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 Political  ياسیس

  
  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠٢١ جنوری ٠٦

  گذرد؟ در ماوراء قفقاز چه می
)٣( 

  ن جمھوری ارمنستا-٢

» استقالل«جمھوری ارمنستان نيز بعد از فروپاشی شوروی پرچم استقالل خويش را برافراشت و با حمايت از اعالم 

آلود   صورت پذيرفت، خواست از آب گل١٩٨٨ روریب ف٢٠باغ در داخل خاک آذربايجان، که در   خودمختار قرهۀمنطق

 سياه يرۀحب خزر تا ۀرياز بح» ارمنستان بزرگ«ای يؤماھی گرفته و بخشی از خاک آذربايجان را اشغال کند و به ر

ھای  خالف مصالح خلقآميز دو قطب متعفن ناسيونال شونيسم ترک و ارمنی در منطقه را  اين اقدام تحريک. تحقق بخشد

 نرال انگليسجھا، کابوس »داشناک«ھا و »مساواتيست«منطقه ميدان داد و به جان ھم انداخت و متأسفانه کابوس 

ضعف نظامی . ً، وزير جنگ عثمانی، مجددا زنده شد»انورپاشا«و اردوی اسالم ) Dunsterville(  ،»ويلدنستر«

ھا از ارمنستان در راستای سياست استعماری خودشان، شکست آذربايجان را به دنبال  آذربايجان و حمايت ضمنی روس

گرايان ارمنستان قرار داد که  ا در اختيار ملیبسی، که با ارمنستان شد، بخش بزرگی از خاک آذربايجان ر داشت و آتش

» داشناکی« شونيستی و -ھای ناسيونال   سياستۀباغ ننمود و با ادام الطرفين قره ترين اقدامی برای حل مرضی کوچک

 نيز امريکامتشکل از روسيه، فرانسه و » گروه مينسک«روسيه و . باغ تا به امروز دامن زده است ارمنی بر بحران قره

 و فرانسه نفوذ فراوانی دارند، حفظ امريکا ھمين رويه عمل کردند، زيرا قدرتمندان اقتصادی و سياسی ارمنی، که در به

  .کردند وضعيت فعلی را به نفع ارمنستان ارزيابی می
 جمھوری ارمنستان در آغاز پيدايش خود مناسبات خوبی با جمھوری اسالمی ايران، که مناسبات شکرآبی با آذربايجان

 آزاد مربوط بودند و بسياری کاالھای حيرۀبداشت، برقرار کرد، زيرا آنھا تنھا از طريق گرجستان و به ويژه ايران به 

 و صھيونيسم امريکاولی اين نزديکی با ايران باب طبع امپرياليسم . داشتند مورد نيازشان را از طريق ايران دريافت می

  .اسرائيل نبود

 و فرانسه در رقابت با روسيه و در دشمنی با نفوذ ايران در ارمنستان به يک خطای امريکادول امپرياليستی از جمله 

آوردن اين خوراکی، که محصول   دچار آمدند و تالش کردند با دخالت در امور داخلی ارمنستان و به چنگتراتيژيکس

 روسيه و شمالی ايران برای  جنوبیۀ قفقاز و در جبھۀ پای محکمی در منطقیفروپاشی شوروی امپرياليستی بود، جا

ھای  آنھا با اين روش در جمھوری آذربايجان جای پای محکمی برقرار کردند به طوری که صھيونيست. خويش باز کنند

می ايران در گذشته نقش کثيفی واسرائيلی در اين کشور پايگاه نظامی و جاسوسی مستقر داشتند که در ترور دانشمندان ات

تمام . رو گرديده رو شد، در مورد ارمنستان با مشکل روبه در مورد آذربايجان با موفقيت روبولی آنچه . بازی کردند
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رو شد و وضعيتی را ايجاد ه زده انجام شده بود، با شکست روب گرانه و شتاب ھا، چون ذھنی اين محاسبات امپرياليست

ز دست رفت و ھم نفوذ روسيه کرد که با تغيير وضع موجود آن زمان به وضعيت فعلی منجر شد که ھم ارمنستان ا

