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مقاله پژوهشي :ابعاد نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از منظر
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چکيده
پس از فروپاشی شوروی سابق که منجر به ایجاد خأل قدرت فائقه در منطقه قفقاز گردید ،رژیم
صهیونیستی با استفاده از این فرصت و با بهکارگیری راهبرد خروج از انزوا و محاصره بن گورین ،نفوذ
همهجانبه خود در جمهوری آذربایجان را گسترش داد .نزدیکی رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان با
توجه به دشمنی این رژیم علیه جمهوری اسالمی ایران ،منافع ملی و منطقهای کشورمان را تحت تأثیر قرار
داده است .هدف از این مقاله شناسایی و اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نفوذ رژیم صهیونیستی در
جمهوری آذربایجان از منظر امنیت ملی ایران میباشد .در این تحقیق با استفاده از یک روش کیفی و آزمون
ناپارمتری فریدمن به بررسی و اولویتبندی ابعاد مورد اشاره پرداخته شده و در پایان با توجه به نتایج
تحقیق ،راهکارها و پیشنهادات الزم ارائه شده است .نتایج تحقیق نشان میدهد که به ترتیب بُعد نظامی –
امنیتی با میانگین  ،63/337سیاسی با میانگین  ،59/726اقتصادی با میانگین  37/281و اجتماعی  -فرهنگی با
میانگین  29/105دارای اولویت میباشند.
کليدواژهها:

رژیم صهیونیستی ،آذربایجان ،ایران ،امنیت ،نفوذ

 .1دانشجوی دکتری رشته امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی
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مقدمه
در عرصه روابط بینالملل ،مهمترین مسائل زندگی بشر در سطح داخلی و بینالمللی
مقوله امنیت می باشد؛ این امر در بین کشورهای مختلف با توجه به تواناییهای نظامی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،فنّاورانه و ...متغیر است (اسمیت و بیلیس ،ترجمه :راه
چمنی.)33 :1397،
بحث امنیت و منافع ملی در ارتباط با کشورهایی که در همجواری هم قرار میگیرند و
دارای مرزهای مشترک و تاریخ مشترک ،اقوام مشترک و ...هستند ،حساستر میباشد؛
چراکه به علت وجود این مسائل هر کنش و واکنشی ممکن است تصوری منفی در کشور
مقابل ایجاد کرده و امنیت هر دو کشور را به خطر بیاندازد (آبیلوف.)13 :2008 1،
منطقه قفقاز جنوبی به دلیل وجود عوامل گوناگون ،یک منطقه نفوذپذیر تلقی شده
است ،منابع غنی انرژی در جمهوری آذربایجان ،بحران خونین قرهباغ ،جنگ روسیه و
گرجستان و بیثباتی ناشی از آن در اوراسیا ،از عوامل عمدهای هستند که منجر به
شکلگیری معادالت امنیتی و دستهبندیهای گوناگون با شرکت کشورهای این منطقه و
بازیگران و کشورهای فرامنطقهای شده است (حسنلی.)23 :1390 ،
کشور ایران به دلیل دارا بودن مرز مشترک با جمهوری آذربایجان و ارمنستان ،کشوری
محسوب میشود که امکان دسترسی بحرانهای این منطقه به آن وجود دارد .رقابت
قدرتهای منطقهای و فرامنطقهای ،پتانسیل تهدید قومی در ایران و رژیم حقوقی دریای
خزر از مهم ترین تحوالت اثرگذار بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران در این منطقه
میباشند(افشردی.)32 :1386 ،
پس از استقالل جمهوری آذربایجان ،روند حضور رژیم صهیونیستی و همکاریهای
اقتصادی و نظامی بین دو کشور افزایش داشته است .حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی با
استفاده از ابزارهای نفوذ امنیتی – اطالعاتی و فنّاوری برتر نظامی در این کشور و منطقه
1. Abilov
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بسیار چشمگیر است (نائبیان .)141 :1393،از سوی دیگر با توجه به قرابت و نزدیکی
جغرافیایی جمهوری آذربایجان و جمهوری اسالمی ایران و نیز تخاصم بین رژیم
صهیونیستی و ایران ،حضور و نفوذ این رژیم در منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و بهویژه
جمهوری آذربایجان از حساسیت ویژهای برای امنیت ایران برخوردار است (نائبیان:1395،
.)12
در میان جمهوریهای قفقاز ،جمهوری آذربایجان با وسعت  86600کیلومتر مربع و با
جمعیت  10میلیون نفری از کشورهای مهم قفقاز جنوبی میباشد که دارای موقعیت
استراتژیکی و ژئوپلیتیکی مهم ،ازجمله واقع شدن در همجواری روسیه و ایران ،داشتن
منابع انرژی غنی ،جایگاه ترانزیتی و مرکزیتی در جغرافیای اوراسیای مرکزی و قفقاز ،واقع
شدن در کنار دریای خزر ،ارتباط هویتی با قدرتهای منطقهای ازجمله ترکیه و ایران
میباشد؛ به همین جهت رفتار و رویکرد سیاست خارجی آن کشور همواره در کانون توجه
بازیگران منطقهای و فرامنطقهای قرار گرفته است (اسدی .)24 :1385 ،در میان این
بازیگران ،رژیم صهیونیستی به دنبال فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای منطقه و ورود
و نفوذ به این کشورها ،بهویژه جمهوری آذربایجان را در اولویتهای سیاست خارجی خود
قرار داد(سایق ،ترجمه ایمانی21 :1395،؛ آبیلوف.)8 :2012 1،
مسئله حائز اهمیت در این میان ،قرار گرفتن این کشور در محیط امنیتی جمهوری
اسالمی ایران میباشد؛ بهطوریکه حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی در ابعاد اقتصادی،
سیاسی ،فرهنگی و نظامی -امنیتی آذربایجان میتواند تأثیراتی سلبی بر امنیت جمهوری
اسالمی ایران داشته باشد (اخوان مفرد.)29 :1379 ،
آذربایجان از دو بُعد سیاسی و اقتصادی دارای اهمیت بهسزایی میباشد؛ بُعد اقتصادی ناظر
بر وجود نفت در این منطقه و نیاز رژیم صهیونیستی به منابع نفت میباشد (متقی12 :1386 ،؛
آباسوف شاهین .)3 :2009 2،از لحاظ سیاسی نیز وجود بیثباتیها و اینکه این کشور دارای
تاریخ و هویت مشترک با ترکهای ایران میباشد ،روابط نزدیک با کشوری که از لحاظ
1. Abilov
2. Abasov Shahin

