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چکیده

سازي از جمله مهم ترین مباحث حوزه علوم سیاسی و علوم اجتماعی می باشد که در ملتدولت :هدف 

کشورهاي جمهوري آذربایجان و نیز عراق با ماهیت جهان سومی و . کمتر به آن پرداخته شده است ایران

ساختار شکننده دولت هاي خود تا کنون نتوانسته اند فرایند دولت ملت سازي را به صورت کامل طی کنند 

است که مهم ترین دالیل  در واقع مسأله اصلی این تحقیق این. این فرایند قرار دارند میانیو در مراحل 

  الذکر در دولت ملت سازي کدامند؟ناکامی کشورهاي فوق

در این تحقیق ضمن بررسی سایر عوامل ناکامی دولت ـ ملت سازي در دو کشور، : روش شناسی پژوهش

مهمترین علت این ناکامی را پدیده دخالت خارجی چه از نوع مستقیم و چه غیرمستقیم و در یک واژه 

.نو و فرانو دانسته و به همین دلیل بررسی خود را حول این موضوع معطوف می دارداستعمار 

یافته هاي ناشی از تحلیل فرضیه تحقیق به شیوه اي توصیفی ـ تحلیلی نشان می دهد که : یافته ها 

ناکامی این دو کشور در دولت ملت سازي ناشی از عوامل بیرونی است که به طور پیوسته تشدیدکننده 

گر مختلفی نظیر اقتصاد توسعه نیافته، توسعه سیاسی پایین، شاخص هاي توسعه مل داخلی اخاللعوا

  . انسانی پایین و مواردي از این دست می باشد

در واقع نکته حائز اهمیت این که مجموعه علل ناکامی دولت ملت سازي در جمهوري : نتیجه گیري 

  . ستعمار در انواع آن داردآذربایجان و عراق ریشه در پدیده اي به نام ا

  دولت ـ ملت، استعمار، جمهوري آذربایجان، عراق، دولت شکننده، توسعه، دولت، ملت  :يدیکلواژگان

  

  



  

  

  مقدمه و هدف  - 1

  مقدمه- 1-1

و مورد مناقشه در مطالعات  فیهاي ناکام، ضعدولتموضوع  ریهاي اخدر سال

در جهان در حال توسعه و . برخوردار گشته است ییباال تیاهم درجهالملل از نیروابط ب

بر خود نام دولت را  یکه از لحاظ حقوق یاسیس واحدهاياز اريیبس افته،یکمتر توسعه 

ـ ملت دولت فراینده اند نتوانست خود استقاللبا گذشت چند دهه از ی، حتنهاده اند

ی مل ییاز جمله همگرا مختلفو از جنبه هاي پشت سر بگذارندمطلوبیطوربهراسازي

 بای مل تیحاکم ،یاسیهاي سنهاد تیمنسجم، تثب یتیبه هو یابیو دست و فروملی

ن الملل یاري از مسائل را در روابط بین مبحث بسیا. هستندروبرو  عدیده ايمشکالت 

ن باره را یشتر و گسترده تر در ایدهد که مطالعات هرچه بر قرار مییثأت چنان تحت

خی قوي برخوردار است و داده ین بحث از پشتوانه تاریاژه آنکهیضرورت می بخشد، بو

اري از یدر حال حاضر بس آنکه خ می توان استخراج نمود و همیهاي مهمی را از دل تار

. ل قرار دادیه و تحلیخوبی می توان مورد تجزبه  ندن رویچه ایت هاي جهانی را از دریواقع

می توان مورد بررسی ن روندیچارچوب انمونه ها و موضوعات متنوع و گسترده اي را در

ز اجزاي ین الملل و نیعرصه روابط بق آن فهم مناسبی از کلیو آزمون قرار داد و از طر

  .آن بدست آورد

د در یاامنی ها و بی ثباتی ها در جهان را باشه اصلی نین نظر هستند که ریبرخی بر ا

ن یاري از کشورها جستجو نمود که در بهتریملت سازي در بس- و تداوم بحران دولتضعف

ها ن شبه دولتیا. هاي پسا استعماري نهاددولت یاتوان بر آنها نام شبه دولت وجه می

ک یاساسی که از  ن کارکردهايیمأاد است در تیار زیجهان سوم بسرکه تعداد آنها د

ملت سازي -است عاجز هستند و در کشاکش طی بحران دولتملت مورد انتظار-دولت

  .ن المللی می گردندیثبانی هاي داخلی، منطقه اي و بمنشاء نزاع ها، ناامنی ها و بی

و  کشورهاي پیشرفته با وجود نبود مشترکات قومی، زبانی، مذهبیدر در حالی که 

وتبارافریقاییتبار،آسیاییِمهاجرمیلیونهاادغامملت سازي و دولتتاریخی فرآیند



  

مدیریتباوپذیرفتهصورتآمیزموفقیتايبگونهجهان،نقاطسایرازمهاجرهزاران

اند تعریف جدیدي از منافع  مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادي توانسته ي عادالنه

