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 .Iran's M ايران آئينۀ

 
  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ اکتوبر ١٣

  تروريست ھای حکومت اسالمی ايران

  ! در جمھوری آذربايجان محکوم شدند
  

ھر دو حکومت در  راستای . ايجان متشنج استسال ھاست که روابط حکومت اسالمی ايران و جمھوری آذرب 

در قسمت . ن مرزھای آبی شان در دريای خزر با ھمديگر مشکل دارنديي شان، از جمله در تعئیرقابت ھای بورژوا

ايران و جمھوری . جنوبی دريای خزر، بين ايران و جمھوری آذربايجان ھنوز مرز آبی مشخص نشده است

  . مرز آبی و زمينی مشترک دارند کيلومتر۶۵٠آذربايجان بيش از 

 نفر را به اتھام جاسوسی برای ايران ٢٢، جمھوری آذربايجان ٢٠١٢بر و اکت٩به گزارش خبرگزاری ھا در تاريخ 

 شھروند اسالم گرای آذربايجانی، که در اسفند ماه سال گذشته ٢٢به گزارش يک دادگاه باکو، . محکوم به زندان کرد

مات امنيتی آذربايجان متھم ھستند که از طريق نگھداری سالح و فعاليت ھای تروريستی دستگير شدند، از سوی مقا

آن ھا، متھم اند که به دستور حکومت اسالمی ايران، می خواسته اند عليه سفارت خانه . به کشور خيانت کرده اند

را به ده تا پانزده سال زندان اين دادگاه متھمان .  در باکو، عمليات تروريستی انجام دھندامريکاھای اسرائيل و 

  .محکوم کرد

 جمھوری آذربايجان، به خبرگزاری فرانسه گفته که چند نفر از محکومان از اھالی ۀيک سخن گوی قوه قضائي

  . باکو بوده اند که يکی از مراکز اسالم گرايان استۀدر حوم» ناردران«روستای 

شدگان   منتشر شده بود، اتھام بازداشت ٢٠١٢ چ مار١۴ر آذربايجان که د» وزارت امنيت ملی «ۀاساس اطالعيه ب

جمھوری آذربايجان، محکومان » وزارت امنيت ملی «ۀبه گفت. کشور بوده است» استقالل و امنيت ملی«اقدام عليه 

 ھای امنيتی ايران  برای ھمکاری جلب شده و برای ارگان» سپاه پاسداران حکومت اسالمی ايران«از سوی 

  . اند رده ک جاسوسی می

 به خدمت نھادھای امنيتی ايران ١٩٩٩شدگان از سال   وزارت امنيت ملی آذربايجان، بازداشت ۀبراساس اطالعي

آوری اطالعات از سفارت   ھای نظامی ايران استفاده از سالح و ابزار جاسوسی، با ھدف جمع  درآمده و در اردوگاه

  . اند  در باکو، آموزش ديده ھای مستقر ھا و شرکت  خانه ھای خارجی، سازمان 
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يافته، با دريافت دستورھای  وزارت امنيت ملی جمھوری آذربايجان، در ادامه يادآور شده که اين گروه سازمان 

 آوری اطالعات، تھيه سالح، مھمات و مواد منفجره کرده  اقدام به جمع» سپاه پاسداران انقالب اسالمی«مستقيم از 

، اسرائيل و امريکا ھای   اندازی يک رشته اقدامات تروريستی عليه سفارت خانه راه«ت، اند که ھدف از اين اقداما 

  .است بوده » ھا در شھر باکو ديگر کشور

کل وی، از طرف وياور حسين، وکيل مدافع يکی از متھمان، به بخش آذربايجانی راديو اروپای آزاد گفته است که م

  .امنيتی ايران را قبول نکرده بود - ده بود، اما ھمکاری با اين نھاد نظامیسپاه پاسداران پيشنھاد جاسوسی دريافت کر

 ھای امنيتی  کلش اين بود که وقتی سپاه پاسداران به وی پيشنھاد جاسوسی داده، به ارگانو او، تنھا اشتباه مۀبه گفت

 سال زندان محکوم شده، ١٠او، گفته که موکلش به اتھام خيانت به دولت به . جمھوری آذربايجان اطالع نداده است

  . موکلش را به دادگاه بازبينی ارائه دھدۀاما قرار است درخواست دادرسی دوباره به پروند

 با ھدف سوء قصد در دھلی نو، بانکوک و ئیپس از اين اعالم دستگيری ھا بود که چند سوء قصد و يا کوشش ھا

