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  رسآغاز
نامه ی اعرتاض آمیز دانشجویان مسلامن 

خطاب به الهام علی اف

جمهوری  اسالمگرایان  و  مذهبیون  که  سالهاست 

آذربایجان در جهت احیای حقوق اسالمی خود در 

زندانها به رس می برند.آن چیزی که انسان را به خشم 

می آورد این است که حکم دادگاه آنان مغایر با واقعیت 

است و این عزیزان اغلب با صحنه سازی و به جرم مواد 

مخدر و سالح دستگیر می شوند.

حق و حقوق اسالمگرایان نسبت به دیگر معرتضین ، 

اپوزیسیون غربگرا و حتی تروریستها کمرت است و در 

بسیاری از موارد با برخوردهای غیر انسانی مواجه می 

شوند که منونه های آن شخصیتهای بزرگ نظیر حجج 

اسالم حاج موصم صمداف، حاج آبگول سلیامن اف و 

حاج طالح باقرزاده هستند که در زندانها امنیت جانی 

ندارند و سالهاست زیر شکنجه های جسمی و روحی 

قرار دارند.

برادران دینی ما در شهر نارداران 5 سال است که به دلیل 

اعرتاض به سیاست های ضد اسالمی دولت جنابعالی 

در  امنیتی هستند،  شدید  تدابیر  و  محارصه  تحت 

جمهوری آذربایجان که 80 درصد جمعیت آنرا شیعیان 

تشکیل می دهند اسالمگرایی تنها یک ایده و تفکر نیست 

بلکه یک آرمان محسوب می شود.اما متاسفانه سیاست 

های غلط دولت جنابعالی در دوستی و همکاری با 

دولت کودک کش ارسائیل و ایجاد محدودیت برای مردم 

حتی در برگزاری شعائر مذهبی، مغایر با اندیشه های 

اصیل اسالمی است به نحوی که رسان ارسائیل یک کشور 

مسلامن و با جمعیت غالب شیعی را خط قرمز خود و 

دومین رسزمین مادری خویش میدانند. تاریخ گواه است
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این شامره از ملل نامه به همت جمعی از دانشجویان و آذربایجانی های مقیم کشور 

ایران به طور کامل تهیه و تدوین شده است که به دلیل محدودیت های احتاملی از 

سوی دولت آذربایجان برای آن ها از آوردن نام نویسندگان خودداری کردیم

زیر نظر شورای سیاست گذاری:

معین  رضیئی)دانشگاه  علوم پزشکی شهید بهشتی(

رعنا  مقیسه ) دانشگاه قم(

مقداد حسنی

زهرا آذر برا ) دانشگاه  تهران(

|  خِط امام | 
امروز قبلۀ اوّل مسلمین در دست ارسائیل است. این غّدۀ رسطانی 

که در خاورمیانه رس بر آورده. امروز برادران عزیز ما در فلسطین و 

لبنان، بشّدت از سوی ارسائیل در معرض قتل و کشتار قرار دارند. امروز 

ارسائیل با همۀ وسایل شیطانی خود برای ایجاد تفرقه در میان ما تالش 

می کند. بر هر مسلامنی واجب است که خود را برای مقابله با ارسائیل 

آماده کند.

سومین شامره از ملل نامه با افتخار تقدیم می شود به روحِ

 شهید رسوان صفراُف 

 از گذشتگان  00
عبرت  
بگیرید



که آینده نگری امام خمینی )ره( در مورد فروپاشی 

شوروی چگونه رخ داد، امروزه نیز معادالت منطقه 

این است که هژمونی غرب در حال  از  حاکی 

فروپاشی است و همه تحوالت بسمت جریان ظهور 

در حرکت است.برای اینکه طعم تجربه تلخ دولتهای 

منطقه که وابسته به غرب بودند و به دست مردم 

بیدار از صحنه سیاسی حذف شدند را جمهوری 

آذربایجان نچشد، الزم است در سیاست های ضد 

اسالمی خود تجدید نظر کرده و به همراهی با 

ارسائیل و ایجاد محدودیت برای مردم اسالمگرا و 

رهربان دینی آذربایجان پایان دهید.اگر به نیروهای 

مذهبی اعتامد کنید یقینا قره باغ اسالمی در ظرف 

کوتاه مدتی از اشغال ارامنه آزاد خواهد شد. در 

اندیشه ما دانشجویان جهان اسالم به پیروی از دین 

ناب محمد )ص( هیچ گونه مرز جغرافیایی و نژادی 

منی تواند ما را از مطالبه حقوق برادران و خواهران 

دینی خود در جمهوری آذربایجان باز دارد و اعالم 

حامیت خود را از آنان فریاد می زنیم و خواستار 

بویژه  آنان  احیای حقوق  و  اسالمگرایان  آزادی 

مظلومین حادثه نارداران هستیم.

