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   شودي ملي حوزه قفقاز تشكي جنگل هاتيري مدتهيكم
  

به :  كشور گفتيزداري معاون امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخ- تهران
 ي با جنگل هايركاني هي جنگل هااني مي تشابهات ساختاري وجود برخليدل

 تهي كمندهي كشورها در آني اجان،ي گرجستان، ارمنستان و آذرباه،ي تركيكشورها
  . دهندي ملي حوزه قفقاز تشكي جنگل هاتيري تحت عنوان مديا

 ،يزداري سازمان جنگل ها، مراتع و آبخي اطالع رسانگاهي از پارناي به گزارش ا
 كشورها به لحاظ ني ايشاكله حاكم بر جنگل ها:  افزود'ي اوسط منتظريعل'

 تواند در ي متهي كمني هستند و اكي به هم نزداري بسي و اقتصاديساختار اجتماع
 داشته يي بسزاري ها تاثنگل حاكم بر جتيري مديمبادالت علوم جنگل و روش ها

  .باشد
 در منطقه يركاني هي هزار هكتار از ادامه جنگل ها22:  اظهار داشتيو

 منطقه ني اي جنگل هااني امتداد دارد و وجود مشتركات قابل توجه مجانيآذربا
  . استتهي كمني الي از عوامل تشكيكي

 حوزه قفقاز را با ي جنگل هاتيري مدتهي كملي سازمان جنگل ها تشكمعاون
 تهي كمنيجلسات ا:  شدادآوري و مشاركت كشور آلمان دانست و راني اتيمحور
  . در تهران برگزار خواهد شد2014 نشست آن در سال ني است و اوليدوره ا

  
   دو كشورني بي نماد صلح و دوستيپارك فرامرز
  ستان است و ارمنراني ا

  
 يپارك فرامرز:  گفتي شرقجاني استاندار آذربايتي و امنياسي معاون س- زيتبر

  . و ارمنستان استراني دو كشور اني مختلف بي در حوزه هاينماد صلح و دوست
 ني بي پارك فرامرزني افتتاح نخستنيي شامگاه چهارشنبه در آ' دهي آژزي پرو' 
 ي دو كشور در حوزه هاني پارك روابط بني اجاديبا ا:  و ارمنستان افزودرانيا

  .ابدي ي مشي افزاستي زطيمختلف به خصوص حفاظت از مح
 روابط حاكمان آن زمان با لي به دليدر دوره قبل از انقالب اسالم:  گفتيو

 شكل نگرفته ي و ارمنستان رابطه خوبراني دو كشور اني بي فرامنطقه ايقدرت ها
 كشور مستقل كي به عنوان راني ا،يالب اسالم انقيروزيبعد از پ:  گفتيو.بود

  . بر اساس منافع ملت ها گسترش داده استهي همسايروابط خود را با كشورها
 با زي مسالمت آميستي ارتباطات دوستانه و همزتيتقو:  كرددي تاكدهيآژ

  . استراني ااستي اساس سهي منطقه و همسايكشورها
 دو كشور ني بيرك صلح و دوست پايطي محستي زشي پاتيري مركز مدنينخست

  . و ارمنستان در مرز نوردوز واقع استرانيا
    

 با يطي محستي زي هاتي فعالشيارمنستان خواهان افزا
   استرانيا

  
 شي كشور خواهان افزانيا:  ارمنستان گفتي جمهورستي زطي محري وز- زيتبر
  . استراني با كشور دوست و برادر خود ايطي محستي زي هاتيفعال

 تيري مركز مدني افتتاح نخستنيي شامگاه چهارشنبه در آ' انيونيرام هاروت آ'
 ي دارم برنامه هانييقي:  دو كشور افزودني بي پارك فرامرزيطي محستي زشيپا
  . شودي ماي كشورها در دنني بي صلح و دوستتي موجب تقويطي محستيز
 صورت گرفته ينيم زي راه هاقي از طرراني سفر امروز خود به انكهي ااني با بيو

