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  چکیده
ي از فاصـله جغرافیـایی زیـاد   اسرائیل و جمهـوري آذربایجـان کشـورهایی     

هـاي بسـیار از نظـر دینـی، زبـانی، فرهنگـی        تفـاوت داراي و  یکدیگر دارنـد 
هـاي   ي در زمینـه ا هستند، اما با یکـدیگر روابـط بسـیار نزدیـک و گسـترده     

براي فهـم چرایـی رابطـه نزدیـک و     . سیاسی دارند ویژه امنیتی ـ  مختلف به
گسترده این دو کشور، در کنار توجه به منافع مشترکی که این دو کشـور از  

شوند؛ باید به عـاملی خـارجی، ماننـد احسـاس      مند می رابطه با یکدیگر بهره
 درواقـع . ارنـد، توجـه کـرد   تهدید این دو کشور از جمهوري اسالمی ایران د
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. داننـد  و جمهوري آذربایجان، ایران را تهدیدي براي امنیت خود می
ده نظامی ـ امنیتی و  ادراك این تهدید مشترك، آنها را به ایجاد روابط گستر

پرسـش اصـلی ایـن نوشـتار     
که فاصله جغرافیـایی  است 

. هاي فرهنگی، دینی و زبـانی در میـان آنهـا بسـیار برجسـته اسـت      
گرایـی تـدافعی بهـره     نویسندگان براي پاسخ به این پرسـش از نظریـه واقـع   

بر اسـاس درك  اسرائیل 
تهدید مشترك از سوي جمهوري اسـالمی  

  .اند ایران، براي ایجاد موازنه در برابر آن، روابط خود را گسترش داده
کیفیـت آمـوزش و     ریزي آموزشی، ارزیابی درونـی، 

و جمهوري آذربایجان، ایران را تهدیدي براي امنیت خود میاسرائیل 
ادراك این تهدید مشترك، آنها را به ایجاد روابط گستر

ـ  پرسـش اصـلی ایـن نوشـتار     . اقتصادي با یکدیگر پیش رانده است سیاسی 
است  ن دو کشورچرایی گسترش روابط میان ای درباره

هاي فرهنگی، دینی و زبـانی در میـان آنهـا بسـیار برجسـته اسـت       و تفاوت
نویسندگان براي پاسخ به این پرسـش از نظریـه واقـع   

اسرائیل  ند که جمهوري آذربایجان وجویند و بر این باور می
تهدید مشترك از سوي جمهوري اسـالمی  خود از اشتراك منافع و احساس 

ایران، براي ایجاد موازنه در برابر آن، روابط خود را گسترش داده
ریزي آموزشی، ارزیابی درونـی،  برنامه: هاي کلیدي واژه
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هـاي عـرب    هاي زیـاد بـا همسـایه   
ـ   بن گوریون، پیرو نظریه )ر شده است

براي برقراري روابط با کشورهاي غیرعـرب در غـرب   
 ضـدیت آشـکار آن بـا    رخـداد انقـالب اسـالمی در ایـران،    

اي سرطانی تشبیه کردنـد و خواسـتار   
ـ و غـرب و بـه   ياز سـو که   ژهی

ه شـد بـرآورد  اسـرائیل   علیـه 
. شـد اسرائیل  هایی جهت رویارویی با ایران، از سوي

هاي نهـم   دولت و در دورهیافت 
را  نیز آن نژاد محمود احمدي

 بـدون  يایـ دن تحقـق و از  )1388
  ).1392پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
ایجـاد   تـا  قـرار داد اسـرائیل  

کار سیاست خـارجی   یافته از اتحاد شوروي را در دستور
ان و در این میان جمهـوري آذربایجـان بـه دلیـل همسـایگی بـا ایـر       

باغ با ارمنستان، نیاز به تسلیحات و جلب حمایت 
 را مـورد توجـه قـرار داد   اسـرائیل  

البته باید به دالیل جمهوري آذربایجـان نیـز در ایـن    
ند هراس از جمهوري اسالمی ایران به دلیـل حمایـت   

سـخنان برخـی از    ،)1383بیات، 

  

  مقدمه
هاي زیـاد بـا همسـایه    تاکنون به دلیل اختالفاسرائیل از ابتداي تأسیس 

ر شده استکه تاکنون به چندین جنگ با آنان منج(خود 
براي برقراري روابط با کشورهاي غیرعـرب در غـرب    اسرائیل ـ  جمهور اولین رئیس

رخـداد انقـالب اسـالمی در ایـران،    . سـت آسیا تالش کرده ا
اي سرطانی تشبیه کردنـد و خواسـتار    را به غدهاسرائیل  که امام خمینینظر اسرائیل، 

که  رانیا يا هسته يها تیفعالحذف آن شدند، همچنین 
علیـه و  یجهان تیامنو  صلح هیعل يدیتهداسرائیل  وامریکا 

هایی جهت رویارویی با ایران، از سوي است، سبب شکل گرفتن اقدام
یافت  ادامهدر جمهوري اسالمی اسرائیل  د باسیاست تضا

محمود احمديجمهور ایران  که رئیس اي گونه و دهم شدت پیدا کرد، به
1388دیپلماسی ایرانـی،  (فی کرد رژیمی نژادپرست معر

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ( سخن گفتاسرائیل 
اسـرائیل   فروپاشی اتحاد شوروي، فرصت مناسبی در اختیار

یافته از اتحاد شوروي را در دستور رابطه با کشورهاي استقالل
در این میان جمهـوري آذربایجـان بـه دلیـل همسـایگی بـا ایـر       . خود قرار دهد

باغ با ارمنستان، نیاز به تسلیحات و جلب حمایت  همچنین درگیر بودن در جنگ قره
اسـرائیل   برقـراري رابطـه بـا    امریکا از راه البی یهـودي و 

البته باید به دالیل جمهوري آذربایجـان نیـز در ایـن    . )88: 1391کوالیی و اصولی، (
ند هراس از جمهوري اسالمی ایران به دلیـل حمایـت   زمینه توجه داشت، دالیلی مان

بیات،  ،(Valiyev, 2009 باغ عملی از ارمنستان در مناقشه قره



 ،(Nassibu, 2012)هاي ایرانی در مورد بازگرداندن جمهوري آذربایجـان بـه ایـران    
 (Tayfur& Gymen, 2002& Murinson, 

هـاي   شـبکه  فقیه در باکو، و دفتر نمایندگی ولی
Kotecha, 2006& BBC, 2011/12/11) ) و

هـاي   البته هراس جمهوري آذربایجان از حمایت دولـت ایـران از احـزاب و جریـان    
(Goble, 2012& Azerireport, 2011&یـن  ، ا

 منـد  هقـ  عالاسرائیل  اقتصادي با
بـراي برقـراري تـوازن مقابـل ایـران بـه یکـدیگر        

تـوان   خـوبی مـی   گرایی تدافعی به
نیـز بـراي جمهـوري آذربایجـان مزایـاي      

 گــذاري بســیاري دارد؛ از جملــه دســتیابی بــه تجهیــزات و ســالح، جــذب ســرمایه
ـ . ایجاد توازن در برابر رابطه ارمنستان و ایران ه همـین دلیـل   ب

بـه  بر اساس منافع خود و هراس مشـترك از ایـران،   
هدف این مقاله فهم چرایـی رابطـه نزدیـک دو    

کـه هـر دو    است تصوري جمهوري آذربایجان با یکدیگر و ترسیم

 ، هـر دو شده اسـت استفاده  
نسـبت بـه    بر اساس منافع خود و احساس تهدید مشـترك از سـوي ایـران   

که در ادامه به آن اشاره خواهـد  
و جمهـوري آذربایجـان و نقـش    

در  شده استفادهچهارچوب نظري 
هـاي آن بـه تبیـین     اي کوتاه داشته باشیم تا در پرتو اصول و مفروض

چرایی توسعه روابط میان دو کشور و نقش تهدید مشترکی کـه دو کشـور از ایـران    

هاي ایرانی در مورد بازگرداندن جمهوري آذربایجـان بـه ایـران     مقام
 ,Murinsonهاي دینی ایران در جمهـوري آذربایجـان   فعالیت

و دفتر نمایندگی ولی توسط کمیته امداد امام خمینی (2010
(2011/12/11 در جمهوري آذربایجـان  2و 1سحر  تلویزیونی

البته هراس جمهوري آذربایجان از حمایت دولـت ایـران از احـزاب و جریـان    
(Goble, 2012& Azerireport, 2011& Yunus, 2006)اسالمی جمهـوري آذربایجـان   

اقتصادي با کشور را به داشتن روابط نظامی ـ امنیتی و سیاسی ـ   
بـراي برقـراري تـوازن مقابـل ایـران بـه یکـدیگر         هر دوي این کشورها .کرده است

گرایی تدافعی به را با استفاده از واقعاین نوع رابطه . اند نزدیک شده
نیـز بـراي جمهـوري آذربایجـان مزایـاي      اسـرائیل   البته برقراري رابطه با. تبیین کرد

بســیاري دارد؛ از جملــه دســتیابی بــه تجهیــزات و ســالح، جــذب ســرمایه
ایجاد توازن در برابر رابطه ارمنستان و ایرانهاي اسرائیلی،  شرکت

بر اساس منافع خود و هراس مشـترك از ایـران،   اسرائیل  جمهوري آذربایجان و
هدف این مقاله فهم چرایـی رابطـه نزدیـک دو    . اند  گسترش روابط خود توجه کرده

جمهوري آذربایجان با یکدیگر و ترسیمو اسرائیل  کشور
  . دکشور از تهدید ایران علیه خود دارن

 مقاله نیدر اگرایی تدافعی که  بر اساس نظریه واقع
بر اساس منافع خود و احساس تهدید مشـترك از سـوي ایـران    کشورها

که در ادامه به آن اشاره خواهـد   اند جانبه پرداختهخود، به ایجاد و گسترش روابط دو
و جمهـوري آذربایجـان و نقـش    اسـرائیل   پیش از بیان چگونگی توسعه روابط. شد

چهارچوب نظري ایران در توسعه روابط این دو کشور، الزم است به 
اي کوتاه داشته باشیم تا در پرتو اصول و مفروض این مقاله اشاره

چرایی توسعه روابط میان دو کشور و نقش تهدید مشترکی کـه دو کشـور از ایـران    
  .ارند؛ بپردازیمد
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 کـه داده اسـت   الملل بیناي از آثار در روابط 
ي از اریبسـ از  الملـل  بـین روابـط  

(Kitchen, 2010: 117) .گرایــان  واقــع
گرایـان، تنهـا بـه عوامـل سـطح سـاختار نظـام توجـه         

 زیـ نهـا   دولـت  هاي ذهنی و ساختار داخلـی 
را   یـان نوکالسـیک  گرا واقـع . 

