
 

 

 بسمه تعالی 

 با اتکید رب جمهوری آرذبایجان –هفته انمه تحوالت قفقاز جنوبی 

 

 در قزاقستان رانیا یشکست طرح محاصره اقتصاد

 هی: روسیجانیآذربا لگریتحل ؛1400دی  22 در

تابستان گرم قزاقستان "با سبقت گرفتن از طرح 

 یرا برا هیو ترک سیانگل یها ی، طراح "2022

 یالملل نیب یارتباط یمنابع قدرت و ثروت و راه ها یگرفتن تمام اریبه در اخت

 در قزاقستان بر هم زد. 

« سوز قیآچ»با برنامه  گفتگودر  یجانیآذربا لگریاورخان محمدوف، تحل خیش

به دست آورده بودند که  یها اطالعاتروس»گفت:  زیتبر یمرزبرون ویراد

 نی، اوضاع قزاقستان را فعال سازد تا از ا2022قرار است در تابستان  سیانگل

و اروپا و غرب متصل  هیرا به روس نیکه چ شمیابر دیبتواند راه جد قیطر

 ومیبع اورانبر منا یسیانگل یهاو تسلط شرکت ردیخود بگ اریدر اخت کند،یم

کند. قرار بود با  میقزاقستان را تحک یو نفت یبر مناطق غرب زیقزاقستان و ن

قرار داده شود و منبع  یدشوار طیدر شرا هیفعال کردن مسائل قزاقستان، روس

 یبرده شود و محاصره اقتصاد نیاز ب رانیا یگندم و غالت برا نیمهم تأم



 

 

 هیروس لگرانیبودند، مثالً تحل دهیرا فهم نیها اشود. روس لیتکم زین رانیا

ها روند علت روس نیکرده بودند. به هم ینیبشیرا پ نیچهار سال قبل ا

 2022تابستان  یرا که برا یعیکردند و زمان وقوع وقا عیحوادث را تسر

س و یمحاسبات انگل ق،یطر نیو به ا دندیشده بود، چند ماه جلو کش یطراح

 کند،یم یو قفقاز باز یمرکز یایرا در آس سیانگل یکه نقش اسب تروا هیترک

 یجا یکه در جا یاخفته یبیتخر یهاکه سلول ی. به نحوختندیبر هم ر

شده بودند، چند ماه زودتر از موعد شروع به  هیاغتشاش تعب یقزاقستان برا

 ف،یتوقا رتها، قاسم ژامآن یهایخرابکار جهیکردند و در نت تیفعال

روز سه بار از سازمان  کیناچار شد که فقط در قزاقستان  یجمهورسیرئ

فرصت، با امر  نیدرخواست کمک کند و با استفاده از ا یجمع تیامن مانیپ

 یروهایاعزام ن یسازمان برا نیا یادوره سیارمنستان به عنوان رئ ه،یروس

 نیا یروهاین کشور نیبه قزاقستان فعال شد و در ا یجمع تیسازمان امن

 «سازمان در قزاقستان مستقر شدند.

 به مطالبات یدگیرس یمسلمان از قزاقستان برا یعلما هیدرخواست اتحاد

 یعلما یجهان هیاتحاد ؛1400دی  22 در

 اریاز آن در اخت یاکه نسخه یاهیانیمسلمان در ب

و دولت  ردمقرار گرفت، از م کنایا یخبرگزار



 

 

کشور را مد نظر  نیا تیو امن تیقزاقستان خواست که منافع، استقالل، حاکم

 نیها، دستاوردها و عزت کشورشان محافظت کنند. همچنقرار دهند و از ثروت

  .قرار دهند یمنافع کشورشان را باالتر از همه منافع شخص

مسلمان از دولت قزاقستان  یعلما هیآمده است: اتحاد هیانیب نیادامه ا در

 یعدالت اقتصاد ت،یامن نیبه منظور تأم یمردم یهاکه به خواسته خواهدیم

کند و  یدگیرس زیآمو رفاه، رفع هرگونه فساد و اجازه تظاهرات مسالمت

 یعمومو  یکه به اموال خصوص خواهدیکنندگان ماز تظاهرات نیهمچن

  .حرام است انیدر اسالم و در همه اد رساندنانیحمله نکنند. چرا که ز

ه آنچ یرنج و نگران تیبا نها هیشده است که اتحاد دیتأک نیهمچن هیانیب نیا در

 یشور تمدن و علما، کشور عالم ربانک -)قزاقستان(  زیکشور عز نیرا که در ا

در  یدر نشر اسالم و تمدن اسالم یاکه نقش عمده «یسویخواجه احمد »

