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نشست نقد تاریخ نگاری در جمهوری 
آذربایجان با حضور اساتید مطرح علوم 
قفقاز  و  تبریز  های  دانشگاه  انسانی 
فرهنگی،  موسسه  همت  به  پژوهان 
مطالعات  موسسه  و  آذرآران  پژوهشی 
تاریخ و فرهنگ ایران در تاالر شهریار 

دانشگاه تبریز برگزار شد.

دكتر  ابتدا  نشست  اين  در  نيوز-  آران 
محمد علی پرغو استاد تاريخ و رييس موسسه 
نويسی  وارونه  ايران  تاريخ و فرهنگ  مطالعات 
سياستی  را  منطقه  های  ملت  تاريخ  جعل  و 
استكباری دانست كه مبارزه با آن، آگاهی و بيان 

حقايق تاريخی ملت های منطقه را می طلبد.
وی با اشاره به سياست دولت روسيه تزاری 
اين كه »برای ملت های  بر  در گذشته مبنی 
منطقه بايد تاريخی نگاشت كه روسيه را مهاجم 
تلقی نكنند.« افزود: هر چند روسيه تزاری در 
اجرای اين سياست موفقيت چندانی به دست 
نياورد، ولی رژيم كمونيستی كه بعد از آن به 
قفقاز  دينی  عالمان  سركوب  با  رسيد،  قدرت 
توانست در اين مسير گام بردارد؛ اين تحركات 
منجر به دوباره نويسی تاريخ منطقه قفقاز شد 
تاريخی  مكتوبات  و  اسناد  پروسه،  اين  در  كه 
ارمنستان،  گرجستان،  آذربايجان،  ساكن  ملل 

داغستان و... جمع آوری و دوباره نويسی شد.
با  افزود: كمونيست ها  اين استاد دانشگاه، 
خط و زبان ديگر ملت های ساكن شوروی كاری 
نداشتند، اما خط و زبان مردم ساكن در جمهوری 

 در نشست تخصصی نقد تاریخ نگاری جمهوری آذربایجان مطرح شد:
تاریخ نگاری معاصر جمهوری آذربایجان

بر پایه ایران ستیزی بنا شده است
آذربايجان فعلی را ابتدا به روسی و سپس به آذری 
با خط كريل تغيير دادند و بدين ترتيب مسير را 
آذربايجان  تاريخ و جعل فرهنگ  برای تحريف 
هموار كردند؛ اين انقطاع از گذشته فرهنگی به 
جايی رسيد كه مردم جمهوری آذربايجان ديگر 
نمی توانستند اشعار شاعران بزرگی چون نظامی 
گنجوی و مال محمد فضولی را كه به زبان فارسی، 

عربی و آذری با الفبای قرآنی است بخوانند.
در ادامه اين نشست دكتر محمد علی متفكر 
آزاد، رييس دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه 
از  ای  خاطره  ذكر  با  كوتاه  در سخنانی  تبريز 
آذربايجان  جمهوری  در  تاريخی  حقايق  قلب 
گفت: در سفری به باكو برای بازديد به محوطه 
مزار عالمان مشهور به »عاليملر مزاری« رفتم؛ 
باالی قبر ايوالفضل ائلچی بيگ رييس جمهور 
را مشاهده  تابلويی  آذربايجان  سابق جمهوری 
كردم كه در آن قسمت های وسيعی از ايران 

كه لرستان و خراسان را هم شامل می شد ذيل 
نقشه آذربايجان واحد فرضی تصوير شده بود؛ 
تنها كاری كه كردم اين بود كه خنديدم و از 
كنار آن رد شدم. اين نمونه ای است از تحريف 

