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  آسیب شناسی کشتار مسلمانان در نارداران باکو

  

در موسسه مطالعات تاریخ  1394دي ماه  17در نشستی که در روز پنچشنبه 

معاصر ایران با حضور آقایان حسن کریمی، امیرعلی تبریزي، حیدر علوي، حسین 

 کارشناسان و وسرحدچی، حسین ساالري میانه و محمدصالح جوادي برگزار شد 

عیان در نارداران باکو یصاحب نظران به بحث و تبادل نظر پیرامون کشتار ش

  .پرداختند

در خبرها آمده بود که پلیس باکو در روز : در ابتدا آقاي حسن کریمی گفت

کیلو متري  30با حمله به مسلمانان شهرك نارداران در  94پنجشنبه پنجم آذر 

تن را  20هزار نفري را شهید و  تهششمال باکو پنج نفر از مسلمانان این شهرك 

زخمی و تعدادي از آن جمله طالع باقر اف رهبر جنبش اتحاد مسلمانان مبارز را 

  .دستگیر کرد 

آذر  12شبکه یک جمهوري اسالمی ایران روز پنجشنبه  21در اخبار ساعت 

گوینده در نهایت شگفتی بدون هیچ تحلیلی و فقط به نقل از وزیر کشور  1394

آذربایجان با تروریست خواندن مسلمانان نارداران آنها را متهم به داشتن جمهوري 

  .اسلحه براي کودتا کرد 

خبرگزاري رسمی دولتی ایران یعنی جمهوري اسالمی به نقل از خبرگزاري فرانسه 

داران را درگیري پلیس باکو با یک گروه افراطی در رحادثه سرکوب مسلمانان نا

با نارنجک و سالح خودکار به پلیس حمله کرده اند  روستایی در شمال باکو که

پلیس در دفاع از خود و چهار عضو این گروه افراط  20دانست که در اثر این حادثه 

  . گراي غیر قانونی کشته شدند

((http//www. Irna. ir/ News/ 8185575) 
 علل آسوشیتدپرسدر خبر دوم، خبرگزاري جمهوري اسالمی به نقل از خبرگزاري 

  .حضور پلیس باکو را در شهرك نارداران را برقراري نظم و امنیت دانست

http// www. Irna. Ir/ news/ 81862450  
با تصویب  94آذر  13بعد از این سرکوبی مجلس جمهوري آذربایجان در روز جمعه 

در معابر و ن اعتقادات دینی نصب پرچم حسینی قانونی در قالب اصالحیه قانو

میلیون تومانی و مجازات  20تا  4ممنوع کرد و براي متخلفین جریمه خیابان ها را 

بر اساس این قانون آن عده از شهروندان جمهوري . حبس یک ساله در نظر گرفت 



نمی توانند عهده ) ایران(آذربایجان که در خارج از کشور تحصیل دینی داشته اند 

  .دار اجراي مراسم دینی باشند

جمهوري آذربایجان بعد از سرکوب مراسم حسینی شهرك نیروهاي وزارت کشور 

نارداران کلیه پرچم هاي حسینی را از خیابانها و کوچه هاي این شهرك برچیدند و 

به عالوه به دستور . شعارهاي حسینی را از دیوارهاي این منطقه پاك کردند 

  .مقامات امنیتی برق و آب و گاز این شهرك قطع شد

ضد ایرانی جمهوري آذربایجان در ایران به درستی منعکس خبر هاي ضد اسالمی و 

نمی شود به عنوان مثال می توان به سفر الهام علی اف رئیس جمهور کشور 

در اوج سرکوب  1394مسلمان جمهوري آذربایجان به عربستان در اردیبهشت 

مردم یمن اشاره کرد که هیچ انعکاسی حتی به صورت زیرنویس در صدا و سیما 

که با پیگیري هاي به عمل آمده مسئولین اطالعات و اخبار صدا و سیما نداشت 

  .خبر این مسافرت را جعلی قلمداد کردند

مقامات باکو با اطالع دقیق و اطمینان از انفعال رسانه هاي ایران از طریق مجاري 

دیپلماتیک ، به آرامی در حالی گسترش پروژه نفوذ خود در ایران هستند به طوري 

سالیان گذشته بسیاري از رسانه هاي ایرانی سرکوب هاي مسلمانان و که در 

اقدامات ضد ایرانی باکو را با تاخیر و صرفاً با نقل و قول شبکه هاي صهیونیستی 

آتی وي و آذ تی وي منتشر کردند در حالی که خبرگزاري هاي ضد اسالمی و ضد 

ن دردسر از مجاري ایرانی جمهوري آذربایجان همچون ترند ، آپا و آینس بدو

  .دیپلماتیک مجوز فعالیت در ایران دریافت کرده اند

یکی از دالیل سرکوب مردم مسلمان شهرك نارداران تعلق خاطر شدید آنها به 

اسالم و برگزاري مراسم پرشور مذهبی به ویژه در ماه هاي محرم ، صفر و رمضان و 

ادیه اروپا نظیر لغو مقاومت در برابر استحاله دینی دیکته شده از سوي اتح

ممنوعیت همجنس بازي  و گسترش آن ، کشف حجاب در مدارس ، چاپ کتاب 

پیامبر عظیم الشان آیات شیطانی ، باز نشر کاریکاتور موهن و جسارت آمیز علیه 

، آزادي فعالیت هاي ضد اسالمی گروه هاي بهائی ، صهیونیستی ، میسونرهاي )ص(

  .به این اتحادیه می باشد  مذهبی و امثالهم براي ورود باکو

در کنار این مبحث می توان دلخوري مقامات باکو از استقبال گسترده این شهرك 

یدها نوري همدانی را افزود ضمن این برخالف پروتکل توافق شده بازد... از آیت ا

با کمیته امور دینی جمهوري آذربایجان ، روحانی نوري همدانی ... حضرت آیت ا

الع باقر زاده در اقدامی ناهماهنگ با بعضی از مقامات ایرانی هماهنگ مبارز و آگاه ط

با باکو در مذاکره با معظم له حمایت ایشان را براي این بازدید از شهرك نارداران 



امري که زمینه دستگیري طالع باقر اف را از سوي وزارت کشور . جلب کرد 

  .هم کردام در دست داشتن اسلحه فراجمهوري آذربایجان به اته

جالب آن که نمایندگی صدا و سیما در باکو در کمال تعجب طی گزارشی اعالم 

نوري ... کرد که به دلیل ازدحام پرشور مردم شهرك نارداران از حضرت آیت ا

  .همدانی موفق به ضبط حتی چند ثانیه اي این جریان نشده است 

است که خم به  به هر حال همه کوشش هاي سیاست خارجی ایران بر این استوار

  .ابروي این یار نامهربان نیاید

  

