
 

 

 بسمه تعالی 

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

 افشا کرد؛ یجانیمادر ژنرال آذربا

 جانیآذربا یاف توسط مقامات وزارت دفاع جمهورپوالد هاشم قتل

ژنرال پوالد هاشم اف، تنها مادر  ؛1400دی  15 در

که در دوره  جانیآذربا یژنرال ارتش جمهور

با ارمنستان جان باخت،  یاسه دهه با  یجنگ تقر

ژنرال  نیرا متهم به دست داشتن در قتل ا جانیآذربا یجمهوریسران نظام

.کرد

 ها یتوسعه همکار یبرا یزیبه مسکو نشانه برنامه ر رانیا یجمهور سیسفر رئ

دانشگاه  استاد «خومنکو میواد» ؛1400دی  16 در

 هیتاتارستان روس یعلوم جمهور یو معاون آکادم

گسترش  یبرا هیو روس رانیاظهار داشت: ا

کرده اند و  یزیدوجانبه برنامه ر یها یهمکار



 

 

 ینشان م یرا بخوب تیواقع نیا ریاخ یها از دو طرف در ماهها اتیتبادل ه

  .دهد

 یبه مسکو، روسا یسیرئ میابراه دیس یباور است که در سفر آت نیخومنکو بر ا

توسعه  یمهم برا یو حوزه ها دیجد یفرصت ها هیو روس رانیا یجمهور

 .کنند یم نییدو کشور را تع یهایهمکار

سردار  داشتیشهادت حضرت زهرا )س( و گرام یمراسم سوگوار یبرگزار  

 در باکو یمانیسل

با سالروز شهادت  همزمان ؛1400دی  16 در

و سالگرد شهادت  هایحضرت فاطمه سالم اهلل عل

شهادت حضرت زهرا  یمراسم سوگوار نیدوم ،یمانیحاج قاسم سل دیسپهبد شه

 ریسف مراسم نیا در سردار دلها امشب در باکو برگزار شد. داشتی)س( و گرام

السالم  همیعل تیسخنرانان، مداحان و شاعران اهل ب گریکشورمان و د

 کردند.  یخوان هیو مرث ییسرا حهیمد ،یسخنران

 نان متیق شیبه افزا جانیآذربا یاعتراض مردم در جمهور

 جانیآذربا یجمهور یهارسانه ؛1400دی  17 در

اعالم کردند که  "آرد و نان کنندگاندیتول"از قول 

عوارض  ،یجهان یهامتیق شیافزا لیبه دل



 

 

تا  ۳5 نینان را ب متیناچارند ق یدولت یهاانهیرا یو انقضا هیصادرات روس

 .درصد باال ببرند 40

شد و  یاجتماع یهاباعث بروز خشم مردم در شبکه متیق شیخبر افزا نیا

 عیگاز ما یبها شیمردم قزاقستان به افزا یآن را مشابه اعتراضات جار یبرخ

 .دانستند

 یمانیسل دیشه تیاز شخص هیحزب وطن ترک سیرئ لیتجل

گفت،  هیحزب وطن ترک سیرئ ؛1400دی  18 در

و  کایآمر سمیالیمبارزه با امپر ریما در ادامه مس

را همواره  یمانیقاسم سل دیشه ،یستیونیصه میرژ

 .مینیبیدر کنار خود م

دادند  رادستور شهادت فرماندهان مقاومت  کایدر آمر کهیگفت، کسان وی

 .مجرمند و به طور قطع پاسخش را خواهند گرفت

 حیدر استانبول تصر "قهرمانان" ادوارهیبه  یریتصو امیدر پ نچکیپر دوغو

آنان متعلق به  ستند،ین رانیا دانیو همرزمانش فقط شه یمانیکرد: ژنرال سل

 یانسان یهاارزش یهستند که آگاهانه برا یاسالم اند، آنان قهرمانان یایدن

 .  جان خود را فدا کردند



 

 

 یجمهور یروهاین یبه سو نیسنگ مهین یهاسالح کیپرتاب نارنجک و شل

 جانیآذربا

 ینوشته خبرگزار به ؛1400دی  18 در

 جانیآذربا یوزارت دفاع جمهور «یآناتول»

