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 .Iran's M ايران آئينۀ

  
 بھرام رحمانی

  ٢٠١٣ اپريل ٠٧
  

 !حکومت اسالمی ايران در پی تشنج تازه با جمھوری آذربايجان
اقعيت ھا و بحران ھای اقتصادی، سياسی داخلی  ايران از وۀحکومت اسالمی ايران، برای انحراف افکار عمومی جامع

آن ھم باج خواھی از جمھوری آذربايجان، به دليل . و بين المللی خود، به دنبال تشنج آفرينی تازه در منطقه می گردد

حکومت اسالمی، بر اين تصور واھی است که .  اپوزيسيون آذری ھای ايرانی در اين کشور استجلسۀبرگزاری يک 

 در اين منطقه و دپو شدن سالح ھای امريکائینج در خليج فارس روی دھد با وجود حضور نيروھای نظامی اگر اين تش

 تئوريسن ھا و سياست از اين رو، احتماالً .  آن بسيار باال خواھد بودۀمخرب در شيخ نشين ھای اطراف خليج، ھزين

 دريای خزر و با جمھوری آذربايجان ۀنج در حوزگذاران کالن حکومت اسالمی، به اين فکر افتاده اند که اگر اين تش

 . ن تر خواھد شدئي شايد ھزينه اش پا،طراحی شود

 حکومت اسالمی، بر اين تصور باطل است که در صورت بروز درگيری مرزی با جمھوری آذربايجان، روسيه احتماالً 

  !در کنار حکومت اسالمی قرار خواھد گرفت؟

 ]حمل [نيو تھديد جمھوری آذربايجان، از آن جا شدت گرفت که روز دھم فروردتشنج آفرينی جديد حکومت اسالمی 

شی با عنوان ي، ھما»جان جنوبیي آزادی ملی آذرباۀجبھ « نام، از سوی جريانی به٢٠١٣ چ مار٣٠ برابر با ١٣٩١

  .كی از ھتل ھای باكو برگزار شدين اجتماعات ودر سال» جان جنوبیيفردای آذربا«

س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، جمھوری آذريابجان را با بيان اين که دامن ئيدی، رعالءالدين بروجر

قرار به الحاق باشد، کشورآذربايجان به «:  شود، ادعا کرده است  طلبانه به ضرر باکو تمام می زدن به مباحث تجزيه 

  ».ايران خواھد پيوست

ھای آذربايجان و باکو نيز جزو آن ھا   شھر از قفقاز که شھر١٧«: س کميسيون امنيت ملی مجلس، گفته استئينائب ر

  ».مند ھستند که به دامن کشورمان بازگردنده بوده است در دوران قاجار از ايران جدا شده و مردم آن عالق

 با ديگر اعضای کميسيون امنيت ملی مجلس، به نقل از يکی از آن ئیگو و ، در گفت»فرارو«، ١٣٩٢ن ي فرورد١۴

مردم آذربايجان از خدا می .  ديگر جمھوری اسالمی ايران ھستندۀمردم جمھوری آذربايجان نيم«: ھا، نوشته است

لذا معلوم است که آن ھا جدا .  ارس، آستارا را از وسط دو نيم کرده استۀخواھند که به ايران ملحق شوند؛ چون رودخان

  ».شده از آستارای ايران ھستند

 کيھان، در واکنش به اقدام اخير جمھوری آذربايجان در رابطه با ۀ خامنه ای در روزنامۀايندحسين شريعتمداری، نم

والن ؤمس«: برگزاری کنفرانس يک گروه آذری در يکی از ھتل ھای باکو، پايتخت جمھوری آذريابجان، نوشته است
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ران يجان ايجان به آذربايھوری آذرباشنھاد كنند كه الحاق جميجان پيمحترم كشورمان می توانند به دولت جمھوری آذربا

  ».ان مردم آن كشور به رفراندوم بگذارنديرا در م

اگر انتخاب شود تاجيکستان، ارمنستان و «پس از اين نيز يکی از کانديدھای رياست جمھوری، ادعا کرده بود که 

  ...و! »آذربايجان را به ايران برمی گردانم

 عرصه ھای اقتصادی، سياسی، اجتمای و فرھنگی ۀستاوردھای عظيمی در ھمانگار حکومت اسالمی ايران، آن چنان د

نصيب مردم ايران کرده است و ھم اکنون شھروندان اين کشور، آن چنان در ناز و نعمت و آزادی و برابری و عدالت 

خورند اجتماعی غوطه می خورند که مردم منطقه حسرت زيست و زندگی آن ھا در حاکيمت جمھوری اسالمی را می 

کسی را در ده راه نمی دادند سراغ کدخدا را «: به قول معروف، قديم می گفتند! و عالقه مند ھستند به ايران بپيوندند؟

  ».می گرفت

با نگاھی به مواضع تحريک آميز و تشنج آفرين اين مقامات حکومت اسالمی، به سادگی به اين نتيجه می رسيم که 

در واقع چنين . انی داخل کشور به دنبال تشنج آفرينی در مرزھای کشور استحکومت اسالمی، به دليل وضعيت بحر

 انسانی و صلح و آرامش و ھم چنين حقوق و موازين بين المللی ۀ خطرناک و جنگ طلبانه است و از جنبئیاظھارنظرھا

  . و ديپلماتيک نيز محکوم است

ترين پارامترھای نظام  ن من برای دنياست که يکی از مھم ناشناخته بود«: هللا سيدمحمدباقر خرازی، ادعا کرده است آيت 

به ھمين ترتيب .  طور که وقتی رھبر معظم، انقالب را به دست گرفتند دنيا شناخت زيادی از ايشان نداشت ھمان. است

