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Abstract
Introduction: After the independence of the Republic of Azerbaijan as
a Muslim republic in the neighborhood of Iran, Tehran and Baku were
expected to establish close and stable relations despite their historical,
cultural and religious ties; but in fact, Iran and the Republic of
Azerbaijan experienced tense and turbulent relations and Baku
established closer relations with Iran's enemies and rivals including
Israel.
Research Question: "What strategy and behavior pattern does the
Republic of Azerbaijan follow in the confrontation between the
Islamic Republic of Iran and Israel?"
Research Hypothesis: In confrontation between the Islamic Republic
of Iran and Israel, the Republic of Azerbaijan follows the strategy and
behavioral pattern of balancing the threat.
Methodology (and Theoretical Framework if there are): This study
uses a combination of constructivist and threat balance theories. The
qualitative method of systematic review has been used to examine the
components of the question and the main tool for data collection in
this research is library studies.
Results and Discussion: Although the Shiite religious commonality
and the historical cultural commonality between the nations of Iran
and Azerbaijan are very deep-rooted, the orientation of the foreign
policy of the two countries in bilateral, regional and international
relations has been formed by relying on other sources of identity. The
Republic of Azerbaijan feels threatened by the Shiite religious unity
and the Persian-Turkish dichotomy, and therefore tries to replace it
1. E-mail: m52.rajabi@gmail.com
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with the conflicting political identity of Iran and the Israel by using a
strategy of balancing the threat. The Israel regime, with its JewishZionist identity has become a strategic partner of the Republic of
Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has been placed in an
"other" position for Baku.
By using the strategy of balancing threats at the domestic and regional
level, the Republic of Azerbaijan has been able to adjust its behavioral
pattern in the face of the confrontation between the Islamic Republic
of Iran and Israel. Despite the fundamental confrontation between Iran
and Israel, by establishing relations with Israel and expanding these
relations and creating insecurity on Iran's borders, Baku is trying to
force Tehran to interact with it and reconsider its relations with
Armenia. In addition to Baku's sense of threat from Iran, other causes
and motives are also involved in this relationship Such as: geostrategic
considerations in relation to Tel Aviv and subsequently strategic
considerations in relation to the West, military modernization of the
Republic of Azerbaijan, economic interests in energy relations and
also the issue of the liberation of Karabagh.
At the geopolitical level, introducing Iran as a common enemy is the
most important element of the alliance between Baku and Tel Aviv. In
other words, one of the factors influencing the joint and
complementary strategic views of Baku and Tel Aviv is the role of the
Republic of Azerbaijan in the peripheral strategy of the Israeli regime.
Based on this peripheral strategy, Israel is trying to bring the threat of
its presence closer to Iran's borders by expanding relations with the
Republic of Azerbaijan. In fact, using the constructivist theory, it can
be said why the political-religious and ethnic identity of the Republic
of Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran has become one of the
most important sources of strengthening Baku-Tel Aviv relations.
Conclusion: In general, the strategic relations between Baku and Tel
Aviv cannot be fully explained without considering the Iranian
component. By using the strategy of balancing threats - at the
domestic and regional level - the Republic of Azerbaijan has been able
to adjust its behavioral pattern in the face of the confrontation between
the Islamic Republic of Iran and Israel.
The identity conflict between the Republic of Azerbaijan and the
Islamic Republic of Iran has created different approaches to security
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which has affected any desire for close relations between the two
nations. Unlike Iran's prominent Shiite political identity, the Republic
of Azerbaijan seeks its security in joining the rival identity of Tehran
that is Israel. The relationship with the Israeli regime also guarantees
Baku's multiple goals in terms of security approaches. In fact, the
behavioral pattern of the Republic of Azerbaijan has turned the
Iranian-Azeri identity conflict or in other words, the Iranian Shiite
revolution against Azerbaijan's secular system, into Iran-Israel
conflict.
Keywords: Republic of Azerbaijan, Islamic Republic of Iran, Israel,
Constructivism, Balance of Threat
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چکيده
پس از استقالل جمهوری آذربایجان بهعنوان جمهوری مسلماننشین در همسایگی ایران ،انتظار میرفت
تهران و باکو با وجود پیوندهای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی ،روابطی نزدیک و پایدار داشته باشند ،اما
ایران و جمهوری آذربایجان روابط پرتنش و پرفرازونشیبی را تجربه کردند .باکو روابط نزدیکتری را با
دشمنان و رقیبان ایران از جمله اسرائیل شکل داد .در این نوشتار در پی یافتن مبنای شکلگیری سهگانۀ
جمهوری آذربایجان ،ایران و اسرائیل بهدنبال پاسخ این پرسش هستیم که جمهوری آذربایجان در
برهمکنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل از چه راهبرد و الگوی رفتاری پیروی میکند؟ این فرضیه
مطرح است که جمهوری آذربایجان در برهمکنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل از الگو و راهبرد
موازنۀ تهدید پیروی میکند .با توجه به تأکید نظریۀ موازنۀ تهدید بر عوامل بیناذهنی بهویژه مؤلفۀ
هدفهای تهاجمی ،در این نوشتار از ترکیب نظریههای سازهانگاری و موازنۀ تهدید استفاده میکنیم.
برای استخراج مؤلفههای مورد پرسش ،از روش کیفی مرور نظاممند بهره میگیریم .ابزار اصلی
گردآوری دادهها در این نوشتار ،مطالعات کتابخانهای است .جمهوری آذربایجان با استفاده از راهبرد
موازنۀ تهدید در سطح داخلی و منطقهای توانسته است الگوی رفتاری خود را در رویارویی با
برهمکنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل تنظیم کند .سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در برابر
ایران کنشی و در برابر اسرائیل واکنشی است.
واژگان اصلی :جمهوری اسالمی ایران ،جمهوری آذربایجان ،اسرائیل ،سازهانگاری ،موازنۀ تهدید.
