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Abstract 

Introduction: After the collapse of the Soviet Union, Israel with the aim of 

getting out of its regional and international isolation has been trying to 

expand its relations at different levels with the South Caucasus and Central 

Asian countries in the framework of peripheral doctrine. In this regard, it has 

been successful in expanding relations with some regional countries 

including Kazakhstan and Azerbaijan. A variety of literature has been 

created in the field of Israel's main and strategic goals for cooperation with 

the Republic of Azerbaijan in recent years, however, no successful research 

has been done regarding the nature of the relations between these two actors. 

Therefore, this feature of the selected topic distinguishes it from previous 

studies that have been done before. In order to understand the dimensions 

and depth of relations between Israel and the Republic of Azerbaijan, the 

important indicators of strategic relations have been adopted in connection 

with the important axes of cooperation between the two actors in different 

fields to understand whether their relations can be called strategic alliance or 

technical cooperation. 

Research Question: Which of the concepts of Strategic Alliance or 

tactical cooperation is more effective to show the interaction between the 

Republic of Azerbaijan and Israel? 

Research Hypothesis: Studies show that the cooperation of two actors 

lacks the majority of strategic alliance indicators including the uniqueness of 
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relations, the depth of relations, convergent strategic goals, 

institutionalization, and the precise definition of enemy concepts, the threat 

and presence of competitors, excluding the friendly atmosphere in bilateral 

relations and to some extent long-term cooperation. As a result, compared to 

the concept of strategic alliance, tactical cooperation has more explanatory 

power to understand and model the relationship between the two actors. 

Methodology (and theoretical framework if there are): In order to explain 

the main idea of the research, this article uses the Qualitative method of 

structural and interpretive modeling which has been used in this article and 

has tried to use the collected data in order to obtain a suitable model for the 

analysis of relations between the Republic of Azerbaijan and Israel. The 

review of various research indicates the fact that for the analysis of relations 

between Israel and the Republic of Azerbaijan, conceptual frameworks can 

be more productive than theoretical frameworks. Therefore, strategic 

concept has been chosen to explain the typology of the two actor’s relations. 

It seems that the following components constitute the most important 

indicators of strategic relations that have been applied in Israel-Azerbaijan 

relations to determine its typology. 

1. The existence of converging strategic goals, which can be considered 

as the starting point of strategic cooperation based on which players receive 

the initial understanding that they can achieve their goals through mutual 

efforts.  

2. The existence of long-term, authentic and deep cooperation between 

the two players, different from the temporary alliance that is created to 

achieve specific goals at a specific time or to deal with specific events. 

3. The incomparability of relations which includes the expansion of high-

level official meetings between the two actors, the increase in mutual 

economic cooperation, the creation of a common market by addressing tariff 

and non-tariff issues and the deepening of military cooperation.  

4. Institutionalizing cooperation in which the two actors are expected to 

be members of an efficient regional or intra-regional organization.   

5. The existence of a friendly atmosphere in bilateral cooperation that has 

been influenced by the historical and cultural backgrounds and the 

appropriate path to solve problems. 

6. Having a common threat or enemy that forces the actors to work 

together and come up with strategies to deal with it. 

Results and Discussion: Israel's view of the Republic of Azerbaijan can 

be interpreted and analyzed in the form of three approaches: the containment 

strategy, the Greater Middle East plan and the peripheral doctrine, based on 

which it has tried to use Azerbaijan's capabilities against Iran. On the other 
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hand, the goals and security plans of Azerbaijan, including the solution of 

the Karabakh crisis, instability in the South Caucasus region, tension with 

other regional and extra-regional countries, has caused Azerbaijan to adjust 

its policy towards Israel to use Jewish lobbies in the US Congress for 

fulfilling the military requirements of this country. In addition, it has been 

shown that the axes of cooperation between the two actors, such as trade and 

energy, have not been deepened compared to their cooperation with other 

partners and more recently, the increasing growth of military deals has been 

fueled by growing regional instabilities.  

The beginning of the cooperation between the two actors dates back to 

1991 and after that their cooperation began in various technical, economic, 

infrastructural and agricultural dimensions, however the depth of relations 

between the two sides has not expanded and Israeli competitors, including 

Turkish, Russian and European companies have been most successful in 

concluding economic cooperation agreements with Azerbaijan. Also, despite 

the fact that Azerbaijan is a member of numerous organizations such as 

ECO, Commonwealth of Independent States, it does not cooperate with 

Israel in any joint organization and their relations are not institutionalized, so 

much so that Ilham Aliyev used the word iceberg in 2009 to describe the 

nature of their relations which are mostly secret and informal. 

Conclusion: Statistical analysis and relational experiences show that the 

concept of technical cooperation is more useful and constructive than 

strategic alliance to understand the relationship between the two actors. Due 

to the lack of depth and varieties in economic cooperation, weak 

institutionalization, distinct strategic goals and having a different driving 

force of foreign policy, their relationship cannot be classified as a strategic 

alliance. Another significant point that should be noted is that there is a 

positive correlation between the increase in instability in the South Caucasus 

and the increase in cooperation between Israel and the Republic of 

Azerbaijan.  

Keywords: Armenia, Israel, Energy, Security, Iran, Republic of Azerbaijan, 

Strategic Relations  
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 شناسی روابط اسرائيل و جمهوري آذربایجان:  گونه

 1روابط راهبردي یا تاكتيکی
 مرتضی ابراهيمی

 دانشیار علوم سیاسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی

2قاسم اصولی اودلو
 

 الملل، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس دکتری روابط بین
 (02/12/1401پذیرش  خیتار 04/08/1401:)تاریخ دریافت:

 چکيده

ای و  بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اسرائیل در قالب آیین پیرامونی و با هدف خروج از انزوای منطقه  
های مختلف با کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز  المللی خود تالش کرده است روابطش را در سطح بین

رش روابط با کشورهای قزاقستان و جمههوری آرربایاهان   جنوبی گسترش دهد. در این ارتباط در گست
ههای مختلهف     باغ ک  پیامدهای متعددی در سهطح  رسد بعد از جنگ دوم قره نظر می موفق بوده است. ب 

ای و کالن در قفقاز جنوبی داشت  است، این روابط بیشهتر از گذشهت  شهده اسهت. ایهن       دوجانب ، منطق 
 گرفته   شهکل  اساسهی  چ  بر اسرائیل و آرربایاان جمهوری ابطرو شناسی گون  ک  است مطرح پرسش
 راهبردی روابط مهم های شاخص آرربایاان، جمهوری با اسرائیل روابط عمق و اندازه فهم برای است؟

. اسهت  شهده  داده تطبیق مختلف های حوزه در بازیگر دو بین های همکاری مهم محورهای با ارتباط در
 راهبهردی،  همکهاری  مفههوم  بها  مقایس  در تاکتیکی های همکاری ک  ودش طرح می در پاسخ این فرضی 

 دهد می نشان این نوشتار های یافت . دارد بازیگر دو روابط شناسی گون  برای بیشتری کنندگی تبیین قدرت
 عمهق،  روابهط،  همتهایی  بهی   شهاخص  ماننهد  راهبهردی  روابهط  ههای  شاخص بیشتر بازیگر دو همکاری

 وجود استثنای ب  رقیب، و تهدید دشمن، مفاهیم از دقیق تعریف نهادمندی، ا،همگر راهبردی های هدف
را ندارد؛ بنابراین ماهیت  طوالنی و بلندمدت های همکاری حدودی تا و دوجانب  روابط در دوستان  جو

توان براساس مفهوم رابطۀ راهبردی تبیین کرد. هرچند روند فزاینهدۀ روابهط در    روابط دو بازیگر را نمی
 شهده  اسهتفاده  پوشانی منافع مشترک دو بازیگر را از گذشت  بیشتر کند. روش تواند هم های آینده می سال
 . است تفسیری-ساختاری سازی مدل مبنای بر دقیق صورت ب  و کیفی نوشتار، این در

 ارمنستان، اسرائیل، انرژی، امنیت، ایران، جمهوری آرربایاان، روابط راهبردی. واژگان اصلی:
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 قدمهم
سهرعت روابهط    دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، هر یک از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز ب  ب 

بها ازبکسهتان و پایهان آن در اکتبهر      1992خود را با اسرائیل برقرار کردند. شروع آن در فوریهۀ  
با ترکمنستان بود. در مقابل، اسرائیل سفارت خود را در ازبکستان، گرجستان، جمههوری   1993

های اخیهر( به     رربایاان و قزاقستان افتتاح کرد و همۀ این کشورها همراه با ارمنستان )در سالآ
های خود را در اسرائیل تأسیس کردند. تمام هشت کشهور   استثنای جمهوری آرربایاان سفارت

  وزیهران و رسسهای   آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی با اسرائیل روابط دیپلماتیک دارنهد و نخسهت  
رها ب  استثنای ترکمنستان و جمهوری آرربایاان برای دیدار رسمی به  اسهرائیل سهفر    این کشو

اند. بازیگران آسیای مرکزی و قفقاز آشکارا بها وجهود اکثریهت چشهمگیر مسهلمان شهش        کرده
نشدن نهایی مسئلۀ فلسطین و اسرائیل، رابط  با این رژیم را از نظر  کشور از هشت کشور و حل

های  دهند. در این ارتباط اسرائیل در کنار روابط دیپلماتیک، آژانس میسیاسی مشکل تشخیص ن
  (Pinfold & Peters, 2019: 19). تااری و دولتی خود را در این کشورها تأسیس کرده است 

