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  تعارض رابطه با  ؛يا منطقه ینیآفر و نقش هیروس
  ویآو تهران و تل

   شعب بهمن
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 چکیده
 جـدي  يهـا  پرسش بروز موجب سوریه بحران جریان در نزدیک خاور به روسیه بازگشت

 و ایران میان موجود تعارض به توجه با خصوص به منطقه در کشور این آفرینی نقش درباره
 روابط همزمان صورت به کند می تالش روسیه که موضوع این واقع در. است شده اسرائیل

 در پیچیـده  يهـا  تعـارض  از یکـی  دارد، نگـه  مناسبی سطح در را اسرائیل و ایران با خود
 ایـن  به سخگوییپا صدد در حاضر بحث رو این از. آید مسکو به شمار می خارجی روابط
 در اسـرائیل  و ایران با روابط در موجود تعارض مدیریت به چگونه روسیه« که است سوال

 تـداوم دهد که  ي بحث نشان میها یافته »است؟ پرداخته خود اي منطقه آفرینی نقش راستاي
 اهللا حزب با همکاري تهران، اي منطقه نفوذ به مثبت دیدگاه ایران، با همکاري و رابطه

روسـیه در   که هستند مواردي جمله از اسد دولت نفع به سوریه در نظامی ورحض و
  نکرده است.  ها مورد آنها توجه چندانی به خواست اسرائیلی

  
  واژگان کلیدي

  اهللا لبنان، منطقه خاور نزدیک ایران، روسیه، اسرائیل، حزب

                                                                                                                                        
 یتیو امن يپژوهشگر مسائل راهبرد ،یاسیعلوم س يدکتر ShuaibBahman@Gmail.com 
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  مقدمه
 بـر  عمیقـی  یرتـأث  مردمـی،  يها قیام بروز از پس 1»نزدیک خاور« منطقه تحوالت

 ایـن  کـه  نحـوي  بـه  است؛ داشته روسیه خارجی سیاست رویکردهاي و ها بینش
 کشور این رویکردهاي و روسیه خارجی سیاست در بیشتري برجستگی از منطقه
 که حالی است در این. است شده برخوردار جهانی معادالت و تحوالت به نسبت
 و روسـیه . اسـت  برخـوردار  اي دیرینـه  تاریخچـه  از منطقـه  ایـن  با روسیه روابط
 و فرهنگـی  اقتصـادي،  مختلـف  پیونـدهاي  یکـدیگر  با دیرباز از منطقه يها ملت

 یکـی  عنوان به روسیه شده باعث دیرینه پیوندهاي و روابط این اند و داشته معنوي
 فصـل  و حـل  زمینـه  در خصـوص  بـه  نزدیـک  خـاور  صـحنه  کلیدي بازیگران از

 خصـوص  بـه  سرد جنگ دوران در. باشد مطرح منطقه این يها چالش و مناقشات
 در يدیـ کل نقشـی  دهـه  چهار مدت به يشورو ریجماه اتحاد بعد، به 50 دهه از

 يها دوره در بعد به 1950 يها سال از مسکو اساس این بر. کرد ایفا نزدیک خاور
 بـه  توجـه  بـا  دوره هـر  در کـه  پرداختـه  نزدیک خاور در نقش ایفاي به مختلف
 متغیـر  نیـز  اسرائیل و ایران جایگاه داشته، منطقه کل به بتنس روسیه که سیاستی

  . است بوده
 موجـب  سوریه بحران جریان در نزدیک خاور به روسیه بازگشت بین، این در
 بـا  خصـوص  بـه  منطقـه  در کشور این آفرینی نقش درباره جدي يها پرسش بروز
 که موضوع نای واقع در. است شده اسرائیل و ایران میان موجود تعارض به توجه
 در را اسـرائیل  و ایـران  بـا  خـود  روابـط  همزمان صورت به کند می تالش روسیه
مسـکو   خـارجی  روابـط  در پیچیـده  يها تعارض از یکی دارد، نگه مناسبی سطح

 که است سؤال این به پاسخگویی صدد در حاضر بحث رو این از. آید شمار می به
ـ  در موجـود  تعـارض  مدیریت به چگونه روسیه«  در اسـرائیل  و ایـران  بـا  طرواب

                                                                                                                                        
 منطقـه  این توصیف رايب ها آمریکایی که است غربی مفهومی» خاورمیانه« اصطالح ها، روس نگاه در. 1
 منطقـه  ایـن  تعریـف  بـه  خـود  جغرافیـایی  موقعیـت  به توجه با ها روس دلیل همین به. بردند می کار به

 . کنند می یاد) Ближний Восток» (نزدیک خاور« عنوان با آن از و اند پرداخته
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  »است؟ پرداخته خود اي منطقه آفرینی نقش راستاي
به منظور پاسخگویی به ایـن سـؤال، نخسـت موقعیـت روسـیه در معـادالت       

المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سپس به الزامات موجود  اي و بین منطقه
امه نیز وزن و جایگـاه  در روابط روسیه با ایران و اسرائیل اشاره خواهد شد. در اد

  شود.  المللی بررسی می اي و بین ایران و اسرائیل با توجه به مسائل مهم منطقه
  

  نزدیک خاور در روسی رهیافت
 يهـا  انقـالب  وقـوع  از پـس  نزدیک خاور منطقه قبال در روسیه خارجی سیاست
 ایـن  در. شـد  تحول و تغییر دچار مصنوعی و ساختگی يها بحران بروز و مردمی

 مختلـف  کشـورهاي  در تحوالت به مسکو متفاوت رویکرد توجه، قابل نکته ینب
 دسـت  را عرب جهان تحوالت قبال در روسیه سیاست توان می که نحوي به بود؛
 و  یمـن  لیبـی،   چـون   کشـورهایی   نخسـت،  دسـته  در: کرد تقسیم دسته دو به کم

 دوم، دسـته  در و انـد  دهش روبرو  خارجی  تجاوز  خطر  با  که گیرند می قرار سوریه 
 ملی  مرزهاي  حدود  در  آنها  مسائل  که دارند جاي تونس  و مصر   چون کشورهایی

 مداخلـه  بـدون  خـود  پرآشـوب  مسـیر  کردن طی حال در یا اند شده  فصل و حل 
  . هستند خارجی

 مفهوم  که  کشورهاست  حاکمیت  حق  رعایت  نگران  بیشتر  اول  مورد در  روسیه
 مسـکو   ناگهانی  انحراف  اساس، این بر. آید می شمار به الملل بین  مناسبات  یاساس 
 گـرایش   سـرآغاز  تنها نه  لیبی،  جنگ  جریان  در  مداخله  عدم  سنتی  گیري  موضع  از 
 در. شد  بعدي  مراحل  در  روسیه  گیري موضع  تشدید  عامل  بلکه  نبود، مسکو جدید 

 داخلـی   امـور  در  خـارجی   نیروهـاي   گیـري  تصمیم  که ادد نشان لیبی اوضاع واقع
 روسـیه  رفتـاري   الگـوي   بنابراین. دارد بر در اي کننده ویران پیامدهاي چه کشورها

 خارجی  مستقیم مداخله  بدون  باید  مناقشات  گونه این  که شد استوار اساس این بر
 منحصـر  خاورمیانه  والتتح به تنها روسیه رفتاري الگوي این. شوند  فصل  و  حل 
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 سوي از نظامی مداخله دنیا،  نقاط تمام در  که دارد اهمیت مسکو براي و شود نمی
  .نگیرد صورت بزرگ يها قدرت
 خود  ویژه  تجربه  زاویه  از  نزدیک  خاور  حوادث به  روسیه که داشت توجه باید

 انقـالب   بـه  زیـادي  انچند اعتقاد   روسی،  معاصر  جامعه . نگرد می گذشته قرن  طی 
 شده  متوجه  و  کرده  تجربه  را انقالبی تحوالت و تغییر ناگوار پیامدهاي زیرا  ندارد؛

 واهـی   يهـا  خیـال   از  نومیـدي   جـز   چیزي  رویدادهایی، چنین  نتیجه  در  که  است 
 هـم  و جامعـه   عـادي   اقشـار   هم  حاضر، حال در رو این از. ماند نمی باقی  گذشته 

 نیـز  دلیـل  همـین  بـه . هسـتند  واقـف  کامالً ثبات و صلح ارزش به روس بگاننخ
 کشـورهاي  در انقـالب  برپایی براي عرب مردم  يها توده  شوق  و  شور  با ها روس
 بـه  و هسـتند  آشنا کامالً رویدادهایی چنین عاقبت با آنها. کنند نمی همراهی خود
 قطعـی  طور به اند، نداشته وسیهر در تحوالتی چنین از مناسبی تجربه که دلیل این