تاريخی و جغرافيايی در جمهوری آذربايجان.
محمدرضا كفاش جمشيد مدرس جغرافيای 
طی  آران  تحقيقاتی  موسسه  مدير  و  سياسی 
سخنانی در اين نشست، با اشاره به اهميت دانش 
تاريخ برای ملت ها و دولت ها گفت: تاريخ نگاری 
با ملت سازی و دولت سازی ارتباط مستقيم دارد 
و به جهت اين كه دولت ها از تاريخ می توانند 
برای اغراض سياسی خود استفاده كنند، همواره 

مورد توجه قرار گرفته است.
وی تحريفات تاريخی در جمهوری آذربايجان 
را به سه دسته تقسيم بندی كرد؛ كتاب هايی 
كه محققين خارجی به سفارش دولت جمهوری 
آذربايجان نگاشته اند، مانند كتاب »الهام سيمای 
آن  ويلسون  گراهام  كه  جمهور«  رييس  يك 
كتاب اين  نخست  فصل  در  و  است  نگاشته  را 

تحريف های آشكاری ديده می شود؛ كتاب هايی 
جمهوری  اين  حاكمه  هيئت  سران  توسط  كه 
نگاشته شده است، مانند چند كتاب اخير راميز 
مهدی اف دبير شورای عالی امنيت ملی جمهوری 
آذربايجان كه حتی در كتاب اخير خود، دولت 
افشاريه را كه اكثريت مطلق تاريخ نگاران در ايرانی 
بودن آن شكی ندارند، دولتی ترک معرفی می كند 
كه ايران را تحت سيطره خود گرفته است و دسته 
سوم كتاب هايی كه برای تدريس در مدارس و 

دانشگاه های آذربايجان تاليف شده است.
كفاش جمشيد در ادامه با تمركز بر روی 
پايه  در  تدريس  كه جهت  يوردو«  »آتا  كتاب 
آذربايجان  جمهوری  مدارس  دبستان  پنجم 
تاليف شده است، اين كتاب را فاقد هر نوع ارجاع 
علمی دانسته و موج ايران ستيزی و تنفر پراكنی 

از ايران را در اين كتاب بی سابقه توصيف كرد.
اين مدرس دانشگاه افزود: اين كتاب با توجه 

به اين كه برای مخاطب نوجوان نگاشته شده است، 
با بهره گيری از عنصر عاطفی و احساسی برای 
اثرگذاری بيشتر بر نوجوانان، ايران را با تعابيری 

چون قاتل، خون آشام و... معرفی می كند.
وی ادامه داد: در اين كتاب نقشه ای فرضی 
از آذربايجان واحد تصوير شده است كه شامل              
بخش های وسيعی از خاک ايران، روسيه، عراق، 
تركيه و گرجستان می شود و تماميت ارضی اين 
كشورها را ناديده می گيرد؛ همچنين مولف كتاب به 
لحاظ عناد با عنصر دين، تحريفاتی در تاريخ اسالم 
وارد كرده است و ضمن توهين به پيامبر مكرم 
اسالم)ص( خطاب به دانش آموزانی كه اكثريت 
قريب به اتفاقشان مسلمان و شيعه مذهب هستند، 

پيامبرشان را فئودال و اشغالگر معرفی می نمايد.
انتهايی  بخش  در  جمشيد  كفاش  دكتر 
معاصر  نگاری  تاريخ  گفت:  خود  های  صحبت 
در جمهوری آذربايجان بر روی عنصر ضديت 

ارضی  تماميت  بر  داشتن  چشم  و  ايران  با 
همسايگان بنا شده است كه مخالف پادمان های 

بين المللی و اصول علمی تاريخ نگاری است.
غفار  دكتر  سخنرانی  با  نشست  اين  ادامه 
عبدالهی متنق، استاد تاريخ دانشگاه تبريز، همراه 
بود. وی گفت: از ميان جمهوری های تشكيل 
كشور  هشت  شوروی،  فروپاشی  از  پس  يافته 
اشتراكات فرهنگی زيادی با ايران دارند كه از اين 
ميان شش كشور دين رسمی خود را اسالم اعالم 
كرده اند و در اين ميان هم جمهوری آذربايجان با 
داشتن اكثريت شيعه مذهب، اشتراكات فرهنگی 

