
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

  حاج طالع باقرزاده، رهبر جنبش اتحاد مسلمانان هیانیب

اگر فرصت داشت، به  دیزی ؛ 1401 ردادم 13در 

که در  یو ظلم در جامعه ا یعدالت یکه  به ب یکسان

 یرا لعن م دیزیکنند، چشم بسته و   یم یآن زندگ

  :داد یپاسخ م نیچن نیکنند، ا

از شما در  کیاگر هر  د؟یفرستیدل و جرات! به من لعنت م یب یترسوها یا«

و  دادمیم لیتشک یبا شما ارتش د،یکرد یم یمن زندگ تیدوران حاکم

بوده و شما  اعتنایخود ب تیمسئول طهیمحبوب شما را که نسبت به ح ونیروحان

خود  روزیپ کردلسرد کرده اند، به عنوان رهبران و فرماندهان لش نیرا از د

 یم لی)ع(  گس نیکشتن و سنگباران کردن امام حس یو برا دادمیقرار م

 نیخودتان را لعن و نفر یزندگ وهیمرا نه، بلکه ش د،یداشتم. انصاف داشته باش

کنم،  ی)ع( صحبت نم نیحس شناخت امام تی! من از مسئولانیآقا» .دیکن

 نیراست روانی! درود بر پدیدرک کن یرا کم دیزی نیلعن و نفر تیالاقل مسئول

 !)ع( نیمکتب امام حس

 .02.08.2022طالع باقرزاده. زندان گوبوستان  یحاج 



 

 

 تیو باکو در امن کایبر شراکت آمر دیبه باکو و تاک کایآمر یهسته ا ژهیبازرس و سفر

  !!خزر

در باکو با انتشار  کایآمر سفارت ؛ 1401 ردادم 13در 

، بازرس "کلون نیژاکل"در خصوص سفر  یا هیاطالع

وزارت  "مربوطه یمرز تینظارت بر صادرات و امن"برنامه  سییو ر ژهیو

 نهیدر زم جانیآذربا یو جمهور کایآمر» کرد:  دیبه باکو تاک کایخارجه آمر

 » !!خزر شراکت دارند یایدر در ییایو در یمرز تیامن

، کاردار "هوگو گوارا» آمده است :  کایسفارت آمر هیدر اطالع ؛"مدرن"

نظارت بر صادرات "برنامه  ریکلون، مد نیدر باکو با  دکتر ژاکل کایسفارت آمر

وزارت  "و نظارت بر صادرات یدر اداره همکار "مربوطه یمرز تیو امن

از گسترش  یریو جلوگ یالملل نیب تیمندر خصوص ا (EXBS) کایخارجه آمر

 » .کرد دارید  یهسته ا یسالح ها

 جانیآذربا یجمهور ییاز توانا تیما به حما»  افزوده است :  کایآمر سفارت

 یو مواد مخدر ادامه م یکشتار جمع یاز قاچاق سالح ها یریدر جلوگ

 »!میده

 



 

 

 یانیم دوریبا کر هیروس دیتهد

 ریمس ای یانیم دوریکر ؛ 1401 ردادم 13در 

 کی، (TITR) ترانس خزر یالمللنیونقل بحمل

 یهاچندجانبه است که شبکه یتوسعه نهاد

 قیاروپا را از طر هیو اتحاد نیچ یلیونقل رحمل

. با عبور از کندیبه هم متصل م یشرق یو اروپا هیقفقاز، ترک ،یمرکز یایآس

 ریبا کاهش نصف زمان مس باًیتقر ینیچ یکاالها ،یقزاقستان و قفقاز جنوب

 ن،یرسند. در واقع با جنگ در اوکرا یاروپا م هیبه بازار اتحاد ،ییایدر

خود را از دست داد و  تیو بالروس( اهم هیروس قی)از طر یشمال دوریکر

متمرکز  اهیس یایخزر و در یایدر سراسر در ،یانیم دوریاکنون توجه به کر

 .شده است

 یهستند که برا انهیم دوریو قزاقستان دو کشور مهم در امتداد کر گرجستان 

 تیحال، وضع نیاند. با اکرده یزنیرا ریمس نیها در مورد گسترش امدت

را به  ایساختار اتصاالت اوراس نیبحران اوکرا نکهیمساعد نبود تا ا یکیتیژئوپل

 یاندازهاچشم کنونها همچنان پابرجا هستند، اما اد چالش. هرچنختیهم ر

به  هیحمله روس ریمثبت و مطلوب است. تاث یاندهیبه طور فزا ریمس نیا

 زیقفقا دو منطقه انیم نیبود، در ا تیقابل رو ایدر کل قاره اوراس نیاوکرا



 