تادند که ھمگی نمايندگان ديپلماتيک اسرائيلی را مورد تفليس پايتخت گرجستان، در ھمسايگی آذربايجان، اتفاق اف

  .در اين کشورھا نيز تنی چند از تروريست ھای حکومت اسالمی دستگير شدند. ھدف قرار داده بودند

حکومت اسالمی ايران، ھمواره در امور داخلی جمھوری آذربايجان از موضع ارتجاعی و با کمک به گروه ھای 

حتی مدتی پيش با فتوای يکی از آخوندھای مرتجع حکومت اسالمی، يک . آشکار می کند مذھبی دخالت ھای نھان و

وی، طی انتشار مقاله ای در يکی از روزنامه ھای .  جمھوری آذربايجان را ترور کردندۀپزشک و نويسند

  .آذربايجان، اسالم را نقد کرده بود

 شب ھنگامی که راھی منزلش بود، ھدف ١٠ساعت ، ٢٠١١مبر  نو١٩رافق تقی، نويسنده و پزشک آذربايجانی در 

  . چاقو به بدن وی وارد شدۀک شخص ناشناس قرار گرفت و ھفت ضربيسوء قصد 

 -و اروپای آزاد يجانی راديگوی کوتاھی با بخش آذربا و ، در گفت٢٠١١مبر  نو٢٢، روز سه شنبه پزشک رافق

ا يجان صورت گرفته، ينداران افراطی آذربايا از طرف دين سوء قصد يو آزادی، گفته بود که به اعتقاد وی، ايراد

 سوء قصد می تواند نوشته ھای انتقادی وی ۀزي وی، انگۀبه گفت. دھی شده استران سازمانين که از طرف عوامل ايا

و ين راديت ھميدر وب سا» ران و جھانی سازیيا« وی که با عنوان ۀن مقالي اسالم افراطی و خصوصا آخرۀدربار

  .شد، باشدمنتشر 

ز از وی چاپ شده، پنج سال قبل، در پی درج مقاله ين اثر ادبی نيماری ھای قلبی که تاکنون چنديرافق تقی، پزشک ب

ران در يسفارت حکومت اسالمی ا. ران قرار گرفتيمورد خشم مقامات مذھبی و رسمی ا» صنعت«ای در روزنامه 

ن يه ای خون ايز طی فتوائيت هللا فاضل لنکرانی نياد و آن مقاله نشان دي، واکنش سختی به انتشار ا٢٠٠۶سال 

  .جانی را حالل اعالم کردي آذرباۀسندينو

  .شده است» سفارش«ران يد که به نظر شخص وی، ترور برادرش از ايبرادر رافق تقی می گو

 درباره اسالم با  به دنبال نوشتن مقاله ای انتقادی٢٠٠۶بود، در سال » سندگان آزاديمجمع نو«س ئيرافق تقی، ر

جانی را يسنده آذرباين نوي ائیز طی فتوايت هللا فاضل لنکرانی نيمورد اعتراض قرار گرفت و آ» اروپا و ما«عنوان 

بر ھر کسی که دسترسی داشته باشد، ) رافق تقی(قتل او «: آيت هللا لنکرانی نوشته بود. اعالم کرد» مھدور الدم«

  ».الزم است

ت هللا محمد فاضل يآ«، در گزارشی با عنوان ١٣٨۵ ]قوس[ آذر٨ برابر با ٢٠٠۶مبر  نو٢٩بی بی سی، چھارشنبه 

جان فتوای قتل صادر کرده يعه در قم، برای دو روزنامه نگار در جمھوری آذربايد شيکی از مراجع تقليلنکرانی، 
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جان ي وی در جمھوری آذربات هللا فاضل لنکرانی اعالم کرده، جمعی از مقلدانيآن گونه که دفتر آ: ، نوشت».است

 آنان، اروپا را برتر از ۀسنده ای که به گفتي مسلمانان در قبال نوۀفيده اند که وظينامه ای خطاب به وی نوشته و پرس

به » قيناپسند و ناال«ت پست و بی ارزش نشان داده، با کلمات يحين اسالم را در برابر مسيانه دانسته، ديخاورم

ن ي اۀان مقاله اش ھم اعالم کرده که ھميده، تمامی مقدسات اسالم را به تمسخر گرفته و در پان کريامبر اسالم توھيپ