  .امپرياليستی در قفقاز افزايش يافت

 شوروی ۀھای حاکم و بورژوازی نوخاست  فدراسيون متحد شوروی امپرياليستی با دست رويزيونيست١٩٩١در سال 

ھای گوناگون درون اين  ھای ملی خلق ھای متحد شروع شد و دولت ی و استقالل جمھوریئدرھم پاشيد و اعالم جدا

ھای مستقل خود  ھا ھم ارتش خود، وزارت جنگ خود و ھم سازمان امنيت و جاسوسی حال اين دولت. تحاديه پديد آمدندا

 -را سرانجام از چھره انداخت و روپوش ناسيونال » سوسياليستی«را داشتند و بورژوازی حاکم بر اين ممالک نقاب 

  . شمشير را از رو بستخود» ملی«ھای  شونيسم را به تن کرد و برای تحقق خواست

» جورج سوروس«ئی امريکادار کالن  ھای اخير در ارمنستان با انجام انقالب مخملين با رھبری سرمايه در سال

)George Soros( ُنيکول ووايی پاشينيان«راستی  ئی يھودی است، حکومت دستامريکا،که يک «

)Pashinyan Vovayi Nikol( کارآمدن اين ناسيوناليست ارمنی   رویۀزمين. مدست بر سر کار آامريکا، که ھوادار - 

و يا » خانه آزادی«و »  بازۀجامع«، ھواداران »نھادھای غيردولتی« انقالبات مخملی ۀئی را مانند ھمامريکا

يک حکومت ضدبشر » دفاع از حقوق بشر« تدارک ديده و با پنھان کردن خويش در پس امريکا» دموکراسی«

  .آوردندئی را بر سر کار امريکا
که دولتمردان ھوادار  ًاين حکومت جديد فورا به اتخاذ يک سياست ضدروسی و ضدايرانی متوسل شد و در عين اين

 - ھای سمعی  ھائی برای زبان روسی در جامعه و مدارس برقرار نمود و کانال روسيه را از کار برکنار کرد و محدوديت

» مستقل« يک حکومت ۀوسی را تحت فشار قرار داد، به منزلھای ر بصری روسيه را حذف کرد و خبرنگاران رسانه

توانست  ولی ارمنستان به اين سادگی نمی.  و اسرائيل مانند آذربايجان گسترش داد و بھبود بخشيدامريکاش را با روابط

ه روسيه و  تارعنکبوتی روسيه امپرياليستی خالص شود، زيرا ھنوز نتوانسته به علت بندھای عميق وابستگی بۀاز شبک

پيمان امنيت «ارمنستان ھنوز عضو . نياز کند تھديدات مستمر جمھوری آذربايجان و ترکيه خود را از نفوذ روسيه بی

 و اسرائيل روز به امريکابا مشارکت کشورھای منطقه از جمله فدراسيون روسيه است، ولی ارمنستان با فشار » جمعی

. کرد ًبدل شده و تماميت ارضی و حق حاکميت ملی ايران را عمال تھديد میروز بيشتر به پايگاه آنھا در جنوب روسيه 

ش را بر سر ارمنستان افکنده بود، ترکيسم که سايه شوم اين خطر پانروسيه که در ارمنستان پايگاه داشت و ھمواره از 

کرد و نه تنھا ارمنستان را کند، وضعيت کنونی را به نفع خود ارزيابی  کرد و می در جھت منافع خويش سوءاستفاده می

ل خود در آورد، بلکه جای پای مھمی نيز در وًمھار نمود و مجددا و اينبار متکی بر رضايت ارامنه زير سلطه و کنتر

 اين توافق ۀبه ھمين جھت در آستان. ًش ھنوز کامال روشن نيست، در آذربايجان گشود پيمان صلحی، که مضمونۀنتيج

اشغال سرزمين آذربايجان را در نظر  با ارمنستان،» پيمان امنيت جمعی«ی اعالم کردند که مقامات روسيه با حسابگر