 / 130فصلنامه علمي امنيت ملي ،سال دهم ،شماره سيوهفتم ،پاييز  1399ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استراتژیک دشمن ایران تلقی میشود ،موجبات تهدید امنیتی را فراهم میکند (رستمی:1385 ،
 .)19ضرورت این بحث زمانی آشکار میشود که یکی از مهمترین دغدغههای کشورها در
سطح بینالملل و داخلی ،تأمین امنیت میباشد؛ روابط نزدیک رژیم صهیونیستی و
جمهوری آذربایجان و برقراری روابط اقتصادی ،سیاسی ،نظامی ،با توجه به نزدیکی
ژئوپلیتیکی ایران و آذربایجان و دشمنی ایران و رژیم صهیونیستی ،میتواند امنیت ملی
ایران را به خطر بیاندازد .درک ابعاد و اضالع نفوذ رژیم صهیونیستی بهعنوان دشمن
فرامنطقهای جمهوری اسالمی ایران در جمهوری آذربایجان که دارای ،دین ،مذهب ،تاریخ
و مرزهای مشترک با ایران میباشد ،مهم و راهبردی به نظر میرسد .با توجه به چنین
وضعیتی و با توجه به رویکرد خاص جمهوری اسالمی ایران به رژیم صهیونیستی که در
حال افزایش نفوذ خود در جمهوری آذربایجان میباشد (بهشتیپور .)13 :1389 ،ضرورت
و اهمیت این تحقیق بیشازپیش احساس میگردد .بر این اساس در این پژوهش سعی
میشود با استفاده از اسناد و منابع موجود به این سؤال که حضور و نفوذ رژیم صهیونیستی
در جمهوری آذربایجان چه تأثیری بر امنیت ملی ایران دارد پاسخ داده شود.
مباني نظری تحقيق
برای تبیین نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان میتوان به نظریه «بن
گوریون» اولین نخستوزیر رژیم صهیونیستی اشاره کرد؛ وی بر اساس آموزه اتحاد
پیرامونی معتقد بود که سیاست خارجی رژیم صهیونیستی باید متکی بر کشورهای پیرامونی
و غیر عرب باشد .بر اساس این نظریه ،رژیم صهیونیستی به خاطر محاصره در میان
کشورهای عربی ،امکان توسعه روابط با همسایگان را نخواهد داشت؛ لذا باید با کشورهای
پیرامونی نظیر ترکیه ،ایران (ایران قبل از انقالب اسالمی) و جمهوری آذربایجان کنونی
ارتباط برقرار کند .بر همین اساس پس از فروپاشی شوروی ،سیاست خارجی رژیم
صهیونیستی در این منطقه با اتخاذ خطمشی دوستانه و بر اساس همکاریهای فرهنگی،
اقتصادی ،سیاسی و نظامی – امنیتی همراه شد (صیدی)65 :1388 ،؛ بنابراین سیاست خارجی
رژیم صهیونیستی در قبال کشورهای منطقه قفقاز را باید در تداوم سیاست نظریه پیرامونی
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بن گوریون ،مبنی بر پیگیری اتحادهای منطقهای در حلقه دوم همسایگان ،یعنی همسایگان
غیر عرب ،طرح دکترین خاورمیانهای شیمون پرز (خاورمیانه جدید) و عوامل درون و برون
منطقهای مؤثر بر اتخاذ سیاست خارجی آن دانست (قیاسی و باباجانی .)21 :1392 ،بدین ترتیب،
قفقاز بهعنوان جزئی از سیاست خارجی خاورمیانهای رژیم صهیونیستی باید بتواند خأل
فقدان ایران قبل از انقالب را در استراتژی پیرامونی بیگوریون جبران نماید

(معرض1 :1382 ،؛

دینیز2009 1،؛ .)60
پيشينه تحقيق
چرمزاده در سال  1387در پژوهش خود به بررسی تأثیر روابط ایالت متحده آمریکا و
جمهوری آذربایجان بر امنیت نظامی و اقتصادی ایران پرداخته است که سیاست مهار ایران در
منطقه بهعنوان مهمترین رویداد دهه قرن بیستم ،توسط آمریکا پی گیری میگردد (چرمزاده،
.)1387
متقی در سال  1388در پژوهش خود به بررسی حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز و
تأثیر آن بر امنیت ملی ایران پرداخته است که ضمن اشاره به ویژگیها و اهمیت منطقه
قفقاز به حضور رژیم صهیونیستی در قفقاز جنوبی و در یک بخش کوتاه یکصفحهای به
روابط رژیم صهیونیستی و آذربایجان اشاره گردیده است که بسیار مختصر میباشد و البته
بیشتر تأکید این قسمت بر ابعاد امنیت نظامی میباشد (متقی.)1388 ،
افضلی و همکاران در سال  1391در پژوهش خود به تحلیل ساختار ژئوپلیتیکی حاکم
بر روابط دوجانبه ایران و جمهوری آذربایجان از سال  1991تا  2010با رویکرد جغرافیای
بر ساختگرایی پرداختهاند به این نتیجه رسیدهاند که با وجود ظرفیتهای فراوان برای
افزایش همکاری ،سطح روابط پایین بوده است (افضلی و همکاران.)1391 ،
مقاله چگونگی تغییر روابط امنیتیشده ایران و جمهوری آذربایجان توسط الهه کوالیی
و قاسم اصولی تدوین شده است؛ این متن عامل اصلی تنش در روابط ایران و آذربایجان را

