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 99/19/9911:رشيپذ خيتار 91/92/9911:افتيدر خيتار

 

 چکيده
رژیه    ،پس از فروپاشی شوروی سابق که منجر به ایجاد خأل قدرت فائقه در منطقهه قققهاز دردیهد   

بن دورین، نقوذ  ی راهبرد خروج از انزوا و محاصرهریکاردبهبا استقاده از این فرصت و با صهیونیستی 

جمههوری   بهه صهیونیسهتی   رژیه   خود در جمههوری ذذربایجهار را دسهترا دادز نزدی هی     جانبههمه

ی کشورمار را امنطقهمنافع ملی و ، این رژی  علیه جمهوری اسالمی ایرارذذربایجار با توجه به دشمنی 

نقهوذ رژیه    ههای  و مؤلقهه  بندی ابعادز هدف از این مقاله شناسایی و اولویتتحت تأثیر قرار داده است

باشدز در این تحقیق با استقاده از یه   یرار میا ملی امنیت صهیونیستی در جمهوری ذذربایجار از منظر

و در پرداختهه شهده   مورد اشاره بندی ابعاد روا کیقی و ذزمور ناپارمتری فریدمن به بررسی و اولویت

دههد  مهی  نتایج تحقیق نشار شده استز ارائهپایار با توجه به نتایج تحقیق، راه ارها و پیشنهادات الزم 

اقتصادی بها میهانگین    ،323/95، سیاسی با میانگین 333/33منیتی با میانگین ا –عد نظامی که به ترتیب بُ

 باشندزدارای اولویت می 209/25با میانگین  فرهنگی - و اجتماعی 282/33

 
 نقوذ ،امنیت ،ایرار ،ذذربایجار ،رژی  صهیونیستی :  هاکليدواژه

 

 

                                                           
 یت ملی دانشگاه عالی دفاع ملیز دانشجوی دکتری رشته امن2
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 مقدمه

المللهی  ر سطح داخلهی و بهین  مسائل زنددی بشر د نیترمه ، المللدر عرصه روابط بین

نظهامی،   یهها ییباشد؛ این امر در بین کشورهای مختلف با توجهه بهه توانها   امنیت می مقوله

 ز(33: 2353،چمنی )اسمیت و بیلیس، ترجمه: راهمتغیر است ززز اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، فنّاورانه و

دیرند و ه  قرار می بحث امنیت و منافع ملی در ارتباط با کشورهایی که در همجواری 

باشهد؛  تهر مهی  دارای مرزهای مشترک و تاریخ مشترک، اقوام مشهترک وززز هسهتند، اسها    

چراکه به علت وجود این مسائل هر کنش و واکنشی مم ن است تصوری منقهی در کشهور   

 ز (23: 2008، 2ذبیلوف) اندازدیمقابل ایجاد کرده و امنیت هر دو کشور را به خطر ب

یه  منطقهه نقوذپه یر تلقهی شهده       ،جنوبی به دلیل وجود عوامل دونادورمنطقه قققاز 

بها،، جنهر روسهیه و    است، منابع غنی انرژی در جمهوری ذذربایجار، بحهرار خهونین قهره   

ای هسهتند کهه منجهر بهه     ، از عوامهل عمهده  ایثبهاتی ناشهی از ذر در اوراسه   درجستار و بهی 

دور با شهرکت کشهورهای ایهن منطقهه و     های دونابندیدیری معادالت امنیتی و دستهش ل

 ز (23: 2350)اسنلی، ای شده است بازیگرار و کشورهای فرامنطقه

کشهوری   ،کشور ایرار به دلیل دارا بودر مرز مشترک با جمهوری ذذربایجار و ارمنستار

ایهن منطقهه بهه ذر وجهود داردز رقابهت       یهها شود که ام ار دسترسهی بحهرار  محسوب می

ای، پتانسیل تهدید قومی در ایهرار و رژیه  اقهوقی دریهای     ی و فرامنطقهاهای منطقهقدرت

اثرد ار بر امنیت ملهی جمههوری اسهالمی ایهرار در ایهن منطقهه        تحوالتترین خزر از مه 

 ز(32: 2383)افشردی، دنباشمی

ههای  و هم هاری رژی  صهیونیسهتی  روند اضور  ،پس از استقالل جمهوری ذذربایجار 

رژیه  صهیونیسهتی بها     نقوذاضور و  زافزایش داشته استبین دو کشور اقتصادی و نظامی 

ی برتر نظهامی در ایهن کشهور و منطقهه     فنّاوراطالعاتی و  –استقاده از ابزارهای نقوذ امنیتی 

از سهوی دیگهر بها توجهه بهه قرابهت و نزدی هی         ز(242: 2353)نائبیهار، بسیار چشهمگیر اسهت   

رژیهه  اسههالمی ایههرار و نیههز تخاصهه  بههین جغرافیههایی جمهههوری ذذربایجههار و جمهههوری 

                                                           
1. Abilov 
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ویهژه  هدر منطقه ذسیای مرکهزی و قققهاز و به    این رژی و ایرار، اضور و نقوذ  صهیونیستی

 ز(22: 2359)نائبیار، ای برای امنیت ایرار برخوردار استجمهوری ذذربایجار از اساسیت ویژه

و بها   مربع لومتریک 83300های قققاز، جمهوری ذذربایجار با وسعت در میار جمهوری 

کهه دارای موقعیهت    باشهد یمیلیور نقری از کشورهای مهه  قققهاز جنهوبی مه     20جمعیت 

استراتژی ی و ژئوپلیتی ی مه ، ازجمله واقع شهدر در همجهواری روسهیه و ایهرار، داشهتن      

منابع انرژی غنی، جایگاه ترانزیتی و مرکزیتی در جغرافیای اوراسیای مرکزی و قققاز، واقهع  

ازجملهه ترکیهه و ایهرار     یاههای منطقهه  ر کنار دریای خزر، ارتباط هویتی با قهدرت شدر د

به همین جهت رفتار و روی رد سیاست خارجی ذر کشور همواره در کانور توجه  ؛باشدمی

ز در میهار ایهن بهازیگرار،    (24: 2389)اسهدی،  ای قرار درفته است ای و فرامنطقهبازیگرار منطقه

نبال فروپاشی شوروی و استقالل کشورهای منطقه و ورود و نقوذ بهه  رژی  صهیونیستی به د

سیاسهت خهارجی خهود قهرار      یهها تیویژه جمهوری ذذربایجار را در اولوبه ،این کشورها

 ز(8: 2022، 2؛ ذبیلوف22: 2359)سایق، ترجمه ایمانی،داد

وری در محهیط امنیتهی جمهه    مسئله اائز اهمیت در این میار، قرار درفتن ایهن کشهور   

در ابعهاد اقتصهادی،    اضهور و نقهوذ رژیه  صهیونیسهتی     کهیطوربه ؛باشداسالمی ایرار می

سهلبی بهر امنیهت جمههوری      یراتیتواند تأثامنیتی ذذربایجار می -سیاسی، فرهنگی و نظامی

