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دکتــر عنایــت اهلل رضــا در ایــن مــورد                  
مــی نویســد: در تاریــخ 21 آذر ســال 1329 
ــی  ــان تلگرام ــرات آذربایج ــۀ دموک ــران فرق س
بــه میرجعفــر باقــراف دبیــر اول کمیتــۀ مرکــزی 
حــزب کمونیســت جمهــوری سوسیالیســتی 
ــرام  ــن تلگ ــد. در مت ــره کردن ــان، مخاب آذربایج

ــت: ــده اس ــن آم ــور چنی مذک
پدر عزیز و مهربان میر جعفر باقراف

جــزء  کــه  جنوبــی،  آذربایجــان  خلــق 
الینفــک آذربایجــان شــمالی اســت، ماننــد همــۀ 
ــه  ــود را ب ــد خ ــم امی ــان چش ــای جه ــق ه خل
خلــق بــزرگ شــوروی و دولــت شــوروی دوختــه 

ــت. اس
و در تلگــرام دیگــری کــه از ســوی کمیتــۀ 
ــر  ــه می ــان ب ــرات آذربایج ــۀ دموک ــزی فرق مرک
جعفــر باقــراف مخابــره شــد، چنیــن آمــده 

ــت: اس
رهبــر عزیــز و پــدر مهربــان رفیــق میرجعفر 

قراف با
از تأســیس فرقــۀ دموکــرات آذربایجــان، کــه 
رهبــری پیــکار مقــدس خلــق آذربایجــان در راه 
آزادی ملــی و نجــات قســمت جنوبــی ســرزمین 
ــه  ــان را ک ــا آذربایج ــز م ــن عزی ــی وط زادبوم
سالهاســت در زیر پنجه های ســیاه و شوونیســت 
هــای فــارس دســت و پــا مــی زننــد، بــر عهــده 
دارم، ســه ســال تمــام مــی گذرد. ســومین ســال 
ــه  ــه کلیــۀ عالق ــارز را ب ــه مب ــن فرق تأســیس ای
منــدان خلــق آذربایجــان و بــه شــما، کــه رهبــر 
عزیــز و پــدر مهربــان مــا هســتید، شــادباش مــی 
گوییــم. عــده ای از اعضــای فرقــه، حکومــت ملی 
ــمالی و  ــمت ش ــه قس ــا  ب ــی ه ــازمان فدای و س

آزاد وطــن خــود مهاجــرت کــرده انــد«]3[.

ــت  ــوص عل ــا در خص ــت اهلل رض ــر عنای دکت
نــام گــذاری منطقــه آلبانیــای قفقــاز »اران و 

ــد: ــی نویس ــان م ــه آذربایج ــیروان« ب ش
ــان  ــام آذربایج ــذاردن ن ــی رود گ ــان م »گم
بــر اران و شــیروان در قفقــاز از آنجــا ناشــی مــی 
شــده کــه تــرکان چنــد بــار بــه آذربایجــان ایــران 
ــراوان  ــا وجــود کشــتار ف ــد و ب ــرده بودن ــه ب حمل
همــواره مقاومــت شــدید مــردم آذربایجــان را در 
ــته  ــد و نتوانس ــرده بودن ــاهده ک ــود مش ــر خ براب
ــد از راه هــای مســتقیم مــردم آذربایجــان را  بودن
ــن رو در صــدد  ــل گرداننــد. از ای ــه خــود متمای ب
بــر آمدنــد نخســت قفقــاز و آذربایجــان را زیــر نــام 
واحــد ,آذربایجــان، متحــد گرداننــد و پــس آن گاه 
ــۀ خــاک خــود  ــرده را ضمیم ــام ب دو ســرزمین ن

ــد«]4[. کنن
ــخنرانی  ــد، در س ــر بارتول ــیلی ِوالدیمی  واس
ــی  ــگاه دولت ــی دانش ــش  شرق شناس ــود در بخ خ
باکــو درجمهــوری آذربایجــان، در ســال 1924م، 

ــه اســت: گفت
»منطقــه ای کــه هــم  اکنــون جمهــوری 
ــام  آذربایجــان نامیــده می شــود، اران یــا آلبانیــا ن
داشــته و دادِن نــام آذربایجــان بــه آن، صرفــاً بــه 
ایــن هــدف بــوده اســت کــه بــا آذربایجــان ایــران 

