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مقدمه
بعد از جنگ سرررد ،منطقه قفقاز جنوبی به عنوان منطقه ای حسرراد در رقابت های ژئوپلیتیکی
میران قدرت های جهانی و منطقه ای ظهور کرد .منابع غنی انرژی در دریای خزر و منطقه قفقاز
به عنوان کریدور انتقال این انرژی به غرب ،باعث ارتقاء جایگاه منطقهای و جهانی قفقاز شررده
و به تدریج زمینه را برای حضرور و فعالیتهای شرکتها و دولتهای غربی فراهم کرده است
( .)Sadegh-Zadeh, 2008: 2آذربایجان به عنوان بزرگترین اقتصرراد قفقاز با داشررتن ذخایر
انرژی اثباتشرده به میزان  7میلیار بشرکه نفت ،کشرور مهمی در این ناحیه محسروب میشود.
عالوه بر این ،میزان ذخایر گازی ثابت شده این کشور در حدود  ۳2تریلیون فوت مکعب است
) .)EIA,2015انتظار می رود با کشررری میدان های جدید نفت و گاز در سرررایر نواحی باکو و
توسررعه میدان گازی «شرراه دنیز» سررهم آذربایجان در بازار انرژی دنیا افزایش یابد .با توجه به
تجربه تلخ تاریخی جمهوری آذربایجان از نقض حاکمیت و اسررتقالل خود ،دولتمردان کنونی
این کشررور در پی اسررتفاده از اهرم انرژی و جایگاه ژئواسررتراتژید خود برای یافتن شرررکای
مطمئن برای تضمین استقالل و گسترش منابع انرژی خویش هستند.
از دید باکو ،غربیها بهترین گزینه برای رسیدن باکو به اهداف اقتصادی و امنیتی خود هستند.
در این میان ،گسترش روابط جمهوری آذربایجان با اسرئیل به عنوان ابزاری برای کسب حمایت
البیهای صهیونیستی در آمریکا ،گسترش روابط با واشینگتن و تأمین نیازهای تسلیحاتی و
اقصصادی باکو تعریی شده است .اسرائیلیها هم برای کسب و گسترش نفوذشان در منطقه که
بیشتر جنبه امنیتی -اطالعاتی دارد ،درصدد گسترش روابط با جمهوری آذربایجان هستند .در
یکی از اسناد منتشرشده از سوی ویکیلیکس ،الهام علیاف ،رئیس جمهور آذربایجان ،روابط
باکو و تلآویو را به کوه یخ تشبیه کرده که فقط سرش پیداست ).(Lindesntrauss, 2015: 69
با توجه به دشمنی استراتژید تهران و تلآویو ،حضور و نفوذ اسرائیل در منطق همجوار و
همسایگان ایران ،نمیتواند برای منافع و امنیت ملی کشورمان بدون پیامد باشد.
با توجه به این مسئلۀ مهم ،در این مقاله تالش بر آن است تا به این سؤاالت پاسخ داده شود:
آیا روابط باکو و تلآویو از نوع اتحاد استراتژید است یا اتحاد تاکتیکی؟ همکاریهای امنیتی-
نظامی ،اطالعاتی و اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیل چگونه بر امنیت ملی جمهوری
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اسالمی ایران تأثیر میگذارد؟ بر اساد فرضیه این مقاله ،روابط باکو و تلآویو از نوع اتحاد
تاکتیکی است .با وجود این ،حضور سیاسی ،نظامی ،اطالعاتی و اقتصادی اسرائیل در آذربایجان،
با توجه به دشمنی آشکار اسرائیل با ایران ،تهدیداتی علیه امنیت ملی کشورمان در ابعاد سیاسی،
نظامی و اقتصادی ایجاد میکند .رصد فعالیتهای نظامی و هستهای ایران ،تأثیرگذاری منفی در
روابط تهران و باکو ،ممانعت از شکلگیری ترتیبات سیاسی مطلوب ایران در منطقه قفقاز و
جلوگیری از نفوذ ایران در این منطقه ،از جمله مشکالتی است که حضور اسرائیل در آذربایجان
برای کشورمان ایجاد میکند.

الف .چگونگی و چرایی شکلگیری اتحادها
مهمترین نظریه در تبیین ماهیت و شکل روابط و همکاری بین دولتها ،نظریه «اتحاد» است.
تعریی واحدی از اتحاد که مورد پذیرش همه نظریهپردازان روابط بینالملل باشد ،وجود ندارد.

مورگنتا ۹اتحادها را شکل ویژهای از همکاریهای بینالمللی میداند که «با موافقتنامه مکتوب
و رسمی میان دو یا چند دولت و برای مدت معینی به قصد پیشبرد منافعشان به ویژه در ارتباط
با امنیت ملی ایجاد شده است» (مورگنتا .)۳0۱ :۹۳81 ،استفان والت 5اتحاد را آرایش رسمی یا
غیررسمی برای همکاریهای امنیتی بین دو یا چند دولت مستقل میداند ).(Walt, 1987: 12

در مجموع ،اتحادها تعهدی برای حمایت متقابل نظامی در مقابل برخی از بازیگران خارجی در
بعضی از شرایط ویژه هستند .اتحادهای سنتی بیشتر با مسائل نظامی شناخته میشوند ،ولی در
دنیای جدید ،اهداف سیاسی -اقتصادی در کنار اهداف نظامی مطرح هستند .در مورد دالیل
شکلگیری اتحادها ،برخی به بحث موازنۀ قدرت و تالش دولتها برای ایجاد موازنه در برابر
رقبا و دشمنانشان اشاره میکنند.
استفان والت بحث «توازن تهدید» را در مقابل «توازن قدرت» مطرح کرده و معتقد است
دولتها بر اساد تهدیداتی که برای خویشتن متصور هستند ،به سمت اتحاد میروند .یکی از
انواع اتحادها در میان کشورها« ،اتحاد تاکتیکی» است که هدف اصلی آن مقابله با تهدیدهای
1. H. J. Morgenthau
2. Stephan Walt
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فوری است؛ تهدیداتی که منافع حیاتی دولتها را به چالش میکشند ) .(Ghez, 2011: 6این
نوع از اتحادها در واقع ابزاری و فرصتطلبانه هستند؛ زیرا به دولتها این امکان را میدهند تا
موضوعات فوری و ضروری را مورد توجه قرار دهند .این اتحادها بر اساد واقعیتهای موجود
و الزامات ناشی از آنها قابل توجیه هستند .از نمونههای آن در تاریخ ،میتوان به اتحاد آلمان
نازی با شوروی و یا آمریکا با چین اشاره کرد .منافع ژئوپلیتیکی قوی و یا ادارک تهدید به تداوم
اتحاد تاکتیکی میانجامد .زمانی که منافع تغییر میکند یا بازتعریی میشود و یا زمانی که تهدید
از میان برداشته میشود ،این نوع اتحاد نیز معموالً خود به خود از بین خواهد رفت.
احساد تهدید موجب نزدیکی و اتحاد کشورهایی میشود که نه تنها اشتراکات چندانی باهم
ندارند ،بلکه ممکن است رقیب هم باشند؛ یعنی دو کشور از دو ائتالف رقیب نیز میتوانند با هم
متحد شوند .این نوع اتحاد نیازمند حس همدلی و همدردی نیست ،بلکه منافع یا تهدیدات
مشترک زمینهساز آن است ) .(Ghez, 2011: 7اتحاد استراتژید یکی دیگر از انواع اتحادهاست.
برای ایجاد اتحاد استراتژید ،باید بین دو کشور در رابطه با مسائل جهانی ،ارزشهای جهانشمول
و منافع بلندمدت ،توافق و همکاری وجود داشته باشد (.(Aras & Ozbay, 2008: 54
همکاریهای بلندمدت و قابل اعتماد ،مهمترین شرط در شکلگیری اتحادهای استراتژید است.
وجود اهداف استراتژید ،نقطه شروع در شکلگیری اتحاد استراتژید است .اعتقاد راسخ
متحدین استراتژید بر این است که تالشها و همکاریهای آنها شانسشان را در رسیدن به
اهداف استراتژید مشترک افزایش خواهد داد.
مدل آرمانی اتحاد استرانژید دارای سه شرط است .۹ :روابط از شدت و اولویت برخوردار
است .بینظیربودن روابط در دیدارهای مستمر مقامات سطح باال و اظهارات و بیانیهها قابل
مشاهده است .از نمودهای آن در حوزه اقتصاد ،میتوان به حجم باالی تجارت ،سرمایهگذاری
اقتصادی و فقدان موانع در دستیابی به بازارهای ملی در میان متحدین اشاره کرد؛  .5در سطح
دولتها و جوامع متحد ،روابط نهادمند وجود دارد که زمینه را برای تداوم و تسهیل روابط فراهم
میکند .همکاری بین واحدهای محلی ،همکاری در حوزههای فرهنگی ،مبادالت دانشگاهی و
ایجاد مکانیزمهای مشورتی منظم بین واحدهای نظامی در این چارچوب عنصر نهادمندی در
اتحادهای استراتژید میگنجد؛  .۳وجود حس همدلی و همدردی ملی میان متحدین که
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نشاندهنده اعتماد و وفاداری است .این حس همدلی میتواند از تجربیات مثبت گذشته نشأت
بگیرد (.)Czechowska, 2013: 50