به اين ترتيب به آذربايجان چراغ سبز دادند تا مناطقی را . شود نشين می باغ ارمنی  قرهۀ، بلکه فقط مربوط به منطقندارد

رمنستان اشغال کرده بودند و متعلق به سرزمين باغ و سرزمين اصلی ا ھای ارمنی در نوار قره  شونيست–که ناسيونال 

ھا  از اين تاريخ بازگشت بخش اشغالی سرزمين آذربايجان به دامن مادر از نظر روس. آذربايجان بود، آزاد نمايند

  .بالمانع بود

 است، بيرون کرد که پای خود را از گليمی که روسيه برای آنھا تعيين نموده اين مانور روسيه ھم به ارمنستان تفھيم می

 قفقاز فقط با موافقت و مشارکت دولت روسيه قابل ۀداد که مرزھای جغرافيائی منطق نگذارد و به آذربايجان نيز نشان می
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گرائی خويش را بداند و در منطقه، در خدمت منافع  تغيير است و خوب است که جمھوری آذربايجان حد و حدود غرب

  .شود و نخواھد شد ش تمام نمیروسيه نپردازد که به نفع دولت ۀغرب به آزمايش سقف صبر و حوصل

ارمنستان .  افتتاح شده استامريکا بزرگ ۀخان ، جاسوسامريکا نزديکی به ۀاما در ارمنستان قبل از جنگ و در ساي

ارتخانه اين سف.  با تعداد کارکنانی نزديک به يک لشگر در منطقه استريکاامھای  ترين سفارتخانه ميزبان يکی از بزرگ

 آنھا دارای ۀ ھزار کارمند دارد که ھم١۵اندازد که تا حدود   در عراق در منطقه سبز میامريکا ۀما را به ياد سفارتخان

 ٢٠٠خانه حدود  در کنار اين جاسوس.  خود بدل کرده اندۀمصونيت قضائی ھستند و عراق را به کشوری نيمه مستعمر

 امريکااين حجم فعاليت . اند در اين کشور فعال» سوروس«ی ئامريکاايت بنياد نھاد غيردولتی نيز وجود دارند که با حم

 ميليون جمعيت ساکن و اقتصاد بسيار ٣ ھزار کيلومتر مربع وسعت و کمتر از ٢٩در ارمنستان کوچکی که حدود 

 ۀشنج در منطقضعيف و فقير دارد، تنھا يک توجيه دارد و آنھم خرابکاری در مرز شمالی ايران، تحريک و ايجاد ت

  . داد و ھم ايران را جنوب قفقاز است که ھم روسيه را مورد تھديد قرار می

 ھم در ترکيه و امريکا.  در اين محل نيازی به روابط نامتعارف با ساير ھمسايگان ايران نداردامريکاروشن است که 

بودن چنين مرکز جاسوسی ديپلماتيک  ھای خود را داراست به اين جھت دارا گرجستان و ھم در آذربايجان سفارتخانه

برای جاسوسی در ارمنستان عليه ترکيه، گرجستان و يا آذربايجان نيست، فقط عليه ايران و نفوذ ايران در شمال قفقاز 

ھای اسرائيلی  ھاست که پای صھيونيست از اين گذشته سال. است که با مردم اين ناحيه پيوندھای دوستی و تاريخی دارد

ھاست که فعال بوده و در اين کشور مستقل پايگاه بزرگ نظامی دارند و مانند  ايجان باز شده و مدتنيز به آذرب

فروشد، بلکه دولت ايروان را تحت فشار  رژيم صھيونيستی نه تنھا به ارمنستان سالح می. کنند کفتربازھا پھپاد ھوا می

ھای اخير در قفقاز تمايل دولت ايروان  تا قبل از درگيریالبته . گذارده است تا سفارت جديدی را در اورشليم افتتاح کند

 دولت انقالب مخملی ۀبسط روابط دوستان. گذاردن در اين راه و اجرای اوامر صھيونيسم به کلی مشھود بود برای گام