 ز(25: 2335)اخوار مقرد، اسالمی ایرار داشته باشد 

عد اقتصادی نهارر  باشد؛ بُسزایی میهیت بعد سیاسی و اقتصادی دارای اهمبُ ذذربایجار از دو 

؛ ذباسهوف  22: 2383)متقی، باشد بر وجود نقت در این منطقه و نیاز رژی  صهیونیستی به منابع نقت می

و این ه این کشهور دارای تهاریخ و هویهت     هایثباتیز از لحاظ سیاسی نیز وجود ب(3: 2005، 2شاهین

ط نزدی  بها کشهوری کهه از لحهاظ اسهتراتژی  دشهمن       باشد، روابهای ایرار میمشترک با ترک

ضرورت این بحهث   ز(25: 2389)رستمی، کند شود، موجبات تهدید امنیتی را فراه  میایرار تلقی می

 ،الملهل و داخلهی  سطح بهین  ی کشورها درهاترین دغدغهشود که ی ی از مه زمانی ذش ار می

                                                           
1. Abilov 

2. Abasov Shahin 
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یستی و جمههوری ذذربایجهار و برقهراری    باشد؛ روابط نزدی  رژی  صهیونتأمین امنیت می

یجهار و  باایهرار و ذذر  ی یتیروابط اقتصادی، سیاسی، نظامی، بها توجهه بهه نزدی هی ژئهوپل     

درک ابعهاد   .تواند امنیت ملی ایرار را به خطر بیاندازددشمنی ایرار و رژی  صهیونیستی، می

ی اسهالمی ایهرار در   ای جمههور عنوار دشهمن فرامنطقهه  و اضالع نقوذ رژی  صهیونیستی به

مه   ،باشدکه دارای، دین، م هب، تاریخ و مرزهای مشترک با ایرار می راجمهوری ذذربایج

رسدز با توجهه بهه چنهین وضهعیتی و بها توجهه بهه روی هرد خها           و راهبردی به نظر می

جمهوری اسالمی ایرار به رژی  صهیونیستی که در اال افهزایش نقهوذ خهود در جمههوری     

ازپهیش ااسها    ز ضرورت و اهمیت این تحقیق بیش(23: 2385پور، )بهشتیباشد یذذربایجار م

با استقاده از اسناد و منابع موجهود بهه    شودیاین اسا  در این پژوهش سعی م ز بردرددیم

بر امنیهت   یریدر جمهوری ذذربایجار چه تأث رژی  صهیونیستیاین سؤال که اضور و نقوذ 

 ودزملی ایرار دارد پاسخ داده ش

 

 مباني نظری تحقيق

بهن  » تهوار بهه نظریهه   برای تبیین نقوذ رژی  صهیونیستی در جمههوری ذذربایجهار مهی    

اتحهاد   هاشهاره کهرد؛ وی بهر اسها  ذمهوز      رژیه  صهیونیسهتی   ریوزاولین نخست «دوریور

باید مت ی بر کشورهای پیرامونی  رژی  صهیونیستیپیرامونی معتقد بود که سیاست خارجی 

در میهار   رژیه  صهیونیسهتی بهه خهاطر محاصهره      ،ب باشدز بر اسا  ایهن نظریهه  و غیر عر

ل ا باید با کشهورهای   ؛ام ار توسعه روابط با همسایگار را نخواهد داشت ،کشورهای عربی

قبل از انقهالب اسهالمی( و جمههوری ذذربایجهار کنهونی      ایرار )پیرامونی نظیر ترکیه، ایرار 

رژیه   ا  پهس از فروپاشهی شهوروی، سیاسهت خهارجی      ارتباط برقرار کندز بر همهین اسه  

ههای فرهنگهی،   دوستانه و بر اسها  هم هاری   یمشدر این منطقه با اتخاذ خط صهیونیستی

سیاسهت خهارجی    نی؛ بنهابرا (39: 2388)صیدی، امنیتی همراه شد  –اقتصادی، سیاسی و نظامی 

سیاست نظریهه پیرامهونی    در قبال کشورهای منطقه قققاز را باید در تداومرژی  صهیونیستی 

دوم همسایگار، یعنی همسهایگار   ای در القهبن دوریور، مبنی بر پیگیری اتحادهای منطقه
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ای شیمور پرز )خاورمیانه جدید( و عوامل درور و برور عرب، طرح دکترین خاورمیانه ریغ

بهدین ترتیهب،    ز(22: 2352)قیاسی و باباجانی، ای مؤثر بر اتخاذ سیاست خارجی ذر دانست منطقه

باید خأل فقهدار  می رژی  صهیونیستیای از سیاست خارجی خاورمیانه یعنوار جزئقققاز به

، 2؛ دینیهز 2: 2382)معرض، دوریور جبرار نماید بن انقالب را در استراتژی پیرامونی ایرار قبل از 

 ز(30؛ 2005

 

 پيشينه تحقيق

ذمری ها و   یر روابهط ایالهت متحهده   تهأث خود به بررسهی   پژوهشدر  2383زاده در سال چرم 

جمهوری ذذربایجار بر امنیت نظامی و اقتصادی ایرار پرداخته است که سیاسهت مههار ایهرار در    

 ز(2383زاده، )چرمدردد ترین رویداد دهه قرر بیست ، توسط ذمری ا پی دیری میعنوار مه منطقه به

صهیونیسهتی در قققهاز و   خود به بررسی اضور رژی   پژوهشدر  2388متقی در سال  

 هها و اهمیهت منطقهه   تأثیر ذر بر امنیت ملی ایرار پرداخته است که ضمن اشاره بهه ویژدهی  

بهه   یاصهقحه  یو در ی  بخش کوتاه  قققاز به اضور رژی  صهیونیستی در قققاز جنوبی

ه باشهد و البته  روابط رژی  صهیونیستی و ذذربایجار اشاره دردیده است که بسیار مختصر می

 ز(2388متقی، )باشد این قسمت بر ابعاد امنیت نظامی می دیبیشتر تأک

اهاک    ی یتیژئوپلخود به تحلیل ساختار  پژوهشدر  2352افضلی و هم ارار در سال  

با روی رد جغرافیهای   2020تا  2552ایرار و جمهوری ذذربایجار از سال  بر روابط دوجانبه

ههای فهراوار بهرای    که با وجود ررفیهت  اندتیجه رسیدهبه این ن انددرایی پرداختهبر ساخت

 ز(2352)افضلی و هم ارار، سطح روابط پایین بوده است  ،افزایش هم اری

ایرار و جمهوری ذذربایجار توسط الهه کهوالیی   شدهچگونگی تغییر روابط امنیتی مقاله 

ار و ذذربایجار را و قاس  اصولی تدوین شده است؛ این متن عامل اصلی تنش در روابط ایر

 بها اسهتقاده از نظریهه    در این پژوهش درفتههای صورتو تحلیل دهدمورد بررسی قرار می

