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 یة پخشمنطقة قفقاز جنوبي با تأکید بر نظر مطالعه بازتاب انقالب اسالمي ایران بر

 1 لي مرشدی زادع                                                                                                    

   2س نوریعبا                                                                                                                       

 چكیده

ان و ی قفقاز جنوبي با تأکید بر مسلمانهای انقالب اسالمي بر منطقههدف این نوشتار، تبیین بازتاب

قاز خش و قفپعنوان مبدأ خش است، از این رهگذر، انقالب اسالمي بهپشیعیان بر اساسِ نظریة 

در  عنوان مقصد، با توجه به شرایط سیاسي و اجتماعي موردبررسي قرار گرفته است.بي بهجنو

های انقالب بر این منطقه به این ی شواهدی عیني در مسیر اثبات بازتابخش نیز با ارائهپموضوع 

ته است؟ شود که انقالب اسالمي ایران چه تأثیراتي بر منطقه قفقاز جنوبي داشسؤال پرداخته مي

 ست. اروش تحقیق کیفي و رویكرد تحلیل اسنادی روشي است که این پژوهش از آن بهره برده 

  شیعیان خش، اسالم و غرب،پبازتاب انقالب اسالمي، قفقاز جنوبي، نظریه ها: کلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 



 1400 بهار و تابستان، 5، شماره ، سال سوم«جستارهای انقالب اسالمي»ه امفصلن دو. .................................................... 128

 
 

 مقدمه 

 زر یكتي ا انقالب اسالمي ایران در همسایگيِ اتحاد جماهیر شوروی و به لحاظ استتراتژیكي د 

های داخلي و ختارجي تتأثیرات   مناطق مهم جهان به وقوع پیوست. انقالب اسالمي در عرصه

، هتا طتر   اگراحیت  در عرصه ملتي ، ایدئولوژیك انقالب یك عنوانفراواني بر جای گذاشت و به

 به توجه با نیز جهاني یعرصه بوده است. در دولت و حكومت برای خاصي نظریات و هابرنامه

س پت ین میتان  در ا. است را بازنمایي کرده خاصي نظریات و افكار، اسالم مكتب شموليجهان

 رکزی وممستقل در آسیای  جدیدِ هایجمهوریتشكیل  فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی واز 

ی هنكتت . وجود آمتده استت  محیط جغرافیای سیاسي این منطقه به  قفقاز، تغییرات مهمي در

 حاصل از انحالل شور ضعیفِبا چند ک که جمهوری اسالمينایانقالب اسالمي ایران  مرتبط با

دیگتر بتا   ستوی  از  دیدنتد و متي  يخود را در جوار یتك ایتران انقالبت    سویكمواجه بود که از 

البتي کته   این شرایط برای انق .ایدئولوژی شده بودند خألشكست ایدئولوژی مارکسیسم، دچار 

ا در انقالبتي ختویش ر  بتود کته پیتام    ، بستیار مستاعد   گذشتميعمرش  بیش از یك دهه از

 شرایطي بهتر معرض نمایش بگذارد.

أکیتد بتر   ژوهش حاضر، بررسي بازتاب انقالب اسالمي ایران بر قفقتاز جنتوبي بتا ت   پهدف      

ختش موردبحتق قترار گرفتته     پة باشد که در قالتب نظریت  مسلمانان و شیعیان این منطقه مي

نطقتة قفقتاز جنتوبي    مالمي ایران چه تأثیری بتر  که انقالب اسژوهش اینپاست. سؤال اصلي 

شتود تتا بازتتاب انقتالب     ختش، تتالش متي   پاین مقاله ضمن بررسي نظریتة   داشته است؟ در

حاصل  خش و اثرگذاری انقالب اسالمي و نتایجپاسالمي بر این منطقه و همچنین مسیرهای 

ا قبتل از  شود. هرچند تخش نشان داده پاز گسترش انقالب در این منطقه را از دریچة نظریة 

 هایي راجع به بازتاب و تأثیر انقالب استالمي در قفقتاز انمتام گرفتته استت، امتا      ژوهشپاین، 

نگي خش فرهپعنوان خش و بهپب را در قالب نظریه جهت که بازتاب انقالپژوهش حاضر ازآن

 تواند مورد توجه قرار گیرد.دهد، ميو سیاسي موردبررسي قرار مي

 1شخپنظریة  -1

( بررستي  1واکاوی تأثیرات انقالب استالمي ایتران بتر ستایر جوامتع و کشتورها از دو منظتر:        

( ارزیابي سیاسي جمهوری اسالمي ایران مبني بر صتدور انقتالب قابتل    2های انقالب و بازتاب

                                                           
1. Diffusion.  
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هتای  گیترد متورد نخستت یعنتي، بازتتاب     انمام است. در این مقاله آنچه مورد توجه قرار متي 

ای از هتای نظتری چندگانته   های انقتالب، رهیافتت  عي است. در تبیین بازتابسیاسي و اجتما

خش، کاربرد دارنتد. در  پای و جهاني و کارکردگرایي گرفته تا نظریة نظریات همگرایي منطقه

ژوهش با در نظر آوردن شرایط مختلف بازتاب انقالب اسالمي بر کشورهای منطقة قفقاز پاین 

طورمعمتول  ها که بته اجتماعي نامتمانس و نوع بازتاب –فرهنگينظیر دوری و نزدیكي، بافت 

شده است. این خش یا اشاعه را در بازاندیشي این تأثیرات انتخابپفرهنگي بوده است، نظریه 

گیری برای نشان دادن نظریه به دلیل ماهیت فرهنگي آن، قابلیت تفسیری یا توضیحي چشم

 .(kuper,1985: 203) نواحي داردتأثیرات فرهنگي انقالب اسالمي بر دیگر 

هتا و گستترش   هتای رایتج در توضتیگ چگتونگي نتوآوری     خش یا اشاعه، از نظریهپنظریة      

ی جغرافیای انساني استت، امتا در   ها است. هر چند خاستگاه اولیة این نظریه در رشتهاندیشه

: 1381)برزگتر،   شتده استت  الملل نیز کمابیش به کار گرفتته رشتة علوم سیاسي و روابط بین

های مختلتف  ها و رشتهها در حوزهدیدهپ(. این نظریه برای تبیین چرایي رخداد گسترش 39

و  1(. این نظریه برای نخستتین بتار از ستوی هتاگر استتراند     112-111: 1364است )شكویي، 

های کشاورزی مطر  و نتتایج و اصتول آن را   دیدهپها و همكارانش در زمینة گسترش نوآوری

کتارگیری ایتن   (. بته 172: 1392بیان نمود )حستیني و برزگتر،    1968طور قطعي در سال به

نظریه در موضوعات مختلف، ضمن بیتان ديیتل آن، رویكتردی بترای جلتوگیری از انتشتار و       

. این نظریه، گسترش هر نوآوری فكتری  (palloniT ,2007: 8)گسترش رویدادها ارائه کرد 

خش و هم علل توقف آن پی گسترش و مماری ت اشاعه، نحوهیا فیزیكي را تبیین کرده و عل

(. اصتطال   192: 1395دهد )کریمي فترد و حزبتاوی،   و نیز گسترش ممدد آن را توضیگ مي

های دیگر کاربرد دارد، مفهتوم سترایت استت کته     ی فرهنگ و یا حوزهدیگری که برای اشاعه

تتوان  بترد کته متي   ( به کار مي63: 1388گرایي اقتصادی )مشیرزاده، برای گسترش هم 2هاس

توان فرایندی دانست که خش را در کل ميپآن را به مسائل فرهنگي و فكری نیز تعمیم داد. 