 یاسه یو س یمدت خود را بر نفور اقتصادبلنداست ک  راهبرد  یا منطق  گرانیاز باز اسرائیل
 یمرکهز  یایفارس، آس جیعرب خل یپاکستان، کشورها  ،یمل ترکشا دیجد ۀانیخاورم ۀدر منطق

عمق و دامنۀ روابهط ایهن بهازیگر بها جمههوری       . (Bassist, 2022)و قفقاز استوار ساخت  است
های متفاوتی در مورد ایهن موضهوع    آرربایاان همیش  سبب بحث و مبهم بوده و گاهی دیدگاه

پرسش چیستی گون  و ماهیهت روابهط جمههوری    رو پاسخ ب   واحد، انعکاس یافت  است. ازاین
های روابط راهبردی، هدف اصلی این نوشتار است. در این  آرربایاان با اسرائیل براساس مؤلف 

های روابط راهبهردی، محورههای    ها و شاخص ترین مؤلف  خواهیم ضمن بررسی مهم نوشتار می
انعکاس ماهیت واقعهی روابهط    اصلی روابط اسرائیل با جمهوری آرربایاان را بسنایم تا ضمن

 بینان  در راستای تضمین منافع ملی کشور ارائ  دهیم.  دو بازیگر، راهکارهای واقع
 ایهن . ایهم  گرفته   بهره تفسیری-ساختاری سازی مدل روش از نوشتار اصلی  ایدۀ تبیین برای

 وابطر جهت و ترتیب بر روش این. است دیگر عناصر بر عنصر یک تأثیر تحلیل مناسب روش
 واقهع  در. کند می تمرکز( بازیگر دو میان همکاری نظام ایناا در) نظام یک عناصر میان پیچیده،

 و عناصهر  بهین  ههای  پیچیهدگی  بر توانند می گروه یک اعضای آن با ک  است ابزاری روش، این
 میهان  رابطه   ایاهاد  ایهن نوشهتار به     در. کننهد  غلبه   منازعه   و همکهاری  مختلف های شاخص
 و راهبهردی  روابط سازی مدل و بازیگران میان متقابل کنش اساس بر روابط تفسیر های شاخص
 سهطح  چنهد  به   معیارها تازیۀ با واقع در. پردازیم می دوطرف میان دوجانب  همکاری الگوهای
 رسهیم  مهی  دوطرف رابطۀ نوع از ساختارمند مدل یک ب  نهادین  مدت و میان تاکتیکی، راهبردی،

   .است بازیگر دو میان اختاریس تعامل نشانگر ک 
 



 1401پایيز و زمستان ، 2، شمارة 15، دورة اوراسياي مركزيمطالعات   28

 پيشينۀ پژوهش 
کنش جمههوری   راهبرد و الگوی رفتاری جمهوری آرربایاان در برهم»( در مقالۀ 2022رجبی )

کوشد به  ایهن پرسهش پاسهخ دههد که  جمههوری آرربایاهان در          می« اسالمی ایران و اسرائیل
کنهد.   وی رفتهاری پیهروی مهی   کنش جمهوری اسالمی ایران و اسرائیل از چ  راهبرد و الگ برهم

براساس نگاه او جمهوری آرربایاان با اسهتفاده از راهبهرد موازنهۀ تهدیهد در سهطح داخلهی و       
کنش ایهران و اسهرائیل تنظهیم     ای توانست  است الگوی رفتاری خود را در رویایی با برهم منطق 

ی و در برابهر  کند و در ادام ، سیاسهت خهارجی جمههوری آرربایاهان را در برابهر ایهران کنشه       
گانهۀ   کند. این با اتکا ب  آمارهای کمی ضمن ردکهردن حالهت سه     اسرائیل واکنشی توصیف می

های متفاوتی را برای دو بازیگر جمهوری آرربایاهان و اسهرائیل    علی روابط س  بازیگر، پیشران
ههای   محهدودیت »( در مقالهۀ  2019دهد. پینفولد و پیتهر )  در نگاه راهبردی ب  همدیگر نشان می

های آیین پیرامهونی اسهرائیل    مؤلف « هایی از قفقاز و آسیای مرکزی آیین پیرامونی اسرائیل: درس
رسهند که  اسهرائیل در     کند و ب  این نتیاه  مهی   را در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی بررسی می

 ههای درگیهر در   دالیل ژئوپلیتیکی، اقتصادی و نقش قدرت کاربست آیین خود در این مناطق ب 
 -بررسهی روابهط سیاسهی   »( در مقالهۀ  2020شفیعی و دیگران ) این دو منطق  موفق نبوده است.

امنیتی جمهوری آرربایاان و اسرائیل و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران )از سهال  
این پرسش هستند که  روابهط خهارجی اسهرائیل بها جمههوری         دنبال پاسخ ب (« 2020تا  2011

ر بعد سیاسی و امنیتی چه  تهأثیری بهر امنیهت ملهی جمههوری اسهالمی ایهران در         آرربایاان د
هها روابهط اسهرائیل بها جمههوری       ههای آن  داشت  است؟ براساس یافت  2020تا  2011های  سال

ههای جاسوسهی و    واسهطۀ ایاهاد پایگهاه    در بعهد سیاسهی به     2020تا  2011آرربایاان از سال 
واسهطۀ   اهش نفور در منطق  و در بعهد نظهامی و امنیتهی به     تهدیدهای اطالعاتی برای ایران و ک

ایهن   .رو کهرده اسهت   تقویت روابط نظامی و امنیتی، امنیت ملی کشور را با تهدید اساسی روبه  
شناسی روابط بیشتر ب  پیامدهای روابط دو بهازیگر بهر امنیهت ملهی      جای تمرکز بر گون  مقال  ب 

 ایران تمرکز کرده است.
نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آرربایاهان و  »( در مقالۀ 2013) دهکوالیی و رضازا

کنند ک  ادراک تهدید مشترک از ایران، جمهوری آرربایاان و اسرائیل را به    مطرح می« اسرائیل
امنیتی و سیاسی و اقتصادی با یکدیگر پیش رانده اسهت. پرسهش    -ایااد روابط گستردۀ نظامی

یی گسترش روابط بین دو بازیگر است که  فاصهلۀ جارافیهایی و    اصلی این پژوهش دربارۀ چرا
ها برای پاسخ ب  این پرسهش   ها برجست  است. آن های فرهنگی، دینی و زبانی در بین آن تفاوت

کنند و بر این باورند ک  ایهن دو بهازیگر براسهاس درک     گرایی تدافعی استفاده می از نظریۀ واقع
ید مشترک از سوی ایران، برای ایااد موازنه  در برابهر آن،   خود از اشتراک منافع و احساس تهد

تقابهل ایهران و اسهرائیل و    »( در مقالهۀ  2017اند. مؤمنی و رحیمی ) روابط خود را گسترش داده
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ایهن  دنبال پاسهخ  ب   «امنیتی اسرائیل و جمهوری آرربایاان -تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی
 ان و اسرائیل ب  چ  شکل در گسترش روابط سیاسهی ایر سودک  تضاد هویتی و  هستندپرسش 

که  بها وجهود     گوینهد  مهی امنیتی اسرائیل و جمهوری آرربایاان تأثیر داشت  است؟ در پاسهخ   و
رو از جمله    های پیش  های هویتی مشترک بین ایران و جمهوری آرربایاان، برخی چالش مؤلف 

های مذهبی ایران ک  ب  سردی روابهط دو   گرایانۀ باکو و سیاست های قوم باغ، سیاست بحران قره
عنهوان عهاملی مههم و تأثیرگهذار،      کشور منار شده است، سبب شده تقابل ایران و اسهرائیل به   

امنیتی جمههوری آرربایاهان و اسهرائیل را موجهب شهود که  ههدف         و گسترش روابط سیاسی
   .اسرائیل از آن مقابل  با ایران است

تقابل راهبردههای جمههوری اسهالمی ایهران و     » در مقالۀ (2020ابراهیمی کیاپی و زارعی )
ب  نبود تناسب روابط ایران با همسایگان شهمالی  « رژیم صهیونیستی در منطقۀ استراتژیک قفقاز

پردازنهد و تهالش راهبهردی اسهرائیل      خود ب  نسبت گسترش روابط اسرائیل با این کشورها می
با هدف تهدید منافع حیاتی ایران را بررسهی   برای افزایش دامنۀ حضور در جمهوری آرربایاان

آرربایاان: پیامدهای امنیهت   -اسرائیل -مثلث ایران» ( در مقالۀ2013ارمن و همکاران ) کنند. می
کنند ک  روابط ایران و جمهوری آرربایاان از نظهر تهاریخی    بر این موضوع تأکید می« ای منطق 

ۀ دریهای خهزر، تأثیرگهذاری دو طهرف بهر مهردم       باغ، مسهئل  صمیمان  بوده است، اما مناقشۀ قره
آویو از مسائلی است که  ایهن دو    ویژه همکاری رو ب  رشد باکو با واشینگتن و تل یکدیگر و ب 

کشور را از یکدیگر دور کرده است. از سهوی دیگهر روابهط جمههوری آرربایاهان و اسهرائیل       
یافت  است. این در حالی اسهت که     های اقتصادی و امنیتی توسع  در زمین  1990ویژه از دهۀ  ب 

هها در   تهر شهده اسهت. از نظهر آن     روز تیره آویو بعد از انقالب اسالمی روزب  روابط تهران و تل
صورتی ک  تنش بین ایران و اسرائیل افزایش یابد این احتمال افزایش خواهد یافت ک  با توجه   

آویهو تبهدیل    تهل  -د مخفی تهرانب  موقعیت جارافیایی جمهوری آرربایاان، باکو ب  عرصۀ نبر
 شود.   

