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منادیان شوم تجزیه آذربایجان ایران در دهه اخير )1(
گوناز، داک و ياران داخلی تجزيه طلبان

اصغر حيدری1 

اش�اره: در كتاب انقاب اسامی و گروه های تجزيه طلب كه توسط بنياد تاريخ پژوهی 
و دانش��نامه انقاب اسامی منتش��ر ش��ده، برخی از جريانات و گروه های تجزيه طلب 
در آذربايجان كه از گذش��ته ب��ه دنبال اهداف ش��وم خ��ود بودند معرف��ی و اهداف و 
فعاليت هايشان توضيح داده شده است. در دهه اخير دشمنان تماميت ارضی و استقال 
ايران مانند گذشته به تشديد سياس��ت های تجزيه طلبی ادامه دادند و تاش كردند با 
ايجاد گروه های جديد و به ظاهر ناشناخته تحرك تازه ای به اين سياست كهنه در منطقه 
ببخش��ند. در اين پژوهش )در دو قس��مت( به معرفی اين گروه های جديد تجزيه طلب 
كه هدفشان جدا كردن بخشی از آذربايجان از ايران و پيوستن به جمهوری آذربايجان 
می باشد، می پردازيم. اميد اس��ت به آگاهی و بصيرت جوانان ايرانی به ويژه آذربايجانی 

بيفزايد. 

1. مدرس دانشگاه و كارشناس ارشد ايران شناسی 
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الف. شبکه تلویزیونی گوناز 
معرفی شبکه تلویزیونی گوناز و مؤسس آن

ش��بكه تلويزيونی گوناز )ب��ه تركی: 
Günaz TV( ش��بكه تلويزي��ون 
ماهواره ای ك��ه در 23آوري��ل 2005 
توس��ط احمد اوبالی تأسيس شد. اين 
شبكه كه به زبان تركی آذری به صورت 
24 ساعته از ش��يكاگوی امريكا برنامه 
پخش می كند، ش��بكه ای سياس��ی و 
اجتماعی محسوب می گردد كه از بدو 
تأسيس فراز و نش��يب های بسياری را 

تجربه كرده و س��ابقه پخش از چندين ماهواره مختلف را دارد. اين شبكه روزانه فقط 8 
ساعت پخش زنده دارد.

گوناز )به ترك��ی آذربايجانی: Günaz( مختصرش��ده گونئی آذربايج��ان )به تركی 
آذربايجانی: Güney Azerbaycan( به معنای آذربايجان جنوبی است. 

برنامه های شبکه گوناز
برنامه های اين شبكه را می توان به چند بخش تقسيم كرد: 

1. بخش برنامه های كودكان. 
2. موضوعات فرهنگی و آموزش��ی نظير آموزش خواندن و نوش��تن ب��ه زبان تركی و 
مرور دانش��گاهی و علمی تاريخ آذربايجان تحت عناوين: آنا ديلی ]زبان مادری[، رقص 
دونياسی ]دنيای رقص[، موغام درسی ]درس موسيقی موغام[ و باجاريقلی اللر]ايل های 

كاردان و فهميده[ و نيز گفت وگو با صاحب نظران در عرصه فرهنگ و تاريخ. 
3. برنامه های سياسی شامل: تحليل های سياسی، برنامه های گفت وگوی مستقيم با 

مردم و فعاالن سياسی.
4. بخش خبری تحت عنوان گونون سسی ]صدای آفتاب[ 

5. برنامه های فرهنگی شامل: موسيقی سنتی آذربايجانی، فيلم های مستند 
6. معرفی كتاب هايی در مورد آذربايجان 

ش��بكه گوناز در كنار برنامه های فرهنگی خود برنامه های سياسی نيز پخش می كند. 
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با توجه به محتوای برنامه های گوناز و پش��تيبانان و محل و گستره پخش )اروپا، شمال 
آفريقا، امريكا و خاورميانه(، هدف اصلی اين ش��بكه تلويزيون��ی تحريك برای جدايی 

آذربايجان از ايران بوده و همواره در تاش آشوب افكنی است. 

احمد اوبالی مدیر گوناز
نام واقعی احمد اوبالی )مدي��ر تلويزيون گوناز در 
شيكاگو( احمد يوسفی س��ادات است و اهل مغان 
می باش��د. پدر وی حمام دار مع��روف اردبيل بود و 
نام حمام نيز »حمام س��ادات« نام داشت. احمد در 
كودكی در اين حم��ام كار می ك��رد و در جوانی به 
سازمان مجاهدين )منافقين( خلق پيوست. وی در 

جوانی عاقه زيادی به مجری گری داشت و به همين دليل تصميم گرفت با پارتی يكی از 
آشنايان وارد صدا و سيمای اردبيل شود، ولی به دليل چهره نامناسب و نداشتن فن بيان 
پذيرفته نشد. وی اين شكست را برنتابيد و با داد و فرياد بسيار آنجا را ترك كرد. پس از 
خروج از كشور و همراهی كردن با سازمان تروريستی منافقين در نهايت وارد داك )به 
اصطاح كنگره آذربايجانی های جهان كه در ادامه توضيح داده می شود( شد و همراه با 
گروهی كه از سوی سرويس های اطاعاتی و امنيتی رژيم باكو حمايت می شد، توانست 

كنگره را در چند مرحله به دست بگيرد.

اهداف شوم و خطرناک گوناز تی وی عليه کشور و ملت ایران 
ش��بكه گوناز عاوه بر پخش تلويزيون��ی، س��ايت اينترنتی به زبان فارس��ی و تركی 
آذربايجانی نيز دارد و در آنه��ا نيز افكار و اهداف خود را در قالب اخبار، مقاله و تفس��ير 
پی می گيرد. در اينجا بر اساس برخی از ديدگاه ها و مقاالت منتشرشده در سايت گوناز 
تی وی به واكاوی اهداف پليد آن عليه تماميت ارض��ی ايران، جدايی اقوام ايرانی از هم، 
ايجاد اختاف و خون ريزی بين فارس، ترك، كرد و... و ني��ز جدايی آذربايجان از ايران 

می پردازيم. 
1. خوابيدن، مردن است! 

در س��ايت اينترنتی گوناز تی وی، در مطلبی با عنوان »به هوش آذربايجان، خوابيدن 
مردن است« می خوانيم: 
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... در آزر ماه ]آذرماه![ امسال با كمال حيرت و شادی شاهد پيدا شدن 
سه هفته ای تلويزيون محبوب ملی آذربايجان جنوبی يعنی گوناز بوديم 
كه شوونيسم نژادپرست فارسی- ايرانی آن را در همان نطفه خفه كردند 
تا چش��م و گوش يك ملت ميليونی همواره بس��ته بس��ته باشد!! اما در 
Tishk  و Asosat[ كمال تعجب می بينيم ك��ه تلويزيون های كردی

و NewRoz و Rojhelat[ نه تنها بس��ته نشده اند بلكه رنگارنگ تر و 
قدرتمندتر از هر زمان ديگری هر روز و هر س��اعت با زبان مادريش��ان 
ملت خودش��ان را بيدار می كنند و روز به روز بهتر و قوی تر از گذش��ته 
جنبش های حق طلبانه خود را تقويت و چشم و گوش تمام ملت كرد را 
در ايران و توركيه و عراق و سوريه باز می كند، اما ما ملت ترك ايران چه؟!
حيرت آور است! از قراين و شواهد امر مثل روز پيدا است كه شوونيسم 
نژادپرستانه فارس با سوءاس��تفاده از مذهب مقدس اس��ام و عقايد و 
باورهای دينی مردم به خصوص ملت ترك ايران س��عی بر آن دارد كه 
ما را از خود غافل نموده و تا می تواند ضربه س��نگين تری بر سياس��ت و 
اقتصاد و زبان و فرهنگ و تاريخ ملتمان بزند و صبح تا شب دنبال »بير 
تيكه چؤرك« ]يك تكه نان[ بدود و فارس��ی نگاه كند)!( و با سياست و 

سرنوشت خودش كاری نداشته باشد!!

سايت فارسی گوناز تی وی، 31تير 1391
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... در شرايط حساس كنونی كاش به دست های كرد بايد بتوانند ملت 
خود را بيدار كنند اما با تمام امكانات شيطانی و تكنولوژيك بايد و بايد از 
بيداری ملت تورك آذربايجان جنوبی جلوگيری كرد! همان گونه كه فقط 
يك »جمهوری آذربايجان« )نه آذربايجان شمالی( در نقشه جغرافيايی 
وجود دارد همين يك كشور كوچك نيز بماند و ملت ميليونی ترك ايران 

حق ندارد چشمانش را باز كند و ببيند چه بر سرش می آيد!! 
2. تحريك به جدايی از ايران 

در ادامه مقاله ذكرشده، گونازياِن! شيرين عقل، نانجيبانه مردم آذربايجان را به جدايی 
از ايران فرا می خوانند و می نويسند: 

ملت ترك خيلی وقت اس��ت كه طع��م آزادی و آرام��ش اقتصادی- 
سياس��ی نچش��يده اند. ما بايد بفهميم كه بايد برای مل��ت خودمان و 
استقالمان شب و روز تاش كنيم و بايد بفهميم كه خواسته های ملت 
ما تا حد هيچ جنبش اجتماعی و سياسی فارسی مثل جنبش سبز و غير 
جنبش سبز قابل كوچك شدن نيست. ما همواره بايد به بيدارسازی ملت 
خودمان شب و روز و هر لحظه و هر ساعت آهسته و پيوسته ادامه دهيم 
و تمام جنبش ها و حركت های سياسی و هر اتفاقی كه در هر گوشه دنيا 
اتفاق می افتد هوشيارانه تحت نظر داشته باش��يم و از آن به نفع خود و 
ضرر دشمنانمان استفاده كنيم و اين را بدانيم كه حق گرفتنی است نه 
دادنی و ما بايد حقمان را بگيريم. آن هم بهاي��ی دارد كه بايد بپردازيم 
مانند همه ملت آزاد دنيا. ما نبايد ملت خودمان را به تظاهرات خيابانی 
پراكنده و قابل سركوب ترغيب كنيم بلكه تمام ملتمان را بيدار و بيدارتر 

كنيم... 
تا كی می خواهيد وطن خود را ويران ببينيد و س��نگ وطنی به اس��م 
ايران را كه جز بدبختی و توهين به مليت و زب��ان و اجدادمان ارمغانی 
برايمان نداش��ته را به س��ينه بزنيد... كمی بايد به غي��رت خود آفرين 
بگوييم زيرا اعراب فلس��طين پس از اينكه سرزمين خود را به ازای پول 
به يهودی ها فروختند، اكنون بيش از 60 س��ال هست كه برای باز پس 
گرفتن وطن خود دليرانه می جنگند. چون می دانند وطن يعنی ناموس، 
مادر، خواه��ر، زن... ولی ما توركان كه وطنمان ب��ه زور 7 پارچه )باكو- 
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تبريز- گرجستان- داغس��تان- نخجوان- ايروان- قره باغ( شده است و 
پولی بهمان ندادند كه هيچ، به نواميسمان تجاوز نمودند و هموطنانمان 
را قتل عام و شكنجه نمودند، ساكت و آرام نشسته ايم و لب به اعتراض و 
اعاده حيثيت و حق و وطنمان نمی گشاييم و اكنون دشمن پرروتر گشته 
و به شكل ديگری شروع به ذوب و نابودی آذربايجان در قسمت جنوبی 
نموده اس��ت و از آن همدان، لرستان و كردس��تان و فارسستان درست 
نموده و از آذربايجان غربی، كردس��تان جديد می زايان��د و قزوين را به 
فارسستان و اردبيل و بندر انزلی را به گيلكستان بدل نموده و ما با غيرتی 

سوزان فقط نظاره گريم و بس...1
تحريك احساسات مردم آذربايجان عليه حكومت و مردم مناطق فارس زبان ترفند و 
دسيسه متعفنی است كه دستگاه جهنمی ساواك پهلوی بدان دست يازيد تا مانعی برای 
اتحاد و اتفاق مردم آذربايجان با برادران و خواهران دينی و هموطن خود ايجاد نمايد و 
سدی در برابر پيشرفت و پيروزی انقاب اسامی بسازد. گويی گردانندگان گوناز تی وی 
با س��ران س��اواك هم پياله بوده و در محضر آنان تلمذ نموده اند! ثابتی مديركل امنيت 
داخلی س��اواك در اسفند 1356 
با اوج گيری امواج توفنده انقاب 
اسامی در دستوری خيلی فوری 

و سری چنين نوشت: 
به نح��و مقتضی ب��ه اختافات 
موج��ود بين فارس ه��ا و ترك ها 
دامن زده و از اي��ن جريان به نحو 
مطل��وب بهره ب��رداری و نتاي��ج 

حاصله اعام )گردد(.
امنيت داخلی: توس��ط منابع و 
عوامل ديگر نسبت به پياده كردن 

اين دستور اقدام شود.

1. www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2466.html
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3. نويد بی شرمانه فروپاشی ايران!
در مطلب ديگری به تاريخ چهارشنبه 16مه 2012/2/27 ارديبهشت 1391 با عنوان: 
»آيا ايران به سوی فروپاشی پيش می رود؟« شيرين عقلی به اسم محبوب امراهی كه خود 
را فعال مستقل حركت ملی آذربايجان جنوبی معرفی كرده است، با قلم زهرآگينی ضمن 
بهانه قرار دادن نفوذ فراوان زبان فارسی در زبان آذری و خطر آن برای آينده اين زبان، 
به نفی و ادامه موجوديت كش��ور واحد ايران پرداخته و در اعترافی آشكار نوشته است: 
»دول غربی نيز از مدت ها قبل، ايران يكپارچه را تهديدی برای منافع خود می دانند.« 
اين اعترافی در خور دق��ت برای همكاری و هم س��ويی دولت های اروپاي��ی و امريكا با 
تجزيه طلبان ايرانی و به ويژه آذربايجانی است! فرازهای اصلی نوشته مذكور چنين است: 
... ط��رح ديگر رژيم ايران كه ب��ه اجرا درآمد پروژه ايجاد ش��بكه های 
اس��تانی بود. اين پروژه نيز تحت ش��عار باروری زبان ها و فرهنگ های 
بومی سياست آسيمياسيون1 و »تثبيت ارضی سرزمين های فارسی« 
را در پيش می گرفت. به طوری كه با استفاده بی حد و حصر از واژگان و 
ساختارهای گرامری فارسی در لهجه های مختلف زبان تركی، زبانی را 
به وجود می آورد كه در فرهنگ لغات جنبش آذربايجان از آن به عنوان 
زبان فاَذری )فارس��ی+ آذری. فاَركی= فارس��ی+ تركی( ياد می شود. از 
سويی به غلط تصور می ش��د كه اين زبان سبب آموزش و ترويج هر چه 
بهتر زبان فارسی به كس��انی كه كًا با آن ناآشنا هستند می شود. اقشار 
باال دست جامعه )همچون شهرداران، فرمانداران، وكای مجلس و...( 
در كانال های تلويزيون محلی يا كًا به زبان فارسی صحبت می كردند و 
يا به زبانی فاذری، فاركی تر! يعنی تعداد استفاده از كلمات و ساختارهای 
فارسی در اين زبان برساخته، نشانگر طبقه اجتماعی افراد بود تا جايی كه 
سعی می شد در يك جمله تنها و تنها فعل ها به زبان توركی به كار گرفته 
شوند و حتی در بيشتر موارد آن افعال نيز برای فارسيزاسيون بيشتر با 

فعل كمكی استفاده می شدند. 

1. آسيمياس��يون در لغت به معنای متشابه سازی است و در علوم انس��انی پروسه ای است 
كه موجب مستحيل ش��دن افراد يا گروه های قومی متفاوت در فرهنگ حاكم جامعه می شود. 
آسيمياسيون در واقع شديدترين حالت فرهنگ پذيری است و ممكن است از طريق اعمال زور 
يا داوطلبانه انجام گيرد. تغيير هدف دار زمانی اتفاق می افتد كه يك گروه، سلطه بر ديگری را از 

طريق اشغال نظامی يا كنترل سياسی برقرار كند. 
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... با مداخله ايدئولوژيك ايران در امور داخلی جمهوری آذربايجان تنها 
راهی كه پيش پای دولتمردان جمهوری آذربايجان و به تبع آن تركيه 
به عنوان متحد او باقی می گذارد، حمايت آنان از »جنبش آذربايجان« 

با نام »حركت ملی آذربايجان جنوبی« است...
در عص��ر فروپاش��ی ايدئولوژی ها، هي��چ ايدئول��وژی ای در ايران نيز 
نمی تواند عامل وحدت و »عرق ملی« باشد. تأكيد بر ايران و ايران گرايی، 
تنها عنصر حاكم يعنی »فارس هويت ها« و به عبارت ديگر مركزگرايان 
را متح��د خواهند كرد. بر خاف بس��ياری از صاحب نظرانی كه س��عی 
دارند تا با دشوار نشان دادن مسير فروپاش��ی ايران مانع اين امر شوند، 
فروپاشی ايران بدون خونريزی صورت خواهد گرفت. كشورهای توركيه 
و جمهوری آذربايجان در لحظه فروپاش��ی ايران ناگزير الاقل به داليل 
امنيتی مداخل��ه خواهند نمود. اين در حالی اس��ت ك��ه در طول دوره 
زمامداری اسامی در ايران آنان به درستی درك كرده اند كه با ايرانی كه 
دارای ساختاری اقتدارطلب و نژادگرايانه است، نمی توانند كنار بيايند. 
روی ديگر سكه آن است كه دول غربی نيز از مدت ها قبل به اين نتيجه 

رسيده اند كه ايران يكپارچه را تهديدی برای منافع خود می دانند...1 
4. مخالفت با نهادهای حاکميتی جمهوری اسالمی مانند خبرگان رهبری

مجلس خبرگان يا مجلس چاكران: مجلس خبرگان رهبری در تاريخ 
24مرداد سال 1362 هجری شمس��ی پايه گذاری شده است. مجلسی 
متشكل از روحانيون محافظه كار شيعه كه در ادبيات جمهوری اسامی 
ايران فقيهانی هستند كه در علوم سنتی اسام به درجه اجتهاد رسيده 
باشند. وظيفه اين مجلس همان طوری كه در اصل 107 قانون اساسی 
جمهوری بيان شده اس��ت تعيين رهبری حكومت و نظارت بر عملكرد 
وی می باشد. اين مجلس تاكنون در سرنوشت كشور هيچ تأثيری نداشته 
و مجلسی مردانه، كامًا خنثی و اعضای آن مطيع و فرمانبردار رهبری 
حكومت بوده اند. نماين��دگان مجلس خبرگان برای يك دوره 8س��اله 
انتخاب می ش��وند. انتخابات مجلس پنجم خبرگان در تاريخ 7اس��فند 
1394 شمس��ی همزمان با انتخابات مجلس ش��ورای اس��امی برگزار 

1 .www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2465.html
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خواهد شد. برای انتخابات مجلس خبرگان رهبری از 794 نفر كه ثبت 
نام كرده بودند، فقط صاحيت 166 نفر توسط ش��ورای نگهبان تأييد 
شده و وزارت كشور نتيجه را به داوطلبان اباغ كرده است. در حقيقت 
صاحيت ح��دود 20/9 درصد داوطلب��ان تأييد ش��ده و بقيه به طرق 
مختلفی از ادامه رقابت ها بازمانده اند... بيش��تر نامزدها انتصابات خود 
]آيت اهلل[خامنه ای به عنوان نماينده خود در استان ها می باشند كه دائماً 
به تعريف و تمجيد وی و تخريب منتقدان پرداخته اند. ادبيات سخن اين 
افراد همواره هم سو و در تأييد اظهارات و نظرات رهبری حكومت بوده 
اس��ت. هم اكنون درصد عمده ای از نامزدها موقعيت و جايگاه سياسی 
خود را مرهون رهبر می دانند و قطعاً وی را در مجلس خبرگان حمايت 

خواهند كرد. 
... افرادی كه برای مجلس خبرگان انتخاب خواهند شد مثل هميشه 
در نقش چاكر، مطيع و فرمانبردار رهبر ظاهر خواهند شد تا از اين طريق 
بتوانند غنائم حكومتی را برای خود و نزديكانشان كسب كنند و پايه های 
موقعيت و جايگاه سياسی خود را اس��تحكام بخشند... اين مجلس هم 
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مانند مجلس های پيشين به مثابه ابزار تشريفاتی خواهد بود كه در مواقع 
الزم هسته اصلی قدرت و رهبری حكومت خواهد توانست از اعضای آن 
به عنوان ابزاری در جهت اهداف و خواس��ته های خود در طول 8 سال 
نمايندگی استفاده نمايد. در صورتی كه به افكار عمومی جامعه چنين 
القا خواهد ش��د كه وظيفه آنها تعيين جانش��ين علی خامنه ای بعد از 
مرگ وی می باشد. تحليل سياسی گوناز تی وی 22بهمن 1394 هجری 

شمسی.1
5. اکنون نوبت فتنه قرمز است! 

