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یک چهره، سه نقاب!

ســـخـــن نـــخســـت
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اردوغان یک چهره است، ولی در سه حوزه با سه نقاب ظاهر شده است: 

)1( در حــــوزۀ قفقاز و آســــیای مرکزی، می کوشــــد با نقاب پان ترکیســــم 

وارد شــــود و در ایــــن راه از حمایت غرب-به ویژه، آمریکا و اســــرائیل-

برخوردار اســــت؛ )2( در ســــوریه، بــــا نقاب پان اسامیســــم و حمایت از 

اخوان المســــلمین وارد شــــد و توانســــت ضربه هایــــی جبران ناپذیر به 

گروه های تروریســــِت داعش،  مقاومــــت ضّد صهیونیســــتی وارد آورد و 

جبهةالنصره، و القاعده را برجان و مال و ناموس مردم ســــوریه مسّلط 

کند؛ )3( در ترکیــــه، با تبلیغاِت نو-عثمانی گری، به مردم شــــبِه جزیرۀ 

که دین آن اســــام و  آناتولی وعدۀ ایجاد یک امپراتوری جدید می دهد 

حوزۀ نفوذ آن تمام ســــواحل شمالی و شرقی و جنوبی دریای مدیترانه 

باشد. 

کاری به  او بــــه روابط ویژه اش با غرب ادامه داده و هم زمان ســــه ضربۀ 

مردِم سه منطقه وارد آورده است: در ترکیه، مجال رشد را از حرکت های 

گولن  کــــرده و حتی به عنــــوان مبارزه بــــا فتح اهلل  اســــامی مردم دریغ 

کرده است؛ در ســــوریه، نه تنها به دولت سوریه )که با  آن ها را ســــرکوب 

صهیونیست ها مبارزه می کند( خیانت کرده است بلکه از پشت به مردم 
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ســــوریه خنجر زده اســــت؛ و در قفقاز و آســــیای مرکزی، جاده صاف کن 

اسرائیل شده و راه پیشرفت و رشد مّلت های منطقه را بسته است.

کارت بازی اســــت؛ امروز از او استفاده می کنند  اردوغان برای غرب یک 

که به فکر فردای خود نیز  کارِت دیگر! به مصلحت اوســــت  و روز دیگر از 

باشــــد و به جای سرگرم شــــدن به بازی های روزمّره به نفع دولت های 

که  فائقۀ جهانی به صف ملت های مظلوم منطقه برگردد تا در فردایی 

شاید خیلی دور نباشد در آغوش آن ها جا داشته باشد.

در این شماره، بر مســــائل قفقاز و جمهوری آذربایجان و نقش ترکیه و 

اسرائیل در این منطقه تأمل شده است که امید است مفید واقع شود.

سردبیر



ارمنستان، جمهوری آذربایجان، 
و مسئلۀ قره باغ

حسین رحیمی



7 
حۀ

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

یخی پیشینۀ تار

کشــــور جمهوری  کوه های قفقاز و در غرب  قره باغ منطقه ای در جنوب 

کــــه از دو بخش جلگه ای )کــــه آن را قره باغ ُســــفلی  آذربایجــــان اســــت 

کوهســــتانی )که آن را قره باغ علیا یا کوهســــتانی می نامند(  می گویند( و 

تشکیل شده اســــت. در منابع اسامی، حمداهلل مستوفی، مورخ قرن 

کتاب نزهة القلوب به ناِم قره باغ  هشتم هجری، برای نخستین بار در 

اشاره کرده است.

 ،Artsax( قره باغ از قرن اول میادی بخشــــی از والیت تاریخِی آرتســــاخ

ســــرزمین آلبان های قفقاز( بوده است. عاوه بر منابع و مورخان غربی، 

برخی مورخان ارمنی-ماننِد موسی خورفی-هم آلبانیایی بودن مردم 

منطقۀ قره باغ را تأیید کرده اند. 

از طرفــــی، خزرها نیز-که قومــــی ترک تبار بودند-ســــه قرن پیش از 

آمدِن اســــام به منطقه در قفقاز مســــتقر شــــده و حکومت مقتدری 

که در منطقۀ قره باغ نفوذ زیادی پیدا  برای خود تشکیل داده بودند 

کــــرده بود. بدین ترتیب، هــــم خزرها و هم ارامنــــه در منطقۀ قره باغ 

نفوذ داشتند.
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دین مردمان قره باغ پیش از اسالم

که پادشــــاه وقت آلبان ها  تــــا اوایل قرن چهارم میــــادی، یعنی زمانی 

کنان قره باغ بت پرست بودند. در آن زمان،  مســــیحیت را پذیرفت، سا

مسیحیت در ارمنستان و گرجستان گسترش پیدا کرده و در قره باغ نیز 

به عنوان دین رسمی اعام شده بود، اما در این منطقه گسترش زیادی 

کنار مسیحیت  نیافت و آیین های زرتشــــتی و مزدکی و بت پرســــتی در 

رواج داشت.

گروهی از مســــیحیان قره باغ از  کاتولیک روم، اما  کلیســــای  آلبان هــــا از 

کلیســــای ارتدوکس ارمنســــتان پیروی می کردند و بین پیروان این دو 

کلیسا اختاف و رقابت مذهبی وجود داشت.

خزر ها از سه قرن قبل از اسالم در منطقۀ قفقاز مستقر شدند.

ویژگی های طبیعی و اقتصادی قره باغ

کوه های قفقاِز  کوهستانی در جنوب شرقی  منطقۀ خودمختار قره باِغ 

کیلومتر مربع بخش  کوچک واقع شده است و با مساحت حدود 4400 

ک  مهّمــــی از آذربایجان به شــــمار می آیــــد. قره باغ در عمــــق غربی خا

کی مشترکی با ارمنستان ندارد.  آذربایجان قرار دارد و هیچ مرز آبی یا خا

کیلومتر از مرز فاصله  نزدیک ترین نقطۀ قره باغ به مرز ارمنستان هفت 

دارد و از راه داالن الچین )یکی از اســــتان های جمهوری آذربایجان( به 

آن می رسد. 

گرفته اســــت(  کوهســــتانی در شــــمال آن جا  قره باِغ تاریخی )که قره باِغ 

کــــورا در شــــمال و رود ارس در جنوب  کوهســــتانی بین رود  منطقه ای 

گیاهی و جانوری زیادی دارد و با توجه  کوهستانی تنوع  است. قره باِغ 
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به امکان کشاورزی و وجود معادن، از نظر اقتصادی نیز توانمند و غنی 

محسوب می شود. 

قبل از اســالم، آیین های زرتشــتی و مزدکی و دین مسیحیت در منطقۀ 

قره باغ رواج داشت.

کوتاِه اســــتقال  کتبر 1917 م.، در یک دورۀ  کمونیســــتی ا بعد از انقاب 

گرجســــتان و آذربایجان و ارمنستان در منطقۀ قفقاز جنوبی، دو کشور 

جمهوری آذربایجان و ارمنستان دربارۀ سه سرزمیِن نخجوان، زنگه زور 

و قره باغ ادعاهایی مطرح کردند. 

مرکز اســــتان قره باغ شــــهر خان کندی است و شــــهرهای مهّم دیگری 

کرت، مارتونی، شوشا، و هدروت هم دارد. از نظر  مانند عسکران، مارتا

که در 7 ژوئن  تقســــیمات اداری، قره باغ یک اســــتاِن خودمختار است 

1923 م. تأسیس شده است.

در اســــناد تاریخی، از شــــمال رودخانۀ ارس با نام َاران یا ِشروان نیز یاد 

شده است. کاخ و مسجد و حمام و دیگر آثار دوران حکومت ِشروانشاهان 

کمّیت دولت مرکزی ایران در آن منطقه حکومت می کردند  که تحت حا

کو-که به ایچری شهر معروف است- کنون در بخش قدیمی شــــهر با ا

وجود دارد. 

ران یا ِشــــروان )که قره باغ  طــــّی هزاران ســــال، منطقۀ قفقاز و به ویــــژه اَ

نیز جزئی از آن اســــت( از ســــرزمین های ایران به شــــمار می رفته است. 

این ســــرزمین ها در پی جنگ های 12سالۀ روســــیه با ایران و بر اساس 

قرارداد های گلستان و ترکمنچای از ایران جدا شد.



10 
حۀ

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

کشور  کتبر 1917 م.(، سه  کمونیستِی ا در ســــال 1918 م. )پس از انقاب 

ارمنستان، گرجستان، و آذربایجان در سرزمینی که قفقاِز شرقی نامیده 

گرجستان  می شــــد به نوعی خودگردانی دســــت یافتند. ارمنســــتان و 

کردند، ولی جمهوری  ایالت های خود را به ناِم تاریخی خود نام گذاری 

آذربایجــــاِن فعلی با نامی برگرفته از جنــــوب رودخانۀ ارس )آذربایجان( 

تشکیل شــــد. انتخاب این نام نتیجۀ تمایل ترکان عثمانی به نفوذ در 

قفقاز پس از انقاب روســــیه بود. با نفوذ حزب ملی گراِی مســــاوات )به 

گروه موسوم به ُترک های  ریاست محمدامین رســــول زاده( و تحریکات 

گذاشته  کنار  ران یا ِشــــروان 
َ
جوان در حزب اتحاد و ترقی عثمانی، نام ا

که چند هزار سال به منطقۀ تاریخی جنوب رودخانۀ ارس  شد و نامی 

در درون سرزمین ایران تعلق داشــــت )آذربایجان( برای تعریف هوّیت 

کار رفت. که تازه در شمال رود ارس متولد شده بود به  کشوری 

یخی مربوط به دورانی که این منطقه بخشی  در بخش قدیمی شهر باکو، آثار تار

یر: جشن نوروز در شهر باکو( از قلمرو ایران بود هنوز وجود دارد. )تصو
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ســــران حزب مساوات ابتدا به بلشویک های قفقاز نزدیک شدند، ولی 

سرانجام بین آن ها اختاف افتاد. اعضای حزب مساوات در تاریخ 27 

ِمی 1918 م. در شــــهر تفلیس دولتی تشــــکیل دادند و به ناِم جمهوری 

آذربایجان اعام استقال کردند. 

کــــه در طول تاریخ نام دیگری  انتخــــاب ناِم آذربایجان برای منطقه ای 

داشت در آن زمان با اعتراض شدید نویسندگان و مطبوعات وقت ایران 

روبه رو شد. این عده، با نوشتن مقاالت تحقیقی و با استناد به تاریخ، 

که ناِم آذربایجان در طول تاریخ فقط بر آذربایجاِن واقعی  کردند  اعــــام 

ران/ِشروان صرفًا با 
َ
)که در ایران است( اطاق شده و نام گذاری منطقۀ ا

اهداف سیاسی و پان ترکیستی و پان تورانیستی روی داده است .

ود اسالم به قره باغ ور

زمانی که اسام وارد منطقۀ قره باغ شد، پادشاهی آلبانی در این منطقه 

کارشناســــان  حکمرانــــی می کرد. اســــناد مورخان مســــلمان و تحلیل 

کــــه در آن زمان  از شــــرایط زمانــــی و مکانی نشــــان می دهد منطقه ای 

آذربایجان نامیده می شــــد در ســــال 22 هجری به دســــت مسلمانان 

کنده، مســــلمانان توانســــتند  فتح شده اســــت. بعــــد از جنگ های پرا

آذربایجــــان-و به تَبــــع آن، مناطق اطــــراف-را در دورۀ خافت عَمر و 

کوفه توسط حذیفة بن یمان به صلح فتح و  امارت مغیرة بن شــــعبه بر 

کنند؛ به عبارت دیگر، این منطقه  کمیت نسبی خود را بر آن اعمال  حا

کامل مسلمانان بر  بدون جنگ به قلمرو اســــامی پیوســــت. تســــلط 

گرایش مردم این مناطق  مناطق مختلف آذربایجان و اطراف آن و آغاز 

که اشــــعث بن قیس بر  به اســــام در زمان خافت عثمان و در دوره ای 

این منطقه حکومت می کرد تحقق یافت.
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قره باغ بعد از اسالم

پس از مسلمان شدن مردم قره باغ، تا مدت ها در این منطقه و بلکه در 

کّل قفقاز حکومت متحد و متمرکز وجود نداشت.

کمیت در قفقاز در قالب خان نشــــین های وابسته به  بعد از صفویه، حا

حکومت ایران برقرار بود. بعد از پایان سلطنت نادرشاه، خان نشین ها 

از اســــتقال بیشــــتری برخوردار شــــدند. در این زمان، پناه علی بیگ، 

کم مســــلمان و ترک زبــــان قره باغ، بعد از تاش های زیاد نتوانســــت  حا

که به ســــرکردگی ملک خاچن قصد شــــورش  اقلیــــت ارمنی قره بــــاغ را 

کند و طّی جنگ ســــختی آن ها را  کره به تمکین راضی  داشــــتند با مذا

کرد. این جنگ اولین حرکت شورشی ارامنه به قصد در دست  سرکوب 

کمیت در منطقۀ قره باغ محسوب می شود. این گونه تحرکات  گرفتن حا

بعدها نیز ادامه یافت. 

کــــه به نام جمهورِی  در زمان اســــتقرار جمهوری اول، یعنی حکومتی 

آذربایجــــان از ســــال 1918 تا 1920 م. توســــط محمدامین رســــول زاده 

گروه های  کوهستانی  به رغم اعتراض برخی  بنیان گذاری شــــد، قره باِغ 

کثریت  کًا در قلمرو جمهــــوری آذربایجان بود. در ایــــن دوره، ا ارمنــــی 

کوهستانی  کشاورزان و روستاییان-با ماندِن قره باغ  ارامنه-به  ویژه، 

در قلمرو سرزمینی جمهوری آذربایجان موافق بودند و این موضوع در 

کید قرار  کوهستانی مورد تأ کنگرۀ سال 1919 م. دهقانان ارمنی قره باغ 

گرفت. آ. ای. میکویان، از روشنفکران ارمنی قره باغ، این مسئله را در آن 

گزارش کرده است. زمان به لنین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی، 

کوهســــتانی به مانــــدن در قلمرو  کثــــر ارامنۀ قره باغ  به  رغــــم تمایل ا

جمهوری آذربایجان و عدم مخالفت مســــکو با این مسئله، مقامات 

گروه های افراطی ارمنی با ایجاد درگیری های  جمهوری ارمنســــتان و 
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خونین و رعب و وحشــــت ســــعی در الحاق این منطقه به ارمنستان 

کمونیستی  که دولت  داشــــتند. این اغتشاش ها تا جایی ادامه یافت 

کمیتــــۀ مرکزی  شــــوروی در ســــال 1921 م. در اجــــاس شــــعبۀ قفقاِز 

کوهســــتانی با مرکزیت شــــهِر  کمونیســــت بــــه منطقۀ قره بــــاغ  حزب 

شوشــــا خودمختاری داد. طبق این تصمیــــم، این منطقه به صورت 

کشــــوری همچنان  خودمختار اداره می شــــد ولی از نظر تقســــیمات 

ک آذربایجان بود. بخشی از خا

قره باغ پس از تحوالت در شوروی: جنگ تمام عیار!

در ســــال 1985 م.، بــــه  دنبــــال اعــــان سیاســــت بازســــازی اقتصادی 

)پرســــترویکا/Perestroika( و شفاف ســــازی سیاســــی )گاسنوست/

گورباچــــف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر  Glasnost( از جانــــب میخائیل 

شوروی، ارامنۀ قره باغ خواستار الحاق به ارمنستان شدند. در ماه ژوئن 

منطقۀ قفقاز، با سابقۀ درخشان اسالمی، همواره هدف توطئه های مارکسیستی 

یر: جنگ مردم قبایل محلی قفقاز با  و ناسیونالیســتی شرق و غرب بوده اســت. )تصو

نیروهای دولت روسیۀ تزاری در نیمۀ قرن نوزدهم میالدی(
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1985 م.، شورای عالی ارمنســــتان الحاق قره باغ به ارمنستان را اعام 

کرد؛ اما این اقدام از جانب مجلس جمهوری آذربایجان رد شد. از سال 

که قرن ها در قلمرو اســــامی به عنوان  1988 م.، درگیری میان دو قوم 

هم وطن با هم زیسته بودند آغاز شد.

کار به ظاهر ادعای بی طرفی داشت، اما به مرور جانب  مســــکو در اوایل 

کو را  گرفت. این رفتار تظاهرات مردمی در ســــال 1990 م. در با ارامنه را 

که از طرف ارتش سرخ شــــووی به شّدت سرکوب شد.  در پی داشــــت 

کودتا در اتحاد جماهیر شوروی و انحال  در ســــال 1991 م.، هم زمان با 

این کشور، جمهوری آذربایجان-مانند سایر ایالت هایی که روس ها در 

جنگ های خود با ایران به دســــت آوردند-به استقال دست یافت. 

با اســــتقال جمهــــوری آذربایجان، بحــــران قره باغ و درگیــــری ارمنی-

آذری )که به خصوص از ســــال 1988 م. جدی شــــده بود( شدت یافت 

و به یک جنگ تمام عیار تبدیل شــــد. اوضاع در منطقۀ قفقاز جنوبی 

گرفتار بی ثباتی های  در این دوره متشــــنج بود و جمهــــوری آذربایجان 

داخلــــی بــــود. از ســــال 1991 تــــا 1993م.، به ترتیــــب، ایــــاز مطلب ُاف، 

یعقوب محمدُاف )کفیل(، ابوالفضــــل ایلچی بیگ، و حیدر علی اف به 

ریاست جمهوری رسیدند. این شکنندگی و نیز اقدامات جدایی طلبانۀ 

ف در مناطق جنوب  کرام همــــت اُ گنجه و علی ا ف در  صورت حســــین اُ

که از  کرد  و خیانت برخی نیروهای نظامی و سیاســــی ارامنــــه را ترغیب 

کنند و با حمایت غیِر مســــتقیم یا حداقل با چراغ  موقعیت اســــتفاده 

کوهستانی  کّل منطقۀ قره باِغ  سبز روسیه چندین استان و همچنین 

را اشغال کنند.

طّی ســــه سال جنگ در قره باِغ کوهستانی )1991-1994 م.(، بر اساس 

کرده است، بیش از 20 هزار نفر از  که جمهوری آذربایجان منتشر  آماری 
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کن آذربایجان کشته شدند و نزدیک به یک  نظامیان و غیِر نظامیان سا

کنان آذربایجانی قره باغ و مناطق اطراْف خانۀ خود را  میلیون نفر از سا

کردند و در مناطق مرکزی جمهوری آذربایجان در شــــرایط سخت  ترک 

ک جمهوری  آوارگی به ســــر بردند. در نتیجۀ این جنگ، 20 درصد از خا

کوهســــتانی و دیگر شــــهرهای جمهوری  آذربایجان-شــــامل قره بــــاِغ 

آذربایجان  در اطراف قره باغ )از جمله، فضولی، آغ دام، جبرائیل، کلبجر، 

و الچین(-به ِاشغال ارمنستان درآمد.

کشمیر  که درگیری بر ســــر قره باغ، مانند درگیری بر ســــر  گفت  می توان 

کی است که روسیه و انگلیس  کستان، از تجربه های دردنا میان هند و پا

گون پدید آوردند. گونا در دوران استیای خود بین اقوام 

کشورهای منطقه و سازمان ملل، از 12 ِمی 1994 م.  سرانجام، با تاش 

در منطقــــۀ قره بــــاغ بین جمهــــوری آذربایجان و ارمنســــتان آتش بس 

برقرار شــــد. ســــازمان ملل، در طول دوران آتش بس بین ارمنســــتان و 

آذربایجــــان، با صدور قطعنامه های 822، 853، 874، و 884، خواهان 

تخلیۀ اراضی اشــــغالی جمهــــوری آذربایجان از نیروهای ارمنســــتان و 

کی در  بازگشــــت بیش از یک میلیون آوارۀ آذری )که در وضعیت اســــفنا

اردوگاه های صابرآباد و ایمیشــــلی و دیگر اردوگاه ها زندگی می کردند( به 

خانه های خود شــــد؛ اما این قطعنامه ها مورد توجه دولت ارمنستان 

قرار نگرفت.

گروه مینســــک، متشکل از روسیه و آمریکا و فرانسه،  در دورۀ آتش بس، 

برای میانجی گری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان و حّل اختافات 

و پایان دادن به مناقشۀ قره باغ تشکیل شد؛ اما عمًا کاری از پیش نبرد. 

کرد: آتش بس به دفعات از سوی  مناقشــــۀ قره باغ شکل فرسایشی پیدا 

کنده و نقض آتش بس  طرفین نقض شــــد، ده ها نفر در درگیری های پرا
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کردند.  کشته شدند، و طرفین دائمًا یکدیگر را به نقض آتش بس متهم 

این آتش بس شکننده تا اواخر سال 2020 م. ادامه یافت.

وسیه و غرب به ارامنه در آغاز جنگ قره باغ گرایش ر

گرایش روســــیه به ســــوی ارامنــــه در آغاز جنگ قره بــــاغ، عاوه بر  علت 

که بعد  نزدیکــــی فرهنگی و همکاری تاریخی ارامنه با روس ها، این بود 

از اســــتقال جمهوری آذربایجان از شوروی سابق، آذری ها به روس ها 

فشــــار زیــــادی آوردند تــــا نیروهای روســــیه و روس تبارهــــا از جمهوری 

کار، با حمایــــت و دخالت غرب و ترکیه و  آذربایجان خارج شــــوند. این 

اسرائیل، از طریق عوامل تحت نفوذ ترکیه و غرب گرایان در میان احزاب 

گروه های قومــــِی موجود در جمهوری آذربایجان انجام می شــــد. در  و 

کشــــور و باقی  مقابل، ارمنســــتان در مورد ادامۀ حضور روســــیه در این 

ماندن پایگاه نظامی نیروهای روســــیه در ارمنســــتان برای حفاظت از 

کرده بود. مرزهای این کشور توافق 

یر: مسجد  قره باغ بدون جنگ به قلمرو اسالمی پیوست و بخشی از آن شد. )تصو

گوهر آقا در بخش مسیحی نشین قره باغ(
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البته، جنگ 1991 م. ارمنســــتان علیه جمهوری آذربایجان و اشــــغال 

کشــــور می توانست با چراغ ســــبز آمریکا و غرب نیز باشد. در  اراضی این 

که فشار بر جمهوری آذربایجان سبب می شد  هر حال، نباید از یاد برد 

کشور های غربی راحت تر بتوانند امتیاز استخراج نفت و گاز را در سواحل 

کو در دریای خزر به دست آورند. با

درگیری بر ســر قره باغ، مانند درگیری بر ســر کشمیر میان هند و پاکستان، 

کــی اســت که ابرقدرت ها بین اقــوام گوناگون پدید  از تجربه هــای دردنا

آوردند.

 بحران قره باغ از نگاه آذری ها
ّ

راه حل

دولــــت جمهــــوری آذربایجــــان در دهه هــــای اخیــــر ارتشــــی منظــــم و 

آموزش دیده شکل داده، انواع تســــلیحات زمینی و هوایی را از ترکیه و 

کستان خریده، و تمرینات مرتب نظامی ساالنه با  اسرائیل و روسیه و پا

نیرو های ترکیه برگزار کرده است؛ به این ترتیب، می توان گفت آذربایجان 

در جنگ اخیر با آمادگی پا به میدان گذاشت. 

که اقــــداِم آن ها به  مقامــــات جمهوری آذربایجان خوب می دانســــتند 

درگیری نظامی با مخالفت کشورهای منطقه و بعضی کشورهای غربی 

و مجامــــع بین المللی مواجه خواهد شــــد و ممکن اســــت تأثیر منفی 

کشــــورها با جمهوری آذربایجان بگذارد، و ضمنًا،  زیادی بر روابط این 

کشورهای اروپایی هستند و  گاز جمهوری آذربایجان  خریداران نفت و 

ممکن است این همکاری با مخاطره مواجه شود. 

کامل و یک جانبۀ مشــــکل تمامیت ارضی  آذری هــــا ابتدا در پــــی حّل 

کید  خــــود بودند و بر تداوم جنگ برای آزادســــازی همۀ اراضی خود تأ



18
حۀ 

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

می کردند و خواستار تخلیه و عقب نشــــینی ارامنه بودند. با پیشرفت 

روند جنگ و پیشــــروی نیروهای آذری و آزادســــازی بخشی از مناطق 

کشور های  کشورهای اروپایی و بعضی  ِاشغالی، فشــــار سیاسی بعضی 

کــــرد از بعضی از مواضع  منطقــــه مقامات جمهوری آذربایجان را وادار 

کنند و بــــه اجرای راه حّل مرحلــــه ای برای بحران  خود عقب نشــــینی 

کــــه در مرحلۀ اول آزادســــازی اراضی  قره باغ تــــن دهند-به این معنا 

ِاشــــغالی غیر از قره باغ انجام شــــود، ســــپس مســــئلۀ منطقۀ قره باغ از 

گزینۀ مرحله ای  کــــه  کره پیگیری شــــود. تحلیلگران می گویند  راه مذا

کشورها و مجامع بین المللی حّق جمهوری  سبب خواهد شد بعضی 

آذربایجان را منحصر به مرحلۀ اول بدانند و از آزادسازی منطقۀ قره باغ 

حمایت نکنند و اجازه ندهند جمهوری آذربایجان برای تصرف قهرِی 

کند.  قره باغ اقدام نظامی 

کمیِت توأم ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر منطقۀ  گذشته، حا در 

قره باغ از گزینه هایی بود که گروه مینسک مطرح کرد اما مقامات آذری 

کردنــــد. ممکن اســــت قدرت های منطقه یــــا بعضی بازیگران  آن را رد 

گزینه را دوباره به عنوان  غیِر منطقه ای برای نفوذ بیشتر در منطقه این 

کنند. کور بحران قره باغ مطرح  گره  راه حّلی برای 

کامل  آنچه بــــرای جمهوری آذربایجان مطلوب اســــت عقب  نشــــینی 

نیروهای ارتش ارمنســــتان و شبِه نظامیان ارمنی از منطقۀ قره باغ )به 

ک آذربایجان( و اعطای خودمختــــاری به ایالت  عنوان بخشــــی از خــــا

کوهســــتانی ذیل قلمرو جمهــــوری آذربایجان اســــت؛ در این  قره بــــاِغ 

صورت، ارامنۀ قره باغ مانند سایر شهروندان آذربایجانی از حقوق کامل 

برخــــوردار خواهند شــــد و در انتخابات حّق انتخاب شــــدن و انتخاب 

کردن خواهند داشت.



