اســت. حت ــن ادی ــر ای ــه در اکث مردان
ــد. باگذشــت زمــان و  ــه زده ان ــر ایــن برتری جویــی مردان قــرار دادن توجیهــات گوناگــون مهــر تائیــدی ب
افزایــش آگاهــی و عقانیــت بشــری، ایــن هژمونــی مردانــه ســبب شــده جنــس زن بــه آفرینــش جنبشــی 

اجتماعــی تحــت عنــوان فمینیســم دســت بزنــد.
ــون  ــه هم اکن ــرد ک ــدا ک ــدرت پی ــان ق ــان چن ــاالن زن در جه ــیاری از فع ــت بس ــا حمای ــم ب فمینیس
ــان اندیشــه های سیاســی موجــود اســت. اگرچــه جنبــش فمینیســم در درون  اندیشــه ای تأثیرگــذار در می
خویــش دارای تنــوع و گفتمان هــای متفــاوت اســت امــا حرکــت ملــی آزربایجــان بــا پشــتوانه قــرار دادن 
ســنت سیاســی و اندیشــه روشــنفکرانی کــه تفکــر خویشــتن را منبعــث از آن هــا می دانــد، بــر ایــن بــاور 
اســت کــه زن و مــرد دارای حقوقــی برابــر هســتند و هیــچ توجیــه ژنتیکــی، تاریخــی و سیاســی نمی توانــد 
هژمونــی مــرد بــر زن را تائیــد نمایــد. چنانچــه ســنت سیاســی ملی گرایــی تــرک نیــز تائیــد کننــده ایــن 
ــرادی چــون قاســپیرالی،  ــر اندیشــه اف ــب کافــی اســت مــروری ب ــن مطل ــرای فهــم ای ــب اســت. ب مطل

ــی زاده و … داشــته باشــیم. ــن رســول زاده، جلیل محمــد قل ــو، محمدامی احمــد آغااوغل
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نگاه اقتصادی حرکت ملی آزربایجان
یکــی از مهم تریــن مــواردی کــه جنبش هــای ناسیونالیســتی نمی تواننــد بی تفــاوت بــه آن باشــند 
مســئله اقتصــاد اســت. جنبش هــای ناسیونالیســتی جهــت معرفــی ایــن بخــش از ماهیتشــان، طرفــداری 
خــود از مکاتــب اقتصــادی موجــود را بیــان می نماینــد؛ امــا در بســیاری از مــوارد ایــن ابــراز نظرهــا وجهــه 
ــف  ــتی مختل ــای ناسیونالیس ــرد جنبش ه ــگ س ــان جن ــوص در زم ــرد. بخص ــود می گی ــه خ ــی ب سیاس
ــب  ــع از مکت ــرده و بالطب ــک ک ــه یکــی از ابرقدرت هــای جهــان نزدی ــش، خــود را ب ــع خوی حســب مناف

ــدند. ــر می ش ــادی آن متأث اقتص
ــم شــد کــه  ــم متوجــه خواهی ــرک را مطالعــه نمایی ــی ت ــگاه اندیشــمندان و بنیان گــذاران ملی گرای اگــر ن
ــه ای کــه نخســتین  ــود. به گون ــه مکتــب اقتصــادی لیبرالیســم ب ــه شــدیدی ب ــراد عاق ــن اف ــان ای در می
ــه شــد.  ــه دنیــای شــرق ارائ ــه ترکــی ترجمــه و ب کتاب هــای لیبرالیســم اقتصــادی توســط ایــن افــراد ب
ــروت  ــوان ث ــا عن ــدر اقتصــاد لیبرالیســتی ب ــار، کتــاب مشــهور آدام اســمیت پ ــه مهم تریــن ایــن آث ازجمل

ملــل اســت کــه توســط علــی بــی حســین زاده بــه ترکــی ترجمــه و منتشــر شــد.
محمدامیــن رســول زاده سوســیال-دموکراتی بــود کــه از فاســفه ایــن مکتــب در دنیــای شــرق محســوب 
ــعه  ــی توس ــورهای اروپای ــیاری از کش ــدد آن بس ــه م ــون ب ــه هم اکن ــی ک ــود. سوسیال دموکراس می ش
ــتوری اداره  ــاد دس ــای اقتص ــر مبن ــه ب ــری ک ــورهای دیگ ــی از کش ــد و برخ ــه کردن ــادی را تجرب اقتص
ــوع اقتصــادی  ــاز در حــال حرکــت هســتند. همــان ن ــه به ســوی اقتصــاد ب می شــدند در چرخشــی آگاهان

ــد. ــاده نمای ــای آزربایجــان پی کــه رســول زاده در نظــر داشــت در جغرافی
پیــش از پرداختــن بــه بیــان نــگاه ســایت اؤیرنجــی سســی بــه مســئله مکاتــب اقتصــادی، بایــد گفــت کــه 
ــی کــه کاپیتالیســم و کمونیســم رو در روی همدیگــر  ــت ایدئولوژی هــای اقتصــادی و زمان در زمــان رقاب
ایســتاده و بــا عنــاد تمــام ســعی بــر اجــرای اصــول خویــش داشــتند همــواره شــاهد بحران هایــی در ایــن 
جوامــع بودیــم. در اقتصــاد دولتــی کمونیســتی انگیــزه کار از بیــن رفتــه بــود و اســتعداد و شــکوفایی حرفــی 
ــران  ــش پیداکــرده و کارگ ــی افزای ــل کاپیتالیســتی تضــاد طبقات ــن نداشــت و در اقتصــاد اصی ــرای گفت ب
صنعتــی مــورد ظلــم واقــع می شــدند. نخبــگان هــر دو مکتــب بــا مشــاهده ایــن اوضــاع آشــفته بــه فکــر 

عــاج افتادنــد.
لیبرال هــا قبــول کردنــد کــه بــرای حمایــت از قشــر آســیب پذیر جامعــه بایــد در برخــی مــوارد دولــت در 
اقتصــاد دخالــت نمایــد و بــازار آزاد به تنهایــی پاســخ گــوی نیازهــای اقتصــادی انســان نیســت و ازایــن رو 
مکتبــی بــا عنــوان دولــت رفــاه پدیــد آمــد. دولــت رفــاه را اگــر بــه صورتــی خاصــه بیــان نماییــم بایــد 
گفــت مکتبــی اســت لیبرالیســتی کــه برخــی از اصــول امتحــان پــس داده سوسیالیســم را پذیرفتــه اســت.