بيش از سايرين را با ايران دارد.
اين  همه  داد:  ادامه  دانشگاه  استاد  اين 
هشت دولت، در مقاطع بسياری از حيات خود، 
چنانكه  دارند  ايران  با  فرهنگی  برخوردهای 
كه  را  سامانی  اسماعيل  امير  تاجيكستان 
پادشاهی ايرانی به شمار می رود، موسس خود 
می داند و يا قرقيزستان فارابی را دانشمند نامدار 
خود می داند در حالی كه او به عنوان دانشمند 

ايرانی شناخته می شود.
وی افزود: اين امر فی نفسه اشكالی ندارد و 
هيچ مانع فرهنگی مانع از افتخار مشترک دو ملت 
به فارابی، ابن سينا، امير اسماعيل سامانی و شاه 
اسماعيل صفوی نمی شود؛ مشكل آنگاه به وجود 
می آيد كه دولت آذربايجان برای ساخت بنای 
تاريخ خود، از مصالح تاريخ ايران استفاده می كند.

دكتر عبدالهی پيشنهاد انتشار نشريه تاريخ 
نگاری به دو زبان فارسی و آذری التين را مطرح 
و همگرايی بيشتر تاريخ نگاران دو كشور را مانع 

از جعل های تاريخی پيش آمده دانست.

دكتر محمد علی پرغو، رئيس موسسه تاريخ و 
فرهنگ ايران دانشگاه تبريز: هر ملتی كه نسبت به 
تاريخ خودش و تاريخ ديگران منصف نباشد، امانتدار 
خوبی برای بشريت نبوده و شخصی كه تاريخ و حقوق 
ديگر ملت ها را محترم نشمارد، اين شخص حتی برای 

تاريخ خودش نيز مورد اطمينان نخواهد بود.

آران نيوز- هر ملتی نسبت به گذشته خودش 
سلسله اطالعاتی دارد و مسلما برای حفظ آن نيز 
وظايف و تكليفی بر عهده دارند. به عبارت ديگر هر 
ملتی دارای حافظه تاريخی است و عموم ملت و از 
جمله محققين و پژوهشگران نيز در اين مورد بايد 
به وظيفه خود عمل بكنند. به طور مشخص هر ملتی 
كه نسبت به تاريخ خودش و نسبت به تاريخ ديگران 
منصف نباشد، امانتدار خوبی برای بشريت نخواهد 
بود. روشن است شخصی كه تاريخ و حقوق ديگر 
ملت ها را محترم نشمارد، اين شخص حتی برای 

تاريخ خودش نيز مورد اطمينان نخواهد بود.
چنانچه يك پژوهشگری يك سياستمداری در 
هر شغل و جايگاهی كه قرار گرفته باشد، نسبت به 
حقوق حقه سياسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و 
حدود و ثغور جغرافيايی ملت ديگری نگاه غير واقعی 
داشته باشد، مطمئنا اين شخص در برهه های زمانی 
ديگر نسبت به تاريخ و مبانی تاريخی ملت خودش 
چنين  اين  شد.  خواهد  جديدی  معامله  وارد  نيز 
گرفته  قرار  كه  جايگاهی  هر  در  انسانهايی  و  افراد 
باشند بايستی به عنوان اشخاص غير علمی معرفی 
شوند. اصوال اولين خصوصيتی كه برای اهالی قلم و 
مورخين قائل می شوند، امانت داری و واقع گرايی 
آن ها نسبت به همه مسائل از جمله مسائل تاريخی 

است. يعنی ابتدا بايستی امانتدار باشد.
در ادوار مختلف وارونه نگاری تاريخی در محافل و 
كانون های فكری و سياسی دنيا مشاهده شده و چيز 
جديدی نيست. منافع جناحی و گروهی عده ای اقتضا 
می كند تا برخی از واقعيت ها ی تاريخی را وارونه 
جلوه دهند. امروزه شاهد هستيم تاريخ ملت بزرگی 
همچون ايران مورد هجمه ناجوانمردانه قرار می گيرد. 