 كرده و خواهان توسعه دي طرح را بازدني اتيمناطق مورد حما: است، گفت
  . دو كشور استني بيهمكار

 ي برنامه هاي در جهت اجراي پارك گام مهمنيافتتاح ا:  خاطرنشان كرديو
  . استهي دو كشور دوست و همسانيمشترك ب

 موجب ي پارك فرامرزافتتاح:  كرددي ارمنستان تاكي جمهورستي زطي محريوز
  . دو كشور خواهد شدنيتوسعه روابط ب

 و ارهاي مطابق با معيارمنستان خواهان احداث پارك:  گفتانيونيهاروت
  . استي المللني بي و ثبت شده توسط سازمان هاي المللني بياستانداردها

 مسووالن دو ي خانه تهران خواهان همكارهي خود از تصفدي با اشاره به بازديو
 و اقدامات صورت گرفته در خصوص ني نوي هاي فناوري هانهيور در زمكش
  . شدي منابع آبتيفي و كشيپا

    

 قابل راني ارمنستان در اتاسي كميمدارك كنسرواتوار دولت
  ستي نيابيارزش

  
 كشور اعالم كرد اني اداره كل دانش آموختگان سازمان امور دانشجو- تهران

 كه ياني دانشجوي ارمنستان براتاسي كميمدارك صادره از كنسرواتوار دولت
 11 همزمان با 2012 اول سپتامبر خي آنان پس از تارلي شروع به تحصخيتار
  . شودي نميابي باشد، ارزش1391 وريشهر
 براساس اعالم روز چهارشنبه وزارت علوم، اداره كل امور دانش رناي گزارش ابه

 ي كنسرواتوار دولتيلي دانستن مدارك تحصي بررسرقابلي غليآموختگان دل
 ي مركز دانشگاهني دانش آموختگان اي ارمنستان را اثبات ضعف علمتاسيكم

  .عنوان كرده است
 نيي اداره كل دانش آموختگان كشور، پاي هاي گزارش، در بررسني ابراساس

 تي عدم رعاني قبل و همچني كنسرواتوار نسبت به سالهاني ايبودن سطح آموزش
  . محرز شده استيراني ااني دانشجويا الزم بريسطح آموزش

 بدون توجه به اعالم اداره كل دانش آموختگان بعد از اول ياني دانشجوچنانچه
 شوند مدارك فارغ لي ارمنستان مشغول به تحصتاسيسپتامبر در كنسرواتوار كم

  . نخواهد شدديي شده و تاي تلقرمعتبري آنها در وزارت علوم، غيليالتحص
  

 ارمنستان تفاهم نامه كيونيو استان سمنطقه آزاد ارس 
   امضا كردنديهمكار

 سفر به ارمنستان، با استاندار اني سرپرست منطقه آزاد ارس در جر- تهران
 ستي و زي بازرگان،ي گذارهي سرماي هانهي در زمي تفاهم نامه همكاركيونيس
  . امضا كرديطيمح
 'يصادق نجف' ،يصاد اقتژهي مناطق آزاد و وي خبرگاهي از پارناي گزارش ابه

 مشترك منطقه آزاد ارس و ي گذارهي و سرماجادي اي تفاهمنامه برانيدر ا: گفت
  . توافق شدي ارمن- يراني مشترك اي منطقه آزاد تجارسي با تاسك،يونياستان س

 ارمنستان در مرز نوردوز - راني مشترك اي بازارچه مرزيفعال ساز:  افزوديو
  . بودني از جمله توافقات طرفزي واقع است، نكه در محدوده منطقه آزاد ارس

 ناني تست سالمت از مرزنشگاني خدمات راهيارا:  منطقه آزاد ارس گفتسرپرست
 در راني سفارت اي از سوديكشور ارمنستان مشروط به حل موضوع رواد

 در منطقه آزاد ارس و ي گذارهي سرماي هاي ها و توانمندتي مزيارمنستان، معرف
  . انجام شده استات تفاهمگري از دزي گذاران دو طرف نهي به سرماكيونياستان س

