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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 
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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 Jewish-

Zionist 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. 
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Constructivism, Balance of Threat 

 



پژوهشی( -)علمی 75-53صص ، 1401بهار و تابستان ، 1، شمارة 15، دورة مطالعات اوراسياي مركزي

 

 

 راهبرد و الگوي رفتاري جمهوري آذربایجان 

 لياسرائكنش جمهوري اسالمی ایران و در برهم

 *محمد رجبی

 اجتماعی مطالعات و انتظامی علوم پژوهشگاه اجتماعی، و انتظامی امنیتی، پژوهشکده استادیار،
 (26/5/1401اریخ پذیرش:  ت -23/2/1401)تاریخ دریافت:

 چکيده

 رفتیانتظار م ران،یا یگیدر همسا نینشمسلمان یعنوان جمهوربه جانیآذربا یپس از استقالل جمهور

ا ام اشند،شته بدا داریو پا کینزد یروابط ،یو مذهب یفرهنگ ،یخیتار یوندهایتهران و باکو با وجود پ

ا را ب یترکینزد باکو روابط .را تجربه کردند یبیروابط پرتنش و پرفرازونش جانیآذربا یو جمهور رانیا

 ۀگانسه یریگشکل یمبنا یافتن در پی نوشتار نیادر  .داد لاز جمله اسرائیل شک رانیا رقیباندشمنان و 

 در جانیآذربا یهورکه جم هستیمپرسش  نیا دنبال پاسخاسرائیل بهو  رانیا جان،یآذربا یجمهور

یه فرض نیا کند؟یم یرویپ یرفتار یو اسرائیل از چه راهبرد و الگو رانیا یاسالم یکنش جمهوربرهم

اهبرد ل از الگو و رو اسرائی رانیا یاسالم یکنش جمهوردر برهم جانیآذربا یاست که جمهور مطرح

 ۀلفؤم ژهیوبه ینناذهیبر عوامل ب دیتهد ۀموازن یۀنظر دیکأ. با توجه به تکندیم یرویپ دیتهد ۀموازن

. کنیممیاستفاده  دیتهد ۀو موازن یانگارسازه یهاهینظر بیاز ترک نوشتار نیدر ا ،یتهاجم هایهدف

گیریم. ابزار اصلی مند بهره میکیفی مرور نظام ، از روشپرسشمورد  یهالفهؤاستخراج م یبرا

ز راهبرد با استفاده ا جانیآذربا یجمهور .است ایمطالعات کتابخانه ها در این نوشتار،داده یگردآور

با  وییرویارخود را در  یرفتار یتوانسته است الگو یاو منطقه یدر سطح داخل دیتهد ۀموازن

 بربرادر  جانیذرباآ یرجمهو یخارج استی. سکند میو اسرائیل تنظ رانیا یاسالم یکنش جمهوربرهم

 .است یاسرائیل واکنش برابرو در  یکنش رانیا

 ید.ۀ تهدانگاری، موازنجمهوری اسالمی ایران، جمهوری آذربایجان، اسرائیل، سازه واژگان اصلی:
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 مقدمه
جمهوری  ایران هم تأثیر گذاشت. پنج جمهوری از پانزده کیتیژئوپلفروپاشی اتحاد شوروی بر 

 ها و تهدیدهای جدید برای ایرران نواستقالل در همسایگی ایران قرار داشتند که هرکدام فرصت
هرای  شهرا و چرال  بودند. بر این اساس استقالل جمهوری آذربایجان نیز بررای تهرران، فرصرت   

ان و باکو با وجود پیونردهای  رفت روابط تهرلحاظ نظری انتظار میجدیدی به همراه داشت. به
ی در امرا در عمرل، عوامرل همگرایر     ، فرهنگی و مذهبی روابطی نزدیک و پایدار باشد،تاریخی

 بیفرازونشری برابر عوامل واگرایی ناکام مانده و ایران و جمهوری آذربایجان روابط پررتنش و پر 
تری را برا دشرمنان و رقیبران    اند. عالوه بر آن جمهوری آذربایجان روابط نزدیکرا تجربه کرده

ران های مختلف، زمینه را برای تهدید امنیت ملی ایر ایران از جمله اسرائیل شکل داد و در دوره
دنبرال پاسرخ ایرن پرسرش هسرتیم کره جمهروری آذربایجران در         فراهم کرد.  در این نوشتار به

کنرد؟  کنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل از چه راهبرد و الگوی رفتراری پیرروی مری   برهم
و  ایریشره  یدهایتهد ،هاضعف تیریمد یبراکه جمهوری آذربایجان  است مطرح هیفرض نیا

کنش میان جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل از الگرو و      خود، در برهم و منافع تیتأمین امن
ابرط  رو ۀمجموعر د استفاده کرده و کوشیده است برا کاربسرت ایرن راهبررد     راهبرد موازنۀ تهدی

 نیر جرود ا و یو مبنرا  ییچرا ،یهفرضآزمون  یبرا .کند میتنظخود را با ایران و اسرائیل  یخارج
 .شرود مری  یبررسر گذشته  یهادر دهه طیشرا نیو تداوم ا یتهاجم یو رفتارها دیاحساس تهد

اپی و ی از منرابع معتبرر چر   برردار شیفر  تناد در این مقالره برا  های خبری و تحلیلی مورد اسداده
ی جمهوری آذربایجران  موثر بر الگوی راهبرد یهالفهؤمو بر اساس  الکترونیکی گردآوری شده

 هش حاضرر در پرژو  یفر یروش کانرد.  در رابطه با ایرران و اسررائیل مرورد اسرتناد قررار گرفتره      
ری که به تببرین ابعراد روابرط دوجانبرۀ جمهرو      تاسو موجود  یخیتار یارونده لیوتحلهیتجز

ط همچنین ابعراد روابر   کند.کمک می آذربایجان با ایران و اسرائیل بر اساس نظریۀ موازنۀ تهدید
 هرای مؤلفره  دوجانبۀ جمهوری آذربایجان با ایران و اسرائیل را بر اساس نظریۀ موازنۀ تهدیرد و 

 .میکنیم یبررس هینظر نیا
های تهاجمی این بازیگران نیرز در توجیره چرایری    اس تهدید و هدفالزم است دالیل احس

ری کاربست راهبرد موازنۀ تهدید تبیین شود. بنابراین وجود یرک رویکررد نظرری دیگرر ضررو     
ل، است. از آنجا که هر سه برازیگر جمهروری آذربایجران، جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائی       

انگاری و موازنرۀ  ترکیب نظری سازه نوشتار از های متعارض هستند، در اینبازیگرانی با هویت
ت ایرن برازیگران و   تعارض هویر  توجه و بررسی نتایج ترینمهم از یکیگیریم. تهدید بهره می

هرا، دالیرل دوسرتی و    لتدو های موجود میانتفاوت شناخت ها،آثار آن بر سیاست خارجی آن
 اسراس  برر  گونراگون  هرای ی دولرت انگرار بر اساس نظریۀ سرازه . هاستدشمنی پایدار میان آن

 دارند. هاآن برابر در متفاوتی رفتار دیگر، هایدولت از یک هر هایهویت
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های سیاست های معمول در موضوعنوشتار مانند بسیاری از پژوهش نیدر ا روش پژوهش
هرای خبرری و تحلیلری    است. برر اسراس ایرن روش، داده    مندخارجی، روش کیفی مرور نظام

 تناسب با منطق پژوهشی نوآورانه و در جهت پاسخ به پرسرش اصرلی و حمایرت از   پژوهش، م
هرای  گیرند. منطق پژوهش نیز تبیین جایگاه و اهمیت مؤلفهفرضیه پژوهش مورد استناد قرار می

 مورد اشاره در چارچوب نظری است.
بره   جران های مؤثر بر رویکرد متفراوت جمهروری آذربای  بر این اساس، در این نوشتار مؤلفه

