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 مقدمه
کی ژئوپلیتیهای حسرراد در رقابتای عنوان منطقه بعد از جنگ سرررد، منطقه قفقاز جنوبی به

. منابع غنی انرژی در دریای خزر و منطقه قفقاز کردظهور ای جهانی و منطقههای میران قدرت 

ده شررو جهانی قفقاز ای جایگاه منطقه ءباعث ارتقا ،به غرب انرژیانتقال این  عنوان کریدور به

 کرده استغربی فراهم های و دولتها شرکتهای تدریج زمینه را برای حضرور و فعالیت  و به

(Sadegh-Zadeh, 2008: 2). یر ذخا داشررتنعنوان بزرگترین اقتصرراد قفقاز با  آذربایجان به

شود. می این ناحیه محسروب  در یمیلیار بشرکه نفت، کشرور مهم   7شرده به میزان  انرژی اثبات

است  تریلیون فوت مکعب ۳2شده این کشور در حدود ثابتعالوه بر این، میزان ذخایر گازی 

EIA,2015)). جدید نفت و گاز در سرررایر نواحی باکو و های رود با کشررری میدانمی انتظار

سررهم آذربایجان در بازار انرژی دنیا افزایش یابد. با توجه به  «شرراه دنیز»توسررعه میدان گازی 

ی مردان کنوناز نقض حاکمیت و اسررتقالل خود، دولت ایجانآذربجمهوری تجربه تلخ تاریخی 

یافتن شرررکای  در پی اسررتفاده از اهرم انرژی و جایگاه ژئواسررتراتژید خود برای  این کشررور

 هستند.  خویشع انرژی تضمین استقالل و گسترش مناب برایمطمئن 

. ستنده به اهداف اقتصادی و امنیتی خود بهترین گزینه برای رسیدن باکو هااز دید باکو، غربی

 عنوان ابزاری برای کسب حمایت با اسرئیل به روابط جمهوری آذربایجانگسترش  ،در این میان

حاتی و نیازهای تسلیمین أنگتن و تیبا واش روابطدر آمریکا، گسترش  صهیونیستی هایالبی

ه ک هم برای کسب و گسترش نفوذشان در منطقهها تعریی شده است. اسرائیلی باکو صادیصاق

در . تندهس صدد گسترش روابط با جمهوری آذربایجان، دراطالعاتی دارد -بیشتر جنبه امنیتی

ط رواب رئیس جمهور آذربایجان، ف،االهام علی ،لیکسویکی شده از سوییکی از اسناد منتشر

. (Lindesntrauss, 2015: 69) که فقط سرش پیداسته آویو را به کوه یخ تشبیه کردتلو  باکو

و  جوارمنطق هماسرائیل در  و نفوذ حضور ،آویوتل و تهرانبا توجه به دشمنی استراتژید 

 پیامد باشد. بدون تواند برای منافع و امنیت ملی کشورمان همسایگان ایران، نمی

: وداالت پاسخ داده شؤبه این مسئلۀ مهم، در این مقاله تالش بر آن است تا به این سبا توجه 

 -امنیتی هایتاکتیکی؟ همکاریاتحاد آویو از نوع اتحاد استراتژید است یا تلو  آیا روابط باکو

امنیت ملی جمهوری  برچگونه اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیل  نظامی، اطالعاتی و



 835 ــــــــــــــــــــــــــــــ ...بر امنیت اسرائیل و آذربایجان جمهوری روابط تأثیر

 تحادا نوع از ویآوتلو  باکو روابط این مقاله،فرضیه بر اساد  ؟گذاردتأثیر میران اسالمی ای

 ،حضور سیاسی، نظامی، اطالعاتی و اقتصادی اسرائیل در آذربایجان . با وجود این،ی استکیتاکت

اد سیاسی، در ابعکشورمان تهدیداتی علیه امنیت ملی ، با ایران با توجه به دشمنی آشکار اسرائیل

ی در گذاری منفتأثیرایران، ای های نظامی و هسته. رصد فعالیتکندایجاد مینظامی و اقتصادی 

 و ترتیبات سیاسی مطلوب ایران در منطقه قفقاز گیریشکلممانعت از  ،باکوو  روابط تهران

حضور اسرائیل در آذربایجان  است که مشکالتیاز جمله  ،جلوگیری از نفوذ ایران در این منطقه

 .کندکشورمان ایجاد می برای

 

 گیری اتحادهاالف. چگونگی و چرایی شکل
 ت.اس« اتحاد»نظریه  ،هاروابط و همکاری بین دولت و شکل ماهیت تبیینترین نظریه در مهم

 .اردندالملل باشد، وجود پردازان روابط بینتعریی واحدی از اتحاد که مورد پذیرش همه نظریه

نامه مکتوب با موافقت»داند که المللی میهای بیناز همکاریای اتحادها را شکل ویژه ۹مورگنتا

ارتباط  ویژه در به شانبرای مدت معینی به قصد پیشبرد منافع وو رسمی میان دو یا چند دولت 

اتحاد را آرایش رسمی یا  5والتاستفان (. ۳0۱: ۹۳81 )مورگنتا،« امنیت ملی ایجاد شده است اب

 (Walt, 1987: 12). داندمی های امنیتی بین دو یا چند دولت مستقلرسمی برای همکاریغیر

اتحادها تعهدی برای حمایت متقابل نظامی در مقابل برخی از بازیگران خارجی در  ،در مجموع

ولی در  ،وندشنظامی شناخته می مسائل. اتحادهای سنتی بیشتر با هستند بعضی از شرایط ویژه

در مورد دالیل  .هستند اقتصادی در کنار اهداف نظامی مطرح -دنیای جدید، اهداف سیاسی

ها برای ایجاد موازنه در برابر برخی به بحث موازنۀ قدرت و تالش دولت اتحادها، گیریشکل

 کنند. شان اشاره میرقبا و دشمنان

کرده و معتقد است  مطرح «توازن قدرت»را در مقابل  «توازن تهدید»بحث والت  استفان

کی از یروند. سمت اتحاد می ها بر اساد تهدیداتی که برای خویشتن متصور هستند، بهدولت

است که هدف اصلی آن مقابله با تهدیدهای « اتحاد تاکتیکی» در میان کشورها،انواع اتحادها 

                                                                                                                                            
1. H. J. Morgenthau 

2. Stephan Walt 



 59پاییز  73فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 841

این . (Ghez, 2011: 6) کشندمیبه چالش  را هافوری است؛ تهدیداتی که منافع حیاتی دولت

ا ت دهندمی ها این امکان را؛ زیرا به دولتهستند طلبانهدر واقع ابزاری و فرصت هااتحاد از نوع

 های موجودبر اساد واقعیت این اتحادهاموضوعات فوری و ضروری را مورد توجه قرار دهند. 

