
  المیرا کیانپور
در س�الیان گذش�ته، حکوم�ت الهام عل�ی اف از 
حربه های�ی گوناگ�ون ب�رای مشروعیت س�ازی 
بهره برده اس�ت که یک�ی از ش�اخص  ترین آنها، 
برگ�زاری مس�ابقات بین الملل�ی آواز یوروویژن 
در ب�ه اصط�اح جمه�وری آذربایج�ان اس�ت. 
در مق�ال پ�ی آم�ده، انگیزه ه�ا و پیامده�ای 
گوناگ�ون ای�ن رویکرد م�ورد ارزیاب�ی و تحلیل 
ق�رار گرفت�ه اس�ت. امی�د آنک�ه مقب�ول آید. 

    
  در مختصات به اصطاح جمهوری آذربایجان

جمهوری آذربایجان در منطقه جغرافیایی قفقاز و در 
گذرگاه اروپا و آس��یای جنوب غربی و در کنار دریای 
خزر قرار گرفته است. مس��احت این کشور86600 
کیلومتر مربع، جمعی��ت آن 7میلیون نفر و پایتخت 
آن باکوست. جمهوری آذربایجان با کشورهای ایران 
در جنوب، ارمنس��تان و ترکیه در غرب، گرجستان 
در شمال غربی و روس��یه در ش��مال هم مرز است و 
با کشورهای ترکمنستان و قزاقس��تان نیز در کناره 
دریای خزر دارای مرز آبی است. آذربایجان کشوری 
است با اکثریت مس��لمان ش��یعه که استقالل خود 
را پس از فروپاشی شوروی س��ابق در سال1991 به 
دس��ت آورد. به رغم آتش بس سال1994، این کشور 
هنوز بر س��ر مس��ئله قره باغ -که اکثر جمعیت آن را 
مس��یحیان ارمنی تش��کیل می دهند- با ارمنستان 
اخت��الف دارد. در این کش��ور در کنار زب��ان ترکی 
آذربایجانی)زبان رس��می(، زبان های روسی،ارمنی، 
کردی، تالش��ی، لزگی و آواری نیز رایج اس��ت. نوع 
حکومت جمهوری آذربایجان، جمهوری پارلمانی با 
یک مجلس قانون گذاری است. جمهوری آذربایجان 
سکوالر است و از سال2001 به عضویت شورای اروپا 
درآمده اس��ت. از س��وی دیگر، از آنجا که حاکمیت 
جمهوری آذربایجان، مشروعیت و مقبولیت داخلی 
ندارد، حیات خود را به قدرت های بزرگ پیوند زده و 
در نتیجه، امنیت این کشور با امنیت قدرت های بزرگ 
گره خورده اس��ت و ثبات و نظم پذی��ری و چگونگی 
عملکرد آن از سوی قدرت های بزرگ تعیین می شود. 
برگزاری مس��ابقات آواز یوروویژن و اجازه برگزاری 
مراس��م رژه غرور همجنس بازان در م��اه می2012 
در این کشور مس��لمان را می توان در نتیجه اجرای 
سیاست های قدرت های بزرگ در این منطقه دانست. 
در این مقاله ابعاد مختلف این جریان بررس��ی شده 

است. 
  برگزاری مس�ابقات »یورووی�ژن« بهانه ای 

برای اعتراض
در آس��تانه برگ��زاری پنج��اه و هفتمین مس��ابقه 
بین المللی آواز یوروویژن که با حضور43 کشور جهان 
در شهر باکو برگزار شد، این کشور شاهد اعتراضات 
گسترده مردمی بود. این مسابقات از22 می2012 در 
مدت چهار روز برگزار شد. با وجود فقر شدید در میان 
مردم جنوب جمهوری آذربایجان و به رغم هزینه های 
سنگین دولت باکو) به اس��تناد رسانه های ترکیه ای: 
3میلیارد یورو، یعنی بالغ بر ی��ک میلیارد منات، در 
حدود یک تریلیون و 800 میلی��ارد تومان(، هزینه 
ساخت س��اختمان کریس��تال هال، مکان برگزاری 
جشن -که ظرفیت23 هزار نفری دارد- حدود850 
میلیارد تومان برآورده ش��ده اس��ت و ب��ا این همه، 
تبلیغات وس��یع در این خصوص، با اس��تقبال سرد 
کشورهای اروپایی مواجه شد! این هزینه های سنگین 
در حالی از سوی دولت باکو پرداخت می شود که مردم 
جنوب جمهوری آذربایجان به علت درآمد کم، توان 
تأمین معاش خود در داخل این کشور را ندارند و برای 
تأمین مواد غذایی و مایحتاج بهداشتی و درمانی خود، 