1. Deniz
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مورد بررسی قرار میدهد و تحلیلهای صورتگرفته در این پژوهش با استفاده از نظریه
سازهانگاری انجام شده است (الهه کوالیی ،قاسم اصولی.)1392 ،
تعریف مفاهيم و اصطالحات تحقيق
 نفوذ :در لغت به معنی کنش یا قدرتی است که یک نتیجهای را بدون اعمال
آشکار زور یا بدون اعمال مستقیم فرمان ،تولید میکند و در اصطالح عبارت از
اعمالی است که مستقیم یا غیرمستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران
می شوند .نفوذ ،شکلی از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل ،اجبار ،زور و مداخله.
نفوذ را میتوان رابطه میان بازیگرانی دانست که به موجب آن ،یک بازیگر،
بازیگران دیگر را وادار میکند تا به طریقی که خواست خود آنها نیست ،عمل
کنند (نجفی.)95 :1395،
 رژيم صهیونیستي :این رژیم در ساحل شرقی دریای مدیترانه واقع شده و در
شمال با لبنان ،در شمال شرقی با سوریه ،در شرق با اردن و در جنوب غربی
با مصر مرز زمینی دارد و همچنین در شرق با کرانه باختری رود اردن و در
جنوب غربی با نوار غزه مجاورت دارد ،رژیم صهیونیستی با شهروندان بهطور
عمده یهودی در جهان شناخته میشود .بر پایه برآورد سال 2013سازمان مرکزی
آماراین رژیم ،حدود  8میلیون و  51هزار نفر جمعیت در آن سکونت دارند که
 6٬045٬900نفر از آنان را یهودیان و  1٬663٬400را اعراب ساکن در این
محدوده تشکیل دادهاند (نجفی.)95 :1394،
 جمهوری آذربايجان :در میان جمهوریهای قفقاز ،جمهوری آذربایجان با وسعت
 86600کیلومتر مربع و با جمعیت  10میلیون نفری از کشورهای مهم قفقاز
جنوبی میباشد که دارای کد استراتژیکی و ژئواستراتژیکی مهم ،ازجمله واقع
شدن در همجواری روسیه و ایران ،داشتن منابع انرژی غنی ،جایگاه ترانزیتی و
مرکزیتی در جغرافیایی اوراسیای مرکزی و قفقاز ،واقع شدن در کنار دریای خزر،
ارتباط هویتی با قدرتهای منطقهای ازجمله ترکیه و ایران میباشد؛ به همین
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جهت رفتار و رویکرد سیاست خارجی آن کشور همواره در کانون توجه بازیگران
منطقهای و فرامنطقهای قرار گرفته است (گنجینسکی.)1388 ،
 امنیت ملي :توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزشهای حیاتی داخلی در مقابل
تهدیدات خارجی و اینکه کشورها چگونه سیاستها و تصمیمات الزم را برای
حمایت از ارزشهای داخلی در مقابل تهدیدات خارجی ،اتخاذ میکنند .رابرت
ماندل می گوید :امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جزء
مسئولیتهای حکومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج،
نسبت به بقای رژیم ها ،نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به
عمل آورند (نصری .)23 :1390 ،والتر لیپمن در مورد امنیت ملی چنین گفته است:
یک ملت زمانی امن است که در صورت اجتناب از جنگ ،در معرض قربانی
کردن ارزشهای خود نباشد و در صورت ورود به جنگ ،بتواند با پیروزی در
جنگ ،ارزشهای خود را پاس بدارد .امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی
بیان شده است .امنیت ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین ،حاکمیت و
مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گفتمان ایجابی
ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصتها برای توسعه و پیشرفت
میباشد(نویدنیا.)25 :1388 ،
ابعاد نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان
ـ بُعد اقتصادی

توانمندیهای رژیم صهیونیستی در بخشهای کشاورزی ،صنعت ،ساختمان و توریسم
از یکسو و نیاز کشورهای منطقه به بهرهگیری از روشهای علمی و سرمایهگذاری در این
بخشها به همراه زمینههای ذهنیتی مثبت نسبت به این کشور بهصورت فاکتورهای
تعیینکننده منجبر به افزایش همکاریهای متقابل در این حوزههای اقتصادی در آذربایجان
شده است .مزیت نسبی رژیم صهیونیستی در کشاورزی باعث شد که در سال ،1988
همکاری ملی گسترده ای میان این کشور با آذربایجان صورت گیرد .حضور اقتصادی رژیم
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صهیونیستی در بخشهای مختلف اقتصادی ،عالوه بر اینکه فرضیهساز ارتقاء دیگر
زمینههای همکاری است ،باعث میشود که سطح همکاریهای ایران در این حوزهها و
بهرهگیریها اقتصادی از آن بهشدت کاهش یابد که این مسئله زیانهای اقتصادی و تحدید
نفوذ ایران را در منطقه به دنبال خواهد داشت .از این نظر است که بُعد اقتصادی امنیت ملی
با تحدید و تضعیف مواجه میگردد (واحدی.)1390 ،
ـ بُعد نظامي  -امنيتي

