
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

  است یدرحال بررس کسیبر سبد بر یمبتن یالمللنیب رهیارز ذخ یانداز: راهنیپوت

 یجمهور سیرئ نیپوت ریمیوالد ؛ 1401 تیر 2در 

 نیب رهیارز ذخ کی جادیاعالم کرد موضوع ا هیروس

در  کسیعضو بر یکشورها یبراساس ارزها یالملل

 .است یدست بررس

در  کسیبر یبا جوامع تجار یدر هماهنگ هیروس یفزود: محافل تجارا یو

حمل و نقل،  یها رساختیدر جهت توسعه ز عیسر ییحال برداشتن گام ها

 _  .هستند دیجد دیتول یها رهیزنج جادیو ا یکیلجست یرهایمجدد مس میتنظ

 تاس یخبرگزار

 کرد داریبا مختارپور د جانیآذربا یفرهنگ جمهور ریوز

فرهنگ  ریاف وز میآنار کر؛ 1401 تیر 5در 

 ریسف زادهیعل یعل جان،یآذربا یجمهور

رمضان  دیجاو ران،یدر ا جانیآذربا یجمهور

 ،یفرهنگ راثیم یحفظ، توسعه و بازساز یبرا یخدمات دولت سیمعاون رئ

 یهمکار ریممد او مد یسیالملل و ع نیدپارتمان امور ب سیعاقل جونش او رئ



 

 

 یوزارت فرهنگ جمهور یالملل نیدر دپارتمان ب یخارج یبا کشورها

 رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل سیرپور رئمختا رضایبا عل جان،یآذربا

 .کردندو گفتگو  دارید

ضمن ابراز  رانیا یسازمان اسناد و کتابخانه مل سیمختارپور رئ رضایعل 

 نیا ران،یا یدر کتابخانه مل جانیفرهنگ آذربا ریاز حضور وز یخرسند

و  یا دو کشور در حوزه کتابخانه یهایرا در جهت ارتقا سطح همکار دارید

 مهر یخبرگزار _.دانست یاسناد

 /میبه توافق برس کینزد ندهیدر آ کایآمر ینیببا واقع میدواری: امانیرعبداللهیام 

 میکنیکار م« بزرگ یتوافق» یبرا رانیا جمهورسیابتکار رئ یالوروف: رو

امور  ریوز انیرعبداللهیام نیحس؛ 1401 تیر 3در 

مشترک با  یکشورمان در نشست خبر خارجه

در که  هیخارجه روس ری، وز"الوروف یسرگئ"

 یامروز با آقا یمحل وزارت امور خارجه برگزار شد، گفت: مالقات خوب

موضوعات  نیمسائل روابط دوجانبه، همچن نیتردر مورد مهم شتم،الوروف دا

 ریالوروف وز یسرگئ ی. به آقامیردوگو کبا هم گفت یالمللنیو ب یامنطقه

. ما امروز در مورد موضوعات میگویهمراه خوشامد م ئتیو ه هیخارجه روس

 .میوگو کردبا هم گفت یاو منطقه یالمللنیب



 

 

جامع و بلندمدت  یهایدر مورد معاهده همکار نیکرد: همچن حیتصر یو 

 ،یسیرئ میابراه اهللتیقبل از سفر آ دهیا نیا م،یوگو کرددو کشور گفت انیم

مطرح بود،  نیپوت یبا آقا دارشانیو د هیجمهور کشورمان به روس سیرئ

 نیکردن مفاد ا یینها یبرا یجلسات کارشناس یزودبه میهست دواریام

و  هیو روس رانیا یهاآن در دولت بیموافقتنامه برگزار شود و تصو

 .میسر بگذاردو کشور را پشت یهاپارلمان

که در  یگفت: از جمله مباحث نیامور خارجه در مورد مذاکرات و ریزو 

 یوگوهاگفت تیوضع نیمذاکرات امروز مورد توجه قرار گرفت، آخر

 یکشورهااز  جانیبود. در هم هامیلغو تحر یبرا رانیا یاسالم یجمهور

طرف  شنهادیپکه به یاکه مخالفت خود را با قطعنامه نیو چ هیدوست روس

اعالم  یاتم یانرژ یالمللنیدر آژانس ب ییو سه کشور اروپا ییکایآمر

 .میکنیداشتند، تشکر م

ت که اس نیدر مورد برجام اظهار داشت: درباره برجام، هدف ما ا الوروف 

از  کایکه آمر ی. زمانمیکن حیتصحا صورت داد ر کایرا که آمر یکار اشتباه

 دیرا نقض کرد. با المللنیحقوق ب گریبار د کیبرجام و قطعنامه خارج شد 

 یااضافه چیو بدون ه 2015برجام به همان شکل اول آن در سال  میکن یکار

 میتسن یخبرگزار _.شود ایاح



 

