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چکیده
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مقدمه
ظهور انقالب اسالمی ایران و تعارضات راهبردی آن باا اسارال ب با ویاه در بعا
ای لولوژیک ،1معادالت منطق غرب آس ا را حول تقابب راهبردها سوق داد اسا.
ب طوری ک افزایش نقش و ق رت منطق ای ایران ب ویه در بحران سوری و برنام
هست ای ب یک عامب ته ی برای موجودی .اسرال ب تبا یب دا

اسا .ایاران و

اسرال ب درجه .دست ابی ب عمق اساتراتهیک 2منطقا و ایاااد باادارنا عی ع ا
یک یگر ،همکاری با روس را موردتوج قرار داد ان عامب دیاساوورای 3یهودیاان
روسی ،ساختار س اسی ،فرهنگی و اقتصادی روس را تح.تأث ر قارار داد اسا.
در سالهای اخ ر روس و اسرال ب با تأک بر منافع مشترک ،اه اف و منافع خاود
را در تعامب با یک یگر جستاو میکنن نقش فرامنطق ای روس در تضم ن امن .
اسرال ب ،موجبات تعامالت و مناسبات عسترد تری را فاراه آورد اسا .روسا
ن ز بر جایگا اسرال ب در حب و فصب اختالفات باا غارب و کااهش تحاری هاای
آمریکا نسب .ب خود ،واقف اس .ب طوری ک روس مالحظات مربوط ب امن ا.
م ی و تمام  .ارضی اسرال ب در بحران های منطقا ای با ویاه بحاران ساوری را
رعای .کرد اس .ااطرفی دیگر ،اسرال ب ضمن رعای .خطاوط قرماز روسا در
معادالت منطق خاورم ان  ،روس را در دست ابی ب اه اف اقتصاادی و اساتراتهیک
خود حمای .کرد اس .لذا ،مسکو-تبآویو در تحوالت منطق ای و با نالم ای ،
ب سطحی اا همسویی و هموودانی در رفتار و اها اف رسا انا ایان درحاالی
1. Ideological
2. Strategic
3. Diaspora
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اس .ک روس در چارچوب س اس .خاورم ان ای خود ب توسع روابط باا ایاران
عام بردادت اس ،.ب عون ای کا ته یا های مشاترک برآما

اا آمریکاا و ارو اا،

مه ترین عامب توسع همکاری دو کشور بود اس .تحری های اقتصاادی آمریکاا
ع

ایران و روس در سالهای اخ ر ،افقهای ج ی ی در روابط دوجانب دوکشور

ایااد کرد اس .روس در ی آن اس .ک با توساع رواباط باا ایاران ،آمریکاا را
وادار کن تا امت ااات ب شتری در صحن های ب نالم ب ب ه درحالی ک مساکو بار
این واقف اس .دست ابی ب اه افش در منطق  ،ب ونتوج ب نقش و ق رتآفرینی
ایران امکان ذیر ن س .ایران ه میدان رویکرد نگا ب غارب س اسا .خاارجی
روس  ،ب معنای دوری متح ش اا محور درق ن س ،.ولی ایان رویکارد ،رواباط
روس و ایران را تح.الشعاع قرار داد اسا .بحاران ساوری تحاول عظ مای در
روابط دوکشور در ابعاد س اسی ،نظامی و امن تی ب وجود آورد ،ب طوری کا ساط
مناسبات عالی دیو مات ک 1فع ای دوکشاور ،همکااری و اداتراک مواضاع در حاب
بحران سوری و توافقنام های نظاامی و اقتصاادی ،با نزدیکای دوکشاور ایاران و
روس توسع بخشا

اسا .تقاباب ایاران و اسارال ب و نقاشآفرینای آنهاا در

صحن های ب نالم ی ،روابط روس باا ایان دو بااایگر را ماورد آاماون قارار داد
ب طوری ک

ون های عم ق تاریخی مشترک ب ن روس و اسرال ب ،رواباط آنهاا را

ب سم .استراتهیک سوق داد اس .اا طرف دیگر روس و ایاران در چاارچوب
اه اف خاورم ان ای خود در تحوالت منطق ن اا ب تعامب با یکا یگر هساتن لاذا
ب نظر میرس هرعون روابط و همکاری روس با یکی اا این دو بااایگر ،رواباط
دیگری با روس را تح.الشعاع قرار میده با درنظر عرفتن این مالحظات ،ایان
سؤال مطرح میدود ک باوجود تقابب ایران و اسرال ب ،تاکنون روسا چا الگاوی
رفتاریای را درقبال این دو متح تاکت کی خود اتخاذ کرد اس.؟ در اسخ ب ایان
سؤال ،فرض ای ک در این هوهش موردآامون قرار عرفت  ،عبارت اا این اس .ک
مناسبات عسترد مسکو با ایران و اسرال ب و نقش آنها در س اس.های منطق ای و

1. Diplomatic
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ب نالم ی روس باعث د

اس .ک مسکو الگوی رفتاری مواان قاوا 1را بهتارین

رویکرد درجه .دست ابی ب اه اف و مناافع خاورم انا ای خاود درقباال ایان دو
متح تاکت کی برعزین روش تحق ق در این مقال تب نی اسا .و روش عاردآوری
داد ها ،کتابخان ای و اینترنتی اس .ک ااطریق مراجع با آردا و مراکاز ع مای و
همچن ن دبک جهانی اینترن .اناام د

اس .ب منظور تح ب ع مای و واکااوی

تئوریک هوهش اا نظری مواان قوا در چارچوب مکتب نوواقععرایی 2بهر عرفتا
د

اس .هرچن

رامون روابط روس با اسرال ب و ایران ب طورج اعان تااکنون

چن ین مقال و کتاب ب ردت تحریر درآم

اس ،.اما این منابع تمرکز کامب خاود

را بر موضوع الگوی رفتاری روس درقبال این دو باایگر نگذادت اس .لذا مقالا
حاضر در تالش اس .تا خأل موجود در این ام ن را تاح ودی ر کن
 .١چارچوب نظری
اسخگویی ب سؤالها و آامون فرض هاا در هار طارح هوهشای ،ن اامنا مباانی
نظری اس .در این هوهش برای تب ن و تح ب موضوع اا نظری مواانا قاوا در
مکتب نوواقععرایی استفاد د

اس .اا دی نظری ردااان نوواقععرایی ،ق رت و

امن  ،.موجبات س اس .مواان قوا توساط دولا.هاا را فاراه مایآورد نااتوانی
ق رتهای بزرگ در مواان ساای ب نالم ی درقبال آمریکا در دور ساجنگسارد،
چالشهایی را برای نظری مواان قوا ایااد کرد ان یشمن ان نوواقاععارا اا جم ا
کن .والتز ،3استفان وال 4.و م ردایمر 5برای دست ابی ب حب این چالشها ب ارالا
نظریات ج ی مواان قوا مطابق با نظام ب نالم اب رداختنا (سا مبر و صاالح ان،
 )35-36 :1395نظری ردااان نوواقععرا ع ب رقاب .باایگران در سط منطق ای و
ب نالم ی را در دست ابی ب ق رت و بقا جستاو میکنن (مص ی نهاد)144 :1390 ،
1. Balance of power
2. Realism
3. Kenneth Waltz
4. Stephen Walt
5. John Mirsheimer
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والتز معتق اس .دول.ها در مواجه با ق رتهای توسع ط ب ب منظور دفع
ق رت در برابر آن دس .ب تواان قوا میاننا (ن اکویی و صافری )104 :1397،او
بر این امر تأک دارد ک  ،تواان قوا باعث ثبات در منطق و نظام ب نالم ب میداود
اعرچ والتز امن .جویی و ههمونعرایی 1دول.ها را در با وجاود آما ن جناگ و
مورد توج دارد اما رقاب .ق رتها در مح طهای منطق ای و با نالم ای را

ص

محور اص ی دکبع ری تواان قوا میدان (والتز )87 :1382 ،اا منظار والتاز رفتاار
دول ،.نسخ برداری اا فعال .های یک یگر میباد و توایع توانمن یها ک عامب
تفاوت م ان دول.ها اس .الام تأم ن امن  .و بقا میبادا ( )Waltz, 1979: 76دو
اصب ضروری ک اا دی والتز برای تشک ب مواان قوا اهم  .دارد ،ایان اسا .کا
ساختار نظام ب نالم ب بایا آناردا ک 2باود و دولا.هاا با دنباال بقاا و امن ا.
بادن ( )Sheehan, 2005: 78نظام آنارد ک باعث مح ودی .در م زان همکااری در
سطوح مخت ف و صالح .های ساامان ب نالم ای مایداود ایارا در ایان نظاام،
وابستگی ب یک یگر توسع مییاب اا این رو دول.هاا باا احت ااط در همکااری و
توافقنام ها ب دنبال سود نسبی هستن ( )Griffiths, 1992: 83والتز است الل مایکنا
ک دول.ها در مح طای آناردا ک ،راهبارد مواانا را برمایعزیننا و اا س اسا.
همراهی 3و دنبال روی دور میدون چرا ک ه چ ق رتی وجود ن ارد ک برای بقا و
امن  .خود ب آن روی آورن چون ک س اس .همراهای اا قا رتهاای ههماون،
هموار یک ته ی محسوب میدود(برچ ب و دیگران )59 :1391 ،لذا دول.هاای
ضع ف اا یکسو ااطریق اختصاص منابع ج ی در سط داخ ی و اا سوی دیگار
با اتحادها و توافقهایی در حوا های مخت ف در سط خارجی دسا .با مواانا
میانن
اا دی وال ،.امن .جویی در اولوی .دول.ها قرار دارد و قا رت ها بارای
دست ابی ب امن  .الام اسا .اعار دولا.هاا امن ا.داان ته یا داود اا قا رت
تاح ودی صرفنظر میکنن بر این اساس ،دول .در مواجه باا قا رت برتار ،باا
1. Hegemony
2. Anarchic
3. Accompanying