19
حۀ 

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

ماهیت بحران قره باغ

مناقشــــۀ قره باغ در حوادث تاریخی تنیده شده است و عاوه بر اذهان 

کشــــوِر جمهوری آذربایجان و ارمنستان در حافظٔه  سیاستمداران دو 

گمان نمی رود به آسانی  کشــــور نیز نقش بسته است و  تاریخی مردم دو 

ک شود.  از اذهان پا

کرده اند  که آذری ها و ارمنی ها در این زمینه منتشر  کتاب ها و اسنادی 

کشتار، خون ریزی، و عقده گشایی های قومی و مذهبی است.  مملو از 

گفته می شود ارامنه در مدارس و مجامع فرهنگی به کودکان و نوجوانان 

ک وطنشــــان )ارمنســــتان( است و  که قره باغ جزئی از خا یاد می دهند 

ُترک ها در طول تاریخ همواره به نسل ُکشی ارامنه دست آلوده اند.

کتاب هایی هستند  کتاب های کشتار ارمنیان و افسانۀ پان تورانیسم از 

که ارامنه نوشــــته اند و مؤلفانشــــان قــــوم ُترک را دشــــمن ارامنه معرفی 

کشتار آذربایجانی  ها  کتب خود از  می کنند. آذربایجانی ها نیز متقابًا در 

توسط ارامنه سخن می گویند. محمدسعید اردوبادی، از وقایع نگاران 

گذشــــته بین ارامنه و آذربایجانی ها،  آذربایجانِی درگیری های خونین 

کشتار مسلمانان  کتابی به نام قانلی ســــنه لر )سال های خونین( از  در 

کسیوِن ارامنه در هنگام عبادت  ُترک زبان توســــط اعضای حزِب داشنا

کشیش  کلیسا توسط یک  یا بریدن سر یک اسیر آذربایجانی در حیاط 

ارمنی سخن می گوید. 

البته، دشــــمنی بین دو قوم به مسائل سیاسی و ارضی منحصر نیست 

و جنبه های قومی و مذهبی را نیز در بر می گیرد-هرچند برخی بر این 

که این جنگ مذهبی نیســــت و در عمل به آن جنبه های  عقیده انــــد 

کشور به  که مردم دو  مذهبی داده اند. این نکته نیز شایان توجه است 

دلیل سوابق مشترک تاریخی و شرایط اقتصادی و معیشتی نامناسب از 
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درگیری و جنگ استقبال نمی کنند. سران هر دو کشور بین شهروندان 

خود با مشکل مشروعیت مواجه اند و می خواهند به وسیلۀ این جنگ 

کنند، اما مخالفان هرکدام از دو کشور  برای خود پایگاه اجتماعی تولید 

دولت خــــود را در عرصۀ اقتصــــاد، آزادی های سیاســــی، و حّل بحران 

قره باغ ناموفق می دانند.

توافق سه جانبۀ آتش بس

طبق توافق آتش بس اخیر، قرار اســــت نیروهای ارمنی تا اول دســــامبر 

کوهســــتانی قره باغ خارج شوند. در  2020 م. در ســــه مرحله از منطقۀ 

که در نتیجۀ  پی این توافق، حضور جمهــــوری آذربایجان در مناطقی 

کنار  جنگ اخیر بر آن تسلط یافته است )بخش های جنوبی قره باغ در 

رود ارس و در مرز ایران-ماننِد شوشــــا، فضولی، زنگیان، و جبرائیل( 

تداوم خواهد داشــــت و در مناطق ِاشغال شده از سوی ارمنستان هم 

به تدریج در یک بازۀ زمانی پنج ساله در اختیار جمهوری آذربایجان قرار 

خواهد گرفت.

کشور های غربی با تبلیغات سیاسی در پی باج گیری از مردم قفقاز هستند.
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توافق آتش بس سه جانبۀ روسیه، ارمنســــتان، و جمهوری آذربایجان 

عاوه بر موضوعات امنیتی و سیاسی به مسائل  اقتصادی و تجاری هم 

می پردازد. جمهوری آذربایجان پذیرفته است داالِن موجود در منطقۀ 

ک  که منطقــــۀ قره باغ را به خا الچین )از اراضــــی جمهوری آذربایجان 

گذشته برای  ارمنســــتان متصل می کند(، تحت نظارت روسیه، مانند 

ارتباط ارامنۀ قره باغ با ارمنستان مورد استفاده قرار گیرد و بزرگراهی هم 

در این مسیر ساخته شود. 

در برابِر این امتیاز، مقّرر شده اســــت خطــــوط ریلی و جاده ای، از داخل 

ک ارمنســــتان و از مسیر شهر تازه آزادشدۀ زنگان در جنوب قره باغ  خا

کاپان در جنوب ارمنستان، سرزمین اصلی جمهوری آذربایجان  و شهر 

که از  کشــــور آذربایجان  را به جمهوری خودمختار نخجوان )بخشــــی از 

کنار  کاپان هــــر دو در  کنند. )زنگان و  ک اصلی جداســــت( متصــــل  خا

رودخانۀ ارس و با ایران هم مرز هستند.( 

ارامنه و آذری ها بیش از هزار ســال در ظرف جغرافیایی تمدن اســالمی 

یستی تفاهم آمیز زندگی کرده اند. در کنار هم با صلح و همز

ایران و توافق آتش بس سه جانبه

جمهوری اســــامی ایران از توافق آتش بس میان جمهوری آذربایجان 

که با میانجیگری روســــیه حاصل شده،  و ارمنســــتان در جنگ اخیر، 

استقبال کرده است. این رفتار بیانگر آمادگی ایران برای تعامات بیشتر 

منطقه ای، جلوگیری از جنگ های منطقه ای، حفظ آرامش و امنیت 

منطقه، و مقابله با تهدید تروریســــم است. ایران همچنین یک طرح 
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گفت وگو به  صلــــح برای پایان دادن به جنگ و حّل اختافات از طریق 

کرده است. طرفین درگیر و روسیه ارائه 

توافــــق آتش بس قره باغ و مســــائل اقتصادی و تجاری مطرح شــــده در 

توافق شــــائبه ای در فضای مجازی و بعضی رسانه ها پدید آورده است 

گویا ایران، در نتیجۀ این توافق، مرزهایش را با ارمنســــتان از دست  که 

خواهد داد. این تعبیر درســــتی نیســــت. قرار نیســــت هیچ تغییری در 

کشوِر ارمنســــتان و جمهوری آذربایجان  جغرافیای ســــرزمین های دو 

روی دهد و اینکه قرار است ارمنستان در منطقۀ مرزی اش با ایران یک 

گذرگاه ریلی و جاده ای در اختیار آذربایجان بگذارد )تا برای عبور و مرور 

کاال به جمهوری آذربایجان از آن اســــتفاده شــــود(  مردم و حمل ونقل 

گذاری این اراضی به جمهوری آذربایجان نیســــت. چنین  به معنی وا

اتفاقی بیش از آنکه برای ایران ضرر داشــــته باشــــد به زیان ارمنســــتان 

که خود را در محاصرۀ بیشــــتری قرار می دهد و دسترســــی  خواهد بود 

خود را به جهان خارج محدود می سازد. 

مرز ایران و ارمنســــتان به جغرافیای ایران و ارمنســــتان مربوط است و 

هیچ تغییری در ژئوپلتیک و نقشۀ مرزی ایران صورت نگرفته و نخواهد 

گرفــــت. البته، با توجه بــــه اینکه ادارۀ مســــیر ترانزیت جدید جمهوری 

گمرک روســــیه خواهد  آذربایجان به نخجوان به عهدۀ ادارۀ مرزبانی و 

بود، این توافق به روســــیه فرصت خواهد داد تا در منطقۀ ارس حضور 

چشمگیرتری داشته باشد.

در عین حال، این درســــت اســــت که در صورت فعال شــــدن احتمالی 

کو و نخجوان، اهمیت مرز ایــــران در حوزۀ قفقاز  جادۀ ترانزیــــت بین با

کوتاه مــــدت، به دلیل پیچیدگی  جنوبــــی تحت تأثیر قــــرار می گیرد. در 

حّل وفصل مناقشــــه بین طرفین و وضعیت افکار عمومی در دو طرف، 
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اتفاق خاصــــی برای موقعیت منطقه ای ایــــران روی نخواهد داد؛ ولی 

گر شــــرایط سیاسی و امنیتی و نظامی به  در میان مدت و بلندمدت، ا

کشــــورقفقاز  تثبیت برســــد، از موقعیت و اهمیت مرزی ایران برای دو 

جنوبی کاسته خواهد شد.

چالش های پیِش روی توافق آتش بس

که در ســــال 1991 م. بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان روی  جنگی 

داد بعد از سه سال به آتش بس انجامید و در وضعی شکننده باتکلیف 

گهان  باقی ماند. پس از بارها روشــــن و خاموش شــــدِن آتش جنگ، نا

گسترده و تمام عیار با انواع ساح های زمینی و  در مهرماه 1399 نبردی 

هوایی مدرن آغاز شد. آتش بس جدید، که پس از شش هفته درگیری و 

کشته و زخمی شدن صدها نفر از نظامیان و شهروندان طرفین به امضا 

که بعضی از آن ها به ترتیب زیر است:  رسید، چالش هایی پیِش رو دارد 

یخی و  مــردم جمهــوری آذربایجــان و ارمنســتان، بــه دلیل ســوابق مشــترک تار

مشکالت اقتصادی، خواهان جنگ نیستند.
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گفت و گوها و توافقات  )1( بخشی از موضوعات توافق شده باید از طریق 

کامل آن راهی  بعدی طرفین حل وفصل شود و ممکن است تا اجرای 

طوالنی در پیش باشد. 

)2( اغلب مردم ارمنستان ممکن اســــت از نتایج به دست آمده راضی 

نباشــــند، و ناراحتی و نگرانی مــــردم و دولت ارمنســــتان دربارۀ نتیجۀ 

جنگ و آتش بس ممکن است در آینده مانع اجرای توافق شود. 

)3( در جمهوری آذربایجان، ممکن اســــت احســــاس مثبتی نســــبت 

به حضور نیروهای حافظ صلح روســــیه بــــرای حفاظت از ارامنه وجود 

نداشته باشد.

)4( دربــــارۀ نحوۀ ادارۀ قره باغ، هم طّی پنج یا 10 ســــال حضور نیروهای 

روسیه و هم پس از خروج این نیروها، ابهامات زیادی وجود دارد.

کشــــورهای غربــــی-از جملــــه، آمریکا و  )5( ناخرســــندی های بعضی 

فرانســــه-از توافق آتش بس ســــه جانبه با میانجیگری روسیه و حضور 

مجــــدد نیروهای روســــیه در مناطق جدیــــدی از قفقاز جنوبی ممکن 

است به مانعی برای تثبیت این توافق تبدیل شود.

)6( حضور نیروهای روســــیه در اراضی جمهوری آذربایجان برای اولین 

کشور ممکن اســــت به افشای تدریجی نّیات  بار پس از اســــتقال این 

واقعی روسیه از میانجیگری در مناقشۀ قره باغ منجر شود. 

)7( اینکــــه ترکیب جمعیتی قره باغ در زمان توافــــق نهایی چگونه باید 

باشد و مبنای تعیین آن چه خواهد بود از چالش های پیِش روست.

گسیل نیروی نظامی از ترکیه به قفقاز جنوبی خوشایند قدرت های   )8(

منطقه و جمهوری ارمنستان نیست.

کشــــورهای غربی ممکن اســــت از عملیات نظامی  )9( برخی از ســــران 

جمهــــوری آذربایجــــان و پیروزی هــــای آن بر ارمنســــتان اســــتفاده، یا 
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کشــــورهای غربی برای توقف  کو به هشدار های  بی توجهی مقامات با

عملیات نظامی را تافی کنند.

× × ×

امید اســــت طرفین مناقشــــه، با احترام به تمامیت ارضی یکدیگر و در 

گرفتن منافع متقابل و امنیت منطقه، مسائل و اختافات خود را  نظر 

کنی متقابل نسبت به یکدیگر  کره حل وفصل و از نفرت پرا بر سر میز مذا

که هم در جغرافیا  کشــــور باید توجه داشته باشند  کنند. دو  خودداری 

کشــــور های غربی به هم نزدیک هســــتند. آن ها  و هم در تاریخ بیش از 

که بیش از هزار ســــال در ظرف جغرافیایی تمدن  نباید فراموش نکنند 

کمال صلح و برادری زیســــته اند و امروز نباید به  اســــامی با یکدیگر در 

نفع قدرت های بزرگ و بازی های سیاسی آن ها در برابر هم بایستند و 

کنیم، ارامنه و آذری ها باید  گر دقیق تر نگاه  دست به برادرُکشی بزنند. ا

دست در دست هم در برابر صهیونیسم و امپریالیسم بایستند، نه اینکه 

با تکیه بر صهیونیسم و امپریالیسم خون یکدیگر را بریزند.
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گفت وگو با دکتر حسن بهشتی پور 

یسم، و آذربایجان پان ترکیسم، صهیونیسم، ترور
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فرهنگ اســــالمی: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. ابتدا از شرکت شما در این   

که قره باغ در چه  مصاحبه تشکر می کنیم. حتمًا جناِب عالی می دانید 

که به  وضعــــی قرار دارد. لطفًا تاریخچه ای از مســــئلۀ قره بــــاغ، از زمانی 

که در اختیار اتحاد جماهیر شوروی قرار  تصرف روســــیه درآمد و سپس 

کشور های مستقّل مشترک المنافع اجرا  که پروژۀ ایجاد  داشــــت و بعد 

شد، مطرح بفرمایید. 

هبشــــی پور: باعث افتخار بنده است. ان شــــاء  اهلل بتوانیم بحث خوبی   

راجع به قره باغ داشته باشیم. 

کشید تا  انقاب بلشــــویکی در سال 1917 م. پیروز شد، اما مدتی طول 

کند و به رســــمیت شناخته شــــود و بتواند جمهوری های  اعتبار پیدا 

متحد را )که بعدًا شوروی نام گرفت( دور هم جمع کند. پس از انقاب، 

ابتدا جنگ های داخلی با عنواِن ســــرخ ها و سفید ها شعله ور شد. در 

گرجستان با  ســــال 1918 م.، جمهوری های آذربایجان و ارمنســــتان و 

کردند؛ اما این استقال بیش از  اســــتفاده از این جنگ اعام استقال 

دو ســــال طول نکشید. از ســــال 1920 یا 1921 م.، نیرو های شوروی در 
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کّل این منطقه را در اختیار  این ســــرزمین ها مستقر شــــدند و روس ها 

گرفتند. 

که به  در اواخــــر عمــــر لنین، در ســــال 1923 م.، اســــتالین طرحــــی داد 

تقسیمات قومی توجه می کرد. گفته می شود دلیل اصلی ارائۀ آن طرح 

که هویت کشور شورا ها  که اواًل انســــاِن شوروی )یعنی )انسانی  این بود 

ُکرد، آذری، گرجی،  کنــــد؛ ثانیًا، با بها دادن به اقــــواِم  را دارد( را مطــــرح 

تاجیک، ازبک، قرقیز ، و قزاق، آن ها را از هم جدا و هویت اسامی شان 

را کم رنگ کند. 

روس ها، در عین حال که به هویت قومی این اقوام بها می دادند و سعی 

می کردند آن ها هویت سرزمینی پیدا کنند، زبان روسی را بر آن ها مسلط 

می کردند.  آن ها در تقسیمات سیاسی و جغرافیایی هم استخوانی الی 

گذاشــــتند تا اختافاتی برای فردا وجود داشــــته باشــــد. از جملۀ  زخم 

کثریت مردم منطقۀ قره باغ  این مســــائل، همین موضوع قره باغ بود. ا

ارمنــــی بودند، اما آن را در قلمرو جمهوری آذربایجان گذاشــــتند و عمًا 

کار آتشــــی  کردند. این  ارتباط زمینی آن را با جمهوری ارمنســــتان قطع 

کستر ایجاد کرد. ارامنه در آن موقع نارضایتی شان را اعام کردند،  زیر خا

ولی باالخره به این قضیه تن دادند و یک نوع همزیستی بین ارمنی ها و 

گرفت. )در گرجستان هم آذری ها و ارمنی ها  آذری ها و گرجی ها شــــکل 

کنار  کنار هم بودنــــد، و اآلن هم در مناطقی  زندگــــی می کردند و همه در 

هم هستند.(

که شروع بحران آذربایجان بود ادامه یافت.  این وضع تا سال 1988 م. 

در آن سال، نوعی حرکت ملی گرایی ارمنی شکل گرفت که می خواستند 

از جمهوری آذربایجان مستقل باشند. در آن زمان، گورباچف به عنوان 

کار بود. تئوری گاسنوست  کّل حزب کمونیست در شوروی بر سر  دبیر 
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و پروســــترویکا، به ویــــژه گاسنوســــت که فضای باز سیاســــی را مطرح 

که ارامنه بتوانند خواستۀ خودشان را مبنی  کرد  می کرد، امکانی فراهم 

بر استقال مطرح کنند.

کثریت داشتند یا آذری ها؟ فرهنگ اسالمی: در آن زمان در قره باغ ارامنه ا  

کثریت داشتند. هبشی پور: ارمنی ها ا  

کثریت دارند؟ فرهنگ اسالمی: اآلن هم ا  

هبشی پور: بله. اآلن هم ارمنی ها خیلی بیشتر هستند چون در سال های   

کردند. اآلن بیــــش از 90 درصِد جمعیت قره باغ  اخیــــر آذری ها را اخراج 

ارمنی هستند. البته این شرایط به تدریج به وجود آمد. 

کثریت داشتند خواهان برگزاری  به هر حال، در آن دوران، چون ارامنه ا

همه پرســــی بودند و می گفتند می خواهند یک جمهوری خودمختار و 

مستقل باشند. در آن زمان، درگیری هایی بر سر این موضوع پدید آمد. 

بعضی ارامنه را به شــــروع آن درگیری متهم می کنند و بعضی ها از نقش 

کا.گ.ب در این درگیری ســــخن می گویند. هرچه بود، فتنه ای شروع 

شد و در قره باغ جنگی درگرفت و تعدادی کشته شدند.

فرهنگ اسالمی: در قره باغ، بین ارامنه و آذری ها درگیری به وجود آمد یا   

بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان؟



31
حۀ 

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

هبشی پور: این هم یک پرسش مهم است که آیا درگیری در آن زمان فقط   

ناشــــی از تحریکات موجود در قره باغ بود یا اینکه جمهوری آذربایجان و 

ارمنستان هم در آن نقش داشتند. ارمنستان همیشه این طور موضع 

می گرفت که این خواستۀ ارامنۀ قره باغ است و دولت ارمنستان دخالتی 

که عمــــًا از ارامنــــۀ قره باغ حمایت  در آن نــــدارد، اما واقعیــــت این بود 

می کردند. در آن زمان، در شهری به اسم سویقات در شمال جمهوری 

آذربایجان جنایت بزرگی رخ داد و تظاهراتی به نفع آذری ها در اعتراض 

کردند. )خوِد این  که نیرو های شــــوروی آن را سرکوب  به ارامنه برپا شد 

موضوع ســــوژه ای برای افزایش اختافات بین ارامنه و آذری ها شد.( به 

که این بحران به هر نحو توسط شوروی  هر حال، نکتۀ مهم این اســــت 

مدیریت شــــد و ســــر و ته قضیه را هم آوردند، اما در واقع آتش خاموش 

کستر ماند.  نشد و تا زمان فروپاشی رسمی شوروی زیر خا

به محض آنکه بیانیۀ سه جانبۀ فروپاشی شوروی در 12 دسامبر 1991 م. 

کردند و پارلمان محلی  منتشــــر شد، ارامنۀ قره باغ شــــروع به تظاهرات 

که »ما هم حّق تعیین سرنوشــــت داریم، ما هم  جلســــه تشــــکیل داد 

باید بتوانیم برای آیندۀ خودمان تصمیم بگیریم.« این مسئله موجب 

کو شد.  اختاف با دولت با

کو در شــــرایط بدی قرار داشــــت: یعقوب  در آن زمــــان، خــــوِد دولت با

ف )رئیــــس پارلمــــان( رئیس جمهوِر موقت شــــده بــــود چون  محمــــداُ

کو و  رئیس جمهــــور قبلــــی اســــتعفا داده بود. ضعــــف دولت محلــــی با

گونه ای تغییر  کرد وضعیت را به  که ارمنستان از ارامنۀ قره باغ  حمایتی 

کنند و داالن معروف شوشا-الچین را  که آن ها توانستند پیشروی  داد 

که قره باغ را از راه زمین  بگیرند. این منطقه بسیار استراتژیک است چرا 

که »ما  کید می کرد  به ارمنســــتان وصل می کند. ارمنســــتان با زرنگی تأ
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که دارند پیشروی می کنند و این  نقشی نداریم و ارامنۀ قره باغ هستند 

که هم ارمنستان و هم روسیه از آن ها  جنگ را پیش می برند« در حالی 

پشتیبانی می کردند. 

در آن شرایط، آقای هاشمی رفســــنجانی با پطروسیان )رئیس جمهور 

ف )کفیل ریاســــت جمهوری آذربایجان(  ارمنســــتان( و یعقوب محمداُ

کــــه به تهران بیایند و توافق  کرد  تمــــاس تلفنی برقرار و آن ها را متقاعد 

آتش بس را امضا کنند تا بتوانند برای آیندۀ قره باغ تعیین تکلیف کنند. 

اما هنوز از آن توافق مهم، که می توانست به استقرار صلح و امنیت کمک 

کند، یک روز نگذشته بود که جناح ملی گرای افراطی آذری و روس ها که 

نمی خواستند ایران پرچمدار این صلح باشد همکاری کردند و خیانتی 

که ربطی به  کلبجر  انجام شــــد و مناطق دیگری از آذربایجان، از جمله 

قره باغ نداشت، سقوط کرد. )کلبجر منطقه ای در غرب قره باغ است که 

ک آذربایجان است و در  قره باغ را به ارمنستان وصل می کند، اما جزء خا

قلمرو جمهوری خودمختار قره باغ نبوده است.( 
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کردند  ارامنه مناطق جنوبِی شوشــــا، فضولی، و جبرئیل را هم اشغال 

و توانســــتند عاوه بــــر خوِد قره بــــاغ به تدریج هفت منطقــــۀ مهم را در 

کنند. این جنگ ســــه سال )1991- ک جمهوری آذربایجان تصرف  خا

کشید. در ســــال 1994 م.، قرارداد آتش بس امضا شد و  1994 م.( طول 

اوضاع در حالِت نه جنگ و نه صلح تا ششم مهرماه امسال-که جنگ 

کوتاه  جدید شروع شد-ادامه یافت. در این همه سال، درگیری های 

و محدوِد دو-ســــه روزه وجود داشت، ولی مسئله حل می شد. این بار 

مسئله طول کشید و اینکه چرا جمهوری آذربایجان دست به این اقدام 

نظامی زد خودش جای تحلیل دارد.

البته، هیچ کدام از طرفین )جمهوری آذربایجان و ارمنســــتان( شــــروع 

درگیرِی اخیر را گردن نگرفته اند و هرکدام طرف مقابل را متهم می کنند، 

کــــه این بار طرف  ولی برداشــــت من به عنوان یک تحلیلگر این اســــت 

کرد. دالیلش چه بود؟ که شروع  آذری بود 

)1( با افزایش قیمت نفت در چند ســــال پیش، جمهــــوری آذربایجان 

توانست قرارداد هایی برای خرید تجهیزات نظامی با روسیه و اسرائیل و 

ترکیه امضا کند؛ به این ترتیب، از نظر نیروی نظامی وضع بهتری نسبت 

کرده بود. به گذشته پیدا 

که یک نخســــت وزیر غرب گرا بود در ارمنستان به قدرت  )2( پاشینیان 

رســــید و تغییــــرات قانون اساســــی ارمنســــتان جایــــگاه پارلمانی برای 

رئیس جمهور ایجاد و نخســــت وزیر را همه کارۀ ارمنستان می کرد. آقای 

گرایش داشــــت و این موجب  پاشــــینیان، از همان اول، به اروپا و غرب 

ناخشنودی روســــیه شده بود چون روسیه رابطۀ نزدیکی با ارمنستان 

دارد. ارمنســــتان متحد راهبردی روســــیه در قفقاز محسوب می شود. 