  .کندیرا دنبال م گذردیم -داشت  انهیم یایآس

مسلمان و  یعلما یجهان هیاتحاد رکلیدب ،یقره داغ یعل یبه امضا هیانیب نیا

است دهیرس هیاتحاد نیا سیرئ ،یسونیاحمد الر



 

 

 

 جانیآذربا یو جمهور رانیا ییقضا یهایهمکار تیتقو

 نیحجت االسالم والمسلم ؛1400دی  25 در

دادستان کل کشورمان در  یمحمدجعفر منتظر

 هیو در حاش هیروس ونیسفر به فدراس انیجر

 یدادستان کل جمهور افیمنطقه با کامران عل یاجالس دادستان ها

 .وگو کردو گفت دارید جانیآذربا

دوجانبه،  یها یهمکار تیدر خصوص تقو نیدو کشور همچن یها دادستان 

قاچاق  ،یبریسا میاز جمله جرا افتهیسازمان  میجرا نهیدر زم یهمکار شیافزا

 یهادر پرونده ییمعاضدت قضا نیو همچن یستیز طیمح میمواد مخدر، جرا

 .ندگفتگو و تبادل نظر کرد  نیو انتقال محکوم نیاسترداد مجرم ،یفریک

 مهم است اریبس یدادیرو هیبه روس یسیالوروف: سفر رئ

امور  ریالوروف وز یسرگئ ؛1400دی  25 در

 میابراه دیس یگفت که سفر آت هیخارجه روس

به مسکو  رانیا یاسالم یجمهور سیرئ یسیرئ

 مهم است. اریبس یدادیرو



 

 

 یها اتیو سفر ه دارهاید یبرا یکرونا، مانع یریهمه گ نکهیا یادآوریبا  یو

 یروسا یسیرئ میابراه دیو س نیپوت ریمیدو کشور شده است، ادامه داد: والد

 .داشتند یتماس تلفن نیچند رانیو ا هیروس یجمهور

 نیا استیس مینیبب دیدر سال گذشته با رانیدولت ا رییافزود: باتوجه به تغ یو

 .ابدی یکشور چگونه استمرار م

همچون برجام  یموضوعات یالملل نیمسائل ب نیادامه داد: بدون شک در ب یو

مطرح خواهد شد هیو روس رانیسران ا داریفارس در د جیخل تیو امن

 

 و ارمنستان در مسکو هیترک ژهیو ندگانینما دارید نیاول یبرگزار

 هیانیدر ب هیوزارت خارجه ترک  ؛1400دی  25 در

 انینیو روبن روب چیلیاعالم کرد که سردار ک یا

 یعاد یو ارمنستان برا هیترک ژهیو ندگانینما

 دارید گریکدیجمعه در مسکو  با  روزروابط،  یساز

 .و گفتگو کردند

 یدرباره روند عاد نیمثبت و سازنده برگزار شد و طرف ییدر فضا دارید نیا

  .ل نظر کردنددتبا ،یساز



 

 

روابط است، بدون  یساز یتوافق کردند که هدف مذاکرات که عاد نیطرف

دو کشور، از  ژهیو ندگانینما یبعد داریو زمان د محل .شرط دنبال شود شیپ

شود یمشخص م ندهیدر آ کیپلماتید یهاکانال قیطر

 