حدود « شورجا یوخاری»ارمنستان مستقر در منطقه  یروهایاعالم کرد که ن

 یبه سو نیسنگ مهین یهابا نارنجک انداز و سالح یبه وقت محل 1۳:50ساعت 

   .کردند کیشل جانیآذربا یارتش جمهور یروهاین

ارتش  یهاگانی انهیجو یاقدامات تالف جهیوزارتخانه اعالم کرد که در نت نیا

 .خود را متوقف کرد اتیطرف مقابل عمل جان،یآذربا یجمهور

نگذاشت و در حال  یتلفات برجا چیه یتحرک نظام نیباکو اعالم کرد که ا 

 یارتش جمهور یهاگانیباثبات است و   یدر خطوط مرز تیحاضر وضع

 کنترل اوضاع را در دست دارند جانیآذربا

 کیتوافق استراتژ کیمسکو در آستانه  -تهران 

 یگروه مطالعات انرژ سیرئ ؛1400دی  19 در

قرارداد  سینوشیگفت: اکنون که پ نیو

است، احتماال  هیدر دست ته یدیجد کیاستراتژ



 

 

چالوس و سردار جنگل، مورد بحث قرار خواهد  نیادیخزر و م گر،یبار د

 گرفت.

 رانیا یدرباره همکار لنا،یا یوگو با خبرنگار اقتصاددر گفت یبرکشل دونیفر

 دیو صادرات گاز اظهار داشت: شا دیبخصوص تول یدر حوزه انرژ هیو روس

. میهست شهیپما نفت ران،یا یکه در بخش انرژ میالزم باشد که در ابتدا بگو

از تجربه  م،یکنیو درک م میشناسیرا م ینفت یهانفت و بازار نفت و فراورده

اما در  م،یدسر گذاررا پشت یادیز یهابیفراز و نش م،یبرخوردار یطوالن

با نحوه جذب  م،یندار یالمللنیتجربه ب ست،یطور ن نیبخش گاز ا

که  یاچند دهه نی. در امیندار یکاف ییآشنا یالمللنیب یهایگذارهیسرما

چند  نیاست. در ابوده  یمقوله داخل کیما  یکشف شد، گاز برا یجنوبپارس

امارات، ترکمنستان  مثل ییبا کشورها میهم که ورود کرد یالمللنیفقره کار ب

 ،یالمللنیو ب یا. در هر حال در مقوله منطقهمیبا مشکل مواجه شد هیو ترک

معنا  نیاصال به ا نی. امیدار یگاز بهره و شناخت محدود کیاز عمق استراتژ

بلکه  م،یو آن را کنار بگذار میگاز وارد شو یالمللنیب یبه فضا دیکه نبا ستین

به صادرات گاز و استفاده از تمام استعدادها و  دیااعتقاد دارم که ب ایقو

 .میریخودمان بهره بگ کیتیو ژئوپل ییایامکانات جغراف

 



 

 

 هیترک یشهروند رشیپذ دیجد طیشرا

 ۲50به ارزش  یملک دیبا خر قبال  ؛1400دی  19 در

وجود  هیترک تیهزار دالر، امکان کسب حق تابع

اعالم شده که  ینینو طیداشت، اما حاال شرا

بروز  زیو ن هیموجب جذب سرما تواندیم

 شود. یدیجد یتیو امن یحقوق یهاچالش

ملک، به چالش  دیخر ایپول  ختدر برابر پردا هیترک تیتابع یموضوع اعطا

 ،یالدیم ۲0۲۲در آغاز سال  ه،یدولت ترک استیس نیشده است. ا لیتبدیمهم

خود  یها را به سوهمراه شده که توجه رسانه دیو اقدامات جد ماتیبا تصم

 .جلب کرده است

 جانیآذربا یمشابه قزاقستان در جمهور یاحتمال انفجار اجتماع

 یحزب جبهه خلق جمهور سیرئ ؛1400دی  19 در

 یگفت: اگر حق تجمع آزادانه برا جانیآذربا

 جانیآذربا یدر جمهور هایعدالتیاعتراض به ب

مشابه قزاقستان  ینشود، انفجار اجتماع نیتأم زین

 دهد. یممکن است رو زین جانیآذربا یدر جمهور



 

 