 در محدوده استان ي ارمني با اشاره به مشكالت موجود در تردد خودروهايو
 مهي شركت بي مشكل، مقرر شد طرف ارمنني حل ايبرا:  افزودي شرقجانيآذربا

 شركت، ني كند تا اي در منطقه آزاد ارس معرفتي را جهت ثبت و شروع فعاليا
 ي آنرگشت و ضمانت بي گمركي الزم را در خصوص حقوق وروديضمانت ها
  . كندهيخودرو ارا

 در ي شرقجاني است؛ مرز كشور ما با ارمنستان در شمال استان آذربايگفتن
 و از راني كشور با اني اينيمحدوده منطقه آزاد ارس واقع شده و تنها مرز زم

. دو كشور، برخوردار استني بياسيو س ي در تعامالت اقتصادياري بستياهم
    

   دادلي را تحوراني مورد درخواست اانيارمنستان زندان
 ي اسالمي را بنا به درخواست سفارت جمهوري زندان12 دولت ارمنستان -  تهران
  . دادراني مقامات الي تحوروان،يدر ا
م  ارمنستان اعالي وزارت دادگسترروان،ي از اتارتاسي اي گزارش خبرگزاربه

 قاچاق مواد يي زن هستند، پرونده قضاكي مرد و 11محكومان كه : كرده است
  .مخدر و روانگردان دارند

 و پرونده ي در موارد مدني به منظور همكارراني اي اسالمي و جمهورارمنستان
 زي قرارداد امضا كردند و در زمان حاضر نكي2006 سال هيي ژو،يفري كيها
  . كننديد استرداد محكومان مذاكره م قرارداسي نوشي پمي تنظيبرا

    
  ي كتابخانه مركز اسناد و اطالع رسانني بزرگترافتتاح

   در ارمنستانراني اي اسالمي جمهوري منطقه ا
 در راني اي اسالمي جمهوري كتابخانه مركز اسناد و اطالع رسانني بزرگتر-مسكو

 يشنبه ط ارمنستان روز سه تختي پاروانيخارج از كشور در مسجد كبود ا
  . كشور افتتاح شدري وز' نجاريمحمد مصطف' توسط يمراسم
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 تي را به رسمي انتخابات در منطقه قره باغ شمالجي نتاهيترك
  نخواهد شناخت

  
 هي علي اهي روز چهارشنبه با صدور اطالعهي وزارت امور خارجه ترك- آنكارا
 انتخابات هرچه ني اجي اعالم كرد نتا،ي انتخابات در منطقه قره باغ شماليبرگزار

  . نخواهد شناختتيباشد، آن را به رسم
  . شودي فردا برگزار مي انتخابات در منطقه قره باغ شمالرنا،ي گزارش ابه

 انتخابات در منطقه تحت ي خود برگزارهي در اطالعهي امور خارجه تركوزارت
 ي براكجانبهي ي حقوق و تالشري را مغاجاني آذرباياشغال قره باغ جمهور

  . كرده استيابي به وضع موجود ارزدني بخشتيمشروع
 مانع برسر راه صلح و ني آمده است منازعه بر سر قره باغ، مهمترهي اطالعني ادر

 ني حل اي قاطع از تالش ها براتي مصمم به حماهيثبات منطقه است و ترك
  .اختالف است

 انتخابات در قره  به اصطالحيبرگزار' نكهي با اشاره به اهي امور خارجه تركوزارت
 ي ارضتي و حاكمياسي سيكپارچگي بر يگري به مفهوم نقض د،يباغ شمال
 دي كند، تاكي اقدام را به شدت محكوم مني اهي است و تركجاني آذربايجمهور

 از نظر حقوق ي اعتبارچي حقوق، هري و مغارمشروعي انتخابات غنيا: كرده است
 ني در ايه اصطالح انتخابات پارلمان بجي نتاهي نخواهد داشت و تركي المللنيب