امضا کنندگان:

اعضای هیئت رئیسه کمیسیون دانشجویی 

کنفرانس وحدت:

علیرضا فیروزی ایران

عثامن الحکیمی یمن

عدی التمیمی یمن

بدیعة زکزاکی نیجریه

عالء جنید سوریه

علی الفیاض عراق

عباده أمین فلسطین

دانشجویان فعال محور مقاومت در ایران:

معین رضیئی

محمد درویش لبنان

شادی الحسنی یمن

محمد حسنین میر کشمیر

عمر ابو سمره فلسطین

حسن االرمله سوریه

» نارداران،بغض آذربایجان«00
اوضاع حکومت آذربایجان و خفقان دینی با آنکه 85 درصد جمعیت کشور آذربایجان شیعه می باشد اما 

حکومت سکوالر تحت حامیت ارسائیل و آمریکا در این کشور حکمرانی می کند. امروزه منابع و ثروت 

آذربایجان و موقعیت اسرتاتژیک و همجواری با ایران سبب شده است که این کشور به جوالنگاه ارسائیل 

تبدیل شود و رسدمداران رژیم صهیونیستی بارها اذعان داشته اند که جمهوری آذربایجان خط قرمز ما 

میباشد و پس از ارسائیل دومین رسزمین مادری ما محسوب می شود. دولت دیکتاتوری الهام علی اف با 

رسدمداری رژیم صهیونیستی به رسکوب دین اسالم و تشیع در جمهوری آذربایجان می پردازد و تخریب 

مساجد و کشف حجاب و دستگیری روحانیون و انقالبیها در سطح گسرتده پرداخته است و به کمک 

نهادهای امنیتی و اطالعاتی غرب شدیدترین خفقان و تدابیر امنیتی را در این کشور حاکم منوده است. 

پیروزی نهضت اسالمی در جمهوری آذربایجان و به دنبال آن مناطقی از قفقاز یعنی اتصال ظرفیت چند 

میلیونی شیعه به نهضت امام خمینی)ره( میباشد.

نارداران، روستایی در ۲۸ کیلومرتی شامل رشقی باکو و یکی از کانونهای مهم حرکت اسالمی در قفقاز و 

جمهوری آذربایجان .نارداران در متام کشور آذربایجان از نظر پایبندی به اعتقادات دینی و رعایت آداب و 

رسوم سنتی، برجسته و مشهور است. 

ویژگیهای شهری 
خیابانها، کوچه ها و میدانهای روستای نارداران با اسامی چهارده معصوم )ع( و برخی اصحاب آنان و 

یکی هم به نام امام خمینی نامگذاری شده است. این شهر در جمهوری آذربایجان، تنها جایی است که 

بر در و دیوار آن ذکرهای ال الله اال الله، محمد رسول الله )ص( و علی ولی الله)ع( درج شده است. در 

نارداران زیارتگاه رحیمه خاتون خواهر امام هشتم )ع(شیعیان واقع شده که نزد اهالی نارداران به پیر 

مشهور است.

مراسم محرم
در دوره استیالی کمونیسم بر منطقه قفقاز، برگزاری برنامه ها و مراسامت فرهنگی مذهبی از جمله 

عزاداری برای امام حسین )ع( ممنوع بود و مجازاتهای سنگینی را در پی داشت. با این حال اهالی نارداران 

مخصوصاً در روز عاشورا به کوچه ها می آمدند و با آمادگی برای شهادت، به عزاداری برای امام حسین)ع(

میپرداختند. دولت شوروی اقدامات متعددی برای رسکوب آنان انجام می داد که مؤثر واقع منی شد. عده 

ای از اهالی نارداران به جرم عزاداری امام حسین )ع( زندان، تبعید، بیکاری و گرسنگی را متحمل شدند.

وضعیت کنونی
تقریباً متامی ساکنین نارداران دین دار هستند و فرائض دینی را به جا میآورند. در دیوار نویسی ها و 

بیلبوردهای تبلیغاتی موجود در خیابانها و میادین نه عکسی از علی اف ها دیده میشود و نه جمله ای از 

گفته های آنها و نه تبلیغی از کاالیی را میتوان دید. تنها میتوان شعارهای اسالمی وعکسهای شهدا را دید. 

ساکنین نارداران در صحبتهایشان بیشرت از جریانهای سیاسی اجتامعی موجود در آذربایجان، به موضوع 

فلسطین میپردازند. دولت الهام علی اف در تالش است تا هویت این منطقه را از طریق برگزاری برنامه 

های ضد دینی تغییر دهد و با اعامل محدودیتهای مختلف از قبیل قطع گاز و عدم ارائه خدمات آموزشو 

عدم ایجاد اشتغال در این منطقه در صدد است این روستا را خالی از سکنه کند.

در سال ۱۳۹۴نیز اخباری از مقابله دولت الهام علی اف با شیعیان این منطقه منترش شد. در محرم این 

سال نیروهای نظامی آذربایجان به مجلس عزای امام حسین )ع( در منزل یکی از شیعیان در نارداران 

حمله کردند و چهار نفر از عزاداران را به شهادت رساندند و تعدادی از جمله طالع باقرزاده، روحانی 

رسشناسی که برای سخرنانی در این مجلس دعوت شده بود را دستگیر کردند. در ماه صفر هم نیروهای 

امنیتی به مناز جامعت در مسجد نارداران حمله کردند و چند نفر را کشتند.در ۱۳ اردیبهشت  ۱۳۹۵ش 

نیز دولت آذربایجان مدرسه علمیه صاحب الزمان)عج( نارداران را جهت تعریض خیابان تخریب کرد. 