10

♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوچهار ♦ بهار 1399

تشک ب التالف دربرابر آن دس .ب مواان میان (مش رااد  )29 :1397 ،باا وجاود
اینک تب نهای نوواقععرایی والتز معطوف ب مواان قوا بود ،دااعرد وی ،اساتفان
وال .با تأک بر مفروضات نوواقععرایی ،بر اهم  .مواان ته ی  1تأک داد .اا
نظر وی دول.ها دربرابر ته ی ات ک دامب ن ّاات تااواکارانا و توانمنا یهاای
نظامی میباد  ،دس .ب مواان ساای میانن س توانمن یهاای خاارجی ،الاما
مواان ساای ن ستن (برچ ب و دیگاران )69 :1391 ،با عباارتی دیگار ،بار اهم ا.
مواان ته ی ب جای مواان قاوا تأک ا دارد درواقاع دولا.هاا درمقاباب قا رت
ته ی عر دس .ب مواان میانن یعنی کشورها برای ثبات ،امن ا .و حفاو وضاع
موجود ،ب اتخاذ س اس .مواان درمقابب ق رتهای متااوا روی میآورن لذا هر
تالش یک دول .برای افزایش ق رت خود ،برای سایر باایگران ،ته یا محساوب
میعردد(مصا یناهاد )147-148 :1390 ،بناابراین اا منظار والا .بردادا.هاا و
تصورات دول.ها اا یک یگر ب عنوان ته ی در روابط م ان دول.هاا ،حالزاهم ا.
اس .دول.ها امانی ک موجودی .و منافع آنها مورد ته ی واقع میعردد دسا.
ب مواان می انن هناارساای رفتاار مواانا  ،مناار با افازایش امن ا .در نظاام
ب نالم ب میدود و دول.ها با ایااد التالف در برابر دول .ته ی عر با بااداداتن
آن می رداان (مش رااد )135 :1394 ،
وال .و والتز با تأک بر رابط م ان آنارد ک و رفتار دول.ها ،توجا کمتاری
ب استراتهی مواان دادت ان اما م ردایمر با ارال تعریاف متفااوتی اا مواانا قاوا،
تمرکز خود را بر رفتار مواان و مواان ساای ب عنوان یاک رویکارد رفتااری قارار
داد اس(.چگ نی ااد  )233 :1392 ،م ردایمر م عی اس .ک محا ط با نالم اب
آنارد ک منار ب انگ ز دول.ها ب افزایش ق رت میدود لذا دول.هاا باا اتخااذ
راهبردهای تهاجمی با ه ف افزایش ق رت و نفوذ خود ،ام ن آس ب ب دیگران را
فراه میکنن اا نظر وی امن  .و بقا در نظام ب نالم اب ،اماانی م سار اسا .کا
دول .ها در ی افزایش مناافع و قا رت خاود بادان با نظار م رداایمر محا ط
آنارد ک ب نالم ب ،توانمن یهای تهاجمی و نامشخص بودن ن ّات ددامن ،دالیاب
1. Balance of threat
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اص ی ق رتط بی دول.ها میبادن (مش رااد  )132 :1394 ،دول.ها برای امن ا.
خویش ،دس .یافتن ب ق رت منطقا ای و جهاانی را ،اولویا .س اسا .خاارجی
خود قرار داد ان در غ ر این صورت دول.ها میکودن برای مقاب باا ته یا ات،
ثروت و توانمن یهای نظامی خود را ب ح اکثر برسانن دول.هاا بارای دسات ابی
ب اه اف و منابع ق رت ،تنش م ان دول.ها و درع ر ساختن رقباا با جناگهاای
طوالنی را در دستور کار قرار داد ان (عریف تس )60-62 :1391 ،قا رتهاا بارای
ج وع ری اا ههمونعرایی سایر دول.ها ااطریق واعذاری مسئول  .ب دیگری یاا
اتخاذ تواان توسط خود ،ب مقاب با ته ی ات می رداان
ب عق

م ردایمر ،در نظام ب نالم ب ،دست ابی دولا.هاا با ههماون جهاانی

امکان ذیر نمیباد اا این رو دول.ها چ رعی ب مناطق حساس و راهباردی را در
دستور کار س اس .خود قرار داد ان دست ابی ب ق رت چ رعای با ایان منااطق،
کسب ههمونی مناطق دیگر را فراه میکن و در هما ن راساتا دولا.هاا دربرابار
دول.هایی ک ق رت آنها در حاال افازایش اسا ،.دسا .با مواانا منطقا ای
خواهن ان اا نظر وی ،امانی میتوان نقش ق رتهای تواانبخاش فرامنطقا ای
را در این باای لحاظ کرد ک  ،فشار س ستم ک منطق ای برای ج وع ری اا قا رت
ظهور منطق ای ،ناتوان باد (چگ نیااد  )236-257 :1392 ،ق رتهای بازرگ باا
کنترل مح ط و توایع مط وب توانمن یهاا نقاش مهمای در تاواان منطقا ای ایفاا
ماایکنن ا (متقی )165 :1392 ،در یااک نگااا ک اای ،در داارایط حاضاار هریااک اا
نظری های نوواقععرایی مواان قوا درع ن کارآم بودن توانایی تب ن و توض حی اا
الگوهای رفتاری در س اس .ب نالم ب را دارا ن ستن نظام ب نالم ب داه الگوهای
رفتاری متنوعی ،مرکب اا الگوهای همکاریجویان تا الگوی منااع آم از اا ساوی
هریک اا باایگران برای ایااد مواان ق رت میباد لاذا ره افا.هاای عونااعون
نوواقععرایی مانن ؛ نوواقععرایی تهاجمی 1جان م ردایمر و ت افعی اساتفان والا،.
همزمان موردتوج باایگران و تح بعران اس .بر این اساس در ایان اهوهش اا
نظری های مواان قوا نوواقععرایان ان یشامن انی چاون والتاز ،م رداایمر و والا.
1. Invasive realism
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برای تب ن موضوع استفاد د

اس .بنابراین میتوان ب ان داد .ک ساختار نظام

آنارد ک ب نالم ب ،روس  ،اسرال ب و ایران را ب مواانا سااای دربرابار قا رت و
ته ی دیگران وادادت اس .افزایش قا رت و نفاوذ منطقا ای ایاران با ویاه در
تحوالت خاورم ان و برنام هست ای ،موجبات ب و ته ی را برای اسرال ب فاراه
آورد اس .ته ی ات ن ابتی اسرال ب اا سوی آمریکا ع

ایران در منطقا و نظاام

ب نالم ب ،منافع ایران را با چالشهایی روب رو کرد اس .اعر بنا را بر فه رواباط
اا منظر کن .والتز و استفان وال .بگذاری  ،مساکو الگاوی رفتااری تاواان قاوا را
بهترین رویکرد درقبال این دو باایگر برمیعزین ؛ همچن ن در قالب منطاق نظاری
م ردایمر ،ساختارهای ههمون منطق ای اهم  .دادت و اا این رو رفتاار منطقا ای
ایران و اسرال ب و روس و عکسالعمبهای آنها مورد توجا قارار مایع ارد در
هم ن رابط  ،رقاب .ایران و اسرال ب جه .دسات ابی با عماق اساتراتهیک منطقا ،
ام ن س اس .مواان ساای را فراه آورد تا اا ظهور ههمون منطقا ای ج اوع ری
کنن ؛ اما واقع  .این اس .ک الگوی رفتااری روسا درقباال دو بااایگر ایاران و
اسرال ب ،مواان ق رت بود اس .و مح ودی.هایی را برای اه اف و مناافع ایاران
و اسرال ب در جه .حفو تواان ایااد کرد اس .بنابراین هوهش حاضر ،درص د
اس .تا در چارچوب نظری مواان قوا در مکتب نوواقععرایی ،ب تب ا ن و تح اب
الگوی رفتاری روس درقبال این دو باایگر بوردااد
 .٢تحلیل توسعه روابط راهبردی روسیه و اسرائیل

روس و اسرال ب با تأک بر ون های تاریخی و منافع مشترک ،با تعم اق ساط
روابط دوجانب خود در ابعاد مخت ف رداخت ان نقطا عطاف نزدیکای روسا و
اسرال ب ،نقش مه اتحاد جماه ر دوروی 1در تأس س اسرال ب در سال  1948باود
اس .و سه قاطع یهودیان روسی در روای اتحااد جمااه ر داوروی در جناگ
جهانی دوم ،ام ن حمای .دیو مات ک دوروی اا تأس س اسرال ب را فاراه کارد (
2013: 25