توان به اتحاد آلمان می ،در تاریخهای آن نمونه. از هستند ها قابل توجیهو الزامات ناشی از آن

ه تداوم و یا ادارک تهدید بکرد. منافع ژئوپلیتیکی قوی نازی با شوروی و یا آمریکا با چین اشاره 

که تهدید  شود و یا زمانیمی تعرییکند یا بازمی که منافع تغییر انجامد. زمانیمی اتحاد تاکتیکی

 خود به خود از بین خواهد رفت. معموالً ، این نوع اتحاد نیزشودمی از میان برداشته

شود که نه تنها اشتراکات چندانی باهم می احساد تهدید موجب نزدیکی و اتحاد کشورهایی

انند با هم تومی کشور از دو ائتالف رقیب نیز یعنی دو باشند؛ رقیب همممکن است  بلکه ،ندارند

منافع یا تهدیدات بلکه  ،دردی نیستو هم دلیهممتحد شوند. این نوع اتحاد نیازمند حس 

 .ستاتحاد استراتژید یکی دیگر از انواع اتحادها. (Ghez, 2011: 7) ساز آن استمشترک زمینه

 شمولانهای جهبین دو کشور در رابطه با مسائل جهانی، ارزش یدبا ،برای ایجاد اتحاد استراتژید

 .Aras & Ozbay, 2008: 54)) توافق و همکاری وجود داشته باشد، مدتبلندمنافع  و

 .ستا استراتژید هایاتحادگیری شکلترین شرط در مهم ،مدت و قابل اعتمادبلندهای همکاری

. اعتقاد راسخ است اتحاد استراتژید گیریشکلنقطه شروع در  ،یدوجود اهداف استراتژ

ه ب را در رسیدنشان ها شانسهای آنها و همکاریاین است که تالش بر استراتژید متحدین

 افزایش خواهد داد.  مشترک یداهداف استراتژ

 اولویت برخوردار روابط از شدت و .۹ :استمدل آرمانی اتحاد استرانژید دارای سه شرط 

ل قابها اظهارات و بیانیهو در دیدارهای مستمر مقامات سطح باال  نظیربودن روابط. بیاست

گذاری تجارت، سرمایه توان به حجم باالیمی ،ن در حوزه اقتصاداز نمودهای آ مشاهده است.

در سطح  .5 کرد؛اشاره  در میان متحدین  های ملیارموانع در دستیابی به باز فقداناقتصادی و 

 تسهیل روابط فراهم م ووتدا وجود دارد که زمینه را براینهادمند روابط  متحد، ها و جوامعدولت

و  دانشگاهی، مبادالت فرهنگیهای کند. همکاری بین واحدهای محلی، همکاری در حوزهمی

عنصر نهادمندی در های مشورتی منظم بین واحدهای نظامی در این چارچوب ایجاد مکانیزم

که  میان متحدیندردی ملی دلی و هموجود حس هم .۳ گنجد؛اتحادهای استراتژید می
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ت أمثبت گذشته نشتواند از تجربیات می دلیحس هماین اعتماد و وفاداری است.  دهندهنشان

  .(Czechowska, 2013: 50) بگیرد

 

 اسرائیلو آذربایجان جمهوری سیاست خارجی  در موازنه ژئوپلیتیکب. 
عراب و ا ش باموقعیت ژئوپلیتید آن، اختالفات تأثیرسرریاسررت خارجی اسرررائیل همواره تحت  

بوده  و عرب مسررلمانهای دولتتوسررط  ویژه بهمشررکل پذیرش موجودیت و مشررروعیت آن 

ید و نیم  از این میزان، اسررررررت کوچد با جمعیت هفت میلیونی که رژیمیاسررت. اسرررائیل 

 تا امروز، مشرررکالت زیادی برای سررریسأاز بدو ت رژیم. این هسرررتند میلیون آن نیز مسرررلمان

میان  های متعدداز سوی همسایگان و جنگ آن است. عدم پذیرش کردهایجاد همسایگان خود 

چنین شرایطی، در  (.Sajedi, 2008: 80) ستهااز اختالف اساسی بین آن بارزی نشران  ها،آن

از ابتدا الگوی رهبران اسرائیل بوده و بر این  «خروج از انزوای سیاسی و دیپلماتید» اصل کلی

است.  هداشتقرار  یکار سیاستمداران اسرائیلهمیشه در دستوری ااندیشره ائتالف منطقه  ،اسراد 

 نآمین امنیت أبنیان سیاست خارجی و ت ،اسرائیل رژیم گیریشکلکه از آغاز  ۹راهبرد پیرامونی

و دیگر سیاستمداران اسرائیلی برای مقابله با انزوا  «گوریوندیوید بن»شود، توسط می محسوب

 ریزی شده بود. از سوی اعراب طرح این رزیمو محاصره 

ی لحاظ جغرافیای عرب که بهبایسررت با کشررورهای غیرمی بر اسرراد این دکترین، اسرررائیل

ا در نمود تمی ترین سطوح برقراردر عالی ایحکم و دوستانهسرت روابط م هسرتند، نزدید به آن 

 دمانند. این طرح در ابتدا کشورهایی شوهای عربی، موازنه قدرت حاصرل  مقابله با خطر دولت

ه بندی شررده کچارچوبای گونه شررد. دکترین پیرامونی بهمی ایران، ترکیه و اتیوپی را شررامل

گسرترش روابط نزدید با کشرورهای مسلمان غیرعرب خاورمیانه مبنای آن بود. ترکیه و ایران   

آبادی و رضررایی، ی رکن)توسررل زمان دو هدف اصررلی این سرریاسررت بودندپیش از انقالب، هم

ر )د گرایان در ترکیهقدرت رسریدن اسالم  اما پیروزی انقالب اسرالمی در ایران و به  ،(۹: ۹۳8۱

ن در چنی .کرددکترین اتحاد پیرامونی را با چالشی جدی مواجه  ،قالب حزب عدالت و توسعه(

                                                                                                                                            
1. Periphery Strategy 
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ران آید و تهمی مارش دولتی غیردوسرت به  اسررائیل، آنکارا در بهترین حالت،  از نظر شررایطی، 

ی دنبال متحدان جدید با این وضرعیت، طبیعی اسرت رژیم اسرائیل به  تهدیدی نامبارک اسرت.  

پیشربرد دکترین اتحاد پیرامونی اسرت. جمهوری آذربایجان یکی از بازیگرانی است که به   برای 

مد نظر تواند در این چارچوب دلیلی شرررایطی که دارد و مسررائلی که با آن مواجه اسررت، می  

 زمان بامقامات رژیم صررهیونیسررتی باشررد. اسرررائیل با درک شرررایط جمهوری آذربایجان، هم  

 مدآبر این کشررروردرصرررد اعمال دکترین پیرامونی در رابطه با  ،فروپراشررری اتحاد شررروروی 

(Murinson, 2014: 19).  
موازنه »، سررریاسرررت خارجی مبتنی بر ۹۱۱۹آذربرایجان نیز از زمان اسرررتقالل در سرررال  

معنای ایجاد تعادل بین نیروهای  را در پیش گرفتره اسرررت. موازنه ژئوپلیتید به  ۹«ژئوپلیتیرد 

هار این سریاست در جستجوی چ . (Kelly, 2016: 39) جغرافیایی متعارض اسرت  -سریاسری  

باغ از طریق دیپلماسی و موازنه قره گیری ناگورنوازپسهدف اصرلی و اسراسری بوده اسرت: ب    

)منهای ارمنستان( و حرکت خزنده  جواری با همسایگانروسیه، حسن همنظامی، عدم تحرید 

. آذربایجان در طول (Fulller, 2013: 1-12) ترکیه ویژه کشررور بهبه سروی همگرایی با غرب  

خوبی اثبات کرده اسررت. باکو  اش را بهدو دهه اخیر، اسررتراتژی عدم تحرید همسررایه روسرری

در قبال آن در پیش ای دارد و لحن آرام و محتاطانه حسراسریت همسایه روسی خود را در نظر  

ن گرجسرررتا، مانند کلی الحاق به غرب را نپیمودهکه مسررریر  دهد تا زمانیمی گرفته و ترجیح

ناشریانه عمل نکند. این دیپلماسری مانع شرده تا روسیه سیاست تهاجمی در قبال آذربایجان در    

 پیش بگیرد. 