  . نخواهد شناختتيمنطقه را به رسم
 گفته ،ي تند به اقدام دولت خودخوانده قره باغ كوهستاني در واكنشزي نباكو

 را به ي در قره باغ كوهستاني انتخابات پارلماني برگزارياست كه جامعه جهان
  . نخواهد شناختتيرسم

 برگزار شد ي جمهوراستي انتخابات رياغ كوهستان در منطقه قره بزي نني از اشيپ
 شناخته تي به رسميگري كشور دچي هي آن به جز توسط ارمنستان از سوجيكه نتا
  .نشد
 اروپا و سازمان ي اروپا، شوراي و همكارتي اروپا، سازمان امنهي اتحادكا،يآمر

ابات  انتخي برگزاري آن است، درپي از اعضازي نجاني آذربايگوام، كه جمهور
  . شناسندي نمتي آن را به رسمجهياعالم كردند كه نت2007   شده در ژوئن سالادي

 قره نكهي بر ادي ضمن تاكيا هياني همان موقع با انتشار بري ني كنفرانس اسالمسازمان
 استي انتخابات ري است، برگزارجاني آذرباي خاك جمهورنفكيباغ جزو ال

  .ود منطقه را محكوم كرده بني در ايجمهور
 ارامنه استپاناكرت عنوان ي كه از سوي خان كندتي به مركزي باغ كوهستانقره
 ي در قلمرو جمهوري و آذري با ساكنان ارمني شود، استان خود مختاريم

 ي ارمنستان و جمهوراني وقوع جنگ ميدر پ1993   است كه از سال جانيآذربا
  . استقالل كردالم، اع ارمنستان به منطقه قره باغيروهاي و ورود نجانيآذربا

 تي خودخوانده را به رسمي جمهورني ارمنستان اي حتي كشورچي هتاكنون
  .داند ي مجاني آذرباي از خاك جمهوري آن را بخشزينشناخته است و سازمان ملل ن

 دولت خودمختار قره باغ ي اعالم كرده است كه حل مناقشه قره باغ با برقرارباكو
 خواهد سري كشور مني اي ارضتي و حفظ تمامجاني آذرباي جمهوربيدر ترك

  .شد
 ي كرده و برقرارتي در مناقشه قره باغ حماجاني آذرباي از مواضع جمهورهيترك

 و جاني آذرباي اشغال خاك جمهورافتنيروابط با ارمنستان را منوط به خاتمه 
  . كشور كرده استني در ا1915 كشتار ارامنه در سال يانصراف از ادعاها

  
   بزرگي به نفع قدرت هايغ؛ مناقشه اقره با

 نشناختن تي در به رسمي غربي اعالم كشورها-  خبرري و تفسقيگروه تحق
 كشورها، ني از اي در قره باغ با وجود حضور ناظراني جمهوراستيانتخابات ر

 ي هااستي منطقه و تداوم اتخاذ سني ادامه مناقشه در اي از خواست آنها برايحاك
  .دوگانه است

 در منطقه مورد ي بار متوالني پنجمي براي جمهوراستي انتخابات رياربرگز
 ي كشورهاي اعتراض برخي صداگري بار درماه،ي و نهم تستيمناقشه قره باغ در ب
  .منطقه را بلند كرد

 و جاني آذرباي جمهوراني از مناطق مورد اختالف ميكي قره باغ به عنوان منطقه
 همواره مساله ساز ،يدي خورش1370 در سال جانيارمنستان از زمان استقالل آذربا

  .بوده است
 گردد ي در منطقه برمي ارمني هايجاني آذرباتي به استقرار جمعزي امر نني اليدل

 دو كشور، هنوز نتوانسته اند ني ساله ب6 يكه با وجود برافروخته شدن آتش جنگ
  . روشن كنندي المللني و بي خود را در سطح منطقه افيتكل