در طــرف دیگــر، برخــی نخبــگان سوسیالیســت زمانــی کــه مشــاهده کردنــد در کشــورهایی بــا اقتصــاد 
ــه دلیــل مهیــا شــدن زمینــه  ــگاه عدالــت مــی رود و بســیاری از ایــن کشــورها ب ــه قربان دولتــی، آزادی ب
ــان  ــی حاکم ــات عدالت طلب ــتخوش توجیه ــد و آزادی انســان دس ــوری می رون اقتصــادی به ســوی دیکتات
ــو  ــی ن ــم مکتب ــول سوسیالیس ــیاری از اص ــاد از بس ــی و انتق ــاد دولت ــری در اقتص ــا بازنگ ــردد، ب می گ
ــه  ــک جمل ــم در ی ــز بخواهی ــر سوسیال دموکراســی را نی ــد. اگ ــان نهادن ــام سوسیال-دموکراســی را بنی بن
ــیاری از  ــه بس ــتی ک ــت سوسیالیس ــی اس ــی مکتب ــه سوسیال-دموکراس ــم ک ــد بگویی ــم بای ــه کنی خاص
ــازار آزاد و  ــوع احــزاب و در صــدر آن اقتصــاد ب ــان، تن ــه آزادی بی ــرام ب اصــول لیبرالیســم همچــون احت

ــت. ــه اس ــی را پذیرفت ــرمایه گذاری خارج س
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اگــر بــه ســنت سیاســی حرکــت ملــی آزربایجــان بازگردیــم و آن را بــا رویکــردی اقتصــادی مطالعــه کنیــم 
ــد.  ــد می نمای ــاه و هــم سوسیال-دموکراســی را تائی ــت رف ــرک هــم دول ــی ت ــم کــه ملی گرای ــد بگویی بای
ــز  ــد و برخــی نی برخــی از بنیان گــذاران ملی گرایــی تــرک همچــون رســول زاده سوســیال-دموکرات بودن
ــت  ــز مانعــی در دخال ــا در اقتصــاد نی ــادات لیبرالیســتی داشــتند ام ــی حســین زاده اعتق ــی ب همچــون عل

ــد. ــاد نمی دیدن ــت در اقتص دول

نگاه به مسئله رهبریت حرکت ملی آزربایجان
یکــی از بحث برانگیزتریــن مباحــث جــاری در حرکــت ملــی آزربایجــان تصمیم گیــری در بــاب چگونگــی 
حــل مســئله رهبریــت در ایــن جنبــش اســت. ازآنجایی کــه ســایت اؤیرنجــی سســی اندیشــه شــکل گیری 
و فعالیــت خویــش را بــر اندیشــه روشــنفکران تجددخــواه تــرک قــرار داده اســت و اعتقــاد دارد کــه هنــوز 
دنیــای تــرک بــا مدنظــر قــرار دادن فلســفه سیاســی محمدامیــن رســول زاده می توانــد توســعه اجتماعــی و 
اقتصــادی را تجربــه نمایــد پاســخ بــه ایــن بحــث را در ســنت سیاســی آفریده شــده توســط جریــان فکــری 

ــد. ــرک می بین ــی ت تجددگرای
اگــر نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه فلســفه ی سیاســی رســول زاده بیندازیــم مشــاهده خواهیــم کــرد، رســول زاده 
مخالــف هرگونــه فردگرایــی در ملی گرایــی تــرک اســت و ایــن اندیشــه خــود را بارهــا در نوشــتارهایش 
بیــان مــی دارد. به عنوان مثــال رســول زاده در نوشــتار »آزربایجــان میُلــی حرکاتی نیــن کاراکتئــری« بیــان 
می کنــد، وابســته کــردن اندیشــه ملی گرایــی تــرک بــه یــک شــخص در آزربایجــان تفکــر نادرســتی اســت 
و از بســیاری از افــراد یــاد می کنــد کــه در ترویــج ایــن اندیشــه نقــش بســزایی داشــته اند. ســوای ایــن 
امــر، زندگانــی شــخص رســول زاده و بســیاری از افــراد دیگــر پیشــرو در زمــان وی برهانــی خدشــه ناپذیر 
بــر ایــن ادعاســت. ایــن دیــدگاه رســول زاده حتــی افــراد پــان فارسیســتی چــون ســید حســن تقــی زاده را 
نیــز مجبــور بــه عقب نشــینی می کنــد. تقــی زاده از محمدامیــن رســول زاده به عنــوان گانــدی آزربایجــان 
ــاد می کنــد کــه تمــام فعالیت هــای سیاســی خویــش را در چارچــوب تشــکیات هایی گوناگــون انجــام  ی
ــد.  ــه وی نبودن ــر اندیش ــق ب ــًا منطب ــکیات ها دقیق ــن تش ــودی ای ــت وج ــر ماهی ــی اگ ــت. حت داده اس
رســول زاده جهــت نهادینــه کــردن ایــن امــر کــه حرکــت ملــی آزربایجــان بایســتی در چارچوب تشــکیات 
بــه مبــارزه بپــردازد در بســیاری مــوارد خواســت جمــع را بــر خواســت های خویــش ترجیــح داده اســت. در 
کنــار رســول زاده تمامــی روشــنفکران تجددخــواه تــرک همــواره در چارچــوب تشــکیات گام برداشــته اند 
و نخواســته اند کــه رهبریــت ایــن جنبــش در قامــت یــک فــرد خاصــه شــود. علــی بــی حســین زاده در 
اتحــاد و ترقــی فعالیــت می کــرد، احمــد آغااوغلــو، یوســف آقچــورا و ده هــا تــن دیگــر در تشــکیات هایی 
گوناگــون همچــون تــورک اوجاغــی و تــورک یــوردو بــه ترویــج ناسیونالیســم تــرک پرداخته انــد. ازایــن رو 
در نــگاه اؤیرنجــی سســی رهبریــت حرکــت ملــی آزربایجــان بایــد در انحصــار خــرد جمعــی و تشــکیاتی 

پایبنــد بــه اخــاق مــدرن و دموکــرات بــوده و بــه بیــان خواســت های ملــت آزربایجــان بپردازنــد.
 ســایت اؤیرنجــی سســی مخالــف هرگونــه شــخصیت پرســتی، شخصیت ســازی اســت و بیــان مــی دارد 
کــه راه رهایــی ملــی در رهبریــت اندیشــه ای دموکراتیــک کــه در قالــب تشــکیات عینیــت یافتــه اســت 

نهفتــه اســت.
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نگاه به جریان های سیاسی مرکزگرا
مطالعــه تاریــخ مدرنیســم در ایــران نشــان می دهــد کــه روشــنفکران فــارس در اشــتباهی بنیــان شــکن 
ــو  ــگاه فاشیســم تلوتل ــواره در پرت ــد و هم ــه هســت بپذیرن ــه ک ــدرن را آن گون ــه اخــاق م ــتند ک نتوانس
خورده انــد. ایــن روشــنفکران بــه هــر طیــف فکــری کــه وابســته بوده انــد ایــران گرایــی و پــان فارسیســم 
ــر  ــس از انقــاب 57 ب ــه پ ــی اســام گرایان ک ــوده اســت. حت ــوری پردازی هایشــان ب ــن تئ اصــل بنیادی
ــا گذاشــته و  ــر پ ــاب انترناسیونالیســم اســامی را زی اریکــه قــدرت نشســتند اصــل بنیادیــن اســام در ب
ــوری  ــال مطهــری از تئ ــد. به عنوان مث ــح دادن ــر انترناسیونالیســم اســامی ترجی ــی را ب ناسیونالیســم ایران
ــان فارســیزم  ــه پ ــران را نگاشــت و ب ــل اســام و ای ــات متقاب ــاب خدم ــردازان جمهــوری اســامی کت پ