 

 ژهیامر به و نیهستند ا ییباال راتییدر معرض سرعت تغ انهیم یایو آس یجنوب

 ....صادق است ایاوراس صاالتات رییدر حال تغ ییایپو یدر راستا

 در لندن جانیآذربا یپرچم جمهور دنیکش نییپا

 یوزارت خارجه جمهور ؛ 1401 ردادم 14در 

کشور  نیبه سفارت ا یاز حمله تعداد جانیآذربا

 .در لندن خبر داده است

در  یاز فعاالن مذهب یکه تعداد ندیگویم یمنابع خبر یحال برخ نیا با 

ابا  یمراسم عزادار یبرگزار یشده برا جادهیا یتهایاعتراض به محدود

کشور در لندن حمله کرده و  نیتوسط دولت باکو به سفارت ا نیعبداهلل الحس

   .اند دهیکش نییز سر در سفارت پاکشور را ا نیپرچم ا

   .خوانده است یمذهب یآنها را تندروها جانیآذربا یخارجه جمهور وزارت 

 یروهایافراد وارد محوطه سفارت شده اما پس از حضور ن نیاز ا یتعداد 

   .و سپس بازداشت شده اند تیبه خارج از ساختمان هدا سیپل

 

 

 



 

 

 یکوتاه روانیباغ؛ ادر قره ریاخ یهابه تنش ینگاه

 ؟یخواه ادهیباکو ز ای کندیم

 یریاواخر هفته گذشته درگ ؛ 1401 ردادم 15در 

 یارمنستان و جمهور ینظام یروهاین نیب یگرید

پراکنده  یها یریدرگ یتوان آن را در همان راستا یرخ داد که م جانیآذربا

 .روزه قره باغ خواند 44دو طرف از بعد از جنگ  نیب

در  اتیو عمل یریدرگ نیدر خصوص ا جانیآذربا یدفاع جمهور وزارت

 .را متهم به تنش کرد یصادر و طرف ارمن یاهیانیباغ بقره

در خاک  یارمن یرقانونیمسلح غ یهاآمده است: گروه هیانیب نیا در

به طور موقت در آن مستقر  یحافظ صلح روس یروهایکه ن ییجا جان،یآذربا

 3 خیر تاررا به شدت نقض کردند. د 2020نوامبر  10مورخ  هیانیهستند، مفاد ب

 جانیاارتش آذرب یهاگانی هیخرابکارانه عل یستیاقدام ترور کیآگوست، 

به شهادت  جانیسرباز ارتش آذربا کی ،یستیاقدام ترور نیانجام شد. در اثر ا

 .دیرس

 یرقانونیمسلح غ یهاگروه ن،یوزارتخانه خاطرنشان کرد: عالوه بر ا نیا

منطقه کلبجر و  یهاکوهواقع در رشته «زیقرخیق»کردند تپه  یسع یارمن

 .کنند جادیرا در آنجا ا یدیجد یرا تصرف کرده و مواضع رزم نیالچ



 

 