به شهرهای مرزی ایران هجوم می آورند!
آذربایجان کش��وری غنی از نفت اس��ت ک��ه درآمد 
سرشاری از طریق صادرات نفت و گاز، عاید دولتمردان 
این جمهوری می شود، اما متأسفانه درآمدهای کالن 
این کشور، به جیب ش��رکت های بزرگ نفتی غرب 
و دولتمردان وابس��ته این کش��ور س��رازیر می شود؛ 
دولتمردانی ک��ه برخالف اعتقادات مردم مس��لمان 
این کشور، هزینه های گزافی را صرف اسالم ستیزی 
و خوش خدمتی برای دوس��تان و حامیان غربی شان 
می کنند. این کشور برای تقویت تصویر خود به عنوان 
یک اقتصاد در حال ظهور و کش��ور مرفه در حالی به 
سرمایه گذاری در یوروویژن پرداخته است که آزادی 

مطبوعات و بیان در این کشور وجود ندارد!
  حکومت آذربایجان و نحوه مبارزه با برگزاری 

مسابقات »یوروویژن«
بسیاری از سازمان  ها و رسانه ها به مناسبت میزبانی 
جمهوری آذربایجان از مسابقات یوروویژن، این کشور 
را به دلیل نقض گسترده حقوق بش��ر، زندانی شدن 
معترضان، فض��ای خفقان سیاس��ی، انتخابات  های 
فرمایش��ی و محدودی��ت در فعالی��ت و ورود احزاب 
مخالف به پارلمان، شایس��ته میزبانی این مسابقات 
نمی دانس��تند و گفتند که دولت با هدف س��رپوش 
گذاشتن بر معضالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
این کشور و انحراف افکار عمومی بین المللی، اقدام به 
برگزاری این مسابقات کرده است و خواستار بایکوت 

یوروویژن2012 در واکنش ب��ه اوضاع وخیم حقوق 
بشر در جمهوری آذربایجان شدند! در روز افتتاحیه 
این مسابقات، رس��انه  ها و مطبوعات آذری، تمایلی 
به پوشش رسانه ای آن نداش��تند و فضای سردی بر 
مطبوعات این کش��ور حاکم بود. در دومین روز این 
مس��ابقات، مطبوعات آذری از قبی��ل روزنامه بیزیم 
یول نوش��ت: » دولت به دلیل عدم حضور بس��یاری 
از مدعوین و نیز به دلیل عدم اس��تقبال توریست  ها 
از این مس��ابقه، مجبور ش��ده برای تکمیل ظرفیت 
سالن تازه تأس��یس  این مس��ابقات، به دانش آموزان 
روی بیاورد!...« س��ازمان گزارش��گران ب��دون مرز، 
جایگاه جمهوری آذربایجان از بابت آزادی رس��انه را 
رتبه162 در میان178 کشور دنیا اعالم کرده است. 
کارشناسان معتقدند افشاگری رسانه  ها و سازمان های 
مرتبط با حقوق بش��ر درخصوص نوع برخورد دولت 
آذربایجان با معترضان و مخالفان در داخل کش��ور و 
نقض دائمی حقوق بشر در این کشور و بی توجهی به 
حقوق اقلیت  ها ازسوی مقامات این کشور، سرکوب 
منتقدان، نقض آزادی بیان، رش��وه خواری و س��لطه 
خانواده علی اف ب��ر درآمدهای نفت��ی آذربایجان از 
جمله موضوعات مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری 
به حکوم��ت آذربایجان اس��ت و باع��ث بی انگیزگی 
ش��رکت کنندگان در این مسابقات شده است. دولت 
باکو که با هدف جذب گردشگران و برگزاری مسابقات 
یوروویژن، برخورد خود را با مطالبات مردمی تشدید 
کرده بود و هر گونه اعتراض را در نطفه خفه می کرد 
تا شاید بتواند چهره کشوری توسعه یافته و مستقل از 
خود به جهانیان عرضه کند، به خاطر همین برخورد 
تند، از سوی کشورهای اروپایی -که داعیه دموکراسی 
و رعایت حقوق بشر دارند- مورد مواخذه قرار گرفت. 
  دخالت نهادهای امنیتی اسرائیل در سرکوب 