  ) 144 :1392 بهمن،( .هستند انقالبی  عمل گونه هر مخالف 
 امـور   با  کارمحافظه  نیرویی  عنوان به  روسیه که شده موجب تاریخی سابقه این

 جـاري،   وضعیت  در  تغییرات  همه  که  باشد اعتقاد  این بر  و  کند  برخورد  الملل بین 
 چنـین  البته. کرد  ارزیابی  زده شتاب  صورت را به آنها  نباید   و  دارد  یمنف  پیامدهاي

. نیست خاورمیانه در گرفته صورت تحوالت  به کرملین توجهی بی معناي به امري
 طـور  بـه   و  سـرعت   بـه   میانـه  خـاور   معـادالت   کـه  انـد  دریافتـه  خوبی به ها روس

 اسـاس  ایـن  بـر . نیست  روشن  تحوالت  ینا  مقصد  و کندمی  تغییر  ناپذیر  بازگشت 
 تغییـر  صـورت  در کـه  کنـد  می دنبال نزدیک خاور منطقه در را راهبردي روسیه،

 انیســتیتو رئــیس نــامکین، ویتــالی اعتقــاد بــه. نشــود غــافلگیر شــرایط، ناگهــانی
 بـر  مبتنی نزدیک خاور منطقه در مسکو راهبرد روسیه، علوم آکادمی شناسی شرق
  :است ستونی جپن دیپلماسی یک

  منطقه کشورهاي با دوجانبه روابط بر قوي تمرکز حفظ. 1
  یکدیگر با متعارض کشورهاي با روابط توسعه و بخشیدن تنوع براي تالش. 2
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 بـا  رابطـه  حفظ بر عالوه مخالف يها جریان و نیروها با فعال ارتباط ایجاد. 3
  رسمی مقامات

 و هــا درگیــري در اســطو و میــانجی بــازیگر یــک عنــوان بــه نقــش ایفـاي . 4
 حمایـت  بـدون  و متحـد  ملـل  سـازمان  قـوانین  چـارچوب  در منطقه يها بحران

  درگیر يها طرف سایر با مخالفت یا و طرف یک از انحصاري
 در کـه  کشـورهایی  علیـه  اقدام و جویانه مقابله اظهارات از خودداري براي تالش. 5
  )Naumkin, 2015( .ورزند یم مخالفت روسیه با اي منطقه و جهانی خاص مسائل مورد

 منطقـه  در را روسیه خارجی سیاست اساس و پایه ستونی، پنج دیپلماسی این
 تحـوالت  به ها روس رویکرد درك و فهم بیانگر و کند می مشخص نزدیک خاور
 سـتونی  پنج دیپلماسی مطابق روسیه که خصوص شود؛ به می محسوب منطقه این
 رهیافت سه آن طی که پرداخته نوینی یاستس تدوین به خاورمیانه منطقه در خود

  :کند می دنبال همزمان طور به را اقتصادي و امنیتی ،ژئوپلیتیکی
 در قـدرت  بلـوك  یک خود براي کند می سعی روسیه ژئوپلیتیکی، رهیافت در

 چنـدقطبی  جهـانی  نظـم  پـی  در ها روس آنکه به توجه با. دهد تشکیل خاورمیانه
 خاورمیانـه  منطقـه  در را سـعودي  عربسـتان  و هترکیـ  ایـران،  کشـورهاي  هستند،
 و آمریکـا  گرایـی  جانبـه  یـک  بـا  رویـارویی  اسـاس  این بر. کنند می تلقی بااهمیت
 ژئوپلیتیکی اهداف ترین مهم از جهانی قدرتی عنوان به المللی بین نقش به دستیابی
 از راسـتا  ایـن  در. شوند می محسوب خاورمیانه منطقه در روسیه خارجی سیاست

 منطقـه  در امریکـا  معـارض  کشورهاي با خارجی روابط افزایش سیاست سو یک
  رابطـه  برقـراري  دیگـر  سـوي  از و شد خواهد پیگیري...)  و سوریه ایران، نظیر(

 مصـر،  ترکیـه،  نظیر( اند بوده آمریکا شرکاي جزو همیشه که کشورهایی با نزدیک
  .گرفت اهدخو قرار کار دستور در...)  و قطر اردن، سعودي، عربستان
 شمالی قفقاز در مذهبی گرایی افراط گسترش نگران روسیه امنیتی، رهیافت در

 تروریسـم،  گسـترش  خطـر . اسـت  منطقـه  ایـن  نشـین  مسـلمان  يها جمهوري و



وس
ر

 هی
ش
و نق

 
 ینیآفر

قه
نط
م

 ؛يا 
تل

 و 
ان
هر
با ت

طه 
 راب
ض
عار
ت

  ویآو 
 

 

 37  

 

 

 طلبـی  جـدایی  بـه  توانـد  مـی  داعش نظیر يها گروه حضور و مذهبی گرایی افراط
 عالوه. بزنند دامن نداغستا و اینگوش چچن، نظیر مناطق و ها جمهوري از برخی

 منطقـه  در اتمی تسلیحات گسترش نگران شدت به امنیتی لحاظ از روسیه بر این،
 گسـترش  بـا  مقابلـه  به مختلف طرق از مسکو نیز دلیل همین به. است خاورمیانه
 ایـن  در. پـردازد  مـی  تکفیـري  گـري  سلفی و وهابیت ویژه به اسالمی يها تندروي
 کـار  دسـتور  در را تروریستی و افراطی يها جریان اب مقابله که بازیگري هر راستا
  . گیرد قرار روسیه با ائتالف در تواند می دهد، قرار خود
 و نفـت  صـادرکنندگان  از یکـی  روسیه اینکه به توجه با اقتصادي، رهیافت در
 را آنهـا  گـاهی  و دارد منطقـه  کشورهاي درباره مالحظاتی شود، می محسوب گاز
 دلیل به موارد از بسیاري در روسیه این، بر عالوه. نگرد می نیز خود رقیب عنوان به

 تولیدکننـدگان  ترین بزرگ با هماهنگی و همکاري به ناچار ها قیمت و بازار کنترل
 بـا  اي گسـترده  رایزنی دارد تمایل روسیه دلیل همین به. است نیز منطقه در انرژي
 در گـاز  و نفـت  کننـدگان تولید ترین مهم عنوان به عراق و سعودي عربستان ایران،
  . باشد داشته خاورمیانه منطقه
 در خصوص به خاورمیانه کشورهاي با اقتصادي روابط گسترش دیگر سوي از
 روسـیه  اقتصـادي  رهیافـت  در مهمی نقش افزار، جنگ و تسلیحات صدور حوزه
 زمـره  در کـه  ایـران  چـون  کشـورهایی  راسـتا  ایـن  در. دارد خاورمیانـه  به نسبت
 برخوردار زیادي اهمیت از آیند، می شمار به روسی تسلیحات یدارانخر ترین مهم

 بـه  تسـلیحات  فـروش  بـه  نسـبت  را خـود  تمایـل  روسـیه  این بر عالوه. هستند
 نیازهـاي  از اي عمـده  بخـش  کنون تا که ترکیه و مصر عربستان، مانند کشورهایی

 نشـان  امـر  ایـن . اسـت  داده نشـان  کردنـد،  مـی  تأمین غربی کشورهاي از را خود
 خاورمیانـه،  کشورهاي با خود اقتصادي مناسبات در دارد قصد روسیه که دهد می
 افـزایش  ضـمن  منطقـه،  کشـورهاي  اقتصـاد  حساس يها بخش در نفوذ طریق از

  .دهد کاهش نیز را آمریکا نفوذ خود، اقتصادي قدرت
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  اسرائیل و ایران با رابطه روسیه الزامات و اهمیت
داراي منافع متعددي است که رابطه همزمان با ایـران و   روسیه در منطقه خاور نزدیک

گیرد. بر این اساس داراي الزامات و منافع  اسرائیل نیز بخشی از این منافع را در بر می
قابل توجهی از گسترش رابطه با این دو کشور است و رابطه بـا هـر دو طـرف را در    

ي بـا ایـران و اسـرائیل از    کند. در واقـع رابطـه و همکـار    راستاي منافع خود تلقی می
توانـد از آنهـا    جهات گوناگون براي روسـیه داراي اهمیـت اسـت و مسـکو نـه مـی      