که از  یدر سخنان جانیآذربا یحزب جبهه خلق جمهور سیرئ یملیکر یعل

درست است »پخش شد، گفت:  وبیوتیدر بستر  «یو یت یزیعثمان ق»کانال 

 جانیآذربا یبهتر از مردم جمهور یلیمردم قزاقستان خ یکه سطح زندگ

 نیبوده است، اما با توجه به ثروت فراوان قزاقستان و فساد طبقه حاکم بر ا

را به دست دارد،  تیحاکمکه قدرت و  یقشر کوچک یاندوز کشور و ثروت

از ثروت  یزیناچ یلیباورند که بخش خ نیتان بر اقاطع مردم قزاقس تیاکثر

 یکشور را قشر کوچک ییمردم قرار گرفته و بخش اعظم دارا اریکشور در اخت

 یاجتماع قیاند و شکاف عمخود گرفته اریاز صاحبان قدرت و ثروت در اخت

در هر  یشکاف نیوجود چن طیشراکشور به وجود آمده است. در  نیدر ا

 « .است اجتنابرقابلیغ یکشور، بروز انفجار اجتماع

 متهم کرد یاردوغان مخالفان خود را به آشوب طلب

با هشدار  هیترک یجمهور سیرئ ؛1400دی  ۲0 در 

که  یکسان انتیخود گفت: خ یاسیبه مخالفان س

را به سمت هرج و مرج  هیدر تالش هستند ترک

 کرد. میبکشانند، برمال خواه دهدیاز مناطق رخ م یاریمشابه آنچه در بس

، (TRT) هیترک یدولت ونیزیو تلو ویسازمان راد یرسم یبه گزارش تارنما

پروژه در استان کارامان  نیاز چند یبرداربهره نییاردوغان در آ بیرجب ط



 

 

مشکالت موجود در  م،یگونه که معضل نرخ ارز را برطرف کردافزود: همان

 خواهندیکرد: م حیبرد. او تصر میخواه نیوقت از بدر اسرع زینرخ تورم را ن

در اقتصاد به وجود آمد، همه کسب و کارشان را از دست  یکه نوسان یهنگام

 تیکشورمان را به وضع ف،یکث تیذهن نیزه با ابدهند و شورش کنند اما با مبار

 کنندیم یکه سع یاظهار داشت: ما کسان نی. اردوغان همچنمیرساند یکنون

نجات از تسلط آنها تالش  یها برابسپارند که سال یکشور را به دست اشراف

 کرد.  میافشا خواه م،یاکرده

 را رد کرد یمرز یدرباره تش ها جانیآذربا یجمهور یارمنستان ادعا

 یدفاع ارمنستان ادعا وزارت ؛1400دی  ۲0 در

 یبه سو یراندازیپرتاب نارنجک و ت نهیباکو در زم

را  یدر خطوط مرز جانیآذربا یجمهور یروهاین

 رد کرد.

 هیانیوزارت دفاع ارمنستان اعالم کرد که  ب« ارمنستان ویراد»نوشته وبگاه   به

مسلح  یروهاین یها گانی نکهیبر ا یمبن جانیآذربا یوزارت دفاع جمهور

 جانیآذربا یجمهور ی( به مواضع نظامید 18)شنبه  هیژانو 8ارمنستان روز 

 .مطابقت ندارد تیکردند با واقع کیشل

 



 

 

 جانیآذربا یبا جمهور رانیا یحینامه تجارت ترجشدن موافقت یینها

در  رانیا یاسالم یجمهور ریسف ؛1400دی  ۲0 در

 یمرز انهیپا شیگشا نکهیباکو با اشاره به ا

 یبه دولت جمهور یبه صورت رسم نیخداآفر

 یبا جمهور یحینامه تجارت ترجاعالم شده، گفت: موافقت جانیآذربا

صورت بحث صادرات ما به  نیشدن است که در ا ییدر حال نها جانیآذربا

 خواهد شد. لیتسه جانیکشور آذربا

با  یریرتباط تصودر باکو در ا رانیا یاسالم یجمهور ریسف یموسو دعباسیس

 یو جمهور رانیا یاسالم یاظهار کرد: جمهور ،یشرقجانیاستاندار آذربا

به عنوان دو  یامانهیو صم کیخوب، نزد اریهمواره از مناسبات بس جانیآذربا

تعامالت با  شیافزا زدهمیدولت س کردیاند و روبرخوردار بوده هیهمسا

 .است هیهمسا یکشورها

در  زیو تبر یشرقجانیدر باکو ادامه داد: آذربا رانیا یاسالم یجمهور ریسف

در  تیظرف نیاز ا دیشناخته شده هستند و با اریبس جانیآذربا یجمهور

 .مند شددو کشور بهره نیتعامالت و مراودات ب شیافزا یراستا

با اشاره  زیدر نخجوان ن رانیا یاسالم یسرکنسول جمهور ،ینیحس داحمدیس

و نخجوان شناخته  جانیمردم آذربا نیو مهم ب یخیتار یشهر زیتبر نکهیبه ا



 