مخالفان برگزاری »یوروویژن « 
در گزارش  هایی نی��ز از حصول تواف��ق در خصوص 
همکاری با نهادهای امنیتی اسرائیل یکی از مهم  ترین 
اقدامات برای تأمین امنیت این مسابقه عنوان شده 
اس��ت و گفته می ش��ود که آذربایجان ب��رای تأمین 
امنیت این مسابقه با سرویس امنیتی موساد قرارداد 
همکاری امضا خواهد کرد. در راستای تدابیر امنیتی 
ش��دید گفته می ش��ود با هر بلیت، به طور همزمان، 
پاسپورت شرکت کنندگان یا شماره شناسایی دیگر 
بررسی  می شده است. دولت جمهوری آذربایجان که 
تالش داشت با برگزاری این مسابقات، امنیت باکو را 
در اذهان عمومی تداعی کند، عماًل با عدم اس��تقبال 
مدعیون) که براس��اس گزارش��ی به جای ش��رکت 

مروری بر بازتاب های یک تاش حکومت آذربایجان برای مشروعیت سازی

اعتراض به یوروویژن
 بهانه ای برای سرکوب و شکنجه!

20هزار نفر از دعوت شدگان، تنها671 نفر حضور 
پیدا کرده اند( به عمق مشکالت امنیتی خود پی 
برد و برخالف ارزیابی های دولتمردان آذری، این 
عدم استقبال به چالشی اساسی برای حاکمیت 

جمهوری آذربایجان تبدیل شده است. 
  واکنش مقام�ات باکو ب�ه مخالفت ها به 

برگزاری »یوروویژن«
پیرو اعتراض��ات و تجمع��ات مردم در آس��تانه 
مسابقات یوروویژن و پیگیری محافل حقوق بشر و 
دیگر کشور ها و سازمان ها، حزب حاکم جمهوری 
آذربایجان، اتهامات را رد ک��رد و این اعتراضات 
را ناشی از تحریک دش��منان خود دانست! یک 
مقام دفتر ریاس��ت جمهوری در باکو، اعتراضات 
در آستانه مسابقات یوروویژن را تبلیغات خواند 
و اعالم کرد: در جمهوری آذربایجان، هیچ زندانی 

سیاسی وجود ندارد!
وزارت کش��ور این به اصطالح جمهوری با صدور 
بیانیه ای تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات را 
43 نفر اعالم کرد، اما در عین حال ادعا کرد که این 
افراد، پس از بازجویی آزاد شده اند! وزارت       کشور 
آذربایجان نی��ز معترضان را به بره��م زدن نظم 
عمومی و بی اعتنایی به پلیس متهم کرد. احسان 
زاهد سخنگوی وزارت  کشور جمهوری آذربایجان، 
تجمع روز جمعه را به عنوان اخالل در نظم عمومی 
توصیف کرد. وی گفت: تالش گروهی از جوانان 
برای اخالل در نظم عمومی، خنثی ش��د! و ادامه 
داد: تظاهرکنن��دگان ب��ه محل دیگ��ری منتقل 
شدند و بعد از آن آزاد می ش��وند! علی حسن اف 
مش��اور رئیس جمهور آذربایجان، می گوید: الزم 
اس��ت به ویژه، از دو س��ازمان که به آزار کشور ما 
ادامه می دهند، نام ببرم! این دو سازمان از زمانی 
که جمهوری آذربایجان میزبانی رقابت یوروویژن 
را کسب کرده است، آبروی بین المللی کشور ما را 
خدشه دار می کنند! متأسفانه این دو نهاد، سازمان 
عف��و بین الملل و س��ازمان دیده بان حقوق بش��ر 
هستند. وی همچنین در یک کنفرانس مطبوعاتی 
گفت:» هیچ کلمه ای در زبان آذربایجانی برای رژه 
همجنس گرایان وجود ن��دارد، برخالف آنچه در 

