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 بر سنت دوستی و خویشاوندی مردم منطقه تکیه کنیم ،قفقاز پایان دهیمبه دشمنی در
 

 

دشمنی ترک و ارمنی، ارمنی و گرجی در ماوراء قفقاز 

عمری طوالنی دارد و به دوران قبل از انقالب 

های آذری، مساواتیست.گرددسوسیالیستی اکتبر باز می

ماوراء قفقاز های گرجی در های ارمنی و منشویکداشناک

های فجیع دست عامخانه راه انداخته بودند و به قتلسالخ

این ارثیه  تیسوسیالیسبه اتحاد جماهیر شوروی . زدندمی

خونین که بیان ترازنامه اقدامات طبقات حاکمه و 

امپریالیسم جهانی به ویژه انگلستان، آلمان و همدستش 

 . تحمیل شدجبرا ترکیه عثمانی در منطقه بود 

 این فجایع انسانی در ماوراء قفقاز محصول سوسیالیسم

داری و نظام خانخانی، محصول سرمایه ،نیستنبود و 

ترکیسم، ناسیونال شونیسم و پان اسالمیسم در محصول پان

سوسیالیسم ناچار بود با این ارثیه خونینی که . منطقه است

راه درمان جراحات  ،بودباقی گذارده امپریالیسم و ارتجاع 

تا سوسیالیسم در قفقاز  .این منطقه پیدا کند قرون را در

با تدبیر حزب کمونیست شوروی حاکم بود و کشور 

 شد،اداره میبلشویک شوروی به رهبری لنین و استالین 

ها خبری نبود و مناسبات برادرانه میان از این سالخی

 یرویزیونیسم خروشچف. های شوروی مستقر شده بودخلق

. میالدی نشان داد 07های در اعتراضات مردم تفلیس و سرکوب آنها در همان آغاز سالدر مسئله ملی خود را  مخرب اثراتنخستین 

که این امپریالیسم در دامان خود پرورش داده بود به یکباره هائیتمام تفاله ،امروز که سوسیال امپریالیسم شوروی فروپاشیده است

 .گذارندبه نمایش میضادهای امپریالیستی اشکال خاص خود را و در بطن تشدید ت هامکان بروز یافت

ترکیسم و پان اسالمیسم عثمانی است که ها قدمتی بیش از طول عمر سوسیالیسم دارد و متاثر از ملقمه پانکشی در میان ترکارمنی

ها برای ها نیز با سیاست داشناکارمنی. کندهنوز هم در منطقه قفقاز و یا در حوضه مناطق تحت سلطه عثمانی بزرگ آشوب به پا می

نمائی چهره کثیف ناسیونال شونیسم توانند با مظلوماند و نمیها دست زدهها و آذریایجاد ارمنستان بزرگ به کشتار تاتارها و ترک

ها در ه مشام رسیده و خونبوی خون تازه ب ،ها از هر ملتی که باشند به میان آیدهر جا پای ناسیونال شونیست. را آرایش کنندارمنی 

 .شوندها سرازیر میجوی

منافع به فکر فورا  حاکم بر آن ها بورژوازی ؛در این اتحادیه سابق های ناسیونالیستی  جمهوری ؛بعد از فروپاشی شوروی امپریالیستی

اران امپریالیسم ذگفورا دست سرمایهعلیوف " پادشاهی"خانواده . خویش افتادند تا به قدرت خویش در منطقه بیفزایندبورژوازی موجود 

شود باز کرد و در مقابل اعتراضات ایران که  و روشن را در منابع نفت باکو حتی قبل از اینکه وضعیت حقوقی دریای خزر تعیین

ایجان توجه به سیاست حسن همجواری و پیوندهای تاریخی و خویشاوندی با مردم آذرببی ،خوردترین صدمه را از این امر میبیش

ها گذارد و حتی سهامی که در ابتدای امر برای ایران در نظر گرفته بود ایران منابع نفت باکو و دریای خزر را در اختیار امپریالیست

آذربایجان در دشمنی با مردم ایران استفاده از آب رودخانه ارس را برای ممانعت از خشک شدن  جمهوری .بخشیدو اسرائیل به ترکیه 