ش��بكه »گون��از ت��ی وی 
روز ش��نبه 10تي��ر 1391 
)June30( در خب��ری از 
»فتنه قرمز« در آينده نزديك 
خبر داد و جواد بَی مجری اين 
شبكه از طرفدارانش خواست 
در تجمعاتشان از پرچم قرمز 
اس��تفاده كنن��د. وی در اين 
مورد گفت: »رنگ قرمز رنگ 

پرچم آذربايجان اس��ت و اين رنگ قرمز برگرفته از خون »بابك خرمدين« است.« اين 
مجری تجزيه طلب در ادامه خواستار سوءاستفاده از استاديوم های ورزشی و بازی های 

تيم تراكتورسازی برای پيشبرد اهداف شوم »پان تركيسم« شد و گفت: 
هم��ه ج��ای آذربايج��ان را قرمز كني��د. س��عی كني��د از بازی های 
تراكتورس��ازی نهايت اس��تفاده را كنيد و پرچم قرمز را در جای جای 
آذربايجان برافراشته كنيد. ما حق اشتباه كردن نداريم. اين پرچم، پرچم 
بابك خرمدين است. همزمان با سالگرد تولد بابك خرمدين تجمعاتی در 
قلعه بابك هر ساله به مدت يك هفته انجام می شده است، اما متأسفانه 

سپاه پاسداران توانست اين تجمعات را كنترل كند. 
وی در ادامه به دست داشتن كشورهای همس��ايه در تجمعات غير قانونی قلعه بابك 

اعتراف كرده و گفت: 

1 .http://www.gunaz.tv/?id=4&vmode=1&sID=3106&lang=2
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نه فقط پان تركيس��م های ايران بلكه پان تركيس��م ها از كش��ورهای 
همس��ايه هم در اين تجمعات شركت كرده و س��عی می كردند در اين 
تجمعات نقش��ی ايفا كنند. اين تجمعات چند س��ال ادامه پيدا كرد اما 

متأسفانه دولت ايران توانست اين تجمعات را كنترل كند.
الزم به ذكر اس��ت كه باش��گاه فوتبال تراكتورس��ازی تبريز در بي��ن طرفداران ترك 
خود به عنوان تيراختور شناخته می شود و در س��ال 1349 شمسی با حمايت كارخانه 
تراكتورسازی در شهر تبريز بنيان گذاری شد. هم اكنون تحت مسئوليت سپاه عاشورا 
است. سپاه عاشورا نقش مهمی در حل مسائل مالی باشگاه تراكتورسازی دارد و اين تيم 
از امكانات ورزشی اين ارگان استفاده می كند. همچنين 30درصد سهام باشگاه متعلق 
به »مؤسسه مالی و اعتباری كوثر« می باشد. عاوه بر اين »مؤسسه مهر ايرانيان« وابسته 
به سپاه پاسداران و شركت س��ايپا از ديگر س��هامداران و متوليان اين باشگاه محسوب 

می شوند.1
تراكتورسازی پرتماشاگرترين تيم ليگ برتر در فصل های 89-1388 و 90-1389 و 
91-1390و 92-1391 و 94-1393است. اين باشگاه پيش تر تعدادی تماشاگر ثابت 
در ورزشگاه و هوادارانی در داخل تبريز داشت، اما اكنون هواداری از اين تيم به سراسر 
آذربايجان و برخی شهرهای ديگر ايران رسوخ كرده  است؛ به گونه ای كه در چندين بازی 
در چهارچوب ليگ برتر استاديوم های استان های البرز، قزوين، قم و گيان نيز در برخی 
بازی ها پذيرای هواداران پرتعداد تراكتورسازی بوده اند. مشخصاً هواداران تراكتورسازی 
پس از راهيابی به ليگ برتر در سال 88 حضور پرشماری در استاديوم آزادی تهران و در 

برابر سرخابی های اين شهر داشته اند.
با اينكه تراكتورسازی تنها يك باشگاه ورزشی است، اما امروزه برای هواداران اين تيم 
در ايران جذابيتی فراتر از اين دارد و به پديده ای اجتماعی و ناسيوناليس��تی بدل شده 
 است.2 درصد بااليی از طرفداران، چندان به بازی فوتبال و نتايج  آن كار ندارند و به دنبال 
يك تجمع بی خطر هستند تا وجود خود را ابراز كنند، به گونه ای كه برخی از هواداران 
تراكتورس��ازی رابطه خود و آذربايجان را با باشگاه فوتبال بارس��لونا و كاتالونيا مقايسه 

می كنند.3
عاوه بر اين، تعدادی از بازی ه��ای اين تيم به طور ضمنی صحنه اس��تفاده برخی از 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا با جست وجوی: باشگاه تراكتورسازی تبريز. 
2. حميد سمتی، گزارش ويژه درباره پديده سال؛ تراكتورسازی و هوادارانش. وبگاه گل، 2 اسفند 1388.

3. تراختور، بارسلونا و فردوسی پور، تابناك، 29دی 1389.
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گروه های قوم گرا و پان ترك شده اس��ت. اين حركات شامل س��ردادن شعارها و بردن 
پارچه نوشته هايی قوم گرايانه )به عنوان نمونه در 30بهمن 1388 در بازی با تيم سايپای 
كرج در ورزشگاه انقاب كرج( مانند: »روز جهانی زبان مادری مبارك« و »مدرسه تركی 
برای همه ترك زبانان بايد ايجاد ش��ود« بوده و به درگيری با مأم��وران نيروی انتظامی 

كشيد.1 
شماری از افراد مشكوكی كه خود را هوادار تراكتورسازی وانمود می كردند در مقاطعی 

شعار »خليج عربی« و تشويق آتاترك سرداده اند.2 
اين رويكردها از طرف محافل ورزشی، سياسی و قريب به اتفاق مردم آذربايجان مورد 
اعتراض و انتقاد قرار گرفته اند. اگر قرار باشد عده ای آذربايجانی ها را با تراكتورسازی در 
يك ظرف قرار دهند و اين تيم را به عنوان آرمان و نماد آذری ها برای مقاصد خود معرفی 
كنند، می تواند هزينه های فراوانی برای كش��ور به همراه بياورد، چرا كه همين عده در 
صورت در نظر گرفتن محروميت انضباطی جدی برای اين تيم، شعارهای نژادپرستانه 
س��رخواهند داد و در واقع يك قوم را سپر اميال ش��خصی خويش خواهند ساخت كه 
می تواند منجر به آشوب شود... گروهی بر طبل قومی س��اختن اين تيم می كوبند  و در 
همين شرايط اس��ت كه برخی گروه های منتسب به پان تركيس��م پرچم ها و نمادهای 
جدايی طلبانه شان را نيز به ورزشگاه آورده، می كوشند رفتارهای خافشان را به هواداران 
واقعی و فهيم تراكتورس��ازی تسری دهند كه همواره با هوش��ياری وطن دوستانه آنان 

مواجه می شوند.
بر اين اس��اس افزايش دقت عمل دس��تگاه های نظارت��ی با اين ح��ركات به افزايش 
هوشياری مردم خون گرم آذربايجان در فاصله گرفتن از اشخاص شيادی كه قصد دارند 
با سوءاستفاده از احساساتش��ان به مقاصد اقتصادی يا سياسی خود دست يابند، كمك 
ويژه ای خواهد كرد تا حس��اب خود را از اين عده جدا كنند و با فاصله گرفتن از گروهی 
كه اهدافی غير از شور و نشاط ورزشی را دنبال می كنند و نگاهی سياسی به اين باشگاه 
فرهنگی ورزشی دوخته اند، اين دسته را در رس��يدن به اميال مرض آلود شخصی شان 

1. اردوان روزبه:گزارشی درباره تيم تراكتورس��ازی تبريز؛ »ياشاسين تراكتور«. س��ايت اينترنتی راديو زمانه، 
1اسفند 1388. 

2. اسفنديار مغموم: فوتبال با سياست نمی خواهيم، س��ايت اينترنتی راديو زمانه، 1390/12/1. دايی: آنها كه 
توهين كردند خودشان بی غيرت هستند/ در تبريز كسی برای فوتبال به ورزشگاه نمی آيد. وبگاه گل، 18سپتامبر 
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ناكام بگذارند.1
به يقين مديريت س��پاه عاش��ورا بر اين باش��گاه مانع از سوءاس��تفاده غيرخودی ها و 
جريان های بيگانه طلب و حداقل مش��كوك از احساس��ات پاك هواداران تيم تراكتور/ 

تراختور خواهد بود. 
6. نوکری رژيم دين ستيز باکو 

شبكه گوناز تی وی در عمل به دس��تور امريكا و اسراييل حلقه نوكری رژيم دين ستيز 
باكو را به گوش افكنده است و در گفتار و نوشتارهايش به بزرگنمايی دروغين از قدرت 
و نقش رژيم علی اوف در منطقه می پردازد، همس��ايگان را از ق��درت واهی اقتصادی و 
نظامی آن می ترساند! و آينده روشنی را به مردم آذربايجان ايران در صورت پيوستن به 
اين جمهوری نويد می دهد! اين در حالی است كه اين رژيم هنوز هم به كمك های مالی 
و اقتصادی امريكا وابسته است، اسام ستيزی در آن اوج گرفته، كوچك ترين احترام و 
حقوقی برای مخالفان به ويژه احزاب اسام گرا قائل نيست، زندان ها و شكنجه گاه هايش 
پر از فعاالن حقوق بشر و اعضای تشكل های اسامی است و پخش برنامه های راديويی 
و تلويزيونی به زبان های اقوام غير آذری س��اكن جمهوری مانن��د: تالش، لزگ، آوارها، 
تات های فارسی زبان و... كه حدود 40 درصد از اهالی را تشكيل می دهند، ممنوع است! 

بر طبق قانون اساسی آذربايجان: 
روحانيون نمی توانند فرماندار و نماينده مجلس و روستا و شهر شوند. 
دين آزاد است و هر كس می تواند هر دينی را بپذيرد و آيين های مذهبی 
آن را اجرا كند، ولی فقط دين اس��ام حق تبليغ در مجموعه عمومی و 

اجتماعی كشور را دارد... دين از سياست جدا است.
با اين حال فرقه ضاله بهائيت كه دشمن اسام و مسلمين است، با چراغ سبز حكومت 
آذربايجان در آنجا به طور آشكار به فعاليت و تبليغات می پردازد و با نزديكی الهام علی 
اوف به حكومت پادشاهی عربستان، وهابيت در آذربايجان نفوذ كرده و بخشی از معلمان، 

اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان و... را تحت تأثير قرار داده است. 
7. اتهام حمايت ايران از دشمنان آذربايجان و اشغالگران قره باغ 

گاهی برخی از كاربدس��تان جمه��وری آذربايجان و مزدوران آنه��ا در قالب احزاب و 
حركت های تجزيه طلب )از جمله گوناز تی وی( ادعا می كنند:

1. استمرار رفتارهای غير مسئوالنه درباره تراكتورسازی، سوءاستفاده علنی از احساسات پاك آذری ها، تابناك، 
13بهمن 1388.
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ارمنس��تان با كمك های نظامی ايران توانس��ت منطق��ه قره باغ را كه 
20درصد از خاك جمهوری آذربايجان است را اشغال كند و با ادامه اين 

كمك ها توان نگهداری مناطق اشغالی را به دست آورد!  

توضيح اينكه پس از انعقاد قرارداد گلس��تان و تركمانچای روس ها اقدام به كوچاندن 
ارامنه ايران به منطقه تحت تسلط خود كردند و اياالت مسلمان نشين ايروان و قره باغ را 
برای اس��كان ارامنه تازه وارد در نظر گرفتند. پس از جنگ های عثمانی و روسيه، ارامنه 
مناطق ش��رقی امپراتوری عثمانی كه همراه روس ها عليه عثمانی ها وارد جنگ ش��ده 
و پيروزی هايی به دس��ت آورده بودند پس از عقب نش��ينی روس ها مجبور به مهاجرت 
به داخل مرزهای روسيه شده و تركيب جمعيتی خان نش��ين ايروان و قره باغ را به نفع 
ارامنه تغيير دادند. بر اساس آماری كه موگيلوسكی و ژنرال ارملوف در سال 1823 ارايه 
داده اند در ايالت قره باغ 90 هزار نفر در 600 روستا زندگی می كردند كه 150 تا از آنها 
ارمنی نشين بوده اند. همچنين در شهر شوشی هزار و 48 خانوار مسلمان و 479 خانوار 

ارمنی زندگی می كرده اند.1 
بنابه گفته امير احمدی بر اس��اس سرشماری نفوس س��ال 1898 در قره باغ 54 هزار 
و 871 خانوار وجود داشته اس��ت كه 29 هزار و 350 خانوار آذربايجانی بوده اند؛ به اين 

1. Yoshimura,Takayuki(2005) Some Arguments on the Nagorno-Karabagh History, 
Tokyo University Foreign Studies. S: 54. )نقل از ويكی پديا( 

موقعيت قره باغ
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ترتي��ب جمعيت ارامن��ه قره باغ از 9 درصد در س��ال 
1823، به 35درصد در ميانه قرن نوزدهم و 40درصد 
در اواخر قرن نوزدهم رسيده كه در پايان جنگ جهانی 
اول به 70درصد جمعيت قره ب��اغ افزايش پيدا كرده 
است.1 بعد از آن نيز سياس��ت مهاجرت ارامنه منجر 
به اين شد كه نهايتاً در سال 1979 حدود 76درصد از 

جمعيت قره باغ را ارامنه تشكيل می دادند.2
با وجود اين، قره باغ همچنان بخشی از خاك جمهوری 
آذربايجان ب��ود و س��اكنان آن را آذری ه��ا و ارمنی ها 

تشكيل می دادند. پس از استقال ارمنستان و آذربايجان از امپراتوری روسيه در 1918م، 
آذربايجان و ارمنستان هر دو ادعای حاكميت بر آن منطقه را داشتند. پس از تثبيت سلطه 
اتحاد جماهير شوروی، اين ناحيه در سال 1923م به جمهوری سوسياليستی آذربايجان 
شوروی واگذار شد. در واپسين سال های اتحاد شوروی اختاف بين ارمنستان و آذربايجان 
بر سر قره باغ شروع گرديد. از س��ال 1991م موضوع رفراندوم در اين ناحيه همراه با نزاع 
قومی خش��ن و خونين بين آذری ها و ارمنی ها در مقياس گس��ترده و دخالت آذربايجان 
و ارمنس��تان به نفع يكی از دو طرف، جنگ قره باغ كوهس��تانی را بين سال های 1994-

1991 به راه انداخت. ارمنس��تان با نيروی نظامی و تجهيزات جنگی قوی تر تمام منطقه 
را كه 20 درصد خاك آذربايجان را شامل می شد، اش��غال نمود و با كشتار و اخراج وسيع 

آذری ها از منطق��ه، حكومت 
جمهوری خودخوانده قره باغ 
را تشكيل داد و با اخراج كامل 
آذربايجانی ها از قره باغ، تركيب 
جمعيتی منطق��ه مذكور صد 
در صد ارمنی نش��ين شد. طی 
اين اشغالگری مساجد منطقه 
توسط ارمنی ها طبق تصاوير 

1. بهرام اميراحمدی، »قره باغ از ديروز تاكنون؛ بررس��ی رويدادها«، مطالعات آسيای مركزی و قفقاز، 1373، 
ص139. 

2 .Kuburas, Melita(2011) Ethnic Conflict in Nagorno- Karabakh, Review of European 
amd Russian Affairs, No 6. )نقل از ويكی پديا(

باكو ساهاكيان، رئيس جمهور 
منطقه خودمختار قره باغ
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منتشرشده در اينترنت، به طويله حيوانات تبديل شده اند و بقيه نيز همراه با گورستان های 
مسلمانان با خاك يكسان گشتند. 

ادعای كمك ايران به ارمنس��تان و يا حمايت از آن كش��ور در برابر آذربايجان به كلی 
كذب و به دور از واقعيت اس��ت. ايران نه از ارمنی ها بلكه از برادران مسلمان آذری خود 
حمايت های بس��يار نمود و هنوز هم قره باغ را خاك آذربايجان می داند كه اشغال شده 
اس��ت. اما اكنون كه به ادعای آقايان »جمهوری آذربايجان قوی ترين و پيشرفته ترين 
ارتش منطقه را با كمك های غرب در اختيار دارد«، پس چرا مناطق اشغال ش��ده خود 

توسط ارمنستان را بازپس نمی گيرند؟! 

ناگفته های حجت االسالم والمسلمين سيد حسن عاملی پيرامون حمایت های 
ایران از آذربایجان در برابر هجوم ارمنستان 

حجت االسام والمس��لمين عاملی1 امام جمعه شهر اردبيل ش��خص مطلعی درباره 
مناقشه قره باغ و كمك های ايران به مردم و نيروهای نظامی آذربايجان در برابر تهاجم 
ارمنستان است. وی در پيامی به مناسبت برگزاری همايش نكوداشت حاج »علی اكرام« 
واقعيت های ناگفته ای از اين كمك ها را- كه دولتيان امكان بازگويی آنها را ندارند- چنين 

برشمرد:

1. حجت االسام والمسلمين دكتر سيد حسن عاملی، متولد 1341 اردبيل است. او دكتری در رشته فقه و مبانی 
حقوق اسامی از دانشگاه تهران دارد و نماينده ولی فقيه در استان اردبيل و امام جمعه شهر اردبيل از آبان 1381 

می باشد. 

سربازان منطقه خودمختار ناگورنو- قره باغ
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... جمهوری اس��امی اي��ران از 
يك س��و بايد انقاب اسامی را كه 
دس��ترنج خون هزاران شهيد بود 
)از تهاجم امريكا و صهيونيس��م( 
محافظت می كرد و از طرف ديگر 
نسبت به خشونت های غير انسانی 
ارامنه بی تفاوت نب��وده و نظاره گر 
كشتار شيعيان نباش��د. بنابراين 
يك سياس��ت بينابين��ی در پيش 

گرفته شد... و آن حمايت و آموزش ارتش جمهوری آذربايجان و ايجاد 
دسته های مقاومت و فرستادن ساح و مهمات و تعليمات نظامی برای 
ارتش اين كشور و قرار دادن طرح های نظامی در اختيار ارتش جمهوری 

آذربايجان بود. 
در مقياسی باال و به صورت های آشكار و پنهان، اقدامات گوناگونی از 
سوی ايران صورت گرفت. جوانان بسياری از جمهوری آذربايجان برای 
آموزش های چريكی و پارتيزانی به ايران آمدند. ده ها ماشين ساح برای 
حمايت از شهر شوشا در اختيار جوانانی گذارده شد كه در آرزوی داشتن 
اندك تجهي��زات نظامی بودند. همچنين با موافق��ت حكومت وقت و با 
درخواست روشن جواداف و رحيم قاضی اف و برای ايجاد سيستم دفاعی، 
قرارگاه مشترك ايجاد شد و در اين قرارگاه ها اميران و افسران اردبيلی و 
تبريزی با جان و دل به برادران آذری خود كمك كردند و شبانه روز برای 
جلوگيری از تجاوز ارامنه تاش كردند و اردوگاه های حمايت از آوارگان 

جنگی تشكيل دادند. 
به همين بسنده می كنم، چرا كه اگر بخواهيم همه كمك ها را يادآور 
ش��ويم، يك كتاب مطلب خواهد بود. م��ا را متهم به صدور س��اح به 
ارامنه می كنند كه بهتانی از روی رذالت اس��ت؛ البته ما برادران آذری 
خود را س��رزنش نمی كنيم، چرا كه زير بمباران تبليغاتی ش��بكه های 
جاسوسی غرب هس��تند و همه روزه شبهات و افتراهای بسياری نسبت 
به برادران دينی خود در ايران به خورد م��ردم آذربايجان می دهند كه 

حجت االسام عاملی
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طرح ها و تبليغات آنها از رسانه ها، مطبوعات و مراكز خبری شبكه های 
صهيونيستی اجرا می شود. 

مقامات اي��ران بنا به ماحظات سياس��ی، هيچ گاه اي��ن موضوعات را 
مطرح نكرده و بنابر اين ماحظات، هيچ وقت نيز مطرح نخواهند كرد. 
اما من امام جمعه هستم و در كرسی خطبه نشسته ام و خواهم گفت تا به 
پرسش ها و شبهات برادرانم پاسخ دهم و حقايق را روشن نمايم... ما نه 
به ارامنه بلكه برای برادران دينی آذری خود ساح و مهمات فرستاديم. 
مراكز آموزش نظامی ايران نه در ارمنستان بلكه در جمهوری آذربايجان 
قرار داشت و هزاران شاهد زنده در آذربايجان هستند كه به اين موضوع 
شهادت بدهند و اگر ذره ای انصاف داشته باشند، سخنان من را تصديق 

خواهند كرد. 
مش��اركت مخفی ايران در آموزش نظاميان آذری، امپرياليزم غرب را 
به چالش انداخت و در پی اقدام تعجيلی ب��رای مقابله با پيامدهای آن 
برآمدند. اقدامات تعجيلی در منطقه انجام شد و سفارشات پنهانی انجام 
گرفت. مقامات موس��اد برای مقابله با فعاليت های ايران در جبهه های 
آذربايجان، سفارش��ات الزم را صورت دادند؛ در اين سفارش ها، عنوان 
شد كه گويا ايران درصدد ايجاد هسته های حزب اهلل در آذربايجان است 
و فعاليت های نظامی ايران در جمهوری آذربايجان با فعاليت در لبنان 

مقايسه و موجب تشويش اذهان شد. 
برای اجرای اين مأموريت، اين وظيفه به »ولی كيچيك« ]به فارسی: 
كوچك[ س��پرده ش��د. در مدت زمان كوتاهی اليحه ای حاضر شد و به 
رهبری ولی كيچيك، تش��كيات خصوصی در آذربايجان داير و لوازم 

مورد نياز برای تغيير در دولت فراهم شد. 
... مرحوم روش��ن جواداف می گفت: »پس از انقاب و ادای س��وگند 
توسط رئيس جمهور، ايشان خواستار نخستين ديدار رسمی با بنده شد. 
من می دانستم كه ايشان از من درباره طرحی برای آزادی قره باغ سؤال 
خواهد كرد. به همين دليل، طرح جنگ و عمليات را در پوشه ای گذاشته 
و به ديدار با رئيس جمهور رفتم، ولی رئيس جمهور به پوشه ای كه روی 
ميزش بود، اشاره كرده و گفت: از همكاری ش��ما با ايران مطلع هستم. 
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)اين پوشه از اسراييل به تركيه و از آنجا به جمهوری آذربايجان انتقال 
داده ش��ده بود(. از اين به بعد تمامی روابط خود با ايران را بايد متوقف 
كنيد. ما به كمك ايران نيازی نداريم. من اگر بدانم كه قره باغ را می توان 
با كمك ايران پس بگيرم، آن را به ارمنستان تقديم می كنم. قره باغ يك 
مشكل اساسی نيست و در مدت زمان كوتاهی خود به خود حل خواهد 
شد. جنگ ما با ايران اس��ت، ما بايد خود را آماده جنگ با ايران بكنيم. 

