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  .ایوتحلیلمحتوااستروشپژوهشدرتحقیقحاضرازنوعکتابخانه:شناسی پژوهشروش 

منطقه قفقاز جنوبی همزمان با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي نگاه بسیاري از قدرت هاي :یافته ها 

همکاري، رقابت و تنازع در راستاي به اي جدید براي اي را که به دنبال یافتن عرصهاي و فرامنطقهمنطقه

 اسرائیلبهعنوانیکی. بهخودجلبکردبودند،دست آوردن سهم بیشتري از قدرت و منافع در این منطقه

اي بنا به الزامات ژئوپلتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن گوریون و ازقدرت هاي فرامنطقه

. جدي به حضور در این منطقه را از خود نشان داده است دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز، تمایلی

هاي گیري ازتواناییاي خود، بهرهکشورهاي منطقه نیز به خاطر مشکالت اقتصادي، سیاسی و توسعه

اما مسئله حائز اهمیت در این میان، قرار گرفتن . انداسرائیل را در راستاي منافع خود مفید قلمداد نموده

ایدئولوژیکی این کشور با  -امنیتی جمهوري اسالمی ایران و تعارضات شدید هویتیاین منطقه در محیط 

 - اسرائیل می باشد بطوریکه حضور و گسترش نفوذ اسرائیل در ابعاد اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و نظامی

اش در این ي کاهش نفوذ و تأثیرگذاري جمهوري اسالمی ایران در پیگیري منافع ملیامنیتی به منزله

  . نطقه می باشدم

حاضر با بهره گیري از نظریه بازي ها در روابط بین الملل به بررسی  نامهپایانبر این اساس : نتیجه گیري 

تعامالت ایران و اسرائیل در منطقه ي قفقاز می پردازد و با تجزیه و تحلیل مراتب این تعامالت روابط بین 

  .می کندمثابه یک بازي برد و باخت تلقی  بهدو کشور را

  ایرانیا رفتارمنطقه،جانیآذربا،اسرائیل،الملل نیروابطب:يدیواژگانکل

  

  



  

  مقدمه و هدف -1

  بیان مساله1-1

نظام جغرافیایی سیاسی و همچنین ساختار معنایی ، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي

شـرایط و  ، بنـابراین سـاختار  . آسیاي مرکزي قفقاز دچار دگرگـونی شـد   ي منطقهحاکم بر 

یکـی از ایـن کشـورها جمهـوري     . بازیگران جدیدي در روابط ایران و قفقـاز ظهـور کردنـد   

به دلیل فروپاشی شـوروي و در نتیجـه عـدم خـالء قـدرت و جایگـاه بـا        . است آذربایجان

ایـن  . ایـران قـرار گرفتـه اسـت    هـاي  گـذاري  سیاسـت مورد توجـه   ها جمهورياهمیت این 

گسـترده   هاي همکاريدست به  المللی بیننیز به دنبال کسب منافع در محیط  ها جمهوري

کشـور اسـرائیل    اي هایمنطقـه  قدرتیکی از این . زدند اي منطقهو فرا اي هایمنطقه قدرتبا 

آسـیاي  در منطق خالء قـدرت در   آنتولد اسرائیل در منطقه خاورمیانه و حضور . باشد می

یـک   تأسـیس است و  زده ایرقم منطقهرا از لحاظ امنیت  اي پیچیدهمرکزي و قفقاز وضعیت 

اسـرائیل  . و موانع حاد و اساسی مواجه ساخته است ها دشواريبا ثبات را با  اي منطقهرژیم 

بـا توجـه بـه دشـمنی     . یکی از تهدیدهاي جدي علیه امنیت جمهوري اسالمی ایران است

، ویو حضور و نفوذ اسرائیل در منطقه هم جوار و همسایگان ایـران آو تل استراتژیک تهران 

  . براي منافع و امنیت ملی کشورمان بدون پیامد باشد تواند نمی

ن مسـلمان  آمیلیـون   5. 1میلیـونی کـه    7اسرائیل رژیمی است کوچـک بـا جمعیـت    

تا امروز مشکالت زیادي براي همسایگان خود ایجاد کرده  تأسیساین رژیم از بدو . هستند

نشـان بـارزي از   ، متعدد میان آنهـا  هاي جنگن از سوي همسایگان و عدم پذیرش آ. است

خـروج از انـزواي سیاسـی و    «اختالف اساسی بین آنهاست در چنین شرایطی اصـل کلـی   

 اي منطقـه اندیشه ائتالف ، ساز ابتدا الگوي رهبران اسرائیل بوده و بر این اسا» دیپلماتیک

  . مداران قرار داشته استهمیشه در دستور کار سیاست

براي اسرائیل فرصـتی پدیـد   ، موقعیت جدید در منطقه گیري شکلفروپاشی شوروي و 

باشد و از طریق این کشـور منـافع خـود را در منطقـه      آذربایجانتا به دنبال روابط با  آورد

 1993را بـه رسـمیت شـناخت و در سـال      آذربایجـان 1992اسرائیل در سال . دنبال کند
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اسـرائیل کـه خـود را در محاصـره کشـورهاي عربـی       . سفارت خود را در باکو افتتاح نمـود 

بـه جـزء چنـد کشـور      هـا  آنو امکان روابط سیاسی یا توسعه اقتصادي با  دید میمتخاصم 

ذ خود را به کشـورهاي  از این رو سیاستمداران خارجی اسرائیل نفو، اردن و مصر را نداشت

  ) 47.، ص1393، قبري(گذاشتند خاورمیانهغیر عرب ناحیه 

چهـره  ، با اسـرائیل  آذربایجانبر اساس این نظریه نه تنها نه تنها ایجاد رابطه جمهوري 

ضد اسالمی اسرائیل را از بین خواهد برد بلکه منـافع سیاسـی اقتصـادي زیـادي را بـراي      

  . اسرائیل در بر خواهد داشت

هم خواهـان روابـط    آذربایجاننبود بلکه دولی  آذربایجانتنها اسرائیل مشتاق روابط با 

 –ایـن جمهـوري از لحـاظ اقتصـادي     ، 90در اوایـل دهـه    آذربایجانچراکهبا اسرائیل بود 

بخشی از نیازهاي خود را  توانستند میبه این ترتیب هر دو کشور . نظامی بسیار ضعیف بود

 ,Czechowska(نماینــد نیتــأمداخــل منطقــه میســر نبــود را ن در آکــه دســتیابی بــه 

2013:50( .  