گرچه مرز مشــــترک بین روسیه و ارمنســــتان وجود ندارد، ولی روسیه  ا
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ســــال های طوالنی با ارمنســــتان رابطۀ نزدیک داشــــت و دو کشور، در 

چارچوب ســــازمان امنیت جمعــــی، قرارداد نظامی دارند و روســــیه در 

آنجا پایگاه نظامی دارد. اینکه پاشــــینیان به سمت غرب رفت موجب 

کج دار و مریز مدارا  دلخوری طرف روســــی شــــد. روس ها با این قضیه 

که اصًا راضی نیســــتند. آقای پاشینیان در  می کردند، ولی معلوم بود 

که  سال 2018 م. به قدرت رسید و جمهوری آذربایجان از این موضوع 

کرد. روابط بین روسیه و ارمنستان شکرآب شده به نفع خود استفاده 

کرد. ترکیه قبًا بیشــــتر  )3( جمهوری آذربایجان حمایت ترکیه را جلب 

لفاظــــی و حمایت زبانــــی می کرد، ولی این بار خیلی علنی و شــــفاف و 

که در سوریه بودند  گروه های تکفیری مسلح  کرد. حتی  کمک  جدی 

توانســــتند از طرف ترکیه بــــه عنوان دفاع از اســــام در برابــــر ارامنه به 

آذربایجان بیایند. 

× × ×

این ســــه دلیل اصلی بود برای اینکه جمهوری آذربایجان این حرکت 

کنــــد. عامل آغــــاز درگیری چه بــــود؟ بین دولت مســــتقر در  را شــــروع 

خان کنــــدی )پایتخــــت قره باغ( و ایــــروان اختافاتی پدیــــد آوردند. در 

که رئیس جمهور  کوچاریان و هم آقای سرکیسیان  گذشــــته، هم آقای 

ارمنســــتان شــــدند تبار قره باغی داشــــتند؛ ولی آقای پاشینیان هیچ 

ک ارمنستان بود. از  قرابتی با قره باغ نداشت؛ ارمنی، ولی متعلق به خا

سوی دیگر، قره باغی ها بیشتر همکاری با روس ها را طلب می کردند و 

گرایش داشت. در مجموع، اختاف بین  ارمنستان بیشتر به غربی ها 

خان کندی و ایروان از یک ســــو و اختاف بین مسکو و ایروان از سوی 

ف فضا را مناسب ببیند و ریسک  که آقای الهام علی اُ دیگر سبب شــــد 

کند و اقدام نظامی انجام دهد. 
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گرفته بود، از  که از نظر نظامی در موقعیت ضعیف تری قرار  ارمنستان، 

کرد اما روسیه به این درخواست پاسخ نداد.  کمک  روسیه درخواست 

کرد و با یک نامۀ رسمی از طرف  ارمنستان این درخواست را علنی هم 

کمک و پشتیبانی خواست، اما روسیه پاسخ مثبت نداد و فقط  روسی 

که »ما اجازه نخواهیم داد شما وارد مناطق  به آذربایجان هشــــدار داد 

که آذری ها بتوانند  کرد  ارمنی شــــوید«؛ یعنی غیِر مستقیم مجوز صادر 

مناطق اشغالی را آزاد کنند! 

وقتــــی آذری ها توانســــتند شوشــــا را-که یک شــــهر اســــتراتژیک در 10 

کنند، آقای پاشینیان سراسیمه به  کیلومتری خان کندی اســــت-آزاد 

که طرح صلحی  کنــــد  مســــکو رفت تا هر طور شــــده روس ها را متقاعد 

بدهند و اجازه ندهند بیش از این پیشروی شود.

کردم، از ســــال 1994 م. آتش بس برقرار  که خدمتتان عرض  همان طور 

کند و نه جنگ را خاتمه  بود، ولی این آتش بس نه توانست صلح برقرار 

داد. یک حالت باتکلیف بین نیرو های مسلح آذربایجان و ارمنستان 

برقــــرار بود. چهار قطعنامۀ شــــورای امنیت در ســــال 1993 م. از دولت 

که از مناطق ِاشغالی خارج شود، اما ارمنی ها با  ارمنستان خواسته بود 

کاِر ما نیست بلکه کار ارمنی های قره باغ  زرنگی اعام می کردند که »این 

اســــت« تا از زیر بار جنبۀ حقوقی ماجرا خارج شــــوند. چون ارمنستان 

کن  گردن نمی گرفت، آذری ها به جای دولت ارمنســــتان با ارامنۀ ســــا

قره باغ طرف می شــــدند. قبل از این هم ســــه بار دیگر آتش بس برقرار 

ولی نقض شد. چرا؟ برای اینکه این آتش بس ها تعیین تکلیف نکرده 

که هستند آتش بس  گفته شده بود نیرو ها همین جایی  بودند؛ صرفًا 

کنند؛ نه طــــرف آذری قبول داشــــت نه طرف ارمنــــی، و هر دو  برقــــرار 

یکدیگر را به نقض آتش بس متهم می کردند. 
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که قرارداد صلح نیست،  اما توافِق این بار تفاوت دارد؛ درســــت اســــت 

ولــــی بــــه نوعی تعییــــن تکلیف می کنــــد. آن تعیین تکلیف چیســــت؟ 

کرد. این توافق  جبرئیل و فضولی را آذربایجــــان در درگیری نظامی آزاد 

که نیرو های ارمنی از آقدام، اولین شــــهر اشغالِی قره باغ،  اجازه می دهد 

کلبجر، شهر فوق العاده استراتژیِک  خارج شوند؛ همچنین، قرار است 

که  الچین، طبق توافق آزاد شود. این دســــتاوردی برای آذری هاست 

کشان است  که جزء قره باغ نیست ولی جزء خا موفق شده اند مناطقی 

کنند. و اشغال شده بود را آزاد 

البتــــه، این توافق تکلیف شــــهر های خجالی و عســــگران را مشــــخص 

نکرده اســــت. مــــن حدس می زنــــم  نتوانســــته اند دربارۀ این دو شــــهر 

کردند تا جنگ  که می شــــد توافق  کنند و فعًا دربارۀ چیز هایی  توافــــق 

کنند. به هر حال، هــــم ارمنی ها و هم آذری ها  و خون ریــــزی را متوقف 

خسته شده بودند و توافق صلح این ُحسن را دارد که جلوی خون ریزی 

که آتش بس برقرار شــــود؛ بعد،  کرده اند  و جنگ را می گیرد. فعًا توافق 

طّی فرصت پنج ساله ای که تعیین کرده اند، باید دربارۀ دو شهری که در 

کار باید کرد. توافق مسکوت گذاشته اند به نتیجه برسند که چه 

نکتۀ مهّم دیگر دسترســــی های زمینی اســــت. ارامنۀ قره باغ همیشه 

می خواستند به ارمنستان دسترسی زمینی داشته باشند. برای اینکه از 

ک ارمنستان متصل شوند، منطقه ای مثل  این محاصره خارج و به خا

که نزدیک ترین جاست. در این توافق،  شوشای الچین را می خواهند 

که نیرو های  کنند  کیلومتر باز  کرده اند که یک فضای 5 × 15  پیش بینی 

کنند.  روســــیه در آنجا مستقر شوند و ارمنی ها بتوانند از آنجا رفت وآمد 

که بتواند از راه زمینی با  در مقابل، آذربایجان هم همیشه می خواست 

ک اصلی آذربایجان دور افتاده است-ارتباط داشته  نخجوان-که از خا
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باشد. )بین نخجوان و آذربایجان منطقه ای به نام مگری وجود دارد.( 

در این ســــال ها، این ارتباط زمینی از طریق ایران برقرار می شد؛ اما در 

ک اصلی  این آتش بس نواری را پیش بینی کرده اند که از نخجوان به خا

کند. بند 9 توافق آتش بس به این موضوع  آذربایجان دسترسی ایجاد 

کلیدی است.  که برای طرفین خیلی مهم و  اشاره می کند 

که مرز ایران و ارمنستان با این توافق  کرده اند  اآلن شــــایعاتی منتشــــر 

که در رســــانه ها  عمــــًا از بین رفته اســــت. این یک دروغ بزرگ اســــت 

مطرح می شــــود و منشــــأ آن رســــانه های روسی هســــتند که نقشه ای 

که در آن نوار باریکی از نخجوان در مرز ایران به سوی  کرده اند  منتشــــر 

آذربایجان می رود. این نقشه می گوید مرز 35 تا 42 کیلومتری بین ایران 

کرده اند، اما این یک دروغ بزرگ است.  و ارمنستان را حذف 

که مرزش با ایران را از  کند  امکان ندارد طرف ارمنی با طرحی موافقت 

بین ببرد. ارمنســــتان از غرب با ترکیه و نخجوان هم مرز است و از طّی 

سال های گذشته از آن سو به هیچ وجه احساس امنیت نکرده است؛ از 

که فقط با جمهوری آذربایجان هم مرز است؛ از شمال  طرف شرق هم 

هم با فقط گرجستان هم مرز است. کشوری که از شرق و غرب و شمال 

کامًا در خشــــکی محصور است فقط یک جای مهم برایش می ماند و 

که به مرز های شمال ایران منتهی می شود.  آن سمت جنوب اســــت 

طرف ارمنی هیچ وقت این مرز را از دست نمی دهد چون برای ترانزیت 

کشــــیده  گر ارمنســــتان با  شــــمال و جنوب خود به این مرز نیاز دارد. ا

کرده صرفًا برای این  شــــدن این داالن تحت نظارت روس ها موافقت 

که بتواند عاوه بر ایران از طریق ارمنســــتان هم به آذربایجان  اســــت 

دسترسی به نخجوان بدهد. نزدیک ترین راه از مهریز و جنگان است 

که هنوز توضیحات آن را نگفته اند.  و قرار است آنجا جاده ای بکشند 
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کســــی احــــداث می کند.  که ایــــن جاده را چه  ســــؤال مهم این اســــت 

گفته انــــد طرف آذربایجانی هزینۀ آن را داده اســــت، اما هیچ جزئیاتی از 

اینکه احداث جاده چند سال طول می کشد و امنیت آن چه طور برقرار 

می شــــود در توافق آتش بس نیست. البته آذربایجان هم حاضر نیست 

غ هایش را در سبد ارمنستان بگذارد چون نمی تواند روی  همۀ تخم مر

که این راه همیشــــه باز باشــــد. بنابراین، آذربایجان  کند  این حســــاب 

کم  ارتباطش با ایران را از دست نخواهد داد، اما ترانزیت از طرف ایران 

خواهد شد. 

که مرز ایران و ارمنســــتان از  اینکه در رســــانه ها مرتب مطرح می کنند 

دست رفت تبلیغات روسیه و ترکیه است، ولی عمًا امکان پذیر نیست 

کیلومتری را خیلی راحت از بین ببرند.  که مرز 35 تا 42 

کنــــون دربارۀ این ماجرا مشــــخص اســــت پنج ســــال فرجۀ  آنچــــه تا

که  کردم، شهر هایی  که عرض  تعیین شده است. طّی سه مرحله ای 

کرده اند. دربارۀ شهرهای مورد اختاف، باید ببینند  مهم بوده را آزاد 

کثر طّی شش ماه  گفته اند حدا چه وقت می توانند به توافق برسند. 

که به توافق  کرات آن ها شروع خواهد شد و تاش می کنند  آینده مذا

که  کــــه توضیح دادم نشــــان می دهد  صلح برســــند، ولی مشــــکاتی 

مسئله به این زودی حل نمی شود. به خصوص، تعیین تکلیف برای 

که  کثریــــت جمعیت آن  قره باغ خیلی مشــــکل اســــت: از یک طرف، ا

ارمنی هستند خواهان حّق تعیین سرنوشت هستند؛ از طرف دیگر، 

جمهــــوری آذربایجان خواهــــان تمامیت ارضی و حفــــظ یکپارچگی 

که تمامیت ارضی  کشــــورش است. اینکه چه فرمولی اســــتفاده شود 

آذربایجان و حّق تعیین سرنوشــــت و حقوق ارامنه هر دو حفظ شود 

خیلی مهم است.
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که جنبۀ سیاســــی و اجتماعی  فرهنگ اســــالمی: ما ســــه پدیده داریم   

که بر  که بنیان گذار آن آتاتورک است، )2( تروریسم  دارد: )1( پان ترکیسم 

ایدئولوژی تکفیر و وهابیت مبتنی است و ریشۀ آن به لورنس عربستان 

که ریشۀ  و تأســــیس عربســــتان ســــعودی برمی گردد، )3( صهیونیسم 

کشــــور اســــرائیل توسط انگلیس  آن به جنگ جهانی دوم و تأســــیس 

برمی گردد.

گــــره خورده اند:   اآلن در جمهــــوری آذربایجان این ســــه پدیده به هم 

تروریســــم از راه انتقال حداقل 400 نفر تروریست از سوریه به جمهوری 

آذربایجان و قره باغ، پان ترکیسم از ترکیه، و صهیونیسم از اسرائیل که در 

آنجا سفارت دارد و فعال است. این پدیدۀ سه گانه چگونه در جمهوری 

آذربایجان با هم پیوند خورده است؟

هبشــــی پور: من باید ابتــــدا توضیحی بدهم. پان ترکیســــم پوششــــی بر   

اهداف توســــعه طلبانۀ ترکیه اســــت. اردوغان پدیدۀ نو-عثمانی گری و 
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کرده و استراتژی خود  پان ترکیســــم و ِاخوانی شــــدن را هم زمان دنبال 

را تا شــــمال آفریقا توسعه داده است. وقتی می خواهد در لیبی دخالت 

کند، با پول قطری ها تحت پوشش اخوان المسلمین گرایش های آن ها 

گرایش های  کم اند  که اآلن در شرق لیبی حا را ترویج می کند-کســــانی 

که در عراق دخالــــت می کرد ترکمن های  شــــدید ِاخوانی دارنــــد. زمانی 

که در  عراق و ســــابقۀ امپراتوری عثمانی و دفــــاع از حقوق ترکمن هایی 

کرد. در شــــهر حماة سوریه، از پوشِش  کرکوک زندگی می کردند را بهانه 

کرد. اآلن هم وقتی  عرفانی ها که در آنجا خیلی نفوذ داشــــتند استفاده 

کند بهانۀ تــــرک بودن و آذری بودن را مطرح  کار  می خواهد با آذری ها 

که اصل قضیه نفوذ ترکیه در قفقاز و آســــیای مرکزی  می کنــــد در حالی 

است. 

که ترکیه به آن دامن می زند و ریشۀ  پان ترکیســــم یک واقعیت اســــت 

که  برآمدن آن در دورۀ فعلی به توســــعۀ نفوذ آقای اردوغان برمی گردد 

در جایی ِاخوانی گری و در جای دیگر پان ترکیسم و در اروپا سکوالریسم 

و غرب گرایی را دنبال می کند. این خودش پدیده ای است. او روابطش 

کرده اســــت، امــــا به امارات و  را با اســــرائیل حتی در ُبعد نظامی حفظ 

کرده اند! به نظر  که چرا با اسرائیل رابطه برقرار  بحرین اعتراض می کند 

من، این ها همه بهانه و پوششی برای مداخله در آذربایجان و قره باغ 

یــــا هر جای دیگر اســــت، و هرکدام را مطابق بــــا منافع خودش توجیه 

می کند.

× × ×

صهیونیست ها توجهشان از ســــال 1992 م. به نفوذ در آذربایجان جلب 

که در آذربایجــــان زندگی می کردند-و  شــــد. برای نفوذ، یهودی هایی 

تعدادشــــان زیاد نیســــت-را بهانه قرار دادند و مناسباتشان را توسعه 
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که محور  که می گفتنــــد: »همان طور  دادند. اســــتراتژی آن هــــا این بود 

مقاومت در لبنان و شمال فلسطین اشــــغالی حضور دارد، ما هم باید 

که نفِت فراوان دارد حضور داشــــته باشــــیم.«  در جمهوری آذربایجان 

کردند و خیلی پیش رفتند و  اسرائیلی ها از آن ســــال این نفوذ را شروع 

مقادیر زیادی ساح به طرف آذری فروخته اند. 

در یکی-دو سال اخیر، از زمانی که آقای پاشینیان در ارمنستان سر کار 

آمد، ارمنستان هم مناســــباتش را با اسرائیل افزایش داده است. چند 

ماه قبل از شــــروع جنگ، سفارت ارمنســــتان بعد از سال ها در تل آویو 

کرد. تــــا حاال ارمنســــتان مقاومت می کرد و ســــفارت باز  کار  شــــروع به 

نمی کرد، ولی این سفارت باز شــــد و سه ماه بعد هم این جنگ شروع 

شد! اسرائیلی ها در ظاهر سعی می کردند خود را بی طرف نشان دهند، 

ولی در واقع با طرف آذری بســــته بودند و ساح زیادی در اختیار طرف 

گذاشــــتند و مشــــاوره های مختلف هم به آن ها دادند. اسرائیل  آذری 

کرده است تا در آذربایجان باشد و بتواند از این راه  کانی  سرمایه گذاری 

بر منطقه تأثیر بگذارد.

× × ×

تکفیری ها قبًا در ســــوریه ضربــــۀ بزرگی خوردند و دولــــت اردوغان هم 

فهمید که در مورد آن ها چه اشتباه بزرگی کرده است و به روسیه و ایران 

کرد. )اســــتانبول مرکزی برای  کرات آســــتانه را برقرار  نزدیک شــــد و مذا

که از اروپا و جا های مختلف به آنجا بیایند و از آنجا  تکفیری ها شده بود 

به سوریه گسیل شوند.( 

که ما داریم، ترکیه دوباره مرتکب این اشتباه شده و بین  طبق اخباری 

400 تــــا دو هزار نیرو ی تکفیری را به آذربایجان آورده اســــت تا اواًل بتواند 

شیعه بودن مردم جمهوری آذربایجان را مورد تردید قرار دهد و ثانیًا به 
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بهانۀ حضور در جنگ قره باغ بستری فراهم کند که نیروهایی در شمال 

ایران مستقر شوند و در بزنگاه مناسب وارد مناطق مرزی ایران شوند و 

کنند. به نظر من، این یک  امنیت استان های شمال غربی ما را تهدید 

نقشه بود که با هشیاری ایران و مانور هایی که داد و برخورد صریحی که 

داشت در نطفه خفه شد. 

البته، من شــــخصًا معتقــــدم جنگ قره باغ جنگ مســــلمان-ارمنی یا 

جنگ ُترک-ارمنی نیســــت؛ آذری بودن، شــــیعه بودن، یا ارمنی بودن 

اصًا مطرح نیســــت؛ اینکه آذری ها بخواهند بر ارمنی ها مسلط شوند 

کــــردن افکار  اصــــًا مطرح نیســــت. این ها همه پوششــــی برای همراه 

کمیت بر قره باغ و مناطق ِاشغالی است  عمومی است. اختاف بر سر حا

که بتوانند به  گروه های تکفیری هم بســــتری برای آن اســــت  و حضور 

کنند.  درون ایران نفوذ 

ک بود و اآلن هم  حضور اسرائیل در مناطق شمالی ایران از اول خطرنا

که ترکیه و جمهوری آذربایجان امکاناتی  هســــت. واقعیت این اســــت 

در اختیار صهیونیست ها-که دشمن اسام هستند-گذاشته اند؛ اما 

مسئولیت آن را قبول نمی کنند و می گویند: »ما اصًا چنین امکانی را در 

اختیار صهیونیست ها نگذاشته ایم«!

که خدمت شــــما عرض شــــد همه  فرهنــــگ اســــالمی: این ســــه مؤلفه   

علیه اســــام هستند. پان ترکیســــم و ملی گرایی باعث شد مسلمان ها 

اتحادشان را از دست بدهند. مرز های سایکس-پیکو و ملی گرایی این 

همه مصیبت در خاورمیانه ایجاد کرده است. عامل دوم )صهیونیسم( 

که سرزمین های  هم ضّد اســــامی بوده است. اسرائیل فلســــطین را، 

مسلماِن شمال آفریقا و آســــیای غربی را به هم وصل می کند، ِاشغال 
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کند. تروریسم و تکفیر هم  کرده اســــت و می کوشــــد هویت آن را عوض 

که به قول خانم بی نظیر بوتو، به دست  یک پدیدۀ ضّد اسامی است 

کســــتان ایجاد شده است. در هر سه  انگلیس،  آمریکا، عربســــتان، و پا

پدیده، انگلســــتان و آمریکا نقش بنیادی داشــــته اند. شما هم به این 

که اصًا حضور اســــرائیلی ها در جمهــــوری آذربایجان به  کردید  اشــــاره 

هدف مقابله با انقاب اسامی است. 

کشــــور جمهوری آذربایجان را به  از طرف دیگر، می بینیم اتحادیۀ اروپا 

عنوان یک کشور اروپایی شناخته است و تیم فوتبال آذربایجان در جام 

ملت های اروپا حضور دارد! آیا این حوادث از نقشه های دور و دراز علیه 

مردم شیعۀ جمهوری آذربایجان حکایت ندارد؟

کوه های قفقاز مرز اروپا و آسیاست و  که  هبشی پور: بهانه شان این بوده   

گرفته اند! یک بار به این طرف و بار دیگر به  آن ها درســــت روی مرز قرار 

آن طرف غش می کنند!

فرهنگ اســــالمی: البته این ها در جنوب شــــرقی قفقازند، نه در جنوب   

غربی. 

گر داغستان  کنید. ا که شما چه طور تعریف  هبشی پور: بله. بستگی دارد   

کنید، می توانید آذربایجان را هم جزء  را در روســــیه جزء آسیا حســــاب 

گر داغســــتان را-که مســــلمان اند و در قفقاز  کنید؛ اما ا آسیا حســــاب 

شمالی هستند-اروپایی بدانید، چون آذربایجان در امتداد داغستان 

است باید آذربایجان را هم اروپایی بدانید.
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که اتحادیۀ اروپا حاضر  فرهنگ اسالمی: ُبعد سیاســــی قضیه اینجاست   

کشور اروپایی بشناسد، ولی اآلن جمهوری  نبود ترکیه را به عنوان یک 

که از نظر  آذربایجان را به عنوان یک کشور اروپایی می شناسد! بگذریم 

کّل اروپا زائده ای بر آسیاســــت و مساحت و جمعیتش هر  جغرافیایی، 

دو از شبه قارۀ هند کمتر است، اما هند را جزء آسیا می دانند و یک قارۀ 

مستقل به حساب نمی آورند. 

کرده اند. هبشی پور: بله، نظریه پردازاِن آن ها از ابتدا خّطشان را جدا   

فرهنگ اسالمی: اروپا یک پدیدۀ سیاسی است نه یک پدیدۀ جغرافیایی.   

از طرفی، مردم دیگر ترکیه اصًا ُترک نیستند؛ این ها فرزندان روم شرقی 

هستند. بیزانس همان جایی بود که اآلن ترکیه وجود دارد، قسطنطنیه 

کنســــتانتین بر اینجا حکومت می کرد.  کنستانتین پل است، و  همان 

اینکه زباِن آن ها ترکی است به خاطر تسلط سلجوقیان بر آنجاست، ولی 

خودشان، که اآلن بساط پان ترکیسم را برپا کرده اند، اصًا ترک نیستند. 
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مجموعۀ پان ترکیسم، صهیونیسم، تروریسم، و سیاست های اروپایی 

کو و ارمنستان حکایت می کند. نظر  از داســــتانی بزرگ تر از حّد جنگ با

شما چیست؟

هبشی پور: این ها از ســــال 1994 م. به مدت 26 سال اینجا را باتکلیف   

که متولی قطعنامۀ  کرده بودند. ســــازمان امنیت و همکاری اروپا،  رها 

آذربایجان-ارمنســــتان شــــده بود، این قطعنامه را مانند اســــتخوان 

گذاشــــته بود. حالــــت نه جنگ و نه صلح بــــرای اروپایی ها  الی زخم 

که اواًل به هر دو طرف ساح می فروختند و ثانیًا  این ُحسن را داشــــت 

حضور نامشروع خودشــــان را در منطقه توجیه می کردند. اروپاییان، 

که  به خصــــوص فرانســــویان و انگلیســــی ها، بــــه دنبــــال ایــــن بودند 

کنند تا همچنان به هر  مناسباتشان را با ارمنستان و آذربایجان حفظ 

دو ساح بفروشند.

کنیم،  آمریکایی ها، به بهانۀ اینکه می خواهیم امنیت منطقه را تأمین 

روابطشان را با گرجستان و آذربایجان افزایش دادند. ارمنستان به این 

کار تن نمی داد چون در آن زمان با روســــیه نزدیک تر بود، اما آن ها هم 

در زمان آقای پاشــــینیان تغییر روش دادند. آمریکایی ها به دنبال این 

کــــه این منطقه ناامن بماند تا بتوانند حضور نامشــــروع خود را  بودند 

توجیه کنند. 

به همین دالیل، ســــازمان امنیت و همکاری اروپا عمًا نفع خود را در 

گر صلح پایدار  که در منطقه صلح پایدار برقرار نباشــــد. ا ایــــن دیده بود 

برقرار می شد، همکاری های ایران و ارمنستان و گرجستان و آذربایجان 

کند؛ ولی ناامنی و باتکلیفی عمًا باعث  و روســــیه می توانســــت رشــــد 

می شد که چنین همکاری ای نتواند شکل بگیرد. 
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گوشــــمالی دهد  کرد تا پاشــــینیان را  روســــیه بــــا آذربایجان همکاری 

و او را ســــر جای خود بنشــــاند تا از وابســــتگی به غرب دست بردارد. 

آمریکایی ها درگیر مسائل خودشان بودند و اسرائیل و ترکیه در طرف 

گفت: »ما  کرد و  آذربایجان ایستادند. ایران سیاست بی طرفی اتخاذ 

نمی خواهیم وارد این جنگ شــــویم و اشغالگری را محکوم می کنیم. 