ب .موازنه ژئوپلیتیک در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان و اسرائیل
سرریاسررت خارجی اسرررائیل همواره تحت تأثیر موقعیت ژئوپلیتید آن ،اختالفاتش با اعراب و
مشررکل پذیرش موجودیت و مشررروعیت آن به ویژه توسررط دولتهای مسررلمان و عرب بوده
اسررت .اسرررائیل رژیمی اسررررررت کوچد با جمعیت هفت میلیونی که از این میزان ،ید و نیم
میلیون آن نیز مسرررلمان هسرررتند .این رژیم از بدو تأسررریس تا امروز ،مشرررکالت زیادی برای
همسایگان خود ایجاد کرده است .عدم پذیرش آن از سوی همسایگان و جنگ های متعدد میان
آنها ،نشران بارزی از اختالف اساسی بین آنهاست ( .)Sajedi, 2008: 80در چنین شرایطی،
اصل کلی «خروج از انزوای سیاسی و دیپلماتید» از ابتدا الگوی رهبران اسرائیل بوده و بر این
اسراد ،اندیشره ائتالف منطقه ای همیشه در دستورکار سیاستمداران اسرائیلی قرار داشته است.
راهبرد پیرامونی ۹که از آغاز شکل گیری رژیم اسرائیل ،بنیان سیاست خارجی و تأمین امنیت آن
محسوب می شود ،توسط «دیوید بن گوریون» و دیگر سیاستمداران اسرائیلی برای مقابله با انزوا
و محاصره این رزیم از سوی اعراب طرحریزی شده بود.
بر اسرراد این دکترین ،اسرررائیل میبایسررت با کشررورهای غیرعرب که به لحاظ جغرافیایی
نزدید به آن هسرتند ،روابط مسرتحکم و دوستانه ای در عالی ترین سطوح برقرار می نمود تا در
مقابله با خطر دولت های عربی ،موازنه قدرت حاصرل شود .این طرح در ابتدا کشورهایی مانند
ایران ،ترکیه و اتیوپی را شررامل می شررد .دکترین پیرامونی به گونه ای چارچوب بندی شررده که
گسرترش روابط نزدید با کشرورهای مسلمان غیرعرب خاورمیانه مبنای آن بود .ترکیه و ایران
پیش از انقالب ،همزمان دو هدف اصررلی این سرریاسررت بودند (توسررلی رکنآبادی و رضررایی،
 ،)۹ :۹۳8۱اما پیروزی انقالب اسرالمی در ایران و به قدرت رسریدن اسالمگرایان در ترکیه (در
قالب حزب عدالت و توسعه) ،دکترین اتحاد پیرامونی را با چالشی جدی مواجه کرد .در چنین
1. Periphery Strategy
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شررایطی ،از نظر اسررائیل ،آنکارا در بهترین حالت ،دولتی غیردوسرت به شمار می آید و تهران
تهدیدی نامبارک اسرت .با این وضرعیت ،طبیعی اسرت رژیم اسرائیل به دنبال متحدان جدیدی
برای پیشربرد دکترین اتحاد پیرامونی اسرت .جمهوری آذربایجان یکی از بازیگرانی است که به
دلیلی شرررایطی که دارد و مسررائلی که با آن مواجه اسررت ،می تواند در این چارچوب مد نظر
مقامات رژیم صررهیونیسررتی باشررد .اسرررائیل با درک شرررایط جمهوری آذربایجان ،هم زمان با
فروپراشررری اتحاد شررروروی ،درصرررد اعمال دکترین پیرامونی در رابطه با این کشرررور برآمد
).(Murinson, 2014: 19
آذربرایجان نیز از زمان اسرررتقالل در سرررال  ،۹۱۱۹سررریاسرررت خارجی مبتنی بر «موازنه
ژئوپلیتیرد» ۹را در پیش گرفتره اسرررت .موازنه ژئوپلیتید به معنای ایجاد تعادل بین نیروهای
سریاسری -جغرافیایی متعارض اسرت ) .(Kelly, 2016: 39این سریاست در جستجوی چهار
هدف اصرلی و اسراسری بوده اسرت :بازپس گیری ناگورنو قره باغ از طریق دیپلماسی و موازنه
نظامی ،عدم تحرید روسیه ،حسن هم جواری با همسایگان (منهای ارمنستان) و حرکت خزنده
به سروی همگرایی با غرب به ویژه کشررور ترکیه ) .(Fulller, 2013: 1-12آذربایجان در طول
دو دهه اخیر ،اسررتراتژی عدم تحرید همسررایه روسرریاش را به خوبی اثبات کرده اسررت .باکو
حسراسریت همسایه روسی خود را در نظر دارد و لحن آرام و محتاطانه ای در قبال آن در پیش
گرفته و ترجیح می دهد تا زمانی که مسررریر کلی الحاق به غرب را نپیموده ،مانند گرجسرررتان
ناشریانه عمل نکند .این دیپلماسری مانع شرده تا روسیه سیاست تهاجمی در قبال آذربایجان در
پیش بگیرد.
به همین دلیل ،باکو در جریان جنگ محدود گرجسرتان و روسریه در سرال  ،5008سکوت
کرد؛ انگرار که حادثه ای اتفاق نیفتاده اسرررت .وزیر خارجه آذربایجان در مصررراحبه با روزنامه
فاینانشرال تایمز ،در این مورد اظهار داشرت« :ما سرعی می کنیم با همه دوست باشیم و در عین
حال به منافع ملی خود عمل می کنیم» ( .)Fulller, 2013: 4این اسرتراتژی ،مستلزم جداسازی
موضروعات 5در روابط با طرف های ذی ربط است که به معنی حفظ روابط ،با وجود اختالفات
اسررت .برای نمونه ،باکو بر اهمیت روابط با ایران تأکید میکند ،ولی شرردیداً با اعضررای حزب
1. geopolitical equilibrium
2. compartmentalization
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اسررالمی آذربایجان و تالشرری ها به جرم جاسرروسرری برای ایران نیز برخورد میکند ( Fulller,