تأثیرات نظامی -امنیتی حضور رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از چند بُعد
حائز تأثیرگذاری بر امنیت ملی ایران است .ازجمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 )1باعث تقویت حضور نیروهای ناتو در قفقاز جنوبی میگردد که تقویت نیروهای
ناتو در این منطقه در راستای سیاستهای بینالمللی ایاالتمتحده و تأمین منابع
راهبردی این کشور است .این مسئله با توجه به راهبردی نظامی -امنیتی
ایاالتمتحده که جمهوری اسالمی را بزرگترین تهدید ،برای منافع ایاالتمتحده
میداند ،بسیار قابل توجه میباشد .نظر به همسویی و همگرایی نزدیک راهبردی-
امنیتی رژیم صهیونیستی و ایاالتمتحده ،حضور رژیم صهیونیستی و ناتو باعث
تقویت حضور متقابل شده که با توجه به ناهمسویی کلی این کشورها با منافع
جمهوری اسالمی ایران و تشدید نظامیگری در محیط امنیتی ایران باعث کاهش
تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران در این منطقه میگردد (کراس و
همکاران.)20131،
 )2تأسیس پایگاه رادار و سیستم جاسوسی الکترونیکی در نزدیک مرزهای ایران و
آذربایجان نیز اقدام برای ایجاد پایگاههایی برای انجام عملیات هوایی علیه ایران
است.
 )3پس از حادثه  11سپتامبر و پر رنگ شدن بنیادگرایی اسالمی ،همکاریهای امنیتی
میان سرویسهای امنیتی نظامی رژیم صهیونیستی با آذربایجان افزایش یافت.
1. Kraus et al
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هماینک کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی مأموران نظامی -امنیتی آذربایجان را
آموزش میدهند ،کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی در گرجستان در دره
پانکیسی و پایگاه نظامی «گازبانی» فعالیت دارند و حتی با توجه به شرایط خاص
ارمنستان ،این کشور میتواند زمینه مناسبی برای حضور کارشناسان نظامی رژیم
صهیونیستی باشد (امینی ،منبع پیشین .)64 :به هر ترتیب حضور نظامی -امنیتی
رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز با توجه به تعارضات هویتی -ایدئولوژیکی و
راهبردی -استراتژیک میتواند به تشدید فضای نظامیگری در منطقه بینجامد که
ضمن واگرایی سیاسی -امنیتی میان کشورهای منطقه با ج.ا.ا ،محیط امنیتی
پیرامونی ایران را ناامن میکند و باعث کاهش امنیت ملی آن میگردد.
ـ بُعد فرهنگي -اجتماعي

تأثیرات حضور رژیم صهیونیستی در میان جمهوریهای آذربایجان از نظر فرهنگی و
اجتماعی واجد اهمیت است ،این تأثیر بیش از هر چیز معطوف به مهار اسالمگرایی
باألخص در جمهوری اسالمی ایران است .پس از فروپاشی کمونیسم و رفع تهدید آن برای
غرب ،جایگاه رژیم صهیونیستی و ترکیه در همگرایی با آمریکا دچار ضعف شد؛ ازاینرو،
این کشورها در پی آن شدند که اهمیت استراتژیکی خود را بازیابند .در این راستا بهطور
خاص در منطقه قفقاز اقدام به بزرگنمایی تهدید اسالم گرایی نمودند تا هم حمایت غرب و
ایاالتمتحده را به دست آورند و هم کشورهای منطقه را دچار هراس نمایند تا در پرتو این
شرایط ،نفوذ ایران را در منطقه کاهش دهند (گرش .)2012 ،مسئله مهار اسالمگرایی سیاسی
بهویژه بعد از حادثه  11سپتامبر ،جایگاه ویژهای را در سیاستهای ایاالتمتحده و بسیاری
از کشورهای جهان پیدا کرد و بیشازپیش توجه ترکیه ،رژیم صهیونیستی و کشورهای
منطقه را به مهار و مبارزه با آن سوق داد .طبیعتاً از نظر این کشورها ،جمهوری اسالمی
ایران حامی حرکتهای اسالمگرایانه محسوب میشد که بایستی به انحاء مختلف مانع نفوذ
و تأثیرگذاری آن شد .راهاندازی مراکز متعدد و مختلف فرهنگی بهویژه در آذربایجان از
سوی رژیم صهیونیستی برای یهودیان این کشور و گسترش روابط فرهنگی در منطقه،
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گوشههایی از این نوع فعالیتهای پیشگیرانه رژیم صهیونیستی و شرکای ائتالفیاش در
منطقه بوده است

(فریدمن،

 . )2014این مسئله با توجه به تأکید بر حمایت از اصول و

اندیشههای اسالم گرایی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،درواقع تقابلی با
اهداف و منافع ملی ایران و تالش در جهت اعمال محدودیت بر آن بوده است که به منزله
تهدید امنیت ملی آن میباشد.
ـ بُعد سياسي

استراتژی ائتالف غرب و راهبردهای آن نظیر رژیم صهیونیستی در آذربایجان ،راهبرد
«همه چیز در منطقه بدون حضور ایران» است و بر این اساس تالش دارند تا با طرح
مسائلی واهی نظیر حمایت ایران از بنیادگرایی اسالمی و تحرکات تروریستی ،ذهنیت امنیتی
را برای نخبگان سیاسی -راهبردی کشورهای قفقاز به وجود آورند؛ در این راستا رژیم
صهیونیستی به تبعیت از سیاستگذاری کالن راهبردی -امنیتی ایاالتمتحده؛ یعنی
«سیاست دستهای کوتاه» در مورد ایران می کوشد تا نفوذ جمهوری اسالمی ایران را هم از
منظر سختافزاری نظامی و امنیتی و هم نرمافزاری اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی به حداقل
برساند