ای دیگر مورد استقبال قترار داد  عنوان شاخصة یك جامعه را در جامعهطي آن یك فرهنگ به

 (.113: 1368انوف، پذیرفت )پو 

                                                           
1 . Torstan Hagerstrand 
2 . Esmt B. Haas. 
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شتود.  تقستیم متي   3و سلستله مراتبتي   2، سرایتي1جایيخش به انواعي مختلف، شامل جابهپ     

ختش سلستله   پجایي و انتقال فیزیكي فرد یا گروهِ حامل اندیشه استت. در  خش، جابهپيزمة 

یابند )جردن و ها و طبقات منتقل و گسترش ميها از طریق توالي منظم دستهدیدهپمراتبي، 

هم به فرد دیگر یا از یك مرکتز شتهری   ها از طریق یك فرد م( و ایده63-62: 1380راونتری،

هتا بتدون در   خشِ سرایتي، گسترشِ عمومي ایتده پیابد. در مهم به مرکزی دیگر گسترش مي

خش بتا تمتاسِ مستتقیم منتشتر     پگیرد؛ چون در اینما، مراتب صورت مينظر گرفتن سلسله

سترعت   هتایي هستتند کته بتا    ختش پخش سلسله مراتبي و سرایتي از نوع پشود. دو نوع مي

در مطالعه و تحلیتل   (.37: 1391شوند )برزگر، محسوب مي 4خش انبساطيپانتشار باي از نوع 

ی زمتاني، ابزارهتا و   خش، مبدأ و مقصتد، بتازه  پها، هر نوآوری سیاسي بر اساس نظریه بازتاب

چنین موانتع و امتوار رقیتب از عوامتل     شود. همخش واکاوی ميپها و درنهایت موضوع کانال

خش آن باید در نظر گرفته شتود  پدیده و پهای رود که در بررسي بازتاببه شمار مي دهکاهن

 (.29: 1382)برزگر، 

 های نظریه پخش( اصول و مؤلفه2

 باشند:بیان ميابلق نظریه این اساسي هایمؤلفه و اصول عنوانبه اصل شش استراند از نگاه

 پخش پدیدة آن در که است يمحیط و وزهح، عامل اولین :پدیده اولیه محیط و ( حوزه2-1

 خصوصیات ایدار اجتماعي یا انساني، محیطي یا طبیعي لحاظ به محیط این. شودمي ایماد

 .است خاصي

 دیگر اطقمن به زمان طول در پدیده یك. است زمان ،عامل دومین :پخش زمان (2-2

  .باشد هم از جدا ایهدوره صورتبه و هاسال و روزها تواندمي زمان. یابدمي گسترش

. گتردد بتازمي  پدیتده  و موضتوع  به پخش نظریة در سوم عامل: پخش پدیده یا ( موضوع2-3

 و فنتي  هتای نتوآوری  تواندمي، یابدمي نشر مناطق دیگر به حوزه یك از که رویدادی و مسئله

 متدِ  و گتویش ، رفتتار  چتون  اجتماعي هایپدیده، تولیدی و کشاورزی جدید هاییافته، علمي

 .باشد هاانقالب نظیر سیاسي و فرهنگي هایفعالیت یا و واگیر هایبیماری و امراض و لباس

                                                           
1 . Reloction. 
2. Contagious.  
3 . Hierarchic  
4 . Expansion. 



 131  .........................................................پخش نظریة بر تأکید با جنوبي قفقاز منطقة بر ایران اسالمي انقالب بازتاب مطالعه

 

 بته  خاصتي  مبتدأ  و ختا   هایمكان از امراض و نوآوری چون هایيپدیده :پخش ( مبدأ2-4

 خاصتي  رایطشت  و خصوصتیات  دارای پختش  مبدأ. یابندمي انتشار جغرافیایي هایحوزه دیگر

 شگستتر  منتاطق  دیگتر  بته  مردمي مقبولیت دلیل به که هستند پدیده لتشكی و ایماد برای

 .یابدمي

 آن در زمتان  طتول  در پختش  ةپدیتد  و موضوع که هایيمكان و هاحوزه :پخش ( مقصد2-5

 .شودمي پخش مناطق این مردم بین و یافتهگسترش

 هتا سیرم این و یابدمي جریان خاصي مسیرهای در پخش موضوع :پدیده حرکت ( مسیر2-6

 (.31: 1381، برزگر)رسانند مي مقصد به را پخش پدیدة، خا  شرایط داشتن دلیل به

دیده را مغشوش پخش پها و اموار رقیب ممكن است اموار موانع، چالشخش: پ( موانع 2-7

 (.29: 1382ساخته و از مسیر صحیگ آن منحرف کند )برزگر، 

 قفقاز جنوبي خش و تأثیر انقالب اسالمي برپ( عوامل نظریة 3

انقالب اسالمي ایران بر سایر جوامع ازجمله بر همسایگان خویش دارای تأثیراتي بوده استت.  

نتوعي در  توان بهجایي، سرایتي و سلسله مراتبي را ميخشِ جابهپاز این رهگذر، هر سه گونه 

ش خت پای از مصتادیق  مطالعة موردی بازتاب انقالب استالمي بتر قفقتاز بررستي کترد. نمونته      

ختش  پجایي در اعزامِ مبلغان به ایتن کشتورها و دعتوت از نخبگتان ختارجي استت. در       جابه

ترین اقشار، افراد و مناطقي است کته در ممتاورت   خش به نزدیكپسرایتي، تسری موضوعات 

شتود.  خش سرایتي، عامل کلیدی تلقتي متي  پدر  1«اثر همسایگي»تغییر و نوآوری قرار دارند. 

را برجستته کترد. موقعیتت     2«هتا یشاهنگپ»توان نقش عنصر نیز مي خش سلسله مراتبيپدر 

ای خش سلسله مراتبيِ آن جایگاه ویژهپاستراتژیك ایران و قدرت فرهنگي انقالب اسالمي در 

کند با تأثیرگذاری بر نخبگان فرهنگي، سیاسي و متذهبي و  سبب ایران تالش مي دارد. بدین

هنگي را به گونة سلسله مراتبي محقتق ستازد )رمنتاني،    جذب آنان به انقالب، روند اشاعة فر

1388 :55.) 

 

 خش پمي ایران مبدأ ( انقالب اسال3-1

                                                           
1 . Neighbor Effects. 
2 . Avant-garde 
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هتای دیگتری کته    ها و انقتالب انقالب اسالمي ایران، انقالبي فرهنگي است که به نسبت نظام

یتدادی  تحول و روایران رخ داد،  یوسته تمایزات خاصي دارد. آنچه در جامعهپتاکنون به وقوع 

کته  نآ(. انقالب اسالمي ایران ضتمن  232: 1380فرهنگي، اخالقي و اعتقادی بود )محمدی، 

هتای  شد گفتمانرخشِ ثانویه، به بازتولید و پهای خش بود، از طریق ایماد کانونپخود مبدأ 

ی هتا یامپبا گذرِ زمان و تراکم و اشباع  ویژه در دهة سوم انقالب،است. به بدیل نیز منمر شده

ه چنتدمرکزی تغییتر   مرکتزی بت   جتای تتك  خش بهپتدریج این انقالب اسالمي در منطقه، به

 (. 36: 1382دهد )برزگر، وضعیت مي

 خشپ( قفقاز؛ مقصد 3-2

ا )دارای تمانس فكتری، فرهنگتي، دینتي،    ذیرپخش، گاه پهای شكل طبیعي، محیطِ حوزه به

هتای مستاعد و   ذیرا موجب ایماد زمینته پذیرا هستند. عوامل پاجتماعي و اقتصادی( و گاه، نا

هتای انقتالب استالمي و    یتام پذیر نبتودن از  پت أثیرذیرا موجب تپکه عوامل ناگرایي درحاليهم

هتای انقتالب استالمي بتر     (. در بررستي بازتتاب  88: 1376ور، پشوند )رفیع واگرایي از آن مي

 قطتع  بترای  د کته تتالش  شويموارد محیطي  خش،پخوریم که اموار ميقفقاز، به محیطي بر

 هتا سرو و ارامنته  جایگزیني و اسالمي گذشته مناطق از این مردم دیني و تاریخي پیوندهای

 گرجستتان،  ن،آذربایمتان، ارمنستتا   خصتو  بته  نشتین مناطق مسلمان در مسلمانان جایبه

 هتا یستت کمون دیكتاتورمنشتانه ی  هایسرکوب سیاسي و و اجتماعي خفقان تاتارستان، ایماد

 کته  نیتا د نقاط سایر با فكری مردم انقطاع حكومت برای زائدالوصف تالش و گرفترت ميصو

 یتران ا استالمي  جمهتوری  ارتباط بتا  قطع در بیشتری حساسیت نشین،شیعه مناطق مورد در

افي برای بیگانه انحر و الحادی ادیان و افكار ترویج و از سوی دیگر، تبلیغ شد.داشتند اجرا مي