  

  

 براي باکو دولت رسمی هاي سیاست به   را نارداران بحث تبریزي امیرعلی  آقاي

  هاي سیاست اتخاذ بارهدر  دلیل  دوازده وي .دانست مربوط   شیعیان سرکوب

 جمهوري   نقاط دیگر و  نارداران   شیعیان  سرکوب  در  اف علی  استالینی

  :برشمرد  صورت بدین  را   آذربایجان

  سیاست  با   که همسو(فعال در آذربایجان ) اتاق هاي فکر(تینک تنک هاي  .1

  و  ضعف به   توجه   با  که  رسیدند نتیجه   این به) هستند اسرائیل رژیم هاي

  بویژه  آذربایجان  جمهوري  شیعیان  باکو، در  غربگرا  نیروهاي  ورشکستگی

  دارند،  نیز  سیاسی  رویکرد که  اسالم حزب  و مسلمانان  اتحاد  جنبش

 می  اف علی   خاندان  قدرت  آینده   براي  حاکمیت   نظر  از  یدتهد مهمترین

  .باشند

در جمهوري آذربایجان می    شیعه ستیزي  روند  و تشدید  حوادث فعلی ادامه  .2

در   را   شیعیان   سرکوب  موج جدید 2010   سال   از   جمهوري آذربایجان  باشد؛

در ادامه   نارداران   شروع کرده و تحوالت   حجاب ستیزي  موضوع اعتراض ها به

قبل شروع   که از سال هاي   مسئله پروژه اي است  در نتیجه این   .روند است   این

بلکه از دوره خاندان . شده و روند شیعه ستیزي در آذربایجان روند جدیدي نیست

  با اشکال 2010   سال  و بخصوص از) در چندین مرحله(شروع شد   علی اف

  .مختلفی ادامه پیدا کرد



موفقیت نسبی طرح هاي جمهوري آذربایجان در به انفعال کشاندن اغلب رسانه  .3

ها تریبون فشار بر باکو و حمایت موثر از شیعیان هستند، در وقوع هاي ایران که تن

ابعاد این پروژه انفعال بسیار وسیع و از اقدامات . حوادث نارداران موثر بوده است 

 هاي رسانه به   فشار   روند   در  باکو  در   ایران. ا.ج  فنی تا همراه کردن سفارت

 چرا اینکه. است پروژه یک این«. شود می   شامل را آذربایجان جمهوري منتقد

 شامل را متعددي دالیل دادند، رویکرد تغییر اخیر سال دو یکی   در  ما هاي رسانه

 چقدر   آذربایجان سهم تحرکات    ، انفعال پروژه این در دید  باید. شود می

 ضعف حوزه این   در ما اگر  است؟ اندازه چه  سفارت   هاي پیگیري سهم است،

  شروع نارداران  در  را اي پروژه   چنین کرد نمی  جرأت  آذربایجان   نداشتیم

 و شد خنثی   آن افشاگري و رسانه ورود  با که بود دیگري موارد این از پیش   .کند

 کنگره برگزاري به تصمیم  مثل  .بزند را ها آن   استارت   وانستنت   آذربایجان

  »... و باکو  در یهودیان

 رویکرد این از ) آذري طرف(آگاهی ».است دیپلماسی بحث بعدي  مطلب« .4

 بدون اقتصادي مناسبات توسعه بر مبتنی سفارت   رویکرد اینکه و سفارت منفعالنه

 گمرك ادارات  توسط که  آمارهایی«. الح ملی استمص و منافع وجوه سایر به توجه

  .است نداده   روي آن در شگرفی تحول که دهند می  نشان رسیده ثبت به

توافق محرمانه در جریان سفر غیرمنتظره الهام علی اف به عربستان سعودي در  .5

  ).شیعیان جهانی سرکوب براي ریاض کلی طرح   از بخشی( 1394 سال   تابستان

  وهابیت   موقعیت تثبیت براي   توافقاتی آن طی که اي منتظره غیر و  همم سفر«

 طرح  اجراي منظور به  شیعیان   علیه  وهابیت  اهرم   از استفاده و آذربایجان در

  ».شد انجام   ریاض

 تاریخ طول در پارلمانی انتخابات   فاسدترین   انحراف افکار عمومی از برگزاري .6

  آذربایجان جمهوري

 ملی امنیت وزارت در تکفیري هاي وهابی نفوذ فاجعه  انحراف افکار عمومی از .7

 مقامات هاي نصب  و عزل در مسئله  این«   .آن انحالل و ارگانها دیگر و آذربایجان

  »   .است مشهود وزارت   این

ان به نبا انگیزه هاي مختلف از جمله اطمی(چراغ سبز به وهابی ها نشان دادن  .8

 یک  گذشته   سال 15  در  عربستان  ما شاهدیم«) با شیعیان مقابله   آنها در

 مساجد در که اي شبکه  طریق از عربستان.است داده تشکیل آذربایجان  در شبکه



 را آنها شود می گفته و کرده متمرکز را وهابی ها آباد مشفق قصبه  در داده تشکیل

برد -آذربایجان برد و ایران  روابط کنند می مطرح که کسانی  .است کرده مسلح

 قصبه یک حتی  شدن وهابی   جلوي توانستیم ما   آیا  پرسید آنها از  باید   شده

  ».بگیریم را شیعه

جلوگیري از پرشدن خالء ناشی از ممنوعیت و محدودیت هاي اخیر براي  .9

  در جمهوري آذربایجان توسط شیعیان طرفداران عبداهللا گولن

 دو  هزینه سازي براي ایران به دلیل تقابالت منطقه اي براي ترکیه نقش .10

 مهوريج در ، شود می اعدام نمر.. ا آیت  رود، می  عربستان به   اردوغان«  .کشور

  . کند می استفاده ایران به فشار براي ابزارهایش از ترکیه نیز آذربایجان

رژیم اسرائیل به جمهوري آذربایجان به عنوان پایگاه امن منطقه اي صهونیسم  .11

 را یهودي میلیون چهار شد ناامن   اسرائیل اگر که   نگاه می کند نه صرفاً یک متحد،

 نمی فروخته   هم کسی به که خالی  هاي   آپارتمان وجود.کند منتقل آذربایجان به

 جمهوري در فعال شیعی هاي تشکل حضور. است منظور همین براي شود

  .ی در قبال این هدف توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی است مانع آذربایجان