 )Бочаров,فرو ادی اتحاد جماه ر دوروی و مهاجرت یهودیان روسی،
1. Soviet Union
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ام ن را برای نزدیکی مسکو و تبآویو در ابعاد مخت اف فاراه آورد تاا آنااا کا
مهاجران روسی ن تنها باعث عسترش همکاری د ن ب ک تأث ر مثبتی بر اقتصااد و
فرهنگ اسرال ب دادتن ب طوری ک دوسوم اا مهاجران ،تحص الت عالی و ب ش اا
 10درص آنها دارای ما رک مهن سای باود انا (  .)Федорченко, 2016: 248بار
هم ن مبنا اس .ک ابان روسی ضمن استفاد در نهادهای دولتی ،با عناوان اباان
سوم در آکادم ک اسرال ب تا ریس

مایداود)(Moshkova, 2018: 387-388

اماروا

مهاااجران روساای باا ش اا  15درصاا اا ر یدهناا عان اساارال ب را تشااک ب
میدهن

)(Averbukh & Klein, 2018: 2

عرچ اسرال ب ب طور سنتی متحا آمریکاا

اس .و ب لحاظ ش ن تاریخی ،اراشها و فرهنگ مشاترک و ن از داخصا هاای
منافع استراتهیک مشترک ،متح منحصر ب فرد آمریکا ب حساب میآی (جعفاری،
)51-68 :1398؛ اما ش اا آن ب دل ب حضور در منطق روس  ،بس اری اا رساوم
و سن.های یهودیان در این منطق دکب عرفت اس .یهودیان روسا اا یهودیاان
ادکناای ،قرالی ،بخاری و عرجی تشک ب د ان اول ن حضور یهودیان در غارب
روس در قرن  7تا  14م الدی باود .برخای اا اداتراکات و همکااریهاای م اان
روس و اسرال ب عبارتن اا:
 ادتراک دی عا روس و اسرال ب دربار نتایج جنگ دوم جهاانی ،دوطارفرا ب یک یگر نزدیک کرد و عامب اص ی توسع روابط دوجانب د

اس..

 روس و اسرال ب اراشهای مشاترک در ماورد آنتایسم ت سا ( 1جعفاری، )163 :1391و دکسااتن محاصاار لن نگااراد در جنااگ دوم جهااانی و آاادساااای
آدویتس اتفاقنظر دارن
 دوروی در اول ن جنگ اعراب-اسرال ب ااطریق چکسا واکی کماک هاای()1

تس حاتی نظامی ب تبآویو اعطا کرد

 بنای یادبود سربااان ارتش سرخ در دهر ناتان در ف سط ن ادغالی ب عناوانیک واقع منحصرب فردی اس .ک در ه چ کشوری س اا فرو ادی دوروی برای
سرباا ارتش سرخ بنای یادبود ایااد نش

اس..
1. Anti-Semitism
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 با اح ای روابط دیو مات ک اتحاد دوروی و اسرال ب در سال  ،1991ک ساا جنگ دشروا در سال  1967قطع د

بود ،اسرال ب متح غ ررسامی مساکو

در خاورم ان بود اس.
 روس در اعالن طارح نقشا را باا مشاارک .در ب ان ا  16جاوالی و 17سوتامبر  2003اا آن استقبال نمود (جعفری)144 :1398 ،
 حضااور یهودیااان روستبااار ح ا ود 1.2م ااون نفاار در اساارال ب توسااعهمکاریهای تبآویو با مسکو را در عرص های مخت ف اا جم نظامی و اقتصادی
هماهنگ میکنن

.

 اصب ع مم اخ اسرال ب در درع ریهای سوری و همچن ن صارفنظار ااخطمشی تغ ر دول .بشار اس  ،تا ح ایادی برای مسکو ب عناوان تضام ن ت قای
میدود
 اسرال ب در نوع روابط خود با برخای مخالفاان مساکو اا جم ا لهساتان واوکراین ،ایبن اس.
 فناوری شرفت صه ون س.ها فرصتی را فراه مایکنا تاا مساکو برخایضعفهای تس حاتی خود را جبران کن
عالو بر آن ،البیهای یهود 1روسای در اسارال ب و روسا  ،نقاش مهمای در
نزدیکی مسکو-تبآویو ایفا کرد ان اا ن م دوم ده  1990ساامانهای یهودی در
روس  ،تأث ر قاببتوجهی بر س اس .خاارجی مساکو درقباال اسارال ب دادات انا
کنگر یهودیان روس  ،2کنگر ساامانها و جوامع یهاودی در روسا  ،3ف راسا ون
جوامع یهودی روس  )Екатерина, 2003: 91( 4مرکز جامع یهودیان مسکو ،5مرکاز
فرهنگی یهود6و غ ر  ،توانست ان با انساام درونی ،س اس .خاارجی روسا را در
1. Jewish lobbies
2. Russian Jewish Congress
3. Congress of Jewish Organizations and Communities in Russia
4. Federation of Russian Jewish Communities
5. Moscow Comprehensive Jewish Center
6. Jewish Cultural Center
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مسالب موردنظر خود برای چن ده تح.کنترل خود قرار دهنا (

Елишев, 2013:

 )174این ساامانها ب دل ب حمای .اا دولا .اوت ن ،اا نفاوذ ایاادی در روسا
برخوردار هستن و ب کمک این ساامانهای بزرگ یهودی ،بسا اری اا مااالت و
روانام های یهودی نظ ر رودن ک 1در روس منتشار مایداود(

Джаббаринасир,

 )2020: 59همچن ن ،عرو های ذینفوذ و نماین عان روسی در اسرال ب با البیعری
توانست ان ضمن حب مشکالت یهودیان روسی در اسرال ب ،با تصویب قوان ن نظ ر
سفر ب ون ویزا ب ن اتباع مسکو-تبآویو در کنس ،2.نقش مهمای در نزدیکای آنهاا
ایفا کرد ان ( )Бочаров, 2013: 25نگرش مثب .م اان نخبگاان س اسای روسا و
اسرال ب در تعامب با یک یگر ،تأث ر قاببتوجهی در عسترش روابط مسکو-تبآویاو

3

دادت اس .ب عون ای ک ریش های خانواد بس اری اا نخس.وایران و نظامیهای
اسرال ب تا با اماروا ،در ق مارو اموراتاوری اتحااد جمااه ر داوروی قارار دارد
)(Averbukh & Klein, 2018: 2

ب طوریکا در اولا ن انتخاباات کنسا .در ساال

 ،1949ب ش اا ن می اا نماین عان ،متول ق مرو دوروی بود انا (

Бочаров, 2013:

 )25همچن ن ،این نگرش مثب .در نخبگان س اسی روس درقباال اسارال ب ،قاباب
مشاه

میباد ب طوریک وت ن اا امان ورود ب کاخ کرم ن ،4خود را ب عناوان

حافو و شت بان امن  .یهود در روس و ارو ا معرفای کارد باود نگارش مثبا.
نخبگان س اسی روس درقبال اسرال ب ،تأث ر قاببتوجهی بار نگارش ماردم دادات
اس ،.ب طوری ک در نظرسنای اا مردم در اسخ ب ایان ساؤال در ساال ،2017
تقریبا  57درصا اا مردماان روسا نگاا مثبتای با تعاماب باا اسارال ب داداتن
)(Averbukh & Klein, 2018: 2

همکاریهای اقتصادی ،تااری و صنعتی روسا و اسارال ب ن از ،ام نا ای را
برای نزدیکی و عسترش روابط دو دول .فراه کرد اس( .کاوالیی)35 :1381 ،
ب عون ای ک اسرال ب با طورعما

مادا نآالت ،تاه ازات تراباری و دا م ایی و
1. Rudnik
2. Knesset
3. Moscow-Tel Aviv
4. Kremlin Palace
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محصوالت کشاورای را ب روسا صاادر مایکنا و واردات اسارال ب اا روسا
ب شتر حول محور نف .خام ،سنگهای اینتای و ف ازات مایبادا
)Klein, 2018: 6-8

& (Averbukh

ااطرفی با کشف م ادین نفتی در سواحب اسرال ب و ع م تارب

کافی اسرال ب برای استخراج در این منطق  ،همکاری دو دولا .در ام نا انارژی،1
عسترش یاف .همچن ن ،محصوالت و فناوریهای فضاایی دارک.هاای روسای،
توج درک.های اسرال ی را ب خود ج ب کرد ب طاوریکا در ساالهاای اخ ار
توافقنام هایی درخصوص اکتشاف فضا ب ن مساکو -تابآویاو بسات دا

اسا.