 یدر مبارزه با گروهها یبر همبستگ دیتاک ؛یو اردوغان در سوچ نیمشترک پوت هیانیب

 هیدر سور یستیترور

اردوغان و  بیرجب ط ؛ 1401 ردادم 15در 

پس  هیو روس هیجمهور ترک یروسا ن،یپوت ریمیوالد

بر  یمشترک هیانیبا انتشار ب ،یدر شهر سوچ داریاز د

 یستیترور یهادر مبارزه با همه گروه یو هماهنگ یهمبستگ یعزم خود برا

 .دندکر دیتاک هیدر سور

 هیروابط ترک شبردیپ یبر اراده مشترک خود برا ه،یانیب نیدو کشور در ا سران

شناختن منافع متقابل و در  تیبر اساس احترام متقابل و به رسم هیو روس

 یو جهان یامنطقه یکنون یهاهمه چالش رغمیعل یالملل نیتعهدات ب یراستا

 .کردند دیتاک

بلندمدت در  تیگسترده، فعال یهایزنیبر سر را نیهمچن نیو پوت اردوغان

 یو عمران برا یصنعت، گردشگر ،یحمل و نقل، تجارت، کشاورز یهاحوزه

شده و  نییتع شیاهداف از پ یدو کشور در راستا نیحجم تجارت ب شیافزا

در چارچوب  یو انرژ یاقتصاد یهانهیبرآوردن انتظارات دو کشور در زم

 .توافق کردندتعامل متقابل دو کشور 

 



 

 

 و هند نیصادرکنندگان نفت به چ نیبزرگتر هیو روس رانیا

و  هیروس یشنهادهایارائه پ ؛ 1401 ردادم 15در 

 یدر نفت خام صادرات فیو هند و تخف نیبه چ رانیا

صادرات  ندهیرا در مورد آ هایکشورها نگران نیا

درصد بودجه اش وابسته به صادرات  ۹5داده است. عراق  شینفت عراق افزا

 .نفت است

ها در بازنده نیاز بزرگتر یکیاز آن بود که عراق  یحاک یقبل یهاگزارش

انواع نفت  یمعتقدند با کاهش تقاضا برا هایخواهد بود؛ برخ هایزنگمانه نیا

 شودیآن بودند موجب م دارانیخر نیو هند که از بزرگتر نیچ یعراق از سو

 .ابدیرا ب یدیجد یکشور بازارها نیکه ا

کاهش  یبرا هیروس میاست که تصم یعیطب دیگویصدام، اقتصاددان، م احمد

جهت تقاضا شود و  رییمنجر به تغ نیبه هند و چ یهر بشکه نفت صادرات متیق

 گرید یاست و از سو افتهی شیافزا هیدرصد از صادرات نفت روس 15.5به تبع 

. ستسطح واردات نفت از عراق روبه رو شده ا یدرصد 10.5با کاهش 

نفت  یدالر را برا 10 یباال یهافیدر حال حاضر تخف زین رانیا نیهمچن

را رسماً  نیکه موجب شده است تا عراق بازار نفت چ دهدیخود م یصادرات

 .از دست بدهد



 

 

 جانیو آذربا رانیفتنه دشمنان ا س،یبه سفارت باکو در انگل حمله

 است جانیاآذرب یحق مسلم مردم، در جمهور ،ینیشعائر حس میتعظ

کشور مهم  نیحکومت بر دوم ؛ 1401 ردادم 15در 

 یو راهبرد ها یجهان قانون، خط و مش یعیش

طلبد و احترام  یخود را م یعیو ش یتیخاص حاکم

 نی، حق مسلم مردم در چن عیبه مذهب و شعائر تش

 .است یکشور

 نهیبا نقل س جانیآذربا یمردم جمهور  سم،یدوره هفتاد ساله حکومت کمون در

که اجازه نوشتن، چاپ و  خ،یدر طول تار ریکم نظ یها تیو محدود نهیبه س

 امبریعشق به پ شد،یبه آنها داده نم عیخواندن در خصوص اسالم و تش یحت

نگه داشتند.  دهخود زن یالسالم  را در قلب ها همیرحمت)ص( و ائمه اطهار عل

خانه تا گورستان فرصت  نیب ریخود و در مس زانیکه تنها در سوگ عز یمردم

  !بزنند ادیعاشق خود را فر یدرون قلب ها یداشتند ندا

و قفل از دهان و قلم ها برداشته شد و پس از دهه  دیفرو پاش سمیکمون عاقبت

شد و هر  یاز خاک اسالم جار ی)ع( در بخش مهمنیحس ای کیلب یها صدا

عمق  عیهب تشاسالم و مذ نیگذرد د یم یشورو یکه از روز فروپاش یروز

 .کند یم دایپ نیسرزم نیدر ا یشتریب



 

 