ــل شــوند«]5[. ــک کشــور مســتقل تبدی ــه ی ب
واســیلی والدیمیرویــچ بارتولــد، همچنیــن 

ــد:  ــی نویس م
مقدونــی،  اســکندر  حملــۀ  از  »پیــش 
آذربایجــان ایــران بخشــی جدایــی ناپذیــر از 
ــه  ــتم اداری جداگان ــود و سیس ــاد ب ــرزمین م س
ای نداشــت. هنــگام پیــکار گوگمــل]6[، آتروپــات، 
ــس از اســکندر  ــود. پ ــاد ب ســاتراپ]7[ سراســر م
ــار  ــان در اختی ــاد همچن ــرزمین م ــی از س بخش
ــده                   ــرد نامی ــاِد ُخ ــه م ــد ک ــی مان ــات باق آتروپ

ــزوده  ــدان اف ــات ب ــام آتروپ ــا ن ــد. بعده ــی ش م
شــد. یونانیــان ایــن ســرزمین را آتروپاتــن و 
ارمنیــان آترپاتــکان مــی نامیدنــد. نــام آذربایجــان 

از همیــن جاســت«]8[.
دکتــر عنایــت اهلل رضــا همچنیــن در خصوص 
ــا  ــرک ه ــه تُ ــا ب ــن ســرزمین ه ــق ای ــای تعلّ ادع

مــی گویــد:
»بنابــر اســناد و مــدارک و نوشــته هــای 
مورخــان چینــی، ایرانــی، رومــی، ارمنــی و تــازی 
ــه  ــرک هــا ب ــوم و روشــن اســت کــه کــوچ ت معل
ــه  ســرزمین هــای بســیار دوردســت آســیای میان
در ســدۀ ششــم میــالدی و در روزگار شاهنشــاهی 
ــا  ــرک ه ــه ت ــن هم ــا ای ــد. ب ــاز ش ــانیان آغ ساس
ــز  ــالمی نی ــای اس ــده ه ــتین س ــی در نخس حت
آســیای میانــه را در اختیــار نداشــتند. بدیــن 
ــی  ــی، مبن ــرک و عثمان ــان ت ــای مورخ روال ادع
ــه در روزگار  ــوام آســیای میان ــودن اق ــرک ب ــر ت ب
باســتان، فاقــد هــر گونــه دلیــل ومــدرک اســت«.
اســتفاده از نــام آذربایجــان ایــران بــرای 
ــب  ــث تعج ــیس باع ــازه تاس ــوری ت ــن جمه ای
و بــر انگیختــه شــدن احساســات بســیاری از 
سیاســتمداران شــاخص ایرانــی چــون شــیخ 
محمــد خیابانــی، اســماعیل امیــر خــزری و احمــد 

ــد: ــه ش ــد و گفت ــروی گردی کس
کــه  قفقــاز  در  کوچــک  منطقــه  ایــن   «
مردمانــش بــه چنــد زبــان منجملــه ترکــی 
ســخن مــی گوینــد نامــی دیگــر دارد و هیــچ گاه 

آذربایجــان خوانــده نمــی شــده اســت«]9[.
شــیخ محمــد خیابانــی پــا را از اعتــراض 
ــام  ــنهاد داد ن ــر گذاشــت و پیش ــم فرات ــرف ه ص
ــر  ــتان تغیی ــه آزادس ــران ب ــان ای ــتان آذربایج اس
ــم  ــتانبول ه ــران در اس ــفارت ای داده شود]10[.س
ــان در  ــام آذربایج ــه ن ــوری ب ــیس کش ــه تاس ب

منطقــه معتــرض شــد ولــی گامــی فراتــر از ایــن 
ــت]11[. ــر نداش ب

در گیــالن نیــز روزنامــه جنــگل در ابــراز 
ــه  ــر اران را این گون ــان ب ــام آذربایج ــي از ن نگران

ــود: ــه ب ــش گرفت ــه پرس ب
» قفقازیــه ي جنوبــي، یعنــي والیــات جنوبــي 
قفقــاز کــه هــر یــک از آن هــا بــه شــهادت تاریــخ 
اســم معینــي داشــته و دارنــد، همــه پارســي نژاد، 
ــال  ــه فع ــان ک ــر از زبانش ــل، غی ــه ایراني االص  هم
ترکــي اســت، همــه چیزشــان ایرانــي اســت، 
ــت.  ــود گذاش ــه خ ــان را ب ــم آذربایج ــروز اس ام