 

 نسکیگروه م یایبا اح کایآمر یجانیبه اقدام ضد آذربا ینگاه

 نسکیگروه م خواهدیم کایآمر؛ 1401 تیر 3ر د

 جانیآذربا یکند اما جمهور لیرا به باکو تحم

 نیو مطرح کردن ا خواهدیرا نم نسکیگروه م

 ریز یبرا یباکو و تالش دیتهد یمسئله به نوع

 است جانیآذربا یارض تیسؤال بردن تمام

شاهد  راًیندارد. اخ یانیپا جانیآذربا یدوگانه غرب مقابل جمهور یباز

که مورد  میباغ بودوفصل مناقشه قرهحل یاز پارلمان اروپا در راستا یاهیانیب

 سیرئ شلیم رلابتکار عمل شا کنندیانتقاد ارامنه قرار گرفته است و تالش م

و ارمنستان را مختل  جانیآذربا یجمهور یآشت یبرا اروپا هیاتحاد یشورا

 .اند را قطع کنندآن نشسته یرا که رو یاکنند و شاخه

 از زندان یجانیذربااسالم شناس معروف آ یآزاد

 یشناس معروف جمهور اسالم؛ 1401 تیر 3در 

 .از زندان آزاد شد جانیآذربا

از شعب اداره مسلمانان قفقاز از  یکیسابق  سیاوغلو، رئ یالشان مصطف

 یو یاسالم شناس معروف در مورد خبر آزاد نیا کانینزد.زندان آزاد شد

 .دارائه دادن یاطالعات



 

 

 جانیآذربا یاوغلو با حکم دادگاه جمهور یشود که الشان مصطف یم گفته

 .آزاد شده است

 میرژ یبزرگ از سو تیجنا نیداد که بر ا میباقر زاده :هرگز اجازه نخواه طالع

 سپرده شود یسرپوش گذاشته شود و به فراموش

که در داخل و  یزانیهمه عز از ؛ 1401 تیر 3در 

 تیما را در اعتصاب غذا حما خارج از کشور

 !. خداوند ملت ما را حفظ کندمیکن یتشکر م مانهیکردند صم

 به نام خداوند بخشنده و مهربان

دادن به اعتصاب غذا،  انیپا یمتعدد برا یدر نظر گرفتن فراخوان ها با

مهم، مشکالت به وجود آمده در  یها تیشخص یاز سو ییدرخواست ها

و شجاع که همراه با ما در زندان ها به اعتصاب غذا  زیران عزسالمت براد

را  ااز امروز اعتصاب غذ زشان،یعز یخانواده ها ینگران شیاند و افزا وستهیپ

پس تا  نیکرد. از ا میحال ابدا مبارزه را متوقف نخواه نیکنم. با ا یمتوقف م

 میرژ تیبه حما یدولت یکه ارگان ها ینیچن نیا یحوادث یکه جلو یزمان

هموطنان  ریمقدسات، شکنجه، تعرض و تحق ریحاکم با اهانت به خداوند و تحق

اعمال خود نرسند،  یسزابه  تکارانیجنا نیدهند،  گرفته نشود و ا یادامه م

 میداد . هرگز اجازه نخواه میخود ادامه خواه یهر جمعه به تظاهرات مدن



 

 

