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 ۱۱/۰۴/۲۰۱۶         جمال حیدر: نوشته
 جانباز غوث: ترجمه

 اردوغان؟ برای دامی، باغ قره در جنگ
 

 متحدۀ ایاالت. است ننموده نظری ابراز باغ قره ناحیۀ در جنگ شروع مورد در اکنون تا که کشوریست یگانه ایران
 در اردوغان. نشد استباط فهمی قابل چیزی شان های گفته از ولی... غریدند معمول طبق روسیه فدراسیون و امریکا
 تهران. است مسکوت ای گوشه در موشکی مثل ایران اما. کرد حمایت( ربایجانذآ کشور پایتخت) باکو از مناقشه
 .نماید جلب حوادث این در اش نقش به را خاصی توجه ندارد آرزو
 حمایت به امریکا متحدۀ ایاالت را آن که است اردوغان ضد ای دسیسه واقعیت در باغ قره در کنونی مناقشۀ

( ترکیه جمهور رئیس) طیب رجب و( ربایجانذآ جمهور رئیس) یف علی الهام. میبرد پیش روسیه فدراسیون
 رئیس) اوباما بارک با و همدیگر با آنجا در. زدند سر یمتوا های کشور سران اجالس به پیش چندی اردوغان
 دو این اوباما بارک که زد حدس میتوان قوی احتمال به و قرائین از. نمودند مالقات( امریکا متحدۀ ایاالت جمهور

. بسازند امیدوار را دیگران میتوانند سادگی با ها امریکائی. است داده های امیدواری باغ قره معضلۀ با پیوند در را
( پدر) بوش. بود پرسیده کویت مورد در را( پدر) بوش جورج نظر عراق، اسبق جمهور رئیس حسین صدام باری
 عراق طرف از کویت اشغال با موافقت منظورش" )!بگیرید میتوانید قدر هر بگیرید،: "بود داشته اظهار جواب در
 تحت خویش والیت نزدهمین حیث به را کویت و کرد باور آن به گرفت، نظر در را بوش مشورۀ حسین صدام( بود

  ...کا فرجام و گردیده مبدل امریکا دشمن و" ُخشونت محور" به امریکا دوست مؤقف از بزودی اما. نمود اشغال
 !بافند می دروغ نظیر بی سهولت با امریکائیها

 موجود نظام. دارد اهمیت تصور حدی از بیش ترکیه در اردوغان نظام ساختن خنثی امریکا برای فعلی شرایط در
 حقوقی بنیاد بر همه، بر افزون که اسالمی است، آینده برای سیاسی اسالم اصلی بنیاد تردید و شک بدون ترکیه در
 برسمیت است دولتی ترکیه. نیست گان بیکاره از ای حلقه کدام دست کار ترکیه سیاسی نظام. است استوار نیز

 فوق عوامل همین دقیقا  . تاریخی یافتۀ تحکیم رواج و رسوم دولتداری، طویل سابقۀ با ناتو، پیمان عضو شده، شناخته
 مانند تواند می باشد، ترکیه دولت بر متکی که سیاسی اسالم: آورند می بار به شدید های نگرانی که اند الذکر

 راه به ها امریکائی را بازی این اصل در. برگردد تاریخی – سیاسی صحنۀ به المللی بین سطح در قوی بازیگری
 .پرداخت خواهند آن برابر در عظیمی بهایی آنها و اند انداخته
 مراتب به نماید اشتراک اردوغان طرفی بر در که وامیدارد را مسکو که عواملی روسیه، به میگیرد ارتباط آنچه
 در کنونی نظام تغییر صورت در. است ترکیه توسط" 24 -سو" طیارۀ سقوط بخاطر انتقام غریضۀ از تر عمیق
 وادار روسیه با همکاری به جبرا   چین اینصورت در. میدهد دست از غرب طرف به را اش دریچه چین ترکیه،
 .نیست معمول این عالقمند چین حالیکه در میشود، ساخته

 کامل وابستگی به نهایتا   چین میکند، عمل یکجا امریکا با باغ قره مناقشۀ در روسیه که بینند می همه آنجائیکه از
 .آمد درخواهد واشنگتن سیاسی – جیو

 بسیار جواب ؟باشد داشته پیوند میتواند انقره ضد( قصد یا) پالن با باغ قره حوادث چگونه که آید می میان به سؤال
 مطابق تا یابد می در آنرا بهانۀ روسیه فدراسیون صورت این در بشتابد، باکو کمک به ترکیه هرگاه. است ساده

 اقدامات. کند دفاع" جمعی دسته امنیت داد قرار سازمان" عضو حیث به آن آز ارمنستان، با جانبه دو های مؤافقتنامه
 مشترک و مستقل" های دولت حوزۀ کشورهای از یکی علیه ناتو پیمان مداخلۀ الذکر فوق سازمان جانب از ترکیه
 وزیر) کیری جان طریق از امریکا متحدۀ ایاالت که نیست امکان از دور حال عین در. شد خواهد اعالم" المنافع
 اردوغان هرگاه دیگر، جانبی از. میدهد را اقدامات این مجوز مسکو به که باشد نموده ضمانت( امریکا خارجۀ امور
( ترکیه) کشور داخل در وی مواضع رفت، خواهد پیش چگونه جنگ آنکه از نظر صرف بگذارد، تنها را باکو
 با سیاسی ای صحنه از( ربایجانذآ دولت رئیس) ایف علی الهام برکناری آن بر عالوه. دید خواهند صدمه شدیدا  