    
 به ي راي دستوري مجلس خودمختار قره باغ طن،ي از اشي پنكهي وجود ابا
 امر ني نظر مثبت خود را درباره ازي منطقه نني با ارمنستان داد و مردم ايكپارچگي
 منجر به صدور چهار ،ي بعدي هايري اعالم كردند اما درگي همه پرسكي يط

 ارمنستان ي باغ از سوقره اشغال تي سازمان ملل متحد در محكوميقطعنامه از سو
 ي از خاك جمهوري اساس، سازمان ملل متحد قره باغ را همچنان بخشنيبر ا. شد

  .داند ي مجانيآذربا
 طلبانه خود يي جداي هاشهير اند حال، دولت خودمختار قره باغ همچنان بني ابا

 زي كشور نني در اري اخي جمهوراستي انتخابات رياصرار دارد كه برگزار
  . مدعاستني بر ايشاهد
 ي جمهوري مقام هاي اقدام با واكنش منفني روشن است كه اان،ي مني ادر

 البته بجز ارمنستان نسبت به زي منطقه ني كشورهاگري روبرو شود و دجانيآذربا
  . خوش نشان ندهنديروآن 

  
  واكنش ها نسبت به انتخابات قره باغ

  
 يروزي در منطقه خودمختار قره باغ با پي جمهوراستي دوره انتخابات رنيپنجم

  .دي رساني خود به پاگري دبي ساله بر دو رق47 'انيباكو ساهاك'
 ارمنستان در ي دانشگاه كشاورزيندگي شعبه نماسيي ر'اني سوگومونيآركاد'

 انتخابات ني اي نامزدهاگريباغ، د  مجلس قرهندهي نما'اني باالسانيتاليو'باغ، و  قره
  .بودند
 ني كشور جهان در ا20 از شي از بي انتخابات، حضور ناظرانني در اي اساسنكته

  .انتخابات بود
 مردم نهاد ي سازمان هاژهي بويي و اروپاي غربي ناظران كه بعضا از كشورهانيا
  . انتخابات نظارت كردندني ايه باغ رفته بودند، بر روند اجرا كشورها به قرنيا

  
 ي انتخاباتي نظام هاي مركز كارشناسي المللني گروه ناظر بزي نرماهي تكمي و يس
 انتخابات در ي روند برگزار،ييمتشكل از چند كشور اروپا) اس. ييا. يس. يآ(

 آزاد شهروندان و  ارادهي بر مبناك،ي دموكراتيارهايقره باغ را بر اساس مع
  . الملل اعالم كردني حقوق بيارهايمنطبق بر مع

 و آلمان دارد، كاي در آمري قرار دارد و دفاتروي گروه كه مركز آن در تل آونيا
 ي از شوروافتهي استقالل ي هاي و جمهوري شرقي اروپايبر انتخابات كشورها
  .سابق متمركز است 

 ي گزارش خود كه در تارنماي ط،يستيوني صهمي رژي مركز با صحنه گرداننيا
مقامات قره باغ ' كرد دي منتشر شده است، تاك'آرمن پرس' ي ارمنستانيخبرگزار
 مناسب انتخابات داشتند كه گواه آن دعوت از گروه ي برگزاري براياريتالش بس
 نظارت بر ي براكاي آمرنيچن و هميياي آس،يي اروپاي از كشورهاي المللنيناظر ب

  .'ابات بوده استروند انتخ
 نظارت بر انتخابات قره باغ به ي برايستيوني صهمي رژي از سوزي نياتي هنيهمچن

  .منطقه رفته بود
 به يليي اسرااتيسفر ه' اعالم كرد ي اهياني بي در باكو طمي رژني سفارت االبته

  .' سفارتخانه صورت گرفته استنيمنطقه قره باغ بدون اطالع ا
 هي اتحادكا،ي آمري آن از سوجي نتايتخابات قره باغ و حت اني برگزارنكهي اجالب