به  کشورهاي ،هروندان خود ارائه کنندمشترك و زندگی در جغرافیاي مشترك را به ش

هاي مثال زدنی در قاره اروپا هستند که در آنها تنوع  نمونه نیز س و بلژیکیسوی مانند

دمیدن روح مشترك ملی میان شهروندان این که البته  قومی، زبانی و مذهبی وجود دارد

منزلت و  و ي آنها به مثابه یک ملت واحد، از زندگی شده است همهباعث کشورها 

  .بهره ببرندیکسان  برخورداریهاي اجتماعی

عراق در خاورمیانه و جمهوري آذربایجان در قفقاز از جمله کشورهایی هستند که 

هاي متعددي بوده است؛ عدم توسعه  در این کشورها توأم با چالشروند دولت ملت سازي

و  عدم رعایت قانون، گسترده ، بی عدالتی اجتماعیي استبداديها و رشد اقتصادي دولت

هاي قومی ـ  هویتعمده ترین نادیده گرفتن  در کنار ،رانت هاي متنوع و منحصر به فرد

هایی بوده که موجب  رفاه اجتماعی از جمله چالشساده ترین مولفه هاي مذهبی و نبود 

مفهوم دو کشور و مانع اصلی در راه اینکه هاي اجتماعی در این  تر شدن شکاف عمیق

شده  شهروند و مناسبات شهروندي و کسب حقوق برابر شهروندان تبدیل شودرعیت به 

  .است

ژه دوره پس از یر و بویملت سازي در طول چند سده اخـ  با مطالعه روند دولت

ـ  ها و مدل هاي دولتدگاهیگونه شناسی ها و طبقه بندي هاي مختلفی از دجنگ سرد،

ین بهتر نمونه یل و تبیاند که براي تحلن تالش نموده یگشته و محققملت سازي ارائه

این تحقیق  .چارچوب هاي نظري منظم و مشخصی مطرح سازندهاي مورد مطالعه خود

نیز تالش می نماید در درجه نخست مهمترین دالیل ضعف و ناکامی دولت ـ ملت سازي 

 در جمهوري آذربایجان و خاورمیانه را به صورت عام بررسی کرده و پس از آن تمرکز

اصلی خود را بررسی فرایند دولت ـ ملت سازي در کشورهاي عراق و جمهوري آذربایجان 

.نمایدگذارده و  این مساله را به صورت به صورت دقیقتري واکاوي می

  

  تبیین مساله- 1-2

دولت ـ ملت وضعیتی است میات مردم و حکمرانان یک سرزمین که ملت در آن 

. خواستگاهی کامال مشروع  برگرفته از ملت دارد داراي تاریخ و هویت مشترك و دولت



فرایند رسیدن به این آرمانِ جهانِ مدرن بر اساس روایات تاریخیِ علوم سیاسی از درون 

برخالف تولد اولیه که جوششی از . معاهده وستفالیا و ابتدائاً براي جوامع اروپا شکل گرفت

را باعث شد، تکثیر دولت ملت درون ملت هاي اروپا تبدیل به دولت ملت هاي آینده 

مدرن به سایر جوامع خصوصاً جوامع جهان سومی و عقب مانده و یا جوامع فروملی که به 

دالیلی اکنون تغییر سطح داده و به واحدهاي باالتر ملی تبدیل شده بودند غالبا از بیرون 

این مهم ، )استعمار نو(مرزهاي تعیین شده جدید به درون سرزمین هاي مقصد تزریق شد

با توجه به جدیدالتاسیس بودن دو کشور عراق و جمهوري آذربایجان نیز صادق است، دو 

هاي متضاد و داشتن شکاف هاي سرزمین، بدون ملتی با هویت مشترك و حتی هویت

عمیق اجتماعی، قومی و مذهبی که طی فرایندي صرفاً سیاسی و نه طبیعی با مرزهاي 

کشور را در قرن اخیر به خود گرفته و از واحد هاي  ساختگی توسط استعمارگران نام

در بررسی فرایند دولت ملت سازي براي عراق و . بزرگتر شوروي و عثمانی جدا گشتند

جمهوري آذربایجان همانگونه که گفته شد بیشترین اثر را نیروي بیرونی به ملت هاي تازه 

پژوهش را در دل خود  دو رهیافت اصلی که پیش فرض اینظهور یافته گذاشته است، 

نخست، دولت ـ ملت سازي به اعتقاد برخی از نظریه پردازان، به : جاي داده عبارتند از

اقدامات تحت رهبري نیروهاي خارجی گفته می شود که تالش می کنند نهاد هاي 

این عمل یا توسط یک کشور خارجی . ضعیف یا دولت هاي ورشکسته را از نو بنا کنند

نوع دیگر دولت ـ ملت سازي . یا ناشی از دخالت سازمان ملل می باشد صورت می گیرد و

مربوط به نظریه اي است که طی موافقتنامه اي کشور هاي ثروتمند و توسعه یافته تعهد 

اینگونه اقدامات معموال در زمینه . کنند دولتهاي ضعیف را در اصالح امور یاري رسانندمی

این نظریه اعتقاد دارد که کشورها نمی توانند . دهمکاري اقتصادي و توسعه روي می ده

خارج از مرزهاي خود دست به دولت سازي بزنند بلکه آنها فقط می توانند از چنین 

دولت ـ ملت سازي . فرایندي حمایت به عمل آورند و یا اینکه جلوي آن را بگیرند

هبی در مهمترین فرایندي است که از طریق آن حضور گروه هاي مختلف قومی ـ مذ

این فرایند که در تئوري هاي کالسیک . چارچوب یک سرزمین واحد تضمین می شود

دولت ـ ملت سازي، مبتنی بر اجبار بوده، در رویکرد لیبرال از طریق فرایند 

در میان بسیاري از دولتهاي . صورت می گیرد "دموکراسی اجماعی"دموکراتیزاسیون یا 

ورمیانه و قفقاز مسأله دولت ـ ملت از اهمیت در حال توسعه و از جمله دولتهاي خا



  

درواقع این مسئله بیشتر به سبب چالشها، مشکالت و موانع . بسیاري برخوردار است

بسیاري که فرا روي این کشورها در گذار از این فرایند به وجود می آید، مورد توجه قرار 

. می گیرد

مونیال، رژیم هاي سیاسی شکاف هاي قومی، نظام هاي پاتری: عوامل متعددي نظیر

بسته با حضور نظامیان و احزاب نظامی در کنار دولت هاي رانتیر و غیره را می توان به 

عنوان دالیل ضعف در فرایند دولت ـ ملت سازي عراق و جمهوري آذربایجان مطرح کرد 

اما مهم ترین عامل در ضعف فرایند دولت ـ ملت سازي همانگونه که پیشتر نیز گفته شد 

کاربرد سیاسی واژه استعمار . در این دو کشور پدیده استعمار و دخالت بیرونی بوده است

هاي رفتار قدرت طلبانه کشورهاي از نظر سیاسی توانمند،  به طور خاص متوجه شیوه

مفهوم استعمار امروزه با مفهوم . هاي وابسته است نظیر برخی کشورهاي غربی با سرزمین 

هاي امپریالیستی شناخته  مل یافته و استعمار اساسًا کار قدرتامپریالیسم پیوستگی کا

خواهد از مرزهاي ملی و قومی خود تجاوز کند و سرزمین  شود، یعنی قدرتی که می  می 

ضعف دولت ـ ملت در عراق و . ها و اقوام دیگر را زیر تسلط خود درآورد ها و ملت  

. ت هاي استعماري بوده استجمهوري آذربایجان در حقیقت ناشی از فعالیت قدر

پتانسیل هاي این مناطق توجه این قدرت ها را به خود جلب کرده و بستر حضور آنها را 

در بسیاري از موارد، این خود استعمارگران بودند که با . در این منطقه فراهم کرده است