  ؟ستيمطالب را آگاھانه و از روی عمد نوشته است و باز ھم خواھد نوشت چ

د ل ارتداين مقاله ای نوشته، اگر مسلمان زاده باشد، به دليت هللا فاضل لنکرانی، در پاسخ نوشته که فردی که چنيآ

د به قتل برسد و قتل او بر ھر کسی که به يامبر اسالم باين به پيل توھيو اگر کافر باشد به دل) ن اسالميبرگشتن از د(

  . الزم است،وی دسترسی داشته باشد

ن حکم يز ھميسنده ای را چاپ کرده نين نوي چنۀه ای که مقاليول نشرؤ، مسند مرتجع و آدم کشآخون يبنابر فتوای ا

ر صداقت يت هللا فاضل لنکرانی خواستار قتل آن ھا شده بود، رافق تقی و سميسنده ای که آيبنابراين، نو. را دارد

  .ه صنعت بودندير نشرياوغلو، سردب

ت کشور جمھوری ، دفتر دادستانی کل و سرويس مطبوعاتی وزار١٣٩١ ]سرطان[عالوه بر اين ھا، در تير ماه

متھم » دريافت پول از ايران و جاسوسی برای اين کشور«ھوری را به  اين جمۀول يک نشريؤآذربايجان مدير مس

  .کرده بود

صدای (» توليشی صدو «ۀول روزنامؤ، مدير مس»ھالل ممداف« بازداشت ۀاين دفتر با انتشار بيانيه ای، دربار

  .تباط داردوی ار» خطرناک و عليه امنيت ملی«اعالم کرد که بازداشت اين شخص مستقيما با فعاليت ھای ) تالش

 به صورت ١٩٩٢ھالل ممد اف از سال «:  مشترک دادستانی کل و وزارت کشور آذربايجان، آمده بودۀدر بياني

مور سرويس امنيتی ايران است، ھمکاری خود را آغاز کرده و عليه أمخفيانه با علی عبدلی فرزند حمزه علی که م

  ». بارھا از ايران پول دريافت کرده استامنيت ملی و يک پارچگی ارضی آذربايجان فعاليت کرده و

که به زبان اقليت تالشی در مناطق جنوبی جمھوری آذربايجان و ھم مرز با ايران منتشر می » صدای تالش «ۀنشري

ريشه با ن و فرھنگ تالشی داشته است که ھم زباۀت تحرير اين نشريه، سعی در حفظ و اشاعأ ھيۀشود، بنا به گفت 

  .اند از اين اقليت متھم کرده » سوء استفاده«ھای جمھوری آذربايجان، ايران را به  رخی از مقام ب. زبان فارسی است

ھای جمھوری آذربايجان و حکومت اسالمی ايران و احضار سفيران دو کشور نيز در  جنگ لفظی نيز ميان مقام 

 سياسی نھاد -س بخش اجتماعی ئياف، ر برای مثال، موضع گيری علی حسن .  يک سال گذشته در جريان بوده است

، در ٢٠١٢ می ٣١ -  ١٣٩١ ]جوزا[ خرداد١١رياست جمھوری آذربايجان عليه حکومت اسالمی، روز پنج شنبه  

  .رسانه ھای آن کشور بازتاب گسترده ای داشت

الت م خجئيگو ما به روحانيت ايران می «: اف نوشت ترند نيوز، خبرگزاری جمھوری آذربايجان، به نقل از حسن 

کنی و ھمين که از در مسجد   گذاری، ھر روز دست دعا به سوی پروردگار دراز می  بکش، پيشانی بر مھر می

مردم . ما چنين روحانيتی را الزم نداريم. ت و ھم خودت کاذب ھستيد، ھم دينئی گو آمدی بيرون، دروغ می

  ».و مشارکت داشته باشندتوانند با چنين روحانيونی ھمکاری  آذربايجان تحت ھيچ شرايطی نمی 

االسالم محمدھادی فريد   ةوالن فرودگاه باکو از ورود حجؤ می سال جاری مس٢٨ - ]جوزا[ خرداد٨روز دوشنبه 

 ورود به جمھوری آذربايجان را ۀاند که اين روحانی در حال حاضر اجاز آنان بدون ذکر دليل گفته . جلوگيری کردند

  .ندارد و بايد به ايران برگردد
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 کنيم که روز دوشنبه از  سف اعالم میأما با ت«: د کرد و نوشتئيأای اين خبر را ت فارت ايران در باکو، در بيانيه س