 یاشته شود و به فراموشسرپوش گذ میرژ یبزرگ از سو تیجنا نیداد که بر ا

 .سپرده شود

که چه در داخل و چه در خارج از کشور ما را در اعتصاب  یزانیعز کیکای از

 !. خداوند ملت ما را حفظ کندمیکن یکردند تشکر م تیغذا حما

 2022ژوئن  23/قوبوستان زندان/باقرزاده طالع

 و ارمنستان جانیآذربا نیاز صلح ب هیروس تیحما

از فرمت  هیخارجه روس ریوز؛ 1401 تیر 4در 

و  جانیمتشکل از ارمنستان، آذربا 3+3

 ه،یروس یعنیکشورها  نیا گانیگرجستان و همسا

 .کرد تیحما یحل مسائل قفقاز جنوب یبرا رانیو ا هیترک

با  یالوروف در نشست مطبوعات یگزارش داد: سرگئ یآناتول یخبرگزار

صلح  مانیتحقق پ یبرا یآماده همکار هیخود اعالم کرد که روس یآذر یهمتا

 .و ارمنستان است جانیآذربا یجمهور نیب

مرزها، خاطرنشان  نییتع یو باکو برا روانیاز اقدام ا تیبا اعالم حما یو

خود در  ینشست آت یزمان برا نییدر حال تع جانیکرد: ارمنستان و آذربا

خواهد  نیمشاوره الزم را به طرف هیمرزها هستند و روس نییمسکو جهت تع

 .داد



 

 

 روانیدر ا یتظاهرات ضددولت ادامه

شاهد تظاهرات  گریبار د روانیا؛ 1401 تیر 5در 

  .بود یضددولت

دولت  هیاعتراضات عل جمعهگذشته  شامگاه

در  گریکشور بار د نیا ریوزنخست یاستعفا یها برادرخواستارمنستان و 

 .برگزار شد روانیا

 یاستعفا یادو ماه است که از آغاز اعتراضات گسترده در ارمنستان بر حدود

  .گذردیم انینیپاش

 یامنطقه یگر یانجیبر م دیو تاک یدر قفقاز جنوب نسکیگروه م یناکارآمد

 جانیآذربا یخارجه جمهور یوزرا ؛ 1401 تیر 4در 

در باکو ضمن اعالم  یدر کنفرانس مطبوعات هیو روس

به  تیبر ضرورت رعا نسکیگروه م تیتوقف فعال

 .کردند دیو ارمنستان تاک جانیآذربا یجمهور ه،یروس انیتوافقات سه جانبه م

دو جانبه  داریپس از د جانیآذربا یخارجه جمهور ریوز« اف رامیبا حونیج» 

جنگ در  میگفت: اعتقاد دار یخود در کنفرانس مطبوعات یروس یبا همتا

با عمل  دیمنطقه با در داریصلح و ثبات پا نیتام یاست و برا افتهی انیمنطقه پا



 

 

 یعاد یو ارمنستان( برا جانیآذربا جمهوری – هیبه توافقات سه جانبه )روس

 .میروابط تالش کن یساز

 مشهد –راه آهن نخجوان  ییبازگشا شنهادیپ

 هیاتحاد سیرجب پور، رئ دیرش ؛ 1401 تیر 4در 

در  یشرق جانیاستان آذربا یدفاتر مسافرت

راه  ییبازگشا شنهادیسفر به نخجوان با پ انیجر

دو کشور  نیتردد مسافران  ب میخواه یما م"مشهد گفت:  -نخجوان  نیآهن ب

 .میهد شیرا افزا

از نخجوان  یو مقاصد پزشک دیخر یبرا شتریافزود: فعال مردم نخجوان ب یو

راه آهن نخجوان به مشهد  باز شود  ریمس میخواه یو ما م ندیآ یم رانیبه ا

  .ندیایها راحت به مشهد ب یتا نخجوان

هتل ها در نخجوان ابراز  متیق یاز گران یرانیا اتیسفر ه نیدر ا نیهمچن

 .ها شد متیو خواستار کاهش قکرده  ینگران

 انیبا ب جانیآذربا یجمهور یسازمان گردشگر سیزاده مشاور رئ یقل کنعان

شود نه  یم میتوسط بازار تنظ جانیآذربا یها در بخش گردشگر متیق نکهیا

است. اما هتل  یعیها در طول فصل طب متیق شیافزا نیدولت، گفت: بنابرا



 

 