برخی شیخصیتها وسایت های شیعی تعریض خیابان را بهانه ای برای تخریب این مدرسه عنوان کردند.
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                              در میان کشورهای اسالمی ، آذربایجان نزدیکرتین همکاری را با ارسائیل دارد . به گونه ای که حتی پس از رسدی روابط آنکارا 

و                                   و تل آویو این روابط با قدرت ادامه پیدا کرد ارسائیل که برای دهه ها با همسایگان عرب و مسلامن خود رابطه خصامنه داشته 

است تالش می کند برای ارتقای امنیت و بهبود وجهه خود  رابطه اش را با کشورهای اسالمی افزایش دهد. آذربایجان که به لحاظ تاریخی روابط خوبی 

با یهودیان داشته و از طرف دیگر در همسایگی ایران نیز قرار دارد بهرتین گزینه در این راستا به حساب می آید نگرانی های امنیت ارسائیل از ناحیه 

ایران عامل کلیدی در گسرتش روابط این رژیم با جمهوری آذربایجان است بر این اساس آذربایجان به عنوان همسایه شاملی ایران در سیاست خارجی 

ارسائیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است سخنان لیربمن وزیر خارجه سابق ارسائیل در سفر به باکو در سال ۲۰۱۲ مبنی بر اینکه آذربایجان برای ارسائیل 

مهمرت از فرانسه است بیانگر اهمیت باکو در سیاست خارجی ارسائیل و متایل مقامات این کشور برای اتحاد اسرتاتژیک با باکو است. در مقاله زیر به 

سه  عامل پیوند  ارسائیل و آذربایجان میپردازیم:

» #اتحاِد - شوم«00،،
بررسی تحلیلی دالیل ارتباط نزدیک جمهوری آذربایجان و رژیم اشغالگر صهیونیستی



در میان کشورهای اسالمی ، آذربایجان نزدیکرتین همکاری را با ارسائیل دارد 

. به گونه ای که حتی پس از رسدی روابط آنکارا و تل آویو این روابط با قدرت 

ادامه پیدا کرد ارسائیل که برای دهه ها با همسایگان عرب و مسلامن خود 

رابطه خصامنه داشته است تالش می کند برای ارتقای امنیت و بهبود وجهه 

خود  رابطه اش را با کشورهای اسالمی افزایش دهد. آذربایجان که به لحاظ 

تاریخی روابط خوبی با یهودیان داشته و از طرف دیگر در همسایگی ایران 

نیز قرار دارد بهرتین گزینه در این راستا به حساب می آید نگرانی های 

امنیت ارسائیل از ناحیه ایران عامل کلیدی در گسرتش روابط این رژیم با 

جمهوری آذربایجان است بر این اساس آذربایجان به عنوان همسایه شاملی 

ایران در سیاست خارجی ارسائیل از جایگاه ویژه ای برخوردار است سخنان 

لیربمن وزیر خارجه سابق ارسائیل در سفر به باکو در سال ۲۰۱۲ مبنی بر 

اینکه آذربایجان برای ارسائیل مهمرت از فرانسه است بیانگر اهمیت باکو در 

سیاست خارجی ارسائیل و متایل مقامات این کشور برای اتحاد اسرتاتژیک 

با باکو است. در مقاله زیر به سه زمینه ی همکاری ارسائیل و آذربایجان 

میپردازیم. 