 ز(2352)الهه کوالیی، قاس  اصولی، است انجام شده  یانگارسازه

                                                           
1. Deniz 
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 تعریف مفاهيم و اصطالحات تحقيق 

 :ای را بهدور اعمهال   کنش یا قدرتی اسهت کهه یه  نتیجهه     یدر لغت به معن نفوذ

و در اصهطالح عبهارت از    کنهد ش ار زور یا بدور اعمال مستقی  فرمار، تولید میذ

باعهث تغییهر در رفتهار یها نظهرات دیگهرار         یرمستقیاعمالی است که مستقی  یا غ

شوندز نقوذ، ش لی از قدرت است؛ اما متمایز از کنترل، اجبهار، زور و مداخلههز   می

موجهب ذر، یه  بهازیگر،     سهت کهه بهه   توار رابطه میار بهازیگرانی دان نقوذ را می

هها نیسهت، عمهل    که خواست خود ذر یقیکند تا به طربازیگرار دیگر را وادار می

 ز(59: 2359نجقی،)کنند 

 :واقهع شهده و در    دریهای مدیترانهه   این رژی  در ساال شهرقی  رژيم صهیونیستي

ی و در جنهوب غربه   اردر سهوریه، در شهرب بها    لبنار، در شمال شرقی با شمال با

و در  کرانهه بهاختری رود اردر   در شهرب بها   نیمهرز زمینهی دارد و هم نه    مصر با

طهور  بهه رژی  صهیونیستی بها شههروندار   ، مجاورت دارد نوار غزه جنوب غربی با

سهازمار مرکهزی   2023بر پایه برذورد سال  زشودیدر جهار شناخته م یهودیه عمد

در ذر سه ونت دارنهد کهه     هزار نقر جمعیت 92میلیور و  8ذماراین رژی ، ادود 

اعههراب سههاکن در ایههن   را 2٬333٬400و  یهودیههار نقههر از ذنههار را 3٬049٬500

 ز(59: 2354نجقی،)اند تش یل داده محدوده

  :های قققاز، جمهوری ذذربایجار با وسعت در میار جمهوریجمهوری آذربايجان

قققهاز  میلیهور نقهری از کشهورهای مهه       20و بها جمعیهت    مربع لومتریک 83300

، ازجملهه واقهع   باشد که دارای کد اسهتراتژی ی و ژئواسهتراتژی ی مهه    جنوبی می

، جایگهاه ترانزیتهی و   ، داشتن منابع انرژی غنهی شدر در همجواری روسیه و ایرار

مرکزیتی در جغرافیایی اوراسیای مرکزی و قققاز، واقع شدر در کنار دریای خهزر،  

بهه همهین    ؛باشهد ازجمله ترکیه و ایهرار مهی   یامنطقه یهاارتباط هویتی با قدرت

جهت رفتار و روی رد سیاست خارجی ذر کشور همواره در کانور توجه بازیگرار 

 ز(2388دنجینس ی، ) ای قرار درفته استای و فرامنطقهمنطقه
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 :ایاتی داخلی در مقابهل   یهاتوانایی ی  ملت برای اقارت از ارزا امنیت ملي

و تصهمیمات الزم را بهرای    هها استیکشورها چگونه ستهدیدات خارجی و این ه 

رابهرت   زکننهد یداخلی در مقابل تهدیدات خارجی، اتخاذ مه  یهاامایت از ارزا

دوید: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصوالً جهز   ماندل می

های ملی است تها از تهدیهدات مسهتقی  ناشهی از خهارج،      های ا ومتمسئولیت

ها، نظام شهروندی و شیوه زنددی شهروندار خود ممانعت به به بقای رژی نسبت 

والتر لیپمن در مورد امنیت ملهی چنهین دقتهه اسهت:      ز(23: 2350)نصری، عمل ذورند 

لت زمانی امن است که در صهورت اجتنهاب از جنهر، در معهرض قربهانی      ی  م

بتوانهد بها پیهروزی در     ،های خود نباشد و در صورت ورود به جنهر کردر ارزا

امنیت ملی در دو دقتمهار سهلبی و ایجهابی     های خود را پا  بداردزجنر، ارزا

اکمیهت و  بیار شده استز امنیت ملی در دقتمار سلبی به پاسداری از سهرزمین، ا 

مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنار کشور معطوف است و دقتمار ایجابی 

هها بهرای توسهعه و پیشهرفت     ضمن اقظ منهافع ملهی بهه دنبهال کسهب فرصهت      

 ز(29: 2388)نویدنیا، باشدمی

 

 در جمهوری آذربايجان رژيم صهیونیستيابعاد نفوذ   
 عد اقتصادیبُـ 

های کشاورزی، صنعت، ساختمار و توریسه   ر بخشد رژی  صهیونیستیهای توانمندی 

د اری در ایهن  های علمی و سرمایهدیری از رواو نیاز کشورهای منطقه به بهره سو یاز 

صهورت فاکتورههای   های ذهنیتی مثبهت نسهبت بهه ایهن کشهور بهه      ها به همراه زمینهبخش

ی اقتصادی در ذذربایجهار  هاهای متقابل در این اوزهافزایش هم اری منجبر بهکننده تعیین

، 2588در کشهاورزی باعهث شهد کهه در سهال       رژی  صهیونیسهتی شده استز مزیت نسبی 

رژیه   ای میار این کشور با ذذربایجار صورت دیردز اضور اقتصادی هم اری ملی دسترده

دیگهر    سهاز ارتقها  های مختلهف اقتصهادی، عهالوه بهر این هه فرضهیه      در بخش صهیونیستی
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هها و  های ایهرار در ایهن اهوزه   شود که سطح هم اریری است، باعث میهای هم ازمینه

های اقتصادی و تحدیهد  شدت کاهش یابد که این مسئله زیارها اقتصادی از ذر بهدیریبهره

عد اقتصادی امنیت ملی نقوذ ایرار را در منطقه به دنبال خواهد داشتز از این نظر است که بُ

 ز(2350 واادی،)دد دربا تحدید و تضعیف مواجه می
 

 امنيتي -عد نظامي بُـ 

عهد  از چنهد بُ  جمهوری ذذربایجهار در رژی  صهیونیستی امنیتی اضور  -تأثیرات نظامی

 :کردتوار به موارد زیر اشاره ها میذر اائز تأثیرد اری بر امنیت ملی ایرار استز ازجمله