 سازمان ي اروپا، سازمان گوام و حتي اروپا، شوراي و همكارتياروپا، سازمان امن
  . شناخته نشده استتي به رسمي اسالميهمكار
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 و ياسي بخش سسيي رجان،ي آذرباي جمهوري گزارش سوم مردادماه رسانه هابه
 يهرگونه انتخابات:  گفتي خبري در نشستجانيذربا آي جمهوراستي رياجتماع

 برگزار شود جاني آذرباي از خاك جمهوريكه بدون اجازه دولت باكو در بخش
 ي منحرف كردن افكار عمومي براي است و اقداميفاقد وجاهت و اعتبار قانون

  .شود ي مي از روند حل و فصل مناقشه قره باغ تلقانيجهان
 ي برگزارزي نجان،ي آذرباي مجلس جمهورسيي ربي نا'بهار مراداوا' روز نيهم

 با هدف اغفال ياسي سي بازكي تداوم ' را به منزلهيباغ كوهستان انتخابات در قره
  . كردفي توص'باغ  جهان از روند حل و فصل مناقشه قرهيافكار عموم

 ي جمهوري رسمي خبرگزاررماهي و هشتم تستي به گزارش بزي از آن نشيپ
 كشور، ني وزارت امورخارجه اي سخنگو'المان عبداهللا اف'، )آپا (جانيآذربا
 رساند و ي مبي انتخابات به روند حل مناقشه قره باغ آسي كرد برگزارحيتصر

  . استنهيم زني تداوم مذاكره در اي نداشتن ارمنستان برالينشانگر تما
 ينش منف انتخابات واكني اي نسبت به برگزارزي نيي اروپاي ها و نهادهاسازمان

  .نشان دادند
 'فيكانات ساودابا'، به نقل از 'نترفكسيا' ي روسي خردادماه خبرگزارچهارم

 اروپا، ي و همكارتي سازمان امني كنونسيي امور خارجه قزاقستان و رريوز
 در منطقه ها يريباغ به حل اختالفات و درگ  انتخابات در قرهيبرگزار: نوشت

  .كند يكمك نم
 ي و همكارتي كه سازمان امنيتا زمان:  گفتنترفكسيبه با ا در مصاحفيساودابا

 چي انتخابات هي نشناسد، برگزارتيباغ را به رسم  قره-اروپا استقالل ناگورنو
باغ   قره-  بر روند حل و فصل مناقشات ناگورنويري تاثچي نداشته و هييمعنا

  .نخواهد داشت
 ' اشتوننيكاتر' ه،ي ترك'يت. آر. يت' ي ام خردادماه تارنماي به نوشته سنيهمچن

 اعالم كرد ي كتبهياني بكي اروپا، با انتشار هي اتحادي خارجاستيمسوول س
 به اصطالح ي برگزار،ي المللني بني اروپا در چهارچوب حقوق و موازهياتحاد'

  .' شناسدي نمتيانتخابات در قره باغ را به رسم
  
   انتشار دادي مشابههي اطالعزي ناتو ني دفاعمانيپ

  
 كي آتالنتي دفاعماني پركلي دبژهي وندهي نما'ي آپاتورامزيج' رسانه، ني نوشته ابه

 گري مانند دزي ناتو ني دفاعماني كرد پدي تاك،يدر قفقاز جنوب) ناتو (يشمال
  . شناسدي نمتي انتخابات را به رسم،ي المللني بيسازمان ها

 مجمع سيي ر'ندنيوان درلرنه ' وز،يوروني شبكه ي تارنمارماهي گزارش پانزدهم تبه
 در مركز ارمنستان، اظهار داشت ي نشست رسانه اكي ي اروپا، طي شورايپارلمان

 شناخته تي به رسمي المللني قره باغ از طرف مجامع بي جمهوراستيانتخابات ر
  .نخواهد شد
  . داشتندي مشابهي انتخابات در قره باغ نظرهاي درباره برگزارزي منطقه نيكشورها

 امورخارجه گرجستان ري فرانسه، وزي خبرگزاررماهي و نهم تستيرش ب گزابه
 قره باغ به -  را در منطقه ناگورنوي جمهوراستي كشور انتخابات رنياعالم كرد ا

