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چکیده
رژیم صهیونیستی به سبب قرار گرفتن در بلوك غرب در دوران جنگ سرد که رقابت سختی بین دو
بلوك شرق و غرب بود نفوذ و حضوري درصحنه جمهوريهاي شوروي نداشت؛ اما با پایان جنگ سررد و
شروع دوران اصالحات گورباچف ،زمینه و فرصتهاي نفوذ رژیم صهیونیستی فراهم شرد و برا اسرت الل
آسیاي مرکزي و قف از ،این رژیم اهداف و برنامههاي خاصی براي نفوذ در این کشورها طراحی کرد و به
اجرا درآورد .با توجه به اینکه اسرائیل همواره در جهت توسعه و گسترش مرزهاي سررزمینی ،قردرت و
امنیت خویش در منط ه خاورمیانه میکوشد از همین رو روابط برا کشرور آذربای ران بعرد از فروپاشری
شوروي را در دستور کار خود قرار داد .در این م اله ،به روش توصیفی و تحلیلی ،سؤال اصلی این اسرت
که مهم ترین عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوري آذربای ران چیسرتو و در پاسره بره پرسرش
مطرحشده این فرضیه در نظر گرفته شده است که راهبرد پیرامونی اسرائیل ،همکراري نظرامی ،اهمیرت
ژئوپلیتیکی و وجود ذخایر انرژي و یهودیان آذربای ان سبب نزدیکی روابط اسراییل و کشور شده است.
کلید واژهها
امنیت ،اسرائیل ،منط ه قف از جنوبی ،دکترین بنگورین ،جمهوري آذربای ان.

* استادیار علوم سیاسی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
** کارشناسی ارشد روابط بینالملل دانشگاه مفید ،قم ،ایران(نویسنده مسئول)
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مقدمه
کشور آذربای ان بهعنوان کشوري تازه تأسیس یافته که پس از فروپاشی شوروي پا به
عرصه بینالملل گذاشته است .این کشور از همان آغاز تشکیل با نگرانیهایی چون است الل و
برقراري ثبات روبرو بوده است و تالش داشته تا با نزدیک شدن به غرب و متحدانش چون
اسرائیل ثبات و امنیت خود را تأمین سازد .بازتابها روابط اسرائیل با آذربای ان از سوي
کشورهایی چون ایران و روسیه بهصورت منفی بوده است .از طرفی روسیه که آذربای ان را
بهعنوان خارج نزدیک در نظر میگیرد حضور کشورهاي غربی و همپیمانان آنها ازجمله رژیم
صهیونیستی را تهدید علیه خود میبیند و از طرف دیگر ایران با توجه به همسایگی کشور
آذربای ان روابط اسرائیل با این کشور را تهدید علیه امنیت خود تل ی میکند .حضور اسرائیل
در مرزهاي شمال ایران و روابط اسرائیل با آذربای ان از نگاه اسرائیل بهمنزله نزدیک شدن به
ایران و ای اد موازنه تهدید است اما بههرحال ،اسرائیل از آوریل  ۲۹۹۱میالدي با جمهوري
آذربای ان بصورت دوفاکتو روابط دیپلماتیک برقرار کرد و اولین دیدار رسمی م امات آذربای ان
از اسرائیل در سپتامبر  ۲۹۹۱صورت گرفت .در فوریه  ۲۹۹1سفارت اسراییل در در باکو افتتاح
گردید و تا به امروز مناسبات و قراردادهاي متعدد در حوزههاي انرژي ،نظامی و سرمایهگذاري
بین آذربای ان و اسرائیل برقرارشده است .در این م اله ،به روش توصیفی و تحلیلی ،سؤال
اصلی این است مهم ترین عوامل موثر بر همگرایی اسرائیل و جمهوري آذربای ان چیستو و در
پاسه به پرسش مطرحشده این فرضیه در نظر گرفتهشده است که راهبرد پیرامونی اسرائیل،
همکاري نظامی ،اهمیت ژئوپلیتیکی و وجود ذخایر انرژي و یهودیان آذربای ان سبب نزدیکی
روابط اسراییل و کشور شده است.
چارچوب نظری
نوواقعگرایی با تأکید بر مسئله سیستم ،بهترین روش تحلیل فرایند از منظر قدرت است.
فرایندهاي قدرت در ارتباط با مفاهیمی همچون امنیت ،قدرت نسبی ،ساختار ،ب اء و غیره
تعریف میگردد .رهیافتی که هر دولت در نظام بینالملل را تحت تأثیر کنش ساختارهاي
متعارض نظام بینالملل به تصویر میکشد .این نظریه بر فرایند شکلگیري معماي امنیت
تمرکز دارد .از جهت اینکه نوواقعگرایی ساختار بینالملل را آنارشی مفروض میدارد ،به دلیل
همین امر و پیشفرض نبود دولت هژمونیک که امنیت جهان را تأمین کند ،دولتها م بور
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هستند جهت ب اي خود از اصل خودیاري بهرهجویند .نوواقعگرایی به این مسئله که افزایش
قدرت یک دولت به کاهش قدرت دولت دیگر میان امد اذعان دارد؛ از این نظر معماي امنیت
در یک فضاي آنارشی هرجومرج گونه است که به صحنه میآید( Resende Santos,
 .)2007:56بر اساس برداشت واقعگرایی ،دولتها براي تضمین ب ا و امنیت خود در نظام
بینالمللی آنارشی ،قدرت خود را بیشینه می سازند و براي گریز از افزایش قدرت دشمنان
قويتري ،موازنه قدرت را تداوم میبخشند .تعریف واقعگرایان از امنیت ،دولتمحور است .در
این رهیافت ،دولت کنشگري است که هم تهدید میکند و هم تهدید میشود .اغلب تهدیدها
خاستگاه خارجی و ماهیت نظامی دارند .هدف تهدیدها عمدتاً تمامیت ارضی و حاکمیت ملی
کشورها است(شیهان .)۱2 :۲133 ،واقعگرایی مبتنی بر چند مفروض اساسی است:
 -۲دولت واحد اصلی تحلیل است.