قویهت نیروههای   دردد که تباعث تقویت اضور نیروهای ناتو در قققاز جنوبی می (2

متحهده و تهأمین منهابع    المللی ایاالتبین هایناتو در این منطقه در راستای سیاست

امنیتهی   -راهبردی این کشهور اسهتز ایهن مسهئله بها توجهه بهه راهبهردی نظهامی         

متحهده  تهدید، برای منافع ایهاالت  نیترمتحده که جمهوری اسالمی را بزرگایاالت

 -باشدز نظر به همسویی و همگرایی نزدی  راهبهردی داند، بسیار قابل توجه میمی

و نهاتو باعهث    رژی  صهیونیسهتی متحده، اضور و ایاالترژی  صهیونیستی امنیتی 

تقویت اضور متقابل شده که با توجه به ناهمسویی کلی ایهن کشهورها بها منهافع     

جمهوری اسالمی ایرار و تشدید نظامیگری در محیط امنیتی ایهرار باعهث کهاهش    

 ز(2،2023کرا  و هم ارار)دردد رد اری جمهوری اسالمی ایرار در این منطقه میتأثی

تأسیس پایگاه رادار و سیست  جاسوسی ال ترونی ی در نزدیه  مرزههای ایهرار و     (2

هایی برای انجام عملیات ههوایی علیهه ایهرار    ذذربایجار نیز اقدام برای ایجاد پایگاه

 استز

های امنیتهی  هم اری شدر بنیاددرایی اسالمی، سپتامبر و پر رنر 22 پس از اادثه (3

بها ذذربایجهار افهزایش یافهتز      رژی  صهیونیسهتی های امنیتی نظامی میار سرویس

امنیتی ذذربایجهار را   -مأمورار نظامی رژی  صهیونیستیکارشناسار نظامی  ن یاه 

 در درجسهتار در دره  رژیه  صهیونیسهتی  دهنهد، کارشناسهار نظهامی    ذموزا مهی 

                                                           
1. Kraus et al 
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فعالیت دارند و اتی با توجه به شرایط خها   « دازبانی»ی و پایگاه نظامی ان یسپ

رژیه   مناسبی برای اضور کارشناسهار نظهامی    تواند زمینهارمنستار، این کشور می

رژیه   امنیتهی   -به هر ترتیب اضور نظهامی ز (34 :)امینی، منبع پیشهین باشد صهیونیستی 

ایههدئولوژی ی و  -ضهات هههویتی در منطقههه قققههاز بها توجههه بههه تعار  صهیونیسهتی 

دری در منطقه بینجامهد کهه   تواند به تشدید فضای نظامیاستراتژی  می -راهبردی

امنیتهی میهار کشهورهای منطقهه بها جزازا، محهیط امنیتهی         -ضمن وادرایی سیاسهی 

 درددزو باعث کاهش امنیت ملی ذر میکند میپیرامونی ایرار را ناامن 

 

 اجتماعي -عد فرهنگيبُـ 

های ذذربایجار از نظر فرهنگهی و  در میار جمهوری رژی  صهیونیستیأثیرات اضور ت  

درایهی  اجتماعی واجد اهمیت است، این تأثیر بهیش از ههر چیهز معطهوف بهه مههار اسهالم       

باألخص در جمهوری اسالمی ایرار استز پس از فروپاشی کمونیس  و رفع تهدید ذر برای 

رو، ازایهن  ؛ه در همگرایی با ذمری ا دچار ضعف شدو ترکی رژی  صهیونیستیغرب، جایگاه 

طهور  ز در این راسهتا بهه  ابندیاین کشورها در پی ذر شدند که اهمیت استراتژی ی خود را باز

درایی نمودند تا ه  امایت غرب و خا  در منطقه قققاز اقدام به بزردنمایی تهدید اسالم

را دچار هرا  نمایند تا در پرتو این  متحده را به دست ذورند و ه  کشورهای منطقهایاالت

درایهی سیاسهی   ز مسئله مهار اسهالم (2022)درا، نقوذ ایرار را در منطقه کاهش دهند  ،شرایط

متحده و بسهیاری  های ایاالتدر سیاسترا ای جایگاه ویژه ،سپتامبر 22 ویژه بعد از اادثهبه

و کشهورهای   یه  صهیونیسهتی  رژازپیش توجهه ترکیهه،   از کشورهای جهار پیدا کرد و بیش

جمههوری اسهالمی    ،منطقه را به مهار و مبارزه با ذر سوب دادز طبیعتاً از نظهر ایهن کشهورها   

شد که بایستی به انحا  مختلف مانع نقوذ درایانه محسوب میهای اسالمایرار اامی ارکت

ذربایجهار از  ویهژه در ذ اندازی مراکز متعدد و مختلف فرهنگهی بهه  و تأثیرد اری ذر شدز راه

برای یهودیار این کشهور و دسهترا روابهط فرهنگهی در منطقهه،       رژی  صهیونیستیسوی 

اا در و شهرکای ائتالفهی   رژیه  صهیونیسهتی   های پیشگیرانهی از این نوع فعالیتیهادوشه

ز ایهن مسهئله بها توجهه بهه تأکیهد بهر امایهت از اصهول و          (2024)فریهدمن،  منطقه بوده است 
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درایی بر اسا  قانور اساسی جمهوری اسالمی ایرار، درواقهع تقهابلی بها    های اسالماندیشه

اهداف و منافع ملی ایرار و تالا در جهت اعمال محدودیت بر ذر بوده است که به منزلهه  

 باشدزتهدید امنیت ملی ذر می

 

 عد سياسيبُـ 

راهبهرد  استراتژی ائتالف غرب و راهبردهای ذر نظیر رژی  صهیونیستی در ذذربایجهار،   

است و بر ایهن اسها  تهالا دارنهد تها بها طهرح        « همه چیز در منطقه بدور اضور ایرار»

مسائلی واهی نظیر امایت ایرار از بنیاددرایی اسالمی و تحرکات تروریستی، ذهنیت امنیتی 

راهبردی کشورهای قققاز به وجهود ذورنهد؛ در ایهن راسهتا رژیه        -را برای نخبگار سیاسی

یعنهی   ؛متحهده امنیتهی ایهاالت   -ده اری کهالر راهبهردی   یهت از سیاسهت  صهیونیستی به تبع

کوشد تا نقوذ جمهوری اسالمی ایرار را ه  از در مورد ایرار می« های کوتاهسیاست دست»

افزاری اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به اهداقل  افزاری نظامی و امنیتی و ه  نرممنظر سخت

ههای ات های بهه قهدرت هژمهور از سهوی       بهه سیاسهت  ز با توجهه  (22: 2350)نصیرزاده، برساند 

سیاسی وجود دارد کهه بها اضهور هرچهه بیشهتر       -جمهوری ذذربایجار، این ااتمال امنیتی

رژی  صهیونیستی در این کشور، زمینه مساعدتری برای تحدید نقوذ جمهوری اسالمی ایرار 

سهوی دیگهر اضهور    کاهش امنیت و منافع ملی ایهرار فهراه  ذیهدز از     جهیدر قققاز و درنت

ههای  در قققاز موجب دردیده است تا با ارتقها  هم هاری   رژی  صهیونیستیسیاسی  -امنیتی

نقوذ در اازاب و نخبگار سیاسی، طیقهی از نخبگهار    و های مالینظامی و ارائه کم  -امنیتی

بهرای کسهب قهدرت و اعمهال     را سیاسی وادرا با جمههوری اسهالمی ایهرار مجهال مناسهبی      

راهبردی وادرا با جمهوری اسالمی ایرار بیابنهدز درواقهع نخبگهار     -امنیتی یهاید اراستیس