  . شناسدي نمتيرسم
 به عمل آورد تا مناقشه قره باغ از يشتري كوشش بدي باي المللني گفت جامعه بيو
  . حل شودزي طرف به طور مسالمت آم دوني بي ساختاري گفت و گوهاقيطر

 در منطقه قره ي جمهوراستي انتخابات به اصطالح ري برگزارزي نهي تركنيهمچن
  . را محكوم كردجانيباغ آذربا

  
 در پاسخ به راني اي اسالمي وزارت امورخارجه جمهوري مردادماه سخنگوسوم
قره : غ گفت در منطقه قره باي جمهوراستي انتخابات ري درباره برگزاريپرسش

 ي باشد و گفت و گوهاي كه منطقه بحرانيباغ دچار بحران است و تا زمان
 ني اي برگزارمي كني نرسد، فكر نمجهي به نتجاني آذربايارمنستان و جمهور

  . داشته باشدي قابل قبولجهيانتخابات نت
 در موضوع قره گريانجي مي اصلي از طرف هايكي به عنوان هي روسان،ي مني ادر
 منطقه از هر گونه اظهار ني در اي جمهوراستي انتخابات ري پس از برگزارباغ،
  . كردي خوددارينظر
 كه اغلب فعاالنه هي، روس'ي نوواستايورم' ي مردادماه روزنامه روسكمي گزارش به

 ي مي جنوبياي و اوستي در آبخازژهي منطقه، بوني در اي روند انتخاباتريبه تفس
  . كردي خوددارنهي زمني در اي اهيانير هر نوع ب بار از انتشانيپردازد، ا

 و به مردم يروزي به خاطر پاني فقط دولت ارمنستان بود كه به ساهاكاني مني ادر
  . گفتكي تبري انتخاباتني چني برگزاريقره باغ برا

   مورد كشمكش قدرت هايقره باغ؛ منطقه ا
  
خودمختار قره باغ  در منطقه ي جمهوراستي انتخابات ري كه برگزاريطي شرادر

 تي به رسمي و غربيي اروپاي از نهادها، سازمان ها و كشورهاياري بسياز سو
 دوگانه ي كشورها نشان از راهبردهاني از ايشناخته نشده است، حضور ناظران

  .آنان در برخورد با مناقشه قره باغ دارد
 ي هاي مطرح در عرصه وزن كشي سال است موضوع قره باغ به مساله ا20 حدود

  . بدل شده استاي بزرگ دني قدرت هاياسيس
 منطقه، در عمل دو كشور را به ني بر سر اجاني ارمنستان و آذربااني مي هااختالف

  . سوق داده استي جهاني قدرت هايسمت آغوش پرطمع برخ
 ي از جايكي بهانه استفاده كرده و ارمنستان را به عنوان ني از اهي سو، روسكي از

 يعالقه مسكو به استقرار واحدها. د در منطقه انتخاب كرده است بزرگ خويپاها
 منطقه ني اتي خود در خاك ارمنستان نشان از اهمي هاگاهي تازه نفس در پاينظام
  . داردني كرملي خارجاستيدر س
 و ي دفاع موشكي كه در موضوع استقرار سامانه هايطي هر حال، مسكو در شرابه

) ناتو (ي شمالكي آتالنتماني و قفقاز با سازمان پي مركزياي در منطقه آسيرادار
 ي كند، نمي را تجربه ميدي شدي كشمكش هاكاي متحده آمراالتيو در اصل ا
  . دست بكشدمنطقه خود در ي نظامي هاگاهي از پايمتي قچيخواهد به ه

 مقام ندي خود خوش آي هايري كوشد در موضع گي مني اساس، كرملني همبر
  .رديدر نظر بگ زي را ني ارمنيها

 از زي انتخابات در منطقه خودمختار قره باغ ني در قبال برگزارهي روسسكوت
  . شودي مي ناشدگاهي دنيهم
 گري اروپا به سمت دهي و اتحادكاي مانند آمري غربي كشورهاگر،ي دي سواز