-۱قدرت و امنیت ارزشهاي حیاتی دولتاند.
 -1دولت براي تأمین منافع ملی به شیوع ع النی رفتار میکنند.
 -2آنارشی بهعنوان مشخصه نظام بینالملل ،معماي امنیت را در روابط بینالملل را در روابط
میان دولتها به وجود آورده است(همان.)۱۲-۱2،
حال این سؤال پیش میآید که کشوري که تهدید را درك نموده است چه راهبردي را
اتخاذ مینمایدو دست به توازن کشور تهدیدکننده میزند یا به کشور تهدیدکننده ملحق
میشودو در پاسه به این سؤال باید میزان قدرت کشوري که تهدید را درك کرده است مدنظر
قرارداد .نکته محوري که والت در این ا به آن اشاره میکند این مسئله است که کشورها با
توجه به قدرت خود ،دست به توازنی اتحاد با طرف قويترمی زنند .کشورهاي قدرتمندتر
معموالً اصل توازن را موردتوجه قرار میدهند درحالیکه کشورهاي ضعیفتر این رویکرد مبدع
اتحاد با کشور تهدیدکننده را موف یتآمیزترمی دانند(ترابی و کیانی.)5 :۲1۹1 ،
در رئالیسم تدافعی دغدغه امنیت اساسیترین مسئله است؛ بهعبارتدیگر نگاه رئالیستهاي
تدافعی نیز نگاهی کامالً امنیتی است و در کنار رئالیسم تهاجمی ،مطالعات روابط بینالملل را به
سمت امنیتی شدن سوق داده و درواقع این دو رویکرد درصدد پاسه به معماي امنیت در نظام
آنارشی بینالمللی برآمدند .سؤال اصلی براي این گروه از رئالیستها این است که چه م دار از
قدرت براي دولتها الزم و یا کافی استو و یا اصوالً دولتها چه زمانی بایستی به بیشینهسازي
قدرت رويآورند .پاسههایی که به این پرسش داده شده این دو نحله رئالیستی را متمایز
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ساخته است (Kirshner, 2010:4) .به گفته والت تهدید از قدرت کلی ،م اورت جغرافیایی،
قدرت آفندي و نیات ت اوزکارانه تشکیل میشود .قدرت کلی همان م موع منابع کشور است؛
کشوري که منابع بیشتري داشته باشد ،میتواند تهدید جديتري را از کشوري که منابع
کمتري دارد ،مطرح سازد .م اورت جغرافیایی ازاینرو اهمیت دارد که در صورت برابر بودن
سایر شرایط ،کشورهاي نزدیک اغلب تهدیدکنندهتر از کشورهاي دور هستند .قدرت آفندي،
توانایی یک دولت براي تهدید کردن حاکمیتی تمامیت سرزمینی دولت دیگر با هزینهاي
قابلقبول است .نیات ت اوزکارانه تمایل یک کشور خاص به واداشتن کشوري دیگر به واکنش
را مشخص میسازد(گریفیتس .)1۱1:۲133 ،والت در اصطالح نظریه موازنه قدرت در کنار
تمایز مفهوم قدرت و تهدید چهار مؤلفه را بهعنوان عوامل تهدیدگر توصیف کرد:
-۲قابلیت کلی؛ (جمعیت ،قدرت اقتصادي ،نظامی و :)...این شاخص ،وجه اشتراك موازنه قوا و
موازنه تهدید است.
-۱م اورت جغرافیا (نزدیکی تهدید) :میان درك از تهدید و نزدیکی جغرافیایی رابطه م اورت
جغرافیایی مست یمی وجود دارد.
 .1قابلیتهاي تهاجمی :هرچه میزان توانمنديهاي تهاجمی یک کشور بیشتر باشد .دغدغههاي
امنیتی آن کشور به همان میزان افزایش مییابد.