مناطق اشــــغالی باید آزاد و حقوق ارامنه باید تأمین شود. ما دوست 

داریم با آذربایجان و ارمنستان روابط نزدیکی داشته باشیم.« 

نمی دانم در این وضعیت آیا قرار است ژئوپلتیک قفقاز جنوبی تحت 

گفته جغرافیای سیاســــی منطقه نباید  تأثیــــر قرار بگیرد یا نــــه. ایران 

که صلح و ثبات  دســــتخوش تغییرات شود. ایران به دنبال این است 

در منطقــــه برقرار شــــود و بتواند همــــکاری خودش را با ارمنســــتان و 

آذربایجان توســــعه دهد و همکاری های دوجانبه و حتی ســــه جانبه 

کند. تعریف 

که  کردند  فعــــًا روس ها موفــــق بوده اند. به نظرم، ُبرد اصلــــی را آن ها 

کردند. تا پنج سال آینده،  قوای نظامی خود را در هر دو طرف مستقر 

که  کرد  گره خورده اســــت. البته آذربایجان اعام  همه چیز به روســــیه 

کشــــور مســــتقر شوند، ولی فعًا در  امکان دارد نیرو های ترکیه در این 

کنون همه چیز به نفع روســــیه  این آتش بس نامی از ترکیه نیســــت. ا

تمام شده اســــت، اما اینکه اوضــــاع در آینده به چه ســــو برود معلوم 

نیست.

فرهنگ اســــالمی: این جنگ تا چه اندازه سرپوشی بر اختاف و سرکوب   

که  موجــــود در درون جمهوری آذربایجان اســــت؟ قتِل عام نــــارداران 

یادتان هست؟
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ف از ابتدا این بود که ملی گرایی آذری 
ُ
هبشی پور: بله. سیاست آقای علی ا  

کند، و همیشه از قره باغ به  گرایش های اســــامی را سرکوب  را ترغیب و 

کار استفاده می کرد.  عنوان یک پوشش برای این 

این بار ماجرا متفاوت است: دو شهر از نظر نظامی آزاد شده است، سه 

کنند، و دو شهر دیگر باتکلیف اند. می خواهم  شــــهر را می خواهند آزاد 

بگویم قبًا فقط شعار می دادند و سرکوب می کردند، ولی اآلن عمل هم 

کشور آذربایجان یک شور ملی به نفع خود پدید آورده اند  می کنند و در 

که در سایۀ آن می توانند به سرکوب مردم بپردازند. 

که 14  به هر حــــال، برای مردم جمهوری آذربایجان خیلــــی دردآور بود 

کشورشــــان عمًا در ِاشــــغال بود. حکومــــت از نظر ملی  ک  درصــــِد خا

ف، به دلیل 
ُ
توانسته یک برگ برنده به دست بیاورد و دست آقای علی ا

ف که  موفقیتی که به دست آورده، باالتر رفته است. مخالفان الهام علی اُ

خیلی تند بودند صدایشان به جایی نرسید و در گوشۀ رینگ هستند. 

کار را جلو می برد. ف دارد  فعًا آقای علی اُ

فرهنگ اسالمی: استاد عزیز، از لطفی که فرمودید متشکریم.  



بررسی جنگ قره باغ

مـــیـــزگــــرد مــــاه

با حضوِر وحید ابراهیمی، موسی علوی، برهان حشمتی، محمدحسن زورق، 
علیرضا رحیمی، احمد کاظم زاده، احمد کاظمی، ناصر جوادی
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کاظم زاده: بســــم اهلل الرحمن الرحیم. متأسفانه، از چندی پیش شاهد   

گاهی ترکش آن به  کــــه  گیری جنــــگ در منطقۀ قره باغ بوده ایم  از ســــر 

گاهی رسانه ها برخی اقوام  داخل ایران هم می رسید. با توجه به اینکه 

کار یک ُبعد فیزیکی و یــــک ُبعد غیِر فیزیکی  را تحریــــک می کنند، ایــــن 

ُکل نگری فرهنگی  دارد. در این جلسه، قصد داریم موضوع را در قالب 

کالبدشکافی کنیم. 

که  کنون ســــه بار از ســــوی جناح های مختلف آتش بس اعام شده  تا

آخریِن آن با میانجیگری روســــیه انجام شــــد. چرا این اتفاق می افتد؟ 

در بسیاری از مسائل تأثیر انتخابات آمریکا مطرح می شود؛ فکر می کنم 

کنون شرایط  گر این موضوع را در نظر داشــــته باشــــیم مهم باشــــد. تا ا

بین المللی بیشتر به نفع جمهوری آذربایجان بوده است، اما برداشت 

که برنده شدن دموکرات ها در آمریکا شاید اوضاع را برای  من این است 

کارشناسان  کند. البته، این در حّد یک فرضیه است و  آذربایجان بدتر 

گوشــــه ای  که  کید من بر این اســــت  می توانند آن را به نقد بگذارند. تأ

از بحث را هم به این نکته اختصاص دهیم چون خیلی مهم اســــت و 

هرقدر بتوانیم چشم انداز حوادث را ببینیم به نفع ما خواهد بود. 
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که موضع  اآلن شــــبکه های اجتماعی و غیِر اجتماعی مطرح می کنند 

ایران چیســــت، و این موضوع به عنوان یک بحــــث ُپرچالش حتی در 

گر بخشی از بحث را به این موضوع  رسانه های بیگانه دنبال می شود. ا

که چــــه عوامل و متغیر هایــــی در موضع گیری ایران  اختصــــاص دهیم 

دخیل بودند، مفید خواهد بود. آیا اقدام اخیر ایران و حضور نظامی در 

اطراف مرز به مصلحت است؟ من نقد هایی دیده ام که می گویند شاید 

که متغیر های  خیلی به نفع ما نباشد. به هر حال، این موضوعی است 

زیادی با بازیگران متعدد در سطح منطقه و در سطح ملی و بین المللی 

در آن دخیل است؛ ضمن اینکه آثار و پیامد های آن بر حوزۀ امنیت ملی 

نیز می تواند مهم باشد. اینکه بتوانیم بحث های مختلف دراین باره را با 

هم پیوند دهیم بیشتر می تواند با واقعیت همخوانی داشته باشد. 

من معتقدم ریشــــه های این بحــــران احتمــــااًل از دو دهۀ پیش وجود 

داشته است. بحث را از اینجا آغاز کنیم که اساسًا چرا این بحران در این 

مقطع شروع شد و چه عواملی باعث تطویل آن شده است.

که برای مناقشۀ قره باغ چیده شده و  کاظمی: من ابتدا به ســــناریویی   

کسانی هستند و چرا در این مقطع دارند  اینکه اساسًا بازیگران آن چه 

که مطرح  این بازی را انجام می دهند اشاره و سعی می کنم به سؤاالتی 

کردید پاسخ دهم. 

26 سال است که در این مناقشه آتش بس برقرار شده و نزدیک 30 سال 

از خوِد مناقشه می گذرد؛ چه شده است که جمهوری آذربایجان و ترکیه 

اآلن به فکر آزاد سازی اراضی ِاشغالی افتاده اند؟ در نظر داشته باشید که 

ک آذربایجان است و از لحاظ جغرافیای  خوِد منطقۀ قره باغ درون خا

تاریخی با ارمنســــتان پیوســــتگی ندارد. ارمنســــتان از طریق الچین و 
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که از جملۀ هفت شهرستاِن خارج از  کلبجر به قره باغ متصل می شــــود 

که توسط ارامنۀ قره باغ اشــــغال شده بودند. بر خاف  قره باغ هســــتند 

گفته هــــا، ما جمهوری خودخوانــــدۀ قره باغ، ارمنســــتان، و آذربایجان 

را داریم و چهار قطعنامۀ شــــورای امنیت که در ســــال 1993 م. تصویب 

کید دارنــــد. آن چهار قطعنامه هیچ  شــــده اند دقیقًا بر ایــــن موضوع تأ

ربطی به قره باغ ندارد-این اشکالی است که به طور مکّرر در رسانه های 

ما تکرار می شود. آن چهار قطعنامه راجع به استان های کلبجر، آبدان، 

که خارج از قره باغ قرار دارند و اسمی از قره باغ  جبرئیل، و فضولی است 

گفته است این ها باید تخلیه شوند  در آنجا برده نشده است. قطعنامه 

که بر ارامنۀ قره باغ مؤثر است درخواست می کنیم از نفوذ  و از ارمنستان 

خود استفاده کند، اما ارمنستان را اشغالگر معرفی نکرده است. در عین 

که  گروه میز )ابتکاری  که دو طرف باید از ابتکار  کرده است  کید  حال، تأ

کنند. از آن مقطع به بعد، در  در آن زمان مطرح ارائه شــــد( اســــتقبال 

کرات بحث اراضی ِاشغالی مطرح بوده است.  مذا

بــارۀ نقشــه های موجــود بــرای آینــدۀ قفقــاز و جمهــوری  آینده نگــری در

آذربایجان مهم است.

گ و مادرید و آستانه معروف شد، آذربایجان  کراتی که به اسم پرا در مذا

و ارمنستان توافق کردند که ابتدا پنج شهرستان از آن هفت شهرستان 

کلبجر(، و  در پنج مرحله آزاد شــــود، بعد دو شهرســــتان آخــــر )الچین و 

سپس سرنوشت خوِد قره باغ تعیین شود. اختاف آن ها در این بود که 

ارمنســــتان می گفت این موارد باید هم زمان اتفاق بیفتد؛ یعنی بعد از 

آزاد ســــازی آن پنج شهرستان، سرنوشت قره باغ و آن دو شهر دیگر باید 
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هم زمان روشن شــــود. این موضع ارمنستان بود. آذربایجان می گفت 

کنند و بعد راجع به سرنوشــــت حوزۀ  ابتــــدا آن پنج شهرســــتان را آزاد 

که به  کلبجر و قره باغ صحبت شــــود. اآلن، آذربایجان آنچه را  الچین و 

شکل سیاسی نتوانست به دســــت بیاورد از راه نظامی دنبال می کند. 

)نیروهای آن ها اآلن نزدیک الچین هستند.( 

چــــرا آذربایجان در این مقطع موفق شــــد؟ باالخــــره، آذربایجان بازیگر 

مســــتقّلی نیســــت و من باور ندارم جمهوری آذربایجان بتواند به طور 

مستقل تصمیماِت به این مهّمی بگیرد. مطمئنًا بازیگران منطقه ای 

در این قضیه نقش داشته اند که در رأس آن ها ترکیه و اسرائیل هستند. 

کرده اند: هدف اول آزادی اراضی ِاشــــغالی است- این ها هدف گذاری 

چه مــــا آن را ظاهری یا واقعی بدانیم؛ هــــدف دوم ضربه زدن به عقبۀ 

ژئوپلتیکی ایران است.

کشــــور ما از ابتدا دچار غفلت راهبردی شد. از همان اول، قبل از اینکه 

که بازیگران  گفتــــم  ماجــــرای تکفیری ها تأیید شــــود، من در مصاحبه 

منطقه ای و فرامنطقه ای در این مناقشه از اینکه آذربایجان به سادگی 

خّط تماس را بشــــکند و جلــــو برود حمایت می کننــــد. آمریکا و ترکیه و 

کرده اند. هیچ حمایتی از ارمنستان نشد  اسرائیل از این طرح استفاده 

و البی ارمنی، که می گویند در کنگرۀ آمریکا 150 نماینده دارد، هیچ کاری 

از دستش برنیامد. هرکدام از بازیگران دقیقًا نقش و منافع خودشان را 

تعریف کرده اند. 

در این میان، موضع ترکیه مشــــخص اســــت. ترکیه به دنبال استفادۀ 

ابزاری از مناقشۀ قره باغ برای تسویه حساب تاریخی با ارمنستان است. 

کشتار ارامنه توسط ترکیه از سوی جامعۀ جهانی ]دولت های  موضوع 

کرده اند و  غربی[ تأیید شــــده و مراجع معتبر حقوقی هم آن را تصدیق 
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این کشور باید سال ها به اقلیت ارمنی غرامت دهد. ترکیه از ابزار مناقشۀ 

که  کند و این چیزی است  قره باغ اســــتفاده می کند تا از آن غرامت فرار 

مقامات ترکیه اصًا به آن اشاره نمی کنند. این موضوع سابقۀ طوالنی 

کمیسیون آشتی درهمین باره  دارد و طّی سال های 2000-2008 م. یک 

کمیســــیون، ترکیه اصًا قره باغ را به عنوان شرط آشتی  داشتند. در آن 

مطرح نکرد.

زمینه سازی برای ابداع طرح تاریخی و آرمانی پان ترکیسم دو وجه دارد: 

که برای وصل شــــدن به آسیای مرکزی و اجرای ایدۀ  )1( ترکیه می داند 

پان ترکیســــم )که آرزوی مؤسســــان جمهوری ترکیه اســــت( باید بتواند 

کــــه این اراضی تصرف شــــود؛ )2( بافــــت قومی و  کند  شــــرایطی ایجاد 

مذهبی اراضی تصرف شده نباید به حال اولیۀ خود برگردد. 

گر )به فرض محال( جنوب ارمنســــتان ِاشــــغال  که ا ُترک هــــا می دانند 

که در جمهــــوری آذربایجان یک  یــــا طرح دیگری اجرا شــــود، تا زمانی 

بافت مذهبی شــــیعی و بافت قومی تالشــــی وجود دارد، پان ترکیســــم 

اجرا نمی شود چون تشــــّیع با قوم گرایی مغایر است؛ به همین دلیل، 

ترک ها می گویند برگشت آوارگان در اراضی ِاشغالی آزادشده اصًا مطرح 

نیست. 

مهم ترین سؤالی که می شود از جمهوری آذربایجان پرسید این است که 

چه کسی می خواهد در این اراضی مستقر شود. آوارگان که در آذربایجان 

که بین آوارگان پرورش یافته 30 سال است  گرفته اند، نســــلی هم  خانه 

گاهی ندارد، فرهنگ جامعۀ آذربایجان و سیاست  که از مناقشۀ قره باغ آ

رســــمی هم تبلیغ برگشت آوارگان نبوده است که-مثل فلسطین-به 

کو رفته و آنجا  فکر آزادی آرمانی باشند. فرزند قره باغی که از جبرئیل به با

مستقر شده اآلن به زور هم برنمی گردد!
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گروه تکفیری یا وابســــته به ترکیه در آن  این مناطق آزاد شــــدند تا یک 

مستقر شود، پایگاه نظامی ترکیه ایجاد شود، و بافت جمعیتی توسط 

جمعیت مهاجِر غیر شیعه تغییر یابد. در مرحلۀ بعد، این جمعیت به 

صورت تهاجمی و با حمایت دولت به سمت خزر )مرز ایران( می روند تا 

مناطقی ماننِد آستارا، لریک، و لنکران را در میان مدت از لحاظ مذهبی 

از بین ببرند. این ها به خاطر منافع اســــرائیل اســــت و به همین خاطر 

است که بحث تکفیری ها مطرح می شود. 

گانه است. ترکیه عاقه  حضور تکفیری ها و احداث پایگاه دو مطلب جدا

دارد )مثل کاری که در قطر و مالی و سودان کرده اند( از طرف آمریکا پایگاه 

بزند، نیرو هایش را هم به بهانۀ رزمایش برده و بیرون نکرده اســــت. در 

راستای سیاست های غربی، می خواهند این سیاست را در آذربایجان 

که هر چهار  جلو ببرند. ترکیه در سیاست خارجی خود چهار محور دارد 

کامًا  که  مورد دربارۀ جمهوری آذربایجان معنا دارند: )1( پان ترکیســــم 

باسیاست دولت آذربایجان منطبق اســــت؛ )2( ِاخوانی گری اردوغانی 

که اآلن با تکفیری  ها پیش برده می شود؛ )3( نو-عثمانی گری )اردوغان 

کاری موفق  می خواهد بگوید پس از 100 ســــال ترکیه را نجات داده و به 

شده که کمال پاشا نکرده بود(؛ )4( اقتصاد.

یق الچین می تواند به ارمنستان متصل شود. قره باغ از طر

گسترده از سوی غرب به وسیلۀ  بنابراین، یک بازی ژئوپلتیکی بســــیار 

ترکیه دنبال می شــــود. ترکیه به ایران و روسیه هم پیام می دهد. ادلب 

کجا باید  آخرین پایگاه تروریست هاســــت. ترکیــــه این تروریســــت ها را 

مستقر کند؟ باید کشته شوند یا به ترکیه گسیل شوند! امروز ترکیه چند 
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گر از لحاظ عملیاتی در  اســــتان را در اختیار دارد و به ما پیام می دهد. ا

آنجا به ما فشــــار بیاید و شکست بخوریم، باقی ماندۀ آن ها در مرز های 

شمالی ایران مستقر می شوند و از آنجا ناامنی ایجاد می کنند. این طرح 

کامًا حساب شده است. 

مــــن از این بحث عبور می کنم. تا اینجا، رفتار ترکیه مشــــخص اســــت. 

اما منافع ســــایر بازیگران چیســــت؟ آمریکا اســــتقال قره باغ و برخی از 

ایالت های آن را به رســــمیت شناخته اســــت. از ســــال 1992 م. به بعد، 

کمک مالی می کند. چه عاملی  آمریکا هر سال به جمهوری آذربایجان 

کند تا آن  باعث شده که دولت آمریکا حاضر شده تا اآلن سکوت اختیار 

پنج استان آزاد شوند و نیروهای آذربایجان به دو استان دیگر و قره باغ 

کانون ناامنی در مرز های ایران از  برســــند؟ مهم ترین بحث ایجاد یک 

کثری مورد نظر آمریکاست- طریق تکفیری ها در راستای فشــــار حدا

کانون ناامنی و بحران که بر مناسبات اقتصادی ایران با ارمنستان  یک 

ِکـــــیف آن  کم و  و جمهوری آذربایجان تأثیر بگذارد. جای بحث دربارۀ 

کار در راستای تحریم است. اینجا نیست، ولی این 

ممکن است آمریکا در اوج مناقشه وارد شود و طرحی مثل کوزوو مطرح 

کارنامه ای برای خود بســــازد. البی اسرائیلی و صهیونیستی در  که  کند 

کــــردن البی ارمنی و ایــــن موضع گیری آمریــــکا و همچنین در  بی تأثیر 

که مانع پیشــــروی ارتش آذربایجان نشــــود نقش  جلب حمایت آمریکا 

داشته است. قرار است آنجا یک کانون فشار جدید علیه ایران محسوب 

شود.

مهم تر از آن نقش اسرائیل است. 20 سال است که آذربایجان با اسرائیل 

پیمان بسته اســــت. جمهــــوری آذربایجان تنها متحد راهبــــردِی آنان 

نیست؛ مسئله فراتر از این هاست و جمهوری آذربایجان از نظر اسرائیل 
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یک پایگاه منطقه ای محســــوب می شود-امروز این شــــرایط را ندارد، 

اما بــــرای آینده این طور تعریف شده اســــت. به رفتار اســــرائیل در قبال 

جمهوری آذربایجان نگاه کنید! احســــاس بنده این اســــت که در سال 

کو برگزار کنند  2008 م. حتی می خواستند کنگرۀ جهانی یهودیان را در با

در حالی که آذربایجان هیچ ربطی به بحث جهانی یهودیان ندارد. 

دیدگاه روســــیه چیســــت؟ از نظر من، روســــیه در این قضیه دچار یک 

اشتباه راهبردی شده است. روسیه در سال 1999 م. می خواست دولت 

وقت ارمنستان را به خاطر همین رویکرد هایش تنبیه کند. در آن زمان، 

دو نفر وارد پارلمان ارمنســــتان شدند و نخست وزیر و رئیس پارلمان را 

کردند. اآلن روسیه این شــــرایط را ندارد و از این مناقشه استفاده  ترور 

کند؛ به  که دولت ضّد روسی پاشــــینیان در ارمنستان را تنبیه  می کند 

همیــــن خاطر، این قضیه را مدتی ِکش داده تا زمینۀ عدم ثبات دولت 

پاشــــینیان حداقل بعد از آتش بس فراهم شــــود و تا حّد زیادی به این 

هدف رسیده است. 

ی بزرگ تر است.
ّ
یگران محل بازی ای که در قفقاز شروع شده از حّد باز
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از طرف دیگر، به نظر می رسد آذربایجان یک مجموعه امتیازات در زمینۀ 

اقتصاد و انرژی به روسیه پیشنهاد داده است. در سال 2013 م. هم، در 

سفر پوتین به آذربایجان که یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری 

آذربایجان بود، حدود 20 میلیارد دالر در زمینۀ انرژی قرارداد بســــتند. 

جمهــــوری آذربایجــــان برای اجــــرای آن قرارداد تضمین هایــــی داده و 

روسیه تا اآلن از این بابت سود برده است. در مجموع، روسیه را به این 

که روسیه خیلی راحت  کرده اند و به همین دلیل است  شکل مشغول 

گفت این اراضی جزء آذربایجان است.

کرد،  کاظم زاده: توضیحات جناِب عالی بعضی از پیچیدگی ها را روشــــن   

ولی بعضی ابهامات همچنان باقی اســــت. یکی از ابهامات این اســــت 

که  که ما می دانیم منطقۀ قفقاز حیاط خلوت روســــیه اســــت و قدرتی 

کنش روسیه را هم داشته  می خواهد به آنجا وارد شــــود باید حساب وا

گفتید ترکیه با علم به این شرایط به قفقاز وارد شده است.  باشد. شما 

کنار هم قرار نگرفتند و در لیبی  پیش از این، روسیه و ترکیه در سوریه در 

کامًا شاخ به شاخ شدند-هرچند رویارویی شان در لیبی ممکن است 

که  کتیکی باشــــد. بعد از اینکه ترکیه به قفقاز وارد شد، اولین تحلیل  تا

که این ادامۀ همان رویارویی قبلی  خیلی هــــا مطرح می کردند این بود 

که به این منطقه سرازیر می شود.  دو کشور است 

ما هیچ وقت نمی توانیم منکر نقش آمریکا و اســــرائیل باشــــیم. زمانی 

که  که ساترفیلد ســــفیر آمریکا در ترکیه شد، تقریبًا قابل پیش بینی بود 

که دارد، به هم ریختن اوضاع اســــت.  هدفش، با توجــــه به تخصصی 

کامًا درســــت است،  که این اتفاقات را یک پروژه دیدید  تحلیل شــــما 

ولی اینکه ما همه را روبه روی خودمان ببینیم شاید قابل بحث باشد. 
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ق: مــــن فکر می کنم بحث هایی مثل مســــئلۀ قفقــــاز باید بر مبنای  زور  

گیرد، نه از منظر مسائل  کارهای نظم جهانی مورد مطالعه قرار  ســــاز و 

منطقه ای. آقــــای الهام علی اف و همکارانش در ارمنســــتان قبًا همه 

کارگزاران اتحاد جماهیر شوروی بودند و بین آن ها یک پیوند ساختاری 

و امنیتی وجــــود دارد. در دوران نظام جهانی دوقطبی، اتحاد جماهیر 

شــــوروی در ســــطح ظاهری ضّد آمریــــکا و غرب و در ســــطح راهبردی 

که شوروی و آمریکا  شــــریک آمریکا و غرب بود. امروز آشــــکار شده است 

اجــــزای یک نظام جهانــــی بوده اند و می گوییم نظــــام دوقطبی وجود 

داشته است؛ دیگر نمی گوییم مارکسیست ها خودشان را برای نابودی 

کاپیتالیست ها آماده کرده بودند. 

گرداننــــدگاِن نظام دو قطبــــی جهان را مدیریــــت می کنند و  حــــاال هم 

کســــانی هستند. روسیه  که آن گردانندگان چه  بحث بر سر آن اســــت 

بخشــــی از قدرت جهانی است. تا قدرت جهانی را نشناسیم و ذات آن 

کشورهای  را بررسی نکنیم، تحلیل مسائل مشکل است. در غرب و در 

پان ترکیسم را مؤسسان جمهوری ترکیه ابداع کرده اند.
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تحت الحمایه، دولت ها دکور هستند. الهام علی اف یک دکور است؛ او 

که او را می گردانند.  عروسک خیمه شب بازِی قدرت های جهانی است 

اردوغان هم یک دکور است و در اندازۀ آتاتورک )پایه گذار ترکیه( نیست. 

آتاتــــورک ُترک نبود؛ زادۀ مقدونیه و از نژاد اســــاو بــــود و نام امپراتوری 

کرد و نام خودش هم آتاتورک )یعنی پدر ُترک ها( شد.  عثمانی را عوض 

آتاتورک دین نداشت و دین پدری اش هم معلوم نیست چه بوده است. 

که پدر عرب ها لقب  او در ترکیــــه مرّوج بی دینی بود. میشــــل عفلق هم 

گرفت اصًا عرب نبود و یونانی بود! 

ما باید در شناخت مســــائل اروپا-به ویژه، مسائل اروپای شرقی-کار 

کنیم و تحوالت اروپای شرقی را از زمان سلجوقیان و امپراتوری عثمانی 

مورد مطالعه قرار دهیم. وقتی ما بنیاد این مســــائل را نمی دانیم یک 

جور قضاوت می کنیم و وقتی بدانیم جوِر دیگری قضاوت خواهیم کرد. 

اصواًل مردم ترکیه ُترک نیستند، بلکه رومی هستند. قسطنطنیه همان 

کنســــتانتین امپراتور  کنستانتین!  ُکنستانتین ُپل اســــت-یعنی شهر 

که مسیحی شد و مسیحیت  روم شــــرقی در قرن سوم میادی اســــت 

کرد. مرکز امپراتوری روم شرقی شبه جزیرۀ  را دین رســــمی روم شــــرقی 

آناتولی است-یعنی دقیقًا همین جایی که امروز ترکیه نامیده می شود. 

