
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

 و نخجوان بر رفع مشکالت بازرگانان رانیا دیتاک

سرکنسول  ینیاحمد حس دیس ؛1400دی  9 در

اف  نالیبا آذر ز داریدر د رانیا یاسالم یجمهور

خودمختار  یجمهور یمجلس عال سییمعاون اول ر

 هایو بر گسترش همکار یرا بررس نیمابیمناسبات ف تیوضع نینخجوان آخر

 اند.کرده دیتاک

ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در مورد تداوم سواپ گاز  دارید نیا در

خودمختار نخجوان به موضوعات همچون حمل و نقل و  یبه جمهور یعیطب

 یجمهور یپارلمان یدوست یهاگروه یروسا یدو طرف، همکار نیارتباطات ب

 یاهنخجوان با استان یهمکار زیو ن جانیآذربا یو جمهور رانیا یاسالم

 نیاشاره و مقرر شد اقدامات الزم در ا لیو اردب یو غرب یشرق جانیآذربا

 .دیبعمل آ نهیزم

 



 

 

را آزاد  یبازداشت شده ارمنستان ینظام ۵باکو 

 کرد

و  یاز آزاد جانیآذربا یجمهور ؛1400دی  9 در

ارمنستان به کشورشان خبر  ینظام ۵بازگرداندن 

 .داد

 هیانیبا صدور ب نیدر امور اسراء و مفقود جانیآذربا یجمهور یدولت ونیسیکم

بازداشت شده امروز به کشور خود  یارمنستان ینظام ۵اعالم کرد که  یا

بازداشت شدگان  نیفوق آمده است که استرداد ا هیانیب در .بازگردانده شدند

امر  نیگفته شده که ا نیهمچن.است یباکو به اصول انسان یبندیاز پا ینشانه ا

 .مجارستان صورت گرفته است یگریانجیبا م
 

 کردند یمنطقه را بررس تیباکو و مسکو وضع

اف و الوروف در خصوص  رامیبا ؛1400دی  10 در

امضا  نبهسه جا یها هیانیب یمنطقه و اجرا تیوضع

و  هی، روس جانیآذربا یجمهور یشده توسط روسا

 .جنگ در قره باغ ، تبادل نظر کردند انیارمنستان در باره پا رینخست وز



 

 

منطقه در  یکشورها ریاخ یمنطقه ا یها یزنیدر مورد را نیهمچن نیطرف

 نیکه در مسکو برگزار شد و همچن "۳+  ۳"  یمنطقه ا یقالب بستر همکار

 گفتگو کردند. یو ارمن یجانیجوامع آذربا ندگانینشست نما

 هیروابط با روس یرگیت لیمنطقه به دل یاز کشورها یکیگرجستان بعنوان  

 نشد . یمنطقه ا یها یبستر همکار نیبه ا وستنیحاضر به پ
 

 یهابا کشور جانی: روابط آذرباجانیآذربا یامور خارجه جمهوروزارت 

 شده است یغن شیاز پ شیب هیهمسا

 یوزارت امور خارجه جمهور ؛1400دی  11 در

 نیا کیپلماتید یهادر خصوص دستاورد جانیآذربا

را منتشر کرد که به  یاهیانیب ۲0۲1کشور در سال 

 :شرح است نیا

و  گانیاز همسا کیحفظ روابط دوستانه با هر  جان،یآذربا یجمهور یبرا

مانده است.  یباق یخارج استیس تیها بر اساس منافع متقابل، اولوتوسعه آن

گرجستان،  ران،یا ه،یروس ه،یبا ترک هیبلندپا یهادر طول سال، تماس

با  موارداز  یاریروابط در بس یو محتوا افتیقزاقستان و ترکمنستان ادامه 

 .شد تریغن ژهیو یهمکار یهاپروژه



 

 

 یبا جمهور یتالش شده است روابط دوستانه و حسن همجوار ۲0۲1سال  در

و  جانیجمهور آذربا یروسا داریدر سطح باال حفظ شود. د رانیا یاسالم

 یهایاجالس سران سازمان همکار نیکه در چارچوب پانزدهم رانیا

شق آباد برگزار شد، در ع ۲0۲1نوامبر  ۲۸تا  ۲۷ یهاکه در روز یاقتصاد

جمهور دو  یکرد. روسا جادیتوسعه روابط دوجانبه ا یمضاعف برا یازهیانگ

 یعیگاز طب تیترانز طیشرا نییبر تع یمبن یاتوافقنامه» دارید نیکشور در ا

 نیب ییهاداریامضا کردند. در طول سال، د «رانیا یاسالم یاز خاک جمهور

 .برگزار شد رانیو ا جانیآذربا یخارجه جمهور یوزرا

 ۲۲ خیدر تار رانیا یاسالم یامور خارجه جمهور ریوز انیرعبداللهیام نیحس 

 را انجام داد. جانیخود به آذربا یسفر رسم نیاول ۲0۲1دسامبر 

 