-2نیات تهاجمی :دولتها داراي نیات تهاجمی در م ایسه با دولتهاي حافظ وضع موجود
متضمن تهدیدهاي بیشتري هستند(حاتمی.)1۲:۲1۹2 ،
عوامل مؤثر بر روابط اسرائیل و آذربایجان
راهبرد پیرامونی اسراییل
اسرائیل در دسامبر سال  ۲۹۹۲است الل جمهوري آذربای ان از شوروي سابق را به رسمیت
شناخت و در آوریل  ۲۹۹۱با این کشور روابط دیپلماتیک برقرار کرد .سیاست خارجی فعال
اسراییل در منط ه قف از بعد از فروپاشی شوروي بهصورت ویژه در عالقهمندي تلآویو به باکو
در امتداد سیاستی را میتوان مشاهده کرد که اسراییل در دهههاي  52و  02میالدي آن را
دنبال میکرد .رابطه اسراییل با آذربای ان میتواند بهعنوان بخشی از تالش این کشور براي
شکستن ایزولهاي که در جهان اسالم با آن روبرو است تفسیر شود .از زمان تشکیل اسراییل
موجودیت این رژیم موردحمله کشورهاي عرب قرار گرفت و م موعهاي از دشمنان این کشور
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را احاطه کردند .بهمرورزمان ،یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی این کشور بر گسترش رابطه
با کشورهاي مسلمان بر عرب قرار گرفت تا به این کشور کمک کند از طریق یافتن متحدانی
جدید چهره ضد اسالمی که از این کشور ترسیمشده است را بهبود بخشد و در سطح بینالمللی
مشروعیت خود را ارت اء دهد .به همین دلیل یافتن متحد خاصی فراتر از جهان عرب در میان
کشورهاي مسلمان ازجمله اهداف استراتژیک اسراییل براي مدتزمانی طوالنی بوده است
( .)Bourtman, 2006:53درواقع باید روابط آنها را در اعالن راهبرد هوشمندانهي اسراییل
در  ۲۹52براي خروج از بحران عدم شناسایی و ف دان مشروعیت در محیطی که از آن بهعنوان
اشغالگر یاد میشد بررسی کرد .دکترین بن گورین ۲که تحت عنوان «اتحاد با پیرامون» نیز
نامیده میشود .این راهبرد بهمنظور شکستن حل ه محاصره کشورهاي مخالف اسرائیل در
منط ه ،حمایت از یهودیان ساکن منط ه ،جلب همکاري و حمایت دیپلماتیک کشورهاي
منط ه در م امع بینالمللی ،واگرایی در روابط کشورهاي منط ه با ایران و نیز اعمال فشار بر
محیط پیرامونی و امنیت ملی ایران تفسیر نیز میشود تا با عملیاتی کردن آن به کسب متحد
من ر شود .طبق این دکترین جمهوري تازه مست ل آذربای ان که با مسائلی از بعد است الل
روبرو شده است میتواند زمینه خوبی براي این روابط را ای اد کند .اسرائیل تالش داشته است
تا با درك شرایط این جمهوري بعد از فروپاشی اتحاد شوروي درصدد استفاده از فرصتی برآید
تا از این مسئله براي اعمال دکترین پیرامونی در رابطه با این کشور استفاده کند
).(Murinson, 2014: 19
درم موع اولویتهاي راهبردي رژیم صهیونیستی در منط ه قف از و برقراري روابط با
آذربای ان عبارتاند از:
-۲افزایش مشروعیت جهانی و منط هاي با برقراري روابط سیاسی با جمهوريهاي مسلمان
منط ه؛
 .۱تالش براي ارت اي موقعیت یهودیان و تسهیل مهاجرت آنان به سرزمینهاي اشغالی؛
 -1جلوگیري از توسعه روابط جمهوريهاي قف از با ایران و نفوذ الگوي حکومتی ایران بر منط ه؛
 -2حضور در مرزهاي شمالی ایران و ای اد نگرانی امنیتی براي جمهوري اسالمی ایران(حضی
نیا.)۲02:۲1۹1 ،
 -5تأثیرگذاري جهانی بانفوذ بر کشورهاي داراي ذخایر انرژي
Ben-Gurion Doctrine
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-0ای اد حیاطخلوت در منط ه براي ان ام اقدامات نظامی
از طرف دیگر ماهیت سکوالر گونه حکومت در جمهوري آذربای ان و گرایش غرب گرایانه
بعالوه نبود بنیادگرایی مذهبی در میان مردم آذربای ان نیز زمینهي مناسبی براي ای اد حس
دوستی و حمایت از اسراییل در بین آذربای انیها ای اد میکند ( Ehrmann & Others,
 .)2013:4در نگاه اسرائیل آذربای ان بهعنوان شریک راهبردي اسرائیل دیده میشود.
آذربای ان و اسراییل درزمینه هاي مختلف سیاسی ،اقتصادي ،نظامی و فرهنگی همکاري
دوجانبه دارند .براي مثال طبق گزارشها ،اسرائیل به بازسازي ارتش جمهوري آذربای ان کمک
کرده میکند و جمهوري آذربای ان بیش از بیست درصد نیازهاي نفتی اسرائیل را تأمین
میکند (BBC, 2012).همجواري ایران و آذربای ان نیز میتواند دلیل براي تحکیم روابط
آذربای ان و اسراییل باشد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
موقعیت ژئوپلیتیک آذربایجان
روابط اسراییل و آذربای ان در جهت ای اد محدودیت براي کشورهایی چون ایران و روسیه
نیز قابل توجیه است .بر اساس گزارش محرمانهاي که سازمان سیا و وزارت امور خارجه اسرائیل
تدوین کرده توصیهشده است که تالشهاي اسراییل در جمهوريهاي بهجامانده از اتحاد
شوروي به مسیري هدایت شود که سبب محدودیت نفوذ ایران و روسیه در این مناطق شود .در
این سند از جمهوري آذربای ان بهعنوان کوباي آمریکا در قف از نامبرده شده است .به ن ش
ترکیه نیز بهعنوان همپیمان اصلی اسراییل در منط ه اشارهشده است .این گزارش باهدفهاي
جمهوري آذربای ان هماهنگ است .زیرا جمهوري آذربای ان از همان ابتداي شکلگیري،
امنیت خود را در خروج از دامنه نفوذ روسیه و پیوستن و همکاري با غرب جستوجو میکرد.
