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 تشديد تنش بين ايران و جمھوری آذربايجان
  

 

 

ناسبات ايران و جمھوری آذربايجان که پيش از اين وارد مرحلۀ  تنش آميزی شده بود، در روزھای اخير دچار م

مريکا و اسرائيل در دريای ادر واقع جمھوری آذربايجان  برای اياالت متحدۀ . وخامت فزاينده تری شده است

 .مازندران نقش پيش قراول را  به عھده دارد

خوانندگان ترانه که امسال در باکو » يورو ويزيون« ھر دو طرف در رابطه با مسابقۀ تنش و لحن خطابه ھا از

کاروان «پس از اعتراض اسالم گرايان ايرانی به برگزاری جشنوارۀ موسيقی که آن را . برگزار شد، باال گرفت

حانيون ايرانی پر  می، جمھوری آذربايجان مانع ورود يکی از رو٢٩بازشناسی کرده بودند، روز » ھمجنسگرايان

غاز آطی جشنوارۀ موسيقی با برچسب ھمجنسگرا،  موج برخورد اعتراض بين ھر دو کشور . نفوذ به کشور شد

  .تھران و باکو ھر دو به شکل متقابل سفيران خود را فراخواندند. گرديد
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ذربايجانی که گويا ادۀ که از محل اقامت دو نويسنکرد  می، دولت باکو پيغامی برای تھران فرستاد و درخواست ٣٠

در اين مورد، رسانه ھای روسی به . در ايران ناپديد شده اند و اطالعی از آنھا در دست نيست، باکو را مطلع سازند

  .حرف می زنند» جنگ ديپلماتيک«شکل آشکار و صريح از 

ائيل، در تدارکات جنگ مريکا و اسراعلت اصلی اين تنش ھا ھمکاری تنگاتنگ جمھوری آذربايجان با اياالت متحدۀ 

  .عليه ايران است

تھران بارھا دولت باکو را در رابطه با ماجرای قتل دانشمندان ھسته ای ايران متھم اعالم کرده که به احتمال خيلی 

از سوی ديگر ايران به دليل کامال موجھی از . مريکا و اسرائيل انجام گرفته استازياد توسط مأموران اطالعاتی 

مريکا تأمين می گردد، ای تسليحات ارتش جمھوری آذربايجان که از سوی اسرائيل و اياالت متحدۀ افزايش دائم

  .احساس خطر می کند

دولت ھای آذربايجان، روسيه، ترکمنستان، قزاقستان و ايران سال ھای متمادی است که بر سر قطعه ای مرزی در 

طاھر .  ھنوز در اين مورد  به نتيجۀ روشنی نرسيده انددريای مازندران، با منابع نفتی غنی اختالف نظر دارند و

توضيح داد که ) ١(کادمی ديپلماتيک جمھوری آذربايجان به روزنامۀ آن الين يوراسيانتازينالوف، تحليلگر 

آذربايجان عليه حفاری احتمالی ايران برای استخراج نفت در اين منطقه اقدام خواھد کرد، زيرا اين منابع را منحصر 

  .جمھوری آذربايجان می داندبه 

طی مسابقۀ يوروويزيون خوانندگان، دو شناور جنگی در سواحل آذربايجان در بندر باکو مأموريت گشتی گرفتند و 

در پاسخ به دولت آذربايجان، ايران . بيانيه ای منتشر کرده و تھديدات ايران را علت اين مانور نظامی اعالم کرده اند

  .اطق مرزی با جمھوری آذربايجان دست به مانور نظامی زد شناور جنگی در من٦با 

مريکا تجھيز ا سال ھای اخير دائما توسط اياالت متحدۀ طیی ئدرياارتش جمھوری آذربايجان، و به ويژه نيروی 

 دھم درصد از توليد ٢ و ٦ درصد به ٩٥ و ٣ ھزينۀ نظامی آذربايجان از ٢٠١١ و ٢٠١٠  سالھایبين. شده است

 منتشر کرد، "ليکس ويکی" که ٢٠٠٩در تلگرامی به سال .  دالر٣١٠٠٠٠٠٠٠٠خلی رسيد، يعنی ناخالص دا

رھبران . »ھمکار مھمی در جنگ عليه تروريسم است«مريکا در مورد جمھوری آذربايجان گفته بود که ادولت 

  .جمھوری آذربايجان از جنگ کوزووو، عراق و افغانستان پشتيبانی کرده بودند

به عنوان جزء الينفک طرح عمليات انفرادی برای ھمکاری با ناتو، آذربايجان «: ش ھمچنين آمده استدر اين گزار