حامیت ارسائیل از آذربایجان در مناقشات ارضی

جمهوری آذربایجان از زمان استقالل در سال 1991 درگیر تنش با ارمنستان 

بوده است.ارمنستان توانسته منطقه قره باغ کوهستانی و هفت منطقه 

اطراف آن را که در مجامع بین املللی جزئی از خاک جمهوری آذربایجان به 

شامر می آیند به اشغال خود در آورد .در واقع مهمرتین چالش امنیتی باکو 

از نظر مقامات این کشور تجاوز به خاک این کشور است که در اثر آن ۱۶ 

درصد از خاک این کشور توسط نیروهای ارمنی اشغال شده این اشغال هنوز 

ادامه دارد همچنین در اثر این تجاوز بیش از  586هزار آذربایجانی ساکن قره 

باغ و مناطق اشغالی مجاور آواره شدند علیرغم اینکه شورای امنیت با صدور 

چهار قطعنامه اشغال قره باغ را محکوم کرده و خواستار خروج نیروهای 

ارمنی از مناطق اشغالی شده، گروه مینسک متشکل از روسیه،فرانسه و 

آمریکا تاکنون اقدامی جهت آزادسازی مناطق اشغالی آذربایجان انجام 

نداده اند در چنین رشایطی باکو برای ایجاد تعادل در برابر فشارهای سیاسی 

روسیه از یکطرف و آزادسازی اراضی اشغالی خود از دست ارمنستان از 

طرف دیگر اسرتاتژی سیاسی اتحاد بیشرت با ترکیه و ائتالف با غرب و ارسائیل 

را در پیش گرفته است. در این راستا مقامات ارسائیل به کرات حامیت خود 

را از متامیت ارضی آذربایجان اعالم کرده اند.اویوی سفیر پیشین ارسائیل 

در ترکیه در این مورد گفته است: »ما اصل متامیت ارضی آذربایجان را به 

رسمیت می شناسیم ما مخفی منی کنیم که روابط ما با آذربایجان مستحکم 

تر از روابطامن با ارمنستان است .ارتباط با باکو از لحاظ اسرتاتژیک برای 

ما مهم است .ما نگرانی های باکو در رابطه با ایران را بهرت از دیگران درک 

می کنیم و این زمینه مناسبی برای دوستی ماست.«

همکاری اطالعاتی امنیتی مشرتک علیه ایران

همکاری های اطالعاتی و امنیتی اهمیت حیاتی در روابط جمهوری 

آذربایجان و ارسائیل دارد هدف ارسائیل از همکاری های اطالعاتی و نظامی 

نظامی با باکو رضبه زدن به برنامه های هسته ای و موشکی ایران است 

بعد از انقالب اسالمی ،ایران و ارسائیل همدیگر را به چشم دشمن نگاه 

می کنند و در همین راستا برنامه هسته ای و موشکی ایران به تنش ها و 

نگرانی های ارسائیل دامن زده است بنابراین ارسائیل با متام توان در پی 

نابودی یا حداقل متوقف کردن   برنامه های هسته ای و موشکی ایران است 

.در همین راستا ارسائیل اقدام به ایجاد تاسیسات اسرتاق سمع الکرتونیکی 

در امتداد سواحل دریای خزر و مرزهای ایران کرده است یکی از مهم ترین 

و حساس ترین سیستم های ارتباطی آذربایجان اپراتور تلفن همراه زمینه 

فعالیت این رژیم و آسانرت کرده است در اواسط سال ۲۰۱۲ مجله آمریکایی 

»فارین پالسی«گزارشی منترش کرد ،مبنی بر اینکه جمهوری آذربایجان به 

ارسائیل اجازه دسرتسی به پایگاه های هوایی خود را داده است. بنابراین 

این احتامل وجود دارد که در صورت باال گرفنت تنش بین ایران و ارسائیل، 

تل آویو تالش کند از پایگاه های موجود در آذربایجان برای رضبه زدن به 

تأسیسات هسته ای کشورمان استفاده کند .تهدیدات ناشی از روابط باکو و 

تل آویو بیشرت بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در دو بخش نظامی و 

سیاسی تاثیر گذاشته است.به عنوان مثال در شهریور 93 ایران پهپاد متعلق 

به ارسائیل را بر فراز نطنز مورد هدف قرار داد که رسانه ها مبدأ حرکت آن 

را منطقه نخجوان جمهوری آذربایجان اعالم کردند .

روابط اقتصادی ایمن

سطح روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان و ارسائیل قابل توجه است 

میزان مبادالت تجاری در سال ۲۰۱۵ حدود ۵ میلیارد دالر بوده که بیش از 

مبادالت تجاری فرانسه و ارسائیل است وجود ذخایر عظیم انرژی در سواحل 

آذربایجان که در حدود هفت میلیارد بشکه نفت خام و ۳۵ تریلیون فوت 

مکعب گاز طبیعی است این کشور را به بازیگری مطرح در بازار صادرات 

انرژی تبدیل کرده است. به همین دلیل ارسائیلی ها تالش زیادی برای 

رسمایه  گذاری در حوزه های نفتی و گازی آذربایجان انجام داده اند بیشرتین 

حجم روابط تجاری میان این دو کشور  مربوط به فعالیت ها در زمینه انرژی 

است. ارسائیل پس از ایتالیا دومین واردکننده نفت آذربایجان است .داشنت 

بازار 40 درصدی است. دشمنی ایدئولوژیک اعراب با ارسائیل و عدم اطمینان 

خاطر ارسائیل ازتامین امنیت انرژی این رژیم از سوی کشورهای حوزه خلیج 

فارس، باعث جلب توجه مقامات تل آویو به حوزه نفتی و گازی خزر برای 

رسمایه گذاری و واردات انرژی در طوالنی مدت شده است .

ارسائیلی ها در چنین رشایطی تالش دیپلامتیکی فراوانی برای رسمایه گذاری 

در حوزه های نفتی و گازی آذربایجان انجام داده اند.

درچنین رشایطی، رشکتهای صهیونیستی در صنعت انرژی جمهوری 

آذربایجان حضور فعا لی دارند. برای منونه، رشکت »مادکون«که عرضه کننده 

فناوری پیرشفته در صنایع نفت و گاز است، در جمهوری آذربایجان دارای 

شعبه است.

ویژه نامه بررسی بحران کشمیر
5| هفته  دوم آذر 98| یادداشت



                            
                            نخستین جلسه از سلسله نشست های » نحن امٌة واحدة« واحد بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل با عنوان 

»نارداران« مناد مقاومت اسالمی در جمهوری آذربایجان به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد.

معین رضیئی دبیر واحد بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل در این نشست که با حضور دانشجویانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، 

فلسطین ،سوریه و سخرنانی حجت االسالم محمد نظری عضو هیئت علمی دانشگاه تربیز برگزار شد، گفت: رهرب انقالب بارها تاکید کردند که جبهه جهانی 

دانشجویان محور مقاومت برای مبارزه با آمریکا و استکبار جهانی باید تشکیل شود و برگزاری نشست هایی از این دست که با همکاری و حضور برادران و 

خواهران مسلامن با ملیت هایی از کشورهای مختلِف اسالمی که در ایران به تحصیل می پردازند در همین راستاست.

