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  من األجملس     العامةاجلمعية
  السنة السابعة والستون    الدورة السادسة والستون

       من جدول األعمال١٠٩ و ٦٧ و ٣٩ و ٣٥د والبن
النـزاعات اليت طال أمدها يف منطقة جمموعة بلـدان جورجيـا
ــسالم ــى الـ ــا علـ ــدوفا وآثارهـ ــان ومولـ ــا وأذربيجـ وأوكرانيـ

  واألمن والتنمية على الصعيد الدويل

    

      احلالة يف األراضي احملتلة بأذربيجان
ــة ــز العنـــصري وكراهيـ ــصرية والتمييـ ــى العنـ ــضاء علـ القـ

  تعصب األجانب وما يتصل بذلك من
    

            التدابري الرامية إىل القضاء على اإلرهاب الدويل
 موجهـة إىل األمـني العـام مـن املمثـل الـدائم            ٢٠١٢مـايو   /أيـار  ٩رسالة مؤرخـة        

  لدى األمم املتحدةألذربيجان 
  

 املوجهة إىل األمني العـام مـن   ٢٠١٢مايو / أيار٥يشرفين أن أشري إىل الرسالة املؤرخة        
. (S/2012/301)املمثل الدائم جلمهورية أرمينيا، واليت أحال هبا بيانا من وزارة خارجيـة أرمينيـا          

يف االجتمـاع الـذي     ويدعى يف ذلك البيان أنه يأيت رداً على خطاب رئيس مجهورية أذربيجان             
األخطـار الـيت هتـدد      ” جـدول األعمـال املعنـون     مايو يف إطار بنـد      / أيار ٤عقده جملس األمن يف     

ويف الواقـع، فـإن بيـان وزارة خارجيـة          . “السالم واألمن الدوليني من جراء األعمـال اإلرهابيـة        
األرمـين دون   أرمينيا ما هو إال مثال آخر على تزوير متكلف وسافر، حيـاول بواسـطته اجلانـب                 

، مبا يف أعمـال اإلرهـاب،       أخطر اجلرائم اليت تثري قلق اجملتمع الدويل      جدوى نفي مسؤوليته عن     
 . املستمر ضد أذربيجانهاليت ارتكبت يف سياق عدوانو
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أعمـال  برتبط  مـ  تارخيي دموي    له سجل األرمين الدويل    اإلرهابفوكما هو معروف،      
. جانـب واملـواطنني   قتل العديد مـن الدبلوماسـيني األ      مبو كثرية    يف بلدان  تإرهابية عديدة ارتكب  

بـني  مـا    ففـي الفتـرة    منظمـات اجملتمـع املـدين،      ت لتقارير وسائل اإلعالم وحتليال    ، ووفقاً هكذاو
ــة وب والوقــت احلاضــر،  ١٩٧٣عــامي  ــنت اســتثناء اهلجمــات اإلرهابي ــيت ُش   ضــد أذربيجــان  ال

ثل اجلـيش الـسري األرمـين لتحريـر أرمينيـا           ارتكبت مجاعات إرهابية أرمنية، م    فقد  ومواطنيها،  
 يف بلــدان يــاًإرهاب  عمــال٢٣٩، مــا يقــرب مــن فــدائيي االقتــصاص لإلبــادة اجلماعيــة األرمنيــةو

ــاة    ي أمريفخمتلفــة  ــا والــشرق األوســط ومنطقــة احملــيط اهلــادئ، أودت حبي   كــا الــشمالية وأوروب
ــابة إ وشخـــصاً ٧٠مـــا ال يقـــل عـــن      ن،ائرهـــاً شخـــص ١٠٥ احُتجـــز و؛شخـــصاً ٥٢٤صـ

ــهم  أُ ــل عــن     . ١٢عــدم من ــا ال يق ــة م ــا١٦٠ًومشلــت تلــك األعمــال اإلرهابي ــللقبا  هجوم  ناب
ــت وراءوك ــن   ان ــة العظمــى م ــى الغالبي ــاً  ارُتإذ، اجلرحــى والقتل ــت عموم ــة  كب ــاطق عام  يف من

 .املطارات والساحات ومراكز التسوقكمزدمحة 

ــرة ملكتــب التحقيقــات الفــدرايل،  ووفقــاً   ، ١٩٨٦ و ١٩٨٠ عــامي بــنيمــا  ففــي الفت
 يف  الــيت وقعــتمــن مجيــع احلــوادث اإلرهابيــةيف املائــة  ٢٤,١بلغــت نــسبة اإلرهــاب األرمــيين 

 اندبلـ  مـن بـني عـدد مـن ال          أيـضاً  يت الـسابق  ااالحتـاد الـسوفي    وكان.  األمريكية الواليات املتحدة 
ــين     ــاب األرم ــل اإلره ــن قب ــستهدفة م ــذا. امل ــاين  ٨يف و وهك ــانون الث ــاير /ك  ت أود،١٩٧٧ين

ــة انفجــارات يف    ــسلة مــن ثالث ــاق ومراكــز   األاترقطــاسل ــةاجتنف ــسوفي ري  ،تيةا يف العاصــمة ال
، ١٩٧٨ ينـاير /كـانون الثـاين   يف  و. جـرح العـشرات   أدت إىل   شـخاص و  أ حبيـاة سـبعة      ،موسكو

 يف سقوط عـشرات القتلـى واجلرحـى    تتسببووسكو  مبنفاق  أللر  قطاانفجرت قنبلة أخرى يف     
 مــواطين احتــاد اجلمهوريــات االشــتراكية  مــن ثالثــةالتعــرف علــى هويــة وقــد مت .بــني الركــاب

ا إىل مودوقُــ، ســتيبانيان. أداســاريان وغَب. ززاتيكيــان و.  هــم ستية مــن أصــل أرمــيين،االــسوفي
 . هذه األعمال اإلرهابيةو مرتكب باعتبارهم همالعدالة

، أعـرب مـراراً   قـد    إىل أنـه، يف حـني أن اجملتمـع الـدويل           جتدر اإلشـارة بـشكل خـاص      و  
 مــع ه العميــقســيما مــن خــالل اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة وجملــس األمــن، عــن تــضامن  وال

هم وعـائالهتم   إمـداد على أمهية مساعدة ضـحايا اإلرهـاب، و        شدد و هم،ذويضحايا اإلرهاب و  
  مـشاعر ت قيـادة أرمينيـا باسـتمرار   دقـد أبـ  ف،  للتغلب على ما أمل هبم من خسارة وأسى       الدعم  ب
  هــذهدليل علــىالــوميكــن رؤيــة . امن والــدعم والتعــاطف مــع مــرتكيب األعمــال اإلرهابيــةلتــضا