 جانیآذربا یها در جمهورمکتب سردار دل میوزش نس

سالروز شهادت  نیهمزمان با دوم ؛1400دی  11 در

 یجوانان مومن در جمهور یمانیسردار سل دیشه

بر  شانیا ریبا به اشترک گذاشتن تصاو جانیآذربا

 .دارند دیادامه راه محور مقاومت تاک

 



 

 

را حذف و  یمانیسل دیشه ریتصاو یستیونیصه ینوشتند: شبکه ها کاربران

تصور که  نیبا ا کندیسردار دلها را بالک م لیمومنان با پروفا یصفحات شخص

اسالم  رتمندیما عاشق فرزندان غ دیکم رنگ شود . اما بدان یمانیمکتب سل

 .میهست

 یملت ها یخطاب به سردار دلها نوشت: سردار؛ هرچند هجرت تو برا یکاربر

عاشورا به  امیشهادتت اتصال خط سرخ ق یو غم بار بود ول نیسنگ اریمنطقه بس

 .دیرا دوام بخش عصریظهور حضرت ول

 یدر جمهور یدعوت به معارف اسالم تیجمع سییمناف اف، ر نیالچ

 یگفت : دشمنان تصور م مایصدا وس یدر مصاحبه با خبرگزار جانیآذربا

تمام شده  زیهمه چ یمانیکردن ناجوانمردانه حاج قاسم سل دیکردند، باشه

از خود  خیجاودانه در تار یاسالم اثر یبرا یمانیاست، اما خدمات سردار سل

مقاومت شده است. یبا نمادها یسبک زندگ یوبه الگ لیجا گذاشت و تبد هب

 

  رانیتا ا هیاز ترک یمانیسل دیمکتب ژنرال شه روانیکاروان پ

 یمانیرهروان مکتب حاج قاسم سل ؛1400دی  1۲ در

منقش به تمثال سردار  یهابا به تن کردن لباس



 

 

شهادت بر سر مزار سردار  گردسال نیهمزمان با دوم ،یمانیحاج قاسم سل دیشه

 .افتیها حضور خواهند دل

 hepimiz) میهست یمانیبا شعار همه ما قاسم سل هیمکتب مقاومت از ترک روانیپ

Kasım süleymaniyiz) کنندگان مزار  ارتیعزاداران و ز میعظ لیبه خ

 .وستیفرمانده بزرگ محور مقاومت در کرمان خواهند پ

به  یازجمله جوانان، ارادت و احترام مثال زدن ه،یاز شهروندان ترک یاریبس

قائل بوده و به ادامه راه فرمانده  یمانیحاج قاسم سل دیسردار شه تیشخص

 دارند. دیبزرگ محور مقاومت تاک
 

 آغاز شد رانیا ریسوآپ گاز ترکمنستان از مس اتیعمل

 انیجانبه مسوآپ سه اتیعمل ؛1400دی  1۳ در

آذرماه در  ۷که  جانیو آذربا رانیترکمنستان، ا

 ینشست سران سازمان همکار نیپانزدهم هیحاش

 ی)اکو( امضا شده بود، به صورت رسم یاقتصاد

 .آغاز شد

مترمکعب گاز ترکمنستان  اردیلیم ۲تا  1.۵قرارداد ساالنه  نیبراساس ا رانیا

 یبه جمهور رانیا ریگاز از مس نی. ادهدیم لیتحو جانیرا به آذربا



 

 