  تواند یک طرف را به خاطر دیگري حذف کند.   پوشی کند و نه می چشم
  
  ایران الزامات رابطه با .1

 نشان نزدیک خاور در روسیه گانه سه يها رهیافت و ستونی پنج دیپلماسی بررسی
 کنـد  مـی  تـالش  نزدیـک  خاور در خود استراتژي از بخشی در مسکو که دهد می

. دهـد  گسـترش  ایران نظیر جهانی و اي منطقه يها قدرت با را خود يها همکاري
 منطقه در روسیه آفرینی نقش براي زیادي اهمیت از دلیل چند به ایران بین این در

  :است برخوردار نزدیک خاور
ـ  :ایـران  بودن المللی بین. 1  ممتـاز  يهـا  ویژگـی  از برخـورداري  دلیـل  بـه  رانای

 تحـوالت  در توانـد  نمـی  و شـود  مـی  محسوب المللی بین کشور یک ژئوپلیتیکی،
 المللـی  بین اساس این بر. نماید انتخاب را اي حاشیه نقشی المللی، بین و اي منطقه
 ایفـا  جهـانی  و اي منطقـه  تحـوالت  در تواند می کشور این که نقشی و ایران بودن

  . است برخوردار زیادي اهمیت از روسیه براي ماید،ن
 شـمار  بـه  مسـتقل  کشـوري  ایـران  :ایران اسالمی جمهوري نظام مستقل ماهیت. 2
 بلکه نپرداخته، بزرگ يها قدرت با همراهی به تنها نه الملل بین نظام در که آید می
 مسـتقل  تماهیـ  رو این از. است گرفته قرار آنها روي در رو موارد از بسیاري در

 هـا  روس بـراي  دارد، آمریکـا  با تهران که تعارضی ویژه به ایران اسالمی جمهوري
  . است اهمیت حائز
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 بـر  کـه  اسـالم  جهـان  در افراطی يها ایدئولوژي برخالف :اسالم به ایران رویکرد. 3
 تروریسـم  و خشـونت  بـا  و است استوار وهابی يها آموزه بر مبتنی تکفیري برداشتی

 نـدارد،  تـرور  و افـراط  خشـونت،  بـا  نسبتی تنها نه اسالم، به ایران کردروی درآمیخته،
 ناحیـه  از زیـادي  تهدیـدهاي  کـه  روسـیه  بـراي  امـر  ایـن . است آن با تضاد در بلکه
  .  آید می شمار به خاورمیانه در اتکا نقطه یک کند، می احساس تروریسم و گرایی افراط
 اسـالمی  جمهوري حاضر حال در :اسالم جهان در ایران به فرد منحصر موقعیت. 4
 زده آشـوب  منطقـه  در بـاال  امنیـت  از منـدي  بهره و سیاسی ثبات به توجه با ایران

 کـه  کشـورهایی  بقیه زیرا است؛ برخوردار فردي به منحصر موقعیت از خاورمیانه،
 و مشـکالت  بـا  هسـتند،  اسـالم  جهان در الگو به شدن تبدیل یا رهبري دار داعیه
 چنـین  انجـام  بـه  قادر دالیلی به یک هر و باشند می مواجه يشمار بی يها چالش
 در حـاکم  خانـدانی  وجـود  دلیل به سعودي عربستان مثال، عنوان به. نیستند کاري
 برخـوردار  قـابلیتی  چنـین  از مردم اولیه حقوق به توجهی بی و سیاسی نظام رأس
 و بوده دتاکو و انقالب نظیر داخلی تحوالت درگیر اخیر يها سال در مصر. نیست
. آورد دسـت  بـه  خـود  تثبیت براي را الزم سیاسی و اقتصادي ثبات نتوانسته هنوز
 بـی  از اي دوره درگیـر  خـود  راهبردي اشتباهات و نادرست يها سیاست با ترکیه
 و تروریسـم  و کردهـا  بـا  قـومیتی  مبـارزه  درگیـر  را خـود  و شـده  داخلـی  ثباتی
 انـدونزي  و مالزي نظیر کشورهایی .است کرده همسایه کشورهاي در گرایی افراط
 دوري دلیـل  به دارند، پیشرفته اقتصادهاي و باثبات سیاسی يها نظام تقریباً که هم

 برخـوردار  زیـادي  چنـدان  تأثیرگـذاري  از عمالً اسالم جهان کانون با جغرافیایی
 آیـد  می شمار به خاورمیانه منطقه کشور ترین ثبات با ایران اوصاف، این با. نیستند

  . کرد همکاري آن با طوالنی آینده براي توان می هک
 اسـالمی  جمهوري يها ویژگی از یکی: سازي جبهه و سازي گفتمان موفق تجربه. 5
 تـوان  گرفتـه،  قـرار  هـا  روس توجـه  مـورد  کـه  خـارجی  سیاست حوزه در ایران

 شـکل  مثـال،  عنـوان  بـه . است اسالم جهان در ایران سازي جریان و سازي گفتمان
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 جمهـوري  موفـق  رویکـرد  اسـالم،  جهـان  در» اسالمی مقاومت گفتمان« به دادن
 تجربـه  سو یک از ایران دهد می نشان که بوده خارجی سیاست حوزه در اسالمی
 بسیار يها ظرفیت از دیگر سوي از و داشته سازي جبهه و سازي گفتمان در موفقی
 گیـري  شـکل  .تاس برخوردار مسلمانان بر بخشی الهام و تأثیرگذاري براي زیادي
 اسـت  ییهـا  ویژگی از مدیترانه دریاي تا عدن خلیج و یمن از مقاومت يها هسته

   .کند می برجسته روسیه خارجی سیاست در را ایران که
 میـان  اتحـاد  ایجـاد  احتمال شدن برجسته موجب فوق يها ویژگی روي هر به
 دانشکده یسرئ نصر، ولی است. شده مقاومت جبهه کانون عنوان به ایران و روسیه

 در یادداشـتی  در آمریکـا » هـاپکینز  جـان « دانشـگاه  المللـی  بین پیشرفته مطالعات
 بـا  و داده هشدار» روسی ـ ایرانی محور« ظهور به نسبت تایمز، نیویورك روزنامه
 دل از ایرانی ـ روسی نظامی محور یک ظهور است معتقد سوریه بحران به اشاره
 يهـا  طلبـی  جـاه  مهـار  و خاورمیانه در ثبات ايبر را امیدها تواند می سوریه جنگ
 یـک  گیـري  شـکل  بـه  ائتالفـی  چنین اگر وي اعتقاد به. دهد باد بر روسیه جهانی
 خواهیم غرب براي مهارتر غیر قابل ایرانی شاهد شود، منجر مشترك نظامی جبهه
 اشـتراك « وي، نظر از. داد خواهد بسط بیشتر خاورمیانه در را خود قدرت که بود
 و است رقابت در خاورمیانه در راهبردي نفوذ براي غرب با که روسیه میان فعمنا

 نظـامی  يهـا  همکـاري  ایجاد سمت به سرعت به کشور دو این شده موجب ایران
 سـردي  جنـگ  بـا  روسـیه  و متحـده  ایاالت آنکه رغم به اساس این بر. روند پیش
 روسیه خود، منافع نتأمی براي که است ناگزیر آمریکا دارند، زیادي فاصله جدید

  )Nasr, 2016( .»بازدارد غرب با رقابت جهت اتحاد براي تالش از را ایران و
  

   اهمیت رابطه با اسرائیل .2
روابط روسیه و اسرائیل از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی با فراز و فرودهاي زیـادي  

 بـه  ار اسـرائیل  ،1948 سـال  در شـوروي  جمـاهیر  اتحـاد  چـه  همراه بوده است. اگر
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 خـود  دیپلماتیک روابط ،1967 سال در روزه شش جنگ از پس اما شناخت، رسمیت
 اکتبـر  از) Golan, 1988: 288-289; Golan, 1990: 110-23( .کـرد  قطـع  آویو تل با را

 بـه  دیگـر  یـک بـار   طرف دو شوروي، جماهیر اتحاد فروپاشی از پیش اندکی ،1991
 دوران طـول  در .سرگرفتند از یکدیگر با ار خود مناسبات و پرداختند روابط برقراري

 از تجاري حوزه در ویژه به اسرائیل و روسیه روابط ،)1991- 99( یلتسین زمامداري
 یـوگنی  تصـدي  زمـان  در روابـط  این البته. بود برخوردار مطلوبی نسبتاً وضعیت