های جمهوری اسالمی ایران و اسررائیل را از منرابع معتبرر انتخراب و اسرتخراج و نقرش رونرد       
آویو ن و تلکنیم. سرانجام الگوی راهبردی باکو در روابط با تهراتاریخی و موجود را تحلیل می

 دهیم. را ارائه می

 ينظر چارچوب
می ایرران و  ابط برا جمهروری اسرال   زمان روالگوی رفتاری جمهوری آذربایجان در مدیریت هم

لرت  اسرتفان وا  دیتهد ۀموازن ۀینظررساند. بر اساس اسرائیل، راهبرد موازنۀ تهدید را به ذهن می
 شود.ی شناخته میپس از فروپاشی نظام دوقطب کنت والتز قدرت ۀموازن یۀنظر لیبدعنوان که به
بره راهبررد    هنرد، د انجرام قردرت   ۀوازنر م بیرق گرانیدر برابر باز توانندینمکه  یها زماندولت
جاورت مقدرت،  :هستند لیمهم دخ ریچند متغ دیتهد ۀ. در موازنشوندیمتوسل م دیتهد ۀموازن

 طرح شده گراییواقعمکتب  در دیتهد ۀموازن یۀنظری. تهاجم یهاتیو قابل هاهدف ،جغرافیایی
 ت، پیونردی  ی اسر ذهننرا یبامرری   های تهاجمی کهؤلفۀ هدفمدلیل تأکید بر اهمیت است، اما به

  گرانیبراز  نداشرتن ننرا یو اطم ینیبردب  یفضا نظریه، انگاری دارد. بر مبنای ایننیز با نظریۀ سازه
سروی احسراس تهدیرد    را به قدرت شیافزا یبرا گریهمدهای ها از اقدامآن ری، تفسبه یکدیگر

. سازدیها را متأثر مآن یتهاجم یو توانمند یتهاجم هایهدفو  لیدال ،نتیجه در برد.پیش می
 یردزایی معکروس اسرت. بردین معنرا،      در این میان، نسبت فاصرلۀ جغرافیرایی برا یرفیرت تهد    

ها بررای همردیگر افرزایش    ها کمتر باشد توانایی ایجاد تهدید آنچه فاصلۀ جغرافیایی دولتهر
 شروند یممحسوب  دیتهدمجاور  گرانیباز دیگر یقدرتمند برا گرانیباز، به باور والتیابد. می

(Walt, 2005.) 

تروان برر   الگوی رفتاری جمهوری آذربایجان با جمهوری اسرالمی ایرران و اسررائیل را مری    
مانرد کره چررا مؤلفره     اما همچنان ایرن ابهرام براقی مری    ؛ اساس نظریۀ موازنۀ تهدید توجیه کرد

ساس تهدید موجود های تهاجمی میان جمهوری آذربایجان و ایران شکل گرفته و چرا احهدف
ترر  در روابط باکو و تهران، نسبت به احساس تهدید در روابط باکو با دیگرر همسرایگان شردید   

توانند عوامرل قدرتمنردی   فرهنگی و مذهبی که میهای تاریخی، رسد. با وجود مؤلفهنظر میبه
هرا و  شرود کره علرت   برای همگرایی ایران و جمهوری آذربایجان باشند، این پرسش مطرح می

کره در طررف برابرر    عوامل واگرایی و درک تهدید شدیدتر میان دو کشور چیسرت؟ در حرالی   
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روابرط جمهروری آذربایجران برا      گسرترش تنهایی برای توجیره  کاربست نظریۀ موازنۀ تهدید به
یهرودی و رونردهای تراریخی، پژوهشرگر را دچرار      اسرائیل، با وجود اختالف مذهبی شیعی و 

 کند.تر میهای دقیقلتدشواری در تبیین ع
و  کنش جمهوری اسرالمی ایرران و اسررائیل   دلیل متغیر مستقل بودن برهمدر این نوشتار به

کرنش برا همردیگر در رابطره برا      ویژه در برهمبه گرانیباز نیرفتار ا تیزمان ماهدرک هملزوم 
نگاری تالشری بررای   اسازه است.انگاری گریزناپذیر جمهوری آذربایجان، استفاده از نظریۀ سازه

اسرت.   الملرل نیروابرط بر   ۀدر صرحن  یاصرل  گرانیعنروان براز  هرا بره  رفتار دولرت  تیماه درک
شروند. آنچره زمینرۀ    شرناخته مری   انیگرااثباتهای فکری پساعنوان یکی از گروهانگاران بهسازه

روابرط   گیری رویکردهرای نظرری در  الملل را فراهم کرد، شکلانگاری به روابط بینورود سازه
شرناختی مبتنری برود و از علروم     های جامعهگرایی بود که بر دیدگاهالملل در عصر پسااثباتبین

ها برر محریط   گیری سیاست خارجی کشورها و نقش آناجتماعی برای تحلیل فرایندهای شکل
شرناختی و  انگراری تالشری عمیرق در حروزا فرانظرری )هسرتی      بررد. سرازه  المللی بهره مری بین

گیرد، زیرا موضوع را امرری شرکل   شکل می 1گراییاختی( است. در واقع در نفی ذاتشنمعرفت
 (.Gergon, 1997داند )گرفته در تاریخ و زمینه می

پررداز  تررین نظریره  الکسراندر ونرت، مهرم   انگاران در سطح تحلیل نگاه متنوعی دارند. سازه
 3و هویرت سرازمانی   2مراعی ای برین هویرت اجت  هرای خرود تفراوت ویرژه    انگاران در نظریهسازه

هرای  (. بر اساس تعریفWendt, 1994: 384-396) ها قائل استکلی یا بصری( دولت تصویر)
هرا اسرت کره شرامل     ها دو هویرت متفراوت دارنرد: یکری هویرت جمعری آن      شده، دولتارائه

ها نوعی شخصیت ملی آنهای انسانی، سرزمینی، ژئوپلیتیکی و ایدئولوژیک است که بهشاخص
هرا  فررد دولرت  های منحصربههاست که به ویژگیدهد و دیگری هویت سازمانی آنا شکل میر

عنروان هویرت   هرا اسرت کره از آن بره    گردد. ونت قائل به وجه دیگری از هویرت دولرت  بازمی
دهد یرا  کند که عبارت است از معنایی که کنشگر در نگاه به دیگران به خود مییاد می 4اجتماعی

خواهیم با توجه بره چرارچوب   سازد. در این نوشتار میود در نگاه دیگران میتصویری که از خ
انگاری و نقش هویت بر سیاست خارجی بازیگران دولتی، درکی دقیرق از سیاسرت   نظری سازه

های ها و انگیزهالمللی مؤثر و هدفای و بینخارجی ماهوی بازیگران مورد بحث، محیط منطقه
جمهوری آذربایجان، جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل در      گذاران سیاست خارجیسیاست

نظرری از هویرت اجتمراعی و     -انگراری، درک مفهرومی   روابطشان ارائه دهیم. کاربست سرازه 

                                                           
1. Essentialism 

2 . Social identity 

3 . Corporate identity 

4 . Social identity 
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هرای تهراجمی و درک تهدیرد میران     کند و دالیل وجود هردف سازمانی این بازیگران فراهم می
کند. انتخاب چارچوب نظرری  د را توجیه میها و رجوع این بازیگران به راهبرد موازنۀ تهدیآن

دهد که این نوشرتار، عناصرری تجربری و عناصرر     انگاری و موازنۀ تهدید نشان میترکیبی سازه
 شناختی دارد.مفهومی و معرفت

 پژوهش ۀنيشيپ
ائیل بررسی آثار موجود درباره روابط جمهوری آذربایجان برا جمهروری اسرالمی ایرران و اسرر     

های تحلیلی با محوریت رویدادها ها و یادداشتبیشتر مطالب به شکل گزارشدهد که نشان می
یجران یرا   جمهروری آذربا -معطوف به روابط دوجانبه ایران پژوهشی بیشتر-هستند و آثار علمی