(نصیرزاده:1390 ،

 .)22با توجه به سیاستهای اتکای به قدرت هژمون از سوی

جمهوری آذربایجان ،این احتمال امنیتی -سیاسی وجود دارد که با حضور هرچه بیشتر
رژیم صهیونیستی در این کشور ،زمینه مساعدتری برای تحدید نفوذ جمهوری اسالمی ایران
در قفقاز و درنتیجه کاهش امنیت و منافع ملی ایران فراهم آید .از سوی دیگر حضور
امنیتی -سیاسی رژیم صهیونیستی در قفقاز موجب گردیده است تا با ارتقاء همکاریهای
امنیتی -نظامی و ارائه کمکهای مالی و نفوذ در احزاب و نخبگان سیاسی ،طیفی از نخبگان
سیاسی واگرا با جمهوری اسالمی ایران مجال مناسبی را برای کسب قدرت و اعمال
سیاستگذاریهای امنیتی -راهبردی واگرا با جمهوری اسالمی ایران بیابند .درواقع نخبگان
کشورهای این منطقه به دلیل تهدیدی که از ناحیه مخالفان داخلی و خارجی خود احساس
میکنند ،سعی در نزدیکی بیشتر به آمریکا توسط رژیم صهیونیستی را دارند (واحدی.)32 :1390 ،
بدین ترتیب ،حضور رژیم صهیونیستی در منطقه به تقویت نخبگان واگرا با جمهوری
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اسالمی ایران می انجامد که پیامد طبیعی چنین امری کاهش نفوذ و تأثیرگذاری ایران در
منطقه و درنتیجه تضعیف امنیت ملی آن خواهد بود.
مدل مفهومي تحقيق
با توجه به بررسی ابعاد نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان؛ در مجموع همچنان
که رژیم صهیونیستی به هر دلیل و بنا به هر موقعیتی توانسته است در بخشهای مختلف
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی در این کشور نفوذ نماید ،به همان میزان میتواند از قدرت
و تأثیرگذاری جمهوری اسالمی ایران کاسته شود .مدل مفهومی تحقیق که در شکل ( )1نشان
داده شده است برگرفته از ابعاد و مؤلفههای نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان
است که از طریق بررسی مطالعات و پژوهشهای صورتگرفته در زمینه موضوع تحقیق
استخراج شد و ابعاد و مؤلفههای مذکور توسط کارشناسان و متخصصان فعال در خصوص
مسائل مرتبط با کشورهای منطقه قفقاز توسط پرسشنامه مورد اعتبارسنجی قرار گرفت.
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روش تحقيق
از نظر روش ،این تحقیق از لحاظ هدف با توجه به اینکه به دنبال بررسی تأثیر ابعاد
نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان با نگاه بر امنیت کشور میباشد در زمره
تحقیقات کاربردی میباشد و از لحاظ گردآوری اطالعات در دسته مطالعات توصیفی،
دستهبندی میشود .به این معنی که اطالعات مورد نیاز با استفاده از روش کتابخانهای،
اینترنتی ،اسناد قابل دسترس و مصاحبه جمعآوری و بهصورت توصیفی ،تحلیلی ،تبیینی و
تجویزی پردازش و تألیف خواهد شد.
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سؤاالت تحقيق
 ابعاد و مؤلفههای نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان از منظر تأثیرگذاریبر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران کداماند؟
 صورتبندی مدل مفهومی تحقیق برگرفته از ابعاد و مؤلفههای شناساییشده به چهصورت است؟
 اولویتبندی ابعاد و مؤلفههای نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان ازمنظر تأثیرگذاری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به چه صورت است؟
جامعه آماری تحقيق
جامعه آماری در این پژوهش محدود به یک مؤسسه تحقیقاتی است که در حوزه قفقاز
فعالیتهای اطالعاتی و مطالعاتی انجام میدهد و به این دلیل مدیران و کارشناسان این
مؤسسه انتخاب شدند .الزم به توضیح است که مؤسسه مذکور در ابعاد سیاسی ،اقتصادی،
اجتماعی و نظامی  -امنیتی در قالب فعالیتهای اطالعاتی ،تجربی و علمی در این حوزه
دارای سابقه طوالنی میباشد .روش نمونهگیری به دلیل نیاز به اشباع نظری تمامی افراد
به صورت سرشماری تعیین گردید به این صورت که تعداد نمونه همان تعداد جامعه آماری؛
یعنی  50نفر با ویژگی یکسان انتخاب شدند .افراد انتخابشده ،دارای تخصص در حوزه
موضوعات راهبردی ،ژئوپلیتیک ،امنیت و سایر حوزههای مرتبط با امور قفقاز میباشند.
روشهای گردآوری دادهها
جمعآوری اطالعات در راستای پاسخگویی به سؤاالت تحقیق از طریق پرسشنامه انجام
میگیرد .پرسشنامه و آزمونهای مداد  -کاغذی یکی از متداولترین روشهای جمعآوری
اطالعات در خصوص مطالعات و تحقیقات میدانی است .در تهیه و تنظیم پرسشنامه سعی
میشود از طریق طرح سؤال ،اطالعات مورد نیاز از گروه پاسخگو دریافت شود .در این
تحقیق ،از پرسشنامه بهمنظور گردآوری اطالعات استفاده شد .پرسشنامه دارای چهار بُعد و
 51سؤال میباشد که توزیع سؤاالت و میزان پایایی ابعاد با توجه به ضریب آلفای کرونباخ
بر اساس ابعاد تعریفشده ،بهصورت جدول ( )1میباشد:
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جدول ( :)1ابعاد و ضريب آلفای کرونباخ
ابعاد

تعداد سؤاالت

ضریب آلفای کرونباخ

نظامی  -امنیتی

8

0/87

سیاسی

6

0/89

اقتصادی

5

0/95

فرهنگی  -اجتماعی

7

0/91

میزان تأثیرگذاری ابعاد بر امنیت جمهوری اسالمی ایران بر اساس طیف لیکرت میباشد
که بهصورت جدول ( )2میباشد:
جدول ( :)2طیف لیکرت پرسشنامه
عبارت توصيفي