 فرھنگی دفتر رھبر معظم انقالب به جمھوری آذربايجان ممانعت به عمل آمده است و ايشان از ۀس ادارئيورود ر

  ».د ان  المللی باکو به کشور برگردانده شده فرودگاه بين

:  ھای موجود ميان دو کشور گفت  حکومت اسالمی ايران، در واکنش به تنشۀاکبر صالحی، وزير امور خارج علی 

  » .ستيجان نين دولت و ملت آذرباأران در شياقدام ناپسند در مقابل سفارت ا«

بينی  پيش «: ظھار داشتگو با خبرگزاری مھر، ا و الملل خامنه ای نيز در گفت اکبر واليتی، مشاور امور بين  علی 

  ».ما اين است که اقدامات ضداسالمی در آذربايجان قابل دوام نيست

 سياسی نھاد رياست جمھوری -س بخش اجتماعی ئياف، ر  ھای جمھوری آذربايجان از جمله علی حسن  مقام

  .ندآذربايجان، نيز در پاسخ به انتقادھای مقامات ايران سکوت نکردند و واکنش تندی نشان داد

سازی مناسبات کشورش با حکومت اسالمی به ايران سفر  اين مقام جمھوری آذربايجان، پيش از اين برای عادی 

 روحانيت ۀ رسد صحبت وی دربار اما به نظر می.  ھای عالی رتبه در تھران مذاکره کند کرده بود تا با برخی مقام

  .عادی سازی مناسبات شان بوده استنتيجه بودن مذاکرات دو طرف برای  در ايران، نشانگر بی 

 آنار  نفر را به اتھام جاسوسی برای ايران بازداشت کرده است و اخيراً ۴٠جمھوری آذربايجان در يک سال گذشته، 

وابسته به سازمان صدا و سيمای ايران به اتھام حمل » سحر« تلويزيون آذربايجانی زبان ۀبايراملی، خبرنگار شبک

  .ان محکوم شدن به دو سال زندئيھرو

حکومت اسالمی از کوچک ترين و فرعی ترين مسايل نيز عليه جمھوری آذربايجان دست به آشوب و ھياھو می 

و از اين طريق . زند تا اين جمھوری را در مقابل گرايشات خرافات و جنايات مذھبی، وادار به عقب نشينی نمايد

مھوری سکوالر وارد کند و به اھداف ارتجاعی و  پارلمان و ديگر ارگان ھای اين جدرطرفداران خود را 

  . غيرانسانی خود برسد

در باکو، حمالت شديدی » ٢٠١٢يوروويژن « موزيک و موسيقی ۀ برگزاری مسابقۀحکومت اسالمی، حتی به بھان

 مرتجع حکومت اسالمی ايران، شرکت کنندگان اين یآخوندھا. را عليه مقامات جمھوری آذربايجان راه انداخت

  ... در باکو و » گرايان  ھمجنس  برگزاری رژه«ناميدند و گفتند » ھمجنس گراھا« ھنری را ۀابقمس

به اين ترتيب، مرتجعين حکومت اسالمی از گروه ھای مذھبی ھم فکر خود و انصار حزب هللا خواستند که 

 ھای جمھوری آذربايجان و ھم  را عليه اين مسابقه در آذربايجان ايران، به ويژه در مقابل کنسولگریئیتظاھرات ھا

  .چنين در خيابان ھای باکو و غيره راه بيندازند

 ١٩۵۶ المللی موسيقی است که از سال   بينۀ، يک مسابق)Eurovision Song Contest ( آواز يوروويژنۀمسابق

در اين  شرکت  اروپا امکانۀاتحادي طبق قوانين مسابقه، کشورھای عضو.  شود به صورت ساليانه برگزار می

 .مسابقه را دارند

گيری  ی أ شود و بعد ر  میء کند که به صورت زنده بر روی تلويزيون اجرا  را انتخاب میئیکشورھا، آھنگ ھا

اين مسابقه جزو طوالنی ترين مسابقات جھان شناخته شده . شود و بھترين آھنگ مسابقه انتخاب می شود انجام می 

 مختلفی نقل قول شده است که از منابع. رين مسابقه بعد از مسابقات ورزشی استت است و البته يوروويژن پر بيننده 

يوروويژن در . در سال ھای اخير يوروويژن نزديک به صد تا پانصد ميليون بيننده در سطح جھان داشته است

کشورھای خارج اروپا مانند مصر، ھند، مکزيک، آرژانتين، استراليا، برزيل، کانادا، چين، کره جنوبی، اوروگوئه 