ها را  متیق یرقابت یشود که در فضا یدر کشور ما ساخته م یدیجد یها

 .دهد یکاهش م

 ارمنستان هیعل جانیآذربا یمجلس جمهور ندهینما زیآم دیتهد سخنان

اف در مصاحبه با  یحسنقل قدرت ؛ 1401 تیر 5در 

و  تیامن»اظهار داشت:  «Poliqon» یپورتال خبر

کند  یم جابیا جانیآذربا یجمهور یاتیمنافع ح

و در  مینقاط کشور متحد کن ریکه نخجوان را با سا

رمنستان خود به به عهده ارمنستان است. اگر ا تیمسئول نیحال حاضر ا

تواند آن را مجبور  یم جانیآذربا کند،نوامبر عمل ن 10توافقنامه سه جانبه 

بسته مطرح  یپشت درها هیبا روس دیبا یمورد، مسائل خاص نیکند. البته در ا

 » .زنگزور را آزاد کند دیبا جانیشود و پس از آن آذربا

د که ما قصد ش یآشکار مدع یمجلس در تناقض ندهینما نیحال ا نیع در

. ما فقط آن میملحق کن جانیآذربا یرا به خاک جمهور یاراض نیا میندار

مفاد قرارداد سه جانبه را  م،یکن یارتباطات را باز م م،یریگ یها را م نیزم

که خود  هدرا انجام د یکار میکن ی. ما ارمنستان را مجبور ممیکن یاجرا م

 .به انجام آن نبود لیما



 

 

پس از آن سربازان ما آن مناطق را به روس ها »فزود: اف ا یحسنقل قدرت

 » .دهند یم لیتحو

 نیاز آغاز جنگ اوکرا نیپوت یمقصد سفر خارج نیو ترکمنستان، اول کستانیتاج

 هیروس یجمهور سیرئ نیپوت ریمیوالد؛ 1401 تیر 5در 

خود از زمان آغاز جنگ  یسفر خارج نیدر نخست

 ندهیآ یروزها یه( ، ط)پنجم اسفند سال گذشتنیاوکرا

 .رود یو ترکمنستان م کستانیبه تاج بیبه ترت

 یدر بهمن ماه سال گذشته برا نیبه چ یسفر و ن،یپوت یسفر خارج نیآخر

 .پکن بود کیالمپ هیافتتاح نییحضور در آ

« رحمان یمامعلا»با  کستان،یالوقوع خود به تاج بیسفر قر انیدر جر نیپوت

 یخواهد کرد. روسا دارید« دوشنبه»در شهر   کستانیتاج یجمهور سیرئ

 سیرحمان تنها رئ یمالقات کردند. امامعل زیدو کشور ماه گذشته ن یجمهور

 مسکو، ماه گذشته به  "یروزیرژه روز پ"حضور در  یبود که برا یجمهور

  .رفت

ترکمنستان سفر  انه،یم یایکشور آس گریسپس به د هیروس یجمهور سیرئ

 رماهیژوئن )هشتم ت 2۹ خیاجالس خزر در تار زبانیخواهد کرد که قرار است م

 ران،یا ه،یروس یعنیخزر  یایاطراف در ی( باشد. سران کشورهایجار



 

 

اجالس شرکت  نیدر ا« عشق آباد»و ترکمنستان در  جانیقزاقستان، آذربا

  .کرد واهندخ

 است رانیدور شدن از ا یبه معنا یستیونیصه می: رابطه با رژیتیوال

رهبر  یمشاور عال یتیوال اکبریعل ؛ 1401 تیر 7در 

راه ما از  یی: آنچه موجب جدایمعظم انقالب اسالم

 .هاستستیونیشود، ارتباط آنها با صه یم جانیآذربا

در خصوص روابط  یاسالم رهبر معظم انقالب یمشاور عال یتیوال اکبریعل

 جانیآذربا یرابطه ما با جمهور»اظهار داشت:  جانیآذربا یو جمهور رانیا

که دو کشور روابط  ستیآن ن شیمعنا نیا یاست ول یرابطه حسن همجوار

 « .خود را بر هم منطبق کنند

به هم  جانیآذربا یما و جمهور شودیکه باعث م یعامل»ادامه داد:  یتیوال

 « .مذهب، فرهنگ و زبان مشترک است خ،یتار ن،ید م،یشو کینزد

از  یجهان، عار میخواهیما م»کرد:  دیرهبر انقالب تاک یعال مشاور

. ما بارها کنندیرابطه برقرار م هاستیونیآنها با صه یباشد ول هاستیونیصه

 « .میا مخالفت خودمان را به آنها اعالم کرده

 



 

 