ة أبطــال نــامك طــاؤهمعإ يف متجيــد اإلرهــابيني، مبــا يف ذلــك  املتمثلــةالعالقــة اخلاصــة يف أرمينيــا
ــ ــنحينيوطن ــة هم وم ــات      .  أومســة الدول ــور، مجــع توقيع ــة أم ــك، يف مجل ــى ذل ــة عل ــن األمثل   وم
تيــان،  كارابِ فاروجـان اإلرهـايب األرمــين   عـن اًن مــواطين أرمينيـا دفاعــ مـ مواطنـاً   ١ ٢٧٧ ٤٧٣

. وضـع عبـوة ناسـفة يف مطـار أوريل    بتهمـة  الذي حكـم عليـه بالـسجن مـدى احليـاة يف فرنـسا               
 لـه،  ميـاً رتكرس يف يريفـان    ادإحـدى املـ    الـسادس يف     صلفى ال لع ه امس أُطلقوعالوة على ذلك،    
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ــ يفظمــتوُن ر التعــاطف مــع مظــاه وكــان مــن بــني . مشيــادزينإ و يف يريفــانه معــارض للوحات
 قيـادة أرمينيـا، علـى سـبيل املثـال، النـداء الـذي وجهـه رئـيس أرمينيـا إىل                     يت أبـدهتا  لااإلرهابيني  

 رئــيس الدولــة روحــض وكــذلكتيــان،  كارابِفاروجــانرئـيس فرنــسا للحــصول علــى عفــو عــن  
ل نـا  ميلوكيـان ن  أمـن املالحـظ     و. روفعـ املدويل  الـ   اإلرهـايب  ه ميلوكيان، األرمينية جنازة مونتِ  

 .عسكرية يف أرمينياال فات واألومسةريشتاللقب بطل وطين وحصل بعد وفاته على أعلى 

 وزارة خارجيـة أرمينيـا      الـيت تبـذهلا   يائـسة   الاوالت  فـإن احملـ    هـذه اخللفيـة،      وانطالقاً مـن    
 هـذا يـة تبـدو غريبـة، و       دول ات إرهابيـة  شبكب  وادعاء وجود صلة هلا    أذربيجانلى  إللقاء اللوم ع  

 مــا تقــوم بــه اءخفــاول إأرمينيــا، الــيت ال حتــيف  القيــادة بــث أنوباملثــل، مــن الع. القــ مــا يأقــل
 يضــاتطهري أربــ تمــقا، والــيت هاونــشر ة البغيــضنييــز العنــصرييفكــار التفــوق والتمأل جيروتــلل

  إقامـة  جنحـت يف   ايلالتـ ب األرمـن و    النـاس مـن غـري       واملناطق احملتلة يف أذربيجان مـن مجيـع        ابلده
 .اآلخرين هي با اليت ارتكبتهرائماجل  هتمقالصإ  تتورع عن هناك، الأحادية العرقثقافات 
ــراءات الــشائنة الــيت تــستخدمها   لهنــاك مــن احلقــائق مــا يكفــي   و   فــضح أســاليب االفت

ة الـشهرية  ويكفي أن نتـذكر املقابلـ   .  إليها  انتباه اجملتمع الدويل   مراراًاليت ُوجه   الدعاية األرمنية و  
 مـع سـريج سركـسيان رئـيس أرمينيـا، الـذي             ٢٠٠٠ ديسمرب/ كانون األول  ١٥ يت جرت يف  ال
 إذا كـان  ا  عمـ دث األمـور بـشكل خمتلـف و       حتمكن أن   من امل على سؤال عما إذا كان      رداً   لاق
 اآلالف مـن النــاس نتيجـة للــهجمات األرمينيـة ضــد املـدنيني األذربيجــانيني،     مــوت علـى  اًدمـ ان

 قُـدر ، حىت لو    ضرورية قلقالهذه ال ”، ألن   “اً على اإلطالق  دما ن سلي”  إنه راحة ص  فيها وقال
-http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview انظـر  (“واالف أن ميوت  لآل

andtragic-anniversary/9vpa.( 

  بـشأن ن جملـس األمـ   اجلارية يفداوالتاملصحيحة إىل أرمينيا يف سياق    الشارات  إن اإل   
 أدت إىل ردود فعـل   األخطار اليت هتدد الـسالم واألمـن الـدوليني مـن جـراء األعمـال اإلرهابيـة                

 للتعليمـات  وفقـاً وويف هـذا الـصدد،     .  وزارة خارجيـة أرمينيـا      قبـل   من ةغري كافية وغري مسؤول   
 ةهداش الـ   انتباهكم إىل بعض احلقائق    وجه أن أ  ينالواردة من حكومة مجهورية أذربيجان، يشرف     

 .)انظر املرفق ( ضد أذربيجانهاتنظيم أعمال إرهابية وتنفيذبأرمينيا  قيام على

وثيقـة رمسيـة مـن وثـائق اجلمعيـة          باعتبارمهـا   ومرفقهـا    تعميم هـذه الرسـالة       ممتناًوأرجو    
 جــــدول األعمــــال، ومــــن وثــــائق  مــــن١٠٩ و ٦٧ و ٣٩ و ٣٥ بنــــودالالعامــــة، يف إطــــار 

 .األمن جملس

  مهدييفأغشني ) توقيع(
  السفري
 املمثل الدائم
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  وجهـــة إىل األمـــني العـــام مـــنامل ٢٠١٢مـــايو /أيـــار ٩ؤرخـــة املرســـالة مرفـــق ال    
  املمثل الدائم ألذربيجان لدى األمم املتحدة

  
   هاتنظــيم أعمــال إرهابيــة وتنفيــذ   بأرمينيــا ام يــ ق علــىةهداش الــبعــض احلقــائق     

 ضد أذربيجان
  

 عقـد الثمانينـات مـن     يف أواخـر  ض مـن أذربيجـان      مطالباهتا بأرا   علناً بعد تأكيد أرمينيا    
ظلـت   من أذربيجـان،     ناغورنو كاراباخ  يف عمليات مسلحة يف منطقة       ها وشروع القرن املاضي 

نتيجـة  ف،  الوإمجـا .  التوسـعية  ا وسائل حتقيق طموحاهت   ىحدإستخدم اإلرهاب بنشاط باعتباره     ت
 عقـد الثمانينـات مـن القـرن املاضـي     رهابية اليت ارتكبتها ضد أذربيجان منذ أواخـر         اإلألعمال  ل

قُتــل مــا يزيــد علــى ا، هبــ وثيقــا املخــابرات األرمينيــة ومنظمــات إرهابيــة أرمنيــة مرتبطــة ارتباطــاً
 . من املواطنني األذربيجانيني، معظمهم من النساء واملسنني واألطفال٢ ٠٠٠