کشورهای این منطقه به دلیل تهدیدی که از ناایه مخالقار داخلی و خهارجی خهود ااسها     

 ز(32: 2350)وااهدی،  دارند را  رژی  صهیونیستیکنند، سعی در نزدی ی بیشتر به ذمری ا توسط می

ی  صهیونیستی در منطقه بهه تقویهت نخبگهار وادهرا بها جمههوری       بدین ترتیب، اضور رژ

انجامد که پیامد طبیعی چنین امهری کهاهش نقهوذ و تأثیرده اری ایهرار در      اسالمی ایرار می

 تضعیف امنیت ملی ذر خواهد بودز جهیمنطقه و درنت
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 مدل مفهومي تحقيق 

 رایجار؛ در مجموع هم نه با توجه به بررسی ابعاد نقوذ رژی  صهیونیستی در جمهوری ذذربا

ههای مختلهف   در بخهش  اسهت که رژی  صهیونیستی به هر دلیل و بنا به ههر مهوقعیتی توانسهته    

قهدرت   توانهد از می، به همار میزار نقوذ نمایدسیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی در این کشور 

( نشهار  2) مدل مقهومی تحقیق کهه در شه ل  شودز و تأثیرد اری جمهوری اسالمی ایرار کاسته 

در جمههوری ذذربایجهار    رژیه  صهیونیسهتی   های نقهوذ داده شده است بردرفته از ابعاد و مؤلقه

موضهوع تحقیهق    درفتهه در زمینهه  ههای صهورت  که از طریق بررسی مطالعات و پهژوهش است 

های م کور توسهط کارشناسهار و متخصصهار فعهال در خصهو       استخراج شد و ابعاد و مؤلقه

 قققاز توسط پرسشنامه مورد اعتبارسنجی قرار درفتز کشورهای منطقهمسائل مرتبط با 
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 روش تحقيق

این تحقیق از لحاظ هدف با توجه به این ه به دنبال بررسهی تهأثیر ابعهاد     ،از نظر روا 

 باشهد در زمهره  نقوذ رژی  صهیونیستی در جمهوری ذذربایجار با نگاه بر امنیت کشهور مهی  

 ،مطالعهات توصهیقی   و از لحاظ دهردذوری اطالعهات در دسهته   باشد تحقیقات کاربردی می

، یابها اسهتقاده از روا کتابخانهه    ازیه ن اطالعات مهورد شودز به این معنی که می یبنددسته

ینهی و  یصورت توصیقی، تحلیلهی، تب و به یذوراینترنتی، اسناد قابل دستر  و مصاابه جمع

 خواهد شدز فیتجویزی پردازا و تأل
 

 قيقسؤاالت تح 

های نقوذ رژی  صهیونیستی در جمهوری ذذربایجار از منظر تأثیرد اری ابعاد و مؤلقه - 

 اند؟بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرار کدام

بهه چهه    شهده ییهای شناسامدل مقهومی تحقیق بردرفته از ابعاد و مؤلقه یبندصورت -

 صورت است؟

هیونیسهتی در جمههوری ذذربایجهار از    های نقهوذ رژیه  ص  بندی ابعاد و مؤلقهاولویت -

 منظر تأثیرد اری بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرار به چه صورت است؟
 

 جامعه آماری تحقيق
قققهاز   در اوزهاست که تحقیقاتی  جامعه ذماری در این پژوهش محدود به ی  مؤسسه

ایهن   و کارشناسهار دهد و به ایهن دلیهل مهدیرار    های اطالعاتی و مطالعاتی انجام میفعالیت

م کور در ابعاد سیاسهی، اقتصهادی،    انتخاب شدندز الزم به توضیح است که مؤسسه مؤسسه

های اطالعاتی، تجربی و علمهی در ایهن اهوزه    امنیتی در قالب فعالیت -اجتماعی و نظامی 

دلیل نیاز به اشهباع نظهری تمهامی افهراد     دیری به روا نمونه باشدزدارای سابقه طوالنی می

 ؛صورت سرشماری تعیین دردید به این صورت که تعداد نمونه همار تعداد جامعه ذماریبه

 دارای تخصهص در اهوزه   شهده، نقر با ویژدی ی سار انتخاب شدندز افراد انتخاب 90یعنی 

 .باشندمی با امور قققاز مرتبط هایژئوپلیتی ، امنیت و سایر اوزه موضوعات راهبردی،
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 هادهگردآوری دا یهاروش

 انجام پرسشنامه از طریق تحقیق سؤاالت به دوییپاسخ در راستای اطالعات ذوریجمع 

 ذوریجمهع  ههای روا تریناز متداول کاغ ی ی ی -مداد  هایو ذزمور دیردز پرسشنامهمی

 سهعی  پرسشنامه و تنظی  استز در تهیه میدانی و تحقیقات مطالعات در خصو  اطالعات

در ایهن   زپاسهخگو دریافهت شهود    مورد نیاز از دروه سؤال، اطالعات طرح شود از طریقمی

عهد و  بُ چهارمنظور دردذوری اطالعات استقاده شدز پرسشنامه دارای تحقیق، از پرسشنامه به

باشد که توزیع سؤاالت و میزار پایایی ابعاد با توجه به ضریب ذلقای کرونبها   سؤال می 92

 باشد:( می2صورت جدول )، بهشدهفیر اسا  ابعاد تعرب

 
 (: ابعاد و ضريب آلفای کرونباخ9جدول )

 ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت ابعاد

 83/0 8 امنیتی -نظامی 

 85/0 3 سیاسی

 59/0 9 اقتصادی

 52/0 3 اجتماعی -فرهنگی 

 

باشد ر بر اسا  طیف لی رت میابعاد بر امنیت جمهوری اسالمی ایرا یرد اریمیزار تأث

 باشد:( می2صورت جدول )که به
 (: طیف لیکرت پرسشنامه2جدول )

 بدون تأثير ضعيف متوسط زیاد عبارت توصيفي

 0 2 3 9 امتیاز

 

 هاوتحليل دادهروش تجزیه

منظهور بررسهی اعتبهار و قابلیهت اعتمهاد قبهل از توزیهع از شهاخص روایهی و پایهایی           به 

ههای اسهتخراجی، پهس از دریافهت     منظهور روایهی ابعهاد و مؤلقهه    قاده شهدز بهه  پرسشنامه است

 ریتهأث یعنوار متغیرهای بمؤلقه به 23توسط محقق،  شدهییمؤلقه شناسا 92ها، از بین پرسشنامه
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بنهدی از ذزمهور   منظهور اولویهت  بندی شهدندز بهه  مؤلقه وارد فرایند اولویت 38تعیین شدند و 

های ذماری است که برای مقایسه چنهد  ز ذزمور فریدمن ی ی از ذزمورشودفریدمن استقاده می

نمایهدز قبهل از هردونهه    هها را معلهوم مهی   های دهروه رتبه ،دروه کاربرد دارد و از نظر میانگین