زیاد

متوسط

ضعيف

بدون تأثير

امتیاز

5

3

1

0

روش تجزیهوتحليل دادهها
بهمنظور بررسی اعتبار و قابلیت اعتماد قبل از توزیع از شاخص روایی و پایایی
پرسشنامه استفاده شد .بهمنظور روایی ابعاد و مؤلفههای استخراجی ،پس از دریافت
پرسشنامهها ،از بین  51مؤلفه شناساییشده توسط محقق 13 ،مؤلفه بهعنوان متغیرهای بیتأثیر
تعیین شدند و  38مؤلفه وارد فرایند اولویتبندی شدند .بهمنظور اولویتبندی از آزمون
فریدمن استفاده میشود .آزمون فریدمن یکی از آزمونهای آماری است که برای مقایسه چند
گروه کاربرد دارد و از نظر میانگین ،رتبههای گروهها را معلوم مینماید .قبل از هرگونه
اولویتبندی باید اطمینان حاصل شود که میانگین تجربی مؤلفههای موجود با یکدیگر
یکسان نبوده و تفاوت بین آنها قابل مالحظه و معنیدار است .به همین منظور در نرمافزار
 SPSSآزمون فریدمن اجرا میشود .در این آزمون ابتدا فرضیه صفر مبنی بر نبودن تفاوت
قابل مالحظه بین میانگین مؤلفههای موجود در مقابل فرضیه جانشین (وجود تفاوت معنیدار
بین مؤلفهها) مورد آزمون قرار میگیرد و درصورتیکه تفاوت قابل مالحظه مشاهده شود ،در
مرحله بعد بر اساس میانگین و انحراف معیار مربوط به هر مؤلفه یک شاخص محاسبه
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میگردد .با توجه به آماره بهدستآمده در آزمون فریدمن (کمتر از  0/05است) فرضیه صفر
رد شده و فرضیه جانشین مبنی بر وجود تفاوت معنیدار بین مؤلفههای ابعاد تعیینشده ،مورد
تأیید قرار گرفته است .در ادامه نتایج حاصل از آزمون فریدمن به تفکیک ابعاد ارائه میشود.
اولویتبندی ابعاد و مؤلفهها
مؤلفههای بعد نظامی – امنیتی شناساییشده

برای اولویتبندی بُعد نظامی – امنیتی از پرسشنامه استفاده شد .بهمنظور بررسی اعتبار
و قابلیت اعتماد قبل از توزیع از شاخص پایایی پرسشنامه استفاده شد .نتایج حاصل از
پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار تجزیهوتحلیل آماری به تفکیک محاسبه شد که در ادامه
ارائه میشود .بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری فریدمن در مورد بُعد نظامی – امنیتی
شناساییشده ،مقدار میانگین کل امتیازات برابر با  6/501به دست آمد .با توجه به درجه
آزادی  ،11آماره محاسبهشده برابر  63/337است .همچنین مقدار

p-value

برابر  0/000به

دست آمد که از سطح معناداری استاندارد ( )α=0/05کوچکتر است؛ بنابراین فرض
اولویتبندی مؤلفهها پذیرفته میشود؛ بنابراین اولویت ابعاد و مؤلفهها بر اساس نتایج
بهدستآمده به ترتیب جدول ( )2است:
جدول ( :)2نتايج اولويتبندی مؤلفههای بعد نظامي  -امنیتي
رتبه

ابعاد

میانگین

1

ایجاد پایگاههای هوایی

8/31

2

همکاری در حوزه نیروی دریایی

7/88

3

همکاری رژیم در حوزه سرویس اطالعات خارجی

7/80

4

همکاری در حوزه مرزبانی و گارد ساحلی

7/49

5

همکاری رژیم در حوزه پدافند هوایی

7/39

6

همکاری رژیم در حوزه سرویس امنیت ملی

6/79

7

معامالت تسلیحاتی رژیم با آذربایجان

5/88

8

ارائه خدمات مستشاری نظامی

5/81

9

ارائه آموزشهای نظامی

5/75

10

همکاری در حوزه امور اضطراری و غیرمترقبه

5/55
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مؤلفههای بُعد سیاسی شناساییشده

بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری فریدمن در مورد مؤلفههای بُعد سیاسی شناساییشده،
آماره آزمون محاسبهشده برابر  59/726است .همچنین  p-valueمحاسبهشده برابر 0/000
است که از سطح معناداری استاندارد ( ) =0/05کوچکتر است؛ بنابراین فرض
اولویتبندی مؤلفهها پذیرفته میشود .درنتیجه ترتیب اولویتبندی مؤلفههای بُعد سیاسی
بهصورت جدول ( )3است:
جدول ( :)3نتايج اولويتبندی مؤلفههای بعد سیاسي
رتبه

ابعاد

میانگین

1

تالش برای ایجاد ائتالفهای منطقهای علیه ایران

6/31

2

دامن زدن به ایرانهراسی

6/04

3

حمایت از مواضع سیاسی آذربایجان

5/65

4

نفوذ در سیستم قانونگذاری

5/63

5

نفوذ در بین احزاب و نخبگان سیاسی

5/25

6

نفوذ در بین ساختار سیاسی آذربایجان

5/15

7

فعالیت سفارت رژیم در آذربایجان

4/75

8

کادرسازی هدفمند

3/20

9

حمایت از مواضع آذربایجان در مجامع بینالمللی

3/03

مؤلفههای بُعد اقتصادی شناساییشده

بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری فریدمن در مورد مؤلفههای بُعد اقتصادی
شناساییشده ،آماره آزمون محاسبهشده برابر  37/281است.

همچنینp-value

محاسبهشده

برابر  0/000است که از سطح معناداری استاندارد ( )α=0/05کوچکتر است؛ بنابراین
فرض اولویتبندی مؤلفهها پذیرفته میشود .درنتیجه ترتیب اولویتبندی مؤلفههای بُعد
اقتصادی بهصورت جدول ( )4است :جدول (:)4
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جدول ( :)4نتايج اولويتبندی مؤلفههای بُعد اقتصادی
رتبه

ابعاد

میانگین

1

تأمین مالی پروژههای زیرساختی

5/95

2

ارائه خدمات مخابراتی

5/64

3

همکاری در حوزه گمرک مرزی

4/45

4

اجرای طرحهای نفت و گازی

2/54

5

تأمین نیازمندیهای فنّاورانه

2/33

6

مدرنیته کردن سیستمهای کشاورزی

1/33

7

صادرات محصوالت غیرنظامی

1/22

8

اجرای پروژههای انرژیهای نو

1/12

مؤلفههای بعد اجتماعی شناساییشده

بر اساس نتایج آزمون ناپارامتری فریدمن در مورد مؤلفههای بُعد اجتماعی
شناساییشده ،آماره آزمون محاسبهشده برابر  29/105است .همچنین

P- Value

محاسبهشده برابر  0/000است که از سطح معناداری استاندارد ( )α=0/05کوچکتر است؛
بنابراین فرض اولویتبندی مؤلفهها پذیرفته میشود .درنتیجه ترتیب اولویتبندی
مؤلفههای بُعد اجتماعی بهصورت جدول ( )4است:
جدول ( :)4نتايج اولويتبندی مؤلفههای بُعد اجتماعي
رتبه