کارت پان ترکیسم یک برگ دیگر  پان ترکیســــم یک برگ اســــت؛ بازی با 

است. این برگ نه دســــت اردوغان و نه دست علی اف است؛ این برگ 

در دست مرکزیت قدرت جهانی اســــت. در مرکزیت قدرت جهانی چه 

کسانی هستند؟ ما اطاع زیادی از آن ها نداریم، ولی می دانیم همان ها 

که اسپانیا، پرتغال، هلند، فرانسه، انگلیس، و آمریکا را اداره و  هستند 

کردند. انقاب روسیه شروع شده بود و  انقاب روســــیه را مارکسیستی 

کشیش بود.  اصًا جنبۀ ماتریالیستی نداشــــت و رهبر انقاب هم یک 
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کردند  بعد، با ُســــرنگ لنین مارکسیســــم را به عروق این انقاب تزریق 

کار آوردند.  و مارکسیسم و لنینیسم را ســــاختند و لنین را در آنجا روی 

چون می خواســــتند نظام جهانِی دوقطبی را بسازند، مارکسیسم را در 

کردند.  عروق مردم تزریق 

کلی  کاظمی موافقم. نظریات ایشان در این چارچوب  من با نظر آقای 

که با آن  می گنجد. ناسیونالیســــم خنجری در دست امپریالیسم است 

سینۀ حوزه های تمدنی را می درند. ریچارد هلمز، رئیس اسبق سازمان 

کتابی به نام ناسیونالیسم در ایران نوشته و  سیا، حدود 30 سال پیش 

کار سرویس های اطاعاتی غرب را تعیین کرده است  در حقیقت دستور 

کار غرب برای  که دســــتور  کتاب جنگ تمدن های هانتینگتون  )مثِل 

ایجاد درگیری بین تمدن اســــامی و دیگر حوزه های تمدنی دنیا برای 

کتاب دربــــارۀ وضعیت  کنترل اســــام گرایی اســــت(. اولین فصــــل این 

کشور است یا یک  قومیت ها در ایران است. می گوید: »آذربایجان یک 

استان؟« می خواهد بگوید آذربایجان را باید خارج از حالِت یک استان 

ببینید چون می خواهند با برگ پان ترکیســــم نــــه تنها علیه ایران بلکه 

علیه اسام اقدام کنند. 

پلتیکی بزرگ را به نمایندگی از غرب اجرا می کند. ترکیه یک پروژۀ ژئو

گر از اول انقابمــــان را در چارچوب مرز های ایران تعریف می کردیم  ما ا

که »ما ایرانی هستیم  گر می گفتیم  کار چندانی با ما نداشــــتند؛ ا شاید 

کاری با ما  کشــــور خودمان را بســــازیم« شــــاید چنــــدان  و می خواهیم 

نداشتند. در همان سال های اول انقاب، مسئوالنشان پیغام دادند 

کشور اروپایی مثل بلژیک ببینیم به  که »ما حاضریم شما را در حّد یک 
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شرط اینکه شما دست از اسام و اندیشۀ آزادی و صدور انقاب و نجات 

مسلمان ها و فلسطین بردارید.« مسئلۀ مهم برای آن ها ایران نیست؛ 

اسام است!

که منجر به اغتشاشات تروریستی  کردند  ابتدا با برگ پان عربیسم بازی 

گروهک خلق عرب شد  در خوزستان و انفجار در بازار خرمشهر و ایجاد 

و در نهایت جنگ تحمیلی را به دنبال داشت. آن ها نتوانستند از برگ 

کننــــد و باالخره انقاب  پان عربیســــم علیه انقاب اســــامی بهره گیری 

اســــامی در جهان عرب جوانه زد. اآلن می خواهند از برگ پان ترکیسم 

کنند. شاید اشتباهاتشان دربارۀ پان عربیسم را تکرار نکنند؛  اســــتفاده 

کند و اردوغان مثل صدام  یعنی ترکیه رابطۀ خودش را بــــا ایران حفظ 

برخورد نکند. فکر می کنم نقشۀ آن ها درگیر کردن تمام مرزهای شمالی 

ایران از ترکمنســــتان تا قفقاز و تا خوِد ترکیه است. تشّیع در جمهوری 

گر پان ترکیسم تقویت شود- آذربایجان در خطر است. در خود ایران، ا

که نمی تواند بشود-از آذربایجان شرقی و غربی و اردبیل تا اعماق ادامه 

پیدا می کند. زبان مادری حتی در برخی روستا های اطراف تهران ُترکی 

کشیده اند از آذربایجان غربی و  که برای پان ترکیسم  است. نقشه هایی 

اطراف پیرانشهر شروع می شود و تا شهرکرد ادامه پیدا می کند. 

که نقطۀ ضعف انســــان است  کلی، از خودخواهی و خودبینی  به طور 

ُکرد  برای تجزیه و تفرقه و تشّتت ملت ها استفاده می شود. با یک شاعر 

مصاحبه شــــد؛ می گفت 30 نفر از برجسته ترین شــــعرای تاریخ ادبیات 

که انگار حافظ و سعدی و  ُکرد هســــتند؛ طوری صحبت می کرد  جهان 

مولوی نیستند و وجود ندارند. این نقشه ها را چه وقت و کجا کشیده اند 

ُکرد ها داده اند؟ این یک پرســــش مهم است. این  و چگونه به دســــت 

حرف ها را چه کسی در دهان آن شاعر می گذارد؟ سرچشمۀ این حرف ها 
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معمواًل غربی ها هستند. یک نفر دیگر با افتخار می گفت: »دستور زبان 

ما را یک فرانسوی نوشته است« و این را افتخار خود می دانست. زمانی 

ُکرد است و  که فرانسوا میتران رئیس جمهور فرانسه بود می گفتند زنش 

این را یک افتخار برای خود می دانستند.

خاصــــه، از خودخواهــــی و عقدۀ حقــــارت اســــتفاده می کنند و این 

احزاب اســــتعماری را بــــرای در هم شکســــتن مســــلمانان به وجود 

که پان ُکردیســــم و پان ترکیســــم و پان عربیســــم  کنید  می آورند. تصور 

کنــــد؛ چه برگ هایی  و پان ایرانیســــم چــــه دورنمایی می تواند ایجاد 

کســــانی به عنوان بازیگــــران اصلی قدرت در  می تواند در دســــت چه 

جهان باشد. 

که  اما این ها مکر آن هاســــت. مکر خدا چیســــت؟ مکر خدا این است 

که در زنجان  گاهی در تشّیع از فارس ها جلوترند و آن سینه زنی  ُترک ها 

می بینید در بســــیاری شــــهرهای دیگر ایران نمی بینید. عشق و عاقۀ 

ترک ها به اهل بیت پیامبر؟ص؟ مثال زدنی است. 

اسرائیل می کوشد در جمهوری آذربایجان برای خود پایگاه منطقه ای ایجاد کند.
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که بتوانند  کردند این اســــت  کاظمــــی به آن اشــــاره  که آقای  خطــــری 

بافت جمعیتی جمهــــوری آذربایجان را تغییر دهند و حتی شــــیعیان 

که آذربایجان  کننــــد  کاری  کنند؛  را در جمهــــوری آذربایجان قتل عام 

که اآلن بیش از 90 درصد جمعیتش شــــیعه اســــت سرنوشــــتی شــــبیه 

کند. خوِد الهام علی اف نه شــــیعه و نه ســــّنی  بوســــنی یا بحرین پیدا 

اســــت و اصًا دین ندارد و به خدا و پیامبر؟ص؟ معتقد نیست. اردوغان 

کسی مسلمان باشد و  هم چه بســــا بی دین است. مگر ممکن اســــت 

متحد صهیونیست ها شود؟ صدام هم بی دین بود. هر کس سکوالر و 

دنیاطلب باشد نمی تواند به مبانی اسام معتقد باشد. خطر قتل عام 

یک خطر بزرگ برای مردم جمهوری آذربایجان اســــت. آن ها برادران و 

خواهران ما هستند. 

که در مقابــــل چه خطری قرار  گــــر مردم جمهوری آذربایجــــان بدانند  ا

کنند، این یــــک فرصت بزرگ برای  دارنــــد و بتوانند از خودشــــان دفاع 

کو و جمهوری آذربایجان  که در با انقاب اســــامی اســــت. شــــیعیانی 

کیزه ای هســــتند. یکــــی از بزرگ تریــــن پایگاه های  هســــتند آدم های پا

انقاب اســــامی در جمهوری آذربایجان قرار دارد، ولی متأســــفانه این 

منطقۀ خوش آب وهوا مورد طمع صهیونیست هاســــت. قفقاز از اروپا 

حاصلخیز تر و ُپر از آب و نفت اســــت. صهیونیست ها همیشه جا های 

خــــوب دنیا را پیدا می کنند و روی آن دســــت می گذارنــــد! نقطۀ قّوت 

جمهوری آذربایجان این است که مردمش شیعه هستند و شیعه های 

خوبی هم هســــتند. همیــــن نقطۀ قّوت مورد حملۀ صهیونیســــت ها 

که  گرفته اســــت. مردم جمهــــوری آذربایجان بایــــد از توطئه هایی  قرار 

گاه شــــوند. انســــان های انقابی باید از حاال  علیه آن ها تنظیم شــــده آ

کنند تا  کمک  با تاش و ســــازمان دهی به مردم جمهــــوری آذربایجان 
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که ما در آن هســــتیم،  کنند. در قلمروی  بتواننــــد پرچم اســــام را بلند 

یک ملت وجود دارد و آن هم ملِت اســــام است. اقوام مسلمان همه 

یک ملت هســــتند و باید یک پرچــــم را در تاریخ بلند و به ســــوی یک 

کننــــد. اقوام مســــلمان فرزنــــدان محمد؟ص؟  هدف مشــــترک حرکت 

هســــتند: قرآن شناســــنامۀ آن ها، انقــــاب اســــامی مأموریت تاریخی 

 آن ها، و ســــاختن انســــان و جهاِن تــــراز قرآن آرمان نهایی آن هاســــت.

امروز چشــــم امام مهــــدی؟جع؟ به ویژه نگران مظلومان فلســــطین، 

لبنان، بحرین، یمن، و جمهوری آذربایجان است.

که بحث ها در امتداد هم باشــــد چند پرســــش  کاظم زاده: من برای این   

کاظمی اصــــل موضوع را یک پروژه  مطــــرح می کنم. آقای زورق و آقای 

گونه ای به صورِت فراپروژه معنا  می بینند و حتی بحث آقــــای زورق به 

پیدا می کند. سؤال من این است که اساسًا آیا نگاهتان به بحث همین 

اســــت و زمینه ها و فرآیند ها را نادیده می گیرید؟ نکتۀ بعدی این است 

که توضیحات آقای کاظمی پرسش هایی به همراه می آورد:

که ما از تکفیری ها داریم این  )1( با توجه به اتفاقات ســــوریه، تصویری 

کثریت مطلق مردم جمهوری  که ضّد تشّیع و شیعیان هستند. ا است 

آذربایجان شــــیعه هســــتند. چه طور تکفیری ها با این عقبۀ فکری به 

کامًا  کمک مردم شیعه آمدند؟ تصویری که ما در سوریه و عراق دیدیم 

عکِس این بود. در اینجا شــــاهد یک تناقض هستیم. طبق توضیحی 

که بماننــــد و ترکیه بنا ندارد  کاظمی دادند، این هــــا آمده اند  کــــه آقای 

جمعشان کند و از اینجا ببرد.

)2( قبًا می گفتند روسیه برای اینکه خطر را از مرز های خودش دور کند 

که در سوریه به  در ســــوریه با تکفیر ی ها می جنگد. چه طور روسیه ای 
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جنگ تکفیری ها رفت اآلن حاضر شده که تکفیری ها در حیاط خلوت 

خودش النه کنند؟

)3( آیا ســــکوت روســــیه می تواند دوام داشــــته باشــــد، یا یک سکوت 

که به سمت غرب چرخیده و ماحظات  کتیکی است تا ارمنستان را  تا

گوشمالی دهند؟ شاید هم روسیه نمی خواهد  گرفته  روسیه را نادیده 

در این مقطع برای آمریکا و دولت ترامپ چالش ایجاد کند چون روسیه 

که از ترامپ حمایت می کند. حتی این تحلیل هم  در مظاّن آن است 

 با چراغ سبز روسیه به مسئلۀ 
ً
مطرح بود که پمپئو و دولت ترامپ اخیرا

که اآلن ترامــــپ در داخل آمریکا حرفی  قره بــــاغ پرداخته اند. می دانید 

که  ج به دنبال بــــرگ موفقیت می گردد. او  گفتــــن ندارد و در خار برای 

دست عرب ها را در دست اسرائیل می گذارد و دربارۀ آن تبلیغ می کند 

کند.  کسب  شاید خواسته باشد با ورود به بحث قره باغ امتیازی 

گرفتن جمیع شرایط و با توجه به اینکه آقایان زورق و کاظمی  با در نظر 

بحث را پروژه دیدند، از آقای حشمتی می خواهم به دو پرسش ابتدایی 

من پاسخ دهند.

حشمی: من از طرح بحث جناب زورق شروع می کنم. اینکه آذربایجان   

هویت شیعی دارد و فرصت بزرگی برای ما و جهان اسام است واقعیت 

که  انکار ناپذیری است. به نظر من، دالیل زیادی وجود دارد که جنگی 

شروع شد یک پروژه بود و فرایندی وجود داشت که به این مسئله ختم 

که در قفقاز وجود دارد. این  شده است. اساســــًا، هویت مشکلی است 

قضیه از ابتدای استقال جمهوری آذربایجان شروع شد. قدرت هایی 

که این جمهوری را اداره می کنند برای آذربایجان قائل هویت شــــیعی 
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کرده اند در مراحل مختلف برای سلب هویت راه حل  نیســــتند و سعی 

بتراشند. 

در فرآینــــد فرهنگــــی جمهــــوری آذربایجــــان بعــــد از اســــتقال، ابتــــدا 

کلیدواژه هایی تعریف کردند و گفتند: »اینجا یک جامعۀ متساهل بوده 

و باید در مورد همه چیز بردبار باشــــیم.« حیدر علی اف انواع و اقســــام 

گروه های فکری و مذهبی را آورد: از شیطان پرستان آمریکا تا کریشنا های 

کو بودم. همۀ آن ها در آنجا دفتر  هند. من از ســــال 2000 تا 2005 م. در با

کتاب هایشــــان را می فروختند، به مردم هم این گونه تلقین  داشتند و 

کاری نداشته باشــــند. این یک جامعۀ متساهل است. در  که  می شد 

آنجا موسیقی و آواز و کنسرت خیلی رایج است. اآلن، هنوز هیچ نشده، 

کتبر سال آینده در  که در 18 ا کرده است  وزارت فرهنگ آذربایجان اعام 

خان کندی )مرکز قره باغ( کنسرت موسیقی برگزار خواهیم کرد. 

در کنســــرت ها و مجامع دانشــــگاهی و برنامه های تلویزیونِی کودکان و 

کتاب ها، دائمًا این فکر به آن ها تزریق می شد که آذربایجان یک جامعۀ 

جمهوری آذربایجان امتیازهای مالی و اقتصادی قابل توجهی در اختیار روسیه 

قرار داده است.
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کریشــــنا،  متســــاهل اســــت و همه )یهودیان، شــــاهدان یهوه، پیروان 

شیطان پرســــتان، وهابی ها( حق دارند آنجا باشــــند. آذربایجان پیش 

که سلفی وجود ندارد چه طور  از استقال اصًا سلفی نداشــــت. جایی 

وهابیت شــــکل می گیرد؟ این خود یک نشانه است. بعد از اینکه حیدر 

کلیدواژه عوض شــــد و نامــــش را چند فرهنگ  گرایی  علی اف ُمرد، این 

گذاشتند. این ایده به خصوص از طرف یهودیان و اسرائیلی ها تئوریزه و 

به خورِد آن ها داده می شود. سیاست فرهنگی این شده است که جامعه 

چندفرهنگی است و اصًا قبول ندارند که یک جامعۀ شیعه دارند. 

قفقاز را باید در چارچوب ساز و کارهای نظم جهانی مطالعه کرد.

کشــــتگان از لفظ شــــهید اســــتفاده  کاظــــم زاده: ولی در این جنگ برای   

می شــــود. آیا این را باید به حساب استفادۀ ابزاری از احساسات دینی 

گذاشت؟

که دیدند تغییــــر هویت فرهنگی  حشــــمی: قطعًا همین اســــت. بعدتر   

آذربایجان خیلی به دشــــواری پیش می رود و سیاســــت تساهل حیدر 

که الهام علــــی اف و مهربان علی اف  علی اف و سیاســــت چندفرهنگی 

کردند اثر نمی کند، بنیاد عریض و طویــــل حیدر علی اف را دایر  دنبــــال 

کردند.

گر در سیاست  کاظم زاده. در این سیاســــت، جایگاه ارمنی ها کجاست؟ ا  

ک بوده اســــت، قاعدتًا  حیدر علی اف و الهام علی اف چندفرهنگی ما

نباید خیلی با ارمنی ها درگیر شوند.
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حشمی: آن ها اصرار دارند که جنگ با ارمنی ها خیلی دینی جلوه نکند.   

که »چرا  کرد  ً پاشــــازاده، متولــــی امور دینی، به ارمنی ها اعتــــراض 
اخیرا

که انگار جنگ دینی است؟ جنگ دینی  شــــما طوری بیانیه می دهید 

گرفته اید. اراضی را پس دهید، باز با هم دوســــت  نیســــت. اراضی ما را 

خواهیم بود.«

که آذری ها شیعه هستند و  کاظم زاده: در ایران، این طور تبلیغ می شود   

ما نباید شیعیان را تنها بگذاریم.

حشــــمی: خوِد آذری ها، به خصوص دولتی ها و الئیک ها و ســــکوالرها،   

که  کید می کنند  که این جنگ دینی اســــت و دائمًا تأ اصًا قبول ندارند 

که بین آذری ها و  کثر یک درگیری قومی اســــت. آن ها برای نفرتی  حدا

ارمنی ها از نظر قومی وجود دارد هیچ وجِه دینی قائل نیستند. ارمنی ها 

کید دارند. یکی از ســــران جمهــــوری آذربایجان  هــــم بر این مســــئله تأ

گفته است: »آرزو ی من است که دوباره در خان کندی با ارامنه بنشینیم 

و بنوشــــیم«! در سیاســــت چندفرهنگــــی و تســــاهل و هویت زدایــــی، 

گر احیانًا بتوانند قره باغ را بگیرند،  جایگاهی برای ارامنه قائل هستند. ا

که همین سیاســــت چند فرهنگ گرایی ] که در  کرد  باز تاش خواهند 

اصل سیاست هویت زدایی از جامعۀ شیعۀ جمهوری آذربایجان است[ 

قوام بگیرد.

که این جامعه  کرد به جامعــــه بقبوالند  یک ســــال تمام، دولت تاش 

شــــیعه نیست: مسابقات موســــیقِی ژارا در نارداران برگزار شد که داماد 

کودک ها و مدارس در  یهودِی حیدر علــــی اف متولی آن بود، در مهــــد 

کردند. اما  کردند، و تلویزیون ها دائمًا این خط را دنبال  اذهــــان تزریق 



69
حۀ 

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

وقتی ماه محرم یا ماه رمضان می رسید، خودشان هم مات و مبهوت 

می ماندند که چرا این جامعه عوض نمی شود. 

کرده اند. این فکر خوِد آذری ها نیست؛ فکری  برای این مســــئله فکری 

است که از صهیونیست ها و فراماسون ها تزریق می شود- به خصوص، 

کسی مثل آریه گوت که جلوی چشم است و کتاب می نویسد و مقصود 

آن ها را تئوریزه می کند. 

وقتی دیدند با چند فرهنگ گرایی و تساهل نمی توان هویت شیعی را 

گر یادتان باشد،  گرفتند از درون تغییراتی بدهند. ا از بین برد، تصمیم 

گفتند: »ما خودمان می خواهیــــم حوزۀ علمیه  دو-ســــه ســــال پیش 

کردند و انســــتیتو الهیات راه انداختند.  کنیم« و در چند جا دایر  دایــــر 

 با 
ً
کردند ظاهرا که برای این مؤسسه طراحی  سرفصل های درســــی ای 

شیعه ضّدیت ندارد، ولی آنچه تبلیغ می کنند را آنجا تدریس می کنند. 

از سوی دیگر، وقتی دیدند مرکزیت اصلی شیعه در دست آن ها نیست 

که در ایران تحصیل  گاهی ها از قم تقویت می شــــود، روحانیانی  و این آ

که  کتاب هایی  کردند و نگذاشــــتند  کــــرده بودند را دســــتگیر و زندانــــی 

گفتند: »به  متفکران انقاب اسامی می نویســــند در آنجا منتشر شود. 

جای اینکه چکشــــی عمل کنیم، اســــاِم مدل آذربایجانی را پایه گذاری 

که »ما اساِم مدل آذربایجانی داریم.«  می کنیم.« به صراحت می گویند 

البته، آن ها نظریه پرداز خودجوش ندارند و صهیونیست ها برای آن ها 

نظریه پردازی می کنند. 

در جنگ قره باغ، بحث شهادت و جهاد در راه اسام را مطرح و اخبار 

کند؛ ویدئو هایی منتشر  که مذهبی جلوه  را به شکلی منتشر  می کنند 

کردن نیرو هایش اســــت و از امام  که فرمانده در حال توجیه  می کنند 

کلّیت اســــام را قبول  حســــین؟ع؟ صحبت می کند. امــــا دولت اصًا 
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کنند و فرماندهان اصلی شــــان  ندارد و می گوید نباید موضوع را دینی 

ف وزیر دفاع، یا نجم الدین ســــعدوان(  ُ
کر حســــن ا )الهــــام علی اف، ذا

هیچ ذهنیتی از امام حســــین؟ع؟ ندارند. تضــــاد و تناقض خودش را 

در اینجا نشــــان می دهد. بچه های مذهبی در تشــــییع شــــهدا شعاِر 

»لبیک یا حســــین« می دادند؛ اما دولتی ها می گفتند: »کف و ســــوت 

کنیم«! فاضل  بزنید؛ باید به این شــــکل باید از شــــهدایمان استقبال 

مصطفــــی، نماینــــدۀ مجلس و از دســــت پرورده های سیاســــت های 

گفت: »نباید اجساد شهدا را با  ســــکوالر ترکیه، در مجلس به صراحت 

کنیم؛ باید آن ها را با شعارهای  صلوات و شعار های مذهبی تشــــییع 

کنیم.«  میهنی دفن 

کّلی را به این شکل می بینم که دولت  این تضاد وجود دارد. من برنامۀ 

می خواهد هویت شیعی را از بین ببرد و نمی خواهد هویت شیعی اصیل 

کند. ما  وجود داشته باشد و می کوشد در اعتقادات شیعی مردم رخنه 

برای آن مصادیق داریم. 

ف در جمهوری آذربایجان یک دکور است.
ُ
الهام علی ا
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کو به مسجد مشهدی داداش می رفتید، آخونِد  گر در با 10 سال پیش، ا

آنجا پرورش یافتۀ مکتب ایرانی بود و با اآلن خیلی تفاوت داشت. اول 

گفتند: »شــــما نمایندۀ ادارۀ مســــلمانان قفقاز در این مســــجد و  به او 

در منطقۀ ســــاوجی باش«؛ بعد با مسائل ماّدی او را جذب خودشان 

که 10ســــال پیش به آن شکل بود اآلن هنگام انتخابات  کردند. این آقا 

که به الهام علی اف رأی  می گوید: »مردم وظیفۀ شــــرعی و دینی دارند 

که ســــردار  که بحــــث قره باغ پیش می آید یا زمانی  دهنــــد«؛ اما زمانی 

کامًا  که با مرکزیت شیعه  سلیمانی شهید می شــــود موضعی می گیرد 

کّلــــی دارد از تشــــیع دارد به نفع  متضاد اســــت. متأســــفانه، فضــــای 

که از درون جنگ چه  سکوالریســــم متحول می شود. معلوم نیســــت 

بیرون بیاید، اما نتیجه اش قطعًا علیه تشّیع و اسام خواهد بود. بدنۀ 

جامعۀ شیعه با همین شعار ها و با سوء استفاده از احساسات میهنی 

که از روستا هایشان   اراضی را از دســــت داده اند. این ها 30 ســــال است 

که هیچ کدامشــــان نخواهــــد برگردد.  رفته انــــد، امــــا این طور نیســــت 

که آن ها را از این ســــرزمین ها ببرد:  کرد  دولت آذربایجان خیلی تاش 

برایشان شــــهرک ساخت و خیلی شان را اســــکان داد؛ )البته خیلی ها 

کــــت و بدبختی در  را هم نتوانســــت اســــکان دهــــد و آن ها هنوز در فا

کو هست در شرایط سخت زندگی  ساختمان های نیمه کاره ای که در با

که با ذهنیت  کســــانی هســــتند  می کنند.( اما در جامعۀ آوارگان هنوز 

بازگشت به آن اراضی زندگی می کنند. 

که به مذهب شیعه و اهل بیت  گرایشی  البته، از احساســــات آن ها و از 

کسانی مثل عرفان  عصمت و طهارت دارند ســــوء استفاده می شــــود. 

محمدُاف مانده اند که چه طور این جامعه را توجیه و قانع کنند که این 

جنگی نیست که در راستای منافع مذهبی و میهنی آنان باشد.
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که  کاظمی معتقدید  کاظم زاده: آقای حشــــمتی، آیا شما هم مثل آقای   

گرفته شده  اساسًا دولت اراده ای برای بازگشت آوارگان به مناطق پس 

ندارد؟

حشمی: چه دولت اراده داشته باشد و چه نداشته باشد، عده ای باید   

برگردند. کسانی هستند که پیر شده اند و دوست دارند برگردند و در آنجا 

بمیرند. از این آواره ها زیاد داریم که خواهی نخواهی باز خواهند گشت. 

