
 

  

 1رويه-نامه لويسماه
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  جاني آذرباي ارمنستان به جمهورداللحنيهشدار شد
  

  به باكو رواني اجان،ي آذرباي ارمنستان و جمهوراني تنشها ميري با اوجگ– تهران
  .هشدار داد كه آماده نبرد است

 ي جمهورسيير ˈانيسيسرژ سركˈ رواني فرانسه از اي گزارش خبرگزاربه
 م،ي اما اگر وادار شوم،ي خواهيما جنگ نم:  اعالم كردي اهيانيارمنستان در ب

 اگر آنها از ي حتم،ي ترسيما از قاتالن نم.  شدمي خواهروزي و پدي جنگميخواه
  . كشورشان برخوردار باشندسيي رتيحما
 افسر كي پس از آن اوج گرفت كه باكو نيشي پي شورويهور دو جماني متنش

 را به قتل رسانده بود پس از ي ارمني نظامكي را كه جاني آذربايتبعه جمهور
  .عفو، ارتفاء درجه داد

 هفته گذشته پس از بازگردانده شدن جاني آذرباي جمهورسيير ˈ افيالهام علˈ
  .و كرد را بالفاصله عفياز مجارستان، و ˈ صفروفليرامˈ

، در مجارستان مجازات 2004 در سال ي ارمني نظامكي قتل لي به دلصفروف
  . گذرانديحبس ابد خود را م

 ارتقاء ي تبرئه و به درجه سرگردجاني آذرباي پس از بازگشت به جمهورصفروف
 را كه در زندان مجارستان ي خانه و دستمزد هشت سالكي يداده شد و به و

  .گذرانده بود، پرداخت شد
 هي بقي خاطر داده بود كه ونانيباكو به بوداپست اطم:  فرانسه ادامه داديخبرگزار

  .مجازات زندان خود را در باكو خواهد گذراند
  

   خود را با مجارستان قطع كردكيپلماتيارمنستان روابط د
  

 ارمنستان به دنبال موافقت دولت ي جمهورسيير ˈانيسيسرژ سركˈ - مسكو  
 به ي متهم به قتل افسر ارمنيشهروند آذر ˈ صفرافليرامˈمجارستان با استرداد 

 با مجارستان قطع رواني اكيپلماتي دستور داد تا روابط دجان،ي آذربايجمهور
  .شود
 سيي، رˈوزي نايارمنˈ يل از گزارش روز شنبه خبرگزار به نقرناي گزارش ابه

 كنم كه از امروز هر گونه رابطه ي اعالم ميبه طور رسم:  ارمنستان گفتيجمهور
  .با مجارستان قطع خواهد بود

 ي استرداد صفراف به جمهوري دولت مجارستان برامي در رابطه با تصميو
 رقابليمن و ملت ارمنستان غ ي دولت مجارستان برامي تصمنيا:  گفتجانيآذربا

  .قبول است
 و بوداپست، متهم است رواني موضوع اختالف ايشهروند آذر ˈ صفرافليرامˈ

تبعه ارمنستان را كه  ˈانيگورگن ماركارˈ ستوان يالدي م2004 سال هي فور19
به بوداپست  ˈ صلح ناتويمشاركت براˈ در چارچوب طرح ي گذراندن دوره ايبرا

  .ر خواب با تبر به قتل رسانداعزام شده بود، د
 ي بوداپست صفراف را به حبس ابد محكوم كرد، اما با تالش جمهوردادگاه
  . به باكو موافقت كردي مجارستان با استرداد وجان،يآذربا

 ي قهرمان مكي صفراف را جاني آذرباي در جمهور،ي ارمني گزارش خبرگزاربه
 پس از انتقال به باكو ي هستند كه و باورنيپندارند و دولت و مردم ارمنستان بر ا

  . خواهد شدقي تشويآزاد و حت
  

   را احضار كردجاني آذرباي جمهورريمجارستان سف
  

 در آن كشور را جاني آذربايور جمهري وزارت امور خارجه مجارستان سف- تهران  
 گناهكار ي سرباز ارمنكي كشتن لي كه به دليجاني افسر آذرباكيبه خاطر تبرئه 