 .)2013: 4باکو پس از فروپاشی شوروی و با توجه به رویدادهای پیشآمده در منطقه ،نزدیکی
به غرب را در بسرتر اسرتراتژی بلندمدت خود قرار داده که در این میان ،اسرائیل می تواند نقش
متغیر تسررهیل کننده داشررته باشررد .یکی از اهداف این اسررتراتژی ،امید به غرب برای کمد به
بازپس گیری دیپلماتید ناگورنو قره باغ از دسررت ارمنسررتان اسررت .آذربایجان یکی از شررش
جمهوری شروروی سابق است که با اتحادیه اروپا قرارداد همکاری در «برنامه مشارکت شرقی»
امضرا کرده و طبق آن متعهد به اصرالحات سریاسری و اقتصرادی شرده است .اتحادیه اروپا نیز
قرهباغ را بخشی از جمهوری آذربایجان دانسته است.
در عین حرال ،برای آذربایجان ،همسرررایه جنوبی یعنی ایران را نمی توان نادیده گرفت .دو
کشررور  1۹8کیلومتر مرز زمینی مشررترک دارند و در دریای خزر نیز هم مرز بوده و به عالوه،
دارای گذشته و عناصر فرهنگی مشترکی هم هستند .آذربایجان دومین کشور شیعه بعد از ایران
بوده (نسربت به جمعیتی که دارد) و مانند ایران ،عضو اکوست .بنابراین ،باکو نمی تواند با توجه
به الزامات ژئوپلیتیکی که دارد ،تهران را نادیده بگیرد؛ همچنان که ایران نیز نمی تواند جمهوری
آذربایجان را در محاسبات خویش نادیده بگیرد.
با وجود این ،باکو رابطه با ایران را با توجه به حسراسیت های غرب در قبال تهران پیگیری
کرده که یکی از این حساسیت ها ،روابط حسنه با اسرائیل است .آذربایجان برای جبران الزمات
و محدودیتهای ژئوپلیتیکی خود به اقدامات زیر مبادرت کرده است:
 .۹همکاری دوجانبه با تعداد زیادی از کشورها؛
 .5همکاری با بسیاری از سازمانهای بینالمللی اعم از اسالمی ،غربی و شرقی؛
 .۳همکاری نزدید با ترکیه (ترکیه مهم ترین شرررید اسررتراتژید باکو محسرروب می شررود و
ضررب المثل «ید ملت در قالب دو دولت» گویای آن است .شاهد بارز آن ،کمد نظامی ترکیه
به باکو و بستن مرزهای مشترک با ارمنستان در جریان جنگ قرهباغ است).
بنابراین ،جمهوری آذربایجان سررریاسرررت خارجی مبتنی بر عمل گرایی و متوازن با قدرت های
جهانی را در راستای اهداف ملی خود در پیش گرفته است ).(Makili-Aliyev, 2013: 3
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ج .پیشینه و منطق روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل
منرابع تحقیقی و تاریخی تأیید می کنند که آذربایجانی ها و یهودیان اشرررکنازی ۹در آذربایجان،
برای قرن ها در کنار هم زیسرررته اند ( .)Sloame, 2012: 1در قرن نوزدهم ،تحت حکم رانی
روسیه ،یهودیان اشکنازی شروع به مهاجرت به آذربایجان کردند .در این قرن ،باکو مرکز جنبش
یهودی در امپراطوری روسریه به شرمار می رفت .نخستین شعبه دوستداران یهود در سال ۹8۱۹
در باکو تأسریس شرد و درسال  ۹۱۹0اولین کنیسه یهودیان توسط گروهی یهودی در شهر باکو
افتتراح شرررد ( .)Khalifa-Zadeh, 2013: 4در کنار فعالیت های مذهبی ،گروه های یهودی
فعالیت های اقتصرررادی خود را در آذربایجان گسرررترش دادند؛ به طوری که در سرررال ۹88۳
شررررکت های نفتی متعلق به خانواده روتس چیلدد 5وارد صرررحنه اقتصرررادی باکو شررردند
( .)Altstadt,1999: 22در دوران کوتاه اسررتقالل آذربایجان از روسرریه تزاری در سررال های
 ، ۹۱۹8-۹۱50یهودیان از فضای مساعد موجود بهره برده و توانستند مراکز علمی و دانشگاهی
در آذربایجان راه اندازی کنند که از جمله آن ها می توان به تأسرریس دانشررگاه یهودی در سررال
 ۹۱۹۱و انتشار متون علمی به زبان عبری اشاره کرد.
گیندد ۳که یهودی اشکنازی بود ،به عنوان وزیر بهداشت جمهوری دموکراتید آذربایجان
خدمت کرد .یهودیهای بیشتری در دوره اتحاد شوروی وارد آذربایجان شده و سکونت پیدا
کردند .در مجموع ،یهودیان اشکنازی بخش مهمی از نخبگان فکری و تکنولوژیکی جمهوری
آذربایجان سوسیالیستی را تشکیل میدادند ( .)Murinson, 2008: 3بعد از اشغال جمهوری
آذربایجان در سال  ۹۱50توسط روسیه ،ارتش سرخ امپراطوری روسیه پیشرو نهضت ضد یهودی
در اروپا گردید .سربازان ارتش سرخ به صورت سازمانیافته حمالتی را علیه جمعیت
یهودینشین آذربایجان ترتیب داد که طی این حمالت ،دهها هزار تن از یهودیها را قتل عام
کرد .به این ترتیب ،روسیه تحت حکمرانی بلشویدها ،مانع فعالیت کلیه سازمانهای فرهنگی و
علمی و کلوبهای اجتماعی یهودیها در آذربایجان گردید ( .)Abilov, 2009: 3بعد از مرگ

1. Ashkenazi
2. Rothschilds
3. Yevsey Gindes
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استالین ،سیاست نرمتر و مالیمتری نسبت به یهودیها در آذربایجان اتخاذ گردید و این امر
باعث احیای دوباره فعالیتهای فرهنگی و علمی آنها گردید؛ بهطوری که در سال  ۹۱85دوره
آموزش زبان عبری از سر گرفته شد ).(Sapozhinkov, 2010: 1
در حال حاضر ،رهبران جمهوری آذربایجان مسرور از داشتن مناسبات خوب تاریخی با
اقلیت اشکنازی ،سعی در استفاده از این پشتوانه تاریخی برای تعمیق روابط استراتژید با رژیم
اسرائیل دارند .در حال حاضر ،حدود  ۹۹هزار یهودی و  2هزار اشکنازی در شهرهای مهم
آذربایجان نظیر باکو ،قوبا و گنجه سکنی گزیدهاند ( .)Yaakov, 2006: 1در حال حاضر ،رهبران
باکو در تالش برای برقراری روابط با اسرائیل با اهداف تاکتیکی در منطقه قفقاز هستند .آنها از
برقراری رابطه با اسرائیل اهدافی مانند استفاده از نفوذ البیهای صهیونیستی و یهودی در امریکا
در برابر البیهای ارمنی ،استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی و کشاورزی اسرائیلیها برای
مدرنسازی ارتش و بخش کشاورزی و همچنین تثبیت جایگاه خود در منطقه و موازنه نسبی با
نفوذ روسیه و ایران را دنبال میکنند .تلآویو اهدافی همچون تأمین امنیت انرژی ،سرمایهگذاری
در بخشهای کشاورزی و نظامی آذربایجان ،رصد فعالیتهای نظامی و هستهای ایران ،حضور
در منطقه و مقابله با اسالمگرایی را در روابط خویش با جمهوری آذربایجان دنبال میکند.
از نگاه اسرائیلیها ،آذربایجان میتواند متحد استراتژید اسرائیل باشد؛ زیرا در کنار تجربیات
تاریخی مثبت ،ماهیت سکوالرگونه حکومت در جمهوری آذربایجان و گرایشهای غربگرایانه
آن و نبود بنیادگرایی مذهبی در میان مردم آذربایجان ،حس دوستی و ایستارهای طرفداری از
اسرائیل را در میان آذریهای تقویت کرده است (.)Ehrmann & Others, 2013: 4