ا در کمک هاي مالی، نظامی و اعزام مستشاران نظامی، اقتصادي و سیاسی، این جوامع ر

استعمارگران در کشورهاي تحت سلطه در . ایجاد ساختارهاي سیاسی مدرن یاري کردند

زیرا . تشکیل نهادهاي حکومتی اهداف استخراجی و نه اهداف توسعه گرا را دنبال کردند

هدف آنها و شرکت هاي خصوصی که براي آن ها کار می کردند، استخراج منابع و مواد 

اجی نوع ویژه اي از نهادهاي حکومتی را پدید آوردند که به این اهداف استخر. خام بود

در واقع می توان گفت این . نوبه خود بنیادهاي دولت در دوره استقالل را شکل دادند

نهادها در اساس دولت هایی بهره کش بودند و براي تشویق و سازمان دهی توسعه 

قالل مستعمره ها، باز هم تأثیر در دوران پسااستعماري و است. اقتصادي انگیزه اي نداشتند

نخبگان بومی ملی گرا که عمدتاً . غرب و نیروهاي خارجی بسیار تعیین کننده بوده است

تحصیل کردگان غرب بودند، در حرکت به سوي استقالل، نهادهاي حکومتی و سیاسی را 

خود آن که قدرت هاي استعماري تحمیل کرده بودند، پذیرفتند یا با تقلید و الگوبرداري، 



قدرت هاي استعماري غربی با اقدامات خود موجبات ضعف در فرایند دولت . ها را ساختند

  :مهمترین این اقدامات عبارتند از. ـ ملت سازي را فراهم آوردند

  .ایجاد مرزبندي هاي تحمیلی بدون توجه به هویت هاي فرهنگی. 1

  .استقرار دولت هاي بهره کش به منظور غارت منابع طبیعی. 2

کردن دولت مستعمره از طریق نابودي بنگاه هاي ) رانتیر، تک محصولی(تحصیلدار . 3

  .محلی به منظور وابستگی به دولت استعمارگر

تالش در راستاي جایگزینی فرهنگی و غالب کردن فرهنگ دولت استعمارگر بر . 4

  .فرهنگ دولت مستعمره

  . ه هاي مختلف در خاور میانهبرجسته کردن اختالفات قومی ـ مذهبی در میان گرو. 5

تالش استعمارگران جهت تضعیف دولت ـ ملت سازي محدود به زمان خاصی نشده 

و از بعد از فروپاشی عثمانی و شوروي تا کنون در اشکال مختلف استعمار فرهنگی، 

رهبر معظم انقالب اسالمی ایران در یک . اقتصادي، سیاسی و غیره ادامه داشته است

ي استعمار  بعد از شکست شیوه «: به این دوره از استعمار فرمودند سخنرانی راجع

که قبالً معمول بود و کشورها را به صورت مستقیم استعمار می کردند، که آن  -مستقیم 

شیوه منسوخ شد، استعمار جدید جایگزین آن شد؛ استعمار جدید به این صورت بود که 

ي کشورهاي تحت استعمار نمی شدند؛  داره گر خارجی مستقیماً وارد ا قدرتهاي مداخله

عوامل آنها و کسانی که گوش شنوایی از آنها داشتند و متّکی به آنها بودند، در راس 

پذیر نیست،  کشورها قرار می گرفتند و چون حکومت متّکی به خارج بدون استبداد امکان

د؛ این استعمار با استبداد حکومت میکردند و منافع قدرتهاي خارجی را تأمین میکردن

بیانات مقام معظم رهبري در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروي هوایی ارتش (» .جدید بود

1392/11/19 .(  

در این پژوهش ضمن بررسی مهمترین دالیل تضعیف فرایند دولت ـ ملت سازي در 

کشور هاي عراق و جمهوري آذربایجان، نویسنده بر آن است تا با شیوه اي توصیفی ـ 

لیلی به بررسی این نکته بپردازد که مهم ترین دالیل ناکامی دولت ـ ملت سازي در تح

فرضیه مطرح شده در برابر این سوال این . کشور هاي عراق و جمهوري آذربایجان کدامند

است که علی رغم وجود مولفه هاي تأثیر گذار متعدد در رابطه با ضعف دولت ـ ملت 

از نقش بسیار حائز اهمیتی برخوردار ) ر ابعاد مختلف آند(سازي در این مناطق، استعمار 



  

.است

  اهمیت و ضرورت تحقیق- 1-3

توسعه و پیشرفت و زمینه و پتانسیل بهتري براي  کشورهاییتجربه نشان داده 

 را لقب گرفته اند که امروز کشورهايداشته و بهترین  ایجاد رفاه براي مردمان خود را

از کشورهاي نیز همواره داشته اند و به همین روي ي ثبات سیاسی و اقتصادي بهتر

بشمار می ... ) سیاسی، اقتصادي، صنعتی، فرهنگی، نظامی و ( قدرتمند از جهات مختلف 

پس براي تبدیل شدن به کشوري قدرتمند با ملتی خرسند از ثبات سیاسی و  .دنرو

س آن داشتن دولت ملتی اقتصادي خود، باید ابتدا روند دموکراسیزاسیون را پیمود که اسا

مردمان عراق و آذربایجان پس از رها . با تمام ویژگی هاي ذکر شده براي آن می باشد

این . شدن از نظام هاي سابق، همواره به دنبال داشتن زندگی بهتر براي خود بوده اند

زندگی بهتر لوازمی دارد که مهمترین این لوازم، تکمیل روند توسعه سیاسی و کسب ثبات 

یاسی براي نیل به اهداف توسعه اقتصادي است که جز از مسیر تشکیل دولت ملت س

منسجم امکان پذیر نمی باشد بدین جهت تبیین عوامل موثر بر کُندي فرایند دولت ملت 

سازي در کشورهاي عراق و آذربایجان به عنوان مانعی براي رسیدن به توسعه باید احصا 

و مقابله با چالش زي شود و امکان بررسی دال هاي جدید گردد تا براي رفع آنها برنامه ری

