
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 جانیآذربا یجمهور یهادر رسانه هیبه روس یسیبازتاب سفر رئ

 یجمهور یهارسانه ؛1400 بهمن 2 در

در آستانه  ییهابا انتشار گزارش جانیآذربا

  یسفر و پس از تحقق آن به طرح و بررس نیا

روابط تهران و مسکو  یسفر برا نیا تیمربوط به اهم یمطالب و اظهار نظرها

 منطقه پرداختند. یو به طور کل

با  یدر گزارش رانیجمهور ا سیبه نقل از رئ "آذرتاج  " یرسم یخبرگزار

خاص برخوردار  تیما از اهم یکشورها یبرا هیتوسعه روابط با روس"عنوان 

سفر به مسکو  نیدر ح رانیجمهور ا سیرئ یسیرئ میابراه دینوشت: س "است

را با  یو تجار یانرژ ،یاقتصاد ،یاسیاعالم کرد که مسائل گسترش روابط س

 خواهد کرد. یسفر بررس نیخود در ا یروس یهمتا نیپوت ریمیوالد

 یخبرگزار، «azpolitika.info» یخبر پرتال،  "صباح ینی" یخبر پرتال

 یخبر پرتال،  "نفویآذپست . ا" یخبر پرتال،  "ترند" یخبرگزار،  "رپورت"

«konkret.az» ،روزنامه،  "توران" یخبرگزار،  ".آذ نیحق" یخبر پرتال 



 

 

 دیس یسفر رسمدر گزارشی  "azpolitika.info" یخبر پرتال،  "مساوات ینی"

 پرداختند.همراه به مسکو  اتیو ه یسیرئ میابراه

 یاز سدها یبرداردر خصوص ادامه ساخت و بهره جانیو آذربا رانیجلسه ا

  یسزقلعهیو ق نیخداآفر

و  یبر اساس حسن همجوار ؛1400بهمن  2 در

 یماسال یجمهور نیمشترک ب یهایهمکار

 یجلسه فن جان،یآذربا یو جمهور رانیا

 یهاروگاهیسدها و ن یدو کشور در خصوص ادامه کارها نیمشترک ب

 رکلیمد رو،یوزارت ن یبا حضور معاون آب و آبفا یسزقلعهیو ق نیخداآفر

 یاشرکت آب منطقه رعاملیو منابع آب مشترک، مد یمرز یهارودخانه

از  ونیسیکم یاعضا گریخارجه و د روزارت امو ندهینما ،یشرق جانیآذربا

 رعاملیمعاون اول مد ،یانرژ ریو معاون وز رانیا یاسالم یطرف جمهور

 یاز طرف جمهور ونیسیکم یاعضا ریو سا یو زهکش یاریشرکت آب

 .برگزار شد جانیآذربا

 نیدر شهرستان خداآفر یسزقلعهیجلسه که در محل کارگاه سد ق نیا در

سدها و  لیشد، هر دو طرف بر ادامه و تکم لیتشک یشرق جانیاستان آذربا

 .کردند دیتاک یسزقلعهیو ق نیخداآفر یهاروگاهین



 

 

پرداخت سهم  یالزم برا ینشست، دو طرف در خصوص راهکارها نیا در

 رانیا یاسالم یپروژه به جمهور ییاجرا یهانهیاز هز جانیآذربا یجمهور

 بحث و گفتگو کرده و توافقات الزم صورت گرفت.

 در باکو "زن در اسالم یتیو ترب یاجتماع گاهیجا" ناریسم یبرگزار

روز زن و  داشتیگرام مراسم ؛1400بهمن  2 در

مقام مادر همزمان با والدت حضرت زهرا )س( 

 جانیآذربا یکشورمان در جمهور ریبا حضور سف

سفارت کشورمان در  یفرهنگ یزنیو به همت را

 .باکو برگزار شد

سفارت کشورمان در باکو گفت: خانم، فاطمه  یفرهنگ زنیپورمرجان را یعل

فاطمه  رهیو س یهستند و سبک زندگ تیزهرا )س( حلقه وصل رسالت و وال

 .همگان است یکامل و ارزشمند برا ییزهرا )س( الگو

و روانشناس  یکارشناس امور اجتماع "احمداوا قه،یشف" خانمدر این مراسم 

در  جانیآذربا یجمهور ونیاز روحان "حاج سلطان"السالم  حجت و در باکو

 -سخنرانی کردند. حضرت زهرا سالم اهلل یو روش زندگ رهیسمورد 

 



 

 