د .همکاریهای نظامی و سیاسی جمهوری آذربایجان و اسرائیل
جمهوری آذربایجان از زمان استقالل در سال  ۹۱۱۹درگیر تنش با ارمنستان بوده است .ارمنستان
توانسته منطقه قرهباغ کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن را که در مجامع بینالمللی جزئی از
خاک جمهوری آذربایجان به شمار میآیند ،به اشغال خود درآورد ) .(RIANovosti, 2010در
واقع ،مهمترین چالش امنیتی باکو از نظر مقامات این کشور ،تجاوز ارمنستان به خاک این کشور
است؛ تجاوزی که در اثر آن ۹1 ،درصد از خاک این کشور توسط نیرهای ارمنی اشغال شده و
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این اشغال هنوز ادامه دارد .همچنین ،در اثر این تجاوز ،بیش از  281هزار آذربایجانی ساکن
قرهباغ و مناطق اشغالی مجاور آواره شدهاند ) .)International Crisis Group, 2011: 1به
رغم اینکه شورای امنیت با صدور چهار قطعنامه  871 ،2۳8 ،855و  881اشغال قرهباغ را محکوم
کرده و خواستار خروج نیروهای ارمنی از مناطق اشغالی شده ،گروه مینسد متشکل از روسیه،
فرانسه و آمریکا تا کنون اقدامی جهت آزادسازی مناطق اشغالی آذربایجان انجام ندادهاند
(.)Makili-Aliyev, 2013: 7
در چنین شرایطی ،باکو برای ایجاد تعادل در برابر فشارهای سیاسی روسیه از ید طرف و
آزادسازی اراضی اشغالی خود از دست ارمنستان از طرف دیگر ،استراتژی سیاسی اتحاد بیشتر
با ترکیه و ائتالف با غرب و اسرائیل را در پیش گرفته است .برای باکو ،داشتن رابطه با اسرائیل
مسئله مهمی است؛ زیرا اسرائیل در مناقشه قرهباغ کوهستانی همراه با ترکیه از موضع آذربایجان
حمایت میکند .از دید مقامات آذربایجانی ،همکاریهای آذربایجان و اسرائیل از چند جهت
حائز اهمیت است .۹ :افزایش همکاریهای اطالعاتی با اسرائیل و دریافت تکنولوژیهای نظامی
پیشرفته از این رژیم؛  .5مدرنسازی نظامی آذربایجان ()AzNews, 2012؛  .۳استفاده از نفوذ
البیهای صهیونیستی و یهودی در آمریکا برای مقابله با البیهای ارمنی که علیه آذربایجان فعالیت
میکنند .در جریان سفر حیدر علیاف ،رئیس جمهور سابق و فقید جمهوری آذربایجان ،به آمریکا
در سال  ،۹۱۱7وی خواستار دیدار با سازمانهای یهودی شد؛  .1استفاده از نفوذ البیهای
صهیونیستی و یهودی برای گسترش روابط آذربایجان با آمریکا و غرب و جلب حمایتهای
بیشتر از سوی آمریکا ) .(Murinson, 2014: 19در این میان ،یکی از اهداف اصلی باکو ،استفاده
از توانمندیهای تسلیحاتی اسرائیل در راستای آزادسازی اراضی اشغالی خود است.
در واقع ،آموزش و مدرنیزهکردن ارتش آذربایجان بخش مهمی از همکاریهای نظامی و
امنیتی میان باکو و تلآویو است .کمی بعد از جنگ جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،اسرائیلیها
به آموزش نظامی نیروهای آذربایجانی مشغول شدند .آنها به تدریج با ارائه تجهیزات نظامی از
قبیل تاندهای پیشرفته ،ضدتاند و سالحهای مدرن پیادهنظام ،به مدرنیزهکردن ارتش آذربایجان
پرداختند ( .)Abilov, 2009: 8از سال  ۹۱۱5تا  ۹۱۱1که جنگ بین آذربایجان و ارمنستان ادامه
داشت ،اسرائیل از باکو از طریق ارائه موشدهای استینگر و ادوات جنگی حمایت نظامی به عمل
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آورد ( .)The Washington Institute for Near East Policy, 2005در این جنگ ،جمعیت
یهودی آذربایجان نیز در کنار آذریها جنگیدند .در سال  ۹۱۱7بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر
اسرائیل ،سفری غیررسمی به جمهوری آذربایجان داشت که در آن ،درباره روابط دوجانبه و
تهدیدهای ایران مذاکراتی را با حیدر علیاف انجام داد .به دنبال آن ،روابط نظامی دو طرف وارد
مرحله جدیدی شد؛ به طوری که برخی از کارشناسان ،این دیدار را نقطه آغازین اتحاد دو کشور
میدانند ) .(Lev, 2012بعد از مرگ پدر ،سیاست همکاری با اسرائیل توسط الهام علیاف نیز
پیگیری شد.
در سال  500۱شیمون پرز ،رئیس جمهور اسرائیل ،وارد باکو شد .در دیدار وی با الهام
علیاف ،رئیس جمهوری آذربایجان بر گسترش روابط در زمینههای سیاسی ،اقتصادی و امنیتی
تأکید کرد ( .)Israel Ministry of Foreign Affairs Website, June 28, 2009در فوریه
 50۹5به عنوان بخشی از همکاریهای نظامی ،قراردادی به ارزش  ۹/1میلیارد دالر بین باکو و
تلآویو امضا شد که طی آن آذربایجان از اسرائیل تجهیزات جنگی پیشرفتهای دریافت میکرد.
بر اساد این قرارداد ،صنایع نظامی اسرائیل سیستمهای ضد تاند ،سیستمهای هوایی پیشرفته و
تجهیزات ضد پیادهنظام در اختیار ارتش آذربایجان قرار میدهد .همچنین ،سیستم دفاع هوایی
اسرائیل به جمهوری آذربایجان کمد میکند هواپیماهای بدون سرنشین در این کشور تولید شود
).)Spacewar, 2011
معامالت تسلیحاتی میان تلآویو و باکو طی سالهای  50۹5به بعد بالغ بر  1میلیارد دالر
برآورد شده است ( .)Lindenstrauss, 2015: 70اسرائیل در تجهیز نیروی دریایی آذربایجان
در دریای خزر نیز نقشی جدی دارد .فروش  ۹5فروند کشتی برای محافظت از سواحل آذربایجان
در سال  50۹1و یا فروش موشدهای ضد کشتی گابریل  ،2بخشی از همکاریهای نظامی دو
طرف در حوزه دریایی است .در سال  50۹1روزنامههای اسرائیلی از قصد این رژیم برای تحویل
هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر به آذربایجان خبر دادند ()Haaretz, 2016؛ هواپیماهایی که
در نبرد مهم آوریل  50۹1نقش مهمی در موفقیت نیروهای آذربایجانی در برابر ارمنستان داشتند
که به اعتراض ارمنستان و ارامنه بر علیه تلآویو منجر شد .بودجه دفاعی آذربایجان در سال
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جاری میالدی یعنی  50۹1در حدود  ۹/77میلیارد دالر است و در این میان باکو دومین بازار
بزرگ صادرات نظامی اسرائیل به شمار میرود ).(Sargsyan, 2016: 3
طی سالهای  50۹0تا  ،50۹2چندین مرتبه وزرای خارجه و دفاع اسرائیل از باکو بازدید
کرده و در سال  50۹۳وزیر خارجه آذربایجان از تلآویو دیدار کرد .در میان کشورهای اسالمی،
آذربایجان نزدیدترین همکاری را با اسرائیل دارد؛ به گونهای که حتی پس از سردی روابط
آنکارا و تلآویو ،این روابط با قوت ادامه پیدا کرد .اسرائیل که برای دههها با همسایگان عرب و
مسلمان خود رابطهای خصمانه داشته ،تالش میکند برای ارتقاء امنیت و بهبود وجهه خود،
روابطش را با کشورهای اسالمی افزایش دهد .آذربایجان که به لحاظ تاریخی روابط خوبی با
یهودیان داشته و از طرف دیگر در همسایگی ایران نیز قرار دارد ،بهترین گزینه در این راستا به
حساب میآید .نگرانیهای امنیتی اسرائیل از ناحیه ایران عاملی کلیدی در گسترش روابط این
رژیم با جمهوری آذربایجان است .تالشهای ایران برای دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای
از نظر اسرائیل چالشی جدی برای امنیت این رژیم به شمار میرود.
اسرائیل برای رفع این نگرانی ،استراتژی دیپلماسی فعال را در مناطق پیرامونی ایران آغاز
کرده است .اوزی رابی ۹تحلیلگر معروف اسرائیلی معتقد است اسرائیل برای جلوگیری از تهاجم
ایران باید با اجرای دیپلماسی فعال ،ائتالفهای چندگانهای را شکل دهد (.)Grigoryan, 2009
بر این اساد ،آذربایجان به عنوان همسایه شمالی جمهوری اسالمی ایران ،در سیاست خارجی
اسرائیل از جایگاه ویژهای برخوردار است .سخنان لیبرمن 5وزیر خارجه سابق اسرائیل ،در سفر
به باکو در سال  50۹5مبنی بر اینکه آذربایجان برای اسرائیل مهمتر از فرانسه است ،بیانگر
اهمیت باکو در سیاست خارجی تلآویو و تمایل مقامات تلآویو برای اتحاد استراتژید با باکو
است ) .(Murinson, 2014: 9در این راستا ،مقامات اسرائیل به کرات حمایت خود را از
تمامیت ارضی آذربایجان اعالم کردهاند .اویوی ۳سفیر پیشین اسرائیل در ترکیه در این مورد گفته
است« :ما اصل تمامیت ارضی آذربایجان را به رسمیت میشناسیم .ما مخفی نمیکنیم که روابط
ما با آذربایجان مستحکمتر از روابطمان با ارمنستان است .روابط ما با باکو از لحاظ استراتژید
1. Ozzy Robby
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برای ما مهم است .ما نگرانیهای باکو در رابطه با ایران را بهتر از دیگران درک میکنیم و این،
زمینه مناسبی برای دوستی ماست» ).(Avivi, 2011