دشمن اصلی ما ارمنستان نيست، بلكه فارس ها هستند.« 
پس از اين، همه چيز تغيير يافت. در مرحله نخست، همكاری ها قطع 
شده و از تمامی كمك ها خودداری شد و سپس بی شرمانه همه كسانی 
كه از ايران برای كمك در جنگ به جمه��وری آذربايجان آمده بودند، 
زندانی شدند. ش��گفت انگيزتر اين كه آنها توس��ط بازجويان اسراييل و 
تركيه بازجويی و شكنجه شدند. مدت ها بعد، همه اين خدمات و كمك ها 
خيانت قلمداد شد! افرادی كه در ايران آموزش ديده بودند، بازداشت و 
زندانی شده و زير شكنجه وادار به اعترافی مبنی بر اين شدند كه آنها نه 
برای آزادی قره باغ، بلكه برای منافع ايران و تش��كيل حزب اهلل آموزش 

ديده اند!
... س��ردمداران حكومت آذربايجان فعًا در رؤي��ای پول های خود در 
بانك های يهوديان هس��تند و به اين زودی به فكر قره ب��اغ و اين مردم 

نخواهند بود...1

افشاگری یکی از مقام های سياسی ایران
پس از مدتی، يك مقام عالی رتبه س��ابق ايرانی- كه در زمان جنگ قره باغ در جايگاه 
مهمی در رأس هرم ديپلماس��ی ايران قرار داش��ت و خواس��ت نامش فاش نشود- در 
گفت وگو با خبرنگار شبكه جهانی س��حر پيرامون كيفيت و كميت كمك های ايران به 

آذربايجان كه مواجه با تهاجم سنگين ارمنستان شده بود، فاش ساخت: 
فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامی ايران در زمان جنگ قره باغ 
به جمهوری آذربايجان اعزام ش��دند و به تعليم مبارزان و نظاميان اين 

 http://www.tabnak.ir/fa/news/164266 1. تاريخ انتشار: 1390/2/23؛
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جمهوری پرداختند. اما زمانی كه حيدرعلی اف1 رئيس سابق جمهوری 
آذربايجان ديد كه فرماندهان سپاه محاسن دارند و نماز به پا می دارند، 
آنها را از جمهوری آذربايجان بازگرداند. اطاعات فاش ش��ده توس��ط 
آيت اهلل سيد حس��ن عاملی امام جمعه اردبيل در خصوص كمك های 
نظامی ايران به جمهوری آذربايجان، حقايق محرمانه ای بوده كه تاكنون 

رسماً اعام نشده است.
وقتی حيدر علی اف ديد كه آموزش دي��دگان در جنگ قره باغ نه تنها 
تعليم نظامی ديده اند، بلكه به لحاظ عقيدتی هم تحت تأثير فرماندهان 
سپاه پاسداران انقاب اسامی قرار گرفته اند و مبارزان آذری نيز به نماز 

خواندن روی آورده اند و محاسن می گذارند، ايرانيان را اخراج كرد.
بارها حيدر علی اف به دولت ايران پيغام داد كه نانوايی های جمهوری 
آذربايجان بدون آرد مانده اند و دولت ايران نيز بافاصله كاميون- كاميون 
آرد فرستاد و باكو حتی بعدها كه با ارمنستان قرارداد آتش بس امضا كرد 

و با وجود درآمدهای نفتی هيچ گاه بهای آنها را پرداخت نكرد. 
با آنكه جمهوری اس��امی ايران به جمه��وری آذربايجان كمك های 
بی دريغی كرد، حي��در علی اف كه در مذاك��رات محرمانه از كمك های 
ايران قدردانی می كرد، وقتی در مقابل خبرنگاران قرار می گرفت، به طور 
تعجب آوری با ظرافت و سياسی كاری های خاص خود، ايران را به كمك 
به ارمنستان متهم می كرد! اما دولت ايران با رعايت ماحظات سياسی 
آن زمان، كمك های خود به جمهوری آذربايجان را برای مقابله با بحران 
قره باغ علنی نمی كرد و به سياسی كاری های حيدر علی اف نيز واكنش 

جدی نشان نمی داد.2

1. حيدر علی اوف )1998-1993, 2003-1998( فرزند عليرضا متولد 10می 1923 و درگذشته 12دسامبر 
2003. او با يك كودتا علي��ه ايلچی بيك حكومت را از س��ال 1993 تا س��ال 2003 ميادی با عنوان س��ومين 
رئيس جمهور آذربايجان به دست گرفت. وی كه درجه سرتيپی ش��وروی داشت پيش تر سمت های بسيار مهمی 
عهده دار بود مانند: بيست سال نماينده ش��ورای عالی )مجلس( اتحاد جماهير شوروی، پنج سال معاونت رئيس 
شورای عالی اتحاد جماهير شوروی، عضويت در دفتر سياس��ی كميته مركزی حزب كمونيست اتحاد شوروی از 
سال 1982، معاون اول رئيس شورای وزيران اتحاد جماهير ش��وروی و يكی از رهبران اتحاد جماهير شوروی از 

سال 1982. 
 http://www.mashreghnews.ir/fa/news/65376 2. 1390/6/15؛
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بخشی از نيروهای افغانی گلبدين حكمتيار1 نيز برای كمك به آذری ها توسط نيروهای 
ايرانی به قره باغ منتقل شدند. مقام سابق ايرانی در اين مورد گفت: 

آموزش و انتقال مجاهدين افغان تحت امر گلبدين حكمتيار برای كمك به جمهوری 
آذربايجان در جنگ قره باغ نيز از ديگر كمك های ايران به اين كشور همسايه و برادر بود.2

نظریات افشار سليمانی سفير اسبق ایران در باکو
در سال 1390 آقای افشار سليمانی سفير اسبق ايران 
در باكو به هنگام ضبط برنامه »تاريخ معاصر« )ان يئنی 
تاريخ( شبكه آ.ان.اس. بخشی از كمك های نظامی ايران 
به جمهوری آذربايجان در اوايل استقال اين جمهوری را 
بيان داشت كه با مخالفت شديد پناه حسين نخست وزير 
زمان رياست جمهوری ابوالفضل ايلچی بيگ3 مواجه شد. 

1. گلبدين حكمتيار در 19 عقرب )آبان( سال 1326 هجری شمسی مطابق با 1947 ميادی در ولسوالی امام 
صاحب از واليت شمالی كندز افغانستان به دنيا آمد. برای دوره كوتاهی رشته مهندسی را در پوهنتون كابل تعقيب 
نمود ولی قبل از تكميل تحصيل بر اثر فعاليت های سياس��ی از آنجا اخراج گرديد. در سال 1349 نهضت جوانان 
مسلمان را تأسيس نمود. در سال 1352-1351 زندانی گرديد. پس از كودتای محمد داودخان در پاكستان اقامت 
گزيد و با كمك حكومت پاكستان حمات چريكی را عليه حكومت كمونيس��تی افغانستان آغاز نمود. حكمتيار 
در سال 1977م حزب اسامی را كه سازمانی سياسی- نظامی در افغانس��تان است تأسيس نمود. اين سازمان از 
زمان تأسيس خود با تمام حكومت هايی كه در افغانستان به قدرت رس��يده اند؛ يعنی حكومت محمد داوودخان 
نخستين رئيس جمهور افغانس��تان، حكومت سوسياليس��تی حزب دمكراتيك خلق، دولت مجاهدين به رهبری 
برهان الدين ربانی، حكومت طالبان و دولت حامد كرزی، جنگيده است. البته آنها در اكثر سال های جنگ مذاكراتی 
را با دولت هايی كه عليه آنها می جنگيده اند داش��ته اند اما هيچ يك از اين مذاكرات در نهايت به پايان جنگ منجر 

نشده است. 
  http://www.mashreghnews.ir/fa/news/65376 2. 1390/6/15؛

3. ابوالفضل ايلچی بيگ )زاده 24ژوئن 1938 در نخجوان- درگذش��ته 22 اوت 2000 در آنكارا( در روس��تای 
»كَركی« نخجوان آذربايجان در س��ال 1938 به دني��ا آمد. پدرش قادرقلی اهل آذربايج��ان ايران و مادرش اهل 
آناطولی تركيه بود كه به روستای كَركی كوچ كرده و با پدر ايلچی بيگ ازدواج كرد. پدر ايلچی بيگ در سال 1943 
در جنگ جهانی دوم ش��ركت كرد و ديگر خبری از وی نش��د. ابولفضل ايلچی بيگ بين سال های 1957-1962 
ميادی در دانشگاه دولتی آذربايجان و در دانشكده »زبان های شرق« در رشته زبان عربی تحصيل كرد و در همان 
سال ها در دانشكده محل تحصيل خود »كانون تاريخ شناس��ی آذربايجان« را تأسيس نمود. وی در طی سال های 
1964-1963 به عنوان مترجم در كشور مصر فعاليت داش��ت و در سال 1971 برای استقال آذربايجان فعاليت 
 خود را شروع كرد كه بر اثر همين فعاليت در سال 1975 به اتهام ملی گرايی به يك سال و نيم حبس محكوم گرديد.

https://fa.wikipedia.org با جست وجوی »ابوالفضل ايلچی بيگ«
پس از فروپاشی ش��وروی، ابتدا اياز مطلب اف )1992-1991م( و پس از وی ايلچی بيگ كه رهبر حزب جبهه 
خلق آذربايجان بود با انتخابات 16ژوئن 1992م رئيس جمهور جمهوری آذربايجان گشت. حيدر علی اف در سال 
1933م با كودتای خفيف ژنرال صورت حسين اوف رياست جمهوری را از دست ايلچی بيگ درآورد و خود تا 2003 

رئيس جمهور آذربايجان گرديد. 

ايلچی بيگ
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پناه حسين در بيان علت مخالفتش اظهار داشت:
برخی مس��ائل ميان دولت هايی وجود دارند كه درس��ت نيس��ت آن 

موضوعات برای توده مردم بيان شوند! 
اما افشار سليمانی در پاسخ به اعتراض پناه حس��ين به بيان حقايق كمك های نظامی 
ايران به جمهوری آذربايجان در س��ال 1992 تأكيد كرد: »م��ن در كتاب فعاليت های 

20ساله سياسی خودم هم اين مطلب را نوشته ام.«1

افشاگری های منصور حقيقت پور مشاور نظامی حيدر علی اوف
در زمان جنگ قره باغ، مش��اور نظام��ی رئيس جمهور 
آذربايج��ان يكی از اعضای ارش��د ش��اخه قدس س��پاه 
پاس��داران انقاب اس��امی يعنی آقای دكت��ر منصور 
حقيقت پ��ور نماينده اردبي��ل، نمين، نير و س��رعين در 
مجلس نهم ش��ورای اس��امی و نايب رئيس كميسيون 
امنيت ملی و سياس��ت خارجی آن مجل��س بود. طبق 

نوشته پايگاه اطاع رسانی وی: 
دكتر حقيقت پور در اوايل سال 1359 وارد سپاه شده 
و پس از فعاليت در برخی مسئوليت ها در سال 1366 به 
بخش برون مرزی سپاه پاسداران منتقل ش��د و مسئوليت بررسی های 
سياسی، فرهنگی در حوزه های آسيای ميانه، آسيای جنوب غرب، قفقاز، 
تركيه، پاكستان و كشورهای هم جوار را عهده دار گشت و در مسير توسعه 
انقاب اسامی در آن مناطق با مس��لمانان منطقه همكاری تنگاتنگ 
داشته و قريب دو سال به عنوان مشاور نظامی در جمهوری آذربايجان 
مستقر و در جهت آموزش و تجهيز ارتش آذربايجان خصوصاً در مقطع 
جنگ قره باغ انجام وظيفه نمود. در اين مقطع بيشترين همكاری دفاعی 
و آموزشی فی ما بين ايران و جمهوری آذربايجان به وقوع می پيوندد.2 

آقای دكتر حقيقت پور در نام��ه ای خطاب به مردم آذربايجان ب��ه تاريخ 17فروردين 
1392 به فعاليت های خود در سمت مش��اور نظامی رئيس جمهور آذربايجان و داشتن 

1 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/136694/
2. پايگاه اطاع رس��انی دكت��ر حقيقت پ��ور: http://www.haghighatpour.ir/Biography.aspx، بخش 

زندگينامه.

حقيقت پور
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اسناد بسيار و تصاوير مربوط اشاره كرده می نويسد: 
... بنده طی سال های اخير به ويژه دوره استانداری اردبيل چندين  بار 
به جمهوری آذربايجان سفر كرده ام... گزارش های مكتوب و تصاوير چند 
هزار صفحه ای و فيلم های ويدئويی بيش از صد س��اعت در اختيار دارم 
كه همگی كمك های ما به آذربايجان در جنگ قره باغ را تأييد می كنند. 
بنده در جنگ قره باغ مشاور خاص مرحوم حيدر علی اف بوده ام... به ياد 
دارم يك روز كه نيروهای آذری در مقابل حيدر علی اف رژه رفتند، وی به 
من گفت كه می خواهم نشان لياقت آذربايجان را به شما اهدا نمايم كه 
من به دليل مسائل سياسی قبول نكردم. بنده اسناد، مدارك و فيلم های 
ويديويی زيادی در خص��وص كمك های همه جانبه ايران اس��امی به 
آذربايجان دارم كه اگر اين كمك ها نبود االن نه بيست درصد بلكه بيش 
از پنجاه درصد خاك آذربايجان در اشغال بود. ان شاء اهلل به موقع خود آن 

اسناد را منتشر خواهم نمود...1 
به تازگی بخش��ی از فيلم فعاليت مستش��اران نظامی سپاه پاس��داران از جمله آقای 
حقيقت پور در جمهوری آذربايجان و در حضور حيدر علی اوف رئيس جمهور پيشين آن 

كشور )پدر الهام علی اوف رئيس جمهور فعلی( در اينترنت منتشر شده است.2 

1 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/252025
http://www.asrtabriz.ir/10790.html :2. فيلم مذكور از جمله در اين سايت قابل ديدن است

حيدر علی اف و حقيقت پور
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آقای حقيقت پور در سخنرانی تحت عنوان: »تحليل ژئوپلتيك و ژئواستراتژيك جنگ 
قره باغ« ضمن تش��ريح توان نظامی آذربايجان و ارمنستان در ش��روع جنگ قره باغ به 

توضيح علل شكست آذربايجان پرداخت و گفت: 
در بررس��ی توان رزمی طرفين با توجه به س��ابقه حضور خود بنده در 
منطقه در آن مقطع در زمان جنگ قره باغ، نيروهای ارمنس��تان دارای 
پنجاه و دو فروند هواپيمای جنگی و غي��ر جنگی و در مقابل جمهوری 
آذربايجان دارای هشتاد و ش��ش فروند بود. نيروی جنگی رزمی پياده 
ارمنی ها 32700 نفر بود كه 20 هزار نفر آنها از قره باغ به آن ملحق شدند 
و نيروی جنگی رزم��ی پياده جمهوری آذربايج��ان نزديك به 50 هزار 
نفر بود يعنی تقريباً باالنس نيروی زمينی ني��ز فراهم بود. تانك و نفربر 
ارمنی ها 350 فروند و در مقابل تانك و نفر بر جمهوری آذربايجان 600 
فروند بود. ارمنی ها به قدر كافی از ظرفيت ه��ای مردمی در اين جنگ 
استفاده كردند كه متأسفانه به دليل ضعف مديريت و ناكارآمدی دولت 

آذربايجان، آنها نتوانستند مردم را به كارگيری كنند. 
اما علی رغم اينكه در تحليل سازمان نبرد دو كشور، ما شاهد آن هستيم 
كه وزن آذربايجان سنگين تر از ارمنس��تان است ولی آذربايجان به اين 

داليل در اين جنگ شكست می خورد: 
1. فقدان روحيه ملی در جمهوری آذربايجان: عامل اصلی شكس��ت 
جمهوری آذربايجان فق��دان روحيه بود كه بر عك��س ارمنی ها دارای 
روحيه قوی بودند. عدم وجود روحيه جنگ در رهبران آذربايجان، فقدان 
روحيه مقاومت در نظاميان آذربايجان، خوش بينی به حل مسئله قره باغ 

با رويكرد سياسی از جمله علل شكست آذری ها مقابل ارمنی ها بود. 
2. تعطيلی كوش��ش نظام��ی به اميد پي��روزی در مي��ز مذاكره: طی 
صحبت های ما با سياس��يون آذری آنها بر اين نظر بودند كه ما با گروه 
مينسك )متشكل از امريكا، روسيه، فرانسه( و پشت ميزهای مذاكره اين 
قضيه را حل خواهيم كرد. با اين اق��دام، دولتمردان آذربايجان رويكرد 
نظامی غالب بر منطقه را كه می توانست كارساز باشد تعطيل كردند و به 
سراغ رويكرد سياسی رفتند و در آن رويكرد سياسی فريب خوردند و اين 

خيانت محسوب می شود.
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3. عدم اس��تفاده از ظرفيت های جهان اس��ام. اكثر مردم مس��لمان 
آمادگی قرارگيری در كنار آذری ها را داشتند، ولی آذری ها به هيچ وجه 

هنر بكارگيری نيروی مسلمان و ظرفيت های اسامی را نداشتند.
4. خيانت مسئولين سياسی و نظامی آذربايجان و همكاری با ارمنی ها 

در پشت صحنه باعث سقوط قسمت هايی از منطقه شد.
5. نبود استراتژی در جنگ 

6. عدم اراده آنها در حل مشكات ارتش 
7. اختاف نظر بين فرماندهان ارتش آذربايجان 

8. وجود تنش بين سياسيون و نظامی ها در آذربايجان 
9. نبود وحدت فرماندهی 

10. ضعف تجهيزات و ضعف آموزش 
جمهوری اس��امی اي��ران در قره باغ به بهترين و ش��يواترين ش��كل 
ممكن، رسالت خود را ايفا كرد. در تمامی مقاطع ما از آذربايجان و مردم 
آذربايج��ان و قره باغ دفاع كرديم1 بنابر فتوای مق��ام معظم رهبری كه: 
»قره باغ خاك اسام اس��ت و هر كس در اين جنگ كشته شود، شهيد 

محسوب می شود.« 
در طول جنگ با محدوديت های فراوانی برای توسعه روابط با ارمنستان 
مواجه شديم. هر چيزی كه كمك به موتور جنگی ارامنه می كرد، مشروع 
نبود و ما اجازه اين همكاری ها را نمی داديم. تنها راهكار ما اين بود كه از 
دو نقطه آذربايجان به منطقه نخجوان راهی را تعبيه كنيم كه نخجوان 
سقوط نكند. در زمانی كه آذری ها در جنوب قره باغ گير كرده بودند، باز 
هم سرزمين ايران به آنها كمك كرد كه بتوانند از آن منطقه عبور كنند. 
ما كمك های فراوانی به آنها كرديم كه اگر مقامات و مسئولين جمهوری 
اس��امی ايران مصلحت بدانند يك روزی اين اقدامات خاص جمهوری 
اسامی ايران را با اس��ناد و مدارك عرضه خواهيم كرد، ولی متأسفانه 
آذری ها قدردان اين زحم��ات و اقدامات ما نبوده ان��د. وقتی دولتی در 
آزادسازی خاك اسام ناكارآمد می شود، مردم مسلمان بايد اين دولت 
را پس بزنند و خودشان اراده اسامی خودشان را نشان دهند تا قره باغ 

1 .http://www.azariha.org/?lang=fa&muid=52&item=1999
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توسط سربازان جهان اسام و با بكارگيری جوانان مسلمان آذربايجان 
آزاد شود. 