 کشتارِ وستیعِ  و دین با مبارزه و گرایياسالم شدید مناطق از خود و سرکوبِکردن مردم این 

 قفقاز روحانیون یاداره تأسیس آن به دنبال و مسلمانان دیني فقهي رشد یاجازه عدم و علما

 تاقتداما  دیني ازجملته  مسائل و امورات درآوردن کنترل تحت و اسالم دین جهت تحریف در

 (.36-35: 1390بود )جباری،  توجهمسائل قابل مناطق از دیگر این حكام

 

 

 خشپ( زمان 3-3
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ب های انقالب اسالمي، تأثیرگذاری و بازتاب انقتال ازنظر برخي اندیشمندان، در نخستین سال

ستت.  ادر سایر کشورها گسترده و فزاینده بوده و با گذشت زمتان اثترات آن محتدودتر شتده     

یابتد. درواقتع در بررستي عوامتل     زمتان کتاهش متي   ذیرش با افتزایش  پها معتقدند میزان آن

دهنده تأثیرات در کنارِ مسافت، گذشت زمان را نیز از عوامتل مهتم در کتاهش تعتداد     کاهش

تتأثیرات محستوس انقتالب استالمي و     » کنند. نیكي کدی معتقد استت: ذیرندگان تلقي ميپ

 اً محدود به زمتان وقتوع  در جهان اسالم صرفهای اسالمي بخشي، برای بسیاری از جریانالهام

چنیني بته  (. نگرشي اینkeddie,1980: 118)« یروزی آن استپس از پانقالب و چند ماه 

این سطگ از تحلیل، ضتمن وارد آوردن   سازی آن درهایي همچون انقالب و سادهدیدهپاثرات 

 بینتي نتتایج و آثتار را در عمتل، دچتار نقتای       یشپت خدشه در درك و دریافت از واقعیتات،  

های متفاوت، شرایط متغیر ایران، کشور مقصد، منطقه و نظتامِ  ها در زمانکند. این بازتابمي

شود کته بایتد در تحلیتل ایتن موضتوع      ای سیال دچار انقباض و انبساط ميگونهالملل بهبین

هتای زمتاني، از وقتوع    لحاظ شود. در مطالعة موردی قفقاز، بازتتاب انقتالب استالمي در دوره   

ي های تأثیرگذار متفاوتاشي شوروی سابق و استقالل جماهیر آن تاکنون، تمربهپو فروانقالب 

شتود  تری را شتامل متي  های زماني جزئيبر جای گذارده است. هرچند این دوره کلي نیز بازه

 (.125: 1390آراني و برزگر،)خان

 ( موضوع پخش3-4 

ختش  پباشتد، موضتوع   و سیاسي مي که انقالب اسالمي ایران، یك انقالب فرهنگيجایياز آن

ختش انقتالب ایتران متواردی ماننتد      پنیز موضوعي سیاسي و فرهنگي است. عناصتر اساستي   

 1«استالم سیاستي  »نفس سیاسي، ایماد دولت استالمي و درمممتوع   بیداری اسالمي، اعتمادبه

  (.59: 1391است )برزگر، 

 خش انقالب در قفقازپها و ابزارهای ( راه3-5

ختش  پتنهتا متانعي بترای    خش غیرارادی یا رفلكسي، جمهوری استالمي ایتران، نته   پفراتر از 

امكتان   2شده و بتا اتختاذ سیاستت صتدور انقتالب     عامل پخش نوآوری ایماد نكرده، بلكه خود،

(. اصتلِ صتدور انقتالب بتا     36: 1382آن را فراهم کرده است )برزگر،  انتقال با سهولت بیشتر

سازی و آموزش در تعامل بتا دیگتر کشتورها    وسازی، تبلیغ و آگاههای الگاستفاده از استراتژی

                                                           
1 . Political Islam 
2 . Issued a revolution. 
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باشد که زبان، ابتزار  کاررفته است. ایران با قفقاز دارای مشترکاتي ازجمله زبان و مذهب ميبه

های نزدیتك  های فارسي و ترکي و دیگر زبانخش فرهنگي است و زبانپمهمي در مباديت و 

لذا انقالب ایران تأثیرات به نسبت زودهنگام بر این منطقه  به فارسي مشترکات فراواني دارند،

 (.71: 1381داشته است )محمدی، 

 روابط با ایران  یتاریخچهجغرافیای قفقاز و ( 4

که از غترب بته    است در جنوب غربي روسیه و شمال غربي ایران ،ای کوهستانيقفقاز، منطقه

شتود.  شرق به دریای مازندران محدود متي  دریای سیاه و آزوف، از جنوب غربي به ترکیه و از

قفقتاز   هتای کتوه رشته یوسیلهبهاست. این منطقه  کیلومترمربعهزار  440مساحت کل قفقاز 

؛ 1قفقتاز  سویایناست: الف( قفقاز جنوبي یا  شدهتقسیم( به دو قسمت جدا پخشانآببزرگ )

؛ شتامل  2لي یا ماورای قفقتاز شامل کشورهای آذربایمان، ارمنستان و گرجستان. ب( قفقاز شما

خودمختار تحت حاکمیتت فدراستیون روستیه بته ترتیتب از شترق بته غترب؛          هایجمهوری

 داغستان، چچن، اینگوش، اوستیای شتمالي، کاربتاردا ت بالكتار، قاراچتای، چترکس و آدیگته        

انتدازهای اقلیمتي،   . این منطقه از نظر اقتصادی، منابع طبیعتي، چشتم  (37: 1381)افشردی، 

ریخي و فرهنگي از مناطق بسیار مهم در جهان و محل تالقي اروپتا و آستیا از یتك نظتر و     تا

 المیشتي این منطقه اهمیتت ستوق   ،اسالم و مسیحیت از جهت دیگر است و از حیق سیاسي

هتای بتزرگ بتوده استت. قفقتاز، یكتي از       از دیرباز مورد توجه قدرت کهطوریبهدارد؛  زیادی

ستال   600هخامنشتي، یعنتي    یدورهشری است و تمدن ایراني از ترین مراکز تمدن بقدیمي

هتای قفقتاز جنتوبي    استت. در ایتن دوره، دولتت    حنورداشتته پیش از میالد در این منطقته  

در »انتد.  گذار ایتران بتوده  )آران( و ارمنستان( یا جزو ایايت و یا خرار )گرجستان، آذربایمان

ایتالتي   عنوانبهستون کرمانشاه از منطقه قفقاز کتیبه داریوش بزرگ، پادشاه هخامنشي در بی

شتده و متردم آن بته اطاعتت از او و دادن خترار وادار       بردهنامکه داریوش بر آن تسلط دارد، 

 یدغدغته تاریخي،  یپیشینهبر اساس همین  3گراهام فولر( 188: 1368)گیرشمن،  .«اندشده

: کشتورهای گرجستتان، ارمنستتان و    دانتد پتذیر متي  ایران نسبت به قفقاز جنتوبي را توجیته  

فرهنگتي   یستیطره  تحتت هتای تتاریخي و درازمتدت،    آذربایمان در قفقاز جنوبي طي دوران

                                                           
1 Ciccaucasia 
2 Transcaucas 
3 Graham fuller 
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ایتران تتا بته امتروز، نقتش       روازایناند. گذار ایرانیان بودهایرانیان قرار داشتند و یا رسماً خرار

 یعالقته و آستیای مرکتزی،   تاریخي خود را در این منطقه فراموش نكرده و به تحويت قفقاز 

متورخ شتهیر معاصتر تتاریخ ایتران،       ،1فرد هالیتدی  (.159: 1373)فولر،  دهدزیادی نشان مي

قبتل از استالم،    یدورهدر »کنتد:  تشتریگ متي   گونته ایتن ایران بتر قفقتاز را    ةهای سیطردوره

مي نیتز  های ایراني بر تمام یتا اکرتر منتاطق قفقتاز حكمرانتي نمودنتد. در دوران استال       دولت

فرهنگ، زبان و تأثیر اقتصاد ایران بسیار قوی بود... بتا ههتور دولتت جدیتد ایتران در حتدود       

در عصر حكمراني سلسله صفویه تا اوایتل   ازآنپسهای سال اتفاقبهی در قریب دمیال 1500

سلسله قاجار، همواره بخشي از خاك ایران بوده است. روار تشتیعع در آران )آذربایمتان( نیتز    