ه .همکاریهای اطالعاتی و امنیتی جمهوری آذربایجان و اسرائیل
همکراری هرای اطالعراتی و امنیتی ،اهمیرت حیراتی در روابط جمهوری آذربایجان و اسررررائیل
برخوردار اسررت .در اکتبر  500۹دیداری بین حیدر علیاف و سررفیر وقت اسرررائیل در جمهوری
آذربایجان صورت گرفت و دو طرف تأکید کردند که مواضع شان در رابطه با گروه های تروریستی
شررربیه به هم اسرررت .مبادله اطالعات ،تجزیه و تحلیل اطالعات از جمله اطالعات ماهواره ای و
آموزش سررررویس های اطالعاتی و امنیتی آذربایجانی از جمله زمینه های همکاری های امنیتی دو
کشررور اسررت .یکی از اولویت های اسرررائیل در همکاری امنیتی با آذربایجان ،مبارزه با شرربکه
اطالعاتی ایران در کشرورهای تازه استقاللیافته آسیای مرکزی و قفقاز و به ویژه آذربایجان عنوان
شرده اسرت .در سال  5007مقامات آذربایجانی ادعا کردند  ۹2نفر را که جاسود ایران بوده اند و
از فعالیت های اسرررائیل و غرب اطالعات جمع آوری می کردند ،دسررتگیر کرده اسررت .(Fox

)News, March 14, 2012در مقرابرل ،در فوریره  50۹5ایران اعالم کرد آذربرایجران به عوامل
سرویسهای اطالعاتی اسرائیل در کشور خود پناه داده است؛ افرادی که با گذر از مرز ،وارد خاک
ایران شده و دانشمندان هستهای ایران را ترور کردند (جوادی ارجمند و دیگران.)7۹ :۹۳۱۳ ،
به نظر میرسرد هدف اصلی اسرائیل از همکاریهای اطالعاتی و نظامی با باکو ،رصد و در
نهایت ،ضربه زدن به برنامه های هسته ای و موشکی ایران است .بعد از وقوع انقالب اسالمی در
ایران ،روابط ایران و اسررائیل قطع شرد و دو کشور همدیگر را به چشم دشمن نگاه می کنند و
در همین چارچوب ،برنامه هسرته ای و موشکی ایران به تنش ها و نگرنی های اسرائیل دامن زده
اسرت .شریمون پرز ،رئیس جمهور سابق اسرائیل ،معتقد بود اسرائیل از سوی هیچ کشوری جز
ایران تهدید نمی شررود .وی ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و موجودیت اسرررائیل اعالم
کرده است (جعفری ولدانی .)81 :۹۳85 ،بنابراین ،اسرائیل با تمام توان در پی نابودی یا حداقل،
متوقی کردن برنامه های هسرته ای و موشرکی ایران است؛ اقدامی که قبالً در رابطه با کشورهای
عراق و سرروریه نیز انجام داده اسررت .البته ،ایران با کشررورهای یادشررده ،هم به لحاظ توانایی
پاسرخ دادن به اقدام اسرائیل و هم به لحاظ مسافت تفاوت های اساسی دارد .در واقع ،تأسیسات
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هستهای ایران در فاصله دورتری از اسرائیل قرار دارند .این موضوعی است که اسرائیل را بیشتر
به اجرای راهبرد پیرامونی ترغیب کرده است.
در این راستا ،برخی از منابع ،از ایجاد تأسیسات استراق سمع الکترونیکی اسرائیل در امتداد
سرواحل دریای خزر و مرزهای ایران خبرمی دهند ) .(Abilov, 2009: 156سرلطه اسرائیل بر
یکی از مهم ترین و حساد ترین سیستم های ارتباطی آذربایجان ،یعنی «اپراتور تلفن همراه» این
کشور که توسط شرکت اسرائیلی باکسل ۹اداره می شود ،زمینه فعالیت این رژیم را آسان تر کرده
است ) .(Murinson, 2014: 27در اواسط سال  50۹5مجله آمریکایی «فارین پالسی» گزارشی
منتشرر کرد مبنی بر اینکه جمهوری آذربایجان به اسررائیل اجازه دسترسی به پایگاه های هوایی
خود را داده اسررت .این ادعا ،در صررورت صررحت ،قدمی اسرراسرری در رابطه با حمله احتمالی
اسرررائیل به تأسرریسررات هسررتهای ایران به شررمار میرفت ( .(Jewishjounal, 2012البته ،هم
مقامات آذربایجانی و هم مقامات اسرائیلی این موضوع را رد کردند ( Lindenstrauss, 2015:

 .)73بنابراین ،این احتمال وجود دارد که در صرررورت باال گرفتن تنش بین ایران و اسررررائیل،
تلآویو تالش کند از پایگاههای موجود در آذربایجان برای ضررربهزدن به تأسرریسررات هسررتهای
کشورمان استفاده کند ) .(Lindenstrauss, 2015: 73با این حال ،فعالً شواهد محکمی وجود
ندارد مبنی بر اینکه باکو چنین اجازهای به اسرائیل داده باشد.

و .همکاریهای اقتصادی جمهوری آذربایجان و اسرائیل
سرطح روابط اقتصرادی جمهوری آذربایجان و اسرائیل قابل توجه است .میزان مبادالت تجاری
باکو و تل آویو در سرال  50۹2حدود  2میلیارد دالر بوده که بیشتر از مبادالت تجاری فرانسه و
اسرائیل است ) .(The Jerusalem Post, 2016نیاز مبرم آذربایجان به تکنولوژیهای پیشرفته،
پیشرررفت های اقتصررادی ،سرررمایه گذاری خارجی و نبود این امکانات در منطقه قفقاز جنوبی،
مقامات جمهوری آذربایجان را متقاعد کرده که با برقراری رابطه با اسرائیل که دارای تکنولوژی
پیشرفتهای در بخش صنعت و کشاورزی و همچنین دارای سرمایههای الزم برای سرمایهگذاری
است ،می تواند به اقتصاد آذربایجان کمد کند .وجود ذخایر عظیم انرژی در سواحل آذربایجان
1. Bakcell
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که در حدود  7میلیارد بشکه نفت خام و  ۳2تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی است ،این کشور
را به بازیگری مطرح در بازار صادرات انرژی تبدیل کرده است ).(EIA, 2015
اسرررائیلی ها تالش های دیپلماتید زیادی برای سرررمایه گذاری در حوزه های نفتی و گازی
آذربایجان انجام دادهاند .بیشررترین حجم روابط تجاری میان باکو و تلآویو ،مربوط به فعالیتها
در زمینه انرژی اسرررت ) .(Kogan, 2007: 1اسررررائیل پس از ایتالیا ،دومین واردکننده نفت
آذربایجان اسرررت (نیاکوئیی و کریمیپور .)55 :۹۳۱1 ،در سال  50۹2این رژیم  10درصد نفت
مصررررفی خود را از براکو وارد کرده اسرررت ) .(Sargsyan, 2016: 3در اوت  ۹۱۱7بنیامین
نتانیاهو ،نخسرت وزیر وقت اسرائیل ،در دیدار با حیدر علی اف ،تأمین نفت مورد نیاز کشورش
از طریق آذربایجان را در راستای منافع ملی اسرائیل توصیی کرد ) .(Abilov, 2009: 156در
چنین شرایطی ،شرکتهای صهیونیستی در صنعت انرررررژی جمهوری آذربایجان حضور فعالی
دارند .برای نمونه ،شرررکت «مادکون» که عرضهکننده فنرراوری پیشرررفته در صرررنایع نفرت و
گراز اسرت ،در جمهوری آذربایجان دارای شعبه است ).(Murinson, 2014: 27
داشرتن بازار  10درصردی در اسررائیل ،با توجه به اینکه  ۱0درصرد صادرات آذربایجان را
نفت و گاز تشکیل میدهد ،برای باکو بسیار مهم است .دشمنی ایدئولوژید اعراب با اسرائیل و
عدم اطمینان خاطر اسرررائیل از تأمین امنیت انرژی این رژیم از سرروی کشررورهای حوزه خلیج
فارد ،باعث جلب توجه مقامات تل آویو به حوزه نفتی و گازی خزر برای سررررمایه گذاری و
واردات انرژی در طوالنی مدت شرده و این تمایل به تداوم روابط اقتصادی در درازمدت ،یکی
از دالیل تمایل این رژیم برای اتحاد استراتژید با آذربایجان است.