از  يدر هر کشور رییدولت به عنوان مبدا و منشأ تغ. هاي گفتمانی دیگر فراهم شود

 ره،یصلح، رفاه و غ نیتأم شرفت،یتوسعه، پ. باشد یبرخوردار م يا ژهیو تیو اهم گاهیجا

جامعه،  میولت به عنوان قدر واقع د. نهادمند هستند يدولت ها تیحاصل فعال یهمگ

 نیمأت ،يبه افراد، رشد و توسعه اقتصاد حیصح وهیمنابع و امکانات به ش صیتخص فهیوظ

 یدر سطح داخل اطقمن نیدر ا يضعف دولت ـ ملت ساز.را بر عهده دارد رهیو غ تیامن

ا دهنده کشورها از دولت را فراهم آورده و دولت ها را ب لیتشک دافرا یتیموجبات نارضا

در . سازد یمواجه م رهینفوذ، مشارکت و غ ع،یاز جمله بحران توز یمختلف يبحران ها

واحدها  ریرا بر سا یشکننده آثار و تبعات يدولت ها زین یالملل نیو ب یسطح خارج

و بر  یتواند موجبات نا امن یم مللال نیدولت در سطح ب یشکنندگ. گذارند یم يبرجا

 فیتضع سم،یرشد و گسترش ترور ،يمنطقه ا ينزاع هاتنش و  شیهم خوردن صلح، افزا

با توجه به موارد  نیبنابرا. دست گردد نیاز ا يو موارد یآلودگ شیافزا ،یتجارت جهان

شود و متأسفانه تا کنون  یحوزه احساس م نیدر ا قیو دق یعلم یقاتیفوق ضرورت تحق



بنابر . شد وجود نداردرابطه انجام شده با نیدر ا یکه به صورت تخصص یپژوهش تیفعال

عوامل شکل  نیمهمتر یتالش خود را معطوف به باز شناس قیتحق نینگارنده در ا نیا

و منطقه قفقاز با عراق  يبا مطالعه مورد انهیشکننده در منطقه خاورم يدولت ها يریگ

از  یبخش دبتوان قیتحق نیآن که ا دی، به امنمایدیممطالعه موردي جمهوري آذربایجان 

.دیحوزه را کمرنگ نما نیا اتیموجود در ادب یعلمخأل 

  اهداف نظري پژوهش- 1-4

لیدال نیبر آن است که عمده تر یلیـ تحل یفیتوص ینوشتار حاضر با روش 

 دیام نیبنابرا. نمایديرا واکاو جمهوري آذربایجان و عراقدر  يضعف دولت ـ ملت ساز

  :پژوهش نیرود که خواننده پس از مطالعه ا یآن م

ینسب ییآشناو جمهوري آذربایجان در کشور عراق  يملت سازـ دولت  ندیبا فرا 

  .کند دایپ

 را به  )فرانو، نو و قدیم(نقش استعمارتاثیر بازیگران و نهادهاي بین المللی و

 عراق و جمهوري آذربایجاندر  يدولت ـ ملت ساز ندیفرا فیعامل تضع نیعنوان مهمتر

  . دینما يرا واکاو

 هاي ایفاي نقش هاي هویتی فروملی در دو کشور در مراحل دولت ملت با تفاوت

  .سازي آگاهی یابد

پیدا کندییدولت محور آشنا اتیها و نظر کردیبا رو .  

را بشناسد يدولت ـ ملت ساز يفاکتور ها نیمهمتر.

  اهداف کابردي پژوهش- 1-5

بایجانتبیین نقش ادیان و مذاهب در روند دولت ملت سازي در عراق و آذر  

تعیین نقش اقتصاد نفتی در فرایند دولت ملت سازي در عراق و آذربایجان  

تبیین نقش تکثر قومیتی در فرایند دولت ملت سازي در عراق و آذربایجان  

تعیین نقش جنگ در روند دولت ملت سازي در عراق و آذربایجان  

 عراق و تبیین نقش قدرت هاي منطقه اي و جهانی در روند دولت ملت سازي در

  آذربایجان

شناسایی شباهت ها و تفاوت هاي دولت ملت سازي در عراق و آذربایجان



  