 خواست حیتوض هیاز ترک هیروس

 یدر نشست مطبوعاتوروف ال ؛1400دی  25 در

در  هیروس یخارج استیس جیتان یکه به جمع بند

اختصاص داشت، گفت: از آنکارا  2021سال 

 هیترک یجمهور سیاردوغان رئ بیاز مشاوران رجب ط یکیبخاطر اظهارات 

اعزام  یبرا یجمع تیامن مانیدعوت از سازمان پ یکه اقدامات قزاقستان برا

 یرکاافزود: از ش ی. ومیخواست حیحکوم کرده بود، توضمرا  یصلحبان یروین

بدهند.   در  حیاظهارات مقام ترک توض نیکه در مورد ا میخواسته ا یا هیترک

کرده بود،  انیاظهارات را ب نیحال الوروف به نام مشاور اردوغان که ا نیهم

 یجمهور سیتاس، احسان شنر مشاور رئ یبه گزارش خبرگزار  اشاره نکرد.

در قزاقستان را  یجمع تیامن مانیپ یصلحبان یرویحضور ن یبه تازگ هیترک

 .محکوم کرده بود



 

 

 نیاوکرا یارض تیاز تمام تیبر حما دیو تاک یاف با زلنسک یالهام عل دارید

در سفر  جانیجمهور آذربا سیرئ؛1400دی  26 در

کشور، از  نیجمهور ا سیبا رئ داریو د نیبه اوکرا

 کرد. تیحما نیاوکرا یارض تیاز تمام تیحما

 یدر حوزه ها یهمکار رینظ یبر موضوعات نیدو جانبه طرف یگفتگو در

 .توافقنامه به امضا رساندند 6و تجارت گفتگو کرده و  یانرژ ،یکشاورز

 کیدو کشور که به  یبا اشاره به حجم روابط تجار زین نیجمهور اوکرا سیرئ

 یبزرگ یوجود، پروژه ها نیاست، اظهار داشت: با ا دهیدالر رس اردیلیم

 .حجم روابط را به دو برابر خواهد رساند 2024که تا سال  میکرده ا فیتعر

 ن،یاوکرا جان،یآذربا یجمهور نیب یارتباط دوریدرباره کر نیطرف

باکو از  تیاز حما نیاف همچن یعل .مذاکره کردند زین یگرجستان و مولداو

 کرد. تیحما نیاوکرا یارض تیتمام

 

 

 

 



 

 

 و ارمنستان هیباکو از مذاکرات ترک تیحما

 ریخلف اف معاون وز خلف ؛1400دی  26 در

گفت: از آغاز  جانیآذربا یامور خارجه جمهور

 یعاد یو ارمنستان برا هیترک انیمذاکرات م

 . میکن یم تیحما نیماب یروابط ف یساز

 ژهیو ندگانینما انینیو روبن روب چیلیو مذاکرات سردار ک دارید نینخست

در مسکو روابط دو کشور روز گذشته  یساز یعاد یبرا انو ارمنست هیترک

شرط ، توافق  شیمذاکرات بدون پ نیدر باره ادامه ا نیبرگزار شد و طرف

 . کردند

 میباور نیو ارمنستان گفت: بر ا هیترک انیبا استقبال از آغاز مذاکرات م یو

روابط  یساز یو ارمنستان منوط به عاد هیروابط ترک یساز یکه عاد

 . و ارمنستان خواهد بود جانیآذربا یجمهور

روابط در  یمذاکرات به طور کل نیا جهیکرد که در نت یدواریابراز ام یو

 شود. عیو ارمنستان تسر جانیروابط آذربا یساز یو عاد شتریمنطقه ب



 

 

 وجود نخواهد داشت هیبدون ترک جانیآذربا یباکو: جمهور ریسف

 ریسف« رشاد ممدوف» ؛1400دی  27 در

 شکدهیدر اند هیدر ترک جانیآذربا یجمهور

مستقر در آنکارا  «کیتفکر استراتژ موسسه»