 در دو مقوله تهاجمی و تـدافعی گنجانـد  

 قدرت نسبی خود را بیشینه سـازند؛ 
ـ ا. سـت ینگـاه قطعـی     ،ومـرج  هـرج  نی
بـا   کوشـند  مـی هـا   دولـت  اسـت و 

تمال ی، احتهاجمگرایان  واقع
تنهـا   .دکنـ  ینمـ ی تنـزل  بخشـ 

یري کند و در صورت جلوگدادن جنگ 
 .  

از هـا   دولـت  الملل از یک سو و رفتـار 
 قابـل چـاره اسـت؛   معموالً  ی
آن را  کـه یی هـا  دولـت  جـه ی

 کننـد احسـاس   کهی طیشراآنها تنها در 
ایـن واکـنش نیـز    . دهند نشان می

: 1385مشـیرزاده،  (تهدیـدگر اسـت   
                                                                
1. Offensive Realism 

  چهارچوب نظري. 1
  یی نوکالسیک گرا واقع .1- 1

اي از آثار در روابط  به مجموعه رز دئونیگ کهعنوانی است 
روابـط   حیتوضخارجی و فراتر از آن در  استیس نییتبدر 

(117 :2010 اســت کــردهگرایــی اســتفاده  ي واقــعهــا نشیــب

گرایـان، تنهـا بـه عوامـل سـطح سـاختار نظـام توجـه          برخالف نوواقع ها کیکالسنو
هاي ذهنی و ساختار داخلـی  برداشت کهبر آن هستند  بلکه، کنند نمی
. دارندتأکید  لیتحلسطوح مختلف  آنها بر. دارد  تیاهم
در دو مقوله تهاجمی و تـدافعی گنجانـد   دریاسنا جکبندي  میتقسس توان بر اسا می

  ).129: 1385مشیرزاده، (

  1یتهاجم یانگرا واقع .2-1
قدرت نسبی خود را بیشینه سـازند؛  کند را وادار میها  دولت مرج،و هرج کهمعتقدند 

گـاه قطعـی    چیه الملل بینو بقا در درون نظام  تیامن رایز
اسـت و  ابیـ کم تیـ امندر آن  کـه ی هابزي است تیوضع

واقعدر باور . هاي نسبی خود به آن برسندازیامتسازي  بیشینه
بخشـ  یزان آراممگاه به  یچه وقوع جنگ همواره وجود دارد،

دادن جنگ  د از خطر احتمال رختوان می کهقدرت است 
. )Mearshimer, 2001: 12-16( شود شکستمانع  ،رخداد آن

  گرایان تدافعی واقع .1- 3
الملل از یک سو و رفتـار  به رابطه میان هرج و مرج و الزامات نظام بین

یالملل بینمرج و هرج سوي دیگر توجه دارند و معتقدند
جـه ینتو فـراوان اسـت؛ در   سـت ین ابیناچندان  تیامنی عنی

آنها تنها در . ، رفتاري تهاجمی نخواهند داشتابندی میدر
نشان می واکنششان وجود دارد، نسبت به آن هیعلي دیتهد

تهدیـدگر اسـت    بیشتر تنها در سطح ایجـاد موازنـه و بازداشـتن   
                         



 2اسـتفان والـت  و  1دریاسـنا  
 درواقـع بـه  . به جاي موازنه قدرت است

از هـا   دولت هاي برداشت ،نظر والت
 گـر یدهـاي   دولـت  نکهیاباشد، احتمال 

 کنـد  یمـ ین دیدگاه را مطرح 
موازنـه در برابـر    بلکـه ، کننـد 

کننـده موازنـه،   یجاداقـدرت آنهـا از منظـر دولـت     
دیدگاه والت، صرف عنصر قدرت سبب ایجـاد  

ی کننـدگ  یـین تبتر و باقـدرت  
 برابـر  درهـا   دولـت  ی والـت، موازنـه  

عـالوه بـر   . ی اسـت خـارج یاست 
ی و تهاجمي ها یتقابلیگري مانند همسایگی، 
ی انگاشـته  مسـتقل یرهـاي  متغ

ید و تهدرا به احتمال فراوان به احساس 
Walt, 1985: 5( در برابـر  هـا   پـس دولـت  ؛

 ،در ایـن حالـت  . شـوند  کننـد، متحـد مـی   
. نیسـتند هـا   دولـت  تـرین  ضرورت در شمار قـوي 

 بلکـه برداشـتی کـه    ها بستگی ندارد،
در نظریه موازنـه تهدیـد   . مورد نظر او است

یکـی جغرافیـایی، قـدرت تهـاجمی و نیـات و      
(Walt, 1988: 281) وازنـه  بنابراین، نظریه م؛
ایـن  بـر  . داردتأکید  )اي جهانی یا منطقه
 رو هسـتند، در برابـر   وبـه ر مشترك

 گشت مشترك ینشوند، پس در مطالعه اتحادها باید به دنبال دشم

                                                                
1. Jack Snyder  
3. Balance of Threat 

 جـک تـدافعی   گرایی پردازان واقع هینظراز جمله ). 133
به جاي موازنه قدرت است دیتهدموازنه  تیاهموالت بر تأکید  .هستند
نظر والت بر اساس. ستینتنها صرف قدرت مهم  ،نظر او

باشد، احتمال  تجاوزکارترچه دولتی هر. مهم است گریکدی
ین دیدگاه را مطرح او ا. است شتریب، رندیگ شیپسازي را در  آن موازنه هیعل
کننـد  ینمـ یجـاد  ای موازنـه  قـدرت در برابر هـر  ها  دولت که

قـدرت آنهـا از منظـر دولـت      کـه یـرد  گ یمهایی صورت  دولت
دیدگاه والت، صرف عنصر قدرت سبب ایجـاد   ین اساس طبقابر . ننده باشدیدکتهد

تر و باقـدرت   ی جامعمفهوم 3یدتهدموازنه و  شود نمیگرا  رفتار توازن
ی والـت، موازنـه  تـدافع گرایـی   در واقـع . شـود  یمباالتر برآورد 

یاست سی رفتار آنها در اصلیدگر، قاعده تهدهاي  قدرت
یگري مانند همسایگی، دي ها عنصر قدرت، همراه شدن مؤلفه

متغعوامـل فـوق   . ی دارنـد اساسـ ی نقشـ یات، در موازنه ن
را به احتمال فراوان به احساس ها  دولت یگردیک، هرییر در تغ کهشوند  می

Walt, 1985: 5-13(کشـاند  اي مـی  هـاي موازنـه   اتخاذ اقدام

کننـد، متحـد مـی    هایی که بیشترین تهدید را ایجاد می دولت
ضرورت در شمار قـوي  دیدکننده بهتههاي  دولت دولت یا

ها بستگی ندارد، میزان قدرت دولت ور او از تهدید صرفاً بهمنظ
مورد نظر او است ،در روابط خود از تهدید دارندها  دولت
یکـی جغرافیـایی، قـدرت تهـاجمی و نیـات و      نزدها،  یع تهدیدها شامل تواناییتوز«

(Walt, 1988: 281) گیري اتحاد اهمیت دارد شکل، در »مقاصد

جهانی یا منطقه(المللی  بین ینظام تهدید بر توزیع تهدید در
مشتركبا یک تهدید یا تهدیدهاي  کههایی  ، دولتاساس

شوند، پس در مطالعه اتحادها باید به دنبال دشم متحد میبا هم آن 
(Walt, 1987: 149).  
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بـا  اسـرائیل   اکنون به موضوع اصلی مقاله یعنی نقش ایران در گسـترش روابـط  
پـردازیم، امـا پـیش از آن بـه پیشـینه حضـور یهودیـان در        
جمهوري آذربایجان و سپس دالیـل اهمیـت ایـن دو کشـور بـراي یکـدیگر اشـاره        

باکو پایتخت آذربایجان از اواخر قرن نوزدهم یکی از مراکز مـورد عالقـه یهودیـان    
ــان در دوره جمهــوري مســتقل  یهودی
هاي فرهنگـی، اجتمـاعی و مـدارس    

بـه  ي اتحاد شورو یفروپاش. 
بـه   يسبب شد این کشور بتوانـد بـا آزاد  

ان منطقه و یهودیبه اسرائیل  
 ,USAK اسـت شـور بـوده   کن 

 يزکـ مر يایآس يها يجمهور
 همسـو بـا   يشـورها کاز سـوي  

ز یـ ران نین منطقه با ایا یهمسایگ

یهودي در هوري آذربایجان، این کشور سـنت ضـد  
م هـاي مهـ   یهودیان در ایـن کشـور در موقعیـت   

ــر  ــوریهــودي در نف  يجمه
، ی، تخصصـ یعلمـ  يهـا  نـه 
ت یموقع). 59-60: 1371عطایی، 
 یابیدسـت  يبـرا  ي مساعدا نه
ي جمهـور در ی اسـرائیل  تـ ی