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مقدمه
فروپاشی اتحاد شوروی بر ژئوپلیتیک ایران هم تأثیر گذاشت .پنج جمهوری از پانزده جمهوری
نواستقالل در همسایگی ایران قرار داشتند که هرکدام فرصتها و تهدیدهای جدید برای ایرران
بودند .بر این اساس استقالل جمهوری آذربایجان نیز بررای تهرران ،فرصرتهرا و چرالشهرای
جدیدی به همراه داشت .بهلحاظ نظری انتظار میرفت روابط تهران و باکو با وجود پیونردهای
تاریخی ،فرهنگی و مذهبی روابطی نزدیک و پایدار باشد ،امرا در عمرل ،عوامرل همگرایری در
برابر عوامل واگرایی ناکام مانده و ایران و جمهوری آذربایجان روابط پررتنش و پرفرازونشریبی
را تجربه کرده اند .عالوه بر آن جمهوری آذربایجان روابط نزدیکتری را برا دشرمنان و رقیبران
ایران از جمله اسرائیل شکل داد و در دورههای مختلف ،زمینه را برای تهدید امنیت ملی ایرران
فراهم کرد .در این نوشتار به دنبرال پاسرخ ایرن پرسرش هسرتیم کره جمهروری آذربایجران در
برهمکنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل از چه راهبرد و الگوی رفتراری پیرروی مریکنرد؟
این فرضیه مطرح است که جمهوری آذربایجان برای مدیریت ضعفها ،تهدیدهای ریشرهای و
تأمین امنیت و منافع خود ،در برهمکنش میان جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل از الگرو و
راهبرد موازنۀ تهدید استفاده کرده و کوشیده است برا کاربسرت ایرن راهبررد مجموعرۀ روابرط
خارجی خود را با ایران و اسرائیل تنظیم کند .برای آزمون فرضیه ،چرایی و مبنرای وجرود ایرن
احساس تهدید و رفتارهای تهاجمی و تداوم این شرایط در دهههای گذشته بررسری مریشرود.
دادههای خبری و تحلیلی مورد استناد در این مقالره برا فریشبررداری از منرابع معتبرر چراپی و
الکترونیکی گردآوری شده و بر اساس مؤلفههای موثر بر الگوی راهبردی جمهوری آذربایجران
در رابطه با ایرران و اسررائیل مرورد اسرتناد قررار گرفترهانرد .روش کیفری در پرژوهش حاضرر
تجزیهوتحلیل روندهای تاریخی و موجود است که به تببرین ابعراد روابرط دوجانبرۀ جمهروری
آذربایجان با ایران و اسرائیل بر اساس نظریۀ موازنۀ تهدید کمک میکند .همچنین ابعراد روابرط
دوجانبۀ جمهوری آذربایجان با ایران و اسرائیل را بر اساس نظریۀ موازنۀ تهدیرد و مؤلفرههرای
این نظریه بررسی میکنیم.
الزم است دالیل احساس تهدید و هدفهای تهاجمی این بازیگران نیرز در توجیره چرایری
کاربست راهبرد موازنۀ تهدید تبیین شود .بنابراین وجود یرک رویکررد نظرری دیگرر ضرروری
است .از آنجا که هر سه برازیگر جمهروری آذربایجران ،جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل،
بازیگرانی با هویتهای متعارض هستند ،در این نوشتار از ترکیب نظری سازهانگاری و موازنرۀ
تهدید بهره میگیریم .یکی از مهمترین نتایج توجه و بررسی تعارض هویرت ایرن برازیگران و
آثار آن بر سیاست خارجی آنها ،شناخت تفاوتهای موجود میان دولتهرا ،دالیرل دوسرتی و
دشمنی پایدار میان آنهاست .بر اساس نظریۀ سرازهانگراری دولرتهرای گونراگون برر اسراس
هویتهای هر یک از دولتهای دیگر ،رفتار متفاوتی در برابر آنها دارند.
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روش پژوهش در این نوشتار مانند بسیاری از پژوهشهای معمول در موضوعهای سیاست
خارجی ،روش کیفی مرور نظاممند است .برر اسراس ایرن روش ،دادههرای خبرری و تحلیلری
پژوهش ،متناسب با منطق پژوهشی نوآورانه و در جهت پاسخ به پرسرش اصرلی و حمایرت از
فرضیه پژوهش مورد استناد قرار میگیرند .منطق پژوهش نیز تبیین جایگاه و اهمیت مؤلفههرای
مورد اشاره در چارچوب نظری است.
بر این اساس ،در این نوشتار مؤلفههای مؤثر بر رویکرد متفراوت جمهروری آذربایجران بره
جمهوری اسالمی ایران و اسررائیل را از منرابع معتبرر انتخراب و اسرتخراج و نقرش رونردهای
تاریخی و موجود را تحلیل میکنیم .سرانجام الگوی راهبردی باکو در روابط با تهران و تلآویو
را ارائه میدهیم.
چارچوب نظري
الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان در مدیریت همزمان روابط برا جمهروری اسرالمی ایرران و
اسرائیل ،راهبرد موازنۀ تهدید را به ذهن میرساند .بر اساس نظریۀ موازنۀ تهدید اسرتفان والرت
که بهعنوان بدیل نظریۀ موازنۀ قدرت کنت والتز پس از فروپاشی نظام دوقطبی شناخته میشود.
دولتها زمانی که نمیتوانند در برابر بازیگران رقیب موازنرۀ قردرت انجرام دهنرد ،بره راهبررد
موازنۀ تهدید متوسل میشوند .در موازنۀ تهدید چند متغیر مهم دخیل هستند :قدرت ،مجاورت
جغرافیایی ،هدفها و قابلیتهای تهاجمی .نظریۀ موازنۀ تهدید در مکتب واقعگرایی طرح شده
است ،اما بهدلیل تأکید بر اهمیت مؤلفۀ هدفهای تهاجمی که امرری بینراذهنی اسرت ،پیونردی
نیز با نظریۀ سازهانگاری دارد .بر مبنای این نظریه ،فضای بردبینی و اطمینراننداشرتن برازیگران
به یکدیگر ،تفسیر آنها از اقدامهای همدیگر برای افزایش قدرت را بهسروی احسراس تهدیرد
پیش میبرد .در نتیجه ،دالیل و هدفهای تهاجمی و توانمندی تهاجمی آنها را متأثر میسازد.
در این میان ،نسبت فاصرلۀ جغرافیرایی برا یرفیرت تهدیردزایی معکروس اسرت .بردین معنرا،
هرچه فاصلۀ جغرافیایی دولتها کمتر باشد توانایی ایجاد تهدید آنها بررای همردیگر افرزایش
مییابد .به باور والت ،بازیگران قدرتمند برای دیگر بازیگران مجاور تهدید محسوب میشروند
(.)Walt, 2005
الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسرالمی ایرران و اسررائیل را مریتروان برر
اساس نظریۀ موازنۀ تهدید توجیه کرد؛ اما همچنان ایرن ابهرام براقی مریمانرد کره چررا مؤلفره
هدف های تهاجمی میان جمهوری آذربایجان و ایران شکل گرفته و چرا احساس تهدید موجود
در روابط باکو و تهران ،نسبت به احساس تهدید در روابط باکو با دیگرر همسرایگان شردیدترر
بهنظر میرسد .با وجود مؤلفههای تاریخی ،فرهنگی و مذهبی که میتوانند عوامرل قدرتمنردی
برای همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان باشند ،این پرسش مطرح میشرود کره علرتهرا و
عوامل واگرایی و درک تهدید شدیدتر میان دو کشور چیسرت؟ در حرالی کره در طررف برابرر
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کاربست نظریۀ موازنۀ تهدید بهتنهایی برای توجیره گسرترش روابرط جمهروری آذربایجران برا
اسرائیل ،با وجود اختالف مذهبی شیعی و یهرودی و رونردهای تراریخی ،پژوهشرگر را دچرار
دشواری در تبیین علتهای دقیقتر میکند.
در این نوشتار به دلیل متغیر مستقل بودن برهمکنش جمهوری اسرالمی ایرران و اسررائیل و
لزوم درک همزمان ماهیت رفتار این بازیگران بهویژه در برهمکرنش برا همردیگر در رابطره برا
جمهوری آذربایجان ،استفاده از نظریۀ سازهانگاری گریزناپذیر است .سازهانگاری تالشری بررای
درک ماهیت رفتار دولرتهرا برهعنروان برازیگران اصرلی در صرحنۀ روابرط برینالملرل اسرت.
سازهانگاران بهعنوان یکی از گروههای فکری پسااثباتگرایان شرناخته مریشروند .آنچره زمینرۀ
ورود سازهانگاری به روابط بینالملل را فراهم کرد ،شکلگیری رویکردهرای نظرری در روابرط
بینالملل در عصر پسااثباتگرایی بود که بر دیدگاههای جامعهشرناختی مبتنری برود و از علروم
اجتماعی برای تحلیل فرایندهای شکلگیری سیاست خارجی کشورها و نقش آنها برر محریط
بینالمللی بهره مریبررد .سرازهانگراری تالشری عمیرق در حروزا فرانظرری (هسرتیشرناختی و
معرفتشناختی) است .در واقع در نفی ذاتگرایی1شکل میگیرد ،زیرا موضوع را امرری شرکل
گرفته در تاریخ و زمینه میداند (.)Gergon, 1997
سازه انگاران در سطح تحلیل نگاه متنوعی دارند .الکسراندر ونرت ،مهرمتررین نظریرهپررداز
سازهانگاران در نظریههرای خرود تفراوت ویرژهای برین هویرت اجتمراعی2و هویرت