پای روشني  در رابطه با قفقاز شمالي نیز ردِّ. است آغازشدهتأثیر ایرانیان از همین دوره  تحت

از حیق تبارشناسي، متردم اوستتیای شتمالي  و     کهطوریبهاز نقش تمدن ایراني وجود دارد؛ 

جنوبي[ خود را ایر )مفرد( و ایران )جمع( و زبتان ختود را ایرانتي و متیهن خودشتان را نیتز       

استت کته    شتده گرفتهایران باستان  آریاها از مادة در این نام 2«ایر»خوانند. جزء مي ایرانستان

شمالي اقتوام ایرانتي بته     یشاخهها تنها باقیمانده 3است. آس زبان ایرانينام قومي همه مردم 

 (.43: 1381)برجیان،  روندشمار مي

 ورویاشي شپ( تأثیرات انقالب اسالمي بر قفقاز، قبل و بعد از فرو5

  (1979-1991فروپاشي شوروی ) پیش از( قفقاز 6-1

مستلمانان، جتذابیت    بتین  ویتژه بته در قلمرو شوروی سابق،  اسالمي انقالب هایپیام وقایع و 

هتا  میلیتون  )ره( چنان بود که تأثیرات شگرف ایشان بتر  فرواني داشت. شخصیت امام خمیني

روزنامتة   نیستت.  انكتار قابتل جنتوبي،   لي وقفقاز شتما  در غیرمسلمان انسان، اعم از مسلمان و

انقتالب   ةدر خصو  فعالیتت ایتدئولوژیكي در نظریت    م1987در سال  4تاجیكستان کمونیست

اکنون موارد بیشتری از معتقدات مذهبي توسط مسلمانان فعال بته جوانتان   » اسالمي نوشت:

هتای  ز آمتوزش نوارهای کاست با ایدئولوژی مخترب کته ا   شود. جزوات ومسلمان آموخته مي

از ختارر   هتای ویتدئویي بتا منتامین استالميِ     گردد. حتي فیلماسالمي کپي شده، پخش مي

که بتا اهتداف    -ها همچنین به رادیوهای خارجيشود. مردم جمهوریرسیده نمایش داده مي

                                                           
1 Fred Holidy 
2 . Ir 
3 . Aas 
4 . Tajikistan communist 
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روزنامتة  ) .«دهنتد گتوش فترا متي    -کنندميعقاید مذهبي برنامه پخش  یتوسعه گسترش و

 (.19/09/1365، اسالمي جمهوری

)گالسنوستت(، تتا حتدودی بته      سیاستي  بتا طتر  فنتای بتازِ     1985 سال در 1گورباچف     

 تبلیغي انقتالب استالمي   هایفعالیت، مسكو از حالدرعین وآزادی عمل داده بود  هاجمهوری

تنهتا در  » :نویسدميمورد  این در« سیاست اسالم و» ةمقال بالیف در نگران بود. ایگور شدتبه

انقتالب برنامته پختش     اسالم و ةایستگاه رادیویي وجود دارد که دربار 38ایران  ز شوروی ومر

کننتد  گویند و وانمود ميمذهب مي مورد دررسمي، تنها  طوربهاین رادیوها هرچند  کند ومي

توزی نیست، آشكارا آن اهداف را پتي  کینه که صدور انقالب اسالمي، تبلیغات برای دشمني و

هتای  بتا روش  مخفیانته و  بالیف با اشاره به رشتد انتشتارات متذهبي زیرزمینتي و     .«گیرندمي

، استديل کترد کته استالمي    گرفتميقرار  مورداستفادهانقالب اسالمي ایران  تبلیغاتي که در

از متتون   و شتود متي تكریتر   گسترده تایپ و طوربه، انتشارات مذهبي پیداکردهشدن، جریان 

گتردد  متي ضتبط   مقامات مسلمان، نوارهای کاستت، تهیته و   یهاسخنراني مقدس اسالمي و

 (.198-197: 1375بالیف، )

را حتداقل در بختش مهمتي از متردم قفقتاز       طلبياستقاللفرایند  توانستمي مسئلهاین      

مستلمانان شتوروی   » ( نوشتت: 1989) هتا ستال  آن درفرانسته   2لوموند یروزنامه تشدید کند.

آمریكتا، یعنتي شتیطان     ةاسالمي با انقالب خود توانستت استطور   رانِمعتقدند که ای اکنونهم

امیدوار نباشند که روزی بتواننتد از شتر شتیطان دوم،     هاآنبزرگ را در هم بشكند؛ پس چرا 

بختش انقتالب   پیام رهایي(. 334: 1385)علي یف،  «ها، خود را آزاد سازندیعني واسطه روس

 منطقته قفقتاز را نیتز شتدیداً تحریتك نمتود.       مانانغیرمسل خواهيآزادیاسالمي، احساسات 

ایتران، نظیتر نظتام استتبدادی      انقالب اسالمي توانستته بتود نظتام استتبدادی ستلطنتي در     

انقتالب استالمي    بخشِآزادی دستاورد ةاز این لحاظ، مطالع کمونیستي در شوروی را براندازد.

  برای آنان جذابیت داشت.

احساستات   تأثیر انقالب استالمي بتر   خصو  درن مسائل قفقاز فرهاد کلیني از کارشناسا     

 انقتالب استالمي باعتق ایمتاد روحیته مخالفتت در      » معتقتد استت:   هاقفقازی طلبياستقالل

از انقتالب ایتران    هاآن شد و هاآنطلبي استقالل کشورهای این منطقه با حاکمیت شوروی و

                                                           
1 Mikhaail Sergeyevic Gorbachev 
2 . Le Monde 
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 خا ِ این تأثیرات با توجه به خصوصیاتِ وگرفتند خود الهام مي طلبانهاستقاللبرای حرکت 

 برداشت صحیگ از توحید، اثترات انقتالب را بته شتیعیان و     نگرش عمیق و انقالب اسالمي در

متردم ارمنستتان    کته طوریبهارمنستان نیز نفوذ زیادی داشته؛  مسلمانان محدود نكرده و در

« ) کردنتد مي پیگیریلي دقیق بعد از وقوع جنگ تحمیلي  عراق علیه ایران[، اخبار آن را خی

 (. www. Farsnews. Com  16/5/1385,  : از برگرفته

 -بترای رهبتر شتوروی نگاشتته شتد      1989که در  -)ره( به گورباچف امام خمیني ینامه     

تحويت سیاستي قفقتاز    فرایند تأثیرگذاری معنوی و نظری انقالب اسالمي بر عطفي در ةنقط

، نكتته محتوری آن   1بینتي فروپاشتي مارکسیستم   پرمحتوا که پیش ةاین نام .شودميمحسوب 

گذاشت کته اشتتراکات    هایيقفقازی ازجملهافكار عمومي مردم شوروی،  روشني بر بود، تأثیر

عقیدتي با ایران داشتند. نیكالی میشین، نویسنده مشتهور روستي    تاریخي، فرهنگي، نژادی و

وی تتالش   مردانِاب به گورباچف نوشتند، دولتوقتي امام، نامه را خط» زمینه نوشت: این در

روزنامته  )« هتراس داشتتند   آنامام در جامعه منتشتر نشتود؛ زیترا از تتأثیر      ةنام کردند متنِ

 (. 25/03/1378جمهوری اسالمي ایران،

 هایمهوریجامور داخلي  به ایران هشدار داد که از مداخله در 1990گورباچف در ژانویه      

طلبتي دستت   استتقالل  دامتن زدن بته رادیكالیستم استالمي و     آذربایمان و همسایه، خصوصاً

از رونتد   توانستت نمتي پس از مدت کوتاهي آشكار شد که این قبیتل هشتدارها دیگتر     بردارد.