ز .تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت ملی ایران
روابط آذربایجان -اسرررائیل بر ابعاد مختلی روابط تهران و باکو سررایه افکنده ،اما اگر امنیت و
تهدید را در پیروی از رویکرد «باری بوزان» ،به پنج مقوله نظامی ،سرریاسی ،اقتصادی ،اجتماعی
و زیسررت محیطی تقسرریم کنیم ،تهدیدات ناشرری از روابط باکو و تلآویو بیشررتر بر امنیت ملی
جمهوری اسالمی ایران در دو بخش نظامی و سیاسی تأثیر می گذارد .تل آویو در تالش است با
اسررتفاده از اقداماتی نظیر ایجاد سررامانه های راداری پیشرررفته و پایگاه های اسررتراق سررمع در
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مجاورت مرزهای ایران ،انجام فعالیت های جاسرروسرری و کسررب آمادگی برای انجام حمالت
ضرررربتی علیه ایران ،موقعیت خود را در برابر ایران ارتقا و در مقابل ،آسررریب پذیری جمهوری
اسرالمی ایران را افزایش دهد .به همین دلیل ،مقام های ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوری
آذربایجان با اسرائیل ابراز نگرانی کرده و دولت جمهوری آذربایجان را به همکاری با جاسوسان
و تروریستهای اسرائیل متهم کردهاند.
در رسررانه های ایران نیز بحث های زیادی درباره جاسرروسرری اسرررائیل علیه ایران از طریق
آذربایجان صرورت گرفته است ( .)Vira et al, 2012: 23در شهریور  ۹۳۱۳ایران پهپاد متعلق
به اسرررائیل را بر فراز نطنز مورد هدف قرار داد که رسررانه ها مبدأ حرکت آن را منطقه نخجوان
جمهوری آذربایجان اعالم کردند (خبرگزاری ایسررنا« .)۹۳۱۳ ،فارین پالیسرری» در سررال 50۹5
گزارش داد که باکو به اسرائیل اجازه داده در صورت درگیری احتمالی بین تهران و تل آویو ،از
پایگاه های نظامی جمهوری آذربایجان برای بمباران ایران اسررتفاده کند که البته با انکار مقامات
آذربایجانی مواجه شد (.)Lindenstrauss, 2015: 73
از دید مقامات اسرائیل ،برنامه هسته ای ایران نه تنها برای آن رژیم ،بلکه برای کل منطقه
خاورمیانه خطری جدی به شمار می رود .بنابراین ،قبل از اقدامات شورای امنیت باید از کلیه
روش ها برای ضررربه زدن به این برنامه یا متوقی کردن آن اسررتفاده شررود؛ زیرا ایران دشررمن
شرماره ید اسررائیل است ) .(Murinson, 2014: 12نمونه های ب اال در این چارچوب قابل
درک است.
راهبرد امنیت ملی اسرائیل ،مبتنی بر جلوگیری از هسته ای شدن کشورهای خاورمیانه است.
بنابراین ،اسررائیل که ایران را به عنوان تهدیدکننده اصلی امنیت ملی و موجودیت خود می داند
) ،(Kuperwasser, 2015: 20از هسررته ای شرردن ایران هراد دارد و حتی تهدید کرده که در
صرورت عدم اقدام جدی از سروی شورای امنیت در راستای جلوگیری از هسته ای شدن ایران،
تأسریسرات هسرتهای این کشور را مورد هدف قرار خواهد داد ).(Kuperwasser, 2015: 24
عالوه بر این ،حضور نظامی -امنیتی اسرائیل در آذربایجان با توجه به تعارضات استراتژید این
رژیم با ایران ،میتواند به تشرردید فضررای نظامیگری در منطقه منجر شررود؛ که ضررمن واگرایی
سرریاسرری -امنیتی میان کشررور جمهوری آذربایجان با جمهوری اسررالمی ایران ،محیط امنیتی
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پیرامونی ایران را ناامن کرده و باعث چالشرری جدی برای امنیت ملی ایران می شررود .از طرف
دیگر ،حضرور اسررائیل ممکن اسرت باعث بسرترسازی حضور ناتو و آمریکا در قفقاز جنوبی
شرود ،هرچند ناتو اعالم کرده است فعالً قصدی برای همکاری با آذربایجان ندارد (Kucera,

) .2012همه این موارد برای ایران تهدید است.
در اسررتراتژی امنیت ملی اسرررائیل ،نفوذ اقتصررادی مقدمه نفوذ سرریاسرری قلمداد میشررود.
اظهارات شیمون پرز ،مبنی بر اینکه قدرت تل آویو مبتنی بر علم و تکنولوژی است و نه ارتش،
بیانگر اهمیت اقتصراد از دید مقامات این رژیم اسرت .تلآویو افزایش قدرت اقتصادی خود را
همزمان با هدف تضررعیی اقتصرراد دیگر کشررورهای منطقه به خصرروا ایران پیگیری میکند
) .(Ravid, 2013چون ایجاد موازنه قوای نظامی نیازمند اقتصراد قوی اسرت ،اسرائیل به دنبال
تضررعیی اقتصررادی ایران نیز هسررت .حمایت و البی گری های گسررترده تل آویو و البی های
صرهیونیسرتی برای اعمال تحریم های بیشرتر از سروی غرب علیه جمهوری اسالمی ایران گواه
روشررنی بر این مدعاسررت .در چنین شرررایطی ،اولویت اسررتراتژید اسرررائیل در توسررعه روابط
اقتصرادی و دیپلماتید با کشرورهای آسریای میانه و قفقاز ،جلوگیری از گسترش نفوذ ایران و
ممانعت از مشرارکت ایران در پروژه های اقتصادی به خصوا پروژه های مرتبط با نفت و گاز
این منطقه اسررت ) .(Khalifa-Zadeh, 2013: 62همکاریهای سرریاسرری و اقتصررادی باکو و
ترل آویو ،بره کاهش حوزه نفوذ و تأثیرگذاری جمهوری اسرررالمی ایران در آذربایجان و منطقه
قفقاز میانجامد.
همچنین ،حضور اقتصادی اسرائیل در بخش های مختلی اقتصاد آذربایجان ،عالوه بر اینکه
زمینه ساز ارتقاء دیگر زمینه های همکاری است ،باعث می شود سطح همکاری های ایران در این
حوزه ها و بهره گیری از مزایای اقتصررادی آن به شرردت کاهش یابد که این مسررئله ،زیان های
اقتصرادی و کاهش نفوذ سیاسی ایران را در منطقه به دنبال خواهد داشت .از طرف دیگر ،تأمین
امنیت انرژی اسررررائیل می تواند ضرررریب امنیتی آن را باال برده و آسررریب پذیری آن در مقابل
مخالفان و دشمنانش ،نظیر ایران را کاهش میدهد.
یکی دیگر از اهداف اسررررائیل از حضرررور در آذربایجان ،مقابله با گسرررترش نفوذ ایران و
جلوگیری از شررکلگیری نظم منطقهای مطلوب ایران در منطقه قفقاز اسررت .برای تحقق هدف
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مذکور ،تل آویو معموالً ایران را به عنوان تهدیدکننده امنیت ملی ،نظام حکومتی و ثبات داخلی
دولرت هرای منطقره معرفی می کند و خطر گسرررترش بنیادگرایی اسرررالمی را تبلیغ می نماید.
ایران هراسری هدفی است که مقامات اسرائیل مکرراً آن را تبلیغ می کنند .اظهاراتی مبنی بر اینکه
عالقه جمهوری آذربایجان و اسرررائیل به همدیگر ،از ترد متقابل آنها از ایران ریشرره میگیرد
) (Usak, 2013و یا ادعای اینکه تهدید موجودیت اسرررائیل و آذربایجان توسررط ایران باعث
نزدیکی آن دو شرده ،بیانگر این موضوع است ) .(Lindenstrauss, 2015: 71از نظر تل آویو،
جمهوری اسرالمی ایران حامی حرکت های اسالم گرایانه است که بایستی به روش های مختلی
مانع نفوذ و تأثیرگذاری آن شد.
راه اندازی مراکز متعدد و مختلی فرهنگی به ویژه در آذربایجان از سررروی اسررررائیل برای
یهودیان این کشرور و گسترش روابط فرهنگی با دیگر کشورهای منطقه ،نمونه هایی از این نوع
فعالیت های پیشگیرانه اسررائیل علیه ایران هستند .حضور اسرائیل در بخش فرهنگی جمهوری
آذربایجان از طریق جامعه یهودیان این کشرور و نفوذ در رسرانه ها و مطبوعات این کشور قابل
توجه اسرررت و در واقع ،جامعه یهودیان آذربایجان در بخش های فرهنگی آذربایجان حضرررور
گستردهای دارند ).(Abilov, 2009: 151
این وضرعیت ،شرایط را برای ترویج و تبلیغ ایران هراسی در منطقه و به ویژه در جمهوری
آذربایجان تسررهیل میکند .بنابراین ،در شرررایطی که غرب و متحد منطقهای آن یعنی تلآویو در
تالش هستند با طرح اتهاماتی نظیر حمایت ایران از بنیادگرایی اسالمی و گروه های تروریستی،
ذهنیرت امنیتی منفی نسررربرت به ایران در نخبگان و افکار عمومی کشرررورهای قفقاز از جمله
جمهوری آذربایجان ایجاد کنند ،این مسئلۀ بسیار مهمی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.