زبان) گفتاری( آن وجود دارد!« 
همچنین جمهوری آذربایجان ادعای ایران را در 
مورد لغو رژه غرور همجنس گرایان دروغ خواند 
و آن را رد کرد. مش��اور رئیس جمهور آذربایجان 
نی��ز در )21 م��ی( مداخله ای��ران را ب��ه عنوان  
»دروغ « محکوم کرد و توضیح داد: مقامات ایران 
می خواهند به زور »برچسب همجنس گرایی« را 
بر ما بچسبانند!  حسن اف در سخنان خود اضافه 
کرد: » ح��اال هم می گویند: چ��ون آذربایجان را 
ترساندیم، رژه همجنس بازان را لغو کردند! اصاًل 

مگر قرار بود چنین رژه ای برگزار شود؟!« 
  شکنجه مخالفان برگزاری »یوروویژن«

دولت سکوالر جمهوری آذربایجان که بیش از99 
درصد مردم آن را مسلمانان تشکیل می دهند، در 
سالیان اخیر به وضع قوانین جدید در این کشور با 
اهداف اسالم ستیزی و شیعه گریزی پرداخته است. 
جدید ترین اقدام این دول��ت، پس از ممنوع کردن 
حجاب در مراکز آموزشی و دولتی، طرح برگزاری 
مسابقات یوروویژن و رژه همجنس بازان، در حاشیه 
این مس��ابقات است. در س��ال2011 میالدی نیز 
دس��ت کم43 نفر از فعاالن اس��المی در جمهوری 
آذربایج��ان، به علت ش��رکت در تجمعات مطالبه 
آزادی حجاب، دستگیر و زندانی شده اند و بازداشت 
خبرنگاران و معترضان حکومتی در آذربایجان نیز 
افزایش چشمگیری داشته است. حزب جبهه خلق 
آذربایجان، درصدد برگ��زاری تجمع اعتراض آمیز 
در این منطقه بود، اما مأم��وران پلیس جمهوری 
آذربایجان به صورت دسته جمعی همه معترضان را 
بازداشت کردند! همزمان با برگزاری این تظاهرات 
در منطقه مرکزی باکو، مأموران پلیس جمهوری 
آذربایجان در خیابان های اطراف این منطقه مستقر 
شدند تا هر گونه عبور و مرور مردم و خودرو ها را در 

این منطقه کنترل کنند. 
س��ازمان عفو بین المل��ل از حض��ور18 زندانی 
عقیدتی در آذربایجان، از جمله14 فعال سیاسی 
که در ط��ول تظاه��رات زندانی ش��دند و دو تن 
روزنامه نگار و دو تن دیگر که از فعاالن حقوق بشر 
هستند، اطالع رسانی نموده و س��ازمان دفاع از 
حقوق بش��ر نیز حکومت علی اف را ب��ه افزایش 
شدید سرکوب روزنامه نگاران و وبالگ نویسان و 
سرکوب تظاهرات مخالفان توسط پلیس در سال 
گذشته متهم کرده اس��ت. همچنین نمایندگان 

پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای ش��دیداللحن در 
مورد نقض حقوق بش��ر، حقوق اساس��ی مردم و 
اصول دموکراسی، آزادی بیان و حاکمیت قانون 
در کشور آذربایجان انتقاد کردند. ماریتژ اسچیک، 
نماینده هلند در پارلمان اروپا در این باره گفت: 
مقام های دولت آذربایجان، صدای مردم خود را 
نمی ش��نوند! وی از دولت این کشور خواست به 
مس��ئولیت های خود در قبال م��ردم آذربایجان 
عمل کند و اعمال تهدید و ارع��اب مردم را کنار 
بگذارد. در مقابل، دولت آذربایجان ضمن انتقاد 
از مواضع اتخاذ ش��ده از س��وی پارلمان اروپا، از 
پارلمان خود خواس��ت با تنظی��م جوابیه ای، به 
اتهامات وارده پاس��خ دهد. »انگل که« مجری و 
عضو هیئت داوران آلمان در مس��ابقه یوروویژن 
سال2012، شنبه شب)6 خرداد/26 می(، هنگام 
پخش زنده اع��الم رأی آلمان، خط��اب به باکو 
تصریح کرد:» امش��ب هیچ ک��س نمی تواند به 
کشور خود رأی دهد. اما خوب است که می توان 
انتخاب کرد و خوب است که حق انتخاب داریم. 
آذربایج��ان در راهی که پی��ش رو داری، اروپا تو 
را زیر نظ��ر دارد!« ب��ه همین دلیل، رس��انه  ها و 
مطبوع��ات آلم��ان از اج��رای منتقدانه مجری 
آلمانی هنگام اعالم رأی این کشور، در پخش زنده 
مسابقه یوروویژن تقدیر کردند. در مقابل، مقامات 
دولت باکو هشدار دادند که نوازندگان یوروویژن، 
نباید در سیاست اظهارنظر کنند وگرنه به سرعت، 
واکنش نشان خواهند داد! علی حسن اف اظهار 
داش��ت: متأس��فانه برخی از تالش های سیاسی 
وجود دارد، اما این رویداد موس��یقی را نمی توان 
سیاس��ی کرد. معترضان معتقدند که جمهوری 
آذربایجان، روی کاغذ کشوری دارای دموکراسی 
به حس��اب می آید، اما عرصه بر روزنامه نگاران و 
سیاس��تمداران مخالف چنان تنگ است که در 
انتخاب��ات پارلمانی2010، حتی ی��ک نماینده 