ز کته  امترو » سریع فروپاشي ممانعت کند. امری که پس از چندی گورباچف به آن اذعان کرد:

 بنتدد کته او  اهلل خمیني در ذهنم نقش متي م آیتمن شاهد این اوضاع  فروپاشي[ هستم، پیا

متان تصتمیم   زبینم. من از همتان  های تاریخ ميدر موزه زودیبهگفته بود؛ من مارکسیسم را 

عتداد  تبیتان دادیتم.    گرفتم حرکتي را آغاز کنم، لذا اصالحات انمتام دادیتم. آزادی ستخن و   

« مبترای تتأمین زنتدگي دادیت     کلیساها افزایش یافت. ما به متردم ابتكتار شخصتي    مساجد و

 (.25/03/1378روزنامه جمهوری اسالمي ایران، )

 تاکنون( 1991پس از فروپاشي شوروی )از ( قفقاز 6-2

 جدید مستقل در آستیای مرکتزی و   هایجمهوریتشكیل  فروپاشي اتحاد جماهیر شوروی و 

محتیط جغرافیتای    راین امر، تغییرات مهمتي د  قفقاز، رویدادی پرمعنا در تاریخ معاصر است.

، ایتن استت   شودميسیاسي این منطقه به دنبال داشت. آنچه به انقالب اسالمي ایران مربوط 
                                                           
1 . The collapse of Marxism 
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، به نتام شتوروی، طترف باشتد، بتا چنتد کشتور        تمندبا یك کشور قدر کهآن جایبهکه ایران 

 يختود را در جتوار یتك ایتران انقالبت      ستو یكحاصل از انحالل مواجه شده بود که از  ضعیفِ

ایتدئولوژی شتده بودنتد     خألاز طرف دیگر با شكست ایدئولوژی مارکسیسم، دچار  دیدند،مي

پیتام   تتا ، بسیار مساعد بود گذشتميعمرش  این شرایط برای انقالبي که بیش از یك دهه از

دستتگاه  از  ایتران  در گرایتان اصتول  انتقاد و رو  انقالبش را به مردم این کشورها منتقل کند.

جتدیت   ختود  ازکتافي   یانتدازه بته ب از این ناحیه است که در صدور انقتالب  دیپلماسي انقال

تغییر ایدئولوژیكي سیاستت نظتری انقتالب     خصو  در که نشان نداده است. حقیقتي روشن

انقالب اسالمي پس از فروپاشتي شتوروی،    که،این خوردمياسالمي پس از فروپاشي به چشم 

در رابطه با قفقاز به رقابت افتاد، تا حدود زیتادی از   ایمنطقه جهاني و هایقدرتزماني که با 

رغتم برختي   نمونه، علي گرایي متمایل شد. از بابِسیاست واقع سمت گرایي بهسیاست آرمان

 آسیای مرکتزی و  ةمنطق اسالمي در گرایياصولبرای حمایت از  1990اقدامات اولیه در دهه 

توستعه   آن بر جایبه را از این دیدگاه برداشته و، حمایت خود طورکليبهقفقاز جنوبي، ایران 

با توجه بته   ،آذربایمان خصو  در .(299: 1382سانیا و دیگران، ) اقتصادی تمرکز کرده بود

 ،تأثیرگتذار بتوده   هتا آذریسیاستي   هایگرایش مشترك فراوان، انقالب اسالمي بر هایزمینه

حتد   گترایش بته ایتران در    ةی، اندیشت به دنبال بروز جدی عالئم فروپاشي شتورو  کهطوریبه

همتوم بته    شكل تممتع در کنتار مرزهتا و    روشنفكران آذری و بین مردم عادی و وسیعي در

بتا گذشتتن از    شتنا و  یوستیله بته سمت ایران با عبور از رود ارس، حتي در فصتل زمستتان   

 یانگیتزه  گتر شتد.  دادن شعارهای وحتدت، جلتوه   مرزی و خاردارهایسیمکندن  با و خشكي

 هتا آناز  هتا روس یوستیله بته بود که  هایياصالتمردم از این حرکات، بازگشت به  هایتوده

 .(88: 1373شیخ عطار، ) سلب شده بود

 ( نمودهای عینيِ بازتاب انقالب اسالمي بر قفقاز7

انقالب اسالمي ایران بعد از فروپاشي شوروی تأثیرات عینتي فرهنگتي و سیاستي در منطقتة     

داشته است. انقالب اسالمي باعق احیای هویتت دینتي ایتن جوامتع، بازگشتت       قفقاز جنوبي

اخالق و دیتن بته عرصته اجتمتاع و سیاستت، تقویتت روحیتة استكبارستتیزی و مبتارزه بتا           

گترا خواستتار   هتای استالم  آن موجتب شتده تتا گتروه     ها شده و عالوه برطلبي ابرقدرتسلطه

. در ادامه به چند نمونته از نمودهتای عینتي    مشارکت در امور سیاسي و اجتماعي خود باشند

 پردازیم.این تأثیرگذاری مي
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 غرب و شرق وابسته به غیر مستقل مي، ایدئولوژیِ( انقالب اسال7-1

 حكومتي مبتني عيمد ایدئولوژی عنوانبه اسالم شدنمطر  و ایران اسالمي انقالب با پیروزی

خصتو   بته  دنیتا  مسلمانان و خواهانآزادی گاهنظر دیني، مدون هایو برنامه اصول ها،بر پایه

: یافتت  تغییتر  ایتران  اسالمي جمهوری به نسبت آذربایمان جمهوری مؤمنین و مسلمان مردم

 وقتي قبالً. گرددمي اسالم دین به نسبت مسلمانان هایدیدگاه تغییر موجب انقالب اسالمي»

 در ...و دیتن  کننتده منحترف ، عيارتما، گرسنه مالهای، هاقبرستان، شدزده مي از دین حرف

 ایتران  در وقتتي  اما. گردیدمي تلقي منفي وجود یك عنوانبه و دین شده تداعي مردم اذهان

 بتزرگ  شتور ک یك مقام ترینعالي به روحاني یك وقتي .گردید عوض دیدگاه این، شد انقالب

 گذشته هایطرهخا، کندمي دعوت دین به او را و نویسدمي نامه جمهوری، از چندین متشكل

 خیلتي  تأثیرات ها،ایدئولوژیكي امام از کمونیست مصاحبه و مناهره درخواست .رودمي بین از

« تاست  بتوده  بتايتر  انقتالب نیتز   یتك  تتأثیرات  از حتي که است داشته مردم روی بر عمیقي

 (.65: 1385یف، )علي

 معنوی آزادی ایماد و دیني حرکات شدن ( فعال7-2

 برکتات  لته معتقدنتد ازجم  هاآن .قفقاز گردید مسلمانان معنوی آزادی موجب اسالمي انقالب

 .شتد  ماننصتیب  معنوی کردیم و نوعي آزادی پیدا ما آزادی ایران این است که اسالمي انقالب

 المياست  انقتالب . شتود متي  جهان نبود و شامل تمام ملل منطقه یك مردم خا  برکات این

. شتدند  ستواد دگرگتون  ود و حتي مالهای درباری و بتي شها ميدگرگوني دیدگاه سبب ایران

ختود   بليق معنای و کرد پیدا جدیدی معنای اسالم. ما داد به را خود جای، خود و من معنای

ینتي و وحتدت   فعال شدن حرکات د موجب ایران اسالمي انقالب طورکليبه را از دست داد و

 (.23: 1388گرایان شد )شفایي، اسالم

 

 

 سیاست از دین جدایي عدم شعار از دیدج ( تعریف7-3

قفقتاز   متردم  در کشورها از بسیاری همچون ایران اسالمي انقالب شعارهای و ایدئولوژی تأثیر

شعار عدم جدایي دیتن از   .است بوده توجهقابل آذربایمان جمهوری یشیعه کشور خصو به

 توجته  ،جامعه واقعیات انبی برای صفر و محرم هایماه عزاداری گرفتن سیاست، سرلوحه قرار
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وجوهتات   پرداختت  ،شتعبان  نیمته  و غتدیر  عیتد  همچون شیعي هایمناسبت و اعیاد به ویژه

عتبات عالیات، گستترش نمادهتای    خصو به مذهبي اماکن به مردمي وآمدهایشرعي، رفت

 در مردمتي  حنور ممنوعیت، افزایش نه مصونیت عنوانبه آن طر  و اسالمي همچون حماب

 و الكلتي  بتا مشتروبات   مخالفت و ریش گذاشتن همچون شرعي هواهر با اسالمي یهامحیط

 (.44: 1390نماید )جباری، مي بروز و... سیگار کشیدن تقبیگ حتي

غترب و کشتورهای    یجامعه در دیني ضد اقدامات که چندین سده بود تبلیغات ودرحالي     

 دیتن  و ودب گشته مستولي جوامع بر سیاست از دین جدایي یایده شد وکمونیستي انمام مي

 و ایران اسالمي انقالب با گشت،مي محسوب فردی ایپدیده عنوانبه شكل تریندر محترمانه

 سیاسي هایجنبه بر کامل نظارت و امورات رأس در فقیهولي حنور و دین گرفتن محور قرار

 و افتت ی بنیتادین  غییتر ت دیتن  به نسبت مسلمانان هایدیدگاه جامعه، اقتصادی اجتماعي و و