   اروپا   با باکو مناسبات سردي علیرغم که واشنگتن به   چراغ سبز نشان دادن-12

 باکو که   مضمون این با باشد، می  بشري حقوق  دالیل به   ظاهر در که امریکا و

 و انقالبی  نیروهاي  سرکوب  رايب خود تعهدات به  نیز   شرایطی چنین در   حتی

 امریکا و  اروپا به واقع در نارداران ماجراي«.است  پایبند  غرب قبال  در شیعی

  نیروهاي  سرکوب  براي خود تعهدات به همچنان آذربایجان که  شود می یادآور

  ». است  پایبند  غرب قبال   در شیعی و انقالبی

سخنران بعدي این نشست بود که براي این جلسه به بررسی  حیدر علويآقاي 

مهمترین موارد آن  که پرداخت  اسناد ویکی لیکس در رابطه با موضوع نارداران

 :است از عبارت

 ارائه سند یکصد به نزدیک فهرست لیکس، ویکی در نارداران کلمه جسجوي   در. 1

موضوع اسناد  با است، مربوط نارداران یا غیر مستقیم به مستقیم بطور  که شود می

  .شود می مربوط  نارداران به  آذربایجان  جمهوري در اسالم به احیاي



اسناد ویکی لیکس نشان می دهدکه مطالعات آمریکا درباره نارداران از اوایل   . 2

اف و با تهیه گزارشی از طرف سفارت آمریکا در خصوص جمهوري الهام علیریاست 

. آغاز شده است 2006آذربایجان در سپتامبر    احیاي تعصب مذهبی در جمهوري

این موضوع مصادف است با اعتراضات در نارداران به انتشار مقاله رافیق تقی در 

به   ر بحث اعتراضاتد 2006   در سال. نشریه صنعت علیه پیامبر گرامی اسالم

انتشار مقاله اهانت آمیز نشریه صنعت علیه مقدسات اسالمی و پیامبر گرانقدر 

در یکی از . (اسالم، نقش برجسته و آغازکننده نارداران مورد توجه آمریکا بوده است

جریان سازي .) گزارش ها به نقش برنامه کومپاس شبکه سحر نیز اشاره شده است

درباره عامالن اهانت به مقدسات اسالمی و اعتراض هایی که  افشاگري رسانه اي   و

همچنین در   . فتواي مرگ براي رافیق تقی شد  از نارداران آغاز شد، منجر به صدور

درو اقع، جمهوري . مقاله اعتراض شد  به این  هم  داخل ایران در تبریز و اردبیل

کارهاي بزرگی در این کشور   و با رسانه می توان  آذربایجان کشور کوچکی است 

  .کرد و جلوي خطرهاي بزرگی را گرفت

 وضعیت بخصوص و اسالم موضوع آمریکا که دهد می نشان لیکس ویکلی اسناد  . 3

 داشته دائمی رصد در را باکو اطراف سنتی روستاهاي در اسالمی  هاي حرکت

محافظه کار پلمات هاي آمریکا به روستاهاي سنتی و دی متعدد سفرهاي. است

 قابل منطقه این در ایران و سیاسی اسالم نفوذ میزان بررسی براي باکو   اطراف

  .است توجه

  اطراف روستاهاي به باکو   در آمریکا وقت سفیر درسی، آن  ،2007 اوت   در. 4

که از پایه ( سفیر آمریکا با حاج مهدي دیدار در ، سفر این در   .است کرده سفر باکو

 اقدامات مورد در مهدي حاج زابرات، در   )گذاران حزب اسالم نیز معرفی شده

 میان درگیري است گفته و داده هشدار نارداران در  باکو   دولت آمیز تحریک

 همین چارچوب در نیستند، روستا این به متعلق که دارانی سرمایه با ها ناردارانی

  .دولت باکو قرار دارد تحریکات

اسناد منتشر شده آمریکا در ویکی لیکس نشان می دهد که در برهه انتخابات . 5

 بخصوص اسالمی  هاي حرکت بروز احتمال  از م 2008ریاست جمهوري سال 

 به و است داشته وجود هایی نگرانی آذربایجان  جمهوري در شیعی هاي فعالیت

  .جه خاص بوده استتو مورد نیز  نارداران خاطر، همین



مطالعه اسناد ویکی لیکس در مورد رصد مسایل اسالمی جمهوري آذربایجان . 6

 مهار براي آذربایجان جمهوري دولت اقدامات که دهد می  توسط آمریکا نشان

 هاي حرکت مهمترین. دارد قرار وقفه بدون سیر خط یک در کشور این در اسالم

   ممنوعیت کشور،  این در   مهار تشیع  سیاست  در   آذربایجان جمهوري دولت

  جمهوري در  دین   امور کننده تنظیم   قوانین در تغییرات مدارس، در حجاب

 کردن تر سخت منظور به) 2011 و  2009  هاي سال  تغییرات( آذربایجان

 و   قفقاز مسلمانان اداره   ساختارهاي در   تغییرات ، شیعی هاي فعالیت براي قوانین

 دارد قرار   راستا یک در  همگی که  برشمرد  توان می را   دینی  امور   دولتی کمیته

  .اند شده اجرا کشور این در حقیقی اسالم مهار براي که

 مهمی   مرحله نارداران، هویت و سیما تغییر  هاي طرح  اجراي و   تصرف نارداران. 7

  .باشد می   آذربایجان  جمهوري در  ناب   اسالم مهار سیاست  از

از این موارد می توان نتیجه گیري کرد که عملیات تصرف و تغییر سیما و هویت 

در جمهوري  ناب اسالم نارداران در صورت موفقیت آمیز بودن، دستاوردهاي احیاي

  .آذربایجان را به شدت تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد

 هزار 5   داشت جمعیت نفر هزار 8   که روستایی  براي  نارداران ماجراي   در

 کل در بلکه نارداران در تنها نه را هراس و خوف   شرایط تا کردند مستقر  قشون

 که ملی امنیت وزارت کشور، وزارت ارگان سه کشی   قشون   .کنند  ایجاد کشور

تار و نام نیافته بود و ساخ تغییر دولت امنیت سرویس به زمان آن در هنوز

   نارداران پاکسازي   اصطالح به براي دادستانی کل و عملیات ویژه مشترك آنها 

  شدند دستگیر نفر 71 . گرفت انجام) جمهور رئیس(اف علی الهام   نظارت تحت

 این کردن آزاد بعداز اما،   .کردند آزاد  را نفر 57 آن، از پس روز 30 حدود  که

ربالیی ناطق کریم اف، رییس شوراي ریش سفیدان نارداران را به ک نارداران، اهالی

علت اینکه با اعالم مواضع و بیان وضعیت نارداران به رسانه ها، اجازه نمی داد 

نارداران در سکوت کامل قربانی شود نیز پس از اینکه بیانیه اي در محکومیت اعدام 

بازداشت و به خیانت به کشور آیت اهللا نمر علیه آل سعودي و وهابی ها صادر کرد، 

متهم شده است که این نشان می دهد که دولت جمهوري آذربایجان قصد ندارد به 

  . هیچ نیروي اسالمگراي واقعی رحم کند

  



