
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

های فنی و آمادگی داریم توانمندی:رئیسی 

مهندسی خود را در اختیار برادران آذربایجانی قرار 

 دهیم

حجت االسالم و المسلمین سید  ؛1400بهمن  7 در

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با « افذاکر حسن»ابراهیم رئیسی در دیدار 

بیان اینکه روابط تهران و باکو صرفا روابط مرسوم دوجانبه بین دیگر کشورها 

نیست، گفت: ایران و آذربایجان نه تنها خویشاوند هستند، بلکه روابط موجود، 

ت که بر پایه عقیده و باور مردم دو کشور به مبانی رابطه عمیق دو ملت اس

 دینی مشترک شکل گرفته و در طول تاریخ قوام یافته و استوار شده است. 

رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه قدرت ایران در منطقه 

ساز است، تصریح کرد: حضور نیروهای تکفیری و داعشی در هیچ کجا امنیت

ها و ساخته آمریکاییها دستم منطقه نیست. این گروهکبه نفع مرد

کارانه انجام ها هستند و در هر کجا که حضور داشتند اعمال جنایتصهیونیست

اند. رئیسی همچنین خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی دشمن بشریت داده



 

 

های مسلمان باشد و اشغال و تواند دوست ملتاست و به هیچ وجه نمی

 ها در منطقه و ضد ملت فلسطین گواه این واقعیت است. هیونیستتجاوزگری ص

دفاع  ریسفر وز تیبر اهم یکارشناسان نظام دیتاک

 رانیبه ا جانیآذربا یجمهور

کارشناس « اف یروسالن امامقل» ؛1400بهمن  8 در

با اشاره « مساوات ینی»در گفت و گو با روزنامه   جانیآذربا یجمهور ینظام

 یجمهور کینزد یکشور به تهران گفت: همکار نیدفاع ا ریسفر وز تیبه اهم

صلح در منطقه  نیتام یبرا گانهیاز جمله همسا گرید یبا کشورها جانیآذربا

 رانیبه ا جانیآذربا یدفاع جمهور ریمنظر سفر وز نیمهم است. از ا اریبس

 .است تیحائز اهم

در گفت  زین جانیآذربا یجمهور گرید یکارشناس نظام« رامالدان اف شاعر»

در حال  جانیآذربا یو جمهور رانیروابط ا نکهیا انیمساوات با ب ینیو گو با 

نگرش هر دو طرف روشن است. مقامات  یاسیتوسعه است، گفت: از نظر س

جمله  زمربوط به روابط دو جانبه ا لیمسا یداشته و برخ یدارهاید یرسم

 قرار داده اند.  یحث و بررسبخشها را مورد ب ریو سا ینظام ،یاقتصاد

با تهران را حفظ کرده  یروابط نظام شهیکرد: باکو هم  حیاف تصر رامالدان

 یبه طور منظم در جمهور هیدفاع دو کشور همسا یاست. جلسات وزرا



 

 

 یدفاع جمهور ریسفر وز نیبرگزار شده است. ا رانیو ا جانیآذربا

 .است هایزنیرا نیادامه ا زین جانیآذربا

های اقدام تازه باکو درباره مساجد و عبادتگاه

 اسالمی

در چارچوب تحکیم هرچه بیشتر  ؛1400بهمن  9 در

پایه های الئیسم در نظام سیاسی جمهوری آذربایجان، اختیار تعیین روسای 

اداره مسلمانان "مساجد و عبادتگاه های اسالمی در جمهوری آذربایجان از 

 خواهد شد. محول "کمیته دولتی امور دینی"سلب و به  "قفقاز

جمهوری  "قانون آزادی اعتقادات دینی"براساس الیحه تغییرات در 

آذربایجان که به مجلس این کشور ارائه شده است، اختیار تعیین روسای 

مساجد و عبادتگاه های اسالمی به سازمانی که توسط قوه مجریه تعیین می 

 _ .شود، محول می شود

 سفر به ایراندعوت رئیسی از علی اف برای 

وزیر خارجه کشورمان در تماس با  ؛1400بهمن  9 در

همتای آذربایجانی از رئیس جمهور این کشور برای 

 سفر به ایران دعوت کرد.