های راهبردی حضور رژیهم صهیونیسهتی در    زمین » (، در مقالۀ2016نژاد و همکاران ) رفعت
وسیلۀ مصاحب  بها پژوهشهگران ایهن حهوزه و تحلیهل و       اند ب  تالش کرده« جمهوری آرربایاان

آویهو را   رایی بهاکو و تهل  های استخراجی، دالیل وابستگی متقابل و منافع همگ بندی مؤلف  درج 
عنهوان   جواری جارافیایی جمهوری آرربایاان با ایران به   ارزیابی کنند و در نتیاۀ آن مؤلفۀ هم

بررسههی » ( در مقالهۀ 2014پههور آرر ) قلهی  تهرین مؤلفههۀ همگرایهی شناسههایی شهده اسههت.    مههم 
ت ملهی  ههای اطالعهاتی و امنیتهی رژیهم صهیونیسهتی در جمههوری آرربایاهان و امنیه         نشانگاه

کنهد که  اسهرائیل بها اسهتفاده از راهبهرد نفهور پیرامهونی بها           تأکید می« جمهوری اسالمی ایران
جمهوری آرربایاان رابط  برقرار کرده و ضمن مقابل  با نفور سیاسی جمهوری اسهالمی ایهران   

دنبال دسترسی سرزمینی برای جاسوسی و تهدید امنیت ملهی ایهران    در جمهوری آرربایاان، ب 
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عنوان انعکاسی از دشمنی  سازی آرربایاان ب  قدرت دولت» ( در مقالۀ2021کوهن و لو ) است.
دنبال برقراری توازن برای ایفهای نقهش    کنند ک  جمهوری آرربایاان ب  ادعا می« ایران و اسرائیل

ای و تنظیم روابط خود با بازیگران روسی ، ایهران، ارمنسهتان و اسهرائیل اسهت و در      مؤثر منطق 
کند در حهال اسهتفاده از موقعیهت ژئواکونهومیکی      ی ک  نیازهای راهبردی خود را تأمین میحال

ای و جههانی خهود    ای و گسترش هویت ملی و نگاه منطقه   خود برای گذار از فشارهای منطق 
جوید. در ماموع مطالعهۀ پیشهینۀ    عنوان پلی برای ارتباط با غرب سود می است و از اسرائیل ب 

شده در این حوزه بیشتر بر پیامدهای امنیتهی روابهط دو    های اناام دهد پژوهش ینوشتار نشان م
شناسهی و فههم روابهط     بازیگر بر ایران تمرکز داشت  است و کار جامعی وجود ندارد ک  ب  گون 

شهدۀ پیشهین متمهایز     دو بازیگر اختصاص یافت  باشد و همین این نوشتار  را از کارههای اناهام  
 کند. می

 
 حد راهبرديمفهوم مت

ههای زیهادی    الملل برای مفهوم اتحاد راهبردی، تعریهف  پردازان و پژوهشگران روابط بین نظری 
اند. در یک نوع تعریف، اتحاد دربرگیرندۀ روابط دو یا چند کشهور بهر مبنهای پیمهان      ارائ  داده
ویی بها  منظور همکاری مشترک و انساام نیروهای نظامی، سیاسی و اقتصادی و رویهار  اتحاد ب 

درنظرگهرفتن    کننهده  تهدید مشترک ناشی از کشور دیگر است. این نهوع تعریهف ضهمن تعیهین    
جانبه  و   ههای یهک   ههای دفهاعی، ضهمانت    های تااوزنکردن، پیمهان  نام  ویژگی نظامی، موافقت

هها و   گیهرد. در تعریهف دیگهری به  ائهتالف دولهت       جمعی را دربهر مهی   دست   های امنیت پیمان
شهود. ایهن گهروه از     ههای خهود معنها مهی     یابی به  ههدف   ها برای دست های آن هماهنگی اقدام

های دیپلماتیهک،   ها شامل اتحادهای نظامی، ائتالف المللی دولت ، هر نوع همکاری بینها تعریف
ههها را شههامل  ههها و اتحادیهه  ههها و کنفدراسههیون هههای مههودت و همکههاری، فدراسههیون   پیمههان

برخی دیگر ضمن تأکید بر ماهیت نظامی اتحهاد معتقدنهد   .  (Czechowska, 2013: 45)شود می
شهود و در نتیاه ، منهافع مشهترک یها       طور راتی دربارۀ یک موضوع راهبردی ایااد می اتحاد ب 

اتحهاد را دربرگیرنهدۀ ترتیبهات رسهمی و غیررسهمی       1گیرد. اسهتفان والهت   متعارض شکل می
ای از  د و مورگنتا اتحادها را شکل ویهژه کن همکاری امنیتی بین دو یا چند دولت مستقل معنا می

نامۀ مکتوب و رسمی بین دو یا چنهد دولهت که      داند ک  با یک موافقت المللی می همکاری بین
آینهد   وجهود مهی   ویژه در ارتباط با امنیت ملی ب  برای مدت معینی با هدف پیشبرد منافع خود ب 

.(Morgenthau, 2005:309) گیری اتحاد  های باال، بر شکل فجورج لیسکا، ضمن پذیرش تعری
ههای   . از نظر والتز اتحاد، پیمان(Liska, 1968: 3)کند  علی  تهدید ناشی از کشور دیگر تأکید می

                                                           
1. Walt 
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ها ب  همکاری گرایش دارند، امها   گیرد، زیرا گاهی هرچند دولت رسمی و غیررسمی را دربر می
د یک پیمهان رسهمی اغلهب واقعیهت     دهند، بنابراین بود یا نبو ب  امضای یک پیمان رضایت نمی

. از (Waltz, 1987: 12-13)دههد   ها انعکاس نمهی  موجود را در مورد سطح تعهدها را بین طرف
آوردن سهود و   دسهت  هها و ابهزاری بهرای به      نظر شوئلر، اتحادها واکنشی ب  تهدیدها یا فرصت

جهو و   دولهت امنیهت  با تفاوت گذاشتن بین مفههوم   1آیند. شوئلر جلوگیری از ضرر ب  شمار می
زایی و مقابل  با تهدید اقدام کهرده و    های امنیت ها جدا از انگیزه کار، باور دارد برخی دولت طمع

های  سوی برقراری ائتالف با دولت کنند یا ب  های تادیدنظرطلب قدرتمند همکاری می با دولت
داوطلبان ، نظامی و های  اسمیت بر ویژگی .(Schweller, 1994)کنند  تادیدنظرطلب حرکت می
 (Smith, 1995: 405-425).غیرالزامی اتحاد توج  دارد 

صورت کنوانسهیون در   داوطلبان ، رسمی و ب  اتحاد را توافق مکتوب 2دیوید سینگر و ولکر،
هها و رفتهار خهود را بهرای مقابله  بها تهدیهدهای نظهامی          دانند ک  سیاسهت  بین کشورهایی می

. از سویی، روابط راهبهردی بها برداشهت از    (Walt, 1987:12) اند صورت هماهنگ شکل داده ب 
بندی بازیگران از آن در ارتباط مستقیم است و بها محوریهت منهافع     مفهوم منافع ملی و اولویت

های امنیتی مشترک وجهود داشهت  باشهد،     گیرد. در مرحلۀ اول تا زمانی ک  نگرانی ملی شکل می
عنوان ههدف اصهلی    های مختلف، ب  جویی در شکل وجهۀ مثبت روابط راهبردی یعنی همکاری

دهنهدۀ روابهط    ها، رقابت بهازیگران، شهکل   شود، اما با تاییر اولویت این روابط در نظر گرفت  می
پذیرد. در ارتباط بها   ها از این رقابت اثر می شود و منافع ملی و حیاتی آن ها می راهبردی بین آن

. ضرورت وجود منهافع  1کند:  ت موضوع را مطرح میهای روابط راهبردی، زنچواسکا هف مؤلف 
. تفهاهم در  3. دشمن، رقیب یا تهدید مشهترک؛  2های مشترک؛  های راهبردی در حوزه و هدف

های تاریخی مثبت  . تارب 5. ارادۀ سیاسی رهبران؛ 4الملل و قواعد بازیگری آن؛  مورد نظام بین
ههای   تهوان در دیهدارهای متهوالی مقهام     ک  می همتایی روابط دو بازیگر . بی6از ارتباط مشترک؛ 

گهذاری و نبهود    رتب ، اولویت روابط اقتصادی شامل تاارت، همکهاری در بخهش سهرمای     عالی
های نظامی و امنیتی زیاد را دید. در ایهن   در دسترسی ب  بازارها و همچنین همکاری  محدودیت

همتایی روابط دو بهازیگر   نشانگر بیها  بودن همکاری ارتباط، حاکم بودن جو دوستان  و طوالنی
اما این موضوع مبهم اسهت تحقهق     .(Czechowska, 2013: 48-51). نهادمندی روابط 7است؛ 

برقراری روابهط راهبهردی کهافی اسهت.      سوی ها برای گرایش دو کشور ب  چ  تعدادی از مؤلف 
شهمار   ی آن روابط راهبردی ب دهد، اما زمان های باال دو بازیگر را در کنار یکدیگر قرار می مؤلف 
های عملی مشترک دو کشور منار شود. بیشهتر اندیشهمندان سه      ها ب  اقدام آید ک  آن مؤلف  می