  ».ريزی کنند شود دشمنان نتوانند برای ما برنامه  ناشناخته بودن من باعث می 

هللا سيد محمدباقر خرازی روز گذشته اعالم کرد  ، آيت ٩١ ]دلو[ بھمن١۵يک شنبه  تريبون مستضعفين،به گزارش 

عضو مجلس خبرگان  (هللا سيد محسن خرازی آيت او، فرزند .  انتخابات رياست جمھوری استۀکانديدای يازدھمين دور

.  سياست خارجی تجربه بسيار دارندۀ است که در حوزکمال خرازی و عمويش محمدصادقاست و برادرش ) رھبری

  .ازدواج کرده است) ای مسعود خامنه  (خواھرش با فرزند رھبری

 اجتھاديه محسنيه است ۀسس مدرسؤاو، م.  کند است و به صورت تشکيالتی فعاليت می» هللا ايران حزب «او، دبيرکل 

  . نفر طلبه دارد٢٠٠ شود بيش از  که در آن به تربيت نيرو اشتغال دارد و گفته می

او ھمانند بسياری از مقامات حکومتی، سخنان مضحک، پوچ و بی معنی و در عين حال خطرناک می زند از اين رو، 

در صدد خريد باشگاه او، چندی پيش مدعی شده بود . گيرد ھا قرار می  ھراز چندگاھی سخنانش مورد توجه رسانه 

ای   ماھواره ۀچندی قبل نيز اعالم کرده بود شبک. ر نام دھدييورزشی منچستر است و قصد دارد نام آن را به خيبر تغ

  . ام سيس آن را برطرف کردهأسيس خواھد کرد و موانع تأهللا را ت حزب 

.  نيز در دست روحانيون و فقھا باشدءه اجرا کند و الزم است ک فقيه کفايت نمی خرازی معتقد است که تنھا حضور ولی 

به گزارش خبرگزاری حزب هللا ايران، روز گذشته ھم زمان با اعالم کانديداتوری، با تشريح برنامه ھای خود برای 

  ريزی به کشور برمی  ھای جداشده از ايران را بدون يک قطره خون  تمام سرزمين«: رياست جمھوری آينده گفت

 را در عرض يک سال به ھزار تومان خواھم رساند و در چندماه اول رياست جمھوری دالر«: فزوداو، ا» .گردانم

  ».ھا را لغو خواھم کرد تحريم 

گو با رسانه  و  ھای اين آخوند مرتجع نزديک به رھبری حکومت اسالمی ايران، پيش از اين در گفت بخشی از ديدگاه

  : به شرح زير کرده استئیھا، ادعاھا 
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هللا  حتی ما در حزب .  مذاھب داريمۀ اقوام و ھمۀشده در سراسر کشور از ھم ميليون عضو رسمی ثبت   ١/۵االن ما * 

اند،   گزينش و تضمين شده  ھستند که کامالً ئی ھزار نيرو يار داريم که اين ھا نيروھا ۶٠نزديک به . ياران مسيحی داريم

  .اند  تربيت شده خواھند کنند، کامالً  که چه می ھا و اين  ، آموزش ئیشان از نظر اجرا ھر کدام 

ايم و   ھا را انجام داده  کارھای اين سايت. شود  سايت افتتاح می ٢۵٠٠هللا به تعداد  ھای حزب  در آينده نزديک سايت * 

  . هللا و سايت خبری خواھد بود ھر شھری دارای حزب 

کنند تکنولوژی  ھای خارجی را موظف می   شرکت ٢٠۵٠ تا سال  اند که بعضی قراردادھای ما قرارداد بسيار سنگينی* 

  .هللا دارد قرار دھند  که حزب ئیھا به روز خودشان را در اختيار شبکه 

  وجه اعضای حزب نبايد فقير باشند چون ما فقر را مساوی با کفر می هللا اين است که به ھيچ  يک تئوری ما در حزب * 

  .هللا ھم بايد پولدار باشند هللا است نيروھای حزب   ما حزب   حزباگر. دانيم و کفر شيطان است

ھستيم حتی علم اصول فقه جديد ايجاد ) نظريه پردازی(روز مشغول اين کار   سال است که شبانه ٢۵ما نزديک * 

  .کرديم

ای  ی است، در جلسه به عنوان يکی از ورزشکاران فوتبال کشور که بسيار ھم فرد اليق… مثال به عنوان نمونه آقای * 

ن از تعجب گريه ايشا. کتيک فوتبال را درآوردمتبرای ايشان »  هللا الرحمن الرحيم بسم«پيش من آمد و من از شکل نوع 

 ھايمان به صورت مدل رياضی است و خيلی  ما االن تمام حرف. کتيکی اصال وجود خارجی نداردکرد و گفت چنين ت

لين کسی بوديم که در کشور مطرح کرديم که نظريه انيشتين مربوط به يک مقطعی از ما او. باالتر از اين حرف داريم

ما اين را از نظر فرمولی ثابت کرديم کسی باور نمی . که در مقاطع ديگر جواب گو نخواھد بود. مراتب فزيک است

  .کرد 

 هللا  ی رياضی را از طريق بسمھا پروفسور ھاشمی، کسی که نفر پنجم رياضی جھان است، آمد و وقتی برايش فرمول * 

 سال در دنيا کار علمی و رياضی ٣٠ گفت من  می. لم برداری کرديميم ثابت کردم گريه کرد، حتی ما فالرحمن الرح

ما ھنوز اين محتوای درونی دين . ام، اين ھمه رتبه آورديم ولی ھمان بسم هللا الرحمن الرحيم خودمان را نشناختيم کرده 

