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 اهداف سیاست خارجی جمهوری آذربایجان از توسعه روابط اقتصادی و سیاسی با اسرائیل

 
 علی نوری

 

 

 چکیده 

مناطق جامانده از امپراطوری  پس از سقوط شوروی سابق چهره ژئوپلوتیکی منطقه قفقاز تغییر یافت و بعنوان یکی از     بی ثبات ترین

این کشور از یک ضعف سیاسی و اقتصادی بزرگ  1991پس از استقالل جمهوری آذربایجان در سال . شوروی، با خالء قدرت مواجه گردید

آمده و بعنوان یک  رنج می برد و در صدد بود تا با پیداکردن متحدان جدید و بازیگران مؤثر در نظام بین الملل بتواند بر مشکالت داخلی فائق

در این میان رویکرد غرب گرایانه دولت جمهوری آذربایجان موجب شد بستر الزم برای نقش آفرینی قدرتهای . قدرت منطقه ای ظاهر شود

 .مختلف از جمله اسرائیل فراهم آید

 قفقاز ، جمهوری آذربایجان ، اسرائیل :  کلمات کلیدی
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 مقدمه 

پس از فروپاشی شوروی دچار  باشد، یاسالم و اروپا م یایدن ه،یروس ن،یچ انیمنطقه حائل مهم م کیکه  یمرکز یایمنطقه قفقاز و آس

تلخ  خاطره ادآوریسپتامبر،  ازدهمیپس از حادثه  ژهیبه و یمرکز یایبه منطقه قفقاز و آس یغرب یکشورها یاسیهجوم س. دگرگونی شد

بار تعداد  نیاما ا. اند دهینام«  19قرن  بزرگ یباز» خیآن را در تار باشدکه یمنطقه م نیدر قرن نوزدهم بر سر ا سیو انگل هیرقابت روس

 ،هند، پاکستان رینظ ییکشورها ه،یو ترک نیچ کا،یآمر س،یو انگل هیامروز، عالوه بر روس. است افتهی شیافزا یا به طور قابل مالحظه گرانیباز

 (1).اند صحنه رقابت وارد شده نیدر ا دیجد گرانیبه عنوان باز اسرائیل و  یغرب گرید یکشورها یعربستان، ژاپن و برخ

به منظور گسترش نفوذ  ها یلیاسرائ ،یشورو یپس از فروپاش. شود یفعال محسوب م یها از طرف یکی اسرائیل د،یجد گرانیباز نیا انیم در

خصوص جزء  نیگرجستان، ازبکستان و قزاقستان در ا ، آذربایجانجمهوری . باشند یم دیدوستان جد یوجو در منطقه، فعاالنه در جست

 یمربوط به همکار یمرکز یایحضور اسرائیل در منطقه قفقاز و آس یها ن وجههیتر از مهم یکی. روند یاسرائیل به شمار م یها تیاولو

 (2).مشترک اسرائیل با جمهوری آذربایجان است

 نفوذ یا مهار اسرائیل در جمهوری آذربایجان، تالش برای

بر اساس مالحظات امنیتی و تا  کرد یتالش م دهد، یم لیتشک انیعیآن را ش تیجمع تیحضور در جمهوری آذربایجان که اکثر یبرا اسرائیل

و بهره مندی از رابطه ویژه با ایاالت متحده و میل جمهوری آذربایجان به افزایش رابطه با غرب جدا از پیگیری منافع راهبردی، سیاسی 

 یحت ،راستا اسرائیل نیدر ا. راه های موثری برای مقابله با تشکیل ائتالف های جدید ضد اسرائیلی بویژه ایران را داشته باشد ، اقتصادی خود

ـ اسرائیل اقدام  «جانیآذربا یدوست نجمنا»موسوم به  یانجمن سیبه تأس 1639دولت باکو، در سال  لیو تشک یشورو یاز فروپاش شیپ

 یکیو اسرائیل روابط نزد کایآمر انیهودیساکن در جمهوری آذربایجان با جوامع  یها یهودیانجمن،  نیا قیاز همان زمان و از طر. تکرده اس

 .اند مالقات کرده کایآمر یهودی یشرویشش سازمان پ یجمهوری آذربایجان بارها با رؤسا انیهودیجوامع  یرؤسا. ندشتدار

پس از سقوط .کشور آغاز شد نیجبهة خلق بر ا یافراط انیگرا یجمهوری آذربایجان از دوران حکومت ملدر اسرائیل گفت، نفوذ  دیبا