اول . چند دلیل قابل ذکر است. یک مسئله مهم دیگر، مظلومیت نارداران است

در این ارتباط صادر کرد، اینکه سفارت ایران در باکو به طور رسمی در بیانیه اي که 

 خیال نتیجه در. کنیم ورود قضیه این در نداشتیم قصد ما  آشکارا اعالم کرد

  این   این، بر عالوه    .شد راحت بیشتر سرکوب براي   آذربایجان امنیتی نیروهاي

  .نمود تأثیر بی   آذربایجان جمهوري  در را دینی علماي نظر   ایران، سفارت  اقدام

 این از بسیاري  انه مانع از اجرایی شدنرس قدرت با علما کالم نفوذ   این از پیش

 و آذربایجان در یهودیان کنگره حجاب، ممنوعیت نظیر تحرکات  و اقدامات دست

 در اما  .بود شده) س( زهرا فاطمه حضرت مسجد تخریب حکم و اذان ممنوعیت

 علما کالم نفوذ از که شد موجب دیپلماتیک اشتباهات برخی نارداران، قضیه   این

پس از حمله به . ت جمهوري آذربایجان کاسته و تقریبا بی تاثیر شوددول در

 را ها پرچم  .کردند عمل داعش عین   .کندند را شیعه   نمادهاي تمام نارداران، 

 در کردند می پخش و کردند می ضبط را آن فیلم و انداختند پا زیر و   کندند

 ،نارداران شیعی هویت   یما وس تغییر با واقع، در  اما   .نبریدند سر فقط . اینترنت

 که را   ناناردار  باکو حاکمان زیرا،   .بزنند آذربایجان در را شیعه گردنکوشیدند  

 و فعال مسجدهاي که جایی   .خواهند نمی   است، شیعی مذهبی فضاي نماد یک

 و ایران در ها امامزاده و معصوم ائمه هاي حرم شبیه آن امامزاده   .دارد روشنگر

 آیت و) ره( خمینی امام  بر صلوات و   سالم با   در آنجا آغاز سخنرانی ها   .بود عراق