ــه چــه جهــت؟« چــرا؟ ب
روزنامــه ي جنــگل آن گاه، پــس از افشــاي 
ترک ســازي  بــراي  پان ترکیســت ها  برنامــه ي 
هویــت مــردم قفقــاز و آذربایجــان بــا هــدف 
ــر ســلطه ي دولــت  ــه زی کشــاندن ایــن مناطــق ب

مي نویســد: ترکیــه، 
»تســمیه بــه ایــن اســم و عنــوان آذربایجانــي 
ــه  ــا را متوج ــال م ــار خی ــود دادن، باالجب ــه خ ب
ــه  ــک ســري از اســرار مهمــه ي سیاســي ک ــه ی ب
انصافــا  مدت هاســت مطلعیــم مي نمایــد کــه 

ــد.« ــد مان ــه القی ــن نکت ــال ای ــوان در قب نمي ت
در ایــن بیــن اظهــارات و بیانــات برخــی 
تاریــخ نویســان آذربایجانــی نیــز در خصــوص 
ــام گــذاری شــنیدنی اســت بعنــوان مثــال  ایــن ن
»آلکبــاروف« در مقالــه خود در خصــوص »قومیت 

ــود: ــی ش ــاد آور م ــان« ی آذربایج
ــوری  ــکیل جمه ــس از تش ــال پ ــت س »بیس
آذربایجــان ســاکنان بومــی آن خــود را تاتــار مــی 
نامیدنــد زیــرا نــام آذری بــه ایرانیــان آذربایجــان 
ــود«. ــه ب ــرای آنهــا نامــی بیگان ــق داشــت و ب تعل

گروه مطالعات سیاسی 
موسسه ترجمه و تحقیق هور

و  رضا،»آذربایجــان  اهلل  عنایــت   ]1[  
1390،ص.220-219 هــزار  اران«نشــر 

مــوج  در  بیات،»آذربایجــان  کاوه   ]2[
ملیــون  مباحــث  بــه  نگاهــی  تاریــخ  خیــز 
ایــران و جرایــد باکــو در تغییــر نــام اران و 
تهــران  شمســی«  آذربایجــان1296-1298 

47-45 دانش،1390،صفحــات  پردیــس 
اران«  ]3[ عنایــت اهلل رضا،»آذربایجــان و 

هــزار 1390،ص.230،231و 232 نشــر 
]4[ همان جا ص.222

اران«  ]5[ عنایــت اهلل رضا،»آذربایجــان و 
نشــر هــزار 1390،ص.224

اران«  ]6[ عنایــت اهلل رضا،»آذربایجــان و 
نشــر هــزار 1390،ص.24

رود  کنــار  در  اســت  محلــی  نــام   ]7[
ــه  ــل ک ــل و موص ــی اربی ــادوس و در نزدیک بوم
ــوش  ــا داری ــی ب ــکندر مقدون ــوم اس ــگ س جن

ســوم در آنجــا روی داد.
ــوان  ــده عن ــی ش ــکل یونان ــاتراپ ش ]8[ س
ــه صــورت خشــترپاون  ــه ب پارســی خشــترپ ک

ــی باشــد. ــی شــهربان م یعن
واقعــی  اتابکی،»آذربایجــان  تــورج   ]9[
کجاســت تاریخ و زبــان آذری کدام اســت«،احمد 

مقدم،تهران،یکانــف1384،ص.38 اهلل  خلیــل 
 18 »تاریــخ  کســروی،  احمــد   ]10[
و  گــردان  سرگذشــت  آذربایجان،یــا  ســاله 
جلــد               دلیران«،تهران،ســمیر،1387ص.872 

م دو
مــوج  در  بیات،»آذربایجــان  کاوه   ]11[
ملیــون  مباحــث  بــه  نگاهــی  تاریــخ  خیــز 
ایــران و جرایــد باکــو در تغییــر نــام اران و 
تهــران  شمســی«  آذربایجــان1296-1298 

