
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

 یبه مقام معظم رهبر جانیآذربا جمهورسیرئ کیتبر امیپ

 سیرئ افیالهام عل ؛ 1401فروردین  10در 

به مقام معظم  یامیدر پ جانیجمهور آذربا

 رانیو ملت ا شانینوروز را به ا دیع ،یرهبر

 .گفت کیتبر

حضرت  رانیا یاسالم یرهبر معظم جمهور محضر :آمده است امیپ نیا در

 یاخامنه یعل دیاهلل س تیآ

 جانیاز مردم آذربا ابتینشخصاً از جانب خود و به ز،ینوروز عز دیع مناسبتبه

 .میگویم کیقلب تبر میتان از صمو مردم یبه جنابعال

 ک،یها را به اعمال ناست، انسان یجهان یواال یهابهار که حامل ارزش دیع

دارم که روابط  نانی. اطمخواندیفرا م یکدلیو  تیتفاهم متقابل، حما

و  جانیآذربا یجمهور نیمابیف یو همکار یحسن همجوار ،یدوست

مان که سنن کهن نوروز را در جهت منافع مردمان رانیا یاسالم یجمهور

و مستحکم خواهد  ابدییتوسعه م زیپس ن نیاز ا دارند،یزنده نگه م زین وزامر



 

 

در امور و  تیموفقکامل،  یسالمت یجنابعال یفرخنده برا دیع نیا در.شد

 .برکت و رونق فراوان مسئلت دارم ران،یمردم کشور دوست و برادر ا یبرا

 جانیآذربا یجمهورسیرئ ،افیعل الهام  

 کرد میکمک خواه روانیباکو و ا نیتوافقنامه صلح ب ی: به امضاهیروس

« زاخارووا ایمار» ؛ 1401 نیفرورد 10در 

 در واکنش هیوزارت خارجه روس یسخنگو

 یجمهور نیب ینظام ریاخ یهانسبت به تنش

باغ، اعالم و ارمنستان در منطقه قره جانیآذربا

ارمنستان و  نیروابط ب یسازیعاد یخود برا یهابه تالش هیکرد: روس

 .دهدیادامه م جانیآذربا

 یروهاین تیافزود: موضع کشورمان در قبال حوادث در حوزه مسئول یو 

 میخواهیم نیمارس منعکس شد. ما از طرف 26 هیانیدر ب هیحافظ صلح روس

 حاصل کنند.  نانیاطم 2020نوامبر  10جانبه سه هیانیب یکه از اجرا

 

 

 

 



 

 

 باغقره درباره پاشینیان و افعلی با پوتین وگویگفت

 رئیس «پوتین والدیمیر» ؛ 1401 نیفرورد 12در 

 جمهوری جمهور رئیس با روسیه جمهور

 درباره ارمنستان وزیر نخست و آذربایجان

 .کرد گفتگو باغقره موضوع

 و «افعلی الهام» با تلفنی تماس این در پوتین کرملین، کاخ بیانیه اساس بر

 حل بر تاکید با باغ قره منطقه درباره اخیر تحوالت درباره «پاشینیان نیکول»

 .کرد گفتگو منطقه بر ثبات و امنیت تضمین و موضوعات عملی

 نهم جانبه سه بیانیه هایبند تمامی اجرای اهمیت است، آمده بیانیه این در

 .گرفت قرار تاکید مورد 2021 نوامبر 26 و ژانویه 11 و 2020 نوامبر

 ارمنستان با روابط سازی عادی برای آذربایجان جمهوری آمادگی

 آذربایجان جمهور رئیس ؛ 1401 نیفرورد 13در 

 سازمان ایدوره رئیس «رائو زبیگنیو» با دیدار در

 قره مناقشه اینکه به اشاره با اروپا همکاری و امنیت

: گفت است، کرده حل را مسئله این آذربایجان جمهوری و شده تمام باغ

 .است ارمنستان و آذربایجان روابط سازی عادی زمان اکنون

 



 

 