 .شد خواهد باکو در روسیه طرفدار ولی ترکیه، ضد حکومت آمدن کار روی به منجر صد در ۹۹ ضمانت
 تمام جبهۀ به سوریه و سیاه بحیرۀ جبهات به افزون نماید حفظ هم را خود" طرفی بی"اگر حتی اینصورت در ترکیه
 بحیرۀ در روسیه بحری قوای تشدید اصلی علت به میتوانیم که اینجاست. شد خواهد مواجه نیز کسپین بحیره عیار
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 های خورد و زد از پس اکنون. ندارد دشمن آنجا در گویا روسیه که بود چنان عمومی تصور قبال  . ببریم پی کسپین
 .کیست اصلی دشمن که گردید معلوم باغ، قره ناحیۀ در نظامی

 بوده ارمنستان حیات ضامن عمال   اخیر سال پنج و بیست طی ایران که هویداست :ایران به برگردیم. حال هر به
 کشور دو این میان سیاسی روابط هم حدودی تا و ارمنستان و ایران میان اقتصادی تنگ تنگا مناسبات منظور) است
 ربایجانذآ" )جنوبی ربایجانذآ" قبال در باکو طلبانۀ عظمت تخیالت پرتوی در سخنانم اگر ولو آن، بر عالوه(. است

 باکو های ادعا برعکسی کامال   واقعیت که کنم عرض باید نمایند، جلوه مسخره( دارد قرار ایران خاک در جنوبی
 منحیث را کنونی ربایجانذآ هم و( امروزی ارمنستان" )ایروان" اسبق نشین خان هم که است ایران دولت این. است
 .میداند شده جدا اش قلمرو بدنۀ از مؤقتا   بخشی
 موافقت امر این با مسکو آیا درآیند، ایران کنترول تحت ارمنستان و ربایجانذآ هرگاه که آید می میان به سؤال
 !کرد خواهد موافقت کامال   بلی،: جواب کرد؟ خواهد
 خواهد تضعیف داخلی های کشمکش دلیل به آنقدر را امروزی ایران برگ، و ساز این با فارس امپراتوری احیای
 های آزری میلیون ده با ایران نفوس افزایش. شد خواهد روسیه فدراسیون به وابسته کامال   االمر آخر که ساخت

 بمب نهنگی که است آن معنای به دقیقا   استند متنفر ترکها از که های ارمنی میلیون سه و شوروی، پسا" سیکولیار"
  ...باشد بلعیده را دستی

 یا گرفت خواهد کار مجازات شیوۀ از آیا که میگیرد ارتباط مسکو نیت حسن به بیشتر اوضاع و حوادث انکشاف
 بوقوع باغ قره منازعۀ با پیوند در میتوانند که احتمالی حوادث با مقایسه در کریمیا الحاق های هزینه مکافات؟
 .رسید خواهد نظر به بسیارعادی عمل بپیوندند

 حیات برای را تهدیدی و سر درد هیچگونه تحمل ها آخوند. زد نخواهد دست ناسنجیده تحرکات به گر حیله ایران اما
 طویل ثباتی بی اند توانسته آنها ارمنستان از حمایت سیاست با( ها ایرانی همان) فارسها زعم به. ندارند خود آرام

 وضعیت تداوم ایرانی گذاران سیاست باور به. نمایند ایجاد روسیه و ربایجانذآ ترکیه، میان مناسبات در را المدت
 .میشود تمام ایران دولت نفع به ستراتیژیک نظر نقطۀ از مذکور
 گشایند، نمی ربایجانذآ ضد به و ارمنستان از دفاع به لب هیچگاه سخن در آنها. معناست پُر نیز ها ایرانی سکوت
 از حمایت به فارسها حال عین در. افروزد می بر را ایران های ربایجانیذآ خشم آنها عملی یک همچو چون

 حوزۀ در شان سیاست تمام ضرر به معمول این زیرا آورند، نمی زبان به چیزی نیز ارمنستان ضد به و ربایجانذآ
 و میکند خودداری نیز واشنگتن و مسکو معمول های شعار تکرار از تهران حال، عین در. انجامد می جنوبی قفقاز
 .باشد ساکت میدهد ترجیح بنابرین. میداند شأن کسر خود برای آنرا

 و باغ قره منازعۀ در مداخله صورت در هم: میشوند ارزیابی منفی اردوغان برای صورت هر در اوضاع انکشاف
 را باغ قره آسا برق حملۀ یک با بتواند ربایجانذآ اردوی هرگاه بهتر، چه البته. آن از اجتناب صورت در هم

 به اما میماند؟ باقی سؤال بود، خواهد چگونه مورد این اندر ارمنها العملی عکس اینکه البته برگرداند، مستقالنه
 و بود خواهند ناراضی مردم. نیست باکو نفع به وضعیت این و بود خواهند دار دنباله ها خورد و زد قوی احتمال

 .دانست خواهد مالمت را" ها ربایجانیذآ" جهانی جامعۀ"
 راه به منطقه در پیچیده های چال با را هرآگینز بازی این دارند قرار پرده عقب در که آنهائی سخن، مختصر
 .اند انداخته

 
 پایان
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