 

و  یگسترش روابط اقتصاد یبالقوه برا یهاتیظرف یسازبر فعال شود،یم

 .کرد دیدو کشور تأک یتجار

و  رانیو گسترش منافع مشترک ا جادیبر ا یشرق جانیاستاندار آذربا دیتاک

 جانیآذربا یجمهور

 نیعابد ،یشرق جانیمرکز آذربا ؛1400دی  ۲0 در

 یاسالم یجمهور ریبا سف یریخرّم در ارتباط تصو

در نخجوان، افزود:  رانیدر باکو و سرکنسول ا رانیا

رفت  لیتسه یبرا یاز اقدامات ضرور یکی نیخداآفر یمرز انهیفعال شدن پا

آن از طرف  یهارساختیاست که ز جانیو آذربا رانیدو کشور ا نیو آمد ب

 .میمرز ندار نیا ییبازگشا یبرا یکشور ما آماده است و مشکل

هنرمندان،  یخوب اریو ارتباط بس ینیو د یفرهنگ یهاوندیبا اشاره به پ خرّم

 یبرا یامشترک رسانه یهایدو کشور گفت: همکار یو شعرا ختگانیفره

به عنوان  دیاست که با یاز موضوعات ،یو گردشگر یخیتار یهاتیظرف یمعرف

که  یاکاذب رسانه یهایریحال از درگ نیو در ع میمند شوفرصت از آن بهره

 .میکن زیاست پره یاو فرامنطقه یادشمنان منطقه یطراح

 یهادانشگاه نیب یعلم یهایبر گسترش مبادالت و همکار نیهمچن استاندار

بر محصوالت  یمبتن دیمشترک جد یهابازارچه یاندازو باکو، راه زیتبر



 

 

 یهافرصت یمشترک و معرف یهاشگاهینما ییبرپا ان،یبندانش یهاشرکت

 یبرا یتجار یزایصدور و یبرا تیدو کشور، رفع محدود یگذارهیسرما

پرواز  یحل مشکالت مربوط به نقل و انتقال پول و برقرار ،یفعاالن اقتصاد

 .کرد دیتأک یفعاالن اقتصادو آمد  در رفت لیتسه یباکو برا _ زیتبر میمستق

دو کشور قابل حل است افزود:  نیموجود ب یهاچالش نکهیبا اشاره به ا خرّم

 یتوانمند جمهور یهااست تا شرکت یخوب اریباغ فرصت بسقره یآزادساز

آن  یمنطقه حاضر شده و در بازساز نیدر ا یو مهندس یاز لحاظ فن یاسالم

 .نقش کنند یفایا

 و ارمنستان جانیآذربا ینظام یریدرگ

 یریوزارت دفاع ارمنستان از درگ ؛1400دی  ۲0 در

در منطقه  جانیکشور با آذربا نیا یو تنش نظام

 .خبر داد« کلبجر» یمرز

دو کشور، دو سرباز  یمرز یهایریدرگ انیوزارتخانه، در جر نیبر اعالم ا بنا

 .ارمنستان کشته شدند

منطقه خبر  نیسرباز خود در ا کیاز کشته شدن  جانیآذربا زین نیاز ا شیپ

.داده بود



 

 

 جانیآذربا یبه مردم جمهور یرازیاهلل ناصر مکارم ش تیآ کیتبر

 یرازیاهلل ناصر مکارم ش تیآ ؛1400دی  ۲0 در

افتتاح مسجد فاطمه زهرا )س( باکو را به مردم 

 جانیگفت و از مسئوالن آذربا کیتبر جانیآذربا

  مسجد تشکر کرد. نیافتتاح ا یبرا

 

 

 