زمینه نفوذ اسـرائیل را در منطقـه   ، آذربایجاناز نگاه ایران گشایش سفارت اسرائیل در 

منطقه نیـز   زبان تركترکیه دیگر کشور  ازآنجاکهو  کند میآسیاي مرکزي و قفقاز را فراهم 

احساس  تل آویو–باکو  -محور آنکارا گیري شکلایران از ، با اسرائیل دارد يا گستردهروابط 

  . کند میخطر 

  

  پژوهش سؤاالت1-2

اصلی پژوهش  سؤال  

جمهـوري اسـالمی    اي منطقـه در رفتـار   تأثیريچه  آذربایجانمدل حضور اسرائیل در 

  ایران دارد؟

فرعی  سؤاالت  

  چیست؟ آذربایجاناهداف و الگوي حضور اسراییل در 

اسالمی ایران  يبر جمهورآذربایجانامنیتی و فرهنگی حضور اسراییل در ، سیاسی تأثیر

  چیست؟

  

  فرضیات پژوهش1-3
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فرضیه اصلی  

، یاسـ یس، ياقتصـاد  (مختلـف   در ابعاد آذربایجاندر  لیضور و گسترش نفوذ اسرائح  

در  رانیـ ا یاسـالم  يجمهـور  يرگـذار یکاهش نفوذ و تأث باهدفیتیامن -یو نظام یفرهنگ

  . باشد میدر این منطقه ی منافع مل يریگیپ

فرضیات فرعی  

ممانعـت از  ، آذربایجـان یدر گسترش روابط با جمهور لیاسرائ استراتژیکاز اهداف  یکی

 اسـت یس نیـ ا. . بـوده اسـت   یمنطقـه قفقـاز جنـوب    يهايدر جمهور رانیگسترش نفوذ ا

خـود   یخـارج  اسـت یاهـداف و منـافع س   شبردیدر منطقه در جهت پ لیاسرائ کیاستراتژ

. باشد می

  . گردد میحضور اسرائیل در منطقه باعث  تهدید امنیت ملی جمهوري اسالمی ایران   

  

اهداف پژوهش 1-4

هدف کلی  

 اي منطقـه ن بـر رفتـار   تـأثیر آ و  آذربایجانبررسی ابعاد  حضور استراتژیک اسرائیل در 

  ایران

اهداف جزئی  

  آذربایجانبررسی علل و اهداف سیاسی اسرائیل در 

  آن بر امنیت ایران  تأثیرو  آذربایجانبررسی علل و اهداف  نظامی  اسرائیل در  

  اي منطقهآن در اقتصاد  تأثیرو  آذربایجانبررسی علل و اهداف  اقتصادي  اسرائیل در 

آن بر جریانـات اجتمـاعی    تأثیرو  آذربایجانبررسی علل و اهداف  فرهنگی اسرائیل در 

  . ایران ايمنطقهو فرهنگی 

  

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش1-5

نیاز اساسی به مطالعه و آشنایی با کشورهاي تازه استقالل یافته پس از فروپاشی اتحاد 

اهمیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی منطقه قفقاز جنـوبی و  . شد میشوروي در اویل احساس 
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کمبود اطالعات تخصصی و ضعف آگاهی عمومی نسبت بـه  ، آذربایجانبخصوص جمهوري 

کمونیسـتی قـرار   ، سانسـوري  هـاي  نظـارت طوالنی زیر شدیدترین  هاي سالاین کشور که 

اقتصـادي بـاال کـه     هـاي  ظرفیـت داشت و وجود ملتی در این کشور همراه با منافع غنی و 

بـه همـراه   ، نـی دی، تـاریخی ، زمانی پشت پرده آهنین قرار داشتند و مشـترکات فرهنگـی  

با توجه بـه  (عمیقی که بین ایران و این کشور در طول تاریخ برقرار بوده و است  پیوندهاي

و ، )هـم بیشـتر اسـت    آذربایجانایران از جمعیت جمهوري  هاي آذربایجانیاینکه جمعیت 

همینطور نفوذ اسرائیل در این منطقه که بـه لحـاظ امنیتـی و اقتصـادي کشـور عزیزمـان       

می ایران را با چالش بزرگی روبرو خواهد مبناي بسیار مهمی براي مطالعه و جمهوري اسال

همچنین درك این موضوع که بازیابی هویت ملی و فرهنگـی  . باشد میتحقیق در مورد آن 

و رشد و توسعه اقتصادي اجتمـاعی آنهـا صـلح و ثبـات را در      آذربایجانمردمان جمهوري 

بر آینده سیاسی و اقتصادي کشور مـا   توانند میز منطقه مهمی از جهان فراهم ساخت و نی

و  سـازد  میاهمیت تحقیق و پژوهش را بیش از پیش آشکار ، عمده داشته باشد تأثیرينیز 

ژئـوپلیتیکی ایـن منطقـه و ارائـه گـزارش       هـاي  واقعیـت راهنماي خوبی براي ما در کشف 

  . هرچند مختصر و ناقص خواهد بود

  

  پیشینه پژوهش 1-6

روابـط جمهـوري    تـأثیر « در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1393(جوادي ارجمنـد و دیگـران  

اطالعـاتی و   هـاي  همکـاري ذکر کردنـد کـه   » آن امنیت ایران تأثیرو اسرائیل و  آذربایجان

در اکتبـر  . و اسرائیل برخوردار اسـت  آذربایجاناهمیت حیاتی در روابط جمهوري ، امنیتی

صـورت   آذربایجـان سفیر وقت اسـرائیل در جمهـوري   و  اف علیدیداري بین حیدر  2001

تروریسـتی شـبیه بـه     هاي گروهکردند که مواضع شان در رابطه با  تأکیدگرفت و دو طرف 

و  اي مـاهواره تجزیـه و تحلیـل اطالعـات از جملـه اطالعـات      ، مبادلـه اطالعـات  . هم است

امنیتی دو  هاي کاريهایهم زمینهاز جمله  آذربایجاناطالعاتی و امنیتی  هاي آموزشسرویس