 .کرد یدو کشور سخنران نیحاضر شد و درباره روابط ا هیرکت تختیپا

مستقر  جانیآذربا یجمهور پلماتید نی، ا«صاباح یلید»گزارش روزنامه  به

 .خوب دو کشور پرداخت یوندهایاز روابط و پ دیو تمج فیبه تعر هیدر ترک

 یمستقر در آنکارا اعالم کرد، روابط و دوست شکدهیمقام باکو در اند نیا

 .در منطقه است یالگو و مدل هیو ترک جانیآذربا یبرادرانه جمهور

گفت:  یسخنران نیاز ا یگرید یدر بخش هیدر ترک جانیآذربا یجمهور ریسف

وجود نخواهد داشت و بدون  یجانی( آذربای)جمهور چیه ه،یبدون ترک»

 .«خواهد بود فیضع هیترک جان،ی( آذربای)جمهور

کرد و  دیتاک« زبانُترک یسازمان کشورها» تیباکو در آنکارا بر اهم ریسف

 .باشند یسازمان نیکشورها خواهان چن نیاست شهروندان ا «یعیطب»گفت که 



 

 

 خط قرمز ماست جانیآذربا یبه جمهور دوری: عبور کرارمنستان

مقام ارشد دولت  کی ؛1400دی  28 در

 یبه جمهور دوریکر کی جادیگفت، اارمنستان 

ارمنستان خط قرمز  قیاز طر جانیآذربا

 .است روانیا

 تیامن یشورا ریدب «انیگوریآرمن گر» «نیپان آرمن» ینوشته خبرگزار به

در مورد  یبحث چیه»گفت:  «یآزاد ویراد»گو با وارمنستان در گفت یمل

ارمنستان صورت نگرفته  قیاز طر جانیآذربا یبه جمهور دوریکر کی جادیا

 «.است

شرط  شیموضوع را پ نیا هیترک ایسئوال که آ نیدر پاسخ به ا انیگوریگر

که ارمنستان درباره  میابارها گفته»گفت:  داند،یمذاکره با ارمنستان م

 .بحث نکرده و نخواهد کرد دوریکر

که با ارمنستان سر و کار  ییو همه کشورها جانیآذربا یجمهور»گفت:  یو

« .مسئله واقفند نیدارند به ا



 

 

 سیدر بازداشتگاه پل افیمخالف الهام عل دیضرب و شتم شد 

از ضرب  یمنابع خبر یبرخ ؛1400دی  28 در

جمهور  سیاز مخالفان برجسته رئ یکیو شتم 

در  سیماموران پل یاز سو جانیآذربا یجمهور

 بازداشتگاه خبر دادند.

 قاتیاز آغاز تحق جانیآذربا یجمهور یهادادستان ،یبه گزارش منابع خبر  

برجسته مخالف دولت  استمداری،س«عقوبلوی قیتوف» دیدر مورد ضرب و شتم شد

باکو در  یاند.دادستانکرده یدر ماه گذشته در بازداشتگاه خوددار افیعل

 .است یتگساخ عقوبلوی( حکم داد که جراحات ید 26 کشنبهی) هیژانو 17

 افیمخالف دولت الهام عل استمداریس نیشده که ا یپرونده مدع نیا بازپرس

 10در روز اول دسامبر )چهارشنبه   یتجمعات  ضد دولت انیکه در جر یزمان

 یو بعداً در کالنتر دیکوب سیپل یآذر( بازداشت شد، با سر به در خودرو

 .کرد یخودزن

 یمبن عقوبلوی یدر آن برهه ادعا جانیآذربا یوزارت کشور جمهور یسخنگو

 .اساس خواند یرا ب سیبر ضرب و شتم توسط پل

 

 



 

 