»#نحُن - ُامۀ ِ - واِحده«00،،
 گزارشی از نخستین جلسه از سلسله نشست های » نحن امٌة واحدة« واحد بین امللل
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 دبیر بین امللل اتحادیه انجمن های اسالمی دانشجویان مستقل 

بیان کرد: در حال حارض ما باید از حال و روز برادران و خواهران 

مسلامن خود در کشورهای اسالمی دیگر باخرب باشیم و با 

همکاری آنها جبهه مقاومت را تقویت کنیم.وی در ادامه افزود: 

در سالیان اخیر روابط ارسائیل و جمهوری آذربایجان به قدری 

نزدیک شده است که رسان ارسائیل، جمهوری آذربایجان را خط 

قرمز دوم خود در منطقه می دانند. واقعه نارداران نیز که دولت 

جمهوری آذربایجان سعی در سانسور آن دارد در اصل خود 

یک حرکت با ماهیت ضد ارسائیلی است که منجر به شهادت 

تعدادی از برادران آذربایجانی و ایجاد محدودیت ۴ ساله برای 

مردم نارداران به وسیله دولت الهام علی اف شد.در ادامه جلسه 

حجت االسالم محمد نظری بیان کرد: ارسائیل و آمریکا به دنبال 

ایجاد خاورمیانه جدید در برخی از کشورها اغتشاشاتی به وجود 

آوردند اما در نهایت موفق به تولد این خاورمیانه جدید نشدند. 

وی ادامه داد: آمریکا در خاورمیانه پرچم ایجاد خاورمیانه جدید 

را به دست لیربال دموکراسی داده است.عضو هیئت علمی 

دانشگاه تربیز گفت: داعش در یک روز بیش از ۱۷۰۰ دانشجوی 

عراقی را کشت که نشان می دهد دشمن برای قرش نخبگان 

کشورهای اسالمی اتاق فکر و برنامه دارد.وی افزود: سه انقالب 

در عامل رخ داده است از جمله کشاورزی، صنعتی و ا لکرتونیکی 

که آخری در دست آمریکا است و با کمک ابزار رسانه ها بر بیشرت 

کشور ها سلطه فکری پیدا کرده است.به گفته نظری؛ دولت ها و 

رسان آمریکا در یک سیاست اشرتاک نظر دارند و آن هم سلطه 

بر جهان است. این استاد دانشگاه بیان کرد: رسانه و خربنگاران 

در عرص حارض، اهمیت بسیاری دارند به گونه ای که حضور 

یک خربنگار در جبهه مقاومت از حضور یک رزمنده گاهی با 

ارزش تر است. وی ادامه داد: در نارداران بیش از ۸۰ روحانی در 

دریا غرق شدند؛ ۳۰۰ هزار نفر قتل عام شد؛ ۱۲۰ مسجد آتش 

زده شد، چاه های نارگین پر از جسد مردم شد و متاسفانه جهان 

به خصوص جهان اسالم این جنایت ها را فراموش کرده است.

نظری گفت: مجامع علمی و دانشگاهی جهان اسالم باید در 

مورد فجایع نارداران تولید محتوا انجام دهند.این تحلیگر مسائل 

بین امللل گفت: حرمت شهدای نارداران باید حفظ شود. در 

آذربایجان صدای اذان نباید پخش شود یا اسم مذهبی بر کودکان 

گذاشته شود اما بهائیت به راحتی در این کشور فعالیت می 

کنند.وی افزود: ارسائیل از نفوذ در آذربایجان به دنبال استفاده 

ابزاری از یهودیان این کشور، بزرگنامیی تهدید ایران در منطقه و 

تنفر زدایی از نام ارسائیل در خاورمیانه است.نظری خاطر نشان 

کرد: مثلث ایران، سوریه و آذربایجان، مخالف پیرشوی ارسائیل 

در منطقه است برای همین آمریکا در این کشورها نقشه های 

شوم دارد.در پایان نشست نیز نامه ای اعرتاض آمیز خطاب به 

سیاست های غلط دولت الهام علی اف پیرامون برقراری ارتباط با 

رژیم صهیونیستی و  ایجاد محدودیت برای گروه های اسالمگرا 

و زندانی کردن و به شهادت  رساندن رهربان دینی آن ها با 

امضای دانشجویان فعال حیطه محور مقاومت از کشورهای 

فلسطین،لبنان، سوریه،یمن، عراق،نیجریه، کشمیر پاکستان و 

ایران تهیه شد. 

راهربد اول: راهربد شیعه ستیزی
جمهوری آذربایجان تنها کشوری در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی است که شیعیان اکرثیت جمعیت آن 

را تشکیل می دهند. طی ۱۰ سال گذشته به ویژه از سال ۲۰۱۶ به این سو اگر خربهای منترش شده در 

رسانه های جمهوری آذربایجان  را رصد کنیم، به وضوح می توان به موضع گیری ضد اسالمی دولت باکو 

به ویژه در مقوله حجاب و مقابله با مکتب عاشورا و عزدارای برای امام حسین )ع( و سایر مظاهر سبک 

زندگی اسالمی – شیعی  پی برد.

