
 

 

 بسمه تعالی

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

 داده است هیبه ترک یفرصت مهم یجهان یاردوغان: بحران ها

اردوغان  بیط رجب ؛ 1401 اردیبهشت 22در 

 نیا یانتخابات سراسر، هیترک یجمهور سیرئ

سرنوشت کشورش  یرا برا ندهیکشور در سال آ

ما  یکه برا یداتیدر کنار تهد یجهان یدانست و گفت که بحران ها یاتیح

 .داده است هیرا به ترک یاند، فرصت مهمداشته

 جیجهان به نتا افتهیکشور برتر توسعه  10افزود: ورود کشورش به باشگاه  وی

 .دارد یستگب 202۳تابستان سال  یو پارلمان یجمهور استیانتخابات ر

در  "توسعه یهارساختیو ز یدمکراس"به لطف  هیافزود: ترک اردوغان 

از  یاریکرده است، بس یادیحزب عدالت و توسعه رشد ز یدوران حکمران

 "ی"آانتول  ی خبرگزار _.پشت سرگذاشته است تیها را با موفقچالش

 

 



 

 

 میزن یم انهیجو یفنالند به ناتو دست به اقدام تالف وستنی:درصورت پ هیروس

در  هیخارجه روس وزارت ؛ 1401 اردیبهشت 2۳در 

فنالند به ناتو، اعالم کرد  وستنیواکنش به احتمال پ

 انهیجو یبه اقدامات تالف ریناگز نهیزم نیمسکو در ا

 خواهد شد

خبر نوشت: وزارت خارجه  نیان ان با انتشار ا یس یشبکه خبر یتار نما

به  وستنیو عواقب  پ تیاز مسئول دیفنالند با»اعالم کرد؛  یا هیانیدر ب هیروس

 یتالف یبه اقدامات و برداشتن گام ها ریناگز هیناتو آگاه باشد، چراکه روس

 .« ( خواهد شدی)نظام تحادا نیآن کشور به ا وستنیدر صورت پ انهیجو

اظهارات »آمده است:  هیوزارت خارجه روس هیانیگزارش در ب نیبنابرا 

فنالند که امروز  رینخست وز «نیسانا مار»و  یجمهور سیرئ «ستهینین یسائول»

در   یاساس رییتغ کیشد،  انیآن کشور به ناتو ب وستنیپ لیدر خصوص تما

 نیچن بو عواق تینسبت به مسئول دیبا ینکیفنالند است؛ هلس یخارج استیس

 .« آگاه باشد یحرکت



 

 

به او طمع داشت  توانیاست که م یطیاشغالگر نه در شرا می: امروز رژیاخامنه امام

  دیو نه از او ترس

 انیمعظم انقالب با ب رهبر ؛ 1401 اردیبهشت 2۳در 

 جادیفساد ا گذارندیهر جا پا م هاستیونیصه نکهیا

به کشورها بدهند، اظهار  توانندینم زین یازیقدرت و امت چیو ه کنندیم

به او طمع داشت  توانیاست که م یطیاشغالگر نه در شرا میکردند: امروز رژ

 .دیو نه از او ترس

 خیش یآقا داریدر د  یرهبر معظم انقالب اسالم یاخامنه اهللتیحضرت آ

 شیبر افزا دیهمراه با تأک ئتیقطر و ه ریام یبن حمد آل ثان میتم

وگو حل مسائل منطقه را گفتدو کشور، راه یو اقتصاد یاسیس یهایهمکار

 میرژ اتیدانستند و با اشاره به استمرار جنا یبدون دخالت عوامل خارج

به  حیگفتند: توقع از جهان عرب ورود صر ن،یمردم فلسط هیعل یستیونیصه

  .آشکار است یهاتیجنا نیدر مقابل ا یاسیعمل س دانیم

 کستانیو ارمنستان در تاج جانیآذربا یجمهور ه،یخارجه روس یجانبه وزراسه نشست

 حونیالوروف، ج یسرگئ ؛ 1401 اردیبهشت 24در 

امور خارجه  رانیوز ان،یرزویو آرارات م افرامیبا



 