 اصل پنج: گفت روابط سازی عادی برای کشور این هایپیشنهاد به اشاره با وی

 رسمیت به آن، مهم اصل و است المللی بین هایهنجار با منطبق ما پیشنهادی

 و است مرزی حدود تثبیت و تعیین آن از پس و ارضی تمامیت متقابل شناختن

 .شد خواهد برقرار قفقاز در پایدار صلح مسائل این حل با که معتقدم

 ابراز با هم اروپا همکاری و امنیت سازمان ایدوره رئیس " رائو زبیگنیو "

 مرحله: گفت ارمنستان و آذربایجان جمهوری روابط شدن عادی به امیدواری

 این و رسدمی نظر به بینانه خوش بسیار اختالفات فصل و حل به منتهی کنونی

 _.کندمی ایجاد را جدیدی هایفرصت قفقاز، منطقه برای فرآیند

 آذربایجان جمهوری پایتخت در بزرگ انفجار

 جمهوری بهداشت وزارت ؛ 1401 نیفرورد 14در 

 از نفر 24 انفجار این در که کرد اعالم آذربایجان

 به سوختگی جراحت با زن 11 و مرد 13 جمله

 .اندشده منتقل بیمارستان

 .است نشده منتشر احتمالی هایکشته از رسمی آمار هنوز

 آتش و کنترل تحت وضعیت گویندمی آذربایجان جمهوری امنیتی مقامات

 .است شده مهار سوزی



 

 

 

 جدی آسیب شبانه کلوپ ساختمان به انفجار این که گفتند نیز محلی مقامات

 .است کرده وارد

  _.است شده اعالم گاز نشت انفجار این علت اولیه، اطالعات به توجه با

 کرد دیدار «تاشکند» در ازبکستان جمهور رئیس با آذربایجان پارلمان رئیس

 رئیس «غفارآوا صاحبه» ؛ 1401 نیفرورد 14در 

 «تاشکند» به که آذربایجان جمهوری ملی مجلس

 جمهور رئیس «میرضیایف شوکت» با است کرده

 .کرد دیدار ازبکستان

 مبادالت پاندمی وجود با اخیر های سال طی: شد عنوان دیدار این در

 25 میالدی جاری سال بدو از تجارت. است یافته افزایش برابر 4 بازرگانی

 .است یافته افزایش درصد

 همکاری باید متقابل های همکاری پیش از بیش گسترش هدف با که شد تاکید

 .کرد تقویت را کشور دو گذاری قانون هایسازمان منظم های

 و ازبکستان مردم مستقیم نمایندگان عنوان به ها پارلمان زمینه این در

 طریق از جمله از «مردمی دیپلماسی» پیشبرد در باید آذربایجان جمهوری



 

 

 طرح از حمایت آذربایجان، جمهوری و ازبکستان مناطق بین روابط تحکیم

 . کنند ایفا کلیدی نقش فرهنگی و اقتصادی های

 است کرده ارسال مثبت هایپیام ارمنستان: باکو

 «بایراموف جیحون» ؛ 1401 نیفرورد 15در 

 آذربایجان جمهوری خارجه امور وزیر

 را ایتالیا خارجه امور وزیر «مایو دی لوئیجی»

 مطلع منطقه در ارتباطی مسیر کردن باز برای ارمنستان به باکو پیشنهادات از

 .کرد

 تشکیل لزوم از خود همتای به همچنین آذربایجان جمهوری خارجه وزیر

 ارمنستان، و آذربایجان جمهوری بین مرز تعیین و تحدید برای کارگروهی

 اصلی اساسی اصول و صلح توافقنامه برای ارمنستان به شده ارائه پیشنهادات

 .داد اطالع است، شده ارائه باکو سوی از که موافقتنامه این

 راستا این در ارمنستان از مثبتی هایپیام اخیر روزهای در»: گفت وی

 آذربایجان. باشد جدی رویکرد یک نمایش واقعاً این امیدوارم. شنویممی

 روند این در واقعاً ارمنستان اگر. است کرده اعالم آشکارا را خود موضع

 جدی هایگام اتخاذ و موارد برخی پذیرش آماده آذربایجان است، جدی



 

 