ههای ملهی را    دادن امنیت ملهی و کنشهگری دولهت    عامل توافق رسمی علنی یا محرمان ، پوشش

                                                           
1. Schweller 

2. David singer and Volker  
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م ارتبهاط و  گیرنهد. امها در نهوع اتحهاد، ماهیهت، حاه       های مهم یک اتحاد در نظهر مهی   ویژگی
رسهد   نظر می های متعدد، ب  نظر نیست. با بررسی تعریف های آن در بین اندیشمندان اتفاق هدف
ترین ابعاد روابط راهبردی هستند ک  در ارتباط با روابط اسرائیل  دهندۀ مهم های زیر شکل مؤلف 

 شوند تا ماهیت روابط دو کشور مشخص شود: و جمهوری آرربایاان بررسی می
گیری رابطۀ راهبردی  های راهبردی مشترک: این عامل نقطۀ آغاز برای شکل تن هدفداش -

های همکاری ب  این فهم مشترک دست پیدا کنند که  بها    ای طرف گون  جویان  است. ب  همکاری
شهده   ههای راهبهردی مشهترک تعیهین     توانند ب  هدف مشترک میهای  ها و اقدام هماهنگی تالش

 توان ب  اعالمیۀ ایااد همکاری راهبردی بین دو طرف اشاره کرد. اط میدست یابند. در این ارتب

وسهیلۀ گسهترش    های بلندمدت و معتبر بین دو بازیگر: رابطۀ بلندمدت ب  داشتن همکاری -
ای باشد که  تها حهد زیهادی بتهوان       گون  گیرد. روابط باید ب  و تعمیق همکاری نزدیک شکل می

طور نسهبی در   ت کرد. این موضوع در برابر ائتالف است ک  ب دربارۀ پایداری آن در آینده صحب
 شود.   زمان مشخص برای هدف یا در برابر رخداد معین ایااد می

تهوان از گسهتردگی دیهدارهای     همتابودن تعامهل بهین دو طهرف متحهد را مهی      ویژگی بی -
گهذاری و   مای های تاارت، سر رتب  دو بازیگر، گسترش روابط اقتصادی در حوزه های عالی مقام

های نظامی متعدد ارزیهابی   نبود مانع و مرز در دسترسی ب  بازار ملی متحد و همچنین همکاری
 کرد؛  

 نهادینگی روابط متقابل بین دو طرف؛ -

ههای تهاریخی مثبهت و همچنهین رویهۀ       واسهطۀ تاربه    جو دوستان  در روابط دوجانب  ب  -
ین موضهوع به  ایاهاد روابهط مشهاب  بها رابطهۀ        های معاصر اشاره دارد. ا مناسب در حل منازع 

 ؛(Czechowska, 2013: 48-51)شود ک  مبتنی بر اعتماد و وفاداری است  شخصی منار می

 ؛(Walt, 1987: 168)داشتن دشمن، رقیب یا تهدید مشترک  -

ههای مشهترک، پایهداری و     ههای ههدف   روابط تاکتیکی برخالف روابط راهبهردی شهاخص  
، نهادینگی و دشمن مشترک را ندارند و تنهها براسهاس آن کشهورها نگهاه     بودن روابط بلندمدت

های متفاوت در مدت زمهان معهین و نه  در قالهب      ابزاری ب  همدیگر را برای رسیدن ب  هدف
 کنند.  رابطۀ پایدار و عمیق دنبال می

 
 هاي روابط راهبردي در سنجش روابط جمهوري آذربایجان و اسرائيل شاخص

های روابط راهبردی در نسبت روابهط جمههوری آرربایاهان و     ترین شاخص مدر این بخش مه
 سنایم تا ماهیت، عمق و سطح روابط دو بازیگر مشخص شود. اسرائیل را می

 
  الف( وجود یک دشمن، رقيب یا تهدید مشترک
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دهندۀ اتحهاد راهبهردی    وجود دشمن، رقیب یا تهدید مشترک هم از دیگر عناصر مهم شکل
ان است. در این ارتباط اولویت تهدید، میزان تهدید از ایران و تعریهف از دشهمن و   بین بازیگر

رقیب بین جمهوری آرربایاان و اسرائیل تا حدودی متفاوت از یکهدیگر اسهت. در ارتبهاط بها     
باغ و رفع تهدید ارمنستان بوده اسهت و   جمهوری آرربایاان اولویت این کشور حل مناقشۀ قره

گرا قرار داشتند ک  بیشهتر به  ایهران     های اسالم تهدیدهای ناشی از جریان های بعدی در اولویت
ویژه حزب اسالمی آرربایاان در سهال   ب  2000تا دهۀ  ها شدند و بیشتر این جریان منصوب می

سرکوب شدند. تعریف از دشمن هم بست  ب  نوع دولت حاکم در جمههوری آرربایاهان    2003
کارآمهدن ایلچهی بیهگ، ایهران، روسهی  و       با روی 1993ر سال متفاوت بوده است. برای نمون  د

ههای بعهدی    طور رسمی مطرح شدند، اما در دوره عنوان دشمنان اصلی این کشور ب  ارمنستان ب 
ای را  گرایانه   اف این کشور ب  نسهبت سیاسهت عمهل    اف و الهام علی کارآمدن حیدرعلی با روی

ههای   های سازنده در چارچوب طرح ری همکا نسبت ب  همسایگان خود در پیش گرفت  است و
عنهوان دشهمن شهده اسهت. در واقهع در دورۀ       دوجانب  و چندجانب  جایگزین تعریف ایهران به   

ههای قهومیتی و در    گرا و مبتنی بر ایده مایۀ نظام سیاسی این کشور غیردینی، غرب بیگ بن ایلچی
گرایانه ،   ههای عمهل   که  بها ایهده    تعارض آشکار با منافع ملی و یکپارچگی سرزمینی ایران بهود 

 ,Mammadov)کنندگی سیاست خارجی جمهوری آرربایاان ب  حاشهی  رفهت   متوازن و تکمیل

2022: 515) .  

الملهل   زمان از ویژگی مههم نظهام بهین   ای رقابت و همکاری هم های شبک  موضوع همکاری
مختلهف   ههای  سهطح ویژه در دورۀ گذار است ک  مصداق رفتهار بیشهتر کنشهگران در     کنونی ب 

ههای   جنهوب، میهدان  -رهای شهمال گهذ  المللی است. جمهوری آرربایاان در راه ای و بین منطق 
های مشترک مرزی با ایران منهافع مشهترک دارد،    انرژی با فعالیت شرکت نیکو از ایران، بازارچ 

یهد.  آ شهمار مهی   زور رقیهب ایهران به     غربی و مسیر زنگ  -هایی از مسیرهای شرقی اما در بخش
ای بود ک  سبب تحریک و تعریف دشمن از ایهران   گون  هم ب  2020گیری ایران در سال  موضع

طور رسمی و دیپلماتیک ضمن حمایهت از یکپهارچگی سهرزمینی     ، ب 2020نشد. ایران در سال 
بخشیدن ب  اشاالگری ارمنستان را در قالب سازوکارهای دیپلماتیهک   جمهوری آرربایاان، پایان

زمان مسیرهای ایران تنها مسیر مهورد اسهتفاده بهرای انتقهال کاالههای       طور هم ود و ب خواستار ب
مورد نیاز ارمنستان بود، زیهرا دیگهر مسهیرهای منتههی به  ایهن کشهور را همسهایگانش ماننهد          

نسبت به    2020گرجستان و ترکی  مسدود کرده بودند. مواضع جمهوری اسالمی ایران در سال 
شده و در راستای منافع امنیتهی و امنیهت اقتصهادی     ر کامل منطقی، حسابطو باغ ب  تحوالت قره

 کشور بود ب  چند دلیل:
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هها، حضهور و درگیهری     ای روسی  بر روند درگیهری  . با توج  ب  مدیریت کنترلی و لحظ 1
های تهاکتیکی   توانست حتی همکاری مستقیم در معنای تعارض منافع ایران با روسی  بود ک  می

 ویژه در سوری  را در تأثیر قرار دهد. ایران با روسی  در غرب آسیا ب و راهبردی 

تنیهدگی منهافع کشهورهای جمههوری      بهودن و درههم   ای با توج  ب  قفهل  . در سطح منطق 2
آرربایاان، ترکی  و گرجستان، درگیری مستقیم نه  تنهها روابهط دوجانبهۀ ایهران بها جمههوری        

لک  تمام روابط و منافع ایران در سطح منطقۀ قفقاز در تهأثیر  داد، ب آرربایاان را در تأثیر قرار می
 گرفت. این مسئل  قرار می

ثباتی در مرزهای پیرامونی ب  معنای کارت دعهوتی بهود که      . اقدام ب  درگیری و ایااد بی3
حضور دیگر بازیگران دارای منافع متعارض با ایران مانند غرب، عربستان سعودی و اسرائیل را 

 کرد.   ی پیرامونی کشور فراهم میدر مرزها

ههای مشهترک دو سهوی ارس،     دلیل پیونهدهای زبهانی، فرهنگهی، تهاریخی و اسهطوره      . ب 4
های قومیتی را در داخل ایران فعال کند و یکپهارچگی سهرزمینی کشهور را در     توانست گسل می

 معرض تهدید قرار دهد. 