مبارزه با شـبکه  ، آذربایجاناسرائیل در همکاري امنیتی با  هاي اولویتیکی از . کشور است

اطالعاتی ایـران در کشـورهاي تـازه اسـتقالل یافتـه آسـیاي مرکـزي و قفقـاز و بـه ویـژه           

  . عنوان شده است آذربایجان
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ــادي اعظمــی   ــاران  ه ــا عنــوان   ) 1396(و همک ــدا« در پژوهشــی ب ف حضــور اه

» آن بـر منـافع ملـی ایـران     تأثیرو  آذربایجانو فرامنطقه در جمهوري  اي هایمنطقه قدرت

، مـیالدي  90ذکرکرده بود که ؛ پس از فروپاشی اتحـاد جمـاهیر شـوروي در اوایـل دهـه      

عودي را بـر آن داشـت تـا بـا     سـ عربستان  بعدهااسرائیل و ، اروپا، ناتو، امریکا متحده االتیا

بـدنبال حضـور بیشـتر در کشـورهاي ایـن      ، خالءقدرت موجود در قفقاز جنوبیاستفاده از 

به منظور رسیدن به اهـداف مختلـف خـود    ، آذربایجانیعنی ، منطقه و بویژه مهم ترین آن

حضـور پررنـگ    هـاي  انگیـزه ممهمترین دالیل و : سوال اصلی پژوهش آنان این بود . باشند

آن بـر   تـأثیرات چه بـوده اسـت و    آذربایجاندر  مختلف اي منطقهو فرا  اي منطقهبازیگران 

فرضـیه مطـرح گردیـد و     3و در رابطـه   کنـد  میمنافع ملی ایران را در ابعاد مختلف بیان 

و ارائـه پیشـنهاد    گیـري  نتیجهتاریخی و توصیفی تحلیل گردید و سپس ، علی هاي بهروش

و  اي منطقـه یگران مهمترین اهداف حضـور بـاز  ، نتایج این طرح پژوهشی نشان داد. گردید

امنیتـی و اقتصـادي از مهمتـرین    ، دستیابی به اهداف سیاسی، آذربایجاندر  اي منطقهفرا 

در  اي منطقـه و فـرا   اي هایمنطقـه  قـدرت حضـور   تـأثیر و مهمتـرین   باشـد  مـی این اهداف 

و بـا توجـه بـه    . باشـد  مـی امنیتـی و اقتصـادي    تـأثیرات ، براي منافع ملی ایران آذربایجان

و فـرا   اي هایمنطقـه  قدرتپژوهش مشخص گردید که از مهمترین تبعات حضور  هاي یافته

اقتصادي موجود در این کشور و  هاي فرصتمحروم شدن ایران از ، آذربایجاندر  اي منطقه

  . همچنین تحمیل تبعات امنیتی منفی بر ایران بوده است

ین روابـط جمهـوري   تبیـ «در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1395(همکـاران دکتر سـیمبر و  

، ذکر کردند که» بر عوامل امنیتی و اقتصادي تأکیدبا  آذربایجاناسالمی ایران و جمهوري 

نظام جغرافیایی و سیاسی و همچنین سـاختار معنـایی   ، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي

شـرایط و  ، بنـابراین سـاختار  . آسیاي مرکزي قفقاز دچار دگرگـونی شـد   ي منطقهحاکم بر 

جمهـوري   کشـورها یکـی از ایـن   ، ران جدیدي در روابط ایران و قفقاز ظهـور کردنـد  بازیگ

روابط بـین دو کشـور   ، آذربایجانبعد از استقالل جمهوري  رفت میانتظار . است آذربایجان

شاهد سطح باالي همکاري بین دو کشور باشـیم  ، با توجه به وجود عوامل متعدد همگرایی

ــا بــا توجــه بــه نفــوذ      نظــامی و اقتصــادي  ، سیاســی –دیپلمــاتیکی ي گســتردهام

را شـاهد هسـتیم کـه     آذربایجـان از جمله اسـرائیل در   اي منطقهو فرا  اي هایمنطقه قدرت

هـدف پـژوهش فـوق پاسـخگویی بـه      . خطري براي جمهوري اسالمی ایران باشـد  تواند می
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چیسـت؟   آذربایجـان در روابط بین دو کشور ایران و جمهـوري   برانگیز چالشعوامل ، سوال

توانست بـا   آذربایجانجمهوري ، نتایج این پژوهش نشان داد که با فروپاشی اتحاد شوروي

هویـت جدیـدي    آذربایجاندر این میان . شود الملل بینعنوان یک بازیگر جدید وارد نظام 

این عامل دو کشور را بـه  . از خودبه نمایش  گذاشت که در تقابل با تضاد هویت ایرانی بود

بـر   تأکیـد بـا   آذربایجانجمهوري ، سوق داد الملل بینجدیدي در نظام  نديب قطبسمت 

 اي منطقـه و غیـر   اي منطقـه نیروهـاي  ، زبانی و با توجه به مناقشه قره بـاغ  –هویت قومی 

ایـران هـم بـا    . ترکیه و اسرائیل را وارد قطب خود کرد، امریکا متحده ایاالتجدیدي مانند 

ا این نیروها در همسایگی خود بود تالش کرد تـا روسـیه و   ایدئولوژیکی که مغایر ب درویکر

  . ارمنستان را در قطب خود داشته باشد

ــدري  ــوان  ) 1391(حی ــا عن ــی ب ــایه«در پژوهش تحلیلهیدروپلیتیکایرانوکشورهایهمس

ذکر کرده بـود  » )نخجوانوارمنستان، جمهوریآذربایجان، ترکیه، مطالعهموردیکشورهایعراق(

علـی الخصـوص منـابع آبـی مشـترك بـین       ، و مدیریت بر منابع آبیامروزه حاکمیت که؛  

مـورد  ، کارگیري آن در سایر بخـش هـا  هکشورها در ارتباط با برنامه هاي توسعه آنها و یا ب

. سیاست گـذاران و بـازیگران منطقـه اي و فرامنطقـه اي قـرار دارد     ، توجه ژئوپلیتیست ها

ن واحدهاي سیاسـی از جملـه دولتهـا را    ماهیت سیال آب حل مسائل پیرامون آن را در بی