. ن است ضد ايراه در ارمنستان بامريکاايروان با رژيم صھيونيستی، به مفھوم تأسيس يک پايگاه نفوذی ديگر در کنار 

بياران  ترين آتشرژيم صھيونيستی، که در ھر دو کشور و به ويژه در آذربايجان نفوذ فراوانی دارد، به يکی از بزرگ

  . شمال ايران بدل شده استۀش ھست، در منطقجنگ، که به نفع

مرگبار با  ۀکه به نبردھای مسلحان ،ھای اخيرش بس، درست شش روز بعد از درگيری دولت ارمنستان قبل از آتش

سرائيل به باغ عليا منجر گشت، در اعتراض به معامالت فروش تسليحات ا  قرهۀجمھوری آذربايجان بر سر منطق

، که محل کنونی سفارت اين کشور در اسرائيل است، ابيب  شنبه، دھم مھر، سفير خود را از تلآذربايجان، شامگاه پنج

» آرمن سمباتيان«ود را در اسرائيل برقرار و ارمنستان تنھا دو ھفته پيش سفارت خ. فرا خواند

)Armen Sembatian (اسرائيل ولی تمايل دارد که سفارت ارمنستان  . اعزام کرده بودابيب  را به عنوان سفير به تل

خورد و ھم از آخور،  در اينجا به خوبی نقش اسرائيل، که ھم از توبره می. ابيب در اورشليم گشايش يابد و نه در تل

جانبه  طلبی در ايران و حمايت ھمه به آذربايجان و تشويق به تجزيه» لولوی ايران«دادن  آنھا ھم با نشان. گردد میروشن 

فروشند و ھم از ارمنستان تا سفارتش را  اند و به آنھا اسلحه می طلبان ايرانی به تقويت دولت آذربايجان مشغول از تجزيه

فروشد تا بتواند در مقابل آذربايجان از  ن تنھا با اين شرط به آنھا اسلحه میبه ديگر سخ.  به اورشليم ببردابيب  از تل

اسرائيل ھمان تاجر ونيزی است، اسرائيل به خوبی از توان نظامی آذربايجان و ارمنستان مطلع است . خودش دفاع کند

ارمنی به نفع صھيونيسم جنک ترک و . کند ديگر تحريک می  ضد ايران عليه يکهو آنھا را در خدمت منافع خودش و ب

. دھد و به تخريب در منطقه مشغول است خورد و نفوذ خويش را توسعه می الملل است، زيرا از اين طريق نان می بين
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 شونيستی در اين ممالک -ھای حاکم ناسيونال  بھادادن به نفوذ صھيونيسم در قفقاز تنھا برای کتمان روحيه نفی و کم

  .است

جمھور  رئيس ،»آرمن سارگسيان«ھا را خورده بود، از سوی  ب اين رياکاری صھيونيستارمنستان نيز، که فري

 ۀ، رئيس جمھور اسرائيل، دربار»Rivlin Reuven» «رئوون ريولين« با ]ميزان[ مھر١۴ارمنستان در روز دوشنبه 

نمود اسرائيل ھوای ارمنستان را   کرد و تصور میذاکرهمنی گرفت و ولفيباغ و شرايط کشورش تماس ت وضعيت در قره

  . چرب آذربايجان بدل شودۀشود که به لقم دارد و مانع می

جمھور ارمنستان دلداری داد و با وی  ، رئيس رژيم اسرائيل به رئيس»نت.وای«به گزارش سايت خبری اسرائيلی 

ھا عليه کشور  ھای طوالنی ادامه داشته و ھمکاری آن سال«کرد و گفت که روابط اسرائيل و آذربايجان » ِخوش و بش«

  ؟!گرددو نبايد دولت ارمنستان از اين بابت ناراحت » ثالثی نيست

کند و دوستی با  ًخيالی رئيس جمھور ارمنستان است که به سخنان يک گرگ ظاھرا اعتماد می لوحی و يا خوش اين ساده

زا در منطقه را  چوب اين سياست تشنجدھد، و حاال  اسرائيل و صھيونيسم را به دوستی با مردم ايران ترجيح می