 ي را با اعطاجاني آذرباي خواهند جمهوريآنان م.  كرده انددايمناقشه سوق پ
 تي از موقعان،ي مني كنند تا از الي خود متماي به سوي و نظامي ماليكمك ها

  .د بهره را ببرنتي كشور در منطقه نهاني اكيژئواستراتژ
 كي نزدي بهانه بلوك غرب براگري دزي كشور نني به منابع نفت و گاز ايدسترس

 در اروپا بارها ي بحران انرژر،ي اخي سال هاي آنكه طژهيشدن به باكوست؛ بو
 كوشد با ي كه اروپا مي دراز كرده است؛ امرهي روسي منطقه را به سونيدست ا

 از تكرار آن جانيبا آذري مانند جمهوريگري مطمئن دي هانيگزي جاافتني
  . مسكو را كاهش دهدي به انرژي وابستگني از اي عواقب ناشاي كرده يريجلوگ
 يرآمد خوب غرب، دي محصوالت نظامداراني از خريكي باكو به عنوان نيهمچن
 روزها در كوران ني كند كه اي مي نظامحاتي ساخت تسلي شركت هابيرا نص

  . شده اندراتيي دستخوش تغي جهانيبحران اقتصاد
 نشناختن انتخابات قره تي دوگانه در غرب مانند به رسمي هااستي اتخاذ سنيبنابرا

 منافع نيت تام توان در جهي انتخابات را مني اي برايباغ با وجود فرستادن ناظران
  . كرديابي ارزي فرامنطقه اي از بحرانيحداكثر

  . غافل شدجاني آذرباي توان از نقش جمهوري نمان،ي مني ادر
 سازمان ملل تي امني شوراميرداي به عنوان عضو غراي اخجاني آذربايجمهور

افق  برنامه ها و نگاه خود را به ان،ي مني شده و در اي المللني نهاد بنيمتحد، وارد ا
  . معطوف داشته استي و منطقه اي ملي فراتر از خواست هاييها

 بارها در واكنش به ن،ي از اشي كه پجاني آذرباي رسد جمهوري به نظر منيبنابرا
 ي منطقه با لحنني انتخابات انيشي پي دوره هاي منطقه قره باغ و برگزارياتفاق ها

 خود در ي فرامنطقه ااهگي به واسطه جانكيتندتر به انتقاد پرداخته بود، ا
  . كندي را لحاظ ميشتري بيا هي الفاظ و واژه ها محافظه كاريريبكارگ
 استي بر اتخاذ سي مبتنزي نجان،ي آذرباي جمهورسيي ر' افيالهام عل' راهبرد البته
 بزرگ ي از قدرت هاي دوجانبه با برخي هاي همكارتي و تقوي فرا منطقه ايها
  . كشور استني اگاهي جا باال بردني براي المللنيب
 باكو را يني سرزمتي و تمامي ملتي بحث حاكماني مني در ادي حال، نباني ابا

 دورتر از منطقه قرار لومترهاي كرد كه كيي با كشورهاياسي سي ارتباط هايفدا
 جان شهروندان اي بر خاك يمي مستقري ارمنستان تاثاي جانيدارند و تحوالت آذربا

  .آنها ندارد
 منفعت ي براي كه سال هاست منطقه قره باغ را به عرصه ايال، حل مشكل هر حبه
 كرده لي تبدييكاي و آمريي اروپاي بزرگ و كشورهاي قدرت هاي هاييجو

 و در ي نگرندهي به آازي مناقشه و منطق، ني طرف هايشتندارياست، عالوه بر خو
ضرر قدرت  به ديا كه شي بخش دارد؛ امرنينظر گرفتن خواست همه ساكنان ا

 كنند اما در ي خود را پر مي توبره هايري درگني تمام شود كه از جانب اييها
  . انجامدي در منطقه مداري پاي به صلحت،ينها