 

در دوشنبه،  یاجانبهو ارمنستان نشست سه جانیآذربا یجمهور ه،یروس

 .دادند بیترت کستانیتاج تختیپا

را به منطقه  یقفقاز جنوب میخواهینشست اعالم کرد که م نیدر ا الوروف

 .میکن لیو رفاه تبد داریصلح، توسعه پا

منطقه،  یحل مشکالت مربوط به مرزها یدر حال تالش برا نکهیا انیبا ب یو

 یخاطرنشان کرد: سع م،یهست یو حمل و نقل یمجدد روابط اقتصاد یبرقرار

و ارمنستان  جانیکامل روابط آذربا یساز یعاد یالزم را برا طیشرا میکنیم

 .شود جادیا یبه طور کل

و ارمنستان، گفت:  جانیآذربا یضمن استقبال از ابتکارات جمهور الوروف

 ریمیکه والد میکن یم دیتاک گریمذاکرات مثمر ثمر باشد. بار د میدواریام

همه  تیآماده ارائه حما هیجمهور، دولت و وزارت خارجه روس سیرئ ن،یپوت

 می تسن  ی خبرگزار _.هستند نهیزم نیجانبه در ا

 یم هیهستند، خون گر قهی: مردم در مضکیرهبر همتراز سابق حزب دمکرات رتاشیدم

  کنند

 رتاشیدم نیصالح الد ؛ 1401 اردیبهشت 24در 

 6خلق ها که  کیرهبر همتراز سابق حزب دمکرات

به روشنفکران، هنرمندان،  یبرد، با ارسال نامه ا یسال است در زندان بسر م



 

 

 ندهیدر انتخابات آ یخیبر فرصت تار دیو روزنامه نگاران با تاک انیدانشگاه

 یم هیهستند و خون گر قهیاندازه در مض نیبه ا تانوشت: اکنون که مردم 

شماست. نه  رینظ یافراد روشنفکر یخیتار تیکنند، اتخاذ موضع فعال، مسئول

و بدون  دییایگردهم ب یبخاطر دمکراس دیکه باائتالف، بل ایهر حزب و  یبرا

اقشار در روند احداث مجدد  یخواستار شرکت تمام ،یقشر ایفرد و  چیطرد ه

 قرار _.دیباش تیدوم جمهور هصد سال

 هیاروپا و ترک یانرژ تیامن یبرا جانیتاناپ آذربا تیاهم

 یهااستیس ه،یترک یبرا ؛ 1401 اردیبهشت 24در 

و  هاتیجزو اولو یمل تیبه اندازه امن یانرژ

 تیکه اهم یاصل لیموضوعات مهم است. دل

 یآنکارا از نظر منابع انرژ نکهیا کندیم جادیرا ا یانرژ یهااستیس

 گر،یوابسته است. به عبارت د ینظر به منابع خارج نیو از ا ریفق ینیرزمیز

برق  دیو تول یانرژ هیمصرف اول نیدر تام نیگزیجا یانرژ منابعماندن  نییپا

را مجبور به واردات  هیترک ،یلیمداوم به منابع فس یو وابستگ نهیزم نیو در ا

 تیمشکل امن ،یخارج یبه منابع کشورها یوابستگ نیا جهی. در نتکندیم

 .آوردیمشکل را به وجود م نیحل ا یو چگونگ یانرژ نیتام



 

 