سرازمانی3

(تصویر کلی یا بصری) دولتها قائل است ( .)Wendt, 1994: 384-396بر اساس تعریفهرای
ارائهشده ،دولت ها دو هویرت متفراوت دارنرد :یکری هویرت جمعری آنهرا اسرت کره شرامل
شاخص های انسانی ،سرزمینی ،ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک است که بهنوعی شخصیت ملی آنها
را شکل میدهد و دیگری هویت سازمانی آنهاست که به ویژگیهای منحصربهفررد دولرتهرا
بازمیگردد .ونت قائل به وجه دیگری از هویرت دولرتهرا اسرت کره از آن برهعنروان هویرت
اجتماعی4یاد میکند که عبارت است از معنایی که کنشگر در نگاه به دیگران به خود میدهد یرا
تصویری که از خود در نگاه دیگران میسازد .در این نوشتار میخواهیم با توجه بره چرارچوب
نظری سازهانگاری و نقش هویت بر سیاست خارجی بازیگران دولتی ،درکی دقیرق از سیاسرت
خارجی ماهوی بازیگران مورد بحث ،محیط منطقهای و بینالمللی مؤثر و هدفها و انگیزههای
سیاستگذاران سیاست خارجی جمهوری آذربایجان ،جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل در
روابطشان ارائه دهیم .کاربست سرازهانگراری ،درک مفهرومی  -نظرری از هویرت اجتمراعی و

1. Essentialism
2. Social identity
3. Corporate identity
4. Social identity
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سازمانی این بازیگران فراهم میکند و دالیل وجود هردفهرای تهراجمی و درک تهدیرد میران
آنها و رجوع این بازیگران به راهبرد موازنۀ تهدید را توجیه میکند .انتخاب چارچوب نظرری
ترکیبی سازهانگاری و موازنۀ تهدید نشان میدهد که این نوشرتار ،عناصرری تجربری و عناصرر
مفهومی و معرفتشناختی دارد.
پيشينۀ پژوهش
بررسی آثار موجود درباره روابط جمهوری آذربایجان برا جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل
نشان میدهد که بیشتر مطالب به شکل گزارشها و یادداشتهای تحلیلی با محوریت رویدادها
هستند و آثار علمی-پژوهشی بیشتر معطوف به روابط دوجانبه ایران-جمهروری آذربایجران یرا
تقابل ایران و اسرائیل است.
ابراهیمی کیاپی و زارعی ( )2020در مقالهای کره برا عنروان «تقابرل راهبردهرای جمهروری
اسالمی ایران و رژیم صهیونیستی در منطقه استراتژیک قفقاز» نوشرته شرده اسرت و بیشرترین
ارتباط را با نوشته حاضر دارد ،به طرح دغدغه های خویش درباره نبود تناسب روابط ایرران برا
همسایگان شمالی خود نسبت به گسترش روابط اسرائیل با این کشرورها مریپردازنرد .یکری از
موضوعهای مورد بررسی در این مقاله تالش راهبردی رژیم اسرائیل برای افزایش دامنه حضور
در جمهوری آذربایجان با هدف تهدید منافع حیاتی ج.ا  .ایران اسرت .کالنترری و کاویرانیفرر
( )2020نیز در مقاله خویش با عنوان «اولویتبندی تهدیدهای جمهروری اسرالمی ایرران از راه
قفقاز جنوبی :راهبردها و راهکارها» ضمن اولویتبندی حوزههای اصلی تهدیدزا بررای امنیرت
ملی ایران در منطقهی قفقاز جنوبی ،فعالیتهای امنیتی دولتهای رقیرب از جملره اسررائیل در
منطقه را بهعنوان مهمترین پویش تهدیدزا برمیشمارد .همچنین است ارزیابی سیاسی و امنیتری
که اِرمن و همکارانش ( )2013در مقالۀ «مثلث ایرران -اسررائیل-آذربایجران :پیامردهای امنیرت
منطقهای» بر این نظرند که اگرچه روابط ایران و جمهوری آذربایجان از نظر تاریخی صرمیمانه
بوده است ،اما مناقشه قرهباغ ،مسئله دریای خزر ،تاثیرگذاری دو طرف برر مردمران یکردیگر و
بهویژه ،همکاری رو به رشد باکو با واشینگتن و تلآویرو از جملره مسرائلی اسرت کره ایرن دو
کشور را از یکدیگر دور ساخته است .در سوی دیگر ،روابط جمهروری آذربایجران و اسررائیل
بهویژه از سالهای دهه  1۹۹0در زمینههای اقتصادی و امنیتی توسعه یافته است .این در حرالی
است که روابط تهران و تلآویو پس از انقالب اسالمی ،روزبهروز تیرهتر شرده اسرت .بره نظرر
نویسندگان ،در صورتی که فضای دشمنی میان جمهوری اسالمی و اسرائیل تشدید شرود ،ایرن
امکان وجود خواهد داشت با توجه به موقعیت جغرافیایی جمهوری آذربایجان ،باکو به عرصره
نبرد مخفی تهران  -تلآویو تبدیل شود.
قلی پور آذر ( )2014نیز در مقالۀ «بررسی نشانگاههای اطالعاتی-امنیتی رژیرم صهیونیسرتی
در جمهوری آذربایجان و امنیرت ملری جمهروری اسرالمی ایرران» در مرورد مثلرث جمهروری
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آذربایجان ،جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل بر این نظر است که اسرائیل با استفاده از راهبررد
نفوذ پیرامونی ،با جمهوری آذربایجران رابطره برقررار کررده و ضرمن مقابلره برا نفروذ سیاسری
جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان ،به دنبال دسترسی سرزمینی برای جاسوسری و
تهدید امنیت ملی ایران است .با همین استدالل ،سوزن ( )2017نیز در مقالهای با عنروان «نقرش
جمهوری آذربایجان در اتحاد پیرامونی اسرائیل» به بررسی نقش باکو در راهبرد پیرامرونی ایرن
کشور پرداخته است .راهبردی که اسرائیل بر اساس آن برای رهایی از خطر انزوا در برابر اتحاد
دولتهای عربی در پی گسترش روابط با دولتهای مسلمان غیرعرب برآمد.
رفعتنژاد و دیگران ( )2016نیز در مقالۀ «زمینههای راهبردی حضور رژیم صهیونیسرتی در
جمهوری آذربایجان» برا اسرتفاده از مصراحبه برا خبرگران و تحلیرل و رتبرهبنردی مؤلفرههرای
استخراجی ،دالیل وابستگی متقابل و منافع همگرایی باکو و تلآویرو را ارزیرابی کرردهانرد کره
براساس آن ،مؤلفه همجواری جغرافیایی جمهوری آذربایجان با ایران بهعنوان مهمتررین مؤلفره
همگرایی شناسایی شده است .مارینسون ( )2014نیز در مقالهای با عنروان «روابرط اسررائیل برا
جمهوری آذربایجان» با بررسی نقش اِدراک راهبردی و مکمل باکو و تلآویرو در ترأمین منرافع
یکدیگر ،مینویسد جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران ،مؤلفرهای مهرم
در افزایش اهمیت باکو برای تلآویو است .همچنین ،امیدی و خیری ( )2016نیز در مقاله خود
با عنوان «تأثیر روابط جمهوری آذربایجان و رژیم صهیونیستی بر امنیت ملی ایرران» بیشرتر برر
موازنه ژئوپلیتیک در روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل متمرکز بودهاند .همچنرین مرؤمنی و
رحیمی ( )2017در مقاله خود با عنوان «تقابل ایران و رژیم صهیونیستی و تأثیر آن بر گسرترش
روابط سیاسی -امنیتی اسرائیل و جمهوری آذربایجان» ،با تحلیلی سازهانگارانه بر این نظرند که
تحول در روابط میان ایران و اسرائیل پس از انقالب اسالمی ایران کره روابرط میران آنهرا را از
اتحاد راهبردی به تخاصم و ضدیت با موجودیت یکدیگر تبدیل ساخته ،سبب ورود برازیگران
جدید در این تضاد هویتی و منفعتی شد .باکو از مهمترین بازیگرانی است که برهدلیرل جایگراه
ژئوپلیتیکی ویژه در نزدیکی مرزهای ایران و نیز یرفیتهای بالقوهای مانند قومگرایی و ساختار
سیاسی غیردینی ،موردنظر سیاستمداران اسرائیل واقع شده است.
این پژوهش با تمرکز بر تبیین نظری و تحلیل بنیاد روابط جمهوری آذربایجان با جمهوری
اسالمی ایران و اسرائیل به دنبال ایرن اسرت کره برا اسرتخراج الگروی راهبرردی براکو در برابرر
رویارویی تهران-تل آویو ،ادبیات علمی جدیدی را در موضوع پژوهش تولید کند و نوآوری آن
روشن میشود.
كاربست نظریۀ سازهانگاري در نقش و جایگاه متقابل باكو ،تهران و تلآویو
پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اسرتقالل جمهروری آذربایجران ،در حرالی کره برا توجره بره
پیوندهای تاریخی و فرهنگی دیرینه میان دو ملت ایران و جمهروری ترازهتأسریس آذربایجران،
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تهران و باکو میتوانسرتند بررای یکردیگر شرریکهرای راهبرردی باشرند ،اسررائیل برا هویرت
یهودیصهیونی به شریک راهبردی جمهوری آذربایجان تبدیل شد و جمهروری اسرالمی ایرران
در جایگاه «دیگری» برای باکو قرار گرفت .سازهانگاری با تأکید برر نقرش هویرت برر سیاسرت
خارجی کشورها ،می تواند چرایری تغییرر جایگراه جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل بررای
جمهوری آذربایجان را تبیین کند.
الف) برهمكنش هویت مذهبی و سياسی جمهوري اسالمی ایران و اسرائيل
پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  1۹78و بهویژه ،با رویکرارآمردن نظرام سیاسری
جمهوری اسالمی ایرران ،مسرئلۀ فلسرطین و بررهمکرنش برا اشرغالگری اسررائیل بره یکری از
برجستهترین چرخشگاه های سیاست خارجی ایران از نظام سیاسری شاهنشراهی بره جمهروری
اسالمی تبدیل و بهتدریج بر میزان اهمیت آن نیز افزوده شد .از سروی دیگرر ،گفتمران انقرالب
اسالمی مفاهیمی همچون اُمتمحوری ،استقالل ،عدالت ،نه شرقی و نه غربی ،اُمالقرری را وارد
فرایند سیاست خارجی ایران کرد و جهتگیریهای آن را دچار دگرگونی عمیق کرد.
جهتگیری تهران در برابر اسرائیل که از آن برهعنروان یکری از ابعراد مهرم سیاسرت خرارجی
جمهوری اسالمی ایران پس از انقالب یاد میشود بر منابع هویتی شیعی متکی است (Aghaee and