( )Марьясис, 2017: 131روژ های سارمای عاذاری درام نا ناانو و داروسااای،
فناوریهای نوین کشااورای ،روسا و اسارال ب را با توساع رواباط تاااری و
اقتصادی سوق داد اس.
یکی دیگر اا عوامب نزدیکی مسکو و تبآویو ،همکاریهای س اسی و امن تای
در ام ن های مبارا با افراطعرایی 2و تروریسا  3در منطقا اسا .ایان همکااری
نادی اا جمع  20 .م ونی مس مان روس و ته ی ات بالقو بن ادعرایی اسالمی

4

بر دول .بود اس(.ک انی )375-378 :1387 ،برهم ن مبنا ،سرویسهای اطالعاتی
روس و اسرال ب در چن ده اخ ر ،آمواشهای نظاامی و مانورهاای مشاترک با
نمایش عذادتن (رومی )53 :1396 ،فروش هوادهای ب ونسرنشا ن اسارال ب با
روس ب منظور کنترل و نظارت بر چچن ،نمون ای اا ایان همکااری باود اسا.
)(Kazoux, 2008: 5

در سالهای اخ ر ن ز ،هماهنگیهای س اسی و امن تای آنهاا در

بحران سوری افزایش یافت اس ( .رومی)59 :1396 ،
رهبران روس در عرص های ب نالم ی و منطق ای با ویاه در حاب و فصاب
اختالفات با آمریکا ،اهم  .ویه ای برای اسرال ب قال ن ایارا روسا بار ایان امار
واقف اس .ک البیهای ق رتمن یهودی میتوانن نقش مهمای بار رونا کااهش
تحری های آمریکا ایفا کنن و اسرال ب میدان کا بارای تضام ن امن ا .خاود در
1. Energy
2. Extremism
3. Terrorism
4. Islamic fundamentalism
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منطق  ،ب نقش فرامنطق ای روس ن اا دارد لذا تحری های اقتصاادی آمریکاا ع ا
مسکو و اوضاع وخ اقتصادی روس در نظام ب نالم ب فرصتی را ب اسرال ب داد
ک اا آن ب عنوان برگ برن

در نزدیکی راهبردی با روس استفاد کنا اا ساوی

دیگر اسرال ب ب دل ب نبود بااار کافی در منطق در ارسال محصاوالت خاود ،باااار
روس را موردتوج قرار داد اس.؛ اا این رو ن اا اسرال ب و روس ب یک یگر در
معادالت منطق ای و ب نالم ی تاکنون نقش مهمی در تقوی .مناسبات آنهاا دادات
اس.
 .١-٢موانع همکاری اسرائیل و روسیه

اسرال ب و روس با وجود مناسبات عسترد و ون های عم ق تاریخی ،نتوانست ان
نوعی اتحاد استراتهیک را ب ن خود ب وجود ب اورن مه ترین مانع توساع رواباط
روس و اسرال ب ،متأثر اا روابط مسکو با تهران اس .اسرال ب هموار ایران را با
عنوان ته ی موجودی .خود در منطق در نظر میع رد اسرال ب بارها اا همکااری
س اسی و نظامی ایران و روسا در تحاوالت منطقا ای و با نالم ای با ویاه در
قضایای هست ای و بحران سوری ابراا نگرانی کارد اسا .با طاوریکا توساع
همکاریهای هست ای ایران و روس در اوایب قارن  ،21تاجاایی ا ش رفا .کا
نخبگان اسرال ب رابط با مسکو را یک باای احمقانا ت قای مایکردنا
)2008: 8

.(Kazoux,

همکاری روس با جبه مقاوما .و حکوما .خاودعردان ف ساط ن ،اا

دیگر موانعی اس .ک روابط مساکو-تابآویاو را تحا.الشاعاع قارار داد اسا.
افزایش نقش حماس در ف سط ن و تمایب روس ب همکاری با این جنبش ،سابب
تعاب و نگرانی رهبران اسرال ی د

اس( .کوالیی )327 :1392 ،ب عونا ای کا

در دی ار رهبران حماس با مقامات روس در  2مارس  ،2020وایر خارج روسا
الوروف ،1ضمن مخالف .با طرح معام قرن ،بر ادام همکاریها و رایزنیها تأک
کرد (خبرعزاری تسن  )1398 ،همچن ن ،همکاریهای نظامی روسا و حازباهلل
در دمشق و الاق  ،ام های بس ار منفی بارای مناافع اسارال ب در ساوری دادات
اس(Бармин, 2018: 4).
1. Lavrov
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اسرال ب همچنان اا روابط نزدیک روس باا حکوما .خاودعردان ف ساط ن،
ابراا نارضایتی کرد اس .روس اا سال  2006تاا  ،2013حا ود  40م اون دالر
هزین های بودج حکوم .خودعردان ف سط ن را تأم ن کارد و سااالن بودجا ای
برای آمواش دانشاویان ف سط نی در دانشگا های مسکو اختصاص داد اسا .اا
طرفی دیگر ،موانع روس در سااامان م اب با ویاه در قطعناما هاای ،388 ،242
1397و  1515دااورای امن اا .بااا منااافع اساارال ب در منطقاا ناهموودااانی دارد
( .)Джаббаринасир, 2020: 59لذا هرعون روابط روس با ایان عارو هاا ،رواباط
روس و اسرال ب را تح.الشعاع قرار میده
اتحاد استراتهیک اسرال ب با آمریکا و حضور در جبه مخالف روس  ،ب یاک
عامب منفی در توسع روابط مساکو-تابآویاو تبا یب دا

اسا .حفاو امن ا.

اسرال ب ،یکی اا اولوی.های اص ی س اس .خارجی آمریکاا در خاورم انا اسا.
روس و آمریکا یک یگر را ب عنوان ته ی ج ی منافع خاود در نظاام با نالم اب
ت قی میکنن اا این رو نوعی بیاعتمادی در روابط روس با اسرال ب وجاود دارد
ب طاوری کا بعا اا وقاوع بحاران اوکاراین ،رواباط روسا و اسارال ب با دل اب
حمای.های تس حاتی اسرال ب و آمریکا ب عرو های ضا روسای ،بسا ار محا ود
دا

اساا.

)(Averbukn & Klein, 2018: 5-7

در یااک نگااا ک اای ،روس ا در

چارچوب س اس .خاورم ان ای خود ب برقراری روابط با هما کشاورهای منطقا
رداخت اس .و اسرال ب بر این امر واقف اس .ک روابط راهباردیاش باا آمریکاا،
با س اس .روس در خاورم ان در تضاد اس .اا این رو ،قارار عارفتن اسارال ب و
روس در دو محور رق ب ،تأث رات بس ار منفی بر رواباط آنهاا دادات اسا .و اا
طاارف دیگاار ،بااا افاازایش نفااود س اساای اساارال ب در تحااوالت اخ اار اوکااراین و
رویکردهای متعارض دوطرف ،این احتمال وجود دارد ک روابط روس و اسرال ب
در آین

ب سردی سوق یاب ک در ایان صاورت ،امکاان توساع فزاینا

رواباط

روس با کشورهای ض اسرال ب وجود دارد
 .٣عوامل توسعه همکاری ایران و روسیه
ایران و روس با تأک بر منافع مشترک ،ب توساع الگوهاای مشاارکتی در تنظا
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روابط دوجانب خود در ابعاد مخت ف رداخت ان یکی اا عوامب نزدیکی دو کشاور
را میتوان نوع نگا ب درق نخبگان و رؤسایجمهاور دوطارف ناام بارد ها در
دور اتحاد جماه ر دوروی و ه س اا آن ،طرف ن روابط متقابب خاود را مشاتق
روابط خود با غرب میدانستن ب طوریک س طر نگرش نگاا با دارق در دور
ریاس .جمهوری وت ن و احم ینهاد ،موجبات توسع روابط و همکاری نزدیاک
را فراه کرد بود ) .(Свешникова, 2018: 150چنانک در این دور باوجود ساط
مناسبات عالی دیو مات ک ،قراردادهاایی درام نا انارژی هسات ای ،حاوا دریاای
خزر ،1توسع م ادین عاای ایران ،ساخ .ن روعا هاای هسات ای و تاأم ن س سات
دفاعی کشور ایران ب ن دو کشور صورت عرف.

)(Мирван, 2011: 107

مه ترین

عامب نزدیکی و توسع رواباط ایاران و روسا  ،مقاب ا باا نفاوذ و س اسا.هاای
بیثباتکنن

آمریکا در ح اط خ وت این دو باایگر اسا .در ایان راساتا ،قضا

اوکراین و عرجستان و تالشهاای آمریکاا بارای رهاایی سا ط کارم ن در ایان
کشورها اا یکسو و تنشهای ایران با آمریکا درخصوص برنام هسات ای خاود اا
سویی دیگر ،نشان داد ک مقاب با امریکا نقش بسزایی در روابط دو کشاور دادات
اس )Юлдашева, 2014: 129( .ایرا روس تنها را فشار ب آمریکاا را ،همکااری
با کشورهای ض منافع خود ب ویه ایران میدان و ااطرف دیگار ایاران درراساتای
کاهش فشارهای ب نالم ی خود در قض هست ای ،روس را موردتوج قارار داد
اس .لذا تنشهای د ی ایران و روس با آمریکا در این دور امانی ،باعث عا م
همراهی روس با تحری های آمریکا ع
نظامی و اقتصادی دوطرف د

ایران و همکاریهاای عساترد س اسای،

اس .ب طوریک در ساال  2014رلا س جمهاور

آذربایاان در سفر خود ب تهران با ه ف دور ادن روس  ،ب دنبال انتقال عاا ایران
ب ارو ا بود ،ایران با ب ان اینک ه چ قراردادی با ارو ا ب ون هماهنگی روس اناام
نمیدود ،این درخواس .را رد کرد( )Долгова, 2015: 79
مه ترین هموودانی منافع و همسویی با مقاب با آمریکاا در طاول ساالهاای