ه کـ است  یخواه مقابله با توسعه نفوذ ایران و گسترش اسالم
و  یخی، تـار یط فرهنگـ یشـرا 

به دلیل هراسی کـه  اسرائیل  

اکنون به موضوع اصلی مقاله یعنی نقش ایران در گسـترش روابـط  
پـردازیم، امـا پـیش از آن بـه پیشـینه حضـور یهودیـان در         جمهوري آذربایجان مـی 

جمهوري آذربایجان و سپس دالیـل اهمیـت ایـن دو کشـور بـراي یکـدیگر اشـاره        
  .خواهیم داشت

  و جمهوري آذربایجان اسرائیل .2
باکو پایتخت آذربایجان از اواخر قرن نوزدهم یکی از مراکز مـورد عالقـه یهودیـان    

ــود ــان در دوره جمهــوري مســتقل . (Eleven, 2005) در امپراتــوري روســیه ب یهودی
هاي فرهنگـی، اجتمـاعی و مـدارس     انجمن 1921تا  1918هاي  سال آذربایجان در

. (Abilov, 2009: 148)د کردنتأسیس  خود را در آذربایجان
سبب شد این کشور بتوانـد بـا آزاد  یک اسرائیل، از دشمنان استراتژ یکی عنوان

 توجه. ق خود در منطقه حرکت کندیدنبال اهداف و عال
ـ از اهـداف ا  یکـی  ،ت آنانیموقع ي ارتقايتالش برا ن ی

جمهور يبرا یلین، طرح مدل توسعه اسرائیعالوه بر ا). (2013
از سـوي   »بـزرگ انـه  یخاورم«یـده  از ا يبردار و قفقاز و بهره

همسایگ. ن منطقه بوده استیدر ایگر اهدافش از داسرائیل، 
  . ت داردیبسیار اهمي اسرائیل برا یکاز نظر استراتژ

هوري آذربایجان، این کشور سـنت ضـد  برخالف هویت مذهبی جم
یهودیان در ایـن کشـور در موقعیـت   و  (Sloame, 2006)تاریخ خود ندارد 

ــد  ــر  11000حــدود  .سیاســی و اقتصــادي حضــور دارن نف
نـه یو در زم (Ismayilov, 2011) کننـد  مـی  زندگی جانیآذربا
عطایی، (دارند  يا نقش و حضور گسترده يو هنر یفرهنگ
نهیز زمیجان نیي آذرباجمهور یکیونومکو ژئوا یکیژئوپلیت

یاهداف امنترین  مهم از. آورد یفراهم ماسرائیل  به اهداف
مقابله با توسعه نفوذ ایران و گسترش اسالم يجان، تالش برایآذربا

شـرا  ل میراث دوران شـوروي و یجان به دلیي آذرباجمهور
 واقعدر. ی براي آن داردران، شرایط مناسبیبا ا یگیهمسا



ایـن کشـور    ابط با جمهوري آذربایجان که
وازنه در برابر ایران به ایجاد م

 .گـري اسـت  یل مهـم د یـ ز دل
اینک روابط دو کشـور   .جان است
دبیــر اجرایــی کنگــره  1آریــه گــات

هیچ کشوري در اوراسیا و قفقـاز، روابطـی   
(Azembassy, 2012).  

  اسرائیل در قفقاز و جمهوري آذربایجان
 هـاي  با جمهوري آذربایجان باید به اهداف و خواسته

در این منطقه و سپس به اسرائیل 

مقابلـه بـا حضـور     يبـرا اسرائیل 
بـه  . اسـت  ردهکدا یجان حضور پ

ـ وز 2افرام سـنه یجان  ر بهداشـت  ی
جـان منـافع   یآذربا} يجمهـور 

مند  هن رابطه عالقین ترتیب به ا
ـ ا يبرآمـده از سـو   ی ران را ی

ـ در موافقـت بـا ا   ن دیـدگاه  ی
س، از ترس متقابل آنهـا  کا برع

روابـط   يه با برقرارکمند است 
در . )USAK, 2013(» یـرد ق قـرار گ 
ه کـ  و چنـان  تهدید است به عنوان

هایی کـه بیشـترین تهدیـد را    
                                                                
1. Arye Gut  
3. Lowd Bezanis 

ابط با جمهوري آذربایجان کهرو صدد است با گسترش، دراز ایران دارد
به ایجاد م ،کند تهدیدي براي خود تصور می به عنوانایران را نیز 

ز دلیجان نیي آذرباجمهورالبته منابع نفت و گاز . کنداقدام 
جان استیننده نفت از جمهوري آذرباین واردکدوماسرائیل 

آریــه گــاتدر چنــان ســطحی از گســترش قــرار دارد کــه 
هیچ کشوري در اوراسیا و قفقـاز، روابطـی   «دارد که  بیان میاسرائیل  هاي آذربایجانی
(Azembassy, 2012)» اسرائیل ندارد تر از آذربایجان با تر و گرم نزدیک

اسرائیل در قفقاز و جمهوري آذربایجان ق و اهدافیعال. 2- 1
با جمهوري آذربایجان باید به اهداف و خواستهاسرائیل  براي درك بهتر روابط

اسرائیل  ابتدا به اهداف. در این کشور توجه داشتاسرائیل 
  .پردازیم روابط آن با جمهوري آذربایجان می

  ي آنبرا یجاد نگرانیران و ایبه ا یابیدست. 1-2- 1
اسرائیل  قفقاز،مسائل  گران باور بسیاري از تحلیل بر اساس

جان حضور پیطور ویژه در آذربا ران در لبنان، در این منطقه و بهیا
یجان ي آذرباجمهورو اسرائیل  نیدنبال روابط دوستانه ب

جمهـور {یل در توسعه روابط با اسرای«که گفت ئیل اسرا وقت
ن ترتیب به ایز به همیجان نیآذربا} يجمهور{ دارد و یکاستراتژ
یاسـالم  ییادگرایـ ن روابط قـادر اسـت بن  یچون ا است؛

در موافقـت بـا ا   3لـوول بـزانیس  یگـري  در اظهار نظـر د . »کندن ک شهیر
ا برعاسرائیل ی جان بهیآذربا} يجمهور{عالقه « :یدافزا یم

مند است  هجان عالقیآذربا} جمهوري{. ردیگ یشه میران ریاز ا
ق قـرار گ ین و تشـو یمـورد تحسـ  امریکا  ياز سواسرائیل  با

به عنواناز ایران  این سخنان بیانگر برداشت دو کشورواقع 
هایی کـه بیشـترین تهدیـد را     در برابر دولتها  گرایان تدافعی باور دارند، دولت واقع
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و جمهوري آذربایجان نیز در برابـر احسـاس   
. انـد  یکدیگر روابط بسیار نزدیکی برقرار سـاخته 

بـا هـدف    ی خـود را گـاه اطالعـات  
 يدر جنـوب جمهـور  شـنود  

برخـی نیـز معتقدنـد کـه ممکـن اسـت اسـرائیل تجهیـزات         
ي جمهـور جاسوسی در نزدیکـی مـرز ایـران و دریـاي خـزر در خـاك       

هاي متعددي در جمهـوري   پایگاه
 ؛در نزدیکـی مرزهـاي ایـران اسـت    
ـ    شمال باکو واقع شده است

در حـال  ـ اسـرائیل     افشا شـده 
هـاي بالسـتیک و هواپیماهـاي بـدون     

بـه  اسرائیل  هاي گسترده علیه ایران و افزایش احتمال حمله
هایی در مرزهاي شـمالی ایـران در خـاك    

آویگدور  گزارش رویتز اساس
بـه مناسـبت بیسـتمین سـالگرد     

ـ  وي .ر سـفر کـرد  برقراري روابط دیپلماتیک با جمهوري آذربایجان به این کشـو  ه ب
دربـاره  آذربایجـان،  ي جمهـور 

(Sosinsky-Semikhat, 2012).  پس
اسـرائیل از   در مـورد اسـتفاده  

البتـه  . جمهوري آذربایجان براي حمله احتمالی به ایران گزارش شـد 
اسـت کـه    یـادآوري الزم بـه  

 از سوي پایگاه تحلیلـی فـارین پالیسـی   
به قلـم  در گزارشی  2012ارس 

امریکایی نوشت که اسـرائیل ایـن اجـازه را    
 Foreign) هاي هوایی جمهوري آذربایجان دسترسی پیدا کند

                                                                
1. Sitalcay 

و جمهوري آذربایجان نیز در برابـر احسـاس   اسرائیل  شوند؛ کنند، متحد می ایجاد می
یکدیگر روابط بسیار نزدیکی برقرار سـاخته  تهدیدي که از جانب ایران دارند، با

گـاه اطالعـات  ین پایدومـ  2003در سال اسرائیل  در همین زمینه
شـنود   يهـا  ران و با نصب دسـتگاه یاطالعات از ا يآور جمع
برخـی نیـز معتقدنـد کـه ممکـن اسـت اسـرائیل تجهیـزات         . آغـاز کـرد   جـان یآذربا

جاسوسی در نزدیکـی مـرز ایـران و دریـاي خـزر در خـاك        الکترونیکی
پایگاهاسرائیل  .(CRIA, 2009) آذربایجان نصب کرده باشد
در نزدیکـی مرزهـاي ایـران اسـت     ها برخی از این پایگاه. آذربایجان در اختیار دارد

شمال باکو واقع شده است يکه در پنجاه کیلومتر 1سیتالکاي نمونه در پایگاهبراي 
افشا شـده  سیاست خارجیمجله  از سويآن جزئیات  تازگی به

هـاي بالسـتیک و هواپیماهـاي بـدون      هـاي راداري رهگیـري موشـک    نصب سیستم
 .سرنشین است