 اطالعیه در. پسندند نمی باکو حاکمان را ها این....  و شد می شروع  اي خامنه اهللا

  که کردند تاکید آشکارا کردند، صادر نارداران به حمله توجیه در که هم اي

ن اساسی دولت الئیک جمهوري قانو ساختار که  دارند سبکی   ها ناردارانی

  .را نمی پسندد آن آذربایجان

موضوع مهم دیگر، اقداماتی است که دولت باکو براي ضربه زدن به جریانات شیعی 

 حرکت یک .و تبلیغات اسالمی در جمهوري آذربایجان در سال هاي اخیر انجام داد

ور جلوگیري از منظ به که بود تهران به فا علی الهام ویژه نماینده سفر مهم،

تبلیغات رسانه اي در حمایت از مسلمانان جمهوري آذربایجان صورت گرفت که 

بعدها باکو از برخی اشتباهات بعضی دیپلمات هاي ایرانی که در . البته غیرموفق بود

اوایل فعالیت شان در این حوزه، آشنایی خوبی با مسایل جمهوري آذربایجان 

از این طریق به فعالیت هاي رسانه اي ایران در  نداشتند ، به خوبی بهره گرفت و

تبلیغ اسالم و حمایت رسانه اي از شیعیان اصیل جمهوري آذربایجان نیز لطمه زد 

در بحث اشتباهات  این موضوع. و عمال وقفه اي در این فعالیت ها ایجاد نمود



کوت مساله حمله و قشون کشی باکو به نارداران و نیز بای انعکاس خبريخبري در 

 نوعی بروز از واقع در باکو. ادامه یافتخبري در این مورد در برخی رسانه ها نیز 

 جمهوري مسلمانان مردم  از اي رسانه و معنوي حمایت خصوص در دودستگی

سوء استفاده کرده است و اشتباهات  نارداران مساله در بخصوص و آذربایجان

این سوء استفاده را گسترده تر کرده  دیپلماتیک و تاثیرات آن بر رسانه ها نیز زمینه

 امور وزارت سخنگوي(انصاري   جابري آقاي گیري موضع ، نمونه عنوان به  .است

وده ب اي واقعه یک و نیست روند یک نارداران به حمله اینکه بر مبنی) ایران خارجه

و  که به اتمام رسیده است، در تبیین اشتباه مساله نارداران در ایران موثر بوده است

آسایش خاطر باکو را از اینکه می تواند بدون نگرانی از جانب اعتراض رسمی ایران 

تمامی طرح هاي خود را براي هویت زدایی از نارداران به اجرا درآورد، به دنبال 

مان هاي دولتی جمهوري آذربایجان در اقدامات بعدي ساز ترتیب، این به  .داشت

 می ادامه را روند این و کردند دار خدشه الکام را  خود ، سیماي شیعی نارداران

 طرف از شده هدایت طرح این که بزدایند را منطقه این اصیل شیعی هویت تا دهند

ت بدي را تبعا و بود خواهد خطرناك خیلی موفقیت صورت در ها، صهیونیست

 .درپی خواهد داشت

شرح ذیل ه از افراد حاضر در جلسه مطالبی را ب سرحدچی حسین در ادامه آقاي

 است المللی بین اي پروژه بایجانذرآ جمهوري در هراسی شیعه مساله وي ارائه کرد

 .اي آن انجام شده استبر الزم هاي ریزي برنامه پیش سالها از که

 به وي ترکیه   سالها پیش در گفتگو با یکی از محققان مرکز تحقیقات استراتژیک

 سالهاي در که گفت می باکو در ترکیه سفارت سابق امنیتی ماموران از یکی از نقل

 عربی و ترکی آمریکایی، اروپایی، مختلف افراد حضور با اي جلسه میالدي 1991

 م 2000ل شد و در آن مصوب شد که طی یک برنامه ریزي مدون تا سال تشکی

درصد  50درصد سنی و  50بایجان باید تبدیل به کشوري با ترکیب ذرجمهوري آ

 و ترك مبلغان به میدانی فعالیت امکان تا شد قرار. شود مسلمان غیر –مسیحی 

اما در . باشد ها عرب عهده بر نیز مالی پشتیبانی و شود داده مسیحی مسیونرهاي

با تشکیل اجالسی شکست این طرح اعالم شد و طرح هاي جایگزین  2000اوایل 

  .براي آن تعریف شد

 و مذهب اسالمی جمهوري براي رقیب هاي جریان ایجاد تقویت دیگر هاي طرح

 جریان تندرو، شیعی هاي جریان سکوالر، شیعی هاي جریان جمله من    .بود تشیع

  نام به   دارد وجود آذربایجان در اي فرقه مثال براي... .   وهابی و هاي



 ولی مهدي ان   اشهد   گویند می اهللا ولی علی ان اشهد جاي به که  »مهدیچیلر«

  .دانند می   زمان امام ظهور در مانعی علمی هاي پیشرفت دلیله ب را ایران و اهللا

  با که شد می   حمایت ایران طرف از  آذربایجان  در قالب دینی  تا به حال گفتمان

 دینی جامعه. شد خواهد مواجه  بحران با   خوانده نجف   طالب این مراجعه

  برخی از با اینبعد از   ما   واقع در  .شود می   تضاد دچار  این از بعد   آذربایجان

 دلیله ب. دارند  اشراف دینی  مسائل به که  شویم می مواجه   ایران  مخالفان

 سوي از و دارد وجود   خوانده نجف طالب  و  قم در   ما دینی علماي در که تفاوتی

 در گفتمانی تشتت طالب از قشر این بر حاکم سیاسی و فکري جو به توجه با دیگر

  .آذربایجان مشهود خواهد بود در نزدیک اي آینده در دینی مسایل

براي منطقه نارداران در » بایجانذرمنطقه شیعه نشین جمهوري آ«کلمه  از استفاده

نشانه اي از فقر اطالعاتی در فضاي رسانه اي ایران نسبت  ایران رسانه هاي عمومی

  .به آذربایجان است

 به  آذربایجان کلیت از   باید ما یعنی   .عه استشی  کشوري   آذربایجان چرا که

  شیعه قصبه  یا  شهرك   بگوییم اینکه  لذا  .کنیم دفاع شیعی کشور یک  عنوان

  .است اشتباه  آذربایجان نارداران  نشین

خوش بینی مفرطی در مسئوالن نسبت به هیئت حاکمه باکو وجود دارد  متاسفانه

مسئوالن ایرانی همواره سعی دارند تا حجم مبادالت را بین دو کشور افزایش دهند 

این و آن را به عنوان نمادي براي همکاري سازنده بین دو کشور قلمداد کنند 

ئمی آمریکا و غرب چرا که یکی از شروط دا. از پیش شکست خورده است رفتاري

آنها با ایران است و همه  مبادالتبراي کشورهاي پیرامونی ایران محدود بودن حجم 

دانیم که دولت باکو و خاندان علی اف به هیچ وجه داراي اقتدار و توان الزم  می

 از سوي دیگر خود علی اف. نیستند برابر این مساله و این شروط دربراي مقاومت 

به همکاري با ایران ندارند و در واقع امتیاز دهی هاي پشت سر  نیز هیچ تمایلیها 

  .هم به باکو به امید افزایش حجم مبادالت چیزي جز آب در هاون کوبیدن نیست

  .شد ناقص   تولد دچار نخست  روز  از آذربایجان در اسالمی   جریان با کمال تاسف

 اي جامعه سابق شوروي جمعیت  کرد درمان را الخلقه ناقص  نوزاد این   شد می اما

  و آمده بار کمونیست حزب  سنگین  که با دیسیپلین اي جامعه  .است محور الیت

 تحت دینی تشکلی تشکیل از اي جامعه چنین در ما. است کرده تعریف را حزب

 سیاسی فعالیت و تحزب تجربه هیچ که کسانی دست به هم آن حزب عنوان

  .کردیم حمایت نداشتند



 که حالی در بوده  حداقلی  آذربایجان به  نگاهمان  ما است که نکته دیگر این

 در اسرائیل هاي فعالیت. است داشته آذربایجان به  تري بلندمدت نگاه  اسرائیل   

 پتانسیل که است نتوانسته ایران. بسیار بیشتر است ایران با مقایسه در آذربایجان

  .کند فعال آذربایجان در را الزم

با اشاره به جریان شناسی جریانات مذهبی در درون جامعه  سرحدچی در ادامه

  .شیعی آذربایجان به تحلیل جایگاه حاج طالع باقراف در میان این جریانات پرداخت