67-66 دانش،1390،صفحــات  پردیــس 

ــکار از  ــی اف ــرای فراافکن ــه ب ــور ترکی ــس جمه رئی
وضعیــت حکومــت کشــور بــا بیــان ســخنانی کــه عذر 
ــعی در  ــد، س ــی نمای ــر آن صــدق م ــاه ب ــر از گن بدت
محکــوم کــردن رئیــس جمهــور کشــوری دیگــر دارد 

ــرای آن کشــور تعییــن تکلیــف مــی نمایــد.   و ب
دولــت رجــب طیــب اردوغــان بــا پیــش گرفتــن 
سیاســت هــای .... و ابــراز لطــف و محبــت بــه گــروه 
ــی جــز بدنامــی  هــای تروریســتی  داعــش کــه هدف
بــرای مســلمانان، نابــود کــردن میــراث تمــدن 
هــای مختلــف، دخالــت در امــور داخلــی کشــورها و 

از لحــاظ منطقــی “حق” بــا “اصــل” متفاوت 
ــت از  ــارت اس ــع عب ــق” در واق ــد. “ح ــی باش م
ــب  ــه موج ــه ب ــازی ک ــی و امتی ــلطه، توانای “س
قانــون یــا قواعــد حقوقــی، بــه اشــخاص نســبت 
بــه متعلــق حــق داده مــی شــود کــه بــه موجــب 
ــش،  ــی خوی ــط اجتماع ــد در رواب ــی توانن آن م
اراده خــود را بــه یکدیگــر تحمیــل کننــد و آنــان 
ــد”.)1(  ــزام نماین ــرام آن ال ــت و احت ــه رعای را ب
ــت  ــای ثاب ــه معن ــت، ب ــن در لغ ــق” همچنی “ح
و ماندنــی اســت و از آن بــه عنــوان اصــل ثابــت 
عالــم نــام بــرده مــی شــود)2( بــه عبــارت دیگــر 
ــن  ــررات و قوانی ــا مق ــوان ب ــی ت ــق” را نم “ح
ــه “اصــول”  ــن در حالیســت ک ــرد. ای محــدود ک
قانونگــذاران  توســط  کــه  قوانینــی هســتند 
ــق  ــا ح ــض ب ــورت تناق ــده و در ص ــب ش تصوی
ــو  ــی لغ ــا حت ــدود و ی ــا را مح ــوان آن ه ــی ت م
ــی  ــر را نم ــوق بش ــال حق ــوان مث ــه عن ــرد )ب ک

ــی محــدود کــرد(.    ــچ اصــل قانون ــا هی ــوان ب ت
ــروز  ــورت ب ــت در ص ــی اس ــدان معن ــن ب ای
ــوق  ــدی حق ــوم کلی ــن دو مفه ــان ای ــل می تقاب
بیــن الملــل، “حــق تعییــن سرنوشــت ملــت هــا” 
بــر “اصــل تمامیــت ارضــی کشــورها” ارجحیــت 

ــری خواهــد داشــت. و برت
دیدگاه حقوق بین امللل

ــادهٔ 2(  ــد 4 م ــل )بن ــازمان مل ــور س منش
مرجــع اصلــی حامیــان “اصــل تمامیــت ارضــی 
ــد کشــورها را از  ــن بن ــد. ای ــی باش کشــورها” م
ــتقالل  ــی و اس ــت ارض ــه تمامی ــرد زور علی کارب
ــد.)3(  ــت هــا منــع مــی کن سیاســی دیگــر دول
ــوان در  ــی ت ــل را نم ــن اص ــود ای ــن وج ــا ای ب

ــت. ــکار گرف ــاغ ب ــه قراب ــورد مناقش م
ــدی آرام  ــه فرآین ــاغ در نتیج ــتقالل قراب اس
و بــدون بکارگیــری زور اتفــاق افتــاده اســت. در 
ــل  ــد از منشــور مل ــن بن ــای همی ــر مبن ــع ب واق
ــن  متحــد، در طــی ســالیان گذشــته )و همچنی
ــل  ــوری آذربایجــان بدلی در حــال حاضــر( جمه
اســتقالل  علیــه  خشــونت  و  زور  بکارگیــری 
سیاســی “دولتــی دیگــر” )جمهــوری قرابــاغ( بــه 