ولی اینکه به این ها اجازه دهند شیعۀ اصیل شکل بگیرد و تداوم پیدا 

کو هم پخش  کنون در خوِد با کند معلوم نیست. دولت الئیک است و تا

که ســــردمدار جنگ  کرده بود؛ اما اآلن ُترک ها  اذان از بلندگو را ممنوع 

هستند اذان را در جبرئیل به َسبک سّنی و با لحن ُترکی پخش می کنند 

گر بپرسید: »چرا در کشور شیعه اذان سّنی پخش می کنید؟« توجیه  و ا

می کنند. باالخره این جنگ هویتی ادامه دارد. قطعًا پروژه ای در دست 

کــــه نگذارند جمهوری آذربایجان به هویــــت اصلی خود برگردد.  دارند 

که این جنگ ادامــــۀ درگیری هویتی در  مصادیــــق زیادی وجــــود دارد 

جمهوری آذربایجان است.

 ترک نبود و یونانی بود!
ً
پایه گذار پان ترکیسم اساسا

کاظم زاده: خیلی ممنون. هرچه بحث بازتر می شــــود پیچیدگی های آن   

هم بیشــــتر می شود! الیه های درونی و به خصوص عقبه های فرهنگی 

که جناب آقای حشــــمتی به آن  تناقض های زیادی را روشــــن می کند 

کاظمی هم به بخش دیگری از تناقض ها  اشاره فرمودند. جناب آقای 

اشاره کردند.
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کنیم  کنیم، باید توجه  گر بخواهیم یک مورد دیگر به تناقض ها اضافه  ا

که آذربایجان از یک طرف خودش را قربانی ِاشــــغال معرفی می کند )که 

البته تا حدودی واقعیت دارد(، ولی از طرف دیگر برای آزاد ســــازی این 

که طبق صد ها قطعنامۀ سازمان  کرده  اراضی اشــــغالی به رژیمی تکیه 

گر آذربایجان خودش را قربانی ِاشغال  ملل اشغالگر محسوب می شود. ا

می داند، قاعدتًا باید همکاری بیشتری با فلسطینی ها داشته باشد؛ اما 

کامًا به عکس رفتار می کند و از رژیم صهیونیســــتی  می بینیم در اینجا 

بیش از پنج میلیارد دالر ساح می خرد و با طناب رژیم صهیونیستی به 

چاه می رود. 

آقای رحیمی، با این وضع، شما افق را چه طور می بینید؟ ما با موضوعی 

که با تناقض های زیادی مواجه است. کار داریم  سر و 

که  رحیمی: من ابتدا چند نکته بگویم، بعد پاســــِخ پرســــش مشخصی   

کاظمی به درســــتی  کردیــــد را عرض می کنم. آقای زورق و آقای  مطرح 

کّلی اســــت. در نظر داشته  کردند، اما پروژه یک بحث  به پروژه اشــــاره 

که  که هنگام فروپاشــــی امپراتوری عثمانی به اعــــراب نگفتند  باشــــید 

کنید و  گفتند: »شــــما اعام استقال  کار می کنند. به اعراب  دارند چه 

که چه بازی بزرگی  ما از شــــما حمایت می کنیم.« اعراب نمی دانستند 

کسانی را سر  انجام می دهند. به ترتیب، در عربســــتان و عراق و سوریه 

کار آوردند. آن پروژۀ بزرگ وجود داشــــت، ولی بازیگران از پروژه اطاعی 

نداشتند. 

که پــــروژۀ بزرگی وجــــود دارد، ولــــی الهام  جمع بنــــدی من این اســــت 

علی اف در تماِم آن پروژه بازی نمی کند. از نظر الهام علی اف، به عنوان 

کشور اشغال شده است.  رئیس جمهور آذربایجان، ســــرزمین های این 
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که برای باقی  ممکن اســــت بازی الهام علی اف در این محدوده باشد 

که اراضی ِاشــــغالی را  ماندن در قدرت شــــهرتی از خودش باقی بگذارد 

گرفته است. به زعم من، ممکن است ترکیه هم در تمام این پروژۀ  پس 

بزرگ بازی نکند و خبر نداشــــته باشــــد. البته اسرائیل ممکن است در 

جریان تمام آن پروژۀ بزرگ باشد. 

کاظمی جنبۀ  مــــن تقریبًا با 80 درصــــد فرمایش آقایان موافقــــم. آقای 

کاری  کــــه آن ها بتوانند هر  بدبینانه را توضیح دادند. این طور نیســــت 

کنند  دلشــــان خواست بکنند. مثًا، اینکه تکفیری ها را در آنجا مستقر 

شــــدنی نیســــت؛ ممکن اســــت بخشــــی از آن تحقق یابد، ولی اجرای 

کارها می خواهند  که خیلی  کامل آن امکان پذیر نیست. درست است 

گذاشتند  کاری ممکن نیســــت. ایشــــان فرض را بر این  بکنند، ولی هر 

که هیچ کــــس از آذری ها نمی خواهــــد به آنجا برگردد و بــــه جای آن ها 

تکفیری ها مستقر می شوند. 

کــــه آذری ها همه  من بــــا صحبت آقای حشــــمتی 100 درصــــد موافقم 

گر شــــده به خاطر زمین های بسیار حاصلخیزشان  برمی گردند؛ حتی ا

که آن طرف مرز  کنید  برمی گردند. شــــما این طرف مرز بایستید و نگاه 

که ثروت مهّمی  چه خبر اســــت. زمین های حاصلخیزی را می بینیــــد 

کو  محسوب می شود. درصدی از آن ها ممکن است جذب زرق وبرق با

که ثروت  کثریت مردم به خاطر زمین هایشــــان  شــــوند و برنگردند، اما ا

آن هاست حتمًا برمی گردند. 

که آن هــــا می خواهند پیش نخواهــــد رفت. اینکه  ایــــن پروژه آن طــــور 

کنند و اینکه می خواهند بین شیعه  می خواهند دیگران را آنجا مستقر 

کارها می خواهند بکنند،  و سّنی  فاصله بیندازند درست است. خیلی 

که چندین سال است در  ولی نمی شود! آقای حشمتی توضیح دادند 
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آذربایجان با تشــــّیع و شــــیعه مبارزه می کنند. هر سال این همه بگیر و 

ببند صورت می گیرد، اما با آمدن محّرم و عاشــــورا، هویت شیعی مردم 

آشــــکار می شود. شــــیعیان در ســــخت ترین موقعیت در جایی در یک 

کو جمع شدند و شعار های چندان بدی هم علیه  کنار با محوطۀ بزرگ 

دولت ندادند. خاصه، این کشمکش وجود دارد، ولی این طور نیست 

کنند، ایمان مردم  کوتاه بیاید. هرچه مــــردم را اذیت  که طــــرف مقابل 

قوی تر و عزمشــــان جزم تر می شــــود. اما چرا در این موقعیت دست به 

کردند.  کار زدند؟ چون واقعًا روی قدرت اســــرائیل خیلی حساب  این 

من از ترامپ شنیدم که گفت: »ارامنه آدم های خیلی خوبی هستند.« 

هرچه خبرنگار می پرسید: »آیا شما نمی خواهید به آن ها کمک کنید؟« 

کند برای اینکه البی  از پاســــخ طفره می رفت. آمریکا نمی خواهد اقدام 

صهیونیست ها پشت پروژه است! 

گفتند فلسطین ِاشغال شده اســــت و آذربایجان هم  یکی از دوســــتان 

کرده است، پس چرا  که اســــرائیل فلســــطین را ِاشــــغال  این را می داند 

برای آزادی سرزمین خودش دست به داماِن یک ِاشغالگر شده است؟ 

کــــه حیدر علی اف برای اولیــــن بار به آمریکا رفــــت، وفا قلی زاده  زمانی 

کاخ سفید  که وقتی از پله های  مشــــاور سیاســــی او بود. او نقل می کند 

گفت: »ببین، تکلیف تمام امور جهان  بــــاال می رفتیم، حیدر رو به من 

کّل  کنار بیاید با  در اینجا مشخص می شــــود. هر کس توانست با اینجا 

جهان هم می تواند کنار بیاید.« 

تصور افرادی همچون او این طور پایه گذاری شده است. آن ها دیدند که 

گرفت.  کویت را از صدام پس  کرد، آمریکا  کویت را ِاشــــغال  وقتی صدام 

که ما باید در آذربایجان برای غرب آن قدر منافع  دائمًا تکرار می کردنــــد 

که نفت  که غرب، بــــه خاطر منافع خــــودش  کنیــــم  اقتصــــادی ایجاد 
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ماســــت، روزی تمام اراضی ِاشــــغالی ما را پس بگیرد و بــــه ما بدهد. با 

کردند و قرارداد های  گاز را به سوی غرب باز  این امید، لوله های نفت و 

کنسرسیوم بستند. 

که »ایران هیچ وقت به ما ضربه نخواهد زد چون مردم  دائمًا می گفتند 

کشور  کشور ما شیعه هستند و در قاموس تفکرات مقامات تراز اول این 

کنند؛ به همین دلیل، خیالمان از  که بخواهند مــــا را اذیت  نمی گنجد 

ایران راحت است.« با همین اعتماد، هر بایی بر سر ما می آورند، صبح 

تا شب به ما فحش می دهند، ما را عقب مانده و دیکتاتور می خوانند، 

و عناصر ضّد انقاب )حتی منافقین و سلطنت طلبان( و بهاییان را به 

آنجا می آورند و به آن ها میدان می دهند. 

کشور ما همیشه با  برداشتشــــان از طرز فکر ما درست اســــت. مقامات 

دلجویی به آذربایجان نگاه می کنند. البته توده های مردم در جمهوری 

آذربایجان شــــیعه هستند، ولی دولتمردان چه طور؟ برادران در جریان 

که مســــئوالن جمهوری آذربایجــــان چه قدر علیــــه ما تبلیغ  هســــتند 

که ما اخاق مدار هستیم و بخش بزرگی از  می کنند. واقعیت این است 

کشور نمی خواهد آن ها صدمه ببینند. به دالیلی، یک اعتقاد کّلی وجود 

کشــــور شیعه است و اصول اخاقی و  که جمهوری آذربایجان یک  دارد 

کّل  کنیم. من در  اعتقادی ما باعث شده از تبلیغات آن ها چشم پوشی 

ایران افراد کمی دیده ام که از سیاستمداران جمهوری آذربایجان انتقاد 

کنند. عمومًا، از روی دلســــوزی، معتقدند جذب بیشتر باشد تا دفع و 

کنیم تا راه تنفســــی برای تشّیع  همین ارتباطات محدود را نباید قطع 

در جمهوری آذربایجان وجود داشــــته باشــــد چون چشــــم امید مردم 

جمهوری آذربایجان به جمهوری اسامی ایران است. البته، آذربایجان 

یکی از گذرگاه های بازرگانی ما هم هست. 
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کاظم زاده می رسیم. در جمهوری  که بگذریم به سؤال آقای  از این ها 

آذربایجان، قدرت ها حســــاب وکتاِب خــــود را دارند. من هم معتقدم 

گوشمالی داده است. در داخل آذربایجان هم  که روسیه ارمنستان را 

که اآلن موقعیت خوبی برای تهاجم است.  به این نتیجه رســــیده اند 

الهــــام علی اف خیلی قلدر مآبانه صحبت می کند چون تقریبًا خیالش 

کًا با اسرائیل  از بابت حمایت قدرت های خارجی آســــوده اســــت. او 

کرده اســــت. حتی به ترکیه نه آن قدر نزدیک نشده اند. این  ســــازش 

گرفته است. البی  که الهام علی اف را در آغوش خود  اســــرائیل اســــت 

کرده است و  کت  یهودی و صهیونیسم آمریکا را در مورد ارمنستان سا

کلمه حرف نمی زند. مکرون، رئیس جمهور فرانسه، سر و  ترامپ یک 

کنترل شده حرف می زند و مثًا حتی چند هواپیمای  صدا می کند؛ اما 

جنگنده به ارمنستان نمی دهد. 

پا کردن جنگ بین حوزۀ  هــدف غرب، بر اســاس طرح هانتینگتــون، بر

تمدن اسالمی و سایر حوزه های تمدنی است.

این ها به این نتیجه رسیده اند که روسیه 100 درصد عامل تعیین کننده 

و یک بازیگر مهم منطقه است که نمی توان او را نادیده گرفت. خیلی ها 

که اشــــاره شــــد-قفقاز  ماحظۀ روســــیه را می کنند چون-همان طور 

حیاط خلوت روسیه است. همه این را می دانند. حتی آذری ها، با اینکه 

تمــــام امتیازات را به غرب داده اند و با غرب بازی می کنند و اســــرائیل را 

گفته شد با روس ها هم قرارداد  که  پشتیبان خود می دانند، همان طور 

که اطراف حیدر علی اف جمع می شد،  کنسرسیوم هایی  بسته اند. در 

روس ها هم بودند. اینکه جمهوری آذربایجان با روسیه )به عنوان یک 
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عامل تعیین کننده( رابطه نداشــــته باشد برایش مشکل آفرین خواهد 

بود. 

چرا بــــه اســــرائیل روی آوردند؟ بزرگ تریــــن دلیِل آن ُبعد سیاســــی-

کرده اســــت.  که اروپا و غرب را باخود همراه  حمایتی اســــرائیل اســــت 

حتمــــًا ترکیــــه و اســــرائیلی ها بــــه این هــــا مشــــاوره داده انــــد. در یک 

که اآلن موقعیت خوبی است  جمع بندی، به این نتیجه رســــیده اند 

که در ارمنستان به وجود آمده ناخشنود  چون )1( روسیه از تحوالتی 

است، )2( آمریکا ســــرگرم انتخابات خودش است، )3( اسرائیلی ها به 

کــــه موضوع را حل می کنند، و )4( مدت هاســــت  آن هــــا قول داده اند 

که دارند ارتش خودشــــان را تجهیــــز می کنند و هرچه توانســــته اند از 

کســــتان و اسرائیل و ترکیه ســــاح خریده اند. )جمهوری آذربایجان  پا

یک ارتش 100 هزار نفری دارد، اما ارمنســــتان یک پنجِم آن، یعنی 20 

هزار نفر، ارتش دارد.( 

که من می گویم ممکن است مقامات جمهوری آذربایجان  این اســــت 

ندانند که در یک بازی بزرگ نقش آفرینی می کنند. آذربایجان موقعیت 

سیاسی، نظامی، و منطقه ای را سنجیده و دیده اآلن زمان خوبی برای 

پس گرفتن سرزمین های ِاشغال شده است.

اما چرا ارامنه را در سیاست سکوالر و چندفرهنگی جمهوری آذبایجان 

راه نمی دهند؟ اتفاقًا ارامنه در آذربایجان هم هستند و این طور نیست 

که هیــــچ ارمنی در آذربایجان نباشــــد. عده ای از ارامنــــه در آذربایجان 

کشور  کز خبری بیرون از  باقی مانده اند. اتفاقًا وقتی الهام علی اف با مرا

صحبت می کند می گوید: »چرا می گویید آذری ها و ارمنی ها نمی توانند 

با هم زندگی کنند؟ تا حاال شنیده اید که ما ارامنه ای را که در آذربایجان 

زندگی می کنند اذیت کنیم؟ ما با همدیگر با مسالمت زندگی می کنیم.« 
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جمعی از ارامنه در داخل جمهوری آذربایجان هستند و این همزیستی 

وجود دارد.

نکتۀ دیگر این است که آیا ترکیه و اسرائیل می توانند خواسته هایشان 

کننــــد یا نــــه. من می گویــــم نه!  کــــه می خواهنــــد عملــــی  را آن طــــور 

کثریت مطلق  که ا کار را بکنند، ولی وجود شیعیانی  می خواهند این 

کشور هستند )هرچند قدرت در دست مردم نیست(،  جمعّیت این 

که مردم ایران نسبت به  روسیه، و همســــایگی با ایران و حساسیتی 

سرنوشت برادران و خواهران شیعۀ همسایه دارند ممکن است مانع 

شود.

کافــــی در اختیار مــــردم جمهــــوری آذربایجان قرار  ق: آیــــا اطاعات  زور  

که در چه شرایط مخاطره آمیزی قرار دارند؟ می گیرد و می دانند 

پان کردیســم، پان ترکیســم، پان عربیســم، و پان ایرانیســم برگ هایــی در دســت 

یگران غربی هستند. باز
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که رسانه های ما در مورد  رحیمی: ماحظات سیاسی سبب شده است   

نفوذ صهیونیست ها در جمهوری آذربایجان اطاعات چندانی منتشر 

نکنند.

کرده اند و اعتراض  ق: آیا خــــوِد مردم آذربایجان دراین باره ســــکوت  زور  

نمی کنند؟

رحیمی: اختناق در جمهوری آذربایجان بسیار شدید است!  

که ارامنه با آذربایجان مسئله  ق: یکی از راهبرد های غرب این است  زور  

کشــــوِر آذربایجان و  داشــــته باشــــند و غرب با پرچم اســــرائیل بر هر دو 

ارمنستان مسلط شود و از آن ها علیه یکدیگر استفاده کند.

گر این بشود، امنیت ما به خطر می افتد. یکی از خطرات برای  رحیمی: ا  

که می خواهند ارامنه و ُترک ها را به جان هم بیندازند و  ما همین است 

ک است. امنیت ما را بر هم بزنند و این خطرنا

کشــــتار بزرگ وســــیله ای  که تبلیغات دربارۀ آن  ق: ارامنه نمی دانند  زور  

کردن امپراتوری عثمانی بود. می خواستند تضاد های  برای متاشــــی 

درونی امپراتوری عثمانی را تقویت کنند.

که در  کســــانی  کاظمی: چه بســــا ارمنی ها بیشــــتر متوجه  باشند. اآلن   

جریان پان ترکیسم در رسانه ها فعال اند از ترکیه و جمهوری آذربایجان 
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و اسرائیلی ها خط می گیرند. مقامات جمهوری آذربایجان، به موازات 

ارتباط با اسرائیل، به ایران ستیزی هم دامن می زنند.

ق: ایران ستیزی بازتاب اندیشه ها و احساس آن ها نیست؛ جزئی از  زور  

مأموریتی است که دارند.

گر انگشتتان را در عسل ببرید و به دهانشان بگذارید  رحیمی: بله. شما ا  

گاز می گیرند! زمانی داشتند از گرسنگی می مردند. حیدر علی اف شبانه 

گر  که »برای ما آرد بفرستید.« ا کرد  به آقای هاشمی رفســــنجانی تلفن 

کو نان  کو آرد نیاورده بودنــــد، دو روز بعد در با کامیون ها شــــبانه برای با

که مردم بخورند! ما این قدر به داِد آن ها رسیده ایم، ولی همیشه  نبود 

که ایران چرا با ارمنستان رابطه دارد.  این بهانه را پیش می کشند 

کاظم زاده  که به قول آقای  کنیم  ما باید آذری های خودمان را روشــــن 

نگویند: »آن ها شیعه هستند، پس چرا به فریاد دولِت آن ها نمی رسید؟« 

که در داخــــل و حتی در  کار را می توانیــــم انجام دهیــــم  حداقــــل ایــــن 

که از شیعه در آذربایجان دارید بر  شــــبکه های رسمی، بگوییم تصوری 

کثریت مردم نمی دانند چه کاره اند؛  دولتشــــان قابل انطباق نیســــت. ا

کم در پِی چیست .  که رژیم حا می دانند مســــلمان اند، ولی نمی دانند 

شیعه ای که ما از آن نام می بریم جمع اندِک نسبتًا فهمیده ای هستند. 

کسی ها  که در مسجد تازه پیر مراســــم برپاست، حتی تا در روز عاشــــورا 

که به  می گفتند: »امروز روز شــــهادت امام حســــین اســــت« و از مردمی 

مسجد می آوردند پول نمی گرفتند. 

گفت: »زودتر باید با ارمنســــتان به  علی اف در مصاحبه اش با صراحت 

توافق برســــیم چون می خواهیم با ارمنســــتان ارتباط داشــــته باشیم. 
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کنیم.« آرزو دارند هرچه زودتر  باید مرز های ما باز شــــود و با هم تجارت 

که نزدیک  ارتباطاتشان برقرار شود و بیشــــتر عملیات خود را از جنوب 

مرز هــــای ماســــت انجام می دهنــــد تا خودشــــان را زودتر بــــه مرز های 

ارمنستان برسانند. در گذشته، از همان نقطه با نخجوان ارتباط زمینی 

ک آذربایجان است.(  داشتند. )نخجوان بخشی از خا

کرد. این ها  همۀ مســــائل را نباید در  عرصۀ سیاســــت خارجی تحلیل 

اهــــداف داخلی خودشــــان را هم دارنــــد: می خواهند خودشــــان را به 

که در دورۀ شــــوروی راه ارتباطی  مرز های ارمنســــتان و داالن الچیــــن 

که دیگر مجبور نباشند برای رفتن به نخجوان  نخجوان بود برســــانند 

کنار مانده و ارمنســــتان دوِر نخجوان را  ک ایران بروند. نخجوان  از خــــا

گرفته است. این اهداف نظامی هم وجود دارد.

گر آزادسازی انجام شود، آیا وابستگی جمهوری آذربایجان به  کاظم زاده: ا  

همکاری با ایران کم می شود؟

که جایگاه  کامل! هدف اسرائیل و آمریکا این است  رحیمی: بله، به طور   

استراتژیک ایران در منطقه ضعیف شود. اسرائیل می خواهد جمهوری 

آذربایجان به عنوان قدرت پیروز در منطقۀ قفقاز مطرح  شود-یعنی از 

ارمنستان و گرجستان قوی تر شود.

ق: این سیاست سبب تقویت پان ترکیسم هم می شود. زور  

رحیمی: 100 درصد!   
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گر اآلن  کاظمــــی: ما نبایــــد از اســــرائیل در آذربایجان ضربه بخوریــــم. ا  

که اســــرائیل در آذربایجان به  صحنــــه را بفهمیم، متوجه می شــــویم 

که  که تداوم پیدا می کند. در ســــال 2016 م.  ما ضربۀ بدی زده اســــت 

کرد، چهار روز  کیلومتر خّط حائل را ِاشــــغال  جمهــــوری آذربایجان دو 

کردند؛  که در پشت صحنه جمهوری آذربایجان را چهارمیخ  نگذشت 

گرفته و در دنیا  آب از آب تکان نخورده است.  اآلن پنج شهرســــتان را 

کار را بــــه آذربایجان نــــداده بودند؟  چرا در این 26 ســــال اجــــازۀ این 

حتمًا پارادایمشان عوض شــــده و نگرش بازیگران تغییر اساسی پیدا 

کرده است. 

اینجا اهداف آمریکا و اســــرائیل علیه ایران مطرح اســــت. من بدبینانه 

به این قضیه نــــگاه می کنم چون پروژه های ضّد ایران از ســــمت غرِب 

کردند،  جمهوری آذربایجان زیاد بوده اســــت: دانشــــمندان ما را تــــرور 

گفتیم آن ها نبودند؛  گفتیم آن ها نبودند؛ پهباد به ســــمت نطنــــز آمد، 

کار آن ها نبوده است؛  گفتند  کردند،  قوم گرایی و پان ترکیســــم را تقویت 

آقای اردوغان به ما ناسزا گفت، گفتیم مهم نیست. 

ما باید بدانیم رژیم آذربایجان به عنوان یک بازیگر سرسپرده و وابسته 

چه نقشــــی ایفا می کند. در تحلیل من، نقش مردم آذربایجان از دولت 

آذربایجــــان جداســــت. در داخل آذربایجــــان، در 20 ســــال اخیر، دارند 

بافت مناطق تالش نشــــین و اقلیت نشین را تغییر می دهند. به تالشی 

می گویند: »حق نداری به مسجد بروی، حق نداری اسم امام حسین 

کنی.« از چهار روشنفکر تالشی،  را ببری، حق نداری از زبانت استفاده 

سه تا را زندانی کردند و یکی را کشتند. آنچه را در این 20 سال در مناطق 

اصلِی خارج از جنگ بر ســــر تالشــــی ها آورده اند با چه منطقی می شود 

کم بر  گر رژیم حا کردند. ا کار  پذیرفت؟ برای توســــعۀ وهابیت، 20 سال 
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جمهوری آذربایجان شیعه می ماند و سیاست اصلی آن مبارزه با تشّیع 

کشــــور مســــتقر می شدند. استقرار  نبود، اآلن تکفیری ها نباید در این 

تکفیری هــــا در مناطــــق مرزی ایران 20 ســــال پیوســــِت فرهنگی دارد. 

کو و مساجد شهرستان ها را وهابی کردند؟  چه طور مساجد با

یخ بلند  اقوام مسلمان همه یک ملت هستند و باید یک پرچم را در تار

و به سوی یک هدف مشترک حرکت کنند.

گیرد  جمهوری آذربایجان نمی گذارد بازگشت آوارگان به شکلی صورت 

گر چهار پیرمرد برمی گردند، وزن آن ها  که بافت جمعیتی را تغییر دهد. ا

که بافت تاریخی و شــــیعی منطقه احیا شود. این  نباید طوری باشــــد 

بدیهی است و خیلی پیچیده نیست. باید از این منظر به موضوع نگاه 

شود. وقتی آمریکا با سکوت خود از سیاست های رژیم حمایت می کند 

و اسرائیل حمایتگرانه مداخله می کند، نباید این نوع نگاه را بدبینانه 

دانست. 