براي آذربای ان غربگرا ،تلآویو بهترین گزینه براي همکاري است .اسرائیل دولتی غیردینی و
مردمساالر که دستاوردهاي فنی باالیی دارد هماهنگی دولت باکو را با سیستم نوین بینالمللی،
تسریع و تسهیل خواهد کرد .بهعبارتدیگر از دیدگاه م امات جمهوري آذربای ان ،اسرائیل
همچون دروازه ورود به غرب است .در همین زمینه در اوت  ۲۹۹۱بین اسرائیل و آمریکا طرح
مشترکی در مورد جمهوريهاي نو است الل تدوین شد که بر اساس آن آمریکا مخارج مالی
الزم ،براي انت ال تکنولوژي و تخصص به منط ه تأمین میکند .رابطه باکو  -تلآویو بهاندازهاي
عمیق را از راه اسرائیل است که الهام علیاف رئیسجمهور آذربای ان ،آن را به کوه یه تشبیه
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کرده است که نهدهم ،آن زیرآب است و قابلمشاهده نیست(یزدانی و فالحی .)2۲۹:۲1۹5 ،باید
توجه داشت ساب ه تاریخی در تعمیق این روابط بیتأثیر نیست .بعد از اشغال جمهوري
آذربای ان در سال  ۲۹۱2توسط روسیه ،ارتش سرخ امپراتوري روسیه پیشرو نهضت ضد یهودي
در اروپا گردید .سربازان ارتش سرخ بهصورت سازمانیافته حمالتی را علیه جمعیت
یهودينشین آذربای ان ترتیب داد که طی این حمالت ،دهها هزار تن از یهوديها را قتلعام
کرد .بهاینترتیب ،روسیه تحت حکمرانی بلشویکها ،مانع فعالیت کلیه سازمانهاي فرهنگی و
علمی و کلوبهاي اجتماعی یهوديها در آذربای ان گردید .در حال حاضر ،رهبران جمهوري
آذربای ان مسرور از داشتن مناسبات خوب تاریخی با اقلیت اشکنازي ،سعی در استفاده از این
پشتوانه تاریخی براي تعمیق روابط استراتژي با رژیم اسرائیل دارند (امیدي و خیري:۲1۹5 ،
 .)۲25آذربای ان به دنبال استفاده از البی صهیونیسم براي بهرهبرداري در مناقشه قرهباغ است.
این مسئله با توجه به همسویی و همگرایی نزدیک راهبردي -امنیتی اسرائیل و ایاالتمتحده
براي روسیه بهمنزله ت ویت حضور غرب در نزدیکی مرزهاي خود است.
رهبران روسیه بر این باور هستند که آنها با دنیاي خصمانه مواجه هستند و توانمنديهاي
نظامی تنها ابزار معتبرر براي مواجه با تهدیدهاي متوجه این کشور به شمار میروند .لذا حضور
نظامی روسیه در خارج نزدیک ازجمله ارمنرستان عامرل کلیردي در تالشهاي مستمر این
کشور در حفظ نفوذ روسیه در مناط ی است کره روسیه آ ن را خرارج نزدیک و حوزه نفوذ
انحصاري خود قلمداد مینماید .همکراري هاي نظامی و امنیتی روسیه و ارمنستان و حضور
ارمنستان در ترتیبرات منط هاي تحت رهبري کرملین نظیر سازمان پیمان امنیت دستهجمعی
به هدف استراتژیک روسیه مبنی بر حرضور نظامی و امنیتی در منط ه اسرتراتژیک قف راز و
دور کرردن زیرساختهاي نظرامی غررب از منط ه یاري رسانده است(خیري و ایزدي:۲1۹0 ،
 .)7میتوان گفت که از دیگر دالیل نزدیکی این است که آذربای ان بهعنوان کشور امنیت طلب
براي حفظ موجودیت و حاکمیت ملی ،است الل ،تمامیت ارضی خود و به سبب نگرانی از دو
همسایه شمالی و جنوبی به دنبال نزدیکی با کشورهاي غرب و متحدان آن برآمده است و این
مسئله به اسراییل بهعنوان یک فرصت مناسب براي ای اد این رابطه یاري رسانده است.