 تقابل ایران و اسرائیل است.
 یهرور جم یتقابرل راهبردهرا  »ای کره برا عنروان    ( در مقاله2020ابراهیمی کیاپی و زارعی )

شرترین  نوشرته شرده اسرت و  بی   « قفقاز کیدر منطقه استراتژ یستیونیصه میو رژ رانیا یالماس
های خویش درباره نبود تناسب روابط ایرران برا   حاضر دارد، به طرح دغدغه ارتباط را با نوشته

از  یکر پردازنرد. ی همسایگان شمالی خود نسبت به گسترش روابط اسرائیل با این کشرورها مری  
حضور  نهورد بررسی در این مقاله تالش راهبردی رژیم اسرائیل برای افزایش دامهای مموضوع

فرر  یرانی . کالنترری و کاو اسرت  رانیاج.ا .  یاتیح منافعبا هدف تهدید  در جمهوری آذربایجان
از راه  رانیر ا یاسرالم  یمهرور ج یدهایتهد یبندتیاولو»خویش با عنوان  ( نیز در مقاله2020)

های اصلی تهدیدزا بررای امنیرت   بندی حوزهضمن اولویت« بردها و راهکارها: راهیقفقاز جنوب
های رقیرب از جملره اسررائیل در    های امنیتی دولتی قفقاز جنوبی، فعالیتملی ایران در منطقه

شمارد. همچنین است ارزیابی سیاسی و امنیتری  ترین پویش تهدیدزا برمیعنوان مهممنطقه را به
 تیر امن یامردها ی: پجران یآذربا-اسررائیل  -رانیر مثلث ا»( در مقالۀ 2013ش )که اِرمن و همکاران

 مانهیصرم  یخیتار رظناز  جانیآذرباجمهوری و  رانینظرند که اگرچه روابط ا نیبر ا  «یامنطقه
و  گریکرد یطرف برر مردمران   و د یرگذاریخزر، تاث یایدر باغ، مسئلهاما مناقشه قره ،بوده است

دو  نیر ه ااسرت کر   یاز جملره مسرائل   ویر آونگتن و تلیه رشد باکو با واشرو ب یهمکار ژه،یوبه
 یلاسررائ و  جران یآذربا یروابط جمهرور  گر،ید یدور ساخته است. در سو گریکدیکشور را از 

 یدر حرال  نیاست. ا افتهی سعهوت یتیو امن یاقتصاد یهانهیدر زم 1۹۹0 دهه یهااز سال ژهیوبه
تر شرده اسرت. بره نظرر     تیرهروز بهروز ،یپس از انقالب اسالم ویآواست که روابط تهران و تل

 نیر شرود، ا  دیتشد اسرائیلو  یاسالم یجمهور انیم ی دشمنیکه فضا یدر صورت سندگان،ینو
رصره  عباکو به  جان،یآذربا یجمهور ییایفجغرا تیامکان وجود خواهد داشت با توجه به موقع

 . شود لیتبد ویآوتل -تهران  ینبرد مخف
امنیتی رژیرم صهیونیسرتی   -های اطالعاتیبررسی نشانگاه»( نیز در مقالۀ 2014پور آذر )لیق

در مرورد مثلرث جمهروری    « در جمهوری آذربایجان و امنیرت ملری جمهروری اسرالمی ایرران     
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آذربایجان، جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل بر این نظر است که اسرائیل با استفاده از راهبررد  
با جمهوری آذربایجران رابطره برقررار کررده و ضرمن مقابلره برا نفروذ سیاسری           نفوذ پیرامونی،

جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان، به دنبال دسترسی سرزمینی برای جاسوسری و  
نقرش  »ای با عنروان  ( نیز در مقاله2017) تهدید امنیت ملی ایران است. با همین استدالل، سوزن

به بررسی نقش باکو در راهبرد پیرامرونی ایرن   « ی اسرائیلرامونیپ در اتحاد جانیآذرباجمهوری 
است. راهبردی که اسرائیل بر اساس آن برای رهایی از خطر انزوا در برابر اتحاد  کشور پرداخته

 برآمد.های مسلمان غیرعرب گسترش روابط با دولتهای عربی در پی دولت
های راهبردی حضور رژیم صهیونیسرتی در  ینهزم» ( نیز در مقالۀ2016نژاد و دیگران )رفعت

هرای  بنردی مؤلفره  برا اسرتفاده از مصراحبه برا خبرگران و تحلیرل و رتبره       « جمهوری آذربایجان
انرد کره   کررده  را ارزیرابی  آویرو تلاستخراجی، دالیل وابستگی متقابل و منافع همگرایی باکو و 

تررین مؤلفره   عنوان مهمبا ایران بهجغرافیایی جمهوری آذربایجان  جواریهمبراساس آن، مؤلفه 
روابرط اسررائیل برا    »ای با عنروان  ( نیز در مقاله2014همگرایی شناسایی شده است. مارینسون )

آویرو در ترأمین منرافع    با بررسی نقش اِدراک راهبردی و مکمل باکو و تل« جمهوری آذربایجان
ای مهرم  مسایگی ایران، مؤلفره نویسد جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری آذربایجان در هیکدیگر، می

خود  ( نیز در مقاله2016آویو است. همچنین، امیدی و خیری )در افزایش اهمیت باکو برای تل
یشرتر برر   ب« رانیر ا یمل تیبر امن رژیم صهیونیستیو  جانیآذربا یروابط جمهور ریتأث»با عنوان 

اند. همچنرین مرؤمنی و   بوده اسرائیل متمرکزو  جانیآذربا یجمهور روابطدر  کیتیموازنه ژئوپل
ر گسرترش  بآن  ریو تأث رژیم صهیونیستیو  رانیتقابل ا»( در مقاله خود با عنوان 2017رحیمی )
ند که انگارانه بر این نظر، با تحلیلی سازه«جانیآذربا یو جمهور لیاسرائ یتیامن -یاسیروابط س

ز نهرا را ا آیران کره روابرط میران    تحول در روابط میان ایران و اسرائیل پس از انقالب اسالمی ا
 انگریسبب ورود براز اتحاد راهبردی به تخاصم و ضدیت با موجودیت یکدیگر تبدیل ساخته، 

 جایگراه  لیر دلبره  که است یگرانیباز نیترمهم از باکو .شد تضاد هویتی و منفعتی نیدر ا دیجد
و ساختار  ییگراقوم مانند یابالقوه یهاتییرف نیز و رانیا مرزهای یکیدر نزد ژهیو یکیتیژئوپل

 است.واقع شده  اسرائیل استمدارانیدنظر سورم ،ینیردیغ یاسیس
جمهوری  این پژوهش با تمرکز بر تبیین نظری و تحلیل بنیاد روابط جمهوری آذربایجان با 

برابرر   دنبال ایرن اسرت کره برا اسرتخراج الگروی راهبرردی براکو در        اسالمی ایران و اسرائیل به
آویو، ادبیات علمی جدیدی را در موضوع پژوهش تولید کند و نوآوری آن تل-تهران رویارویی
 شود.روشن می

 ویآوتلو  تهران، باكو متقابل گاهیدر نقش و جا يانگارسازه یۀنظر كاربست
کره برا توجره بره     پس از فروپاشی اتحاد شوروی و اسرتقالل جمهروری آذربایجران، در حرالی     

تأسریس آذربایجران،   میان دو ملت ایران و جمهروری ترازه   دیرینه ینگفرهتاریخی و  هایپیوند
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هرای راهبرردی باشرند، اسررائیل برا هویرت       توانسرتند بررای یکردیگر شرریک    تهران و باکو می
صهیونی به شریک راهبردی جمهوری آذربایجان تبدیل شد و جمهروری اسرالمی ایرران    یهودی

انگاری با تأکید برر نقرش هویرت برر سیاسرت      زهبرای باکو قرار گرفت. سا« دیگری»در جایگاه 
تواند چرایری تغییرر جایگراه جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل بررای         خارجی کشورها، می

 جمهوری آذربایجان را تبیین کند.