  .شناخته شده بود، احضار كرد
 ˈزولت نمسˈ، )يآ.يت.ام( مجارستان ي رسمي به نقل از خبرگزاررناي گزارش ابه

 ريسف ˈوفي گلتيوالˈ با دارشي امور خارجه مجارستان در دريمعاون وز
 ي قابل قبول تلقري عمل را غنيمجارستان ا:  كشور گفته استني در اجانيآذربا

  . كنديرا محكوم م ˈ صفروفليرامˈ كند و تبرئه يم
 را ي تبعه ارمنكي كه جاني آذرباي گذشته و به دنبال آزاد شدن سرباز جمهورروز

 در آورد و قيتعلبه قتل رسانده بود، ارمنستان روابط خود را با مجارستان به حالت 
  . مرتكب شده استياعالم كرد كه بوداپست اشتباه بزرگ

 زي ني نظامني بازگرداند و اجاني سرباز را به آذرباني روز جمعه امجارستان
  . كشور عفو و آزاد شدني اي جمهورسيير ˈ افيالهام علˈ يبالفاصله از سو

ود، پس از بازگشت به  شده بي كه به علت قتل در مجارستان زندانيجاني آذرباافسر
  .كشورش با استقبال گرم مردم روبه رو شد

 ي جمهورسيي ري به محض ورود به فرودگاه باكو رسماً از سوصفروف
  . عفو شدجانيآذربا

 اعالم كرد روز جمعه دستور دادم كه دوره ي كوتاههياني اف با انتشار بيعل
  . شوددهيمجازات صفروف بخش

 در مالقات با صفروف به او لقب سرگرد جاني دفاع آذرباريوز ˈوفيصفر آبˈ
 سال پرداخت 8.5 ي و حقوق برامي را تقددي آپارتمان جدكي دياعطا كرد و كل

  .نمود
 را به حبس ابد يجاني افسر آذرباني ايالدي م2006 شهر بوداپست در سال دادگاه

  .محكوم كرد
گام خواب  را هنيافسر ارمن ˈانيگورگن ماكارˈ اعتراف كرده بود كه صفروف

 و 2004 حادثه در سال نيا.  ضربات خود گرفته و به قتل رسانده استريز
 ي آموزش زبان براي شركت در دوره هاي رخ داد كه هر دو افسر برايهنگام

  .به مجارستان رفته بودند) ناتو (يشمال كي آتالنتماني سازمان پيروهاين
  

  ي حامهي در سوريني دي هاتياقل: فعال حقوق بشر
  ر اسد هستند بشا

 با اشاره به ي حقوق بشر اسالمونيسي فعال حقوق بشر در نشست كمكي - تهران
 در يحي و مسي ارمن،ي آشوريني دي هاتياقل:  و اظهار داشتهيحوادث سور

  . هستندهي سورندهي بشار اسد بوده و نگران آي حامهيسور
 تيظرفˈشامگاه شنبه در نشست  ˈ بهبوكيهوˈ رنا،ي اي گزارش خبرنگار اجتماعبه

 حقوق انسان ها در تي رعاي به حوقق بشر براي اسالمكرديها و انتظارات از رو
 شده مسلمانان كشته: در تهران افزود ˈي و جهاني اسالمي كشورها،يسه سطح مل



 

  

 2رويه-نامه لويسماه

1391ماه بان آ172ه شمار  

 از ي چرا كه مهاجراني قومتي شوند و هم اقلي محسوب ميني دتيدر برمه هم اقل
  . نشده استرفتهي آن ها در برمه پذنيكشور هند هستند و د

:  كشته شدگان اشاره كرد و ادامه دادني در قبال اي المللني به سكوت مجامع بيو
 من يده است، برا كشته شي ندارد كه چه كسي فرقتي اقلكي من به عنوان يبرا
  . شده استفي تضعي به راحتيني دتي مهم است كه حقوق اقلنيا
 ي ها در كشورهاتي اقلهي داده علي حوادث رويادآوري فعال حقوق بشر با نيا

 شد و با انفجار بمب، زن و سايدر عراق القاعده وارد كل: مختلف اضافه كرد
 به زي نهيمصر و سور در تي وضعني كشت و ايعيكودك و اسقف را به طرز فج