1. Caspian sea
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اخ ر ،بحران سوری  1بود اس .ب طوریک ته ی ات نادای اا حضاور آمریکاا در
تحوالت سوری برای ایران و روس و تمایب دو کشور ب حمایا .اا بشاار اسا

2

درراستای منافع و اه اف خود ،باعث قرار عرفتن آنها در یک محور و التالف با
منظور مقاب با محور رق ب ب رهبری آمریکا د

اسا .با طاوریکا ایاران با

روس اجاا داد تا اا ن روعا هوایی هم ان برای اق امات نظامی در خاک ساوری
استفاد کن این سط اا همکاری نظامی برای اول نباار بعا اا انقاالب اساالمی
برای ایران اتفاق افتاد بود همچن ن ،وایر امور خارج روسا الوروف ،در ساال
 2018اظهار داد .ک توقع ق رتهای غربی برای خروج ایاران در ساوری اماری
غ رواقعی اس )Трушин, 2019: 11(.لذا بحران سوری بستر مناسبی را فراه کرد
تا ایران و روس ب عسترش همکاری خود در ابعاد مخت ف بورداان
همکاری اقتصادی و تااری دو کشاور در ام نا هاای انارژی ،نفا .و عااا،
کشاورای و صنایع ،عامب دیگری در عسترش روابط ایران و روس اسا .توافاق
در ام ن انرژی هست ای در سال  1992تاریخ آغاا روابط اقتصادی دو کشور باود
اس.؛ توافقی ک ام ن ساخ .ن روعا راکتور هست ای و مراکز آموادای در ایاران
دا

اسا )Чекушкин, 2006: 67(.با طاوریکا در ساال  2016اولا ن ن روعاا

هست ای توسط مسکو برای بهر برداری با ایاران تحویاب داد دا همچنا ن ،در
نوامبر  ،2014قراردادی برای ساخ .واح  2و 3ن روعا بودهر ب ن ایران و روسا
ب امضا رس (جهانبخش و حق نا  )199 :1394 ،براساس عزارش نهاد

comtrade

ساامان م ب ،روس ب ن  10دریک بازرگ ایاران در حاوا تااارت خاارجی در
جایگا نا قرار دارد ب طوریک حا باارعانی ایران و روس در سالهای اخ ر
رد مثبتی دادت اس .ااطرفی دیگر اروژ هاای سارمای عاذاری درام نا تول ا
واعن ،استخراج محصوالت نفتی ،ساخ .خاطآهان و محصاوالت کشااورای در
نزدیک د ن دو کشور مف بود اس.

(2019

 )economic.mfa,مبارا با تروریس

و افراطعرایی و تالشهای مشترک برای برقراری ثبات و امن ا .در منطقا  ،نقاش
1. Syria Crisis
2. Bashar al-Assad
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قابابتااوجهی در نزدیکاای دو کشااور داداات اساا .همکاااری مشااترک در مسااأل
افغانستان ،حب مناقشات داخ ی تاج کستان و بحاران ساوری در ساالهاای اخ ار،
موجبات توسع روابط دو کشور را فراه کارد اسا)Ивашенцов, 2005: 113( .
ب طوریک دو کشور ب منظور مقاب با ته ی ات داعش ،1یک مرکاز همااهنگی در
بغ اد ایااد کرد ان ( )Клепиков, 2016: 46همکااری نظاامی و تسا حاتی ،یکای
دیگر اا عرص های همکاری دو کشور بع اا فرو ادی اتحاد دوروی باود اسا.
تنشهای منطق ای ایران با عربستان و اسرال ب ایان همکااریهاا را با ش اا ا ش
افزایش داد اس.
باتوج ب مخالف.های غرب با روس برای تحویب اس 2300ب ایران در سال
 ،2012روس حک لغو ممنوع  .یک سال تاه زات نظامی ب ایران را امضا کارد
و بر هم ن اساس در سال  2016روسا اس 300را با ارتاش ایاران تحویاب داد
( )Трушин, 2019: 13ایران و روس در ابعاد س اسی ،اقتصاادی و نظاامی رواباط
عم ق تاریخی دارن ک س اا فرو ادای اتحااد جمااه ر داوروی ،بخاش اعظا
روابط روس و ایران تح.تأث ر رفتار و س اس.های آمریکا بود اس .ب طوریکا
ته ی ات نادی اا محور غرب ب رهبری آمریکا در بحاران ساوری و تحاری هاای
اقتصادی آمریکا ع

ایران و روس روابط دو کشور را ب ش اا عذدت ب یکا یگر

نزدیک کرد اس .لذا مقاب با آمریکا ب ش اا هر عامب دیگر در نزدیکی دو کشور
دخ ب بود و س اس.های یکجانب عرای آمریکا در سالهای اخ ر ،تقابب با آمریکاا
را ب عنصر مه در توسع روابط تهران-مسکو تب یب کرد اس.
 .١-٣موانع همکاری ایران و روسیه

باوجود داداتن همکااری نزدیاک ایاران و روسا در ساالهاای اخ ار ،مواناع و
تضادهای منافع بر آین

روابط دو کشور سای افکن

اس .مه ترین عامب مح ود

نگا دادتن عسترش روابط ایران و روس  ،متأثر اا تمایب همکاری آنها با آمریکاا
اس .روس درراستای کاهش تحری های غرب ع

خود و دست ابی با ههماونی

1. Islamic State of Iraq and the Levant
2. S300
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منطق  ،حبوفصب اختالفات با آمریکا را در اولوی .س اسا .خاارجی خاود قارار
داد اس .لذا همکاری روس و آمریکا در معادالت منطق  ،ام ن را برای تضع ف
د ن روابط مساکو-تهاران فاراه مایکنا موافقا.ناما عاور-چرناومردین 1و
تحری های روس در دوران ریاس .جمهوری ما ودف 2ع ا ایاران ،نمونا ای اا
تأث ر آمریکا ب تغ ر رویکرد روس ب نزدیکی با ایران اسا( .دهقاانی و مارادی،
 ) 77 :1394ااطرفی بهبود روابط ایران و آمریکا ،توسع روابط ایاران و روسا را
مح ود میکن ب طوریک تمایب همکاری آمریکا با ایران در سال  2015ب منظاور
رها کردن روس اا بااارهای عاا ارو ا ،چالشهای اقتصادی در رواباط دو کشاور
ب وجود آورد( )Долгова, 2015: 79
یکی دیگر اا موانع نزدیکی ایران و روس  ،تعاارض مناافع و ناهمساویی در
س اس .خارجی آنها نسب .ب مسئ تع ن رژی حقوقی دریاای خازر اسا .اا
امان فرو ادی اتحاد جماه ر دوروی ،ایران و روسا درخصاوص تقسا

بساتر

دریای خزر و بهر برداری اا ذخایر نفتی با یک یگر اختالف و ناهمووداانی مناافع
دادت ان (کوالیی و عاب ی )48 :1396 ،اعرچ س اا  21سال ماذاکر در  12اوت
 2018کنوانس ون رژی حقوقی دریای خزر توسط انج کشاور در نشسا .آکتاالو
قزاقستان 3ب امضا رس (یزدان نا و دیگاران )438 :1398 ،با طاوریکا در ایان
نشس .ضمن ع متوج ب منافع ژلو ت ک 4ایران ،بس اری اا مسالب ماورداختالف
م ان ایران و روس حب نش

اس.

دست ابی روس ب عنوان مه ترین تأم نکنن

نف .و عااا ارو اا و رقابا .باا

ایران در این ام ن  ،موجبات تضع ف همزیستی ساان

دو کشاور را فاراه کارد

اس )Ибрагимов, 2019: 899 (.روس میدان ک ها ایاران تمایاب با افازایش
صادرات نف .و عاا ب ارو ا دارد و ه آمریکا برنام هاایی بارای تاأم ن عااهاای

1. Gore-Chernomyrdin Agreement
2. Medvedev
3. Kazakhstan Aktau Summit
4. Geopolitics
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د ب 1ب ارو ا ب م زان  80م ارد مترمکعب تا سال  2020را دارد لذا برناما هاای
ایران برای افزایش سه خود در بااار عاا ارو ا ،ته ی ج ی برای روس در آین
ب حسااب مایآیا

(2016: 637

تحری های دورای امن  .ع

 )Жильцов,اا ایان رو روسا باا عا م وتاو 2در

ایران در سالهای اخ ر ،ضامن چاالشهاایی بارای

صادرات نف .ایران ،واردات خود را ب مشتریان اص ی ایاران افازایش داد اسا.
همچن ن ،روس در سال  2017مانع تحقق ایااد بن ر نف .و عاا توساط ایاران در
دهر طرطوس 3سوری د (مب  )1398 ،همکاری روسا باا کشاورهای مخاالف
ایران در خاورم ان نظ ر اسرال ب و عربستان ،تأث رات منفی ج ی بر روابط ایاران و
روس دادات اسا .وابسات باودن عربساتان و اسارال ب با روسا در منطقا و
صحن های ب نالم ی و بالعکس ،ام نا توساع رواباط و نزدیکای باا یکا یگر را
فراه کرد اس .ب طوریک در سالهای اخ ر ،عربستان و روس در ام ن انارژی
و تس حات نظامی و حب بحران سوری ب همکاری و هماهنگی س اسی با یک یگر
رداخت ان اا این رو دو کشور موانعی برای اه اف و منافع ایران در منطق ایاااد
کرد ان
داد د