بـا توجـه بـه پیچیـدگی     ، پیچیده و چند بعدي نموده است بر همین اسـاس ، بسیار دشوار

تـاریخی  ، هیدروپلیتیک ایران و کشورهاي همسایه چهار فرضیه طرح و به روش هاي علـی 

ر مـورد  هر کدام از فرضـیه هـا د  ، و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت

سـپس نتیجـه گیـري و    ، کشورهاي مورد مطالعه به صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفتـه 

در هیـدروپلیتیک ایـران و   ، نتـایج ایـن طـرح پژوهشـی نشـان داد     . ارائه پیشنهاد گردیـد 

تعــدد عوامــل تاثیرگــذار در ، کشــورهاي همســایه بــه دلیــل پیچیــدگی شــرایط کشــورها

ز کشورها و نیز شرایط خاص در هر کـدام از منـابع   شرایط خاص هر کدام ا، هیدروپلیتیک

آبی نمی توان از شیوه واحدي براي پیگیري مسائل منابع آبی مشترك استفاده کرد و لـذا  

  . راه حل تدبیر شده نیاز هست، به تعداد منابع آبی مشترك

ــاران   ــی و همکــــــ ــوان  ) 1391(عباســــــ ــا عنــــــ ــی بــــــ در پژوهشــــــ

ذکر کرده بود که؛ » جانبرروابطباجمهوریاسالمیایرانتاثیرویژگیهایژئوپلیتیکیجمهوریآذربای«

در صدد شناخت تاثیرات ویژگی هـاي ژئـوپلیتیکی جمهـوري آذربایجـان بـر       پژوهشاین 
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کشـور آذربایجـان در منطقـه اي واقـع     . روابط دوجانبه با جمهوري اسالمی ایران می باشد

مـورد توجـه قـدرت     شده که به دلیل خصوصیات جغرافیایی و همسایگی با ایران همـواره 

هاي جهانی بوده اسـت و بنـابراین بررسـی ژئوپلیتیـک ایـن کشـور مـی توانـد در اتخـاذ          

فرهنگـی و نظـامی کشـور مـا سـودمند و بـراي کاسـتن از        ، اقتصـادي ، تصمیمات سیاسی

از این رو در این تحقیق براي پاسـخ بـه ایـن    . تصادمات احتمالی در آینده مفید واقع شود

از شـیوه  ، ژئوپلیتیکی آذربایجان چه تاثیري بر روابـط بـا ایـران دارد    سوال که ویژگی هاي

تحلیل محتوا استفاده شده تا به درك کامل تري از شناخت ویژگی ها و ریشه یابی چالش 

درپایـان ضـمن تبیـین تـاثیر عوامـل مختلـف       . فرصـت هـا و تهدیـدها کمـک نمایـد     ، ها

به تجزیه و تحلیل ، ابط میان دو کشورژئوپلیتیکی آذربایجان در کاهش یا افزایش سطح رو

  . و ارایه پیشنهادهاي الزم در این زمینه پرداخته خواهد شد

ــیرزاد و  ــاراننصــــــ ــوان  ) 1391(همکــــــ ــا عنــــــ ــی بــــــ در پژوهشــــــ

ایـن  ذکر کرده بودنـد کـه؛   » ارزیابیوبرآوردظرفیتهایتجاریدوجانبهایرانباجمهوریآذربایجان«

تجـاري کـاالیی دوجانبـه بـین ایـران و       با هدف ارزیـابی و بـرآورد ظرفیـت هـاي     پژوهش

. تدوین شـده اسـت   2003-2007جمهوري آذربایجان با استفاده از چهار شاخص در دوره 

برآورد ظرفیت صادراتی ایران به جمهوري آذربایجان نشـان مـی دهـد بیشـترین ظرفیـت      

بوده  میلیون دالر در سال 886صادراتی ایران به این کشور در دوره مورد بررسی به ارزش 

میلیـون دالر اسـت کـه     266ظرفیت معمولی صادراتی ایران به جمهوري آذربایجان . است

محاسبه شاخص درایسدل در جریان . درصد از این ظرفیت استفاده شده است 7. 19فقط 

مبادالت تجاري ایران به جمهوري آذربایجان نشان می دهد کـه دو کشـور تشـابه تجـاري     

ادرات ایـران و واردات جمهـوري آذربایجـان بـه علـت      شاخص کسینوس ص. کمتري دارند

کمتـرین ظرفیـت همکـاري    ، نزدیک بودن مقدار آن به صفر بیانگر آن است کـه دو کشـور  

شاخص کسینوس واردات ایران و صادرات جمهوري آذربایجان نیز وضعت . تجاري را دارند

. ر اسـت مشابهی دارد که نشان دهنده کمتـرین ظرفیـت همکـاري تجـاري بـین دو کشـو      

کاال اسـت کـه    789کاالهاي داراي برتري نسبی صادراتی این دو کشور در مجموع بالغ بر 

بـه  ) درصـد  83(کـاال   653به جمهـوري آذربایجـان و   ) درصد 17(کاال  136از این تعداد 

  . ایران تعلق دارد
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ــوالیی  ــاران کــــــ ــوان  ) 1391(و همکــــــ ــا عنــــــ ــی بــــــ در پژوهشــــــ

ــدهایرانوجم« ــه؛    » هوریآذربایجانچگونگیتغییرروابطامنیتیش ــود ک ــرده ب ــر ک ــس از ذک پ

جمهـوري آذربایجـان   ، فروپاشی اتحاد شوروي و تغییر در ژئوپلیتیک مناطق شمالی ایـران 

بـه دلیـل همسـایگی و    . اهمیت فزاینده اي در سیاست خـارجی ایـران پیـدا کـرده اسـت     

یکـدیگر   این دو کشور نمی توانند نسبت به مسـائل امنیتـی  ، پیوندهاي تاریخی و فرهنگی

در روابط ایران و جمهوري آذربایجان عوامل هویت بخش گوناگونی وجـود  . بی توجه باشند

سوالی که مطرح مـی شـود   . دارد که جهت گیري دو کشور نسبت به هم را شکل می دهد

چـه عـواملی سـبب امنیتـی شـدن روابـط ایـران و جمهـوري          1995این است که از سال 