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ذخایر انرژی
۲

جفري کمپ یکی از ناظران عالی آمریکایی در امور ژئوپلیتیک ،دو منط ه خزر و
خلیجفارس را «بیضی استراتژیک» تأمینکننده انرژي در سده بیست و یکم میداند .اساس این
تعریف به سبب وجود بیش از  72درصد ذخایر شناختهشده نفت و  22درصد از انرژي ذخایر
شناختهشده گاز جهان در درون و پیرامون کشورهاي حاشیه خلیجفارس و حوزه دریاي خزر
است(آجیلی و بهادر خانی .)۲23:۲1۹1 ،بهطورکلی در استراتژي امنیت ملی اسرائیل ،بهویژه در
سالهاي اخیر ،قدرت اقتصادي از اهمیت به سزایی برخوردار است .شیمون پرز در گفتگو با
گروهی از متخصصان در سال  ۲۹3۹ادعا کرد که اندازه یا قدرت ارتش اسرائیل عامل تعیین
کننده قدرت اسراییل نیست ،بلکه موقعیتهاي علمی و تکنولوژیکی آن ن ش تعیینکنندهاي
دارد و با تأکید بر اینکه در دنیاي امروز اقتصاد مهمتر ازهر استراتژي دیگري است درصدد ارائه
مدل سیاست اسراییل براي نفوذ در کشورهاي دیگر بود .افزایش قدرت اقتصادي اسرائیل بهطور
همزمان باهدف موازنۀ قواي نظامی بهمنزلۀ سیاست راهبردي اسراییل است از همین رو ،یکی از
اهداف عمده رژیم اسرائیل در سالهاي اخیر ،اهداف سلطهجویانۀ اقتصادي در منط ه قف از
است .رژیم اسرائیل در خاورمیانه اهداف اقتصادي خاصی را دنبال میکند که خاورمیانۀ جدید
در دیدگاه شیمون پرز افق این مسئله است .آذربای ان به سبب منابع نفتی گسترده و موقعیت
جغرافیایی بهعنوان کریدور طبیعی شرقی  -غربی براي انت ال منابع انرژي موجود در دریاي خزر
و آسیاي میانه است که به همین دلیل از انگیزههاي اساسی اسراییل براي شکل دادن و
گسترش رابطه با این کشور شد .از زمان تشکیل اسراییل در سال  ،۲۹23دسترسی به منابع
نفت و گاز از موضوعات چالشبرانگیز براي این رژیم بوده است .چراکه اصلیترین تولیدکنندگان
نفتت منط ه کشورهاي عربی بودند که موجودیت این کشور را به رسمیت نمیشناختند .به
همین دلیل منط ه سرشار از انرژي خزر براي اسراییل و اروپا درست درزمانی که سطح تولید
در دریاي شمال کاهشیافته بود اهمیت اساسی یافت .در دوران جنگ سرد ،اسراییل نفت
موردنیاز خود را از مصر ،آفری ا و مکزیک تأمین میکرد؛ اما از زمان فروپاشی شوروي ،اسراییل
اولویتهاي مربوط به خرید منابع انرژي خود را تغییر داده و بهسوي روسیه و کشورهاي تازه
است اللیافته متمایل شده است(راد گودرزي.)۱2۱:۲1۹5 ،

Geffrey Kamp
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اسرائیل پس از ایتالیا دومین واردکننده نفت آذربای ان است .سرمایهگذاريهاي این رژیم
در خطوط انرژي نیز بسیار قابلتوجه است .دیپلماسی انرژي رژیم صهیونیستی در قبال
جمهوري آذربای ان عالوه بر اینکه بر واردات و تأمین نفت و گاز طبیعی از این کشور
استوارشده ،توانسته است تا شرکتهاي خود را در این کشور نیز وارد کند .در حال حاضر
شرکتهاي صهیونیستی در صنعت انرژي جمهوري آذربای ان فعالیت داشته و در این کشور
داراي شعبهاند .مثل شرکت صهیونیستی مادوسون که عرضهکننده فناوري پیشرفته در صنایع
نفت و گاز است در جمهوري آذربای ان داراي شعبه است(نیاکوئی و کریمیپور.)2۹:۲1۹2 ،
همچنین سرمایهگذاري در پروژه استخراج و انت ال نفت آذربای ان به این رژیم توسط شرکت
صهیونیستی سونل یکی از مهمترین موارد آن به شمار میرود که در زمان سفر نتانیاهو به
آذربای ان در سال  ۲۹۹7منع د شد .همکاري در پروژه سوکار ۲براي بهرهبرداري از میدان نفتی
مد اشتدود ۱تل آیو نیز در جهت گسترش روابط رژیم صهیونیستی با آذربای ان است (نیاکوئی،
کریمیپور .)5۲:۲1۹2 ،امروزه تخمین زدهشده است که آذربای ان معادل  7میلیارد بشکه
ذخایر نفتی را به خود اختصاص داده و روزانه  377هزار بشکه تولید میکند .در مورد گاز،
ذخایر آن  ۹22میلیارد مترمکعب (مترمکعب) براي تولید ساالنه  ۲06۱میلیارد مترمکعب است
که در نمودار زیر آمده است:

سیاست سرمایه گذاري اسراییل در آذربای ان اهداف دیگري را نیز شامل میشود براي مثال
با افزایش ت اضاي کشورهاي غربی به انرژي نفت و گاز ،تأمین گاز طبیعی براي کشورهاي
اروپایی به موضوع مباحث داغی شده شد(آجیلی و بهادر خانی .)۲15:۲1۹1 ،توجه اروپاییان به
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منابع عظیم و عمدتاً کشف نشده انرژي در حوزه دریاي خزر فرصتهاي جدیدي را در اختیار
اعضاي ناتو و متحدان آن قرار داد تا وابستگی خود را به واردات از روسیه کاهش دهند.
سرمایهگذاري در حوزه انرژي در کشورهایی چون آذربای ان در این راستا در دستور کار قرار
گفت این در شرایطی است که روسیه داراي منابع حیاتی چشمگیري در قف از است و به آن
بهعنوان قلمروي سنتی خود مینگرد .قف از از منظر روسیه ،در یک نگاه کالسیک منط هاي
است واقع در پیرامون و یا همان خارج نزدیک روسیه .روسیه از بکار بردن عباراتی مانند
پیرامون و خارج نزدیک ،اهدافی را مدنظر دارد« :واژه پیرامونی به خطی اطالق میگردد که
سایر قدرتها در خارج آن قرار دارد»(فرجی راد و شعباتی .)۲1۹۱ :۲2 ،درواقع ،سرمایهگذاري
در آذربای ان سبب خواهد شد که قدرت منط هاي اسراییل براي چانهزنیها و همراهی با
درخواستهاي خود از اروپاییان و کشورهایی چون روسیه نیز باال رود .از سوي دیگر آذربای ان
با نزدیک شدن به اسراییل درصدد جلب نظر آمریکا براي حمایت سیاسی در مسائلی چون
بحران قرهباغ است.