اسرائیل مند شود، روابط خود را با  بهره کایآمر تیاز حما تواند ینم اسرائیلتصور که بدون رابطه با  نیبا ا زین اف یدرعلیح گ،یب یلچیا

 1992به باکو در  اسرائیلوقت  ریوز دولت باکو و اسرائیل با سفر معاون نخست نیب یروابط رسم ،یاسیبه باور کارشناسان س. گسترش داد

دولت  یروابط رسم. منعقد شد ویآو باکو ـ تل ییکردن خط هوا رینامه افتتاح سفارت اسرائیل در باکو و قرارداد دا آن مقاوله یآغاز شد و ط

سال بعد به عنوان  کی یو. اسرائیل برقرار شد وقتبه عنوان کاردار م وتوابیزیال یا معرفب( یالدیم 1992) 1631در سال  اسرائیلباکو و 

 .افتیمقام  یاسرائیل در دولت باکو ارتقا ریسف

گسترش نفوذ در  یاز دو حربه برا یبه طور کل میرژ نیگفت که ا توان یدر جمهوری آذربایجان ، م اسرائیل یها تیبه فعال ینگاه کل کی در

ی و نفوذ روز افزون دهنده دموکراس به  اصطالح اشاعه ینهادها قیاز طر یگریو د یمسائل اقتصاد یکی: کند یجمهوری آذربایجان استفاده م

 .سیاسی 

ی با آمریکا و مقامات آذربایجان خواهان این مسئله هستند که از طریق نزدیکی با اسرائیل، عالوه بر تقویت زمینه  های همکاری راهبرد

البی بسیار قدرتمند ارمنی در آمریکا از نفوذ باالی البی یهود جهت متوقف کردن تحرکات علیه آذربایجان  فوذکشورهای اروپایی، در مقابل ن

تژیکی به توسعه نگاهی کامالً استرا، در مقابل، اسرائیل با توجه به نزدیکی سرزمینی، فرهنگی و اجتماعی آذربایجان به ایران . استفاده کنند

 .دنبر می  داشته و این موضوع را با برنامه  ای بسیار دقیق و فارغ از تبلیغات سیاسی پیش ایجانحوزه نفوذ خود در جمهوری آذرب

. دسیاسی آذربایجان ابعاد جدیدی به خود می  گیر و های اقتصادی در همین راستا، روز به روز روند فزاینده حضور اسرائیلی  ها در گستره 

اقتصادی جمهوری آذربایجان با اسرائیلی  ها به حدی است که آن ها بعد از ایتالیایی  ها دومین وارد کننده بزرگ  بطدر حال حاضر حجم روا

 ی نفت از این جمهوری هستند و اخیراً نیز قراردادی یک میلیارد و ششصد میلیون دالری بین آذربایجانی  ها و اسرائیلی  ها در زمینه همکار

 توسطهای دفاع موشکی   -هواپیماهای جاسوسی پیشرفته و سیستم خریدآن، یک نمونه از که  شدهمشترک منعقد  اقتصادی و نظامی ها 

 (6).جمهوری آذربایجان است

ایران است و جانبه در آذربایجان ، جمهورى اسالمى  اسرائیل از حضور همه   ارشناسان سیاسى معتقدند که هدف عمدهبه هر حال ، عمده ک

ى دیگر نیز یهودیان آذربایجان را عامل مهم حضور  دانند و عده اى دیگر نیازهاى اسرائیل به نفت و مسائل اقتصادى را علت اصلى مى عده

ه هر یک شویم ک اما اگر ما به سیر روند تحوالت اسرائیل و آذربایجان نگاه کنیم به خوبى متوجه مى. کنند  معرفى مى یجاناسرائیل در آذربا

 .از محورهاى عنوان شده بخش کوچکى از اهداف بزرگ اسرائیل است نه همه آن 

چرا که فعالیت علیه جمهورى اسالمى ایران یکى . ایم  این که ما حضور و فعالیت اسرائیل در آذربایجان را تنها خاص ایران بدانیم به خطا رفته

  (4).شود  و قفقاز است و مابقى مسائل دیگرى را شامل مىى آسیاى مرکزى  از اهداف چندگانه اسرائیل در منطقه

جیحان است  -تفلیس  -بخشى از نیازهاى استراتژیک خود یعنى نفت مورد نیاز خود از طریق خط باکو  أمیناز اهداف اسرائیل ، تدیگر یکى 