) 1998-99( وزیـر  نخسـت  و) 1996-98( خارجـه  امور وزیر عنوان به پریماکوف
 دنبـال  بـه  و پرداخـت  مـی  اعراب از طرفداري به بیشتر پریماکوف یراز شد؛ سرد
 ;Freedman, 1998: 140( .بـود  فلسـطینی  اردوگاه سمت به مسکو سیاست تغییر

Nizameddin, 1999: 122 (خصــوص در مســکو يهــا نگرانــی پــوتین، دوره در 
 اسرائیل مناقشه در روسیه شد باعث تروریسم گسترش همچنین و چچن وضعیت

  .کند حرکت آویو تل سمت به فلسطین و
 رشـد  از شـوروي  فروپاشـی  از پـس  يها سال در طرف دو روابط مجموع در
 میـان  تجـاري  معـامالت  حجـم  کـه  نحوي به است؛ بوده برخوردار توجهی قابل

 سـال  در دالر میلیـارد  8/2 بـه  1991 سال در دالر میلیون 12 از اسرائیل و روسیه
 دو بـین  تجاري معامالت حجم 2009 سال در چه اگر. است یافته افزایش 2008
 درصـدي  70 رشـد  بـا  2010 سال در دوجانبه تجارت اما کرد، پیدا کاهش طرف
 اسـرائیل  و روسیه) Moscow Time, 16/02/2010( .بود مواجه قبل سال به نسبت

 آوري فـن  و انـرژي  يها زمینه در همکاري راستاي در را هاییگام حاضر حال در
 فضا، اکتشاف به مربوط يها قسمت در کشور دو فضایی آژانس و اند برداشته نانو

 بـه  یکـدیگر  بـا  فضـایی  شناسـی  زیسـت  و پزشـکی  نـاوبري،  جدید، مواد کشف
 مسـکو و  اخیـر،  يهـا  سـال  در همچنـین ) Nekhai, 2011( .پردازنـد  می همکاري

 و غـذایی  محصـوالت  حوزه در تجارت به زیادي عالقه که اند داده نشان آویو تل
 طـرف  دو عمـده  يها پروژه از. دارند متقابل گذاري سرمایه همچنین و کشاورزي
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 اسرائیلی شرکت توسط یاروسالول در داروسازي کارخانه یک ساخت به توان می
 و اورشـلیم  بـین  بـاال  سـرعت  بـا  ریلی خط براي تونل ساخت همچنین و 1»توا«

 )Livne, 2013, p. 62( .کـرد  اشـاره  2»متروستوري« روسی شرکت توسط آویو تل
 از یکی بلکه اسرائیل به نفت کننده تأمین ترین بزرگ تنها نه در حال حاضر روسیه

 درصد 90 از بیش معدنی منابع است و قیمتی يها سنگ صادرکنندگان ترین بزرگ
 تجارت ي اخیر تراز کلها دهند. در سال صادرات روسیه به اسرائیل را تشکیل می

  بوده است. دوجانبه به نفع مسکو مثبت 
  

  روابط تجاري روسیه با اسرائیل (میلیون دالر)
  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

  1469,3  1539,5  2289,3  20848,8  1624,2  1757,0  1762,8  صادرات از روسیه به اسرائیل
  806,3  806,3  1141,4  1492,9  1280,8  1092,6  825,3  واردات از اسرائیل به روسیه

  663  733,2  1147,9  591,9  343,4  664,4  937,4  سیهتراز مثبت رو
)Голубович, 2017(  

  
 یافته افزایش چشمگیري نحو به طرف دو مناسبات رسد می نظر به کلی طور به
 بـه  تـوان  مـی  آویو تل و مسکو روابط سطح ارتقاي بر مؤثر عوامل جمله از. است
  کرد: اشاره زیر موارد
 بـه  اسـرائیل  و روسـیه  تولیـدي  و صـادي اقت يها سیستم :متقابل نیازهاي. 1

 برطرف را یکدیگر نیازهاي به خوبی توانند می طرف دو هر که است شکلی
  .باشند یکدیگر مکمل نوعی به و کنند
 مبـارزه  زمینه در اسرائیل و روسیه همکاري حاضر حال در اگرچه :تروریسم. 2

 گذشـته  ياهـ  سـال  طـی  حـال  ایـن  بـا  نیافتـه،  ارتقـا  الزم سـطح  بـه  تروریسم با
هـم روسـیه و هـم     زیـرا  اسـت؛  گرفتـه  صورت راستا این در زیادي يها کوشش

                                                                                                                                        
1  . Teva 
2. Metrostroy 
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کنند و بـه همـین    خود تلقی می دشمن ي تروریستی و افراطی راها اسرائیل، گروه
همواره در دستور کـار مـذاکرات طـرفین     تروریسم با دلیل مسئله مبارزه مشترك

میـان دو   2010 امی کـه در سـپتامبر  عنوان مثال، در قرارداد نظ قرار داشته است. به
اسالمی  تروریسم و رادیکالیسم مانند مشترك تهدیدات طرف منعقد شد، مقابله با

  ) TV-Novosti, 2010قرار گرفته بود. ( تأکیدمورد 
 برطـرف  بـه  تواند می روسیه ژئوپلتیکی فرد به منحصر موقعیت :امنیتی مسائل. 3
 بـه  رویـارویی  ایـن  انتقـال  از جلـوگیري  و ایـران  و اسرائیل بین رویارویی کردن
 که منافعی به توجه با نیز ها روس دیگر سوي از. کند کمک ناپذیر بازگشت مرحله

 و تهـران  میـان  درگیـري  وقـوع  خواهـان  وجـه  هیچ به دارند، اسرائیل و ایران در
  . نیستند آویو تل

 روسـیه  سابق شهروند میلیون 1 حدود اسرائیل در: نژادي ـ قومی اشتراکات. 4
 محکـم  روابـط  المنـافع،  مشـترك  جامعه و روسیه با که کنند می زندگی شوروي و

 یکـدیگر،  بـا  خود  رابطه در طرفین شده باعث امر همین اند و کرده حفظ را خود
 حضـور  ایـن،  بـر  عـالوه . بکننـد  را تبـار  روس يها اسرائیلی حال رعایت همواره
 و مسـکو  روابـط  دربـاره  یهروسـ  مـردم  کـه  شده موجب اسرائیل در تبارها روس

  . باشند داشته مثبتی نظر آویو تل
 در مهـم  بازیگران از یکی همواره ها روس :خاورمیانه صلح در روسیه نقش. 5

 قطعنامـه  تـا  کردند کمک آمریکا به که نحوي به اند؛ بوده اسرایل و اعراب منازعه
 دپرسـتی نژا مسـاوي  صهیونیسـم  اینکـه  مورد در ـ متحد ملل سازمان 1975 سال
 اسرائیل به مهاجرت اجازه تبار روس یهودیان به مسکو همچنین. شود لغو ـ   است

 شـرکت  مادریـد  در خاورمیانه صلح کنفرانس تأسیس در آمریکا با همراه و داد را
 قـرار  شـد،  برگزار 1991 سال در که مادرید صلح کنفرانس فرمول با مطابق. نمود
 شده اشغال عربی اراضی آزادي ازاي در لحص برقراري و اسرائیل امنیت تأمین بود

-ریاست دوران در حال این با. گیرد صورت 1967 سال جنگ در اسرائیل توسط
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 کنار خاورمیانه صلح روند در شرکت از را روسیه هاآمریکایی کلینتون، جمهوري
 رونـد  ایـن  از حمایت به اي بیانیه صدور با مسکو که شرایطی در حتی و گذاشتند
 برگـزار  الشیخشرم در 2000 سال اکتبر در سران که نشست به عمالً ماا پرداخت،

  .نشد دعوت شد،
 روسیه بازیگري توان و نفوذ افزایش به چندانی تمایل غرب چه اگر پس آن از
 خصـوص بـه  و منطقـه  کشـورهاي  حـال  این با نداشته، خاورمیانه صلح روند در

. انـد کـرده  اسـتقبال  سـکو م گـري  میانجی و مذاکرات در روسیه حضور از اعراب
 فصـل  و حل بر تأکید خاورمیانه، مورد در روسیه هايسیاست از یکی آنکه ضمن
 در صـلح  عیـار تمـام  روند سرگیري از است معتقد روسیه. است بوده منازعه این

 سـازمان  امنیـت  شـوراي  1515 و 1397 ،338 ،242 هايقطعنامه اساس بر منطقه
 اسـت  معتقـد  مسکو چارچوب این در. است قهمنط در صلح برقراري وسیله ملل،
 مسـتقل  دولـت  تشـکیل  و فلسطین مسئله عادالنه فصل و حل در باید نخست که