  . شود  تاکنون يوروويژن به صورت زنده در اينترنت نيز پخش می ٢٠٠٠از سال . شود نيز پخش می ... و
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مديريت » صھيونيسم«يوروويژن، تنھا توسط کمپانی ھا و اتاق فکر «رسانه ھای وابسته به حکومت اسالمی نوشتند 

 ھفتگی راز پنجاه و ۀبرای مثال، مجل» .خواھد داشت» استعماری«می شود، برای ثانيه ھای خود دليل و ھدف 

نفوذ اسرائيل در چند سال اخير در کشور آذربايجان و خريد بخشی از خاک اين کشور نيز در «: ھفت، نوشته است

 گمراه کردن اذھان عمومی، به خصوص مردم کشور ۀراستای برنامه ای بلند مدت است که ابزار رسانه به وسيل

فانه عده ای نفوذ کشور بيگانه را تنھا از راه سأمت. آذربايجان نقش پيش برنده ای در موفقيت ھای آنان داشته است

 ميسر می دانند و غافل از آن که مقدمات تھاجم نرم دشمن اولين و مھم ترين راه تجاوز به خاک آن ئیمرز جغرافيا

الزم به ذکر است که در . ر ارزش گذاری ھای ذھنی مردمان استييکشور می باشد، که ھمان نفوذ در افکار و تغ

ه ميزبانی کشور آذربايجان برگزار خواھد شد، حضور ھم جنس گرايان با برنامه ای ويژه ھمراه مراسمی که ب

 اين کشور با برخورد و سرکوب نيروھای امنيتی مواجه شد، که یتالش مردم مسلمان و طالب و علما. خواھد بود

  ».ليس قرار گرفته استودستگيری برخی از آنان در دستور کار پ

 حمالت خود به مقامات جمھوری آذربايجان، حتی مدعی می شود که مقامات آذربايجان برای ۀاين مجله در ادام

 آواز يوروويژن قرار ۀ مسابقۀ ساالنۀپنجاه و ھفتمين دور«: برگزاری اين مسابقه، خانه ھای مردم را ويران کردند

ترين موسيقی کشورھای فعال است خرداد امسال در باکو پايتخت جمھوری آذربايجان برگزار شود و طی آن زيبا

برگزاری اين مسابقات در حالی است که دولت آذربايجان برای ساخت . عضو اتحاديه پخش اروپا، برگزيده شود

 شان بيرون رانده و خانه ھای آنان را ۀمکان برگزاری اين مسابقه بسياری از مردم باکو را به زور از خانه و کاشان

براساس اين گزارش، دولت .  را بنا کندئی موسيقی اروپاۀانه ھا سالن برگزاری مسابق اين خۀويران کرده تا در ويران

 ٢٢٠٠٠ اعالم کرد که استاديوم جديدی در کنار ميدان پرچم ملی با ظرفيت ]ثور[ ارديبھشت٢۶باکو در تاريخ 

 ورزشی و ۀجموع ارديبھشت پيشنھاد برگزاری مسابقه در استاديوم توفيق بھرمو يا م٢٩خواھد ساخت، اما در 

 Baku مرداد دولت اين کشور از ساخت استاديوم جديدی به نام ١٣اما چند ماه بعد در . ھنری حيدر عليو ارائه شد

Concert Arena با اين حال .  ھزار نفر است۵٠ در کنار ميدان پرچم در ساحل باکو خبر داد که ظرفيت آن

مخصوص گروه ھای مبتذل و مستھجن است را در باکو ساماندھی ولين آذربايجانی در تالشند که اين مسابقه که ؤمس

و اين در حالی است که اکثريت مطلق مردم اين کشور را مسلمانان و شيعيانی تشکيل می دھند که به دستور . کند

دولت آذربايجان سال ھاست قصد دارد به ھر .  عزاداری و بزرگ داشت شعائر اسالمی را ندارندۀحکومت، اجاز

 به ھرزگی و عياشی مشغول سازد و از اين ئیمکن جوانان آذربايجانی را از دين جدا و مانند جوانان اروپاطريق م

 يوروويژن، ھمجنس بازان نيز رژه ۀبر ھمين اساس قرار است در کنار مسابق. طريق بساط دين را از جامعه بزدايد

 ۀ برگزاری مسابقۀ ماه می آينده در آستان٢۶الی  ٢٢طی روزھای ... » «...ای را در خيابان ھای باکو داشته باشند