ها  که با امتداد این خط به بندر جیحان ترکیه در کنار دریاى مدیترانه ، اسرائیل با احداث یک خط زیرگذر از دریا و یا توسط حمل با نفتکش
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تر است و در نتیجه  هزینه و قیمت انتقال این نفت نسبت به سایر منابع نفتى ارزان. کند  هدایت مى داشدو، این محموله را به بنادر حیفا یا 

 .شود  هاى نفتى خارج مى ى کشورهاى عربى و ایران در زمینه این کشور از حیطه و سلطه

اسرائیل ، . باشد  ز و آسیاى مرکزى مىدیگرى که در خصوص اهداف اسرائیل در آذربایجان مدنظر است ، بحث تسلط بر منطقه قفقا مسئله

داند و به همین جهت این کشور با توسعه روابط اقتصادى خود با  آذربایجان را دروازه ورود به این منطقه و ترکیه را واسطه این کار مى

اندازى صنایع نفتى و  ى با راهدارد از آذربایجان به عنوان پل ارتباطى خود با کشورهاى آسیاى میانه استفاده کند ، یعن ىآذربایجان سع

تولیدى کشورهاى این منطقه ، تنها راه مطمئن جهت رسیدن این محصوالت از دریاى خزر و آذربایجان باشد ، چرا که مسیرهاى ایران به 

در زمان حال  روابط خصمانه ممکن نیست و مسیر افغانستان و پاکستان نیز به جهت عدم تأمین امنیت الزم تنجهت غیر عملى بودن و داش

هاى  ها با کمک آمریکا و شرکت به همین جهت اسرائیلى. بنابراین تنها گزینه اقتصادى و قابل انجام مسیر آذربایجان است . امکان ندارد 

 . یل کنند ى آزاد اقتصادى تبد کیلومترى باکو قرار دارد را به منطقه 22آذربایجان که در حدود  مقایتاروپایى به شدت در تالشند تا شهر سو

ى سومقائیت آذربایجان را به  هاى اسرائیلى برعهده دارند  و اسرائیل قصد دارد با اجراى این پروژه ، منطقه ى عظیم را شرکت اجراى این پروژه

ن اقدام ، همچنین اسرائیل با ای. مبدل سازد و مدلى از دبى در خلیج فارس را در دریاى خزر احداث کند  رى آزاد دریاى خز عنوان منطقه

هاى اسرائیلى و  گیرد و بازار بزرگ منطقه را در اختیار شرکت هاى تجارى کشورهاى حوزه خزر را تحت کنترل و نظیر خود مى مسیر فعالیت

انزوا کوشد تا جمهورى اسالمى ایران را از بازار کشورهاى این منطقه محروم و به  از سوى دیگر ، مى. کاالهاى تولیدى آنها قرار خواهد داد 

 . کشاند 

این سمینار از طرف . در باکو برگزار شد  1991اى مسئوالن اقتصادى آذربایجان و اسرائیل در جوالى سال  در این راستا ، سمینار مشاوره

 لیئاسرا یاز بازرگانان و کارشناسان اقتصاد یبا حضور جمع جانیآذربا یهاى کوچک و مبارزه با انحصارات دولت ى گسترش مالکیت کمیته

هاى کوچک  کوچک در اسرائیل مورد بحث قرار گرفت و هدفش بررسى نقش مالکیت یها تیگسترش مالک جیبرگزار شد که تحت عنوان نتا

فارغ از . هاى اقتصادى جمهورى آذربایجان بود  گذاران اسرائیلى در طرح  سرمایهدر شکوفایى اقتصاد اسرائیل و امکان مشارکت بازرگانان و

توان  که در خصوص جامعه یهودیان و روابط آذربایجان و اسرائیل مى اى نتیجه  -که در سایر مباحث بدان اشاره گردیده  –ارقام  ارائه آمار و

 .باشد  به دست آورد این است که گسترش روابط دو کشور نشأت گرفته از نیازهاى اساسى و استراتژیکشان مى

رو بودند  مدت خود با آن روبه  وتاههایى که در طول تأسیس ک این دو دولت به لحاظ ساختار سیاسى که از نظر روند تشکیل حکومت و بحران 

این مسئله مهم وجود دارد که اسرائیل در قالب طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا . ، موجب شده تا تنها در راستاى حفظ منافع خود عمل کنند 