هاي گسترده علیه ایران و افزایش احتمال حمله پس از وضع تحریم
هایی در مرزهاي شـمالی ایـران در خـاك     دست آوردن پایگاهه براي بآویو  ایران، تل
اساس بر .(Frenkel, 2012)کند  میتالش  ي آذربایجانجمهور
بـه مناسـبت بیسـتمین سـالگرد      2012آوریـل   23در اسـرائیل   ، وزیر خارجهلیبرمن

برقراري روابط دیپلماتیک با جمهوري آذربایجان به این کشـو 
ـ ، راف الهام علیخبرنگاران گفت که در دیدار با  جمهـور  یسئ

(Semikhat, 2012 ه استدکروگو  گفتموضوع ایران  وروابط دوجانبه 

در مـورد اسـتفاده   وگـو  گفـت از ورود لیبرمن به باکو، اخباري در مـورد  
جمهوري آذربایجان براي حمله احتمالی به ایران گزارش شـد  فرودگاه آذري

الزم بـه   .(Frenkel, 2012) اف این اخبار را تکذیب کرد الهام علی
از سوي پایگاه تحلیلـی فـارین پالیسـی   کند که  تکذیب میرا  این خبرحالی  در وي

ارس م 28در  مجله فارین پالیسی. منتشر شده بودامریکا 
امریکایی نوشت که اسـرائیل ایـن اجـازه را     نگار ، نویسنده و تاریخمارك پري

هاي هوایی جمهوري آذربایجان دسترسی پیدا کند یافته که به پایگاه
                         



 2011کـه آوریـل   نیز لیکس 
چهار سـال   ، دراز خاك این جمهوري

گسـترش روابـط   ). 7/3/91
هـاي   مقـام  2012جمهوري آذربایجان و اسرائیل سبب شده که در اوایل سال 

دهـد در طـول    ایران اعالم کنند دولت آذربایجان به عوامل موساد اجـازه مـی  
-Sosinsky)آوري اطالعـات اقـدام کنـد    

هاي ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوري آذربایجان 
آذربایجـان را بـه   } يجمهـور 

هـاي   رسـانه . انـد  هاي اسرائیل متهم کـرده 
 دهنــد ی ایــران از جاسوســی اســرائیل از مســیر آذربایجــان خبــر مــی 

میلیـارد دالر   4بالغ بـر   2012
یکی از کشورهاي پیشین شـوروي  

  اي
کـه از راه   يا هسـته هـاي   سالح
در همـین   .اسـت اسـرائیل   است، از جمله عوامل نگرانـی 

در راه بازگشت خـود  اسرائیل 
 اف علـی  حیـدر کو داشـت و بـا   

ـ  یـاهو نتان خـود را در   ینگران
ـ ا یعنـ یشورش ک ی ه کـ ران ی

ا، .ا. خبرگـزاري ج ( ردکـ رار 

Policy, 2012/3/28) . لیکس  یاسناد محرمانه ویکهمچنین
از خاك این جمهوريسازد که اسرائیل  آشکار می منتشر شد،

7ایـراس،  ( گذشته علیه ایران جاسوسی کرده است
جمهوري آذربایجان و اسرائیل سبب شده که در اوایل سال 

ایران اعالم کنند دولت آذربایجان به عوامل موساد اجـازه مـی  
آوري اطالعـات اقـدام کنـد     اي جاسوسی و جمعمرزهاي ایران بر
Semikhat, 2012) .هاي ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوري آذربایجان  مقام

جمهـور {انـد و دولـت    با اسرائیل ابـراز نگرانـی کـرده   
هاي اسرائیل متهم کـرده  همکاري با جاسوسان و تروریست

ی ایــران از جاسوســی اســرائیل از مســیر آذربایجــان خبــر مــی گروهــ
(Vira&Erin Fitzgerald&Brandon Fite, 2012: 23) . 

  ياقتصاد يگذار هیسرما. 1-2- 2
2012تا ژوییه اسرائیل  حجم تجارت جمهوري آذربایجان و

یکی از کشورهاي پیشین شـوروي   بااسرائیل  این باالترین حجم تجارت. بوده است
  .(Frenkel, 2012)است 

اي ترس از دسترسی دشمنان اسرائیل به سالح هسته. 1-2- 3
سالح انه بهیدر خاورماسرائیل  دشمنان یهراس از دسترس

است، از جمله عوامل نگرانـی  یابیمنطقه قفقاز قابل دست
اسرائیل  ریوز  نخست بنیامین نتانیاهو 1997اوت  29ارتباط در 

کو داشـت و بـا   در بـا  یوتـاه ک، توقـف  یره جنوبکدار ژاپن و یاز د
نتانین دیدار در ا. ردکجان دیدار یجمهور وقت آذربا سیرئ

یبه دشمن اصل يا هسته ينولوژکت یمورد فروش احتمال
ـ و در ینیمرز زم رار کـ جـان دارد، ت یبـا آذربا  یطـوالن  ییای
1374.( 
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بـا   يارکـ هم. در منطقه قفقاز بوده است
در اواخر سـال  . تحلیل شود 
 و جـان یآذرباجمهـوري  ه، یـ 

 ه وکیتر یهدف این پیمان گسترش اتحاد نظام
انه بـزرگ  یجان و گرجستان در جهت اجراي طرح خاورم

  ).22: 1381کاظمی، (بوده است 

  اسرائیل براي جمهوري آذربایجان
را بـراي جمهـوري   اسـرائیل  

  ا براي رویارویی با البی قوي ارامنه
از تمامیــت اســرائیل  از حمایــت

طور کامل از تمامیت ارضـی  
(Trend News, 2009).     حمایـت البـی یهـود

 شـود امریکـا  گنگـره   907ایجـان دوبـاره مشـمول قـانون     
امریکـا  در گنگـره   1992اکتبر 

مـالی،  هـاي   حمایت یافته از شوروي، مورد
آزاد و بـازار آزاد،   به یـک جامعـه  

هـا   اما با فشار البی ارامنه، جمهوري آذربایجـان از شـمول ایـن کمـک    

  براي رویارویی با ارمنستان
کـه   آذربایجان سومین کشور مسـلمان پـس از ترکیـه و مصـر اسـت     

(Abilov, 2009) .  از ابتـداي  ایـن کشـور 
بـاغ درگیـر    با همسایه خود ارمنستان بر سر منطقـه قـره  

                                                                
1. Trend News Agency 

  پیگیري طرح خاورمیانه بزرگ. 2- 4-1
در منطقه قفقاز بوده استی اسرائیل گر از عوامل حضور نظامید یکی

 چهارچوبجان هم باید در این یه و جمهوري آذرباکیتر
یـ کتر ی ترابـوزان تـ یامنـ ی  مـان نظـام  یبـا بسـتن پ   2002

هدف این پیمان گسترش اتحاد نظام. افتیها شدت  ، این تالشگرجستان
جان و گرجستان در جهت اجراي طرح خاورمیآذربا يبا جمهوراسرائیل 

بوده است  يا منطقه ياز انزوااسرائیل  ردنکبراي خارج 

اسرائیل براي جمهوري آذربایجان دالیل اهمیت رابطه با. 2-2
اسـرائیل   تـوان دالیـل اهمیـت رابطـه بـا      کلـی مـی   يدر برآورد
  :برشمردگونه  این آذربایجان

ا براي رویارویی با البی قوي ارامنهو اروپامریکا دستیابی به حمایت البی یهود در . 2-2- 1
از حمایــت 1در مصــاحبه بــا خبــر گــزاري ترنــد شـیمون پــرز 

طور کامل از تمامیت ارضـی  اسرائیل به «: آذربایجان سخن گفت }يجمهور{ارضی
(Trend News, 2009)» کنـد  آذربایجان حمایت می} يجمهور{

ایجـان دوبـاره مشـمول قـانون     سبب شد جمهـوري آذرب 
(Nachmani, 1998: 22) . اکتبر  24که در  907بر اساس قانون

یافته از شوروي، مورد استقالل به تصویب رسید، کشورهاي تازه
به یـک جامعـه   ها، براي گذار تکنولوژیکی و سایر اشکال حمایت

اما با فشار البی ارامنه، جمهوري آذربایجـان از شـمول ایـن کمـک     قرار گرفتند،
 . (Ibrahimov, 1994: 56) حذف شد

براي رویارویی با ارمنستاناسرائیل  دستیابی به سالح و تجهیزات نظامی. 2-2- 2
آذربایجان سومین کشور مسـلمان پـس از ترکیـه و مصـر اسـت     } يجمهور{

(Abilov, 2009) دارداسـرائیل   روابط استراتژیک و اقتصادي با

با همسایه خود ارمنستان بر سر منطقـه قـره   1991در پایان سال تأسیس 
                         



 با. استاسرائیل  به همین دلیل مشتاق خرید جنگ افزار از
از بـاکو،   1997ل در سـال  یوزیر وقت اسـرائ 

ارتـش   اي نوسـازي بـر  در ایـن دیـدار  
تـرین   مهـم  کـی از یاسـرائیل  

 و دیگــر نیازهــاي جمهــوري
ـ   ا یهودیـان جمهـوري   در دیـدار ب

ن و جمهوري آذربایجان، دو کشوري هستند که بایـد تـوا  
مـن  . هر دو کشور در شرایط تهدید قـرار دارنـد  

 المـار در دیـدار   .»یابنـد  روزي بـه صـلح و آرامـش دسـت    
، 2013در آوریـل  آذربایجـان از اسـرائیل   
اي ایران را تهدیدي  از تهدید ایران ابراز نگرانی و برنامه هسته

باید توجه داشت که در جریان جنـگ  
اتژیکی به عمل آوردنـد  حمایت استر

یکـی از حامیـان   اسـرائیل   .همـراه روسـیه از ارمنسـتان حمایـت کردنـد     
بـه  . (Doyle, 2002) باغ کوهستانی است
هـاي اسـتینگر بـه     کشـور موشـک  

هـاي نظـامی    در پـی گسـترش همکـاري   
یـارد  میل 6/1قـراردادي بـه ارزش   

سیســتم نظــامی آن شــامل ســاخت هواپیمــاي بــدون 
(Frenkel, 26. 