را از قلوب پدران و  یامانت اله نیا یبه خوب جانیدر آذربا دیجد یها نسل

 نیا یشتریگرفته و هرساله با شکوه ب لیخود تحو ینیمدار و حس نیمادران د

 .زنند یم ادیرا فر یعشق ابد

کلمه را در  نیمقدس است،  ا یکه کلمه ا یعاد ی)ع(، نه کلمه انیحس نام

و  ردیگی)ع( در آنجا پهلو منینجات حس یکه زمزمه کنند ، کشت ینیهر سرزم

که نور  یکند و هر امت یپهن م نیآن سرزم یچتر عزتش را بر سر اهال

 چیهبا  یتشنگ نیو عطش ا شودینور م نی)ع( را تجربه کند ، تشنه انیحس

 .ستین سهیجهان قابل مقا نیدر ا یعطش

نفس منع کرد و  دنیکش ایآب  دنیرا از نوش یتوان کس یو قانون نم سیپل با

است،  دنیحکم آب را دارد، مانند نفس کش انیعیش ی)ع( برانیذکر نام حس

 .کامال مشخص است یحق نیممانعت از چن جهیحق مسلم است و نت کی

به آن از شعائر مهم  دنیالشهدا و رونق بخش دیحضرت س یبرا یسوگوار

و برائت  نىیهاى حسوفادارى به آرمان« اعالم»بوده و به معنى  عیب تشمذه

 .عاشورا پهلو زده است امیاز جبهه باطل است که  به فلسفه ق

وجود دارد؛  یمحکم وندیپ نیو جوهر د نىیشعائر د انیمسلم است، م آنچه

روح  یتنها کالبدى ب ن،ید شهیشعائر، بدون توجه به  عمق و ر میتعظ یاز طرف

بدون برگ و بارِ ظاهرى و وِجهه  زین نیباطن د گرید یخواهد بود  و از طرف



 

 

 یاست که قدرت ها ببا نیارسد و از  یعملىِ  و شعائر، به سر منزل مقصود نم

 . کنند یشعائر مخالفت م میبا تعظ یاستعمار

 : نینش یآذر یکانون مداحان استان ها هیانیب

 کشور اجتناب کند نیدر ا ینیاز هتک حرمت عزاداران حس جانیآذربا دولت

 یها اتیکانون مداحان و ه ؛ 1401 ردادم 15در 

 هیانیب یکشور، ط نینش یآذر یاستان ها یمذهب

در  یسیانگل عیتش انیاقدام وابستگان جر یا

خواست تا  جانیرا به شدت محکوم و از دولت آذربا سیسفارت باکو در انگل

دار قلوب  حهیاجتناب نموده و موجبات جر ینیاز هتک حرمت عزاداران حس

 .دیفراهم ننما ار نیمؤمن

 جز ترور ندارد یراه ل،یچون اسرائ یو دولت ملت

 زیدر تبر یاهلل خامنه ا تیاز منظر آ نیمطالعه کتاب فلسط شیپو ادامه

دانشگاه و  دیاسات شیپو ؛ 1401 ردادم 15در 

در   ز،یساز تبر خیفرهنگ و هنر در شهر تار یاهال

از  نیکتاب فلسط"کتاب ارزشمند   یمعرف یراستا

 .ادامه دارد زیدر تبر "یاخامنه یعل دیس اهللتیمنظر حضرت آ

 



 

 

که  ونیصه یجوانک انهیماجراجو یها یپس از عکس پراکن شیپو نیا

جوانک،  نینژاد پرست در باکو را برعهده دارد  آغاز شد. ا یفرقه ا یندگینما

 "زیتبر زیسحرآم یقصه ها"از خود را که در آن به خواندن کتاب  ییعکس ها

 .کرد یم یابیکتاب بازار نیا یمشغول بود را منتشر و برا

 "یاخامنه یعل دیس اهللتیاز منظر حضرت آ نیفلسط"است در کتاب  یگفتن

 ،«اتیکل»بخش شامل  8در  دهیو چاپ گرد یجمع آور 13۹0که در سال 

، «هاحلراه» ،«اتیجنا» ،«هاتیمسئول» ،«هایروزیها و پشکست»

 اهللتیحضرت آ اناتیبه مرور ب« روشن یندهیآ»و  «یروشنگر»، «قهرمانان»