سیاستگذاران رژیم صهیونیستی هم ازنظر مالی و هم ازلحاظ سیاسی به پروژه باکو -
تفلیس جیحان کمکهاي شایانی کردهاند .در همین راستا نیاز تلآویو به منابع نفتی جمهوري
آذربای ان و  -منط ه دریاي خزر ،تغییر محسوسی در اعمال عرضه نفت این منط ه به رژیم
صهیونیستی و همچنین از این طریق به شرق آسیا فراهم آورده است که این امر منافع بازرگانی
بسزایی را براي اسرائیل و همچنین جمهوري آذربای ان در این خط لوله ای اد میکند .اسراییل
حتی تا زمانی که پروژه باکو تفلیس جیحان افتتاح نشده بود ،یک مشتري کلیدي براي نفت
جمهوري آذربای ان به شمار میرفت و هماکنون با توجه به افتتاح این خط لوله و با توجه به
م اورت بندر جیحان ترکیه با رژیم صهیونیستی ،یک فرصت جدید براي همکاريهاي بیشتر
در این بخش از اقتصاد فراهمشده است .بهواسطه ای اد خط لوله «اشکون ایالت» رژیم
صهیونیستی میتواند یک همکار راهبردي براي رساندن نفت حوزه دریاي خزر به بازارهاي
آسیاي شرقی باشد که این موضوع باوجود خطوط لوله گاز محور شرق به غرب همانند باکو
تفلیس ارزروم و همچنین ناباکو دور از دسترس براي اسراییل نیست(کرمی ناوهکش و نظر پور،
 .)0۲ :۲1۹۱از همین رو باید یکی از مهمترین دالیل گسترش همکاري و روابط بین آذربای ان
و اسراییل را در م وله سرمایه گذاري در حوزه انرژي دید.
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همکاری نظامی
آذربای ان در جهت افزایش امنیت خود بهسوي قراردادهاي متعدد نظامی رفته است .با
توجه به افزایش درآمد این کشور بین سالهاي  ۱22۱تا  ،۱2۲1بودجه دفاع خود را ت ریباً ده
برابر افزایش داده است که به  162میلیارد دالر میرسد .اینیک پرش از  �۱6۱تولید ناخالص
داخلی به  �267است ،بهطوريکه در حال حاضر هزینههاي نظامی حدود  ۲۱درصد از
هزینههاي دولت را دربرمی گیرد) .(Romin, 2015این افزایش توان نظامی در جهت افزایش
قابلیت دفاعی و امنیتی آذربای ان و همچنین برتري نظامی در قبال ارمنستان براي مناقشه بر
سر قرهباغ اس.
از سوي دیگر است رار نیروهاي موردحمایت و متحد ایران در وراي مرزهاي خود (لبنان) را
بهعنوان تهدیدي بال وه تل ی کرده است .بنابراین با سرمایهگذاريهاي سیاسی و امنیتی در
آذربای ان به تالش براي حفظ امنیت خود برآمده است .گالیا لیندنتسراس ۲از کارشناسان
مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل در مصاحبهاي با جروزالم پست ۱نیز تصریح کرده بود که
مرزهاي جنوبی جمهوري آذربای ان براي اسرائیل اهمیت ویژهاي دارد .وي بابیان اینکه بیشتر
جمعیت ایران و جمهوري آذربای ان را شیعیان تشکیل میدهند اشاره میکند که دو کشور
روابط خوبی با یکدیگر نداشته و همین موضوع سبب شده است تا اسرائیل و جمهوري
آذربای ان به همپیمانانی طبیعی براي یکدیگر تبدیل شوند؛ زیرا هر دو ایران را خطري حیاتی
میدانند(مؤمنی و رحیمی .)2۱2:۲1۹0،از همین رو به خاطر روابط تیره ایران و اسرائیل،
میتوان گفت که بیشترین تهدیدات از سوي بازیگران منط هي قف از از نگاه ایران حضور
اسرائیل و تحکیم روابط آن با جمهوريهاي این منط ه بهویژه آذربای ان است .ازنظر
اسرائیلیها ،آذربای ان میتواند بهعنوان متحد استراتژیک اسرائیل باشد؛ زیرا عالوه بر ت ربیات
تاریخی مثبت ،ماهیت سکوالر حکومت در جمهوري آذربای ان و گرایشهاي غربگرایانه و نبود
بنیادگرایی مذهبی در میان مردم آذربای ان ،عامل مهمی در نزدیکی دو کشور بشمار میرود.