سازيملتـدولتمطالعاتحوزهدرعلمیادبیاتتولید  

کشورهايسازيدولتدرضعفازناشیهايبحرانبامقابلهجهتراهکارارائه

  خاورمیانه و قفقاز

شناختطریقازشکنندهايهدولتفعالیتازناشیپذیريآسیبکاهش

.آنانساختاروگیريشکلهايریشهبیشترهرچه

  )اصلی و فرعی(سواالت پژوهش - 1-6

  : یسوال اصل

فرایند دولت ملت سازي در دو کشور جمهوري آذربایجان و عراق در چه وضعیتی 

  و چه عواملی در این روند تاثیرگذار بوده است؟است؟

  : یفرع تسواال

oقه اي و جهانی چه تاثیري در روند دولت ملت سازي در عراق و قدرت هاي منط

  آذربایجان گذارده اند؟

o گرایش هاي مختلف قومی، دینی و مذهبی چه تاثیري در روند دولت ملت

  سازي گذارده اند؟

oنقش اقتصاد نفتی در روند دولت ملت سازي در عراق و آذربایجان چیست؟  

  فرضیه هاي پژوهش- 1-7

  :یاصل هیفرض

ی و تیچندگانه هو يهاو بحران یاسیس يها يبندگروه ،کیدموکرات ریغ يهاانیبن

از  قدرت هاي بزرگحضور ي عامل تشدیدکنندهدر کنار  یقوم يهاییواگرا سرزمینی و

عراق و جمهوري دو کشوردر  )استعمار نو و فرانو(تا کنون) استعمار(دور يهاگذشته

  .استيملت سازدولت ندیافر فیعامل در تضع نیمهمترآذربایجان 

  :یفرع هیفرض

هاي عمیق و ریشه اي مذهبی و قومیتی با پیشینه هاي تاریخی مانع وجود شکاف

اساسی در تکمیل روند دولت ملت سازي در عراق و جمهوري آذربایجان بوده است، 

اي و جهانی، به طور هاي منطقهقدرت و گانایهمسهمین عوامل باعث شده است تا تا 

ی دولت ملت هاي مدنظر اقدام کرده و درشئون مختلف مداخله در امور داخلته به پیوس



  .فرایند دولت ملت سازي اخالل ایجاد شود

  متغیرهاي پژوهش- 1-8

  : مستقلمتغییر

رقابت بین قدرت هاي جهانی و منطقه اي عامل تشدید تفاوت هاي قومی، نژادي، 

بایجانمذهبی و تاریخی موجود در عراق و جمهوري آذر

  جمهوري آذربایجان و عراقدرسازيملتـفرایند دولت:وابستهمتغییر

  روش پژوهش-1-9

با توجه  نیگردد، بنابرا یم نییموضوع آن تع تیبر اساس ماه قیروش انجام هر تحق

است و  ییکتابخانه ا ،داده ها و اطالعات يآورو نوع موضوع مورد مطالعه گرد تیبه ماه

قرار گرفته  یمورد بررس مقایسه اي –یفیتوص وهیبه طور عمده به ش قیتحق يها افتهی

ی گردیده سعو  بودهمواجه يبا کمبود منابع کتابخانه اموضوع بودن  به دلیل نواما .است

 لیرابطه فعال بوده و به تحل نیکه در ا ینترنتیا يها تیمسئله به سا نیدر جبران ا است

.شود مراجعهندپرداخته ا نهیزم نیدر ا ریو تفس

  تنگناهاي پژوهش- 1-10

تحقیقات صورت بود که اکثر  یزمان تیپژوهش محدود نیا يرو شیعمده مشکل پ

؛ منظور از محدودیت زمانی در این بند این هستندمشکل مواجه نیدر داخل با ا گرفته

 است که وقایع تاریخی تکرار ناپذیرند، از این رو محقق جهت بررسی موضوع ناگزیر از

استفاده از کتب تاریخی و اسناد مربوط به ریشه یابی شکنندگی دولت ها در قفقاز و 

نوشته ها حاکم  نیخود را بر ا تیخواه ذهننا خواهلیدل نیو به همخاورمیانه بوده است 

 مواجهبا کمبود يبا توجه به نو بودن موضوع از نظر منابع کتابخانه ا نیهمچن کرده و

کمبود منابع بوده است و همان طور  نیپژوهش در واقع همنیا بوده است و مشکل خاص

  . مورد بررسی می باشداز نو بودن موضوع  یناشکه ذکر شد

  نوآوري پژوهش- 1-11

مطالعات حوزه دولت و دولت پژوهی علی رغم تالش هاي صورت گرفته در کشور، 

پژوهشی وجود ندارد در ادبیات علمی موجود، . هنوز هم داراي نقاط ابهام بسیاري است



  