 ناوکرای–هیدر تنش روس هیترک استیبه س ینگاه

 انیدر سال هیو روس هیترک روابط ؛1400دی  28 در

 یمهم ریو به متغ دهیرس ییگذشته به سطح باال

و  یرامونیاز مسائل پ یاریشده که بر بس لیتبد

 گذاشته است. ریتاث هیترک یخارج استیس

و  هیروس نیتنش ب ه،یچاپ ترک یهااز روزنامه یاریگذشته، بس یدر روزها

 یهمچون صدا ییترهایرا برجسته کردند. آنان با استفاده از ت نیرااوک

تا چه  اهیس یایو در نینشان دادند که مساله اوکرا ن،یناقوس جنگ در اوکرا

 .کرده است دایپ تیاهم هیترک یاندازه برا

عضو موثر ناتو، در صورت  کیبه عنوان  تواندیم هیترک ایآ نجاست،یسوال ا اما

 دانیوارد م هیدر تقابل با روس ن،یو اوکرا هیروس نیب یجد یریبروز درگ

در چند سال گذشته، به  ه،یسوال دشوار است. چرا که ترک نیشود؟ پاسخ به ا

اروپا، فاصله  هیو اتحاد کایشده و از ناتو، آمر کینزد هیبه روس یریشکل چشمگ

 یهانهیاز گز یکیلحاف،  نیب دنیخواب نهیانتخاب گز جهیگرفته است. در نت

.معقول آنکارا است

 



 

 

 هیها در ترک ینخجوان یکاال برا صیدر ترخ دیجد یها تیمحدود

 هیدر ترک ریارزش ل کاهش؛ 1400دی  28 در

سود آور  یها دیخر یکه برا یتعداد مسافران

 شیروند را افزا یکشور م نیاز نخجوان به ا

 تیراستا محدود نیدر ا هیداده، و گمرک ترک

 نموده است. جادیرا ا یدیجد یها

را  یدیجد یها تیمحدود انیجر نیاز ا یریجلوگ یگمرک صدرک برا

 یم کباریروز  15اساس ساکنان نخجوان فقط هر  نیاعمال کرده است و بر ا

کاال  لوگرمیک 30 صیو ترخ دیبروند و هر بار فقط امکان خر هیند به ترکتوان

است که بر اساس قرارداد  یدر حال نیوجود دارد.ا هیاز گمرک ترک

  .وجود ندارد یتیمحدود نیچن هیو ترک جانیآذربا

ها در منطقه و تنش هاطنتیپشت پرده ش اهدافپاسخ داد؛ یتیوال اکبریعل

 قفقاز

مشاور رهبر  یتیوال اکبریعل ؛1400دی  29 در

در  هانیدر مصاحبه با ک المللنیب در امور بانقال

 یاهداف پشت پرده برخ»به سوال  پاسخ

 یها در منطقه قفقاز و مرزهاو تنش هاطنتیش



 

 

اظهار  «ست؟یو ارمنستان چ جانیدر آذربا الخصوصیما عل یشمال غرب

 :داشت

ما نسبت به منطقه قفقاز  ک؛یاست.  تیچند نکته حائز اهم بارهنیدرا“

 اریماست بس یمرز یهابخش نیترکه جزو حساس یوص قفقاز جنوبخصبه

ما و  یما در قفقاز برا هیهمسا یکشورها ی. دو؛ مرزهامیدار تیحساس

 ار در مرزها یرییتغ گونهچیه یعنیدارد  یتیامن ریتأث رانیایاسالم یجمهور

 یهاکه تجربه گذشته و حال نشان داده که اگر مرز بیترتنیا. بهمیریپذینم

 انشیخواهد شد که پا جادیکانون بحران ا رد،یقرار بگ رییمورد تغ ییکشورها

 معلوم نخواهد بود. 

 میرا دار هیارمنستان و ترک جان،یکشورمان، آذربا یدر شمال و شمال غرب ما

است و ارمنستان و گرجستان. نکته مهم  جانیآذربا یو عماًل در قفقاز جنوب

داد که  میو ارمنستان با ما مرز مشترک دارند. اجازه نخواه جانیآنکه آذربا

و آنجا  ندیایب کایمثل آمر یاتجاوزگر بالفطره یبکند و کشورها رییمرزها تغ

 .النه کنند

 زندیریآتش م یرو نیمنطقه قفقاز، بنز یهاکه در بحران یبرخ متأسفانه

 یهستند برا ییهانهیکه در حال فراهم کردن زم ستندیخودشان متوجه ن

اجازه نخواهد داد که  رانیایاسالم ی. جمهورختهیافسارگس یناتو یتازکهی



 

 

و  مانورهاشود چنانکه با انجام  کینزد شیبه مرزها ختهیافسارگس یناتو نیا

 .خود، بارها به آنان هشدار داده است یقدرت بازدارندگ شینما

 واهمه دارند جانیدر آذربا یعیش تیدشمنان از گسترش هو

 یاسالم غاتیتبل رکلیمد ؛1400دی  29 در 

گفت: دشمنان مکتب اسالم به  لیاستان اردب

 تیاز گسترش فرهنگ و هو سمیونیصه یالب ژهیو

در واهمه و  جانیآذربا یدر جمهور یعیش

 هراس هستند.