، این نوشتار این است که مجموعه اي از عوامـل مـادي   آذربایجان شده است؟ نتیجه اصلی

سرشـت غیردینـی رژیـم جمهـوري     ، اسـالم سیاسـی در ایـران   ، عوامل ارزشی و هنجـاري 

امنیتـی  ، همسویی آذربایجان با ماهیت اجتماعی نظام بین الملل، هویت قومی، آذربایجان

ــا روش در ایــن نوشــتار . ســبب شــده اســت 1995شــدن روابــط دو کشــور را از ســال  ب

. موضوع بررسی می شود، تفسیرگرایی هرمنوتیک

بوده است  20فروپاشی اتحاد شوروي یکی از مهمترین رویدادهاي جهان در نیمه قرن 

نتیجه . منطقه و روابط بین کشورها به جا گذاشته است، و تاثیرات عمیقی در سطح جهان

و قفقـاز اسـت و از   این فروپاشی ظهور و حضور جمهوري هاي جدیـد در آسـیاي مرکـزي    

-1920البته ایـن کشـور در سـال هـاي     . جمله این کشورها جمهوري آذربایجان می باشد

نیز داراي اسـتقالل بـوده اسـت و سـپس بـه اتحـاد جمـاهیر        ) ش1297-1299(م 1918

و به ویـژه جمهـوري   ، سیاست کلی ایران در قبال همسایگان شمالی. شوروي الحاق گردید

ر فعال است؛ چرا که موقعیت ژئوپلتیک ایران و همچنین تـاثیر  آذربایجان همکاري و حضو

این کشور را در مقام پل ارتباطی که دو منطقه پر اهمیت جهـان  ، آن بر کشورهاي منطقه

قرار داده اسـت؛ امـا   ، یعنی آسیاي مرکزي و قفقاز و خلیج فارس را به هم متصل می سازد

اي ایـران در جمهـوري آذربایجـان بـر     در همین حال حضور ترکیه به عنوان رقیب منطقه 

موفقیت ایران در دستیابی بـه اهـداف خـود در منطقـه و بـه ویـژه جمهـوري آذربایجـان         

تاثیراتی داشته است که ما معتقدیم تاثیر آن منفی بوده است؛ البتـه ترکیـه در رقابـت بـا     

خـوردار  ایران جداي از اشتراکات خویش با جمهوري آذربایجان از حمایـت آمریکـا نیـز بر   

بوده است و این مقاله معتقد است کـه پیـروزي ترکیـه در رقابـت بـا ایـران در ارتبـاط بـا         
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جمهوري آذربایجان بیشتر متاثر از حمایت آمریکا از این کشور و مخالفت آمریکا بـا ایـران   

، کارگزار بهره می جـوییم -و براي تبیین این موضوع از چهارچوب نظري ساختار، می باشد

محدوده عمل کارگزاران را مشخص می کند و البته به کـارگزارانی کـه بـا    ، ارچرا که ساخت

بیشترین امکان استفاده از فرصت ها را می دهد و بـراي کـارگزاران   ، ساختار همسو باشند

امـا بایـد توجـه داشـت کـه      . بیشترین محدودیت ها را ایجاد مـی کنـد  ، مخالف با ساختار

سـاختار شـخص دیگـر اسـت؛     ، اري یـک شـخص  ساختار مفهومی انتزاعی نیست و کـارگز 

بنابراین مخالفت با قدرتمندترین کارگزار به معنی مخالفـت بـا سـاختار مـی باشـد و لـذا       

براي مخالفینش به ساختاري تبدیل می شود که ) آمریکا(کارگزاري قدرتمندترین کارگزار 

ش بیشـترین  مانع از دستیابی مخالفانش به اهدافشان می گردد و بـالعکس بـراي موافقـان   

فرصتها و امکانات را فراهم می آورد و به همـین دلیـل همراهـی ترکیـه بـا آمریکـا باعـث        

  دستیابی این کشور به اهدافش در رقابت با ایران در جمهوري آذربایجان گردیده است

ذکـر  » چالشـهایروابطایرانوجمهوریآذربایجان «در پژوهشـی بـا عنـوان    ) 1388(چابکی 

از ، یران و جمهوري آذربایجان با وجود زمینه هاي متعـدد همکـاري  روابط اکرده بود که؛  

با چالش هایی مواجـه  ، که این کشور به استقالل دست یافت تا به امروز1990ابتداي دهه 

این مقاله درصدد یافتن پاسخی براي این پرسـش اسـت کـه عامـل اصـلی بـه       . بوده است

باکو نسبت  -بیین برداشت تهرانباکو چیست؟ پس با ت -چالش کشیده شدن روابط تهران

اقتصادي تاثیرگذار بر روابط  -عوامل سیاسی، به یکدیگر در چارچوب رهیافت سازه انگاري

 -چالش گر اصـلی روابـط تهـران   ، فرضیه این نوشتار. دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد

  . نگرش امنیتی دو کشور نسبت به یکدیگر عنوان می کند، باکو را

–روابـط راهبـردي اسـرائیل    « در پژوهشی با عنوان ) 1390(علی سعادت  و همکاران 

تولـد اسـرائیل   ، ذکر کرده اند» و پیامدهاي آن بر امنیت جمهوري اسالمی ایران آذربایجان

در منطقه خاورمیانه و حضور آن در مناطق خالء قدرت در آسیاي مرکزي و قفقاز وضعیت 

با ثبات را  اي منطقهیک رژیم  تأسیساست و  زده ایرقم منطقهرا از لحاظ امنیت اي پیچیده

اسرائیل یکی از تهدیـدهاي جـدي   . و موانع حاد و اساسی مواجه ساخته است ها دشواريبا 

  علیه امنیت جمهوري اسالمی ایران است

در این تحقیق سعی شده است با رویکردي واقع گرایانه و نگرشی تحلیلـی و توصـیفی   

و اسرائیل مطالعـه و پیامـدهاي آن    آذربایجانري ها و مناسبات دو کشور ریشه هاي همکا



...ریجانوتأثیلدرآذربایکاسرائیحضوراستراتژیبررس  12

فروپاشـی شـوروي   ، نتایج ایـن تحقیـق نشـان داد کـه    . بر امنیت ملی ایران سنجیده شود