که به صورت مستقل و جامع ریشه ضعف دولت ـ ملت سازي در کشور ها را بررسی کرده 

پژوهش . و تسري آسیب هاي ناشی شده از آن بر سایر کشورها را واکاوي کرده باشد

حاضر با انگاره ذهنی رئالیستی و مدد گیري از رویکردهاي کارکردگرایی، سازه انگاري و 

تویستی، در تالش است تا به صورت جامع مباحث مربوط به ضعف دولت ـ نظریات پوزی

ملت سازي در دو منطقه قفقاز و خاورمیانه را واکاوي کرده و ادبیات علمی جدید و شاملی 

  .را به مطالعات مربوط به این حوزه اضافه نماید

  پیشینه پژوهش- 1-12

در سال پایان نامه هایی که  کتاب ها مقاالت و همچنین ،در رابطه با پیشینه پژوهش

در این رابطه انجام گرفته را مورد هاي اخیر و با لحاظ تغییرات اساسی به وقوع پیوسته 

بر این اساس دو دسته بندي را می توان در نظر گرفت پژوهش هایی گرفته و بررسی قرار 

ر که حول محور دولت ملت سازي در خاورمیانه و عراق انجام شده اند و دسته دیگ

هایی که حول بحث دولت ملت سازي در کشورهاي قفقاز و آسیاي میانه و به  پژوهش

  .خصوص کشور آذربایجان انجام شده اند

  :عراق

وهویتیاجتماعی،هايچالش"عنوانباايدر مقاله) 1391(مهنامشیدا-

ايپیچیدهجغرافیاییمحدودهراخاورمیانه")عراقمورديمطالعه(خاورمیانهساختاري

موضوعاتچندهر. استکردهمتاثرراجهانگذشتهسالصددرآنوقایعکهداندمی

سمتبهراخاورمیانهاجتماعیواقتصاديسیاسی،سرزمینی،هايحوزهدرمختلفی

منافعبرمبتنیواستراتژیکمقیاسدرمنازعهامروزهامابرد،میپیشگستردهمنازعات

سپتامبر،یازدهوقایعزمانازکند،میاضافهمهنام. داردیانجرمنطقهایندرهاقدرت

عراق،افغانستان،درايمنطقههايبحراناي،القاعدهتروریسممانندجدیدعوامل

ایرانالبتهومنطقهقدرتساختاردرشیعیاننقشافزایشباهمراهلبنان،وسوریه

مسائلودادهپیوندالمللیبینامنیتبهراخاورمیانهامنیتوسیاستاي،هسته

ومناقشاتتحلیلوتجزیهبهپژوهشاین. استکردهعمومیوالمللیبینراخاورمیانه

اسالمیجمهورينقشوعراقمورديمطالعهباخاورمیانهمنطقهدرموجودهايچالش

ايکشورهمیانمرتبطامنیتیمسائلودولتشکنندگیموضوعاتبهوپرداختهایران

وهافرصتازگیريبهرهباتواندمیچگونهایرانکهاینهمچنین،. پردازدمیمنطقه



بخشدارتقاراخودالمللیبینوايمنطقهجایگاهوموقعیتتهدیدها،بامدبرانهبرخورد

.گرددمیبررسیتحقیقایندر

رضاعلیکهاستپژوهشیعنوان"ایراندرسازيملت-دولتفرایندونفت"-

ابعاددرایرانسازيملتـدولترونددرنفتآفرینینقشبهآندر) 1391(سلطانی

هرچند این پزوهش ایران را مساله  .کندمیاشارهاجتماعیوسیاسیاقتصادي،مختلف

خود قرار داده ولی تجارب ان را به راحتی می توان به عراق و حتی جمهوري آذربایجان 

گیريشکلباعثنفتاقتصادي،بعددراستمعتقدوهشگرپژاین.نیز مشابهت داد

وبورژوازيرشدعدمغیررقابتی،ودولتیاقتصادشدنحاکممحصولی،تکاقتصادي

ايحاشیهوضعیفنقش. استشدهفسادگسترشومولداقتصادينیروهايایجادعدم

هايشاخصغیراستانداردوپایینسطحملی،ثروتتولیددراجتماعینیروهاي

یارانهاقتصاديزندگیبگیران،حقوقوسیعطبقهبازده،کمومصرفیجامعهاجتماعی،

اقتصادیکنتایجازهممتوسططبقهایجاددرمحدودیتطبقاتی،هايشکافاي،

هايگروهواحزابرانتیه،دولتقدرت،تمرکز. استاجتماعیحوزهدرنفتبهوابسته

منفیتأثیراتازنیزگراتوسعههايدولتگیريشکلعدمووابستهودولتیسیاسی

گذشتهقرنیکدرایراندرنفتاینکهنتیجه. استسیاسیحوزهدرنفتدرآمدهاي

وپرهزینهطوالنی،راتوسعهیعنیآندیگررويوسازيملتـدولتفرایندعمالً

ایراندرسازيملتـتدولفرایندبررسیبهتحقیقایندرسلطانی. استکردهمنحرف

ایندرسازيـملتدولترونددرهاچالشمهمتریندادننشاندنبالبهوپردازدمی

.استکشور

: عراقدربازسازيوملیهویتگیريشکلسازي،دولتـملتفرایند"-

که) 1389(غرایاق زنديعنوان تحقیقی است از داوود"آیندهدورنمايوتاریخیتجارب

در. پردازدمیعراقدرسازيملتـدولترويپیشچالشهايمهمترینسیبرربه

سازيدولتایجاددربریتانیانقششاملعراقاصلیمشکلسهسازي،دولتبخش

بودندارتحصیلنهایت،دروسیاسیقدرتوحکومتدرنظامیانحضورونفوذناقص،

فرایندتحقیق،ادامهدرغرایاق .استشدهعنواندولتشکنندگیاصلیعاملعراقدولت

تعارضعراق،بودنساختگیمشکلدهد،مینشانودادهقراربحثموردراسازيملت

مختلف،هايایدئولوژيباگراییملیترکیبنهایت،دروگراییملیمختلفمفاهیم



  

    . استشدهعراقدرملیهویتمشکلباعث

برايتحلیلیچارچوبی"المللینبروابطنظریهوسازيملتسازي،دولت"-

بارابطهدرتئوریکعلمیهايکتابجملهاز"هاملت-دولتجهانمطالعهوفهم

استصدددرکتابایندر)1393(قوامعبدالعلی. هاستملتـدولتبهمربوطمباحث

يبراجامعتحلیلیالملل،بیننظامموجودهايرویکردونظریاتبررسیوارائهباتا

سازه: نظیرمختلفرویکردهايبررسیازپسقوام. دهددستبهحوزهاینمطالعات

نتیجهمطرح،نظریاتدیگروپلورالیستیوساختارگرانظریاتکارکردگرایی،انگاري،

صحیحتحلیلیبهتواننمیجامعطوربهخاصرویکردیکباعمومًاکهکندمیگیري

ایندرتلفیقیوسطحیچندچارچوبیککارگیريبهنیازمندبنابراینیافت؛دست

وسازيملتـدولتروندپیراموننیزرامهمیمباحثکتابایندرقوام. هستیمرابطه

  . کندمیمطرحالمللیبینتعامالتدرآناهمیت

از  1393سالدرکهکتابی استنامبازیاراحمدنوشته"عراقدرفدرالیسم"-

موضوع این کتاب بررسی ساختار نظام فدرالیسم  .نتشار یافته استسوي نشر آریان قلم ا

هاي عراق را با تمرکز بر این نگاه مورد تجزیه  ها و چالش فرصت و عراق بعد از صدام است

  .داده استو تحلیل قرار 

ابتدا با این سوال  از) 1388(نوشته حسین اکبري "بحران حاکمیت در عراق"-

 هاي حاکمیت و بازیگران موثر چه عوامل س از صدام بحرانکشد که پ موضوع را پیش می

اهداف در این کتاب نظام سلطه و جنبش هاي شیعی در عراق و  .پارامترهاي هستند و

چگونگی  و کند را بررسی می ...و  عملیات روانی در شمال عراق ،آمریکا براي اشغال عراق

در و ر کشور را به چالش می کشد تاثیرگذاري بازیگران داخلی منطقه اي و بین المللی د

 ،هاي دموکراسی ی از نظامبا سناریوهایعراق را  ،انتخاب چشم اندازي براي آینده

  .دیکتاتور یا تجزیه اي پیش بینی می کند ،فدرالیسم

عنوان سلسله گزارش هاي  "فراروهاي چالشوجدیدعراقدرسازيدولت"-

که) 1386(استراتژیکتحقیقاتمرکزخارجیسیاستهاي پژوهشراهبردي از معاونت

ون بررسی همه جانبه در تاکناگرچه نکات مختلفی را تحت پوشش خود بررسی کرده ولی

این خصوص نداشته اما تالش داشته تا جسته و گریخته به مسئله مورد اشاره در این 

  .دپردازمیرابطهایندرمتعددمتغیرهايو به بررسی تحقیق اشاره کند



عنوان مقاله اي از  "هاي قومی در نظام سیاسی عراق و کردهاهنقش گرو"-

به این موضوع پرداخته که در ساختار نظام سیاسی  است که) 1384(مجتبی مقصودي

با وجود فضاي حمایتی غرب به  را هاي قومی به ویژه کردها چه نقشیجدید عراق گروه

فرصت ها و تاثیر گذاري هاي آنها وبر عهده دارند ویژه آمریکا از ساختار نظام جدید عراق