 جانیآذربا یو جمهور رانیا یتوافقات اقتصاد یبر اجرا دیتاک 

 انیرعبداللهیام نیحس ؛ 1401 اردیبهشت  25در 

امور خارجه  رانیوز راموفیبا حونیج یو آقا

در  جانیآذربا یو جمهور رانیا یاسالم یجمهور

 .تحوالت روابط دو جانبه گفتگو کردند نیدرباره آخر یتلفن یگفتگو کی

توافقات  یو اجرا یپارلمان ،یکنسول ،یتجار ،یاقتصاد ،یاسیس مسائل

 یبا همتا انیعبدالله ریام یدو کشور محور گفتگو یمشترک اقتصاد ونیسیکم

گفتگو  نیدر ا جانیآذربا یامور خارجه جمهور ریخود بود. وز یجانیآذربا

 بازار _.سفر خواهد کرد رانیبه ا یاعالم کرد بزود

 کردند دارید افیو عل اردوغان ن؛یآرتو -زهیفرودگاه ر در 

اردوغان،  بیرجب ط ؛ 1401 اردیبهشت 25در 

خود از  یهمتا اف،یبا الهام عل هیترک جمهورسیرئ

 .و گفتگو کرد دارید جانیآذربا یجمهور

به انجام  هیترک نیآرتو -زهیبدون حضور خبرنگاران در فرودگاه ر دارید نیا

 .دیرس

حضور داشت  دارید نیدر ا زین هیترک یرهبر حزب حرکت مل ،یلباغچه دولت

 مهر ی خبرگزار _.صحبت کرد یمدت یبرا افیو با اردوغان و عل



 

 

 در روابط دو کشور گشوده شد یدیصفحه جد یسیاف و رئ یعل داری: پس از دآذرتاج

 یرسم یخبرگزار ؛ 1401 اردیبهشت 25 در

) آذرتاج ( در گزارش  جانیآذربا یجمهور

 هیدرخصوص روابط دو کشور همسا یمبسوط

آن را ارتقاء در سطح  ران،یو ا جانیآذربا

 .کرد فیتوص یمشارکت راهبرد

 :آمده است ریگزارش به شرح ز نیمشروح ا در

برادر هستند. ما  ی: مردم ما مردمانجانیجمهور آذربا سیاف رئ یعل الهام

گسترده است. مردم ما  اریبس زی. روابط نمیاکرده یها در کنار هم  زندگقرن

 یبرا یمهم اریبس یمبنا نیاند. امشترک و فرهنگ مشترک متحد شده خیبا تار

اساس  نیا رمدرن روابط دوجانبه را ب خیگسترش روابط است. ما تار

 .میسینویم

 ی: روابط جمهوررانیا یجمهور اسالم سیرئ یسیرئ میابراه دیاهلل س تیآ

ماست، قلب  یروابط قلب ست،ین یگیتنها روابط همسا رانیو ا جانیاآذرب

 .تپدیمردم دو کشور با هم م

 

 



 

 

 باکو یتجار - یصنعت شگاهیدر نما یرانیا یهاپررنگ شرکت ضورح

 - یصنعت شگاهیدر نما  ؛ 1401 اردیبهشت 26در 

 60حدود ( 2022 -اکسپو  نیباکو )کاسپ یتجار

 یجمهور ران،یا یشرکت از کشورها

و امارات  نیاوکرا ه،یروس ه،یترک جان،یآذربا

 .هستند یرانیمشارکت دارند که دو سوم آنها ا

صبح امروز با  جانیآذربا یکشورمان در جمهور ریسف یموسو دعباسیس

به مدت چهار ساعت از اکثر  شگاه،ینما نیا هیدر افتتاح یحضور و سخنران

 .وگو کردو با آنها گفت دیبازد یو خارج یداخل یهاغرفه

 در سالروز نکبت  ستهایونیانزجار از صه یبرا هیمردم ترک یابتکار وهیش

از شهروندان  یگروه ؛ 1401 اردیبهشت 26در 

اعالم انزجار  یبرا یابتکار یا وهیدر ش هیترک

لعنت بر »شعار  ،یستیونیصه میخود از رژ

پل مشهور  یرا در سالروز نکبت بر رو »لیاسرائ

 .دندیکش ریاستانبول به تصو« بغاز»