 . کند  ط بر منطقه آسیاى میانه و قفقاز حرکت مىبراى تسل

ذربایجان به جهت داشتن آبا نفوذ اروپا در این منطقه و فشار به روسیه و ایران است  ههدف اصلى آمریکا تسلط برنفت و گاز منطقه و مقابل

ر انتقال نفت و گاز سایر کشورها به ذخایر عظیم نفتى و موقعیت استراتژیک خاص خود عالوه بر این که تولید کننده نفت است ، مسی

یهودى ساکن در آذربایجان سعى دارد با ارائه   استفاده ابزارى از جامعه بااسرائیل با درک این واقعیت و . باشد  بازارهاى جهانى هم مى

لذا . نطقه از آنها استفاده نماید پرستى اسرائیلى در آنها ، در هموارکردن مسیر نفوذ خود در م هاى مذهبى یهود و ایجاد روحیه وطن  آموزش

ایجاد تعصبات مذهبى و گرایش به اسرائیل مقدمه این کار است ، چرا که یهودیان آذربایجان جزء یهودیان الئیک هستند و هیچ تعصبى 

 . نسبت به جنگ اعراب و اسرائیل و سرنوشت آن کشور ندارند 

جاد ارتباط میان یهودیان آذربایجان و سایر جوامع یهودى جهان به خصوص آمریکا اى گزاف و با ای به همین دلیل اسرائیل با صرف هزینه

ناسیونالیستى و اعتقادات مذهبى را در جوامع یهودى آذربایجان تقویت کند و از سوى دیگر با قدرت یافتن یهودیان در این  سکوشد تا ح مى

 . مند شود  ذ یهودیان در آذربایجان نیز بهرهکشور ، اسرائیل بتواند همانند نفوذ یهودیان در آمریکا از نفو

کنند سعى در نزدیکى بیشتر به آمریکا  فعلى آذربایجان به جهت تهدیداتى که از ناحیه مخالفان داخلى و خارجى خود احساس مى حاکمیت

دانند و از سوى دیگر جهت  منطقه مىترین تهدید خود بعد از ارمنستان در  سیاستمداران آذربایجان ، ایران را بزرگ. توسط اسرائیل دارند 

هاى آمریکا هستند و اسرائیل در این خصوص ،  باغ و توصعه اقتصاد ورشکسته خود نیازمند کمک به جا مانده از جنگ قره هاى رانىبازسازى وی

 . کند تا از این طریق خود را بیشتر به این کشور نزدیک کند  نقش میانجى را بازى مى

 نتیجه گیری

یاست نزدیکی به اسرائیل از دید سیاستمداران جمهوری آذربایجان این فرصت را برای دولت جمهوری آذربایجان بوجود می آورد تا با اتخاذ س

استفاده از پتانسیلهای ایجاد شده از این رابطه به اهداف خود که در صدر ان حل بحران قره باغ است نائل شود، این اهداف شامل حفظ 

ه اقتصادی و افزایش درآمد ملی به همراه ارتقاء جایگاه کشور در مناسبات منطقه ای است، اما آنچه مسلم است اینکه تمامیت ارضی، توسع

 .این روابط در حال گسترش یکسویه به نفع اسرائیل است
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 خذأمنابع و م

مجله سیاسی اقتصادی ش  ایران و قفقاز جایگاه ژئوپلوتیک ایران در دوره پس از جنگ سرداحمدیان ، بهرام ،      -1

16 

 یایو آس جانیآذربا یاسرائیل در جمهور یاستراتژ ،1631زمستان  ،یاحمد دیمترجم حم. بولنت ارس -2

 22، شماره  انه،یفصلنامه مطالعات خاورم «یمرکز

 و قفقاز یمرکز یایبر آس دیبا تاک ایاسرائیل در اوراس یراهبردها "  1619، پاییز  رحمت اهلل ، فالح  -6

 و قفقاز یمرکز یایآس یالملل نیب شیهما نیازدهمیمجموعه مقاالت  ، سازان نور شهیاند "

مجله «  رانیا یاسالم یجمهور یمل تیآن بر امن ریو تأث جانیآذربا یجمهور کیتیعوامل ژئوپل» 1611مظفر، ،یدیص        -4

 36و قفقاز، شماره  یمرکز یایمطالعات آس

،  "خاورمیانه  دیبزرگ جد یدر باز یمرکز یایسآاور ورقابت قدرت  یکیژئوپلت نییتب " 1619 اهلل، تیعنا ،یزدانی        -6

 تهران،  کیژئوپلت یالملل نیفصلنامه ب
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