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در دومین کشور شیعه جهان، چه خرب است؟

مسلامنان آذربایجان بیش از ۹۵ درصد از 
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند.

%۹۵
بیش از ۸۵ درصد مسلامنان کشور 

آذربایجان را شیعه هستند.

%8۵

منطقه نارداران که در حدود 30 
کيلومرتی شامل رشق باکو قرار 
دارد، به خاطر حرم امامزاده بی 
بی رحيمه، خواهر گرانقدر امام 
رضا)ع( و حرضت معصومه )س( 
از شهرتی مذهبی در جمهوری 
آذربايجان برخوردار است و از 
مهمرتین مراکز تشیع در این 

کشور محسوب می شود.

7 میلیون و دویست هزار نفر شیعه 
در آذربایجان، زندگی می کنند.
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آذربایجان، دومین کشور شیعه در 
دنیا بعد از ایران است.
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جمهوری 
آذربایجان بیش 
از نه میلیون نفر 
جمعیت دارد .

با وجود اکرثیت قابل توجه مسلامن این کشور، نوع نظام سیاسی حاکم بر جمهوری آذربایجان 
بر اساس اصول قانون اساسی بعد از استقالل این کشور، الئیک و غیر دینی ترسیم شده است.

چند روزی هست که صدها 
نفر از نیروهای امنیتی جمهوری 
آذربایجان در اقدامی بی سابقه، 

با یورش به منطقه نارداران 
به رسکوب شیعیان و تخریب 
منادهای شیعی  می پردازند.

واقعه روز پنجشنبه 14 صفر در نارداران واقعه دردناکی بود که مشابه 
حمالت وهابی ها به مجالس عزاداری در عربستان سعودی می باشد. 

پیشینه ورود اسالم به جمهوری 
آذربایجان به قرن ۳ قمری 

)سده ۷ میالدی( باز می گردد. 
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با توجه به ابعاد بهره برداری جمهوری آذربایجان از این موضوع بنظر می رسد 
وزارت کشور جمهوری آذربایجان براساس طراحی قبلی، دو تن از نیروهای 

خود را نیز قربانی کرده است تا با ملتهب تر کردن فضا، امکان رسکوب شدیدتر 
و ایجاد رعب و وحشت در کل کشور را برای خود فراهم کند. 

در سالهای اخیر برگزاری 
مراسم های دینی و احیای 

سبک زندگی شیعی در 
جمهوری آذربایجان، برگزاری 
مراسم عزاداری حسینی و 
مجالس خیرات و احسان 

در ماه های محرم و 
صفر ، در مناطق مختلف 
جمهوری آذربایجان رونق 

گرفته است.

 شکی نیست 
که خون شهدای 
نارداران موجب 
تقویت بیداری 
هرچه بیشرت 
مردم مسلامن 

این کشور 
خواهد شد .
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