  .ايم هللا چه کرده   کند ما در حزب  کسی باور نمی. ايم ه را بيرون نريخت

 جلد ١٢٠٠-١٣٠٠ جلد کتاب برای سطح عموم آماده چاپ کرده، چيزی نزديک به ٧٠٠هللا نزديک به  االن حزب * 

د و به مان تمام شو  تخصصی  منتظر ھستيم مبانی فوق. ايم کدام را منتشر نکرده  ھای تخصصی آماده کرده اما ھيچ  کتاب 

 گويم که ھيچ تشکيالتی در کشور،   میمن به شما صريحاً . ناکرده چيز انحرافی ايجاد نکند يک حداقل برسد که خدای 

آماده [هللا در طرح و آمايش  ای که حزب   کشور طرح و برنامهۀحتی مجمع تشخيص مصلحت نظام، حتی سازمان برنام

تک  ما االن برای تک . ای ايران ايجاد کرده را ايجاد نکردندتک شھرھ  فرھنگی و اجتماعی و عمرانی تک ]کردن

ايم که اگر   اش را آماده کرده  طرح آمايش اجتماعی.  ايم اش را آماده کرده طرح آمايش فنی . شھرھای ايران برنامه داريم

  .کار خواھيم برد  اين ھا را به هللا تشکيل دھيم يقيناً  دولت حزب 

 حزب ۀجانب هللا من اولين مانور سنگين و ھمه  ميليون نيروی حزب   آينده خواھيد ديد که با يک شما در ھمين دو سه ماه* 

  .  هللا در کشور چقدر قدرت دارد  اندازی خواھم کرد و به ھمه ثابت خواھم کرد که تشکيالت حزب هللا را راه 

ھای مھدکودک شروع کرديم و االن بچه  ما از بچه . شروع کرد) جذب اعضای خود را( سال قبل ٢٢هللا از  حزب * 

ھای ديگر   پتروشيمی و رشته ۀ اول دانشگاه صنعتی شريف در رشتۀاالن رتب.  اند  ھای دکترا رسيده ھای ما به دوره 

  . با اين ھا ارتباط داريم اين ھا را جمع کرديم و پشت پرده کامالً ۀھای مدرسه ما ھستند و ما ھم بچه

اگر من بميرم و به شھادت برسم افراد بعدی به طور .  نفر بعد از من ھم انتخاب شدند١٠ هللا برای دبيری بر حزب * 

  . کنند شده پيگيری می  تدوين، جلدشده و تايپ  هللا برای حداقل صد سال آينده کامالً  ھای حزب منظم، تمام طرح و برنامه 
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 ٧٠آن موقع برای اين ھا از روايات با فرمول رياضی من . سال قبل آقای دکتر حدادعادل و دکتر نجفی به قم آمدند٢۶* 

 شما می مثالً .  دھم ای پيدا کند من مدل فرمولش را به او می مدل درآوردم که ھرکسی قبل از دوران جنينی بخواھد بچه 

  . گويم اش را به شما می ليس شود، من مدل رياضیو ام پ دار شوم و بچه  خواھم بچه  د من میئيگو 

تازه من . کنم  ھزار تومانی دريافت می  ۴٠٠دھم، شھريه   سال درس خارج می ١٨ به عنوان کسی که من االن* 

  . درآمد را دارمۀباالترين رتب

 هللا در صحنه ھست که نه تنھا دولت سايه دارد بلکه کادر  داند که يک نيروی بسيار قدرت مندی مثل حزب نظام می * 

   زودی بعضی از واقعيت ما به.  بسيار قدرت مندی استۀ و اين به عنوان پشتوانبسيار عظيمی از نيروھای خبره دارد

  . دھيم و به ھمه ثابت خواھيم کرد که چقدر قدرت داريم و قدرت ما قدرت مردمی است هللا را بروز می ھای حزب 

گونه ھمکاری با حزب  سيما ھيچ اندازی کنيم چون صداو خواھيم راه   می ءهللا را با تمام قوا  حزب ۀ ماھوارۀاالن شبک* 

 ھم که بايد اجازه بدھند، اجازه ئیآن ھا. اند خريده است، کارھايش را ھم کرده ) تجھيزات فنی(هللا  حزب … هللا ندارد 

ً …  ھا ندارد  دولتیۀدادند و نيازی به اجاز   بايد از آن ھا اجازه بگيريم، آن ھا به ما اجازه دادند و نيازآن کسانی که شرعا

 که ئیمگر آقای مکارم که االن ماھواره دارند از دولت اجازه گرفتند؟ ما ھم از ھمان جا.  کسی ديگر نداريمۀبه اجاز

  .ھا را گرفتيم ايشان اجازه گرفتند اجازه گرفتيم يا عدم مخالفت 

تعريف ساختار دولت من در .  خواھيم  ھزار نيروی جوان می١٠هللا تشکيل دھيم، حداقل  ما اگر بخواھيم دولت حزب * 

تجربه، اين ھا بايد يک   ساله باشند اما نه بی ٣٠ تا ٢۵ھای  هللا بايد جوان  هللا نوشتم که ارکان نيروی دولت حزب  حزب 

   و عملياتی توسط مشاوران و تمام کسانی که در انقالب ريشئیھای سنگين اجرا آموزش .  آموزش ديده باشندۀدور

  . ھای باھوشی شکل بگيرد و بين آن ھا رقابت باشد ايد تيمب. ھايشان را سپيد کردند

فرق است بين .  کنم اگر از توان سيادت اھل بيت استفاده شود مردم آرامش بيش تری پيدا خواھند کرد احساس می* 