ابعاد

میانگین

1

بیگانهسازی جامعه آذری با هویت دینی و فرهنگی

6/35

2

تقویت یهودیان آذری

6/04

3

حساسیتزدایی از جامعه آذری

5/65

4

بهرهگیری از جراید و رسانههای گروهی

3/34

5

استفاده از شبکههای اجتماعی

3/25

6

تبادل استاد و دانشجو

3/12

7

فعالیت بنیادهای یهودی

3/01

8

ساخت مراکز فرهنگی و آموزشی

2/25

9

ارائه خدمات پزشکی و ساخت مراکز درمانی

2/13
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10

حضور نخبگان علمی یهودی

2/11

11

فعالیتهای جمعیت دیاسپورای یهودی

1/45

بحث و نتيجهگيری
درک تحوالت گوناگون در محیط پیرامونی ،از ضرورتهای امنیتی هر کشوری است
که درصدد ثبات و استقرار امنیت داخلی و خارجی خود میباشد .بهویژه برای ج.ا.ایران
به عنوان کشوری که در محیط پیرامونی و فراپیرامونی خود با مسائل امنیتی متراکم و
متقاطعی برخوردار است .پس از فروپاشی شوروی سابق که منجر به ایجاد خأل قدرت
فائقه در منطقه قفقاز گردید ،رژیم صهیونیستی را که از انزوا و محاصره در میان کشورهای
عرب و مسلمان منطقه خاورمیانه بهشدت رنج میبرد بر آن داشت که بهعنوان یکی از
بازیگران فرامنطقهای بنا به الزامات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک خود و بر اساس دکترین بن
گورین و دکترین خاورمیانه جدید شیمون پرز ،تمایلی جدی به حضور در قفقاز
بهخصوص در جمهوری آذربایجان را از خود نشان دهد .به دنبال اشتیاق رژیم صهیونیستی
برای سرمایهگذاری چندوجهی با اهداف اطالعاتی ـ امنیتی در این منطقه و استقبال
جمهوری آذربایجان از این رویکرد ،روند رو به تزایدی از نفوذ رژیم در همجواری
جمهوری اسالمی را بهویژه در سالهای اخیر بهصورت آشکار و پنهان در حد بسیار باال
شاهد بودهایم تا جایی که باعث نگرانیهای جدی در میان مسئولین امنیتی و دولتمردان
ج.ا.ایران گردید.
نگرانی از نفوذ رژیم صهیونیستی در محیط امنیتی جمهوری اسالمی ایران نهتنها
مسئولین نظام ،بلکه کارشناسان و پژوهشگران متعهد حوزه امنیت را هم به فکر و
چارهجویی واداشت؛ بهگونهای که امروز شاهد مطالعات و پژوهشها و سوابق قابل توجهی
در این حوزه هستیم؛ مقاله حاضر ماحصل این دغدغه و نگرانی است ،با این تفاوت که
سعی شده است مطالعه دقیق مبتنی بر نظرات جامعه خبرگی صورت پذیرد؛ با این فرض
که با شناخت دقیق تهدیدات منبعث از رویکرد و فعالیتهای رژیم صهیونیستی در
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آذربایجان و برنامهریزی مناسب و صحیح در این زمینه میتوان از شکلگیری تهدیدات
احتمالی آتی جلوگیری به عمل آورد.
این مقاله که با استفاده از روش کیفی و آزمون ناپارمتری فریدمن به بررسی و اولویت-
بندی ابعاد نظامی – امنیتی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و مؤلفههای مربوطه به نفوذ رژیم
صهیونیستی در جمهوری آذربایجان با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران پرداخته
است دارای فوایدی خواهد بود که نتیجهگیری نهایی از تحقیق ،آن را منعکس خواهد کرد.
ازاینرو با توجه به سؤال اصلی تحقیق که شناسایی نفوذ رژیم صهیونیستی در آذربایجان و
ابعاد و مؤلفههای آن را مدنظر قرار داده ،نتایجی را به دست آورده است که در زیر در چند
بند اشاره میگردد:
 بُعد نظامي – امنیتي :مقدار آماره محاسبهشده برابر با  63/ 337میباشد کهاولویتبندی مؤلفههای مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخذشده توسط خبرگان به
ترتیب شامل :ایجاد پایگاههای هوایی با میانگین  ،8/31همکاری در حوزه نیروی دریایی با
میانگین  ،7/88همکاری رژیم در حوزه سرویس اطالعات خارجی با میانگین ،7/80
همکاری در حوزه مرزبانی و گارد ساحلی با میانگین  ،7/49همکاری رژیم در حوزه پدافند
هوایی با میانگین  ،7/39همکاری رژیم در حوزه سرویس امنیت ملی با میانگین ،6/79
معامالت تسلیحاتی رژیم با آذربایجان با میانگین  ،5/88ارائه خدمات مستشاری نظامی با
میانگین  ،5/81ارائه آموزشهای نظامی با میانگین  5/75و همکاری در حوزه امور
اضطراری و غیرمترقبه با میانگین  5/55میباشد.
 بُعد سیاسي :مقدار آماره محاسبهشده برابر با  59/726میباشد که در اولویتبندیمؤلفههای مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخذشده توسط خبرگان به ترتیب شامل:
تالش برای ایجاد ائتالفهای منطقهای علیه ایران با میانگین  ،6/31دامن زدن به ایران
هراسی با میانگین  ،6/04حمایت از مواضع سیاسی آذربایجان با میانگین  ،5/65نفوذ در
سیستم قانونگذاری با میانگین  ، 5/63نفوذ در بین احزاب و نخبگان سیاسی با میانگین
 ،5/25نفوذ در بین ساختار سیاسی آذربایجان با میانگین  ،5/15فعالیت سفارت رژیم در
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|آذربایجان با میانگین  ، 4/75کادر سازی هدفمند توسط رژیم در آذربایجان با میانگین 3/20