 گاز عمدی قطع به را همدیگر نیز اخیر هایهفته در کشور دو این « .است

 .کردند متهم طبیعی

 گرجستان در اسالمی مطالعات مرکز افتتاح

 و مؤسس اف، رجب فارز ؛ 1401 نیفرورد 15در 

 در گرجستان اسالمی مطالعات مرکز مدیر

 شهر اسالمی مطالعات مرکز افتتاح مراسم سخنرانی

 که کرد امیدواری ابراز مرکز، این تأسیس اهمیت به اشاره ضمن مارنئولی،

 اهداف به بتواند اسالمی هایپژوهش انجام ویژه به خود فعالیت با مرکز این

 پیدا دست است، گرجستان مسلمانان جامعه آگاهی سطح ارتقاء همان که خود

 .کند

: گفت نیز گرجستان در کشورمان فرهنگی رایزن اردستانی، مهری احمدعلی

 تحقیقات، اسالمی مطالعات حوزه در متمرکز صورت به مرکز این است امید»

 در بزرگی گام و ارائه مخاطبان به و تدوین را ای ارزنده هایپژوهش و متون

 « .شود برداشته شناسی اسالم حوزه

 و علما ظرفیت از مرکز این شود تالش باید»: کرد تأکید اردستانی مهری

 و اسالم اشتراکات خصوص در هاییپروژه انجام جهت دانشگاه اساتید

 «.کند استفاده نیز مذاهب بین تقریب و مسیحیت



 

 

 شد منهدم اوکراین نظامی مرکز 42: روسیه دفاع وزارت

 کوناشنکف ایگور ژنرال ؛ 1401 نیفرورد 15در 

 روزانه گزارش در روسیه دفاع وزارت سخنگوی

 پهپاد، 3۸5 تاکنون، جنگ آغاز از که گفت خود

 ۹1۸ و یکهزار ضدهوایی، موشکی سامانه 224

 منهدم اوکراین ارتش توپخانه ۸15 و انداز موشک 20۹ زرهی، نفربر و تانک

 .است شده

 هوایی نیروی و هوایی مدیریت و هشدار مرکز همچنین گزارش این براساس

 .افتاد کار از یف کی استان در واسیلکف فرودگاه به حمله در اوکراین ارتش

 ایران طریق از اقتصادی ارتباطات ایجاد برای آذربایجان جمهور رئیس درخواست

 جمهوری جمهور رئیس ؛ 1401 نیفرورد 17در 

 فرمانی امضای با شنبه سه ظهر از بعد آذربایجان

 زورزنگه» اقتصادی جدید ارتباطات ایجاد خواستار

 .شد ایران طریق از «نخجوان خودمختار جمهوری» و  «شرقی

 با آذربایجان جمهور رئیس «اف علی الهام» ،«آذرتاج» خبرگزاری نوشته به

 دولت و آذربایجان جمهوری دولت بین تفاهم یادداشت فرمانی، امضای

 اقتصادی منطقه بین جدید ارتباطات ایجاد مورد در ایران اسالمی جمهوری



 

 

 امضا را  ایران خاک طریق از نخجوان خودمختار جمهوری و شرقی زنگزور

 .کرد

 داشت، اظهار  آذربایجان جمهوری دولت ارشد مقام یک نیز قبل چندی

 ایران اسالمی جمهوری و آذربایجان جمهوری بین شده امضا تفاهم یادداشت

 جمهوری و «زورزنگه» اقتصادی منطقه بین جدید ارتباطات ایجاد بر مبنی

 .است تاریخی رویداد یک ایران، خاک طریق از «نخجوان» خودمختار

 زمینه این در آذربایجان جمهوری جمهور رئیس معاون «افحاجی حکمت»

 به هیاتی از آذربایجان جمهور رئیس "افعلی الهام" که زمانی»: گفت

 ایران، اسالمی جمهوری شهرسازی و راه وزیر "قاسمی رستم" سرپرستی

 بشردوستانه و تجاری اقتصادی، هایهمکاری دولتی کمیسیون مشترک رئیس

 ارتباطی هایراه که کرد تاکید ویژه به کرد، استقبال آذربایجان، و ایران

 خواهند برق انتقال و نقل و حمل برای مهم المللیبین کریدور یک جدید

 _».بود

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