 

 

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به حسین امیرعبداللهیان، 

های های عمرانی مشترک میان دو کشور و نیز سایر موافقتنامهتوافقات و پروژه

همکاری میان دو کشور، ضرورت پیگیری برای عملیاتی شدن هر چه زودتر 

  .این توافقات را خاطرنشان کرد

جیحون بایرام اف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این گفتگوی 

های های دو کشور در ماهتلفنی با ابراز خرسندی از روند توسعه همکاری

اخیر، از برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور خبر داد و اظهار 

  _.داشت: در تالش هستیم تا این کمیسیون در زمان مقرر برگزار شود

 ثبت رکورد تاریخی در حجم تجارت ایران و روسیه

نماینده بازرگانی رستم ژیگانشین  ؛1400بهمن  9 در

فدراسیون روسیه در ایران در گفت و گو با رسانه 

رشد  ۲0۲1ماهه سال  11روسی تصریح کرد: در 

درصد نسبت به مدت مشابه سال ماقبل  89.4تجارت روسیه با ایران با افزایش 

می تواند  ۲0۲1میلیون دالر رسید که تا پایان سال  78۵از آن به سه میلیارد و 

 .دالر برسد میلیارد 4به 

اطالعات  (FTS) سرویس گمرک فدرال روسیه"ژیگانشین خاطرنشان کرد که 

نهایی نتایج سال را در دهه دوم فوریه منتشر خواهد کرد. وی افزود: صادرات 



 

 

میلیارد دالر است، در حالی که  ۳روسیه به ایران بیش از دو برابر و تقریباً 

 _.د افزایش یافته استدرص ۲۲واردات از ایران به روسیه تقریباً 

توییت وزیر خارجه جمهوری آذربایجان در مورد 

 مکالمه با وزیر خارجه ایران

وزیر خارجه جمهوری آذربایجان  ؛1400بهمن  9 در

 توییتی در مورد مکالمه با وزیر خارجه ایران منتشر کرد.

امیرعبداللهیان وزیر  وگوی اخیرش با حسینجیحون بایرامف درباره گفت

وگویی تلفنی با حسین امیر امور خارجه ایران در توییتی نوشت : در گفت

وگو همکاری دوجانبه گفت عبداللهیان همکارم از ایران، درباره دستور کار

کردیم و با قدردانی از اتفاقات اخیر  مانند  سفرهای متقابل مقامات دو کشور 

  ._که به تازگی صورت گرفت، بر توسعه روابط تاکید کردیم

گر کشاورزی انعقاد قراردادهای ترجیحی، تسهیل 

 فراسرزمینی است

وگو با یونس ژائله در گفت ؛1400بهمن  10 در

های کشاورزی تبریز در تشریح وضعیت فعلی فعالیتخبرنگار فارس در 

ای و خاطر برخی اختالفات منطقهفراسرزمینی اظهار کرد: در حال حاضر به



 

 

تنش در روابط با همسایگان مانند آنچه که در مورد جمهوری آذربایجان رخ 

رو هایی روبهها و محدودیتهایی از این دست با چالشداد، موضوع فعالیت

وجود تمایل و اقدامات صورت گرفته از سوی تولیدکنندگان، تجار و است و با 

نیز مسووالن اجرایی و سیاسی کشور ما، همکاری الزم از سوی کشورهای 

گذاران و فعاالن داخلی رغبت و خورد وگرنه سرمایهمورد نظر به چشم نمی

 _.دانگذاری نشان دادههای تولیدی و سرمایهعالقه الزم را به چنین زمینه

مداحان و : نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

شعرای اهل بیت باید حامل معارف و اخالقیات جامعه 

 باشند

ز حجت االسالم والمسلمین آل هاشم در دیدار جمعی ا ؛1400بهمن  10 در

شعرا و مداحان جمهوری آذربایجان و ترکیه و شمال عراق گفت: مداحان و 

 شعرای اهل بیت باید حامل معارف و اخالقیات جامعه باشند

حجت االسالم والمسلمین آل هاشم در دیدار جمعی از شعرا و مداحان 

جمهوری آذربایجان و ترکیه و شمال عراق شرکت کننده در کنگره پاسداشت 

ورایی آذربایجان با تشریح وظایف مهم شعرا و مداحان اهل بیت ادبیات عاش

)ع( افزود: شعرا باید در اشعار خود و مداحان در مداحی ها مستحکم ترین 

  _.و منطقی ترین محتوا را برگزیده و ترویج دهند



 

 

 