 :در تهران جانیآذربا یجمهور ریسف

 واگذار شده است یرانیا یهاباغ به شرکتدر قره مارستانیمدرسه و ب ساخت

در تهران  جانیآذربا یجمهور ریسف ؛ 1401 تیر 7در 

و  یبازساز یبرا یرانیا یهاضمن دعوت از شرکت

باغ، گفت: ساخت مدرسه و توسعه منطقه قره

 یبرا یخوب یهاده و همچنان فرصتواگذار ش هایرانیبه ا مارستانیب

 .وجود دارد یهمکار

با  رانیدر تهران، با حضور در اتاق ا جانیآذربا یجمهور ریسف زاده،یعل یعل

 .وگو کردو گفت دارید یپارلمان بخش خصوص سیرئ ،یشافع نیغالمحس

وزه دو کشور در ح نیب یادیما اشتراکات زافزود:  جانیآذربا یجمهور ریسف

توانست تراز  جانیآذربا ی. سال گذشته جمهورمیونقل، دارو حمل یانرژ

 20امسال حدود  یدهد و در ابتدا شیدرصد افزا 30خود را حدود  یتجار

 .است افتهی شیدرصد افزا

مدت در حوزه  نیکرد: ما در ا حیدر تهران تصر جانیآذربا یجمهور ریسف

. پروژه ابدی شیسه کشور افزا نیونقل بکه حمل میاکرده یونقل توافقاتحمل

مرز  نیدر آن شرکت دارد، ساخت پل آستارا ب جانیآذربا یکه جمهور گرید

که به خاطر  میمستق یپروازها یریازسرگ است. بحث جانیو آذربا رانیا



 

 

 ریمس جادیبه دنبال ا نی. ما همچنمیکرونا به مشکل برخورده بود را داشت

 جانیآذربا یبه بدنه اصل رانیمرز ا قیکه بخش نخجوان از طر یارتباط

داشتم.  رانیا یراه و شهرساز ریبا وز ی. امروز جلسه خوبمیمتصل کند، هست

به  رانیخاک ا قیرا از طر جانیکه آذربا دیپل جدما به دنبال احداث دو 

 .مینخجوان وصل شود، هست

به  جانیو آذربا رانیگفت: ا رانیاتاق ا سیرئ ،یشافع نیاز آن غالمحس بعد

به  جانیز آذربادارد. اگر ا ییخاص و استثنا طیشرا کیلحاظ روابط نزد

دو کشور  نیب یادیز یتفاوت فرهنگ د،یسفر کن جانیبه آذربا رانیو از ا رانیا

مؤثر است.  جانبهدر حوزه روابط همه یو زبان یو اشتراکات فرهنگ دینیبینم

 جانیدر کشور آذربا یتوجهدر طول چند سال گذشته شاهد رشد قابل

داشتم و در  جانیبه آذربا یکوتاهسفر  جانیاستقالل آذربا لی. در اوامیابوده

 نیسفر کردم ا جانیبه آذربا یجمهورسیرئ یبه همراه آقا راًیکه اخ یسفر

 .باور نبودمن قابل یبرا رییحجم از تغ

 "خزر دوریکر"و قزاقستان درباره  جانیآذربا ه،یخارجه ترک ینشست وزرا یرگزارب

خارجه و حمل  ینشست سه جانبه وزرا  ؛ 1401 تیر 7در 

در باکو و قزاقستان  جانیآذربا یجمهور ه،یو نقل ترک

 .برگزار شد



 

 

 جانیآذربا یو جمهور هیترک یکشورها کینشست به منظور توسعه روابط انرژ

مبادالت  شیخزر انجام گرفته است. افزا یایدر قیاز طر انهیم یایبا آس

 دیبا تاک نیطرف یو توسعه روابط تجار یبرداشته شدن عوارض گمرک ،یانرژ

 .نشست است نیا یخزر از جمله محورها یایدر ریبر مس

 نیشرق به غرب با گذرگاه خزر، محور مهم ا یمرکز دوریکر لیپتانس توسعه

 .نشست بود

  کند یم داریاف در عشق آباد د یو عل یسیبا رئ نیپوت

 هیجمهور روس سیرئ نیپوت ریمیوالد؛ 1401 تیر 7در 

در عشق آباد  نیسپژوئن بعد از اتمام اجالس کا 2۹

و  رانیجمهور ا یبا روسا یجداگانه ا یمالقات ها

 .خواهد داشت جانیآذربا

جمهور  سیاطالع داد که رئ هیدولت روس سیاوشاکوف مشاور رئ یوری

 یسیرئ میدر عشق آباد با ابراه نیپس از اتمام اجالس کاسپ نیپوت ریمیوالد

خواهد  دارید جانیجمهور آذربا سیاف رئ یو الهام عل رانیجمهور ا سیرئ

 .داشت

 .مد نظر است نیخاطر نشان کرد که حضور در اجالس ششم کاسپ نیهمچن یو



 