 هابــكترا يف قائمــة اجلــرائم املأســاوية الــيت     عمــل أُدرج أن أول للنظــرومــن الالفــت   
 ١٩٨٤انفجرت يف عـام       قبل بدء الصراع عندما     كان ن األرمن يف أراضي أذربيجان    واإلرهابي

   -، ممـــا أســـفر عـــن مقتـــل امـــرأة واحـــدة ١٠٦  رقـــمركـــاب علـــى الطريـــق يف بـــاكو حافلـــة
رهـايب املـسؤول عـن      ة اإل هويـ  التعرف على     وقد مت  . وجرح عدة أشخاص آخرين    -أم لطفلني   

 .فارتانوف امسه ياًرمنأطناً اموكان واجلرمية 

 هـا  طريق كانـت يف   نقـل عـسكرية      ة طـائر  ت، تعرض ١٩٨٨ديسمرب  /كانون األول يف  و  
نسانية لضحايا الزلـزال الـذي ضـرب        إنقاذ ومساعدات   إ عمال   وكانت تقل بني باكو ويريفان    

ات عـن   يـ اروتتحـدث بعـض ال    و. ضةمـ رمينيا لكارثة بالقرب من يريفان يف ظروف ال تزال غا         أ
 مراقبـة احلركـة اجلويـة يف مطـار          ى يـد بـرج    لـ عد للطيـار     متعمَّـ  تـضليل ن  ع ىخرأر، و إطالق نا 
كــان الــدافع و .) هنــاك مــنخفض والتــضاريس اجلبليــةحليــق الطــائرة علــى علــو لتنظــراً(يريفــان 

ــة ”األساســي هلــذه   ــة اجلوي ــا “الكارث ــراً مل دبرةمل ــ أم ــلسبقي ــى اإلطــالق  ه مثي ن وذلــك أل، عل
مـن أذربيجـان    موفـدة    يف مهمـة إنـسانية       وا شخـصا كـان    ٧٩ دهمدغ عـ   البال ضحايا هذه اجلرمية  

 . بني اجلمهوريتني الرابطةأت يف العالقاتطرإىل أرمينيا، على الرغم من الصعوبات اليت 

 مـن يريفـان إىل بـاكو         يف طريقـه    علـى مـنت قطـار      تقلـ  اعتُ ،١٩٨٩مايو  /أيار ٢٧يف  و  
ــ ــةمواطنــ ــا ف،ة أرمنيــ ــيان.  امسهــ ــ، وميناســ ــفة ازهتــــت يف حوكانــ ــوة ناســ واعترفــــت .  عبــ
ــيان الـــسيدة ــاأقو يف ميناسـ ــا با هلـ ــأهنـ ــت جـــريفنـــوي تت تكانـ ــفة يف عاصـــمة العبـــوة ال كلـ ناسـ
 . باكو- أذربيجان
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للـــسكك  كَرشـــيفان  انفجـــار يف قطـــار يف حمطـــةوقـــع، ١٩٨٩ يوليـــه/ متـــوز٢٤يف و  
 .أذربيجان يف احلديدية

فاليتـشاي  لخعرب هنـر    الذي ي سر الطريق   اجل  فُجر ،١٩٨٩ أكتوبر/ول تشرين األ  ٧يف  و  
ــى  ــع عل ــدة الواق ــة لبل ــة اجلنوبي ــدي احلاف ــسان ٢٩يف و.  خانكَن ــل /ني ــى  ، ُح١٩٩٢أبري كــم عل

 . عاما١٥ً بالسجن ملدة - أبراميان.  وهو شخص يدعى أ-مرتكب هذا العمل اإلرهايب 

مجاعـة   شـنت ،  ١٩٩٠فرباير  /شباط ١٧ إىليناير  /كانون الثاين  ١٩وخالل الفترة من      
ييت خريميلــي  قــرت ســكاناســتهدفو أرمينيــا أراضــي مــن انطالقــاًإرهابيــة العديــد مــن الغــارات 

ا علــى هتــاذرهابيــة اإلموعــة اجملت راوأغــ. أذربيجــانبازاخ غــة عــطقا يف متني احلــدوديوســوفولو
وحكـم  . ازاخ، وخططـت لتـدمري قـاطرة      غـ ة  عـ طقام يف   شعبة الـشؤون الداخليـة    لـ سيارة دوريـة    

 مخـس وسـت      ملـدة  ، بالـسجن  مكْرتـشيان . أروتيونيـان وأ  . مها ل ن أفراد اجملموعة،    على اثنني م  
 .التوايللى ع سنوات

ــباط ١٨ ويف   ــر /ش ــراء  شخــصا١٣ً، أصــيب ١٩٩٠فرباي ــع يف حافلــة  ج   انفجــار وق
  كيلـومترات ١٠٥ ةنقطـ  عنـد  شوشـا وبـاكو،    الـرابط بـني    بني املدن على الطريـق     ركاب تصل 
 . إىل التشنيالخ ييفاملؤدية منعلى الطريق 

 مدينـة  دوزي يـ ذ شوشا، الـ -نابيار ، مت تفجري خط أنابيب ١٩٩٠مارس  /آذار ٤يف  و  
 . كاراباخ مبياه الشربوناغورن شوشا يف منطقة

مبقاطعــة  يف  غاتيفــان وشــاراكتاربــني مــستوطنيتويف مــا  ،١٩٩٠ يوليــه/ متــوز١١يف و  
 دونـ  اجل بعـض  حتـت حراسـة    ةفراسم ة كانت ريبن هجوم مسلح على قافلة      ، شُ تاتار بأذربيجان 

شـخاص  أ العمـل اإلرهـايب، قتـل ثالثـة          لكيف ذ و.  كلَبجر  وبضائع إىل مدينة   اناسأ قلّكانت ت و
 . اجلرميةتلكمرتكب آيريان باعتباره . عى أدُي شخصاًالتحقيق وحدد . حارجب ٢٣ أصيبو

ر إرهـــابيون أذربيجـــان، فّجـــبة خـــانالر عـــطقايف مو، ١٩٩٠ أغـــسطس/ آب١٠يف و  
أغـدام، ممـا أسـفر عـن     وليـسي   ي تب  بـني  ل علـى طريـق    عمـ  ت وكانتدن  امل بني    ركاب تصل  حافلة
 العمل اإلرهايب قبـل أن يتمكنـوا        و ذلك اعتقل مرتكب وقد  . حراجب ٣٠ وإصابة    راكباً ٢٠مقتل  