  .دهد را در نظام جدید عراق مورد بررسی قرار می

مرکز  توسطنوشته محمود واعظی "ايعراق پس از صدام و بازیگران منطقه"-

که چاپ شده است 1387در سال تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

ي داخلی، رابطۀ عراق جدید با عراق پس از صدام، آرایش جریانها نیز در این کتاب

  .مورد بررسی قرار گرفته استبه صورت کلی کشورهاي همسایه 

  :آذربایجان

در رابطه با قفقاز و جمهوري آذربایجان پژوهش کالً بررسی ها نشان می دهد که 

هاي بسیار اندکی صورت گرفته و همین پژوهش هاي اندك نیز توجه چندانی به 

ها بیشتر اقتصادي،  محور تحلیلو  دولت ملت سازي نداشته اند دموکراسیزاسیون و فرآیند

در بیشتر این پژوهش ها سعی شده تا نسبت روابط ایران با .نفتی و تاریخی بوده است

هاي این منطقه مورد توجه قرار گیرد و شاهد این هستیم که فرایند توسعه جمهوري

ر به مثال هایی از این دست سیاسی دولت ملت سازي مورد غفلت واقع شده است در زی

پژوهش حاضر کمک کردند ولی  به به صورت جسته و گریخته که البته خواهیم پرداخت

اینکه دراستاي با مسئلهآنچه مشخص است نوع نگاه این پژوهش ها کامال متفاوت 

  .وهش مورد بررسی قرار گرفته استپژ

آذربایجان،جمهوري(جنوبیقفقازهايجمهوريدرسازيملت-دولتروند"-

قالبدرکه)1390(قوامالعلیعبدازاستدیگريتالشعنوان")گرجستانوارمنستان

دولتروندنویسندهمی آید،برهماثراینعنوانازچهچنان. استرسیدهچاپبهکتاب

ناشیرامناطقایندرمنازعاتریشهوکردهبررسیجنوبیقفقازحوزهراسازيـ ملت

ایندر. داندمیکشورهاایندولتهايشکنندهساختاروسازيملتـدولتضعفاز

در فصل شکل گیري پایه هاي ذهنی کهداردوجودچنديبنیادینهايبحثنوشتار

این اثر که در . مورد استفاده توسط پژوهشگر قرار گرفته استسازيملتـدولتپیرامون

دولت « گردیده در حقیقت جلد دوم کتاب  در هفت فصل و بیست و شش گفتار تنظیم



  

چهارچوبازگیريبهرهباگردیدهسعیکهاست»المللبینروابطنظریهوسازيملت

ملتند دولت رویعنیمطالعاتیمواردتحلیلوتجزیهبهفوق الذکرکتابنظريهاي

دولتوندردرمزبورهايجمهوريبرايچالشمهمترین. بپردازدجنوبیقفقازدرسازي

هايسیاستتداومنیزوملیهویتبحرانحلعدموقومیهايواگراییسازي،ملت

سههردرسازيملتدولتفرایند. رودمیشماربهمنطقهایندرروسیهجویانهسیطره

مزبور بر اساس برخی از شاخص ها نظیر اشباع سرزمینی، همبستگی و  جمهوري

.رد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته استیکپارچکی ملی و ثبات سیاسی مو