  . تكرار شده استينوع
 ونيسيدر كم ˈي و كرامت انسانيحقوق بشر اسالمˈ نشست به مناسبت سالروز نيا

  . برگزار شدراني ايحقوق بشر اسالم
 هي اعالم،يالدي م1990 اوت 5 مصادف با ي شمسي هجر1369 مرداد ماه 14
 شنگر شتاگدربز فهد با و سالمي انساكنفر نمازسا در بشر قحقو سالميا
  . شدبي تصويبشر متاكر از صيانت و هاننسا اقحقو به مسالا

 ي علمي نشست هاي روز و گسترش حقوق بشر اسالمني بزرگداشت اي براهرساله
 در كشور برگزار و به موضوعات مبتال به جهان اسالم و انسان ها پرداخته يمختلف

  . شوديم
  

   بزرگي به نفع قدرت هايقره باغ؛ مناقشه ا
  

    
 نشناختن تي در به رسمي غربي اعالم كشورها-  خبرري و تفسقي تحقروهگ

 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 متوالنيم پنجي براي جمهوراستي انتخابات ريبرگزار

 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
ساله ساز  همواره م،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 دستوريتار قره باغ ط مجلس خودمخن،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 جمهوريساس، سازمان ملل متحد قره باغ را همچنان بخش انيبر ا. شد

  .داند ي مجانيآذربا
 طلبانه خود يي جداي هاشهي حال، دولت خودمختار قره باغ همچنان بر اندني ابا

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

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

  
  واكنش ها نسبت به انتخابات قره باغ

  
 يروزي در منطقه خودمختار قره باغ با پيمهور جاستي دوره انتخابات رنيپنجم
  .دي رساني خود به پاگري دبي ساله بر دو رق47 ˈانيباكو ساهاكˈ
 ارمنستان در ي دانشگاه كشاورزيندگي شعبه نماسيير ˈاني سوگومونيآركادˈ

 انتخابات ني اي نامزدهاگريباغ، د  مجلس قرهندهينما ˈاني باالسانيتاليوˈباغ، 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 اي كشورها به قره باغ رفته بودند، بر روند اجرانيا

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

 اراده آزاد شهروندان و ي 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 ˈ كرد دينتشر شده است، تاكم ˈآرمن پرسˈ 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

  .ˈروند انتخابات بوده است
ارت بر انتخابات قره باغ به  نظي برايستيوني صهمي رژي از سوزي نياتي هنيهمچن

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

  .ˈ سفارتخانه صورت گرفته استنيمنطقه قره باغ بدون اطالع ا
 هي اتحادكا،ي آمري آن از سوجي نتاي انتخابات قره باغ و حتي برگزارنكهي اجالب

 سازمان ي اروپا، سازمان گوام و حتي اروپا، شوراي و همكارتيسازمان امناروپا، 
  . شناخته نشده استتي به رسمي اسالميهمكار

 و ياسي بخش سسيي رجان،ي آذرباي جمهوري گزارش سوم مردادماه رسانه هابه
 يهرگونه انتخابات:  گفتي خبري در نشستجاني آذرباي جمهوراستي رياجتماع

 برگزار شود جاني آذرباي از خاك جمهوريدولت باكو در بخشكه بدون اجازه 
 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 ربينا ˈبهار مراداواˈ روز نيهم

 با هدف اغفال ياسي سي بازكيتداوم  ˈ را به منزلهيباغ كوهستان قرهانتخابات در 
  . كردفيتوص ˈباغ  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 ايسخنگو ˈالمان عبداهللا افˈ، )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
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 ي انتخابات واكنش منفني اي نسبت به برگزارزي نيي اروپاي ها و نهادهاسازمان
  .نشان دادند

 ˈفيكانات ساوداباˈ، به نقل از ˈفكسنترياˈ 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:  گفتنترفكسي در مصاحبه با افيساودابا

 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
 ˈ اشتوننيكاترˈ ه،يترك ˈيت. آر. يتˈ ي ام خردادماه تارنماي به نوشته سنيهمچن

 اعالم كرد ي كتبهياني بكيوپا، با انتشار  ارهي اتحادي خارجاستيمسوول س
 به اصطالح ي برگزار،ي المللني بني اروپا در چهارچوب حقوق و موازهياتحادˈ