ن سبب به ھمين دليل فرزندان اھل بيت در بين مردم ما دارای احترام ھستند و شايد ھمي. کسی که سيادت دارد و ندارد

ترين  نکته بعدی ناشناخته بودن من برای دنياست که يکی از مھم . شود عده زيادی وارد صحنه انتخابات شوند

. طور که وقتی رھبر معظم، انقالب را به دست گرفتند دنيا شناخت زيادی از ايشان نداشت ھمان . پارامترھای نظام است

  … ريزی کنند شمنان نتوانند برای ما برنامهشود د به ھمين ترتيب ناشناخته بودن من باعث می 

ت رسمی وزارت يسا. دمحمد باقر خرازی را محکوم کرديهللا س ت يکستان، اين مواضع آيوزارت امور خارجه تاج

 بروری ف۴«، منتشر کرد نوشته است که ١٣٩١ ]دلو[ بھمن ماه١٨ه ای که روز چھارشنبه يانيکستان، طی بيخارجه تاج

شرح ) طی(ت هللا محمد باقری خرازی يران آيس جمھوری اسالمی ائياعالن نامزدی به مسند ر ھم زمان با ٢٠١٣

جان يکستان، ارمنستان و آذرباين کشور شود، تاجيس جمھوری ائيش انتخاباتی شان ادعا کرده است که اگر ري پۀبرنام

ره ھای يسف داأمی باشد، باعث تعجب و تران ير سابق خارجه اي وزۀاظھارات وی که از خانواد...  گردد ران بر میيبه ا

  ».کستان شده استيت تاجياسی و جمعيگوناگون فرھنگی، س) محافل(

سه بازی، بی خبر از وضع واقعی ي، دس)ساده لوحی (ئی، خامخائیماجراجو«ه اظھارات خرازی، به عنوان يانين بيدر ا

 و نوعی ٢١م ھای مقدس استقالل کشوری در قرن حمله به مفھو«قلمداد شده و » امروزی منطقه، جھان و نظام حقوقی

ه، اظھارات خرازی را رد و به شدت يانين بيا. ده استيف گرديتوص» )مستقل(ار يمداخله در امور کشور صاحب االخت

  .محکوم کرده است

نش جان و ارمنستان واکي جمھوری آذرباۀ، در تماسی با وزارت خارج»هينترفکس روسيا«نه خبرگزاری ين زميدر ھم

  .ا شده استيت هللا خرازی را جوين کشورھا به سخنان آيرسمی ا
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دوار يرد و اميت هللا خرازی را جدی نمی گين خبرگزاری گفته است که سخنان آي ارمنستان به اۀک مقام وزارت خارجي

  ».تر کند روند انتخابات، وی را جدی«است که 

ه گفته است که دولت باکو ينترفکس روسيدر پاسخ به خبرگزاری از يجان ني آذرباۀر خارجيائلمان عبدهللا اف، معاون وز

  .رديموضع بگ» مضحک و نامعقولی«ن اظھارات يقصد ندارد در مقابل چن

افت، اما برخی يجان بازتابی نيمه رسمی آذربايت هللا خرازی اگرچه در محافل و رسانه ھای رسمی و نياظھارات آ

  .کردندرسانه ھای مستقل اظھارات او را منتشر 

جان را منتشر می کند، طی گزارشی يران در آذربايک ايپلماتي اخبار سفارت و محافل دکه معموالً » وزيسالم ن«پورتال 

ت هللا خرازی ياند، آ ن رسانه انجام دادهيقاتی که خبرنگاران ايج تحقيبر اساس نتا«: که روز چھارشنبه منتشر کرد نوشت

ن المللی به نام حزب هللا جھان را اداره يالت بيک تشکيال خود رھبری ي در خماری روانی است، به طوری کهيدچار ب

  ».ت می کنديز تحت امر وی فعالي جھانی نۀن رسانيکند و چند می 

در رابطه با دزدی سه ميلياردی س کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، که خود ئيعالءالدين بروجردی، ر

 در ،١٣٩٢ن ي فرورد١۴گو با خبرنگار سياسی خبرگزاری خانه ملت،  و ست، در گفتا هئی نيز قرار گرفت بازجوتتح

 ھا و  امريکائیسفانه مدتی است به دليل نفوذ أمت«:  يک گروه سياسی آذری در باکو، گفته استجلسۀواکنش به برگزاری 

  ». از آذربايجان، کشور اسالمی ھمسايه ھستيمئیھا ھا شاھد زمزمه  صھيونيست

اگر قرار بر صورت گرفتن تحولی باشد بايد آن چه از «:  بروجرد در مجلس شورای اسالمی، افزوده استۀينداين نما

 خالف آن اتفاق ايران جدا شده به جای خود برگردد و آذربايجان نيز بايد به ايران، سرزمين مادری خود بپيوندد و قطعاً 

  ».نخواھد افتاد

 قطعاً «:  ھا به نفع دولت مردان آذربايجان نيست، ادعا کرده استجلسه اين گونه  برگزاریۀ بر اين که اجازتأکيداو، با 

مند به زندگی در يک نظام اسالمی بوده و نسبت به اين ه ھموطنان آذربايجانی با توجه به ديدگاه اسالمی خود عالق

  ».اقدامات عالقه ای نشان نخواھند داد

اقدام «گو با خبرگزاری فارس، در خصوص  و لی مجلس، در گفتس کميسيون امنيت مئيپور نائب ر منصور حقيقت 

 شھر قفقاز از جمله آذربايجان به ١٧جريانی به راه افتاده است تا «: اخير دولت مردان آذربايجان، گفت» سخيف