کو را تصــــرف می کنیــــم«! ما  ترکیــــه تــــا یک مــــاه پیــــش می گفــــت: »ما

که ترکیه این را نگفت. ترکیه در راســــتای سیاست  نمی توانیم بگوییم 

غرب-که به شخصیت و کیش آقای اردوغان هم برمی گردد-به دنبال 

توســــعه طلبی ارضی اســــت؛ بنابراین، هدفش از این مناقشه آن است 

کند تا  کنند و بافت منطقه تغییر  که صهیونیســــت ها آنجا استقرار پیدا 

این کریدور از لحاظ سیاسی برای آن ها تضمین شود. تا زمانی که بافت 

شــــیعه وجود دارد، ترکیه نمی تواند به تمام اهداف خود برسد. تهدید 

اصلی همین است: دارند نقشۀ جغرافیایی، مذهبی، و قومی منطقه را 

تغییر می دهند!
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روایت داخلی جمهوری آذربایجان از مناقشۀ قره باغ با روایتی که خارج 

از مرز هــــای خــــودش ارائه می کند متفــــاوت اســــت. در روایت داخلی، 

می گویند: »این مناقشه نه قومی و نه مذهبی است و ما با ارامنه سال ها 

کرده ایم«؛ ولی در خــــارج، یک روایت قومی ارائه  مســــالمت آمیز زندگی 

می کنند تا بحران را به داخل ایران بکشانند. 

اآلن در زنجان و ارومیه و تبریز برای مبارزه با تشّیع و تبلیغ پان ترکیسم 

شبکه سازی می کنند. باید توجه داشته باشیم که این شبکه ها یک شبه 

ایجاد نمی شــــود. 20 سال طول کشیده است که متغیرهای منطقه ای 

و بین المللی همســــو شوند و منافع به شــــکلی بین آمریکا، اسرائیل، و 

دیگران تقسیم شود که حاضر شوند این اجازه را به آذربایجان بدهند. 

در اینجا، ضربۀ اصلی به مردم جمهوری آذربایجان وارد می شود. اسام 

در 30 سال اخیر در آموزش و فرهنگ و رسانۀ جمهوری آذربایجان هیچ 

جایگاهی نداشته اســــت. طّی 30 ســــال، روی ذهن مــــردم جمهوری 

کرده اند و تفّکرشــــان با 30 سال پیش فرق می کند. یکی  کار  آذربایجان 

که بعد از آنکه آقای  گریبانگیر ما خواهد شد این است  که  از تهدیداتی 

گرفت فشــــار بر شــــیعیان در جمهوری  الهام علــــی اف لقِب فاتح الهام 

کــــه الهام در معرض  آذربایجان 10برابر خواهد شــــد. در شــــرایط عادی 

کرات بی نتیجــــه دارد به تمامیت ارضی جمهوری  که با مذا انتقاد بود 

گرایی بر  آذربایجــــان خیانت می کند، آن با ها را به اســــم چند فرهنگ 

کرده، طبیعتًا  که پنج شهرستان را فتح  کثریت شیعه می آورد؛ اآلن  سر ا

هیچ شیعه ای در جمهوری آذربایجان امنیت نخواهد داشت. 

که خواسته اند را  که در این 20 سال پروژه هایی  واقعیت تلخ این است 

گر بودیم و دچار غفلت راهبردی شدیم.  تحقق داده اند و ما فقط تماشا

کردند؟ چرا از جای  چــــرا تحرکات خرابکارانــــه را اول از مرز ایران شــــروع 
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دیگر-مثــــًا، از نزدیک ترین نقطه به قره باغ-شــــروع نکردند؟ تحلیل 

که ما در قفقاز  که این ها به خوبی می دانستند  بدبینانۀ من این است 

کردند تا ایران  کامًا هوشمندانه عمل  دچار غفلت راهبردی هستیم و 

را از تأثیر ژئوپلتیک خالی کنند. 

این اقدامات برای ما و مردم جمهوری آذربایجان تهدید اســــت. من بر 

که چه اتفاقی دارد می افتد. من  کید دارم. بایــــد در تاریخ بماند  این تأ

گفتم. همین  10 ســــال پیش از نفوذ اســــرائیل در جمهوری آذربایجان 

که اآلن در تلویزیون صحبت می کنند و می گویند اسرائیل  کارشناسانی 

دارد به رژیم جمهوری آذربایجان ســــاح می فروشد آن وقت می گفتند 

که اســــرائیل آنجا نفوذ دارد.  این ها توهم اســــت، امــــا اآلن قبول دارند 

گر  تحلیل ما باید آینده نگرانه باشــــد تا دچار غفلت راهبردی نشویم. ا

کوی 30 سال پیش  کو بروید، از لحاظ جلوۀ وهابیت با با شما امروز به با

کو پیدا نمی کردید؛ اآلن  فرق می کند: 30 سال پیش یک نفر وهابی در با

گانۀ وهابی و  در مســــاجد ایستاده اند و خیلی از مســــاجد دو نماِز جدا

شیعی برگزار می کنند! 

ما نبایــــد در این منطقه دچار غفلت راهبردی شــــویم. آقای اردوغان 

گوششان را  گر  که ا می گوید: »دو میلیون و 500 هزار نفر ارمنی هســــتند 

کیلومتر مرز را به  بپیچانیم همه به آمریکا و فرانسه می روند. ما این 42 

هر بهانه، مبادله بر سر قره باغ یا به زور، به دست می آوریم.« اینکه آقای 

کریدور تاریخی  گول، مشاور استراتژیک اردوغان، می گوید  کارا ابراهیم 

ارتباط با ُترک ها از راه جنوب ارمنستان برقرار خواهد شد چه معنایی 

که ُترک ها می خواهند مرز های بین المللی  دارد؟ معنایش این اســــت 

کامیون آرد هم نتواند رد  کــــه یک  کنند  را بــــر هم بزنند یا طوری ناامن 

شود!
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کاظم زاده: شما دربارۀ اسام وهابی و گسترش آن در جمهوری آذربایجان   

توضیحاتی دادید. در ماجرای اخیر، می گویید ترکیه بازیگر اصلی است و 

جمهوری آذربایجان را به دنبال خودش کشانده است-یعنی جمهوری 

که در ســــطح  آذربایجان در نقشــــۀ ترکیه بازی می کند. اما ما می دانیم 

منطقه، ترکیه و عربستان-به ترتیب، به عنوان حامیان اسام وهابی 

کارد و پنیر هســــتند. پس ایــــن هم یکی از تناقضات  و ِاخوانی-تقریبًا 

که پیش از ورود اسام ِاخوانی، اسام وهابی با  کنونی اســــت  وضعیت 

گسترش یافته است،  حمایت و پوشــــش عربستان و اســــرائیل در آنجا 

و حاال اســــام اخوانی با مدیریت ترکیه و قطر وارد خواهد شــــد. این ها 

چه طور می توانند به هم  داستانی برسند؟

کثریت شــــیعۀ جمهوری آذربایجان اســــت.  کاظمی: پروژۀ اصلی علیه ا  

من یادم هست که یکی-دو سال بعد از استقال جمهوری آذربایجان، 

کشــــور های غربی تصمیم دارند با  که  خبری در رســــانه ها منتشــــر شد 

استفاده از گروه های تبشیری و میسیونری 20 درصِد جمعیت آذربایجان 

کنند. خیلی از شاخه های مسیحی )مثِل  را تا ســــال 2005 م. مسیحی 

که در اروپا ممنوعیت دارنــــد در جمهوری آذربایجان  شــــاهدان یهوه( 

فعالیت می کردند. البته، نتوانستند این پروژه را انجام دهند. 

که بتواند  کرد-یک جریان الئیک  گولن شــــروع  بعدتر، ترکیه با جریان 

که فرهنگ شــــیعه را  کنــــد. از نظر بازیگرانی  تشــــّیع را در آنجا تضعیف 

که بتواند این  مخالف منافع خودشان می دانند، هر ابزار به هر نسبت 

فرهنگ را تضعیف کند باید استفاده شود. 

در یــــک دوره، بــــا وزارت امنیت ملــــی در جمهوری آذربایجــــان قرارداد 

ِکـی مشخص شد؟  پیمانکاری توسعۀ وهابیت بسته بودند. این پروژه 
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که به برکناری  کردند  در ســــال 2015 م.، وقتی روس ها اطاعاتی را افشا 

ً گفتند وزیر 
وزیر و انحال وزارت امنیت ملی آذربایجان منجر شد، )بعدا

که این وزارت خانه با پول عربستان در پوشش  کشته شد!( معلوم شد 

گســــترش  آمــــوزش در مســــاجد و نیز در قالــــب فعالیت های تجاری به 

وهابیت پرداخته اســــت. آن ها توانسته بودند یک شهرک وهابی چند 

کنند. کو ایجاد  صد هزار نفری به ناِم مشفق آباد در حومۀ با

کنون فاز بعدی، یعنی مهاجرت، شروع شده است. ترکیه بعد از روی  ا

کار آمدن آقای اردوغان بیشتر سیاست فرقه گرایی ِاخوانی را در پیش 

کار به نتیجه رسید، ترکیه حتمًا  گرفته است. طبیعتًا، بعد از اینکه این 

کما اینکــــه اآلن برادران  بین این دو جریان مشــــکل خواهد داشــــت 

گــــروه وهابی اســــت( خیلی با جریان ِاخــــوان موافق  جنــــگل )که یک 

نیستند. 

گروه از قبرس  گروه برای جنگ به این مناطق منتقل شده اند: یک  دو 

گرایش های داعشــــی داشتند، یک سری هم تحت  که  منتقل شــــدند 

انواع و اقســام مســلک ها در جمهوری آذربایجان آزادند، ولی شــیعیان در این 

جمهوری سرکوب می شوند.
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گردان سلطان حمزه و سلطان مراد )که  گروه های فریُدالشــــام و  عنوان 

بیشــــتر ِاخوانی هستند( وارد شدند. هدف ترکیه در وهلۀ اول استفاده 

از توان این ها برای تغییر وضعیت و تضعیف مردم جمهوری آذربایجان 

اســــت. در مرحلۀ بعد، ترکیه با یک حکومِت حتی به اســــم شیعه هم 

که امــــروز در جمهوری  کرد. من معتقــــدم ترکیه ای  مخالفت خواهــــد 

آذربایجــــان به این نحو نفوذ می کند 10 ســــال بعد الهــــام علی اف را هم 

تحمل نخواهد کرد. حکومت الهام فقط اسمش شیعه است، اما از نظر 

گر تفکرات شخص آقای اردوغان را در  ترکیه اسم هم نباید شیعه باشد. ا

کنیم، او چنین چیزی را نخواهد پذیرفت. )این  20 ســــال اخیر حاجی 

هم از اشتباهات آقای الهام علی اف است.( 

بنابراین، فعًا جریان ِاخوانی با گرایش تکفیری از جنوب و جریان وهابی 

به خاطر اینکه به روســــیه نزدیک بوده اســــت از شمال تقویت خواهند 

کثریت  که بتوانند ا شــــد: ترکیبی از نیرو های معارض را تقویت می کنند 

کنند. اینکه در آینده کدام یک قوی تر خواهد  مطلق شــــیعه را تضعیف 

شد جای بحث دارد، ولی در این مرحله هیچ تضاّدی در فعالیت های 

آن ها دیده نمی شود.

رحیمی: من می گویم این یک پروژۀ اسرائیلی با عنواِن نو-عثمانی است   

که جریان انگلیسی پشت ســــر آن است و یک جنگ نیابتی در منطقه 

بــــه بار خواهــــد آورد. ترکیه با چنــــد هدف به این منطقــــه وارد خواهد 

کرد؛  که از جمهوری آذربایجان عبور خواهد  شد: )1( توسعۀ راه ابریشم 

کشــــور خیالِی توران که می خواهند بسازند-جالب  )2( پان ترکیســــم و 

که رئیس ام.آی.6 از نظریه پردازان تورانیسم است و خیلی هم با  است 

اردوغان آشناست؛ )3( امتیاز گیری از روسیه. 
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ترکیه در سوریه و شرق فرات موفق نشد و هیچ منطقۀ نفتی به دستش 

نیفتاد؛ در لیبی موفقیت هایی داشت، ولی کامل نبود و منابع انرژی به 

گر به او  کند تا به روسیه بگوید ا دست نیاورد؛ پس باید روسیه را تهدید 

کرد. می دانید  امتیاز ندهد در مرز های جنوبی روسیه آتش برپا خواهد 

که در روســــیه بیش از 20 میلیون ُترک زبان هست و جریان پان ترکیسم 

حدود ســــه درصد بین آن ها نفوذ دارد. ســــعودی موقعیت خودش را 

بین وهابی های روســــیه از دست داده اســــت و آن ها تحت فرماندهی 

ُترک ها قرار دارند. اردوغان علنًا گفت آن ها را فعال خواهد کرد؛ پوتین را 

تهدید کرد و گفت آتشی برپا می کند که چچن و باغستان در آن خواهند 

ســــوخت! تراز تجاری ترکیه منفِی 30 میلیارد دالر است و نمی تواند در 

کار را می کند چون چاره ای ندارد  جنگ های بزرگ درگیر شود، ولی این 

گاز به دست بیاورد. و باید منابع نفت و 

که در ابتدای قرن بیســــتم جریاِن باســــماتی توســــط  یادتان هســــت 

ُترک ها در آســــیای میانه به راه افتاد؟ این جریان ممکن است دوباره 

احیا شود! صهیونیست ها تا مرز چین برنامه دارند. ترکیه راه ابریشم 

گرفتــــه و در آنجا واحد پول انگلیســــی خواهد بود:  کامًا در دســــت  را 

ســــرزمین باید در دســــت ُترک ها، ولی تجارت و اقتصاد باید در دست 

اسرائیل و انگلیس باشد. چنین قراردادی بسته اند. این نیرو ها باید 

کنند؟ طبیعتًا از آذربایجان! جای دیگری نیســــت. پس  کجــــا عبور  از 

باید یکایک مردِم آذربایجان با این پروژه همراه شــــوند. بهتر از آزادِی 

که ِاشغال شده است، بهانه ای هست؟ این  که 30 سال است  قره باغ، 

جزء برنامه شان بود. 

محاصرۀ اقتصادی ایران از شمال هم یک واقعیت است. ما یک خّط 

قرمز به نام والیت فقیه و ایران داریم. امروز ایران مرکزیت شــــیعه است 
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کامًا محاصره شــــود. وقتی منطقۀ مهریز دست این ها بیفتد،  و نباید 

معلوم است که تکفیری ها را در آنجا مستقر می کنند و نیرو های ناتو را به 

آنجا می آورند تا نظارت کنند. 

گفت: »ایران تمام شد!  کوپ صریحًا  اسرائیل چه می خواهد؟ آقای یا

کوچکی نیســــت و از  کوپ آدم  کنیم.« یا مــــا می خواهیم ایران را نابود 

استراتژیست های اسرائیل است. اسرائیلی ها به همین خاطر به رژیم 

کمک می کننــــد. حدود 60 درصد از ســــوخت  جمهــــوری آذربایجــــان 

اســــرائیل از جمهوری آذربایجان تأمین می شــــود. یکی از اسرائیلی ها 

که نفت جمهوری آذربایجان سبب پیروزی  گفته اســــت: »همان طور 

مّتفقیــــن در جنگ جهانی دوم شــــد، اآلن ما با همیــــن نفت بر لبنان 

و فلســــطین پیروز می شــــویم. بنزین تانک های مــــا از نفت جمهوری 

آذربایجان اســــت.« این ها واقعیت است. اسرائیل حتمًا باید در قفقاز 

مستقر شود.

کار دارد؟ حشمی: اسرائیل با هویت شیعه در آذربایجان چه   

که این مسئله را  رحیمی: این یک پرسِش دیگر اســــت. ما سال هاست   

گوشزد می کنیم و ساعت ها دربارۀ این مسئله حرف داریم. 

که هزینــــه اش از مرکز  به تازگــــی در آذربایجان مرکزی تأســــیس شــــده 

حیدر علی اف تأمین می شــــود و در اولین مرحلــــه پنج میلیارد دالر در 

کرده اند. یکی از رهبراِن این مرکز از پدرخوانده های  آن ســــرمایه گذاری 

کــــه در آمریکا درس  شــــیعۀ اســــاِم مدل جمهوری آذربایجانی اســــت 

که یهودی تبار است  خوانده اســــت و نفر دوم میخائیل عثمان اســــت 

کــــه جوان ها را ذیل  کار این مرکز این اســــت  و با اســــرائیل رابطه دارد. 
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کار اصلی شان  کند.  عنواِن دفاع از قره باغ و آزادی ســــرزمین ها جذب 

چیست؟ سرمایه گذاری کان برای نظریه پردازی به هدف تغییر هویت 

که آن ها تعریف  شــــیعه! شیعه باید از اهل سّنت شــــود یا به شیعه ای 

گذاشــــته ایم، نه انگلیسی و  کرده اند-و ما اســــمش را شیعۀ اسرائیلی 

آمریکایی-تبدیل شود. چه کار می کنند؟ دشمنی با ایران و ولّی فقیه 

کار آماده  و دوســــتی با اســــرائیل! در جنگ قره بــــاغ زمینه برای ایــــن 

که شــــیعه نباید بماند. حاال اینکه در عمل شیعه می ماند یا  می شود 

نمی ماند بحث دیگری است. 

جمهوری آذربایجان دارد به اشغال اسرائیل و ترکیه درمی آید!

کاظم زاده: چیزی که فرصِت بحث آن نشد این است که چشم انداز بیشتر   

به چه سویی است و چه سناریو هایی پیِش رو قرار دارد. با تغییر قدرت 

کاخ سفید و حضور رئیس جمهور ضّد روس، آیا روسیه همچنان به  در 

سیاســــت فعلی خود ادامه خواهد داد، یا اینکه پیشدســــتی می کند و 

قبل از ناتو وارد می شود تا موقعیتش را تثبیت کند؟

که بر ناتو هم تا  در دورۀ ترامپ، ظاهرًا شــــکافی بین اروپا و آمریکا افتاد 

حّدی اثر گذاشت و سبب شد که ناتو نتواند مثل گذشته به حوزه های 

کاخ سفید، به نظر می آید اروپا  نفوذ روسیه وارد شود. با تغییر قدرت در 

و آمریکا دوباره به هم نزدیک می شــــوند و ورودشان به حوزه های نفوذ 

روسیه بیشتر می شود و معادله ای که اآلن در منطقه هست به احتمال 

زیاد دگرگون خواهد شــــد. شــــاید روس ها انگیزۀ بیشتری برای ورود به 

این ماجرا داشــــته باشند و شاید ســــکوت خود دربارۀ اقدامات ترکیه را 

بشکنند. 
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رحیمی: روسیه برای آذربایجان سناریو و برنامه دارد. این برنامه شامل   

کشور از  دو بخش اســــت: یا فعًا پروژۀ آذربایجان بســــته شــــود، یا این 

ک شود! می پرسید چه طور؟ شاید بخواهند آن را دوباره  روی نقشه پا

که آیا شوروی از  کنند. این یک بحث حقوقی است  به روســــیه الحاق 

نظر حقوقی از بین رفته است یا نه. شوروی از هم پاشیده است، ولی از 

لحاظ حقوقی هنوز سر جایش هست. روس ها به دنبال بهانه هستند 

کنند. که در آذربایجان اتفاقی بیفتد و آنجا را ِاشغال 

کاظم زاده: یعنی ممکن است این سکوت به این دلیل باشد؟  

کّل منطقۀ قفقــــاز برنامه دارد، ولی نســــبت به  جوادی: روســــیه بــــرای   

آذربایجان خیلی حساس اســــت چون نفوذ پان ترکیسم از آذربایجان 

گلوگاه تحوالت از آذربایجان تا رودخانۀ ولگا  است. صرِف نظر از نفت، 

کّل  گرفت  کو را  اســــت. این نقطۀ مهّمی برای روسیه است. هر کس با

کاره ای نیســــت. روس ها برای آذربایجان  گرفته است. ایروان  قفقاز را 

کنند!  کش  کًا از روی نقشه پا که  برنامۀ خاّصی دارند 

کاظمی: ولی برای جنبۀ حقوقی اش توجیه ندارند. روس ها می توانند   

کشور ها اعام استقال می کنند و  بگویند شوروی احیا شد؛ ولی وقتی 

منشور سازمان ملل آن را تأیید و بیانیه منتشر می کند، دیگر از لحاظ 

که می خواهند به وضع قبل برگردند. این  حقوقی نمی توانند بگویند 

یک ســــاختار دیگر می خواهد. ممکن اســــت روایت خودشان را بیان 

کنند، ولی جنبۀ حقوقی بین المللی ندارد.
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گرفتنــــد. برای ایجــــاد دوبارۀ شــــوروی  جــــوادی: کریمــــه را همین طــــور   

پیش زمینه و قواعدی در نظر دارند.

گر آذربایجان شــــلوغ  حشــــمی: یکی از صاحب نظران روس می گفت: »ا  

کشــــور نبــــود. ما از ایران  کنــــد، آن را به ایران برمی گردانیم. آذربایجان 

گرفتیم و حق داریم دوباره به ایران برگردانیم.«

جوادی: چنین صاحب نظری خیلی آدم جدی ای نیست. بعضی وقت ها   

در میان حرف هایش حرفی می زند. این بخش اول حرف های اوست.

بخش دوم چیســــت؟ اینکه جمهوری آذربایجان باید تقســــیم شود! 

بحث ناتو هم مطرح است و البته روس ها نگران ترکیه هم هستند. 100 

کتاب خودش بحث  ســــال پیش، یکی از ایدئولوژیست های روسیه در 

که ما باید در جنوب با ایران، در غرب با آلمان، و در شرق با  کرده اســــت 

کرده اند. کتاب را چاپ  کنیم-اآلن این  کار  ژاپن و چین 

کرده است؟ روسیه بازی بزرگی را در قفقاز شروع  اما چرا روسیه سکوت 

کرده است و می خواهد به همه بگوید »یا من باید اینجا باشم یا ترکیه.« 

منتظر اســــت ارمنســــتان و آذربایجــــان آن قدر به هم آســــیب بزنند که 

کند.  کردم. ترکیه نمی تواند مشــــکل را حل  آذربایجان بگویــــد: »غلط 

که روسیه با ترکیه روابط  کردند  کن!« البته دوستان اشــــاره  تو بیا حل 

اقتصادی هم دارد. بر اســــاس قرارداد سال 1992 م.، ارمنستان یکی از 

گر به ارمنستان حمله شود و درخواست  شش کشور هم پیمان است. ا

کمک کند، کشورهای مسیحِی باروس و روسیه و کشورهای مسلماِن 

قزاقستان، قرقیزستان، و تاجیکستان باید کمک نظامی کنند. اآلن در 

ارمنستان 15 هزار نیروی روس وجود دارد.
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مسئلۀ دیگر این است که پاشینیان منسوب به غرب است. گرجستان 

هم منسوب به غرب اســــت. چه طور آمریکا چشم می پوشد تا ترکیه از 

گرجستان به آذربایجان اسلحه وارد  کند؟ غرب می خواهد منطقه ناامن 

و به انبار باروِت قابل انفجار تبدیل شــــود. چرا؟ جدا از مســــائل خاّص 

ایران و روسیه، مسائل اقتصادی در میان است.  مسیرهای اقتصادی 

کجا عبور می کند؟ از آذربایجان، ایران، و روســــیه!  بین چیــــن و اروپا از 

گر این منطقه جنگ زده شود، ناامن هم می شود. جنگ اقتصادی با  ا

چین برای آمریکا خیلی مهم است. 

کاظم زاده: خوِد دولت آذربایجان این مسائل را می داند؟  

گفته اســــت: »من در اختیار  جوادی: رئیس جمهور آذربایجان به پوتین   

کنم.« ترکیه رئیس ستاد جنگ است  کاری  ُترک ها هستم و نمی توانم 

نه جمهــــوری آذربایجان. امــــا ُترک ها در آذربایجــــان چه می خواهند؟ 

)1( اینکــــه مردم بــــا آن ها )یعنی با پان ترکیســــم( باشــــند نه با تشــــّیع، 

گر این دو محقق شود،  )2( ارتش در اختیار اندیشۀ پان ترکیسم باشد. ا

مأموریت ترکیه انجام شده است.

کاظم زاده: یعنی ترکیه در آذربایجان کودتای خزنده کرده است؟  

کنند چون او  جــــوادی: من فکر می کنم بله! نمی توانند الهــــام را تحمل   

می خواهد هم با روسیه و هم با ترکیه بسازد و نمی شود بازی را این طور 

ادامــــه داد. چرا تکفیری ها را به آذربایجان می آورند؟ تنها بحث جنگ 

قره باغ نیست؛ هدْف مدیریت جنگ در داخل کشور است. می خواهند 
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گــــر روزی مــــردم جمهــــوری آذربایجان جلوی اندیشــــۀ پان ترکیســــم  ا

ایستادند، از آن ها علیه مردم استفاده کنند. 

کشــــتار ارامنه را یادتان  مســــئلۀ دیگر سیاســــت مظلوم نمایی اســــت. 

گفتن داشــــته  گر ملتی بخواهد حرفی برای  هســــت؟ مارکس می گوید ا

کند. مثل یهودی ها و هولوکاست، ارمنی ها  باشــــد باید مظلوم نمایی 

هم کشتار ارامنه را دارند. روس ها ممکن است این سیاست را در پیش 

بگیرند که از احساس مظلومیت ارامنه بهره برداری کنند.

کاظم زاده: آیا این سوریه یا لیبی کردِن جمهوری آذربایجان نیست؟   

کّل منطقۀ قفقاز جنوبی است. آمریکا خودش در این  جوادی: منظورم   

بازی هست. چه بایدن چه ترامپ، من فکر نمی کنم موضعشان عوض 

شود. بحْث اقتصادی اســــت و به بایدن یا ترامپ ربطی ندارد و منافع 

آمریکا در میان است. البته نمی خواهند در اینجا جنگ برپا شود، ولی 

گر بخواهند از ارمنستان دفاع  راه ابریشم برای آمریکا خیلی مهم است. ا

کنند، اول باید مظلومیت ارامنه را به رخ جهان بکشند.