جمع صفر، ایران را دشمن راهبهردی   لدر برابر، اسرائیل با درنظرگرفتن قاعدۀ بازی با حاص
ویهژه   روابهط و در منهاطق مختلهف به      های داند و سیاست مهار ایران را در تمام سطح خود می

کنهد.   های متعدد مانند آیین پیرامونی و صلح ابراهیم دنبهال مهی  منطقۀ غرب آسیا در قالب آیین
 دشمن دارند.بنابراین دو بازیگر برداشت متفاوت از مفهوم تهدید، رقیب و 

 
 هاي راهبردي همگرا ب( وجود هدف

جویانه  اسهت،    گیهری روابهط راهبهردی همکهاری     راهبردی نقطۀ شروع شکل های وجود هدف
توانند  ها و همکاری می های همکاری ب  این درک برسند ک  با ترکیب تالش ای ک  طرف گون  ب 

تأسیس همکاری راهبهردی بهین   ها دست یابند. شاهد این موضوع، امضای اعالمیۀ  ب  این هدف
ن جمههوری آرربایاهان و   ایدر مشود ک  آیا  دوطرف است. در این بخش این پرسش مطرح می

ساز تعمیهق روابهط در دیگهر ابعهاد و      های راهبردی مشترک وجود دارد ک  زمین  اسرائیل هدف
در ایهن بخهش    ها باشد. بهرای ایهن منظهور    استفاده از واژۀ رابطۀ راهبردی برای تبیین روابط آن

ههم را   دهی روابط دو کشهور نسهبت به     های راهبردی و انگیزۀ شکل ترین هدف کوشیم مهم می
 بررسی کنیم تا درستی یا نادرستی این شاخص مشخص شود. 

برای درک بهتر ماهیت روابط دو بازیگر باید بین نگاه اسرائیل به  جمههوری آرربایاهان و    
جمههوری   در مهورد اسهرائیل   دیهدگاه دایی برقرار کهرد.  نگاه جمهوری آرربایاان ب  اسرائیل ج
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و آیهین   1توان در قالب س  رویکرد راهبرد سد نفهور، طهرح خاورمیانهۀ بهزر      آرربایاان را می
ک  در دورۀ جنگ سرد توسط جرج کنان برای  2پیرامونی تفسیر و تحلیل کرد. سیاست سد نفور

ههای   شهکل  نی توسط رهبران آمریکها به   کنترل رفتار اتحاد شوروی مطرح شد و در شرایط کنو
در دورۀ ترامه  و در ادامه  در    3شود. کارزار فشار حداکثری کار گرفت  می مختلف علی  ایران ب 

المللهی   ای و بهین  منطق  های دورۀ بایدن و تالش برای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران در سطح
بر همسایگان ایران در پی تحکیم نفور خود توان در این زمین  تفسیر کرد. اسرائیل با نفور  را می
ای ایران در یک اقهدام هماهنهگ بها آمریکها در قالهب کهارزار فشهار         سو و انزوای منطق  از یک

 . (Siraj and Bakare, 2022: 100)حداکثری است 
کار گرفت  شده بهود،   طرح خاورمیانۀ بزر  از زمان جورج بوش پسر در سطح خاورمیان  ب 

صههدا و عملههی همچنههان تهداوم دارد کهه  هههدف اصههلی آن   صههورت بهی  نی بهه در شهرایط کنههو 
ها و تضهمین امنیهت اسهرائیل اسهت و تحکهیم حضهور        کردن، تازی  و تضعیف دولت کوچک

  توانهد مهؤثر باشهد    اسرائیل در جمهوری آرربایاهان در راسهتای کاربسهت ایهن سیاسهت مهی      
.(Jalalpoor, 2019: 10)  د از جنهگ جههانی دوم بها تأسهیس     که  بعه   4سراناام آیین پیرامهونی

المللی در دسهتور کهار ایهن رژیهم قهرار       ای و بین اسرائیل، با هدف خارج شدن از انزوای منطق 
ههای   گرفت  است. در ابتدا اتحاد با کشورهای غیرعربهی ماننهد ترکیه  و ایهران و برخهی گهروه      

بعهد بها رخهداد انقهالب      های این آیین بهود.  غیردولتی مانند اقلیم کردستان عراق، جزو اولویت
سازی روابهط بها اردن و مصهر،     ، عادی1991اسالمی در ایران، فروپاشی اتحاد شوروی در سال 

شهدن مهذاکرات صهلح اسهلو بها       المللهی آمریکها از اسهرائیل و مطهرح     های بین افزایش حمایت
یلی ماننهد  های اخیر ب  دال های فلسطینی، این آیین برای مدتی ب  حاشی  رفت، اما در سال گروه

های فلسطینی از  خوردن مذاکرات صلح و افزایش خشونت و تنش بین اسرائیل و گروه شکست
سو و با ایران از دیگر سو، در دستور کار این رژیم قهرار گرفته  اسهت. ایهن آیهین از نظهر        یک

سازی روابط با کشهورهای   تاکتیکی و حوزۀ جارافیایی با دفعۀ پیش متفاوت بوده است و عادی
عنوان دشمن مشترک، تحکیم روابط با کشورهایی مانند یونان و قبهرس   ی و تعریف ایران ب عرب
ههای   عنوان رقیب ترکی  و گسترش نفور در کشهورهای آسهیای مرکهزی و قفقهاز از تاکتیهک      ب 

های جارافیایی مورد نظر برای همکاری در قالهب ایهن آیهین هسهتند. البته        شده و حوزه مطرح
کردن این آیین در برخی کشهورهای شهرق    رائیل با وجود موفقیت در پیادهشایان توج  است اس

های جارافیایی بازیگران منطق ،  اروپا، در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی ب  دالیلی مانند مالحظ 

                                                           
1. The Great Middle East project 

2. Containment policy  

3. Maximum pressure campaign  
4. Periphery doctrines  
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گرایهی توسهط کشهورهای     کارگرفتن سیاست چندجانب  های اقتصادی و ب  همکاری نداشتن تنوع
 (Pinfold & Peters, 2019: 21).   است منطق  موفقیت زیادی نداشت

ثبهاتی در منطقهۀ    باغ، وجود بی های امنیتی مانند حل مناقشۀ قره ها و محرک در مقابل، هدف
سو و ایااد تنش در روابط جمهوری آرربایاان با بهازیگران   باغ از یک قفقاز و تداوم مناقشۀ قره

پیشران اصلی گرایش جمههوری آرربایاهان    عنوان توان ب  ای را می ای و فرامنطق  مختلف منطق 
گیهری ایهن    افتد: یکی استفاده از قدرت البهی  ب  اسرائیل در نظر گرفت ک  با دو انگیزه اتفاق می

رژیم در کنگرۀ آمریکا است. این همان چیزی است ک  در روابط چالشی این کشور با ارمنستان 
های ضدآرربایاانی دیاسهپورای   اند طرحهای یهودی بتو مطرح است تا با استفاده از قدرت البی

های راهبهردی   ارمنی را در کنگرۀ آمریکا خنثی کند. انگیزۀ دیگر این کشور، امکان خرید سالح
ثباتی را خنثی کنهد. بنهابراین    گری، تهدیدهای ناشی از بی از اسرائیل است تا بتواند از راه موازن 

با اسرائیل هدف ایااد ائتالف علی  ایهران را  طور مستقیم در روابط خود  جمهوری آرربایاان ب 
در روابهط خهود بها      گهذاران ایهن کشهور ایاهاد موازنه       های سیاست کند و از دغدغ  دنبال نمی

ههای   های رقیب غرب آسیا مانند ایهران و عربسهتان و خهوداری از واردشهدن به  مقوله        قدرت
 .(Ismailzade, 2020)زا است  حساسیت

 
 ين دو طرف اتحاد همتایی روابط ب بیپ( 

توان از گسترش روابهط اقتصهادی شهامل تاهارت،      را می همتایی روابط بین دو طرف اتحاد بی
گذاری و نبود مرز در دسترسی ب  بازار ملی متحد، دیهدارهای   همکاری اصلی در بخش سرمای 

ر های نظامی مختلهف ارزیهابی کهرد. به     رتب  و همچنین همکاری عالیهای  متوالی در سطح مقام
تهرین محورههای روابهط آرربایاهان و اسهرائیل یعنهی        اساس این شاخص، در این بخش مههم 

همتایی روابط بین دو طهرف   سنایم تا وجود یا نبود شاخص بی تاارت، انرژی و نظامی را می
 مشخص شود.

 
 محور تجارت

های تاهاری   در این بخش ارزش تاارت، سهم تاارت و جایگاه اسرائیل در بین دیگر شریک
شود تا عمق روابط تااری دو بازیگر مشخص شود. بها توجه     جمهوری آرربایاان سنایده می

های فنی، اقتصهادی و تاهاری مقدمهۀ نفهور در سهاختار       ها در حوزه ب  اینک  گسترش همکاری
 دهی ب  رفتار سیاسی کشورهاست، بررسی این موضوع مهم است. سیاسی و جهت
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 2021اتی جمهوري آذربایجان در سال هاي وارد ترین شریک . مهم1جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Trade Map, 2022 
 

میلیهارد دالر و داشهتن سههمی در حهدود      1،9، روسی  با صادراتی به  ارزش  1براساس جدول 
ترتیهب   آیهد و بعهد به     شهمار مهی   ترین شریک وارداتی جمهوری آرربایاان ب  درصد مهم 18،2

های بعهدی قهرار    فرانس ، اوکراین، ایتالیا و ایران در رتب کشورهای ترکی ، چین، آمریکا، آلمان، 
های اصلی وارداتی جمههوری آرربایاهان    دارند. نکتۀ شایان توج ، نبود اسرائیل در میان شریک

درصهد،   0،2میلیهون دالر و بها داشهتن سههمی در حهدود       28است ک  با صهادراتی در حهدود   
  های اصلی وارداتی جمههوری آرربایاهان نهدارد. ایهن موضهوع نشهان       جایگاهی در بین شریک

ک  این بازیگر در گسترش روابط خهود بها جمههوری آرربایاهان در حهوزۀ صهادرات        دهد می
 ناموفق بوده است.