 الـرابط   تفجري حافلـة علـى الطريـق      بـ ،  ١٩٩١ يونيـه / حزيـران  ١٧، يف   لقيامهم ل ططخممن تنفيذ   
  ارتكـب  مـن ا  مهـ ،  تاِتفوسـيان . م و أفانِـسيان .  امسهما أ  ،يني أرمن ُبت أن وث. سي أغدام وتبيلي  بني
 .تنيمي اجلرماتلك

 شـخص   اأه أنـش   كـان قـد     جمموعة إرهابية،  لتسأُر،  ١٩٩٠نوفمرب  /تشرين الثاين يف  و  
 يف  يوجـد مقرهـا    يتلـ رهابيـة، ا  اإل“ Ergraparkh”منظمـة    ، وهو عـضو يف    غريغوريان. عى م دي
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. أرمينيــا، إىل أراضــي أذربيجــانبمشيــادزين إ مقاطعــة مــن ســكان راداًفــم أتــضأراضــي أرمينيــا و
اول حتـ  وهـي  أسـلحتها هـذه اجملموعـة مـن       بتجريد   وكاالت إنفاذ القانون يف أذربيجان       وقامت

 .القيام بأعمال إرهابية

  الرابط بـني    على الطريق   كيلومترات ٥ ةنقط وعند،  ١٩٩١يناير  /كانون الثاين  ٩يف  و  
ــشني و ــالتـ ــة  اشوشـ ــة قريـ ــي يف منطقـ ــق أ، غالَدراسـ ــيارة   إطلـ ــى سـ ــار علـ ــابيون النـ ــن رهـ    مـ

، مما أسفر عـن مقتـل        غياندجا  مدينة يف ٤٤٦٨٨رقم  عسكرية  الوحدة  ل ل تابعة UAZ-469 نوع
ــفو هاســائق ــة االســتطالع،   غــوك. إ.  إالعري ــد كتيب ــدمو، قائ ــوف. ب.  أاملق ــيس الريون ، رئ

اصـة مـن   اخلوحـدات   المركـز قيـادة      (٣٥٠٥ مرقـ عـسكرية   الوحـدة   الاألركان يف مكتب قائد     
يفـانوف،  إ .د. والرائـد إ ، )يتا لوزارة الشؤون الداخليـة لالحتـاد الـسوفي        التابعة قوات الداخلية ال

ــن صــحيفة ةوصــحافي ــسيدةهــي  -) شــباب أذربيجــان (“ Molodezh Azerbaidzhana”  م  ال
. نغاســـاريان وغ ما. بيتروســـيان وأ . مكرتـــشيان وغ .  أالتحقيـــق وحـــدد  . أصـــغروفا. أ .س

 . مرتكيب هذه اجلرميةعتبارهماب أروستاميان. أروتونيان وغ

ثـر وقـوع انفجـار يف قطـار     إ ٢٢ شخصا وجـرح   ١١، قتل   ١٩٩١مايو  /أيار ٣٠يف  و  
  داغـــستان، (ىل بـــاكو بـــالقرب مـــن حمطـــة خاســـافيورت  إ مـــن موســـكو  يف طريقـــهللركـــاب

 ).االحتاد الروسي

، أزناريـان .  س ون مـن وكـاالت إنفـاذ القـانون        ، اعتقـل مـسؤول    ١٩٩١مـايو   /أياريف  و  
 بـاكو وتبيليـسي يف    على منت قطار كان يربط بـني      أرمينيا،ب مقاطعة نيومبرييان وهو من سكان    

ــدرواصــ للقطــارات و َشــمكريحمطــة  يت شــبك عــن وخــرائطمــسدساً نــصف آيل ون  لغمــْيها من
 .أذربيجانب السكك احلديدية والطرق

بــني موســكو وبــاكو   كــان يــربط قطــار للركــابر فُجــ، ١٩٩١ يوليــه/ متــوز٣١يف و  
  شخــصا١٦ً، ممــا أســفر عــن مقتــل )داغــستان، االحتــاد الروســي ( تيمريغــوبــالقرب مــن حمطــة

 . آخرين٢٠صابة إو

“ Urartu” ين مـــن منظمـــةضو وكـــاالت إنفـــاذ القـــانون يف أذربيجـــان عـــ قلـــتتعاو  
تاتفوســــيان . ا أ، ومهــــسالحالــــ جردهتمــــا مــــن و  املوجــــود مقرهــــا يف أرمينيــــا  رهابيــــةاإل

 رهابيـة يف أراضـي منطقـة   إ هجمات   ١٩٩١ أغسطس/ آب ٢ يف    اللذان نفذا  ،بيتروسيان .وف
 .أذربيجانب كلَبجار

ــاين ٢٠يف و   ــشرين الث ــوفمرب/ ت ــ، ١٩٩١ ن ــة قأُس ــائرة مروحي ــراز  طت ط ــن ط  MI-8 م
 يني كبـار  روسـي وكازاخـستان وقـادة أذربيجـان       االحتـاد ال  كانت تقل جمموعـة مـن املمـثلني مـن           

 ، شخــصا٢٢ً مقتــل قــد أدىو. أذربيجــانب مقاطعــة خوَجفنــد يف  غاراكَنــدبــالقرب مــن قريــة
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تــسوية الــرتاع بــني لول حماولــة أل ي وضــع حــد فعلــ إىل،ةثالثــال نلــداالببينـهم رجــال دولــة مــن  
 .تصعيد العنف يف املنطقةإىل أرمينيا وأذربيجان بالوسائل السلمية و

 شـركة سـفن    إرهـابيون أرمـن ضـد     يف تنفيذه    فلح أ يذد ال يوحالرهايب  اإلعمل  الوقع  و  
  وقـع   انفجـار  ودى أ  فقـد  .١٩٩٢ينـاير   /كانون الثاين  ٨حبر قزوين يوم    يف   يةذربيجاناأل ةحالامل

  شخـصاً ٢٥باكو وكراسنوفودسك حبيـاة  الرابطة بني  Sovetskaya Kalmykia العبارة  منتعلى
 يف الوقـت املناسـب حماولـة      أُحبطـت  ،هذاتـ ويف العام   . جبراح  شخصاً آخر  ٨٨صابة  أدى إىل إ  و

 .Sabit Orujov  الباخرةمنتىل إحلمل عبوة ناسفة 

ت انــ كة مدنيــطــائرة مروحيــةن و إرهــابيطقأســ، ١٩٩٢ينــاير /كــانون الثــاين ٢٨ ويف  
ــق  ــا مــن   طريقيفحتل ــدامه ــاشوشــ إىل أغ ــة  و ف ــة يف منطق ــدة شوشــا األذربيجاني ــاغورين ق بل  ن