پنجمین کنگره بین المللی ادبیات عاشورایی در تبریز 

 برگزار شد

پنجمین کنگره بین المللی ادبیات  ؛1400بهمن  10 در

عاشورایی با حضور امام جمعه محترم تبریز، رئیس 

تبریز، مداحان، علما ، محققین و شاعرانی از کشور های ایران، دانشگاه 

آذربایجان، ترکیه و عراق در دانشگاه تبریز برگزار شد. این همایش، پنجمین 

همایش با این موضوع بوده و همه ساله به همت موسسه قفقاز و اناتولی 

 . دانشگاه تبریز برگزار می گردد

تبریز، رئیس دانشگاه تبریز، حاج مهدی در این همایش امام جمعه محترم 

خادم آذریان ، دکتر احمد فرشبافیان ، گل باال احمد اف و حاج ذکی تومای 

 _.در گنگره به سخنرانی شعرخوانی و مداحی پرداختند

مذاکره اتحادیه اروپا با قطر و آذربایجان درصورت 

 توقف عرضه گاز از روسیه

، نماینده عالی «بورل جوزپ» ؛1400بهمن  10 در

اتحادیه در امور خارجی و سیاست امنیتی در وبالگ خود نوشت: اتحادیه اروپا 

در حال مذاکره با ایاالت متحده و همچنین قطر و آذربایجان است تا در 



 

 

صورتی که روسیه تصمیم به قطع یا توقف عرضه گاز بگیرد، تأمین گاز در اروپا 

 .با مشکل مواجه نشود

ما در صورت شکست دیپلماسی آماده هستیم و در »ین ارتباط گفت: بورل در ا

ها هستیم. برخی از اقدامات شامل همکاری با شرکای حال بررسی همه گزینه

اروپا مانند ایاالت متحده، قطر و آذربایجان در مورد تأمین گاز در صورت 

  _« .تصمیم روسیه برای کاهش یا توقف صادرات آن به اروپاست

 های ساخت گرجستان و ترکیهاحتمال تجهیز جمهوری آذربایجان به جنگنده 

ه یک رسانه آمریکایی نوشت ک ؛1400بهمن  1۲ در

جمهوری آذربایجان ممکن است نیروی هوایی 

کوچک خود را در آینده با خریدهای مقرون به صرفه از کشورهای همسایه 

 .ترکیه و گرجستان گسترش دهد

های اخیر ترکیه و جمهوری آذربایجان در سال« فوربس»به نوشته وبگاه 

یحات اند. صادرات تسلروابط نظامی خود را به طور چشمگیری افزایش داده

باغ کوهستانی که در آن های منتهی به جنگ در قرهترکیه به باکو در ماه

برابر شد. استفاده مؤثر باکو  ۶جمهوری آذربایجان ارمنستان را شکست داد، 

ساخت ترکیه، توجه بسیاری از «  بیرقدار»از هواپیماهای بدون سرنشین 

 .کشورها را به این پهپاد برانگیخت



 

 

از  ۲00۲خود را در سال  ۲۵-های سوخواز جنگندهباکو قبالً بسیاری 

ای برای گرجستان خریداری کرده بود. گرجستان برنامه های بلندپروازانه

« بورا»کامال جدید بدون هیچ گونه قطعه روسی به نام  ۲۵-ساخت یک سوخو

 _ .دارد

 گفتگوی وزرای خارجه ترکیه وجمهوری آذربایجان

جیحون اوغلو و مولود چاووش ؛1400بهمن  1۲ در

اف وزرای امور خارجه ترکیه و جمهوری بایرام

آذربایجان امروز دوشنبه به صورت تلفنی گفتگو 

 .کردند

بر اساس اعالم این خبرگزاری، بحث و بررسی پیرامون روابط دوجانبه، 

اف اوغلو و بایرامتحوالت منطقه ای و بین المللی محور رایزنی تلفنی چاووش

  _.اعالم شده است

 اف: ارمنستان فاشیستی را شکست دادیملیع

رئیس جمهور جمهوری  ؛1400بهمن  1۲ در

آذربایجان با اذعان به برتری کامل در نبرد با 



 

 

ایروان گفت، باید صلح باشد اما هرگز نباید وحشیگری و فاشیسم ارمنستان 

 فراموش شود.