، سکوت 5008روسریه در سرال   و  جنگ محدود گرجسرتان در جریان باکو  به همین دلیل،

 هاتفاق نیفتاده اسرررت. وزیر خارجه آذربایجان در مصررراحبه با روزنامای حادثهکه انگرار   ؛کرد

 در عین و کنیم با همه دوست باشیممی ما سرعی »فاینانشرال تایمز، در این مورد اظهار داشرت:   

مستلزم جداسازی  ،. این اسرتراتژی (,Fulller 4 :2013) «کنیممی حال به منافع ملی خود عمل

وجود اختالفات  با ،معنی حفظ روابطبه ربط است که ذیهای در روابط با طرف 5موضروعات 

 با اعضررای حزب شرردیداً کند، ولیتأکید می بر اهمیت روابط با ایرانباکو  برای نمونه، اسررت.
                                                                                                                                            
1. geopolitical equilibrium 

2. compartmentalization 
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 ,Fulller) دکنمی برخورد نیز به جرم جاسرروسرری برای ایرانها اسررالمی آذربایجان و تالشرری

 آمده در منطقه، نزدیکیباکو پس از فروپاشی شوروی و با توجه به رویدادهای پیش .(4 :2013

قش تواند نمی اسرائیلبسرتر اسرتراتژی بلندمدت خود قرار داده که در این میان،   در به غرب را 

 به کمد برایکننده داشررته باشررد. یکی از اهداف این اسررتراتژی، امید به غرب  متغیر تسررهیل

باغ از دسررت ارمنسررتان اسررت. آذربایجان یکی از شررش   قره گیری دیپلماتید ناگورنوبازپس

 «برنامه مشارکت شرقی» جمهوری شروروی سابق است که با اتحادیه اروپا قرارداد همکاری در 

شرده است. اتحادیه اروپا نیز   اصرالحات سریاسری و اقتصرادی    امضرا کرده و طبق آن متعهد به  

  باغ را بخشی از جمهوری آذربایجان دانسته است.قره

توان نادیده گرفت. دو نمی برای آذربایجان، همسرررایه جنوبی یعنی ایران را در عین حرال، 

 ،عالوه مرز بوده و بهترک دارند و در دریای خزر نیز همکیلومتر مرز زمینی مشرر  1۹8کشررور  

. آذربایجان دومین کشور شیعه بعد از ایران هستندهم  دارای گذشته و عناصر فرهنگی مشترکی

د با توجه تواننمی باکو ،. بنابراینستعضو اکو مانند ایران،و  )نسربت به جمعیتی که دارد(  بوده

مهوری تواند جنمی؛ همچنان که ایران نیز ، تهران را نادیده بگیردی که داردبه الزامات ژئوپلیتیک

 . آذربایجان را در محاسبات خویش نادیده بگیرد

گیری پیغرب در قبال تهران های باکو رابطه با ایران را با توجه به حسراسیت  با وجود این،

است. آذربایجان برای جبران الزمات  اسرائیلروابط حسنه با  ،هاکه یکی از این حساسیتکرده 

 د به اقدامات زیر مبادرت کرده است:ژئوپلیتیکی خوهای و محدودیت

 همکاری دوجانبه با تعداد زیادی از کشورها؛. ۹

 غربی و شرقی؛ ی اعم از اسالمی،المللهای بینسازمان بسیاری ازهمکاری با . 5

و  شررودمی ترین شرررید اسررتراتژید باکو محسرروب ترکیه مهم. همکاری نزدید با ترکیه )۳

آن، کمد نظامی ترکیه  بارز گویای آن است. شاهد« دولتید ملت در قالب دو »المثل ضررب 

 (.است باغقره جنگ جریان دربه باکو و بستن مرزهای مشترک با ارمنستان 

 هایمتوازن با قدرت گرایی وعملسررریاسرررت خارجی مبتنی بر  جانیآذربا ، جمهوریبنابراین

 . (Makili-Aliyev, 2013: 3)در پیش گرفته است خود در راستای اهداف ملی جهانی را
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 اسرائیلو  بایجانذرجمهوری آروابط و منطق پیشینه ج. 
 ،در آذربایجان ۹و یهودیان اشرررکنازی هابایجانیکنند که آذرمی ییدأمنرابع تحقیقی و تاریخی ت 

رانی تحت حکم ،در قرن نوزدهم. (Sloame, 2012: 1) اندکنار هم زیسرررتهدر ها برای قرن

ش باکو مرکز جنباین قرن، روسیه، یهودیان اشکنازی شروع به مهاجرت به آذربایجان کردند. در 

 ۹8۱۹رفت. نخستین شعبه دوستداران یهود در سال می شرمار  در امپراطوری روسریه به  یهودی

اولین کنیسه یهودیان توسط گروهی یهودی در شهر باکو  ۹۱۹0د و درسال شر سریس  أدر باکو ت

های یهودی گروه ،مذهبیهای در کنار فعالیت(. Khalifa-Zadeh, 2013: 4) شرررد افتتراح 

 ۹88۳که در سرررال  طوری به ؛های اقتصرررادی خود را در آذربایجان گسرررترش دادندفعالیت

 شررردندوارد صرررحنه اقتصرررادی باکو  5های نفتی متعلق به خانواده روتس چیلددشررررکت

(Altstadt,1999: 22 در .)های اسررتقالل آذربایجان از روسرریه تزاری در سررال   دوران کوتاه

، یهودیان از فضای مساعد موجود بهره برده و توانستند مراکز علمی و دانشگاهی ۹۱50-۹۱۹8

سرریس دانشررگاه یهودی در سررال  أتوان به تمی هاجمله آن اندازی کنند که ازدر آذربایجان راه

 . کردو انتشار متون علمی به زبان عبری اشاره  ۹۱۹۱

عنوان وزیر بهداشت جمهوری دموکراتید آذربایجان  که یهودی اشکنازی بود، به ۳گیندد

شوروی وارد آذربایجان شده و سکونت پیدا اتحاد در دوره  ی بیشتریهاخدمت کرد. یهودی

، یهودیان اشکنازی بخش مهمی از نخبگان فکری و تکنولوژیکی جمهوری مجموعکردند. در 

(. بعد از اشغال جمهوری Murinson, 2008: 3دادند )می یستی را تشکیلآذربایجان سوسیال

توسط روسیه، ارتش سرخ امپراطوری روسیه پیشرو نهضت ضد یهودی  ۹۱50آذربایجان در سال 

یافته حمالتی را علیه جمعیت صورت سازمان در اروپا گردید. سربازان ارتش سرخ به

را قتل عام ها ها هزار تن از یهودیده ،طی این حمالت که دنشین آذربایجان ترتیب دایهودی