ــی شــود.    ــی متجــاوز شــناخته م ــوان دولت عن

آیــا قرابــاغ را مــی تــوان “دولــت” بــه شــمار 
آورد؟

بــه  راجــع  ویدئــو  مونتــه  “کنوانســیون 
حقــوق و تکالیــف دولــت هــا” )26 دســامبر 
1933( حقــوق و وظایــف دولــت هــا را مشــخص 
کــرده اســت. براســاس مــاده 1 ایــن کنوانســیون 
ــخص  ــک ش ــوان ی ــه عن ــی ب ــی زمان ــر دولت “ه
ــه دارای  ــود ک ــی ش ــناخته م ــی ش ــن الملل بی
ــت  ــف( دارای جمعی ــد. ال ــر باش ــات زی خصوصی
دائمــی؛ ب( دارای یــک ســرزمین معیــن؛ ج( 
یــک حکومــت واقعــی؛ د( اهلیــت برقــراری 

ــا.”)4( ــایر دولته ــا س ــط ب رواب
ــاغ  ــته قراب ــال گذش ــد در 25 س ــی تردی ب
ســرزمین  “یــک  دائمــی”،  “جمعیــت  دارای 
ــا درجــه  ــا ثبــات” ب معیــن” و “یــک حکومــت ب
باالیــی از آزادی و دموکراســی بوده اســت. شــرط 
چهــارم بــه “اهلیــت” )توانایــی( برقــراری روابــط 

ــن  ــود” چنی ــه “وج ــر و ن ــای دیگ ــت ه ــا دول ب
روابطــی اشــاره دارد. اگرچــه اســتقالل جمهــوری 
ــل برســمیت  ــاغ از ســوی جامعــه بیــن المل قراب
شــناخته نشــده اســت امــا بدلیــل وجــود نهــاد 
وســاختارهای حکومتــی قرابــاغ از “اهلیــت” 
برقــراری چنیــن روابطــی برخــوردار بــوده اســت 
)عــالوه بــر ایــن در ســالیان اخیــر شــرط چهــارم 
ــری  ــت کمت ــط( از اهمی ــراری رواب ــت برق )اهلی
ــت  ــوده اس ــوردار ب ــل برخ ــن المل ــوق بی در حق
و بســیاری از کشــورهای کوچــک اســتقالل 
و  کــوزوو  شــرقی،  تیمــور  جملــه  از  یافتــه 
ــوردار                ــی برخ ــن اهلیت ــی از چنی ــودان جنوب س

ــد(. ــوده ان نب
 3 مــاده  موجــب  بــه  ایــن  بــر  عــالوه 
“کنوانســیون مونتــه ویدئــو راجــع بــه حقــوق و 
ــت،  ــت ها”موجودیــت سیاســی دول تکالیــف دول
از شناســائی دیگــر دولتهــا مســتقل و بــی نیــاز 
بــوده و “دولــت” حتــی پیــش از برســمیت 
شــناخته شــدن از حــق دفــاع از تمامیــت ارضــی 

ــت.)5( ــوردار اس ــود برخ ــتقالل خ و اس
ــه شــد، اگرچــه  ــه آن چــه گفت ــا توجــه ب ب
ــه  ــوی جامع ــاغ از س ــوری قراب ــتقالل جمه اس
ــت،  ــده اس ــناخته نش ــمیت ش ــل برس ــن المل بی
ــب  ــه موج ــاغ” ب ــت قراب ــود “دول ــن وج ــا ای ب
“کنوانســیون مونتــه ویدئــو راجــع بــه حقــوق و 
ــتقالل  ــالم اس ــان اع ــا” از زم ــت ه ــف دول تکالی
ــخ دهــم دســامبر 1991 میــالدی  خــود در تاری
وجــود خارجــی داشــته اســت. در نتیجــه تهاجــم 
ــوری  ــه جمه ــوری آذربایجــان علی ــی جمه نظام
ــری  ــارز بکارگی ــه ب ــوان نمون ــی ت ــاغ را م قراب
زور و تهدیــد علیــه تمامیــت ارضــی و اســتقالل 
دولتــی دیگــر دانســت کــه منشــور ملــل متحــد 
ــع کــرده  ــاده 2( کشــورها را از آن من ــد 4 م )بن