 
 
 
 
 

 ردیف
 هاي شریک

 وارداتی

ارزش 
واردات 

 دالر( ميليارد)

سهم 
 )درصد(

 18،2 2 روسی  1

 14،5 1،8 ترکی  2

 13،1 1،6 چین 3

 5،9 0،632 لمانآ 4

 5،4 0،468 اوکراین 5

 4،1 0،442 آمریکا 6

 3،8 0،419 یتالیاا 7

 3،6 0،397 یرانا 8

 2،8 0،271 بریتانیا 9

 0،2 0،030 اسرائیل -
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 2021هاي صادراتی جمهوري آذربایجان در سال  ترین شریک . مهم2جدول 

 كشور ردیف
ارزش 

 )هزار دالر(

سهم 
 )درصد(

 30،3 4،2 ایتالیا 1

 18،9 2،5 ترکی  2

 5،1 0،709 روسی  3

 3،8 0،523 نیونا 4

 3،4 0،470 کرواسی 5

 3،3 0،461 گرجستان 6

 3،3 0،456 هند 7

 3،1 0،437 اسرائیل 8

- 
آمری

 کا
0،24 0،1 

Source: Trade map, 2022 
 

 30،3میلیارد دالر و داشتن سهمی در حهدود   4،1، ایتالیا با وارداتی ب  ارزش 2براساس جدول 
ترتیهب کشهورهای    رربایاان اسهت. بعهد از آن به    ترین شریک صادراتی جمهوری آ درصد مهم

ههای بعهدی قهرار دارنهد. در      ترکی ، روسی ، یونان، کرواسی، گرجستان، هند و اسرائیل در رتبه  
درصهد در   3،1میلیارد دالر و با داشتن سهمی در حدود  437واقع اسرائیل با وارداتی ب  ارزش 

یاهان قهرار دارد. در مامهوع بهرعکس     های صادراتی جمهوری آرربا رتبۀ هشتم در بین شریک
دهند، همکاری دو بازیگر در  ای، ماازی و برخی کارشناسان انعکاس می آنچ  در فضای رسان 

میلیهون دالر و بها    24محور تاارت زیاد عمیق نیست. آمریکا هم با داشتن وارداتهی به  ارزش   
اتی جمههوری  ههای اصهلی صهادر    درصد جایگاهی در بین شریک 0،8داشتن سهمی در حدود 

 آرربایاان ندارد. 
 

 محور انرژي

تهرین کشهورهای واردکننهدۀ انهرژی از جمههوری       خواهیم بخش انرژی و مهم در این بخش می
ها از صادرات کلی این کشور را بررسی کنیم تها عمهق روابهط جمههوری      آرربایاان و سهم آن

 آرربایاان و اسرائیل در حوزۀ انرژی مشخص شود.
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 2020رین كشورهاي واردكنندة انرژي از جمهوري آذربایجان در سال ت . مهم3جدول 

 ردیف
كشورهاي 
 واردكننده

ارزش )ميليارد 
 دالر(

 سهم )درصد(

 34،4 4،1 ایتالیا 1

 18،8 2،2 ترکی  2

 4،3 0،516 یونان 3

 3،9 0،470 کرواسی 4

 3،7 0،453 هند 5

 3،6 0،434 اسرائیل 6

Source: Trade Map, 2021 
 
 34،4میلیارد دالر و داشتن سهمی در حهدود   4،2، ایتالیا با وارداتی ب  ارزش 3راساس جدول ب

 2،2ترین واردکنندۀ انرژی از جمهوری آرربایاان است. ترکی  با وارداتی به  ارزش   درصد مهم
درصد در رتبۀ دوم قرار دارد. البت  همکهاری ترکیه  بها     18،8میلیارد دالر و با سهمی در حدود 

ههای   گهذاری متقابهل شهرکت    های انتقال انهرژی و سهرمای    هوری آرربایاان شامل خط لول جم
گهذاری میلیهاردی شهرکت بوتهاش در جمههوری       انرژی دو کشهور در یکهدیگر ماننهد سهرمای     

میلیههاردی شههرکت سههوکار جمهههوری آرربایاههان در صههنایع  15گههذاری  آرربایاههان و سههرمای 
ههای   ترتیهب در رتبه    نان، کرواسی، هنهد و اسهرائیل به    شود. کشورهای یو پتروشیمی ترکی  می

ترین بازیگران واردکنندۀ انرژی از جمههوری آرربایاهان هسهتند. اسهرائیل بها       بعدی، جزو مهم
درصد در رتبۀ ششم قهرار   3،6میلیون دالر و با داشتن سهمی در حدود  434وارداتی ب  ارزش 

شود ک  جمهوری آرربایاهان   موضوع اشاره میهای داخلی بیشتر ب  این  دارد. هرچند در رسان 
شهود   کند، این موضوع پوشش داده نمهی  درصد انرژی مورد نیاز اسرائیل را تأمین می 40حدود 
دهد و  درصد، چند درصد از صادارت کلی انرژی جمهوری آرربایاان را تشکیل می 40ک  این 

بهر ایهن، بیشهتر     عهالوه   شهود.  ههای غیرواقعهی مهی    ها و واکنش همین موضوع سبب سوءتفاهم
ههایی از ترکیه ،    ههای انهرژی جمههوری آرربایاهان، شهرکت      گذار در میدان های سرمای  شرکت

بریتانیا، روسی ، ایتالیها، برخهی کشهورهای اروپهایی و حتهی شهرکت نیکهو از ایهران هسهتند و          
ههای انهرژی جمههوری     گهذار در میهدان   ههای سهرمای    های انرژی اسرائیل جزو شهرکت  شرکت

دهد ک  همکهاری دو بهازیگر در    می  آیند. بررسی این موضوع هم نشان ربایاان ب  شمار نمیآر
 .(Trade Map, 2021)حوزۀ انرژی زیاد عمیق نیست 
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 محور  نظامی

های مورد نیهاز جمههوری آرربایاهان و     کنندۀ سالح ترین کشورهای تأمین در این بخش ب  مهم
ههای ایهن همکهاری را بررسهی      ترین دالیل و انگیهزه  مهمها اشاره و  جایگاه اسرائیل در بین آن

نشهان   2020تها   2011کنیم. بررسی خرید تاهیزات نظهامی جمههوری آرربایاهان از سهال      می
تها   2011ههای   درصد از تاهیزات مورد نیاز این کشهور در بهین سهال    60،2دهد ک  حدود   می

 7،1درصهد(، روسهیۀ سهفید )   26،6از روسی  خریداری شده است و بازیگران اسهرائیل )   2020
های بعدی قرار دارنهد. سههم    درصد( در رتب  3،3درصد( و دیگر بازیگران )2،9درصد(، ترکی  )

عنهوان   درصد بوده است. بنابراین روسی  به   93،7روسی  در بازار تسلیحاتی ارمنستان در حدود 
وری آرربایاان در یک های نظامی دو کشور ارمنستان و جمه کنندۀ سالح ترین کشور تأمین مهم

درصهد در رتبهۀ دوم کشهورهای     27دهۀ گذشت  بوده است. اسرائیل با داشتن سهمی در حدود 
درصد از این  69کنندۀ تاهیزات نظامی جمهوری آرربایاان قرار گرفت  است. البت  حدود  تأمین
بها  ب  بعد ایاهاد شهده اسهت. نکتهۀ شهایان توجه  در ارتبهاط         2016درصدی از سال  27سهم 
گرایی در مقابهل ارمنسهتان و    های خرید این کشور از اسرائیل، رقابت تسلیحاتی و موازن  انگیزه

های اسهکندر   طلبان  علی  ایران بوده است. برای نمون ، وقتی روسی  موشک های توسع  ن  هدف
در اختیههار ارمنسههتان قههرار داد، جمهههوری  2016کیلههومتر را در سههال  300بهها بههردی بههیش از 

در یک رقابت تسلیحاتی و برای برقراری موازنه  در برابهر ارمنسهتان     2018ایاان در سال آررب
 رابطهۀ   بنهابراین  (SIPRI, 2022).کیلهومتر را از اسهرائیل خریهد    430ههای لهورا بها بهرد      موشک

 مستقیم و وابستگی مثبت، بین افهزایش تقابهل و صهلح نهاقص نه  کامهل در سهطح منطقه ، بها          
های راهبردی برای موزان  وجود  اسرائیل برای تأمین سالح سوی یاان ب گرایش جمهوری آرربا

 دارد.
ههای   در ماموع، بررسی محورهای همکاری جمههوری آرربایاهان بها اسهرائیل در حهوزه     