در واقع طی این سال ها دولت باکو سیاست های ضد شیعی گسرتده ای را اتخاذ کرده و تالش منوده، به 

انحا و اشکال مختلف منادهای شیعی را در این کشور از بین بربد، از جمله اینکه فشارها بر فعاالن شیعی 

را به شکل چشمگیری افزایش داده و بسیاری از آنها را بازداشت و حبس کرده است. هم اکنون بیش 

از یکصد فعال شیعی و تعداد زیادی از روحانیون جمهوری آذربایجان، در زندان های این کشور به رس 

می برند.این فشارها تنها به بازداشت و حبس محدود نشده، بلکه مصادیق بسیاری را در بر می گیرد، به 

عنوان مثال »نارداران« که یکی از مراکز فرهنگی، ادبی، هرنی شیعیان در این کشور است و پذیرای مرقد 

مطهر »رحیمه خاتون«، از خواهران امام »رضا« )ع( است، در آذر ماه سال ۱۳۹۴ مورد حمله گسرتده 

۱۰ هزار نیروی امنیتی جمهوری آذربایجان  قرار می گیرد و به نوعی تبدیل به دژی نظامی می شود.

روند سیستامتیک بازداشت اسالمگرایان در اتاق های فکر صهیونیستی مشخص می شوند، حتی اخباری 

به رسانه های جمهوری آذربایجان  درز یافته بود که عنوان می کرد، برخی از فعاالن اسالمگرای رسانه 

ای این کشور مانند »نجات علی اف«، روزنامه نگار دیندار، پس از بازداشت، مستقیام توسط ماموران 

»موساد« و در سفارت رژیم صهیونیستی در باکو بازجویی شدند. بنابراین شیعه ستیزی یکی از راهربدهای 

رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان شمرده می شود و باعث شده تا شیعیان با اینکه اکرثیت را در 

این کشور تشکیل می دهند، از کمرتین حقوق برخوردار نباشند. حقوق شیعیان در جمهوری آذربایجان 

بعنوان اکرثیت ، اکنون از حداقل حقوقی که حقوق بین املللی برای اقلیتها  در نظر گرفته و کنوانسیون 

های بین املللی بر آن تاکید کرده ، کمرت است. 

راهربد دوم : راهربد فرهنگی
جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی طی سال های گذشته همکاری فرهنگی بسیار قابل تاملی 

داشته اند. هر سال با هدایت رژیم صهیونیستی انواع جشنواره های موسیقی، مد و لباس و انواع منایشگاه 

های مبتذل  را در کشور جمهوری آذربایجان برگزار می شود.  

برگزاری مسابقه »یورو ویژن« در جمهوری آذربایجان  که به مسابقه »هم جنس گرایان« معروف است، 

از جمله اقدامات فرهنگی اجرا شده توسط رژیم صهیونیستی طی سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ میالدی 

و پس از آن به صورت جدی در جمهوری آذربایجان  پی گرفته شده است. زمینه برگزاری این مسابقه 

در کشور جمهوری آذربایجان، این گونه پایه ریزی شد که طی برگزاری مسابقه »یورو ویژن« در سال 

۲۰۱۱ در شهر دوسلدورف آملان اعالم می شود که در این دور از مسابقه یورو ویژن »الدار قاسم اف«، 

مناینده جمهوری آذربایجان برنده شده است. براساس قانون مسابقه کشور برنده میزبان دور بعدی می 

شود، به این ترتیب جمهوری آذربایجان به عنوان میزبان دور آینده مسابقه یورو ویژن معرفی می شود. 

بعدها مشخص شد که الدار قاسم اف از سال ۲۰۰۷ میالدی توسط رایزنی فرهنگی رژیم صهیونیستی 

دکرت صوفی
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در جمهوری آذربایجان تحت آموزش بوده و بعدها رایزنی این رژیم به این موضوع اعرتاف 

کرد.اولین ترانه ای که قاسم اف اجرا کرده، به زبان عربی و ترانه ای بوده که صهیونیست 

ها طی جنگ  صهیونیست ها طی جنگ ۱۹۶۷ علیه اعراب، به ویژه مرصی ها ساخته 

بودند. الدار قاسم اف در سال ۲۰۱۰ میالدی در سفر  »آویگدور لیربمن«، وزیر جنگ وقت 

رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان ترانه ای عربی ضد اسالمی دیگری را اجرا می 

کند.به اذعان رسانه های جمهوری آذربایجان متام تدارکات و مقدمات برگزاری مسابقه 

»یورو ویژن« توسط ماموران موساد انجام شد و تدابیر امنیتی برگزاری آن در باکو را نیز 

موساد در اختیار داشت و با مسلط شدن موساد بر تدابیر امنیتی باکو در این سال، یکی 

از شدیدترین موج های دستگیری و رسکوب  فعاالن شیعی در جمهوری آذربایجان را در 

این سال شاهد هستیم.در این مقوله و مقوله شیعه ستیزی حتی شاهد بودیم، برخی 

از مطبوعات جمهوری آذربایجان اقدام به ترجمه کتاب »آیات شیطانی«، نویسنده مرتد 

»سلامن رشدی« کرده و آن را به صورت پا ورقی در روزنامه ها منترش کردند. در حالی که 

دولت باکو اجازه چاپ ۵۰۰ نسخه از ترجمه کتاب »نربد من« تالیف »آدلف هیتلر« را به 

نرشیه خورال ، به این بهانه که موضع ضدیهودی دارد ، را نداد.