دريای (ی خود را برای شرکت در جنگ عليه تروريسم، در دريای کاسپين ئکه توان نيروی دريااطمينان داده است 

  .افزايش دھد) مازندران

مريکا ھمکاری ھای ادو سال پيش با وزارت دفاع اياالت متحدۀ به ھمين علت، وزير دفاع جمھوری آذربايجان از 

موزش و تجھيزات از اياالت آی جمھوری آذربايجان ئغواصان و کوماندوھای دريا...استتنگاتنگی برقرار کرده 

  .متحده دريافت کرده اند

االت متحده و اروپا صادر جمھوری آذربايجان نه تنھا دارای منابع سرشار نفت و گاز است، که به شکل گسترده به اي

می شود، بلکه راه پر اھميتی برای صادرات منابع ديگر کشورھای منطقۀ پيرامون دريای خزر و آسيای مرکزی 

  .می باشد

مريکا، قابليت آذربايجان ايکی از منافع کليدی «: در گزارشی که در باال به نقل آورديم، به روشنی نوشت شده است

  ».دروکربور موجود در پھنای دريای مازندران استدر تداوم توليد منابع ھي
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 ھمين سال باکو معادل يک بروریدر ف. اسرائيل نيز مستقيما در مسلح ساختن جمھوری آذربايجان شرکت دارد

سامانه ھای سفارش داده شده به اسرائيل، . ميليارد و ششصد ميليون دالر اسلحه از اسرائيل خريداری کرده است

به دليل پشتيبانی ھای اياالت متحده و اسرائيل، باکو از ھم اکنون به . ياپايه و پھپاد استشامل موشک ھای در

  .مجھزترين سالح ھای سنگين در دريا مسلح شده و حتی از مسکو نيز قوی تر به نظر می رسد

زديکی مرز ، اسرائيل از ھم اکنون به پايگاه ھای ھوائی در ن»ليسیافورين پ«مريکائی ا اساس گزارشات مجلۀ هب

  .شمالی ايران دسترسی دارد، و از آن جا می تواند تھران را مورد تازش ھوائی قرار دھد

ھفتۀ گذشته ديديم که جمھوری آذربايجان تا چه اندازه در تدارکات جنگ عليه ايران شرکت دارد، در مقاله ای که در 

مريکائی در آذربايجان به ايران نسبت داده اواشينگتن پست منتشر شده بود، با دقت ماجرای سوء قصد به مقامات 

  .شد

 برای ديدار با رئيس جمھور آذربايجان، الھام علی اف، و وزير جون ٦ن، ری کلينتيلمريکا، ھاوزير امور خارجۀ 

مسائلی که مطرح خواھد شد قره باغ، يعنی منطقۀ ای که . امور خارجه ايلمار محمد ياروف، به باکو خواھد رفت

  .جب منازعاتی بين آذربايجان و ارمنستان بودطی سال ھا مو

انگيزۀ ھمکاری و پشتيبانی جمھوری آذربايجان از اياالت متحده و اسرائيل، به منازعات مرزی پيرامون قره باغ 

در صورت جنگ برا ی قره باغ روسيه و ايران با ارمنستان متحد خواھند شد در حالی که آذربايجان . بازمی گردد

  .مريکا برخوردار شوداشتيبانی اياالت متحدۀ می تواند از پ

به گزارش روزنامه ھای آذربايجانی، تحليلگران براين باور ھستند که . لۀ بسيار مھمی استأموضوع ايران نيز مس

ن دربارۀ برنامۀ جنگ عليه تروريسم و کمک به آذربايجان و تجھيز سرويس ھای مخفی جمھوری  کلينتيلریھ

  .واھد کردگو خ و آذربايجان گفت

ترکيه که از مداخلۀ نظامی در سوريه پشتيبانی می کند، و در حال حاضر برای تجھيز نيروھای شورشی نقش اّول 

 پشتيبانی خود را از اين کشور ترک زبان را به عھده دارد، چھار مقام نظامی عالی رتبه را به باکو فرستاد،  تا رسماً 

با «ل از يک منبع ناشناس و نزديک به ارتش ترکيه اعالم کرد که به نق» رگنوم«آژانس خبری روس . نشان دھد

  .اقدام به چنين تشريفاتی، ترکيه می خواست به ايران ھشدار دھد که جمھوری آذربايجان را تنھا نخواھد گذاشت

 پی نوشت 
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