 به توجه با که دبو سلیمانوف آبگول حاج جریان به متعلق طالع حاج: گفت وي

 دان حضور شخصفق شرایط در خصوصا و خود زدنی مثال شجاعت و جسارت

خواست اتحاد  وقتی می. آبگول توانست کاریزماي رهبري باالیی را از خود بروز دهد

  .مسلمانان را تشکیل دهد حاج آبگول استقبال کرد

شده  الگوي مبارزهحاج طالع در عرف متدینین انقالبی مانند شهید نواب صفوي ما 

 تیم تشکیل بدون چون   .اما این جریان دچار خطاي استراتژیک می شود. است

  . تشکیالت خود را راه اندازي کرد فکري

باالي او در اصلی ترین مزیت حاج طالع باقراف شخصیت قوي و بیان رسا و توانایی 

عدم مرزبندي صریح و  اما ، عدم فعالیت فکري جدي،بر افراد استتاثیرگذاري 

دقیق با جریان هاي دیگر مخالف دولت یکی از مهمترین نقاط ضعف جریان حاج 

  .استع طال

 حال این با   .شد   خواهد تقویت آذربایجان در شیعی جریان با این همه اوصاف

  شدن دار خدشه. 2   ایران؛ کاریزماي شدن دار خدشه  .1   :دارد وجود نکته  چند

  .مذهبی جریان انشقاق. 3 ایران؛ دینی علماي
 

وي رویکرد  . حسین ساالري میانه به ذکر  نظرات خود پرداخت در ادامه جلسه

وض فرم. رسانه اي و سیاسی  را در بازتاب  اخبار نارداران  مورد  بررسی قرار داد

که  این حوادث همانطور که در  سیاست  ما بازتاب نداشته در   استاین  وي 

سئله  به نکات زیر وي در موشکافی این  م.  رسانه ها  نیز بازتابی نداشته است

  .اشاره می کند

حضرت وجود  نبود  شبکه هاي اجتماعی، ماجراي مسجد  در سال هاي قبل با

بازتاب بیشتري  در  رسانه ...  توهین  روزنامه صنعت به پیامبر اسالم و )س(فاطمه

موضوع چگونگی  بازتاب  اخبار حوادث نارداران در رسانه هاي  . هاي ایران  داشت

قطعاً موانع زیادي در  . جنبه رویکرد  سیاسی رسانه قابل تحلیل است ایرانی از



بازتاب  درست و گسترده این اخبار وجود داشت که نیازمند  بازشناسی و آسیب 

شاید مهمترین مانع در بازتاب  اخبار صحیح  نارداران  نبود  .  شناسی است

العی از وسعت و شناخت کافی از  منطقه  و  جنس  رخدادها و همچنین  بی اط

  .جدیت حوادث بود

 وبه لحاظ خبري و رسانه اي اخباري  از این دست در ابعاد کوچک منطقه اي است 

بنابراین در . با توجه به گفتمان سیاسی  حاکم بر هر رسانه بازتاب داده می شود

تحلیل چرایی بازتاب یا عدم بازتاب این حوزه باید  به جهت گیري سیاسی رسانه 

  .کرد اي رجوع

  :رویکردکلی رسانه ها  به حوادث نارداران

سانه هاي اسالم گرا  و شیعه  محور  براي  سرکوب هم کیشان  شیعه خود در  ر - 1

شمال  رود  ارس که  صرفاً به دلیل  مذهب  و  عالقه به ایران  تحت فشار قرار 

 .دگرفته بودند،  اهمیت  قائل بوده و تالش کردند  صداي  رساي آنها باشن

ر  نقطه مقابل  این  نگاه،  نگاه غیر مذهبی  حاکم بر  رسانه هاي  اصالح طلب  د- 2

قرار دارد که قادر  نیستند  تفکیکی  بین منافع  ملی و  مسائل  مذهبی  یا 

اصوالً . حکومتی قائل  شوند  و صرفاً  بر ارزش هاي  لیبرال  غربی توجه  دارند

دستور کار اولیه  رسانه هایی از این  دست  قرار   مخابره  اخبار  نارداران  حتی  در

 ..نمی گیرد

ویکرد  ایرانخواهانه  رئالیست که هر نوع عالقه تمدنی اعم از  ادبی،  زبانی و  ر- 3

مذهبی  را از جانب  شمال رود  ارس  مهم تلقی کرده  و براي  آن  اهمیت  قائل 

اي  دیگري  عالوه بر  مسائل  این  نگاه  در عین حال  در  جستجوي  رگه ه.  است

مذهبی  در قیام نارداران  بوده  و  مایل  بود  ماهیتی  چندوجهی  در این  قیام  

از آن جمله می توان  به عالقه به یافتن به رگه هاي  سرزمینی  و  انضمام .  بیابد

 .گرایانه اشاره کرد

اي  موجود بود  ویکرد سکوالر  مخالف  جمهوري اسالمی یکی دیگر از نگاه هر- 4

که بیشتر  در  فضاي  اپوزیسیونی  رایج بوده  و  هر حرکت پیرامونی  که به نفع  

حوادث نارداران . جمهوري  اسالمی یا ارزش هاي  شیعه تلقی  شود را رد  می کند

برخی از  ملی گرایان  .  حتی بایکوت شد  و در این رسانه ها نیز بازتابی نداشت



آنها  هرچند براي منطقه آران  اهمیت  .  دسته  قرار داشتند  سکوالر  نیز  در این

تاریخی قائلند اما تمایلی به  توضیح این اهمیت  از  نقطه نظر مذهبی  نشان نمی 

دهند و ادعا  می کنند  که در صورت  ورود  ایران  از  منظر  دینی  به این منطقه، 

ترکیست و افزایش  سرمایه  رژیم باکو  نیز  اقدام  به تحریک  جریان هاي پان

 .خواهد کردروي آنها گذاري  بر 

اما  مهمترین  مانع بازتاب اخبار نارداران، نگاه مصلحت جویانه و  مدیریتی و - 5

بود؛  که بیش از  هر چیز  ملهم از سیاست هاي  وزارت امور خارجه  بوده  و  قصد  

ترکیه،  جبهه چالش زاي  نداشت  پس از  برجام  و  تنش  با کشورهاي  غربی  و  

دیگري براي کشور باز کند  بنابراین  از  یکسو  سعی  در تخفیف حوادث داشت  و 

کرد  با توسل  به اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها  از سوي دیگر تالش می

را عامل اتهامات  وارده  از  سوي  سیاستمدارانی  چون  سیاوش نوروزف  که ایران 

 .نارداران  جلوه می داد  خنثی نمایدتحریک حوادث 

سی .بی.الوه بر نکات فوق الذکر،  در  میان رسانه هاي مهم  اپوزیسیون بیع- 6

سی فارسی  در گزارش  .بی.رویکرد بی. فارسی و رادیو فردا به این  موضوع پرداختند

آذر  منتشر شد مثبت بود و سعی داشت  از  منظر   20خود  که در  تاریخ  

رادیو فردا  نیز حداقل  سه خبر و گزارش  .  و خبررسانی به موضوع بنگرد  اي حرفه

در خروجی خود  قرار داد  که بیشتر  از گزارش هاي  برخی رسانه هاي عمده 

این  گزارش ها  هم  به صورت  شنیداري  از رادیو  پخش شد  و  هم .  داخلی بود

 .در وب سایت  این  رسانه قرار گرفت

دو رسانه مهم فارسی  زبان به موضوع نارداران  باعث  پخش بیشتر   پرداخت  این 

خبر در شبکه هاي  اجتماعی  به ویژه فیس بوك گردید که در مجموع مثبت 

  .ارزیابی می شود

  :نارداران موضوع موانع جدي اقبال به

  اگر بخواهیم  سیاهه اي  از دالیل  مهم  عدم اقبال  به موضوع  نارداران  را در این

  :جا  بیاوریم  شاید  بتوان  به موضوعات  زیر اشاره کرد

ی عالقگی رسانه هاي  مرکز به  مسائل  کالن  آسیاي میانه و  قفقاز  به ویژه ب- 1

 در  حوزه خبر و  تیتر



ی اطالعی جامعه سیاسی  و روزنامه نگاري  از  مسائل  قفقاز  به دلیل  ماهیت ب- 2

 براي رسانه هاي بزرگ سیاست داخلیتخصصی آن  و اولویت  مسائل 

 و جدیت موضوع و ناآشنایی با نارداران ی اطالعی از وسعتب- 3

که گروههایی دم جذابیت ماهیت مذهبی و ایدئولوژیک جنبش نارداران  در  ع- 4

 .دنرو هرچه بیشتر  به سمت سکوالرشدن پیش می

رهایی چون در کشو ی اطالعی جامعه خبري از مصالح ملی و سرمایه گذاريب- 5

 .آذربایجان

 