 .)Rasooli, 2009: 5اسالمگرایی ،یلم و سلطهستیزی از مهمترین ارزشهای شریعی و مسرتند بره
آیات قرآن ،حدیثها و روایتهای معتبرند .ریشۀ این مفاهیم به آیۀ  141سوره نساء «وَلَنْ یَجْعَرلَ
اللََّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً» بازمیگردد که به قاعدا نفی سبیل نیرز معرروف اسرت .در فقره
شیعه این قاعده به نفی هرگونه سلطه و اعمال اقتدار از سوی غیرمسرلمانان برر مسرلمانان تفسریر
میشود .از اینرو ،جمهوری اسالمی ایران که اسرائیل را نماد سلطه و ارزشهای استعماری غربی
میداند و هرگونه سازش با آن را رد میکند ،ملزم به مبارزا تاریخی با این رژیم است .قطع رابطره
ایران با اسرائیل بالفاصله پس از انقالب ،بازگشایی سفارت فلسرطین در ایرران ،معرادل قرراردادن
اسرائیل و رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی ،قطع رابطه با مصر در واکنش به قرارداد کمپ دیویرد
میان قاهره و تلآویو ،مخالفتهای مکرر با هرگونه سازش میان اعراب و اسرائیل و قطعیدانسرتن
نابودی این رژیم ،سیاست ایران در برابر اسرائیل تاکنون بوده کره از مصرادیق احسراس تعهرد بره
مبارزا تاریخی با اسرائیل است.
در برابر ،اسرائیل در چهار دهۀ اخیر تالش کرده است جنگ عبریعربی را نهتنها به جنرگ
غربیایرانی ،بلکه به برهمکنشی جهانی علیه ایران تبدیل کند و خود را در حاشیهای امرن قررار
دهد .برقراری روابط با همسایگان ایران از جمله اقلیم کردستان عراق یا جمهوری آذربایجان با
ارائۀ امتیازهای اقتصادی و فنی در برابر برخورداری از برتری جغرافیایی برای انجام اقدامهرای
مخرب علیه امنیت ملی ایران از این اقدامها بوده است .در همین حال ،اسرائیل به یکی از عوامل
مؤثر در بحرانسازی برنامۀ هستهای ایران و اقدامهای خرابکارانه علیه تأسیسات هستهای ایرران
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تبدیل شده است ( .)Navon, 2020: 161این رژیم در چارچوب راهبرد نظامی و امنیتری خرود
موسوم به مومِنتوم1که از ژانویۀ  2020اجرایی شد ،با نشاندن جمهوری اسالمی ایران در جایگراه
تهدیدی نزدیک بر مهار قدرتِ فزایندا جمهوری اسالمی ایران با کاربست تاکتیکهایی تهاجمیتر
تأکید کرده است .از اینرو ،اسرائیل با تجدیدنظر در مفهوم پیرروزی از «تصررفِ سررزمین» بره
«ازمیانبردن حداکثر قابلیتهای حریف در کمتررین زمران و برا پرایینتررین هزینره و تلفرات»
میخواهند با تأسیس واحد ایران زیرمجموعۀ ساختار ارتش ،بهبرود عملکررد واحرد اطالعرات
نظامی ،افزایش کمیت و کیفیت تسلیحات و تمرکز بر جنگ شهری ،سطح کنشگری خود را در
برهمکنش با جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش افزایش دهند (.)Rajabi, 2021: 94
ب) برهمكنش هویت قوميتی و مذهبی جمهوري آذربایجان و جمهوري اسالمی ایران
هرچند پیوندهای مذهبی-شیعی و پیوندهای فرهنگی  -تاریخی میان ملتهای ایران و جمهروری
آذربایجان بسیار عمیق و ریشهدار هسرتند ،جهرتگیرری سیاسرت خرارجی دو کشرور در روابرط
دوجانبه ،منطقهای و بینالمللی با تکیه بر دیگر منابع هویتی شکل گرفته است .در دهۀ اول حیرات
سیاسی جمهوری آذربایجان ،پس از استقالل از شوروی ،گفتمان انقالبی و راهبرد صدور انقرالب
ایران ،معیاری برای ارزیابی دوست و دشمن از سوی باکو براورد میشرد؛ امرا در دو دهرۀ اخیرر،
بهنظر میرسد اختالفهای جغرافیایی ،تاریخی و قومیتی بر روابط دو کشور تسلط بیشتری دارند.
مهمترین دلیل بردبینی ،نداشرتن اطمینران و درک تهدیرد در روابرط جمهروری اسرالمی ایرران و
جمهوری آذربایجان نسبت جغرافیایی ،تراریخی و قرومیتی اسرت .جمهروری آذربایجران ترا دورا
حکومت قاجار بخشی از خاک ایران بوده است و بسرتن پیمرانهرای گلسرتان و ترکمنچرای ،بره
جدایی این منطقه از ایران منجر شد .پیمانهایی که در داخرل ایرران موضروع مناقشره و حسررت
تاریخی هستند .همچنین حضور آذریها بهعنوان یکی از بزرگترین اقلیتهرای قرومی در ایرران،
بره نگرانیهای امنیتی ایران در زمینۀ موجودیت حکومتی با تأکید بر هویت قومی دامن زده است؛
بهویژه اینکه ،چنین تمایلهایی از سوی براکو نیرز دیرده مریشرود .ایرن درک تهدیرد ،برا خرروج
نیروهای نظامی دولرت شروروی از ایرران در سرال  1۹46و برهراهانرداختن جریران خودمختراری
آذربایجان توسط آنها برای پیشبرد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در ایران تشدید شد که سرانجام
سبب تأسیس دولتی خودمختار در آذربایجان شد (.)Bahmani Qajar, 2002: 121
برای تهران از مهمترین دالیل وجود تهدید در باکو نسبت به یکپرارچگی سررزمینی ایرران،
طررح اتحاد دو آذربایجران و ایجراد آذربایجران برزرگ از سروی حکومرت جمهوری آذربایجران
است .ابوالفضل ایلچیبیگ ،دومین رئیسجمهور و رهبر جنربش آذربایجران واحررد ،یکرری از
مهمترین طرفرداران وحردت دو آذربایجان بود .او در موارد متعددی از باور خود به وحدت دو
1. Momentum
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تحققپرذیر خوانررد ( Souleimanov and