ههای موجهود بها ی هدیگر     بندی باید اطمینار ااصل شود که میهانگین تجربهی مؤلقهه   اولویت

افهزار  دار استز به همین منظهور در نهرم  ل مالاظه و معنیها قابی سار نبوده و تقاوت بین ذر

SPSS شودز در این ذزمور ابتدا فرضیه صقر مبنی بر نبودر تقاوت قابل ذزمور فریدمن اجرا می

دار بهین  های موجود در مقابل فرضیه جانشین )وجود تقاوت معنهی مالاظه بین میانگین مؤلقه

در  ،تقهاوت قابهل مالاظهه مشهاهده شهود      کهیرصورتدیرد و دها( مورد ذزمور قرار میمؤلقه

مراله بعد بر اسا  میانگین و انحراف معیار مربهوط بهه ههر مؤلقهه یه  شهاخص محاسهبه        

است( فرضهیه صهقر    09/0ذمده در ذزمور فریدمن )کمتر از دستدرددز با توجه به ذماره بهمی

، مورد شدهنییهای ابعاد تعلقهبین مؤ داریرد شده و فرضیه جانشین مبنی بر وجود تقاوت معن

 شودزتأیید قرار درفته استز در ادامه نتایج ااصل از ذزمور فریدمن به تق ی  ابعاد ارائه می

 

 هابندی ابعاد و مؤلفهاولویت 

 شدهييامنیتي شناسا –های بعد نظامي مؤلفه  

نظور بررسی اعتبهار  مامنیتی از پرسشنامه استقاده شدز به –عد نظامی بندی بُبرای اولویت 

و قابلیت اعتماد قبل از توزیع از شاخص پایایی پرسشهنامه اسهتقاده شهدز نتهایج ااصهل از      

وتحلیل ذماری به تق ی  محاسبه شد کهه در ادامهه   افزار تجزیهها با استقاده از نرمپرسشنامه

امنیتهی   –عهد نظهامی   شودز بر اسا  نتایج ذزمهور ناپهارامتری فریهدمن در مهورد بُ    ارائه می

 به دست ذمدز بها توجهه بهه درجهه     902/3، مقدار میانگین کل امتیازات برابر با شدهییشناسا

بهه   000/0برابهر   p-valueاستز هم نین مقهدار   333/33شده برابر محاسبه ، ذماره22ذزادی 

تهر اسهت؛ بنهابراین فهرض     ( کوچه  α=09/0دست ذمد که از سطح معنهاداری اسهتاندارد )  

هها بهر اسها  نتهایج     شود؛ بنابراین اولویت ابعهاد و مؤلقهه  ها پ یرفته میمؤلقه یبندتیاولو

 ( است:2ذمده به ترتیب جدول )دستبه
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 امنیتي -های بعد نظامي بندی مؤلفه(: نتايج اولويت2جدول )
 ميانگين ابعاد رتبه
 32/8 های هواییایجاد پایگاه 2
 88/3 هم اری در اوزه نیروی دریایی 2
 80/3 اری رژی  در اوزه سرویس اطالعات خارجیهم  3
 45/3 هم اری در اوزه مرزبانی و دارد ساالی 4
 35/3 هم اری رژی  در اوزه پدافند هوایی 9
 35/3 هم اری رژی  در اوزه سرویس امنیت ملی 3
 88/9 معامالت تسلیحاتی رژی  با ذذربایجار 3
 82/9 خدمات مستشاری نظامی ارائه 8
 39/9 های نظامیذموزا ارائه 5
 99/9 هم اری در اوزه امور اضطراری و غیرمترقبه 20

 

 شدهييعد سیاسي شناساهای بُمؤلفه

، شهده ییعد سیاسی شناساهای بُبر اسا  نتایج ذزمور ناپارامتری فریدمن در مورد مؤلقه 

 000/0رابهر  شده بمحاسبه p-valueاستز هم نین  323/95شده برابر ذزمور محاسبه ذماره

تههر اسههت؛ بنههابراین فههرض ( کوچهه =09/0اسههت کههه از سههطح معنههاداری اسههتاندارد )

عهد سیاسهی   های بُمؤلقه یبندتیترتیب اولو جهیشودز درنتها پ یرفته میمؤلقه یبندتیاولو

 ( است:3صورت جدول )به
 های بعد سیاسيبندی مؤلفه(: نتايج اولويت9جدول ) 

 ميانگين ابعاد رتبه
 32/3 ای علیه ایرارهای منطقهتالا برای ایجاد ائتالف 2
 04/3 هراسیدامن زدر به ایرار 2
 39/9 امایت از مواضع سیاسی ذذربایجار 3
 33/9 د ارینقوذ در سیست  قانور 4
 29/9 نقوذ در بین اازاب و نخبگار سیاسی 9
 29/9 نقوذ در بین ساختار سیاسی ذذربایجار 3
 39/4 فعالیت سقارت رژی  در ذذربایجار 3
 20/3 کادرسازی هدفمند 8
 03/3 المللیامایت از مواضع ذذربایجار در مجامع بین 5
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 شدهييعد اقتصادی شناساهای بُمؤلفه 

عههد اقتصههادی هههای بُبههر اسهها  نتههایج ذزمههور ناپههارامتری فریههدمن در مههورد مؤلقههه  

شهده  محاسهبه  p-value استز هم نین 282/33برابر  شدهذزمور محاسبه ، ذمارهشدهییشناسا

تهر اسهت؛ بنهابراین    ( کوچه  α=09/0است که از سطح معنهاداری اسهتاندارد )   000/0برابر 

عهد  ههای بُ مؤلقهه  یبندتیترتیب اولو جهیشودز درنتها پ یرفته میمؤلقه یبندتیفرض اولو

 (:1جدول )( است: 4صورت جدول )اقتصادی به
 

 عد اقتصادیهای بُبندی مؤلفهنتايج اولويت (:1جدول )

 ميانگين ابعاد رتبه

 59/9 های زیرساختیتأمین مالی پروژه 2

 34/9 ارائه خدمات مخابراتی 2

 49/4 هم اری در اوزه دمرک مرزی 3

 94/2 های نقت و دازیاجرای طرح 4

 33/2 فنّاورانههای تأمین نیازمندی 9

 33/2 های کشاورزیسیست مدرنیته کردر  3

 22/2 صادرات محصوالت غیرنظامی 3

 22/2 های نوهای انرژیاجرای پروژه 8

 

 شدهييهای بعد اجتماعي شناسامؤلفه  

عههد اجتمههاعی هههای بُبههر اسهها  نتههایج ذزمههور ناپههارامتری فریههدمن در مههورد مؤلقههه  

  P- Value نی نههاسههتز هم 209/25شههده برابههر ذزمههور محاسههبه شههده، ذمههارهشناسههایی

تهر اسهت؛   ( کوچ α=09/0) است که از سطح معناداری استاندارد 000/0شده برابر محاسبه

بنهدی  درنتیجهه ترتیهب اولویهت    شهودز هها پ یرفتهه مهی   بندی مؤلقهه بنابراین فرض اولویت