  .المللی اين امر محقق شود  ھای بين   دستگاهۀکشورمان ملحق شود که اميدواريم با ھمراھی مردم و حمايت ھمه جانب

حق «: والن آذربايجان اشاره کرد و يادآور شدؤبه اظھارات اخير مس» واکنش ضعيف دولت مردان کشورمان«او، به 

مطلب آن گونه که شايسته بود ادا نشد و به طور جدی با برخی اظھارات سخيف دولت مردان آذربايجان برخوردی 

  ».صورت نگرفت

جوانان غيرتمند اردبيل، تبريز، اروميه و زنجان آماده ھستند «: س کميسيون امنيت ملی مجلس، خاطرنشان کردئيئب رنا

 ۀ گيری شھرھای به يغما رفت  دولت مردان آذری را پاسخی قاطع داده و آمادگی خود را برای بازپسۀتا اقدامات مزوران

  ».ايران در دوران قاجار اعالم کنند

 شھر اين منطقه ١٧ قفقاز انجام شود و جريان الحاق ۀ نيز در اين زمينه در منطقجلسه ایقرار است :  گفت پور، حقيقت

ھای آذربايجان و باکو نيز   شھر که شھر١٧به کشورمان يک جريان جدی است چرا که در نھايت حيله و نيرنگ، اين 

  ».مند ھستند که به دامن کشورمان بازگردنده آن عالقجزو آنھا بوده است در دوران قاجار از ايران جدا شده و مردمان 

تواند   مردم می ۀخواست و اراد«:  که امکان چنين الحاقی تا چه حد ميسر است، عنوان کردالؤسوی در پاسخ به اين 

آميز  ر اول آذربايجان و بعد شھرھای ديگر به دامن افتخاۀ کارھا را سھولت بخشد که در اين زمينه اميدواريم در وھلۀھم

  ».کشورمان بازگردند
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 برخی تحرکات در کشور ۀبه پشت پرد«س مجمع نمايندگان شمال غرب کشور، در بخش ديگری از سخنان خود ئير

  اين رژيم«: اشاره کرد و به خبرنگار فارس در اردبيل، بيان داشت» امريکاآذربايجان با ھمراھی رژيم صھيونيستی و 

 درصد از اراضی ٢٠ دانند که   تر از آن می خندند و آن ھا را ضعيف ذربايجان می ھای بيگانه به ريش دولت مردان آ

  ». ھا را بتوانند آزاد کنند تحت اشغال اين کشور در دست ارمنی

گيری اين ميزان اراضی به يغما    والن کشور آذربايجان در باز پس ؤبه ناتوانی دولت مردان و مس«پور، با اشاره  حقيقت 

   دھند که از اين سالح ن است که حتی در خريد اسلحه از بيگانگان تضمين میئيت آن ھا به حدی پاأجر«: د، افزو»رفته

  ». باغ استفاده نکنند  ھا برای آزادی قره ھا عليه ارمنی

 روابط ۀ توسعقطعاً «: تر از ميانگين متوسط توصيف کرد و گفت ن ئياو، سطح روابط ايران با آذربايجان را ضعيف و پا

ای که از ايران دارند حتی در   کنند و به دليل ترس و واھمه  به ضرر آن ھاست که ھر روز به کاھش روابط فکر می

  ».گری و مکاری روی آورده اند لغو رواديد در توسعه با جمھوری اسالمی ايران به حيله 

در اين «: با فرارو، گفتگو  و اما محمد صالح جوکار عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت

 که از گذشته ميان حکومت ھای وقت تدوين و امضاء شده است ئیگونه مسائل بايد به سوابق تاريخی و قراردادھا

 ».مراجعه کرد

بحث ھای مختلفی وجود دارد که برخی قراردادھا به پايان رسيده و بايد آن بخش از خاکی که از کشور «: او، ادامه داد

 خود ۀاين مسائل جنبه حقوقی دارد و ما بايد در مجامع بين الملل پيگير حقوق حق. ان بازگردانده شودجدا شده به اير

شويم و لذا بعيد است با طرح اين مسائل در رسانه ھا به نتيجه برسيم و بيش تر بايد از مجاری قانونی و حقوقی اين 

  ».مسائل را پيگيری کنيم

پيشنھاد برگزاری رفراندوم به يک کشور جھت الحاق به کشور ھمسايه خود مورد ال که آيا ؤجوکار، در پاسخ به اين س

 ۀبه نظر من امروزه انجام ھر کاری در عرص. در اين باره نمی دانم چه بگويم«:  جناب عالی است؟، گفتتأئيد

  ».دسياسست خارجی و بين المللی بايد بر اساس قوانين و ضوابط باشد و مسائل حقوقی در نظر گرفته شو

  ».خواست ملت آذربايجان برای الحاق به ايران بايد از طريق مجامع بين المللی دنبال شود«: او، ادعا کرد

در «: گو با فرارو، گفت و ھم چنين صفر نعيمی، ديگر عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس در گفت

 ايران به عنوان آسيای صغير مطرح بود؛ اما گذشته جمھوری آذربايجان بخشی از خاک ايران محسوب می شد و کشور

  ».از آن زمان مدت ھا گذشته است

افراد .  نيستئیاين که در حال حاضر اين صحبت ھا بتواند به واقعيت تبديل شود از نگاه سياسيون عقال«: او، ادامه داد

آذربايجان اکنون کشوری نيست که عوام که از الفبای سياست ھيچ نمی دانند می گويند اين کار شدنی است؛ اما جمھوری 

  ».اختيار آن در دست خودش باشد و به راحتی بتواند تصميم بگيرد

 است که با جمھوری اسالمی عناد دارند ئیاين نماينده مجلس، با بيان اين که جمھوری آذربايجان بازيچه دست کشورھا