داوم برنامه هاي جاري استانداري و شهرداري تبریز با باکو  و آنچه که از آن به ت- 6

عنوان تالش جهت جذب سرمایه یاد می کنند و در نتیجه بی اعتنایی رسانه هاي 

نزدیک به شهرداري و استانداري به این موضوع به منظور جلوگیري از تیرگی یا 

 .هاي  فیمابینوقفه در برنامه 

و در مسائل خارجی نظیر مسئله نارداران  به مسئولین اجرائی افزایش بی توجهی- 7

 .اولویت  قراردادن مسائل  داخلی می گردد

بود شناخت  کافی از رهبران  جنبش نارداران،  اهداف  و برنامه هاي آنها در ن- 8

 ایران

ناحیه جغرافیایی، نبود یک گزارش جامع اولیه از حوادث که شامل معرفی - 9

 این. توصیف رخداد، شناسایی رهبران، اهداف جنبش و طرز نگاهشان به ایران باشد

 .گزارش می توانست منبع اولیه خوبی براي  گزارش هاي بعدي باشد

  :نتیجه گیري و  پیشنهادات

امتداد فرهنگی ایران، خارج از  مرزهاي سیاسی کشور را به طور جدي  در حوزه 

حفظ . باید پیگیري نمودعماري،  موسیقی، نژاد، زبان و تاریخ یا ادبیات هاي  هنر، م

. موجودیت ایران فرهنگی به اندازه بقاي ایران سیاسی داراي  اهمیت و اعتبار است

است و این مهم ترین نقطه قوت هویت  الیهچند از سوي دیگر ایران داراي هویتی

اصر آن  با یکی از مناطق پیرامون ایرانی  است که می تواند براساس هر یک از  عن

ادبیات فارسی و  معماري در آسیاي میانه و . خود ارتباط معنوي برقرار سازد

افغانستان تکیه گاهی مهم براي  ایران است، همین نقش را ادبیات  فارسی و تشیع 

نی به ایکی از علل بی توجهی جامعه ایر. در قفقاز  مسلمان نشین ایفاء می نماید



شهروندان  ایرانی بر این . قفقاز  آشنا نبودن آنها با میراث این حوزه است  تحوالت

در حالی که چنین . پندارند که میراث ایران در قفقاز به فراموشی  سپرده شده است

تاریخی را حقایق  بنابراین، مقاالت، مستندات و آثاري الزم است تا بتواند. نیست

از سوي دیگر نگاهی خصم آلود و همراه با . ددهقرار توجه  مورد این ناحیهدرباره 

جدایی آنها  از ایران  باز ناحیه وجود دارد  که  به تبعات  به آن عامیانه ايخشم 

جامعه دانشگاهی  و فعال به اه نیز باید اصالح شده و حساسیت این نگ. می گردد

  .این  نقطه معطوف  گردد

  :پیشنهاد می شود

گزارشی  فراگیر از رخدادها و تحوالت جمهوري ر مواردي از این دست د- 1

 آذربایجان با اشاره به منافع ملی  در صدا و سیما تهیه،  و در اختیار  بقیه فعاالن

سیاسی، رسانه اي، پژوهشگران و رسانه هاي همسو قرار گیرد تا مرجعی براي سایر 

 .رشته هاي داخل وخارج باشد

اي  شناساندن چهره هاي سیاسی ایرانگرا وشته ها و معرفی نامه هایی در راستن- 2

 .مرجع قرار گیرد تهیه و در اینترنت به عنوان در شمال رود ارس

سرزمینی را  تمدنیامعه ایرانی عالقه دارد عالوه بر سویه هاي مذهبی و شیعی ج- 3

بنابراین در صورت وجود سویه هاي تاریخی و ادبی و . نیز در چنین مواردي  ببیند

 .هایی از این دست  معرفی آن به جامعه ضروري است هنري در حرکت

  