 ائيلسياسی جمهوري اسالمی ایران و اسركنش هویت مذهبی و الف( برهم
آمردن نظرام سیاسری    کرار ویژه، با رویو به 1۹78پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 

کرنش برا اشرغالگری اسررائیل بره یکری از       جمهوری اسالمی ایرران، مسرئلۀ فلسرطین و بررهم    
های سیاست خارجی ایران از نظام سیاسری شاهنشراهی بره جمهروری     ترین چرخشگاهبرجسته

 ر، گفتمران انقرالب  تدریج بر میزان اهمیت آن نیز افزوده شد. از سروی دیگر  اسالمی تبدیل و به
القرری را وارد  محوری، استقالل، عدالت، نه شرقی و نه غربی، اُماسالمی مفاهیمی همچون اُمت

 های آن را دچار دگرگونی عمیق کرد.گیریفرایند سیاست خارجی ایران کرد و جهت
عنروان یکری از ابعراد مهرم سیاسرت خرارجی       گیری تهران در برابر اسرائیل که از آن بره جهت

 Aghaee andشیعی متکی است ) هویتی منابع شود بریاد می انقالب از پس ایران اسالمی مهوریج

Rasooli, 2009: 5) .مسرتند بره    و یعیهای شر ترین ارزشستیزی از مهمیلم و سلطه ،گراییاسالم
جْعَرلَ  وَلَنْ یَ»سوره نساء  141 یۀبه آ میمفاه نیا ۀشی. رندمعتبرهای یتو روا هاحدیث ،قرآن اتیآ

معرروف اسرت. در فقره     زیر ن لیسب ینف اگردد که به قاعدبازمی «اللََّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلً
 ریبرر مسرلمانان تفسر    رمسرلمانان یغ سویهرگونه سلطه و اعمال اقتدار از  یقاعده به نف نیا عهیش

 یغرب یهای استعمارسلطه و ارزشاد نمرا  اسرائیلکه  رانیا یاسالم یجمهور ،رواین از .شودمی
است. قطع رابطره   میرژ نیبا ا یخیتار اکند، ملزم به مبارزو هرگونه سازش با آن را رد می داندمی

معرادل قرراردادن    ران،یر در ا نیسفارت فلسرط  ییبازگشا با اسرائیل بالفاصله پس از انقالب، رانیا
 دیر ویقرارداد کمپ د رابطه با مصر در واکنش به قطع ،یجنوب یقایدر آفر دیآپارتا میاسرائیل و رژ

 دانسرتن قطعیو  اسرائیلاعراب و  انیهای مکرر با هرگونه سازش ممخالفت ،آویوقاهره و تل انیم
احسراس تعهرد بره     قیاز مصراد بوده کره  تاکنون  اسرائیل برابردر  رانیا سیاست، میرژاین  ینابود
 است. ی با اسرائیلخیتار امبارز

تنها به جنرگ  عربی را نهر، اسرائیل در چهار دهۀ اخیر تالش کرده است جنگ عبریدر براب
ای امرن قررار   کنشی جهانی علیه ایران تبدیل کند و خود را در حاشیهایرانی، بلکه به برهمغربی

دهد. برقراری روابط با همسایگان ایران از جمله اقلیم کردستان عراق یا جمهوری آذربایجان با 
هرای  متیازهای اقتصادی و فنی در برابر برخورداری از برتری جغرافیایی برای انجام اقدامارائۀ ا

همین حال، اسرائیل به یکی از عوامل  است. در بوده هااقدام این از مخرب علیه امنیت ملی ایران
یرران  ای اهای خرابکارانه علیه تأسیسات هستهای ایران و اقدامسازی برنامۀ هستهمؤثر در بحران
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(. این رژیم در چارچوب راهبرد نظامی و امنیتری خرود   Navon, 2020: 161) تبدیل شده است
ایران در جایگراه   اسالمی جمهوری اجرایی شد، با نشاندن 2020 که از ژانویۀ 1موسوم به مومِنتوم

تر تهاجمی هاییتاکتیک کاربست با ایران اسالمی جمهوری فزایندا قدرتِ مهار بر نزدیک تهدیدی
بره  « تصررفِ سررزمین  »رو، اسرائیل با تجدیدنظر در مفهوم پیرروزی از  تأکید کرده است. از این

« تررین هزینره و تلفرات   های حریف در کمتررین زمران و برا پرایین    بردن حداکثر قابلیتازمیان»
خواهند با تأسیس واحد ایران زیرمجموعۀ ساختار ارتش، بهبرود عملکررد واحرد اطالعرات     می

فزایش کمیت و کیفیت تسلیحات و تمرکز بر جنگ شهری، سطح کنشگری خود را در نظامی، ا
 (.Rajabi, 2021: 94کنش با جمهوری اسالمی ایران بیش از پیش افزایش دهند )برهم

 اسالمی ایران مذهبی جمهوري آذربایجان و جمهوريكنش هویت قوميتی و ب( برهم
های ایران و جمهروری  ملت تاریخی میان -نگی یوندهای فرهپو  شیعی-هرچند پیوندهای مذهبی

شرور در روابرط   کگیرری سیاسرت خرارجی دو    دار هسرتند، جهرت  آذربایجان بسیار عمیق و ریشه
المللی با تکیه بر دیگر منابع هویتی شکل گرفته است. در دهۀ اول حیرات  ای و بیندوجانبه، منطقه

انقرالب   گفتمان انقالبی و راهبرد صدورسیاسی جمهوری آذربایجان، پس از استقالل از شوروی، 
ۀ اخیرر،  شرد؛ امرا در دو دهر   ایران، معیاری برای ارزیابی دوست و دشمن از سوی باکو براورد می

 .میتی بر روابط دو کشور تسلط بیشتری دارندتاریخی و قو های جغرافیایی،رسد اختالفنظر میبه
د در روابرط جمهروری اسرالمی ایرران و     نران و درک تهدیر  ترین دلیل بردبینی، نداشرتن اطمی  مهم

را جمهوری آذربایجان نسبت جغرافیایی، تراریخی و قرومیتی اسرت. جمهروری آذربایجران ترا دو      
ی، بره  چرا نترکمهرای گلسرتان و   است و بسرتن پیمران  بوده  رانیاز خاک ا یبخشحکومت قاجار 

ع مناقشره و حسررت   هایی که در داخرل ایرران موضرو   جدایی این منطقه از ایران منجر شد. پیمان
هرای قرومی در ایرران،    ترین اقلیتبزرگ یکی از عنوانها بهحضور آذریتاریخی هستند. همچنین 

 ؛دامن زده است بر هویت قومی در زمینۀ موجودیت حکومتی با تأکید های امنیتی ایراننگرانی بره
ج تهدیرد، برا خررو    ایرن درک شرود.  و نیرز دیرده مری   هایی از سوی براک اینکه، چنین تمایل ژهیوبه

انرداختن جریران خودمختراری    راهو بره  1۹46نیروهای نظامی دولرت شروروی از ایرران در سرال     
ه سرانجام ها برای پیشبرد نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در ایران تشدید شد کنآذربایجان توسط آ

 (. Bahmani Qajar, 2002: 121سبب تأسیس دولتی خودمختار در آذربایجان شد )
، دالیل وجود تهدید در باکو نسبت به یکپرارچگی سررزمینی ایرران   ترین از مهمای تهران بر
آذربایجران جمهوری سروی حکومرت  از برزرگ آذربایجران ایجراد و آذربایجران دو اتحاد طررح

یکرری از   ،هبر جنربش آذربایجران واحررد   جمهور و ر، دومین رئیسبیگایلچیاست. ابوالفضل 
خود به وحدت دو  باور از آذربایجان بود. او در موارد متعددی ران وحردت دوطرفردا ترینمهم

                                                           
1. Momentum 
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 Souleimanov and) خوانررد  پرذیر را در حداکثر پنج سال تحقق آذربایجان صحبت کررد و آن

