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  ٢٠١۴ می ٣١

   آذربايجان را»استار ريچارد مورنينگ«چرا 

 د تھديد می کن»ميدان« با 
 

 راديو - راديو اروپای آزاد« در باکو، در مصاحبه با امريکا سفير »ريچارد مورنينگ استار«چند روز قبل، 

اين .  دور از شأن خود می دانندآذربايجان، بياناتی در آن مايه ھائی ايراد کرد که ديپلوماتھا معموالً » ليبرتی

اوکراين فراگيرد، عبارت از اين است که در صورت ئی گفت که يکی از درسھائی که باکو بايد از حوادث امريکا

  ...می تواند در آذربايجان ھم تکرار شود» ميدان« مدنی، ۀنقض حقوق جامع

او تا انتصاب خود به مقام سفير .  انرژی غرب استی متصدی معروف منافع کمپانی ھا»ريچارد مورنينگ استار«

مورنينگ .  در امور انرژی آوروآسيا خدمت می کردامريکا ۀ وزارت خارجۀ ويژۀعنوان نماينده در آذربايجان، ب

 گذاری خط انتقال ۀ، لول٢٠١٢ سال جوالیبا جانبداری از پاسداری ديپلوماتيک در باکو در ماه استار 

  .وظيفه شناسانه البيگری کرد» با دور زدن روسيه«ھيدروکربنھای آذربايجان به غرب را 

را بايد در ھمپيوندی با سخنان سلف » ميدان آذربايجان« احتمال ايجاد ئی در خصوصامريکااظھارات ديپلومات 

 قره باغ کوھستانی مورد بررسی ۀئی گروه مينسک برای حل و فصل مناقشامريکا، ھمصدر جيمس وارليکاو، 

يک، در نظرات بيان شده وارل.  در بنياد کارنگی در واشنگتن برگزار گرديدی ماه م٧سخنرانی در تاريخ . قرار داد

 را پيشنھاد نمود ١٩٨٠ ۀصراحت بازگشت به وضعيت سالھای آخر دھه  قره باغ کوھستانی، بۀاو برای حل مناقش

  .و ايروان بسيار محتاطانه از آن استقبال کرد

 چه ھدفی  واشنگتن با واداشتن ديپلوماتھای خود برای اظھار اين چنين اظھارات تحريک آميز عليه ايروان و باکو

بنا به . در سال تمام از اعالم آتش بس در قره باغ کوھستانی می گذ٢٠ی کند؟ در ماه مه سال جاری را دنبال م

 کريمه به روسيه، واشنگتن به اين نتيجه گيری ۀ اوکراين و پيوستن شبه جزيرۀبرخی شواھد، تحت تأثير روند تجزي

 چنين باشد، اگر واقعاً .  نيستامريکافع  قره باغ کوھستانی به نۀ مورد مناقشۀرسيد که حفظ وضع موجود در منطق

 برای وادار ساختن ارمنستان به ئیاين يک تفکر بسيار خطرناک است که در پشت آن، به باور کارشناسان، تالشھا

» شکست در قفقاز«تصميم خود در پيوستن به اتحاد گمرکی و قرار دادن روسيه در مقابل » ناھنجاری«قبول 

  .خوابيده است
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ژيستھا بر روی اين پايه استوار است که تشديد تنش ھای جديد پيرامون قره باغ کوھستانی، يت ستراۀمحاسب

 ۀآنکارا ھم اکنون بست( باکو سوق می دھد -  تفليس-آذربايجان را به سمت ناتو با چشم انداز ايجاد محور آنکارا

 سياسی در - مؤلفه ھای نظامیتقويت شديد). توافق در خصوص تضمين امنيت و ھمکاری با باکو را در دست دارد

گرجستان نقش عامل محرک ارتقاء سطح .  سالھای اخير با مفروضات محور سه جانبه پيوستگی داردۀطول ھم

 خطرات ناشی از ايجاد اتحاديه ۀترکيه و آذربايجان با درک ھم.  می کندءھمکاری نظامی بين ھمسايگان را ايفا