 صـلح  رونـد  حامیـان  از یکـی  روسیه اساس این بر. شود گماشته همت فلسطین
 کنـد  می سعی و آید می شمار به منطقه این در بانفوذ نیروهاي از یکی و خاورمیانه

  .نماید ایجاد موازنه عرب هانج و اسرائیل بین
  

  اسرائیل و ایران با رابطه مدیریت تعارض
 اند کرده تالش عمده دلیل دو به کم دست اسرائیل رهبران اخیر، يها سال طول در
 متحد با اسرائیل روابط در تیرگی و تنش بروز اول، دلیل: شوند نزدیک روسیه به

 2009 سـال  در اوباما باراك خابانت از پس آمریکا متحده ایاالت خود استراتژیک
 بـا  جدیـدي  متحـد  یـافتن  پی در اسرائیل دوره این در. بود جمهور رئیس عنوان به

  . برآمد آمریکا با خود روابط نامطلوب وضعیت به توجه
 اسرائیل که است خاورمیانه منطقه در روسیه جایگاه و وزن افزایش دوم، دلیل
 اسـتراتژیک،  رونـدهاي  در خـود  نفـع  هب مسکو جدید موقعیت این از دارد تمایل
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  )Khanin, 2013, p. 68. (کند برداري بهره اقتصادي و سیاسی
 روسـیه  نقـش  ایفـاي  بـراي  اسـرائیل  مکرر يها درخواست رغم به حال این با

 متعـددي  مـوارد  اسـت،  ایـران  برابـر  در آویو تل منافع حامی که بازیگري عنوان به
 یا اند نبوده موفق ها روس نظر جلب در ها یلیاسرائ یا دهد می نشان که دارد وجود
 ایـن  جملـه  از. اسـت  نـداده  نشـان  مقابل طرف يها درخواست به توجهی مسکو
  : کرد اشاره زیر مباحث به توان می موارد

  
  روسیه و ایران نزدیک همکاري. 1

 اسرائیل توجه مورد گذشته از روسیه و ایران میان نزدیک ارتباط نوع هر برقراري
 تهـران  میان موجود يها همکاري و رابطه این بر کرده تالش بارها آویو تل و بوده

 يهـا  برنامـه  علیـه  هـا  هجمـه  که اي دوره در مثال، عنوان به. بگذارد تأثیر مسکو و
 از اسـرائیل  وزیـر  نخسـت  نتانیـاهو،  بنیـامین  بود کرده پیدا افزایش ایران اي هسته
 علیـه  متحـد  ملـل  سـازمان  امنیت شوراي» گزنده يها تحریم« از خواست روسیه
 اسـرائیل  میل برخالف بارها روسیه حال این با) Nasr, 2010. (کند حمایت ایران

 و پرداخت ایران اتمی يها برنامه علیه شدید يها تحریم اعمال با مخالفت ابراز به
  .کرد ایران به زیادي يها کمک نیز تحریم دوره در

 2015 آوریـل  در روسـیه  جمهـوري  یسرئ پوتین، والدیمیر که هنگامی همچنین
 نتانیـاهو،  بنیـامین  کـرد،  لغـو  را ایـران  بـه  300اس هـوایی  پدافند فروش ممنوعیت
 اسـرائیل : «گفت و کرد انتقاد مسکو تصمیم از صورت علنی به اسرائیل وزیر نخست

 اسـت،  ایـران  بـه  روسـیه  300اس موشـکی  دفـاع  سیسـتم  ارسـال  نگـران  شدت به
 شدت اسرائیل مرزي مناطق و منطقه در تعرضاتش به یرانا که از زمانی خصوص به

 ایـران  با بزرگ يها قدرت اي هسته تفاهم که در است از این بابت نگران و بخشیده
 لغـو  یـا  توافق انعقاد زمان در باید تعرضات این نشده و اي اشاره ایران تعرضات به

 تجهیـز  صـورت  در آویو، تل نظر از )Никольский, 2015( .»شود متوقف ،ها تحریم
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 ایـران  اتمـی  مراکـز  بـه  اسـرائیل  احتمـالی  هـوایی  حملـه  ،300اس سیستم به ایران
 بـه  توجـه  بـدون  روسـیه  حـال  این با. شود تر پیچیده و دشوارتر بسیار توانست می

  .  کرد عمل ایران با خود قرارداد به اسرائیلی مقامات يها نارضایتی و هشدارها
 بـه  نسـبت  روسـیه  مقامات نظر اند کرده سعی ارهاب ها اسرائیلی دیگر، ابعاد در
 هنگامی مثال عنوان به. اند نیاورده دست به چندانی موفقیت که دهند تغییر را ایران
 را پـوریم  یهودیان«گفت که  پوتین به خود 2017 مارس ماه دیدار در نتانیاهو که

 وارث مهـ  امـروز  و کنـد  نابود را یهودیان نشد موفق پرشیا چون گیرند می جشن
پاسـخ   روسیه جمهور رئیس ،»کند نابود را یهودیان دولت دارد تالش ایران پرشیا،
 زنـدگی  متفاوتی دنیاي در حاال و است داده رخ پیش سال 2500 وقایع این«داد: 
 .»کنــیم صــحبت منطقــه در روز مشــکالت دربــاره داریــم تمایــل مــا. کنــیم مــی

)Borshchevskaya, 2017 (ــن ــی ای ــوجهی ب ــروالدیم ت ــوتین ی ــه پ ــارات ب  اظه
 تغییر به تمایلی روسیه مقامات که دهد می نشان ایران درباره اسرائیل وزیر نخست
  . ندارند ها اسرائیلی خواست با مطابق ایران به نسبت خود دیدگاه

  
  ایران اي منطقه نفوذ مسئله. 2

ـ  اي و اقتدار منطقه نفوذ ن ایران همواره موجب هراس رژیم صهیونیستی بوده و ای
تواند به مقابله بـا آن بپـردازد. از جملـه     رژیم را وادار کرده تا از هر طریق که می

  توان به موار زیر اشاره کرد: منطقه می در ایران از صهیونیستی رژیم دالیل هراس
  زمین کره از آن محو و اسرائیل نابودي بر ایران متداوم تأکید. 1
  موشکی و دفاعی صنایع حوزه در ایران توسعه به رو يها برنامه. 2
 حمـاس،  اهللا، حـزب  چـون  اسـرائیلی  ضد هاي گروه با ایران نزدیک ارتباط. 3
  ... و اسالمی جهاد
 جـوار  در و سـوریه  در خصـوص  بـه  منطقـه  در ایـران  گسترش به رو نفوذ. 4

  اشغالی سرزمین مرزهاي
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 توافـق  انجـام  رغـم بـه  کم مدت در ایران ايهسته توان بازگرداندن قابلیت. 5
  برجام. به موسوم ايهسته

 ایران بازداشتن به قادر روسیه اگر معتقدند ها با توجه به مباحث فوق، اسرائیلی
 و تهـران  روابـط  در خللـی  توانـد  نمـی  و نیسـت  اسرائیل نابودي ایده و آرمان از

 و ایران موشکی و اي هسته يها برنامه خصوص در کند، ایجاد مقاومت يها گروه
 جلـوگیري  آن از تواند می و است نقش داراي سوریه در شورک این نفوذ همچنین

 و ایـران  نیروهـاي  حضـور  مـورد  در را خـود  قـاطع  مخالفت بارها اسرائیل. کند
 کـرده  اعالم مدیترانه دریاي و اشغالی يها سرزمین شمالی مرزهاي در آن متحدان

  .بپردازد نقش ایفاي به خصوص این در روسیه دارد تمایل و
 و روسـیه  اگر کرده تأکید اسرائیل دفاع سابق وزیر یعلون، موشه ل،مثا عنوان به
 اسرائیل شمالی مرزهاي از براي حفاظت مناسب حل راه یک نتوانند متحده ایاالت
 مشـابهی  نظـرات . کنـد  عمـل  مستقل طور به شد خواهد مجبور دولت دهند، ارائه

  . است شده بیان نیز اسرائیل فعلی دفاع وزیر لیبرمن، آویگدور توسط
 بـا  وگـو  گفـت  در صهیونیسـتی  رژیـم  اطالعات وزارت مدیر کل زوریل، چاگاي
 سـوریه  در خود نظامی جایگاه تقویت دنبال به ایران اینکه ادعاي با رویترز خبرگزاري