رهنگی و فهای کلیه سازمان مانع فعالیت ،هارانی بلشوید. به این ترتیب، روسیه تحت حکمکرد

بعد از مرگ  (.Abilov, 2009: 3)در آذربایجان گردید ها اجتماعی یهودیهای کلوب و علمی

                                                                                                                                            
1. Ashkenazi  

2. Rothschilds 

3. Yevsey Gindes 
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ها در آذربایجان اتخاذ گردید و این امر نسبت به یهودی تریتر و مالیماستالین، سیاست نرم

دوره  ۹۱85طوری که در سال به ؛ها گردیدهای فرهنگی و علمی آنباعث احیای دوباره فعالیت

 . (Sapozhinkov, 2010: 1) از سر گرفته شدآموزش زبان عبری 

تاریخی با  بات خوبدر حال حاضر، رهبران جمهوری آذربایجان مسرور از داشتن مناس

با رژیم  تعمیق روابط استراتژید برایسعی در استفاده از این پشتوانه تاریخی اقلیت اشکنازی، 

هزار اشکنازی در شهرهای مهم  2هزار یهودی و  ۹۹حدود  ،اسرائیل دارند. در حال حاضر

رهبران  ،در حال حاضر .(Yaakov, 2006: 1) اندسکنی گزیده آذربایجان نظیر باکو، قوبا و گنجه

ها از . آنتندهس باکو در تالش برای برقراری روابط با اسرائیل با اهداف تاکتیکی در منطقه قفقاز

ر امریکا د صهیونیستی و یهودیهای استفاده از نفوذ البی مانندبرقراری رابطه با اسرائیل اهدافی 

برای ها ی اسرائیلیارمنی، استفاده از تجهیزات پیشرفته نظامی و کشاورزهای در برابر البی

ا ب سازی ارتش و بخش کشاورزی و همچنین تثبیت جایگاه خود در منطقه و موازنه نسبیمدرن

گذاری مین امنیت انرژی، سرمایهأچون تهماهدافی  آویوتل. کننددنبال می را نفوذ روسیه و ایران

ایران، حضور ای نظامی و هستههای کشاورزی و نظامی آذربایجان، رصد فعالیتهای در بخش

  ند.کمی با جمهوری آذربایجان دنبال روابط خویشدر  گرایی رااسالمدر منطقه و مقابله با 

تجربیات  زیرا در کنار؛ اسرائیل باشداستراتژید تواند متحد می ها، آذربایجاناز نگاه اسرائیلی

ه گرایانغربهای ماهیت سکوالرگونه حکومت در جمهوری آذربایجان و گرایش ،تاریخی مثبت

ز طرفداری ا ایستارهایو  دوستیحس گرایی مذهبی در میان مردم آذربایجان، آن و نبود بنیاد

 (.Ehrmann & Others, 2013: 4) است کردهتقویت های اسرائیل را در میان آذری

 

 آذربایجان و اسرائیلجمهوری  و سیاسی های نظامیهمکاری د.
است. ارمنستان  بودهارمنستان  درگیر تنش با ۹۱۱۹جمهوری آذربایجان از زمان استقالل در سال 

ی از ی جزئالمللبینباغ کوهستانی و هفت منطقه اطراف آن را که در مجامع منطقه قرهه توانست

در . (RIANovosti, 2010) به اشغال خود درآورد ،یندآمی شمار آذربایجان بهجمهوری خاک 

 کشور اینخاک ، تجاوز ارمنستان به از نظر مقامات این کشور ترین چالش امنیتی باکومهمواقع، 

و ه دشتوسط نیرهای ارمنی اشغال  درصد از خاک این کشور ۹1آن، در اثر  است؛ تجاوزی که
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آذربایجانی ساکن  هزار 281بیش از  ،در اثر این تجاوز ،این اشغال هنوز ادامه دارد. همچنین

 به (. (International Crisis Group, 2011: 1اندباغ و مناطق اشغالی مجاور آواره شدهرهق

باغ را محکوم اشغال قره 881 و 871، 2۳8، 855رغم اینکه شورای امنیت با صدور چهار قطعنامه 

، گروه مینسد متشکل از روسیه، شدهو خواستار خروج نیروهای ارمنی از مناطق اشغالی  هکرد

 اندکنون اقدامی جهت آزادسازی مناطق اشغالی آذربایجان انجام نداده فرانسه و آمریکا تا

(Makili-Aliyev, 2013: 7 .) 

برای ایجاد تعادل در برابر فشارهای سیاسی روسیه از ید طرف و  باکودر چنین شرایطی، 

از طرف دیگر، استراتژی سیاسی اتحاد بیشتر  از دست ارمنستان آزادسازی اراضی اشغالی خود

ا اسرائیل . برای باکو، داشتن رابطه به استبا ترکیه و ائتالف با غرب و اسرائیل را در پیش گرفت

باغ کوهستانی همراه با ترکیه از موضع آذربایجان در مناقشه قره ؛ زیرا اسرائیلاست له مهمیئمس

اسرائیل از چند جهت  های آذربایجان ونی، همکاریاز دید مقامات آذربایجاکند. می حمایت

ی نظام هایو دریافت تکنولوژی با اسرائیل های اطالعاتیافزایش همکاری .۹: است حائز اهمیت

استفاده از نفوذ  .۳ ؛(AzNews, 2012) سازی نظامی آذربایجانمدرن .5 این رژیم؛پیشرفته از 

فعالیت  انعلیه آذربایج که های ارمنیبرای مقابله با البی در آمریکا یهودی های صهیونیستی والبی

مریکا آبه  اف، رئیس جمهور سابق و فقید جمهوری آذربایجان،جریان سفر حیدر علی. در کنندمی

های استفاده از نفوذ البی. 1شد؛ های یهودی دیدار با سازمان خواستاروی ، ۹۱۱7در سال 

 هایبط آذربایجان با آمریکا و غرب و جلب حمایتیهودی برای گسترش روا صهیونیستی و

استفاده  ،ف اصلی باکواهدیکی از امیان، در این  . (Murinson, 2014: 19)آمریکا بیشتر از سوی

 . است آزادسازی اراضی اشغالی خود راستای در اسرائیل تسلیحاتی یهادینماز توان

های نظامی و مهمی از همکاری کردن ارتش آذربایجان بخشآموزش و مدرنیزهدر واقع، 

ها آذربایجان و ارمنستان، اسرائیلیجمهوری . کمی بعد از جنگ است آویوتلو  باکومیان امنیتی 

تدریج با ارائه تجهیزات نظامی از  ها بهند. آنمشغول شد بایجانیبه آموزش نظامی نیروهای آذر

ربایجان کردن ارتش آذبه مدرنیزه ،نظاممدرن پیادههای تاند و سالحپیشرفته، ضدهای قبیل تاند

که جنگ بین آذربایجان و ارمنستان ادامه  ۹۱۱1تا  ۹۱۱5از سال  .(Abilov, 2009: 8) پرداختند