اســت.
ــرد  ــان ک ــوان اذع ــی ت ــر م ــارت دیگ ــه عب ب
تعییــن  قرابــاغ “حــق  مناقشــه  در موضــوع 
سرنوشــت ملــت هــا” و “اصــل تمامیــت ارضــی 
کشــورها “ بــه عنــوان دو مفهــوم اساســی حقــوق 
بیــن الملــل هیــچ تضــادی بــا یکدیگــر نداشــته 
ــق  ــده ح ــن کنن ــر تضمی ــوازات یکدیگ ــه م و ب

ــند. ــی باش ــاغ م ــوری قراب ــت جمه حاکمی
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ــان  ــاد واروژان هاخباندی ــت ی ــم گرامیداش مراس
ــه مناســبت هشــتادمین  موســیقی دان و آهنگســاز ب
زادروزش جمعــی از دوســتداران و عالقمنــدان بــه 
ــردن  ــد و ب ــن هنرمن ــه ای ــور در خان ــا حض ــر  ب هن
ــر  ــاد دیگ ــت ی ــی داش ــزار وی و گرام ــر م ــر س گل ب

ــد. ــزار ش ــه برگ ــدان  ارامن هنرمن
ــه،  ــدان حاضــر در برنام ــدای مراســم عالقمن  ابت

مراسم گرامیداشت یاد واروژان هاخباندیان 
موسیقی دان و آهنگساز

ابتــدا از خانــه ای کــه ایشــان در آن اقامــت 
داشــتند بازدیــد و ســپس از اســتودیو 
پــاپ دیــدن کردنــد. در بخــش بعــدی 
بــا  عالقمنــدان  داشــت،  گرامــی  ایــن 
حضــور در بوراســتان خــاوران )آرامســتان( 
ــدای  ــا اه ــان ب ــواده ایش ــور خان ــا حض و ب
گل در کنــار آرامــگاه واروژان یــادش را 
ــزار  ــر ســر م ــه ب ــی داشــته و در ادام گرام
ایــن  در  بــزرگان عرصــه هنــر خفتــه 
خاچیکیــان  ســاموئل  همچــون  دیــار؛ 
ــر،  ــپیان )بازیگ ــان هوس ــردان( آرم )کارگ
ســینما(  کننــده  تهیــه  و  کارگــردان 
لوریــک میناســیان )هنرپیشــه( و ... همچنیــن بنــای 
یادبــود شــهدای ارامنــه حضــور پیــدا کردنــد. ویگــن 
ــک  ــردان پیشــگام و از دوســتان نزدی داوودی از صداب
آقــای واروژان اعــالم کــرد: تمامــی پارتیتورهــای 
واروژان جمــع آوری و در کشــور ارمنســتان اجــرا 
ــه  ــب یــک DVD ب ــه زودی در قال مجــدد شــده و ب

مهمتــر بــه خطــر انداختــن تمامیــت ارضــی کشــورها 
ــن  ــتقالل ای ــع اس ــه در واق ــورها ک ــت کش ــا حاکمی ی
ــایی  ــعی در کشورگش ــدارد، س ــد ن ــی باش ــورها م کش
هایــی دارد. از جملــه مقاومــت در برابــر اجــرای نقشــه 
بازپــس گیــری موصــل در عــراق، ایجــاد مانــع تراشــی 
ــازی  ــات آزادس ــه در عملی ــی ک ــان روس ــرای نظامی ب
شــهرهای کشــور ســوریه از متجاوزیــن همــکاری         
مــی نمودند.ســخنان رئیــس جمهــوری ترکیــه در 
ــدید  ــای ش ــالف نظره ــر اخت ــته، بیانگ ــای گذش روزه
بــا قدرتهــای منطقــه یعنــی سیاســتهای ایــران و 
روســیه بــوده و گواهــی اســت بــر مخالفــت ایــن دولــت 
ــخنان  ــن س ــاید ای ــه. ش ــت در منطق ــاد امنی ــا ایج ب