Ditrych, 2007: 104.)  ،که شعرخوانی رجب طیب  یافت ادامه نیرز های بعرددر سالاین ادعاها
 11براغ در  رکیه در مراسم پیروزی جمهوری آذربایجان در جنرگ قرره  جمهور تاردوغان، رئیس

مرن از ترو    -ارس را جدا کردند و آن را با میله و سنگ پُر کردند»در مورد اینکه  2020سپتامبر 
انردازی بره   ای از این ادعاست کره نروعی دسرت   ، نمونه«شوم، به زور جدایمان کردندجدا نمی

 Rajabi and) رو شرد هرای ایرانری روبره   مقرام  واکرنش  و برا  یکپارچگی سرزمینی ایران برآورد

Rajabi, 2021: 227،یهرا یجران یآذرباهای باکو برای تحریرک  همچنان سیاست (. بدین ترتیب 
عنوان یرک اهررم فشرار در رابطره برا      بهحقوق زبانی و فرهنگی درون ایران مطالبۀ ایرران برای 

خصمانۀ باکو نیز با تالش تهران بررای رابطره برا     ها و عملکردشود. این هدفتهران استفاده می
 جمهوری های پرس از اسرتقاللدر سال شود.جمهوری آذربایجان پاسخ داده میشیعیان  ۀجامع

دادن حمایت مرکزی در شوروی و قدرت جواری جغرافیایی، ازدستبا توجه به همآذربایجران 
که در برابرر هویرت شریعی و تراریخی      بیشتر ایران، این احساس تهدید برای باکو شکل گرفت

 کند.های هویتی واگذار میرود یا قدرت را به گروه وفادار به این شاخصایران ازمیان می
طرفری و موازنرۀ   از الگروی بری  باغ بحران قرهی باکو، ایران هم در رانیضدادر برابر سیاست 

 طرفانره یبر  ابتدا سیاستایران ، 1۹88سال  باغ دررهقکند. از زمان آغاز بحران می تهدید استفاده
وی ترکیره، اسررائیل و غررب    سر مهوری آذربایجان با گررایش بره  جکار گرفت. پس از اینکه به

 روسریه پیوسرت  های خصمانه به تهران شد، ایرران بره محرور ارمنسرتان و     موجب انتقال هدف
(Gresh, 2006: 3موازنۀ تهدید در موضوع قره .)و تهرران تأثیرگرذار    باغ همچنان بر روابط باکو

شرمال  ویسدولت ایران دریافت که از باکو، رکی تُهای تندروانه و پانسیاست ،نتیجه دراست. 
ابرط  رو بر روند . این احساس تهدیدمعرض تهدیرد قررار دارد کرشور دریکپارچگی سرزمینی 

و  ب شریعه . از سوی دیگر، جمهوری اسالمی ایران با داشرتن مرذه  دو کشور سایه افکنده است
ساالری دینی، یک الگوی سیاسی برای مخالفان مذهبی نظام دیگر، نظام مردمانتخابات و به بیان 

مران  اسرت.  بنرابراین برا توجره بره گفت      اُفغیردینی جمهوری آذربایجان و حکومت الهام علی
اسری  یسمذهبی و اقتصادی ایرران برا مخالفران    صدور انقالب از سوی ایران و روابط اجتماعی، 

 شود.اُف، تهدیدی برای باکو محسوب میعلی

 هاچالش و هافرصت ،باكو دیتهد ۀموازن راهبرد
 یرویکردهرای امنیتری متفراوتجمهوری اسالمی ایران،  و آذربایجان کنش هویتی جمهوریبرهم

جمهوری  برای نزدیکی روابط دو کشور را متأثر ساخته است. اراده هر نوع ایجاد کرده است که
امنیرت خرود را در پیوسرتن بره غررب  سیاسی ایران، و شیعی برجستۀ هویت برابر در ذربایجانآ
باکو  چندگانۀ هایهدف نیز اسرائیل با رابطه کند.می جووجست مریکاییآسراختارهای اروپرایی و

کند. در واقع، الگروی رفتراری جمهروری آذربایجران تبردیل      در رویکردهای امنیتی را تأمین می



 65 لياسرائكنش جمهوري اسالمی ایران و راهبرد و الگوي رفتاري جمهوري آذربایجان در برهم 

ایرانی در برابر نظام غیردینری آذری بره منازعرۀ     -آذری یا انقالبی شیعی -منازعۀ هویتی ایرانی
 اسرائیلی بوده است. -ایرانی

 هاي باكو در رابطه با اسرائيلها و چالشالف( فرصت
ای ایران و اسرائیل، باکو با برقراری رابطه با اسررائیل و گسرترش ایرن    کنش ریشهبا وجود برهم

کو و کوشد تهران را ناگزیر از تعامرل و مردارا برا برا    ط و ایجاد ناامنی در مرزهای ایران میرواب
هرا،  لرت عتجدیدنظر در رابطه با ارمنستان کند. عالوه بر احساس تهدید براکو از سروی ایرران،    

و مالحظات  آویوتلا بی ژئواستراتژیک در رابطه هامالحظههای دیگری چون ها و انگیزههدف
سازی نظامی جمهروری آذربایجران، منرافع اقتصرادی در روابرط      دی در رابطه با غرب، نوراهبر
ۀ ایرران در سیاسرت اسررائیل در    مسرئل لبته اباغ نیز دخالت دارند. ی قرهآزادسازۀ مسئلی و انرژ

و  هرا نره یهزامرا ایرن الگروی رفتراری براکو،      ؛ اسرت  مرؤثر برابر جمهوری آذربایجان نیز بسیار 
 برای باکو به همراه داشته است.هایی نیز چالش

 ویآوتلباكو و  روابط هايجنبه
آویو بره  روابط باکو و تل لیتشکی دارد. چندوجهروابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل ماهیت 

همواره  کند،یم ریتعب خیروابط به کوه  این از فاُیعل الهام همچنانکه؛ اما گرددیبازم 1۹۹2سال 
برا   200۹در سال  (. بنیان این روابط،Grove, 2012) پنهان مانده است آناز  توجهیبخش قابل 

 :Rafat Nezhad and Others, 2016محکم شد )باکو  بهاسرائیل  جمهورسیرئ، پرز مونیش سفر

اتحاد های جمهوری دیگرآذربایجان و  (. البته شایان توجه است پیش از استقالل جمهوری130
 نفروذ  هرای گونراگون، کمرک بره    در تشکیالت و سرازمان  های دوستی یهودیشوروی، انجمن

روابرط براکو و    لیتشرک  اصلی لیدل(. اگرچه Aras, 1998: 67) آغاز کردنددر منطقه را  اسرائیل
 اسررائیل توانست از  جانیبود که آذربا 1۹80 ۀده یانیهای پاباغ در سالجنگ اول قره ،آویوتل
و  لیر دلچهرار  برر   یرابطه مبتنر  نیا انیبن(. Cagaptay and Murinson, 2005بخرد ) حاتیتسل
 انیر هودیموسروم بره    یمیقرد  انیر هودی یعنر یها از تات یکوچک ۀحضور جامع. 1: است زهیانگ

از  یمنرد بهره. 3؛ رانیبا ا دیتهد ۀموازن. 2(؛ Aliyev, 2000) جانیآذربا یدر جمهور یکوهستان
ی، فنر  یهرا یهمکرار . 4یاسرپورای ارمنری؛   البی صهیونیستی در آمریکا و اروپا برای موازنه با د

 ی. در بخش انرژ یو اقتصاد ینظام

های جمهوری آذربایجان در این های برابر اسرائیل نیز موجب تأمین هدفو هدف هازهیانگ
اتحراد  »(. این رژیم در چارچوب راهبررد  Javedanfar, 2021) های یاد شده استرابطه و هدف

هرا  روابط خود را با کشورهای غیرعربی منطقه گسترش داده اسرت کره از جملره آن   « یپیرامون
جمهوری آذربایجان اشاره کرد. در این  و ارمنستان جنوبی، گرجستان، قفقاز کشورهای به توانمی