 .پرداخته شده است نیفلسط یمسئله رامونیپ یامنهخا

 یدولت ب"اند: کتاب فرموده نیخود در ا اناتیاز ب یانقالب در بخش رهبر

را گرد  ریشر یآدمها ای. از اطراف دنیملتِ دروغ ؛یاصل و نسب؛ دولت جعل

ملّت است؟! هر جا  نیدرست کردند! ا «لیاسرائ»به اسم  یاآوردند و ملغمه

بودند، در آنجا جمع شدند. در اغلب کشورها،  یثیو خب ریشر یهایهودی

را  شانیدر کشور ما هم هستند که زندگ- کنندیم یهستند و زندگ هایهودی

ندارد. کشورشان  یهم به آنها کار یندارند، کس یبه کار کس یکار -کنندیم

رفتند،  یاشغال ینهایکه به سرزم یی. آنهاکنندیم یاست و در آن زندگ

جمع  ایدن یاز همه جا هطمّاعها، دزدها و آدمکشها بودند ک رها،یشر ثها،یخب



 

 

به وجود آمده است و اسم  نطوریکه ا یملّت؟! ملت و دولت کیشد  نیشدند. ا

 یندارد؛ حرف حساب یاز راهِ ترور، راه ریگذاشته، غ لیخودش را اسرائ

 خواهندیم ،یدیو پل یدنائت و پست نیبا ا یموجودات نیندارد. آن وقت، چن

را در افکارِ عمومىِ جهان  رانیمثل ا یزیو سربلند و عز یدولت و ملتِ نوران

 ."ترند اهیمتّهم کنند. خودِ آنها از همه متّهم تر، مجرم تر و روس

 " Prime tv " ینترنتیا ونیزیبا تلو یاسیسلطان کارشناس س نیصدرالد مصاحبه

 یرو یطیحادثه در شرا نیا ؛ 1401 ردادم 16در 

لندن در محل  حادثه حضور  سیداده است که پل

مطرح  است که  یسواالت نیچن نی. بنابراداشته است

حادثه  نیرا داد و پشت ا جانیآذربا هیحادثه عل  نیاجازه وقوع ا سیچرا انگل

 نیادر  "یاتحاد خدام المهد"و گروه به نام  رندیگ یقرار م یروهایچه ن

دارد ؟  رانیبه ا یبطموضوع ر نیا ایداشته است و آ یحادثه  چه نقش واقع

 میخواه یبررس یاسیسلطان کارشناس س نیموضوع ر ا امروز با صدرالد نیا

 .کرد

 ونیاز چند بعد از جمله نقض کنوانس دیموضوع را با نیسلطان : ا نیصدرالد

اتحاد خدام  "گروه  تی، فعال کیپلماتید یها یندگینما تیمربوط به فعال نیو

قم ، نجف و  عهیمکاتب ش تیگروه ، فعال  نیرهبر ا یبیالحب تی، هو "نیالحس



 

 

حادثه در  نیا وقوع ،یبا و یبیو ارتباط الحب یرازیصادق الش تیشام و هو

حافظ صلح  یروهایدر قره باغ در منطقه تحت کنترل ن جانیکه آذربا یطیشرا

 یرو س،یو انگل جانیرا انجام داد ، روابط آذربا "انتقام  " اتیعمل هیروس

و    سیدر انگل یریانتخابات نخست وز یحادثه در آستانه برگزار نیدادن ا

 .کرد یررسب ران،یبا دولت  ا دادیرو نیارتباط ا

 طیشرا رندهیکشور پذ نیو ونیبه آن اشاره کرد که طبق کنوانس دیدر ابتدا با  

 نیآن را تام تیفراهم و از جمله امن کیپلماتید یندگینما تیفعال یالزم برا

کشور جزو  کی کیپلماتید یندگینما ونیکنوانس نیبر اساس ا کند . یم

حادثه  نیکه در ا فتتوان گ یم نیرود . بنا بر ا یآن کشور به شمار م یقلمرو

و بطور  یاطالعات یلندن ، نهادها سینقض شده است . پل جانیآذربا یقلمرو

و پرسنل  جانیسفارت آذربا تیامن نیتام یبرا تیمسوول  سیدولت انگل یکل

آمده پاسخ دهد . به نظرم در  شیحادثه پ نیدر رابطه با ا دیآن را دارد و با

 نیخواهد داشت. چن یا هیانیب بطهرا نیدر ا سیدولت انگل کینزد ندهیآ

که روابط  ییشود. اما از آنجا یدولت ها م نیمعموالً باعث جنجال  ب یاتفاقات

با  یمسائل نیرسد چن یوجود دارد، به نظر م سیو انگل جانیآذربا نیب یخوب

 .آرامش حل شود

  