ــاخ ــل  كارابـ ــن مقتـ ــفر عـ ــا أسـ ــاً ر٤١، ممـ ــن معظم،اكبـ ــم مـ ــال، هـ ــساء واألطفـ ــذلك النـ  وكـ
 .الطاقم أفراد

 بـالقرب   شخـصاً جبـراح    ١٨وأصيب    شخصاً ١١قتل   ،١٩٩٣فرباير  /شباط ٢٨يف  و  
 كـان    انفجـار قنبلـة وضـعت يف قطـار          جـراء  )داغستان، االحتاد الروسـي   (رميس  يمن حمطة غود  

 .كيسلوفودسكو باكو يربط بني

 يف حمطــة بــاكو ةوقفـ مت كانــتفجـري عربــة ركـاب   ، مت ت١٩٩٣يونيــه /حزيـران  ٢يف و  
و مــواطن وهــ، خاتكوفــسكي.  ثُبتــت إدانــة إ،١٩٩٤يوليــه /متــوز ٢٢يف و. للــسكك احلديديــة

ــيم ي Demokratichesky Tilzitروســـي ومراســـل لـــصحيفة   ــةيفقـ ــة  قريـ ــِتلوفو يف مقاطعـ  غاسـ
 عليـه   ترميـة وحكمـ    اجل مة ارتكاب تلك  هبتنطقة كالينينغراد يف االحتاد الروسي،      مب سالفسكي

  أن  التحقيـق  ت عملية كشفوقد  . احملكمة العليا جلمهورية أذربيجان بالسجن ملدة مثاين سنوات       
، ) سـابقا  جلنة أمن الدولـة   (رمينيا  أل مديرية األمن الوطين     تهدجّنكانت قد    السيد خاتكوفسكي 

 واخلـدمات   كيفيـة تنظـيم عمليـة تفجـري مرافـق النقـل واالتـصاالت       عنتعليمات مفصلة بد  ُزوو
 أراضـي احليوية يف أذربيجـان، ومجـع املعلومـات االسـتخبارية وارتكـاب األعمـال اإلرهابيـة يف                

ــسيد خاتكوفــسكي ة قــضيســاعدت و. االحتــاد الروســي  ــع ال ــد جمموعــة مــن   ى ل كــشف وحتيي
عمـال  األ عـن تنظـيم   نيسؤولاملـ  ن كـانوا هـم   ملديرية األمن الوطين ألرمينيا الـذي  نيالعمالء التابع 

املقــدَّم موعــة تلــك اجملس أ ر علــىكــانو.  يف أذربيجــان وجورجيــا واالحتــاد الروســيةابيــرهاإل
ــ ــة يف    اني ــات املخــابرات والتخريبي ــيس إدارة عملي ــسيان، رئ ــ. عــدو الأراضــيأوغان  توحكم

  ومهـا ه، أوغانـسيان ومرؤوسـيْ  املقـدَّم االحتاد الروسي على يف  احملكمة العسكرية حلامية تامبوف     
 . خمتلفة ملددوريس سيمونيان، بالسجنبو  غالويانأشوت
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بــني كيــسلوفودسك  كــان يــربط قطــار للركــابفُجــر ، ١٩٩٤فربايــر /شــباط ١يف و  
 . آخرين٢٠كثر من أصابة إشخاص وأوباكو يف حمطة باكو، مما أسفر عن مقتل ثالثة 

 . خودات حمطةيف يةديداحلسكة للة برع، مت تفجري ١٩٩٤أبريل /نيسان ٩يف و  

ة إيرانيــنقــل ت القــوات املــسلحة األرمنيــة طــائرة طقأســ، ١٩٩٤مــارس /آذار ١٧ ويف  
ــوق C-130 مــن طــراز  ــل    أراضــي ف ــا أســفر عــن مقت ــة، مم  كــانوا  شخــصا٣٢ً أذربيجــان احملتل

 .مواطنني من مجهورية إيران اإلسالمية

ــارس /آذار ١٩يف و   ــة وضــعت يف   ١٩٩٤م ــات قطــار يف ىحــدإ، انفجــرت قنبل   عرب
  شخــصا١٤ً هــذا العمــل راءجــ تــلقُو. نفــاق يف بــاكور األلقطــا نــايري/كــانون الثــاين ٢٠حمطــة 

 .ة خطريم كانت إصابته، بعضه٤٢صيب أو

 للــسكك احلديديــة يف عربــةثــر علــى عبــوة ناســفة يف ، ُع١٩٩٤مــارس /آذار ٢٦يف و  
 . مأساة أخرىوقوع نو دل حااأذربيجان، ممبلسكك احلديدية ل  غازميامادحمطة

يف ) االحتـاد الروسـي   (Dagestanskiye Ogni ثة يف حمطةشخاص وجرح ثالأوقتل ستة   
 بــــني  كــــان يــــربط نتيجــــة وقــــوع انفجــــار يف قطــــار للركــــاب١٩٩٤أبريــــل /نيــــسان ١٣