به ھمين جھت نيز دو .  در باکو ، رژه سنتی ھمجنس بازان در باکو تدارک ديده شده است٢٠١٢موسيقی يوروويژن 

براساس اين گزارش مجلس ملی جمھوری . ھزار ھمجنس باز از مناطق مختلف دنيا به باکو سفر خواھند کرد

 در اجرای يکی از پيش شرط ھای عضويت در ٢٠٠٠رش عضويت در شورای اروپا در سال آذربايجان قبل از پذي

راتی را در قانون جزای اين کشور تصويب کرد که به موجب آن، جرم تلقی شدن ھمجنس بازی از يياين شورا، تغ

  .قانون جزای جمھوری آذربايجان حذف شد و اين عمل در اين جمھوری قانونی اعالم گرديد

 االسالم روح هللا ةحج اميد اسالم گرايان آذربايجان می باشد، ۀا که که بيداری فرزندان ميھن اسالمی نقطاز آن ج

. بجانی از منتقدين دولت آذربايجان طی نامه ای بسيار کوتاه الھام علی اف را تھديد و مورد نھی از منکر قرار داد

  )س جمھوری فعلی آذربايجان استئيالھام علی اف، ر(
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ول انصار حزب هللا تبريز با صدور نامه ای ضمن انتقاد از بی توجھی دولت به ؤ االسالم بجانی مسةين حجچنھم 

  . فتنه گری و فتنه انگيزی جمھوری آذربايجان خواستار رسيدگی به جريان آذربايجان و قفقاز شد

لذا بايد اصحاب . عتنا نباشيم چنين مراسماتی و نزديکی آن به خاک کشورمان می طلبد که نسبت به آن بی ائیبرپا

رسانه و فعاالن سياسی و فرھنگی در جھت روشنگری و نماياندن اھداف شوم اسرائيل تالش الزم و وافی را انجام 

و قبل از آن که موج خبری و اطالع رسانی دعوت به اين مراسمات درکشورمان آغاز شود، روشنگری حقايق . دھند

اين در حالی است که ايجاد . ه اصطالح سرگرم کننده در فضای جامعه منتشر گرددپيدا و پنھان چنين برنامه ھای ب

 ۀمندان ايرانی جھت حضور و يا تماشای برنامه االت عالقؤ در داخل کشورمان برای پاسخ به سئیوبالگ ھا

  »...والن مربوط ھنوز برخوردی با آن صورت نداده اندؤ در حال گسترش است و مسيوروويژن

 ھنری، ۀ اين مسابقۀد عليه جمھوری آذربايجان به بھان کمپين خوۀمه ھای حکومت اسالمی نيز در ادامديگر روزنا

يورو ويژن يکی از راھکارھای صھيونيست در جھت به چالش کشاندن بافت «: ، نوشت»اسالم تايمز«از جمله 

 فرھنگی جھان ۀن از حوز قفقاز و خارج کردن جمھوری آذربايجاۀفرھنگی اسالمی جمھوری آذربايجان و منطق

  ».اسالم

 ١٩شنبه   ھمجنس بازان در آذربايجان، سه ۀاعتراض گسترده به رژ«: سايت خبری تحليلی بولتن نيز نوشت

 مردم تبريز در محکوميت حرکات ضداسالمی دولت باکو مقابل کنسولگری جمھوری آذربايجان در ]ثور[ارديبھشت

  ».نند آميز برگزار می ک اين شھر تجمع اعتراض

می بينيم که سران و مقامات حکومت اسالمی و رسانه ھايشان ھم چون سران و مقامات حکومت ھيتلری، عالوه بر 

سياست ھای غيرانسانی و حشيانه، کمونيست کشی و آزادی ستيزی، خواھان سرکوب و کشتار ھمجنس گرايان نيز 

  .ھستند

. ی آذربايجان، عميق تر از اين نوع کشمکش ھاستالبته دعوای اصلی حکومت اسالمی ايران با حکومت جمھور

 اش با اين جمھوری، ھمواره ئی حکومت اسالمی، عالوه بر اختالفات مرزی و رقابت ھای اقتصادی بورژوااساساً 

با راه انداختن کمپين ھای مختلف عليه جمھوری آذربايجان، بر اين تصور باطل است که جلو نفوذ سکوالريسم مردم 

در حالی که افکار سکوالر، . يجان را بر مردم استان ھای آذربايجان غربی و شرقی ايران سد کندجمھوری آذربا