و غـرب در  امریکـا   یار عمـوم 
گـروه  . شـود  امریکا میدر اروپا و 
 1999در اواخـر  » جانیو جمهوري آذربا

ـ جـان بـا حما  یآذربا امریکـا  ت ی
و نزدیکی بـا ترکیـه و   آذربایجان و اسرائیل 

به همین دلیل مشتاق خرید جنگ افزار از. نزاعی طوالنی مدت شد
وزیر وقت اسـرائ  هو نخسترسمی بنیامین نتانیادیدار غیر

در ایـن دیـدار  . دشـ اي  روابط دو کشـور وارد مرحلـه تـازه   
اسـرائیل   ارتـش . شد توافقاسرائیل  آذربایجان توسطجمهوري 

و دیگــر نیازهــاي جمهــوريتجهیــزات نظــامی ضــدتانک، هــوایی کننــدگان  تــأمین
ـ   پـرز در همـین زمینـه شـیمون     .آذربایجان اسـت  در دیـدار ب
و جمهوري آذربایجان، دو کشوري هستند که بایـد تـوا  اسرائیل «: آذربایجان گفت

هر دو کشور در شرایط تهدید قـرار دارنـد   نظامی خود را باال نگه دارند؛ چون
روزي بـه صـلح و آرامـش دسـت     امیدوارم هـر دو کشـور  

آذربایجـان از اسـرائیل   } يجمهـور {وزیر امور خارجه  محمداف
از تهدید ایران ابراز نگرانی و برنامه هستههاي هر دو کشور  مقام

باید توجه داشت که در جریان جنـگ  . (Segall, 2013)براي هر دو کشور اعالم کردند 
حمایت استر جانیآذرباجمهوري از و ترکیه اسرائیل  باغ، قره

همـراه روسـیه از ارمنسـتان حمایـت کردنـد     و ایران به 
باغ کوهستانی است استراتژیک جمهوري آذربایجان در مناقشه قره

کشـور موشـک   هـر دو  نامه انگلیسی زبـان الواسـط،   گزارش هفته
در پـی گسـترش همکـاري    .(Aras, 1998)آذربایجان دادند } يجمهور{

قـراردادي بـه ارزش    2012در فوریـه  اسـرائیل،   جمهوري آذربایجان با
سیســتم نظــامی آن شــامل ســاخت هواپیمــاي بــدون  دالر، بــراي تجهیــز و ارتقــاي

(April 2012 26شین، سیستم دفاع ضدموشکی امضا شد سرن

  یلامریکا از راه نزدیکی با اسرائکسب حمایت . 2-2- 3
ار عمـوم کـ سبب جلب افاسرائیل  و روابط خوب باکد بایاز د

در اروپا و  یارمن ی، البيغات ضدآذریکردن تبل یجهت خنث
و جمهوري آذربااسرائیل، امریکا  مجالس يارکهم« پارلمانی

آذربا} يجمهور{و ي اسرائیل ارکهم در جهت گسترش
آذربایجان و اسرائیل } يجمهور{روابط نزدیک . ل شدکیتش
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را بـه  امریکـا  گذاشته و حمایت البی یهـودي در  
 گـذارد  امریکا تـأثیر مـی  نفع جمهوري آذربایجان جلب کرده که بر سیاست خارجی 

  برقراري نوعی توازن در برابر رابطه ارمنستان با ایران
 ،حتـی گرجسـتان  آذربایجـان و  

از اسـتقالل   پـس  ياقتصـاد  
ه کـ اسـت   كن رو قابـل در 

ایـن   .ران وارد عمل شودیبا ا
روابـط دو کشـور بـه     رو است؛ ازاین

مردم ارمنستان سـه کشـور از   
 مـردم  ،به نوشته روزنامه حریـت 

وري آذربایجان، ترکیه و نتایج یک نظرسنجی در ارمنستان، جمه
از سـوي دیگـر    و انـد  ست کشورهاي دشمن قرار داده

رویـدادهاي کشـورهاي   ( داننـد 
عمومی در ایران این اسـت کـه دولـت در    

] ایـران [کنـد، امـا حکومـت    
 کنـد  مـی خود را دارد و به همین دلیل از ارمنسـتان حمایـت   

ت خـارجی ایـران در منطقـه    
سـازگار  و بـا ایـدئولوژي مـذهبی آن    

بـاغ ایـران و روسـیه از ارمنسـتان     
 جمهـوري مـذهبی بـا    ـ  دینـی 

جهـت تقویـت ارمنسـتان در    
 ,Cagaptay & Murinson) کـرد 

بـه دلیـل    1994ن دو کشـور در سـال   
توسـعه   ،از نظـر اقتصـادي   انـرژي 

هـاي   حمایـت  بـه  ،کننده در منطقـه 

گذاشته و حمایت البی یهـودي در  تأثیر  باغ بر روند مناقشه قرهامریکا 
نفع جمهوري آذربایجان جلب کرده که بر سیاست خارجی 

(Cornell, 2000: 393-394). 

برقراري نوعی توازن در برابر رابطه ارمنستان با ایران. 2- 4-2
آذربایجـان و  جمهوري ترکیه،  سويل محاصره از یارمنستان به دل

 نامناسبط یالبته شرا .ران داردیبه رابطه با ا اي ویژهنگاه 
ن رو قابـل در یاز همـ  .رده اسـت ک د یران را تشدیاز ارمنستان به ایز نین

با ا یاسیسمسائل  مورددر  سازگارکامالً  طور ارمنستان به
است؛ ازاینران یا يو اقتصاد یاسیت سیحماازمند ین کشور
مردم ارمنستان سـه کشـور از   . )82: 1389کوالیی، ( ه استاي مداوم توسعه یافت گونه

به نوشته روزنامه حریـت  .دانند شان را دوست خود نمی چهار کشور همسایه
نتایج یک نظرسنجی در ارمنستان، جمه اساس این کشور بر

ست کشورهاي دشمن قرار دادهفهرگرجستان را به ترتیب در 
داننـد  سه کشور روسیه، ایران و فرانسه را دوست خود می

عمومی در ایران این اسـت کـه دولـت در     باور ).254: 1384، المنافع مستقل مشترك
کنـد، امـا حکومـت     آذربایجـان حمایـت مـی   وري جمهـ مقابل ارمنسـتان از  

خود را دارد و به همین دلیل از ارمنسـتان حمایـت    ویژهامنیتی  هاي نگرانی
(Cornell, 1998, p. 56). ت خـارجی ایـران در منطقـه    سیاسکه  ندهم بر این باوراي  عده

و بـا ایـدئولوژي مـذهبی آن    است گرایانه بوده  سیاست خارجی عملقفقاز 
بـاغ ایـران و روسـیه از ارمنسـتان      به همین دلیل در جنگ قره .(Gresh, 2006: 2) نیست

دینـی  پیونـدهاي این رفتار ایران بـرخالف   .حمایت کردند
جهـت تقویـت ارمنسـتان در    در ایـران   .(Valiyev, 2009)شده است  درورآآذربایجان ب

کـرد  گاز و سوخت به ارمنستان صـادر مـی   1992 الس اوایل
ن دو کشـور در سـال   ایمبس  از آتش پسآذربایجان جمهوري  .(2005
انـرژي توسعه صـادرات   برداري از منابع انرژي خود و بهره
کننده در منطقـه  کشوري متوازن به عنوان به همین دلیل ایران .یافت



را  »قـرارداد قـرن  «بـه  آذربایجان قرارداد نفتی معروف 
تـا سـال   . )449: 1391کـوالیی،  

گـذاري   یهآذربایجان سرماي میلیارد دالر در بخش نفت جمهور
آذربایجـان در  ي جمهـور . میلیـارد دالر رسـید  

تـا سـال   که  درحالی ،کرد میلیون تن نفت در سال تولید می
 70ایـن رقـم بـه     2010تـا سـال   

 ـ  یـران بـراي جلـوگیري از سـقوط سیاسـی     
گذاري  به سرمایهخوردن موازنه قدرت در قفقاز جنوبی، 

ران و ارمنستان دالیل زیادي بـراي  
. اسـت ترکیسم در منطقـه   س از پان

نتیجـه آن  ؛ چـون  آذربایجـان نگـران اسـت   
  .(Gresh, 2006: 10)است 

بـه دلیـل نگرانـی از     اسـت و 
 راحـم به گفتـه   .کند آذربایجان از ارمنستان حمایت می

آذربایجـان و   يمیـان جمهـور  
ار ایـران  کحمایت آش نش را

بـه   .کـرده اسـت  آذربایجان را اشـغال  
سـاالر   ی مردمرمذهبیغ يشور
ـ تهد یـک   يد باشـد، امـا بـرا   ی
 بیـگ   ایلچـی یجان آذربا نیش

جان، بر این باور بود که این کشور سـه  
ـ و سه دوست استراتژ کیه تر یک امریکا 

جان یآذربا یلکاست یر هنوز در س
بـه  ز روابط بـا اسـرائیل   خواهد ا

واحـدي،  (د یـران اسـتفاده کنـ   

  .خود از ارمنستان ادامه داد
آذربایجان قرارداد نفتی معروف ي جمهور 1994در سال 

کـوالیی،  ( کشور جهان امضـا کـرد   15شرکت نفتی از  33با 
میلیارد دالر در بخش نفت جمهور 2/3نزدیک به  2000

