
 

 

 «حمایت ایران از اشغالگران ارمنی در قاراباغ»بیانیه پایانی سمینار 

 

 1925در سال  ییکودتا یکه ط یستیفارسپان  میرژ جان،یدر جنوب آزربا نبش رهایی بخش ملیهمزمان با گسترش ج

و با ارمنستان که تحت  هدیرا شدت بخش جانیشمال آزربا هیرا در دست گرفت اقدامات خرابکارانه خود عل تیحاکم

 یدولت ستمیس تیبه موازات تقو .گرفته استجبهه قرار  کیرا اشغال کرده است، در  آزربایجان یاراض هیروس تیحما

 کند.  ینم یاز ارمنستان خود را مخف تیحما استیس گریامروز د رانیا یستیفارسپان  میرژ جان،یدر شمال آزربا

 یاست، همچون ساختار جانیآزربا دولت یاراض نفکیکه جزء الکوهستانی  باغاراق رانیمنتشر شده در ا یدر نقشه ها

 یاراض بهخروج و  ورودمعبرهای  ایجادتجاوزکارانه با  یدر اقدام شده،بسنده ن نیشود. به ا یمستقل نشان داده م

 بیترت نی. بدگرفته استدوجانبه دولتهای ارمنستان و ایران قرار استثمار  مورد یاراض نیا ،جانیاشغال شده آزربا

 طرف دعوا شده است.  جانیآزربا یدر اشغال اراض نیز یگرید لتدو

 لیکه بخش اشغال شده جبرائ یو بار یراسو یخودروها یبرا ارسرود  یمتعدد بر رو یبا احداث پل ها رانیا میرژ

کرده  جادیا جانیآزربا دهمناطق اشغال شپل ها معابر ورود به از این متصل کرده اند،  رانیا تیتحت حاکم مناطقرا به 

را  جانیآزربا یمسئله اشغال اراض یالملل نیکرده و ابعاد ب جادیا یدیجد طیشرا زین یاز نظر حقوق تیوضع نیاست. ا

 . دارد نگه یمخفرا پل ها  نیساخت اایران سعی کرده است تاکنون است. گسترش داده 

آن  جهینام ساخته بود، که در نت نیبا هم یسد نیپل خدا آفر یکیدر نزد ارسرود  یبر رو رانیا میرژ نیاز ا شیپ

 یو قبرستان آبا اجدادها آب مانده بودند. آب خانه  ریز النیو بخش زنگ لیبخش جبرائ یاز روستاها و اراض یاریبس

آب مانده  ریز زین النیزنگ-باکو یآهن و راه خاک راهرا فرا گرفته بود. عالوه بر آن خط  ی آزربایجانروستاها نیساکن

 دولته است. در زمان احداث سد برد نیرا از ب جانیآزربا یساخت ها ریز اشغالگرامنستان همراه با ار میرژ نیبود. ا

 میرژ یاما پس از مدت .آن ساخت و ساز متوقف شد جهیکرد که در نت اعتراض ا  دیاقدام شد نیا بهنسبت  جانیآزربا

 . خود را عملی کندسو  تیموفق شد تا ن رانیا

تا هر زمان  رانیا میرژ یاست در جهت اهداف نظام یاقدام ارسرودخانه  یما احداث پنج پل بر رو دگاهیاز دهمچنین 

 میرژ ینظام یروهاین د،ینما ینظام اتیاشغال شده خود اقدام به هر گونه عمل یاراض یآزادساز یبرا جانیکه آزربا

به بهانه محافظت از سد آب  رانیا میرژ ینظام یروهایرسانند. استقرار نب یاری ینارم یروهاین یبه جبهه جنوب رانیا

 مدعا. نیاست بر ا یگواه نیدر کنار پل خدا آفر یظامن یبه پادگانها هیشب یبزرگ یو ساخت بناها لیبخش جبرائ در

 میرژ غیر حقوقی و تجاوزکارانهاقدامات  نیا دینبا جانیکه آزربا میدار یکنفرانس اعالم م نیشرکت کنندگان در ا ما

مسئله نقض  یستیاقدامات با نیا یدر راستا اقدامات متقابل را به انجام برساند. بایستیو  پاسخ بگذارد یرا ب رانیا

قانونی  یاراض شود و مساله تجاوز ایران به حدر سازمان ملل مطر رانیا میتوسط رژ یالملل نیاصول حقوق ب

 در محاکم بین اللملی مورد دعوی قرار گیرد.   جانیآزربا
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