آزادی خواھی، عدالت طلبی و سوسياليستی در اين استان ھای کشور، آن چنان ريشه ھای عميق تر تاريخی دارد که 

امع بشری، از تجارت مبارزاتی در عين حال، جو. ثير گرفتن از آن سوی مرزھا را ندارندأنيازی چندانی به ت

  .ثير می گذارند، خيلی ھم مثبت و طبيعی استأثير می پذيرند و تأھمديگر ت

بخش ديگر خشم حکومت اسالمی ايران از حکومت آذربايجان، شکست ھا و ناکامی ھايش در تقسيم منابع زير آب 

ثرتر و ستراتژيک تر ؤو کشور، م دست که می توانست با شراکتا ئیھای دريای خزر، مسايل مرزی و پروژه ھا

  . پيش بروند

اما در اين سال، ايران از اين کنسرسيوم .  در کنسرسيوم نفت مشارکت داشت١٩٩۵حکومت اسالمی ايران تا سال 

  .دئيکنار گذاشته شد، روابط دو کشور دوباره رو به تيرگی گرا

تر به غرب نزديک کرد و به انزوای حکومت  انتقال نفت و گاز به سوی غرب، آذربايجان را بيشۀساخت خط لول

به اين ترتيب، خروج آذربايجان از مدار روابط نزديک با روسيه و . اسالمی ايران و تا حدودی روسيه نيز انجاميد

ايران و پيوستن به ساختارھای غربی و ھمکاری نزديک با غرب و شرکت کردن در طرح ھا و ديگر ساختارھای 

  . نودی سران حکومت اسالمی از سران حکومت آذربايجان استغربی، عوامل ديگر ناخش
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حکومت اسالمی ايران، عالوه بر آموزش و تسليح دايمی گروه ھای مذھبی جمھوری آذربايجان با ھدف براندازی 

 ھای مالی برگزاری مراسم روزھای مذھبی چون عاشورا و  حکومت سکوالر و غيرمذھبی اين کشور، حتی ھزينه

  . مين می کندأتغيره را نيز 

عكس بانوان محجبه برای . در جمھوری آذربايجان، حجاب در مدارس و دانشگاه ھا و ادارات دولتی ممنوع است

که در را دولت باكو، طالبی . پخش اذان از مساجد مجاز نيست.  پذيرفته نمی شودئیصدور گذرنامه و كارت شناسا

 گونه  چينی دارند به ھيالت ديحصيل کرده اند و يا كسانی كه تحصالت مذھبی اند و يا در ايران تيايران مشغول تحص

دولت . نی و اسالمی در جمھوری آذربايجان مجاز نيستيفعاليت مدارس د. در مشاغل و مناصب دولتی نمی پذيرد

ھم چنين برگزاری مراسم مذھبی در انظار . آذربايجان مجاز نيست به اماکن اسالمی و فعالين آن ھا کمک کند

قوانينی که طبيعتا ھر . ومی آزاد نيست و آن ھا می توانند در اماکن مذھبی مراسم ھای خود را برگزار کنندعم

  .حکومت سکوالر و غيرمذھبی به نوعی بايد آن ھا را در قوانين خود وضع کند

ان با سران و مقامات حکومت اسالمی به ويژه آخوندھای مرتجع، به اين سياست ھای سکوالر جمھوری آذربايج

چشم دشمن نگاه می کنند و ھمواره حکومت جمھوری آذربايجان را تھديد و تکفير می کنند و برای نابودی آن می 

  . کوشند

 و امريکا امنيتی آذربايجان با - حکومت اسالمی ايران، ھم چنين به ھمکاری ھای اقتصادی، سياسی، اطالعاتی

ختالفات و ھم چنين اختالفات ديگر، بين دو کشور، نه تنھا تاکنون بنابراين، اين ا. اسرائيل و غيره نيز خشمگين است

  . تنش ھا افزوده می شودۀ زمان به گسترده شدن دامن با گذشتحل نشده باقی مانده اند، بلکه

 گذشته، يعنی از دورانی که آذربايجان از شوروی سابق جدا شد نگاه حکومت اسالمی به اين ۀدر طی بيش از دو دھ

سران حکومت اسالمی، به اين کشور . ند نگاھش به استان ھای آذربايجان غربی و شرقی ايران استکشورف ھمان

 تاريخی می نگرند که دورانی جزو سرزمين ھای امپراتوری ايران بود و ھم تالش می کنند در اين ۀھم از جنب