فرصت مناسبی براي رژیم صهیونیستی بوجود آورده تا این رژیـم بتوانـد از خـالء امنیتـی     

جمهـوري  . را به مرزهاي ایـران نزدیـک کنـد    بوجود آمده در منطقه استفاده نماید و خود

یکی از نشان گاه هاي ویژه اسرائیل است که با توجه به شکل مرزهـاي ایـران و    آذربایجان

انگیـزه رژیـم صهیونیسـتی    ، توسعه نیافتگی و ویژگی هاي دموگرافیک منطقـه ، آذربایجان

تحریکـات ضـد    براي انجام فعالیت هاي خرابکارانه و اقدامات جاسوسـی و مسـائلی چـون   

  . کند میدولتی در مرزهاي ایران را افزون تر 

، جایگاهایراندرسازمانرســــانه «در پژوهشــــی بــــا عنــــوان   ) 1388(نعلبنــــدي 

قفقاز یکی از نخستین حوزه هـایی  ذکر کرده بود که؛  » فرهنگوهنررسمیجمهوریآذربایجان

بلکـه از  ، واقع می شوداست که نه تنها از منظر تاریخی و فرهنگی در حوزه ایران فرهنگی 

منظر جغرافیایی نیز هفده والیت آن تا قبل از دو سده پیش در محـدوده تمامیـت ارضـی    

بیشـترین  ، جمهوري آذربایجان با این که در بین کشورهاي حوزه قفقـاز . ایران قرار داشت

بیشـترین تـنش هـاي    ، دینی و فرهنگی را با فرهنگ و تمـدن ایرانـی دارد  ، پیوند تاریخی

گی را با فرهنگ و تاریخ ایرانی داشته است و در حال حاضر حجم انبوه فعالیت هـاي  فرهن

فرهنگی و هنري بر مدار گریز از ایران و گاه ضـدیت بـا ایـران را در ایـن کشـور همسـایه       

پیشینه و نظام مند بودن این فعالیت ها از جمله مواردي است کـه بایـد در   . شاهد هستیم

این . زه مسایل مربوط به جمهوري آذربایجان به آن دقت شودبدو مطالعه و پژوهش در حو

ضمن ارائه نمونه هایی از بروز و ظهـور ایـن فعالیـت نظـام منـد در عرصـه هـاي         پژوهش

مـدعاي نگارنـده مبنـی بـر     ، به تحلیل کیفی نمونه ها پرداخته، هنري و تاریخی، فرهنگی

شیوه گـزینش نمونـه هـا    . ی رساندپیشینه و نظام مندي این گونه فعالیت ها را به اثبات م

  . تصادفی است

ــاران   ــدزاده و همکـــــ ــا عنـــــــوان   ) 1387(مجتهـــــ در پژوهشـــــــی بـــــ

تحلیلوبررسیهمپوشیسیاستخارجیجمهوریاسالمیایراندرتعاملباجمهوریآذربایجانباواقعیتهایژ«

دو فرضـیه و بـا   ، پژوهش حاضر با طرح یک سوال اصـلی ذکر کرده بودند که؛  » ئوپلیتیک

سیاست خارجی ایران در قبال جمهوري آذربایجـان  ، رسی و تحلیل ژئوپلیتیکارایه یک بر

، را بر اساس برخی از مهمترین واقعیتهاي ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجـود بـین دو کشـور   

پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که سیاست عـدم سـازش   . بررسی و نقد می کند
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مـدون و هدفمنـد از طـرف جمهـوري      جمهوري آذربایجان و تا حـدودي عـدم اسـتراتژي   

، اسالمی ایران باعث شده است تا واقعیتهاي ژئوپلیتیک و جغرافیایی مثبت و پیونددهنـده 

هـاي  وابسـتگی ، منـافع مشـترك  ، تجـانس جمعیتـی  ، اشـتراك مـذهبی  ، نظیر همسـایگی 

 به حـد کـافی نتواننـد روابـط    . . . جغرافیایی و ژئوپلیتیک و اشتراکات فرهنگی و تاریخی و

همچنین یافته هاي تحقیق نشان می دهد که هـر چنـد   . نزدیکی بین طرفین ایجاد کنند

این مساله تا حدودي از طرف ایران با توجه به مواضع تنـد ناسیونالیسـتی و پافشـاري بـر     

امـا جمهـوري آذربایجـان در    ، سیاست عدم سازش از سوي آذري ها قابل درك می باشـد 

هیچ دلیل منطقـی  ، در قبال جمهوري اسالمی ایرانمورد استراتژي سیاست خارجی خود 

و واقع بینانه اي که بتوان سیاست عدم سازش این جمهوري را بر اساس آن قابـل توجیـه   

پژوهش حاضر هـدف کلـی و اسـتراتژي ذیـل را     ، در نهایت. تاکنون ارایه نکرده است، کرد

: هـدف کلـی  : کنـد  براي سیاست خارجی ایران در مقابل جمهوري آذربایجان پیشنهاد می

سیاست خارجی جمهوري اسـالمی ایـران در تعامـل بـا جمهـوري آذربایجـان بـر اسـاس         

توسـعه  :ياستراتژ. واقعیتهاي ژئوپلیتیک و جغرافیایی موجود بین دو کشور پایه ریزي شود

هـاي  روابط متقابل بر اساس حسن همجواري از طریق آگاهی و درك درسـت از وابسـتگی  

اهداف و منافع ملی مشترك و عالیق سایر بـازیگران  ، الیق ژئوپلیتیکع، متقابل ژئوپلیتیک

همچنین اعتمادسازي به سمت تقویت و تعمیق روابط و سیاسـت  ، موثر در روابط فیمابین

  . خارجی دو کشور بر اساس واقعیتهاي ژئوپلیتیک

ــور   ــی پ ــوان  ) 1393(ســعادت قل ــا عن ــانگاههایاطالعاتی« در پژوهشــی ب -بررسینش

ذکر کرده بود که؛  » رژیمصهیونیستیدرجمهوریآذربایجانوامنیتملیجمهوریاسالمیایرانامنیتی

، فرهنگـی ، حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوري آذربایجان در تمام ابعاد اقتصادي