باســتان گــرای تولیدشــده توســط پیرنیــا رنــگ و لعابــی شــیعی و مذهبــی داد.
ــی،  ــران گرای ــر نوشــتارهای خــود مخلوطــی از ای ــی شــریعتی در اکث در طــرف دیگــر اســام گرایان، عل
تشــیع گرایــی و سوسیالیســم را بــه خــورد جوانــان داد و انقابــی گــری را ترویــج کــرد کــه بــه دیکتاتــوری 
ــتن  ــه خویش ــا ک ــازرگان و ملی-مذهبی ه ــون ب ــام گرایانی همچ ــان اس ــن می ــد. در ای ــامی انجامی اس
ــر  ــدیدتر از دیگ ــی ش ــده و حت ــب نمان ــه عق ــز از قافل ــد نی ــرال می دیدن ــام گرایی لیب ــه دار اس را داعی
اســام گرایان چهــره پــان فارسیســتی خــود را عیــان کردنــد. در کنــار ایــن مــوارد برخــی از جریان هایــی 
ــد و مدعــی دموکراســی خواهــی و  ــران را تشــکیل دادن کــه از همــان روزهــای نخســتین اپوزیســیون ای
ــار  ــی در کن ــی آزربایجــان جنوب ــال مســئله مل ــد در قب ــدرن بودن ــی ایســم هــای م سکوالریســم و تمام
دشــمنان خــود جــای گرفتنــد و همــواره ســعی کردنــد کــه از حقیقــت چندملیتــی بــودن ایــران فــرار نمایند 
ــی آزربایجــان  ــا خواســت های مل ــی ب ــت علن ــت و مخالف ــن حرک ــای ای ــار و رویداده ــا بایکــوت اخب و ب
ــرای زیباتــر جلــوه دادن اندیشه هایشــان  نشــان دهنــد کــه دموکراســی در نظــر ایشــان تنهــا کلمــه ای ب

ــر مســند قــدرت تکیــه زننــد فاشیســت تر از حاکمــان فعلــی عمــل خواهنــد کــرد. اســت و اگــر ب
ــی  ــی فارس ــا بی بی س ــدر آن ه ــیون و در ص ــی زبان اپوزیس ــای فارس ــرد تلویزیون ه ــال عملک به عنوان مث
ــار  ــر انتش ــا خب ــن تلویزیون ه ــای ای ــیاری از خبره ــت. در بس ــب اس ــن مطل ــد ای ــکا مؤی ــدای آمری و ص
ــارس ســاکن در  ــر ف ــل غی ــگ مل ــر از ســرکوب فرهن شــاهنامه فردوســی در کشــور تاجیکســتان! مهم ت
ایــران اســت. ازایــن رو بــا توجــه بــه اینکــه جریان هــای سیاســی مرکزگــرای ایــران حتــی تحمــل قبــول 
وجــود حرکتــی بنــام حرکــت ملــی آزربایجــان را ندارنــد و اگــر بخواهنــد زیــاد دموکــرات شــوند آزربایجــان 
را قــوم و اقلیــت محســوب می کننــد هنــوز شــرایط الزم را بــرای همــکاری و همســو شــدن بــا حرکــت 
ــد  ــان فارسیســتی خویــش تجدیدنظــر نکنن ــی کــه در اندیشــه های پ ــا زمان ــد و ت ــی آزربایجــان ندارن مل
ــی  ــه می دان ــرد ک ــاد ک ــانی اعتم ــر کس ــوان ب ــه نمی ت ــت چراک ــر نیس ــا امکان پذی ــا آن ه ــکاری ب هم

ــد. ــرق می کن ــا آســمان باهــم ف ــن ت ســخن و سودایشــان از زمی

نگاه به جغرافیای تاریخی آزربایجان
ــئله  ــد مس ــاوت باش ــه آن بی تف ــد ب ــان نمی توان ــی آزربایج ــت مل ــه حرک ــی ک ــوارد مهم ــر م از دیگ
ــه  ــا اســت. چراک ــن جغرافی ــه ای در ای ــروز خشــونت های منطق ــای تاریخــی آزربایجــان و خطــر ب جغرافی
ــی آزربایجــان  ــد و حرکــت مل ــی زندگــی می کنن ــی گوناگون ــای تاریخــی اقلیت هــای زبان در ایــن جغرافی
ــی خویــش و  ــع مل ــد در حراســت مناف ــه خواســت های آن هــا پاســخ دهــد بای ــد ب ــد بتوان درحالی کــه بای
ــرب  ــه غ ــال منطق ــد. به عنوان مث ــال باش ــز فع ــه نی ــن منطق ــونت در ای ــه خش ــروز هرگون ــری از ب جلوگی
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ــز احــزاب تروریســتی چــون  ــون نی آزربایجــان از مناطــق مســتعد خشــونت گرایی قومــی اســت و هم اکن
پ.ک.ک پــژاک و ... در حــال پیگیــری اهــداف تروریســتی خــود هســتند. مــا معتقدیــم جغرافیــای تاریخــی 
آزربایجــان قابــل معاملــه بــا هیــچ شــخص، گــروه و کشــوری نیســت حفــظ تمامیــت ســرزمینی آزربایجــان 

بــر هــر تفکــری ارجحیــت دارد.
ــج  ــه تروی ــود هرگون ــم ب ــم شــاهد خواهی ــرک برگردی ــی ت ــه ســنت سیاســی ملی گرای ــار دیگــر ب ــر ب اگ
خشــونت گرایی و نهادینــه کــردن کینــه قومــی امــری غیرقابل قبــول اســت امــا دفــاع از هویــت، هســتی 

و تمامیــت ســرزمینی آزربایجــان بــر پایــه »حــق دفــاع مشــروع« امــری واجــب و طبیعــی اســت.

نتیجه
در پایــان بایــد گفــت، آنچــه در ســطور فــوق ذکــر شــد ریشــه های فکــری حرکــت ملــی آزربایجــان از 
دیــد گرداننــدگان ســایت اؤیرنجــی سســی اســت. ریشــه هایی کــه بامطالعــه برخــی آثــار افــرادی چــون 
رســول زاده، آغااوغلــو، قاســپیرالی و قلــی زاده و تحلیــل ســنت سیاســی ملی گرایــی تجددخواهانــه تــرک 
ــی  ــه اصول ــان را ازجمل ــان و آزادی پــس از بی ــدان نائل آمــده اســت. ســایت اؤیرنجــی سســی آزادی بی ب
ــه  ــاد ب ــه اعتق ــا ب ــن رو بن ــدارد. ازای ــع آن را ن ــازه من ــی اج ــر توجیه ــا ه ــری ب ــچ تفک ــه هی ــد ک می دان
آزاداندیشــی انســان ادعــای مطلــق بــودن ســخنان خــود را نــدارد و بــر ایــن بــاور اســت کــه تنــوع در نــگاه 
بــه مقولــه ریشــه های فکــری آزربایجــان امــری طبیعــی اســت و ابــراز ایــن تنوع هــا در فضایــی بــه دوراز 

ــی می شــود. ــی آزربایجــان جنوب ــر شــدن گفتمــان حرکــت مل هیاهــو ســبب هرچــه غنی ت
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امــروزه در حرکــت ملــی آزربایجــان شــاهد تنــازع آرای فعالیــن مختلفــی هســتیم کــه هریــک از منظــر خاصــی 
بــه تحلیــل حرکــت ملــی می پردازنــد. ایــن تنــازع آرا گاه بــه حــدی شــدت می یابــد کــه احتمــال همگرایــی 
میــان فعالیــن بــه حداقــل ممکــن نــزول پیــدا می کنــد. همگرایــی مهم تریــن نیــاز جنبــش ملــی و دموکراتیــک 