مخالف نیز برگزیده نشد!
بعضی فع��االن آذربایجانی می گوین��د: در زمان 
برگزاری مسابقه های یوروویژن، محدودیت  هایی 
برای شهروندان برقرار شده و با وجود حرف های 
بسیار درباره آزادی بیان، آزادی های سیاسی الزم 
در آن کشور وجود ندارد و بسیاری از مردم، از این 
میزبانی راضی نیس��تند، به خص��وص گروه های 
مداف��ع حقوق بش��ر ک��ه می گویند: مس��ئوالن 
یورووی��ژن باید از دول��ت آذربایج��ان بخواهند 
تا رفت��ارش را تغیی��ر دهد. آنها نیز دس��تگیری 
مخالفان، کتک زدن روزنامه نگاران و محدودیت 
آزادی بیان و مطبوعات و خراب کردن خانه مردم 
را از مهم  ترین موارد نقض حقوق بشر آذربایجان 

دانسته اند. 
  ممنوعی�ت روزنامه ن�گاران از بازت�اب 

مخالفت ها به برگزاری »یوروویژن«
پ��س از س��رکوب معترض��ان در جمه��وری 
آذربایج��ان، اتحادی��ه اروپا با ص��دور بیانیه ای، 
اعمال خشونت در مورد تظاهرات کنندگان را که 
به طور مس��المت آمیز درصدد بیان دیدگاه های 
خود بوده اند، به شدت محکوم کرد. در سال های، 
مخالفان نظام حاکم بر جمهوری آذربایجان، برای 
مطالبه حق آزادی مطبوعات، به خیابان  ها آمدند 
و تظاهرات کردند، اما نیروه��ای امنیتی، ضمن 
برخوردی به شدت خشونت بار، آنها را بازداشت 
کردند و ش��ماری از این بازداشت شده ها، پس از 
گذشت س��ال ها، هنوز در زندان به سر می برند. 
در ادامه اعتراض��ات، صد ها نفر نی��روی پلیس، 
امنیتی و لباس ش��خصی جمه��وری آذربایجان 
نیز مانع از تظاهرات دهها نفر از اعضا و هواداران 
تشکل غربگرای مخالف دولت، موسوم به پارلمان 
اجتماعی در باکو ش��دند و در میدان فواره  ها نیز 
با دستگری دهها نفر و ضرب و ش��تم آنها، مانع 
شکل گیری تظاهرات ش��دند. تظاهرکنندگان با 
سر دادن شعار هایی مبنی بر درخواست استعفای 
مسئوالن، خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی، از 
جمله خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین 
خواستار آزادی تمام زندانیان اعتقادی جمهوری 
آذربایجان و قطع روابط با صهیونیست  ها بودند. 
یکی از ای��ن معترضان، در حاش��یه این همایش 
گفت: دموکراسی در جمهوری ما وجود ندارد! ما 
در اینجا از حقوق بنیادین خود برخوردار نیستیم، 
افراد در کشور ما بازداشت می شوند، فقط به این 