(87-89

 )Frolovskiy, 2018:همانطور ک در بخش قب ی ب طورکامب دارح

اس ،.ون های عم اق تااریخی ،س اسای و نظاامی اسارال ب و روسا ،

مح ودی.هایی را برای روابط ایران و روس ب وجود آورد اس.
تقوی .و نفوذ ایران در منطق خاورم انا  ،آسا ای مرکازی و قفقااا ،موجاب
تع یب همکاری راهبردی روس با ایران د

اس .روس نسب .ب ههمونی ایران

در این مناطق و متعاقبا ب حاد رفتن جایگا خاود در هاراس اسا .درراساتای
غ ب بر این نگرانیها ،روس طی س ده اخ ر با ابزارهاای دیو مات اک 4ساعی در
ج وع ری اا ق رت هست ای ایاران کارد اسا .روسا مایدانا ظهاور قا رت
هساات ای ایااران ،ام نا نفااوذ و تاارویج انقااالب اسااالمی ایااران در ایاان کشااورها
میدود( )Трушин, 2019: 6-8در واکاوی روابط ایران و روسا  ،تضااد مناافع در
1. Shale gases
2. veto
3. City of Tartus
4. Diplomatic
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س اس.های اوراس ایی یک یگر و ع م چارچوب مشخص برای تعامب باا آمریکاا،
دو مانع اص ی بر سر را توسع روابط دو کشور بود اس .تقوی .جبه مقاوما.
ب رهبری ایران در سوری و هراس روس نسب .ب جایگا خود در آین

ساوری ،

روابط دو کشور را اا همزیساتی مثبا .با ناهمووداانی مناافع ساوق داد اسا.
ب طوریک در سالهای اخ ر ،روس با وارد کاردن کشاورهای متخاصا ایاران در
حب بحران سوری  ،نوعی مح ودی .در روابط دو کشور را ب وجود آورد اس.
 .4الگوی رفتاری موازنه قوای روسیه درقبال ایران و اسرائیل
ون های عم ق تااریخی روسا و اسارال ب و مناسابات دیو مات اک عساترد دو
باایگر در سالهای اخ ر ،نزدیکی استراتهیک باا روسا در دساتور کاار س اسا.
خارجی اسرال ب قرار عرف .نقش فرامنطق ای روس در تحوالت خاورم ان  ،نقش
مهمی در رون توسع روابط آنها دادت اسا .ااساوی دیگار ته یا ات نادای اا
حضور آمریکا در خاورم ان  ،افقهای ج ی ی در روابط دو کشور ب وجود آورد با
افزایش تنشها م ان ایران و آمریکا و تحری های د ی غرب ع

ایاران ،نزدیکای

با مسکو در اولوی .قرار عرف .لذا مناسبات عسترد مساکو باا اسارال ب و ایاران
باعث د

ک مسکو الگوی رفتاری تواان قوا را بهترین رویکارد درقباال ایان دو

باایگر برعزین
اول ن ویهعی الگوی رفتاری تاواان قاوای روسا درقباال اسارال ب و ایاران،
ترویج این اعتقاد ک  ،دو باایگر درجه .مواان ساای دربرابار ته یا ات یکا یگر
ب روس ن اا دارن با افزایش نفاوذ س اسای و نظاامی ایاران در منطقا و ته یا
اسرال ب ااسوی این کشور ،این تصور را در نظام حکومتی اسرال ب با وجاود آورد
ک آمریکا نمیتوان ب طورکامب منافع اسرال ب را تضم ن کن اا ایان رو ،اسارال ب
دربرابر مقاب با ته ی ات و ق رت ایاران ،روسا را موردتوجا قارار داد اسا.
تمامی دی ارهای رهبران اسرال ب و روس در سالهای اخ ر حول محاور موضاوع
توافق هست ای ایران و بحران سوری بود اسا )Бармин, 2018: 1(.با طاوریکا
قبب اا م اخ نظامی روس در سوری توافقهایی م ان مقامات اسارال ب و روسا
درخصااوص ن روهااای ایراناای در سااوری صااورت عرفاا(.رومی)56 :1396 ،
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همچن ن ،در دی ار وت ن در نام ن نشس .جهانی هولوکاس 1.در ژانویا 2020
در تاابآویااو ،نتان اااهو 2درخصااوص ته یاا ات ایااران در سااوری و منطقاا بااا
رل سجمهور روس ب عف.وعو رداخ .(sputniknews, 2020) .ایران ن ز بار ایان
امر واقف اس .ک البی ق رتمن یهودی ،نقاش مهمای در رونا س اسا.عاذاری
آمریکا و ساامانهای ب نالم ی ع

ایران ایفا کرد ان لذا ته ی ات ن ابتی اسارال ب

اا سوی محور غرب ،ایران را ب همکاری با روس وادادت اسا .و در ساالهاای
اخ ر ،ایران اا کمکهای س اسی و نظامی روس برای حفو محور مقاوم ،.تحقاق
برناما هساات ای و عا م م اخ ا محااور غاارب در سااوری اسااتفاد کاارد اساا.
( )Свешникова, 2018:164ب طوریک با خروج آمریکا اا برجاام 3با حمایا .اا
اسرال ب ،ایران همچنان ب ادام مذاکرات با روس

رداخت اس.

ویهعی بع ی الگوی رفتاری تواان قوای روسا  ،ایاااد تاواان قا رت با ن
اسرال ب و ایران بود اس .روس ضمن همکاری با ایران و اسارال ب در معاادالت
ب نالم ی ،در تالش اس .ک با ایااد موانع و مح ودی .برای دو باایگر ،بتوانا
ضمن برقراری تواان ق رت ،اا ظهور ههمونی آنها در منطق ج اوع ری کنا در
این راستا روس درع ن همکاری در ساخ .ن روعا های هست ای ایران ،با موافق.
تحری های دورای امن  .ساامان م ب 4درخصوص برنام هسات ای ایاران توانسات
اس .ضمن رضای .اسرال ب ،مانع اا بره خوردن تواان

دود(.)Трушин, 2019: 8

همچن ا ن ،یکاای اا دالیااب ع ا مموفق اا .قراردادهااای مربااوط با تکم ااب تااأم ن
س ست های دفاعی اس 300روس ب ایاران در دوران ما ودف با دل اب با خطار
ن فتادن امن  .اسرال ب و حفو تواان قوا بود

اسا.)Джаббаринасир, 2020: 52(.

نکت حالزاهم  .تحویب سامان اس 300ب ایران ن ز در سال  ،2016نشان ای بارای
ج وع ری اا افزایش ق رت اسرال ب و حفو باالنس ق رت باود اسا(.
13

Трушин,

 )2019:با افزایش نفود س اسی و نظامی ایاران در ساوری  ،روسا در راساتای
1. World Holocaust Summit
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حفو تواان قوا ب ن تهران-تبآویو و ع م ب حاد رفاتن جایگااهش در ساوری ،
ایااد موانع و مح ودی .برای ایران را در دستور کار س اس .خارجی خاود قارار
داد روس توانس .ضمن کاهش حضور ن روهای ایرانی و ایگا نظامی در داعاع
مشخصی اا مرا اسرال ب(85ک ومتر) ،اا ایااد ایگا دریایی طرطوس توسط ایران
ممانع .کن

(3-4

 )Бармин,2018:عالو بر این روس ب منظاور تضاع ف محاور

مقاوم ،.با کاهش حضور ن روهای ایرانی در مراهاای جناوب غربای ،تاحا ودی
مانع اا انتقال تس حات ب لبنان د

اس )murciana, 2017: 3-7(.همچن ن ،سامان

دفاعی سوری تح .رهبری ن روهای روسی ،ممانعتی بارای حماالت اسارال ب با
مواضع ایران ایااد نکرد ان (رومی )60 :1396 ،ااطرف دیگر بااساای ساوری باا
مشارک .ایران ،نگرانیهایی را برای اسرال ب و روس مبنی بر افزایش نفاوذ ایاران
در سوری ب وجود آورد اسا .اا ایان رو ،روسا ب شاتر سارمای عاذاریهاا در
روژ های ح اتی و سودآور را برای خود اختصاص داد
)20

اس(Hatahet, 2019: 19-.

روس با مشروع دانستن حضور ایران در سوری  ،تحویب اس  300با ساوری

و مخالف .با تم ی تحری های تس حاتی ایران توسط آمریکا در ساال  2020ماانع
اا تحقق بره خوردن تواان قوا ب نفع اسرال ب د

اس.