 کنـد؛  محدود را سوریه در ایران افزایش به رو نظامی قدرت خواست روسیه از است،
 حـال  در سـوریه  و ایـران « او، نظـر  از. تاسـ  اي منطقـه  تهدیـد  یـک  کشور این زیرا

 مختلف هايزمینه در سوریه با توافقاتی تدوین مسیر در ایران هستند، شدن تر نزدیک
 رو ایـن  از. کند تقویت زمین روي و دریا در را خود پایگاه تا است اقتصادي جمله از

 سـوریه  رد ایـران  که تهدید این از جلوگیري براي ها قدرت دیگر و روسیه است الزم
  )Baker, 2017.» (کنند همکاري باشد، داشته دریایی و زمینی نظامی پایگاه

 جمهور رئیس پوتین، والدیمیر با دیدار در نیز اسرائیل وزیر نخست نتانیاهو، بنیامین
 کـرد  عمیق نگرانی ابراز سوریه در ایران حضور ادامه به نسبت 2017 اوت در روسیه

 ایـن  در نتانیـاهو . شـد  نگرانـی  ایـن  رفـع  براي ریکاآم و روسیه همکاري خواستار و
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 گـروه  توانیم می مشترك تالش با ما« گفت: روسیه جمهوري رئیس به خطاب مالقات
 است، مهم بسیار موضوعی این و دهیم شکست را) داعش(اسالمی  دولت به موسوم

. کند می باز را ایران پاي جاي اسالمی دولت نابودي که است این موضوع بد جنبه اما
 کنـد  مـی  تهدیـد  روز هـر  ایـران  کـه  کنیم فراموش دقیقه یک براي حتی توانیم نمی ما

 و حـامی  و دهـد  مـی  اسـلحه  تروریستی يها سازمان به کرد، خواهد نابود را اسرائیل
 در روسـیه  جمهور رئیس چه اگر) Fulbright, 2017.» (است تروریستی عملیات مبتکر

 گرفـت،  صـورت  خبري يها رسانه حضور در که یاهونتان بنیامین با دیدار از بخش آن
 نبنزیـا،  واسیلی نداد، پاسخی سوریه و ایران مورد در اسرائیل وزیر نخست اظهارات به

 ایـران  بـه  نسـبت  اسـرائیل  دیدگاه از ما« داشت: اذعان ملل سازمان در روسیه نماینده
 .»کنـد  مـی  ایفـا  یهسـور  در سـازنده  کـامالً  نقشی ایران کنیم می فکر اما داریم؛ آگاهی

)Pinchuk, 2017(  
 از اسـرائیل  يهـا  نگرانـی  به توجه رغم به روسیه که دهد می نشان رویکرد این
 آن برابـر  در خواهد نمی و ندارد نفوذ این با مخالفتی منطقه، در ایران فزاینده نفوذ

 منطقـه  در ایران نقش تنها نه اسرائیل برخالف روسیه واقع در. کند ایجاد ممانعتی
  . داند می سازنده را نقش این بلکه کند، نمی تلقی مخرب را
  
  اهللا حزب با همکاري. 3
 قـدرت  سـوریه،  داخلـی  جنـگ  کشـاکش  در که است آن نگران اسرائیل که حالی در

 وجـه  هیچ به که کرده درخواست روسیه از بارها و یابد افزایش لبنان اهللا حزب نظامی
 از حکایـت  سـوریه  در میـدانی  نبـرد  يهـا  یـت واقع نپردازد، آن با نظامی همکاري به

 انجـام  و فرمانـدهی  در اهللا حـزب  نیروهـاي  بـا  روسـی  نیروهـاي  تنگاتنـگ  همکاري
 مختلفـی  شواهد نیز اهللا حزب به سالح ارسال خصوص در. دارد مشترك يها عملیات
 نـوامبر  در مثـال  عنوان به. اند زده اقداماتی چنین به دست بارها ها روس که دارد وجود
 سـوریه  در الذقیـه  ساحلی شهر به اسرائیل که کردند اعالم آمریکایی يها مقام ،2013
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 کـه  بـوده  روسـیه  ساخت SA-125 يها موشک آنها، حمله هدف و است کرده حمله
 دهد می نشان رویداد این) Al Arabiya, 2013( .شدند می فرستاده لبنان اهللا حزب براي
 داراي نیـز  سـوریه  در خـود  نظـامی  تقیممسـ  حضـور  زمان از تر پیش حتی روسیه که

 را خـود  روابط هرگز اسرائیل، يها نگرانی رغم به و بود اهللا حزب با نزدیکی ارتباطات
  .  نکرد محدود آن با

 روسـیه،  نظامی مثلث که دارد اعتقاد روس سیاسی تحلیلگر استروکان، سرگئی
 را اهللا حزب ـ انایر محور روسیه، و است شده تشکیل سوریه در اهللا حزب و ایران
 توانـد  مـی  اهللا حـزب « اسـت:  معتقـد  وي. کرد خواهد تقویت و تکمیل سوریه در

 بـراي  مسـکو  رو ایـن  از. نیست آنها انجام به قادر روسیه که دهد انجام کارهایی
 نیـاز  اهللا حـزب  چون مؤثري بازیگر به خاورمیانه در خود قدرت و نفوذ گسترش

 در اهللا حـزب  و ایـران  روسیه، نظامی مثلث و دشو اجرا سناریویی چنین اگر. دارد
 تغییـر  در اصـلی  بـازیگران  از یکـی  به فقط نه اهللا حزب برسد، پیروزي به سوریه

 راهبردي شریکی عنوان به بلکه شد، خواهد تبدیل خاورمیانه ژئوپلیتیکی موقعیت
 کـه  لبنـان  اهللا حزب ترتیب این به. کرد خواهد اثبات را خود جدید، خاورمیانه در
 یـک  به تواند می است، شده معرفی تروریستی گروه یک عنوان به آمریکا تالش با

  )Головаха, 2015( .»شود تبدیل المللی بین عرصه در ضدتروریستی سازمان
 بـودن  تروریسـتی  خصـوص  در اسرائیل اتهامات همواره روسیه اساس این بر
 آشـکار  و علنـی  تتصـمیما  مواقع، برخی در همچنین. است کرده رد را اهللا حزب
 متعـددي  موارد که  حالی در. است شده منتهی لبنان اهللا حزب از حمایت به روسیه

 عنـوان  بـه . دارد وجـود  اهللا حـزب  از روسیه حمایت مورد در اي رسانه ادعاهاي از
 اهللا، حزب براي روسی تسلیحات ارسال که نوشت 2016 سال در فایل دبکا مثال،
: افـزود  صهیونیسـتی  اینترنتـی  پایگـاه  این. کند یم خشمگین را صهیونیستی رژیم

 انـد  رسـیده  نتیجـه  ایـن  بـه  هـوایی  نیروي و اسرائیل ارتش جاسوسی نهاد سران«
 سـاخت  نـه  و بـوده  ایـران  سـاخت  نـه  بـود،  شده اسرائیل وارد اخیراً که پهپادي
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 ساخت که فورپست پیشرفته پهپادهاي از مسکو. است بوده روسی بلکه اهللا، حزب
 اوکراین سوریه، در اطالعات آوري جمع و جاسوسی عملیات براي است لاسرائی

 ارتـش  فرماندهان اگر. کند می استفاده قفقاز يها کوه در ها تروریست يها پایگاه و
 از و اسـت  اسـرائیل  سـاخت  که روسی پهپاد یک از باشند، نکرده اشتباه اسرائیل

 درآمـده  پرواز به سوریه قلمون يها کوه در اهللا حزب یا ایران به متعلق پایگاه یک
 ایجـاد  الکترونیکـی  يهـا  دسـتگاه . اسـت  شده استفاده اسرائیل از جاسوسی براي

 و هـا  موشـک  کـه  شـوند  آن از مـانع  تـا  بودنـد  شـده  فعـال  پهپـاد،  این پارازیت
 بـراي  کـه  روسـی  يها سالح از بخشی. کنند رهگیري را آن اسرائیلی هواپیماهاي

. گیرنـد  مـی  قرار اهللا حزب اختیار در مخفیانه طور به شوند، می ارسال سوریه ارتش
 در تنهـا  نـه  را خـود  جنگـی  يها واحد بیشتر است شده موفق اهللا حزب گونه این

 دهـد  مـی  نشـان  مسئله این. کند بنا روسی يها سالح پایه بر لبنان در بلکه سوریه
 غرب و ئیلاسرا بین که اتحادي با روسیه و اسرائیل بین اطالعاتی و نظامی روابط
 دو کـاري  روابـط  در حـوادثی،  چنـین  واقـع  در. است متفاوت کامالً دارد، وجود
 اسـرائیل  سران بین آمده دست به تفاهم محدود سطح و کند می ایجاد خلل طرف