 ( است:4صورت جدول )عد اجتماعی بههای بُمؤلقه
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 عد اجتماعيهای بُبندی مؤلفه(: نتايج اولويت1جدول )

 ميانگين ابعاد رتبه

 39/3 سازی جامعه ذذری با هویت دینی و فرهنگیبیگانه 2

 04/3 تقویت یهودیار ذذری 2

 39/9 زدایی از جامعه ذذریاساسیت 3

 34/3 های دروهیدیری از جراید و رسانهبهره 4

 29/3 های اجتماعیاستقاده از شب ه 9

 22/3 تبادل استاد و دانشجو 3

 02/3 فعالیت بنیادهای یهودی 3

 29/2 ساخت مراکز فرهنگی و ذموزشی 8

 23/2 ارائه خدمات پزش ی و ساخت مراکز درمانی 5

 22/2 اضور نخبگار علمی یهودی 20

 49/2 های جمعیت دیاسپورای یهودیفعالیت 22

 

 گيریبحث و نتيجه 

نیتی ههر کشهوری اسهت    ام یهادرک تحوالت دونادور در محیط پیرامونی، از ضرورت

بهرای جزازایهرار    ژهیه وز بهه باشدیکه درصدد ثبات و استقرار امنیت داخلی و خارجی خود م

عنوار کشوری که در محیط پیرامهونی و فراپیرامهونی خهود بها مسهائل امنیتهی متهراک  و        به

شوروی سابق که منجر به ایجاد خهأل قهدرت فائقهه     یاستز پس از فروپاش مواجهمتقاطعی 

رژی  صهیونیستی را که از انزوا و محاصره در میار کشورهای عهرب   ،نطقه قققاز دردیددر م

 گراریعنوار ی هی از بهاز  بهکه بر ذر داشت  بردیشدت رنج مبه انهیو مسلمار منطقه خاورم

و ژئواکونومی  خود و بر اسا  دکترین بن دهورین و    یتیای بنا به الزامات ژئوپلفرامنطقه

خصهو  در  نه جدید شیمور پرز، تمایلی جهدی بهه اضهور در قققهاز بهه     دکترین خاورمیا

را از خهود نشهار دههدز بهه دنبهال اشهتیاب رژیه  صهیونیسهتی بهرای           جاریجمهوری ذذربا

امنیتی در ایهن منطقهه و اسهتقبال جمههوری      هبا اهداف اطالعاتی   یچندوجه ید ارهیسرما

همجواری جمهوری اسالمی  نقوذ رژی  دراز  یبه تزاید روند رو ،ی ردرو نیا ذذربایجار از

تها    یه اصورت ذش ار و پنهار در اد بسیار بهاال شهاهد بهوده   اخیر به یهادر سال ژهیورا به
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 جدی در میار مسئولین امنیتی و دولتمردار جزازایرار دردیدز یهایجایی که باعث نگران

تنهها  ایهرار نهه   در محهیط امنیتهی جمههوری اسهالمی     صهیونیسهتی نگرانی از نقوذ رژی  

بل هه کارشناسهار و پژوهشهگرار متعههد اهوزه امنیهت را هه  بهه ف هر و           ،مسئولین نظهام 

توجهی ها و سوابق قابل که امروز شاهد مطالعات و پژوهش یادونهبه ؛واداشت ییجوچاره

بها ایهن تقهاوت کهه      ،مقاله ااضر مااصل این دغدغه و نگرانی است ؛در این اوزه هستی 

بها ایهن فهرض     ؛ت مطالعه دقیق مبتنی بر نظرات جامعه خبردی صورت پ یردسعی شده اس

رژیه  صهیونیسهتی در    یهها تیه شناخت دقیهق تهدیهدات منبعهث از روی هرد و فعال    با که 

تهدیهدات   یریه داز شه ل  تهوار یمناسب و صحیح در این زمینه م یزیرذذربایجار و برنامه

 به عمل ذوردز یریااتمالی ذتی جلود

-ه که با استقاده از روا کیقی و ذزمور ناپارمتری فریدمن به بررسی و اولویتاین مقال 

های مربوطه به نقوذ رژیه   امنیتی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و مؤلقه –بندی ابعاد نظامی 

بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرار پرداختهه   دیصهیونیستی در جمهوری ذذربایجار با تأک

نهایی از تحقیق، ذر را منع س خواهد کهردز   یریدجهید بود که نتاست دارای فوایدی خواه

و  جهار یبا توجه به سؤال اصلی تحقیق که شناسایی نقوذ رژی  صهیونیستی در ذذربا رونیازا

چنهد  زیر در نتایجی را به دست ذورده است که در  ،ذر را مدنظر قرار داده یهاابعاد و مؤلقه

 :درددیبند اشاره م

کهه   باشهد یمه  33/ 333شهده برابهر بها    مقهدار ذمهاره محاسهبه    امنیتیي:  –ي عد نظامبُ -

مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخ شده توسط خبردار بهه   یهابندی مؤلقهاولویت

، هم اری در اوزه نیروی دریایی بها  32/8هوایی با میانگین  یهاگاهیایجاد پا ترتیب شامل:

، 80/3 نیانگیه اهوزه سهرویس اطالعهات خهارجی بها م      ، هم اری رژیه  در 88/3میانگین 

، هم اری رژی  در اوزه پدافند 45/3هم اری در اوزه مرزبانی و دارد ساالی با میانگین 

، 35/3، هم اری رژی  در اوزه سهرویس امنیهت ملهی بها میهانگین      35/3هوایی با میانگین 

خدمات مستشهاری نظهامی بها     ، ارائه88/9 نیانگیمعامالت تسلیحاتی رژی  با ذذربایجار با م

و هم هاری در اهوزه امهور     39/9نظهامی بها میهانگین     یهها ، ارائهه ذمهوزا  82/9میانگین 

 زباشدیم 99/9با میانگین  رمترقبهیاضطراری و غ
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 یبنهد تیه کهه در اولو  باشدیم 323/95شده برابر با محاسبه مقدار ذماره عد سیاسي:بُ - 

 یانگین امتیازات اخ شده توسط خبردار به ترتیب شامل:مربوطه بعد از محاسبه م یهامؤلقه

، دامهن زدر بهه ایهرار    32/3 نیانگیعلیه ایرار با م یامنطقه یهاتالا برای ایجاد ائتالف

، نقهوذ در  39/9 نیانگیه ، امایت از مواضع سیاسی ذذربایجهار بها م  04/3هراسی با میانگین 

ن ااهزاب و نخبگهار سیاسهی بها میهانگین      ، نقوذ در بی33/9با میانگین  ید ارسیست  قانور

، فعالیهت سهقارت رژیه  در    29/9با میهانگین   جاری، نقوذ در بین ساختار سیاسی ذذربا29/9

 20/3، کادر سازی هدفمند توسط رژی  در ذذربایجار با میانگین 39/4ذذربایجار با میانگین |