ملت سازي در  -روند دولت "با عنوان ) 1388(در مقاله اي از افشین زرگر-

تاراز کوزیو،:چنین می خوانیم "ایجان؛ هویت دولت در حال ملی شدنجمهوري آذرب

هایی براي  محدودیت: کند ساز مدنظر لینز و استپان را چنین خالصه می هاي ملی سیاست

هاي عمومی صورت  در جامعه مدنی،آموزش و پرورش و رسانه)غیردولتی(زبان غیررسمی

کامل ملت د،که منجر به تسلطگیرد؛ حقوق شهروندي محدود و انحصاري هستن می

به دلیل بسط ،)ها اقلیت(گردد؛ اعضاي بیرون از ملت اسمی اسمی بر دفاتر سیاسی می

شوند؛ فاکتورهاي  به تدریج مجبور به ترك بوروکراسی دولتی میرسمی،کاربرد زبان

اعمال و نهادهاي ملت قومی در اقتصاد نفوذگذار هستند؛ نظام حقوقی به آداب و رسوم،

توان  به وضوح میهاي در حال ملی شدن، با این تعریف از دولتدهد مصونیت میاسمی

بسیاري از بلکه تقریباهاي پس از شوروي، تنها اکثریت دولتاین نتیجه رسید که نهبه

اقتدارگرایانه و غیردموکراتیک از خود به تصویري)ها قومی- چندفرهنگی(کشورهاي جهان

زیرا آنها عمدتا از میراثشوند، هاي قومی اهانت تلقی می تاقلی. گذارند نمایش می

سازي در جمهوري دولت-هاي روند دولت شاخص اند ارزیابی امپراتوري تزاري گرفته شده

سازي با  ملت- هاي پس از شوروي،در روند دولت آذربایجان نیز همچون دیگر جمهوري

نوز نتوانسته است تصویر روشنی رو بوده و ه روبهموانع و مشکالت بسیار جدي و متعددي

سطح وسیع منافع و مداخله . دولت ملی با ثبات و مطمئن ارائه دهداز خود به عنوان یک

کاري مسائل  و نیز دستبه دلیل عوامل ژئوپلتیکی و نفت،خارجی در سیاست آذربایجان،

از  پسهاي فرهنگی ها و ابهام توسط نیروهاي خارجی و دیگر شکافقومی آذربایجان

هایی ازسرزمین این کشور در خارج  هنوز بخشگذشت بیش از پانزده سال از استقالل آن،

هنوزوضعیت اقتصادي و سیاسی آن به شکل مطلوبی از کنترل حکومت مرکزي قرار دارد؛



اي  شود و در ارائه چهره وتار دیده می وضعیت دموکراسی در آن تیرهتثبیت نیافته است؛

گونه که  همان. باشد رو می یت ملی با تنگناهاي مختلفی روبهمستحکم و قطعی از هو

اش مبادرت نموده و به  تقویت توان نظامی و دفاعیارمنستان تحت تأثیر این نزاع به

براي اي همچون روسیه به عنوان حامی استراتژیک نگریسته است، بازیگران منطقه

کشور منیتی قرار داشته و اینباغ در صدر تهدیدات ا آذربایجان نیز مسئله قرهجمهوري

.مبادرت نمایدشدیدا تالش کرده است که به تقویت قدرت خود از هر طریقی

یکی ) 1391(نوشته ساالر سیف الدینی "نملت سازي در جمهوري آذربایجا"-

در این . دیگر از پژوهش هاي مرتبط با موضوع این پایان نامه در سالهاي اخیر می باشد

از جنگ سرد در حالی که بسیاري از دولت هاي جهان سیاست  بعد: مقاله می خوانیم که

هاي سخت گیرانه ملی را کنار گذاشته بودند دولت هاي کوچک متولد شده از شوروي 

میروسالو . سابق به شدت و با عطش بسیاري به سوي ملی گرایی دولتی حرکت کردند

معاصر عمدتا پدیده اي  "قوم گرایی -ملی گرایی"هروك در این خصوص معتقد است که 

مربوط به گروه هاي قومی و یا ملت هایی می شود که اهمیت چندانی در سطح بین 

هانس کوهن نیز در بررسی گونه شناسانه ناسیونالییسم بین ملی گرایی .المللی ندارند

در رهیافت وي ناسیونالیسم غربی در شکل مدنی بروز .شرقی و غربی تمایز قائل می شود

به صورت قومی که شکل غیرعقالنی از ملی ) اروپاي شرقی(ناسیونالیسم شرقی می یابد و

به نظر می رسد هر چه به سوي شرق و ملت هاي نوپا و . گرایی است متبلور می گردد

ناسیونالیسم .ناسیونالیسم جدید روي بیاوریم این موضوع پر رنگ می شود

میانه و به تازگی مسائل  عربی،ارمنی،ترکی ،مسائل و درگیري هاي قومی در آسیاي

جمهوري نوپاي آذربایجان همگی حکایت از همین واقعیت دارد که دولت هاي نوپاي کم 

توان تاکید بیشتري بر ناسیونالیسم قومی خود در داخل و یا منازعات منطقه اي دارند، اما 

ه ب. در قبال سایر قدرت ها از توان و اراده کمتري جهت حفظ منافع ملی برخوردارند

طوري که حتی برخی این رویه را نه یک رویکرد موثر سیاسی بلکه یک ژست سیاسی و 

.البته پیش بردن اهداف دولت آذربایجان در داخل می پندارند

فهمبرايتحلیلیچارچوبی: المللبینروابطنظریهوسازيملتسازي،دولت"-

مباحثبارابطهدرتئوریکعلمیهايکتابجملهاز"هاملت-دولتجهانمطالعهو

ارائهباتااستصدددرکتابایندر)1393(افشین زرگر. هاستملتـدولتبهمربوط



  

اینمطالعاتبرايجامعتحلیلیالملل،بیننظامموجودهايرویکردونظریاتبررسیو

انگاري،سازه: نظیرمختلفرویکردهايبررسیازپسقوام. دهددستبهحوزه

میگیرينتیجهمطرح،نظریاتدیگروپلورالیستیوساختارگرانظریاتکارکردگرایی،

یافت؛دستصحیحتحلیلیبهتواننمیجامعطوربهخاصرویکردیکباعموماًکهکند

. هستیمرابطهایندرتلفیقیوسطحیچندچارچوبیککارگیريبهنیازمندبنابراین

درآناهمیتوسازيملتـدولتروندپیراموننیزرامهمیمباحثکتابایندرقوام

  . کندمیمطرحالمللیبینالتتعام

هاي فوق به این نتیجه رسیدیم  با مروري بر مسائل مطروحه در پژوهش ها و کتاب

که با بیشینه عراق و جمهوري آذربایجان که فرآیند دولت ملت سازي در دو کشور 

مختلف و تالقی موجود اقوا ،جمعیتی شیعه، رهایی از نظامی استعماري و استبدادي

اگرچه مطالعات موردي  .قرار نگرفته است و مداقه بی مشترکند مورد بررسیمذه-دینی

زیادي در عراق و آذربایجان به صورت جداگانه براي تحلیل نقش مذهب، قومیت، فرهنگ 

و سنت به صورت مجزا و البته با رویکرد منطقه اي صورت گرفته است ولی هیچگاه به 

تشدیدکننده عوامل داخلی اخالل گر توجه استعمار به عنوان عامل بیرونی و اصلی و 

این دو کشور و ) شیعه بودن اکثریت جمعیت(جدي نشده و نیز به شباهت هاي مذهبی

 شدددر این پژوهش سعی خواهپرداخته نشده است ) قوم گرایی افراطی(تضادهاي مشابه 

خلل و  ،عتبربا بهره گیري از سایر دستاوردهاي پیشینی و نیز داده هاي تکمیلی از منابع م

  .شودفرج این روند در این دو کشور بهتر تفصیل و تبیین 

  تعاریف و اصطالحات- 1-13

دستگاهی سیاسی با حکومتی متمرکز است که در سرزمینی مشخص می : دولت

  .تواند با استفاده از انحصار قوه قهریه حکمرانی کند

حاکمان تداوم دستگاهی سیاسی است که نهادهایش علی رغم تغییر : دولت مدرن

دارد، منابع اقتصادي دولت مدرن نیز برخالف دورلت هاي سنتی که از طریق زور و خراج 

بود از طریق بوروکراسی و مستقیماً از شهروندان و در قالب مالیات ستانده می شود، دولت 

  .مدرن داراي سرزمین، جمعیت، حاکمیت و حکومت مشخص است

اي هویت، تاریخ، آیین و نژاد مشترك می باشند به گروهی از انسان ها که دار: ملت

  .اطالق می شود
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Abstract:

Research Aim: Nation-state building is one of the most important issues in the field of political 

science and social sciences, which has been underestimated in Iran. The countries of the 

Azerbaijan and Iraq, with the undeveloped nature and the fragile structure of their governments, 

have so far failed to complete the process of nation-building and are in the middle of the 

process. In fact, the main question of this research is that what is the most important reason for 

the failure of the aforementioned countries in the nation-state government?

Research method: In this study, while investigating other failures of the nation-state 

government in the two countries, the main cause of this failure is the phenomenon of foreign 

interference, either directly or indirectly, in a new colonial term, and hence its consideration of 

this issue It focuses on.

Findings: The findings of the analysis of the research hypothesis in a descriptive analytical 

manner show that the failure of these two countries in the nation-state is due to external factors 

that continuously exacerbates various disruptive internal factors, such as underdeveloped 

economics, low political development, Indices of human development are low and so on. 

Conclusion:Indeed, it is important to note that the setback of the failure of the nation-state in 

the Republic of Azerbaijan and Iraq is rooted in a phenomenon called colonialism in its various 

forms. 
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