آزربایجــان جنوبــی در مســیر نیــل بــه اهــداف سیاســی خویــش اســت.
مهم تریــن تأثیــر ایــن اختــاف دیدگاه هــا در تقــدم تاکتیــک بــر اســتراتژی در نــگاه و عمــل فعالیــن حرکــت 
ملــی آزربایجــان اســت. اگــر بــه زبانــی ســاده بــه بیــان تمایــز ایــن دو مفهــوم بپردازیــم می تــوان گفــت کــه 
تاکتیــک یعنــی روش مبــارزه و اســتراتژی یعنــی برنامه ریــزی بــرای چگونگــی مبــارزه. در جغرافیایــی کــه تمرکز 
قدرت هــای جهانــی معطــوف بــه آن اســت و جــز حســاس ترین مناطــق جغرافیــای سیاســی جهــان محســوب 
می شــود، بــدون وجــود اســتراتژی و تنهــا بــا توســل بــه تاکتیــک اگــر گام هایــی نیــز برداشــته شــود قــدرت 
کافــی بــرای مانــدن در عرصــه مبــارزه را نخواهــد داشــت و در لحظــات حســاس و سرنوشت ســاز فعالیــن را دچار 

ســردرگمی و عــدم تصمیم گیــری مؤثــر خواهــد نمــود.
بــدون اســتراتژی مــدون یــا حداقــل موردقبــول تشــکیات های سیاســی مختلف، پیشــگامان و نخبــگان حرکت 
ملــی آزربایجــان، عمــل در قالــب تاکتیک هــای متفــاوت همچــون رهــا کــردن تیــری در تاریکــی خواهــد بــود. 
ــا  ــوان گفــت، پیــروزی ی ــه جــرات می ت ــه حــدی اســت کــه ب ــارزات تاریــخ بشــر ب اهمیــت اســتراتژی در مب
شکســت اندیشــه ای بــه اســتراتژی تدوینــی نخبــگان آن اندیشــه در تاریخ بســتگی داشــته اســت. صــرف مبارزه 
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و تحمــل مصائــب بــرای رســیدن بــه هــدف کافــی نیســت، مبــارزه نیازمنــد تعقــل، تدبیــر و طــرح اســتراتژی 
موردقبــول نخبــگان سیاســی اســت. اســتراتژی کــه بــا تجزیه وتحلیــل مناســب امکانــات در دســترس، تــوان 
ــتراتژی  ــود اس ــد. به واســطه وج ــن نمای ــرای آن تدوی ــه ای را ب ــته و برنام ــدت را داش ــداف درازم ــی اه پیش بین
موردقبــول اکثــر نخبــگان سیاســی آزربایجانــی اســت کــه می تــوان بــا تمســک بــه انــواع ابزارهــای تحلیلــی، 
ــی را  ــی آزربایجــان جنوب ــع مل ــتای مناف ــی در راس ــود و سیاســت های کل ــن نم ــارزه را تدوی ــای مب تاکتیک ه

فرمولــه کــرد.
وضعیــت امــروز حرکــت ملــی آزربایجــان و تأثیــر عــدم وجــود همگرایــی، بــه عــدم وجــود اتــاق فکــری کــه 
وظیفــه اصلــی اش تدویــن اســتراتژی کلــی مبــارزه باشــد برمی گــردد. بــدون وجــود اســتراتژی، فعالیــن حرکــت 
ملــی آزربایجــان هــر یــک جداگانــه تاکتیک هــای گوناگونــی بــرای مبــارزه خویــش برگزیــده و گام در میــدان 
مبــارزه خواهنــد گذاشــت، غافــل از آنکــه نهایــت کارکــرد این گونــه مبــارزه در حــد تبلیــغ حرکــت ملــی در میــان 
تــوده پراکنــده خواهــد بــود و چنــدان نقــش مؤثــری در مقاومــت ملــی آزربایجانیــان در مقابــل سیاســت های 
برنامه ریزی شــده حاکمیــت ایــران نخواهــد داشــت. جــدای از ایــن امــر بــا ادامــه شــرایط موجــود درزمانــی کــه 
نظــم جهانــی خواهــان شــنیدن ســخنان آزربایجانیــان خواهــد بــود حرکــت ملــی آزربایجــان نخواهــد توانســت 

پاســخی درخــور بــه آنــان ارائــه کنــد.
نیــاز نخســتین امــروز حرکــت ملــی آزربایجــان تشــکیل اتــاق فکــر در جهــت تدویــن اســتراتژی مبــارزه اســت. 
ایــن نیــازی اســت کــه تمامــی دلســوزان مــام میهــن را بایــد بــه اندیشــه وادارد. چراکه صــرف پیگیــری ادعاهای 
شــخصی و پافشــاری های بی مــورد بــر آن هــا، تنهــا بــازی بــا ســعادت ملــی آزربایجانیــان اســت و بــس. لــزوم 
وجــود اســتراتژی بــرای حرکــت ملــی آزربایجــان چنــان امــری بدیهــی اســت هــر فــرد تــازه ای کــه پــا بــه 
عرصــه میــدان مبــارزات سیاســی گــذارده نیــز بــه اهمیــت آن واقــف اســت. پیش نیــاز ایــن امــر نیــز جســارت 
تحمــل اندیشــه دیگــری، تضــارب آرا و درنهایــت همگرایــی بــرای اصــول کلــی اســت کــه راهنمایــی بــرای 

مبــارزه فعالیــن آزربایجــان جنوبــی را فراهــم کنــد.
منظــور از همگرایــی نــه وحــدت کلمــه اســت کــه ره بــه دیکتاتــوری می پیمایــد و نــه فعالیــت بســان ســازمانی 
سیاســی، بلکــه قائلیــت بــه حداقــل اخاقیــات و پایبنــدی بــه اصولــی کلــی در مبــارزه اســت. روند فعلــی حرکت 
ملــی آزربایجــان بیانگــر آن اســت کــه نهادینــه شــدن وضــع موجــود به جــای غنی تــر ســاختن فرهنــگ مبــارزه، 
آن را هــرروز بــا بحران هــای تصنعــی خودســاخته مواجــه می کنــد. بحران هایــی کــه ضــرر آن در وهلــه نخســت 

متوجــه آرمــان آزربایجــان جنوبی اســت.
در پرتــو وجــود اتــاق فکــری متشــکل از نخبــگان تأثیرگــذار حرکــت ملــی آزربایجــان اســت کــه اســتراتژی 
ــا  ــن صــورت ب ــر ای ــرد. در غی ــه خــود می گی ــی هــدف دار ب ــی آزربایجــان ماهیت ــن و حرکــت مل ــارزه تدوی مب
نیروهــای پراکنــده ای مواجــه خواهیــم بــود کــه برآیندشــان تنهــا خنثی ســازی یکدیگــر و منفعــت یابی دشــمنان 
آزربایجــان خواهــد بــود. اگــر فعالینــی کــه مبــارزه در راه آرمــان آزربایجــان جنوبــی را امــری مقــدس می پندارنــد 
و گام در میــدان مبــارزه نهاده انــد از ایــن امــر غفلــت نماینــد نبایــد چشــم انتظار آینــده ای روشــن بــرای حرکــت 
ملــی آزربایجــان باشــند. تعقــل، تدبیــر و تفکــر در بــاب چگونگــی مبــارزه نیازمند ازخودگذشــتگی فعالین اســت و 
نخســتین گام بــرای رســیدن بــه ایــن ایثارگــری، جســارت اقــدام بــه همگرایــی اســت. همگرایــی که اتــاق فکر 