نظریات صریح دکتر محسن رضایی رئيس وقت سپاه
مهم ترين مقام رسمی نظامی ايران كه آش��كارا كمك های نظامی ايران به جمهوری 
آذربايجان در جنگ قره باغ )1994-1992م( و شهادت ده ها ايرانی در اين جنگ را بيان 
داشت، دكتر محسن رضايی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقاب اسامی و عضو مجمع 
تشخيص مصلحت نظام جمهوری اسامی ايران است كه در اسفند 1391 طی مسافرت 
به شهر اردبيل در مصاحبه با شبكه جهانی سحر )شبكه برون مرزی صدا و سيما( چنين 

گفت: 
ش��خصاً دس��تور داده بودم تا وضعيت منطقه قره باغ مشخص شود و 
ارتش جمهوری آذربايجان با تجهيزات نظامی مناس��ب تجهيز شده و 
آموزش های الزم نيز برگزار شود. حتی در آن زمان برای آموزش نظامی 

ويژه نيروهای نظامی آذربايجان دستورات الزم را صادر كرده بودم. 
تعداد زيادی ايرانی در جنگ قره باغ شركت كردند كه عاوه بر زخمی ها 
كه به كشور منتقل شدند، تعداد زيادی از شهدای ايرانی جنگ قره باغ 
نيز در باك��و و جمهوری آذربايج��ان مدفون هس��تند. در مقطع جنگ 
قره باغ، موضع س��پاه، دفاع جانانه از سرزمين های جمهوری آذربايجان 
بوده است تا استقالی كه مردم اين كشور به دست آورده بودند، با تجاوز 
روبه رو نشود. قره باغ بخشی از اراضی اس��امی است و بايد با روش های 
مسالمت آميز تماميت ارضی جمهوری آذربايجان تأمين شود. خدمات 
جمهوری اسامی ايران به ملت آذربايجان در جريان جنگ قره باغ نبايد 
ناديده گرفته شود. ادعاهايی كه برای ايجاد تفرقه بين دو ملت می شود، 
از جانب طرف آذری نيس��ت، بلكه ادعای دش��منان دو ملت است كه 

نمی خواهند اين دوستی شكل بگيرد.1 
اظهارات دكتر محسن رضايی پيرامون كمك های نظامی ايران به جمهوری آذربايجان 
در جريان جنگ قره باغ و ش��هادت ده ها ايرانی در اين جن��گ واكنش های متفاوتی در 
جمهوری آذربايجان به دنبال داشت. محافل نزديك به دولت آذربايجان و نيز قوم گرايان 

1 .http://www.sahartv.ir/fa/news/1338  12/12/1391
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و محافل ضد ايرانی تاش كردند اظهارات دكتر رضايی را بی اساس نشان دهند و يا اينكه 
مدعی شدند ايرانيان شهيد در قره باغ از آذری های ايران بودند و هدفشان دفاع از ايده به 

اصطاح »آذربايجان واحد« بود! 
فرج قلی اف نماين��ده پارلمان ملی آذربايج��ان و از چهره های قوم گ��را در واكنش به 

اظهارات فرمانده سابق سپاه در مصاحبه با روزنامه باكو خبر مدعی شد: 
ايران در زمان جنگ قره باغ از جمهوری آذربايجان حمايت نكرده است 
و طی اين جنگ ايران همواره به ارمنستان كمك كرده است. شهروندان 
آذربايجان جنوب��ی )آذربايج��ان ايران!( ب��رای حفظ س��رزمين های 

آذربايجان در اين جنگ مبارزه كرده اند.1 
در مقاب��ل چنين موضع گيری ه��ای مذبوحانه عليه اظهارات عضو مجمع تش��خيص 
مصلحت نظام جمهوری اسامی ايران و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقاب اسامی، 
روشن نوروز اوغلو، محقق و رئيس »مركز غير دولتی مبارزه بين المللی عليه تروريسم در 

جمهوری آذربايجان« گفت: 
ده ها ايرانی در جبهه های جنگ قره باغ در كنار آذربايجانی ها جنگيدند 
و شهيد شدند. س��يمای سياس��ت ايران درباره متجاوزان به جمهوری 
آذربايج��ان هميش��ه صادقانه و ب��ا عظمت بوده اس��ت و ما اي��ن را در 
مناقشه قره باغ شاهد بوديم. در جنگ قره باغ شهروندان ايرانی در كنار 
آذربايجانی ها بودند، آنها معنای جنگ را می فهميدند، ده ها ش��هروند 
ايرانی كه در جنگ با عراق حضور داش��تند در جبهه قره باغ نيز حضور 

يافتند، آنها از همه اقوام ايرانی از جمله فارس، آذری و كرد بودند. 
ما تحقيق كرديم و متوجه شديم در فاجعه خوجالی2 در فوريه 1992 

1. همان.
2. خوجالی نام شهر و بخش��ی در جمهوری آذربايجان اس��ت كه اكنون در كنترل جدايی طلبان ارمنی قره باغ 
است. اين شهر در 14 كيلومتری شمال شرقی شهر خان كندی قره باغ و نزديك كوه قره باغ واقع شده  است. عاوه 
بر اين، قرار داشتن خوجالی در راه آغدام- شوشی و برخورداری شهر از تنها فرودگاه قره باغ، حساسيت راهبردی 
شهر را بيشتر كرده بود. صدها تن از مردم بی دفاع آذری اين شهر در 26-25 فوريه 1992 توسط نيروهای مسلح 
ارمنستان به گونه ای فجيع و وحشيانه قتل عام و مثله شدند. تعداد قتل عام شدگان را از زن و مرد و كودكان تا هزار 
نفر برآورد می كنند. اين كشتار يكی از غم انگيزترين رخدادها در تاريخ مناقشه جمهوری آذربايجان و ارمنستان 
بر سر قره باغ كوهس��تانی بود. تصاوير دهشتناك كش��تار خوجالی در محيط اينترنت منتشر شده است، از جمله 
رك: http://www.aparat.com/v/lSGoV پس از اشغال قره باغ توسط ارمنی ها، تمام نمادهای اسامی را نابود 
كردند، گورستان های مسلمانان را با خاك يكسان نمودند و طبق تصاوير منتشرشده در اينترنت مساجد را تبديل 
به طويله حيوانات كردند! تصاوير مذكور با جست وجوی »تبديل مساجد به طويله در قره باغ« از سايت های متعدد 

قابل دريافت است. 
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در كن��ار آذربايجانی ها كه علي��ه جدايی طلبان ارمن��ی می جنگيدند، 
ايرانی ها نيز حضور داشتند. ما قبر يازده نفر از آنها را يافتيم. قبر تعدادی 
از آنها در خوجالی، الچين، كلبجر، قبادلی و شوشا قرار دارند. رزمندگان 
ايرانی در قالب دستجات وارد آذربايجان شدند و در جبهه های مختلف 
قره باغ جنگيدند و هدف آنها كمك به جمهوری آذربايجان و دفاع از يك 

كشور اسامی بوده است. 
حضور شهروندان ايرانی در راس��تای سياست های اسامی جمهوری 
اس��امی ايران صورت گرفت. ش��هروندان ايرانی با عش��ق شهادت در 
جبهه های قره باغ حضور يافتند، چون می دانستند امكان بازگشت شان 
نزديك به صفر است. متأسفانه رس��انه های جمهوری آذربايجان حتی 
يك كلمه نيز در اين باره نمی گويند و در اين خصوص تحقيق نمی شود.1

بنابر اين اگر نيروهای انقابی ايران به مقابله ب��ا نظاميان متجاوز و كينه ای ارمنی كه 
مردم مس��لمان قره باغ را به موج كشتار گرفته بودند، نمی ش��تافتند، جنازه بسياری از 
مردم بی دفاع و ش��يعه آذربايجانی به رودخانه ارس انداخته می شد! اما وقتی نيروهای 
انقابی ايران با عبور از ارس به دفاع از مردم مس��لمانی كه از برابر موج كشتار ارمنی ها 

می گريختند، پرداختند، متجاوزان ارمنی متوقف شدند! 

آمونالر )آمون ها(: بسيجيان مردمی قره باغ و عاقبت آنها
رزمندگان داوطلب مردمی قره باغ تحت عنوان »آمون« كه بر اس��اس سازمان بسيج 
ايران با هدف آزادس��ازی قره باغ ايجاد و سازماندهی ش��دند و توسط واحدهای نظامی 
ايران آموزش ديدند، تاش بس��ياری در عقب راندن نيروهای متج��اوز و آزادی قره باغ 
نمودند. اما رژيم غرب گرای باكو نه تنها قدر آنها را ندانس��ت، بلكه ب��ه اتهام نزديكی و 
هماهنگی با نيروهای ايرانی آنها را در هم كوبيد و فرمانده دليرش��ان روش��ن جواد اف 
را ناجوانمردانه كش��ت! اگر رژيم باكو به واقع قصد آزادی قره باغ را داش��ت، چرا چنين 
كرد و قدر حمايت های نظامی ايران را ندانست؟! آيا معامله ای در پشت پرده با حاكمان 
ارمنس��تان به عمل نياورد و از موضوع قره باغ برای تحكيم پايه های حكومت اس��تفاده 
ننمود؟! متأسفانه از چگونگی فعاليت نيروهای آمون اطاعات زيادی در دست نيست. 
بنياد مطالعات قفقاز اين اطاعات اندك را در م��ورد نيروی مذكور و عاقبت حزن انگيز 

 http://www.sahartv.ir/fa/news/1338 1. 1391/12/12؛
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آن ارايه داده است: 
روشن جواد اف در اكتبر 1951 در رايون گوچای جمهوری آذربايجان 
متولد و در سال 1973 از دانشگاه علوم پزشكی اين كشور فارغ التحصيل 
شد. از سال 1973 الی 1976 در بيمارستان وزارت كشور آذربايجان به 
عنوان يك پزشك كار می كرد. وی در سال 1976 وارد آكادمی نظامی 
»روستوف« شد و در سال 1980 از آن فارغ التحصيل گرديد و در زمان 
جنگ قره باغ، فرماندهی رزمندگان داوطلب قره باغ )آمونار( را بر عهده 
گرفت و اعتقاد داش��ت كه در ص��ورت همراهی حاكميت كش��ورش با 
گروه تحت فرماندهی اش، قادر به بازپس گيری قره باغ می باش��د. ليكن 
حاكميت جمهوری آذربايجان بنا به داليلی از جمله ارتباط اين گروه با 

ايران حاضر به تداوم فعاليت آنها نبود. 
روش��ن جواد اف كه فرماندهی صدها رزمنده داوطل��ب برای آزادی 
قره باغ را بر عهده داشت، معتقد بود كه در صورت آتش بس، قره باغ برای 
هميشه از كشور جدا خواهد شد. اما حيدر علی اف برای تثبيت حاكميت 
خود، به آتش بس نياز مبرم داش��ت. اين موضوع س��بب اختاف شديد 
بين حاكميت و گروه آمون به رهبری جواداف ش��د. لذا رئيس جمهور 
آذربايجان در سال 1995 دس��تور داد ارتش اين كشور به جای حمله 
به دشمنان ارمنی به مقر رزمندگان داوطلب در باكو حمله كند. روشن 
 جواداف در اين درگيری زخمی ش��د، اما از انتقال وی به بيمارس��تان 
خودداری به عمل آمد تا در نهايت، فردی كه دوس��ت داشت در جبهه 
جنگ به شهادت برسد و يا سرزمين اش��غالی كشورش را آزاد نمايد در 

باكو كشته شد.
روش��ن جواد اف می گفت: بعد از ادای س��وگند توسط رئيس جمهور 
جديد )حيدر علی  اف(، ايشان خواستار اولين ديدار رسمی با بنده شد. 
من می دانستم كه از من در مورد طرحی برای آزادی قره باغ سؤال خواهد 
كرد، به همين دليل طرح جنگ و عمليات را در پوش��ه ای گذاشته و به 
ديدار با رئيس جمهور رفتم. اما رئيس جمهور به پوشه ای كه روی ميزش 
قرار داشت اشاره كرده و گفت: »از همكاری شما با ايران مطلع هستم.- 
اين پوشه از اس��راييل به تركيه و از آنجا به جمهوری آذربايجان انتقال 
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داده ش��ده بود- از اين به بعد تمامی روابط خود با ايران را بايد متوقف 
كنيد. ما به كمك ايران نيازی نداريم. من اگر بدانم كه قره باغ را می توان 
با كمك ايران پس بگيرم، آن را به ارمنستان تقديم می كنم. قره باغ يك 
مشكل اساسی نيست و در مدت زمان كوتاهی خود به خود حل خواهد 
شد. جنگ ما با ايران اس��ت، ما بايد خود را آماده جنگ با ايران بكنيم. 

دشمن اصلی ما ارمنستان نيست بلكه فارس ها می باشند!«
ماهر جواد اف برادر روش��ن ج��واد اف در آن زمان دادس��تان بخش 
»خطايی« باكو بود و همزمان در گروه آمون نيز عضويت داشت. او پس 
از كشته شدن برادرش به غرب گريخت و پرده از اسرار پشت پرده دولت 

باكو برداشت. ماهر جواد اف هم اكنون در اتريش زندگی می كند.
ماهر جواد اف اخيراً پس از انتشار پيام آيت اهلل عاملی امام جمعه اردبيل 
در مراس��م نكوداش��ت مرحوم حاج علی اكرام علی اف كه دربردارنده 
ناگفته هايی از جنگ قره باغ بود، ضمن تأييد اظهارات امام جمعه اردبيل 
پيرامون كمك های نظامی ايران ب��ه آذربايجان در جنگ قره باغ، اظهار 
داش��ته بود: »به نظر من دولتمردان س��ابق جمهوری آذربايجان، برای 

تقديم قره باغ به ارمنستان تاش می كردند.«
اكنون علی رغم گذشت بيش از 15 سال از انحال گروه آمون، هنوز از 
سرنوشت صدها رزمنده داوطلب )آمونار( كه پس از كشته شدن روشن  
جواد اف، دستگير و زندانی شدند، اخباری در دست نيست. دستياران 
»روش��ن  جواد اوف« ناپديد ش��ده  اند و گويی هرگز وجود نداش��ته  اند. 

روشن جواد اف فرمانده گروه آمون
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كارشناسان معتقدند دولت جمهوری آذربايجان در صورت استفاده از 
پتانسيل گروه آمون و نيز ساير گروه های مردمی می توانست مانع اشغال 

بيست درصد از خاك خود شود.1
به نوش��ته دكتر حقيقت پور، ش��هيد روش��ن جواد اوف نقش اصل��ی را در مذاكره با 
مجاهدين افغانستان و انتقال 2000 نفر از آنها به منطقه قره باغ جهت دفاع از مردم آنجا 

بر عهده داشت.2

ترساندن همسایگان از قدرت حکومت باکو 
در سايت اينترنتی ش��بكه گوناز در مطلبی با عنوان »جمهوری آذربايجان قدرتی در 
حال ظهور در قفقاز« به تاريخ 8ژانويه 2011 و ب��ه قلم بهرام اميراحمديان كه در پايان 
مقاله ادعا شده استاد دانشگاه های تهران و كارشناس روابط بين الملل و مسائل ژئوپلتيك 

است، چنين می خوانيم: 
جمهوری آذربايجان با مس��احتی برابر 86/6 ه��زار كيلومتر مربع در 
ش��رق قفقاز از نظر موقعيت ژئوپلتيك و هم مكان جغرافيايی از اهميت 
خاصی در منطقه قفقاز و دريای خزر برخوردار اس��ت كه اين موقعيت 
يگانه و تغييرناپذير اس��ت. ميراث فرهنگی و معماری ملی و اس��امی 
جمهوری آذربايجان مهم ترين عامل ثب��ات ملت جمهوری آذربايجان 
است. آذربايجان دومين كشور شيعه جهان است كه با برخورداری از باور 
آذری ها به اينكه خودشان ملت بزرگی هس��تند كه سابقه دولتمداری 
در منطقه را دارا هستند، ]كدام س��ابقه؟![ به آنان نوعی اعتماد به نفس 

داده است... 
پيش بينی می شود جمعيت آذربايجان در سال 2025 به 9/7 ميليون 
و در 2050 به 11/6 ميليون نفر برسد. در مقابل جمعيت ارمنستان در 
حال حاضر 3 ميليون نفر است كه در سال 2025 به 3/4 و در سال 2050 
در همان حد باقی خواهد ماند و رشدی نخواهد داشت. اميد به زندگی در 
بدو تولد در آذربايجان برای مردان 70 و برای زنان 75 سال است. اكنون 
جمعيت آذربايجان به تنهايی بيش از جمعيت دو جمهوری ديگر قفقاز 

 http://ccsi.ir/vdcc.iqsa2bqiela82.html 1. بنياد مطالعات قفقاز، 1390/4/31؛
2 .http://www.islamtimes.org/fa/doc/news/252025
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)ارمنستان و گرجستان( است... 
جمهوری آذربايجان قدرتمندترين دولت منطقه قفقاز را داراس��ت و 
قوی ترين و پيشرفته ترين ارتش منطقه را با كمك های غرب در اختيار 

دارد. 
... ايجاد آرامش در س��ايه س��اختار قدرتمند دولت مركزی و تقويت 
موقعيت حزب يئنی آذربايجان )آذربايجان نوين. حزب هوادار دولت( 

است كه زمام امور كشور را در اختيار دارند... 
... در شرايط كنونی آذربايجان تا كس��ب قدرت قابل قبول و آمادگی 
كافی، قصد رويارويی نظامی با ارامنه قره باغ را ندارد1 كه از سال 1994 
حدود 20 درصد خاك آن را تجزيه و اعام اس��تقال كرده اند. بودجه 

نظامی آذربايجان سال به سال در حال افزايش است. 
نيروهای نظامی آن با استانداردهای اروپايی نوسازی و آموزش ديده 
می شوند. آن طور كه گفته می شود شايد آذربايجان زودتر از گرجستان 
و ارمنس��تان به ناتو بپيوندد. ]اعام خطر برای كش��ورهای همسايه به 
ويژه ايران!![ از اين رو باكو ب��ه مركزی برای رفت و آم��د و بازديدهای 
سران جهان و مقامات بلندپايه جهانی تبديل شده است. كنفرانس های 
بين المللی، ديدارهای رسمی، برگزاری جشنواره ها و كنگره های جهانی 
و ديگر اقدامات دولت جمهوری آذربايجان در راستای ايفای نقش بيشتر 
در منطقه و جهان، نشان از اراده باكو برای بين المللی شدن دارد. اكنون 
جمهوری آذربايجان آن كش��ور كوچك و فقير جنگ زده نيمه نخست 
دهه 1990 نيس��ت و با همان ادبيات آن دوره نمی توان با آن گفت وگو 

كرد. 
اكنون آذربايجان ب��ه درجه ای از ق��درت در تم��ام زمينه ها )ثروت، 
صنعت، آموزش، علم و فرهنگ، نيروهای مس��لح( رس��يده اس��ت كه 
می تواند با بس��يج جوانان خود جبهه قره باغ را به راحت��ی فتح كرده و 
حاكميت خود در اي��ن منطقه را اعاده كند، ]ام��ان از مزدوری و قلم به 

1. پس با اين همه هارت و پورت و ادع��ای اينكه جمهوری آذربايجان قوی ترين و پيش��رفته ترين ارتش ها را با 
كمك غربی ها در اختيار دارد، هنوز آمادگی كافی و قصد رويارويی با ارمنستان را ندارد!! پس كی از اين ارتش قوی 
و پيشرفته دست پخت غربی ها استفاده خواهد كرد؟! اين نوش��ته بهرام اميراحمديان برای مزاح و انبساط خاطر 

كاربرد دارد و ديگر هيچ!! 
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مزدی!! اگر می توانس��تند، می كردند. رجز خوانی امثال ش��ما بی فايده 
است!![ اما دولت مردان آذربايجان به خوبی بر اين امر واقف اند كه صلح 
بد، بهتر از جنگ خوب اس��ت. جنگ برنده ای ندارد و حتی طرف پيروز 
هم شكس��ت خورده اس��ت. ]واقعاً هر خواننده ای حي��ران می ماند كه 
به اين مضحكه ها بخندد ي��ا به حماقت اينان بگري��د؟![ اكنون جهان، 
جهان گفت وگو و مفاهمه اس��ت. جنگ به انسان های عقب افتاده تعلق 
دارد. ]پس چرا يانكی های متمدن و پش��تيبان استبداد علی اوف ها در 
گوشه های مختلف جهان می جنگند؟![ جامعه آذربايجان و ارمنستان 
از جوامع پيشرفته و مدنی هستند. در سياست خارجی آذربايجان اعاده 
حاكميت بر قره باغ از راه مذاكره و زبان ديپلماسی مطرح است و در اين 
راه آذربايجان موفقيت های بس��ياری در عرصه بين الملل كسب كرده 
است. ]كدام موفقيت ها؟![ زمانی نخواهد كش��يد كه آذربايجان در اثر 
توسعه به كشوری مهم تبديل خواهد شد و در آن زمان ساكنان ارمنی 
قره باغ خودشان با ميل و رغبت به آغوش آذربايجان بازخواهند گشت. 
]؟![ زيرا يك واحد سياسی خودمختار و توسعه يافته و مرفه در تركيب 
جمهوری آذربايجان )جمهوری خودمختار قره باغ كوهستانی(، بسيار 
جذاب تر از يك واحد سياسی مس��تقل ضعيف و فقير است )جمهوری 

خودخوانده ناگورنو قره باغ(.1

لزوم آزادی قره باغ با اقدامات بين المللی نه با جنگ!
شوراي امنيت س��ازمان ملل در30آوريل س��ال 1993 قطعنامه ش��ماره 822 را كه 
مبتني بر اجراي آتش بس فوري و خروج نيروهاي ارمنس��تان از اراضي آذربايجان بود 
صادر كرد و در پي آن نيز در ژوئيه سال 1993 قطعنامه شماره 853 و در اكتبر و نوامبر 
همان سال قطعنامه هاي ش��ماره 874 و 884 را در مورد مناقشه قره باغ و لزوم رعايت 
آتش بس و عقب نشيني نيروهاي ارمنستان به مرزهاي رسمي در منطقه مورد مناقشه 
قره باغ صادر نمود. همچنين بين سال های 1995 و 1996م رؤسای امريكايی، روسی و 
فرانسوی گروه مينسك در مجموع سه طرح صلح به طرفين مناقشه ارايه كردند كه هر 
بار توسط يك يا هر دو كشور درگير در مناقشه قره باغ رد شده است. طرح »اداره قره باغ 

1 .www.gunaz.tv/per/14/articleCat/1/articleID/2086.html/articlePg/5
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توسط دولت مشترك« سومين طرح صلح رؤس��ای گروه مينسك بود كه در جمهوری 
آذربايجان اعتراض های مردمی و در ارمنس��تان به تش��نج خونين در مجلس ملی اين 

كشور منجر گرديد. 
آنچه در مقاله كذايی راجع به »موفقيت آذربايجان در اعاده حاكميت بر قره باغ از راه 
مذاكره و زبان ديپلماسی« مطرح ش��ده و به آن می نازند و آن را نماد قدرت جمهوری 
قلمداد می كنند، مربوط به قطعنامه های شورای امنيت راجع به قره باغ است كه به گفته 
حيدر علی اف »ارمنس��تان به آن بی اعتنايی نموده و در مقابل، آذربايجان نمی خواهد 
از قدرت نظامی خود استفاده كند!« وی در ادامه خواستار كمك آذربايجانی های ساير 
كشورها برای آزادسازی قره باغ شد! حيدر علی اف طی رجزخوانی خود در اولين كنگره 

آذربايجانی های جهان در 10نوامبر 2001 چنين گفت: 
بزرگ ترين مش��كل ما و آنچه كه بيش��ترين نگرانی را ب��رای ما دارد، 
مناقشه ارمنس��تان- آذربايجان بر سر قره باغ كوهس��تانی و آزادسازی 
سرزمين های اش��غالی ما و احيای تماميت ارضی آذربايجان می باشد. 
ما كارهای زيادی در اي��ن زمينه انجام داده ايم. در تمام س��ازمان های 
بين المللی اين مسئله را مطرح ساخته ايم و تصميمات الزم اتخاذ شده 
است. در سال 1993 شورای امنيت سازمان ملل متحد چهار قطعنامه 
در مورد اخراج بی قيد و شرط ارتش ارمنستان از سرزمين های اشغالی 
به تصويب رس��انده است. رئيس شورای امنيت ش��ش بيانيه دارد. ولی 