 

 

 شد؛ یاجتماع یهاسوژه شبکه یجانیآذربا زن

 دارد یو در قلب و روح او جا گذردینم« )ع(نیاحسی»که از  یزن

ماه محرم ارادت  امیدر ا ؛ 1401 ردادم 16در 

به خود  یشتریجلوه ب دالشهدایبه س انیعیش

حرف از بردن نام  ایو در گوشه و کنار دن ردیگیم

کشور  یاز سو یبار اتفاق نی. اشودیزبانزد م نیحس

 .منتشر شد یمجاز یدر فضا جانیآذربا

 نیدر ا انیعیش تیو وضع جانیشهال، کشور آذربا دهیخانه س یسیوارنوید« 

ساعت  یبه کانون توجه کشانده است. ماجرا از آنجا آغاز شده حوال کشور را

نفر مأمور و  10محرم،  کمیعصر روز شنبه هشتم مرداد برابر با  قهیدق 30و  6

نام امام  یکسازپا نیفرج اف رفتند؛ آنها ح نیچند آتش نشان به خانه آقش

اف از فرج نیشدند؛ آقش ریخانه، با مردم منطقه درگ نیا واری)ع( از د نیحس

 نیشهال در مقابل ا دهیباغ است؛ همسر او سهر دوپا جانباز جنگ قره هیناح

 » .کندیم یستادگیاهانت ا

 یسیوارنوید»: دیگویخبر م نیا دییبا تأ ییدئویو لیشهال فرج اوا در فا دهیس 

 سیبار پل کی نیاز ا شیاست. پ شیو مربوط به سه سال پ ستیمتعلق به امسال ن



 

 

 یریو بدون درگ میکرد یخانه آمد و ما از پاک کردن شعارها خودداربه درب 

 » .رفتند نجایاز ا

: دیگویم یمذهب یدر برابر باورها تیبا انتقاد از عملکرد دوگانه حاکم او 

. دادندیم یآزاد بود و شعار مذهب نیحس ای کیهنگام جنگ قره باغ شعار لب»

 ی)ع( را رو نیحس ای)ع( به جنگ رفتند. سربند  نیبار عاشقان امام حس نیاول

از شعارها ممنوع  ادهاما اکنون که جنگ تمام شده استف بستندیکاله شأن م

 » !است

 ؛یتماس تلفن در

 یزنیدرباره تحوالت اوضاع قره باغ را انینیو پاش نیپوت

 کردند

 یتلفن یاز گفتگو نیکاخ کرمل ؛ 1401 ردادم 18در 

 کولیو ن هیجمهور روس سیرئ نیپوت ریمیوالد

توافقات سه جانبه درباره قره باغ خبر  رامونیارمنستان پ رینخست وز انینیپاش

 .داد

 نیتحوالت اوضاع در قره باغ و همچن یتماس تلفن نیدر ا انینیو پاش نیپوت

 یارمنستان و جمهور یدر مرزها تیامن نیموضوعات مربوط به تضم

 .کردند یرا بررس جانیآذربا



 

 