ــود.  ــداد ش ــو قلم ــدن در نات ــرای مان ــازی ب امتی
حــال بــا کنــار گذاشــتن درخواســت ایــن کشــور 
جهــت ورود بــه اتحادیــه اروپــا توســط پارلمــان اروپــا، 
ــا تغییــر در سیاســتهای غیــر مشــخص،  الزم اســت ب
ــه  ــا کشــورهای منطق اصــالح گفتمــان و همــکاری ب
ــرای خــود  ــد موقعیــت ب ــران ســعی نمای خصوصــا ای
ــل،  ــای دور از عق ــر اســت از کاره ــد. بهت ایجــاد نمای
منجملــه تاییــد بیانیــه هــای ضــد ایرانــی صــادره در 
اجالســهایی کــه از رونــد آنهــا تبعیــض را بــه راحتــی 
میتــوان اســتنباط کــرد دوری نمایــد. بــه جــای دامن 
ــاذ  ــی اتخ ــه ای، دیپلماس ــای منطق ــه بحرانه زدن ب

نمایــد تــا اشــتباهات گذشــته را جبــران نمایــد. 

ــده دائمــی و ســفیر ارمنســتان در ســازمان  نماین
ملــل در بحــث آزاد شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا 
موضــوع »تامیــن صلــح و امنیــت بیــن المللــی - منابــع 
آبــی، صلــح و امنیــت« بــا اشــاره بــه نقــش منابــع آبــی 
فرامــرزی در تحکیــم پیوندهــای اقتصــادی و اجتماعــی 
میــان جوامــع و ملــت هــای مختلــف و همچنیــن بــروز 
ــح  ــرد، درک صحی ــد ک ــا تاکی ــان آن ه ــه می مناقش
منافــع و پیوندهــای متقابــل مــی توانــد زمینــه الزم را 
بــرای تقویــت صلــح و امنیــت منطقــه ای و همچنیــن 

رشــد اقتصــادی فراهــم آورد.
ظهــراب مناســاکانیان ســفیر جمهــوری ارمنســتان 
در ســازمان ملــل درســخنرانی خــود در ایــن نشســت 
ضمــن ابــراز تاســف از ایــن کــه جمهــوری آذربایجــان 
ــنتی  ــه س ــی روی ــات حساس ــن موضوع ــی در چنی حت
خــود در متهــم نمــودن ارمنســتان و طــرح ادعاهــای 
ســد  افــزود:  اســت  گرفتــه  پیــش  در  را  واهــی 
ــرژی  سرســنگی از جنبــه هــای کشــاورزی و تولیــد ان
ــوده  ــاغ  برخــوردار ب ــرا ب ــرای ق ــژه ای ب ــت وی از اهمی
و تحــت نظــارت دائمــی مقامــات قــرا بــاغ قــرار                            

دارد.
ــاغ  ــرا ب ــات ق ــد:« مقام ــادآور ش ــن ی وی همچنی
ــاد  ــنهاد ایج ــا پیش ــت باره ــن نی ــل حس ــاس اص براس

ــد  ــرار خواه ــدان ق ــار عالقمن ــازار عرضــه و در اختی ب
گرفــت و تندیســی از ایــن هنرمنــد فقیــد تهیــه کــه 
ــب  ــان نص ــزار ایش ــار م ــک در کن ــده ای نزدی در آین
ــگار  ــه ن ــد و رونام ــد شــد.حمید ناصحــی، منتق خواه
موســیقی نیــز اظهــار داشــت: از ابتــدای ســال 1395 
کار اجــرای بــرای تدویــن کتــاب »واروژان فقیــد« بــا 
ــته  ــای برجس ــیقدان ه ــواده، موس ــا خان ــه ب مصاحب
ــک  ــون؛ آرمی ــی همچ ــاز و بزرگان ــر آغ ــی هن و اهال
آذر،  ناصــر چشــم  نقلــی،  روبــرت  زاده،  دشــچی 
لوریــس چکناواریــان، احمــد پژمــان، اردالن ســرافراز، 
پــری زنگنــه و ... انجــام شــده و در کنــار آن در حــال 
جمــع آوری یادداشــت هــا، پارتیتورهــا و ... از ایشــان 
هســتیم تــا بــه همــراه مقــاالت پژوهشــگران و صاحب 
نظــران عرصــه موســیقی و عکــس های منتشــر نشــده 
ــده  ــور گنجان ــاب مذک ــا در کت ــتیم ت ــان هس از ایش
شــود. برنامــه »هشــتادمین زادروز واروژان« بــه همــت 
تارنمــای ســفرنویس و همــکاری شــورای خلیفــه 