 یروز نکبت نامگذار ای« النکبة ومی»با نام  نیفلسط خیماه مه در تار 15روز 

شمار  هاستیونیصه یالدیم 1۹4۸است که در سال  یهمان روز نیشده است. ا



 

 

را  نیفلسط نیاز سرزم یها را آواره کرده و بخش بزرگ ینیاز فلسط یادیز

 .اعالم کردند یخود را به طور رسم یجعل میرژ سیاشغال و سپس تأس

 یبرا یروز نیدر چن نیمسلمان جهان در کنار ملت فلسط یملت ها هرساله

 یها مراسم و تظاهرات ها ستیونیصه اتیو جنا یمحکوم کردن اشغالگر

 .کنند یرا برگزار م یمختلف

 !ستین ریامکان پذ هیبدون ترک ،یعرضه انرژ تیاوزکان: امن جاهد

 سیجاهد اوزکان رئ ؛ 1401 اردیبهشت 26در 

شرکت در  یحزب عدالت و توسعه ط ونیفراکس

درباره  یدر پاسخ به سؤال وبیوتیبرنامه در 

روابط با امارات  رایاخ":نکهیبر ا یمبن یبا امارات متحده عرب هیروابط ترک

امضا شده  ورکش نیبا ا ییقراردادها یاز سر گرفته شده و حت یمتحده عرب

به دولت )حزب عدالت وتوسعه(  کیاست که محافل نزد یدرحال نیاست. ا

اعالم کرده بودند.  یجوال 15 یکودتا یکننده مال نیو تأم یامارات را حام

 ؟کرده است رییتغ یزیچه چ نیب نیدر ا

 دیکنم که شا ینگاه م نطوریماجرا ا نیمن به ا"در ادامه افزود: اوزکان

را به زانو درآورده و مانع  هیترک تواندیکه نم دید یامارات متحده عرب

کشور، از لحاظ  نیبا ا یو  همکار هیکشور شود و بدون اتکا به ترک نیاستقالل ا



 

 

آن وقت  رد،یگ یها برخالف منافع آنها شکل م زیچ یبعض یو جهان یمنطقه ا

بدون  یعرضه انرژ تیاست که امن رفتهیپذ یالملل نیشد. امروز جامعه ب میتسل

 7خبر _ .ستین ریامکان پذ هیترک

 در ناتو هیروس هیهمسا یکشورها تیدر قبال عضو هیترک دیجد موضع

مولود چاووش »  ؛ 1401 اردیبهشت 26در 

  کشنبهیروز  هیامور خارجه ترک ریوز« اوغلو 

 یو فنالند یسوئد انیبا همتا داریپس از د

 انیبا ب نیعضو ناتو در برل یخارجه کشورها رانینشست وز هیخود در حاش

  .است یتیبا اهم اریامر بس یمطلب افزود: همبستگ نیا

 نیسوئد و فنالند به ناتو بود و ا یکشورها وستنیمخالف پ نیاز ا شیکه پ یو

متهم کرده بود، گفت که با  یستیترور یاز گروه ها تیکشورها را به حما

 .داشته است یخوب یخود گفت و گوها یو فنالند یسوئد انیهمتا

کشور  نیگفته بود که ا هیخارجه ترک ریبه نقل از وز یآناتول یخبرگزار شتریپ

« پ ک ک »  یستیترور یسوئد و فنالند از گروه ها تیناتو را از حما یاعضا

   .آگاه کرده است« پ ک  ی» و 



 

 