و بــه دنبــال آن اســتراتژی مبــارزه را بــرای حرکــت ملــی آزربایجــان بــه ارمغــان آورد.
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مهم تریــن تمایــز میــان دو اندیشــه ای کــه به نوعــی تاریــخ تفکــر نویــن بشــر را شــکل می دهــد، می تــوان در 
دو جملــه »آنچــه هســت« و »آنچــه بایــد باشــد« خاصــه نمــود. تفــاوت عمیــق موجــود میــان ایــن دو جملــه 

زمینــه نــگارش هــزاران جلــد کتــاب در دو اردوگاه چــپ و راســت را فراهــم آورده اســت.
افــراد و اندیشــمندان لیبرالــی کــه می تــوان از آن هــا به عنــوان راســتی ها یادکــرد طرفــدار آنالیــز وقایــع، حــوادث 
و اندیشــه بشــر در پرتــو جملــه »آنچــه هســت« هســتند و هــواداران تفکــرات سوسیالیســتی بــر اصالــت »آنچــه 
بایــد باشــد« اصــرار می ورزنــد و تفــاوت در ایــن دو دیــدگاه ســبب پیدایــش نظریــات گوناگونــی در نــگاه بــه 

هســتی اندیشــمندان شــده است.
بــا رجــوع بــه فرهنــگ سیاســی موجــود در حرکــت ملــی آزربایجــان، همیــن تفــاوت بنیادیــن به گونــه ای آشــکار 
خــود را نمایــان می کنــد و ســبب افتــراق اندیشــه میــان فعالیــن حرکــت ملــی آزربایجــان می شــود و در حالتــی 

کلــی حرکــت ملــی آزربایجــان را بــه دو قســم عمــده افــراد مســتقل و تشــکیاتی تقســیم می کنــد.
یکــی از چالش هایــی کــه امــروزه حرکــت ملــی آزربایجــان بــا آن روبروســت نهادینــه کــردن لــزوم عمــل جمعی 
در قالــب تشــکیات های سیاســی اســت. ایــن نیــاز، چنــان در عالــم سیاســت بدیهــی اســت کــه اکثــر افــراد 
تشــکیاتی و مســتقل بــدان اذعــان می نماینــد؛ امــا چــرا باوجــود اذعــان اهــل اندیشــه و مطالعــه بــه لــزوم عمل 
در قالــب ســازمان سیاســی در حرکــت ملــی آزربایجــان بســیاری از افــراد در مقابــل تشــکیاتی شــدن مقاومــت 

نمــوده و ســعی در عــدم نزدیکــی بــه تشــکیات های موجــود دارنــد؟
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ــدان رســیده  ــی آزربایجــان ب ــن حرکــت مل ــا بســیاری از فعالی ــده در بحــث ب ــه نگارن یکــی از پاســخ هایی ک
ــن  ــا وضــع موجــود ای ــن اســت کــه تشــکیات های موجــود، تشــکیات های ضعیفــی هســتند و ب اســت ای
تشــکیات ها تــوان کســب حــق تعییــن سرنوشــت ملــی بــرای آزربایجــان جنوبــی را دارا نیســتند. اگرچه مســئله 
ضعــف و قــدرت مســئله ای نســبی اســت کــه بایــد با معیار مشــخصی ســنجیده شــود امــا اگــر معیارهایــی چون 
تعــداد اعضــا، حجــم انتشــارات حزبــی، تــوان مالــی، ســطح ارتبــاط بــا رســانه های جهانــی و چنــد مــورد دیگــر 
را مدنظــر قــرار دهیــم، مجبــور بــه قبــول ایــن حقیقــت هســتیم کــه کاری به دشــواری حــق تعییــن سرنوشــت 
ملــی آزربایجــان جنوبــی بــا وضعیــت موجــود و تشــکیات های سیاســی موجــود کــه بتواننــد به عنــوان طــرف 
مذاکــره بــا جریان هــای سیاســی دیگــر و جهانیــان وارد عمــل شــود، کاری اســت بــس دشــوار و تشــکیات های 
سیاســی موجــود در حرکــت ملــی آزربایجــان از نقصان هــا و ضعف هایــی جــدی در ایــن مــوارد رنــج می برنــد.

ــزوم وجــود  ــی آزربایجــان اذعــان نمــود کــه ل ــق در حرکــت مل ــن پارادوکــس عمی ــه وجــود ای ــد ب حــال بای
تشــکیات حقیقتــی غیرقابل انــکار اســت امــا تشــکیات های موجــود از نقصان هــای بســیاری رنــج می برنــد 
و نوعــی گریــز از عمــل تشــکیاتی در حرکــت ملــی آزربایجــان وجــود دارد. در پاســخ بدیــن پارادوکــس نظریات 
گوناگونــی مطرح شــده اســت کــه پرداختــن بــه آن خــارج از چارچــوب نــگاه سیاســی اؤیرنجــی سســی اســت، اما 
آنچــه تــوان تئوریــزه نمــودن گام هــای ارزشــمند فعالیــن تشــکیاتی را دارد در مبحــث ترمیــم فرهنــگ سیاســی 

حرکــت ملــی آزربایجــان نهفتــه اســت.
مطالعــه جنبش هــای اجتماعــی و سیاســی در اقصــی نقــاط جهــان هــر مطالعــه گــری را بدیــن قانــون رهنمــون 
ــد  ــوان تغییــر سرنوشــت یــک ملــت را دارن می ســازد کــه تنهــا، احــزاب و تشــکیات های سیاســی فراگیــر ت
ــه  ــخ جاودان ــام خــود را در تاری ــدد ســازمان های سیاســی توانســتند ن ــه م ــخ ب ــک تاری و چهره هــای کاریزماتی
نماینــد؛ یعنــی وجــود تشــکیات های سیاســی بــرای پیــروزی یــک جنبــش اجتماعــی امــری ضــروری اســت. 
در کنــار ایــن لــزوم، ایــن یــک واقعیــت تاریخــی اســت کــه تشــکیات های سیاســی بــدون پشــتوانه و تجربــه 
سیاســی ظهــور ننموده انــد. در پــس هــر تشــکیات سیاســی موفــق دریایــی از تجربــه عمــل جمعــی در قالــب 
تشــکیات سیاســی نهفتــه اســت کــه فرهنــگ سیاســی جامعــه را بــه قبــول عمــل جمعــی واداشــته اســت. اگر 
تشــکیات های سیاســی در بســیاری از نقــاط جهــان توانســته اند خواســت های خــود را بــر مخالفــان تحمیــل 

نماینــد، ایــن امــر یک شــبه اتفــاق نیفتــاده اســت.
فرهنــگ سیاســی بخصــوص فرهنــگ سیاســی ســازمان گــرا امــری نیســت کــه بتــوان آن را از خــارج بــه یــک 
جامعــه تزریــق کــرد و یــا از دیگــران وام گرفــت. فرهنــگ سیاســی بــا انباشــت تاریخــی تجربیــات سیاســی در 
ناخــودآگاه جمعــی یــک ملــت شــکل می گیــرد و ایــن امــر مشــکل ســازمان های سیاســی در نهادینــه شــدن در 
جامعــه آزربایجــان جنوبــی را دوچنــدان کــرده اســت. چراکــه بــا ملتــی روبروســت کــه هنــوز در میــان ســنت و 
مدرنیتــه ســردرگم اســت. نــه می توانــد از فردگرایــی منفــی ســنت دســت بکشــد و نــه می توانــد عمــل جمعــی 