 و باکو روانیا یمرزها نییدر خصوص تع نیو پوت انینیپاش یتلفن یگفتگو

دفتر  یمطبوعات سیسرو ؛1400بهمن  3 در

اعالم کرد که  هیروس یجمهور استیر

و  هیسجمهور رو سیرئ «نیپوت ریمیوالد»

ارمنستان در  ریوز نخست «انینیپاش کولین»

گفتگو  یبه صورت تلفن جانیآذربا یدو کشور با جمهور انیخصوص توافقات م

 .کردند

تحوالت مذاکرات  انیرا در جر یو ان،ینیبه درخواست پاش نیپوت نیهمچن

 یمرتبط با( ضمانت ها شنهاداتیخصوص )پمسکو با واشنگتن و متحدانش در 

 _.قرار داد هیروس یمطرح شده از سو یتیامن

 تهران و باکو ینظام یهایهمکار شیافزا

 جانیآذربا یجمهور ریسف ؛1400بهمن  3 در

 رانیمسلح ا یروهاین یانیدفاع و پشت ریو وز

 یروابط و همکار قیهم بر تعم در مالقات با

 کردند. دیتاک ینظام



 

 

 یجمهور ریسف «زادهیعل یعل»روز شنبه گزارش داد که « آذرتاج» یخبرگزار

دفاع و  ریوز «یانیمحمدرضا آشت» پیبا سردار سرت رانیدر ا جانیآذربا

 .وگو کردو گفت دارید رانیمسلح ا یروهاین یبانیپشت

به  رانیو ا جانیآذربا یجمهور یروسا ژهیبر توجه و دارید نیدر ا نیطرف

 دو مقام نیدو کشور استقبال کردند. ا کیو از روابط نزد دیروابط دوجانبه تاک

به  هانهیدر همه زم رانیو ا جانیآذربا یجمهور یارشد بر لزوم تداوم همکار

 _.کردند دیو دوست تاک  هیعنوان  دو کشورهمسا

 ارمنستان استعفا داد یجمهورسیئر

 «انیسیآرمن سرک» ؛1400بهمن  4 در

از  یاهیانیب یارمنستان ط یجمهورسیرئ

 هیانیدر ب یاستعفا خبر داد. و یخود برا میتصم

خود منتشر کرده است،  تیکه در سا یا

گرفتم پس از چهار سال کار فعال از  میو تصم ردممدت ها فکر ک»نوشت: 

 یالدیم 201۸از سال  انیسیسرک«. کنم یریگکناره یجمهوراستیسمت ر

 حیتصر نیهمچن انیسیبوده است. سرک یجمهوراستیر تیدار مسئولعهده

 یاساس یندهایبر فرآ یرگذاریتاث یابزار الزم برا یجمهورسیکرد که رئ



 

 

کشور و ملت را  یبرا یدر دوره سخت کنون یو خارج یداخل استیس

  _ندارد.

 یصادرات محصوالت کشاورز یریاز سرگ

 هیبه روس رانیا

 یسابق اتاق بازرگان سییر ؛1400بهمن  4 در

تهاتر با  اظهار داشت: جانیو آذربا رانیا

دو  نیب یاما مذاکرات شودیدر حال حاضر انجام نم جانیآذربا یجمهور

 انجام است. یکشور در حال

در مورد  لنایا یوگو با خبرنگار اقتصاددر گفت مانی؛ بهروز پورسل وزیآران ن

اظهار  جانیآذربا یدر جمهور رانیا یکشاورز یهاکاال یبرخ یخبر امحا

بوده که امحا هم نشده و به  ینیزم بیس نیکرد: موضوع تنها در مورد دو ماش

 لیسموم خطرناک نبوده و دال زیآن ن لیکشور بازگشت خورده است اما دل

ماه همه بهمن یوجود ندارد و از ابتدا یمشکل چیبود. االن ه انیدر م یگرید

ماه گذشته تنها دو  4تا  3. در کندیم دایپ دامهمشکالت حل شده و صادرات ا

که به کشور عودت داده شده است. صادرات  میداشت ینیزمبیس ونیکام

 .شودیماه شروع مهم از اول بهمن هیمحصوالت به روس

 



 

 