که چگونه سوئد و فنالند  میناتو اطالع داد یاضافه کرده بود که ما به اعضا یو

 نیکردن ا حیتسل ژهیبه و« پ ک ی»و « پ ک ک» یستیترور یهااز گروه

  .کنندیم تیها توسط سوئد، حماگروه

دیروز  داریدر د یو فنالند یسوئد یهااظهار داشت: طرف هیخارجه ترک ریوز

ها به ناتو در جهت برطرف شدن آن وستنیپ یکردند که برا شنهادیها پبا آن

  .کنندیتالش م هیترک یهاینگران

 وارد نخجوان شد کزادین

 سیرئ بینا کزادین یعل ؛ 1401 اردیبهشت 27در 

 یگروه دوست سیو رئ یاسالم یمجلس شورا

 جانیآذربا یو جمهور رانیا یاسالم یجمهور

 .نخجوان شد یجلفا، وارد جمهور ینیمرز زم قیقبل از طر یقیدقا

کنفرانس  نیبه منظور حضور در سوم یاسالم یمجلس شورا سیرئ بینا

 یبه جمهور (PAECO) یاقتصاد یهایسازمان همکار یمجمع پارلمان یعموم

 .سفر کرده است جانیآذربا



 

 

 برگزار شد جانیآذربا یارتش جمهور یپهپاد شیرزما

 یدفاع جمهور وزارت ؛ 1401 اردیبهشت 27در 

جهت  یپهپاد شیرزما یاز برگزار جانیآذربا

 اتیو با استفاده از تجرب روهاین یفیارتقا سطح ک

 .جنگ دوم قره باغ خبر داد

 یشبانگاه دوشنبه به وقت تهران از برگزار جانیآذربا یوزارت دفاع جمهور

 .تحت امر خود خبر داد یروهاین یفیسطح ک شیافزا یبرا یپهپاد شیرزما

اعالم  جانیآذربا یوزارت دفاع جمهور ،«ایآرمن وزین» یگزارش خبرگزار به

مواضع   ییشناسا اتیپهپاد عمل یاپراتورها ش،یرزما نیکرد که در چارچوب ا

 ینیمختصات اهداف زم نییدر ارتفاعات مختلف، تع نیزم ییشناسا ینیزم

 .دشمن و انتقال داده ها به نقاط کنترل انجام دادند

 یعمل یهامهارت یارتقا شیرزما نیا یشده است که هدف اصل گزارش

 .بوده است یرزم یپرسنل و حفظ آمادگ

 و ارمنستان جانیروابط آذربا یساز یعاد یاقتصاد راتیتاث

پس از  امدیپ نیمهمتر ؛ 1401 اردیبهشت 27در 

 هیروابط ارمنستان با دو همسا یساز یجنگ، عاد



 

 

 یاقتصاد راتیتاث تواندیباشد که م جانیآذربا یو جمهور هیترک یعنیخود 

 .ارمنستان بهمراه داشته باشد یبرا ژهیبه و یمهم

 راتییدر حال شاهد تغ یقفقاز جنوب کیبه باور کارشناسان منطقه استراتژ

 نیدهد که مهمتر رییآن را تغ کیژئواکونوم طیمح تواندیاست که م یمهم

روزه جنگ دوم قره باغ در سال  44جنگ  راتیموضوع، تاث نیمولفه در ا

 .میبود 2020

 اکو را برعهده گرفت یمجمع پارلمان یادوره استیر جانیآذربا

 جانیآذربا یجمهور ؛ 1401 اردیبهشت 2۸در 

 یمجمع پارلمان یادوره استیشنبه رروز سه

)اکو( را برعهده  یاقتصاد یسازمان همکار

 .گرفت

 یکنفرانس عموم نیدر سوم جانیپارلمان آذربا یسخنگو "غفارووا بهیصح"

و عملکرد  ییبهبود کارا یبرا جانیاکو در باکو، گفت: آذربا یمجمع پارلمان

 نیب یدرون پارلمان یهایهمکار تی)اکو( و تقو یاقتصاد یسازمان همکار

 .عضو تالش خواهد کرد یکشورها

 

 



 

 