درحالیکه ایران یک کشور مذهبی است که با شعارهاي نابودي اسرائیل یک کشور تهدیدکننده
براي اسرائیل محسوب میشود .اسراییل پایگاههاي متعددي در جمهوري آذربای ان در اختیار

Gallia Lindenstrauss
Jerusalem Post
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دارد .برخی از این پایگاهها در نزدیکی مرزهاي ایران است .براي نمونه در پایگاه سیتالکاي ۲که
در  ۱۹کیلومتري شمال باکو واقعشده است ،اسراییل در حال نصب سیستمهاي راداري رهگیري
موشکهاي بالستیک و هواپیماهاي بدون سرنشین است (ارجمند و دیگران .)0۹:۲1۹۱،یحیی
موسی اف ۱معاون وزیر صنایع دفاعی جمهوري آذربای ان در جلسهاي با یدیدیا یاآرین 1رئیس
هیئتمدیره شرکت تسلیحاتی آیروناوتیکز 2اسراییل از طرح مشترك وزارت دفاع و صنعت
هوافضا جمهوري آذربای ان و این شرکت تسلیحاتی براي تولید پهپاد امضا کردند( News.az a,
.)2018
همچنین اسناد محرمانه ویکیلیکس نیز که در آوریل  ۱2۲۲منتشر شد ،آشکار میکند که
اسراییل از خاك این جمهوري ،در چهار سال گذشته علیه ایران جاسوسی کرده است .گسترش
روابط جمهوري آذربای ان و اسراییل سبب شده است که در ابتداي سال  ۱2۲۱م امهاي ایران
اعالم کنند که دولت آذربای ان به عوامل موساد اجازه میدهد تا در طول مرزهاي ایران براي
جاسوسی و جمعآوري اطالعات اقدام کند .م امهاي ایرانی بارها از روابط دوستانه جمهوري
آذربای ان با اسراییل ابراز نگرانی و دولت جمهوري آذربای ان را به همکاري با جاسوسان و
تروریستهاي اسراییل متهم کردهاند .رسانههاي گروهی ایران از جاسوسی اسراییل از مسیر
آذربای ان خبر میدهند(.همان .)7۲،خرید تسلیحات از اسرائیل در روابط این دو نیز جایگاه
ویژهاي دارد .آذربای ان ح م قابلتوجهی ت هیزات نظامی از اسرائیل باهدف م ابله با
همسایگان خود بهویژه ارمنستان وارد میکند .هواپیماهاي بدون سرنشین ،سیستم ضد هوایی و
موشکی و سیستم گنبد آهنین که از پیچیدهترین سیستمهاي نظامی اسرائیل است ،ازجمله
خریدهاي نظامی آذربای ان از اسرائیل بوده است) .(Thehill, 2017روابط نظامی آذربای ان
و اسراییل نشان میدهد که هر دو به همکاري به یکدیگر بهصورت راهبردي موردتوجه قرار
میدهند و ازاینرو این روابط با توجه به روابط تیره آذربای ان و ارمنستان به تعمیق حضور و
نفوذ اسراییل در آذربای ان من ر خواهد شد.
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یهودیان آذربایجان
کشور آذربای ان به دالیل متعددي میتواند در راستاي دکترین بن گورین موردتوجه
اسرائیل قرار بگیرد .نخست اینکه آذربای ان وطن حدود  ۲۲هزار یهودي است که از ساکنین
اولیه شهرهاي آذربای ان هستند .عالوه بر آن پنج کنیسه در جمهوري آذربای ان وجود دارد و
با توجه به اینکه اسرائیل نسبت به سرنوشت یهودیان در سراسر دنیا حساس است چنین
پیشزمینهاي سبب تمایل هرچه بیشتر اسرائیل براي همکاري با جمهوري آذربای ان شده
است .جمهوري آذربای ان سومین کشور مسلمانی است که بعد از مصر و ترکیه با اسرائیل رابطه
راهبردي برقرار کرده است( .)Abilov, 2010: 318-319از سوي دیگر باید اهمیت همکاري
نظامی اسراییل و آذربای ان را به خاطر وجود یهودیان این کشور و حمایت از آنها براي تأمین
امنیت یهودیان آذربای ان دانست .طبق گزارش  ۱2۲2اتحادیه ضد افترا  ۲که از مهمترین
سازمانهاي حمایت از ح وق بشر در آمریکا قلمداد میشود و اصلیترین وظیفه خود را «م ابله
با یهودستیزي و حمایت از ح وق مدنی شهروندان و هر نوع نژادپرستی و م ابله با هر نوع نفرت
پراکنی» معرفی میکند ارمنستان را در میان تمام جمهوريهاي شوروي سابق و کشورهاي
اروپاي شرقی در صدر باالترین نگرش ضد یهودي ،در حدود  53درصد جمعیت بالغ این کشور،
قرار میدهد .این در حالی است که از نگاه اسرائیل از قرن پن م تا امروز یهودیان آذربای ان در
صلح و رفاه زندگی کردهاند و در زمان هولوکاست ،آذربای ان بهعنوان یک پناهگاه براي
یهودیان اروپایی بوده است( .)Hoffman, 2018بدین ترتیب علت نزدیکی بیشازاندازه
اسراییل به آذربای ان نسبت به ارمنستان نیز به سبب یهودیان ساکن در آذربای ان و حفاظت از
آنها نیز است .در سال  ۱2۲0گزارششده است که آذربای ان  5میلیارد دالر براي ت هیزات
دفاع از اسرائیل ازجمله سیستم موشکی گنبد آهنین که براي دفاع از شهروندان اسرائیلی
استفاده شده بود را براي محافظت از شهرهاي مدرن آذربای ان و مردمشان در م ابل موشکهاي
ارمنی خریداري کرده است (پیشین) .بدون شک فروش این سیستم بدون صالحدیدهاي امنیتی
براي شهروندان یهودي نیست .عالوه بر آن روابط رو به گسترش آذربای ان و اسراییل را باید
بهعنوان مسئله مهم در روابط آن دو دانست .دان ایس سفیر۱یر اسراییل در آذرباي ن در این
خصوص اهمیت این موضوع میگوید که پس از اعالم است الل آذربای ان ،اسرائیل چهارمین
Anti-Defamation League
Dan Stav
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کشوري است که است الل آن را به رسمیت شناخت .وجود جامعه یهودي در آذربای ان از
زمانهاي قدیم بخش ویژهاي از روابط دوجانبه محسوب میشود و تعداد گردشگران اسرائیلی
که در سال جاري به آذربای ان سفر میکنند ،سه برابر و بیش از  52هزار نفر است( News.az
 .)b, 2018ازاینرو ،حضور یهودیان در آذربای ان و همچنین افزایش سفرهاي یهودیان به
آذربای ان باعث می گردد که این کشور نسبت به دیگر کشورهاي منط ه قف از از جایگاه ویژه
اي برخوردار شود .توجه اسراییل به این کشور بر اساس دکترین پیرامونی که در آن محافظت از
یهودیان نیز در دستور کار قرار دارد سبب می شود که آذربای ان در منط ه قف از داراي اهمیت
راهبردي براي اسراییل باشد.