در  لیاستان اردب یاسالم غاتیتبل رکلیمد،  حجت االسالم قاسم جعفرزاده

در دانشگاه آزاد  انجه یها یآذر یدر همبستگ یعیش تینقش هو شیهما

 میرژ یسال تنگنا 70بعد از  جانیاظهار کرد: کشور آذربا لیاردب یاسالم

و  دهیرا چش ینیو اعتقادات د یآزاد نیریطعم ش ریسال اخ 30در  یستیکمون

 .شده است لیتبد یو اسالم یعیبه نقطه ثقل تحوالت ش

و مبارزه با علما  سمیمدارس و مساجد را در دوره کمون یلیتعط خچهیتار یو

 یرا در جمهور یمتفاوت طیکرد: امروز شرا انیشد و ب ادآوری ینیو مبلغان د

و  میشاهد هست تیو اعتقاد به اهل ب یعیش تیهو میتحک ژهیبه و جانیآذربا



 

 

 شیبه نما عهیهمه ابعاد مکتب اسالم و ش یطیشرا نیاست تا در چن یضرور

 .گذاشته شود

 کردند یزنیباغ رادرباره روابط دو جانبه و موضوع قره افیو عل نیپوت

جمهور دو کشور  یرؤسا ؛1400دی  29 در

 یتلفن یدر تماس جانیآذربا یو جمهور هیروس

 یزنیرا گریکدیمهم با  اتموضوع یبرخ رامونیپ

 .کردند

جمهور  سییر نیپوت ریمیوالد ره،یالجز یونیزیاساس گزارش شبکه تلو بر

در خصوص روابط  جانیآذربا یاز جمهور یو یاف همتا یو الهام عل هیروس

 ی  تیامن یمسکو درباره ضمانت ها شنهاداتیدو جانبه، موضوع قره باغ و پ

 .و ناتو گفتگو کردند کایآمر

 یجمهور یتوافق، ارمنستان متعهد به خروج از مناطق اشغال نیموجب ا به

 نیطرف انیم ختهیجسته و گر یها یریحال، درگ نیشده بود. با ا جانیآذربا

 همچنان ادامه دارد.

 



 

 

 وجه ممتاز آنهاست هایآذر یعیش تیدکتر صحرانود: هو

دکتر بهنام صحرانورد در  ؛1400دی  29 در

 یدر همبستگ یعیش تینقش هو» شیهما

 هیژانو 19که همزمان با « جهان یهایآذر

 نیا»مسلمان جهان برگزار شد، اظهار داشت:  یهایروز آذر داشتیگرام

برگزار شد تا  یکشور همانانیدانشگاه و م دیبا حضور اسات ینشست تخصص

 «.میشاهد باش نهیزم نیمختلف را در ا یهادگاهیو د هاشهیطرح اند

 ینید ،یعیگذشته اعتقادات ش یهارا در سال هایساز آذر تیعناصر هو یو

 یبخش و دوام یبخش عناصر به قوام نیا»عنوان کرد و گفت:  یمکتب یو باورها

 گریاز هر زمان د شیکمک کرده و ب یآذر یعیامت ش یکپارچگیوحدت و 

 «.کرده است انیچهره ممتاز آنها را نما

در  یعیو ش یامت اسالم یو با آزاد ریدر سه دهه اخ»افزود:  صحرانورد

 ثیموار نیاز ا یکشور در پاسدار نیرا در ا یخوب یهاحرکت جانیآذربا

ها خواهد مؤلفه نیا تیکه قطعا روز به روز بر تقو میارزشمند شاهد هست

 «.افزود

 

 



 

 

 

 

 