، )برگزاری رفراندوم جھت الحاق به ايران(دھند لذا اگر دولت مردان آذربايجان ھم بخواھند چنين کاری انجام «: گفت

 و عربستان اجازه نخواھند داد که جمھوری امريکا که در آذربايجان نفوذ دارند از جمله ترکيه، اسرائيل، ئیکشورھا

  ».آذربايجان ھماھنگ و ھمساز با ايران شود

مردم آذربايجان «: حاق به ايران است؟، گفت که آيا به نظر شما خواست ملت آذربايجان السؤالنعيمی، در پاسخ به اين 

مردم آذربايجان از خدا می خواھند که به ايران ملحق شوند؛ چون رودخانه . نيمه ديگر جمھوری اسالمی ايران ھستند

  ».لذا معلوم است که آن ھا جدا شده از آستارای ايران ھستند. ارس، آستارا را از وسط دو نيم کرده است
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ردم آذربايجان برای الحاق به ايران تمايل دارند؛ اما اختيار حاکمان آذربايجان در دست خود آن ھا م«:  کردتأکيداو، 

  ».نيست که به راحتی بتوانند تصميم بگيرند و اين اقدام را انجام دھند

خواستار برگزاری «کيھان نيز که زير نظر مستقيم خامنه ای به سردبيری شريعتمداری اداره می شود روزنامه 

  !».ران شديجان به ايفراندوم الحاق جمھوری آذربار

ش كه عالوه بر ين ھمايدر ا«: عتمداری، اين شکنجه گر با سابقه زندان اوين در کيھان خود، نوشته استين شريحس

ز حضور داشتند، يجان نيت ھای سابق جمھوری آذرباين جريان، برخی از مقامات و شخصيتعدادی از اعضای ا

ر يران مطرح شده بود و احضار سفيت ارضی جمھوری اسالمی ايت و تماميه حاكميودكانه ای علف و كيادعاھای سخ

ن ي ائیه وزارت خارجه كشورمان در اعتراض به برپايانوسيا و اقيجان از سوی معاون محترم آسيجمھوری آذربا

در حالی كه جمھوری  «جان گفته استير جمھوری آذربايشان درباره علت احضار سفيا. رفته بوديش صورت پذيھما

ن گونه يابد، انجام ايق دو ملت تداوم يوندھای عمير پيران ھمواره تالش كرده است روابط دو كشور در مسياسالمی ا

  ... »ن وارد كنديمابيب جدی به روند مثبت و رو به توسعه روابط فياقدامات می تواند آس

ون نفر يلي م١٠ك به يجان نزدي جمھوری آذربا- ١«:  است را به شرح زير پيش کشيدهئیکيھان، در اين مورد ادعاھا

دتی با مردم يق فرھنگی و عقيوندھای عميعه ھستند و پيك به تمامی آن ھا مسلمان و شيت نزديت دارد كه اكثريجمع

  .ران دارنديجان ايآذربا

جان به يلحاق جمھوری آذرباشنھاد كنند كه ايجان پيوالن محترم كشورمان می توانند به دولت جمھوری آذرباؤ مس- ۴... 

ن گام در تحقق دموكراسی و مردم ي ترئین ابتدايا. ان مردم آن كشور به رفراندوم بگذارنديران را در ميجان ايآذربا

ل يا، خواسته واقعی آنان برای تشكينی است و يش بيت قابل پيجه اما، از ھم اكنون به آسانی و با قاطعينت. ساالری است

آن چه . ا شونديجو» نه«و » آری«نه يك رفراندوم با دو گزيق يران را از طريه جمھوری اسالمی ايبك نظام اسالمی شي

ان دارد به وضوح نشان می دھد كه آن ھا در گام اول خواستار الحاق به يجان جريف جمھوری آذربايان مردم شريدر م

ختاری برگرفته از ساختار جمھوری اسالمی ك نظام اسالمی با سايل يت دوم را در تشكيران اسالمی ھستند و اولويا

  ».ران می داننديا

 کرد که آيا حقوق مردم کردستان، آذربايجان، خوزستان، سيستان و سؤالاز شريعتمداری و رھبر آدم کش شان بايد 

م عالقه را به رسميت شناخته ايد؟ چرا در اين مناطق با ھدف اين که آيا اين مردم سرکوب شده و تحت ست... بلوچستان و

 که حکومت جانی ئیدارند در حاکميت جمھوری اسالمی زندگی کنند و يا مستقل باشند، رفراندوم برگزار نمی کنند؟ بال

از ميليون  پنج اسالمی در اين سی و چھار سال سر مردم ايران آورده است نه تنھا باعث فرار اجباری حدود سه تا 

که با سياست ھای شوونيستی و فاشيستی خود نيز وضعيتی در ميان شھروندان ايرانی به خارج کشور شده است؛ بل

 به عالوه شکل گيری گرايشات ناسيوناليستی و بعضاً . اقليت ھای ملی کشور به وجود آورده که از آن نفرت دارند

ال  حکومت اسالمی در قبۀافراطی در ميان مردم اقليت ھای ملی کشور، محصول عملکردھای فاشيستی و جنايت کاران

حکومت اسالمی در اين سی و چھار سال حاکميت خونين خود، از جمله ھر خواست عاالنه . اقليت ھای ملی کشور است

در حال . به وحشيانه ترين شکلی سرکوب کرده است» تجزيه طلبی «ۀحق مردم مناطق غيرفارس را به بھانه و ب