آخرین ویهعی در الگوی رفتاری تواان قوای روس  ،م یری .تقاباب تهاران-
تبآویو ب نفع اه اف و منافع خاود در منطقا و نظاام با نالم اب اسا .لاذا ن ااا
اسرال ب ب روس درجه .مواان ساای با ته ی ات ایران ،فرصتی برای مساکو در
حب و فصب اختالفات با آمریکا و غرب اا کاناال اسارال ب باود اسا(.نوروای و
رومی ) 108 :1393 ،روس ن ز با استفاد اا عزین ایران در این بااای توانسا .اا
آمریکا و اسرال ب امت اااتی را بگ رد ب طوریک اسرال ب با دل اب تارس اا توساع
همکاری نظامی روس با ایران ،ضمن عا ممشاارک .در تحاری هاای ض روسای
غاارب ،در قض ا بحااران سااوری خطااوط قرمااز روس ا را رعایاا .کاارد اساا.
( )Джаббаринасир, 2020: 52درواقع الگوی رفتاری روس در تعامب باا ایاران و
اسرال ب براساس تواان قوا و ج وع ری اا ههمونعرایی هرک ام اا آنهاا در منطقا
اس .روس ضمن رد هرعون اتحاد استراتهیک ،اا تقابب آنها ب نفع اه اف خود
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م یری .می کن و کرم ن بر این امر واقف اس .ک ایااد ثبات و امن  .در منطق ،
ب ونتوج بر جایگا و ق رت ایران امکان ذیر ن س .ک سط مناسبات فع ای دو
کشور در مذاکرات ص

روس  ،نشانگر این واقع  .اسا .روسا مایدانا کا

کاهش نقش آمریکا در تحوالت منطق در ساال اخ ار باعاث تحقاق ایان الگاوی
رفتاری د

اس .لذا روس طوری باای کرد کا عساترش روابطاش باا ایاران،

ب معنای دوری اا اسرال ب ن س .باتوجا با ههماونعرایای اسارال ب و ایاران در
منطق  ،روس توانست اس .با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا ،اساتقالل عماب
استراتهیک دو باایگر را در صحن ب نالم ب مح ود کن
نتیجه گیری
دول.ها در عرص های ب نالم ی و منطق ای ،راهبرد تواان قوا را ب عناوان الگاوی
رفتاری درقبال دو متح تاکت کی خود اتخااذ مایکننا تحاوالت تااریخی نشاان
می دهن کا الگاوی رفتااری روسا درقباال ایان دو بااایگر برعرفتا اا نظریا
نوواقععرایانی چون والتز ،وال .و م ردایمر اس .براساس ایان الگاوی رفتااری،
هوهش حاضر تب ن میکن ک راهبارد روسا  ،ایاران و اسارال ب ،مواانا سااای
دربرابر ته ی ات اس .براساس نظری مواانا قاوا ،کشاورها در مواقاع ته یا و
ترس ،ب الگوی رفتاری مواان قوا و مواان ساای روی میآورن ایاران و اسارال ب
هموار یک یگر را با عناوان ته یا و ددامن خاود در نظاام با نالم اب در نظار
میع رن لذا جه .مواان ساای درقبال ته ی ات یک یگر ،توسع روابط با روس ،
در اولوی .س اس .خارجی آنها قرار عرف .توساع فزاینا

برناما هسات ای و

نفوذ س اسی و نظامی ایران در منطق اا یکسو و کاهش نقش آمریکا در تحاوالت
خاورم ان اا سویی دیگر ،نگرانی امن تای را بارای اسارال ب با وجاود آورد کا باا
حضور ایران در تحوالت سوری  ،کنشهای متعارض م ان دو باایگر تش ی یاف.
اا این رو ،اسرال ب تالش کرد اس .ک با همکاری ق رتهای فرامنطق ای ب ویاه
روس  ،محور ایران را تضع ف کن و ااطرف دیگار ته یا ات ن اابتی اسارال ب اا
سوی آمریکا و التالف محور غرب در منطق  ،باعث د

اس .ک ایران نزدیکی باا

مسکو را در دستور کار س اس .خارجی خود قارار دها لاذا مناسابات عساترد

28
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روس با ایران و اسرال ب و نقش آنهاا در س اسا.هاای منطقا ای و با نالم ای
روس موجب د

اس .ک مسکو الگوی رفتاری تاواان قاوا را بهتارین رویکارد

درقبال این دو متح تاکت کی خود برعزین
روس درراستای الگوی رفتاری مواان قوا درص د آن اس .ک این اعتقااد را
ب ن این دو باایگر ترویج ده ک حضورش در تحوالت ب نالم اب با نفاع آنهاا
اس .لذا ن اا اسرال ب و ایران ب روس در معادالت ب نالم ای ،فرصاتی را بارای
مسکو فراه کرد ک با اتخااذ الگاوی رفتااری تاواان قاوا ،اا تاالش آنهاا بارای
دست ابی ب ههمونی منطق ج وع ری کن در این راستا ،روسا باا ایاااد مواناع و
مح ودیتی در اه اف س اسی و نظامی دو باایگر ب ویه در تحاوالت خاورم انا و
برنام هست ای ایران ،توانست ضامن برقاراری تاواان قا رت با ن آنهاا ،نفاوذ و
ههمونی خود را در منطق توسع بخش همچنا ن ،الگاوی رفتااری مواانا قاوای
روس ام ن ای برای تحقق اه اف و منافع روس در منطق و نظام ب نالم اب دا
ب طوریک روس در باای با آمریکا در تالش اسا .باا اساتفاد اا مهار ایاران و
اسرال ب بتوان امت اااتی اا آمریکا و غرب در صحن های ب نالم ی بگ ارد روسا
بر این امر واقف اس .ک البی یهاود اسارال ب نقاش مهمای در کااهش فشاارهای
غرب بر کرم ن دارن فارغ اا انگ ز های س اسای ،اقتصاادی و فرهنگای ،روسا
ااطریق ایران توانست اس .حضور و نفوذ آمریکاا در منطقا را کااهش دها لاذا
جایگا و ق رت نقشآفرینی اسرال ب و ایران در معاادالت منطقا ای و با نالم ای
روس  ،نقش مهمی در تقوی .مناسبات مسکو با دو باایگر دادت اس.
روس ن ز ضمن رد هرعون اتحاد استراتهیک با ایران و اسارال ب ،با توساع
همکاریها با آنها رداخت اس .لذا نزدیکی تهران و تابآویاو با مساکو باعاث
رعای .خطوط قرمز روس توسط این دو بااایگر در تحاوالت با نالم ای دا
اس .ب طوریک تواانساای روس  ،اا نقشآفرینی آنها در مناطق تح .ههمونی
مسکو ب ویه سوری ج وع ری کرد اس .بنابراین روسا همزماان باا عساترش
روابط خود با اسرال ب ،ب حفو و توسع رابط خود با ایران رداخت اس .درواقع
روس با بهر برداری اا تنشهای ایران و اسرال ب ،اه اف و منافع خود را در نظاام
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ب ا نالم ااب دنبااال ماایکن ا در هم ا ن چااارچوب ،اا یااکسااو روس ا ااطریااق
هماهنگیهای س اسی و نظامی با اسرال ب ،مح ودی.هایی را برای مناافع ایاران در
منطق ایااد کرد اس .و اا سویی دیگر با همکاری با ایران ،آاادی عمب اسارال ب
را در صحن های ب نالم ب مح ود کرد اس .دو باایگر در تالش هستن با تا اوم
همکاری با روس  ،ضمن توسع نفوذ خود در منطقا  ،محا ودی.هاایی را بارای
یک یگر ب وجود آورن در یک نگا ک ی میتاوان عفا .الگاوی رفتااری روسا
درقبال ایران و اسرال ب ،در چارچوب مواان قوا در ساطوح مخت اف باود اسا.
درنهای .می توان عف .روابط دوجانب ب ن روس  -اسرال ب و روس -ایران مثبا.
ارایابی میدود ،ک نادی اا یک منطاق قاوی اا مناافع راهباردی مشاترک اسا.؛
برخالف ددمنی ایران با اسرال ب و آمریکاا ،روسا و رژیا صه ون ساتی ددامن
یک یگر ن ستن

.

یادداشت
 1ب دل ب نبرد دو ای لولوژیک کمون س  -ل برال س  ،اسرال ب ب اردوعا غرب عرایش ا کارد
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آنها ما داً توسع ا کرد و تاکنون ادام دارد (موسوی و نال نی)496 :1398 ،

منابع
برچ ب ،اسکات و دیگران ( ،)1391نظریههای روابط بین الملل ،ترجم حم را مشا رااد
و روحاهلل طالبی ،تهران :نشر م زان
جعفری ،ع یاکبر ( ،)1389منافع استراتژیک مشترک و اتحاد آمریکا ـ اسراییل ،تهاران:
هوهشک مطالعات راهبردی
جعفری ،ع یاکبر (« ،)1391تب ن عوامب و اه اف اتحاد استراتهیک م ان آمریکاا -اسارای ب در
منطق ژلو ت ک خاورم انا » ،فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیک ،ساال  ،8دامار ،26
تابستان ،صص 153-191
جهاااانبخش ،محمااا تقی و حاااق ناااا  ،جعفااار (« ،)1394رواباااط س اسااای-اقتصاااادی
جمهوریاسالمیایران و ف راس ون روسا در ساای ی تحاری هاای غربای درباار ی
مناقش اوکراین» ،فص نام تحق قات س اسی ب نالم ی ،دمار  ،22صص 210-181
چگ نیااد  ،غالمع ی و دیگران (« )1392تأث ر تحوالت ساوری بار الگاوی تعاماب م اان
ایران و ترک ،الگوی مفهومی و نظری» ،فص نام آفاق امن  ،.سال دشا  ،دامار
 ،21صص 109-61
دهقااانی ف رواآبااادی ،ساا جالل و ماارادی ،منااوچهر (« ،)1394آمریکــا و روابــط
جمهوریاسالمیایران-فدراسیون روسیه» ،فصلنامه آسـیای مرزـ ی و قازـا ،
دمار  ،89صص 91-65
رومی ،فرداد (« ،)1396چش ان اای بر راهبردی د ن روابط روس و رژی صه ون ساتی
در دور وت ن» ،ما س اس .دفاعی ،سال  ،25دمار  ،100صص 73-39
س مبر ،رضا و صالح ان ،تاج ال ین (« ،)1396تحوالت نظام ب نالم ب س اا جناگ سارد

راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی 31

و تنوع ج ی مواان قوا»  ،فص نام س اس .و روابط ب ن الم ب ،سال اول ،دامار
اول ،صص 51-33
کوالیی ،اله (« ،)1381توسع روابط ف راس ون روس واسرال ب» ،ما دانشاک حقاوق
و ع وم س اسی ،دمار  ،57صص 56-11
کوالیی ،اله (« ،)1392ام ن ها و عوامب توسع روابط روس و حماس» ،فص نام راهبرد،
سال ،22دمار  ،66صص 338-315
کوالیی ،اله و عاب ی ،عف فا (« ،)1396فرا و فرود روابط ایران و روسـیه» ،فصـلنامه
روابط بینالملل ،دور  ،10دمار  ،45صص 164-135
ک انی ،داود و خانحم ی ،اهر (« ،)1396س اس .خاورم ان ای روس اا  :2011-2015تأک ا
برکشورهای عربی» ،مطالعات اوراس ای مرکزی ،دمار دوم ،صص 358-341
عریف تس ،مارت ن ( ،)1391نظری های روابط ب ن الم ب ،مترج ع رضا ط ب ،تهران :نشر نی
مب  ،سامی (« ،)1398پایگاه ایران در  300زیلومتری سواحل فلسطین اشغالی» ،ترجم
طال یت می ،دیو ماسی ایرانی
مش رااد  ،حم را ( ،)1394تحول در نظریههای بینالملل ،تهران :سم.
مش رااد  ،حم را ( ،)1397مبانی نظری تب ن و تح ب س اس .خارجی ،تهران :سم.
مص ی نهاد ،عباس (« ،)1390تح ب س اس .مواان ق رت ایران در ره افا .رلال ساتی و
نئورلال ستی» ،فص نام هوهشهای روابط ب نالم ب ،دور اول ،دامار  ،1صاص
158-131
موسوی ،س حام و نال نی ،ام ن (« ،)1398توسع روابط روس -اسرال ب و تاأث ر آن بار
منافع ایران» ،فصلنامه سیاست ،دور  ،49دمار  ،2تابستان ،صص 495-514
نوروای ،نورمحم و رومی ،فرداد (« ،)1393چش ان اای روسی ب روابط ایران و روس
 ،»1384-1392هوهشنام ایرانی س اس .ب نالم ب ،سال سوم ،دامار  ،1صاص
117-93
ن اکویی ،س ام ر و صفری ،عسگر (« ،)1397الگوی رفتاری روسا در نظاام با نالم اب:
تالش برای دست ابی ب مواان قوای مط اوب  ،» 2018-2014فصا نام مطالعاات
آس ای مرکزی و قفقاا ،دمار  ،103صص130-101
والتز ،کن ،)1382( .واقعگرایی ساختاری پس ا جنگ سرد ،تهران :ابرار معاصر
یزدان نا  ،ک ومرث و دیگران (« ،)1398سهم ایران ا دریای خ ر همچنـان هالـهای در
ابهام» ،فصا نام نگارشهاای ناو در جغراف اای انساانی ،ساال  ،12دامار اول،
صص440-423
خبرعزاری تسن (« ،)1398/12/12جزل ات سفر ه ئ .حماس ب روس » ،قابب دسترسی
درwww.tasnimnews.com/fa/news/1398/12/12/2215474 :
خبرعزاری اسووتن ک (« ،)2020/01/23آیا سفر وت ن ب اسرال ب وضع  .راماون ایاران
را تغ ر خواه داد؟» ،قابب دسترسی در:
ir.sputniknews.com/opinion/202001235763107

1399 ♦ سال بیستونهم ♦ شماره نودوچهار ♦ بهار

32

) «ایاران و1398/04/23(  دیو ماسی اقتصاادی واارت اماور خارجا.خبرعزاری معاون
 روابط اقتصادی کشورها را ب یک یگر نزدیکتار مایکنا (یاک دیا عا: روس
economic.mfa.ir/portal/newsview/37588 : قابب دسترسی در،»)روسی
Frolovskiy, Dimitry (2018), “Understanding Russia-Gcc Relation” , European
Nnion Institute for Security Studies, No.146, pp. 83-95.
Murciana, Gil (2017), “Israel vis-a-vis Iran in Syria:The Perils of Active
Containment” , German Institue for International and Security Affairs.
https://www.swp-berlin.org/en/publication/israel-and-irans-growinginfluence-in-syria/
Griffiths,Martin (1992). Realism,Idealism and International Politics,
Newyork and London: Routledge.
Averbukh, Lidia and Klein, Margaret (2018), “Russia-Israel Relationship
Transformed by Syria Conflict”, Stiftung Wissenschaft and Politik, No.
37, pp. 1-8.
Sheehan, Michael (2005), The balance of power, History and Theory,
Newyork and London: Routledge.
Kazoux, Pierre (2008), “The key under standing the Israel-Russia relationship”,
Research Division-Nato Defense College, No.42, pp. 1-8.
Hatahet, Sinan (2019), “Russia and Iran:economic influence in Syria”,The
Royal Institute of international affairs, No. 1, pp. 1-20.
Waltz, Kenneth (1979), Theory of International Politics, Addison-Wesley.
Бармин, Юрий (2018), “Россия и Израиль: ближневосточное измерение
отношений” , Российский совет по международным делам”, No.
42, pp.1-4.
Бочаров, Ю. Б. (2013), “Концептуальный анализ современной фазы
развития

взаимоотношений

между

Россией

и

Израилем”.

Статистика и экономика, (1), 25-30.
Долгова, Дарья Александровна (2015), “Иран между Россией и США“.
Актуальные

проблемы

современных

международных

отношений”, (6), 75-81.
Екатерина, Сергеевна Верещагина (2003), “Еврейские некоммерческие
общественные организации в России и на Дальнем Востоке конец
XX — начало XXI В.” . Россия и АТР, (3 (41)), 91-95.
Елишев, Сергей Олегович (2013), “Молодежная политика организаций

33 راهبرد و الگوی رفتاری روسیه در تقابل ایران و رژیم صهیونیستی
иудаизма

в

Российской

Федерации.

Вестник

Московского

университета”. Серия 18. Социология и политология, (3), 168-180.
Жильцов, Сергей Сергеевич (2016), “Сотрудничество России и Ирана в
Каспийском регионе: итоги и перспективы, Вестник Российского
университета

дружбы

народов”,

Серия:

Международные

отношения, (4), 628-642.
Ибрагимов,

Алимуса

стратегическое

Гюльмуса
партнерство

Оглу
или

(2019),

“Иран

и

взаимовыгодная

россия:
сделка?.”

Постсоветские исследования”, 2 (1), 897-903. doi: 10.24411/26187426-2019-00008.
Ивашенцов, Г. (2005), “Россия – Иран, Горизонты партнерства”, Россия и
мусульманский мир, (1), 111-117.
Клепиков, Станислав Сергеевич (2016). Гражданская война в Сирии
(2011-2015 гг. ) и позиции России и Ирана. Историческая и
социально-образовательная мысль, 8 (3-1), 45-48.
Марьясис, Дмитрий Александрович (2017). Перспективы развития
российско-израильских

торгово-экономических

отношений.

Международная торговля и торговая политика, (2 (10)), 125-135.
Мирван, И. (2011). Иран и россия. Россия и мусульманский мир, (6), 104108.
Свешникова, Юлия Владимировна, & Нури Алиреза (2018). Тактический
союз Ирана и России на новом Ближнем Востоке: природа и
необходимость. Актуальные проблемы Европы, (1), 147-167.
Трушин, Михаил Сергеевич (2019). Международное поЛожение ирана и
интересы россии. Контентус, (3 (80)), 73-86.
Федорченко, Андрей Васильевич (2016). «Русский» Израиль» и Россия.
Вестник МГИМО Университета, (2 (47)), 245-250.
Джаббаринасир, Хасан Реза (2020). Иран и израиль Во Внешней политике
россии: огран и чения на пути сотрудн и чества. Сравнительная
политика, 11 (1), 44-64.
Чекушкин, А. Н. (2006). Ядерная программа России и Ирана: проблемы
и

перспективы

сотрудничества.

Гуманитарий:

актуальные

проблемы гуманитарной науки и образования, (6), 66-68.
Юлдашева, Г. (2014). Иран в центральноазиатской политике России.
Центральная Азия и Кавказ, 17 (3), 128-138.