میراث مساواتیسم در آذربایجان . های ایران ادامه داداش از همان بدو امر با مردم ایران حتی آذریمیه نپذیرفت و به دشمنیدریای ارو

های آذری آغاز شد که کابوس قتل عام ارامنه توسط و ترک - باغ بودندهاست ساکن قرهقرن - زنده شد و نخستین جنگ میان ارامنه که

تر زیر نفوذ روسیه بعد از فروپاشی بود و بیش ورانارمنستان که در آن د. زنده کرد در اذهان مردم جهان داهای عثمانی را مجدترک

خودمختار در داخل  ایباغ که منطقهنه تنها به یاری ارامنه قره ،شدکرد و تسلیح میها تکیه میآذربایجان به روسجمهوری از ترس 

 . دنموهای میان دو کشور را نیز اشغال کرد و در آنجا جا خوش بلکه سرزمین ،رفتردند، و خود را مستقل اعالم کآذربایجان بود 

های آذری که کمر به قتل ارامنه نمائی ارمنستان با پنهان کردن خویش در پشت سفاکی ناسیونال شونیستمظلومناگفته روشن است، 

منشور ملل متحد در روشن نقض با نستان به صورت غیرقانونی و ارم. کنداشغال سرزمین آذربایجان را هرگز توجیه نمی ،اندبسته

هائی را در آذربایجان اشغال کرده است که ما را به یاد نقش ترکیه در سرزمین ،احترام به تمامیت ارضی و حق حاکمیت ملی کشورها

نی یکی از علل ایجاد تشنج در میان های آذری به قهر و به صورت غیرقانواشغال سرزمین. اندازدقبرس و اسرائیل در فلسطین می

باغ که اکثریت ساکنان آن از گذشته دور و قبل از انقالب سوسیالیستی اکتبر؛ از این گذشته منطقه قره. همسایگان ایران در قفقاز است

ات و حل مسئله ملی اکثرا ارامنه بودند، همواره موضوع مورد مناقشه ملل آذری و ارمنی قرار داشته که سرانجام برای کاهش اختالف

به  4291در این منطقه، طرفین به ایجاد یک منطقه خودمختار با توافق ارامنه و آذربایجان ولی در درون خاک آذربایجان در سال 



باغ که هیچ کشوری در جهان حتی ارمنستان آن باغ از آذربایجان و یا انتخاب رئیس جمهور برای قرهاعالم استقالل قره. تفاهم رسیدند

 .المللی استشناسد، یک تحریک ناسیونال شونیستی، ارتجاعی و نقض روشن توافقات بینرا به رسمیت نمی

های ترک و ارمنی وضعیتی را ایجاد کرده است که اصل بازی ترکیه و ناسیونال شونیستباغ و هوچیجنجال جهانی بر سر مسئله قره

های کشور دیگر موافق باشد نه در تواند با اشغال سرزمینی و دموکرات نمیهیچ نیروی انقالب. گیردقرار می تحت الشعاع مسئله

 .به این وضعیت باید پایان داد. آذربایجان، نه در قبرس و نه در فلسطین، نه در افغانستان، عراق، سوریه، لیبی و یا در میانمار

آذری  شته و شهروندابایجان داین ارامنه تابعیت آذر. کندمی باغ نیز نقش مهمی ایفاءدر کنار این مسئله امنیت و جان ارامنه ساکن قره

آذری برخوردارند در داخل خاک آذربایجان برخوردار بوده و حتی از  شهروندانو باید از تمام حقوقی که  و نه ارمنستان هستند

های ناسیونال شود به وعدهضعی نمیبرای ایجاد چنین و. کمک کندها مند باشند که به رفع بدگمانی میان این ملتامتیازاتی بهره

باید ابزاری یافت که این امنیت را تضمین کند و بر اجرای درست توافقات و تصمیمات نظارت . های آذری دل خوش کردشونیست

ید در ارتباط اشغال آذربایجان قرار دارد و باخاتمه طبیعی است که مسئله امنیت مردم ارمنی در وابستگی کامل با امر . دقیق داشته باشد

اللملی زیر نظر سازمان ملل متحد تواند از طریق نظارت بیناین ابزار می. حل یکی بدون حل دیگری ممکن نیست. با هم حل شود

-ای از کشورهای منطقه مرکب از آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، ایران، ترکیه، روسیه و نمایندهتواند زیر نظر کمیتهانجام شود، می