آذربايجان تھديدھا و دستگيری ھا و اعدام ھا بسيار  چون کردستان، خوزستان و سيستان بلوچستان و ئیحاضر استان ھا

چرا که . در عين حال در اين مناطق، محروميت و بی کاری و فقر غوغا می کند. باالتر از مناطق ديگر کشور است

حکومت آگاھانه با سياست ھای فاشيستی و تبعيض آميز خود، مردم اين مناطق را در محاصره اقتصادی و تھديدھای 

 از منابع نفت و گاز خوابيده اند و شاھرگ ئیمردم خوزستان، روی دريا.  ميليتاريستی مداوم قرار داده استليسی ووپ

چرا بايد مردم . اقتصادی کشور نيز در اين منطقه در جريان است اما مردم آن جا، ھر روز فقير و فقيرتر می گردند
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 آموزش و پرورش محروم باشند در حالی که استفاده مناطق غيرفارس در ايران، حتی از تدريس زبان ماردی شان در

  !از زبان مادری حق مسلم ھر ملتی است

سخنان اين مقامات حکومت اسالمی، بيش تر به سخنان مارگيرھا و معرکه گيرھا و گردنه گيرھا شباھت دارد تا واقعيت 

  . ينه است ايران بسيار خطرناک و پرھزۀاما چنين مواضعی برای جامع. ھا و مواضع سياسی

در حکومت اسالمی ايران، دروغ و تزوير و رياکاری و توطئه گری و قلدری و خشونت طلبی و جنگ طلبی و سياست 

چرا که اين حکومت در سی و چھار سال . ھای تروريستی و آدم کشی و باج گيری واقعيت ھای غيرقابل انکاری ھستند

ی گری و آدم کشی و رياکاری و سناريوسازی ھيچ حد و مرزی  ثابت کرده است که در وحشحاکميت خونين خود، عمالً 

را به رسميت نمی شناسد و ھم چنان عنان گسيخته عليه انسانيت، عشق، دوستی، ھمبستگی، آزادی،آرامش و امنيت و 

  . صلح می تازد

 مجريه، از سای قوای قضائيه و مقننه تاؤس جمھوری گرفته تا رئيکار، از رھبری و ردر اين حکومت جانی و تبھ

شورای نگھبان تا مجلس شورای اسالمی؛ از سپاه و بسيج گرفته تا نيروھای انتظامی و ارتش، از لباس شخصی ھا 

 پوچ و مزخرف و بی معنی یگرفته تا وزارت اطالعات؛ از حزب هللا گرفته تا سربازان گمنام امام زمان با ھمين ادعاھا

ند و بدون اين که اانسان بی کارھا ران را به خاک سياه نشانده اند؛ ميليون  ميليون اي٧٧و خرافی، اکثريت مردم جامعه 

 نيازھای روزانه خود را نيز ندارند؛ گرانی تأمين بی کاری برخوردار باشند؛ خانواده ھای کارگری، حتی توان ۀاز بيم

ازو و شکنجه کشته اند؛ زندان و تورم روزافزون و کمرشکن شده است؛ ده ھا ھزار انسان را اعدام و ترور و يا زير تج

 ترين حقوق خود ئیھايشان مملو از زندان سياسی و اجتماعی است؛ نصف شھروندان جامعه، يعنی زنان، حتی از ابتدا

ند؛ ھنرمندان، نويسندگان و روزنامه نگاران غيرخودی و مستقل، در حاکميت نمايندگان خدا کم ترين امنيت  انيز محروم

 امنيتی حکومت، در - ليسی ورند و آثارشان ھمواره به تيغ سانسور سپرده می شود؛ ارگان ھای پشغلی و حتی جانی ندا

خصوصی ترين امور زيست و زندگی شھروندان دخالت و جاسوسی می کنند؛ کودکان را در معرض انواع و اقسام 

 ٢٠ گفته اند ه طوری که اخيراً فجايع و آسيب ھای اجتماعی قرار داده اند؛ ھر روز از ظھور امام زمان دم می زنند ب

ً ! در اين ميان معلوم نيست امام زمان ھای واقعی چه موجوداتی ھستند؟! امام زمان تقلبی را دستگير کرده اند  نھايتا

سران و مقامات حکومت اسالمی، اگر برای مردم امام زمان و بھشت و جھنم و خرافات و مشغله ھای کاذب می تراشند 

ی خاکی، تنھا دين و ايمان و امام زمان شان پول و دزدی و چپاول اموال عمومی و ثروت اندوزی خودشان در اين دنيا

  .و حفظ قدرت و حاکميت ارتجاعی شان چيز ديگری نيست

 کنم که حکومت اسالمی، ھيچ گلی نيز به سر مردم فراس زبان نزده است و آن ھا را نيز ھم چون مردم تأکيدالبته بايد 

در اجرای سياست ھای فاشيستی حکومت اسالمی، مردم فارس زبان نه .  سرکوب و استثمار می کندمناطق ديگر کشور

بنابراين، کسانی و گرايشاتی که در سياست ھا و تبليغات خود ستم بر غيرفارس ھا را به . ندانقشی دارند و نه مقصر

وناليستی خود، آگاھانه و ناآگاھانه به مردم فارس زبان نسبت می دھند سخت در اشتباھند و با اين سياست ھای ناسي

  . ھمبسته و متحد شھروندان ساکن ايران عليه کليت حکومت اسالمی، لطمه می زنندۀمبارز

بی ترديد سران و مقامات حکومت اسالمی به خوبی می دانند چنين اظھارنظرھای ماجراجويانه ھزينه دارد به طوری 

 اين است که آن ھا چرا چنين مواضعی سؤالبنابراين، . نجر می گرددکه در برخی مواقع به جنگ و خونريزی نيز م