نتیجهگیری
منط ه قف از جنوبی (همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي) نگاه بسیاري از قدرتهاي
منط هاي و فرا منط هاي را به خود جلب کرد .اسراییل بهعنوان یکی از قدرتهاي فرا منط هاي
بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن گوریون و دکترین
خاورمیانه جدید شیمون پرز ،تمایلی جدي به حضور در این منط ه را از خود نشان داده است.
کشورهاي منط ه ازجمله آذربای ان نیز براي نزدیک شدن به غرب اسرائیل را واسطهاي
میدانست که میتوانست این هدف را تأمین کند .مشکالت اقتصادي ،سیاسی و توسعهاي خود،
بهرهگیري از تواناییهاي اسراییل را در راستاي منافع خود نیز میتوانست مفید قلمداد شود؛ اما
مسئله حائز اهمیت در این میان ،قرار گرفتن این منط ه در محیط امنیتی جمهوري اسالمی
ایران و تعارضات شدید هویتی -ایدئولوژیکی این کشور با اسراییل است بهطوريکه حضور و
گسترش نفوذ اسراییل در ابعاد اقتصادي ،سیاسی ،فرهنگی و نظامی -امنیتی بهمنزله کاهش
نفوذ و تأثیرگذاري جمهوري اسالمی ایران در پیگیري منافع ملیاش در این منط ه است.
اهمیت روزافزون منط ه قف از جنوبی بهویژه در مناسبات جدید جهانی و صفبندي قدرتهاي
منط هاي و بینالمللی ،در آرایش قوا و اثرگذاري بر مناسبات کشورها مؤثر است ازاینرو،
دکترین بن گورین استراتژي اسرائیل براي ای اد روابط با کشورهاي پیرامونی بود که به سبب
متخاصم شناخته شدن از سوي جهان عرب باعث شد تا رویکرد سیاست خارجی اسرائیل
بهسوي کشورهایی چون آذربای ان معطوف گردد .ویژگی منحصربهفرد ارتباطی با آذربای ان به
خاطر ذخایر انرژي منط ه قف از که سهم عمده آن مرتبط با کشور آذربای ان است مربوط
18
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میشود .بهموازات خرید نفت و گاز از کشورهاي آسیاي مرکزي و قف از ،اسرائیل یافتن بازارهاي
جدید ت اري و اقتصادي در منط ه جهت فروش کاالها و خدمات صنعتی ،مخابراتی ،کشاورزي،
دارویی و  úخود به آذربای ان را هم هدفگذاري کرده است .هماکنون خطوط لوله انت ال نفت
و گاز آذربای ان از طریق خاك گرجستان و ترکیه در حال انت ال انرژي است و یکی از مشتریان
و مصرفکنندگان این محصول حیاتی و استراتژیک ،رژیم اشغالگر قدس است .از طرفی ارتباط
اسرائیل با آذربای ان میتواند توجه این دولتها را به مسئله اشغالگري این رژیم تحتالشعاع
قرار داده و این مسئله مهم و حیاتی براي جهان اسالم را ،حداقل در سطح این کشورها
کمرنگتر کند .بدین ترتیب عالوه بر بعد اقتصادي ،اهمیت ژئوپلیتیک استراتژیک ،ژئوپلیتیک و
قف از جنوبی و خزر از دالیل دیگر حضور اسرائیل در منط ه و ارتباط با کشور آذربای ان است.
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، چاپ دوم، علیرضا طیب، دانشنامه روابط بینالملل و سیاست جهان.)۲133(  مارتین،گریفیتس
. نشر نی:تهران
- «ت ابل ایران و اسرائیل و تأثیر آن بر گسترش روابط سیاسی.)۲1۹0(  امید، م یدرضا؛ رحیمی،مؤمنی
 شماره، دوره دهم، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،»امنیتی اسرائیل و جمهوري آذربای ان
.21۲-2۲5  صص،۱
،» مبانی و اهداف منط هاي: «دیپلماسی انرژي اسرائیل.)۲1۹2(  داود، سید امیر؛ کریمی پور،نیاکوئی
.53-۱7  صص،۱۱  شماره،فصلنامه تحقیقات سیاسی بینالمللی
 «تعامل سیاست خارجی ایران و روسیه در ت ابل با محور.)۲1۹5(  احسان، عنایتاهلل؛ فالحی،یزدانی
 دوره نهم، پاییز و زمستان، دو فصلنامه مطالعات اوراسیای مرکزی،»غربی در قف از جنوبی- شرقی
.21۱-2۲1  صص،۱ شماره-
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