خود  ازیمورد ن یگاز مصرف رانی)سوآپ( خواهد شد و ا تینزترا جانیآذربا

 .کرد دگاز برداشت خواه نیاستان کشور را به عنوان حق انتقال ا ۵در 

ترکمنستان،  نیب یقرارداد سوآپ گاز اتینفت درباره جزئ ریوز یاوج جواد

ساالنه  رانیجانبه، اقرارداد سه نیطبق ا»: دهدیم حیتوض جانیو آذربا رانیا

 جانیمتر مکعب گاز را از ترکمنستان به آذربا اردیلیم ۲تا  1.۵به  کینزد

با ترکمنستان قطع شده  رانیا یتعامالت گاز 1۳9۵ ماهی. از ددهدیم لیتحو

دو کشور  یدر مناسبات انرژ ییقرارداد گام رو به جلو نیبا انعقاد ا یبود ول

خراسان  یهااستان یسوخت زمستان نیقرارداد به تأم نیبرداشته شد. ا

 .«کندیگلستان و سمنان کمک م ،یو جنوب یشمال ،یرضو
 

 بود سمیمبارزه با ترور یقهرمان جهان یمانیقاسم سل دیشه

 یط " یعباس موسو دیس " ؛1400دی  1۳ در

 یهورجم یاز رسانه ها یجمع یکه از سو یسخنان

که فکر  ییافزود:  آنها افت،یانعکاس  جانیآذربا

راحت تر  یایدن یمانیسل دیکردند با شهادت شه یم

 دیبعد از شه یایخواهند  داشت ، سخت در اشتباه بودند و دن یو امن تر

 ستهایترور نیو هم به وجود آورندگان ا ستهایداعش و ترور یهم برا یمانیسل

 .امن و آرام نشد



 

 

 دیدر ادامه سخنان خود اضافه کرد:  خون شه رانیا یاسالم یجمهور ریسف

امت  یخواهد شد و بزود یقاتالن و آمران و ریبانگیانشاءاهلل گر یمانیسل

آغازگر آن بوده  یمانیسل دیخواهند شد که شه یینها یروزیشاهد پ یاسالم

است
 

سالگرد شهادت حاج  نیبه مناسبت دوم یو هنر یفرهنگ دادیرو 1۳ یبرگزار

  زیدر تبر یمانیقاسم سل

 ییرونما نییعباس رنجبر در آ  ؛1400دی  1۳ در

سالگرد  نینکوداشت دوم یهابرنامهژهیاز پوستر و

رد  یسیخوشنو شیاظهار کرد: هما یمانیها حاج قاسم سلشهادت سردار دل

مستند فاتح سوسنگرد، عرض ارادت  ،یمانیسل قیعق یخوانخون، مسابقه کتاب

شهر،  یاز فرش دستبافت در صحن شورا ییهنرمندان به سردار، رونما

نشست  ،یابانیخ یهاشینما یپوستر، اجرا شگاهینما نشان،یب یسوگواره بانو

 شگاهیشهر، نما کیسردار به وسعت  ادیبه  شیهما بان،دهید ییافزارتیبص

هستند  یابرنامه 1۳و محفل انس با قرآن،  سردار، مسابقه کودک ادیعکس با 

برگزار  یمانیسالگرد شهادت سردار حاج قاسم سل نیکه به مناسبت دوم

 .شودیم



 

 

 یبانوان حزب اسالم جمهور یپوالد هاشم اف توسط شورا دیبزرگداشت شه

  جانیآذربا

پوالد  دیمراسم بزرگداشت شه ؛1400دی  1۳ در

توسط  دیشه نیهاشم اف به مناسبت سالروز تواد ا

 و جانیآذربا یبانوان حزب اسالم جمهور یشورا

 . دید هاشم اف برگزار گردیمادران سرباز در مزار شه
 

در  «یمانیسل» دیسردار شه ریاز تابلو فرش دستبافت منقش به تصو ییرونما

 زیتبر

به تابلوفرش دستبافت منقش  ؛1400دی  1۳ در

در آستانه  یمانیحاج قاسم سل دیسردار شه ریتصو

 ماهید 1۲امروز،  شان،یا  شهادتسالگرد  نیدوم

 .شد ییرونما زیتبر یاسالم یشورا یدر جلسه علن

 تیمراسم با تسل نیدر ا ز،یتبر یاسالم یشورا سیرئ بینا ،یاحمد غالمرضا

وفادارش،  ارانیمهندس و  یو ابومهد یمانیقاسم سل دیشهادت سردار شه

 .خواهد بود داریدر دل مستضعفان جهان زنده و پا دیسردار شه نیا ادیگفت: 



 

 