 عمل هب نظامی ادوات جنگی حمایت های استینگر واسرائیل از باکو از طریق ارائه موشد ،داشت
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. در این جنگ، جمعیت (The Washington Institute for Near East Policy, 2005) آورد

وزیر نخست ،بنیامین نتانیاهو ۹۱۱7در سال  جنگیدند.ها در کنار آذری نیز یهودی آذربایجان

باره روابط دوجانبه و در ،در آن که جمهوری آذربایجان داشتمی به رس، سفری غیراسرائیل

رد وا طرفروابط نظامی دو  ،دنبال آن . بهاف انجام دادبا حیدر علی را ایران مذاکراتی هایتهدید

این دیدار را نقطه آغازین اتحاد دو کشور  ،برخی از کارشناسان که طوری به شد؛مرحله جدیدی 

ز نی اف. بعد از مرگ پدر، سیاست همکاری با اسرائیل توسط الهام علی(Lev, 2012) نددانمی

 شد.پیگیری 

الهام  وی با در دیدار .وارد باکو شد ،اسرائیلیس جمهور ئر ،شیمون پرز 500۱سال در  

 تی، اقتصادی و امنیسیاسی هایرش روابط در زمینهبر گست اف، رئیس جمهوری آذربایجانعلی

در فوریه (. Israel Ministry of Foreign Affairs Website, June 28, 2009کرد ) تأکید

باکو و میلیارد دالر بین  1/۹قراردادی به ارزش  ،های نظامیعنوان بخشی از همکاری به 50۹5

. کردیم دریافت اید که طی آن آذربایجان از اسرائیل تجهیزات جنگی پیشرفتهشامضا  آویوتل

یشرفته و هوایی پهای ضد تاند، سیستمهای صنایع نظامی اسرائیل سیستمبر اساد این قرارداد، 

 سیستم دفاع هوایی ،دهد. همچنینمی ربایجان قرارنظام در اختیار ارتش آذتجهیزات ضد پیاده

د شود کشور تولی این کند هواپیماهای بدون سرنشین درمی آذربایجان کمدجمهوری اسرائیل به 

Spacewar, 2011) .) 

میلیارد دالر  1به بعد بالغ بر  50۹5های باکو طی سالو  آویوتلمیان معامالت تسلیحاتی 

آذربایجان  یاسرائیل در تجهیز نیروی دریای(. Lindenstrauss, 2015: 70) برآورد شده است

فروند کشتی برای محافظت از سواحل آذربایجان  ۹5جدی دارد. فروش  یدر دریای خزر نیز نقش

های نظامی دو بخشی از همکاری ،2کشتی گابریل های ضد و یا فروش موشد 50۹1 در سال

برای تحویل  رژیماز قصد این  یاسرائیلهای روزنامه 50۹1در سال  .است حوزه دریاییدر  طرف

هواپیماهایی که (؛ Haaretz, 2016) هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر به آذربایجان خبر دادند

 تندداش منستاندر برابر ار بایجانینقش مهمی در موفقیت نیروهای آذر 50۹1در نبرد مهم آوریل 

 بودجه دفاعی آذربایجان در سال آویو منجر شد.به اعتراض ارمنستان و ارامنه بر علیه تل که
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در این میان باکو دومین بازار  و است میلیارد دالر 77/۹در حدود  50۹1جاری میالدی یعنی 

 .(Sargsyan, 2016: 3) ودرمی شمار نظامی اسرائیل به صادراتبزرگ 

از باکو بازدید  اسرائیلوزرای خارجه و دفاع  مرتبهچندین ، 50۹2تا  50۹0های طی سال

 ،در میان کشورهای اسالمیآویو دیدار کرد. وزیر خارجه آذربایجان از تل 50۹۳کرده و در سال 

حتی پس از سردی روابط  ای کهگونه ؛ بهدارد اسرائیلبا را ترین همکاری آذربایجان نزدید

 با همسایگان عرب وها وت ادامه پیدا کرد. اسرائیل که برای دههآویو، این روابط با قتلو  آنکارا

امنیت و بهبود وجهه خود،  ارتقاءکند برای می تالش ،خصمانه داشتهای مسلمان خود رابطه

را با کشورهای اسالمی افزایش دهد. آذربایجان که به لحاظ تاریخی روابط خوبی با  شروابط

 به ادر این راستبهترین گزینه  ،قرار دارد نیز و از طرف دیگر در همسایگی ایران هیهودیان داشت

ین ا عاملی کلیدی در گسترش روابط های امنیتی اسرائیل از ناحیه ایراننگرانی .آیدمی حساب

ای تهآمیز هسهای ایران برای دستیابی به فناوری صلحتالشاست.  جمهوری آذربایجان رژیم با

 رود. می شمار بهامنیت این رژیم جدی برای  یائیل چالشاسر نظراز 

استراتژی دیپلماسی فعال را در مناطق پیرامونی ایران آغاز  ،اسرائیل برای رفع این نگرانی

گر معروف اسرائیلی معتقد است اسرائیل برای جلوگیری از تهاجم تحلیل ۹کرده است. اوزی رابی

(. Grigoryan, 2009) را شکل دهدای گانههای چندائتالف ایران باید با اجرای دیپلماسی فعال،

در سیاست خارجی  ،ایرانجمهوری اسالمی عنوان همسایه شمالی  آذربایجان به بر این اساد،

در سفر  ،وزیر خارجه سابق اسرائیل 5برخوردار است. سخنان لیبرمنای اسرائیل از جایگاه ویژه

گر بیان ،تر از فرانسه استآذربایجان برای اسرائیل مهممبنی بر اینکه  50۹5سال  به باکو در

 وویو برای اتحاد استراتژید با باکآو تمایل مقامات تل آویواهمیت باکو در سیاست خارجی تل

. در این راستا، مقامات اسرائیل به کرات حمایت خود را از (Murinson, 2014: 9)است 

فته گ موردسفیر پیشین اسرائیل در ترکیه در این  ۳اویویاند. تمامیت ارضی آذربایجان اعالم کرده

وابط کنیم که رنمی شناسیم. ما مخفیمی رسمیت ما اصل تمامیت ارضی آذربایجان را به: »است

 اتژیداز لحاظ استربا ارمنستان است. روابط ما با باکو  مانتر از روابطما با آذربایجان مستحکم

                                                                                                                                            
1. Ozzy Robby   

2. Lieberman 

3. Avivi 
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 ین،اکنیم و می درک انهای باکو در رابطه با ایران را بهتر از دیگربرای ما مهم است. ما نگرانی

  .(Avivi, 2011) «زمینه مناسبی برای دوستی ماست

 اسرائیلو آذربایجان  جمهوری امنیتی های اطالعاتی وهمکاریه. 