ما »ای گفت:رئیس جمهور جمهوری آذربایجان روز دوشنبه در مصاحبه

 «. نو درآوردیم و شکست دادیمارمنستان را به زا

وگو با خبرگزاری در گفت« الهام علی اف« »ترند نیوز»به نوشته خبرگزاری 

 10000ارمنستان در میدان جنگ شکست خورد. آنها »اظهار داشت: « آذرتک»

 «نفر نظامی فراری داشتند.

مجموعه یادبودی که امروز پایه گذاری کردم، منطقه وسیعی »وی ادامه داد: 

را پوشش خواهد داد. این مجموعه یادبود در زمینی به مساحت حدود چهار 

همان شکلی که های تخریب شده به هکتار ساخته می شود. این ساختمان

هستند باقی خواهند ماند. پس این حافظه نباید پاک شود. ما نباید این 

گوییم وحشیگری ارمنستان را فراموش کنیم. جنگ تمام شده است. بله، ما می

باید صلح باشد. اما هرگز نباید وحشیگری و فاشیسم ارمنستان را فراموش 

  _«.کنیم

 



 

 

 آذربایجان در دستور کارساخت پل مرزی میان ایران 

مصوبه موافقت دولت با احداث پل  ؛1400بهمن  1۲ در

مرزی آستاراچای میان ایران و آذربایجان به وزارت 

 راه ابالغ شد.

بهمن امسال هیئت دولت مبنی  10محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه 

بر واگذاری پیگیری امضای قرارداد و احداث پروژه احداث پل خودرویی بین 

مهوری آذربایجان بر روی رودخانه مرزی آستاراچای را به وزرای ایران و ج

 .راه و شهرسازی و امور خارجه ابالغ کرد

بر اساس این مصوبه دولت، وزارت راه و شهرسازی نسبت به امضای موقت 

روی مرزی بر روی رودخانه آستاراچای با دولت احداث پل اتومبیل

  _.کندآذربایجان اقدام می

 شد بیتصو جانیآذربا یو اردوغان در پارلمان جمهور افیعل هیانیب

 جانیآذربا یجمهور پارلمان ؛1400بهمن  1۳ در

 بیاف و رجب ط یرا که توسط الهام عل« شوشا هیانیب»

 کرد. بیاردوغان امضا شده بود، تصو



 

 

 جمهورسیخرداد رئ ۲۵سفر  انیکه در جر« شوشا هیانیب»توافق موسوم به 

دو کشور امضا شد،  مهورج یروسا یبه امضا جانیآذربا یبه جمهور هیترک

 .قرار گرفت جانیآذربا یجمهور یقوه قانونگذار بیمورد تصو

 یقانونگذاران پارلمان جمهور ،«یلید یآذر»گزارش وبگاه  طبق

خرداد  ۲۵) ۲0۲1پانزدهم ژوئن  خیرا که در تار« شوشا هیانیب» جان،یآذربا

او  نیب جانیآذربا یاردوغان به جمهور بیسفر رجب ط انی( در جر1400ماه 

 .کرد بیاف امضا شده بود، تصو یو الهام عل

در  جانیآذربا یپارلمان جمهور المللنیروابط ب تهیکم سیرئ «دوفیس صمد»

از اسناد  یکی نیتپد. ا یم هیقلب ما با ترک» طرح گفت:  نیا بیجلسه تصو

 .« است جانیآذربا یکشوردار یاصل

شوشا  هیانیاز ب دیبا تمج جانیآذربا یپارلمان جمهور سیرئ« غفاراوا صاحبه»

 یمجلس شورا ندگانیما به عنوان نما» گفت:  هیکشور با ترک نیو روابط ا

 _.«میخوشحال هست میکن بیشوشا را تصو هیانیب میتوانست نکهیاز ا یاسالم

 



 

 