میلیـارد دالر رسـید   5به  2003 در سالشد که این مقدار 
میلیون تن نفت در سال تولید می 30نزدیک به  2005سال 
تـا سـال    .میلیون تن در سال بـود  9تولید این کشور  1997

یـران بـراي جلـوگیري از سـقوط سیاسـی     ا .(Gresh, 2006: 6-8) میلیـون تـن رسـید   
خوردن موازنه قدرت در قفقاز جنوبی، و بر هم اقتصادي ارمنستان 

ران و ارمنستان دالیل زیادي بـراي  یا .(De Waal, 2003: 4) در این کشور پرداخته است
س از پانارهاز دالیل آنها  ییک. همکاري با یکدیگر دارند
آذربایجـان نگـران اسـت    يیـابی جمهـور   همچنین ایران از قدرت

است جان واحد یبراي تشکیل آذربااین کشور  فعالیت بیشتر
اسـت و ت در منطقه قفقاز رقد موازنهایران به دنبال ایجاد 

آذربایجان از ارمنستان حمایت می يجمهور گرایانه تبلیغات قوم
میـان جمهـور   نشآذربایجان، ت يتحلیلگر سیاسی جمهور اف حاجی

نش رای از دالیل اصلی این تکیاو . ار استکایران بر همه آش
آذربایجان را اشـغال  ي هاي جمهور ه سرزمینکداند  میاز ارمنستان 

شورک به عنواناسرائیل  جان،یي آذرباجمهورهاي  گفته مقام
یـک انه یخاورمهاي  ی دولتبرخ يتواند برا یو قدرتمند م

شیپجمهور  رئیس .فرصت است یکجان یي آذرباجمهور
جان، بر این باور بود که این کشور سـه  یآذربا} جمهوري{و اسرائیل  رامون روابطیپ

ـ روسیک دشمن استراتژ و سه دوست استراتژ یران ـ ارمنستان ا یه 
ر هنوز در سکن تفینار رفتن او از قدرت، اکبا . دارد یلاسرائ و

خواهد ا آذربایجان می ).72-73: 1378گولنت، (وجود دارد 
یـران اسـتفاده کنـ   ز ایدآمیتهد ينترل رفتارهاکجهت  يمنزله اهرم فشار

1382 :253.( 
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اف بـا اشـاره بـه موضـوع      ی
منطقه  يبرا يجد يدیران را تهد

ـ ن تهدیز از ایم و شما نید هست د ی
ي جمهـور حزب اسالمی  1996

 ز سـوي دولـت آذربایجـان   آذربایجان که متهم به داشتن روابط با ایـران نیـز بـود، ا   
مـا بـه   «: گفـت خـود  اف در سخنرانی 

 »گوییم که تالش براي نفوذ مذهبی در آذربایجان را رها کننـد 

 طورکـه  همـان براي دستیابی به سطح کنونی روابطشان، 
هـاي زیـر    هاي اسرائیل بیان کرد، در زمینـه 

ی، اي را براي گسـترش روابـط اقتصـادي و فرهنگـی، سیاسـ     
گشایش خطوط پروازي و برقراري رابطه رسـمی سیاسـی بـا جمهـوري آذربایجـان      

ن یآژانس مهـاجر عال در این منطقه انجام داده است؛ از جمله تأسیس 
، سفر معـاون  1992در سال ق زنان یهود 

. 1992و در سـال  کارت در با
 ،1992بایجان ـ اسـرائیل در حیفـا در    

در اسـرائیل   اردار موقـت ک به عنوان
USAK, (  تأسیس مرکز خیریـه

 یجانیشعبه آذربا يانداز راه ،
اوت  27در  و،کدر بـا  2003ل

(Abilov, 2009: .  
                                                                
1. Eliezer Yotvat 

  .داند آن را ایران می گرایی که منشأ اسالم ترس از. 5-2-2
یعلـ  دریـ ح بنیامین نتانیاهو از باکو، 1997ل دار سایدر د
ران را تهدیا ییگرا جان، اسالمیآذربا يدر جمهور ییگرا اسالم

د هستین تهدیدانست و اعالم کرد ما خواستار مبارزه با ا
1996در سال ). 1374ا،  .ا. خبرگزاري ج(د یا مصون نبوده

آذربایجان که متهم به داشتن روابط با ایـران نیـز بـود، ا   
اف در سخنرانی  الهام علی .(Yunus, 2006: 1)قانونی اعالم شد غیر

گوییم که تالش براي نفوذ مذهبی در آذربایجان را رها کننـد  رهبران دینی ایران می
(Goble, 2010: 6). 

  اسرائیل  روابط جمهوري آذربایجان و. 3
براي دستیابی به سطح کنونی روابطشان، اسرائیل  جمهوري آذربایجان و

هاي اسرائیل بیان کرد، در زمینـه  دبیر اجرایی کنگره آذربایجانی آریه گات
  :اند روابطشان را گسترش داده

 و فرهنگی یکپلماتیروابط د. 3- 1
اي را براي گسـترش روابـط اقتصـادي و فرهنگـی، سیاسـ      یل تالش گستردهاسرائ

گشایش خطوط پروازي و برقراري رابطه رسـمی سیاسـی بـا جمهـوري آذربایجـان      
عال در این منطقه انجام داده است؛ از جمله تأسیس براي حضور ف

ق زنان یهود انجمن حقوتأسیس  ،1991در سال  يهودی
ارت در باسفتأسیس  ،1992و در سال کبه بااسرائیل  ریوز نخست

بایجان ـ اسـرائیل در حیفـا در    ي آذرجمهور ینشست انجمن دوست برگزاري
به عنوان 1993سال ) ش 1372(در  1الیزیو تواتمعرفی 

(USAK, 2013، 1994اولین سفیر در سال  به عنوانباکو و ارتقا 

،در باکو 1996در سال  یوسفوا سولمازیاست ر به» هاوا«
ـ در آورامریکایی مرکز فرهنگی جامعه یهودیـان  نهاد  لی

(Abilov, 2009: 152) ها در اسرائیل تأسیس شد کنگره آذري 2007

                         



تا سال اسرائیل،  با دهگستروجود روابط 

ـ  1991توجـه و از   طـور مـداوم در   ه ب
در جمهـوري آذربایجـان   هـاي اسـرائیلی   

یل اسـرائ  1شرکت مخابراتی گتیـب 
(TIS, 2006. وشـد بـا   ک یل مـ اسرائی
ه کـ ش دهـد  یخود را افـزا  یک

گـذاري   سرمایه ،بخش کشاورزي جمهوري آذربایجان
کشاورزي بعد از انرژي بخش مهمی از درآمدهاي جمهوري آذربایجـان  

 يشـاورز ک يهـا  نیتـار از زمـ  
ي ند قرارداد کشاورزکند، مان
ـ ا يمرزها یکیجان و پنبه در نزد  .رانی

در زمینه انتقال تکنولوژي و آموزش کشاورزي هم به جمهـوري آذربایجـان   
در بخـش   4فـابرن گـاردن   و

(Export, 2006).  

هـاي اسـرائیلی و آذربایجـان ماننـد قـرارداد سـاخت       
گذاري در بخش مخـابراتی جمهـوري   

ري بعـد از  گـذا  دومین شـرکت سـرمایه  
                                                                
1. Gtib  
3. Arbel  
5. Pakcell 

وجود روابط  باید توجه داشت که جمهوري آذربایجان با

  . سفارت نداشته استاسرائیل  در 2013

  يروابط اقتصاد. 2-3
توجـه و از   ذربایجان و اسرائیل نیز قابلروابط اقتصادي آ 

هـاي اسـرائیلی    شرکت بسیاري از. حال افزایش بوده است
شرکت مخابراتی گتیـب  1994ل براي نمونه در سا اند؛ گذاري کرده سرمایه

(TIS, 2006 آذربایجان شروع به فعالیت کرد }يجمهور{ در

یکدر قفقاز جنوبی، عمق استراتژ  يگسترش نفوذ اقتصاد
  : ار به سه صورت انجام شده استکن یا

  کشاورزي. 3- 2- 1
بخش کشاورزي جمهوري آذربایجان در يا به طور گسترده لیئاسرا

کشاورزي بعد از انرژي بخش مهمی از درآمدهاي جمهوري آذربایجـان  . کرده است
تـار از زمـ  کموفق شده اسـت صـدها ه  اسرائیل  .کند میتأمین  را

کند، ماناجاره  ران رایا يمرزها یکیجان در نزدیآذربا يجمهور
جان و پنبه در نزدیدر بخش صابرآباد آذربا »مرخاو«شرکت بین 

در زمینه انتقال تکنولوژي و آموزش کشاورزي هم به جمهـوري آذربایجـان   اسرائیل 
و 3اربـل  ،2مانند تاهالهاي اسرائیلی  شرکت. کند کمک می
(Export, 2006)ي جمهوري آذربایجان مشارکت دارند کشاورز

  تجارت. 2-2-3
هـاي اسـرائیلی و آذربایجـان ماننـد قـرارداد سـاخت        قرارداد اقتصادي میان شرکت

گذاري در بخش مخـابراتی جمهـوري    سرمایه. بسته شده است 2002کولر در سال 
دومین شـرکت سـرمایه   5»پاك سل« آذربایجان، شرکت تلفن همراه

                         
 2. Tahal 
 4. Fabren Gardens 
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مـرز ایـران و ایجـاد      باید توجه داشت خرید زمین در نزدیکـی 
هـاي   هاي اسرائیلی و در اختیار گرفتن سیستم

مخابراتی و جایگزینی تجار یهودي به جاي بازرگانان ایرانـی در جهـت حضـور و    
. ر مسـائل جمهـوري آذربایجـان اسـت    