تحریف کنندگان تاریخ، دانشمندان خود را آماده کنند.
ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد آماده ایم

لذا در چنين شرايطی انسان های هشيار و با بصيرت و 
عاشق به تاريخ خود بايد با  تكيه بر زمينه های تاريخی 
خودشان حقايق را مطرح و  از آن دفاع كنند. به ويژه 
شخصيت  ها و جامعه علمی مسئوليت سنگينی دارند. 
از اين رو، برای اينكه تحريف شخصيت های تاريخی 
و حقايق ملت ايران مورد جفای يك عده سياست باز 
منفعت طلب قرار نگيرد الزم بود حقايقی را در اين 

نوشته بازگويی كنيم.
در چند سال اخير برخی از افراد كوته فكر در كشور 
آذربايجان يك سلسله مطالبی را  در خصوص موضوعات 
تاريخی مطرح می كنند كه طرح اينچنين مطالب به 
ويژه در مورد حقايق تاريخی و شخصيت های ايرانی 
نه تنها مطلوب به نظر نمی رسد بلكه توهين به ملت 
خودشان است. اسناد روشن و شفاف در منابع علمی دنيا 
و آثار به جای مانده از ميراث تاريخی به خوبی حقايق 
را روشن می كند و دروغ پردازی های آدم هايی مثل 
راميز مهدی اف و يعقوب محموداف و سايرين نمی تواند 
تاثيری در اين زمينه داشته باشد. قبال هم اين جريان 
در خود جمهوری آذربايجان مخصوصا در بحث سلسله 
صفويه اقداماتی را انجام داده بودند. اين قبيل افراد دنبال 
يك هدف مرموزی هستند، شخص آقای راميز مهدی اف 
و افراد شبيه به ايشان نه تاريخ دان هستند و نه پژوهشگر 
بلكه صرفا جايگاه حكومتی دارند و كامال وابسته به 

حكومت آذربايجان هستند.
طبيعی است كه اين نگاه ها نگاه دوستانه نيست. 
ما دوست داريم كه برادران آذری ما حقايق را بشنوند 
و دوستی ها افزايش يابد. ايران برادران مسلمان آذری 
را به آگاهی از حقايق تاريخی ترغيب می كند. تاريخ 
ايران قابليت كتمان ندارد. سفرنامه های اروپايی ها 
در دوره های مختلف مثل شاردن و ماركوپلو، اسناد 
تاريخی در زمينه مسائل سياسی، نظامی و اقتصادی 
و سكه ها و ديگر منابع و مدارک معتبر واقعيت های 

تاريخی را به خوبی روايت می كنند.
اين دليل نمی شود كه اگر يك پادشاهی يك 
هم  اش  حكومت  قلمرو   در  داشت  خاصی  زبان 
همه  به آن  زبان صحبت بكنند همه  زبان های 
بوده  احترام  قابل  بوده   رايج  آنجا  مختلف كه در 
و مردم  در كنار هم زندگی می كردند. اين اصل 
زندگی همراه با مسالمت افتخار ما ايرانيهاست. كه 
اينها  بلوچ و كرد و همه  و  فارس و عرب  و  ترک 
از  يكی  كنند.  زندگی می  افتخار  با  كنار هم   در 
افتخارات نادرشاه اين بود كه در ايران عاری از هر 
گونه اختالفات حكومت خودش را پايه ريزی كرد. 
آنهايی كه تالش می كنند تاريخ را تحريف كنند، 
توجه شان را به قضيه مغان نادرشاه جلب می كنم. 
بروند و گفته های نادرشاه را بخوانند. آقای مهدی 
اف بايستی به اين فكر كند كه امت اسالمی امروز 
نياز دارد نه جدايی، اختالف، تجزيه و  به وحدت 
دروغ پردازی. اين كار متوجه صهيونيست هاست. 
هر  با  را  اسالمی  امت  كنند  امروز تالش می  آنها 
در  منفعتشان  و  نگاهی كه خودشان می خواهند 