میان، جمهوری آذربایجان بیشترین ارتباط را با این رژیم در زمینۀ مسرائل دفراعی و اطالعراتی    
هرای اخیرر، برا    ویرژه آنکره در سرال   (. بره Rajabi and Rajabi, 2021: 220اسرت )  برقرار کرده
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راهبرد نظامی و امنیتی اسرائیل،  در نزدیک دشمنی قرارگرفتن جمهوری اسالمی ایران در جایگاه
دلیل یرفیتی که در انتقرال تهدیرد بره مرزهرای ایرران دارد و همکراری       جمهوری آذربایجان به

رو، اسررائیل ترالش   با باکو علیه ایران، اهمیت بیشرتری یافتره اسرت. از ایرن    امنیتی اطالعاتی و 
هایی در خاک این کشرور  بیشتری برای تطمیع جمهوری آذربایجان کرده و کوشیده است پایگاه

را در اختیار گیرد که برخی نزدیک به مرزهای ایران است. در ادامه، جزئیرات بیشرتری از ایرن    
 کنیم.روابط را بررسی می

ها خارج از های اخیر به دالیل گوناگون )که پرداختن به آنجمهوری آذربایجان که در سال
های خود در رابطه با واشینگتن را مانده است، هدف دور چارچوب این نوشتار است( از آمریکا

از  یبخرش مهمر  که  جانیآذرباجمهوری ارتش  کند؛ مانند نوسازیوسیلۀ این رژیم تأمین میبه
ی هرا سرالح براکو تراکنون   . دهدرا تشکیل میآویو تلو  باکو انیم یتیو امن یهای نظامهمکاری

اسراس گرزارش   برای کره  گونره تدافعی و تهاجمی گوناگونی از اسرائیل دریافت کرده است. بره 
جمهروری  اسررائیل بره    حاتیصرادرات تسرل   1«صرلح اسرتکهلم   یهرا پژوهش» یالمللنیب گاهیپا

را  2020ترا   2016هرای  سرال  دربره جهران    آن حاتیصادرات تسل درصد از کل 17 جانیآذربا
درصد  6۹ها، اسرائیل بیش از سال این در گاهیپا این گزارش (. بهShokri, 2021) دهدمی لیتشک

ترتیب، (. بدینMehdiyev, 2021) را تأمین کرده است آذربایجان جمهوری وارداتی تسلیحات از
 اردیلیم 1،6از  شیب اسرائیلاز  جانیآذربا سلیحاتی جمهوریت دیخر 2012که در سال در حالی 

رتبرۀ   نیبردون سرنشر   یماهرا یهواپ رسرید.  دالر اردیلیم 6به ، 2016سال ر بود، این رقم در دال
ارترش  . را بره خرود اختصراا داده اسرت    آویو تلتسلیحات سفارشی باکو به  انیم نخست در

 (.Delanoë, 2021) شده است وابستهو  مجهز اسرائیلی یبه پهپادها جمهوری آذربایجان
جمهوری آذربایجان و  2008بر توافق سپتامبر  بنا، کسیلیکیو براساس اسناد منتشرشده در

واگرذار شرده اسرت. ترأمین      2سرولتام  تشررک تهیۀ بخشی از مهمات سفارشی باکو بره   اسرائیل،
 یهاسامانه یروزرسان، بهیموشک یها، توپخانهیارتباط لیوسا مربوط،اندازها و مهمات خمپاره

و  مترر یلر یم 300ترا   122 یهاموشک تیهدا یها، سامانهیشورو گراد یمتریلیم 122 یمیقد
(. Sajin, 2021بره براکو بودنرد )    آویوتلاز تعهدهای  یمتریلیم 300 یهاموشک یگرهاپرتاب
بخش دیگرری   مینتأ آذربایجان، جمهوری در نمایندگی افتتاح ضمن 3سیستم البیت یدفاع شرکت

ترکیه نقرش مهمری    (.Middle East Monitor: 2019) دارد برعهدهاز نیازهای تسلیحاتی باکو را 
ی هاسفارشداشته است. اسرائیل بخشی از  آویوتلباکو و  یفن ی وهای نظامهمکاریدر گسترش 

فهرسرتی از  ، 1کنرد. در جردول   تسلیحاتی مهوری آذربایجان را در خاک ترکیه تهیه و مونتراژ مری  
آمرده   2020تا  2005های جمهوری آذربایجان اسرائیل در سال تسلیحاتی هایدرخواست ترینمهم

 است.

                                                           
1. SIPRI 

2. Soltam 

3. Elbit Systems 
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 اسرائيلاز  جانیآذربا ی جمهوريحاتيتسل يهادرخواست. 1جدول شماره 
 سال تحویل سال تعداد نوع

 -- 2005 6 متحرک ۀانداز چندگانموشک
 -- 2005 50 شوندهتیهدا یهاموشک

 -- 2007 4 نیبدون سرنش یماهایهواپ
  2013تا  2011 2008 10 450-هرمسی کیپهپاد تاکت

  2010تا  200۹ 2008 100 ضدتانک یهاموشک
  2011تا  2010 2008 10  یمتریلیم 120حرک مت یهاخمپاره
  2010 2008 5 یمتریلیم 155ی دکششخو ۀتوپخان

  2012تا  2011 2010 10  یرصد نیون سرنشبد یماهایهواپ
 2011 1 به هوا  نیزم یموشک ۀسامان

که  بود یدالر اردیلیم 1،6از قرارداد  یبخش
 شد. لیتحو 2016سال در

 2011 40 آر رهگیرهای باراک ایی
 2011 40 دی اِیآررهگیرهای باراک اِل

 2011 5 450-هرمس یکیپهپاد تاکت
 2011 5 جوگروجست نیبدون سرنش یمایهواپ

 2013 6 ییایگشت در یشناورها
در آذربایجان تولید  201۹تا  2015های در سال

 شد.
  2015تا  2014 2013 6 قایق سریع گشتی شلداگ 

  2018تا  2014 2013 250 شونده سطح هدایتبههای سطحموشک
 -- 2013 100 های ضدتانک موشک

 2018تا  2016 2014 100 هاروپپهپاد انتحاری 
 2018تا  2016 2015 100 ی زرهیخودروها

 2016 2015 10 شوندهضدتانک هدایت یموشک ستمیس
 2016 2015 250 شوندههای ضدتانک هدایتموشک

 2016 100 یک 1-تریاورب پهپاد
و مونتراژ قطعرات در    دیتول 2020تا  2016

 انجام شد. جانیآذرباجمهوری 
  2017تا  2016 2016 10 3ی اوربیتر کیتاکت یپهپادها

  2020تا  2018 2016 250 اسکای استرایکر پهپاد
 2018تا  2017  2017 2  ۹00ی هرمس کیتاکت یپهپادها

 2018 2017 4 لورا اریس کیشبه بالست یموشک ۀسامان
 2018 2017 50 لوراهای سطح به سطح موشک

 2018 2017 10  یمترمیلی 120خودروی حمل مهمات 
 2020 201۹ 100 کیااسپ نیهای سطح به زمموشک

Source: Delanoë, 2021 
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 از  آویرو ترل هرای نظرامی   ی از دیگرر حمایرت  جران یآذرباجمهوری  یروهاین یآموزش نظام
براغ اسرت. عرالوه برر     ی دهرۀ اخیرر ایرن کشرور برا ارمنسرتان در قرره       هاجنگویژه در باکو به
خوردار است. البی یهرود  های اطالعاتی و نظامی، باکو از حمایت سیاسی اسرائیل نیز برحمایت

هرای نظرامی جمهروری    در واشینگتن نقش مهمی در موضع نایرگونۀ آمریکا در برابرر تحررک  
 یسهم قابرل تروجه   اسرائیلی یهاشرکت(. همچنین Mamedov, 2021آذربایجان داشته است )