آنها در فرهنگ عامه نقش  ادیو  یصحبت از قهرمانان مل نکهیا انیبا ب یو

 هیما یمانیو خاطره حاج قاسم سل ادیدارد، افزود: زنده نگه داشتن  یبزرگ

 .افتخار و غرور است

حاج قاسم  دیسردار شه ریبافنده تابلوفرش منقش به تصو دوست،ینظام ناصر

 ایبار در دن نینخست یتابلوفرش برا نیمراسم گفت: ا نیدر ا زین یمانیسل

بوده  یکار کامالً دستبافت و بدون سوزن شده،یباف مرصع یصورت سه بعدبه

 آن به کار گرفته شده است یپا زین روزهیف ۶و 
 

 شد یمانیسردار سل ریبه تصاو نیغزه مز یهاابانیخ

سالگرد شهادت  نیدر آستانه دوم  ؛1400دی  1۳ در

ها و  ابانیالمهندس خ یو ابومهد یمانیسردار سل

 سمقا دیسپهبد شه ریبه تصاو نینوار غزه مز نیادیم

 .شد یمانیسل

گفت:  نیفلسط یمقاومت مردم یها تهیکم یدفتر رسانه ا ریمد م،یالبر محمد

 یسالگرد شهادت و نیدر دوم یمانیبه حاج قاسم سل یوفادار یدر راستا

به قدس،  دنیبر اصول و تداوم در راه رس دیو تاک شتریمردم غزه با مقاومت ب

 .کنند یمراسم را برگزار م نیا



 

 

که به خون حاج قاسم  میکن یم دیمناسبت ما تاک نیخاطرنشان کرد: در ا یو

 .داشت میرا زنده نگه خواه ادبودی نیو ا میوفادار هست

داد و مردم  میرا ادامه خواه یمانیسل دیکرد: ما حرکت در راه شه دیتاک میالبر

را فراموش نخواهند  یمانیسل دیشه یها تیخون و مقاومت و حما نیفلسط

 کرد
 

 یمانیسل دیبارز شه یژگیو یاسیمختلف س قی: احترام به سالزیامام جمعه تبر

  بود

 نیاالسالم والمسلمحجت ؛1400دی  1۳ در

از پوستر  ییرونما نییهاشم در آآل یمحمدعل

بر  دیها، با تاکسالگرد شهادت سردار دل نینکوداشت دوم یهابرنامهژهیو

داشت  یفرد منحصر به یاخالق یهایژگیو و اتیخصوص یمانیسل دیشه نکهیا

نبود و تمام  طیآنها اخالص بود، افزود: او اهل افراط و تفر نیکه مهمتر

 .او قائل بودند یبرا یاژهیاحترام و یاسیس یهاجناح

 نامهیاهل هنر، کتاب، شعر، مطالعه زندگ یمانیسل دیاظهار داشت: شه یو

 .کشور بود یو هنر یفعاالن فرهنگ یشهدا و حام

 



 

 

 - زیدر دانشگاه تبر یمانیسل دیسالگرد شهادت شه نیمراسم دوم یبرگزار

 ریتصاو

 نیمراسم بزرگداشت دوم ؛1400دی  1۳ در

با  یمانیحاج قاسم سل دیسالگرد شهادت سردار شه

از عالقه مندان  یو جمع انیدانشجو  ،یاستان نیدانشگاه، مسئول دیحضور اسات

 .دیبرگزار گرد زیدر دانشگاه تبر اومتجبهه مق زیعز دیشه

آل هاشم،  یمحمدعل دیس نیحجت االسالم و المسلم یمراسم معنو نیا در

،  زیشهر تبر یو امام جمعه مردم یشرق جانیدر آذربا هیفق یول ندهینما

امام زمان )ع( و حجت االسالم  زهیمکان پیفرمانده ت یمحمّد یسردار مصطف

ابعاد  یرفبه مع زیدانشگاه تبر یو اجتماع یمعاون فرهنگ زاده،یعل دیدکتر سع

 .پرداختند یمانیحاج قاسم سل دیسردار شه یتیشخص
 

 عدم حضور در نشست قفقاز یبهانه گرجستان برا

با  هیگرجستان در ترک ریسف ؛1400دی  14 در

به گرجستان در  هیبهانه قرار دادن حمله روس

گذشته، از شرکت در نشست قفقاز با  یهاسال



 

 

 یخوددار جانیآذربا یارمنستان و جمهور ه،ی، ترک هیروس ران،یمشارکت ا

 کرد
 

 یجمهور یدر رسانه ها یمانیسالگرد شهادت سردار سل نیبازتاب دوم

 جانیآذربا

سالگرد شهادت سردار  نیدوم ؛1400دی  14 در

و  یری، تصو ینوشتار یدر رسانه ها یمانیقاسم سل

بازتاب گسترده  جانیآذربا یجمهور یمجاز

 داشت.