نظامی و امنیتی در چند سال گذشته فزاینده بـوده و همـین مسـاله باعـث بـروز      ، سیاسی

این مقاله با رویکـرد  . تقامات سیاسی امنیتی ایران شده اسنگرانی ها و اعتراضات لفظی م

تحلیلی و به روش مطالعه کیفـی و تحلیـل محتـوا بـه بررسـی دالیـل گسـترش        ی توصیف

مناسبات آذربایجان رژیم صهیونیستی از یک سو و تبعات امنیتـی آن بـر ایـران پرداختـه     

ور چه تبعاتی بر امنیـت  پاسخ گویی به این سوال اصلی است که روابط دو کش، هدف. است

ملی ایـران دارد و نشـانگاه و شـگردهاي نفـوذ اطالعـاتی امنیتـی رژیـم صهیونیسـتی در         

جمهوري آذربایجان کدام اند؟ براساس مطالعه اسناد و مدارك موجود سه ابتکار مهم براي 
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ایجـاد نهادهـا و سـازمان هـاي     : این اقدامات ازسوي رژیم صهیونیستی احصـا شـده اسـت   

ایـن سـه   . قراردادها و همکاري هاي نظـامی ، اقدامات توسعه اي و فنی، اجتماعیفرهنگی 

پوشش رژیم صهیونیستی براي بهره برداري اطالعاتی از ایران و به تبع آن اقدامات امنیتی 

تالش براي شناسایی سـازمان  . است که از طریق خاك جمهوري آذربایجان انجام می شود

یستی و بیان ماهیت و نـوع عملکـرد اطالعـاتی آنهـا از     ها و نهادهاي پوششی رژیم صهیون

به این منظـور در هـر بخـش و بـراي فهـم درسـت از       . مهم ترین اهداف مقاله حاضر است

  . شش مدل تحلیلی ارائه شده است، ارکان مقاله

. ا. تبیینموانعمـدیریتبهینهمرزهایج «در پژوهشی با عنـوان  ) 1392(مینایی و عسگري 

ایـران و کشـور آذربایجـان از    . ا. مرزهـاي ج ذکر کرده بـود کـه؛    » ایرانوجمهوریآذربایجان

همواره ناامنی هایی را بـه خـود   ، که آذربایجان به استقالل دست یافت 1370ابتداي دهه 

در سال هاي اخیر عوامل و موانع گوناگونی موجب گردیده است کـه در زمینـه   . دیده است

با وجـود اقـدام هـایی کـه از سـوي      . مرز نتایج مثبتی حاصل نشودمدیریت این منطقه از 

مدیریت مرزي در این منطقه همچنان بـا  ، انجام شده است. . . امنیتی و، نهادهاي سیاسی

شناخت موانع مـدیریت بهینـه   ، هدف اصلی محققان در این پژوهش. موانعی رو به رو ست

-مجموعه اي از عوامل دفاعی، بررسی هانتیجه . آذربایجان است. ایران با ج. ا. مرزهاي ج

مذهبی و اجتماعی را به عنـوان مهـم    -تاریخی  -فرهنگی ، اقتصادي، سیاسی، جغرافیایی

ایران در راستاي مدیریت بهینه مرزهاي خود با کشـور آذربایجـان   . ا. ترین موانع فراروي ج

ـ  . معرفی نموده است  -ه روش توصـیفی  این پژوهش از نوع کاربردي است که نگارنـدگان ب

بـا  ، اطالعات مورد نیاز بـه روش کتابخانـه اي و میـدانی   . تحلیلی آن را به اجرا درآورده اند

  . استفاده از فیش برداري و پرسشنامه گرد آوري گردیده است

  

  روش شناسی پژوهش 1-7

-در این پژوهش سعی شده است با شیوه کیفی و به بهره مندي از روش هاي توصیفی

تحلیل جامع از موضوع مورد نظـر پرداختـه شـده و نتـایجی روشـن و مناسـب        تبیینی به

 شیاطالعـات فـ   لیو بر اساس تحل اي کتابخانه قیتحق نیروش کار در الذا . حاصل گردد

، هـاي  سپس در فیش، شده ادداشتیصورت که چکیده مطالعات  نیبه ا. یبوده استبردار

در . اطالعات قطعات فـیش مـی باشـد    يگردآورلذا ابزار . ه انددیشمختلف جمع و گرد آور
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 ياسـت و بـرا   اي روش کتابخانـه  العـات اط يگـرد آور  يمناسب برا ي وهیپژوهش ش نیا

معتبـر بـه صـورت     ینترنتـ یا يها تیاز سا نیو همچن اتیمجالت و نشر، از کتابها نیهم

هـر   و، شده اسـت استفاده  قیها بر اساس اهداف تحق شیف يو با دسته بند يبردار شیف

ل قرار یو تحل هیمورد تجز) فصل ها و گفتارها(خودش  يها در سر جا يکدام از دسته بند

  . اندگرفته

  





  

  

  

  مبانی و پیشینه تحقیق -2

  

  مقدمه

به اعتقاد بسیاري از پژوهشگران فروپاشی شوروي از مهمترین تحوالت نیمه دوم قـرن  

-بـین شوروي به عنوان ابرقدرتی که یک سـوي نظـام دو قطبـی    . شودبیستم محسوب می

تعارضـات و  ، الملـل اي در سـاختار نظـام بـین   کننـده تعیـین  تأثیرداد؛ الملل را تشکیل می

تعیـین اهمیـت و   ، ايالمللی و منطقـه هاي بینهمکاري، المللیتخاصمات ایدئولوژیکی بین

، هـاي سیاسـی  فـراز و فرودهـاي رژیـم   ، هاي ژئـوپلتیکی و ژئواسـتراتژیکی  تحلیل موقعیت

ایـن  . شورهاي همسایه و تعیین مرزهـاي سیاسـی بـه همـراه داشـت     هاي امنیتی کمحیط

ایـدئولوژي حـاکم و   ، ماهیـت حکومـت  ، مجاورت، هاي جغرافیاییمسئله به تناسب ویژگی

ت کشورهاي مختلـف بـاالخص کشـورهایی    منافعوامنی، موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک

مجاورت مرزهاي جنـوبی ایـن    مانند کشور ایران که در(که در مجاورت این اتحادیه بودند 