 

جداگانه  داریدو د هیجمهور روس سیگفت: پس از اتمام اجالس رئ اوشاکوف

 رانیا جمهور سیاف و رئ یالهام عل جانیجمهور آذربا سیخواهد داشت: با رئ

 .یسیرئ میابراه

 |غرب یفشارها انیدر م هیو روس رانیا یجنوب؛ هدف اصل_شمال دوریکر یفعالساز

  خاص روابط دوجانبه ییایپو

امور  ریالوروف، وز یسرگئ؛ 1401 تیر 7در 

 یروز چهارشنبه هفته گذشته برا هیخارجه روس

 یو توسعه همکار یو انرژ یتجار یها یهمکار تیگفتگو در مورد تقو

 یها میور با تحرکه دو کش یو قفقاز در حال ایبا منطقه اوراس یاسالم یجمهور

شد. تهران و مسکو هر  رانیکنند، وارد ا یم رمغرب دست و پنجه ن یاقتصاد

 ییکه توانا ییها میتحر لینفت و گاز هستند، اما به دل میعظ ریذخا یدو دارا

 .کند، محدود شده اند یمحدود م دیصادرات تول یآنها را برا

دو کشور را در بخش  نیمرکز تجارت ب نیاساس اظهارات مقامات مربوطه، ا بر

و ساخت و  یغذا، داروساز ،یکشاورز ک،یحمل و نقل، الکترون ،یانرژ یها

ارتباط و انجام  یبرقرار یبرا یو روس یرانیکرده و به تجار ا لیساز تسه

 .کمک خواهد کرد یمعامالت مال



 

 

پروژه  عیتسر یپروژه در راستا نیاست که ا نیمنامه اتفاه نیمهم انعقاد ا نکته

 یهایکه توسعه همکار یجنوب کار خواهد کرد، در حال_شمال دوریکر

 دوریکر یتجار ریمس یفعالساز ژهیمشترک به و یهادر پروژه عیتسر ،یلیر

حمل  دوریاست. هر دو کشور در کر هیو روس رانیا یشمال به جنوب هدف اصل

 یستمیبا هند است و شامل س یتجار ریمس کینستراک که  یالملل نیو نقل ب

و  هیو راه آهن است، مشارکت دارند. روس یرانیاز جاده ها، خطوط کشت

مصر،  کیدر آبراه استراتژ یکشت کیسال گذشته پس از گرفتار شدن  رانیا

کردند که از  یکانال سوئز معرف یبرا ینیگزیرا به عنوان جا دوریکر نیا

در  یو بمبئ رانیا جان،یآذربا ه،یشود و از روس یند شروع مفنال ینکیهلس

 غمخوار نهیتهم/.گذرد یشبه قاره هند م

 هیجمهور ترک سیخارجه کشورمان با رئ ریوز دارید

خارجه  ریوز انیرعبدالهیام نیحس؛ 1401 تیر 7در 

سفر کرده است، شامگاه  هیکشورمان که به ترک

 هیرکجمهور ت سیاردوغان رئ بیدوشنبه با رجب ط

 .و گفتگو کرد دارید

 



 

 

 اتیدر آنکارا برگزار شد اما درباره جزئ یجمهور استیدر کاخ ر دارید نیا

  .منتشر نشده است یآن خبر

سفر عالوه بر روابط  نیگفته بود که در ا هیدر بدو ورود به ترک انیرعبدالهیام

 میبلند مدت گفتگو خواه یها یسند جامع همکار نیدو جانبه درباره تدو

 .داد میسران دو کشور را انجام خواه یامضا یداشت و مقدمات آن برا

و گفتگو خواهم  دارید زیاردوغان ن یخود با آقا یسفر عالوه بر همتا نیا در

 کرد.

 