گرفتت.   شتكل  استت،  بشتری  ستؤايت  تمتام  جوابگتوی  دیتن  که این عنوان با جدیدی نظریه

 تفستیر  کتافي،  اصتول  البالغته، نهتج  کتریم،  قرآن خصو به دیني اصیل منابع به مندیعالقه

 ری،مطهت  شتهید  از آثتار  کتتاب  صتدها  و گورباچف خمیني به امام پیام و المیزان، زندگینامه

 آثتاری  و کتتب  اهلل ستبحاني، دکتتر شتریعتي و... ازجملته    خمیني، آیت مصبا ، امام هللاآیت

 و دینتي  تمتایالت  یشافتزا  شتاهد  و شتود مي افزوده هاآن جویندگان بر روزروزبه که باشدمي

 هتایي ابکت درصد 70 الي 60 به نزدیك هستیم دیني هایبردن دانسته باي برای مردم تالش

 (.20/06/1387دیني هستند )روزنامه باکو،  کتب ،شوندمي فروخته که

  ( شماعت و خودباوری7-4

 بود، انداخته مردم سایه ودلجان بر ها، هراسکمونیست حكومت هفتادسال از بیش طول در

 استالمي  انقالب از پس نداشتند، اما اعتماد نیز هایشانخانه دیوار به حتي مردم ای کهگونهبه

 بودنتد  حاضتر  کته  شتد  ایماد کشور این مؤمن مردم و شیعیان حقیقي در تحولي چنان ایران

دارنتد. در  ن بتر  دست خود دیني هایآرمان از کنند، اما تحمل را حبس و اذیت و فشار هرگونه

 بتا  بایمتان آذر جمهتوری  شیعیان ارتباطي منبع تنها که ایران اسالمي انقالب از بعد هایسال

 بتود.  میته ارو رادیتو  و رشت رادیو گاهي و اردبیل رادیو و تبریز رادیو ایران، جمهوری اسالمي

گردیتد   منتقتل  آذربایمتان  جمهتوری  بته  ایتران  در حتاکم  جهاد و و مقاومت شهادت فرهنگ

 (.82: 1385یف، )علي
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 رشد و ترویج نمادهای جدید اسالمي (7-5

ب، هتایي همچتون حمتا   یابنتد و پدیتده  های جدیدی ارزش ميبا وقوع انقالب اسالمي سمبل

متاکن  نكشیدن، توجه خا  بته ا  ریش گذاشتن، کراوات نزدن، تقبیگ مشروبات الكلي، سیگار

توجه گردند و شاهد افزایش قابلازپیش مطر  ميمذهبي )مسمد و زیارتگاه( در منطقه بیش

 بعد که است حماب اسالمي، نمادهای از شویم. یكيها در جوامع مختلف ميرشد این پدیده

 کشتورهای  خصو به اسالمي کشورهای آن در توجهقابل رشدِ شاهد ایران مياسال انقالب از

 در متاب ح آزادی و برقتراری  فراواني بترای  هایآذربایمان هستیم. مبارزه جمهوری و منطقه

 استتا ر ایتن  در شتود کته  متي  انمتام  آذربایمتان  جمهتوری  و ترکیه ازجمله منطقه کشورهای

که در سال طوریبه است؛ شدهتبدیل کشورها اخبار درص به ستیزدین حكام با مردم رویارویي

 و استت  شتده انمتام  حمتاب  از دفتاع  بترای  کنفترانس  و میزگرد صدها و تممع هاده  1389

 حمتاب  ممنوعیت به راضاعت خاطر به آذربایمان جمهوری گرایاناسالم از نفر هاده اکنونهم

 از حمتاب  اینكته  برند. بته علتت  يم سر به زندان در آذربایمان جمهوری مدارس متوسطه در

 مربتتِ  عته تبعتات  جام در آن رعایتت  فتردی،  آثار غیرازبه و باشدمي اسالم نمادهای و مظاهر

صتل  ا ایتن  بتا  مقابلته  بته  حكومت فلذا دارد، را دیني باورهای تعمیق و عفت همچون بسیاری

 بترای  متدخلي  حمتاب  ننددامي زیرا اند،رفته نشانه را احكام رکن تریناصلي هاآن پردازد.مي

 روایتات  و آیتات  در عفت باشد. حماب ومي اسالم دین ایپایه و اصلي احكام به سایر رسیدن

 ایتن  در یتت حاکم اگر چراکه شودمي محسوب داراندین قرمز خط رفیعي دارد و بس جایگاه

 تواننتد رشتد  متي  تتر راحتت  ایر متوارد نشتیني کننتد در ست   عقب داراندین و شود موفق مورد

 (.39-38: 1390کنند )جباری،  مهار را گرایياسالم

 اجتماعي اسالمي در منطقه -های سیاسي( رشد جریان7-6

هتای دینتي مستلمانان بیشتتر     با پیروزی انقالب اسالمي ایران، تحرکتات استالمي و فعالیتت   

 گستترده  استالم  جهتان  حتواد   و داخلي داران نسبت به وقایعدین گردیده است. حساسیت

 و اجتماعي و سیاسي امور ،خواستار اصال  آذربایمان جمهوری گرایاناسالم ست. اکنونا شده

 آزادی بترای  حكومتت  بتا  داراندیتن  رویتارویي  گذشتته  سال چند در هستند. فرهنگي کشور

 مرجعیتت  و از روحانیت دفاع ستیزی، اذان با مسمد ستیزی، مقابله با اسالمي، مبارزه حماب

دینتي و دفتاع از مستلمانان لبنتان و فلستطین و... شتكل        مقدستات  به اهانت با مقابله دیني،

جواب  آذربایمان جمهوری حكومت سرکوب با تحرکات این کهطوریبه است یافته ایگسترده
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 گرایتان، استالم  میتان  زیتادی  هتای چتالش  اخیتر،  سال چند شود. درمي مواجه شودمي داده

داران بتا حنتور در میتدان مبتارزه بتا      . دیناست سیاسي ایمادشده اسالمِ مخالفان و حكومت

های اجتماعي عنوان جریاني فعال در صحنهاند خود را بهگرایي، توانستهمخالفان دین و اسالم

 جمهتوری  اجتمتاعي  و سیاستي  هتای تشكل و جمعیت هاده سیاسي مطر  نمایند. امروزه –

واکنش نشان  آمدهپیش اناتمختلف و نسبت به جری مقاطع در کنند کهمي فعالیت آذربایمان

 کته  دارد وجود مسمد 300 حدود و شیعي تشكل 10 از بیش گرجستان دهند. جمهوریمي

 (.31: 1381دارند )برجیان، فرهنگي و مذهبي ها فعالیتآن اکرریت

 و انقالبي اسالمي -ینيد تحرکات اولیه های( ایماد هسته7-7

نیتز   غیرمستلمان  بختش آزادی هتای نهنت حتي و گرایاناسالمي ایران، اسالم انقالب وقوع با

 انقتالب  و دگردیت  تازه اسالم احیای و دیكتاتوری با مبارزه شعارهای یافتند. مناعف ایروحیه

 ایده تا شد قباع غرب و شرق به وابستگي گردید. عدم انتخاب مبارزه الگوی عنواناسالمي به

 و سیاستي  تحرکتات  بترای  لیته او هتای هستته  ایتده  شكل بگیرد و بر اساس همتین  جدیدی

 هکت  انقالبیتوني  ستینه  در ایتتازه  نفتس  و گردیتد  شتكوفا  جهان استالم  در اسالمي اجتماعي

 با نیز آذربایمان جمهوری داراندین و گرایانگردید. اسالم دمیده کنند، سربلند توانستندنمي

 مودند. ایتن ن المياس احزاب و مختلف هایایماد گروه به شروع ایران اسالمي انقالب از تأسي