ــد. ــزار ش ــه برگ ــری ارامن گ

ترکیه...
)ادامه از صفحه 2(

بررسی موضوع سد سرسنگی قرا باغ 
در نشست شورای امنیت سازمان ملل 

ــی را  ــع آب ــرای اســتفاده مشــترک از مناب ــی ب مکانیزم
مطــرح کــرده انــد کــه همزمــان مــی توانــد بــه ابــزاری 
ــل  ــن تبدی ــان طرفی ــل می ــاد متقاب ــرای ایجــاد اعتم ب
شــود. امــا مقامــات جمهــوری آذربایجــان گزینــه طــرح 
اتهامــات واهــی، ارائــه مــدارک جعلــی و اطــالع رســانی 

ــد.« کــذب را ترجیــح داده ان
ــاری  ــال ج ــه س ــه در ژانوی ــت ک ــر اس الزم بذک
مجمــع پارلمانــی شــورای اروپــا طــرح قطعنامــه ارائــه 
ــنی  ــده بوس ــچ نماین ــا مارکووی ــوی میلیس ــده از س ش
تحــت عنــوان »محرومیــت عمــدی ســاکنین مناطــق 
مــرزی جمهــوری آذربایجــان از آب« را تصویــب کــرد 
ــا اعتــراض شــدید هیئــت جمهــوری ارمنســتان  کــه ب

ــن مجمــع مواجــه شــد. در ای
ــن در حالیســت کــه حــدود یــک ســال پیــش  ای
داویــت بابایــان ســخنگوی رئیــس جمهــوری قــرا بــاغ 
در گفتگــو بــا پایــگاه خبــری »ســیویل نــت« آمادگــی 
ــوری  ــا جمه ــکاری ب ــرای هم ــاغ  را ب ــرا ب ــات ق مقام
ــاز  ــورد  نی ــن آب م ــه و تامی ــن زمین آذربایجــان در ای

ــرار داد. ــد ق ــورد تاکی ــرزی، م ســاکنین مناطــق م
ــال  ــا از س ــرد: م ــد ک ــو تاکی ــن گفتگ وی در ای
هــای 1998-1999 آمادگــی خــود را بــرای تامیــن آب                           
ــم.  ــرده ای ــالم ک ــوری آذربایجــان اع ــاز جمه ــورد نی م

البتــه قــرا بــاغ در حــال حاضــر از لحــاظ اقتصــادی نیاز 
ــی  ــالم آمادگ ــن اع ــدارد و ای ــه ای ن ــن معامل ــه چنی ب
مبتنــی بــر اصــول انساندوســتانه بــوده و  مــی توانــد به 

ایجــاد فضــای اعتمــاد کمــک کنــد.
ــن وجــود طــرف  ــا ای ــزود: ب ــن اف ــان همچنی بابای
مقابــل نــه تنهــا پیشــنهاد مــا را رد کــرده اســت بلکــه 
ــن موضــوع قصــد دارد چنیــن  ــا ســوء اســتفاده از ای ب
ــاک اســت؛  ــد کــه ســد سرســنگی خطرن وانمــود نمای
در حالیکــه ایــن چنیــن نیســت. مــا همچنــان آمادگــی 
ــان را  ــوری آذربایج ــاز جمه ــورد نی ــا آب م ــم ت داری
ــت  ــر دریاف ــای دیگ ــل کااله ــرده و در مقاب ــن ک تامی
نمائیــم، البتــه اگــر طــرف مقابــل نیــز آمادگــی چنیــن 

همــکاری را داشــته باشــد. 
ســد سرســنگی در محــدوده قــرا بــاغ  قــرار 
هــدف  بــا  میــالدی   1970 دهــه  در  و  داشــته 
تولیــد انــرژی و آبیــاری احــداث شــده اســت. در 
آرتســاخ«  آبــی  »نیــروگاه  حــال حاضــر شــرکت 
ــد  ــن س ــزرگ در ای ــای ب ــروژه ه ــرای پ ــرگرم اج س
ــی  ــه آن م ــی ب ــای منته ــر روی روده ــن ب و همچنی
از شــش  بهــره گیــری  بــا  ایــن شــرکت  باشــد. 
ــد                                                                                         ــرق تولی ــگاوات ب ــوع 73 م ــی در مجم ــروگاه آب نی

ــد. ــی کن م