. را بسیار متأثر می کرد)کشور و داراي مرزهاي طوالنی در شمال با آن بود 

 اي منطقـه و فرا اي منطقهفروپاشی اتحاد جماهیر شوروي پیامدهاي بسیاري در سطوح 

کشور مستقل بزرگ و کوچـک   15اي با بر آمدن به دنبال داشت بطوریکه در سطح منطقه

ــ  ــرو ســابق ش ــایی و آســیایی وروي در حــوزهقلم ــاي اروپ ــکل ، ه ــث ش ــک ســو باع -از ی

ــري ــتم   گیــــــــ ــهسیســــــــ ــیاییآنهایمنطقــــــــ ، ایبهویژهدرقلمروآســــــــ

وپاشی شوروي و فقدان یـک قـدرت   یعنیقفقازوآسیایمیانهشدوازسویدیگرخالءقدرتناشیازفر

هـاي کـرد کـه    را به دنبال داشت که این رویدادها منطقه را واجد ویژگی، ايمسلط منطقه

، اروپـا ، آمریکـا  متحـده  ایـاالت (اي و فرامنطقه) روسیه و ترکیه، ایران(اي منطقه هاي قدرت

ــري از پتانســیلرا متوجــه بهــره) چــین و اســرائیل ، ژئواســتراتژیک، ژئوپلتیــک، هــايگی

  . ژئواکونومیک و ژئوکالچر این منطقه نمود

اي روبـرو سـاخت   ازهاي تایران را با شرایط منطقه، در چنین شرایطی فروپاشی شوروي

جمهوري اسالمی ایـران  ، که کامالً متمایز و متفاوت از شرایط پیشین بود در شرایط جدید



از طریق مرزهاي خشـکی  (ي برخی از این کشورهاي تازه استفالل یافته به عنوان همسایه

، آذربایجـان (و از طریـق مرزهـاي دریـایی    ) ترکمنسـتان ، ارمنستان، آذربایجانجمهوري (

ــتانترکم ــتان و روســـیه ، نسـ ــناخته) قزاقسـ ــیشـ -کهباحضـــوردرهردومنطقهشد مـ

ــیایمیانهوقفقازروبرومیگردید ــورایران. یآس ــمنآنکه، اماموقعیتجدیدبرایکش ــود   ض ــود بخ خ

اي از ي پـاره در بردارنـده ، سیاسـی و امنیتـی بـود   ، هاي مختلف اقتصـادي متضمن فرصت

هـاي مختلـف   قدرت موجود و تواناییي خالء مسئله، در این میان. گردیدتهدیدات نیز می

-بحـران     هـا و فرصـت ، بازارهـاي اقتصـادي  ، جمهوري اسالمی ایران براي پـر کـردن آن  

-هاي فرهنگی و گسترهپیوند و علقه، سازي کشورهاي منطقهملت -دولت هایمختلفناشیاز

اي در ایـن منـاطق و مسـائل و    اي و فرامنطقهحضور کشورهاي منطقه، ي تمدنی مشترك

-هاي سیاست خارجی ایـران را بـر مـی   مقوالتی بودند که حساسیت، مواردي متعدد دیگر

اهمیت ایـن منـاطق از   . ساختانگیخت و توجه جدي به این منطقه را به خود معطوف می

اي کـه  گردید که برخی از بازیگران فرامنطقـه ي این مسئله تشدید میسویی دیگر بواسطه

از جمله کشورهاي محسـوب  ، محیط امنیتی ایران بودند يدرصدد حضور و نفوذ به منطقه

ایـن نکتـه عـالوه بـر     . شدند که داراي روابط خصمانه با جمهوري اسالمی ایران بودنـد می

-حضـور آنهـا را حساسـیت   ، هاي معمول بین کشورها بر سر دستیابی به منافع ملیرقابت

مراحل بعدي برخـی از کشـورهاي   اسرائیل و در ، متحده ایاالتحضور . ساختبرانگیزتر می

اروپایی به دالیل مذکور پیامدهاي سیاسی و امنیتی بیشتري را متوجه جمهـوري اسـالمی   

  . کردایران می

  

  مفهوم شناسی 2-1

هاواطالعاتمنظمدربارهیکیاچندموضــــــــــــــوعرااگرمجموعهایازآگـــــــــــــاهی 

ــم( ــحنهعملنیز)علـ ــر(بنامیمومهارتبهکارگیریعلمدرصـ ــد)هنـ ــتراتژي؛آگاه، باشـ -یاسـ

ــی ، اقتصــــــــــــــــادي، هایمنظمیاستکهنحوهبهخدمتگرفتنقدرتسیاســــــــــــــ

ــیدنبههدف ــانمیدهدنظامیوفرهنگیرابرایرســـــــ ــابراین. هایموردنظرنشـــــــ ، بنـــــــ

، قادرنیستندآنرابهکارگیرند، استراتژیعلماست؛اماهمهکسانیکهازعلماستراتژیآگاهیدارند
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Abstract:
Research Aim:Investigating the strategic presence of Israel in Azerbaijan and its impact on 

regional behavior of Iran

Research method: The research method in this dissseration is of a type of library and content 

analysis.

Findings: The South Caucasus region, along with the collapse of the Soviet Union, looked at 

many of the regional and trans-regional powers seeking a new arena of cooperation, 

competition and struggle in order to gain a greater share of power and interests in the region. 

Attracted himself. Israel, as one of the trans-national powers, has shown a strong interest in the 

region, based on its geopolitical and geoeconomic requirements, according to the Ben Gurion 

Doctrine and the New Middle East doctrine of Shimon Peres. The countries of the region also 

consider using Israel's capabilities to be in their own interests because of their economic, 

political and developmental problems. But the important issue is the location of the region in 

the security environment of the Islamic Republic of Iran and its severe ideological-ideological 

conflicts with Israel, in which the presence and expansion of Israeli influence in the economic, 

political, cultural and military-security dimensions are as Reducing the influence and influence 

of the Islamic Republic of Iran in pursuing its national interests in this region. 

Conclusion: Accordingly, the present thesis, using the theory of games in international 

relations, examines the interactions between Iran and Israel in the Caucasus region, and by 

analyzing these interactions, the relations between the two countries as a game of loss and 

conscience Does.
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