  .ˈ شناسدي نمتيانتخابات در قره باغ را به رسم
  . انتشار دادي مشابههي اطالعزي ناتو ني دفاعمانيپ
 ي دفاعماني پكلري دبژهي وندهينما ˈي آپاتورامزيجˈ رسانه، ني نوشته ابه

 مانند زي ناتو ني دفاعماني كرد پدي تاك،يدر قفقاز جنوب) ناتو (ي شمالكيآتالنت
  . شناسدي نمتي انتخابات را به رسم،ي المللني بي سازمان هاگريد
  
 سيير ˈندنيرنه وان درلˈ وز،يوروني شبكه ي تارنمارماهي گزارش پانزدهم تبه

 در مركز ارمنستان، اظهار يست رسانه ا نشكي ي اروپا، طي شورايمجمع پارلمان
 تي به رسمي المللني قره باغ از طرف مجامع بي جمهوراستيداشت انتخابات ر
  .شناخته نخواهد شد

  . داشتندي مشابهي انتخابات در قره باغ نظرهاي درباره برگزارزي منطقه نيكشورها
ه گرجستان  امورخارجري فرانسه، وزي خبرگزاررماهي و نهم تستي گزارش ببه

 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 دو طرف به طور مسالمت آمني بي ساختاري گفت و گوهاقيطر

 در منطقه قره ي جمهوراستي انتخابات به اصطالح ريبرگزار زي نهي تركنيهمچن
  . را محكوم كردجانيباغ آذربا

 در پاسخ به راني اي اسالمي وزارت امورخارجه جمهوري مردادماه سخنگوسوم
قره :  در منطقه قره باغ گفتي جمهوراستي انتخابات ري درباره برگزاريپرسش

 ي باشد و گفت و گوهاي بحران كه منطقهيباغ 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

ه از هر گونه اظهار  منطقني در اي جمهوراستي انتخابات ريباغ، پس از برگزار
  . كردي خوددارينظر
 كه اغلب فعاالنه هي، روسˈي نوواستايورمˈ 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 اهياني بار از انتشار هر نوع بنيپردازد، ا

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

  
   مورد كشمكش قدرت هايقره باغ؛ منطقه ا

 در منطقه خودمختار قره باغ ي جمهوراستي انتخابات ري كه برگزاريطي شرادر
 تي به رسمي و غربيي اروپايان ها و كشورها از نهادها، سازمياري 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 هاالفاخت

  . 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

 يرار واحدهاعالقه مسكو به استق.  بزرگ خود در منطقه انتخاب كرده استيپاها
 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
  .ردي در نظر بگزي را ني ارمنيها

 از زيبات در منطقه خودمختار قره باغ ن انتخاي 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 موقعن،اي 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 يه اروپا م كي 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
 ي غرب، درآمد خوبي محصوالت نظامداراني از خريكي باكو به عنوان نيهمچن
 روزها در كوران ني كند كه ايم ي 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 ني توان در جهت تامي انتخابات را مني اي برايباغ با وجود فرستادن ناظران
  . كرديابيز اري 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

 برنامه ها و نگاه خود را به افق ان،ي مني شده و در اي المللني نهاد بنيمتحد، وارد ا
  .وف داشته است معطي 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 اگاهي به واسطه جانكيتندتر به انتقاد پرداخته بود، ا
  . كندي را لحاظ ميشتري بيا هي محافظه كار الفاظ و واژه هايريبكارگ
 بر اتخاذ ي مبتنزي نجان،ي آذرباي جمهورسيير ˈ افيالهام علˈ راهبرد البته
 ي از قدرت هاي دوجانبه با برخي هاي همكارتي و تقوي فرا منطقه اي هااستيس

  . كشور استني اگاهي باال بردن جاي براي المللنيبزرگ ب
 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 برايرصه ا كه سال هاست منطقه قره باغ را به عي هر حال، حل مشكلبه
 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
 به ضرر قدرت ديا كه شي بخش دارد؛ امرنينظر گرفتن خواست همه ساكنان ا

 كنند اما در ي خود را پر ميوبره ها تيري درگني تمام شود كه از جانب اييها
  . انجامدي در منطقه مداري پاي به صلحت،ينها