اشاعه منادهای فراماسونی و صهیونیستی در جمهوری آذربایجان یکی دیگر از اقدامات 

رژیم صهیونیستی در حوزه فرهنگی است. از جمله، در خیابان »استقالل« شهر باکو 

مجسمه شیطان پرستان موسوم به »اُبلیکس« نصب شده است. استفاده از منادهای 

ماسونی و ستاره داوود تحت عنوان معامری مدرن از جمله در بناهای مهم و ماندگار نظیر 

ایستگاه های مرتو، رواج داده شد که به نوعی با »یهودی سازی« جمهوری آذربایجان   نیز 

ارتباط پیدا می کند. اینها به وضوح نشان می دهد که فضای فرهنگی حاکم بر جمهوری 

آذربایجان با پشتیبانی رسمی محافل دولتی ، تا چه اندازه در قبضه صهیونیست ها قرار 

گرفته است.

راهربد سوم : راهربد سیاسی
راهربد سیاسی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان بر این محور متمرکز بوده که 

در چارچوب طرح هایی مانند طرح ماشاو، این رژیم کوشیده در مراکز حساس جمهوری 

آذربایجان نفوذ کند .اکنون ثابت شده طرح ماشاو، یک طرح گسرتده امنیتی و جاسوسی 

صهیونیستی است و کسانی که در این دوره ها رشکت داشتند، با حامیت صهیونیست ها 

به رسعت پله های رشد و ترقی را طی کردند.

نکته مهمی که در راهربد سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد، این است که رژیم صهیونیستی 

متام تالش خود را به کار برده تا فضای سیاسی جمهوری آذربایجان را  به سمتی سوق 

دهد که روابط باکو – تل آویو را برای افکار عمومی جمهوری آذربایجان سودمند بازمنایی 

مناید. در همین راستا رژیم صهیونیستی از مناقشه »قره باغ« به میزان زیادی بهره برداری 

ابزاری می کند. طی جنگ ۴ روزه ای که آوریل گذشته در منطقه قراباغ به وقوع پیوست، 

رسانه های جمهوری آذربایجان   هیاهوی تبلیغاتی و جنجال رسانه ای بزرگی در انعکاس 

باصطالح کمک های تسلیحانی رژیم صهیونیستی به باکو در این جنگ به راه انداختند.  

هدف مشرتک این جنجال ها این بود که اینگونه القاء شود، تسلیحات و تجهیزات نظامی 

رژیم صهیونیستی بوده که موجب پیروزی جمهوری آذربایجان در این جنگ چهار روزه 

شده است.در حالی که بعداً  مشخص شد، ارتش جمهوری آذربایجان نتوانسته، از بسیاری از 

سالح هایی که از رژیم صهیونیستی خریداری کرده بود، حتی در درگیری ماه آوریل ۲۰۱۶ 

در خط متاس استفاده کند، چون تل آویو حارض نشده بود، کدهای محرمانه این سالح ها 

را در اختیار باکو قرار دهد، اما برای فضاسازی و توجیه و تحریف افکار عمومی این هیاهو 

و جنجال رسانه ای را به راه انداختند.یکی از پیامدهای راهربد سیاسی تل آویو برای جهت 

دهی به جمهوری آذربایجان این است که مثال در روز قدس در حالی که حتی کشورهای 

غربی مسلامنان راهپیامیی هایی به مناسبت این روز برگزار می کنند، اما در کشوری چون 

جمهوری آذربایجان با اکرثیت شیعی که همچون فلسطین، بخشی از خاک کشورش اشغال 

شده و درد مشرتکی با فلسطینی ها دارد، راهپیامیی روز قدس برگزار منی شود و اگر تالش 

هایی هم برای انجام راهپیامیی صورت بگیرد، برنامه ریزان و طراحان یا رشکت کنندگان 

آن بازداشت و حبس می شوند.این نشان می دهد که جمهوری آذربایجان فضای سیاسی 

خود را انتخاب کند، بی شک یکی از این انتخاب ها جمهوری آذربایجان بود یا عنوان شده 

که بعد از رسزمین های اشغالی، کشور جمهوری آذربایجان امن ترین نقطه جهان برای 

صهیونیست ها  محسوب می شود.