 سوریه در هوایی عملیات و نظامی اطالعات کردن هماهنگ زمینه در را روسیه و
  )DEBKA file, 2016( .»دهد می کاهش

 نزدیـک  روابـط  از بیست دیلی روزنامه گزارش خصوص، این در یگرد نمونه
 لبنان اهللا حزب فرماندهان قول از روزنامه این. است اهللا حزب و روسیه میان نظامی

 هـیچ  بـدون  را سـنگین  تسـلیحات  آنهـا  کـرد  اعالم کنند می مبارزه سوریه در که
 و ایـران  وریه،سـ  دولـت  میـان  و کننـد  مـی  دریافت روسیه از مستقیماً محدودیتی

 سـال  دسامبر اواخر بیست دیلی روزنامه. دارد وجود هماهنگی و همکاري روسیه
 اهللا حـزب  فرماندهان با را انفرادي يها نشست میالدي، 2016 سال اوایل و 2015
 ایـن . کـرد  برگـزار  بیـروت  جنـوب  حاشـیه  نشین شیعه مناطق از ضاحیه در لبنان

 تاکتیکی يها موشک اهللا حزب: «گفتند ود،نش فاش نامشان خواستند که فرماندهان
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 را تانـک  ضـد  تسـلیحات  و لیـزري  هدایت  سیستم به مجهز يها موشک دوربرد،
 فرمانـده  را خـود  کـه  اهللا حزب افسران از یکی. کند می دریافت روسیه از مستقیماً

. داریـم  خاورمیانـه  در استراتژیکی متحدان حاضر حال در: گفت کرد، معرفی بکر
 هـا  روس وي، نظـر  از. کنند می تأمین را ما تسلیحات و هستند ما حدانمت ها روس
 هـوایی  حمایـت  بـدون . هستند وابسته اهللا حزب اطالعات به اهداف انتخاب براي
 از تواننـد  نمی زمین از ما اطالعات بدون نیز ها آن و دهیم انجام اقدامی توانیم نمی

 اطـراف  ویـژه  بـه  الذقیـه  در ار خود نیروهاي ها روس. کنند حمایت را ما آسمان،
 روسیه. اند کرده مستقر شود، می استفاده روسیه هوایی نیروي توسط که فرودگاهی

. اسـت  داده افـزایش  را مـا  مسـلحانه  تحرکـات  از حمایت میالدي 2012 سال در
 بـا  مـیالدي  2014 سـال  در روسـیه  خارجـه  امور وزیر معاون بوگدانف، میخائیل
 این در تحوالت درباره تا کرد دیدار بیروت در لبنان اهللا حزب رهبر نصراهللا، حسن
 که داد توضیح اي بیانیه در میالدي 2015 سال نوامبر بوگدانف. کنند مذاکره منطقه
 و سـربازگیري  مـأمور  عسـیر، . دانـد  نمی تروریستی گروه یک را اهللا حزب روسیه،
 مبارزه سوریه در که ویژه نیروهاي یگان فرمانده همچنین و لبنان از آموزش مربی
 زمینـه  در نیز ها آن و دارد ها روس بر بسزایی تأثیر اهللا حزب: است معتقد کنند، می

. دارنـد  اعتمـاد  اهللا حـزب  بـه  سـوریه  در روسـیه  تسـلیحاتی  انبارهاي از حفاظت
 مسـکو . دهـد  می آموزش تسلیحات نوع این با کار براي را سوریه ارتش اهللا حزب
 تسـلیحات  از اهللا حـزب  اسـتفاده  نحـوه  خصـوص  در محـدودیتی  گونه هیچ نباید

 دیـد  الزم اهللا حـزب  اگـر  مثـال  طـور  بـه  و کنـد  اعمال دارد، اختیار در که روسی
  )Rosenfeld, 2016( .»کند استفاده اسرائیل علیه تسلیحات این از تواند می

ي اسـرائیلی و غربـی   هـا  وفور در رسـانه  و اظهارنظرهاي فوق که به ها گزارش
دهد که اسرائیل نتوانسته روسیه را از همکاري بـا حـزب    ود، نشان میش یافت می

  اهللا بازدارد و همچنان روابط نزدیکی میان این دو وجود دارد. 
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  سوریه در روسیه حضور. 4
 جهـانی  و اي منطقـه  ابعـاد  داراي تنهـا  نه سوریه قبال در روسیه خارجی سیاست

 چـه  اگـر . داشـته اسـت   آویـو  تل با مسکو روابط بر نیز مستقیمی تأثیر بلکه بوده،
 سـو  یک از گرفتند، سوریه در نظامی مستقیم حضور به تصمیم ها روس که زمانی

 یکـدیگر  به رسانی اطالع نحوه و هوایی مرزي خطوط خصوص در ها اسرائیلی با
 تجهیـزات  و تسلیحات که دادند اطمینان آویو تل به دیگر سوي از و کردند توافق
 کم دست توافق این اما شد، نخواهد گرفته کار به اسرائیل یهعل وجه هیچ به روس

  . است شده نقض بارها اهللا حزب با روسیه يها همکاري مورد در
 از هـدف  کـه  داشـت  توجه باید نیز اسرائیل و روسیه میان هماهنگی مورد در
 برخوردهـاي  از جلـوگیري  منظور به تماس دایمی مکانیزم ایجاد توافق، این انجام
 اسـرائیل،  بـر  عالوه روسیه که برد یاد از نباید. بود طرف دو هر نیروهاي یتصادف

 اجتنـاب  منظـور  به نیز ترکیه و آمریکا با را سوریه در خود هوایی نیروي عملیات
 میـان  آنچـه  نتیجـه  در. بـود  کـرده  هماهنگ نظامی درگیري و برخورد هرگونه از

 وقوع از پرهیز براي هماهنگی اًصرف بود، گرفته قرار توافق مورد اسرائیل و روسیه
 عنـوان  بـه  آن از و داد دیگري ابعاد آن به نباید و است بوده نظامی حادثه هرگونه
  .کرد یاد اسرائیل با روسیه تنگاتنگ همکاري
 سوریه در روسیه نظامی نیروهاي مستقیم حضور خصوص در توجه قابل نکته

 بـود؛  تصـمیمی  چنـین  از ها لیاسرائی نارضایتی تروریستی، يها گروه علیه نبرد و
 توانـد  مـی  سـوریه  تحـوالت  در روسـیه  حضور دانست می خوبی به آویو تل زیرا

 ایـن،  بـر  عـالوه . دهـد  تغییر اهللا حزب و ایران سوریه، دولت نفع به را قوا موازنه
 بـا  تعـارض  در نیز کشور این نظامی ورود از پیش سوریه قبال در روسیه مواضع
 اسـرائیل  تحرکات بارها روسیه اساس این بر. داشت قرار لاسرائی اهداف و منافع
 سـوریه  بحران آغاز زمان از مثال، عنوان به. است کرده محکوم را سوریه خاك در
 کشـور  ایـن  خـاك  داخل در را نقاطی بارها اسرائیلی يها جنگنده ،2011 سال در
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 مواجـه  یهروسـ  اعتـراض  بـا  مـوارد  این تمامی تقریباً که اند داده قرار هدف مورد
 گرفت، صورت سوریه خاك به اسرائیل هوایی حمله که 2013 ژانویه در. اند شده

 در آمده دست به اطالعات اگر« که گفت اي بیانیه صدور با روسیه خارجه وزارت
 منزلـه  بـه  اقـدام  این باشد، داشته صحت سوریه در اسرائیل هوایی عملیات مورد
 که بدون است مستقل کشور یک خاك لداخ در ییها هدف علیه دلیل بی اي حمله
 .»دارد کامـل  مغایرت ملل سازمان منشور با آن، احتمالی توجیه با انگیزه به توجه

)The Guardian, 2013(  
 فرودگـاه  اطـراف  در نقـاطی  بـه  اسـرائیلی  يهـا  جنگنده که 2014 دسامبر در 
. شـد  مورد این در آویو تل توضیح خواستار روسیه کردند، حمله دمشق المللی بین

 روسیه« که گفت مسکو در روسیه خارجه وزارت سخنگوي لوکاشویچ، الکساندر
 .»کنـد   مـی  الزم را دقیـق  تحقیقـات  کـه  اسـت  خطرنـاك  تحول این نگران عمیقاً