 يدر خصوص انعکاس اخبار نارداران در رسانه ها محمد صالح جوادي يآقا انیدر پا

  :گفت گونه نیا یغرب

 کی ينارداران خأل وجود عیدر مورد وقا یغرب يها لیتحل ي عمده ياز محورها یکی

آن در طول  ياز سو یجانیه يدولت باکو و بروز برخوردها يراهبرد درست از سو

نشده  يزیو برنامه ر یشواهد دال بر ناگهان. که البته قابل نقد است باشد یماجرا م

 کیدر مورد وجود  نیشواهد و قرا گرید ياندك و از سو اریبرخوردها بس نیابودن 

از  یکی. است ادیز اریحمله و سرکوب بس نیا يشده برا نییتع شیاز پ يویسنار

از مشخصه  یکیدر واقع . برخورد است نیو عمده انتخاب زمان انجام ا یموارد اصل

آن تالش  ي انهیگرا رکوبتحرکات س يو اجرا يزیدولت باکو در برنامه ر يها

تحرکات و کاهش فشار افکار  نیا يو منطقه ا یالملل نیجهت کاهش تبعات ب

از . خود بوده است انهیت خشن و سرکوبگرامنطقه و جهان در قبال اقداما یعموم



 ابدی یتامل م يجا 2015 نوامبر 27رو انتخاب زمان حمله به نارداران در  نیا

 يتوسط جنگنده ها هیروس يسوخو افکنآنگاه که پس از سرنگون شدن بمب 

به  هیو روس هیاز آن در روابط ترک یناش يو تنشها دادیرو نینوامبر، ا 24در  هیترک

برخوردار  یتیو ماجرا از چنان ابعاد و اهم شود یم لیجهان تبد يخبرها تریسرت

 کیدفاع نارداران به  یب انیعیآن حمله ناجوانمردانه به ش ي هیکه در سا شود یم

  .شود یبدل م تیو کم اهم يا هیحاش رخب

فرصت  يما شاهد برخوردها زین يا توجه داشت که در سطح منطقه دیضمن با در

توسط  لیشناسنامه دار و اص یاسالم يانهایبا جر بیعج يطلبانه و البته در موارد

شمرده و در صدد  متیو عراق را غن هیسور یبحران تیوضع ایکه گو ییدولتها

نگرش کالن  کیرو هستند و در چارچوب  انهیم یحساب با فعاالن اسالم هیتسو

 يبرا. میهستند را شاهد یستینویصه يوهایسنار يساز ادهیدر صدد پ یضداسالم

به در  دانیاز م يبرا کستانیصورت گرفته توسط دولت تاج يهایمثال صحنه ساز

 رهیزنج دیرا با CISدر حوزه  تیفعال یمجوز رسم يدارا یکردن تنها حزب اسالم

که از دوشنبه تا باکو را  دیدر منطقه د ستیزانه مسلسله تحرکات اسال کیاز  يا

رو  انهیم یبه در کردن فعاالن اسالم دانیکه معطوف به از م یاقدامات. ردیگ یدربرم

و به ظاهر تناقض نما و  دهیچیپ یاستیاست که در س یضد اسالم يتوسط دولتها

کنند و به  یبه در م دانیروها را سرکوب نموده و از م انهیدر باطن حساب شده، م

 يمنطقه ا انیو حام يسعود يکه ردپاها ییکردهایرو. دهند یم دانیم هایوهاب

و  دید دیدر آن با زیرا ن رانیا یاسالم يو دشمنان جمهور ییو افراط گرا سمیترور

در اخبار و . مغفول است ها یو اخبار غرب ها لیموارد است که در تحل نیدرست هم

  . شود یعرضه م انبه طور همزم تیدو روا ها لیتحل

و گروه حجت االسالم  نیه نقض قوانکه مردم نارداران را ب یدولت یرسم تیروا یکی

 یبرخ تیهم روا یکیو  کند یمتهم م یستیترور اتیباقرزاده را به تدارك عمل

مخدوش  قیدق اتیرا بدون ذکر جزئ یدولت يو بالگرها که ادعاها ینیشاهدان ع

که دولت  ییاست که افراط گرا نیا ماند یم مغفول نیب نیاما آنچه در ا. خوانند یم

و  هایخبرگزار نیکه ا ییاسالمگرا ایو  بردینارداران به کار م انیعیباکو در مورد ش

متفاوت از افراط  اریبس کنند ینارداران عنوان م یعیدر مورد فعاالن ش لگرانیتحل

 يورجمه انیعیو عراق است و اساسا ش هیدر سور ستیفعاالن ترور ییگرا

فاصله  اریدر ذهن دارد بس ییاز افراط گرا ایدن یکنون ریبا آنچه که تصو جانیآذربا

فراهم بودن انجام  يدر واقع عدم اشاره به مطالبات برحق مردم نارداران برا. دارند



در  هاسوءبرداشت يرا برا نهیزم ،ینید يهایاز حداقل آزاد يو بهره مند ینید ضیفرا

  .کند یمردم و رهبران آنها فراهم م نیمورد مطالبات ا

اعتراضات  متیبه منزله نقطه عز م 2011با اشاره به سال  لهایتحل یبرخ البته

دولت به موضوع ممنوع شدن حجاب در مدارس  هیعل جانیآذربا يجمهور نینیمتد

 یفرهنگوضد یدر مورد قانون ضد اسالم شتریب حاتیاما از توض کنند یاشاره م

محسن  ال حبسس 12 رعادالنهیبه حکم غهمچنین .نمایند یم يمذکور خوددار

  .کنند یمذکور اشاره نم یانسان ریاعتراض به قانون غ لیبه دل صمدوف

بر مردم نارداران اشاره دارند  رانیا یاسالم يجمهور راتیبه تاث لهایاز تحل یبرخ

در تحرکات مردم  رانیبر دست داشتن ا یدولت باکو مبن يهاییاما بهانه جو

و  یاز اشتراکات مذهب یو ناش میرمستقیرا غ ریتاث نیو ا کنند ینارداران را رد م

اعتراضات  شهیکه رمی نمایند يادآوریحال  نیاما در ع شمارند یبرم یفرهنگ

در  لگریموارد تحل نیدر ا. است يو اقتصاد یشتیبلکه مع یمردم نارداران نه مذهب

برنامه  يدادن به فعاالن غربگرا و اجرا دانیبا م دیکه با ردیگ یم جهینت تینها

 ،یو توسعه خدمات اجتماع یمدن هایدر حوزه آزاد ژهیبه و یغرب یاصالح يها

. برده شود انیدست که در نارداران وجود دارد از م نیاز ا ها یتیانارض يها نهیزم

مردم  یمصادره به مطلوب اعتراضات مذهب یدر پ لهایتحل گونه نیدر واقع ا

که  است جانیآذربا يجمهور ناینارداران در جهت منافع غربگرا ندارید

و مشکالت  لیمردم نارداران از لحاظ مسا رایز. است تیو دور از واقع رمنصفانهیغ

و همانند آنها در  شوند یاستثنا محسوب نم جانیآذربا يدر جمهور یشتیمع

دولت  زیآم ضیغلط و تبع ياقتصاد ياستهایس جهیکشور در نت نیا يجا يجا

 يگریپاسخ د رند،یگ یباکو وجود دارند، اما چرا مردم نارداران هدف حمله قرار م

آنها است و  یو مذهب یفرهنگ لیاص شعائرآنها در حفظ  يمردیهم پا دارد و آن

 یرسان در اطالع یغرب يهایخبرگزار یبرخ تریاست که در ت يزیهمان چ نیا

حمله دولت «نوامبر نارداران صورت گرفت و آن عبارت بود از  عیدرباره وقا

  .»کشور نیا انیعیبه دژ ش جانیآذربا يجمهور

نارداران  عیوقا يدر بازتاب خبر یغرب يرسانه ها يطنتهایاز ش یکی يهر رو به

کشور از لحاظ  نیا یعیعمده ش تیدرست آنها درباره هو یرسان عدم اطالع

که از  يریدست، تصو نیاز ا ییدن به مشخصه هاعدم توجه دا. است یتیجمع

در  تیاقل ایو  ياتورینیم تیو موجود تیهو کینارداران ارائه داده است به منزله 

  .کشور است نیا



 تیو اهم جانیآذربا يدر جمهور هایوهاب يتهایدر مورد فعال یرسان اطالع عدم

 عیدر انعکاس وقا يخبر يطنتهایاز ش زیدر برابر آنها ن عهیش نینیمتد يتهایفعال

تحرکات افراط  يو فضا هینارداران به بحران سور عیگره زدن وقا. نارداران است

 يجمهور یعیفعاالن ش تیمظلوماست که  ییطنتهایدر جهان اسالم از ش انیگرا

که دولت باکو دست در دست  یدر حال. اندینمایم شهیاز هم شیرا ب جانیآذربا

بدل ساخته است،  هایوهاب يتهایکشور را به عرصه فعال نیدشمنان جهان اسالم ا

و  کند یمتهم ساخته و سرکوب م ییبه افراط گرا یرا با دروغ افکن عهیفعاالن ش

رسانه  یکه حت زند یبزرگ و صبور خود م هیرا به همسا یاتهامات نیب نیدر ا

  .خوانند یم هیپا یآنها را ب زین یغرب يها

  

  

  

  

  

 
    



 