راهربد چهارم : راهربد اقتصادی
چهارمین راهربد رژیم صهیونیستی راهربد اقتصادی است که با هدف نفوذ در بخش های 

مختلف اقتصاد جمهوری آذربایجان از جمله بخش های کشاورزی، حمل و نقل و صنعت 

اجرایی شده تا در پوشش فعالیت های اقتصادی این رژیم بتواند، اهداف دیگر خود را 

محقق کند.در این راستا، شاهد هستیم که حجم مبادالت تجاری رژیم صهیونیستی و 

جمهوری آذربایجان   سال به سال در حال افزایش است و در حالی که حجم مبادالت 

تجاری ایران و جمهوری آذربایجان سالیانه به ۵۰۰ میلیون دالر هم منی رسد، حجم مبادالت 

تجاری رژیم صهیونیستی و جمهوری آذربایجان به سالیانه ۴ میلیارد دالر و حتی بیشرت هم 

بالغ شده است. هیچ حوزه ای اقتصادی از چشم صهیونیست ها دور منانده، از بخش حمل 

و نقل گرفته تا ارتباطات، همه حوزه ها مورد توجه رژیم صهیونیستی بوده، به عنوان مثال 

اکنون رشکت صهیونیستی »باکسل« بخش مهمی از خطوط مخابرات جمهوری آذربایجان 

را پوشش می دهدهمچنین فعالیت های راه سازی و ساختامن سازی که نه تنها عمدتا 

در اختیار رشکت پیامنکار صهیونیستی است، بلکه به شکلی خاص در جنوب جمهوری 

آذربایجان و مناطق نزدیک به مرزهای ایران متمرکز است.

راهربد پنجم : راهربد ایران ستیزی
هدف این راهربد زدودن و از بین بردن متام آثار و نشانه های تاریخی، متدنی، ادبی و 

فرهنگی ایران در جمهوری آذربایجان است. در این راستا، رژیم صهیونیستی شبکه ای از 

رسانه ها، ارگان ها ونهادهای تبلیغاتی را در جمهوری آذربایجان ایجاد کرده تا هر موضوع 

و مسئله مشرتکی که بین جمهوری آذربایجان و ایران وجود دارد، مانند نظامی گنجوی 

مصادره به مطلوب شود یا این آثار مانند سنگ نوشته های فارسی مقربه نظامی گنجوی یا 

معامری ایرانی از بین برده شوند. در راستای این راهربد، همکاری های بسیار گسرتده ای 

بین باکو و تل آویو مشاهده می شود که هدف عمده آن ایجاد جنگ روانی علیه جمهوری 

اسالمی ایران است.

راهربد ششم : راهربد دیاسپورا سازی و قومیت گرایی
 از سال ۲۰۰۲ میالدی کمیته امور آذری های مقیم خارج تاسیس شد و در سال ۲۰۰۸ میالدی 

نام خود را به »کمیته دیاسپورا« تغییر داد. این کمیته فعالیت خود را با هدف شناسایی و 

سازماندهی البی های جمهوری آذربایجان در نقاط مختلف جهان گسرتش داده است.  نکته 

مهم در فعالیت این کمیته، این است که این کمیته دقیقا با الگو گیری از البی سازی رژیم 

صهیونیستی تشکیل شده و »ناظم ابراهیم اف«، رئیس این کمیته از جمله شخصیت های 

جمهوری آذربایجان  است که بارها به رسزمین های اشغالی سفر کرده و برادر وی هم »تقی 

ابراهیم اف« هم تا مدتها رئیس شبکه تلویزیونی atv جمهوری آذربایجان   بود  که  به علت 

پخش کلیپ های یهودی و تبلیغات آشکار ارساییل ، وابستگی آن به رژیم صهیونیستی کامال 

آشکار شده بود که البته در سال های اخیر با تغییر مدیریت آن و برخی حرکت های تاکتیکی 

، تالش شده است ماهیت صهیونیستی شبکه آ.ت.و.  پنهان شود.  

راهربد هفتم : راهربد رسانه ای
هدف راهربد رسانه ای رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان بهبود وجهه این رژیم ، 

از بین بردن انگ اشغالگری و تجاوز صهیونیست ها در فلسطین اشغالی و مرشوع جلوه 

دادن تاسیس این رژیم در رسزمین های اشغالی در افکار عمومی جمهوری آذربایجان  

است.در سال های اولیه برقراری روابط بین باکو و تل آویو برخی روزنامه های جمهوری 

آذربایجان مانند »آینه« و »زرکالو« رابط رسانه ای بین این کشور با رژیم صهیونیستی بوده 

و نقش سخنگویی بین دو طرف را در جمهوری آذربایجان ایفا می کردند.اما درحال حارض 

شبکه گسرتده ای از رسانه های نوشتاری، دیداری، اینرتنتی و صوتی در جمهوری آذربایجان 

تشکیل شده که به شدت برای رژیم صهیونیستی تبلیغ و اخبار فلسطین اشغالی و تحوالت 

جاری در رسزمین های اشغالی را سانسور یا بایکوت می کنند.

ویژه نامه بررسی بحران کشمیر
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اینهایی که دشمنان ما هستند و مقابل ما هستند، خودشان هم اعرتاف میکنند که رو به ضعفند و با وجود این، خوی استکباری را هم 

فراموش منیکنند؛ یعنی هامن روحیه ی استکباری که در طول این دو سه قرن اخیر، سه چهار قرن اخیر یاد گرفته اند که با دنیا و با همه 

از موضع باال همیشه حرف بزنند، این را باز هم دارند و با همه ی این فضاحتها و عقب ماندگی ها، این روحیه ی استکباری را از دست 

نداده اند؛ لکن واقعش این است که از جهات مختلفی دچار افولند که خودشان میگویند.
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