آن است معرفی كنند. افرادی مثل مهدی اف بايد 
در كاری اقدام و ورود پيدا بكنند كه تخصص آن 
نيست.  تاريخ  امور  در  دارند. وی كه متخصص  را 
دانشگاه تبريز به عنوان يك مركز علمی و تاريخی 

آماده مباحثه تاريخی جدی با اين آقايان هست.
می خواهم بگويم آقای مهدی اف شما كه اين 
حرفها را می زنيد بهتر است به دانشگاه هايتان برويد 
و مراجعه كنيد به اسناد و مدارک و توافقنامه هايی 
كه در طول تاريخ كشورهای ايران و روسيه با هم بسته اند. 
يا باالتر از اينها آرشيو  هست كه اگر خود آنان به آن 
مراجعه كنند خواهند ديد كه حقيقت چيز ديگری 
است. اگر نياز باشد مداركش را ارائه خواهيم كرد و آنها 
را در اختيار دانشمندان و فرهيختگان جويای حقيقت 
خواهيم گذاشت. حكم والی منطقه جمهوری آذربايجان 
كه توسط شاه صفی صادر شده است را در اختيار داريم، 
البته در اختيار آنها هم هست. همه احكامی كه در طول 

تاريخ صادر شده در دست ما هست.
كشور  هر  جغرافيايی  ثغور  و  حدود  امروز 
مشخص است، ما به تماميت ارضی تمام كشورها 
باشد حرفی  قرار  احترام می گذاريم. ولی چنانچه 
ناروا به ميان آيد و در مورد تاريخ مردم ايران بی راهه 
رفته و غير علمی صحبت كنند، با تاكيد بر اسناد و 
مدارک و آثار باقی مانده از گذشته كه موجود هست 
تاريخی  حقايق  از  برخی  و حتی  تاريخی  واقعيات 
جمهوری آذربايجان را به صورت های مختلف در 
اختيار همگان خواهيم گذاشت. درخواست می كنيم 
تحريف كنندگان تاريخ آب به آسياب صهيونيست 
ها نريزند. اين توطئه ها  توطئه استكباری است و از 
سوی صهيونيست های نژادپرست هدايت می شود. 
اين ها به جمهوری آذربايجان آمده اند و در آنجا 
پايگاه زده و تالش آنها بر همين است. پيشنهادم اين 
است كه خيلی بيشتر از اين خودشان را رسوا نكنند 
چون علم شوخی بردار نيست. ما تقاضا داريم كسانی 
كه تاريخ را تحريف می كنند، دانشمندان خودشان 
را آماده كنند. ما برای هرگونه مناظره و تبادل اسناد 

و مدارک اعالم آمادگی می كنيم.
ما نمی توانيم به تاريخ نگاهی جابرانه و يكسويه 
باشيم. اسناد و مدارک كافی موجود است.  داشته 
نبايستی خالف عقايد ملت ها سخن بگوييم و  ما 
ديگران را متهم كنيم. چون اتهام زدن و هر ادعايی 
اسناد و  ما  اسنادی می خواهد. خوشبختانه  حتما 
مدارک قوی و مستندی داريم كه در صورت ادامه 
اين كارها جواب محكم و مايوس كننده ای خواهيم 
داد. اگر اين كارها ادامه پيدا بكند ما از دانشمندان 
از  و  كرده  دعوت  جهان  سراسر  تاريخ  اساتيد  و 
و مدارک خودشان  اسناد  تا  آنها خواهيم خواست 
را رو كنند. من دوست دارم كه خود مراكز علمی 
جمهوری آذربايجان به چنين اقداماتی جواب داده و 
واكنش نشان بدهند و به اين سوال پاسخ دهند كه 
چرا عده ای در جمهوری آذربايجان هويت تاريخی 
ملت ها را به دروغ به چالش می كشند؟ دانشمندان 