نتیجهگیری
بعد از جنگ قره باغ و سلطه ارمنستان بر این منطقه ،رویه های غرب گرایانه در سیاست خارجی
جمهوری آذربایجان تشدید شد .در این شرایط ،باکو در برابر حمایت روسیه از ارمنستان ،سعی
در جلب حمایت غرب کرد؛ به این امید که بتواند در برابر ارمنستان و روسیه توازن ایجاد کند.
با توجه به جایگاه و اهمیت اسرررائیل در میان کشررورهای غربی به ویژه آمریکا ،رهبران باکو به
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برقراری رابطه با اسرائیل روی آوردند .همچنین ،با توجه به تحریم تسلیحاتی سازمان همکاری
و امنیت اروپا علیه ارمنسرتان و آذربایجان ،اسرائیل منبع مناسبی برای تأمین نیازهای تسلیحاتی
آذربایجان محسروب میشود .در این وضعیت و با توجه به خصومت و دشمنی در روابط ایران
و اسرررائیل و تالش تلآویو برای مقابله با ایران ،روابط جمهوری آذربایجان و اسرررائیل اهمیت
زیادی برای هر دو طرف دارد .در واقع ،آذربایجان در راسررتای مقابله با ارمنسررتان در قضرریه
ناگورنو قره باغ و کسررب حمایت های نظامی ،اطالعاتی و اقتصررادی به سررمت نوعی اتحاد و
همکاری راهبردی با اسررائیل پیش رفته اسررت .در مقابل ،رژیم صررهیونیستی نیز در چارچوب
«دکترین پیرامونی» که هدف آن رهایی از انزوا و یافتن دوسرتانی در منطقه برای اعمال فشار بر
رقبا و دشمنان خود است ،به همکاریهای نزدید با جمهوری آذربایجان اقبال نشان داده است.
در چنین شرایطی ،روابط آذربایجان و ایران همچنان در نوسان خواهد بود .این نوسان تأثیر
خود را در عرصره اقتصراد به خوبی نشران داده است .در سال  5007حجم مبادالت تجاری دو
کشررور حدود  120میلیون دالر بود ،ولی در سررال  50۹۹به  ۳00میلیون دالر کاهش یافت و به
این ترتیب ،تنها هشرت دهم درصد از کل تجارت خارجی آذربایجان با ایران بود .البته در سال
 50۹2این میزان به ید میلیارد دالر رسرید .دلیل عمده این فراز و نشریب ها ،مسرائل سیاسی-
امنیتی و دخالت آمریکا و اسررائیل اسرت .با توجه به سریاسرت اتکا به قدرت هژمون از سوی
کشررورهای قفقاز ،این احتمال وجود دارد که با حضررور هرچه بیشررتر اسرررائیل در جمهوری
آذربرایجران ،زمینه مسررراعدتری برای کاهش نفوذ جمهوری اسرررالمی ایران در منطقه قفقاز و
آذربایجان فراهم شررود .برای مقابله با این مسررئله ،نیاز اسررت جمهوری اسررالمی ایران نگاه
واقع بینانه ای به مسرائل جمهوری آذربایجان داشته باشد و در راستای افزایش اعتماد متقابل بین
تهران و باکو تالش کند.

منابع
) «رژیم امنیتی حوزه دریای خزر پس از فروپاشی اتحاد شوروی تا۹۳8۱(  داراب، حسین و جلیل پیرآن،احمدی
. شماره سوم، فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی،»؛ موآنع و چالشها500۱
،») «تأثیر ساختار حزبی بر سیاست خارجی اسرائیل در قبال ایران۹۳8۱(  نیما، مجید و رضایی،توسلی رکنآبادی
.۳  شماره،فصلنامه تحقیقات سیاسی و بینالمللی
. آوای نور: تهران،) روابط خارجی ایران بعد از انقالب اسالمی۹۳85(  اصغر،جعفری ولدانی
) «بررسی علتهای سردی روابط۹۳۱۳(  سعیده، حبیب و حضرتپور، محمد جعفر و رضازاده،جوادی ارجمند
.۹  شماره،7  دوره، مطالعات اوراسیای مرکزی،»ایران وجمهوری آذربایجان
 شهریور2 )۹۳۱۳( خبرگزاری ایسنا
. وزارت امور خارجه: تهران، ترجمه حمیرا مشیرزاده،) سیاست میان ملتها۹۳81( . هانس جی،مورگنتا
 فصلنامه،» مبانی و اهداف منطقهای:) «دیپلماسی انرژی اسرائیل۹۳۱1 (  داود، سید امیر و کریمی پور،نیاکویی
. شماره بیست ودوم،تحقیقات سیاسی وبینالمللی
Abedin, Mahan (2004), "Iran at Sea over Azerbaijan", Asian Times, at:
htpp://www.atimes.com/atimes/middle-east/FI28AKOL.html.
Abilov, Shamkhal (2009), "the Azerbaijan-Israel Relations: a Non-diplomatic but Strategic
Partnership", OAKA, Vol. 4, No.8.
Altstadt, Audrey L. (1999) "The Azerbaijani Turks: Power and Identity under Russian Rule",
at:
http://ebookee.org/The-Azerbaijani-Turks-Power-and-Identity-Under-RussianRule_776519.html#3wBsPMWYsEpAcHCu.99.
Aras, Bulent & Ozbay, Fatih (2008), " The limits of the Russian- Iranian strategic alliance: its
history and geopolitics, and the nuclear issue", The Korean Journal of Defense Analysis,
Vol. 20, No. 1.
Avivi, Pinkhaz (2011), "We Embrace the Potential of Economic Ties with the South Caucasus",
Vestnik Kavkaza, November 7, http://vestnikkavkaza.net/interviews/politics/19641.html.
Az News (2012), "Iran Provides Every Support to Armenia, Azerbaijani MP", February 14, at:
http://www.news.az/articles/politics/54665.
BP (2008), "Statistical Review of World Energy", Year Book, London: British Petroleum
Publications.
Cagaptay, Soner & Murinson, Alexander (2005), “Good Relations Between Azerbaijan and
Israel: a Model for Other Muslim States in Eurasia?”, The Washington Institute for Near
East Policy, March 30.
Czechowska, Lucyna (2013), "the Concept of Strategic Partnership as an Input in the Modern
Alliance Theory", The Copernicus Journal of Political Studies, No. 2 (4).