مدرنیتــه را قبــول ننماید.
تشــکیات های سیاســی آزربایجــان جنوبــی باوجــود تمامــی کاســتی ها هــم در حــال مبــارزه بــا سیســتم برتری 
جویانــه حاکمیــت پان فارسیســتی هســتند و هــم در حــال مبــارزه بــا ســنت گرایی موجــود در جامعــه آزربایجــان 
جنوبــی جهــت نیــل آن بــه شــأنی درخــور یــک ملــت تاریخــی. چراکــه ایــن تشــکیات های موجــود هســتند 
کــه تجربــه عمــل سیاســی در قالــب تشــکیات را بــرای آینــدگان ایــن ســرزمین بــه ارمغــان می آورنــد. هرچنــد 
ــا  ــد ام ــرار دارن ــش ق ــران خوی ــای همفک ــرض زخم زبان ه ــان در مع ــبب نقصان هایش ــه س ــون ب ــه هم اکن ک
آن هــا پاســخ خویــش را در آنچــه هســت یافته انــد نــه آنچــه بایــد باشــد و بــه مــدد آنچــه هســت گام در میــدان 

عمــل نهاده انــد تــا بتواننــد پشــتوانه ای بــرای آنچــه بایــد باشــد فراهــم نماینــد.
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از فاکتورهــای تأثیرگــذار در شــکل دهی ماهیــت مبــارزات سیاســی در یــک جامعــه، فرهنــگ سیاســی جامعــه ای 
اســت کــه مبــارزان سیاســی در آن، جهــت تغییــر و دگرگونــی در قــدرت سیاســی حاکــم بــه مبــارزه بــا نخبــگان 

ــد. حاکــم می پردازن
فرهنــگ سیاســی و واکاوی آن ازجملــه موضوعاتــی اســت کــه در دهه هــای اخیــر بــا گســترش تئوری هــای 
مربــوط بــه جنبش هــای اجتماعــی موردتوجــه پژوهشــگران عرصــه اجتمــاع قرارگرفتــه اســت و رفته رفتــه تأثیــر 
ــذار  ــوارد تأثیرگ ــن م ــر حاکــم جــز مهم تری ــگان حاکــم و غی ــار سیاســی نخب ــن عامــل در شــکل دهی رفت ای
مطــرح می گــردد. انســان آزربایجانــی نزدیــک بــه یــک قــرن اســت کــه در فرهنــگ آلــوده بــه تبعیــض نــژادی 
حاکمــان پــان فــارس زندگــی می کنــد و در ایــن نزدیــک بــه یــک ســده برخــی از اخاق هــا در رفتــار سیاســی 
وی ظهــور کــرده اســت کــه امــروزه از آن هــا می تــوان بــه موانــع موجــود در توســعه گفتمــان حرکــت ملــی 

آزربایجــان نــام بــرد.
نزدیــک بــه یــک ســده زندگــی تحــت اســتعمار، فرهنــگ سیاســی آزربایجــان را چنــان اســتعمار زده بــه بــار 
آورده اســت کــه حرکــت ملــی آزربایجــان به عنــوان گفتمــان سیاســی نخبــگان ملی گــرای آزربایجــان تحــت 
تأثیــر آن قرارگرفتــه اســت. اگرچــه فرهنــگ سیاســی در یــک ســده تــوان نهادینــه شــدن در ناخــودآگاه جمعــی 
جامعــه را دارا نیســت و بــرای شــکل گیری آن قرن هــا الزم اســت امــا وقتــی ســنت گرایی موجــود در جامعــه 
آزربایجــان جنوبــی بــا ســنت سیاســی آلــوده بــه اســتعمار آمیختــه می شــود، مشــکل انســان آزربایجانی در ســیر 



] ریشه های فکری حرکت ملی و موزانه آن با سنت سیاسی آزربایجان [

20

تعالــی گفتمــان ملی گرایــی دوچنــدان شــده و کار بــه آنجــا می رســد کــه هرازگاهــی نخبــگان پیشــرو در حرکت 
ملــی آزربایجــان نیــز تحــت تأثیــر ایــن فرهنــگ سیاســی قرارگرفتــه و دســت بــه اعمالــی می زننــد کــه نه تنهــا 
ســودی بــه حــال ملی گرایــی آزربایجــان نــدارد بلکــه راه را بــرای بــه انحــراف کشــیده شــدن آن از تاریخچــه 

مختــص خــود همــوار می کنــد.
ــگان، در تحــوالت روی داده  ــه اذعــان بســیاری از نخب ــی آزربایجــان ب ریشــه های گفتمــان سیاســی ملی گرای
در دنیــای تــرک در دهه هــای پایانــی قــرن نــوزده نهفتــه اســت؛ یعنــی زمانــی کــه زبــان ترکــی بــه همــت 
تشــکیات های سیاســی همچــون »تــورک یــوردو«، »تــورک اوجاغــی« و کــه توســط بــزرگ مردانــی چــون 
ــی  ــو، یوســف ب ــی آغااوغل ــی قاســپیرالی، احمــد ب ــی، اســماعیل ب ــی زرداب ــی حســین زاده، حســن ب ــی ب عل
آقچــورا و به عنــوان مهم تریــن عنصــر در ملت ســازی اقــوام تــرک مطــرح گردیــد و همــگام بــا دنیــای غــرب 
اندیشــه های نــو به واســطه ایــن افــراد راه بــه اندیشــه انســان تــرک پیــدا کــرد. ناسیونالیســم آزربایجانــی در ایــن 
برهــه از زمــان و همــگام بــا ورود ادبیــات مدرنیســتی بــه دنیــای شــرق در سراســر دنیــای تــرک شــکل گرفت و 
در رأس ایــن گفتمــان ملی گــرا چهره هــای شــاخصی چــون محمدامیــن رســول زاده و میــرزا جلیل محمــد قلــی 

زاده و ده هــا تــن اندیشــمند دیگــر جــای گرفــت.
ناسیونالیســم آزربایجانــی بــه مــدد ایــن افــراد در جنــوب و شــمال آزربایجان که به دالیل سیاســی تحت ســیطره 
واحدهــای سیاســی مجــزا اداره می شــدند گســترش یافــت و طــی ده ها ســال مبــارزه سیاســی و عقیدتی، ســنتی 
سیاســی خــود را بنیــان نهــاد کــه هم اکنــون در جنــوب آزربایجــان بــا نــام حرکــت ملــی آزربایجــان در جریــان 
اســت. ایــن گفتمــان در قســمت شــمالی آزربایجــان بعــد از یــک قــرن توانســت تحــت رهبــری »جبهــه خلــق 
آزربایجــان« بــه قــدرت سیاســی رســیده و پروســه دولت-ملــت مــدرن را در شــمال آزربایجــان عینیــت بخشــد؛ 

امــا در جنــوب آزربایجــان هم اکنــون در حــال مبــارزه بــا شوونیســم فــارس اســت.
چنانچــه در ســطور فــوق ذکر شــد ســنت سیاســی حرکــت ملــی آزربایجــان را ناسیونالیســم آزربایجانــی در قالب 
مبــارزات بزرگ مردانــی چــون رســول زاده، جلیل محمــد قلــی زاده و بعدهــا پیشــه وری، زهتابــی، هیئــت و ده هــا 
تــن دیگــر شــکل می دهــد؛ امــا متأســفانه امــروزه بــا نگاهــی بــه وضعیــت موجــود در حرکت ملــی آزربایجــان با 
ــا ســنت سیاســی ملی گرایــی آزربایجــان قــرار دارد و به زعــم  کاســتی هایی مواجــه می شــویم کــه در تضــاد ب
نگارنــده از فرهنــگ سیاســی اســتعمار زده ای ناشــی می شــود کــه در ســطور اولیــه نوشــتار بــه آن هــا اشــاره شــد.