 " رانیتند رهبر ا هیانیب "به عنوان  یدر گزارش ". آذ  کایپوبل " یخبر اهگیپا  

سالگرد شهادت  نیدر رابطه با دوم  یسخنان یط رانیا ینوشت : رهبر عال

ترامپ و امثال او پس از  ،یمانیگفتند که  قاتالن  قاسم سل یمانیسردار سل

فراموش خواهند  خیتار یخود در جهان ، در زباله دان اتیجنا یپرداخت بها

 .شد

بر  یمبن رانیا یجمهور سییسخنان ر ".آذنیحق"زبان  یروس یخبر گاهیپا  

گزارش خود انتخاب کرد و نوشت :  تریت "محاکمه شود  دیترامپ با "که  نیا

گفت که دونالد  یبه تازگ رانیا یاسالم یجمهور سییر یسیرئ میابراه دیس



 

 

قاسم  ردر رابطه با قتل سردا دیبا کایآمر نیشیپ یجمهور سییترامپ ر

 رونیامت ب نیصورت  دست انتقام از آست نیا ریمحاکمه شود در غ یمانیسل

 .خواهد آمد

دو سال از اقدام   "به عنوان  یدر گزارش زین "نترآذیا " یونیزیشبکه  تلو 

نوشت : دو سال از ترور قاسم و  "گذرد  یم یمانیژنرال سل هیعل یستیترور

اقدام  نیگذرد. ا ی، م کایتوسط آمر یرانیو ا یبرجسته عراق انینظام گرید

 .کرد دوار دیجنگ وحشتناک جد کیمنطقه را به آستانه  یستیترور

به نقل از  یدر گزارش زین  جانیآذربا یجمهور " وزیسالم ن" یخبر گاهیپا  

شاهد  یبزود یدرباکو نوشت : امت اسالم رنیا یاسالم یجمهور ریسف

 .آغازگر آن بوده است یمانیسل دیخواهند شد که شه یینها یروزیپ

در  کایپرچم آمر "به عنوان  یدر گزارش زین "آخار.آذ " یخبر گاهیپا  

نوشت : تظاهرات  "شد  دهیبه آتش کش رانیدر ا زیتظاهرات اعتراض آم

، در  یمانیگسترده در رابطه با سالگرد ترور سردار قاسم سل زیاعتراض آم

  رگزار شدتهران ب



 

 

 - سیدر تفل یمانیحاج قاسم سل دیمراسم سالگرد سردار شه نیدوم یبرگزار  

 ریتصاو

سالگرد  نیدوم مراسم ؛1400دی  14 در

در  یمانیها حاج قاسم سل شهادت سردار دل

با حضور کارکنان سفارت و  سیدر تفل یسالن اجالس دانشگاه جامعه المصطف

 .دیمحترم کارگزاران برگزار گرد یخانواده ها
 

 آذربایجان جمهوری در سلیمانی قاسم حاج شهید نکوداشت آیین

 دومین گرامیداشت مراسم ؛1400دی  1۵ در

 در سلیمانی قاسم حاج سردار شهادت سالگرد

 باکو در کشورمان سفارت فرهنگی رایزنی محل

 .شد برگزار

 یاد گرامیداشت با آذربایجان جمهوری در کشورمان سفیر موسوی عباس سید

 عنوان به هادل سردار از المهندس، ابومهدی و سلیمانی قاسم شهید خاطره و

 همه از بیش جهان: اظهارداشت و کرد یاد منطقه در آرامش و صلح منادی

 خود شهادت با حتی و حضور با سلیمانی شهید و است تروریسم دفع به نیازمند

 .کرد هدیه آینده هاینسل بخصوص جهان و منطقه هایکشور یهمه به را آن



 

 

 جهانی شخصیت از تجلیل ضمن باکو در کشورمان فرهنگی رایزن پورمرجان

 بلکه و اسالم جهان به متعلق بلکه ایران مختص فقط نه را وی سلیمانی، شهید

 دانست انسانیت

 سلیمانی شهید درباره آذربایجان جمهوری اهل هنرمند اثر از ونماییر

 ترکی شعر المللیبین کنگره در ؛1400دی  1۵ در

 اهل هنرمند از ارزشمندی اثر «سرداری لرکاوره»

 اردبیل استاندار حضور با آذربایجان جمهوری

 .شد تجلیل هنرمند این از و رونمایی

 با آذربایجان جمهوری اهل هنرمند از ارزشمندی اثر همچنین کنگره این در

 .شد تجلیل هنرمند این از و رونمایی اردبیل استاندار حضور

 سلیمانی شهید از زیبا تصویری درآوردن قلم به با آذربایجانی هنرمند سیدّف،

 نثار بزرگوار شهید این به را خود عالقه و عشق چنین این انقالب، رهبر کنار در

 از قبل ما عالقه و عشق: کرد اظهار فارس خبرنگار با گووگفت در وی. نمود

 شهادت، از پس و بوده همواره قاسم، حاج اسالم بزرگوار سردار به نیز شهادت

 اتفاق این به نسبت آذربایجان جمهوری در بسیاری عاشقان بلکه من تنها نه

 .شدند متاثر



 

 

 

 