و اساتيد تاريخ ايران عزيز و سرافراز حتما واكنش 
نشان خواهند داد و بار ديگر حقايق تاريخی را به رخ 

دنيا خواهند كشيد.
بايد ببينيم آنهايی كه اين حرف ها را می زنند 
يك  اين  و  كجاست؟  از  فكريشان  تغذيه  محل 
مبناست چرا كه هيچ مورخ عادل و واقع نگری تاريخ 
ديگران را كه شايد شفاف ترين تاريخ در دنيا باشد، 
تحريف نمی كند و  به دروغ خود را وارد اين حوزه 
ها نمی كند زيرا دنيا به گفته اش می خندد و مورد 
مضحكه قرار می گيرد. قبال هم خبرنگار بی بی سی 
در سال 1٩٩2 در مورد ايران اظهارنظر غلطی كرده 
بود و بعدا عذرخواهی كرد و حرف خودش را توجيه 
از  بايد ببينيم اين همراهی ها  كرد و پس گرفت. 
غير  تحركات  اين  سرچشمه  خورد؟  می  آب  كجا 
علمی از كجاست؟ چه كسانی بی بی سی را تغذيه 
برنامه  كار  اين  برای  و  فكری و سياسی می كنند 
ريزی دارند. كسانی كه در جمهوری آذربايجان به 
عنوان مخالفين امت اسالمی برنامه ريزی می كنند 
كار  اساسا  كارها  اين  هستند.  صهيونيستها  همان 
مهدی  آقای  زبان  از  اگرچه  هاست،  صهيونيست 
اف اين حرفها بيرون ميايد. آنها بازيگران اصلی اين 
توطئه هستند. مركز ثقل اين توطئه ها در منطقه 
استكبار جهانی به سركردگی رژيم صهيونيستی است. 

ولی اين تفكر به جايی نخواهد رسيد.
و  ربط  بی  حرفهای  اين  باشيد  داشته  توجه 
از  قبل  و  بود  نخواهد  هيچكس  قبول  مورد  زشت 
اينكه ديپلمات ها و مقامات دولتی كشورمان پاسخ 
بدهند فرهيختگان ايران نسبت به آن عكس العمل 
نشان خواهند داد، دانشمندان و نخبگان عزيز در 
پاسخگويی سبقت خواهند گرفت و جواب منطقی و 

علمی خواهند داد.
در نهايت تحريف كنندگان متوجه اشتباهاتی 
مسئول  مقامات  اتفاقا  شد.  خواهند  اند  كرده  كه 
دولت آذربايجان بايستی حقايق تاريخی را به ملت 
خودشان بگويند و اجازه ندهند با اين حرفها مردم 
آذربايجان نسبت به آن ها بی اعتماد شوند. در غير 
اين صورت اين حكومت ديگر مشروع نخواهد بود. 
ملت ها دروغ را خوب درک می كنند. در زمان فعلی  
شرايط تغيير كرده است و همه اسناد و مدارک در 
اسرع وقت در اختيار همه ملت ها قرار می گيرد و در 
نتيجه حقايق تاريخی روشن می شود و بديهی است 
در اين صورت مشاهده خواهيم كرد كه تنها دروغ 
گويان تاريخ بی آبرو و رسوا می شوند. من مطمئنم 
كه مسئوالن و  دولتمردان جمهوری اسالمی ايران 
به وظايف  موقع  به  و  دارند  عنايت  به موضوع  هم 
خود عمل خواهند كرد. من از طرف جامعه علمی 
اين كار در  و دانشگاهيان عرض می كنم چنانچه 
كمترين زمان جبران نشود و اقدامات غيردوستانه 
تاريخی خودمان  تنها حقايق  نه  نيز  ما  يابد  تداوم 
دفاع خواهيم كرد،  آن  از  و  را شفاف سازی كرده 
بلكه در مورد تاريخ جمهوری آذربايجان نيز اقداماتی 
صورت خواهيم داد. لذا برای اينكه دوستی بين مردم 
ايران و مردم جمهوری آذربايجان پابرجا بماند و اين 
نقاط ننگين اختالف و افتراق به وجود نيايد انتظار 
داريم  حقايق و شايستگی های هر دو ملت  ايران 
و  بماند  تاريخ سر جای خودشان  در  آذربايجان  و 

همگان به حق خودشان منصف باشند.