ــل  ــی متحم ــه حت ــی ک ــت مل ــگان حرک ــه در برخــی از نخب ــن کاســتی ک ــن کاســتی ها مهم تری ــان ای از می
ــتی  ــازی و شــخصیت پرس ــه شخصیت س ــراد ب ــن اف ــش ای ــزی و گرای ــده اند تشــکیات گری ــی ش هزینه های
اســت. ایــن افــراد چنــان در ایــن رفتــار نادرســت خــود پافشــاری می کننــد کــه گویــی انــدک آشــنایی نیــز بــا 

ســنت سیاســی ناسیونالیســم آزربایجانــی ندارنــد و کمتریــن مطالعــه ای در ایــن بــاب انجــام نداده انــد.
مطالعــه ســنت سیاســی ناسیونالیســم آزربایجانــی ایــن امــر را بــر همــگان آشــکار می کنــد کــه ناسیونالیســم 
ــن رســول زاده  ــی گام در وادی سیاســت ننهــاده اســت. محمدامی ــدون تشــکیات گرای ــچ گاه ب ــی هی آزربایجان
به عنــوان پــدر معنــوی ناسیونالیســت های آزربایجــان، تمــام طــول عمــر بــه انحــای در تشــکیات های متفاوتی 
ــود کــه در تمــام  ــادار ب ــه اصــول عمــل جمعــی وف ــان ب ــه فعلیــت رســاند و چن عمــل سیاســی خویــش را ب
نوشــتارهای خــود حرکــت ملــی آزربایجــان را مرهــون مبــارزات تمامــی مبــارزان مســاوات گــرا بیــان نمــوده 
و همــواره بــر ایــن امــر صحــه گذاشــت کــه آنچــه آزادی و ملــت بــودن را بــرای آزربایجــان بــه ارمغــان آورد 

ــون آن. ــراد پیرام ــه شــخص رســول زاده و اف ــود ن تاش هــای حــزب مســاوات ب
ایــن تشــکیات گرایــی موجــود در ســنت سیاســی آزربایجــان ناشــی از پایبنــدی وی بــه اخــاق انســان مــدرن 



21

اســت؛ امــا آنچــه امــروزه در قالــب شخصیت ســازی و شــخصیت پرســتی در حرکــت ملــی آزربایجــان توســط 
برخــی نخبــگان پــی گیــری می شــود مســتقیماً ناشــی از فرهنــگ سیاســی ایرانــی و فرهنــگ اســتعمار گــرای 

آن اســت.
مهم تریــن کاســتی کــه تاریــخ سیاســی مبــارزات دموکراســی خواهانــه فــارس از آن رنــج می بــرد نبــود تشــکلی 
تأثیرگــذار در تاریــخ آن اســت؛ یعنــی فرهنــگ سیاســی ایــران همــواره جمــع گریــز و متمایــل بــه فردگرایــی 
منفــی بــوده اســت. بــه همیــن دلیــل آیــت اهلل خمینــی باوجــود جمع هــای سیاســی مختلــف توانســت قــدرت را 
در دســتان خــود قبضــه کنــد. نظــام سیاســی ایــران همــواره بــر پاشــنه افــراد می چرخــد تــا جمع هــای سیاســی؛ 
ــرد. متأســفانه  ــام ب ــدی ن ــوان مــدل آخون ــه از آن به عن ــه ای عوامان ــوان به گون ــزی کــه می ت یعنــی همــان چی
ایــن نــوع رفتــار سیاســی تحــت تأثیــر زندگــی در جامعــه اســتعمار زده، عــدم آشــنایی بــا اصــول فکــری حرکت 
ملــی آزربایجــان و نبــود مطالعــه کافــی چنــان نهادینه شــده اســت کــه برخــی از فعالیــن حرکــت ملــی آزربایجان 
این گونــه مبــارزه را افتخــار خــود دانســته و شــخصیت پرســتی را ســرلوحه اقــدام سیاســی خویــش و تخریــب 

عمــل جمعــی را ماهیــت وجــودی خــود بیــان می نماینــد.
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قطبی سازی حرکت ملی آزربایجان مانع توسعه است

هرچــه فضــای حرکــت ملــی آزربایجــان به ســوی ســیاه - ســفیدی پیــش بــرود، نقــد فعالیت تشــکل ها و افــراد، 
قربانــی جبهه بندی هــا شــده و فرصــت توســعه و بالندگــی را از حرکــت خواهــد گرفــت.

ــی  ــن رو حرکــت مل ــی را نمی دهــد ازای ــان امــکان رشــد تک صدای ــخ و فرهنــگ آزادی خواهــی آزربایجانی تاری
آزربایجــان جنوبــی بــا گســتره انســانی وســیعش محــل بــروز آرا و اندیشــه های مبارزاتــی مختلــف و متفاوتــی 
اســت؛ بنابرایــن ســوای ملیــت تــرک، زبــان ترکــی و اراضــی آزربایجــان جنوبــی، تمامــی موضوعات مطرح شــده 
در ادبیــات سیاســی - فرهنگــی حرکــت ملــی می توانــد محــل بحــث و مناقشــه قــرار گیــرد. بــه همیــن جهــت 
درحرکــت ملــی جــاده دیــدگاه یــا »بامــن« یــا »برمــن« چنــدان دراز نبــوده و در بهتریــن حالــت بــه بن بســت 

می رســد.
متأســفانه غفلــت از حقایــق ذاتــی حرکــت ملــی و تــاش بــرای بــه خــط کــردن فعالیــن و تشــکل های مختلف 
در راســتای اندیشــه و تفکــری واحــد، صرف نظــر از نیــت انجــام دهنــدگان، افــراد را بــه خــودی و نــا خــودی 
تقســیم نمــوده و خواســته یــا ناخواســته قطبیــت جبهه بندی هــا را افزایــش می دهــد. در چنیــن فضایــی هرگونــه 
ــر  ــراد هزینه ب ــرای اف ــویق ها ب ــی تش ــا و حت ــده، انتقاده ــدی گذاشته ش ــن جبهه بن ــاب همی ــدی به حس نق
می شــوند. طبیعتــاً ایــن مســئله امــکان توســعه و نقدپذیــری را از حرکــت ملــی ســلب می کنــد. افــراد بایســتی 
بــا درک روحیــات انســان آزربایجانــی، پذیــرش اصــول دموکراتیــک و ارزش دادن بــه چندصدایــی درحرکت ملی 

ــد. ــری نماین جهت گی
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نبایــد وجــود افــکار و ایده هــای مختلــف بــرای احقــاق حقــوق و ســعادت ملــت تــرک به عنــوان معضــل تلقــی 
شــود تــا چــه رســد بــه جســتجوی راه حــل بــرای رفــع آن. در بطــن پذیــرش چندصدایــی و تفــاوت تاکتیک های 