ارمنستان نسبت به اينها بی اعتنايی نشان می دهد. 
طی نشست ليسبن سازمان امنيت و همكاری اروپا در ماه دسامبر سال 
1996 سند بسيار مهمی در خصوص تأمين تماميت ارضی آذربايجان 
و حل مسالمت آميز مناقشه ارمنستان و آذربايجان تصويب شده است. 
از بين 54 كشور عضو س��ازمان امنيت و همكاری اروپا 53 عضو آن به 
آن سند رأی داده اند، فقط ارمنستان اعتراض كرده بود. ولی متأسفانه 
مصوبه مورد ارايه اين سازمان معتبر و نشست سازمان امنيت و همكاری 

اروپا همچنان از طرف ارمنستان پذيرفته نمی شود.
با اين حال ما همواره برای حل صلح آميز اين مس��ئله تاش می كنيم. 
مس��تحضريد كه در س��ال 1993 به منظور حل مناقش��ه ارمنستان و 
آذربايجان گروه مينسك تأسيس گرديده است. رهبری گروه مينسك 
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را از ابتدای سال 1997 سه كشور بزرگ- روسيه، اياالت متحده امريكا 
و فرانسه به عهده دارند. در سال های گذشته ما همكاری زيادی با گروه 
مينسك و رؤسای مشترك آن داشته ايم. ما طرفدار حل مسالمت آميز 
مسئله می باشيم. ما موفق به رفع اين مناقشه نيز خواهيم شد، تماميت 
ارضی آذربايجان احيا خواهد گرديد؛ سرزمين های اشغالی آزاد خواهد 
شد و آوارگان اخراج شده از زاد و بوم خود به سرزمين های پدری شان باز 
خواهند گش��ت. طبعاً در اين زمينه هم پای سازمان های بين المللی، به 

جوامع آذربايجانی هم نياز داريم...1 

اعتراض های الهام علی اوف
مقامات حكومتی آذربايجان بارها از عملی نشدن قطعنامه های شورای امنيت اظهار 
ناراحتی ش��ديد كرده اند. به عنوان نمونه الهام عل��ی اف رئيس جمهوري آذربايجان در 

مصاحبه با شبكه تلويزيوني »روسيه 24« گفت: 
در حالي كه ش��وراي امنيت س��ازمان ملل تاكنون چهار قطعنامه در 
مورد خروج نيروهاي ارمنس��تان از قلمرو جمه��وري آذربايجان صادر 
كرده اس��ت، هيچ يك از اين قطعنامه ها محقق نشده اند. قطعنامه هاي 
مربوط به مناقش��ه قره باغ با گذشت 17 تا 18 س��ال از زمان صدور آنها 
هنوز اجرا نشده اند. اجراي فوري قطعنامه هاي اين شورا در مورد ليبي 
عملكرد اين شورا را زير سؤال مي برد. دليل اين امر چيست كه در مورد 
ليبي اين گونه به سرعت عمل مي شود اما در مورد ديگر شاهد اين گونه 

بي تحركي هستيم؟2
الهام علی اف در آبان 1393 نيز با اظهار اينكه: »نهادهاي بين المللي از جمله سازمان 
امنيت و همكاري اروپا، ش��وراي اروپا و س��ازمان همكاري اس��امي از تماميت ارضي 
جمهوري آذربايجان حمايت مي كنند«، از اينكه قطعنامه هاي ش��وراي امنيت درباره 

قره باغ با گذشت بيش از 20 سال همچنان اجرا نشده است، انتقاد كرد.3
در اين ميان پارلمان اروپا نيز خواس��تار خروج نيروهای ارمنستان از مناطق اشغالی 

1. سايت اينترنتی كتابخانه بين المللی حيدر علی اف؛  
http://lib.aliyevheritage.org/pe/2428604.html
 http://www.ccsi.ir/vdcfa.djww6dviig.html :1390/1/27 ،2. سايت اينترنتی بنياد مطالعات قفقاز
3 .http://www.ghatreh.com/news/nn22921110



مقاالت
228

دوره سوم سال سيزدهم شماره 48  تابستان 95

آذربايجان شده و در اول آبان 1392 )23اكتبر( اين قطعنامه را تصويب كرد: 
مناقشه قره باغ بين جمهوری آذربايجان و ارمنستان بايستی بر اساس 
چهار قطعنامه مصوب 1993 در شورای امنيت سازمان ملل متحد و با 
همكاری رئيس گروه مينسك سازمان امنيت و همكاری اروپا به شكلی 
عادالنه و با خروج نيروهای اشغالگر از خاك جمهوری آذربايجان حل و 

فصل شود.1 

ارمنستان و قره باغ! 
اما سران ارمنستان هيچ كدام از طرح های گروه مينسك و قطعنامه های شورای امنيت 
و پارلمان اروپا را نمی پذيرند. در اين مورد سرژ سركيسيان رئيس جمهور ارمنستان طی 

سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل چنين گفته است: 
در 4 قطعنامه مصوب ش��ورای امنيت بر لزوم توقف عمليات نظامی و 
خصمانه و متوقف كردن بمباران و حمات هواي��ی عليه غير نظاميان 
تأكيد ش��ده بود؛ ام��ا جمهوری آذربايج��ان همچنان با نق��ض قوانين 
بين المللی، به اعمال ذكرش��ده از جمله بمباران مناطق محل سكونت 
زنان، افراد مس��ن و كودكان ادامه داد. در اي��ن قطعنامه ها بر ضرورت 
احيای مس��يرهای ارتباط��ی، اقتصادی و ان��رژی تأكيد ش��ده بود؛ اما 
جمهوری آذربايجان و تركيه از آغاز مناقش��ه قره باغ اقدام به محاصره 
ارمنستان و قره باغ نموده اند. همچنين در قطعنامه های شورای امنيت از 
جمهوری آذربايجان خواسته شده بود تماس های مستقيم با ]حكومت[ 

 http://qafqaz.ir/fa/?p=3571 1. 1392/8/2؛

علی اف رئيس جمهور آذربايجانسركيسيان رئيس جمهور ارمنستان
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قره باغ برقرار نمايد كه با مخالفت جمهوری آذربايجان مواجه شده است. 
در اين قطعنامه ها ارمنستان به عنوان طرف درگيری معرفی نشده است، 
بلكه قره باغ و جمهوری آذربايجان به عن��وان طرفين درگيری معرفی 
ش��ده اند. در قطعنامه های مذكور از ارمنستان خواسته شده است كه از 
تأثير خود بر قره باغ برای توقف درگيری استفاده كند كه اين مسئله از 

سوی ارمنستان اجرا و منجر به برقراری آتش بس در سال 1994 شد.1
شاروارش كوچاريان معاون وزير امور خارجه ارمنستان در واكنش به قطعنامه پارلمان 
اروپا تأكيد كرد: »صدور اين قطعنامه می تواند تأثير منفی بر روند حل مناقش��ه منطقه 
قره باغ داشته باشد« و ادوارد ش��ارمازانف نايب رئيس مجلس ملی ارمنستان استناد به 
چهار قطعنامه شورای امنيت كه پيش از امضای قرارداد آتش بس صادر شده اند، را غير 

منطقی دانسته و تأكيد كرد: »اين قطعنامه ها فاقد ارزش حقوقی هستند.«2 

ارزش ارتش قدرتمند جمهوری آذربایجان!!
با اين توضيحات بايد پرسيد: ارزش ارتش قدرتمند جمهوری آذربايجان )مورد ادعا در 
مقاله منسوب به بهرام اميراحمديان( چيست و به چه كاری می آيد؟ اكنون كه ارمنستان 
به قطعنامه های شورای امنيت، پارلمان اروپا و طرح های گروه مينسك بی اعتناست، آيا 
آذربايجان از ارتش مهيب و قدرتمند! خود استفاده نخواهد كرد؟ اين چه قدرت نمايی 
و مسخره بازی اس��ت كه امثال قلم به مزدهايی چون بهرام اميراحمديان همسايگان را 
از ارتش آذربايجان- كه توان بازپس گيری مناطق اشغال ش��ده را ندارد- می ترسانند و 
آذربايجانی های مناطق ديگر از جمله ايران را به اين قدرت اقتصادی، سياسی و نظامی 
برتر منطقه؟! اميدوار می سازند؟ اين همه خوش رقصی، مزدوری و دروغ پردازی راجع 
به حكومت ضعيف و بی كفايت رژيم باكو نشانه چيست؟! اين چه در باغ سبز نشان دادن 
است؟! توجه نماييد كه جمهوری آذربايجان، ارمنستان، گرجستان، شمال عراق و شرق 
تركيه هنوز هم حوزه نفوذ توريسم درمانی آذربايجان و به ويژه تبريز است و بيماران اين 
كشورها و مناطق به دليل امكانات مناسب بيمارستانی و پزشكان مجرب برای درمان به 
تبريز می روند و بسيار راضی و خشنود بازمی گردند. هنوز بازارهای بزرگ آذربايجان ايران 
به محوريت بازار بزرگ تبريز محل خريدهای كان تجار جمهوری آذربايجان است! باغ 

 http://persian.araxnews.com/world/3754 1. 2014/9/28؛
 http://qafqaz.ir/fa/?p=3630 2. 1392/8/5؛
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سبز و هميشه بهار اينجا است نه آنجا. اين تذهبون؟!  
آقاي��ان آذربايجانی ها )جمهوری آذربايج��ان( بايد برای فراگيری غيرت، ش��هامت و 
شجاعت در محضر رزمندگان سلحشور و دالوران دوران دفاع مقدس ملت بزرگ ايران 
از جمله فرزندان آذری حض��رت روح اهلل زانو بزنند و تاريخ دفاع مق��دس ايران را بارها 

بازخوانی كنند و بيش از اين هل من مبارز نطلبند!! 

حماقت گوناز در مقاله های منتشرشده
در سايت گوناز تی وی نمی توان مطلب، مقاله و يا ديدگاهی يافت كه حاوی فتنه انگيزی، 
جيغ های شوم تجزيه طلبی و ايجاد دش��منی بين فارس، ترك، كرد، ارمنی و... نباشد. 
گويی سران و نويس��ندگان گوناز همه به امراضی چون: حماقت، ساديسم و... مبتايند 
و به دنبال درمان خود نيز نيستند! مقاالت اصلی سايت گوناز و نويسندگانش در مورخ 

1394/2/29 چنين است: 
1. فروپاشی ايران چه قدر نزديك است؟/ محبوب امراهی

2. سياست دوگانه دولت ضد بشری جمهوری اسامی ايران در قبال آذربايجان جنوبی/ 
حميد نقی زاده ناجی كه در بخشی از آن آمده است: 

... با آغاز جنگ بين ايران و عراق سياس��ت مكارانه ايران شروع شد و 
حكم داران ش��روع به تعاريف و تمجيد از آذربايجانی ها كردند تا جايی 
كه آذربايجان را س��ر ايران ناميدند و اين تعاريف هايش��ان بی جا نبود؛ 
چون غيرت و رش��ادت و دليری ملت اين خطه را بهتر از هر كسی ديده 
و می شناختند. برای بازی كردن با احساسات مردم، همه مردم ايران را 
برابر و برادر خواندند و از ملت آذربايجان برای ايران سپر ساختند. پس از 
اتمام جنگ و آتش بس باز هم آذربايجان ماند و سر بی زبانش و اهانت و 
توهين هايی كه تمامی ندارد. آيا ديگر وقت آن نرسيده كه ما ملت بزرگ 
تورك از زير سلطه رژيم فاشيستی ايران رهايی يابيم و سرنوشت خود را 
مانند خواهرانمان و برادرانمان در آن سوی ارس خودمان تعيين نماييم؟
3. ش��عبده بازی راسيس��م ]نژادپرس��تی[ فارس برای ربودن جام قهرمانی از دستان 
تيراختور آذربايجانو سربلندی ملتی حماسه س��از كه هميشه پيروز است/ در اين مقاله 
با اشاره به بازی تيم تراكتورسازی با تيم نفت تهران كه با باخت تراكتورسازی به پايان 



23
1

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

رسيد،1 می نويسد: 
گويا چنين مقدر ش��ده كه آذربايجان نبايد در ايران اول ش��ود، بلكه 
همواره بايد توسری خور راسيس��م فارس به مركزيت تهران باقی بماند. 
آذربايجان بايد در حساس ترين نقطه و در اوج هيجان از راسيسم فارس 
خنجر از پشت خورده و سرخورده و مأيوس ش��ود چرا كه به هيچ وجه 

نبايد در ايران سر برآورده و برای اندكی نيز كه شده ابراز وجود نمايد...
4. كم رنگ شدن حس ايرانی بودن در ميان ملل غير فارس/ بخش كوتاهی از اين مقاله 

چنين است:  
... هژمونی كم ظرفيت به نام فارس در جايی كه پتانسيل بسيار ضعيف 
را تشكيل می دهد، با حذف، تصفيه، تخريب پتانسيل های ديگر ملل در 
ايران و برخورداری از امتياز مطلق برای خود جايی و مقامی برای ايرانی 

بودن را نمی گذارد.
... سركوب تمام جنبش های رفرميس��ت و اصاحی از طرف هژمونی 
كم ظرفيت مركزگرا در ايران مانند فرقه دمكرات، حركت خلق مسلمان 
در آذربايج��ان، جمهوری مهاباد، نهضت تركمنس��تان و خوزس��تان و 
جنبش های اصاحی در گيان، سبب مأيوسی و حس خودبيگانگی در 
ملل غير فارس و نهايتاً نااميدی و متعلق نبودن به اين خاك می شود... 

5. فردوسی و تفكر زن ستيزانه و نژادپرستانه او در شاهنامه/ حسن راشدی 
6. هشداری به فعاالن ملل مختلف دربند در ايران!/ آرتار دانگيللر 

7. توسعه پايدار و زبان مادری/ ژاله تبريزی
8. گزارش نقض حقوق بشر در آذربايجان جنوبی )فروردين ماه 1394(

9. منازعه ترك- ارمنی از ديدگاه »بوريان« دولت مرد ارمنی/ علی قره جه لو
10. شوی ساالنه »نسل كشی ارامنه«: تحريف تاريخ و هيزم بر تنور نفرت/ سعيد افشار2

1. اين بازی روز 25ارديبهشت 1394 در ورزشگاه يادگار امام تبريز برگزار و نتيجه بازی سه به سه شد. در صورتی 
كه بازی سايپا با سپاهان مساوی می شد، تراكتورس��ازی برنده ليگ فوتبال94-93 می گشت. اما نتيجه تساوی 
ذكرش��ده و پيروزی س��پاهان )با 59 امتياز( اين تيم برنده ليگ گرديد. بازی دو تيم تراكتورسازی و نفت تهران 
حاشيه های زيادی به دنبال داشت از جمله بس��ياری از صندلی های ورزشگاه يادگار امام تبريز شكسته و تخريب 
شدند و هواداران خشمگين تراكتورسازی به تجمع اعتراضی در بيرون ورزشگاه پرداختند و برخوردهايی صورت 
گرفت. جهت مطالعه حواشی و پيامدهای اين بازی كه به مجلس و حتی سفر رئيس جمهور آقای دكتر روحانی به 
تبريز كشيد رك: سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست وجوی: »پيامدهای بازی تراكتورسازی تبريز و نفت تهران.« 

 www.gunaz.tv 2. 1394/2/29؛
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سم پاش��ی ها و زهرپراكنی های گوناز تی وی كه در ش��يكاگوی امريكا توليد و از آنجا 
پخش می شود، به هيچ وجه جايی در ذهن و قلب مردم مسلمان و وطن دوست آذربايجان 
ندارد. وابستگی كامل گوناز تی وی به امريكايی ها و سازمان سيا چنان آشكار است كه در 

توضيح سايت ويكی پديا آمده است: 
به گفته روزنامه حريت به اس��تناد تحقيقات دول��ت تركيه، تلويزيون 
گوناز با سازمان س��يا مرتبط اس��ت. در اعتراضات مردمی سال 1385 
)مربوط به مقاله مانی نيستانی( ]مقاله و اغتشاشات ناشی از آن در ادامه 
توضيح داده خواهد شد[ شبكه گوناز به ش��دت اقدام به تحريك مردم 
آذربايجان در جهت تجزيه طلبی و قوم گرايی كرد. پس از جريانات سال 
85 در 14آوريل 2006 طی مذاكراتی كه مقامات ايرانی با مقامات تركيه 
به انجام رس��انيدند و با توجه به اينكه ايران ب��ا تركيه عاوه بر مبادالت 
اقتصادی قراردادهای امنيتی نيز دارد، طرف ايرانی توانست آنها را وادار 

به قطع پخش اين شبكه از ماهواره تركست كند.1

ب. گاماج دست پخت دیگری از اوبالی و هم پياله هایش
احمد اوبالی همراه با جمعی ديگر عاوه بر تلويزيون گوناز، تشكيات ديگری با عنوان: 
»گاماج«)مخفف التين كلمات تركی: جنوبی آذربايجان ميللی آزادليق جبهه سی( كه 
به فارسی »جبهه آزادی ملی آذربايجان جنوبی« خوانده می شود، را به راه انداخته است. 

1. سايت اينترنتی ويكی پديا، با جست و جوی گوناز تی وی.
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اين تشكيات نيز با دريافت دالرهای كثيف امريكايی 
در راه تجزي��ه آذربايجان از ايران و پيوس��تن آن به 
جمهوری آذربايجان و تشكيل آذربايجان بزرگ گام 
برمی دارد. هر از گاهی شيرين عقان گاماجی گرد هم 
می نش��ينند، كنفرانس می كارند و بيانيه و قطعنامه 
درو می كنند و ديگر هي��چ!! »گاماجيان« كه از باده 
و بنگ سرمست می ش��وند، خاصيت و برش بيش از 

اين را ندارند! 
در 8 ژوئن 2014 در جلس��ه هيئت اداری گاماج، 

صبری تبريزی به سمت رياس��ت و صادق عيس��ی بَيلی به عنوان دبير برگزيده شدند. 
اعضای كميته های تشكياتی و سياسی نيز به شرح معرفی گرديدند: 

اعضای كميته تشكياتی: احمد اوبالی، فرامرز قلی زاده، وحيد مهدی زاده، ياشار اسدی 
و صادق عيسی بيلی. 

اعضای كميته سياسی: مهس��ا مهديلی، احمد اوبالی، ائلنور مرندلی، نبی سويتورك، 
صادق عيسی بيلی، خدايار تيموری. 

گاماج يكی از كنفرانس هايش را ب��ا موضوع »فردای آذربايج��ان جنوبی معاصر« در 
فروردين 1393 در هتلPark INN شهر باكو برگزار كرد. ابتدا صبری تبريزی خوشامد 
گفت و برنامه ها و موضوعات مورد بحث در كنفرانس را به حاضرين اعام نمود. سخنرانان 

كنفرانس عبارت بودند از: 
آراز آسان مدير مركز تحقيقات استراتژيك قفقاز  با عنوان »دولت ايران در بحران«، 
نصيب نصيب لی با عنوان »مسائل حركت ملی آذربايجان جنوبی و چشم انداز آتی آن«، 
راميز ممدوف عضو آكادمی ملی علوم آذربايجان و رئيس انجمن جغرافيای آذربايجان با 
عنوان »مشكات زيست محيطی درياچه اروميه«، احمد اوبالی )سخنگوی گاماج(، وفا 
قليزاده، شيرمحمد حسينوف مورخ آذربايجانی، ياس��من قاراقويونلو از انستيتو فلسفه 
آكادمی ملی علوم آذربايجان، گول تكين حاجی يئوا نماينده سابق پارلمان آذربايجان.

طبق گزارش سايت يورت نِت، آخرين س��خنران كنفرانس، نبی سوی تورك نماينده 
گاماج در جمهوری آذربايجان بود كه با موضوع »خواست های ما از آذربايجان شمالی« 
به بررسی تابوها و و مسائل ايدئولوژيك تحميل شده بر ملت آذربايجان جنوبی از سوی 
رژيم شوونيست فارس ايران پرداخت و انتظارات حركت آزادی ملی آذربايجان جنوبی 

آرم تشكيات گاماج
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از دولت جمهوری آذربايجان را بيان كرد. 

س��فارت ايران در باكو نس��بت به برگزاری اين كنفرانس اعتراض كرد و دكتر عباس 
عراقچی معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه ايران ضمن احضار سفير جمهوری 
آذربايجان در يادداشتی به وی »اعتراض شديداللحن جمهوری اسامی ايران« را اعام 
كرد. در اين يادداشت آمده بود: »برگزاری اجاس های اين چنينی می تواند آسيب جدی 

به روند مثبت و رو به توسعه روابط فی مابين وارد نمايد.« 
در اين ميان فاض��ل مصطفی نماينده مجلس ملی آذربايجان و عضو گروه مناس��بات 
پارلمانی ايران و آذربايجان در واكنش به احضار سفير آذربايجان در تهران و يادداشت 
اعتراضی وزارت خارجه ايران به برگزاری كنفرانس ذكرش��ده در باكو، اعتراض ايران را 

بی اساس خواند و اضافه كرد: 
به نظر من در اين نشست تمركز بيش��تر بر روی مسائل حقوق بشری 
بوده است و هيچ چيزی بر عليه دولت ايران در اين نشست وجود نداشته 
اس��ت. هر آذربايجانی حق دارد به زبان مادری تحصي��ل كند، گرفتن 
اين ح��ق از آذربايجانی ها در ايران و اعتراض به كس��انی كه اين حق را 
خواستارند، هيچ منطقی ندارد و اعتراض ايران بی اساس است. اگر ايران 
حقوق دمكراتيك آذربايجانی ها را به رس��ميت بشناس��د هيچ كس در 
جمهوری آذربايجان حرفی بر عليه دولت اي��ران نخواهد زد. ايران علناً 
به كشوری كه دشمن آذربايجان است و بخش��ی از خاك آذربايجان را 
اشغال كرده ]ارمنستان[ كمك می كند، بنابراين جمهوری آذربايجان 



23
5

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

هم حق دارد كه در مسائل مختلف ]بخوانيد: دخالت در امور داخلی ايران 
و امكانات و فضا دادن به گروه های تجزيه طلب![ موضع خود را بيان كند.1

تركيب ش��ركت كنندگان در كنفرانس گام��اج و نيز همين س��خنان فاضل مصطفی 
نماينده مجلس جمه��وری آذربايجان به خوبی نش��ان می دهد ك��ه در هيئت حاكمه 
آذربايجان و مجل��س آن، افراد نانجيبی وجود دارند كه در عمل و به گونه ای آش��كار بر 
طبل پوسيده و ميان تهی تجزيه آذربايجان ايران می كوبند و حتی وقيحانه با ايراد اتهام 
كمك )نظامی( ايران به ارمنس��تان، خود را در موضع مقابله قرار داده و در امور داخلی 
ايران دخالت می كنند و امكانات فعاليت، تبليغات و گردهمايی به دشمنان وحدت ارضی 
ايران می دهند. آيا ايران نيز مانند آنها عمل می كند و به دش��منان آذربايجان امكانات 
فعاليت و تبليغات و گردهمايی می دهد؟! به يقين آنها باد می كارند و در وقت مناس��ب 

طوفان درو خواهند كرد! 
حكومت و مردم ايران از جمله آذربايجانی ها از اينك��ه جمهوری آذربايجان به عنوان 
كشوری مستقل، اسامی )با اكثريت مردم شيعه مذهب( و عضو سازمان ملل به پيشرفت 
و توسعه دست يابد و تماميت ارضی خود را حفظ نمايد، خوشحال و راضی خواهند بود؛ 
اما نمی توان چشم بر ش��يطنت ها و دشمنی ها بس��ت و امنيت و تماميت ارضی خود را 

ناديده گرفت. 