 کتاب باکو شگاهینما سیبا رئ وگوگفت

 یتا چالش درباره نظام جانیدر آذربا رانیا اتیادب از

 یغرفه جمهور مسئول ؛ 1401 اردیبهشت 2۸در 

 اتیکتاب تهران از ادب شگاهیدر نما جانیآذربا

را  یگنجو یو نظام دیگویم جانیدر آذربا رانیا

 .خواندیم ایهمه دن یبرا یشاعر

درباره حضور  سنایوگو با اکتاب باکو در گفت شگاهینما سیرئ ،یمعارفل فیعاک

کتاب تهران اظهار کرد: سال گذشته  یالمللنیب شگاهینما نیو سوم یدر س

شرکت کرد و به صورت  جانیآذربا یجمهور شگاهیدر نما رانیاز ا یئتیه

 یروسا نیب یمتر 1۸ گانیبر ارائه غرفه را یمبن یانامهتفاهم یشفاه

قرارداد را به صورت  نیتا ا میاکتاب برقرار شد، امسال آمده یهاشگاهینما

 .میکن میتنظ یکتب

 کیرا به هم نزد هانیفرهنگ سرزم دیدانیطور که مسپس گفت: همان او

کشورها براساس  نیکتاب است. اگر روابط ب زیفرهنگ ن یو مبنا کندیم

 نیاست. به هم قیو عم یها واقعگفت روابط آن توانیفرهنگ و کتاب باشد م

شود، هم یکتاب برگزار م یکه ساالنه برا ییهاشگاهیدر نما میخواهیخاطر م



 

 

کتاب تهران حضور  یالمللنیب شگاهیو هم نما جانیکتاب آذربا شگاهینما

 .برقرار باشد

 ها معترض بازداشت شدندارمنستان؛ ده تختیها در پاتنش دیتشد

در  یدر ادامه اعتراضات پ ؛ 1401 اردیبهشت 2۸در 

 «انینیپاش کولین» یهااستیس هیعل ریاخ یپ

کشور روز  نیارمنستان، مخالفان ا ریوزنخست

را آغاز کردند  انینیدولت پاش هیصبح اعتراضات عل هیشنبه( از ساعات اول)سه

 .مسدود کردند «روانیا»مختلف  یهارا در بخش هاابانیو خ

به صورت زنده از  یمحل یها، رسانه«تاس» یروس یبر گزارش خبرگزار بنا

 دهد،یها نشان مطور که گزارشو آن دهندیارمنستان گزارش م تختیپا

 شبکه العالم _.در حال بازداشت معترضان هستند سیپل یروهاین

 میهست هیبا ترک ی: آماده گسترش روابط گردشگریشرق جانیاستاندار آذربا معاون

و  یتیامن ،یاسیس معاون ؛ 1401 اردیبهشت 2۸در 

با اشاره به  یشرق جانیاستاندار آذربا یاجتماع

و  رانیا یو اجتماع یفرهنگ ،یخیاشتراکات تار

و  یگفت: آماده گسترش روابط تجار هیترک

 . میکشور هست نیبا ا یگردشگر



 

 

 لیافزود: آماده تسه زیدر تبر هیرتبه ترک یعال اتیبا ه داریدر د یتراب محمد

 .میدر استان هست یو گردشگر یتجار یخصوص یها اتیحضور ه یبرا یگر

تعداد  یکنند ول یسفر م هیساالنه به ترک یاریبس انیرانیادامه داد: ا یو

 یگردشگر یها اتیاست ه ازیکم است که ن رانیبه ا هیگردشگران ترک یورود

 .را در کشورشان بشناسانند جانیو خطه آذربا رانیا شیاز پ شیب هیترک

در  هیاز جمله کشور ترک یگذاران خارج هیبا اشاره به حضور سرما یمحمد

اظهارداشت: عالوه بر  ز،یشهر تبر یکیدر نزد یخارج یگذار هیشهرک سرما

 یخوب اریفرصت بس یخارج یگذار هیآزاد ارس، شهرک سرما یمنطقه تجار

 .استان است نیگذاران در ا هیحضور سرما یبرا

 