میلیـارد   5/3در حـدود   2008
ایـن میـزان   . میلیـارد دالر رسـید  

یافتـه از فروپاشـی    باالترین حجم تجارت اسرائیل با یکـی از کشـورهاي اسـتقالل   

یل همواره در پی دستیابی به منابع جدید انرژي بوده و یکـی از عوامـل ایجـاد    
منـابع انـرژي جمهـوري     ،روابط نزدیک میـان ایـن کشـور و جمهـوري آذربایجـان     

در تالش براي دسترسی به منابع نفت و گاز دریـاي خـزر   
. جـان پـس از ایتالیـا اسـت    ی

اسـرائیل   نیازدرصد از انرژي مورد
صادرکننده نفـت بـه اسـرائیل    
وي همچنـین در مصـاحبه بـا خبرگـزاري     
از جمهوري آذربایجـان و از راه  

 (Murinson, 2008) .  در جریـان
 داران مسیر بـاکو ـ تفلـیس ـ    

افتتـاح   2006ژوییـه   6جیحان کـه در  
به همین . رساند اي ترکیه می

این خط لولـه و واردات انـرژي از جمهـوري آذربایجـان را داراي     
ـ وز نخسـت  پـرز  در اسـرائیل   ری

از ایـن کشـور، بـر اهمیـت اسـتراتژیک صـادرات انـرژي و        
درصـد   25اکنون «: تأکید کرد و گفت

                                                                
1. Torkcell 
2. Azerbaijan News Agency (APA)

باید توجه داشت خرید زمین در نزدیکـی . است 1»ترك سل«
هاي اسرائیلی و در اختیار گرفتن سیستم هاي کشاورزي توسط شرکت مجتمع

مخابراتی و جایگزینی تجار یهودي به جاي بازرگانان ایرانـی در جهـت حضـور و    
ر مسـائل جمهـوري آذربایجـان اسـت    نفوذ بیشتر در منطقه و کاهش نفوذ ایران د

2008حجم تجارت جمهوري آذربایجان و اسرائیل در سال 
میلیـارد دالر رسـید   4بـه   2012 دالر بوده است که این رقم تـا ژوییـه  

باالترین حجم تجارت اسرائیل با یکـی از کشـورهاي اسـتقالل   
  .(Frenkel, 8 July 2012)ت اتحاد شوروي اس

  انرژي. 3- 2- 3
یل همواره در پی دستیابی به منابع جدید انرژي بوده و یکـی از عوامـل ایجـاد    اسرائ

روابط نزدیک میـان ایـن کشـور و جمهـوري آذربایجـان     
در تالش براي دسترسی به منابع نفت و گاز دریـاي خـزر   اسرائیل  .آذربایجان است

ـ ن خریاین کشور دوم. است یدار نفـت جمهـوري آذربا  ی
(Abilov, 2009: 156). درصد از انرژي مورد 30حدود آذربایجان  جمهوري

صادرکننده نفـت بـه اسـرائیل    ترین  بزرگ و (Frenkel, 26 April 2012) کند میتأمین  را
وي همچنـین در مصـاحبه بـا خبرگـزاري      .(Murinson, 2010)پـس از روسـیه اسـت    

از جمهوري آذربایجـان و از راه  اسرائیل  بخش مهم خرید انرژي«: گفت 2آذربایجان
 »گیـرد  لوله باکو ـ تفلـیس ـ جیحـان صـورت مـی     خط 

داران مسیر بـاکو ـ تفلـیس ـ     طرف انتقال انرژي دریاي خزر از راه خط لوله، یکی از
جیحان کـه در  خط لوله باکو ـ تفلیس ـ   . اسرائیل بود نجیحا

اي ترکیه می آذربایجان را به سواحل مدیترانه} جمهوري{شد، نفت 
این خط لولـه و واردات انـرژي از جمهـوري آذربایجـان را داراي     اسرائیل  دلیل نیز

پـرز  مونیش. (Chossudovsky, 2006) داند اهمیت بسیار می
از ایـن کشـور، بـر اهمیـت اسـتراتژیک صـادرات انـرژي و         2009ژوئـن   29دیدار 

تأکید کرد و گفت دو کشور هاي دیپلماتیک و اقتصادي همکاري
                         

Azerbaijan News Agency (APA) 



قمند اسـت ایـن    از جمهوري آذربایجان است و کشورش عال
دو کشور همچنین در پی همکاري در زمینـه  

افـزایش  اسرائیل  پس از آنکه مصر قیمت گاز صادراتی خود را به
ایی براي گاز این کشور پیـدا کننـد   
نابع سرشـار گـاز طبیعـی در منطقـه     

میلیـون متـر    24کنـد کـه بـه    
میلیون متر مکعـب آن را   7/1

، جمهـوري آذربایجـان ایجـاد روابـط     
این روابط بیشتر در زمینه مسائل اقتصـادي ـ سیاسـی    
وزیر وقت اسـرائیل در سـال   

اسرائیل . جان توسط اسرائیل دنبال شد
کننـدگان تجهیـزات نظـامی جمهـوري آذربایجـان اسـت       

بـه نـاتو، زمینـه    آذربایجـان   
در جمهـوري  اسرائیل  ر وقت

و اسـرائیل   وب،کنه سـر یشـ ی
 يادیه دوستان زک ییشورهاک

ی هـر  هراس ایرانتأثیر  توان به
روابـط ایـن    .کشور در سوق یافتن روابطشان به سوي روابط نظامی ـ امنیتی شد 

قتصادي شکل گرفت، امـا بعـدها   
ایـران مـتهم بـه حمایـت از      
 ف نیز به رهبران ایـران در ا علی

بـا   .داد در جمهـوري آذربایجـان اخطـار    
هـایی   ایران به توان ساخت موشـک 

از جمهوري آذربایجان است و کشورش عالاسرائیل  واردات انرژي
دو کشور همچنین در پی همکاري در زمینـه   .(Azeri Times, 2009) »یابدمیزان افزایش 

پس از آنکه مصر قیمت گاز صادراتی خود را به. گاز طبیعی هستند
ایی براي گاز این کشور پیـدا کننـد   ه کنند جایگزین تالش میاسرائیلی  هاي داد، مقام

(Morrow, 2009). نابع سرشـار گـاز طبیعـی در منطقـه     جمهوري آذربایجان با کشف م
کنـد کـه بـه     میلیون متر مکعب گاز صـادر مـی   9، ساالنه »شاه دنیز«

7اسرائیل در تالش است . مکعب نیز قابل افزایش است
  .(Murinson, 2008: 56)از جمهوري آذربایجان بخرد 

  روابط نظامی ـ امنیتی. 4
، جمهـوري آذربایجـان ایجـاد روابـط     1991مدت کوتاهی پس از تأسـیس در سـال   

این روابط بیشتر در زمینه مسائل اقتصـادي ـ سیاسـی    . نزدیک با اسرائیل را آغاز کرد
وزیر وقت اسـرائیل در سـال    پس از دیدار غیررسمی بنیامین نتانیاهو نخستبود، اما 

جان توسط اسرائیل دنبال شداز باکو، نوسازي ارتش جمهوري آذربای 1997
کننـدگان تجهیـزات نظـامی جمهـوري آذربایجـان اسـت        تـرین تـأمین   یکی از مهـم 

(Dekmejian& Hovann, 2003: 125-126) . يجمهورگرایش 
ر وقتیسف »نائه«. مناسبی براي نفوذ اسرائیل فراهم کرده است

یخ و پیو تـار  كگان خطرنـا یهمسا«: یدگو یان مآذربایج
ک. رده استکهم  یعین طبیجان را متحدیجمهوري آذربا

  .»یگر دارنددیکردن کدا یل به پیندارند، تما
توان به با نگاهی به سیر روابط و نوع روابط دو کشور می

کشور در سوق یافتن روابطشان به سوي روابط نظامی ـ امنیتی شد دو 
ـ دو کشور در ابتدا بیشتر پیرامون روابط فرهنگ قتصادي شکل گرفت، امـا بعـدها   ا ی 

 1996در سـال   .س این دو کشور از ایران بیشتر شـد تر
علیري آذربایجان شد و حتی الهام حزب اسالمی جمهو

در جمهـوري آذربایجـان اخطـار     دینـی ــ   ارتباط با تالش براي نفوذ مذهبی
ایران به توان ساخت موشـک دستیابی  اي ایران، هاي هسته مطرح شدن فعالیت
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پس (شان  هاي دیرینه یابی ایران به دلیل اختالف
ایـران  جمهـور   رئـیس  پیروزي انقالب اسالمی و سـخنان رهبـران ایـران و بعـدها    

و البته جمهوري آذربایجان از ایران به 
هاي دینـی   قوقی دریاي خزر، فعالیت

دشـمن  (اش بـا ارمنسـتان    ن و روابـط گسـترده  
و ماننـد آن ـ ایـن دو کشـور بـه همکـاري و گسـترش        

آذربایجـان بـه دلیـل    جمهـوري  
اختالفش با ایران، به کمک اسرائیل در پی تقویت حضور نظـامی خـود در دریاچـه    
سازي در برابـر تهدیـد مشـترك خـود     
براي درك تأثیر احساس تهدید مشترك این دو کشـور در نزدیکـی آنهـا بـه     

گویـد   مـی کـه   جـان یآذربا ي
جـان را  یآذربا يرو جمهـو اسرائیل 
ـ ه دوسـتان ز  ـ ندارنـد، تما  يادی ل بـه  ی

  .ترس از ایران در نزد این دو کشور است

هاي دینی، زبانی و دوري جغرافیـایی  
بـراي تبیـین چرایـی روابـط     

بـر  . گرایی تدافعی بهره جستیم
یـدگر، قاعـده   تهدهاي  قدرت

بر عنصر قدرت، همراه شـدن  
هـا در موازنـه    یـت نی و تهـاجم 

ییـر در  تغ کهشوند  ی انگاشته می
کند و آنـان را   ید میتهدرا به احتمال فراوان دچار احساس 