  .خورد می

 روابط با ارمنستان چيزی به دست ۀريبی عليه منافع کشور ما ايران، از توسعرژيم صھيونيستی به جز اقدامات تخ

آورد، زيرا ارمنستان نه منابع مالی الزم برای خريد سالح از اسرائيل را دارد، نه دارای منابع مواد اوليه و سخت  نمی

ھای رژيم صھيونيستی به  لداریپس اين نزديکی و د .است و نه منابع اقتصادی آن در کانون توجه اسرائيل خواھد بود

م کردند و تا به امروز ھ  ضد مردم ايران عمل میهآنھا از زمان شاه ب. ارمنستان تنھا در خدمت مبارزه با ايران است

  .کنند می

ھای داعشی از طريق ترکيه به  دھند در مقابل گسيل تروريست  ھستند که نشان می جالب اين است که شواھدی در دست

باغ برای مبارزه با حضور ترکيه  زده و آنھا را در قره دست» کا.کا.پ«ُآذربايجان، ارمنستان به ھمکاری با کردھای 

ُ کردھای ترکيه به کردھای ۀتوانند از کمک برادران  میالبته وضعيت طوری است که ھر دو طرف. بسيج کرده است ُ

  .ھای آذری سخن بگويند ُھای داعشی ترک آسيای ميانه و قفقاز به ترک ھا و تروريست ارمنستان و يا ترکمن

 و باخت امنيتی ابيب  فريب اقتصادی تل«تحت عنوان »  اخبار–ن سرويس کيھا «١٣٩٩ ]جوزا[خرداد ٢۶در تاريخ 

ای با عنوان رويکرد جديد اسرائيل در قفقاز جنوبی توسط يکی از مراکز   مقاله٢٠١٧در سال «: نوشت» )نگاه(ايروان

 زاخی ھانگبی عضو حزب[ ژيک رژيم صھيونيستی منتشر شد که در اين مقاله سفر تصاحی ھانگبیيستراتمطالعات 

وزير  )] توفان- Tzachi Hangeb ھای يھودی نشين ول امور آبادیؤراستی افراطی و بنيادگرای ليکھود، وزير مس دست

  .ی رژيم صھيونيستی به ارمنستان را گام مھمی در تغيير روابط دوجانبه معرفی کردئ ھای منطقه وقت ھمکاری

ی تجربيات ئ ھای ھسته   فعاليتۀً مخصوصا در حوزھای مختلف شود که در زمينه  امنيتی محسوب میۀھانگبی يک نخب

ی بود که با افتتاح اتاق ئھا زمينه  مھم مستلزم پيشۀ توافقنام٣بسياری دارد، اما حضور او در ارمنستان و امضای 

شدن دولتمردان ارمنستان به سمت اسرائيل و تصور   ارمنستان رقم خورده بود، يعنی متمايل-بازرگانی اسرائيل 

  .ُ عنوان منجی از زمان تشکيل اتاق بازرگانی کليد خورده بود و سفر ھانگبی اين پروژه را تکميل نمود ھا به ستصھيوني

 آن چشمان برخی دولتمردان ايروان به برخی از ۀ ارمنستان يک اقدام تبليغاتی بود که به وسيل- اتاق بازرگانی اسرائيل 

د و شرايطی فراھم گردد که اھداف ای مختلف ارمنستان نفوذ نمايحقايق بسته شود و البی يھود بتواند در ساختارھ

  .ژيک رژيم صھيونيستی در اين کشور پياده شوديسترات
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عھده گرفت  ھای اقتصادی و بازرگانی را به اين اتاق بازرگانی عملکرد بسيار ضعيفی دارد و زمانی که مناسبت

 سال فعاليت ۵پيدا کرد و امروزه پس از گذشت نزديک به  سير نزولی ء ابتداابيب  مراودات تجاری بين ايروان و تل

 -  قرار گرفته است و اموری که توسط انجمن دوستی پارلمانی اسرائيل ٢٠١۴ سال ۀھنوز در جدول منحنی در نقط