آذربایجان صحبت کررد و آن را در حداکثر پنج سال
 .)Ditrych, 2007: 104این ادعاها ،در سالهای بعرد نیرز ادامه یافت که شعرخوانی رجب طیب
اردوغان ،رئیسجمهور ترکیه در مراسم پیروزی جمهوری آذربایجان در جنرگ قررهبراغ در 11
سپتامبر  2020در مورد اینکه «ارس را جدا کردند و آن را با میله و سنگ پُر کردند -مرن از ترو
جدا نمیشوم ،به زور جدایمان کردند» ،نمونهای از این ادعاست کره نروعی دسرتانردازی بره
یکپارچگی سرزمینی ایران برآورد و برا واکرنش مقرامهرای ایرانری روبرهرو شرد ( Rajabi and
 .)Rajabi, 2021: 227بدین ترتیب ،همچنان سیاستهای باکو برای تحریرک آذربایجرانیهرای
ایرران برای مطالبۀ حقوق زبانی و فرهنگی درون ایران بهعنوان یرک اهررم فشرار در رابطره برا
تهران استفاده میشود .این هدفها و عملکرد خصمانۀ باکو نیز با تالش تهران بررای رابطره برا
جامعۀ شیعیان جمهوری آذربایجان پاسخ داده میشود .در سالهای پرس از اسرتقالل جمهوری
آذربایجران با توجه به همجواری جغرافیایی ،ازدست دادن حمایت مرکزی در شوروی و قدرت
بیشتر ایران ،این احساس تهدید برای باکو شکل گرفت که در برابرر هویرت شریعی و تراریخی
ایران ازمیان میرود یا قدرت را به گروه وفادار به این شاخصهای هویتی واگذار میکند.
در برابر سیاست ضدایرانی باکو ،ایران هم در بحران قرهباغ از الگروی بریطرفری و موازنرۀ
تهدید استفاده میکند .از زمان آغاز بحران قرهباغ در سال  ،1۹88ایران ابتدا سیاست بریطرفانره
بهکار گرفت .پس از اینکه جمهوری آذربایجان با گررایش برهسروی ترکیره ،اسررائیل و غررب
موجب انتقال هدفهای خصمانه به تهران شد ،ایرران بره محرور ارمنسرتان و روسریه پیوسرت
( .)Gresh, 2006: 3موازنۀ تهدید در موضوع قرهباغ همچنان بر روابط باکو و تهرران تأثیرگرذار
است .در نتیجه ،سیاستهای تندروانه و پانتُرکی باکو ،دولت ایران دریافت که از سوی شرمال
یکپارچگی سرزمینی کرشور در معرض تهدیرد قررار دارد .این احساس تهدید بر روند روابرط
دو کشور سایه افکنده است .از سوی دیگر ،جمهوری اسالمی ایران با داشرتن مرذهب شریعه و
انتخابات و به بیان دیگر ،نظام مردمساالری دینی ،یک الگوی سیاسی برای مخالفان مذهبی نظام
غیردینی جمهوری آذربایجان و حکومت الهام علیاُف اسرت .بنرابراین برا توجره بره گفتمران
صدور انقالب از سوی ایران و روابط اجتماعی ،مذهبی و اقتصادی ایرران برا مخالفران سیاسری
علیاُف ،تهدیدی برای باکو محسوب میشود.
راهبرد موازنۀ تهدید باكو ،فرصتها و چالشها
برهمکنش هویتی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران ،رویکردهرای امنیتری متفراوتی
ایجاد کرده است که هر نوع اراده برای نزدیکی روابط دو کشور را متأثر ساخته است .جمهوری
آذربایجان در برابر هویت برجستۀ شیعی و سیاسی ایران ،امنیرت خرود را در پیوسرتن بره غررب
و سراختارهای اروپراییآمریکایی جستوجو میکند .رابطه با اسرائیل نیز هدفهای چندگانۀ باکو
در رویکردهای امنیتی را تأمین میکند .در واقع ،الگروی رفتراری جمهروری آذربایجران تبردیل
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منازعۀ هویتی ایرانی -آذری یا انقالبی شیعی -ایرانی در برابر نظام غیردینری آذری بره منازعرۀ
ایرانی -اسرائیلی بوده است.
الف) فرصتها و چالشهاي باكو در رابطه با اسرائيل
با وجود برهمکنش ریشهای ایران و اسرائیل ،باکو با برقراری رابطه با اسررائیل و گسرترش ایرن
روابط و ایجاد ناامنی در مرزهای ایران میکوشد تهران را ناگزیر از تعامرل و مردارا برا براکو و
تجدیدنظر در رابطه با ارمنستان کند .عالوه بر احساس تهدید براکو از سروی ایرران ،علرتهرا،
هدفها و انگیزههای دیگری چون مالحظههای ژئواستراتژیک در رابطه با تلآویو و مالحظات
راهبردی در رابطه با غرب ،نو سازی نظامی جمهروری آذربایجران ،منرافع اقتصرادی در روابرط
انرژی و مسئلۀ آزادسازی قرهباغ نیز دخالت دارند .البته مسرئلۀ ایرران در سیاسرت اسررائیل در
برابر جمهوری آذربایجان نیز بسیار مرؤثر اسرت؛ امرا ایرن الگروی رفتراری براکو ،هزینرههرا و
چالشهایی نیز برای باکو به همراه داشته است.
جنبههاي روابط باكو و تلآویو
روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل ماهیت چندوجهی دارد .تشکیل روابط باکو و تلآویو بره
سال  1۹۹2بازمیگردد؛ اما همچنانکه الهام علیاُف از این روابط به کوه یخ تعبیر میکند ،همواره
بخش قابل توجهی از آن پنهان مانده است ( .)Grove, 2012بنیان این روابط ،در سال  200۹برا
سفر شیمون پرز ،رئیسجمهور اسرائیل به باکو محکم شد ( Rafat Nezhad and Others, 2016:
 .)130البته شایان توجه است پیش از استقالل جمهوری آذربایجان و دیگر جمهوریهای اتحاد
شوروی ،انجمن های دوستی یهودی در تشکیالت و سرازمانهرای گونراگون ،کمرک بره نفروذ
اسرائیل در منطقه را آغاز کردند ( .)Aras, 1998: 67اگرچه دلیل اصلی تشرکیل روابرط براکو و
تلآویو ،جنگ اول قرهباغ در سالهای پایانی دهۀ  1۹80بود که آذربایجان توانست از اسررائیل
تسلیحات بخرد ( .)Cagaptay and Murinson, 2005بنیان این رابطه مبتنری برر چهرار دلیرل و
انگیزه است .1 :حضور جامعۀ کوچکی از تاتها یعنری یهودیران قردیمی موسروم بره یهودیران
کوهستانی در جمهوری آذربایجان ()Aliyev, 2000؛  .2موازنۀ تهدید با ایران؛  .3بهرهمنردی از
البی صهیونیستی در آمریکا و اروپا برای موازنه با دیاسرپورای ارمنری؛  .4همکراریهرای فنری،
نظامی و اقتصادی در بخش انرژی.
انگیزهها و هدفهای برابر اسرائیل نیز موجب تأمین هدفهای جمهوری آذربایجان در این
رابطه و هدفهای یاد شده است ( .)Javedanfar, 2021این رژیم در چارچوب راهبررد «اتحراد
پیرامونی» روابط خود را با کشورهای غیرعربی منطقه گسترش داده اسرت کره از جملره آنهرا
میتوان به کشورهای قفقاز جنوبی ،گرجستان ،ارمنستان و جمهوری آذربایجان اشاره کرد .در این
میان ،جمهوری آذربایجان بیشترین ارتباط را با این رژیم در زمینۀ مسرائل دفراعی و اطالعراتی
برقرار کرده اسرت ( .)Rajabi and Rajabi, 2021: 220برهویرژه آنکره در سرالهرای اخیرر ،برا
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قرارگرفتن جمهوری اسالمی ایران در جایگاه دشمنی نزدیک در راهبرد نظامی و امنیتی اسرائیل،
جمهوری آذربایجان به دلیل یرفیتی که در انتقرال تهدیرد بره مرزهرای ایرران دارد و همکراری
اطالعاتی و امنیتی با باکو علیه ایران ،اهمیت بیشرتری یافتره اسرت .از ایرنرو ،اسررائیل ترالش
بیشتری برای تطمیع جمهوری آذربایجان کرده و کوشیده است پایگاههایی در خاک این کشرور
را در اختیار گیرد که برخی نزدیک به مرزهای ایران است .در ادامه ،جزئیرات بیشرتری از ایرن
روابط را بررسی میکنیم.
جمهوری آذربایجان که در سال های اخیر به دالیل گوناگون (که پرداختن به آنها خارج از
چارچوب این نوشتار است) از آمریکا دور مانده است ،هدفهای خود در رابطه با واشینگتن را
بهوسیلۀ این رژیم تأمین میکند؛ مانند نوسازی ارتش جمهوری آذربایجان که بخرش مهمری از
همکاریهای نظامی و امنیتی میان باکو و تلآویو را تشکیل میدهد .براکو تراکنون سرالحهرای
تدافعی و تهاجمی گوناگونی از اسرائیل دریافت کرده است .برهگونرهای کره براسراس گرزارش
پایگاه بینالمللی «پژوهشهرای صرلح اسرتکهلم»1صرادرات تسرلیحات اسررائیل بره جمهروری
آذربایجان  17درصد از کل صادرات تسلیحات آن بره جهران در سرالهرای  2016ترا  2020را
تشکیل میدهد ( .)Shokri, 2021به گزارش این پایگاه در این سالها ،اسرائیل بیش از  6۹درصد
از تسلیحات وارداتی جمهوری آذربایجان را تأمین کرده است ( .)Mehdiyev, 2021بدینترتیب،
در حالی که در سال  2012خرید تسلیحاتی جمهوری آذربایجان از اسرائیل بیش از  1،6میلیارد
دالر بود ،این رقم در سال  ،2016به  6میلیارد دالر رسرید .هواپیماهرای بردون سرنشرین رتبرۀ
نخست در میان تسلیحات سفارشی باکو به تلآویو را بره خرود اختصراا داده اسرت .ارترش
جمهوری آذربایجان به پهپادهای اسرائیلی مجهز و وابسته شده است (.)Delanoë, 2021
براساس اسناد منتشرشده در ویکیلیکس ،بنا بر توافق سپتامبر  2008جمهوری آذربایجان و
اسرائیل ،تهیۀ بخشی از مهمات سفارشی باکو بره شررکت سرولتام2واگرذار شرده اسرت .ترأمین
خمپارهاندازها و مهمات مربوط ،وسایل ارتباطی ،توپخانههای موشکی ،بهروزرسانی سامانههای
قدیمی  122میلیمتری گراد شوروی ،سامانههای هدایت موشکهای  122ترا  300میلریمترر و
پرتابگرهای موشکهای  300میلیمتری از تعهدهای تلآویو بره براکو بودنرد (.)Sajin, 2021
شرکت دفاعی البیت سیستم3ضمن افتتاح نمایندگی در جمهوری آذربایجان ،تأمین بخش دیگرری
از نیازهای تسلیحاتی باکو را برعهده دارد ( .)Middle East Monitor: 2019ترکیه نقرش مهمری
در گسترش همکاریهای نظامی و فنی باکو و تلآویو داشته است .اسرائیل بخشی از سفارشهای
تسلیحاتی مهوری آذربایجان را در خاک ترکیه تهیه و مونتراژ مریکنرد .در جردول  ،1فهرسرتی از
مهمترین درخواستهای تسلیحاتی جمهوری آذربایجان اسرائیل در سالهای  2005تا  2020آمرده
است.
1. SIPRI
2. Soltam
3. Elbit Systems
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جدول شماره  .1درخواستهاي تسليحاتی جمهوري آذربایجان از اسرائيل
تعداد