 گرجستان یحضرت فاطمه )س( در مارنئول الدیمراسم م یبرگزار

هر دو  الدیبه مناسبت م ؛1400بهمن  5 در

در  یعالم حضرت فاطمه )س( مراسم یبانو

السالم  همیعل تیسالن اجتماعات جامعه اهل ب

 .برگزار شد یدر شهر مارنئول نگرجستا

مراسم که به طور مشترک توسط جامعه زنان مسلمان گرجستان و  نیا در

 ی)س( برگزار شد، از زنان مسلمان مناطق و روستاها نبیزنان ز هیاتحاد

 .دعوت شده بود یمارنئول

تالوت  یبرا ،یمقدمات تیو تهن کیمراسم با تبر هیقربانوا پس از افتتاح مهیرح

  .گفت نوایبه حافظه حس میاز قرآن کر یاتیآ

 قره باغ یبازساز یدر پروژه ها رانیرا ه بر مشارکت ا ریوز دیتاک

 یراه و شهرساز ریوز؛1400بهمن  5 در

همراه امروز از مناطق آزاد  اتیکشورمان و ه

در قره باغ بر  جانیآذربا یشده جمهور

 یدر پروژه ها رانیمشارکت ا تیاهم

 کرد. دینقاط تاک نیا یبازساز



 

 

  نی، شاه جانیآذرا یرا در سفر به مناطق آزاد شده جمهور یرانیا اتیه  

مشترک  ونیسیکم یجانیآذربا سییو ر ریاف معاون  نخست وز یمصطف

 . کرد یهمراه رانیو  ا جانیآذربا یجمهور یاقتصاد یها یهمکار

شهر  یالملل نیفرودگاه ب تیفعال طیکشورمان ابتدا با شرا یاقتصاد اتیه  

 فرودگاه در قره باغ  پرواز کرد ، آشنا نیبه ا میکه از تهران مستق "یفضول"

مناطق متعلق   یفرودگاه پس از آزاد ساز نیآن اعالم شد که ا انیشد و در جر

 .  شد حداثماه ا ۹، در سال گذشته  ظرف  جانیآذربا یبه جمهور

زنگزور و طرح راه آهن در منطقه  ریدر حال ساخت در مس یاز تونل ها دیبازد

از جمله برنامه سفر  یلیو ر یاز چند طرح جاده ا زیو ن  "یجوجوق مرجانل"

 . بود ادشدهیبه مناطق  یرانیا اتیه

توسعه  ریو وز ری، معاون نخست وز جانیآذربا یجمهور سییبا ر دارید

به باکو  یرانیا اتیسفر ه  یکشور از برنامه ها نیو حمل و نقل ا تالیجید

 . خواهد بود

 



 

 

 انعقاد معاهده صلح با باکو یبرا روانیا لیابراز تما

 رینخست وز «انینیپاش کلین» ؛1400بهمن  5 در

 یارمنستان دوشنبه شب به وقت تهران از آمادگ

 یتداوم مذاکره با جمهور یبرا روانیا

کشور  نیمعاهده صلح با ا یو امضا جانیآذربا

 .خبر داد

 کیارمنستان، در  رینخست وز جان،یآذربا یجمهور ترند ینوشته خبرگزار به

باکو معتقد است که معاهده صلح با  روانیا»گفت:  نیآنال ینشست مطبوعات

 .«شود نیدر روند مذاکرات تدو دیسند با نیامضا شود، اما ا دیبا

 جانیارمنستان و آذربا نیصلح ب مانیپ یدر مورد امضا»داد:  حیتوض انینیپاش

 یسند رسم نیا دیامضا شود، اما ابتدا با دی. بله، باشودیگفته م ادیحرف ز

مذاکرات آماده  نیا یمذاکرات است. ارمنستان برا جهیحاصل از نت نیشود و ا

« .میارا بارها اعالم کرده نیاست. ا

 



 

 

 اف یبا الهام عل یبرخط رستم قاسم دارید

در سفر  " یرستم قاسم " ؛1400بهمن  5 در

 "اف یالهام عل "با  جانیآذربا یبه جمهور

 یکشور بطور مجاز نیا یجمهور سییر

 . و گفتگو کرد دارید

 یها یبر توسعه همکار دیبا تاک دارید نیدر ا جانیآذربا یجمهور سییر

در  یگذار هیسرما یبرا یرانیا یبا دعوت از شرکت ها یمشترک و منطقه ا

 یمختلف اقتصاد یها نهیدر زم یرانیا یمختلف گفت : شرکت ها یبخش ها

 یسازتوانند با در توسعه و باز یبرق م یانرژ دیو تول یتیترانز یو طرح ها

 . فعال داشته باشند یحضور یمناطق آزاد شده 

 استیس تیکشورمان هم با اشاره به اولو یراه و شهرساز ریوز ،یقاسم رستم

از روابط دو  یدیگفت : فصل جد گانیکشورمان در توجه به همسا یراهبر

 نانیآغاز شده است و اطم جانیآذربا یو جمهور رانیکشور دوست و برادر ا

دوجانبه  طرواب قیدو کشور وجود دارد شاهد تعم انیکه م یبا اراده جد میدار

 .میباش شیاز پ شیب

مختلف منطقه دارد و  یکشورها یدر بازساز یتجارب خوب رانیافزود : ا یو

 ._منطقه کمک خواهد کرد داریپا تیها به توسعه و امن یهمکار نیا



 