 .وباكو موسكو

 قطــــار األنفــــاق ، وقــــع انفجــــار يف قطــــار بــــني حمطــــيت١٩٩٤يوليــــه /متــــوز ٣يف و  
  .خرين آ٥٤صابة إ شخصا و١٤، مما أسفر عن مقتل Ganjlik مايو و/أيار ٢٨
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	رسالة مؤرخة 9 أيار/مايو 2012 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة
	يشرفني أن أشير إلى الرسالة المؤرخة 5 أيار/مايو 2012 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لجمهورية أرمينيا، والتي أحال بها بيانا من وزارة خارجية أرمينيا (S/2012/301). ويدعى في ذلك البيان أنه يأتي رداً على خطاب رئيس جمهورية أذربيجان في الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن في 4 أيار/مايو في إطار بند جدول الأعمال المعنون ”الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية“. وفي الواقع، فإن بيان وزارة خارجية أرمينيا ما هو إلا مثال آخر على تزوير متكلف وسافر، يحاول بواسطته الجانب الأرمني دون جدوى نفي مسؤوليته عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، بما في أعمال الإرهاب، والتي ارتكبت في سياق عدوانه المستمر ضد أذربيجان.
	وكما هو معروف، فالإرهاب الأرمني الدولي له سجل تاريخي دموي مرتبط بأعمال إرهابية عديدة ارتكبت في بلدان كثيرة وبمقتل العديد من الدبلوماسيين الأجانب والمواطنين. وهكذا، ووفقاً لتقارير وسائل الإعلام وتحليلات منظمات المجتمع المدني، ففي الفترة ما بين عامي 1973 والوقت الحاضر، وباستثناء الهجمات الإرهابية التي شُنت ضد أذربيجان ومواطنيها، فقد ارتكبت جماعات إرهابية أرمنية، مثل الجيش السري الأرمني لتحرير أرمينيا وفدائيي الاقتصاص للإبادة الجماعية الأرمنية، ما يقرب من 239 عملا إرهابياً في بلدان مختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ، أودت بحياةما لا يقل عن 70 شخصاً وإصابة 524 شخصاً؛ واحتُجز 105 شخصا ًرهائن،أُعدم منهم 12. وشملت تلك الأعمال الإرهابية ما لا يقل عن 160 هجوماً بالقنابل وكانت وراء الغالبية العظمى من القتلى والجرحى، إذ ارتُكبت عموماً في مناطق عامة مزدحمة كالمطارات والساحات ومراكز التسوق.
	ووفقاً لمكتب التحقيقات الفدرالي، ففي الفترة ما بين عامي 1980 و 1986، بلغت نسبة الإرهاب الأرميني 24.1 في المائة من جميع الحوادث الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية. وكان الاتحاد السوفياتي السابق أيضاً من بين عدد من البلدان المستهدفة من قبل الإرهاب الأرمني. وهكذا وفي 8 كانون الثاني/يناير 1977، أودت سلسلة من ثلاثة انفجارات في قطارات الأنفاق ومراكز تجارية في العاصمة السوفياتية، موسكو، بحياة سبعة أشخاص وأدت إلى جرح العشرات. وفي كانون الثاني/يناير 1978، انفجرت قنبلة أخرى في قطار للأنفاق بموسكو وتسببت في سقوط عشرات القتلى والجرحى بين الركاب. وقد تم التعرف على هوية ثلاثة من مواطني اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من أصل أرميني، هم س. زاتيكيان وز. بَغداساريان وأ. ستيبانيان، وقُدموا إلى العدالة باعتبارهم هم مرتكبو هذه الأعمال الإرهابية.
	وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه، في حين أن المجتمع الدولي قد أعرب مراراً، ولا سيما من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، عن تضامنه العميق مع ضحايا الإرهاب وذويهم، وشدد على أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب، وإمدادهم وعائلاتهم بالدعم للتغلب على ما ألم بهم من خسارة وأسى، فقد أبدت قيادة أرمينيا باستمرار مشاعر التضامن والدعم والتعاطف مع مرتكبي الأعمال الإرهابية. ويمكن رؤية الدليل على هذه العلاقة الخاصة في أرمينيا المتمثلة في تمجيد الإرهابيين، بما في ذلك إعطاؤهم مكانة أبطال وطنيين ومنحهم أوسمة الدولة. ومن الأمثلة على ذلك، في جملة أمور، جمع توقيعات473 277 1 مواطناً من مواطني أرمينيا دفاعاً عن الإرهابي الأرمني فاروجان كارابِتيان، الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة في فرنسا بتهمة وضع عبوة ناسفة في مطار أورلي. وعلاوة على ذلك، أُطلق اسمه على الفصل السادس في إحدى المدارس في يريفان تكريماً له، ونُظمت في معارض للوحاته في يريفان وإشميادزين. وكان من بين مظاهر التعاطف مع الإرهابيين التي أبدتها قيادة أرمينيا، على سبيل المثال، النداء الذي وجهه رئيس أرمينيا إلى رئيس فرنسا للحصول على عفو عن فاروجان كارابِتيان، وكذلك حضور رئيس الدولة الأرمينية جنازة مونتِه ميلوكيان، الإرهابي الدولي المعروف. ومن الملاحظ أن ميلوكيان نال لقب بطل وطني وحصل بعد وفاته على أعلى التشريفات والأوسمة العسكرية في أرمينيا.
	وانطلاقاً من هذه الخلفية، فإن المحاولات اليائسة التي تبذلها وزارة خارجية أرمينيا لإلقاء اللوم على أذربيجان وادعاء وجود صلة لها بشبكات إرهابية دولية تبدو غريبة، وهذا أقل ما يقال. وبالمثل، من العبث أن القيادة في أرمينيا، التي لا تحاول إخفاء ما تقوم به للترويج لأفكار التفوق والتمييز العنصريين البغيضة ونشرها، والتي قامت بتطهير أراضي بلدها والمناطق المحتلة في أذربيجان من جميع الناس من غير الأرمن وبالتالي نجحت في إقامة ثقافات أحادية العرق هناك، لا تتورع عن إلصاق تهم الجرائم التي ارتكبتها هي بالآخرين.
	وهناك من الحقائق ما يكفي لفضح أساليب الافتراءات الشائنة التي تستخدمها الدعاية الأرمنية والتي وُجه مراراً انتباه المجتمع الدولي إليها. ويكفي أن نتذكر المقابلة الشهيرة التي جرت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2000 مع سيرج سركسيان رئيس أرمينيا، الذي قال رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تحدث الأمور بشكل مختلف وعما إذا كان نادماً على موت الآلاف من الناس نتيجة للهجمات الأرمينية ضد المدنيين الأذربيجانيين، وقال فيها صراحة إنه ”ليس نادماً على الإطلاق“، لأن ”هذه القلاقل ضرورية، حتى لو قُدر للآلاف أن يموتوا“ (انظر http://carnegieendowment.org/2012/02/24/president-interview-andtragic-anniversary/9vpa).