 زباشدیم 03/3المللی با میانگین و امایت از مواضع ذذربایجار در مجامع بین

کهه   باشدیم 282/33شده برابر با محاسبه عد اقتصادی، مقدار ذمارهدر بُ عد اقتصادی:بُ -

مربوطه بعد از محاسبه میانگین امتیازات اخ شده توسط خبردار، به  یهابندی مؤلقهاولویت

اتی بها  ، ارائه خدمات مخهابر 59/9با میانگین  یرساختیز یهامالی پروژه نیتأم ترتیب شامل:

ای نقهت و  هه ، اجرای طرح49/9 نیانگیمرزی با م ، هم اری در اوزه دمرک34/9میانگین 

، مدرنیتهه کهردر   33/2فنّاورانهه بها میهانگین     یهها یازمنهد ین نی، تهأم 94/2دازی با میانگین 

و  22/2بها میهانگین    یرنظامی، صادرات محصوالت غ33/2های کشاورزی با میانگین سیست 

 زباشدیم 22/2نو با میانگین  یهایانرژ هایهاجرای پروژ

شهده برابهر بها میهانگین     محاسهبه  عد اجتماعی، مقدار ذمارهدر بُ فرهنگي: –اجتماعي  -

میانگین امتیازات اخ شهده   مربوطه بعد از محاسبه یهامؤلقه یبندتیز اولوباشدیم 209/25

هویهت دینهی و فرهنگهی بها      با هایسازی جامعه ذذربیگانه توسط خبردار به ترتیب شامل:

بها   هایزدایی از جامعه ذذر، اساسیت04/3، تقویت یهودیار ذذری با میانگین 39/3میانگین 

، اسهتقاده از  34/3دروههی بها میهانگین     یهها از جرایهد و رسهانه   یریه د، بهره39/9میانگین 

فعالیهت   ،22/3 نیانگیه ، تبهادل اسهتاد و دانشهجو بها م    29/3های اجتماعی با میهانگین  شب ه

، ارائهه  29/2، ساخت مراکز فرهنگی و ذموزشی با میانگین 02/3یهودی با میانگین  یادهایبن

و اضور نخبگار علمهی یههودی    23/2خدمات پزش ی و ساخت مراکز درمانی با میانگین 

 زباشدیم 22/2ین گبا میان
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 راهکارها  

در اهوزه نظهامی امنیتهی از    با توجه به این ه نقوذ رژی  صهیونیستی در جمهوری ذذربایجار  

بهه همهین جههت الزم     ،باشهد یساز مه و ملی جمهوری اسالمی ایرار چالش یامنظر منافع منطقه

 دیرار کشورمار قرار دیرد:و تصمی  د اراراستیراهبردی ذیل مورد توجه س یاست راه ارها

وری بها،، پرسهش راهبهردی جمهه    مسئله قهره  باغ:رويکرد ايجابي به حل مناقشه قره -

درصهد از اراضهی ایهن کشهور توسهط       20، اشغال باشدیذذربایجار در اوزه امنیتی خود م

جهانی از ارامنه باعث دردیده است که این کشور برای غلبه  یهاارمنستار و امایت قدرت

امنیتی رژی  صهیونیستی دهرددز بها    –نظامی  یهابه تسلیحات و کم  ازمندیبر این چالش ن

بها، اضهور فعهال داشهته     وفصل مسئله قرهوری اسالمی ایرار در الاوصاف ادر جمهاین 

 امنیتی رژی  صهیونیستی تضعیف خواهد شدز –نقوذ نظامی  یبسترها ،باشد

مسهلماً مهردم مسهلمار و     فعال کردن حوزه اجتماعي علیه نفوذ رژيم صهیونیسیتي: -

یهه مسهلمانار   رژیه  صهیونیسهتی عل   یهها تیعمیق از جنا یشیعه جمهوری ذذربایجار درک

همسهو بها ایهرار در جمههوری      یهها و رسانه یمرزبرور یهاد، ادر رسانهنفلسطین را ندار

نماینهد، جایگهاه رژیه      ترقیذذربایجار، بینش سیاسی مردم نسبت به رژی  صهیونیستی را دق

 صهیونیستی بین مردم ذذربایجار تضعیف خواهد شدز

جمهوری اسالمی ایرار بهتر اسهت، مقامهات   دیپلماسی امنیتی  استفاده از توان روسیه:-

مس و را نسبت به عمل رد تخریبی رژی  صهیونیستی در منطقه قققهاز اسها  نماینهد، بها     

توجه به تجربه روسهیه، از عمل هرد تخریبهی تالویهو در مناقشهه درجسهتار، ت هرار ذر در        

 پ یرفتنی باشدز تواندیها نمجمهوری ذذربایجار برای رو 

در خشه ی،   بهودر  جمههوری ذذربایجهار بهه دلیهل محصهور      امنیتي: هایمحدوديت -

ااسا  تهدید از طهرف همسهایگار )ایهرار، روسهیه و ارمنسهتار(       ی وجغرافیای یوستگیناپ

ای نظیهر  فرامنطقهه  یهها قدرت ریدبرای اقظ ااکمیت سیاسی و تمامیت ارضی خود دامن

ههوری اسهالمی بها درک    ضهرورت دارد نظهام جم   نیرژی  صهیونیستی شهده اسهت؛ بنهابرا   

در نزد ااکمیت  یضمن اعتمادساز ،وضعیت امنیتی این کشور با استراتژی مدور و هدفمند
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 نمایدز یریرژی  صهیونیستی جلوداد این کشور از نقوذ بیش از 

و  سیاسهی دو کشهور   –دیدارهای مهنظ  مقامهات نظهامی     تقويت مناسبات دو کشور:-

-موجود مهی  یهایو رفع نگران هایف توسعه هم ارانجام م اکرات شقاف و سازنده با هد

 رژی  صهیونیستی در این کشور مؤثر باشدز یهاتواند در کاهش نقوذ و فرصت

 

 پیشنهادات برای تحقیقات آتي

امنیتی رژی  صهیونیسهتی در جمههوری ذذربایجهار بهر      –نقوذ نظامی  راتیتأثبررسی  -

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایرار

امنیتهی بها    -جمهوری ذذربایجار به روابط، نظامی یازمندین یهانهیل و زمعلشناسایی  -

 رژی  صهیونیستی

 روی رد بازیگرار منطقه قققاز به نقوذ رژی  صهیونیستی به ترتیبات امنیتی قققازارائه  -

 امنیتی رژی  صهیونیستی در جمهوری ذذربایجار –و عوامل نقوذ نظامی  هانهیزم-

با، بر تضعیف شدر نقهش رژیه  صهیونیسهتی در اهوزه     ناقشه قرهتأثیر ال مبررسی  -

 نظامی جمهوری ذذربایجار

جمههوری   –امنیتهی جمههوری اسهالمی ایهرار      –تأثیر تعمیق روابهط نظهامی   بررسی  -

 ذذربایجار بر کاهش نقش رژی  صهیونیستی در این کشور
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