 

 دوست و برادر ه،یمهم در روابط دو همسا هفته:در باکو رانیا ریسف

 رانیا یاسالم یجمهور ریسف ؛1400بهمن  5 در

 رانیدو کشور ا یسفر وزرا یدر راستا یتییدر تو

و دفاع،  یدر حوزه راه و شهرساز جانیو آذربا

 دوست و برادر مهم عنوان کرد. ه،یهفته را در روابط دو همسا نیا

 یبه جمهور کشورمانراه  ریبا اشاره به سفر وز یتییدر تو یعباس موسو دیس

هفته »نوشت؛   رانیکشور کشور به ا نیدفاع ا ریسفر وز نیو همچن جانیآذربا

 یراه و شهر ساز ریدوست، برادر و مسلمان: وز هیمهم در روابط دو همسا

 _ .«در تهران جانیآذربا یدفاع جمهور ریدر باکو ؛ وز رانیا

 :جانیدفاع آذربا ریبا وز داریدر د یسرلشکر باقر

 شد یرهبر انقالب اسالم یموجب خرسندتان  یهانیسرزم یآزادساز

 ریوز داریدر د یباقر سرلشکر ؛1400بهمن  6 در

 میخاطرنشان کرد: رژ جانیآذربا یدفاع جمهور

 منطقه است. تیامن دکنندهیتهد یستیونیصه

مسلح در  یروهایستاد کل ن سیرئ «یمحمد باقر»سردار سرلشکر پاسدار 

 رانیکه به ا جانیرباآذ یدفاع جمهور ریوز« ذاکر حسن اف»سپهبد  دارید



 

 

 یفرصت مناسب رانیسفر شما به ا دوارمیسفر کرده است، اظهار داشت: ام

 ،یخصوص در موضوعات دفاعدو کشور به انیروابط م میتوسعه و تحک یبرا

 .باشد یو نظام یفن

خود خوشحال  یجانیبرادران آذربا دنیادامه داد: ما همواره از د یو

 یبا ملت مسلمان جمهور یکیاحساس نزد رانیهمه ملت ا رایز م؛یشویم

 .دارند جانیآذربا

 رانیا یاسالم یجمهور استیمسلح با اشاره به س یروهایستاد کل ن سیرئ

 یاشغال یهانیسرزم یگفت: آزادساز یبر مخالفت با هرگونه اشغالگر یمبن

رهبر معظم  یکه بعد از مدت سه دهه اتفاق افتاد، موجب خرسند جانیآذربا

 _ .شد رانیا زیو مردم عز یانقالب اسالم

 آغاز شد جانیآذربا یبه آستارا رانیا یآستارا یااحداث پل جاده اتیعمل

احداث پل  ییاجرا اتیعمل ؛1400بهمن  6 در

راه و  ریآستارا با حضور وز-آستارا یاجاده

 یجمهور ریوزو معاون نخست یشهرساز

 آغاز شد. جانیآذربا

که جهت  رانیا یاسالم یرجمهو یراه و شهردار ریوز «یرستم قاسم»

دو کشور  نیب یناوگان تجار دو ترد تیدر ترانز عیو تسر لیتسه ،یریگیپ



 

 

 یشمال هیکشور همسا نیبه ا جانیآذربا یو جمهور رانیا یاسالم یجمهور

 یجمهور ریوزمعاون نخست افیمصطف نیسفر کرده بود به همراه شاه

آستارا و -آستارا یاپل جاده یزنعصر امروز با هدف کلنگ جانیآذربا

شهرستان به واسطه مرز  نیا یهارساختیو ز یعمران یهااز پروژه دیبازد

 .شدند رانیا یاسالم یوارد خاک جمهور ینیزم

شهرستان با اشاره به آغاز  نیعصر امروز در جمع خبرنگاران ا یقاسم رستم

 یپل برا نی: اآستارا اظهار کرد-آستارا یاپل جاده ییاجرا اتیعمل

 تیاز اهم هیروس ونیو فدراس جانیآذربا یجمهور ران،یا یاسالم یجمهور

 _ .برخوردار است یاژهیو

 

 