	إن الإشارات الصحيحة إلى أرمينيا في سياق المداولات الجارية في مجلس الأمن بشأن الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية أدت إلى ردود فعل غير كافية وغير مسؤولة من قبل وزارة خارجية أرمينيا. وفي هذا الصدد، ووفقاً للتعليمات الواردة من حكومة جمهورية أذربيجان، يشرفني أن أوجه انتباهكم إلى بعض الحقائق الشاهدة على قيام أرمينيا بتنظيم أعمال إرهابية وتنفيذها ضد أذربيجان (انظر المرفق).
	وأرجو ممتناً تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة رسمية من وثائق الجمعية العامة، في إطار البنود 35 و 39 و 67 و 109 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
	(توقيع) أغشين مهدييفالسفيرالممثل الدائم
	مرفق الرسالة المؤرخة 9 أيار/مايو 2012 الموجهة إلى الأمين العام منالممثل الدائم لأذربيجان لدى الأمم المتحدة
	بعض الحقائق الشاهدة على قيام أرمينيا بتنظيم أعمال إرهابية وتنفيذها ضد أذربيجان
	بعد تأكيد أرمينيا علناً مطالباتها بأراض من أذربيجان في أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي وشروعها في عمليات مسلحة في منطقة ناغورنو كاراباخ من أذربيجان، ظلت تستخدم الإرهاب بنشاط باعتباره إحدى وسائل تحقيق طموحاتها التوسعية. وإجمالا، فنتيجة للأعمال الإرهابية التي ارتكبتها ضد أذربيجان منذ أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي المخابرات الأرمينية ومنظمات إرهابية أرمنية مرتبطة ارتباطاً وثيقا بها، قُتل ما يزيد على 000 2 من المواطنين الأذربيجانيين، معظمهم من النساء والمسنين والأطفال.
	ومن اللافت للنظر أن أول عمل أُدرج في قائمة الجرائم المأساوية التي ارتكبها الإرهابيون الأرمن في أراضي أذربيجان كان قبل بدء الصراع عندما انفجرت في عام 1984 في باكو حافلة ركاب على الطريق رقم 106، مما أسفر عن مقتل امرأة واحدة - أم لطفلين - وجرح عدة أشخاص آخرين. وقد تم التعرف على هوية الإرهابي المسؤول عن الجريمة وكان مواطناً أرمنياً اسمه فارتانوف.
	وفي كانون الأول/ديسمبر 1988، تعرضت طائرة نقل عسكرية كانت في طريقها بين باكو ويريفان وكانت تقل عمال إنقاذ ومساعدات إنسانية لضحايا الزلزال الذي ضرب أرمينيا لكارثة بالقرب من يريفان في ظروف لا تزال غامضة. وتتحدث بعض الروايات عن إطلاق نار، وأخرى عن تضليل متعمَّد للطيار على يد برج مراقبة الحركة الجوية في مطار يريفان (نظراً لتحليق الطائرة على علو منخفض والتضاريس الجبلية هناك). وكان الدافع الأساسي لهذه ”الكارثة الجوية“ المدبرة أمراً لم يسبقه مثيل على الإطلاق، وذلك لأن ضحايا هذه الجريمة البالغ عددهم 79 شخصا كانوا في مهمة إنسانية موفدة من أذربيجان إلى أرمينيا، على الرغم من الصعوبات التي طرأت في العلاقات الرابطة بين الجمهوريتين.
	وفي 27 أيار/مايو 1989، اعتُقلت على متن قطار في طريقه من يريفان إلى باكو مواطنة أرمنية، اسمها ف. ميناسيان، وكانت في حوزتها عبوة ناسفة. واعترفت السيدة ميناسيان في أقوالها بأنها كانت تنوي تفجير تلك العبوة الناسفة في عاصمة أذربيجان - باكو.
	وفي 24 تموز/يوليه 1989، وقع انفجار في قطار في محطة كَرشيفان للسكك الحديدية في أذربيجان.
	وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 1989، فُجر الجسر الطريق الذي يعبر نهر خلفاليتشاي الواقع على الحافة الجنوبية لبلدة خانكَندي. وفي 29 نيسان/أبريل 1992، حُكم على مرتكب هذا العمل الإرهابي - وهو شخص يدعى أ. أبراميان - بالسجن لمدة 15 عاماً.
	وخلال الفترة من 19 كانون الثاني/يناير إلى 17 شباط/فبراير 1990، شنت جماعة إرهابية العديد من الغارات انطلاقاً من أراضي أرمينيا واستهدفت سكان قريتي خيريملي وسوفولو الحدوديتين في مقاطعة غازاخ بأذربيجان. وأغارت المجموعة الإرهابية ذاتها على سيارة دورية لشعبة الشؤون الداخلية في مقاطعة غازاخ، وخططت لتدمير قاطرة. وحكم على اثنين من أفراد المجموعة، هما ل. أروتيونيان وأ. مكْرتشيان، بالسجن لمدة خمس وست سنوات على التوالي.
	وفي 18 شباط/فبراير 1990، أصيب 13 شخصاً جراء انفجار وقع في حافلة ركاب تصل بين المدن على الطريق الرابط بين شوشا وباكو، عند نقطة 105 كيلومترات على الطريق المؤدية من ييفلاخ إلى لاتشين.
	وفي 4 آذار/مارس 1990، تم تفجير خط أنابيب نابيار - شوشا، الذي يزود مدينة شوشا في منطقة ناغورنو كاراباخ بمياه الشرب.
	وفي 11 تموز/يوليه 1990، وفي ما بين مستوطنتي غاتيفان وشاراكتار في بمقاطعة تاتار بأذربيجان، شُن هجوم مسلح على قافلة برية كانت مسافرة تحت حراسة بعض الجنود وكانت تقلّ أناسا وبضائع إلى مدينة كلبَجر. وفي ذلك العمل الإرهابي، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب 23 بجراح. وحدد التحقيق شخصاً يُدعى أ. آيريان باعتباره مرتكب تلك الجريمة.
	وفي 10 آب/أغسطس 1990، وفي مقاطعة خانلار بأذربيجان، فجّر إرهابيون حافلة ركاب تصل بين المدن وكانت تعمل على طريق بين تبيليسي وأغدام، مما أسفر عن مقتل 20 راكباً وإصابة 30 بجراح. وقد اعتقل مرتكبو ذلك العمل الإرهابي قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم للقيام، في 17 حزيران/يونيه 1991، بتفجير حافلة على الطريق الرابط بين أغدام وتبيليسي. وثبُت أن أرمنيين، اسمهما أ. أفانِسيان وم. تاتِفوسيان، هما من ارتكب تلكما الجريمتين.
	وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1990، أُرسلت مجموعة إرهابية، كان قد أنشأها شخص يدعى م. غريغوريان، وهو عضو في منظمة ”Ergraparkh“ الإرهابية، التي يوجد مقرها في أراضي أرمينيا وتضم أفراداً من سكان مقاطعة إشميادزين بأرمينيا، إلى أراضي أذربيجان. وقامت وكالات إنفاذ القانون في أذربيجان بتجريد هذه المجموعة من أسلحتها وهي تحاول القيام بأعمال إرهابية.