 ایتادی  نفوذ حتت اسالمي غیر هایهمچنین گروه و زدهغرب حكام اتهام مورد همواره هاگروه

 حكومت سرکوب با گذشته دودهة طول در اسالمي احزاب و هاگروه است. داشته قرار استكبار

 دیني کاتتحر اما کنندتحمل مي را ستیزدین دژخیمان زندان سال هایسال و اندبوده مواجه

دهتد  يمت  بتروز  ختود را  کشتور  این مسلمان مردم نزد در دیني احیای و شده بیشتر روزروزبه

 (.40: 1390)جباری،

 ستیزی ( صهیونیزم7-8

 را لبنتان  و فلستطین  مظلوم مردم از ،حمایت خود پیروزی روز اولین از اسالمي ایران، انقالب

 اسالمي جمهوری تأسي به با نیز مسلمان ملل سایر است. داده قرار خود ی اهدافدر سرلوحه

 مستلمان  ملتل  سترکوب  بته  منطقته  هتای حكومتت  اگرچته  و انتد شتافته هایاری آن به ایران

 رهبتری  بتا  و مسلمان ملل حمایت با صهیونیزم ایبا اهداف افسانه مبارزه ایدة اما پردازند،مي

شتود. متردم   متي  نزدیتك  ختود  انحطتاط  روز بهروزبه و است مانده ناکام ایران اسالمي انقالب
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خصو  جمهوری آذربایمتان در طتول دو دهته گذشتته بتا تأثیرپتذیری از       مسلمان قفقاز به

ی رژیم صهیونیستي به غزه جمهوری اسالمي ایران نسبت به حواد  جهان اسالم مرل حمله

 و مواضتع مختلتف از   روز جهاني قدس واکنش نشان داده و در تممعات و تظتاهرات  و لبنان،

اند. نظرسنمي صورت گرفته توسط مرکز مطالعات دیني شرق این موضوع ها حمایت کردهآن

درصتد   76.5 نظرستنمي  یك در غزه، به رژیم صهیونیستي حمالت کند: به دنبالرا تأیید مي

 تحریتك  را استرائیل  همتوم  علتت  درصد نیتز 12و   دانندمي مقصر را اسرائیل دهندگانپاسخ

و  نامیتده  عتام قتتل  و گریوحشي را به غزه هموم دهندگانپاسخ د درص 64 دانستند. حماس

 شتوندگان، پرستش  درصد 93 .نامیدند خود از دفاع درصد 6 و سال  آزمایش عرصه درصد18

 نفر( ایتن 11دهندگان )پاسخ درصد از 5.5 و محكوم را خوردگانسال و کودکان، زنان عامقتل

تتوان  نمتي  ایبهانته  هتی   گفتند نیز درصد 84 و ستنددان جنگ انكارغیرقابل نتایج را عامقتل

 کردند. اعالم غزه و فلسطین بمباران را اسرائیل هدف دهندگان،پاسخ درصد 69آورد  آن برای

 را جنتگ  خود نرسید، لتذا  اهداف به اسرائیل چون که کردند اعالم شوندگان درصد سؤال 77

 (.    24/1/2009Yenisharq.org, Bakuو نیز،  6/11/87)خبرگزاری ایرنا، کرد  تمام

 دیني ( احیای7-9

 در قفقاز منطقه هایدولت هایسیاست ازجمله ستیزیدین و گرایياسالم سرکوب اگرچه

متحمل  سیرم این در زیادی را فشارهای و هاسختي شیعیان و است بوده گذشته هایدهه

 جهان در اسالمي، انقالب وقوع از اما بعد نباشند، دیني احیای تا به دنبال جریان، اندشده

 مصادیق که هستیم نمسلمانا بین در دین منطقه، شاهد احیای خصو  کشورهایبه و اسالم

 تاست اکرری جمعه مذهبي و نمازهای اماکن پرشور مردم در مساجد و شامل حنور آن

ي برپای ضمن که. دهندمي تشكیل جوانان را تممعات دیني و مذهبي اماکن این در حاضران

 باشند.ضد اخالقیات در جامعه مي و فساد مصادیق شدن برچیده خواستار اسالمي، شعائر

 نتزد  در معظمته  مكته  و عالیتات  عتبتات  در حنتور  به مردم رشد به رو حنور و تمایالت     

 از بعتد  و شتوروی  فروپاشي از پس هایسال در آذربایمان جمهوری خصو قفقاز به ساکنان

 شودمي افرادی نزد در دیني هایخواسته و اسالمي باعق رعایت موازین ایران اسالمي انقالب

 بیشتتر  موجتب  ائمته  بته  عشق و زیارت دارند. خود با مشهدی را و کربالیي و حاجي لقب که

 بته  متردم  آشتنایي  و هتا از آلتودگي  جامعته  شتدن  پتاك  همچنتین  و دیني هایگرایش شدن

، 1380گمترك در اوایتل دهته     آمتار  طبتق . دشتو متي  اطهتار )ع(  ائمه هایآموزه و هادیدگاه
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 مستلمان  متردم  از نفر هزار 10 از بیش و آذربایمان شرقي، روزانه اردبیل و های گیالناستان

 و زیتارت  هاآن اغلب سفر هدف که شوندمي ایران اسالمي جمهوری وارد آذربایمان جمهوری

 و دینتي  احساستات  اور ینقطته  رمنتان  مبتارك  متاه  و صتفر  و محرم هایبود. ماه درمان یا

خصوصتاً   و اوکتراین  داغستتان،  روستیه،  گرجستتان،  هایمسلمانان جمهوری مذهبي تحرکات

 شتهرهای  هتای خیابتان  و متذهبي  امتاکن  و محافتل  حنور در با که بود آذربایمان جمهوری

 (.18: 1381کردند )حشمت زاده، مي برگزار را مذهبي کشور، مراسم این مختلف

 ی ابعتاد اجتمتاعي،  همته  در یافتته، تازه استتقالل  آذربایمان جمهوری در نيدی احیاگری     

بته   مایتل ت و توجته  امتا  هتا، ممنوعیتت  وجود بود. با رشد به رو و... فرهنگي، آموزشي سیاسي،

ی عمتده  شتد و بختش  متي  جمعي بیشتتر  و مباني اعتقادی اسالمي انفرادی و آموختن احكام

دستترس بودنتد )بتایرام زاده،    راحتي قابلمراجع ایراني به یهای ممنوع شدهها و رسالهکتاب

 قرار ممورد استقبال مرد و تكریرشده نسخه هزار 250 از بیش (. سریال یوسف  پیامبر2008

 استت  شتده  بیشتتر  استالم  بتا  متردم  و آشتنایي  دینتي  رویكرد نیز گرجستان در است. گرفته

 (.44: 1370ی،بود )شیراز مشهود اسالم نام فقط که قبالًدرحالي

 ( شكوه دیني و هیمان اجتماعي در مراسم مذهبي7-10

ت حنور در مساجد و اماکن متذهبي و زیتارتي، برگتزاری مراستم متذهبي در اعیتاد و وفیتا       

 متردم  نتزد  در ایویتژه  جستگيهای محرم، صفر و رمنان برهخصو  در مراسم مااسالمي به

 (.11: 1381است )حشمت زاده،  یافته قفقاز یمنطقه

 حماب به ویژه ( توجه7-11

استت.   فرهنتگ  یتك  بته  شتدن تبتدیل  حال در آذربایمان جمهوری در حماب حاضر حال در

اخیر،  یدهه یك دارد. در حكایت محمبه بانوان شدن برابر هاده از گذشته، دو دهه یمقایسه

 ریخصتو  جمهتو  بته  قفقاز مناطق مسلمان بانوان نزد در اسالمي پوشش و حماب به توجه

 از بتیش  1بنیاد مطالعات قفقتاز  مطالعه در ای کهگونهبه است داشته ایفزاینده رشد آذربایمان

 بانوان جمعیت درصد شده بودند.اسالمي حماب خواستار آذربایمان جمهوری مردم از دوسوم

 از به شكلي کته  بیشتر شده گرفته صورت هایوجود محدودیت با نیز محمبه آموزان دانش و

 و متردم  دینتي  بود. تمتایالت  درصد رسیده30حدود به دهه قبل یك پائین خیلي درصدهای
                                                           
1 . Gafgaz Info 
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 و استالمي  پدیتده  ایتن  بتا  اقدامات مختلفتي  در دولت موجب گردید تا محمبه بانوان افزایش