سازمان ملل متحد قرار گیرد و برای این منظور تنها یک راه حل وجود دارد و آنهم توسل به مذاکره دو کشور با نظارت جهانی ای از 

هر گونه شیوه دیگر حل . حل این مسئله با توجه و احترام متقابل به قوانین جهانی، منشور ملل متحد و اعالمیه جهانی حقوق بشر جهت

حتی بیش از  تواند در منطقه فاجعه بیآفریند و پای سایر کشورهای منطقه و نیروهای بیگانه خارجی رامسئله آن هم با توسل به قهر، می

گری در جهان توانند به کانون آتش دیمنطقه قفقاز و شمال ایران و ترکیه می. ها باز کندبه این سرزمین حدی که تا کنون وجود دارد،

 .های منطقه نخواهد بودخلق به نفعبدل شوند که مسلما 

، ارتجاعی و ناسیونال شونیستی در جهان و ، صهیونیستیهای امپریالیستیباغ را نباید جدا از تمام تالشولی مسئله مناقشات در قره

الیستی و صهیونیستی که عالقمند به ایجاد تشنج و وجود منابع نفت و گاز در شمال ایران، حضور نیروهای امپری. منطقه ارزیابی کرد

دولت وقت . کندور میرا شعلهباشند که اجاق تشدید مناقشات ترک و ارمنی هائی میآفرینی در شمال ایران هستند، هیزمحادثه

اسرائیلی برای خرابکاری های هایش از دخالت ارمنستان در امور داخلی آذربایجان به هواست، خود به صهیونیستآذربایجان که ناله

اسرائیل در شمال ایران کمین کرده تا به . ترین پایگاه جاسوسی و نظامی را داده استدر ایران و دخالت در امور داخلی ایران بزرگ

و اسناد و ای ایران ترور شدند های اسرائیلی بوده است که دانشمندان هستهاز طریق همین پایگاه. ایران تجاوز نموده و خرابکاری کند

دولت الهام علیوف . گیرندمورد خرابکاری قرار میهنوز هم ای به سرقت رفت و تاسیسات صنعتی ایران های محرمانه هستهگزارش

گیرند بسته با حمایت وی صورت میبدون تردید ها که ، چشم خود را بر این دخالتاست چون دست نشانده امپریالیسم و صهیونیسم

و آنها را با روحیه  هاست که دست داردها آذری در داخل ایران سالن در سازمان دادن ناسیونال شونیستدولت آذربایجا. است

دهد، برایشان سمینار به آنها امکانات  فعالیت برضد ایران می. بربرمنشانه نفرت ملی برضد فارس، کرد و ارمنی تربیت نموده است

ها را تامین های مالی آنهزینه. فرستدها میدهد و ادعاهایشان را بر سر آنتنها قرار میکند، مطبوعات در اختیار نمایندگان آنبرپا می

بدل کرده است که مجانا به آنجا رفت و آمد  متنفر از فارس و کرد و ارمنیآذری، ای هکند، باکو را به بهشت ناسیونال شونیستمی

سیاست تجزیه ایران و اشغال . پرورش یابندایران سایر ملل و برضد شوند، تا برای شستشوی مغزی در باکو کرده و پذیرائی می

کشوری که خواهان پایان دادن به اشغال ارمنستان است . سرزمین ایران بخشی جداناپذیر از سیاست خارجی جمهوری آذربایجان است

کشوری که به . به پایگاه ضد ایران بدل کندکند، خودش حق ندارد آذربایجان را و دخالت آنها را در امور داخلی آذربایجان محکوم می

ها زبان انتقادش دراز است، حق ندارد درخواست کند که در ایران با کشتار فارس، کرد و نفرت ارامنه ناسیونالیست بر ضد آذری

 . های ارتجاعی آذری، جوی خون راه بیفتدارمنی از جانب ناسیونال شونیست

-تشنجقطع دست آنها در ایجاد تشنج در شمال ایران،  نبدومپریالیسم در نظام اداری آذربایجان ها و عمال ابدون پاکسازی صهیونیست

آیند تا پای های اسرائیلی در مناطق آذربایجان ایران فرود میها و موشکما هم اکنون شاهدیم که بمب. نیستممکن زدائی در منطقه 