نوع

سال تحویل

سال

موشکانداز چندگانۀ متحرک
موشکهای هدایتشونده
هواپیماهای بدون سرنشین

6
50
4

-- 2005
-- 2005
-- 2007

پهپاد تاکتیکی هرمس450-

10

 2011 2008تا 2013

موشکهای ضدتانک
خمپارههای متحرک  120میلیمتری

100
10

 200۹ 2008تا 2010
 2010 2008تا 2011

توپخانۀ خودکششی  155میلیمتری

5

2010 2008

هواپیماهای بدون سرنشین رصدی
سامانۀ موشکی زمین به هوا

10
1

 2011 2010تا 2012
2011

رهگیرهای باراک اییآر
رهگیرهای باراک اِلآراِیدی
پهپاد تاکتیکی هرمس450-
هواپیمای بدون سرنشین جستوجوگر

40
40
5
5

شناورهای گشت دریایی

6

2011
بخشی از قرارداد  1،6میلیارد دالری بود که
2011
درسال  2016تحویل شد.
2011
2011
در سالهای  2015تا  201۹در آذربایجان تولید
2013
شد.
 2014 2013تا 2015
 2014 2013تا 2018
-- 2013
 2016 2014تا 2018
 2016 2015تا 2018
2016 2015

قایق سریع گشتی شلداگ
موشکهای سطحبهسطح هدایتشونده
موشکهای ضدتانک
پهپاد انتحاری هاروپ
خودروهای زرهی
سیستم موشکی ضدتانک هدایتشونده

6
250
100
100
100
10

موشکهای ضدتانک هدایتشونده

250

پهپاد اوربیتر 1-کی

100

2016 2015
 2016تا  2020تولید و مونتراژ قطعرات در
2016
جمهوری آذربایجان انجام شد.