معاون سابق وزارت دفاع ارمنستان: قره باغ هرگز 

 نخواهد شد جانیز آذرباا یبخش

سابق وزارت دفاع  معاون ؛1400بهمن  1۳ در

ارمنستان گفت، روند حل و فصل مسئله قره باغ 

 نخواهد بود. جانیآذربا یاز جمهور یمنطقه هرگز بخش نیو ا افتهین انیپا

حزب  یاز اعضا یکی «انیآرتاک زاکار» «ایآرمن وزین» یبه نوشته خبرگزار

ر کشو نیارمنستان و معاون سابق وزارت دفاع  ا خواهیحاکم سابق جمهور

نداده و آرتساخ )قره باغ  انیموضوع پا نیبه ا ریروزه اخ 44گفت، جنگ 

 .نخواهد شد جانیآذربا یاز جمهور ی( هرگز بخشیکوهستان

قرار  یادکنندهیناام تیدر وضع رسدیامروز هم که به نظر م یحت»افزود:  یو

 یخروج وجود دارد. اما مقامات کنون یبرا یراه افتنی یبرا یفرصت م،یدار

. اگرچه کامالً ممکن است نندیبب خواهندینم ای نندیبیها را نمراه ایارمنستان 

 _« .ها هم هراس دارندفرصت دنیاند که از د دهیو ترس فیکه  آنها آنقدر ضع

 

 



 

 

توافق صلح  یامضا یبرا جانیآذربا یشروط جمهور

 با ارمنستان

به نقل از  وزیبه گزارش آران ن ؛1400بهمن  1۳ در

سال مناسبات  نیام یس" ناریدر وب "اف یحکمت حاج" ما؛یصداوس یخبرگزار

توافق صلح با  یامضا یبرا جانیآذربا ی، شروط جمهور"خزر -کایآمر

 .ارمنستان را اعالم کرد

صلح با ارمنستان،  یگفت: برقرار جانیآذربا یجمهور سیرئ ژهیو اریدست

و حق  یارض تیالملل، اصل تمام نیشناختن حقوق ب تیمشروط به رسم

  _.است جانیآذربا یجمهور تیحاکم

از  یکی ییعاشورا اتی: ادبزیدانشگاه تبر سیرئ

 عاشورا است امیق اتیّتجل

 سیدکتر نصراله زاده رئ ؛1400بهمن  1۳ در

 ییعاشورا اتیکنگره ادب نیدر پنجم زیتبر نشگاهدا

حضرت امام  یخیتار امیعظمت عاشورا و ق اتیاز تجل یکیگفت:  زیدر تبر

 یعظمت در شعر شاعران و در گفته ها نیا ی)ع( در واقع تجل نیحس

 یش عاشوراأمنشأ و مبد ییعاشورا اتیاست. و ادب سندگانیو نو ندگانیگو

 .)ع( است نیامام حس



 

 

بعد از  ییعاشورا اتیدر ادامه خاطرنشان کرد: ادب زیدانشگاه تبر سیرئ

شده  لیتبد ینیو د ینیبه حالت آئ یو حماس یاز حالت عاطف یانقالب اسالم

مردم  ینیو شهادت و فرهنگ د ثاریدر تداوم انقالب، فرهنگ ا یادیز ریو تأث

انقالب  ومو تدا یروزیپ ،یریشکل گ "گفت: قطعا یگذاشته است. و یبر جا

 یاز حماسه عاشورا و با رهبر ی)ع( و تأس نیبه برکت خون امام حس یاسالم

  باشد. ی)ره( م ینیعالمانه حضرت امام خم

 اتیادب :یشرق جانیدر آذربا هیفق یول ندهینما

ناب معتقدان به  ینشأت گرفته از باورها یعیش

 است یعلو تیوال

آل  نیحجت االسالم والمسلم ؛1400بهمن  1۳ در

کنگره  نیدر پنجم یشرق جانیادر استان آذرب هیفق یمحترم ول ندهیهاشم نما

هر  اتیکه شعر و ادب میریگفت: اگر بپذ زیدر دانشگاه تبر ییعاشورا اتیادب

آن است.  یها شیباورها و افکار ها  گرا ی نهییآ ن،ییمکتب و آ ایقوم 

که نماد تفکر و اعتقادات و فرهنگ  مییبگو میتوان یهم م یعیش اتیادب یدرباره

 .ابدییم یتجل یعیش ییشاعران وال اتیادب ی نهییدر آ عه،یش یمکتب

نشأت گرفته از  یعیش اتیخاطر نشان کرد: ادب زیرجمعه محترم تب امام

 ریناپذ انیاست و سرچشمه زالل و پا یعلو تیناب معتقدان به  وال یباورها



 

 

در واقع سنگرداران متعهد و پرشور و مبارزان  عهیشاعران ش.است رخمیآن غد

 ریو توجه و تقد تیآنها مورد حما یهستند و جهاد فرهنگ دانیم نینستوه درا

 امامان معصوم)ع( است دییو تا

 

 

 

 

 