 جمهوری آذربایجان و اسررررائیلحیراتی در روابط   اهمیرت  ،امنیتی هرای اطالعراتی و  همکراری 

جمهوری و سررفیر وقت اسرررائیل در  افدیداری بین حیدر علی 500۹. در اکتبر اسررت برخوردار

تی های تروریسشان در رابطه با گروهکردند که مواضع تأکید آذربایجان صورت گرفت و دو طرف

و ای تحلیل اطالعات از جمله اطالعات ماهوارهو . مبادله اطالعات، تجزیه اسرررت هم شررربیه به

امنیتی دو های همکاریهای العاتی و امنیتی آذربایجانی از جمله زمینهاطهای آموزش سررررویس

مبارزه با شرربکه  ،همکاری امنیتی با آذربایجان درهای اسرررائیل یکی از اولویت. اسررت کشررور

عنوان  نآذربایجا ویژه بهو  آسیای مرکزی و قفقازیافته اطالعاتی ایران در کشرورهای تازه استقالل 

و  اندبودهایران  جاسودکه را نفر  ۹2مقامات آذربایجانی ادعا کردند  5007. در سال شرده اسرت  

 Fox).  دسررتگیر کرده اسررت ، کردندمی آوریهای اسرررائیل و غرب اطالعات جمعاز فعالیت

News, March 14, 2012) آذربرایجران به عوامل    اعالم کردایران  50۹5مقرابرل، در فوریره    در

 وارد خاک ،افرادی که با گذر از مرز ؛اسرائیل در کشور خود پناه داده استهای اطالعاتی سرویس

 (.  7۹: ۹۳۱۳، و دیگران )جوادی ارجمند ایران را ترور کردندای ایران شده و دانشمندان هسته

 و دررصد  ،های اطالعاتی و نظامی با باکوهدف اصلی اسرائیل از همکاریرسرد  نظر می به

ر د اسالمیانقالب وقوع . بعد از است و موشکی ایرانای هستههای برنامه زدن بهضربه ،نهایت

 وکنند نگاه می و دو کشور همدیگر را به چشم دشمن شرد روابط ایران و اسررائیل قطع   ،ایران

اسرائیل دامن زده های و نگرنیها و موشکی ایران به تنشای برنامه هسرته  در همین چارچوب،

جز اسرائیل از سوی هیچ کشوری  بودمعتقد  ،اسرائیل سابق جمهوریس ئر ،اسرت. شریمون پرز  

م اعال شررود. وی ایران را بزرگترین تهدید برای امنیت و موجودیت اسرررائیل نمی ایران تهدید

 ،(. بنابراین، اسرائیل با تمام توان در پی نابودی یا حداقل81: ۹۳85)جعفری ولدانی، کرده است 

در رابطه با کشورهای  اقدامی که قبالًاست؛  و موشرکی ایران ای هسرته های کردن برنامهمتوقی

لحاظ توانایی  هم به ،ایران با کشررورهای یادشررده  ،البته .اسررتانجام داده نیز عراق و سرروریه 

 اتتأسیس در واقع،اساسی دارد.  هایلحاظ مسافت تفاوت بهدادن به اقدام اسرائیل و هم پاسرخ 
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تر شاین موضوعی است که اسرائیل را بی .دورتری از اسرائیل قرار دارندایران در فاصله ای هسته

 یب کرده است. به اجرای راهبرد پیرامونی ترغ

داد سمع الکترونیکی اسرائیل در امت استراق تأسیساتاز ایجاد  ،برخی از منابعدر این راستا، 

سرلطه اسرائیل بر   .(Abilov, 2009: 156) سرواحل دریای خزر و مرزهای ایران خبرمی دهند 

این  «هاپراتور تلفن همرا»یعنی  ،های ارتباطی آذربایجانترین سیستمترین و حسادیکی از مهم

تر کرده شود، زمینه فعالیت این رژیم را آسانمی اداره ۹کشور که توسط شرکت اسرائیلی باکسل

گزارشی  «پالسی ینفار»مجله آمریکایی  50۹5 سال در اواسط .(Murinson, 2014: 27) است

هوایی ای هآذربایجان به اسررائیل اجازه دسترسی به پایگاه جمهوری مبنی بر اینکه منتشرر کرد  

اسرراسرری در رابطه با حمله احتمالی  یقدم ،در صررورت صررحتاین ادعا،  .خود را داده اسررت

هم  ،البته. Jewishjounal, 2012)) رفتمی شررمار به ایرانای هسررته تأسرریسرراتاسرررائیل به 

 :Lindenstrauss, 2015) را رد کردندآذربایجانی و هم مقامات اسرائیلی این موضوع  مقامات

 ،ایران و اسررررائیلگرفتن تنش بین این احتمال وجود دارد که در صرررورت باال ،بنابراین(. 73

ای ههسررت تأسرریسرراتزدن به موجود در آذربایجان برای ضررربههای از پایگاهد کنتالش  آویوتل

شواهد محکمی وجود  فعالًبا این حال،  (Lindenstrauss, 2015: 73).کند استفاده  کشورمان

 داده باشد. اسرائیلبه ای باکو چنین اجازهمبنی بر اینکه ندارد 

 

 اسرائیل آذربایجان وجمهوری های اقتصادی همکاریو. 
میزان مبادالت تجاری سرطح روابط اقتصرادی جمهوری آذربایجان و اسرائیل قابل توجه است.   

 که بیشتر از مبادالت تجاری فرانسه و همیلیارد دالر بود 2حدود  50۹2در سرال   آویوباکو و تل

ه، پیشرفت هاینیاز مبرم آذربایجان به تکنولوژی (The Jerusalem Post, 2016).اسرائیل است 

گذاری خارجی و نبود این امکانات در منطقه قفقاز جنوبی، های اقتصررادی، سرررمایه پیشرررفت

قراری رابطه با اسرائیل که دارای تکنولوژی کرده که با بررا متقاعد  جمهوری آذربایجان مقامات

 ذاریگبرای سرمایه های الزمدر بخش صنعت و کشاورزی و همچنین دارای سرمایه ایپیشرفته

انرژی در سواحل آذربایجان  . وجود ذخایر عظیمکند کمد آذربایجاناقتصاد به تواند می ،است

                                                                                                                                            
1. Bakcell 

http://www.jpost.com/
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 این کشور است، تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی ۳2میلیارد بشکه نفت خام و  7در حدود که 

 . (EIA, 2015) ده استکرمطرح در بازار صادرات انرژی تبدیل  بازیگریرا به 

نفتی و گازی های گذاری در حوزهبرای سرررمایه زیادیدیپلماتید های تالشها اسرررائیلی

 هایتمربوط به فعال ،آویو. بیشررترین حجم روابط تجاری میان باکو و تلاندانجام دادهآذربایجان 

دومین واردکننده نفت  ،اسررررائیل پس از ایتالیا .(Kogan, 2007: 1) در زمینه انرژی اسرررت

فت درصد ن 10این رژیم  50۹2در سال (. 55: ۹۳۱1پور، )نیاکوئیی و کریمی آذربایجان اسرررت

بنیامین  ۹۱۱7. در اوت (Sargsyan, 2016: 3)کرده اسرررت مصررررفی خود را از براکو وارد  

مین نفت مورد نیاز کشورش أت اف،، در دیدار با حیدر علیوزیر وقت اسرائیلنخسرت  ،نتانیاهو

در  .(Abilov, 2009: 156)کرد توصیی  لاسرائیاز طریق آذربایجان را در راستای منافع ملی 