علت که خواستار دموکراسی بیشتر هستند!
  حکوم�ت آذربایج�ان و اس�تفاده از 

پاپوش هایی شبیه به دوران استالین!
سیاس��ت دولت باکو در حبس و فش��ار به مخالفان 
و منتقدان، با اس��تفاده از پاپوش های شبیه دوران 
استالین از جمله: حمل سالح و موادمخدر، میزبانی 
مراس��م مغایر ب��ا ارزش های اس��المی و ملی مردم 
جمهوری آذربایجان، نظیر رژه همجنس بازان، تالش 
برای به فراموش��ی سپردن اش��غال قره باغ از طریق 
تمکین به توصیه های گ��روه مینیک، جلوگیری از 
تجمعات آزاد، سرکوب مسلمانان، تخریب مساجد و 
جلوگیری از انجام دادن شعائر اسالمی نظیر حجاب، 
همکاری با رژیم اسرائیل بر ضد همسایگان، میزبانی 
گروهک های تروریستی و تجزیه طلب، عدم توزیع 
ثروت های سرشار نفتی و مقابله نکردن جدی با فساد 
و رشوه خواری و پایان ندادن به نقض حقوق مالکیتی 
شهروندان، باعث نارضایتی اقشار مختلف مردم این 
کش��ور از دولت ش��ده و دولت باکو تاکنون صرفاً با 
استفاده از روش اختناق، توانسته جلوی فوران این 
نارضایتی  ها را بگیرد. فعاالن مخالف دولت می گویند: 
دولت از این رویداد پرطرفدار برای به تصویر کشیدن 
کشوری مترقی، در انظار جهانیان استفاده می کند 
و موارد نقض حقوق بشر را پنهان می نماید. فعاالن 
حقوق بشر نیز می خواهند از این فرصت کوتاه بهره 
ببرند؛ زیرا به طور طبیعی، فرصتی برای ابراز خشم و 

تنفر عمومی از حکومت الهام علی اف، وجود ندارد!

در آستانه برگزاری پنجاه و هفتمین 
مسابقه بین المللی آواز یوروویژن 
که با حض�ور43 کش�ور جهان در 
ش�هر باکو برگزار ش�د، این کشور 
شاهد اعتراضات گسترده مردمی 
بود. این مسابقات از22 ماه می2012 
در م�دت چه�ار روز برگزار ش�د. 
هزینه های سنگین این مسابقات، 
در حالی از سوی دولت باکو پرداخت  
می شد که مردم جنوب جمهوری 
آذربایج�ان، به عل�ت درآمد کم، 
توان تأمین معاش خ�ود در داخل 
این کش�ور را ندارند و برای تأمین 
مواد غذایی و مایحتاج بهداش�تی 
و درمان�ی خ�ود، ب�ه ش�هرهای 
م�رزی ای�ران هج�وم می آورند!
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»عروج به ملکوت در مهر خون «
 در آیینه یک بازنگری

یادمان 
»چهارمین شهید محراب«

  محمدرضا کائینی
اثری که هم اینک در 
معرفی آن س��خن 
می رود، 38 س��ال 
قبل و در نخستین 
س��الروز ش��هادت 
آی��ت اهلل عط��اء اهلل 
اشرفی اصفهانی، از 
سوی سپاه پاسداران 
انق��الب اس��المی 
اس��تان کرمانشاه 
نشر یافت. این مجلد در میان یادمان های منتشره 
برای چهارمین شهید محراب، امتیازی ویژه دارد که 
همانا برخورداری از گفت و ش��نودهای خواندنی، 
گزی��ده مواضع آن بزرگ در مقاط��ع خطیر دوران 
انقالب و برپایی نظام اسالمی و نیز تصاویری دیدنی 
و کمتر منتش��ر ش��ده، از آن زاهد مجاهد اس��ت. 
بی تردی��د پژوهن��دگان حی��ات آیت اهلل اش��رفی 
اصفهانی، قطعاً از این اثر بی نیاز نیس��تند و به رغم 
نایاب بودن، باید به یافت و مطالعه آن بپردازند. ناشر 
در دیباچ��ه خویش بر این اثر، در ب��اب موضوع آن 