)Haaretz, 2014 (بـه  اعتـراض  در را اسـرائیل  سـفیر  مسـکو  نیز 2017 مارس در 
  .کرد احضار سوریه در یشها جنگنده هوایی حمالت
 پـرواز  خصـوص  در اسـرائیل  و روسـیه  میـان  کـه  ییها توافق رغم به براینبنا

 نهـایی  اهداف و منافع گرفته، صورت هوایی حریم با مرتبط مباحث و ها جنگنده
 صـورت  به توانند نمی طرف دو و است متفاوت کامالً سوریه در آویو تل و مسکو

یه یکـی از  بپردازنـد؛ در حـالی کـه روسـ     خصـوص  این در همکاري به راهبردي
  آید.  ترین حامیان دولت سوریه به شمار می مهم

  
  گیري نتیجه
 تـرین  بـزرگ  اسرائیل که داشت توجه باید اسرائیل به نسبت روسیه مواضع درباره
 خـود  در را سابق شوروي جماهیر اتحاد مرزهاي از خارج در روسی اقلیت گروه
 تبارهـا  روس را الیاشـغ  يها سرزمین ساکنان از پنجم یک حدود. است داده جاي

 و وزیـر  مانند عالی سطوح در نیز اسرائیل سیاسی ساختار در که دهند می تشکیل



 

 

 54  

 

 

 بازدیدکننـدگان  دومـین  رده در روسـی  گردشگران. دارند حضور پارلمان نماینده
 براي جذاب مقصد دومین عنوان به را اسرائیل روسیه، شهروندان و هستند اسرائیل

 500 از بیش و شده لغو طرف دو بین روادید دورص رژیم. شناسند می گردشگري
 60 از بیش همچنین. روند می اسرائیل به سفر براي سال در روسی گردشگر هزار
 فعالی فرهنگی تبادل. دهد می پیوند اسرائیل با را روسیه شهر چندین روزانه پرواز
 هودیـان ی قدرتمنـد  نسبتاً البی وجود این، بر عالوه. دارد وجود طرف دو میان نیز
 بـه  نزدیک خاور معادالت در همواره کرملین که شده علت بر مزید نیز روسیه در

  . نشود اسرائیل عمده نارضایتی موجب که کند عمل اي گونه
 میان. ندارند وجود روسیه و ایران روابط در فوق يها گزاره از یک هیچ شک بی
 و فرهنگـی  تبـادالت  نه و دارد وجود اي گسترده اقتصادي روابط نه مسکو و تهران

 ارتبـاط  هـیچ  ایـن  بر عالوه. دارد قرار باالیی چندان سطح در کشور دو گردشگري
 شرایطی، چنین در. ندارد وجود کشور دو میان نیز پایداري و مستمر نژادي و قومی

 آن نهـایی  هـدف  و وجـودي  فلسـفه  کـه  مقاومت جبهه و ایران با روسیه همکاري
  است. مواجه جدي يها چالش با ت،اس صهیونیستی رژیم با مبارزه
 نشـان  روسـیه  المللـی  بـین  و اي منطقـه  يهـا  سیاست بررسی حال این با
 تیرگـی  حتی و واگرایی موجب عمالً که دارد وجود مختلفی موارد دهند می
 صـلح  مسـئله  در روسیه، مثال عنوان به 1.اند شده اسرائیل و روسیه روابط در

 را حمـاس  نظیـر  فلسـطینی  يهـا  گـروه  زا برخـی  تنها نه تا کنون خاورمیانه
 نسـبتاً  روابـط  آنهـا  بـا  بلکـه ، نکرده شناسایی تروریستی گروه یک عنوان به

                                                                                                                                        
و اسرائیل اختالفـات جـدي وجـود    در مباحث فراتر از منطقه خاور نزدیک نیز میان روسیه . 1

عنوان مثال، روسیه همواره نسبت به روابط نظـامی و امنیتـی اسـرائیل بـا کشـورهاي       دارد. به
 اوت جنگ جریان در هم استقالل یافته از شوروي دیدگاهی منفی داشته است. چنانکه روسیه

 امالتمعـ  انجـام  بـه  نسـبت  اوکـراین  2014 سـال  بحـران  جریـان  در هم و گرجستان 2008
در واقـع  . کـرد  نارضـایتی  ابراز کشورها این به اسرائیل نظامی هاي کمک ارسال و تسلیحاتی
 و روسـیه  روابط در اختالف اوکراین به یکی از موارد و گرجستان از آویو تل نظامی حمایت

  مسکو را در پی داشت.  اسرائیل تبدیل شد و دلخوري
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 مسـتقل  دولت یک ایجاد از روسیه همچنین. است نموده برقرار نیز نزدیکی
 هـا  اسـرائیلی  رضـایت  مـورد  چنـدان  امر این که کرده حمایت نیز فلسطینی

 و ایـران  بـا  خود روابط مدیریت کشور در این فوق، موارد بر عالوه. نیست
 از بسـیاري  در آویـو،  تـل  بـا  خـود  روابط حفظ ضمن که داده نشان اسرائیل
 گذشـته،  يهـا  سـال  طـی  اساس، این بر. است کرده عمل تهران نفع به موارد
 در ویـژه  بـه  تهـران،  ـ مسکو هايهمکاري علت به اسرائیل و روسیه روابط گاهی
 بـا  روسـیه  روابـط  زیـرا  است؛ شده تیره حدودي اي تاهسته و نظامی هايبخش
 یـک  شـماره  دشـمن  تقویـت  اسـرائیل  نگـاه  از نظـامی  و اي هسته زمینه در ایران

 نفـوذ  بـه  مثبـت  دیـدگاه  ایـران،  با همکاري و رابطه تداوم همچنین. آنهاست
 نفـع  بـه  سـوریه  در نظـامی  حضـور  و اهللا حزب با همکاري تهران، اي منطقه
 توجـه  و گرفتن نظر در ضمن مسکو که هستند مواردي ملهج از اسد دولت
 برخـی  در و نکـرده  عمل آویو تل میل مطابق اسرائیل، يها خواست به کردن
 خـود  يهـا  برنامـه  پیشـبرد  به رژیم این منافع با مغایر و متضاد کامالً موارد

  . است پرداخته
 مـانع  وریهس در روسیه حضور که دارد وجود اعتقاد این چه اگر بین، این در

 کننـد،  بـاز  اسرائیل علیه را جدیدي جبهه لبنان اهللا حزب یا ایران که شود می آن از
 ایـن  نقـش  ایفـاي  يهـا  شـیوه  و سوریه در ایران حضور که است این واقعیت اما

 تصـمیم  اهللا حـزب  یـا  ایـران  اگـر  واقـع  در. ندارد روسیه با چندانی ارتباط کشور
 امري چنین از جلوگیري توان روسیه کنند، باز اسرائیل علیه جدیدي جبهه بگیرند

 در اهللا حـزب  و ایـران  عملیـاتی  و رزمـی  تـوان  و استراتژیک عمق زیرا ندارد؛ را
 را خود ندارد تمایل روسیه اساساً آنکه ضمن. است روسیه از بیشتر بسیار سوریه
 را مشخصی اهداف روسیه. کند اسرائیل با مقاومت محور و ایران منازعات درگیر

 محـور  و ایـران  رویـارویی  بـه  وجه هیچ به اهداف این که کند می دنبال سوریه در
  . شوند نمی مرتبط اسرائیل با مقاومت
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 از اسـرائیل  کـه  میـزان  همان به که است ضروري نکته این به توجه نهایت در
 تـوان  نیـز  تهـران  اسـت،  برخـوردار  ایـران  و روسیه روابط بر تأثیرگذاري قابلیت

 دوري و نزدیکـی  میـزان  همچنـین . دارد را آویو تل و مسکو روابط رب تأثیرگذاري
 اسـرائیل  تأثیرگذاري افزایش یا کاهش موجب تواند می یکدیگر به روسیه و ایران

 نظـامی  و اطالعـاتی  امنیتی، همکارهاي در خوبی به امر این. شود روابط این بر
 صـورت  یطیشـرا  در هـا  همکـاري  ایـن . اسـت  مشهود سوریه در روسیه و ایران

 ایـن  بـا . نداشـتند  آن تـداوم  و گیري شکل به اي عالقه ها اسرائیلی عمالً که گرفت
 بـر  آویـو  تـل  تأثیرگذاري مانع مسکو و تهران نزدیک روابط و همسو اهداف حال
 در توانـد  مـی  نیـز  آینـده  در رویـدادي  چنـین  بنابراین. است شده ها همکاري این

  . دهد رخ روسیه و ایران روابط
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