پهپادهای تاکتیکی اوربیتر 3

10

 2016 2016تا 2017

پهپاد اسکای استرایکر
پهپادهای تاکتیکی هرمس ۹00
سامانۀ موشکی شبه بالستیک سیار لورا
موشکهای سطح به سطح لورا
خودروی حمل مهمات  120میلیمتری

250
2
4
50
10

2016
2017
2017
2017
2017

 2018تا 2020
 2017تا 2018
2018
2018
2018

موشکهای سطح به زمین اسپایک

100

2020 201۹

Source: Delanoë, 2021
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آموزش نظامی نیروهای جمهوری آذربایجرانی از دیگرر حمایرتهرای نظرامی ترلآویرو از
باکو بهویژه در جنگها ی دهرۀ اخیرر ایرن کشرور برا ارمنسرتان در قررهبراغ اسرت .عرالوه برر
حمایتهای اطالعاتی و نظامی ،باکو از حمایت سیاسی اسرائیل نیز برخوردار است .البی یهرود
در واشینگتن نقش مهمی در موضع نایرگونۀ آمریکا در برابرر تحررکهرای نظرامی جمهروری
آذربایجان داشته است ( .)Mamedov, 2021همچنین شرکتهای اسرائیلی سهم قابرل تروجهی
در دو شرکت مخابراتی فعال در جمهوری آذربایجان دارند .گفتنی اسرت در سرال  2021دفترر
تو سعۀ تجرارت و گردشرگری جمهروری آذربایجران در اسررائیل افتتراح شرد .برهنظرر برخری
تحلیلگران پیش درآمدی برای افتتاح سفارت باکو در تلآویرو اسرت کره برا وجرود چنرد دهره
روابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل ،بهدلیل ترس از واکنشهای داخلی و خارجی در
جهان اسالم به تعویق افتراده اسرت ( .)Mamedov (b), 2021در برابرر ،براکو  40درصرد نفرت
مورد نیاز این رژیرم را ترأمین مریکنرد کره از راه خرط لولره براکو -تفلریس -جیحران1کره از
مهمترین طرح های مشترک اقتصادی جمهوری آذربایجان و اسرائیل است به آن منتقل میشرود
( .)Shokri, 2021براساس دادههای پایگاه کام ترد سازمان ملل2،نفت خام صرادراتی جمهروری
آذربایجرران برره اسرررائیل در سررال  2020برره میررزان  434،44میلیررون دالر ارزش داشررته اسررت
( .)Department of Economic and Social Affairs, 2021دلیرلهرای جرذابیت جمهروری
آذربایجان برای اسرائیل را نیز میتوان چنین برشمرد:
 .1همسایگی جمهوری آذربایجان با ایران و قرارداشتن جمهوری آذربایجان در ژئوپلیتیرک
راهبرد نفوذ پیرامونی اسرائیل؛
 .2نظام سیاسی غیردینی باکو و همکاری در شیعهستیزی؛
 .3هویت قومی جمهوری آذربایجان و کمک به تحریک گسلهای قومی و مذهبی منطقه با
تحریک و تقویت گروههای تجزیهطلب آذری (پانآذریگرایی)؛
 .4نیازهای اقتصادی و فنی جمهوری آذربایجان به غرب و تأمیننشدن مسرتقیم آنهرا و در
نتیجه ،ایجاد فرصت نفوذ برای اسرائیل؛
 .5توانایی البی یهود در تأمین هدفهای سیاسی و امنیتی باکو در رابطه با غرب و در برابرر
البی ارامنه؛
 .6ژئواکونررومی ویررژا جمهرروری آذربایجرران از نظررر قرررارگرررفتن در طرررحهررای بررالقوا
راهگذرهای شرق به غرب و داشتن ذخایر مناسب و تأمین فرصتهرای اقتصرادی نیراز انررژی
اسرائیل.

)1. Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline (BTC
2. The United Nations COMTRADE