چنین آورده است:
»در می��ان ش��هدای مح��راب، حض��رت آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی، ش��خصیت بزرگ و وارسته ای که 
امت حبیب بن مظاهرش می خوان��د و امام خود را 
ارادتمند 60 س��اله وی خطاب کرد و مصداق بارز 
رجال صدقوا ما عاهدوا...  علی��ه اش نامید، جایگاه 
خاصی دارد. آری ش��هادت س��الک راه حق و پیر 
محراب که محاس��ن س��فیدش با خون س��رخش 
پیوند دیرباز شیعه را که عصاره مظلومیت در کنار 
حقانیت بود، نوید داد و جمعه را با تمامی فضایلش، 
در گودی محراب به مصیبتی بزرگ مبدل ساخت 
و ش��هادت مظلومانه اش، رحمت را برای مسلمین 
و ذلت و خواری را برای کف��ار و منافقین به ارمغان 
آورد. این نیز خود یک��ی از ویژگی های بارز مؤمن 
متقی و عالم ربانی اس��ت که حیات��ش مایه برکت 

و وفاتش مایه حیات اس��ت که در ه��ر دو صورت 
در جریان رشد کمال انس��انی چه جسمانی و چه 
روحانی تأثیر بسزایی دارد. شهادت این عالم بزرگ 
ربانی یک بار دیگر نشان داد که انتهای مقصد برای 
مؤمنین، صعود به بهترین قله کمال انسانی یعنی 
شهادت و برای منافقین و کفار ضد خدا و استکبار 
جهانی، سقوط به عمیق  ترین نقطه فضاحت، یعنی 
انتحار است، همانگونه که قبل از آن عارفان عاشق 
ش��هادت در محراب جمعه، یعن��ی آیت اهلل مدنی، 
آیت اهلل دستغیب و آیت اهلل صدوقی این را به اثبات 
رساندند. در جمعه هایی  که این سالکان راه طریقت، 
در محراب خونین جمعه شربت شهادت نوشیدند، 
در کنار آنان، فاعالن این فاجعه نیز هالک ش��دند! 
آری در هر چهار جمعه، دو نفر با ه��م دنیا را وداع 
کردند، اما یکی رجعت ب��ه واال ترین قله ارزش های 
انس��انی)لقاءاهلل( و دیگری به پایین  ترین درجات 
انس��انی که خداوند بدتر از حیوانش نامید)اسفل 
الس��افلین( رس��ید و فاصله این دو جریان خود و 
باطل می باشد. آری شهادت تمامی صالحان تاریخ 
از آدم تا خاتم و از کربالی خونین س��االر شهیدان 
حسین بن علی)ع( تا کربالی ایران و شهدای بزرگی 
همچون مطهری و مفتح و ش��هید مظلوم آیت اهلل 
بهش��تی و یارانش در کنار تمامی ش��هدا باالخص 
ش��هدای محراب و رهرو دیگر این کاروان ش��هید 
بزرگ��وار یعنی حضرت آیت اهلل اش��رفی اصفهانی، 
اثباتگر مطلب پرباری است که پیوند خورده با نفس 
خلقت انسان می باشد و یقیناً چیزی جز این نیست 
که آن کسانی که راه طریقت و صراط مستقیم که 
امروز تبلور آن در تابعی��ت از والیت فقیه و تعهد به 
مکتب انسان ساز اسالم می باشد را فرا راه خود قرار 
دادند، محکوم به طهارت و رستگاریند و آنانکه جدا 
از این جریان، مستقاًل راهی را برای خویش انتخاب 
کردند، سرانجامی جز ذلت و ظلمت نخواهند داشت 
که نمونه های فراوان آن را در این مدت کوتاه که از 
انقالب پربار اس��المی مان می گ��ذرد، بار ها و بار ها 
مشاهده کردیم که این نمونه  ها خود سند گویایی 

است بر این ادعا...« 

آذربایجان کش�وری غنی از نفت اس�ت 
که درآمد سرش�اری از طری�ق صادرات 
نفت و گاز، عاید دولتم�ردان این منطقه 
می ش�ود، با ای�ن همه درآمده�ای کان 
این کش�ور، به جیب ش�رکت های بزرگ 
نفتی غ�رب و دولتم�ردان وابس�ته این 
کش�ور س�رازیر می ش�ود، دولتمردانی 
ک�ه برخاف اعتق�ادات مردم مس�لمان 
این کش�ور، هزینه های گزاف�ی را صرف 
اسام س�تیزی و خوش خدمت�ی ب�رای 
دوس�تان و حامیان غربی شان می کنند!
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