دفترر   2021. گفتنی اسرت در سرال   دارند جانیآذرباجمهوری فعال در  یدر دو شرکت مخابرات
نظرر برخری   سعۀ تجرارت و گردشرگری جمهروری آذربایجران در اسررائیل افتتراح شرد. بره        تو

 اسرت کره برا وجرود چنرد دهره        آویرو تلدرآمدی برای افتتاح سفارت باکو در تحلیلگران پیش
های داخلی و خارجی در دلیل ترس از واکنشروابط نزدیک جمهوری آذربایجان و اسرائیل، به

 درصرد نفرت    40براکو  (. در برابرر،  Mamedov (b), 2021) ده اسرت جهان اسالم به تعویق افترا 
 کره از   1انیحر ج -سیتفلر  -خرط لولره براکو    راهکنرد کره از   را ترأمین مری   این رژیرم  ازیمورد ن

 شرود منتقل می آن به های مشترک اقتصادی جمهوری آذربایجان و اسرائیل استترین طرحمهم
(2021Shokri, بر .)نفت خام صرادراتی جمهروری    2کام ترد سازمان ملل،های پایگاه اساس داده

 میلیررون دالر ارزش داشررته اسررت 434،44برره میررزان  2020آذربایجرران برره اسرررائیل در سررال 
(Department of Economic and Social Affairs, 2021) هرای جرذابیت جمهروری    . دلیرل

 توان چنین برشمرد:آذربایجان برای اسرائیل را نیز می
 کیر تیدر ژئوپل جانیآذربا یو قرارداشتن جمهور رانیبا ا جانیآذربا یجمهور . همسایگی1

 ؛اسرائیل یرامونیپ نفوذراهبرد 
 ؛یزیستعهیش در یهمکار و باکو غیردینی یاسینظام س. 2

منطقه با  یمذهبی و قوم یهاگسل کیو کمک به تحر جانیآذربا یجمهور یقوم تیهو. 3
 ؛(گرایییآذر)پانی آذر لبطهیتجز یهاگروه تیو تقو کیتحر

 درو  هرا آن مینشدن مسرتق نیتأمو  غرببه  جانیآذربا یجمهور یفنی و اقتصاد یازهاین. 4
 ؛اسرائیل یفرصت نفوذ برا جادیا ،جهینت

رب و در برابرر  غباکو در رابطه با  یتیامنو  یاسیس هایهدف نیتأمدر  هودی یالب ییتوانا. 5
 ؛ارامنه یالب

  ابررالقو یهرراطرررحدر  گرررفتنقرررار از نظررر جررانیآذربا یجمهررور ویررژا یاکونررومژئو. 6
 یانررژ  ازیر ن یاقتصراد  یهرا فرصت نیتأممناسب و  ریذخا داشتنبه غرب و  شرق گذرهایراه

 .اسرائیل
 

                                                           
1. Baku–Tbilisi–Ceyhan pipeline (BTC) 

2. The United Nations COMTRADE 
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 ویآوتلباكو و  یرانیضدا يهاهدفو  هازهيانگ
ران را از خرود علیره ایر   ی امتعدد و شربکه  یراهبردهااسرائیل در رابطه با جمهوری آذربایجان، 

تحریرک   ،یاقتصراد ی و فرهنگر ی سیاسری،  زیسرت رانیر اتحریرک   ،یزیسرت عهیشر  هایی مانندراه
ارتبراط برا    بره سررزمین ایرران و    یی در ایران و منطقه، دسترسی اطالعراتی و امنیتری  گراتیقوم

وذ ایرران در  زمان با افزایش نفوذ خود در براکو، نفر  همتا کند ی مخالف ایرانی دنبال میهاگروه
 جراد یا(. Ebrahimi Kiapei and Zarei, 2020: 143کنرد )  ترر فیضرع  را جمهروری آذربایجران  

 جران یآذربا یهرور جمبررای نفروذ در   اسررائیل  ترالش   لیترین دالبقا از مهم یو تالش برا یناامن
ای سرازی جمهروری آذربایجران برر    یا لبنان رانیتنش در مرز ا شیافزابر اساس این راهبرد، . است

 ی،عنر یخرود   تیر نروعی تهرران را از اولو  بره  ،آویرو ترل لبنان برای  اهللحزبایران در مقابل تهدید 
ترین کاربرد جمهوری آذربایجان بررای  دهد مهمشواهد نشان می .کندمیکنش با اسرائیل دور برهم

ای انرواع  ز آن برر ابه آن کشور و استفاده  اسرائیل یاطالعات یهاسیعوامل سرو، دسترسی آویوتل
های ضدایرانی اسرائیل مجموع برنامهی اسالمی ایران است. های مخرب علیه امنیت جمهوراقدام

ت امنیتی باکو در برابر تهران اسهای سیاسی و در جمهوری آذربایجان نیز به معنای تأمین هدف
 که شامل این موارد است:

ی بهبرود روابرط برا جمهرور     . تضعیف سیاسی ایران و در نتیجه، نیراز سیاسری تهرران بره    1
 آذربایجان؛

گرایانره  هرای قروم  . تضعیف امنیتی ایران و در نتیجه، کاهش تمرکز تهران در برابر سیاست2
 ایران؛ نینشترکباکو در مناطق 

 های تهاجمی علیه باکو؛. تضعیف امنیتی ایران و کاهش تمرکز تهران در هدف3

 ان در جمهوری آذربایجان.مذهبی ایر -. مقابله و کاهش نفوذ فرهنگی4

 ویآوباكو در رابطه با تل يدهایو تهد هاچالش
دلیل که به جانیآذربا یاز جمله جمهور دیهای جدجمهوری لیتشک و با سقوط اتحاد شوروی

د، نای اسرائیل تبردیل شرو  به دشمنان منطقه ستندتوانمی غرب آسیابا  یگیبودن و همسایاسالم
ی نیز اهمیت این اسیو س ژئوپلیتیکی لیدالگرفت. آویو قرار تلهای مورد توجه مقام کشور نیا

 یهای عربری و ایرانری بررا   سد در برابر تالش جادی، اتوجه نیا یاصل لیدلتوجه را بیشتر کرد. 
 ،شرد مری  روروبره  تیر با موفق یرانیا ای یهای جدید بود که از هر طرف عربنفوذ در جمهوری

وارد کند. بره   و اسرائیل رانیا ۀمنازع ای و اسرائیل کشمکش عربکشورها را به  نیتوانست امی
در برابر نزدیکی فرهنگی و مرذهبی   یو اقتصاد یفن یامتیازها دادن با کوشید اسرائیل ،این دلیل
 جران یآذربا یاز جملره جمهرور   ،نشرین های مسلمانبا مردم جمهوری رانیو ا یعرب یکشورها

نقرش   اتحاد شروروی هرم   روسیه، وارث اصلیمرزهای فوذ به . البته گسترش دامنۀ نمقابله کند
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کره روابرط مسرتقیم    اسرائیل با حمایت آمریکا در منطقه داشت. در حالیای در سیاست برجسته
توانست برا واکرنش   تأسیس از جمله جمهوری آذربایجان میهای تازهمتحد با جمهوریایاالت 

هرا،  شرورها و حمایرت اقتصرادی و فنری از آن    رو شرود، رابطرۀ اسررائیل برا ایرن ک     روسیه روبه
روابط خروبی برا یهودیران سراکن      اُفعلیحکومت انگیخت. حساسیت کمتری در مسکو برمی

آزادی عمرل زیرادی در جمهروری آذربایجران      کررد و یهودیران از  آذربایجران دنبرال   جمهوری 
 (.Javedanfar, 2021) برخوردار شدند

ظرر  ن از ،آذربایجران  جمهروری  فعال در امرور  ینقش یبرای ایفا اسرائیل به هر حال، تالش
 هرایی همرراه بروده اسرت،     برا موفقیرت   و نیز نظر اقتصرادی  نظامیاز نظر  و اقتصادیسیاسی و 