سران  نیب یتمام مفاد توافقات انعقاد یاجرا تیهمبر ا نیراستا، طرف نیهم در

 2021و نوامبر  هیژانو زیو ن 2020در نوامبر  جانیارمنستان و آذربا ه،یروس

 .کردند دیتاک

اعالم  نیاز ا شیپ هیروس یجمهور استیکاخ ر یاست که سخنگو یدر حال نیا

 .به ارمنستان وجود ندارد نیسفر پوت یبرا یاکرده بود که فعالً برنامه

 دیکن یخوددار زیآمکیاوغلو به ارمنستان: از اقدامات تحرچاووش هشدار

 ریاوغلو، وزمولود چاووش ؛ 1401 ردادم 18در 

 نیردهمیدر چارچوب س هیامور خارجه ترک

 راموف،یبا حونیبه همراه ج رانیکنفرانس سف

و  تیسازمان امن رکلیدب ت،یاشم ایخود و هلگا مار یجانیآذربا یهمتا

 .جلسه داد لیمختلف تشک یهاکشور یاروپا با سفرا یهمکار

هشدار  گرینشست گفت: به ارمنستان بار د نیدر ا یسخنان یط اوغلوچاووش 

متعهد  جانیو آذربا هیکند. ترک یخوددار زیآمکیکه از اقدامات تحر دهمیم

روابط به نفع  یسازیثبات، آرامش و صلح منطقه هستند. عاد تیبه تقو

اقدامات  دی. باشودیساخته نم بایز یهافقط با حرف ندهیاست. آ زیارمنستان ن

 .میملموس انجام داده و توافقات را اجرا کن

 



 

 

بر ضرورت گفتگو در منطقه اشاره کرد و  نیهمچن هیامور خارجه ترک ریوز

 یاروپا را اقدام درست یو همکار تیاز سازمان امن هیر داشت: اخراج روساظها

 .خواهد کرد فیسازمان را تضع نیا تیاقدام شمول نیا میکنی. فکر ممینیبینم

 جانیآذربا یدر جمهور یباشکوه مراسم عزادار یبرگزار

در  یمراسمات عزادار ؛ 1401 ردادم 1۹در 

با آغاز ماه محرم بصورت  جان،یآذربا یجمهور

 جانیآذربا یجمهور انیعیباشکوه برگزار شد. ش

ماتم  ییبرپا یبرا یرینظ یاستقبال ب ،یاعمال یها تیمحدود یتمام رغمیعل

 .شتند)ع( دادالشهدایحضرت س یو عزا

 تیها، محدود هینی)ع( در خارج از مساجد و حسنیاحسینصب پرچم  تیممنوع

 ،یزن نهیاز حضور کودکان در مراسمات س یریجلوگ ،یابانیخ یعزادار

 یآذر انیعیش هیها عل تیاز محدود یتنها بخش ینیحس یسیوارنوید تیممنوع

نسبت  جانیآذربا یاز عشق و ارادت مردم جمهور یاست که نتوانست ذره ا

  .مکتب عاشورا بکاهد به

 جانیسوار در آذربا لهیاز باکو تا گنجه، از قبا تا لنکران و آستارا و ب امسال

و نصب پرچم اباعبداهلل )ع(  ینیحس نیبا مضام یسینو واریاز د یشاهد موج

 .بود یزن نهیو س یات عزادارحضور پرشور دسته ج نیو همچن



 

 

 ،یجمهور نیا انیعیش هیها عل تیها و ممنوع تیآن است با رفع محدود دیام

تازه  یدر شهرها یزن نهیو س یمجالس عزادار یبرگزار یالزم برا طیشرا

 .فراهم شود زیآزاد شده ن

 ینیدر امور د یدولت تهیکم اراتیاخت شیبذکر است که با افزا الزم

مجالس و  یبرگزار یبرا یادیز یها تیها و ممنوع تیمحدود جان،یآذربا

 .اعمال شده است یمراسمات عزادار

است  ینیحس یچه عزا نی: ایجانیمجاهد آذربا یبانو

 ست؟یدر آن ن ینیکه پرچم حس

به  یمردم یهادر واکنش ؛ 1401 ردادم 1۹در 

 یهایدر عزادار ینیحس یهاپرچم تیممنوع

مجاهد  یآوا، بانوشهال فرج دهیس جان،یآذربا یاز مساجد در جمهورخارج 

چه  نیا»کرد:  دیتأک جانیآذربا یدر جمهور ینبیمقاومت ز یو الگو

 »شود؟ینم دهیدر آن د ینیپرچم حس چیاست که ه ییهایعزادار

الرعد منتشر شد  یوبیوتیکانال  قیکه از طر یآوا در سخنانشهال فرج دهیس

پرچم  شیشده، به جا دهیکش نیی)ع( ما پانیپرچم امام حس دیچرا با»گفت: 

ابتدا پرچم امام  م؛یو ترک به اهتزاز درآورده شود؟ ما دو پرچم دار هودی



 

 