	وفي 9 كانون الثاني/يناير 1991، وعند نقطة 5 كيلومترات على الطريق الرابط بين لاتشين وشوشا في منطقة قرية غلادَراسي، أطلق إرهابيون النار على سيارة من نوع UAZ-469 تابعة للوحدة العسكرية رقم 44688 في مدينة غياندجا، مما أسفر عن مقتل سائقها والعريف إ. إ. غوك، قائد كتيبة الاستطلاع، والمقدم أ. ب. لاريونوف، رئيس الأركان في مكتب قائد الوحدة العسكرية رقم 3505 (مركز قيادة الوحدات الخاصة من القوات الداخلية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية للاتحاد السوفياتي)، والرائد إ. د. إيفانوف، وصحافية من صحيفة ”Molodezh Azerbaidzhana“ (شباب أذربيجان) - هي السيدة س. أ. أصغروفا. وحدد التحقيق أ. مكرتشيان وغ. بيتروسيان وأ. مانغاساريان وغ. أروتونيان وغ. أروستاميان باعتبارهم مرتكبي هذه الجريمة.
	وفي 30 أيار/مايو 1991، قتل 11 شخصا وجرح 22 إثر وقوع انفجار في قطار للركاب في طريقه من موسكو إلى باكو بالقرب من محطة خاسافيورت (داغستان، الاتحاد الروسي).
	وفي أيار/مايو 1991، اعتقل مسؤولون من وكالات إنفاذ القانون س. أزناريان، وهو من سكان مقاطعة نيومبيريان بأرمينيا، على متن قطار كان يربط بين باكو وتبيليسي في محطة شَمكير للقطارات وصادروا منه لغميْن ومسدساً نصف آلي وخرائط عن شبكتي السكك الحديدية والطرق بأذربيجان.
	وفي 31 تموز/يوليه 1991، فُجر قطار للركاب كان يربط بين موسكو وباكو بالقرب من محطة تيميرغو (داغستان، الاتحاد الروسي)، مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 20 آخرين.
	واعتقلت وكالات إنفاذ القانون في أذربيجان عضوين من منظمة ”Urartu“ الإرهابية الموجود مقرها في أرمينيا وجردتهما من السلاح، وهما أ. تاتفوسيان وف. بيتروسيان، اللذان نفذا في 2 آب/أغسطس 1991 هجمات إرهابية في أراضي منطقة كلبَجار بأذربيجان.
	وفي 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1991، أُسقطت طائرة مروحية من طراز MI-8 كانت تقل مجموعة من الممثلين من الاتحاد الروسي وكازاخستان وقادة أذربيجانيين كبار بالقرب من قرية غاراكَند في مقاطعة خوجَفند بأذربيجان. وقد أدى مقتل 22 شخصاً، بينهم رجال دولة من البلدان الثلاثة، إلى وضع حد فعلي لأول محاولة لتسوية النزاع بين أرمينيا وأذربيجان بالوسائل السلمية وإلى تصعيد العنف في المنطقة.
	ووقع العمل الإرهابي الوحيد الذي أفلح في تنفيذه إرهابيون أرمن ضد سفن شركة الملاحة الأذربيجانية في بحر قزوين يوم 8 كانون الثاني/يناير 1992. فقد أودى انفجار وقع على متن العبارة Sovetskaya Kalmykia الرابطة بين باكو وكراسنوفودسك بحياة 25 شخصاً وأدى إلى إصابة 88 شخصاً آخر بجراح. وفي العام ذاته، أُحبطت في الوقت المناسب محاولة لحمل عبوة ناسفة إلى متن الباخرة Sabit Orujov.
	وفي 28 كانون الثاني/يناير 1992، أسقط إرهابيون طائرة مروحية مدنية كانت تحلق في طريقها من أغدام إلى شوشا فوق بلدة شوشا الأذربيجانية في منطقة ناغورني كاراباخ، مما أسفر عن مقتل 41 راكباً، معظمهم من النساء والأطفال، وكذلك أفراد الطاقم.
	وفي 28 شباط/فبراير 1993، قتل 11 شخصاً وأصيب 18 شخصاً بجراح بالقرب من محطة غوديرميس (داغستان، الاتحاد الروسي) جراء انفجار قنبلة وضعت في قطار كان يربط بين باكو وكيسلوفودسك.
	وفي 2 حزيران/يونيه 1993، تم تفجير عربة ركاب كانت متوقفة في محطة باكو للسكك الحديدية. وفي 22 تموز/يوليه 1994، ثبُتت إدانة إ. خاتكوفسكي، وهو مواطن روسي ومراسل لصحيفة Demokratichesky Tilzit يقيم في قرية غاستِلوفو في مقاطعة سلافسكي بمنطقة كالينينغراد في الاتحاد الروسي، بتهمة ارتكاب تلك الجريمة وحكمت عليه المحكمة العليا لجمهورية أذربيجان بالسجن لمدة ثماني سنوات. وقد كشفت عملية التحقيق أن السيد خاتكوفسكي كانت قد جنّدته مديرية الأمن الوطني لأرمينيا (لجنة أمن الدولة سابقا)، وزُود بتعليمات مفصلة عن كيفية تنظيم عملية تفجير مرافق النقل والاتصالات والخدمات الحيوية في أذربيجان، وجمع المعلومات الاستخبارية وارتكاب الأعمال الإرهابية في أراضي الاتحاد الروسي. وساعدت قضية السيد خاتكوفسكي على كشف وتحييد مجموعة من العملاء التابعين لمديرية الأمن الوطني لأرمينيا الذين كانوا هم المسؤولين عن تنظيم الأعمال الإرهابية في أذربيجان وجورجيا والاتحاد الروسي. وكان على رأس تلك المجموعة المقدَّم يان أوغانسيان، رئيس إدارة عمليات المخابرات والتخريبية في أراضي العدو. وحكمت المحكمة العسكرية لحامية تامبوف في الاتحاد الروسي على المقدَّم أوغانسيان ومرؤوسيْه، وهما أشوت غالويان وبوريس سيمونيان، بالسجن لمدد مختلفة.
	وفي 1 شباط/فبراير 1994، فُجر قطار للركاب كان يربط بين كيسلوفودسك وباكو في محطة باكو، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
	وفي 9 نيسان/أبريل 1994، تم تفجير عربة للسكة الحديدية في محطة خودات.
	وفي 17 آذار/مارس 1994، أسقطت القوات المسلحة الأرمنية طائرة نقل إيرانية من طراز C-130 فوق أراضي أذربيجان المحتلة، مما أسفر عن مقتل 32 شخصاً كانوا مواطنين من جمهورية إيران الإسلامية.
	وفي 19 آذار/مارس 1994، انفجرت قنبلة وضعت في إحدى عربات قطار في محطة 20 كانون الثاني/يناير لقطار الأنفاق في باكو. وقُتل جراء هذا العمل 14 شخصاً وأصيب 42، بعضهم كانت إصابته خطيرة.
	وفي 26 آذار/مارس 1994، عُثر على عبوة ناسفة في عربة للسكك الحديدية في محطة غازيماماد للسكك الحديدية بأذربيجان، مما حال دون وقوع مأساة أخرى.
	وقتل ستة أشخاص وجرح ثلاثة في محطة Dagestanskiye Ogni (الاتحاد الروسي) في 13 نيسان/أبريل 1994 نتيجة وقوع انفجار في قطار للركاب كان يربط بين موسكو وباكو.
	وفي 3 تموز/يوليه 1994، وقع انفجار في قطار بين محطتي قطار الأنفاق 28 أيار/مايو و Ganjlik، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 54 آخرين.