و حمایت از مواضع آذربایجان در مجامع بینالمللی با میانگین  3/03میباشد.
 بُعد اقتصادی :در بُعد اقتصادی ،مقدار آماره محاسبهشده برابر با  37/281میباشد کهاولویتبندی مؤلفههای مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخذشده توسط خبرگان ،به
ترتیب شامل :تأمین مالی پروژههای زیرساختی با میانگین  ،5/95ارائه خدمات مخابراتی با
میانگین  ،5/64همکاری در حوزه گمرک مرزی با میانگین  ،5/45اجرای طرحهای نفت و
گازی با میانگین  ،2/54تأمین نیازمندیهای فنّاورانه با میانگین  ،2/33مدرنیته کردن
سیستمهای کشاورزی با میانگین  ،2/33صادرات محصوالت غیرنظامی با میانگین  1/22و
اجرای پروژههای انرژیهای نو با میانگین  1/12میباشد.
 اجتماعي – فرهنگي :در بُعد اجتماعی ،مقدار آماره محاسبهشده برابر با میانگین 29/105میباشد .اولویتبندی مؤلفههای مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخذشده
توسط خبرگان به ترتیب شامل :بیگانهسازی جامعه آذریها با هویت دینی و فرهنگی با
میانگین  ،6/35تقویت یهودیان آذری با میانگین  ،6/04حساسیتزدایی از جامعه آذریها با
میانگین  ،5/65بهرهگیری از جراید و رسانههای گروهی با میانگین  ،3/34استفاده از
شبکههای اجتماعی با میانگین  ،3/25تبادل استاد و دانشجو با میانگین  ،3/12فعالیت
بنیادهای یهودی با میانگین  ،3/01ساخت مراکز فرهنگی و آموزشی با میانگین  ،2/25ارائه
خدمات پزشکی و ساخت مراکز درمانی با میانگین  2/13و حضور نخبگان علمی یهودی با
میانین  2/11میباشد.
راهکارها
با توجه به اینکه نفوذ رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان در حوزه نظامی امنیتی از
منظر منافع منطقهای و ملی جمهوری اسالمی ایران چالشساز میباشد ،به همین جهت الزم
است راهکارهای راهبردی ذیل مورد توجه سیاستگذاران و تصمیمگیران کشورمان قرار گیرد:
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 رويکرد ايجابي به حل مناقشه قرهباغ :مسئله قرهباغ ،پرسش راهبردی جمهوریآذربایجان در حوزه امنیتی خود میباشد ،اشغال  20درصد از اراضی این کشور توسط
ارمنستان و حمایت قدرتهای جهانی از ارامنه باعث گردیده است که این کشور برای غلبه
بر این چالش نیازمند به تسلیحات و کمکهای نظامی – امنیتی رژیم صهیونیستی گردد .با
این اوصاف اگر جمهوری اسالمی ایران در حلوفصل مسئله قرهباغ حضور فعال داشته
باشد ،بسترهای نفوذ نظامی – امنیتی رژیم صهیونیستی تضعیف خواهد شد.
فعال کردن حوزه اجتماعي علیه نفوذ رژيم صهیونیستي :مسلماً مردم مسلمان وشیعه جمهوری آذربایجان درکی عمیق از جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مسلمانان
فلسطین را ندارند ،اگر رسانههای برونمرزی و رسانههای همسو با ایران در جمهوری
آذربایجان ،بینش سیاسی مردم نسبت به رژیم صهیونیستی را دقیقتر نمایند ،جایگاه رژیم
صهیونیستی بین مردم آذربایجان تضعیف خواهد شد.
استفاده از توان روسیه :دیپلماسی امنیتی جمهوری اسالمی ایران بهتر است ،مقاماتمسکو را نسبت به عملکرد تخریبی رژیم صهیونیستی در منطقه قفقاز حساس نمایند ،با
توجه به تجربه روسیه ،از عملکرد تخریبی تالویو در مناقشه گرجستان ،تکرار آن در
جمهوری آذربایجان برای روسها نمیتواند پذیرفتنی باشد.
 محدوديتهای امنیتي :جمهوری آذربایجان به دلیل محصور بودن در خشکی،ناپیوستگی جغرافیایی و احساس تهدید از طرف همسایگان (ایران ،روسیه و ارمنستان)
برای حفظ حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی خود دامنگیر قدرتهای فرامنطقهای نظیر
رژیم صهیونیستی شده است؛ بنابراین ضرورت دارد نظام جمهوری اسالمی با درک
وضعیت امنیتی این کشور با استراتژی مدون و هدفمند ،ضمن اعتمادسازی در نزد حاکمیت
این کشور از نفوذ بیش از حد رژیم صهیونیستی جلوگیری نماید.
تقويت مناسبات دو کشور :دیدارهای منظم مقامات نظامی – سیاسی دو کشور وانجام مذاکرات شفاف و سازنده با هدف توسعه همکاریها و رفع نگرانیهای موجود می-
تواند در کاهش نفوذ و فرصتهای رژیم صهیونیستی در این کشور مؤثر باشد.
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پیشنهادات برای تحقیقات آتي
 بررسی تأثیرات نفوذ نظامی – امنیتی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان برامنیت ملی جمهوری اسالمی ایران
 شناسایی علل و زمینههای نیازمندی جمهوری آذربایجان به روابط ،نظامی -امنیتی بارژیم صهیونیستی
 ارائه رویکرد بازیگران منطقه قفقاز به نفوذ رژیم صهیونیستی به ترتیبات امنیتی قفقاززمینهها و عوامل نفوذ نظامی – امنیتی رژیم صهیونیستی در جمهوری آذربایجان بررسی تأثیر حل مناقشه قرهباغ بر تضعیف شدن نقش رژیم صهیونیستی در حوزهنظامی جمهوری آذربایجان
 بررسی تأثیر تعمیق روابط نظامی – امنیتی جمهوری اسالمی ایران – جمهوریآذربایجان بر کاهش نقش رژیم صهیونیستی در این کشور
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