دكتر محمد علی پرغو

مديريت او بيش از همه به يك خط آهن ارتباطی ميان 
روسيه و ايران از راه جمهوری آذربايجان عالقمند است. 

گاگيك  ارمنستان،  ارتباطات  و  نقل  و  حمل  وزير 
نظر  به  راجع  يورآسيانت  پرسش  به  پاسخ  در  بگلريان، 
»موضع  كه  گفت  ياكونين،  اظهارات  به  نسبت  دولتش 
دولت ارمنستان در اين مورد تغيير نكرده است. خط آهن 
ارتباطی مورد بحث برای ما دارای اهميت حياتی است و 
ما از هيچ كوششی برای يافتن سرمايه گذاران و به اجرا 

درآوردن طرح فرو گذار نخواهيم كرد«. 
مقامات ايرانی هنوز اظهارنظر نكرده اند. 

در حال حاضر، تعداد زيادی شركت جزء ايرانی در 
تحريمها  رفع  رود  می  انتظار  و  دارند  فعاليت  ارمنستان 
به گسترش خيلی بيشتر مناسبات تجاری بين دو كشور 
بيانجامد. مثال، سعيد سنايی، كه در 2005 يك شركت 
قالی و كف پوش فروشی در ايروان داير كرده است، در 
رفع  با  كه  اميدواری كرد  اظهار  يورآسيانت  با  گفتگويی 
تحريمها »انتقاالت پول آسانتر و امكانات اخذ وام از بانكهای 

ما برای توسعه كسب و كارمان در اينجا بهتر« شود. 
لكن، دكتر آشوت يغيازاريان، استاد اقتصاد دانشگاه 
دولتی ايروان، در مورد اينكه ارمنستان بتواند از امكانات 
استفاده  بايسته  طور  به  تحريمها  رفع  از  ناشی  تجاری 
كند، به اين شكل ابراز ترديد كرد: »ارمنستان با پيوستن 
اخذ تصميم گيری  آسيا حق  اروپا-  تجاری  اتحاديه  به 

مستقل را از خود سلب كرده است«. 
تحليل گر سياسی ديگری از انستيتوی امور بين المللی 
و امنيتی، استپان صفريان، معتقد است كه روسيه به احتمال 
زياد ايران را به عنوان تهديد بالقوه برای منافع خود در منطقه 
قفقاز جنوبی، به ويژه در زمينه انرژی، به حساب خواهد آورد. 
در ژوئن گذشته، دولت ارمنستان يك بخش از لوله 
گاز ايران و ارمنستان، به طول ۴0 كيلومتر، را به گازپروم، 
غول انرژی روسی، فروخت. گازپروم عرضه و توزيع گاز 
ارمنستان را برعهده دارد و قبال اصرار كرده بودكه قطر لوله 
گاز يادشده تغيير داده شود. بعالوه، موافقت نامه 200۳ 
گازپروم ارمنستان را از خريد گاز از هر عرضه كننده ديگر 
منع می كند. صفريان می گويد كه تحميل اين معامله 
هشداری بود از جانب روسيه به ارمنستان كه »بيش از حد 

از دورنمای همكاری با ايران ذوق زده نشود«. 
ميزان  به  ارمنستان  و  ايران  اقتصادی  مناسبات  تعميق 
زيادی به تعديل روابط روسيه و ارمنستان بستگی خواهد داشت. 
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