 یفعال ی آذربایجان حضورجمهور های صهیونیستی در صنعت انرررررژیشرکتچنین شرایطی، 

کننده فنرراوری پیشرررفته در صرررنایع نفرت و   که عرضه «مادکون»شرررکت   نمونه،دارند. برای 

  .(Murinson, 2014: 27) در جمهوری آذربایجان دارای شعبه است ،گراز اسرت

درصرد صادرات آذربایجان را   ۱0با توجه به اینکه  ،اسررائیل درصردی در   10داشرتن بازار  

 دشمنی ایدئولوژید اعراب با اسرائیل و است. مهمبرای باکو بسیار  ،دهدمی نفت و گاز تشکیل

از سرروی کشررورهای حوزه خلیج  این رژیم مین امنیت انرژیأت ازعدم اطمینان خاطر اسرررائیل 

گذاری و آویو به حوزه نفتی و گازی خزر برای سررررمایهفارد، باعث جلب توجه مقامات تل

ت، یکی مدبه تداوم روابط اقتصادی در دراز و این تمایل شرده  مدتواردات انرژی در طوالنی

 .است این رژیم برای اتحاد استراتژید با آذربایجاناز دالیل تمایل 

 

 ایران ملی بر امنیت اسرائیل و آذربایجانجمهوری روابط  تأثیرز. 
یت و اگر امناما ، باکو سررایه افکندهو  اسرررائیل بر ابعاد مختلی روابط تهران -روابط آذربایجان

پنج مقوله نظامی، سرریاسی، اقتصادی، اجتماعی ، به «باری بوزان»در پیروی از رویکرد تهدید را 

 نیت ملیبر ام بیشررتر آویوتلز روابط باکو و تهدیدات ناشرری ا کنیم،محیطی تقسرریم و زیسررت

آویو در تالش است با . تلگذاردتأثیر میدر دو بخش نظامی و سیاسی  جمهوری اسالمی ایران

های اسررتراق سررمع در  پایگاه راداری پیشرررفته وهای اسررتفاده از اقداماتی نظیر ایجاد سررامانه 
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های جاسرروسرری و کسررب آمادگی برای انجام حمالت   فعالیتمجاورت مرزهای ایران، انجام 

ری جمهوپذیری آسررریب ،و در مقابل عیت خود را در برابر ایران ارتقاموق ،ضرررربتی علیه ایران

های ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوری مقامبه همین دلیل، دهد. ایران را افزایش اسرالمی  

و دولت جمهوری آذربایجان را به همکاری با جاسوسان  دهکر آذربایجان با اسرائیل ابراز نگرانی

 اند. متهم کرده اسرائیلهای و تروریست

از طریق  علیه ایران اسرررائیلجاسرروسرری  های زیادی دربارهنیز بحث ایرانهای رسررانهدر 

 لقعایران پهپاد مت ۹۳۱۳در شهریور . (Vira et al, 2012: 23صرورت گرفته است ) آذربایجان 

 ا منطقه نخجوانر آنحرکت  أمبد هارسررانه که اسرررائیل را بر فراز نطنز مورد هدف قرار دادبه 

 50۹5در سررال  «لیسرریین پافار»(. ۹۳۱۳)خبرگزاری ایسررنا،  آذربایجان اعالم کردند جمهوری

از  و،آویتلو  در صورت درگیری احتمالی بین تهرانه اجازه داد اسرائیلگزارش داد که باکو به 

قامات با انکار م البته که کندبمباران ایران اسررتفاده  برای جمهوری آذربایجانهای نظامی پایگاه

  .(Lindenstrauss, 2015: 73) آذربایجانی مواجه شد

نطقه مکل بلکه برای  ،تنها برای آن رژیم ایران نهای از دید مقامات اسرائیل، برنامه هسته

قبل از اقدامات شورای امنیت باید از کلیه  ،بنابراینرود. می شمار خاورمیانه خطری جدی به

زیرا ایران دشررمن  ؛اسررتفاده شررود آنکردن متوقیزدن به این برنامه یا ضررربهها برای روش

اال در این چارچوب قابل های بنمونه .(Murinson, 2014: 12) شرماره ید اسررائیل است  

 درک است.

. ستا شدن کشورهای خاورمیانهایمبتنی بر جلوگیری از هسته ،راهبرد امنیت ملی اسرائیل

 داندیم ایران را به عنوان تهدیدکننده اصلی امنیت ملی و موجودیت خود که اسررائیل  ،بنابراین

(Kuperwasser, 2015: 20)در که کرده  تهدیدحتی و  شرردن ایران هراد داردای، از هسررته

، شدن ایرانایدر راستای جلوگیری از هسته نیتام یصرورت عدم اقدام جدی از سروی شورا  

 .(Kuperwasser, 2015: 24) را مورد هدف قرار خواهد داد این کشورای هسرته  تأسریسرات  

ین اامنیتی اسرائیل در آذربایجان با توجه به تعارضات استراتژید  -عالوه بر این، حضور نظامی

که ضررمن واگرایی  منجر شررود؛گری در منطقه تواند به تشرردید فضررای نظامیمی ،با ایران رژیم

آذربایجان با جمهوری اسررالمی ایران، محیط امنیتی جمهوری امنیتی میان کشررور  -سرریاسرری 
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. از طرف شررودمی امنیت ملی ایرانچالشرری جدی برای پیرامونی ایران را ناامن کرده و باعث 

باعث بسرترسازی حضور ناتو و آمریکا در قفقاز جنوبی   ممکن اسرت  حضرور اسررائیل   ،دیگر

 ,Kucera) قصدی برای همکاری با آذربایجان ندارد ه است فعالًچند ناتو اعالم کردشرود، هر 

 همه این موارد برای ایران تهدید است. .(2012

د. شررومی در اسررتراتژی امنیت ملی اسرررائیل، نفوذ اقتصررادی مقدمه نفوذ سرریاسرری قلمداد 

نه ارتش،  و علم و تکنولوژی است آویو مبتنی برمبنی بر اینکه قدرت تل ،ت شیمون پرزاظهارا

آویو افزایش قدرت اقتصادی خود را . تلاسرت  رژیمگر اهمیت اقتصراد از دید مقامات این  بیان

ند کمی خصرروا ایران پیگیری هزمان با هدف تضررعیی اقتصرراد دیگر کشررورهای منطقه بهم

(Ravid, 2013).  دنبال بهاسرائیل ، قوی اسرت  اقتصراد چون ایجاد موازنه قوای نظامی نیازمند 

های و البی آویوتل های گسررتردهگریو البی . حمایتنیز هسررتتضررعیی اقتصررادی ایران  

 اهگو علیه جمهوری اسالمی ایران غرب بیشرتر از سروی   هایتحریم صرهیونیسرتی برای اعمال  

اولویت اسررتراتژید اسرررائیل در توسررعه روابط در چنین شرررایطی، این مدعاسررت.  روشررنی بر

 جلوگیری از گسترش نفوذ ایران و ،اقتصرادی و دیپلماتید با کشرورهای آسریای میانه و قفقاز   

 مرتبط با نفت و گازهای خصوا پروژه هاقتصادی بهای ممانعت از مشرارکت ایران در پروژه 

اقتصررادی باکو و  های سرریاسرری وهمکاری. (Khalifa-Zadeh, 2013: 62)این منطقه اسررت 