با اين . دشتنداری در اين راه گام برمی دار با خويژيک روسيه، فعالً يسترات منافع ۀی در حوزئ منطقه ۀھای خصمان

  .رات زيادی بشوديي قره باغ کوھستانی می تواند موجب تغۀ مورد مناقشۀحال، تخطی از وضع موجود در منطق

ل مختلف که ترکيه نيز در مراح) گرجستان، اوکراين، آذربايجان، مولداوی(» گوآم«از چھار کشور تشکيل دھنده 

 قصد پيوستن به آن را داشت، فقط آذربايجان خواسته ھای آوروآتالنتيک را تأئيد امريکا ژئوپليتيک ۀاجرای اين ايد

  .علت اصلی چنين مالحظه کاری می باشد» دشواری ھای ھمسايگی« برخی کارشناسان غربی، ۀعقيده ب. نکرد

. ی، عامل خزر نقش جداگانه بازی می کندئاقشات منطقه من برای تبديل روندھای سياسی به امريکادر برنامه ھای 

 مبر ناتو در ولر ماه سپتۀجلس ھمزمان با  شھر آستاراخان تقريباً   دريای خزر درۀاجالس چھارم کشورھای حوز

مبر  تجمع سپتۀعنوان وظيفه  خزر به موفقيت را بۀواشنگتن ممانعت از دستيابی اجالس پنج جانب. برگزار می شود

 برای حفظ تنش امريکاحل و فصل مسائل حل نشده راجع به نظام حقوقی دريای خزر در طرح . کرده استن ييتع

 ۀبه ھمين سبب سعی می کنند آذربايجان را از حل و فصل مسائل خود با ايران در زمين. در منطقه ثبت نشده است

واشنگتن در مقابل ايجاد سازوکار . رندبازدا) مند استه به آنچه روسيه عالق(ن حدود بخش ملی در دريای خزر ييتع

 به آذربايجان قبالً .  توسط پنج کشور ساحلی خزر ھم مقاومت می کند درياچه انحصاراً - ھا برای حفظ امنيت دريا

 در دريای خزر، پاسخ مثبت نداد، ئی دريا-پيشنھاد روسيه داير بر تشکيل گروه مشترک ھمکاری عملياتی نظامی

  .ئی را تحريک می کندامريکاژيستھای ي قاطع نيست و خود اين، ستراتاما اينک باکو آنقدرھا

سفير . به آذربايجان بود» تھاجم«ی لمعنه نوعی به  بمورنينگ استارسوژه ھای تحريک آميز مستقل در اظھارات 

 توانند  بيان کرد، که يکی از معانی آن اين بود که روسيه و ايران میئی نظرات خود را در قالب کنايه ھاامريکا

در اين صورت، غير : در ھمين رابطه او چند بار لفاظانه پرسيد. نقش مھاجمان بالقوه به آذربايجان را ايفاء نمايند

پس از آنچه که روسيه با کريمه و اوکراين  «- به کمک به آذربايجان خواھد بود ، کدام کشور قادرامريکااز 

 آذربايجان پاسخ اليقی به اين اظھارات سفير ۀ امور خارجمقامات رسمی نھاد رياست جمھوری و وزارت! ؟»کرد

  . داده و آن را مداخله در امور داخلی کشور خود ارزيابی کردندامريکا

 ۀو اين، چند روز قبل از برگزاری جلس.  راه اندازی شده استامريکابا اين وجود، بالون آزمايشی دولت 

 امضای برنامه ريزی ۀھر آستانه، پايتخت قزاقستان و در آستان در شی ماه م٢٩شورايعالی اقتصادی آوروآسيا در 

  . شورای اقتصادی آوروآسيا توسط رھبران روسيه بالروس و قزاقستان تحقق يافتۀ معاھدۀشد

  

http://www.fondsk.ru/news/2014/05/27/zachem-richard-morningstar-grozit-

azerbajdzhanu-majdanom-27709.html 
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