که شــــما ارائه  کاظم زاده: مردم جمهوری آذربایجان چه قدر با تحلیلی   

کــــه فرمودید، مــــردم جمهوری  می کنید آشــــنا هســــتند؟ همان طور 

آذربایجــــان، هــــم به عنــــوان دولــــت و هم به عنــــوان ملــــت، قربانی 

می شوند!

که تکفیری ها را  گفته است  جوادی: یک تحلیلگر روســــی 10 ســــال پیش   

کشتار مردم بومی جمهوری آذربایجان می آورند  به دســــت ترکیه برای 



97
حۀ 

صف
 / 

66
رۀ 

ما
ش

ی/ 
الم

س
گ ا

هن
فر

و آتش برپــــا می کنند. برای چه؟ برای اینکه این منطقۀ شیعه نشــــین 

کامًا به هم  تضعیف شود. از نظر آمریکا و اسرائیل، ترکیب مذهبی باید 

کار را به شیوۀ اقتصادی پی می گیرند.  بخورد؛ اما این 

که 10 سال اســــت درگیر جنگ اســــت، دو یا سه میلیون نفر  از ســــوریه 

کرده اند؛ اما از آذربایجان، بــــدون جنگ، چهار تا پنج میلیون نفر  فــــرار 

گرم شــــروع شود. یکی از  گریخته اند. در ادامه، باید مرحلۀ  به روســــیه 

که علیه شیعیان آذربایجان فعال است می گوید: »باید  صاحب نظران 

گرم شروع شود و ترکیب مذهبی با کشتار شیعیان بر هم بخورد  مرحلۀ 

تا تشّیع در جمهوری آذربایجان تضعیف شود و شیعیان دیگر در قفقاز 

پایگاه مردمی نداشته باشند«! 

ُکرد، تالشــــی، و الهیجی قرن ها در  در قفقاز، اقوام ایرانی االصِل آذری، 

کرده اند. تضعیف مردم قفقاز با  کنار هم زندگی  در صلح و دوســــتی در 

ین ســامانۀ ضّد موشــک خود را در جمهوری آذربایجان مســتقر  اســرائیل آخر

کرده است.
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انتقال تروریســــت ها از خارج به این منطقــــه توطئه علیه پاره های تن 

مردم ماســــت. در قفقاز، بــــرای تبلیغ وهابیت و تکفیــــر یا حتی ترویج 

آیین زرتشت و مســــیح و هرچه مطابق هویت شیعی این مردم نباشد 

برنامه ریزی شده و می شود. برای این کار، کّلی هزینه می کنند و به افراد 

متدین پول می دهند تا این پروژه را پیش ببرند و از آن ها علیه خودشان 

که  کو با ُترک ها جلسه می گذارند و می گویند  کنند. مثًا، در با استفاده 

»دشمن اصلی ما جمهوری اســــامی است و ما شیعه نیستیم.« اآلن 

که مرکز آن در روسیه  یک جریان قوی بین تالشــــی ها شروع شده است 

است و پول خرج می کنند.

کند.  کشــــورها را با اقلیت ها اداره  که  اما سیاســــت روســــیه این است 

که امروز در باغســــتان صاحب قدرت است لزگی است اما  مثًا، ژنرالی 

مســــیحیت را پذیرفته است. روس ها اقلیت هایی را تربیت می کنند تا 

در آینده آذربایجان به دســــت آن ها سپرده شود. بین تالشی ها چند 

که باید آماده شــــوند تا در آینده رئیس جمهور آذربایجان  نفر هستند 

کار می کنند و خیلی هم قاطع  شــــوند. اآلن به شــــدت روی این پروژه 

گر مــــردم جمهــــوری آذربایجــــان به موقع بیدار نشــــوند،  هســــتند. ا

که شاید قابل جبران نباشد. استکبار  ضربه های سنگینی می خورند 

ُکرد ها-کــــه اصالت ایرانی دارند-علیــــه ایران تحریک  که  می کوشــــد 

شــــوند و ضّد ایران عمل  کنند؛ ســــعی می کند تالشی ها هم ضّد ایران 

تربیت شــــوند و با قدرت پول و تبلیغات به افراط گرایی و تکفیر سوق 

کنند.  پیدا 

گرچه  امروز در جمهوری آذربایجان پروژۀ شیعه هراسی اجرا می شود. ا

که »یا حســــین« می گویند و شــــهدا را با شــــعار  در این جنگ می بینید 

»حسین، حسین« دفن می کنند، حکومت نمی خواهد تشّیع را تحمل 
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کند. خیلی نمی توانند جلوی احساســــات شیعی مردم را بگیرند، ولی 

سعی می کنند آن را مدیریت کنند. 

که پروژۀ تضعیف تشــــّیع و تبلیغ پان ترکیســــِم  کارشناســــان معتقدند 

اردوغــــان و اســــرائیل در جمهوری آذربایجان با شــــدت تمام پی گیری 

می شــــود. می خواهنــــد با شمشــــیر پان ترکیســــم شــــیعیان جمهوری 

کنند و چیزی شــــبیه حوادث بوسنی و هرزگوین  آذربایجان را قتِل عام 

در آینــــده در جمهوری آذربایجان پدید آورند. ریشــــۀ این سیاســــت در 

برنامه هایی است که استکبار در سطح منطقه علیه انقاب اسامی در 

نظر گرفته است.

کنار شیعه هراسی، ایران هراســــی نیز در جمهوری آذربایجان تبلیغ  در 

گر دین  می شود. کوشش می کنند که مردم جمهوری آذربایجان، حتی ا

و مذهب خود را به راحتی عوض نمی کنند، به جمهوری اسامی ایران 

بی عاقه شوند و بلکه نسبت به مردم ایران احساس دشمنی و نسبت 

به جمهوری اسامی ایران احساس بیگانگی و تخاصم داشته باشند.

یم حاکم بر جمهوری آذربایجان  یکا، اســرائیل، و انگلیس می خواهند از رژ آمر

علیه انقالب اسالمی استفاده کنند.
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کامًا در مقابل آذربایجان مغلوب  متأسفانه، ایران در جنگ رسانه ای 

که قبــــل از جنگ  شده اســــت؛ اصًا نتوانسته اســــت جنــــگ روانی ای 

کنــــد. آن ها رســــانه و پول دارند  آذربایجــــان به وجود آمــــد را مدیریت 

که روابط با ایران را از باال درســــت و از پایین خراب  و بــــر این اعتقادنــــد 

کنند. رئیس جمهور می گوید: »ایران خوب اســــت«؛ ولــــی ایران را بین 

 تخریب می کنــــد تا هیچ وقت یک 
ً
مردم جمهوری آذربایجان شــــدیدا

کشــــور  پشــــتیبان اجتماعی مردمی نداشــــته باشــــند. چنان جّوی در 

که به ایران ناسزا می گویند چون  کرده اند  جمهوری آذربایجان درست 

به ارمنستان کمک می کند. 

نخســــت وزیِر حیــــدر علی اف در مصاحبــــه ای می گفــــت: »وقتی حیدر 

علی اف رئیس جمهور شــــد، با آقای هاشــــمی دیدار داشت و به ایشان 

گفت: "شما به جمهوری آذربایجان انقاب اسامی صادر نکنید، ما هم 

به ایران پان ترکیسم صادر نخواهیم کرد."« آیا به وعده شان وفا کردند؟ 

اآلن در تهران هم جنگ پان ترکیسم برپاست!

بعضی آقایان به جمهوری آذربایجان به عنوان یک فرصت اقتصادی 

گرفتند و اسرائیل مرکز اطاعات  کردند. ُترک ها اول دانشگاه ها را  نگاه 

گرفت، ولی چون پشــــتوانۀ  کرد؟ بازار را  گرفت. ایران چــــه  و اخبــــار را 

فکری نداشــــت بــــازار را هم از دســــت داد. مبادالت تجــــاری ایران با 

جمهــــوری آذربایجان اآلن ســــاالنه حدود نیم میلیارد دالر اســــت در 

که اسرائیل با جمهوری آذربایجان شش میلیارد دالر در سال  صورتی 

مبادله دارد.

کاظمی: طبق روایت بعضی از دوســــتان، آمار ما ســــیر صعودی داشت   

و به ســــوی یک میلیارد دالر می رفت. البته اخیراً سفیرشــــان در ایران 
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که مبادالت تجاری ما با ایران ساالنه در حدود 250 تا 350  گفته اســــت 

میلیون دالر است.

جوادی: ولی تبادل آن ها با اســــرائیل حدود شــــش میلیارد دالر در سال   

شده اســــت. چرا؟ چون جّو اجتماعی عوض شده است! وقتی ما روی 

ِکـی چند  کار نمی کنیم، بازار را هم نمی توانیم بگیریم. ایران  افکار مردم 

روحانی یا تعدادی متخصــــص در زمینه های مختلف برای جمهوری 

گر متخصص خوب تربیت می کردیم، اآلن برای  آذربایجان تربیت کرد؟ ا

ما سرمایه بود: استاد خوب، پزشک خوب، یا آدم های متخصص دیگر 

تربیت نکردیم و اآلن داریم چوبش را می خوریم!

کاظم زاده: آیا در دانشگاه های جمهوری آذربایجان ظرفیت تبادل علمی   

هست؟

جوادی: در آن زمان که علی اف با آقای هاشمی ماقات کرد، این ظرفیت   

وجود داشت. ترکیه حدود 30 هزار نیرو در مصر تربیت کرد و به جمهوری 

که مردمش هنگام عبور  کستان ُبرد. کشوری  آذربایجان و عربستان و پا

ک ایران را می بوسیدند، اآلن چنان اسیر ایران هراسی شده اند  از مرز خا

کو کتک بزنند! که ممکن است یک ایرانی را در با

کــــه در ایران دربارۀ وضعیــــت اجتماعی جمهوری  گزارش هایی  کثــــر  ا

آذربایجــــان مطرح می شــــد به مواردی نظیر مراســــم عاشــــورا مربوط 

که شــــوروی فروپاشــــید، اســــرائیل و آمریکا آدم هایشــــان  بود. زمانی 

کردند.  را به روســــتا های جمهــــوری آذربایجان فرســــتادند و مطالعه 

کتاب هایشان نوشتند: »ما نقش عاشورا را  تاریخ نگاران آمریکایی در 
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در فروپاشی شــــوروی در آذربایجان دیدیم. این ها منشأ خطر است. 

گر این احساســــات و اعتقادات عمومی از طرف ایران تقویت شــــود،  ا

گر از نظر جغرافیایی  جمهوری آذربایجان به ایران ملحق می شــــود؛ ا

کًا متحد بــــزرِگ ایران  و مــــرزی هم ایــــن اتفاق نیفتــــد، آذربایجــــان 

می شود.« 

در ســــال 1990 م.، مردم با شور و شوق و با اشتیاِق بازگشتن به هویت 

گر یک ایرانی  ک جمهوری اسامی را می بوسیدند و ا شــــیعۀ اصیل خا

که ایران  را می دیدنــــد فکر می کردند امام زاده دیده اند! مثل اآلن نبود 

کند. قبــــل از این جنگ، ایــــران چندین  نمی توانــــد مســــتقیمًا ورود 

 رایگان بود. در آزاد سازی 
ً
کثرا که ا کانتینر ساح به آذربایجان فرســــتاد 

کمک خواست،  که ارتش آذربایجان محاصره شده بودند و  زنگیان، 

کرد و ارتش آذربایجان را از محاصره بیرون آورد.  ایران مداخله 

در ایران دربارۀ آذربایجان و مسئلۀ شیعه کار عمیقی نکرده اند و همیشه 

گزارش های مثبــــت و چه منفی.  گزارش ها ســــطحی بوده اســــت-چه 

گر 100 ســــال هم بگذرد مردم آذربایجان شــــیعه هستند. این  می گویند ا

کار شــــود تا شــــیعه های درست و  درســــت اســــت، ولی باید روی مردم 

حسابی تربیت شــــوند. بعضی خیلی اغراق می کنند و می گویند: »فقط 

در نارداران ]در مراسم مذهبی شیعی[ صد ها هزار نفر جمع می شوند!« 

حکومت علی اف با همکاری روسیه و ترکیه یک پوستۀ ظاهری ایجاد 

کرده اند و کسانی که به عنوان کارشناس سال ها در آنجا زندگی می کنند 

آن پوستۀ ظاهری را می بینند. 

خاصه، یک برنامۀ هوشــــمندانه برای تقویت تشــــّیع طراحی نشد و 

که در  که اآلن در مورد قره باغ همان شــــیعیانی  نتیجه اش این اســــت 

نارداران جمع می شــــدند و »یا حســــین« می گفتند روبه روی شــــیعه 
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گر آذربایجان  می ایســــتند-یعنی شیعه روبه روی شیعه قرار می گیرد. ا

ک آذربایجان  کند و جزء خا بخواهد بــــا همکاری ترکیه مهریز را غصب 

 
ً
کند. دارند افکار عمومی را شدیدا که ایران اقدام  کند، قطعًا الزم است 

که هدف تبلیغات این  علیه ایران تحریک می کنند. مطمئن باشــــید 

است که شیعیان آذربایجان جلوی جمهوری اسامی قرار  بگیرند. این 

که برنامۀ فرهنگی ما عمیق نبوده است.  نشان می دهد 

یقینًا همۀ شما در این فکر هستید که قره باغ متعلق به مردم آذربایجان 

است و باید آزاد شود. این چیزی نیست که بر یک مسلمان پنهان باشد 

و اعتقاد و آرزوی همۀ ماســــت. حاج قاسم سلیمانی، چند ماه قبل از 

شــــهادت، روی پروژۀ آزادی قره باغ به دست مقاومت خوِد آذربایجان 

کار می کرد. طرح ترکیه دربارۀ قره باغ در  )که در سوریه تشکیل شده بود( 

زمان زنده بودن حاج قاسم شروع شد و نیرو های تکفیری اآلن به این 

منطقه نیامده اند. شهید سلیمانی می خواست قره باغ به دست خوِد 

شــــیعیان و به نفع تشّیع آزاد شــــود؛ ولی وقتی حاج قاسم شهید شد، 

ترکیه پیش دستی کرد. 

آزاد ســــازی قره باغ در ســــال 1990 م. آغاز شــــد. چــــرا آن جنگ متوقف 

شد؟ یکی از ترس ها تشکیل بســــیج مردمی در جمهوری آذربایجان و 

آموزش حدود شــــش هزار نیــــرو بود. می دیدند ایــــن حرکت پدیده ای 

گر آزاد سازی  که خطرش بیشتر است. ا مثل حزب اهلل لبنان شده است 

در آن وقت انجام می شــــد، هویت و موقعیت حقیقی شیعه را تضمین 

می کرد. »یا حسین« های مردم آنجا حقیقی بود چون مدیریت دست 

انسان های مؤمن بود. 

کاظم زاده: آیا این افراد در ماجرا های اخیر حضور ندارند؟  
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رحیمی: عده ای از آن ها در همان جنگ ها شــــهید شــــدند. از عده ای   

کــــرد و آن ها یا در  کــــه ماندند، حیدر علی اف افراد مســــئول را زندانی 

کثر آن ها اآلن در روسیه هستند.  زندان ُمردند یا به روســــیه رفتند. ا

کشته شد و آن جریان را از بین  که سرکرده شــــان بود  روشن جواُدف 

که سازمان ملل این منطقه  بردند. در آتش بس قره باغ، در آن زمان 

که بسیج های  را متعلق به آذربایجان دانست، یکی از بند ها این بود 

مردمــــی باید متوقف شــــود و همه چیــــز باید ذیل ارتــــش آذربایجان 

باشد.

کاظم زاده: برای دولت علی اف، تضعیف شیعه بر آزاد سازی قره باغ اولویت   

داشت!

که ایران به ما  رحیمی: حیدر علی اف می گفت: »ما حاضریــــم قره باغی   

کنیم.« دقیقًا بحث پان ترکیسم و  بدهد را دو دســــتی تقدیم ارمنی ها 

که زیر  ملی گرایی مطرح اســــت. ارتش آذربایجان حدود 15سال است 

کشــــور ترکیه تعلیم می بیند و ُترک هــــا از نظر اعتقادی روی نفرات  نظر 

ارتش کار می کنند. سریال های ترکی هم در جمهوری آذربایجان پخش 

می شود. 

که ترکیه ای ها به آذربایجان می آمدند،  پــــدران ما می گفتند: »آن اوایل 

مردم به آن ها می خندیدند و به آن ها خانه نمی دادند.« اآلن چه شده 

که آزاد می شود یک پرچم ترکیه در آنجاست و عکس اردوغان  که هرجا 

در آنجا زده می شود؟ اردوغان به رهبری در برابِر رهبری شیعی تبدیل 

که اردوغان در برابر  شده اســــت. اســــتعمار هم چنین خیالی داشــــت 

آیت اهلل خامنه ای رهبر جهان اسام باشد.
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کاظم زاده: اردوغان عمًا ســــکوالر و رســــمًا ســــّنی اســــت، ولــــی جامعۀ   

آذربایجان شیعی است. این ها با هم تضاد پیدا نمی کند؟

ک برای تو مهم تر از دینت باشد،  گر شــــیعۀ عمیق نباشی و خا رحیمی: ا  

همین وضع اســــت. روحانیان جمهوری آذربایجــــان می گویند: »اآلن 

ک مطرح اســــت. چیــــزی نگویید که در مقابل ســــیل  فقــــط بحث خا

که »می خواهند خوِد شــــما را  گفت  مردم له می شــــویم«! باید به آن ها 

کنند. قره باغ حّق شماســــت و باید آزاد شــــود، ولی این وسط چه  محو 

کسی منتفع می شود و به منافع خود دست پیدا می کند؟ اسرائیل! چه 

کسی شما را بازی می دهد؟ ترکیه و روسیه.« 

این یک تسویه حساب است. این مردم همیشه توسری خورده اند؛ 30 

کشان در ِاشغال است و اذیت شده اند؛ همیشه هم  که خا ســــال است 

کرده اند و ترکیه یا روسیه یا... باید  به نوعی برایشــــان آقا باالسر درست 

کّل جمهوری  ک دارد آزاد می شود، ولی  باالی سرشان باشــــد. اآلن خا

آذربایجان دارد به اشغال اسرائیل و ترکیه درمی آید!

ترکیــــه با تفکر ِاخوانی وارد قفقاز نشده اســــت. آن ها بــــا تفکر ِاخوانی به 

کشور های عربی، با تفکر عثمانی به قسمت هایی از سوریه و بالکان، و 

با تفکر پان ترکیسم و تورانی به جمهوری آذربایجان وارد شده اند. وقتی 

اندیشۀ شــــیعۀ عمق نیافته با پان تورانیسم روبه رو شود، پان تورانیسم 

پیروز خواهد شد!

ابراهیمی: ایران خّط قرمز های اعتقادی و حقوقی دارد، ولی باید حقایق   

را برای مردم جمهوری آذربایجان توضیح داد و رسانه ها باید دراین باره 

گفت: »این مســــئله تأثیر ندارد و آن را بگذاریم  کنند. نباید  روشنگری 
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برای بعد.« بعدی وجود ندارد! حوادث پشــــت سر هم می آید و توقف 

ً روشنگری کنیم. 
نمی کند که بعدا

البته این درست است که طوری نگوییم که موجب افزایش حساسیت 

که اســــرائیل آخرین ســــامانۀ ضّد موشک  گفت  شــــود، ولی باید مردم 

کیلومتر ُبرد دارد و به هیچ جا نداده اســــت در  کــــه رادارش 700  خــــود را 

کرده اســــت. اعتقاد یهود به جنگ های آخُرالزمان  آذربایجان مســــتقر 

بیش از ماست.

ق: به نظر شما، در مورد انتشار اخبار جمهوری آذربایجان محدودیتی  زور  

هست؟

کمک های تسلیحاتی اسرائیل به  که از  جوادی: بعضی توصیه می کنند   

جمهوری آذربایجان چیزی نگوییم تا مردم نگویند: »دســــت اسرائیل 

درد نکند، اسرائیل چه قدر خوب است«!

ق: به نظر شما، این یک اشتباه راهبردی است؟ زور  

که حتــــی در مورد  جــــوادی: این مشــــکل به قــــدری عمیق شده اســــت   

کمک های تســــلیحاتی اســــرائیل به آذربایجان می گویند: »در آینده به 

مردم خواهیم گفت.« 

رسانه های جمهوری آذربایجان به ایران هراسی دامن می زنند. بعضی 

گرفته است .  که ایران طرف ارمنستان را  از این رســــانه ها ادعا می کنند 

عکس یک چاه فاضاب را می گیرند و می گویند ایران از اینجا ماشین ها 

کرد ها را به ارمنســــتان می برد و آموزش می دهد. واهلل  را وارد می کنــــد و 
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کانال زده و  مردم بــــاور می کنند! می گویند ایــــران از قم به ارمنســــتان 

کمک ها را به آنجا می فرستد!

کنید  سواد رسانه ای مردم آنجا پایین است. شما ممکن است تعجب 

که مگر می شود شیعه این طور باشد، اما این مردم احساسی و به همه 

چیز حساس هستند و دوست و دشمن را هم عقانی نمی بینند. برای 

کاری در مورد قره باغ  کستان هیچ موضع خاّصی ندارد و هیچ  مثال، پا

کستان  نکرده اســــت، اما یکی از قهرمانان جنگ قره باغ نخست وزیر پا

کو عکــــس او و پرچم  اســــت. خودش هــــم خبر نــــدارد، اما در تمــــام با

کرده اند. چرا؟ چون رسانه های حامی پان ترکیسم  کســــتان را نصب  پا

کســــتان 64 میلیــــون دالر برای آزادی قره باغ  که ارتش پا کرده اند  اعام 

داده است.

ابراهیمــــی: مردم با شــــنیدن این خبر مــــردم غش می کننــــد و آن را باور   

کســــتان هم  کســــتان در آنجا تبلیغ می شــــود؟چون پا می کنند. چرا پا

کستان به کمک  سّنی و مرکز وهابیت است. تبلیغ می کنند که دولت پا

جمهوری آذربایجان آمده است ولی ایران طرف دار ارمنستان است!

کاظم زاده: اآلن، به خصوص در خاورمیانه، رقابتی بین ترکیه و عربستان   

که ظاهــــرًا مورد حمایت ترکیه  وجود دارد. قاعدتًا باید اســــام ِاخوانی 

است و اسام وهابِی مورد حمایت عربستان تضاد داشته باشند. آن ها 

کم می کنند و در مقابل شــــیعه به همدیگر  گاهانه این تضاد را در آنجا  آ

که از جا هایی مدیریت  کامًا مشــــخص اســــت  پیوند می خورند! اآلن 

می کنند که چه تضاد هایی در خاورمیانه باشد ولی در قفقاز نباشد. این 

نکته پروژه بودِن قضیه را نشان می دهد.
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ابراهیمی: بحث دیگر قدرت گرفتن و نفوذ ترکیه و آمریکا و اسرائیل است.   

آمریکا و اسرائیل و انگلیس، همه، می خواهند سیستمی در جمهوری 

کنند.  که از آن علیه انقاب اســــامی استفاده  آذربایجان پیاده شــــود 

بهترین گزینه برای این کار ترکیه است، قدرتمند ترین کشور اسامی که 

کنار ترکیه می آورند.  کستان است را هم  پا

کرد تا مردم جمهوری آذربایجان را  عربســــتان ســــرمایه گذاری فراوانی 

به سوی خودش بکشــــد، اما پرونده اش بسته شده و آرام آرام سقوط 

که طبق برنامه باید بین مســــلمانان ســــر  کرد. قدرت جدید تر  خواهد 

برآوَرد ترکیه است.

کــــه نمی توانند در ســــوریه با ایران  کشــــورهای غربی فهمیدند  وقتی 

گرفتند جنگ را به مرز های ایران بکشانند. اسرائیل  بجنگند، تصمیم 

که مقاومت اســــامی در جمهوری  و آمریکا به شــــدت تــــاش می کنند 

گر مقاومت اسامی در میان مردم جمهوری  آذربایجان شکل نگیرد. ا

آذربایجان شــــکل بگیرد، مقاصد صهیونیســــم جهانی عملی نخواهد 

شد.

جوادی: با لطف سردار سلیمانی، مقاومت در آذربایجان از سال 2013 م.   

آغاز شده اســــت. ترکیب تکفیری ها، اردوغان، و منافع روســــیه و غرب 

یک ترکیب شیطانی است. ما می خواهیم برای آزادی سرزمین هایمان 

ک  گر الهام علی اف واقعًا می خواســــت خا مقاومت داشــــته باشــــیم. ا

که در  کنــــد در مقابل ایران نمی ایســــتاد. یقین بدانید  خــــودش را آزاد 

آن صورت حاج قاســــم و مقاومت به آذربایجان وارد می شــــدند. علت 

کرد.  کشــــورش را آزاد  ک  محبوبیت حزب اهلل لبنان چه بود؟ اینکه خا

این شکست غرب و اسرائیل بود.
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کم بود که نمی گذاشت  ق: 70 سال در آذربایجان دولت کمونیستی حا زور  

مــــردم تعالیم دینی را یــــاد بگیرند، ولی مردم آذربایجــــان ایمان خود را 

کردند و عمق احساساتشــــان شــــیعی است. مشــــعل عشق به  حفظ 

والیت و اهل بیت پیامبر؟ص؟ و حضرت مهدی؟جع؟ در ســــینۀ مردم 

جمهوری آذربایجان خاموش نشدنی است.

عشــق بــه والیــت و اهــل بیــت پیامبر و حضــرت مهدی در ســینۀ مردم 

جمهوری آذربایجان خاموش نمی شود.