 -اردوغان  –بینیم مزدوران علیوف ما می. اسرائیلی بکشانند -شده آمریکائیایران را نیز به یک جنگ ناخواسته و شاید تدارک دیده 

ی به اندازهدولت آذربایجان حتی اگر . ای شهرهای ایران در پی نوشیدن خون سایر ملتهای ایران هستندقمه به دست در پاره ینتانیاهو

همه جانبه عمل کند و نه گزینشی و مصلحتی، زیرا در آن در گفتارش صمیمیت داشته باشد، باید برای حل این مناقشات سرسوزن یک 

. گذارد که مصلحتی و نه اصولی عمل کنند و به این ترتیب تشنج در منطقه پایانی نداردصورت دست سایر کشورها را نیز باز می

در آفرین تشنجبازیگران و به نفع ر تزیرا گرم نگاه داشتن تنور این تشنج و استفاده از ابزار اختالفات؛ تنها برای کسب امتیازات بیش

 .منطقه است

کند و مردم ترکیسم عثمانی بزرگ خزیده است و سخنان اردوغان را تکرار میسیاستی در ایران که شتابزده در زیر لوای اسالم و پان

سنگ بزرگی است که به  ،کندطلبان  همدست امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه تحریک میایران را برضد یکدیگر و به نفع تجزیه

 .این سنگ حامیان اپوزیسیون مزدور تجزیه طلب را نیز در زیر خود له خواهد کرد .خواهد افتاد مبلغانشروی پای 

این جماعت به منزله . کندها را ارتجاعی و ضد ملی ارزیابی میترکیسم و ناسیونال شونیسم آذریپان( توفان)حزب کار ایران  -4

 .رکیسم جهانی در ایران به  تفرقه و خرابکاری مشغولندتستون پنجم پان

این . کندمبارزه می و برای رفع ستم ملی و برابری ملل به تساوی حقوق ملل در ایران احترام گذارده( توفان)حزب کار ایران  -9

  . است قابل دفاع انقالبی ،پرتو در نظر گرفتن منافع عمومی پرولتاریائی و در خدمت برچیدن ستم طبقاتی تنها درولی مبارزه 

از جمله امپریالیسم و ای برای جوالن بیگانگان که بهانه خواهان رفع تشنج همه جانبه در منطقه است( توفان)حزب کار ایران  -3

 .در قفقاز شده استصهیونیسم 



و احترام متقابل و صمیمانه میان کند و اساس را بر دوستی از حسن همجواری کشورهای منطقه دفاع می( توفان)حزب کار ایران  -1

 .ماندهای منطقه خود سخنگو شوند جائی برای برادر کشی و نسل کشی در منطقه باقی نمیاگر ملت . گذاردهای منطقه میخلق

ه نجهت این به  .باشدمیهوادار گفتگوی متقابل، مخالف هرگونه دخالت در امور داخلی ممالک مجاور ( توفان)حزب کار ایران  -5

کند و نه اینکه حضور اسرائیل را که بود و یا نبودش ناسیونال شونیسم آذری را که ابزار دست امپریالیسم و صهیونیسم است تحمل می

 . پذیردآذربایجان محکی برای شناخت صمیمیت دولت آذربایجان در برخورد به ایران است، میجمهوری  در

ارمنستان باید خاک آذربایجان را ترک کند . های ایران استبرضد ایران دشمنی با خلق سمترکی، امپریالیسم و پانهمکاری با صهیونیسم

الحقوق با مردم آذربایجان در دوستی و باغ باید به صورت متساویارامنه در قره. گم کنداسرائیل نیز گور خود را از آذربایجان و

هیچ چیز خود . ریزی و توجه به تجربه عملی دست زدبا برنامهصمیمت زندگی کنند و در این عرصه باید به کار فرهنگی مشخص 

 . شودبخود درست نمی

ماند و این زخم دوباره میباقی بحران قفقاز تنها در متن حل این تضادها قابل رفع است در غیر این صورت این استخوان الی زخم 

مایه در غیر این صورت بی. ای خود بنمایدی خارجی و منطقه هادولت آذربایجان باید تجدید نظر قطعی در سیاست. سرباز خواهد کرد

   .فطیر است
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