بـا   کههایی  بر اساس این نظریه، دولت
، بـا یکـدیگر در مقابـل آن متحـد     

بـا توجـه بـه    . گشـت  مشترك

یابی ایران به دلیل اختالف از قدرتاسرائیل  با برد زیاد و ترس
پیروزي انقالب اسالمی و سـخنان رهبـران ایـران و بعـدها     از

و البته جمهوري آذربایجان از ایران به  )یلاسرائجهان بدون نژاد در ارتباط با  احمدي
قوقی دریاي خزر، فعالیتهایشان در ارتباط با تعیین رژیم ح دلیل اختالف

ن و روابـط گسـترده  جمهوري آذربایجامذهبی ایران در  ـ
و ماننـد آن ـ ایـن دو کشـور بـه همکـاري و گسـترش        ) اصلی جمهوري آذربایجان

جمهـوري  . هاي امنیتی ـ نظـامی روي آوردنـد    روابط در زمینه
اختالفش با ایران، به کمک اسرائیل در پی تقویت حضور نظـامی خـود در دریاچـه    

سازي در برابـر تهدیـد مشـترك خـود      مراه با اسرائیل در صدد موازنهخزر است و ه
براي درك تأثیر احساس تهدید مشترك این دو کشـور در نزدیکـی آنهـا بـه     . هستند

يسفیر وقت اسرائیل در جمهور» نائه«یکدیگر این جمله 
اسرائیل  وب،کسر همسایگان خطرناك و تاریخ و پیشینه«

ه دوسـتان ز کـ  ییشورهاک. رده استکهم  یعین طبیمتحد
ترس از ایران در نزد این دو کشور استتأثیر  گویاي ،»گر دارندیدیکردن کدایپ

  گیري نتیجه
هاي دینی، زبانی و دوري جغرافیـایی   با وجود تفاوتاسرائیل  جمهوري آذربایجان و

بـراي تبیـین چرایـی روابـط      .ها دارند روابط بسیار نزدیکی در همه زمینهبا یکدیگر 
گرایی تدافعی بهره جستیم نظري واقع چهارچوبگسترده میان این دو کشور، از 

قدرت در برابرها  دولت ، موازنهنظري چهارچوباین  اساس
بر عنصر قدرت، همراه شـدن  عالوه . شان است یخارجیاست سی رفتار آنها در اصل

تهـاجم ي هـا  یـت قابلیگري از جمله همسایگی، دي ها مؤلفه
ی انگاشته میمستقلیرهاي متغعوامل یادشده . ی دارنداساسی نقش
را به احتمال فراوان دچار احساس  گریدهاي  دولت یک،هر

بر اساس این نظریه، دولت. راند بخش می هاي موازنه اقدامبه سوي اتخاذ 
، بـا یکـدیگر در مقابـل آن متحـد     رو هسـتند  روبـه  مشتركیک تهدید یا تهدیدهاي 

مشترك یدشمند؛ پس در مطالعه اتحادها باید به دنبال شون می



یکـی از دالیـل اصـلی     تـوان گفـت  
هـم در چنـین    آناسـرائیل،   

  . ناشی از احساس تهدیدي است که دو کشور از ایران دارند
از پیروزي انقالب اسالمی بـا توجـه بـه ماهیـت و ایـدئولوژي جمهـوري       

یکـی از اهـداف    کـه محـو آن  
می ایـران بـراي حاکمـان اسـرائیل     
که براي مهار آن سعی داشت با کشورهاي دیگري کـه  

فروپاشـی اتحـاد شـوري    . با جمهوري اسالمی اختالف داشتند، اتحـاد برقـرار کنـد   
شتند، بـه  ده اتحاد با کشورهایی که با ایران اختالف دا

ن جمهوري آذربایجان به دلیل شرایط خاص خـود از جملـه   
تشابه دینی و مذهبی با ایران، تشابه زبانی با اقلیت بزرگی از ساکنین ایران، نزدیکـی  

البته بعد از . رار گرفتل قمورد توجه اسرائی
ر و جمهـوري  جمهـوري آذربایجـان، بـین ایـن کشـو     

هاي مختلفـی چـون ادعـاي آذربایجـان     
تعیین رژیـم حقـوقی    ز ارمنستان، اختالف دو کشور در مورد

نفوذ مذهبی و دینی بین مردم جمهـوري آذربایجـان،   
روابط گسترده ایران با ارمنستان و جمهوري آذربایجان با اسرائیل، ادعاي آذربایجـان  

اب واحد توسط جمهـوري آذربایجـان، حمایـت جمهـوري اسـالمی ایـران از احـز       
 نبه عنواسرانجام جمهوري اسالمی ایران 

دولـت   هـاي  تهدید براي جمهوري آذربایجان برآورد شد که سخنان برخـی از مقـام  
از ایـن هنگـام و درك مشـترك دو    

تهدیـد، شـاهد نزدیکـی     بـه عنـوان  

یجـاد  ای موازنه قدرتدر برابر هر 
قـدرت آنهـا از منظـر     کهیرد 

ي هـا  شـدن مؤلفـه  ان اضـافه  
. ی دارنـد اساسی نقشیات در موازنه 

تـوان گفـت   هاي آن مـی  گرایی تدافعی و مفروض نظریه واقع
 برقراري و گسترش رابطه بین جمهـوري آذربایحـان و  

ناشی از احساس تهدیدي است که دو کشور از ایران دارندسطحی، 
از پیروزي انقالب اسالمی بـا توجـه بـه ماهیـت و ایـدئولوژي جمهـوري        پس

کـه محـو آن   یک دشـمن تعریـف شـد    به عنوان اسالمی، اسرائیل
می ایـران بـراي حاکمـان اسـرائیل     جمهوري اسال از این پس. جمهوري اسالمی شد

که براي مهار آن سعی داشت با کشورهاي دیگري کـه   شد میجدي قلمداد  يتهدید
با جمهوري اسالمی اختالف داشتند، اتحـاد برقـرار کنـد   

ده اتحاد با کشورهایی که با ایران اختالف دافرصت مناسبی براي پیگیري ای
ن جمهوري آذربایجان به دلیل شرایط خاص خـود از جملـه   ایدر این م. اسرائیل داد

تشابه دینی و مذهبی با ایران، تشابه زبانی با اقلیت بزرگی از ساکنین ایران، نزدیکـی  
مورد توجه اسرائی و داشتن مرز مشترك با ایران جغرافیایی

جمهـوري آذربایجـان، بـین ایـن کشـو     تأسـیس   سال ازگذشت چند 
هاي مختلفـی چـون ادعـاي آذربایجـان      شدیدي در حوزه هاي اسالمی ایران اختالف

ز ارمنستان، اختالف دو کشور در موردمبنی بر حمایت ایران ا
نفوذ مذهبی و دینی بین مردم جمهـوري آذربایجـان،    دریاي خزر، تالش ایران براي

روابط گسترده ایران با ارمنستان و جمهوري آذربایجان با اسرائیل، ادعاي آذربایجـان  
واحد توسط جمهـوري آذربایجـان، حمایـت جمهـوري اسـالمی ایـران از احـز       

سرانجام جمهوري اسالمی ایران . اسالمی جمهوري آذربایجان شکل گرفت
تهدید براي جمهوري آذربایجان برآورد شد که سخنان برخـی از مقـام  

از ایـن هنگـام و درك مشـترك دو    . بایجان در این زمینه مورد اشاره قرار گرفـت آذر
بـه عنـوان  و جمهوري آذربایجـان از ایـران    کشور اسرائیل

  . یمیکدیگر هست زون این دو کشور بهافروز
در برابر هر ها  ، دولتشده ایه چهارچوب نظري مطرحبر پ

یرد گ یمهایی صورت  موازنه در برابر دولت بلکه، کنند ینم
ان اضـافه  یدر این م. یدکننده باشدتهدیجادکننده موازنه و ادولت 

یات در موازنه نی و تهاجمي ها یتقابلیگري مانند همسایگی، د
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هـا   دولـت  یگردیک، هرییر در 
بر ایـن  . کشاند اي می هاي موازنه

کننـد، متحـد    هایی که بیشـترین تهدیـد را ایجـاد مـی    
بـه دلیـل   اسرائیل  جمهوري آذربایجان و
کنند با نزدیکـی بـه    سعی می

براي این منظور آنها روابط خـود  
  تـوان  البتـه نمـی  . انـد  نظامی گسترش داده

اما باید احسـاس تهدیـدي کـه    
یکـی از علـل مهـم     ،کننـد  می

نظـري مطـرح شـد،     چهـارچوب 
یاسـت  سی رفتـار آنهـا در   اصـل 
  .گشت مشتركمطالعه اتحادها باید به دنبال دشمنی 

ییر در تغ کهشوند  ی انگاشته میمستقلیرهاي متغعوامل فوق 
هاي موازنه ید و اتخاذ اقدامتهدرا به احتمال فراوان به احساس 

هایی که بیشـترین تهدیـد را ایجـاد مـی     ها در برابر دولت اساس دولت
جمهوري آذربایجان وبه همین دلیل نیز ما شاهد هستیم . شوند می

سعی میوجود احساس تهدید مشترکی که از سوي ایران دارند، 
براي این منظور آنها روابط خـود  . ل ایران دست یابندیکدیگر به نوعی توازن در مقاب

نظامی گسترش دادهـ    ویژه روابط امنیتی مه سطوح و بهرا در ه
اما باید احسـاس تهدیـدي کـه     ن از روابط را تهدید ایران دانست،تنها عامل این میزا

می روشنی نیز بیان آن را به این دو کشور از ایران دارند و
چهـارچوب که در  گونه همان. کشور دانست گسترش روابط دو

اصـل یدگر، قاعده تهدهاي  قدرت در برابرها  دولت موازنه
مطالعه اتحادها باید به دنبال دشمنی  ی است و درخارج
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