راهبرد و الگوي رفتاري جمهوري آذربایجان در برهمكنش جمهوري اسالمی ایران و اسرائيل

69

انگيزهها و هدفهاي ضدایرانی باكو و تلآویو
اسرائیل در رابطه با جمهوری آذربایجان ،راهبردهای متعدد و شربکهای خرود علیره ایرران را از
راههایی مانند شریعهسرتیزی ،تحریرک ایررانسرتیزی سیاسری ،فرهنگری و اقتصرادی ،تحریرک
قومیتگرایی در ایران و منطقه ،دسترسی اطالعراتی و امنیتری بره سررزمین ایرران و ارتبراط برا
گروههای مخالف ایرانی دنبال میکند تا همزمان با افزایش نفوذ خود در براکو ،نفروذ ایرران در
جمهروری آذربایجران را ضرعیفترر کنرد ( .)Ebrahimi Kiapei and Zarei, 2020: 143ایجراد
ناامنی و تالش برای بقا از مهمترین دالیل ترالش اسررائیل بررای نفروذ در جمهروری آذربایجران
است .بر اساس این راهبرد ،افزایش تنش در مرز ایران یا لبنانسرازی جمهروری آذربایجران بررای
ایران در مقابل تهدید حزباهلل لبنان برای ترلآویرو ،برهنروعی تهرران را از اولویرت خرود یعنری،
برهمکنش با اسرائیل دور میکند .شواهد نشان میدهد مهمترین کاربرد جمهوری آذربایجان بررای
تلآویو ،دسترسی عوامل سرویسهای اطالعاتی اسرائیل به آن کشور و استفاده از آن بررای انرواع
اقدامهای مخرب علیه امنیت جمهوری اسالمی ایران است .مجموع برنامههای ضدایرانی اسرائیل
در جمهوری آذربایجان نیز به معنای تأمین هدفهای سیاسی و امنیتی باکو در برابر تهران است
که شامل این موارد است:
 .1تضعیف سیاسی ایران و در نتیجه ،نیراز سیاسری تهرران بره بهبرود روابرط برا جمهروری
آذربایجان؛
 .2تضعیف امنیتی ایران و در نتیجه ،کاهش تمرکز تهران در برابر سیاستهرای قرومگرایانره
باکو در مناطق ترکنشین ایران؛
 .3تضعیف امنیتی ایران و کاهش تمرکز تهران در هدفهای تهاجمی علیه باکو؛
 .4مقابله و کاهش نفوذ فرهنگی -مذهبی ایران در جمهوری آذربایجان.
چالشها و تهدیدهاي باكو در رابطه با تلآویو
با سقوط اتحاد شوروی و تشکیل جمهوریهای جدید از جمله جمهوری آذربایجان که بهدلیل
اسالمیبودن و همسایگی با غرب آسیا میتوانستند به دشمنان منطقهای اسرائیل تبردیل شروند،
این کشور مورد توجه مقامهای تلآویو قرار گرفت .دالیل ژئوپلیتیکی و سیاسی نیز اهمیت این
توجه را بیشتر کرد .دلیل اصلی این توجه ،ایجاد سد در برابر تالشهای عربری و ایرانری بررای
نفوذ در جمهوری های جدید بود که از هر طرف عربی یا ایرانی با موفقیرت روبرهرو مریشرد،
میتوانست این کشورها را به کشمکش عرب و اسرائیل یا منازعۀ ایران و اسرائیل وارد کند .بره
این دلیل ،اسرائیل کوشید با دادن امتیازهای فنی و اقتصادی در برابر نزدیکی فرهنگی و مرذهبی
کشورهای عربی و ایران با مردم جمهوریهای مسلماننشرین ،از جملره جمهروری آذربایجران
مقابله کند .البته گسترش دامنۀ نفوذ به مرزهای روسیه ،وارث اصلی اتحاد شروروی هرم نقرش
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برجستهای در سیاست اسرائیل با حمایت آمریکا در منطقه داشت .در حالیکره روابرط مسرتقیم
ایاالت متحد با جمهوریهای تازهتأسیس از جمله جمهوری آذربایجان میتوانست برا واکرنش
روسیه روبهرو شرود ،رابطرۀ اسررائیل برا ایرن کشرورها و حمایرت اقتصرادی و فنری از آنهرا،
حساسیت کمتری در مسکو برمیانگیخت .حکومت علیاُف روابط خروبی برا یهودیران سراکن
جمهوری آذربایجران دنبرال کررد و یهودیران از آزادی عمرل زیرادی در جمهروری آذربایجران
برخوردار شدند (.)Javedanfar, 2021
به هر حال ،تالش اسرائیل برای ایفای نقشی فعال در امرور جمهروری آذربایجران ،از نظرر
سیاسی و اقتصادی و از نظر نظامی و نیز نظر اقتصرادی برا موفقیرتهرایی همرراه بروده اسرت،
ولی حضور گستردا اسرائیل تهدیدها و چالش هایی هم برای باکو ایجاد کرده است .بدین معنا،
با وجود اینکه باکو و تلآویرو منرافع همردیگر در مرورد دشرمن مشرترک را ترأمین مریکننرد،
روابط آنها مؤلفه های رابطۀ راهبردی اصیل را ندارد و بیشتر به وابستگی راهبرردی جمهروری
آذربایجان به اسرائیل تبدیل شده است .از سروی دیگرر ،روابرط میران جمهروری آذربایجران و
اسرائیل برای افکار عمومی آذربایجان حساس است که بیشتر مسلمان شیعه هستند .در حالیکه
اسرررائیل در برراکو سررفارت دارد ،جمهرروری آذربایجرران هنرروز در اسرررائیل سررفارت نرردارد.
نفوذ سیاسی اسرائیل در جمهوری آذربایجان چالشی بلندمدت برای براکو محسروب مریشرود.
همچنین است حضور گستردا اسرائیل در طرح های انتقال انرژی جمهوری آذربایجران ،کره برا
وجود فرصتهای اقتصادی ،تهدیدها و چالشهرایی را بررای ایرن کشرور ترکمحصرولی دارد
(.)Delanoë, 2021
چالشها و تهدیدهاي موازنۀ تهدید براي جمهوري اسالمی ایران
راهبرد موازنۀ تهدید جمهوری آذربایجان در رابطه با ایران ،با اسرتفاده از بررهمکرنش تهرران و
تلآویو ،برای جمهوری اسالمی ایرران چرالشهرا و تهدیردهایی را در حروزا امنیرت ملری بره
همراه داشته است که در دو بخش نظامی و سیاسری ارزیرابی مریشرود .اسررائیل ترالش کررده
است با استفاده از اقدامهایی مانند ایجراد سرامانههرای راداری پیشررفته و پایگراههرای اسرتراق
سمع در همسایگی ایران ،احساس تهدیرد و نراامنی را بره تهرران منتقرل کنرد .دغدغرۀ اصرلی
ایران در مورد روابط جمهوری آذربایجان با اسررائیل ،اسرتقرار پایگراه ایرن رژیرم در مرزهرای
ایررران و اسررتفادا پهپادهررای جاسوسرری از خرراک جمهرروری آذربایجرران علیرره ایررران اسررت
( .)Omidi and Kheiri, 2016: 152پیامد سیاسی این تهدید امنیتی بر رابطه تهرران و براکو نیرز
دستاوردی برای اسرائیل محسوب میشود .اما تبدیل برهمکنش براکو و تهرران بره بررهمکرنش
تهران و تلآویو ،در رابطه با ایران ،با وجود ایجراد فرصرتهرایی بررای جمهروری آذربایجران،
چالشهایی نیز برای باکو دارد .با توجه به سیاستهای آشکارا ضدایرانی جمهوری آذربایجران،
به ویژه با استفاده از رابطه با اسرائیل ،در افکار عمومی ایران ،باکو یکری از منرابع تهدیرد بررای
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تهران محسوب میشود .به بیانی ،در امتداد چالشهای وجود اقوام و اقلیتهای ایرانی ،روابرط
دوستانۀ باکو و تلآویو یک محور وحدت ملری بررای ایرانیران در برابرر جمهروری آذربایجران
است .در همین حال ،رقابت و همکاری اسرائیل و ترکیه برای تشدید مناقشه قرومی و مرذهبی
میان تهران و باکو ،با وجود ترأمین منرافع تراکتیکی براکو ،چرالش و تهدیردی بلندمردت بررای
جمهوری آذربایجان نیز محسوب میشود (.)Vatanka, 2021
سناریویی در این میان مطرح است که بدبینی تهران بره براکو ،در مقابرل اعتمراد تهرران بره
ایروان و تغییر مسیر طرح راهگرذر شرمال -جنروب از مسریر ارمنسرتان ،مریتوانرد بره حرذف
جمهوری آذربایجران از یرک فرصرت اقتصرادی بلندمردت منجرر شرود (.)Mamedov, 2021
اجراییکردن راهگذر بینالمللی شمال -جنوب ،آثار مثبتی بر توسعۀ کشرورهای سرهیم در ایرن
طرح خواهد داشت .راهگذر شمال -جنوب میتواند اروپای شمالی را بره جنروب شررق آسریا
متصل کند .طرح این راهگذر از راه اتصال سامانههای ریلی سه کشور ایران ،روسیه و جمهوری
آذربایجان است که میتوانرد خلریج فرارس را از ایرران و جمهروری آذربایجران بره بنردرهای
گرجستان و روسیه وصل کند و یرفیت انتقال چندین میلیون تُن بار در سال را داشته باشد .در
برابر چالشها و تهدیدهایی که راهبرد موازنۀ تهدید باکو در برابرر تهرران دارد ،میران دو ملرت
ایران و جمهوری آذربایجان متغیرهای اصیل و پایداری وجود دارند کره در بلندمردت توانرایی
خنثیکردن این راهبرد را دارند .مؤلفههایی چون قرارگرفتن در جهان اسالم و مذهب مشرترک،
تاریخ و فرهنگ مشترک و موقعیت ژئوپلیتیرک ،اسرتراتژیک و ژئواکونومیرک مشرترک کره بره
الزامهای حیاتی مشترک منجر میشود.
نتيجه
نخسرتین مبنررای نزدیکری جمهرروری آذربایجران و اسرررائیل موقعیرت ژئرروپلیتیکی ،مبنررای دوم
همکاری نظامی و اطالعاتی ،بهویژه برا توجره مناقشرۀ قررهبراغ و سررانجام فرصرت اقتصرادی
دوجانبه است .در سطح ژئوپلیتیک ،معرفی ایران بهعنروان دشرمن مشرترک ،مهرمتررین عنصرر
متحدکنندا باکو و تلآویو است .با استفاده از نظریۀ سازهانگاری مریتروان گفرت چررا هویرت
سیاسی مذهبی و قومی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران به یکی از مهمترین منابع
بیناذهنی قوامبخش روابط باکو و تل آویو تبدیل شده است و جمهوری آذربایجان با اسرتفاده از
راهبرد موازنۀ تهدید در سطح داخلری و منطقرهای توانسرته اسرت روابرط خرود برا اسررائیل و
جمهوری اسالمی ایران را تنظیم کند.
سیاست خارجی جمهوری آذربایجان در برابرر جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل ،نتیجرۀ
عوامل متعددی همچون دشمنی سیاسی حاکمان باکو ،بریاعتمرادی تراریخی ،رقابرت و نیازهرای
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 ایرن.راهبردی است که همزمان با هم در حرکت هسرتند و در مرواردی ترداخل پیشررانی دارنرد
.عوامل و مبانی هویتی به تقویت راهبرد موازنۀ تهدید باکو کمک کرده است
جمهوری آذربایجان از الگوی راهبردی موازنۀ تهدید در مورد جمهوری اسالمی ایران استفاده
 سیاسری، ایجاد رابطه با رقیبان منطقهای و فرامنطقهای ایران و ارائۀ فرصتهای جغرافیایی.میکند
و اقتصادی به آنها برای تهدید منافع ایران و تأکید بر جغرافیای قرومی و خطرر تجزیرهطلبری در
بخشهای ترکنشین ایران از این اقدامها است که رابطه با اسرائیل را در همرین چرارچوب قابرل
ترکری احسراس- جمهوری آذربایجان از وحدت مذهبی شیعی و دوگانگی فارسی.ارزیابی میکند
 با استفاده از راهبرد موازنۀ تهدید برای جایگزینکردن آن برا تعرارض، از اینرو.تهدید کرده است
.هویت سیاسی ایران و اسرائیل تالش میکند
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