  .تری داشت شد به نسبت اتاق بازرگانی نتايج مطلوب ارمنستان پيگيری می

  اولويت رژيم صھيونيستی بود بايستی آليھو يروشلمیھای اقتصادی در اگر خروج ارمنستان از بحران

 ]aliho jerusalem[ نمودند زيرا او تنھا  به اصطالح سفير اسرائيل در ارمنستان را در منصب خود حفظ می

نمود  مند بود و ھمچنين در اين جھت تالش می صھيونيستی بود که در جھت اجرای توافقات اقتصادی امضاء شده دغدغه

ھای  ھای ديپلماتيک و عبارت در اين جايگاه تنھا به صحبت ]Belozerkowski Eli[ الياو بلوتسرکوسکیاما اکنون 

گذرد و خالصه رژيم صھيونيستی آن  ھای رژيم صھيونيستی می پردازد، سه سال از قول و قرارھا و تفاھم نامه زيبا می

منافع و پوشاند که در تحقق  ھای اقتصادی، نظامی و انتقال تکنولوژی خود به ارمنستان را جامه عمل می بخش از وعده

ی ئھا ھای اسرائيلی اگر بخواھند در ارمنستان فعاليت نمايند شرکت شرکت: عنوان مثال ثر باشند بهؤ مشاھداف خود

شود و  خواھند بود که با روسيه در حال تجارت ھستند زيرا ارمنستان جزو توافقنامه تجارت آزاد يورآسيا محسوب می

 ۀ مراکز صنعتی و انتقال تکنولوژی بيشتر در منطقۀ ھمچنين توسعاين برای رژيم صھيونيستی سودمند خواھد بود و

باغ دارد و از حياط خلوت   قرهۀژيک به جمھوری خودخوانديسترات نگاه امنيتی و ابيب  باغ اتفاق خواھد افتاد زيرا تل قره

  .بيعی آن دارد ضد انقالب اسالمی ايران استفاده خواھد کرد و در عين حال چشم طمع به معادن و منابع طهآن ب

باغ ناامن شدن قفقاز جنوبی را درپی خواھد داشت زيرا شيعيان و   قرهۀحضور و فعاليت رژيم صھيونيستی در منطق

باغ متعصب ھستند و از طرفی ديگر رژيم   قرهلۀأباشند و نسبت به مس ً قفقاز غالبا آذری زبان میۀگرايان منطق اسالم

تواند برای رژيم  دانند و تلفيق اين دو می دشمن درجه يک جھان اسالم میصھيونيستی را غاصب سرزمين فلسطين و 

  .گير ارمنستان خواھد شد ھای احتمالی آن دامن اشغالگر قدس گران تمام شود و ھزينه 

تواند نسبت به  المللی نمی ی بلکه در قالب يک قدرت بينئ عنوان بازيگر منطقه تنھا به  نهاز جانب ديگر جمھوری اسالمی

  .تفاوت باشد فزايش مناسبات رژيم صھيونيستی در منطقه بیا

آورد  گونه مشکلی در روابط با ايران پيش نمی اند که افزايش مناسبات با اسرائيل ھيچ دولتمردان ارمنستان اعالم نموده

...«  

   

شود که اسرائيل  میصرف نظر از نوع نگارش و حمايت مقاله از جمھوری اسالمی در اين تحليل اين واقعيت نشان داده 

 خزر را ۀريسعی دارد ھمانگونه که در آذربايجان رختخواب پھن کرده و پايگاه نظامی درست کرده و انتقال نفت بح

ھای منطقه سوء   ضد خلقهارمنستان نيز برای مصالح صھيونيسم جھانی و ب »استقالل«برای خود تأمين نموده است، از 

نداخت، نقشی که در تشديد تضادھا و قه نقش مھم اسرائيل را از نظر نياقشات منطاين است که بايد در من. استفاده کند

  .ثر بوده است و پای وی را در منطقه محکم کرده استؤتشديد جنگ بسيار م

   

  
  

 