پ. کنگره آذربایجانی های جهان، داک
تأسيس داک و مفهوم آن

فردی به نام حسن اغنامی )اهل اردبيل( از سرمايه داران ايرانی مقيم امريكا پيشنهاد 
تأسيس »داك« مخفف عبارت تركی: »دنيا آذربايجان نيارين كنگره سی« كه به فارسی 
»كنگره آذربايجانی های جهان« ناميده می شود را مطرح كرد. وی فردی متمول، پولدار، 
وكيل دادگستری در امريكا و كارمند اداره مهاجرت آن كشور بود و به ايران رفت و آمد 
داشت. او پيشنهاد كرد كه با برپايی »كنگره آذربايجانی های جهان« به بررسی مشكات 
آذربايجانی ها پرداخته ش��ود و در ابت��دا به ظاهر اهداف تجزيه طلبانه دنبال نمی ش��د. 

نخستين نشست اين كنگره در سال 1997 در واشنگتن امريكا برگزار شد. 
افرادی مانند دكتر جوادی، دكتر پيروز خانلو، دكتر خاقانی )هر سه از امريكا( و دكتر 
حسن فروغی از لندن جزو ترتيب دهندگان ديگر كنگره آذربايجانی های جهان )داك( 

1. همان. 
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بودند. دو هيئت از سياس��تمداران جمهوری آذربايجان در اين كنگره شركت داشتند 
كه ش��امل موافقان علی اف و اوپوزيس��يون آن می ش��دند. علی كريم اف )از نزديكان 
ايلچی بيگ(، عارف رحيم اغل��و )از جبهه خلق و نزديكان ايلچی بي��گ( عاصم مازاده 
)از رهب��ران حزب مس��اوات(، هدايت اروج زاده و ني��ز هيئتی از ط��رف حيدر علی اف 
)رئيس جمهور پيشين آذربايجان و پدر الهام علی اف رئيس جمهور فعلی آن كشور( در 

اين كنگره شركت كردند. 

کنگره نخست داک و سخنرانی حيدر علی اف در آن
كنگره نخس��ت داك با حضور بيش از700 تن از آذری ها تش��كيل ش��د و حيدر علی 
اف رئيس جمهور آذربايجان در س��خنانی احساسی با موج ش��ديد پان آذری به دفاع از 
جمهوری آذربايجان و پيشرفت های اقتصادی و سياس��ی آن پرداخت و نيز از ضرورت 
هماهنگی كامل آذربايجانی های جهان در حمايت از جمهوری آذربايجان به عنوان وطن 
اصلی آنها داد سخن راند! متن كامل سخنرانی وی به تاريخ 10نوامبر 2001 در پايگاه 
اينترنتی»كتابخانه بين المللی حيدر علی اف« به فارسی ترجمه و درج شده است. بخشی 

از اين سخنرانی چنين بود: 
اكنون در شرايطی كه يك دولت مس��تقل آذربايجانی ها وجود دارد، 
برق��راری روابط نزديك ت��ر آذربايجانی های مقيم كش��ورهای مختلف 
جهان با همديگر، اعام همبس��تگی های خود و ايجاد روابط با كش��ور 
مس��تقل آذربايجان در اين مرحله از تاريخ به عنوان يك وظيفه خيلی 
مهمی پديدار می شود. وظيفه دولت آذربايجان عبارت از آن می باشد كه 
تا حد امكان توجه خود را به آذربايجانی های مقيم تمام كشورها معطوف 
سازد، شرايط زندگی آنان را جويا ش��ود و روابط فی مابين كشورمان با 
جوامع آذربايجانی در كشورهای گوناگون را هر چه بيشتر توسعه دهد. 
آذربايجانی های مقيم خارج از كش��ورمان نيز بايس��تی ام��روزه روابط 
تنگاتنگ تری با آذربايجان مستقل برقرار سازند. همه اينها شرط اصلی 

تأمين اتحاد و همبستگی كل آذربايجانی های جهان می باشد... 
پس از اينك��ه آذربايجان اس��تقال دولتی خ��ود را به دس��ت آورد، 
آذربايجان مداری به عنوان انديش��ه پيش��رو برای آذربايجانی های هم  
مقيم آذربايجان و هم كل جهان ايده اصلی قرار گرفته است. ما هميشه 
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بايستی پيرامون اين ايده يكپارچه ش��ويم... همگان- هم شما و هم ما 
بايد كارهای زيادی انجام دهيم تا جوامع قوی آذربايجانی تشكيل شود 
و آذربايجانی های مقيم كشورهای مختلف هر چه بيشتر تقويت يابند. از 
نظر اقتصادی بيش از پيش مستحكم گردند و بتوانند در حيات سياسی 
اجتماعی كشورهای مورد اقامتشان حضور فعالی داشته باشند. بتوانند 
تأثير خود را بر حيات آن كش��ور اعمال كنند. بدين وسيله ضمن تبليغ 
استقال آذربايجان و سياست خارجی آن در كشورهای مختلف، به حل 
مش��كات آذربايجان كمك نمايند. معتقدم كه آذربايجانی های جهان 
بايستی اين راه را طی كنند و در اين راه امكانات بزرگی كه هنوز استفاده 
نشده است، وجود دارد. اين كنگره نيز كه امروز آغاز به كار كرده است، 

صرفاً اين هدف را به دنبال دارد.
در ادامه علی اف خبر از تشكيل ارگان ويژه وابسته به حكومت آذربايجان برای رسيدگی 

به امور آذربايجانی های دنيا داد و گفت: 
به منظور انجام خدماتی برای حضور فعاالنه آذربايجانی ها در مسائل 
سياسی- اجتماعی كشورش��ان و احراز جايگاه برجس��ته و تأثيرگذار، 
ما برای تأسيس يك ارگان ويژه ای وابس��ته به دولتمان در امور جوامع 
آذربايجانی ني��ز تصميم خواهي��م گرفت. فكر می كن��م چنين ارگانی 
متمركز، يعنی يك مق��ام دارای تماس دائم با جوام��ع آذربايجانی هم 
موجبات شكل گيری جوامع آذربايجانی و هم توسعه هر چه بيشتر روابط 
فيمابين را فراهم خواهد آورد... آذربايجانی های مقيم كشورهای خارجی 
با سرعت بيشتری سازمان يافته و همه ما با هم آذربايجان گرايی را زنده، 

جاويدان و ابدی خواهيم ساخت...1
كنگره اول آذربايجانی های جهان به علت تبليغات سوء پان تركيست هايی مانند احمد 
اوبالی )احمد يوسفی سادات( و... شكست خورد. آنها نسبت به اين موضوع معترض بودند 
كه چرا در نشست از پرچم جمهوری اس��امی استفاده شده است و چرا كنگره در مورد 
تماميت ارضی ايران حسن نيت دارد؟! گروه پان تركيست در نشست نخست در اقليت 

بودند، اما بعدها توانستند كنگره را به دست بگيرند. 

1. سايت اينترنتی كتابخانه بين المللی حيدر علی اف: 
 http://lib.aliyevheritage.org/pe/2428604.html
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ضياء صدراالشرافی، فريدون زندنيا، نورالدين غروی، اژدر تقی زاده )از سوئد(، عليرضا 
قزوين زاده )از اهالی اردبيل(، نظمی افشار، احمد اوبالی، رضا سلحشور و... در اين نشست 
حضور داشتند. حاصل جلسه نخست داك اين شد كه حس��ن اغنامی به عنوان رئيس 
و ضياء صدراالش��رافی به عنوان معاون انتخاب گرديد. احمد اوبالی، علی نظمی و رضا 

سلحشور نيز به عنوان هيئت منتخب حضور داشتند. 

کنگره دوم داک
در كنگره دوم تجزيه طلبانی مانند نظمی افشار و رضا سلحشور توانستند كنگره را به 
دست بگيرند و حسن اغنامی كنار گذاشته شد. در اين امر عليرضا اصغرزاده از كانادا سهم 
بارزی داشت. وی از دشمنان زبان فارسی و تماميت ارضی ايران است. در اين كنگره علی 
نظمی افشار به رياست رسيد و كس��انی مانند عليرضا اصغرزاده، رضا سلحشور، بيوك 
رس��ولوند، اژدر تقی زاده، هاشم پاشايی، علی خش��تی، جيحون مازاده، احمد يوسفی 
س��ادات )معروف به اوبالی( از اعضای منتخب كنگره به ش��مار رفتند. جالب اينكه در 
پايان نشست دوم، پرچم رژيم باكو در ميان تشويق های بسيار به اهتزاز درآمد و تنديس 
ستارخان نيز در زير آن قرار گرفت. به اين ترتيب دشمنان ديرينه ملت ايران بخشی از 
انتقام خود را به صورت نمادين از يادبود س��تارخان گرفتند و مردی كه می گفت: »من 
می خواهم هفت كش��ور زير بيرق ايران باش��د« را زير بيرق دولتی بردند كه سه دهه از 

ظهور آن نمی گذرد! 
به همين مناسبت پيام های تبريك حيدر علی اف، ايلچی بيگ و رسول قلی اف قرائت 
ش��د. س��فير آذربايجان در امريكا نيز در اين كنگره به س��خنرانی پرداخت. اين كنگره 
تجزيه طلب، مهم ترين مطالبه خود را »حق تحصيل به زبان تركی آذربايجانی در ايران« 
عنوان نمود و نمايندگان رس��می دولت باكو نيز بر آن صحه گذاش��تند! اما بايد پرسيد 
تحصيل به زبان تركی آذربايجانی در ايران چه سودی برای رژيم باكو دارد كه حاضر است 
به خاطر آن عليه همسايه قدرتمند جنوبی خود موضع خشنی بگيرد؟! چرا كنگره ای با 
اين شكل و صرف هزينه های بسيار، تمام هم و غم خود را صرف اين هدف می كند؟ آيا 

اهداف بلندمدتی را عليه يكپارچگی سرزمين ما دنبال نمی كنند؟
بعد از كنگ��ره دوم در ميان اعضای هيئت رئيس��ه اختاف های بيش��تری بروز نمود. 
مؤسس كنگره يعنی حسن اغنامی در نشست دوم كنگره كنار گذاشته شد، علی نظمی 
افشار نيز بعد از نشست دوم از كنگره اخراج ش��د. عليرضا احسنگر ترتيبی داد تا جناح 
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سلحشور- رسولوند را از كنگره با تحقير بس��يار اخراج نمايند. همچنين هاشم پاشايی، 
بيوك رسولوند را كه در باكو بايد مأموريت خود را انجام می داد، طرد و رد نمود. پاشايی 
بيان داشت كه »رسولوند جاس��وس و عامل دولت ايران است و در باكو با سرويس های 

اطاعاتی ايران مرتبط شده است.« 
اختافات درون س��ازمانی در نهايت باعث شكاف اساس��ی در داك شد و جناح نظمی 

افشار و پاشايی در برابر جناح سلحشور، جيحون مازاده و اوبالی قرار گرفت. 

کنگره سوم داک
كنگره سوم داك با برخی از حاشيه ها با شركت 350 نفر در كلن آلمان برگزار شد. در 
اين نشست نورالدين غروی اداره جلسه را به عهده داشت و اژدر تقی زاده و رضا سلحشور 
دستياران وی بودند. هر چند حضور نمايندگان سياسی رژيم باكو اين بار كمرنگ تر از 
نشست های قبلی بود، اما در نشس��ت كلن اين افراد از سوی دولت باكو حضور داشتند: 
صمد نيكنام )اردبيلی س��اكن باكو(، جعفر صادق موس��وی، خانم تنزيله رستم خانلی 
همسر صابر رس��تم خانلی )نماينده ضد  ايرانی مجلس ملی آذربايجان و يكی از رؤسای 

داك( و علی يار صفرلی سفير اسبق رژيم باكو در تهران. 
كنگره سوم داك مورد پوشش وسيع راديو فارسی آزادی قرار گرفت و طی آن افراد زير 

به عنوان هيئت رئيسه انتخاب شدند: 
بهروز حقی: از اهالی تبريز كه در ايران 15 سال زندانی بود.
احمد يوسفی سادات: وی از اهالی مغان در اردبيل است. 

رضا سلحشور: وی اهل تبريز و در ظاهر معلم موسيقی آذربايجانی بود. 
جيحون مازاده: وی ساكن امريكا و از عوامل حيدر علی اف محسوب می شد.

نورالدين غروی: وی دندان پزش��ك در شهر كلن آلمان بود كه نش��ريه آناديلی )زبان 
مادری( را در كلن منتشر می كرد.

محمد مش��تاق: وی ايرانی االصل ولی از عوامل س��رويس های اطاعاتی تركيه برای 
تشكل های پان تركی بود و قبًا نيز در تشكيل »ميللی شورا« نقش مهمی از سوی تركيه 
ايفا كرد. حضور وی در هيئت رئيسه داك نشان از عاقه تركيه به نفوذ و نقش آفرينی در 

اين تشكل داشت. 
رحيم شهبازی: مهندس ارتباطات در شركت مخابرات امريكا.

تيمور امين اف: از عوامل ايلچی بيگ.
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نكته قابل ذكر در مورد كنگره كل��ن اين بود كه حيدر عل��ی اف )رئيس جمهور وقت 
آذربايجان( تاش كرد كه به صورت غير مس��تقيم از اين تش��كل جدايی طلب حمايت 
نمايد. وی برای حفظ ظاهر اين بار پيامی برای كنگره ارس��ال نكرد و دستورات خود را 
از طريق »نصيب نصيب اف« منتقل نمود. نصيب اف خود در كنگره حضور نداش��ت و 
اوامرش را با تلفن به اژدر تقی زاده منتقل می كرد. همچنين تعداد كمتر شركت كنندگان 
كنگره سوم حاكی از سازماندهی ضعيف كنگره بود. مدعوين به كلن در اتاق های شش 
و هفت نفره اقامت داده شدند و با ساندويچ سرد از آنها پذيرايی شد. در اين كنگره جناح 
نظمی افشار به كلی كنار گذاشته شد و جناح احمد اوبالی كه رسماً تجزيه طلب بود، اداره 

كنگره را در دست گرفت. 

داك همواره اعام كرده است كه خواهان تجزيه آذربايجان ايران و اتحاد با جمهوری 
آذربايجان و در نهايت تشكيل يك آذربايجان واحد می باشد. اين تشكيات ماليخوليايی 
دش��منی عجيبی با ديگر قوميت های ايران ب��ه ويژه كردها دارد كه ب��ه ادعای آنان در 
بخش هايی از آذربايجان س��اكن اند. اوبالی بارها در كانال گوناز كردهای ايران را تحقير 
و مردم را به اخراج آنها از ش��هرهای آذربايجان دعوت كرده و گزينه نظامی را هم عليه 
كردها مدنظر دارد! از نظر اوبالی »كرد يك ناسزا است!« و هر كس با اوبالی مخالفت كند، 
يك نسب نامه كردی برايش ترتيب داده می شود و مادربزرگ يا پدربزرگش كرد از آب 

خائنين به كشور: عليرضا اصغرزاده )عضو داك(، رضا براهنی، احمد اوبالی )مدير گوناز، از مهره های 
اصلی داك(، ليا مجتهدی )همكار روزنامه قوميت  گرای شهروند در كانادا( و دو تن ديگر
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درمی آيد! )به يقين كرد بودن ننگ نيست و كردها از اقوام اصلی و اصيل ايران هستند. 
كردستان بزرگ هم بخشی از كشور بزرگ ايران بود كه قسمت های بيشتر آن با شكست 
شاه اسماعيل صفوی در چالدران از پيكر مام ميهن جدا گشت و در اختيار دولت متجاوز 

عثمانی قرار گرفت.( 
عليرضا اصغرزاده از اعضای قديمی داك تاش می كن��د در قامت يك فرد آكادميك 
ظاهر شود و ادعاهای تجزيه طلبان را در قالب نظريه های ملت و هويت ملی عرضه نمايد 
تا ش��ايد بتواند فقر نظری قوميت گرايان ترك را جبران نمايد. به همين جهت چندان 
ميل ندارد با افرادی چون اوبالی ديده ش��ود تا به آس��انی در مجامع علمی ظاهر شده و 
متهم به پيش داوری های سياسی و پيش فرض های از قبل تعيين شده نگردد. اصغرزاده 
يكی از كتاب های خود را به وسيله انتشارات مك ميان منتشر نموده است. خانم برندا 
شيفر استاديار دانش��گاه تل آويو و طرفدار تجزيه ايران و نويسنده چند كتاب تئوريك 
برای تجزيه طلبان ترك در چاپ كتاب اصغرزاده توسط انتشارات مك ميان نقش مهمی 

داشته است.1
در جمهوری آذربايجان نيز گاه كنگره های به اصطاح »آذربايجانی های جهان« برگزار 

می شود. 

نظریات دکتر افشار سليمانی سفير سابق ایران در باکو 
دكتر افشار سليمانی سفير سابق ايران در باكو پيرامون كنگره سوم داك می گويد: 

... آنچه كه اي��ن كنگره را با كنگره پيش��ين بيش��تر متمايز می كند، 
عدم دعوت از ايراني��ان آذری تبار و به تبع آن ع��دم حضور نمايندگان 
خودساخته از اتباع ايرانی آذری تباراس��ت. از سوی ديگر در اين تجمع 
از احزاب مخال��ف و مطبوعات مخالف و مس��تقل جمهوری آذربايجان 
نيز دعوت به عم��ل نيامده بود. به طوری كه عيس��ی قنبر رهبر »حزب 
مساوات آذربايجان« با انتقاد از دولت باكو اين كنگره را در راستای منافع 

حاكميت و نه آذربايجانی ها تلقی نموده است.
رهبر »حزب جبهه خلق آذربايجان« نيز بر اين نكته تأكيد نموده كه 
س��خنرانی الهام علی يف در كنگره انعكاس واقعيات آذربايجان نبود. از 
يك س��و رئيس جمهور آذربايجان در س��خنان خود به موضوع اختاف 

1. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920
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و تنش ميان س��فارتخانه های آذربايجان با نهاد آذربايجانی های مقيم 
خارج از كش��ور اش��اره نمود و ناظم ابراهيم اف رئيس »كميته دولتی 
آذربايجانی ه��ای خارج از كش��ور« ق��ول داد ك��ه اين اي��راد را به نحو 
شايس��ته ای حل و فصل نمايد و موجبات همدل��ی ميان ديپلمات های 
آذربايج��ان و نمايندگان آذری های س��اكن در خ��ارج را فراهم نمايد. 
اختافاتی كه ميان افراد و شخصيت های كنگره آذربايجانی های جهان 
موس��وم به داك وجود دارد، مانع از تعميق فرآينده��ای آن می گردد؛ 
به گون��ه ای كه صابر رس��تم خانلی نماين��ده ضد  ايران��ی مجلس ملی 
آذربايجان و يكی از رؤسای داك در سخنان خود به وجود اين اختافات 
و جناح بندی های موجود در درون اين تشكيات اشاره نمود و بر ضرورت 

ارتقای سازماندهی اين نهاد تأكيد كرد. 
بر اساس اخبار منتشره، در اين كنگره قريب 1272 نفر اعم از رهبران 
نهادهای غي��ر حكومتی آذربايجانی های خارج از كش��ور )تش��كيات 
دياسپورا(1 و مهمانان مدعو شركت داشتند كه عمده ترين آنها عبارت 

بودند از: 
روس��يه 155 نفر، تركيه 101 نف��ر، اكراين 49 نفر، آلم��ان 43 نفر، 
گرجستان 41 نفر، امريكا 25 نفر، سوئد 23 نفر، هلند 21 نفر، اسراييل 
17 نفر، ازبكستان 13 نفر، فرانسه 12 نفر، انگستان 11نفر و كانادا 10 
نفر. از شخصيت های عالی رتبه ای كه مهمان كنگره سوم بودند می توان 

از افراد ذيل نام برد: 
احمد بی كلديبكف، رئيس پارلمان قرقيزستان.
پاپون داويتايا، وزير امور دياسپورای گرجستان.
كمال يورتناج، رهبر تشكيات دياسپور تركيه.