توان ماهیهت روابهط دو بهازیگر را بها      دهد ک  نمی می  تاارت، انرژی و تسلیحات نظامی نشان
کرد و افزایش همکاری این کشور در حوزۀ نظامی بها  همتای متحد راهبردی مطرح  شاخص بی

ثباتی در سطح منطق  ارتباط مستقیم داشت  است. در ارتباط  اسرائیل با افزایش تنش و چرخۀ بی
وزیران اسرائیل ایههود بهاراک و بنهامین نتانیهاهو      دو کشور، نخستی اه ای دیدار مقامه با سطح

اند. در برابهر،   جمهور این کشور دیدار کرده ا رئیستر ب  جمهوری آرربایاان سفر کرده و ب پیش
جمهور آرربایاان از اسرائیل دیداری نداشت  و ماوز تأسیس سهفارت ایهن کشهور را در     رئیس

همتایی روابهط ماننهد    های بی ترین شاخص اسرائیل صادر نکرده است. بنابراین در ارتباط با مهم
گذاری زیهاد بها    های اقتصادی و سرمای  حوزه عالی، عمق روابط در های دیدار متناوب در سطح

 خوانی ندارد.  های روابط اسرائیل با جمهوری آرربایاان هم واقعیت
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 ت( جو دوستانه در روابط دوجانبه

گذشت  و همچنین رویۀ مناسهب در حهل    های واسطۀ تاربۀ مثبت در سال وجود جو دوستان  ب 
شود که    روابط مشاب  با دوستی شخصی منار می های معاصر اشاره دارد. این موضوع ب منازع 

ها، دو بازیگر در این مورد  رسد برخالف دیگر مؤلف  نظر می ب  .مبتنی بر وفاداری و اعتماد است
اند. از نگاه رهبران جمهوری آرربایاهان و اسهرائیل    های مؤثری را در تحکیم روابط برداشت  گام

ههزار نفهری یههودی جمههوری      35وده و جامعهۀ  سال ، روابط دو طرف غنی ب 2500در تاریخ 
ب   2014ای ک  وقتی نمایندۀ اسرائیل در سال  گون  اند؛ ب  ستیزی نداشت  آرربایاان، تاربۀ یهودی

باکو سفر کرد این الگوی رفتاری را الگهویی بهرای دیگهر کشهورها از نظهر نگهرش نسهبت به          
بهاغ، آلبهرت اقهارنووی      نهگ قهره  یهودیان توصیف کرد. در ایهن ارتبهاط از قهرمهان یههودی ج    

های برجسهت  از سراسهر جههان در بهاکو      در مراسمی با حضور خاخام 2019در سال  1آقاروف،
ههای قدرتمنهد یههودی در     های مهم جمهوری آرربایاهان اسهتفاده از البهی    تقدیر شد. از انگیزه

در کنگهرۀ آمریهک    های قفقازی آمریکا و پیشبرد منافع خود در برابر البی ارمنهی  تنظیم سیاست
ائهتالف سسهت گهروه یههودی و مسهیحی شهکل گرفته  اسهت از          است. البی اسرائیلی که  از 

اناهام شهده    2009آید و در مطالعهاتی که  در سهال     های آمریکا ب  شمار می قدرتمندترین البی
درصهد و در مهواردی که  از حمایهت      60حهدود   1984تها   1945های  است این البی در سال

 & Cohen)انهد  های خود رسهیده  درصد از هدف 95برخوردار بودند ب  حدود  جمهور رسسای 

Tzvi, 2021: 9-10) . 
ههای پشهتیبان اسهرائیل در آمریکها بها تعهدادی از        ، تعهدادی از سهازمان  1997با آغاز سهال  

گهذاران، سهناتور    جمهوری آرربایاان البی کردند. یکی از این قانون سود گذاران کنگره ب  قانون
بهود که     1999برای تصویب اقهدام راهبهردی جهادۀ ابریشهم در سهال       2بک ، سام براونپرنفور
گذاری آمریکا را در آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی افزایش داد و ب  حمایت ایهن کشهور    سرمای 

ایااد موازن  در برابر البی  (Murinson, 2014: 11-17). از ساخت خطوط لولۀ انرژی منار شد
ههای مخهالف منهافع ملهی خهود در کنگهرۀ آمریکها از دیگهر          کردن طرح ثیقدرتمند یهود و خن

ها است. این البهی پیشهینۀ قدرتمنهدی در     های همکاری جمهوری آرربایاان با اسرائیلی پیشران
قانون حمایت از آزادی  907کردن بند  ایالت و فعال 46کشی ارامن  در  شناساندن نسل رسمیت ب 

یکا ب  جمهوری آرربایاهان دارد. نخبگهان سیاسهی جمههوری     های آمر مبنی بر ممنوعیت کمک
آرربایاان نگاهی ویژه ب  جایگاه و نقش ویژۀ یهودیان برای رویارویی با دیاسهپورای ارامنه  در   
آمریکا و اروپا دارند. نمونۀ اهمیتی ک  جمهوری آرربایاان برای روابط خود بها البهی اسهرائیل    

                                                           
1. Albert Agarunovich Agarunov 

2. Sam Brownback 
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کهار   رای پرورش رهبران یهودی آمریکایی بها نفهور به    قائل است، تالشی است ک  این کشور ب
بهود   1، میزبان جشن حنوکها 2016برده است. برای نمون ، سفارت این کشور در آمریکا در سال 

معاون رئیس  2های یهودی مانند مالوم هون الین، ک  با حضور برخی از قدرتمندترین شخصیت
رئهیس سهازمان یههودی     3رتهون کالیهن،  های بزر  یهودی آمریکا، مو کنفرانس رسسای سازمان

در سهال   (Tibon, 2018). معاون اجرایی اتحادیۀ ارتهدکس برگهزار شهد    4آمریکا و آلن فالگین،
های یهودی بسیار با نفور در آمریکا مانند سازمان یهودیهان   اف، با رهبران گروه  ، الهام علی2017
ائهتالف ملهی حمایهت از     7ای بهریس، گرایهان بینه   المللهی  بهین  6کنگرۀ جهانی یهودیان، 5آمریکا،
های بهزر  یههودی آمریکها در     و کنفرانس رسسای سازمان 9یهودیان آمریکای شمالی 8اوراسیا،
کهردن   باغ و فهراهم  رسد با نقش مهم اسرائیل در جنگ دوم قره نظر می دیدار کرد. ب  10نیویورک

ا افزایش برتهری راهبهردی ارتهش    سرنشین هاروپ ک  ب های راهبردی مانند هوایپمای بی سالح
گیری بخش مهم مناطق اشاالی منار شد، محبوبیت اسهرائیل در   جمهوری آرربایاان ب  بازپس

کهردن هرچه  بیشهتر     نزد افکار عمومی جمهوری آرربایاان افزایش یافت  و زمین  را برای فعهال 
ههای افهزایش    ن دیپلماسی عمومی این بازیگر در جمهوری آرربایاان فراهم کهرده اسهت. نشها   

های بعهد از   هایش توسط مردم جمهوری آرربایاان در رژه محبوبیت این کشور در، حمل پرچم
شود. بنابراین این شاخص راهبردساز روابهط بعهد سه  دهه       باغ دیده می پیروزی جنگ دوم قره
 گرای جامعۀ جمههوری  ای ب  فعلیت رسیده است. هرچند بخش اسالم گون  روابط دو بازیگر، ب 

آرربایاان متأثر از افکار عمومی جهان اسالم و مراجع تقلید در ایهران، مخهالف روابهط کشهور     
 عنوان بازیگری نامشروع هستند.   خود با اسرائیل ب 

 

 هاي معتبر و بلندمدت دو طرف ث( همکاري
روابط اقتصادی دو بازیگر فراتر از انرژی و شامل دیگر ابعاد ماننهد مخهابرات، دفهاع سهایبری،     

تهدریج از زمهان اسهتقالل جمههوری آرربایاهان در قالهب        کشاورزی و گردشگری است ک  ب 
که    اهان یآرربا ،یاتحهاد شهورو   یاز فروپاشه  قراردادهایی بین دو بازیگر بست  شده است. بعد

داشهت،  قرار  ینامطمئن اریبس تیدر وضع یبود، از نظر اقتصاد  یجنگ با ارمنستان همسا ریدرگ

                                                           
1. Gala Hanukkah party 

2. Malcolm Hoenlein, then-vice chairman of the Conference of Presidents of Major American 

Jewish Organizations 

3. Morton Klein, president of the Zionist Organization of America 

4. Allen Fagin, executive vice president of the Orthodox Union 

5. American Jewish Organization 

6. World Jewish Congress, 

7. Bnai Brith International 

8. National Coalition Supporting Eurasian Jewry, 

9. Jewish Federations of North America, 

10. Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations in New York 
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بلهوک   ریه غ یبا کشورها یکم ی و اقتصادیروابط تاارهای فرسوده،  رساختبا داشتن زی رایز
 پهیش بهردن ایهن کشهور     یالزم بهرا  شهها و دانه   ب  مهارت یابیمنظور دست شرق داشت. باکو ب 

 (Marcus, 2009). آورد یرو لیبه  اسهرائ   ،و مسهتقل  افته  ی توسهع   دار،یه پا یا نهده یآ یسهو  ب 

  غول ارتباطهات، سههم قابهل    1، بزق1994ادند و در سال سرعت پاسخ د های اسرائیلی ب  شرکت
توجهی از بازار ارتباطات جمهوری آرربایاهان را خریهد. باکسهل اولهین اپراتهور تلفهن همهراه        