از اين رو، در اين مدت . کنندکشور نيز گرايشات مذھبی دست باال را بگيرند و گرايشات سکوالر و چپ را منزوی 

روابط دو کشور ايران و آذربايجان افت و خيزھای زيادی ر اپشت سر گذاشته و اغلب دليل تيرگی روابط دو کشور، 

دخالت حکومت اسالمی ايران از موضع ارتجاع مذھبی، سرکوبگرانه و تروريستی در امور داخلی آذربايجان بوده 

  .ز آن ھا اشاره کرديم ائیاست که در باال به گوشه ھا

 سياسی منطقه و جھان ظاھر ۀست که حکومت ھر کشوری، بنا به منافع و خواسته ھای مردم خود در صحناطبيعی 

، روابط دوستانه و مستقل کشورھا با ھمديگر، بخش خدشه ناپذير حقوق بين الملل در تنظيم روابط مسلماً . می شود

 ھر روز بايد شاھد اشغال کشورھای کوچک توسط کشورھای در غير اين صورت جوامع بشری. دولت ھاست

تنھا از طريق برقراری روابط دوستانه و مسالمت آميز بين حکومت ھا می شود طرح . بزرگ و قدرت مند می شد

ی و جھانی را پيش برد نه با تھديد و زور و ئھا و پرژه ھای اقتصادی، سياسی، فرھنگی، امنيتی و ستراتژی منطقه 

در واقع حکومت اسالمی ايران، با زور و قلدری و از موضع ارتجاع مذھبی و سياست ھای تروريستی اش . قلدری

 سکوالر و ۀسعی می کند گروه ھای تروريستی در جمھوری آذربايجان را بر سر کار بياورد تا خيالش از اين ھمساي

ھيچ کشوری حق ندارد . شيانه است قوی تر گردد؛ ھمگی اعمالی وحئی اشغيرمذھبی راحت باشد و موضع منطقه 

اين حق مسلم و طبيعی . به زور و تھديد و ترور، اھداف و سياست ھای خودش را به مردم کشور ديگری تحميل کند

ر دھند و ييو غيرقابل جدل مردم ھر کشوری است که ساختارھای اقتصادی، سياسی و اجتماعی کشورش را تغ

  .خارجی تصميم گيری و انتخاب کنند و بدون دخالت درباره آن ھا مستقيماً 
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به اين ترتيب، تمام شواھد نشان می دھند که سران و ارگان ھای سرکوب حکومت اسالمی، به ويژه سپاه پاسداران و 

نيروھای امنيتی مخوف آن، ھمواره در تالشند گروه ھای مذھبی جمھوری آذربايجان را آموزش ھای ايدئولوژيکی 

ندازند و  زندگی مردم جمھوری آذربايجان بي سازمان دھی کنند؛ مسلح کنند و به جان وو نظامی و تروريستی دھند؛

نھايتا حکومت سکوالر آذربايجان را سرنگون کنند و يک حکومت اسالمی تروريستی و آدم کش شبيه خود را در 

ريوھای سياھش  حکومت اسالمی و طرح ھا و سناۀاما ھمه اين تالش ھای وحشيان. اين کشور به قدرت برسانند

.  ناشی از آگاھی و اتحاد مردم اين کشور است، آذربايجان، تاکنون يکی پس از ديگری شکست خورده استۀدربار

تر و دندان شکن تر چيز ديگر نصيب سران و مقامات  ھا و شکست ھای بيشئی بعد از اين نيز جز رسواقطعاً 

اريخ مصرف عمر نکبت بار خود حکومت اسالمی، چون که ت. حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی نخواھد شد

 محکم ۀ ايران با عزم و ارادۀو شکی نيست که اين دوره را اکثريت مردم آزاد.  پايانی خود نزديک شده استۀبه دور

  . و انقالبی شان، بسيار کوتاه تر و کارسازتر خواھند کردئیمبارزه جو

  

  ٢٠١٢بر و دوازدھم اکت-  ١٣٩١ ]ميزان[جمعه بيست و يکم مھر

 

  :يادداشت

، نبايد مانع از آن گردد که دولت دست نشاندۀ امپرياليزم و صھيونيزم را در "واليت فقيه"نفرت به حق ما از رژيم 

  . نا ديده بينگاريمآذربايجان مردمی دانسته، جنايات و استبداد آن رژيم را در حق اقليتھای ملی غير آذری و مسلمانان
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