ميخائيل فورموزا، رهبر خودمختاری كاكائوز ملدوای.
والديساو شوتس��ف، رئيس آژانس فدرال روس های ساكن در خارج 

1. جوامع دور از وطن يا دياسپورا )به انگليسی: Diaspora( به پراكندگی، مهاجرت يا آوارگی گروهی از مردم 
اطاق می شود كه دور از خانه و كاشانه اصلی خويش زندگی می كنند و در دنيا پراكنده شده اند. گروهی از مردم كه 
دارای ريشه مشتركی هستند و از خانه خود رانده شده و يا فرار كرده اند. نمونه بارز آن ارمنی های تركيه می باشند 
كه توسط دولت عثمانی به سمت ديگری رانده شده اند. ايجاد جوامع دور از وطن می تواند خودخواسته يا ناخواسته 
باشد. بسياری از ايرانيان، بعد از انقاب اسامی ايران به كشورهای ديگر به خصوص اياالت متحده امريكا مهاجرت 

كردند. همچنين می توان به مهاجران افغانی در ايران اشاره كرد. 
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از كشور.
تنها رئيس جمهوری ك��ه به اين كنگ��ره پيام تبريك ارس��ال نمود، 
ميخائيل س��اكاش ويلی رئيس جمهور گرجس��تان بود ك��ه در پيامش 
آذری های گرجس��تان را مول��د و اين كنگ��ره را به نفع هر دو كش��ور 
دانست. در واقع اكثريت قريب به اتفاق ش��ركت كنندگان در كنگره به 
ويژه رهبران تشكل های آذری های س��اكن خارج كشور از سوی دولت 
آذربايجان پشتيبانی می ش��وند و اهدافی كه از سوی دولت باكو ترسيم 
می ش��ود از س��وی آنان پی گيری می ش��ود. در همين رابطه می توان 
سخنان جمال محمدخان اوغلو رئيس مركز فرهنگی ازمير- آذربايجان 
را شاهدی بر ادعا مطرح نمود. او می گويد: »كميته دياسپورا كسانی را 

دعوت می كند كه تابع اوامر آنها باشند.«
خبرگ��زاری ت��وران آذربايج��ان بدون ذك��ر نام ب��ه نق��ل از يكی از 
شركت كنندگان نوشت: »اگر الهام علی يِف اعام می كند رئيس جمهور 
50 ميليون آذربايجانی است، بايد نمايندگانی هم از سوی 35 ميليون 
آذری ايرانی در اين كنگره حضور می داش��ت. دول��ت آذربايجان عدم 
دعوت از آذری های ايران را به اين صورت توجيه می كند كه آذری های 
ايران دياسپور نيستند و آنها ساكنان ريشه دار ايران هستند. اما اين هم 
قابل انتقاد است چرا كه آذری های گرجس��تان هم در اين كشور ريشه 
دارند و دياسپور نيس��تند. پس چرا از آنها برای شركت دركنگره دعوت 
شده است؟ لذا اين موضع آذربايجان را می توان ناشی از فشار رژيم تهران 

ارزيابی نمود.«
صابر رستم خانلی هم بدون ذكر عبارت به اصطاح آذربايجان جنوبی 
و 50 ميلي��ون آذری، از تضييع حقوق آذری های ايران س��خن به ميان 
آورد و گفت: »هر روز در ايران تعدادی آذری به دار آويخته می ش��وند، 
آذربايجانی ها در ايران نمی توانند ب��ر روی فرزندان خود نام های آذری 
بگذارند. آيا دولت ايران آذری ه��ا را در ايران له خواه��د كرد و ما ناظر 
اين اعمال خواهيم بود؟« او خطاب به دولت كش��ورش گفت: »چرا در 
آذربايجان تش��كل داك را ثب��ت نمی كنيد واز دولت تروريس��ت ايران 

می هراسيد؟« 
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به نظر من به رغم بزرگ نمايی های رس��انه ای كنگره س��وم، اين گونه 
تحركات در امني��ت ملی كش��ورمان دارای تأثيری ملم��وس نخواهد 
بود. جمهوری آذربايج��ان عاقمند تأثيرگ��ذاری آذری های ايران كه 
تعدادش��ان بيش از 3 برابر جمعيت جمهوری آذربايجان است بر روند 

تحوالت اين كشور در حوزه های مختلف نيستند.1

گردهمایی تازه داک و اعتراض وزارت خارجه 
داك در 17شهريور سال 1393 گردهمايی و نشست خود را در باكو ترتيب داد كه در 
آن سخنان ضد ايرانی گفته شد و راهكارهايی برای مقابله با جمهوری اسامی و تجزيه 
آذربايجان ايراد گرديد. اين نشس��ت واكنش تند مقامات وزارت خارجه ايران را در پی 
داشت. سفارت ايران در باكو با انتشار بيانيه ای نشست گروهك تجزيه طلب داك در باكو 

را محكوم كرد. در اين بيانيه آمده بود: 
در اين نشست افراد شناخته شده ای كه سال ها است در خدمت اهداف 
دشمنان مردم ايران و جمهوری آذربايجان قرار دارند، اين بار نيز توسعه 
مناسبات دو كشور دوس��ت و برادر )ايران و آذربايجان( را هدف گرفته 
و در هم سويی با رس��انه های صهيونيستی در مسير تضعيف دوستی دو 
ملت به تبليغ افكار تجزيه طلبانه پرداختند. گروهك های تجزيه طلب و 
رسانه های صهيونيستی مانند دو لبه قيچی اند كه قصد بريدن حلقه های 
اتص��ال دو ملت ايران و جمه��وری آذربايجان را دارند. خوش��بختانه با 
هوش��ياری مردم و درايت مسئوالن دو كش��ور، دسيسه های دشمنان 

خنثی شده و مناسبات دو طرف مسير توسعه را می پيمايد. 
س��فارت ايران هتاك��ی و بی احترامی اي��ن گروه��ك تجزيه طلب به 
جمهوری اس��امی را محكوم كرده و از مج��اری ديپلماتيك و راه های 
قانونی، برخورد حقوقی الزم با كسانی كه به ملت بزرگ ايران به  خصوص 
آذربايجانی های غيور اين كشور توهين كرده اند را پيگيری خواهد كرد. 
جمهوری اس��امی ايران اجازه برگزاری نشست های ضد آذربايجانی 
را نمی دهد و انتظار دارد كه مقامات جمه��وری آذربايجان نيز برخورد 

1. مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا )ايراس(، 1390/4/22، گفت وگو با دكتر افشار سليمانی، سفير سابق ايران 
http://strategicreview.org در باكو؛
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قانونی الزم را با گروهكی كه تماميت ارضی ايران را زير سؤال برده است، 
انجام دهند. 1

ش��يرين عقلی و نانجيبی احمد اوبالی از س��ران داك را از اين جمات وی كه در روز 
پنجشنبه اول تير 1391 از گوناز تی وی پخش گرديد، می توان به خوبی فهميد: 

اسم اس��تان های گيان و كرمانش��اه، آذربايجان بوده و حكومت های 
گذشته، نام آذربايجان را از اين سرزمين ها حذف كرده اند و من حاضرم 
در اين مورد با هر كسی مناظره كنم. اردبيل نبايد از بدنه آذربايجان جدا 
می شد. اين يك حركت »ضد آذری« بود.2 ديگر قوميت های ايرانی، همه 

دشمن آذری ها هستند. 

ترکيه منادی اتحاد ترک های جهان
حكومت باكو و پان تركيس��ت های تحت تابعيتش به دنبال اتح��اد آذری های جهان 
و تش��كيل آذربايجان بزرگ به مركزيت باكو هس��تند و از اين بابت چش��م چرانی های 
نانجيبانه ای به آذربايجان ايران دارند. اما حكومت تركيه و پان تركيست های زير دستش 
پا را بس��يار فراتر گذاش��ته و به دنيال اتحاد ترك های جهان و تشكيل تركستان بزرگ 
با مركزيت آنكارا هس��تند. آذربايجان ايران يكی از مهره های مهم اين پازل را تش��كيل 

می دهد. 
در تركيه پس از فروپاشی ش��وروی و پايان جنگ سرد، سياست »نگاه به شرق« فعال 
شد. بر اساس اين سياست، دولتمردان تركيه نقش جديدی برای اين كشور در منطقه 
آس��يای مركزی و قفقاز قائل ش��ده اند. وجود پن��ج جمهوری ترك نش��ين: آذربايجان 
)در قفقاز+ آذربايجان ايران با جدايی از ايران و پيوس��تن به جمه��وری آذربايجان!!(، 
تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان و قرقيزستان )در آسيای مركزی( و اشتراكات زبانی، 
فرهنگی، قومی و دينی به توس��عه و تحكيم روابط تركيه با اين جمهوری ها منجر شده 
است. ديدگاه های ترك گرايی افراطی درباره نقش تركيه به عنوان »برادر بزرگ تر« در 
مناسبات با اين كشورها و طرح های پان تركيس��تی اوليه چون »تشكيل جامعه ترك« 
با محوريت تركيه و ش��ركت جمهوری های ترك منطقه و طرح تشكيل »وزارت جهان 

1. واكنش تند ايران به نشست ضد ايرانی در باكو، 1393/6/18؛
http://www.isna.ir/fa/news/93061811112

2. اردبيل به همراه شهرهای تابعه اش در راستای خدمت رسانی بهتر به مردم شريف، طبق قانون و با درخواست 
مكرر اهالی آن سامان استان شده است. 
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ترك« در دولت تركيه به دليل مخالفت های روسيه و غرب به اجرا درنيامد. با اين همه، 
تركيه برای ترويج ترك گرايی و معرفی اين كشور به عنوان الگوی موفق حكومت مردمی، 
غير مذهبی و مبتنی بر نظام سرمايه داری اقتصاد بازار، سياست ها و برنامه های فرهنگی و 

آموزشی ويژه ای را در منطقه آسيای مركزی و قفقاز در پيش گرفته است. 
از مهم ترين اين برنامه ها و فعاليت ها- كه نگاه خاصی در آنها به آذربايجان ايران وجود 

دارد- عبارت اند از:
1. تشويق كشورهای اين منطقه به تغيير خط خود از روسی به التين 

)مانند تركيه(.
2. كوشش برای تبديل تركی استانبولی به زبان مشترك منطقه.

3. برگزاری گردهمايی هايی با ش��ركت سران كش��ورهای ترك زبان 
منطقه.

4. پخش شبانه روزی برنامه های تلويزيون خصوصی و دولتی برای اين 
جمهوری ها.

5. تأس��يس مدارس دينی و مراكز آموزش حرفه ای و دانش��گاهی در 
كشورهای منطقه برای ترويج فرهنگ تركيه و آتاتركيسم.

6. پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مراكز آموزشی تركيه برای پرورش 
جوانان آنها با الگوی خويش.

برخ��ی كاربدس��تان امور خارج��ه و آم��وزش عالی تركي��ه با كمك 
پان تركيست های ايرانی، تش��كياتی برای جذب جوانان آذری ايرانی 
جهت ادام��ه تحصيل در دانش��گاه های تركي��ه به راه انداخت��ه و برای 
جذب ش��دگان تس��هيات تحصيلی، اقامت و كمك های مالی در نظر 

می گيرند.
7. تأسيس كنفرانس دائمی رؤسای دانشگاه های جهان ترك در آنكارا 

از سال 1993برای نهادينه كردن فعاليت های دانشگاهی. 
8. تاش برای تدوي��ن تاريخ واحد جهان ترك و ن��گارش كتاب های 

تاريخی برای كشورهای تازه استقال يافته از شوروی. 
9. پخش هزاران نسخه از روزنامه  های مهم تركيه مانند زمان و مليت 

در كشورهای مذكور.1

1. www.cloob.com/user/memoirs/one/username/babak_emreh/memid/3143920
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حزب اقدام ملی ترکيه و گرگ های خاکستری عقبه پان ترکيست ها 
يكی از نشانه های وابستگی پان تركيست ها در آذربايجان ارتباطات گسترده آنها با نهاد 
و سازمان های ضد ايرانی در سراسر جهان از تركيه تا امريكا و اسراييل است. در اين تصوير 
می بينيد كه احمد اوبالی از اعضای داك )مدير گوناز تی وی( و از ايرانيان پان تركيست با 

»دولت باغچه لی« دبيركل »حزب اقدام ملی تركيه« در حال دست دادن است. 

حزب اقدام يا حركت ملی عمده ترين تشكل پان تركيست در تركيه محسوب می شود و 
مرام آن: »ناسيوناليسم تركی و پان تركيسم« و از لحاظ موضع سياسی »راست افراطی« 

است. 
يكی از ويژگی های حزب حركت ملی گرا داشتن شاخه نظامی و تأكيد بر سازماندهی 
نظامی و تربيت نيروهای معروف ب��ه »گرگ های خاكس��تری« در اردوگاه های ويژه و 
استفاده از آنها برای مرعوب ساختن مخالفان سياسی خود به  ويژه احزاب و سازمان ها 

و روشنفكران چپ است. 
دانش��نامه ويكی پديا بر اس��اس اطاعات من��درج در مناب��ع تركيه، اروپ��ا و امريكا 
واقعيت ه��ای تكان دهنده ای از تش��كيات گرگ های خاكس��تری اراي��ه می كند. آيا 
پان تركيس��ت های آذربايجانی به ميزان خطرناكی اهداف و نسل كشی های بالفعل آن 
سوی شعارهای احزابی چون اقدام ملی تركيه و دندان های خونين گرگ های خاكستری 
كه هر مخالف و حتی منتقدی را تكه تكه خواهند كرد، توجه داشته و دارند؟! بخوانيد: 

سازمان جوانان حزب جنبش ملی تركيه يك گروه افراطی، تروريستی 

احمد اوبالی در حال دست دادن با دولت باغچه لی دبير كل حزب اقدام ملی تركيه
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و نوفاشيستی است. اين نام از افسانه آسنا كه يك گرگ خاكستری ماده 
بوده  و مادرجد توتمی تركان تلقی می شود گرفته شده  است. 

گرگ های خاكستری سازمانی اس��ت با اهداف فرامليتی. اين جنبش 
توسط س��رهنگ آلپ ارس��ان ترك در س��ال 1969 با الهام گرفتن از 
ايده های موسولينی بنيان نهاده شد. در ادبيات سياسی تركيه گرگ های 
خاكستری نماد پان تركيسم به حس��اب می آيد. اين سازمان به جرايم 

سازمان يافته می پردازد و با مافيای تركيه و سازمان سيا رابطه دارد. 
دولت تركيه 694 فقره قتل بين سال های 1974 تا 1981 را به گروه 

گرگ های خاكستری نسبت داده است.
 Kutlu( در خارج از تركيه نيز اين س��ازمان متهم به قتل كوتلو آدلی
Adali( روزنامه نگار قبرس��ی در س��ال 1996 شده اس��ت كه مخالف 
سرسخت سياست های كشور تركيه در قبرس بود. در همان سال، يكی 
از معاونين تانس��و چيلر اعتراف كرد كه عبداهلل چتلی، رهبر گرگ های 
خاكستری، مس��ئول آتش س��وزی های عمدی متعددی در يونان بوده 
است. پيش تر از اين در سال 1981، مهمت علی آقا از اعضای سابقه دار 
گرگ های خاكستری، اقدام به شليك و مضروب نمودن پاپ ژان پل دوم 

در واتيكان نمود.
 �e creed( »در مقاله ای تحت عنوان »عقايد گرگ های خاكستری
of the Grey Wolves( چاپ نش��ريه بزكورت )گرگ خاكس��تری 
)Bozkurt( در آذربايجان ايران بُزقورد گفته می شود( كه نشريه رسمی 
گرگ های خاكستری است، ايدئولوژی و استراتژی گرگ های خاكستری 

با جمات زير عنوان گرديده: 
 )Bozkurtcu( .ما كه هس��تيم؟ اعضای گرگ ه��ای خاكس��تری«
اعتقادمان چيست؟ ترك بودن گرگ خاكستری. )Bozkurt(  كيشمان 
چيست؟ برتر بودن نژاد ترك. اصل اين برتريت در كجاست؟ خون ترك. 

آيا ما پان تركيست هستيم؟ آری!« 
در ميان شعارهای سياس��ی گرگ های خاكس��تری، موارد زير ديده 

می شود:
»كشور ترك ها نه تركيه است نه تركس��تان، بلكه ميهن تمام ترك ها 
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كشور ابدی تورانيان است. همه چيز برای ترك و نفع او بايد باشد. هدف 
ما اتحاد 100 ميليون ترك در يك كشور واحد است.« 

مدتی بعد از اس��تقال جمهوری آذربايجان از ش��وروی، س��رهنگ 
آلپ ارسان سفری به اين جمهوری كرد و در آن برای انتخاب ابوالفضل 
ايلچی بيگ )يكی از طرفداران خود( به رياس��ت جمهوری تاش بسيار 
كرد. بعد از انتخاب ايلچی بيگ، وی به همراه وزير كش��ور خود اسكندر 
حميد اوف در چندين نوبت خواستار تشكيل تركيه بزرگ كه شامل تمام 

نواحی شمالی ايران نيز می شد، گرديد.1
بسياری از اعضای جوان گرگ های خاكستری سبيل چنگيزی دارند و با انگشت، گرگ 
خاكستری را اش��اره می كنند. آنها با ماليدن پوزه هايش��ان به يكديگر سام می كنند و 
مدام عادات گرگ ها را تقليد می نماين��د. حزب حركت ملی هواداران زيادی در ارتش و 

1. گرگ های خاكستری /https://fa.wikipedia.org/wiki منابع نوشتار در متن مقاله ويكی پديا موجود است. 

روی جلد نش��ريه بزكورت فاصله س��ال های 1942-1939. كادر نقطه چين، وس��عت 
امپراتوری مورد نظر پان تركيس��ت ها را ش��امل مناطق ش��مالی ايران و افغانستان نشان  
 می دهد. روی عنوان نش��ريه جمله »نژاد ترك، برتر از همه نژادها« نوش��ته به چشم ماه و 

ستاره شده و تصوير گرگ خاكستری درون می خورد.
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ميت )سازمان اطاعات و امنيت تركيه( دارد. دبيركل سابق و بنيانگذار آن »آلپ ارسان 
توركش« از افسران رده باالی ارتش بود و دبيركل فعلی نيز عضو ميت است. اين حزب 

می كوشد الگوهای رفتاری خود را به تجزيه طلبان آذربايجان ايران منتقل نمايد. 

در جمهوری آذربايجان نيز احزابی با نام های »آذربايجان بوزقورت پارتياسی« )حزب 
گرگ خاكس��تری آذربايجان( و »آذربايجان چاغداش توران پارتياسی« )حزب توران 

معاصر آذربايجان( با انديشه ها و اهداف پان تركيستی شروع به فعاليت نموده اند. 
به يقين تجزيه طلبان آذربايجان س��االنه كمك های مالی اعم از نقدی و غير نقدی و 
انواع و اقسام ديگر كمك ها از »حزب اقدام ملی تركيه« و نهادهايی كه اين حزب در آن 
نفوذ دارد دريافت می كنند و هر دو گروه از اين تعامل راضی هستند! به گفته آقای بهمن 

پيرنياكان از محققان تبريزی: 
آقای ج. ك يكی از پان تركيست های افراطی تبريزی پس از مدتی از 
كارهای خود دست كش��يد و در بيان علت آن گفت: از تركيه برای من 
چك پول آوردند و گفتند از فعاليت های ش��ما حمايت می كنيم و من 

عقب كشيدم زيرا ديدم دست بيگانه در كار است!1 

1. گفت وگوی نگارنده با آقای بهمن پيرنياكان، تبريز، 1391/1/29. 

نش��ان س��ازمان جوان��ان حزب 
جنبش ملی تركيه

ترجمه نوشته لوگو: خداوند ترك را 
حفظ كند و متعالی گرداند

نح��وه س��ام دادن و نش��ان دادن 
نماد پان تركيس��ت های گرگ های 
خاكستری )بوز قورد( با دست، كه پوزه 

و چهره يك گرگ را تداعی می كند
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پان ترکيسم در آذربایجان ایران 
پان تركيس��م يا به تركی )به ترك��ی اس��تانبولی Türkçülük توركچولوك(، يك 
ايدئولوژی ملی گرايانه و توسعه خواهانه اس��ت كه بر پايه آن تمام مردمانی كه ترك تبار 
هستند و يا به زبان تركی سخن می گويند، بايد تحت يك ملت و رهبری واحد در دولتی 
واحد و مستقل متحد ش��وند. هدف پان تركيس��م گردآوردن همه ترك زبانان از جمله 
ترك زبانان تركيه، جمهوری آذربايجان، قبرس، بلغارستان، شبه جزيره بالكان، آسيای 
مركزی، عراق، ايران، افغانستان، تركستان چين )ايالت س��ين كيانگ(، قفقاز، كريمه، 

ماوراء قفقاز، تاتارستان، حوالی رود ولگا و سيبری تحت رهبری تركيه است.1 
پان تركيس��م در اس��تان های ترك زبان ايران و به ويژه در آذربايج��ان، به عللی چون 
عاقه ش��ديد مردم به وحدت ارضی كش��ور ايران و انقاب اس��امی، اختاف مذهبی 
بين آذربايجان و تركي��ه، جنگ های طوالنی بين ايران و عثمانی و تجارب تلخ اش��غال 
آذربايجان از س��وی نيروه��ای عثمانی و... زمينه رش��د قابل ماحظه ای نداش��ته و به 
طور كلی بيش از آنكه درون جوش باش��د، پديده ای وارداتی و ناپايدار اس��ت. در ايران، 
پان تركيسم بر روی چند موضوع به گونه ای برجسته متمركز شده  است و اين جريانات 
مورد تحري��ف و وارونه نمايی در جهت مصادره به مطلوب انديش��ه پان تركيس��م قرار 

گرفته اند: 
1. ضعيف نشان دادن و وابسته كردن زبان پارسی تنها به قوم پارس و 
كم رنگ كردن نقش زبان پارسی به عنوان زبان رسمی و مشترك اقوام 

ايرانی.
2. نش��ان دادن تباری غير ايرانی ب��رای آذربايجانی ه��ا )درحالی كه 
آزمايش های DNA نش��ان می دهد آذربايجانی ها ايرانی و ترك زبان 

هستند نه ترك نژاد(.
3. ارائه آمارهای جمعيتی غير از آمار رس��می كشور نظير 30 ميليون 
ترك ساكن در ايران. )داده های آماری امريكا و سازمان ملل مؤيد عدد 

مذكور نيست.( 
4. يكس��ره رد كردن وجود اصط��اح و تبار »آرياي��ی« و تاريخ ايران 
باستان و همچنين القای اين موضوع كه واژه و نام ايران پيشينه ای ندارد.
5. تحريف قراردادهای تركمنچای و گلستان و اشاره به دو تكه شدن 

1. عنايت اهلل رضا، پان تركيسم، دائره المعارف بزرگ اسامی، تهران، 1383، ج13، ص549. 
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كشوری به نام آذربايجان در پی اين قراردادها. 
6. ترك خواندن مادها، سكاها، س��ومری ها، عيامی ها، اورارتويی ها، 
ميتانی ها، ماننايی ها، هيتی ها، كاسی ها، اش��كانيان، تورانيان... موالنا، 

ابوريحان بيرونی، نظامی گنجوی، بابك خرمدين و... 
7. تاختن به بزرگان و نام آوران فرهنگی و تاريخی كشورهای پيرامون 

به ويژه ايران.
8. دس��ت بردن در جای  نام ها برای مصادره اين نام ها به س��ود خود، 
مانند: اورمو )اروميه(، باكی )باكو(، فارسس��تان )ايران(، قشقايس��تان 

)استان فارس(، آذربايجان جنوبی )آذربايجان ايران و...(.
9. تحليل های ناكارشناسانه و كامًا نادرست در مورد زبان های تركی 
و فارسی و... مبنی بر قانونمند و توانمند بودن زبان های تركی و مغولی و 

ناتوانی زبان فارسی.
10. مط��رح ك��ردن زب��ان تركی ب��ه عن��وان تنه��ا فاكت��ور هويت 
آذربايجانی های ايران. در صورتی كه هويت هر انس��ان از: مليت، نژاد، 

زبان و مذهب تشكيل می شود. 