اسهرائیل و وزیهر ارتباطهات     2بهی  آی تهی  با همکهاری جهی   1994جمهوری آرربایاان، در سال 
ههوری آرربایاهان شهرایط بهرای     جمهوری آرربایاان تأسیس شد و بها آزادسهازی اقتصهاد جم   

 6ارتباطهات تهادیران   5سهولتان،  4سیستم اتال، 3دی، تی های اسرائیلی مانند ال حضور بیشتر شرکت
 2007در اقتصاد این کشور فراهم شد. اولین قرارداد تااری اقتصادی بین دو بهازیگر در سهال   

فعالیت خود  2013در سال امضا شد و بعد از آن اتاق بازرگانی جمهوری آرربایاان و اسرائیل 
ویژه صنعت آبیاری، کشاورزان آرربایاانی توسط اسرائیل  را آغاز کردند. در حوزۀ کشاورزی ب 

در سههفر نخسههت وزیهر وقههت، نتانیههاهو بهه  جمهههوری   2016آمهوزش داده شههدند و در سههال  
طهرف  آرربایاان، قراردادهای همکاری بین دو طرف در این مورد امضا شد. عالوه بر ایهن دو  

هها و دفهاع سهایبری هسهتند.      ها مانند زیرسهاخت  مند ب  گسترش همکاری در دیگر حوزه عالق 
بهار از زمهان تأسهیس، سهازمان      بهرای اولهین   2021عالوه بر این، جمهوری آرربایاان در سهال  

هها از دورۀ اسهتقالل    تااری خود را در اسرائیل تأسیس کرد. در ماموع، زمان شروع همکاری
ههای مختلهف فنهی، اقتصهادی و زیرسهاختی و       در حهوزه  1991ایاان در سهال  جمهوری آررب

ههای روس، ترکهی و    کشاورزی بوده است، اما عمق روابط زیاد گسترده نبوده اسهت و شهرکت  
تر عمل  های اسرائیلی گاهی در اقتصاد جمهوری آرربایاان موفق عنوان رقیب شرکت اروپایی ب 

ار شرکت ترکی با حضهور در اقتصهاد جمههوری آرربایاهان     هز 2اند. برای نمون ، بیش از  کرده
های آرربایاهانی بهاالی    اند و در مقابل شرکت میلیارد دالری اناام داده 12گذاری باالی  سرمای 

 اند. گذاری کرده میلیارد دالر در صنایع پتروشیمی ترکی  سرمای  15
 

 ج( نهادینگی و نهادمندي روابط متقابل دو طرف
جمهوری آرربایاان عضو نهادهای مختلفی مانند سازمان اکو، سازمان کشورهای  با وجود اینک 

سود، سازمان گوام، سازمان کنفرانس اسالمی، سازمان امنیت و همکاری اروپا اسهت،   مستقل هم
المللی مانند سازمان ملهل متحهد بها اسهرائیل عضهو مشهترک        های بین ب  استثنای برخی سازمان

                                                           
1. Bezeq 

2. Israel’s GTIB 

3. Modcom System LTD 

4. Elta Systems 

5. Soltam 

6. Tadiran Communications 
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دهندۀ نبود نهادینگی یها نهادمنهدی روابهط یها به        ند و این موضوع نشانآی شمار نمی سازمانی ب 
اف در توصهیف روابهط دو    بیانی غیررسمی بودن روابط دو بازیگر است. برای همین الهام علهی 

صهورت   ، از اصطالح آیسهبر  اسهتفاده کهرده که  بخهش بیشهتر آن به        2009در سال   بازیگر
 غیررسمی و پنهانی است.  

 
 نتيجه 
های روابط راهبردی در ارتباط با روابط جمهوری آرربایاان و اسهرائیل نشهان    شاخص بررسی

ههای طهوالنی و بلندمهدت،     دهد ب  استثنای شاخص فضای دوستان  و تا حدودی همکهاری  می
های راهبردی همگرا و وجود دشمن،  همتایی، هدف ها شامل نهادمندی، عمق، بی دیگر شاخص

ت روابط دو بازیگر سازگار نیسهت. بهرای فههم عمهق و گسهترۀ      رقیب و تهدید مشترک با ماهی
روابط جمهوری آرربایاان با اسرائیل باید س  محور روابط دو بازیگر یعنی تاهارت، انهرژی و   
خرید تسلیحات نظامی را مدنظر قهرار دارد. بررسهی روابهط تاهاری جمههوری آرربایاهان بها        

ههای اصهلی    حتی آمریکا در میهان شهریک  دهد ک  اسرائیل و  کشورهای مختلف جهان نشان می
تااری این کشور قرار ندارند و کشورهایی ماننهد روسهی ، چهین، ترکیه  و برخهی کشهورهای       

های تااری این کشور در مقایس  بها اسهرائیل دارنهد. در     اروپایی موقعیت مهمی در بین شریک
جمهوری آرربایاهان  درصد انرژی مورد نیاز خود را از  40حوزۀ انرژی هرچند اسرائیل حدود 

درصد از ماموع صادرات انرژی جمهوری آرربایاان را  3کند، این مقدار تنها حدود  تأمین می
  دهد و کشورهای اروپایی مانند ایتالیا، یونان و کرواسی و برخهی کشهورهای منطقه     تشکیل می

ری آرربایاهان  تری در مقایس  با اسرائیل در تبادل انهرژی جمههو   مانند ترکی  و هند جایگاه مهم
 دارند. 

های مورد  درصد سالح 60سال گذشت  روسی  با تأمین حدود  10در حوزۀ خرید سالح در 
های تسلیحاتی این کشور قرار گرفت  اسهت و   نیاز جمهوری آرربایاان، در رتبۀ نخست شریک

ز های مورد نیاز جمهوری آرربایاان را تأمین کرده اسهت که  ا   درصد سالح 27اسرائیل حدود 
ههای امنیتهی    بوده است ک  محهرک  2020تا  2016های  درصد در بین سال 69این مقدار حدود 

گرایی در برابر ارمنستان نقش اصلی را در گسترش  مانند رقابت تسلیحاتی و تالش برای موزان 
خریدهای نظامی جمهوری آرربایاان از اسرائیل داشهت  اسهت. بهرای نمونه ، روسهی  موشهک       

تبهع آن   در اختیار ارمنستان قهرار داده اسهت و به     2016کیلومتر در سال  300رد اسکندر را با ب
کیلهومتر از اسهرائیل در    430های لورا را با بهرد   گرایی موشک جمهوری آرربایاان برای موازن 

دهنهدۀ ایهن    های روابهط راهبهردی نشهان    خریده است. در ماموع، بررسی شاخص 2018سال 
تهوان بها عنهوان متحهد      جمهوری آرربایاان با اسرائیل را نمهی واقعیت است ک  سرشت روابط 

گذاری کرد و بیشتر رویکردهای دو بازیگر نسبت ب  یکدیگر با نگاه تهاکتیکی و در   راهبردی نام
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تر اینک  افزایش رویکرد  های راهبردی تفسیرپذیر است. نکتۀ مهم راستای رسیدن ب  دیگر هدف
سو و تداوم تنش در منطقۀ قفقاز از سوی دیگهر،   اان از یکزا با جمهوری آرربای تقابلی و تنش

 تواند ب  تعمیق بیشتر روابط جمهوری آرربایاان و اسرائیل منار شود.   می
 

 سازي روابط جمهوري آذربایجان و اسرائيل راهکارهاي جلوگيري از راهبردي
ری آرربایاهان و  های سیاستی برای جلوگیری از تحکیم روابط جمههو  ترین توصی  مهم اینک ب  

 کنیم: اسرائیل و جلوگیری از تبدیل آن ب  روابط راهبردی اشاره می
زا: قانونی نانوشت  در روابط  جای رویکرد تقابلی و تنش گرایان  ب  . کاربست رویکرد تعامل1

اسرائیل و جمهوری آرربایاان وجود دارد، جمهوری آرربایاهان در شهرایط تهنش و احسهاس     
ههای راهبهردی    ههای یههود و خریهد سهالح     سازی و استفاده از قدرت البهی  تهدید برای موازن 

یابد. بنابراین کاربست رویکرد تقابلی نتیاهۀ معکهوس داده و فقهط     وی اسرائیل گرایش میس ب 
 شود.   سبب تقویت حضور اسرائیل در این کشور می

طور ک   اغ: همانب . تالش برای صلح پایدار در منطقۀ قفقاز جنوبی و حل دائمی مسئلۀ قره2
ترین محرک روابط جمهوری آرربایاان با اسرائیل است. تهداوم   اشاره کردیم دالیل امنیتی، مهم

وفصهل   ثباتی و تنش در قفقاز جنوبی و در روابط جمهوری آرربایاهان بها ارمنسهتان و حهل     بی
و ههر دو  مرور سبب تقویت حضور اسرائیل در منطق  خواهد شد  باغ ب  نهایی نشدن مناقشۀ قره

بهرد. چنانچه  در    اسهرائیل پهیش مهی    سهوی  های راهبردی به   طرف درگیر را برای تأمین سالح
های گذشت  ایهن موضهوع را بها گشهودن سهفارت ارمنسهتان در اسهرائیل و خریهد سهالح           سال

برداشتن در مسیر صلح پایدار و حل دائمی  جمهوری آرربایاان از آن شاهد بودیم. بنابراین گام
 رین راهبرد در راستای تضعیف حضور اسرائیل در منطق  است.تنش، مؤثرت
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