897  ــــــــــــــــــــــــــــــ...تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر امنیت
Ditrych, Ondrej & Souleimanov, Emil (2007), " Iran and Azerbaijan: a Contested
Neighborhood ", Middle East Policy, Vol.14, No. 2.
Doyle, Clare (2002), "Genocide Debate Complicates Search for Karabakh Peace", at:
http://www.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav030602a.shtml, (Accessed on:
2011/05/21).
Ehrmann, Maya, Kraus, Josef, Souleimanov, Emil (2013), "The Iran-Israel-Azerbaijan
Triangle: Implications on Regional Security”, at:
http:// www.isvav.cz/resultDetail.do;jsessionid.
EIA (2015), "Azerbaijan's Key Energy Statistics", Available at:
http://www.eia.gov/beta/international/country.cfm?iso=AZE.
Fox News (2012), "Azerbaijan Arrests Alleged Iran-hired Terrorists", March 14,
http://www.foxnews.com/world/2012/03/14/22-arrested-in-azerbaijan-in-plot-on-usisraeli-embassies/.
Frenkel, Sheera (2012), "What’s the Israel-Azerbaijan Connection?", McClatchy Newspapers,
April 26.
Fuller, Elizabeth (2013), "Azerbaijan’s Foreign Policy and the Nagorno-Karabakh Conflict",
Istituto Affari Internazionali,
http://www.isn.ethz.ch/DigitalLibrary/Publications/Detail/?lng=en&id=159058.
Ghez, Jeremy (2011), "Alliances in the 21st Century, Implications for the US-European
partnership", RAND.
Grigoryan, Arta (2009), "Priority Directions in the Foreign Policy of Israel: South Caucasus
and
Central
Asia",
Noravank
Foundation,
September
22,
http://www.noravank.am/eng/articles/detail.php?ELEMENT_ID=3623, (Accessed on:
2014/06/20).
Haaretz (2016), 12April.
International Crisis Group (2011), "Armenia and Azerbaijan: Preventing War", at:
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/caucasus/B60%20Armenia%20and%20Azer
baijan%20---%20Preventing%20War.pdf, (Accessed on: 2015/03/11).
Israel Ministry of Foreign Affairs (2009), "President Shimon Peres in Azerbaijan and
Kazakhstan for Historic First Visit", June 28, at:
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Communiques/2009/President_Peres_visits_Azerba
ijan_and_Kazakhstan_28_Jun_2009.htm, (Accessed on: 2014/06/5).
Jewish Journal (2012), "Lieberman Denies Israel Has Access to Azerbaijan Air Bases", April
23, at:
http://www.jewishjournal.com/israel/article/lieberman_denies_israel_has_access_to_azerbaija
n_air_bases_20120423/, (Accessed on: 2014/06/22).
JTA (2009), "Iran Recalls Azerbaijan Envoy Following Peres Visit", June 29, at:
http://www.jta.org/news/article/2009/06/29/1006211/iran-recalls-azerbaijan-envoy-followingperes-visit, (Accessed on: 2014/06/24).
Kelly, Phil (2016), Classical Geopolitics: A New Analytical Model, at:
http://www.amazon.com/Classical-Geopolitics-New-Analytical-Model-Phil-Kellyebook/dp/B018VZF3OS, (2016/5/21).
Khalifa-Zadeh, Mahir (2013), "Israeli-Azerbaijani Alliance and Iran", Middle East Review of
International Affairs, Vol.17, No.1.
Kogan, Alex (2007), "Azerbaijan: Israel's Problematic Energy Provider", the Jerusalem Post.
Kssler, Glenn & Wrigh, Robin (2007), "U.s- Israel shared data on suspected nuclear site",
Washington post, 21september.
Kuperwasser, Yossi (2015), "Israel’s Role in the Struggle over the Iranian Nuclear Project",
Mideast Security and Policy Studies, No.114.

59  پاییز73  شماره، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ فصلنامه مطالعات راهبردی891
Kucera, Joshua (2012), "What Do the US and Israel have to Gain by Strengthening Azerbaijan's
Naval Capacities in the Caspian Sea?", Aljazeera English, 11 June , at:
http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/06/2012610105434101130.html.
Lindenstrauss, Gallia (2015), "Israel-Azerbaijan :Despite the Constraints, a Special
Relationship", Strategic Assessment, Vol.17, No.4.
Lev, David (2012), "Iran Warns Azerbaijan: Keep Mossad out", Available at:
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/152671, (Accessed on: 2014/04/2).
Makili-Aliyev, Kamal (2013), "Azerbaijan’s Foreign Policy: Between East and West", Istituto
Affari Internazionali.
Murinson, Alexander (2008), Jews in Azerbaijan: a History Spanning Three Millennia, Vision
of Azerbaijan, Vol.3.2.
Murinson, Alexander (2014), "the Ties between Israel and Azerbaijan", the Begin-Sadat
Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University.
NBC News (2012), “Iran Threatens Pre-emptive Action amid Nuclear Tensions", February 21,
at:
http://www.msnbc.msn.com/id/46461790/ns/world_news-mideast_n_africa/t/iranthreatens-pre-emptive-action-amid-nuclear-tensions/, (Accessed on: 2013/06/12).
Ravid, Barak(2013), "Netanyahu: Iran Nuclear Deal Endangers Israel. We Will Defend
Ourselves", Haaretz, November 24.
RIA Novosti (2010), "Russia Extends Lease on Military Base in Armenia through 2044", at:
http://en.rian.ru/mlitary_news/20100820/160276128.html, (Accessed on: 2014/06/22).
Sadegh-Zadeh, Kaweh (2008), "Iran’s Strategy in the South Caucasus", Caucasian Review of
International Affairs, Vol. 2 (1).
Sajedi, Amir (2008), "Why Palestine–Israel Peace is not Realizing?, India Quarterly: a
Journal of International Affairs, Vol.64, No.3.
Sapozhnikov, Michael (2010) "Baku, Azerbaijan, Jews and the Klionskys", at:
http://www.klionsky.org/migr, (Accessed on: 2013/06/12).
Sargsyan, Marine (2016), "Military Engagements of the South Caucasus Countries", Regional
Studies Center, No.3, March.
Sloame, Joanna (2012), "The Virtual Jewish History Tour: Azerbaijan", at:
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/vjw/Azerbaijan.html,
(Accessed
on:
2013/06/12).
Spacewar (2011), Azeris Get Israel UAVs Built under License", October 7, at:
http://www.spacewar.com/reports/Azeris_get_Israel_UAVs_built_under_license_999.htm
l, (Accessed on: 2013/06/12).
Tepper, Aryeh (2010), "the Azeri Exception", Jewish Ideas Daily, at:
http://www.jewishideasdaily.com/content/module/2010/10/29/main-feature/1/the-azeriexception, (Accessed on: 2013/06/12).
The Jerusalem Post,(2016).
USAK (Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu) (2013), "Relation between Azerbaijan and
Israel", at: http://www.usak.org.tr/EN/myazdir.asp?id=797, (Accessed on: 13/03/2013).
Valiyev, Ali (2009), "Brothers, Neighbors, Rivals", TOL, 17 March 2009, at:
http://www.tol.org/client/article/20457-brothers-neighbors-rivals.html, (Accessed on:
24/03/2011).
Vira, Varun & Erin, Fitzgerald & Brandon, Fite (2012), "the United States and Iran:
Competition Involving Turkey and the South Caucasus, (CSIS) Center for Strategic
International Studies.
Yaako, Katz (2006), "a Lesson in Coexistence", the Federation of Jewish Communities of the
CIS, at: http://www.fjc.ru/news/newsArticle.asp?AID=366948, (Accessedon:2013/06/12).
Walt, Stephen (1987), the Origins of Alliances, Ithaca, New York Press.