ت. یاران داخلی تجزیه طلبان
ماجرای کاریکاتور سوسک ها!

برخی اوقات خائنين يا ناپخته ها و تندروان داخلی در 
اقداماتی زشت دست به انتش��ار مطالب يا ايراد سخنانی 
می زنند كه در تقابل آش��كار با يگانگی ملت بزرگ ايران 
و ب��رادری و برابری آنها ق��رار دارد و به يقين دش��منان 
منطقه ای و فرامنطق��ه ای ايران قدرتمن��د و واحد و نيز 
بوق های تبليغاتی ش��ان به وقاي��ع و رويدادهای بعدی 
ابعاد گس��ترده ای داده در جهت اهداف تجزيه طلبان از 
مطالب و سخنان مذكور سوءاس��تفاده می كنند. نمونه 
بارز اين امر انتش��ار مطلب و كاريكاتور جنجالی روزنامه 

ايران در هفته نامه ايران جمعه ويژه نامه روزهای جمعه روزنامه ايران )به صاحب امتيازی 
خبرگزاری جمهوری اسامی( 22ارديبهشت 1385 در صفحه كودك و نوجوان با عنوان 

مانا نيستانی
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»چه كنيم كه سوسك ها سوسكمان نكنند« توسط مانا نيستانی1 است. در اين مطلب 
به زبان طنز درباره چگونگی مقابله با سوسك ها در قالب دو شخصيت سوسك )نجاست 

خوار( و يك پسر نوجوان پرداخته شده بود. 
در تمامی كاريكاتورها سوسك به زبان فارسی سخن می گويد؛ اما در يكی از بخش ها 
در پاسخ به پسر نوجوان از كلمه تركی »نَه َمَنه« )چی يا چه می گويی؟( استفاده می كند. 
چنين مقاله و چنين كلمه ای اين شائبه را به وجود آورد كه از نظر نويسندگان روزنامه 
ايران )روزنامه دولت( و حاميان آن، مردم ترك زبان ايران بس��ان سوسك نجاست خوار 

محسوب می شوند. 

تظاهرات و آشوب در واکنش به کاریکاتور
انتش��ار اين كاريكاتور خشم ش��ديد مردم آذربايجان را برانگيخت و در تبريز و برخی 

1. وی پس از خيانتی كه مرتكب شد از كشور خارج گرديد و اكنون در اروپا با برخی رسانه های ضد انقاب مانند 
راديو زمانه همكاری می كند. 
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شهرهای ترك نشين ايران تظاهرات در پی داشت كه ش��وربختانه در اول و دوم خرداد 
1385با تحريكات عواملی به آشوب كشيده شده و منجر به كشته شدن چند نفر و زخمی 

شدن عده ای از معترضين در شهرهای نقده، اروميه، تبريز و مشگين شهر گرديد. 

پس از انتشار كاريكاتور جنجالی روزنامه ايران، دامنه اعتراضات عاوه بر شهرهای مختلف 
آذربايجان به تهران و ساير شهرهای داخلی ايران نيز كشيده ش��د. شماری از دانشجويان 
دانشگاه تهران از س��اعت 21 و 30 دقيقه نيمه شب سه شنبه 2خرداد 1385 خورشيدی تا 
ساعت 5 صبح روز بعد در برابر در اصلی كوی دانشگاه تهران تجمع كرده بودند كه اين تجمع 
در ساعت 23 نيمه شب سه شنبه به اوج خود رسيد. دانشجويان آذربايجانی نيز با راهپيمايی 

تظاهرات تبريز در مخالفت با كاريكاتور روزنامه ايران

تظاهرات تبريز در مخالفت با كاريكاتور روزنامه ايران
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در مقابل دانشكده های مختلف دانشگاه تهران، اين اقدام روزنامه ايران را محكوم كردند.1 
در حالی كه متن روزنامه ايران را بيشتر معترضان نديده بودند، اما شايعات اغراق شده 
يا كپی دستكاری شده روزنامه ايران كه از تشبيه مردم ترك زبان ايران به سوسك سخن 
می گفت، به نحو گس��ترده ای منتشر ش��د. به گفته مديرمس��ئول روزنامه ايران، كپی 
دستكاری شده روزنامه در شمارگان 300 هزار نس��خه )حدود ده برابر تيراژ هفته نامه 

ايران( روز جمعه در كشور و مخصوصاً در مناطق ترك زبان منتشر شده بود.2 
در تبريز تظاهرات از ساعت 4 بعدازظهر اول خرداد از س��مت دانشگاه تبريز و ميدان 
نماز آغاز گرديده و به س��مت اس��تانداری آذربايجان ش��رقی ادامه پي��دا كرد. تاش 
نيروهای انتظامی برای جلوگيری از پيوستن دو گروه تظاهركننده به درگيری ميان دو 
طرف انجاميد.3 تعدادی از تظاهركنندگان در تبريز به برخ��ی از مراكز دولتی از جمله 
اس��تانداری، بيمه ايران و بانك ها آسيب رس��اندند. آنان بخشی از ش��هر را به تعطيلی 
كش��اندند، عبور و مرور را به كلی مختل كردند و فرياد می زدند: »روزنامه ايران تعطيل 

بايد گردد، ياشاسين آذربايجان«. 
نزديك ساعت 18 در مقابل دانشگاه تبريز درگيری هايی ميان تظاهرات كنندگان و پليس 
رخ داد و چند تير هوايی شليك شد. يك مينی بوس پليس، يك تويوتای يگان ويژه، چند 
موتورسيكلت پليس، يك دستگاه رنو، دو دستگاه پيكان در آتش خشم تظاهرات كنندگان 
سوختند. پليس مجبور به استفاده از گاز اشك آور برای متفرق كردن حاضران گشت. در اين 
درگيری ها به 20 بانك دولتی خسارات شديدی وارد شد و بانك ملت شعبه آبرسان، بانك 
تجارت بيانكوه و بانك پارسيان به آتش كشيده شدند.4 سردار احمدي مقدم فرمانده وقت 
نيروی انتظامي در خصوص ناآرامي ها در برخي استان هاي كشور گفت: »فرصت طلبان 
در پي انتشار اين كاريكاتور قصد موج سواري داشتند و بر اين اساس ناآرامي هايي در نقاط 
مختلف كشور از جمله تبريز و اروميه به وجود آمد.« وي از دستگيري 50 تا 60 نفر طي هر 
يك از ناآرامي هاي سوم و چهارم خرداد خبر داد و گفت: »البته تعداد زيادي از اين افراد تا 
پايان روز آزاد شده اند و اين در حالي است كه تعدادي از مأموران انتظامي و هموطنانمان 

1. اعتماد، 1385/3/4، ص2.
2. بی بی سی فارسی، 1385/5/31: آزادی موقت سردبير و كاريكاتوريست ايران جمعه. 

3. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/3: »معاون امنيتی انتظامی اس��تانداری تهران: شش نفر به واسطه ناآرامی های 
اخير دستگير شده اند، اغتشاش��گران غير دانشجو بودند.« س��ايت بازتاب، 1385/3/2: ناآرامی در تبريز به خاطر 

كاريكاتور يك روزنامه. 
4. س��ايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39596. تصاوير تظاهرات تبريز در سايت بازتاب، 1385/3/2 كد خبر 

39583 درج شده است. 
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طي ناآرامي ها در تبريز مجروح شدند.« 
از طرفي ديگر در آذربايجان ش��رقي و تبريز برای اينكه فرصت اغتش��اش، تحريك و 
آشوب بيشتر به محركان و تجزيه طلبان مخفی شده در ميان مردم داده نشود و اعتراضات 
مردمی در مس��ير و قالب قانونی و هوش��يارانه ادامه يابد، با دعوت ش��وراي هماهنگي 
تبليغات اسامي، مردم اقدام به برپايي راهپيمايي كردند. در اين راهپيمايي مردمی كه به 
دعوت شوراي هماهنگي تبليغات اسامي استان آذربايجان شرقي، مجامع امور صنفي، 
جامعه اسامي و بسيج اصناف تبريز صورت گرفت، نسبت به اقدام روزنامه ايران اعتراض 
گرديد. آيت اهلل شبس��تری نماينده ولي فقيه در آذربايجان ش��رقي و امام جمعه تبريز، 
استاندار آذربايجان شرقي، رئيس شوراي هماهنگي تبليغات اسامي آذربايجان شرقي، 
جمعي از روحانيون و فرماندهان سپاه پاسداران انقاب اسامي استان نيز در راهپيمايی 
شركت داشتند. حجت االسام آقازاده رئيس وقت دادگستري استان آذربايجان شرقي 
طی سخنانی با اشاره به تخريب اموال دولتي در تجمع روز دوشنبه در تبريز بر برخورد 

قاطع با آشوبگران اين تجمع تأكيد كرد.
در پايان اين تظاهرات قطعنامه اي صادر شد كه در بخشي از آن با اعام انزجار از اهانت 
به اقوام مختلف ايراني از قوه قضاييه خواسته شد برخورد قانوني با اهانت كنندگان به اقوام 
و زبان هاي مختلف ايراني بنمايد. شركت كنندگان در اين راهپيمايي با اصرار بر پيگيري 
قانوني نسبت به اين اهانت زشت، از مسئوالن سياسي خواستند كه با سوءاستفاده كنندگان 
و آشوبگراني كه حركت روز دوشنبه مردم را از مسير اصلي منحرف كردند، برخورد قانوني 
نموده و زمينه تخلفات از اين دست را از آشوبگراني كه به جان و مال مردم رحم نمي كنند، 
خارج و آنان را مجازات نمايند كه در غير اين صورت مردم تبريز خود آماده اند چون گذشته 

سوءاستفاده كنندگان از احساسات پاك مردم را سر جاي خودش بنشانند.1 
اعتراضات در اروميه منجر به تغيير مس��ير اعتراضات عليه غير ترك ها و مطرح كردن 
شعارهای پان تركيس��تی و حركت  دادن تظاهركنندگان به س��مت كنسولگری تركيه و 
آتش زدن س��اختمان روزنامه ايران و صدا و سيمای اروميه ش��د.2 حسن كرمي فرمانده 
نيروي انتظامي آذربايجان غربي گفت: »در ناآرامي هاي روز گذشته 15 نفر از عامان اصلي 

اغتشاش دستگير شدند.«3 

1. اعتماد، همان.
2. بی بی سی فارسی،1385/5/31: »گفت وگو با بستگان يكی از كشته شدگان ناآرامی های آذربايجان ايران« و 

نيز سايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39623. 
3. اعتماد، همان. 
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واکنش وزارت ارشاد و قوه قضائيه
در پی تظاهرات گسترده در تبريز و در ديگر شهرهای ترك زبان كشور، هيئت نظارت 
بر مطبوعات تشكيل جلسه اضطراری داد و روزنامه ايران را توقيف موقت و پرونده آن را 
به دادسرا فرستاد. روزنامه ايران 31ارديبهشت عذرخواهی و اعام كرد كه مانا نيستانی 
نويسنده و طراح كاريكاتور را اخراج كرده  است.1 پس از انتش��ار خبر توقيف، بيانيه ای 

با عنوان »ما اهل ايرانيم« توسط كاركنان اين روزنامه منتشر شد كه در آن آمده بود:
ما اهل ايرانيم. اهل ايران. در ميان ما هم از جنس ترك اس��ت، هم از 
جنس كرد. هم از طايفه لر اس��ت، هم از تبار عرب. هم از سلس��له بلوچ 
است، هم از ساله عجم و برای ما مباهات است كه در خانواده »ايران« 
قاطبه مديران، مجريان و خبرنگاران، خود افتخار انتساب به هموطنان 
آذری را دارند. دردناك تر از اين چه می تواند بود كه در چنين شرايطی به 
جفا و توهين به مام و مليت خويش متهم شويم. ما خبرنگاران »ايران« 
از هر جا كه هستيم، پيش و بيش از هر چيز يك ايرانی مسلمان هستيم.2 
سخنگوی قوه قضائيه نيز از صدور قرار بازداشت برای كارتونيست و سردبير ايران جمعه 
خبر داد.3  فيروزی دادستان تبريز نيز اعام كرد كه عليه روزنامه ايران اعام جرم كرده 

 است. وی اضافه كرد: 
دس��تگير ش��دگان در تبريز از اراذل و اوباش بودند و تعدادی از آنها 
قوميت گرا بودند كه پيش تر نيز دستگير شده و دارای پرونده هستند. 8 
نفر در حوادث مجروح شده اند. ما نمی گوييم چرا تظاهرات كرديد، ولی 
با كسانی كه به اموال دولتی و عمومی خسارت می زنند اختاف داريم. 
اگر مردم ديروز با ما همكاری نمی كردند، حتی ارتش، پليس، نيروهای 
امنيتی و سپاه هم قادر نبودند جلوی آنها را بگيرند؛ ولی مردم به محض 
متوجه شدن نسبت به نفوذ عده ای فرصت طلب، ميدان را ترك كردند و 

فرصت طلبان معدود تنها ماندند.4 
مانا نيستانی پيرامون كاريكاتور مذكور گفت: 

1. ايران، 1385/2/31: بركناری طراح طنز »ايران جمعه«
2. سايت شريف نيوز، 1385/3/3: بيانيه ای از روزنامه اي�ران، »ما اهل ايرانيم« و روزنامه اعتماد، 1385/3/4، ص2. 
3. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/2: روزنامه ايران توقيف ش��د اقدامات قانونی در حال انجام است؛ مردم هوشيار 

باشند. 
4. خبرگزاری ايسنا، 1385/3/2؛ سايت بازتاب، 1385/3/2، كد خبر 39605. 
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استفاده از واژه های »سنه نه« )به تو چه؟( و »نه منه« )چی، چه می گويی؟( 
كه در ديالوگ سوس��ك آورده ش��ده، اصطاحاتی هس��تند كه روزانه در 
زبان فارسی به كار گرفته می ش��وند و اين نكته نشان از نفوذ زبان تركی در 
زبان فارس��ی دارد. نكته دوم اينكه در همان صفحه يا صفحه 20 روزنامه، 
كارتون های ديگری كشيده شده كه قورباغه و سوسك با لهجه غليظ تهرانی 

حرف می زنند، در حالی  كه حمل بر سوسك بودن تهرانی ها نشده است.1 
توقيف روزنامه ايران 5 ماه ادامه يافت و سپس با تغيير كادر و مديريت آن انتشار خود را 
از سر گرفت. غامحسين اسامی فر مديرمسئول روزنامه نيز از اتهام ايجاد اختاف بين 

قشرهای جامعه و اهانت به مردم ترك زبان تبرئه شد. وی در دادگاه گفت: 
ش��خصيت داس��تان و طنز در كاريكاتورهای ديگر مطل��ب مزبور به 
زبان های رايج ديگری در كش��ور از جمله فارس��ی نيز س��خن گفته و 

بدين ترتيب كاريكاتوريست قصد توهين به ترك زبانان نداشته  است.2

اعتراض در باکو
برخی از منابع، اين حركات را به گروه های پان تركيس��ت و ه��واداران تجزيه مناطق 
ترك نشين ايران و از جمله گروه گرگ های خاكس��تری نسبت داده اند. در باكو عده ای 

1. سايت شريف نيوز، 1385/3/2. 
2. بی بی سی فارسی، 1385/6/5: مديرمسئول روزنامه ايران بی گناه شناخته شد. 

روزنامه خلق جبهه سی، چاپ باكو با تيتر: تبريزده قان توكولدی )در تبريز خون ريخته شد(



25
9

95
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 8

مار
 ش

هم
زد

 سي
ال

 س
وم

ه س
دور

)1
ر )

خي
هه ا

ر د
ن د

يرا
ن ا

جا
رباي

 آذ
زيه

 تج
وم

ن ش
ديا

منا

مقابل سفارت ايران تجمع كرده و پرچم ايران را به آتش كشيدند. همچنين روزنامه های 
جمه��وری آذربايجان برای ايجاد تحريكات و تش��نجات بيش��تر با چ��اپ تصاويری از 
تظاه��رات تبري��ز، از تيترهايی همچ��ون »رژيم ايران ب��رادران ما را س��ركوب كرد«، 
»آذربايجان جنوبی به پا خاسته است«، » تبريز در ميان خون« و »در تبريز خون ريخته 

شد« استفاده كردند.

نطق اعلمی و تشنج در مجلس
اعتراض به اقدام روزنامه ايران به مجلس شورای اسامی نيز كشيده شد و اكبر اعلمی 
نماينده تبريز1 ضمن س��خنان تندی ش��عر »تهران و تهرانی« از مرحوم محمدحسين 
شهريار شاعر نامدار معاصر آذربايجانی را خوانده كه ترجيع بند آن با »اال تهرانيا انصاف 
می كن... تويی يا من« آغاز می ش��ود. با اينكه رئيس مجلس چند بار به اعلمی در مورد 
درست نبودن خواندن شعر مذكور تذكر داد، اما وی )برخاف نمايندگان ديگر آذربايجان 
كه كوشيدند جلسه مجلس و احساسات جريحه دارشده مردم آذربايجان را آرام و التيام 
بخشند و همه را به وحدت دعوت نمايند و البته حق با آنان بود( به تندگويی و تندروی 
1. اكبر اعلمی بنا به آنچه در سايت اينترنتی اش ثبت شده، مرداد 1333 در بندر شاه )بندر تركمن( از خانواده ای 
از اهالی منطقه هادی شهر در ساحل رود ارس در آذربايجان ش��رقی به دنيا آمد. 33 ماه در جبهه حضور داشت و 
45درصد جانبازی دارد. از 1366 تا 1378؛ فرماندار مغان، معاون اداره كل امور انتظامی وزارت كشور، معاون اداره 
كل بازرسی وزارت كشور، معاون اداره كل دفتر مطالعات و تحقيقات سياسی وزارت كشور و مدير كل بازرسی بنياد 
مستضعفان و جانبازان و مشاور سياسی و اجتماعی سرپرست بنياد بود. در سال 1378 از حوزه تبريز به مجلس راه 
يافت. در انتخابات مجلس هشتم رد صاحيت شد. www.akbaralami.com وی در انتخابات رياست جمهوری 
دهم كانديد شد اما نتوانست از شورای نگهبان تأييد صاحيت بگيرد. لذا در نامه ای ناشيانه و احساساتی به مقام 

معظم رهبری، ايشان را مسئول اقدامات به گفته وی غير قانونی شورای نگهبان دانست! 

روزنامه گوندليك آذربايجان، چاپ باكو با تيتر: تبريز قان ايچينده )تبريز در ميان خون(
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خود كه بسيار باب ميل جريان های 
تجزيه طلب بود، ادامه داد و جو را 
ملتهب تر و تندتر نمود!1 آيا اين بود 
»مديريت در بح��ران« كه آقايان 
هميش��ه از آن دم می زدند و حتی 
خود را متخصص آن می دانستند؟! 
حال ك��ه چن��د س��ال از قضيه 
كاريكاتور روزنامه ايران گذش��ته 
و احساس��ات فرو نشس��ته است، 
بايد گفت ضروری اس��ت در تمام 
مملكت به حساسيت های قومی و 
مذهبی خاص مردم مناطق متعدد 
ايران عنايت ويژه داشت و از بهانه 
دادن به دشمنان و آب ريختن در آسياب تجزيه طلبان خودداری كرد. مردم وطن دوست 
ايران نيز بايد بيش از پيش نسبت به نقش ها و نقشه های دشمنان تماميت ارضی ايران 
بصيرت داشته باشند و در مواقع حساس، صبر انقابی پيشه سازند تا مسئوالن و مراكز 
اطاعاتی و امنيتی ريشه ها و پشت پرده ها را آش��كار نمايند. دشمنی و تحقير زبان ها و 
قوميت های مختلف، دشمنی با يكی از نشانه های قدرت و عظمت خداوند در روی زمين 
است. خداوند در قرآن مجيد آفرينش زبان های متعدد را مانند رنگ پوست انسان ها از 
نشانه های قدرت و عظمت خود ياد فرموده است.2 چه كسی می تواند با قدرت و عظمت 
خداوند بستيزد و پايدار ماند؟ اگر يك يا چند زبان در دنيا كافی بود و ديگران بايد به آنها 

تكلم می كردند، چرا خداوند اين همه زبان آفريد؟ 

1. مشروح مذاكرات مجلس شورای اس��امی، اداره تدوين مذاكرات مجلس، دوره هفتم، جلسه 223 به تاريخ 
1385/3/3. نطق اعلمی و شعرهای خوانده شده توسط وی و سخنان نمايندگان ديگر آذربايجان. 

2. قرآن مجيد، سوره روم، آيه 22. 