مبارزاتــی فرهنــگ برقــراری گفتگــو وجــود دارد نــه تخریب.
وجــود تاکتیک هــای مختلــف مبارزاتــی بــرای احقــاق حقــوق ملــت تــرک آزربایجــان بی شــک نشــانگر پویایــی 
گفتمــان حرکــت ملــی آزربایجــان اســت. وجــود تفکــرات مختلــف در بطــن حرکــت ملــی، ناخواســته نقــد را نیز 
بــه حریــم ایــن گفتمــان می کشــد؛ امــا نقدپذیــری یــا نقــد گریــزی بحثــی اســت که بایــد در یــک گفتمــان مرز 
معینــی بــرای آن تعریــف کــرد. انگیــزه اصلــی نقــد، امیــد بــه آن اســت کــه بتــوان دســت بــه شــناخت و اصاح 
خــود زد. هرچنــد کــه می دانیــم یکــی از اولیــن قدم هــای اصــاح، قبــول ضعف هاســت امــا بعضــی از مــا در 

ایــن قــدم ناتوانیــم. همیــن موضــوع نیــز ســبب می شــود کــه بیشــتر نقدهــا را بــه دیــده غــرض ورزی بنگریــم.
عــدم نقــد پذیریمــان تــاش بــرای بی عیــب نشــان دادن خودمــان اســت. ندیــدن زشــتی ها بــه معنــای وجــود 
نداشــتن آن هــا نیســت. واقعیــت ایــن اســت، مجموعــه ای کــه اجــازه مطرح شــدن نقدهــای ســالم را می دهــد 
ــدن ضعف هــا  ــرای دی ــی ب ــه مجموعــه ای کــه تمایل ــر اســت، نســبت ب ــر و کامل ت یــک مجموعــه فهمیده ت

نــدارد. هرچنــد اگــر مجموعــه دوم ضعف هــای کمتــری نســبت بــه مجموعــه اول داشــته باشــد.
تشــخیص نقــد ســالم از نقــد ناســالم بســیار ســخت اســت. به نحوی کــه می شــود به راحتــی بــا دســته بندی های 
اشــتباه و انــگ زدن هــای بی مــورد مســیرهای نقــد ســالم را بســت؛ امــا معیــار مهمــی بــرای تشــخیص مرزهــا 
وجــود دارد و آن امیــد اســت. اکثــر نقدهــای مغرضانــه سرشــار از ناامیــدی هســتند. امیــد مایــه حرکــت و حیــات 

یــک جامعــه اســت و ســلب امیــد از جامعــه شــاید در حــد خیانــت تلقــی بشــود. نقــد ســالم، امیدوارانه اســت.
فقــدان فضــای سیاســی و فرهنگــی مناســب بــرای نقــد در جامعــه آزربایجانــی یکــی از دالیل عمده نقــد گریزی 
اســت کــه منجــر بــه بــروز تنش هــای سیاســی به واســطه نقــد می شــود. عــدم پذیــرش نقــد، ناخواســته ســبب 
ــی.  ــر شــروع قطبی ســازی حرکــت مل ــازی اســت ب ــن ســر آغ ــاف خواهــد شــد و ای ــک روی و اخت ــروز ت ب
پذیــرش نقــد موضوعــی اســت کــه بایــد تشــکیات ها، طیف هــا و فعالیــن حرکــت ملــی بــه آن توجــه ویــژه ای 
داشــته باشــند. کـــارشناسان معتقدنــد از جملــه آســیب های رایجــی کــه می توانــد هــر مجموعــه را تهدیـــد کند، 

کم توجهــی و بی اعتنایــی بــه نظریــات عمومــی و در یــک کام بســتن فضــای انتقــاد اســت.
بــه گفتــه ی آنــان، در سیاســت و جامعــه، راه رشــد و توســعه در آزادی، انتقــاد و عرضــه پیشــنهادها و راه حل هــا 
ــد و  ــراهم می کن ــکان آن را فـ ــی ام ــه دموکراسـ ــا اســت ک ــر اســاس آن ه ــر ب و حــل مســائل و ایجــاد تغیی
سیاســت های گروه هــای و طیف هــا همچــون فرضیاتــی تلقــی می شــود کــه بایــد مــداوم در معــرض کنتــرل 
ــاد و  ــه انتق ــر چ ــت و ه ــده اس ــات پیش بینی نش ــن تبع ــاً متضم ــت گذاری ذات ــد. سیاس ــرار گیرن ــاح ق و اص

پیش بینــی دربــاره آن بیـشـــتر باشــد امــکان توفیــق آن نیــز بیشــتر اســت.
برخــی سیاســیون و اربــاب رســانه ها ایــن روزهــا بیــش از هــر زمــان دیگــری، موضــوع نقــد و انتقــاد ســازنده را 
دســت مایه عیب جویــی، مخالفــت و بزرگ نمایــی اشــتباه های رقیــب ســاخته اند و ظاهــراً معنــای اصلــی نقــد 
و انتقــاد روشــن نیســت. رســانه ها به عنــوان رکــن چهــارم دموکراســی و به مثابــه ی چشــم ملــت، نقــش مهمــی 
در تقویــت فرهنــگ نقدپذیــری دارنــد کــه می تواننــد بــه دوراز جنجــال، هیاهــو و افتــرا و اتهــام، بــه نقــادی در 
امــور مختلــف پرداختــه و بــا نظــارت بــر فعالیت هــای تشــکیات ها و طیف هــا در حرکــت ملــی مانــع از کــج 

روی آن هــا شــوند.



ــی  ــخ سیاس ــول تاری ــی در ط ــان جنوب ــی آزربایج ــات سیاس حی
ــوده  ــی ب ــه های گوناگون ــل اندیش ــه تقاب ــا عرص ــن جغرافی ای
ــا  ــه ت ــکال گرفت ــی رادی ــیع گرای ــه ها از تش ــن اندیش ــت. ای اس
ــخ  ــی از تاری ــرد. در مقاطع ــک را در برمی گی ــه الئی آزادی خواهان
آزربایجــان جنوبــی اندیشــه انســان آزربایجانــی پذیــرای 
عرفــان شــیعی، در مقاطعــی پذیــرای تشــیع سیاســی، در 
ــی  ــه و در مقاطع ــی تجددخواهان ــرای غرب گرای ــی پذی مقاطع
ــا  ــت؛ ام ــده اس ــی ش ــم جهان وطن ــرای سوسیالیس ــز پذی نی
امــروزه بــا تحلیــل اندیشــه های سیاســی جــاری در آزربایجــان 
ــوای  ــت ل ــه تح ــتیم ک ــی هس ــی سیاس ــاهد جریان ــی، ش جنوب
حرکــت ملــی آزربایجــان خویشــتن را معرفــی می کنــد و 
ــه  ــاری در جامع ــای ج ــر ایدئولوژی ه ــا دیگ ــاوت ب ــان متف گفتم

ــی دارد. ــان جنوب آزربایج
تمامــی تکاپوهــای جمعــی بشــر ریشــه در اندیشــه ای پرورانــده 
ــری  ــه های فک ــر دارد. ریش ــخ بش ــگان تاری ــط نخب ــده توس ش
ــن  ــتی ای ــه هس ــگاه ب ــت؟ و ن ــان چیس ــی آزربایج ــت مل حرک
حرکــت را بایــد در اندیشــه های کدامیــن نخبــگان تاریــخ 

ــود؟ ــت وجو نم ــان جس آزربایج

“

“