گرایتان نتوانستت در مملتس    کته بتا فشتار استالم    واکنش نشتان دهنتد و هنگتامي    اجتماعي

 متوستط،  متدارس  بته  ایبخشتنامه  صویب نمایتد، در آذربایمان، قانون ممانعت از حماب را ت

 اعتراضتات  امتر بتا   ایتن  کته  کترد  متحدالشتكل  پوشش از به استفاده منوط دختران را حنور

  (.44:  1390داران )جباری، دین به سرکوب اقدام نیز حكومت و شد روروبه سراسری

 قفقاز در اسالمي انقالب هایچالش و ها( مور رقیب و کاستي8

 قتدرت  دو میتان  شتدیدی  رقابتت ، ارمنستتان  و گرجستتان ، آذربایمتان  کشور سه تقاللاس با

 جنتوبي  فقتاز ق در ایتران  و ترکیه، روسیه ایمنطقه قدرت سه و اروپا اتحادیه و آمریكا جهاني

، دهتد  پیونتد  فقتاز ق با را آنان بتواند که ایزمینه بر تأکید با کشورها این از کدام هر. درگرفت

 در را ختود  فرهنگي و ایدئولوژیكي، اقتصادی، سیاسي نفوذ تا دادند خرر به یاگسترده تالش

 بتت رقا میتدان  بته  تتأخیر  با چند هر صهیونیستي رژیم کهآن ضمن. کنند تربیت منطقه این

 یستابقه  رغتم بته ، ایتن  از گذشتته  نمتود.  حاصل قفقاز در را زیادی دستاوردهای اما، پیوست

 ختارجي  تسیاست  مسئولین چند هر که گفت توانمي، قفقاز و ایران طويني تمدن و تاریخي

 هتای تواقعیت  از دقیق شناخت عدم اما، دادند نشان حساسیت قفقاز به نسبت اسالمي انقالب

 ستطو   در قفقاز مسائل به راجع، درواقع. بود آنان پیشروی دیگر مانعي و چالش، قفقاز جدید

 با وقتي، قفقاز به نسبت ایران عالقه و اسياحس باور این. نداشت وجود کافي شناخت، مختلف

دهتد  نمتي  ابجتو ، روابتط  سطگ در که کندمي ایماد را توقّعاتي، شودمي مواجه شناخت عدم

 (.101: 1385)احمدی، 

 در ایتران  سیاستي  هاینمایندگي و دیپلماسي دستگاه ضعیف عملكرد کنار از حال،درعین    

 در را ایتران  جيخار سیاست، برخي که جایي تا. ذشتگ تواننمي سادگيبه  قفقاز کشورهای

: 1381کنند )افشتردی،  مي تحلیل ناکارآمد و سردرگم جنوبي قفقاز حوزه کشور سه با رابطه

422.) 

 حسنه روابط حفظ برای ایران گرفتن قرار تأثیر تحت به را مسئله این علت، هانتر شیرین     

، گرسلطه هایقدرت که مشكالتي (. در کنار آن،260: 1382داند )هانتر، مي مربوط روسیه با

 تتا  دارد، را ختود  جتای ، آورنتد متي  وجود به زمینه این در صهیونیستي رژیم و آمریكا ویژهبه

 چیتز همته » سیاست ،مدت این در را قفقاز و میانه آسیای در آمریكا سیاست اساس که جایي

 از را ایتران  تتا  دهنتد مي خرر به دیزیا سعي کشورها این و است داده تشكیل  «ایران بدون
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 درمممتوع  (.42: 1379کننتد )دهقتان طرزجتي،     حتذف  قفقتاز  اقتصادی و سیاسي معاديت

 در را قفقتاز  سیاسي تحويت بر تأثیر جهت اسالمي انقالب پایپیشِ موانع و هاچالش توانمي

 و هتاني ج هتای قتدرت  دخالتت  و رقابتت  شتامل ؛ بیرونتي  عوامتل ( التف  :کرد دودسته خالصه

؛ دروني عوامل( شده بشناخته هایایسم و هاایدئولوژی با قفقاز با رابطه در ایران با ایمنطقه

 و نظری الگوی نداشتن و قفقاز بر حاکم حقایق صحیگ شناخت فقدان، ستادی امكانات ضعف

 (. 162: 1388جنوبي )شفایي،  قفقاز منطقه کشورهای با رابطه در شفاف عملي

 کالم آخر

گیتری آن علیته   عنوان یك انقالب دیني و ایدئولوژیك و موضتع ع انقالب اسالمي ایران بهوقو

ی حمایت از محرومین و مستنتعفین بتا استتقبال روبترو شتد.      های استكباری و داعیهقدرت

ویتژه مستلمانان و   هتای ختود بته ستایر جوامتع بته      انقالب هم از ابتدا در پي گسترش آرمان

هتای اثتربخش ختود بته کشتورهای منطقته وارد شتد و        قالب با مایههمسایگان برآمد. این ان

ای از زمان تحتول و جنبشتي را ایمتاد کترد. ایتن      هرجایي بنا به شرایط و مقتنیات در نقطه

هتا و  ها، ملتشده بازتاب یافته و دولتریزیطور عادی و یا ارادی و برنامهی اثربخش بههامایه

های مختلف متأثر کرد. در ایتن حتال، نظریته    شدت و ضعفهای دیني و سیاسي را با سازمان

تواند بترای نشتان دادن میتزان تأثیرگتذاری و گستترش انقتالب در ستایر جوامتع         پخش مي

و  عنوان مبتدأ و کتانون پختش، دارای اصتالت    انقالب اسالمي ایران به مورداستفاده قرار گیرد.

مي یتك کشتور همستایه استال    تواند هویت خا  خود است. جامعه هدف و مقصد پخش، مي

ل کترده  باشد که اشتراکاتي با ایران دارد که آن را به یك محیط پذیرای موضوع پخش تبتدی 

بین، موانعي ازجمله اموار رقیب همچون امریكتا، روستیه و وجتود رژیتم     است. هرچند دراین

ز مان نیز صهیونیستي از بعد خارجي و نیز عملكرد ضعیف دیپلماسي ایران وجود دارد. از نظر

 دارد.   دار و مداوم است و فاصله زماني نیز در تسریع انتقال آن تأثیراین بازتاب و اثر ادامه

بازتاب تأثیرات انقالب اسالمي در این کشورها در چند دهة اخیر، موجتب ارتقتای ستطگ         

گترا شتده استت. بتا وقتوع      های شیعة اسالمهای گروههای اجتماعي و گسترش فعالیتآگاهي

ای فتراروی شتیعیان   هتای تتازه  انقالب اسالمي و تحقق عیني حاکمیت تشیع در ایتران، افتق  

اجتمتاعي   –ی قفقاز گشوده شده که هم الگوی عیني برای تحرکات و تحويت سیاسيمنطقه

گترا استت. انقتالب استالمي باعتق      ی عطفي در سازمان یافتن شیعیان اسالمبوده و هم نقطه
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ی اجتماع و سیاست، تقویتت  امع، بازگشت اخالق و دین به عرصهاحیای هویت دیني این جو

آن موجب گردید تتا   ها شد و عالوه برطلبي ابرقدرتروحیة استكبارستیزی و مبارزه با سلطه

گرا خواستار مشارکت در امور سیاسي و اجتماعي خود باشتند. ایتن تحرکتات    های اسالمگروه

رغتم ایتن فشتارها،    ی زیادی قرار بگیرند، اما بته هاهای شیعي در محدودیتسبب شد تا گروه

تنهتا بتر   های شیعي به دلیل فرهنگ سیاسي و انقالبي تقویت کنندة روحیه افراد، نته جمعیت

گذشته و با ایمتان بته فعالیتت ختود     اثر فشارهای صورت گرفته تنعیف نشده، بلكه، بیش از 

هتا و حتواد  سیاستي،    ر در جریتان توان به حنتو ها ميی این فعالیتدهند. ازجملهادامه مي

افكن، دفاع از جمهوری اسالمي ایران، ممانعت از حنتور  های تفرقهمخالفت و مبارزه با جریان

   فعال رژیم صهیونیستي در این منطقه اشاره کرد.
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