در کنار پرچم ما، پرچم  دیمان.  چرا با)ع( ما و سپس هم پرچم سه رنگنیحس

 »جان؟یدر آذربا کندیچه م لیئپرچم اسرا ند؟یبه اهتزاز درآ یگرید یها

 جانیدر آذربا یاترس و واهمه طیاکنون شرا»مجاهد افزود:  یبانو نیا

به اهتزاز  ی)ع( را پنهان کننیپرچم حس یشده است که مجبور شو جادیا

صورت کتک و حبس و مرگ در  نیا ری. در غیو بر بلندا نصب نکن یاوریدرن

 نسخ میتوان یصورت، ما از کدام شهادت م نیانتظارت خواهد بود. پس در ا

)ع( چرا نیپس، حس م؟ییگویم نیحس اوریپس، ما چطور به خودمان  م؟ییبگو

)ع( به شهادت نینبود که حس نید نیمگر بخاطر ما و بخاطر ا د؟یبه شهادت رس

با  ایآ م؟ی)ع( را حفظ کننیامانت امام حس دیرسانده شد؟ پس، ما چطور با

 »م؟یامانت را حفظ کن نیا میتوانیترس م

منزلش در  وارید یبر رو "نیحس ای"آوا که بخاطر نوشتن شهال فرج دهیس

 یجمهو سیماه محرم در محاصره پل یدر حومه باکو از ابتدا "نایب" یروستا

قرار گرفته است، خطاب به اقشار ترسو در جامعه افزوده است:  جانیآذربا

شوند! یهستند که مانع شما م ی!  کساندیکه شما ترسو هست دانمیمن م»

من آمدند، همسران و مادران  یاری یبرا گانمیهمسا یطور که وقتهمان

را  نیآنها را گرفتند و به داخل خانه انداختندشان! اما، ا یهمسرانشان جلو

! شودیگاه بازنده نم چی.کند، هی)ع( را بلند منیکه پرچم حس یکس دیبدان



 

 

 چیبروند. اما، من ه نجایخواهش کنم از ا هاسیکه از پل کنندیم هیبه من توص

را محاصره کرده اند، درخواست نخواهم کرد که  نجایکه ا ییهاسیگاه از پل

)ع( را نینخواهم کرد که نام امام حس یگاه حرکت چیبروند. من ه نجایاز ا

 » !لکه دار کند

 روزید»افزود:  جانیآذربا یدر جمهور ینیمقاومت حس یالگو یبانو نیا

سه  یپرچم ها جانیآذربا یدر جمهور یعزادار یهاکه در مراسم دمید

در کنار  دیمان به اهتزاز درآمده بود. چه خوب! اما پرچم سه رنگ.مان بارنگ

  یسربازان شجاع ما برا رای! زدی)ع( به اهتزاز درآنیپرچم امام حس

)ع( را برافراشتند و نیپرچم امام حس جان،یآذربا یبرافراشتن پرچم جمهور

 هیمرث مانیدرباره شهدا یعزادار یهاکه در مراسم نمیبیحرکت کردند. م

کرده است  یگذار هی)ع( پانیشهادت را امام حس ی! اما، بناشودیخوانده م

)ع( نیامام حس دان،ی. مگر سرور و ساالر شهوندندیپ یشهدا به او م یو تمام

)ع( را، بلکه نینه فقط امام حس نهای!  ازمیبرادران و خواهران عز ست؟ین

ما   ندیگویکه م ییببرند.  آنها نیخواهند از ب یاسالم را م نیبطور کل د

 نیاسالم را بطور کامل از ب نید خواهندیم م،یهست یگرگ خاکستر روانیپ

 ی)ع( را بلکه کل اسالم را متی)ع( و اهل بنینه فقط امام حس نهایببرند. ا

طور که هدف نخواهند شد! همان نیند. اما موفق به اخواهند به قتل برسان



 

 

)ع( به همراه خانواده اش خون داد و از جان خود گذشت و در نیامام حس

. میمکتب باش نیا رویپ دیبا زیاز دست برود، ما ن ماننیواقعه کربال نگذاشت د

خداوند  را،ی. زمی)ع( بترسنیپرچم امام حس فراشتنبخاطر برا دینبا گاهچیه

 » !دیبه ما قدرت خواهد بخش

 