گذاری جمهوری اسرررالمی ایران در آذربایجان و منطقه تأثیربره کاهش حوزه نفوذ و   آویو،ترل 

 انجامد. می قفقاز

 آذربایجان، عالوه بر اینکه های مختلی اقتصادحضور اقتصادی اسرائیل در بخشهمچنین، 

های ایران در این شود سطح همکاریمی باعث همکاری است،های دیگر زمینه ءساز ارتقازمینه

های زیان ،شرردت کاهش یابد که این مسررئله  اقتصررادی آن به گیری از مزایایبهره وها حوزه

مین أت ،از طرف دیگردنبال خواهد داشت. نفوذ سیاسی ایران را در منطقه به کاهشاقتصرادی و  

تواند ضرررریب امنیتی آن را باال برده و آسررریب پذیری آن در مقابل می امنیت انرژی اسررررائیل

 دهد.مینظیر ایران را کاهش  ،دشمنانشمخالفان و 

مقابله با گسرررترش نفوذ ایران و  ،یکی دیگر از اهداف اسررررائیل از حضرررور در آذربایجان

دف ه . برای تحققاسررت قفقاز مطلوب ایران در منطقهای نظم منطقه گیریشررکلجلوگیری از 
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کننده امنیت ملی، نظام حکومتی و ثبات داخلی عنوان تهدید ایران را به آویو معموالًتل ،مذکور

نماید. می گرایی اسرررالمی را تبلیغکند و خطر گسرررترش بنیادمی هرای منطقره معرفی  دولرت 

نکه یکنند. اظهاراتی مبنی بر امی آن را تبلیغ هراسری هدفی است که مقامات اسرائیل مکرراً ایران

د گیرمی ها از ایران ریشررهاز ترد متقابل آن به همدیگر،اسرررائیل و عالقه جمهوری آذربایجان 

(Usak, 2013)  وسررط ایران باعث و آذربایجان ت اسرررائیلو یا ادعای اینکه تهدید موجودیت

آویو، از نظر تل .(Lindenstrauss, 2015: 71)است  موضوعاین ، بیانگر نزدیکی آن دو شرده 

مختلی  هایروشکه بایستی به  استگرایانه های اسالمجمهوری اسرالمی ایران حامی حرکت 

 گذاری آن شد. تأثیرمانع نفوذ و 

در آذربایجان از سررروی اسررررائیل برای  ویژه بهاندازی مراکز متعدد و مختلی فرهنگی راه

وع هایی از این نکشورهای منطقه، نمونهدیگر یهودیان این کشرور و گسترش روابط فرهنگی با  

مهوری ج. حضور اسرائیل در بخش فرهنگی هستند علیه ایران گیرانه اسررائیل های پیشفعالیت

 قابل و مطبوعات این کشورها و نفوذ در رسرانه  این کشرور آذربایجان از طریق جامعه یهودیان 

ضرررور فرهنگی آذربایجان حهای جامعه یهودیان آذربایجان در بخشتوجه اسرررت و در واقع، 

  .(Abilov, 2009: 151) دارندای گسترده

 ویژه در جمهوری منطقه و بههراسی در این وضرعیت، شرایط را برای ترویج و تبلیغ ایران 

آویو در آن یعنی تلای غرب و متحد منطقهبنابراین، در شرررایطی که کند. آذربایجان تسررهیل می

ریستی، ترو هایگروهتالش هستند با طرح اتهاماتی نظیر حمایت ایران از بنیادگرایی اسالمی و 

کشرررورهای قفقاز از جمله  و افکار عمومینخبگان  در منفی نسررربرت به ایران  ذهنیرت امنیتی 

 توان آن را نادیده گرفت.ایجاد کنند، این مسئلۀ بسیار مهمی است و نمی جمهوری آذربایجان

 

 گیرینتیجه
گرایانه در سیاست خارجی غرب هایرویه سلطه ارمنستان بر این منطقه،باغ و بعد از جنگ قره

عی سدر برابر حمایت روسیه از ارمنستان،  ، باکواین شرایطدر . شدآذربایجان تشدید جمهوری 

. دکن وازن ایجادتارمنستان و روسیه  در برابربتواند   که امید این به ؛در جلب حمایت غرب کرد

ه آمریکا، رهبران باکو ب ویژه بهاسرررائیل در میان کشررورهای غربی  با توجه به جایگاه و اهمیت
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با توجه به تحریم تسلیحاتی سازمان همکاری همچنین، برقراری رابطه با اسرائیل روی آوردند. 

لیحاتی مین نیازهای تسأمنبع مناسبی برای ت اسرائیلو امنیت اروپا علیه ارمنسرتان و آذربایجان،  

ان ایر مت و دشمنی در روابطخصوو با توجه به  این وضعیتدر  شود.می آذربایجان محسروب 

روابط جمهوری آذربایجان و اسرررائیل اهمیت  آویو برای مقابله با ایران،و تالش تل اسرررائیل و

سررتان در قضرریه  در واقع، آذربایجان در راسررتای مقابله با ارمن .زیادی برای هر دو طرف دارد

سررمت نوعی اتحاد و  های نظامی، اطالعاتی و اقتصررادی بهباغ و کسررب حمایتناگورنو قره

وب در چارچهمکاری راهبردی با اسررائیل پیش رفته اسررت. در مقابل، رژیم صررهیونیستی نیز  

 رمنطقه برای اعمال فشار بکه هدف آن رهایی از انزوا و یافتن دوسرتانی در   «دکترین پیرامونی»

 آذربایجان اقبال نشان داده است.های نزدید با جمهوری رقبا و دشمنان خود است، به همکاری

 یرتأثنوسان این خواهد بود.  نوسانآذربایجان و ایران همچنان در  وابطردر چنین شرایطی، 

 حجم مبادالت تجاری دو 5007. در سال داده است خود را در عرصره اقتصراد به خوبی نشران   

ون دالر کاهش یافت و به میلی ۳00به  50۹۹ در سررال ، ولیمیلیون دالر بود 120 کشررور حدود

سال  در با ایران بود. البتهصد از کل تجارت خارجی آذربایجان این ترتیب، تنها هشرت دهم در 

 -، مسرائل سیاسی هابه ید میلیارد دالر رسرید. دلیل عمده این فراز و نشریب  این میزان  50۹2

به قدرت هژمون از سوی  اتکا با توجه به سریاسرت   .اسرت  آمریکا و اسررائیل امنیتی و دخالت 

جمهوری چه بیشررتر اسرررائیل در  وجود دارد که با حضررور هرکشررورهای قفقاز، این احتمال 

 قفقاز ومنطقه نفوذ جمهوری اسرررالمی ایران در  کاهشآذربرایجران، زمینه مسررراعدتری برای   

نیاز اسررت جمهوری اسررالمی ایران نگاه  این مسررئله، برای مقابله با . شررودفراهم  آذربایجان

ن در راستای افزایش اعتماد متقابل بیمسرائل جمهوری آذربایجان داشته باشد و  ای به بینانهواقع

 تهران و باکو تالش کند.
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