 به سادگی اين است که حکومت اسالمی ايران، تا خرخره در بحران ھای سؤالاتخاذ می کنند؟ از نظر من، جواب اين 

ک در چنين شرايطی، به باور سران حکومت اسالمی، ي. پلماتيک فرورفته استاقتصادی، سياسی و اجتماعی و د

ه ای ھم شده افکار عمومی داخلی و بين المللی را به خود جلب کند ردرگيری محدود و کوچک مرزی می تواند برای دو

ن را قلع و ا و عريان تر مخالفر برای حکومت اسالمی به وجود آورد تا در پرتو آن، از يک سو ھرچه شديدتئیو فضا
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 را ئی به خصوص اين شرايط بھترين فرصت و موقعيت طال.قمع نمايد و از سوی ديگر، حاکميت را يک دست نمايد

برای خامنه ای و سپاه و بسيج به وجود می آورد که تعارفات موجود را کنار بگذارند و يک حکومت نظامی گوش به 

 به طور کلی کنار ،فرمان رھبر را به قدرت برسانند و کسانی را که در درون حاکميت غرغر و سھم خواھی می کنند

 .بزنند

ند که اگر درگيری مرزی با جمھوری آذربايجان به وجود آورند عالوه اسران حکومت اسالمی، ھم چنين بر اين تصور

 خارجی سوق می دھند در عين حال احساسات مذھبی و ناسيوناليستی ۀمسألبر اين که افکار عمومی داخلی را به يک 

  .ت ھای پليد خود تحريک و کاناليزه می کنندمردم ايران و آذربايجان را نيز در راستای اھداف و سياس

البته ناگفته نماند که خصومت و دشمنی حکومت اسالمی ايران با جمھوری آذربايجان، ربط مستقيمی به برگزاری يک 

سال ھاست که حکومت . ن آذری ھای آذربايجان ايران در خارج کشور و باکو ندارداکنفرانس توسط گروھی از مخالف

گذاری گرايشات سکوالر تأثير دريای خزر، ۀو جمھوری آذربايجان، بر سر تقسيم منابع زيرزمينی حوزاسالمی ايران 

مردم جمھوری آذربايجان بر مردم استان ھای آذربايجان ايران، طرفداری حکومت اسالمی از ارمنستان در جنگ 

کومت اسالمی ايران از گروه ھای اسالمی  قره باغ و ھم چنين حمايت و پشتيبانی حۀآذربايجان و ارمنستان بر سر مناقش

  .جمھوری آذربايجان، ھمواره در حال مناقشه و کشمکش با ھمديگر ھستند

اما اگر سران و مقامات حکومت اسالمی ايران، بر اين تصور ھستند که می توانند در کوتاه مدت و برق آسا درگيری 

 مھم اوالً . ف غيرانسانی خود برسند سخت در اشتباھندمرزی و موضعی با جمھوری آذربايجان درست کنند و به اھدا

مھم آن است که ابعاد آن به کجاھا کشيده می شود؛ در رابطه !  و چگونه و در چه سطحی آغاز می کندهنيست جنگ را ک

به عبارت ديگر حکومت اسالمی می . ی و جھانی شکل می گيردئبا آن چه صف بندی و جبھه گيری داخلی و منطقه 

يک درگيری سريع و کوتاه مدت را در مرزھای آبی و خاکی خود با جمھوری آذربايجان برنامه ريزی کند اما تواند 

ی ئ جھانی و منطقه اصله يک اجتماعی عليه حکومت اسالمی آن قدر باال و گسترده است که بالفئفضای جھانی و منطقه 

  . ر و خشک را با ھم خواھد سوزانددر دفاع از جمھوری آذربايجان عليه ايران شکل خواھد گرفت و ت

پلماتيک بسيار نزديک و حسنه ای با  اقتصادی، سياسی و دۀدولت سکوالر سرمايه داری جمھوری آذربايجان، رابط

از اين رو، ھرگونه تجاوز مرزی به اين جمھوری، می . دارد... ، ترکيه، اسرائيل وامريکاناتو، اتحاديه اروپا، دولت 

  .ام عيار خونين و فاجعه باری در منطقه تبديل شود و تر و خشک را با ھم بسوزاندتواند به يک جنگ تم

به عالوه حکومت اسالمی ايران، غلط می کند به دليل برگزاری ھمايش يک گروه اپوزيسيون در اين کشور، اين چنين 

 حکومت انۀھای جنگ طلببنابراين، اين نوع اظھارات و اقدامات و طرح ھا و نقشه . دست به ارعاب و تھديد بزند

  !  محکوم گردداسالمی، ماجراجويانه و خطرناک برای کل جامعه ايران است و بايد شديداً 

 حکومت اسالمی، يک افکار ۀست که عليه اين عربده کشی ھا و سياست ھای جنگ طلبانابه اين ترتيب، ضروری 

ن و مقامات حکومت اسالمی، ھنگامی که نبايد اجازه داد سرا. عمومی قوی در داخل و خارج کشور شکل بگيرد

، روزنامه ءن محيط زيست، حقوق بشر، وکالجويان، جوانان، فعاال سوی اکثريت کارگران، زنان، دانشحکومت شان از

نگاران، وبالگ نويسان، ھنرمندان و روشنفکران در معرض خطر سرنگونی قرار گرفته و خود را در حال غرق شدن 

 ايران را نيز با خودش به ۀ بزند و جامعئی سياسی اش می بيند به اين شکل دست به ماجراجودر بحران ھای اقتصادی و

  .قعر باتالق ويرانگری که خودش درست کرده، ببرد
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