 هایی هم برای باکو ایجاد کرده است. بدین معنا،ولی حضور گستردا اسرائیل تهدیدها و چالش
 کننرد،  رک را ترأمین مری  ورد دشرمن مشرت  در مر  آویرو منرافع همردیگر   با وجود اینکه باکو و تل

های رابطۀ راهبردی اصیل را ندارد و بیشتر به وابستگی راهبرردی جمهروری   ها مؤلفهروابط آن
و  جران یجمهروری آذربا  میران روابرط  آذربایجان به اسرائیل تبدیل شده است. از سروی دیگرر،   

که الیح در .هستند هعیش مسلمان بیشترحساس است که  جانیآذربا یافکار عموم یاسرائیل برا
  سررفارت نرردارد. اسرررائیل هنرروز در جررانیآذربا یدر برراکو سررفارت دارد، جمهررور  اسرررائیل

شرود.  چالشی بلندمدت برای براکو محسروب مری    نفوذ سیاسی اسرائیل در جمهوری آذربایجان
های انتقال انرژی جمهوری آذربایجران، کره برا    همچنین است حضور گستردا اسرائیل در طرح

محصرولی دارد  هرایی را بررای ایرن کشرور ترک     های اقتصادی، تهدیدها و چالشوجود فرصت
(Delanoë, 2021.) 

 ۀ تهدید براي جمهوري اسالمی ایرانها و تهدیدهاي موازنچالش
کرنش تهرران و   راهبرد موازنۀ تهدید جمهوری آذربایجان در رابطه با ایران، با اسرتفاده از بررهم  

 هرا و تهدیردهایی را در حروزا امنیرت ملری بره       اسالمی ایرران چرالش   آویو، برای جمهوریتل
 شرود. اسررائیل ترالش کررده     ارزیرابی مری   یاسر یو س یدر دو بخش نظام همراه داشته است که

 هرای اسرتراق   و پایگراه  شررفته یپ یهرای رادار سرامانه  جراد یا هایی ماننداز اقدام استفادهاست با 
  یاصرل  ۀدغدغر یرد و نراامنی را بره تهرران منتقرل کنرد.       همسایگی ایران، احساس تهد سمع در

 اسررائیل، اسرتقرار پایگراه ایرن رژیرم در مرزهرای       با  جانیآذرباجمهوری روابط  در مورد رانیا
 علیرره ایررران اسررت   جررانیآذربااز خرراک جمهرروری  ی جاسوسرریپهپادهررا ایررران و اسررتفادا

(Omidi and Kheiri, 2016: 152 پیامد سیاسی این تهدید .)    امنیتی بر رابطه تهرران و براکو نیرز
کرنش  و تهرران بره بررهم    کنش براکو شود. اما تبدیل برهمدستاوردی برای اسرائیل محسوب می

هرایی بررای جمهروری آذربایجران،     آویو، در رابطه با ایران، با وجود ایجراد فرصرت  و تل تهران
ضدایرانی جمهوری آذربایجران،  های آشکارا هایی نیز برای باکو دارد. با توجه به سیاستچالش

 یبررا  دیر از منرابع تهد  یکر ی ویژه با استفاده از رابطه با اسرائیل، در افکار عمومی ایران، باکوبه
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ی، روابرط  رانیا هایاقوام و اقلیتهای وجود چالشامتداد در  بیانی، . بهشودتهران محسوب می
ان در برابرر جمهروری آذربایجران    یک محور وحدت ملری بررای ایرانیر    آویوتلدوستانۀ باکو و 

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         

 (.Vatanka, 2021) شودجمهوری آذربایجان نیز محسوب می
ران بره  میان مطرح است که بدبینی تهران بره براکو، در مقابرل اعتمراد تهر     یی در این ویسنار

توانرد بره حرذف    از مسریر ارمنسرتان، مری    جنروب  -گرذر شرمال  ایروان و تغییر مسیر طرح راه
 (.Mamedov, 2021) جمهوری آذربایجران از یرک فرصرت اقتصرادی بلندمردت منجرر شرود       

 نیر در ا میسره  یرهاکشرو  ۀبر توسع یمثبت آثار ،جنوب -شمال یالمللنیب گذرراهکردن ییاجرا
 ایوب شررق آسر  را بره جنر   یشمال یاروپاتواند میجنوب  -شمال گذرراهخواهد داشت.  طرح

جمهوری و  هیوسر ران،یسه کشور ا یلیر یهااتصال سامانه راهاز  گذرراه نیاطرح متصل کند. 
 یبره بنردرها   انجر یآذرباهروری  جمو  رانیر فرارس را از ا  توانرد خلریج  میاست که  جانیباآذر

ر د باشد. ن بار در سال را داشتهتُ ونیلیم نیانتقال چند تیوصل کند و یرف هیگرجستان و روس
 لرت دو ممیران  ها و تهدیدهایی که راهبرد موازنۀ تهدید باکو در برابرر تهرران دارد،   برابر چالش

وانرایی  د کره در بلندمردت ت  اصیل و پایداری وجود دارنایران و جمهوری آذربایجان متغیرهای 
، و مذهب مشرترک  جهان اسالمهایی چون قرارگرفتن در مؤلفه کردن این راهبرد را دارند.خنثی

مشرترک کره بره    ژئواکونومیرک   اسرتراتژیک و ، موقعیت ژئوپلیتیرک  و تاریخ و فرهنگ مشترک
 شود.حیاتی مشترک منجر میهای الزام

 نتيجه
مبنررای دوم  ی،کیتیژئرروپل اسرررائیل موقعیرت و  جران یاآذرب نخسرتین مبنررای نزدیکری جمهرروری  

ی اقتصراد  فرصرت  براغ و سررانجام  ویژه برا توجره مناقشرۀ قرره    همکاری نظامی و اطالعاتی، به
تررین عنصرر   مهرم  شرترک، عنروان دشرمن م  به رانیا معرفی ک،یتیاست. در سطح ژئوپل دوجانبه

تروان گفرت چررا هویرت     انگاری مری یۀ سازهنظر ازبا استفاده  آویو است.باکو و تل امتحدکنند
ترین منابع مذهبی و قومی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران به یکی از مهمسیاسی

آویو تبدیل شده است و جمهوری آذربایجان با اسرتفاده از  بخش روابط باکو و تلبیناذهنی قوام
ابرط خرود برا اسررائیل و     ای توانسرته اسرت رو  راهبرد موازنۀ تهدید در سطح داخلری و منطقره  

 جمهوری اسالمی ایران را تنظیم کند.
 ۀجر ینت جمهوری آذربایجان در برابرر جمهروری اسرالمی ایرران و اسررائیل،     سیاست خارجی 

اعتمرادی تراریخی، رقابرت و نیازهرای     همچون دشمنی سیاسی حاکمان باکو، بری عوامل متعددی 
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دارنرد. ایرن   پیشررانی  ترداخل   یمروارد  زمان با هم در حرکت هسرتند و در است که همراهبردی 
 مبانی هویتی به تقویت راهبرد موازنۀ تهدید باکو کمک کرده است.  عوامل و 

 استفاده جمهوری آذربایجان از الگوی راهبردی موازنۀ تهدید در مورد جمهوری اسالمی ایران
های جغرافیایی، سیاسری  فرصت ای ایران و ارائۀای و فرامنطقهایجاد رابطه با رقیبان منطقه کند.می

طلبری در  ها برای تهدید منافع ایران و تأکید بر جغرافیای قرومی و خطرر تجزیره   و اقتصادی به آن
 قابرل سرائیل را در همرین چرارچوب   اها است که رابطه با نشین ایران از این اقدامهای ترکبخش

کری احسراس   تر-فارسی جمهوری آذربایجان از وحدت مذهبی شیعی و دوگانگی .کندیم یابیارز
کردن آن برا تعرارض   رو، با استفاده از راهبرد موازنۀ تهدید برای جایگزینتهدید کرده است. از این

 کند.هویت سیاسی ایران و اسرائیل تالش می
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